
 همه چیـز در مورد بیماری دیابـت
چه خوب است که این بیماری را درست بشناسیم، آنرا جدی بگیریم و با پیشگیری های بموقع، نگذاریم تا 

مطالب این ایمیل هرچند  …خودمان و دیگر افراد خانواده مان )خصوصا سالمندها( به آن مبتال شویم 

مختصر و ناکافیست ولی تنها یادآوریست برای شناخت هر چه بیشتر این بیماری که تقدیم شما دوستان 

 .پرشین استار می شود

خبرها حاکیست که هفته دیابت را در ایران پشت سر می گذاریم. اما مطالب این ایمیل صرفا به جهت 

ری دیابت، در طول سال در کمین افرادی که به نوعی مستعد یادآوری این هفته خاص نیست چون بیما

ابتال به این نوع بیماری خطرناک و خاموش هستند نشسته است و بدون هیچگونه مالحظه ای افراد را به 

 .کام مهلک خود فرو می برد

 دیابت چیست ؟

بیماری توانایی تولید دیابت یا بیماری قند، یک اختالل متابولیک )سوخت و سازی( در بدن است. در این 

تواند رود و یا بدن در برابر انسولین مقاوم شده و بنابراین انسولین تولیدی نمیانسولین در بدن از بین می

های مختلفی عملکرد طبیعی خود را انجام دهد. نقش اصلی انسولین پایین آوردن قند خون توسط مکانیزم

یک تخریب سلولهای بتا در پانکراس منجر به نقص است. دیابت دو نوع اصلی دارد. در دیابت نوع 

شود و در نوع دو مقاومت پیشرونده بدن به انسولین وجود دارد که در نهایت ممکن تولید انسولین می

های بتای پانکراس و نقص کامل تولید انسولین منجر شود. در دیابت نوع دو است به تخریب سلول

 .تحرکی نقش مهمی در ابتالی فرد دارندمشخص است که عوامل ژنتیکی، چاقی و کم

یابد. از از آنجا که در دیابت سرعت و توانایی بدن در استفاده و سوخت و ساز کامل گلوکز کاهش می

یابد )هایپرگالیسمی(. وقتی این افزایش قند در دراز مدت در بدن وجود رو میزان قند خون افزایش میاین

توانند اعضای مختلف بدن همچون کلیه، شوند که میابت ایجاد میداشته باشد عوارض میکرووسکوالر دی

های قلبی عروقی ارتباط چشم و اعصاب را درگیر کنند. همچنین دیابت با افزایش ریسک بیماری

تواند در مستقیمی دارد. لذا غربالگری و تشخیص زودرس این بیماری در افراد با ریسک باال می

اشد. تشخیص و همچنین غربالگری دیابت با انجام آزمایش قند خون پیشگیری از این عوارض موثر ب

 .میسر است

 شناسی دیابتبندی و سببدسته

شوند. بنابراین تعیین نوع بیماری دیابت انواع مختلفی دارد که معموال در هنگام تشخیص متمایز می

د. در خیلی از بیماران به دهدیابت وابسته به شرایطی است که بیماری خود را در هنگام نشان بروز می

گیرند، مثال فردی که دچار دیابت بارداری شده های مشخص دیابت جای نمیراحتی در یکی از دسته

تغییر دسته  ۲ممکن است بعد از پایان بارداری کماکان دچار دیابت باقی بماند و لذا نوع دیابتش به نوع 

شد. بنابراین برای پزشک و بیمار برچسب زدن نوع دیابت نسبت به درک علت و سبب این داده می



بیماری و درمان موثر آن اهمیت بسیار کمتری دارد. تقسیم بندی قدیم دیابت به دو نوع وابسته به انسولین 

به طور  ۱۸و  ۰۸های معرفی شد و در دهه ۹۱۹۱در   NDDGو غیر وابسته به انسولین که توسط

گسترده به کار رفت مشکالتی در درمان به وجود آورده بود که در منجر به ارائه تقسیم بندی جدید دیابت 

 ۹۱۱۹، سایر انواع و دیابت حاملگی در ۲توسط انجمن دیابت آمریکا به انواع: دیابت نوع یک، نوع 

 .مورد استفاده است شد. این تقسیم بندی با وجودی که هنوز مشکالتی دارد ولی

 مقایسه دیابت نوع یک و دو

 دیابت نوع یک –

های )اتوزومال مغلوب و یک اختالل ناهمگون ناشی از جهش (Type 1A)دیابت ناشی از واکنش ایمنی، 

