
 
 

ست. گلوکز از  خون یا گلوکز بیماری افزایش قند ابتید شود غذاهاطریق ا سولوارد بدن می  ست که به  یهورمون نی. ان ا

سلولهاتا کند  یگلوکز کمک م سول، بدن 1نوع  ابتیددر دهد. ب یبه آنها انرژ وشود بدن  یوارد   درکند.  ینم تولید نیان

کند. بدون  یاستفاده نم به درستی از آن ایسازد  ینم یرا به خوب نیانسول، بدن دیابت استتر  عیشا نوع که ،2نوع  ابتید

 ماند.  یم یباق، گلوکز در خون یکاف نیانسول

ست که قند خون  یبدان معن ابتید شیپ ست اما به اندازه کاف یعیباالتر از حد طبا  ابتیبتوان آن را د که ستین ادیز یا

 دهد. یقرار م 2نوع  ابتیابتال به د یبرا یشتریرا در معرض خطر ب فرد، ابتید شی. ابتال به پدینام

. شودو اعصاب  هی، کلچشم آسیب به منجر و کند جادیا یتواند مشکالت جد یمگلوکز در خون  افزایش، گذشت زمان با

توانند به  یم نیزشککود. زنان باردار  قطع عضککوبه  ازین یو حت ی، سکککته م زیقلب یماریتواند باعث ب یم نیهمچن ابتید

 شود. یگفته م بارداری ابتی، که به آن دندمبتال شو ابتید

  ابتیعالئم د

 تکرر ادرار 

 تشنگی زیاد و پرنوشی 

 زیاد یگرسنگ 

 یخستگ 

 دید یتار 

 دست ها ایسوزن شدن در پا احساس  ای یحس یب 

 ابندی یکه بهبود نم ییزخمها 

 حیقابل توض ریوزن غ کاهش 

شود. عالئم د یم 1نوع  ابتید عالئم شروع  سرعت در عرض چند هفته  سال  یغالباً در ط 2نوع  ابتیتواند به  به و چند 

 . کند یبروز م یآرام

 شود؟ یم کینوع  ابتیباعث د یچه عوامل

س یرخ م یزمان 1نوع  ابتید سول دیلتو ی پانکراس را که وظیفهبتا یسلولها، بدن یمنیا ستمیدهد که  را به عهده  نیان

مانند  یطیتوسککژ ژن ها و عوامل م  1نوع  ابتیدممکن اسککت که  برخی مطالعات نشککان داده اند. می برد نیاز ب دارند،

 .شود جادیها ا روسیو

 



 
 

 شود؟ یم 2نوع  ابتیباعث د یچه عوامل

 شود. یم جادیو ژنها ا یسبک زندگاز جمله  یتوسژ عوامل مختلف است ابتینوع د نیعتریشا که 2نوع  ابتید

 یو عدم تحرک جسم یوزن ، چاق اضافه

ضافه وزن سول یگاه ا ست.  عیشا 2نوع  ابتیشود و در افراد مبتال به د یم نیباعث مقاومت به ان ضاف یچربا شکم با  یا

 مرتبژ است.  یو عروق یقلب یماریو ب 2نوع  ابتی، دنیبه انسول ومتمقا

 نیبه انسول مقاومت

سول 2نوع  ابتید شراشود یشروع م نیمعموالً با مقاومت به ان سلول ها یطی،  از  یو چرب ی، کبدیا چهیماه یکه در آن 

سول ستفاده نم یبه خوب نیان سول، بدن جهیکنند. در نت یا شود. در دارد تا گلو اجیاحت یشتریب نیبه ان سلولها وارد  کز به 

و سطح کند  جادیا یکاف نیتواند انسول ی، لوزالمعده نمبا گذشت زماناما کند.  یم تولید یشتریب نی، لوزالمعده انسولابتدا

 .ابدی شیقند خون افزا

 یسابقه خانوادگ

سابقه خانوادگی ابتال به دیابت نیز موجب مبتال کنند.  2نوع  ابتیژنها ممکن است شما را به د ی، برخ1نوع  ابتید همانند

 افزایش ریسک ابتال به این بیماری میشود.

