خودمان از خودمان مراقبت کنیم:

ديابت و تغذيه
تعريف ديابت
بیماريي است که در اثر ناتواني در تولید انسولین ،کاهش و يا عدم اثر انسولین در بدن ايجاد ميشود .مهمترين
اصل در کنترل ديابت رعايت رژيم غذايي مناسب ميباشد .هدف اصلي از رژيم درماني در بیماران ديابتي،
استفاده از مواد غذايي به صورت متعادل است .اصوالً رژيم غذايياي که توسط کارشناسان و متخصصان تغذيه
براي افراد ديابتي تهیه ميشود ،داراي اهداف زير است:
رساندن قند خون به سطح طبیعي
حفظ سطح چربيهاي خون در حد طبیعي
کاهش مشكالت خاص بیماران ديابتي
به دست آوردن و حفظ وزن ايدهآل
رساندن مواد مغذي به بدن به میزان الزم
تأمین انرژي مورد نیاز بدن جهت انجام فعالیتهاي الزم
جلوگیري از بروز عوارض و مشكالت ناشي از ديابت
تغذيه در ديابت
بايد اين رژيم غذايي توسط پزشك و يا متخصص تغذيه تعیین شود .اما اين بدان معني نیست که شما بايد
غذايتان را از ديگر اعضاي خانواده جدا کنید ،بلكه همه افراد خانواده شما ميتوانند با رعايت اين رژيم زندگي
سالمي داشته باشن.د
هرم غذايي
اين هرم مورد استفاده براي تمامي افراد جامعه است .هرچه نیاز فرد به گروه غذايي خاصي بیشتر باشد ،جايگاه
آن به قاعده هرم نزديكتر است و برعكس .به طور مثال بیشترين نیاز مربوط به گروه نان و غالت و کمترين
میزان نیاز متعلق به گروه چربيها و شیريني جات است.

گروههاي غذايي
طبق هرم به  6دسته اصلي تقسیم ميشوند:

 -1گروه نان و غالت
که شامل ماکاروني ،برنج ،غالت و خمیرها ميباشد .برخالف عقیده برخي که خوردن اين گروه را ممنوع
ميدانند ،غالت سبوس دار به آرامي قند خون را باال ميبرند و براي افراد مبتال به ديابت بسیار مفید است6 .
تا  11واحد از غذاي مورد نیاز مربوط به اين گروه ميباشد 46 .تا  60درصد از انرژي مورد نیاز افراد مبتال
به ديابت بايد از اين گوره تأمین شود.

 1واحد کربوهیدارت به عنوان مثال شامل:
 سه عدد بیسكويت معمولي يايك سوم لیوان برنج پخته يا
يك سوم لیوان ماکاروني پخته يا
يك عدد سیبزمیني کوچك يا
دو سوم لیوان حبوبات پخته
از انواع سبوسدار غالت استفاده کنید.
از حبوبات ميتوانید به عنوان منابع غلي فیبر استفاده کنید.
در میان وعده از منابع کربوهیدرات کم چرب مانند بیسكويت کراکر استفاده کنید.
 -2گروه سبزيجات
اين گروه کهبه سبزيجات غیرنشاستهاي معروف هستند شامل سبزي تازه ،منجمد شده و کنسرو شده ميباشد.
روزانه بايد  3تا  5واحد از اين گروه را استفاده کنید.

 1واحد شامل:

 1لیوان سبزي خام برگدار مانند اسفناج و کاهو يا
يك دوم لیوان سبزي پخته يا خرد شده که شامل خیار ،هويج ،قارچ و  ...يا
سه چهارم لیوان عصاره يا آب سبزي يا
يك عدد گوجه فرنگي متوسط
بهتر است سبزيجات به صورت خام استفاده شوند
در صورت نیاز به پختن بهتر است سبزيها آبپز شود .از سرخ کردن سبزيجات خودداري کنید .ميتوانید
مقداري گوشت مرغ يا قرمز به آن اضافه کنید.
 -3گروه میوهها
شامل کلیه میوههاي خام ،پخته ،خشك شده و کنسرو شده ميباشد.

