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نگاه متخصص پوست

نگاه متخصص طب ایرانی

آنچه سوژه هاي »میزگرد زيبايی« درباره بیماري و درمان مي گويند، لزوما مورد تأيید »سالمت« نیست. حتما اظهارنظر متخصصان را درباره درستي يا نادرستي اظهارات آنها در همین صفحه بخوانید. شما هم می توانید 
سوژه »میزگرد زيبايی« باشید. کافی است از طريق صفحه »با خوانندگان« با ما تماس بگیريد و تجربه تان را با ساير خوانندگان »سالمت« در میان بگذاريد.

: آقای دکتر! چرا خانم ها معموال پس 
از زایمان دچار ریزش موی شدید می شوند؟

شایع ترین ریزش مو پس از نوع هورمونی ژنتیکی، 
ریزش موی »تلوژن افلویوم« است. 

در این حالت اتفاقاتی در بدن فرد رخ می دهد که 
باعث می شود 3 تا 4 ماه بعد، تعداد زیادی از موها 
)20 تا 50درصد موها( وارد فاز استراحت  شوند 

و ریزش پیدا  کنند.
: کمبود آهن تا چه حد در سالمت 

پوست و موها تاثیر دارد؟
علل تلوژن افلیوم بسیار متنوع است اما یکی از 
شایع ترین موارد، زایمان است. معموال خانم ها 3 تا6 
ماه پس از زایمان دچار ریزش شدید موها می شوند. 
البته علت نسبتا شایع دیگر نیز کم خونی فقرآهن 
است. افت سطح آهن موجب می شود موها وارد 
فاز استراحت شوند و ریزش مو شدیدتر از حالت 
عادی اتفاق می افتد. خوشبختانه اگر کم خونی فقرآهن 

به موقع تشخیص داده شده و درمان شود، موهای 
ریخته شده دوباره رویش پیدا خواهند کرد بنابراین 

در چنین مواردی جای نگرانی نیست. 
زمانی که فردی عالوه بر ریزش مو دچار زردی رنگ 
چهره شود، نشان دهنده کم خونی شدید است. در 
این وضعیت حتما نیاز به بررسی توسط متخصص 
داخلی خواهد بود تا تشخیص کامل در مورد علت 

کم خونی انجام گیرد. 
: آیا خشکی پوست را می توان ناشی 

از کم خونی دانست؟
خشکی پوست ارتباط مستقیمی با کم خونی ندارد. 
بعضی افراد به دلیل زمینه ژنتیک، دچار درماتیت 
آتوپیک می شوند و پوست خشکی دارند. کسانی 
که شستشو و استحمام زیاد دارند یا از شوینده های 
قوی استفاده می کنند نیز بسیار مستعد خشکی پوست 
هستند. البته خشکی پوست در فصول پاییز و زمستان 
که رطوبت هوا کاهش پیدا می کند نیز شایع است. 

افزایش سن پس از 50 سالگی هم دیگر عامل 
زمینه ساز خشکی پوست است زیرا فعالیت غدد 

چربی و عرق کاهش می یابد.
: مصرف ویتامین ها می  تواند در بهبود 

ریزش مو موثر باشد؟
به طور کلی، مصرف ویتامین ها جایگاهی در کاهش 
یا توقف ریزش موها ندارد. البته در مواردی مانند 
کمبود آهن حتما استفاده از قرص های آهن ضروری 
است. زمانی که ذخایر آهن با مصرف مکمل جبران 
شود، ریزش مو متوقف می شود و حالت طبیعی 
پیدا می کند اما ویتامین های دیگر در چنین شرایطی 

الزم نیست. 
: استفاده از ماسک های آبرسان به بهبود 

خشکی پوست کمک می کند؟
مواد خارجی از الیه های پوست عبور نمی کنند تا 
به قسمت های زیرین پوست برسند تا اثر مستقیمی 
روی جوا  ن سازی پوست داشته  باشند. ماسک ها 

