
: خانم عطاالهی در مورد دلیل مراجعه تان به متخصص 
تغذیه بگویید.

وزنم خیلی پایین بود و به توصیه یکی از افراد فامیل به متخصص 
تغذیه مراجعه کردم.

: مگر وزن تان چقدر بود؟
40 کیلوگرم با قد 162 سانتی متر. البته بدنم هم خیلی ضعیف 

بود و کم خونی داشتم.
: متخصص تغذیه چه نظری داشت؟

گفت وزنم بیش از حد پایین است و اگر به 48 کیلوگرم برسم 
تازه به کف وزنی که باید باشم رسیده ام و بعد برای وزن ایده آل 

که 58 کیلوگرم است باید تالش کنم.
: قبل از مراجعه به متخصص چه نوع تغذیه ای داشتید؟
به خاطر بیماری راه حلقم بسیار باریک است و مادرم غذاها 
را میکس می کند. قبل از مراجعه اصال تخم مرغ نمی خوردم که 

آقای دکتر برایم روزی 4 عدد سفیده تجویز کرد. بقیه غذاها را 
می خوردم اما خیلی کم. برنج اصال نمی خورم. عدسی و خوراک 
لوبیا چیتی، قورمه سبزی، مرغ و آبگوشت از غذاهایی است که 

مرتب مصرف می کنم.
: مکمل هم مصرف می کنید؟

گاهی شربت آهن و مولتی ویتامین. 
: در مورد بیماری تان برایمان بگویید.

بیماری E.B ژنتیکی است و در سال 67 که متولد شدم به ندرت 
مادری فرزندی با این بیماری داشت و شناخت آنچنانی در آن 
زمان وجود نداشت. هنوز هم درمانی برای این بیماری کشف 
نشده است. در این بیماری با باال رفتن سن انگشتان دست و 
پا زخم شده وجمع می شود. ناخن ها می ریزد و پوست تاول 
می زند. مری کوچک شده وگلو اذیت می شود. سنم کمتر که بود 
راحت تر بودم و بیشتر غذا می خوردم. حتی برنج می خوردم اما 

به مرور با تنگ شدن راه حلقم غذا خوردن برایم دشوار شد.
: متخصص تغذیه چه توصیه هایی برای شما داشتند؟

سفیده تخم مرغ به برنامه غذایی روزانه ام اضافه شد. پودر آهن 
و پودر مکمل همراه شربت اشتها قبل از غذا دارم. میان وعده 
چای و بیسکویت هم می خورم و از 16 آذر تا حاال حدود 3 

کیلوگرم وزن گرفته ام.
: ورزش هم می کنید؟

زخم  پاهایم  اما  داشت  پیاده روی  به  توصیه  تغذیه  متخصص 
که حوصله  گفتم  ایشان  به  کنم.  نمی توانم ورزش  و  می شود 
ضعیف  بدنم  که  بود  این  جوابشان  و  ندارم  را  کارها  خیلی 
است و به مرور با قوی تر شدن بدنم می توانم خیلی از کارها 

را دوباره انجام دهم.
غیر از متخصص تغذیه زیرنظر چه متخصصانی هستید؟

متخصص عفونی و پوست.

شما هم می توانید سوژه »میزگرد تغذيه« باشید. كافی است از طريق صفحه »با خوانندگان« با ما تماس بگیريد و تجربه تان را با ساير خوانندگان »سالمت« در میان بگذاريد. روشي كه سوژه هاي »میزگرد تغذيه« براي كاهش يا افزايش وزن 
خود ارائه مي دهند لزوما مورد تأيید »سالمت« نیست. حتما اظهارنظر متخصصان را درباره درستي يا نادرستي هر روش در همین صفحه بخوانید.

