وکتٍ ۱ۺ فعالیت بذوی بیشتزی داشتٍ باشیذ.

هػزفیتاى کاهل تاضذ .تسیاری هَادغذایی کِ اس غالت کاهل درست
هیضًَذ آهادُ خَردى ّستٌذ هثل ًاىّای هختلف ،پاستا ٍ تسیاری

فؼالیت تذًی رٍسهزُ فَایذ تسیار سیادی داردٍ .رسش کوکتاى هیکٌذ

سیزیالّا.

تاٍ -:سًتاى را پاییي تیاٍریذ -.قٌذخًَتاى را پاییي تیاٍریذ -.حساسیت
ضوا تِ اًسَلیي را تاال هیتزد--کِ کوک هیکٌذ قٌذخًَتاى در یک
هحذٍدُ ًزهال تواًذ.تحقیقات ًطاى هیدّذ کِ ّن ٍرسشّای
َّاسی ٍ ّن قذرتی هیتَاًذ تِ کٌتزل دیاتت کوک کٌذ اها تْتزیي
ًتیجِ اس تزًاهِ تٌاسةاًذاهی حاغل هیضَد کِ اس ّز دٍی ایي
توزیٌات استفادُ هیکٌذ.
وکتٍ ۲ۺ فیبز فزايان بخًریذ.

وکتٍ ۴ۺ اضافٍيسوتان را کم کىیذ.

”
غلبه

بر

دی
ا
ب
ت

“

اگز اضافٍِسى داریذ ،پیطگیزی اس
دیاتت هیتَاًذ تِ کن کزدى ٍسًتاى تستگی داضتِ تاضذّ .ز یک
کیلَیی کِ کن هیکٌیذ ،سالهتیتاى را تْثَد هیتخطذ .در یک

راه کارهای غلبه بر دیابت

تحقیق هطخع ضذ کِ افزادیکِ اضافٍِسى دارًذ ،تا کن کزدى ّز
یک کیلَ اس ٍسى تذًطاى ،خغز اتتال تِ دیاتت را  ۶۱درغذ در خَد
کاّص دادًذّ .چٌیي آًْایی کِ ٍسى ًسثتاً کوی پاییي آٍردُ--

فیثز کوکّای سیادی تِ ضوا هیکٌذ -:تا تاال تزدى کٌتزل

حذاقل  ۵تا  ۶۱درغذ اس ٍسى اٍلیِ خَد ٍ--تِ عَر هزتة ٍرسش

قٌذخًَتاى ،احتوال تزٍس دیاتت را کاّص هیدّذ -.احتوال تزٍس

کزدًذ ،تا  ۱۱درغذ احتوال اتتال تِ دیاتت را در خَد کاّص دادًذ.

تیواریّای قلثی را کاّص هیدّذ -.تا کوک تِ احساس سیزی،
تِ کاّص ٍسى کوک هیکٌذ.هَادغذایی سزضار اس فیثز ضاهل

وکتٍ ۵ۺ اس رصیمَای غذایی جذیذ پزَیش کزدٌ ي اوتخابَای

هیَُّا ،سثشیجات ،حثَتات ،غالت کاهل ،آجیل ٍ داًِّا هیضَد.

سالمتزی داشتٍ باشیذ.

وکتٍ ۳ۺ تا میتًاویذ غالت کامل مصزف کىیذ.

