
شما هم می توانید سوژه »میزگرد تغذیه« باشید. كافی است از طریق صفحه »با خوانندگان« با ما تماس بگیرید و تجربه تان را با سایر خوانندگان »سالمت« در میان بگذارید. روشي كه سوژه هاي »میزگرد تغذیه« براي 
كاهش یا افزایش وزن خود ارائه مي دهند لزوما مورد تأیید »سالمت« نیست. حتما اظهارنظر متخصصان را درباره درستي یا نادرستي هر روش در همین صفحه بخوانید.

: خانم قاسمی! چه شد که به متخصص تغذیه 
مراجعه کردید؟

من 36 ساله هستم و 20 سال است که به دیابت نوع1 دچارم. 
16 ساله بودم که متوجه ابتالیم به دیابت شدم و انسولین 
تزریقی دریافت کردم. در زمان بارداری تحت نظر پزشک 
بودم و مرتب ویزیت می شدم اما بعد از تولد فرزند دومم و 
پس از برخی مشکالت خیلی به هم ریختم. فقط انسولین 
می زدم و دیگر تحت نظر پزشک نبودم تا اینکه چند وقت 
پیش اوضاع قندم به شدت به هم ریخت و سردردهای خیلی 
بدی داشتم. قندم روی 500 تا600 می رفت. به مرکز دیابت 
مراجعه کردم که انسولینم را عوض کردند و قلمی دادند و 

توصیه کردند به متخصص تغذیه مراجعه کنم.
: چند وقت است که تحت نظر هستید؟

تقریبا 3 ماه شده است.
: در این مدت چه اتفاقی افتاد؟

7 تا 8 کیلوگرم وزن کم کرده ام و قندم کنترل شده است.
: رژیمی کنونی شما چه تفاوتی با قبل دارد؟

قبال همه چیز می خوردم حتی قند! در جلسات مشاوره، 
آقای دکتر رژیم غذایی دادند که در آن به طور کل قند و 
مواد غذایی شیرین برایم حذف شده بود. سیب و موز نباید 
اصال می خوردم. ماکارونی و سیب زمینی هم حذف شد. 
نان مصرفی ام به تست سبوس دار تغییر کرد. البته این مسائل 
ثابت نبود و هر 15 روز یکبار عوض می شد. مثال در حال 
حاضر نان جو می خورم اما هنوز هم مواد غذایی نشاسته دار 

برایم ممنوع است.
: رژیمتان سخت نیست؟

من اراده قوی دارم. رژیم سخت بود چون برای مدتی هر 
چه دوست داشتم، خورده بودم و به همین علت هفته اول 

مدام ضعف می کردم اما با رعایت رژیم بهتر شدم.
: چه تغییراتی در خود حس می کنید؟

پادردهای شدیدی داشتم. استخوان های رانم به شدت درد 
داشت و نمی توانستم راه بروم. االن پادرد و خستگی و 

بی حالی هایم رفع شده است.
: هنوز انسولین با دوز قبلی مصرف می کنید؟

بله، کنار آن داروی رانوور و عصاره لوبیای سفید هم مصرف 
می کنم.

: ورزش هم می کنید؟
دکتر به من توصیه کردند پیاده روی روزانه داشته باشم ولی 

به دلیل کرونا من در منزل نرمش می کنم یا طناب می زنم.
: قبل از ورزش چه نکاتی را رعایت می کنید؟

قندخونم را بررسی می کنم. ناشتا ورزش نمی کنم و معموال 
بعد از وعده های غذایی ورزش می کنم.

: روزه که نباید بگیرید؟
نه، گاهی می گرفتم که حالم خیلی بد می شد و برای همین 

معاف شدم. دکترم هم گفتند اصال روزه نگیرم.
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هنوز هم مواد غذایی نشاسته دار برایم ممنوع است! 

