
ال  مادران باردار مبت رژیم غذایی
یا دیابت/به اضافه وزن و

دکتر احمد رضا درستی
متخصص تغذیه

استاد گروه تغذیه جامعه دانشگاه علوم پزشکی تھران



هیوضع تغذ ارزیابی

عالئم  یداشته و از رو یكه دقت كم ینیبال یروشھا•
د را  ه فریت تغذیوضع ییغذا یاز كمبودھا یناش یماریب

.كنند یم یابیارز

و  ییایمیوشی، ب ییایمیش( یشگاھیآزما یروشھا•
)یكیزیف

یتن سنج یروشھا•

ییافت غذایدر یبررس•



نییاعتبار بررسی ھای بال

،  ١٩٩۵در مطالعه کراس و ھمکاران در سال •
ص  ه تعدادی کودک توسط سه متخصیوضع تغذ

م شناس، و نرس  یمتخصص کودکان، رژ(
.بطور مجزا برآورد شد) متخصص

  ارین برآوردھا ھمخوانی بسیج حاصله از اینتا•

.داشت%) ٢٠در مواردی (فی یضع



چھار متد برآورد مقدار دريافت غذاي فرد

 لهباحوص و ماھر پرسشگر يك براي روش بھترين :رژيمي تاريخچه•
 انواع از مصرفی غذاي مقدار برآورد براي روش اين در .است

  .شود مي استفاده قاشق و بشقاب فنجان،

 ساعت ٢٤ در كه شود مي سوال فرد از :خوراك يادآمد ساعت ٢٤•
 اين روش اين اشكال .ستا نوشیده يا و خورده چیزی چه گذشته

 روزھاي با است ممكن فرد قبل روز مصرف مورد غذاي كه است
 يادآمد ساعت ٢٤ توان مي حال، ھر به .باشد بوده متفاوت ديگر

  .تكراركرد را خوراك

 و ٤ يا( روز ٣ در كه چیزي ھر فرد :مصرفی غذاي روزانه يادداشت•
  با و دقیقا را شود هشامیدآ يا و مصرف است قرار آينده )روز ٧ يا

 ازهاند با مصرفي معموالمقادير .كند مي يادداشت مقدار، توضیح
  خانهآشپز ترازوي با ويا )كمتر دقت( منزل در موجود وسايل با گیري

 .دشو مي ثبت )دقیقتر(

 نان، ماھي، گوشت، مصرف دفعات :خوراك بسامد پرسشنامه•
 .شود مي سوال ماه يا و ھفته روز، در متوسط طور به . ..و شیر،

 زمان نظر از محقق براي آن از استفاده و بوده جديدترين متد، اين
استترمناسب كامپیوتر با تحلیل و تجزيه براي و ترصرفه با خیلي



تعیین چاقی

ه بايد چاق محسوب میشود يا ن یتعیین اينکه آيا فرد یبرا-
.نمود یبدن او را اندازه گیر یمقدار چرب

 یمتعدد یعلم یروشھا تعیین مقدار چربی بدن یبرا-
از  وجود دارد که عموما گرانقیمت و پیچیده بوده استفاده

.دارد االتخصص ب آنھا نیاز به

ن بد یمیزان چرب یبرا یھنوز در علم تغذيه مقدار دقیق-
ر فرد با تعیین نشده تا بر اساس آن بتوان تعیین کرد که ھ

.در بدنش چاق محسوب میشود یداشتن چه مقدار چرب

ھاي  تعیین وضعیت فرد از نظر ابتال به چاقي از روش یبرا-
 ٣٠و  ٢۵با اعداد فرد بزرگسال  BMIتر مانند مقايسه  ساده

.شودیاستفاده م



ديابت ملیتوس•

مقاومت به انسولین•

پرفشاري خون•

بیماري ھاي قلبي•

ھیپرلیپیدمي يا ديس لیپیدمي•

افزايش ساخت كلسترول•

آرتريت روماتوئید•

افزايش فشار مھره ھا•

درد ناحیه كمر و مفاصل•

ديگر مشكالت ارتوپديك•

بیماري ھاي تنفسي•

بیماريھاي جسمي ناشي از چاقي بزرگساالن



افزايش ادرار•

نازايي و بیماري تخمدان•

قاعدگي غیرطبیعي•

غیر طبیعي بودن ھورمون ھاي جنسي•

باال بودن ممانعت كننده ھاي فعال كننده پالسمینوژن•

ا باال بودن غلظت آنزيم ھاي كبدي ھمراه ب(استاتوز كبدي •
كبد چرب،

)تورم كبد، فیبروز و سیروز•

تورم كیسه صفرا•

بیماري ھاي گوارشي•

)خفگي در خواب(آپنه •

افزايش احتمال بیھوشي•

سینه،  رحم، روده بزرگ، (افزايش بروز برخي سرطانھا •
)پروستات



تحصیالت پايین تر•

درآمد كمتر•

دوستان كمتر•

احتمال كمتر يافتن شغل مناسب•

احتمال كمتر يافتن ھمسر مناسب•

میزان باالتر فقر•

منزوي شدن•

اعتماد به نفس كمتر•

مشكالت روحي بزرگساالن ناشي از چاقي



در چاقی غذاھای فوری نقش مصرف

 اين مطلب بخوبی ثابت شده که مصرف غذاھای فوری از•
روغن  قبیل ساندويچ و پیتزا که اغلب حاوی مقدار بااليی

و مواد سرخ کرده نشاسته ای ھستند و عموما ھم به 
ھمراھشان نوشابه گازدار نوشیده می شود نقش 

