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مرکز درمـان چــاقــی تـهـران
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پاسخ به همه سواالت شما درباره قبل و بعد جراحی های الغریکدام عمل جراحی چاقی، چرا؟
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تیم سالمتی
امروزه در جوامع پیشرفته و روبه رشد، چاقی 

یکی از معضالت مهم درمانی است. برای 
موفقیت در درمان چاقی مفرط الزم است 
چند گروه تخصصی، مسئولیت درمان این 
بیماران را برعهده بگیرند. متخصصانی که 

الزم است مستقیماً در درمان چاقی مفرط 
حضور داشته باشند، شامل متخصص 

تغذیه، روان شناسی، غدد، گوارش، جراحی 
چاقی، فیزیوتراپی  پزشکی ورزشی و 
جراحی پالستیک است. ابتدا پزشک 

عمومی یا پرستار آموزش دیده در زمینه 
بیماری چاقی با بیمار مصاحبه می کند 
و آزمایش های الزم درخواست می شود. 
متخصص تغذیه بیمار را از نظر درمان 
از طریق رژیم غذایی بررسی می کند. 

بیماری که قرار است تحت عمل جراحی 
قرار گیرد، حتماً باید درمان غیرجراحی 

را تجربه کرده و از آن طریق موفق نشده 
باشد. دادن رژیم غذایی مناسب قبل از 

جراحی برای کوچک کردن اندازه کبد و 
برطرف کردن اختالالت تغذیه ای که در 

بیماران چاق شایع است، از اصول ضروری 
آماده سازی بیماران برای عمل است. الزم 
است بیماران قبل از عمل، آموزش داده 

شوند که پس از عمل نیز تحت نظر همکاران 
تغذیه باشند. این موضوع اغلب نادیده گرفته 
می شود که گاهی عوارض جدی برای بیمار 

دربردارد.
متخصص روان شناسی بیمار را از نظر 

مشکالت روحی و روانی بررسی می کند. 
یافتن بیماری هایی شامل سایکز و اعتیاد و 
افسردگی شدید که از ممنوعیت های عمل 
است، وظیفه روان شناس است. از آنجایی 

که پس از عمل ممکن است بیماران دچار 
اختالالت روحی شوند، پیگیری بیماران 

چاق پس از عمل توسط روان شناس آشنا 
با بیماری چاقی، جز انکارنشدنی درمان 

بیماران چاق است. متخصص غدد بیمار را 
از نظر اختالالت هورمونی که در مواقعی 

باعث چاقی شدید می شود، بررسی می کند. 
بیمارانی که به علت مشکالت هورمونی مانند 

کشینگ یا کمبود کارکرد تیروئید دچار 
چاقی هستند، باید تحت درمان طبی قرار 

گیرند. 
متخصصان فیزیوتراپی و طب ورزشی نیز 

بیمار را از نظر فعالیت های فیزیکی قبل و 
بعد از عمل راهنمایی کرده و الزم است در 
تیم درمان چاقی حضور فعال داشته باشند. 
یکی از عوارض مهم و شایع چاقی مربوط به 
سیستم گوارشی و کبدی است که باید قبل 

و بعد از عمل، تحت بررسی و درمان قرار 
گیرد. انتخاب نوع عمل جراحی در بیمارانی 
که دچار رفالکس معده به مری یا زخم های 

پپتیک هستند، متفاوت است. الزم است 
قبل از عمل، میکروب هلیکوباکتر درمان 
شود تا بیمار پس از عمل دچار عوارض 

مربوط به آن نشود. انجام آندوسکوپی قبل 
از عمل بسیار ضروری است. گاهی در حین 
انجام عمل نیز برای بررسی وضعیت عمل و 
عوارض، الزم است آندوسکوپی انجام شود. 

چاقی باعث کبد چرب و گاهی درگیری 
جدی کبد می شود که باید به آن توجه شود. 

سنگ صفرا در بیماران چاق شایع بوده و 
سونوگرافی قبل از عمل کبد و کیسه صفرا 

باید انجام گیرد. 
متخصص جراحی چاقی که معموالً 

مسئولیت تیم درمان چاقی مفرط را به عهده 
دارد، بیمار را از نظر اندیکاسیون عمل و 

مشکالت قبل و بعد از عمل به طور دقیق 
ارزیابی می کند. از آنجایی که چندین عمل 
جراحی چاقی وجود دارد، الزم است جراح 

نوع عمل را براساس شرح حال تغذیه ای 
و روان شناسی و همچنین یافته های 

آندوسکوپی و سوابق طبی بیمار انتخاب 
کند. کار جراحان پالستیک و زیبایی، پس 

از کاهش وزن مناسب، شروع می شود؛ البته 
بهتر است جراح پالستیک قبل از عمل 

جراحی چاقی درباره مسائل زیبایی آینده با 
بیمار صحبت کند و برنامه اعمال جراحی 
احتمالی مربوطه را به او یادآوری کند. از 

آنجایی که بیماران دچار چاقی مفرط، پس 
از کاهش وزن مناسب )60 تا 80 درصد 

اضافه وزن(، دچار افتادگی های پوستی در 
ناحیه شکم، سینه، ران و بازو می شوند، 

ممکن است اعتمادبه نفس خود را از دست 
داده و مشکالت روحی ناشی از آن، مانع 

ادامه پیگیری های آن ها شده و کل درمان 
با مشکل مواجه شود. این موضوع، نقش 

حضور جراح پالستیک را در ادامه درمان این 
بیماران دوچندان می کند.

دکتر علیرضا خلج،  متخصص جراحی عمومی،
 فلوشیپ جراحی الپاراسکوپی پیشرفته و

 چاقی و  دانشیار دانشگاه

فصلنامه 
علمی مرکز 

درمان چاقی تهران 

جراحی الپاراسکوپیک و اندوسکوپی: 
دکتر علیرضا خلج

دکتر پروین شاپوری
 دکتر بهزاد جدیری

دکتر محمد رضا ابراهیمی

غدد: دکتر زری ثابت 

روان شناسی: دکتر ندا نظربلند 

پزشکی ورزشی: دکتر علیرضا حسن نژاد

تغذیه: مستانه تابش

تشخیص و مراقبت های 
پیش و پس از عمل جراحی:

 دکتر مریم برزین
 دکتر پیمان آرین

 دکتر امیر قاسم لویی
 احمد تیمورنژاد 

 
 روابط عمومی:
 حسن واحدی 

آدرس الکترونیک:
manager@totc.ir

totc.ir@gmail.com
تلفن تماس :

88779110
09124545451

آدرس: 
تهران، میدان ونک

خیابان صانعی، پالک 41
طبقه چهارم
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14     چطور می شود 
بدون رژیم غذایی سخت 

و محدود، چاقی شکمی را 
دور زد؟

09     همه آنچه که باید 
درباره ریزش مو بعد از 

جراحی چاقی بدانید

16    استرس ما را چاق 
می کند یا الغر؟ متخصصان 

پاسخ می دهند

18     بعد از جراحی 
چاقی چقدر ورزش کنیم؟ 
چطور ورزش کنیم و اصال 

چرا ورزش کنیم؟ 

04     جراحی متابولیک 
که در ترکیه 140 میلیون 

تومان آب می خورد، 
با 14 میلیون تومان در 

تهران انجام دهید 

06     آیا جراحی های 
چاقی، دیابتی ها را از 

شر انسولین و تزریق های 
روزانه خالص می کند؟ 
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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 

خیلی ها هستند که برای رهایی از این بیماری مزمن سراغ جراح می روند.بخشی از این مساله 
ناشی از تبلیغات نادرست ماهواره ای و اطالع رسانی های 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 می تواند به بیماران مبتال به دیابت 

کمک کند؟   
جراحی متابولیک به اقدامات جراحی گفته می شود که روی یکی از سیستم های نرمال بدن 

انجام شود و نتیجه آن بهبودی بیماری خاص دیگری باشد. به عنوان مثال جراحی در قسمتی 
از روده سالم بیمار انجام شود و نتیجه آن بهبودی اختالالت چربی باشد. بیش از 30 سال 

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 می گیرد. نمونه ای از این اقدامات جراحی 

قطع کردن عصب واگ در داخل شکم برای درمان زخم دوازدهه است که نوعی جراحی 
متابولیک محسوب می شود.

جراحی های چاقی نیز مثال خوبی از جراحی های متابولیک هستند و به سه دسته تقسیم 
می شوند:

در نوع اول فقط حجم معده کاهش می یابد و بیمار نمی تواند غذایی با حجم باال مصرف کند. 
انداختن حلقه دور معده و جراحی اسلیو )لوله ای کردن معده(، نمونه هایی از این جراحی ها 

هستند.
در گروه دوم فقط جذب کاهش پیدا می کند. بای پس روده که حجم زیادی از روده را از مسیر 

جذب حذف می کند، نمونه ای از این دسته است.
در گروه سوم هر دو مکانیزم فعال است؛ یعنی هم حجم غذای مصرفی کم می شود و هم حجم 

جذب کاهش پیدا می کند. نمونه این عمل، جراحی بای پس معده است. 
همه این جراحی ها نوعی جراحی متابولیک هستند؛ زیرا بعد از انجام این اعمال، عالوه بر 

اینکه بیمار الغر می شود، خیلی از اختالالت متابولیک او مانند دیابت، اختالالت چربی خون، 
پرفشاری خون و کبد چرب نیز بهبود قابل مالحظه ای پیدا می کنند.

اثرات متابولیک اعمال جراحی چاقی به قدری زیاد و قابل توجه بود که در سال 2007، انجمن 
جراحی چاقی آمریکا )ASBS( و فدراسیون بین المللی جراحی چاقی که اسامی شناخته شده و 
بزرگی در این عرصه بودند، به انجمن جراحی چاقی و متابولیک آمریکا )ASMBS( و فدراسیون 
بین المللی 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 می گیرد و نتیجه آن بهبود اختالالت متابولیک متعدد بدن است.
برای درمان بیماری های 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 روش ها می توان به 
بای پس معده ، اسلیو گاسترکتومی )برداشتن قسمت اشتها و هورمون معده( اشاره کرد. ذکر 

این نکته ضروری است که اعمالی از قبیل جابه جایی 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 سال های آینده روشن خواهد شد. 

جراحی متابولیک
مناسب برای درمان دیابت

دکتر »اسدا... رجب«، رییس انجمن 
دیابت ایران در واکنش به تبلیغات 

شبکه های ماهواره ای 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 نمی کند، مگر آنکه »چاقی 

مفرط« علت بروز دیابت باشد.«

رجب با اشاره افراد دارای چاقی مفرط 
گفت: »در شاخص توده بدنی باالتر 

از 40 که راه حلی غیر از جراحی برای 
کاهش وزن فرد وجود ندارد، می توان 
با جراحی به درمان چاقی مفرط و در 

نهایت سایر بیماری های مرتبط با چاقی 
فرد کمک کرد؛ چراکه در صورتی که 

وزن  فرد کاهش نیابد، قند خون شان نیز 
کنترل نخواهد شد.«

به گفته رجب، جراحی هایی که در 
شبکه های ماهواره ای به عنوان درمان 

قطعی دیابت تبلیغ می شود، در حقیقت 
جراحی متابولیسم است و جهت کاهش 
وزن و رفع چاقی مفرط است. بی تردید 
این جراحی درمان قطعی دیایت نیست.

وی گفت: »در این تبلیغات ادعا می شود 
که با این جراحی دیابت به طور قطع 

درمان می شود، این درحالیست که 
چاقی مفرط برطرف و از این طریق به 

درمان دیابت کمک می شود.«
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 می شود و نیازی به 

اعزام بیماران به خارج از کشور نیست.«
گفتنی است بنیاد بین المللی پیشگیری 

و کنترل دیابت طی بیانیه ای اعالم 
کرده است: »با توجه به تبلیغات مکرر 

شبکه های ماهواره ای مبنی بر عمل 
متابولیک در ترکیه و مشورت با کادر 
پزشکی و متخصصان اعالم می دارد 

این تبلیغات کذب است و هزینه 
140میلیونی این عمل در کشور 

ترکیه در ایران می تواند حتی کمتر از 
15میلیون تومان باشد.«

عمل 15 میلیون تومانی که در ترکیه 
140 میلیون تومان آب می خورد! 
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چاقی هر سال صدها هزار نفر را به کام مرگ 
می کشد و هزینه  هنگفتی را به شبکه های 
بهداشت و درمان تحمیل می کند. با توجه 
به نرخ روزافزون چاقی و چاقی مفرط، هر 

سال روش های تازه ای برای درمان آن ابداع 
می شود.یکی از این روش ها جراحی های 

مدرن چاقی است. در ادامه یکی از 
متداول ترین این روش ها را مرور می کنیم. 

 از بستن آرواره تا بای پس روده 
برای درمان چاقی های شدید، از زمان های 

بسیار دور، اقداماتی از قبیل برداشتن 
چربی های داخل شکم یا بستن دهان 

به طوری که فرد فقط بتواند مایعات اندکی 
بنوشد، انجام می شد که به تاریخ پیوسته 
است. در دهه پنجم و ششم قرن بیستم، 

همزمان با صنعتی شدن کشورهای پیشرفته 
مخصوصاً آمریکا و افزایش چاقی های شدید، 

اعمال جراحی جدیدی برای درمان چاقی 
شروع شد که بای پس روده را می توان 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 بای پس روده از قبیل نارسایی کبدی 
و اختالالت ریزمغزی ها مثل کلسیم، در دهه 

هفتم قرن بیستم، عمل فوق کنار گذاشته 
شد. جراحان تغییراتی در عمل اولیه بای پس 
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 بای پس روده، 

بسیار کم و به صورت تحقیقاتی انجام می شود.

پلیسه؛ متداول  ترین جراحی در ایران 
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 می شود. بیمار سریعاً سیر و 
کاهش وزن ایجاد می شود. 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 بی اثر شدن عمل 
جراحی و نیز رفالکس های شدید و عوارض 
مربوط به باند کارگذاری شده در معده، این 

عمل نیز از لیست اعمال جراحی پذیرفته شده 
از سوی جامعه علمی حذف شد و امروزه، 
درمراکز جراحی مدرن، این عمل را برای 

بیماران توصیه نمی کنند. 

