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دیابت یک اختالل در سوخت و ساز)متابولیسم( بدن است.
در حالــت طبیعــی، غــذا در معــده تبدیــل بــه گلوکــز یــا قنــد خــون مــی شــود. قنــد از معــده وارد 
جریــان خــون مــی شــود. لوزالمعــده )پانکــراس( هورمــون انســولین را ترشــح مــی کنــد و ایــن 
هورمــون باعــث مــی شــود قنــد از جریــان خــون وارد ســلول هــای بــدن شــود. در نتیجــه مقــدار 

قنــد خــون در حــد نرمــال و متعــادل باقــی مــی مانــد.
ولــی در بیمــاری دیابــت، انســولین بــه میــزان کافــی در بــدن وجــود نــدارد و یــا انســولین موجــود 
قــادر نیســت تــا وظایــف خــود را بــه درســتی انجــام دهــد، در نتیجــه بــه علــت وجــود مقاومــت 
در برابــر آن، قنــد خــون نمــی توانــد بــه طــور موثــری وارد ســلول هــای بــدن شــود و مقــدار آن 
ــل  ــاز کام ــدن در اســتفاده و ســوخت و س ــی ب ــت، ســرعت و توانای ــس در دیاب ــی  رود. پ ــاال م ب
گلوکــز کاهــش می یابــد از ایــن رو میــزان قنــد خــون افزایــش یافتــه کــه بــه  آن هایپرگلیســمی 
می گوینــد. وقتــی ایــن افزایــش قنــد در دراز مــدت در بــدن وجــود داشــته باشــد، ســبب تخریــب 
ــه،  ــدن همچــون کلی ــف ب ــد اعضــای مختل ــه می توان ــدن می شــود ک ــز در ب ــای بســیار ری رگ ه
ــی  ــای قلب ــک بیماری ه ــش ریس ــا افزای ــت ب ــن دیاب ــد. همچنی ــر کن ــاب را درگی ــم و اعص چش
ــراد  ــاری در اف ــن بیم ــخیص زودرس ای ــری و تش ــذا غربالگ ــتقیمی دارد؛ ل ــاط مس ــی ارتب عروق
ــن  ــخیص و همچنی ــد. تش ــر باش ــوارض مؤث ــن ع ــگیری از ای ــد در پیش ــاال می توان ــک ب ــا ریس ب

غربالگــری دیابــت بــا انجــام آزمایــش قنــد خــون میســر اســت.
انســولین هورمونــی اســت کــه توســط ســلول های “بتــا” واقــع در پانکــراس ترشــح مــی  شــود 
و وظیفــه ی اصلــی آن کاهــش قنــد خــون اســت. پانکــراس نیــز یکــی از غــدد دســتگاه گــوارش 

اســت کــه در پشــت معــده قــرار دارد. 
انــواع بیمــاری دیابــت: بــه طــور کلــی دیابــت بــه چهــار گــروه دیابــت نــوع 1، دیابــت نــوع 2، 

دیابــت حاملگــی و دیابــت بــه علــل متفرقــه تقســیم  بنــدی مــی شــود.
ــش از 418  ــه بی ــي اســت ک ــت حاک ــي دیاب ــیون بین الملل ــوي فدراس ــده از س ــار منتشــر ش آم
میلیــون نفــر از بزرگســاالن در سراســر جهــان بــه دیابــت مبتــال هســتند و تــا 25 ســال آینــده 
ایــن رقــم بــه بیــش از 600 میلیــون نفــر خواهــد رســید! برآوردهــا نشــان از افزایــش دو برابــري 
ــون و  ــي 35 میلی ــا دارد. یعن ــمال افریق ــه و ش ــه خاورمیان ــت در منطق ــه دیاب ــان ب ــده مبتالی ع

