
فاطمه تورنگ
متخصص تغذیه

بیمار  به  درمان  تیم  اعضای  دیگر  یا  پزشک  درمان سرطان،  زمان  در  است  ممکن 
از گلبول های سفید  نوتروپنی کاهش نوعی  است.  نوتروپنی شده  بگویند که دچار 
ایجاد  خطر  بنابراین  می شود،  بدن  ایمنی  سطح  شدید  کاهش  موجب  که  است 

عفونت در بدن بیمار به شدت افزایش می یابد. 

تغذیه سالم در این شرایط از دو جنبه اساسی اهمیت دارد: اول اینکه باید بهداشت 
به  سالم،  تغذیه  اصول  رعایت  با  اینکه،  دوم  شود.  رعایت  بیشتری  دقت  با  غذایی 

تقویت سیستم ایمنی کمک شود. 

به  اینجا  در  و  شد،  مطرح  غذایی  بهداشت  با  مرتبط  مهم  نکات  قبل  شماره  در 
توصیه هایی کلی برای افزایش قدرت دفاعی بدن پرداخته می شود. 

آیا می توانم با مصرف داروهای تقویتی، قدرت دفاعی بدن خود را افزایش دهم؟

حقیقـت ایـن اسـت کـه مصـرف برخـی مکمل هـا و داروهـای گیاهـی ممکـن اسـت 
موجـب افزایـش قـدرت دفاعـی بـدن مـا شـود، امـا مصـرف بی رویـه آن هـا می توانـد 
موجـب رشـد سـلول های سـرطانی هـم بشـود و حتـی درمان هـای ضـد سـرطان را 
بی اثـر کنـد. بنابرایـن، هرگـز بـدون مشـورت تیـم درمانتـان از هیـچ داروی تقویتـی 

استفاده نکنید. 

بی خطـر  همیشـه  گیاهـی  دم نوش هـای  کـه  می کننـد  تصـور  افـراد  برخـی 
هسـتند، امـا چنین نیسـت. مصرف هرکـدام از این فرآورده هـا حتی در افراد 

سـالم هـم ممکـن اسـت خطرآفریـن باشـد و در شـرایطی کـه ما 
تحـت درمـان هسـتیم، خطر بیشـتری 

دارد. به عــنوان مثـــــــــال، مصـرف 
امـروزه بخصـوص  جنسـینگ کـه 
ایمنـی  سیسـتم  تقویـت  بـرای 

بسـیار رایـج شـده اسـت، در افـرادی 
کـه سـرطان پسـتان از نوع حسـاس به 

موجـب  اسـت  ممکـن  دارنـد،  هورمـون 
افزایـش رشـد سـلول های سـرطانی شـود. مصـرف ایـن مـاده در 
افـراد مبتالبـه دیابـت و فشـارخون و افـرادی کـه آسـپرین مصـرف 
می کننـد هـم می توانـد خطرآفریـن باشـد. مکمل هایـی مثـل آرژی 

نیـن و گلوتامیـن کـه بسـیاری از افـراد بـرای افزایـش سـطح ایمنی 
مفیـد  درمـان سـرطان  در شـرایط  اسـت  ممکـن  می کننـد،  مصـرف 

نباشند.

آیا مصرف مکمل های غذایی در این دوران مفید است؟

مکمل های غذایی به صورت نوشیدنی های آماده یا پودر در داروخانه ها عرضه می شوند، 
این مکمل ها، منبع فشرده مواد مغذی هستند که می توانند در همه افرادی که به هر 
دلیل تغذیه ضعیفی دارند، مصرف شوند. اکثر آن ها برای افرادی که سیستم ایمنی 
ضعیفی دارند، مفید هستند اما برخی انواع آن ها به ندرت حاوی موادی هستند که 
انواع  انتخاب  برای  بنابراین  نباشند،  مفید  برای شما  برخی شرایط  در  است  ممکن 

مناسب آن ها با متخصص تغذیه خود مشورت کنید. 

در  که  زمانی  برای  مصرف  آماده  انواع 
بیمارستان بستری هستید یا به هر علت 
نوشیدنی  یک  آماده سازی  امکان  دیگری 
هستند.  مناسب تر  ندارید،  را  بهداشتی 
انواع پودری را می توانید در آب، آبمیوه و 
توجه  و مصرف کنید.  یا شیر حل کرده 
داشته باشید درصورتی که وزنتان در حال 
افزایش است یا پزشک به شما توصیه 
کرده که وزن خود را کاهش دهید، نباید از 
این  در  کنید.  استفاده  مکمل ها  این 
شرایط می توانید با مشورت متخصص 
تغذیه خود از پودرهای بدون کالری و یا 

کاهش دهنده اشتها استفاده کنید. 

