 ۱۰راه ﺑﺮای درﻣﺎن دﯾﺎﺑﺖ
درﻣﺎن دﯾﺎﺑﺖ ﯾﮑﯽ از اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﻬﻤﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ رواج ﮔﺴﺘﺮده اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺸﺮی ﻣﻄﺮحﺷﺪه اﺳﺖ .دﯾﺎﺑﺖ
ﯾﺎ ﺑﯿﻤﺎری ﻗﻨﺪ ﯾﮑﯽ از ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ دﻻﯾﻞ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺑﺮوز ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺳﺎﺑﻘﻪﻫﺎی وراﺛﺖ ،ﺗﻐﺬﯾﻪﻫﺎی ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ و
ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎی ﻣﺰﻣﻦ از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ دﻻﯾﻞ ﺑﺮوز اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ .دﯾﺎﺑﺖ ﯾﺎ ﺑﯿﻤﺎری ﻗﻨﺪ ،ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﻗﻨﺪ ﻣﻮﺟﻮد در ﺧﻮن ﮔﻔﺘﻪ
ﻣﯽﺷﻮد و اﮔﺮ اﯾﻦ ﻣﯿﺰان از  96اﻟﯽ  112ﻣﯿﻠﯽﮔﺮم در دﺳﯽ ﻟﯿﺘﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ ،اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری ﺑﺮوز ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت ﺳﺎدهﺗﺮ
ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻧﺴﻮﻟﯿﻦ در ﺑﺪن از ﺑﯿﻦ ﻣﯽرود و ﺑﺪن ﺑﻪﻧﻮﻋﯽ در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻧﺴﻮﻟﯿﻦ ﻣﻘﺎوم
ﻣﯽﺷﻮد .در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻗﻨﺪ ﺧﻮن ﺑﺎﻻ ﻣﯽرود و ﻋﻮارض ﺧﻄﺮﻧﺎﮐﯽ در ﺑﺪن اﻓﺮاد ﺑﺮوز ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﻣﺮوزه ﻣﺸﺨﺺﺷﺪه ﮐﻪ اﯾﻦ
ﺑﯿﻤﺎری ﻣﺤﺪوده ﺳﻨﯽ ﻧﺪارد و ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﻫﺮ دورهای از ﺳﻦ ﺑﺮوز ﮐﻨﺪ اﻣﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﮔﺮوهﻫﺎی درﮔﯿﺮ آن ﺧﺎﻧﻢﻫﺎ و اﻓﺮاد
ﺳﺎﻟﻤﻨﺪ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺑﯿﻤﺎری دﯾﺎﺑﺖ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺪن اﻓﺮاد و ﻋﻠﺖ ﺑﺮوز آن در دو ﺣﺎﻟﺖ دﯾﺎﺑﺖ ﻧﻮع ﯾﮏ و دﯾﺎﺑﺖ ﻧﻮع دو در ﺑﺪن
ﺑﺮوز ﻣﯽﮐﻨﺪ .در دﯾﺎﺑﺖ ﻧﻮع ﯾﮏ ﺗﺨﺮﯾﺐ ﺳﻠﻮلﻫﺎی ﺑﺘﺎ در ﭘﺎﻧﮑﺮاس ﺑﺎﻋﺚ از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻦ ﻫﻮرﻣﻮنﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻧﺴﻮﻟﯿﻦ در ﺑﺪن
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و در دﯾﺎﺑﺖ ﻧﻮع دوم ﻧﯿﺰ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﭘﯿﺶروﻧﺪه ﺑﺪن ﺑﻪ اﻧﺴﻮﻟﯿﻦ اﯾﺠﺎد ﻣﯽﺷﻮد و درﻧﻬﺎﯾﺖ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎﻋﺚ
ﺗﺨﺮﯾﺐ ﺳﻠﻮلﻫﺎی ﺑﺘﺎی ﭘﺎﻧﮑﺮاس ﺷﺪه و ﻧﻘﺺ ﮐﺎﻣﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻧﺴﻮﻟﯿﻦ را در ﭘﯽ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ .اﻣﺮوزه ﻋﻠﻢ ﭘﺰﺷﮑﯽ در ﻣﻮرد
اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت زﯾﺎدی دﺳﺖﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ اﻣﺎ ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﻫﻨﻮز ،درﻣﺎن ﻗﻄﻌﯽ آن وﺟﻮد ﻧﺪارد .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ
ﮐﺎر ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از ﺑﺮوز و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮐﻨﺘﺮل آن ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎی داﻧﺸﻤﻨﺪان ﻧﺸﺎن داده ﮐﻪ ﮐﻨﺘﺮل ﻃﻮﻻﻧﯽﻣﺪت اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری

ً
ﻗﻄﻌﺎ اﺳﺘﻔﺎده از داروﻫﺎی ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت دارای ﺧﻄﺮات زﯾﺎدی اﺳﺖ اﻣﺎ
ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺮ درﻣﺎن آن ﺗﺄﺛﯿﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﯿﻮهﻫﺎی ﺧﺎﻧﮕﯽ و ﻃﺒﯿﻌﯽ اﯾﻦ ﮐﺎر را اﻧﺠﺎم داد .ﻣﺎ در اداﻣﻪ ﻣﺘﻦ  10راه ﺑﺮای درﻣﺎن دﯾﺎﺑﺖ ﻣﻌﺮﻓﯽ
ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ.