 ۹۸-۵ژنی است. این نوع دربرگیرنده وابسته به ایکس مغلوب( شناخته شده و همچنین توارث چندژنی/کم

بت است، قبال واژه دیابت وابسته به انسولین و یا دیابت نوجوانی برای این نوع رایج درصد از انواع دیا

افتد. علت اصلی از دست بود. در این نوع از دیابت تخریب سلولی سلولهای بتا در پانکراس اتفاق می

در ، تخریب سلولی ناشی از واکنش ایمنی سلولی است. در پی این تخریب مارکرهایی  βهایرفتن سلول

بادی ، اتوآنتی(GAD ۵۵)بادیهای گادبادی بر علیه انسولین، اتوآنتیشوند که شامل آنتیخون رها می

از مبتالیان دیده شود.  ٪۱۸-۰۵است. این مارکرها ممکن است در  IA ۲β-و IA ۲-فسفاتازتیروزین

وع دیابت در افراد های خاص و این نوع از دیابت هم مشاهده شده است. این نایالارتباطی میان اچ

شود. شیوع این نوع از بیشتر مشاهده می  DRBو همچنین افراد دارای ژن  DQBو DQA -HLAدارای

های خودایمن همچون بیماری گریوز، تیروئیدیت هاشیموتو، و بیماری دیابت در افرادی که بیماری

یابد تا ها ترشح انسولین کاهش میآدیسون دارند بیشتر است. در پی تخریب سلولهای بتا توسط لنفوسیت

درصد  ۱۸تا  ۰۸را تنظیم کند. معموال بعد از از دست رفتن تواند قند خون جاییکه انسولین موجود نمی

افتد و دیابت ممکن است تشخیص داده شود. در این های بتا است که هایپرگالیسمی اتفاق میاز سلول

شود تا از بروز کتوز جلوگیری شود و هایپرگالیسمی و مرحله است که بیمار نیازمند انسولین خارجی می

بی و پروتئین کنترل شود. در حال حاضر فاکتور اصلی ایجاد کننده دیابت نوع یک همچنین متابولیسم چر

های بتای واکنش خودایمنی شناخته شده است. شواهد قوی نیز وجود دارند که عفونت ویروسی سلول

پانکراس را به عنوان اتیولوژی این واکنش ایمنی مطرح کرده است. به این ترتیب که ویروس باعث 

ور کننده یک واکنش خود ایمن برعلیه شود که شعلههایی بر علیه پروتئین ویروس میبادی ایجاد آنتی

افتد اما ممکن های بتای مشابه است.دیابت ناشی از ایمنی معموال در کودکی و نوجوانی اتفاق میسلول

 .است در هر سنی مشاهده شود

رای بروز آن یافت نشده و در این دیابت ایدیوپاتیک: در مواردی از دیابت نوع یک علت مشخصی ب

شوند. بعضی از این بیماران دچار کمبود انسولین دائمی و مستعد کتواسیدوز هستند بندی میگروه طبقه

شود. تعداد کمی از بیماران دیابت نوع یک های خودایمن در آنها مشاهده نمیولی هیچ شواهدی از واکنش

ر در نژاد آفریقایی و آسیایی دارد. این نوع بیشتر ارثی است ایدیوپاتیک هستند و این وضعیت شیوع بیشت



تواند گذرا و راجعه ای نیست. نیاز به انسولین خارجی در این بیماران پایدار نیست و میالو وابسته به اچ

 .باشد

 دیابت نوع دو –

انسولین دچار  شود، بدن نسبت به عملکرداز بیماران دیابتی را شامل می ٪۱۵-۱۸در دیابت نوع دو که 

شود. این بیماران حداقل در ابتدای بیماری نقص انسولین نسبی )و نه مطلق( دارند. به این مقاومت می

کند و حتی ممکن است غلظت انسولین در خون از مقدار معمول معنی که بدن فرد مبتال انسولین تولید می

گذارند سولین مقاوم شده و در حقیقت نمیای فرد نسبت به انهای یاختهآن نیز بیشتر باشد اما گیرنده

انسولین وارد سلولها شده و اعمال طبیعی خود را انجام دهد. این بیماران برای زنده ماندن نیاز به درمان 

های جزئی بروز این دائم با انسولین خارجی ندارند. علل متعددی برای این وضعیت وجود دارد، مکانیزم

