قند خون و دیابت را بشناسیم
دیابــت نــوع  ،2بیماریایســت کــه در آن بــدن بــه

دیابت ،احتمال ابتالء به بیماریهای ذیل را
در شما افزایش می دهد

درســتی از انســولین اسـتفاده نمی کنـد .انسـولین،
پروتئینـی در بـدن اسـت کـه بـه تبدیـل غـذا بـه انـرژی
سازمان بوستاناه وفضاي سبز شهر تهران
معاونت آموزش و ژپوهش
واحد HSE

کمـک می کنـد .اختـالل در استفاده از این پروتئین سـبب
تجمـع گلوکـز (قنـد) در خـون شــده و بــه بــدن آســیب
می رسانــد .در بیــماران دیابتــی ،داشتــن فشــار خــون
بـاال و یـا کلسـترول بـاال منجـر بـه افزایـش عـوارض
خطرنـاک میشـود .افـراد میتواننــد در هــر ســنی بــه
دیابــت مبتــال شــوند .خوشــبختانه دیابــت را می تـوان

آموزشاهي الزم هب منظور کنترل قند خون

پیشـگیری یـا کنـترل نمـود .بزرگسـاالن با سن  54سـال یـا
باالتـر ،بایـد از میزان قنـد خـون خـود و اینکـه بـه دیابـت
مبتـال هسـتند یـا خیـر ،آگاهی داشته باشند.

 بیماری قلبی و سکته بیماری کلیوی نابینایی اختالالت سیستم عصبی بیماریهای دندانییـک تسـت سـاده بـه نـام آزمایـش قنـد خـون ناشـتا،
میتوانـد به شـما بگوید کـه آیـا قنـد خـون شـما بـاال اسـت
یـا نـه .آزمایـش دیگـر ،تسـت تحمـل گلوکـز اسـت کـه در
آن الزم اسـت شـما محلولـی شـیرین مصـرف نماییـد و
سـپس بعـد از  2سـاعت قنـد خـون انـدازه گیـری شـود.
قند خون ناشتا

طبیعی

دیابت نوع 2

انســولین قــادر نیســت تــا انســــولین «درهــــای» ســــلول را
درهــای سـلول را بـاز کنـد .گلوکـز بــاز می کنـد .گلوکـز وارد سلولها
میشــود.
نمی توانـد وارد ســلول شــود.
گلوکـز در خـون می مانـد و نمی تواند گلوکــــز بــــرای تولیــــد انــــرژی
مصــرف میشــود.
بـرای تولیـد انـرژی مصرف شـود.
ســطگ گلوکــز در خــون همچنــان ســــطگ گلوکــــز در خــــون بــــه
ســطگ نرمــال بــر میگــردد.
بــاال می مانــد.

24774924424

011mg/dl

062mg/dl

پیش دیابتی

دیابتی
611mg/d
l

041mg/d
l

تست تحمل گلوکز

1

2

طبیعی

3

مرحلــه پیــش دیابتــی شرایطــی اســت کــه در آن
ســطگ قنــد خــون ناشــتا بیشـتر از  011 mg/dlو کمـتر
از 021 mg/dlاست .خطر زیادی برای تبدیل مرحله پیش
دیابتی به دیابت نوع  2و بروز بیماری قلبی و سکته وجود دارد.
پیشگیری از دیابت نوع 2
نکتــه مثبت آن اســت کــه اگــر شــما در مرحلــه پیــش
دیابتــی باشـید ،می توانیـد خطـر تبدیـل بـه دیابـت نـوع 2
را بـا کاهـش سـطگ قنـد خـون ،کـم کنیـد .بـرای ایـن کار
الزم اسـت وزن خـود را کاهـش و فعالیـت هـای
فیزیکـی خـود را افزایـش دهیـد .
هدف :رساندن قند خون ناشتا به زیر .100 mg/dl

عالمئم معمول دیابت
تشنگی بیش از حدپر ادراریافت وزنخستگیعفونتهای پوستیزخمها یا کبودیهایی که به کندی بهبود مییابد-تاری دید

انواع دیابت:

برنامه غذایی مناسب برای سالمتی قلبی را دنبال کنید:


نـوع :1
بـــه ایـــن نـــوع دیابـــت ،دیابـــت وابســـته بـــه
انســـولین گفتـــه میشـــود زیـــرا کـــه پانکـــراس،
انســـولین کافـــی بـــرای تأمیـــن نیـــاز بـــدن را تولید
نمیکند .ایــن نــوع دیابــت معمــوالً در اطفــال و
جوانــان و گاهــاً در ســـنین بزرگســـالی رخ می دهـــد.
نـوع :2
ایـن نـوع دیابـت معمـوالً زمانـی کـه شـما افزایـش وزن یـا
افزایـش سـن پیـدا میکنیـد رخ میدهـد .در دیابـت نـوع 2
سـلولهـای بـدن حتـی در حضـور انسـولین نمیتواننـد از آن
بـه درسـتی اسـتفاده کننـد .در برخـی مـوارد پانکـراس نمی-
توانـد میـزان کافـی انسـولین تولیـد نمایـد.






گوشــت کــم چربــی ،ماهــی و مــرغ بــدون
پوســت را برگزینیــد.
غـالت کامـل را بـه جـای انـواع فـرآوری شـده
انتخـاب کنید.
محصـــوالت لبنـــی بـــدون چربـــی یـــا
کـــم چربـــی را اســـتفاده کنیـــد.
میـــوه و ســـبزیجات را جـــزء برنامـــه
غذایـــی هـــر روزه خـــود قـــرار دهیـــد.
از همـه محصـوالت غذایـی بـه نسـبت مناسـب
اسـتفاده کنیـد.

 از لحــاظ جســمی فعــال باشــید.

 بـه مـدت  00دقیقـه در روز فعالیـت جســمی
داشــته باشــید.

فاکتورهای مؤثر در بروز دیابت نوع 2
•چاقی یا افزایش وزن
•کم بودن فعالیتهای ورزشی
•سن
•نژاد
•سابقه خانوادگی
•سابقه زایمان نوزادی با وزن بیشتر از  5کیلوگرم

مصرف سیگار یا تنباکو را قطع کنید.
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