 1واحد شامل:
يك عدد میوه تازه مانند سیب ،پرتقال ،هلو ،لیمو شیرين و  ...يا
دو قاشق غذاخوري میوه خشك يا يك دوم لیوان میوههاي ريز مانند انار و انگور و ...
سعي کنید میوهها را به صورت خام مصرف کنید.
از مرکبات نظیر پرتقال ،گريب فروت و نارنگي در رژيم غذايي خود استفاده کنید.
اندازه میوه در ارزش غذايي آن هیچ تأثیري ندارد.
تا حد امكان سعي کنید میوهها را با پوست استفاده کنید.
استفاده از میوه خیلي بهتر از آب میوه است.
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گروه لبنیات

اين گروه شامل شیر و ماست ميباشد و سهم آن در رژيم روزانه  2تا  3واحد ميباشد.
يك واحد شامل:
يك لیوان شیر کم چرب يا ماست.
شیر يا ماست را به صورت کم چرب استفاده کنید.
حتماً روزانه از اين گروه استفاده کنید.
اگر شما خانم باردار مبتال به ديابت هستید بیشتر از اين گروه غذايي استفاده کنید.
 -5گروه گوشت و جايگزينها
اين گروه شامل گوشت سفید ،گوشت قرمز ،مغزهاي روزغني (آجیل) ،پنیر ،سويا و تخم مرغ ميباشد .دو تا سه
واحد در رژيم روزانه سهم اين گروه ميباشد .توصیه ميشود  15تا  2درصد از کالري روزانه خود را از اين گروه
تأمین کنید.
 1واحد شامل:
يك تخم مرغ يا
-

 60تا  90گرم گوشت قرمز يا

 150تا  200گرم گوشت ماکیان يا ماهي يا
دو قاشق کره بادام زمیني
هنگام خريد ،کم چربترين گوشت را بخريد.
به جاي سرخ کردن تخم مرغ ،آن را به صورت آب پز میل کنید.
پوست مرغ را قبل از خوردن جدا کنید.
به جاي گوشت قرمز از گوشت مرغ و ماهي و بوقلمون بیشتر استفاده کنید.
هنگام پختن گوشت به جاي افزودن نمك ،از طعمدهندههايي مانند آب لیمو و آب غوره استفاده کنید.

حتماً سويا را در رژيم غذايي خود جاي دهید.
چربي گوشت قرمز را قبل از پختن به صورت کامل جدا کنید.
 -6گروه چربيها و شیرينيجات
حاوي مقدار زيادي کالري هستند .محدود کردن مصرف اين گروه باعث کاهش وزن و کاهش قند خون ميشود.
نیاز روزانه بدن به چربيها يك تا دو واحد است.
 1واحد از اين گروه شامل:
-

يك عدد شیريني  3سانتيمتري يا
يك دوم لیوان بستني يا

-

 10عدد زيتون کوچك يا  5عدد بزرگ يا
يك قاشق غذاخوري سس مايونز کم چرب
مصرف شیرينيجات را به حداقل کاهش دهید.

نكات مهم
-

افراد ديابتي در روز بايد  6واعده غذا میل کنند؛  3وعده غذايي اصلي و سه میان وعده.
از حجم غذاي اصلي بكاهید و به میان وعده اضافه کنید.

-

افراد مبتال به ديابت بايد روزانه  8لیوان آب بنوشند.
افراد مبتال به ديابت بايد روزانه از تمام گروههاي غذايي استفاده کنند.
بهترين میوه براي افراد مبتال به ديابت خیار است.
از روغنهاي مايع مخصوصاً روغن هسته انگور ،زيتون و کنجد استفاده کنید.

