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زندگی

تاثیر شگفتانگیز داروی دیابت نوع  ۲بر بهبود بیماران کرونایی

محققان یافتههای اخیرشان از اثربخشی بینظیر داروی متفورمین در درمان بیماران مبتال به ویروس
کرونا خبر دادند.به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان ،در این مطالعه مشخص شد میزان مرگ و میر در
میان آن دسته از بیمارانی که از داروی متفورمین یا همان گلوکوفاژ استفاده کردهاند ،بسیار کمتر از
سایرین بوده است .این دارو که برای درمان دیابت نوع  ۲استفاده میشود اثر بینظیر و قابل توجهی
در کاهش التهاب در بیماران داشته و جان بسیاری را نجات داده است.

یادداشت

کاشتمویطبیعی
بهچهروشهاییانجاممیشود؟
دکتر داریوش دائر
متخصص پوست و مو

داش��تن موهای زیبا و پرپشت امروزه به یکی
از معیارهای زیبائی تبدیل ش��ده اس��ت و در
نقطه مقابل ریزش مو و طاس��ی به موضوعی
نگرانکنندهودلهرهآورمبدلگشتهاست.کاشت
مو از دهه  ۱۹۵۰میالدی آغاز شد و با انتقال
موهای پس سر به ناحیه طاسی انقالبی جدید
در درمان طاس��ی مردانه و زنان��ه ایجاد کرد.
کاش��ت مو به طور معمول به دو روش FUT
و  FITصورت می گیرد .در روش اف.یو.تی از
طریق جراحی ،ن��واری باریک از ناحیه مو دار
پوست پس س��ر برداشته می شود و در ادامه
در زیر میکروس��کوپ به قطعات ریزتر تقسیم
ش��ده و در نهایت این قطعات ب��ه واحدهای
تشکیل دهنده مو یا فولیکول های مو تقسیم
می شود .سپس با ایجاد سوراخ های ریزی در
ناحیه طاس ،فولیکول ها در آن ناحیه کاشته
می ش��وند .در روش اف .آی .تی موها توسط
یک وسیله برنده و نافذی به نام پانچ به شکل
تک به تک اس��تخراج ش��ده و به همان روش
کاشت قبلی در ناحیه طاسی کاشته می شود.
نوعی کاش��ت مو با دستگاه نیز وجود دارد که
برداشت و کاشت به روشی مشابه اف.آی .تی
ولی با تفاوت در سایز و عمق نفوذ پانچ انجام
می گیرد.مراحل انجام پیوند مو بدین صورت
است که در ابتدا باید با تزریق ماده بی حسی
موضعی ،ناحیه دهنده یا به اصطالح بانک مو
را که در قس��مت پس سر قرار دارد ،بی حس
کرده و پس از برداشت مو به تعداد مورد نیاز،
به کمک پنس های ظریف (وگاهی با استفاده
از دس��تگاه) موها در ناحیه طاس��ی کاش��ته
می شود اما قبل از کاشت الزم است که محل
طاسی که معموالً در جلوی سر قرار دارد ،بی
حس شده و با ایجاد سوراخ هایی متناسب با
حجم و گستردگی طاسی محل مناسبی برای
کاشت موها فراهم شود.به طور کلی با استفاده
از ش��یوه های جراحی کاشت مو می توان تا
 ۵۰درص��د حجم بانک مو را که در پس س��ر
قرار دارد ،برداش��ته و به ناحیه طاسی منتقل
کرد .در یک جلسه کاشت مو ،به طور متوسط
پیوند  ۶تا  ۷هزار تارمو انجام شدنی است که
نتایج مثبتی را از نظر زیبایی شناسی به دست
می آورد و بنابراین تبلیغاتی که در زمینه کاشت
مو در فضای مجازی و غیره با ذکر تعداد بیش
از این مقادیر به چش��م می خورد ،مبتنی بر
واقعیت نبوده و جنبه تجاری دارد .همچنین
درمان نواحی وس��یع طاس��ی معموالً در دو
مرحل��ه مجزا از هم و با فاصل��ه ای در حدود
یک سال انجام می شود.مدت زمان کاشت مو
نی��ز در روش های مختلف با یکدیگر متفاوت
اس��ت بدین صورت که درکاشت مو با روش"
اف .یو .تی" مدت زمان الزم برای برداشت مو
و کاش��ت مجدد آن می تواند طی یک جلسه
 ۵تا  ۶س��اعته انج��ام گیرد ،ول��ی در روش
"اف .آی .ت��ی" به دلیل آن که موها تک تک
استخراج می شوند ،ممکن است این عمل برای
طاس��ی هایی با وسعت کم در یک روز و برای
طاس��ی های گسترده در دو روز و به ندرت در
سه روز انجام گیرد و در هر روز به طور متوسط
 ۶ساعت زمان ببرد.عمل پیوند مو در مجموع
عملی بی خطر و بسیار کم عارضه است .اما در
روش اف.یو .تی یا جراحی با برداش��ت نواری
پوست سر ،احتمال کبودی ،تورم صورت و درد
گ��ذرا وجود دارد و همچنین خط برش نواری
باقی می ماند که با بلند ش��دن موها می توان
این خط را مخفی نگه داش��ت .در روش "اف.
ای  .تی" عوارض کمتری دیده می شود ،ولی
در ای��ن روش نیز تورم و کبودی وجود دارد و
سوراخ های ریزی که بر اثر برداشتن موها در
پس س��ر ایجاد می شود ،در اغلب موارد باقی
م��ی ماند .در روش های جدیدتر برداش��ت با
دس��تگا های خاص ،احتمال باقی ماندن این
س��وراخ ها بسیار کمتر است و ظاهر پس سر
تقریباً طبیعی باقی می ماند.

