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 ارزیابی کنید:

 ال کنیدؤاز سالمند یا همراه وی س

 بررسی کنید 

 ابتال به ديابت  

 مصرف داروي كنترل كننده قند خون 

 بررسی آزمايش قند خون ناشتا طی يک سال قبل 

 

 
 

 توصیه ها طبقه بندی نشانه ها

  یا   ابتال به ديابت 

 یا     مصرف داروي كنترل كننده قند خون 

 یا     نداشتن آزمايش قندخون ناشتا طی يک سال قبل 

   كل و بیشتر 100آزمايش قندخون ناشتاي
مش

 

 احتمال ديابت

  به سالمند و همراه وي تغذيه و فعالیت بدنی مناسب را آموزش
 دهید.

  در صورتی كه  دهید،سالمند را به پزشک ارجاع غیر فوري
پزشک سالمند را به سطوح تخصصی ارجاع دهد، سالمند را تا 
سه هفته بعد پیگیري نمايید، در غیر اين صورت پیگیري را 

 .طبق نظر پزشک انجام دهید

 و    عدم ابتال به ديابت 

   و   عدم مصرف داروي كاهش دهنده قند خون 

  100آزمايش قند خون ناشتاي زير 
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عدم ابتال به 

 ديابت

  بدنی مناسب را  تمريناتبه سالمند و همراه وي تغذيه و
 آموزش دهید. 

   خطر، عالمت يا  عاملمراجعه در صورت بروز  هسالمند را ب
 كنید. تشويق  يک سال بعد 

ید
کن

ی 
ند

ه ب
بق

 ط

 



2 

 : ديابت چهارمفصل 

 اختیاري ها، افسردگی، اختالل شناختی، بی بیماري هاي همراه مانند فشارخون، بیماري قلبی عروقی و سكتهسالمندان مبتال به ديابت نسبت به سالمندان غیر ديابتی در معرض خطر بیشتري از نظر مرگ زودرس، اختالل عملكرد و 
  هستند. و چند دارويی)پلی فارمسی(هاي دايمی  دردادرار، سقوط، 

كند، زيرا  پرنوشی و كاهش وزن كه در ساير گروه هاي سنی احتمال ديابت را مطرح می كند در سالمندان به ندرت بروز مینیمی از افراد سالمند ديابتی، از بیماري خود اطالعی ندارند، همچنین عاليمی مانند پرادراري، پرخوري، 
عالوه چون حس تشنگی در سالمندان اختالل پیدا كرده، پرنوشی نیز در گردد. به  رار سرريز نمیآستانه كلیه براي دفع گلوكز در ادرار با افزايش سن، بـاال می رود و تا زمانی كه سطح گلوكز سرم به مقادير بااليی نرسد، گلوكز در اد

 شود.  گردند، تشخیص ديابت براي آنها داده می گاهی سالمندان ديابتی وقتی با يک عارضه مانند سكته قلبی يا مغزي در بیمارستان بستري میكند. سالمندان ديابتی بروز نمی
 

  کنیدی ارزیاب ا از نظر احتمال دیابتسالمند ر

 آيا با تشخیص پزشک بوده است؟ در صورت پاسخ بلی آن را ثبت نمايید.، چنانچه سالمند مبتال به ديابت است ابتال به دیابت :

 مراجعه به پزشک داروهاي مصرفی خود را همراه داشته باشد. از سالمند مبتال به ديابت در خصوص مصرف داروي پايین آورنده قند خون سؤال كنید. از وي بخواهید كه در زمان  : مصرف داروی کنترل کننده قند خون

 اگر سالمند در طی يک سال گذشته آزمايش قند خون ناشتا انجام داده است، میزان آن را مشاهده كنید.  : آزمایش قندخون ناشتا طی یک سال قبل
 

 طبقه بندی کنیددیابت  حتمالاسالمند را از نظر 

 ابتال به ديابت به شرح زير طبقه بندي كنید: احتمالبا توجه به عوامل خطر، سالمند را از نظر 

  ناشتا طی يک سال گذشتهسالمند بدون آزمايش قندخون "یا  "طی يک سال گذشته 100سالمند با يک آزمايش قند خون ناشتاي باالي "یا  "سالمند با مصرف داروهاي كاهش دهنده قندخون" یا "مبتال به ديابت"سالمند" ،

هاي شیوه زندگی سالم حضور نیافته است، اهمیت شركت در كالس ها را ذكر  بدنی مناسب را آموزش دهید و در صورتی كه در كالس تمريناتبه سالمند و همراه وي تغذيه و  قرار می گیرد. "احتمال دیابت "در طبقه مشكل

 دهید. سالمند را به پزشک ارجاع غیر فورينمايید. 

