


در انتهای این نوشته مسابقه ای از شما گرفته می شود که با توجه به نتایج آن 

به 10 نفر اولی که باالترین امتیاز  را بیاورند، 200 هزار تومان جایزه نقدی و به 15 

نفر دیگری که در این مسابقه شرکت کنند 100 هزار تومان جایزه نقدی پرداخت 

می شود. در انتهای این کتابچه نمونه ای از یک رژیم غذایی برای افراد مبتال به 

دیابت آورده شده که شما دیابتی های عزیز می توانید از آن استفاده کنید.

گروه به اندام دکتر کرمانی آرزوی موفقیت و سالمتی برای همه ی عزیزانی را 

دارد که به این بیماری دردناک مبتال هستند.

پیش از شروع به مطالعه
توصیه می کنم این مطلب را به طور کامل بخوانید

به امید دنیای بدون دیابت
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اینفوگرافیک دیابت



دیابت چیست؟

انواع دیابت کدامند؟ 
به طور کلی دیابت را به چهار دسته می توان تقسیم کرد: پیش دیابت، دیابت نوع 1، دیابت نوع 2 و دیابت بارداری

1- پیش دیابت

اکثر مردم فکر می کنند اگر به بیماری مبتال شوند می توانند عالئم آن را تشخیص دهند. عالئم بعضی از بیماری ها را می توان 
به راحتی تشخیص داد و برای درمان آن اقدام کرد اما بعضی از بیماری ها هستند که تشخیص آنها از روی عالئم بیماری 
چندان ساده نیست. پیش دیابت یکی از این بیماری هاست. متاسفانه بسیاری از افراد باالی 1۸ سال دچار پیش دیابت 
هستند و اکثرا از این موضوع خبر ندارند. مشکل اصلی اینجاست که اگر پیش دیابت تشخیص داده و درمان نشود، منجر 

به دیابت خواهد شد.  

دیابت نوعی بیماری است که در آن بدن نمی تواند انسولین بسازد و یا از انسولین تولید شده به درستی استفاده کند. 

عدم استفاده ی درست از انسولین توسط بدن موجب تجمع گلوکز و در نتیجه باال رفتن قند خون می شود. قند خون باال 

مشکالتی نظیر دیابت ایجاد می کند.
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2- دیابت نوع 1

در این دیابت بدن به صورت کامل تولید هرگونه انسولین را متوقف می کند. انسولین هورمونی است که بدن را قادر می سازد 
تا از گلوکز موجود در غذاها برای انرژی استفاده کند. افراد مبتال به دیابت نوع یک باید به صورت روزانه انسولین تزریق کنند 

تا زنده بمانند. این نوع از بیماری معموال در کودکان و نوجوانان رایج است اما در هر سنی ممکن است اتفاق بیافتد.

3- دیابت نوع 2

در دیابت نوع 2 بدن به اندازه کافی انسولین تولید نمی کند و یا قادر نیست به خوبی از آن استفاده کند. نوع دوم این 
بیماری معموال در افرادی اتفاق می افتد که سنشان باالی ۴0 سال است، اضافه وزن دارند و یا سابقه خانوادگی دیابت و 
قند خون در آنها دیده می¬شود. با این حال امروزه دیابت نوع دو به شدت در میان افراد جوان هم در حال افزایش است.

4- دیابت بارداری

 این نوع دیابت در دوران حاملگی و بدون سابقه¬ی دیابت ظاهر می شود. دیابت بارداری بر روی رشد جنین اثر می گذارد. 
همچنین باعث مشکالت تنفسی، ناهنجاری های مادرزادی برای جنین و زایمان زودرس برای مادر می شود. در صورتی که 

این بیماری درمان نشود، در آینده به دیابت نوع دو تبدیل می شود.
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چگونه
تشخیص دهیم
دیابت داریم؟
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افرادمبتالبهدیابتبهصورتپیوستهعالئمخاصیراتجربهمیکنند

اینعالئمعبارتنداز:

•تشنگیشدید

•تکررادرار

•کاهشوزن

•افزایشگرسنگی

•تاریدید

•عدمتحرک

•بیحسییاسوزنسوزنشدندستهایاپاها

•تاولزدنمکررپوست

•عفونتلثهها

•خستگیشدیدوبیدلیل

همچنین در برخی موارد عالئمی وجود ندارد که معموال در نوع 2  این بیماری چنین مشکلی شایع است. 

در چنین مواردی ممکن است فرد ماه ها یا حتی سال ها متوجه نشود که به دیابت مبتال شده. عالئم در 

این افراد آنقدر آرام آرام پیشرفت می کنند که نمی توان آنها را تشخیص داد.

چهکسانیبهدیابتمبتالمیشوند؟

هر کسی ممکن است به دیابت دچار شود. اما افرادی که سابقه خانوادگی دیابت دارند، بیشتر در خطر 

هستند. از شاخص  های دیگر افزایش خطر ابتال به دیابت می¬توان به چاقی، کلسترول باال، فشار خون 

باال و عدم تحرک فیزیکی اشاره کرد. خطر ابتال به این بیماری با باال رفتن سن نیز بیشتر می شود. افراد 

چاقی که باالی ۴0 سال سن دارند بیشتر در خطر ابتال به دیابت هستند. با این حال ابتال به نوع 2 این 

بیماری در سنین پایین تر نیز در حال افزایش است. دیابت بارداری در خانم های باردار نیز می تواند منجر 

به دیابت نوع دو شود.

پسازتعریفکلیانواعاصلیدیابتقصدداریمبهمعرفیدقیقوبررسیعالئمآنبپردازیم.

باماهمراهباشید:
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پیشدیابتچیستوچگونهایجادمیشود؟

پیش دیابت با نام های عدم تحمل گلوکز و اختالل گلوکز ناشتا نیز شناخته می شود. اگر پیش دیابت 

داشته باشید بدان معناست که قند خونتان همیشه باالتر  از حد طبیعی است، اما نه آنقدر زیاد که به 

عنوان دیابت شناخته شود. پیش دیابت خطر ابتال به دیابت نوع 2، بیماری های قلبی و سکته مغزی را 

باالتر می برد. بیش از 20 تا ۳0 درصد مردان و زنانی که مبتال به پیش دیابت هستند در آینده ی نزدیک 

دچار دیابت نوع 2 می شوند. قند خون باالتر از 12۶ دیابت در نظر گرفته می شود. اگر قند خون ناشتا ی 

شما عددی بین این مقدار باشد دچار پیش دیابت هستید.

 آزمایش خون ساده ترین روش برای تشخیص پیش دیابت است. برای تشخیص دقیق تر می توان از 

آزمایش A1C  استفاده کرد. در آزمایش A1C گلوکز چسبیده به پروتئین هموگلوبین موجود در خون 

تعیین می شود. هموگلوبین وظیفه حمل اکسیژن را برعهده دارد. این آزمایش شاخص خوبی برای 

نشان دادن وضعیت قند خون در دو ، سه ماه گذشته است. اگر نتیجه آزمایش شما 5٫۹ باشد یعنی قند 

خونتان طبیعی است. اگر بین 5٫۷ و ۶٫۴ قرار بگیرد پیش دیابت تشخیص داده می شود و ۶٫۴ به باال به 

این معنی است که شما متاسفانه به دیابت مبتال شده اید. 

افراد ۴5 سال به باال باید قند خون خود را مدام چک کنند. اگر اضافه وزن، سندروم تخمدان پلی کیستیک 

و یا سابقه خانوادگی دیابت دارید باید هرچه زودتر آزمایش دهید.

پسازتعریفکلیانواعاصلیدیابتقصدداریمبهمعرفیدقیقوبررسیعالئمآنبپردازیم.

باماهمراهباشید:
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دیابت  به  نشود، می تواند  داده  پیش دیابت تشخیص  اگر  زد  بیماری حدس  این  نام  از  که می شود  همانطور 

کامل منجر شود. هیچ راهی برای تشخیص عالئم پیش دیابت نیست مگر اینکه پزشک آن را با انجام آزمایش 

خون شناسایی کند. با این حال الگوها و تغییرات خاصی وجود دارد که با اتفاق افتادنشان می توانید به عالئم 

پیش دیابت خود پی ببرید. مواردی که در ادامه می آید می تواند خبر از پیش دیابت بدهد. 

1-افزایشوزن
وزن اضافی مخصوصا در قسمت میان تنه ممکن است باعث افزایش مقاومت تان به انسولین شود که یکی از 

شاخصه های اصلی ابتال به دیابت است. لوزالمعده وظیفه تولید انسولین را برعهده دارد. اضافه وزن باعث ایجاد 

فشار روی لوزالمعده برای تولید انسولین می شود و در نهایت انسولین تولید شده نمی تواند کارش را به خوبی 

انجام دهد. وقتی چربی ها اطراف شکم جمع شده باشد؛ بدان معناست که چربی ها اطراف ارگان های حیاتی تان 

را گرفته اند. به این دسته از چربی های جمع شده در اطراف ارگان های حیاتی بدن، چربی ها احشایی می گویند. 

چربی ها احشایی می تواند شما را به بیماری دیابت نزدیک تر کند. 

یک راه هوشمندانه برای کاهش چربی  ها این است که سبزیجات بیشتری مصرف کنید. همچنین می توانید از 

روش بشقاب استفاده کنید. در این روش باید نیمی از بشقاب غذایتان را سبزیجات، یک چهارم آن را پروتئین و 

یک چهارم دیگر با نشاسته و غالت کامل پر شود.

2-تغییراتپوستی
عالئم پیش دیابت زیاد مشخص نیست، اما در بعضی افراد ممکن است خود را به واسطه عالئم خفیفی که به 

دیابت مربوط می شوند، نشان دهد: مانند احساس تشنگی زیاد یا نیاز به دفع ادرار مکرر. یکی دیگر از نشانه های 

آن می تواند خطوط قرمز و تغییرات پوستی مانند تغییر رنگ یا دیده شدن عالمت هایی روی پوست باشد. در 

افراد مبتال به پیش دیابت ممکن است پوست در قسمت زیر بغل یا پشت و کناره های گردن تیره شود. بنابراین 

حواستان به کوچکترین تغییرات پوستی خود باشد و اگر جای نگرانی بود به پزشک اطالع دهید.

۳-افزایشمیلبهخوردنشیرینیجات
خوراکی های شیرین بسیار دلپذیر هستند، اما مصرف بیش از حد آنها می تواند شما را در خطر پیش دیابت قرار 

دهد. برای جلوگیری از ابتال به این دیابت پنهان محدود کردن مصرف شیرینی قدم اول است. در قدم دوم باید 

مصرف کربوهیدرات های تصفیه شده مانند نان، برنج، پاستا و سیب زمینی را کنترل کرد. کربوهیدرات های تصفیه 

شده، وزن و سطح قند خون را دچار مشکل می¬کند. توصیه می شود کربوهیدرات های ساده و شیرینی ها را 

محدود کنید و به سراغ کربوهیدرات های پیچیده مانند غالت کامل، پروتئین و سبزیجات بروید.

عالئم پیش دیابت 
کدامند؟
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۴-اختاللدرخواب
 وقتی شب خواب با کیفیتی نداشته باشید بدن خیلی سریع از فرم ایده آل و سالم خارج می شود. اختالالت خواب 

مانند آپنه ی خواب )بیماری که در آن افراد هنگام خواب برای مدت کوتاهی تنگی نفس می گیرند(، می تواند روی 

قند خون تاثیر منفی شدیدی بگذارد. اگر شب ها دچار اختالل تنفسی می شوید و خروپف می کنید حتما با پزشک 

صحبت کنید و به فکر درمان آن باشید. 

۵-خستگیزیاد
 بدن از قند به عنوان سوخت استفاده می کند. اما پیش دیابت باعث مقاومت به انسولین می شود؛ یعنی بدن قادر 

نیست به خوبی گلوکز را تبدیل به انرژی کند. برای همین به شدت احساس خستگی یا کسالت می کنید.

۶-تارشدندید
یکی دیگر از عالئم پیش دیابت تار شدن دید است. احتماال به گوشتان خورده که اگر دیابت را کنترل نکنیم، 

می تواند منجر به بیماری های چشمی و یا حتی کوری دائم شود. باال و پایین رفتن ناگهانی قند خون میتواند 

قابلیت تمرکز چشم را برهم بزند و باعث تاری دید شود. تاری دید به محض اینکه سطح قند خون به حالت 

طبیعی بازگردد، از بین میرود.

۷-تشنگیبیشازحد
یکی از شناخته شده ترین عالئم پیش دیابت و دیابت، تشنگی بیش از حد است. اگر سطح قند خون باال رود و 

یا به اصطالح قند اضافی در خون باشد شما احساس تشنگی می  کنید. حال هرچه میزان قند بیشتر باشد تعداد 

دفعاتی که حس تشنگی به شما دست می دهد بیشتر است؛ چرا که بدن می-خواهد قند اضافی را به صورت ادرار 

خارج کند. به همین دلیل مجبورتان می کند بیش از حد معمول آب بنوشید.

۸-زخمهاوعفونتهایسمج
قند خون باال گردش خون را کند می کند؛ به همین دلیل طول می کشد تا پوست بتواند خود را ترمیم کند. ترمیم 

کبودی ها و بریدگی ها بیش از مدت زمان معمول طول می کشد. این وضعیت حتی باعث رشد باکتری ها و قارچ

ها می شود که به معنای عفونت دوباره مخصوصا روی پوست است.

اگر به این عالئم دچار هستید، توصیه می کنم برای اطمینان بیشتر تست آنالین دیابت را که در صفحه ی اصلی 

قرار گرفته انجام دهید تا در صورت احتمال ابتال به آن هرچه زودتر اقدامات الزم را به عمل بیاورید.
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1-عدمتحرکوفعالیتفیزیکی:

حرکات فیزیکی به استفاده بهتر بدن از انسولین کمک می کند. همچنین این حرکات به تثبیت وزنی سالم کمک می کنند؛ بنابراین 
خطر بروز عالئم پیش دیابت و دیابت در شما کاهش می یابد. اگر فعالیت فیزیکی و تحرک ندارید با روزی سه مرتبه پیاده روی به 
مدت 10 دقیقه شروع کنید. به مرور مدت زمان فعالیت خود را افزایش دهید تا جایی که ورزش تبدیل به روتین روزانه تان شود. 
در حالت ایده آل فعالیت بدنی خود را باید به جایی برسانید که در هفته حداقل 150 دقیقه فعالیت با شدت متوسط داشته باشید.

2-باالرفتنسن:

متاسفانه نمی توان زمان را متوقف کرد. باال رفتن سن، انسان را در خطر ابتال به بیماری های زیادی از جمله پیش دیابت قرار 
می دهد. به همین دلیل است که انجمن دیابت آمریکا برای افراد ۴5 سال به باال تست پیش دیابت را ضروری اعالم کرده است. 

