عالیم دیابت :
دیابت نوع1



دیابت نوع یک،به دو صورت خود ایمنی و ( Idiopaticبدون علتت

تشنگی و پرنوشی

دیابت متفرقه:



پُرادراری

این نوع دیابت در جراحیها یا مصرف داروها مثل کورتیکو

ایجاد می شود .در نوع اتوایمون (خود ایمنی معموال پس از ابتالت



تاری دید

اسالروئیدها  ،سوء تغذیه و یا عفونت ایجاد می شود .

به بیماری های ویروسی و یا عفونت های باکالریایی  ،سیسالم ایمنی



کاهش وزن بی دلیل و سریع با وجود اشالهای زیاد

بدن سلول های ترشح کننده انسولین یعنی لوزالمعده را مورد حمله



زودرنجی و تحریک پذیری

قرار می دهد ،و انسولین به علت تخریب سلولهای لوزالمعده کم تتر



بی حسی یا سوزش دست و پا

تولید می شود و یا به طور کلی تولید نمی شود  ،شروع ایتن نتوع



عفونت مکرر لثه ،پوست و مثانه

معموال در سنین مدرسه  ،در سن بلوغ به علت ترشح هورمون ها و یا



عدم بهبودی زخم ها

در کودکان با سابقه آلرژی بیشالر می باشد.



عفونت ناحیه تناسلی و خارش که در کودکان شایع تر است

این بیماران برای درمان نیاز به تزریق انسولین و رژیم غذایی مناسب

عوارض دیابت:

دارند  .شیوع این بیماری اغلب در سنین زیر  03سال می باشد.



بیماری های کلیوی (نفروپاتی

عوامل موثر در دیابت نوع:1


 افزایش مصرف منابع فیبر مانند سبزی ها(بامیه  ،حبوبات (لوبتیتا ،



ناراحالی های قلبی – عروقی

عوامل محیطی :اسالرس  ،واکسیناسون  ،مواجه شدن با ویروس



آسیب به اندام ها

سیفی جات و میوه ها (سیب با پوست حساسیت به انسولتیتن را

هایی مانند سرخجه،اوریون ،مصرف پروتئین شیر گاو زیتر 1



آسیب های چشمی (رتینو پاتی

زیاد می کند و جذب مواد قندی را کاهش می دهد.

سال و پروتئین گندم زیر  4ماه  ،به دلیل اینکه باعث اخال الت



اتوایمون می شوند  ،کمبود امگا 0و ویالامین  Dنیز باعث کاهش

مشک ت عصبی (نوروپاتی



در دیابت نوع  1ممکن است تیروئید و سلیاک که از بیماری هتای

عملکرد سیسالم ایمنی می شود .


توصیه های تغذیه ای برای کنترل قند خون:

اتوایمون هسالند نیز ایجاد شوند


ژنالیک

 مصرف غ ت کامل مانند برنج قهوه ای و نان های سبوس دارمناسب

در کودکان دیابالی عوارض بیماری در طوالنی مدت ایجاد می شود

دیابت نوع :2

به همین دلیل چنین بیمارانی باید از نظر عوارض دوره ای چتک

در این دیابت  ،اخال ل هم در ترشح انسولین و هم در فتعتالتیتت

شوند

انسولین وجود دارد بطوریکه میزان انسولین ترشح شتده در حتد

دیابت بارداری:

نرمال است یا کمی کمالر شده اما حساسیت گیرنده های ستلتولتی

در دوران بارداری با کاهش فعالیت  ،تغییر برنامه غذایی و ترشح

می باشند.
مصرف منابع امگا 0-مثل گردو ،تخم کالان  ،روغن کانوال و زیالون
و  ...باعث سوخت و ساز قند در سلول ها می شود.
 پروتئین سویا موجب کاهش چربی های بد خون و افزایش چربی
خوب و درنالیجه باعث کاهش وزن و س مت قلب می شود.
 مصرف منابعی از پروتئین ها (گوشت ها که چربی کمالری داشاله

هتورمتون

باشند توصیه می گردد .
 مواد غذایی بدون چربی مصرف شود چون چربی زیاد قند خون

پایین آمده و قند نمی تواند وارد سلول شود .به طور معمول به کمک

هایی که از جفت برای نگهداری جنین در رحم ترشح می شود ،مقتاومتت بته

رژیم غذایی مناسب ،فعالیت بدنی کافی و یا در مواردی بتا کتمتک

انسولین افزایش می یابد .در هفاله  24 -22بارداری مقاومت به انسولین افزایش

را سریع باال می رود.

داروهای کاهنده قند خون درمان می شود و معموال در بالغین بتاالی

یافاله و در نهایت باعث افزایش قند خون می گردد.

 لبنیات کم چرب مصرف شود.

 03سال دیده می شود .

دیابت بیمزه:

 همیشه منظم ،سر وقت و یکسان غذا بخورید .وعده های اصلی و

عوامل موثر در دیابت نوع :2

یک اخال ل نادر در سیسالم هورمونی است که به علت کمبود هتورمتون

میان وعده ها سر ساعت مصرف شوند .

مالرشحه از غده هیپوفیز به نام آنالیدیورتیک (ضدادراری می بتاشتد

فاصله وعده اصلی با میان وعده  2تا  0ساعت باشد.

این اخال ل هیچ ارتباطی با افزایش قند خون ندارد و فقط بته ختاطتر

 میان وعده قبل از خواب فراموش نشود .

