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پرسش

پرسش اول: آيا خانم شيرده 6 ماه پس از زايمان 
مي تواند رژيم غذايي با كالري محدود دريافت 

كند؟ 982****0912

پرسش دوم: خانم شيرده روزانه بايد چند كالري 
دريافت كند؟ چه عادت هاي غذايي موجب 
كاهش شير مي شود و كدام مواد غذايي شيرافزا 

هستند؟ 982****0912

انجير  داخل  كه  كرم هايی  اگر  پرسش سوم: 
دارد؟  اشکال  شود،  خورده  دارد،  وجود 

 0938****893

پرسش چهارم:  آيا خوردن نان سويا به جاي 
مشکل زاست؟  يائسه  خانم  براي  روزانه  نان 

0910****572

پرسش پنجم: شنيده ام مصرف مکمل پروبيوتيک 
به كاهش چربی شکمی كمک می كند. يک فرد چه 
مقدار از مکمل را به اين منظور می تواند استفاده 
كند؟ آيا می توان روزانه از مکمل پروبيوتيک 

استفاده كرد؟ 266****0912

پرسش ششم: شنيده ام سبزيجات ترشی و كلم 
ترشی از منابع پروبيوتيک ها محسوب می شوند. 
آيا منظور همين ترشی هايی است كه در بازار 
موجود هستند و می توان خانگی آنها را نيز تهيه 

كرد؟ 108****0919

پاسخ
دکتر میترا زراتی

متخصص تغذیه
عضو هیات علمی دانشگاه علوم 

پزشکی ایران

پاسخ اول: رژیم کاهش وزن از زمان تولد نوزاد تا 
6 ماهگی به هیچ وجه به مادران توصیه نمی شود، 
اما 6 ماه بعد از تولد نوزاد که تغذیه انحصاری با 
شیر مادر به پایان می رسد و تغذیه تکمیلی شروع 
می شود، مادران شیرده می توانند زیرنظر متخصص 
تغذیه از رژیم غذایی کاهش وزن استفاده کنند و 
به طور تدریجی وزنشان را پایین بیاورند. مساله 
بسیار مهم این است که در سال اول تولد کودک، 
شیر مادر همچنان در اولویت نخست تغذیه کودک 
قرار دارد و بعد تغذیه تکمیلی انجام می شود، بنابراین 

مادران شیرده نباید به واسطه رژیم های کم کالری 
گرسنه بمانند زیرا گرسنه ماندن مادر ترکیباتی وارد 
شیرش می کند که روی ضریب هوشی کودک اثر 
سوء می گذارد، به خصوص اینکه در 2 سال اول 
زندگی رشد سلول های عصبی در مغز کودک 
بسیار سریع و باالست. رژیم  غذایی باید به گونه ای 
تنظیم شود که مادر شیرده به هیچ وجه احساس 

گرسنگی نکند.

پاسخ دوم: اینکه یک خانم شیرده چه مقدار باید 
در روز کالری دریافت کند، به میزان قد، وزن، سن، 
میزان فعالیت و سایر شرایطش بستگی دارد بنابراین 
نمی توان به طور کلی گفت خانم های شیرده چند 
کیلوکالری انرژی نیاز دارند، اما به طور کلی باید در 
6 ماه اول پس از زایمان که تغذیه انحصاری با شیر 
مادر انجام می شود، 300 تا 400 کیلوکالری بیش 
از نیاز روزانه شان انرژی دریافت کنند، نه بیشتر.

مهم ترین عامل در افزایش تولید شیر در مادر شیرده 
تکرر شیردهی است. هر چقدر میزان شیردهی و 
دفعات مکیدن شیرخوار بیشتر باشد، شیر بیشتری 
در پستان ها تولید می شود، اما یکی از عواملی که 
باعث کاهش حجم شیر می شود، گرسنگی مادر 
است که به واسطه ساعات خواب طوالنی یا حذف 
وعده اصلی یا میان وعده ها اتفاق می افتد. عامل دوم 
مصرف ناکافی مایعات، به خصوص آب است. هر 
چقدر مادری آب کمتری بنوشد، حجم شیرش 
کاهش پیدا می کند، اما به طور کلی ما شیرافزای 
خیلی قوی و خاصی نمی توانیم به خانم ها معرفی 
کنیم. بیشتر شیرافزاهایی هم که تاکنون معرفی 
شده اند بیشتر جنبه تلقینی دارند. البته برخی مواد 
گیاهی مثل رازیانه تا حدودی می توانند حجم شیر 
را افزایش بدهند، اما اگر مادر شیرده تغذیه مناسبی 
داشته باشد، آب و مایعات کافی بنوشد و مکرر شیر 
بدهد، معموال مشکلی در حجم شیر نخواهد داشت.

