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 موارد احتياط  ورزش در ديابت
  
نظر از اين اثر  بيماران مبتال مؤثر است، اما صرفورزش در كنترل بهتر قند خون . شود آشكارتر مي 2با گذر زمان، نقش فعاليت بدني به عنوان يك ابزار مؤثر در پيشگيري و درمان ديابت نوع 

 .عروقي بيمار ديابتي نقشي كليدي داشته و همچنين با فوايد متعدد رواني و اجتماعي براي بيمار همراه است -بسيار مهم، در كاهش وزن و بهبود شرايط قلبي
طوركلي بيماران قبل از آغاز هر تغيير در شدت معمول فعاليت خود، مورد  گردد كه به شوند، ولي توصيه مي ميهاي ورزشي منع ن امروزه حتي بيماران مبتال به عوارض ديابت هم از فعاليت

 .ارزيابي پزشكي قرار بگيرند تا در صورت نياز تطابق الزم در برنامه ورزشي آنها صورت پذيرد
ر خود بيمار، پزشك خانواده، پزشك متخصص داخلي، كارشناس تغذيه و روانشناس، يك متخصص پزشكي بهتر است كه عالوه ب . نياز به يك كار تيمي دارد 2كنترل بيماري ديابت نوع 

هاي الزم را دراختيارش بگذارد و نسخه ورزشي قابل اجرا، مطمئن و  ورزشي نيز در اين تيم حضور داشته باشد تا فوايد و خطرات ورزش را در بيمار مورد نظر ارزيابي كند، آگاهي و آموزش
  .آور تجويز نمايد اطنش
  

 هاي الزم قبل از شركت بيمار ديابتي در ورزش ارزيابي
هاي روزانه خود، بايد مورد ارزيابي دقيق پزشكي قرار گيرند تا از نظر وجود شرايط منع پرداختن به انواع  تر از الگوي معمول فعاليت بيماران ديابتي پيش از آغاز برنامه ورزشي، با شدت افزون

شوند تا به دقت، وجود يا عدم وجود عوارض بيماري را مشخص  اي از اقدامات تشخيصي مي ها شامل اخذ شرح حال، معاينات باليني و احتماالً پاره اين ارزيابي. از ورزش، ارزيابي شوندخاصي 
چشمي، كليوي، سيستم عصبي و پاها مورد توجه ويژه باشند و در بسياري از بيماران انجام  عروقي، -هاي قلبي هاي بيماري در هنگام اخذ شرح حال و انجام معاينات، بايد عالئم و نشانه. سازند

 .تست ورزش قلبي عروقي ضرورت دارد
  

 مالحظات ورزش در تمامي افراد ديابتي
 .م ورزش كردن را در اختيار داشته باشندهاي الزم درباره چگونگي رعايت نكات ايمني هنگا بيماران ديابتي بايد تا حدودي با بيماري خود آشنا شوند و آگاهي

 
 محدوده مناسب قند خون

ميلي گرم در دسي  250   - 300طبق توصيه انجمن ديابت آمريكا اگر قند خون بيش از. گيري قند خون با گلوكومتر پيش از شروع فعاليت ورزشي يك اقدام مناسب و مورد تأكيد است اندازه
ليتر باشد، در بيماراني كه از انسولين يا  گرم در دسي ميلي 100خودداري شود و در صورتي كه سطح گلوگز خون پيش از شروع جلسه تمرين كمتر از  ليتر باشد، بايد از شركت در تمرين

عالوه، در دسترس بودن منابع خوراكي  به. نندشود كه قبل از آغاز تمرين، مقداري كربوهيدرات مصرف ك كنند، توصيه مي بن كالميد استفاده مي داروهاي افزاينده ترشح انسولين مثل گلي
 كربوهيدرات در حين ورزش نيز منطقي است

 
 كفش مناسب



كفش نامناسب ممكن است به ايجاد فشارهاي غيرطبيعي بر پا، خونرساني ناكافي و التهاب ناشي از  .روي و دويدن نرم مستلزم كفش مناسب هستند بسياري از فعاليتهاي هوازي نظير پياده
تر  در صورتي كه زخم عفوني شود و بيمار آن را تشخيص ندهد، به راه رفتن ادامه خواهد داد و عفونت عميق. ترس مكرر منجر شود كه ممكن است به ايجاد زخمهاي پوستي منتهي گردداس

