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خبرپزشكي
مدیر برنامه کشوری پیشگیری و کنترل دیابت :

چاقی و کم تحرکی عامل خطرزا برای دیابت نوع 2

مدی��ر برنام��ه کش��وری
پیش��گیری و کنت��رل دیاب��ت
وزارت بهداش��ت گفت:ب��ا توجه
به اینک��ه فرد در ابتدا در بس��تر
خانواده متولد شده و پرورش پیدا
می کند ،عادات غذایی و س��بک
زندگ��ی را در ای��ن بس��تر ف��را
می گی��رد و از آنجا ک��ه ابتال به
بیماری دیابت مخصوصا از نوع 2
رابطه زیادی با شیوه زندگی فرد
دارد ،بنابراین باید به این بخش توجه بیشتری شود.دکتر مهدوی درخصوص
آمار مبتالیان به دیابت نوع  2در ایران گفت :در ایران  11درصد افراد باالی
 25سال (بیش از  5میلیون نفر) با تشخیص دیابت نوع  2و  18درصد افراد
باالی  25نیز پره دیابتیک شناسایی شده اند.
وی درخصوص افراد پیش دیابتیک گفت :پیش دیابت در حقیقت "پیش
تش��خیص" دیابت اس��ت و میتوان آن را به منزله نشانه هشدار تلقی کرد.
پیش دیابت عارضهای است که در آن میزان گلوکز (قند) خون باالتر از حد
طبیعی اس��ت ،اما این افزایش به انداز ه ای نیس��ت که دیابت محسوب شود.
پیش دیابت بیانگر این اس��ت که چنانچه تغییرات ضروری در شیوه زندگی
ب��ه وجود نیای��د ،در آینده دیابت نوع  2بروز خواهد یافت .اما خوش��بختانه
میتوان از تبدیل پیش دیابت به دیابت نوع  2جلوگیری کرد .با داشتن رژیم
غذایی سالم ،کاهش وزن ،حفظ وزن مناسب و فعالیت بدنی منظم و مستمر
میتوان میزان قند خون را به حد طبیعی بازگرداند .عوارض قلبی دیابت در
شرایط پیش دیابت هم بوجود می آیند .وی در ادامه با اشاره به جامعه هدف
بیماران دیابتی افزود :افراد باالی  30س��ال که اضافه وزن دارند و در معرض
چاقی هستند ،بیشترین مبتالیان به دیابت را تشکیل میدهند.
چاقی و خطر افزایش بیماری دیابت
دکت��ر علیرضا مهدوی در گفتگو ب��ا ويدا با تاکید براینکه چاقی ارتباط
زی��ادی در ابتال به بیماری دیابت دارد ،تصریح کرد :افراد چاق با زندگی کم
تحرک ،بیش��تر از س��ایر افراد ،مستعد ابتال به دیابت هس��تند .چاقی و کم
تحرک��ی بدنی عوامل خطرزایی برای دیابت قندی نوع  2بوده و کاهش وزن
در کوتاه مدت ،حساسیت به انسولین و ترشح انسولین را بهبود می بخشد.
وی با بیان اینکه  85درصد بیماران مبتال به دیابت نوع  2چاق هستند،
عنوان ک��رد :با توجه به اهمیت چاقی در ایجاد اختالالت متابولیکی و نقش
اسید های چرب آزاد خون و چربی احشائی در مقاومت به انسولین می توان
نتیج��ه گرفت که ارتب��اط تنگاتنگی بین چاقی و دیابت ن��وع  2وجود دارد
و بررس��ی عوامل منجر به چاقی در س��نین اولیه عمر و س��ال های ابتدایی
نوجوانی نتایج بهتر و دقیق تری در درمان افراد بیمار خواهد داشت.
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تماشایتلویزیونشمارامبتالبهسرطانمیکند؟
کم تحرکی ی��ک عامل خطرآفرین
دیگر برای سرطان کولورکتال محسوب
می ش��ود و البت��ه تماش��ای تلویزیون
می تواند به معنای نشستن های طوالنی
مدت باشد.
پس از ی��ک روز کاری پر مش��غله
یکی از س��رگرمی ه��ای آرامش بخش
برای بس��یاری از ما تماشای برنامه های
تلویزیون��ی مورد عالقهمان اس��ت .افراد
بسیاری روزانه چند س��اعت را در برابر
تلویزیون سپری می کنند.
به گ��زارش عصر ایران ب��ه نقل از
"هلثی��ر تاک" ،ام��ا مطالع��ه ای جدید
نتایجی ترس��ناک ،به ویژه برای مردانی
ک��ه زم��ان زی��ادی را صرف تماش��ای
تلویزی��ون می کنند ،ارائه کرده اس��ت.
در همین راس��تا ،تماش��ای بیش از حد
تلویزیون می تواند خطر تهدیدی مرگبار
را به طور قابل توجهی افزایش دهد.
اگر یک مرد هستید و بیش از چهار
ساعت در روز تلویزیون تماشا می کنید،
بهتر است تغییری در این شرایط ایجاد
کنی��د .مطالعه ای جدید که در نش��ریه
British Journal of Cancer
منتشر شده است ،نشان می دهد که این
عادت می تواند خطر سرطان کولورکتال
را تا  35درصد افزایش دهد.
اما چرا میزان خطر برای زنان به
این اندازه باال نیست؟
پژوهش��گران این تئ��وری را مطرح
کرده ان��د که مردان احتمال بیش��تری
دارد هنگام تماش��ای تلویزیون اقدامات
مض��ر دیگری مانند س��یگار کش��یدن،
مصرف ال��کل ،و غذاهای ک��م ارزش را
انج��ام دهن��د .تمامی این م��وارد خطر
سرطان کولورکتال را افزایش می دهند.
البته اگر یکی از طرفداران تلویزیون
هس��تید نی��ازی نیس��ت تا تماش��ای
برنام��ه ه��ای مورد عالقه خ��ود را کنار
گذاش��ته و تلویزی��ون را ب��ه طور کامل
خاموش کنید.
در ع��وض ،تنق�لات ناس��الم مانند
چیپس ،ش��کالت و غذاه��ای کم ارزش
دیگر و همچنین عادات ناس��المی مانند
سیگار کشیدن و مصرف الکل را هنگام
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خبر
محققان ژاپنی می گویند؛
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تماشای تلویزیون کنار بگذارید .در کنار
خطراتی که نشس��تن طوالنی مدت به
همراه دارد ،این تنقالت ناسالم نیز خطر
ابتال به س��رطان کولورکت��ال را هرچه
بیشتر افزایش می دهند.
س�ه روش س�اده ب�رای کاهش
خطر سرطان کولورکتال
پرهیز از خوراکی های ناس��الم تنها
گزینه ای نیس��ت که برای کاهش خطر
ابتال به س��رطان کولورکت��ال در اختیار
داری��د .بدون در نظر گرفتن جنس��یت،
س��ه تغییری که در ادامه به آنها اش��اره
ش��ده اس��ت می تواند خطر ابتال به این
بیماری را کاهش دهد.
کاهش وزن
اضافه وزن و چاقی می توانند خطر
ابتال به س��رطان کولورکتال را به میزان
قابل توجهی افزایش دهند .برای کاهش
این خطر ،تغییراتی کوچک در س��بک
زندگ��ی ب��رای کاه��ش وزن را مد نظر
ق��رار دهید .روندی آرام اما پایدار گزینه
بهتری برای تحقق هدف کاهش وزن و
حفظ وزن مناسب محسوب می شود.
اقدام��ات س��اده ای مانن��د پرهیز
از مصرف دس��ر ی��ا محدود ک��ردن آن

