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تیمسالمتی

دکترعلیرضاخلج،متخصصجراحیعمومی،
فلوشیپجراحیالپاراسکوپیپیشرفتهو
چاقیو دانشیاردانشگاه

امروزه در جوامع پیشرفته و روبهرشد ،چاقی بیمار را از نظر فعالیتهای فیزیکی قبل و
بعد از عمل راهنمایی کرده و الزم است در
یکی از معضالت مهم درمانی است .برای
تیم درمان چاقی حضور فعال داشته باشند.
موفقیت در درمان چاقی مفرط الزم است
یکی از عوارض مهم و شایع چاقی مربوط به
چند گروه تخصصی ،مسئولیت درمان این
سیستم گوارشی و کبدی است که باید قبل
بیمارانرابرعهدهبگیرند.متخصصانیکه
و بعد از عمل ،تحت بررسی و درمان قرار
الزم است مستقیماً در درمان چاقی مفرط
گیرد .انتخاب نوع عمل جراحی در بیمارانی
حضور داشته باشند ،شامل متخصص
که دچار رفالکس معده به مری یا زخمهای
تغذیه ،روانشناسی ،غدد ،گوارش ،جراحی
پپتیک هستند ،متفاوت است .الزم است
چاقی ،فیزیوتراپی پزشکی ورزشی و
قبل از عمل ،میکروب هلیکوباکتر درمان
جراحی پالستیک است .ابتدا پزشک
شود تا بیمار پس از عمل دچار عوارض
عمومی یا پرستار آموزشدیده در زمینه
مربوط به آن نشود .انجام آندوسکوپی قبل
بیماری چاقی با بیمار مصاحبه میکند
از عمل بسیار ضروری است .گاهی در حین
و آزمایشهای الزم درخواست میشود.
انجام عمل نیز برای بررسی وضعیت عمل و
متخصص تغذیه بیمار را از نظر درمان
عوارض ،الزم است آندوسکوپی انجام شود.
از طریق رژیم غذایی بررسی میکند.
چاقی باعث کبد چرب و گاهی درگیری
بیماری که قرار است تحت عمل جراحی
جدی کبد میشود که باید به آن توجه شود.
قرار گیرد ،حتماً باید درمان غیرجراحی
سنگ صفرا در بیماران چاق شایع بوده و
را تجربه کرده و از آن طریق موفق نشده
سونوگرافی قبل از عمل کبد و کیسه صفرا
باشد .دادن رژیم غذایی مناسب قبل از
باید انجام گیرد.
جراحی برای کوچک کردن اندازه کبد و
متخصص جراحی چاقی که معموالً
برطرف کردن اختالالت تغذیهای که در
مسئولیت تیم درمان چاقی مفرط را بهعهده
بیماران چاق شایع است ،از اصول ضروری
دارد ،بیمار را از نظر اندیکاسیون عمل و
آمادهسازی بیماران برای عمل است .الزم
مشکالت قبل و بعد از عمل بهطور دقیق
است بیماران قبل از عمل ،آموزش داده
شوند که پس از عمل نیز تحت نظر همکاران ارزیابی میکند .از آنجایی که چندین عمل
تغذیه باشند .این موضوع اغلب نادیده گرفته جراحی چاقی وجود دارد ،الزم است جراح
میشود که گاهی عوارض جدی برای بیمار نوع عمل را براساس شرح حال تغذیهای
و روانشناسی و همچنین یافتههای
دربردارد.
آندوسکوپی و سوابق طبی بیمار انتخاب
متخصص روانشناسی بیمار را از نظر
کند .کار جراحان پالستیک و زیبایی ،پس
مشکالت روحی و روانی بررسی میکند.
از کاهش وزن مناسب ،شروع میشود؛ البته
یافتن بیماریهایی شامل سایکز و اعتیاد و
بهتر است جراح پالستیک قبل از عمل
افسردگی شدید که از ممنوعیتهای عمل
جراحی چاقی درباره مسائل زیبایی آینده با
است ،وظیفه روانشناس است .از آنجایی
بیمار صحبت کند و برنامه اعمال جراحی
که پس از عمل ممکن است بیماران دچار
احتمالی مربوطه را به او یادآوری کند .از
اختالالت روحی شوند ،پیگیری بیماران
آنجایی که بیماران دچار چاقی مفرط ،پس
چاق پس از عمل توسط روانشناس آشنا
از کاهش وزن مناسب ( 60تا  80درصد
با بیماری چاقی ،جز انکارنشدنی درمان
اضافه وزن) ،دچار افتادگیهای پوستی در
بیماران چاق است .متخصص غدد بیمار را
ناحیه شکم ،سینه ،ران و بازو میشوند،
از نظر اختالالت هورمونی که در مواقعی
باعث چاقی شدید میشود ،بررسی میکند .ممکن است اعتمادبهنفس خود را از دست
بیمارانیکهبهعلتمشکالتهورمونیمانند داده و مشکالت روحی ناشی از آن ،مانع
ادامه پیگیریهای آنها شده و کل درمان
کشینگ یا کمبود کارکرد تیروئید دچار
با مشکل مواجه شود .این موضوع ،نقش
چاقی هستند ،باید تحت درمان طبی قرار
حضور جراح پالستیک را در ادامه درمان این
گیرند.
بیماراندوچندانمیکند.
متخصصان فیزیوتراپی و طب ورزشی نیز
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 14چطور میشود
بدون رژیم غذایی سخت
و محدود ،چاقی شکمی را
دور زد؟

 04جراحی متابولیک
که در ترکیه  140میلیون
تومان آب میخورد،
با  14میلیون تومان در
تهران انجام دهید

 06آیا جراحیهای
چاقی ،دیابتیها را از
شر انسولین و تزریقهای
روزانه خالص میکند؟

مراقبت

روان شناسی

ورزش

 09همه آنچه که باید
درباره ریزش مو بعد از
جراحی چاقی بدانید

 16استرس ما را چاق
میکند یا الغر؟ متخصصان
پاسخ میدهند

مجــــــــــله داخلـــــــــــی کلینیــــــــک

تغذیه

جراحی

غدد

 18بعد از جراحی
چاقی چقدر ورزش کنیم؟
چطور ورزش کنیم و اصال
چرا ورزش کنیم؟
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عمل15میلیونتومانیکهدرترکیه
140میلیونتومانآبمیخورد!

جراحیمتابولیک
مناسببرایدرماندیابت

دکتر علیرضا خلج ،متخصص جراحی عمومی ،فلوشیپ جراحی الپاراسکوپی پیشرفته و چاقی و دانشیار دانشگاه

جراحی «متابولیک» برای درمان چاقی این روزها طرفداران پروپاقرص زیادی پیدا کرده و
خیلیها هستند که برای رهایی از این بیماری مزمن سراغ جراح میروند.بخشی از این مساله
ناشی از تبلیغات نادرست ماهوارهای و اطالعرسانیهای ناکافی در سطح جامعه است که
حواشی عجیب و غریبی را برای این روش جراحی رقم زده و البته بیماران را هم سردرگم
کرده است .اما واقعا جراحی متابولیک چیست و چگونه میتواند به بیماران مبتال به دیابت
کمک کند؟
جراحی متابولیک به اقدامات جراحی گفته میشود که روی یکی از سیستمهای نرمال بدن
انجام شود و نتیجه آن بهبودی بیماری خاص دیگری باشد .بهعنوان مثال جراحی در قسمتی
از روده سالم بیمار انجام شود و نتیجه آن بهبودی اختالالت چربی باشد .بیش از  30سال
است که اصطالح جراحی متابولیک شناخته و تعریف شده است؛ اما در حقیقت بیش از صد
سال است که انواعی از این جراحی در دنیا انجام میگیرد .نمونهای از این اقدامات جراحی
قطع کردن عصب واگ در داخل شکم برای درمان زخم دوازدهه است که نوعی جراحی
متابولیک محسوب میشود.
جراحیهای چاقی نیز مثال خوبی از جراحیهای متابولیک هستند و به سه دسته تقسیم
میشوند:
در نوع اول فقط حجم معده کاهش مییابد و بیمار نمیتواند غذایی با حجم باال مصرف کند.
انداختن حلقه دور معده و جراحی اسلیو (لولهای کردن معده) ،نمونههایی از این جراحیها
هستند.
در گروه دوم فقط جذب کاهش پیدا میکند .بایپس روده که حجم زیادی از روده را از مسیر
جذب حذف میکند ،نمونهای از این دسته است.
در گروه سوم هر دو مکانیزم فعال است؛ یعنی هم حجم غذای مصرفی کم میشود و هم حجم
جذب کاهش پیدا میکند .نمونه این عمل ،جراحی بایپس معده است.
همه این جراحیها نوعی جراحی متابولیک هستند؛ زیرا بعد از انجام این اعمال ،عالوهبر
اینکه بیمار الغر میشود ،خیلی از اختالالت متابولیک او مانند دیابت ،اختالالت چربی خون،
پرفشاری خون و کبد چرب نیز بهبود قابلمالحظهای پیدا میکنند.
اثرات متابولیک اعمال جراحی چاقی به قدری زیاد و قابلتوجه بود که در سال  ،2007انجمن
جراحی چاقی آمریکا ( )ASBSو فدراسیون بینالمللی جراحی چاقی که اسامی شناخته شده و
بزرگی در این عرصه بودند ،به انجمن جراحی چاقی و متابولیک آمریکا ( )ASMBSو فدراسیون
بینالمللی جراحی چاقی و اختالالت متابولیک ،تغییر نام پیدا کردند .درواقع جراحی چاقی و
به اصطالح «باریاتریک» همان عمل جراحی متابولیک است؛ چون جراحی روی ارگان سالم
بدن یعنی معده و روده انجام میگیرد و نتیجه آن بهبود اختالالت متابولیک متعدد بدن است.
برای درمان بیماریهای متابولیک و چاقی تعداد زیادی عمل جراحی شناخته شده است که
فقط بخشی از آنها موردتایید جوامع علمی قرار گرفته است و از میان این روشها میتوان به
بایپس معده  ،اسلیو گاسترکتومی (برداشتن قسمت اشتها و هورمون معده) اشاره کرد .ذکر
این نکته ضروری است که اعمالی از قبیل جابهجایی قسمت انتهایی روده باریک با قسمت
اولیه که اخیرا تبلیغات زیادی هم در کشورهای همسایه برای آن صورت گرفته ،جزو اعمال
جراحی در حال تحقیق است و نتایج آن در سالهای آینده روشن خواهد شد.
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دکتر «اسدا ...رجب» ،رییس انجمن
دیابت ایران در واکنش به تبلیغات
شبکههای ماهوارهای مبنی بر درمان
قطعی دیابت در ترکیه از طریق جراحی
متابولیک ،ضمن فریبنده خواندن
تبلیغات مدعی درمان دیابت با جراحی،
گفت« :انجمن دیابت ایران نیز مانند
دیگر مراکز فعال دنیا ،این روش را
توصیه نمیکند ،مگر آنکه «چاقی
مفرط» علت بروز دیابت باشد».
رجب با اشاره افراد دارای چاقی مفرط
گفت« :در شاخص توده بدنی باالتر
از  40که راهحلی غیر از جراحی برای
کاهش وزن فرد وجود ندارد ،میتوان
با جراحی به درمان چاقی مفرط و در
نهایت سایر بیماریهای مرتبط با چاقی
فرد کمک کرد؛ چراکه در صورتی که
ن فرد کاهش نیابد ،قند خونشان نیز
وز 
کنترل نخواهد شد».
به گفته رجب ،جراحیهایی که در
شبکههای ماهوارهای به عنوان درمان
قطعی دیابت تبلیغ میشود ،در حقیقت
جراحی متابولیسم است و جهت کاهش
وزن و رفع چاقی مفرط است .بیتردید
این جراحی درمان قطعی دیایت نیست.
وی گفت« :در این تبلیغات ادعا میشود
که با این جراحی دیابت به طور قطع
درمان میشود ،این درحالیست که
چاقی مفرط برطرف و از این طریق به
درمان دیابت کمک میشود».
رییس انجمن دیابت در پایان تاکید
کرد« :در صورت نیاز به انجام جراحی
جهت کاهش وزن و کمک به درمان
دیابت ،این جراحی به بهترین روش در
داخل کشور انجام میشود و نیازی به
اعزام بیماران به خارج از کشور نیست».
گفتنی است بنیاد بینالمللی پیشگیری
و کنترل دیابت طی بیانیهای اعالم
کرده است« :با توجه به تبلیغات مکرر
شبکههای ماهوارهای مبنی بر عمل
متابولیک در ترکیه و مشورت با کادر
پزشکی و متخصصان اعالم میدارد
این تبلیغات کذب است و هزینه
140میلیونی این عمل در کشور
ترکیه در ایران میتواند حتی کمتر از
15میلیون تومان باشد».

چاقی هر سال صدها هزار نفر را به کام مرگ
میکشد و هزین ه هنگفتی را به شبکههای
بهداشت و درمان تحمیل میکند .با توجه
به نرخ روزافزون چاقی و چاقی مفرط ،هر
سال روشهای تازهای برای درمان آن ابداع
میشود.یکی از این روشها جراحیهای
مدرن چاقی است .در ادامه یکی از
متداولترین این روشها را مرور میکنیم.

از بستن آرواره تا بایپس روده

برای درمان چاقیهای شدید ،از زمانهای
بسیار دور ،اقداماتی از قبیل برداشتن
چربیهای داخل شکم یا بستن دهان
بهطوریکه فرد فقط بتواند مایعات اندکی
بنوشد ،انجام میشد که به تاریخ پیوسته
است .در دهه پنجم و ششم قرن بیستم،
همزمان با صنعتی شدن کشورهای پیشرفته
مخصوصاً آمریکا و افزایش چاقیهای شدید،
اعمال جراحی جدیدی برای درمان چاقی
شروع شد که بایپس روده را میتوان جزو
اولین اعمال جراحی مدرن برای درمان چاقی
مفرط نام برد.
تعداد زیادی بیمار با آن روش در اوایل نیمه
دوم قرن بیستم تحت عمل جراحی قرار
گرفتند .نتایج کاهش وزن بسیار خوب بود؛
ولی با شروع عوارض شدید مربوط به عمل
جراحی بایپس روده از قبیل نارسایی کبدی
و اختالالت ریزمغزیها مثل کلسیم ،در دهه
هفتم قرن بیستم ،عمل فوق کنار گذاشته
شد .جراحان تغییراتی در عمل اولیه بایپس
روده دادند و معتقدند که عوارض شدید قبلی
را ندارد؛ ولی با توجه به شروع اعمال جراحی
جدید برای چاقی مفرط که عوارض بسیار
کمتری دارد ،عمل جراحی بایپس روده،
بسیار کم و بهصورت تحقیقاتی انجام میشود.

پلیسه؛متداولترینجراحیدرایران

عمل دیگری که توفیق زیادی در شروع
خود پیدا کرد ،عمل جراحی گاستروپالستی
معده بود .در این عمل ،معده به دو قسمت
کوچک و بزرگ تقسیم شده و غذا ابتدا وارد
قسمت کوچک میشود .بیمار سریعاً سیر و
کاهش وزن ایجاد میشود .با توجه به عالئم
دستکاری روده ،عوارض مربوط به روده حذف
شده بود .پس از مدتی و با شروع عوارضی
از قبیل باز شدن معده کوچک به داخل
معده بزرگ (48درصد) و بیاثر شدن عمل
جراحی و نیز رفالکسهای شدید و عوارض
مربوط به باند کارگذاریشده در معده ،این
عمل نیز از لیست اعمال جراحی پذیرفتهشده
از سوی جامعه علمی حذف شد و امروزه،
درمراکز جراحی مدرن ،این عمل را برای
بیماران توصیه نمیکنند.

کیفیت
متداولترین
روشهای عمل در
کشورمانچطور
است؟

کدامعملجراحیچاقی،چرا؟

امروزه تمام جوامع علمی دنیا ،اعمال جراحی
بایپس معده ،حلقه تنظیمشدنی دور معده
(باندینگ معده) ،اسلیو معده (برداشتن
قسمت اشتهایی معده) BPD ،یا منحرف
کردن مسیر عبور صفرا از غذا و عمل جراحی
اسلیو همرا با جابهجا کردن دوازدهه 5C +
 D5را پذیرفتهاند و برای بیماران براساس
شرایط و تجربه ،یکی از اعمال جراحی فوق
را انجام میدهند.
عمل جراحی جدید پلیسه کردن معده
( ) Gastro placationاز اعمال جراحی جالبی
است که بیشترین تجربه آن در کشور ایران
وجود دارد و با توجه به نتایج تحقیقات اخیر،
میتوان نتایج آن را با روشهای دیگر مقایسه
کرد؛ ولی وجود انگیزه قویتر در بیماران
برای نگه داشتن وزن ازدسترفته ،الزامی
است .این عمل هنوز در مجامع علمی دنیا
بهصورت عمل در حال تحقیق مطرح است؛
ولی به نظر میرسد برای درصدی از بیماران،
عمل مناسبی باشد .درضمن ،همه اعمال
جراحی ،امروزه ،از طریق الپاراسکوپی انجام
میشود.