  به سالمند قرار می گیرد.  "عدم ابتال به دیابت "، در طبقه فاقد مشكل "طی يک سال گذشته 100با يک آزمايش قند خون ناشتاي زير  " و "عدم مصرف داروهاي كاهش دهنده قندخون" و "عدم ابتال به ديابت" با سالمند

 هاي شیوه زندگی سالم حضور نیافته است، اهمیت شركت در  كالس ها را ذكر نمايید.  بدنی مناسب را آموزش دهید و در صورتی كه در كالس تمريناتو همراه وي تغذيه و 

 

 مبتال به دیابتمداخالت آموزشی برای اصالح شیوه زندگی سالمند 

همیت ديابت مانند مشكالت چشمی، ناراحتی هاي كلیه، ناراحتی هاي قلبی، بی حسی و گزگز كردن دست ها و پاها و نیز دير بهبود يافتن زخم ها، ادر ابتدا سالمند بايد بداند كه كنترل دقیق قند خون براي پیشگیري از عوارض 
در هر بار كند.  می وري، قطع عضو،  نارسايی شديد كلیه، سكته قلبی و مرگ پیشگیريخیر می اندازد و در صورت ايجاد عوارض، از ناتوانی هاي ناشی از آنها مثل كأزيادي دارد، همچنین تظاهرات زودرس و ديررس بیماري را به ت

 مالقات با سالمند، نكته هاي زير را آموزش دهید:

 ، وي را به كاهش وزن تشويق نمايید.باشد 27در صورتی كه نمايه توده بدنی سالمند بیش از  کاهش وزن: .1

 تغذیه مناسب:  .2

  كاهش میزان غذا در هر وعده؛ افزايش تعداد وعده هاي غذا و 

   متناسب بودن غذاي مصرفی با فعالیت هاي بدنی؛ 
  حذف نكردن  يكی از وعده هاي اصلی غذا به خصوص در سالمندان الغر و سالمندان تحت درمان دارويی؛ 

  استفاده زياد از میوه هاي غیر شیرين و سبزي ها در وعده هاي غذايی؛ 
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 محدود كردن مصرف میوه هاي شیرين مانند انگور، خربزه، خرما، توت و همچنین خشكبار مانند توت خشک، كشمش، قیسی و ...؛ 

  مصرف بیشتر از حبوبات در برنامه غذايی روزانه؛ 

  استفاده از نان هاي سبوس دار؛ 

  ،در برنامه غذايی؛ گز، سوهان وشیرينی، محدود كردن قند، شكر وشیرينی مانند آب نبات، شكالت... 

 د؛ ناستفاده مناسب از مواد نشاسته اي مانند نان، برنج، سیب زمینی، گندم، جو و ماكارونی به میزانی كه موجب افزايش وزن نشو 

 ،؛، كبابی(بخارپز كاهش مصرف چربی ها )خودداري از سرخ كردن غذا و تهیه آن به صورت آب پز 

  ز پخت، چربی گوشت و پوست و چربی مرغ را جدا كند(؛ هاي كم چرب )قبل ا استفاده از گوشت 

 ؛استفاده از شیر و ماست كم چرب 

  ؛ تخم مرغزرده محدود كردن مصرف  

   مصرف كمتر گوشت هاي احشايی مانند جگر، مغز، قلوه و كله پاچه؛ 

 استفاده از روغن مايع كانوال و زيتون؛ 

 از افراد مبتال به ديابت می توانند با نظر پزشک معالج خود روزه بگیرند. بعضی توجه :
 

