
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 تايید »سالمت« نیست. حتما اظهارنظر متخصصان را درباره درستي يا نادرستي هر روش در همین صفحه بخوانید.

: خانم محمدی از ابتالیتان به کرونا و عالئم 
بگویید. آن 

ابتدا تب کردم و احساس کوفتگی و گرفتگی در ناحیه 
کمی  کردم.  شروع  را  استامینوفن  مصرف  داشتم.  گلو 
تبم پایین می آمد و دوباره باال می رفت. 3 روز تبم ادامه 
داشتم  ضعف  قدری  به  داشتم.  شدید  بیحالی  و  داشت 
دچار  هم  همسرم  شوم.  بلند  تخت  از  نمی توانستم  که 
بیحالی شدید شده بود ولی تب نداشت. روز سوم تست 
کرونا دادیم. تست من مثبت بود و تست همسرم منفی 
منفی  هم  همسرم  گفتند  داشتم  عالئم  من  البته چون  که 
و  درد،سرفه  دچار صورت  کم کم  همسرم  است.  کاذب 
از فرط کوفتگی  و  داشتم  فقط تب  اما من  آبریزش شد 
نفس  ولی  بود  باال  خونم  اکسیژن  بودم.  خوابیده  فقط 

تنگی و سرفه هم داشتم. 

: به پزشک مراجعه کردید؟
به متخصص عفونی مراجعه کردیم و دارو گرفتیم. با مصرف 
دارو تبم پایین آمد اما قطع نمی شد. 7 تا 8 روز این موضوع ادامه 
داشت تا اینکه به توصیه پزشک آزمایش خون دادم و فاکتورهای 
التهابی ام بررسی شد. به دلیل به هم ریختن آنزیم های کبدی و التهاب 
باال در بدن قرار شد کورتون مصرف کنم. 3 آمپول دگزامتازون 
تزریق کردم و 3 نوروبیون برای کاهش التهاب و110 پردنیزولون 
که در واقع نوعی کورتون است برای کاهش التهاب برایم تجویز 
شد که باید از میزان باال و روزی 8 شروع می کردم و به تدریج 
میزان مصرفم کم می شد. البته در حال حاضر تستم منفی شده و 
خوبم ولی با این وجود تا 11 خرداد باید کورتون مصرف کنم. 
: با وجود بهبود چه مسائلی همچنان آزارتان می دهد؟

مصرف کورتون. احساس می کنم وزنم باال رفته است. به 
شدت اشتهایم زیاد و میلم به شیرینی و چربی ام بیشتر شده 

است. آزمایش خون نداده ام اما قطعا قندخونم باال رفته است. 
ولعی پیدا کرده ام که سابقه نداشته است. در عرض 2 هفته 2 
کیلوگرم چاق شده ام. این در حالی است که در طول بیماری 
وزنم پایین آمده بود و الغر شده بودم. در کل،ترس زیادی 

از ابتال به دیابت با مصرف کورتون دارم. 
: در طول بیماری رژیم غذایی تان به چه صورت بود؟

سوپ و ماهیچه مصرف می کردم،مصرف آبمیوه ام هم قطع 
نمی شد. هر روز یک موز به همراه توت فرنگی در برنامه 
غذایی ام داشتیم. با مصرف کورتون به شدت احساس تشنگی 
داشتم. االن با کم شدن میزان مصرف،تشنگی ام کمتر شده 
ولی صبح ها احساس سرگیجه و ضعف دارم. در کل،اشتهایم 
و چرب  شیرین  غذایی  مواد  مرتبا  و  شده  زیاد  به شدت 
مصرف می کنم. به شدت هم نگران عوارض مصرف کورتون 

مخصوصا دیابت هستم.

خانممحمدیکهعرض2هفته2کیلوگرماضافهوزنپیداکردهاست،میگوید:

بعدازبهبودکرونا،ولععجیبیبهشیرینیهاپیداکردهام!

با ویتامین C،سیستم ایمنی تان را 
تقویت کنید!

 دکتر خسرو محمدی 

نگاهمتخصصعفونی

بعد از گذشت بیش از یک سال از همه گیری کرونا،تقریبا همه با این بیماری و 
عالئم آن آشنا هستند با این وجود هنوز هم باورهای تغذیه ای اشتباهی در رابطه 

با رژیم دوران بیماری و پس از آن وجود دارد. 
این هفته با یکی از مبتالیان به کرونا گفت وگو انجام داده ایم و از رژیم ایشان 
در طول درمان و پس از آن و مشکالتی که با آن روبرو شده اند،سوال کردیم که مشروح آن را 

در صفحه »میزگرد تغذیه« این هفته می توانید بخوانید. 
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: آقای دکتر! در مورد تاثیر بیماری کرونا 
بر تغذیه افراد برایمان بگویید. به نظر شما،در 
طول بیماری باید از چه رژیمی پیروی کرد؟

