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سپید: زمانی که دما از کنترل خارج می شود، قند خون شما 
تحت تاثیر قرار می گیرد. هم هوای گرم و هم هوای سرد 
بیش ازحد می توانند روی ابزار اندازه گیری و داروهای شما 
تاثیر بگذارند و توانایی بدن شما در تولید و استفاده از انسولین را 
کاهش دهند. تحقیقات نشان داده است که وقتی هوا گرم است 
بیشتر افراد مبتالبه دیابت کارشان به بیمارستان و اورژانس 
می کشد، چون این افراد به گرما حساس هستند. عالوه بر این، 
در تابستان بیماری گرمایی باعث می شود که تعداد مرگ ومیر 
بیماران دیابتی افزایش یابد. همچنین دمای کم نیز می تواند 
برای افراد مبتالبه دیابت مشکل آفرین باشد، اما می توان از تاثیر 
آب وهوا روی خود کاست. در ادامه این مقاله به توصیه هایی 
اشاره می کنیم که افراد می توانند با استفاده از آنها از تاثیر 

آب وهوا روی قند خون خود بکاهند.

6 توصیه برای در امان ماندن از گرمای تابستان
زمانی که دمای هوا افزایش می یابد می توانید با به کار بستن 

گام های زیر دیابت خود را تحت کنترل نگه دارید:
1. مراقب باشید بدنتان کم آب نشود: مشکل اصلی 
فصل گرما این است که افراد به آسانی دهیدراته یا دچار کم آبی 
بدن می شوند. زمانی که دهیدراته می شوید، غلظت قند خون 
شما باالتر می رود، چون خون کمتری در کلیه های شما در 
جریان است، اگر در کلیه های شما خون کمتری باشد، کلیه های 
شما نمی توانند به طور موثر گلوکز )قند خون( اضافی بدن شما 
را از طریق ادرار از بدن خارج کنند. زمانی که هوا گرم است 
آب یا نوشیدنی های بدون قند فراوانی بنوشید. هرگز منتظر این 

نباشید که احساس تشنگی کنید و سپس آب بنوشید.
2. از داروهای خود خوب نگهداری کنید: دمای باالی 
فصل تابستان می تواند داروهای دیابت، دستگاه سنجش قند 
خون و نوارهای تست قند خون شما را تحت تاثیر قرار دهد. 
زمانی که هوای بیرون گرم است، امکان فاسدشدن انسولین 
و دیگر داروها بیشتر می شود. حواستان باشد که به خوبی از 
داروهای خود مراقبت کنید، یعنی آن ها را در دمای مناسب 
و به دوراز گرمای شدید نگه دارید. برای مثال، هرگز در 
روزهای گرم تابستان این داروها را درون ماشین خود نگه 
ندارید. در روزهای گرم تابستان این امکان وجود دارد که 
دمای ماشین شما تا 65 درجه سلسیوس برسد. اگر می خواهید 
سفر کنید، فراموش نکنید که باید داروهای دیابت خود را 
همراهتان ببرید. این داروها را درون یک دستگاه خنک کننده 

یا ظرف حاوی یخ نگه دارید. حواستان باشد که این داروها 
در تماس مستقیم با یخ نباشند، بلکه هدف این است که این 

داروها در دمای مطلوب و به دوراز گرما باشند.
3. در روزهای گرم خودتان را در معرض گرما قرار 
ندهید: تمرین یا ورزش یک بخش مهم در مدیریت دیابت 
و کنترل قند خون است، اما نیازی نیست که در گرم ترین 
کنید.  تمرین  باز  فضای  در  تابستان  روزهای  زمان های 
می توانید تمرین خود را در خنکی صبح یا پس از غروب 
آفتاب انجام دهید.« یک گزینه دیگر این است که در باشگاهی 

تمرین و ورزش کنید که خنک کننده مناسبی دارد.
4. نشانه های قند خون پایین را بدانید: بعضی از 
عالئم ناشی از خستگی گرمایی شبیه به عالئم قند خون پایین 
یا هیپوگلیسمی هستند. این عالئم شامل عرق کردن، سردرد 
خفیف، لرزش و آشفتگی هستند. ممکن است که فکر کنید 
این عالئم به دلیل گرما ایجادشده اند، درحالی که این عالئم 
به دلیل قند خون خیلی پایین شما ایجادشده اند. مراقب 
نشانه های هشدار قند خون پایین باشید و همواره همراه خود 
چند کربوهیدرات داشته باشید تا بتوانید در صورت نیاز با 