کدام عمل جراحی چاقی، چرا؟
امروزه تمام جوامع علمی دنیا، اعمال جراحی 
بای پس معده، حلقه تنظیم شدنی دور معده 

)باندینگ معده(، اسلیو معده )برداشتن 
قسمت اشتهایی معده(، BPD یا منحرف 

کردن مسیر عبور صفرا از غذا و عمل جراحی 
 5C + اسلیو همرا با جابه جا کردن دوازدهه
D5 را پذیرفته اند و برای بیماران براساس 

شرایط و تجربه، یکی از اعمال جراحی فوق 
را انجام می دهند.

عمل جراحی جدید پلیسه کردن معده 
)Gastro placation ( از اعمال جراحی جالبی 
است که بیشترین تجربه آن در کشور ایران 

وجود دارد و با توجه به نتایج تحقیقات اخیر، 
می توان نتایج آن را با روش های دیگر مقایسه 

کرد؛ ولی وجود انگیزه قوی تر در بیماران 
برای نگه داشتن وزن ازدست رفته، الزامی 

است. این عمل هنوز در مجامع علمی دنیا 
به صورت عمل در حال تحقیق مطرح است؛ 

ولی به نظر می رسد برای درصدی از بیماران، 
عمل مناسبی باشد. درضمن، همه اعمال 

جراحی، امروزه، از طریق الپاراسکوپی انجام 
می شود. 

جراحی الپاراسکوپی بای پس معده به روش کالسیک
در این عمل، همان گونه که در شکل 

مالحظه می کنید، معده به دو قسمت 
تقسیم می شود. قسمت باالیی و کوچک 

معده، حجمی معادل 30تا50 سی سی 
دارد. پس از تقسیم معده، روده باریک در 
40تا50 سانتی متری انتهای دوازدهه قطع 

می شود و انتهای پایینی روده قطع شده 
)A( به معده کوچک پیوند زده می شود 
و انتهای باالیی معده قطع شده )B( به 

1تا1/5 متری محل قطع روده پیوند زده 
می شود 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 نمی تواند غذای 

حجیم مصرف کند و با خوردن مقدار 
کمی غذا سیر می شود. درضمن با توجه 
به حذف دوازدهه و حدود 40 سانتی متر 

از ابتدای روده باریک که فقط شیره 
گوارشی از آن عبور می کند )قسمت 

زردرنگ( و حدود 1تا1/5 متر از روده 
باریک که فقط غذا بدون شیره گوارشی 

)قسمت آبی رنگ( از آن عبور می کند، 
جذب غذا نیز کمتر خواهد شد و با دو 

مکانیزم کاهش حجم و کاهش جذب، به 
کاهش وزن کمک می کند.

کیفیت 
متداول ترین 

روش های عمل در 
کشورمان چطور 

است؟
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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 نمی دانند که آیا این جراحی برای 
آن ها نیز کارساز است و می تواند آن ها را از خوردن دارو، مصرف 

انسولین، عالئم و عوارض بیماری و... رها کند یا نه. دکتر »زری ثابت« 
متخصص بیماری های داخلی و فوق تخصص بیماری های غدد و 

متابولیسم و استادیار دانشگاه، در این شماره به این سؤال مهم پاسخ 
می دهد که جراحی متابولیک برای چه گروه از بیماران دیابتی توصیه 

می شود. 

دیابت چیست؟
دیابت اختالل در سوخت وساز )متابولیسم( بدن است. در حالت 
طبیعي، غذا در معده به گلوکز یا قند خون تبدیل مي شود. قند 
از معده وارد جریان خون مي شود و در پاسخ به آن، لوزالمعده 

)پانکراس( هورمون انسولین را ترشح مي کند. این هورمون باعث 
مي شود قند از جریان خون وارد سلول هاي بدن شود. درنتیجه، مقدار 

قند خون در حد نرمال و متعادل باقي مي ماند.

دالیل ابتال به دیابت و انواع آن
طبق یک طبقه  بندی، انواع دیابت را می توان به گروه های زیر تقسیم 

کرد:
1. دیابت نوع یک 

دیابت نوع یک، شیوع حدود 10تا15درصد کل دیابت را شامل 
می شود. در این گروه از بیماران به دالیل گوناگون، سلول های 

ترشح کننده انسولین در پانکراس به نام سلول های بتا تخریب می شوند 
و این سلول ها دیگر قادر به ساخت و ترشح انسولین نخواهند بود. 
می توان گفت یکی از علل اصلی این وضعیت، فعال شدن سیستم 

ایمنی توسط یک سری محرک های محیطی است که با تولید 
آنتی بادی هایی علیه سلول های ترشح کننده انسولین، باعث از بین 

رفتن این سلول ها می شوند. 
شایان ذکر است که در ایجاد دیابت نوع یک، فاکتور های وراثتی هم 
دخیل هستند و حدود 30تا70درصد نقش بازی می کنند؛ بنابراین 

براي اینکه قند خون به میزان طبیعي برسد و در همان محدوده باقي 
بماند، الزم است که انسولین الزم برای بدن، روزانه از طریق تزریق 

تأمین شود. 
به خاطر داشته باشید که انسولین، قند را از خون به سلول هاي بدن 

منتقل مي کند. پس کنترل دیابت درواقع عبارت است از ایجاد تعادل 
بین غذا، فعالیت بدني، انسولین و مقدار قند موجود در خون. در افراد 

غیردیابتي، این تعادل خود به خود برقرار مي شود؛ ولي در دیابتي ها 
این نظام خودکار مختل مي شود و فرد باید شخصاً این تعادل را برقرار 

سازد. 
وقتي لوزالمعده قدرت تولید و ترشح انسولین را از دست بدهد، 

فرد براي کنترل قند خون خود نیازمند تزریق انسولین خواهد بود. 
معموالً انسولین باید دو بار یا بیشتر در طول روز تزریق شود. تعداد 
دفعات تزریق، بیانگر شدت بیماري نیست. افراد با یکدیگر متفاوت 

بوده و الزم است که هر فرد از بهترین روش تزریق انسولین استفاده 
کند؛ مثالً در بسیاري از افراد، چهار بار تزریق به مقدار کم، بهتر از دو 

بار تزریق در مقادیر زیاد، قند خون را کنترل مي کند. 
درمان های جراحی محدودکننده حجم معده در درمان دیابت نوع 

یک هیچ جایی ندارند و فعالً محققان تالش می کنند دیابت نوع یک 
را از طریق پیوند سلول های بنیادی درمان کنند که امیدواریم در 

آینده نزدیک، راهی برای درمان آن پیدا کنند.
2. دیابت نوع دو

شایع ترین نوع دیابت در جهان محسوب می شود که حدود 
85تا90درصد کل دیابت را شامل می شود. علت اولیه آن مقاومت به 

انسولین در بدن انسان است و ممکن است ترشح انسولین هم کاهش 
یافته باشد، ولی به طور کامل از بین نرفته باشد و باوجود حضور 

نسبی انسولین، بدن قادر به استفاده از این انسولین نیست. درنهایت، 
ممکن است به تخریب سلول های بتای پانکراس و نقص کامل ترشح 

انسولین منجر شود.
سؤال مطرح این است که چه عواملی باعث ایجاد مقاومت به 

انسولین می شود. چاقی و اضافه وزن، نداشتن فعالیت بدنی )زندگی 
شهرنشینی(، سابقه فامیلی ابتال به دیابت، فشار خون، چربی خون، 

سندروم تخمدان پرکیستیک و افزایش سن به ویژه بعد از 45 سالگی، 
شایع ترین علل آن هستند. 

نوع دیگر دیابت که در تقسیمات به دیابت ثانویه معروف است و 
حتی گاهی مستقل از دیابت نوع دو تقسیم بندی می شود، می تواند 
دلیل دارویی داشته باشد؛ مثالً افرادی که به هر دلیل مجبور باشند 

داروهای کورتونی مصرف کنند. مسائل دیگر مثل عفونت های 
ویروسی، بیماری های مربوط به دیگر غدد مترشحه داخلی مثل 

کدام  بیمار دیابتی
می تواند جراحی متابولیک کند؟

امکان سنجی 
استفاده از یک 

جراحی
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ترشح بیش ازحد کورتون و هور مون رشد، کم کاری یا پرکاری 
تیروئید، بیماری های مربوط به پانکراس مثل التهاب حاد و مزمن 
پانکراس و سرطان پانکراس و بعضی از علل مادرزادی در سطح 

سلول های بتا، در این گروه قرار می گیرند.
دیابت نوع دو و بیماری های متابولیک ناشی از چاقی به دلیل شیوع 

روزافزون چاقی در کشور ما و نیز سایر کشورها در طی سال های 
اخیر، شیوع پیش رونده ای داشته است؛ به طوری که باعث شده همه ما 
کم وبیش، 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.
3. دیابت بارداری 

دیابت بارداری به دیابتی گفته می شود که برای اولین بار در طی 
بارداری تشخیص داده شود. این دیابت معموالً بعد از اتمام بارداری 
بهبود می یابد، ولی خطر ابتال به دیابت نوع دو در این گروه باالست. 
دانشمندان درباره علت دقیق این عارضه مطمئن نیستند؛ ولی تصور 

می شود هورمون های مترشحه از جفت، کارکرد انسولین در بدن مادر 
را مختل می کنند و باعث افزایش قند خون می شوند. 

از عوامل خطرساز دیابت بارداری می توان به بارداری در سن بیشتر از 
25 سالگی؛ چاقی؛ سابقه فامیلی به ویژه در فامیل درجه اول مثل پدر، 

مادر، خواهر و برادر؛ داشتن نوزادی با وزن بیشتر از چهار کیلوگرم 
هنگام تولد و درنهایت، سابقه بعضی بیماری ها مثل سابقه قند خون 

مختل یا سندروم تخمدان پرکیستیک اشاره کرد.

آشنایی با نشانه های دیابت 
تشنگی و پرنوشی، پرادراری، تاری دید، زودرنجی و تحریک پذیری، 

بی حسی یا سوزش دست و پا، عفونت مکرر لثه و پوست و مثانه، 
بهبودنیافتن زخم ها، خستگی زیاد بدون توجیه و کاهش پیش رونده 

وزن به طور حاد، از عالئم شایع دیابت هستند. کاهش پیش رونده وزن 
به طور حاد، بیشتر، مشخصه دیابت نوع یک بوده و این کاهش وزن در 
دیابت نوع دو، در شرایط مسمومیت سلول های بتا با گلوکز نیز ممکن 

است روی دهد.
همچنین باید بدانید که در بیشتر مواقع، دیابت نوع2 یا دیابت 

بارداری هیچ عالمتی ندارد. در این گونه مواقع افراد مبتال، ماه ها یا 
حتی سال ها بدون اینکه از بیماری خود مطلع باشند، به زندگی ادامه 
می دهند و ممکن است دیابت آن قدر به تدریج پیش برود که در زمان 

تشخیص، با عوارض دیابت همراه بوده یا حتی دیابت بیمار به دلیل 
عوارض آن تشخیص داده شود. به همین دلیل، خیلی از مبتالیان 

به دیابت تا سال ها از بیماری خود اطالع ندارند. به همین دلیل برای 
تشخیص دیابت نوع دو و دیابت بارداری حتماً باید کنترل دوره ای 

قند خون انجام شود.

کدام بیماران دیابتی گزینه مناسبی برای جراحی متابولیک هستند؟ 
اکنون، با شناختی کلی که از انواع دیابت پیدا کرده ایم، 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 می شود؛ بنابراین 
با رژیم غذایی و فعالیت بدنی مناسب و رسیدن به وزن ایده آل 

می توان هم از بروز دیابت پیشگیری کرده و هم آن را درمان کرد. 
طبق تحقیقات دانشگاه هاروارد، 91درصد از مردم با کنترل وزن، 

خوردن غذای سالم، ورزش مناسب، ترک نوشابه های شیرین و 
سیگار می توانند از بروز دیابت جلوگیری کنند. محققان مختلف 

از گوشه وکنار جهان بیان کرده اند که روش های مختلف جراحی 
محدودکننده حجم معده موجب طبیعی شدن کامل یا تقریباً 

کامل قند خون در 55تا95درصد بیماران مبتال به دیابت نوع دو 
می شود. حال سؤال مطرح این است که آیا همه بیماران دیابتی نوع 
دو گزینه مناسبی برای این گونه اعمال جراحی هستند. پاسخ خیر 

است.
قباًل توصیه می شد افراد با شاخص توده بدنی بیشتر از 40 یا 

افرادی که شاخص توده بدنی بیشتر از 35 و 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، به دلیل آنکه تعداد زیادی از بیماران مبتال به دیابت نوع2 از 
درمان جراحی سود برده اند، بیمارانی که شاخص توده بدنی آن ها 
بین 30تا35 است و باوجود درمان های دارویی رایج برای کنترل 

دیابت، دیابت آن ها کنترل نشده است هم گزینه مناسبی برای 
جراحی هستند؛ البته بیماران این گروه، قبل از تصمیم به جراحی، 

باید حداقل شش تا12 ماه 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 75تا95درصد نسبت به 

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، 
به طور قابل مالحظه ای سودمندتر و مفیدتر از گروهی بوده است که 

فقط تحت درمان دارویی بوده اند. 
اکنون، این سؤال مطرح می شود که در جراحی چاقی، چه اتفاقی 

می افتد که باعث کاهش وزن و بهبود قند خون می شود. آنچه 
واضح است، این است که با انجام این گونه 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 می یابد و این 

باعث کاهش وزن و بهبود قند 
خون می شود. عالوه بر این، ثابت 

شده است که جراحی بای پس 
معده، از طریق تغییر هورمون ها 
و اسیدهای آمینه در طی مرحله 

هضم باعث بهبود قند خون 
می شود.