 .شخص است که تخریب اتوایمیون نقشی در بروز این بیماری نداردوضعیت شناخته نشده است ولی م

شود و چاقی خود درجاتی از مقاومت به انسولین ایجاد دیابت نوع دوم در افراد چاق بیشتر دیده می

کند. درصد شیوع این بیماری در زنان بیش از مردان است. در این نوع از دیابت کتواسیدوز به ندرت می

شود. این شود بلکه در پی یک استرس همچون بروز یک بیماری یا عفونت ایجاد میمی خود ایجادخودبه

ماند چرا که هایپرگالیسمی )افزایش قند خون( به ها تشخیص داده نشده باقی مینوع از دیابت معموال سال

حال این شود و در اوایل در حدی نیست که عالئم کالسیک دیابت را نشان دهد. با این تدریج ایجاد می

بیماران در معرض عوارض ماکرووسکوالر و میکرووسکوالر دیابت هستند. مقاومت به انسولین ممکن 

گردد. با اینکه اخیرا است با کاهش وزن و درمان دارویی کمتر شود ولی به ندرت به حد طبیعی باز می

بیشتر موارد ریسک بروز افزایش شیوع این نوع در کودکان و نوجوانان و سنین پایین دیده شده ولی در 

این نوع با افزایش سن، چاقی و نبود کمبود فعالیت بدنی بیشتر شده و بیشتر در زنان با سابقه قبلی دیابت 

شود. نوع دو زمینه ژنتیکی قویتری بارداری و افراد دارای فشار خون باال یا اختالل چربی خون دیده می

بت نوع دو پیچیده است و هنوز به خوبی تعریف نشده نسبت به نوع یک دارد، با این حال ژنتیک دیا

 .است

 دیابت بارداری –

جمعیت برسد دیابت بارداری خوانده  ٪۹۸-۵هر نوع افزایش گلوکز خون در طی بارداری که به حد باال 

تواند باشد. این اثر با شود. مشخص شده است که بارداری خود یکی از عوامل ایجاد کننده دیابت میمی

شود. حاملگی ش مقاومت بدن به انسولین و افزایش انسولین برای جبران این مشکل ایجاد میافزای

تواند حتی نواقص خفیف ترشح انسولین را آشکار کند، این منجر به ایجاد عدم تحمل به گلوکز و می

با شود. از طرفی بعضی از افراد که از قبل دچار اختالل خفیف قند خون هستند دیابت بارداری می

از  ٪۰-۳شوند. دیابت بارداری بندی میهای غربالگری در طی بارداری تحت این گروه طبقهآزمایش

کند و همچنین یکی از عوامل خطر برای نتایج بد بارداری است. همچنین این ها را درگیر میبارداری

از این زنان طی  ٪۵۸ اند کهشود. تحقیقات نشان داده ۲تواند باعث ایجاد دیابت نوع وضعیت مستقال می



های اخیر افزایش میزان ابتال به دیابت بارداری مشاهده سال بعد دچار دیابت خواهند شد. در سال ۲۸-۳۸

اند. شامل شیوع باالی چاقی در شده است. فاکتورهای ایجاد کننده متعددی برای این افزایش مطرح شده

دو انتهای طیف وزن طبیعی تولد است. در  جوانان، بهبود بقای کودکان مونثی که وزن تولدشان در

تواند بزرگسالی این کودکان دچار اختالل در عملکرد انسولین و یا توانایی ترشح انسولین هستند که می

تواند منجر به عوارض جدی و گسترده آنها را مستعد ابتال به دیابت بارداری کند. دیابت بارداری می

توان با تشخیص و درمان مناسب کاهش داد، زنان دارای را می برای مادر و نوزاد شود. این عوارض

شوند و گرمی تحمل گلوکز در اولین ویزیت بعد از بارداری آزمایش می ۹۵ریسک باالی ابتال با آزمون 

شود. درمان دیابت بارداری در ابتدا با رژیم هفتگی بارداری انجام می ۲۰تا  ۲۲آزمایش مجددی نیز در 

شود. غذایی و فعالیت بدنی است و در صورت عدم پاسخ برای کنترل قند از درمان با انسولین استفاده می

 .گیرنداین زنان پس از اتمام بارداری هم به طور منظم مورد آزمایش قرار می

 ابتهای بروز دیعالئم و نشانه

در مراحل ابتدایی ممکن است دیابت بدون عالمت باشد. بسیاری از بیماران به طور اتفاقی در یک 