ــه 72 میلیــون و صدهــزار نفــر خواهــد رســید. چهارصدهزارنفــر ب
بــاال بــودن قنــد خــون در دراز مــدت باعــث بــروز عوارضــی در بــدن از جملــه اخــالل در سیســتم 
قلــب و عــروق، کلیه هــا، چشــم و سلســله ی اعصــاب مــی  گــردد و همچنیــن طبــق آمــار هــای 
بیــن المللــی شــاهد افزایــش جمعیــت مبتالیــان هســتیم بــه همیــن جهــت، آشــنایی بــا بیمــاری 
ــرآن  ــذا در ایــن شــماره از نشــریه نویــد ســالمت ب دیابــت از اهمیــت باالیــی برخــوردار اســت ل
شــدیم تــا بــا ارائــه اطالعاتــی در ایــن زمینــه باعــث آشــنایی بیشــتر و بهتــر شــما خواننــدگان 
ــا  ــت کوش ــگیری دیاب ــی در پیش ــش کاف ــا دان ــت ب ــویم. امیداس ــت ش ــاری دیاب ــا بیم ــی ب گرام

باشــیم.
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تنهــا 5% افــراد مبتــال بــه دیابــت، بــه نــوع یــک آن مبتــال می باشــند. دیابــت نــوع 1 وابســته بــه 
انســولین اســت و معمــوال در کــودکان و نوجوانــان تشــخیص داده مــی شــود بــه همیــن دلیــل 
بــه عنــوان دیابــت نوجوانــان شــناخته شــده می شــود، امــا بایــد دانســت کــه در بزرگســاالن هــم 
ــان آهســته تر اســت و همچنیــن  ــه نوجوان ــروز آن نســبت ب ــروز کنــد، امــا ســرعت ب ــد ب می توان

ممکــن اســت اشــتباها بعنــوان دیابــت تیــپ دو شناســایی شــود.
ــود؛ سیســتم  ــی می ش ــی تلق ــود ایمن ــاری خ ــک بیم ــوان ی ــه عن ــت ب ــک دیاب ــپ ی ــت: تی عل
ایمنــی در افــراد مبتــال بــه دیابــت تیــپ 1 معمــوال ســول های خاصــی بــه نــام ســلول های بتــا 
در پانکــراس کــه مســئول ترشــح انســولین هســتند را بــه عنــوان مهاجــم بیگانــه تلقــی می کنــد 
و آن هــا را مــورد هــدف قــرار میدهنــد. علــت ایــن حملــه هنــوز مشــخص نیســت امــا تحقیقــات 
ــراد و شــرایط محیطــی وســبک زندگــی  نشــان می دهنــد کــه ترکیبــی از اســتعداد ژنتیکــی اف

ــه باشــند. ــن حمل ــد تحریــک کننــده ی ای می توانن
ــود کــه  ــدن قــادر نخواهــد ب ــا مــرگ ایــن ســلول ها و عــدم ترشــح انســولین  ب ــه هــر حــال ب ب

ــد. ــدا می کنن ــت ظهــور پی ــم دیاب ــد در نتیجــه عالی ســطح گلوکــز خــون را کنتــرل کن
در شــکل زیــر عالئــم اولیــه دیابــت را مــی بینیم.یافتــه هــای جدیــد دانشــمندان، وســیله ای بــرای 
ــه در ســطوح  ــرادی ک ــاری را در اف ــری از رشــد بیم ــی و جلوگی ــردن سیســتم ایمن ــوش ک خام

ــد.  ــد فراهــم کرده ان ــرار دارن اولیــه بیمــاری ق
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تشخیص:
ــون  ــش خ ــکان از آزمای ــت پزش ــخیص دیاب ــرای تش ب
از  بعــد  می کننــد.  اســتفاده  ادرار  ازمایــش  ویــا 
ــخص  ــد مش ــوع آن بای ــت ن ــه دیاب ــال ب ــخیص ابت تش
ــرد،  ــان مناســبی را پیشــنهاد ک ــوان درم ــا بت ــود ت ش
اگــر بــه کمــک ایــن آزمایشــات نــوع دیابــت مشــخص 

نشــود از آزمایش هــای زیــر اســتفاده می کنیــم:
1-آزمایش کتون 

 )GAD (Glutamic acid decarboxylase 2-آزمایش آنتی بادی
3-آزمایش C پپتید درمان:

ــه تیــپ 1 دیابــت ســلولهای بتــا آنهــا تخریــب شده اســت و  ــه آنکــه در فــراد مبتــال ب باتوجــه ب
انســولین تولیــد نمی شــود بایــد دوزهایــی از انســولین را بــرای کاهــش قنــد خــون  بصــورت تــزرق 
و یــا پمــپ اســتفاده کــرد تــا میــزان قنــد خــون آنهــا تنظیــم گــردد بــه ایــن ترتیــب بــا اســتفاده 
از  انســولین عالئــم بیمــاری از بیــن مــی رود؛ بــه همیــن خاطــر اســت کــه بــه دیابــت نــوع یــک 