يك بطري  300میلي لیتر کوکاکوالي معمولي ،حدود  9قاشق چايخوري شكر دارد! مراقب
مصرف اين مواد باشید.
-

تحقیقات نشان ميدهد که مقدار ويتامین  Cدر افراد ديابتي پايینتر از حد طبیعي ميباشد؛ لذا مصرف

میوه و سبزي فراوان و همچنین مكمل ويتامین  Cزير نظر پزشك معالج در بعضي افراد الزم است.

 ۶تصور اشتباه که اغلب ديابتيها هم باور کردهاند
اشتباه -۱زيادهروي در مصرف قند و شكر باعث بروز ديابت ميشود

اين تصور غلط به دلیل ناآگاهي شكل گرفته است .در واقع سه نوع اصلي از بیماري ديابت وجود دارد که هیچ
کدام آنها به دلیل مصرف زياد قند بروز نميکند بلکه به دلیل کمكاري يا بدکاري لوزالمعده (پانكراس) منجر به
ايجاد ديابت ميشود.
بدن براي تولید انرژي به شكر و مواد قندي نیاز دارد که از جمله مواد غذايي طبیعي محسوب ميشوند و از
راههاي متفاوتي چون خود شكر و قند ،میوهها ،سبزيجات ،غالت و نشاسته تامین ميشوند .لوزالمعده در بدن
سالم با ترشح انسولین ،قند (گلوکز) را در اختیار سلولها قرار ميدهد تا بدن بتواند انرژي الزم را براي فعالیت به
دست آورد اما وقتي کسي به ديابت مبتال ميشود ،لوزالمعده تولید انسولین به اندازه کافي را متوقف ميکند و در
نتیجه قند به جاي آن که درون سلول برود و به مصرف آن برسد به سمت خون حرکت ميکند و سبب افزايش
قند خون ميشود.
ديابت نوع  ۱وقتي شكل ميگیرد که پانكراس يا لوزالمعده نميتواند انسولین تولید و ترشح کند .ديابت نوع ۲
زماني رخ ميدهد که مقدار انسولین تولیدي لوزالمعده به حد کافي نیست .سومین نوع هم ديابت بارداري است
که در دوران حاملگي زنان رخ ميدهد .در اولي ژنتیك و نیز عوامل ناشناخته باعث بروز آن ميشود و بیشتر
کودکان و جوانان را تا قبل از  ۴۰سالگي درگیر ميکند که بايد براي بقیه عمر خود انسولین مصرف کنند .در
دومي خوردن غذاهاي پرانرژي (نه فقط شكر ،بل که غذاهاي پرچرب و پرکالري) باعث بروز اضافه وزن و افزايش
احتمال ديابت نوع  ۲ميشود .تغییرات هورموني دوران حاملگي نیز ممكن است سبب ايجاد اختالل در کارکرد
درست لوزالمعده و تولید انسولین شود و خانمهاي باردار را مبتال کند.

اشتباه -۲افراد مبتال به ديابت بايد از رژيم غذايي خاصي پیروي کنند
بسیاري از مردم تصور ميکنند که افراد ديابتي بايد غذاهاي خوشمزه را کنار بگذارند و از برنامههاي غذايي
خستهکننده پیروي کنند که هیچ شیرينياي در آنها وجود ندارد .هیچ چیز به نام «رژيم غذايي خاص براي
بیماران ديابتي» که به طور کلي آنها مجبور به پیروي از آن باشند وجود ندارد بجز همان دستور غذايي اساسي
براي عموم که همان «رژيم غذايي سالم» و توصیه شده به همه افراد غیر ديابتي است و شامل موارد زير ميشود:
*خوردن در حد تعادل
*نگه داشتن وزن خود در حد ايدهآل و مناسب
*مصرف حداقل پنج وعده میوه و سبزيجات به میزان کافي در شبانهروز