به روزه��ای خاص در هفت��ه می تواند
کم��ک ح��ال ش��ما باش��د .جایگزینی
خوراکی های سالم به جای محصوالتی
ب��ا ارزش غذایی کم یا فاق��د هیچ ماده
مغذی نیز می تواند به احس��اس سیری
برای مدت زمان طوالنیتر و پیشگیری
از پرخوری کمک کند.
استفاده هرچه بیشتر از میوه ها
و سبزی ها
اس��تفاده هرچه بیشتر از میوه ها و
س��بزی ها در بشقاب غذا اقدامی بسیار
مفید اس��ت زیرا می تواند به احس��اس
سیری س��ریعتر و حفظ آن برای مدت
زمان طوالنیتر کمک کرده و از این رو،
در کاهش وزن نقش داش��ته باشد .این
اقدام م��ی تواند خطر ابتال به س��رطان
کولورکتال را نیز کاهش دهد.
مصرف فراوان میوه ها و سبزی های با
کاهش خطر سرطان های روده بزرگ و
مقعدی مرتبط است .فیبر و مواد مغذی
دیگر در این مواد غذایی به پیشگیری از
این نوع سرطان کمک می کنند.
تحرک بیشتر
کم تحرکی ی��ک عامل خطرآفرین
دیگر برای سرطان کولورکتال محسوب