درﻣﺎن دﯾﺎﺑﺖ ﺑﺎ ﻣﺼﺮف رﯾﺤﺎن
درﻣﺎن دﯾﺎﺑﺖ ﺑﺎ روشﻫﺎی ﺧﺎﻧﮕﯽ و ﻃﺒﯿﻌﯽ ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ زﯾﺎدی دارد .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﻣﯽﺗﻮان در ﻃﺐ ﺳﻨﺘﯽ و اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎ
ﺷﯿﻮهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ درﻣﺎن ﺑﯿﻤﺎری ﻗﻨﺪ ﺧﻮن آﺷﻨﺎ ﺷﺪ و ﻋﻠﻢ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻧﻮﯾﻦ ﻧﯿﺰ ﺗﻌﺪادی از اﯾﻦ ﻣﻮارد را ﺗﺎﺋﯿﺪ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﯾﮑﯽ
از ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻃﺒﯿﻌﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آن ﻣﯽﺗﻮان دﯾﺎﺑﺖ را ﮐﻨﺘﺮل و درﻣﺎن ﻧﻤﻮد ،رﯾﺤﺎن اﺳﺖ .ﺳﺒﺰی رﯾﺤﺎن و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
ﺗﺨﻢ آن ﺑﺮای درﻣﺎن دﯾﺎﺑﺖ ﻣﻔﯿﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ .رﯾﺤﺎن را ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪﺻﻮرت ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و ﺗﺨﻢ آن را ﭘﺲ از ﺟﻮﺷﺎﻧﺪن ﻣﻮرداﺳﺘﻔﺎده
ﻗﺮارداد .اﯾﻦ ﻣﻮارد ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻟﻮزاﻟﻤﻌﺪه را ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﺮده و ﺗﺮﺷﺢ اﻧﺴﻮﻟﯿﻦ را در آن آﺳﺎن ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ اﺛﺮ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﺑﺮای
دﯾﺎﺑﺖ ﻧﻮع دوم ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﺿﻤﻦ ﻣﺸﻮرت ﺑﺎ ﭘﺰﺷﮏ ﺧﻮد از اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل و ﺧﻮاص درﻣﺎﻧﯽ آن
ﺑﻬﺮهﮔﯿﺮی ﮐﻨﯿﺪ .ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬاری اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت در ﻣﺪت ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ ﭘﺲ از ﻣﺼﺮف ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﺷﻮد و ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻋﻠﻤﯽ
ﺑﺮ روی آنﻫﺎ ﻧﺸﺎن داده ﮐﻪ ﻣﻘﺪار ﮐﺮﺑﻮﻫﯿﺪرات و ﻓﯿﺒﺮ درﯾﺎﻓﺘﯽ ﺳﺒﺰی و ﺗﺨﻢ رﯾﺤﺎن دﻟﯿﻞ اﺻﻠﯽ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

درﻣﺎن دﯾﺎﺑﺖ ﺑﺎ ﺧﻮاص ﺑﺮگ درﺧﺖ اﻧﺠﯿﺮ
درﻣﺎن دﯾﺎﺑﺖ ﺑﺎ داروی ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺑﺮای درازﻣﺪت دارای ﻋﻮارض اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ از ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی ﮔﯿﺎﻫﯽ آنﻫﺎ
اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد .ﺑﻪﻃﻮرﮐﻠﯽ درﻣﺎن ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎ ﺑﺎ ﺑﻬﺮهﮔﯿﺮی از ﺧﻮاص ﮔﯿﺎﻫﺎن ﺳﺎﺑﻘﻪای ﭼﻨﺪ ﻫﺰارﺳﺎﻟﻪ دارد .ﺑﺸﺮ ﺑﺮای
اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﮐﺎر و درﯾﺎﻓﺖ ﺧﻮاص ﮔﯿﺎﻫﺎن ﻣﻔﯿﺪ از روشﻫﺎی ﻋﺼﺎره ﮔﯿﺮی و ﯾﺎ ﺟﻮﺷﺎﻧﺪن ﮔﯿﺎﻫﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺑﺮگ
اﻧﺠﯿﺮ ﯾﮑﯽ از ﺑﺮگﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺳﺘﻔﺎده از آن ﺑﺮای درﻣﺎن ﺑﯿﻤﺎری دﯾﺎﺑﺖ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺟﻮﺷﺎﻧﺪه و ﻋﺼﺎره
اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﻣﯽﺗﻮان ﺑﯿﻤﺎری دﯾﺎﺑﺖ را ﮐﻨﺘﺮل ﮐﺮده و در درازﻣﺪت آن را درﻣﺎن ﻧﻤﻮد .ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﻋﻮارض ﺟﺎﻧﺒﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
ﺑﺎزدﻫﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل در ﺗﺄﻣﯿﻦ اﻧﺴﻮﻟﯿﻦ ﺧﻮن ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﮐﻪ ﺑﺘﻮان ﺑﺎ اﻃﻤﯿﻨﺎن آن را ﯾﮏ ﻣﺤﺼﻮل ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای

