
پرسش اول: اگر فردی به پرفشاری  خون مبتال 
شود برای پیگیری و درمان آن باید به چه 
متخصصی مراجعه کند؟ 528****0901

پرسش دوم: خانمی  46 ساله هستم. سال ها 
پیش عمل قلب باز دریچه میترال انجام 
دادم. در حال حاضر بسیار ضعیف و الغر 
شده ام. چند روزی است فشارخونم باالی 
مراجعه کردم  به پزشک  رفته است.   16
گفت باید برای قلبم باتری بگذارم تا بتوانم 
کارهای روزمره ام را انجام بدهم. در ضمن 
در خانواده مان سابقه فشارخون باال نداریم. 
حال نمی دانم باتری بگذارم یا نه. خیلی 
نگرانم لطفا راهنمایی کنید چه کنم؟ اسدی 

از کرمانشاه

پاسخ

دکتر منوچهر قارونی
متخصص قلب و عروق و استاد 

دانشگاه علوم پزشکی تهران

پاسخ اول: پرفشاری  خون یکی از مشکالتی 
است که ژنتیک و زمینه خانوادگی در بروز 
آن نقش مهمی ایفا می کند. عالوه بر این، 
مسائل و بیماری های مختلف هم می توانند 
در ایجاد فشارخون باال موثر باشند بنابراین 
برحسب عامل ایجادکننده باید به متخصص 

همان حوزه مراجعه کرد. 
به عنوان مثال وجود تومور یا غده ای در 
غده فوق کلیه یا نارسایی کلیه می تواند باعث 
ایجاد فشارخون باال شود که باید به پزشک 
فوق تخصص غدد و متخصص کلیه مراجعه 
کرد تا با درمان مشکل اصلی، فشارخون باال 
هم کنترل شود اما به طور کلی بیماران مبتال 
به فشارخون باال به متخصص قلب و عروق 
مراجعه می کنند زیرا عوارضی که پرفشاری  
خون در بدن ایجاد می کند درنهایت به قلب 
ختم می شود و می تواند سکته قلبی، نارسایی 
قلبی و در صورت باال رفتن بیش از حد 
فشارخون، پارگی عروق مغز و سکته مغزی 

را به دنبال داشته باشد.
فراموش نکنید در پزشکی از فشارخون باال 
با عنوان »قاتل خاموش« یاد می شود زیرا 
کنترل نکردن این مساله می تواند سبب شود 
تمام عروق بدن حتی عروق پاها به تدریج 
گرفتار و خراب شوند. از این رو، افراد مبتال 
به فشارخون باال با 50متر راه رفتن دچار 
لحظه ای  مجبورند چند  و  می شوند  پادرد 
توقف کنند و دوباره راه بیفتند. به این حالت 
»لنگیدن متناوب« گفته می شود. در اثر فشار 
خون باال  عروق آسیب می بینند و متخصص 
قلب و عروق بیشتر درگیر بیماران مبتال به 

فشارخون باالست.
اینکه پرفشاری  خون ناشی از  نکته دیگر 
نارسایی کلیه، حتی اگر کار بیمار به دیالیز 
بکشد، عوارضی مانند سکته مغزی و افزایش 
ناگهانی فشارخون را به دنبال ندارد زیرا در 
بیماری های کلیوی حجم مایع بدن افزایش 
پرفشاری  موجب  مساله  همین  و  می یابد 
 خون می شود، در حالی که در فشارخون 
غیرکلیوی عروق به قدری دچار گرفتگی و 
انقباض می شوند که خون داخل آنها بسیار 
کاهش می یابد، در نتیجه به اعضای مهمی 
مانند مغز و قلب خون کمی می رسد و این 
مشکل باعث ایجاد سکته قلبی و مغزی و 
یا  بدن  از  قسمتی  فلج شدن  آن  دنبال  به 

نارسایی کلیه و... می شود. 
خالصه آنکه پرفشاری  خون بیماری مهمی 
است که باید مراقب پیشگیری و درمان آن 
خانواده تان  اعضای  اگر  به خصوص  بود، 
سابقه پرفشاری  خون دارند از سنین پایین تر 
فشارخونتان را مرتب کنترل کنید و سالمت 
تغذیه و رژیم غذایی تان را جدی بگیرید.