خانمعطاالهیکهبهبیماریای.بی.مبتالست،میگوید:

راه گلویم تنگ شده و نمی توانم غذا بخورم

 D کمبود سلنیوم و ویتامین
در این بیماری شایع است

 دکتر محمدعلی نیلفروش زاده
 استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران

نگاه متخصص پوست

از هر ۱ میلیون نفر ۵۰ نفر با بیماریE.B متولد می شوند. در این بیماری ژنتیکی 
انواع  بروز  مسوول  ژن   ۱۰ از  بیش  است  معروف  هم  پروانه  ای  بیماری  به  که 
از  فقط  بیماری  ژن   ،E.B از  )نمایان(  غالب  نوع  یک  در  هستند.   E.B مختلف 
یکی از والدین که بیماری را داشته به ارث می رسد که در این صورت با یک 
اما  منجر خواهد شد   E.B به  بارداری   ۲ هر  از  بارداری   ۱ می توان گفت  ۵۰ درصدی  احتمال 
انتقال به صورت مغلوب )نهفته( را به حالتی می گوییم که در آن، ژن بیماری از هر دو والد به 
ارث می رسد که هیچ یک از آنها نشانه های  بیماری را نشان نداده اند؛ فقط احتیاج بوده که آنها 
ژن را حمل کنند و در آنجا می توان گفت با یک احتمال ۲۵ درصدی )۱ بارداری از ۴ بارداری( 

E.B مبتال خواهد شد.  فرزندشان به 
همچنین،E.B می تواند از طریق جهش )دگرگونی( در یک ژن هنگام شکل گیری تخم یا اسپرم 

)سلول های جنسی والدین( به وجود آید. 
بیماری در والدین وجود ندارد رخ دهد، معموال  از  E.B ساده می تواند زمانی که هیچ نشانی 

به عنوان یک بیماری غیرجنسی غالب )نمایان( به ارث برده می شود. 
پروتئین  کراتین، یک  تولید  برای  دستورهایی  که  آنهایی هستند  معیوب  E.B ساده، ژن های  در 
الیافی در الیه باالی پوست، تهیه می کنند. در نتیجه، پوست در اپیدرم )پوست بیرونی( شکافته 

E.B با مشکالت زیادی روبرو هستند.  شده، تولید تاول می کند. بیماران 
در »میزگرد تغذیه« این هفته به بحث در خصوص مشکالت تغذیه  ای این بیماران پرداخته ایم. 
مهمان عزیزی نیز ما را در این مسیر همراهی کردند. در ادامه روند افزایش وزن خانم معصومه 

عطاالهی و نظرات متخصصان »سالمت« را در مورد ایشان می خوانید.

 سمیه 
مقصودعلی 

»میزگردتغذیه«دربارهروندافزایشوزنخانممعصومهعطاالهیباحضور
دکترمحمدحسنابوالحسنیمتخصصتغذیهودکترمحمدنیلفروشزادهمتخصصپوست

رژیم درمانی در بیمار پروانه ای

9ميزگرد تغذيه شماره هفتصدوهشتادوهشت   نه اسفند نودونه

 E.B بیماری  مورد  در  دکتر!  آقای   :
و اهمیت تغذیه در این بیماران توضیح دهید.

در مراقبت از یک فرد مبتال به E.B نباید نیازهای 
تغذیه  ای را فراموش کرد. تغذیه خوب اساسا برای 
 E.B همه افراد اهمیت دارد ولی برای فرد مبتال به
خیلی مهم تراست. بیماران مبتال به E.B در تغذیه 
یک مشکل واضح دارند؛ نمی توانند غذا بخورند 
و دلیل آن تاول ها و زخم های دهان و گلو است 

که اغلب سبب تغذیه دردناک می شود.
: خب در این شرایط چه باید کرد؟

از آنجایی که درگیری دهان و گلو موجب ناراحتی 
بیمار و بیزاری از غذاها می شود، توصیه به دریافت 
رژیم غذایی نرم و رژیم نیمه جامد است. به والدین 
بیماران معموال توصیه می شود غذاهایی را که بیمار 
 E.B می تواند بخورد، پیدا کنند. در انواع شدیدتر
که دهان و مری اغلب به شدت درگیر است باید از 
غذاهای نرم استفاده شود. غذاهای تند و سفت مثل 
چیپس ممکن است آسیب بیشتری به بافت دهان 
بزنند. پوره کردن غذاها ایده خوبی است و حتی 
اگر با مایعات همراه شوند، بلع آن راحت ترمی شود. 
البته باید به یاد داشت دهانی که زخم است به دما 
بسیار حساس تراست بنابراین باید از دادن غذاهایی 
که بیش از حد گرم یا خیلی سرد هستند جلوگیری 
شود. از دادن خوراک های اسیدی و مواد خیلی 