.مھمی در ايجاد چاقی دارند

اين گونه غذاھا گاھا از مواد اولیه مانده و نامرغوب و با •
ی  روشھای غیر بھداشتی تھیه می شوند و مواد شیمیاي

نامناسب و يا مواد مسمومیت زايی را ھم به ھمراه خود 
.وارد بدن مصرف کنندگان می نمايند

روغن مصرفی جھت سرخ کردن اين گونه غذاھا در اثر •
حرارت فراوان و مدت استفاده طوالنی حاوی مواد 

.ا استسرطان ز



و کمی ساعات خواب نظم خواب

  ی که فعالیت بدنی کافی در طی روز داشته شبفرد•
دارای   افرادبموقع و بخوبی بخواب میرود در حالیکه 

سته و فعالیت کم، مدتھا جلوی تلويزيون و کامپیوتر نش
.اغلب خیلی دير بخواب می روند

نشان داده شده که بی نظمی در خواب و ھمچنین •
دن سبب تغییراتی در ھورمونھای ب یدنخوابکم ساعات 

می گردد که در نھايت به چاق شدن بدن کمک می 
.کنند

 که افرادیبنابراين بر خالف تصور بسیاری از مردم، •
 خواب کافی و منظم ندارند در معرض خطر باالتری برای

.چاقی قرار دارند



فعالیت بدنی
که بجای فعالیت مناسب بدنی به تماشای  فردی•

امپیوتر تلويزيون و فیلم ھای ويدئويی می پردازد و يا با ک
 و بازگشت به حل کارکار می کند، يا برای رفتن به م

به  خانه از اتومبیل استفاده میکند بدنش نیاز کمتری
د روبممکنست حوصله اش ھم بیشتر سر  و انرژی دارد

.  کند که با خوردن غذا و تنقالت سعی میکند با آن مقابله

  است نقش تلويزيون بويژه در ايجاد چاقی بسیار پررنگ•
زيرا چنان فرد در جلوی آن میخکوب و بی حرکت می 
اب نشیند که مقدار فعالیت در اين مدت مشابه زمان خو

.می شود

رفته و  ر فعالیت بدنی کاھش يابد، عضالت بدن تحلیلگا•
در . دنو کوچک باقی می مان هچربي جايگزين آنھا شد

.کم تحرکی استخوانھا ھم پوک و شکننده خواھند شد



روشھای کاھش وزن

رژيم•

ورزش•

تغییرات رفتاری•

دارو•

جراحی•

مجموعه ای از چند روش•

کم چربی، / رژيم کم کالری به کمک مجموعه ای از •
وان می ت و تغییرات رفتاریافزايش فعالیت فیزيکی، 

.وزن را کم کرد



یمصرفی کل انرژ
هتغذیی اثر گرمازای

) DIT  یا(SDF ١٠
%

در ی مصرفی انرژ
یفعالیت فیِزیک

١۵-٣٠%

در ی مصرفی انرژ
زمان استراحت  

(REE)
۶٧-٠۵%

١۵٠٠

٢٢۵٠

یکیلوکالر٢۵٠٠



واحدھای انرژی

یک کالری مقداری از انرژی است که دمای یک •
ر درجه سانتیگراد تغیی ١٦درجه به  ١٥گرم آب را از 

.دھد

ک ھر ژول مقدار انرژیی است که بتواند یک وزنه ی•
.جا کندکیلوگرمی را با نیروی یک نیوتن یک متر جاب

معموال بجای . ژول است ١٨/٤ھر کالری معادل •
واحدھای کوچک، از کیلو کالری و کیلوژول 

.استفاده می شود



متابولیسم پایه

مقدار ) Basal Metabolic Rate = BMR(متابولیسم پایه •
 حفظ حیات در حالت خواب و دری مورد نیاز بدن برای انرژ

خورده گذشته باشد و ی ساعت از آخرین غذا ١٢حالیکه 
فاق مناسب باشد که تعریق یا لرز اتی محیط بطوری دما

.نیفتد

یل بدن از قبی غیر ارادی مورد نیاز فعالیتھای شامل انرژ•
ی تنفس، ضربان قلب، گردش خون، فعالیت متابولیک

.باشدی سلولھا و تنظیم حرارت بدن م

فعالیت قلب، ریه ھا، کبد و ی برا BMRحدود سه پنجم •
صرف  یفعالیت سیستم عصبی کلیه، و یک پنجمش برا

.شودی م



عوامل موثر بر متابولیسم پایه

مورد نیاز کمتری بیشتر، انرژی چرب: ترکیب بدن•

رمورد نیاز بیشتی ھر چه بزرگتر، انرژ: سطح و اندازه بدن•

مردان بیش از زنان: جنس•

مورد نیاز بیشتری انرژ: رشد•

کمترین ی باالترین و در کھنسال BMRی در کودک: سن•
.است

 BMRھر درجه سانتیگراد افزایش دما، ی بازا: حرارت بدن•
.یابدی افزایش م% ١٣حدود 



روش محاسبه متابولیسم پایه

دن ھر کیلو وزن بی بازای یک کیلو کالر: روش ساده•
نان کیلوگرم وزن بدن زی بازای کیلوکالر ٩/٠مردان و 

در ساعت

:  بندیکت-معادله ھریس•

• ٦٦/٤٧ + (١٣/٧٥ kg weight) + (٥/٠ cm height) 
– (٦/٧٦ year age) مردان               ی برا

• ٦٥٥/١ + (٩/٥٦ kg weight) + (١/٨٥ cm height) 
– (٤/٦٨ year age) زنان               ی برا



تاثیر غذا

 Diet inducedالقا شده از غذا یا ی گرما•
thermogenesis = DIT ی  که به آن عمل دینامیک