افزایش حجم ادرار با دیابت مشابهت دارد از عمده دالیل دیابت بی مزه

 مقدار کربوهیدرات تمام وعده های غذایی اصلی مالعادل باشد این

تومور غده هیپوفیز و سایر تومورهای مغزی که به غده هیپوفیز فشتار

روش به ثبات قند خون کمک می کند.

وارد می آورند  .عفونت مغز مثل آنسفالیت یا مننژیت ،بیماری کلتیته

 از مصرف غذاهای شیرین ،مربا  ،نوشابه گازدار ،بسالنی ،انواع



سابقه دیابت در افراد درجه  1خانواده



فشار خون باالی 1441



کم تحرکی ،چاقی و اضافه وزن



تغذیه نامناسب



چربی خون باال



سن باالی  44سال

که به هورمون  ADHپاسخ نمیدهد و حاملگی و  ...می باشد.

شیرینی خودداری شود

(0
(2

(4

گرسنگی شدید ،پُرخوری را به دنبال دارد و در موقع پرخوری ،کنالرل

وکاهش قند خون و اقدامات ضروری:

قند خون دیگر هیچ معنایی ندارد.
مصرف زیاد انسولین یا تزریق اشتباه انسولین  ،مصرف مواد غذاایذ
خیل کم ،فراموش یک وعده غاای  ،ورزش طوالن مدت و شدیذد
بدون تغایه مناسب باعث کاهش قند خون به کمتر از  07میل گذر
در دسی لیالرمی شودکه ع ئم آن شامل ستردرد  ،رنت
پریدگی ،عرق سرد  ،سرگیجه  ،تبش قلب  ،لرزش  ،دوبین  ،لکنذ

ضروری در بیماران

توصیه های
دیابتی :
کاهش اضافه وزن
کنالرل مرتب قند خون

 پیاده روی و افزایش فعالیت های بدنی (.قبل و بعد ودر حین ورزش قند
خون باید چک شود تا در صورت باال بودن با انسولین کم شود .در حین
ورزش بیمار نیاز به مواد قندی مانند شک ت  ،آبنبات دارد و نباید ورزش
بیش از  1ساعت طول بکشد.در ورزش سنگین هر نیم ساعت  1بار
ورزشکار دیابالی باید تغذیه شود
عدم اسالفاده از کفش های تن

و شسالشوی مرتب پاها با آب گرم و

زبان ودر حال شدید تر بیهوش م باشذد ددر ایذن شذرایذ در
صورتیکه بیمار هوشیار باشد به سرع یک نوشیدن شیرین مذانذنذد
نصف لیوان( 027س س ) آبمیوه طبیع یا صنعتذ مذانذنذد آ
پرتقال  ،آ سیب ،یک سو لیوان آ انگور یا  01گر ( 0قذاشذق
غااخوری)عسل یا شکر یا  1حبه قند در نصف لیوان آ حل شذودو
به بیمار بدهید د از شیرین های جامد استفاده نکنید تا در صذورت
تشنج غاا به راههای هوای کودک وارد نشودد در صورت بذیذهذوشذ
برای کودکان زیر  1سال مین دوز آمپول گلوکاگون و برای کودکذان
باالی  1سال فول دوز آمپول گلوکاگون به صورت عضالنذ تذزریذق
شود و بعد از  01دقیقه قند خون چک شود اگر باالی  07بود یذک
وعده اسنک باید بخورد در صورت که همچنان قند خون زیذر 07
باشد و بیمار هوشیار باشد م توانید از نوشیدن هذای ککذر شذده
مجدد به بیمار بدهید د تا  2بار از موارد ککر شده به بیمار م دهیذم
و بعد از  01دقیقه قند را چک م کنیم در صورتیکه قنذد زیذر 07
بود درمان داروی م باید انجا پایردد

ماساژ دادن پاها
در بیماران دیابالی نوع  1محل تزریق انسولین هر روز عوض شود و هر
بار حدود  1سانالی مالر با محل تزریق قبلی فاصله داشاله باشد زیرا
تزریق در یک محل باعث تورم و جذب کمالر انسولین می شود

تنظیم کننده  :واحد تغذیه
مرکز طبی کودکان  -فروردین59

 بعد از تزریق محل تزریق شده نباید فعالیت داشاله باشد چون در اثر

دیابت
دیابت بیماری است که در آن بدن توانایی تولید انسولین را از
دست می دهد و یا بدن در برابر انسولین مقاوم می شود و
انسولین نمی تواند عملکرد طبیعی خود را داشاله باشد.
انسولین هورمونی است که توسط لوزه المعده در بدن تولید
می گردد و باعث می شود قند غذا به صورت گلوکز مورد اسالفاده
بدن قرار بگیرد
گلوکز (قند خون) منبع اصلی انرژی سلول است

تشخیص :
آزمایش قند خون ناشالا (  ، ) FBGتست تحمل گلوکز خوراکی
( OGTTو تست  HbA1Cاز انواع روش های تشخیص در
تمام انواع دیابت می باشند.
قند خون  2ساعت

قند خون تاشالا

کمالر از 143

03 - 133

قند خون نرمال

143 - 111

133 - 124

مرحله پیش دیابت

بیشالر از 121

دیابت

بیشالر از 233

فعالیت انسولین از محل تزریق خارج شده و اثر تزریق کم می شود و
قند خون باال می رود

انواع دیابت :
دیابت نوع 1
دیابت نوع 2
(4

(1

دیابت بارداری
دیابت بی مزه
دیابت مالفرقه

