
پرسش اول: روزه گرفتن چه فوایدی برای 
بدن دارد؟ 342****0910 

پرسش دوم: آیا روشی به اسم پاک سازی 
کبد وجود دارد؟ تبلیغات بسیاری در این 
خصوص هست که مدعی اند مصرف برخی 
مواد غذایی منجر به پاک سازی کبد می شود. 

0935****633

پاسخ

دکتر سیدموید علویان
فوق تخصص بیماری های 

گوارش و کبد و رئیس شبکه 
هپاتیت ایران

پاسخ اول: مطالعاتی که درباره روزه گرفتن 
انجام شده ثابت کرده روزه باعث اتفاقاتی 
در متابولیسم بدن می شود که به دنبال آن 
قند و چربی های بد خون را در افراد سالم 
کاهش می دهد و برعکس چربی های خوب 
خون یا HDL افزایش پیدا می کند و به طور 
کلی جسم از منافع روزه بهره مند می شود 
اما این تغییرات در صورتی است که فرد 
افطار  مناسبی در وعده  از تغذیه  روزه دار 
و سحر برخوردار باشد. قطعا مصرف زیاد 
مواد قندی یا غذاهای چرب با روزه داری 
و سالمت آن منافات دارد و فرد از منافع 
آن برخوردار نخواهد شد. در ایام غیر ماه 
صبحانه،  وعده   3 ما  همه  رمضان  مبارک 
در  وعده ها  این  می خوریم.  شام  و  ناهار 
و  افطار  سحر،  شامل  رمضان  مبارک  ماه 
شام می شود بنابراین هما ن طور که حذف 
وعده های غذایی در سایر ایام سال توصیه 
نمی شود حذف وعده ها در ماه مبارک رمضان 
هم کار درستی نیست و مثال نباید به هیچ وجه 

وعده سحر را حذف کرد.
هم  وعده ها  از  یک  هر  اینکه  دیگر  نکته 
عنوان  به   دارد.  را  آداب مخصوص خود 
مواد  از  افطار  وعده  در  است  بهتر  مثال 
غذایی گرم مانند چای، سوپ ساده، شیر 
گرم و... یا مواد قندی پیچیده مانند خرما 
و  سنگین  آش های  کرد. خوردن  استفاده 
حجیم، غذاهای سرخ شده، مواد قندی ساده 
زیاد مانند زولبیا و بامیه و... در وعده افطار 
موجب آزردگی دستگاه گوارش می شود. 
همچنین توصیه می شود وعده شام کامال 
شام  و  افطار  بین  فاصله  در  باشد.  سبک 
باید به اندازه کافی آب و مایعات نوشید 

تا بدن دچار کم آبی نشود.
توصیه می شود در وعده سحر از نوشیدن 
بسیاری  بپرهیزید.  غلیظ  چای  و  قهوه 
عادت دارند در وعده سحر چند استکان 
چای بنوشند. چای ماده ادرارآوری است 
و موجب کم آبی بدن و در نتیجه تشنگی 
زیاد می شود. در وعده سحر می توان همان 
مواد غذایی که همیشه به عنوان صبحانه 
میل می کرده اید را استفاده کنید که می تواند 
شامل شیر کم چرب، پنیر کم نمک، تخم مرغ، 

نان سبوس دار و... باشد.
بدنی  فعالیت  و  تحرک  اینکه  دیگر  نکته 
بسیاری از روزه داران در ماه مبارک رمضان 
و  نیست  خوب  اصال  که  می یابد  کاهش 
توصیه می شود افراد یکی- دو ساعت بعد 
برنامه شان  در  را  پیاده روی  حتما  شام  از 
داشته باشند تا اضافه  کالری دریافتی، آنها 

را چاق نکند.
یکی دیگر از مزیت های ماه مبارک رمضان 
پرهیز از استعمال دخانیات است بنابراین 
این ماه فرصت مناسبی برای ترک عادات 

بد از جمله استعمال دخانیات است.