 ورزش و تمرینات بدنی:  .3

بدنی بايد متناسب با شرايط و وضعیت سالمت شخص باشد و به طور منظم و مستمر انجام گیرد. زمان ورزش بهتر است عصر )بعد از ظهر( باشد.  تمريناتبدنی در كنترل بیماري قند اهمیت بسیار دارد. ورزش و  تمريناتافزايش 
 مشورت نمايند. با پزشکبهتر است در مورد نوع ورزش می توانند ورزش هاي سبک مثل نرمش و پیاده روي انجام دهند.  سالمندان

 ورزش نکات ایمنی هنگام 

 .از كفش و لباس مناسب استفاده شود 

 .مقادير كافی آب و مايعات بدون قند نوشیده شود 

 .قند خون پیش و پس از ورزش اندازه گیري شود 

 10-5  بدن اختصاص داده شود. "سرد كردن"و  "گرم كردن"دقیقه در ابتدا و انتهاي هر جلسه ورزش به 

  نبايد ورزش كرد. ،یتر بودمیلی گرم در دسی ل 300اگر قند خون بیش از 

 .حتماً مواد قندي با خود داشته باشد كه در صورت افت قند خون مصرف شود 

 .هیچ گاه در حال گرسنگی به ورزش پرداخته نشود 

 .پس از ورزش، پاها و بین انگشتان از نظر قرمزي و تاول بررسی شوند 

 

 برخورد با افت قند خون : .4

  و بیحالی، لرزش، تعريق را به سالمند آموزش دهید. ضعف شديدعاليم افت قند خون  مانند احساس 

 ساعت آينده يک تا يک  ويک قاشق غذاخوري عسل بخورد يا میوه  لیوان آبسه چهارم   ياآب بالفاصله سه حبه قند در يک لیوان آب يا دو قاشق مربا خوري شكر در يک لیوان  سالمند ،م افت قند خونيدرصورت بروز عال
 .ی شامل كربوهیدرات و پروتئین مصرف نمايدوعده غذاي
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 . مراقبت از پاها در سالمند دیابتی: 5

 .هر روز پاهاي خود را با آب ولرم و صابون بشويند و بین انگشتان خود را با حوله ي نرم خشک كنند 

  ناخن نبايد از ته گرفته شود در صورتی كه ديد بیمار مشكل داشته باشد، شخص ديگري ناخن هاي او را بگیرد.ناخن هاي پا را كوتاه نگه دارند. ناخن را مستقیم گرفته گوشه هاي آن را نگیرند و در ضمن 

 .جوراب خود را روزانه عوض كرده و از جوراب نخی و ضخیم استفاده كنند 

 .از كفش راحت، پاشنه كوتاه و پنجه پهن استفاده كنند 

  و براي جلوگیري از جراحت هاي احتمالی پا، با پاي برهنه در منزل راه نروند.در خانه از كفش راحتی و دمپايی استفاده كنند 

 و براي اين منظور و مشاهده كف پا می توانند از آينه استفاده نمايند. گی و ترشح اطراف ناخن بررسی كنندپاهاي خود را روزانه از نظر وجود قرمزي، تورم، تغیر رنگ، ترک خورد 

 ه آتش، بخاري، شوفاژ و هر وسیله گرمايی ديگر خودداري كنند.از نزديک كردن پاي خود ب 
 

 . ترک دخانیات6

 .افراد مبتال به ديابت، براي ترک هر نوع دخانیات )سیگار، پیپ، چپق، قلیان و جويدن توتون( تشويق شوند 
 

  نحوه ی مصرف و تزریق انسولین. 7

 نحوه ی نگه داری انسولین

هر گونه تغییر در انسولین مثل يخ زدگی ايجاد درجه( خودداري كرد. از تكان دادن هاي بیش از حد شیشه نیز بايد اجتناب كرد.  2انسولین باز شده حتماً بايد در يخچال نگهداري شود، ولی بايد از قرار دادن آن در  سرماي شديد )زير 
 كاهش می دهد.قدرت انسولین را  ،و كدر شدن

 

