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  دیابت وکنترل آن :

درصد  10(بزرگسالی)دارند وحدود  2درصد دیابت نوع 90درصد جمعیت ایرانی دیابت دارند که از این تعداد  8تا 7به طور متوسط 

دارند مسئله مهم دردرمان هر دو نوع دیابت ونیز سایر انواع دیابت آموزش کنترل دیابت است.کنترل دیابت نیاز به تیم 1دیابت نوع

   درمان گر،دارو ومتخصص غدد ش،تغذیه،فعالیت ورزشی،روان درمانی توسط روانآموزدرمانی دارد که شامل 

    همان یا دربحث اموزش دو قسمت اهمیت ویژه دارد یکی چک قند خون در منزل وخارج از ازمایشگاه توسط دستگاه گلوکومتر

SMBG  در  بار به ازمایش هر چند ماه یک د وبه ان بی توجه هستن2که اغلب بیماران ایرانی به ویژه مبتالیان به دیابت نوع

یشگاه بسنده می کنند در صورتی که قند خون فرد دیابتی درهر لحظه از زمان در حال نوسان هست وجهت اطالع از عدد ان اآزم

اندازه  بار این4دیابتی هاي نوع دوقند خون ناشتا ودوساعت بعد از هر وعده غذا راچک ودرجدولی ثبت کنند یعنی روزانه _1مهم است

  است باید انجام شود 180تا160وقند بعد از غذاي 130تا 70ناشتا گیري تارسیدن به قند مطلوب که 

نصف شب چک شودودیک دفترچه 3چک قند باید قبل از هر وعده غذا وقبل از خواب وهفته اي یک بار هم ساعت  1در دیابت نوع -2

  مخصوص ثبت شود وضعیت مطلوب جدول زیر هست 

 HbA1cمقدارهدف   مقدار قند خون مطلوب قبل از غذا  گروه سنی

  9_5/7  200-100  سال 5کمتر از 

  8_5/6  150-80  سال11تا5

  5/7_6  130-80  سال15تا  12

  7_5/5  120-70  سال18تا 16

                                                               در اینجا به برخی از باورهاي غلط و درست اشاره می کنیم.

  باورهاي غلط .1

  .فرد دیابتی نباید به هیچ وجه برنج مصرف کند  

 .مصرف میوه در فرد دیابتی ممنوع است  

 .عسل می تواند به دلخواه مصرف شود  

 .مصرف سیب زمینی ممنوع است  

 .مصرف شیرین کننده هاي مصنوعی ممنوع است  

 دهد. (مانند نان سوخته) مصرف مواد غذایی تلخ، قند خون را کاهش می 

 ت                                                                                                      . باورهاي درس2

  دار مصرف کرد. برنج را می توان روزانه به مقدار متعادل و یا با جانشین کردن آن با نان سبوس  

  ،فرد دیابتی می تواند روزانه مقدار متعادلی از انواع میوه مصرف کند ( ترجیحاً میوه هاي بسیار شیرین مانند انگور، خربزه

  کمتر مصرف شود). …موز و
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 .ند روبه طور کلی تمام انواع شیرینی یاشیرین کننده هاي طبیعی قند داعسل داراي قند است و باید مصرف آن محدود شود

  وباید محدودیت مصرف داشته باشنداز جمله عسل،خرما،انواع شیرینی،کشمش،میوه هاي خشک 

 .سیب زمینی حاوي کربوهیدرات پیچیده است و می توان مقدار متعادلی از آن مصرف کرد  

  مصرف شوند اثرات جانبی ندارند ولی بهتر است به این ترکیبات عادت  مقدار متعادلشیرین کننده هاي مصنوعی اگر به

 ایجاد نشود.

 هاي خشک نیز داراي قند است و مصرف آن باید محدود شودمیوه 

  نان باید از انوع سبوس دار ویا نان جو باشد وبرعکس باور عموم نان باید تاحدودي نرم وخمیر باشد واز خوردن نانهاي

 باید اجتناب کرد.حجیم،برشته،وسفید 

  انواع میوه ها ،پس مصرف زیاد این دسته -3شیروماست -2نان وغالت -1از دسته هاي مختلف غذایی سه دسته قند دارند

 ها در فرد دیابتی محدودیت دارد وباید حداقل این دسته ها با هم مصرف نشوند.

  نکته مهم

  MDI یا و ستند وبهترین متد تزریق انسولین روش تزریق مکرروابسته به انسولین ه 1از انجا که مبتالیان به دیابت نوع 

هست الزم است جهت تنظیم میزان انسولین مصرفی واحد هاي کربوهیدرات طبق جدول زیرتوسط بیماریاوالدین وي محاسبه 

  ومتناسب باان انسولین تزریق شود.

وسپس بر اساس   نیاز روزانه خود راطبق جدول زیر محاسبهنیز الزم است میزان کالري مور د دیابت نوع دوضمن مبتالیان به در

   میزان واحد کربو هیدرات وفهرستهاي جانشینی تغذیه کنند.              

