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روزی برای سالمت قلب دوم

این مراقبت ها آنقدر اهمیت دارد که متخصصان 
توصیه می کنند خانم های باردار، نوجوانان در 
سنین رشد، کودکان پس از سن 4 سالگی و 
سالمندان از نظر سالمت پاها ارزیابی شوند؛ 
البته نباید مبتالیان به دیابت، پرفشاری خون، 
به  مبتالیان  و  قلبی-عروقی  ناراحتی های 
بیماری های اسکلتی عضالنی را فراموش کرد. 

ضرورت مراقبت از »پا« 
هر  بروز  که  است  انسان  حرکتی  اندام  »پا« 
نوع ناراحتی آن می تواند در میزان فعالیت و 
انجام کارهای روزمره تاثیر بگذارد. مراقبت 
از پاها موجب می شود این اندام ها تا دوران 
سالمندی سالم بمانند و امکان فعالیت و ورزش 
برای فرد وجود داشته باشد. شستشوی درست 
روزانه و سپس خشک کردن پاها، استفاده از 
کفش و جوراب مناسب و توجه به سالمت 
ناخن مانع بروز بیماری هایی مثل قارچ های 

پوست و ناخن می شود. 
مورد  در  خصوص  به  مراقبت هایی  چنین 
زیرا  دارد  اهمیت  بسیار  دیابت  به  مبتالیان 
موجب  پا  عروق  به  خونرسانی  در  اختالل 
بهبود  روند  در  تاخیر  و  اندام  این  بی حسی 

جراحات خواهدبود. 

سالمت »پا« در تابستان
با  مواجهه  و  زیاد  تعریق  هوا،  دمای  افزایش 
نور خورشید شرایطی هستند که می توانند به 
سالمت و زیبایی پاها آسیب برسانند. از همین 
رو، توجه به برخی نکات در این روزها اهمیت 

جدی خواهد داشت:
 پس از شستشو، باید پاها کامال خشک شود. 
راه رفتن روی فرش یا زمین با پاهای خیس به 
سالمت این اندام آسیب می رساند زیرا رطوبت 
بین انگشتان محیط مناسبی برای رشد و تکثیر 

قارچ هاست. 
 هنگام شنا در استخر روباز یا دریا، حتما 
استفاده از ضدآفتاب برای پا نیز مانند دیگر 

قسمت های بدن ضرورت دارد. 
 هرگز نباید در استخرهای عمومی و ساحل 
دریا با پای برهنه راه رفت. این کار سبب انتقال 
باکتری ها و قارچ های بیماری زا به پا می شود. 
البته استفاده از دمپایی مشترک نیز در این اماکان 

مناسب نیست.
دقت  باید  تابستانی  کفش  انتخاب  در   
کرد. صندل های با کفی خیلی تخت و بدون 
بند مناسب نیستند زیرا نه تنها پا در معرض 
باد، آلودگی های زمین و نور خورشید است 
پا  استخوان های  ناهنجاری  زمینه ساز  بلکه 

نیز می شوند. 
 از پوشیدن کفش بدون جوراب باید خودداری 

کرد زیرا پا در معرض تماس مستقیم با عرق و 
آلودگی های کفش است و اگر صندل استفاده شود 

تحت تاثیر محرک های بیرونی نیز خواهدبود.
 پوست پا نیز مانند دیگر قسمت ها برای حفظ 
شادابی به رطوبت نیاز دارد. پس الزم است به طور 
مرتب پاها با کرم مرطوب کننده ماساژ داده شود. 
خشکی پا به خصوص در پاشنه به تدریج عامل 

ترک خوردگی و جراحت خواهدبود. 

توصیه های پیشگیری از »تعریق پا« 
در تابستان

 پس از شستن پاها با آب گرم، بالفاصله 
پاها را در آب سرد بگذارید. این کار به »حمام 

متضاد« یا »سرددرمانی« شهرت دارد که موجب 
انقباض عروق و پیشگیری از تعریق زیاد می شود. 
 استفاده از کرم های ضدتعریق روی پوست 

پا در این زمینه کمک کننده است.
این  بپاشید.  تالک  پودر  را  کفش  درون   
کار را 5 روز متوالی تکرار کنید و برای تاثیر 

طوالنی 4 تا 6 ماه ادامه دهید.
 جوراب نخی بپوشید تا رطوبت جذب شود. 
از جوراب های با الیاف مصنوعی پرهیز کنید. 
شستشوی روزانه جوراب نیز نباید فراموش شود.
بپوشید تا  امکان صندل مناسب   در حد 

امکان تهویه پاها وجود داشته باشد.
 برای پیشگیری از بوی نامطبوع پا، حتما پس 

از بازگشت به منزل پاها شسته و کامال خشک 
شود. کفش نیز پس از استفاده باید در معرض 
هوای بیرون باشد تا رطوبت کفش محیطی برای 
رشد میکروارگانیسم های بیماری زا فراهم نکند. 
 در صورت امکان یک کفش را دو روز 

