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BỆNH TIỂU ĐƯỜNG

BỆNH TIỂU ĐƯỜNG VÀ CARBOHYDRATE
Tỷ lệ người mắc bệnh tiểu đường ở Hoa Kỳ đã tăng vọt trong vòng 20 năm
qua. Hơn 25 triệu người Mỹ - chiếm 8,3% dân số - hiện đang bị bệnh với 1,9
triệu trường hợp mới được chẩn đoán mắc bệnh tiểu đường chỉ riêng trong
năm 2010 .
Carbohydrate, đặc biệt các thực phẩm giàu tinh bột như khoai tây, thường
được đề cập khi thảo luận về nguyên nhân và sự quản lý chế độ ăn uống của
bệnh nhân tiểu đường, mặc dù chưa có các nghiên cứu đầy đủ hỗ trợ cho
mối quan hệ này. Trong thực tế, nguyên nhân của bệnh tiểu đường còn
chưa được biết đầy đủ. Di truyền chắc chắn là một nguyên nhân, nhưng các
bằng chứng cũng chỉ ra những nguyên nhân môi trường như béo phì và
một lối sống ít vận động cũng gây ra bệnh tiểu đường. Thật vậy, Hiệp hội
tiểu đường Hoa Kỳ đã xác định các mục tiêu quan trọng để phòng ngừa và
điều trị bệnh tiểu đường là "lựa chọn thực phẩm lành mạnh và hoạt động thể
chất để duy trì trọng lượng cơ thể hợp lý" .
BỆNH TIỂU ĐƯỜNG LÀ GÌ ?

NHỮNG TRANH CÃI VỀ CARBOHYDRATE

Tiểu đường là một bệnh liên quan đến chuyển hóa có tác động
đến quá trình sản xuất và / hoặc sử dụng insulin của cơ thể. Ở
bệnh tiểu đường type 1, cơ thể không sản xuất insulin; trong khi
ở bệnh tiểu đường type 2 cơ thể sản xuất insulin (và đôi khi với
số lượng quá mức cần thiết), nhưng vì nhiều lý do khác nhau
insulin không hoạt động theo đúng chức năng của nó. Insulin là
một hormone có một số chức năng quan trọng - một trong những
chức năng quan trọng nhất là duy trì lượng đường ổn định trong
máu. Cụ thể hơn, insulin sẽ giúp các tế bào của cơ thể hấp thụ
glucose từ máu.

Bởi vì chế độ ăn có carbohydrate không chỉ kích thích sản xuất
insulin mà còn ảnh hưởng trực tiếp nồng độ đường trong máu,
nên nó từng là mục tiêu trong quản lý dinh dưỡng của bệnh tiểu
đường. Thật không may, đã có rất nhiều thông tin trái ngược
nhau, và một số thông tin sai lệch hoàn toàn được công bố về
carbohydrates và vai trò của chúng trong bệnh tiểu đường.

Điều này có lợi vì hai lý do:
1) Cung cấp cho các tế bào trong cơ thể lượng glucose
cần thiết để tạo ra năng lượng và duy trì các hoạt động
chức năng của tế bào, và
2) Duy trì nồng độ đường trong máu ở một phạm vi lành
mạnh.
Nếu bệnh tiểu đường "không kiểm soát được," các biến chứng
nghiêm trọng có thể xảy ra. Glucose cần thiết cho hoạt động
chức năng của não bộ cũng như cơ bắp của cơ thể. Quản lý yếu
kém hay không kiểm soát được bệnh tiểu đường có thể dẫn đến
mù lòa, những vấn đề về tim mạch, thần kinh, suy thận, phải cắt
cụt chân và bàn chân, thậm chí tử vong. Tiểu đường cũng là một
yếu tố nguy cơ góp phần lớn gây bệnh tim và đột quỵ.
Để ngăn chặn những tác động này, điều trị y tế là rất quan trọng;
những người có bệnh tiểu đường cần phải dựa vào thuốc và
thường là sử dụng insulin (được đưa vào cơ thể bằng đường
tiêm hoặc bơm) để điều chỉnh nồng độ đường trong máu của
bệnh nhân. Ngoài ra, liệu pháp dinh dưỡng cũng rất cần thiết để
kiểm soát nồng độ đường huyết.

