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 فکور بودن
 

 منش عرفانی و اخالقی
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 : تهیه و تنظیم
 دکتر مجید اصغری

 (متخصص طب سنتی ایرانی، استادیار)
 

 دانشکده طب سنتی ایرانی، دانشگاه علوم پزشکی، قم  
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 درمان بیماری ذیابیطس                  

 
 

 درمان غذایی و اصالح سبک زندگی 
 

 درمان دارویی
 

  (دستی)درمان یداوی 



 
 
 درصد 55حدود : کربوئیدرات  
 
 درصد 25حدود : چربی  
 
 درصد 20حدود : پروتئین  
 
 مصرفیکاهش مقدار های غذایی و افزایش وعده   
 
 غذاها  شاخص گلیسمی و بار گلیسمی دقت در   
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 معالجه غذایی



 کالری در طول روز   1500: دیابتی چاق  
 کالری در طول روز 2000: دیابتی الغر  
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 معالجه غذایی

درصد   35-30  وعده صبحانه و میان وعده صبح 
 

درصد  40-35  وعده ناهار و عصرانه 
  

درصد 35-25  وعده شام و قبل از خواب 
  



 توصیه های غذایی با توجه به مزاج افراد دیابتی  
 
 :چهار گروه مزاجی  
 مزاج گرم و تر -  
 مزاج گرم و خشک -  
 مزاج سرد و تر -  
 مزاج سرد و خشک -  
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 معالجه غذایی



 
  

 :  مواد غذایی با طبیعت سرد
 کدو، خرفه، جو، دوغ، سوپ جو، بورانی خرفه و اسفناج

 
 
 : مواد غذایی با طبیعت گرم 

 سیر، نخود، شوید، نخوداب، بادام، فندق، نان گندم کامل
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 معالجه غذایی



  :به مواد غذایی لطیف توصیه
، کدو، خرفه، اسفناج، سیب، ماش، گوشت (آب پنیر)ماء الجبن 

  جوجه مرغ، گوشت ماهی

 
 از غذاهای غلیظ و دیر هضمپرهیز 

 
 در وجود عوارض دیابت   دقت

 ...(نفروپاتی، گاستروپارزی، عوارض عروقی و)
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 معالجه غذایی



 :دقت در آداب غذا خوردن
 

 اهمیت دادن به مصرف وعده های غذایی  -
 
 از پرخوریپرهیز  -
 
 از روی هم خوری غذاها پرهیز -
 
 از غذا خوردن سریع پرهیزجویدن کامل غذا و  -
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 :موارد توصیه شده در دیابت بارداری
 
 درصد 40حدود : کربوئیدرات 
 
 درصد 40حدود : چربی  
 
 درصد 20حدود : پروتئین  
 

 یک هفتهتوصیه به رژیم غذایی به مدت 
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 معالجه غذایی
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دیابت بارداری تشخیص  
 

 در تشخیص دیابت بارداری وجود یکی از معیارهای ذیل کافی می باشد
 

FBS ≥ 92 mg/dl 
 

BS (1hPG) ≥ 180 mg/dl  
 

BS (2hPG) ≥ 153 mg/dl 
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دیابت بارداری کنترل مناسب  
 

FBS  > 95 mg/dl 
 

BS (1hPG)    > 140 mg/dl  
 

BS (2hPG) > 120  mg/dl 
 

 انجام آزمایش یک هفته بعد، با همان رژیم غذایی )نه گلوکز(
 

 دقت در شروع انسولین درمانی و عدم تاخیر 
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  ادویه مفرده مورد استفاده در ذیابیطس سرد
 

 ،(کمون)، زیره (رازیانج)، دارچین، بادیان (حُلبه)شنبلیله 
 ،  (راوند)، کرفس، ریوند (جوز)سعد، کندر، گردو  

 بادرنجبویه، گل گاوزبان،
 ، حَبّه الخَضراء،(سَمسِم)نارگیل، کنجد 

 .انجیر، حاشا، خولنجان 
 

 (موضعی)روغن قسط، روغن سعد و روغن بادام تلخ 
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 معالجه دوایی



  ادویه مفرده مورد استفاده در ذیابیطس گرم
 

 ،  (هِندبا)، کاسنی (کزبره)خرفه، سماق، گلنار، اسفناج، گشنیز 
 ،(شعیر)، جو (لوز)، گل سرخ، بنفشه، بادام (بزرقطونا)اسفرزه 

 ، (قرع)، خشخاش، کدو (خَس)،کاهو (حِصرِم)انار، غوره  
 ،  (تفاح)، سیب (اِجّاص)، خیار، توت، آلو (سَفرجَل)به دانه، به 

 ریباس، زرشک، صمغ عربی، کتیرا، تمرهندی، نیلوفر، لیمو،  
 ،  (کمّثری)، عناب، گالبی (ترنج، بالنگ)اترج 

 .صندل، تخم هندوانه، عدس، حُمّاض
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 داروهای مفرده و ترکیبی

 داروهای مفرده
 شنبلیله، خرفه•
 

 داروهای ترکیبی
 ...شنبلیله، کلپوره، دارچین، گزنه و •

 
 ...شنبلیله، دارچین، گزنه، سماق، گشنیز، خرفه و •

 

 ...خرفه، سماق، کاسنی و•



 
 مانند قرص طباشیر، قرص گلنار، قرص ذیابیطس: حب و قرص

 
 مانند آب خیسانده تمرهندی :نقوع

 
 مانند جوشانده ریشه کاسنی :جوشانده

 
 مانند دم کرده بنفشه و دم کرده برگ زیتون: دم کرده

 
 مانند سفوف گشنیز خشک، گل سرخ، طباشیر، خرفه :سفوف
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 اشکال دارویی
 