  کالري مورد نیاز بر حسب کیلوگرم وزن بدن  سن

 کبلوگرم وزن بدن بر حسب کیلو کالري به ازاي هر                                                           کودکان

  120  ماهه0-12

  100-75  سال1-10

  زنان جوان

  35  سال11-15

  30  سال16بیشتر از 

  مردان جوان

  )65(80-50  سال11-15

  )40فعالیت متوسط(  (بزرگساالن)سال 16بیشتر از 

  )50بسیار فعال(

  )30آرام(
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  گروههاي غذایی

  ابتدا با گروههاي غذایی و فهرست جانشینی آشنا شود .براي اجراي یک برنامه غذایی الزم است فرد دیابتی 

  گروههاي غذایی 

  انواع مختلف مواد غذایی به شش گروه تقسیم میشوند که عبارتند از:

:موادي  مانند گندم و جو .انواع رشته و ماکارونی . نان . بیسکویت.سبزیهاي نشاسته اي (سیب گروه نان و غالت-1

ع نخودو لوبیا و عدس جزو مواد نشاسته اي هستند.بیشتر این زمینی.کدو حلوایی....)انوا

مواد منابع خوب ویتامینهاي گروه ب هستند همچنین غذاهایی که از دانه کامل غالت 

(مانند دانه کامل گندم)تهیه میشوند منابع خوب فیبر غذایی نیزهستند. انواع مختلف 

  شند.حبوبات در این گروه داراي پروتئین و فیبر نیز می با

                                                                                                        

: انواع شیر و فراورده هاي لبنی در این گروه قرار دارند. شیر و ماست منبع خوب کلسیم و پروتئین گروه شیر و لبنیات -2

جوانان در سنین رشد مصرف روزانه از این گروه توصیه میشود ولی به علت دارا هستند. به علت قرار داشتن کودکان و نو

  بودن چربی الزم است انواع کم چرب آن مصرف شود.

  

  

میوه هاي تازه، منجمد، کمپوت شده ،خشکبار  و ابمیوه ها در این گروه قرار دارند میوه ها منابع خوب  گروه میوه ها: -3

  وزانه از انواع مختلف آن استفاده شود.ویتامین هستند و بهتر است ر

  

  

:انواع مختلف سبزیها که مقدار کمی انرژي دارند در این گروه قرار داند. سبزیها گروه سبزیجات -4

مواد مغذي مهمی داند والزم است در هنگام پخت غذاها یا یا همراه با آن به عنوان ساالد مصرف 

مانند اسفناج ،کاهو ،هویج ،فلفل سبز ،فلفل دلمه اي ،و کلم شوند.سبزیهاي  زرد تیره یا سبز تیره 

                                                                                                                             براکلی (گل کلم سبز )و گوجه فرنگی منابع خوب ویتامین ث و ویتامین آ می باشند .
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موادي مانند انواع گوشتها ، تخم مرغ ، پنیر و حبوبات در این گروه قرار دارند. این غذاها تامین کننده  : گوشتها گروه – 5

ید خصوصا سفانواع مفید آنها مانند گوشتهاي  پروتئین بدن بوده و الزم است در تهیه غذاها استفاده شوند  نکته مهم انتخاب

ر عین حال کم چرب)،و حبوبات میباشد .همچنین الزم است چربیهاي ماهی ،سفیده تخم مرغ ( منبع غنی از پروتئین و د

  قابل دید از گوشتها جدا شده و نحوه پخت انها نیز به صورت کبابی یا آبپز باشد.

            

  

  

         

چربیهاي حیوانی ،دانه هاي روغنی (گردو ،بادام ،فندق...)در  –: موادي مانند روغنهاي گیاهی گروه چربیها و روغنها-6

مصرف زیاد چربیهاي حیوانی مانند  "این گروه قرار دارند. انواع مختلف چربیها اثرات متفاوتی بر سالمتی بدن دارد مثال

چربی گوشت ،کره... با بیماریهاي قلبی و سرطان در ارتباط است.و یا مصرف 

مایع و دانه هاي روغنی تاثیر مثبتی بر سالمتی دارد.در متعادل روغنهاي گیاهی 

مجموع همه چربیها انرژي زیادي دارند و میزان مصرف انها نباید زیاد باشد.آجیل 

   ها و دانه هاي روغنی عالوه بر چربی مقداري پروتئین ، فیبر و مواد معدنی دارند.

  

وه ها داراي مواد نشاسته اي و قندي (کربوهیدرات) مهم : در بین گروههاي غذایی سه گروه غالت ,لبنیات و می

میباشند و سه گروه سبزیجات ,گوشتها و چربیها تقریبا بدون قند میباشند. بنابراین الزم است فرد دیابتی 

جهت جلوگیري از افزایش قند خون ,در وعده هاي غذایی و میان وعده ها از مصرف گروههاي غذایی قند دار 

اري کند ویا از مواد غذایی سایر گروههاي بدون قند نیز همراه آنها استفاده کنند تا قند در به مقدار زیاد خودد

  بدن آهسته تر جذب شود.

  

  

  

  

  فهرست جانشینی 
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فهرستهاي جانشینی غذاهایی هستند که به دلیل شبیه بودن با هم در یک جدول قرار داده شده اند.هر واحد از مواد غذایی 

ربو هیدرات ،پروتئین ،چربی و انرژي دارد که سایر مواد غذایی آن جدول دارند.به همین دلیل هر یک جدول همان مقدار ک

ماده غذایی موجود در یک فهرست یا جدول میتواند با ماده غذایی دیگري از همان جدول مبادله یا جابجا شود براي مثال 

یوان غالت پخته (مثل حریره غالت یا شیر برنج شما می توانید به جاي یک برش نانی که در صیحانه می خورید نصف ل

  )مصرف کنید.هر یک از این مواد غذایی ،مساوي یک انتخاب از مواد نشاسته اي است.

