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پرسش

پرسش اول: خانم های باردار در 3 هفته آخر 
بارداری شان بهتر است چه تغذیه ای داشته باشند 
تا هم مقدار ورمشان افزایش پیدا نکند و هم 
نوزادشان بهتر وزن بگیرد؟ 483****0912

 
پرسش دوم: برخي افراد ژل رویال را براي 
رفع كم خوني مصرف مي كنند. آیا این اقدام 
را تایید مي كنید؟ آیا ژل رویال باید در فریزر 

نگهداري شود؟ 874****0912

پاسخ
دکتر سوده رازقی

متخصص تغذیه 
عضو هیات علمی دانشگاه علوم 

پزشکی شهید بهشتی

پاسخ اول: در 3 ماهه سوم بارداری نیاز به انرژی 

و پروتئین به ترتیب به میزان 450 کیلوکالری و 
25 گرم در روز افزایش می یابد. این بدان معناست 
که اگر خانمی قبل از بارداری وزن مناسبی داشته 
باشد، باید حدود 1 لیوان شیر و ماست، 45-60 
گرم گوشت، 10-8 عدد آجیل خام و 2-1 عدد 
میوه به رژیم غذایی اش اضافه کند و مقداری هم 
نان بیشتر مصرف کند. خانم های باردار باید بتوانند 
حتما روزی 120 گرم گوشت یا جایگزین های آن 
که شامل تخم مرغ، پنیر و حبوبات است، مصرف 
کنند و حداقل 3 لیوان شیر و ماست، حداقل 2-3 
عدد میوه و حداقل 4-3 لیوان سبزی ها خام یا 
نصف این مقدار سبزی های پخته در رژیمشان 
قرار بدهند و بخورند. ضمن اینکه باید مقدار 
نمک مصرفی شان را بسیار کنترل کنند. بعد از 
پخت غذا به آن نمک اضافه نکنند. تا حد امکان 
مصرف غذاهای آماده )مانند انواع ناگت، مرغ 
سوخاری آماده، سوپ های آماده، عصاره گوشت 
و مرغ و...(، انواع کنسرو، غذاهای رستورانی، 

فست فودها و تنقالت شور و مقدار برنج مصرفی 
را کاهش دهند. همچنین توصیه می شود خانم های 
باردار در وعده شام به جای برنج بیشتر از نان های 
نیز،  ناهار  استفاده کنند و در وعده  سبوس دار 
یکی- دو بار در هفته از برنج های مخلوط مانند 

عدس پلو یا لوبیاپلو مصرف کنند.

پاسخ دوم: شواهد زیادی مبنی بر اثر ژل رویال بر 
تولید سلول های خونی وجود ندارد. البته در یک 
مطالعه استفاده از ژل رویال باعث افزایش تعداد 
گلبول های قرمز خون شده است ولی پیش از آنکه 
بتوان ژل رویال را به عنوان یک ماده خون ساز 
پیشنهاد کرد، باید مطالعه های بیشتری انجام داد. 
البته ژل رویال دارای خواص مفید دیگری است 
که از جمله آنها می توان به خاصیت پروبیوتیکی 
آن اشاره کرد که موجب تقویت عملکرد دستگاه 
گوارش و ایمنی بدن می شود. در ضمن، بهترین 
دما برای نگهداری ژل رویال دمای فریزر است.

پرسش

بو دادن مغزهایی مانند بادام، بادام زمینی و انواع 
تخمه ها در مقایسه با نوع خامشان به هضم بهتر 
آنها كمک می كند یا اینکه باعث دیرهضم تر 

شدنشان می شود؟ 262****0912

پاسخ
دکتر سیدضیاالدین مظهری

متخصص تغذیه و استاد دانشگاه 
علوم پزشکی ایران

در کل، باید در مصرف مغزها 2 مساله را در 
نظر گرفت؛ اول اینکه از مغزهای خامی که تازه 
هستند استفاده کنید زیرا بسیاری از مغزها به دلیل 
شرایط بد نگهداری دچار کپک زدگی می شوند 

