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 دیاتت چیست؟

سّد ّ یب  دیبثت یب ثیوبسی هٌذ، یک اختالل هتبثْلیک )عْخت ّ عبصی( دس ثذى اعت. دس ایي ثیوبسی تْاًبیی تْلیذ اًغْلیي دس ثذى اص ثیي هی

تْاًذ ػولکشد طجیؼی خْد سا اًجبم دُذ. ًوؼ افلی اًغْلیي پبییي  ثذى دس ثشاثش اًغْلیي هوبّم ؽذٍ ّ ثٌبثشایي اًغْلیي تْلیذی ًوی

ُبی هختللی اعت. دیبثت دّ ًْع افلی داسد. دس دیبثت ًْع یک تخشیت علْلِبی ثتب دس پبًکشاط هٌجش ثَ ٌذ خْى تْعظ هکبًیضمآّسدى ه

ُبی  ؽْد ّ دس ًْع دّ هوبّت پیؾشًّذٍ ثذى ثَ اًغْلیي ّجْد داسد کَ دس ًِبیت هوکي اعت ثَ تخشیت علْل ًوـ تْلیذ اًغْلیي هی

تذشکی ًوؼ هِوی  یذ اًغْلیي هٌجش ؽْد. دس دیبثت ًْع دّ هؾخـ اعت کَ ػْاهل ژًتیکی، چبهی ّ کنثتبی پبًکشاط ّ ًوـ کبهل تْل

 .دس اثتالی كشد داسًذ

سّ هیضاى هٌذ خْى اكضایؼ  یبثذ. اص ایي اص آًجب کَ دس دیبثت عشػت ّ تْاًبیی ثذى دس اعتلبدٍ ّ عْخت ّ عبص کبهل گلْکض کبُؼ هی

ؽًْذ کَ ْد داؽتَ ثبؽذ ػْاسك هیکشّّعکْالس دیبثت ایجبد هییبثذ )ُبیپشگالیغوی(. ّهتی ایي اكضایؼ هٌذ دس دساص هذت دس ثذى ّج هی

ُبی هلجی ػشّهی  تْاًٌذ اػضبی هختلق ثذى ُوچْى کلیَ، چؾن ّ اػقبة سا دسگیش کٌٌذ. ُوچٌیي دیبثت ثب اكضایؼ سیغک ثیوبسی هی

ْاًذ دس پیؾگیشی اص ایي ػْاسك هْحش ثبؽذ. ت استجبط هغتویوی داسد. لزا ؿشثبلگشی ّ تؾخیـ صّدسط ایي ثیوبسی دس اكشاد ثب سیغک ثبال هی

 .تؾخیـ ّ ُوچٌیي ؿشثبلگشی دیبثت ثب اًجبم آصهبیؼ هٌذ خْى هیغش اعت

شٌاسی دیاتت تٌذی و سثة دستَ  

ؽًْذ. ثٌبثشایي تؼییي ًْع دیبثت ّاثغتَ ثَ ؽشایطی اعت کَ ثیوبسی دیبثت اًْاع هختللی داسد کَ هؼوْالً دس ٌُگبم تؾخیـ هتوبیض هی

گیشًذ، هخالً  ُبی هؾخـ دیبثت جبی ًوی دُذ. دس خیلی اص ثیوبساى ثَ سادتی دس یکی اص دعتَ ثیوبسی خْد سا دس ٌُگبم ًؾبى ثشّص هی

تـییش دعتَ  ۺكشدی کَ دچبس دیبثت ثبسداسی ؽذٍ هوکي اعت ثؼذ اص پبیبى ثبسداسی کوبکبى دچبس دیبثت ثبهی ثوبًذ ّ لزا ًْع دیبثتؼ ثَ ًْع 

ذ. ثٌبثشایي ثشای پضؽک ّ ثیوبس ثشچغت صدى ًْع دیبثت ًغجت ثَ دسک ػلت ّ عجت ایي ثیوبسی ّ دسهبى هْحش آى اُویت ثغیبس ؽ دادٍ هی

هؼشكی ؽذ ّ  ۹۱۹۱دس  NDDG کوتشی داسد. توغین ثٌذی هذین دیبثت ثَ دّ ًْع ّاثغتَ ثَ اًغْلیي ّ ؿیش ّاثغتَ ثَ اًغْلیي کَ تْعظ

غتشدٍ ثَ کبس سكت هؾکالتی دس دسهبى ثَ ّجْد آّسدٍ ثْد کَ دس هٌجش ثَ اسائَ توغین ثٌذی جذیذ دیبثت ثَ طْس گ ۱۸ّ  ۰۸ُبی  دس دَُ

ؽذ. ایي توغین ثٌذی ثب ّجْدی کَ ۹۱۱۹، عبیش اًْاع ّ دیبثت دبهلگی دس ۺتْعظ اًجوي دیبثت آهشیکب ثَ اًْاع: دیبثت ًْع یک، ًْع 

 .ٌُْص هؾکالتی داسد ّلی هْسد اعتلبدٍ اعت

 دیاتت ًوع یک

ُبی )اتْصّهبل هـلْة ّ ّاثغتَ ثَ ایکظ هـلْة(  یک اختالل ًبُوگْى ًبؽی اص جِؼ (Type 1A)دیبثت ًبؽی اص ّاکٌؼ ایوٌی، 

دسفذ اص اًْاع دیبثت اعت، هجالً ّاژٍ دیبثت ّاثغتَ ثَ ۹۸-۵ژًی اعت. ایي ًْع دسثشگیشًذٍ  ؽٌبختَ ؽذٍ ّ ُوچٌیي تْاسث چٌذژًی/کن



اكتذ. ػلت  س ایي ًْع اص دیبثت تخشیت علْلی علْلِبی ثتب دس پبًکشاط اتلبم هیاًغْلیي ّ یب دیبثت ًْجْاًی ثشای ایي ًْع سایج ثْد. د

ُبی افلی اص دعت سكتي علْل  β تخشیت علْلی ًبؽی اص ّاکٌؼ ایوٌی علْلی اعت. دس پی ایي تخشیت هبسکشُبیی دس خْى سُب ،

ثبدیِبی گبد ثبدی ػلیَ اًغْلیي، اتْآًتی ؽًْذ کَ ؽبهل آًتی هی  (GAD۵۵) كغلبتبص ثبدی تیشّصیي تی، اتْآً  IA-ۺ ّ IA-ۺβ  اعت. ایي

ُبی خبؿ ّ ایي ًْع اص دیبثت ُن هؾبُذٍ ؽذٍ اعت. ایي  ای ال اص هجتالیبى دیذٍ ؽْد. استجبطی هیبى اچ ۱۸۲-۰۵هبسکشُب هوکي اعت دس 

