
  
 

  

 

 

 یابت چیست؟د

دیابت بیماری استت هتد در  م دات ار  خت  بتالم بتا می ان دیت ام 

طبیعی است. بخش نیادی ان غذایی هد دصیف دتی هختید در بت م 

بد  خ ی بخام گلاله  دی شالد و بیای ایت  هتد بت م بنالاات  ان  مب یل

 م اسنفاده هخ  ایان بد هالردالای بخام ااساللی  دارد ای  هالردتالم در 

لالنالمع ه سابند دی شالد و بد اا انه ایان سلاللهای ب م دابل بتالم 

میشح دی شالد. ای  هالردالم بد جتذ   خت  مالستل ستلاللهای بت م 

بت یا ب م امی مالاا  ان ایت  ااستاللی  همک دی هخ . در بیماری دیا

اسنفاده هخ  یا  ادر ایست بد اا انه هتایی ااستاللی  ماللیت  هخت  در 

 انیجد دی ام  خ  بالم با می ان طبیعی است.

 تشخیص دیابت چگونه است؟

مشخیص  طعی دیابت با دو بار  ندایش  خ  بالم ماییت  دتی شتالد. 

هخنتیل  خت  بتالم در در ج ول نیی داادیی  ندایشات دخنلف بیای 

 اییاد سالد، پیش دیابت و دیابت  د ه است:

  ندایش

  

 انیجد

 ختتتتتتت بالم 

 (FBSااشنا)

 2 ختت  بتتالم 

ستتا ت بعتت ان 

غتتذا یتتا غیتتی 

 (BSااشنا)

 3هخنتتتیل  ختتت  

 HBA1C)داهد)

دیلی  07 -99 سالد

گتتیم در دستتی 

 لینی

 047همنتتتی ان 

دیلتتی گتتیم در 

 دسی لینی

 درص  5 - 5/5

پتتتتیش 

 دیابت

025- 077 

دیلتتی گتتیم در 

 دسی لینی

099- 047 

دیلتتی گتتیم در 

 دسی لینی

6- 6/5 

 026بیشتتنی ان  دیابت

 دیلی گیم

 277بیشتتنی ان 

 دیلی گیم

 درص  6بیشنی ان 

 انواع  شایع دیابت کدامند؟

 دیابت نوع یک:                                                          -1

 لی  هد ش ه یا ااستاللی  و در ای  االع دیابت میشح ااسال

جالد ا ارد. بخابیای  اییاد بای  با میشتح ااستاللی  دردتام 

 شالا .

 .شیوع  م دعمال  ااگهاای است 

  سالگی  37بیشنی ان سخی  هالدهی و االجالاای و س  نیی

 شیوع دی شالد.

 دیابت نوع دو: -2

  در ای  االع دیابتت دات ار ااستاللی  ااهتایی استت نیتیا

ان لالنالمعت ه میشتح دتی شتالد و ااساللی  بد دا ار هتد 

سلاللهای ب م بد ااساللی  دااوم هسنخ . بخابیای  گلتاله  

دریاینی ان دالاد غذایی در ابنیتار ستلاللهای بت م  تیار 

 امی گیید و دا ارش در بالم با  دی رود.

  ای  االع دیابت طی چخ ی  سال بد طالر پخهام  غان دتی

 شالد.

  سال  غان دی شالد 47بیشنی در سخی  با ی. 

 دیابت حاملگی:  -3

هد یال دخحصی بد ندام بارداری است البند ایت  گتیوه ان بتااد هتا  

 در  یخ ه دی باشخ . 2دسنع  ابنال بد دیابت االع 

 چه عواملی در ابتال به دیابت نقش دارند؟ 

در دیابت االع یک،  الادل دسبب هتادال واحتح ایستت ولتی  الادتل 

وسی و حا ت بتالدایمخی و دحیطی، ساباد ابنال بد بیماری های ویی

 ژانیک دالثی است.

در بیون دیابت االع دو،  الادل ارثتی، استنی، ، چتا ی،هد محیهتی،  

با  رین  س ، بارداری و دصیف بعضی ان هالردالم ها و داروها دثتل 

 هالرمالم دالثی شخابند ش ه اا .

 عالئم دیابت چیست؟

 مشخگی، پی بالری، پیادراری 

 هاهش ونم ب وم  لت دشخص 

 ،گ گ  یا بی حسی در دست یا پا احسا 

 مغییی ااگهاای در بیخایی 

 احسا، بسنگی، بشکی پالست 

  نبد هایی هد دیی بهبالد دی یابخ ،  فالات های ش ی 

 مهتتتتتتتالع ، استتتتتتتنفیا  و یتتتتتتتا درد شتتتتتتتکد



  
 

  

 

 

 
 چگونه می توان دیابت را کنترل کرد؟

هتتید  ادتتا اگیچتتد دیابتتت را امتتی متتالام هتتادال دردتتام 

بتتا ر ایتتت رژیتتد غتتذایی و  0بالشتتبخنااد دیابتتت اتتالع 

با ر ایتت  2یعالیت ب ای و م ریق ااساللی  و دیابت االع 

رژید غذایی، ورنش و یعالیت بت ای دخاستب، معت یل و 

هاهش احتاید ونم و چتا ی، دصتیف درستت داروهتای 

پایی   ورا ه  خ  بالم) گلی بخگالدی ، دت یتالردی ( و 

ل  خ  بالم با مجالی  ااساللی )طبق در صالرت   م هخنی

 مجالی  پ شک( بد بالبی  ابل هخنیل است.

 

 
 

 عوارض دیابت کدامند؟

 :زودرس 

 با  و پایی   د م ااگهاای  خ  بالم 

 :دیررس 

 سیب بد ارگااهای ب م ان جملد هلید، چشد،  لب 

و  یوق، ا صا  دی باش . ص دد بد ارگام ها دتی 

اابیختایی هادتل، مالاا  بتد صتالرت متاری دیت  متا 

اارسایی هلید، یشاربالم با ،  مخگی رگهای  لتب 

 و دغ  و نبد های پا باش .

 

 

 

 

 به نام خدا

 

 دانشگاه علوم پزشکی تهران

 دانشکده پرستاری و مامایی

 دیابت چیست؟

 تهیه وتنظیم :

 اصغر سلیمی
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