می شود  ایجاد  آنها  در  خطرناکی  قارچ های  و 
که می توانند مسمومیت ایجاد کنند. مورد دوم 
از دانه ها و مغز ها تفت داده  اینکه اگر بعضی 
شوند مواد آلرژن و حساسیت زایی که در آنها 
این مواد  از جمله  بین می رود.  از  وجود دارد 
می توان به کنجد اشاره کرد. کنجد خام با وجود 
مواد بسیار مفیدی که دارد در برخی افراد باعث 
حساسیت می شود اما تفت دادن مختصر آن هم 
مواد حساسیت زای آن را از بین می برد و هم 
آن را خوش خوراک تر و سریع الهضم تر می کند. 
البته در فرایند تفت دادن، برخی از مواد مغذی 
تحت تاثیر حرارت یا اکسیژن هوا از بین می روند 
اما خواص باقیمانده باز هم ارزش غذایی زیادی 
دارند ولی چون سرشار از انرژی هستند نباید در 
مصرف آنها زیاده روی کرد. به عنوان مثال 6 عدد 

بادام، 10 عدد پسته و 10 عدد بادام زمینی یا یک 
قاشق غذاخوری مغز تخمه های کدو، آفتابگردان 
و... حدود 45 کیلوکالری انرژی دارند و نباید در 
مصرف آنها افراط کرد. به خصوص اینکه اگر این 
مغزها شب ها قبل از خواب مصرف شوند انرژی 
زیادشان به دلیل کاهش فعالیت ها و پایین آمدن 
متابولیسم بدن نمی سوزد و به چربی تبدیل و 
ذخیره می شود. در کل، میزان توصیه شده برای 
با هم در روز حدود 30  انواع مغزها  مصرف 
گرم است که بهتر است آن را به صورت خام 
مصرف کنید یا ترجیحا در خانه تفت دهید تا 
هم میزان نمکش را تعیین کنید و هم از عوارض 
مواد رنگی که به آجیل ها می زنند در امان باشید. 
در ضمن تفت دادن مغزها می تواند به هضم بهتر 

آنها کمک کند.

پرسش

پرسش اول: اگر قند خون ناشتا بین 104 تا 
ولی  باشد  متغیر  در دسی لیتر  میلی گرم   116
قند خون غیرناشتا كمتر از 140 میلی گرم در 
دسی لیتر باشد باز هم دیابت مطرح است؟ با 
مصرف متفورمین هم این میزان تغییر نکرده 
لطفا  داریم.  هم  دیابت  فامیلی  سابقه  است. 

راهنمایی كنید. 838****0912

پرسش دوم: دختری 25 ساله هستم و از موهای 
زائدی كه روی شکم، صورت و دور پستان هایم 
رشد كرده رنج می برم. موهای شکم و سینه ام 
بوده  من  با  رشد  و سن  نوجوانی  دوران  از 
مراجعه  به پزشک  برای درمان  ولی هیچ گاه 
نکرده ام. پستان هایم نیز رشد نکرده است. آیا 
در این سن این 2 مشکل قابل درمان هستند؟ 
آیا رشد پستان ها قابل بازگشت و جبران است؟ 

0930****885

پرسش سوم: لطفا درباره باال بودن پروالكتین 
دهید.  توضیح  كابرگولین  مصرف  و 

0936****466

پرسش چهارم: خانمی 25 ساله هستم با قد 
159 سانتی متر و قد همسرم هم 168 سانتی متر 
است. فرزند 5 ساله ای داریم كه قدش 102 
سانتی متر است. چه كار كنیم كه قد فرزندمان 
بلندتر از ما شود؟ آیا درمانی برای بلندتر شدن 

فرزندم هست یا نه؟ 685****0917

پرسش پنجم: خانمی 39 ساله هستم. آزمایش 
خون دادم. میزان  TSHخونم كمی باال بود. 
دوستی گفت كم كاری تیروئید دارم اما برای 
تایید و درمان آن به پزشک مراجعه نکردم. آیا 
كم كاری تیروئید در صورت درمان نشدن مشکلی 

