تاثیر ّرزش در دیابت

ٔرسش در درياٌ دیابت بسیار يٕثز است ،سیزا َّ تُٓا باعث پاییٍ
آٔردٌ لُذ خٌٕ ٔ كاْص يمأيت بذٌ بّ اَسٕنیٍ يی ضٕد ،بهكّ خطز
بیًاری ْای لهبی عزٔلی ٔ َیاس بّ دارٔ در دیابت َٕع (2دیابت غیز
ٔابستّ بّ اَسٕنیٍ)را كاْص يی دْذ.
ُْگايی كّ یك فزد غیز دیابتی ٔرسش يی كُذ ،سطح اَسٕنیٍ خٌٕ ،تحت
ً گهٕكاگٌٕ) كاْص يی یابذ.
تأثیز افشایص ْٕريٌٕ ْای ضذاَسٕنیٍ (خصٕصا
بّ ایٍ تزتیب ،افشایص يصزف گهٕكش تٕسط ياْیچّ ،با افشایص تٕنیذ
گهٕكش تٕسط كبذ يطابمت يی یابذ.
بزای جهٕگیزی اس افت لُذ خٌٕ در افزاد دیابتی ،بایذ غذای بیطتزی لبم
اس ٔرسش ،در حیٍ یا بعذ اس آٌ يصزف كزد ٔ یا دٔس اَسٕنیٍ را با
افشایص فعانیت ٔرسشی كاْص داد.
در افزاد دیابتی كّ اَسٕنیٍ یا دارْٔای كاُْذِ لُذ خٌٕ يصزف يی
كُُذُ ،یپْگلیسوی(کاُص قٌد خْى )يطكهی است كّ با ٔرسش پیص يی آیذ.
ایٍ ْیپٕگهیسًی )(HYPOGLYCEMIAبیطتز بعذ اس ٔرسش اتفاق يی افتذ،
سیزا بعذ اس ٔرسش ،كبذ ٔ ياْیچّ َیاس بّ استفادِ اس گهٕكش بزای
باسساسی گهیكٕژٌ دارد كّ ایٍ باسساسی 30-24ساعت طٕل يی كطذ .بزای
جهٕگیزی اس ایٍ افت لُذ خٌٕ یا بایذ غذای بیطتزی لبم اس ٔرسش یا در
حیٍ یا بعذ اس آٌ يصزف كزد ٔ یا دٔس اَسٕنیٍ را با افشایص فعانیت
ٔرسشی كاْص داد.
اس طزفی اگز در حانی كّ لُذ خٌٕ بیطتز اس  250-300يیهی گزو در دسی
نیتز استٔ ،رسش ضزٔع ضٕدْ ،یپٕگهیسًی ٔ كتٕس در اثز كًبٕد اَسٕنیٍ
رخ يی دْذ ،در ایٍ حانت ٔرسش بایذ يتٕلف ضٕد.

راٌُوای ّرزش کردى در افراد دیابتی:
تست لُذ خٌٕ لبم ٔ بعذ اس ٔرسش ،بّ تعییٍ َٕع بزَايّ ٔرسشی ضخص
دیابتی بسیار كًك يی كُذ.
در كم بّ اسای ْز یك ساعت ٔرسش ،خٕردٌ 15گزو كزبْٕیذرات اضافّ تز
لبم یا بعذ اس ٔرسش ،احتیاج يی ضٕد .بزای ٔرسش ْای ضذیذتز 30 ،گزو
كزبْٕیذرات در ْز یك ساعت يًكٍ است َیاس ضٕد ٔ.رسش با ضذت يتٕسط ٔ
ً احتیاج بّ يصزف كزبْٕیذرات یا اَسٕنیٍ
يذت كًتز اس  30دلیمّ َذرتا
اضافّ تز داردٔ ،نی با ایٍ ٔجٕد اگز لُذ خٌٕ كًتز اس  100يیهی گزو
در دسی نیتز باضذ ،يصزف یك ٔعذِ غذای كٕچك ٔ كى حجى السو يی ضٕد.
اغهب بزای جهٕگیزی اس ْیپٕگهیسًی  ،بایذ دٔس اَسٕنیٍ را يطابمت داد
ٔ ایٍ تطابك بیطتز در يٕرد ٔرسشی كّ  45-60دلیمّ طٕل يی كطذ ،اًْیت
ً 10-20
پیذا يی كُذ .در بیطتز افزاد دیابتی ،كاْص يتٕسط (تمزیبا
درصذ) دٔساَسٕنیٍ تشریمی ،بزای جهٕگیزی اس ْیپٕگهیسًی كافی است.
بزای ٔرسش ْای طٕالَی تز ٔ ضذیذتز كاْص بیطتزی در كم دٔساَسٕنیٍ
رٔساَّ يًكٍ است َیاس ضٕد.

بطٕر كهی كاْص اَسٕنیٍ بز حسب ضذت ٔرسش بّ تزتیب سیز است :
- 10درصذ بزای ٔرسش یا فعانیت سبك
- 20درصذ بزای ٔرسش یا فعانیت يتٕسط
- 40-30درصذ بزای ٔرسش یا فعانیت ضذیذ

ٔ بز حسب يذت ٔرسش ،كاْص دٔساَسٕنیٍ كٕتاِ اثز بّ تزتیب سیز است :
- 30درصذ كاْص بزای ٔرسش كًتز اس یك ساعت

- 40درصذ كاْص بزای ٔرسش 2-1ساعتّ
- 50درصذ كاْص بزای ٔرسش 3ساعتّ ٔ بیطتز
لبم اس اَجاو ٔرسش ،گزو كزدٌ السو است تا ياْیچّ بزای فعانیت ْٕاسی
آيادگی پیذا كُذ .بطٕر ایذِ آل ،در یك ٔرسش 40-30دلیمّ ای ،لسًت
ً  20دلیمّ بایذ ادايّ یابذ.
ْٕاسی ٔرسش تمزیبا
بایذ داَست كّ حتی  3بار ٔرسش 10دلیمّ ای در طٕل رٔس بّ جای یك بار
ٔرسش 30دلیمّایْ ،ى يی تٕاَذ ًْاٌ اثزات يفیذ را داضتّ باضذ.
در دیابت ًْع ّ ،2رزش تا حدّد زیادی باعث افسایص حساسیت سلْل ُا
ًسبت بَ اًسْلیي ّ كاُص هقاّهت بَ اًسْلیي هی ضْد ّ از آًجایی كَ
ایي حساسیت ایجاد ضدٍ بَ اًسْلیي  48ساعت بعد از ّرزش دّبارٍ از
بیي هی رّد ،تكرار ّرزش در دّرٍ ُای هٌظن برای كاُص هقاّهت بَ
اًسْلیي در دیابت ًْع  2الزم است ّ.رزش ُوچٌیي از اثر ُْرهْى ُای
ضداًسْلیٌی هی كاُد ّ باعث بِبْد كٌترل گلْكس هی ضْد .
اَجاو ٔرسش بعذ اس خٕردٌ غذا يفیذ است ٔ باعث كاْص
ْیپزگهیسًی(افشایص لُذ خٌٕ) بعذ اس غذا (كّ در دیابت َٕع  2رایج
است) يی باضذ.
يذیزیت تزبیت بذَی داَطگاِ عهٕو پشضکی اصفٓاٌ
گزد أری  :يٓذی عسکزی

يُتظز يطانب بعذی يا
باضیذ...