ترش نیز باید حتی االمکان اجتناب کرد.
: نیازهای تغذیه  ای در این بیماران مشابه 

دیگر افراد است؟
فرد مبتال به E.B نیازهای تغذیه  ای مشابه بیماران 

سوختگی و زخم پوستی دارد. به همین دلیل در 
برنامه این بیماران پروتئین بیشتر و کالری متناسب 
بهبود پوست کمک  به رشد و  تا  لحاظ می شود 
شود. از دست دادن پروتئین و مایعات از طریق 
تاول و تخریب پوست نیز موجب بیشتر شدن این 

نیازها می شود. توصیه دیگر به بیماران E.B مصرف 
 E.B به اندازه آب است. اغلب بیماران مبتال به
مقدار زیادی از مایع بدنشان از طریق تخلیه زخم 
از دست می رود و این موضوع می تواند منجر به کم 
آبی شود. به عالوه، کودکان با مقدار زیاد پانسمان 

ممکن است دچار افزایش دما، مشکالت مرتبط با 
گرمازدگی و کم آبی بدن در هوای گرم ترشوند.

: برای بهبود سریع ترزخم چه نوع مواد 
غذایی باید مصرف کرد؟

به بیماران توصیه می شود از برخی مواد معدنی یا 
ویتامین ها یا مکمل های آنها استفاده کنند. از جمله 
مکمل هایی که به ترمیم سریع ترزخم کمک می کند 
می توان به مکمل ویتامین های گروه B از جمله 
B2 ،B1 و B6،اسید امینه ال ارژنین،ویتامین A و 
C و روی اشاره کرد. اسید آمینه آرژنین در سنتز 
بافت های پروتئینی نقش دارد و کمبود آن در بدن 
می تواند سبب کندی ترمیم زخم شود. البته مغز 

بادام و بادام زمینی منبع غنی ال آرژتین هستند. 
ویتامین های گروه B نیز باعث سنتر کالژن شده و 

در افزایش پیوندهای عرضی کالژن و بهبود سریع 
زخم نقش دارند. منابع غذایی B1 شامل سبوس 
غالت، نان سبوس دار و منابع ویتامین B2 شامل 

منابع حیوانی مثل لبنیات و گوشت است.
ویتامین C آنتی اکسیدان مفیدی است که در سنتز 
کالژن پوستی، تقویت سیستم ایمنی و بهبود زخم 
نقش دارد و کمبود آن باعث خشکی و شکنندگی 
البته  یافتن زخم ها می شود.  بهبود  دیر  پوست و 
 C مرکبات و فلفل دلمه ای از منابع خوب ویتامین
هستند. ویتامینA نیز از بروز التهاب و بیماری های 
پوستی پیشگیری کرده و باعث افزایش سنتز کالژن 
و رشد فیبروبالست ها می شود و روند بهبود زخم 

را تسریع می کند.
کمبود روی هم به عنوان یک ماده معدنی باعث 
ضایعات  بروز  و  اپیدرمیک  سلول های  تخریب 
پوستی و تاخیر در عملکرد سیستم ایمنی می شود. 
و  ایمنی  سیستم  عملکرد  در  مهمی  نقش  روی 
عملکرد لنفوسیت ها و سنتز سلولی دارد. گوشت ها 
و مغزهایی مثل گردو، بادام، پسته و فندق منبع 

مناسب روی هستند. 
توصیه ای  چه  عطاالهی  خانم  برای   :

داشتید؟
برای ایشان از مکمل های محرک اشتها استفاده کردم 
و با تنظیم یک رژیم پرپروتئین و پرکالری سعی 
کردیم وزنشان را به تدریج باال ببریم. مکمل های 
غذایی هم به منظور افزایش دریافت انرژی و پروتئین 
و همچنین مکمل های ویتامینی برای تامین سایر 

ریزمغذی ها متناسب با شرایط بیمار تجویز کردم.