پس از پختن اندازه گیري می شود. در شروع یک برنامه  "مواد غذایی همراه با اندازه واحد خود لیست شده اند و معموال

واحد را اندازه گیري کنید تا به طور چشمی مقدار اندازه ها را یاد بگیرید.استفاده از فهرست  غذایی بهتر است ابتدا مقدار هر

  )58(هاي جانشینی به شما امکان انتخابهاي زیادي می دهد و باعث تنوع در وعده هاي غذایی شما می شود.

  فهرست مواد نشاسته اي -1

غله اي ,سبزیجات نشاسته  ) انواع نانها,مواد3-1در فهرست مواد نشاسته اي (جدول

  اي ,بیسکویتها و غیره وجود دارند.

  به طور کلی یک واحد مواد نشاسته اي برابر است با :

  گرم از انواع  نانها 30 -

نصف لیوان غالت پخته ،حبوبات پخته ،انواع رشته و ماکارونی پخته یا   - 

  سبزیهاي نشاسته اي 

  فهرست مواد نشاسته اي 3-1جدول 

  مقدار هر واحد  نانهاانواع 

  گرم)30یک برش(  انواع نان هاي سنتی (سنگک،تافتون،بربري)

 گرم) 30برش( 4 نان لواش نازك

  گرم) 30برش( 1  نان لواش سنتی

  گرم)30یک برش(  نان سبوس دار (تهیه شده از دانه کامل گندم)

  گرم)30یک برش(  نان ساندویچی 

  گرم)30یک برش(  نان باگت

  گرم)30برش( یک  نان کشمشی 



 /http://drmanshadi.irدکتر سید حسین دهقان منشادي         

 /http://drmanshadi.irدکتر سید حسین دهقان منشادي         

  گرم)30یک برش(  نان همبرگري

  مقدار هر واحد  غالت ،دانه ها ، انواع ماکارونی

  قاشق غذاخوري3  آرد( خشک)

  یک سوم لیوان  برنج(پخته)

  لیوان 5/1  برنجک (برنج بوداده)

  نصف لیوان  بلغور(پخته)

  قاشق غذاخوري 3  جوانه گندم

  نصف لیوان  حریره غالت(پخته)

  نصف لیوان  و ماکارونی( پخته)انواع رشته 

  نصف لیوان  شیر برنج

  مقدار هر واحد  حبوبات

  نصف لیوان  عدس

  نصف لیوان  نخود،لپه،انواع لوبیا

  مقدار هر واحد  سبزیهاي نشاسته اي

  نصف لیوان  باقال سبز

  نصف عدد  بالل

  نصف لیوان  ذرت(دانه بالل)

  گرم)90(یک عدد کوچک   سیب زمینی(آب پز یا تنوري)

  نصف لیوان  سیب زمینی (پوره)

  یک لیوان  کدو تنبل

  نصف لیوان  نخود سبز
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  مقدار هر واحد  انواع بیسکویت و تنقالت

  عدد 3  سانتیمتر)6×6بیسکویت معمولی(

  عدد6   بیسکویت کراکر نمکی

  لیوان 3  پف فیل (بدون روغن)

  مقدار هر واحد  مواد نشاسته اي آماده

  گرم)90عدد ( 25-16  کردهسیب زمینی سرخ 

  عدد 3  پیراشکی (گوشت و سبزي)

  گرم)45عدد(1  کیک یزدي ساده (کوچک)

                    

نکته:سبزیهاي نشاسته اي که با چربی تهیه میشوند مانند سیب زمینی سرخ شده،در محاسبه،یک واحد نشاسته و یک واحد 

  چربی در نظر گرفته می شوند.

  انواع حبوبات (لوبیا،نخود،عدس و......) معادل یک واحد نشاسته-

  به عالوه یک واحد گوشت محاسبه می شوند

  ده است.و در فهرست گوشت هم آورده ش 

  مواد نشاسته اي آماده داراي چربی نیز میباشند. -

                                             

  فهرست میوه ها: -2

)انواع میوه هاي تازه ,خشک و آبمیوه 3-2در فهرست میوه ها (جدول 

  قرار دارند.

  بطور کلی یک واحد میوه عبارت است از :

  یک عدد میوه تازه -

  لیوان میوه کمپوت شده یا آبمیوهنصف  -

  یک چهارم لیوان خشکبار  -

از مواد نشاسته اي  یک واحدارزش غذایی 

 برابر است با:           

گرم کربوهیدرات 15                   

گرم پروتئین 3  

گرم چربی 0-1  
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  فهرست میوه ها 3-2جدول 

  مقدار هر واحد  انواع میوه ها

  سه چهارم لیوان  آلبالو تازه

  گرم) 150عدد(2  آلو تازه

  سه چهارم لیوان  آناناس تازه

  عدد متوسط 2عدد بزرگ یا 5/1  انجیرتازه

  نصف میوه  انار

  عدد متوسط 2عدد درشت یا 5/1  انجیر خام

  گرم) 90عدد( 17  انگور،کوچک 

گرم)                                                   200یک عدد(  پرتقال متوسط

  یک لیوان  توت فرنگی

  گرم)یا یک لیوان قطعه قطعه شده 300یک برش(  خربزه 

  گرم)165عدد( 4  زرد الو تازه،متوسط

  لیوان نصف  زرد الو کمپوت

  گرم)120عدد( 1  سیب با پوست،کوچک

  سه چهارم لیوان  شاتوت 

  گرم)150عدد(1  شلیل کوچک

  گرم) یا یک لیوان300یک سوم میوه (  طالبی ,کوچک

  عدد1  کیوي

  گرم)300یک برش(  گرمک

  گرم)300نصف میوه(  گریپ فروت،بزرگ
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  گرم) 120نصف میوه (  گالبی،تازه بزرگ