جراحیالپاراسکوپیبایپسمعدهبهروشکالسیک

در این عمل ،همانگونه که در شکل

مالحظه میکنید ،معده به دو قسمت
تقسیم میشود .قسمت باالیی و کوچک
معده ،حجمی معادل 30تا ۵۰سیسی
دارد .پس از تقسیم معده ،روده باریک در
۴0تا ۵۰سانتیمتری انتهای دوازدهه قطع
میشود و انتهای پایینی روده قطعشده
( )Aبه معده کوچک پیوند زده میشود
و انتهای باالیی معده قطعشده ( )Bبه
1تا 1/5متری محل قطع روده پیوند زده
میشود تا ترشحات صفراوی و پانکراس،
پس از طی این مسیر ،با غذا مخلوط
شود.
در این عمل ،با توجه به کوچک شدن
درخور توجه معده ،بیمار نمیتواند غذای
حجیم مصرف کند و با خوردن مقدار
کمی غذا سیر میشود .درضمن با توجه
به حذف دوازدهه و حدود  40سانتیمتر
از ابتدای روده باریک که فقط شیره
گوارشی از آن عبور میکند (قسمت
زردرنگ) و حدود 1تا 1/5متر از روده
باریک که فقط غذا بدون شیره گوارشی
(قسمت آبیرنگ) از آن عبور میکند،
جذب غذا نیز کمتر خواهد شد و با دو
مکانیزم کاهش حجم و کاهش جذب ،به
کاهش وزن کمک میکند.
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امکانسنجی
استفاده از یک
جراحی

کدامبیماردیابتی

میتواندجراحیمتابولیککند؟

دکتر زری ثابت متخصص بیماری های داخلی ،فوق تخصص بیماری های غدد و متابولیسم

این روزها ،تبلیغات درباره جراحی متابولیک و
نقش آن در درمان بیماری دیابت و کنترل قند
خون فراوان است .با این حال هنوز ،خیلی از
بیماران دیابتی نمیدانند که آیا این جراحی برای
آنها نیز کارساز است و میتواند آنها را از خوردن دارو ،مصرف
انسولین ،عالئم و عوارض بیماری و ...رها کند یا نه .دکتر «زری ثابت»
متخصص بیماریهای داخلی و فوقتخصص بیماریهای غدد و
متابولیسم و استادیار دانشگاه ،در این شماره به این سؤال مهم پاسخ
میدهد که جراحی متابولیک برای چه گروه از بیماران دیابتی توصیه
میشود.

دیابتچیست؟

ديابت اختالل در سوختوساز (متابوليسم) بدن است .در حالت
طبيعي ،غذا در معده به گلوكز يا قند خون تبدیل ميشود .قند
از معده وارد جريان خون ميشود و در پاسخ به آن ،لوزالمعده
(پانكراس) هورمون انسولين را ترشح ميكند .اين هورمون باعث
ميشود قند از جريان خون وارد سلولهاي بدن شود .درنتيجه ،مقدار
قند خون در حد نرمال و متعادل باقي ميماند.

دالیل ابتال به دیابت و انواع آن

طبق یک طبقهبندی ،انواع دیابت را میتوان به گروههای زیر تقسیم
کرد:
 .۱دیابت نوع یک
دیابت نوع یک ،شیوع حدود ۱۰تا۱۵درصد کل دیابت را شامل
میشود .در این گروه از بیماران به دالیل گوناگون ،سلولهای
ترشحکننده انسولین در پانکراس بهنام سلولهای بتا تخریب میشوند
و این سلولها دیگر قادر به ساخت و ترشح انسولین نخواهند بود.
میتوان گفت یکی از علل اصلی این وضعیت ،فعال شدن سیستم
ایمنی توسط یکسری محرکهای محیطی است که با تولید
آنتیبادیهایی علیه سلولهای ترشحکننده انسولین ،باعث از بین
رفتن این سلولها میشوند.
شایان ذکر است که در ایجاد دیابت نوع یک ،فاکتورهای وراثتی هم
دخیل هستند و حدود 30تا70درصد نقش بازی میکنند؛ بنابراین
براي اينكه قند خون به ميزان طبيعي برسد و در همان محدوده باقي
بماند ،الزم است که انسولين الزم برای بدن ،روزانه از طريق تزريق
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تأمين شود.
به خاطر داشته باشيد که انسولين ،قند را از خون به سلولهاي بدن
منتقل ميکند .پس کنترل ديابت درواقع عبارت است از ايجاد تعادل
بين غذا ،فعاليت بدني ،انسولين و مقدار قند موجود در خون .در افراد
غيرديابتي ،اين تعادل خودبهخود برقرار ميشود؛ ولي در ديابتيها
اين نظام خودکار مختل ميشود و فرد بايد شخصاً اين تعادل را برقرار
سازد.
وقتي لوزالمعده قدرت توليد و ترشح انسولين را از دست بدهد،
فرد براي کنترل قند خون خود نيازمند تزريق انسولين خواهد بود.
معموالً انسولين بايد دو بار يا بيشتر در طول روز تزريق شود .تعداد
دفعات تزريق ،بيانگر شدت بيماري نيست .افراد با يكديگر متفاوت
بوده و الزم است که هر فرد از بهترين روش تزريق انسولين استفاده
کند؛ مث ً
ال در بسياري از افراد ،چهار بار تزريق به مقدار کم ،بهتر از دو
بار تزريق در مقادير زياد ،قند خون را کنترل ميکند.
درمانهای جراحی محدودکننده حجم معده در درمان دیابت نوع
یک هیچ جایی ندارند و فع ً
ال محققان تالش میکنند دیابت نوع یک
را از طریق پیوند سلولهای بنیادی درمان کنند که امیدواریم در
آینده نزدیک ،راهی برای درمان آن پیدا کنند.
 .۲دیابت نوع دو
شایعترین نوع دیابت در جهان محسوب میشود که حدود
85تا9۰درصد کل دیابت را شامل میشود .علت اولیه آن مقاومت به
انسولین در بدن انسان است و ممکن است ترشح انسولین هم کاهش
یافته باشد ،ولی بهطور کامل از بین نرفته باشد و باوجود حضور
نسبی انسولین ،بدن قادر به استفاده از این انسولین نیست .درنهایت،
ممکن است به تخریب سلولهای بتای پانکراس و نقص کامل ترشح
انسولین منجر شود.
سؤال مطرح این است که چه عواملی باعث ایجاد مقاومت به
انسولین میشود .چاقی و اضافه وزن ،نداشتن فعالیت بدنی (زندگی
شهرنشینی) ،سابقه فامیلی ابتال به دیابت ،فشار خون ،چربی خون،
سندروم تخمدان پرکیستیک و افزایش سن بهویژه بعد از  45سالگی،
شایعترین علل آن هستند.
نوع دیگر دیابت که در تقسیمات به دیابت ثانویه معروف است و
حتی گاهی مستقل از دیابت نوع دو تقسیمبندی میشود ،میتواند
دلیل دارویی داشته باشد؛ مث ً
ال افرادی که به هر دلیل مجبور باشند
داروهای کورتونی مصرف کنند .مسائل دیگر مثل عفونتهای
ویروسی ،بیماریهای مربوط به دیگر غدد مترشحه داخلی مثل

ترشح بیشازحد کورتون و هور مون رشد ،کمکاری یا پرکاری
تیروئید ،بیماریهای مربوط به پانکراس مثل التهاب حاد و مزمن
پانکراس و سرطان پانکراس و بعضی از علل مادرزادی در سطح
سلولهای بتا ،در این گروه قرار میگیرند.
دیابت نوع دو و بیماریهای متابولیک ناشی از چاقی بهدلیل شیوع
روزافزون چاقی در کشور ما و نیز سایر کشورها در طی سالهای
اخیر ،شیوع پیشروندهای داشته است؛ بهطوریکه باعث شده همه ما
کموبیش ،بین آشنایان و اقوام خود ،مبتالیان به این بیماری مزمن را
سراغ داشته باشیم؛ بنابراین قدم اول در درمان دیابت نوع دوم ،تغییر
شیوه زندگی و کاهش وزن با رژیم غذایی و فعالیت بدنی مناسب
و درنهایت و در صورت نیاز ،جایگزین کردن داروهای خوراکی و
انسولین است.
 .۳دیابت بارداری
دیابت بارداری به دیابتی گفته میشود که برای اولین بار در طی
بارداری تشخیص داده شود .این دیابت معموالً بعد از اتمام بارداری
بهبود مییابد ،ولی خطر ابتال به دیابت نوع دو در این گروه باالست.
دانشمندان درباره علت دقیق این عارضه مطمئن نیستند؛ ولی تصور
میشود هورمونهای مترشحه از جفت ،کارکرد انسولین در بدن مادر
را مختل میکنند و باعث افزایش قند خون میشوند.
از عوامل خطرساز دیابت بارداری میتوان به بارداری در سن بیشتر از
 25سالگی؛ چاقی؛ سابقه فامیلی بهویژه در فامیل درجه اول مثل پدر،
مادر ،خواهر و برادر؛ داشتن نوزادی با وزن بیشتر از چهار کیلوگرم
هنگام تولد و درنهایت ،سابقه بعضی بیماریها مثل سابقه قند خون
مختل یا سندروم تخمدان پرکیستیک اشاره کرد.

آشناییبانشانههایدیابت

تشنگی و پرنوشی ،پرادراری ،تاری دید ،زودرنجی و تحریکپذیری،
بیحسی یا سوزش دست و پا ،عفونت مکرر لثه و پوست و مثانه،
بهبودنیافتن زخمها ،خستگی زیاد بدون توجیه و کاهش پیشرونده
وزن بهطور حاد ،از عالئم شایع دیابت هستند .کاهش پیشرونده وزن
بهطور حاد ،بیشتر ،مشخصه دیابت نوع یک بوده و این کاهش وزن در
دیابت نوع دو ،در شرایط مسمومیت سلولهای بتا با گلوکز نیز ممکن
است روی دهد.
همچنین باید بدانید که در بیشتر مواقع ،دیابت نوع 2یا دیابت
بارداری هیچ عالمتی ندارد .در اینگونه مواقع افراد مبتال ،ماهها یا
حتی سالها بدون اینکه از بیماری خود مطلع باشند ،به زندگی ادامه
میدهند و ممکن است دیابت آنقدر بهتدریج پیش برود که در زمان
تشخیص ،با عوارض دیابت همراه بوده یا حتی دیابت بیمار بهدلیل
عوارض آن تشخیص داده شود .به همین دلیل ،خیلی از مبتالیان
به دیابت تا سالها از بیماری خود اطالع ندارند .به همین دلیل برای
تشخیص دیابت نوع دو و دیابت بارداری حتماً باید کنترل دورهای
قند خون انجام شود.

کدامبیماراندیابتیگزینهمناسبیبرایجراحیمتابولیکهستند؟

اکنون ،با شناختی کلی که از انواع دیابت پیدا کردهایم ،باید گفت
که تنها دیابت نوع دوم گزینه مناسب برای جراحی متابولیک است؛
چون علت اصلی آن ،چاقی و اضافه وزن و نداشتن فعالیت است
و اگر درمان شود ،تا حد زیادی ،دیابت کنترل میشود؛ بنابراین
با رژیم غذایی و فعالیت بدنی مناسب و رسیدن به وزن ایدهآل
میتوان هم از بروز دیابت پیشگیری کرده و هم آن را درمان کرد.
طبق تحقیقات دانشگاه هاروارد91 ،درصد از مردم با کنترل وزن،
خوردن غذای سالم ،ورزش مناسب ،ترک نوشابههای شیرین و
سیگار میتوانند از بروز دیابت جلوگیری کنند .محققان مختلف

از گوشهوکنار جهان بیان کردهاند که روشهای مختلف جراحی
محدودکننده حجم معده موجب طبیعی شدن کامل یا تقریباً
کامل قند خون در 55تا95درصد بیماران مبتال به دیابت نوع دو
میشود .حال سؤال مطرح این است که آیا همه بیماران دیابتی نوع
دو گزینه مناسبی برای اینگونه اعمال جراحی هستند .پاسخ خیر
است.
قب ً
ال توصیه میشد افراد با شاخص توده بدنی بیشتر از  ۴۰یا
افرادی که شاخص توده بدنی بیشتر از  ۳۵و یکی از عوارض چاقی
مثل دیابت ،فشار خون ،چربی خون و اپنه انسدادی را دارند،
تحت عمل جراحی قرار گیرند؛ ولی به توصیه انجمن جهانی
دیابت ،بهدلیل آنکه تعداد زیادی از بیماران مبتال به دیابت نوع 2از
درمان جراحی سود بردهاند ،بیمارانی که شاخص توده بدنی آنها
بین ۳۰تا ۳۵است و باوجود درمانهای دارویی رایج برای کنترل
دیابت ،دیابت آنها کنترل نشده است هم گزینه مناسبی برای
جراحی هستند؛ البته بیماران این گروه ،قبل از تصمیم به جراحی،
باید حداقل ششتا 12ماه از نظر تنظیم برنامه دارویی و ورزش و
رژیم غذایی مناسب ،تحت نظر پزشک متخصص غدد باشند.
مطالعاتی که شخصی به نام مینگرون در طی یکی،دو سال اخیر
انجام داده است ،نشان داد که افراد دیابتی با وزن کمتر ،نه در حد
چاقی مفرط نیز برای جراحی مناسب هستند .افرادی که تحت
عمل جراحی چاقی قرار گرفتند ،حدود ۷۵تا۹۵درصد نسبتبه
گروهی که فقط تحت درمان دارویی و رژیم غذایی بودند ،موفق به
کنترل دقیق دیابت شدند .در چندین مطالعه دیگر نیز مشخص شد
که اثر درمان جراحی چاقی همراه با دارودرمانی در کنترل دیابت،
بهطور قابل مالحظهای سودمندتر و مفیدتر از گروهی بوده است که
فقط تحت درمان دارویی بودهاند.
اکنون ،این سؤال مطرح میشود که در جراحی چاقی ،چه اتفاقی
میافتد که باعث کاهش وزن و بهبود قند خون میشود .آنچه
واضح است ،این است که با انجام اینگونه اعمال جراحی ،توانایی
خوردن به حداکثر یک یا دو فنجان در روز از غذاهایی که غنی
از پروتئین و سبزیجات و دیگر مواد
مغذی است ،کاهش مییابد و این
باعث کاهش وزن و بهبود قند
خون میشود .عالوهبر این ،ثابت
شده است که جراحی بایپس
معده ،از طریق تغییر هورمونها
و اسیدهای آمینه در طی مرحله
هضم باعث بهبود قند خون
میشود.
بنابر همه آنچه گفته شد،
نتیجه میگیریم که
چاقی ،بهطور واضحی،
بیماری است و
امیدوارم هرچه
زودتر ،همکاران
آندوکرین برای
تشخیص و درمان
زودرس چاقی
فعال شوند تا بتوان
در آینده نزدیک ،از
عوارض مزمن چاقی و
درمانهای پرهزینه آن
جلوگیری کرد.
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بارداری
بعدازجراحیچاقی

پاسخ به
مهمترین
نگرانیهای
شما

دکتر مریم برزین ،پزشک متخصص چاقی
در سراسر دنیا زنان بیش از مردان (حدود  4برابر بیشتر)،
تحت جراحی برای درمان چاقی قرار میگیرند و هر سال
نیز بر تعداد زنانی که به این عمل تمایل دارند ،افزوده
میشود .از آنجا که بسیاری از زنانی که بدین منظور زیر
تیغ جراحی میروند ،در سن باروری هستند و میخواهند
بچهدار شوند ،یکی از سواالت مهم بارداری و بایدها و نبایدهای آن پس از
عمل است .یکی از شایعترین سئواالت این است که آیا ممکن است کمبود
دریافت مواد مغذی پس از جراحی بتواند روی جنین هم تاثیر منفی بگذارد
و سالمت او را وقتی در شکم مادر است ،به خطر بیندازد .در ادامه بخشی از
مالحظات کلی بارداری پس از جراحیهای چاقی را مرور میکنیم.