DRB ّ ُوچٌیي اكشاد داسای ژى HLA-DQA ّ DQB ًْع دیبثت دس اكشاد داسای ْع ایي ًْع اص دیبثت دس اكشادی کَ ؽْد. ؽی ثیؾتش هؾبُذٍ هی

ُبی خْدایوي ُوچْى ثیوبسی گشیْص، تیشّئیذیت ُبؽیوْتْ، ّ ثیوبسی آدیغْى داسًذ ثیؾتش اعت. دس پی تخشیت علْلِبی ثتب  ثیوبسی

ؼذ اص اص دعت تْاًذ هٌذ خْى سا تٌظین کٌذ. هؼوْالً ث یبثذ تب جبییکَ اًغْلیي هْجْد ًوی ُب تشؽخ اًغْلیي کبُؼ هی تْعظ لٌلْعیت

اكتذ ّ دیبثت هوکي اعت تؾخیـ دادٍ ؽْد. دس ایي هشدلَ ُبی ثتب اعت کَ ُبیپشگالیغوی اتلبم هی دسفذ اص علْل ۱۸تب  ۰۸سكتي 

ؽْد تب اص ثشّص کتْص جلْگیشی ؽْد ّ ُبیپشگالیغوی ّ ُوچٌیي هتبثْلیغن چشثی ّ پشّتئیي  اعت کَ ثیوبس ًیبصهٌذ اًغْلیي خبسجی هی

. دس دبل دبضش كبکتْس افلی ایجبد کٌٌذٍ دیبثت ًْع یک ّاکٌؼ خْدایوٌی ؽٌبختَ ؽذٍ اعت. ؽْاُذ هْی ًیض ّجْد داسًذ کَکٌتشل ؽْد

ُبی ثتبی پبًکشاط سا ثَ ػٌْاى اتیْلْژی ایي ّاکٌؼ ایوٌی هطشح کشدٍ اعت. ثَ ایي تشتیت کَ ّیشّط ثبػج ایجبد  ػلًْت ّیشّعی علْل

ُبی ثتبی هؾبثَ اعت. , دیبثت  ّس کٌٌذٍ یک ّاکٌؼ خْد ایوي ػلیَ علْل ؽْد کَ ؽؼلَ ي ّیشّط هیُبیی ػلیَ پشّتئی آًتی ثبدی

اكتذ اهب هوکي اعت دس ُش عٌی هؾبُذٍ ؽْد ًبؽی اص ایوٌی هؼوْالً دس کْدکی ّ ًْجْاًی اتلبم هی . 

ؽًْذ. ثؼضی اص ایي  ثٌذی هی ّ دس ایي گشٍّ طجوَدیبثت ایذیْپبتیک : دس هْاسدی اص دیبثت ًْع یک ػلت هؾخقی ثشای ثشّص آى یبكت ًؾذٍ 

ؽْد.  ُبی خْدایوي دس آًِب هؾبُذٍ ًوی ثیوبساى دچبس کوجْد اًغْلیي دائوی ّ هغتؼذ کتْاعیذّص ُغتٌذ ّلی ُیچ ؽْاُذی اص ّاکٌؼ

عیبیی داسد. ایي ًْع ثیؾتش اسحی تؼذاد کوی اص ثیوبساى دیبثت ًْع یک ایذیْپبتیک ُغتٌذ ّ ایي ّضؼیت ؽیْع ثیؾتش دس ًژاد آكشیوبیی ّ آ

تْاًذ گزسا ّ ساجؼَ ثبؽذ ای ًیغت. ًیبص ثَ اًغْلیي خبسجی دس ایي ثیوبساى پبیذاس ًیغت ّ هی ال اعت ّ ّاثغتَ ثَ اچ . 

 دیاتت ًوع دو

ؽْد. ایي ثیوبساى  ؽْد، ثذى ًغجت ثَ ػولکشد اًغْلیي دچبس هوبّهت هی اص ثیوبساى دیبثتی سا ؽبهل هی ۱۵۲-۱۸دس دیبثت ًْع دّ کَ 

کٌذ ّ دتی هوکي  دذاهل دس اثتذای ثیوبسی ًوـ اًغْلیي ًغجی )ّ ًَ هطلن( داسًذ. ثَ ایي هؼٌی کَ ثذى كشد هجتال اًغْلیي تْلیذ هی

ای كشد ًغجت ثَ اًغْلیي هوبّم ؽذٍ ّ دس  ُبی یبختَ دس خْى اص هوذاس هؼوْل آى ًیض ثیؾتش ثبؽذ اهب گیشًذٍاعت ؿلظت اًغْلیي 

گزاسًذ اًغْلیي ّاسد علْلِب ؽذٍ ّ اػوبل طجیؼی خْد سا اًجبم دُذ. ایي ثیوبساى ثشای صًذٍ هبًذى ًیبص ثَ دسهبى دائن ثب  دویوت ًوی

ُبی جضئی ثشّص ایي ّضؼیت ؽٌبختَ ًؾذٍ اعت ّلی  شای ایي ّضؼیت ّجْد داسد، هکبًیضماًغْلیي خبسجی ًذاسًذ. ػلل هتؼذدی ث

 .هؾخـ اعت کَ تخشیت اتْایویْى ًوؾی دس ثشّص ایي ثیوبسی ًذاسد

س کٌذ. دسفذ ؽیْع ایي ثیوبسی د ؽْد ّ چبهی خْد دسجبتی اص هوبّهت ثَ اًغْلیي ایجبد هی دیبثت ًْع دّم دس اكشاد چبم ثیؾتش دیذٍ هی

ؽْد ثلکَ دس پی یک اعتشط ُوچْى ثشّص یک  خْد ایجبد هی صًبى ثیؼ اص هشداى اعت. دس ایي ًْع اص دیبثت کتْاعیذّص ثَ ًذست خْدثَ

هبًذ چشا کَ ُبیپشگالیغوی )اكضایؼ هٌذ  ُب تؾخیـ دادٍ ًؾذٍ ثبهی هی ؽْد. ایي ًْع اص دیبثت هؼوْالً عبل ثیوبسی یب ػلًْت ایجبد هی

ؽْد ّ دس اّایل دس دذی ًیغت کَ ػالئن کالعیک دیبثت سا ًؾبى دُذ. ثب ایي دبل ایي ثیوبساى دس هؼشك ػْاسك  ایجبد هی خْى( ثَ تذسیج

هبکشّّعکْالس ّ هیکشّّعکْالس دیبثت ُغتٌذ. هوبّهت ثَ اًغْلیي هوکي اعت ثب کبُؼ ّصى ّ دسهبى داسّیی کوتش ؽْد ّلی ثَ ًذست ثَ

گشدد دذ طجیؼی ثبص هی . 