 .حواهد شد
روهاي داغ،  راه رفتن در پياده. هاي داخل آن را بررسي كنند جي در كفش يا ناهمواريهاي با كفي ضخيم، بيماران دچار ضايعات حسي بايد هميشه وجود اجسام خار عالوه بر پوشيدن كفش

  .هاي شديد در پاها ايجاد كند رسان باشد و سوختگي تواند آسيب استخرها، يا حتي دوش آب بسيار گرم مي
. طور كامل پس از فعاليت خشك شوند پاها بايد به. عرق بايد در پايان هر برنامه تعويض شوندهاي آغشته به  هاي تميز و خشك بايد در شروع هر برنامه ورزشي پوشيده شوند و جوراب جوراب
 .باشد توانند خطرناك باشند كه اين به دليل افزايش خطر ابتال به عفونت قارچي پا مي هاي آغشته به عرق مي جوراب

شود، چرا  چرم همچنين بر پالستيك ترجيح داده مي. انگشتان باشند تا از سايش و تشكيل تاول پيشگيري شود هايي نياز دارند كه داراي فضاي كافي حول و حوش پنجه و بيماران به كفش
ا از نظر نقاط هاي نو بايد با استفاده در مقاطع زماني كوتاه مدت بتدريج نرم شوند و پس از اين مقاطع پاه كفش. سازد پا با خارج را ميسر مي  گيرد و تبادل هواي  كه شكل پا را به خود مي

  .فشار مورد بررسي قرار گيرند
سطح ورزش، نظير آسفالت، كفپوش يا پاركت نيز بايد در انتخاب كفش ورزشي مدنظر . هاي ورزشي را انتخاب كنند كه براي نوع ورزش موردنظر فرد مناسب است عالوه، بيماران بايد كفش به

  .قرار گيرد
 

 توجه به دريافت مايعات كافي
نخست آنكه مقادير قند خون در . تواند اثرات سوء مختلفي در يك فرد ديابتي به جاي بگذارد آبي بدن مي كم. در هنگام ورزش افراد ديابتي توجه به مصرف مطلوب مايعات ضروري است

آبي بدن و گرمازدگي است، ورزش در  ساز كم از عوامل زمينه دهند و چاقي  تشكيل مي را 2همچنين با توجه به اينكه افراد چاق اغلب مبتاليان ديابت نوع. رود آبي بدن باال مي صورت وجود كم
ليوان مايع دو ساعت قبل از  2شود اين كار با مصرف حدود  دريافت كافي مايعات پيش از ورزش به كليه افراد ديابتي توصيه مي. گرما مستلزم توجه خاص به دريافت مناسب مايعات است

اين بيماران . في باشنددر هنگام ورزش نيز مايعات بايد در فواصل كوتاه و با دفعات زياد مصرف شوند، در حدي كه براي جبران ميزان آب از دست رفته در تعريق كا. ردپذي ورزش صورت مي
  .بايد در روزهاي خيلي گرم به خصوص در زير تابش مستقيم آفتاب از انجام تمرينات پرهيز كنند

  
 ورزش در بيماران مبتال به عوارض ديابتمالحظات خاص براي 

هاي مورد نياز بايد  چربد هرچند كه دقت و محدوديت وجود عوارض ناشي از ديابت منع انجام ورزش نيست و عموماً فوايد تمرينات سبك تا متوسط در اين افراد، بر خطرات احتمالي آنها مي
 .گردد تال به اين عوارض بايد مد نظر باشد، اشاره ميدر اين قسمت به موارد خاصي كه در افراد مب. اعمال شوند

  

 درگيري شبكيه چشم
با اين حال . شود اين قضيه عالوه بر تمرينات هوازي شامل تمرينات مقاومتي نيز مي. اي بر بينايي يا پيشرفت درگيري شبكيه در بيماران ندارد ورزش و فعاليت بدني هيچ اثر سوء شناخته شده