پاسخ دوم: احتماال در گذشته نارسایی دریچه 
میترال داشته اید که آن را عمل کرده اید اما 
پرفشاری  خون  مشکل  با  موضوع  این 
فعلی تان هیچ ارتباطی ندارد. درست است 
که فشارخونتان باالست اما این دلیلی برای 
استفاده از »پیس میکر« یا باتری قلب نیست. 
باید با تصحیح رژیم غذایی و مصرف دارو 
فشارخون باالیتان را کنترل کنید. امکان دارد 
کندی ضربان  مثل  عالئمی  معالج  پزشک 
قلب یا سرگیجه را در شما مشاهده کرده 
که استفاده از باتری را تجویز کرده است. 
بودن  باال  برای  صرفا  غیراین صورت  در 
مگر  نمی شود،  تجویز  باتری  فشارخون، 
اینکه فشارخون باال و مزمن، قلب را دچار 
نارسایی کرده باشد و ضربان قلب کند شده 
خوردن  زمین  و  سرگیجه  سابقه  بیمار  و 

داشته باشد. 
و  درست  تشخیص  برای  می کنم  توصیه 
به پزشک متخصص  مناسب حتما  درمان 
قلب و عروق مراجعه و از دستورات ایشان 

پیروی کنید.

با خوانندگان شماره هفتصدوهفت بیست وچهار فروردین نودوهشت10

پرسش اول: آیا بین استرس و اضطراب 
تفاوتی وجود دارد یا هر دو آنها یکی هستند؟ 

0912****326

پرسش دوم: خانمی 37 ساله هستم. حدود 
2 سال پیش پدرم را از دست دادم و این 
حادثه فشار روانی زیادی به من وارد کرد. 
ابتدا با تپش قلب شروع شد و به تدریج 
کم اشتها شدم. احساس می کردم داخل سر 
و گوش هایم صدایی وجود دارد. طی این 
2 سال به پزشکان متعددی مراجعه کردم 
اما هیچ  یک داروی خاصی برایم تجویز 
نکردند. در حال حاضر هم این عالئم را 
دارم و وزنم به 39 کیلوگرم رسیده و دچار 
پرفشاری خون شده ام. لطفا بگویید با این 

همه عالئم چه کنم؟ 419****0911

پاسخ

دکتر علی باغبانیان
روا ن پزشک و عضو هیات علمی 

دانشگاه علوم پزشکی ایران

انگلیسی  کلمه  یک  استرس  اول:  پاسخ 
هرگونه  واقع  در  است.  فشار  معنای  به  و 
باعث  که  درونی  یا  بیرونی  عامل  یا  فشار 
»استرس«  شود  فرد  تعادل  خوردن  به هم 
تلقی می شود. استرس لزوما به معنای منفی 
نیست و می تواند به شکل مثبت و به صورت 
شادی آور هم وجود داشته باشد اما آنچه در 
جامعه ما بیشتر شناخته شده، استرس های 
منفی است که موجب اضطراب می شود. از 
نظر روان پزشکی، اضطراب نوعی بیماری 
است. در واقع عامل اصلی و عمده ایجاد 
شرایط  با  که  هستند  استرس ها  اضطراب، 
خاصی در افراد قابل مشاهده اند. به عبارت 
دیگر، اضطراب می تواند نشانه ای بیرونی از 
استرس حاد باشد. عالئم مختلفی مانند تنش 
و ناراحتی در ماهیچه ها، افزایش ضربان قلب 
و بی خوابی ممکن است هنگام وقوع این 

حاالت نمود پیدا کند.
جالب است بدانید وجود به اندازه استرس 
اگر  مثال  است،  الزامی  افراد  زندگی  در 
قبولی  استرس  دانشجویان  و  دانش آموزان 