در روش اف.یو.تی از طریق جراحی،
نواری باریک از ناحیه مو دار پوس��ت
پس س��ر برداشته می شود و در ادامه
در زیر میکروسکوپ به قطعات ریزتر
تقسیم ش��ده و در نهایت این قطعات
ب��ه واحدهای تش��کیل دهن��ده مو یا
فولیک��ول های مو تقس��یم می ش��ود.
س��پس با ایجاد سوراخ های ریزی در
ناحیه طاس ،فولیکول ها در آن ناحیه
کاشته می ش��وند .در روش اف .آی .تی
موها توسط یک وسیله برنده و نافذی
به ن��ام پانچ به ش��کل ت��ک به تک
استخراج شده و به همان روش کاشت
قبلی در ناحیه طاسی کاشته می شود

دیدگاه خود در مورد مطالب و گزارش اصلی این صفحه را به صورت پیامک با شماره  ۳۰۰۰۱۴۱۴۲7در میان بگذارید.

توصیه

ویروسجدیدکرونا
سلولهایقلبرا   آلودهمیکند

محققان با اس��تفاده از س��لولهای عضالت
قل��ب م��وش ک��ه ب��ا فن��اوری س��لولهای
بنیادی تولید ش��دهاند ،نش��ان دادند ویروس
 SARS-CoV-۲توانای��ی آل��وده ک��ردن
س��لولهای قلب را ب��ه طور مس��تقیم دارد.
به گ��زارش ایرنا ،ب��ا وجود این که بس��یاری
از بیم��اران کووی��د  ۱۹دچار ع��وارض قلبی
میش��وند ،علت این امر هن��وز به طور کامل
مشخص نشده است.پیش از این بیماریهای
قلبی مزمن ،التهاب و کمبود اکسیژن ناشی از
آلودگی به وی��روس به عنوان برخی از عوامل
بروز عوارض قلبی معرفی ش��دهاند اما تاکنون
مس��تندات علمی در رابطه با توانایی ویروس
 SARS-CoV-۲در آلوده س��ازی مستقیم
س��لولهای قل��ب وجود نداش��ته اس��ت.این
تحقیقات که توس��ط محققان مرکز پزشکی
 Cedars-Sinaiدر آمری��کا صورت گرفته،
نش��ان داد ویروس کرونا عالوه بر آلودهسازی
سلولهای قلب قادر است به سرعت درون این
س��لولها تولیدمثل کند .همچنین مشخص
شد قدرت ضربان سلولهای قلب در مدت ۷۲
س��اعت پس از آلودگی به ویروس دستخوش
تغییر میش��ود.عالوه ب��ر این ،با اس��تفاده از
س��لولهای قلب تولیدش��ده از س��لولهای
بنیادی انس��ان مش��خص ش��د آلودگی این
سلولها به ویروس کرونا موجب تغییر توصیف
ژنی آنها میشود .این وضعیت نشان میدهد
که سلولهای واقعی قلب انسان قابلیت آلوده
شدن توسط ویروس را دارند و به محض وقوع
این رخداد ،مکانیزمهای دفاعی درونی سلول
فعال میشوند.

