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تاثیر التهاب بر روند درمان حمله قلبی

ایسنا :حمله قلبی از عوامل اصلی مرگ و میر در جهان به حساب میآید و این واقعیت تاکیدی بر
بکارگیری روشهای درمانی جدید برای مقابله با این عارضه جدی است.
ضرورت
ِ
«آنفارکتــوس میوکارد» که معموال به عنوان حمله قلبی شــناخته میشــود در واقع محرک یک
واکنش التهابی در قلب اســت که بافتهای آســیبدیده را با هدف تقویت روند ترمیم و تولید بافت
سالم از بین میبرد.
با این حال اگر این التهاب شــدید یا طوالنی مدت باشد روند درمان و ترمیم عضله قلب را متوقف
میکند و به همین خاطر توصیه میشــود که کاهش التهاب میتواند به تسریع بهبودی پس از تجربه
حمله قلبی منجر شــود .پیش از این محققان آمریکایی زیرمجموعهای از ســلولهای «لنفوسیت B
تنظیمکننده» را در بافت چربی موشهایی که «اینترلوکین  »۱۰را ترشح کرد ه بودند ،شناسایی کردند.
اینترلوکین ،۱۰ســیتوکین ضد التهابی اســت که از بدن در برابر مقاومت انسولینی مرتبط با چاقی
حفاظت میکند و در مهار پاسخهای التهابی و ایمنی نقش دارد.
در بررســی جدید محققان ،حجم باالیی از «سلولهای  Bترشــحکنندهی اینترلوکین  »۱۰را در
بافت چربی اطراف قلب موشها مشــاهده کردند .به دنبال حمله قلبی ،تعداد این سلولها افزایش پیدا
کرده و به ســمت قسمت آسیب دیده قلب حرکت میکنند تا در این نقاط ،التهاب را متوقف کرده و از
نارسایی و آسیب بیشتر جلوگیری کنند .بنابراین محققان نتیجه گرفتند که سلولهای  Bترشحکنندهی
اینترلوکین  ۱۰میتوانند اهداف جدیدی برای بهبود نتیجه درمان در مبتالیان به حمله قلبی باشند.

سیر و پیاز
خطر ابتال به سرطان سینه را کاهش می دهند

مهر :نتایج مطالعات نشان می دهد زنانی که زیاد سیر و پیاز مصرف می کنند کمتر در معرض
ابتال به سرطان سینه قرار دارند.
ســرطان سینه شایع ترین نوع ســرطان در بین زنان اســت .محققان دانشگاه بافالو آمریکا
دریافتند زنان رده ســنی  ۳۰تا  ۷۹سال که سیر و پیاز زیاد مصرف می کنند در مقایسه با زنانی
که هرگز چنین ســبزیجاتی مصرف نمی کنند  ۶۷درصد کمتر با ریســک ابتال به سرطان سینه
روبرو هستند .دانشمندان هنوز نحوه کاهش ریسک سرطان سینه را از طریق مصرف سیر و پیاز
نمی دانند اما معتقدند آنها سرشار از ترکیباتی هستند که با سلول های تومور مقابله می کنند.
طبق اعالم موسسه تحقیقات سرطان آمریکا ،سیر و پیاز غنی از آنتی اکسیدان فالوونوئید و
اس-آلیل سیستئین حاوی گوگرد بوده که هر دو دارای خواص ضدسرطانی هستند.
به گفته محققان ،با بروز جهش در  ،DNAســلول های نرمال سینه سرطانی می شوند .با
وجودیکه برخی از این جهش ها ارثی هســتند ،اما اکثر تغییرات  DNAمرتبط با ســلول های
سینه در طول زندگی ایجاد می شوند .از آنجائیکه هیچ شیوه قطعی و تضمین شده در پیشگیری
از سرطان ســینه وجود ندارد ،اصالح فاکتورهای پرخطر می تواند گامی در جهت مسیر درست
باشد.