خوردن آن ها قند خون خود را باال ببرید.
5. به طور مکرر قند خون خود را آزمایش کنید: با 
تست مکرر سطوح قند خون خود می توانید انسولین و رژیم 
غذایی موردنیاز خود را تنظیم کنید. می توانید برای تنظیم 

انسولین و رژیم غذایی خود با مربی دیابت صحبت کنید.
6. مراقب پاهای خود باشید: افراد مبتالبه دیابت مستعد 
مشکالت مربوط به پا هستند. در تابستان این وسوسه در شما 
به وجود می آید که پابرهنه شوید یا کفش های صندل بپوشید 
که همین امر پاهای شما را در معرض مشکالت قرار می دهد. 
همواره کفش هایی را بپوشید که مناسب پاهای شما هستند 
)حتی در تابستان( و در پایان روز پاهای خود را بررسی کنید 

تا اثری از بریدگی، کبودی، خارش و تاول روی آن ها نباشد.

6 راه برای مراقبت از خود در زمستان
دمای بسیار پایین و آب وهوای نامساعد می تواند مشکالتی 

را برای افراد مبتالبه دیابت به بار آورد.
1. انسولین و ابزار مربوط به دیابت را به دوراز سرما 
نگه دارید: سرمای شدید می تواند به مانند گرمای شدید 

انسولین شمارا تحت تاثیر قرار دهد و باعث ازکارافتادن ابزار 
اندازه گیری دیابت شود. زمانی که دمای هوا در حد یخبندان 
است انسولین و ابزار مربوط به دیابت را درون ماشین نگذارید.

2. تمام تالش خود را برای سرما نخوردن به خرج 
دهید: زمستان فصل سرماخوردگی و آنفلوآنزا است. زمانی 
که مریض هستید، استرس شما باال می رود و همین وضعیت 
پراسترس می تواند قند خون شما را افزایش دهد. عالوه بر 
این، وقتی که حال خوبی ندارید، نمی توانید به خوبی غذا 
بخورید. دست های خود را غالبا با آب و صابون بشویید. بهتر 
است که افراد مبتالبه دیابت یک جعبه مخصوص داشته باشند 
و این جعبه را پر از صابون، چای و چیزهای دیگری کنند تا 
بتوانند با آن ها حس و حال خود را بهتر کنند. عالوه بر این، 

سعی کنید که خود را علیه آنفلوآنزا واکسینه کنید.
3. از افزایش وزن خود جلوگیری کنید: مدیریت 
دیابت نوع 2 در روزهای تعطیل یک کار سخت است. بسیاری 
از میهمانی های فصلی سرشار از کربوهیدرات ها هستند و 
می توانند باعث افزایش قند خون شما شوند. سعی کنید که 
غذای مصرفی شما به اندازه باشد و در روزهای تعطیل و 
میهمانی ها زیاده روی نکنید. حتی افزایش وزن اندک نیز 

می تواند مدیریت دیابت برای شما سخت سازد.
4. مراقب پاهای خود باشید: دیابت می تواند باعث از 
دست رفتن احساس در انگشتان پاها و پاهای شما شود. سعی 
کنید که در فصل سرما با استفاده از کفش های مناسب زمستانی 
از پاهای خود محافظت کنید. برای سالم نگه داشتن پوست 
پای خود از مرطوب کننده استفاده کنید. پاهای خود را به طور 
مکرر بررسی کنید و اگر با جراحت خوب نشدنی در پای خود 

مواجه شدید فورا به پزشک مراجعه کنید.
5. دست های خود را گرم کنید: اگر دست های شما سرد 
هستند، باید آن ها را گرم کنید تا بتوانید سطوح قند خون خود 
را بهتر بخوانید.« پیش از انجام تست قند خون دست های خود 
را با آب گرم بشویید. ابزار اندازه گیری شما زمانی بهتر کار 
خواهند کرد که دمای اتاق بین 10 و 40 درجه سلسیوس باشد.
6. تمرین های بدنی را کنار نگذارید: انجام تمرینات 
بدنی در زمستان به انگیزه باالیی نیاز دارد، اما تمرین یا ورزش 
یکی از مهم ترین موارد در حفظ قند خون مناسب است. در 
زمستان می توانید با پوشیدن لباس کافی در هوای آزاد تمرین 
کنید یا به باشگاهی بروید که دمای آن مناسب زمستان است. یک 
گزینه دیگر این است که در خانه تمرینات بدنی همچون باال و 