دیابــت وابســته بــه انســولین می گوینــد.
بایــد بدانیــم کــه داشــتن فعالیــت فیزیکــی، ورزش منظــم و رژیــم غذایــی ســالم می تواننــد قنــد 
خــون را کنتــرل کننــد امــا نمی تواننــد نیــاز بــه انســولین را از بیــن ببرنــد. بــا وجــود درمــان و 
مراقبت هــای مــداوم،  میــزان گلوکــز ســطح خــون، اغلــب در افــراد بیمــار، بیــش از حــد پاییــن 

یــا باالســت و ایــن امــر خطــر مواجــه بــا عــوارض دیابــت را افزایــش می دهــد.

 دیابت نوع یک
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 دیابت نوع دو
بیشــتر افــراد، بــه تیــپ دو بیمــاری دیابــت مبتــال می شــوند.این نــوع از دیابــت برخــالف تیــپ 
یــک آن بیشــتر افــراد بزرگ ســال و افــراد بــاای 40 ســال را درگیــر می کنــد بــه  همیــن دلیــل 
به عنــوان دیابــت بزر گســاالن آنــرا می شناســند. امــا امــروزه بصــورت رایــج تــری شــاهد ابتــالی 

کــودکان و نوجوانــان نیــز بــه ایــن نــوع دیابــت هســتیم.
دیابــت نــوع دو یــک اختــالل متابویــک اســت و زمانــی رخ می دهدکــه بــدن انســان از انســولین 
تولیــدی اســتفاده نمی کنــد کــه بــه ایــن شــرایط مقاومــت انســولین می گوییــم و یــا زمانــی رخ 

می دهــد کــه پانکــراس انســولین کافــی را تولیــد نکنــد.



نوید سالمت

ــروز  ــی در ب ــی و محیط ــل ژنتیک ــا عوام ــت ام ــخص نیس ــوز مش ــع هن ــن وقای ــی ای ــل اصل دلی
ــی تاثیــر نیســتند. در هــر صــورت هــر کــدام از ایــن عوامــل ســبب ناتوانــی در  ایــن اتفاقــات ب
ــد و نشــانه های آن  ــد خــون افزایــش می یاب ــال آن قن ــه دنب متابولیســم گلوکــز می شــوند کــه ب
ــن  ــی بی ــا تفاوت های ــک آن می باشــند ام ــپ ی ــن نشــانه ها بســیار شــبیه تی ــر می شــوند. ای ظاه

ایــن دو وجــود دارد کــه در جــدول زیــر بــه برخــی از آن هــا اشــاره شــده  اســت:

ــرای  ــی ب ــای ضــد دیابت ــه داروه ــاز ب ــب نی ــوع دو بســیار جــدی اســت و اغل ــت ن ــاری دیاب بیم
کنتــرل قنــد خــون دارد )بــه همیــن علــت بــه آن دیابــت غیــر وابســته بــه انســولین می گوینــد( 
ــی مخصــوص )کــم کالری،کربوهیــدرات  ــم غذای ــوع 2 رژی ــت ن ــا در خــط مقــدم درمــان دیاب ام

کــم، فیبــر بــاال( و ورزش منظــم و بــه قاعــده قــرار گرفتــه  اســت.
خبــر خــوب بــرای افــراد مبتــال بــه تیــپ دو دیابــت ایــن اســت کــه اگــر بتواننــد ســطح قنــد خون 
خــود را بــه کمــک رژیــم غذایــی مخصــوص پائیــن نگه دارنــد دیگــر نیــازی بــه مصــرف طــوالی 

مــدت داروهــای ضددیابتــی نخواهنــد داشــت.
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7نوید سالمت

درمان:
ــری  ــم کال ــی ک ــم غذای ــر رژی عالوه ب
ــی وجــود  ــدرات داروهای ــم کربوهی و ک

ــه: ــد از جمل دارن
Byetta  -1

Victoza  -2
Bydreon  -3

کــه بــرای کاهــش قنــد خــون اســتفاده 
می شــوند.