عمدتا به علت رطوبتی که ایجاد می کنند، حس 
خوشایندی برای فرد خواهند داشت و تاثیر دیگری 
ندارند. طبیعی است رطوبتی که به پوست می رسد 
نیز موقت است و چند ساعت بعد به دلیل تبخیر 

آب، پوست به حالت اول برمی گردد.
: مهم ترین توصیه ها برای پیشگیری از 

خشکی پوست چیست؟
در مورد شستشوی پوست باید دانست صابون و 
شامپو بدن میزان چربی پوست را کاهش می دهند 
و پوست خشک می شود. البته با توجه به میزان 
ماده پاک کننده موجود در آنها ممکن است میزان 
کاهش چربی و خشکی پوست متغیر باشد. افرادی 
که پوست خشک دارند بهتر است به جای صابون های 
معمول از پَن ها و شامپو بدن مالیم استفاده کنند تا 
خشکی پوست به حداقل برسد. البته استفاده از 
مرطوب کننده نیز به حفظ رطوبت پوست و تاثیرات 

ناخوشایند خشکی کمک می کند.

و  مهم ترین  از  یکی  خانم ها  در  بارداری  ماهه   9 دوران 
با  این رو،  از  است.  ایشان  زندگی  برهه های  حساس ترین 
با  را  دوره  این  می توان  وتوصیه هایي،  تدابیر  نظرگرفتن  در 
آسودگی خاطر بیشتر پشت سر گذاشت و از نعمت و موهبت 

بهره مند شد.  فرزند سالم  بزرگ 

نبایدها:
1. پرهیز از یبوست

2. پرهیز از حمام زیاد
3. پرهیز از حرکات و ورزش های سنگین

4. پرهیز از رابطه زناشویی زیاد، به خصوص اوایل بارداری و اواخر 
آن و به خصوص در بارداری اول

5. پرهیز از زمین خوردن 
6. پرهیز از پرخوری و کم خوری

7. پرهیز از غم و اندوه، به خصوص زیر 1/5 ماه و باالی 8 ماه
8. پرهیز از هیجان شدید، صداها و بوهای شدید

9. پرهیز از نشاندن طفل دیگر بر شکم
10. پرهیز از فصد و حجامت به خصوص قبل از 4 ماه و بعد از 7 ماه 
11. پرهیز از هر چه باعث سقط است، به خصوص زیر 1/5 ماه و 

باالی 8 ماه
12. پرهیز از برداشتن اشیای سنگین

13. پرهیز از دویدن و کوبیدن اشیاء به سرعت و قوت که جنین 
تکان شدید بخورد.

14. پرهیز از زدن روغن به سر
15. پرهیز از فریاد زدن

بایدها:
1. لینت مزاج باید وجود داشته باشد که بهترین ملینات سوپ های 

چرب است.
2. ورزش معتدل و پیاده روی مالیم

3. افزایش حمام رفتن نزدیک زایمان
4. پوشاندن زیر دنده ها با پارچه نرم

5. روغن مالی بدن با روغن گل سرخ

خوردنی های مناسب برای خانم های باردار:
1. میوه ها: مویز، به، سیب، گالبی، بادام درختی و انار

2. غذاها: نان خوب و برشته، شورباهای دارای زیره )به عنوان ادویه(
3. گوشت بره یک ساله

ملینات مناسب برای خانم های باردار:
غذاهای مناسب و سوپ های چرب )سوپ سبزی جات با روغن زیتون 
فراوان یا کره محلی روغن زیتون بهتر است انتهای طبخ استفاده شود.(

اگر یبوست برطرف نشد:
 یک قاشق غذاخوری ترنجبین با یک استکان گالب )بهتر است 

ناشتا مصرف شود.(
 گلبرگ گل سرخ خشک که از تخم و برگ سبز غالف آن پاک 
باشد، شب تا صبح در گالب خیسانده، ساییده و به مقدار 10 گرم 