 Specific Dynamic Action of food (SDA)ویژه غذا یا 
است که  ی از انرژی شود، مقداری ھم گفته م

.شودی ھنگام غذا خوردن مصرف م

رساندن غذا به دستگاه  ی برا SDAمورد مصرف •
  گوارش، ھضم، جذب، انتقال، استفاده، ذخیره و

-١٠و غذاھا بوده معموال بین ی دفع مواد مغذ
.استی دریافتی انرژ% ٥



مورد نیاز در فعالیتھای مقدار انرژ

REE  x استراحت، خوابیدن یا دراز کشیدن ١/ ٠

REE  x ١/۵ نقاشی، رانندگی، تایپ، خیاطی، آشپزی

REE  x ٢/۵ راه رفتن معمولی، تعمیر ماشین، نجاری،  
تمیز کردن منزلتنیس، ی باز

REE  x ٠ /۵ راه رفتن تند، باغبانی، حمل بار، دوچرخه  
سواری، اسکی، تنیس

REE  x ٧/ ٠ ھیزم شکنی، زمین کندن، کوھنوردی،  
فوتبال



مثال

 سانتیمتر ١۶۵ او قد و کیلوگرم ۵۵ وزن با ساله٢۵ زن یک•
 هایستاد کار او فعالیت( است یفروشندگ او شغل که

 ١١ حدود( ساعت ١ مدت به روز ۵ یا ھفته ،)باشد یم
 حفظ یبرا کند؛ یم شنا ساعت ١ ودود یم )کیلومتر

دارد؟ نیاز یانرژ میزان چه به یفعل وزن

)ک ک۵٨یساعت( پایه متابولیسم یانرژ یکیلوکالر ١٣٩٣•

کار ساعت ٨ یاضاف یانرژ یکیلوکالر ٤۶٤•

استراحت ساعات یبرا یاضاف یانرژ یکالر کیلو ١۶٢•

فعالیت یاضاف یانرژ یبرا یکیلوکالر ۵٨٠•

خوردن غذا زمان یبرا یاضاف یانرژ %١٠•

روزانه نیاز یکیلوکالر ٢٨۶٠ مجموعا•



كیلوكالری انرژی به دست  ٧٠٠٠درصورتی كه بدن حدود •
كیلوگرم بر  یكآورد و یا این مقدار انرژی ازدست بدھد، 

.شودمیوزنش افزوده یا از آن كاسته 

ری  ست و مقداا اكثر این تغییروزن مربوط به بافت چربی•
.مربوط به آب و حداقل تغییر مربوط به عضله است



چاقی در بارداری

  به وزن شده توصیه ھدف وزن از بیش باال، BMI دارای زنان ٪ ۵٠•
  خطر معرض در وزن اضافه دارای و چاق زنان .آورند می دست
  .ھستند جنین سقط یا و جنین رحمی داخل مرگ

  .است ھمراه باال خون فشار اختالالت خطر افزایش با چاقی•
  نقص به مبتال نوزاد ،)ھفته >٣٢( زودرس بسیار زایمان خطر

  زنان در )گرم <٤٠٠٠ وزن( ماکروزومی افزایش و ،NTD قلبی،
  .است بیشتر چاق

  با شده القاء باال خون فشار ،)GDM( حاملگی دیابت خطر•
  جنین در .یابد می افزایش ھا این در سزارین و )PIR( بارداری

.رود می باال درش نرخ ،GDM به مبتال زنان

  ینپروتئ سطح افزایش ھمراه خفیف سیستمیك التھاب چاقی•
.است لپتین و ۶ اینترلوكین ،C (CPR) واكنشگر



وزن پیش از باردارى

 نتعیی جھت شاخص ترين مھم باردارى از پیش وزن
 ات وزن توان مى حداكثر و است مادر بدنى توده نمايه
 از پیش وزن عنوان به را باردارى از قبل ماه سه

 در مادر كه اين شرط به داد؛ قرار عمل مالك باردارى
بیش( واضحى وزنى تغییرات ماھه سه اين طى

.باشد نداشته )معمول حالت از

 تیم توسط آن ثبت باردارى، از پیش در وزن ثبت مالك
.است بھداشتى كاركنان و سالمت



ذخیره چربی در بدن مادر

حدود نیمی از وزن اضافه شده مربوط به جنین،  •
ل  جفت و مایع آمنیوتیك است و باقی مانده شام

ر  ھای تولید مثلی مادر، مایعات، خون و ذخایبافت
.  باشدمی) عمدتًا چربی بدن(مادر 

به تدریج افزایش مقداری چربی زیر جلدی در  •
شكم، پشت و باالی ران به عنوان ذخیره انرژی  

.كندبرای دوران بارداری و شیردھی عمل می



وزن گیری با رژیم غذایی متعادل از ھمه گروه ھای غذایی•

از ماه سوم سرعت گرفته و متضمن سالمت مادر و جنین•

افزایش وزن مربوط به جنین، جفت، رحم، افزایش حجم  •
  Breastخون، ذخایر چربی و اندازه 

وزن گیری سریع یا کند سبب زایمان زود رس•

نقص لوله عصبی: کمی وزن گیری •

چاقی جنین و بعد از زایمان مادر: وزن گیری زیاد•

زان  می) الغر، طبیعی، یا چاق(با توجه به وضعیت بدنی مادر •
.افزایش وزن توصیه شده متفاوت است