بنابر همه آنچه گفته شد، 
نتیجه می گیریم که 

چاقی، به طور 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 
درمان های پرهزینه آن 

جلوگیری کرد.
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در سراسر دنیا زنان بیش از مردان )حدود 4 برابر بیشتر(، 
تحت جراحی برای درمان چاقی قرار می گیرند و هر سال 

نیز بر تعداد زنانی که به این عمل تمایل دارند، افزوده 
می شود. از آنجا که بسیاری از زنانی که بدین منظور زیر 

تیغ جراحی می روند، در سن باروری هستند و می خواهند 
بچه دار شوند، یکی از سواالت مهم بارداری و بایدها و نبایدهای آن پس از 

عمل است. یکی از شایع  ترین 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 جراحی های چاقی را مرور می کنیم.  

بارداری پس از جراحی خطرناک است؟ 
بر اساس مطالعات انجام شده، بارداری پس از جراحی چاقی بی خطر و 

نسبتاً بدون عارضه است.  نکته مهم، وقوع حاملگی در زمان مناسب پس از 
جراحی است؛ چون بیمار باید زمان کافی برای به دست آوردن ثبات وزن و 

برنامه ریزی 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. 

بهترین زمان بارداری پس از جراحی
مسلماً حاملگی پس از جراحی چاقی و با وزن مناسب بسیار ایمن تر بوده و 
در مقایسه حاملگی در شرایط چاقی مفرط، عوارض به مراتب کمتری برای 

مادر و جنین دارد. به عنوان 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 می شود. 
حداکثر کاهش وزن در 18-12 ماه پس از جراحی چاقی رخ می دهد. جهت 

درمان مطلوب چاقی و رسیدن به وزن ایده آل و هم چنین داشتن بارداری 
ایمن، توصیه می شود که خانم ها تا یک سال پس از جراحی باردار نشوند؛ 

چون تاثیر کاهش وزن مادر روی جنین در دوران بارداری، به طور کامل 
مشخص نیست. 

بهترین زمان بارداری پس از جراحی چاقی، بعد از دو سال است که وزن فرد 
تثبیت شده و نوسان چندانی ندارد. 

چرا قبل از دو سال باردار نشوید؟ 
در سال اول پس از جراحی، محدودیت در دریافت کالری و کاهش وزن 

شدید برای بدن یک »استرس« محسوب می شود، بنابراین نباید با حاملگی 
فشار بیشتری را به بدن تحمیل کرد. پس برای جلوگیری از سوءتغذیه در 

جنین و به وجود 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.

افزایش شانس بارداری پس از جراحی چاقی 
از آنجا که با کاهش وزن، سطح و وضعیت هورمون های زنانه در بدن شما 
متعادل می شود و در بسیاری موارد »سندرم تخمدان پلی کیستیک« که 
یکی از علل شایع ناباروری در خانم های چاق است، بهبود پیدا می کند، 

شانس بارداری پس از جراحی چاقی نیز بسیار بیشتر از زمانی است که چاق 
بوده اید. این مساله به خودی خود شانس حاملگی ناخواسته را باال می برد. 
از طرف دیگر در چند ماه پس از جراحی، جذب قرص های ضدبارداری از 

روده کامل نیست و باوجود مصرف این قرص ها، باز هم ممکن است حاملگی 
رخ دهد. بنابراین توصیه می کنیم در یک سال اول پس از جراحی چاقی، 

به طور همزمان از دو روش جلوگیری از بارداری استفاده کنید. 

قبل از باردار شدن به مکمل نیاز دارید؟
یکی از مهم ترین 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 مراقبت های پس از جراحی کلینیک درمان چاقی در میان 

بگذارید تا هم آزمایش های الزم برایتان درخواست شود و هم کمبودهای 
احتمالی تغذیه ای شما، ازجمله اسید فولیک، ویتامین B12، ویتامین D، آهن 

و کلسیم با تجویز مکمل های الزم، قبل از بارداری برطرف شود.  
یکی دیگر از نگرانی ها 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 به شدت ذهن خانم ها را به خود 

مشغول می کند. شما باید پس از باردار شدن هم، ماهیانه با متخصص تغذیه مرکز 
درمان چاقی در تماس باشید تا عالوه بر جلوگیری از کمبود احتمالی مواد مغذی 

الزم برای مادر و جنین، از افزایش وزن بی رویه 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 زمینه های مختلف است. 

اگر قبل از یکسال باردار شدید
مطالعات حاکی از آن است که در صورت رعایت نکات باال، شیوع عوارض 

حاملگی )دیابت حاملگی، پرفشاری خون، سقط جنین و..( در خانم ها 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:

1. استفراغ بیش از حد: استفراغ به علت جراحی می تواند با استفراغ ویار 
دوران بارداری تشدید شود. استفراغ های مکرر نیاز به ارزیابی از نظر عوارض 

گوارشی پس از جراحی و بررسی خطر احتمالی نشت )لیک( را دارد. 
2. درد: درد شدید در شکم نیاز به ارزیابی بیشتر  دارد؛ چون می تواند 

نشانه ای از آسیب به احشای داخلی باشد. 
3. کاهش 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 مکمل های غذایی، کمبودهای 

تغذیه ای مادر و جنین رفع شود.  

بارداری 
بعد از جراحی چاقی

پاسخ به 
مهم ترین 
نگرانی های

شما
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ریزش مو کابوس نیست؛ اما می تواند به یک نگرانی مهم در ذهن افرادی شود که به خاطر خالص شدن 

از چاقی به فکر درمان از طریق جراحی افتاده اند یا دچار عوارض ناشی از اضافه وزن شده اند و پایین آوردن 
وزن برایشان به یک ضرورت جدی تبدیل شده است. سوال اینجاست که آیا همه کسانی که تحت 

جراحی چاقی قرار می گیرند، دچار ریزش مو می شوند؟ آیا ریزش مو پس از جراحی غیرطبیعی است و از 
کی باید نگران شد. آنچه در ادامه می آید به شما کمک می کند تا بخشی از نگرانی های خود را در مورد از 

دست دادن موهایتان رفع کنید و با بایدها و نبایدهای تغذیه ای برای پیشگیری از ریزش آشنا شوید. 

ریزش مو پس از جراحی؛ شایع و پرتنش
ریزش مو پس از عمل جراحی چاقی، بسیار شایع و پرتنش است. هدف همه کسانی که برای کاهش  

وزن، تحت عمل جراحی قرار می گیرند، رسیدن به وزن ایده آل  است؛ اما در کنار آن می خواهند 
حداکثر مقدار موی سرشان را هم حفظ کنند. ریزش موی ناشی از جراحی چاقی، اصطالحاً »ریزش 

تلوژن« نامیده می شود که در حقیقت بخشی از  چرخه طبیعی رشد مو است. این حالت معموالً 
به طور ناگهانی شروع شده و به ندرت بیش از شش ماه طول می کشد. 

چرخه های طبیعی ریزش مو 
موی انسان به طور طبیعی دارای یک چرخه دو مرحله ای است؛ 1. مرحله رشد که »آناژن« نام دارد و 
همواره 90 درصد از فولیکول های مو در این مرحله قرار دارند و 2. مرحله استراحت که تلوژن نام دارد 

و در هر زمان پنج تا 15درصد از فولیکول های مو در این مرحله به سر می برند. مرحله تلوژن حدود یک 
تا شش ماه )به طور متوسط سه ماه( طول می کشد و ریزش طبیعی و روزانه موی سر )تعداد 100 تا 

120 تار مو در روز( نشانه دهنده این فاز است. 

چرا و چگونه پس از جراحی موها می ریزند؟ 
این یک واقعیت است که با هر استرس یا هرگونه تغییر هورمونی، فولیکول های بیشتری از مو وارد فاز تلوژن 
شده و فرد دچار ریزش مو خواهد شد. یکی از این استرس ها 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 به وجود می آید، منتشر و غیرمرضی است و به چرخه طبیعی رشد مو مربوط می شود. 

این ریزش در مردان و زنان و تمام نژادها مشترک است و در زنان پس از زایمان و در ماه های اول پس از 
تولد نوزادان نیز به چشم می خورد. 

از چه وقت شروع و کی تمام می شود؟ 
وقتی شما زیر تیغ جراحی چاقی می روید، به احتمال زیاد ریزش 

مو را تجربه خواهید کرد و این اتفاق  یک تا شش ماه پس از عمل 
جراحی )معموال 3 تا 4 ماه( رخ می دهد. با  این حال نگران نباشید؛ 

درست زمانی که شما به طور منتشر موهای خود را از دست 
می دهید، موهای جدید در حال رویش هستند؛ اما چون رشد 
موی سر سریع نیست )حدود یک سانتی متر در ماه( کمی 
زمان می برد تا موهای جدید جایگزین شوند و حجم موی 

شما به میزان قبلی برگردد.

عوامل تشدیدکننده ریزش مو پس از جراحی 
خبر خوب این است که موهای ریخته شده پس از 

جراحی چاقی مجدداً رویش پیدا می کنند، مگر در 
مواردی که در ادامه به آن اشاره می کنیم: 

•بیماری های مزمن مانند بیماری کبدی یا هر بیماری 
ناتوان کننده مزمن 

•عدم تعادل هورمونی مانند کم کاری تیروئید
•کم خونی فقر آهن

•کمبود بعضی از ویتامین ها به خصوص ویتامین های 
B گروه

•کمبود بعضی اسیدهای چرب ضروری
•مسایل ژنتیکی

سوتیتر پیشنهادی:

ماجرای ریزش مو  
پس از جراحی چاقی

1. آرامش خود را حفظ کرده و 
نگران نباشید؛ این یک ریزش مو 

طبیعی است و برای پنج تا 15 
درصد از موهای رخ می دهد که  
به دلیل استرس عمل جراحی و 

کاهش وزن وارد فاز تلوژن )ریزش( 
شده اند. 

2. این وضعیت به ندرت بیش از 
شش ماه طول می کشد و پس از آن 

موهای شما دوباره رشد می کنند. 
3. در ویزیت های پس از جراحی، 

مساله ریزش مو خود را با متخصص 
مراقبت های پس از جراحی چاقی 

در میان بگذارید تا در صورت 
غیرطبیعی بودن میزان آن از نظر 
احتمال وجود بیماری  تیروئید یا 

سایر بیماری های مزمن مورد بررسی 
قرار بگیرید.

4. اگرچه میزان دریافت غذایی شما 
محدود شده؛ اما مصرف پروتئین 

روزانه )طبق دستورالعملی که پس 
از جراحی به شما داده شده( بسیار 
کمک کننده است. از افزایش میزان 

کالری دریافتی و پرخوری جهت 
جلوگیری از ریزش مو بپرهیزید. 
این کار کمکی به کاهش ریزش 
نمی کند، بلکه باعث بی اثر کردن 

تاثیر جراحی و توقف کاهش وزن یا 
حتی اضافه وزن می شود. 

5. مکمل ها و ویتامین هایی را که 
برای شما تجویز می شود به دقت 

مصرف کنید. این ویتامین ها و 
 ،B امالح معموالً شامل ویتامین

فوالت، روی، آهن و بیوتین هستند. 
مصرف سیترات کلسیم با مکمل های 

ویتامین D هم کمک کننده است. 
البته مصرف بی رویه این مکمل ها 
مضر است، پس باید با مشورت و 

صالحدید پزشک مورد استفاده قرار 
گیرند و به موقع 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.

چند توصیه کاربردی
 برای کنترل ریزش مو

 ریزش مویی که به دنبال 
جراحی چاقی به وجود می آید، 
منتشر و غیرمرضی است و به 
چرخه طبیعی رشد مو مربوط 

می شود نه یک بیماری یا 
وضعیت  نگران کننده
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کرایو!معجزه 

دکتر پیمان آرین، دانشجوی دوره دکترای حرفه ای پزشکی
»می خواهم در کمترین زمان ممکن سایز کم کنم!«؛ 
این خواسته خیلی از زنان و مردانی است که دست 
روی کرایولیپولیز گذاشته اند و بنابر دالیل مختلف 
ازجمله خسته شدن از رژیم غذایی، نداشتن عادت 

به ورزش و فعالیت بدنی، بی حوصلگی برای درمان های طوالنی مدت، 
نگرفتن نتیجه مناسب از سایر روش ها و... می خواهند از این روش 
برای خالصی از چاقی موضعی استفاده کنند. »کرایوتراپی« روشی 

غیرتهاجمی برای کاهش سلول های چربی در بدن است که عمر آن 
کمتر از 10 سال است؛ اما در همین مدت کوتاه توانسته هواخواهان 

زیادی پیدا کند. 

بهترین روش های کاهش سایز غیرتهاجمي 
در بسیاري از مقاله ها و تبلیغ ها و اطالع رساني ها، واژه هاي الغري 
و کاهش سایز را در کنار هم یا به جاي هم دیده و شنیده اید؛ اما 

درحقیقت، این دو با هم متفاوت هستند. الغري صرفاً به هر نوع اثر 
بصري یا اندازه گیري شدنی جرم بدن و توده هاي چربي مرکزي گفته 

مي شود. این کاهش جرم ناشي از کاهش توده هاي چربي هاي احشایي 
داخل بدن و عمدتاً اطراف روده ها، ران ها، باسن و سینه ها و مکان هاي 

دیگر تجمع چربي مضر احشایي است؛ چه این تغییر بصري باشد و چه 
اندازه گیري شدنی، در هر دو صورت، شما در حال الغر شدن هستید.