تازهها

نشانه های دیابت بزرگسالی
از  ۸سالگی بروز می کند

مطالعه محققان نش��ان می دهد از  ۸سالگی
ب��روز برخی عالئ��م حاکی از افزایش ریس��ک
دیابت در بزرگس��الی اس��ت.به گ��زارش مهر،
محقق��ان نمونه خون جمع آوری ش��ده بیش
از  ۴۰۰۰ش��رکت کنن��ده در س��نین ،۱۶ ،۸
 ۱۸و  ۲۵را بررس��ی کردن��د و الگوهای خاص
مراحل اولیه ابتال به دیابت نوع ۲را مش��خص
کردند«.جوشوآ بل» ،سرپرست تیم تحقیق در
ای��ن باره می گوید« :ما م��ی دانیم که ابتال به
دیابت یک شبه اتفاق نمی افتد .آنچه که نمی
دانیم این اس��ت که عالئم اولیه بیماری دیابت
از چه س��نی آغاز می شود».به گفته محققان،
درحالیکه دیابت شایع ترین بیماری در سنین
س��المندی اس��ت اما عالئم و نش��انه های آن،
ح��دود  ۵۰س��ال زودتر از تش��خیص آن بروز
می کنند.محقق��ان دریافتند در ک��ودکان در
معرض ریس��ک باال ،در س��ن  ۸سالگی برخی
انواع کلس��ترول خوب  HDLقبل از افزایش
انواع دیگر کس��لترول ها از جمله کلسترول بد
 ،LDLپایین تر بود.مطالعه نش��ان داد تا سن
 ۱۶و  ۱۸سالگی ،التهاب و اسیدهای آمینه هم
افزایش یافتند .این تفاوت ها با گذش��ت زمان
تشدید شدند.نتایج این مطالعه نشان می دهد
که چطور متابولیسم افراد جوان ،آسیب پذیری
انها را در ابتال به دیابت افزایش می دهد.

نوآوری

ترمیماستخوانهایشکسته
باداربستزیستیالکتریکی

پژوهشگران درمطالعه اخیرشان اظهار کردهاند در
آیندهمیتوانازداربستالکتریکیکهاخیراتوسعه
دادهاند برای ترمیم استخوانهای شکسته استفاده
کرد.اکنون دانش��مندان یک داربس��ت زیستی
الکتریکی جدی��د تولید کردهاند ک��ه به صورت
بیسیم کار میکند و هرگز نیازی به خارج کردن
آن نیست .این ماده از نانو الیاف پلیمر غیرسمی
پیزوالکتریک موس��وم به پُلی(ال الکتیک اسید)
یا  PLLAساخته شده است.مواد پیزو الکتریک
در پاسخ به تنش مکانیکی کاربردی ،بار الکتریکی
ایجاد میکنند .ایده این اس��ت که پس از کاشت
مواد در محل شکستگی استخوان ،پزشک به طور
دورهای از یک دس��تگاه دستی خارجی استفاده
میکند تا پالسه��ای فراصوت را ب��ه داخل آن
بفرستد .این پالسها باعث میشوند که داربست
به لرزش درآید و اس��ترس ناشی از این لرزشها
ب��ه نوبه خود باعث ایجاد ی��ک میدان الکتریکی
ضعیف که خاصیت درمانی دارد ،میشود.از آنجا
که سلولهای اس��تخوانی تحریک شده بدن در
داخل داربست تکثیر میشوند ،به تدریج و به مرور
زمان و بی ضرر نیز حل میش��ود .سرانجام مواد
کام ً
الجایگزیناستخوانطبیعیمیشوند،بنابراین
نیازی به برداش��تن آن نیست .در آزمایشاتی که
تاکنون انجام شده است ،از این ماده برای تقویت
بهبودی شکستگی جمجمه موش استفاده شده
است .دانشمندان اکنون در تالشند تا به قابلیت
داربستها برای رشد استخوانها بیفزایند و درک
بهتری از چگونگی تحریک میدانهای الکتریکی
سلولهای استخوانی به منظور تکثیر آنها به دست
آورن��د .در نهایت ،امید میرود ک��ه این فناوری
همچنین بتواند به اصالح مجدد انواع دیگر بافتها،
مانند ماهیچهها ،اعصاب یا غضروف کمک کند.

در مطالع��ات جدید محققان اظه��ار کردهاند تحریک
عمق��ی مغ��ز( )DBSبر کاه��ش پیش��رفت بیماری
مبتالیان به پارکینسون در مراحل اولیه نقش مهی ایفا
میکند .به گزارش ایس��نا  ،تحریک عمقی مغز نوعی
روش درمانی(جراح��ی) در پزش��کی اس��ت که در آن
الکترودهایی در داخل مغز بیمار قرار داده میشوند .این الکترودها
پس از کاشته شدن در مغز به یک دستگاه مولد پالس الکتریکی
متصل میشوند .پالس الکتریکی تولید شده توسط دستگاه پالس