افزايش وزن  نمايه توده بدن
)کل(

سه ماھه سه ماه اول
دوم و سوم 

)در ھفته(

کم وزن 
)١٩/٨<BMI(

١٢-١٨/۵٢/٣٠/۴٩

وزن طبیعی
 )٢۶-١٩/٨=BMI(

١۶-١١/۵١/۶٠/۴۴

اضافه وزن 
)٢-٢٩۶>BMI(

١١/۵-٧٠/٩٠/٣

چاق 

)٣٠=>BMI(

بصورت فردی تعیین  ۵-٩
می شود

میزان افزايش وزن مطلوب بر حسب وزن پیش از بارداری



  تك باردارى در سال ١٩ از باالتر باردار مادران براى وزن افزايش میزان :۴ جدول
باردارى از قبل بدنى توده نمايه اساس بر قلويى



ردارىبر اساس نمايه توده بدنى قبل باباردارى دوقلويى میزان افزايش وزن در  -٧جدول 

 کیلوگرم ١/۵-٢ قلو دو مادران باردارى اول ماھه سه وزن افزايش•
.شده توصیه

 مادران براى شده توصیه گیرى وزن میزان قلويى، سه موارد در•
 ،٢۴ ھفته تا باید مادر که است کیلوگرم ٢٢/۵-٢٧ حدود در باردار

.باشد داشته وزن افزايش كیلوگرم ١۶ حداقل



میزان وزن گیرى مادرى كه در سه ماھه اول  
مراجعه می کند) ٢-١٢ھفته (باردارى 

 مادر وزن باشد، نشده ثبت باردارى از پیش وزن اگر•
 به )باردارى اول ھفته ١٢ طى( مراجعه اولین در باردار
  شود؛ مى گرفته نظر در باردارى ابتداى وزن عنوان

 باردارى، استفراغ و تھوع اثر در مادر كه اين شرط به•
.باشد نداشته شديد وزن كاھش



)  ١٣-٢۵ھفته (میزان وزن گیرى مادرى كه در سه ماھه دوم باردارى 
مراجعه می کند و وزن قبل بارداری يا سه ماھه اول ثبت نشده

  زا استفاده با نداشته، مشکلی وزن افزايش روند در مادر اگر
 فعلی وزن از دوران اين وزن افزايش معمول میزان زير جدول

  .آید بدست بارداری قبل وزن از برآوردی تا شود می کم اش

  او وضعیت بارداری، قبل بدنی توده نمایه براساس سپس
  .شود می اقدام و شده مشخص

  به و ديگر مرتبه دو حداقل بايد وزن بھتر كنترل جھت مادران اين
  .نمايند مراجعه ھفته دو فاصله

١٣١۴١۵١۶١٧١٨١٩٢٠٢١٢٢٢٣٢۴٢۵باردارى ھفته

 افزايش میزان
 ابتداى از وزن

Kg به باردارى

١/٠١/
۴

١/٨٢/
٢

٢/
۶

٣/
٠

٣/
۴

٣/
٨

۴/
٢

۴/
۶

۵/
٠

۵/
۴

۵/
٨











  وزن افزايش گیرى، وزن جدول اساس بر باردار مادر ھرگاه•
 از رماد گیرى وزن نمودار شیب يا و باشد داشته بیشترى

 حد از بیش گیرى وزن گردد بیشتر مرجع نمودار شیب
.گردد مى محسوب انتظار

  ٣ از بیش ماھانه نبايد مادر باردارى ٢٠ ھفته از بعد•
 به امر اين اوقات گاھى .باشد داشته وزن افزايش كیلوگرم

 كه است بدن در طبیعى غیر طور به آب شدن جمع دلیل
  .است اكالمپسى پره عالمت اولین

 يك از بیش باردارى دوران طول در مادر وزن افزايش اگر•
 هاضاف وزن انتظار حد از بیشتر باشد، ھفته در كیلوگرم

.است كرده

وزن گیرى بیش از انتظار



:وزن گیري كمتر از انتظار

بارداري به بعد  ١۵از ھفته 

كیلوگرم افزايش وزن خانم ھاي باردار چاق در ماه ٠/۵كمتر از  

افزايش وزن خانم ھاي باردار با وزن طبیعي در ماه ١ kgكمتر از 

:وزن گیري بیش از انتظار

بارداري ٢٠بعد از ھفته 

كیلوگرم در ماه  ٣افزايش وزن بیش از 

كیلو گرم در ھفته ١افزايش بیش از 



توصیه ھا برای خانمھای اضافه وزنی و چاق

کاھش مصرف چربی ھا•

)کربوھیدرات ھا(کاھش مصرف مواد قندی •

)گروه نان و غالت(کاھش مصرف مواد نشاسته ای •

افزایش مصرف مواد پروتیینی•

افزایش مصرف منابع غذایی حاوی فیبر•

اصالح عادات و رفتارھای تغذیه ای نامناسب•

تحرک کافی از طریق پیاده روی منظم روزانه•



راه ھای کاھش دریافت چربی

اجتناب از سرخ کردن غذاھا و پخت به شکل آب  •
  پز، بخار پز و کبابی و تنوری نمودن ماھی و مرغ

حذف چربی ھا نظیر کره، مارگارین، خامه  •

استفاده از شیر و لبنیات کم چرب•

محدودیت مصرف شیرینی ھاو دسرھای پر چرب  •
یا شیرین

محدودیت مصرف کله پاچه، امعا و احشا،  •
سوسیس و کالباس

تفت دادن سبزی ھا در آب گوشت کم چربی یا  •
آب گوجه فرنگی به جای روغن



خودداری از مصرف سس ھای چرب مانند  •
مایونز

اضافه نکردن چربی و دنبه به گوشت در زمان  •
چرخ کردن آن

ای  استفاده از سیب زمینی آب پز یا تنوری به ج•
سرخ کردن

محدود کردن مصرف زرده تخم مرغ به سه عدد  •
در ھفته

س،  استفاده نکردن از تنقالت پرچرب نظیر چیپ•
شکالت  



راھھای کاھش دریافت مواد قندی

 استفاده از میوه ھای تازه به جای شیرینی و•
شکالت به عنوان میان وعده

محدود کردن مصرف نان ھای شیرین  •

مصرف دوغ، آب و آب میوه ھای طبیعی به جای  •
نوشابه گازدار

بی  استفاده از میوه ھایی نظیر سیب، ھلو و گال•
که قند کمتری دارند به جای انگور، خربزه، 