برایم ایجاد خواهد كرد؟ 022****0912

پاسخ
دکتر امیر ضیایی

فوق تخصص غدد و بیماری های 
متابولیسم و استاد دانشگاه 

علوم پزشکی قزوین

پاسخ اول: اگر قند ناشتا باالتر از 126 یا قند 
میلی گرم   200 از  بیش  غذا  از  بعد  ساعت   2
پرنوشی  مانند  با عالئمی  باشد و  در دسی لیتر 
دیابت  به  ابتال  نشانه  پرادراری همراه شود،  و 
خون  قند  اما  ندارید  دیابت  شما  بود.  خواهد 
ناشتایتان هم طبیعی نیست. قند ناشتای طبیعی 
باید زیر 100 باشد. اگر قند ناشتا بین 100-125 
میلی گرم در دسی لیتر باشد، به معنای اختالل در 
قند ناشتاست، بنابراین شما هم دچار اختالل در 
قند ناشتا شده اید که یک عامل خطر برای ایجاد 
دیابت نوع 2 است. برای پیشگیری از ابتال به 
دیابت، باید ورزش و فعالیت های ورزشی را در 
برنامه روزانه تان قرار دهید و رژیم غذایی تان را 
اصالح کنید. با توجه به اینکه سابقه خانوادگی 
دیابت را هم دارید بیشتر در معرض خطر هستید 

و باید از ابتال به دیابت پیشگیری کنید.

پاسخ دوم: در حال حاضر، درمان خاصی نمی توان 
برای رشد پستان ها انجام داد زیرا سنتان باال رفته و 
دارودرمانی فایده  چندانی نخواهد داشت. بهترین 
سنی که می توان برای عدم رشد پستان ها اقدام 
کرد، اوایل سن بلوغ است. البته مصرف دارو 
است  ممکن  حدی  تا  زائد  موهای  رفع  برای 
روی اندازه پستان ها نیز تاثیر بگذارد اما این تاثیر 
قابل توجه و چشمگیر نیست. برای موهای زائد 
هم ابتدا باید آزمایش بدهید تا مشخص شود آیا 
هورمون های مردانه تان افزایش داشته یا نه. در 
این صورت با درمان های مناسب، موهای زائد 
هم برطرف خواهند شد. دالیل ایجاد موی زائد 
معموال مسائل ارثی و فامیلی و ابتال به تخمدان 
پلی کیستیک و تغییرهای هورمونی است که با 
توجه به علت اصلی ایجادکننده می توان آن را 

درمان کرد.

زیادی  به دالیل  پروالکتین  میزان  پاسخ سوم: 
می تواند در خون افزایش پیدا کند. از مهم ترین 
این دالیل می توان به وجود آدنوم یا تومور داخل 
هیپوفیز، کم کاری تیروئید درمان نشده و ابتال به 
برخی بیماری ها، مصرف بسیاری  از داروها مانند 
قرص های حاوی استروژن از جمله قرص های 
پیشگیری از بارداری، مصرف داروهای اعصاب 

سایمیتدین،  مانند  معده  داروهای  از  برخی  و 
رانیتیدین و... اشاره کرد. برای درمان پروالکتین  
باال و عوارض ناشی از آن ابتدا باید علت افزایش 
آن را تشخیص داد. مثال اگر مشکل کم کاری 
تیروئید باشد، می توان با تجویز داروهای تیروئید 
آن را درمان کرد یا اگر افزایش پروالکتین به دلیل 
آنها میزان  با قطع  باشد  مصرف برخی داروها 
پروالکتین هم کاهش خواهد یافت. اگر علت 
آدنوم در هیپوفیز باشد یا علت مشخصی برای 
باال رفتن پروالکتین پیدا نشود، می توان داروی 
کابرگولین را به طور هفتگی برای بیمار تجویز 

کرد تا مشکلش حل شود. 