با توجه به وخامت بیماری،تاثیری که کووید-19 
بر تغذیه فرد بیمار می گذارد مسلما متفاوت است 

و البته جنبه های فردی را هم نباید از یاد برد. 
برخی افراد حتی با درگیری شدید ریه دریافت 
غذایی خوبی دارند و برخی دیگر گرچه بیماری 
وخیم نبوده ولی میل و اشتهای شان را به غذا از 

دست می دهند. 
درکل برای بیماران کرونایی میزان مصرف نمک 
و چربی بد غذا را کاهش می دهیم. میزان دریافت 
چربی خوب باید در حد اعتدال باشد و میزان 

پروتئین کمی افزایش پیدا می کند. 
مشاهدات شخصی و تحقیقات پزشکی ثابت کرده 
که متاسفانه وخامت بیماری در افرادی که دچار 
اضافه وزن و چاقی هستند و توده چربی در بدن 

فرد باالست عموما بیشتر است. 
افرادی که وزن باالیی دارند وخیم تر مبتال می شوند 
گرچه این بدان معنی نیست که افراد الغر مبتال 
نمی شوند یا شدت بیماری در آنها وخیم نیست. 
خیلی از بیماران مخصوصا کسانی که اضافه وزن 
خوشحال  دوره  این  در  وزن  کاهش  از  دارند 
می شوند اما تمام تالش ما بر این است که بیمار 
در مرحله وخیم بیماری دچار کاهش وزن نشود. 
در مرحله حاد بیماری کاهش وزن خوب نیست و 
بافت عضالنی و ماهیچه ای بدن کاهش پیدا می کند. 
برنامه غذایی بیماری باید کفایت تغذیه ای هم از 
نظر کالری و هم از نظر مواد مغذی داشته باشد. 
اگر به هر دلیل بیمار مخصوصا بیمار بستری شده 
دریافت غذایی خوبی نداشته باشد و دچار کاهش 
ویژه  تغذیه ای  از خدمات  باید  باشد  وزن شده 
مثل تغذیه با لوله یا تغذیه وریدی استفاده کرد. 
برای بیمارانی که مشکل بی اشتهایی دارند یا به 
غذا  نمی توانند  دندانی  و  دهانی  دلیل مشکالت 

بخورند یا از جویدن خسته می شوند شکل غذا 
را باید تغییر داد و غذا را به صورت پوره درآورد. 
اگر دریافت کافی نبود از مکمل های غذایی مایع 

استفاده می کنیم. 

: آیا مکمل خاصی باید استفاده کرد؟
نه. اثربخشی چنین تمهیداتی در هیچ مطالعه ای 
نشان داده نشده است ولی برای بیماران بستری 
معموال از مکمل یاری بیشتر در حد فیزیولوژیک 

و برای تامین نیاز استفاده می شود. 

: بعد از بهبود چطور؟
تظاهرات بالینی در افراد متفاوت است. برخی حس 
بویایی و چشایی خود را از دست می دهند و در 
نتیجه بی اشتها هستند و گاهی بنا به دالیل درمانی 
و داروهایی که فرد دریافت می کند مثل اتفاقی که 
برای خانم محمدی افتاده است،اشتها باال می رود 
و  قندخون  وزن،اختالالت  افزایش  دچار  فرد  و 
پراشتهایی می شوند. در این شرایط مهم ترین کار 
مشاوره تغذیه ای است. در چنین شرایطی مشاور 
تغذیه بعد از بررسی باید نیازهای تغذیه ای بیمار را 

رفع کند و در عین حال از افزایش بی رویه وزن فرد 
پیشگیری کند. افزایش وزن خود زمینه ساز بسیاری 
بیماری ها از جمله عفونت های تنفسی است و ابتالی 
مجدد حتی به کروناست. ناگزیر باید با تغذیه و دارو 
جلوی افزایش قندخون را گرفت. برخی بیماران حتی 

ناگزیر به مصرف انسولین می شوند. 

: توصیه به مصرف آبمیوه در دوران 
چه  رابطه  این  در  است.  شایع  بسیار  کرونا 

نظری دارید؟

ما  میان  در  می کند  جادو  آبمیوه  که  تفکر  این 
ایرانی ها بسیار گسترده شده است. کال ایرانی ها 
فکر می کنند آب ماهیچه،گوشت بلدرچین و آبمیوه 

می تواند هر بیماری را درمان کند. 
انسان  بدن  نیازهای  اما  نیست  بد  آبمیوه طبیعی 
فراتر از اینهاست. برخی بیماران آنقدر در مصرف 
آبمیوه زیاده روی می کنند که دچار افزایش وزن 
و  بخورد  میوه  می تواند  بیماری  اگر  می شوند. 
مصرف  به  نیازی  دارد  هم  وزن  اضافه  مشکل 

آبمیوه ندارد. 
مصرف  چای  و  مایعات،آب،دمنوش  باید  بیمار 
مثال  بخورد  میوه  نمی تواند  که  بیماری  اما  کند 
دندان ندارد می تواند آبمیوه بخورد اما به  اندازه 
فرق  میوه  با  آبمیوه  کالری  تعادل!  رعایت  با  و 

اساسی دارد. 
فرض کنید وقتی یک سیب میل می کنید زمانی 
صرف جویدن و هضم فیبر آن می شود ولی یک 
لیوان آب سیب حداقل از 4-3 سیب تشکیل شده 
که فورا قند آن جذب و مازاد آن در بدن تبدیل 
لیوان 9  به چربی می شود. عصاره سیب در هر 

درصد قند دارد که مساوی 8 حبه قند است. 

