
 شهال خلفي: كارشناس تغذيه                                 شگيري از ديابت با رعايت تغذيه سالمپي
دهه گذشته روند افزايشي را در جهان طي كرده است و سازمان جهاني بهداشت پيش بيني مي  ٣بيماري ديابت در طي 

پيامد هاي زيانبار اين بيماري از جمله افزايش خطر ديابت هفتمين علت مرگ در جهان خواهد بود.  ٢٠٣٠كند كه تا سال 
حمالت قلبي و سكته ، نارسايي كليوي و كوري عالوه بر تحميل هزينه هاي سنگين مراقبت هاي بهداشتي درماني ، درد 

جام و رنج فراوان به فرد مبتال و بر اعضاي خانواده وي تحميل مي كند كه قابل اندازه گيري نيست. براساس مطالعات ان
با رعايت تغذيه صحيح و تحرك بدني و بهبود شيوه زندگي قابل پيشگيري  ٢درصد موارد ديابت نوع  ٨٠شده در جهان، 

  است.
در كشور ما نيز شيوع ديابت و اختالالت قند خون قابل مالحظه است و از مهمترين عوامل موثر در بروز اين بيماري 

حاوي  كه صنعتي هاي ميوه آب ، گازدار هاي نوشابه ، شكالت ، شيريني ، وشكر قند  الگوي غذايي ، مصرف زياد مواد
  قند افزوده مي باشد.

 توصيه خود اخير هاي توصيه در بهداشت جهاني سازمان حالي در  گرم است ٦٦سرانه مصرف قند وشكر در كشور ما 
  .باشد)  قند حبه ٦ يا و شكر مرباخوري قاشق ٥ از كمتر(  گرم ٢٥ از كمتر  شكر و قند روزانه مصرف كند مي

ف انواع شيريني ، شكالت ، بيسكويت ، كيك و كلوچه، نوشابه هاي گازدار و آب ميوه مصر با   مصرف زياد قندهاي ساده
هاي صنعتي حاوي قند افزوده به علت تحريك ترشح انسولين موجب افت قند خون مي شود كه خود منجر به تمايل 

متعاقب آن افزايش انرژي دريافتي و اضافه وزن و چاقي مي شود. هم چنين مصرف بي  بيشتر به مصرف قندهاي ساده و
رويه غذاهاي آماده (فست فودها) ، غذاهاي چرب و سرخ شده با اضافه وزن و چاقي خطر ابتال به ديابت را افزايش مي 

  دهد..
  .باشد موثر تواند مي زير هاي هتوصي از پيروي روزانه غذايي برنامه در شكر و قند مصرف كــاهش منظــور به 
 ها شربت و عسل مربا، ، نبات آب شكالت، شيريني، انواع در كه  ساده قندهاي "در مصرف مواد قندي خصوصا -١

  .كنيد رعايت را اعتدال حد ، وجوددارد
 دارد  گرم قند ٣٠تا  ٢٨ميلي ليتري  ٣٠٠نوشابه هاي گازدار حاوي مقادير زيادي قند هستند بطوري كه يك نوشابه  -٢
  خوري شكر) اعتدال را رعايت كنيد. مربا قاشق ٦ يا و قند حبه ١٠-١٢ معادل( 
 استفاده  كم مقدار به سايرخشكبار و انجيرخشك خشك، توت خرما، از چاي، با شكرهمراه و قند از استفاده جاي به  -٣

  .شود مي ديابت به ابتال خطر افزايش و چاقي و وزن اضافه موجب هم اينها زياد مصرف كه باشيد داشته توجه. نماييد
آب و دوغ كم نمك و بدون گاز را جايگزين انواع نوشابه و آبميوه هاي مصنوعي كنيد. بطوركلي مصرف ميوه كامل  -٤

 افزوده قند كه انواعي يا و خانگي ميوه آب از  بهتر از آب ميوه است. در صورتي كه تمايل به مصرف آب ميوه داريد
  .كنيد استفاده اعتدال حد در ندارند



  در مواد غذايي آماده به برچسب روي بسته بندي آن ها توجه كنيد. قند ميزان از آگاهي جهت  -٥
 غذايي فيبر حاوي ها وسبزي ها ميوه. دهيد افزايش خود روزانه غذايي   مصرف ميوه ها و سبزيهاي تازه را در برنامه -٦

ربي خون جلوگيري مي چ و  قند باالرفتن ، چاقي و وزن اضافه از و داده كاهش روده در را چربي و قند جذب  كه هستند
  كنند.

 سبوس هاي نان و حبوبات در موجود فيبر. كنيد استفاده بيشتر دار سبوس نان و  در برنامه غذايي خود از حبوبات-٧
  .كند مي كمك روده از چربي و  قند جذب كاهش به هم  دار

را با محدود كردن مصرف غذاهاي آماده (فست فود ها) ، اجنتاب از غذاهاي چرب و سرخ شده  مصرف چربي و روغن -٨
كاهش دهيد. مصرف زياد چربي و روغن موجب اضافه وزن وچاقي مي شود كه خطر ابتال به بيماري هاي قلبي عروقي ، 

  ديابت و سرطانها را افزايش مي دهد.
شيرين و رعايت اعتدال در مصرف شيريني و شكالت و بطور كلي مواد  كودكان را از دوره كودكي به غذاهاي كم -٩

  قندي و شيرين عادت دهيد.
 پياده دقيقه ٣٠ مدت به بار هر و هفته در روز ٥ ،حداقل   براي كنترل وزن بدن و پيشگيري از اضافه وزن وچاقي -١٠

  .شود مي توصيه بدني فعاليت دقيقه ٦٠ روزانه نوجوانان و كودكان براي. باشيد داشته تند روي
 