پاسخ چهارم: قد تابع ژنتیک و عوامل محیطی 
است. ژنتیک قابل دستکاری نیست بنابراین با 
توجه به اینکه شما و همسرتان قد بلندی ندارید، 
فرزندتان  قد  باشید  داشته  انتظار  نمی توانید 
خیلی بلندتر از شما شود اما با تغذیه مناسب 
تخم مرغ،  لبنیات،  و  شیر  به خصوص مصرف 
مواد غذایی سرشار از پروتئین و کلسیم، ورزش 
حداکثر  به  می توان  مناسب  بدنی  فعالیت  و 
ژنتیکی  نظر  از  می تواند  فرزندتان  که  قدی 
به آن برسد، کمک کرد. توصیه می   شود برای 
گرفتن نتیجه بهتر به یک متخصص غدد اطفال 
مراجعه کنید تا ارزیابی های الزم برای ایشان 
دارویی  نظر  از  که  انجام شود و در صورتی 
الزم بود به افزایش قد فرزندتان کمکی شود، 

این کار هر چه زودتر انجام شود.

پاسخ پنجم: به میزان TSH اشاره نکرد ه اید. 
حد طبیعیTSH ، 5 است. اگر میزان آن در 
حد 7-6 باال باشد، باید معاینه تیروئید انجام 
باردار  باشد،  طبیعی  تیروئید  اندازه  اگر  شود. 
نباشید، اختالل عادت ماهیانه نداشته باشید و 
باشد،  نکرده  پیدا  افزایش  خونتان  چربی های 
می  توانید دارو مصرف نکنید اما باید تحت نظر 
باشید و 3-2 ماه بعد دوباره آزمایش بدهید. اگر 
در این مدت TSH روند افزایشی داشت، باید 
افزایش پیدا نکرده  اما اگر  دارو مصرف کنید 
بود، می توانید همچنان دارو مصرف نکنید اما 

باشید. تحت  نظر 

پرسش

پرسش اول: مدتی است میزان اسید معده ام باال رفته و بیشتر مواقع 
ترش می كنم. آیا خوردن میوه، ترش كردن معده را بیشتر می كند؟ 

0912****975

پرسش دوم: مردی 48 ساله هستم و به علت ریفالكس شدید معده 
چند سال است روزانه قرص امپرازول می خورم. چه كار كنم كه 
از عدم جذب كلسیم در نتیجه استفاده از این قرص ها و پوكی 

استخوان در امان بمانم؟ بی نام

پرسش سوم: لطفا در مورد آنزیم های كبد و علت افزایش آنها 
توضیح دهید. 076****0917

پاسخ
دکتر علی اکبر حاج آقامحمدی

فوق تخصص گوارش و عضو هیات علمی دانشگاه 
علوم پزشکی قزوین

پاسخ اول: به  طور کلی، تمام افرادی که از مشکل ریفالکس یا برگشت اسید 
معده به مری رنج می برند باید از خوردن انواع ادویه، غذاهای سرخ  کرده، 
غذاهای محرک و تند، مواد کافئین دار مانند قهوه، چای غلیظ، کاکائو 
و هر غذایی که به تجربه درمی یابند باعث سوزش معده شان می شود، 
بپرهیزند. بین میوه ها، میوه هایی که اسیدیته باالیی دارند مانند مرکبات 
به خصوص آنهایی که ترش تر هستند مانند لیموترش و... هم می توانند 
ریفالکس را تشدید کنند. سایر میوه ها معموال مشکلی ایجاد نخواهند 
کرد و افرادی که سوزش سر معده دارند، می توانند از آنها استفاده کنند. 
بهتر است برای درمان مشکلتان به پزشک مراجعه کنید. با مصرف برخی 

داروها می توان مشکل ریفالکس و ترش کردن معده را برطرف کرد.

داروهای  طوالنی مدت  مصرف  عوارض  از  یکی  دوم:  پاسخ 
ضدریفالکس، کمبود ویتامین ها و بعضی از امالح معدنی است بنابراین 
بیماران باید از غذاهای مغذی و انواع مواد لبنی، میوه ها و سبزی هایی که 
اذیتشان نمی کند، استفاده کنند. همچنین بیماران می توانند با نظر پزشک 
معالجشان مکمل هایی شامل قرص های مولتی ویتامین یا کلسیم و سایر 
امالح را کنار رژیم غذایی شان مصرف کنند. معموال بیمار زمانی دچار 
کمبود مواد معدنی و ویتامین ها در بدن می شود که بیش از یکی- دو 
سال به طور مداوم دارو مصرف کرده باشد، در غیر این صورت مصرف 

کوتاه مدت داروها عارضه چندانی نخواهد داشت.