اما کاهش سایز فرآیندي است که عمدتاً تغییرات بصري را هدف قرار 
مي دهد. اگر BMI  باالتر از 30 داشته باشید، این تغییرات بیشتر شامل 
کاهش توده چربي مرکزي درخور توجه نخواهد بود و اگر BMI باالتر از 

30 داشته باشید، تغییرات سایز شما طي پروسه درماني کاهش سایز 
به همراه زدودن چربي هاي مرکزي نیز خواهد بود و لذا کاهش وزن هم 

پیدا خواهید کرد و به اصطالح الغر نیز مي شوید. 
الغري درحقیقت، مجموعه اي از دو فرآیند کاهش سایز و کاهش وزن 

است و امروزه به جاي واژه مصطلح و اشتباه الغري، از عبارت درمان 
چاقي استفاده مي شود  که در افراد با BMI  باال به دلیل کاهش وزن 

همراه کاهش سایز، نمود زیادي خواهد داشت. 
در پروسه کاهش سایز ممکن است شما با کاهش وزن درخور توجه 
نیز مواجه شوید؛ ولي در این فرآیند، کاهش وزن هدف اصلي نیست؛ 
زیرا پاکت هاي چربي زیرپوستي همان قدر که در زیبایي و ظاهر اندام 

مؤثر هستند، در تشکیل وزن بدن نقش بسیار کمرنگي بازي مي کنند. 
کاهش وزن درخور توجه در طي پروسه به دلیل کاهش چربي هاي 

مرکزي است. 
در علم پزشکي، پروسه هاي درماني از حیث نحوه انجام به دو گروه 

غیرتهاجمي تقسیم شده و در بین این دو، گروه هاي نیمه تهاجمی و 
کم تهاجمي قرار مي گیرند.

تکنیک هاي غیرتهاجمي روش هایي هستند که بدون هیچ گونه آسیب 
بافتي به پوست، فرآیند تشخیصي یا درماني خود را انجام مي دهند که 
بیشتر شامل پروسه هاي درماني زیبایي سبک و پروسه هاي تشخیصي 

هستند. تکنیک هاي تهاجمي در ساختار خود از ابزارهاي تهاجمي برای 
دسترسي به بافت ها و ارگان هاي زیر پوست و حفره های بدن استفاده 
مي کنند. در این روش ها معموالً از بي حسي هاي موضعي و بیشتر از 

تکنیک هاي بیهوشي برای کاهش حس درد استفاده مي شود که بیشتر، 
اعمال جراحي و برخي پروسه هاي زیبایي مانند لیپوساکشن قدیمي 

را شامل مي شوند. روش هاي کم تهاجمي نیز که برخي اعمال جراحي 
سبک و پروسه هاي زیبایي را شامل مي شوند، از لحاظ آسیب بافتي 
و مدت زمان پروسه درماني و استفاده از بي حسي، بسیار خفیف تر از 

تکنیک هاي تهاجمي عمل مي کنند.
دو نمونه از بهترین و جدیدترین روش هاي غیرتهاجمي کاهش سایز، 

روشی برای 
کاهش سایز که 
مورد  استقبال 
قرار گرفته است
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کرایولیپولیز و امواج رادیوفرکانس هستند که در عین غیرتهاجمي 
بودن، با بسیاري از روش هاي تهاجمي از حیث اثربخشي و رضایت 

بیمار رقابت مي کنند. 

چه افرادي کاندید کرایولیپولیز هستند؟ 
پرشک معالج باید شرح حال کاملي از بیمار کاندید کرایولیپولیز بگیرد 
که این شرح حال شامل داروهاي استفاده شده و سابقه درماتولوژیک 

و سابقه جراحي به خصوص جراحي شکم است. همچنین پزشک 
معاینات الزم را نیز با هدف رسیدن به نتایج رضایت بخش انجام 

مي دهد.
مواضعی که بافت چربي دارند، باید به راحتي از بافت عضالني اسکلتي 

زیرین جدا شوند و براي درمان، بافت چربي باید با حجم الزم در 
موضع وجود داشته باشد. مناسب بودن این حجم در هر موضع را 

پزشک تعیین مي کند و مهارتی تخصصي است. در غیر این صورت 
ممکن است وکیوم اپلیکاتور نتواند بافت را به خوبي در اپلیکاتور قرار 

دهد. 

رابطه هرنی و کرایولیپولیز
در افرادي که اخیراً جراحي شکمی داشته اند، معاینات الزم برای 

یافتن هرني و هرگونه فتق شکمي در موقعیت مخصوص، معاینه و 
حین مانور والسالوا انجام مي شود؛ چون مکش وکیوم بر روي هرني 

می تواند موجب عارضه دار شدن هرني شود. 
اکنون این سؤال پیش مي آید که آیا مکش اپلیکاتور خود باعث 

هرني مي شود؟ مسلماً نه. هرني پروسه اي است که طي گسستن و 
به هم ریختن ساختار جدار عضالني موضع ایجاد مي شود و تصور 

اینکه مکش وارده از سطح پوست موجب هرني شود، نادرست است. 
مشاوره بیمار نیز پیش بیني کننده قوي برای رضایت بیمار است. 
بیماران باید از اثربخشي متوسط کرایولیپولیز نسبت به روش هاي 
تهاجمي آگاه باشند و همچنین بدانند که اثرات درماني دستگاه، 

زمان بر بوده و ممکن است ایجاد اثرات مشاهده شدنی تا سه ماه به 
طول بینجامد. معموالً پس از انجام پروسه درمان، بهبود واضح در 

فرد دیده می شود. 
این روش اثربخشي لیپوساکشن را ندارد؛ اما از طرفي، به انجام 

اقدامات تهاجمي، درد، کبودي و مسائل بسیار دیگر در لیپوساکشن 
که باعث نارضایتي بیماران است، نیاز نیست. 

کرایولیپولیز؛ روشی برای کاهش وزن؟ 
کرایولیپولیز به هیچ وجه، جایگزین رژیم و ورزش نیست و بیشترین 

جنبه درمانی آن، جنبه زیبایي آن است و اثر مشاهده شدني بر 
وضعیت سالمت فیزیولوژیک فرد نخواهد داشت. درواقع کرایولیپولیز، 

دستگاه و روش کاهش وزن نیست و براي کساني که قصد کاهش 
عمومي وزن دارند، مناسب نخواهد بود. از سوی دیگر نتیجه در افراد، 

با توزیع غالب چربي ها در شکم که در مردان بسیار شایع تر است، 
کمرنگ تر است و بهتر است تحت این درمان قرار گیرند. )تصویر 4، 
نتایج درمان را پس از یک بار درمان در پهلوی راست بیمار، پیش و 

دو ماه پس از درمان نشان مي دهد.( 

کرایوتراپی برای چه کسانی ممنوع است؟ 
برخي منِع استفاده هاي نسبي نیز در این روش درماني وجود دارد. 

سازندگان دستگاه احتیاط را در درمان افرادي که بیماري هاي 
حساس به سرما دارند ازجمله پدیده رینود، اورتیکاریاي سرد، 

کرایوگلوبولینمیا و هموگلوبینوري حمله اي شبانه، الزم دانسته اند. 

همچنین به دلیل اثرات موقت نورولوژیک، ممکن است الزم باشد 
مبتالیان به بیماري های شناخته شده نورولوژیک مانند MS، از انجام 

فعالیت ورزشي پس از درمان خودداري کنند.

کرایولیپولیز اثرات جانبي دارد؟
از زمان معرفی روش کرایولیپولیز تاکنون، بیش از یک میلیون نفر 

در جهان تحت درمان با این روش قرار گرفته اند که این امر عالوه بر 
اثربخشي و تجارب و مطالعات بالیني، به امنیت نسبي باالي این 

روش نیز برمی گردد. 
بالفاصله پس از انجام درمان، باید انتظار اِدم و قرمزي در موضع 

را داشت که ممکن است تا 72 ساعت ادامه داشته باشد. بروز 
اکیموز ثانویه به مکش وکیوم به خصوص در افرادي که تحت درمان 

داروهاي ضدانعقادي هستند نیز پیش بینی می شود. عالوه بر این 
اثرات موقت، کاهش حس سطحي هم به طور موقت شایع است. 

تقریباً تمام بیماران، حس گزگز موضعي را در طول و پس از انجام 
درمان دارند که در غالب مواقع، تا یک هفته پس از درمان رفع 
مي شود؛ البته ممکن است درجاتي از کاهش حس موضعي در 

محل درمان تا دو ماه باقي بماند. تاکنون، هیچ نمونه ای از کاهش یا 
ماندگاری اثر بی حس موضعي به صورت دائمي گزارش نشده است. 

همچنین در مطالعات 
انساني )مشابه مطالعات 

حیواني( هـیچ تغییر درخور 
مالحظه ای در سطوح 

تری گلیسرید و آنزیم هاي 
کبدي گزارش نشده است.

شاید در ارتباط با این 
ارتباطات موقت عصبي، 
گزارشات نادري از درد 

شدید موضع پس از انجام 
درمان گزارش شده باشد. با رخداد 1 در هر 1500 بیمار پس از 

درمان کرایولیپولیز درد با کیفیت تیرِکشنده و تیز در موضع تحت 
درمان، یک هفته پس از  انجام درمان توصیف شده است؛ البته 
مکانیسم ایجاد این عارضه به طور کامل شناخته شده نیست؛ اما 

ممکن است به دلیل افزایش حساسیت به درد به دنبال آسیب اعصاب 
پوستي و ترمیم عصبي متعاقب آن یا به علت پانیکولیت حجیمی 

در موضع رخ دهد. در گزارش های به دست آمده از 23 بیمار تحت 
درمان کرایولیپولیز با کنترل مناسب درد با ضددردهاي خوراکي یا 

موضعي مي توان عارضه فوق را به خوبي کنترل کرد. تمام این مسائل 
طي یک تا چهار هفته پس از درمان، بهبود کامل یافتند.

کرایولیپولیز تکنولوژي خیره کننده ای است؛ اما هم پزشکان و هم 
بیماران باید بدانند که حتي براي کرایولیپولیز هم محدودیت هایي 
وجود دارد. به دلیل اندازه اپلیکاتور، هم اکنون فقط می توان تجمع 

موضعي چربي ها را هدف قرار داد؛ اگرچه نتایج بالیني آن نسبت به 
روش هاي تهاجمي نسبتاً کم است و ممکن است جلسات متعددی 

برای پاسخ دهي و نتیجه گیري مناسب نیاز باشد. 
هدف قرار دادن انتخابي بافت هاي غني از لیپید با سرما در مسیر 

تکنولوژي نو و بدیع با اثربخشي متوسط نسبت به روش هاي تهاجمي 
به عنوان کاهش غیرتهاجمي چربي و سایز رشد کرده است. با وجود 

اینکه کرایولیپولیز ابزاري براي کاهش وزن نیست؛ اما مي تواند 
پاکت هاي موضعي پر از چربي را به طور مؤثري بزداید و تناسب اندام 
مناسبی را براي شما حاصل کند. تکنولوژي کرایولیپولیز هنوز جوان 

است و تجارب بالیني کنوني به نفع امنیت مناسب و اثرات جانبي 
خفیف و موقت این روش، در حال پیشروي هستند.
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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 گوش تان 

خورده؟ آیا می دانید 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 می خورید، اگر حاوی قند یا 

نشاسته باشد، باعث افزایش قند خون و در نتیجه 
ترشح هورمون انسولین در بدن می شود. 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 ایده آل برسند و از عوارض 
احتمالی بیماری دور بمانند و هم خودشان را 
در برابر انواع و اقسام بیماری های مزمن مانند 
پرفشاری خون، بیماری قلبی و... بیمه کنند. 

شاخص گالیسمی چیست؟ 
شاخص گالیسمی که به اختصار شاخص 

گالیسمی نامیده می شود، معیاری علمی و دقیق 
برای مشخص نمودن تأثیر کربوهیدرات موجود 
در مواد غذایی، بر گلوکز یا قند خون است. همه 

انواع کربوهیدرات که در گروه های غذایی مختلف 
از جمله نان و غالت، میوه ها، سبزیجات و ... 

وجود دارد، باعث باال رفتن قند خون می شود و 
شاخص گالیسمی میزان این افزایش را پس از 
مصرف یک ماده غذایی خاص نشان می دهد. 

اگر در انتخاب وعده ها و میان وعده های روزانه 
خود شاخص گالیسمی مواد غذایی را در نظر 

داشته باشید، به معنای آن است که شما از یک 

رژیم غذایی بر مبنای شاخص گالیسمی  پیروی 
می کنید. در واقع داشتن برنامه غذایی با شاخص 

گالیسمی پایین به معنای داشتن رژیم غذایی 
خاص یا پیچیده یا حتی دنبال کردن لیست 

غذاهای مجاز و غیرمجاز نیست که معموال 
بیماران دیابتی یا آنهایی که از چاقی رنج می برند، 

با این گونه رژیم ها آشنا هستند. رژیم غذایی که 
بر مبنای شاخص گالیسمی پایه ریزی شده 
است، به شما یاد می  دهد که چگونه با چند 

انتخاب ساده می توانید در تمام طول زندگی خود 
قند خونتان را کنترل کنید. 

شاخص گالیسمی و تأثیر آن بر بدن
شاخص گالیسمی مواد غذایی مختلف براساس 
 اینکه با چه سرعتی بر قند خون اثر می گذارند، 

در یک طیف 0 تا 100 تعریف می شود. 
خوراکی هایی که با سرعت بیشتری قند خون شما 

را افزایش می دهند، شاخص گالیسمی  باالتر 
و آنهایی که با سرعت کمتری بر قند خون اثر 
می گذارند،  شاخص گالیسمی کمتری دارند. 
یادتان باشد هر چقدر شاخص گالیسمی ماده 
غذایی مصرفی باالتر باشد، قند خون را بیشتر 

افزایش می  دهد. در نتیجه حجم انسولین تولید 
شده در بدن هم بیشتر می  شود. 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 می  برد. 
البته شما نمی توانید شاخص گالیسمی مواد 

غذایی را اندازه گیری کنید چون این کار تنها در 
شرایط آزمایشگاهی ممکن است. پس چه کار 

باید کرد؟ 

آشنایی با قندهای خوب، قندهای بد و قندهای زشت!
مواد غذایی براساس شاخص گالیسمی به سه 

گروه عمده تقسیم می  شوند بنابراین نیازی 
نیست که شاخص گالیسمی خوراکی های 

مختلف را حفظ کنید و با یک مشت عدد و رقم 

سروکله بزنید بلکه کافی است اهداف اولیه یک 
رژیم غذایی برمبنای شاخص گالیسمی را به خاطر 
بسپارید. یعنی مواد غذایی را انتخاب کنید که در 

گروه شاخص گالیسمی پایین قرار می  گیرند، 
احساس سیری بیشتر و طوالنی تری به شما 

می  دهند و باعث ارتقای وضعیت سالمت شما 
می  شوند.