شوند. شوند. با باالتر رفتن قند خون، عالئم دیابت آشکارتر میآزمایش یا در حین غربالگری شناسایی می

دید از عالیم اولیه پرادراری، پرنوشی، پرخوری، کاهش وزن با وجود اشتهای زیاد، خستگی و تاری 

اند و حتی دچار شایع دیابت است. بسیاری از بیماران در هنگام تشخیص بیماری چندین سال دیابت داشته

شوند، این افراد اند. در کودکان دچار دیابت نوع یک عالیم معموال ناگهانی بارز میعوارض دیابت شده

شوند. عارضه تر بارز مین این عالیم معموال تدریجیاند. در بزرگساالمعموال قبال سالم بوده و چاق نبوده

تواند به عنوان عالمت شروع کننده بیماری هم در دیابت نوع یک بارز شود. در دیابت کتواسیدوز می

ها بدون عالمت است. عالیم معموال خفیف هستند و به طور تدریجی بدتر نوع دو معموال فرد تا سال

ستگی مفرط و تاری دید شده و ممکن است دچار دهیدراتاسیون شود. در شوند. در نهایت فرد دچار خمی

شود. با این حال قند خون این بیماران عارضه کتواسیدوز به علت تولید انسولین اندک کمتر دیده می

 .توانید به مقادیر بسیار باالیی افزایش یابد و فرد دچار عارضه شوک هایپراوسموالر شودمی

 عوارض دیابت

های شود: شامل رتینوپاتی )نابینایی(، نفروپاتی )آسیبدیابت بطور عمده به سه دسته تقسیم میعوارض 

 .گلومرول و دفع آلبومین( و نوروپاتی )کاهش یا از دست دادن حس درد( است

ها است. حدود نیمی از های شایع در دیابتیهای کلیه از یافتهبیماری: های کلیهنفروپاتی دیابتی و بیماری

دهند. بیماری کلیه عارضه جدی است یماران دیابتی در طول عمر خود عالیم صدمه کلیوی را نشان میب

تواند منجر با کاهش طول و کیفیت عمر شود. نفروپاتی دیابتی شایعترین عارضه کلیوی دیابت که می

شود که در می است. نفروپاتی دیابتی به افزایش پیشرونده دفع پروتئین از ادرار )پروتئینوری( گفته

شود. عوامل بیماران مزمن دیابتی دیده شده و منجر به کاهش عملکرد کلیه و در نهایت نارسایی کلیه می

خطر نفروپاتی دیابتی عبارت است از: طول مدت ابتال به دیابت، کنترل قند ضعیف، فشار خون باال، 

غربالگری، تشخیص و تعیین  جنسیت مذکر، چاقی و مصرف سیگار. نفروپاتی مراحلی دارد که برای



پروگنوز بیماری کاربرد دارد. در ابتدا بیماران دیابتی دفع طبیعی آلبومین دارند. در مراحل اولیه بروز 

شود. میزان دفع به نفروپاتی دفع پروتئین آلبومین در مقادیر اندک )میکروآلبومینوری( از ادرار ایجاد می

نفروپاتی به دفع واضح پروتئین از ادرار منجر شود. عبور از  یابد تا در طی پیشرفتتدریج افزایش می

انجامد. در اواخر این روند سرعت افت عملکرد کلیه هر یک از این مراحل حدود پنج سال به طول می

 .شودیابد و لذا نارسایی کلیه در مراحل آخر بیماری آشکار میافزایش می

های کلیه همچون نفروپاتی ناشی از فشار است سایر بیماری عالوه بر نفروپاتی دیابتی، این بیماران ممکن

ها به طور مستقل یا همزمان با نفروپاتی دیابتی خون و نفروپاتی ایسکمیک را دچار شوند. این بیماری

اند که در نیمی از بیماران دیابتی دچار نارسایی کلیوی افتند. بعضی مطالعات مطرح کردهاتفاق می

های عملکرد کلیه عالوه بر آلبومین ارد. این مساله اهمیت توجه به سایر ارزیابیآلبومینوری وجود ند

 .کندادرار را مطرح می

تواند باعث نابینایی شود، رتینوپاتی دیابتی شایعترین علت موارد جدید نابینایی دیابت می: رتینوپاتی دیابتی

عوارض دیگری شامل افتادن، شکستگی در افراد مسن رتینوپاتی دیابتی است. کاهش بینایی همچنین با 

