
 

دیابت چیطت ؟  

  .دیابت بَ علت باال بْدى هذاّم لٌذخْى ایجاد هیؼْد

:  دیابت ضَ ًىع اضت 

دیابت ًْع یک  -1

دیابت ًْع دّ   -2

دیابت بارداری   -3

.   تشخیص دیابت با اًجام آزهایش قٌذخىى ًاشتا تىضط پسشک صىرت هی گیرد

:  ین اع هختلف دیابت آشٌا شىبا اًى

:  دیابت ًىع یک  -1

در ایي ًْع دیابت علت باال رفتي لٌذخْى هیشاى ًاکافی ُْرهْى اًظْلیي اطت ّ السم اطت ایي 

.  لٌذ خْى اس تشریك اًظْلیي اطتفادٍ کٌٌذ افزاد بزای تٌظین 

اطتفادٍ کافی  در ایي افزاد بَ علت کوبْد اًظْلیي بذى ًوی تْاًذ اس لٌذ حاصل اس طْخت غذاُا

. ع ّسى خْاٌُذ ػذ ببزد پض ایي افزاد دچار کاٍ

.  ّ درهاى ػزّع هی ػْد  تؼخیص ایي ًْع دیابت با عالین خْد فزد را هتْجَ کزدٍ ّ 

ّلی عْاهل هثل ارث ّ یا علل دیگز غیز لابل علت ایي ًْع دیابت بَ درطتی هؼخص ًیظت 

  پیؼگیزی در بزّس آى هؤثزًذ

هىقع اضت و پیشگیری کار ههن تشخیص و درهاى بَ بٌابرایي در هىرد ایي ًىع دیابت 

  . تقریبًا جایی ًذارد

:  دیابت ًىع دو  -2

اطت ّلی طلْلِای  در ایي بیواراى اًظْلیي کافی. ایي ًْع دیابت ػایعتزیي ػکل بیواری اطت

ایي گزٍّ با رعایت رژین غذایی  .باال هی رّد بذى ًوی تْاًٌذ اس لٌذخْى اطتفادٍ کٌٌذ پض لٌذخْى

ًیاس بَ هصزف  ،تْصیَ ُابا ایي  لی در صْرت عذم کٌتزل لٌذخْىّ ّرسع درهاى هی ػًْذ  ّ

  .لٌذ خْى دارًذ ٍخْراکی پاییي آّرًذ لزصِای



بَ کٌذی ظاُز ػذٍ ّ بیوار چٌذ طال بعذ هتْجَ  2عالین دیابت ًْع  1برخالف دیابت ًىع 

سایغ ّسى دچار چالی ّ اف 1اس ایي بیواراى بز خالف ًْع  تعذاد سیادیعالین بیواری هی ػْد 

.  ُظتٌذ 

:  عالین دیابت 

سیاد   ػٌگیت -

تکزار ادرار   -

افشایغ ّسى   یاکاُغ  -

خظتگی   -

تاری دیذ   -

خؼکی ّ خارع پْطت   -

عفًْتِای عْد کٌٌذٍ هاًٌذ بزفک ، عفًْتِای دطتگاٍ ادراری ّ پْطتی   -

ا حظاص گشگش ّ هْر هْر کزدى در آًَبذى یا ا یاس بیي رفتي حظي بخؼِای اًتِای -

  :.بَ یاد داشتَ باشین  

اس هْارد  ُیچ یک " لبالػزّع ایي عالین هوکي اطت تذریجی بْدٍ ّ حتی فزد 2در دیابت ًْع 

.  فْق تجزبَ ًکٌذ ّ یا ایٌکَ تا طالِا دیابت اّ تؼخیص دادٍ ًؼْد 

: بیشتر اضت  2در چَ افرادی احتوال ابتال بَ دیابت ًىع 

ّجْد طابمَ خاًْادگی دیابت   -

ّسى باال   -

طال   30طي باالی  -

بارداری   دّراىطابمَ دیابت  -

  رتْىهصزف دارُّای کَ طبب بزّس دیابت هیؼًْذ هاًٌذ کْ -

فؼارخْى باال  -

 طابمَ  حولَ للبی یا طکتَ هغشی -

 

 



ی ٍ و بررشدارد بهتر اضت برای هعایي باال رات  اگر کطی یک یا چٌذ تا از هشکال

.   پسشک هراجعَ کٌذ بَبیشتر

، هصز ف کن تحزکی  هاًٌذ چالی ،  یل عْاهلهِن اطت ایٌکَ با کٌتز 2آًچَ کَ در دیابت ًْع 

داػتي تحزک هی تْاى احتوال ابتال را کاُغ داد بٌابزایي کٌتزل ّسى ّ رژین غذایی ... دخاًیات،

بْدٍ ،  2ابتال بَ دیابت ًْع  خطز ُغ ی در کاّ کلیذ اصلیکافی ّ عذم هصزف دخاًیات ًکات 

.   قابل پیشگیری اضت 2پص دیابت ًىع 
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دیابتی اطت کَ در دّراى بارداری ایجاد هیؼْد هوکي اطت بعذ اس بارداری بالی بواًذ ّ یا بِبْد  

تحت اسهایغ اطت یابذّبزای هادر ّ جٌیي عْارضی را در پی دارد بٌابزایي ُوَ هادراى باردار السم 

  .لٌذ خْى در دّرٍ بارداری ّ بعذ اس سایواى لزار گیزًذ

 

داًشگاٍ علىم پسشکی و خذهات بهذاشتی درهاًی بىشهر 

هعاوًت بهذاشتی 

 

 


