دیابت چیست؟

اضکبل دس سیستن سَخت سسبًی ثذى سا کِ ثِ دلیل کوجَد اًسَلیي ثِ ٍخَد هی آیذ  .اًسَلیي َّسهًَی است کِ
تَسط پبًکشاس – اًذام تَلیذ کٌٌذُ آًضین گَاسش – سبخت هی ضَد ٍ ثشای خزة اًشطی هَاد غزایی ضشٍسی است
.اًَاع دیبثت ػجبستٌذ اص:
- ۱دیبثت ٍاثستِ ثِ اًسَلیي یب ًَع یک :دس ایي ًَع ثیوبسی ،ثیوبس یب هقذاس کوی اًسَلیي تَلیذ هی کٌذ ٍ یب اصالً
تَلیذ اًسَلیي ًذاسد ٍ دس ًتیدِ فقذاى اًسَلیي ،کٌتشل قٌذ خَى غیش هوکي است .هؼوَالً ایي ًَع دیبثت قجل اص ۴۰
سبلگی ثشٍص هی کٌذ ٍ اٍج هیضاى ٍقَع آى دس حذٍد  ۱۴سبلگی است.
- ۲دیبثت غیشٍاثستِ ثِ اًسَلیي یب ًَع دٍ :دس ایي ًَع  ،لَصالوؼذُ اًسَلیي تَلیذ هی کٌذ اهب ًِ ثِ اًذاصُ ای کِ قٌذ
خَى سا تٌظین کٌذ ٍ اص طشف دیگش سلَلْبی ثذى دس ثشاثش اًسَلیي هقبٍهت ًطبى هی دٌّذ .ایي ًَع هؼوَالً دس افشاد
کي .
ثبالی  ۴۰سبل ثشٍص هی د
- ۳دیبثت دٍساى ثبسداسی :دیبثت حبهلگی هؼوَالً ثیي ّفتِ ّبی  ۲۸ ٍ ۲۴ثبسداسی ظبّش هی ضَد ٍ ػوَهبً پس اص
صایوبى اص ثیي هی سٍد ،چَى دس ّوِ اًَاع دیبثت ،هیضاى قٌذ یب گلَکض خَى ثسیبس ثبال هی سٍد ػالئن ٍ ًتبیح ّوِ آًْب
یکسبى است.
●اهمیت انسولین
غزا دس هؼذُ ٍ سٍدُ ّضن هی ضَد ٍ کشثَّیذساتْب ثِ هلکَلْبی قٌذ یب گلَکض ،تدضیِ هی ضًَذ .پس اص آى ،گلَکضّب
خزة خشیبى خَى هی ضًَذ ٍ هیضاى قٌذ خَى سا ثبال هی ثشًذ .هؼوَالً ایي افضایص قٌذ خَى ،سجت هی ضَد تب
سلَلْبی هخصَصی کِ دس پبًکشاس ثِ سلَلْبی "ثتب" هؼشٍفٌذ ،هیضاى اًسَلیي الصم سا تشضح ًوبیٌذ.
اًسَلیي ثِ گلَکض ٍ سبیش هَاد غزایی (هثل آهیٌَ اسیذّب اص پشٍتئیٌْب) اخبصُ هی دّذ کِ ٍاسد سلَلْبی هبّیچِ ای
ضذُ ٍ ثشای آیٌذُ رخیشُ ضًَذ .صهبًیکِ ثذى دس سبخت اًسَلیي دچبس هطکل هی ضَد ٍ یب سلَلْب ثِ دسستی ثِ
اًسَلیي خَاة ًوی دٌّذ ،دیبثت ثِ ٍخَد هی آیذ.
●چِ کسبًی ثِ دیبثت هجتال هی ضًَذ؟
ّوِ افشاد هوکي است ثِ دیبثت ًَع دٍم دچبس ضًَذ .ثب ایي ٍخَد ،ػَاهلی ٍخَد داسد کِ هوکي است ضوب سا دس