با پزشک خود مشورت کنید و مطمئن شوید وضعیت قند خونتان در حالت ایده آل است.

3-سابقهدیابتبارداری:

خانم هایی که در طول بارداری دچار دیابت بارداری می شوند بعد از اینکه نوزادشان به دنیا می آید کامال به حالت طبیعی باز 
نمی گردند. حتی اگر در آزمایش بعد از بارداری نیز قند خونتان طبیعی باشد باز هم با افزایش خطر پیش دیابت و دیابت مواجه 
هستید. اگر فرزندتان پس از به دنیا آمدن بیش از ۳٫5 کیلو وزن داشته باشد نیز به همین شکل در خطر هستید. عالوه بر آن، 
سابقه خانوادگی و نژاد نیز اهمیت دارد. اگر در میان خانواده فرد مبتال به دیابت دارید احتمال اینکه دچار عالئم پیش دیابت شوید 

باال می رود.

حتیاگرالغرهمباشید،ممکناستبهپیشدیابتمبتالشوید

دالیل زیادی برای ابتال به دیابت وجود دارد، اما مهم ترین آنها اضافه وزن و چاقی است. تقریبا ۹0 درصد افراد مبتال به دیابت نوع 2 
دچار اضافه وزن یا چاقی هستند. شاید به همین دلیل افرادی که وزن طبیعی یا کمتر از آن دارند، فکر می کنند به این بیماری مبتال 

نمی شوند. این افراد در یک غفلت بزرگ به سر می برند. آنها از خطر ابتال به پیش دیابت خود بی خبرند.

چه عواملی خطر ابتال به پیش دیابت را تشدید می کنند؟

@drkermany @drkermany

به اندام دکتر کرمانی معجزه ای برای چاق ها و  صفحه 11

kermany.com



چگونه از تبدیل شدن 
پیش دیابت به دیابت 

جلوگیری کنیم؟

1-آزمایشقندخونبدهید

همه افرادی که مبتال به پیش دیابت هستند دچار دیابت نوع ۲ نمی شوند 

اما در معرض خطر ابتالی بیشتری هستند. بهتر است با پزشک خود 

درباره تشخیص پیش دیابت و انجام یک آزمایش ساده خون صحبت 

کنید. درباره روش های پیشگیری از دیابت تحقیق کنید و بدانید امروز 

چه گام هایی باید بردارید تا از بروز دیابت نوع ۲ پیشگیری کنید.

2-برنامهغذاییخودراتغییردهید

و  خوردن  غذا  بهتر  با  می توانید  هستید،  مبتال  پیش دیابت  به  اگر 

کاهش مقداری وزن خطر پیشرفت بیماری را کاهش دهید. بهتر غذا 

خوردن به معنای انتخاب غذاهای سالم تر است. غذاهای سالم عبارتند 

از گوشت های بدون چربی یا جایگزین های پروتئینی، سبزیجات تازه، 

نشاسته هایی که فیبر باال دارند و چربی های سالم. این مواد غذایی را به 

صورت متنوع طبخ و میل کنید تا وعده هایتان متعادل شود و مطمئن 

شوید تمام مواد مغذی مورد نیازتان را دریافت می کنید. برنامه غذایی  

تنظیم شده و مشخص از باال و پایین رفتن شدید قند خون در طول روز 

جلوگیری می کند. 

برای داشتن یک برنامه غذایی سالم باید از یک متخصص تغذیه کمک 

بگیرید. در صورتی که نیاز به مشاوره و دریافت رژیم مناسب برای کنترل 

دیابت دارید، می توانید از کارشناسان تغذیه و پشتیبان های مجموعه 

به اندام دکتر کرمانی کمک بگیرید.

برای دریافت رژیم از لینک زیر اقدام کنید.

2-سطحاسترسراکاهشدهید
محققان بر این باورند که با وجود مفید بودن استرس کوتاه مدت برای 

انسان ها، استر مزمن می تواند سیستم ایمنی را سرکوب کند و همچنین 

با تغییر مقدار نیاز بدن به انسولین خطر ابتال به دیابت نوع ۲ را افزایش 

دهد. در برخی افراد استرس مزمن می تواند موجب تغییرات هورمونی 

شود که نتیجه آن تحریک اشتهاست. در حالی که همیشه از بین بردن 

منبع استرس ممکن نیست، تکنیک های مقابله مانند یوگا، مدیتیشن، 

خواندن و نوشتن شعر، مشاوره و یا ورزش می تواند به کاهش استرس 

قبل از ایجاد بیماری کمک کند. 

۴-تحرکداشتهباشید
به  ابتال  خطر  می تواند  بی تحرکی،  یا  تلویزیون  جلوی  اندازه  از  بیش 

پیش دیابت و دیابت  را دو چندان و ورزش مرتب می تواند به مدیریت 

کنترل وزن  و خواب بهتر کمک کند، فشار و چربی خون را کاهش دهد، 

خلق و خوی تان را بهبود ببخشد و سطح انرژیتان را تقویت کند. تمام این 

موارد در کاهش استرس نقش دارند. توصیه می شود ۵ روز در هفته، روزی 

۳۰ دقیقه ورزش با شدت معمولی یا شدید داشته باشید. فعالیت هایی 

نظیر پیاده روی سریع، باال رفتن از پله، آهسته دویدن و یا حداقل انجام 

ورزش های قدرتی دو روز در هفته می تواند شما را از پیش دیابت و دیابت 

نجات دهد.

۵-دارومصرفکنید
غذایی،  برنامه  بهبود  نظیر  زندگی  تغییرات سبک  موارد  از  بسیاری  در 

کاهش استرس، افزایش فعالیت بدنی و مدیریت وزن کمک می کند تا 

قند خونتان را کنترل و از تبدیل پیش دیابت به دیابت جلوگیری کنید. اگر  

کمتر از ۶۰ سال سن دارید،  دچار اضافه وزن هستید و یا سابقه دیابت 

بارداری دارید، ممکن است پزشکتان داروهای خوراکی نظیر متفورمین به 

شما توصیه کند. اگر حس می کنید با مصرف دارو، بهتر می توانید جلوی 

دیابت را بگیرید این موضوع را با پزشکتان در میان بگذارید.

برای جلوگیری از تبدیل پیش دیابت به دیابت 
نکات زیر را رعایت کنید:

@drkermany @drkermany
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دیابت
نوع یک
چیست؟

وقتـیدیابـتنـوعیـکداریـدیعنی

لوزالمعـدهنمـیتواندانسـولینتولید

کنـد.انسـولینهورمونحیاتیاسـت

کـهبـهسـلولهـایبـدنکمـکمی

کنـدتـاقنـدرابهانـرژیتبدیـلکنند.

زمانـیکهایـناتفـاقنیافتـد،قنددر

خـونجمـعمیشـودومـیتواندبه

سـطحخطرناکـیبرسـد.افـرادمبتـال

بـهایـنبیمـاریبایـدبـرایادامـهی

زندگـیخودهمیشـهانسـولینتزریق

. کنند

بیشتردخترانیکهبهدیابتنوعیکمبتال

هستند،بهدلیلتجمعقارچهادچارعفونت

هایقارچیتناسلیوکاندیدیاز)شکلحاد

به مشکل این شوند. می پوشک( سوزش

سادگیمیتواندازمحلپوشکبهرانهاو

شکمکودکمنتقلشود.

دیابتنوعیکدربرابردیابتنوعدو

دردیابتنوعیکسیستمایمنیبدنسلولهایی

دارند، را انسولین لوزالمعدهوظیفهساختن در که

نابودمیکند؛امادردیابتنوعدوملوزالمعدهمورد

حملهقرارنمیگیرد،امابدنبهخوبینمی¬توانداز

انسولینتولیدشدهاستفادهکند.نشانههایهردو

نوعبهیکدیگرشبیهاست،امامعموالدرافرادیکه

مبتالبهدیابتنوعیکهستندزودترخودرانشان

میدهد.

چهچیزیباعثدیابتنوعیکمیشود؟

حمله  اصلی  علت  که  دانند  نمی  درست  پزشکان 

سیستم ایمنی به پانکراس چیست. برخی محققان 

بر این باورند که بعضی از محرک های طبیعی نیز در 

این مورد نقش ایفا می کنند. این موارد ممکن است 

اتفاقی باشد که در  یا  به دلیل وجود یک ویروس 

دوران بارداری مادر پیش آمده.

چهکسیبهدیابتنوعیکدچارمیشود؟

دیابت نوع یک می تواند در هر زمانی از زندگی رخ 

بدهد. اما عمدتا قبل از 1۹ سالگی تشخیص داده می 

شود. دیابت نوع یک دختران و پسران را به شکل 

این  اما در کل  قرار می دهد،  تاثیر  مساوی تحت 

بیماری در سفید پوستان شایع¬تر است. با توجه به 

آمار مرکز سالمت جهانی، دیابت نوع یک در بیشتر 

آفریقایی ها، بومیان آمریکا و مردم آسیا نادر است.

عالئمخطرابتداییدیابتنوعیک

نشانههایدیابتنوعیکبامواردیازقبیل:

•احساستشنگی

•خشکیدهان

•بویبددهان

•کاهشوزن

•افزایشاشتها

•کمبودانرژی

•خوابآلودگی

•خارشپوست

•عفونتهایباکتریایی

•عفونتهایقارچی

•خشکیپوست

•باالرفتنتعدادمراجعاتبهدستشویی

•وگردشخونضعیفظاهرمیشوند.

عوارضخطرناکدیابتنوعیک

ایجاد  باعث  نشود  کنترل  قند خون  وقتی سطح 

مشکالت جدی مانند بی حسی یا سوزش در پا، 

تاری دید، قند خون پایین و بی هوش شدن می 

باال برود و یا خیلی  اگر قند خونتان خیلی  شود. 

پایین بیاید، ممکن است به کمای دیابتی بروید. 

این امکان وجود دارد که قبل از بروز این مشکالت 

هیچ عالمت خطری دریافت نکرده باشید. در این 

شرایط باید به صورت اورژانسی درمان شوید.

@drkermany @drkermany
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چگونهحساسیتبهانسولینرادرمانکنیم؟

داشته  زود جذب  کربوهیدرات  گرم   15 حداقل  خود  همراه  همیشه 

باشید. این موارد سطح قند خونتان را به سرعت باال می آورند. این 

کربوهیدارت های ساده شامل یکدوم فنجان آبمیوه یا نوشابه ی 

غیررژیمی، یک فنجان شیر، دو قاشق غذا خوری کشمش، ۳ قرص 

گلوکز یا 5 عدد آبنبات میباشد. اگر قند خونتان بعد از 15 دقیقه هنوز 

پایین بود 15 گرم دیگر استفاده کنید. 

برای اطمینان بیشتر همیشه با خود پالک یا نشانه ای حمل کنید 

که روی آن نوشته شده باشد دیابت دارید و به همراه خود کیت 

گلوکاگون داشته باشید. این دارو زیر پوست تزریق می شود. بهتر 

است به دوستان و افراد خانواده بگویید که نشانه های واکنش به 

انسولین چیست و به آنها نشان دهید که چگونه دارو را تزریق  کنند.

پمپهایانسولینازتزریقامنترهستند؟

پمپ انسولین می تواند احتمال واکنش را کم کند. این دستگاه توسط 

یک لوله ی باریک که زیر پوست شما قرار می گیرد به صورت برنامه 

ریزی شده به بدن انسولین وارد می کند. با استفاده از آن سطح قند 

خون ثابت می ماند و در انتخاب وعده های غذایی آزاد تر هستید. 

از  قبل  است  بهتر  دارد.  نیز  معایبی  ها  پمپ  این  از  استفاده  البته 

استفاده با پزشک خود مشورت کنید.

 A1C یکبار تست ماه  تا ۶  کند هر ۳  توصیه می  پزشکتان  احتماال 

بدهید. این تست نشان می دهد که در طی 2 تا ۳ ماه گذشته قند 

خونتان چگونه کنترل شده است. اگر نتایج، خوب نباشد باید دوز 

انسولین، برنامه ی غذایی یا سطح فعالیت خود را دوباره تنظیم کنید.

اگرانسولینکارنکرد!

اگر تزریق انسولین نتواند سطح قند خونتان را کنترل کند و یا مرتب 

دچار واکنش به انسولین می شوید، ممکن است پزشک پیوند سلول 

های لوزالمعده را به شما پیشنهاد دهد. در این روش تجربی، جراح 

سلول های سالم سازنده ی انسولین را از یک اهدا کننده به پانکراس 

فرد دیابتی منتقل می کند. اشکال این پیوند در این است که نتایج 

ممکن است فقط برای چند سال دوام داشته باشد و برای پیشگیری 

از پس زدن سلول ها باید دارو مصرف کنید. این کار ممکن است 

عوارض جدی هم در پی داشته باشد.

باوجوددیابتنوعیکمیتوانباردارشد؟

اگر قصد دارید بچه دار شوید حتما پزشک خود را مطلع کنید. اگر 

دیابتتان خوب کنترل نشده باشد، ممکن است عوارضی در هنگام 

تولد به همراه داشته باشد. کنترل مناسب قند خون قبل از بارداری 

از سقط جنین پیشگیری می کند. خطر صدمه رسیدن به چشم و باال 

رفتن شدید قند خون نیز کم می شود.

مشکالتبلندمدتدیابتنوعیک

از  بسیاری  به  تواند  می  طوالنی  مدت  برای  باال  خون  قند  داشتن 

سیستم های بدن آسیب برساند. دیابت نوع یک می تواند باعث 

مشکالت زیادی همچون بیماریهای قلبی، سکته مغزی، نارسایی 

کلیه، نابینایی یا دیگر مشکالت بینایی، بیماری لثه، خراب شدن دندان

ارگان ها شود.  دیگر  و  پا  و  ها، آسیب دیدن عصب های دست  

وقتی سطح قند خونتان نزدیک به اندازه عادی باشد انرژی بیشتری 

خواهید داشت، مشکالت پوستی کمتر می شود و خطر بیماری های 

قلبی و آسیب به کلیه نیز کاهش می یابد.

آیااندازهگیریمداومگلوکزکمکیمیکند؟

دستگاه تشخیص قند خون با کمک یک سنسور مقدار گلوکز خون را 

هر 10 ثانیه اعالم می کند و اطالعات را به یک دستگاه که به ابعاد یک 

گوشی همراه است ارسال می کند. این دستگاه به صورت اتوماتیک، 

متوسط گلوکز را در طول ۷2 ساعت ذخیره می کند. دستگاه تشخیص 

قند خون نمی تواند جای تست خون را بگیرد و فقط برای بررسی 

روند گلوکز استفاده می شود.

