
 نواع دیابت و عالین آىا

 دیابت نوع اول 

هجوْػَ ای اس ػْاهل ژًتیکی ، هحیطی ّ ایوًْْلْژیکی در ایجاد ایي ًْع دیاتت دخیل هی تاػٌذ 
ػًْذ . تخزیة تیواری هی   کَ ًِایتًا تا تخزیة طلْلِای تْلیذ کٌٌذٍ اًظْلیي طثة تزّس ػالئن

ایي طلْلِا در اثز ػولکزد طیظتن ایوٌی تذى تزػلیَ طلْلِای اًظْلیي طاس در طی هاُِا تا 
طالِا رخ دادٍ ّ تـْر هی ػْد کَ یک ػاهل ػفًْی یا هحیطی در ػزّع ایي رًّذ تخزیة هْثز 

 اطت .

یي ًیش هی تْاًذ تیواری تَ طْر ػوذٍ در کْدکاى ّ ًْجْاًاى دیذٍ هی ػْد لیکي در توام طٌ    -
 ایجاد گزدد .

 کاُغ ّسى تذّى ػلت هْجَ در ایي ًْع تیواری هؼِْد اطت .    -

 درؿذ کل هثتالیاى تَ دیاتت را ایي ًْع دیاتت تؼکیل هی دُذ. 01تا  7    -

 ُوزاٍ اطت .  ػالئن ُویؼَ پز طز ّ ؿذاطت ّ تا پزًْػی ، پزخْری ّ پزادراری    -

 هثتالیاى ایي ًْع دیاتت تزای اداهَ سًذگی ضزّری اطت .تشریك اًظْلیي تَ      -

  

 آنچه که بیوار باید از پسشک هعالج خود بپرسد:

 چَ ًْع اًظْلیٌی تایذ تشریك کٌن ؟ -

 ػْارف جاًثی تَ دًثال تشریك اًظْلیي کذام اطت ؟ -

 لٌذخْى خْد را در چَ هحذّدٍ ای ًگَ دارم ؟ -

 ْى چیظت ؟ػالئن افت لٌذخْى ّ افشایغ لٌذخ -

 رّساًَ چٌذتار ًیاس تَ اًذاسٍ گیزی لٌذخْى دارم ؟ -

 در چَ هْاردی تزاطاص همذار لٌذخْى تایذ تا پشػک حتوًا تواص تگیزم ؟ -

 در ؿْرت اتتال تَ تیواری ُای دیگز چَ ًکاتی را تایذ رػایت کٌن ؟ -

 در ؿْرت فزاهْع ًوْدى یک ّػذٍ اس تشریك اًظْلیي چَ تایذ کزد ؟ -

 زًاهَ ّرسػی ّ غذایی هْرد ًیاس هي چیظت ؟ت -

  



 دیابت نوع دوم 

هجوْػَ ای اس ػْاهل ژًتیکی ّ هحیطی در تْجْد آهذى دیاتت لٌذی ًْع دّ هْثزًذ . اختالل اؿلی 
 در ایي تیواری کاُغ تْلیذ اًظْلیي ّ یا هماّهت ًظثت تَ اًظْلیي هی تاػذ .

الگی اطت گزچَ طي اتتال تَ تیواری پیْطتَ طي ػیْع در هیاًظالی ّ ػوذتًا پض اس طی ط -
 در حال کاُغ اطت .

 درؿذ کل هثتالیاى تَ دیاتت را تؼکیل هی دُذ . 7;تا  1;ایي ًْع دیاتت  -

 هثتالیاى ػوذتًا چاق تْدٍ یا اضافَ ّسى دارًذ . -

تْارث ًمغ هِوی در اتتال تَ ایي تیواری دارد گزچَ ػْاهل هحیطی هثل سًذگی ؿٌؼتی ّ  -
 ِزًؼیٌی ػاهل اؿلی افشایغ تؼذاد هثتالیاى هی تاػذ .ػ

ػالئن در دیاتت ًْع دّ ػوذتًا غیز اختـاؿی ُظتٌذ ّ هی تْاًذ ػاهل پزًْػی ، پز اداری ،  -
پزخْری ، گشگش اًذام ُا ، تاری دیذ ، احظاص کظالت ّ تی لْتی ، کاُغ ّسى ، تأخیز در تِثْد 

 .  رچی ، خارع پْطت ّ یثْطت تاػذسخن ُا ، اتتال هکزر تَ ػفًْت ُای لا

 آنچه که بیوار باید از پسشک هعالج خود بپرسد :