صبح ناشتا مصرف شود یا تازه آن که نیاز به خیساندن نیست.
 مصرف گلقند صبح ناشتا یک قاشق غذاخوری

ملینات مضر برای خانم های باردار:
1. گل بنفشه
2. گل ختمی

3. پنیرک
4. هر چه باعث سقط شود) مانند کنجد(

خوردنی های مضر برای خانم های باردار:
1. سرکه و انواع ترشیجات)کم ضررترین نوع آب نارنج (

2. خوردنی های با طبع بسیار گرم یا بسیار سرد )زرشک، گشنیز(
3. آنچه قاعده آور است مثل لوبیا، نخود، کنجد، گلرنگ، مواد تند 
و تیز و تلخ مثل زیتون کال، باقالی مصری، فلفل، دارفلفل و امثال 
آن و مواد بادانگیز و نفاخ مثل لوبیا، کبر، باقال، نخود، کرفس )زیاد 

مصرف کردن این مواد مضر است.(
4. خوراکی های بسیار سرد، بسیار گرم، یخ

تدابیر بیماری های شایع بارداری:
تهوع و استفراغ:

 از اوایل بارداری تا ماه چهارم و گاهی تا آخر بارداری معموال 
تهوع و استفراغ بارداری وجود دارد که استفاده از مواد زیر موثر است:
 هل را نیم کوب کنید و روی آن کمی گالب بپاشید و در دستمالی 

ببندید و مدام جلوی بینی بگیرید.
 استفاده از هل در غذا ها به کاهش حالت تهوع کمک می کند.

 در زمان حالت تهوع شربت گالب که دستورش در انتها آورده 
شده را در یخچال بگذارید تا کامال خنک شود. سپس یک قاشق 
چای خوری از آن بخورید و 15 دقیقه صبر کنید. اگر استفراغ نکردید، 
مجدد یک قاشق چای خوری دیگر از شربت بخورید. همین کار را 
هر 15 دقیقه انجام دهید.کم کم فاصله قاشق ها را کمتر و حجم شربت 

مصرفی را بیشتر کنید.
 بوییدن خاکی که رویش آب یا گالب پاشیده شده در بهبود 

حالت تهوع مفید است.
 اگر استفراغ مکرر خیلی اذیتتان کرد، کمپوت گیالس تهیه کنید وبه 
مدت 2 روز هر 2 ساعت یک عدد از گیالس های داخل آن بخورید.
 به را در فویل بپیچید و در فر بپزید و بعد از غذا مصرف کنید.

 دانه انار با برگ نعناع ساییده را به صورت قرص در دهان نگه دارید.

 مالیدن و ماساژ دادن دائم دست ها و پاها به صورت آرام مفید است.
 پیاده روی مالیم را فراموش نکنید.

احساس کشیدگی و گرفتگی در شکم و عضالت و پشت:
بخارات و نفخ و سنگینی جنین که باعث بروز کشیدگی و ضعف می شود.

درمان:
 کم کردن غذا

 مالیدن عضالت پشت و گردن و کتف و بازو
 مالیدن روغن گل سرخ به عضالت، به خصوص ناحیه کمر و 

شکم و نواحی ای که دچار گرفتگی هستند.

ورم پشت پا:
درمان در موارد شدید:

 ضماد برگ کلم پخته )برگ کلم را بپزید و روی محل تورم 
بگذارید سپس ببندید، از شب تا صبح(

 مالش پا با نمک و سرکه
 مالیدن روغن گل با سرکه

 ضماد شوید با سرکه )شوید خشک شده را به صورت پودر 
درآورید، با سرکه مخلوط کنید و شب تا صبح روی ورم قرار دهید.(