10 نکته ورزشی برای بیمار 
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نگاه متخصص پزشکی ورزشی

گلوکز سوخت مورد نیاز بدن است که از طریق مصرف مواد غذایی به دست می آید. 
کبد، گلوکز مصرفی را ذخیره کرده و به مقدار مورد نیاز در خون رها می کند. برای آنکه 
سلول ها بتوانند از انرژی قند استفاده کنند، لوزالمعده هورمونی به نام انسولین تولید و به 
گلوکز کمک می کند از خون وارد سلول ها شود. وقتی در این روند اختاللی به وجود 
بیاید، گلوکز در خون می ماند و فرد به دیابت مبتال می شود. دیابت دو نوع دارد؛ دیابت نوع1 که ژنتیکی 
است و در دوران کودکی یا نوجوانی تشخیص داده می شود و دیابت نوع2 که معموال در بزرگسالی بروز 
می کند. در دیابت نوع1 که معموال در 10 درصد بیماران دیده می شود، بدن به صورت ژنتیکی انسولین 
تولید نمی کند یا بسیار کم تولید می کند. در نتیجه، فرد مبتال به دیابت نوع1 برای زنده ماندن باید روزانه 
به خود انسولین تزریق کند. بقیه مبتالیان به دنبال شیوه نادرست زندگی به دیابت نوع2 دچار می شوند. 
متاسفانه، فردی که به دیابت دچار شد دیگر راه برگشت نخواهد داشت. مهمان »میزگرد تغذیه« این هفته، 
خانمی 36 ساله به نام مرضیه قاسمی هستند که از 16 سالگی تشخیص دیابت نوع1 گرفته  و به دنبال 
نوسانات قندخون به متخصص تغذیه مراجعه کرده اند و تحت درمان هستند. اگر شما هم به این بیماری 

دچارید، توصیه می کنم گفت وگوی ما با خانم قاسمی و توصیه های متخصصان »سالمت« را بخوانید.
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: آقای دکتر! در مورد دیابت نوع1 برایمان 
بگویید و اینکه افراد مبتال دچار چه مشکالتی هستند؟
و  تولید  توانایی  بدن  نوع1  دیابت  به  مبتال  افراد  در 
ترشح انسولین را ندارد و سلول های بتای لوزالمعده 
بین  از  زمان  مرور  به  انسولین هستند  تولید  که محل 
می رود و حتی اگر در سال های اولیه زندگی هم توان 
تولید انسولین را داشته باشند به مرور از کار می افتد 
و فرد در کودکی یا نوجوانی یعنی در سنین زیر 20 

سال متوجه دیابتش می شود.
: آیا با رعایت رژیم غذایی، این افراد می توانند 

انسولین تزریقی را قطع کنند؟
در بیشتر مواقع نه اما می توان دوز انسولین را کاهش 
داد. البته اگر لوزالمعده تا حدی کارکرد خود را حفظ 
انسولین  تزریق  می توان  زیاد  احتمال  به  باشد  کرده 

را قطع کرد.
: در مورد اهمیت رژیم غذایی در این بیماران 

توضیح دهید.
برخالف باور عموم در این افراد نیازی به حذف مواد 
غذایی نشاسته ای و کربوهیدرات ها نیست. حدود نیمی 
از انرژی دریافتی باید از کربوهیدرات تامین شود که 
باید آن را در 3 وعده اصلی و میان وعده ها پخش کرد. 
از  سهمی  دیابتیک  افراد  حتما  می کنیم  توصیه  حتی 
کربوهیدرات خود را در وعده قبل از خواب دریافت 
انسولینی که شب می زنند باعث افت قند در  تا  کنند 

ساعات اولیه صبح یا نیمه شب نشود.
غذایی  مواد  قاسمی  خانم  رژیم  در  اما   :

نشاسته ای  مواد  و  کربوهیدرات ها  برخی  و  شیرین 
حذف شده است. چرا؟

 در برنامه ایشان کربوهیدرات ها محدود و مواد نشاسته ای 
برای دوره هایی حذف شده بود. دلیل آن هم این است که 
در افراد دیابتیک نوع1 برخالف افراد مبتال به دیابت نوع2 
شاهد اضافه وزن و چاقی نیستیم. این افراد ممکن است 
هم الغر باشند هم اضافه وزن داشته باشند. در صورتی 
که فرد اضافه وزن داشته باشد مثل خانم قاسمی کاهش 