پاسخ سوم: به طور کلی وقتی ماده غذایی دچار 
کرم زدگی، کپک  و... می شود دیگر قابل خوردن 
نخواهد بود و نشان دهنده فساد ماده غذایی است 
بنابراین بهتر است قبل از خوردن میوه ها، به خصوص 
میوه های خشک که احتمال کرم زدگی دارند، ابتدا 
آنها را از هم باز و بررسی کنید و در صورتی که 

مشکلی نداشتند، آنها را بخورید.

پاسخ چهارم: خانمی که سونوگرافی رحم، تخمدان 
و پستان انجام داده و هیچ گونه توده، تومور، کیست 

و فیبرومی در سونوگرافی اش دیده نشده می تواند 
از سویا و فراورده های آن استفاده کند، در غیر 
این صورت اگر مشکلی در سونوگرافی دیده 
شود باید در مصرف سویا بسیار احتیاط کند و 
از مصرف روزانه و مرتب آن بپرهیزد زیرا سویا 
حاوی ترکیبات فیتواستروژن یا استروژن گیاهی 
است که برای خانم هایی که در رحم، تخمدان و 
پستان مشکلی دارند، مناسب نیست. البته مصرف 
گهگاه آن ایرادی ندارد. این افراد حتی می توانند 
گاهی لوبیای سویا را هم مصرف کنند، اما این کار 

نباید برای همیشه و هر روز عادت شود.

پاسخ پنجم: پروبیوتیک ها باکتری های مفیدی 
هستند که به طور طبیعی در دستگاه گوارش زندگی 
می کنند. وقتی فردی چاق می شود، این باکتری های 
مفید از بین می روند و فرد مجبور است از طریق 
مواد غذایی پروبیوتیک یا مکمل های پروبیوتیک، 
نبود یا کمبود آنها را جبران کند. یکی از کارهای 
مفیدی که پروبیوتیک  ها انجام می دهند این است که 
تا حدودی جذب چربی ها را در روده کم می کنند. 
از این رو، به افرادی که رژیم غذایی کاهش وزن 
دارند توصیه می کنیم از مواد غذایی پروبیوتیکی 
یا مکمل های پروبیوتیک استفاده کنند، اما اینکه 
این مواد فقط روی چاقی شکمی و بدون رژیم 
غذایی و ورزش اثر بگذارند، یک باور نادرست 
است. مکمل پروبیوتیک باید کنار رژیم غذایی و 
فعالیت بدنی مناسب مصرف شود تا نتیجه مطلوب 
را داشته باشد. در ضمن فردی که می خواهد مکمل 
پروبیوتیک مصرف کند نباید مشکل عفونت خون 
و سیروز کبدی داشته باشد یا کورتون مصرف کند، 
ولی افراد سالم می توانند در طوالنی مدت روزی 
یک عدد مکمل  پروبیوتیک بخورند و از فواید 

آن بهره مند شوند.

پاسخ ششم: بله، به طور کلی هر نوع ترشی ای که 
حالت تخمیری داشته باشد مثل ترشی کلم بنفش 
می تواند برای دستگاه گوارش مفید باشد زیرا 
پروبیوتیک ها هم در دستگاه گوارش عمل تخمیر 
را انجام می دهند. به همین دلیل مصرف ترشی 
کلم بنفش که مقداری مانده و تخمیر روی آن 
صورت گرفته می تواند به سالمت دستگاه گوارش 
کمک کند، بنابراین توصیه می شود اگر مشکل 
یا  مری  به  معده  اسید  برگشت  مثل  گوارشی 
را  ترشی  این  ندارید  روده  و  معده  زخم    های 

کنار غذاهایتان استفاده کنید.