بی اشتهایی:
 پرهیز از شیرینی ها، به خصوص مواد بسیار شیرین

 پرهیز از مصرف روغن زیاد و غذاهای چرب
 ورزش و پیاده روی مالیم 

»کم خونی« یکی از شایع ترین مشکالت تغذیه است که با عالئم رنگ پریدگی، خستگی 
مفرط، ضعف و... نمود پیدا می کند. متاسفانه بسیاری از خانم ها دچار کم خونی فقرآهن 

هستند که این مساله در دوران بارداری و شیردهی تشدید می شود. تغذیه یکی از عوامل 
موثر در تامین نیاز بدن به آهن است اما در خیلی موارد، مصرف مکمل آهن ضروری خواهد 

بود. با این مقدمه به پرسش یکی از خوانندگان »سالمت« پرداخته ایم: »خانمی 33 ساله هستم که 
در عرض 3 سال 3جراحی شکمی داشتم که دو تا سزارین بوده  است. سابقه کم خونی از قبل زایمان ها و سابقه خونریزی 

زیاد در عادت ماهانه دارم. در حال حاضر فرزند شیرخوار دارم و دچار ریزش مو و زردی و خشکی پوست شده ام. خواستم 
مشاوره بگیرم که چه ویتامین و مکملی استفاده کنم؟ آیا ماسک آبرسان برای خشکی پوست موثر است؟«

 مریم سادات 
کاظمی

میزگرد پوست شماره هفتصدوهفتادوچهار   یک آذر نودونه12

 دکتر مريم کاشانیان/ استاد دانشگاه علوم پزشكی ایران

 دکتر سیدضیاءالدين مظهری/ استاد دانشگاه علوم پزشكی ایران 

نگاه متخصص زنان و زایمان

نگاه متخصص تغذیه

حدود 25 تا 30درصد جمعیت جهان دچار کم خونی هستند که نیمی از این آمار مربوط 
به کم خونی فقرآهن است. چنین آمار باالیی ضرورت توجه به پیشگیری و درمان را 
می طلبد چرا که هدف مهمی در زمینه بهداشت و سالمت عمومی را شامل می شود اما 
خانم ها به خصوص ساکنان کشورهای در حال توسعه و فقیر که تغذیه چندان مطلوبی 
ندارند، در معرض خطر جدی این مشکل هستند. براساس آمار سازمان بهداشت 
جهانی، حدود 20 تا 40درصد خانم های در سنین باروری در ایران دچار کم خونی 
و کم خونی فقرآهن هستند. این آمار نسبتا باالست بنابراین خانم ها در معرض خطر 

باالیی در این زمینه قرار دارند.
خانم ها طی سنین باروری، ماهانه حجم زیادی خون را به دلیل دوره عادت از دست 
می دهند. طبیعتا همراه خون مقداری از ذخایر آهن نیز از بدن دفع می شود که زمینه ساز 
کمبود آهن خواهد بود. اگر عادت ماهانه با دفع مقدار خون بیش از حد عادی، در فواصل 
کوتاه تر و طی روزهای بیشتری باشد یا در فاصله بین دوره ها نیز خونریزی اتفاق بیفتد، 
مسلما احتمال کم خونی بیشتر خواهد شد. البته کمبودهای غذایی و عدم جذب آهن نیز 
در بروز فقرآهن نقش دارند. یکی از شرایطی که احتمال کم خونی را تشدید می کند، 
بارداری است. طی بارداری به دلیل افزایش حجم خون و گلبول سازی مادر همچنین 
خون سازی جنین، بدن مادر به مقدار بسیار زیادی آهن نیاز دارد. تقریبا از3 ماهه اول 
تا 3  ماه آخر بارداری، نیاز آهن در خانم باردار حدود 10 برابر بیشتر از شرایط عادی 
است. از همین رو، طی این دوران برای تامین نیازهای مادر و جنین، 1000 گرم آهن 
باید دریافت شود. اگر تصور کنیم حتی خانمی در طول بارداری به اندازه کافی از منابع 
آهن استفاده کند، روزانه بیش از 25 میلی گرم آهن جذب بدن نمی شود. این نیاز باالی 
بدن به آهن از طریق منابع غذایی تامین نمی شود و به همین دلیل مصرف مکمل آهن 
در دوران بارداری ضروری است. در صورتی که نیاز بدن خانم باردار به آهن تامین 

