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ست. قند  شیافزا یماریب ابتید سول یغذاها وارد بدن م قیاز طر قند یا گلوکزا ست که به  یهورمون نیشود. ان ا

سلولها یگلوکز کمک م شود و به آنها انرژ یکند تا وارد  سول1نوع  ابتیبدهد. در د یبدن   ینم دیتول نی، بدن ان

 یاز آن به درساات ایسااازد  ینم یرا به خوب نیاساات، بدن انسااول ابتیتر د عی، که نوع شااا2نوع  ابتیکند. در د

و بیماری افزایش قند خون یا دیابت به  ماند یم یگلوکز در خون باق ،یکاف نیکند. بدون انساااول یاساااتهادم نم

 وجود می آید. 

شت زمان، افزا شکالت جد یخون م قند شیبا گذ س جادیا یتواند م شم، کل بیکند و منجر به آ صاب  هیچ و اع

شود. زنان باردار ن ازین یو حت یسکته مغز ،یقلب یماریتواند باعث ب یم نیهمچن ابتیشود. د ضو   زیبه قطع ع

 شود. یگهته م یباردار ابتیمبتال شوند، که به آن د ابتیتوانند به د یم

 :ابتیعالئم د

 ادرار تکرر 

 یو پرنوش ادیز یتشنگ 

 ادیز یگرسنگ 

 یخستگ 

 دید یتار 

 دست ها ایا احساس سوزن شدن در پ ای یحس یب 

 ابندی یکه بهبود نم ییزخمها 

 جیهقابل تو ریوزن غ کاهش 

چند  یغالباً در ط 2نوع  ابتیتواند به ساارعت در عرچ چند ههته شااروع شااود. عالئم د یم 1نوع  ابتید عالئم

 موثر هستند. 2در بروز دیابت نوع  یو عدم تحرک جسم یاضافه وزن ، چاق کند. یبروز م یسال و به آرام

 تشخیص دیابت:

 آزمایش های زیر در تشخیص دیابت کمک کنندم هستند:

  قند خون ناشتا      ایگلوکز(Fasting Blood Sugar - FBS)   
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خون  شیآزما نیا یبرا ازی. نمونه خون مورد نشااودیدرخواساات م شیآزما نیا سااطق قند خون یبررساا جهت

 است. یدیور

ساااعت  12تا  10حدود  ییمدت ناشااتا. ناشااتا باشااد دیقند خون، فرد حتما با یریاندازم گ یاین آزمایش برا در

سطق قند خون فرد ست. اگر  شتا ب 12بعد از  یا شد،  100از  شتریساعت نا شانبا ستعداد ابتال ن به  اوی دهندم ا

 است. ندمیهای آسال یدر ط ابتید

شد، اما اگر در آزما یم 110تا  100و حداکثر  70تا  65حداقل  نینرمال قند خون ب زانیم  زانیمکرر م یشهایبا

 دارد. ندمیدر آ ابتیاز ابتال به د یریگشیپ یبرا یمیرژ یهاهیبه توص ازینکرد، فرد ن یرییآن تغ

شود )در صورت گرسنه ماندن زیاد بدن به صورت ساعت باعث افزایش کاذب قند خون می 16از  شتریب ناشتایی

رود(. کند که دراین صاااورت قند خون باي میخودکار مواد دیگر را تبدیل به قند کردم و وارد جریان خون می

 نوشیدن مقداری آب مجاز است.

 یدارو یریبعد از خونگ دیبا کنندیآورندم قند خون مصااار  م نییپا یراکخو یداروها ای نیکه انساااول یمارانیب

 را استهادم کنند. شیخو

 ناشتا  ریقند خون غ یریگ اندازه  (Blood Sugar- BS) 

 140بدون رعایت شرایط ناشتایی قابل انجام است. میزان طبیعی قند خون در این آزمایش کمتر از  شیآزما این

انجام  گریبار د کی شیآزما تا باشدنیاز ممکن است باشد،  140از  شتریب ای یباشد. اگر مقدار قند خون مساومی

 شود.