دود دست دوم سیگار
به چشم کودکان آسیب می رساند

مهر :مطالعه جدید نشــان می دهد سیگار کشــیدن در پیرامون کودکان به قوه بینایی شان
آسیب می رساند چراکه چشم های آنها هنوز در حال رشد است.
طبق گزارش انجمن سرطان آمریکا ،دود دست دوم سیگار با افزایش ریسک سرطان و سکته
در بزرگساالن و بیماری آسم ،عفونت های ریه و سندرم مرگ ناگهانی نوزاد در کودکان مرتبط
اســت .حال به این فهرست ،تغییرات در چشــم که منجر به بروز مشکالت بینایی در کودکان
می شود نیز افزوده شده است.
محققان دانشگاه هنگ گنگ چین دریافته اند کودکانی که در معرض دود دست دوم سیگار
قرار داشتند الیه کوروئیدشــان نازک شده بود؛ کوروئید الیه ای از بافت است که حاوی عروق
خونی نازکی است که چشم را تغذیه می کند.
دکتر «جیسون یام» ،سرپرست تیم تحقیق ،در این باره می گوید« :نتایج ما بیانگر تاثیر مضر
احتمالی دود دست دوم سیگار بر سالمت و رشد چشم کودکان است».
یکی از نتایج احتمالی نازک شــدن الیه کوروئید ،ماکولوپاتی است .عارضه ماکولوپاتی از بین
رفتن پیشرونده بینایی مرکزی است که معموال در هر دو چشم روی می دهد.
در این مطالعه ،محققان ضخامت کوروئید را در  ۱۴۰۰کودک رده ســنی  ۶تا  ۸سال بررسی
کردند .برخی از این کودکان در معرض دود دست دوم سیگار قرار داشتند.
آنها دریافتند کودکانی که در معرض دود دســت دوم ســیگار بودند در مقایســه با دیگران،
کوروئید نازک تری داشتند .همچنین مشخص شد والدین سیگاری هم دارای کوروئید نازک تری
بودند.
محققان تاکید می کنند کودکان نباید در معرض دود دســت دوم ســیگار قرار گیرند چراکه
بروز مشکالت در حین رشد کودکان موجب بروز عوارض و مشکالت دائمی در آنها می شود.

احتمال زوال عقل در فوتبالیست های حرفه ای
بیشتر است

مهر :محققان می گویند فوتبالیست های حرفه ای  ۳.۵برابر بیشتر با احتمال ابتال به بیماری
های نظیر زوال عقل و پارکینسون روبرو هستند.
محققان دانشگاه گالسکو اسکاتلند در مطالعه خود به بررسی دالیل مرگ  ۷۶۷۶فوتبالیست
حرفه ای اسکاتلندی پرداختند که بین سال های  ۱۹۰۰تا  ۱۹۷۶بدنیا آمده بودند .آنها داده های
مربوط به این افراد را با بیش از  ۲۳هزار نفر از جمعیت عادی جامعه مقایسه کردند.
مطالعه نشان داد فوتبالیست های سابق حدود  ۳.۵برابر بیشتر با ریسک ابتال به بیماری های
فســاد عصبی نظیر زوال عقل و پارکینســون مواجه بودند .بررسی ها نشان داد ریسک بیماری
آلزایمر  ۵برابر ،بیماری نورون حرکتی  ۴برابر ،و بیماری پارکینســون  ۲برابر در فوتبالیست های
سابق بیشتر اســت .همچنین مطالعه نشان داد اگرچه ریسک مرگ ناشی از بیماری های فساد
عصبی در فوتبالیســت های حرفه ای بیشتر است اما احتمال مرگ به دلیل بیماری های شایع
نظیر بیماری قلبی و برخی سرطان ها ،از جمله سرطان ریه ،نیز در آنها کمتر است.
محققان در مطالعات کالبدشــکافی فوتبالیستها یک نوع پاتولوژی خاص زوال عقل مرتبط با
ضربه مغزی موسوم به ( CTEانسفالوپاتی آسیب مغزی مزمن) را شناسایی کردند که در نسبت
باالیی از ورزشکاران حرفه ای وجود دارد.

