
 مصرف بیش از اندازه برنج و ماکارونی زمینھ ساز بروز دیابت است

 مصرف بیش از حد برخی مواد غذایی مانند نان، برنج، ماکارونی و سیب زمینی زمینھ بروز دیابت را فراھم می کند.

اتفاق می افتد،  دیابت یک بیماری متابولیک بوده و بھ دلیل اختالل در سوخت و ساز داخل سلولی بھ خصوص کربوھیدراتھا
در صورتی کھ بھ ھر دلیل میزان ترشح انسولین کاھش یا متوقف شود، سوخت مورد نیاز سلولھا تامین نشده و در فقر غذایی 

  قرار می گیرند و از طرفی، قند اضافی افزایش یافتھ کھ بھ این حالت دیابت گفتھ می شود.

در بین عوامل تغذیھ ای مھمترین عامل، مصرف بی  است.ادرست اصلی ترین عامل دیابت ژنتیک، استرس، چاقی و تغذیھ ن
  رویھ قندھا، شیرینی ھا و یا مواد غذایی است کھ بھ سھولت بھ قند خون تبدیل می شوند.

از آنجایی کھ تا کنون بررسی دقیقی مبنی بر این کھ مصرف شیرینی یزدی در بروز بیماری دیابت نقش داشتھ باشد صورت 
این در حالی است کھ مصرف شیرینی یکی از عوامل خطر و عوامل موثر در بروز دیابت است و این مھم نگرفتھ است ولی 

  منجر بھ افزایش شیوع بیماری دیابت می شود.

ل مستعد کننده متغییر شیوه زندگی، کم تحرکی، عدم انجام فعالیت ورزشی مناسب و مصرف زیاد فست فودھا را از عوا
مجموعھ این عوامل دست بھ دست ھمھ می دھند و موجبات بروز دیابت را در جوامع فراھم  آیند.بھ شما می بیماری دیابت 

  می آورند.

و محصوالت مشتقات   شکر، انواع شیرینی جات   ھمھ افراد جامعھ بھ ویژه افراد مستعد دیابت مواد قندی ساده از جملھ قند،
  آن را کاھش دھند.

پیشگیری از چاقی و اضافھ وزن از دیگر راھکارھای می باشد. از بروز دیابت  کنترل وزن اصلی ترین راھکار پیشگیری
  اساسی بھ منظور پیشگیری از بروز بیماریھای غیرواگیر ھمچون بیماری دیابت یا بیماری قلبی و عروقی و فشارخون است.

صورت کھ افراد مصرف افزایش مصرف و دریافت فیبرغذایی از دیگر روشھای پیشگیری از بروز دیابت است بھ این 
میوه و سبزیجات را در سبد غذایی خود قرار دھند، این در حالی است کھ افراد باید دقت الزم را داشتھ باشند کھ در مصرف 

  بیش ازاندازه میوه نیز زیاده روی نکنند.

بیشتر قند استفاده می شود کھ بالنکیت یا جوھر قند جھت سفید شدن    در تولید قندھای سنتی از ماده ای بھ نامشایان ذکر است 
  مصرف این ماده می تواند بھ تخریب بافتھای انسولین ساز بدن کمک کند و بتدریج زمینھ ساز بروز دیابت باشد.

ھمچنین مصرف بیش از حد برخی مواد غذایی مانند نان، برنج، ماکارونی و سیب زمینی زمینھ بروز دیابت را فراھم می 
  کند.

 


