
: دکتر ایمانی! خانم امانی گفتند که هیچ 
بیماری  به واسطه آن، متوجه  مشکلی نداشتند که 
دیابت شوند و فقط وزنشان به مرور کم شده بود. 
چه مکانیسمی در بدن ایجاد می شود که با باال رفتن 

قند، وزن کم می شود؟ 
و  پرنوشی  و  پرخوری  یعنی  دیابت  معروف  عالئم 
این  افراد  درصد   70 معموال  ولی  هستند  پرادراری 
عالئم را نشان نمی دهند و در کتاب های پزشکی هم 
بیان شده که 70 درصد بیماران بی عالمت هستند. به 
باال نمی شود و برخی  قند  بیمار متوجه  همین علت 
اوقات ممکن است کلیه فرد هم دچار مشکل شود و 

بعد بیمار متوجه دیابتش شود. 
دیابت نوع2 معموال بعد از 30 سالگی به علت استرس 
زیاد، خوردن قند زیاد، اضافه وزن ایجاد شود و اهمیت 
نقش ژنتیک در آن مثل دیابت نوع1 نیست. در بیشتر 

مواقع علت ابتال به دیابت، وزن باال فرد است. 
وزن باال باعث می شود، فرد نسبت به انسولین مقاوم 
باشد یعنی نمی گذارد، انسولین قند را با خودش به 
داخل سلول ببرد. مشکلی که ایجاد می شود این است 

که حساسیت سلول ها به انسولین کم می شود. 
مقاالت مختلف نشان داده وقتی وزن فرد پایین می آید، 
می شود  باعث  و  می شود  کمتر  انسولین  به  مقاومت 

انسولین راحت تر کارش را انجام دهد. 
حاال اگر فرد متوجه بیماری اش نباشد، قند در خون 
منبع  عنوان  به  قند  از  نمی تواند  بدن  و  می رود  باال 
سوختی استفاده کند و از چربی مجبور است بردارد 

و فرد الغر می شود. 
 این چربی ها وقتی در مسیر بی هوازی ایجاد شود، در 
آزمایش ادرارفرد کتون دیده می شود که به این دیابت 
کتواسیدوزی گفته می شود. این نوع دیابت در دیابت 

ایجاد می شود ولی در دیابت نوع2 هم  بیشتر  نوع1 
امکان دارد که بروز کند. 

: آیا خوردن میوه زیاد یا شیرینی  ها می تواند 
عاملی برای ابتال به دیابت باشد؟

میوه قند فروکتوز دارد و خوردن زیاد میوه این قند را 
در بدن تبدیل به انسولین می کند. انجمن قلب آمریکا 
می گوید در روز نهایتا و حداکثر 5 تا 6 عدد میوه بخورید. 
نمایه گالیسمی شاخصی است که می گوید هر ماده 

غذایی چقدر قندخون را می تواند باال برد. 
فرض کنید یک لیوان هندوانه را با یک لیوان سیب زمینی 
مقایسه کنیم، هر دو قند یکسان دارند ولی کربوهیدرات 
سیب زمینی بیشتر است. حاال اگر هندوانه را با یک 
میوه دیگر مثل آلو مقایسه کنیم، هندوانه سریع قند را 
باال می برد ولی آلو سریع قند را باال نمی برد. بنابراین 
باید میوه هایی برای این بیماران در نظر گرفت که هم 
کربوهیدرات کمتر داشته باشند و هم با سرعت کمتر 

قندخون را باالتر ببرد. 