رسانند، ممنوع  ميلي متر جيوه مي 170هاي بدني شديد كه نياز به حبس نفس دارند و يا فشارخون ماكزيمم را به باالتر از  شديد شبكيه، انجام تمرينات قدرتي و فعاليتدر صورت درگيري 
 .شود يزيت چشم پزشكي در اين بيماران توصيه ميمشاوره و و. گيرد نيز بايد پرهيز شود كه در آنها سر پايين قرار مي هايي مانند ژيمناستيك  از انجام ورزش. است

 



 درگيري اعصاب محيطي
ماند (هايي كه احتمال آسيب رساندن به پاها را دارند  رسد كه اين افراد به علت مشكالت حسي كه ممكن است به زخم شدن و عفونت در پاها بيانجامند، از انجام ورزش عاقالنه به نظر مي

) سواري مانند شنا و دوچرخه(هايي كه تحمل وزن در آنها كمتر است  ورزش. هايي كه نيازمند تعادل بسيار زياد است براي اين افراد مناسب نيست فعاليت. هيز كنند، پر)هاي طوالني روي پياده
  .ترند در اين افراد مناسب

 

  ورزش و پاي ديابتي
بيماران دچار ديابت و درگيري . شوند در بيماران داراي زخم پاي فعال توصيه نمي (Step) هاي پله دويدن و ورزشروي طوالني،  هاي متحمل وزن نظير استفاده از تردميل، پياده فعاليت

در بيماران ) يمثل آئروبيك روي صندلي، تردميل دست(هاي بدون تحمل وزن  ورزش. ها داشته باشند اعصاب محيطي يا زخم قبلي در پا نيز ممكن است نياز به تقليل يا اجتناب از اين فعاليت
 .هاي آبي شركت كنند ها در ورزش هاي باز نبايد تا زمان ترميم كامل زخم بيماران دچار زخم. گردند هاي فعال پا كه قصد ورزش در طي روند ترميم را دارند، توصيه مي دچار زخم

 

 درگيري سيستم عصبي خودكار
بت به فعاليت، افت فشارخون وضعيتي، اختالل در تنظيم دماي بدن، اشكال در ديد شبانه و درك تشنگي خطر بروز تواند با كاهش پاسخدهي قلب نس درگيري سيستم عصبي خودكار مي
وان آغاز حداكثر ت% 50بهتر است شروع برنامه ورزشي هوازي اين افراد از . در اين افراد تعداد ضربان قلب ممكن است معرف خوبي از شدت ورزش نباشد. آسيب ناشي از ورزش را زياد كند

از آنجا . آبي بدن و افت درجه حرارت بدن هستند اين افراد به علت اختالل در درك تشنگي و تنظيم درجه حرارت بدن مستعد كم. شود و به تدريج در حد تحمل به اين ميزان افزوده گردد
 .شود باشند، نظارت بر ورزش اين افراد توصيه ميكه اين بيماران ممكن است در درك عالئم افت قند خون، تشنگي و كاهش فشارخون مشكل داشته 

 

  .شوند و نياز به حبس نفس دارند، پرهيز شود كه باعث افزايش فشارخون مي) زدن مثل وزنه(هاي شديد  شود و بايد از انجام ورزش در اين بيماران تمرينات سبك توصيه مي: درگيري كليوي
 

 افزايش فشارخون
هاي پويا كه  هاي سنگين قدرتي پرهيز كنند و بيشتردر ورزش اين افراد نيز بايد از انجام ورزش. فشارخون متوسط تا شديد پيش از آغاز برنامه ورزشي كنترل شودتوصيه شده است كه افزايش 

  .هاي كم تا متوسط، شركت كنند ، در شدت)سواري روي و دوچرخه مانند پياده(گيرند  هاي بزرگي از عضالت را در برمي گروه
  
  
  
  
  
  
  
  



جه به مالحظات خاص ضرورتي در مجموع اگرچه ورزش فوايد بسيار زيادي در بيماران ديابتي دارد، ولي پيش از آغاز هر برنامه ورزشي، انجام ارزيابي پزشكي ورزشي و تو
  :انكارناپذير دارند