ُ
تحریک عمقی مغز ،پیشرفت بیماری پارکینسون را کند میکند

ژنراتور از طریق الکترودهای کاشته شده در مغز به
بافتهای عمقی مغز انتقال یافته و از این طریق اثر
درمانی خود را اعمال مینماید.محققان اظهار کردند
در صورت تأیید نتایج در یک کارآزمایی بزرگ که در
حال حاضر در حال انجام است ،تحریک عمقی مغز
به اولین درمانی تبدیل خواهد شد که از نظر بالینی ثابت شده که
سرعت پیشرفت این بیماری عصبی را کاهش میدهد.این مطالعه
جدید نتایج طوالنی مدت یک کارآزمایی را انجام داده است که از

بیش از یک دهه قبل انجام شده است ۳۰ .بیمار مبتال به مراحل
اولیه پارکینس��ون در این مطالعه مورد بررسی قرار گرفتند .نیمی
از گ��روه جراحی تحریک عمقی مغز را در کنار روشهای دارویی
استاندارد دریافت کردند و گروه دیگر دارو مصرف کردند .دادههای
تازه که اخیرا منتشر شده ،نشان میدهد آن دسته از بیماران که
فقط داروهای اس��تاندارد درمانی را دریافت ک��رده بودند ،پس از
پنج سال ،پنج برابر بیشتر از افرادی که تحت جراحی تحریک عمقی
مغز قرار گرفته بودند دارای لرزش در وضعیت استراحت بودند.

آفتاب یزد در گفت و گو با متخصص غدد اطفال بررسی کرد

دیابت در کودکان و راه های تشخیص آن

آفت�اب ی�زد – گروه زندگی  :دیابت یک بیماری مزمن اس��ت که
باعث میشود سطوح ناسالمی از قند در خون تجمع کند .این بیماری
در همه سنین می تواند افراد را درگیر کرده و کیفیت زندگی افراد را
کاهش دهد .برخی از کودکان حتی قبل از تولد هم این بیماری را به
هم��راه دارند که در صورت عدم درمان به موقع میتواند برای کودک
خطرآفرین شود .هیچ چیزی برای پدر و مادر سخت تر و دردناک تر
از این نیست که پزشک بگوید کودکشان به دیابت مبتال شده است لذا
با توجه به اهمیت موضوع آفتاب یزد در این باره با دکترمرجان شکیبا،
متخصص غدد اطفال گفت و گو کرده است .
وی در ای��ن باره میگوید  :بیماری دیابت در اثر ناتوان ش��دن بدن
در برابر تولید انس��ولین یا از بین رفتن گیرنده های انسولین بوجود
می آی��د .در برخی موارد نیز بیماری دیابت در اثر مصرف یک دارو
و ی��ا در نتیجه عوارض ی��ک بیماری و وارد ش��دن صدمه به بافت
پانکراس در افراد ایجاد میش��ود .به طور کلی بیماری دیابت انواع
مختلفی دارد که شامل دیابت نوع یک ،دیابت نوع دو و انواع تکژنی
دیابت میباشد.
دکتر ش��کیبا خاطر نشان کرد  :بیماری دیابت در هر سنی میتواند
افراد را مبتال نماید اما بیش��ترین دیابتی که در کودکان شایع است
نوع یک می باش��د .دیابت نوع یک اختالل متابولیک شایع ناشی از
کمبود ترش��ح هورمون انس��ولین و یا ایجاد مقاومت نس��بت به آن
میباش��د .نتیجه این اختالالت نیز باال رفتن قند خون بوده که در
صورت عدم درمان مناسب عوارض جدی کوتاه مدت و بلند مدت را
برای کودک به همراه خواهد داشت.
ای��ن متخصص غدد اطفال عنوان ک��رد  :دیابت نوع یک در نتیجه
واکنش خود ایمنی در کودکان مستعد به لحاظ ژنتیکی ایجاد شده
و مادام العمر است.
دکتر شکیبا عنوان کرد :راههای مختلفی برای درمان بیماری دیابت
وج��ود دارد که عبارتن��د از رعایت اصول تغذیه ،درم��ان دارویی و
کنترل مکرر قند خون .
این متخصص غدد اطفال ادامه داد :در حال حاضر درمان دیابت نوع
یک محدود به تزریق انس��ولین اس��ت و نوع انسولین باید بر اساس
شرایط بیمار و خانواده و با صالحدید پزشک مشخص شود .
وی بی��ان کرد :بیم��اران باید برای رعایت رژیم و نحوه اس��تفاده از
انسولین و کسب توانایی تغییرمقدار انسولین بر اساس قندهای چک
ش��ده و نحوه گرفتن قند خون و ثب��ت آن آموزش کافی و مداوم را
توسط متخصصین داشته باشندتا در روند درمان خللی ایجاد نشود.