بارداریپسازجراحیخطرناکاست؟

بر اساس مطالعات انجامشده ،بارداری پس از جراحی چاقی بیخطر و
نسبتاً بدونعارضه است .نکته مهم ،وقوع حاملگی در زمان مناسب پس از
جراحی است؛ چون بیمار باید زمان کافی برای بهدست آوردن ثبات وزن و
برنامهریزی جهت اصالح هرگونه کمبود مواد مغذی پس از جراحی را داشته
باشد .راز موفقیت در مراقبت کامل از مادر باردار در تمام طول بارداری،
توسط تیم قوی کارشناسان در مرکز درمان چاقی و همکاری متخصص زنان
و زایمان است.

بهترینزمانبارداریپسازجراحی

مسلماً حاملگی پس از جراحی چاقی و با وزن مناسب بسیار ایمنتر بوده و
در مقایسه حاملگی در شرایط چاقی مفرط ،عوارض به مراتب کمتری برای
مادر و جنین دارد .بهعنوان مثال زنان چاق بیش از زنان با وزن طبیعی دچار
دیابت و پرفشاری خون در حین بارداری خواهند شد که این شرایط احتمال
آسیب به جنین و درنتیجه خطرات موقع زایمان در آنها بیشتر میشود.
حداکثر کاهش وزن در  12-18ماه پس از جراحی چاقی رخ میدهد .جهت
درمان مطلوب چاقی و رسیدن به وزن ایدهآل و همچنین داشتن بارداری
ایمن ،توصیه میشود که خانمها تا یک سال پس از جراحی باردار نشوند؛
چون تاثیر کاهش وزن مادر روی جنین در دوران بارداری ،بهطور کامل
مشخص نیست.
بهترین زمان بارداری پس از جراحی چاقی ،بعد از دو سال است که وزن فرد
تثبیت شده و نوسان چندانی ندارد.

چراقبلازدوسالباردارنشوید؟

در سال اول پس از جراحی ،محدودیت در دریافت کالری و کاهش وزن
شدید برای بدن یک «استرس» محسوب میشود ،بنابراین نباید با حاملگی
فشار بیشتری را به بدن تحمیل کرد .پس برای جلوگیری از سوءتغذیه در
جنین و بهوجود آمدن عوارض ناشی از حاملگی در مادر ،باید فرزنددار شدن
را حداقل تا یک سال پس از جراحی به تعویق بیاندازید .البته بنا به توصیه
متخصصان بهترین زمان بعد از دو سال است که وزن تثبیت شده باشد.
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افزایششانسبارداریپسازجراحیچاقی

از آنجا که با کاهش وزن ،سطح و وضعیت هورمونهای زنانه در بدن شما
متعادل میشود و در بسیاری موارد «سندرم تخمدان پلیکیستیک» که
یکی از علل شایع ناباروری در خانمهای چاق است ،بهبود پیدا میکند،
شانس بارداری پس از جراحی چاقی نیز بسیار بیشتر از زمانی است که چاق
بودهاید .این مساله به خودی خود شانس حاملگی ناخواسته را باال میبرد.
از طرف دیگر در چند ماه پس از جراحی ،جذب قرصهای ضدبارداری از
روده کامل نیست و باوجود مصرف این قرصها ،باز هم ممکن است حاملگی
رخ دهد .بنابراین توصیه میکنیم در یک سال اول پس از جراحی چاقی،
بهطور همزمان از دو روش جلوگیری از بارداری استفاده کنید.

قبلازباردارشدنبهمکملنیازدارید؟

یکی از مهمترین نکات برای بارداری پس از جراحی چاقی این است که
شما پس از تثبیت وزن و وقتی تصمیم به بارداری گرفتید ،این مساله را
با متخصص مراقبتهای پس از جراحی کلینیک درمان چاقی در میان
بگذارید تا هم آزمایشهای الزم برایتان درخواست شود و هم کمبودهای
احتمالی تغذیهای شما ،ازجمله اسید فولیک ،ویتامین  ،B12ویتامین  ،Dآهن
و کلسیم با تجویز مکملهای الزم ،قبل از بارداری برطرف شود.

یکی دیگر از نگرانیها در خصوص بارداری پس از جراحی چاقی (وقتی فرد پس
از دو سال از زمان جراحی تصمیم به بارداری گرفته) افزایش وزن این دوران و
چاق شدن یا چاق ماندن پس از زایمان است که بهشدت ذهن خانمها را به خود
مشغول میکند .شما باید پس از باردار شدن هم ،ماهیانه با متخصص تغذیه مرکز
درمان چاقی در تماس باشید تا عالوهبر جلوگیری از کمبود احتمالی مواد مغذی
الزم برای مادر و جنین ،از افزایش وزن بیرویه این دوران هم پیشگیری شود.
یادتان باشد که کلید حاملگی ایمن و موفق پس از جراحی چاقی در ارتباط خوب
با مرکز درمان چاقی و متخصصان آن در زمینههای مختلف است.

اگرقبلازیکسالباردارشدید

مطالعات حاکی از آن است که در صورت رعایت نکات باال ،شیوع عوارض
حاملگی (دیابت حاملگی ،پرفشاری خون ،سقط جنین و )..در خانمها پس از
جراحی چاقی ،مشابه زنان سالم با وزن طبیعی خواهد بود.
البته در صورت وقوع حاملگی در کمتر از یک سال پس از جراحی ،احتمال
عوارض حاملگی بیشتر است و باید به عالئم زیر دقت کرد:
 .1استفراغ بیشازحد :استفراغ بهعلت جراحی میتواند با استفراغ ویار
دوران بارداری تشدید شود .استفراغهای مکرر نیاز به ارزیابی از نظر عوارض
گوارشی پس از جراحی و بررسی خطر احتمالی نشت (لیک) را دارد.
 .2درد :درد شدید در شکم نیاز به ارزیابی بیشتر دارد؛ چون میتواند
نشانهای از آسیب به احشای داخلی باشد.
 .3کاهش وزن سریع :اگر بارداری در طی 12ماه بعد از عمل جراحی رخ
دهد ،مرکز جراحی باید در مدیریت بیمار درگیر شده و با ارتباط تنگاتنگ
با متخصص زنان و زایمان و همچنین تجویز مکملهای غذایی ،کمبودهای
تغذیهای مادر و جنین رفع شود.

ماجرایریزشمو
پسازجراحیچاقی

ریزش مویی که به دنبال
جراحی چاقی بهوجود میآید،
منتشر و غیرمرضی است و به
چرخه طبیعی رشد مو مربوط
میشود نه یک بیماری یا
تنگرانکننده
وضعی 

دکتر مریم برزین ،پزشک متخصص چاقی
ریزش مو کابوس نیست؛ اما میتواند به یک نگرانی مهم در ذهن افرادی شود که بهخاطر خالص شدن
از چاقی به فکر درمان از طریق جراحی افتادهاند یا دچار عوارض ناشی از اضافهوزن شدهاند و پایینآوردن
وزن برایشان به یک ضرورت جدی تبدیل شده است .سوال اینجاست که آیا همه کسانی که تحت
جراحی چاقی قرار میگیرند ،دچار ریزش مو میشوند؟ آیا ریزش مو پس از جراحی غیرطبیعی است و از
کی باید نگران شد .آنچه در ادامه میآید به شما کمک میکند تا بخشی از نگرانیهای خود را در مورد از
دست دادن موهایتان رفع کنید و با بایدها و نبایدهای تغذیهای برای پیشگیری از ریزش آشنا شوید.

ریزشموپسازجراحی؛شایعوپرتنش

ریزش مو پس از عمل جراحی چاقی ،بسیار شایع و پرتنش است .هدف همه کسانی که برای کاهش
وزن ،تحت عمل جراحی قرار میگیرند ،رسیدن به وزن ایدهآل است؛ اما در کنار آن میخواهند
حداکثر مقدار موی سرشان را هم حفظ کنند .ریزش موی ناشی از جراحی چاقی ،اصطالحاً «ریزش
تلوژن» نامیده میشود که در حقیقت بخشی از چرخه طبیعی رشد مو است .این حالت معموالً
بهطور ناگهانی شروع شده و بهندرت بیش از شش ماه طول میکشد.

چرخههایطبیعیریزشمو

موی انسان بهطور طبیعی دارای یک چرخه دو مرحلهای است؛  .1مرحله رشد که «آناژن» نام دارد و
همواره  90درصد از فولیکولهای مو در این مرحله قرار دارند و  .2مرحله استراحت که تلوژن نام دارد
و در هر زمان پنج تا 15درصد از فولیکولهای مو در این مرحله به سر میبرند .مرحله تلوژن حدود یک
تا شش ماه (بهطور متوسط سه ماه) طول میکشد و ریزش طبیعی و روزانه موی سر (تعداد  100تا
 120تار مو در روز) نشانهدهنده این فاز است.

چراوچگونهپسازجراحیموهامیریزند؟

این یک واقعیت است که با هر استرس یا هرگونه تغییر هورمونی ،فولیکولهای بیشتری از مو وارد فاز تلوژن
شده و فرد دچار ریزش مو خواهد شد .یکی از این استرسها هم جراحی چاقی است .البته هر نوع جراحی
دیگری هم به نوعی استرس برای بدن است و ممکن است فرد را دچار ریزش مو کند .ریزش مویی که به
دنبال جراحی چاقی بهوجود میآید ،منتشر و غیرمرضی است و به چرخه طبیعی رشد مو مربوط میشود.
این ریزش در مردان و زنان و تمام نژادها مشترک است و در زنان پس از زایمان و در ماههای اول پس از
تولد نوزادان نیز به چشم میخورد.

ازچهوقتشروعوکیتماممیشود؟

وقتی شما زیر تیغ جراحی چاقی میروید ،به احتمال زیاد ریزش
مو را تجربه خواهید کرد و این اتفاق یک تا شش ماه پس از عمل
جراحی (معموال  3تا  4ماه) رخ میدهد .با این حال نگران نباشید؛
درست زمانی که شما بهطور منتشر موهای خود را از دست
میدهید ،موهای جدید در حال رویش هستند؛ اما چون رشد
موی سر سریع نیست (حدود یک سانتیمتر در ماه) کمی
زمان میبرد تا موهای جدید جایگزین شوند و حجم موی
شما به میزان قبلی برگردد.

عواملتشدیدکنندهریزشموپسازجراحی

خبر خوب این است که موهای ریخته شده پس از
جراحی چاقی مجددا ً رویش پیدا میکنند ،مگر در
مواردی که در ادامه به آن اشاره میکنیم:
•بیماریهای مزمن مانند بیماری کبدی یا هر بیماری
ناتوانکنندهمزمن
•عدم تعادل هورمونی مانند کمکاری تیروئید
•کمخونی فقر آهن
•کمبود بعضی از ویتامینها بهخصوص ویتامینهای
گروه B
•کمبود بعضی اسیدهای چرب ضروری
•مسایلژنتیکی

چندتوصیهکاربردی
برایکنترلریزشمو
 .1آرامش خود را حفظ کرده و
نگران نباشید؛ این یک ریزش مو
طبیعی است و برای پنج تا 15
درصد از موهای رخ میدهد که
به دلیل استرس عمل جراحی و
کاهش وزن وارد فاز تلوژن (ریزش)
شدهاند.
 .2این وضعیت بهندرت بیش از
شش ماه طول میکشد و پس از آن
موهای شما دوباره رشد میکنند.
 .3در ویزیتهای پس از جراحی،
مساله ریزش مو خود را با متخصص
مراقبتهای پس از جراحی چاقی
در میان بگذارید تا در صورت
غیرطبیعی بودن میزان آن از نظر
ی تیروئید یا
احتمال وجود بیمار 
سایر بیماریهای مزمن مورد بررسی
قرار بگیرید.
 .4اگرچه میزان دریافت غذایی شما
محدود شده؛ اما مصرف پروتئین
روزانه (طبق دستورالعملی که پس
از جراحی به شما داده شده) بسیار
کمککننده است .از افزایش میزان
کالری دریافتی و پرخوری جهت
جلوگیری از ریزش مو بپرهیزید.
این کار کمکی به کاهش ریزش
نمیکند ،بلکه باعث بیاثر کردن
تاثیر جراحی و توقف کاهش وزن یا
حتی اضافه وزن میشود.
 .5مکملها و ویتامینهایی را که
برای شما تجویز میشود به دقت
مصرف کنید .این ویتامینها و
امالح معموالً شامل ویتامین ،B
فوالت ،روی ،آهن و بیوتین هستند.
مصرف سیتراتکلسیم با مکملهای
ویتامین  Dهم کمککننده است.
البته مصرف بیرویه این مکملها
مضر است ،پس باید با مشورت و
صالحدید پزشک مورد استفاده قرار
گیرند و بهموقع قطع شوند.
مصرف یک یا دوبار در هفته ماهی،
روغن ماهی و قرص های امگا 3
به دلیل داشتن اسیدهای چرب
ضروری توصیه می شود.
داروهای موضعی ریزش مو مانند
مینوکسیدیل برای روند توقف
ریزش مو در فاز تلوژن بی اثر
هستند .اما از آنجا که تحریک کننده
رویش مو بوده و باعث ضخیم شدن
مو می شوند ،می توانند کمک
کننده باشند.
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دکتر پیمان آرین ،دانشجوی دوره دکترای حرفهای پزشكی

«میخواهم در کمترین زمان ممکن سایز کم کنم!»؛
این خواسته خیلی از زنان و مردانی است که دست
روی کرایولیپولیز گذاشتهاند و بنابر دالیل مختلف
ازجمله خسته شدن از رژیم غذایی ،نداشتن عادت
به ورزش و فعالیت بدنی ،بیحوصلگی برای درمانهای طوالنیمدت،
نگرفتن نتیجه مناسب از سایر روشها و ...میخواهند از این روش
برای خالصی از چاقی موضعی استفاده کنند« .کرایوتراپی» روشی
غیرتهاجمی برای کاهش سلولهای چربی در بدن است که عمر آن
کمتر از  10سال است؛ اما در همین مدت کوتاه توانسته هواخواهان
زیادی پیدا کند.

بهترینروشهایكاهشسايزغيرتهاجمي

روشی برای
کاهش سایز که
مورد استقبال
قرار گرفته است

معجزه
کرایو!
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در بسياري از مقالهها و تبليغها و اطالعرسانيها ،واژههاي الغري
و كاهش سايز را در كنار هم يا بهجاي هم ديده و شنيدهايد؛ اما
درحقيقت ،اين دو با هم متفاوت هستند .الغري صرفاً به هر نوع اثر
بصري يا اندازهگيريشدنی جرم بدن و تودههاي چربي مركزي گفته
ميشود .اين كاهش جرم ناشي از كاهش تودههاي چربيهاي احشايي
داخل بدن و عمدتاً اطراف رودهها ،رانها ،باسن و سينهها و مكانهاي
ديگر تجمع چربي مضر احشايي است؛ چه اين تغيير بصري باشد و چه
اندازهگيريشدنی ،در هر دو صورت ،شما در حال الغر شدن هستيد.
اما كاهش سايز فرآيندي است كه عمدتاً تغييرات بصري را هدف قرار
ميدهد .اگر  BMIباالتر از  ٣٠داشته باشيد ،اين تغييرات بيشتر شامل
كاهش توده چربي مركزي درخور توجه نخواهد بود و اگر  BMIباالتر از
 ٣٠داشته باشيد ،تغييرات سايز شما طي پروسه درماني كاهش سايز
بههمراه زدودن چربيهاي مركزي نيز خواهد بود و لذا كاهش وزن هم
پيدا خواهيد كرد و بهاصطالح الغر نيز ميشويد.
الغري درحقيقت ،مجموعهاي از دو فرآيند كاهش سايز و كاهش وزن
است و امروزه بهجاي واژه مصطلح و اشتباه الغري ،از عبارت درمان
چاقي استفاده ميشود كه در افراد با  BMIباال بهدليل كاهش وزن
همراه كاهش سايز ،نمود زيادي خواهد داشت.
در پروسه كاهش سايز ممكن است شما با كاهش وزن درخور توجه
نيز مواجه شويد؛ ولي در اين فرآيند ،كاهش وزن هدف اصلي نیست؛
زيرا پاكتهاي چربي زيرپوستي همانقدر كه در زيبايي و ظاهر اندام
مؤثر هستند ،در تشكيل وزن بدن نقش بسيار كمرنگي بازي ميكنند.
كاهش وزن درخور توجه در طي پروسه بهدليل كاهش چربيهاي
مركزي است.
در علم پزشكي ،پروسههاي درماني از حيث نحوه انجام به دو گروه
غيرتهاجمي تقسيم شده و در بين اين دو ،گروههاي نيمهتهاجمی و
كمتهاجمي قرار ميگيرند.
تكنيكهاي غيرتهاجمي روشهايي هستند كه بدون هيچگونه آسيب
بافتي به پوست ،فرآيند تشخيصي يا درماني خود را انجام ميدهند كه
بيشتر شامل پروسههاي درماني زيبايي سبك و پروسههاي تشخيصي
هستند .تكنيكهاي تهاجمي در ساختار خود از ابزارهاي تهاجمي برای
دسترسي به بافتها و ارگانهاي زير پوست و حفرههای بدن استفاده
ميكنند .در اين روشها معموالً از بيحسيهاي موضعي و بيشتر از
تكنيكهاي بيهوشي برای كاهش حس درد استفاده ميشود كه بيشتر،
اعمال جراحي و برخي پروسههاي زيبايي مانند ليپوساكشن قديمي
را شامل ميشوند .روشهاي كمتهاجمي نيز که برخي اعمال جراحي
سبك و پروسههاي زيبايي را شامل ميشوند ،از لحاظ آسيب بافتي
و مدت زمان پروسه درماني و استفاده از بيحسي ،بسيار خفيفتر از
تكنيكهاي تهاجمي عمل ميكنند.
دو نمونه از بهترين و جديدترين روشهاي غيرتهاجمي كاهش سايز،

كرايوليپوليز و امواج راديوفركانس هستند که در عين غيرتهاجمي
بودن ،با بسياري از روشهاي تهاجمي از حيث اثربخشي و رضايت
بيمار رقابت ميكنند.