پاسخ دوم: کار کبد پاک سازی است بنابراین 
است.  نادرستی  اصطالح  کبد  پاک سازی 
وظیفه کبد این است که سموم بدن را بگیرد 
و آنها را خنثی یا دفع کند، مواد پروتئینی الزم 
را تولید و فعالیت ویتامین ها را امکانپذیر 
کند و... مصرف برخی مواد غذایی یا مواد 
مختلفی که به آن اشاره کردید به نفع کبد و 
بعضی دیگر به ضرر کبد است، مثال مصرف 
الکل، انواع داروها، نمک زیاد، شکر زیاد که 
در انواع شیرینی ها، دسرها، نوشابه ها و... 
وجود دارد، چربی های اشباع شده موجود 
انواع فست فودها،  در غذاهای سرخ شده، 
لبنیات پرچرب، روغن های جامد و... که 
برای  می کنند  تحمیل  کبد  به  زیادی  بار 
کبد مضر هستند و به تدریج به آن آسیب 
می رسانند اما مصرف مواد غذایی حاوی 
آنتی اکسیدان ها مثل کنگر فرنگی، زردچوبه، 
چای سبز، قهوه، آجیل، ماهی های چرب، 
روغن زیتون، سبزی ها و میوه ها به خصوص 
انواع رنگی آنها و... برای کبد مفید است 
ولی هیچ یک کبد را پاک سازی نمی کنند، 
بلکه همه این مواد خطر بروز سرطان ها، 
بیماری های قلب و عروق، پرفشاری خون، 
طور  به  و  می دهند  کاهش  را  و...  دیابت 
کلی برای سالمت بدن مفید هستند و از 

بار کبد می کاهند.

با خوانندگان شماره هفتصدویازده  بیست وهشت اردیبهشت نودوهشت10

پرسش اول: آیا سرطان پستان مردان را هم 
درگیر می کند؟ 534****0913

پرسش دوم: خانمی 40 ساله هستم و تا به 
حال برای معاینات و غربالگری های پستان 
اقدام نکرده ام. حال که وارد 40 سالگی شده ام 
بسیار نگرانم. لطفا راهنمایی کنید چه باید بکنم 
و فردی که سرطان پستان دارد از نظر ظاهری 
چه عالئمی خواهد داشت؟ 411****0912

 
پاسخ

دکتر لعبت گرانپایه
متخصص جراحی عمومی و 

عضو هیات علمی دانشگاه علوم 
پزشکی تهران

پاسخ اول: بله، سرطان پستان در مردان هم 
دیده می شود اما میزان شیوع بسیار پایینی دارد. 
به عبارت دیگر، 96 تا 99 درصد سرطان های 
درصد  تا 4  و 1  به خانم ها  مربوط  پستان 
مربوط به آقایان است. سرطان پستان از نظر 
سنی بین زنان و مردان متفاوت است و بیشتر 
مردان سالمند را درگیر می کند، در حالی که 
بین خانم ها بیمار زیر 30 سال هم داشته ایم.
اگر در خانواده ای یکی از آقایان به سرطان 
پستان مبتال شود، خواهران و دختران ایشان 
در معرض خطر بسیار باالیی هستند و حتما 
باید از نظر ژنتیکی مورد بررسی قرار بگیرند 

و غربالگری های الزم را خیلی زودتر از سایر 
خانم ها شروع کنند. به طور کلی، خانواده هایی 
که پدر یا برادر به سرطان پستان مبتال شده اند 
یا خانواده هایی که یکی از اعضای زیر 40 سال 
آن به سرطان پستان مبتال شده و خانواده هایی 
که خواهر یا مادر یا خاله سرطان پستان دوطرفه 
گرفته اند در معرض خطر بسیار باالیی هستند 
نظر  از  باید حتما  اعضای خانواده  و سایر 
جهش های ژنتیکی مورد بررسی قرار بگیرند. 
اگر جهش ها در سایر افراد سالم خانواده دیده 
شد بهتر است پیشاپیش و قبل از وجود هرگونه 
توده ای، جراحی پستان ها را انجام بدهند و آنها 
را تخلیه کرده و سپس با پروتز یا سایر روش های 
جراحی ترمیمی پستان ها را بازسازی کنند. 
با این کار خطر ایجاد سرطان پستان که به 
شدت در آنها باالست از بین خواهد رفت. 