  نصف لیوان  گالبی،کمپوت

  گرم)90عدد( 12  گیالس، تازه

  نصف لیوان  گیالس، کمپوت

  گرم)120یک عدد(  موز،کوچک

  عدد2  نارنگی،کوچک

  گرم)180یک عدد(  هلو،تازه،متوسط

  نصف لیوان  هلو،کمپوت

  گرم)یا یک لیوان قطعه قطعه شده400یک برش(  هندوانه

  مقدار هر واحد  خشکبار

  عدد3  آلوخشک

  عدد 5/1  انجیر خشک

  عدد4  زرد آلوبرگه 

  عدد4  برگه سیب

  عدد3  خرما

  قاشق غذاخوري2  کشمش

  مقدار هر واحد  آبمیوه ها

  یک سوم لیوان  آب آلو

  یک سوم لیوان  آب انگور

  نصف لیوان  آب سیب,آب پرتقال و...

  

  وزن ارائه شده شامل پوست ،هسته و دانه است. -:نکته
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  و انتخاب بهتريمیوه کامل بیشتر از آبمیوه احساس سیري میدهد -

  است. 

  فهرست لبنیات -1

  ) موادي مانند شیر وماست وجود دارند.3-3در فهرست لبنیات (جدول 

  فهرست مواد لبنی 3-3جدول 

  مقدار هر واحد  ماده غذایی

  لیوان 1  شیر

  سه چهارم لیوان   ماست

  قاشق غذا خوري 2  ماست چکیده

  

  هیدراتها آورده شده است.شیر کاکائو و بستنی در فهرست سایر کربو -: نکته

  پنیر در فهرست گوشتها و انواع خامه در فهرست چربیها قرار دارد. -

  هر چه مقدار چربی شیر بیشتر باشد مقدار چربیهاي اشباع و -

  کلسترول آنها بیشتر است سعی کنید انواع کم چرب آنها را انتخاب کنید. 

  فهرست سبزیها-4

  سبزیجات برگی (داراي برگ سبز)و صیفی جات وجود دارند. ) انواع3-4در فهرست سبزیها(جدول 

  بطور کلی یک واحد سبزي برابراست با: 

  یک لیوان سبزي خام یا نصف لیوان سبزي پخته .

  

  انواع سبزیجات 3-4جدول 

  انواع کلم(برگ,گل,بروکلی و..)  پیاز,پیازچه,تربچه

  کدو , بادمجان , بامیه  اسفناج
 ارزش غذایی یک واحد سبزي

 برابر است با:

گرم کربوهیدرات 5  

گرم پروتئین 2  
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  کرفس, کاهو  جعفري ,شوید,تره و....

  فلفل دلمه,فلفل سبز  قارچ

  گوجه, خیار  شاغم ,هویج,چغندر

  

  

  : فهرست گوشتها - 5

  ) موادي مانند گوشتها,تخم مرغ و....وجود دارند.3-5در فهرست گوشتها (جدول

  هر واحد گوشت برابر است با: به طور کلی

  گرم گوشت یا پنیر 30_

  عدد تخم مرغ 1_

  فهرست گوشتها 3-5جدول 

  مقدار هر واحد  ماده غذایی

  گرم30  انواع گوشت (قرمز،مرغ،ماهی)

  گرم30  پنیر

  عدد1  تخم مرغ

  عدد2  سفیده تخم مرغ

  نصف لیوان  سویا

  

  

  نکته:

  باشد. گوشت در نظر گرفته شده از نوع کم چربی می-

 گوشتهاي پر چربی غنی از چربیهاي اشباع،کلسترول وکالري هستند و موجب افزایش چربیهاي خون می شوند.-

هر واحد گوشت برابر است با:ارزش غذایی   

گرم پروتئین7  

گرم چربی5  
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  :فهرست چربیها-6

روغنها,مغزهاي روغنی ) موادي مانند انواع 3-6در فهرست چربیها(جدول 

  و... وجوددارند.

  به طور کلی یک واحد چربی برابر است با:

  قاشق مربا خوري از انواع روغنها1-

  فهرست چربیها 3-6جدول 

  عدد6  بادام

  عدد 10  بادام زمینی

  عدد2  گردو

  غذاخوريقاشق  1  دانه کنجد

  قاشق غذاخوري 1  تخمه(آفتاب گردان،کدو)

  قاشق غذاخوري 1  روغن مایع (زیتون،آفتابگردان)

  قاشق غذاخوري 1  مایونز

  قاشق مرباخوري2  خامه

  قاشق مربا خوري1  کره

  قاشق مربا خوري1  روغن جامد

  

  

هر واحد چربی برابر ارزش غذایی 

 است با:

گرم چربی5  
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  فهرست سایر کربو هیدراتها:-7

  مواد غذایی موجود در این فهرست داراي کربوهیدراتها و 

  چربی می باشند شما می توانید از این گروه استفاده کنید 

  ولی متوجه باشید که این مواد ویتامین و مواد مغذي به اندازه

  غذاهاي فهرست نشاسته اي ،میوه یا شیر را ندارند 

  همچنین  قند خون را افزایش میدهند.بنا بر این

  مقدار مصرف آن اغلب خیلی کم است 

  