چهافراديكانديدكرايوليپوليزهستند؟

پرشك معالج بايد شرححال كاملي از بيمار كانديد كرايوليپوليز بگیرد
که این شرححال شامل داروهاي استفادهشده و سابقه درماتولوژيك
و سابقه جراحي بهخصوص جراحي شكم است .همچنین پزشک
معاينات الزم را نيز با هدف رسیدن به نتايج رضايتبخش انجام
ميدهد.
مواضعی که بافت چربي دارند ،بايد بهراحتي از بافت عضالنياسكلتي
زيرين جدا شوند و براي درمان ،بافت چربي بايد با حجم الزم در
موضع وجود داشته باشد .مناسب بودن اين حجم در هر موضع را
پزشك تعيين ميکند و مهارتی تخصصي است .در غير اين صورت
ممكن است وكيوم اپليكاتور نتواند بافت را بهخوبي در اپليكاتور قرار
دهد.

رابطههرنیوکرایولیپولیز

در افرادي كه اخيرا ً جراحي شكمی داشتهاند ،معاينات الزم برای
يافتن هرني و هرگونه فتق شكمي در موقعيت مخصوص ،معاينه و
حين مانور والسالوا انجام ميشود؛ چون مكش وكيوم بر روي هرني
میتواند موجب عارضهدار شدن هرني شود.
اکنون اين سؤال پيش ميآيد كه آيا مكش اپليكاتور خود باعث
هرني ميشود؟ مسلماً نه .هرني پروسهاي است كه طي گسستن و
بههم ريختن ساختار جدار عضالني موضع ايجاد ميشود و تصور
اينكه مكش وارده از سطح پوست موجب هرني شود ،نادرست است.
مشاوره بيمار نيز پيشبينيكننده قوي برای رضايت بيمار است.
بيماران بايد از اثربخشي متوسط كرايوليپوليز نسبتبه روشهاي
تهاجمي آگاه باشند و همچنین بدانند که اثرات درماني دستگاه،
زمانبر بوده و ممكن است ایجاد اثرات مشاهدهشدنی تا سه ماه به
طول بينجامد .معموالً پس از انجام پروسه درمان ،بهبود واضح در
فرد دیده میشود.
اين روش اثربخشي ليپوساكشن را ندارد؛ اما از طرفي ،به انجام
اقدامات تهاجمي ،درد ،كبودي و مسائل بسيار ديگر در ليپوساكشن
که باعث نارضايتي بيماران است ،نیاز نیست.

كرايوليپوليز؛روشیبرایکاهشوزن؟

كرايوليپوليز بههيچوجه ،جايگزين رژيم و ورزش نيست و بيشترين
جنبه درمانی آن ،جنبه زيبايي آن است و اثر مشاهدهشدني بر
وضعيت سالمت فيزيولوژيك فرد نخواهد داشت .درواقع کرایولیپولیز،
دستگاه و روش كاهش وزن نيست و براي كساني که قصد كاهش
عمومي وزن دارند ،مناسب نخواهد بود .از سوی دیگر نتیجه در افراد،
با توزيع غالب چربيها در شكم كه در مردان بسيار شايعتر است،
کمرنگتر است و بهتر است تحت اين درمان قرار گيرند( .تصوير ،٤
نتايج درمان را پس از يك بار درمان در پهلوی راست بيمار ،پيش و
دو ماه پس از درمان نشان ميدهد).

کرایوتراپیبرایچهکسانیممنوعاست؟

منع استفادههاي نسبي نيز در اين روش درماني وجود دارد.
برخي ِ
سازندگان دستگاه احتياط را در درمان افرادي كه بيماريهاي
حساس به سرما دارند ازجمله پديده رينود ،اورتيكارياي سرد،
كرايوگلوبولينميا و هموگلوبينوري حملهاي شبانه ،الزم دانستهاند.

همچنین بهدليل اثرات موقت نورولوژيك ،ممكن است الزم باشد
مبتالیان به بيماريهای شناختهشده نورولوژيك مانند  ،MSاز انجام
فعاليت ورزشي پس از درمان خودداري كنند.

كرايوليپوليزاثراتجانبيدارد؟

از زمان معرفی روش کرایولیپولیز تاکنون ،بيش از یک میلیون نفر
در جهان تحت درمان با این روش قرار گرفتهاند که این امر عالوهبر
اثربخشي و تجارب و مطالعات باليني ،به امنيت نسبي باالي اين
روش نيز برمیگردد.
بالفاصله پس از انجام درمان ،باید انتظار ا ِدم و قرمزي در موضع
را داشت که ممکن است تا  ٧٢ساعت ادامه داشته باشد .بروز
اكيموز ثانويه به مكش وكيوم بهخصوص در افرادي كه تحت درمان
داروهاي ضدانعقادي هستند نیز پیشبینی میشود .عالوهبر اين
اثرات موقت ،كاهش حس سطحي هم بهطور موقت شايع است.
تقريباً تمام بيماران ،حس گزگز موضعي را در طول و پس از انجام
درمان دارند كه در غالب مواقع ،تا یک هفته پس از درمان رفع
ميشود؛ البته ممكن است درجاتي از كاهش حس موضعي در
محل درمان تا دو ماه باقي بماند .تاكنون ،هيچ نمونهای از كاهش یا
ماندگاری اثر بیحس موضعي بهصورت دائمي گزارش نشده است.
همچنین در مطالعات
انساني (مشابه مطالعات
حيواني) هـيچ تغيير درخور
مالحظهای در سطوح
تریگلیسرید و آنزيمهاي
كبدي گزارش نشده است.
شايد در ارتباط با اين
ارتباطات موقت عصبي،
گزارشات نادري از درد
شديد موضع پس از انجام
درمان گزارش شده باشد .با رخداد  ١در هر  ١٥٠٠بيمار پس از
درمان كرايوليپوليز درد با كيفيت تيركِشنده و تيز در موضع تحت
درمان ،يك هفته پس از انجام درمان توصيف شده است؛ البته
مكانيسم ايجاد اين عارضه بهطور كامل شناختهشده نيست؛ اما
ممکن است بهدلیل افزايش حساسيت به درد بهدنبال آسيب اعصاب
پوستي و ترميم عصبي متعاقب آن یا بهعلت پانيكوليت حجيمی
در موضع رخ دهد .در گزارشهای بهدستآمده از  ٢٣بيمار تحت
درمان كرايوليپوليز با كنترل مناسب درد با ضددردهاي خوراكي يا
موضعي ميتوان عارضه فوق را بهخوبي كنترل كرد .تمام این مسائل
طي یک تا چهار هفته پس از درمان ،بهبود كامل یافتند.
كرايوليپوليز تكنولوژي خيرهكنندهای است؛ اما هم پزشكان و هم
بيماران بايد بدانند كه حتي براي كرايوليپوليز هم محدوديتهايي
وجود دارد .بهدليل اندازه اپليكاتور ،هماكنون فقط میتوان تجمع
موضعي چربيها را هدف قرار داد؛ اگرچه نتايج باليني آن نسبتبه
روشهاي تهاجمي نسبتاً كم است و ممكن است جلسات متعددی
برای پاسخدهي و نتيجهگيري مناسب نياز باشد.
هدف قرار دادن انتخابي بافتهاي غني از ليپيد با سرما در مسير
تكنولوژي نو و بديع با اثربخشي متوسط نسبتبه روشهاي تهاجمي
بهعنوان كاهش غيرتهاجمي چربي و سايز رشد كرده است .با وجود
اینکه كرايوليپوليز ابزاري براي كاهش وزن نيست؛ اما ميتواند
پاكتهاي موضعي پر از چربي را بهطور مؤثري بزدايد و تناسب اندام
مناسبی را براي شما حاصل كند .تكنولوژي كرايوليپوليز هنوز جوان
است و تجارب باليني كنوني بهنفع امنيت مناسب و اثرات جانبي
خفيف و موقت اين روش ،در حال پيشروي هستند.
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شاخص
جدیدی به
کمکمبتالیان
به قند آمده
است

رفیقجدیددیابتیها:

گالیسمی

مستانه تابش ،کارشناس تغذیه و رژیم درمانی
دیابتی هستید؟ دکترتان
توصیه کرده با یک برنامه
غذایی متعادل قند خونتان را
پایین بیاورید؛ اما شما راهش
را بلد نیستید؟ تا به حال چیزی درباره «شاخص
گالیسمی» و «بار گالیسمی» به گوشتان
خورده؟ آیا میدانید دیگر قرار نیست برای کنترل
قند خون ،خودتان را از خیلی از مواد غذایی از
جمله برنج ،ماکارونی و ...محدود کنید؟
هر غذایی که شما میخورید ،اگر حاوی قند یا
نشاسته باشد ،باعث افزایش قند خون و در نتیجه
ترشح هورمون انسولین در بدن میشود .هر
چقدر که سرعت این افزایش و سطح باال رفتن
قند در خون شما بیشتر باشد ،بیماران مبتال به
دیابت باید از آن ماده غذایی خاص فاصله بیشتر
بگیرند؛ اما ترک همیشگی ،نه!
شاخص گالیسمی شاخص نسبتا جدیدی است
که برای کمک به بیماران دیابتی طراحی شده
تا هم بتوانند کنترل بهتری روی قند خونشان
داشته باشند ،به وزن ایدهآل برسند و از عوارض
احتمالی بیماری دور بمانند و هم خودشان را
در برابر انواع و اقسام بیماریهای مزمن مانند
پرفشاری خون ،بیماری قلبی و ...بیمه کنند.

شاخصگالیسمیچیست؟

شاخص گالیسمی که به اختصار شاخص
گالیسمی نامیده میشود ،معیاری علمی و دقیق
برای مشخص نمودن تأثیر کربوهیدرات موجود
در موادغذایی ،بر گلوکز یا قندخون است .همه
انواع کربوهیدرات که در گروههای غذایی مختلف
از جمله نان و غالت ،میوهها ،سبزیجات و ...
وجود دارد ،باعث باال رفتن قندخون میشود و
شاخص گالیسمی میزان این افزایش را پس از
مصرف یک ماده غذایی خاص نشان میدهد.
اگر در انتخاب وعدهها و میان وعدههای روزانه
خود شاخص گالیسمی موادغذایی را در نظر
داشته باشید ،به معنای آن است که شما از یک
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رژیمغذایی بر مبنای شاخص گالیسمی پیروی
میکنید .در واقع داشتن برنامه غذایی با شاخص
گالیسمی پایین به معنای داشتن رژیمغذایی
خاص یا پیچیده یا حتی دنبال کردن لیست
غذاهای مجاز و غیرمجاز نیست که معموال
بیماران دیابتی یا آنهایی که از چاقی رنج میبرند،
با این گونه رژیمها آشنا هستند .رژیمغذایی که
بر مبنای شاخص گالیسمی پایه ریزی شده
است ،به شما یاد میدهد که چگونه با چند
انتخاب ساده میتوانید در تمام طول زندگی خود
قند خونتان را کنترل کنید.

شاخصگالیسمیوتأثیرآنبربدن

شاخص گالیسمی موادغذایی مختلف براساس
اینکه با چه سرعتی بر قندخون اثر میگذارند،
در یک طیف  0تا  100تعریف میشود.
خوراکیهایی که با سرعت بیشتری قندخون شما
را افزایش میدهند ،شاخص گالیسمی باالتر
و آنهایی که با سرعت کمتری بر قندخون اثر
میگذارند ،شاخص گالیسمی کمتری دارند.
یادتان باشد هر چقدر شاخص گالیسمی ماده
غذایی مصرفی باالتر باشد ،قندخون را بیشتر
افزایش میدهد .در نتیجه حجم انسولین تولید
شده در بدن هم بیشتر میشود .باال رفتن
انسولین در خون ،منجر به افزایش خطر التهاب،
افزایش وزن و مقاومت به انسولین شده و در
نهایت ریسک ابتال به دیابت نوع دو را باال میبرد.
البته شما نمیتوانید شاخص گالیسمی مواد
غذایی را اندازهگیری کنید چون این کار تنها در
شرایط آزمایشگاهی ممکن است .پس چه کار
باید کرد؟

آشناییباقندهایخوب،قندهایبدوقندهایزشت!

موادغذایی براساس شاخص گالیسمی به سه
گروه عمده تقسیم میشوند بنابراین نیازی
نیست که شاخص گالیسمی خوراکیهای
مختلف را حفظ کنید و با یک مشت عدد و رقم

سروکله بزنید بلکه کافی است اهداف اولیه یک
رژیمغذایی برمبنای شاخص گالیسمی را بهخاطر
بسپارید .یعنی موادغذایی را انتخاب کنید که در
گروه شاخص گالیسمی پایین قرار میگیرند،
احساس سیری بیشتر و طوالنیتری به شما
میدهند و باعث ارتقای وضعیت سالمت شما
میشوند.
سبوس غالت ،نان های سبوس دار ،نان چاودار،
نان سویا ،نخود سبز ،هویج خام ،بادمجان ،کلم
بروکلی ،گل کلم ،کلم ،قارچ ،گوجه فرنگی،
فلفل ،کاهو ،بادام زمینی ،گردو ،چیپس ذرت،
کراکر جو ،گیالس ،آلو ،گریپ فروت ،هلو ،سیب،
گالبی ،نارگیل ،کیوی ،پرتقال ،توت فرنگی ،آلوی
سیاه ،شیر و لبنیات کم چرب ،لوبیا ،نخود ،عدس
و لپه جزو مواد غذایی با شاخص گالیسمی
پایین هستند که به کنترل بهتر قند خون کمک
میکنند.
ماکارونی معمولی ،سیبزمینی آبپز ،برنج
سفید ،رشته فرنگی و نودل ،ذرت بوداده،
انگور ،انجیر و ...جزو خوراکیهایی هستند که
شاخص گالیسمیشان متوسط است و نباید در
خوردنشان زیادهروی کرد.
شکر ،عسل ،آناناس ،کشمش ،هندوانه ،پوره
سیبزمینی ،هویج پخته ،نان سفید و تصفیه
شده ،بیسکویت ،شیرینی و ...هم شاخص
گالیسمی باالیی دارند؛ یعنی بعد از هضم و
جذب در بدن شما قندخونتان را به شدت و با
سرعت زیاد افزایش میدهند.