: در مورد التهاب هم توضیح بدهید. 
برای کاهش التهاب بدن در این دوران رژیم 

خاصی تجویز می کنید؟
2 گروه مهم ضدالتهاب داریم. میوه و سبزیجات. 
میوه ها باید به  اندازه مصرف شود و سبزی هر 

است.  بخوریم خوب  چه 
اگر نمی توانیم به هر دلیلی سبزی خام بخوریم 
از  غنی  سبزیجات  کنیم.  مصرف  پخته  سبزی 

هستند.  آنتی اکسیدان ها 
در عوض باید از مصرف مواد غذایی التهاب زا مثل 
چربی های بد و حتی چربی های خوب مثل روغن های 
پخت و پز )کانوال،ذرت و آفتاب گردان( و قند و 

شیرینی ها خودداری کنیم.
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کووید-19 نوعی بیماری ویروسی است که سال هاست با 
آنفلوانزا همه گیر می شد  عالئمی شبیه به سرماخوردگی و 
و افراد زیادی را مبتال می کرد ولی عفونت مهاجمی نبود. 
به  شبیه  عالئمی  بروز  باعث  که  ویروس هایی  معموال 
سرماخوردگی می شوند با تحریک ریه و مجاری تنفسی سبب 
بروز عالئمی از جمله ضایعات ریوی می شوند. کووید-19 
شکل جهش یافته ای از همان کووید-19 است که آسیب زنی 

ویروس آن در بدن فوق العاده قوی تر شده است. 
دوره بیماری کرونا به دو فاز اصلی تقسیم می شود. در فاز 
اول حمله ویروس صورت می گیرد و سبب بروز عفونت 
التهاب در بدن می شود و بدن سعی می کند ویروس را  و 

در بدن کنترل کند. 
که سبب  است  این  کووید-19  مورد  در  توجه  قابل  نکته 
بروز باکتری های درجه  منفی در ریه می شود و زمینه ساز 
تنگی  و  گاهی خلط دار  و  تب،سرفه خشک  نظیر  عالئمی 

نفس در بیمار است. 
بعد از اتمام فاز حمله ویروس فاز ایمنی بدن را داریم که 
در آن سیستم ایمنی بدن شعله ور شده و ریه به شدت دچار 
این مرحله  به آن بحران می گوییم. در  التهاب می شود که 
احتمال درگیری شدید ریه و بروز عالئم تنفسی را داریم. 
بالینی عمدتا  با توجه به اینکه فرایند آسیب زنی و عالئم 
متکی بر مسایل ایمنی است، کورتون به عنوان تعدیل کننده 

سیستم ایمنی عمل و التهابات را کنترل می کند. 
و  دگزامتازون  با  همراه  اول  روز   4 تا   3 یعنی  فاز  دو  در 
در فاز دوم در بحران ایمنی مجدد همراه با دگزامتازون یا 
حتی داروهای سنگین تر تجویز می شود و بعد به تدریج آثار 

دوزی دگزامتازون را در بدن کاهش می دهیم. 
ابتال  به عبارت ساده تر مهم ترین پدیده ای که در بدن طی 
به کرونا رخ می دهد مساله ایمونولوژیکال یا سیستم دفاعی 
التهاب های  و  سلول ها  تخریب  سبب  خود  که  است  بدن 

شدید در بدن می شود. 
مصرف کورتون سبب کاهش التهاب در بدن شده و میزان 

تخریب سلولی را کاهش می دهد. 
نکته مهم تر این است که وقتی بیش از 3 روز دگزامتازون 
و کورتون مصرف می شود دیگر نباید آن را سرخود قطع 
مصرف  در  اساسی  اصل  دارو  تدریجی  کردن  قطع  کرد. 

کورتون است. 
بعد از آنکه فرد بهبود پیدا کرد شاید از نظر ظاهری دیگر 
عالئمی نداشته باشد اما درون بدن هنوز التهاب وجود دارد 
همچنان  کورتون  پایین  دوز  با  که  است  این  بر  ترجیح  و 

بیمار تحت درمان باشد. 
نظیر  خوبی  مکمل های  با  را  ایمنی  سیستم  باید  همزمان 
باالی  دوز  حتی  کرد.  تقویت  زینک  و   C،E،D ویتامین 

ویتامین C آثار درمانی بسیار خوبی خواهد داشت.

نگاهمتخصصتغذیه