سطح فعالیت فیزیکی فرد را هم باید در نظر بگیریم 
و اگر فرد فعالیت فیزیکی زیاد داشته باشد، نمی توانیم 
کربوهیدرات خیلی کم هم برایش در نظر بگیریم چون 

طی روز انرژی برای فعالیت روزانه کم می آورد. 
: استرس های ناگهانی و یا اتفاقات ناگواری 
که یکباره در زندگی رخ می دهد در ابتال به دیابت 

نقش دارد؟
مهم ترین کار برای کنترل دیابت این است که وزن پایین 

بیاید و دوم اینکه بیماران، استرس شان را کم کنند. 
به کرات دیدم افرادی که دارو مصرف می کنند و رژیم 
نمی آید.  پایین  قندشان  ولی  می کنند  رعایت  هم  را 
اگر بتوانیم با رژیم غذایی وزن فرد را پایین بیاوریم 

اثرگذاری انسولین بیشتر می شود. 
یا  می شود  کم  یا  انسولین  ترشح   2 نوع  دیابت  در 
مقاومت به انسولین وجود دارد حاال این مقاومت به 

انسولین با کاهش وزن پایین می آید. 
وقتی وزن پایین می آید نیاز به داروها کمتر می شود در 

صورتی که حتی داروهای با دوز باال هم نمی توانند 
چنین عملکردی داشته باشند. 

: خانم امانی گفتند که فشارخون باال هم 
داشتند. آیا فشارخون باال خودش عاملی برای افزایش 

قندخون نیست؟
دیابت خطر چند شاخص را در بدن باال می برد. افزایش 
فشارخون، چربی خون می تواند به دلیل عوارض دیابت 
باشد نه آنکه فشارخون، دیابت را ایجاد کرده است. 
: خانم امانی گفتند که هر روز پیاده روی 
تغییر  است.آیا  کنترل شده  هم  قندشان  و  می کنند 
رژیم غذایی در کنترل دیابت بیشتر نقش دارد یا 

ورزش روزانه؟
هر چه بتوانیم میزان فعالیت بدنی را باال ببریم، میزان 
مقاومت سلول ها به انسولین کمتر می شود و بهترین 
اثربخشی را در کنترل دیابت دارد. در درمان دیابت 
باید  ورزش  بعد  و  غذایی  رژیم  اول  می شود،  گفته 
انجام شود و بعد از 3 ماه اگر دیابت کنترل نشد، باید 
سراغ دارو برویماما در ایران اول دارو داده می شود در 

صورتی که باید شیوه زندگی فرد تغییر کند. 
: با وجود آنکه قندخون خانم امانی کنترل 
شده، آیا باز هم باید درمان دارویی و رژیم غذایی اش 

را رعایت کند؟
اصوال بیماران باید در سه تا 4 نوبت در روز قندشان 
را اندازه بگیرند. اگر قندخون ناشتا بین 100 تا 130 
باشد، ظبیعی است و 2 ساعت بعد از غذا تا 170 اگر 
باشد، ظبیعی استاما بدان معنا نیست که می تواند دارو 
نخورد. اگر قند ناشتا زیر 90 و دو ساعت بعد از غذا 
110 و 120 است، پزشک می تواند کم کم متفورمین 
را کم کند. ضمن اینکه متفورمین داروی قوی ای نیست 

و بیشتر کنترل کننده است.

نگاه متخصص تغذیه

: خانم امانی! برایمان توضیح دهید، چگونه متوجه شدید 
که دیابت دارید؟

من خیلی اتفاقی متوجه بیماری ام شدم یعنی عالمت مشخصی نداشتم 
به جز کاهش وزن. حقیقتش وقتی نزدیکان به من می گفتند که چقدر 
الغر شدم من خوشحال می شدم چون وزنم 80 کیلوگرم بود و برایم 
خوشایند بود که وزنم کم شود. یک روز نوه و دخترم به خانه ما آمدند 
و نوه ام از من خواست که به همراه او خودم را وزن کنم و من دیدم 
که وزنم به 65 کیلوگرم رسیده و بسیار شوکه شدم چون در عرض 
حدود 4 تا 5 ماه 15 کیلوگرم وزنم کم شده بود. به توصیه دخترم 
فردای آن روز آزمایش دادم و متوجه شدم قند ناشتای من 359 است. 
: هیچ عالئمی نداشتید که زودتر متوجه بیماری تان شوید؟