پرسش

 Bپرسش اول: تفاوت عالئم بيماری هپاتيت
با هپاتيتC در چيست؟ آيا می توان از روی 
اين  از  به كدام يک  بيمار  عالئم فهميد كه 
هپاتيت ها مبتال شده است؟ 722****0936

پرسش دوم: پدری دارم كه حدود 10 سال به 
بيماری ديابت مبتال شده و قند ناشتای بسيار 
بااليی دارد. عالوه بر اين از بيماری كبدی 
درجه 2 هم رنج می برد. مدتی است احساس 
می كنم رنگ پوست ايشان بسيار زرد شده 
است و دائم احساس خواب آلودگی، خستگی و 
ضعف دارد. آيا اين عالئم می تواند نشانه شدت 
يافتن بيماری كبدی پدرم باشد؟ آيا ممکن 
است به بيماری هپاتيت مبتال شده باشد؟ در 
ضمن ايشان رزمنده دفاع مقدس هم بوده اند. 

0918****762

پاسخ
دکتر سیدموید علویان

فوق تخصص بیماری های گوارش و 
کبد و رئیس شبکه هپاتیت ایران

پاسخ اول: نه، هپاتیتB وC از نظر عالئم تفاوت 
چندانی با هم ندارند. جالب اینکه شایع ترین 
عالمت ابتال به هپاتیتB وC بی عالمتی است 
و بیمار پس از آلودگی به ویروس هپاتیتB یا 
C هیچ عالمتی ندارد، اما پس از مدتی عالئمی 
ابتدا غیراختصاصی  ایجاد می شود که  در فرد 

بیماری خاصی  به  را  آنها  نمی توان  و  هستند 
ارتباط داد، مثل خستگی، بی حالی، بی اشتهایی، 
افسردگی و... که در بسیاری از بیماری ها یا حتی 
کم خوابی، سرماخوردگی ساده، استرس ها و... 
هم دیده می شوند و هر فردی ممکن است به 

تناوب این عالئم را تجربه کرده باشد. 
اما در مراحل پیشرفته تر هپاتیت عالئم اختصاصی 
آن به تدریج ظاهر می شود که شامل زردی پوست، 
تورم پا، آب آوردن شکم و... است. نکته بسیار 
مهم این است که هر فردی باید در طول عمر 
خود حداقل یک بار آزمایش هپاتیت بدهد. در 
حال حاضر در ایران یک میلیون و 400 هزار بیمار 
مبتال به هپاتیت داریم که ۷0 درصد این بیماران 
را نمی شناسیم، اما آنها در حال زندگی کردن در 
جامعه هستند. اگر مشخص شود فردی به هپاتیت 
مبتالست، اطرافیانش به راحتی می توانند به مراکز 
بهداشتی مراجعه کنند و واکسن بزنند و از ابتال به 
بیماری پیشگیری کنند. اگر بدانیم خانم بارداری 
به هپاتیت مبتالست با اقدامات به موقعی که انجام 
می دهیم از ابتالی فرزند او به هپاتیت پیشگیری 
خواهیم کرد بنابراین انجام آزمایش هپاتیت را 
به دلیل منافعی که برای خود و اطرافیانتان دارد، 
جدی بگیرید و حداقل یک بار آن را انجام بدهید، 
به خصوص اگر اقداماتی مانند تاتو، خالکوبی، 
تزریقات مشکوک و... انجام داده اید، برای انجام 
آزمایش هپاتیت حتما اقدام کنید. اگر مشخص 
اقدامات  با  بیماری مبتال شده،  به  شود فردی 
به موقع می توان بیماری را تحت کنترل در آورد. 