چهعواملیبرشاخصگالیسمیاثرمیگذارد؟

 .1نوع نشاسته موجود در موادغذایی:
نشاسته شکل عمده ذخیرهای کربوهیدرات
در گیاهان است که از دو مولكول آمیلوز و
آمیلوپكتین تشكیل شده است .مولكولهای
آمیلوز تقریبا  10تا  20درصد كل نشاسته
را تشكیل میدهند و یك زنجیره خطی
بلند متشكل از هزاران گلوكز میباشند.
مولكولهای آمیلوپكتین هم تقریبا  80تا
 90درصد پلی مرهای یك گرانول نشاسته
را تشكیل میدهند .مواد غذایی که آمیلوز
کمتری دارند ،باعث افزایش ناچیز قند خون
می شوند در واقع خوراکی هایی که میزان
آمیلوپکتینشان بیشتر است ،شاخص گالیسمی
پایینتری دارند .فراموش نکنید روش پخت نیز
بر محتوای آمیلوز و آمیلوپکتین مواد غذایی
مختلف تأثیرگذار است .بعنوان مثال جوشاندن
سبزیجات نشاسته ای از جمله سیب زمینی
باعث ورود آمیلوپکتین به آب در حال جوش
شده و درنتیجه آمیلوز در سیب زمینی باقی
می ماند .پس شاخص گالیسمی سیب زمینی
آب پز باالتر از سیب زمینی سرخ کرده یا
تنوری است .از جمله مواد غذایی با آمیلوز کم
می توان به کنگر فرنگی ،مارچوبه ،آووکادو،
کلم بروکلی ،گل کلم ،کرفس ،خیار ،بادمجان،
لوبیا سبز ،کاهو ،ماست و بادام زمینی اشاره
کرد و در مقابل چوب شور ،شیرینی برنجی،

برنجک ،پوره سیب زمینی و  ...هم غنی از
آمیلوزهستند.
 .2مقدار چربی و پروتئین موجود در مواد
غذایی :چربی و پروتئین ،فرآیند هضم را
آهسته کرده و باعث تأخیر خروج غذا از معده
میشوند و در نتیجه شاخص گالیسمی موا د
غذایی را کاهش میدهند.
 .3فرآیندهای غذایی :موادغذایی فرآوری
شده به زمان کوتاهتری برای هضم احتیاج
دارند ،بنابراین سریعتر معده را ترک کرده و
زودتر بر قندخون اثر میگذارند .بعبارت دیگر
ي که در صنعت دچار تغییر
موادغذايي طبيع 
نشده یا فرایندهای غذایی که روی آنها انجام
شده چندان زیاد نیست ،شاخص گالیسمی
پایینتری دارند .بعنوان مثال آرد سبوس
دار در مقایسه با آرد شیرینی پزی شاخص
گالیسمی کمتری دارد چون برای تهیه آرد
شیرینی پزی عمليات فرآوري بيشتری انجام
شده است.
 .4روش و زمان پخت  :روش و زمان پخت هم
میتواند در افزایش یا کاهش شاخص گالیسمی
موادغذایی اثر بگذارد .هرچقدر زمان پخته شدن
بیشتر باشد ،موا د غذایی نرمتر شده و فرایند
هضم سادهتر میشود.
 .5نوع و مقدار فیبر موجود در موا د غذایی:
فیبر یک عنوان کلی برای آن دسته از
کربوهیدراتهایی است که بدن شما قابلیت
هضم و جذب آنرا ندارد .عالوهبر این فیبرها یکی
از مهمترین موادمغذی هستند که در کاهش
وزن و کنترل قن د خون نقش دارند .فیبر باعث
حفظ شکل و ساختار گیاهان میشود .بهعبارت
دیگر اگر فیبر نبود برگهای سبز اسفناج هم
نمیتوانستند این شکل قلبی را داشته باشند.
پیروی از یک رژیمغذایی با شاخص گالیسمی
پایین ،باعث کاهش قندخون و درنتیجه تولید
کمتر انسولین در بدن میشود و فیبرها بویژه
فیبر محلول یکی از عوامل مهم این فرآیند
هستند .فیبرهای محلول در دستگاه گوارش ما
حالتی ژلهای پیدا میکنند و نه تنها قن د خون را
ن برانگیزی در
کاهش میدهند بلکه نقش تحسی 
کاهش کلسترول خون نیز دارند .البته خوردن
فیبرهای نامحلول هم فوائدی دارد .این دسته از
فیبرها باعث کاهش اشتها شده و سرعت ورود
قند به خون را کاهش میدهند .عالوه بر این در
پیشگیری از بیماریهای روده و یبوست هم مؤثر
هستند .این همه فایده آن هم برای ماده غذایی
که حتی در بدنتان هضم و جذب نمی شود ،فوق
العاده نیست؟!
از جمله موادغذایی حاوی فیبر محلول میتوان
به نان جو سیاه ،سبوس جو ،نان چاودار ،سیب
زمینی ،نخودسبز ،تمشک ،سیب ،آلو ،انجیر،
انبه ،پرتقال ،توت ،موز ،هویج ،بذر کتان و ...
اشاره کرد .نان کامل گندم ،پاستا ،سبوس ذرت،
سبزیجاتی نظیر نخودسبز ،گل کلم ،سیب
زمینی و  ...هم حاوی مقادیر باالی فیبر نامحلول

هستند.

شاخصگالیسمیوکاهشوزن

آیا هیچ وقت به تشابه رژیمهای مختلف
کاهش وزن فکر کردهاید؟ شاید رژیمهای
الغری ،متفاوت بهنظر برسند اما با کمی دقت
بیشتر ،میبینید که تقریبا همه آنها بر پایه
«کاهش دریافت کالری روزانه» استوار هستند.
البته در درستی این اصل ،بحثی نیست.
مسلما کاهش کالری دریافتی و نیز افزایش
کالریسوزی بدن به وسیله ورزش و فعالیت
بدنی برای رسیدن به وزن دلخواه و حفظ آن
ضروری است .ولی فکرمیکنید همهاش در
همین خالصه میشود؟
اگر شمارش کالری مصرفی روزانه ،تنها روش
کاهش وزن باشد ،بنابراین همه آنهایی که چاق
هستند میتوانند با در نظر گرفتن محدودیت
کالری روزانه ،شکالت ،شیرینی ،چیپس،
سسمایونز و ( ...به همان میزان کالری که
توسط کارشناس یا متخصص تغذیه برایشان
تعیین شده) بخورند و انتظار داشته باشند که
الغر شوند .بنابراین شمارش کالری مصرفی
تنها بخشی از یک برنامه کاهش وزن موفق
است و داشتن انتخابهای صحیح غذایی به
همان اندازه اهمیت دارد.
شاخص و بار گالیسمی ابزاری جدید برای
تکمیل رژیمهای کاهش وزن هستند .چرا؟
چون شاخص و بار گالیسمی از کالری فراتر
میرود و باعث میشود شما به مواردی از
جمله متابولیسم یا سوختوساز بدن ،نحوه و
سرعت هضم غذا در بدن ،و تأثیری که این
فرایند بر وزن بدنتان
میگذارد فکر
کنید.

خیلیها فکر میکنند برای کاهش وزن
باید همه غذاهای حاوی کربوهیدرات
را دور بریزند ،درحالیکه بدن ما به
کربوهیدرات به عنوان یک ماده مغذی
ضروری نیاز دارد ،پس اگر میخواهید تا
پایان عمر اندام متناسبی داشته باشید،
باید انتخاب صحیح مواد غذایی حاوی
کربوهیدرات را یاد بگیرید.
همانطور که پیش از این اشاره شد ،انسولین
هورمونی است که در پاسخ به افزایش سطح
قندخون ترشح میشود و وظیفهاش کنترل
گلوکز موجود در خون و وارد کردن آن به
سلولهای بدن است .میتوانید انسولین را
مثل یک کلید تصور کنید که در سلول را
به روی قند میگشاید؛ حاال اگر انسولین در
بدن به اندازه کافی وجود نداشته باشد (دیابت
نوع  )1یا نتواند به خوبی به وظیفهاش عمل
کند (چاقی ،مقاومت به انسولین ،دیابت نوع
 ،)2سلول از غذای خود محروم میشود یعنی
حتی اگر تا سرحد مرگ غذا خورده باشید باز
هم سلولهای بدنتان انرژی کافی برای کار و
فعالیت ندارند.
عالوهبر این ،انسولین نقش دیگری هم در
بدن ما ایفا میکند و آن تحریک فرایند
«لیپوژنز» است .قندی که در خون وجود دارد
در طی فرآیند لیپوژنز به چربی تبدیل شده
و در بدن ما ذخیره میشود تا بعد به عنوان
منبع انرژی طوالنیمدت بدن مورد استفاده
قرار گیرد .هورمون انسولین هم باعث افزایش
تبدیل قند به چربی میشود و هم فرآیند
استفاده سلولها از این چربیهای ذخیره شده
را تا حدی دشوار میسازد .با توجه به آنچه
گفته شد میتوان نتیجه گیری کرد که هر
چقدر میزان انسولین ترشح شده در بدن
ما بیشتر باشد ،سریعتر وزنمان باالمیرود و
سختتر میتوانیم از شر چربیهای اضافی
خالص شویم .اینجاست که پیروی از یک
برنامه غذایی با شاخص گالیسمی پایین
میتواند به کمک مان بیاید.
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 6روش
غیررژیمیبرای
دور زدن چاقی
پشتمیزنشینی

تیرخالصبه

مستانه تابش ،کارشناس تغذیه و رژیم درمانی

دانشجویید یا استاد دانشگاه؟ شاید هم کارمند یا خیاط باشید.
خیلی هم فرقی نمیکند چون یکی از دردهای مشترک آدمهای
پشتمیزنشین که آنقدرها هم حوصله یا انگیزه ورزش و فعالیت بدنی
ندارند (احتماال دارید سرتان را به عالمت مخالفت تکان میدهید که
ما حوصله داریم ،وقت نداریم!) چاقی است .پنج سال که از شروع
پشتمیزنشینی میگذرد ،کمکم میتوانید الیههای چربی را که در
ناحیه شکم و ران یا باسن دور هم جمع شدهاند حس کنید .برای دور
زدن این نوع چاقی روشهای سادهای هست که ربطی هم به گرفتن
رژیمهای سخت و طوالنی ندارند و شما با چند تغییر کوچک در سبک
زندگیتان میتوانید تناسب اندام خود را تضمین کنید درست مثل
اینکه قطعههای لگو را به هم بریزید تا خانهای دیگری را از نو بسازید.

معجزه20دقیقه

خیلی از ما حتی موقع غذاخوردن هم از تلفن همراهمان دور
نمیشویم و همینطور که لقمهها را تند تند فرو میدهیم مشغول
ک و...
چک کردن ایمیل ،پیامهای وایبری ،جواب دادن به پیام 
هستیم .پس شاید بد نباشد البهالی همه این کارها ،ساعت تلفنمان
را هم تنظیم کنیم تا سر بیست دقیقه زنگ بزند .در این مدت قرار
است آرام غذا خوردن را امتحان کنیم.
وقتی غذا را نیمه جویده قورت میدهید مغز هیچ احساسی از غذایی
که وارد معده شده ندارد و این وضعیت شما را به سمت پرخوری
میکشاند .به همین خاطر است که احساس سیری نمیکنید.
در حالیکه محققان نشان دادهاند یکی از اصلیترین و سادهترین
روشهای الغر شدن بدون رژیم ،رعایت این فاصله زمانی است.

فقطیکساعتبیشتربخوابید

وقتی در مورد تاثیر خواب بر کاهش وزن حرف میزنیم ،بعضیها با
خودشان فکر میکنند که منظورمان  10-9ساعت خوابیدن است و
سریع موضع میگیرند که« :ما خیلی سرمان شلوغ است .اگر بخواهیم
نصف روز هم بخواهیم تا الغر شویم به هیچ کدام از کارهایمان
نمیرسیم» و ...درحالیکه بر اساس پژوهشهای انجام شده در دانشگاه
میشیگان تنها یک ساعت خواب بیشتر در طول شب میتواند به شما
کمک کند تا شش درصد در مصرف کالری روزانه صرفهجویی کنید.
خواب کافی یک اثر دیگر هم روی چاقی دارد؛ محققان میگویند اگر
کمتر از  7ساعت در شبانهروز بخوابید اشتهایتان به شدت افزایش
پیدا میکند و در طول روز ب ه شکلی غیرمعمول گرسنه خواهید بود.

هوشمندبنوشید

نمیتوانید از نوشابه دل بکنید؟ نوشیدنی محبوبتان سونآپ با طعم
لیموست؟ اگر نوشابه نباشد غذا اصال از گلویتان پایین نمیرود؟ الزم
نیست خجالت بکشید باالخره هر کسی یک نقط ه ضعفی دارد! پس
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چاقی!

حاال که نمیتوانید علیرغم همه چیزهایی که در مورد مضرات نوشابه
خوانده و شنیدهاید ،از این نوشیدنی بگذرید ،کافی است فقط یک
لیوان از آن را با نوشیدنی دیگری مثل آب یا نوشابه رژیمی جایگزین
کنید تا در مصرف  10قاشق چایخوری شکر صرفهجویی کرده
باشید .شکری که در نوشابه وجود دارد احساس سیری را از شما
میگیرد .در یک تحقیق دانشگاهی دو گروه از افراد که روزانه 450
کالری اضافه از نوشابه و آبنبات ژلهای دریافت میکردند با هم مقایسه
شدند .آنهایی که آبنبات میخوردند اشتهایشان را از دست داده و
بهطور ناخودآگاه کمتر سراغ تنقالت دیگر می رفتند؛ اما گروه دوم
احساس سیری نداشتند و باز هم به خوردن ادامه میدادند .جالب
است بدانید نتیجه تحقیق افزایش وزن  2کیلوگرمی گروه دوم طی
یک ماه بود.

آدامسنعناییتندبجوید

جویدن یک آدامس بدون قند با طعم تند و قوی یکی از روشهای
ساده ،کمهزینه و البته موثر در پیشگری از ناخنک زدن بیش از حد و
پرخوری کردن ناآگاهانه است.

ازقانون 20/80پیرویکنید

بعضی از ما انگار که در طول زمان شرطی شدیم و تا وقتی کف
بشقابمان را با یک تکه نان کوچک کامال تمیز نکرده و با خودمان
نگفتیم «آنقدر خوردم که نمیتوانم از جایم بلند شوم» قادر به دل
کندن از میز غذا نیستیم .ولی مرم اوکیناوا در جنوبیترین نقطه ژاپن
عادتی دارند که اسمش را «هارا هاچی بو» گذاشتند؛ یعنی همین
قانون  .20/80در این روش ساده فقط کافیست که  20درصد از
غذایی را که در بشقاب کشیدهاید کنار بگذارید و به نتیجه آن شک
نداشته باشید؛ چون تحقیقات در آمریکا نشان داده که این روش در
اغلب افراد موثر است.

وسواسخوبنیستامادربارهمیانوعدهبعدازشامچرا!

اغلب ما بعد از صرف شام سراغ تنقالت می رویم و در بیشتر
موارد آن چیزی که ما کارشناسان تغذیه آنرا «غذا خوردن بدون
فکر» می نامیم در این زمان اتفاق می افتد؛ یعنی وقتی که باالخره
بعد از یک روز پر کار روی مبل لم می دهیم و یک نفس عمیق
می کشیم و دستمان را سمت خوراکی های روی میز دراز می
کنیم .خوردن تنقالت جلوی تلویزیون یکی از ساده ترین راهها
برای این است که چندین کیلومتر از رژیم کاهش وزنتان دور
بیفتید .بنابراین بهتر است همزمان با آغاز رژیم فکری به حال
تنقالتی بکنید که معموال روی میز می چینید .جای خوراکیهای
چرب و شور را با میان وعده های کم کالری عوض کنید یا به
جای یک لیوان بستنی دلخواهتان نصف لیوان بخورید اما بدون
عذاب وجدان.

ازسندرمغذاخوردندر
شبچهمیدانید؟

جلوگیریازافزایشوزن
پسازجراحیچاقی

مستانه تابش ،کارشناس تغذیه و رژیم درمانی

تصور کنید که سه ،چهار سال از زمانی که
تحت جراحی چاقی قرار گرفتهاید گذشته
و احساس میکنید که کمکم کمر شلوار
برایتان تنگ میشود یا باید لباسهایی با
یکی ،دو سایز باالتر بخرید .چه اتفاقی در
حال وقوع است؟ چاقی مجدد؟! شاید هم
بهتازگی جراحی شدهاید و میخواهید بدانید
که باید چه سبکی را در زندگیتان دنبال
کنید تا کابوس چاقی دوباره سراغتان نیاید؛
ولی نمیدانید از کجا و چطور.

اگر عادت به ذره خواری دارید ،پیش از جراحی دنبال
راهیبرایدرمانشباشید

معموال وزن افرادی که عادت به ذرهخواری
دارند ،پس از انجام جراحی باریاتریک نسبت
به سایرین کمتر کاهش مییابد .مراجعه
به کارشناس تغذیه و کنار گذاشتن این
عادت پیش از اینکه زیر تیغ جراحی بروید،
روند کاهش وزن شما را پس از عمل بهبود
میبخشد.

