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پرسش
پرسش اول: خانم 28 ساله اى هستم كه پاهايم نسبتا 
پرانتزى است. با توجه به اينكه اين موضوع مى تواند 
آرتروز زانو را تشديد كند، آيا حتما بايد عمل 
كنم يا با حركت هاى اصالحى مى توان پرانتزى 

بودن پاها را اصالح كرد؟ 743****0914

پرسش دوم: 30 ساله هستم و پاهايم پرانتزي 
است. آيا امكانش هست با عمل جراحي اصالح 

شود؟ 665****0917

پرسش سوم: مدتى است دست چپم از مچ به پايين 
گزگز مى كند. مخصوصا شب ها هنگام خواب 
محسوس تر است. با اينكه ورزش مچ دست انجام 
مى دهم ولى باز هم ادامه دارد. علت و چاره اين 

مشكل چيست؟ 218****0912

دست  روي  ساله ام  دختر 18  چهارم:  پرسش 
حدود دارد.  استخواني  ميخچه  يك  چپش 

3 سال پيش جراحي كرديم ولي االن مجددا در 
حال رشد است و دردناك شده. آيا گچ گرفتن 
اين ناحيه خوب است و در كاهش درد تاثير 

دارد؟ 245****0937

پاسخ
دكتر على تركمان

متخصص ارتوپدى و عضو هيات 
علمى دانشگاه علوم پزشكى ايران

 پاسخ اول و دوم: پرانتزى بودن زانوها معموال به 

3 گروه خفيف، متوسط و شديد تقسيم مى شود. 
براى تشخيص شدت اين مساله، بايد عكس هاى 
مخصوصى از پاها گرفته و زاويه هاى پا اندازه گيرى 
شود تا ببينيم ميزان انحراف و پرانتزى بودن آن چقدر 
است. اگر ميزان انحراف شديد باشد، احتمال آرتروز 
و ساييدگى زانو در آينده زياد خواهد بود زيرا در 
پاى پرانتزى بيشترين فشارها به قسمت داخلى زانو 
وارد مى شود و همين مساله خوردگى در قسمت هاى 
داخلى زانو را در سال  هاى آتى افزايش مى دهد. اين 
افراد بايد قبل از بروز عالئم آرتروز و ساييدگى، 
جراحى كنند تا انحراف زانويشان اصالح شود. اين 
نكته به خصوص در افرادى كه اضافه وزن دارند و 
چاق هستند بيشتر حائز اهميت است و در سنين 
باالى 50 سال درد و ناراحتى بيشترى به دليل ابتال 
به آرتروز و پرانتزى بودن پاها سراغشان خواهد آمد 
بنابراين بهتر است قبل از رسيدن به آن سنين و 
حداكثر تا حدود سن 40-35 سالگى انحراف زانوها 
اصالح شود، اما در موارد خفيف تر نيازى به جراحى 
نيست و مى توان از روش هاى ديگرى كمك گرفت.

پاسخ سوم: بيشتر افرادى كه از گزگز و ناراحتى 
ناحيه مچ و كف دست شكايت دارند، بايد از نظر 
عصب هاى دست مورد بررسى قرار بگيرند؛ به 
اين ترتيب كه ابتدا با معاينه دست ميزان گزگز، 
مورمور يا خواب رفتگى و بى حس شدن و وضعيت 
انگشتان را بررسى مى كنيم و سپس از تست نوار 
عصب – عضله كمك مى گيريم. با اين تست ميزان 
درگيرى اعصاب اندام مورد نظر ارزيابى مى شود. 
اگر مشكل شديد باشد، بيمار بايد جراحى شود اما 
در موارد خفيف تر مى توان با استراحت و مصرف 

برخى از داروها مشكل را حل كرد. گاهى مشكل 
برخى از افراد به قدرى شديد است كه آنها را از 
خواب بيدار و مجبور مى كند چند بار دست خود را 
به شدت تكان بدهند تا احساس راحتى كنند. گاهى 
اوقات اين مشكل باعث ضعف عضالت انگشتان 
مى شود به نحوى كه انگشتان دست قدرت كافى 
براى انجام كارها را ندارد يا نمى توانند اجسام را 
در دستانشان نگه دارند. توجه داشته باشيد برخى 
از ورزش هاى مچ مى تواند فشار را در آن ناحيه 
بيشتر و مشكل را تشديد كند، بنابراين اگر ورزشى 
انجام داديد كه باعث درد و ناراحتى تان شد از ادامه 

دادن آن خوددارى كنيد.

