
 اند ها هم باور کرده تصور اشتباه که اغلب دیابتی ۶

 ۶ اند ها هم باور کرده تصور اشتباه که اغلب دیابتی 

 دستگاه تست قند خون دیابت 

بیماری دیابت ممکن است هر کسی را طعمه خود قرار دهد. به همین دلیل است که حتی اگر 

اقوام، دوستان یا همکارانتان کسانی را سراغ  خودتان مبتال به این بیماری نباشید، احتماالً در میان

 هایی بزنند. دارید که گرفتار این بیماری مزمن شده باشند و درباره آن حرف

این رقم به  ۰۲۶۲میلیون نفر دیابتی وجود دارد که تخمین زده شده تا سال  ۶۳۳در سراسر جهان 

نفر به دیابت مبتالیند که به طور  میلیون ۶/۵میلیون نفر برسد. فقط در افریقای جنوبی حدود  ۵۵۰

 کند. مداوم نیز تعدادشان رشدی چشمگیر پیدا می

گیر محسوب می شود، سوءتفاهم و برداشت اشتباه درباره  به رغم آن که بیماری دیابت تقریباً همه

آن نیز زیاد است. در این جا فهرستی از شش افسانه و عقیده رایج اما اشتباه درباره دیابت تهیه 

 تواند به گسترش آگاهی درباره دیابت کمک کند. ه که اطالع از آنها میشد

 شود روی در مصرف قند و شکر باعث بروز دیابت می زیاده-۱اشتباه 

این تصور غلط به دلیل ناآگاهی شکل گرفته است. در واقع سه نوع اصلی از بیماری دیابت وجود دارد 

دلیل کمکاری یا بدکاری کند بلکه به  وز نمیکه هیچ کدام آنها به دلیل مصرف زیاد قند بر

 شود. منجر به ایجاد دیابت می لوزالمعده )پانکراس(

بدن برای تولید انرژی به شکر و مواد قندی نیاز دارد که از جمله مواد غذایی طبیعی محسوب 

تامین ها، سبزیجات، غالت و نشاسته  های متفاوتی چون خود شکر و قند، میوه شوند و از راه می

دهد  ها قرار می شوند. لوزالمعده در بدن سالم با ترشح انسولین، قند )گلوکز( را در اختیار سلول می

شود،  تا بدن بتواند انرژی الزم را برای فعالیت به دست آورد اما وقتی کسی به دیابت مبتال می

به جای آن که درون سلول  کند و در نتیجه قند لوزالمعده تولید انسولین به اندازه کافی را متوقف می

 شود. کند و سبب افزایش قند خون می برود و به مصرف آن برسد به سمت خون حرکت می

تواند انسولین تولید و ترشح کند.  که پانکراس یا لوزالمعده نمی گیرد وقتی شکل می ۱دیابت نوع 

 کافی نیست. که مقدار انسولین تولیدی لوزالمعده به حد  دهد زمانی رخ می ۲دیابت نوع 

 دهد.  که در دوران حاملگی زنان رخ می سومین نوع هم دیابت بارداری است

شود و بیشتر کودکان و جوانان را تا قبل  باعث بروز آن می در اولی ژنتیک و نیز عوامل ناشناخته

 کند که باید برای بقیه عمر خود انسولین مصرف کنند.  سالگی درگیر می ۰۲از 

باعث  پرانرژی )نه فقط شکر، بل که غذاهای پرچرب و پرکالری( دومی خوردن غذاهای

 شود.  می ۰بروز اضافه وزن و افزایش احتمال دیابت نوع 



نیز ممکن است سبب ایجاد اختالل در کارکرد درست  تغییرات هورمونی دوران حاملگی

 های باردار را مبتال کند. لوزالمعده و تولید انسولین شود و خانم

 افراد مبتال به دیابت باید از رژیم غذایی خاصی پیروی کنند-۲اشتباه 

های  کنند که افراد دیابتی باید غذاهای خوشمزه را کنار بگذارند و از برنامه بسیاری از مردم تصور می

رژیم »ای در آنها وجود ندارد. هیچ چیز به نام  کننده پیروی کنند که هیچ شیرینی غذایی خسته