پیشازجراحیتاحدامکانوزنکمکنید

شاخص توده بدنی ( )BMIیا همان نسبت
وزن به قد ،یکی از معیارهای تعیینکنندهای
است که نشان میدهد پس از عمل جراحی
چاقی چقدر وزن کم میکنید .نتیجه یک
مطالعه علمی در این زمینه حاکی از آن است
که طی  10سال پس از جراحی ،افرادی که
با شاخص توده بدنی  49-40تحت عمل
جراحی چاقی قرار میگیرند در مقایسه با
افرادی که BMIشان باالی  50است ،بهتر
وزن کم کرده و آنرا حفظ میکنند.

اعتیادخودبهموادمخدروالکلراترککنید

شاید برایتان جالب باشد که بدانید
سوءمصرف مواد و استفاده از نوشیدنیهای
الکلی بهطور بالقوه منجر به بروز عوارض
بعد از عمل و اضافه وزن پس از جراحی
میشود.

دستوراتپزشکتانراموبهمورعایتکنید

ممکن است این توصیه خیلی ساده بهنظر
برسد؛ اما معموال لزوم اجرای دستورات
پزشک در یک ،دو ،سه و چند سال پس
از عمل به مرور کمرنگتر میشود و نتیجه
آن میتواند اضافه وزن مجدد باشد .بهترین
پزشکان آنهایی هستند که پس از جراحی
چاقی هم ارتباط مداوم خود را با شما حفظ
میکنند و برای چند ماه و چند سال پس از
جراحی نیز برنامه دارند.

دربرنامههایکاهشوزنگروهیشرکتکنید

نتیجه یکی از مطالعات در این خصوص
نشان داده است شاخص توده بدنی آنهایی
که پس از جراحی در برنامههای کاهش وزن
گروهی شرکت میکنند نسبت به دیگران،
 10درصد پایینتر میآید.

افزایشاشتهاوهوسهایناگهانیخودراپساز
جراحی،بایکمتخصصدرمیانبگذارید

اگر چندین ماه بعد از عمل دچار هوسهای
ناگهانی ،میل شدید و غیرقابل کنترل به
یک خوراکی خاص و ...شدهاید ،حتما این
مساله را با کارشناس تغذیه یا پزشکتان در
میان بگذارید و اصال احساس خجالت نکنید؛
چون کسانی که این موضوع را به هر دلیل
پنهان میکنند ،ریسک بیشتری برای اضافه
وزن پس از جراحی دارند؛ چرا که احتمال
بیشتری دارد به سمت عادتهای غذایی
نادرست خود بازگردند.

بهویزیتهایمشاورهتغذیهادامهدهید

بنابر اطالعات موجود نتیجه کاهش وزن
افرادی که پس از عمل بهطور مداوم با
کارشناس تغذیهای که از سوی جراح به آنها
معرفی شده ،در تماس هستند در مقایسه با
دیگران بهتر و دیرپاتر است .درواقع مشاوره
تغذیه و ورزش درمانی پس از جراحی کلید
کاهش وزن و جلوگیری از باالرفتن آن پس
از جراحی است.

بعد از یک روز کاری
خسته و کالفه و به
منزل رسیدهاید ،ترافیک
امانتان را بریده ،تلفن همراهتان
پشت سر هم زنگ میخورد،
تقویم کاری روی میز نشان
میدهد که برای تمام کردن
گزارشتان فقط این آخر هفته را
فرصت دارید و کلی برگه از روی
میز دهنکجی میکنند .در این
شرایط اصال تعجب نکنید اگر
نصف شب شما را داخل یخچال
پیدا کردند!
خیلی از افراد چاق دچار عادت
شب گردی و گریز زدن به یخچال
و کابینتهای خانه هستند و
برایشان مهم نیست که چه چیزی
و چه قدر میخورند .همین که
یک خوراکی (در اغلب موارد
شیرین) توی دهانشان باشد و
چند دقیقه آن را بجوند ،مزهمزه
کنند و قورت بدهند برایشان کافی
است تا آرام شوند .این وضعیت
احتماال مربوط به سندرومی به نام
غذاخوردن در شب است که اغلب
ناشی از وضعیت روانی و سطح
استرس فرد در طول روز است.
اگر دچار این سندروم هستید،
خودتان را سرزنش نکنید؛
این حالت در بیشتر مواقع به
ناخواسته و ناآگاهانه آغاز میشود
و فرد مبتال گاهی حتی بهخاطر
نمیآورد که در طول شب سر
یخچال رفته و چیزی خورده
است .سندرم غذاخوردن در شب
معموالً بعد از غروب آفتاب شروع
میشود و تا وقتی بیدار هستی،
شما را وادار به ذرهخواری میکند.
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عواملروانشناختی

چگونهآدمراچاقمیکنند؟
از بی ارادگی
تا یادگیری؛
کدام عامل در روان
شما هم وجود
دارد؟

دکتر ندا نظربلند ،روانشناس

در توصیف علل چاقی دالیل بسیاری مطرح است.
در این میان عوامل ژنتیکی ،اختالالت فیزیولوژیکی
مرتبط با متابولیسم ،عوامل رفتاری نظیر پرخوری و
عوامل روانشناختی بیش از همه مورد توجه
قرار می گیرند .چنین به نظر می رسد که رویکردهای چندبعدی
در توجیه علل چاقی بیشترین پذیرش را بین متخصصین کسب
کردهاند .بر این اساس عوامل ژنتیکی ممکن است زمینه ای را مهیا
کنند که با مشکالت فیزیولوژیکی و روانشناختی در تعامل قرار
می گیرند و درنهایت باعث بروز چاقی میشوند.
بیشک رابطه تنگاتنگ جسم و روان در بروز و تداوم چاقی ،نقشی
غیرقابل اغماض دارد .مطالعات مختلف نشان میدهند که عوامل
روانشناختی بسیاری در ایجاد چاقی و تداوم آن نقش موثر دارند .از
سوی دیگر ،تجربه چاقی نیز منجر به ایجاد احساسات نامطلوب و
مشکالت روانشناختی در افراد خواهد شد .در اینجا قصد داریم به
برخی از عوامل غیرفیزیولوژیکی ایجادکننده و تداومبخش چاقی اشاره
کنیم که شامل عوامل روانشناختی ،اجتماعی و فرهنگی هستند.

.1عواملروانشناختیایجادکنندهوتداومبخشچاقی
یادگیری مشاهدهای :انسانها عادتهای غذا خوردن خود را مانند سایر

مهارتها ،از زمان کودکی میآموزند .اینکه نوزاد یاد میگیرد به
محض احساس ناراحتی و گریه کردن ،خوردن شیر مادر پایانی بر
تمام ناراحتیهای اوست ،زمینهساز یادگیری این نکته غیرقابلانکار
است که «خوردن تنشها را کاهش میدهد» .سپس در سالهای بعد
و در کودکی نیز والدین به تقویت شدن این یادگیری دامن میزنند.
به عنوان مثال وقتی که کودک زخمی میشود ،ناراحت است ،بیمار
است و ...برای خوشحال کردنش به او نوعی خوراکی میدهند.
بدین ترتیب او یاد میگیرد که لذت خوردن پایانی برای بسیاری
از دشواریها است .مشکل آنجایی به وجود میآید که از این نکته
آموختهشده ،در بزرگسالی به عنوان راهکار نادرستی جهت مقابله با
تنشها و استرسهای زندگی استفاده گردد.
از طرف دیگر ،بخش عمده عادات غذا خوردن ،از طریق آموزش یا
یادگیری مشاهدهای ،از فرهنگ و تربیت یاد گرفته میشود .والدین
معموالً به فرزند خود میآموزند که بایستی تمام محتوای بشقاب خود
را تمام کند یا کودک مشاهده میکند که دیگران حتی اگر تشنه
نباشند ،تا انتهای بطری نوشابه خود را مینوشند که هدر نرود؛ در
اینجا کودک میآموزد که بدون توجه به عامل میزان گرسنگی و سیر
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شدن ،تنها مالک اتمام خوردن ،تمام شدن غذای موجود (بشقاب
غذا ،ساندویچ ،نوشابه ،تنقالت و )...است .دائمی شدن این روند ،حتی
در همان سالهای کودکی منتهی به چاقی میشود.

حاالتعاطفیوهیجانی:

پژوهشها نشان میدهند که هرگونه برانگیختگی و فعال شدن
هیجانی ،مصرف غذای افراد چاق را افزایش میدهد .این فعالشدگی
هیجانی ممکن است شامل هیجانهایی نظیر اضطراب ،خشم ،درد،
اندوه ،احساس تنهایی ،عصبانیت و حتی شادی باشد .افراد برای
مقابله با تنشهای خود ،راهکارهای متفاوتی را بر میگزینند .برخی از
این راهکارها ممکن است نادرست باشند و حتی به اطرافیان و محیط
آسیب برسانند؛ به عنوان مثال فردی که در اثر عصبانیت و خشم
فریاد میزند ،ناسزا میگوید ،اشیاء دور و برش را در هم میکوبد یا به
صورت فیزیکی با دیگران درگیر میشود ،در همه این شرایط آسیب
ناشی از خشم وی ،دیگران را نیز تحتتأثیر قرار میدهد .با این حال
معموالً افراد چاق ،در شرایط هیجانی مشابه ،به افزایش مصرف غذا
مبادرت میورزند که انتخاب این راهکار ،بیش از هر کس دیگری
خود آنها را متوجه آسیب میکند.
استرس :استرس جزو جداییناپذیر زندگی همه ما انسانهاست .افراد
چاق ،به دلیل نداشتن مهارت کافی برای استفاده از راهکارهای مقابله
با استرس ،در شرایط مواجه شدن با عوامل استرسزا ،به خوردن
روی میآورند« .خوردن» به چند دلیل باعث کاهش تنش ناشی از
استرسها میشود:
 لذت ایجاد شده پس از خوردن ،جایگزین تنش ایجاد شده ازاسترس میشود.
 خوردن ،به عنوان یک راهکار تسلیدهنده و تخلیهکننده انرژیناشی از تنش ،آرامش موقتی به همراه میآورد (درست مثل آرامشی
که ناشی از گریه کردن هنگام ناراحتی است).
نداشتن «خودتنظیمی» در رفتار :اغلب افراد چاق ،فاقد مهارتهای
خودتنظیمی در رفتارهای مرتبط با خوردن هستند .نداشتن
خودتنظیمی ،در واقع عدم خویشتنداری در کنترل خوردن
است .یعنی افراد نمیتوانند به وسوسههای خود مبنی بر خوردن
غلبه کنند و به آنها «نه» بگویند .این افراد معموال اسیر چنین
وسوسههایی میشوند و به تعبیر خودشان دچار «بیارادگی»
هستند.

ابتال به اختالالت روانشناختی و روانپزشکی :برخی از انواع اختالالت که ریشه روانی
دارند ممکن است عامل ایجادکننده چاقی یا حداقل عاملی برای مصرف
بیش از حد غذا باشند .برای مثال ،گاهی پرخوری به عنوان یک عالمت ناشی
از افسردگی در نظر گرفته میشود یا اختالالت خوردن مثل «بولیمیا» و
«خوردن افراطی» از جمله اختالالت روانپزشکی هستند که با چاقی مفرط
همراهند .گاهی نیز برخی مشکالت روانشناختی مثل اعتماد به نفس اندک،
خودپنداره ضعیف ،احساس عدم کنترل ،ناامیدی و یأس زمینهساز بروز چاقی
میشوند.
باورهای نادرست و تصورات ذهنی نسبت به چاقی :گاهی همین تصورات فرد از چاقی
به عنوان عاملی تأثیرگذار در تداوم چاقی قابلتوجه است .اینکه فرد تصور
میکند چاقی اختاللی است که هرگز رفعشدنی نخواهد بود ،یا مشاهده
تجربیات مکرر ناموفق فرد و اطرافیانش جهت کاهش وزن ،او را نسبت به
درمان و کنترل چاقی مأیوس میکند .در چنین شرایطی فرد ناامید ،با پذیرش
چاقی به عنوان یک واقعیت تغییرناپذیر ،با خود فکر میکند که نباید رنج و
سختی گرسنگی را به جان بخرد ،چون این کار هیچ فایدهای برایش ندارد.

دکتر «باقر الریجانی» ،رئیس
پژوهشگاه علوم غدد و متابولیسم
دانشگاه علوم پزشکی تهران سال
گذشته در حاشیه سمینار چاقی
اعالم کرده بود که از هر 100
ایرانی  60نفرشان هر سال ،بابت
چاقی و عوارض ناشی از آن از دنیا
میروند .آمار نگرانکنندهایست و
ترسناکتر اینکه آمار چاقی روز به
روز در حال افزایش است.
«سعیده شاهمحمدی» هم یکی از
همین افراد بود؛ خانمی در دهه سوم
زندگی که وزنش از دوران نوجوانی
کمکم باال رفته و باالخره پس از
ازدواج و بارداری به  130کیلوگرم
رسیده بود .او که روشهای زیادی
را برای الغر شدن امتحان کرده بود،
این بار دست روی گزینه جراحی
گذاشت و در سال  1392به اتاق عمل رفت تا الغر شدن
را به شیوه تهاجمی امتحان کند .سعیده طی  4سال حدود
 50کیلوگرم وزن اضافه میکند و در نوزده سالگی به 93
کیلوگرم وزن میرسد .او حس نوزده سالگی و مواجهاش
با این چاقی را وحشتناکترین حسی میداند که یک نفر
ممکن است در طول عمرش تجربه کند.

بعد از عمل

پاسخدهی به نشانههای غذا :پژوهشها نشان دادهاند که افراد چاق ،بیش از سایر
افراد به نشانههای بیرونی غذا (مثل رنگ ،تزئین ،بو ،طعم و )...حساسیت دارند
و تحریک به خوردن میشوند؛ اما به نشانههای درونی خود (مثل نشانههای
گوارشی نظیر پیامهای سیری از معده و رودهها) حساسیت کمتری نشان
میدهند .همین امر باعث میشود که ما در افراد چاق شاهد «گرسنگی
روانی» باشیم .یعنی علیرغم اینکه نیاز فیزیولوژیکی برای خوردن غذا وجود
ندارد ،پیامهای روانشناختی و نشانههای بیرونی (مثل دیدن منظره خوردنیها
در تابلوی مغازهها یا فیلمهای تبلیغاتی و )...باعث میشوند که فرد تمایل به
خوردن داشته باشد.

خانمیکهتحتجراحیبایپس
قرارگرفتو 60کیلووزنکمکرد

قبل از عمل

شخصیتمستعدبهچاقی:مطالعات روانشناختی نشان میدهند که برخی از انواع
شخصیتها برای ابتال به چاقی ،استعداد بیشتری دارند .تیپهای شخصیتی
تکانشی  .شخصیتهای وابسته از آن جمله هستند.

نتیجه آزمایش را که دیدم نزدیک بود سکته کنم

ب)عواملاجتماعیوفرهنگی

عالوهبر عوامل روانشناختی ذکرشده ،عوامل فرهنگی و اجتماعی بسیاری
وجود دارند که در بروز و تداوم چاقی تاثیرگذار هستند و با عوامل
روانشناختی ارتباط تنگاتنگی دارند .برای مثال ،سبک و عادات غذا
خوردن ،تعداد وعدههای غذایی روزانه ،حجم غذای مصرفی در هر وعده،
تنوع غذایی ،ترکیبات غذایی ،شیوه پخت و پز و ...که در فرهنگهای
مختلف با جغرافیای مختلف ،متفاوت است ،بر ابتالی افراد به چاقی
تأثیر مستقیم دارند .عالوه بر این ،در برخی فرهنگها ،چاقی به عنوان
یک ارزش تحسین میشود و نشاندهنده سالمت یا تمول و رفاه است.
در بسیاری از فرهنگها نیز «خوردن» بهانهای برای قرارهای اجتماعی،
مهمانیها ،دور هم جمع شدن ،پیکنیک و تفریح و در واقع جزو
جداییناپذیر آنهاست .در همه این شرایط لذت تفریح و با دیگران بودن،
با لذت خوردن توأم شده و این دو به عنوان دو یار جدانشدنی ،یکدیگر را
تداعی میکنند.
استفاده از راهکارهای روانشناختی و فنون رواندرمانی با در نظر گرفتن
مجموعه عوامل روانشناختی ،اجتماعی و فرهنگی موثر در چاقی ،افراد را قادر
میسازد تا علل روانشناختی موثر در افزایش وزن خود را شناسایی کرده ،با
استفاده از فنون مختلف ،باورها و احساسات نادرست خود را اصالح نمایند
و رفتارهای مناسب را جایگزین آنها کنند یا در صورت ابتال به اختالالت
روانشناختی ،با درمان مشکالت ،گامی موثر در راستای کاهش وزن خود
بردارند.