پاسخ دوم: اولین قدم غربالگری سرطان پستان 
برای خانم هایی که باالی 35 سال دارند این 
است که ماموگرافی و سونوگرافی از پستان ها 
انجام بدهند و بعد برای معاینه نزد متخصص 
جراحی بروند. افرادی که زیر 35 سال هستند 
باید ابتدا سونوگرافی پستان انجام بدهند و 
نیازی به ماموگرافی نیست. توجه داشته باشید 
توده های سرطان پستان بدون درد است و 
نتیجه  در  می کند.  رشد  موذیانه  و  مخفیانه 
ممکن است افراد مبتال حین معاینه به یک 
توده بدون درد برخورد کنند. برخی خانم ها 
ممکن است توده را حس کنند اما چون دردی 

ندارند از کنار آن عبور می کنند و همین کار 
باعث پیشرفت توده سرطانی خواهد شد. با 
پیشرفت توده سرطانی ممکن است عالئمی 
مانند کشیده شدن پوست پستان یا کشیده 
شدن نوک پستان به سمت داخل دیده شود. 
پیشرفت بیشتر توده سرطانی ممکن است با 
بزرگ شدن غدد لنفاوی زیر بغل همراه باشد. 
در مراحل پیشرفته تر دردهای استخوانی ظاهر 
می شود و کبد و ریه و سایر قسمت های داخلی 

هم گرفتار خواهند شد. 
با توجه به اینکه توده های سرطانی در پستان 
درد ندارند، بهتر است از روش هایی مانند 
سونوگرافی و ماموگرافی کمک گرفته شود. 
بهترین زمان تشخیص توده ها هم وقتی است 
که هنوز زیر یک سانتی متر اندازه دارند. در 
این زمان درمان بالفاصله شروع می شود و 
بهترین نتیجه حاصل خواهد شد، در حالی که 
هرچه بیماری دیرتر و در مراحل پیشرفته تر 
تشخیص داده شود، هم هزینه های درمان 
بیشتر  درمان  طول  هم  و  می یابد  افزایش 
وارد  خانواده  به  زیادی  فشار  و  می شود 
خانمی  هر  اگر  که  حالی  در  شد،  خواهد 
زمان  خود  معاینه  برای  دقیقه   10 ماه  هر 
بگذارد و سالی 2 بار به متخصص جراح 
مراجعه کند، خیالش از این جهت راحت 
خواهد بود و حتی اگر به سرطان هم مبتال 
شود به سرعت تشخیص داده می شود و با 
جراحی کوچک حتی بدون تخلیه پستان یا 

شیمی درمانی درمان خواهد شد.

پرسش اول: آیا روزه داری می تواند در کاهش چربی خون موثر 
باشد؟ 573****0901

پرسش دوم: آیا افراد مبتال به پرفشاری خون می توانند روزه 
بگیرند؟ 927****0938

پرسش سوم: خانمی مبتال به پرفشاری خون هستم و بسیار تشنه 
می شوم. چه باید بکنم؟ 802****0919

پرسش چهارم: آیا افرادی که طی یک سال گذشته تحت عمل جراحی 
قلب قرار گرفته اند یا بالون کرونر انجام داده اند و در حال حاضر 
عالمت خاصی ندارند می توانند روزه بگیرند؟ 119****0912

 
پاسخ

دکتر منوچهر قارونی
متخصص قلب و عروق و 

استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران

پاسخ اول: اگر فرد روزه دار هنگام افطار حجم زیادی غذا و 
مواد قندی مصرف نکند، بین وعده افطار و شام فاصله بیندازد 
مناسبی دریافت کند، قطعا در صورتی که  و وعده سحری 
و  کنترل می شود  باشد، چربی اش  داشته  باالی خون  چربی 
سطح چربی های بد از جمله کلسترول خون کاهش می یابد، 
درنتیجه میزان خطر بیماری های قلبی-عروقی پایین می آید اما 
اگر فرد از افطار تا سحر حجم زیادی غذا مصرف کند و مواد 
قندی فراوان از جمله زولبیا و بامیه، فرنی، حلوا، شیربرنج، 
شله زرد و... بخورد، نه تنها دستگاه گوارشش را تحت فشار 
قرار می دهد و به آن آسیب می رساند، بلکه چاق می شود و 

