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 مهرداد منصوری 
ارتوپد

مفصل مصنوعی وسیله ای است که جایگزین مفصل طبیعی که 
خراب شده می شود تا بتواند مشکالت ناشی از خرابی مفصل را 
که مهم ترین آنها درد است حل کند. خراب شدن مفاصل به علل 
مختلفی ایجاد می شود ولی مهم ترین آنها ساییدگی )آرتروز( و 
بیماری های روماتیسمی هستند. در این بیماری ها غضروف مفصل 
از بین رفته و دو استخوان تشکیل دهنده مفصل دیگر نمی توانند به 
راحتی در کنار هم حرکت کنند. نتیجه این وضعیت خشکی مفصل 
و محدودیت در حرکات مفصل است ولی مهم ترین مشکلی که 

یک مفصل خراب برای بیمار ایجاد می کند درد است.
در ابتدا می توان این درد را با استفاده از داروهای ضدالتهاب 
کاهش داد ولی با پیشرفت بیماری و خراب تر شدن مفصل، درد 
به مسکن پاسخ کافی نمی دهد. در این وضعیت می توان برای از 
بین بردن درد بیمار از جایگزینی مفصل خراب شده با یک مفصل 

مصنوعی استفاده کرد.
مفصل مصنوعی از قسمت های مختلفی درست شده است:

سطوحی از مفصل مصنوعی که باید روی هم حرکت کرده 
بودن  این صیقلی  باشند.  و صیقلی  بسیار صاف  باید  بلغزند  و 
نه تنها موجب حرکت بهتر مفصل می شود بلکه موجب می شود 
تا سایش کمتری بین سطوح ایجاد شود. حرکت مکرر سطوح 
مفصل مصنوعی در طی سالیان می تواند موجب شود تا ذرات 
بسیار ریزی از روی آن کنده شده و سطح آنها به تدریج ساییده 
برود. هرچه سطوح مفصل مصنوعی صاف تر و  بین  از  شده و 
آنها کمتر شده و عمر مفصل مصنوعی  باشند سایش  صیقلی تر 
بیشتر می شود. از طرف دیگر این سطوح باید در مقابل سایش 

بسیار مقاوم باشند.
امروزه سطوح متحرک مفاصل مصنوعی را از فلز، پالستیک و 
سرامیک می سازند. سطوح فلزی که باید روی هم حرکت کنند 
معموال جنس آلیاژ کروم کبالت دارند. سطوح سرامیکی در مقابل 
سایش بسیار مقاوم بود و معموال از جنس اکسید آلومینیوم هستند. 
سطوح پالستیکی معموال از جنس نوعی پلی اتیلن بسیار محکم و 

مقاوم به سایش ساخته می شوند.
معموال از دو سطحی که روی هم حرکت می کنند، یکی را از 
جنس فلز و دیگری را از پلی اتیلن انتخاب می کنند. در سال های 
اخیر استفاده از سطوح دیگر که مقاومت بیشتری در مقابل سایش 
دارند استفاده بیشتری می شود. حرکت سرامیک روی پلی اتیلن، 
سرامیک روی سرامیک یا فلز بر روی فلز موجب سایش کمتری 
شده و طول عمر مفصل مصنوعی را بیشتر می کند. البته استفاده 
از هر کدام از این سطوح مزایا و معایب مخصوص به خود را 
دارد. پزشک معالج بر اساس شرایط بیمار بهترین گزینه را برای 

بیمار انتخاب می کند.
ماجوالر  اصطالح  به  و  تکه  چند  معموال  مصنوعی  مفاصل 
Madular هستند. به این معنی که از چند قسمت ساخته شده 
و پزشک آنها را در اطاق عمل سر هم و مونتاژ می کند. به طور مثال 
یک مفصل مصنوعی ران می تواند از اجزاء زیر تشکیل شده باشد:

 پایه فلزی که درون کانال استخوان ران می رود
سر فلزی یا سرامیکی

کاسه فلزی که درون حفره استابولوم جای می گیرد
کاسه پلی اتیلنی یا سرامیکی که درون کاسه فلزی قرار می گیرد.
هر کدام از این اجزاء بصورت جداگانه در حین عمل برای بیمار 
اندازه گیری شده و سپس به هم متصل شده و در جای مناسب 

خود به استخوان بیمار متصل می شوند.