ﺑﯿﻤﺎری ﻗﻨﺪ ﺧﻮن ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮد .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ اﻓﺮاد دارای اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﯾﮏ دوره ﻣﻨﻈﻢ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل را ﻣﺼﺮف
ﮐﻨﻨﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﻗﺒﻞ از اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺎ ﭘﺰﺷﮏ ﻣﻌﺎﻟﺞ ﺧﻮد ﻣﺸﻮرت داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺗﺎ در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺗﺪاﺧﻞ داروﯾﯽ
ﺻﻮرت ﻧﮕﯿﺮد.

درﻣﺎن دﯾﺎﺑﺖ ﺑﺎ ﺧﻮاص ﻓﻮقاﻟﻌﺎده ﺑﺮگ اﻧﺒﻪ
درﻣﺎن دﯾﺎﺑﺖ ﺑﺎ ﺑﺮگﻫﺎی درﺧﺘﺎن ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻋﺼﺮ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﯿﺰ ﺑﻪﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﺬﺷﺘﻪ دارای اﻫﻤﯿﺖ اﺳﺖ و دﻟﯿﻞ اﺻﻠﯽ اﯾﻦ
ﻣﻮﺿﻮع ﺑﯽ ﻋﻮارض ﺑﻮدن اﻏﻠﺐ ﮔﯿﺎﻫﺎن ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .درﺧﺖ اﻧﺒﻪ ﯾﮑﯽ از درﺧﺘﺎن ﺧﺎص ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻌﺘﺪل و ﮔﺮﻣﺴﯿﺮی ﺑﻪ ﺷﻤﺎر
ﻣﯽرود ﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺮگ آن ﻣﯽﺗﻮان ﺑﯿﻤﺎری دﯾﺎﺑﺖ را ﮐﻨﺘﺮل و در درازﻣﺪت درﻣﺎن ﮐﺮد .اﻣﺮوزه ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻋﻠﻤﯽ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ
ﺑﺮ روی ﺑﺮگﻫﺎی ﺑﺮﯾﺪهﺑﺮﯾﺪه اﻧﺒﻪ اﻧﺠﺎمﮔﺮﻓﺘﻪ و در ﻃﯽ اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻣﺸﺨﺺﺷﺪه ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﺮگﻫﺎی ﺣﺎوی
آﻧﺘﯽاﮐﺴﯿﺪانﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﻗﻮی ﻣﺎﻧﻨﺪ وﯾﺘﺎﻣﯿﻦﻫﺎی  C، Aو ﺗﺎﻧﻦﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻧﻘﺶ ﻣﺆﺛﺮی در درﻣﺎن
دﯾﺎﺑﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺑﺮگ درﺧﺖ اﻧﺒﻪ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت دﯾﮕﺮی ﻫﻤﭽﻮن »ﺗﺮی ﺑﺘﺎ ﺗﺮاﮐﺴﺮول« و »ﻋﺼﺎره اﺗﯿﻞ
اﺳﺘﺎت« وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﻮرﻣﻮنﻫﺎی اﻧﺴﻮﻟﯿﻦ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺳﻨﺘﺰ ﮔﻠﯿﮑﻮژن را ﺗﺤﺮﯾﮏ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و درﻧﺘﯿﺠﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﻮﻟﯿﺪ
اﻧﺴﻮﻟﯿﻦ در ﺑﺪن ﺷﺮوعﺷﺪه و ﻧﺘﯿﺠﻪ آن ﮐﻨﺘﺮل دﯾﺎﺑﺖ و درﻣﺎن آن را در ﭘﯽ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ .ﺑﺮای ﻣﺼﺮف ﺑﺮگ اﻧﺒﻪ ﻣﯽﺗﻮان
ﺧﺸﮏ ﮐﺮده آن را در ﯾﮏ ﻟﯿﻮان آب ﺧﯿﺲ ﮐﺮد و ﭘﺲ از  6اﻟﯽ  10ﺳﺎﻋﺖ آب آن را ﺻﺎفﮐﺮده و ﻣﯿﻞ ﻧﻤﻮد.