درماندیابتنوعیکباتزریقانسولین

مبتالیان به دیابت نوع یک باید انسولین استفاده کنند. برخی افراد 

از انسولین تزریقی استفاده می کنند و باید این کار را چند بار در روز 

انجام دهند. پزشک با توجه به تست خون به بیمار می گوید که چه 

مقدار انسولین باید استفاده کند. هدف این است که سطح قند خون 

را تا جایی که ممکن است در حالت طبیعی نگه دارید.

چگونهمتوجهشویمدچارحساسیتبهانسولینهستیم؟

حساسیت به انسولین زمانی اتفاق می افتد که انسولین سطح قند 

تواند  می  حالت  این  باشد.  آورده  پایین  تا حد خطرناکی  را  خون 

خفیف، متوسط یا شدید باشد. نشانه های خطر عبارتند از:

• خستگی یا خمیازه کشیدن بیش از حد

• عدم توانایی در درست صحبت کردن یا درست فکر کردن

• از دست دادن هماهنگی عضالت

• عرق کردن 

• رنگپریدگی

• تشنج 

• از دست دادن هوشیاری

@drkermany @drkermany
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افراددیابتیوکسانیکهانسولینمصرفمیکنند، آیا

میتوانندرژیمبگیرند؟

تزریق انسولین بیشتر در دیابت نوع یک صورت می گیرد و از سنین 

کودکی ونوجوانی آغاز می شود؛ اما گاهی اوقات در دیابت نوع 2 

که بیشتر در افراد چاق بروز می کند، احتیاج به تزریق انسولین طبق 

تجویز پزشک معالج صورت می گیرد. این افراد اگر به توصیه دکتر 

معالج خود احتیاج به کاهش وزن داشته باشند باید موارد زیر را در 

نظر بگیرند:

     ابتدا باید نوع انسولین آنها مشخص شود تا برا اساس زمان و 

اثر )ساعتی که انسولین به حداکثر اثر خود می رسد( برنامه  پیک 

دقیق تری برای دریافت مواد غذایی تعیین گردد. برای مثال چند نوع 

انسولین و زمان اثر آنها در ادامه آورده شده :

استفاده        بیشتر  و  است  دسترس  در  که  آنچه  ما  جامعه  در  امروزه 

می  شود انسولین NPH و رگوالر می باشد.

دانستن اوج اثر انسولین ها از این بابت مهم است که در این ساعات 

کاهش قند خون ممکن است شوک هیپوگلیسمیک به وجود آورد. 

بنابراین می توان با مصرف مواد کربوهیداراتی مناسب در این ساعات 

از ایجاد مشکل جلوگیری کرد.

برای اطالعات بیشتر می توانید به لینک زیر مراجعه کنید و توصیه 

های دکتر کرمانی در خصوص رژیم در افراد دیابتی را گوش کنید.

kermany.com/دیابت-و-رژیم/

توصیههایغذاییبهافرادمبتالبهدیابتنوعیک

     بهتر است غذاهای روزمره به  مقدار کمتر و در وعده های بیشتر 

)۶ وعده و یا حتی بیشتر( مصرف شود.

     از مصرف قندهای ساده مثل قند و شکر ، مربا، عسل، شکالت، 

شربت، کمپوت، آبمیوه های صنعتی، شیرینی ها، نوشابه ها )غیر از 

نوشابه های رژیمی(، بیسکویت ها خصوصا از نوع کرم دار جلوگیری 

شود. 

     بهتر است از نان های سبوس دار مثل بربری و نان جو به جای 

نان سفید استفاده کرد. 

    به جای قند می توان از توت خشک یا قندهای مصنوعی به 

میوه  واحد  از یک  به جای هر سه عدد خرما  و  عنوان جایگزین 

استفاده کرد.

      بهتر است از میوه هایی مثل هندوانه، خربزه، طالبی، موز، انگور، 

انجیر، کشمش و خرما خشک استفاده نکنید؛ زیرا باعث باال رفتن 

سریع قند خون می شود.

     در طول روز آب زیاد بنوشید؛ مثال ساعتی نصف لیوان.

     مصرف انواع غذاهایی که از نظر کربوهیدرات فقیر هستند برای 

این افراد آزاد است. البته با احتساب کالری آنها که در رژیم کاهش 

وزن مشخص شده مثل ماهی، تخم مرغ، سوپ ساده، آبگوشت، 

عدس، شیر سویا ) درصورتی که قند به آنها اضافه نشده باشد(.

ویتامین                شامل  افراد  این  برای  نیاز  مورد  های  ویتامین    

B12،E،C،B1، بیوتین، ویتامین D، اینوزیتول، اسیدهای چرب امگا ۳ 

وکارنیتین می باشد که درصورت عدم تامین از طریق مواد غذایی 

)به علت محدودیت( می توان از مکمل های آن استفاده کرد. 

     در هر صورت در این افراد به علت محدودیت های غذایی و 

خطر حمالت هیپوگلسیمی رژیم کاهش وزن با ضریب پایین تر 

)حدود 50-۶0 درصد( صورت داده می شود.

      برای تامین کربوهیدرات بهتر است از کربوهیدرات های پیچیده 

بادام،  آجیل،  زمینی،  ای، سیب  قهوه  برنج  دار،  نان سبوس  مثل 

حبوبات، ماکارونی، شیر و ماست به مقدار متعادل استفاده کرد.
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دیابتنوعیکچهتفاوتیبادیابتنوعدودارد؟

همانطور که در بخش قبل گفته شد دیابت نوع 1 نوعی بیماری خودایمنی است که در آن فرد مبتال، دچار کمبود انسولین  می شود. 

اما در دیابت نوع دو انسولین وجود دارد، اما ناکارآمد است. به این معنی که مبتالیان به دیابت نوع 2 نمی توانند از انسولین خود به 

درستی استفاده کنند.

دیابت نوع 1 تا حدود زیادی ژنتیکی است اما از آنجا که همه ی دوقلوهای یکسان به دیابت مبتال نمی شوند، عقیده بر این است که 

قرار گرفتن در معرض برخی از عوامل محیطی می تواند باعث تحریک واکنش ایمنی شود که در نهایت باعث از بین رفتن سلول های 

تولید کننده انسولین در پانکراس می شود. از سوی دیگر دیابت نوع 2 جزء ژنتیکی قوی تری دارد که از تعامل پیچیده ژن ها و محیط 

ناشی می شود. فردی که نزدیکان درجه اولش به دیابت نوع 2 مبتال باشند، 5 تا 10 برابر نسبت به فرد دیگر با همان سن و وزن اما 

بدون سابقه خانوادگی دیابت نوع 2 در خطر قرار دارد.

 تعداد مبتالیان هر دو نوع دیابت 1 و 2 رو به افزایش است. ۹5 درصد از مبتالیان به دیابت نوع 2 را افراد بزرگسال تشکیل می دهند. 

دیابت نوع 2 در میان کودکان بسیار نادر است، اما با رسیدن به دوران بلوغ احتمال ابتال به آن افزایش می یابد. آقایان بیشتر از خانم 

ها در خطر ابتال به هر دو نوع این دیابت  هستند علت این امر می تواند تفاوت در سبک زندگی، وزن و توزیع چربی در بدن باشد.

هر دو نوع این بیماری ها ممکن است در هر سنی بروز پیدا کنند. در حالی که برای پیشگیری از دیابت نوع 1 راه شناخته شده ای وجود 

ندارد، دیابت نوع 2 با تغییراتی ساده در برنامه غذایی و سبک زندگی قابل پیشگیری است. حتی شواهدی وجود دارد که ثابت می کند 

دیابت نوع 2 را می توان درمان کرد و به حالت عادی بازگرداند. داروهای خوراکی فراوانی برای درمان دیابت نوع 2 وجود دارد. با این 

حال اگر دیابت نوع 2 به پیشرفت خود ادامه دهد، این بیماران نیز مجبور به دریافت انسولین می شوند.

اماخبرخوبایناستکهبهسادگیمیتوانازدیابتنوع2پیشگیریکرد

وباورزش،رژیمغذاییوتثبیتوزنسالم،آنرابهتاخیرانداخت.
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دیابت در کودکان

اگر کودکی مبتال به دیابت نوع 1 دارید، تنها نیستید. والدین زیادی بوده اند که با چنین خبری روبرو شده اند. باید به خاطر فرزندتان قوی باشید. 

مسلما از خود می پرسید حاال باید چکار کنم؟ گام بعدی چیست؟

وقتی مشخص می شود که یک کودک دیابت دارد، کل خانواده تحت تاثیر قرار می گیرد. والدین باید به کودک برای چک کردن قند خون، 

برنامه ریزی وعده ها و تنظیم دوز انسولین کمک کنند. کودک دیابتی نیاز به نگهداری 2۴ ساعته دارد. پس باید برای مدرسه و دیگر فعالیت ها 

نیز برنامه داشته باشید. بعضی اوقات دیابت نوع یک بدون هیچ نشانه ای پدیدار می شود، با این حال دانستن نشانه های بیماری دیابت نوع 

1 برای کنترل آن ضروری است. 

عالئم ابتالی یک کودک به دیابت نوع  ۱ این موارد هستند:

1.تشنگیبیشازاندازه: همینطور که بدن سعی می کند سطح کافی مایعات را حفظ کند، کودک برای پیشگیری از کم آب شدن بدن به شدت 

تشنه می شود.

2.تکّررادرار: وقتی سطح گلوکز باال می رود، کلیه تالش می کند با تکّرر  و باال بردن حجم ادرار، گلوکز اضافی را دفع کند. در نتیجه کودک مجبور 

است مرتبا ادرار کند. )شاید متوجه شوید که کودک، جای خود را خیس می کند در حالی که قبال چنین اتفاقی نیفتاده است. کلیه ها در طول 

شب نیز برای از بین بردن گلوکز اضافی در تالش هستند.(

۳.سردردیاتاریدید: همینطور که سطح قند خون باال می رود و از حد نرمال خود خارج می شود، بعضی کودکان سردردهای مکرر یا دوره 

هایی از تار شدن دید را تجربه می کنند.

۴.افزایشاشتهاوگرسنگی: کمبود انسولین باعث می شود گلوکز در خون جمع شده و به سلول ها برای دریافت انرژی منتقل نشود. با وجود 

غذا خوردن ممکن است فرزندتان باز هم احساس گرسنگی کند و به خوردن ادامه دهد؛ چون سلول ها در تالشند انرژی مورد نیازشان را برای 

عملکرد درست دریافت کنند.

۵.خستگیشدید: باز هم به دلیل اینکه سلول ها نمی توانند به مولکول های قند دسترسی پیدا کنند، انرژی مورد نیازشان را دریافت نخواهند 

کرد و فرزندتان احساس خستگی می کند.

۶.کاهشوزنغیرمنتظره: ممکن است بدن برای غذا دادن به سلول های گرسنه ی خود شروع به شکستن بافت های عضالنی و چربی  بکند؛ 

در نتیجه والدین با کاهش وزن شدید کودکشان مواجه می شوند.

۷.عفونتقارچیواژندردخترانیکههنوزبهسنبلوغنرسیدهاند: با اینکه دالیل زیادی وجود دارد که یک دختر به چنین عفونتی دچار شود، 

اما والدین باید بدانند که یکی از نشانه های دیابت نوع 1 می تواند پدید آمدن این عفونت ها باشد.

۸.تغییرخلقوخووتحریکپذیری: یک تحقیق در سال 200۷ نشان داد بدرفتاری در کودکان زمانی که قند خونشان باال می رود افزایش      

می یابد. البته والدین گزارش دادند زمانی که قند خون فرزندشان هم کاهش پیدا می کند بداخالق می شوند.
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بعد از اینکه دیابت نوع ۱ در کودکان تشخیص داده شد چه کاری انجام دهیم؟

از آنجا که عالجی برای دیابت نوع 1 وجود ندارد، دریافت روزانه انسولین توسط تزریق یا پمپ، محاسبه کربوهیدرات ها، چک کردن 

مرتب سطح قند خون، سالم غذا خوردن و حفظ وزن سالم از اجزاء حیاتی مدیریت این بیماری مزمن است. اگر فکر می کنید فرزندتان 

نشانه هایی از دیابت نوع 1 دارد هرچه زودتر او را برای معاینه نزد دکتر ببرید. خوشبختانه این شرایط قابل کنترل است و والدین می 

توانند با رعایت مواردی که پزشک می گوید فرزندشان را به زندگی عادی بازگردانند. به پزشک خود اعتماد کنید و از سوال پرسیدن 

نترسید. با معلم فرزند خود صحبت کنید و به او بگویید که هر روز برای بیماریش چه کارهایی باید انجام دهد.

مقادیر ویتامین D در بارداری و کاهش خطر دیابت کودکان

اهمیت ویتامین D در پیشگیری از پوکی استخوان ثابت شده؛ ولی مطالعات اخیر اهمیت دریافت کافی ویتامین D را در دوران بارداری 

برای ارتقاء سالمتی کودکان تایید می نمایند. زنان باردار می بایست سطح ویتامین  Dدربدنشان به اندازه کافی باشد؛ زیرا این مهم 

سبب کاهش خطر دیابت در کودکان آنها خواهد شد. پیشنهاد می شود با اندازه گیری سطوح ویتامین D در طول بارداری و رفع کمبود 

آن از طریق منابع مختلف احتمال ابتال به دیابت را در فرزندانمان کاهش دهیم و گامی در جهت ارتقای سالمت جامعه در آینده برداریم.

@drkermany @drkermany

به اندام دکتر کرمانی معجزه ای برای چاق ها و  صفحه 18

kermany.com



دیابتبارداریچیست؟
سطحقندخونبرخیاززناندرطولدورهبارداریباالمیرودکهبهآندیابتملیتوسیادیابتبارداری

میگویندودرهفتهبیستوچهارمتابیستوهشتمبارداریاتفاقمیافتد.نتایجمرکزپیشگیریوکنترل

بیماریهانشاندادکه2الی1۰درصداززنانبارداردرایاالتمتحدهمبتالبهاینبیماریهستند.اگرمبتالبه

دیابتبارداریشویدبهاینمعنینیستکهقبلازایندورهدیابتداشتهایدیااینکهبعداززایمان،دچار

دیابتخواهیدشدامادیابتبارداریاحتمالابتالبهدیابتنوع2راافزایشمیدهد.

دیابتبارداریممکناستقبلازباردارینیزوجودداشتهباشدولیاولینباردرطولدورانبارداریشناسایی
گردد.متاسفانهدرصورتعدمدرمان،میتواندخطرابتالبهدیابتنوع2رادرعرض1۵تا2۰سالآینده
دیابت به ابتال معرض در را کودک نشود، کنترل بهخوبی بارداری دیابت اگر دهد. افزایش باردار زنان در
قرارمیدهدومادروکودکهردو،دچارعوارضجانبیآندردورهبارداریوبعداززایمانخواهندشد.