نه هیچ عالئمی نداشتم و فقط دهانم خشک می شد. 
دیابت  به  مبتال  اینکه  از  قبل  شما  خوردن  غذا  شیوه   :

شوید، چگونه بود؟
من چون مبتال به فشارخون بودم، غذاهای پرچرب زیاد نمی خوردم 
زیاد  هندوانه  مثال  می خوردم.  زیاد  میوه  و  بودم  میوه  عاشق  ولی 
این وجود احساس می کردم دهانم خشک است.  با  می خوردم ولی 

البته شیرینی  ها هم خیلی دوست داشتم و می خوردم. 

را  درمان  باالست،  قندتان  شدید  متوجه  اینکه  از  بعد   :
چگونه شروع کردید؟

من نزد متخصص داخلی رفتم و پزشک دارو را برای من از دوز کم 
شروع کرد و باید متفورمین 500 را صبح و ظهر و شب می خوردم. 
از مرداد که درمان را شروع کردم تا االن قند ناشتای من به 94 رسیده 

و قند بعد از صبحانه ام 188 است. 
: غیر از مصرف دارو چه اقداماتی انجام دادید که قندخونتان 

کنترل شد؟
من مرتب ورزش کردم و هر روز حتما پیاده روی می روم. برای اینکه 
سوخت و ساز بدن تنظیم شود، باید شیوه غذا خوردنم را هم تغییر 
می دادم چون همه مواد غذایی را نمی توانستم مثل سابق بخورم. به 

همین منظور رژیم هم گرفتم. 
: متخصص تغذیه چه رژیمی برای شما تجویز کرد؟

زیاد  نباید  دیگر  را  شیرین  میوه های  و  می خوردم  میوه  خیلی  من 
بخورم. رژیم دکتر اینگونه بود که نان و برنج کم باید بخورم، البته 
بود  شده  گذاشته  برنج  شام،  گاهی  و  ناهار  وعده  برای  رژیمم،  در 
ولی مصرف سبزیجات بیشتر و مقدار پروتئین محدود بود. پروتئین 
هم بیشتر باید مرغ و ترجیحا ماهی و گوشت قرمز کمتر می خوردم. 

میوه هایی که بیشتر توصیه شده بود، شامل شلیل، هلو و انار، سیب 
وگالبی بود ولی کیوی نباید می خوردم. 

: آیا با تغییر رژیم غذایی تان باز هم وزنتان کم شد؟
نه. وقتی که آزمایش دادم وزنم 64 کیلوگرم بود ولی االن 65 کیلوگرم 
شده ام و رژیمی که دکتر به من داد، برای کاهش وزن نبود بلکه برای 

کنترل دیابت بود. 
دیابت  به  ابتال  سابقه  شما  یک  درجه  خانواده  در  آیا   :

وجود دارد؟
نه ما اصال فرد مبتال به دیابت در خانواده نداریم ولی این اواخر 
در  می کنم  تصور  من  و  شد  ایجاد  ما  برای  پراسترسی  شرایط 
داد  انجام  فتق  پدرم عمل  نبود چون  بی تاثیر  دیابت  به  من  ابتالی 
را  ما  این قضیه  بود و  بیمارستان  22 روز  مبتال شد و  به کرونا  و 

کرد.  نگران  بسیار 
: آیا قبل از اینکه به دیابت مبتال شوید، تحرک فیزیکی داشتید؟
از  کمتر  فعالیتم  شدم،  بازنشسته  که  است  سال   15 حدود  من 
قبل شده ولی کال آدم بی تحرکی نبودم. برای خرید روزانه پیاده 
به مراکز خرید می رفتم و هر هفته استخر هم می رفتم اما روزانه 

نمی کردم. ورزش 

شما هم می توانید سوژه »میزگرد تغذيه« باشید. كافی است از طريق صفحه »با خوانندگان« با ما تماس بگیريد و تجربه تان را با ساير خوانندگان »سالمت« در میان بگذاريد. روشي كه سوژه هاي »میزگرد تغذيه« براي كاهش يا افزايش وزن خود ارائه مي دهند 
لزوما مورد تأيید »سالمت« نیست. حتما اظهارنظر متخصصان را درباره درستي يا نادرستي هر روش در همین صفحه بخوانید.