ﺗﻐﺬﯾﻪ ﺳﺎﻟﻢ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ راه ﺑﺮای درﻣﺎن دﯾﺎﺑﺖ ﻧﻮع ﯾﮏ
درﻣﺎن دﯾﺎﺑﺖ ﻧﻮع ﯾﮏ و ﮐﻨﺘﺮل آن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﺗﻐﺬﯾﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ و اﺻﻮﻟﯽ اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ .ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ در دﻫﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﻐﺬﯾﻪ
ﻣﺎ اﯾﺮاﻧﯽ دﭼﺎر ﺗﻐﺮات و در ﭘﯽ آن ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺮ ﺳﻼﻣﺘﯽ اﻓﺮاد ﺗﺄﺛﯿﺮات ﻣﻨﻔﯽ ﻓﺮاواﻧﯽ
ﺑﺮ ﺟﺎی ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از آنﻫﺎ دﯾﺎﺑﺖ اﺳﺖ .درﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺎ ﻣﺼﺮف ﻏﺬاﻫﺎی ﭘﺮ ﻓﯿﺒﺮ و ﮐﻢﭼﺮب از ﺑﺮوز و رﺷﺪ اﯾﻦ
ﺑﯿﻤﺎری ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﺮد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﮑﺮدن از ﻣﻮاد ﻗﻨﺪی و ﻧﻮﺷﯿﺪﻧﯽﻫﺎی ﺣﺎوی ﻗﻨﺪ ﻣﺜﻞ ﻧﻮﺷﺎﺑﻪﻫﺎ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻓﺮاواﻧﯽ ﺑﺮ اﯾﻦ
ﻣﻮﺿﻮع دارد .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽﺷﻮد اﻓﺮاد ﻣﺴﺘﻌﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری و ﯾﺎ دارای ﺑﯿﻤﺎری ﺑﺎ ﭘﺰﺷﮏ ﻣﻌﺎﻟﺞ ﺧﻮد و ﯾﮏ
ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﺗﻐﺬﯾﻪ ﻣﺸﻮرت ﮐﺮده و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎری ﺧﻮد ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻏﺬاﯾﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﺳﺎزﮔﺎر ﺑﺎ دﯾﺎﺑﺖ را ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﻪﻃﻮرﮐﻠﯽ ﺗﻐﺬﯾﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ در درازﻣﺪت ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در درﻣﺎن دﯾﺎﺑﺖ ﻧﯿﺰ ﺗﺄﺛﯿﺮات ﻓﻮقاﻟﻌﺎده ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﺗﻐﺬﯾﻪ ﺳﺎﻟﻢ
ﺑﯽﺧﻄﺮﺗﺮﯾﻦ و ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ راه ﺑﺮای درﻣﺎن ﺑﯿﻤﺎری ﻗﻨﺪ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد.

درﻣﺎن دﯾﺎﺑﺖ ﺑﺎ ﮔﺰﻧﻪ
درﻣﺎن دﯾﺎﺑﺖ ﺑﺎ ﮔﯿﺎﻫﺎن ﮔﺰﻧﻪ ﯾﮑﯽ از درﻣﺎنﻫﺎی ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﮔﯿﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽرود .ﮔﺰﻧﻪ ﮔﯿﺎﻫﯽ از ﺧﺎﻧﻮاده Urticaceae
اﺳﺖ .ﺣﮑﯿﻢ اﺑﻮﻋﻠﯽ ﺳﯿﻨﺎ ﻧﯿﺰ در ﮐﺘﺎب ﻣﻌﺮوف ﺧﻮد ﺑﻪ ﺗﺄﺛﯿﺮ اﯾﻦ ﮔﯿﺎه ﺑﺮ درﻣﺎن ﺑﯿﻤﺎری ﻗﻨﺪ ﺧﻮن ﺗﻮﺻﯿﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﮔﺰﻧﻪ
ﺑﻪﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﮔﯿﺎه ﺑﻮﻣﯽ در ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺧﻮد ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت آﻧﺘﯽاﮐﺴﯿﺪاﻧﯽ ازﺟﻤﻠﻪ ﭘﻠﯽ ﻓﻨﻮل ﻫﺎ ،ﻓﻼوﻧﻮﺋﯿﺪﻫﺎ ،ﻟﮑﺘﯿﻦ و اﺳﺘﺮول ﻫﺎ را
دارد و اﮐﺜﺮ اﯾﻦ ﻣﻮاد ﺑﻪﻧﻮﻋﯽ ﺑﺎ درﻣﺎن دﯾﺎﺑﺖ راﺑﻄﻪ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ دارﻧﺪ .درﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﯽﺗﻮان از ﺗﺄﺛﯿﺮ ﮔﯿﺎه ﮔﺰﻧﻪ ﺑﺮ ﺑﯿﻤﺎری دﯾﺎﺑﺖ