پاسخ چهارم: آنچه ذكر كرده ايد، ميخچه نيست، بلكه 
كيست است. در اين كيست ها مايع بسيار غليظى 
مانند عسل وجود دارد و چون قوام آن زياد است، 
فرد فكر مى كند بيرون زدگى استخوانى است. اين 
كيست ها معموال به دليل كار و فعاليت زياد با مچ 
دست ها، بلند كردن بار سنگين، جارو زدن، ظرف 
شستن، رختشويى زياد با دست و... ايجاد و تشديد 
مى شوند. اگر فشار زيادى به كيست ها وارد شود 
حجم و سفتى كيست ها بيشتر خواهد شد. حدود 
90 تا 95 درصد كيست هاى دست با جراحى بهبود 
مى يابند اما 5 تا 10 درصد آنها بعد از عمل ممكن 
است عود كنند. در اين صورت مى توان كيست 
را تحت جراحى مجدد قرار داد. گاهى به منظور 
استراحت و عدم به كارگيرى مچ آن را گچ مى گيرند 
تا از درد و ناراحتى كاسته شود اما مى توان به جاى 
گچ  گرفتن مچ از آتل ها، بريس ها يا مچ بندهايى كه 
در داروخانه ها به فروش مى رسند هم استفاده كرد.

پرسش
پرسش اول: آيا براي از بين بردن چربي دور 
شكم، حلقه زدن روزانه تاثير دارد؟ آيا فقط زدن 

حلقه كافي است؟ 203****0937

پرسش دوم: چه عوامل و بيمارى هايى باعث 
مي شود؟  جوانان  در  عضالت  رشد  عدم 

0918****280

پاسخ
دكتر احمد باقرى مقدم

متخصص پزشكى ورزشى و عضو 
هيات علمى دانشگاه علوم پزشكى 

تهران

پاسخ اول: حلقه زدن مى تواند تا حدودى باعث 

آسيب به ستون فقرات شود. اگر فردى مشكلى در 
اين زمينه نداشته باشد، مى تواند با حلقه زدن عضالت 
شكم و كمرش را تقويت كند اما به طور كلى حلقه 
زدن ورزش ايده آلى براى چربى سوزى نيست زيرا 
ما چربى سوزى منطقه اى نداريم و افتادگى پهلوها و 
شكم را بايد با رژيم هاى غذايى مناسب و تقويت 

عضالت اصالح كرد.

پاسخ دوم: مهم ترين علت، وراثت و ژنتيك افراد و 
تيپ بدنى آنهاست. در بعضى افراد افزايش عضله به 
 خوبى و با سرعت انجام مى شود، در حالى كه در بعضى 
ديگر سقف ژنتيكى اجازه نمى دهد عضله ها از اندازه 
خاصى بزرگ تر شوند. مساله ديگر سن رشدى افراد 
است. در دوره بلوغ، اندازه عضالت به تدريج افزايش 
مى يابد در حالى كه قبل از بلوغ افزايش خاصى در 
عضالت ديده نمى شود. بعد از بلوغ و كامل شدن 

آن نيز مجددا سرعت عضله سازى كمتر خواهد شد. 
نوع تغذيه و نوع تمرينات بدنى و تقويتى عضالت 
هم عوامل مهم ديگرى در عضله سازى هستند كه 
بهتر است براى اين منظور از كارشناسان مربوطه 
كمك گرفت. بيمارى هاى متنوعى هم مى توانند 
با افزايش كاتابوليسم و سوخت وساز بدن باعث 
جلوگيرى از افزايش وزن و عضله سازى شوند كه 
يك نمونه از آن پركارى تيروييد است. از جمله 
بيمارى هاى ديگر مى توان به بيمارى هاى عفونى، 
بيمارى هاى متابوليكى و... اشاره كرد. افرادى كه 
خوب عضله نمى گيرند و حجم سازى كمى دارند 
بايد به پزشك مراجعه كنند تا يك ارزيابى اوليه 
از نظر بيمارى هاى غددى و متابوليكى انجام دهند 
و شرح حالى از سوابق خانوادگى، شيوه زندگى، 
نوع تغذيه، نوع تمرين هاى ورزشى و... بدهند تا 
براساس آنها مشكل تشخيص داده شده و درمان شود.