عالئمخاموشدیابتبارداری
عالئمدیابتبارداریتقریبامانندعالئمدیابتنوع1و2است:

1.تاریدید
تداخل بدندچار قندخون تنظیم قابلیت با بارداری کههورمونهای اتفاقمیافتد زمانی بارداری دیابت
میشوند.معموالتشخیصاینمشکلازرویعالئمدشواراستچونبهمشکالتشایعدورانبارداریبسیار
نزدیکهستند.بههمیندلیلاستکهآزمایشتشخیصدیابتبارداریبسیارمهماست.دراینآزمایش
بهخانمبارداریکمایعشیریندادهمیشودتاببینندبدنشچگونهباقندبرخوردمیکند.امابرخینشانهها
هستندکهاگرآنهاراباهمتجربهکردیدبایدباپزشکتانتماسبگیرید.یکیازایننشانههاتاریدیداست.
وقتیگلوکزخونباالباشد،محتوایآبساختارچشمتحتتاثیرقرارمیگیردوتمرکزکردندشوارمیشود.

مقاله های کاربردیمقاله های کاربردی

سطحقندخونبرخیاززناندرطولدورهبارداری
باالمیرودکهبهآندیابتملیتوسیادیابتبارداری
میگویندودرهفتهبیستوچهارمتابیستوهشتم

بارداریاتفاقمیافتد.
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2.خستگی
بهدلیلتغییراتهورمونیکامالطبیعیستکهدرطولبارداریاحساسخستگیکنید.اماخستگیبیشازحد
نیزمیتواندیکیازنشانههایدیابتبارداریباشد.وقتیقندباالستسلولهاوارگانهایبدننمیتوانندبرای
تولیدانرژی،اکسیژنوموادمغذیدریافتکنند.خستگییکیازروشهایبدناستکهمارابهاستراحت

مجبورکند.

3.افزایشتشنگی
احساستشنگیدرطولبارداریمعمولاست؛چراکهبرایافزایشحجمخونوکمکبهکلیهبرایبیرون
راندنمواداضافیبهآبنیازدارید؛امابراساسگفتهمتخصصانافزایشتشنگییکیازدالیلاصلیدیابت
ازجملهدیابتبارداریاست.وقتیقندخونباالباشدبدنازسلولهاآبمیکشدتاقندموجوددرخونرا
رقیقکند.قندخونباالرویکلیههانیزتاثیرداردوازجذبدوبارهآبتوسطآنهاجلوگیریمیکند.مطمئن
شویدبهاندازهکافیآبمینوشیدتابدنتاندچارکمآبینشود.دردورانبارداریروزانهنوشیدن1۰لیوانآب

توصیهمیشود.اگربیشترازاینمقدارآبنوشیدیدبهتراستباپزشکتانصحبتکنید.

4.تکررادرار
خانمهایباردارزیادبهدستشوییمراجعهمیکنند.تکررادراردرخانمهایبارداربهدلیلافزایشجریانخونو
فشارآوردنکودکبهمثانهاستکهباعثباالرفتنتولیدادرارمیشود.اماخانمهاییکهمشکلدیابتبارداری
دارندتعداددفعاتبیشتریبهدستشوییکردننیازپیدامیکنند.وقتیکلیهبهخاطرقندباالدچارمشکل
میشود،مجبوراستسختترکارکند؛بنابراینادراربیشتریتولیدمیکند.همینطورکهقندباالمیرودروی
ادرارنیزتاثیرمیگذاردوباعثبهوجودآمدنچرخهایمعیوبمیشود.آنهادراینچرخهمعیوببهترتیب

اینمراحلراتکرارمیکند:ادراربیشتر،کمآبشدنبدن،آبخوردنزیاد.

5.حالتتهوعوباالآوردن
ــشاز۷۴ ــاتبی ــاستحقیق ــراس ب
ــش ــتافزای ــهعل ــاب ــدخانمه درص

ــوع ــتته ــاحال ــیازهورمونه برخ

واســتفراغراتجربــهمیکننــدامــا

ایــنمیتوانــدنشــانهایازدیابــت

ــون ــددرخ ــد.قن ــزباش ــاردارینی ب

بــه ســلولها و میشــود انباشــته

ــون ــامکت ــهن ــمیب ــوادس ــلم دلی

ــوانســوخت ــهعن ــدازآنب نمیتوانن

ایــن نهایــت، در کننــد. اســتفاده

ــا ــهایجــادتهــوعوی ــتمنجــرب حال

ــود. ــاردارمیش ــمب ــتفراغدرخان اس

ــوع ــنته ــمبی ــهمیتوانی ــسچگون پ

ــرق ــتف ــیودیاب ــتفراغمعمول واس

بگذاریــم؟اگــرحالــتتهوعواســتفراغ

ــارداری ــیب ــهابتدای ــدازســهماه بع

ــد. ــرانش ــدنگ ــردبای ــداک ــهپی ادام
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6.کاهشوزن
باوجوداشتهایزیادرابطهبینوزنودیابتبارداریگولزنندهاست.براساستحقیقاتبیشترخانمهایی
کهبهدیابتبارداریمبتالمیشوندقبلازبارداریاضافهوزنداشتهاندیاچاقبودهاند.قبلازبارداریبایددر
وزنسالمتباشیدودرطولباردارینیزنبایدزیادوزناضافهکنیداماوزنکمکردندیگرموردقبولنیست
ونبایداتفاقبیفتد.کاهشوزندرهردورهایازبارداریکهباشیدخطرناکاستوبایدآنرابهپزشکخود
اطالعدهید.دردیابتوقتیسلولهانمیتوانندازقندبهعنوانسوختاستفادهکنند،بدناینکمبودانرژی
رابهعنوانگرسنگیقلمدادواشتهاراتحریکمیکند.اینحالتچرخهایمعیوبرامیسازد.بهاینشکلکه
تمامغذاییواردشدهبهبدننمیتواندبهدرستیمورداستفادهقراربگیردوتوسطادرارخارجمیشود،به
همیندلیلوزنکاهشمییابد.همچنینتحقیقاتنشاندادهخانمهاییکهاضافهوزنداشتندامابهدلیل
دیابتبارداریوزنشانکمشدهاست،هنگاموضعحملنوزادشانازنظرجثهبزرگاست.اینخانمهابیشتر

دچارزایمانپیشازموعدمیشوند.

7.عفونتهایمکّرر
تحقیقاتنشاندادهکهافرادمبتالبهدیابتبیشتردرخطرعفونتقراردارند.بارداریخودباعثمیشود
خانمهابیشتردرخطرعفونتهایواژینالومسیرادراریقراربگیرندواگردیابتبارداریداشتهباشند،خطر
عفونتواژینالومسیرادراریبیشترافزایشپیدامیکند.باکتریهاوقارچهاازگلوکزتغذیهمیکنند؛بنابراین
هرچهقندموجوددرخونبیشترباشدرشدآنهانیزبیشترخواهدشد.ازطرفدیگرقندخونباالباعثسوء
عملسیستمایمنیبدنمیشود؛درنتیجهتواناییبدنرادرمقابلهباعفونتکاهشمیدهد.اگرعفونتادامه

داربودحتماباپزشکبرایمشخصشدنعلتاصلیصحبتکنید.

8.خرناسکشیدن
حتیاگرقبالهمخرناسنمیکشیدید،شرایطبدنیدرطولبارداریبهگونهایاستکهمسیرتنفسیتنگ
میشودوخانمباردارممکناستدرخوابخرناسبکشد.امااینمشکلمیتواندبهخاطردیابتباردارینیز
باشد.خرناسیکیازنشانههایانسدادمسیرتنفسیاستکهمنجربهکمبوداکسیژنهنگامخوابمیشود.
کمبوداکسیژنمنجربهافزایشهورمونهایاسترسمیشودکهکارکنترلقندخونرابرایبدنسختتر
میکند.باوجوداینکهنشانههاییمانندخرناسدرطولبارداریعادیاستاماامکانداردعالمتخاموشی
ازابتالبهدیابتباردارینیزباشد.بههمیندلیلاستکهبایددرطولبارداریهمیشهرویسطحگلوکزخود
نظارتداشتهباشیدوهمچنیندربارهتماممشکالتیکهحسمیکنیدغیرطبیعیاستباپزشکخودصحبت
کنید.دارندتعداددفعاتبیشتریبهدستشوییکردننیازپیدامیکنند.وقتیکلیهبهخاطرقندباالدچارمشکل
میشود،مجبوراستسختترکارکند؛بنابراینادراربیشتریتولیدمیکند.همینطورکهقندباالمیرودروی
ادرارنیزتاثیرمیگذاردوباعثبهوجودآمدنچرخهایمعیوبمیشود.آنهادراینچرخهمعیوببهترتیب

اینمراحلراتکرارمیکند:ادراربیشتر،کمآبشدنبدن،آبخوردنزیاد.
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علتمشخصیبرایدیابتبارداریوجودندارداماهورمونهادراینبیماریبیتاثیرنیستند.زمانیکهباردارهستیدبدن
برخیازهورمونهارابهمقدارباالییتولیدمیکند.الکتوژنجفتیانسانیازجملههورمونهاییاستکهمقاومتانسولین
راافزایشمیدهندورویجفتتاثیرمیگذارندومانعازسقطجنینمیشوند.بهمرورزماناینهورمونهادربدن
افزایشپیدامیکندوباعثمیشودبدنبهانسولینمقاومتنشاندهد.انسولینکمکمیکندگلوکزازخونخارجشود
وبهسلولهابرود)جاییکهازگلوکزبرایانرژیاستفادهمیشود(.دردورهبارداریبدنبهطورطبیعینسبتبهانسولین
مقاوماستیعنیگلوکزهایبیشتریدررگهایخونیوجودداردکهبهکودکمنتقلمیشود.اگرمقاومتبهانسولین
بیشازحدقویباشدسطحگلوکزخونرشدغیرعادیخواهدداشت؛درنتیجهفردمبتالبهدیابتبارداریخواهدشد.

چهکسانیدرمعرضابتالبهدیابتبارداریهستند؟
خطرناکترینعاملابتالبهبیماریدیابتاضافهوزناست.اماهمهچربیهایبدنبهطوریکسانیتوزیعنشدهاند.
ریسکابتالبهدیابتهنگامیکهچربیبدندراطرافشکمذخیرهشدهباشد،باالست.افرادیکهدورشکمشان
بیشتراز۸۸یا۹۰سانتیمتراست،مادرانباالی۳۵سال،خانمهاییکهنوزادقبلیشانبیشاز۴کیلوگرموزن
داشتهاند،خانوادههاییکهسابقهمعلولیتدروابستگاندرجهیکدارندوافرادیکهسابقهابتالبهدیابتبارداری
درتجربیاتقبلیشانداشتهاند،بیشتردرمعرضخطرابتالبهدیابتبارداریمیباشند.افرادبانشانههایزیربیشتر

درمعرضابتالبهاینبیماریقراردارند:

   باالی ۲۵ سال هستید و سابقه دیابت خانوادگی دارید.  
      قبل از بارداری اضافه وزن داشته اید. 

      در دوره بارداری بیشتر از حالت عادی اضافه وزن پیدا کرده اید.
      چند قلو باردار هستید.

      قبال بچه ای با وزن باالی ۴ کیلوگرم به دنیا آورده اید.
      در گذشته مبتال به دیابت بارداری شده اید.

      در گذشته سقط جنین یا زایمان نوزاد نابالغ داشته اید. 
      دچار سندروم تخمدان پلی کیستیک و اختالل اکانتوسیس نیگریکانس

) تیره و ضخیم شدن پوست( یا بیماری های دیگری هستید که با مقاومت انسولین در ارتباط هستند.     

علت 
دیابت بارداری 

چیست؟

@drkermany @drkermany

به اندام دکتر کرمانی معجزه ای برای چاق ها و  صفحه 22

kermany.com



تشخیصدیابتبارداری
برایتشخیصنشانههایدیابتبارداریبرایزنانباردارهرچندوقتیکباربایدآزمایشغربالگریانجامشود.
اگراصالسابقهدیابتنداشتهایدودراوایلدورهبارداریسطحقندخونتاننرمالاستپزشکدرهفتههای2۴

تا2۸بارداریآزمایشغربالگریانجاممیدهد.

آیادیابتبارداریانواعمختلفیدارد؟
دیابتبارداریبهدونوعA1وA2تقسیممیشود.دیابتباردارینوعاول)A1(تنهابارژیمقابلدرماناستولی

درخصوصنوعدومبرایدرماننیازبهانسولینویاداروهایخوراکیدارند.

عوارضدیابتبارداری
افزایشوزننوزادهنگامتولد،مردهزاییدر۴هفتهآخر،زایمانزودرسوسندرمزجرتنفسنوزاد،پایینبودن
قندنوزادهنگامتولدواحتمالتشنجازعوارضجانبیدیابتبارداریاستکهبرجنینتاثیرمیگذارد.فرزندان
اینمادرانبیشازنوزاداندیگردرمعرضابتالبهچاقیودیابتنوع2درآیندههستند.باالبودنقندخون
درمادرانباردارغیردیابتیاحتمالبروزنارساییقلبیرادرنوزادانآنهاافزایشمیدهد.متخصصاندریافتهاند
بهدنیا بارداریخطر اولیه افزایشقندخوندرمراحل با ندارند، بارداریدیابت یادردوران زنانیکهقبل در
آوردننوزادمبتالبهنارساییقلبیهشتدرصدبیشترمیشود.همچنیندرصورتیکهدیابتدرمرحلهقبلاز
حاملگیدرماننشود،خطرسقط،ناهنجاریهاومعلولیتهایجنین،مردهزاییواحتمالابتالیکودکبهدیابت
وچاقیتقویتمیشود.دیابتبارداریخطرعفونتادراری،زایمانزودرس،ابتالبهفشارخون،زایمانسختو

عفونتهایرحمیراافزایشمیدهد.