ً
ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ دﯾﺎﺑﺖ ﻧﻮع دوم ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﮐﻪ ﻫﺮﺳﺎﻟﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت
اﻃﻤﯿﻨﺎن داﺷﺖ .ﺗﺄﺛﯿﺮات ﻓﻮقاﻟﻌﺎده ﮔﺰﻧﻪ ﺑﺮ ﺑﯿﻤﺎری ﻗﻨﺪ ﺧﻮن و
ﺟﺪﯾﺪی ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل و ﺗﺄﺛﯿﺮ آن ﺑﺮ روی ﺑﯿﻤﺎری ﻗﻨﺪ ﺧﻮن اﻧﺠﺎم ﺷﻮد ﺗﺎ داﻧﺸﻤﻨﺪان ﺑﺮ اﺳﺎس آنﻫﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﯾﮏراه داﺋﻤﯽ
و ﻗﻄﻌﯽ ﺑﺮای درﻣﺎن دﯾﺎﺑﺖ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺮای ﺑﻬﺮهﮔﯿﺮی از ﺧﻮاص ﮔﺰﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﺟﻮﺷﺎﻧﺪه و ﻋﺮق آن را ﻣﻮرداﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮارداد.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻣﺮوزه ﻣﯽﺗﻮان در ﻋﻄﺎریﻫﺎ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﮔﺰﻧﻪ ﻋﺮق آن را ﻧﯿﺰ ﺗﻬﯿﻪ ﮐﺮد و ﺑﺮای ﮐﻨﺘﺮل و درﻣﺎن ﺑﯿﻤﺎری ﻗﻨﺪ ﻣﺼﺮف ﻧﻤﻮد.

ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﻌﺠﺰهآﺳﺎی ﺑﺮﻧﺞ ﻗﻬﻮهای ﺑﺮ درﻣﺎن دﯾﺎﺑﺖ
درﻣﺎن دﯾﺎﺑﺖ ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺞ ﻗﻬﻮهای ﯾﮑﯽ از روشﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬاری اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﻮاره ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن دﯾﺎﺑﺖ آن را ﺗﻮﺻﯿﻪ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺮﻧﺞ ﯾﮑﯽ ﮐﺎﻣﻞﺗﺮﯾﻦ ﻏﻼت ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽرود ﮐﻪ در ﭘﻮﺳﺘﻪ آن ﻣﯽﺗﻮان اﻧﻮاع وﯾﺘﺎﻣﯿﻦﻫﺎ و ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﯽ ﻣﻮردﻧﯿﺎز ﺑﺪن
را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮد .ﺑﺮﻧﺞ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﮐﻪ در ﺳﺮاﺳﺮ دﻧﯿﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد ،ﺑﺮﻧﺞ ﺳﻔﯿﺪ اﺳﺖ .ﺑﺮای ﺗﻬﯿﻪ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﺑﺎﯾﺪ ﭘﻮﺳﺘﻪ
ﺑﺮﻧﺞ از آن ﺟﺪا ﺷﻮد .در ﻃﯽ اﯾﻦ اﻗﺪام ﻣﻘﺪار ﻗﺎﺑﻞﺗﻮﺟﻬﯽ از ﺧﻮاص ﺑﺮﻧﺞ از دﺳﺖ ﻣﯽرود .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺷﯿﻮهای ﺧﺎص
اﺗﺨﺎذﺷﺪه ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس آن ﻣﻮاد و وﯾﺘﺎﻣﯿﻦﻫﺎی ﭘﻮﺳﺘﻪ ﺑﺮﻧﺞ ﺑﻪوﺳﯿﻠﻪ ﺣﺮارت ﺑﻪ ﻣﻐﺰ ﺑﺮﻧﺞ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ
رﻧﮓداﻧﻪ ﺑﺮﻧﺞ ﺑﻪ رﻧﮓ ﻗﻬﻮهای ﻣﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﻗﺮﻣﺰ درﻣﯽآﯾﺪ و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺑﻪ آن ﺑﺮﻧﺞ ﻗﻬﻮهای ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ .درﻣﺎن دﯾﺎﺑﺖ ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺞ
ﻗﻬﻮهای ﺑﻪ دﻻﯾﻞ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ رﻗﻢ ﻣﯽﺧﻮرد و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﻣﯽﺗﻮان ﺗﺄﺛﯿﺮ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل را ﺑﻪﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻣﻌﺠﺰه در درﻣﺎن و
ﮐﻨﺘﺮل دﯾﺎﺑﺖ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮد .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﻣﻮاد ﻣﻐﺬی ﻣﻮﺟﻮد در اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺞ ﺑﻪ ﺟﺬب ﮐﻠﺴﯿﻢ در ﺑﺪن ﮐﻤﮏ ﮐﺮده و ﺑﺎﻋﺚ
ﺳﻮﺧﺖوﺳﺎز ﮐﺮﺑﻮﻫﯿﺪراتﻫﺎ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ ﻗﻨﺪ ﺧﻮن ﺑﺎﻋﺚ ﺳﻔﺖ ﺷﺪن ﺟﺮﯾﺎن و اﺧﺘﻼل در ﮐﺎرﮐﺮد دﯾﮕﺮ
ﻗﺴﻤﺖﻫﺎ ﻣﯽﺷﻮد .درﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺎ ﻣﺼﺮف ﺑﺮﻧﺞ ﻗﻬﻮهای ﻣﯽﺗﻮان از ﺑﺮوز اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﺮد و ﻗﻨﺪ ﺧﻮن را ﮐﺎﻫﺶ داد .اﯾﻦ
ﻣﺤﺼﻮل ﻓﯿﺒﺮ ﺑﺎﻻﯾﯽ داﺷﺘﻪ و ﺑﻪ ﻫﻀﻢ ﮐﻨﺪ ﻏﺬا و درﻧﺘﯿﺠﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﻗﻨﺪ ﺧﻮن و ﮐﻨﺘﺮل وزن ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﺮﻧﺞ ﻗﻬﻮهای ﻧﺴﺒﺖ
ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺞ ﺳﻔﯿﺪ از ﺷﺎﺧﺺ ﮔﻼﯾﺴﻤﯿﮏ ﮐﻤﺘﺮی ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮ دﯾﺎﺑﺖ ﻧﻮع دو دارد و
ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻗﻨﺪ ﺧﻮن ﺟﺬب ﺳﻠﻮلﻫﺎ ﺷﺪه و از اﻓﺰاﯾﺶ آن ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﺷﻮد .ﺑﺮای ﻣﺼﺮف اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺞ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪﻣﺎﻧﻨﺪ
ﺑﺮﻧﺞ ﺳﻔﯿﺪ آن را ﺑﻪ روشﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻬﯿﻪ ﮐﺮد.