...خرما، انجیر و 

.خودداری از مصرف کمپوت میوه•

.کم کردن مصرف قند و شکر ھمراه با چای•



راھھای کاھش دریافت گروه نان و غالت

سھم در  ٧(محدود کردن مصرف نان، برنج و ماکارونی •
)روز

خودداری از مصرف برنج و ماکارونی در وعده شام•

استفاده از نان ھای سبوس دار به جای نان فانتزی•

خودداری از مصرف نان ھمراه با برنج در ھنگام صرف •
غذا

ج استفاده از انواع خوراکی ھا با مقداری نان به جای برن•
در شام

ا کیکاستفاده از میوه به جای نان و پنیر، بیسکوییت ی•



نیراه ھای افزایش دریافت مواد پروتئی

  برای این امر مصرف مواد غذایی زیر توصیه می
:شود

مرغ آب پز و کبابی•

گوشت چربی گرفته•

انواع ماھی تازه بخار پز یا کباب شده•

 شیر و لبنیات کم چرب شامل ماست، پنیر و•
کشک

استفاده از انواع حبوبات•

سفیده تخم مرغ با پخت کامل•



راه ھای افزایش دریافت فیبر

مصرف روزانه سبزی و ساالد ھمراه با غذا•

مصرف میوه ھای تازه به عنوان میان وعده•

استفاده از میوه به جای آب میوه•

  استفاده از میوه ھای خشک و سبزیھای تازه بعنوان میان•
وعده

استفاده بیشتر از حبوبات•

ی  استفاده از سبزی ھایی نظیر کاھو، گوجه فرنگی و جعفر•
در انواع ساندویچ ھای خانگی

ت  نظیر سبزی پلو، ماس(استفاده از سبزی ھا در اکثر غذاھا •
)و خیار

ن  مصرف نان ھای سبوس دار به جای نان ھای سفید نظیر نا•
لواش، نان فانتزی و بربری



اصالح عادات و رفتارھای تغذیه ای

 صرف غذا در حالت نشسته و در یک مکان ثابت و دایمی•

ا شام نوشیدن یک لیوان آب پنج دقیقه قبل از صرف ناھار ی•

قبل از صرف غذا) بدون سس(صرف ساالد •

)جلوگیری از ریزه خواری(عدم حذف وعده ھای اصلی •

صرف تنھا یک نوع غذا در سر میز غذا•

صرف میوه ھا و سبزی ھای تازه به عنوان میان وعده•

صرف غذا در ظروف کوچکتر•

نگھداری مواد غذایی دور از معرض دید•



ه و پرھیز از صرف تنقالت کم ارزش نظیر نوشاب•
چیپس

در  پرھیز از خرید و نگھداری شیرینی و شکالت•
منزل

ترک میز غذا بالفاصله پس از احساس سیری•

صرف غذا با آرامش و به آھستگی•

پرھیز از مصرف غذاھای سرخ کردنی•

دارای  (کنترل مصرف آجیل ھا و انواع تخمه •
)چربی زیاد



دیابت

جدید طبقه بندی وتشخیص دیابت  روش ١٩٩٧درسال •
 انستیتوی ملی دیابت و بیماری( ADAشیرین مورد قبول 

یری و مركز كنترل و پیشگ ،)ھای سیستم گوارشی و كلیه
.  و واحد ارزیابی بیماری دیابت قرارگرفت ،از بیماری

و دیابت ) IDDM(واژه ھای دیابت وابسته به انسولین •
حذف و به جای آن از واژه ) NIDDM(غیروابسته به انسولین

.  ھای دیابت نوع یك و دیابت نوع دو استفاده شد

 ٢و  ١از اعداد به شكل IIو  Iترجیحًا به جای اعداد رومی •
.استفاده می شود



در (ن دیابت شیرین ناشی از نقص در ترشح انسولی•
ن  فعالیت  انسولینقص یا ) جزایر بتای پانکراس

.می باشد ھا یا ھر دوی این) مقاومت به انسولین(

درات، در این بیماری اختالالتی در متابولیسم كربوھی•
.  پروتئین وچربی نیز دیده  می شود

.ندا آمریكایی مبتال به دیابت زرگساالنب% ١٠تقریبًا •

وری شیوع دیابت با افزایش سن افزایش یافته به ط•
سال به باال مبتال به این  ۶٥افراد %  ١٨/ ٤كه  

.بیماری می باشند



انواع دیابت و پره دیابت

ویژگی ھای تشخیصیطبقه بندی

ایــن بیمــاری افــرادی را كــه معمــوًال الغرنــد تحــت تــأثیر قــرار   دیابت نوع یك 
 ٣٠شـروع ناگھـانی نشـانه ھـای بیمـاری، قبـل از       . میدھد

 .)دگرچه در ھرسنی می توانـد اتفـاق بیفتـ   ( سالگی است
سـته  افراد مبتال برای پیشگیری از كتواسـیدوز و مـرگ، واب  

.به دریافت انسولین با منشأ خارجی می باشند

. سـال دیـده مـی شـود     ٣٠این بیماری معموًال در افراد بـاالی  دیابت نوع دو 
 اگرچه كه امروزه در میان نوجوانان و كودكان نیز دیده می