باشند درس  امتحان را نداشته  یا ردی در 
نمی خوانند یا اگر فردی استرس مشکالت 
مالی نداشته باشد، دنبال کار و تالش نمی رود 
یا صرفه جویی اقتصادی را پیش نمی گیرد. در 
واقع عمده فعالیت های ما با محرکی شروع 
می  شود که زیربنای آن وجود استرسی طبیعی 
است که ما را به سمت تعالی و پیشرفت سوق 
اما گاهی این استرس ها به قدری  می دهد 
شدید می شوند که فرد را عاجز می کنند و 
به شکل بیماری زا درمی آیند. بعضی اوقات 
هم زمان استرس به اندازه ای طوالنی می شود 
که اصال وقفه ای بین استرس های مختلف 
برای موضوعات گوناگون پیش نمی آید. در 
این حالت است که فرد درمانده می شود. 
این نوع استرس ها کامال غیرطبیعی است و 
باید حتما هرچه سریع تر توسط روا ن شناس 
یا روان پزشک درمان شود. یادتان باشد اگر 
استرسی باعث بهبود عملکرد شود و زمان 
زیادی را هم به خود اختصاص ندهد و در حد 
5 تا 10درصد باشد، طبیعی است اما استرس 
بیش از 10درصد که زمان بیشتری فرد را درگیر 
می کند، به شدت می تواند روی عملکرد بدن 
تاثیر بگذارد. به این شکل که فرد از کارش 
بیزار می شود، ارتباطات اجتماعی اش دچار 
اختالل شده و کم حوصله می شود، در جمع 
دوستان و همکاران شرکت نمی کند و دوست 
تنهایی بگذراند.  به  را  اوقاتش  بیشتر  دارد 
باید  برسد حتما  این مرحله  به  فردی  اگر 
درما ن های ویژه روان پزشکی را انجام دهد 
و هرگز این درمان ها را به تعویق نیندازد زیرا 
هرچه درمان ها به تعویق بیفتند، مشکالت 
جدیدتری به مشکالت قبلی اضافه خواهد 
شد. فراموش نکنید استرس زیاد می تواند در 
قسمت های مختلف بدن تاثیرات منفی داشته 
بیماری زا شود زیرا استرس  باشد و کامال 
مزمن به تدریج به سیستم ایمنی بدن لطمه 

می زند و آن را تضعیف می کند. 
انجام شده  این زمینه  پژوهش هایی که در 
نشان می دهد، بیشترین علت ناراحتی ها و 
مشکالت گوارشی، وجود استرس های مزمن 
از  بیش  استرس موجب ترشح  زیرا  است 
حد برخی هورمون ها در معده می شود و 
آن را زخم می کند. همچنین یکی از عوامل 
استرس  وجود  تنفسی  مشکالت  عمده 

است. این عامل در سیستم قلب و عروق، 
بیماری دیابت، پرفشاری خون، بیماری های 
پوستی، مشکالت عضالنی-اسکلتی و... هم 
دیده می شود. از این رو، ما برای بسیاری از 
بیماری ها حتی سرطان ها هیچ علت مشخصی 
پیدا نمی کنیم و کامال واضح است که بیمار 
تحت تاثیر استرس مزمن دچار مشکالت 
پژوهش های  که  حالی  در  شده،  جسمانی 
دیگری نشان می دهند مثبت اندیشی و پذیرش 
واقعیت ها می تواند به افراد در مقابله با تنش ها 
و استرس های زندگی کمک کند؛ حال اینکه 
انکار و نپذیرفتن مسائل زندگی، فرد را از یافتن 
راه حل مناسب دور می کند و به استرس هایش 

می افزاید.