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 

می کنند. 
ماکارونی معمولی، سیب زمینی آب پز، برنج 
سفید، رشته فرنگی و نودل، ذرت بوداده، 

انگور، انجیر و... جزو خوراکی هایی هستند که 
شاخص گالیسمی شان متوسط است و نباید در 

خوردنشان زیاده روی کرد. 
شکر، عسل، آناناس، کشمش، هندوانه، پوره 

سیب زمینی، 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 می دهند. 

چه عواملی بر شاخص گالیسمی اثر می  گذارد؟
1. نوع نشاسته  موجود در مواد  غذایی: 

نشاسته شکل عمده ذخیره ای کربوهیدرات 
در گیاهان است که از دو مولکول آمیلوز و 

آمیلوپکتین تشکیل شده است. مولکول های 
آمیلوز تقریبا 10 تا 20 درصد کل نشاسته 

را تشکیل می  دهند و یک زنجیره خطی 
بلند متشکل از هزاران گلوکز می  باشند. 

مولکول های آمیلوپکتین هم تقریبا 80 تا 
90 درصد پلی مرهای یک گرانول نشاسته 
را تشکیل می  دهند. 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، 

گالیسمی رفیق جدید دیابتی ها: شاخص 
جدیدی به 

کمک مبتالیان 
به قند آمده 

است
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برنجک، پوره سیب زمینی و ... هم غنی از 
آمیلوز هستند.

2. مقدار چربی و پروتئین موجود در مواد  
غذایی: چربی و پروتئین، فرآیند هضم را 

آهسته کرده و باعث تأخیر خروج غذا از معده 
می  شوند و در نتیجه شاخص گالیسمی مواد  

غذایی را کاهش می  دهند.
3. فرآیندهای غذایی: مواد غذایی فرآوری 

 شده به زمان کوتاه تری برای هضم احتیاج 
دارند، بنابراین سریع تر معده را ترک کرده و 

زودتر بر قند خون اثر می  گذارند. بعبارت دیگر 
موادغذایي طبیعي  که در صنعت دچار تغییر 
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 عملیات فرآوري بیشتری انجام 
شده است. 

4. روش و زمان پخت : روش و زمان پخت هم 
می  تواند در افزایش یا کاهش شاخص گالیسمی 
مواد غذایی اثر بگذارد. هرچقدر زمان پخته شدن 

بیشتر باشد، مواد  غذایی نرم تر شده و فرایند 
هضم ساده تر می  شود.

5. نوع و مقدار فیبر موجود در مواد  غذایی: 
فیبر یک عنوان کلی برای آن دسته از 

کربوهیدرات هایی است که بدن شما قابلیت 
هضم و جذب آنرا ندارد. عالوه  بر این فیبرها یکی 

از مهمترین موادمغذی هستند که در کاهش 
وزن و کنترل قند  خون نقش دارند. فیبر باعث 

حفظ شکل و ساختار گیاهان می  شود. به عبارت 
دیگر اگر فیبر نبود برگ های سبز اسفناج هم 
نمی توانستند این شکل قلبی را داشته باشند. 

پیروی از یک رژیم غذایی با شاخص گالیسمی 
پایین، باعث کاهش قند خون و درنتیجه تولید 
کمتر انسولین در بدن می  شود و فیبرها بویژه 

فیبر محلول یکی از عوامل مهم این فرآیند 
هستند. فیبرهای محلول در دستگاه گوارش ما 

حالتی ژله ای پیدا می  کنند و نه تنها قند  خون را 
کاهش می  دهند بلکه نقش تحسین  برانگیزی در 

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 می  دهند. عالوه بر این در 
پیشگیری از بیماری های 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 مواد غذایی حاوی فیبر محلول می توان 
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.
شاخص گالیسمی و کاهش وزن 

آیا هیچ وقت به تشابه رژیم های مختلف 
کاهش وزن فکر کرده اید؟ شاید رژیم های 

الغری، متفاوت به نظر برسند اما با کمی دقت 
بیشتر، می  بینید 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 
کالری سوزی بدن به وسیله ورزش و فعالیت 

 بدنی برای رسیدن به وزن دلخواه و حفظ آن 
ضروری است. ولی فکرمی  کنید همه اش در 

همین خالصه می شود؟ 
اگر شمارش کالری مصرفی روزانه، تنها روش 

کاهش وزن باشد، بنابراین همه آنهایی که چاق 
هستند می  توانند با در نظر گرفتن محدودیت 

کالری روزانه، شکالت، شیرینی، چیپس، 
سس مایونز 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 انتخاب های صحیح غذایی به 

همان اندازه اهمیت دارد. 
 شاخص و بار گالیسمی ابزاری جدید برای 
تکمیل رژیم های کاهش وزن هستند. چرا؟ 
چون شاخص و بار گالیسمی از کالری فراتر 

می  رود و باعث می  شود شما به مواردی از 
جمله متابولیسم یا سوخت وساز بدن، نحوه و 
سرعت هضم غذا در بدن، و تأثیری که این 

فرایند بر وزن بدنتان 
می  گذارد فکر 

کنید. 

خیلی ها فکر می  کنند 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 می  خواهید 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 
قند  خون ترشح می  شود و وظیفه اش کنترل 

گلوکز موجود در خون و وارد کردن آن به 
سلول های بدن است. می  توانید انسولین را 
مثل یک کلید تصور کنید که در سلول را 

به روی قند می  گشاید؛ حاال اگر انسولین در 
بدن به اندازه کافی وجود نداشته باشد )دیابت 

نوع 1( یا نتواند به خوبی به وظیفه اش عمل 
کند )چاقی، مقاومت به انسولین، دیابت نوع 

2(، سلول از غذای خود محروم می  شود یعنی 
حتی اگر تا سرحد مرگ غذا خورده باشید باز 
هم سلول های بدنتان انرژی کافی برای کار و 

فعالیت ندارند. 
عالوه  بر این، انسولین نقش دیگری هم در 

بدن ما ایفا می  کند 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 می  شود تا بعد به عنوان 
منبع انرژی طوالنی مدت بدن مورد استفاده 

قرار گیرد. هورمون انسولین هم باعث افزایش 
تبدیل قند به چربی می  شود و هم فرآیند 

استفاده سلول ها از این چربی های ذخیره شده 
را تا حدی دشوار می  سازد. با توجه به آنچه 

گفته شد می توان نتیجه گیری کرد که هر 
چقدر میزان انسولین ترشح شده در بدن 

ما بیشتر باشد، سریعتر وزنمان باالمی  رود و 
سخت تر می  توانیم از شر چربی های اضافی 
خالص شویم. اینجاست که پیروی از یک 
برنامه غذایی با شاخص گالیسمی پایین 

می تواند به کمک مان بیاید.
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مستانه تابش، کارشناس تغذیه و رژیم درمانی 
دانشجویید یا استاد دانشگاه؟ شاید هم کارمند یا خیاط باشید. 

خیلی هم فرقی نمی کند چون یکی از دردهای مشترک آدم های 
پشت میزنشین که آنقدرها هم حوصله یا انگیزه ورزش و فعالیت بدنی 
ندارند )احتماال دارید سرتان را به عالمت مخالفت تکان می دهید که 

ما حوصله داریم، وقت نداریم!( چاقی است. پنج سال که از شروع 
پشت میز نشینی می گذرد، کم کم می توانید الیه های چربی را که در 

ناحیه شکم و ران یا باسن دور هم جمع شده اند حس کنید. برای دور 
زدن این نوع چاقی روش های ساده ای هست که ربطی هم به گرفتن 

رژیم های سخت و طوالنی ندارند و شما با چند تغییر کوچک در سبک 
زندگی تان می توانید تناسب اندام خود را تضمین کنید درست مثل 

اینکه قطعه های لگو را به هم بریزید تا خانه ای دیگری را از نو بسازید.  

معجزه 20 دقیقه
خیلی از ما حتی موقع غذاخوردن هم از تلفن همراهمان دور 

نمی شویم و همین طور که لقمه ها را تند تند فرو می دهیم مشغول 
چک کردن ایمیل، پیام های وایبری، جواب دادن به پیامک  و... 

هستیم. پس شاید بد نباشد ال به الی همه این کارها، ساعت تلفن مان 
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 می دهید مغز هیچ احساسی از غذایی 

که وارد معده شده ندارد و این وضعیت شما را به سمت پرخوری 
می کشاند. به همین خاطر است که احساس سیری نمی کنید. 

در حالیکه محققان نشان داده اند یکی از اصلی ترین و ساده ترین 
روش های الغر شدن بدون رژیم، رعایت این فاصله زمانی است. 

فقط یک ساعت بیشتر بخوابید
وقتی در مورد تاثیر خواب بر کاهش وزن حرف می زنیم، بعضی ها با 
خودشان فکر می کنند که منظورمان 9-10 ساعت خوابیدن است و 

سریع موضع می گیرند که: »ما خیلی سرمان شلوغ است. اگر بخواهیم 
نصف روز هم بخواهیم تا الغر شویم به هیچ کدام از کارهایمان 

نمی رسیم« و... درحالیکه بر اساس پژوهش های انجام شده در دانشگاه 
میشیگان تنها یک ساعت خواب بیشتر در طول شب می تواند به شما 
کمک کند تا شش درصد در مصرف کالری روزانه صرفه جویی کنید. 
خواب کافی یک اثر دیگر هم روی چاقی دارد؛ محققان می گویند اگر 

کمتر از 7 ساعت در شبانه روز بخوابید اشتهایتان به شدت افزایش 
پیدا می کند و در طول روز به  شکلی غیرمعمول گرسنه خواهید بود. 

هوشمند بنوشید 
نمی توانید از نوشابه دل بکنید؟ نوشیدنی محبوبتان سون آپ با طعم 
لیموست؟ اگر نوشابه نباشد غذا اصال از گلویتان پایین نمی رود؟ الزم 
نیست خجالت بکشید باالخره هر کسی یک نقطه  ضعفی دارد! پس 

حاال که نمی توانید علی رغم همه چیزهایی که در مورد مضرات نوشابه 
خوانده و شنیده اید، 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 10 قاشق چای خوری شکر صرفه جویی کرده 
باشید. شکری که در نوشابه وجود دارد احساس سیری را از شما 

می گیرد. در یک تحقیق دانشگاهی دو گروه از افراد که روزانه 450 
کالری اضافه از نوشابه و آبنبات ژله ای دریافت می کردند با هم مقایسه 

شدند. آنهایی که آبنبات می خوردند اشتهایشان را از دست داده و 
به طور ناخودآگاه کمتر سراغ تنقالت دیگر می رفتند؛ اما گروه دوم 
احساس سیری نداشتند و باز هم به خوردن ادامه می دادند. جالب 

است بدانید نتیجه تحقیق افزایش وزن 2 کیلوگرمی گروه دوم طی 
یک ماه بود. 

آدامس نعنایی تند بجوید   
جویدن یک آدامس بدون قند با طعم تند و قوی یکی از روش های 

ساده، کم هزینه و البته موثر در پیشگری از ناخنک زدن بیش از حد و 
پرخوری کردن ناآگاهانه است. 

از قانون 20/80 پیروی کنید
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 نمی توانم از جایم بلند شوم« قادر به دل 

کندن از میز غذا نیستیم. ولی مرم اوکیناوا در جنوبی ترین نقطه ژاپن 
عادتی دارند که اسمش را »هارا هاچی بو« گذاشتند؛ یعنی همین 
قانون 20/80. در این روش ساده فقط کافیست که 20 درصد از 

غذایی را که در بشقاب کشیده اید کنار بگذارید و به نتیجه آن شک 
نداشته باشید؛ چون تحقیقات در آمریکا نشان داده که این روش در 

اغلب افراد موثر است.

وسواس خوب نیست اما درباره میان وعده بعد از شام چرا!
 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 راه ها 
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 خوراکی های 
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.

6 روش 
غیررژیمی برای 
دور زدن چاقی 
چاقی!تیرخالص به پشت میزنشینی 



15

مستانه تابش، کارشناس تغذیه و رژیم درمانی
تصور کنید که سه، چهار سال از زمانی که 
تحت جراحی چاقی قرار گرفته اید گذشته 
و احساس می کنید که کم کم کمر شلوار 
برایتان تنگ می شود یا باید لباس هایی با 
یکی، دو سایز باالتر بخرید. چه اتفاقی در 
حال وقوع است؟ چاقی مجدد؟! شاید هم 

به تازگی جراحی شده اید و می خواهید بدانید 
که باید چه سبکی را در زندگی تان دنبال 

کنید تا کابوس چاقی دوباره سراغتان نیاید؛ 
ولی نمی دانید از کجا و چطور.  

اگر عادت به ذره خواری دارید، پیش از جراحی دنبال 
راهی برای درمانش باشید

معموال وزن افرادی که عادت به ذره خواری 
دارند، پس از انجام جراحی باریاتریک نسبت 

به سایرین کمتر کاهش می یابد. 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 

می بخشد.

پیش از جراحی تا حد امکان وزن کم کنید
شاخص توده بدنی )BMI( یا همان نسبت 

وزن به قد، یکی از معیارهای تعیین کننده ای 
است که نشان می دهد پس از عمل جراحی 

چاقی چقدر وزن کم می کنید. نتیجه یک 
مطالعه علمی در این زمینه حاکی از آن است 
که طی 10 سال پس از جراحی، افرادی که 

با شاخص توده بدنی 40-49 تحت عمل 
جراحی چاقی قرار می گیرند در مقایسه با 
افرادی که  BMIشان باالی 50 است، بهتر 

وزن کم کرده و آنرا حفظ می کنند.