Ví dụ, một số nhóm đưa ra thuyết cho rằng các loại thực phẩm
carbohydrate có thể được phân loại là "tốt" hay "xấu" khi nói đến
ảnh hưởng của chúng đối với hàm lượng glucose và insulin trong
máu, do đó, chúng được đưa vào chế độ ăn kiêng đối với người bị
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tiểu đường . Các loại tinh bột như khoai tây thường được dán
nhãn "carbohydrate xấu" vì chúng có chỉ số đường huyết của thực
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phẩm (GI) cao .
Tuy nhiên, những nghiên cứu giải thích vai trò của GI trong căn
nguyên và/hoặc quản lý bệnh tiểu đường hiện còn nhiều tranh cãi
nên kết luận dứt khoát về điều này còn gặp khó khăn. Quả thực,
có nhiều nghiên cứu chỉ ra vai trò ngang nhau về có lợi hay không
có lợi của GI đối với bệnh tiểu đường 4-6. Hơn nữa, các nghiên cứu
liên quan đến GI (cụ thể là khoai tây) trong sự phát triển của bệnh
tiểu đường cho thấy, về mặt dịch tễ học (chỉ là sự kết hợp chứ
không phải là nguyên nhân) không có sự khác biệt giữa các sản
phẩm khoai tây (ví dụ, khoai tây đã chế biến so với khoai tây tươi)
và / hoặc do không kiểm soát đầy đủ các yếu tố gây nhiễu trong
chế độ ăn uống và lối sống (ví dụ: lượng thức ăn ăn vào cơ thể
như lượng chất béo, lượng trái cây và rau, các loại thịt đỏ, lượng
chất xơ, hoạt động thể chất, tình trạng kinh tế xã hội, …) 7. Khi
các yếu tố gây nhiễu được kiểm soát, mối liên hệ giữa khoai tây
và bệnh tiểu đường biến mất.
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Ví dụ, trong một nghiên cứu gần đây, Drewnowski sử dụng dữ
liệu từ hai chu kỳ của NHANES (2003-2004 và 2005-2006) để
đánh giá mối liên quan giữa tần số tiêu thụ khoai tây và tỷ lệ mắc
bệnh tiểu đường type 2. Điều chỉnh thống kê được thực hiện cho
các yếu tố gây nhiễu tiềm năng bao gồm chủng tộc / dân tộc, giáo
dục, chất lượng khẩu phần và hoạt động thể chất. Kết quả cho
thấy, sau khi điều chỉnh sự gây nhiễu của các yếu tố nhân chủng
học và lối sống, không có mối liên quan giữa các tần số tiêu thụ
khoai tây và bệnh tiểu đường type 2.
Hiệp hội Dinh dưỡng Hoa Kỳ không xác nhận việc loại bỏ bất kỳ
thực phẩm hay nhóm thực phẩm nào, nhưng hỗ trợ một "cách tiếp
cận chế độ ăn uống tổng thể", nơi mà "tất cả các loại thực phẩm
có thể phù hợp nếu ăn uống điều độ với các khẩu phần thích
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hợp" . Tương tự như vậy, Hiệp hội Tiểu đường Hoa Kỳ tiến hành
một cuộc xem xét mở rộng các nghiên cứu khoa học và kết luận
rằng, đối với những người có bệnh tiểu đường việc kiểm soát
lượng carbohydrate đưa vào cơ thể là một trọng điểm chiến lược
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trong việc đạt được việc kiểm soát đường huyết .

