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 ... الرحمن الرحيمبسم ا

 هرم تغذیه براي بيماران دیابتی

 *برای تغذیه سالم همیشه این سه کلمه را به خاطر داشته باشید.

یعنی از مواد موجود در پایین هرم تغذیه ای باید بیشتتر استتفاده دتود. بنتابراین     ترتیب: 

ونی، میوه های پیچیده )نان، برنج، ماکارغذایی اصلی باید دامل کربوهیدرات سهم های 

 و سبزیجات( بادد و قندهای ساده و چربی ها در حداقل مقدار استفاده گردد.

و غتذاها متنتوع بادتد و     استفاده گردد مواد موجود در هرم تغذیه ای تنوع: یعنی از همه

 هیچ یک از طبقات هرم حذف نگردد.

ادتد. متً     باید با سن، درایط جسمی و فعالیت بدنی فرد متناسب ب تناسب: یعنی تغذیه

زنان باردار و دیرده، کودکان و نوجوانان، انرژی و پروتئین بیشتتری نیتاز دارنتد و مجتاز     

 هستند از گروه های مواد غذایی در تعداد سهم های بیشتری استفاده کنند.

 *کربوهیدرات ها:

 کربوهیدرات ها به دو دسته تقسیم می دوند:

 پیچیدهکربوهیدرات ساده و کربوهیدرات 

 هیدرات های سادهکربو-
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کربوهیدرات های ساده دامل قند، دکر و مواد غذایی حاوی آنها دک ت، دیرینی، ژله ، 

 نودابه، مربا، بستنی، آب میوه های صنعتی، کمپوت و ... می بادند.

امروزه کربوهیدرات های ساده را مهمترین و اصلی ترین عامل افزایش قنتد متی داننتد.    

 ایی در بیماران دیابتی محدود و حذف می دوند.بنابراین مصرف این موادغذ

 واحد( 11تا  7) پیچیدهگروه کربوهیدرات 

این گروه به کربوهیدرات های نشاسته ای معروف هستتند و دتامل نتان، بترنج، ستیب      

 زمینی، ماکارونی، جو و انواع دیگر غ ت را دامل می دود.

 هر واحد از این گروه:

برش به اندازه  4برش به اندازه کف دست و نان لواش ، تافتون، بربری( یک نان )سنگک

 عتدد بیستکویت ستبوا دار    3تا  2گرم(، برنج و ماکارونی پخته نصف لیوان و  32کف دست )

 واحد 11تا  7مقدار توصیه دده: 

 واحد( 5تا  3*سبزیجات )

مصرف سبزیجات باعث رساندن ویتامین ها، مواد معدنی و فیبر به بدن می دود. ستعی  

د هر روز سبزی خام یا پخته استفاده نمائیتد. عتادت دادن کودکتان و نوجوانتان بته      کنی

 استفاده از این گروه از مواد غذایی کمک بزرگی برای کیفیت ردد خواهد بود.

 هر واحد سبزیجات برابر است با:
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 یک لیوان سبزیجات خام

 لیوان سبزیجات پخته مانند لوبیا سبز، کدو سبز و ... میک دو

 ات نشاسته ایسبزیج

 این سبزیجات دامل کدو حلوایی، سیب زمینی، باق  سبز و ... می بادند.

 مصرف یک واحد از آنها برابر با مصرف یک واحد کربوهیدرات می بادد.

 بنابراین با مصرف هر واحد از آنها باید یک واحد از نان و غ ت خود کم نمائید.

 واحد( 4-2*گروه میوه جات )

جملته ویتتامین    این گروه در دادتن مقدار زیادی ریزمغذی های مهم از ارزش تغذیه ای

است و نیز یکی از منابع اصلی تامین فیبر موردنیاز بتدن هستتند. بتا    ث، کاروتن، فوالت 

 مصرف میوه می توان انرژی، ویتامین، مواد معدنی را نیز به بدن رساند.

 هر واحد از این گروه:

 صف لیوان میوه تازهیک عدد میوه تازه متوسط یا ن

 یک چهارم لیوان آب میوه یا میوه خشک نظیر انواع برگه 

خرما، انجیر، انگور، خربزه، خرمالو، موز ... در روزهتایی کته قنتد     بعضی از میوه ها مانند

 باالیی دارید مصرف نکنید.
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به خاطر دادته بادید که زیاده روی در مصرف میوه جات نیتز، در کنتترق قنتد خونتتان     

 ت ق ایجاد می کند.اخ

به جای آب میوه، خود میوه را میل نمایید و برای پیش گیری از یبوست تا حد امکتان از  

 میوه خام با پوست استفاده کنید.

 

 واحد( 3-2*گروه شیر و لبنیات )

 .در این گروه دیر، پنیر، دوغ، ماست، کشک و دیر سویا غنی دده با کلسیم قرار می گیرند

 ه در این گروه قرار نمی گیرند.توجه: کره و خام

هر واحد از این گروه دامل یک لیوان دیر کم چرب، دو سوم لیوان ماست کم چرب، دو 

 گرم پنیر کم چرب است. 32لیوان دوغ کم نمک و 

دریافت کلسیم و پروتئین و مواد معدنی بترای بتدن    استفاده از لبنیات سبب تولید انرژی،

و نیز ویتامین آ در  2و ویتامین ب  12ر روی، ویتامین ب تان می دود. ع وه بر آن مقدا

 .این گروه زیاد است. هر روز هم از دیر و هم از ماست کم چربی یا بدون چربی استفاده نمائید

 واحد( 2-3*گوشت و جانشین های آن )

 گودت، تخم مرغ، پنیر، سویا در این گروه قرار می گیرند.

 این گروه استفاده کنید.سعی کنید در طوق روز سه واحد از 
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 هر واحد از این گروه برابر است با:

 گرم گودت یا مرغ یا ماهی پخته دده 32

 یک عدد تخم مرغ

 گرم( 32یک قوطی کبریت پنیر )

 یک دوم لیوان سویا

این گروه سردار از مواد مغذی است و مصرف روزانه آن به خصوص برای زنان اهمیتت  

 زیادی دارد.