پاسخ دوم: با توجه به اینکه ایشان در جنگ 
حضور داشته اند، انجام آزمایش هپاتیت برایشان 
الزم است تا مشخص شود به بیماری هپاتیت 
مبتال شده اند یا نه. خوشبختانه امروزه شیوع 
هپاتیتB و C به دلیل واکسیناسیون گسترده، 
درمان مناسب، ارتقای سطح سالمت و تزریق 
خون های سالم در حال کاهش است، اما آنچه 
در حال افزایش است، شیوع بیماری دیابت، 
و... است. در  کبد چرب، چاقی، تحرک کم 
گذشته و حدود 20 سال پیش شاید در طول 
کبد چرب  به  مبتال  بیمار  یک  فقط  یک سال 
که دچار سیروز کبدی و تنبلی کبد شده بود، 
می دیدیم، اما امروزه ما روزی چند بیمار مبتال 
به سیروز کبدی ناشی از کبد چرب می بینیم 
و این مساله نشان می دهد تغذیه مردم خوب 
نیست، تحرک و فعالیت بدنی شان کافی نیست، 
استرس ها و اضطراب ها زیاد هستند و چاقی 
این  افزایش است. همه  به  و اضافه وزن رو 
باعث  به دست هم می دهند و  عوامل دست 
به  هم  شما  پدر  می شوند.  کبدی  آسیب های 
کبد چرب مبتال شده اند و توصیه می کنم برای 
به  کبد حتما  از چربی  ناشی  بررسی عواقب 
فوق تخصص گوارش مراجعه کنید تا مشخص 
شود کبد آسیب دیده یا فقط کبد چرب درجه 
2 است. مهم ترین راه درمان کبد چرب، تغذیه 
مناسب زیرنظر متخصص تغذیه، انجام ورزش 
و فعالیت بدنی و مصرف برخی داروها زیرنظر 

پزشک فوق تخصص گوارش است.

پرسش
پرسش اول: پسري 24 ساله هستم. صورتم 
جوش هاي بسيار بزرگ و بدشکلی دارد و حالتي 
شبيه سوختگي پيدا كرده است. به همين دليل 
مرتب ريش مي گذارم. لطفا راهنمايي   كنيد چه 

كنم؟ 2793***0935

پرسش دوم: آيا اسپري هاي ضدعرق يا مام هاي 
صابوني زيربغل جذب بدن مي شوند؟ آيا استفاده 

از آنها عوارضی دارد؟ 9069***0939

پاسخ
دکتر حسین طباطبایي

متخصص پوست 
استاد دانشگاه علوم پزشکي تهران

نکرده اید جوش ها در کدام  اشاره  اول:  پاسخ 
متعدد هستند  دارند؟  قسمت صورتتان وجود 

را  این جوش ها  است  مدت  و چه  منفرد؟  یا 
دارید؟ تشخیص براساس اطالعات بسیار کمي 
که داده اید در درجه اول جوش جواني است که 
شکل »ندولر« یا »ندولوکیستیک« دارد. در این 
حالت، جوش ها بزرگ و برجسته و مانند نخود 
سفت هستند، تعدادشان متعدد است و درد دارند 
و عالوه بر صورت، به مقدار کمتر در سینه، پشت 
و باالي بازوها هم ممکن است دیده شوند. این 
جوش ها با داروهاي معمول درمان جوش کمي 
بهتر مي شوند، ولي دوباره شدت پیدا مي کنند. 
جوش هاي ندولوکیستیک مقاوم به درمان هستند 
و تنها درمان آنها مصرف راکوتان است که پزشک 
متخصص پوست آن را با دوز خاصي با توجه به سن 
و وزن بیمار و عوامل دیگر مانند میزان چربي خون، 
نداشتن مشکل کلیوي و کبدي و... تجویز مي کند. 
حدود 9 ماه طول مي کشد تا جوش ها کامال بهبود 
پیدا کنند. بسیاري از بیماري هاي دیگر هم مي توانند 
باعث ایجاد جوش  در صورت شوند و هیچ رنج 

و دردي هم نداشته باشند، ولي مقاوم به درمان 
باشند. بنابراین باید حتما به پزشک متخصص 
پوست مراجعه کنید تا جوش ها را معاینه کند. 
گاهي عالوه بر معاینه، نمونه برداري از جوش ها 

الزم است که کمک کننده خواهد بود.

پاسخ دوم: مطالعات، ارتباط بین استفاده از این 
مواد و مشکالت ناحیه سینه و زیربغل را تایید 
نمي کند، ولي مقاله هایي هم وجود دارند که 
گفته اند اگر اسپري هاي زیربغل به مدت طوالني 
استفاده شوند، مي توانند در ایجاد سرطان پستان 
موثر باشند. البته مراجع بین المللي معتبر هنوز این 
مطالعه ها را تایید نکرده اند چون رابطه مستقیم 
استفاده از مام ها و اسپری ها و مشکالت سینه 
و زیربغل هنوز به اثبات نرسیده است. در حال 
حاضر گفته مي شود این مواد در بدن جذب 
عمومي ندارند یا اگر داشته باشند آنقدر نیست 

که صدمه اي بزنند.