پاسخ دوم: سوگواری مراحلی دارد که شامل 
انکار، اعتراض، چانه زدن و درنهایت پذیرش 
است. طول این دوره ها معموال بیشتر از 40 
روز نیست و عالئم فرد سوگوار معموال پس 
از 40 روز برطرف می شود اما اگر در این 
مراحل مداخله بی جهت انجام بگیرد یا زمان 
هر یک از مراحل کوتاه تر از معمول شود، 
در فرایند سوگواری اختالل ایجاد می شود 
و عالئم آن می تواند تا مدت ها فرد را آزار 
به  می توان  مداخالت  این  جمله  از  دهد. 
مصرف داروهای ضدافسردگی اشاره کرد. 
مصرف این گروه از داروها در طول دوره 
سوگواری ممنوع است زیرا سیستم روانی 
فرد را به هم می ریزند و مراحل سوگواری 

به درستی طی نمی شود. 
مخفی کردن مرگ عزیزان، به خصوص از 
کودکان یا گفتن اینکه پدر یا مادر رفته اند پیش 
خدا یا تعابیری از این نوع که موجب می شود 
کودک مرگ والدینش را نپذیرد و در حالت 
سردرگمی و انکار بماند و عالئم افسردگی 
در وی ظاهر شود هم کار اشتباهی است. 

عالئم  هم  شما  عالئم  می رسد  نظر  به 
توصیه  بنابراین  باشد  اضطراب  جسمی 
می شود در وهله اول به پزشک متخصص 
داخلی مراجعه کنید تا مطمئن شوید مشکل 
جسمانی خاصی ندارید و بعد با مراجعه به 
روان پزشک، مشکالت ناشی از استرس تان 
را درمان کنید. مطمئن باشید همه عالئمی 

که به آنها اشاره کرده اید قابل درمان هستند.

پرسش اول: آیا نوشیدن آب تصفیه نشده تاثیری در ایجاد 
سنگ کلیه دارد؟ آب جوشیده شده چطور؟ 099****0938

پرسش دوم: نوزادی 2 ماه و 10 روزه دارم. از او آزمایش ادرار 
گرفتند و پزشکش بعد از دیدن نتایج آزمایش گفت کلیه های 
نوزاد سنگ ساز است. در سونوگرافی هم 8 عدد شن در هر 
دو کلیه اش دیده شد. خیلی نگرانم. آیا این مشکل قابل برطرف 

شدن است؟ 327****0939 

پرسش سوم: دختری 23 ساله  هستم. برای اولین بار دچار 
سنگ حالب شده ام که اندازه آن 6 میلی متر است. برای دفع 

سنگ چه باید بکنم؟ 015****0933

پرسش چهارم: مردی 67 ساله هستم. آزمایش ادرار دادم. 
مشخص شد خون در ادرار دارم. همچنین باقی مانده ادرار 
در مثانه ام می ماند. سی تی اسکن و سونوگرافی هم انجام دادم. 
معلوم شد هیدرونفروز متوسط دارم. متخصص کلیه گفت 
مجرایی که از کلیه به مثانه می رود خمیده شده است. لطفا 
مرا راهنمایی کنید چه باید بکنم. درد آزارم می دهد. در گذشته 
عمل دیسک کمر انجام داده ام. گویا این عمل هم به دستگاه 

ادراری  ام آسیب رسانده است. 763****0936

پرسش پنجم: پهلوهایم بسیار درد دارند. سونوگرافی کرده ام. 
می گویند سالمم و مشکلی گزارش نشد. تکرر ادرار هم دارم. آیا 
این عالئم نشان دهنده مشکلی در کلیه است؟ 399****0918

پاسخ

دکتر حسین کرمی
فوق تخصص کلیه و مجاری ادراری

استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

پاسخ اول: از نظر علمی و طبق پژوهش ها و تحقیقاتی که تاکنون 
انجام شده، هیچ ارتباطی بین نوع آب مصرفی و سنگ سازی 
کلیه وجود ندارد. به عبارت دیگر، وجود امالح زیاد در آب 
یا سبک بودن آب موجب سنگ سازی در کلیه نمی شود. آنچه 
باعث سنگ سازی در کلیه می شود نوشیدن کم آب، خوردن 
زیاد غذاهای پروتئینی، زیاد مصرف کردن نمک، آب و هوای 
گرم و مرطوب و به دنبال آن تعریق باال، کم تحرکی، عفونت های 
ادراری، وجود بیماری های زمینه ای، نشت یا باالبودن کلسیم 
خون، کم بودن سیترات، باالبودن اسید اوریک و... است. در 
واقع عوامل متعددی در ایجاد سنگ کلیه دخالت دارند اما تنها 
عاملی که تاثیری در سنگ سازی ندارد نوع آب است. البته به 
بیماری ها همه  انواع  به  ابتال  از  پیشگیری  و  منظور سالمت 
افراد باید از آب تصفیه شده و سالم استفاده کنند. مصرف هر 
2 ساعت یک لیوان آب سالم جوشیده یا نجوشیده می تواند 