ﮐﺎﻫﺶ وزن و ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ آن در درﻣﺎن دﯾﺎﺑﺖ
درﻣﺎن دﯾﺎﺑﺖ ﺑﺎ ﮐﺎﻫﺶ وزن راﺑﻄﻪ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ دارد .ﭼﺎﻗﯽ ﺑﯿﻤﺎری و ﻣﻌﻀﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺳﺒﮏ ﺟﺪﯾﺪ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺸﺮ
ﮔﺮﯾﺒﺎن ﮔﯿﺮ او ﺷﺪه و ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﮐﻪ اﮐﺜﺮ اﻓﺮاد ﻣﯿﺎنﺳﺎل و ﺳﺎﻟﻤﻨﺪ در دﻧﯿﺎ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ دﭼﺎر ﺷﻮﻧﺪ
ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از آنﻫﺎ دﯾﺎﺑﺖ اﺳﺖ .درواﻗﻊ ﯾﮑﯽ از ﻋﻮارض ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﺷﺎﯾﻊ ﭼﺎﻗﯽ دﯾﺎﺑﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ در اﻓﺮاد ﺑﺎ ﺳﻦ و ﺳﺎلﻫﺎی

ً
ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ دﯾﺎﺑﺖ ﻧﻮع دوم ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ اﻧﺠﺎم ورزشﻫﺎی
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺸﺎﻫﺪهﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ اﻓﺮاد ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ دﯾﺎﺑﺖ و
ﻣﻨﺎﺳﺐ ،ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ وزن ﮐﻤﮏ ﮐﺮده و ﮐﻨﺘﺮل و درﻣﺎن ﺑﯿﻤﺎری ﻗﻨﺪ ﺧﻮد دﺳﺖ ﯾﺎﺑﻨﺪ .ﭼﺎﻗﯽ ﺑﺎ ﺷﮑﻞﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ در ﺑﺪن ﺑﺮوز

ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﯾﮑﯽ از ﻣﻌﻤﻮلﺗﺮﯾﻦ ﺷﮑﻞﻫﺎی ﭼﺎﻗﯽ ﺑﺪن داﺷﺘﻦ ﺷﮑﻢ و ﭘﻬﻠﻮﻫﺎی ﺑﺰرگ اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻣﻘﺪار ﻗﺎﺑﻞﺗﻮﺟﻬﯽ
ﭼﺮﺑﯽ در اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ذﺧﯿﺮه ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﭼﺮﺑﯽﻫﺎ در ﻣﺪت ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﺑﺮوز ﺑﯿﻤﺎری دﯾﺎﺑﺖ ﻧﻘﺶ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﺑﺮای ﮐﺎﻫﺶ وزن و درﻣﺎن ﯾﺎ ﮐﻨﺘﺮل دﯾﺎﺑﺖ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﺑﺎ ﭘﺰﺷﮏ ﺧﻮد و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﯾﮏ ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﺗﻐﺬﯾﻪ ﻣﺸﺎوره داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﯿﺪ ﺗﺎ اﺳﯿﺮ ﻋﻮارض ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ اﺿﺎﻓﻪوزن ﻧﺸﻮﯾﺪ.

درﻣﺎن دﯾﺎﺑﺖ ﺑﺎ ﻣﺼﺮف ﻣﻨﻈﻢ دارﭼﯿﻦ
درﻣﺎن دﯾﺎﺑﺖ ﺗﺎ ﺣﺪودی ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺪﻧﯽ اﻓﺮاد و ﺗﻮان آنﻫﺎ ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﮔﺎه ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺎ ﻣﺼﺮف ﺑﻌﻀﯽ از
ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ و ﯾﺎ داروﻫﺎی ﮔﯿﺎﻫﯽ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ در ﻣﻮرد درﻣﺎن و ﮐﻨﺘﺮل ﺑﯿﻤﺎری دﯾﺎﺑﺖ ﮐﺴﺐ ﮐﺮد .ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﻣﻮاد
دمدﺳﺘﯽ و اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬار دارﭼﯿﻦ اﺳﺖ .دارﭼﯿﻦ از ﮔﯿﺎﻫﺎن ﺑﻮﻣﯽ ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن و ﮐﺸﻮر ﭼﯿﻦ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽرود .اﯾﻦ
ﻣﺤﺼﻮل ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺧﻮراﮐﯽﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻃﻌﻢ و ﻋﻄﺮ ﺧﺎﺻﯽ دﻫﺪ و اﻣﺮوزه ﻃﻌﻢ دارﭼﯿﻦ ﯾﮑﯽ از ﻃﻌﻢﻫﺎی ﻣﺤﺒﻮب
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؛ و اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل دارای ﺧﻮاص درﻣﺎﻧﯽ ﺑﯽﺷﻤﺎری ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از آنﻫﺎ درﻣﺎن ﺑﯿﻤﺎری ﻗﻨﺪ ﺧﻮن اﺳﺖ .درواﻗﻊ ﺑﺎ
ﮐﻤﮏ اﯾﻦ ادوﯾﻪ ﺧﺎص ﻣﯽﺗﻮان ﻗﻨﺪ ﺧﻮن را در ﻣﺪتزﻣﺎن ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ ﮐﺎﻫﺶ داد و ﺑﺎ ﻣﺼﺮف ﻣﺪاوم آن ﺑﻪ ﮐﻨﺘﺮل و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
درﻣﺎن دﯾﺎﺑﺖ ﮐﻤﮏ ﮐﺮد .ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ ﺑﺮای ﻣﺼﺮف اﯾﻦ ادوﯾﻪ ﻣﻌﻄﺮ و ﺧﻮشﻃﻌﻢ روشﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ وﺟﻮد دارد و درﻧﺘﯿﺠﻪ
ﻣﯽﺗﻮان آن را در اﻧﻮاع ﻧﻮﺷﯿﺪﻧﯽ ،ﻏﺬا و ﺣﺘﯽ ﺑﻪﺻﻮرت ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻣﻮرداﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮارداد.