پرسش
پرسش اول: خانمى 28 ساله و متاهل هستم. در خانواده مان سابقه 
يائسگى زودرس داريم و مادر، خاله و مادربزرگم حوالى40سالگى 
يائسه شده اند. در حال حاضر قصد باردارى ندارم و در سونوگرافى 
اندازه فوليكولم 22 بود. اگر صبر كنم و در سال هاى بعد اقدام به 

باردارى كنم، دچار مشكل مى شوم؟ 556****0913

پرسش دوم: دخترى 13 ساله دارم كه يك سال پيش عادت  ماهيانه 
شد ولى در حال حاضر 3 ماه است كه عادت ماهيانه نشده. 
آيا مشكل خاصى مى تواند وجود داشته باشد؟667***0915

پاسخ
دكتر مريم كاشانيان

متخصص زنان و زايمان و عضو هيات علمى دانشگاه 
علوم پزشكى تهران

پاسخ اول: يائسگى زمانى اتفاق مى افتد كه هيچ تخمكى در تخمدان 
وجود نداشته باشد. اگر اين رويداد قبل از 40 سالگى و طبق برخى 
تعاريف قبل از 35 سالگى اتفاق بيفتد، به آن يائسگى زودرس مى گويند. 
اينكه چه عواملى باعث يائسگى زودرس در خانم ها مى شود، دقيقا 
مشخص نيست اما تاثير مسائل ژنتيكى و سابقه خانوادگى در مورد 
سن يائسگى كامال شناخته شده است. بسيارى از خانم ها مى پرسند 
كه آيا مى شود جلوى يائسگى را گرفت يا نه. واقعيت اين است كه تا 
به حال هيچ روشى پيدا نشده كه بتواند جلوى يائسگى را بگيرد زيرا 
تخمك ها داخل تخمدان به تدريج از بين مى روند. زمان از بين رفتن 
همه تخمك ها هم به ميزان ذخيره تخمك هاى هر تخمدان بستگى 
دارد. يائسگى زودرس براى خانم هاى خانواده شما صدق نمى كند اما 
به هر حال سن يائسگى شان پايين است و ممكن است شما هم در 
همين سن يائسه شويد. نگران نباشيد چون اين مساله قطعيت ندارد. 
اينكه با سونوگرافى، مدام وجود فوليكول در تخمدان را بررسى كنيد، 
بى فايده است بنابراين بى جهت هزينه نكنيد. افرادى كه در معرض 
يائسگى زودرس هستند يا در سنين پايين تر از سن طبيعى يائسگى 
يائسه مى شوند، مى توانند تحت درمان هاى طبى قرار بگيرند تا عالئم 
يائسگى را كه به دليل كمبود هورمون ها ايجاد مى شود، كاهش دهند. 
خانم هايى كه سابقه يائسگى زودرس را در خانواده ندارند اما هنوز 
ازدواج نكرده  يا باردار نشده اند، مى توانند با مراجعه به مراكز نابارورى 
تخمك هايشان را فريز و ذخيره كنند تا در سال هاى بعد دچار مشكل 

نشوند بنابراين ضرورتى ندارد كه نگران باردار شدنتان باشيد. 

پاسخ دوم: بى نظمى در عادت ماهيانه مشكل شايعى بين دختران 
جوان است. بسيارى از دخترخانم ها بعد از اينكه براى بار اول 
عادت ماهيانه مى شوند، ممكن است تخمك گذارى نداشته باشند 
زيرا در چند ماه اول حتى تا 3-2 سال بعد از اولين عادت ماهيانه 
به علت تكميل نشدن بلوغ سيستم عصبى مركزى ممكن است 
تخمك گذارى انجام نشود. در نتيجه بى نظمى در عادت ماهيانه 
به اشكال مختلف به  وجود خواهد آمد. مثال ممكن است 2-3 
ماه عادت ماهيانه نشوند يا در 1 ماه، 2 بار خونريزى داشته باشند. 
يك بار ممكن است خونريزى چندانى نداشته باشند اما دفعه بعد 
خونريزى زياد باشد و... فقط در صورتى كه خونريزى زياد باشد 
و باعث كم خونى شود يا در صورتى كه بى نظمى در عادت ماهيانه 
پوستى،  جوش هاى  پوست،  زياد  چربى  مانند  ديگرى  عالئم  با 
ريزش مو و موهاى ضخيم و زائد روى صورت همراه باشد بايد 
به پزشك مراجعه كنيد و دخترتان تحت درمان قرار بگيرد. در 
غير اين صورت نگرانى چندانى وجود نخواهد داشت. معموال 
بى نظمى هاى  از  بسيارى  مركزى  عصبى  سيستم  بلوغ  تكامل  با 

عادت ماهيانه خودبه خود درمان خواهند شد.