 فهرستي از فعاليت هاي جالب تهيه كنيد.1
نكته ي خوبش اين است كه به تمام . گزينه هاي زيادي پيش روي شماست و مجبور نيستيد كه حتما به باشگاه برويد. اگر ديابت داريد، ورزش كردن قطعا در فهرست كارهاي شما قرار دارد

ا چند ايده ي تنه …ورزش هاي مختلف، رقصيدن، يوگا، پياده روي، شناكردن و . دكارهايي كه هميشه دوست داشتيد آن ها را امتحان كنيد يا در گذشته از آن ها لذت مي برديد، فكر كني
 .هر كاري كه ضربان قلب شما را باال ببرد، گزينه ي خوبي محسوب مي شود. اوليه محسوب مي شوند

 تاييد برنامه هايتان را از پزشك بگيريد.2
آنها همچنين چك مي كنند و مي بينند كه آيا . آنها مي توانند از آمادگي شما براي انجام كاري، اطمينان كسب كنند. كنيداجازه دهيد تا پزشك هايتان بدانند كه شما مي خواهيد چه كار 

شما اهميت خاصي خواهد پزشكان همچنين مي توانند به شما بگويند كه آيا زمان انجام ورزش در طول روز براي . تغييري در وعده هاي غذايي، انسولين يا داروهاي ديابتي الزم هست يا نه
 .داشت يا نه

 قند خونتان را بررسي كنيد.3
طول ورزش و به طور منظم ميزان قند خونتان را از پزشكتان بپرسيد كه آيا قبل از ورزش الزم است تا قند خونتان را چك كنيد؟ اگر شما برنامه داريد تا بيش از يك ساعت ورزش كنيد، در 

بعد از هر دفعه ورزش كردن، قند خون خود را چك كنيد، تا اگر نياز باشد خود را با ورزش سازگارتر . آيا نياز به ميل كردن خوراكي مختصري داريد يا خيربررسي كنيد تا متوجه شويد كه 
 كنيد

 غذاهاي كربوهيدرات دار را به همراه خود داشته باشيد.4
مراه خود داشته باشيد؛ خوراكي هايي مثل ميوه يا آبميوه تا هر موقع كه از قند خون شما كاهش پيدا كرد از آن هميشه يك خوراكي مختصر و كوچك كه حاوي كربوهيدرات است را به ه

 .استفاده كنيد
   

 ورزش را ساده شروع كنيد.5
 در روز افزايش دهيددقيقه  30به تدريج زمان ورزشتان را تا  .دقيقه ورزش از همين لحظه شروع كنيد 10اگر شما در حال حاضر فعاليت نداريد، با 

 حداقل دوبار در هفته ورزش قدرتي انجام دهيد.6
شما مي توانيد وزنه بزنيد و يا با طناب هاي مقاومتي ورزش كنيد و يا مي توانيد حركت هايي مثل شنا، حركت هاي جهشي رو به جلو و يا . اين كار مي تواند كنترل قند خون را بهبود ببخشد

 در تمام آنها از وزن بدن خودتان استفاده مي كنيداسكات را انجام دهيد كه 
 در خودتان عادت ايجاد كنيد.7

 .هر روز و در زمان هاي مشخص ورزش كنيد، غذا بخوريد و داروهايتان را مصرف كنيد تا از كاهش قند خون يا هيپوگليسمي جلوگيري كنيد
 گروهي ورزش كنيد.8

همچنين براي شرايط خاص، . لذت كار گروهي نيز بيشتر است. اشد و اگر قند خون شما بسيار كاهش پيدا كرد، بداند كه بايد چه كار كندبا فردي ورزش كنيد كه از ديابت شما با خبر ب
 .برچسب شناسايي پزشكي يا كارتي كه ديابت شما را بيان مي كند به همراه داشته باشيد