درﻣﺎن دﯾﺎﺑﺖ ﺑﺎ ﺧﻮاص روﻏﻦزﯾﺘﻮن
درﻣﺎن دﯾﺎﺑﺖ و ﮐﻨﺘﺮل آن را ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺎ ﺗﻐﺬﯾﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﻧﺠﺎم داد .ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺎﯾﺪ از ﺧﻮراﮐﯽﻫﺎی ﻣﺆﺛﺮ ﺟﻬﺖ ﮐﻨﺘﺮل اﯾﻦ
ﺑﯿﻤﺎری اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد ﮐﻪ روﻏﻦزﯾﺘﻮن ﯾﮑﯽ از آنﻫﺎ اﺳﺖ .روﻏﻦزﯾﺘﻮن ﯾﮑﯽ از روﻏﻦﻫﺎی ﮔﯿﺎﻫﯽ ﻣﺤﺒﻮب اﺳﺖ ﮐﻪ از داﻧﻪﻫﺎی
زﯾﺘﻮن ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽآﯾﺪ و ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺮای اﻣﻮرات ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻬﯿﻪ ﻏﺬا از آن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد .اﻣﺮوزه داﻧﺸﻤﻨﺪان ﺑﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎی
ﺟﺪﯾﺪی در ﻣﻮرد ﺧﻮاص اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل و ﺗﺄﺛﯿﺮ آن ﺑﺮ دﯾﺎﺑﺖ رﺳﯿﺪهاﻧﺪ .ﺑﺮ ﻃﺒﻖ اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻣﺸﺨﺺﺷﺪه ﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده
ﻣﻨﻈﻢ و ﻣﺪاوم از اﯾﻦ روﻏﻦ ﻣﯽﺗﻮان ﺳﻄﺢ  LDLو ﺗﺮی ﮔﻠﯿﺴﯿﺮﯾﺪ را ﮐﺎﻫﺶ داده و درﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﻪﺻﻮرت ﭘﺎﯾﻪای اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری را
ﮐﻨﺘﺮل و درﻣﺎن ﻧﻤﺎﯾﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﯾﻦ روﻏﻦ ﮔﯿﺎﻫﯽ ﺧﺎص ﺑﺮای درﻣﺎن ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎی ﻗﻠﺒﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮐﻨﺘﺮل وزن ﻧﯿﺰ ﯾﮏ
ﻣﺤﺼﻮل ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬار اﺳﺖ و ازآﻧﺠﺎﯾﯽﮐﻪ اﯾﻦ دو ﺑﯿﻤﺎری ﻧﯿﺰ دارای ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺑﺮ دﯾﺎﺑﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،درﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺎ ﻣﺼﺮف
روﻏﻦزﯾﺘﻮن اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎ را ﮐﻨﺘﺮل و دﯾﺎﺑﺖ را ﻧﯿﺰ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و درﻣﺎن ﮐﺮد.

آب زﯾﺎد ﺑﻨﻮﺷﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ در درﻣﺎن دﯾﺎﺑﺖ ﻣﻮﻓﻖ ﺷﻮﯾﺪ
درﻣﺎن دﯾﺎﺑﺖ ﮔﺎﻫﯽ ﺑﺎ اﻧﺠﺎم ﯾﮏ ﺳﺮی ﺗﮑﻨﯿﮏﻫﺎی ﺧﺎص و ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺎده ﻧﯿﺰ اﻧﺠﺎمﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ .اﻣﺮوزه ﺗﻐﺮ ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ
ﺑﺸﺮ و ﮔﺴﺘﺮش ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﺗﺄﺛﯿﺮات ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب زﯾﺎدی را ﺑﺮای ﺑﺸﺮ ﻫﻤﺮاه داﺷﺘﻪ ﮐﻪ ﺑﺮوز اﻧﻮاع ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎی ﺧﻄﺮﻧﺎک ازﺟﻤﻠﻪ
آنﻫﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻌﻀﯽ از اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎ ﮐﺸﻨﺪه و ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﮐﻨﺘﺮل ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ .ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎی
ﻗﺎﺑﻞﮐﻨﺘﺮل و درﻣﺎن دﯾﺎﺑﺖ اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺎ ﻣﺼﺮف ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮاد ﻣﻮردﻧﯿﺎز ﺑﺪن از ﺑﺮوز دﯾﺎﺑﺖ در ﺑﺪن
ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﺮد .ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﻣﻮاد آب آﺷﺎﻣﯿﺪﻧﯽ ﺳﺎﻟﻢ اﺳﺖ .ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﮔﺴﺘﺮده ﺑﺮای روی ﺑﯿﻤﺎران دﯾﺎﺑﺘﯽ ﻧﺸﺎن داده ﮐﻪ
ﻣﺼﺮف آب زﯾﺎد ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ دﻓﻊ اﻧﻮاع ﻣﻮاد ﺳﻤﯽ در ﺑﺪن ﺷﺪه و در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ زﻣﯿﻨﻪ ﮐﻨﺘﺮل و درﻣﺎن ﺑﯿﻤﺎری ﻗﻨﺪ ﻓﺮاﻫﻢ
ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﺮای ﻣﺼﺮف آب و ﺗﺄﺛﯿﺮات آن ﺑﺮ درﻣﺎن اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری ﺑﺎﯾﺪ از ﭘﺸﺘﮑﺎر ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﺻﺒﺮ ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮد و از ﻣﺼﺮف
دﯾﮕﺮ ﻣﻮاد و داروﻫﺎ ﻏﺎﻓﻞ ﻧﺒﻮد.

ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ ﻣﺸﺎوره راﯾﮕﺎن در ﻣﻮرد ﺑﺮﻧﺞ ﺑﺎ ﺷﻤﺎره زﯾﺮ ﺗﻤﺎس ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ
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