 ALT یا SGPT و AST یا SGOT پاسخ سوم: آنزیم های کبدی شامل
معموال زمانی افزایش پیدا می کنند که بافت یا سلول های کبد تحت تاثیر 
عوامل آسیب زایی مانند آلوده شدن با ویروس، عفونت و التهاب، تجمع 
خون در بافت به دالیل مختلف، مصرف بعضی  از داروها مانند استامینوفن، 
مصرف الکل، استعمال دخانیات و به خصوص تجمع چربی در کبد و... 
قرار بگیرند و آزرده  شوند. به عبارت دیگر، افزایش آنزیم های کبدی در 
آزمایش نشان می دهد سلول های کبد به دلیلی در معرض آسیب قرار 
گرفته اند. در نتیجه باید بررسی کرد چه عاملی باعث به وجود آمدن این 
حالت شده است. آنزیم دیگر کبد آلکالین فسفاتاز نام دارد که مخصوص 
مجاری صفراوی است. اگر این مجاری به دلیل ابتال به بیماری یا عوامل 
دیگری مانند سنگ های صفراوی و... دچار انسداد شود، آنزیم آلکالین 
فسفاتاز افزایش پیدا خواهد کرد. در این صورت هم باید علت را هرچه 
سریع تر تشخیص داد و درمان کرد تا به مجاری آسیب جدی وارد نشود.

پرسش

 آیا گیاه دارویی یا داروی گیاهی خاصی 
برای تقویت حافظه و پیشگیری از آلزایمر 
و فراموشی وجود دارد؟ 738****0935

پاسخ
دکتر محمدحسین 

صالحی  سورمقی متخصص 
گیاهان دارویی و استاد 

دانشگاه علوم پزشکی تهران

حافظه  تقویت  برای  معروف  گیاه  چند 
و پیشگیری از فراموشی وجود دارند که 
معروف ترین و موثرترین آنها شامل گیاه 
جینکو، بادرنجبویه، مریم گلی، کندر و ریحان 
است. جینکو گیاهی است که در سال های 
اخیر از برگ آن داروهایی با همین نام تهیه 
شده است. این گیاه حاوی ترکیب هایی است 
که می توانند در سلول های مغز به خوبی حل 
شوند و خونرسانی به آنها را افزایش دهند. 
نتایج تحقیق ها نشان می دهد مصرف این 
گیاه می تواند از مرگ و میر سلول های مغز 
جلوگیری کند و تا حدودی سن آلزایمر 
و فراموشی را به تاخیر بیندازد. به همین 
دلیل کارخانه های داروسازی زیادی وارد 
این عرصه شده اند و از برگ های گیاه جینکو 
داروهای زیادی را به شکل قرص و قطره تهیه 
می کنند به طوری که در 10 سال اخیر اشکال 
دارویی گیاه جینکو از مصرف باالیی در دنیا 
برخوردار بوده است. خوشبختانه داروهای 
این گیاه در ایران هم تهیه می شود و مورد 
استفاده قرار می گیرد. گیاه مفید دیگر در 
این زمینه بادرنجبویه است. نتایج مطالعه ها 
و تحقیق های 10 سال اخیر نشان می دهد 
مصرف این گیاه به اشکال مختلف می تواند 
در پیشگیری از فراموشی تاثیر خوبی داشته 
باشد. مریم گلی هم از گیاهان مفیدی است 
که از قدیم  در طب سنتی ما موارد مصرف 
متعددی داشته اما یکی از موارد مصرف 
نسبتا جدید آن، کاهش فراموشی و به تعویق 
انداختن آلزایمر است. گیاه دیگری که در 
تحقیق های انجام شده برای جلوگیری از 
فراموشی مفید شناخته شده، گیاه ریحان 
است. ریحان یک گیاه ایرانی االصل است 
اما به دلیل منافع زیادی که داشت آن را به 
کشورهای دیگر بردند و گسترش دادند. 
به طوری که امروزه در بسیاری از کشورهای 
مختلف دنیا کشت می شود و مورد استفاده 
قرار می گیرد. گیاه ریحان عالوه بر اینکه 
دارای خاصیت ضدنفخ، ضددرد و گرفتگی 
و آثار مفید دیگری برای دستگاه گوارش 
است و خاصیت آرامبخشی دارد، می تواند 
در جلوگیری از فراموشی و تقویت حافظه 
هم مفید باشد. کندر هم گیاهی است که از 
قدیم  شناخته می شود و به عنوان ضدفراموشی 
و تقویت حافظه مورد استفاده قرار می گیرد.