کَ اخیشاً اكضایؼ ؽیْع ایي ًْع دس کْدکبى ّ ًْجْاًبى ّ عٌیي پبییي دیذٍ ؽذٍ ّلی دس ثیؾتش هْاسد سیغک ثشّص ایي ًْع ثب اكضایؼ ثب ایٌ

 عي، چبهی ّ ًجْد کوجْد كؼبلیت ثذًی ثیؾتش ؽذٍ ّ ثیؾتش دس صًبى ثب عبثوَ هجلی دیبثت ثبسداسی ّ اكشاد داسای كؾبس خْى ثبال یب اختالل

ؽْد. ًْع دّ صهیٌَ ژًتیکی هْیتشی ًغجت ثَ ًْع یک داسد، ثب ایي دبل ژًتیک دیبثت ًْع دّ پیچیذٍ اعت ّ ٌُْص ثَ یذٍ هیچشثی خْى د

 .خْثی تؼشیق ًؾذٍ اعت

 دیاتت تارداری



اعت کَؽْد. هؾخـ ؽذٍ  جوؼیت ثشعذ دیبثت ثبسداسی خْاًذٍ هی ۹۸۲-۵ُش ًْع اكضایؼ گلْکض خْى دس طی ثبسداسی کَ ثَ دذ ثبال 

تْاًذ یکی اص ػْاهل ایجبد کٌٌذٍ دیبثت ثبؽذ. ایي احش ثب اكضایؼ هوبّهت ثذى ثَ اًغْلیي ّ اكضایؼ اًغْلیي ثشای ججشاى  ثبسداسی خْد هی

تْاًذ دتی ًْاهـ خلیق تشؽخ اًغْلیي سا آؽکبس کٌذ، ایي هٌجش ثَ ایجبد ػذم تذول ثَ گلْکض ّ  ؽْد. دبهلگی هی ایي هؾکل ایجبد هی

ُبی ؿشثبلگشی دس طی ثبسداسی  کَ اص هجل دچبس اختالل خلیق هٌذ خْى ُغتٌذ ثب آصهبیؼ ؽْد. اص طشكی ثؼضی اص اكشاد ت ثبسداسی هیدیبث

کٌذ ّ ُوچٌیي یکی اص ػْاهل خطش ثشای ًتبیج ثذ  ُب سا دسگیش هی اص ثبسداسی ۰۲-ۻؽًْذ. دیبثت ثبسداسی  ثٌذی هی تذت ایي گشٍّ طجوَ

-۸ۺاص ایي صًبى طی  ۵۸۲اًذ کَ  ؽْد. تذویوبت ًؾبى دادٍ ۺتْاًذ ثبػج ایجبد دیبثت ًْع  یي ایي ّضؼیت هغتوالً هیثبسداسی اعت. ُوچٌ

ُبی اخیش اكضایؼ هیضاى اثتال ثَ دیبثت ثبسداسی هؾبُذٍ ؽذٍ اعت عبل ثؼذ دچبس دیبثت خْاٌُذ ؽذ. دس عبل ۸ۻ . 

بهی دس جْاًبى، ثِجْد ثوبی کْدکبى هًْخی کَ ّصى اًذ. ؽبهل ؽیْع ثبالی چ كبکتْسُبی ایجبد کٌٌذٍ هتؼذدی ثشای ایي اكضایؼ هطشح ؽذٍ

تْلذؽبى دس دّ اًتِبی طیق ّصى طجیؼی تْلذ اعت. دس ثضسگغبلی ایي کْدکبى دچبس اختالل دس ػولکشد اًغْلیي ّ یب تْاًبیی تشؽخ 

ش ثَ ػْاسك جذی ّ گغتشدٍ ثشای هبدس تْاًذ هٌج تْاًذ آًِب سا هغتؼذ اثتال ثَ دیبثت ثبسداسی کٌذ. دیبثت ثبسداسی هی اًغْلیي ُغتٌذ کَ هی

گشهی تذول گلْکض  ۹۵تْاى ثب تؾخیـ ّ دسهبى هٌبعت کبُؼ داد، صًبى داسای سیغک ثبالی اثتال ثب آصهْى  ّ ًْصاد ؽْد. ایي ػْاسك سا هی

ؽْد. دسهبى دیبثت ثبسداسی  ُلتگی ثبسداسی اًجبم هی ۰ۺتب  ۲ۺؽًْذ ّ آصهبیؼ هجذدی ًیض دس  دس اّلیي ّیضیت ثؼذ اص ثبسداسی آصهبیؼ هی

ؽْد. ایي صًبى پظ اص  دس اثتذا ثب سژین ؿزایی ّ كؼبلیت ثذًی اعت ّ دس فْست ػذم پبعخ ثشای کٌتشل هٌذ اص دسهبى ثب اًغْلیي اعتلبدٍ هی

گیشًذ اتوبم ثبسداسی ُن ثَ طْس هٌظن هْسد آصهبیؼ هشاس هی . 

 اًواع دیگز دیاتت

ُای تتا ًواقص ژًتیکی سلول  

ؽًْذ ّ ثب اختالل  دٌُذ کَ تْعظ یک جِؼ ژًتیکی ایجبد هی ُب سا تؾکیل هی ژًی دیبثت گشٍّ ًبُوگًْی )ُتشّژى( اص دیبثتی ْاع تکاً

ُب اعت، ثب ایي دبل تؾخیـ  اص توبم اًْاع دیبثت ًبؽی اص ایي جِؼ ۵۲ؽْد کَ  ؽًْذ. تخویي صدٍ هی تشؽخ اًغْلیي هؾخـ هی

 ۵ۺپشّگٌْص ّ سیغک دس اكشاد خبًْادٍ داسد. ؽبیؼتشیي ًْع هؼوْالً ثب ثشّص اكضایؼ هٌذ دس عٌیي پبییي )صیش دهین اُویت صیبدی دس دسهبى، 

ؽْد کَ دیبثت ثبسص ؽذٍ دس ثلْؽ جْاًبى عبل( هؾخـ هی  (MODY)[ ؽًْذ. تْاسث ایي ًْع اتْصّهبل هـلْة اعت،  ًبهیذٍ هی[ ۵پبًْیظ 

دس كبکتْس سًّْیغی  ۺ۹هْاسد( سّی کشّهْصم  ۹۸۲-۵۸ثیوبسی ؽٌبختَ ؽذٍ کَ ؽبیؼتشیي آى )اختالالت دس ؽؼ هذل ژًی تبکٌْى ثشای ایي 

۹اعت. ؽکل دّم هشثْط ثَ جِؼ ژى گلْکْکیٌبص سّی کشّهْصّم  HNF-۹α ُپبتیک، هؼشّف ثَ جِؼ p  اعت کَ هٌجش ثَ تْلیذ هْلکْل