جلوی سنگ سازی کلیه را بگیرد.

پاسخ دوم: وجود سنگ و سنگ سازی در دوران کودکی نیاز به 
بررسی های دقیق پزشکی دارد. توصیه مهم پیشگیرانه این است 
که حتما مایعات و آب بیشتری به چنین کودکانی داده شود 
و به کودکانی که سنین باالتری دارند از دادن انواع اسنک ها، 
چیپس و پفک و هر آنچه نمک زیادی دارد، خودداری شود. 
مهم ترین نکته ای که در مورد این قبیل کودکان می  توان گفت 
این است که یک علل زمینه ای مهم در موردشان وجود دارد؛ 
یعنی یا میزان کلسیم بدنشان باالست یا نشت کلسیم دارند یا 
سیترات و مهارکننده سنگ سازی در بدنشان پایین است. همه 
اینها عوامل مساعدکننده سنگ سازی هستند بنابراین هر کودکی 
که کلیه سنگ ساز دارد باید تحت بررسی کامل قرار بگیرد. سپس 
ایراد زمینه ای با داروهای مناسب برطرف  شود. همچنین کودک 
باید مرتب تحت پیگیری قرار بگیرد تا در صورت ایجاد سنگ 

اقدامات الزم به موقع انجام شود.

پاسخ سوم: لوله حالب یا میزنای لوله باریکی است که ترشحات 
کلیه یا ادرار را وارد مثانه می کند. گیر افتادن سنگ در لوله حالب 
حالتی شبیه خفه کردن گلوگاه دارد زیرا سنگ می تواند جلوی 
خروج ادرار از میزنای به سمت مثانه را بگیرد و این مساله می تواند 
به کلیه ها آسیب بزند بنابراین یا باید سنگ هرچه سریع تر دفع شود 
یا به روش TUL یا »سنگ شکنی درون اندامی« داخل حالب خرد 
شود. با این کار مشکل بیمار به شکل سرپایی حل خواهد شد. 

پاسخ چهارم: هیدرونفروز به معنای ورم کردن لوله حالب 
است که در نتیجه آن ادرار به سمت کلیه برمی گردد یا ادرار 
از سمت مثانه به سمت باال پس می زند. در افرادی که دیسک 
کمر دارند ممکن است پمپاژ مثانه مشکل پیدا کند و ادرار به 
سمت کلیه پس بزند. نکته دیگر اینکه وجود خون در ادرار را 
باید جدی گرفت. این مساله به خصوص در افرادی که سیگاری 
هستند یا قلیان می کشند بسیار حائز اهمیت است زیرا استعمال 
دخانیات شایع ترین علت ابتال به سرطان مثانه است بنابراین به 
همه افراد توصیه می شود از استعمال انواع مواد دخانی بپرهیزند. 
در مورد شما هم توصیه می شود اقدامات و بررسی های الزم 
را زیر نظر پزشکتان انجام بدهید و درمان ها را جدی بگیرید. 

قطعا با این کار مشکالتتان به تدریج بهتر خواهد شد.