استخوان ران و افزایش چهار برابر مرگ و میر همراه است. به طور کلی رتینوپاتی دیابتی به سه شکل 

تجمع پیشرونده عروقی -۲ادم ماکوال )نشت عروقی منتشر و یا موضعی در ماکوال( -۹شود: دیده می

های عروقی )رتینوپاتی عروقی، مالفورماسیونهای داخل شبکیه، خمیدگی )میکروآنوریسم، خونریزی

 .انسداد شریانی شبکیه در مراحل آخر-۳دیابتی غیر پرولیفراتیو( و 

ای از اختالالت چندگانه اعصاب شوند بیماران دیابتی ممکن است دچار طیف گسترده: نوروپاتی دیابتی

سال از  ۹۸رضه معموال طی تواند درگیر کند. این عاکه انواع اعصاب مختلف حسی و حرکتی را می

شود. افراد مبتال شده به دیابت نوع یک تا پنج ها مشاهده میدرصد از دیابتی ۵۸تا  ۲۸بروز بیماری در 

سال پس از بروز بیماری ممکن است دچار نوروپاتی نشوند اما در دیابت نوع دو ممکن است این 

ها که ریسک بروز نوروپاتی را در دیابتی عوارض از همان ابتدا وجود داشته باشند. فاکتورهای خطری

گلیسیرید خون، شاخص توده بدنی باال، دهند عبارتند از: افزایش میزان قند خون، افزایش تریافزایش می

مصرف سیگار و فشار خون باال. زخم پای دیابتی تا حدود زیادی وابسته به نقص حسی ناشی از 

تواند منجر به قطع عضو شود. از مشکالت دیگر ت و مینوروپاتی دیابتی است که خود عارضه جدی اس

تواند در نوروپاتی دیابتی دردهای نوروپاتیک است که ناشی از اختالل در اعصاب سمپاتیک است و می

مشکالت بسیاری برای بیمار و درمانگر ایجاد کند. تشخیص زودرس نوروپاتی اهمیت زیادی در 

 .های آن داردپیشگیری از عارضه

 دیابت تشخیص

تجهیزات آزمایش میزان گلوکز خون شامل دستگاه تشخیص، نوار خون و لنست یا نشتر برای سوراخ 

کردن پوست بر اساس آخرین معیارهای انجمن دیابت آمریکا تشخیص دیابت با ثبت یکی از موارد زیر 

 :قطعی است



لیتر به همراه عالیم کالسیک گرم بر دسیمیلی ۲۸۸ثبت حداقل یک میزان قند خون تصادفی باالی – 

 (دیابت )پرنوشی، پرادراری، پرخوری

لیتر )ناشتا به معنای هشت ساعت عدم گرم بر دسیمیلی ۹۲۵قند ناشتای پالسمای باالتر یا مساوی – 

 (مصرف هر نوع کالری قبل انجام آزمایش است

 ٪۵٫۵باالی   A1Cهموگلوبین– 

 لیترگرم بر دسیمیلی ۲۸۸گرمی خوراکی دوساعته باالی  ۹۵ند نتیجه آزمایش تحمل ق– 

 دیابتیاختالالت پیش

حالتی است که در آن سطح گلوکز خون افراد باالتر از حد نرمال بوده ولی مقدار آن : اختالل تحمل گلوکز

است. طبق معیارهای تشخیصی سازمان جهانی بهداشت درصورتیکه قند به حد دیابت کامل نرسیده

گرم گلوکز  ۹۵لیتر باشد و میزان قند دو ساعت بعد مصرف گرم بر دسیمیلی ۹۲۵اشتای پالسما زیر ن

لیتر باشد اختالل تحمل گلوکز تشخیص داده گرم بر دسیمیلی ۲۸۸تا  ۹۲۸)تست تحمل گلوکز( بین 

 .شودمی

 ۹۹۸طبق معیارهای تشخیصی سازمان جهانی بهداشت در صورتیکه قند ناشتا بین بین : اختالل قند ناشتا

شود. همچنین نتیجه تست تحمل گلوکز در صورت لیتر باشد تشخیص داده میگرم بر دسیمیلی ۹۲۵تا 

 .لیتر شودگرم بر دسیمیلی ۹۲۸انجام باید زیر 

 ورزش و دیابت

های عصبی در امان باشند. های قلبی و نابینایی و آسیبحمله کند که از شرها کمک میورزش به دیابتی