 آیا تزای درهاى حتوًا ًیاس تَ دارّ دارم ؟ -

 در ؿْرت ًیاس، رژین دارّیی هي لزؽ اطت یا اًظْلیي ؟ یا ُز دّ ؟ -

 ػْارف جاًثی تَ دًثال هـزف دارّی هْرد ًظز کذام اطت ؟ -

 در ؿْرت فزاهْع ًوْدى یک ّػذٍ اس دارّ چَ تایذ کزد ؟ -

 تزًاهَ ّرسػی ّ غذایی هْرد ًیاس هي چیظت ؟ -

 لٌذخْى خْد را در چَ هحذّدٍ ای ًگَ دارم ؟ -

 ػالئن افت لٌذخْى ّ افشایغ لٌذخْى چیظت ؟ -

 رّساًَ چٌذتار ًیاس تَ اًذاسٍ گیزی لٌذخْى دارم ؟ -

 ت کوک تا پشػک، تواص تگیزم ؟چَ هْلغ تایذ تزای دریاف -

  

 دیابت حاهلگی   

حاهلگی  :4تا  46ایي ًْع دیاتت اس ػْارف تارداری اطت . طي تزّس ایي ًْع دیاتت ُفتَ ُای 
 درؿذ هْارد ( تِثْد هی یاتذ . 81تا  61اطت ّ تا ختن حاهلگی)در 



 ا تجزتَ هی کٌٌذ .در ؿذ ایي ًْع دیاتت ر 06درؿذ سًاى ّ در تزخی جْاهغ تا  9تا  7.6  -

جِت جلْگیزی اس ًاٌُجارُای جظوی ّ هزگ ّ هیز ًْساد تؼخیؾ ّ درهاى تَ هْلغ دیاتت  -
 حاهلگی ضزّری اطت.

 کٌتزل دیاتت حاهلگی غالثًا تا تزًاهَ ؿحیح ّرسػی ّ غذایی اهکاى پذیز اطت. -

 یَ هی ػْد.% هْارد( تشریك اًظْلیي تْؿ 47تا  01در ؿْرت ًیاس تَ درهاى دارّیی )  -

  

 عواهل خطر ساز در دیابت حاهلگی شاهل :

 طال ّ سًاى جْاًتزی کَ ّاجذ یک یا چٌذ فاکتْر سیز تاػٌذ> 57طي حاهلگی تاالی  

% ّسى ًزهال دارًذ یا تا ّجْد ّسى هطلْب دارای چالی 41افزاد چاق )اضافَ ّسى هؼادل تیغ اس  -
 تٌَ ای تاػٌذ(

 اتتال یکی اس تظتگاى درجَ اّل ) ّالذیي، خْاُز یا تزادر ( تَ تیواری دیاتت -

 کیلْگزم تذًیا آّردٍ اًذ . 6سًاًی کَ ًْساد تا ّسى تیغ اس  -

 سًاًی کَ جٌیي آًِا تذّى ػلت ّاضح در حْالی سایواى هزدٍ اطت . -

 افزاد جشّ گزُِّای ًژادی پز خطز هاًٌذ طیاٍ پْطتاى اهزیکایی -

 طاتمَ دیاتت حاهلگی در تارداریِای لثلی -

تا  81ُذف درهاًی اس ًظز همذار گلْکش خْى در هادر دیاتتی ًگِذاػتي لٌذ خْى ًاػتا در هحذّدٍ 
هیلی گزم در دطی لیتز  041تا  1;هیلی گزم در دطی لیتز ّ لٌذ دّ طاػت تؼذ اس غذا تیي  1;

 هی تاػذ.

  

 انواع اختصاصی دیابت 

 ًاػی اس یکی اس ػْاهل سیز هی تاػذ> ایي ًْع دیاتت

 ًمؾ ژًتیکی در ػولکزد طلْلِای تْلیذ کٌٌذٍ اًظْلیي -

 تیواری غذٍ پاًکزاص هثل پاًکزاتیت ّ طزطاى -

 تیواری غذد درّى ریش هثل پز کاری تیزّئیذ ، اکزّهگالی ، طٌذرم کْػیٌگ -

 دارُّا ّ هْاد ػیویایی هاًٌذ کْرتي ُا ّ ُْرهًِْای تیزّئیذ -



  ػفًْت ُا هاًٌذ طزخجَ هادر سادی -

 تیواریِای ژًتیکی هاًٌذ طٌذرم داّى -

 