مانند سوسیس، کالباا، همبرگر را که دارای چربی زیادی هستند  مصرف فراورده هایی

 به حداقل برسانید.

مصرف گودت قرمز، دق، جگر، قلوه، مغز، کله پاچه و ... را محدود نمائید. گودت یا مرغ 

 یا ماهی را به جای سرخ کردن، به صورت آب پز، فرپز یا کباب پز میل نمایید.

 ( واحد7تا  5*چربی ها )

ا انرژی فراوانی در بدن تولید می کنند ولی مواد مغذی کمی به بدن می رسانند. چربی ه

 پس باید مصرف آنها را به حداقل برسانید.

 هر کدام یک واحد  یک قادق مرباخوری کره، روغن و سس مایونز

 هر کدام یک واحد     دو قادق غذاخوری خامه
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 هر کدام یک واحد      دو عدد مغز گردو

 هر کدام یک واحد    اخوری انواع آجیلیک قادق غذ

در برنامه غذایی روزانه تان به استفاده از چربی های غیر ادباع مًل روغن زیتون، کانوال، 

 روغن ماهی و مغزهای گیاهی توجه کنید.

 از سرخ کردن روغن های غیرادباع پرهیز کنید.

واحد  7تا  5کًر می توانید روغن ها انرژی دارند و دما حدا به یاد دادته بادید همه انواع

 از این گروه در طوق روز میل کنید.

روزانه از تمام گروه های مواد غذایی به مقدار گفته دده استفاده کنید تتا هتم از برنامته    

 .روزانه تان لذت بیشتری ببرید و هم احتیاجات بدن دما به همه انواع مواد مغذی برآورده گردد
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ر فهرست جانشینی مواد غذایی د

 دیابتی ها
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دما باید گروههای اصلی مواد غذایی را بشناسید ،مقدار مواد غتذایی راکته معتادق یتک     

 واحد از گروه است بشناسید.

تعیین کنید و برنامه وعده  تغذیه مقدار انرژی روزانه مورد نیاز خود را به کمک کاردناا 

 .های غذایی و میان وعده ها را برای هر روز مشخص کنید

 نشاسته فهرست

  موجود در این فهرست، حاوی ازغذاهای هریک

کتالری استت. فهرستت     32گترم چربتی و    2 -1 ،گرم پروتئین 3 ،گرم کربوهیدرات 15

   .نشاسته، دامل انواع نان، غ ت، سبزِیهای نشاسته ای و حبوبات می بادد

   انواع نان

 یک واحد نام

 سانتیمتر 12×  12یک برش  نان سنگک

 سانتیمتر  7 ×7یک برش نان بربری

 سانتیمتر  12×  12یک برش نان تافتون

 سانتیمتر 22×  22یک برش  نان لواش

 نصف نان همبرگری

 سانتیمتر 7یک برش به طوق  نان ساندویچی
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 سایر غالت

 یک واحد نام

 قادق غذاخوریپنج  برنج پخته

 قادق غذاخوریهشت  انواع ردته و ماکارونی

 خوریقادق غذاسه  آرد

 سبزیجات نشاسته اي

 یک واحد نام

 قادق غذاخوری = نصف لیوانهشت  باق سبز

 ادق غذاخوری = نصف لیوانهشت ق نخودسبز

 یک عدد متوسط ب ق

 (گرم 92یک عدد کوچک ) سیب زمینی

 یک لیوان کدو حلوایی

 حبوبات پخته 
 یک واحد نام

 قادق غذاخوری = نصف لیوانهشت   نخود

 قادق غذاخوری = نصف لیوان هشت  بیاانواع لو
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 قادق غذاخوری = نصف لیوانهشت  عدا

 قادق غذاخوری = نصف لیوان هشت  لپه

 گروه سبزي و گروه ميوه

 2گرم کربوهیدرات،  5فهرست سبزی: هر یک از غذاهای موجود در این فهرست، حاوی 

  .کالری است 25گرم پروتئین و 

 میک جانشين سبزي خا

چه، پیازچه، جوانه لوبیا، خیار، فلفل سبز، سبزیهای ساالد )کاهو ،گل کلم، گوجه پیاز، ترب

 ( مساوی یک لیوان است.فرنگی و هویج

 یک جانشين سبزي پخته
فرنگی، چغندر، دلغم، فلفل سبز، قتار،، کدوستبز، کلتم، لوبیاستبز،     اسفناج، بادمجان، تره

  مساوی با نصف لیوان است. مارچوبه، نخود سبز، هویج

گرم کربوهیدرات و  15هر یک از غذاهای موجود در این فهرست، حاوی فهرست میوه : 

 .کالری است 22

   ميوه تازه
 یک واحد نام میوه

یوانسه چهارم ل آلبالو  
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(آلو )بزرگ گرم 142عدد )دو  (   

 نصف میوه انار

 نصف لیوان آناناا کنسرو

(انجیر خام )متوسط گرم 122عدد )دو  (   

وچکانگور ک گرم 92عدد )هفده  (   

گرم 132عدد )یک  ( پرتقاق متوسط  

لیوانیک  تمشک  

لیوانیک  توت فرنگی  

گرم 322یک قا، =  خربزه دیرین  

عددیک  خرمالو کوچک  

(گرم 125عدد )چهار  زردآلو  

گرم 122عدد )یک  ( سیب کوچک  

عددیک  دلیل کوچک  

گرم 322یک قا، =  طالبی کوچک  

(گرم 122یک عدد ) کیوی  

طگریپ فروت متوس (گرم 322نصف میوه )   

(گرم 122نصف میوه ) گ بی بزرگ  

گرم 34عدد )دوازده  ( گی ا  

گرم 122عدد )یک  ( موز کوچک  

گرم 242عدد )دو  ( نارنگی کوچک  

گرم 132عدد )یک  ( هلو متوسط  
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گرم 422یک قا، =  هندوانه  

 

 