ن بـا  افراد مبتال برای ادامه حیات وابسته به انسـولی . شود
 منشأ خارجی نبوده ولی ممكن است برای كنترل مناسب

.گلیسمیك نیاز به انسولین داشته باشند

دیابـــــــــــــت دوران 
بارداری 

. در این حالت، عدم تحمل گلوكز در زنان باردار دیده می شـود 
.استدوران بارداری  طیشروع تشخیص 

ــایرانواع  ســــــــــــــ
اختصاصی

ناشی از سندرم ھای ژنتیكـی خـاص،  جراحـی و دارو، سـوء     
.تغذیه، عفونت ھا و سایر بیماری ھا می باشد

ل پره دیابت یا اخـتال 
در تعادل گلوكز

یـا  ) IFG( مرحله متابولیكی اختالل در میـزان قنـد خـون ناشـتا    
كه به صـورت مـرزی میـان قنـدخون     ) IGT( نابردباری گلوكز
.استطبیعی و دیابت 



دیابت نوع یك

تكرر ادرار،  موجبكمبود انسولین و در نتیجه افزایش قند خون •
ت ھا تشنگی بیش از حد، كاھش وزن، دھیدراتاسیون، اختالل الكترولی

.و كتواسیدوز می شود

در . میزان تخریب سلول ھای بتا در افراد مختلف كامًال متفاوت است•
این اختالل سریع و در سایر ) عمدتًا نوزادان و كودكان(برخی افراد 

.  كند صورت می گیرد ،)عمدتًا بالغین( افراد

آن تر از توانایی یك پانكراس سالم برای ترشح انسولین، خیلی بیش•
لول بنابراین به دلیل تخریب تدریجی س. است که معموال نیاز است

ل به ماه تا چند سا ھای بتا بروز عالیم بالینی دیابت می تواند از چند
طول انجامد

و  افراد مبتال به دیابت نوع یك جھت جلوگیری از كتواسیدوز و مرگ•
.به انسولین با منشأ خارجی وابسته می باشند ،میر



٢دیابت  نوع 

در تعدادی . است یكل موارد تشخیص%  ٩٠-٩٥علت  ٢دیابت نوع •
. وجود داشته استبیماری مدت طوالنی  ،موارد قبل از تشخیص

خطر عوارض آن بر روی   ،در مواردی كه بیماری تشخیص داده نشده•
.رگ ھای بزرگ و رگ ھای كوچك بدن افزایش می یابد

 هفاكتورھای ژنتیكی ومحیطی، سابق :٢عوامل خطر دیابت نوع •
م ، عد)خصوصًا چاقی شكمی( چاقی،  باالرفتن سنخانوادگی ابتال، 

ی انجام فعالیت فیزیكی، سابقه دیابت بارداری، اختالل ھموستاز
.گلوكز، نژاد یا قومیت

كل توده چربی بدن و طوالنی ترشدن دورة چاقی، از عوامل خطر •
در افراد غیرچاق  ٢دیابت نوع  البته. می باشند ٢عمده در دیابت نوع 

 ٢نوع  افراد چاقی ھم ھستند كه مبتال به دیابت ضمنانیز دیده شده و 
.ندوشمی ن



)GDM(دیابت شیرین دوران بارداری

ھر درجه از عدم تحمل گلوكز با شروع بارداری یا •
ابت نخستین مرحله تشخیص در طول حاملگی نشانه  دی

.  می باشد) GDM(شیرین دوران بارداری 

زنانی  .كل بارداری ھا اتفاق می افتد %٧این بیماری در •
  كه دارای دیابت شیرین شناخته شده قبل از بارداری

. در این طبقه بندی قرار نمی گیرند ،ھستند

در سه ماھه دوم یا سوم بارداری   GDMمعموًال •
در این مرحله، میزان ھورمون . تشخیص داده می شود

ھای ضد انسولین افزایش یافته و به طور طبیعی 
.مقاومت به انسولین ایجاد می گردد



نتیجه باالتر از نرمال آزمایش قند
در دیابت بارداری

یا باالتر  ٩۵ناشتا

یا باالتر ١٨٠ساعت بعد ١

یا باالتر ١۵۵ساعت بعد ٢

یا باالتر ١۴٠ساعت بعد ٣



) GDM(دیابت شیرین بارداری 

،  دچار GDM به علت وجود  كل بارداری ھا %٧حدود •
%  ٩٠، حدود  زايمانبعد از .  گرفتاری ھایی می شود

داشتند، از نظر قند خون نرمال شده  GDMزنانی كه قبًال 
در حاملگی ھای بعدی و خطر  GDMاما خطر پیشرفت 
.  در آنھا افزایش می یابد ٢ابتال به دیابت نوع 

سال بعد از   ٤اگرچه برآوردھا متفاوتند، اما در طول •
داشته و چاق  GDMزنانی كه % ٣٠-٤٠حاملگی، حدود 

اجتناب از .  می شوند ٢نیز می باشند مبتال به دیابت نوع 
چاقی، در زنان قبل و بعد از بارداری، خطرابتالی مجدد 

.را كاھش می دھد ٢به دیابت نوع 



چربی رژیم غذایی

%  ١٠در تمام  افراد مبتال به دیابت بھتر است كمتر از •
تأمین شود و دریافت روزانه   SFAانرژی دریافتی از 

.  باشد >٣٠٠  mgكلسترول نیز

 ،است <=١٠٠ mg/dl شان كلسترول-LDLدرافرادی كه •
تأمین شده  SFAانرژی دریافتی از  %٧بھتر است كمتر از 

.باشد >٢٠٠ mgو كلسترول دریافتی روزانه نیز 

-LDLاگر كاھش وزن مناسب باشد برای پایین آوردن  •
 باید محدود شود، در غیراینصورت SFAمصرف  ،كلسترول

SFA  باید با كربوھیدرات یاMUFA جایگزین شود  .