 قند دو ساعت بعد از صبحانه  آزمایش (2 hpp) 

زم اساات ابتدا شاارایط ناشااتایی به صااورت کامل رعایت شااود. در این آزمایش دو بار انجام این آزمایش ي یبرا

سته م FBSشود. بار اول مانند آزمایش گیری انجام مینمونه سپس از فرد خوا  کی قهیدق 10تا 5 یشود ط یو 

صبحانه م  یریگونهجهت نم شگامیدر آزما اعتس 2 انینخورد و در پا زیچ چیساعت ه 2کند و بعد تا  لیوعدم 

 مجدد حضور داشته باشد.

 های  آزمایشGCT& GTT 
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شود و باشد به فرد دادم میادم قندی )گلوکز( که به صورت پودر یا شربت میها معموي مقداری ماین آزمایش در

طی چند نوبت )معموي یک تا چهار نوبت، قبل و بعد از مصاار  مادم قندی، با فواصاال زمانی نیم تا یک ساااعته( 

 شود.خون گرفته می نمونه

 شیآزما HbA1C 

ست م یابتیافراد د یمهمی که برا شیآزما ست. اA1C نی)هموگلوب HbA1Cکنترل  شودیدرخوا  شیآزما نی( ا

برای تمام افراد دیابتی و  باًیرا تقر شیآزما نی. پزشکان ادهدیمام گذشته نشان م 3تا  2قند خون را در  نیانگیم

این آزمایش بخشاای از برنامه چکا   نینمایند. طبق آخرین اسااتانداردهای جهادر خطر دیابت درخواساات می

 دهند.مرتبه در سال انجام  2را حداقل  شیآزما نیا دیبا مارانیباشد. بسالمت برای افراد غیر دیابتی نیز می

 :یباردار ابتید

ست و معمويً پس از زا یدر دوران باردارقند خون  شیافزا  ست در  یباردار ابتید رود. یم نیاز ب مانیا ممکن ا

 تر است. عیسوم شا ایاما در سه ماهه دوم  هتد،یاتهاق ب یهر مرحله از باردار

صورت  جادیا یمادر و کودک مشکالت یبرا مانیو بعد از زا یتواند در دوران باردار یم یباردار ابتید کند. اما در 

 ابندی ینترل شدم و خطرات کاهش مک یزود هنگام به خوب ییشناسا

 شرایط زیر شانس ابتالی مادر به دیابت بارداری را افزایش میدهند:

 بايتر ایسال  40باردار در سن  مادران 

 یباردار ابتیخواهر( به د ای)مادر  کیاز بستگان درجه  یکی یابتال ای 2نوع  ابتید یخانوادگ سابقه 

 وزن اضافه 

 سطق قند خون شیافزا سابقه 

 یباردار ابتیابتال به د سابقه 

 کیستیک یبه سندرم تخمدان پل ابتال 

 لوگرمیک 4.5از  شیتولد نوزاد با وزن ب سابقه 

  دهایاستروئ ای یضد افسردگ یاز داروها یبرخ مصر 

 یاول باردار مهیدر ن ادیوزن ز شیافزا 

تواند مشکالت  یم یباردار ابتیحال، د نیآورند. با ا یم ایسالم به دن ینوزادان ،یباردار ابتیزنان مبتال به د شتریب

 کند: جادیرا ا ریز
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 ازیمنجر شود و احتمال ن یبه مشکالت مانیامر ممکن است هنگام زا نیا کهشود  یاز حد معمول بزرگتر م نوزاد

 دهد یم شیرا افزا نیسزار ای مانیدر روند زا یبه دستکار

 شود. مانیمشکالت در هنگام زا ایزودرس  مانیتواند باعث زا یم افزایش مایع آمنیوتیک

 نیز از مشکالت دیابت بارداری است. یباردار 37قبل از ههته  مانیزا یا زودرس مانیزا

شود و در صورت عدم درمان ممکن است  یم یکه باعث فشار خون باي در دوران باردار یطیشرا ،یاکالمپس پرم

 شود یدر باردار یدیمنجر به عوارچ شد

داشته  مارستانیبه درمان در ب ازیپوست و چشم دارد که ممکن است ن یزرد ای نییبعد از تولد قند خون پا نوزاد

 باشد.