فاکتورهایــی  مرفــی  بــه  انتهــا  در 
می پردازیــم کــه احتمــال ابتــال بــه 

می دهنــد. افزایــش  را  دیابــت 

 دیابت بارداری
ــش  ــد برای ــت می توان ــده  اس ــال ش ــارداری مبت ــت ب ــه دیاب ــه ب ــود ک ــه ش ــی متوج ــه خانم اینک
بســیار وحشــت آور باشــد. شــیوع آن، 1 بــه ازای 20 مــادر بــاردار اســت و در ســه ماهــه ی ســوم 

می دهــد. رخ 
خوشــبختانه اطالعــات بســیار مفیــدی از دیابــت بــارداری در دســترس اســت کــه می توانــد بــه 

مــادران کمــک کنــد اقدامــات الزم را بــرای بــارداری راحتــر و موفــق تــر خــود انجــام دهنــد.
ــرای  ــای 24-28 حاملگــی شــما را ب ــه ه ــارداری پزشــک متخصــص، در طــی هفت ــگام ب در هن
ــت  ــه دیاب ــه آزمایشــگاه مــی فرســتد، امــا اگــر پیــش از ایــن زمــان ریســک ابتــال ب آزمایــش ب
وجــود داشــته باشــد تــا قبــل از 16 هفتگــی آزمایشــی بــرای شــما ترتیــب داده می شــود. ممکــن 
ــه  ــد ک ــد بدانی ــا بای ــد ام ــدام کرده ای ــر اق ــکلی دی ــن مش ــرای همچی ــه ب ــد ک ــر کنی ــت فک اس

ــود. ــد ب ــد ارزش خواهن ــده، فاق ــب داده ش ــای ترتی ــر از زمان ه ــت هایی زودت تس
ــوم  ــه دوم س ــه ماه ــی س ــد. در ط ــی رخ می ده ــرات هورمون ــل تغیی ــه دلی ــارداری ب ــت ب دیاب
بــارداری کــه همــراه بــا رشــد جنیــن می باشــد نیــاز بــه هورمــون انســولین 2 تــا 3 برابــر حالــت 
طبیعــی احســاس می شــود. اگــر بــدن نتوانــد ایــن میــزان انســولین را تامیــن کنــد، قنــد موجــود 

ــد و ســبب هایپرگلیســمی می شــود. ــی می مان ــی در خــون باق ــواد غذای در م
در بیشــتر مــوارد می تــوان بــا رژیــم غذایــی مناســب و ورزش صحیــح دیابــت بــارداری را مدیریــت 
کــرد بــا ایــن حــال در مــوارد ناچیــزی بــرای کنتــرل دیابــت بــارداری بــه انســوین نیــاز اســت. 
ــوزادش برطــرف  ــرای مــادر و ن خوشــبختانه مصــرف انســولین در ایــن شــرایط خطــر ابتــال را ب
می کنــد و همچنیــن در بیشــتر مــوارد بــا بــه دنیــا آمــدن نــوزاد ایــن عارضــه رفــع خواهــد شــد.



نوید سالمت

مراقبت های دوران بارداری:
رژیم انسولین   -1

نظارت بر سطح گلوکز و نگهداری آن در رنج 110-70 میلی گرم درصد  -2
ــر  ــش تاثی ــن کاه ــت و ای ــی اس ــری طبیع ــون ام ــد خ ــش قن ــارداری کاه ــل ب در اوای  -3

طوالنــی مدتــی بــر رشــد جنیــن نخواهــد داشــت.
اگر قند خون شما افزایش یافت حتما باید از طریق آزمایش ادرار کتون اسیدخون شما   -4

بررسی شود زیرا افزایش کتون اسید می تواند منجر به مرگ جنین شود.