پرسش

هنگام رابطه زناشويی و زمان ارگاسم 
می شوم،  زيادی  و سوزش  درد  دچار 
اما دفع منی ندارم و ارگاسم نمی شوم. 
بيماری من چيست؟ 738****0938

پاسخ
دکتر محمدرضا نوروزی

جراح و متخصص کلیه 
و مجاری ادراری و استاد 

دانشگاه علوم پزشکی تهران

در ارگاسم طبیعی، مایع منی از کیسه هایی 
که در آنها ساخته می شود به مجرای خلفی 
می ریزد و هنگام انزال از آنجا خارج می شود. 
وقتی ارگاسم به صورت طبیعی شکل می گیرد 
همه عضالت بدن منقبض می شوند و باعث 
خروج مایع منی از مجرای خلفی می شوند. 
حال اگر به هر علتی ارگاسم متوقف شود، 
انقباض عضالت به نتیجه نهایی نمی رسد و 
درد عضالنی اتفاق می افتد. درد هنگام رابطه 
زناشویی از مواردی است که فرد باید حتما 
برای بررسی علت آن به پزشک مراجعه کند. 
این مساله علت های روانی و فیزیکی متعددی 
دارد که باید زیرنظر پزشک تشخیص داده شده 
و درمان شود. خوشبختانه امروزه برای بیشتر 
مشکالت مربوط به ناباروری و ناتوانی های 
جنسی راه های درمانی مناسبی وجود دارد که 
زن و شوهرها می توانند با مراجعه به موقع به 

مراکز مربوط آنها را درمان کنند.

پرسش

چغندرها  بعضی  چرا  اول:  پرسش 
دارند؟  شيميايی  مواد  آيا  هستند؟  تلخ 

0918****009

پرسش دوم: آيا می توان شلغم را برای 
فصلی كه اين سبزی در دسترس نيست، 

فريز كرد؟ 788****0912

پاسخ
دکتر رضا 

صالحی محمدی
متخصص بیوتکنولوژی و 

عضو هیات علمی دانشکده 
کشاورزی دانشگاه تهران

پاسخ اول: تلخ شدن چغندر دو علت اصلی 
دارد؛ یا گیاه  آب کمی خورده و آب کافی در 
اختیار آن قرار نگرفته و دچار تنش آب شده 
یا گیاه دیر برداشت شده و از زمان برداشت 
آن گذشته است. در هر دو حالت غلظت مواد 
موجود در چغندر افزایش می یابد و همین 
مساله باعث تلخ شدن بافت آن می شود. این 
مساله از نظر بهداشت مواد غذایی مشکلی 
ندارد و اگر چغندر خورده شود، عارضه ای 
ایجاد نمی کند. هرچند چغندر مشتری پسندی 
خود را از دست می دهد، اما به دلیل افزایش 
غلظت مواد درون آن، خیلی هم مفید است 
پیاز  و مانند دارو عمل می کند. در مورد 
هم به همین شکل است. پیازهایی که کم 
 آبیاری می شوند، معموال بافت خشک تر و 
البته تندتری دارند و از لحاظ مصرف مشکلی 

ایجاد نمی کنند.

پاسخ دوم: شلغم را هم می توان مانند سایر 
سبزی ها فریز کرد، اما بافت آن پس از یخ زدایی 
مثل قبل نخواهد بود. ضمن اینکه برخی مواد 
مغذی داخل سبزی ها به واسطه  یخ زدن از 
بین می روند. بنابراین بهتر است تا جایی که 
می توانید سبزی ها را تازه  مصرف کنید و از 

فریز کردن آنها بپرهیزید.