اغلب افراد خانواده مادری خانم شاه محمدی به
دیابت مبتال هستند و ترس ابتال به این بیماری یکی
از نگرانیهای جدی او در تمام این سالها بوده است.
با این حال او نتوانست در دوران جوانی جلوی اضافه
وزنش را بگیرد تا اینکه پیش از جراحی چاقی وقتی
نتیجه آزمایش خونش را میگیرد ،به قول خودش تا مرز
سکته پیش میرود.
 7سال طول کشید تا تصمیم بگیرم زیر تیغ بروم

او میگوید 23« :ساله که بودم یکی از دوستانم تحت
جراحی چاقی قرار گرفت و وقتی او را دیدم با خودم
فکرکردم من هم همین روش را انتخاب کنم؛ ولی تقریبا
 7سال طول کشید تا تصمیم قطعی بگیرم .در این
مدت هر جا که چیزی درباره جراحی چاقی میشنیدم،
پیگیری میکردم .اگر متوجه میشدم کسی جراحی
شده ،سراغش میرفتم و درباره جزییات کار میپرسیدم.
حسابی تحقیق کردم تا باالخره به این نتیجه رسیدم که
جراحی بایپس تنها راه حل برای من است.
حاال حدود یک سال از عمل سعیده شاه محمدی
میگذرد و او این روزها  67کیلو بیشتر وزن ندارد و به
قول خودش دنیا آبی آبی است.
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اگر ورزش
بهصورتروزانه
انجامنشود

ورزشبعدازجراحیچاقی

دکتر علیرضا حسننژاد ،متخصص پزشکی ورزش
منبع:

American college of sport medicine

وقتی جراحی چاقی انجام میشود ،بدن از
دست دادن وزن را آغاز میکند؛ چون میزان
کالری دریافتی از میزانی که نیاز دارد ،بسیار
کمتر است .در این حالت ،بدن برای تأمین
انرژی الزم ،بافتهای چربی و عضالنی
خود را میسوزاند؛ ولی قبل از چربی ،سراغ
عضالتی میرود که فعال نیستند و کار
نمیکنند .پس طبیعی است که اگر ورزش
بهصورت روزانه انجام نشود ،بدن از عضالت
بهعنوان منبع انرژی استفادهکند و کمکم،
حجم و قدرت عضالت خود را از دست بدهد.

فایدههایورزشپسازجراحیچاقی

تمرینات ورزشی منظم و فعالیت فیزیکی
بعد از جراحی چاقی ،اهمیت زیادی دارند.
البد میپرسید چرا؟ تحقیقات نشان
میدهد که ورزش منظم یکی از راههای
بسیار مناسب برای حفظ کاهش وزن در
طوالنیمدت است؛ اما اگر به دالیل بیشتری
احتیاج دارید ،باید بدانید که ورزش:
 .1متابولیسم بدن را افزایش میدهد؛
 .2عملکرد قلب و ریهها را بهبود میبخشد؛
 .3استرس را کم میکند؛
 .4اعتمادبهنفس را افزایش میدهد؛
 .5توانایی فرد را برای انجام کارهای روزانه
از قبیل خرید ،انجام کارهای شخصی ،باال
رفتن از پلهها و ...افزایش میدهد.

ازکیشروعکنیم؟

برنامه ورزشی بیمار بعد از عمل جراحی در
بیمارستان شروع میشود .تیم مراقبت باید
به او کمک کند تا چندین نوبت در روز راه
برود و این ،آغاز برنامه ورزشی است.
برنامه ورزشی بیمار را آرام شروع کنید.
جلسات ورزشی باید کوتاه و دو تا سه مرتبه
در روز باشد و بعد از دو هفته ،میزان ورزش
او را تا جایی که تحمل دارد ،افزایش دهید.
سعی کنید بیمارتان ۳۰تا  ۴۵دقیقه در روز
فعالیت داشته باشد .اگر راه رفتن برایش
مشکل است ،فیلمهای ورزشی در اختیارش
قرار دهید که مطابق سطح آمادگی بدنی
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اوست یا توصیه کنید در باشگاه ورزشی ،از
ماشینهای هوازی مثل دوچرخه یا اسکی
فضایی استفاده کند.
بیشترین میزان کاهش وزن در افرادی که
تحت عمل جراحی چاقی قرار گرفتهاند،
در شش تا  12ماه اول پس از جراحی رخ
میدهد و بعد از آن ،شیب کاهش وزن
ُکند میشود .شروع زودهنگام ورزش بعد از
جراحی در کاهش دوره نقاهت پس از عمل،
پیشگیری از یبوست ،جلوگیری از لخته
شدن خون در پا ،آمبولی ریوی و بهبود
کیفیت زندگی افراد اهمیت دارد.

تمریناتقدرتیدربرنامهورزشیپسازجراحی

زمانی که بیمار دیگر محدودیتی برای بلند
کردن اجسام ندارد (حدود هفته شش تا
هشت بعد از عمل) ،میتوانید ورزشهای
قدرتی را برای او شروع کنید که این کار
برای حفظ عضالت بیمار ضروری است.

تمریناتقدرتی:

 .۱کمک میکنند که شکل بدن بهتر شود؛
 .۲عضالت را سفت میکنند؛
 .۳قدرت فرد را برای انجام کارها افزایش
میدهند؛
 .۴از استخوانها محافظت میکنند؛
 .۵پایداری مفاصل را بیشتر میکنند؛
 .۶االستیسیتی پوست را افزایش میدهند؛
 .۷عملکرد سیستم ایمنی را بهبود
میبخشند؛
 .۸وضعیت روحی را بهبود میدهند؛
 .۹بازده مغز را افزایش میدهند.
در تمرینات قدرتی ،از دمبل و باندهای
کشی و ماشینهای ورزشی استفاده میشود.
مرکز پزشکی ورزشی آمریکا توصیه میکند
که ورزشهای قدرتی ،دو بار در هفته انجام
شود .یک گروه عضالنی (مث ً
ال جلوی بازو)
نباید دو روز متوالی تمرین داده شود و
عضالت نیاز دارند که تا  48ساعت استراحت
کنند .درضمن ،قبل از شروع تمرینات
قدرتی ،اطمینان حاصل کنید که فرد
حرکات را بهدرستی انجام میدهد.

ورود آسان ورزش و
فعالیتفیزیکیبهزندگی
برای شروع ورزش باید یاد بگیریم که
چگونه فعالیت فیزیکی مناسب خود را وارد
زندگی پرمشغله امروزیمان کنیم .برای
رسیدن به این هدف ،تغییرات کوچک
میتوانند نتیجه بزرگی را رقم بزنند .ورزش
باید بهعنوان عادتی خوب تعریف شود ،نه
کاری طاقتفرسا.
 10دقیقه بعد از هر وعده ،راه بروید
از نظر افراد پرمشغله 30 ،دقیقه ورزش
روزانه ،انجامنشدنی است؛ اما اغلب میتوانند
بین کارهایشان 10 ،دقیقه وقت پیدا کنند.
به همین خاطر است که توصیه میکنیم
 10دقیقه بعد از هر وعده غذایی راه بروند.
به این ترتیب ،احساس بهتری داشته ،کمتر
غذا میخورند و بدون هیچ امکانات خاصی
ورزش میکنند.
زودتر از خواب بیدار شوید
اگر فقط  30دقیقه زودتر بیدار شوید ،بهقدر
کافی وقت دارید تا پیادهروی تند یا یوگا
یا حتی ورزشهای سریع را با استفاده از
سیدیهای آموزشی انجام دهید .خیلیها
پس از انجام این کار میفهمند که نهتنها
آن نیمساعت را از دست ندادهاند ،بلکه چون
روزشان را با ورزش شروع کردهاند ،تا آخر
شب ،شاداب هستند.
فعال باشید
از پلهها باال بروید ،ماشین خود را کمی
دورتر از محل کار پارک کنید ،بهجای اینکه
تلفنی با همکارتان صحبت کنید ،به اتاقش
بروید و...
ورزش را مقدم بر کار بدانید
اگر بخواهیم صبر کنیم تا زمانی برای
ورزش پیدا کنیم ،هرگز ورزش نخواهیم
کرد .پس ،به تقویم نگاه کنید و برای این
هفته و زمانهایی که میخواهید به خودتان
اختصاص دهید ،برنامهریزی کنید.
هیچکس کامل نیست
دوباره این جمله را بخوانید« :هیچکس
کامل نیست ».یک رو ِز بد برای همه پیش
میآید؛ ولی مطمئن شوید که آن روز بد ،به
ماه بد یا سال بد تبدیل نمیشود .متأسفانه،
اغلب آدمها فکر میکنند اگر آنها یک
روز بد یا هفته بد داشته باشند ،شکست
خوردهاند و معموالً ورزش را رها میکنند.

دکتر امیر قاسملوئی
در چهار گوشه دنیا تحقیقات وسیعی در زمینه چاقی و اضافه وزن،
جراحیهای چاقی و همه حواشی مربوط به آن در جریان است و هر روز
اخبار تازهای از یک دستاورد جدد ،روش درمانی نوین یا ساخت یک داروی
تازه به گوش میرسد .در این شماره از ماهنامه کلینیک درمان چاقی ،نگاهی
به تازهترین خبرهای این حوزه میاندازیم.

تغییراتقلبیبیمارانچاقمبتالبهدیابتپسازجراحیچاقی

جراحی چاقی یک ابزار ارزشمند برای کنترل متابولیک در بیماران چاق
مبتال به دیابت است .هدف از انجام مطالعه تعیین میزان تغییرات قلبی ،وزن
و متابولیسم کربوهیدراتها و لیپیدها در بیماران دیابتیک چاق ،طی  4سال
اول پس از جراحی چاقی است .این مطالعه گذشتهنگر با شرکت  104بیمار
( 71خانم با متوسط سنی  53سال و میانگین شاخص توده بدنی ،)46.8
مبتال به دیابت نوع( 2به طور متوسط بیماران از سه سال پیش دچار دیابت
شده بودند) انجام شد .همه این افراد تحت عمل بایپس الپاروسکوپیک
پروگزیمال معده قرار گرفتند.قندخون و غلظت هموگلوبین گلیکوزیله
در طول یک تا سه ماه اول پس از عمل ،کاهش یافت .با توجه به مطالعه
انجامشده و نتایج آن ،این اجازه به  80درصد از بیماران داده شد که درمان
دیابت را قطع کنند .در این بیماران میزان شاخص توده بدنی ،مدت زمان
ابتال به دیابت یا نوع درمان قبلی ،تاثیری در روند درمان نداشت
وزن بیماران در طول  15تا  24ماه اول پس از جراحی کاهش یافت و
پس از آن کمی افزایش پیدا کرد .سطح کلسترول تام ،تریگلیسیرید و
لیپوپروتئین با چگالی کم ( )LDLبهطور قابلتوجهی در افراد تحتمطالعه
کاهش یافت و هدفهای مورد انتظار پس از  12ماه در  80درصد از بیماران
بدست آمد .همچنین ارتباطی بین این کاهشها و از دست دادن وزن پیدا
شد .به طور مشابه ،غلظت لیپوپروتئین با چگالی باال ( )HDLتا  12ماه پس
از جراحی کاهش یافته است .اگر چه غلظتش پس از  24ماه اندکی افزایش
داشته ،مقدار هدف و پیش بینی شده لیپوپروتئین با چگالی باال در  24ماه
بعد از مداخله در  ٪85از بیماران به دست آمد.
درمان جراحی برای بیمارانی که هم چاق و هم مبتال به دیابت هستند ،موثر
توساز بدن کمک میکند .عالوهبراین در کاهش
است و به کنترل سوخ 
ریسک ابتال به بیماریهای قلبی و عروقی نیز نقش دارد.
Modification of cardiometabolic profile in obese diabetic patients after bariatric
surgery: changes in cardiovascular risk

کمبودموادغذاییدربیمارانچاقیکهتحتجراحیباریاتریکقرارگرفتهاند

کمبودهای تغذیهای پس از جراحی چاقی نسبتاً رایجند؛ اما مطالعات اندکی
در خصوص کمبودهای پیش از عمل جراحی انجام شده است .هدف از
این مطالعه بررسی کمبود برخی از ویتامینها ،مواد مغذی و نشانگرهای
تغذیهای و عوامل آنها در بیماران مبتال به چاقی با توجه به جراحی چاقی
بوده است.در این مطالعه مقطعی ،سطح قندخون ناشتا ،انسولین ،چربی،
ویتامین دی ،هورمون پاروتیروئید ،هورمون تحریککننده تیروئید ،کلسیم،
فسفر ،آهن ،منیزیم ،آلبومین ،تستهای عملکردی کبد ،فریتین ،فوالت،
ویتامین  ،Aویتامین  ،B12روی ،سلنیوم ،در  267بیمار قفقازی (74.2
درصد زنان در سنین  40.5 -/+12.6سال) پیش از جراحی چاقی مورد
بررسی قرار گرفت .نتایج بهدستآمده نشاندهنده  67.9کمبود ویتامین دی،
 35.4درصد منیزیم 21.6 ،درصد فسفات 18.8 ،درصد آهن 16.9 ،درصد
ویتامین  Aبود که کمبود زیادی محسوب میشود .کمبود همزمان چند ماده
مغذی نیز نسبتاً شایع بود بهطوریکه  12.1 ،28.5و  6.3درصد از مردم به
ترتیب دچار کمبود دو ،سه و چهار ویتامین یا ماده معدنی بودند .همچنین
این مطالعه نشان داد که کمبود ویتامین  ،Dفسفر ،منیزیم و ویتامین  Aدر
همه سنین شایع است.
شاخص توده بدنی باال و قندخون ناشتای افزایشیافته ،خطر ابتال به کمبود
مواد مغذی بهویژه ویتامین  Dرا باال میبرد ،بنابراین غربالگری قبل از عمل
و اصالح کمبود احتمالی در متقاضیان جراحی توصیه میشود.
Nutrient deficiencies in patients with obesity considering bariatric surgery: a crosssectional study
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دیابتنوعدووبیماریهایقلبیوعروقی:پسازاین،منتظرچهچیزهاییباشیم؟

گومیر بیماران مبتال به دیابت
بیماریهای قلبی و عروقی علت اصلی مر 
نوع 2است و اصالح عوامل خطر قلبی و عروقی از طریق مداخله در شیوه
زندگی و درمان دارویی ،راهکاری برای مقابله با این خطر محسوب میشود.
این مطالعه بر پیشرفتهای اخیر در درمان ریسکفاکتورهای بیماریهای
قلبی عروقی از جمله اختالالت خواب ،وضعیتاجتماعی -اقتصادی ،استرس
مزمن و اختالالت روانی در وضعیت قلبی -عروقی افراد دیابتی متمرکز است.
نقش چاقی بهعنوان یکی از عوامل موثر بر بیماریهای قلبی و عروقی
قابلتوجه است و بهتازگی ،آزمایشهای زیادی در رابطه با تاثیر شیوه زندگی
و مداخالت جراحی (به عنوان مثال عمل بایپس معده) بر بیماریهای قلبی
و عروقی افراد چاق یا دارای اضافهوزن انجام شده است.
تغییر در سبک زندگی از جمله پیروی از رژیم غذایی کمکالری و ورزش،
ریسکفاکتورهای بیماریهای قلبی و عروقی افراد را کاهش میدهد؛ اما
باعث کاهش رخداد حوادث قلبی عروقی در درازمدت نمیشود .جراحی
چاقی در کاهش ریسک فاکتورهای قلبی و عروقی و حوادث قلبی و
عروقی در بلندمدت مفید است .کمبود خواب ،کیفیت نامطلوب خواب و
آپنه انسدادی (قطع تنفس در خواب) منجر به افزایش احتمال بیماریهای
قلبی عروقی میشود و اصالح این ریسکفاکتورها ضروری است .در نهایت،
وضعیت اجتماعی و اقتصادی و استرسهای روانی مزمن نیز بهطور مستقل
باعث افزایش ریسک ابتال به بیماریهای قلبی و عروقی میشود.
به طور خالصه بیماریهای قلبی عروقی ،ریسک ابتال به دیابت نوع 2را
افزایش میدهد و برای کاهش این ریسکفاکتور مهم در افرادی که دچار
اضافهوزن یا چاقی هستند ،جراحیهای باریاتریک توصیه میشود.
?Type 2 diabetes and cardiovascular disease: what next
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اخبار
سالمت

درچهارگوشهدنیا،تحقیقاتوسیعی
درزمینهسالمتوبیماریوهمهحواشی
مربوط به آن در جریان است و هر روز
اخبارتازهایازدستاوردیجدیدیاروش
درمانی و دارویی تازه به گوش میرسد .در
اینشماره،بخشیازتازهترینخبرهارابا
هممرورمیکنیم.