 ی مخلوط کردن نحوه

 ( استفاده می كند، بايد براي مخلوط كردن آنها نكته هاي زير را رعايت كند:NPHدر صورتی كه بیمار از دو نوع انسولین با اثر سريع )كريستال( و با اثر متوسط )

 .هیچ گونه ماده ي رقیق كننده و يا داروي ديگري نبايد به مخلوط دو نوع انسولین اضافه شود 

  مخلوط انسولین كريستال وNPH  ها حركت داد تا انسولین مخلوط شود. بین دسترا هم می توان فوراً تزريق كرد و هم می توان براي وعده بعدي تزريق نگه داري كرد. البته هنگام استفاده براي وعده بعد بايد سرنگ را 
 ، در غیر اين صورت ساختمان و اثر انسولین كريستال تغییر می كند.NPHبعد انسولین  نكته مهم : همیشه بايد اول انسولین كريستال در سرنگ كشیده شود و

 

 رعایت بهداشت سرنگ ها

 استفاده كرد.چندين نوبت  می توان از هر سرنگ ،در صورت آلوده نكردن سرنگ و رعايت نكته هاي بهداشتی 

 ود و استفاده از سرنگ فرد ديگر ممنوع است )زيرا خطر انتقال بعضی از عفونت هاي ويروسی از طريق جريان خون افزايش می يابد(در صورت استفاده مكرر از يک سرنگ، فقط بايد براي همان شخص مصرف ش. 

 واحد انسولین( خارج گردد و سپس اقدام به كشیدن  5حدود ر سوزن مانده )در صورتی كه سرسوزن سرنگ قابل جدا شدن است، در تزريق بعدي بايد چند بار پیستون سرنگ را با فشار عقب و جلو برد تا انسولینی كه در س
 مجدد انسولین شود.

 .انسولین بايد نیم ساعت قبل از غذا خوردن تزريق شود 

 

 محل های تزریق انسولین

  شود. سانتی متري اطراف ناف تزريق 5بايد در بافت زير جلدي قسمت باالي بازو، سطح جلو و كناري قابل ديد ران ها و در محدوده ي 

 .تزريق نبايد داخل عضله انجام گیرد و بايد حتماً در زير پوست و در بافت چربی باشد 

 .تزريق انسولین بايد هر دفعه در يک محل جداگانه انجام شود )چرخشی(، در غیر اين صورت ممكن است پوست سفت شود 
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  جذب از همه ي قسمت ها سريع تر است، بعد در بازوها و بعد ران ها و در باسن از همه ي قسمت ها كندتر جذب می شود. بهتر است در سرعت جذب انسولین در محل هاي مختلف متفاوت است، به اين صورت كه در شكم
 روي شكم و شب ها باالي ران تزريق انجام شود. صبح ها ،صورتی كه فرد دو بار تزريق در روز دارد

 تر می شود. ط به آن ورزش افزايش می دهد، به طور مثال در صورت تزريق در ران ها در هنگام دويدن جذب انسولین سريعهر ورزشی میزان جذب انسولین را از نواحی تزريق مربو 

 زريق خود را در محلی انجامد مطمئن باشید كه تد، فقط بايراي تزريق انسولین استفاده می كننتغییرات پوستی نواحی تزريق مثل تورم، قرمزي و سفتی باعث كندي جذب انسولین می شود. تفاوتی ندارد كه از چه روشی ب    
 شی انجام می شود. سرعت جذب انسولین، به محل تزريق بستگی دارد.د كه میزان مناسبی از چربی در زير پوست قرار دارد. تزريق انسولین به صورت زير جلدي )زير پوستی( و اغلب بدون هیچ گونه درد و يا سوزمی دهن

 ویز شده. مصرف داروهای تج8

 فشار خون باال و چربی هاي خون و .....( بايد به بیماران نام داروهاي مصرفی، مقدار  معموالً بیماران ديابتی از داروهاي متعددي استفاده می كنند )انسولین، قرص هاي پايین آورنده قند خون، آسپیرين، داروهاي تنظیم كننده
 اد.شدن دارو(، علت مصرف، زمان مصرف، عوارض جانبی احتمالی، اقدام الزم در صورت فراموشی دارو و هر گونه توصیه مربوط به دارو را آموزش دمصرف، روش استفاده )پیش و يا پس از غذا میل 