 هاي خشک ميوه
 واحد نام

یرغانآلوچه، آلو ب عددسه    

نصفه کوچکهشت  برگه زردآلو  

عددسه  خرما  

گرم 22برش )یک   ( لوادک  

 آب ميوه
 واحد نام

 لیوانیک سوم  آب آلو

 لیوانیک دوم  آب آناناا

 لیوانیک سوم  آب انگور

 لیوانیک دوم  آب پرتقاق

 لیوانیک دوم  آب سیب

 لیوانیک دوم  آب گریپ فروت
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 تگروه شير و گروه گوش

 2 تتوان با توجه به میزان کالری مورد نیاز دخص می :های آنگروه شیر و فراورده

 هتای آن در روز استتفاده نمتود. یتک واحتد دتیر و      واحد از گروه دیر و فتراورده  3 الی

 .باددهای آن معادق مقادیر زیر میفرآورده

     دو لیوان دوغ ،یک لیوان دیر یا ماست

  های آنگودت و جانشین

واحد از گروه گودتت در روز   3 الی 2 توانتوجه به میزان کالری مورد نیاز دخص میبا 

   :بادداستفاده نمود. یک واحد گودت معادق مقادیر زیر می

 واحد نام

 گرمسی  ددهگودت یا مرغ یا ماهی پخته

 یک عدد مرغتخم

 (گرم 32)  یک قوطی کبریت پنیر

 نصف لیوان سویا

 و قادق غذاخورید زمینیکره بادام

   چربی ها و شيرینی ها

 واحد نام

 یک قادق مرباخوری روغن، کره، سس مایونز
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 (گرم 15یک قادق غذاخوری) ایپنیر خامه

 دو قادق غذاخوری خامه

برای هر گروه واحدی پیشنهاد دده که یک حداکًر و یک حداقل دارد. مقادیر مورد نیاز 
ه با توجه به وضیت س مت، نتوع، مقتدار و زمتان    برای هر فرد خاص را کاردناا تغذی

 .داروهای مصرفی و دیوه زندگی او در برنامه روزانه تنظیم می کند
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 ای در دیابت :های تغذیهنکته

یک رژیتم غتذایی مناستب بترای دیابتت استتفاده از غتذاهای ستالم  و پرهیتز          

 نمک است.از غذاهای خیلی دیرین ، غذاهای پرچرب یا پر

بایتتد دارای مقتتادیر متعتتادق و متنتتوع از متتواد غتتذایی در تمتتام      ایتتن رژیتتم 

هتتا و نیتتز لبنیتتات، گودتتتجتتات، غتتذایی اعتتم از غتت ت و ستتبزیجات ، میتتوه هتتای گتتروه

 های سالم بادد.چربی

دار متواد غتذایی را در   انتد بایتد اقت م فیبتر    افرادی کته مبتت  بته دیابتت دتده     

جتات و  ستوبس دار، ستبزیجات و میتوه    رژیم خود بیشتر جتایگزین کننتد ماننتد غت ت    

 های ساده حداقل برسانند.های ادباع و کربوهیدراتاستفاده از چربی

اند کته افتراد مبتت  بته دیابتت بتا استتفاده از غتذاهای         تحقیقات مشخص کرده

دارای نمایتته گلستتیمی پتتایین ) غتتذاهای حتتاوی فیبتتر و ستتبوا( و نیتتز تقستتیم دوز   

 د قند خون بعد از غذا را کاهش دهند.کربوهیدرات مصرفی می توانن

دار، ستتبزیجات و غتتذاهای بتتا نمایتته گ یستتمی پتتایین همتتان غتت ت ستتبوا 

اند که به علت دادتن فیبر فتروان، قنتد موجتود در ایتن غتذاها بته آهستتگی        جاتمیوه

 گیرد. جذب و مورد استفاده بدن قرار می

بتته کنتتترق قنتتد ای و کمتتک قتتدم اوق در کنتتترق دیابتتت، تغییتتر روش تغذیتته 

ی نرمتتاق از طریتتق رعایتتت رژیتتم غتتذایی ستتالم استتت. بنتتابراین   ختتون در محتتدوده
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های غذایی و میزان و تأثیر هتر کتدام بتر قنتد ختون بترای افتراد دیتابتی         دانستن گروه

 الزم است.

در دیابتتت فقتتط نتتوع و مقتتدار کربوهیتتدرات  مصتترفی مهتتم نیستتت و زمتتان   

دی دارد. بنتتابراین منتتابع کربوهیتتدرات  ختتوردن کربوهیتتدرات هتتا نیتتز اهمیتتت زیتتا   

 3مصتترفی بایتتد توستتط کاردتتناا تغذیتته و در زمتتان هتتای متنتتاوب یعنتتی حتتداقل   

میتان وعتده بترای بیمتار تقستیم گتردد، تتا رونتد کنتترق قنتد ختون             3وعده اصتلی و 

آسان تر گردد.اما گاهی اتفتا  متی افتتد کته علتی رغتم تنظتیم میتزان کربوهیتدرات          

-تغذیه، سطح قند ختون بتاز هتم بتاالتر از حتد طبیعتی متی       مصرفی توسط کازدناا 

ماند. در این موارد نباید کربوهیتدرات را از برنامته غتذایی  حتذف کترد. در ایتن متوارد        

 .از انسولین برای تنظیم برنامه غذایی فرد استاستفادهدر روند درمان دیابت، نیاز به

و دستته زود جتذب،   کربوهیدرات ها نیز بتا توجته بته ستاختمان مولکتولی بته د      

بندی می دوند. صتحیح تتر ایتن استت کته بجتای صتحبت کتردن         و دیر جذب تقسیم

در مورد مقدار قند  در مواد غتذایی از سترعت جتذب غتذا هتا و عتواملی کته بتر روی         

 آن موثر است استفاده بشود.

 

 عواملی که به سرعت قند خون را باال می برند :

متی دتود کته قنتد آن آستان تتر و        حرارت دادن نشاستته باعتث   حرارت دادن: .1

سریع تر هضم گردد. غذاهای آمتاده کته اغلتب بترای تهیته آنهتا در کارخانجتات        
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از حرارت بتاال تتری استتفاده متی دتود ) مًتل غتذاهای آمتاده بترای بچته هتا(            

 سریعتر از غذاهای خانگی قند خون را باال می برند.