خانمامانیکهخیلیاتفاقیمتوجهشدهکهدیابتدارد،میگوید:

دیابت باعث شد وزنم 15 کیلوگرم کم شود!

نوع1  دیابت  برخالف  نوع2  دیابت 
عالمت ندارد و معموال بیماران زمانی 
متوجه می شوند که دچار عوارض دیابت 
شده اند. برخی اوقات بیمار به دلیل سکته 
قلبی در بیمارستان بستری می شوند و بعد 
می پرسیم دیابت دارید، می گویند نه! یا به 
علت زخم پای دیابتی بستری می شوند 
ولی از بیماری خود بی اطالع هستند زیرا 
قندخون اگر از یک حدی باالتر نباشد و 
مالیم باال باشد یعنی زیر 200 تا 250 در 
دسی لیتر، فرد هیچ عالمتی ندارد و نباید 
منتظر تکرر ادرار و پرنوشی و پرادراری 
باشیم. این عالئم زمانی اتفاق می افتد که 
قند فرد باالی 300 باشد. به همین دلیل 
توصیه می شود همه افراد باالی 45 سال 
قند ناشتای شان را یکبار بررسی کنند و 
اگرقند آنها زیر 100 باشد، هر 3 سال 
یکبار،آزمایش تکرار شود. اگر 100 تا 
126باشد، فرد پیش دیابت است و ساالنه 
10 درصد این افراد هم دیابتی می شوند 
برایشان  تر  تکمیلی  آزمایشات  باید  و 
نوشته شود. اگر قند باالی 126 باشد و 
یک روز دیگر هم آزمایش تکرار شود 
و باز قند باال ی 126 باشد، یعنی فرد 

مبتال به دیابت هست. 
در برخی شرایط باید در سنین پایین تر 
آزمایش انجام شود. مثل افرادی که چاق 
هستند یا سابقه دیابت نوع 2 در خانواده 
دارند، همچنین افرادی که چربی خون و 

فشارخون باال دارند. 
باید توجه داشته باشید، افرادی که قند 
باال دارند، گلوکز از طریق ادرارشان دفع 
می شود و گلوکز یک کالری است و آن 

باعث می شود فرد الغر شود. 
همچنین پروتئین های بدن سوخته شود 
و وارد جریان خون شود و قند باال برود 
و از طریق ادرار دفع می شود. این قضیه 
در افرادی دیده می شود که قندخونشان 
خیلی باالست. الزم است یادآور شوم که 
شایع ترین علت کوری و نابینایی در دنیا 
دیابت است و شایع ترین علت نارسایی 

کلیه در دنیا دیابت است. 

در کشور ما 10 درصد آقایان و 11 درصد 
خانم های باالی 30 سال دیابت دارند و 
از این تعداد 50 درصد از بیماری خود 

باخبر نیستند.
شایع ترین علت بیماری دیابت، چاقی و 
کم تحرکی است و برای درمان بیماری 
باید این دو تا از بین برد.خوردن غذاهای 
باکالری باال باید محدود شود و تحرک 
روزانه نیم ساعت هر دفعه نیم ساعت که 
در هفته 150 دقیقه می شود برای پیشگیری 
از دیابت به ویژه برای افرادی که پیش 
دیابت هستند، بسیار تاثیر گذار است. 
یا چاقند  افرادی که اضافه وزن دارند 
اگر 7تا 10 درصد وزنشان را کم کنند، 

