دیابت
دیابت یا بیماری قند هنگاای بوجاود یا آیاد کا هوریاو انساویی ( عایا تنظای کنناد قناد خاو ) یاا
ب انداز کاف در بد تویید نم شود یا بافتهای بد ب آ ب درست پاسخ نم دهند .
در نتیج سوخت وساز قند در باد یختا یا شاود و قناد خاو از حاد طبیعا خاود بااتت یا رود ،و در
نهایت عالئ شاخص دیابت ب صورت پ خوری ،پ نوش و پ ادراری ظاه ی شود.
هوریو انساویی کا از ساوو هاای جزایا تنگ هاان

در غاد یوزایمعاد با درو خاو ت شا یا شاود،

کارک دهای یختوف در باد دارد ،و از جموا ورود قناد را از خاو با درو ساوو هاا تساهی یا کناد تاا
سوو ها بتوانند ب ای تایی ان ژی خود از آ استفاد کنند.
در صااورت کمبااود یااا عااد تاااری انسااویی قنااد نما توانااد وارد سااوو هااا شااود ،در نتیجا قنااد خااو بااات
ی رود .بات رفت قند خو عالو با ایجااد عالئا حاادی کا در باات با آ اشاار شاد ،در درازیادت باعا
آسیب رساند ب تق یبا ه عضو حیات بد از جمو قوب ،یغز ،چش  ،کوی ها و  ...ی شود.
دیابت را ب حسب عوت ایجاد بیماری ب دو گ و تقسی ی کنند:
دیاباات نااو  1یااا دیاباات نوجوانااا  ،کاا نااوع بیماااری خااودایمن اساات و در نتیجاا تخ یااب نابجااای
سوو های یوید انسویی بوسایو دساتگا ایمنا باد رخ یا دهاد .عوات ایا بیمااری کا یعماوت افا اد را
در سنی نوجوان درگی ی کند ،دقیقا یشخص نیست و عالج ه ب ای آ وجود ندارد.
ای بیمارا یجبورند از هما ابتادا باا تزریا انساویی خاارج کمباود ایا هوریاو را در باد رفا کنناد
و قند خود را در حایت عادی نگ دارند.
دیابت نو  2یاا دیابات بزرگساات یعماوت در ییانساای با وز یا کناد و زیینا اررا در ایجااد آ دخیا
است .ای نو دیابت ب عوت یقاویت پیدا ک د سوو های بد ب انسویی رخ ی دهد.
یوزایمعد یبتالیاا با ایا ناو دیابات انساویی توییاد یا کناد ،ایاا ایا یقادار آنقادر کااف نیسات کا
سط قند خاو یاا گواوکز را در حاد عاادی حفا کناد .یا
باترفت قند خو در ای بیمارا چاق آنهاست.

عایا یها در ایجااد یقاویات با انساویی و

دیابت نو  2نیاز عالجا نادارد ،ایاا کارهاای یختوفا یا تاوا با ای ادار دریاان و نیاز پیشاگی ی از آ
انجا داد .ب ای کنتا

و جواوگی ی از ایا بیمااری بایاد رژیا غااای ساای یصا

کا د ،با یقادار کااف

ورزش ک د و وز خود را یتعاد نگهداشت.
بیماااران کاا ایاا اقاادایات در آنهااا یااور واقاا نشااود ،یعمااوت تحاات دریااا بااا قاا
پااایی آورنااد قنااد خااو قا ار یا گی نااد ایبتا یمکا اساات در درازیاادت ایا قا

هااای خااوراک

هااا تاااری خااود را از

دست بدهند و بیمار یجبور شود با تزری انسویی قند خو خود را طبیع نگهدارد.
کنت

دقیا دیابات و طبیعا کا د قناد خاو در ها دو ناو ایا بیمااری یا تواناد باعا جواوگی ی از

ب وز عوارض درازیدت تهدید کنند حیات ناش از آ شود و عم طبیع بیمارا را تضمی
دیابت نو  2بسیار شای تا از دیابات ناو یا

کند.

اسات با طاوری کا  09تاا  09درصاد بیماارا با ناو 2

دیابت یبتال هستند.
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