پرسش

خانمى 50 ساله هستم. مدت 30 سال 
است از يبوست رنج مى برم و 2 سال 
است هموروييد داخلى و خارجى پيدا 
كرده ام. آيا يبوست و بواسير مى تواند 
دنبالچه  استخوان  انحراف  با  ارتباطى 
به سمت عقب داشته باشد؟ طبق نظر 
پزشكان به علت اينكه اين انحراف و 
زاويه قديمى است قابل درمان نيست. 
لطفا راهنمايى كنيد راه عالج چيست؟ 

0935****392

پاسخ
دكتر سيدعليرضا 

بصام پور
متخصص ارتوپدى، 

فلوشيپ جراحى 
ستون فقرات و عضو 
هيات علمى دانشگاه

يبوست و بواسير شما ارتباطى به انحراف 
استخوان دنبالچه به سمت عقب ندارد. در 
حال حاضر مشكل، قديمى بودن اين مساله 
نيست. موضوع اين است كه انحراف دنبالچه 
چه به سمت عقب و چه به سمت جلو 
هيچ مشكل خاصى در بدن ايجاد نمى كند و 
نشانه بيمارى دنبالچه نيست و ما عنوانى به 
اسم دنبالچه طبيعى و نرمال نداريم. دنبالچه 
مى تواند هر شكلى داشته باشد. اگر دنبالچه 
درد  داليل  دنبال  مى توانيم  شود  دردناك 
بگرديم ولى نمى توانيم ثابت كنيم انحرافش 
باعث بيمارى شده زيرا قبل از بيمارى و 
درد، دنبالچه معاينه نشده و عكسى از آن 
نگرفته ايد تا حاال در زمان بيمارى ميزان 
انحراف آن تعيين شود. ممكن است دنبالچه 
شما به طور سرشتى به سمت عقب، انحراف 
داشته باشد. به طور كلى دنبالچه در يك سوم 
انسان ها به سمت عقب در يك سوم موارد 
به سمت جلو و در يك سوم موارد طبيعى و 
سرجاى خودش است و هيچ يك بيمارى 
محسوب نمى شود. براى اينكه تشخيص 
بدهيم دنبالچه شكسته يا نه، به تصويربردارى 
و شرح حال و تاريخچه اى از ضربه مشخصى 
توصيه  بنابراين  داريم،  نياز  ناحيه  آن  در 
نباشيد.  دنبالچه  بيمارى  دنبال  مى كنم 

پرسش
پرسش اول: آيا خريدن جوجه براى طبخ غذا از 
مرغ فروشى ها را تاييد مى كنيد؟ درست است كه 
مى گويند هيچ دارو و آنتى بيوتيكى براى رشد اين 
جوجه ها در مقايسه با مرغ ها استفاده نشده است؟ 

0935****808

پرسش دوم: آيا استفاده از روغن هايى مانند روغن 
زيتون مخصوص سرخ كردن يا روغن كنجدى كه 
روى بسته بندى آن نوشته شده است مى توان براى 
سرخ كردن استفاده كرد، براى سرخ كردن هاى 
طوالنى مجاز است؟ اين روغن ها چطور براى 

سرخ كردن مهيا شده اند؟ 455****0912

پرسش سوم: شيرينى باقلوا را تا چه زمانى مى توان 
در فريزر نگهدارى كرد؟ گذاشتن طوالنى مدت 
آن و مصرفش چه مضراتى براى مصرف كننده 

دارد؟ 965****0919

پرسش چهارم: در صورتى كه آجيل شور و بوداده 
بر اثر ماندن در يخچال بو گرفته باشد، آيا باز 
هم مى توان آن را بو داد تا طعم تازگى به خود 
بگيرد؟ براى رفع اين مشكل چه كارى پيشنهاد 