اعتیاد خود به موادمخدر و الکل را ترک کنید
شاید برایتان جالب باشد که بدانید 

سوء مصرف مواد و استفاده از نوشیدنی های 
الکلی به طور بالقوه منجر به بروز عوارض 
بعد از عمل و اضافه وزن پس از جراحی 

می شود.

دستورات پزشکتان را مو به مو رعایت کنید
ممکن است این توصیه خیلی ساده به نظر 

برسد؛ اما معموال لزوم اجرای دستورات 
پزشک در یک، دو، سه و چند سال پس 

از عمل به مرور کم رنگتر می شود و نتیجه 
آن می تواند اضافه وزن مجدد باشد. بهترین 
پزشکان آنهایی هستند که پس از جراحی 

چاقی هم ارتباط مداوم خود را با شما حفظ 
می کنند و برای چند ماه و چند سال پس از 

جراحی نیز برنامه دارند.

در برنامه های کاهش وزن گروهی شرکت کنید
نتیجه یکی از مطالعات در این خصوص 

نشان داده است شاخص توده بدنی آنهایی 
که پس از جراحی در برنا مه های کاهش وزن 

گروهی شرکت می کنند نسبت به دیگران، 
10 درصد پایین تر می آید.

افزایش اشتها و هوس های ناگهانی خود را پس از 
جراحی، با یک متخصص در میان بگذارید

اگر چندین ماه بعد از عمل دچار هوس های 
ناگهانی، میل شدید و غیرقابل کنترل به 

یک خوراکی خاص و... شده اید، 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 می کنند، ریسک بیشتری برای اضافه 
وزن پس از جراحی دارند؛ چرا که احتمال 
بیشتری دارد به سمت عادت های غذایی 

نادرست خود بازگردند.

به ویزیت های مشاوره تغذیه ادامه دهید
بنابر اطالعات موجود نتیجه کاهش وزن 

افرادی که پس از عمل به طور مداوم با 
کارشناس تغذیه ای 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.

جلوگیری از افزایش وزن 
پس از جراحی چاقی

بعد از یک روز کاری 
خسته و کالفه و به 

منزل رسیده اید، ترافیک 
امانتان را بریده، تلفن همراهتان 

پشت سر هم زنگ می خورد، 
تقویم کاری روی میز نشان 

می دهد که برای تمام کردن 
گزارشتان فقط این آخر هفته را 
فرصت دارید و کلی برگه از روی 
میز دهن کجی می کنند. 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 کابینت های خانه هستند و 

برایشان مهم نیست که چه چیزی 
و چه قدر می خورند. همین که 

یک خوراکی )در اغلب موارد 
شیرین( توی دهانشان باشد و 

چند دقیقه آن را بجوند، مزه مزه 
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 می شود 
و فرد مبتال گاهی حتی به خاطر 

نمی آورد که در طول شب سر 
یخچال رفته و چیزی خورده 

است. سندرم غذاخوردن در شب 
معموالً بعد از غروب آفتاب شروع 

می شود و تا وقتی بیدار هستی، 
شما را وادار به ذره خواری می کند. 

از سندرم غذاخوردن در 
شب چه می دانید؟ 
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دکتر ندا نظربلند، روان شناس 
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 

کرده اند. 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 می شوند. 
بی شک رابطه تنگاتنگ جسم و روان در بروز و تداوم چاقی، نقشی 
غیرقابل اغماض دارد. مطالعات مختلف نشان می دهند 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 تداوم بخش چاقی اشاره 
کنیم که شامل عوامل روانشناختی، اجتماعی و فرهنگی هستند. 

1. عوامل روانشناختی ایجاد کننده و تداوم بخش چاقی
یادگیری مشاهده ای: انسان ها عادت های غذا خوردن خود را مانند سایر 

مهارت ها، از زمان کودکی می آموزند. اینکه نوزاد یاد می گیرد به 
محض احساس ناراحتی و گریه کردن، خوردن شیر مادر پایانی بر 

تمام ناراحتی های اوست، زمینه ساز یادگیری این نکته غیرقابل انکار  
است که »خوردن تنش ها را کاهش می دهد«. سپس در سالهای بعد 
و در کودکی نیز والدین به تقویت شدن این یادگیری دامن می زنند. 
به عنوان مثال وقتی که کودک زخمی می شود، ناراحت است، بیمار 

است و... برای خوشحال کردنش به او نوعی خوراکی می دهند. 
بدین ترتیب او یاد می گیرد که لذت خوردن پایانی برای بسیاری 

از دشواری ها است. مشکل آنجایی به وجود می آید که از این نکته 
آموخته شده، در بزرگسالی به عنوان راهکار نادرستی جهت مقابله با 

تنش ها و استرس های زندگی استفاده گردد. 
از طرف دیگر، بخش عمده عادات غذا خوردن، از طریق آموزش یا 

یادگیری مشاهده ای، از فرهنگ و تربیت یاد گرفته می شود. والدین 
معموالً به فرزند خود می آموزند که بایستی تمام محتوای بشقاب خود 

را تمام کند یا کودک مشاهده می کند که دیگران حتی اگر تشنه 
نباشند، تا انتهای بطری نوشابه خود را می نوشند که هدر نرود؛ در 

اینجا کودک می آموزد که بدون توجه به عامل میزان گرسنگی و سیر 

شدن، تنها مالک اتمام خوردن، تمام شدن غذای موجود )بشقاب 
غذا، ساندویچ، نوشابه، تنقالت و...( است. دائمی شدن این روند، حتی 

در همان سال های کودکی منتهی به چاقی می شود.

حاالت عاطفی و هیجانی:
پژوهش ها نشان می دهند که هرگونه برانگیختگی و فعال شدن 

هیجانی، مصرف غذای افراد چاق را افزایش می دهد. این فعال شدگی 
هیجانی ممکن است شامل هیجان هایی نظیر اضطراب، خشم، درد، 

اندوه، احساس تنهایی، عصبانیت و حتی شادی باشد. افراد برای 
مقابله با تنش های خود، راهکارهای متفاوتی را بر می گزینند. 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 می زند، ناسزا می گوید، اشیاء دور و برش را در هم می کوبد یا به 
صورت فیزیکی با دیگران درگیر می شود، در همه این شرایط آسیب 
ناشی از خشم وی، دیگران را نیز تحت تأثیر قرار می دهد. با این حال 
معموالً افراد چاق، در شرایط هیجانی مشابه، به افزایش مصرف غذا 
مبادرت می ورزند که انتخاب این راهکار، بیش از هر کس دیگری 

خود آنها را متوجه آسیب می کند.

استرس: استرس جزو جدایی ناپذیر زندگی همه ما انسان هاست. افراد 
چاق، به دلیل نداشتن مهارت کافی برای استفاده از راهکارهای مقابله  

با استرس، در شرایط مواجه شدن با عوامل استرس زا، به خوردن 
روی می آورند. »خوردن« به چند دلیل باعث کاهش تنش ناشی از 

استرس ها می شود: 
- لذت ایجاد شده پس از خوردن، جایگزین تنش ایجاد شده از 

استرس می شود.
- خوردن، به عنوان یک راهکار تسلی دهنده و تخلیه کننده انرژی 

ناشی از تنش، آرامش موقتی به همراه می آورد )درست مثل آرامشی 
که ناشی از گریه کردن هنگام ناراحتی است(.

نداشتن »خودتنظیمی« در رفتار: اغلب افراد چاق، فاقد مهارت های 
خودتنظیمی در رفتارهای مرتبط با خوردن هستند. نداشتن 
خودتنظیمی، در واقع عدم خویشتن داری در کنترل خوردن 

است. یعنی افراد نمی توانند به وسوسه های خود مبنی بر خوردن 
غلبه کنند و به آنها »نه« بگویند. این افراد معموال اسیر چنین 
وسوسه هایی می شوند و به تعبیر خودشان دچار »بی ارادگی« 

هستند.

عوامل روانشناختی
چگونه آدم را چاق می کنند؟

از بی ارادگی
 تا یادگیری؛

کدام عامل در روان 
شما هم وجود 

دارد؟
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شخصیت مستعد به چاقی: مطالعات روانشناختی نشان می دهند که برخی از انواع 
شخصیت ها برای ابتال به چاقی، استعداد بیشتری دارند. تیپ های شخصیتی 

تکانشی . شخصیت های وابسته از آن جمله هستند.

پاسخ دهی به نشانه های غذا: پژوهش ها نشان داده اند که افراد چاق، بیش از سایر 
افراد به نشانه های بیرونی غذا )مثل رنگ، تزئین، بو، طعم و...( حساسیت دارند 

و تحریک به خوردن می شوند؛ اما به نشانه های درونی خود )مثل نشانه های 
گوارشی نظیر پیام های سیری از معده و روده ها( حساسیت کمتری نشان 

می دهند. همین امر باعث می شود که ما در افراد چاق شاهد »گرسنگی 
روانی« باشیم. یعنی علیرغم اینکه نیاز فیزیولوژیکی برای خوردن غذا وجود 

ندارد، پیام های روانشناختی و نشانه های بیرونی )مثل دیدن منظره خوردنی ها 
در تابلوی مغازه ها یا فیلم های تبلیغاتی و...( باعث می شوند که فرد تمایل به 

خوردن داشته باشد.

ابتال به اختالالت روانشناختی و روانپزشکی: برخی از انواع اختالالت که ریشه روانی 
دارند ممکن است عامل ایجاد کننده 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 می شود 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 زمینه ساز بروز چاقی 
می شوند. 

باورهای نادرست و تصورات ذهنی نسبت به چاقی: گاهی همین تصورات فرد از چاقی 
به عنوان عاملی تأثیرگذار در تداوم چاقی قابل توجه است. اینکه فرد تصور 
می کند چاقی اختاللی است که هرگز رفع شدنی نخواهد بود، یا مشاهده 

تجربیات مکرر ناموفق فرد و اطرافیانش جهت کاهش وزن، او را نسبت به 
درمان و کنترل چاقی مأیوس می کند. در چنین شرایطی فرد ناامید، با پذیرش 

چاقی به عنوان یک واقعیت تغییرناپذیر، با خود فکر می کند که نباید رنج و 
سختی گرسنگی را به جان بخرد، چون این کار هیچ فایده ای برایش ندارد.

ب( عوامل اجتماعی و فرهنگی
عالوه بر عوامل روانشناختی ذکرشده، عوامل فرهنگی و اجتماعی بسیاری 

وجود دارند که در بروز و تداوم چاقی تاثیر گذار هستند و با عوامل 
روانشناختی ارتباط تنگاتنگی دارند. برای مثال، سبک و عادات غذا 

خوردن، تعداد وعده های غذایی روزانه، حجم غذای مصرفی در هر وعده، 
تنوع غذایی، ترکیبات غذایی، شیوه پخت و پز و... که در فرهنگ های 
مختلف با جغرافیای مختلف، متفاوت است، بر ابتالی افراد به چاقی 

تأثیر مستقیم دارند. عالوه بر این، در برخی فرهنگ ها، چاقی به عنوان 
یک ارزش تحسین می شود و نشان دهنده سالمت یا تمول و رفاه است. 
در بسیاری از فرهنگ ها نیز »خوردن« بهانه ای برای قرارهای اجتماعی، 

مهمانی ها، دور هم جمع شدن، پیک نیک و تفریح و در واقع جزو 
جدایی ناپذیر 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 می کنند.

استفاده از راهکارهای روانشناختی و فنون روان درمانی با در نظر گرفتن 
مجموعه عوامل روانشناختی، اجتماعی و فرهنگی موثر در چاقی، افراد را قادر 

می سازد 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. 

خانمی که تحت جراحی بای پس 
قرار گرفت و 60 کیلو وزن کم کرد

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 60 نفرشان هر سال، بابت 

چاقی و عوارض ناشی از آن از دنیا 
می روند. آمار نگران کننده ای ست و 
ترسناک تر اینکه آمار چاقی روز به 

روز در حال افزایش است.
»سعیده شاه محمدی« هم یکی از 

همین افراد بود؛ خانمی در دهه سوم 
زندگی که وزنش از دوران نوجوانی 

کم کم باال رفته و باالخره پس از 
ازدواج و بارداری به 130 کیلوگرم 
رسیده بود. او که روش های زیادی 

را برای الغر شدن امتحان کرده بود، 
این بار دست روی گزینه جراحی 

گذاشت و در سال 1392 به اتاق عمل رفت تا الغر شدن 
را به شیوه تهاجمی امتحان کند. سعیده طی 4 سال حدود 

50 کیلوگرم وزن اضافه می کند و در نوزده سالگی به 93 
کیلوگرم وزن می رسد. او حس نوزده سالگی و مواجه اش 
با این چاقی را وحشتناک ترین حسی می داند که یک نفر 

ممکن است در طول عمرش تجربه کند.  

نتیجه آزمایش را که دیدم نزدیک بود سکته کنم
اغلب افراد خانواده مادری خانم شاه محمدی به 

دیابت مبتال هستند و ترس ابتال به این بیماری یکی 
از نگرانی های جدی او در تمام این سال ها 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 می گیرد، به قول خودش تا مرز 
سکته پیش می رود.  

7 سال طول کشید تا تصمیم بگیرم زیر تیغ بروم
او می گوید: »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 

7 سال طول کشید تا تصمیم قطعی بگیرم. در این 
مدت هر جا که چیزی درباره جراحی چاقی می شنیدم، 

پیگیری می کردم. اگر متوجه می شدم کسی جراحی 
شده، سراغش می رفتم و درباره جزییات کار می پرسیدم. 
حسابی تحقیق کردم تا باالخره به این نتیجه رسیدم که 

جراحی بای پس تنها راه حل برای من است.
حاال حدود یک سال از عمل سعیده شاه محمدی 

می گذرد و او این روزها 67 کیلو بیشتر وزن ندارد و به 
قول خودش دنیا آبی آبی است. 