.دریافت اسیدھای چرب ترانس باید به حداقل برسد•



رژیم ھای پركربوھیدرات و كم چربی یا رژیم ھای حاوی •
MUFA  در مقایسه با رژیم ھایی كهSFA   ،آنھا زیاد است

.  دنباعث بھبود تحمل گلوكز و لیپیدھای خون می شو

ممكن است باعث كاھش  MUFAرژیم ھای غنی شده با •
.دنمقاومت به انسولین گرد

به ھرحال سایر مطالعات نشان می دھد كه باالبودن •
با ) بدون درنظرگرفتن نوع چربی( كل چربی رژیمی

.مقاومت به انسولین ھمراه است



تعادل انرژی و چاقی

اضافه وزن دارند؛ حدودًا  ٢بسیاری از افراد دیابتی نوع •
.چاقندآنھا  ٣۶%

ماه یا كمتر طول كشیده،  ۶نتایج مطالعات كوتاه مدتی كه •
با بھبود  ٢نشان داده كه كاھش وزن در افراد دیابتی نوع 

ار مقاومت به انسولین، قند خون، لیپیدھای سرم و فش
.خون ھمراه است

 در ابتدای شروع رژیم غذایی، كنترل قند خون مھم تر از•
ست  برای پیشگیری از وزن گیری، بھتر ا. استكنترل وزن 

ب انسولین درمانی، فعالیت ورزشی و رژیم غذایی مناس
.  ودتلفیق شده و براساس آن دوزھای انسولین، تنظیم ش



ده و كل پروتئین، چربی و كالری دریافتی باید محاسبه ش•
  تنظیم انسولین بھتر است براساس فعالیت ورزشی

.باشد

گرم  ٥٠حدود ( به نظرمی رسد كه خوردن مقادیرزیاد فیبر•
 ، جھت ایجاد اثرات سودمند بر روی قند، انسولین)در روز

.  وچربی خون ضروری می باشد



ریزمغذی ھا

ن  مدرك روشنی كه اثرات مفید استفاده از مكمل ھای ویتامی•
كمبود نشان دھد،   بدون یا مواد معدنی را در افراد دیابتی

برای پیشگیری از (استثناھا شامل فوالت . وجود ندارد
برای پیشگیری از (و كلسیم  )ناھنجاری ھای مادرزادی

.دھستن )بیماری ھای استخوان

 دارونما كه درسطح وسیع -مطالعات كارآزمایی بالینی دارو•
  به(انجام شد، در نشان دادن اثرات مفید آنتی اكسیدان ھا 

با شكست مواجه شده و حتی در بعضی  ) Eویتامین  ویژه
.موارد نمایانگر تأثیرات نامطلوب آنھا می باشد

افرادی كه كمبودھایی از نظر ریزمغذی ھا دارند، پاسخ ھای  •
 درحتی به ھر حال . مثبتی به دریافت مكمل نشان می دھند

  شرایطی كه كمبودھای ویتامین ھا یا مواد معدنی مشخص
د باشد،  د، تعیین اینكه مكمل یاری بتواند مفینشده باشنیز 

.مشكل است



شیرین كننده ھا

  یدر مصرف مواد غذایی حاوی مقادیر باال بایدافراد دیابتی •
  عالوه بر اینكه مقدار كل كربوھیدرات ھای. ندنسوكروز دقت ك

  این مواد غذایی باالست، ممكن است حاوی مقدار قابل توجھی
.چربی نیز باشند

ات  سوكروز برنامه غذایی با سایر منابع كربوھیدربھتر است •
.  جایگزین گردد) پیچیده(

ذی  ھیچ مزیت و برتری در جایگزین كردن شیرین كننده ھای مغ•
كیلوكالری   ٤فروكتوز نیز به ازای ھرگرم . دربا سوكروز وجود ندا
و  اگر چه این قند در مقایسه با سوكروز. انرژی تولید می كند

  سایر مواد نشاسته ای دارای پاسخ گلیسمیك پایین تری
انرژی دریافتی % ١٥-٢٠تأمین(می باشد، دریافت مقادیر زیاد آن 

دارای تأثیر نامطلوبی بر روی لیپیدھای پالسما  ) روزانه
.؛ ولی مصرف مقدار مناسب آن اشکالی نداردخواھدبود



ولیز شده و  سوربیتول، مانیتول، گزیلیتول، الكتیتول و نشاسته ھیدر•
كه در مقایسه با سوكروز و  ھستندھیدروژنه شده قندھای الكلی 

الری سایر كربوھیدرات ھا دارای پاسخ گلیسمیك پایین تر و مقدار ك
. كمتر می باشند

می  غالبًا با چربی تركیب بوده واین شیرین كننده ھا محلول در آب ن•
دار و بنابراین غذاھای شیرین شده با قندھای الكلی از نظر مق شوند

.كالری، مشابه غذاھایی ھستند كه جانشین آنھا شده اند

قندھای الكلی در مقادیری كه در واحدھای غذایی فرد یا وعده •
به كاھش قابل مالحظه كل انرژی یا   ،دنغذایی خورده می شو
.ندنمی کن كمك كربوھیدرات دریافتی 

در بعضی بیماران بعد از مصرف غذاھای شیرین شده با این •
.دیده شده استو اسھال محصوالت، اختالالت معده ای 