اجزای یک مفصل مصنوعی
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پانکراس )لوزالمعده( ترشح  از  انسولین  هورمون 
شده و به جذب قند توسط بدن و حفظ قند خون در 
محدوده طبیعی کمک می کند. بسیاری از سلول های 
بدن مانند عضالت و بافت چربی به تنهایی قادر به 
جذب گلوکز نیستند. انسولین به جذب گلوکز توسط 
این سلول ها کمک می کند. در مقاومت به انسولین 
حساسیت سلول ها نسبت به انسولین کاهش یافته و 
جذب قند مختل می شود. بنابراین به منظور حفظ قند 
خون در محدوده طبیعی، بدن باید انسولین بیشتری 
تولید کند. با گذشت زمان مقاومت به انسولین سبب 
افزایش قند خون و آسیب سلول ها می شود. افراد 
مبتال به مقاومت به انسولین در معرض خطر ابتال به 

پیش دیابت و سپس دیابت نوع 2 قرار دارند.

رژیم غذایی و مقاومت به انسولین
رژیم غذایی مدیترانه ای که سرشار از مواد غذایی 
گیاهی و روغن زیتون به عنوان منبع اصلی چربی 
انسولین نقش دارد.  به  بهبود حساسیت  است در 
در این رژیم ماهی، ماکیان و لبنیات در حد اعتدال 
مصرف می شوند. مصرف گوشت قرمز نیز به مقدار 
بسیار کم توصیه می شود. مصرف مواد غذایی با نمایه 
گالیسمی )GI( پایین به منظور مقابله با مقاومت به 
انسولین توصیه می شود. غذاهای با GI پایین مانند 
غذاهای حاوی فیبر و سبوس به آرامی هضم شده و 
قند خون را به مقدار زیاد افزایش نمی دهند. مواد 
غذایی حاوی کربوهیدرات با GI باال قند خون را 
به سرعت افزایش می دهند. بنابراین پانکراس باید 
افراد  تولید کند. توصیه می شود  بیشتری  انسولین 
مبتال به مقاومت به انسولین از منابع غذایی حاوی 
منیزیم، کلسیم، پتاسیم و فیبر مانند میوه ها، سبزیجات 
و لبنیات کم چرب که در تنظیم قند خون نقش دارند، 

استفاده کنند.
مواد غذایی که به بهبود حساسیت به انسولین 

کمک می کنند، عبارتند از:
 سبزیجات غیرنشاسته ای مانند بروکلی و فلفل 

دلمه ای
غذاهای پرفیبر مانند حبوبات و غالت سبوس دار

غذاهای 
از  غنی 

مانند  پروتئین 
گوشت  بدون ماهی، 

چربی و آجیل ها
غذاهای غنی از امگا 3 مانند سالمون

غذاهای غنی از آنتی اکسیدان مانند انواع توت
آب، به خصوص زمانی که جایگزین مصرف 

نوشیدنی های شیرین می شود.

برخی مواد غذایی قند خون را بیشتر 
افزایش می دهند

این  قند خون مصرف  منظور حفظ سطوح  به 
نوع مواد غذایی باید محدود شود یا از مصرف آنها 

خودداری شود. این مواد غذایی عبارتند از:

نوشیدنی های شیرین شامل نوشابه 
و آبمیوه ها

الکل
غالت تصفیه شده مانند نان های سفید

سبزیجات نشاسته ای مانند سیب زمینی، ذرت و 
کدو تنبل

فست فود و مواد غذایی فرآوری شده
شیرینی، کیک و بستنی

غذاهای سرخ شده
مانند  اشباع  از چربی های  مواد غذایی سرشار 

شکالت و کره.

چاقی و مقاومت به انسولین
چاقی احتمال ابتال به مقاومت به انسولین را افزایش 
می دهد. افراد دارای مقادیر زیاد چربی در نواحی مرکزی 

و  به بدن  ابتال  خطر  معرض  در  بیشتر  شکم 
مقاومت به انسولین قرار دارند. چربی تجمع یافته در بدن 
هورمون ها و سایر موادی را ترشح می کند که با انسولین 
تداخل ایجاد می کنند. همچنین وجود چربی اضافی در 
اطراف شکم و کمر با بروز التهاب مزمن در ارتباط است. 

التهاب به مقاومت به انسولین منجر می شود.

ورزش و مقاومت به انسولین
عدم فعالیت بدنی کافی بر عملکرد انسولین به 
منظور تنظیم قند خون اثر می گذارد. فعالیت بدنی در 
حفظ ثبات قند خون نقش اساسی دارد. انجام فعالیت 
بدنی سبک بعد از صرف وعده غذایی سبب می شود 
عضالت از قند خون استفاده کنند. درنتیجه سطوح 

قند خون کاهش می یابد.
 گردآوری: نیلوفر شایسته

با رژیم غذایی و
 ورزش

بدون شک شنیده اید که فعالیت ورزشی می تواند میزان کلسترول 
خون را در حد طبیعی نگه دارد. اما چه نوع فعالیت ورزشی؟ در چه 
مدت زمانی؟ چقدر؟ و این که فعالیت ورزشی تا چه حد می تواند 
موجب کاهش کلسترول شود. مدارک موجود در زمینه اثر فعالیت 
ورزشی بر میزان کلسترول خون نشان می دهد که فعالیت ورزشی 

می تواند موجب کاهش چشمگیر کلسترول خون شود.
فعالیت ورزشی منظم به دو طریق می تواند بر میزان کلسترول 

اثر داشته باشد:
فعالیت ورزشی می تواند مقادیر تری گلیسیرید را کاهش دهد، 
مقادیر باالی این نوع چربی با 
و  قلبی  بیماری های 
عروقی در ارتباط است.