کودکان و سالمندان بیشتر دچار مسمومیتهای
دارویی میشوند

باشــگاه خبرنگاران :شاهین شــادنیا رئیس بخش مسمومین بیمارســتان لقمان و فلوشیپ
سم شناســی بالینی و مســمومیت با اشاره به مســمومیتهای دارویی اظهار کرد :به طور کلی
مســمومیت در بخش دارویی و مواد شــیمیایی طبقه بندی میشود که مسمومیتهای دارویی
به دلیل اینکه یکســری از داروها همیشه در دســترس مردم قرار دارند و بیماران بدون نسخه
میتواننــد آن اقالم دارویی را تهیــه کنند؛ بر اثر مصرف بیش از حد و خودســرانه باعث بروز
مسمومیت در افراد میشود.
رئیس بخش مسمومین بیمارستان لقمان ادامه داد :امروزه به دلیل مصرف زیاد انواع مسکن
و داروهای آرامبخش مســمومیت دارویی در افراد ایجاد میشود که بستگی به نوع دارو و میزان
مصرف آن عوارض مختلفی در افراد مصرف کننده بروز پیدا میکند.
او تاکید کرد :مســمومیت در کودکان بدین صورت اســت که وقتــی آنها اقدام به حرکت
میکنند ممکن است داروهای رنگی را به اشتباه به جای شکالت و دیگر مواد خوراکی خورده و
همین موضوع باعث ایجاد مسمومیت در بین کودکان میشود.
شــادنیا بیان کرد :افراد ســالمند به دلیل آنکه به بیماریهای مختلفی مبتال هســتند باید
داروهای مختلفی را مصرف کنند و این مسئله باعث شده تا داروی خاصی را به دلیل فراموشی
بیشتر از حد مجاز مصرف کرده و همین مسئله باعث بروز مسمومیت در همین افراد میشود .
رئیس بخش مســمومین بیمارســتان لقمان گفت :مسمومیت دارویی در افراد میان سال در
گروه سنی  ۲۰تا  ۵۰سال بیشتر جنبه عمدی دارد و به دلیل برخی مشکالت داروها را بیشتر از
حد مجاز مصرف میکنند .او یادآوری کرد :برخی از داروها خطرات کمتری نسبت به بقیه دارد،
اما به طور کلی عوارض ناشــی از مصرف زیاد دارو و مسمومیت آن بستگی به مقدار دوز اقالم
دارویی دارد .شادنیا افزود :مصرف زیاد خودسرانه دارو ارتباط مستقیمی با مسمومیتهای دارویی
ندارد ،اما به طور کلی باید در زمینه مصرف اندازه و جلوگیری از مورد تجویز پزشــک در کشور
فرهنگ سازی بهتری انجام شود.
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تبیان :در بدن ما خون در رگها پمپاژ میشــود،
بنابراین همهی ما تا حدودی در معرض لخته شــدن
خون در رگهای عمقی هســتیم .ترومبوز سیاهرگی
عمقــی یا  DVTعارضهای اســت که در آن ،یک
لخته خون در سیاهرگی در عمق بدن شکل میگیرد
که معمو ًال در پایین پاها یا رانهاست.
متأســفانه ترومبوز میتواند منجر به بیماریهای
جدی ،ناتوانی و یا در موارد شدیدتر سبب مرگ شود.
اگر بخشــی از لخته خون پاره یا باز شود ،به سمت
ریهها رفته و جریان خود را مســدود کرده و ســبب
آمبولی ریه خواهد شد.
علت ترومبوز سیاهرگی عمقی
وقتی لخته خون ،رگی را مســدود میکند ،جلوی
گردش خون مناسب را در بدن میگیرد .لخته شدن
خون به دالیل گوناگونی میتواند روی بدهد:
آسیب :آسیب به دیوارهی یک رگ میتواند آن
را باریک کرده و جریان خون را در آن محدود نماید
و لخته شدن خون میتواند نتیجهی این اتفاق باشد.
عمل جراحی :رگهای خونی ممکن است طی
جراحی آســیب ببینند و منجر به تشکیل لخته خون
شــوند .اســتراحت مطلق در رختخواب بعد از عمل
جراحی ،بدون هیچ تحرکی میتواند ریســک لخته
شدن خون را افزایش بدهد.
کاهش تحرکها و عــدم فعالیت بدنی:
وقتی ســاعتهای طوالنی یک جا مینشینید ،خون
در پاهایتان جمع میشود ،مخصوص ًا در قسمتهای
پایینتر .ساعتها بدون حرکت ماندن باعث میشود
جریان خون در پاها بســیار ُکند شود .در نتیجه لخته
خون تشکیل میشود.
برخی از داروهــا :برخی از داروهــا احتمال
تشکیل لخته خون را افزایش میدهند.
توصیههای تغذیهای برای پیشگیری از
ترومبوز و کاهش احتمال لخته شدن خون
خوشــبختانه ترومبوز رگهای عمقی ،هم قابل
پیشــگیری و هم قابل درمان است .یکی از راههای
ساده این است که با اصالح رژیم غذاییتان ،احتمال
ترومبــوز را کاهش دهید .برخی از غذاها ،خطر لخته
شــدن خــون را افزایش میدهند .از ســویی دیگر،
افزودن برخی از مواد غذایی به رژیم غذایی میتواند
به پیشگیری از ترومبوز و کاهش احتمال لخته شدن
خون کمک کند:
بیشتر آب بنوشید تا جریان خون بهتری
داشته باشید
دهیدراســیون میتواند باعث غلظت خون شــود
و ریســک لخته شــدن خون را باال ببــرد .در طول
روز ،آب و مایعات زیاد بنوشــید .یکی از راههایی که
میتوانید مطمئن شــوید بدنتان هیدراته است یا نه،
چک کردن ادرارتان است؛ اگر ادرارتان شفاف و زرد