سطح چربی های خونش را باال می برد. 
با این کار دستگاه قلب و عروق هم آزرده می شود و میزان 
خطر بیماری های قلبی افزایش می یابد. همه این موارد نشان 
می دهد روزه داری به نحو درست و علمی انجام نشده است.

پاسخ دوم: بله، روزه داری درست و اصولی برای پرفشاری خون 
بسیار خوب است و آن را کنترل می کند. فشارخون باال به 3 
گروه فشارخون خفیف، متوسط و شدید یا خطرناک تقسیم 
می شود. در فشارخون خفیف فشارخون مینیمم از 9 میلی متر 
جیوه باالتر است. در فشارخون متوسط فشارخون مینیمم 10 و 
در فشارخون شدید فشارخون مینیمم 12 است. اگر فشارخون 
مینیمم از 12 باالتر برود بسیار خطرناک و کشنده خواهد شد 
بنابراین یادتان باشد اگر فشارخونتان را گرفتید و فشارخون 
مینیمم تان از 90 میلی متر جیوه یا از 9 بیشتر بود؛ یعنی شما 
زمینه فشارخون باال را دارید. پرفشاری خون هم مشکل ارثی و 
خانوادگی است و بیشتر اعضای خانواده معموال فشارخونشان 
باالست. این افراد باید راه های پیشگیری از افزایش فشارخون 

را بدانند و به آن عمل کنند. 
ماه مبارک رمضان هم فرصت خوبی است تا این افراد نمک 
کمتری مصرف کنند. از این  رو، در این ایام فشارخون باال 
معموال 2 تا 3 درجه پایین تر از سایر ایام سال است اما مساله 
مهم این است که برخی مبتالیان به فشارخون باال وقتی روزه 
سحر  تا  افطار  وعده  در  می توانند  می کنند  گمان  می گیرند، 
نمک بیشتری مصرف کنند، در حالی که این طرز فکر بسیار 
نادرست و خطرناک است و نمک مصرفی به هیچ وجه نباید 
افزایش پیدا کند. بسیاری از بیماران مبتال به فشارخون باال یا 
بیماری های قلبی که اغلب سالمند هم هستند می پرسند که 
آیا می توانند در ماه مبارک رمضان روزه بگیرند یا نه؟ اگرچه 
نمی توان پاسخ قاطعی به این افراد داد، معموال به آنها توصیه 
می کنیم 3-2 روزی روزه بگیرند و بعد از افطار فشارخون و 
نبض شان را اندازه بگیرند. اگر فشارخون خوب باشد، تعداد 
ضربان قلب باال نباشد و بیمار حال مساعد و مناسبی داشته 

باشد، مشکلی برای ادامه روزه گرفتن نخواهد داشت.

پاسخ سوم: احتماال بین داروهایتان داروی مدر یا ادرارآور دارید. 
این داروها میزان ادرار را افزایش می دهند تا از این طریق نمک 
اضافه بدن را دفع کنند. در این  صورت باید بیشتر آب بنوشید 
اما اگر روزه می گیرید و این دارو را همیشه صبح ها یا سحر 
استفاده می کنید، می توانید زمان مصرف دارو را تغییر دهید و 
آن را بعد از افطار بخورید. در این صورت فرصت دارید از 
افطار تا سحر که حجم ادرارتان به واسطه مصرف دارو افزایش 

می یابد، آب بیشتری بنوشید.