چگونهازدیابتبارداریپیشگیریکنیم؟
دیابت بیماری بروز از میتوانیم صحیح غذایی رژیم و فیزیکی فعالیت انجام زندگی، سبک تغییر با
در را غذایی وعدههای دهید. تغییر را زندگیتان سبک بیندازیم. تعویق به را آن یا کنیم پیشگیری
و استرس کنید. داری خود تحرکی بی از و باشید داشته روزانه تحرک نمایید. مصرف مقرر ساعات
صورت در کنید. مصرف درست غذایی رژیم باشید. داشته شاد روحیهای و دهید کاهش را خود اضطراب
کند. تهیه برایتان مخصوص غذایی رژیم تا کنید مراجعه تغذیه متخصص به بارداری، دیابت به ابتال

ــد ــریبای ــزانوزنگی ــارداریمی دردورانب
متناســببــاشــاخصتــودهبدنیتــان
ــد ــهق ــاتوجــهب )BMI(باشــد.پزشــکب
ووزنتــانوضعیــتشــمارامیســنجد
ــم ــارداریورژی ــریدرب ــزانوزنگی ومی
ــنهاد ــماراپیش ــرایش ــبب ــیمناس غذای
میکنــد.بهتریــنرژیــمغذایــی،رژیــم
غذایــیمتعادلــیاســتکــهدرهــروعــده
ــدراتو ــن،کربوهی ــاملپروتئی ــیش غذای

ــد. ــبزیجاتباش س
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همچنینتوصیههایزیرنیزدربهبوداینمشکلبهشماکمکمیکند:  

مصرفچربیوروغن)بهخصوصچربیهایاشباعشده(راکاهشدهید.   

چربیهایاشباعنشدهایکهازمنابعگیاهیوماهیبهدستمیآیند   

مانندروغنزیتون،روغنمغزهاوروغنآووکادوسالمتریننوعچربیهستند.   

سعیکنیدازاسیدهایچربوامگا۳بیشترمصرفکنید؛   

زیرادررفعالتهابوکمکبهسالمتمغزوقلببسیارمؤثراست.   

ماهیسالمونوماهیتنمنابعخوبیازاسیدهایچربوامگا۳هستند.   

البتهمیزانمصرفماهیدربارداریمتفاوتاست،نبایدبیشاز۳۴۰گرم   

درهفتهازماهیاستفادهکنید.   

بهجایسرخکردنموادغذاییآنهاراکبابکنید،بپزیدیادرکمیروغنداغتفتبدهید.   

سعیکنیدغذاهارابهصورتآبپزاستفادهکنید.   

تاجاییکهبرایتانمقدوراستازمصرفغذاهایسرخشدهوفستفود،غذاهایشور   

  وغذاهایکنسروشدهبپرهیزید.  

مصرفقند،برنج،ماکارونی،شیرینی،کیک،شکالتونوشابهراکمکنید.  

بهجایآنهاازآبمیوههایسالموطبیعیاستفادهکنید.   

ازسبزیجاتومیوههایتازهاستفادهکنید.اکثرسبزیجاتکربوهیدراتوقندکمدارند.   

بنابرایناگرمیتوانیددوسبزیراباوعدهاصلیخودانتخابکنید.   

همچنینمیتوانیدازغذایترکیبباسبزیمانندکرفساستفادهکنید.   

نخودیاسبزیجاتبرگدارگزینههایخوبیبرایجایگزینیباذرتهستند.   

بهجاینانسفیدولواش،نانیاگندمکامل)سبوسدار(،غالتفیبردار   

وکمشکررادرصبحانهاستفادهکنید.   

مصرفجوونانجورادرسبدغذاییروزانهخودقراردهید.   

جودوسرخردشدهباتیغهیاجودوسرحلقهشدهنیزمفیداست.   

هنگاممصرفساالدازسسکمتریاستفادهکنید.   

برایرویساالد،سبزیهایطبخشدهوظرفپاستاازروغنزیتوناستفادهکنید.   
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ورزشمناسب
پیادهرویتندروزانهبهمدت۳۰دقیقهدرصورتنداشتنمنعبارداریمیتواندگزینهخوبیدردرمانوپیشگیری

ازدیابتبارداریباشد.ورزشکردنکمکزیادیبهکمکردنوزنشمامیکندودرپاییننگهداشتنوزناهمیت

خاصیدارد.همچنینورزشمنظمحتیاگربهقصدکمکردنوزننباشد،میتواندحساسیتبدندرمقابلهورمون

انسولینرابهبودببخشد.برایورزشکردنمجبورنیستیدکهعضوفعالیکباشگاهورزشیشویدیارژیمهایغذایی

سختوخستهکنندهمخصوصورزشکارانراداشتهباشید.یکیازسادهترینراههابرایشروعورزشکردنآناست

کهروزانهبهمدت۳۰دقیقهپیادهرویکنید.

دیابتبارداریچگونهدرمانمیشود؟
برنامههایدرمانیدیابتبارداریبستگیبهسطحقندخوندرطولروزدارد.دربیشترمواردپزشکتوصیهمیکند

قبلوبعدازوعدههایغذاییآزمایشقندخونبگیریدوبیماریخودراباسالمغذاخوردنوورزشکردنکنترلکنید.

درصورتنیازتزریقانسولینبهبرنامهدرمانیاضافهمیشود.پزشکانتزریقانسولینرانیزتازمانتولدنوزادتجویز

میکنند.پزشکبهشماخواهدگفتکههنگامپایینآمدنقندخونیاباالرفتنبیشازحدآنچهکارهاییانجامدهید.

مزایایشیردهیبرایمادراندیابتی
اینکهگفتهمیشودخانمهایمبتالبهدیابتنمیتوانندشیربدهندادعاییبیپایهواساساست.دیابتشرایطی

استکهدرآنبدنبرایتبدیلگلوکزبهانرژینمیتواندبهاندازهکافیانسولینترشحکند.انسولینهورمونیاستکه

نقشمهمیدرشیردهیایفامیکند.مادراندیابتیمبتالبهنوع1،نوع2ویاحتیدیابتبارداریبایدازشیرخودبه

کودکتانبدهند.اگرمبتالبهدیابتبارداریهستید،شیردهیمیتواندکمککندبعدهابهدیابتنوعدومبتالنشوید.

سختیهایی با ابتدا در است ممکن بیاموزید. را احتیاط جوانب شیردهی طول در که است مهم بسیار ضمنا،

روبروشوید،اماباتمرینوصبرشماوکودکتانمیتوانیدالگویشیردهیمناسبیراپایهگذاریکنید.

ــهدر ــتک ــماس ــیارمه ــًا،بس ضمن
ــاطرا ــباحتی ــیردهیجوان ــولش ط
بیاموزیــد.ممکــناســتدرابتــدا
ــا ــوید،ام ــروش ــختیهاییروب ــاس ب
ــان ــرشــماوکودکت ــنوصب ــاتمری ب
میتوانیــدالگــویشــیردهیمناســبی

ــد. ــذاریکنی ــهگ راپای

1.آغوز)اولینشیریمادربهکودک(خطرابتالیکودکبهدیابتراکاهشمیدهد

2.کودکتانپسازبهدنیاآمدنقندخونپایدارتریخواهدداشت

3.حتیاگرزیادغذابخورید،شیردهیمیتواندبهکاهشوزنتانکمککند

4.شیردهینیازبهانسولینراتا2۵درصدکاهشمیدهد

5.اکسیتوسینیکهدرطولشیردادنبهکودکآزادمیشودکمکمیکندازنظرفیزیکیواحساسیحالتانبهترشود.

6.شیرمادرحاویقنداست.هربارکهبهکودکتانشیرمیدهید،سطحگلوکزخونتانافتمیکند؛

بههمیندلیلبایدمقداربیشتریازغذاهایحاوینشاستهمصرفکنید.

بهکودکآزادمیشودکمکمیکندازنظرفیزیکیواحساسیحالتانبهترشود.



شــیرمــادرحــاویکالریهایــینظیرچربی،کلســیم،

ویتامیــنومــوادمعدنــیمیباشــدکــهبــرایرشــد

کــودکبســیارمهــموضــروریاســت.حتــیاگــر

ــان ــهکودکت ــدب ــانمیتوانی ــدهمچن ــتداری دیاب

شــیربدهیــد.مزایــایشــیردهــیعبارتاســتاز:
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چندتوصیهبرایمادرانشیردهیکهمبتالبهدیابتهستند
شیردهیمخصوصازمانیکهمبتالبهدیابتهستیدتوسطپزشکانتوصیهمیشود.

همچنینبایدمرتبسطحگلوکزخونتانراچککنیدتامطمئنشویدثابتاست.دراینجاتوصیههاییرادر
اختیارتانقرارمیدهیمکهبهحفاظتازسالمتخودوکودکتانکمکمیکند.

1.تعداددفعاتغذاخوردنتانراافزایشدهیدوحداقل۵تا1۰مرتبهدرروزقندخونتانراچککنید.
2.عالوهبرصبحانه،ناهاروشام،بایدسهمیانوعدهکوچکنیزمیلنمایید.

3.اگرمادریدیابتیهستید،بایدبعدازگذشت۶ماهبهکودکتانغذایجامدبدهید.
حداقل۶ماهشیردهیبیشتریناهمیترادارد.

4.بعدازبهدنیاآمدنبچهممکناستکمیطولبکشدکهشیرمادربیاید.
5.اگرهنوزبهشیردهینرسیدید،چندروزیمیتوانیدبافرمولهایضدحساسیتکودکراتغذیهکنید.اینکاررا

تنهاپسازمشورتباپزشکانجامدهید.
6.بعدازاینکهازبیمارستانبهخانهآمدیدمرتبوزنکودکراچککنیدتامطمئنشویدهمهچیزدرستاست.

7.قبلازشیردادنبهکودکبایدمقدارزیادیغذایحاویپروتئینوکربوهیدراتمصرفکنید.

بهیادداشتهباشیدکودکانیکهمادرانیدیابتیدارندسطحگلوکزخونشانباالاست؛
بنابراینبسیارمهماستکهاینهشدارهاراجدیبگیرید:

شوید مطمئن دهد. افزایش را کودک وزن میتواند این میکند. شیرین را مادر شیر قند باالی 1.سطح
بماند. متعادل خون قند سطح تا شده، تجویز پزشکتان توسط که کنید می رعایت را غذایی برنامه
است. شایع دارند دیابتی مادرانی که کودکانی بین مشکل این باشد، داشته زردی است ممکن 2.نوزادتان
3.اگرازداروهایخوراکیاستفادهمیکنیدبایدباپزشکخوددربارهایمنیآنوتاثیرشرویشیردهیتانصحبتکنید.
میگذارد. تاثیر خونتان قند سطح روی چون کنید؛ پرهیز غذاهایتان در شنبلیله گیاه مصرف 4.از

          

    
 

دیابــت بــه مبتــال اگــر
ــه ــیاســتک هســتید،طبیع
ــیردهی ــهش ــوطب ــکارمرب اف
باشــد. کــرده خســتهتان
ــبو ــتمناس ــامراقب ــاب ام
نظــارتمرتــبرویســطح
قنــدخــون،شــماوکودکتــان
مســلماایمــنخواهیــدمانــد.
ــددر ــودبخواهی ــِرخ ازهمس
ــان ــفکمکت ــیازوظای بعض
ــدبیشــترروی ــابتوانی ــدت کن
کــودکتمرکــزکنیــد.مطمئــن
شــویدافــکارونگرانیهایتــان
ــد. ــانمیگذاری ــااودرمی راب
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توصیههایغذاییبرایجلوگیریازباالرفتنقندخون
درصورتیکهقندخونشماباالستویامیترسیدباخوردنغذاباالبرود،توصیه

هایزیرمیتواندکارسازباشد:
برایکاهشخطربیماریهایقلبی-عروقیرویپایینآوردنمصرفگوشت

قرمزحسابکنید.
یکوعدهمتعادلمیتواندهمسیرتانکندوهمموادمغذیکهنیازداریدرا

بهبدنتانبرساند.
پروتئینکمچربمانندسینهمرغبدوناستخوانوپوسترابایکغذای
کربوهیدراتیمانندبرنجقهوهایترکیبکنید.اینکارهضمغذاراکندکردهو

باعثمیشودبرایمدتطوالنی-تریاحساسسیریکنید.
بینوعدههایغذاییفاصلهیزیادینیندازید.

حتماکشمش،خرما،توتویاشیرهمراهتانداشتهباشیدتادرصورتپایین
آمدنقندخونبتوانیدسریعآنراباالببرید.

محصوالتفرآوریشدهایراکهباآردسفیدوقندهایاضافیساختهشده
اندمحدودورویمیانوعدههایسالمیتمرکزکنیدکهسرشارازفیبروغالت

کاملهستند.
درهنگامورزشقرصگلوکزباخودهمراهداشتهباشیدتادرصورتپایین

آمدنبیشازحدگلوکز،سریعآنرارفعکنید.
شبهاغذاومیانوعدههاییمیلکنیدکهسرشارازفیبروکربوهیدراتبه

همراهپروتئینبدونچربیباشند.
قبلازغذاخوردنازخودبپرسیدکهآیاچونگرسنههستیدغذامی¬خوریدو
یاچونبهغذاخوردندرآخرشبعادتکردیداینکاررامی¬کنید.اگرفقط
عادتاستبهجایغذاخوردنبرایخودیکدمنوشگیاهیدرستکنیدو

ازآنلذتببرید.


یکــیازمهمتریــنفاکتورهــایتاثیرگــذاربــررویدیابتنوع2،غذاهاییســتکهمصــرفمیکنید.
اگــرمیخواهیــدببینیــدغــذاواقعــاچگونــهرویگلوکــزخونتــانتاثیــرگذاشــتهقبــلازوعــده
ودوســاعتپــسازآنقنــدخــونخــودراچــککنیــد.اگــرگلوکــزخــونقبــلازوعــدهغذایــی
12۰وپــسازآن2۵۰بــود،ایــن1۳۰شــمارهاختــالفنشــانمیدهــدکــهوعــدهمصــرفشــده
کربوهیــدراتبســیارباالیــیداشــتهویــاشــامبــهســاعتخــواببســیارنزدیــکبــودهاســت.

بایدهــا و نبایدهای
ــوع2 ــت ن ــه ی دیاب تغذی
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معموالحضوردرجشنهاومهمانیهاییکهانواعواقسامغذاونوشیدنیبرایپذیراییفراهماستمیتواند
همراهباتنشواضطراببرایفرددیابتیوحتیخانوادهاوباشد.افراددیابتیدرمواجههبااینشرایطبه
دوصورتبرخوردمیکنند.یااینکهبهطورکلیدیابترافراموشکردهوبهمیزاندلخواهوالبتهزیادازتمامی
موادغذاییمیلکردهوبهجبرانآنمیزاندارو)قرصیاانسولین(راافزایشمی¬دهند؛کهمیتواندمنجربه
افتقندخون،چندینساعتبعدازصرفغذاشودویاخودراازهمه¬یخوراکیهامحرومکردهوحسبدی

رادرخودوسایرینایجادمیکنند.
هیچیکازایندوراهصحیحنمیباشد.بهترینراهانتخابحدوسطورعایتتعادلدرمیزانانتخابمواد
غذاییوداشتنانتخابهایغذاییصحیحمیباشد،بنابراینبابرنامهریزیوآمادگیقبلیمیتواندرمهمانی
شرکتکردوازبودندرکناراقوامودوستانلذتبردودرعینحال،کنترلقندخونودیابترانیزفراموش

نکرد.