 
 مانند معجون اطریفل گشنیزی :معجون

 
 مانند لعاب اسفرزه و بهدانه: لعاب ها

 
 مانند پاشویه با هندوانه ابوجهل: پاشویه

 
 استشمام بوهای خوش کافور، نیلوفر، بنفشه: بوییدنی ها

 
 روغن مالی با روغن هندوانه ابوجهل: روغن مالی
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 اشکال دارویی
 



لیست داروهای گیاهی و فراورده های طب ایرانی مجوز دار  -
 مورد استفاده در دیابت

 
مکانیسم اثر و خواص درمانی برخی از داروهای گیاهی توصیه   -

 شده در درمان دیابت
 
نام علمی، موارد منع مصرف، عوارض جانبی و تداخالت دارویی  -

 PDRمفردات مورد مصرف در دیابت از کتاب 
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 جداول داروهای گیاهی موجود در درسنامه طب ایرانی



 بررسی مکانیسم اثر برخی داروهای گیاهی دیابت

 :  مکانیسم اثر خرفه
 .کاهش گلوکز و لیپید احتماال به دلیل وجود اسید چرب غیراشباع، فالونوئیدها

به دلیل بهبود متابولیسم لیپید و کاهش اسید چرب  کاهش مقاومت به انسولین 
 .  آزاد

 
 :  سرخ مکانیسم اثر سماق و گل

ای، تولید گلوکز   که با مهار این آنزیم رودهگلوکوزیداز آلفامهار فعالیت آنزیم 
ها   حاصل از شکسته شدن قندهای مرکب، کم شده و جذب گلوکز از روده

 .یابد کاهش می
 

 :  مکانیسم اثر گلنار
با باال بردن   کاهش مقاومت به انسولین، ایجاد گلوکوزیداز آلفامهار فعالیت آنزیم 

گیرنده  ) PPAR-γوسیله افزایش میزان بیان  های انسولین به حساسیت گیرنده
 (.گاما
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 اعضای بدن  تشخیص ضعفدقت در 
 
 داروهای گیاهیاحتیاط تجویز 

 ...( در اختالل آزمایشات کبدی، کلیوی، تیروئید و) 
 

 قرص مت فرمینعدم تجویز 
 (در مردان 1/5در زنان و باالی  1/4کراتینین باالی )

 



• Gloripa (Empagliflozin, 10, 25 mg) 

• Glorenta, Empajent (Gloripa+ Linagliptin) 

 

• Melijent (Linagliptin, 5 mg) 

• Melijent-M (Linagliptin, 2.5 mg+ Met 500) 

 

• Sitagliptin, Ziptin (50, 100 mg) 

• Zipmet (Sitagliptin, Ziptin 50+ Met 500, 1000) 

 

• Repaglinide, Newbet, Novonorm (o.5, 1, 2 mg) 



 استفاده از مقویات در سیر درمان
 
 

 مقویات کلی، مقویات عضوی
 (خوراکی، غیر خوراکی)

 
 

 دقت در کاهش مقاومت به انسولین

 
 



 پرسیدن عادت بیمار
  

 دقت در دستورات قبلی تجویز شده
 ...(طب رایج، طب سنتی و) 

 
 در روند درمانعدم تغییر سریع 

 (داورهای طب رایجعدم قطع به ویژه )



 دقت در عوارض دیابت
 

 180قند خون حدود در ایجاد عالیم 
 
 

 (خاموش بیماریحتی در دوران )ایجاد عوارض 
 
 
 
 



 دیابتی نوروپاتیروغن حنظل و روغن زنیان به صورت موضعی در درمان 
 

 دیابتی نفروپاتیبومادران و خارمریم به صورت خوراکی در درمان 
   

 دیابتعوارض گوارشی ترکیبات حاوی زنجبیل در درمان 
 
 دیابتعوارض جنسی استفاده موضعی از ترکیبات زعفران نیز در   
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 استفاده داروهای گیاهی در عوارض دیابت
(با توجه به مطالعات بالینی)  
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 :موارد توصیه شده در دیابت گرم
 

 ، توصیه به اهدای خون(خونگیری از رگ) فصد• 
 

   حجامت• 
 

 های حجامت و فصد کنترااندیکاسیوندقت در             
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 معالجه یداوی



 :موارد توصیه شده در دیابت گرم
 
 

 نشستن در آب سرد، پاشویه سرد: آبزن بارد
 
  

 .  لینت دهنده باشد: حقنه
 روغن کدو، روغن بادام، روغن بنفشه با ماءالشعیر 
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 معالجه یداوی



 :موارد توصیه شده در دیابت سرد
 

 حجامت و فصد عدم انجامبادکش درمانی، • 
 

 ، خصوصا ماساژ دست و پادلک یا ماساژ معتدل• 
 

 پشت با روغن های مقوی و گرم مثل قسط، سعد روغن مالی• 
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 معالجه یداوی



 :موارد توصیه شده در دیابت سرد
 

 حمام گرم. ، نفع شدید داردتعریق• 
 

 لینت دهنده باشد، سرد نباشدحقنه، • 
 

 :  آبزن حار• 
 نشستن در آب گرم یا آب چشمه گوگرد، پاشویه با آب و نمک 
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 معالجه یداوی



 
 در بدن ضعیف و خشک مسهلعدم تجویز 

 
 

 ...(سنا، ایارج و)طوالنی مدت مسهل عدم تجویز 
 (خشکی بدن، انواع زخم، بی خوابی)

 
   
 



 
 

   ملین تجویز
 ...(اسفرزه، بزرکتان، اسفناج و)

 
 

 مدرات بولاز مصرف  اجتناب
   
 



، بر دیابت (سینادرمانی)سکنجبین + بررسی اثر سونا   
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 فإذا فرغت فانصب و إلی ربک فارغب