قندشان به حالت طبیعی بر می گردد. 
زیاد  که مصرف  است  این  دیگر  نکته 
هم  شیرین  میوه  حتی  یا  و  شیرینی  ها 
باعث دیابت نمی شود چون برنج، نان 
و ماکارونی نشاسته دارد و قند است و 
اضافه  باعث  غذایی  مواد  این  مضرف 
وزن می شود. مصرف شیرینی  ها هم چون 
باعث اضافه وزن می شود، خوب نیست. 
این  بیماران دیابتی هم  در مورد رژیم 
حرف منسوخ شده که بیمار دیابتی میوه 
شیرین نخورد چون بیمار دیابتی می تواند 
بخورند.  کم  مقدار  به  را  میوه  هرنوع 
مثال اگر دریک جشن تولد کیک خورد، 
می تواند، به میزان مشابه مصرف کالری 

را در وعده های بعدی کم کند. 
با دارو ورژیم  با وجود آنکه قندخون 
غذایی و ورزش کنترل می شود ولی بهتر 
است بیمار با دیابت زندگی کند و شیوه 
زندگی اش را تغییر دهد و داروهایش 
را زیر نظر پزشک مصرف کند تا دوز 
مناسب را با توجه به شرایطش برایش 

تجویز شود.

شایع ترین علت 
دیابت چاقی و 
کم تحرکی است

 دکتر محمدرضا مهاجرتهرانی
عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران

نگاه فوق تخصص غدد

تاکیددکترحسینایمانیبهسوژه»میزگردتغذیه«

70 درصد مبتالیان به دیابت بی عالمت هستند

همه می دانیم که دیابت نوع2 بیماری است که با شیوه زندگی ارتباط 
مستقیم دارد و چاقی و اضافه وزن یکی از عوامل خطر ابتال به دیابت 
است. در دنیا بیماری دیابت به دلیل تغییر شیوه زندگی مردم رو به 
باالی 25  نیز حدود 11 درصد جمعیت  ایران  در  و  است  افزایش 
سال نیز مبتال به دیابت هستند که حدود نیمی از افراد مبتال، از بیماری خود بی خبر 
هستنداما مساله مهم این است که بیماران باید به موقع از بیماری شان مطلع شوند تا 

عوارض دیابت برای آنها بیشتر نشود. 
نشانه های معروفی که برای بیماری دیابت نوع2 بیان می شود پرنوشی و پرادراری و 
اختالل در بینایی است اما آیا هر فردی که مبتال به دیابت است این عالئم را تجربه 
کرده؟ آیا اگر فردی فقط چنین عالئمی را در خود دید باید آزمایش قندخون دهد؟ 
برای دانستن پاسخ این پرسش ها حتما »میزگرد تغذیه« این هفته را بخوانید. »میزگرد 
تغذیه« این هفته در مورد خانم نسرین امانی، 64 ساله است که مبتال به بیماری دیابت 

بوده ولی هیچ عالئمی به غیر از کاهش وزن ناگهانی نداشته است.

 مهدیه 
آقازمانی 

»میزگردتغذیه«درموردخانمنسرینامانی
باحضوردکترحسینایمانیمتخصصتغذیه

ودکترمحمدرضامهاجرتهرانیفوقتخصصغدد

دیابت و الغری 

هر چه بتوانیم میزان فعالیت 
بدنی را باال ببریم، میزان 

مقاومت سلول ها به انسولین 
کمتر می شود و بهترین اثر 
بخشی را در کنترل دیابت 

دارد. در درمان دیابت گفته می شود، اول رژیم 
غذایی و بعد ورزش باید انجام شود و بعد از 
3 ماه اگر دیابت کنترل نشد، باید سراغ دارو 
برویماما در ایران اول دارو داده می شود در 
صورتی که باید شیوه زندگی فرد تغییر کند 
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