خطش ثیطتش اثتال ثِ ثیوبسی قشاس دّذ .ایي ػَاهل ػجبستٌذ اص :
تدوغ خشثی دس اطشاف کوش ٍ هؼذُ
ٍصى ثیص اص حذ

کن تحشکی ٍ اًدبم ىدادى حشکبت ٍسصضی
سي ثبالی  ۴۵سبل

سبثقِ دیبثت ًَع دٍم دس خبًَادُ

اثتال ثِ دیبثت حبهلگی

فطبس خَى ثبال

تشی گلیسیشیذ ثبال

پبییي ثَدى تدوغ لیپَپشٍتئیي ٍ کلستشٍل ( پبییي تش اص ) ۳۵

●عالئم دیابت
دیبثت دس ثضسگسبالى ثِ کٌذی آؽاص هی ضَد ،دس ٍاقغ هیلیًَْب ًفش حتی اص ثیوبسی خَد آگبُ ًوی ضًَذ ٍ تٌْب هوکي
است دس آغبص ،احسبس خستگی ضذیذی داضتِ ثبضٌذ ٍ دس آیٌذُ چٌیي ػالیوی سا ثشٍص دٌّذ.
- ۱دفغ ادساس ثیص اص حذ هؼوَل ،ثِ خبطش تالش ثذى ثشای پبکسبصی قٌذ اضبفی خَى.
- ۲احسبس تطٌگی فشاٍاى ثِ ػلت ًیبص ثذى ثِ خبیگضیٌی هبیؼبت اص دست سفتِ.
- ۳احسبس تَْع ٍ استفشاؽ.
- ۴تبسی دیذ.
- ۵احسبس گشسٌگی ٍ دس ػیي حبل کبّص ٍصى.
- ۶اثتالی پی دس پی ثِ ثیوبسی ّبی ػفًَی.
- ۷صخوْبی پَستی کِ ثِ سختی ثْجَد پیذا هی کٌذ .
ضبیبى رکش است کِ ػالئن دیبثت دس ّوِ افشاد ،یکسبى ًیست.
●آیب دیبثت قبثل کٌتشل است؟
ضوب هی تَاًیذ دیبثت خَد سا دس هشاحل اٍلیِ ،ثذٍى داسٍ ٍ تٌْب ثب هشاقجت دقیق اص خَد ،کٌتشل کٌیذ .اهب اگش داسٍ
هصشف هی کٌیذ ،ثبص ّن ثبیذ اص خَدتبى هشاقجت کٌیذ صیشا دس ایي صَست  ،هصشف داسٍ ًتبیح ثْتشی ثِ دًجبل خَاّذ
داضت .هَاسدی کِ دس کٌتشل دیبثت ثبیذ سػبیت کٌیذ ،ػجبستٌذ اص ایٌکِ:
الف ـ سؼی ًکٌیذ ثب سطین سختٍ ،صى خَد سا ثِ سشػت کبّص دّیذ .چشا کِ ّن دٍام صیبدی ًخَاّذ داضت ٍ ّن
خطش آفشیي خَاّذ ثَد.
ة ٍ -صى خَد سا آسام ٍ ثِ تذسیح کبّص دّیذ.
ج  -خَة ٍ ثِ هَقغ ثخَسیذ ،ثِ خبطش ثسپبسیذ کِ چِ هی خَسیذ ،چِ صهبى هی خَسیذ ٍ چِ هقذاس هی خَسیذ.
ثْتشیي ضیَُ تغزیِ ثشای افشاد هجتال ثِ دیبثت ،تٌبٍل پیَستِ غزاّبی سجک ٍ هٌبست است.
د  -سِ تب چْبس ثبس دس ّفتِ ٍسصش کٌیذ ٍ .سصش کشدى ثِ کٌتشل ٍصى ضوب کوک خَاّذ کشد ّ .وچٌیي سلَلْب سا ثِ هصشف
ًوبی
قٌذ ٍاداس هی کٌذ ٍ اص ثیوبسیْبی قلجی خلَگیشی هی د
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