 ود را به وي نشان دهد تا از تجويز داروهايی كه با هم تداخل دارند اجتناب شود. بعضی از داروها با داروهاي ديگر تداخل دارند. به بیمار توصیه كنید كه اگر به پزشک ديگري مراجعه می كند حتماً لیست داروهاي مصرفی خ 

  رعايت برنامه غذايی صحیح به دست می آيد.و  بدنی منظم تمريناتتنها هنگام انجام هم زمان  ،ص هاي خوراكی پايین آورنده قند خونكه بهترين نتیجه درمانی از مصرف قربه سالمند يادآور شويد 
 

 . نکته هایی که فرد مبتال به دیابت در هنگام ابتال به سایر بیماری ها باید رعایت کند.9
 را انجام دهد : زيریل سرماخوردگی، تب، اسهال، استفراغ مبتال شود، بايد اقدام هاي در مواردي كه شخص مبتال به ديابت به بیماري هايی از قب

   .در صورت تزريق انسولین نبايد مصرف آن را قطع كند 

 .اگر قادر به خوردن غذاهاي سفت نیست، بهتر است از غذاهاي مايع مانند سوپ، آش، مايعات غیر شیرين، آب میوه و يا شیر استفاده نمايد 

 .بايد در زمان بیداري به اندازه ي كافی استراحت كند 

 .در صورت ابتال به عوارض شديد، مانند اسهال و استفراغ شديد حتماً به پزشک مراجعه كند 
 

 پیگیری

  بعد پیگیري نمايید، در غیر اين صورت پیگیري را طبق نظر پزشک انجام دهید. قرار گرفت، در صورتی كه پزشک سالمند را به متخصص ارجاع دهد، سالمند را تا سه هفته "احتمال دیابت "چنانچه سالمند در طبقه  -

 درصورت بروز نشانه و يا يک سال بعد تشويق نمايید.، سالمند را به مراجعه قرار گرفت "دیابت عدم ابتال به"در طبقه  چنانچه سالمند -
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 مطالبی برای مطالعه بیشتر

 ديابت نامیده می شود. اين بیماري انواع مختلفی دارد، ولی به طور عمده به دو دسته: افزايش قندخون در بدن، بیماري
 1ديابت نوع  -1 
 و ديابت بارداري تقسیم می شود. 2ديابت نوع  --2
بیشتر در كودكان و نوجوانان ديده شده و باعث الغري  1بزرگسال و چاق هستند، اما ديابت نوع  2ديابت نوع رنج می برند. بیشتر افراد مبتال به 1از ديابت نوع  درصد 10هستند و حدود  2بیماران مبتال به ديابت از نوع  %90بیش از  

ی افزايش يافته است، اما سلول هاي بدن مقدار ترشح انسولین طبیعی است و يا حت 2در ديابت نوع  كاهش يا عدم ترشح هورمونی به نام انسولین است. به طور معمول 1و ضعیف شدن بیماران می شود. عامل بروز ديابت نوع 
 حساسیت خود را به انسولین از دست داده اند كه اين وضعیت مقاومت به انسولین نامیده می شود.

 میپردازيم: 2دیابت نوع در اينجا به معرفی 

ي فامیلی و ارثی، چربی و فشارخون باال  عواملی از قبیل اضافه وزن و چاقی، كم تحركی يا عدم فعالیت بدنی )ورزش(، سابقهسال(  30ديابت هنوز به طور كامل شناخته نشده، در افراد بزرگسال )به سن بیش از علت اصلی بیماري 
 هستند. 2مهم ترين علل بروز ديابت نوع 

 ابت پیشگیري كنیم.ديابت درمان قطعی ندارد، ، اما در حال حاضر فقط می توانیم با كنترل قند خون در محدوده ي طبیعی از بروز عوارض دي
نمی دهد و در نتیجه مقدار قند در خون افزايش می يابد. البته در برخی از مبتاليان به  را به تسهیل ورود گلوكز )قند( به درون سلول نیست. بنابراين سلول اجازه ي ورود به گلوكز )قند( انسولین موجود در خون افراد ديابتی، قادر

