
 

  

 ديابت -جلسه ششم 

 يماري شناسيب
 

تايپ: حسين بوذرجمهري      نويسنده: خانم كريميان  



 بسم اهللا الرحمن الرحيم

 در ميانسال به باال. 2و ديابت نوعآيد زير بيست سال بوجود ميدر  1ديابت نوع

(اگر در فردي ديابت تشخيص دهند احتماالً در اجداد و فاميلش نيز 2كدام نوع بيشتر با ژنتيك در ارتباط است؟ نوع

ي شش، در جنس مرد و زن يكسان است. از دهه 2ديابت نوعديده ميشود و در آيندگانش احتمال ابتال وجود دارد.

 %)90بيشتر است(باالي 2داد مبتاليان به نوع اي تعاز نظر مقايسهتر است. هفت به بعد در مردان شايع

چاقي است و احتمال ابتال بيشتر  و با فعاليت كمتر زندگي ماشينيبا خيلي مرتبط با سبك زندگي است.( 2ديابت نوع 

 )دهد. الخصوص در ناحيه شكمي احتمال ابتال را افزايش ميعلي

 ارد:عالمت مهم د3مستقل از اينكه ديابت كدام نوع باشد، 

 كاهش وزن-3 پرنوشي -2  پر ادراري -1

در صورتي كه با عدم استفاده از انسولين قند خونشان را كنترل نكنند، الغر و ديده ميشود در افراد چاق  1ديابت نوع 

 رود.شوند و چربي و عضالتشان تحليل ميمي

احتمال كه خانمي كه مبتال نبوده طي  ها اين% بارداري4است(ديابت بارداري). در  GDMنوع ديگري از ديابت،

عوارضي هم براي جنين و هم براي مادر وجود دارد. بايد غربالگري بيماران و غير  بارداري ديابت بگيرد وجود دارد.

فاكتوري ندارد دارها صورت گيرد. غربالگري ديابت بارداري در فردي كه هيچ ريسك GDMبيماران صورت گيرد تا 

اگر كسي فاكتور خطر داشت  ها آزمايش قند داده شود)شود. (در اين هفتهحاملگي انجام مي 28تا  24ي در هفته

بعد از بارداري نيز ديابت دارند؟ خير، ديابت در  GDMبايد در اولين ويزيت حاملگي بررسي شود. آيا مبتاليان به 

 GDMل ابتال به ديابت در اين افراد بيشتر شده است. رود اما نسبت به ديگر افراد احتماآنها در اغلب موارد از بين مي

 دهد. به علت تغييرات هورموني طي حاملگي روي مي

سال ممكن است بدون 15تا  10تا حداكثر  2شود، اما نوعشروع حادي دارد و ناگهاني شروع مي معموالً 1ديابت نوع

 شود)عالمت باشد. (اينجاست كه اهميت غربالگري مشخص مي

غربالگري در چه وقت و در چه سني بايد انجام شود؟ اگر كسي هيچ فاكتور خطري مربوط به ديابت  2ت نوعدر دياب

بار 6سال و هر سال 3را در سال بايد آزمايش قند 45سالگي شروع غربالگري است.(كليه افراد 45نداشت سن 

 )بدهند

 بررسي عوارض براي تشخيص بيماري خيلي اهميت دارد. 

 BS ، FBS،  FBG  :ارهايي داردلحاظ آزمايشگاهي معيتشخيص ديابت از 

BS(Blood Sugar) .ارتباطي با ناشتايي بيمار ندارد 



 

FBS :[70-110) 110يمي است و باالي نرموگالس ياين محدوده ليگرم بر دسيليتر، نرمالس است.مي 

 هايپرگالسيمي

FBS :[110-126) ديابت ميشودبه باال وارد محدوده  126و از  وكز گفته ميشودميليگرم بر دسيليتر، اختالل گل 

به فردي  است. 100زير  GDM ،FBSدر  باشد، ديابت دارد. 126اش FBSاگر فردي در دو نوبت آزمايش دادن ، 

اصل يك دهند تا ببينند در حال حاضر مبتال به ديابت است يا نه. در فوميآزمايش قند خوراكي است  126تا  110كه 

كنند. پايينتر) بعد از مصرف قند خوراكي(گلوكز) قند خونش را بررسي مي 140پايينتر) و دو ساعت( 160ساعت (از 

 اگر باالتر از اعداد ذكر شده باشد، به ديابت مبتال شده است.

 دو معيار ابتال به ديابت:

 FBS≥126بعد از دو نوبت تكرارآزمايش، 

 BS>200يك ديابت + عالئم كالس

Risk Factors: 

 سال 45سن  -1

 باشد 2در بستگانِ درجه يك ديابت نوع .سابقه فاميلي -2

 وزن باال(چاقي) -3

4- BMI≥27 ، وزن ÷ 2قد = BMI  )قد بر حسب متر( 

 كيلو 5/4ي بيش از سابقه مرده زايي يا تولد بچه -5

 90روي  140فشار خون بااليِ  -6

 250چربي خون باال؛ تريگليسيرينِ بااليِ  -7

8- HDLتر رود.از مقداري پايينخوب، نبايد  ، چربي محافظ كننده يا كلسترول 

9- LDLه ممكن است فرد را در معرض خطر قرار دهد،امكان دارد در عروق رسوب كرده و منجر اي ك، چربي

 باالتر رود. مقداريهاي قلبي شود، نبايد از به ناراحتي

 (تخمدان پلي كيستيك)PCOسابقه بيماري  -10

 بدهد. FBSسالگي آزمايش قند 40سالگي تا حداكثر  35فاكتور دارد بايد فردي كه ريسك

 شود.ادراري شروع ميميرسد، عالئم پرنوشي و پر200به  قند كه

 تقريبا مترادف يكديگرند

FBS(Fasting Blood Sugar)  ساعت ناشتايي 12الي  10بعد از 

FBG(Fasting Blood Glucose)   ساعت ناشتايي 12الي  10بعد از 



BMI) ترين راه تشخيص توده بدني و ميزان چربي ميباشد اما بهترين مالك نيست. از ) متداولي بدنيشاخص توده

 به باال چاقي. 30 و از Overweight، 30تا  25نرمال و  25تا  Underweight ،18به پايين  18

تايين ميكند كه فرد در معرض عوارض چاقي است يا خير، عضله – تركيب بدن(آناليز بدن) از نظر ميزان چربي

كساني كه اضافه ) ميزان توده چربي هاي بدن فرد نيز بررسي شود.در كنار آنيا (BMIبنابراين بهتر است به جاي 

ميزان چربي در زياد است.عوارض خطرناك بروز شان نتمركز باشد، ميزان وزن دارند اگر چربي بيشتر در باال تنه

چربي باال  يبي، توزيع آن هم بايد نرمال باشد يعنعالوه بر اهميت ميزانِ چر%باالتر از آقايان است.10ها معموال خانم

؛ نه با كه با تعيين ميزان چربي به فرد رژيم دهند به فرد رژيم دهند بهتر است تر از چربي پايين تنه.% پايين10تنه، 

نوع رژيم غذايي -1 :بايد داش ثابت بمانفرد. براي اينكه فرد چاق چربي بسوزاند اما عضله BMIتوجه به 

 فعاليت ورزشي مناسبي به وي داده شود-2  مناسب بايد