پاسخ پنجم: درد پهلو می تواند منشاء کلیوی یا غیرکلیوی داشته 
باشد. مشکالتی مانند ایجاد سنگ در کلیه و انسداد مجاری 
ادراری به خصوص انسداد لوله حالب می تواند دردهایی در 
پهلو ایجاد کند که دائم می گیرد و رها می کند. این نوع درد 
با فعالیت بهبود پیدا نمی کند و با سرما و گرما ارتباطی ندارد 
و سونوگرافی وجود مشکل را در کلیه و مجاری ادرار نشان 
می دهد. فردی که درد پهلو آزارش می دهد و صبح ها درد دارد 
اما وقتی بدنش گرم می شود درد از بین می رود و سونوگرافی 
مشکلی را نشان نمی دهد، مشکلی از نظر کلیوی نخواهد داشت 
و مساله بیشتر ناشی از گرفتگی های عصبی-عضالنی کمر است. 
این مشکل با حرکات کششی و ورزش و گرم نگه داشتن پهلو 
اغلب بهبود می یابد. اگر تکرر ادرار دارید حتما آزمایش ادرار 

هم بدهید تا از نظر وجود عفونت ادراری بررسی شوید.

پرسش اول: مردی 37 ساله هستم. حدود 
12 سالی است که شوره های مقاوم در سرم 
دارم. تاکنون از شامپوهای متعددی استفاده 
کرده ام. برای مدت کوتاهی بهبود می یابند 
مساله  این  علت  برمی گردند.  دوباره  اما 
چیست و چه باید بکنم؟ 209****0912

پرسش دوم: مردی 45 ساله هستم. مشکلم 
این است که پنجه های پاهایم مدام قارچی 
می شود و این مساله مرا آزار می دهد. آیا 
این بیماری درمان دائمی دارد؟ موسوی 

از دماوند

پاسخ

دکتر سیدمهدی طبایی
متخصص پوست و رئیس 

مرکز تحقیقات لیزر در 
پزشکی جهاد دانشگاهی

پاسخ اول:  شوره مقاوم سر علت های مختلفی 
دارد که شایع ترین علت آن بیماری معروف 
»درماتیت سبورئیک« یا درماتیت پوست های 

چرب است. 
که  است  افرادی  مخصوص  بیماری  این 
بدانید  نیست  بد  دارند.  پوست های چربی 
پوست  روی  قارچ هایی  طبیعی  به طور 
به  نسبت  افراد  برخی  که  می کنند  زندگی 

آنها واکنش نشان می دهند. در نتیجه عالئمی 
مانند پوسته ریزی، قرمزی و گاهی اوقات 
جوش هایی روی پوست نمایان می شوند. 
این بیماری ممکن است پوست ناحیه ابروها، 
پلک و گوش را هم درگیر کند. گاهی اوقات 
هم علت ایجاد شوره ها ممکن است بیماری 

پسوریازیس باشد. 
به عبارت دیگر، پسوریازیس بیماری شایعی 
است که می تواند به صورت شوره سر تظاهر 
پیدا کند. گاهی هم پوست سر به دلیل خشکی 
یا اگزما دچار پوسته ریزی یا شوره می شود. 
البته بیماری های مهم دیگری مثل بیماری های 
»کالژن واسکوالر« نیز ممکن است به صورت 

شوره سر تظاهر پیدا کنند. 
تغییر شامپوی مصرفی یا خوب نشستن سر 
و باقی ماندن کف شامپو روی سر هم ممکن 
است عالئمی شبیه شوره پوست در سر ایجاد 
کند. عالوه بر اینها ابتال به بیماری های عفونی 
از جمله آلودگی با شپش می تواند تظاهری 
یا  باشد و رشک ها  داشته  شبیه شوره سر 
تخم های شپش با شوره سر اشتباه گرفته شود. 
به طور کلی شوره های مقاوم سر بر اساس 
اینکه از چه نوعی هستند و شرح حال بیمار 
تشخیص داده شده و درمان مناسب برایشان 

تجویز می شود. 
اغلب این بیماری ها، بیماری هایی هستند که 
باید با دارو کنترل شوند بنابراین کاهش دوز 

یا قطع دارو می تواند منجر به عود دوباره 
بیماری شود.