می ش��ود و البت��ه تماش��ای تلویزیون
م��ی تواند ب��ه معن��ای نشس��تن های
طوالنی مدت باشد .راه حل این شرایط
ساده است و باید تحرک بیشتری داشته
باشید.
در ابتدا ،شما می توانید فهرستی از
فعالیت هایی ک��ه از آنها لذت می برید
را تهیه کنید .این م��ی تواند از فعالیت
ساده مانند پیادهروی و دوچرخه سواری
ت��ا نمونه های حرفه ایت��ر مانند انجام
یک ورزش یا تمرین در باشگاه را شامل
شود.
نکت��ه کلی��دی یافت��ن گزین��ه ای
اس��ت که ب��ه طور منظم انجام ش��ده و
میزان فعالیت جس��مانی شما را افزایش
می ده��د .اگر مدتی از زمان تماش��ای
تلویزیون را به انج��ام ورزش اختصاص
دهی��د م��ی توانی��د خط��ر س��رطان
روده ب��زرگ را ت��ا  25درص��د کاهش
دهید.
همچنین ،ش��ما م��ی توانید هنگام
تماش��ای تلویزی��ون فعالیت جس��مانی
داشته باشید .به عنوان مثال ،برنامه های
تلویزیون را هنگام استفاده از تردمیل یا
دوچرخه ثابت تماشا کنید.

نتایج یک مطالعه جدید نش��ان می دهد دو بار در روز مس��واک زدن و
حداقل به مدت  ۲دقیقه موجب کاهش ریس��ک ابتال به بیماری های قلبی-
عروقی می شود.
به گزارش مهر ،مطالعات قبلی نش��ان داده اند که بین بیماری قلبی و
بیماری های لثه ارتباط وجود دارد.
در مطالعه جدید محققان دانشگاه هیروشیما ژاپن ،آنها به بررسی ارتباط
عادات مسواک زدن افراد و ریسک ابتال یا مرگ به دلیل حمله قلبی ،نارسایی
قلبی یا س��کته پرداختند.محققان از  ۶۸۲نفر در مورد عادات مس��واک زدن
ش��ان س��وال کردند .آنها بعد از در نظ��ر گرفتن برخی فاکتوره��ا دریافتند
اف��رادی ک��ه کمت��ر از دو بار در روز و ب��ه مدت کمتر از  ۲دقیقه مس��واک
می زدند س��ه برابر بیشتر در معرض ریسک قلبی قرار داشتند.دکتر «شوگو
ماتس��ویی» ،سرپرس��ت تیم تحقیق ،در این باره می گوید« :یافته ها نشان
می دهد بهداش��ت بد دندان و دهان براس��اس نوع عادت به مسواک زدن با
س�لامت ضعیف تر قلب مرتبط اس��ت.این احتمال وجود دارد مسواک زدن
طوالنی تر با کاهش این ریسک مرتبط باشد».در یک مطالعه جداگانه دیگر
در ماه گذشته نیز مشخص شده بود که بیماری لثه موجب تشدید فشارخون
شده و با داروهای درمان فشارخون تداخل می یابد.

کاهش خطر ابتال به سرطان پستان با خواب منظم

یک مطالعه جدید نش��ان میدهد س��حرخیزی میتوان��د خطر ابتال به
سرطان پستان را در زنان کاهش دهد.
به گزارش ایس��نا ،با توجه به اینکه نظم خواب به وضوح برای س�لامتی
اهمیت بسیاری دارد ،محققان اخیرا ً مطالعهای را برای بررسی تاثیر خواب بر
خطر ابتال به سرطان پستان انجام داده اند.
در این مطالعه که توس��ط تیم تحقیقاتی دانشگاه "بریستول" انگلیس به
عنوان بخش��ی از برنامه سرطان شناسی این کش��ور صورت گرفته ،داده های
مربوط به بیش از  385هزار زن مورد بررس��ی قرار گرفته اس��ت.محققان با
بررس��ی داده های ژنتیکی و اولویت این زنان نس��بت به س��حرخیزی یا شب
زنده داری ،مدت خواب و بی خوابی در آنها دریافتند نظم خواب افراد بر خطر
ابتال به سرطان پستان در آنها تاثیر می گذارد.تمرکز محققان در این مطالعه
بر بررس��ی ژن هایی بود که با عوامل مشخص در خواب از جمله ترجیح افراد
به سحرخیزی و ش��بزندهداری ،مدت زمان خواب و بی خوابی ارتباط دارند.
تجزیه و تحلیل این داده ها نشان داد زنانی که سحرخیزی را ترجیح میدهند
 ۴۰درصد کمتر از زنانی که ش��ب زنده دار هس��تند به سرطان پستان مبتال
میشوند .همچنین نتایج این مطالعه حاکی از آن است که زنانی که هر شب
بیش از هفت تا هشت ساعت می خوابند با خطر بیشتری برای ابتال به سرطان
پستان مواجهاند .به طوری که هر ساعت خواب اضافه شبانه این خطر را تا ۲۰
درصد افزایش میدهد.به گزارش سایت تخصصی مدیکال نیوز تودی ،محققان
اعالم کردند هنوز تحقیقات بیشتری برای درک تاثیر تغییر الگوهای خواب بر
کاهش خطر ابتال به سرطان پستان نیاز است اما یافته های مطالعه اخیر بینش
جدیدی را درباره اهمیت خواب بر سالمت افراد ارائه داده است.
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