پرسش

روغن های  تولیدكنندگان  از  دسته  آن 
میزان  می كنند  ادعا  كه  سرخ كردنی 
را  محصولشان  در  موجود  پالم  روغن 
كاهش داده اند، از چه طریقی نقطه دود 
روغن را باال برده اند؟ 850****0919

پاسخ
دکتر آراسب دباغ مقدم
متخصص بهداشت مواد 

غذایی 

روغن سرخ کردنی باید بتواند 200 درجه 
سانتی گراد حرارت را تحمل کند و به نقطه 
دود نرسد زیرا به محض اینکه روغن دود 
می کند ترکیب های سرطانزایی در آن ایجاد 
در  می تواند  که  مقاومی  روغن  می شود. 
برابر این حرارت مقاومت کند، روغن پالم 
است. به همین دلیل هم پایه اصلی و 80 
درصد روغن های سرخ کردنی روغن پالم 
است. بعد از ماجراهای روغن پالم برخی 
از تولیدکنندگان ادعا کردند پالم روغن های 
خود را کم کرده اند و به جای آن از روغن های 
مقاوم به حرارت استفاده می کنند. قطعا این 
روغن ها نمی تواند روغن سویا، آفتابگردان، 
ذرت، کانوال، زیتون و... باشد زیرا این روغن ها 
هم مقاومت حرارتی خیلی زیادی ندارند و 
برای این کار مناسب نیستند بنابراین تا زمانی 
که تولیدکنندگان روغن هایی که ادعا می کنند 
میزان روغن پالم را در محصوالتشان کاهش 
داده اند، مدارک و مستندات کافی در این زمینه 
ارائه ندهند نمی توان به ادعای آنها اعتماد کرد. 
درست است که مصرف زیاد و طوالنی مدت 
روغن پالم عوارضی مثل گرفتگی رگ ها و 
مشکل های قلبی- عروقی را دنبال خواهد 
داشت اما حذف یا محدود کردن پالم در 
روغن های سرخ کردنی باعث کاهش نقطه 
دود روغن می شود و عوارضی مانند سرطان 
را پیش خواهد آورد بنابراین باید تعادلی 
بین مصرف کردن یا نکردن آن برقرار شود.

پاسخ
مهندس مرتضی مشایخ

متخصص صنایع غذایی
عضو هیات علمی دانشگاه علوم 

پزشکی شهید بهشتی

پاسخ اول: بله، درست است. مقداری از کلسیم 
و امالحی که در ماست وجود دارند طی عملیات 
آبگیری از ماست خارج می شوند اما در عین حال 
مقدار کلسیم به ازای هر گرم ماست چکیده و 
ماست معمولی تقریبا یکسان است زیرا غلظت 

ماست چکیده پس از آبگیری افزایش می یابد. 
به عبارت دیگر، وقتی 2 کاسه ماست معمولی 
هم  کنار  مساوی  وزنی  مقدار  با  را  چکیده  و 
بگذارید، می بینید حجم ماست معمولی در مقایسه 
اما چون ماست  بیشتر است  با ماست چکیده 
ماست  از  بیشتری  آبگیری شده غلظت  چکیده 
تقریبا  کلسیمشان  مقدار  طبیعتا  دارد،  معمولی 

مساوی است.