 مراقب پاهايتان باشيد.9
براي مثال، با كفش هاي تنيس پياده روي نكنيد، زيرا زماني كه مي دويد، پاهاي . بي دارند و نوع مناسبي براي فعاليت هاي شما محسوب مي شوندكفش هاي ورزشي بپوشيد كه ظاهر مناس
 .پزشكتان خبر بدهيدهر زمان كه متوجه مشكل جديدي در پاهايتان شديد، به . روزانه پاهايتان را تميز و بررسي كنيد. شما نوع متفاوتي از حفاظت را نياز دارد

 آب بنوشيد.10
 .قبل و بعد از ورزش و هنگام ورزش آب بنوشيد

 .اگر احساس آسيب ديدگي كرديد ورزش را متوقف كنيد.11
گر آنكه ورزش سنگين را خيلي زود البته احتماال شما آسيب نخواهيد ديد م. اگر عضالت شما درد ماليمي دارند، طبيعي است، اما اگر دردي ناگهان به وجود بي آيد، ديگر طبيعي نيست

 .شروع كنيد
 اما تاثيرات آن چيست؟

  انسولين قند خون را كنترل مي كند(به بدن شما كمك مي كند تا از انسولين استفاده كند( 
 چربي هاي اضافي بدن را مي سوزاند 
 عضالت و استخوان ها را تقويت مي كند 
 فشار خون را كاهش مي دهد 
 كلسترول LDL ) را كاهش مي دهد) كلسترول بد 
 كلسترول HDL (را افزايش مي دهد) كلسترول خوب 
 جريان خون را بهبود مي بخشد 
 احتمال بيماري هاي قلبي و سكته را كاهش مي دهد 
 استرس را كنترل مي كند 

 ورزش چگونه بر قند خون تاثير مي گذارد؟
زماني كه شما حركتي سريع مثل دنبال اتوبوس دويدن را انجام مي دهيد، عضالت و كبد شما گلوكز را  .نياز دارد) گلوكز(خون وقتي كه ورزش مي كنيد، بدن شما به انرژي بيشتري از قند 

نچنين ورزش هايي را انجام زماني كه شما اي. بيشترين نتيجه زماني حاصل مي شود كه شما ورزشي متعادل را براي زماني طوالني انجام دهيد، مثل پياده روي. به عنوان سوخت آزاد مي كنند
اگر شما ورزش هاي شديدي را انجام مي دهيد، بعد از توقف آن . مي دهيد، عضالت شما گلوكز بسيار بيشتري را مصرف مي كنند كه در نتيجه به كاهش ميزان قند خون شما كمك مي شود

  .دو به صورت موقت ميزان قند خون شما ممكن است افزايش پيدا كن
  
  
  
  
  



  ؟چيست باال خون فشار كنترل براي مناسب رزشو
 مفرح و منظم ورزشي يبرنامه از كردن  پيروي ورزش فوايد افزايش كليد. دهد كاهش را خون فشار خوبي به تواند مي بلكه بخشد مي بهبود را عروقي قلبي سيستم عملكرد تنها نه ورزش
 كاهش براي شديد تا متوسط شدت با خانه كارهاي يا و باغباني، ها پله از رفتن باال، روي پياده مانند زندگي يروزمره هاي فعاليت از بعضي. است آن مدت طوالني  و وقفه بدون كردن ودنبال
  .است سواري دوچرخه و كردن شنا، تند رفتن راه:  شامل مفيد هاي ورزش ديگر. بود خواهند مفيد باال خون فشار

  .دهد كاهش، دهند مي كاهش شديد هاي ورزش كه ميزاني همان به را خون فشار است ممكن هم روي پياده  مانند كم شدت با هاي ورزش         ·
  .كنيد صحبت راحتي به  ها آن انجام درحين بتوانيد  كه ببرد باال حدي در را شما تنفس و قلب ضربان ميزان بايد شديد هاي ورزش         ·
  .داد انجام هفته در روز 3 و دقيقه 20 را زياد شدت  با ورزش يا هفته در روز 5 و دقيقه 30 حداقل را  متوسط شدت با ورزش بايد خون پرفشاري از پيشگيري يا كاهش براي         ·
  .دهد مي كاهش جيوه متر ميلي هفت تا پنج را دياستول هم و سيستول خون فشار هم هفته تاپنج سه عرض در تواند مي منظم ورزش0            
 خون فشار اگر حتي( دهد مي كاهش هم را مغزي سكته و قلبي حمالت خطر  استرس كنترل و خون هاي چربي و خون قند سطوح بهبود،  وزن كنترل در كمك با بدني فعاليت         ·