نج ستبوا دار ،  بترنج بتدون ستبوا ستریعتر از بتر      نحوه اماده سازی غذذا:  .2

پوره سیب زمینتی ستریعتر از ختود ستیب زمینتی و هتویج رنتده دتده ستریعتر از          

 هویج قطعه قطعه ددهقند خون را باال می برد.

آدتامیدن همتراه بتا غتذا باعتث متی دتود، تخلیته         آشامیدن همراه بذا غذذا:    .3

معده سریع تر انجام دتود بنتابراین بهتتر استت در طتوق مصترف غتذا  فقتط بته          

 لیوان نودیدنی استفاده گردد. مقدار یک

 استفاده از دکر همراه با غذا باعث افزایش قند خون می دود. مقدار گلوکز: .4

 دود.جریان خون میجذب گلوکز بهنمک در غذا باعث افزایش مقدار نمک: .5

 

 عواملی که باعث آهسته تر شدن افزایش قند خون می شوند:

یی باعتث متی دتود کته معتده      انتدازه هتای بزرگتتر متواد غتذا      اندازه غذذاها:  .1

آهسته تر تخلیته دتود. همتان طتور کته متی دانیتد هتر چیتزی کته باعتث کنتد             

 ددن سرعت تخلیه معده دود،قند خون را هم آهسته تر باال خواهد برد.

: هرچه فیبتر غتذا بیشتتر بادتد، )متً   در چتاو دار(قنتد ختون         فیبر مواد غذایی .2

تتر دتدن سترعت تخلیته معتده       آهسته تر باال می رود.علت این موضتوع آهستته  

 و اتصاق گلوکز به فیبر مادر روده است.
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: نختود لوبیتا و عتدا حتتی بعتد از پختته دتدن ستاختمان         ساختمان سلولی .3

سلولی خود را حفظ می کننتد. میتوه کتاق هتم قنتد ختون را آهستته تتر از میتوه          

 پوست کنده یا آبمیوه باال می برد.

جات آهستتته تتتر از نشاستتته نشاستتته موجتتود در ستتبزی سذذاختمان نشاسذذته: .4

موجود در نان تجزیه می دتود. ستیب زمینتی پختته یتا پتوره دتده قنتد ختون را          

سریعتر بتاال متی بترد در حتالی کته در بترنج و ماکتارونی ایتن رونتد آهستته تتر            

است. در انتخاب وعتده هتای غتذایی دقتت دتود کته میتان وعتده هتای حتاوی           

ربیتوق بتتا ستتوکروز) قنتتد  گتترم کربوهیتتدرات بادتتد. فروکتتتور و ستتو   42تتتا 22

معمولی( تفاوتی ندارد. سعی کنید از مصترف بیستکویت هتا هتم بته علتت چربتی        

 زیادی که دارند، پرهیز کنید.

گتترم کربوهیتتدرات مجتتاز استتت. فیبتتر زیتتاد   22تتتا  52در غتتذاهای اصتتلی نیتتز  .5

الزمه غذای اصتلی استت. رژیتم یتک فترد دیتابتی بایتد غنتی از فیبتر ولتی کتم            

نطور که رژیم غذایی هتر فتردی چته دیتابتی و غیتر دیتابتی نیتز        چربی بادد) هما

 باید اینگونه بادد.
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 دیابت و کلیه
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 بسم ا... الرحمن الرحيم

 آنچه كه باید در مورد عوامل ایجاد كننده نفروپاتی دیابتی

 )درگيري كليه ها در دیابت( بدانيم!

 کلیه:

 ا قرار دارند.کلیه ها دو عضو لوبیائی هستند که در ناحیه پهلوه

 عملکرد کلیه:

 کنترق مواد معدنی موجود در بدن 

 دفع سموم و مواد زاید از خون 

 کمک به تنظیم فشار خون 

 کمک به خون سازی 

 چگونه دیابت منجر به بروز مشکالت کلیوی می شود؟

در داخل کلیه ها رگهای خونی کوچکی وجود دارند که حاوی سوراخ های ریزی هستتند  

از داخل این رگها مواد زائد خون از طریق سوراخ های موجود در دیواره  هنگام عبور خون

رگ وارد لوله های کلیوی و پس از طی مراحلی ادرار تشکیل می دود و از طریق مًانته  

 از بدن دفع می دوند.

 در دیابت، عرو  خونی کوچک آسیب می بینند. وقتتی عترو  ختونی کلیته هتا آستیب      

توانند خونتان را به خوبی تصفیه کنند، در نتیجه بیشتتر از   می بینند کلیه های دما نمی 
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آنچه که باید، آب و نمک در بدنتان جمع می دود و باعث افزایش وزن و تورم قوزک پا 

می دود و ممکن است پروتئین در ادرارتان ظاهر دود. دیابت همچنین ممکن است بته  

نه بشود. عث ادکاق در تخلیه مًاسیستم عصبی بدنتان آسیب برساند. این امر می تواند با

انه می تواند به کلیه ها پتس زده و بته آنهتا آستیب برستاند.      فشار حاصل از پر بودن مً

همچنین اگر ادرار به مدت طوالنی در مًانه بماند می تواند باعث ایجتاد عفونتت بشتود،    

 چون باکتریها در ادراری که حاوی مقدار زیادی قند است به سرعت ردد می کنند.

با تشخیص زود هنگام درگیری کلیه ها، می توان با درمان ها مختلذ  از  

 بدتر شدن آن جلوگیری کرد.

اولین مرحله اخت ق کلیوی دیابت، دفع نوعی پروتئین در ادرار به نام آلبومین است. ابتدا 

مقدا آن کم است و اگر زود تشخیص داده دود با درمان های مختلف می توان از بتدتر  

جلوگیری کرد ولی اگر زود تشخیص داده نشتود مقتدار دفتع پتروتئین در ادرار      ددن آن

 .افزایش پیدا می کند و به دنباق آن کلیه ها نارسا دده و عملکرد خود را از دست می دهند

 چه کسانی بیشتر در معرض خطر ابتال به نفروپاتی دیابتی هستند؟

 دارند. کسانی که کنترق خوبی بر روی قند و فشارخون خود ن

 کسانی که سیگار می کشند.

