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 دیابت     

نوعی بیماری مزمن است که به علت ناتوانی 

بدن در تولید یا مصرف انسولین ایجاد 

میشود.انسولین ماده ای است که در بدن توسط 

لوزلمعده  تولید میگردد. و باعث میشود قند بدن 

مورد استفاده قرار بگیرد اختالل یا عدم ترشح 

انسولین توسط کبد یا عدم فعالیت انسواین و یا 

دو عامل باهث افزایش قند هر

خون)هیپرگلیسمی(و دیگر اختالل های 

متابولیک میشود که اگر هیپرگلیسمی به خوبی 

کنترل نشود ممکن است موجب عوارض جدی 

 شود

 ميمترین عوارض دیابت

 نفروپاتی)مشکالت کلیه(*

 رتینوپاتی)مشکالت چشمی(*

 *نوروپاتی)مشکالت رشته های عصبی(

شکالت مربوط به بیماری قلبی عروقی)م*

 دستگاه گردش خون(

 

(1دیابت نوع)  

 تولید انسولین به دلیل تخریب سلول های بتا 

لوزلمعده کم بوده یا بطور کلی وجود ندارد پس 

 برای ادامه حیات به تزریق انسولین نیاز دارد
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 (2دیابت نوع )

اختالل همم در ترشما انسمولین و همم در فتالیمت 

انسولین وجود دارد و به طور متمول به کمم  

فتالیمممت بمممدنی کمممافی و –رژیمممم یمممنایی مناسممم  

داروهمممای خممموراکی کاهنمممد  رنمممد خمممون درممممان 

 میشود

 عوارض خطر دیابت 

 چاری و اضافه وزن             ← 

 سابقه خانوادگی دیابت  ← 

 سال 45سن باالی  ← 

 سابقه به دنیا آوردن نوزاد← 

 سابقه ابتال به دیابت بارداری  ←

 عدم فتالیت بدنی←

 باال بودن چربی خون و فشار خون ←

 کیست های متتدد تخمدان  ←

 عالیم ىشذار دىنذه ابتال بو دیابت

Wc 

                                        پرادراری:

چون بمدن بمرای رهمایی از گزموکز انباشمته شمد  

 در خون آنرا از طریق ادرار دفع میکند
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 پر خوری:     

چون سزولها رادر به استفاد  از گزموکز خمون و 

 باشند تامین انرژی از آنها نمی

 

 پرنوشی:

چممون بممدن میخواهممد حجممم آبممی را کممه از طریممق 

 ادرار از دست داد  جبران کند
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 احساس خستگی زیاد: 

چون بدن عزیمریم پرخموری نمیتوانمد از گزموکز 

 برای تامین انرژی استفاد  کند

 تشخیص دیابت 

شما میتوانید با ازممای  رنمد خمون ناشمتا و رنمد 

خون بتد از ینا از وضتیت سالمت یما ابمتال بمه 

 متزجتان مطزع شویددیابت با تشخیص پزش  

 خون قند طبیعی

(FPG)----mg/dl100رند خون ناشتا:> 

(OGTT)----mg/dl140 تست تحمل:>

 گزوکز خوراکی

 قند خون در مرحله پیش دیابت

(IFG)----mg/dl125-100رند خون ناشتا: 

(IGT)----mg/dl199-140 تست تحمل:

 گزوکز خوراکی

5                                            

 قند خون در فرد مبتال به دیابت

Mg/dl126رند خون ناشتا < 

 یا         

Mg/dl200> تست تحمل گزوکز خوراکی 

 اىذاف کنترل دیابت  

 اهداف کنترل شاخص آزمایشگاهی

میزیگرم 130تا80 قند خون ناشتا
 در دسی لیتر

 180کمتر از   قند خون بعد از غذا
مزیگرم در سی 

 لیتر
(hba1c) هموگلوبین

 سی-وان–ای 
 %7کمتر از

میزی 150کمتر از  تری گلیسیرید
 گرم در دسی لیتر

Ldl 100کمتر از  کلسترول بد 
میزی گرم در دسی 

 لیتر
Hdl میزی 50بیشتر از  کلسترول خوب

گرم در دسی 
 لیتر_زنان(
میزی 40بیشتر از 

گرم در دسی لیتر 
 )در مردان(

-140کمتر از  فشار خون
 میزی متر جیو 90
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