پرسش

پرسش اول: دختر 4/5 ساله ای دارم كه پس از آزمايش مشخص 
متخصص  پزشک  است.   17/7 ويتامينD خونش  ميزان  شد 
كودكان قرص های 50 هزار واحدی ويتامينD برايش تجويز 
كرد و گفت در ماه اول هر هفته يکی از آنها را سوراخ كنم 
و يک قطره از آن را روی زبانش بچکانم. آيا می توان به جای 
اين كار، قرص را بدهم تا به طور كامل آن را قورت بدهد؟ 

0912****022

پرسش دوم: ميان انواع فست فودها، خوردن كدام يک نسبت 
به ديگری بهتر است تا كمترين اثر منفی را داشته باشد؟ آيا 
خوردن ذرت، قارچ سوخاری و سيب زمينی سرخ كرده و انواع 
فيله و پيتزای مرغ يا سبزيجات را برای كودكان تاييد می كنيد؟ 

                       0912****671

پاسخ
دکتر حسین ایمانی

متخصص تغذیه 
عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران

پاسخ اول: دوز ۵0 هزار واحدی ویتامینD، دوز باالیی است و برای 
فرزند شما به عنوان دارو تجویز شده، نه مکمل غذایی. مصرف زیاد 
و در فواصل کوتاه دوزهای باالی ویتامینD در کودکان می تواند 
مسمومیت ایجاد کند. علت اینکه پزشک دستور داده قرص را سوراخ 
کنید و فقط یک قطره از آن را روی زبان فرزندتان بچکانید این است 
که دوز ویتامینD یک قطره، از میزان کلی قرص کمتر است و احتمال 
مسمومیت پایین می آید. می توانید قرص ۵0 هزار واحدی ویتامین 
D را ماهی یکبار به کودک بدهید و کنار آن به صورت روزانه از 
کپسول های ویتامینD هزار واحدی که مانند شکالت، طعم ها و 
مزه های مختلفی دارند و به تازگی وارد بازار دارویی کشور شده اند، 
استفاده کنید. مزیت این کپسول ها آن است که هم سریع به دوز سمی 
نمی رسند و هم ویتامینD روزانه را تامین می کنند. یک کودک در سن 
فرزند شما روزانه به 400 واحد ویتامینD نیاز دارد و کپسول های 
۱000 واحدی 2 برابر نیاز روزانه آنهاست. مقاالت و مطالعات جدید 
هم مصرف کپسول های ۱000 واحدی ویتامینD را به شکل روزانه 
بهتر از دوزهای ۵0 هزار واحدی هفتگی می دانند. ضمن اینکه سوراخ 
کردن قرص و چکاندن یک قطره از مایع روغنی داخل آن روی زبان 
کودک کمی سخت است و بقیه دارو بیهوده هدر می رود. این کار 
را می توانید 2 تا 3 ماه انجام بدهید و بعد دوباره از کودک آزمایش 
بگیرید تا ببینید سطح ویتامینD خونش به چه میزانی رسیده است. 

پاسخ دوم: هر غذایی که در روغن فراوان سرخ شود، مضر است، 
به خصوص اگر غذا در روغن غوطه ور باشد یا درجه حرارت 
روغن بسیار باال برود. بیشتر فست فودها هم این خاصیت را دارند 
و در روغن فراوان طبخ شده اند. علت خوشمزگی آنها هم همین 
پیتزا به سایر فست فودها  البته مزیتی که  چرب بودنشان است. 
دارد این است که در روغن سرخ نمی شود، اما از طرفی حاوی 
بنابراین توصیه می شود هرازگاهی  پیتزاست،  پنیر  مقدار زیادی 
که می خواهید فست فود بخورید انواع پیتزای سبزیجات، مرغ و 
گوشت را انتخاب کنید و به رستوران هایی بروید که از کیفیت 
مواد اولیه آنها اطمینان دارید. ضمن اینکه بهتر است بگویید پنیر 
کمتری روی پیتزایتان بریزند. مصرف پنیر پیتزای زیاد عالوه بر 
اینکه کالری باالیی دارد، ترشح اسید معده را در برخی افراد حتی 
کودکان افزایش می دهد و می تواند باعث ایجاد ریفالکس یا برگشت 
اسید معده به مری شود. قارچ با اینکه جزوه گروه سبزیجات است، 
اگر در روغن فراوان سرخ شود و به شکل سوخاری دربیاید برای 
سالمت مناسب نیست بنابراین توصیه می شود تا حد امکان خودتان 
در خانه پیتزا تهیه کنید یا به رستوران های سالمت محور و دارای 
مجوز بهداشتی و باکیفیت بروید. از سفارش غذاهای سرخ شده 
در روغن مثل انواع سیب زمینی سرخ شده، قارچ سوخاری، انواع 
مرغ و فیله سوخاری و... خودداری کنید. اگر تمایل به مصرف مرغ 
دارید به جای مرغ سوخاری، مرغ گریل شده سفارش بدهید. مثال 
ساندویچ مرغ گریل شده یا گوشت های کبابی که خوب مغزپخت 

