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كمبود انسولين است يا انسولين توليدي را به 

انسولين يك هورمون . كند درستي مصرف نمي

است كه براي تبديل قند و نشاسته و كربوهيدرات 

هاي بدن ضروري و  به انرژي مورد نياز در سلول

عوامل به وجود آورنده ديابت هنوز . مورد نياز است

م ناشناخته است البته عوامل ژنتيكي و چاقي و ه

تحركي نقش مهمي در ابتالي فرد به ديابت  كم

  . دارند

  تشخيص
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   ۱۴باالي 

   افزايش چربي خون 
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سابقه ابتال به سكته قلبي، سكته مغزي يا  تنگي  

 رگ هاي قلب

اضافه وزن همراه با سابقه ديابت در بستگان   

 درجه  اول يا سابقه ديابت

حاملگي يا سابقه به دنيا آوردن نوزاد با وزن بيش   

كيلوگرم يا سابقه به دنيا آوردن نوزاد با  ۴از 

 ناهنجاري مادرزادي 

 يت برنامه غذاييرعا

مناسب توسط بيماران ديابتي  رعايت برنامه غذايي 

در ميان تمام غذاها تنها تعداد . بسيار مهم است 

  كمي از آنها براي مبتاليان به ديابت ممنوع 

 : مي باشد كه در اينجا ذكر ميگردد 

شكر و قند ،  نوشابه ها ، مربا جات ، كمپوت ،  

شربتها و شيرينيهاي خيلي شسانديس ، راني ، 

آنچه كه بسيار مهم است سرعت وارد . شيرين 

شدن قند مواد غذايي به خون است مثال توت س 

تازه يا خرماي تازه قند خون را سريع باال مي 

در حاليكه توت خشك يا خرماي خشك بردبر

. شده ، آرام آرام باعث افزايش قند خون مي شوند 

زايش سريع قند خون اف( اين مطلب در مورد برنج 

نيز ) افزايش آرام قند خون ( و نان سنگك يا جو ) 

براي آنكه بدانيم كداميك از مواد  .وجود دارد 

 غذايي را كمتر و كداميك را بيشتر مصرف كنيم

 :گروه اصلي غذايي را بشناسيم   جهارميبايست   

شامل انواع نانها ، برنج ، سيب زميني ، : نان و غالت  

ماكاروني و رشته هاي خوراكي ، بيسكويت و كيك و 

ماده اصلي تشكيل دهنده اين . كلوچه مي باشد 

دسته از غذاها نشاسته است كه منبع اصلي توليد 

قند در بدن انسان مي باشد و بنابراين مبتاليان به 

. ت زيادي داشته باشندديابت بايد در مصرف آنها دق

به عنوان مثال هفته اي چند وعده برنج را از وعده 



 

ناهار كنار گذاشته و به جاي آن از نان سنگك 

كه سبوس دارد و قندش كمتر از برنج ( استفاده كند 

همچنين تا حد مكان از مصرف ساير غذاهاي ) است 

 .يداين گروه پرهيز نما

 :سبزي و ميوه 

آبميوه ، سبزي هاي خام يا پخته شامل انواع ميوه ،   

توصيه هاي اصلي در مورد اين مواد . مي باشد 

غذايي اين است كه به جاي آبميوه از ميوه كامل 

مثال استفاده از يك يا دو عدد هويج . استفاده شود

در خورشت ها مجاز است اما مصرف آب هويج غير 

  .مجاز مي باشد 

ميوه هاي با قند كم مثل پرتقال و نارنگي كوچك ،  

كمي ( كيوي ، سيب كوچك ، خيار ، آلوچه ، هلو 

  ... ، خرماي خشك كوچك ، آلبالو و ) ترش 

ميوه هاي با قند زياد مثل موز ، طالبي ، خربزه ،  

انگور ، گالبي ، خرماي تازه ، شلغم ، باقال ، ليمو 

   .رين دارند شيرين و ساير ميوه هايي كه طعم شي

سبزي سفره ( مبتاليان به ديابت بايد سبزيهاي تازه  

وعده غذايي خود  ۳را در ) ، خورشتي و  ساالد 

بررسيها نشان داده مصرف سير تاثير . بگنجانند 

:  خوبي در كاهش قند خون دارد شير و لبنيات 

شامل شير ،پنير ، ماست ، دوغ ، كشك ، بستني مي 

دسته از غذاها براي افراد  استفاده از اين. باشد 

ديابتي مجاز است تنها در مواردي كه چربي خون 

ير و لبنيات كم چربي فرد باال  است بايد از ش

عروقي  بيماريهاي قلبي،  ديابتخطر (د  استفاده نمو

 ).را افزايش مي دهد 

اضافه كردن روزانه يك قاشق كوچك عسل به يك  

و كره توصيه مصرف خامه . ليوان شير اشكالي ندارد 

خوردن يك عدد بستني كوچك در . نمي گردد 

  .هفته مانعي ندارد 

 :گوشتها   

شامل گوشتهاي قرمز و سفيد ، تخم مرغ ،    

بهتر است  . سوسيس و كالباس و همبرگر مي باشد 

مبتاليان به ديابت  از گوشتهاي قرمز كمتر استفاده 

و بيشتر  گوشتهاي )  هفته اي دو يا سه بار( نمايند 

 .سفيد ميل كنند
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