 شود؟ ابتیتواند باعث د یم یگرید عواملچه 

 شوند. ابتیممکن است باعث د داروها یبه لوزالمعده و برخ بی، آسها یماریب برخی، یکیژنت یها جهش

 جهش ژنتیکی و برخی بیماری ها

، اما شوند یمعموالً در خانواده ها منتقل م راتییت  نیشود. ا یم جادیاژن  کیدر  رییت  ایدر اثر جهش  کیمونوژن ابتید

را  پانکراس تواناییمیشککوند نجر که به دیابت م یژن یجهش ها شککتریافتد. ب یاتفاق م ییاوقات جهش ژن به تنها یبعضکک

( اسککت. MODY) جوانیدیابت و  ینوزاد ابتی، دکیمونوژن ابتیانواع د نیتر عی. شککاکاهش میدهند نیانسککول برای تولید

، دهند یم صیتشککخ بلوغدوره  لیاوارا در  دیابت جوانیدهد. پزشکککان معموالً  یرخ م یماه اول زندگ 6در  ینوزاد ابتید

 شود. یمداده  صیتشخ رترید یماریب نیا گاهیاما 

 یزخم م نیشود. ا یم )پانکراس( زخم در لوزالمعده جادیکند که باعث ا یم جادیا یظیمخاط غل کیستیک بروزیفبیماری 

 در لوزالمعده شود. نیانسول تولیدتواند مانع از 



 
 

 به تواند یماضافی ، آهن درمان نشود یماریب نیکند. اگر ا رهیرا ذخ یادیشود بدن آهن ز یباعث م هموکروماتوزبیماری 

 برساند. بیآسارگان ها  ریلوزالمعده و سا

اوقات باعث  گاهی، که کند دیتولرا  یخاصکک یاز حد از هورمون ها شیشککود بدن ب یباعث م یهورمون یهایماریاز ب یبرخ

 برخی از این بیماریهای هورمونی عبارتند از: شود. یم ابتیو د نیقاومت به انسولم

که اغلب آن را کورتیزول هورمونی است  –کند  دیتول زولیکورت یادیدهد که بدن مقدار ز یرخ م یوقت نگیکوش سندرم

 نامند. یم "هورمون استرس"

 کند. جادیا یادیافتد که بدن هورمون رشد ز یاتفاق م یهنگام یآکرومگال

 کند. دیتول دیروئیاز حد هورمون ت شیب دیروئیدهد که غده ت یرخ م یهنگام دیروئیت یپرکار

 انکراسپ رفتن نیاز ب ای بیآس

موجب کاهش توانایی آنها برای رسککانده و  بیبتا آسکک یتوانند به سککلولها یم یو تروما همگ پانکراس، سککرطان تیپانکرات

شنتولید ا س پانکراسشود. اگر می جادیا ابتید جهیو در نت دهسولین  شود دهید بیآ شته  رفتن  نیاز ب لیبه دل ابتی، دبردا

 شود. یم جادیبتا ا یسلولها

 داروها

داروها  نیرا مختل کنند. ا نیانسککول تولید ایرسککانده و  بیبتا آسکک یتوانند به سککلولها یخاص م یاز داروها یبرخ گاهی

 عبارتند از:

 نیتامیو ی، نوعنیاسین B3 

 (ادرار آور ) مدر یداروها 

 ضد تشنج یداروها 

 یروانپزشک یداروها 

 یمنینقص ا روسیدرمان و یبرا ییداروها ( بدنHIV) .تجویز میشوند 

 تی، لوپوس و کول، آسمسمیمانند رومات یالتهاب یهایماریمورد استفاده در درمان ب یداروها - دهایکوئیگلوکوکورت 

 .ویاولسرات

 تجویز میشوند عضو وندیپاز رد  یریجلوگ یبرا که ییداروها 

 کاهش سطح کلسترول  یبرا یی، داروها نیاستاتLDL شیافزا یرا کم ابتیتوانند احتمال ابتال به د ی، مهستند 

 کند.  یکمک مو سکته  یقلب یها یماریدر م افظت از ب ها نی، استاتحال نیدهند. با ا
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