نشود، وی در معرض کم خونی و کاهش ذخایر آهن قرار دارد. 
سازمان بهداشت جهانی توصیه می کند تمام خانم های در سنین باروری به دلیل عادت 
ماهانه حتما باید طی سال حداقل به مدت 3ماه روزانه 60 میلی گرم آهن اِلمنتال صرف نظر 
از اینکه باردار هستند یا نه، استفاده کنند. طی بارداری نیز سازمان بهداشت جهانی تاکید 
دارد همه  خانم ها باید از مکمل های آهن برای تامین نیازهای خود و جنین استفاده 
کنند. در دوران شیردهی نیز این توصیه ضرورت دارد. پس به طور خالصه باید گفت 

نیاز خانم ها به آهن زیاد است و حتما باید نسبت به دریافت کافی آن توجه شود.
بارداری ها با فواصل کوتاه،  مصرف نکردن مکمل آهن طی بارداری و بروز مشکالت 
خونریزی دهنده بارداری مانند سقط، تهدید به سقط، جفت سرراهی، کنده شدن زودرس 
جفت، خونریزی های حین و پس از زایمان این نیاز باالی خانم به آهن را باز هم افزایش 
می دهد. پس باید توجه داشت خانم ها تا چه حد در معرض کم خونی و فقرآهن هستند 
و مکمل آهن یکی از نیازهای ضروری آنهاست. درواقع آهن تنها مکملی است که 
خانم ها در سنین باروری همچنین حین بارداری و شیردهی باید مصرف کنند و مکمل  ها 

و ویتامین های دیگر را فقط در موارد خاص ممکن است متخصص زنان الزم بداند.

مهم  ترین عوارض کم خونی فقرآهن، افزایش خطر مرگ ومیر خانم های باردار، وقفه 
رشد و مرگ و میر جنینی، عدم رشد و بالندگی خردساال ن از بعد جسمی و توان فکر و 
اندیشه و یادگیری، کاهش فعالیت بدنی در خردساال ن، کودکان، جوانان، میانساال ن و 
سالمندان، کاهش یادگیری به علت عدم تمرکز شدید ذهنی، افت بهره  وری و افزایش 
ابتال  به انواع بیماری  های عفونی و غیرعفونی به علت کاهش توان مقابله سیستم 
دفاعی بدن در برابر تهاجمات عوامل بیماری  زا، بداخال قی و عدم تحمل دیگران، 
حساسیت و پرخاشگری، رنگ  پریدگی پوست، صورت، زبان و مخاط داخل لب و 
پلک چشم، خستگی  زودرس، سستی و ضعف، سرگیجه و سردرد، افزایش ضربان 
قلب و ریتم تنفس، تنگی نفس، تعریق، خواب رفتن و سوزن سوزن شدن دست  ها 

و پاها و حالت تهوع و... است.