اگرقصدرفتنبهمهمانیرادارید،ایننکاترارعایتکنید
انتخابهایغذاییسالمداشتهباشید.شرکتدرمهمانیبهمعنیکنارگذاشتنغذاهایسالموخوردنغذاهای

چربوشیریننیست.اگرقصدرفتنبهمهمانیراداریدایننکاترافراموشنکنید.
1.سهمبیشتریازبشقابخودرابهسبزیجاتخام،پختهوساالداختصاصدهید.

2.گوشتهایکبابیرابهخورشهایچربترجیحدهید.
3.ازتهدیگ،تهچینوکوکوصرفنظرکنیدیابهمیزانکماکتفاکنید.

4.درصورتتمایلبهسروسوپحتماآنراقبلازغذامیلکنید.
5.ازمصرفسسهایچرب،نوشابهونوشیدنیهایپرکالریصرفنظرکنیدودرکیکودسرباهمراهخود

شریکشوید.
6.ازقبلآمادگیداشتهباشید.بدونتوجهبهاینکهدرمهمانیچهغذاهاییممکناستسروشودلقمهای
مناسب)نانوپنیروسبزی،نانومرغوکاهوو...(همراهداشتهباشید.دراینصورت،اگرامکانخوردن

غذاهایمهمانینبودمیتوانیدلقمهخودرابخورید.
7.درصورتیکهمیزبانآشناستوازرژیمغذاییشماآگاهیدارد،بدنیستکهدرموردغذایمهمانیازاو

پرسوجوکنید.
8.زمانیبهمهمانیبرویدکهخیلیگرسنهنباشید.بهاینترتیبمیتوانیداعتدالرادرخوردنبهتررعایت

کنید.
9.بعدازغذایکپیادهروینیمساعتهبرایخوددرنظربگیرید.اینکاربههضمبهترغذاکمکمیکندوتنظیم

قندخونتانکمکمیکند.
10.دوساعتبعدازصرفغذاقندخونخودراچککنید.بهصرفشرکتدرمهمانیواحیانازیادهرویدر
خوردنغذاها،ازچککردنقندخونصرفنظرنکنید.چککردنقندخون2ساعتهبهشماآگاهیبهتریاز

وضعیتدیابتتانمیدهد.
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عالوهبرکنترلکربوهیدراتها،افرادیکهدیابتدارندبایدغذاهاییبخورندکهفشارخون،کلسترولووزن
اضافیشانراپایینبیاورد.بهعنوانیکراهنمایکلیبایدگفتغذاهایسرشارازپتاسیم،کلسیم،فیبر،منیزیم،
وویتامینهایA،C،وEانتخابمناسبیهستند.حتیچربیهانیزاگرسالمباشندوبهاندازهکافیمصرف

شوندمناسبهستند.

1-غالتکامل)مانندنانسبوسدار(
غالتکاملسرشارازفیبرهستندکهدرواقعهضمراکندوسرعتتبدیلکربوهیدراتهابهگلوکزراآهستهمی
کنند.اینموادازباالرفتنقندخونجلوگیریکردهوباعثمیشودبرایمدتزمانطوالنیتریاحساسسیری

کنید.

2-ماهیقزلآال
قزلآالسرشارازاسیدچربامگا۳استکهبهکاهشخطربیماری¬هایقلبی،التهابوفشارخونباالکمک
می¬کند.راهنمایانجمندیابتآمریکاتوصیهمیکندهفتهایدووعدهماهیسرشارازامگا۳میلکنید.اگر
قزلآالدوستندارید،ساردین،ماهیخالخالیوشاهماهیمیلکنید.همه¬یاینماهیهاسرشارازپروتئین

هستندوازباالرفتنقندخونجلوگیریمیکنند.

3-آجیل
آجیلهاسرشارازفیبرومنیزیمهستندوعالوهبرپروتئینمقدارزیادیچربیسالمغیراشباعدارندکهکمکمی

کند
برایمدتزمانطوالنیسیربمانید.دانههایکتانوآجیلهایینظیرگردوامگا۳نیزدارند.فقطمراقباندازه

مصرفآنهاباشیدچونتنهاچندعددباداماضافه¬ترمیتواندمقدارکالریرادریافتیشماراباالببرد.

4-سیبزمینیشیرین
Aازاینکهدراینلیستسیبزمینیدیدیدتعجبکردید؟خیالتانراحت،سیبزمینیشیرینحاویویتامین
وفیبراست،وکربوهیدراتموجوددرآنبهاندازهیکربوهیدراتسیبزمینیسفیدقندخونراباالنمیبرد.
اینیعنیسیبزمینیشیرینتازمانیکهبهاندازهمناسبمصرفشودبرایمتعادلنگهداشتنقندخوندر

افراددیابتیمفیداست.

این غذاها برای شما 
مفید است
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5-صبحانهیکامل
برایافرادیکهدیابتدارند،صبحانهمهمترینوعدهروزاست.درتحقیقجدیدیکهرویافرادبالغمبتالبه
دیابتنوع2صورتگرفتمشخصشدآنهاییکهصبحانهمیلمیکردندکمتردچارباالرفتنقندخونشدند.
قندخونثابتیعنیهوسغذاییکمترکهکمکمیکندکمترپرخوریکنیدودچارفشارخون،کلسترولواضافه
وزننشوید.دروعدهصبحانهبهصورتمتعادلفیبر،پروتئینوچربیهایسالمقراردهیدکهبتوانیدتاوعده

ناهارسیربمانید.

6-زنجبیل
تحقیقاتجدیدنشاندادهکهزنجبیلمی¬تواندبهثباتقندخونکمککند.اگرداروهایرقیقکنندهخون

مصرفمیکنیدمراقبباشید،چونزنجبیلمیتواندبااینداروهاتداخلداشتهباشد.

7-دارچین
تحقیقاترویاینادویهخوشطعمبهتازگیآغازشدهامانتایجشجالباست.دریکتحقیقافرادبالغیکه
بهدیابتنوع2مبتالبودندرابهدودستهتقسیمکردند.بهیکگروههرروزمقدارمشخصیدارچیندادندوبه
گروهدیگریکدارونما.گروهیکهدارچیناستفادهمیکردندپسازمدتیشاهدکاهشسطحقندخونبودند.

می¬توانیدمقداریدارچینرادرطولروزبهشکلترکیبدرماست،اسموتیودیگرغذاهامصرفکنید.

8-بروکلی
بروکلیازجملهسبزیجاتیستکهموادمغذیبسیارباالییدارد.براساستحقیقاتاینسبزیازبهترینغذاهای
مقابلهباسرطاناست.درمیانسبزیجات،بروکلیدارایبیشترینمیزانترکیبسولفورافاناستکهآنزیمهای
بدنراتقویتوبهازبینبردنموادشیمیاییسرطان¬زاکمکمی-کند.اگرطعمبروکلیرادوستندارید،گل

کلموکلمپیچاستفادهکنید.

9-کلمبروکسل
کلمبروکسلسرشارازویتامینEاست.آنتیاکسیدانیکهبدنرادربرابرآسیب¬هایرادیکالآزادمحافظت

می¬کند.اینکلمویتامینB1نیزداردکهموجبهضمبهترغذامی¬شود.

10-خیار
۹۶درصدخیارازآبتشکیلشده،بنابراینمیتواندبهتامینآببدنتانکمککند.خیارازبسیاریغذاهایدیگر
کمکالریتراستامابااینحالسرشارازآنتیاکسیدانهاییستکهبارادیکالهایآزادمقابلهکردهوبدنرااز
بیماریهایمزمننظیرسرطان،دیابت،بیماریهایقلبیوآلزایمردراماننگهمیدارد.ازآنجاکهخیارحاوی

پتاسیمنیزهستمیتواندبهپاییننگهداشتنفشارخونکمککند.

11-فلفلدلمهای
بسیارخوباستکهروزانهرنگینکمانیازسبزیجاترامیلکنیم،چونهررنگ،موادمغذیومزایایخاص
خودرادارد.سبزیجاتقرمزونارنجیمقدارزیادیویتامینCدرخوددارندکهبهتقویتسیستمایمنیوتسهیل
درجذبآهنکمکمیکنند.براساستحقیقات،فلفلدلمهایقرمزدوبرابرنیازروزانهویتامینCرادرخود
دارد.بعالوهمنبعیغنیازویتامینB6،فوالت،ویتامینAوآنتیاکسیدانهانیزمیباشد.باشروعفصل

سرماخوردگیوآنفوالنزاسعیکنیدمقداربیشتریخوارکیسرشارازویتامینCمصرفکنید.

@drkermany @drkermany

به اندام دکتر کرمانی معجزه ای برای چاق ها و  صفحه 30

kermany.com



12-قارچ
قارچبرایساختاستخوانهایقویبهبدن،مسوفسفرمفیداست.ویتامینB2وB5موجوددرقارچبه
هضمغذاکمکمی¬کنند.بعالوهحاویآنتیاکسیدان¬هاییهستندکهبهمبارزهباآسیبرادیکال¬هایآزاددر

بدنمی¬پردازند.

13-اسفناج
اسفناجازآندستهسبزیجاتیاستکهشاخصگلیسمیپایینداردومناسببیمارانمبتالبهدیابتنوع2است.
برگهایتیرهیاسفناجسرشارازفوالت،آهنوانواعویتامینهاست.اسفناجرابهساالدودیگرغذاهایخود

اضافهکنیدتاموجبگردشبهتراکسیژنوترمیمبافتهایبدنشماشود.
فراموشنکنیداسفناجکمکمیکندبهترببینیدچونرنگسبزتیرهآننشاندهندهیوجودکلروفیلباالیش
است.کلروفیلیکمادهفیتوشیمیاییاستکهبادژنراسیونماکوالوآبمروارید)بیماری-هایچشمی(مقابله

می¬کند.

14-برگچغندر
برگچغندریکیازمنابععالیویتامینهاوموادمعدنیاست.برگچغندرماننداسفناج،انبوهیازویتامینهای

AB،K،کلسیموآهناستوحتیویتامینCبیشترینسبتبهاسفناجبهبدنمیرساند.

15-ریحان
دریکتحقیقکهرویگیاهانوادویهجاتانجامشد،مشخصشدکهزردچوبه،رزماری،مرزنجوش،پونه،و

ریحانبیشترینمقدارفالونوئیدرادرخوددارند.ریحانبهویژهمیتواندسطحقندخونراپایینبیاورد.

16-بابونه
بابونهقندخونراپایینمی¬آوردوباخارجکردنقندازخونوواردکردنآندرذخایرکبدازعوارضدیابت

پیشگیریمیکند.

17-زیرهسیاه
زیرهسیاهادویهایازخانوادهجعفریاستکهترکیبشباحبوباتوبرنجقهوهایخوبمیشود.زیرهسیاه
رازیاداستفادهکنید،چونباعثمیشودقندخونوکلسترولخونتانپایینبیاید.زیرهسیاههمچنینروی

محصوالتگلیکوزیلهکهآسیبهایجدیبهدیابتیهامیزندتاثیرخوبیدارد.

18-قاصدک
قاصدکیکگیاهفوقالعادهوهمه¬کارهاست؛بههمیندلیلهرگزنبایدآنراازباغچهیخودحذفکنید.برگ
سبزپررنگاینگیاهفشارخونراپایینمیآوردوکبدراتسکینمیدهد.قاصدکجریانادرارراتقویتوبه
پاکسازیبدنکمکمی¬کند.ازآنجاکهقاصدکبرایبیماراندیابتیمفیداست،میتواندبهکاهشوزننیز

کمککند.
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19-شوید
ابتداازشویدبیشتربرایافزایشتولیدشیردرزناناستفادهمیشد،اماحاالبهعنوانیکیازسبزیجاتمفید
برایدیابتیهانیزشناختهمیشود.متخصصان۷۰مادهشیمیاییمختلفدرشویدیافتهاندکهبهمبارزهبا

دیابتکمکمیکند.

20-رازیانه
همگیاهوهمدانههایآنهردوموادشیمیاییدارندکهبرایبیماراندیابتیمفیداست.آنتولیکیازمواد

شیمیاییگیاهیموجوددررازیانهاستکهجلویالتهابوسرطانرامیگیرد.

21-سیر
سیربرایقلبمفیدوپیشگیریازسرطانمفیداست.خاصیتاینگیاهبههمینجامحدودنمیشود،بلکهسیر

قندخونوچربیرانیزپایینمیآورد.

23-رزماری
رزماریمقویقلباستودرکنترلدیابت،مبارزهباالتهابوسرطانموثراست.تماماینخواصرابااستفاده

ازرزماریدرغذاهامیتوانیدجذبکنید.رزماریرابهصورتچاینیزمیتوانیدمیلکنید.

24-مریمگلی
مریمگلیحاویآنتیاکسیدانهاییاستکهبادیابتمبارزهمیکنند.ترکیباتموجوددراینگیاهبرایجلوگیری
ازآلزایمرنیزبسیارمفیداست.مریمگلیوچایعسلوقتیباهمترکیبشوند،قدرتضدمیکروبیآنهاچند

برابرمیشود.
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1-نمک
مسئلهنمکبرایکسانیکهدیابتدارندبسیارمهماست،چونمصرفباالیسدیمبافشارخون،کلسترولو
بیماریقلبیدرارتباطاست.مراکزکنترلوپیشگیریازبیماری¬هاتوصیهمیکنندافرادیکهدیابتدارندنباید

بیشاز1٫۵۰۰میلیگرمسدیمدرروزمصرفکنند.

2-ژله،مربا،نوشیدنیوآبمیوه
گولبرچسبهایینظیر”کامالطبیعی”،”واقعی”یا”ارگانیک”رانخورید.ژلهها،مرباها،نوشیدنیها،وآبمیوه
هامعموالسرشارازقنداضافی،کربوهیدراتوکالریبههمراهمقدارکمیموادمغذیهستند.بعالوه،فیبردر
چنینغذاهاییبسیارناچیزاست؛بنابراینکربوهیدراتموجوددرآنبهسادگیقندخونراباالمیبرد.سعی

کنیدمیوههایکاملمصرفکنیدچونهمقندشانطبیعیاستوهمفیبردارند.

3-کافئین
بعدازنوشیدنقهوهممکناستقندخونباالبرود،حتیقهوه¬یسیاهکهکالریآنصفراست.چایسیاه،چای
سبزونوشیدنی-هایورزشینیزممکناستباعثبههمخوردنکنترلقندخوندرافراددیابتیشود.واکنش
درهرفردمتفاوتاست،پسبهتراستحاالتخودرادربرابرغذاهایمختلفدرنظربگیرید.جالباینجاست
کهبرخیترکیباتدیگرموجوددرقهوهمی¬تواندازابتالبهدیابتنوع2درافرادغیردیابتیپیشگیریکند.