معايوت غذا ي داري یشد

رصینّای کنکزتَّیذرات ،رصین ضاخع گلیسوی ٍ سایز

مزکش اطالع رساوی مًاد غذایی ،

رصینّای جذیذ ضایذ در اتتذا تِ ضوا کوک کٌذ ٍسًتاى را پاییي

آشامیذوی آرایشی ي بُذاشتی

تاایٌکِ دلیل آى چٌذاى هطخع ًیست اها غالت کاهل

تیاٍریذ اها تاثیز آًْا در پیطگیزی اس دیاتت ضٌاختِ ضذُ ًیست

هیتَاًٌذ احتوال تزٍس دیاتت را پاییي آٍردُ ٍ تِ حفظ سغح

ٍ اثز عَالًیهذتی ًیش ًخَاٌّذ داضت ٍ .تا خارج کزدى یا

قٌذخَى کوک کٌٌذ .سؼی کٌیذ حذاقل ًیوی اس غالت

هحذٍد کزدى یک گزٍُ غذایی خاظ اس تزًاهِ رٍساًِ ،رسیذى
هَادهغذی السم را تِ تذًتاى هحذٍد هیکٌیذ .درػَؼ ایي،
تزای داضتي یک تزًاهِغذایی سالن کِ تِ کاّصٍسًتاى کوک
کٌذ ،تیطتز تز حجن ٍػذُّای غذایی ٍ سالن تَدى هَادی کِ
هیخَریذ توزکش کٌیذ.
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ٍقتی راجغ تِ پیطگیزی اس تیواری دیاتت سخي تِ هیاى هیآیذ
هٌظَر پیطگیزی اس دیاتت ًَع دٍ است کِ ضایغتز تَدُ ٍ تا
تغییز اًذکی در ضیَُ سًذگی ،قاتل اجتٌاب است .ایي تیواری
سخت در سالّای کوی دٍرتز فقظ هزتَط تِ تشرگساالى تَدُ
است ،اها اهزٍسُ ػالٍُ تز افشایص آهار افزاد تالغ هثتال تِ دیاتت
تؼذاد کَدکاى ٍ ًَجَاًاى دیاتتی ًیش رٍ تِ رضذ است .ایي
افشایص آهارّا تسیار ّطذار دٌّذُ است .تیواری دیاتت در
سغَح تاالتز تاػر هطکالت تیٌایی ٍ ًارساییّای کلیَی
هیضَد .دیاتت تِ خاعز هطکلی کِ در گزدش خَى ایجاد
هیکٌذ اغلة هٌجز تِ اس دست دادى یک پا یا تؼضی هَاقغ
ّز دٍ پا خَاّذ ضذ .دیاتت احتوال اتتال تِ تیواریّای
قلثی را افشایص هیدّذ .اس اًَاع هختلف ایي تیواری کِ در
ضزایظ هختلف ٍ تا ضذتّای هتفاٍت تِ ٍجَد هیآیٌذ،
دیاتت ًَع دٍم تا حذ سیادی قاتل پیطگیزی است .تا چٌذ
راُ کار سادُ هیتَاى تا  %۱۹اس تزٍس آى جلَگیزی کزد.

سلَل ّای اًساى ٍاتستِ تِ یک ًَع قٌذ سادُ تِ ًام گلَکَس استت
کِ تزای تأهیي اًزصی خَد آى را هیسَساًذ .تِ ّویي دلیل استت
کِ تذى هکاًیسن پیچیذُ ای تزای کٌتزل اًذاسُ قتٌتذ ختَى در

پىج وکتٍ بزای پیشگیزی اس دیابت

سغَح هختلف داردٍ .قتی کزتَّیذرات هیخَرین ،در فتزآیتٌتذ

تغییز سثک سًذگی هیتَاًذ یک قذم تشرگ تِ سوت پیطگیزی اس

ّضن تثذیل تِ گلَکَس ضذُ ٍ تِ سزػت جذب خَى هتی ضتَد.

دیاتت تاضذ ٍ ّیچَقت تزای ضزٍع دیز ًیست .ایي ًکات را در ًظز

ّز گًَِ افشایص یا کاّص در قٌذ ختَى تتاػتر فتزستتتادى

داضتِ تاضیذٍ .قتی غحثت اس دیاتت ًَع  ۲هیضَد-کِ

سیگٌال ّایی تِ لَسالوؼذُ ضذُ ٍ اًسَلیي تتزضتح هتی ضتَد.

هتذاٍلتزیي ًَع دیاتت است-پیطگیزی تْتزیي راّکار است.

َّرهَى اًسَلیي تِ سلَلّا آهَسش هیدّذ کِ گتلتَکتَس را
جذب کٌٌذ .تذٍى َّرهَى اًسَلیي گلَکَس در خَى ضتٌتاٍر
هی هاًذ ٍ قادر ًخَاّذ تَد ٍارد سلَل ضَد .دیاتت ٍقتتی ر
هی دّذ کِ تذى قادر تِ تَلیذ هیشاى کافی اًسَلیي ًیست ٍ
یا ًوی تَاًذ اس اًسَلیي تِ درستی استفادُ کٌذ .افزاد سیتادی

ّوچٌیي اگز در هؼزؼ خغز تاالیی اس اتتال تِ دیاتت ّستیذ،
هثالً اگز اضافِ ٍسى سیادی داریذ یا ساتقِ خاًَادگی دیاتت داریذ،
خیلی هْن است کِ پیطگیزی اس دیاتت را تِ اٍلَیت سًذگیتاى
تثذیل کٌیذ .پیطگیزی اس دیاتت درست هثل سالن غذا خَردى،
تاال تزدى فؼالیت تذًی ٍ کن کزدى اضافِ ٍسى ،جشء اغَل اٍلیِ
است ٍ ّیچَقت تزای ضزٍع دیز ًیست .تا ایجاد چٌذ تغییز

هثتال تِ دیاتت ّستٌذ تِ ػالٍُ تؼذاد سیادی اس افزاد رٍ تتِ

کَچک در سثک سًذگیتاى هیتَاًیذ اس تزٍس هطکالت جذی

هیاًسال ًیش در خغز اتتال تِ دیاتت قزار دارًذ کِ تِ ػثارتی

دیاتت هثل تخزیة اػػاب ،کلیِّا ٍ قلة ،جلَگیزی کٌیذ.

پیص دیاتتی ّستٌذ .ایي افزاد تایذ تِ ٍضؼیت ختَد آگتاُ
تَدُ ،تا پشضک در تواس تاضٌذ ٍ ّز ضص هاُ یکثار تحتت
آسهایص قزار گیزًذ .کساًی کِ هطکَک تِ دیاتت ّستٌتذ
هی تَاًٌذ تا رصین غذایی هٌاسة ،کاّتص ٍسى تتذى تتا
ٍرسش کزدى ٍ کٌتزل قٌذ خَى تا حذ سیتادی اس ایتي
تیواری پیطگیزی کٌٌذ.