پاسخ چهارم: بیمارانی که یک سال پیش جراحی کرده اند و در 
حال حاضر مشکل و عالمت خاصی ندارند، می توانند روزه 
بگیرند. معموال برای بیمارانی که استنت یا فنر کار می گذارند، 
داروی پالویکس تجویز می کنند تا خون را رقیق کند و مانع 
بسته شدن فنر شود. در صورتی که فرد روزه می گیرد می تواند 
داروی پالویکس را سحر مصرف کند تا مانع غلیظ شدن خون 

در طول روز شود.
پایش رگ  از  یعنی  انجام داده؛  بای پس  فردی هم که عمل 
گرفته و به قلبش پیوند زده اند و رگش باز است و مشکلی 
ندارد، می تواند روزه بگیرد اما باید در مصرف داروها بسیار 

دقت کرده و طبق نظر پزشک عمل کند.
تا  سحر  از  و  روز  طی  قلبی  بیماران  بدانید  است  جالب 
افطار  از  بعد  مشکل  و  ندارند  مشکلی  هیچ  معموال  افطار 
شروع می شود چون قلب ناچار است حجم زیادی از خون 
تند  قلب  ضربان  درنتیجه  برساند،  گوارش  دستگاه  به  را 
به  می افتد.  اتفاق  افراد  همه  در  حالت  این  البته  می شود. 
قلبمان  ضربان  غذا  خوردن  از  بعد  که  است  دلیل  همین 
بیشتر می شود و عرق می کنیم. این عالمت ها نشان می دهد 
متابولیسم بدنمان باال رفته و کار دستگاه گوارش زیاد شده 
بنابراین توصیه می شود  باید خیلی خوب کار کند  و قلب 
هیچ گاه هنگام افطار غذای سنگین نخورید. بهتر است در 
وعده افطار کمی نان، پنیر، خرما و حداکثر یک لیوان شیر 
بخورید و یکی- دو ساعت بعد غذای سبک مصرف کنید اما 
برای وعده سحر می توانید مقداری برنج و غذای پروتئینی 

کنار میوه و سبزیجات بخورید.

ویتامین  مکمل  مصرف  آیا  اول:  پرسش 
می شود؟  کلیه  در  سنگ سازی  Dباعث 

0919****736

کلیه هایم  از  پیش  مدتی  دوم:  پرسش 
سونوگرافی به عمل آمد و معلوم شد مقداری 
از ادرار در کلیه هایم باقی می ماند. دارویی 
برایم تجویز نشد و پزشکم گفت هرگاه درد 
کلیه شدیدی داشتم برای جراحی کلیه اقدام 
کنم. آیا راهی برای درمان این مشکل وجود 

دارد؟ 655****0918

پرسش سوم: ورزشکار بدنسازی هستم و 
پرسشم این است که آیا مصرف مکمل هایی 
باعث  پروتئین  و  گلوتامین  مانند کراتین، 
سنگ سازی کلیه می شود؟ زیرا وقتی ما این 
مکمل ها را زیاد مصرف می کنیم احساس درد 
و سنگینی در ناحیه پهلوها و کلیه داریم. لطفا 

راهنمایی کنید.
 

پاسخ

دکتر حسین کرمی
فوق تخصص کلیه و مجاری 

ادراری و استاد دانشگاه علوم 
پزشکی شهید بهشتی

پاسخ اول: مصرف بیش از اندازه هر ماده ای 
مضر  بدن  برای  می تواند  ویتامین ها  حتی 
باشد. متاسفانه بسیاری از افراد خودسرانه 
و بدون تجویز پزشک اقدام به مصرف انواع 
مکمل های مولتی ویتامین مینرال می کنند، در 
حالی که ممکن است بدنشان به بسیاری از 
نداشته  نیاز  مغذی  مواد  یا  ویتامین ها  این 
باشد. نیازهای بدن باید به طور طبیعی از راه 
مواد غذایی طبیعی تامین شوند. اگر نیازی 
هم وجود داشته باشد ابتدا باید این نیاز از 
راه آزمایش خون به اثبات برسد و بعد دوز 
موردنیاز درمانی توسط پزشک معالج تجویز 
شود. ویتامین Dیکی از ویتامین های محلول 
در چربی است که مصرف مازاد بر نیاز آن 
باعث  و  کند  پیدا  تجمع  بدن  در  می تواند 

مسمومیت فرد شود.