ؽْد. ثَ ػلت ایي جِؼ هوبدیش ثبالتشی اص  شؽخ اًغْلیي اعت هیكغلبت ّ تذشیک ت-۵-هؼیْة گلْکْکیٌبص کَ ػبهل تجذیل گلْکض ثَ گلْگض

، HNF-۲α گلْکض الصم اعت تب هٌجش ثَ تشؽخ اًغْلیي دذ طجیؼی ؽْد. كشم ًبدستش جِؼ دس عبیش كبکتْسُبی سًّْیغی ژًی اعت ؽبهل

HNF-۹β ،IPF-۹ ّ NeuroD۹ ثشّص دیبثت پبییي اعت ّ ػالین ؿیش ُبی ژًتیکی ثشای ایي ًْع هؼوْالً دس هْاسدی کَ عي  اعت. آصهبیؼ

ؽْد ؽْد ّ یب عبثوَ خبًْادگی هْی اص ایي ًْع ّجْد داسد تْفیَ هی هؼوْل ثغتَ ثَ دیبثت ًْع یک ّ دّ هؾبُذٍ هی . 



سعذ ایي اختالل ای هیتْکٌذسیِب کَ ثَ طْس اًذقبسی اص هبدس ثَ اسث هی اى ای سّی دی ُبی ًوطَ جِؼ  MIDDM ؽْد ّ ثب ثشّص  ًبهیذٍ هی

دس ۻ۲ۺۻدیبثت ّ ًبؽٌْایی هشتجظ اعت. ؽبیؼتشیي كشم جِؼ هْهؼیت   tRNA ژى لْعیي اعت. ضبیؼَ هؾبثِی دس عٌذسم هالط 

(MELAS) دبل دیبثت ثخؾی اص ایي عٌذسم ًیغتؽْد، ثب ایي  دیذٍ هی . 

اًذ. یک فلت ثَ ُبی کوی هؾبُذٍ ؽذٍ ؽًْذ ُن دس خبًْادٍ اختالالت ژًتیکی کَ هٌجش ثَ ًبتْاًی تجذیل پشّاًغْلیي ثَ اًغْلیي هی

سعذ. اختالل هٌذ ثَ ّجْد آهذٍ دس ایي دبلت خلیق اعت فْست اتْصّهبل ؿبلت ثَ اسث هی . 

ُضاس تْلذ ۸۸ۺکٌذ ّ یکی اص ُش  هبُگی ثشّص پیذا هی ۵دُذ کَ تب  تؾکیل هی ُب سا دیبثت ؽیشیي ًْصادی گشٍّ ًبُوگْى دیگشی اص دیبثتی

ُبی ثتب ّ عبخت اًغْلیي سا هختل  ُبی هتؼذد کَ كشایٌذ اسگبًْژًض پبًکشاط، ایجبد علْل کٌذ. ایي اختالل ثب جِؼ صًذٍ سا دسگیش هی

ؽْد. ایي ًْصاداى ثشای عي ثبسداسی کْچک ُغتٌذ ّ چشثی صیشپْعتی تذلیل یبكتَ داسًذ د هیکٌٌذ ایجب هی . 

 اختالل ژًتیکی عولکزد اًسولیي

تْاًذ اص  ُب هی اختالالت ژًتیکی ػولکشد اًغْلیي ؽبهل هْاسد ًبهؼوْلی اص دیبثت ُغتٌذ. اختالل هتبثْلیک ًبؽی اص ایي جِؼ

یغوی خلیق تب دیبثت ؽذیذ سا ؽبهل ؽْد. ثؼضی اص اكشاد دچبس ایي ًْاهـ هوکي اعت آکبًتْص ًیگشًظ ُبیپشاًغْلیٌْهب ّ ُبیپشگال

ؽذٍ کیغتی داؽتَ ثبؽٌذ. دس گزؽتَ ایي  ُبی ثضسگ داؽتَ ثبؽٌذ. صًبى هوکي اعت فلبت ثذًی هشداًَ سا ًؾبى دٌُذ ّ تخوذاى

ُبیی دس  هٌذلِبل دّ عٌذسم دس کْدکبى ُغتٌذ کَ جِؼ ساثغْى ؽذ. لپشچبًیغن ّ عٌذسم یک ًْع هوبّهت ثَ اًغْلیي ؽوشدٍ هی

ُبی اًغْلیي ّ دس ًتیجَ هوبّهت ؽذیذ ثَ اًغْلیي داسًذ گیشًذٍ . 

ریش ُای پاًکزاص تزوى تیواری  

سیض پبًکشاط اعت ّ لزا  شیت کل ؿذد دسّىدیبثت یکی اص ػْاسك دیشسط پبًکشاتیت هضهي اعت. توبّتی کَ دس ایي ًْع دیبثت ّجْد داسد تخ

یبثذ، دس ًتیجَ دس ایي ثیوبساى دیبثتی ادتوبل ثشّص ُبیپْگالیغوی )اكت هٌذ خْى( دس پی دسهبى ثیؾتش  تشؽخ گلْکبگْى ُن کبُؼ هی



ثشداؽتي پبًکشاط ُّب، جشادی  تْاًذ ػبسضَ ُش ًْع فذهَ ّاسد ؽذٍ ثَ پبًکشاط ؽبهل ػلًْت ؽْد. ؿیش اص پبًکشاتیت دیبثت هی هی

 .عشطبى پبًکشاط ًیض ثبؽذ

ریش اختالالت غذد دروى  

تْاًذ هٌجش ثَ دیبثت ؽْد. هؼوْالً ایي  تْاًٌذ هوبثلَ کٌٌذ کَ تشؽخ ثیؼ اص دذ ُش یک اص آًِب هی چٌذیي ُْسهْى ثب ػولکشد اًغْلیي هی

تؼذ دیبثت ثبؽٌذ. اكضایؼ ُْسهْى سؽذ ّ کْستیضّل اص ؽْد کَ اص هجل ثَ ػلت ًْاهـ تشؽخ اًغْلیي هغ ّضؼیت دس اكشادی دیذٍ هی

ُب سا ثَ دیبثت ًبؽی ایي  ػشّهی دس ایي ثیوبسی اختالالت ؽبیغ ُْسهًْی هٌجش ثَ دیبثت ُغتٌذ کَ اكضایؼ ػْاسك ّ هشگ ّ هیش هلجی

ْد داسد ّ دس کْؽیٌگ ؽیْع دیبثت ثَاص ثیوبساى آگشّهگبلی دیبثت ّج ۵۵۲-۹۵اًذ. تخویي صدٍ ؽذٍ کَ دس  اختالالت ُْسهًْی ًغجت دادٍ

سعذ هی ۵۸۲-۸ۺ . 

