
ه انسولینگزینه هاي مطلوب غذایی براي کاهش مقاومت ب

در حالت مقاومت به انسولین مقدار انسولین تولید شده در بدن healthlineبه گزارش آوای سالمت به نقل از

ھا به انسولین است. مقاومت به طبیعی و حتی بیشتر از مقدار طبیعی است اما مشکل در پاسخ سلول 

شود ولی فرد می می٢انسولین معموال منجر به بروز دیابت تیپ 

اند با کاھش وزن، مدیریت رژیم غذایی و داشتن برنامه ورزشی تو

کند.٢مستمر اقدام به جلوگیری از ابتال به دیابت نوع 

  چرا کاھش وزن اھمیت دارد؟

چاق بودن یا اضافه وزن خطر ابتال به دیابت و عوارض مرتبط با آن را 

افزایش می دھد. با این حال از دست دادن تنھا چند پوند وزن می 

تواند مخاطرات جدی مرتبط با سالمت را کاھش دھد و به کنترل ھرچه بھتر قند خون کمک کند. مطالعات نشان 

  درصدی ابتال به دیابت در ارتباط است. ٥٠درصد وزن بدن با کاھش خطر ٧داده است که از دست دادن 

ین بود و در کنار ورزش از یک رژیم بھترین راه برای از دست دادن وزن ورزش منظم در روز است. اما باید واقع ب

  غذایی سالم پیروی کرد. 

  رژیم غذایی

برخی از مواد غذایی به از دست دادن وزن و مدیریت ھرچه بھتر قند خون کمک موثر می کنند. در اینجا این 

  گزینه ھای غذایی معرفی شده است:

آل برای تمام مردمی محسوب می سبزیجات کم کالری و کم کربوھیدرات ھستند و یک غذای ایدهسبزیجات:

شوند که به دنبال مدیریت قند خون ھستند. گزینه ھای سالم برای مدیریت قند خون عبارتند از گوجه فرنگی، 

اسفناج، سیب زمینی شیرین، خربزه، ذرت و کلم پیچ. در انتخاب نوع کنسرو شده سبزیجات باید نوع کم سدیم 

  آنھا را انتخاب کرد. 

ھایی که به آرامی قند خون را باال می برند از قبیل سیب، موز، انگور، آلو و ھلو مفید ھستند. از میوهمیوه ھا:

  نوشیدن بیش از حد آّب میوه باید پرھیز کرد چون به شدت قند خون را افزایش می دھد. 

م چربی آن و یا لبنیات عالوه بر این که کلسیم مورد نیاز برای استخوان ھا را فراھم می کند، نوع کلبنیات:

بدون چربی، می تواند برای مدیریت قند خون مفید باشد. به یاد داشته باشید که استفاده از شیر یا لبنیات 

پرچرب خود عاملی برای بدتر شدن مقاومت به انسولین است و آنھم به دلیل وجود چربی ھای اشباع. اگر 



برنج، شیر بادام، شیر سویای غنی شده و ... به جای عدم تحمل الکتوز را تجربه می کنید، می توانید از شیر 

  لبنیات استفاده کنید. 

غنی از ویتامین ھا، فیبر و مواد معدنی است و یک رژیم غذایی دیابت پسند محسوب می غالت سبوس دار:

ور جو، شود. سعی کنید در انتخاب غالت ھنگام خرید، نوع سبوس دار آنھا مانند آرد کامل گندم، بلغور ذرت، بلغ

  برنج قھوه ای و ... و یا طیف چاودار را انتخاب کنید.

آجیل، دانه ھا و مغزھا حاوی چربی ھای سالم، منیزیوم، پروتئین و فیبر است. آجیل و دانه ھا نیز از آجیل:

موجود در آنھا برای ٣کربوھیدرات کمی دارند و برای مدیریت قند خون مفید ھستند. اسیدھای چرب امگا 

قلب مفید است و بخصوص اسیدھای چرب موجود در دانه کتان و گردو. فقط باید آگاه باشید که نوع کم سالمت 

  سدیم و کم قند آجیل را انتخاب کنید. 

منبع خوبی از فیبر است که منجر به افزایش آھسته قند خون می شود و این یک مزیت دیگر برای افراد لوبیا:

  مبتال به مقاومت به انسولین است. 

  است که خطر ابتال به بیماری ھای قلبی و دیابت را کاھش می دھد. ٣حاوی اسیدھای چرب امگا ماھی: 

مبتالیان به مقاومت به انسولین باید به یاد داشته باشند که پیش از ھر گونه تغییر در رژیم غذایی و یا ورزش 

و ورزش بر حسب نیازھایشان در برای کاھش وزن، با متخصص تغذیه مشورت کنند تا یک منوی سالم رژیم 

  اختیار آنھا قرار گیرد.

  منبع: سایت وزارت بھداشت