ی��ک متخصص جراح الپاروس��کوپی چاقی با اش��اره به ش��رایط
افرادی که میتوانند تحت جراحی الغری قرار گیرند ،به تش��ریح
چگونگ��ی عمل جراحی بای پس روده و ممنوعیتها ،پرهیزها و
رژیم غذایی بیماران قبل و بعد از عمل پرداخت.به گزارش فارس،
نهیان مرادی یادآور ش��د :فقط کس��انی جراحی الغری میشوند
ک��ه آنها به دلی��ل چاقی  bmiباالی  40داش��ته باش��ند .افراد
دارای بیماریهای خواب ،ناباروری ،فش��ار خون باال ،دیابتهای
کنترلنش��ده ،این اف��راد نیازمن��د جراحی هس��تند ،روشهای
زیادی برای جراحی وجود دارد ،روشهای محدودکننده و س��وء
جذبدهنده مثل بالنگذاری و یا روش بای پس روده باریک.وی
ادامه داد :وقتی کس��ی آماده عمل میش��ود بارها تحت مشاوره
پزشکان گوارش بیهوش��ی ،قلبی و روانشناسی قرار گرفته تا نوع
عمل تعیین ش��ود .اما توصیه من این اس��ت که حتما افراد قبل
از عمل مطالعه الزم را داش��ته و با اش��خاصی که قبال این کار را
انج��ام دادند ارتباط گرفته و صحبت کنند ،چون قرار اس��ت که
روش زندگیش��ان عوض ش��ود ،با خطرات و عوارض آشنا باشند
و س��بک زندگی کردن بعد از عمل را از آنها بپرس��ند چون این
افراد دقی��ق میتوانند آگاهی دهند ،همچنین رفتارهای پر خطر
را هش��ت هفته قب��ل از عمل کنار بگذارند مثل مصرف س��یگار،
قلیان و مواد ممنوعه دیگر ،چون میتواند حین عمل خطر داشته
باش��ند.این پزش��ک متخصص عنوان کرد :باید افراد قبل از عمل
داروهایی که مصرف میکنند به پزشک اطالع دهند ،مثل داروی
فش��ار خون ،دیابت ،تیروئید ،اعصاب که تا شب قبل از عمل باید
طب��ق رویه قبل اس��تفاده کنن��د ،اما از فردا زندگی و ش��رایط و
سبک زندگیشان تغییر میکند ،کسانی که داروهای رقیقکننده
اس��تفاده میکنند مثل وارفارین یا آس��پرین ،باید پنج روز قبل
از عم��ل طبق توصیه پزش��ک این داروها قطع ش��ود .برخی که
نمیتوانند قطع کنند ،الزم اس��ت که قبل از عمل بستری شوند
و از داروه��ای جایگزین دیگر اس��تفاده کنند.مردای با اش��اره به
اینکه افراد باید از چهار هفته قبل رژیم کم کالری استفاده کنند،
تصریح کرد 800 :کالری در روز برای آنها کافی اس��ت ،یک کیلو

>مهمتری��ن و موثرترین نکته در درم��ان دیابت نوع
ی��ک ،آموزش صحیح به بیمار اس��ت زیرا این بیماری
ممکن است تا پایان عمرهمراه بیمار باشد
> اگر والدین یک یا چند مورد از عالئم دیابت مانند
افزایش تش��نگی ،پُرادراری ،افزایش اشتها یا پرخوری،
کاهش وزن ناگهانی را در کودک خود مشاهده کردند
باید به پزش��ک مراجعه تا بررس��ی و در صورت لزوم
اقدامات درمانی الزم انجام شود
> در ص��ورت عدم رعایت اص��ول درمان ،افراد مبتال
ب��ه بیماری دیابت با عوارض ج��دی کوتاه مدت نظیر
افت قند خون و کتواسیدوز و عوارض بلند مدت کلیوی
ی و عوارض پوستی و اعصاب
،قلبی ،مش��کالت چش��م 
محیطی و...مواجه خواهند شد
دکتر شکیبا اظهار کرد  :مهمترین و موثرترین نکته در درمان دیابت
نوع یک ،آموزش صحیح به بیمار است زیرا این بیماری ممکن است
تا پایان عمرهمراه بیمار باشد .
این متخصص غدد اطفال ابراز داش��ت :در صورت برخورد مناسب با
بیماری دیابت و کنترل صحیح قند خون ،اگر چه با تغییر در نحوه
زندگی بیمار همراه اس��ت ولی به او این اجازه را میدهد که زندگی
سالم و طوالنی را تجربه کند.
دکتر شکیبا افزود  :در صورت عدم رعایت اصول درمان ،افراد مبتال
به بیماری دیابت با عوارض جدی کوتاه مدت نظیر افت قند خون و
یو
کتواس��یدوز و عوارض بلند مدت کلیوی ،قلبی ،مشکالت چشم 
عوارض پوستی و اعصاب محیطی و...مواجه خواهند شد.
وی با بیان اینکه نظام سالمت در جهت پیشگیری از ایجاد بیماری