شده و نسوخته اند، خیلی بهتر از غذاهای سرخ شده هستند.

پرسش

لطفا در مورد پاره شدن مینیسک پا توضیح دهید. در صورت مواجهه 
با این مشکل چه باید کرد؟ 8400***0936

         

پاسخ
دکتر علیرضا رحیم نیا

فوق تخصص ارتوپدی 
عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی بقیه ا...االعظم)عج(

پاره شدن مینیسک پا معموال در ورزشکارها دیده می شود. هرچند 
افراد عادی هم به دلیل پیچ خوردن پا یا صدمه ها و ضربه هایی که 
به پایشان وارد می شود، دچار پارگی مینیسک می شوند. اگر قسمت  
حاشیه ای مینیسک به دلیل ضربه شدید پاره شود، ممکن است در 
مراحل اولیه با تورم، التهاب و درد زانو همراه باشد، ولی اگر قسمت 
مرکزی مینیسک پاره شود، بیمار در مراحل حاد خیلی متوجه آن 
نمی شود زیرا عروق خونی در این قسمت وجود ندارند، اما در 
طوالنی مدت ممکن است مایع التهابی زردرنگ یا خونی در مفصل 
جمع شود. مشکلی که پارگی مینیسک معموال برای بیمار ایجاد 
می کند، قفل کردن و خالی کردن زانو است. قفل کردن به این شکل 
است که اگر بیمار به هر علتی زانویش را خم کرد، دیگر نمی تواند 
آن را باز کند. درنتیجه باید با حرکت های چرخشی در جهت های 
مختلف، زانو را حرکت بدهد تا باالخره بتواند آن را باز کند. خالی 
کردن زانو هم به این معناست که وقتی فرد راه می رود، احساس 
می کند استخوان ساق پایش از زیر درمی رود. گاهی نیز مینیسک پاره 
می شود، ولی برای فرد عالمتی ایجاد نمی کند. به عبارتی، پارگی های 
مینیسک ممکن است پایدار یا ناپایدار باشند. اینکه بیمار فقط درد 
زانو داشته باشد و ام آر آی بگیرد و براساس آن معلوم شود پارگی 
مینیسک وجود دارد و بخواهد حتما جراحی کند، تصور نادرستی 
است. مینیسک زمانی به درمان نیاز پیدا می کند که به خالی کردن 

یا قفل کردن زانو منجر شود.

با خوانندگان 28

پرسش

آيا می توان برای كاشت مو از موهايی غير 
از موهای روی سر مثل موهای سطح بدن 

استفاده كرد؟ 760****0912

پاسخ
دکتر مهدی طبایی

متخصص پوست و رئیس 
مرکز تحقیقات لیزر در 
پزشکی جهاد دانشگاهی

برای کاشت مو محدودیت در منابع مو وجود 
دارد و نمی توان به غیر از موهای سر از موهای 
سایر قسمت های سطح پوست بدن هم استفاده 
کرد زیرا تعداد موهایی که از سایر مناطق 
پوست می توان برداشت، بسیار محدود و کم 
است. ضمن اینکه موها در قسمت های مختلف 
پوست بدن شرایط و ویژگی های خاصی دارند 
که از نظر شکل، اندازه و سرعت رشد مشابه 
موهای پوست سر نیستند بنابراین اگر کسی 
بانک موی خوبی روی سرش نداشته باشد 
نمی تواند با تکیه بر موهای سایر مناطق پوست، 

کاشت مو را انجام بدهد.

شماره ششصدوچهل ونه  شنبه دو دی نودوشش