که به طور کلی آنها مجبور به پیروی از آن باشند وجود ندارد بجز « ران دیابتیغذایی خاص برای بیما

و توصیه شده به همه « رژیم غذایی سالم»همان دستور غذایی اساسی برای عموم که همان 

 شود: افراد غیر دیابتی است و شامل موارد زیر می

 *خوردن در حد تعادل

 آل و مناسب *نگه داشتن وزن خود در حد ایده

 روز *مصرف حداقل پنج وعده میوه و سبزیجات به میزان کافی در شبانه

 شده های تصفیه *اجتناب از مصرف زیاد قندها و کربوهیدارت

 های غذایی *مصرف مقادیر زیادی فیبر در وعده

 *کاهش دادن مصرف چربی

 *کاهش دادن میزان نمک مصرفی

 *نوشیدن آب به مقدار کافی

 *دوری از مصرف الکل

  

 اید نباید کربوهیدرات مصرف کنید اگر به دیابت مبتال شده-۳اشتباه 

شود دیگر باید از مصرف کربوهیدارت  کنند وقتی کسی به دیابت مبتال می بسیاری از مردم گمان می

هاست که در میان هم افراد مبتال به  اجتناب کند. این درست نیست. بحث درباره کربوهیدرات سال

افراد غیر دیابتی رواج پیدا کرده در حالی که کربوهیدرات دشمن بدن نیست و بیماری دیابت و هم 

 بدن برای کارکرد مناسب به آن نیاز دارد.

ها حکم سوخت را برای بدن دارند و بدون آنها انرژی اندکی برای فعالیت خواهید داشت.  کربوهیدرات

فارغ از این که اصوال به دیابت مبتال  دهند، آنها پایه و اساس هر نوع رژیم غذایی سالم را تشکیل می

 باشید یا نه.

اندازه و میزان مورد : ۰نوع کربوهیدرات مصرفی و : ۱گردد به  ها برمی با این حال، راز اصلی این توصیه

روی در خوردن کربوهیدرات باعث افزایش  مصرف آنها که برای دیابتی و غیر دیابتی مهم است. زیاده

 گذارند. تر هضم شوند نیز بر افزایش سطح قند خون بیشتر اثر می یعشود و هر چه سر وزن می



های ساده یا همان  اند: کربوهیدرات ها به دو دسته ساده و پیچیده تقسیم شده در واقع کربوهیدارت

شوند. اینها  های معمولی زمان هضم سریعی دارند و در نتیجه منبع انرژی سریع محسوب می قنده

مانند میوه، سبزیجات و محصوالت لبنی و نیز غذاهای بدون مواد مغذی مانند در مواد غذایی مغذی 

 شوند. شده و الکلی یافت می های شیرین ها و نوشابه شیرینی

ای و حبوب موجودند. این دسته از مواد غذایی  های پیچیده در غالت، سبزیجات نشاسته کربوهیدارت

ند و در زمانی خاص برای کمک به مدیریت شو های ب، فیبر و آهن محسوب می غنی از ویتامین

شوند. مزیت استفاده از فیبر در  نوسانات قند خون و حفظ پایداری انرژی بدن سوزانده می

توانند به کاهش کلسترول خون هم کمک کنند؛ بخصوص  های پیچیده این است که می کربوهیدرات

 چرب استفاده شود. هنگامی که از رژیم غذایی کم

های پیچیده اما تصفیه شده مصرف  دانند این است که وقتی کربوهیدرات دم نمیآنچه اغلب مر

های پیچیده و  کنند )یعنی آنها که فیبرشان کنار گذاشته شده است(، این کربوهیدرات می

کنند؛ یعنی بسرعت هضم و باعث افزایش  های ساده را بازی می شده، نقش کربوهیدرات تصفیه

آورند. انواع کیک، شیرینی، نان  نه را برای ابتال به دیابت فراهم میشوند و زمی سطح قند خون می

سفید، و آرد و برنج سفید از این دست هستند که متاسفانه در سبک غذایی غربی بسیار و بوفور، 

 معمول و متداول است.