قبل از عمل
بعد از عمل
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دکتر علیرضا حسن نژاد، متخصص پزشکی ورزش
American college of sport medicine :منبع
وقتی جراحی چاقی انجام می شود، بدن از 

دست دادن وزن را آغاز می کند؛ چون میزان 
کالری دریافتی از میزانی که نیاز دارد، بسیار 
کمتر است. در این حالت، بدن برای تأمین 

انرژی الزم، بافت های چربی و عضالنی 
خود را می سوزاند؛ ولی قبل از چربی، سراغ 

عضالتی می رود که فعال نیستند و کار 
نمی کنند. پس طبیعی است که اگر ورزش 
به صورت روزانه انجام نشود، بدن از عضالت 
به عنوان منبع انرژی استفاده  کند و کم کم، 

حجم و قدرت عضالت خود را از دست بدهد.

فایده های ورزش پس از جراحی چاقی
تمرینات ورزشی منظم و فعالیت فیزیکی 

بعد از جراحی چاقی، اهمیت زیادی دارند. 
البد می پرسید چرا؟ تحقیقات نشان 

می دهد که ورزش منظم یکی از راه های 
بسیار مناسب برای حفظ کاهش وزن در 

طوالنی مدت است؛ اما اگر به دالیل بیشتری 
احتیاج دارید، باید بدانید که ورزش: 
1. متابولیسم بدن را افزایش می دهد؛

2. عملکرد قلب و ریه ها را بهبود می بخشد؛
3. استرس را کم می کند؛

4. اعتمادبه نفس را افزایش می دهد؛
5. توانایی فرد را برای انجام کارهای روزانه 
از قبیل خرید، انجام کارهای شخصی، باال 

رفتن از پله ها و... افزایش می دهد.

از کی شروع کنیم؟ 
برنامه ورزشی بیمار بعد از عمل جراحی در 
بیمارستان شروع می شود. 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 30تا 45 دقیقه در روز 

فعالیت داشته باشد. اگر راه رفتن برایش 
مشکل است، فیلم های ورزشی در اختیارش 

قرار دهید که مطابق سطح آمادگی بدنی  

اوست یا توصیه کنید در باشگاه ورزشی، از 
ماشین های هوازی مثل دوچرخه یا اسکی 

فضایی استفاده کند.
بیشترین میزان کاهش وزن در افرادی که 

تحت عمل جراحی چاقی قرار گرفته اند، 
در شش تا 12 ماه اول پس از جراحی رخ 

می دهد و بعد از آن، شیب کاهش وزن 
ُکند می شود. 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. 

تمرینات قدرتی در برنامه ورزشی پس از جراحی
زمانی که بیمار دیگر محدودیتی برای بلند 

کردن اجسام ندارد )حدود هفته شش تا 
هشت بعد از عمل(، می توانید ورزش های 
قدرتی را برای او شروع کنید که این کار 
برای حفظ عضالت بیمار ضروری است. 

تمرینات قدرتی:
1. کمک می کنند که شکل بدن بهتر شود؛

2. عضالت را سفت می کنند؛
3. قدرت فرد را برای انجام کارها افزایش 

می دهند؛
4. از استخوان ها محافظت می کنند؛

5. پایداری مفاصل را بیشتر می کنند؛
6. االستیسیتی پوست را افزایش می دهند؛

7. عملکرد سیستم ایمنی را بهبود 
می بخشند؛

8. وضعیت روحی را بهبود می دهند؛
 9. بازده مغز را افزایش می دهند.

در تمرینات قدرتی، از دمبل و باندهای 
کشی و ماشین های ورزشی استفاده می شود. 
مرکز پزشکی ورزشی آمریکا توصیه می کند 
که ورزش های قدرتی، دو بار در هفته انجام 
شود. یک گروه عضالنی )مثالً جلوی بازو( 

نباید دو روز متوالی تمرین داده شود و 
عضالت نیاز دارند که تا 48 ساعت استراحت 

کنند. درضمن، قبل از شروع تمرینات 
قدرتی، اطمینان حاصل کنید که فرد 

حرکات را به درستی انجام می دهد. 

برای شروع ورزش باید یاد بگیریم که 
چگونه فعالیت فیزیکی مناسب خود را وارد 

زندگی پرمشغله امروزی مان کنیم. برای 
رسیدن به این هدف، تغییرات کوچک 

میتوانند نتیجه بزرگی را رقم بزنند. ورزش 
باید به عنوان عادتی خوب تعریف شود، نه 

کاری طاقت فرسا.
 

10 دقیقه بعد از هر وعده، راه بروید
از نظر افراد پرمشغله، 30 دقیقه ورزش 

روزانه، انجام نشدنی است؛ اما اغلب می توانند 
بین کارهایشان، 10 دقیقه وقت پیدا کنند. 

به همین خاطر است که توصیه می کنیم 
10 دقیقه بعد از هر وعده غذایی راه بروند. 

به این ترتیب، احساس بهتری داشته، کمتر 
غذا میخورند و بدون هیچ امکانات خاصی 

ورزش می کنند.

زودتر از خواب بیدار شوید
اگر فقط 30 دقیقه زودتر بیدار شوید، به قدر 

کافی وقت دارید تا پیاده روی تند یا یوگا 
یا حتی ورزش های سریع را با استفاده از 

سی دی های آموزشی انجام دهید. خیلی ها 
پس از انجام این کار می فهمند که نه تنها 

آن نیم ساعت را از دست نداده اند، بلکه چون 
روزشان را با ورزش شروع کرده اند، تا آخر 

شب، شاداب هستند.

فعال باشید
از پله ها باال بروید، ماشین خود را کمی 

دورتر از محل کار پارک کنید، به جای 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، برنامه ریزی کنید.

هیچ کس کامل نیست
دوباره این جمله را بخوانید: »هیچ کس 

کامل نیست.« یک روزِ بد برای همه پیش 
می آید؛ ولی مطمئن شوید که آن روز بد، به 
ماه بد یا سال بد تبدیل نمی شود. متأسفانه، 

اغلب آدم ها فکر می کنند اگر آن ها یک 
روز بد یا هفته بد داشته باشند، شکست 
خورده اند و معموالً ورزش را رها می کنند.

ورود آسان ورزش و 
فعالیت فیزیکی به زندگی 

ورزش بعد از جراحی چاقی
اگر ورزش 

به صورت روزانه 
انجام نشود
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دکتر امیر قاسملوئی
در چهار گوشه دنیا  تحقیقات وسیعی در زمینه چاقی و اضافه وزن، 

جراحی های چاقی و همه حواشی مربوط به آن در جریان است و هر روز 
اخبار تازه ای از یک دستاورد جدد، روش درمانی نوین یا ساخت یک داروی 

تازه به گوش می رسد. در این شماره از ماهنامه کلینیک درمان چاقی، نگاهی 
به تازه ترین خبرهای این حوزه می اندازیم. 

تغییرات قلبی بیماران چاق مبتال به دیابت پس از جراحی چاقی 
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 کربوهیدرات ها و لیپیدها در بیماران دیابتیک چاق، طی 4 سال 
اول پس از جراحی چاقی است. این مطالعه گذشته نگر با شرکت 104 بیمار 

)71 خانم با متوسط سنی 53 سال و میانگین شاخص توده بدنی 46.8(، 
مبتال به دیابت نوع2 )به طور متوسط بیماران از سه سال پیش دچار دیابت 

شده بودند( انجام شد. همه این افراد تحت عمل بای پس 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 
انجام شده و نتایج آن، این اجازه به 80 درصد 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 15 تا 24 ماه اول پس از جراحی کاهش یافت و 

پس از آن کمی افزایش پیدا کرد. سطح کلسترول تام، تری گلیسیرید و 
لیپوپروتئین با چگالی کم )LDL( به طور قابل توجهی در افراد تحت مطالعه 

کاهش یافت و هدف های مورد انتظار پس از 12 ماه در 80 درصد از بیماران 
بدست آمد. همچنین ارتباطی بین این کاهش ها و از دست دادن وزن پیدا 
شد. به طور مشابه، غلظت لیپوپروتئین با چگالی باال )HDL( تا 12 ماه پس 
از جراحی کاهش یافته است. اگر چه غلظتش پس از 24 ماه اندکی افزایش 
داشته، مقدار هدف و پیش بینی شده  لیپوپروتئین با چگالی باال  در 24 ماه 

بعد از مداخله در 85٪ از بیماران به دست آمد.
درمان جراحی برای بیمارانی که هم چاق و هم مبتال به دیابت هستند، موثر 

است و به  کنترل سوخت و ساز بدن کمک می کند. عالوه بر این در کاهش 
ریسک ابتال به  بیماری های قلبی و عروقی نیز نقش دارد. 

 Modification of cardiometabolic profile in obese diabetic patients after bariatric
surgery: changes in cardiovascular risk

کمبود مواد غذایی در بیماران چاقی که تحت جراحی باریاتریک قرار گرفته اند 
کمبودهای تغذیه ای 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 ویتامین ها، مواد مغذی و نشانگرهای 

تغذیه ای 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 تحریک کننده تیروئید، کلسیم، 
فسفر، آهن، منیزیم، آلبومین، تست های عملکردی کبد، فریتین، فوالت، 

ویتامین A، ویتامین B12، روی، سلنیوم، در 267 بیمار قفقازی )74.2 
درصد زنان در سنین 12.6+/- 40.5 سال( پیش از جراحی چاقی مورد 

بررسی قرار گرفت. نتایج به دست آمده نشان دهنده 67.9 کمبود ویتامین دی، 
35.4 درصد منیزیم، 21.6 درصد فسفات، 18.8 درصد آهن، 16.9 درصد 

ویتامین A بود که کمبود زیادی محسوب می شود. کمبود همزمان چند ماده 
مغذی نیز نسبتاً شایع بود به طوریکه 28.5، 12.1 و 6.3 درصد از مردم به 

ترتیب دچار کمبود دو، سه و چهار ویتامین یا ماده معدنی بودند. همچنین 
این مطالعه نشان داد که کمبود ویتامین D، فسفر، منیزیم و ویتامین A در 

همه سنین شایع است. 
شاخص توده بدنی باال و قندخون ناشتای افزایش یافته، خطر ابتال به کمبود 
مواد مغذی به ویژه ویتامین D را باال می برد، بنابراین غربال گری قبل از عمل 

و اصالح کمبود احتمالی در متقاضیان جراحی توصیه می شود.
Nutrient deficiencies in patients with obesity considering bariatric surgery: a cross-
sectional study

دیابت نوع دو و بیماری های قلبی و عروقی: پس از این، منتظر چه چیزهایی باشیم؟
بیماری های قلبی و عروقی علت اصلی مرگ و میر بیماران مبتال به دیابت 

نوع2 است و اصالح عوامل خطر قلبی و  عروقی از طریق مداخله در شیوه 
زندگی و درمان دارویی، راهکاری برای مقابله با این خطر محسوب می شود. 
این مطالعه بر پیشرفت های اخیر در درمان ریسک فاکتورهای بیماری های 

قلبی عروقی از جمله اختالالت خواب، وضعیت اجتماعی- اقتصادی، استرس 
مزمن و اختالالت روانی در وضعیت قلبی- عروقی افراد دیابتی متمرکز است. 

نقش چاقی به عنوان یکی از عوامل موثر بر بیماری های  قلبی و عروقی 
قابل توجه است و به تازگی، آزمایش های زیادی در رابطه با  تاثیر شیوه زندگی 
و مداخالت جراحی )به عنوان مثال عمل بای پس معده( بر بیماری های قلبی 

و عروقی افراد چاق یا دارای اضافه وزن انجام شده است.
تغییر در سبک زندگی از جمله پیروی از رژیم غذایی کم کالری و ورزش، 
ریسک فاکتورهای بیماری های قلبی و عروقی افراد را کاهش می دهد؛ اما 
باعث کاهش رخداد حوادث قلبی عروقی در درازمدت نمی شود. 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 بیماری های 
قلبی عروقی می شود و اصالح این ریسک فاکتورها ضروری است. در نهایت، 
وضعیت اجتماعی و اقتصادی و استرس های روانی مزمن نیز به طور مستقل 

باعث افزایش ریسک ابتال به بیماری های قلبی و عروقی می شود.
به طور خالصه بیماری های قلبی عروقی، ریسک ابتال به دیابت نوع2 را 

افزایش می دهد و برای کاهش این ریسک فاکتور مهم در افرادی که دچار 
اضافه وزن یا چاقی هستند، جراحی های باریاتریک توصیه می شود. 

Type 2 diabetes and cardiovascular disease: what next?

از البه الی اوراق 
تحقیق محققانی که 

دنبال چاقی راه 
افتاده اند

کشفیات تازه
 دانشمندان

 پیرامون 
چاقی
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در چهار گوشه دنیا، تحقیقات وسیعی 
در زمینه سالمت و بیماری و همه حواشی 

مربوط به آن در جریان است و هر روز 
اخبار تازه ای از دستاوردی جدید یا روش 

درمانی و دارویی تازه به گوش می رسد. در 
این شماره، بخشی از تازه ترین خبرها را با 

هم مرور می کنیم. 
وقتی رمز جاودانگی در میوه و 

سبزی مخفی می شود

همه ما می دانیم که مصرف انواع میوه و 
سبزی و تأمین ویتامین ها و امالح الزم برای 
بدن می تواند به سالمتی کمک کند؛ اما بد 

نیست بدانید که متخصصان می گویند مصرف 
پنج واحد میوه و سبزی در طول روز می تواند 
مرگ ناشی از هر علتی، خصوصاً مرگ ناشی 

از بیماری های قلبی عروقی را کاهش   دهد؛ 
البته آنها می گویند 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 234 نفر و 56هزار و 423 

مرگ دریافتند که مصرف میوه و سبزی، 
خطر مرگ ناشی از انواع بیماری ها، خصوصاً 

بیماری های قلبی را به طور شایان توجه 
و معناداری کاهش می دهد؛ البته درباره 

بیماری هایی نظیر سرطان، فرد نه تنها باید در 

طول روز میوه و سبزی کافی بخورد، بلکه 
باید فعالیت کافی داشته باشد و سیگار نکشد 

و الکل نیز ننوشد.