یکی از گزینه هایی که برای درمان چاقی ارائه
می شــود جراحی چاقی یــا Weight Loss
 Surgeryبا مخفف ( )WLSاســت .در این
مطلب ابتدا نگاهی مختصر به تعریف چاقی خواهیم
داشت ،سپس از بین انواع روش های درمانی ارائه
شــده برای آن جراحی چاقی را مورد بررسی قرار
داده و سعی می کنیم به این پرسشها پاسخ دهیم:
 آیا هر فــردی که اضافــه وزن دارد یا دچاردرجاتی از چاقی خفیف اســت نیاز به عمل جراحی
چاقی دارد؟
 چند نوع تکنیک جراحــی چاقی داریم و هرکدام چه مزیت هایی نسبت به دیگر روش ها دارد؟
 چه عوارض ممکن است بعد از جراحی چاقیایجاد شود؟
دانشــمندان برای مشخص کردن سالمت وزن
فرد از شاخصی به نام شاخص توده بدنی یا شاخص
حجم بدنی که ترجمه اصطالح Body Mass
 Indexاســت و با مخفف  BMIمعروف است
استفاده می کنند.
تقســیم وزن بدن به (کیلوگرم) بر اندازه قد بر
حســب واحد متر به توان  2اگر شما طبق محاسبه
ایــن فرمول ،تنها اضافــه وزن یا چاقی درجه یک
داشــته باشید ،الزم نیســت به روش درمان چاقی
بــا جراحی فکــر کنید .جراحی چاقی بــرای افراد
با شــاخص تــوده بدنی باالی  35کــه اصطالح ًا
می گوییم فــرد دچار چاقی مرضی اســت توصیه
می شود .چاقی مرضی می تواند به دلیل اختالالت
ژنتیکی ،هورمونی و یا روانی ایجاد گردد.
صرف نظر از علت آن چاقی مرضی یک بیماری
خطرناک با عوارض زیاد اســت که ریسک مرگ
را مــی تواند تا  ۳۵درصد افزایــش دهد .بنابراین
درمان این بیماری حائز اهمیت است( .خوب است
بدانیم اضافه وزن به خودی خود بیماری محسوب
نمی گــردد و تنها برهم خوردن تعــادل وزن بدن
تعریف می شود).
بیش از  ۵۰ســال قبل اولیــن عمل جراحی به
منظــور درمان چاقی انجام شــد؛ اما در ســالهای
ابتدایــی ابداع ایــن تکنیک جراحــی ،این روش
چنــدان مورد اســتقبال قرار نگرفــت .اما با توجه
بــه روند افزایش وزن شــدید در جوامع مختلف و
البته پیشــرفت های قابل مالحظه در علم جراحی
و مراقبت های پــس از آن ،امروزه جراحی چاقی
به عنــوان یکی از درمان های اصلی و موثر چاقی
مرضی و دیابت برشــمرده می شــود ،در واقع تنها
درمان قطعی دیابت همین جراحی چاقی اســت و
مابقی درمان ها ماننــد مصرف انواع قرص و دارو
تنها عالئم ناشی از دیابت را کنترل می کنند.
انواع جراحی چاقی:
جراحی های چاقی را می توان به ســه دســته
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نکات تغذیهای برای جلوگیری از
لخته شدن خون در رگها

