
دیابت ملیتوس یابیماری قند خون یک اختالل 

سوخت وسازی دربدن است.در این بیماری 

توانایی تولید انسولین از بین می رود،ویابدن 

لین مقاوم شده وبنابراین انسولین دربرابر انسو

را  تولید شده نمی تواند عملکرد طبیعی خود

 انجام دهد.

دردیابت،سرعت وتوانایی بدن دراستفاده و 

سوخت وساز کامل گلوکز کاهش می یابد،از     

 این رو میزان قند خون افزایش می یابد.

 

 دیابت نوع یک)وابسته به انسولین( .1

درصد افراد دیابتی به دیابت 15تا10حدود 

نوع اول مبتال هستند.این نوع دیابت 

لب در کودکان وگاهی در بزرگساالن اغ

 سال بروزمی کند.40کمتراز 

که مبتال به دیابت نوع یک  افرادی

روزانه به انسولین نیاز دارند  هستند

چون انسولین در آنها اصال تولید نمی 

شود.یابسیار ناچیز است وبه دیابت 

 جوانان مشهور است.

 دیابت نوع دو)دیابت بزرگساالن( .2

دیابت نوع دو زمینه  مهمترین عامل بروز

ارثی است.در این دیابت دست کم یک 

یاچند نفراز اعضای خانواده درگیر بیماری 

هستند.مبتالیان به این نوع نمی توانند 

از انسولین ساخته شده در بدن خود 

 استفاده کنند.

 دیابت بارداری .3

حین دوره حاملگی رخ می دهد وحدود 

لب را مبتال می کند ودر اغ %زنان باردار4

 موارد پس از زایمان برطرف می شود.

 

 

 افزایش احساس تشنگی 

 افزایش دفعات وحجم ادرار 

  کاهش وزن علی رغم افزایش

 اشتها

 خستگی مفرط 

 تاخیر در بهبود زخم 



اگر میزان قندخون ناشتا حداقل دردو آزمایش 

سی       100میلی گرم در هر 126 بیشتر یامساوی

ح       می خون باشد.تشخیص دیابت مطرسی 

 شود.

 

در روش دیگر از تست تحمل گلوکز هم می توان 

میلی گرم گلوکز 75استفاده کرد.که در آن

مصرف شده ودو ساعت بعدقند خون اندازه 

میلی  2گیری       می شود ودر صورتی که باالی 

گرم درصد سی سی باشدبیماری دیابت تائید می 

 .گردد

  چاق ودارای اضافه وزنافراد 

 سابقه ابتال در اعضای درجه یک خانواده 

       ابتال به چربی خون باال به خصوص

 یسریدتری گل

 ابتال به بی تحرکی 

  مناسبکاهش وزن با رژیم غذایی 

)افزایش مصرف فیبرها،سبزیجات،میوه 

 ی وچربی ها(هاوکاهش مصرف مواد قند

 افزایش فعالیت بدنی و ورزش 

 ترک دخانیات 

 مصرف  به موقع داروهای ضد دیابت 

 

 تهیه کننده : 

 مسئول آموزش همگانی

  97تیر ماه 