 دیاتت در اثز داروُا یا هواد شیویایی

ُبی ثتب دس هْاسدی ًبدسی دس پی هقشف ّاکْس )ًْػی عن ضذ هْػ( ّ یب پٌتبهیذیي ّسیذی هوکي اعت اتلبم  ًبپزیش علْل تخشیت ثشگؾت

تل کٌٌذ. ثَ ػٌْاى هخبل ًیکْتیٌیک اعیذ ّ گلْکْکْستیکْئیذُب اص ایي دعتَتْاًٌذ ػولکشد اًغْلیي سا هخ ثیلتذ. ثشخی داسُّب ُن هی

اًذ.  ُبی ضذ جضایش پبًکشاط ّ یب ًوـ ؽذیذ اًغْلیي ؽذٍ ثبدی گیشًذ ُن دس هْاسدی دچبس آًتی آللب هی-ُغتٌذ. ثیوبساًی کَ ایٌتشكشّى

ص دیبثت استجبط داسًذ، ؽبهل داسُّبی ضذكؾبس خْى تیبصیذی، خطش ُن ثب اكضایؼ سیغک ثشّ ثشخی اص داسُّبی پش کبسثشد ّ ًغجتبً ثی

دُذ کَ ایي اكضایؼ سیغک ثغیبس اًذک اعت ّ دس دبل دبضش ایي اكضایؼ  ُب هطبلؼبت ًؾبى هی اعتبتیٌِب ّ ثتبثالکشُب. دس هْسد اعتبتیي

ُب ًیغت سیغک تْجیَ کٌٌذٍ هطغ یب کبُؼ هقشف اعتبتیي . 

 اًواع ًادر

ُبی عشخک ّ عبیتْهگبلّْیشّط هبدسصادی ُب ُوچْى ػلًْت ُب: ثشخی ػلًْت ػلًْت . 

ُبی ضذ گیشًذٍ اًغْلیي ثبدی هي، آًتی اًْاع ًبؽی اص ایوٌی ًبدس: عٌذسم اعتیق  

ُبی ژًتیکی کَ ثب اكضایؼ سیغک دیبثت ُوشاٍ ُغتٌذ: عٌذسم داّى، عٌذسم کالیٌللتش، عٌذسم تشًش، عٌذسم ّللشام،  عبیش عٌذسم

ْتًْیک، پْسكیشیب، عٌذسم پشادس ّیلیثیذل، دیغتشّكی هی-هْى-آتبکغی كشدسیک، ثیوبسی ُبًتیٌگتْى، عٌذسم الّسًظ  

ُا عالئن و ًشاًَ  

دس هشادل اثتذایی هوکي اعت دیبثت ثذّى ػالهت ثبؽذ. ثغیبسی اص ثیوبساى ثَ طْس اتلبهی دس یک آصهبیؼ یب دس دیي ؿشثبلگشی ؽٌبعبیی 

پشخْسی، کبُؼ ّصى ثب ّجْد اؽتِبی صیبد، ؽًْذ. پشادساسی، پشًْؽی،  ؽًْذ. ثب ثبالتش سكتي هٌذ خْى، ػالئن دیبثت آؽکبستش هی هی

اًذ ّ دتی  خغتگی ّ تبسی دیذ اص ػالین اّلیَ ؽبیغ دیبثت اعت. ثغیبسی اص ثیوبساى دس ٌُگبم تؾخیـ ثیوبسی چٌذیي عبل دیبثت داؽتَ

د هؼوْالً هجالً عبلن ثْدٍ ّ چبم ؽًْذ، ایي اكشا اًذ. دس کْدکبى دچبس دیبثت ًْع یک ػالین هؼوْالً ًبگِبًی ثبسص هی دچبس ػْاسك دیبثت ؽذٍ

تْاًذ ثَ ػٌْاى ػالهت ؽشّع کٌٌذٍ ثیوبسی ُن  ؽًْذ. ػبسضَ کتْاعیذّص هی تش ثبسص هی اًذ. دس ثضسگغبالى ایي ػالین هؼوْالً تذسیجی ًجْدٍ

ق ُغتٌذ ّ ثَ طْس تذسیجی ثذتش ُب ثذّى ػالهت اعت. ػالین هؼوْالً خلی دس دیبثت ًْع یک ثبسص ؽْد. دس دیبثت ًْع دّ هؼوْالً كشد تب عبل

ؽًْذ. دس ًِبیت كشد دچبس خغتگی هلشط ّ تبسی دیذ ؽذٍ ّ هوکي اعت دچبس دُیذساتبعیْى ؽْد. دس ایي ثیوبساى ػبسضَ کتْاعیذّص  هی

كشد دچبس ػبسضَ تْاًیذ ثَ هوبدیش ثغیبس ثبالیی اكضایؼ یبثذ ّ ؽْد. ثب ایي دبل هٌذ خْى هی ثَ ػلت تْلیذ اًغْلیي اًذک کوتش دیذٍ هی

 .ؽْک ُبیپشاّعوْالس ؽْد

 عوارض

 حاد

تْاًذ  ؽْد. کتْاعیذّص دیبثتی هی کتْاعیذّص دیبثتی: ایي ػبسضَ ثب عَ هؾخقَ ثیْؽیویبیی کتْص، اعیذّص ّ ُبیپشگلیغوی هتوبیض هی

ُبیی کَ هیضاى اًغْلیي  یبثت دس هْهؼیتثَ ػٌْاى ػالهت اّلیَ دس دیبثت ًْع یک ثبسص ؽْد ّلی هؼوْالً دس ثیوبساى تؾخیـ دادٍ ؽذٍ د

ُبی اعتشط  ؽْد، ُوچْى كشاهْػ کشدى دّص اًغْلیي ّ یب اكضایؼ ًبکبكی دّص اًغْلیي دس ّضؼیت خْى کوتش اص ًیبص ثذى اعت ایجبد هی



تبعیْى ّ دسد ؽکن ّ ُوچْى ثیوبسی ّ جشادی. کتْاعیذّص دیبثتی ثب ػالین تٌلظ کبعوبل، ًلظ ثب ثْی کتْى، تِْع ّ اعتلشاؽ، دُیذسا

دُذ. دسهبى ایي ّضؼیت دسهبًی تخققی اعت کَ هؼوْالً ًیبص ثَ ثغتشی اّسژاًظ دس ثخؼ  یب کبُؼ عطخ ُْؽیبسی خْد سا ًؾبى هی

ُبی ّیژٍ داسد. سکي افلی دسهبى ُیذساتبعیْى ّ کٌتشل هٌذ ّ اعیذّص اعت هشاهجت . 