به عالوه، فعالیت 
موجب  ورزشی 
مقادیر  افزایش 

»کلسترول خوب خون« یعنی HDL می شود.
مطالعات نشان می دهند که فعالیت ورزشی منظم می تواند 
مقادیر تری گلیسیرید را در حدود 30 تا 40 درصد کاهش 
دهد و عالوه بر این موجب بهبود مقادیر کلسترول خوب 
به اندازه 5 تا 8 میلی گرم در دسی  لیتر نیز شود. الزم به ذکر 
است که کاهش مقادیر LDL خون یعنی همان »کلسترول 
بد« در اثر فعالیت ورزشی تنها در صورتی حاصل می شود 
که کاهش چشمگیری در وزن بدن ایجاد شود. کاهش مقادیر 
برای سالمت  هردو-   -HDL افزایش  و  تری گلیسیرید 
قلب از اهمیت ویژه ای برخوردار هستند. اما سؤال اساسی 
اینجاست که کدام نوع فعالیت ورزشی برای رسیدن به این 

هدف مؤثر است؟
مدت زمان اجرای فعالیت ورزشی و نظم آن، 
بیش از نوع فعالیت ورزشی بر کاهش میزان 
کلسترول خون اثر دارد. عقیده بر این 
است که فقط فعالیت های ورزشی 
هوازی و استقامتی می توانند 
مقادیر  بهبود  موجب 
کلسترول خون شوند. 
شده  انجام  مطالعات 
در زمینه فعالیت ورزشی 
این  که  دادند  نشان  مقاومتی 
نوع از فعالیت های ورزشی نیز تأثیر قابل 
توجهی بر کاهش میزان کلسترول خون 
دارند. بسیاری از محققین علوم ورزشی 
برای حصول فواید بیشتر ترکیب سه شکل 

از فعالیت ورزشی را توصیه می کنند.
  فعالیت ورزشی هوازی برای افزایش 

ضربان قلب
برای  قدرتی  ورزشی  تمرینات 

عضله سازی
فعالیت های ورزشی انعطاف پذیری برای حفظ قابلیت 

خم شدن.
شما برای حفظ سالمت خود نیاز دارید که تمرینات استقامتی، 
قدرتی و انعطاف پذیری را به صورت ترکیبی انجام دهید. به طور 
کلی، همه انواع فعالیت های ورزشی در حفظ سالمت قلب و 
عروق مؤثرند. عوامل نوع، شدت، مدت و نظم )تناوب( فعالیت 
ورزشی چهارچوب مهمی را می سازنند. در واقع می توان گفت 
که این اجزا در کنار هم جزو ارکان اصلی فعالیت ورزشی به شمار 
می روند. در زمینه کاهش مقادیر کلسترول خون، اثر مدت زمان 
و نظم )تناوب( فعالیت ورزشی بیشتر از نوع و شدت آن است. 
در حالی که شدت فعالیت ورزشی یک عامل مؤثر در حفظ 
سالمت قلب و عروق است.این موضوع به ویژه در سن میانسالی 
و سالمندی اهمیت دارد، به دلیل این که افراد معموالً در این سنین 
بیشتر در معرض آسیب و صدمه قرار می گیرند. بنابراین، به آنها 
توصیه می شود که ترجیحاً با شدت و در مدت زمان متوسط 

ورزش کنند.
شما می توانید روزی 30 دقیقه و 5 روز در هفته ورزش کنید. هر 
چقدر بیشتر ورزش کنید، بیشتر از فواید فعالیت ورزشی بهره مند 
خواهید شد. برخی از افراد عقیده دارند که برای کسب فواید بیشتر 
از فعالیت ورزشی باید عرق کنند، الزم به ذکر است که افراد در 
شروع فرآیند تعریق با یکدیگر متفاوت هستند، برخی زود عرق 
می کنند و برخی از افراد دیرتر. بنابراین برخالف تصور میزان 
تعریق، تأثیر زیادی بر بهره مندی افراد از فعالیت ورزشی ندارد. در 
واقع، ممکن است آن چنان که انتظار دارید عرق نکنید ولی مقادیر 
کلسترول تان کاهش چشمگیری داشته باشد. با ورزش شما نه تنها 
می توانید کلسترول خون تان را کاهش دهید بلکه از فواید دیگر آن 
از قبیل، کاهش فشارخون، بهبود بیماری قلبی، دیابت و سایر فواید 