4-غذاهایچینی
غذاهایچینیکهمعموالدارایچربیزیادیهستندسطحقندخونشمارابرایمدتزمانبیشتریباالنگه
میدارند.همیناتفاقباخوردنپیتزا،سیبزمینیسرخکردهودیگرغذاهایسرشارازکربوهیدراتوچربی،می

افتد.دوساعتبعدازخوردنهرغذاسطحقندخونخودراکنترلکنیدتامیزانتاثیرآنراببینید.



این غذاها برای شما 
مضر  است
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5-نانقندی
نانقندیسرشارازکربوهیدراتوکالریاست.کربوهیدراتموجوددرنانقندیازیکنانمعمولیبیشتراست.
اگردوستداریدنانقندیاستفادهکنید،تنهایکقطعهیکوچکازآنرااستفادهکنید.برخیازاینغذاهابیش
ازآنچهفکرشرابکنیدباعثباالرفتنفشارخونتانمیشود.باپزشکخودصحبتکنیدوبهدنبالجایگزین

هایسالمباشید.

۶-میوههایخشک
میوههایخشکدارایکربوهیدراتبیشتردرسایزکوچکهستند.تنها2قاشقغذاخوریکشمشیاگیالس

خشکبهاندازهییکعددمیوهکربوهیدراتداردومیزانقندخونشمارابهشدتباالمیبرد.

۷-استروئیدهاوقرصآب
یکگروهبزرگازداروهامانندپردنیزونمیتواننددربرخیازافرادباعثافزایشقندخونوحتیابتالبهدیابت
شوند.دیورتیکهانیزکهبرایفشارخونباالاستفادهمیشوندوقرصآبنامدارند،باعثباالرفتنقندخون

میشوند.

8-داروهایسرماخوردگی
بعضیازداروهایسرماخوردگینیزدارایقندهستند.بهتراستازداروهاییاستفادهکنیدکهبدونقندباشند.
آنتیهیستامینهاهیچمشکلیبرایقندخونبهوجودنمیآورند.میتوانیدقبلازخریدداروعوارضجانبی

آنراازپزشکداروخانهبپرسید.
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باورهای غلط
 در مورد دیابت

باورهایغلطدرمورددیابتممکناستآسیبهایجدی
بهبدنشماواردکند.گاهیچیزیکهتصورمیکنیدمشکلی
برایتانایجادنمیکند،بسیارخطرناکاستوبالعکس.

باهماینباورهایاشتباهرامرورمیکنیم.

باورغلط:نوعغذابیشترازاندازهاشاهمیتدارد 
تحقیقاتجدیدنشاندادهاندکهمقدارکالریغذایتانبیشترازنوعغذامهماست.مثالبهنظرمیرسدیکنانشیرینیازیک

دوناتسالمترباشد.امایکنانشیرینیفشردهبهاندازهیششبرشنانکالریدارد.

باورغلط:اگرورزشکنیدمیتوانیدهرچهدوستدارید،بخورید 
اینکاربیفایدهاست.نمیتوانیدازیکطرف،میزانکالریمصرفیخودراباالببریدوازطرفدیگربیشترغذابخورید.ورزشنمیتواند
جوابزیادغذاخوردنرابدهدوممکناستباوجوداینکهزیادتمرینمیکنیدبازهموزنتاناضافهشودوقندخونتانباالبرود.

باورغلط:عدممصرفیکیازوعدههاباعثمیشودسریعتروزنکمکنید 
تحقیقاتنشاندادهافرادیکهصبحانهنمیخورندوزنشانباالترازافرادیستکهصبحانهمیخورند.صبحانهبهثابتنگه
داشتنقندخونکمکمیکند.اگربهدیابتمبتالهستیدبایددرطولروزبهصورتمرتبوعدههایکوچکمصرفکنیدتا

قندخونتاندرطولروزثابتبماند.

باورغلط:هرگزفستفودنخورید 
اگرانتخابدرستیداشتهباشید،فستفودهممی¬توانددربرنامهغذاییتانجاداشتهباشد.بیشترفستفودفروشیها،ساالد
هایسالمیدارندکهمیتوانیدبرایخودسفارشدهید.اگربتوانیدجاییراپیداکنیدکهنانشسبوسدارباشدخیلیخوب
است.هرکاریکهمیکنیدفقطبهسمتچربیهایاشباعیکهداخلمایونزهاستنروید.سیبزمینیسرخکردهراهمدرسایز

کوچکسفارشدهید.بهجاینوشیدنیهایقندیبهتراستآب،آیستییانوشابههایرژیمیسفارشدهید.

باورغلط:برنجومیوههایشیرینراحذفکنید 
دهند. کاهش روز در گرم 2۰۰ به را آن مصرف میزان باید ولی ندارند، برنج مصرف در منعی دیابتی بیماران
میوههایشیرینمثلموزوزردآلونیزبرایبیماراندیابتیمضرنیستند،امابهتراستاینگونهمیوههازیادرسیدهنباشند.
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باورغلط:هرچقدرمیخواهیدمیوهبخورید 
میوهخوباستامامقداربیشازحدآن،میتواندکنترلدیابترابههمبزند.درکنارویتامینهاوموادمعدنی،میوهقند
طبیعینیزداردکهمیتواندگلوکزخونراباالببرد.میوهیتازهنسبتبهآبمیوهیکبرتریدارد.آنهمایناستکهحاویفیبر

استوروندافزایشگلوکزراکندمیکند.ازمیوههایتازهلذتببرید،امابهمقداریکهاستفادهمیکنیددقتکنید.

باورغلط:شیرینیوبیسکویتدیابتیبرایشمامضرنیست 
موادغذاییکهبهاسمغذایدیابتیرواجپیداکردهدرحقیقتبرایاینبیمارانخوبنیست.درتهیهایننوعغذاهاازموادشیرین
کنندهبهجایشکراستفادهمیشود.اینشیرینکنندههاطعمبدوتلخیدارند،لذاتهیهکنندگاناینغذاهابرایخوشمزهترشدن

غذابهسراغچربیهامیروند.

باورغلط:چربیهاراکناربگذارید 
ازآنجاکهوجودچربیدردستگاهگوارشتخلیهیمعدهراکندمیکند.مقداریچربیمیتواندجلویافزایشگلوکزخون
بعدازیکوعدهیغذاییرابگیردوبهکنترلقندخونکمککند.ازطرفیچونافراددیابتیبیشتردرخطربیماریهایقلبی
هستند،مصرفمقداریچربیسالممثلماهی،روغنزیتون،آووکادوومغزیجاتمیتواندآثارمفیدیرویسالمتداشتهباشد.
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نوع دیابت توان وزنمی از کیلوگرم کاهش1۵ با تنها حالیکه در است، دائمی بیماری یک دیابت گوید عمومیمی باور
نظر رامد اینمورد نیز پزشکان و کنند دیابتتالش درمان اینهدف با افراد بیشتر اگر کرد. کنترل زیادی تاحدود را 2
که افرادی داد. کاهش شدت به توان می را درمان های هزینه و دارند آن با مردم که مشکالتی میزان دهند قرار
بازگرداندند. بهحالتطبیعی را باکاهشوزن،میزانقندخونخود توانند اند،می بهدیابتنوع2شده تازگیمبتال به

بهطورکلیبهترینراهپیشگیری،کنترلودرماندیابتنوع2،پیرویازیکبرنامهغذاییسالم
وانجامحرکاتورزشیاست.

دریافتقرصوتزریقدارودرواقعدرماندرجهدواینبیماریبهحسابمیآیدوفردمجبوراستتاپایانعمردرگیرآنبماند.
متاسفانهبسیاریازافرادتالشیبرایکاهشوزنوتثبیتآننمیکنندودلیلشهمایناستکهنمیدانندبااینکارمیتوان
بهصورتکاملبیماریرامهارکرد.بسیاریازپزشکاننیزازاینمسئلهآگاهیندارندوشایدبههمینخاطراستکهراهنمایی

وترغیبمناسبیبرایبیمارانشاندرنظرنمیگیرند.

کنترلدیابتبارژیمغذایی
متخصصانمعتقدندکهکاهشتنها۵درصدازوزنبدنتاثیراتمثبتیازجملهبهبودکنترلقندوکاهشنیازبهداروهایدیابت

رابههمراهدارد.بهعالوهکاهش۵درصدازوزنبدنبرایبهبودکنترلگلیسمی،لیپیدهاوفشارخونالزماست.
بررسیهانشاندادندافرادیکهطییکدوره12ماههوزنخودراکاهشدادند۴۶درصدوضعیتدیابتنوع2خودرابهبود
بخشیدند؛درحالیکهگروهدیگرباکنترلتوانستند۴درصدبهبهبودیبیماریخودکمککنند.درماندیابتنوع2باتغییردر
سبکزندگیوعادات،بسیارسادهترازدرمانهایسنگیناست.پژوهشهانشاندادندکاهشوزنحتیدرافرادیکهبه

مدت۶سالمبتالبهدیابتبودندباعثبهبودشدهاست.

چگونهمیتوانیمکاهشوزنراشروعکنیم؟
ابتدابایدباپزشکیامشاورتغذیهمشورتکنیدتابادرنظرگرفتنشرایطجسمانیوسالمتتانیکبرنامهغذاییبهشمابدهد.
اگرمی¬خواهیدازهمیناالنشروعکنید،بهترینکارایناستکهدریکیادووعدهازروزتغییراتیایجادکنید.غذاهایناسالم

وفرآوری¬شدهرادربرنامهغذاییخودشناساییکنید.
سعیکنیدازغذاهاییمانندفیبروپروتئیناستفادهکنیدکهبهکنترلقندخونشماکمکمی¬کنند.سبزیجاتراتبدیلبهپای

ثابتتماموعده¬هاکنید.درنهایتباکمکمشاورتغذیهعاداتبدغذاییوسبکزندگیخودراتغییردهید.
یکیازروش¬هایبسیارمناسببرایکاهشوزنافراددیابتی،رژیمیبهنامکتوژنیکاست.درادامهبهمعرفیاینرژیم

خواهیمپرداخت.

آیا دیابت را 
می توان درمان کرد؟
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جادویرژیمکتوژنیکدرمهارکردندیابت
رژیمکتوژنیکیکبرنامهغذاییکمکربوهیدراتاستکهدرآنافرادبایدمصرفموادقندی،آردسفید،نان،نشاسته)کربوهیدراتها(
رابه5درصدبرسانندوبهجایآنازچربیهایسالممثلماهی،آووکادو،روغنزیتون...وپروتئینهااستفادهکنند.

ازمزایایاینرژیممیتوانبهمواردزیراشارهکرد:

کاهشفشارخون .          
بهبودحساسیتبهانسولین .          

کاهشنیازبهداروها .          
بهبودHDLیاچربیخوببدوناضافهشدنLDLیاچربیبد .          

کنترلدیابتبامهاراسترس
استرسمیتواندباعثباالرفتنفشارخونوافزایشگلوکزدرخونشود.شایدبرایمقابلهبااسترسبهغذارویبیاورید.
بهجایاینکهاجازهدهیداسترستاثیرخودشرابگذارد،تکنیکهایآرامشبخشمانندنفسعمیق،مدیتیشن،یاتجسم
فکریراامتحانکنید.گاهینیزصحبتکردنبایکدوست،عضوخانوادهیامشاورمیتواندکمککند.اگرباتماماین

کارهاهمچناندرگیراسترسبودیدباپزشکخودصحبتکنید.

کنترلدیابتباورزش
شود، می چندان دو اهمیتش 2 نوع دیابت به مبتال افراد برای و است سالم زندگی سبک از مهمی بخش ورزش
کند. رسانی سوخت عضالت به تا سوزاند می را است موجود خونتان جریان در که قندی از مقداری تحرک که چرا
باشید. فیزیکیتان فعالیت میزان مواظب باید اما دارد، نیاز فیزیکی فعالیت به بدن

برایجلوگیریازافتناگهانیقندخونقبلازورزشحتمانکاتزیررارعایتکنید:

قندخونخودراچککنید. .          
دورانسولینراتنطیمکنید. .          
یکمیانوعدهبخورید. .          

است. بهتر 2 نوع دیابت به مبتال کنید.افراد چک کتونها وجود از مخصوص نوارهای با را خود ادرار
برایورزشکردنباایننکاتشروعکنند:

1-کمتربنشینید،بیشترحرکتکنید
غذا به استرس با مقابله برای شاید شود. خون در گلوکز افزایش و خون فشار رفتن باال باعث میتواند استرس
نفس مانند بخش آرامش تکنیکهای بگذارد، را خودش تاثیر استرس دهید اجازه اینکه جای به بیاورید. روی
یا خانواده عضو دوست، یک با کردن صحبت نیز گاهی کنید. امتحان را فکری تجسم یا مدیتیشن، عمیق،
کنید. صحبت خود پزشک با بودید استرس درگیر همچنان کارها این تمام با اگر کند. کمک میتواند  مشاور
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2-ورزشراتقسیمکنید
تقسیم روز در کوتاه زمان مدت با ورزش چندین به را آن باشید داشته مدت طوالنی ورزش یک اینکه جای به
بروید. باال را ها پله بار چند اداره، از برگشتن از قبل یا و کنید روی پیاده اداری استراحت زمان در توانید می کنید.
انواع و خون فشار خون، قند کنترل برای کارها بهترین از یکی ورزش میدانید که همانطور
کنید. اقدام زیر لینک از میتوانید کنید، شروع کجا از و کنید ورزش چطور نمیدانید اگه بیماریهاست.

3-بعدازوعدههایاصلیپیادهرویکنید
گلوکزها از عضالت بکشانید. عضالت سمت به را خون قند تا کنید روی پیاده غذایی وعده هر خوردن از بعد
سپس و بمانید منتظر دقیقه ۳۰ ابتدا غذایی وعده یک از بعد دهد. می کاهش را خونتان قند و کند می استفاده
داشت. خواهد بدن روی مفیدی تاثیرات اما نیاید کامل ورزش یک نظر به کار این شاید کنید. روی پیاده دقیقه 1۵

4-برایورزشیکجفتکفشخوببخرید
یکیازعوارضدیابتایناستکهخونرسانیبهپاراکاهشمیدهد.اینیعنیآسیبهایمربوطبهپامانندتاولکهحینورزش
ممکناستاتفاقبیافتد،بهخوبیالتیامپیدانمیکنند.یکیازقوانینمهمورزشدربیماریدیابتایناستکهکفشیاندازهو
مناسببهپاکنیدتاخوبازآنمحافظتکند.کفشیبپوشیدکهفرمخوبیداشتهباشدومناسبفعالیتیکهمیخواهیدانجام
دهیدساختهشدهباشد.همچنینحواستانبهپاهاباشدودرصورتمشاهدههرگونهمشکلیحتمابهپزشکخودمشورتکنید.