آفت کش DDT چاقی و 
دیابت می آورد

تحقیقات انجام شده روی موش های باردار 
نشان داده که قرار گرفتن در معرض 

آفت کش DDT، در درازمدت، موش های 
ماده را مستعد ابتال به چاقی کرده و منجر 

به افزایش سطح قند و چربی خون می شود. 
مصرف آفت کش DDT در سال 1970 در 
ایاالت متحده آمریکا ممنوع اعالم شد؛ اما 
این آفت کش همچنان در هند و آفریقای 

جنوبی برای مقابله با ماالریا استفاده می شود. 
دانشمندان به موش های تحت آزمایش 

همان اندازه DDT دادند که انسان های ساکن 
مناطق ماالریاخیز در معرض آن قرار دارند. 

این محققان دریافتند که DDT سبب کاهش 
متابولیسم قبل از تولد و پایین آمدن ظرفیت 

تحمل دمای سرد و همچنین کم شدن 
توانایی موش در تولید گرما می شود. 

دانشمندان با تأکید بر اینکه پستانداران 
باید بتوانند دمای بدن خود را تنطیم کنند، 

می گویند که ورود DDT به بدن، توانایی 
بدن برای تنظیم دمای خود را کاهش 

می دهد. این محققان همچنین معتقدند 

که بدن جنس ماده به DDT تأثیرپذیرتر 
است و درنتیجه، جنس ماده بیشتر در خطر 

بیماری های متابولیک ناشی از DDT قرار 
دارد.

مکمل های غذایی کاهش وزن، 
کبد را از کار می اندازد

خانم 35 ساله ای برای رسیدن به وزن 
مطلوب خود، به استفاده از مکمل های 

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 انرژی زا 
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 می گویند که این خانم قبل از 
پذیرش در بیمارستان، مدت سه سال داروی 

ضدافسردگی و ضدبارداری  هم مصرف 
می کرده است. هنوز مشخص نشده که 

کدامیک از مواد موجود در این مکمل ها با 
هم تداخل دارویی داشته اند و نارسایی کبد 
این خانم را پدید آورده اند. محققان هشدار 

می دهند که مردم مکمل ها را با دقت مصرف 
کنند. از آنجا که مکمل ها بدون نیاز به نسخه 

در دسترس مردم قرار می گیرند، گاهی 
ممکن است این تداخالت دارویی، فرد را در 

معرض خطرات جدی قرار دهد.

انسولین استنشاقی؛ داروی 
جدیدی برای افراد دیابتی

مبتالیان به دیابت داروی جدیدی برای 
کنترل قند خون شان در اختیار خواهند 

داشت که به تزریق نیازی ندارد. Afrezza که 
انسولین سریع االثر است، می تواند قبل از 

غذا یا بعد از صرف غذا استفاده شود، آن هم 

اخبار
سالمت
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بدون اینکه به تزریق نیازی باشد یا ناراحتی 
در فرد ایجاد کند؛ البته این دارو نیاز بیمار به 

انسولین تزریقی بلند اثر را برطرف نمی کند 
و بیماران همچنان باید آن نوع از انسولین را 

به صورت تزریقی دریافت کنند.
از آنجایی که این دارو به صورت استنشاقی 
مصرف می شود، به سرعت جذب می شود و 

از زمان مصرف تا بیشترین غلظت پالسمایی 
آن، حدود 15 تا 20 دقیقه طول می کشد؛ 
در صورتی که داروهای تزریقی قبلی باید 
یک ساعت قبل از غذا تزریق شوند و به 

زمانی زیادی برای شروع اثر خود نیاز دارند.  
Afrezza بعد از مصرف هم به سرعت و طی دو 

تا سه ساعت اثر خود را از دست می دهد و 
درواقع، می توان 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 کم خطر تری برای بیمار است. 
همچنین این دارو باعث افزایش وزن کمتری 
در افراد دیابتی می شود و از این جهت هم از 

داروهای قبلی، کم ضررتر است.

ترکیبات گیاهی الغری یا حاوی 
گرده گل می توانند برای 

سالمت مضر باشند

برخی از ترکیبات گیاهی الغری می توانند 
سالمت مصرف کننده را در معرض خطر 

قرار دهند. این ترکیبات ممکن است حاوی 
برخی مواد دارویی مانند سیبوترامین باشند 
که در بروشور دارو اشاره ای به آن نمی شود؛ 

اما درواقع، همین ترکیب است که الغری 
را برای فرد مصرف کننده به ارمغان می آورد 

و البته می تواند باعث ایجاد بیماری های 
قلبی، پرفشاری خون و مشکالت عصبی 
در فرد شود. سیبوترامین به دلیل افزایش 
ریسک سکته قلبی و مشکالت سالمتی 

برای بیماران، در سال 2010 از بازار دارویی 
آمریکا جمع آوری شد؛ ولی همچنان برخی 

شرکت های داروسازی چینی، به صورت 
مخفیانه و در قالب داروهایی گیاهی، از آن 

بهره می برند. از دیگر موادی که به عنوان 
ملین و الغرکننده در این داروها استفاده 

می شود، می توان به فنول فتالین اشاره کرد 

که ماده ای سرطان زاست. 
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 
زیان بار در آن مشکوک شوند.

چاق هستید؟ 14 سال زودتر 
می میرید

جوان های قرن بیست ویکمی دنبال کشف 
اسرار مرگ می گردند؛ اما روزبه روز چاق تر 

شده و یک قدم به نیستی نزدیک تر می شوند. 
 )NCI( محققان مؤسسه ملی سرطان آمریکا

می گویند که جوانان مبتال به چاقی درجه 
سه یا چاقی شدید، در معرض خطر مرگ 
ناشی از سرطان، بیماری های قلبی، سکته 
مغزی، دیابت و انواع بیماری های کلیوی و 
کبدی قراردارند و به طور متوسط، 14 سال 

کمتر عمر می کنند. بیماری چاقی و خصوصاً 
چاقی شدید، در جوامع امروزی، شیوع زیادی 

دارد؛ به طوری که تنها در  ایاالت متحده 
آمریکا بیش از شش درصد جمعیت بزرگسال 

به چاقی درجه سه یا همان چاقی مرضی 
مبتال هستند.دانشمندان در این مطالعه، 

شرکت کنندگان را براساس نمایه توده بدنی  
یا BMI به چند گروه تقسیم کردند: وزن 

طبیعی )24/9-18/5(، اضافه وزن )29/9-
25/0(، چاقی درجه یک ) 30/0-34/9(، 

چاقی درجه دو )39/9-35/0( و چاقی درجه 
سه )40 و باالتر(. سپس با حذف افرادی که 
سابقه بیماری های خاص یا اعتیاد به انواع و 

اقسام دخانیات را داشتند، 9هزار و 500 فرد 
مبتال به چاقی درجه سه و 304هزار نفر با 

وزن طبیعی را بررسی کردند و دریافتند که 
خطر مرگ زودرس، در جوانان با افزایش 

BMI تشدید می شود که علت عمده آن ابتال 
به بیماری های قلبی و سرطان و دیابت است.

نشستنی که قلب  را می شکند!

تا به حال فکر می کردیم که نداشتن فعالیت 

بدنی است که می تواند منجر به بروز 
بیماری های قلبی شود؛ اما دکتر »جرت 

بری« و همکاران آمریکایی اش با تحقیقات 
تازه خود، دنیا را از اشتباه درآورده و نشان 

داده اند که نه فقط بی تحرکی در معنای عام 
آن، بلکه نشست های طوالنی هم می تواند 
قلب ما را با مشکل مواجه کند. یافته های 

اخیر این دانشمندان نشان داده که دو ساعت 
نشستن، به همان اندازه برای قلب خطرناک 
است که 20 دقیقه ورزش به سالمت قلب و 

عروق کمک می کند. 
این تحقیق به بررسی ارتباط میزان ورزش و 
تحرک و سکون فرد می پردازد؛ البته سکون 
تنها به معنی خوابیدن نیست. فعالیت هایی 

از قبیل پشت میز نشستن، رانندگی کردن، 
تماشای تلویزیون یا مطالعه پشت میز هم 
جزو حالت های سکون محسوب می شوند 

و انسان را مستعد بیماری های قلبی عروقی 
می کنند.

محققان ضمن بررسی میزان تحرک افراد 12 
تا 49 ساله  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، همان قدر خطرناک است که 

یک ساعت ورزش برای سالمت قلب و عروق 
فایده دارد. 

دانشمندان توصیه می کنند که برای افزایش 
میزان تحرک خود در طول روز، سعی کنید 

هنگام ناهار در محل کار خود کمی راه بروید، 
به جای آسانسور از پله استفاده کنید، به جای 
صندلی روی توپ های تناسب اندام بنشینید 
یا میزی مجهز به تردمیل برای خودتان تهیه 

کنید.

برگزاری چهاردهمین کنگره 
انجمن جراحان درون بین 

خاورمیانه

چهاردهمین کنگره انجمن جراحان درون بین 
خاورمیانه و حوزه مدیترانه )MMESA ( به مدت 

چهار روز در اوایل مهرماه 93 در تفلیس 
پایتخت گرجستان برگزار شد.شرکت کنندگان 

که از کشورهای مختلف و همگی از 
صاحب نظران جراحی درون بین و از جمله 

جراحی چاقی و متابولیک بودند، آخرین نتایج 
به دست آمده از تجربیات خود را ارائه کردند.



22

مرکز درمان چاقی تهران یکی از اولین مراکز پیشگیری، درمان و جراحی چاقی در ایران 
است که با بهترین و باتجربه ترین تیم پزشکی و پرسنل و کارشناسان آموزش دیده، در همه 

زمینه های چاقی فعالیت می کند که این امر حاصل سال ها زحمت و تجربه و کار علمی 
است. این مرکز با تجربه ای بیش از یک دهه، به صورت تخصصی در زمینه درمان چاقی 

به خصوص جراحی چاقی براساس آخرین روش های روز و تأییدشده دنیا، با کیفیت مطلوب، 
در حال خدمت رسانی به مراجعان است.

این مرکز شامل بخش های مختلف و مرتبط با هم است که مراجعان، پس از اولین مراجعه، 
طی بررسی های انجام شده در هر بخش، درنهایت به تجویز نهایی یعنی رژیم غذایی و 

ورزش یا جراحی درمانی چاقی راهنمایی می شوند. خصوصیت منحصربه فرد دیگر در شیوه 
نوین بین المللی آن است که متخصصان بیماران را پس از دریافت درمان مناسب و سازگار 
با شیوه زندگی و فیزیولوژی بدنی خود، در فواصل استاندارد و ازپیش تعیین شده، پیگیری 
و مراقبت می کنند تا بهترین نتیجه درمانی برای مراجعه کننده حاصل شود. همچنین از 

تعامل با بیماران و کسب تجربیات آنان برای بهبود کیفیت در خدمت رسانی استفاده خواهد 
شد تا بتوانیم شاهد عملکرد بهینه و باکیفیت تری باشیم.

در 
مرکز درمان 
چاقی تهران

 چه خبر است؟

اولین مرکز رسمی 
درمان چاقی در ایران

 با پروتکل تعریف شده در 
وزارت بهداشت، درمان 

و آموزش پزشکی

جراحی
تیم جراحی، قدیمی ترین و اصلی ترین بخش 

یا به قولی، هسته اصلی مرکز است و تمام 
بخش های 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.

پزشکی ورزشی
پزشکی ورزشی رشته ای نسبتاً جدید 

است که بر پایه تأثیرات مفید ورزش و 
فعالیت فیزیکی بر ارتقای سطح سالمت 

شکل گرفته است. رسالت پزشکان 
متخصص این رشته، عالوه بر ارائه خدمات 
تخصصی در حیطه ورزش حرفه ای، تجویز 

مناسب ورزش در زمینه پیشگیری و 
درمان بیماری های مختلف است. در این 
مرکز درمانی از روش های علمی و به روز 

برای کاهش وزن استفاده می شود. 
هدف از این مشاوره، به کار بردن 
راهکارهایی برای افزایش فعالیت 

فیزیکی شماست تا کاهش وزن سریع تر 
و ماندگارتری داشته باشید. یکی از 

روش های درمانی کمکی برای کاهش 
وزن، استفاده از طب سوزنی است.
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غدد درون ریز
پزشکان متخصص ما در این بخش، شما را 
از نظر سالمت و کارکرد سیستم درون ریز 
و هورمونی ارزیابی کرده و وضعیت و علت 

افزایش وزن شما را بررسی می کنند؛ سپس 
راهکارهای مناسب کاهش وزن همچون 

رژیم غذایی یا درمان جراحی را براساس علل 
تحقیق شده به شما ارائه می دهند. 

گوارش و آندوسکوپی
در ا ین بخش نیز متخصصان ما، شما را از 
سالمت دستگاه گوارش به وسیله معاینات 
کلینیکی و پاراکلینیکی ارزیابی کرده و در 
پرونده برای تصمیم گیری پیش از درمان 

لحاظ خواهند کرد که عامل کلیدی از حیث 
تجویز درمان چاقی و مراقبت های پس از 

درمان به شمار می رود.

معاینات پیش و مراقبت های 
پس از عمل

در این بخش کارشناسان و پزشکان، معاینات 
و بررسی های الزم را که براساس آن مشخص 

می شود بیمار به چه اندازه از جراحی چاقی 
سود خواهد برد، انجام داده و طبق این پروسه، 

مراقبت ها و پیشگیری های الزم پیش بینی شده 
و در برنامه کاری تیم قرار خواهد گرفت.

مشاوره تغذیه
شما پیش از انجام جراحی چاقی، به 
صالحدید تیم پزشکی و تغذیه مرکز 

درمان چاقی تهران، به مدت دو هفته یا 
یک ماه تحت رژیم خاص با ویژگی های 

معین قرار می گیرید. 
پیروی از این برنامه غذایی پیش از 

جراحی برای کاهش حجم کبد شما، 
به موفقیت عمل کمک می کند. پس از 

انجام جراحی نیز رعایت اصول تغذیه ای 
و ویزیت های منظم، به روند کاهش وزن 

شما کمک می کند.
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