پاسخ دوم: حرارت دیدن مواد غذایی، امالح 
موجود در آنها را از بین نمی برد اما قطعا مقدار 
ویتامین ها کاهش پیدا می کند، پروتئین های آن در 
اثر حرارت زیاد تغییر شکل می دهند و مقداری 

از ارزش غذایی شان کاسته می شود.

پرسش

پرسش اول: درست است كه می گویند ماست چکیده، به دلیل از دست دادن آب و اینکه 
كلسیم در آب محلول است، كلسیم كمی در مقایسه با ماست معمولی دارد و خوردن این 

ماست ارزش تغذیه ای به بدن نمی رساند؟ لطفا توضیح دهید. 233****0912

پرسش دوم: برخی افراد آب خارج شده از ماست چکیده را آنقدر می جوشانند تا به قره قروت 
تبدیل شود. آیا جوشاندن زیاد باعث از بین رفتن موادمغذی موجود در آب ماست می شود؟ 

0912****233

با خوانندگان 23شماره پانصد وپنجاه  شنبه چهارده آذر نودوچهار

تلفن همراهتان را دور از قلبتان 
نگه دارید

ادامه از صفحه 19
: چند نوع پیس میکر وجود دارد؟

2 نوع؛ تک حفره ای و دوحفره ای! در نوع اول تنها یک 
راست  دهلیز  در  ندرت  به  یا  راست  بطن  در  الکترود 
قرار می گیرد. در نوع دوم، غیر از الکترودی که در بطن 
راست  دهلیز  در  الکترود هم  یک  می گیرد  قرار  راست 
کاشته می شود. در نوع دوم کارکرد قلب به فیزیولوژی 
طبیعی آن نزدیک تر است. در بیشتر ضربان سازها هم میزان 

کارکرد دستگاه با فعالیت بدنی بیمار هماهنگ می شود.
: طول عمر این دستگاه معموال چند سال است؟

معموال پیس میکر به مدت 4 سال ضمانت دارد اما طول 
عمر باتری ها غالبا 15-10 سال است.

: فرد دارنده ضربان ساز باید به چه نکته هایی 
توجه خاص داشته باشد؟

از  ناشی  مغناطیسی  میدان های  پیس میکرهای جدید در 
کارکرد دستگاه های الکترومغناطیسی مقاوم هستند. با این 
حال، دارنده پیس میکر بهتر است از دست زدن به این 
نوع دستگاه ها وقتی به برق متصل هستند، خودداری کند. 
بسیاری از بیماران در مورد تلفن همراه سوال می کنند. فرد 
دارنده پیس میکر می تواند از تلفن همراه یا بی سیم استفاده 
کند ولی باید خیلی آن را نزدیک ضربان ساز نگه ندارد. 
بهتر است از تلفن همراه در سمت راست بدن استفاده کند.
: آیا ایست ناگهانی ضربان ساز خطرناک است؟
معموال بروز اختالل در کارکرد پیس میکر نادر است و 
با بررسی های 3 ماهه مشخص می شود، اما به هر حال 
توقف کارکرد خطرناک است و به عمل جراحی نیاز دارد.
: جایگذاری آن چطور؟ عوارض خاصی دارد؟ 

بیمار تا چه مدت باید بستری باشد؟
 1958 سال  به  و  است  طوالنی   بسیار  عمل  این  سابقه 
برمی گردد. تجربه های پزشکان در این زمینه باالتر رفته و 
به همین دلیل عوارض معموال نادر  است. در صورتی که 
به هر دلیلی عمل کاشت موفقیت آمیز نباشد، باید قفسه سینه 
باز شود و الکترودها روی میوکارد قرار بگیرند. بعد از عمل 
نیز به ندرت در برخی بیماران گاهی پراب یا سیم ضربان ساز 
حرکت می کند یا بیمار در محل قرارگیری دستگاه دچار 
عفونت یا خونمردگی می شود. دوران بستری شدن بیمار 
در بیمارستان کوتاه است و فرد خیلی سریع می تواند به 
زندگی روزانه خود بازگردد. بیماران به سرعت به دستگاه 

عادت می کنند زیرا وزن آن تقریبا 30 گرم است.