پایین رفتن از پله ها و استفاده از دمبل را انجام دهید.
Everyday health :منبع

سپید: آیا خالکوبی  می تواند برای ما مضر باشد؟ در حال حاضر اطالعات 
اندکی داریم تا بتوانیم به طور یقین به این سوال پاسخ دهیم. متخصصان 
می گویند که پیش از انجام خالکوبی این اطمینان را در خود ایجاد کنید که 
واقعا خواهان خالکوبی هستید و جایی را پیدا کنید که ابزارهای خالکوبی 

آن تمیز و استریل شده هستند.
کارشناسان براین باورند که در این برهه از زمان گفتن اینکه خالکوبی 
کردن بی خطر است کار بسیار سختی است، اما فرد عالقه مند به خالکوبی 
باید احتیاط را در نظر بگیرد. آن ها می گویند وقتی بدن خود را خالکوبی 
کردید، برای همیشه آن را همراه خودخواهید داشت خواه باعث بدتر 

شدن، خواه باعث بهتر شدن زندگی شما شود.
این فکر را از سر به در کنید که در صورت دوست نداشتن خالکوبی 
خود می توانید با استفاده از لیزر از دست آن خالص شوید. برداشتن 
از رنگ های  خالکوبی نسبتا گران قیمت و دردناک است و بعضی 
خالکوبی هیچ واکنشی به لیزرها نشان نمی دهند. عالوه بر این، سازمان 

غذا و دارو توصیه های زیر را بیان می کند:
 مصرف کننده ها و هنرمندهای خالکوبی باید بدانند که مواد آن ها از کجا 
می آیند و باید توانایی شناسایی و تماس با تولیدکننده را داشته باشند تا در 

صورت وقوع عوارض جانبی با آن ها تماس برقرار کنند.
 از محصوالت نامعتبر و محصوالت بدون برچسب حاوی اطالعات 
تولیدکننده یا توزیع کننده استفاده نکنید. اگر نقطه ای از بدن خود را 
خالکوبی کردید، از آن نقطه به خوبی مراقبت کنید و آن نقطه را زیر نظر 
داشته باشید و اگر در همان نقطه خالکوبی شده بدن خود با جوش یا 
حساسیت یا عفونتی مواجه شدید فورا با پزشک خود صحبت کنید. 
مصرف کننده ها باید هنرمندهای خالکوبی کاری را انتخاب کنند که مجوز 

دارند و بهداشت را رعایت می کنند.
webmd. :منبع

نکـاتـی بـرای خالکـوبـی ایمـن

هوایگرموسردچگونهبرقندخونشماتاثیرمیگذارد؟

سپید: اگر صبح ها در برخاستن از بستر 
یک  از  استفاده  هستید،  مشکل  دچار 
ممکن  سرگرم کننده  شماطه دار  ساعت 
است برای حل این مشکل به شما کمک 

کند:
 ساعت شماطه داری انتخاب کنید که 
هم  کارکرد خوبی  بودن  زیبا  بر  عالوه 
داشته باشد. توجه داشته باشید که ساعتی 
را انتخاب کنید که پیدا کردن تکمه هایش 
در صبح هنگامی که خواب آلوده هستید، 

راحت باشد.
 از ساعت های شماطه داری که نور آبی 
درخشان ساطع می کنند و ممکن است با 
خواب تداخل کنند، پرهیز کنید. اغلب 
ساعت های  مانند  الکترونیکی  وسایل 
و  هوشمند  تلفن های  الکترونیکی،  
صفحه های نمایش کامپیوتر از خود نور 
آبی مختل کننده خواب ساطع می کنند. از 
ساعت شماطه داری استفاده کنید که نور 
مالیم تر کهربایی، نارنجی یا قرمز داشته 

باشد تا به بهتر خوابیدنتان کمک کند.
 ساعتی را انتخاب کنید که صبح شما 
را با صدایی که لذت می برید از خواب 
بیدار کند، چه این صدا اخبار رادیو باشید 
یا موسیقی یا صداهای طبیعت. ساعتی را 
انتخاب کنید که به تدریج حجم صدایش 
افزایش می یابد و به آرامی شما را از خواب 

بیدار می کند.
 ساعتی با ویژگی های سرگرم کننده را 
انتخاب کنید که مانع از خوابیدن بیش ازحد 
شما شود. برخی از ساعت های شماطه دار 
چراغی دارند که به تدریج در زمانی که باید 
بیدار شوید، نورش بیشتر می شود. برخی 
دیگر بستر شما را به لرزش در می آورند 

تا بیدار شوید.
سنگین  خیلی  خوابتان  اگر  باالخره   
است شاید تنها صدای بلند و ممتد ساعت 

بتواند شما را بیدار کند!
healthday :منبع

ساعـت شماطـه دار 
منـاسب انتخـاب کنیـد

تـازه هـا

تــازه ها

سپید: نتایج مطالعه ای جدید نشان می دهد استرس احتمال بارداری 
زنان را 40 تا 45 درصد کاهش می دهد.