روشن اســت پس مایعات بدنتان کافی است .اما اگر
ادرارتان تیرهرنگ و کدر است پس باید آب و مایعات
بیشتری بنوشید.
روی بادام حساب کنید
غذاهایی که حاوی مقــدار قابل توجهی ویتامین
 Eهســتند ،برای خالص شدن از شر ترومبوز ورید
عمقی به شــدت توصیه میشــوند و بــادام یکی از
بهترین انتخابها برای شماســت .در ســال ،2007
ژورنــال  Circulationنشــان داد وقتــی بدن
ویتامین  Eدریافت میکند ،احتمال تشــکیل لخته
خون بســیار کمتر اســت و این روش درمانی برای
کسانی که به دلیل ژنتیکی از این مشکل رنج میبرند
بسیار مناسب است.
آب انگور بنوشید تا پالکتهای خونیتان
چسبنده نشوند
نوشــیدن آب انگــور بنفش به صــورت روزانه
کمــک میکند پالکتهای خون به هم نچســبند و
لخته خون تشــکیل ندهند زیــرا انگور بنفش دارای
آنتیاکسیدانهای قدرتمندی به نام پلی فنولهاست.
غذاهایتان را با ســیر طعــم دار کنید تا
جلوی لخته شدن خون را بگیرید
سیر خواص زیادی برای ســامتی دارد ،از جمله
اینکــه میتواند جلوی به هم چســبیدن پالکتهای

خــون را بگیرد .بهترین راه اســتفاده از فواید ســیر
طبق تحقیقات این اســت که سیر خام را خُ رد کنید تا
ترکیبات مفید آن آزاد شوند و سپس آنها را به صورت
خام ،حرارت داده شــده در فر ،یا آبپز شده به مدت
دو ســه دقیقه ،مصرف کنید .اگر داروی رقیقکنندهی
خون مصرف میکنید ،حتم ًا در مورد میزان سیری که
میتوانید مصرف کنید با پزشک خود مشورت نمایید.
زیرا سیر میتواند از تأثیر داروها بکاهد.
از مصرف چربیهای ناسالم پرهیز کنید
تا از سرعت جریان خونتان کم نشود
همان غذاهایی کــه اگر زیاد مصرفشــان کنید
میتوانند ســبب تجمع پالک در رگهای خونیتان
شــوند و خطر بیمــاری قلبی را افزایــش میدهند،
میتوانند خطر ابتال به ترومبوز سیاهرگی عمقی را نیز
باال ببرند .یعنی شما باید از مصرف چربیهای ترانس
به طور کل اجتناب کنید و مصرف چربیهای اشباع
را که در لبنیات ُپرچرب و گوشــت قرمز موجودند به
حداقل برسانید .ضمن ًا قند و نمک کمتر مصرف کنید.
همهی این مواد غذایی ،التهاب برانگیزاند.
این مواد غذایی در نگاه اول ممکن اســت روی
برچســبهای خورده شده روی محصوالت به چشم
نیایند .مث ً
ال قند ،انواع متفاوتی دارد؛ عســل ،شــیره
چغندر ،شیره ذرت ،شیره برنج قهوهای و  . ...شما باید

آشنایی با جراحی چاقی

اصلی تقسیم کرد:
 -1اعمال جراحی چاقی که ســبب محدودیت
در خوردن غذا می گردد .به عنوان مثال قرار دادن
حلقه ای باندی شــکل به دور قسمت فوقانی معده
که مانع از ورود حجم زیادی از غذا با ســرعت باال
می شود در گروه اول قرار دارد.
همچنین قــرار دادن بالونی(جســمی بادکنک
مانند) در معده که مقدار زیــادی از فضای داخلی
معده را اشغال میکند که با توجه به حضور آن،فرد
بعد از مصرف حدود یک ســوم یک وعده غذایی
معمولی احساس سیری می کند.
عمل حذف قسمتی از بدنه معده با برش جراحی
که منجر به کوچک شدن معده می شود نیز در این
گروه قرار دارد.
 - 2دســته دوم اعمال جراحی چاقی شــامل
جراحی هایی اســت که با ایجاد تغییراتی در مسیر
عبور غذا از لوله گوارش منجر به کاهش جذب مواد
غذایی می گردند .در این روش ها سعی می شود به
نحوی با ایجاد یک پل بیــن معده و روده بزرگ،
بیشــتر حجم غذای مصرفی بالفاصله بعد از معده
مستقیما وارد روده بزرگ شود و دفع گردد.
هدف اصلی ایــن نوع از جراحــی های چاقی
این اســت که ،غذا بدون عبــور از روده باریک که
مهمترین محل جذب چربیها ،قندها و ســایر مواد
مغذی اســت ،مســتقیما وارد روده بزرگ گردد و
جذب مواد غذایی کاهــش یابد .گاهی نیز با تغییر
دادن مســیر ورود صفرا به روده باریک مانع جذب
چربی ها می شــوند .صفرا مایعی است که توسط