  )نرسد نرمال حد به
  ؟دهد افزايش را ما بدني فعاليت تواند مي  زندگي در اي ساده تغييرات چه

  .برگرديم و برويم خود كار سر به پياده را مسافتي و كنيم پارك دورتر را خود اتومبيل         ·
  .كنيم استفاده پله از آسانسور جاي به رفتن باال براي         ·
  .ببريم گردشي مناطق و پارك به روي پياده و تفريح براي را خود والدين و كودكان فرصتي هر در         ·

  .باشد بد هوا اگر حتي كنيم روي پياده دقيقه 30
  

  ؟كنيم آغاز چگونه را ورزشي منظم برنامه
  :كنيد عمل زير روش به توانيد مي ورزشي هاي فعاليت ساير براي. كنيد مشورت خود خانواده پزشك با بايد سواري دوچرخه يا دويدن مانند شديد ورزشي برنامه يك در شدن درگير از قبل
  :اول  گام

  :زير هاي پرسش به پاسخ از استفاده با جسماني آمادگي ارزيابي
  ؟است كرده ورزشي خاص هاي توصيه شما قلبي وضعيت دليل  به خانواده پزشك آيا       -1
  ؟ايد داشته سينه قفسه در درد احساس ورزشي فعاليت طي در آيا      -2
  ؟ايد شده سينه قفسه درد دچار ايد نداشته بدني فعاليت كه زماني گذشته ماه در آيا      -3
  ؟ايد داده دست از را خود تعادل گيجه سر دليل به كنون تا آيا      -4
  ؟ايد داده دست از را تان هوشياري تاكنون آيا      -5
  ؟باشد شده شما جسماني فعاليت در اختالل باعث كه ايد داشته خود مفاصل يا ها استخوان در مشكلي آيا      -6
  ؟است كرده تجويز دارو شما قلب وضعيت بهبود يا خون فشار كنترل براي شما خانواده پزشك آيا      -7

  



 ورزش انجام اثر در تان سالمتي حفظ دلواپس اگر يا ايد نداشته منظمي بدني فعاليت حال به تا و داريد سن سال 40 از بيش اگر يا دهيد مثبت پاسخ هاسؤال اين از بيشتر يا  يك به اگر
 آغاز را ورزش اطمينان با توانيد مي  است منفي باال هاي پرسش يهمه به شما پاسخ اگر. كنيد مشورت خود خانواده پزشك با بدني فعاليت افزايش يا  منظم ورزش انجام از قبل هستيد
  .كنيد
  :دوم گام
  :زير ترتيب به ورزش آغاز

  .كنيد آغاز نرمش با زمان هر در را ورزشي هر         ·
 يا حين در پاها رفتن خواب يا سينه قفسه درد، سرگيجه، كسالت احساس اگر. شود شروع است مناسب و راحت همه براي كه آهسته زدن قدم يك با بايد  منظم ورزشي يبرنامه         ·

  .كرد مشورت خانواده پزشك با بايد داشت وجود ورزش از بعد
  .كنيد شروع روز در ورزش دقيقه 5 با را ورزشي يبرنامه         ·

  :سوم گام
  :زير ترتيب به آن تداوم و ورزش افزايش

  .برسيد  هفته از روز 5 در ورزش  دقيقه 30  يعني نظر مورد ميزان به تا دهيد افزايش هفته چندين طي در تدريج به را ورزش          ·
  .نمود تقسيم) جا يك دقيقه 30 جاي به اي دقيقه 10 زمان 3 مثال( اي دقيقه چند زمان چند به توان مي را روزانه بدني هاي فعاليت براي مقرر زمان مدت         ·
  .گيرد مي انجام درست و دقيق طوربه شما بيماري درمان كه دهد مي اطمينان شما به  خانواده پزشك با همكاري         ·

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 