• 

ھای  ساخارین، آسپارتام، آسه سولفام كا و سوكرالوز شیرین كننده•
در  FDA. مورد تأئید است آمریکابدون انرژی ھستند كه مصرف آنھا در 

.  حال تأیید سیكالمات و آلیتام میباشد



•ADI به عنوان مقداری از یك افزودنی غذا تعریف شده ،
ور كه فرد می تواند از آن در مقادیر قابل اطمینانی به ط
روزانه و در سرتاسر طول عمر خود، بدون ھیچگونه 

.نگرانی استفاده نماید

•ADI  عبارت از یك صدم مقدار سالم و بی خطر یك ماده
است كه از سطح مصرف معمول آن ماده معموًال خیلی  

.فراتر می باشد

اد به عنوان مثال، دریافت واقعی روزانه آسپارتام در افر•
میلی گرم به ازای ھر كیلوگرم وزن بدن  ٢-٤دیابتی 

.است

تأیید   FDAتمام شیرین كننده ھای غیرمغذی كه توسط •
مله شده اند می توانند توسط افراد مبتال به دیابت از ج

.زنان باردار مصرف شوند



پروتئین

لوكز در افراد دیابتی نوع یك، میزان تبدیل پروتئین به گ•
ن دارد؛ بستگی به وضعیت انسولین و میزان كنترل قند خو

در شرایطی كه میزان انسولین كمتر از مقدار مطلوب 
كه  دریگمی باشد، تبدیل پروتئین به گلوكز سریعًا صورت 

.  ددارتأثیر نامطلوبی بر روی كنترل قند خون 

كه بیماری به خوبی كنترل نشده،  ٢در افراد دیابتی نوع •
حله گلوكونئوژنز تسریع شده و موجب تولید گلوكز در مر

 ھنوز قادر به تولیددر کسانی که  .بعد از ھضم می شود
ان محرك انسولین باشند، پروتئین ھمانند كربوھیدرات بعنو

.كندمیمؤثر و قوی به ترشح انسولین كمك 

  ،پروتئین افزوده شده برای درمان كاھش قند خون•
.  ی كندنمی تواند از بروز ھیپوگلیسمی ھای بعدی پیشگیر



ورزش

ن، به افراد دیابتی جھت بھبود حساسیت به انسولی مناسب ورزش•
، كنترل وزن و داشتن روان سالمتر كمك CVDكاھش عوامل خطر 

 علیرغم افزایش جذب گلوكز توسط عضالت در حین ورزش،. كندیم
.دسطح قند خون در افراد مبتال به دیابت، مقدار كمی تغییر می كن

انجام فعالیت ھای عضالنی باعث كاھش سطح انسولین شده، در •
 ین شرایطادر . حالیكه میزان ھورمون ھای استرس افزایش می یابد

ه كه به كارگیری گلوكز توسط عضالت در حال فعالیت افزایش یافت
. دقیقًا با افزایش تولید گلوكز توسط كبد ھماھنگ می باشد

صلی  عامل تعیین كننده ا ،تعادل بین انسولین و ھورمونھای استرس•
ت افراد دیابتی در حین انجام فعالی. استبرای تولید گلوكز كبدی 

 کافیورزشی عالوه بر تنظیم انسولین دریافتی، باید دریافت 
.دنباش داشتهرژیم غذایی از كربوھیدرات 



علل معمول افت قند خون

خطاھای پزشكی؛•

دریافت بیش از حد انسولین یا داروھای خوراكی؛•

خطاھای غیرعمدی یا عمدی در استفاده از دوز انسولین؛•

ذا؛زمان نامناسب تزریق انسولین در ارتباط با دریافت غ•

دریافت ناكافی غذا؛•

حذف یا ناكافی بودن وعده اصلی غذا یا میان وعده؛•

به تأخیر افتادن وعده اصلی غذا یا میان وعده؛•

افزایش ورزش یا فعالیت بدنی؛•

فعالیت ھای بدون برنامه؛•

طوالنی شدن مدت یا افزایش شدت ورزش؛•

دریافت الكل بدون غذا؛•



درمان افت قند خون

میلی گرم در دسی لیتر   >٧٠اگر سطح قند خون به •
سه عدد قرص   یا(گرم كربوھیدرات  ١٥برسد؛ درمان با 

د؛انجام می شو )گلوكز
فنجان آب میوه یا نوشیدنی غیرالكلی؛ یک•
عدد؛ ۶بیسكویت ھای شور، •
شكر یا عسل یك قاشق غذاخوری؛•

اگر  . دقیقه صبركنید و دوباره تست را انجام دھید ١٥•
مساوی یا كوچكتر از ( >=٧٠ mg/dl سطح قند خون

mmol/c گرم دیگر   ١٥باقی بماند، درمان را با ) ٩/٣
.كربوھیدرات تكرار نمایید

ه  تست و درمان را تكرار كنید تا اینكه سطح قند خون ب•
اگر بیش از یك ساعت به وعده  .محدوده طبیعی بازگردد

گرم كربوھیدرات   ١٥غذایی اصلی بعدی مانده باشد، 
.اضافی به درمان اضافه كنید



:توصیه به خانم باردار مبتال به دیابت

صرف غذا در حجم کمتر و به دفعات بیشتر  •
پرھیز از پرخوری در وعده ھا•
مصرف مواد غذایی از تمامی گروه ھای غذایی•
کاھش مصرف غذاھای چرب و سرخ کرده•
کاھش مصرف نمک•
مصرف روزانه غذاھای فیبر دار•
مصرف قندھای ساده•
نان  (مصرف مواد غذایی با نمایه گلیسمی پایین •

)سنگک، لپه، لوبیا قرمز، عدسی و ماش



با تشکر از توجه شما