 مستعد ابت  به نفروپاتی دیابتی هستند. IIبیشتر از نوع  Iافراد مبت  به دیابت نوع 

 هر چه تعداد سالهای ابت  به دیابت بیشتر بادد احتماق نفروپاتی دیابتی نیز بیشتر است.
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تی را افزایش می دهد. وجود رتینوپاتی دیابتی)آسیب دبکیه چشم( احتماق ابت  به نفروپا

 .به طوری که اکًریت افرادی که رتینوپاتی دارند به طور همزمان دچار نفروپاتی هم هستند

 چگونه از ایجاد یا پیش رفت بیماری کلیه پیشگیری کنیم؟

 کنترل قندخون-1

نگه دادتن قند خون در محدوده طبیعی مهمترین نکته در پیشگیری یا به تاخیر انداختن 

ستاعت پتس از    2و قنتد   mg 122بروز عوارض کلیوی است. قند خون نادتتا کمتتر از   

که وضعیت قنتد ختون دتما را در     HbA1cهمچنین داخص  mg122صبحانه کمتر از 

 ادد.ب %7سه ماه گذدته نشان می دهد باید کمتر از 

 خونفشارکنترل -2

می بادد. اگر مبت  بته فشتارخون    32/132کمتر از  فشارخون مطلوب یک بیمار دیابتی

 باال هستید با رعایت نکات زیر می توانید آن را به حد طبیعی برسانید.

 استفاده از مقادیر کم نمک در هنگام طبخ غذا

 حذف نمک سفره

 دی و ...پرهیز از مصرف غذاهای دور نظیر چیپس و تر

 مصرف غذاهای فیبردار
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با مصرف داروهای کاهنده فشارخون و کاهش مصرف نمک و کاهش وزن 

 می توانید فشارخون خود را در حد مطلوب نگه دارید.

 کاهش وزن-3

 کنترل عفونت ادراری-4

سوزش ادرار، تکرار ادرار، ادرار بدبو و تغییر در حجتم ادرار، درد پهلتو از ع ئتم عفونتت     

 ی می بادد.ادرار

 کاهش مصرف پروتئین ها-5

 .گودت قرمز، ماهی، پنیر و دیگر غذاهای پروتئینی را زیر نظر کاردناا تغذیه مصرف کنید

 ترک مصرف سیگار-6

 سیگار کشیدن باعث پیش رفت عوارض کلیوی دیابت می دود.

 داشتن فعالیت منظم ورزشی -7

 دقیقه، حداقل سه بار در هفته 32تا  22انجام فعالیت ورزدی منظم و مداوم به مدت 

 فعالیتهای بدنی و ورزش روزانه آثار مفید زیادی دارند که دامل:

 کمک به کنترق فشارخون

 کاهش قندخون
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 کاهش چربی خون

 کمک به بهبود وضعیت روحی
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 تشخیص نفروپاتی دیابتی:

یتین  پنج ساق بعد از تشخیص دیابتت، آزمتایش ادرار جهتت تع    1در بیماران دیابتی نوع 

وجود پروتئین داده می دود و بعدها در فواصل زمانی معین تکرار می دود. اما در بیماران 

 ، این آزمایش از بدو تشخیص بیماری انجام می دود.2دیابتی نوع 

 ع ئم و نشانه های نفروپاتی دیابتی:

 – افزایش فشارخون -تکرر ادرار -تورم قوزک پا یا تورم دور پلکهمراه با  افزایش وزن

 –خستتگی مفتر     -گرفتگی عض نی )بخصوص در سا  پا( –افزایش کراتینین خون 

 کم خونی و دفع پروتئین از ادرار–خارش 

 نارسایی پیشرفته کلیه در بیماران دیابتی چیست؟

د که کلیه های دما دیگر قادر نبادد به حفتظ  پیشرفته کلیه زمانی اتفا  می افت نارسایی

 یالیز یا پیوند موردنیتاز بادتد. ایتن وضتعیت زمتانی اتفتا        س متی دما کمک کنند و د

 درصد از کلیه دما کار می کند. 12می افتد که فقط 

 .افراد دیابتی با کنترق قندخون و فشارخون خود می توانند از بروز این عارضه جلوگیری نمایند
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 دیابت و مراقبت از پا
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 بسم ا... الرحمن الرحيم

 ادیابت و مراقبت از پ

یکی از خطرناکترین عوارض دیابت، ایجاد زخم مزمن در پا می بادد که نهایتا  می تواند 

 منجر به قطع عضو گردد.

درصتد از   5درصد بیماران مبت  به دیابت مشک ت پای دیابتی را تجربه می کنند و  25

 آنان، انگشت و یا قسمتی از پای خود را به علت زخم پای دیابتی از دست می دهند.

با دناخت علل ایجاد زخمها و رعایت دستتورات ستاده متی تتوان از بستتری دتدن در       

 بیمارستانها و قطع عضو به راحتی جلوگیری کرد.

 برای پیشگیری از ابتال به عوارض پا رعایت چه نکاتی ضروری است؟

 مراقبت از پاها:

 قت کنید.روزانه پاهای خود را معاینه کنید و به محلهای قرمزی و تاوق و تورم د 

  کنید که آیا حس گرمی و سردی پاها کم دده یا نهتوجه 

 ی پا را نمی توانید معاینه کنید از یک آینه استفاده کنید و یا از فرد ااگر تمام قسمته

 دیگری بخواهید این کار را برای دما انجام دهد.

 .باید پاها هر روز با آب ولرم و صابون دستشو و سپس خشک دود 
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 لولهای ضد میخچه استفاده نکنید.از چسبها و مح 

   با توجه به اینکه ممکن است حس گرما در پا اخت ق دادته بادد و حتی دستها نیتز

دچار اخت ق حسی بادند بهتر است قبل از دستشو دمای آب توستط آرنتج کنتترق    

 دود تا از بروز سوختگی پیشگیری دود.

 ب دستشو دهیتد. بته نحتوی کته     توجه کنید بعد از دستشو یا با صابون، آنها را با آ

 صابون کام   پاک دده و بر روی پوست باقی نماند. 