محققان دانشکده بهداشت عمومی دانشگاه لوئیزویل در این مطالعه 
متوجه شدند، زنانی  که در دوره تخمک گذاری خود استرس بیشتری 
داشتند احتمال بارداری آنها در این ماه در قیاس با ماه های دیگری که 

استرس کمتری داشتند تقریبا 40 درصد کمتر بود.
استرس  احساس  معموال  که  زنانی  دریافتند،  محققان همچنین 
بیشتری را نسبت به سایر زنان گزارش می دادند، احتمال بارداری آنها 

حدود 45 درصد کمتر بود.
محققان در این مطالعه میزان استرس روزانه 400 زن 40 ساله و 
جوان تر را ثبت کردند. سطوح استرس این زنان در یک مقیاس یک تا 

چهار اندازه گرفته شده بود.
محققان متوجه شدند که تاثیر منفی استرس بر بارداری تنها در دوره 
تخمک گذاری مشاهده می شود و این موضوع حتی بعد از ارزیابی سایر 

عوامل مانند سن، شاخص توده بدنی و... نیز صادق بود.
این نتایج نشان می دهند زنانی  که می خواهند باردار شوند باید 
احتمال بارداری خود را با اتخاذ اقدامات فعاالنه ای به سمت کاهش 
استرس مانند ورزش کردن، شرکت در برنامه مدیریت استرس یا 

مشاوره با یک کارشناس بهداشتی افزایش دهند.
این مطالعه همچنین نشان داد، زنانی که باردار شدند در پایان ماهی 

که در آن باردار شدند نیز یک افزایش استرس را تجربه کردند.
براساس فرضیه محققان این افزایش تنش و استرس می تواند ناشی 
ازانجام آزمایش بارداری درخانه و پی بردن به بارداری یا ناشی از 
تغییرات در سطح هورمون هایی باشد که توسط بارداری ایجاد شده 

است. 
 Annals of Epidemiology نتایج این مطالعه به تازگی در مجله

منتشر شده است.
Science daily :منبع

استـرس احتمـال بـارداری را 
کـاهـش می دهـد

تــازه ها

 ترجمه: مریم سادات کاظمی

سپید: با افزایش سن، عادات غذایی 
نیز تغییر می یابد، زیرا باید پاسخگوی 
نیازهای بدن باشد. توجه به چنین اصولی 
می تواند مانع از افزایش یا کاهش وزن 
شود. بدن ما در هر دوره ای از زندگی 
روبه روست  تغییرات  مجموعه ای  با 
یکی  گیرد.  قرار  موردتوجه  باید  که 
تغییر  رایج ترین و مهم ترین آن ها  از 
در عادات غذایی است که تحت تاثیر 
تغییرات هورمونی، اختالالت خواب، 
استرس و سبک زندگی روزمره خواهد 

بود.
و  تغییرات  از  برخی  به  ادامه  در 
نیازهای غذایی بدن در دهه های مختلف 

زندگی اشاره می شود:

30 سالگی
رسیدن به 30 سالگی رویدادی است که نباید ساده 
از کنار آن گذشت. با ورود به این دهه زندگی ممکن 
است با دو حالت روبرو شوید: تمایل شدید نسبت به 
غذا خوردن و ریزه خواری یا برعکس بی اشتهایی شدید.

هورمون اضطراب به نام کورتیزول می تواند در هر 
دو صورت تاثیر بگذارد. آنچه اتفاق می افتد این است 
که افزایش یا کاهش سطح هورمونی در پایان سیکل 

قاعدگی موجب تغییر اشتها می شود.
حدود 35 سالگی معموال تغییر وزن نسبتا قابل توجهی 
به وجود می آید. کاهش ویتامین ها و ریزمغذی ها می تواند 
زمینه ساز اختالالت غذایی شده و تمایل به مصرف 
افزایش دهد. اگر به  خوراکی های شیرین و شور را 
تغییر عادات غذایی توجه نداشته باشید و تمایل به 
ریزه خواری را کنترل نکنید، دچار افزایش وزن جدی 
شده و در معرض کمبود منیزیم و کلسیم خواهید بود.
به  زنان تصمیم  از  بسیاری  این سن  در  همچنین 
بارداری نیز دارند و تصور می کنند باید مقدار بیشتری 
غذا بخورند، درحالی که بارداری اصال توجیهی برای 
پرخوری نیست. برنامه غذایی در این دوران باید سالم 
و سرشار از منابع کلسیم، آهن و ویتامین ها باشد. بدن 
تغییراتی در خود ایجاد می کند تا جنین را در بهترین 

حالت نگه دارد.