پاسخ دوم: وقتی سونوگرافی نشان می دهد ادرار 
در کلیه باقی می ماند؛ یعنی مجرای خروجی 
کلیه دچار انسداد شده است. بهتر است برای 
تشخیص دقیق تر این مساله یک عکس رنگی 
یا اسکن هسته ای بگیرید تا مشخص شود به 
عمل جراحی نیاز دارید یا نه. در صورتی که 
الزم باشد، انسداد مجرای خروجی برداشته 

می شود و مشکلتان برطرف خواهد شد.

پاسخ سوم: توصیه ما به همه ورزشکاران این 
است که از مصرف بی رویه و غیرکارشناسی 
استروئیدها  آنها  رأس  در  و  مکمل ها 
استروئیدهایی  بپرهیزید. درست است که 
حجم  و...  تستوسترون  ناندرولون،  مانند 
عضالت را زیاد می کنند، از سوی دیگر با 
این کار بیضه های فرد که در حالت  عادی 
تستوسترون تولید می کند، دیگر تسترسترون 
تولید و ترشح نخواهد کرد و در نتیجه فرد 
اینکه  ضمن  شد.  خواهد  ناباروری  دچار 
مصرف بی رویه داروهای استروئیدی عامل 
ایجاد سرطان است. عالوه بر اینها برخی 
مواد مکمل  هم در بازار وجود دارند که به 
هیچ وجه استاندارد نیستند و سازمان غذا و 
داروی آمریکا )FDA( آنها را تایید نکرده 
است. اگر الزم است دارو یا مکملی مصرف 
کنید، حتما این کار را زیر نظر متخصص 
داروهای  از  بدهید،  انجام  ورزشی  تغذیه 
از  و  کنید  استفاده  تاییدشده  و  استاندارد 
همه  زیرا  بپرهیزید  آنها  بی رویه  مصرف 
این مواد بعد از مصرف باید از کلیه ها دفع 
شوند و فشار زیادی به آنها وارد می کنند و 
همین مساله باعث بروز مشکالت متعددی 

برای دستگاه ادراری خواهد شد.

پرسش اول: آیا می توان وعده سحری ماه مبارک 
رمضان را حذف کرد؟ 022****0912

پرسش دوم: دختری 23 ساله هستم و روزه 
می گیرم اما در وعده افطار و سحر اشتهای 
بسیار کمی برای غذا خوردن دارم و در 
طول روز هم معده درد آزارم می دهد. چه 

باید بکنم؟ 009****0935

پرسش سوم: مردی 32 ساله هستم و چند 
سالی است از میگرن رنج می برم. لطفا توضیح 
دهید چه غذاهایی را نباید بخورم تا سردردم 

تشدید نشود؟ 209****0913
 

پاسخ

دکتر احمدرضا درستی
متخصص تغذیه و استاد 

دانشگاه علوم پزشکی تهران

پاسخ اول: به هیچ وجه سحری خوردن را 
حذف نکنید. در کتاب مفاتیح الجنان آمده 
که خوردن سحری مستحب است، حتی اگر 
از نظر علم  با مقداری آب و خرما باشد. 
تغذیه هم خوردن سحری الزامی است اما 
باید از خوردن غذاهای سرخ کرده و سنگین، 
ترشی و شوری بپرهیزید. افرادی که عادت 
دارند حتی در وعده سحر روی غذایشان 
نمک می ریزند طی روز در اثر تشنگی اذیت 
خواهند شد. غذای سرخ کرده هم طی روز 
آب زیادی می طلبد و فرد را دچار آزردگی 
این است که در  می کند . مهم ترین توصیه 
وعده سحر از سبزیجات فراوان، غذای سبک، 
نان های سبوس دار، لبنیات، مقدار کمی برنج 
همراه مرغ آبپز یا ساالد استفاده کنید. همچنین 