دیابــت Latent Autoimmune Diabetes of Adulthood)  : LADA( دیابــت خــودکار 
متولــد شــده در بزرگســاالن )افــراد بــا رنــج ســنی 50-30 ســال( و فــرم دیگــری از دیابــت نــوع 

یــک اســت و همچنیــن یــک ســری مشــخصات مشــترک بــا دیابــت تیــپ دو دارد.
ــا  ــه در آن ه ــت ک ــی اس ــود ایمن ــاری خ ــک بیم ــک ی ــوع ی ــت ن ــد دیاب ــت LADA همانن دیاب
ــک  ــپ ی ــر خــالف تی ــا ب ــد ام ــرار می گیرن ــه ق ــورد حمل ــده انســولین م ــد کنن ــلول های تولی س
دیابــت آهســته تر بــروز پیــدا می کنــد و بــه خاطــر همیــن ویژگــی )بــروز طوالنــی مــدت درطــی 

ــود. ــخیص داده می ش ــتباه تش ــپ دو اش ــت تی ــا دیاب ــه ب ــت ک ــال ها(  اس س
عالئم اولیه دیابت LADA عبارت اند از:

احساس خستگی مداوم به ویژه پس از صرف وعده غذایی  -1
سردرد های شدید  -2

احساس گرسنگی با فاصله کمی پس از صرف غذا  -3
ــا ادامــه یافتــن بیمــاری و کاهــش توانایــی فــرد در تولیــد انســولین عالئــم ثانویــه  بــروز پیــدا  ب

می کننــد:
تشنگی زیاد  -1

تکرر ادرار  -2
تاری دید  -3

مشکالت عصبی  -4
این نوع دیابت با کمک آزمایش هایی شناسایی می شود که عبارتند از:

آزمایــش آنتــی بــادی GAD: بــه کمــک ایــن آزمایــش ســطح باالیــی از انتــی بــادی   -1
هــای پانکــراس را کــه در افــراد دیابتــی ظاهــر می شــوند را تشــخیص می دهیــم

ــاری را در ســطوح  ــد بیم ــش نمی توان ــن آزمای ــفانه ای ــا متاس ــداز: ام ــش C پپتی آزمای  -2
اولیــه ی آن تشــخیص دهــد. )ارزشــمند اســت(

این نوع از دیابت هم عوارض کوتاه مدت و هم عوارض طوالنی مدت دارد.
ــدت به حســاب  ــاه م ــوارض کوت ــد از ع ــد انســولین کتواســیدوز می توان ــدم تولی ــه ع ــا توجــه ب ب

بیایــد امــا عــوارض طوالنــی مــدت آن مشــابه دیابــت نــوع یــک و دو خواهــد بــود.

LADA دیابت 
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ــا  ــال ممکــن اســت ت ــراد مبت ــد اســت اف ــاری کن ــد پیشــرفت بیم ــه رون ــی ک ــان: از انجای درم
ــون را  ــد خ ــد و قن ــولین تولیدکنن ــی انس ــدازه کاف ــه ان ــد ب ــال ها بتوانن ــا س ــا و ی ــدت ماه ه م
ــود. امــا بهتــر اســت بدانیــد  ــه انســولین در آینــده قطعــی خواهــد ب کنتــرل کننــد، امــا نیــاز ب
کــه تشــخیص بــه موقــع دیابــت LADA و اقــدام ســریع بــرای اســتفاده از انســولین بــه منظــور 

ــد. ــرد کمــک بیشــتری کن ــدن ف ــد انســولین توســط ب ــه تولی ــد ب ــان می توان درم

دیابــت Maturity Onset Diabetes of the Young(  :MODY( دیابــت انــواع 
ــت  ــی( دیاب ــراد دیابت ــد)2%-1% کل اف ــادر می باش ــیار ن ــه بس ــا ک ــی از آن ه ــی دارد یک گوناگون

ــد. ــر می کن ــان را درگی ــالگی انس ــل از 25 س ــت و قب ــی)MODY( اس ــروع نوجوان ش
ــه ی  ــد، هم ــک ژن رخ می ده ــک ت ــر در ی ــت تغیی ــه عل ــد و ب ــی می باش ــت ارث ــوع دیاب ــن ن ای
کودکانــی کــه ژن یکــی از والدیــن آن هــا اســیب دیــده باشــد بــه احتمــال ۵۰% ایــن بیمــاری را 

ــد. ــه ارث می برن ب
دیابــت نوجوانــی مشــابه دیابــت نــوع دو می باشــد و هماننــد آن همیشــه بــه درمــان بــا کمــک 

انســولین نیــازی نــدارد.