مى كنيد؟ 764****0912

قدرت  حيواني  روغن  آيا  پنجم:  پرسش 
چرب كنندگي بيشتري در مقايسه با روغن هاي 
مايع موجود در بازار دارد؟ به تجربه ديده ام وقتى 
مقدار كمى از روغن حيوانى را روى برنج مى ريزم، 
برنج چرب مى شود اما براى همين چرب شدن 
بايد مقدار زيادى روغن مايع را به برنج اضافه 

كنم. 361****0912

پاسخ
دكتر آراسب دباغ مقدم

متخصص بهداشت مواد غذايى

پاسخ اول: در حال حاضر يكى-دو توليدكننده در 
كشور وجود دارند كه به ادعاى خودشان جوجه 
پرورش مى دهند و به فروش مى رسانند اما قبل از 
فروش، سازمان دامپزشكى كشور بايد آنها را تاييد 
كرده باشد. اگر ديديد در مرغ فروشى جوجه فروخته 
مى شود بايد به مشخصات ظاهرى و بسته بندى آن 
توجه كنيد و تاييديه دامپزشكى را ببينيد. قطعا جوجه ها 

به دليل سن كمى كه دارند آنتى بيوتيك كمترى مصرف 
كرده اند اما هر چه بزرگ تر شوند، هم به بيمارى هاى 
بيشترى مبتال مى شوند و هم دارو و آنتى بيوتيك 
بيشترى مى گيرند. البته سازمان دامپزشكى كشور 
همچنان با موضوع فروش جوجه در مرغ فروشى ها 
مشكل دارد زيرا همواره با مشكلى به نام «جوجه 
پنجرى» مواجه هستيم. اصطالح جوجه پنجرى، در 
واقع جوجه هايى هستند كه در طول دوره رشد بيمار 
شده اند و ديگر رشد نكرده اند. در نتيجه جثه  شان 
در اثر بيمارى كوچك مانده نه اينكه واقعا جوجه 
باشند. تا چند سال پيش تمام جوجه هاى موجود در 
بازار از نوع ياد شده بودند نه جوجه كبابى. در حالى 
كه در كشورهاى اروپايى، جوجه هايى به وزن 800 
تا 1000 گرم توليد و روانه بازار مصرف مى كنند. 
در ايران تا به حال توليد جوجه كبابى را به شكل 
رسمى و مجوزدار نداشته  ايم مگر اينكه به تازگى 
تاييد گرفته باشند. در هر حال، قبل از خريد به مهر 
تاييد دامپزشكى روى بسته  بندى هاى جوجه توجه 

كنيد تا از سالمت آنچه مى خريد مطمئن باشيد.

پاسخ دوم: ما 2 نوع سرخ كردن داريم؛ نوع اول 
سرخ كردن، در حد تفت دادن كوتاه مدت است 
اما نوع دوم، سرخ كردن طوالنى مدت يا با درجه 
حرارت خيلى باالست. براى اينكه روغنى نسبت 
به حرارت مقاوم شود 2 روش به كار مى گيرند؛ 
 TBHQ روش اول استفاده از مواد آنتى اكسيدانى مانند
است. اضافه كردن اين ماده به روغن، آن را تا حدى 
نسبت به حرارت مقاوم مى كند. روش دوم اضافه 
كردن روغن پالم است. روغن پالم نسبت به حرارت 
مقاوم است. از اين رو، حدود 80 درصد روغن هاى 
سرخ كردنى از روغن پالم تشكيل شده اند. به همين 
دليل هم روغن هاى سرخ كردنى بايد بتوانند حدود 
200 درجه سانتى گراد حرارت را تحمل كنند. روغن 
زيتون معمولى مقاومت چندانى نسبت به حرارت 
ندارد، بنابراين به بعضى از انواع آن، آنتى اكسيدان 
اضافه مى كنند تا ميزان مقاومتشان افزايش پيدا كند، 
با اين حال روغن زيتون فقط براى تفت دادن بسيار 
سريع مناسب است. يعنى در اين حد كه مواد غذايى 
را همراه با روغن زيتون در ماهيتابه بريزيد، با حرارت 
مناسب تفت بدهيد و سريع خالى كنيد. در مورد 
روغن كنجد قضيه كمى تفاوت مى كند. روغن كنجد 
يك آنتى اكسيدان مناسب دارد كه به طور طبيعى 
مقاومت حرارتى روغن كنجد را باال مى برد، با اين 
حال نمى توان از اين روغن براى سرخ كردن استفاده 
كرد و مصرف آن هم فقط براى تفت دادن جايز 

است. اگر كسى مى خواهد در طبخ مواد غذايى از 
روش سرخ كردن طوالنى مدت يا با درجه حرارت 
باال استفاده كند بايد حتما روغن مخصوص سرخ 
كردن مصرف كند زيرا روغن هاى زيتون، كنجد و... 
در برابر درجه حرارت هاى باال تجزيه مى شوند و 
تركيبات سرطان زا ايجاد مى كنند كه براى سالمت 

مصرف كننده بسيار مضر هستند.