ؽذ: هؾخقَ افلی ایي ػبسضَ عٌذسم ُبیپشاعوْالس ُیپشگلیغویک کَ هجالً ؽْک یب کْهبی ُبیپشاّعوْالس ًبهیذٍ هی

ُب ّ ُبیی ثب کتْاعیذّص دیبثتی داسد ثب ایي تلبّت کَ ّجْد اًغْلیي هبًغ اص ایجبد کتْى ُبیپشاّعوْالسیتی خْى اعت. ایي ّضؼیت ؽجبُت

بؽذ. ایي لیتش ث گشم دس دعی هیلی ۹۸۸۸تْاًذ ثغیبس ؽذیذ ّ گبٍ ثبالی  ؽْد. دس ایي ّضؼیت ُبیپشگالیغوی هی اعیذّص ؽذیذ هی

ؽْد، ّ هؼوْالً ثب ّجْد هوبدیش ثبالی هٌذ ّ ًجْد کتْص هبثل تْجَ دس دضْس عبیش ػالین  ّضؼیت هؼوْالً دس ثیوبساى دیبثت ًْع دّ دیذٍ هی

ؽْد. دس ایي ثیوبساى دُیذساتبعیْى ؽذیذتش اعت ّ هتٌبعت ثب اكضایؼ اّعوْالسیتَ پالعوب عطخ ُْؽیبسی  ثبلیٌی تؾخیـ دادٍ هی

ؽْد کَ ثب تقذیخ  کٌذ. دس ایي ػبسضَ ػالین ػقجی ؽبهل تؾٌج ّ ّضؼیتی ؽجیَ عکتَ هـضی هؾبُذٍ هی پیذا هیکبُؼ 

یبثذ. دسهبى ایي ّضؼیت هشگجبس ثبیذ تِبجوی ثبؽذ ّ ؽبهل تجْیض هبیؼبت ّ اًغْلیي اعت اّعوْالسیتی ثِجْد هی . 

هیلی هْل دس لیتش( کَ دس ّاهغ ػبسضَ ًبؽی اص داسُّبی  ۻ۳ۻبدیش طجیؼی )ُیپْگلیغوی یب اكت گلْکض خْى: اكت هٌذ ثَ هوبدیش کوتش اص هو

ُبیی ُوچْى ّسصػ صیبدٍ اص دذ، کوجْد دسیبكت  تْاًذ دس پی اكضایؼ هقشف گلْکض دس هْهؼیت کبُؼ دٌُذٍ هٌذ خْى اعت. ایي ػبسضَ هی

ّ ثَ کوب یب تؾٌج هٌجش ؽْد. ّجْد ادتوبل ثشّص ایي تْاًذ ؽذیذ ثبؽذ  ؿزایی ّ یب هقشف هؾشّثبت الکلی ایجبد ؽْد، ایي ّضؼیت هی

کٌذ. ُوچٌیي ثشّص آى ثبػج ایجبد تشط دس ثیوبس ًغجت ثَ تکشاس  ػبسضَ پبییي آّسدى اًتظبسات دسهبًی ثشای کٌتشل گلْکض خْى سا الضاهی هی

ػبسضَ پیؾگیشی ؽْد. دس فْست ثشّص دسهبى  ؽْد کَ اص ایي ؽْد. لزا دس دسهبى دیبثت تْجَ جذی هی تْجِی ثَ کٌتشل هٌذ هی ػبسضَ ّ ثی

تْاًذ ثب هقشف خْساکی یب تضسیوی هٌذ ّ اًجبم اهذاهبت تؾخیقی ّ تؼییي هٌذ خْى فْست گیشد ثغتَ ثَ ؽذت ػالین هی . 

 هشهي

شود عوارض دیاتت تطور عوذٍ تَ دو دستَ تقسین هی : 

 عوارض هیکزوواسکوالر

ُبی گلْهشّل ّ دكغ آلجْهیي( ّ ًْسّپبتی )کبُؼ یب اصدعت دادى دظ دسد( اعت ؽبهل ستیٌْپبتی )ًبثیٌبیی(، ًلشّپبتی )آعیت . 

دیبثتی دس طْل ػوش  ُب اعت. دذّد ًیوی اص ثیوبساى ُبی ؽبیغ دس دیبثتی ُبی کلیَ اص یبكتَ ُبی کلیَ: ثیوبسی ًلشّپبتی دیبثتی ّ ثیوبسی

تْاًذ هٌجش ثب کبُؼ طْل ّ کیلیت ػوش ؽْد.  دٌُذ. ثیوبسی کلیَ ػبسضَ جذی اعت کَ هی خْد ػالین فذهَ کلیْی سا ًؾبى هی

ًلشّپبتی دیبثتی ؽبیؼتشیي ػبسضَ کلیْی دیبثت اعت. ًلشّپبتی دیبثتی ثَ اكضایؼ پیؾشًّذٍ دكغ پشّتئیي اص ادساس )پشّتئیٌْسی( گلتَ

ؽْد. ػْاهل خطش ًلشّپبتی  د کَ دس ثیوبساى هضهي دیبثتی دیذٍ ؽذٍ ّ هٌجش ثَ کبُؼ ػولکشد کلیَ ّ دس ًِبیت ًبسعبیی کلیَ هیؽْ هی

دیبثتی ػجبست اعت اص: طْل هذت اثتال ثَ دیبثت، کٌتشل هٌذ ضؼیق، كؾبس خْى ثبال، جٌغیت هزکش، چبهی ّ هقشف عیگبس. ًلشّپبتی 

گشی، تؾخیـ ّ تؼییي پشّگٌْص ثیوبسی کبسثشد داسد. دس اثتذا ثیوبساى دیبثتی دكغ طجیؼی آلجْهیي داسًذ. دس هشادل هشادلی داسد کَ ثشای ؿشثبل



یبثذ تب دس  ؽْد. هیضاى دكغ ثَ تذسیج اكضایؼ هی اّلیَ ثشّص ًلشّپبتی دكغ پشّتئیي آلجْهیي دس هوبدیش اًذک )هیکشّآلجْهیٌْسی( اص ادساس ایجبد هی

اًجبهذ. دس اّاخش  بتی ثَ دكغ ّاضخ پشّتئیي اص ادساس هٌجش ؽْد. ػجْس اص ُش یک اص ایي هشادل دذّد پٌج عبل ثَ طْل هیطی پیؾشكت ًلشّپ

ؽْد یبثذ ّ لزا ًبسعبیی کلیَ دس هشادل آخش ثیوبسی آؽکبس هی ایي سًّذ عشػت اكت ػولکشد کلیَ اكضایؼ هی . 