5-درانتخابزمانورزشهوشیارباشید
بهترینزمانبرایورزشیکتاسهساعتبعدازخوردنغذااست.اگرانسولینمصرفمیکنیدبایدحتماقبلازورزش
میزانقندخونخودراچککنید.اگرقندخونپایینتراز1۰۰میلیگرمبود،یکتکهمیوهیایکمیانوعدهکوچکبخورید
تامانعافتقنددرخونشماشود.۳۰دقیقهبعددوبارهتستقندخونراانجامدهیدتامطمئنشویدمشکلینیست.

6-ازگامشماراستفادهکنید
محققاندانشگاهاستنفوردبهبررسی2۶مطالعهباموضوعاستفادهازگام¬شماربهعنوانعاملتشویقکنندهبرایورزش
پرداختند.درپایانبررسیمشخصشدافرادیکهازگامشماراستفادهمیکنندفعالیتشانتا2۷درصدافزایشمییابد.برای
خود1۰٫۰۰۰قدم)حدود۸کیلومتر(درروزراهدفقراردهید،اینکاربسیارمهماستحتیاگربههدفدستپیدانکنید.

7-بایکهمراهورزشکنید
سال. ۶۰ باالی افراد برای مخصوصا باشد، کننده تشویق عاملی تواند می همراه و دوست یک با کردن ورزش
که فضایی داده نشان تحقیقات است. کننده کمک بسیار بگذارید ورزش قرار او با که دوست یک داشتن
خوب. همراه یک از بهتر چیزی چه باشد. داشته کننده تشویق و محرک عاملی باید کنید می ورزش آن در

۸-بهخودپاداشدهید
بهجایتمرکزرویاتفاقاتبدبرایرسیدنبههرموفقیتبهخودتانپاداشبدهید.کاهشوزنراتنهابرایدادنپاداش
عاطفیبهخوددرنظرنگیرید.رویدیگرمزیتهاازجملهانرژیبیشتر،وبهترشدنوضعیتقندخونتانتمرکزکنید.

@drkermany @drkermany

به اندام دکتر کرمانی معجزه ای برای چاق ها و  صفحه 39

kermany.com



عــدم درمــان دیابت
چــــه عـوارضـــی 
دارد؟ دنبــال  بــه 

1-فشارخونباالوکلسترول
زمانیکهدیابتنوع2راداریدبدنتانبهخوبیازانسولیناستفادهنمیکند.انسولینهمانهورمونیاستکهقندخونراتنظیممیکند.

درنتیجهمیزانکلسترولخونکاهشوسطحچربیهایمضرخونافزایشمییابد.درصورتمقاومتباانسولینشریانهاسختو

باریکترمیشوندوهمینامرموجبفشارخونباالمیشود.درنتیجه۷۰درصدافرادیکهبهدیابتمبتالهستند،فشارخوننیزدارند.



فشارخونباعثایجادمشکالتیازقبیلافزایشخطرسکتهمغزی،بیماریقلبیوایجادمشکالتیبرایحافظهمیشود.افراد

مبتالبهدیابتبایدیکباردرسالچشمانخودرانزدچشمپزشکآزمایشکنندتابیماریچشمیمربوطبهپیشرفتبیماری

دیابتراقبلازجدیشدنکنترلکنند.درصورتیکهدرکنارمشورتپزشکومصرفدارو،بتوانیدبهکمکرژیمغذاییوورزش

فشارخونتانراکنترلوکلسترولراکاهشدهید،بهافزایشسرعتفرآیندبهبوددیگرمشکالتتاننیزکمککردهاید.

2-مشکالتسالمتمغز
خونرسانیبهمغزدرافرادمبتالبهدیابتکمیغیرطبیعیاستوباباالرفتنسنوادامهپیداکردناینفرایندآسیبواردشده

بهمغزبیشترهممیشود.دیابتمیتواندقدرتذهنراپایینبیاوردوبرنامهریزی،بهخاطرسپردنچیزها،اولویتبندی،دقت

کردنوشروعکردنوظایففردراتحتتاثیرقراربدهدوعملکردآنهارامختلکند.بامدیریتدیابتبهخوبیمیتوانازمغز

محافظتکرد.سعیکنیدازنظرفیزیکیوذهنیفعالباشید.روزانهحداقل۳۰دقیقهورزشکنیدوذهنرافعالنگهدارید.کتاب

بخوانید،درفعالیتهایاجتماعیمشارکتکنید،کاریبرایخوددستوپاکنیدوبازیهاییانجامدهیدکهذهنتانرابهچالش

میکشند.

2-مشکالتسالمتمغز
قندخونباالموجبتغییرکالژن)ترکیباصلیسازندهیغضروف،عضالت،استخوانها،پوستوتاندونها(درتمامبافتهای

بدنمیشود.تغییرکالژندربافتبدنخرابیدهانودندانوعفونتلثههاواستخوانراهمراهدارد.متاسفانهنهتنهادیابت

بیماریلثهرابدترمیکند،بلکهبیماریلثهنیزباعثافزایشقندخونودشوارترشدنکنترلدیابتمیشود.
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ــا ــدانوهمچنیــنازیــکدهــانشــویهب ــخدن ــدانهــرروزازمســواک،ن ــرایپیشــگیریازبیماریهــایدهــانودن ب

خاصیــتخفیــفضدعفونــیاســتفادهکنیــد.


۴-مشکلدرروابطجنسی

باالی۷۵درصدازمردانیکهدچاردیابتهستند،بهخصوصاگرچاقباشند،درزندگیخودسطوحیازاختاللدرنعوظرا

تجربهمیکنند.اختاللدرنعوضمیتواندروانییابهدلیلکاهشتستوسترونباشد.بااینحالدربیمارانیکهبرایمدت

طوالنیدچاردیابتهستندتغییردررگهایخونی،اعصابوخونرسانیبهآلتتناسلینیزازدالیلاینمشکالتاست.

خانمهایمیانسالوکهنسالیکهدچاردیابتهستندنیزدررابطهجنسیدچارمشکالتیمیشوند.دیابتدراینافرادباعث

آسیبرسیدنبهاعصابمیشودورسیدنبهارگاسمبرایآنهامشکلاست.

۵-ازدستدادنشنوایی
باوجوداینکههمهماباباالرفتنسنممکناستمقداریازشنواییمانراازدستبدهیمامااحتمالازدستدادنشنوایی

درافرادیکهدچاردیابتهستنددرمقایسهباافرادمعمولیدوبرابراست.حتیدرافرادمبتالبهپیشدیابتنیز۳۰درصد

امکانازدستدادنشنوایینسبتبهافرادمعمولیبیشتراست.دیابتباآسیبرساندنبهرگهایخونیکوچکداخل

گوشمیتواندباعثسرعتدادنبهمشکلشنواییشود.همچنیندیابتباعثآسیبرسیدنبهچشمهاوکلیهنیزمیشود.

بهترینراهبرایمحافظتازشنواییایناستکهقندخونخودرادائماچککنید.

۶-عفونتهایپوستی
مبتالبودنبهدیابتخطرابتالبهانواعبیماریهایپوستیازجملهعفونتهایباکتریایی،عفونتمجرایادرار،عفونتقارچی

وخارشپوستراافزایشمیدهد.اماعفونتهایقارچیدرمیانافراددیابتیبسیارشایعوحتیممکناستازنشانههای

ابتداییابتالبهدیابتدرافرادیباشدکههنوزدچاراینبیمارینشدهاند.دربرخیمواردعفونتهایپوستیمیتوانندمربوط

بهچاقیباشندبهاینخاطرکهبیندوپوستبدنکهبراثرچاقیرویهمقرارمیگیرندفضاییمرطوببهوجودمیآیدو

اینفضامکانیمناسببرایرشدباکتریهاوقارچهاست.دلیلدیگرهممیتواندضعفسیستمایمنیبدنباشد.

متاسفانهبرخیازداروهایجدیددیابتنیزباعثافزایشخطرعفونتهایقارچیمیشوند.دلیلشافزایشدفعگلوکزتوسط

ادراراستکهباعثرسیدنموادغذاییبهباکتریهاوقارچهادرآنقسمتمیشود.بااینکهعفونتقارچیدرزنانبیشتر

دیدهمیشودامااینمشکلدرمیانمرداننیزروبهافزایشاست.

۷-آپنهخوابوگرفتگیتنفس
آپنهخوابیکیازمشکالتجدیهنگامخواباستکهدرآنعضلهگردنبهصورتمتناوببهحالاستراحتمیرودودر

طولخوابمسیرهوارامسدودمیکند.اینمشکلشاملحدود۵۰درصدافرادیکهمبتالبهدیابتوبهخصوصاضافهوزن

هستند،میشود.یکیازواضحتریننشانههایآپنهخوابخروپفباصدایبلنداست.متاسفانهمانندبیماریلثه،آپنهخواب

نیزمیتواندکنترلدیابترابدترکند.شایددلیلشاینباشدکههردوبیماریشاخصهایخطرمشترکیدارند.همچنینمانند

بیماریهایلثهوآپنهخوابازعالئمیاستکهدرآیندهشاخصابتالبهدیابتمیشود.تحقیقاتنشاندادهآپنهخوابشدید

میتواندخطرابتالیافرادبهدیابتراتا۳۰درصدافزایشدهد.بنابراینبایدهرچهسریعترنسبتبهدرماناینمشکلاقدام

کنید.بامراجعهبهپزشکمیتوانیدبهسادگیاینکارراانجامدهید.
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۸-مشکلبینایی
بیشاز۴میلیونفردمبتالبهدیابتتادرجاتیمشکلرتینوپاتییاآسیببهبخشحساسبهنوردرپشتچشمرادارند.چنین

مشکلیبهایندلیلاتفاقمیافتدکهسطحباالیگلوکزبهعروقنازکچشمآسیبمیرسانند.پروسهایکهتقریبا۷سالپیشاز

تشخیصشروعشدهاست.مراحلاولیهعالئمیندارداماهرچهاجازهدهیدبیشترپیشبرودتصویرمقابلتانتاریکترمیشود.

تحقیقاتنشاندادهباافزایشسطحقندخوناحتمالبدترشدنمشکالتچشمیبیشترمیشود.

۹-ازدستدادنکلیه
میزانگلوکزباالیخوندربلندمدتباعثضخامتوزخمیشدننفرونهامیشود.نفرونهاساختارهایکوچکیداخلکلیه

هستندکهخونراتصفیهمیکنند.بازخیمشدننفرونهاحدود۷درصداوقاتپروتئینواردادرارفردمیشودکهیکیازنشانههای

زودهنگاممشکالتکلیویاست.حدودنیمیازافرادیکهگامیبرایکنترلدیابتشانبرنمیدارندطی1۰سالدچارآسیبکلیوی

میشوندو۴۰درصدآنهاکلیهشانراازدستمیدهند.

10-آسیببهچشمها
قندخونباالمیتواندبهعروقخونیباریککهاکسیژنوموادمغذیرابهشبکیهمنتقلمیکنند،صدمهبزند.اینمشکلبهعنوان

رتینوپاتیدیابتیشناختهمیشودومیتواندباعثازدستدادنبیناییغیرقابلبازگشتشود.رتینوپاتیعلتاصلیمواردجدید

کوریدرافرادبینسنین2۰و۷۴سالاست.

11-آسیببهپاها
آسیبعصبیدیابتیمیتواندباعثشودزخمپایخودرااحساسنکنیدودیرترآنراتشخیصدهید.همزمانباایناتفاق،

سختشدنعروقجریانخونبهپاراضعیفمیکند.زخمپاحتیازیکآسیبخیلیکوچکنیزمیتوانداتفاقبیافتد.درموارد

شدید،عفونتازکنترلخارجمیشودودرنتیجهبهقطععضومنجرمیشود.
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شایعترین از 2 نوع دیابت

حال این با است. دیابت انواع

درک کامل بهصورت را آن هنوز

نشان اخیر تحقیقات نکردهایم.

کارها برخی انجام با که دادهاند

میتوانازبروزنوع2اینبیماری

پیشگیریکرد.تغییرسبکزندگی

بیماری به ابتال شروع میتواند

بیاندازد تاخیر به را پیشگیری یا

از درصد 1۰ تا کاهش۵ با حتی

وزنبدنوانجامروزانه30دقیقه

فعالیتفیزیکیبهراحتیمیشود

کرد. پیشگیری دو نوع دیابت از

چـــه کنیـــم تا 
ُدچـاِر دیابـت 
ــویم؟ نشـــــ

بسیاریازافرادتوانستهاندبایکرژیمغذاییمتعادلدیابتخودراکنترلیامهارکنند.این

افرادرامیتوانیددربخشرکورددارانسایتبهاندامدکترکرمانیمشاهدهکنید.

توصیه می کنم برای آشنایی با 
پیج نتایج رژیم دکتر کرمانی و 
اطالع از جدیدترین مطالب و 
ویدئوها به این لینک مراجعه 

کنید: 
Instagram.com/drkermany
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صبحانه
)یکیرابهدلخواهانتخابکنید(

صبحانه1:نان+پنیر+گردو

صبحانه2:نان+املت

صبحانه3:اوتمیل)ترکیبیازجووشیر(

میان وعده 10 صبح
)یکیرابهدلخواهانتخابکنید(

1-میوه+بادام

2-گردو+بادام

3-میوه+شکالتتلخ+بیسکوییت

4-انجیرخشک+بادامزمینی+گردو

قبل از ناهار
سیبیاکیوی+آب

ناهار
ناهارشنبه:نان+کوکویمرغ+ساالد

ناهاریکشنبه:سبزیپلو+ماهی+ساالد

ناهاردوشنبه:نان+خوراکگوشتوسیبزمینی+ساالد

ناهارسهشنبه:پلو+قیمه+ساالد

ناهارچهارشنبه:نان+کبابتابهای+ساالد

ناهارپنجشنبه:زرشکپلو+مرغ+ساالد

ناهارجمعه:پلو+قرمهسبزی+ساالد

نمونه  لیست غذایی
 برای افراد مبتال به دیابت

عصرانه
)یکیرابهدلخواهانتخابکنید(
1-سیب+کرهیبادام¬زمینی

2-میوه+ذرتبوداده
3-ساندویچنانوپنیربههمراهسبزی

4-ماستچکیده+گردو

شام
شامشنبه:نیمرو+خوراکلوبیا

شامیکشنبه:عدسی+سبزیخوردن
شامدوشنبه:نان+جوجهکباب+ساالد

شامسهشنبه:نان+سوپجو
شامچهارشنبه:نان+کوکوسبزی+ساالد

شامپنجشنبه:نان+کشکبادمجان+سبزی
شامجمعه:تخممرغآبپز+سیبزمینیآبپز+ساالد

قبل از خواب
شیر+خرما+گردو
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