همه چیز درباره عمل «بای پس» روده

بای��د افراد قبل از عم��ل ،داروهایی که مصرف
میکنند را به پزش��ک اطالع دهند ،مثل داروی
فشار خون ،دیابت ،تیروئید ،اعصاب که تا شب
قبل از عمل باید طبق رویه قبل اس��تفاده کنند،
اما از فردا زندگی و شرایط و سبک زندگیشان
تغییر میکند ،کس��انی که داروهای رقیقکننده
استفاده میکنند مثل وارفارین یا آسپرین ،باید
پن��ج روز قبل از عمل طبق توصیه پزش��ک این
داروها قطع شود
کاهش وزن قبل از جراحی به ش��رایط عمل و روند بهبود کمک
میکند ،یعنی فکر نکنند بعد از عمل رژیم را آغاز کنند و قبل از
عمل آزاد هستند ،باید از چهار هفته قبل از عمل خودشان را به
ش��رایط بعد از عمل نزدیک کنند ،فست فود و غذاهای پرچرب،
نوشابه اس��تفاده نکنند ،تمرین اس��تقامت و اراده داشته باشند،
افرادی که بی ام آی باالی  45دارند و راه رفتنشان سخت است
میتوانند پیادهروی مس��تمر و کوتاه داشته باشند در این صورت
دوره نقاهت خوبی داش��ته و این دوره را خیلی س��ریع پشت سر
میگذارند .این عمل جراحی متابولیک یکی از اندیکاس��یونهای
قطعیاش برای دیابتهای کنترل نش��ده اس��ت ،دیابتیها حتما

آیا شنا تاثیری در کاهش وزن دارد؟

مه��م اس��ت ک��ه در اث��ر
همه گیری COVID-19
از نظر جس��می ب��ه اندازه
کاف��ی فع��ال باش��ید .در
ای��ن مواقع چال��ش برانگیز
هنگامی که افراد به سیستم
ایمنی ق��وی ت��ر و راهی ب��رای جلوگیری از
افزایش ناگهانی وزن نیاز دارند ،ورزش کردن
نقش مهمی را ایفا می کند.به گزارش شفقنا،
یکی از فعالیت های��ی که مورد توجه کمتری
قرار گرفته اس��ت اما می تواند مزایای بسیاری
را در پی داش��ته باشد ش��نا است .این ورزش
ه��م به عنوان یک تقویت کننده قلب و هم به
عنوان یک تمرین قدرتی انجام می ش��ود که
تقریباً تمامی قسمت های بدن در آن حرکت
می کند.شنا چندین اثر مثبت روی بدن دارد،
از افزایش ضربان قلب ،سوزاندن کالری بیشتر
گرفته تا کاه��ش وزن .انجام حرکات مختلف
در آب و مبارزه با مقاومت آب نیز ممکن است
به تقوی��ت عضالت کم��ک کنند.یک مطالعه
تخمین زده است که یک شخص  ۱۲۵پوندی
که  ۳۰دقیقه ش��نای آزاد ی��ا پروانه ای انجام