ُبی کلیَ ُوچْى ًلشّپبتی ًبؽی اص كؾبس خْى ّ ًلشّپبتی ایغکویک سا  بیش ثیوبسیػالٍّ ثش ًلشّپبتی دیبثتی، ایي ثیوبساى هوکي اعت ع

اًذ کَ دس ًیوی اص  اكتٌذ. ثؼضی هطبلؼبت هطشح کشدٍ ُب ثَ طْس هغتول یب ُوضهبى ثب ًلشّپبتی دیبثتی اتلبم هی دچبس ؽًْذ. ایي ثیوبسی

ُبی ػولکشد کلیَ ػالٍّ ثش آلجْهیي  یي هغبلَ اُویت تْجَ ثَ عبیش اسصیبثیثیوبساى دیبثتی دچبس ًبسعبیی کلیْی آلجْهیٌْسی ّجْد ًذاسد. ا

کٌذ ادساس سا هطشح هی . 

تْاًذ ثبػج ًبثیٌبیی ؽْد، ستیٌْپبتی دیبثتی ؽبیؼتشیي ػلت هْاسد جذیذ ًبثیٌبیی دس اكشاد هغي ستیٌْپبتی  ستیٌْپبتی دیبثتی: دیبثت هی

دیگشی ؽبهل اكتبدى، ؽکغتگی اعتخْاى ساى ّ اكضایؼ چِبس ثشاثش هشگ ّ هیش ُوشاٍ دیبثتی اعت. کبُؼ ثیٌبیی ُوچٌیي ثب ػْاسك 

تجوغ -ۺادم هبکْال )ًؾت ػشّهی هٌتؾش ّ یب هْضؼی دس هبکْال( -۹ؽْد:  اعت. ثَ طْس کلی ستیٌْپبتی دیبثتی ثَ عَ ؽکل دیذٍ هی

ُبی ػشّهی )ستیٌْپبتی دیبثتی ؿیش  هبللْسهبعیْى ُبی داخل ؽجکیَ، خویذگی ػشّهی، پیؾشًّذٍ ػشّهی )هیکشّآًْسیغن، خًْشیضی

اًغذاد ؽشیبًی ؽجکیَ دس هشادل آخش-ۻپشّلیلشاتیْ( ّ  . 

ای اص اختالالت چٌذگبًَ اػقبة ؽًْذ کَ اًْاع اػقبة هختلق دغی ّ ًْسّپبتی دیبثتی: ثیوبساى دیبثتی هوکي اعت دچبس طیق گغتشدٍ

ؽْد. اكشاد  ُب هؾبُذٍ هی دسفذ اص دیبثتی ۵۸تب  ۲۸عبل اص ثشّص ثیوبسی دس  ۹۸وْالً طی تْاًذ دسگیش کٌذ. ایي ػبسضَ هؼ دشکتی سا هی

هجتال ؽذٍ ثَ دیبثت ًْع یک تب پٌج عبل پظ اص ثشّص ثیوبسی هوکي اعت دچبس ًْسّپبتی ًؾًْذ اهب دس دیبثت ًْع دّ هوکي اعت ایي 

دٌُذ ػجبستٌذ اص: اكضایؼ  ُب اكضایؼ هی یغک ثشّص ًْسّپبتی سا دس دیبثتیػْاسك اص ُوبى اثتذا ّجْد داؽتَ ثبؽٌذ. كبکتْسُبی خطشی کَ س

گلیغیشیذ خْى، ؽبخـ تْدٍ ثذًی ثبال، هقشف عیگبس ّ كؾبس خْى ثبال. صخن پبی دیبثتی تب دذّد صیبدی  هیضاى هٌذ خْى، اكضایؼ تشی

تْاًذ هٌجش ثَ هطغ ػضْ ؽْد. اص هؾکالت دیگش  یّاثغتَ ثَ ًوـ دغی ًبؽی اص ًْسّپبتی دیبثتی اعت کَ خْد ػبسضَ جذی اعت ّ ه

تْاًذ هؾکالت ثغیبسی ثشای ثیوبس ّ دس ًْسّپبتی دیبثتی دسدُبی ًْسّپبتیک اعت کَ ًبؽی اص اختالل دس اػقبة عوپبتیک اعت ّ هی

ُبی آى داسد دسهبًگش ایجبد کٌذ. تؾخیـ صّدسط ًْسّپبتی اُویت صیبدی دس پیؾگیشی اص ػبسضَ . 

 عوارض هاکزووسکوالر

ًذ. ایي ؽبهل عکتَ هـضی، ثیوبسی ثش ُبی هلجی ػشّهی آتشّاعکلشّصی سًج هی ثیوبساى دیبثتی اص اكضایؼ هبثل تْجَ سیغک اثتال ثَ ثیوبسی

ُب دس ُش دّ ًْع افلی دیبثت ّ دتی دس عٌیي پبییي اكضایؼ یبكتَ ُبی ػشّم هذیطی اعت. سیغک ایي ثیوبسی ػشّم کشًّش ّ ثیوبسی

 .اعت. هؾخـ ؽذٍ اعت کَ دس اكشاد دیبثتی جْاى سیغک ثشّص عکتَ صّدسط ثیؾتش اص اكشاد عبلن اعت

ُبی  ُب دس احش ثیوبسی دسفذ اص دیبثتی ۰۸تب  ۵۵ُبی هلجی اعت.  ت افلی هشگ ّ هیش دس ثیوبساى دیبثتی ثیوبسیثیوبسی ػشّم کشًّش: ػل

ؽْد. ثیوبساى  ُبی هلجی ُغتٌذ ّ ایي هؾکالت دس عٌیي پبییٌتشی ایجبد هی هیشًذ. ثیوبساى دیبثتی دس سیغک ثبالتشی اص ثیوبسی هلجی هی

ُبی هلجی دس ایي ثیوبساى ثذّى ػالین ؽٌبختَ ثَ ایغکوی هلجی عبکت داسًذ ّ یک عْم اص عکتَدیبثتی ُوچٌیي سیغک ثبالتش اثتال 

اكتذ ؽذٍ عکتَ اتلبم هی . 

عکتَ هـضی: دیبثت یکی اص سیغک كبکتْسُبی هبثل تـییش هِن دس اّلیي عکتَ ایغکوی هـضی اعت. دیبثت سیغک عکتَ هـضی سا دس 

دُذ. ػْاسك  دُذ. دیبثت ُوچٌیي سیغک ثشّص هجذد عکتَ هـضی سا دّ ثشاثش اكضایؼ هی اكضایؼ هی ثشاثش ۵-ۺثشاثش ّ دس صًبى  ۻ-ۺهشداى 

هبًذٍ، ّ هشگ ّ ُب ّ ًْاهـ ػقجی ثبهی ُبی ثیوبسعتبًی، هؼلْلیت ُب ثذتش اص عبیش اكشاد اعت کَ ایي ؽبهل ُضیٌَ عکتَ هـضی دس دیبثتی

ؽْد هیش دس ثلٌذهذت هی . 