متوالی نپوشید. 
مانند  ضدتعریق  کفش  کفی  از  استفاده   
اجناس نانو به کاهش تعریق و جلوگیری از 

بوی بد پا کمک می کند.
برتری  زمینه  این  در  چرمی  کفش های   
تعریق  با  مصنوعی  چرم  به  نسبت  و  دارند 

کمتر همراه است.
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بیماری ها  اهمیت 
از  بسیاری  بروز  و 
از  ناشی  آسیب های 
در  اشتباه  عادات 
زندگی که سالمت »پاها« را به خطر 
می اندازد، باعث شد تا 9 ژوئن)20 
جهانی  سالمت  تقویم  در  خرداد( 
به عنوان »سالمت پا« نامگذاری شود. 
این مناسبت فرصت خوبی است تا 
عموم مردم آگاهی بیشتر و بهتری در 
مورد بیماری های پا و مراقبت  از این 

اندام کسب کنند.

 تر جمه: 
مریم سادات 

کاظمی

کبد چرب غیرالکی بیماری است که به بافت کبد 
آسیب می رساند و میلیون ها نفر در دنیا مبتال به آن 
هستند. این بیماری که پیامد مستقیم شیوه زندگی 
مدرن از جمله رژیم غذایی سرشار از چربی و شکر 
و بی تحرکی است، یک اختالل متابولیک محسوب 
می شود. بیماری کبد چرب یکی از بیماری های 
شایع در دهه های اخیر است که بافت کبد دچار 

چربی بسیار زیاد می شود. 
از   آنجا که الکل در تحریک بیماری نقش ندارد، 
اصطالح کبد چرب غیرالکلی به کار می رود. تجمع 
چربی در بافت کبد باعث التهاب و بروز آسیب 
به سلول های این عضو می شود. نگرانی جدی در 
مورد بیماری کبد چرب از آنجاست که با عالمت 
خاصی همراه نیست و بسیاری از بیماران تا مراحل 
پیشرفت بیماری از آن اطالعی ندارند. این مساله 
منجر به وخامت جدی بیماری حتی تا مرحله ابتال 

به سیروز یا سرطان کبد نیز خواهد بود. 

علل ابتال به »کبد چرب«
علل متعددی در بروز این بیماری نقش دارند که از 
جمله می توان به زمینه ژنتیک، دیابت کنترل نشده، 
پرفشاری خون، اضافه وزن و بی تحرکی اشاره کرد. 
در بروز این بیماری مصرف الکل تاثیری ندارد 
و به دلیل اینکه مصرف زیاد شکر عامل بیماری 
محسوب می شود، مصرف نوشابه یکی از عوامل 

خطر خواهد بود.

درمان بیماری
در صورتی که بیماری به موقع تشخیص داده شود، 
کاهش وزن کنار رعایت رژیم غذایی کم کالری و 
انجام فعالیت منظم ورزشی در بهبود تاثیر دارد. 
بیماری  برای  قطعی  درمان  هیچ  در حال حاضر 
شناخته نشده و داروها نیز صرفا می توانند عالئم 

بیماری را تسکین دهند. 

عوارض ابتال به »کبد جرب«
کبد عضو مهمی در سالمت بدن انسان است و 

بروز چنین بیماری نیز با عوارض جدی همراه 
خواهد بود. خطر ابتال به بیماری های قلبی-عروقی 
در این بیماران زیاد است و نخستین عامل فوت 

آنها محسوب می شود. 

شیوع بیماری در دنیا
چاقی و مصرف غذاهای سرشار از چربی و شکر 
یکی از مهم ترین علل ابتال به کبد چرب است. 
به عنوان  امروزه  ناسالم غذایی  آنکه عادات  حال 
چالش جدی سالمت مطرح است و شیوع چاقی 

در همه  جوامع دنیا روبه گسترش است. 
براساس آمار، این بیماری در حال حاضر 10درصد 
بیماری های مزمن کبد را شامل می شود اما طی 
سال های آینده ممکن است به 25درصد برسد. از 
همین رو متخصصان به طور جدی بر ضرورت 

رعایت شیوه زندگی سالم تاکید دارند. 

رژیم غذایی مناسب برای سالمت کبد
پرهیز از شکر

تحقیقات ثابت می کند که رژیم غذایی سرشار از 
قندها آسیب های کبد را تشدید می کند. مصرف 
زیاد غذاهای شیرین و حاوی شکر فراوان منجر 
به افزایش قندخون می شود که ترشح زیاد انسولین 
و پیامد منفی آن را بر کبد درپی دارد. اولین نکته 
برای حفظ سالمت کبد و بهبود بیماری کبد چرب 

به حداقل رساندن شیرینی جات است. 