   پاها را با یک حوله کام   خشک کنید به الی انگشتان دقت کنید که کام   خشتک

 .دده بادند باقی ماندن رطوبت خود باعث ایجاد خشکی و ترک بردادتن پوست می دود

 ن حوله بر روی پوست خودداری کنید.حوله را بر روی پا فشار دهید از مالید 

بعد از خشک کردن پاها حتما  آنها را با ماده مناسب مًل وازلین طبی، چرب نمایید تتا از  

 خشکی و ترک پا جلوگیری دود و به گردش خون پا کمک کند.

قسمتهای برجسته و استخوانی را به دقت ماساژ داده و ورزدتهای مناستب پاهتا جهتت     

 پا را انجام دهید.برقراری گردش خون 

 هنگام نشستن پاها را روی هم قرار ندهید.

 هیچگاه با پای برهنه در منزق راه نروید.
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 حتما  از دمپایی روفردی استفاده کنید تا از خرادیدگی و زخم پا جلوگیری دود.

 مراقبت از ناخن ها:

گردنتد،  مراقبت از ناخنها بسیار مهم است ناخنهای نامناسب متی تواننتد منشتا عفونتت     

 بیماریهای ناخن باید به طور جدی درمان دوند. 

 رعایت نکات زیر در مبتالیان به دیابت توصیه می گردد:

 .ناخن ها هفته ای یکبار زمانی که دستشوی پاهایتان تمام دده کوتاه کنید 

    اگر نمی توانید ناخن هایتان را کوتاه کنید از فرد دیگری که در این زمینته آمتوزش

 گیرید.دیده کمک ب

 ی از انگشتان بیترون بادتد تتا    رت افقی چیده دود و لبه آنها اندکناخنهای پا به صو

 ناخن داخل گودت فرد نرود و از ایجاد عفونت در کناره ناخن جلوگیری دود.

 برای چیدن ناخن از ناخنگیر استفاده کنید و پس از کوتاه کردن ناخن آنها را سوهان بزنید. 

 میلی متر باقی بماند. 2-3ه نگیرید و بگذارید تا از هرگز ناخن انگشتان پا ر 

 پس از هر بار کوتاه کردن ناخن ها و استفاده از ناخنگیر حتما  پاهایتان را با آب گرم بشویید. 

 جوراب:
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  از جوراب نرم و ضخیم استفاده کنید یا دو جوراب نازک هنگام پیاده روی بهتر است

ود عر  پا گرفته دود و ساییدگی پوست نخی روی هم بپودید این امر باعث می د

 پا در کفش کمتر دود.

  ا پشتمی استتفاده کنیتد و موقتع پودتیدن جتوراب       سعی کنید از جورابهای نخی یت 

 لبه های جوراب چین خوردگی ندادته بادد.

     جورابهایی را انتخاب کنید که دوخت قسمت جلوی آن در قستمت جلتوی جتوراب

شتان پا قرار گیرد. همچنین قستمت فوقتانی آن   نبادد بلکه خط دوخت باید زیر انگ

 فشار زیادی به سا  پا وارد نسازد.

    محلهای دوخت داخل جوراب را بررسی کنید نخهای اضافی را بگیریتد، برجستتگی

 داخل جوراب می تواند باعث ایجاد زخم پا گردد.

 .جورابهای سوراخ دار نپودید 

 .هرگز کفش بدون جوراب نپودید 

 رابهای خود را بشویید.حداقل هر روز جو 

 .هرگز جورابهای کش دار و بند دار سفت نپودید 

 ممکن است مختل بادد در روزهای سرد از  با توجه به اینکه حس گرما و سرمای پا

 جورابهای گرم استفاده کنید و اگر جورابها خیس دوند فورا  آنها را تعویض کنید.
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 کفش مناسب:

 توجه به خطر فرورفتن خار یا اجسام خارجی به پا  هرگز در حیا  پابرهنه راه نروید با

 از دمپایی جلوبسته استفاده کنید.

 کفش را هنگام عصر یا دب بخرید زیرا در این زمان پاها به حداکًر اندازه خود می رسند. 

  توجه به اینکه ممکن است اندازه پاها متفاوت بادد کفشی را انتخاب کنید که برای

 پای بزرگتر مناسب است.

 و ایستاده نیز امتحان کنیدنشستهبا آن راه بروید و آنرا در حالتچند قدمقبل از خرید کفش. 

 .کفشی تهیه کنید که تهویه مناسبی دادته بادد، کفش چرمی بهترین گزینه است 

  کفش نو را قبل از استفاده طوالنی مدت در منزق آن را بپودید و راه بروید و به طور

 فاده دده آن را تعویض کنید تا جا باز کند.متناوب با کفشهای است

  کفشی را انتخاب کنید که با قوزک پایتان در تماا نبادد و از پودیدن کفش جلوباز

 پرهیز کنید.

  سانتی متر، پادنه دادته بادد. کفشتی کته    2-3کفشی را انتخاب کنید که درحدود

 .پادنه اش خیلی بلند و یا کام   تخت بادد گزینه مناسبی نیست

 .هرگز کفش تنگ نپودید 
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 ارگی کف و نقا  زبر و خشن و ناصافدرون کفشها را از نظر وجود اجسام خارجی، پ 

 بررسی کنید.

  در صورت وجود هر گونه بددکلی در پاها مًل کف پای صاف، انگشت چکشی، پینه

 پشت پا و .. بهتر است با نظر پزدک از کفش طبی یا مخصوص استفاده کنید.

 شهای جلوباز، صتندق، کفشتهای دارای تستمه هتای بتین انگشتتی       از پودیدن کف

 خودداری کنید.

 .بهتر است که کفش بند دار بادد تا بتوان اندازه آن را تنظیم کنرد 

  .بدون اجازه پزدک از کفی استفاده نکنید 
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 ورزش و دیابت
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 بسم ا... الرحمن الرحيم

 

 ورزش و دیابت

ری تعادق بین فعالیتت بتدنی، داروهتا و مصترف متواد      یک فرد دیابتی، می تواند با برقرا

 .غذایی روزانه خود، نه تنها از افزایش قند خون جلوگیری نموده، بلکه مانع از افت آن نیز گردد

 تاثير ورزش بر دیابت

 ورزش حساسیت بدن به انسولین را افزایش داده و باعث تنظیم قند خون می دود.