دیابت میتواند یاری رس��ان باش��د ،گفت :نظام سالمت میتواند با
اقدامات مناسب در زمینه پیشگیری از افزایش بروز دیابت نوع  ،2با
برنامه مناسب آموزشی برای تغییر در روش زندگی مردم وغربالگری
برای تش��خیص به موقع دیابت نوع  2و اق��دام در زمینه حمایت از
بیماران در جریان از بار تحمیل ش��ده توس��ط بیم��اری بر بیمار و
جامع��ه بکاهند  .این متخصص غدد اطفال اظه��ار کرد :در درمان
دیابت کودکان؛ مادرها و پدرها نقش مهمیایفا میکنند زیرا کودک
 ۷یا  ۸س��اله توانایی تشخیص و درمان ندارد و این والدین هستند
که بای��د با مراقبت به او آگاهی الزم را بدهن��د .به کودک راجع به
ق و بیماریاش دروغ نگویید .مراقب باش��ید در این زمان
زمان تزری 
بحرانی درست عمل کنید؛ از کاه کوه نسازید و استرسهای خود را
به کودکتان منتقل نکنید .س��عی کنید او را در کارهای درمانیاش
دخیل کنید؛ از کارهای جزئی مثل آوردن دستگاه گرفته تا آموزش
نحوه کنترل قند خون .خالصه سعی کنید تمام دانستههایتان راجع
به بیماری را در اختیار کودکتان قرار دهید.
دکتر شکیبا بیان کرد  :اگر والدین یک یا چند مورد از عالئم دیابت
مانند افزایش تش��نگی ،پُرادراری ،افزایش اشتها یا پرخوری ،کاهش
وزن ناگهانی را در کودک خود مشاهده کردند باید به پزشک مراجعه
تا بررسی و در صورت لزوم اقدامات درمانی الزم انجام شود.
وی اظهار داشت  :رژیم مناسب میتواند به کنترل دیابت کمک کند
بدین خاطر پس از تش��خیص بیماری دیاب��ت در کودکان  ،والدین
بهتر اس��ت با یک متخصص در مورد رژیم مناس��ب برای کودکتان
صحب��ت کرده و پ��س از آن هم ،ب��ا کمک متخصص و به ش��کل
دوره ای ،رژیم غذایی را مناسب با وضعیت بیماری آپدیت نمایند.
این متخصص غدد اطفال مطرح کرد  :انسولین در هیچ ماده گیاهی
یافت نمی ش��ود و هی��چ دلیل موجهی برای این ک��ه می توانیم با
دارچین و چای قند خون را تنظیم کنیم وجود ندارد .از سوی دیگر
ای��ن بیماری تا پایان عمر با فرد مبتال می ماند و اگر ش��ما نتوانید
درمان آن و راه های مراقبت از آن را پیدا کنید ممکن است عوارض
جبران ناپذیری داشته باشد.
وی در پای��ان گفت  :با نظارت دقیق بر س��طح گلوکز بدن و درمان
مناس��ب میتوان دیابت را در کودکان کنترل کرد .اما اگر بیماری
در طول س��الهای زیادی به طور متناسب مدیریت نشود ،میتواند
به کوری ،بیماری کلیه ،بیماری قلب ،آسیب به عصبها ،عفونت لثه
و پوس��ت ،پوکی اس��تخوان ،قطع عضو اندام حرکتی و حتی مرگ
منجر شود.

ده��د می تواند  ۳۳۰کالری
بس��وزاند .انجام کرال سینه
ممک��ن اس��ت ب��ه کاهش
 ۳۰۰کال��ری کم��ک کند،
در حال��ی که کرال پش��ت
م��ی توان��د  ۲۴۰کالری را
بس��وزاند.برای کس��انی که به تازگ��ی و برای
کاه��ش وزن ش��نا را در برنام��ه ه��ای خود
گنجانده اند توصیه می ش��ود ک��ه این کار را
ب��ه مدت  ۳۰دقیقه س��ه ب��ار در هفته انجام
دهن��د .برای مبتدیان بهتر اس��ت که بیش��تر
کرال س��ینه انجام دهند زیرا مزایای بیشتری
نس��بت به سایر تکنیک ها دارد.بعد از گذشت
چهار هفته ،که به مدت  ۳۰دقیقه شنا کردید
می توانید سرعت یا زمان صرف شده در استخر
را افزایش دهید تا کالری بیش��تری بسوزانید.
البته شنا کردن به تنهایی به کاهش وزن کمک
نمی کند .برای مدیریت کالری خود مهم است
که آن را با یک رژیم غذایی سالم ترکیب کنید.
همچنین خوردن غذای مناسب انرژی شخص
را برای انجام ورزش های بیش��تر در طول روز
تقویت می کند.

باید داروهای قندشان تا قبل از عمل استفاده شود و شب قبل از
عمل بس��تری میشوند 88 ،درصد این افراد نیازشان به انسولین
قطع ش��ده و میتوانند وارد درمان خوراکی شوند.وی با اشاره به
اینک��ه این عمل زخم و عفونت ایج��اد نمیکند ،گفت :این عمل
الپاروس��کوپی و درونبین اس��ت ،جراحی بین  45دقیقه تا یک
ساعت و ربع طول میکشد و با ایجاد چهار تا پنج سوراخ و چهار
تا بخیه یک س��انتی انجام میشود ،از روز اول افراد میتوانند 15
دقیقه راه بروند ،بعد از  10روز میتوانند قدم زدن را شروع کنند
و از روزی  10ت��ا  30دقیقه ورزش کنند ،ورزشهایی مثل ش��نا
و دوی��دن را چهار هفته بعد از عمل و ورزشهایی مثل وزنه زدن
و باش��گاه رفتن را  8تا  10هفته بعد میتوانند ش��روع کنند.وی
همچنین تأکید کرد :اگر عمل مناس��ب برای فرد مناسب انتخاب
نش��ود و کاهش وزن به صورت خیلی س��ریع اتفاق افتاده و طول
روده زیادی بای پس ش��ود عمل میتواند باعث مش��کل کبدی
شود که جا دارد که عمل را برگردانند ،این کاهش وزن در یک تا
دو سال و در پروسه طوالنیمدت انجام میشود ،موفقیت آن 50
درصد کار جراح اس��ت و  50درصد به خود بیمار و پیگیریهای
بعدی آن برمیگردد ،معموال اگر عمل جراحی مناس��ب انتخاب
ش��ود ،دو تا س��ه درصد احتمال برگش��ت وجود دارد .مرادی در
پایان در خصوص رژیم بعد از عمل نیز یادآور شد :بعد از عمل تا
 10روز مایعخواری است یعنی  10تا  12لیوان مایعات است که
یک تا دو لیوان آب گوشت ،آب مرغ و مایعات صاف شده مصرف
میش��ود که فرد بیش از این ه��م میل ندارد 10 ،روز دوم غذای
میکس و حلیم ش��ده است ،بعد از  30روز میتوانند برگردند سر
سفره و هر چه میل دارند بخورند ،هر چه میزان جوندگی بیشتر
باش��د س��ریعتر بهبود مییابند ،تا یک سال بعد از آن هم سمت
سیگار و قلیان نروند .در یک ماه اول بین  15تا  30کیلو وزن کم
میکنند و شرایط زندگیشان فرق میکند ،چراکه این عمل کل
چربیه��ای بدن را به صورت همزمان کم میکند و بی ام آی را
به  25تا  30میرساند ،اما الزم به ذکر است که افراد زیر  18سال
و باالی  65سال کاندید این عمل جراحی نیستند.