  تعداد واحد در مقدار داده شده  مقدار هر واحد   ماده غذایی

  چربی  کربو هیدرات

  2  1  نصف لیوان  بستنی

  1   1  عدد کوچک 2  بیسکویت ساده یا کرمدار

  2  1  گرم30عدد 6-12  چیپس ذرت

  2  1,5  گرم)45یک عدد متوسط (  دونات ساده

سانتیمتر  9یک عدد با قطر   دونات با رویه شکري

  گرم)60(

2  2  

  -  1  نصف لیوان  ژله معمولی

  -  1  یک قاشق غذا خوري  شربت معمولی(شیره)

  1  2  یک لیوان  شیر کاکا ئو،پرچربی

شیرینی دانمارکی،نان 

  شیرمال

  2  2,5  گرم)75یک عدد (

  -  1  عدد3  شیرینی زنجبیلی
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شیرینی خشک ،بدون 

  چربی

  -  1  عدد کوچک2

  1  1  سانتیمتري 5×5برش   رویه شکري کیک،بدون

کیک یزدي با رویه 

  شکري

  -  2  یک عدد

  -  1  گرم22  لواشک

  -  1  یک قاشق غذاخوري  مرباي معمولی

  1  1  عدد5  ویفر وانیلی

  

  )96(محدوده قند خون در کودکان و نوجوانان دیابتی مهم:

قند خون قبل از غذا   گروههاي سنی 

(mg/dl) 

قند خون قبل از خواب 

(mg/dl)  

 مطلوب HbA1Cمقدار 

  باشد %8,5و  %7,5بین   110 - 190  100 – 180  سال) 6کودکان (کمتر از 

  %8کمتر از   100 - 180   90 - 180  سال) 12-6کودکان سنین مدرسه (

 12نوجوانان وبالغین جوان (بیشتر از 

  سال)

  %7,5کمتر از   90 - 150  90  - 130

  از :

JI.Diabetes mellitus.In:Brooks Clinical pediatric  endocrinology.Diabetes Norris AW,Wolfsdorf 

.473.p .2009ed, th6mellitus. 

             

  

  )96(مقایسه وضعیت فرد دیابتی با قند خون قبل و بعد از غذا  3 -8جدول 

  HbA1Cمقدار   )(mg/dlقند خون پس از غذا    )(mg/dl قند خون قبل از غذا  وضعیت فرد

  6,05کمتر از   80 -126  65 – 100  ایده آل

  7,5کمتر از   90 – 180  90 – 145  خوب 

  7,5 – 9  180 – 250  145بیشتر از   مطلوب نیست

  9بیشتر از   250بیشتر از   160بیشتر از   پر خطر 

  

  آشنایی بیشتر با روش تزریق مکرر -2           
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ي داستفاده از روش تزریقات مکرر بعد از ساخته شدن قلم هاي انسولین در مراکز درمانی دیابت در سراسر دنیا متداول شده است. مطالعات متعد

نشان داده است که این روش به علت داشتن آزادي بیشتر و محدودیت کمتر در رژیم غذایی تاثیرات مثبتی در سالمت روانی اجتماعی افراد 

 )93(مچنین باعث کنترل بهتر قند خون میشود. دارد.ه

کربوهیدراتها) ي(در این روشها از انسولینها ي کوتاه اثر یا سریع اثر قبل از غذا یا بالفاصله پس از غذا  با توجه به مقدار مصرف موادنشاسته اي و قند

بعد باتوجه به آن مقدار انسولین مورد نیاز تزریق شود که استفاده میشود. بنابراین الزم است  مقدار کربوهیدرات مصرف شده محاسبه شود و 

  توضیحات بیشتر در صفحات بعد داده شده است. 

  تعیین مقدار کربوهیدرات غذا

کربوهیدرات همان قند ونشاسته موجود در غذا است  که جز اصلی غذاي روزانه افراد را تشکیل میدهد و  باعث افزایش قند خون می شود،یعنی 

  گروه ماده غذایی داراي کربوهیدرات هستند، شامل: 3بعد از مصرف غذاهاي کربوهیدرات دار قند خون فرد باال میرود. در بین غذاها  دقیقه 15

 غالت و مواد نشاسته اي  -

 میوه ها   -

 مواد لبنی  -

 توجه : 

 . گروه مواد پروتئینی و گوشتها همچنین  گروه روغنها و چربیهاکربوهیدرات ندارند 

  داراي مقداري کربوهیدرات به شکل نشاسته می باشند ولی به علت داشتن فیبر زیاد، تاثیري در افزایش  سبزیجات

دادن قند خون ندارند. سبزیجاتی که نشاسته بیشتري دارند و برقند خون اثر دارند در گروه مواد نشاسته اي و غالت 

 آورده شده است.

  شمارش کربوهیدرات  به گرم و شمارش از روي فهرست جانشینی استفاده میشود. در روش تزریقات مکرر نیز مانند پمپ از دو روش

  

  با استفاده از گرم کربوهیدرات –الف 

در این روش نیز مانند پمپ انسولین میتوان از برچسب هاي غذایی یا از جدول کرب فاکتور استفاده کرد و مقدار کربوهیدرات را به 

  گرم محاسبه نمود.

  از جداول غذایی  یا فهرست جانشینیبا استفاده  -ب 

گروه ماده غذایی کربوهیدرات دار جداولی به نام فهرست جانشینی وجود دارد که در هر جدول براي هر ماده غذایی مقدار  3براي 

  مشخصی به نام واحد  یا سروینگ تعریف شده است.

                     

  

گرم کربوهیدرات می  15واحد ماده کربوهیدرات دار است و داراي  1لیوا ن شیر هر کدام  1عدد سیب یا 1برش نان  یا 1مثال  :                   

  باشد.