آن نیز بهرمند خواهید شد.
Your Doctor :منبع

اکسیـری بـه نـام فعـالیت ورزشـی 

بسیاری از مردم 60 ساعت در هفته کار می کنند. آنها کم می خوابند و دوست 
دارند در همه فعالیت های اجتماعی شرکت کنند. اما این افراد بیشتر اوقات 

فراموش می کنند که مراقب سالمت خود باشند.
اگر شما هم فکر می کنید جزو افرادی هستید که همیشه خسته اید، مریض 
می شوید و کم حوصله و زودجوش هستید، بدانید که هر وقت 6 عالئم زیر 

را در خود مشاهده کردید وقتش رسیده که ترمز اضطراری بکشید.
1 مرتب مریض می شوید

اگر شما مرتب سرما می خورید یا سردرد دارید مشخص است که سیستم 
ایمنی بدن شما ضعیف شده است. بدانید که بی درنگ به استراحت نیاز دارید.

2 همیشه خسته اید

اگر شما احساس خستگی می کنید باید به اندازه کافی بخوابید، در غیر این 
صورت نه تنها خسته می شوید، بلکه این خطر می تواند شما را دچار بیماری های 

افسردگی و دیابت بکند.
رفتید، 3 به ندرت به دکتر مراجعه می کنید پزشک  پیش  زمان  چه  بار  آخرین  برای  که  نیست  یادتان  اصال  اگر 

بدانید که مراجعه و رفتن به پیش دندانپزشک، پزشک زنان یا پزشک عمومی 
مهم هستند تا شما بتوانید از سالمت خودتان اطالعی داشته باشید و مدام 

آن را کنترل بکنید.
4 به قهوه و سیگار عادت دارید

بسیاری ازمردم روزشان را اصال بدون قهوه، سیگار و آبجو نمی توانند بگذارانند. 

اگر این عادت بر توانایی شما تاثیر بدی گذاشته باشد هر چه سریع تر باید یک 
راه حل برای ترک این عادت ها پیدا کنید.

طبیعی است که خانواده، همسر و دوستان، مهم و از نزدیک ترین کسان ما 5 همیشه دیگران اولویت دارند
هستند. اما اگر کسی مرتب با مشکالت و بدبختی های دیگران مشغول باشد این 
خطر هست که از مشکالت خود غفلت کند. توصیه می شود که به خواسته ها 

و نیازهای خودتان توجه کنید.
اگر برای هر چیز کوچکی ناراحت می شوید و از کوره در می روید، بدانید 6 زودجوش می آورید

که مریض خواهید شد. عصبانیت و خشم زیادی می تواند سبب بروز فشار 
خون، افسردگی و حتی ناراحتی های قلبی شود.

Your Doctor :منبع

اگر شما این ۶ نشانه هشداردهنده را دارید، پس...

چگونه بر مقاومت به انسولین غلبه کنیم؟

از  که  است  سالی  چند  محققین 
یا  مغز  مغناطیسی  تحریک   روش 
 deep Transcranial Magnetic Stimulation
برای کاهش پرخوری استفاده می کنند. 
این  تاثیر  که  شده اند  متوجه  حاال  آنها 
روش درمانی با واسطه تغییر در ترکیب 

باکتری های روده است. 
در سال های اخیر از تحریک عمیق 
مغناطیسی مغز برای بسیاری از درمان ها 
مانند تقویت حافظه و درمان میگرن و 

افسردگی استفاده شده است.
محققین ایتالیایی می گویند تغییر در نوع 
جمعیت باکتریایی روده موجب ارسال 
نتیجه  به مغز می شود که  سیگنال هایی 
آن تغییر در اشتها است و با تغییر این 
باکتری ها از طریق تحریک مغناطیسی مغز 
می تواند به طور غیرمستقیم اشتها را تغییر 
داد. آنها در بررسی های خود نشان دادند 
که این روش می تواند سه درصد از وزن 
و چهار درصد از حجم چربی بدن را 
کاهش دهد. بررسی های آنها همچنین 
نشان داد که تحریک مغناطیسی عمیق 
مغز موجب افزایش باکتری های مفیدتر در 
روده می شود که خواص ضدالتهابی دارند.

اخیر  سال های  در  مغز  روده  محور 
تحت بررسی های وسیعی توسط محققین 
قرار گرفته و مشخص شده که فعالیت 
مغزی ارتباط نزدیکی با جمعیت باکتریایی 

روده دارد. 
نتایج این تحقیق در گردهمایی ساالنه 
انجمن غدد ENDO 2017 ارائه شده 

است.
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پدری کنید تا 
عمر طوالنی تری

داشته باشید
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