 نیز ممکن است در مادران دیابتی مشاهدم شود. ییزا مردم و یتنهس سترسینوزاد به سندروم د یابتال احتمال

 است. ندمیدر آ 2نوع  ابتیخطر ابتال به د شیافزا یبه معنا نیهمچن یحاملگ ابتیبه د ابتال

 عوارض دیابت:

کتواسیدوز یا کمای دیابتی: یک اختالل مربوط به سوخت و ساز است که در اثر افزایش میزان قند خون همرام با 

 حالی، احساس تشنگی شدید، خستگی و تنگی نهس شدم وشود که سبب گیجی، سستی و بیاستون ایجاد می

 همچنین در بعضی موارد با اغماء همرام است که در صورت عدم درمان ممکن است منجر به مرگ فرد شود.

در صااورتیکه قند خون افزایش پیدا کند می تواند در نهایت به  2اوسااموير: که در افراد دیابتی نوع  پریها یکما

 کمای هایپر اوسموير یا کمای غیر اسیدوز بیانجامد.

را  فردگرم درصد کمتر شود، خطر هیپوگلیسمی میلی 60: اگر میزان قند خون از یا افت قند خون یسمیگل وپیه

کند، ولی اکثر متخصصان معتقدند زمانی باید از هیپوگلیسمی سخن به میان آورد که میزان قند خون تهدید می

به طور صحیحی درمان  گرم درصد برسد. اگر فردی دچار هیپوگلیسمی شود ولی به موقع ومیلی 40به کمتر از 

شی می سرانجام بیهو شود، میزان قند خون)گلوکز( او کاهش یافته در نتیجه دچار گیجی و  ست ن شود و ممکن ا

شانه شنج نیز دست بدهد. از ن سمی مینهایتاً به او ت سنگی فراوان، رنگ پریدگی، پوست های هیپوگلی توان به گر

سرد، طپش قلب، لرزش، بی سرانجام رد، دلسرد ری،قرامرطوب و  شدن زانوها و  ست  س درد، اختالل بینایی، 

 کاهش قدرت تمرکز اشارم کرد.
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صويً هنگامی قند خون افزایش مییا افزایش قند خون هایپرگلیسمی یابد که بین نیاز و وجود انسولین در بدن : ا

، نساابت مناساابی برقرار نباشااد. مواردی که ممکن اساات به هایپرگلیساامی منجر شااود شااامل فعالیت بدنی کم

 ها و پر خوریفراموشی تزریق انسولین یا مصر  دارو، بیماری

 شود. دیابت سریع درمان نشود فرد دیابتی به کمای دیابتی دچار میعوارچ این صورتی که  در

 ابت:یعوارض د سایر

 : که ممکن است به نابینایی کامل ختم شود.یعارضة چشم

 ها شود.: که ممکن است باعث از کارافتادگی کامل کلیهمشکالت کلیه

شود که : در صورت همرام شدن با مشکالت گردش خون ممکن است موجب ایجاد زخم در پاها اعصاب بهآسیب 

 انجامد.در نهایت به قطع عضو می

سکتة  یاهای قلبی گذارد و یا ممکن است به سکتهعروقی: که بر روی قلب و رگهای خونی اثر می و بیماری قلبی

 .منجر شودمغزی 

 

 ابع:من

https://www.medicalnewstoday.com 

https://www.diabetes.org/ 

https://medlineplus.gov/ 