پاسخ سوم: تحقيقات خاصى تاكنون در اين باره 
انجام نگرفته اما اگر شرايط نگهدارى هر نوع شيرينى 
و باقلوايى را حفظ كنيد، آنها را در ظروف دردار 
بريزيد و در صورت امكان هواى اضافه ظرف را 
خارج كنيد، مى توانيد آنها را تا 6 ماه نگهدارى كنيد. 

به دليل  آجيل  بوى  و  طعم  تغيير  چهارم:  پاسخ 
اكسيداسيونى است كه در آن صورت گرفته است. 
مغزها سرشار از چربى هاى غيراشباع هستند و براى 
بدن بسيار مفيدند اما چربى هاى غيراشباع مى توانند با 
اكسيژن هوا تركيب و اصطالحا اكسيد شوند. اكسيد 
شدن باعث تغيير بو و مزه آجيل ها مى شود. واكنشى 
هم كه انجام گرفته به هيچ وجه برنمى گردد. ضمن 
اينكه ارزش غذايى مغزها به دليل مدت زمانى كه از 
آنها گذشته و اكسيداسيونى كه در آنها انجام گرفته، 
از بين رفته بنابراين بايد آنها را دور بريزيد. بهترين 
كار براى نگهدارى آجيل ها اين است كه باقيمانده 
آنها را بالفاصله پس از خريد و مصرف، داخل 
ظروف دردار بريزيد، هواى ظرف را خالى كنيد 
و سپس در فريزر بگذاريد. اگر همه شرايط را به 
خوبى رعايت كنيد و آجيل ها را ترجيحا با پوست 
چوبى شان در فريزر بگذاريد، مى توانيد آنها را تا 

2 سال نگه داريد.

پاسخ پنجم: اين يك باور عاميانه است كه روغن هاى 
حيوانى قدرت چرب كنندگى بيشترى دارند. اصال 
ما عنوانى به اسم «قدرت چرب كنندگى روغن» در 
صنايع غذايى نداريم. حدود 10 سال پيش وزارت 
بهداشت آن زمان تصميم گرفت استفاده از روغن هاى 
مايع را به جاى روغن هاى جامد نباتى رواج بدهد. 
برخى از آشپزها نسبت به اين كار موضع گيرى 
كردند و گفتند نمى توان با روغن هاى مايع غذا 
درست كرد، غذا خوب چرب نمى شود و... اين 
باور از آن زمان باقى مانده و به هيچ وجه مبناى 
علمى ندارد. ضمن اينكه مصرف روغن حيوانى 
جامد به دليل كلسترول باال و مساله جامد بودن به 

هيچ وجه توصيه نمى شود.

پرسش
آيا بهتر است مكمل كلسيم همراه غذا و مكمل آهن قبل از 
قرص هايى  باشد؟  داشته  بهترى  جذب  تا  شود  مصرف  غذا 
زمانى  چه  بايد  هستند،  مينرال  مولتى ويتامين  صورت  به  كه 