گنجاندن امگا3 در تغذیه روزمره
همچنین مبتالیان به کبد چرب باید چربی های مفید 
را جایگزین چربی های ترانس و اشباع کنند. در واقع، 
چربی های مضر عامل افزایش تری گلیسرید خون 
هستند و در بروز نشانگان متابولیک نقش دارند. 

رژیم مدیترانه ای که شامل مصرف ماهی و 
اسیدهای چرب امگا3 است، برای این 
بیماران بسیار مفید خواهدبود. 
امگا3  مکمل های  مصرف 
پزشک  مشورت  با  نیز 
کاهش  در  می تواند 
در  ذخیره  چربی های 

کبد تاثیرگذار باشد. 

کاهش وزن
در  وزن  کاهش  10درصد  تا   5
بهبود وضعیت بیماران مبتال به کبد 
چرب تاثیر چشمگیری دارد. رعایت رژیم 
غذایی درست کنار ورزش منظم بهترین روش 
کاهش وزن و حفظ تناسب اندام است. تغییرات 
آنزیم های کبد تها پس از یک ماه رژیم مناسب و 

کاهش وزن مشهود است. البته باید مراقب رژیم های 
سریع و سختگیرانه بود زیرا کاهش وزن بیش از 2 
کیلوگرم در هفته می تواند زمینه ساز التهاب باشد. 
حال آنکه التهاب در ابتال به کبد چرب نقش دارد 

و روند پیشرفت بیماری را تسریع می کند. 

مصرف خوراکی های سرشار از آنتی اکسیدان
 C ویتامین های  سلنیوم،  مثل  آنتی اکسیدان هایی 
واقع،  در  هستند.  مفید  کبد  سالمت  برای   Eو
آنتی اکسیدان ها استرس اکسایشی و التهابات بدن 

را کاهش می دهند. 
گرچه نیاز به بررسی های بیشتر برای تایید تاثیر 
این ترکیبات در بهبود سالمت کبد وجود دارد اما 
به نظر می رسد مصرف 5 سهم میوه و سبزی در 

روز مفید خواهد بود.
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رنـج خـامـوش کبـد!

تقویم سالمت شماره هفتصدوپنجاه وسه   هفده خرداد نودونه10

سیروزکبدی
در 20درصد موارد، 

هپاتوسیت ها از بین می روند و 
بافت جوشگاه در اندام شکل 
می گیرد. عملکرد کبد کاهش 
می یابد و این اندام نمی تواند 
عملکرد حیاتی خود را ادامه 

دهد. بافت کبد سفت و اندازه 
آن کوچک می شود. در این 

مرحله احتمال بروز سرطان نیز 
وجود دارد.

کبد چرب
افزایش زیاد چربی ها موجب 

التهاب در کبد شده که به 
هپاتوسیت ها آسیب می رساند. 

اندازه کبد در این حالت 
افزایش می یابد.

تجمع چربی درکبد
چربی ها )لیپیدها( درون 

سلول های کبد )هپاتوسیت ها( 
تجمع پیدا می کند. تجمع چربی 
در این مرحله قابل جبران است 
و در صورت تشخیص به موقع 
در بیشتر موارد بدون عارضه 
جدی به عملکرد کبد بهبود 

می یابد.

پیشرفت »کبد چرب« به »سیروز کبدی«

کبد سالم
3 عملکرد حیاتی کبد:

پاک سازی و دفع بسیاری از مواد 
سمی و ترکیبات دارویی در بدن
تولید پروتئین ها و فاکتورهای 

انعقادی
 A،D،E،K ذخیره ویتامین های

و گلیکوژن

»کبد« را بشناسیم
»کبد« یا »جگر« بزرگترین غده 

بدن است که در فعالیت های متابولیسم بدن 
مانند گوارش نقش دارد. وزن طبیعی جگر انسان 

حدود 1/5 کیلوگرم است و رنگی صورتی-قهوه ای دارد. 
جگر در  سمت راست معده و روی کیسه صفرا قرار دارد. تمام 

خون دستگاه گوارش توسط سیاهرگ باب کبدی جمع آوری شده، وارد 
جگر می شود و تمام مواد جذب شده از لوله گوارشی از جگر عبور 

می کنند. تصفیه سموم بدن، متابولیسم داروها، مداخله در 
خونسازی طی دوران جنینی، مقاومت در برابر 

عفونت ها، تامین سریع انرژی در مواقع 
ضروری و ذخیره آهن برخی 

دیگر از اعمال حیاتی 
این اندام است.

متخصصان 
توصیه می کنند 

خانم های باردار، 
نوجوانان در 
سنین رشد، 

کودکان پس از 
سن 4 سالگی 

و سالمندان 
از نظر سالمت 

پاها ارزیابی 
شوند؛ البته 

نباید مبتالیان 
به دیابت، 

پرفشاری خون، 
ناراحتی های 

قلبی-عروقی 
و مبتالیان به 

بیماری های 
اسکلتی عضالنی 
را فراموش کرد