برای اینکه کمتر تشنه شوید در لیوان آبتان 
کمی آب لیمو و عسل بریزید و سپس آن را 
بنوشید. یادتان باشد نوشیدن مقدار زیادی 
چای، به دلیل مدر یا ادرارآور بودن باعث 
یک  هر  نوشیدن  درواقع  می شود.  تشنگی 
لیوان چای بیش از یک لیوان آب از بدن 
دفع می کند بنابراین سعی کنید چای را در 
وعده افطار بنوشید و تا حد امکان از نوشیدن 
چای در وعده سحر بپرهیزید. برخی افراد هم 
پس از خوردن سحری بالفاصله می خوابند 
و این مساله باعث ایجاد ریفالکس و آزردگی 
بهتر  بنابراین  دستگاه گوارش شان می شود 
تا 30 دقیقه  از خوردن سحری  بعد  است 
دراز نکشید یا زیر سر و باالتنه تان را کمی 
باال بیاورید تا از برگشت اسید معده به مری 

جلوگیری شود.

آمده  صراحتا  کریم  قرآن  در  دوم:  پاسخ 
اگر فردی بیمار است و روزه برایش ضرر 
دارد نباید روزه بگیرد. شما هم با توجه به 
بی اشتهایی و درد معده ای که در طول روز 
دارید بهتر است به فوق تخصص گوارش 
مراجعه کنید تا وضعیت گوارشی تان مورد 
بررسی قرار بگیرد. اگر بررسی ها نشان بدهد 
شما بیمار هستید و روزه شرایط تان را بدتر 
می کند نباید روزه بگیرید اما اگر بیمار نباشید 
یا بیماری تان شدید نیست و می توان آن را 
با دارو کنترل کرد و پزشک معالج تان اجازه 
و  مقدار  می دهد،  شما  به  را  گرفتن  روزه 
نوع غذایی که باید در وعده سحر یا افطار 
بخورید را با نظر متخصص تغذیه انتخاب 

کنید تا کمتر دچار مشکل شوید.
توصیه های عمومی که در این  باره وجود 
دارد این است که هنگام افطار روزه تان را با 

مقداری آب گرم و خرما باز کنید، برای وعده 
افطار غذای سبک بخورید و به مقداری نان 
و پنیر و سبزی یا سوپ ساده کم روغن و 
رقیق یا فرنی یا مقداری حلیم بسنده کنید و 
هرگز همه این غذاها را پشت  سر هم و در 
مقادیر حجیم نخورید. اگر فردی با وجود 
خوردن افطاری سبک همچنان معده درد دارد 
یا دچار بی اشتهایی شدید است، همان طور که 
اشاره شد باید حتما به پزشک مراجعه کند.

پاسخ سوم: بخشی از مشکالت میگرن به 
این دلیل است که عبور جریان خون داخل 
مویرگ های مغزی دچار مشکل شده است 
بنابراین اگر فردی که میگرن دارد، غذاهای 
حاوی روغن اشباع فراوان بخورد مشکلش 
تشدید می شود. توصیه ما به بیماران بزرگسال 
مبتال به میگرن این است که عالوه بر مصرف 
2 بار ماهی در هفته، هر روز بعد از ناهار و 
شام یک کپسول امگا3 یک گرمی مصرف 
کنند. اسید چرب امگا3 به تدریج جایگزین 
اسیدهای چرب اشباع در رگ ها می شود و 
بهتر عمل کردن خونرسانی  کم کم موجب 
مویرگ ها خواهد شد و در نتیجه به درمان 
میگرن کمک خواهد کرد. عالوه بر این توصیه 
می شود از خوردن غذاهای مانده به خصوص 
پنیرهای کهنه خودداری کنند. پنیرهای کهنه 
حاوی سمی به نام »تیرامین« هستند که مستقیم 
هنگام  این رو،  از  موجب سردرد می شوند. 
خرید پنیر حتما پنیر بسته بندی کارخانه ای 
آن  تولید  تاریخ  به  کنید و حواس تان  تهیه 
باشد تا پنیر تازه تولیدشده بخرید. عالوه بر 
این در هر وعده، غذای تازه مصرف کنید و 
از خوردن غذای مانده ظهر برای وعده شام یا 

غذای شب گذشته برای وعده ظهر بپرهیزید.