که بدن جنس ماده به  DDTتأثیرپذیرتر
است و درنتیجه ،جنس ماده بیشتر در خطر
بیماریهای متابولیک ناشی از  DDTقرار
دارد.

مکملهایغذاییکاهشوزن،
کبد را از کار میاندازد

طول روز میوه و سبزی کافی بخورد ،بلکه
باید فعالیت کافی داشته باشد و سیگار نکشد
و الکل نیز ننوشد.

آفتکش DDTچاقیو
دیابتمیآورد

وقتیرمزجاودانگیدرمیوهو
سبزیمخفیمیشود

همه ما میدانیم که مصرف انواع میوه و
سبزی و تأمین ویتامینها و امالح الزم برای
بدن میتواند به سالمتی کمک کند؛ اما بد
نیست بدانید که متخصصان میگویند مصرف
پنج واحد میوه و سبزی در طول روز میتواند
مرگ ناشی از هر علتی ،خصوصاً مرگ ناشی
از بیماریهای قلبیعروقی را کاهشدهد؛
البته آنها میگویند که اگر فرد بیش از پنج
واحد میوه و سبزی در روز مصرف کند ،فواید
بیشتری در انتظارش خواهد بود.
محققان آمریکایی و چینی با بررسی
833هزار و  234نفر و 56هزار و 423
مرگ دریافتند که مصرف میوه و سبزی،
خطر مرگ ناشی از انواع بیماریها ،خصوصاً
بیماریهای قلبی را بهطور شایان توجه
و معناداری کاهش میدهد؛ البته درباره
بیماریهایی نظیر سرطان ،فرد نهتنها باید در
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تحقیقات انجامشده روی موشهای باردار
نشان داده که قرار گرفتن در معرض
آفتکش  ،DDTدر درازمدت ،موشهای
ماده را مستعد ابتال به چاقی کرده و منجر
به افزایش سطح قند و چربی خون میشود.
مصرف آفتکش  DDTدر سال  1970در
ایاالت متحده آمریکا ممنوع اعالم شد؛ اما
این آفتکش همچنان در هند و آفریقای
جنوبی برای مقابله با ماالریا استفاده میشود.
دانشمندان به موشهای تحت آزمایش
همان اندازه  DDTدادند که انسانهای ساکن
مناطق ماالریاخیز در معرض آن قرار دارند.
این محققان دریافتند که  DDTسبب کاهش
متابولیسم قبل از تولد و پایین آمدن ظرفیت
تحمل دمای سرد و همچنین کم شدن
توانایی موش در تولید گرما میشود.
دانشمندان با تأکید بر اینکه پستانداران
باید بتوانند دمای بدن خود را تنطیم کنند،
میگویند که ورود  DDTبه بدن ،توانایی
بدن برای تنظیم دمای خود را کاهش
میدهد .این محققان همچنین معتقدند

خانم  35سالهای برای رسیدن به وزن
مطلوب خود ،به استفاده از مکملهای
کاهش وزن روی آورده بود .او دچار نارسایی
کبدی شده و برای درمان به پیوند کبد نیاز
پیدا کرده است .این بیمار که در طول دو
روز ،تنها سه قرص کنترل اشتها و انرژیزا
را مصرف کرده بود ،بعد از دو هفته زردی
گرفت و در هفته سوم هم دچار تورم پا و
تجمع مایع در حفره شکمی شد .پزشکان
هشت هفته بعد اعالم کردند که کبد این
خانم نارساست و به پیوند نیاز دارد .هفته
بعد از پیوند ،بیمار مذکور در کمال صحت از
بیمارستان مرخص شد.
محققان میگویند که این خانم قبل از
پذیرش در بیمارستان ،مدت سه سال داروی
ضدافسردگی و ضدبارداری هم مصرف
میکرده است .هنوز مشخص نشده که
کدامیک از مواد موجود در این مکملها با
هم تداخل دارویی داشتهاند و نارسایی کبد
این خانم را پدید آوردهاند .محققان هشدار
میدهند که مردم مکملها را با دقت مصرف
کنند .از آنجا که مکملها بدون نیاز به نسخه
در دسترس مردم قرار میگیرند ،گاهی
ممکن است این تداخالت دارویی ،فرد را در
معرض خطرات جدی قرار دهد.

انسولیناستنشاقی؛داروی
جدیدیبرایافراددیابتی

مبتالیان به دیابت داروی جدیدی برای
کنترل قند خونشان در اختیار خواهند
داشت که به تزریق نیازی ندارد Afrezza .که
انسولین سریعاالثر است ،میتواند قبل از
غذا یا بعد از صرف غذا استفاده شود ،آن هم

بدون اینکه به تزریق نیازی باشد یا ناراحتی
در فرد ایجاد کند؛ البته این دارو نیاز بیمار به
انسولین تزریقی بلنداثر را برطرف نمیکند
و بیماران همچنان باید آن نوع از انسولین را
بهصورت تزریقی دریافت کنند.
از آنجایی که این دارو بهصورت استنشاقی
مصرف میشود ،بهسرعت جذب میشود و
از زمان مصرف تا بیشترین غلظت پالسمایی
آن ،حدود  15تا  ۲۰دقیقه طول میکشد؛
در صورتی که داروهای تزریقی قبلی باید
یک ساعت قبل از غذا تزریق شوند و به
زمانی زیادی برای شروع اثر خود نیاز دارند.
 Afrezzaبعد از مصرف هم بهسرعت و طی دو
تا سه ساعت اثر خود را از دست میدهد و
درواقع ،میتوان گفت که عملکردش در بدن
همچون پانکراس است.
نکته مهم درباره این دارو این است که
برخالف داروهای تزریقی که ممکن است
سبب افت شدید قند خون و هیپوگالیسمی
در فرد شوند ،این حالت را کمتر ایجاد کرده
و درمان کمخطرتری برای بیمار است.
همچنین این دارو باعث افزایش وزن کمتری
در افراد دیابتی میشود و از این جهت هم از
داروهای قبلی ،کمضررتر است.

ترکیباتگیاهیالغرییاحاوی
گردهگلمیتوانندبرای
سالمتمضرباشند

برخی از ترکیبات گیاهی الغری میتوانند
سالمت مصرفکننده را در معرض خطر
قرار دهند .این ترکیبات ممکن است حاوی
برخی مواد دارویی مانند سیبوترامین باشند
که در بروشور دارو اشارهای به آن نمیشود؛
اما درواقع ،همین ترکیب است که الغری
را برای فرد مصرفکننده به ارمغان میآورد
و البته میتواند باعث ایجاد بیماریهای
قلبی ،پرفشاری خون و مشکالت عصبی
در فرد شود .سیبوترامین بهدلیل افزایش
ریسک سکته قلبی و مشکالت سالمتی
برای بیماران ،در سال  2010از بازار دارویی
آمریکا جمعآوری شد؛ ولی همچنان برخی
شرکتهای داروسازی چینی ،بهصورت
مخفیانه و در قالب داروهایی گیاهی ،از آن
بهره میبرند .از دیگر موادی که بهعنوان
ملین و الغرکننده در این داروها استفاده
میشود ،میتوان به فنول فتالین اشاره کرد

که مادهای سرطانزاست.
ترکیبات گیاهی الغری اثری سریع در
کاهش وزن و کاهش اشتها ندارند و اگر افراد
با مصرف ترکیبی گیاهی ،اثرات سریع و
قوی مشاهده کردند ،باید به وجود ترکیبات
زیانبار در آن مشکوک شوند.

چاقهستید؟ 14سالزودتر
میمیرید

جوانهای قرن بیستویکمی دنبال کشف
اسرار مرگ میگردند؛ اما روزبهروز چاقتر
شده و یک قدم به نیستی نزدیکتر میشوند.
محققان مؤسسه ملی سرطان آمریکا ()NCI
میگویند که جوانان مبتال به چاقی درجه
سه یا چاقی شدید ،در معرض خطر مرگ
ناشی از سرطان ،بیماریهای قلبی ،سکته
مغزی ،دیابت و انواع بیماریهای کلیوی و
کبدی قراردارند و بهطور متوسط 14 ،سال
کمتر عمر میکنند .بیماری چاقی و خصوصاً
چاقی شدید ،در جوامع امروزی ،شیوع زیادی
دارد؛ بهطوریکه تنها در ایاالت متحده
آمریکا بیش از ششدرصد جمعیت بزرگسال
به چاقی درجه سه یا همان چاقی مرضی
مبتال هستند.دانشمندان در این مطالعه،
شرکتکنندگان را براساس نمایه توده بدنی
یا  BMIبه چند گروه تقسیم کردند :وزن
طبیعی ( ،)18/5-24/9اضافه وزن (-29/9
 ،)25/0چاقی درجه یک ( ،)30/0-34/9
چاقی درجه دو ( )35/0-39/9و چاقی درجه
سه ( 40و باالتر) .سپس با حذف افرادی که
سابقه بیماریهای خاص یا اعتیاد به انواع و
اقسام دخانیات را داشتند9 ،هزار و  500فرد
مبتال به چاقی درجه سه و 304هزار نفر با
وزن طبیعی را بررسی کردند و دریافتند که
خطر مرگ زودرس ،در جوانان با افزایش
 BMIتشدید میشود که علت عمده آن ابتال
به بیماریهای قلبی و سرطان و دیابت است.

برامیشکند!
نشستنیکهقل 

تا به حال فکر میکردیم که نداشتن فعالیت

بدنی است که میتواند منجر به بروز
بیماریهای قلبی شود؛ اما دکتر «جرت
بری» و همکاران آمریکاییاش با تحقیقات
تازه خود ،دنیا را از اشتباه درآورده و نشان
دادهاند که نهفقط بیتحرکی در معنای عام
آن ،بلکه نشستهای طوالنی هم میتواند
قلب ما را با مشکل مواجه کند .یافتههای
اخیر این دانشمندان نشان داده که دو ساعت
نشستن ،به همان اندازه برای قلب خطرناک
است که  20دقیقه ورزش به سالمت قلب و
عروق کمک میکند.
این تحقیق به بررسی ارتباط میزان ورزش و
تحرک و سکون فرد میپردازد؛ البته سکون
تنها بهمعنی خوابیدن نیست .فعالیتهایی
از قبیل پشت میز نشستن ،رانندگی کردن،
تماشای تلویزیون یا مطالعه پشت میز هم
جزو حالتهای سکون محسوب میشوند
و انسان را مستعد بیماریهای قلبیعروقی
میکنند.
محققان ضمن بررسی میزان تحرک افراد 12
تا  49سال ه بدون سابقه بیماری قلبی یا آسم
یا سکته مغزی و توجه به عواملی نظیر سن و
جنس و نمایه توده بدنی دریافتند که شش
ساعت سکون ،همانقدر خطرناک است که
یک ساعت ورزش برای سالمت قلب و عروق
فایده دارد.
دانشمندان توصیه میکنند که برای افزایش
میزان تحرک خود در طول روز ،سعی کنید
هنگام ناهار در محل کار خود کمی راه بروید،
بهجای آسانسور از پله استفاده کنید ،بهجای
صندلی روی توپهای تناسب اندام بنشینید
یا میزی مجهز به تردمیل برای خودتان تهیه
کنید.

برگزاریچهاردهمینکنگره
انجمنجراحاندرونبین
خاورمیانه

چهاردهمینکنگرهانجمنجراحاندرونبین
خاورمیانه و حوزه مدیترانه ( ) MMESAبهمدت
چهار روز در اوایل مهرماه  93در تفلیس
پایتختگرجستانبرگزارشد.شرکتکنندگان
که از کشورهای مختلف و همگی از
صاحبنظران جراحی درونبین و از جمله
جراحی چاقی و متابولیک بودند ،آخرین نتایج
بهدستآمده از تجربیات خود را ارائه کردند.
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در
مرکزدرمان
چاقیتهران
چهخبراست؟

مرکز درمان چاقی تهران یکی از اولین مراکز پیشگیری ،درمان و جراحی چاقی در ایران
است که با بهترین و باتجربهترین تیم پزشکی و پرسنل و کارشناسان آموزشدیده ،در همه
زمینههای چاقی فعالیت میکند که این امر حاصل سالها زحمت و تجربه و کار علمی
است .این مرکز با تجربهای بیش از یک دهه ،بهصورت تخصصی در زمینه درمان چاقی
بهخصوص جراحی چاقی براساس آخرین روشهای روز و تأییدشده دنیا ،با کیفیت مطلوب،
در حال خدمترسانی به مراجعان است.
این مرکز شامل بخشهای مختلف و مرتبط با هم است که مراجعان ،پس از اولین مراجعه،
طی بررسیهای انجامشده در هر بخش ،درنهایت به تجویز نهایی یعنی رژیم غذایی و
ورزش یا جراحی درمانی چاقی راهنمایی میشوند .خصوصیت منحصربهفرد دیگر در شیوه
نوین بینالمللی آن است که متخصصان بیماران را پس از دریافت درمان مناسب و سازگار
با شیوه زندگی و فیزیولوژی بدنی خود ،در فواصل استاندارد و ازپیشتعیینشده ،پیگیری
و مراقبت میکنند تا بهترین نتیجه درمانی برای مراجعهکننده حاصل شود .همچنین از
تعامل با بیماران و کسب تجربیات آنان برای بهبود کیفیت در خدمترسانی استفاده خواهد
شد تا بتوانیم شاهد عملکرد بهینه و باکیفیتتری باشیم.
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اولینمرکزرسمی
درمانچاقیدرایران
باپروتکلتعریفشدهدر
وزارتبهداشت،درمان
وآموزشپزشکی
جراحی

تیم جراحی ،قدیمیترین و اصلیترین بخش
یا به قولی ،هسته اصلی مرکز است و تمام
بخشهای ذکرشده در تالش هستند تا تمام
مسائل و تمهیدات را به کار گیرند تا تیم
جراحی بتوانند با باالترین کیفیت و در زمان
مناسب ،بیمار کاندید را تحت عمل جراحی
قرار دهند.

پزشکیورزشی

پزشکی ورزشی رشتهای نسبتاً جدید
است که بر پایه تأثیرات مفید ورزش و
فعالیت فیزیکی بر ارتقای سطح سالمت
شکل گرفته است .رسالت پزشکان
متخصص این رشته ،عالوهبر ارائه خدمات
تخصصی در حیطه ورزش حرفهای ،تجویز
مناسب ورزش در زمینه پیشگیری و
درمان بیماریهای مختلف است .در این
مرکز درمانی از روشهای علمی و بهروز
برای کاهش وزن استفاده میشود.
هدف از این مشاوره ،به کار بردن
راهکارهایی برای افزایش فعالیت
فیزیکی شماست تا کاهش وزن سریعتر
و ماندگارتری داشته باشید .یکی از
روشهای درمانی کمکی برای کاهش
وزن ،استفاده از طب سوزنی است.

غدددرونریز

پزشکان متخصص ما در این بخش ،شما را
از نظر سالمت و کارکرد سیستم درونریز
و هورمونی ارزیابی کرده و وضعیت و علت
افزایش وزن شما را بررسی میکنند؛ سپس
راهکارهای مناسب کاهش وزن همچون
رژیم غذایی یا درمان جراحی را براساس علل
تحقیقشده به شما ارائه میدهند.

گوارشوآندوسکوپی

در ا ین بخش نیز متخصصان ما ،شما را از
سالمت دستگاه گوارش بهوسیله معاینات
کلینیکی و پاراکلینیکی ارزیابی کرده و در
پرونده برای تصمیمگیری پیش از درمان
لحاظ خواهند کرد که عامل کلیدی از حیث
تجویز درمان چاقی و مراقبتهای پس از
درمان به شمار میرود.

مشاورهتغذیه

شما پیش از انجام جراحی چاقی ،به
صالحدید تیم پزشکی و تغذیه مرکز
درمان چاقی تهران ،بهمدت دو هفته یا
یک ماه تحت رژیم خاص با ویژگیهای
معین قرار میگیرید.
پیروی از این برنامه غذایی پیش از
جراحی برای کاهش حجم کبد شما،
به موفقیت عمل کمک میکند .پس از
انجام جراحی نیز رعایت اصول تغذیهای
و ویزیتهای منظم ،به روند کاهش وزن
شما کمک میکند.

معایناتپیشومراقبتهای
پسازعمل

در این بخش کارشناسان و پزشکان ،معاینات
و بررسیهای الزم را که براساس آن مشخص
میشود بیمار به چه اندازه از جراحی چاقی
سود خواهد برد ،انجام داده و طبق این پروسه،
مراقبتها و پیشگیریهای الزم پیشبینی شده
و در برنامه کاری تیم قرار خواهد گرفت.
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