cung cấp lượng đáng kể cho nhu cầu vitamin và khoáng chất hàng
ngày của bạn. Một củ khoai tây 5.3 oz nguyên vỏ, cung cấp 45%
tổng nhu cầu về vitamin C hàng ngày cho cơ thể, 2g chất xơ và
lượng kali nhiều hơn trong một quả chuối (620 mg).
Các phần ăn khoai tây sau sẽ cung cấp khoảng 15 gram
carbohydrate:
KHOAI TÂY, LUỘC: 1/2 chén hoặc 3 oz (aoxơ).
KHOAI TÂY NGUYÊN VỎ, NƯỚNG: 3 oz (aoxơ).
KHOAI TÂY, NGHIỀN: 1/2 chén
Nếu bạn bị tiểu đường, hãy lập một kế hoạch các bữa ăn nhằm
cung cấp cho bạn lượng carbohydrate bạn cần mỗi ngày. Nếu bạn
không làm được, hãy gặp một chuyên gia về dinh dưỡng để tạo một
khẩu phần ăn đúng cho bạn. Để biết thêm thông tin về các kế hoạch
bữa ăn cho bệnh tiểu đường, liên lạc với Hiệp hội Ăn kiêng / Dinh
dưỡng Hoa Kỳ, đường dây nóng 800-366-1655, website: www
eatright.org hoặc Hiệp hội Tiểu đường Hoa kỳ, đường dây nóng
800-342-2383, website: www.diabetes.org.

XÁC ĐỊNH CARBOHYDRATE VÀ XÁC ĐỊNH KHẨU PHẦN
CARBOHYDRATE CỦA BẠN
Xác định bao nhiêu carbohydrate bạn cần mỗi ngày phụ thuộc vào
nhiều yếu tố bao gồm cả những hoạt động nào bạn đang thực
hiện và các loại thuốc (nếu có) bạn đã dùng.
Một điểm tốt để bắt đầu là đặt mục tiêu khoảng 45-60 gram
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carbohydrate trong một bữa ăn . Bạn có thể cần nhiều hoặc ít
carbohydrate hơn trong các bữa ăn tùy thuộc vào cách quản lý
bệnh tiểu đường của bạn. Khi bạn biết cần bao nhiêu
carbohydrate cho một bữa ăn, bạn sẽ chọn thức ăn và kích thước
khẩu phần cho phù hợp. Và đừng né tránh khoai tây; chúng có thể

MÓN ĂN NHẸ VÀ NHIỀU MÀU SẮC

SALAD KHOAI TÂY
NGUYÊN LIỆU :

HƯỚNG DẪN

 1 1/2 pounds khoai tây củ nhỏ, màu sắc các loại
 1 muỗng canh giấm rượu sâm banh
 1 1/2 muỗng cà phê mù tạt nguyên hạt
 1 1/2 muỗng cà phê vỏ chanh cắt mỏng
 1/4 cốc dầu ô liu
 Muối và tiêu, nếu cần .
 1/2 chén cần tây xắt lát mỏng
 1/2 chén rau mùi tây Ý băm nhỏ
 1/3 cốc quả ôliu xanh xắt mỏng
 1/4 chén cây bạch hoa, rửa sạch
 Cần tây xoắn, tùy chọn *

Cho lượng giấm, mù tạt và vỏ chanh vào
một cái tô lớn và trộn đều. Cho dầu oliu vào
đánh nhẹ, nêm hỗn hợp với muối và hạt tiêu.
Trộn với khoai tây và các thành phần còn lại,
trừ cần tây; điều chỉnh gia vị. Ướp trong một vài giờ. Chia món salad
đã chuẩn bị ra tô hoặc đĩa; trang trí với những cọng cần tây xoắn.
Lượng sử dụng cho 6 phần ăn.
* Để tạo những cọng cần tây xoăn, dùng dao tỉa rau củ, tỉa rau cần tây
thành những cọng dài. Đặt trong nước đá lạnh trong vài giờ hoặc cho
đến khi các cọng rau cần xoăn lại.
MÓN ĂN HOÀN CHỈNH: Trộn 2 cốc thịt gà rô ti xé sợi, hoặc 3 quả
trứng luộc chín cắt lát vào món salad.nữa.

HÀM LƯỢNG DINH DƯỠNG CHO MỖI KHẨU PHẦN : Năng lượng: 194 calo; carbohydrate: 22 g; chất béo: 11 g; cholesterol: 0 mg; Natri: 416 mg; chất xơ dễ tiêu: 4 g;
protein: 3 g; Kali: 545 mg; vitamin C: 30 mg.

Để có thêm nhiều công thức các món ăn khoai tây dinh dưỡng và lành mạnh,
vui lòng truy cập trang web potatogoodness.com

Tham gia vào cuộc trò chuyện tại facebook.com/potatogoodness;
Xem video của chúng tôi tại YouTube.com/potatogoodness.