کبد ساخته می شود و بعد از ذخیره شدن در کیسه
صفــرا از طریق مجرای کوچکی بــه ابتدای روده
باریک یا دئودنوم ریخته میشــود .وجود مایع صفرا
کمک شــایانی به جذب چربی ها میکند .بنابراین
با تغییر دادن این مســیر و تخلیه صفرا در انتهای
روده باریک مــی توان جذب چربیهــا را تا مقدار
چشمگیری کاهش داد.
 - 3دســته ســوم جراحی های چاقی در واقع
ترکیبــی از عملهای گروه اول و دوم اســت .یعنی
عالوه بر اینکه با حذف فیزیکی قســمتی از معده
یــا روده باریک حجم ورودی غذا را کاهش داده و
سرعت دفع غذا افزایش می یابد ،با ایجاد تغییراتی
در مســیر عبور غذا در لوله گــوارش ،جذب مواد
غذایی را به حداقل برساند.
این دســته از اعمال موثرتر از دو دســته قبلی
هســتند ،اما به همان میزان تکنیــک انجام آنها
ســخت تر و عوارض ناشی از آن می تواند جدی تر
باشد .حذف قسمتی از معده یا حذف قسمت ابتدایی
روده باریک و ایجاد راه کوتاهتری بین معده و روده
بزرگ مهمترین نوع جراحی متداول این گروه است.
شاید این ســوال پیش بیاید چرا در اکثر موارد
قســمت ابتدایی روده باریک یــا دئودنوم را حذف
می کنند؟
قســمت ابتدایی روده باریک یا دئودنوم عالوه
بر اینکه سطح جذب بسیار باالیی دارد و بیشترین
میزان جــذب غذا در لوله گــوارش در آنجا انجام
می گردد ،با ترشــح هورمون هــای مختلفی مانند
گرلیــن ،کوله سیســتوکنین و ســکرتین فعالیت

5

مصرف همهی این قندها را محدود کنید .چربیهای
ترانس نیز ممکن اســت پنهان باشند زیرا به عنوان
روغن هیدروژنه برچسب میخورند.
از روغن زیتون بکر استفاده کنید تا دچار
لخته شدن خون نشوید
مصــرف روغن زیتون بکر دســتکم یک بار در
هفته میتواند شــاخص توده بدنی را پایین بیاورد و
از خطر لخته شــدن خون کم کنــد .ضمن ًا مطالعات
نشان دادهاند آنتیاکسیدانهای پلی فنول موجود در
روغن زیتون بکر به پیشــگیری از لخته شدن خون
کمک میکنند .در آزمایشــات انجام شــده ،افرادی
که روغــن زیتون بکر با پلی فنول باال مصرف کرده
بودند ،توانسته بودند سطح مادهای در خون که سبب
لخته شدن خون میشود را پایین بیاورند.
سبزیجات برگدار مصرف کنید
اگــر وارفارین که یک داروی انعقاد خون اســت
مصــرف میکنید تا از لخته شــدن خون جلوگیری
کنید ،نوسان در میزان مصرف غذاهایی که ویتامین
 Kزیادی دارند ،مانند ســبزیجات برگی میتواند در
تأثیرات دارو تداخل ایجاد کند .برای همین در بیشتر
موارد پزشــکان توصیه میکنند بیماران به طور کل
ســبزیجات برگی مصرف نکنند .اما اگر شما هر روز
به طور یکنواخت سبزیجات برگی مصرف کنید ،دچار
مشکل نخواهید شــد .مث ً
ال میتوانید به جای اینکه
هر چند روز یک بار مقدار زیادی ســبزیجات برگی
بخورید ،هر روز کاســهای کوچک ساالد سبزیجات
برگی مصرف کنید.
زنجبیل را وارد برنامهی غذاییتان کنید
زنجبیــل یکــی از مؤثرترین مــواد غذایی برای
خــاص شــدن از ترومبوز ورید عمقی اســت .این
گیاه دارویــی میتواند جریان خون در شــریانها و
رگهای شما را بهبود بخشد و عالوه بر این میتواند
مانع افزایش بیش از حد ســطح کلسترول شما شود
و از تجمــع پالکهایی که گــردش خون را محدود
میکنند ،جلوگیری کند.
مصرف چربیهای حیوانی را محدود کنید
همان غذاهایی که برای سالمت قلب و عروقتان
مضرند به طور کل میتوانند خطر لخته شــدن خون
را بیشتر کنند .چربیهای حیوانی ،مانند انواع قندها،
در بدن ایجاد التهاب میکنند.
سیگار را ترک کنید
همهی ما میدانیم که سیگار کشیدن برای ریهها
و دســتگاه تنفسی مضر است .با این وجود ،در مدت
زمان طوالنی ،سیگار کشیدن حتی میتواند تأثیرات
شــدیدی بر شــریانها و گردش خون شما بگذارد.
بنابراین ،اگر میخواهید هر چه ســریعتر از ترومبوز
ورید عمقی خالص شوید ،بهتر است سیگار کشیدن
را متوقف کرده و از سیگاریها دوری کنید.

