
 دیابت وخانواده:

 

 دیابت چیست؟

لوزالمعده انسولین کافی تولید نمیکند یا بدن به  دیابت یک بیماری مزمن است و زمانی رخ می دهد که

 تنظیم را خون قند هک انسولین تولید شده نمیتواند استفاده کند. انسولین هورمونی است طور موثر از

 زمان طول در و است نشده کنترل دیابت عالمت ایعترینش خون، قند افزایش یا هایپرگلیسمی. میکند

 خونی میشود آسیبهای جدی به بسیاری از دستگاههای بدن، به ویژه اعصاب و عروق به منجر

 1دیابت نوع 

 خصمش  بدن در ناکافی انسولین تولید با( کودکی دوران دیابت یا انسولین به تهوابس1دیابت نوع ) 

شناخته شده نیست و  1 نوع دیابت علت. است پذیر امکان انسولین روزانه تزریق با آن کنترل و میشود

 .در حال حاضر نمیتوان از آن پیشگیری کرد

  گرسنگی( پرنوشی،) تشنگی( پرادراری،) ادرار حد از بیش دفع املعالئم این بیماری ش

به طورناگهانی دائمی)پرخوری،( کاهش وزن، تغییرات بینایی و خستگی است. این عالئم ممکن است 

 .رخ دهد

 2دیابت نوع 

رموثر بدن ازانسولین غی استفاده از حاصل( بزرگسال دیابت یا انسولین به تهغیر وابس2دیابت نوع ) 

درصد از مبتالیان به دیابت در سراسر جهان میشود وتا حد زیادی نتیجه 90شامل 2است. دیابت نوع 

 .اضافه وزن و چاقی و عدم فعالیت بدنی است

ممکن است چند  بیماری این نتیجه، در. ترند کمرنگ و تر خفیف اغلب اما ت،اس1ع نو دیابت بیهالئم شع

 .سال پس از شروع تشخیص داده شود، زمانی که عوارض بوجود آمده است

کودکان در نیز حاضر حال در اما شد می دیده االنتا همین اواخر، این نوع از دیابت تنها در بزرگس

 .اتفاق میافتد

 دیابت بارداری

دیابت حاملگی، هایپرگلیسمی است با مقدار قند خون باالتر از حد نرمال اما پایینتر از مقدارتشخیص 



دیابت و در دوران بارداری اتفاق میافتد. زنان مبتال به دیابت حاملگی در معرض خطرعوارض در 

در 2عرض خطر ابتالبه دیابت نوع دوران بارداری و زایمان میباشد. زنان مبتال به دیابت بارداری در م

 .سالهای بعد هستند

 .تشخیص دیابت حاملگی معموالً از طریق غربالگری دوران بارداری امکان پذیر است

 عواقب شایع دیابت چه هستند؟

 .اعصاب آسیب برساندو کلیه چشم، خونی، عروق ب،قل به تواند می دیابت زمان، تبا گذش

 قلبی وسکته مغزی را افزایش میدهد. دریک مطالعه چند ملیتی، مشخصدیابت خطر ابتال به بیماری  •

 اول درجه در) دعروقی میمیرن دیابت به علت بیماری های قلبی به مبتال راددرصد از اف50شد 

 بیماری قلبی و سکته( 

 نیاز و عفونت دیابتی، پای مزخ احتمال پا در عصبی یبهایآس و خون جریان کاهش اهمراه ب •

 .میدهد افزایش اندام قطع رایب احتمالی

 خونی عروق به مدت یطوالن آسیب دلیل به که دکوری باش تواند می ترض دیابعوا از ییک •

 .داد جهانی را میتوان به دیابت نسبت کوری از درصد یک. دمیده رخ چشم شبکیه در ککوچ

 .است دیابت از علل اصلی نارسایی کلیه •

 دیابت را کاهش دهید؟چگونه می توانید بار بیماری 

 پیشگیری

 شروع انداختن تأخیر به یا جلوگیری در زندگی سبک در ساده تغییرات که است دهثابت ش

 و عوارض آن ، مردم2ع نو دیابت به ابتال از جلوگیری به کمک برای. تموثر اس2دیابت نوع 

 :باید موارد زیر را رعایت کنند

  بدن و حفظ آننرمال دستیابی به وزن  -

به طور  متوسط دتدقیقه فعالیت بدنی با ش30افزایش میزان فعالیت بدنی. بدین منظور حداقل  -

 طبدنی با شدت متوس دقیقه فعالیت150منظم حداقل پنج روز در هفته باید انجام پذیرد)به عبارت دیگر 

 .بیشتر برای کنترل وزن الزم است بدنی فعالیت(. هفته در

 وعده میوه و سبزیها در روز و کاهش مصرف 5تا 3پیروی از یک رژیم غذایی سالم شامل  -

  قند و چربیهای اشباع



 اجتناب از مصرف دخانیات -

 .افزایش می دهدرا عروقی و قلبی ایخطر ابتال به بیماری ه کشیدن یگارس -

 تشخیص و درمان

 .نسبتاً ارزان است، انجام شودتشخیص زود هنگام می تواند از طریق آزمایش خون،که 

 درمان دیابت شامل پایین آوردن قند خون و کنترل عوامل خطر شناخته شده است که به عروق

 .خونی آسیب می رسانند. ترک مصرف دخانیات برای جلوگیری از عوارض نیز مهم است

 :رتند ازهای افراد دیابتی میشود عبا مداخالت امکان پذیری که باعث صرفه جویی در هزینه

تنظیم سطح  برای) خون چربی رلکنت - مراقبت از پا - کنترل فشار خون- کنترل قند خون -

 (کلسترول

این اقدامات باید توسط یک  .مرتبط با دیابت  کلیوی بیماریهای هاولی های نشانه برای ریغربالگ -

 و پشتیبانی دخانیات رفاز مص حفظ وزن طبیعی بدن و اجتناب غذایی سالم، فعالیت بدنی منظم، رژیم

 حمایت شود
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