وزن به کاهش دوز انسولین کمک می کند. 
به خانم قاسمی کنار رژیم دیابتیک، رژیم کاهش وزن 
داده ام. انسولین خود یک هورمون آنابولیک است که 
می تواند وزن را باال ببرد بنابراین، افراد دیابتیک باید تا 
جای ممکن از کربوهیدرات های حاوی فیبر یا سبوس 
استفاده کنند. نان های سبوس دار و برنج قهوه ای، نان 
جو و مخصوصا جو دو سر بهتر از نان گندم است و 
دیرتر قندخون را باال می برد. مواد غذایی کربوهیدراتی 
آن  به  که  دارند  مختلفی  آثار  قندخون  بردن  باال  در 
شاخص گالیسمیک می گویند. هر ماده غذایی به یک 
میزان قندخون را باال می برد. افراد دیابتیک با توجه به 
آزمایشات و شرایط می توانند به متخصص تغذیه مراجعه 
کنند تا مواد غذایی برای آنها تجویز شود که قندخون 
نیز  بیماران  را باال نمی برد. برای کاهش وزن در این 
بهتر است قندهای ساده به طور کامل از برنامه غذایی 
را  صنعتی  عسل های  و  مربا  شکر،  قند،  شود.  حذف 
باید کنار گذاشت و گروه کربوهیدرات ها را کم ولی 

توزیع شده در وعده های غذایی باید استفاده کرد.

: غیر از کربوهیدرات ها در رژیم باید به کدامین 
گروه ها توجه کرد؟

در افراد دیابتیک میزان چربی غذا باید کنترل شده باشد 
زیرا این بیماران در بلندمدت در معرض ابتال به فشارخون، 
چربی خون و بیماری های قلبی- عروقی هستند بنابراین، 

بیماران باید مرتب از این زوایا بررسی شوند.
چه  باید  ورزش  از  قبل  دیابتیک  بیماران   :

نکاتی را مدنظر قرار بدهند؟
یا   75 زیر  قندخون  که  باشد  نحوی  به  باید  ورزش 
باالی 250 نباشد. اگر زیر 75 باشد ورزش سبب افت 
باالی250  اگر  و  می شود  دیابتیک  کمای  و  قندخون 
افزایش  سبب  و  برده  باال  را  قند  کبد  برعکس  باشد 

می شود. قندخون 
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در بیمار دیابتی میزان چربی غذا باید کنترل شده باشد!
در برنامه غذایی خانم قاسمی 
کربوهیدرات ها محدود و مواد 

نشاسته ای برای دوره هایی حذف 
شده بود. دلیل آن هم این 

است که در افراد دیابتیک نوع1 
برخالف افراد مبتال به دیابت نوع2 شاهد اضافه 

وزن و چاقی نیستیم. این افراد ممکن است 
هم الغر باشند هم اضافه وزن داشته باشند. 

در صورتی که فرد اضافه وزن داشته باشد 
مثل خانم قاسمی کاهش وزن به کاهش دوز 

انسولین کمک می کند
 

بیمارانی  در  حتی  نیست.  ممنوع  دیابتیک  بیماران  برای  ورزش 
محدودیتی  و  می کنیم  توصیه  را  هم ورزش  می شوند  دیالیز  که 
می بخشد،  بهبود  را  قند  متابولیسم  چون  نداریم  ورزش  نظر  از 
دارو  مصرف  میزان  و  کرده  بهتر  سلو ل ها  در  را  قند  مصرف 

می کند.  کم  را 
ورزش در این گروه از بیماران سبب بهبود سیستم قلبی- تنفسی 
و  کلیوی  عوارض  سرعت  می  آورد،  پایین  را  فشارخون  شده، 
را  قلبی  حوادث  بروز  احتمال  و  کرده  کم  را  بیماری  پیشرفت 

می آورد.  پایین 
در عین حال قدرت عضالت را باال برده، زانوها را مستحکم تر 
اما  می شود  به نفس  اعتماد  و  انرژی  افزایش  باعث  و  می کند 
دیابت مستعدکننده عوارض قلبی-عروقی و فشارخون باالست 
توجه  نکات  برخی  به  ورزش  آغاز  از  پیش  باید  مبتال  فرد  و 

باشد: داشته 
ورزش های  شامل  باید  بیماران  این  در  ورزشی  برنامه های   .1
هوازی 3 بار در هفته در دو ست نیم ساعته برای 6 ماه باشد. 