قسمت های دیگر دستگاه گوارش را تنظیم و میزان
اشتها را نیز کنترل می کند.
عوارض عمل های جراحی چاقی:
انواع جراحی چاقی نیــز مانند هر عمل جراحی
دیگــر می تواند گروهی از عوارض در حین عمل و
یا بعد از عمل را داشــته باشد؛ عدم تحمل داروی
بیهوشــی ،آســیب دیدن اندام های دیگــر در اثر
برخورد ابزارهای جراحی و غیره.
امــا همانگونه که قابل تصور اســت مهمترین
عــوارض جراحیهای چاقی ســوء تغذیه و عوارض
ناشی از کمبود برخی ویتامین ها و مواد معدنی در
بدن می باشد .البته امروزه با پیشرفت تکنیک های
جراحی مثل انجام جراحی بســته که بدون ایجاد
برش های بزرگ انجام می گردد (الپاراسکوپی) و
تولید مکمل های غذایی مناســب این عوارض به
حداقل رسیده اند؛ اما برخی از عوارض مختص بعد
از جراحی چاقی مثل عوارض قلبی ریوی ،عوارض
روانی و اختالل دســتگاه عصبی هنــوز به خوبی
شناخته نشده اند و می توانند خطرناک باشند.
آیا جراحــی چاقی یک عمــل زیبایی
است؟
همانگونه که در ابتدای مطلب ذکر شد جراحی
چاقی تنها برای افرادی است که دچار چاقی مرضی
یا دیابت شــدید هستند و بنا به تشخیص یک تیم
پزشکی توصیه می گردد .از این رو اگر شما فردی
با چاقی مرضی هستید عالوه بر اینکه نباید از این
عمل ترسی داشته باشــید ،بلکه به عنوان بهترین
راه درمان موجود می بایســت آن را انتخاب کنید
و حداکثر همکاری ممکن را با تیم پزشــکی خود
انجام دهید تا به نتیجه مطلوب برسید .اما اگر تنها
اضافــه وزن یا چاقی محدود دارید با این که انجام
این عمل برای شــما امکان پذیر اســت و مطمئن ًا
نتایج بســیار چشــم گیری بدســت خواهید آورد،
انجام آن ضروری نیســت و حتی می تواند به ضرر
شما تمام شود .متاســفانه گاهی برخی جراحان با
شــیوه های تبلیغاتی خاص ایــن جراحی را نوعی
عمل زیبایی به حســاب می آورند و برای کســب
سود بیشــتر افراد زیادی را تشــویق به انجام این
عمل می کنند ،اما توجه کنید که جراحی چاقی یک
عمل جراحی درمانی است و نه زیبایی.
لیپوساکشــن :به نظــر ایــن توضیح الزم
می رســد که لیپوساکشن در دســته جراحی چاقی
قــرار نمی گیرد و جراحی زیبایی اســت .از طرفی
لیپوساکشــن باعث کاهش وزن نمی شود و فقط
ســایز بدن را کوچک می کند و حتی به افراد چاق
توصیه نمی شود.
لیپوساکشن در واقع تکنیکی برای حذف چربی
موضعی انجام می شــود و راهی برای درمان و یا
مبارزه با چاقی نیست.