پاسخ دوم: اصوال وقتی پا مدت طوالنی در 
کفش قرار می گیرد، به خصوص در افرادی 
که پوستشان تعریق زیادی دارد و محیط پا 
مرطوب است یا افرادی که به بیماری زمینه ای 
خاصی مانند دیابت مبتال هستند، محل مناسبی 
برای رشد انواع و اقسام باکتری ها و قارچ ها 

فراهم می شود. 
لیچ  باعث  میکروارگانیسم ها  این  فعالیت 
بنابراین  می شود  پا  انگشتان  بین  افتادن 
باید حتما  افرادی که این مشکل را دارند 
بهداشت پاها را رعایت و پاهایشان را در 
طول روز چند بار از کفش خارج کنند و 
به خوبی خشک  و سپس  بشویند  را  آنها 
کنند. استفاده از صابون های آنتی باکتریال یا 
شامپوهای ضدقارچ ممکن است تا حدودی 

عالئمتان را کنترل کند. 
مصرف محلول یا شامپوی بتادین به صورت 
رقیق شده در یک تشت آب و قرار دادن پاها 
به مدت 5 تا 10 دقیقه در روز داخل آن هم 
می تواند میکروب ها و قارچ های تجمع یافته 
روی پوست را از بین ببرد و در حل مشکل 
تاثیرگذار باشد. در موارد شدیدتر ممکن است 
الزم باشد با نظر پزشک داروی خوراکی هم 

مصرف کنید.

پرسش: خانمی 24 ساله با قد 155 سانتی متر 
و وزن 40 کیلوگرم هستم. بعد از زایمان بسیار 
الغر شده ام. مشکل خاصی هم ندارم. لطفا 
مرا راهنمایی کنید تا هم شیردهی مناسبی 
داشته باشم و هم بتوانم با مصرف مواد غذایی 
پرکالری وزنم را برگردانم. 531****0936

پاسخ

دکتر سیدضیاءالدین مظهری
متخصص تغذیه و استاد 

دانشگاه علوم پزشکی ایران

پاسخ: برخالف آنچه بسیاری تصور می کنند 
بیشترین نیاز انرژی خانم ها در دوران شیردهی 
است و خانم ها در دوران بارداری فقط به 350 

تا 370 کیلوکالری بیشتر از نیاز معمول شان 
به انرژی نیاز دارند، در حالی که در دوران 
شیردهی ترشح و ترکیبات 750 تا 800 سی سی 
شیر که در شبانه روز تولید می شود، به انرژی 

بیشتری نیاز دارد. 
قسمتی از این انرژی از ذخیره چربی هایی که 
با سازش های فیزیولوژیکی دوران بارداری 
در بدن تجمع پیدا کرده، تامین می شود اما 
قسمتی دیگر از این انرژی از تغذیه مادر در 

دوران شیردهی به دست می آید. 
به همین دلیل ما به همه مادران شیرده توصیه 
می کنیم طی این دوران حتما روزی 4 لیوان 
شیر بخورند زیرا ترکیباتی که از طریق شیر 
خود به کودکشان انتقال می دهند، به خصوص 
عنصر کلسیم باید از راه خوردن شیر و مواد 
غذایی مقوی و غنی جبران شود تا بدن از 

ذخایر خودش کمتر استفاده کند. 
همچنین توصیه می شود مادران شیرده به جای 
مصرف مواد غذایی پرکالری اما کم خاصیت 
مثل انواع شیرینی و شکالت از تلفیق انواع 
حبوبات و غالت، تخم مرغ و سیب زمینی، 
و  خوب  روغن های  انواع  لبنیات،  و  شیر 
مفید مثل روغن زیتون، دانه ها و مغزهای 
خام، میوه ها و سبزه ها و... استفاده کنند تا 
هم ریزمغذی ها و درشت مغذی های متنوع 
را دریافت کنند و هم انرژی مورد نیاز برای 

تولید شیر را داشته باشند. 
برای نتیجه بهتر الزم است حتما نزد متخصص 
تغذیه بروید تا با توجه به شرایط و میزان 
فعالیتی که دارید برایتان برنامه غذایی افزایش 
وزن تنظیم شود تا در حد متعادل و متناسب 

وزن بگیرید.