تاکیددکترمحمدحسنابوالحسنیبهمهمان»میزگردتغذیه«

در مراقبت از یک فرد E.B نباید نیازهای تغذیه  ای فراموش شوند!
فرد مبتال به E.B نیازهای 
تغذیه  ای مشابه بیماران 
سوختگی و زخم پوستی 
دارد. به همین دلیل در 

برنامه این بیماران پروتئین 
بیشتر و کالری متناسب لحاظ می شود تا به 
رشد و بهبود پوست کمک شود. از دست 

دادن پروتئین و مایعات از طریق تاول و 
تخریب پوست نیز موجب بیشتر شدن این 

نیازها می شود. توصیه دیگر به بیماران 
E.B مصرف به اندازه آب است

 

بیماری پروانه  ای نوعی بیماری ارثی است که پوست 
و غشای مخاطی را درگیر می کند و سبب زخم و 
نوعی  دلیل  به  معموال  بیماری  این  می شود.  تاول 
رخ  کراتین  یا  کالژن  پروتئین  در  ژنتیکی  جهش 
می دهد و در زنان و مردان نیز شیوع مساوی دارد 

و آمار ابتال به آن یک در 50 هزار است.
برخی افراد به صورت مادرزادی به آن دچار هستند 
آن  اکتسابی  نوع  به  تولد  بدو  در  دیگری  و گروه 
دچار می شود. این نوع، بیشتر در افراد بزرگسال که 
بیماری های خودایمن دارند، بروز می کند و انواع 
گوناگونی دارد. باتوجه به نوع جهش ژنتیکی فرد 

دچار مشکالت متفاوتی می شود. 
E.B انواع غالب و مغلوب دارد که در کسانی که 
ازدواج فامیلی می کنند نوع مغلوب بیماری بیشتر 
دیده می شود. نوع غالب در ازدواج های غیرفامیلی 

هم دیده شده است. 
مبتال دچار  فرد  پوستی،  تاول های  و  از زخم  غیر 
اگر  و  می شود  خرخر  و  سرفه  تنفسی،  مشکالت 
زخم ها در گلو و حلق بروز کند، فرد دچار مشکالت 

بلع خواهد شد. 
هم  گوش  و  چشم  کنار  زخم ها  دارد  احتمال 
فرد  گاهی  آورند.  پیش  مشکالتی  و  شوند  ظاهر 
و  مو  ریزش  می شود.  دندان  پوسیدگی های  دچار 
درگیری های ناخن هم از دیگر عوارض این بیماری 
است. البته به کمک نمونه برداری می توان نوع بیماری 
بیماری  کنترل  به  آن  برحسب  و  داد  تشخیص  را 

کمک کرد. 
باید  دارند  را  بیماری  این  خانواده  در  که  افرادی 
زیرنظر متخصص ژنتیک باشند و حتی تست هایی 
را در هفته 8 تا 10 بارداری انجام دهند. مبتالیان به 
E.B باید از داروهای کورتونی و مکمل کلسیم و 

ویتامین D استفاده کنند. 
این بیماران نیاز به مراقبت های همه جانبه دارند و 
نوع ضربه  ای  هر  باشند.  زخم هایشان  مراقب  باید 
در  تاول  و  پوست  پارگی  باعث  جزیی  چند  هر 
نوع  هر  از  باید  بیماران  این  می شود.  بیماران  این 
اصطکاکی دور باشند و از بانداژ چسب دار برای 
پانسمان زخم هایشان استفاده نکنند. پانسمان ها باید 
شل باشد تا خود سبب تاول و زخم نشود. پوست 
بیمار را باید خنک نگه داشت تا مانع بروز تاول شویم.
لباس های بیمار باید گشاد، راحت و کفش ها باید 
تخت و نرم باشند. کم خونی در این بیماران شایع 
کورتون  مصرف  دلیل  به  ایمنی  سیستم  و  است 

ضعیف می شود. 
بیماران معموال دچار کمبود سلنیوم، ویتامین D و 
کارنتین هستند و به همین دلیل حتما توصیه می کنیم 

زیرنظر متخصص تغذیه باشند. 
احتمال بروز سرطان های پوست هم در این بیماران 
باالست و ماهانه باید توسط متخصص پوست معاینه 

و بررسی شوند.

نگاه متخصص تغذیه