2. ورزش را باید با شدت کم شروع کرد. ضربان قلب به 90 
تا 100 برسد، کفایت می کند. مدت هم باید ابتدا 10 دقیقه باشد 

30 دقیقه برسد.  و به تدریج به 
کنار  و  بگیرند  کمک  شنا  و  پیاده روی  از  می توانند  بیماران   .3
آن با وزنه و کشش با شدت کم و مقاومت پایین 3 بار در هفته 

باشند.  ورزش قدرتی داشته 
مفاصل  حرکات  دامنه  بهبود  برای  انعطاف پذیری  تمرینات   .4

است.  نیاز 
و  افتادن  خطر  تا  می کنم  توصیه  حتما  را  تعادلی  تمرینات   .5

برسد.  به حداقل ممکن  آسیب های همراه 
6. اگر فشارخون بیمار باالی 20 باشد، نباید ورزش کند و الزم 

ابتدا فشارخون را کنترل کند.  است 
ابتدا آن را  باید  الکترولیتی است  بیمار دچار اختالالت  اگر   .7
و  دارد  ورزشی  ممنوعیت  کرده   سکته  اخیرا  اگر  و  کند  اصالح 

بررسی شود.  قلبی توسط پزشک  نوارهای  باید 
باشد  داشته  همراه  دیابتیک،  بیمار  است  بهتر  هنگام ورزش   .8
و اطالعات بیماری و داروهای مصرفی خود را در جیب یا آویز 
به گردن نگه دارد تا اگر مشکلی پیش آمد اورژانس یا اطرافیان 

دهند.  انجام  درستی  تصمیم گیری  بتوانند 
9. بیمار باید هنگام ورزش مایعات به اندازه کافی مصرف کند. 
10. ورزش در هوای گرم مناسب نیست و بیمار باید مواد قندی 
مثل  قندخون  بروز عالئم کاهش  با  باشد و  شیرین همراه داشته 
در  شکالتی  تکلم،  اختالل  یا  هوشیاری  سطح  کاهش  یا  تعریق 

بگذارند. دهان 

و  است  دیابت  درمان  جدایی ناپذیر  جزو  آموزش 
در  چشمگیری  تاثیر  دیابت  شخصی  مدیریت  آموزش 
دارد  دیابت  عوارض  از  پیشگیری  و  قندخون  کنترل 
بلندمدت  تغییرات  به  صورتی  در  تنها  مساله  این  اما 
منجر می شود که براساس مدلی استاندارد طراحی شده 
باشد و تمامی جنبه های آموزش، شامل افزایش آگاهی، 
کسب مهارت های الزم، برنامه ریزی برای اجرای این 
میزان  ارزیابی  نهایت  در  و  برنامه  اجرای  مهارت ها، 
پیش  مشکالت  حل  برای  راه حل  ارائه  و  آن  موفقیت 
آمده را دربر بگیرد تا در نهایت موجب تغییر در رفتار 
بیمار شود. بدیهی است طراحی و اجرای برنامه آموزش 
خواهد  موفق تر  صورتی  در  دیابت  شخصی  مدیریت 
اخالقی و  بر اصول  منطبق  بومی سازی شده و  که  بود 
فرهنگی ملی و مبتنی بر داده های آماری متقن و درست 

باشد. منطقه ای  و  کشوری 
پیشینه تشکیل کالس های آموزشی دیابت در جهان به 
100 سال پیش برمی گردد و از دهه 80 میالدی سازمان 
جهانی بهداشت، فدراسیون بین المللی دیابت و جامعه 
اروپایی دیابت شرکت بیماران در این دوره ها را حداقل 
برنامه درمان  اولویت  در  15 ساعت در سال  به مدت 

خود قرار دادند. 
در کشور ما از حدود 26 سال پیش گروه ها و تشکل هایی 
اغلب مردم نهاد، در این راستا گام های مهمی برداشته اند 
ولی آنچه که مسلم است هنوز تا رسیدن به قله موفقیت 
تمام  روی  پیش  در  دشوار  بسیار  راهی  نهایی 
و  بیمار  از  اقتصاد،  و  سالمت  بخش  دست اندرکاران 
خانواده ی وی گرفته تا پزشک، داروخانه، نهادهای دولتی 

و خصوصی دخیل در این امر قرار دارد.

نگاه متخصص تغذیه
دکترمهرانزمانزاده،متخصصغدد
ومدیرعاملانجمندیابتمیگوید:

مدیریت شخصی دیابت را باید آموزش دید!
هفته

نکته 