MODY دیابت 

 دیابت دوگانه 
دیابــت دوگانــه: ایــن نــوع از دیابــت زمانــی رخ می دهــد کــه فــرد مبتــال بــه دیابــت نــوع یــک 
ــوع دو اســت. نکتــه مهمــی کــه در  ــت ن مقاومــت انســولین پیــدا کنــد کــه از ویژگی هــای دیاب
مــورد ایــن بیمــاری وجــود دارد آن اســت کــه ایــن افــراد همیشــه بــه دیابــت نــوع یــک مبتــال 

هســتند امــا اثــر مقاومــت انســولین ممکــن اســت کاهــش یابــد.
اگر دیابت دوگانه درمان نشود همانند دیابت نوع دو بسیار خطرناک و جدی خواهد شد.

ــرد و  ــش وزن ف ــب افزای ــم، موج ــق کنی ــوین تزری ــه انس ــت دوگان ــان دیاب ــرای درم ــه ب چنانچ
ــولین  ــتر انس ــق بیش ــه تزری ــاز ب ــی نی ــه معن ــه ب ــود ک ــدن می ش ــولین ب ــت انس ــش مقاوم افزای

اســت.

ــه شــامل  ــاری آلزایمــر ک ــرای بیم ــوان اســت ب ــک عن ــپ 3 ی ــت تی ــه: دیاب ــوع س ــت ن دیاب
مقاومــت انســولین در مغــز اســت. البتــه الزم بــه ذکــر اســت کــه در آلزایمــر عــالوه بــر مقاومــت 
ــز ایجــاد  ــای رشــد نی ــد فاکتور ه ــای شــبیه انســولین مانن ــه فاکتوره ــت ب ــه انســولین، مقاوم ب

می شــود.
در ایــن بیمــاری قنــد مغــز افزایــش می یابــد در حالیکــه در دیابــت تیــپ یــک و دو قنــد خــون 

ــد. ــش می یاب افزای
چه عواملی ریسک ابتال به آلزایمر را افزایش می دهد:

مقاومــت بــه انســولین کــه در تیــپ دو دیابــت اتفــاق می افتــد احتمــال ابتــال بــه الزایمــر را بیــن 
65- 50 درصــد افزایــش می دهــد.

 دیابت  نوع سه
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ــه  ــر ب ــد منج ــد می توانن ــه کار می رون ــات ب ــش التهاب ــرای کاه ــه ب ــا ک ــتروئید ه ــو اس کورتیک
ــم ــتروئیدی می گوئی ــت اس ــه آن دیاب ــه ب ــوند ک ــت ش دیاب

نقش کورتیکواستروئید:
عــالوه بــر اســتفاده بــرای کاهــش التهابــات بــرای درمــان شــماری از بیمــاری هــا از قبیــل: آســم، 

لوپــوس، آرتریــد روماتوئیــد و بیمــاری التهابــی روده اســتفاده می شــوند.
اســتروئیدها بــرای ایفــای نقــش خــود از عمــل کورتیــزول )هورمــون مترشــحه از کلیــه در مواقــع 
اســترس زا و افزایــش دهنــده قنــد خــون( تقلیــد می کنند.بــه ایــن ترتیــب اســتروئید هــا ســبب 

افزایــش مقاومــت انســولین و بــه دنبــال آن افزایــش قنــد خــون می شــوند.
عالئم آن مشابه سایر انواع دیابت است

 دیابت  القا شده توسط استروئید

ممکــن اســت افزایــش قنــد خــون در 
ــر مصــرف اســتروئید پــس از قطــع  اث
مصــرف در بعضــی از افــراد ســبب 
ــا در  ــود ام ــز ش ــطح گلوک ــش س کاه
بضــی از افــراد ســبب افزایــش ریســک 
ــود. ــپ دو می ش ــت تی ــه دیاب ــال ب ابت

دیابــت شــکننده اصطالحــی اســت کــه بــرای دیابــت نــوع یــک کــه بــه ســختی قابــل کنتــرل 
اســت بــه کاربــرده مــی شــود. ایــن نــوع دیابــت بســیار نــادر اســت و بیشــتر در نوجوانــی بــروز 
ــان  ــیوع ان در زن ــزان ش ــن می ــود، همچنی ــده می ش ــدرت دی ــاالی 40 بن ــراد ب ــد و در اف می کن