*اجتناب از مصرف زياد قندها و کربوهیدارتهاي تصفیهشده
*مصرف مقادير زيادي فیبر در وعدههاي غذايي
*کاهش دادن مصرف چربي
*کاهش دادن میزان نمك مصرفي
*نوشیدن آب به مقدار کافي
*دوري از مصرف الكل

اشتباه -۳اگر به ديابت مبتال شدهايد نبايد کربوهیدرات مصرف کنید
بسیاري از مردم گمان ميکنند وقتي کسي به ديابت مبتال ميشود ديگر بايد از مصرف کربوهیدارت اجتناب
کند .اين درست نیست .بحث درباره کربوهیدرات سالهاست که در میان هم افراد مبتال به بیماري ديابت و هم
افراد غیر ديابتي رواج پیدا کرده در حالي که کربوهیدرات دشمن بدن نیست و بدن براي کارکرد مناسب به آن
نیاز دارد.
کربوهیدراتها حكم سوخت را براي بدن دارند و بدون آنها انرژي اندکي براي فعالیت خواهید داشت .آنها پايه و
اساس هر نوع رژيم غذايي سالم را تشكیل ميدهند ،فارغ از اين که اصوال به ديابت مبتال باشید يا نه.
با اين حال ،راز اصلي اين توصیهها برميگردد به  :۱نوع کربوهیدرات مصرفي و  :۲اندازه و میزان مورد مصرف
آنها که براي ديابتي و غیر ديابتي مهم است .زيادهروي در خوردن کربوهیدرات باعث افزايش وزن ميشود و هر
چه سريعتر هضم شوند نیز بر افزايش سطح قند خون بیشتر اثر ميگذارند.
در واقع کربوهیدارتها به دو دسته ساده و پیچیده تقسیم شدهاند :کربوهیدراتهاي ساده يا همان قندههاي
معمولي زمان هضم سريعي دارند و در نتیجه منبع انرژي سريع محسوب ميشوند .اينها در مواد غذايي مغذي
مانند میوه ،سبزيجات و محصوالت لبني و نیز غذاهاي بدون مواد مغذي مانند شیرينيها و نوشابههاي
شیرينشده و الكلي يافت ميشوند.
کربوهیدارتهاي پیچیده در غالت ،سبزيجات نشاستهاي و حبوب موجودند .اين دسته از مواد غذايي غني از
ويتامینهاي ب ،فیبر و آهن محسوب ميشوند و در زماني خاص براي کمك به مديريت نوسانات قند خون و

حفظ پايداري انرژي بدن سوزانده ميشوند .مزيت استفاده از فیبر در کربوهیدراتهاي پیچیده اين است که
ميتوانند به کاهش کلسترول خون هم کمك کنند؛ بخصوص هنگامي که از رژيم غذايي کمچرب استفاده شود.
آنچه اغلب مردم نميدانند اين است که وقتي کربوهیدراتهاي پیچیده اما تصفیه شده مصرف ميکنند (يعني
آنها که فیبرشان کنار گذاشته شده است) ،اين کربوهیدراتهاي پیچیده و تصفیهشده ،نقش کربوهیدراتهاي
ساده را بازي ميکنند؛ يعني بسرعت هضم و باعث افزايش سطح قند خون ميشوند و زمینه را براي ابتال به
ديابت فراهم ميآورند .انواع کیك ،شیريني ،نان سفید ،و آرد و برنج سفید از اين دست هستند که متاسفانه در
سبك غذايي غربي بسیار و بوفور ،معمول و متداول است.
اشتباه -۴اگر به بیماري ديابت دچار شدهايد ،بايد از مصرف برخي میوهها پرهیز کنید
هیچ دلیلي وجود ندارد که از خوردن میوهاي خاص خودداري کنید .در واقع هیچ چیز به نام میوه «بد» وجود
ندارد .میوه بخشي مهم از هر رژيم غذايي سالم و متعادل به شمار ميرود که مواد مغذي و آنتياکسیدان
قدرتمندي را براي حفظ سالمتي در اختیار بدن ميگذارد .بسیاري از میوهها سرشار از فیبرند که نه تنها براي
هضم غذا خوب و مناسبند بلکه به حفظ سطح قند خون در حالت باثبات هم کمك ميکنند .میوهها همچنین
داراي کالري کمتري هستند که در برنامههاي کاهش وزن بسیار کارآمد و توصیهشده محسوب ميشوند.
با اين حال ،مهم اين است که درک کنید انواع مختلف میوهها اثرات مختلفي هم بر میزان قند خون شما بر جا
ميگذارند .اين اثر را ميتوان با شاخص قند خون اندازهگیري کرد .میوههايي که سريع هضم ميشوند انفجاري از
انرژي را در بدن باعث ميشوند که به عنوان مواد غذايي با شاخص قند خون باال يا high-GIطبقهبندي
شدهاند .برعكس آنها ،آزادسازي انرژي در میوههايي که آرامتر هضم ميشوند ،آرامتر هم شكل ميگیرد و پايدارتر
است .اينها در گروه مواد غذايي با شاخص قند خون کم يا low-GIطبقهبندي شدهاند.