 نیز مقدار انسولین ساخته شده توسط سلول هاي لوزالمعده )پانكراس( كاهش می يابد. 2ديابت نوع 
سابقه ي خانوادگی مثبت وجود  2نقش دارد، به همین دلیل است كه در بیشتر افراد مبتال به ديابت نوع  1بیش از ديابت نوع  2نوع  عوامل ارثی و محیطی داليل اصلی پیدايش اين اختالل ها هستند. استعداد ژنتیكی در بروز ديابت

در بیش از نیمی از موارد با  2ن می شود. به همین دلیل است كه ديابت نوع است. افزايش چربی در بدن باعث افزايش مقاومت به انسولین و بنابراين باال رفتن قند خو 2ترين عامل محیطی دخیل در بروز ديابت نوع  مهم دارد، چاقی
 ورزش و رژيم غذايی كنترل می گردد.

 است.  2كم تحركی و مصرف غذاهاي پرانرژي كه مشخصه شیوه زندگی در شهرهاي بزرگ و صنعتی است، عامل بروز ديابت نوع 
 

 عوارض حاد )زودرس( دیابت
 سموالر و كتواسیدوز را عوارض زودرس ديابت می نامند.هیپوگلیسمی، كماي هیپرا

 هیپو گلیسمی :  -1
حالت در مصرف دنبال دارد و يكی از علل مرگ و میر بیماران ديابتی می باشد. اين هیپو گلیسمی به معناي  افت  قند خون می باشد و يكی از شايع ترين و بدترين عوارض حاد ديابت است كه گاهی عوارض جبران ناپذيري را به 

، اتفاق می افتد. ، مقدار قند خون بسیار كاهش ديگر ايی اصلی و يا انجام فعالیت بدنی شديدتر نسبت به اوقاتذخون مانند گلی بن كالمید و انسولین و يا فراموش كردن صرف يک وعده غ كنندگان داروهاي خوراكی كاهنده قند
 و سرگیجه به وجود می آيد. هیپوگلیسمی در صورت عدم اقدام فوري به تشنج، عدم هوشیاري، بیهوشی و در نهايت مرگ منجر می شود. يافته و احساس ضعف شديد، لرزش، گرسنگی، سردرد

 كربو هیدرات ضروري است.گرم  15، دادن درمان هیپوگلیسمی قبل از دست دادن هوشیاري سالمند بسیار حائز اهمیت است . در مواجهه با سالمند دچار عاليم هیپوگلیسمی، در اسرع وقت
 يک قاشق غذا خوري عسل، می باشد. -4میوه          لیوان آب سه چهارم -3دو قاشق مربا خوري شكر محلول در آب         -2سه حبه قند محلول در آب      -1كربوهیدرات معادل:  گرم  15 

)هیپر گلیسمی( است، به دلیل اينكه افت قند خون براي سالمند تهديد حیات  علت بدحالی افت قند خون)هیپو گلیسمی( يا افزايش غیر طبیعی قند خون در برخورد با بیمار ديابتی بدحال كه نمی توان تشخیص داد نکته مهم :
ساعت آينده يک وعده غذايی شامل كربوهیدرات و  يکتوصیه شود تا  و ا تحت نظر گرفتگرم كربو هیدارت به سالمند حتماً بايد وي ر 15پس از دادن  محسوب می شود،  بنا را بر افت قند خون گذاشته و اقدام فوري انجام شود.

 پروتئین مصرف نمايد.
 ه نمايید. يساعت آينده وجود دارد و توصیه هاي الزم را به سالمند و همراه وي ارا 24بايد توجه داشت براي سالمند دچار هیپو گلیسمی، احتمال تكرار  تا 
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 ر:هیپراسموالكماي  -2
 م اصلی كماي هیپراسموالر عبارتند از:ييد به فكر اين عارضه بود. عالافزايش قند خون و عدم دريافت مقدار كافی مايعات در مدت زمان طوالنی به اين وضعیت منجر می شود. در هر فرد مسن با اختالل هوشیاري با

 تشنگی و پرنوشی چند روزه 

 تا اغمام عصبی از اختالل هوشیاري يعال 

 افزايش حجم ادرار و عالئم كم آبی بدن 
، مصرف برخی داروها و عدم دسترسی كافی به آب، برخی ديگر از علل بروز اين عفونت ها مانند عفونت هاي ريوي و ادراري، شايع ترين علل بروز كماي هیپراسموالر هستند. عدم مصرف قرص هاي كاهنده قند خون يا انسولین

 عارضه هستند.