گرم کربوهیدرات میباشد 15داراي  سروینگ) 1(یا از هر ماده کربوهیدرات دار  واحد 1  
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  الزم است؟(نسبت انسولین به کربوهیدرات)چه مقدار انسولین سریع اثر(رپید) براي هر واحد ماده کربوهیدرات دار 

) مقدار انسولین الزم براي 4 – 8در بدن هر فرد مقدار انسولین الزم براي کربوهیدرات با توجه به سن و وزن فرد متفاوت است .جدول زیر (جدول

  گرم کربوهیدرات را در گروههاي سنی مختلف نشان میدهد.  15یک واحد کربوهیدرات یا 

  

  گرم کربوهیدرات 15مقدار انسولین الزم براي یک واحد یا  4 – 8جدول 

  

  

  

  

Alemzade R, Diabetes Mellitus in Children.ln:Behrman RE,et al.Nelson,textbook of pediatrics.19 th ed,2010.Wyatt DT. 

  

  فاکتور تصحیح انسولین چیست؟ 

به شود محاس اگر قبل از هر وعده غذا مقدار قند خون باال باشد الزم است عالوه بر انسولین مورد نیاز براي غذا  مقداري انسولین براي قند باال نیز

گویند،جدول زیر مقادیر متفاوت انسولین الزم در هنگام افزایش قند خون در گروههاي سنی مختلف را که به آن فاکتور تصحیح انسولین می 

  نشان می دهد :

  

  

  )97(انسولین الزم در هنگام افزایش قند خون 5 – 8جدول 

  

  

  

Alemzade R,Wyatt DT.Diabetes Mellitus in Children.ln:Behrman RE,et al.Nelson,textbook of pediatrics.19 th ed,2010. 

  

  بنابراین مقدار انسولین مورد نیاز در یک وعده غذایی شامل موارد زیر است :                                                   

  

 

  واحد کربوهیدرات 1گرم یا  15واحد انسولین الزم براي   گروه سنی

  واحد 0,5  سال 0 – 5

  واحد 0,75  سال 5 – 12

  واحد 1 –2  سال 12 – 18

  قند باالتر از قند مطلوب 100 (mg/dl)واحد انسولین اضافه شده براي هر  گروه سنی

  واحد 0,5  سال 0 – 5

  واحد 0,75  سال 5 – 12

  واحد 1 –2  سال 12 – 18

 )    5 - 8(طبق جدول   مقدار انسولین محاسبه شده براي غذا  + مقدار انسولین الزم براي باال بودن قند خون
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  (یک نمونه از روش محاسبه شمارش کربوهیدرات         

  

  اندازه گیري قند خون صبحگاهی             

  

  

  120خون قبل از مصرف صبحانه           مثال  : قند 

    صبحانه 

  

  واحد 2  برش2نان   

   1پنیر   

  واحد 1  لیوان  1شیر    

  عدد 2گردو   

  

واحد تزریق  3انسولین الزم براي صبحانه                      

  شود

  

 

  در بین مواد غذایی ابتدا باید کربوهیدرات دارها

روي جداول غذایی مشخص شده و اندازه آنها از 

واحد  1محاسبه شود. سپس براي هر واحد ماده غذایی 

 انسولین در نظر گرفته شود.

  با توجه به مطلوب بودن قند خون نیازي به محاسبه

انسولین اضافی نیست و فقط مقدار انسولین محاسبه 

شده جهت تعداد واحد کربوهیدرات مواد غذایی تزریق 

  می شود. 

  

  

  ساعت بعد از تزریق  2خون اندازه گیري قند 

  

  

واحد اضافه تر  1صبحانه فردا                    اگرقند باال باشد 

  تزریق شود

واحد کمتر تزریق  1صبحانه فردا              اگر قند پایین باشد

  شود

(با فرض اینکه صبحانه مثل روز                                      

  قبل باشد)

  

  الزم است در فاصله تزریق انسولین تا اندازه گیري قند

 خون مواد کربوهیدرات دار مصرف نشود . 

  براي تعیین باال یا پایین بودن قند خون پس از غذا به

 مراجعه شود. 2 -8جدول 

  

   

  براي آن وعده محاسبه شود.توجه : بهتر است قبل از هر وعده غذایی قند خون  کنترل شود تا میزان دقیق انسولین موردنیاز  

  

  

  مصرف میان وعده صبح

  

  

  مصرف مواد بدون قند و نشاسته (خیار ، آجیل، غذاي

بدون نشاسته ) همراه با یک واحد ماده کربوهیدرات 

برش نان)   1لیوان شیر یا  1عدد میوه یا  1دار(مانند 

در میان وعده ها توصیه میشود تا نیاز به تزریق در میان 

 د.وعده نباش



 /http://drmanshadi.irدکتر سید حسین دهقان منشادي         

 /http://drmanshadi.irدکتر سید حسین دهقان منشادي         

  در صورتیکه قند خون قبل از مصرف میان وعده باال

واحد از مواد کربوهیدرات دار نیز  1باشد و با مصرف 

  قند خون باالتر رود الزم است انسولین تزریق شود.

  

  

  اندازه گیري قند خون قبل از ناهار

  

  

      270مثال : قند خون قبل از مصرف ناهار        

  

  خورش) –ناهار (پلو 

  

  واحد 2             عدد متوسط  2میوه     

  واحد 3      قاشق  12پلو       

  خورش 

  واحد 1  لیوان 1ماست    

  ساالد      

  

  

  واحد 6انسولین براي غذا                               

  واحد 1انسولین براي قند باال                 

  

واحد تزریق  7            انسولین الزم براي وعده ناهار         

  شود

  

  

  در صورت استفاده از مواد نشاسته اي در خورشها مانند

حبوبات الزم است مقدار آن با توجه به جدول محاسبه 

 شود.