40 سالگی
ورود به 40 سالگی با تغییرات بسیار روان شناختی و 
جسمانی همراه است. باید بدانید کامال طبیعی است که 
وزن 20 سالگی خود را نخواهید داشت. همچنین بهتر 
است بدانید که در صورت رعایت رژیم غذایی سالم باز 
هم باید مقدار بیشتری میوه ها، سبزی ها و شیر میل کنید 
و از خوردن خوراکی های فاقد ارزش غذایی بپرهیزید.
طی این دهه از زندگی مشکالت گوارشی بیشتر 
بروز می کند و اشتها به طرز قابل توجهی افزایش می یابد.

مقاومت به انسولین نیز ممکن است در این سنین 
بیشتر شود. زمانی که بدن به اندازه کافی انسولین ترشح 
نکند، به جای قند در سلول های بدن، سطح آن در خون 
باال می رود. در این صورت چون سلول ها مقدار موردنیاز 
قند را دریافت نمی کنند، از انرژی بدن استفاده می کنند 
که درنتیجه تغییر در عادات غذایی به خصوص تمایل 

به مصرف کربوهیدرات را در پی دارد.

50 سالگی
بعضی از زنان در این سنین و در آستانه یائسگی دچار 
تغییرات هورمون های استروژن می شوند. این شرایط 
معموال با اختالالت غذایی همراه است که تمایل به 
مصرف کربوهیدرات  ها و قند را درست مانند شرایط 
مقاومت به انسولین افزایش می دهد. به همین خاطر 

جای تعجب نیست که زنان در این 
سنین غالبا دچار اضافه وزن می شوند. 
البته این حالت را نباید به طورکلی منفی 
دانست، زیرا نوعی ساختار محافظت یا 
مکانیسم دفاع طبیعی در برابر ضعیف 
شدن استخوان ها و ماهیچه هاست، به 
این معنا که چربی ها از اندام ها در برابر 
ضربه ها و زمین خوردگی ها محافظت 
می کند که در این سن واقعا خطرناک 

خواهد بود.
البته توصیه می شود سبک زندگی 
سالمی را رعایت کنید که شامل رژیم 
مصرف  افزایش  و  متعادل  غذایی 
خوراکی های سرشار از کلسیم است 

که ضامن سالمتی خواهند بود.

60 سالگی
به رغم آنچه تصور می شود با افزایش 
سن، حجم معده کوچک نمی شود البته ممکن است 
تغییراتی در حالت کشسانی روده ها ایجاد شود. در این 
سن دستگاه گوارش به اشتباه به مغز پیام می رساند که 
به اندازه کافی غذا صرف شده است درحالی که چنین 
نیست. به همین دلیل در عادات غذایی تغییراتی ایجاد 

می شود و حجم غذا خوردن را کاهش می دهد.
توجه به وزن در این سنین بسیار اهمیت دارد زیرا 
اضافه وزن می تواند زمینه ساز سقوط، بستری شدن در 
بیمارستان و حتی فوت شود. همچنین الغری مفرط یا 
کاهش شدید وزن نیز ممکن است نشانه ای از بیماری باشد.

توجه به عادات غذایی
باید به تاثیرات سن بر عملکرد دستگاه گوارش توجه 
داشت زیرا این تغییرات می تواند به تدریج نیازهای غذایی 

موردنیاز بدن را تحت تاثیر قرار دهد.
ذخیره سازی  مستعد  انسان  بدن  سن  افزایش  با 
چربی های شکمی است که می توان با تمرینات ورزشی 

مناسب مانند ایروبیک آن را کاهش داد.
پس از 35 سالگی، افراد کم تحرک که برنامه غذایی 
چندان مغذی را نیز رعایت نمی کنند، به تدریج ضعیف 
می شوند. به همین خاطر الزم است تا عادات غذایی 

همواره موردتوجه باشد و احتیاط های الزم رعایت شود.
Sante:منبع

تغییـر عـادات غـذایی زنـان در دهـه های مختلف زنـدگـی

راهنمای 
بیماران دیابتی 

درگرما و سرما