  ض دیررس دیابتعوار
 د و عوارض دير رس به دو گروه اصلی تقسیم می شوند:م دستگاه هاي بدن را درگیر می كنديابت تقريباً تما

 شامل : . بیماري هاي عروق خونی كوچک )عوارض میكروواسكوالر(1

 )بیماري هاي چشمی )رتینوپاتی 

 )بیماري هاي كلیوي )نفروپاتی 

  نوروپاتی(بیماري هاي دستگاه عصبی( 
 . بیماري هاي عروق خونی بزرگ )عوارض ماكروواسكوالر(2
 

 هاي كرونر( و مغز را گرفتار می سازند و سبب سكته هاي قلبی و مغزي می شوند. ر به طور عمده عروق قلب )شريانبیماري درگیر كننده ي عروق خونی بزرگ يا عوارض ماكروواسكوال
كند. در صورت عدم  ود و زخم پیشرفت میديابتی نامیده می شود. در اين بیماري ابتدا زخمی در انگشتان پا به وجود می آيد، ولی به علت اختالل در خون رسانی بهبودي حاصل نمی شيكی از عوارض ديررس مهم ديابت، پاي 

قطع شود. مرحله ي اول بیماري يعنی به وجود آمدن زخم، اغلب به دلیل بی حسی و عدم درک درد، فشار، گرما يا سرما است  كنترل بیماري، عضو مبتال دچار گانگرن )قانقاريا( شده و براي جلوگیري از پیشرفت آن اندام مبتال بايد
 در ايجاد پاي ديابتی نقش دارند.ماكروواسكوالر هر دو  كه ناشی از عوارض عصبی ديابت است. اما عدم بهبودي زخم به دلیل اختالل در عروق و خون رسانی عضو مبتال است و بنابراين عوارض میكرو و

 می شود.عدم تشخیص و درمان به موقع عوارض ديابت در نهايت به نابینايی، نیاز به ديالیز يا پیوند كلیه، قطع پا و سكته هاي قلبی و مغزي منجر 

 روش های آزمایشگاهی تشخیص انواع دیابت
 آزمايش هاي رايج براي تشخیص ديابت عبارتند از:

 (FBSگیري قند خون ناشتا ). اندازه 1
 (OGTT. آزمايش تحمل گلوكز )2
 (BS) . اندازه گیري قند خون 3
 C1HbAگیري . اندازه 4
 

 (FBS. اندازه گیری قند خون ناشتا )1

آزمايش يک بار ديگر انجام می شود و اگر در نوبت دوم نیز مقدار قند خون  ،اشدگرم در دسی لیتر بمیلی  126ساعت ناشتا باشد. در صورتی كه مقدار قند خون مساوي يا بیشتر از  8بايد  براي انجام اين آزمايش فرد آزمايش دهنده
 اشد، ابتال به ديابت قطعی است.میلی گرم در دسی لیتر ب 126مساوي يا بیشتر از 

، فرد آزمايش دهنده نه سالم است و نه بیمار كه به اين وضعیت اختالل قند اشدمیلی گرم در دسی لیتر ب 100 – 125 ین است. اگر نتیجه ي آزمايش بمیلی گرم در دسی لیتر  70 -100 مقدار طبیعی قند خون در اين آزمايش بین
 ( می گويند.IFGناشتا )
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استفاده از رژيم غذايی سالم و انجام فعالیت هاي ورزشی منظم و دائمی ضمن كمک به ( پره ديابتیک در معرض خطر ابتال به ديابت هستند و بايد وزن خود را كاهش دهند. IFG(: افراد مبتال به )IFGخون ناشتا )اختالل قند 
 كاهش وزن، سبب كاهش قند خون خواهد شد.