 خون موثر است.همچنین ورزش نمودن در تنظیم فشار

 ورزش کردن با کاهش توده چربی بدن به کاهش وزن کمک می نماید.

 ورزش باعث افزایش انرژی و کاهش استرا می دود.

 زمان مناسب براي ورزش كردن

همیشه از پزدکتان درباره زمان ورزش سواق کنید. پزدک بر اساا برنامه رژیم غتذائی  

 را مشخص می نماید.و داروهای مصرفی دما، بهترین زمان ورزش 

ساعت پس از مصرف غذا، مناسب تترین زمتان بترای ورزش     3تا  1برای افراد دیابتی، 

 کردن است.

 کنترق قند با دستگاه گلوکومتر، قبل، حین و پس از ورزش الزم است.
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 252که انسولین تزریق می کنند، وقتی قند خون باالی  2و دیابت نوع  1در دیابت نوع 

 ورزش کردن در این زمان باعث افزایش قند خون می دود.میلی گرم بادد، 

 آیا هر نوع ورزشی می توان انجام داد؟

ورزش هائی که باعث باال رفتن فشار در مویرگ های دبکیه چشم می دود ماننتد بلنتد   

 کردن وزنه سنگین، ممکن است مشک ت چشمی دما را افزایش دهد.

ه روی طوالنی، ممکتن استت باعتث آستیب     اگر دچار اخت ق حسی در پاها هستید، پیاد

 رساندن به پاها گردد.

 مراقبت از پاها هنگام ورزش

هنگام ورزش، کفش راحت بپودید، بطوری که کل پاها را بپوداند و از جتوراب ضتخیم   

 نخی استفاده نمائید که عر  پاها را جذب و پاها را محافظت نماید.

 زخم، تورم بررسی نمائید.تاوق، بعد از ورزش، پاهای خود را از نظر بریدگی، 

 افت قند خون می شود؟ آیا ورزش باعث

 .در بیماران دیابتی که انسولین تزریق می کنند، فعالیت بدنی باعث افت قند خون می دود

 12التی   2افت قند خون ممکن است حین ورزش و یا ب فاصله بعد از ورزش یتا حتتی   

 جاد دود.ساعت بعد از ورزش )افت قندخون تاخیری( ای

ساعت، انسولین دفاف )رگوالر( صبح و برای ورزش  1برای ورزش صبحگاهی بیشتر از 

 .ک کاهش داده دوددیری )ان پی ا،( صبح، با نظر پزد ساعت، انسولین 1عصر بیشتر از 
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 همچنین در مورد کم کردن دارو از پزدک خانواده خود سواق نمائید.

 است، ورزش نکنید.  هرگز زمانی که قند خون دما خیلی پایین

اگر بیشتر از یک ساعت ورزش می کنید در فواصل منظم، می بایست قنتدخون ختود را   

همیشه مقداری مواد قندی زودجذب و غذا همراه دادته بادید تتا در   اندازه گیری نمائید.

 صورت افت قندخون، میل نمائید.

 توجه:

تر می آورد، بنابراین بهترین زمتان ورزش،  خون باال را باالتر و قندخون پایین را پایینقندورزش 

 زمانی است که قندخون کنترق دده بادد.

قندخون افراد دیابتی که انسولین تزریق می کنند، در هنگام ورزش بایذد  

 میلی گرم باشد. 122-242بین 

بیماران دیابتی که مبت  به مشک ت قلبی، نارسائی کلیه، اخت الت چشمی می بادتند،  

های سبک توصیه می گردد. ددت ورزش، باید در حدی بادد که صتحبت   انجام ورزش

 کردن عادی، خیلی دچار مشکل نشود.

 حركات كششی:
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ثانیته بترای هتر حرکتت      32تتا   15روز در هفته و بین  3تا  2بیماران دیابتی می توانند 

 کششی وقت بگذارند.

 می بادد. حرکت 5تا  4نوع حرکات کششی برای اندام های فوقانی و تحتانی 

 تحركات معمول روزانه:

یض کانتاق  قدم زدن هنگام مکالمه تلفنی، بازی با بچه ها، بلند ددن از جای خود و تعو

ای استفاده از کنترق، باغبانی در باغچه کوچک، دستن اتومبیتل دخصتی   تلویزیونی بج

ا بجای بردن به کارواش، پارک کردن وسیله نقلیه در فاصله دورتتری از مرکتز خریتد بت    

 انگیزه پیاده روی اجباری، استفاده از پله بجای آسانسور و نظیر این قبیل فعالیتها ....

 تحرک داشتن در زندگی روزمره سبب می شود کالری بیشتری بسوزانید.

 ورزش هاي هوازي:

فعالیتهائی که توام با مصرف اکسیژن بادد مًتل دویتدن در مستافت طتوالنی، استکی،      

 دوچرخه سواری و ...

 زش هاي قدرتی:ور

 وزنه برداری، بلند کردن وزنه

البته این قبیل ورزش ها در افراد دیابتی با درگیری ددید عرو  چشم و یتا لیتزر تراپتی    

 اخیر توصیه نمی دود.
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 توجه:

کنیتد،   هرگز انسولین خود را در عضوی که بیش از اندازه در حین ورزش از آن استفاده متی 

تر از حد معموق صورت می گیرد. برای مًاق اگر در ورزدی سریعتزریق نکنید. زیرا جذب آن

 مًل فوتباق، بازو و ران را بیشتر می دهید، بهتر از تزریق را در ناحیه دکم انجام دهید.