یابد. هر چه بیشتر سطح خون افزایش یابد قند خورید سطح قند خونتان افزایش میوقتی که غذا می

تواند از آن جدا شود و تبدیل به چسبد. وقتی که قند به یاخته بچسبد دیگر نمیها میبیشتری به یاخته

های مغزی تواند باعث نابینایی و ناشنوایی و آسیبشود که این ماده میبنام سوربیتول می آورای زیانماده

 .گردد …و قلبی و نشانگان پاهای سوزان و

های های کبد و ماهیچه ذخیره گردد. اگر یاختهتواند در یاختهشود فقط میوقتی که قند وارد بدن شما می

های د، قندها دیگر جایی برای رفتن ندارند. اگر ذخیره یاختهکبد و ماهیچه از کربوهیدرات اشباع باشن

شوند و ماهیچه در پی ورزش کردن مصرف گردد پس از صرف غذا قندها به وسیله ماهیچه جذب می

ها یابد. بنابراین اگر با یک برنامه ورزشی منظم بتوانیم ذخیره قند ماهیچهمقدار آنها در خون افزایش نمی

 .جانبه عوارض بیماری دیابت باشیمتوانیم شاهد بهبود همهمًا میرا کاهش دهیم مسل

 دیابت در ایران

ثانیه  ۹۸دانند که دیابت دارند. هر ایرانی یک نفر به دیابت مبتالست و نیمی از این تعداد نمی ۲۸از هر 

 ۳۸. هر دهدیک نفر در جهان به دلیل عدم آگاهی از دیابت و روش کنترل آن، جان خود را از دست می

 .دهدثانیه یک نفر در جهان به علت عدم آگاهی از دیابت و روش کنترل آن، پای خود را از دست می



 نکاتی برای پیشگیری از دیابت

 .وزن خود را کنترل کنید. چاقی می تواند سرآغازی برای دیابت باشد-1

استفاده کنید. در ساالدها استفاده از سبزیجات و حبوبات و ساالدهای مناسب در رژیم غذایی خود زیاد -2

 .از سرکه به میزان کافی توصیه می گردد

روزانه تا می توانید پیاده روی کنید. حتی اگر وزن کم نکنید، این کار برایتان بسیار سودمند است.  -3

کم می  %08ساعت و یا هر روز نیم ساعت ورزش کنند، خطر ابتال به دیابت را  4کسانی که در هفته 

د.ورزش توان جذب انسولین بدن را افزایش می دهد که این امر نهایتًا به جذب بیشتر قند در سلولها کنن

 .کمک می کند

سعی کنید در استفاده از غالت یک خبره و متخصص شوید. یعنی بایستی با توجه به راهنماییهای  -4

رژیم غذایی خود حذف و یا کم کارشناسان غذایی، غالتی را که حاوی مقداری از انواع قندها باشند از 

 .مصرف کنید

 .قهوه زیاد بنوشید. البته از قهوه ای استفاده کنید که دارای کافئین باشد-5

ساعت کافی است. خواب طوالنی بیش  0تا  6شبها خوب و به میزان کافی بخوابید. میزان خواب بین -6

 .را زیاد می کندساعت خطر ابتال به دیابت  5ساعت و خواب کوتاه کمتر از  0از 

 .از غذاهای آماده و فست فودها بپرهیزید -7

 .گوشت قرمز کم مصرف کنید -8

 .در غذاهای خود از ادویه جات به ویژه دارچین استفاده کنید-9

سعی کنید از اضطراب و فشارهای روحی و عصبی بپرهیزید. آرامش روح و روان پیام آور  -08

 .سالمتی است

برابر بیشتر از زنان دیگر،  5.5نکنید، به ویژه خانمها. زنانی که تنها زندگی می کنند،  تنها زندگی -00

احتمال ابتال به بیماری دیابت را دارند. البته این امر بیشتر به شیوه زندگی و نوع تغذیه این خانمها 

 .مربوط می شود

نابراین الزم است که با انجام آزمایشهای بیشتر عالئم بیماری دیابت در آغاز، نامحسوس هستند. ب .-05

خون از میزان قند خود آگاه شوید                                              مرتب



سال بایستی مرتب از میزان قند خون خود باخبر باشند. جوانان در صورت داشتن  45اشخاص باالی 

… استعداد فامیلی، کلسترول و فشار خون باال و زمینه های مساعد کننده بیماری قند خون، مانند چاقی، 

 .بایستی مرتب میزان قند خود را آزمایش کنند

 