چند توصیه غذایی برای پیشگیری از دیابت

یک متخصص غدد گفت :الگوی غذایی سرشار از
غالت تصفیه شده ،گوشت فرآوری شده و شکر
افزوده خطر ابتال ب��ه دیابت را افزایش میدهد،
اما مصرف س��بزیها ،میوهه��ا و غالت کامل و
چربیهای سالم مثل روغن زیتون میتواند از ابتال
به دیابت پیشگیری کند .به گزارش ایرنا،مهدی
عاملی افزود :پروتئین ها باید حدود  ۲۰درصد
کال��ری روزان��ه را تامین کنن��د ،در مواردی که
آسیب کلیه ناش��ی از دیابت وجود دارد ممکن
اس��ت این مقدار کمتر شود و مصرف چربی ها
نباید بیش��تر از  ۳۰درصد کالری روزانه باش��د.
در ای��ن میان مصرف چربی ه��ای حیوانی باید
کمتر از  ۱۰درص��د کالری روزانه را فراهم کند.
عاملی ادامه داد :تا چند سال پیش افراد مبتال به
دیابت از خوردن غذاهای حاوی کربوهیدراتهای
س��اده مثل قند و یا شیرینی به طور کامل منع
می ش��دند اما تحقیقات جدید نش��ان داده که
تف��اوت چندانی میان کربوهیدراتهای س��اده و
مرکب از نظر می��زان باال بردن قند خون وجود
ندارد ،در واق��ع مصرف بعضی از غذاهای حاوی
نشاسته مثل س��یب زمینی ،قند خون را حتی
بیشتر از خوردن شکر باال می برد ،باید در رژیم

غذایی از کربوهیدراتهای ساده نیز استفاده شود.
وی تصریح کرد :مصرف روزانه فیبر باید حداقل
 ۲۰گ��رم ش��امل نان ج��وی س��بوس دار ،نان
سنگک ،جوی پوست نکنده ،ذرت ،بادام زمینی،
فندق ،گردو ،انواع لوبیا ،عدس ،سویا ،سبزیجات
ش��امل لوبیا سبز ،نخود فرنگی ،هویج ،گل کلم،
اسفناج ،میوه ها ش��امل توت فرنگی ،شاه توت،
گالبی ،سیب باید در رژیم غذایی بیماران مبتال
به دیابت گنجانده ش��ود.وی اف��زود :به منظور
پیش��گیری از افزایش فشار خون ،مصرف نمک
بهتر است ،محدود ش��ود ،در این میان غذاهای
خانگی به علت اینکه سدیم کمتری دارند نسبت
به غذاهای آماده مثل انواع کنسرو ،انواع کنسرو،
سوس��یس و کالباس ترجیح داده می ش��وند و
بهتر است از اضافه کردن نمک در سر سفره نیز
خودداری شود.به گفته عاملی ،مقدار کلسترول
مصرفی در بیماران مبتال ب��ه دیابت روزانه باید
کمتر از  ۳۰۰میلی گرم باش��د ،کلسترول نوعی
چربی است که در غذاهایی مانند گوشت ،زرده
تخم مرغ ،دل و جگر و لبنیات دیده می ش��ود و
باال بودن آن عام��ل مهمی در ایجاد بیماریهای
قلبی و عروقی است.