 

آنچه یک بیمار دیابتی درباره 

 آزمایش و دارو باید بداند
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 نحوه مصرف داروهای پایین آورنده قند خون :

 نیم ساعت قبل از غذا مصرف نمایید. ستبهتر ا قرص گلی بن ک مید 

 .برای جلوگیری از مشک ت گواردی قرص متفورمین را وسط غذا میل نمایید 

 .قرص اکاربوز را همراه با اولین لقمه غذا میل نمایید 

  را یک ربع قبل از غذا میل نمایید.نورنورم(  –رپاگیلیناید )نیوبت قرص 

  مصرف آن با غذا ارتباطی ندارد. ید.میل نمایبا ناهار قرص پیوگلیتازون را 

  را نیم ساعت قبل از غذا میل نمایید. گلیکلیزایدقرص 

 گوالر ) آبکی ( و انسولین ان پی ا، ) دیری ( باید بیماران مصرف کننده انسولین ر

 دقیقه قبل از غذا تزریق نمایند. 22 -32انسولین را 

 یک ربع قبل یا ن انسولین را بیماران  مصرف کننده قلم انسولین نوومیکس باید ای

 همراه غذا تزریق کنند.

  نیازی به مصرف  النتوا( -گ رژین )سوالستار بیماران مصرف کننده انسولین

زمان تزریق این انسولین ارتباطی با  .یی بعد از تزریق انسولین ندارندغذاوعده 

 مصرف غذا ندارد.
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 :نحوه مصرف داروهای پایین آورنده چربی خون

o  ها مانند قرص فنوفیبرات و قرص جم فیبروزیل را نیم ساعت قبل غذا میل نماییدفیبرات. 

o زمان مصترفش بتا غتذا    و قرص سیمواستاتین واستاتین رقرص آتو استاتین ها مانند

 ارتباطی ندارد ولی قرص لوواستاتین بعد از غذا میل دود.

 

غذا راهنمای بیمار جهت اندازه گیری قند خون ناشتا و دو ساعت پس از

  ستاعت نادتتایی را    3جهت انجام آزمایش قند خون نادتا بیمار می بایست به مدت

 رعایت نماید . 

 . اگر دارویی در هنگام دب برای دما تجویز دده است حتما  آن را استفاده نمایید 

  پس از انجام خونگیری نادتا ، صبحانه معموق خود را طبق رواق همیشگی میل نمایید. 

 ست قبل یا پس از صرف صبحانه قرص یا انسولین مصترف نماییتد،   چنانچه می بای

 حتما   آن را استفاده نمایید .

     پس از اتمام صبحانه ساعت را به خاطر سپرده و درستت دو ستاعت پتس از آن در

 آزمایشگاه حضور یابید تا خونگیری مرحله دوم انجام گیرد .

   دخانیتات ختودداری    در طی مدت این دو ساعت از مصرف مواد غتذایی مختلتف و
 نموده و ضمن پرهیز از انجام فعالیت های بدنی ، استراحت نموده .
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 آزمایش قند خون نادتا و قند دوساعت پس از صبحانه را حتما در یک روز انجام دهید.

 نکات الزم برای دیابتی ها

 با نظر پزدک معاینه چشم پزدکی ساالنه 

 با نظر پزدک هر سه ساق وی قلبمعاینه قلبی و انجام نوار قلب ساالنه و أک 

 ویزیت دندان پزدک هر دش ماه یک بار 

 و تشخیص فاکتورهای خطر زخم پتا ستاالنه انجتام و ایتن     توسط پزدک  معاینه پا

 معاینات دامل مشاهده پا، ارزیابی نبض های پا ، تست کاهش حس پا می بادد . 

  معاینه و بررسی روزانه و مرتب پاها  توسط خود بیمار 

 زمایشات و مشاوره های الزم دوره ایآام انج  

  انجام آزمایشHbA1c  پتس از کنتترق    سه ماهه ( چهار بتار در ستاق   خون)قند

 مناسب هر دش ماه .

 ( انجام آزمایش چربی خون دامل کلستروقLDL-HDLو تری گلیسرید ساالنه) 

 انجام تست های تیروییدی و آزمایش سنجش عملکرد کبدی ساالنه 

 کرو آلبومین /کراتینین ادرار و کراتینین سرم ساالنهانجام تست می 

 دناخت دارو ها و میزان و زمان مصرف انها 

 آدنایی و دادتن دستگاه اندازه گیری قند خون و دستگاه فشار خون 

 دادتن تقویم مراجعه به پزدک 

 یاددادت سواالت و مشک ت و بیان انها در هر مراجعه 
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 ی ؛ انجام ورزش منظم و در حد تتوان ؛ دادتت   کنترق وزن ؛ افزایش فعالیت فیزیک

 رژیم غذایی سالم .

 .تمام موارد فو  طبق نظر پزدک قابل تغییر است 

 واکسیناسیون :

 Bواکسیناسیون هپاتیت  (1

 ماه 2واکسیناسیون آنفوالنزا هر ساله ،برای همه بیماران دیابتی با سن باالی  (2

 واکسن پنوموکوک (3

 ساق ، واکسیناسیون توصیه می دود و در  2ی در همه بیماران دیابتی با سن باال

ساق به باال در صورتی که تاکنون واکسن دریافت نکرده و یا از آخرین  25بیماران 

 ساق گذدته بادد ، واکسیناسیون انجام می دود. 5نوبت واکسیناسیون آنها بیش از 

نقص  ،کلیوی رم نفروتیک ، بیماران مزمنتکرار واکسیناسیون در بیماران مبت  به سند

 دود.سیستم ایمنی و موارد پیوند عضو، هر پنج ساق یکبار توصیه می

 خونآزمایش چربی اهنمای بیمار جهت ر

 ساعت نادتایی دارد.12-14حداقل نیاز به  و کلستروق آزمایش تری گلیسیرید  
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  ساعته 72آزمایش تری گلیسرید با رعایت رژیم غذایی بدون چربی

 انجام شود

 ر هنگام دب برای دما تجویز دده است حتما  آن را استفاده نمایید .اگر دارویی د 

 اهداف کنترل دیابت

 72-132 قند خون نادتا

 132کمتر از  قند خون دو ساعته

 %7کم تر از  (HbA1cقند خون سه ماهه)

 32/132کم تر از  فشار خون

 152کم تر از  تری گلیسرید

LDL ) 122کم تر از  )چربی بد 

HDL ربی خوب ()چ 
 در زنان52بیشتر از 

 در مردان42بیشتر از 
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