   به علت باال بودن قند خون قبل از ناهار الزم است

 فاکتور تصحیح در نظر گرفته شود.

  آنها در صورت تمایل فرد به مصرف میوه ها بهتر است

را بالفاصله قبل از غذا استفاده کرد تا بتوان انسولین 

مورد نیاز براي آنرا محاسبه کرده و به مقدار انسولین 

 غذا اضافه کرد. 

  

  

 
  

  

  ساعت بعد از تزریق  2اندازه گیري قند خون 

  

  

واحد اضافه تر تزریق  1ناهار فردا                   قند باال باشد 

  شود

  واحد کمتر تزریق شود 1ناهار فردا             باشدقند  پایین 

(با فرض اینکه ناهار مثل روز قبل                                  

  باشد)

  

  براي تعیین باال یا پایین بودن قند خون پس

  مراجعه شود. 2 -8از غذا به جدول 

  

  مصرف میان وعده  عصر

  

  

 وعده  در روزهاي عادي میان وعده عصر مانند میان

 صبح در نظر گرفته شود.

  در صورت شرکت در مهمانی عصرانه مانند زیر محاسبه

  شود:

  واحد  2عدد متوسط                2میوه      
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  واحد 1  عدد متوسط     1شیرینی  

  واحد 1بستنی     نصف لیوان               

  

  

  واحد تزریق شود 4انسولین الزم                      

  

  در صورت مصرف هم زمان همه مواد انسولین بالفاصله

پس از مصرف تزریق شود در غیر اینصورت در فاصله 

 بین مصرف مواد غذایی تزریق انجام شود .

  در صورت داشتن فعالیت در مهمانی از مقدار انسولین

 واحد کم شود. 2تا  1

  2توجه داشته باشید که اثر انسولین رپید در بدن 

باید فاصله بین تزریق تا مصرف مواد ساعت است و ن

 کربوهیدرات دار بیشتر از این مقدار باشد

  

  

توجه : وجود نوسانات قند خون مخصوصا در  چند روز اول  امري طبیعی است  ونباید باعث نگرانی فرد و خانواده او شود . با  

اد آرامش و پرهیز از استرس  و نگرانی بیجا  کمک بزرگی تمرین و دقت بیشتر میتوان به مقادیر مطلوب  ونتیجه دلخواه رسید . ایج

  به کنترل بهتر دیابت میکند.

  

  اندازه گیري قند قبل از شام 

  

  

       210مثال:  قند خون قبل از شام           

  

  

  شام  (خوراك مرغ)

  

  گوشت مرغ

  سایر سبزیجات و ادویه جات

  واحد 1  عدد 1سیب زمینی کوچک    

  واحد 2  برش 2              نان        

  واحد 0,5  ماست               نصف لیوان

  ساالد

  

  واحد 3,5انسولین براي غذا              

  واحد 0,5انسولین براي قند باال           

  

  واحد تزریق شود 4انسولین الزم براي شام                  

  

 

  فاکتور تصحیح به علت  باال بودن قند خون الزم است

 در نظر گرفته شود.

  باشد  100در صورتیکه افزایش قند خون کمتر از عدد

واحد انسولین نیاز باشد میتوان با افزودن  1و کمتر از 

واحد  1واحد از مواد کربوهیدرات دار  جمعا  0,5

واحد انسولین  0,5انسولین در نظر گرفت.(در اینجا 

لیوان ماست در واحد براي نصف  0,5براي قند باال و 

 نظر گرفته شده است)

  1واحد وجود ندارد  و بر اساس  0,5در قلم انسولین 

  واحد است.
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  ساعت بعد از تزریق  2اندازه گیري قند خون 

  

  واحد اضافه تر تزریق شود 1شام فردا           قند باال باشد 

  واحد کمتر تزریق شود 1شام فردا     قند  پایین باشد

  

  اینکه شام مثل شب قبل باشد) (با فرض

  

  براي تعیین باال یا پایین بودن قند خون پس

  مراجعه شود. 2 -8از غذا به جدول 

  

  

  )MDIنکات مهم دراستفاده از روش تزریق مکرر(

 یا تزریق مکرر و یا پمپ انسولین ) به آموزش بیشتر خانواده و مراقبت نیازدارد.  MDIاستفاده از این روشها (روش  -

براي اجراي این روش الزم است جداول جانشینی  در اختیار فرد باشد و مقادیر مواد غذایی در چند روز اول اندازه گیري شود تا فرد  -

 بتواند  مقدار آنرا با انسولین تطبیق دهد .

در میان وعده ها مصرف میشود  گروه ماده غذایی اصلی کربوهیدرات دار(غالت،میوه ها و لبنیات) اقالمی که به عنوان دسر و 3عالوه بر  -

) آورده شده است  والزم است در محاسبه در نظر گرفته شود مانند بستنی،کیک،ژله ، شیرینی 60در جدول سایر کربوهیدراتها (صفحه 

محاسبه  ها و غیره . توجه داشته باشید  این مواد ارزش غذایی ندارند و براي هر روز توصیه نمی شوند ولی در مناسبتهاي خاص و با

 مقدار انسولین الزم میتوان آنها را مصرف کرد .