نکات تغذیه ای در شرایط کاهش سطح ایمنی

خوردن مکمل، بدون مشاوره هرگز

سال 1330 در روستای باالده 
چشــم به جهان گشود. وقت 

مدرسه رفتن که شد، 
مدرسه ای در روستا نبود. 

ســه سالی در مکتب خانه، نزد 
شیخ محمد درس مکتبی 

خواند، ســپس به شهر رفت 
و در کازرون و شیراز 

تحصیل کرد. در کنکور 
دانشکده پزشکی شیراز 

پذیرفته شد و با 
سخت کوشی مدارج علمی 
و بین المللی را کســب کرد.

او هیچگاه ارتباط با 
زادگاهــش را قطع نکرد و هر 
ســال ایام نوروز را در باالده با 
هم والیتی هایش می گذراند.

تحصیالت و سوابق حرفه ای

سال 1357 از دانشکده 
پزشکی دانشگاه شیراز 

فارغ التحصیل شد . در سال 
1362 موفق به اخذ تخصص 

داخلی، بورد فوق تخصصی 
 گوارش و  كبد، از دانشكده 

پزشكی شیراز شد و در سال 
1364 فلوشیپ گوارش  و 

 کبد، دپارتمان گوارش 
 Royal Free بیمارستان

لندن، انگلستان را کسب کرد. 
وی در سال 1372 به عنوان 

استاد و رئیس بخش گوارش 
بیمارستان دکتر شریعتی 

تهران مشغول به کار شد و 
مرکز تحقیقات گوارش و کبد 

را راه اندازی کرد. دکتر 
ملک زاده همچنین پس از 

تصویب هیئت ممیزه 
دانشگاه علوم پزشکی تهران 

و با تصویب هیئت ویژه 
مربوطه در سال 1386  به 
عنوان اولین مورد پس از 

پیروزی انقالب اسالمی در 
دانشکده پزشکی تهران به 

درجه »استادی ممتاز«
دانشگاه علوم پزشکی تهران 

انتخاب شد. وی عضو 
پیوسته فرهنگستان علوم 

پزشکی است، همچنین 
سابقه وزارت بهداشت، 

درمان و آموزش پزشکی 
ایران در دولت اکبر هاشمی 

رفسنجانی و عضویت در 
شورای عالی انقالب فرهنگی 

را داراست.

هم اکنون در ســـمت معاون 
تحقیقات و فناوری وزارت 

بهداشت مشغول 
خدمتگزاری و فعالیت است.

جوایز و  تقدیرنامه ها: 

 جایزه مخصوص جشنواره 
رازی به دلیل سردبیری 

بهترین مجله پزشـــکی ایران 

 پژوهشگر برتر جشنواره 
ابن سینا 

 سه دوره برگزیده جشنواره 
رازی بـــه عنوان رئیس مرکز 

تحقیقات 

 برگزیده جشنواره ابن سینا 

 چهره ماندگار منتخب؛ 
لوح تقدیر و جایزه از رئیس 

جمهوری 

 جایزه محقق برگزیده 
سال، وزارت علوم، تحقیقات 

 و فناوری 

 محقـــق برگزیده گروه علوم 
بالینی داخلی در 

چهاردهمین جشنواره 
تحقیقاتی 

علوم پزشکی رازی 

 جایزه اول پزشـــكی بالینی 
كشور از طرف فرهنگستان 

علوم پزشكی )جایزه دكتر 
هادوی( 

 محقق برگزیده پزشکی 
بالینی کشـــور در بین یک صد 

دانشمند برتر جهان در 
رتبه بندی )2011(    

تألیف و ترجمه

از جملـــه  آثار علمی و 
تالیفات ایشان می توان به  

تألیف کتاب ها و مقاالت 
متعدد در مجالت معتبر 

علمی اشاره کرد. 

اســـتاد پروفسور ملک زاده تا 
اردیبهشت ماه 1397،

 545  مقاله در نشـــریات  
معتبر علوم پزشـــکی منتشر 

کرده است که با تعداد 
استنادات 32075 و 
H-index  برابر 68، 

در صدر رتبه اول 
محققان علوم پزشکی 

کشور  قرار دارد.  
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