عملكرد آهن موجود در مواد غذايی
آهن مورد نیاز بدن که از طریق موادغذایی مصرفی تامین می شود شامل آهن ِهم 
و آهن غیرِهم است که از دو راه متفاوت با درجه  کارایی مختلف جذب می  شوند. 
منابع تامین کننده آهن ِهم که در افراد طبیعی بین 20 تا 30 درصد  و در افراد مبتال 
به فقرآهن 40 تا 50 درصد آن جذب می شود عبارتند از گوشت های قرمز مثل 
گاو، گوساله، گوسفند و شترمرغ، همچنین گوشت های سفید شامل انواع پرندگان 
به خصوص مرغ، ماکیان، آبزیان و انواع ماهي ها. از محاسن آهن ِهم جذب بهتر و 
عدم تاثیرپذیری جذب آن تحت اثر برخی متغیرهای فیزیولوژیکی یا غذایی است 
ولی متاسفانه سهم عمده آهن در کشور ما و خیلی از کشورهای دیگر از آهن غیرِهم 
به خصوص از نان و غالت تامین می شود. آهن غیرِهم از طریق مصرف موادغذایی 
مختلف از جمله تخم مرغ، غالت، سبزیجات و میوه ها و مقدار بسیار اندکی از طریق 
شیر در اختیار بدن قرار می گیرد، به شدت تحت تاثیر تعادل عوامل مهارکننده جذب 
یا افزایش دهنده آن قرار دارد، به طوری که مواد و اجزای تشکیل دهنده غذا می تواند 
موجبات تغییر در میزان جذب آهن موجود در مواد خوراکی از 1 تا 4 درصد 
شود.  توجه نکردن به این موضوع در یک دوره زمانی طوالنی موجب تهی شدن 
ذخایر بدن از آهن، عدم تامین و جایگزینی آن و بروز و گسترش کم خونی ناشی 

از فقرآهن خواهد شد.

خوراکی های موثر در جذب آهن 
 مصرف همزمان خوراکی های حاوی ویتامین C با منابع آهن مانند پرتقال، 

لیموترش، لیمو شیرین، گالبی، انبه، آلو، طالبی و انواع سبزیجات تازه
 خوراکی های حاوی اسید مالیک و اسید تارتاریک مانند هویج، سیب زمینی، 

چغندر، کدو تنبل، گوجه فرنگی، کلم پیچ و شلغم
 مصرف همزمان محصوالت تخمیری مانند سس سویا و بعضی مواد غذایی 
حاوی سیستئین مانند گوشت گاو، گوسفند، جگر مرغ و ماهی همراه با مواد غذایی 

حاوی آهن غیرِهم برای افزایش جذب
 تاثیر اسید فولیک و ویتامینB12 در تولید گلبول قرمز خون و تعدیل آهن

Aمنابع غذایی ویتامین 
 استفاده از منابع غذایی حاوی مس و در صورت نیاز دریافت مکمل

به خاطر داشته  باشید...
بعضی مواد غذایی مانند نان سبوس دار تخمیرنشده یا تهیه شده با جوش شیرین، 
سبوس گندم، برنج، ذرت، پروتئین سویا، جو دوسر، شیر کاکائو، مغزها و حبوبات 
حاوی ترکیباتی به نام »فیتات ها« هستند که به علت تشکیل پلیمرهای بزرگ و نامحلول 
نه تنها آهن، بلکه مقدار زیادی از سایر ریزمغذی ها به خصوص روی و مس را نیز 
کاهش می دهند. پلی فنول های موجود در چای، قهوه، اسفناج و مرزنجوش نیز چنین 
تاثیری دارند. مغزها و حبوبات نیز حاوی پلی فنول ها هستند. مواد غذایی حاوی 

کلسیم مانند لبنیات هم در جذب آهن اختالل ایجاد می کنند.
منظور از تاثیر موادغذایی در افزایش یا کاهش جذب آهن، حذف آنها نیست بلکه 

باید چنین خوراکی هایی با فواصل معین میل شود.

نیازبهآهندردورانبارداری
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کمخونیمانعنشاطوسرزندگیاست

 دکتر غالمرضا کردافشاری/ مدرس دانشگاه

میزگرد »سالمت« درباره تاثیرکم خونی بر بدن با حضور دکتر مجتبی امیری 
متخصص پوست، دکتر مريم کاشانیان جراح و متخصص زنان 

و زايمان، دکتر سیدضیاءالدين مظهری متخصص تغذيه و 
دکترغالمرضا کردافشاری متخصص طب ايرانی

یک کمبود 
و هزار دردسر!