 

 (OGTT. آزمایش تحمل گلوکز )2

دو ساعت پس از مصرف اين محلول قند خون را اندازه می گیرند. اگر مقدار قند خون مساوي يا بیشتر از ساعت قبل ناشتا بوده می دهند و  8گلوكز محلول در آب به فرد آزمايش دهنده )كه از گرم  75در اين آزمايش ابتدا از  مقدار 
نتیجه ي آزمايش طبیعی قلمداد می شود. اگر مقدار قند  ،اشدمیلی گرم در دسی لیتر ب 140، ابتال به ديابت قطعی است و الزم نیست آزمايش دوباره تكرار شود. در صورتی كه مقدار قند خون كمتر از اشدمیلی گرم در دسی لیتر ب 200

 ( است.IGT، فرد آزمايش دهنده دچار اختالل تحمل گلوكز )اشدمیلی گرم در دسی لیتر ب 140 -199خون بین  
 

 (BS. اندازه گیری قند خون غیرناشتا )3

میلی  200، نتیجه ي آزمايش طبیعی است و شخص سالم است. اگر مقدار قند خون مساوي يا بیشتر از اشدمیلی گرم در دسی لیتر ب 200 خون كمتر ازام می شود و اگر قند در صورتی كه فرد آزمايش دهنده ناشتا نباشد، آزمايش انج
 عموالً براي تشخیص ديابت مورد استفاده قرار نمی گیرد.و عالئم كالسیک ديابت )پرنوشی، پر ادراري و پرخوري( وجود داشته باشد، شخص آزمايش دهنده مبتال به ديابت است. آزمايش قند غیرناشتا م اشدگرم در دسی لیتر ب

 

 C1HbA. آزمایش 4

 ستفاده نمی شود. اين آزمايش بهترين روش براي بررسی وضعیت كنترل قند خون طی سه ماه گذشته است.در حال حاضر در سیستم بهداشتی از اين آزمايش براي تشخیص ديابت ا
 افراد پره دیابتیک چه کسانی هستند؟

میلی گرم در  140 -199گلوكز، قند خون آنها گرم  75دارند و در كسانی كه در آزمايش تحمل قند دو ساعت پس از مصرف  IFG، اختالل قند خون ناشتا اشدمیلی گرم در دسی لیتر ب 100 -125  افرادي كه قند خون ناشتا در آنها
ه و بايد ساالنه جهت انجام آزمايش قند خون به هستند، پره ديابتیک نامیده می شوند. اين افراد در معرض خطر محسوب شد IGTيا   IFGدارند. مجموعه ي افرادي كه مبتال به  IGT، اختالل تحمل گلوكز اشددسی لیتر ب

 پزشک ارجاع شوند.
 IGT= میلی گرم در دسی لیتر 140 -199 گلوكزگرم  75پس از مصرف  OGTT. آزمايش IFG= میلی گرم در دسی لیتر FBS ← 125- 100آزمايش 

 2پیشگیری و غربالگری در دیابت نوع 

      معموالً زمانی كه به پزشک مراجعه  .م آنها شديد نیست و در نتیجه در بسیاري از موارد بیماري تشخیص داده نمی شوديپیشرفت می كند. اين افراد اغلب بدون عالمت بوده و يا عالدر اين نوع ديابت، هیپرگلیسمی به تدريج 
 پا، سكته ي قلبی يا مغزي، نارسايی كلیه و يا كوري دچار شده اند.موقع به عوارض مزمن ديابت نظیر پاي ديابتی، گانگرن  آگاه می شوند و آن می كنند از بیماري خود

بیماري را  از بروز ديابت پیشگیري كرده و يا حداقل بروزمی توان بدنی(  تمريناتش تشخیص اختالل تحمل گلوكز، قبل از ابتال به ديابت و اقدام جهت كنترل عوامل خطر )از جمله كاهش وزن از طريق اصالح رژيم غذايی و افزايبا 
 به تعويق می اندازد.

 

 
 

 

 

 

 