 ها پرهیز کنید اید، باید از مصرف برخی میوه اگر به بیماری دیابت دچار شده-۴اشتباه 

« بد»ای خاص خودداری کنید. در واقع هیچ چیز به نام میوه  لیلی وجود ندارد که از خوردن میوههیچ د

رود که مواد مغذی و  وجود ندارد. میوه بخشی مهم از هر رژیم غذایی سالم و متعادل به شمار می

سرشار  ها گذارد. بسیاری از میوه اکسیدان قدرتمندی را برای حفظ سالمتی در اختیار بدن می آنتی

از فیبرند که نه تنها برای هضم غذا خوب و مناسبند بلکه به حفظ سطح قند خون در حالت باثبات هم 

های کاهش وزن بسیار  ها همچنین دارای کالری کمتری هستند که در برنامه کنند. میوه کمک می

 شوند. شده محسوب می کارآمد و توصیه

ها اثرات مختلفی هم بر میزان قند خون  مختلف میوه با این حال، مهم این است که درک کنید انواع

هایی که سریع  گیری کرد. میوه توان با شاخص قند خون اندازه گذارند. این اثر را می شما بر جا می

شوند که به عنوان مواد غذایی با شاخص قند  شوند انفجاری از انرژی را در بدن باعث می هضم می

هایی که آرامتر هضم  اند. برعکس آنها، آزادسازی انرژی در میوه شدهبندی  طبقهhigh-GI خون باال یا

گیرد و پایدارتر است. اینها در گروه مواد غذایی با شاخص قند خون  تر هم شکل می شوند، آرام می

 اند. بندی شده طبقهlow-GI کم یا

شناسایی کنید و  های هر دو گروه را اید تنها کافی است که میوه اگر مبتال به بیماری دیابت شده

 کنند. هنگام خوردنشان حواستان به تغییری باشد که در سطح قند خونتان ایجاد می



شده به بیماران دیابتی  یا کمتر همیشه انتخابی مطمئن و توصیه ۵۵هایی با شاخص قند خون  میوه

کنند.  محسوب می شوند که شامل کربوهیدرات هم هستند و به تنظیم سطح قند خون کمک می

ای دیده  فرنگی. همه انواع توت در دسته رخی از آنها عبارتند از: سیب، گالبی، پرتقال، هلو، آلو، توتب

خورید بسیار شیرین هم  هایی که می شود که شاخص قند خون کمی دارند؛ حتی اگر توت می

یرین را اند تا طعم ش وعده باشند. در واقع آنها جایگزین مناسبی برای شکالت و شیرینی و صرف میان

 هایتان احساس کنید. نیز زیر دندان

هایی با شاخص قند خون متوسط و رو به باال همچون موز،  توانید میوه با این حال، شما هنوز می

آناناس، هندوانه، خربزه شیرین هم بخورید به شرطی که برای جلوگیری از افزایش سطح قند، به 

 مقدار کافی ورزش کنید.

 شوند ق به بیماری دیابت مبتال میفقط افراد چا-۵اشتباه 

در حالی که « فقط افراد چاق در معرض خطر دیابت قرار دارند»کنند که  بسیاری از مرم گمان می

دهد. درست است که افزایش وزن و یا چاقی شما را بر  دیابت منحصراً افراد چاق را هدف قرار نمی

بسیاری از عوامل دیگر همچون سابقه خانوادگی دهد اما  قرار می ۰لبه نازک خطر ابتال به دیابت نوع 

 و نسبت فامیلی و همچنین سن نیز در این بیماری نقش دارند.

