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اثرات ورزش در بيماران ديابتي غيروابسته به        

 :انسولين

دراين بيماران ورزش عامل اصلي كنترل قندخون بعد         

ورزش در اين     .از مصرف صحيح موادغذايي است         

بيماران باعث بهبود حساسيت سلولها نسبت به               

انسولين ميشود اما به تنهايي پاسخگو نبوده بلكه              

رژيم غذايي در كنترل مطلوب قند        +  تركيب ورزشي   

نكته مهم اينكه اگر كاهش وزن در بيماران             .  است

از %  25ديابتي فقط از طريق رژيم غذايي باشد بيش از          

در .  وزن از دست رفته از توده خالص عضالني مي باشد         

صورتي كه هدف كاهش بافت چربي است براي رسيدن         

 .به هدف بايد تركيب اين دو روش بكار برده شود

 كاهش وزن مطلوب= ورزش + رژيم غذايي 
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 :يك نمونه از برنامه پياده روي

بار در هفته پياده روي كنيد مدت زمان سريع         2اگر كمتر از    -

 .راه رفتن را به تدريج  افزايش دهيد

زمان ورزش به مرور طوالني مي شود، تعداد ضربان قلب نيز           -

 .حداكثر ضربان قلب مي رسد% 75به  50به تدريج از 
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زمان گرم    هفته

 كردن

زمان 

سريع راه    

 رفتن

زمان 

 كردن

 كل زمان

قدم زدن     هفته اول

 آهسته

سريع راه    

 رفتن

قدم زدن    

 آهسته

 دقيقه 15

دقيقه  5 هفته دوم

 آهسته

دقيقه     8

 سريع

دقيقه    10

 آهسته

 دقيقه 18

 21 5 11 5 هفته سوم

هفته 

 چهارم

5 14 5 24 

هفته 

 پنجم

5 17 5 27 

هفته 

 ششم

5 20 5 30 

هفته 

 هفتم

5 23 5 33 

هفته 

 هشتم

5 26 5 36 

 40 5 30 5 هفته نهم



 :مقدمه

ورزش مداوم ركن اساسي جهت كنترل بيماري قند مي            -

 .باشد

ورزش، گلوكز و گليكوژن را در داخل ماهيچه هاي بدن             -

قند خون وارد        مي سوزاند و در حين و بعد از ورزش،             

ماهيچه ها مي گردد و سطح گلوكز و گليكوژن را به                   

 .حدطبيعي مي رساند

ورزش بيماران ديابتي به صورت تمرينهاي هوازي مي باشد          

تمرينهاي هوازي  .  يعني با مصرف اكسيژن توام همراه است       

 –دويدن آرام        –شنا      –صحرانوردي      –مانند اسكي     

 .مي باشد... دوچرخه سواري و پياده روي و 

فرايند برنامه منظم ورزش در درمان بيماران          

 :ديابتي

 كنترل بيماري ديابت.1

 كاهش چربيهاي خون –كنترل وزن و كاهش وزن .2

 آمادگي عضالني.3

 اعتماد به نفس بيشتر.4

 تحمل فشارهاي عصبي.5

 :اثرات ورزش در بيماران ديابتي وابسته به انسولين

هفته ورزش در بيماران ديابتي وابسته به انسولين،           16-12

مشاهده    HbAcبهبودي مطلوبي در سطح خون ناشتا و           

بهترين زمان پيشنهاد شده براي ورزش در            .  مي شود 

 :بيماران ديابتي وابسته به انسولين

1 

 ميان وعده بعدازظهر

+ 

 دقيقه ورزش هوازي 30-45-هفته5كاهش سطح قندخون بعداز

 + 

 وعده شام

 :نكات مهم در ورزش و فعاليت بدني

 انتخاب ورزش مورد عالقه -1

 شروع آهسته و افزايش تدريجي زمان و شدت آن-2

 استمرار روزانه -3

 پوشيدن جوراب كتاني و كفش مناسب-4

بررسي ميزان قندخون قبل و بعد از انجام فعاليتهاي ورزشي            -5

 سنگين

همراه داشتن موادغذايي مناسب براي مواقع ضروري در              -6

عرق كردن    –لرزش  (صورتي كه عالمتهاي پايين آمدن قندخون       

يا شكالت و آب نبات مصرف كنيد و نسبت به          ...)  تپش قلب و      –

 .اين عالمتهاي هشداردهنده بي تفاوت نباشيد

 نوشيدن آب و مايعات غيرقندي در حين ورزش و بعد از آن-7

زماني كه دچار درد قفسه سينه و يا درد شديد در ناحيه پا                -8

 .شديد، حركت بدني يا ورزش را متوقف كنيد

پاها را از نظر بريدگيها، قرمزي و تاول، قبل و بعد از هر ورزش          -9

 .وارسي نمايند

از پياده روي طوالني و طي مسافتهاي زياد كه خطر تاول              -10

 .زدن و ساير آسيب ها به پا را افزايش مي دهد خودداري كنيد
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بخاطر داشته باشيد در هنگام ورزش و به خصوص پياده           -11

روي و دويدن از كفش راحت استفاده كنيد تا احتمال آسيب            

 .رساندن به پاها را به حداقل برسانيد

بويژه   توصيه ميشود ورزش را روزانه در ساعتهاي معين،         -12

. زماني كه غلظت قندخون در حداكثر است انجام دهيد              

بهترين برنامه نرمش صبحگاهي بعد از صبحانه به مدت               

 .دقيقه در فضاي آزاد يا در اتاق با پنجره باز است 10حداقل 

قبل از برنامه ورزشي يك غذاي سبك مانند يك عدد              -13

اين عمل در ورزشهاي    .  ميوه يا يك ساندويچ پنير ميل كنيد       

 .سبك مثل نرمش هاي كوتاه مدت الزم نيست

درصورتيكه ورزش بيش از نيم ساعت طول بكشد خوردن -14

يك ليوان آب ميوه          غذاي ساده مانند يك عدد ميوه،         

 .يك ساندويچ كوچك ضروري است رقيق،

گرم در دسي ليتر باشد، 250اگر ميزان قند خون بيش از -15

ورزش سنگين نكنيد زيرا فعاليت ورزشي دراين حالت سبب 

در افراديكه قندخون . افزايش بيشتر غلظت قندخون مي شود

 كنترل شده ندارند، 

انجام ورزشهاي سنگين موجب افزايش بيشتر قندخون مي 

در عضله اي كه  زيرا بدون وجود انسولين كافي در بدن،. شود

عالوه برآن . در حال ورزش است مصرف قند افزايش نمي يابد

توليد قند در كبد باال مي رود و باعث وخيم شدن وضعيت 

 250اما در افراديكه قندخون كمتر از . ديابت شما مي شود

گرم در دسي ليتراست ورزش به كاهش مطلوب قندخون 

  .منجر خواهد شد

در صورتيكه قصد داريد ورزشهاي شديد و سنگين انجام          -16

 .دهيد با پزشك خود مشورت كنيد
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