یبشــتر از مــردان اســت.
ایــن بیمــاری معمــوال بــه دنبــال اســترس و افســردگی ایجــاد می شــود؛ دلیــل آن هــم مقاومــت 
ــدن  ــه دنبــال اســترس ایجــاد می شــود  و در نتیجــه آن ب حــاد و موقــت انســولین اســت کــه ب
بــه انســولین پاســخی نخواهــد داد. عــالوه  بــر ایــن مــوارد ســایر مســائل روان شــناختی عــوارض 
بیشــتری را بــا ایــن بیمــاری همــراه می کننــد نوروپاتــی خودمختــار، آســیب عصبــی )تاثیــر بــر 
عملکــرد اعضــا بــدن( کــه ســبب تخلیــه بــا تاخیــر معــده و مشــکالت مربــوط بــه روده می شــوند.

از نشانه  های ابتال به این نوع دیابت نادر می توان به موارد زیر اشاره کرد:
-غیر قابل پیش بینی همراه با نوسانات شدید سطح گلوکز خون

بــرای درمــان ایــن بیمــاری می تــوان یــک رژیــم غذایــی کــم کربوهیــدرات داشــت تــا از نوســانات 
و تغییــر ســطح قنــد خــون جلوگیــری کند.

 دیابت  شکننده
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تصویر گرافیکی معرفی عالیم دیابت
جهت کسب اطالعات بیشتر در زمینه دانش پزشکی می توانید  به وب سایت آزمایشگاه تخصصی نوید مراجعه فرمایید.
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ــد خــون  ــزان متوســط قن ــورد می ــی در م ــه اطالعات ــش خــون اســت ک ــک آزمای ــش HbA1C  ی آزمای
شــما در طــول 3 مــاه گذشــته ارائــه مــی دهــد. ایــن آزمایــش مــی توانــد بــرای تشــخیص دیابــت نــوع 2 

و prediabetes و همچنیــن آزمایــش اولیــه بــرای مدیریــت دیابــت اســتفاده شــود.
ــد.  ــه ســلول منتقــل مــی کن ــز خــون اســت کــه اکســیژن را ب ــک ســلول قرم هموگلوبیــن بخشــی از ی
گلوکــز در ســلول هــای خونــی خــود بــه هموگلوبیــن متصــل مــی شــود و آزمایــش A1C بــر اســاس ایــن 

پیوســت گلوکــز بــه هموگلوبیــن اســت.
اگــر ســطح گلوکــز در جریــان خونتــان باالتــر اســت، گلوکــز بیشــتر بــه هموگلوبیــن متصــل مــی شــود. 
آزمایــش HbA1C مقــدار هموگلوبیــن متصــل بــه گلوکــز را انــدازه مــی گیــرد و ســطح قنــد خــون شــما 

را در 3 مــاه گذشــته نشــان مــی دهــد.
دیابــت مــی توانــد مشــکالت کلیــوی یــا بــه عبارتــی نفروپاتــی ایجــاد کنــد. ایــن آزمایــش ادرار شــما را، 
از نظــر میکروآلبومیــن بررســی مــی کنــد کــه مهــم تریــن نشــانه آســیب کلیــوی اســت. آلبومیــن یــک 
نــوع پروتئیــن مــی باشــد کــه معمــوال در خــون یافــت مــی شــود. مشــکل کلیــوی حاصــل از دیابــت مهــم 
تریــن عامــل آلبومینوریــا اســت. بــا ایــن حــال، بســیاری شــرایط دیگــر مــی توانــد منجــر بــه آســیب کلیــه 

شــود، ماننــد: فشــار خــون بــاال، نارســایی قلبــی، ســیروز، یــا لوپــوس
چرا شما نیاز به آزمایش آلبومین دارید؟

ســطح بــاالی میکــرو آلبومیــن در ادرار بــه ایــن معنــی اســت کــه کلیــه هــای شــما تحــت تأثیــر قــرار 
گرفتــه وآســیب دیــده انــد. تشــخیص زودرس مشــکل کلیــه در درمــان بســیار اهمیــت دارد و از آســیب 

هــای جبــران ناپذیــر جلوگیــری مــی شــود.

آشنایی با HbA1C و میکروآلبومین در ادرار
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