ثبت و یادداشت  قند خون ،مقدار انسولین تزریق شده ومقدار غذاي مصرف شده براي انجام بهتر این روش و کنترل قند خون الزم  -

 است .داشتن دفتر چه یادداشت به تیم درمان براي کنترل بهتر دیابت شما کمک میکند. 

واحد از مجموع انسولین محاسبه شده در یک وعده کم کرد.مثال  1روز اول) 2تا  1جلوگیري از افت قند خون در ابتدا ( میتوان براي -

 واحد تزریق شود. 5واحد محاسبه شده ،  6اگردر روز اول براي ناهار 

 ولین تزریق شود ولی در افرادبهتر است در بچه هاي کوچکترکه مقدار غذاي دریافتی مشخص نیست ابتدا غذا مصرف شود و بعد انس -

 بزرگتر میتوان قبل از غذا انسولین را تزریق کرد.

در این روش ،تزریق انسولین بعد از غذا یا قبل از غذا بستگی به قند خون فرد نیز دارد، یعنی در صورت افزایش قند خون ابتدا تزریق   -

 ابتدا غذا مصرف شود و سپس انسولین تزریق شود.انسولین انجام شود بعد غذا صرف شود  و در صورت کاهش قند خون 

 در صورت تزریق انسولین قبل از غذا الزم است تمام غذاي محاسبه شده مصرف شود تا افت قند خون ایجاد نشود. -

در صورتیکه کودك در مدرسه صبحانه مصرف کند الزم است  تزریق در مدرسه انجام شود. در این صورت اگر فرد فعالیت بیشتري  -

 واحد کم شود.  2تا  1رد یا زنگ ورزش نزدیک است از مقدار انسولین دا

به علت کنترل بهتر و نظارت دقیق تر والدین در منزل بهتر است صبحانه در منزل صرف شود تا انسولین قبل از رفتن به مدرسه تزریق  -

 شود.

گرم مواد کربوهیدرات دار) و قند خون  15واحد یا  1(اگر مواد کربوهیدرات دار در یک وعده مانند صبحانه به مقدار کم مصرف شود  -

 نیز باال نباشد نیازي به تزریق انسولین نیست.

بهتر است در شروع استفاده از این روش نوع غذاها در هر روز تقریبا ثابت یا مشابه باشد تا تطابق انسولین با غذا  بهتر انجام شود و  -

 تغییرات زیادي در قند خون ایجاد نشود.
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 صورت استفاده از قند هاي مصنوعی(رژیمی)نیازي به محاسبه مقدار آنها نیست. در -

ساعت باشد.(مثال اگر مصرف ناهار و تزریق انسولین   3فاصله بین تزریق انسولین در وعده هاي غذایی و میان وعده ها نباید کمتر از  -

 )102،93،95(بعد از ظهر باشد) 5بعد از ساعت  انجام شده ، مصرف میان وعده همراه با تزریق انسولین باید 2در ساعت 

  استفاده از برچسب هاي غذایی در روش شمارش کربوهیدرات

دش ربا استفاده از روش تزریق مکرر،آزادي فرد در استفاده از انواع مختلف مواد غذایی بیشتر میشود و شاید فرد در مناسبتهاي خاص و یا در گ

نند غذاهاي آماده و بسته بندي شده .در اینصورت الزم است تا محتویات  ماده غذایی خصوصا مقدار و تفریح مایل به مصرف آنها باشد ما

  کربوهیدرات  مشخص باشد تا بتوان با تعیین مقدار انسولین الزم  با اطمینان بیشتري از آن استفاده کرد.

  برچسب غذایی چیست؟

رزش تغذیه اي وجود دارد و در آن مقدار ترکیبات مغذي مانند کربوهیدرات،چربی،پروتئین در بیشتر مواد آماده و بسته بندي جدولی به نام  جدول ا

  و غیره نوشته شده است . در هنگام استفاده الزم است به مقدار کربوهیدرات توجه شود و با در نظر گرفتن آن انسولین الزم  تزریق شود.

  

  دي شده می باشدمثال : جدول زیر یک نمونه از برچسب غذایی موادبسته بن

  

  

.  

  

گرم)  50مقدارکربوهیدرات (در 

  واحد 2مقدار انسولین الزم                         گرم   30:

  

  توجه : 

  گرم  100به وزن ماده غذایی که معموال به صورت چاپ شده روي بسته بندي نوشته شده است دقت شود.زیرا ارزش غذایی اغلب در

 محاسبه شده است.

  گرم تعریف شده است که  100سروینگ از آن ماده غذایی یا در مقدار مشخصی غیر از  1غذایی در در  بعضی از جداول، مقدار مواد

 1سروینگ از آن ماده غذاي باشد و ارزش غذایی جدول براي  3الزم است به آن دقت شود. مثال اگر یک بسته خوراکی محتوي 

 .ضرب شود 3سروینگ در  1سروینگ باشد الزم است مقدار داده شده براي 

  مقدار کربوهیدرات نوشته شده بر روي برچسب شامل مقدارقند،نشاسته و فیبر موجود در آن ماده غذایی می باشد ،چنانچه به مقدار

فیبر نیز اشاره شده بود الزم است مقدار آن از کل کربوهیدرات کم شود زیرا فیبرها با اینکه جزئی از کربوهیدرات هستند ولی قند 

 د.خون را باال نمی برن

   گرم 100ارزش غذایی در 
 

  گرم 50وزن ماده غذایی : 

 

  کالري 480ژي                          انر

  )%15گرم ( 15پروتئین                         

  ) %20گرم (  20چربی                           

  )%60گرم ( 60کربوهیدرات                   
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