اگر مبتال به بیماري ديابت شدهايد تنها کافي است که میوههاي هر دو گروه را شناسايي کنید و هنگام
خوردنشان حواستان به تغییري باشد که در سطح قند خونتان ايجاد ميکنند.
میوههايي با شاخص قند خون  ۵۵يا کمتر همیشه انتخابي مطمئن و توصیهشده به بیماران ديابتي محسوب مي
شوند که شامل کربوهیدرات هم هستند و به تنظیم سطح قند خون کمك ميکنند .برخي از آنها عبارتند از:
سیب ،گالبي ،پرتقال ،هلو ،آلو ،توتفرنگي .همه انواع توت در دستهاي ديده ميشود که شاخص قند خون کمي
دارند؛ حتي اگر توتهايي که ميخوريد بسیار شیرين هم باشند .در واقع آنها جايگزين مناسبي براي شكالت و
شیريني و صرف میانوعدهاند تا طعم شیرين را نیز زير دندانهايتان احساس کنید.

با اين حال ،شما هنوز ميتوانید میوههايي با شاخص قند خون متوسط و رو به باال همچون موز ،آناناس ،هندوانه،
خربزه شیرين هم بخوريد به شرطي که براي جلوگیري از افزايش سطح قند ،به مقدار کافي ورزش کنید.
اشتباه -۵فقط افراد چاق به بیماري ديابت مبتال ميشوند
بسیاري از مرم گمان ميکنند که «فقط افراد چاق در معرض خطر ديابت قرار دارند» در حالي که ديابت منحصراً
افراد چاق را هدف قرار نميدهد .درست است که افزايش وزن و يا چاقي شما را بر لبه نازک خطر ابتال به ديابت
نوع  ۲قرار ميدهد اما بسیاري از عوامل ديگر همچون سابقه خانوادگي و نسبت فامیلي و همچنین سن نیز در
اين بیماري نقش دارند.
بسیار ديده شده که افرادي با وزن طبیعي و يا اضافه وزني اندک هم به بیماري ديابت نوع  ۲مبتال شدهاند .از
سويي ،يكي از عالئم ابتال به ديابت نوع  ۱در اغلب موارد ،از دست دادن سريع وزن است .ديابت ميتواند در افراد
مسن الغر هم بروز کند که پانكراس يا لوزالمعده آنها بدرستي کار نميکند.
مشكلي که از آن با عنوان کلیشهاي «چربي ديابتي» ياد ميشود تشخیص ندادن بموقع و درست عالئم ديابت
است .اين عالئم در ديابت نوع يك عبارتند از :تشنگي بیش از حد ،کاهش وزن سريع ،ادرار بیش از حد،
خستگي ،تاربیني ،احساس سوزنسوزن شدن در پاها.
گاهي در صورت بيتوجهي به عالئم ،بخصوص در کودکان و جوانترها ،عالئم هشداردهندهاي براي اولین بار که
قند خون فرد بسیار باال ميرود نیز رخ ميدهد و خطر به کما يا بیهوش شدن وي به دلیل ديابت نیز وجود دارد
که در اين صورت ،ميتوان از چنین نشانههايي به آن پي برد :تنفس سريع و عمیق ،خشكي پوست و دهان،
برافروخته شدن چهره ،بوي نامطبوع در نفس ،تهوع و يا استفراغ (بويژه به دلیل ناتواني در نگه داشتن مايعات) و
