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 2نقش تغذیه در پيشگيری از دیابت نوع 
 1، فاطمه طالبي كياسري1، پريسا عرب محمدي1، رامتين دبستاني1، الناز ترابي 1، محمدعلي كولوبندي1بيگيفريده 

 كميته تحقيقات دانشجويي، دانشکده پزشکي، دانشگاه علوم پزشکي سمنان، سمنان، ايران 1

 
يکي از مهم ترين و شايع ترين بيماري هاي قابل پيشگيري جوامع بشري است كه در سالهاي اخير شيوع آن در  2ديابت نوع  مقدمه و هدف:

جهان و به خصوص در كشورهاي درحال توسعه در حال افزايش است. طبق مطالعات انجام شده، كاهش فعاليت فيزيکي، افزايش وزن و رژيم 
 مي باشد.  2ش شيوع ديابت مي باشند. هدف از اين مطالعه بررسي نقش تغذيه در پيشگيري از ديابت نوع غذايي ناسالم از علل مهم افزاي

و با استفاده از كليد واژه هاي  Google Scholarو  Pubmedدر اين مطالعه مروري، جستجو در پايگاه هاي علمي  مواد و روش ها:

Diabetes Type 2  به همراهPrevention  وFood Habit  و معادل هاي آن ها درMeSH انجام گشت و عناوين مقاالت ،
تا كنون منتشر شده بودند، مورد بررسي قرار  2009مقاله انگليسي مرتبط با عنوان كه از سال 147يافت شده مورد بررسي قرار گرفت. و در نهايت 

 گرفت.

وان با ، اما مي تن وجود نداردآشروع و تاخير پيشگيري از ديابت  استراتژي تغذيه اي جهاني برايطبق بررسي هاي انجام شده هيچ  یافته ها:

 رژيم غذايي غنيرعايت تغذيه مناسب در كنار ساير عوامل مانند ورزش و كاهش وزن ميزان بروز ديابت را كاهش داد. طبق مطالعات انجام شده، 
يتون ،روغن ز كم چربلبنيات كم چرب، آجيل ، مرغ ، بوقلمون ،ماهي  ، ميوه ، سبزيجات ، فالونوئيد ها ، فيبر ، سويا ، حبوبات ،كاملغالت  از

از گوشت قرمز ، نوشيدني هاي شيرين قندي ، لبنيات  مقدار كميداراي و ميزان متوسط الکل و رژيم غذايي  ، قهوه ،چاي D،كلسيم ،ويتامين 
در كنار رعايت ساير عوامل سبب كاهش بروز ديابت برگرها و سرخ كردني ها سيب زميني ، وري شده ، آي فرها،غذا تصفيه شدهپرچرب ، غالت 

 مي گردد. 2نوع 

به خصوص  به همراه فعاليت فيزيکي منظم، به عنوان يکي از مهم ترين فاكتورهاي موثر در پيشگيري از ديابت، رژيم غذايي سالم نتیجه گیری:

 .را كاهش دهد 2يار زيادي خطر ابتال به ديابت نوع تواند تا حد بس و ادامه يابد، مي گردد اگر از سنين نوجواني آغاز

 2تغذيه، پيشگيري، ديابت نوع  واژه های کلیدی:
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