مبتال  ۰بسیار دیده شده که افرادی با وزن طبیعی و یا اضافه وزنی اندک هم به بیماری دیابت نوع 

دست دادن سریع وزن  در اغلب موارد، از ۱اند. از سویی، یکی از عالئم ابتال به دیابت نوع  شده

تواند در افراد مسن الغر هم بروز کند که پانکراس یا لوزالمعده آنها بدرستی کار  است. دیابت می

 کند. نمی

شود تشخیص ندادن بموقع و درست  یاد می« چربی دیابتی»ای  مشکلی که از آن با عنوان کلیشه

تشنگی بیش از حد، کاهش وزن سریع، عالئم دیابت است. این عالئم در دیابت نوع یک عبارتند از: 

 سوزن شدن در پاها. ادرار بیش از حد، خستگی، تاربینی، احساس سوزن

ای برای  توجهی به عالئم، بخصوص در کودکان و جوانترها، عالئم هشداردهنده گاهی در صورت بی

ش شدن وی به دهد و خطر به کما یا بیهو رود نیز رخ می اولین بار که قند خون فرد بسیار باال می

هایی به آن پی برد: تنفس  توان از چنین نشانه می  دلیل دیابت نیز وجود دارد که در این صورت،

سریع و عمیق، خشکی پوست و دهان، برافروخته شدن چهره، بوی نامطبوع در نفس، تهوع و یا 

ده.البته به غیر از استفراغ )بویژه به دلیل ناتوانی در نگه داشتن مایعات( و احساس درد در ناحیه مع

 عوامل ژنتیک، دالیل ابتال به دیابت نوع یک هنوز ناشناخته است.

در افراد مبتال به دیابت نوع دو هم ممکن است اغلب عالئمی بروز کند که در ابتدا خیلی واضح 

نیست. به همین دلیل بسیار مهم است که افراد برای جلوگیری از آن، سبک زندگی خود را اصالح 

اد روی در مصرف نمک، چربی و مو های عمر خود از رژیم غذایی ناسالم )زیاده کنند و در تمام سال



قندی( پرهیز کرده، ورزش کنند و مراقب اضافه نشدن وزن و خارج نشدن شاخص آن از میزان متعادل 

 و متناسب باشند.

کند معموال  آنالین، وقتی عالئم بیماری دیابت نوع دو شروع به آشکار شدن می به گزارش سالمت

هایی که آرام و دیر  مهای مکرر پوستی، کلیوی، و ناحیه مثانه ممکن است دیده شود. زخ عفونت

یابند، خستگی، گرسنگی، افزایش تشنگی، افزایش ادرار، تاری دید، اختالل در نعوظ و درد  التیام می

 شوند. حسی در پا یا دست نیز از جمله عالئم بیشتر شایع در این زمینه محسوب می یا بی

منظم بررسی کنید.  هایی، همیشه سطح قند خون خود را به طور برای جلوگیری از چنین وضعیت

آزمون و تست آن بسیار ساده و در حد ایجاد یک سوراخ ریز و بدون درد در نوک انگشت است که 

توان با ابزار تست  ای از خون خارج شده را می شاید چند دقیقه بیشتر هم طول نکشد. سپس قطره

تر برای  ارضه و مطمئنع میزان قند بررسی کرد. تشخیص زودهنگام و درمان در مراحل اولیه راهی کم

 رود. سالمتی افراد در درازمدت به شمار می

 تجویز پزشک برای تزریق انسولین، یعنی وضعیت بیماری شما واقعا بد شده -۶اشتباه 

های زیادی وجود دارد. به عنوان نمونه، بسیاری از مردم معتقدند وقتی  بافی درباره انسولین افسانه

کردید به معنای آن است که دیگر همه چیز تمام شده و محکوم به فنائید! نیاز به تزریق انسولین پیدا 

گونه دارویی به معنای آن است که جای  از سوی دیگر، کسانی هم هستند که معتقدند تجویز هیچ

 هیچ گونه نگرانی درباره دیابت برای آنها وجود ندارد.

یاز دارید یا نه، در این بیماری آنچه صرف نظر از این که آیا به انسولین و برخی داروهای دیابت ن

اهمیت دارد این است که مدیریت مناسبی در عادات غذا خوردن سالم، ورزش منظم و بررسی و 

کند که در صورت  اطالع مداوم از سطح قند خونتان داشته باشید. بویژه آخرین مورد به شما کمک می

رسان پیشگیری  ش گیرید تا از عوارض آسیبلزوم و بموقع، راهکاری برای تنظیم سطح قند خونتان پی

 کرده باشید.

 