مصرف شوند؟ 584****0912

پاسخ
دكتر كوروش جعفريان

متخصص تغذيه و عضو هيات علمى دانشگاه 
تهران  علوم پزشكى 

مختلفى  شرايط  به  و...  كلسيم  آهن،  مكمل  نخوردن  يا  خوردن 
بستگى دارد. گاهى اوقات خوردن مكمل آهن با غذا مفيد است 
و گاهى به تنهايى خوردن آن جذب بيشترى دارد. مثال اگر غذايى 
ساير  و  گوشت  مرغ،  يا   C ويتامين  از  سرشار  مى خوريد  كه 
مواد پروتئينى باشد، ميزان جذب آهن افزايش پيدا خواهد كرد بنابراين 
مكمل آهن را مى توان با چنين غذاهايى خورد اما اگر غذايى كه 
مى خوريد فيبر فراوانى داشته باشد و حاوى انواع سبزيجات، نان 
سبوس دار و... باشد يا غذاى مورد نظر كلسيم بااليى داشته باشد، 
جذب آهن كاهش خواهد يافت، بنابراين نبايد با اين غذاها مكمل 
آهن مصرف كرد. به همين دليل هم گفته مى شود با غذاهاى گوشتى، 
ماست نخوريد. در مورد كلسيم هم به همين شكل است. مكمل 
كلسيم نبايد با غذاهايى كه سرشار از آهن، روى و مس هستند، 
مصرف شود زيرا در ميزان جذب آن تداخل ايجاد خواهد كرد. 
همچنين توصيه مى شود مكمل كلسيم را همراه با غذاهاى چرب 
نخوريد زيرا يك حالت صابونى بين كلسيم و چربى پيش مى آيد 
و جذب كلسيم را به شدت كاهش مى دهد. البته مصرف برخى 
از مكمل ها به تنهايى باعث ايجاد ناراحتى هاى گوارشى مى شود و 
فرد را مجبور مى كند آنها را حتما همراه غذا استفاده كند يا مثال به 
افرادى كه غلظت خون دارند توصيه مى شود همراه غذايشان كلسيم 
بخورند تا جذب آهن كاهش پيدا كند.  درمورد مولتى ويتامين ها هم 
اين رقابت در جذب وجود دارد. تفاوتى هم نمى كند كه در حضور 
غذا باشد يا عدم حضور آن. در هر صورت تركيبات دوظرفيتى مانند 
كلسيم، مس، روى، آهن، منيزيم و... با يكديگر در جذب بيشتر رقابت 
مى كنند بنابراين هيچ گاه انتظار نداشته باشيد صددرصد مكملى كه 
مى خوريد جذب شود. اتفاقا در بيشتر مواقع درصد بسيار زيادى 

از مولتى ويتامين هايى كه مى خوريد دفع مى شوند.

پرسش
پرسش اول: براى كسى كه بر اثر زمين 
خوردن دچار كوفتگى و كشيدگى رباط 
دست و شانه شده، چه نكات تغذيه اى 
وجود دارد تا مشكلش هر چه زودتر 

برطرف شود؟ 109****0912
 

پرسش دوم: بين مواد غذايى مختلف، 
كدام خوراكى ها به كاهش تب كمك 
چه  تب  آوردن  پايين  براى  مى كنند؟ 
توصيه هاى تغذيه اى را پيشنهاد مى كنيد؟ 

0912****455
 

پاسخ
دكتر حسين ايمانى

متخصص تغذيه و عضو 
هيات علمى دانشگاه آزاد 

اسالمى

پاسخ اول: با توجه به اينكه در اين شرايط 
التهاب وجود دارد، بايد از موادى استفاده 
شود كه التهاب را كاهش دهد. يكى از 
مكمل هاى خوب براى اين منظور مكمل 
كوركومين است. كوركومين ماده موثره 
زردچوبه است كه مى تواند التهاب را كاهش 
بدهد. قرص زنجبيل هم اثر ضدالتهابى 
و ضددرد دارد و مى تواند در اين شرايط 
مورد استفاده قرار بگيرد. ضمن اينكه بهتر 
كند كه  استفاده  است بيمار از غذاهايى 
منابع غنى از كلسيم و ويتامين D هستند 
مثل لبنيات غنى شده با ويتامين D، بادام 

خام، كلم بروكلى و...

پاسخ دوم: ماده غذايى خاصى براى كاهش 
تب وجود ندارد اما در تب درجه حرارت 
بدن افزايش مى يابد و باعث تبخير آب 
بدن مى شود. در نتيجه بيمارانى كه تب 
دارند، بايد از خوردن غذاهاى ديرهضم 
يا غذاهايى كه هضم سختى دارند (مانند 
غذاهاى چرب) خوددارى كنند زيرا درگير 
شدن دستگاه گوارش براى هضم و جذب 
يك ماده غذايى و متابوليسم باال، درجه 
حرارت بدن را افزايش مى دهد. بيماران بايد 
تا حد امكان از غذاهاى مايع و سهل الهضم 
استفاده كنند تا بدن بيش از حد درگير فرآيند 
هضم نشود. بهترين غذاها در اين شرايط 
انواع سوپ هايى هستند كه با آب مرغ يا 
آب گوشت كم چرب و انواع سبزى هاى 

خردشده تهيه شده باشند. 