احساس درد در ناحیه معده.البته به غیر از عوامل ژنتیك ،داليل ابتال به ديابت نوع يك هنوز ناشناخته است.
در افراد مبتال به ديابت نوع دو هم ممكن است اغلب عالئمي بروز کند که در ابتدا خیلي واضح نیست .به همین
دلیل بسیار مهم است که افراد براي جلوگیري از آن ،سبك زندگي خود را اصالح کنند و در تمام سالهاي عمر
خود از رژيم غذايي ناسالم (زيادهروي در مصرف نمك ،چربي و مواد قندي) پرهیز کرده ،ورزش کنند و مراقب
اضافه نشدن وزن و خارج نشدن شاخص آن از میزان متعادل و متناسب باشند.
به گزارش سالمتآنالين ،وقتي عالئم بیماري ديابت نوع دو شروع به آشكار شدن ميکند معموال عفونتهاي
مكرر پوستي ،کلیوي ،و ناحیه مثانه ممكن است ديده شود .زخمهايي که آرام و دير التیام مييابند ،خستگي،
گرسنگي ،افزايش تشنگي ،افزايش ادرار ،تاري ديد ،اختالل در نعوظ و درد يا بيحسي در پا يا دست نیز از جمله
عالئم بیشتر شايع در اين زمینه محسوب ميشوند.

براي جلوگیري از چنین وضعیتهايي ،همیشه سطح قند خون خود را به طور منظم بررسي کنید .آزمون و تست
آن بسیار ساده و در حد ايجاد يك سوراخ ريز و بدون درد در نوک انگشت است که شايد چند دقیقه بیشتر هم
طول نكشد .سپس قطرهاي از خون خارج شده را ميتوان با ابزار تست میزان قند بررسي کرد .تشخیص
زودهنگام و درمان در مراحل اولیه راهي کمعارضه و مطمئنتر براي سالمتي افراد در درازمدت به شمار ميرود.
اشتباه  -۶تجويز پزشك براي تزريق انسولین ،يعني وضعیت بیماري شما واقعا بد شده
درباره انسولین افسانهبافيهاي زيادي وجود دارد .به عنوان نمونه ،بسیاري از مردم معتقدند وقتي نیاز به تزريق
انسولین پیدا کرديد به معناي آن است که ديگر همه چیز تمام شده و محكوم به فنائید! از سوي ديگر ،کساني
هم هستند که معتقدند تجويز هیچگونه دارويي به معناي آن است که جاي هیچ گونه نگراني درباره ديابت براي
آنها وجود ندارد.
صرف نظر از اين که آيا به انسولین و برخي داروهاي ديابت نیاز داريد يا نه ،در اين بیماري آنچه اهمیت دارد اين
است که مديريت مناسبي در عادات غذا خوردن سالم ،ورزش منظم و بررسي و اطالع مداوم از سطح قند خونتان
داشته باشید .بويژه آخرين مورد به شما کمك ميکند که در صورت لزوم و بموقع ،راهكاري براي تنظیم سطح
قند خونتان پیش گیريد تا از عوارض آسیبرسان پیشگیري کرده باشید.
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