شیكبکتْسُب ّ ؿشثبلگ سیغک  



 دیاتت ًوع یک

تْاى ثب ثشسعی عبثوَ خبًْادگی ایي ثیوبسی ّ تْجَ ثَ عي ثشّص ّ جٌغیت اػضب دسگیش خبًْادٍ تخویي صد.  سیغک ثشّص دیبثت یک سا هی

ُبی دیگشی ُن ثشای پیؼ ثیٌی ثشّص دیبثت ًْع یک اسائَ ؽذٍ اعت ّلی اص آًجب کَ ٌُْص ساُی ثشای پیؾگیشی یب هتْهق  ُوچٌیي ساٍ

ُبی هختللی کَ ثشای تؾخیـ صّدسط دیبثت ًْع یک ّجْد داسد اسصػ صیبدی ًذاسًذ ْد ًذاسد اعتشاتژیکشدى سًّذ ثیوبسی ّج . 

 دیاتت ًوع دو

تْاًذ ایي  ُبی عبدٍ هٌذ هی ُبی دسهبًی اعت. اعتلبدٍ اص آصهبیؼ دیبثت ًْع دّ تؾخیـ دادٍ ًؾذٍ یکی اص هؾکالت سایج دس عیغتن

سك هبثل پیؾگیشی دیبثت ُغتٌذ تؾخیـ دُذ. آصهْى ؿشثبلگشی هْسد اعتلبدٍ ثشای تؾخیـ اكشاد سا کَ دس هؼشك دچبس ؽذى ثَ ػْا

دس دذ ًضدیک ثَ دیبثت ثبؽذ اًجبم  A1C اعت. دس فْستی کَ هیضاى هٌذ ًبؽتب ّ یب A1C دیبثت آصهْى هٌذ ًبؽتبی خْى ّ ُوْگلْثیي

ُب هٌذ ثبالیی داؽتَ ثبؽٌذ ّلی ٌُْص ثَ هیضاى تؾخیقی  آصهبیؼ ؽْد. اكشادی کَ دس پی ایي گشهی ًیض تْفیَ هی ۹۵آصهبیؼ تذول هٌذ 

ؽًْذ. هؾخـ ؽذٍ کَ ایي اكشاد ُن دس هؼشك ػْاسك هبکشّّعکْالس  دیبثت ًشعیذٍ ثبؽٌذ ثَ ػٌْاى اختالل تذول گلْکض طجوَ ثٌذی هی

 .دیبثت ثَ خقْؿ دس صهیٌَ عٌذسم هتبثْلیک هشاس داسًذ

فاکتورُای دیاتت ًوع دو ریسک  

عبل ۲۸عي ثبالی   

ۺكبهیل دسجَ اّل هجتال ثَ دیبثت ًْع   

دیبثتی )اختالل تذول گلْکض ، گلْکض ًبؽتبی هختل عبثوَ اختالالت هٌذ پیؼ ) 

 عبثوَ دیبثت ثبسداسی

 (عبثوَ ثَ دًیب آّسدى ًْصاد هبکشّصّم )ّصى ثبالتش اص دذ طجیؼی

ّجْد ػْاسك اًتِبیی دیبثت سّی اػضب ثذى

ُبی هجلی ػشّهی )ُوچْى چشثی خْى ثبال، كؾبس خْى ثبال، چبهی خطش ثیوبسیّجْد كبکتْسُبی  ) 

کیغتیک، آکبًتْص ًیگشیکبًض، ػلًْت اچ. آی. ّی، ثشخی اختالالت سّاًپضؽکی  ُبی هشثْط ثَ دیبثت )عٌذسم تخوذاى پلی ّجْد ثیوبسی

 (ُوچْى ؽیضّكشًی، اكغشدگی ّ اختالل دّهطجی

ّی/ایذص ّ ؿیشٍ آی عبیکْتیکِبی آتیپیک، دسهبى اچ کْستیکْاعتشّئیذُب، آًتی هقشف داسُّبی هشثْط ثَ دیبثت: . 

 تشخیص



ش هطؼی اعتثش اعبط آخشیي هؼیبسُبی اًجوي دیبثت آهشیکب تؾخیـ دیبثت ثب حجت یکی اص هْاسد صی : 

لیتش ثَ ُوشاٍ ػالین کالعیک دیبثت )پشًْؽی، پشادساسی، پشخْسی گشم ثش دعی هیلی ۸۸ۺحجت دذاهل یک هیضاى هٌذ خْى تقبدكی ثبالی  ) 

لیتش )ًبؽتب ثَ هؼٌبی ُؾت عبػت ػذم هقشف ُش ًْع کبلشی هجل اًجبم  گشم ثش دعی هیلی ۵ۺ۹هٌذ ًبؽتبی پالعوبی ثبالتش یب هغبّی 

اعتآصهبیؼ  ) 

۵۳۵۲ثبالی  A1C ُوْگلْثیي  

لیتش گشم ثش دعی هیلی ۸۸ۺگشهی خْساکی دّعبػتَ ثبالی  ۹۵ًتیجَ آصهبیؼ تذول هٌذ 

دیبثتی اختالالت پیؼ  

اعت.  اختالل تذول گلْکض:دبلتی اعت کَ دس آى عطخ گلْکض خْى اكشاد ثبالتش اص دذ ًشهبل ثْدٍ ّلی هوذاس آى ثَ دذ دیبثت کبهل ًشعیذٍ

لیتش ثبؽذ ّ هیضاى هٌذ دّ  گشم ثش دعی هیلی ۵ۺ۹بسُبی تؾخیقی عبصهبى جِبًی ثِذاؽت دسفْستیکَ هٌذ ًبؽتبی پالعوب صیش طجن هؼی

لیتش ثبؽذ اختالل تذول گلْکض تؾخیـ دادٍ گشم ثش دعی هیلی ۸۸ۺتب  ۹۲۸گشم گلْکض )تغت تذول گلْکض( ثیي  ۹۵عبػت ثؼذ هقشف 

ؽْد هی . 

لیتش  گشم ثش دعی هیلی ۵ۺ۹تب  ۹۹۸یبسُبی تؾخیقی عبصهبى جِبًی ثِذاؽت دس فْستیکَ هٌذ ًبؽتب ثیي اختالل هٌذ ًبؽتب: طجن هؼ

لیتش ؽْد گشم ثش دعی هیلی ۹۲۸ؽْد. ُوچٌیي ًتیجَ تغت تذول گلْکض دس فْست اًجبم ثبیذ صیش  ثبؽذ تؾخیـ دادٍ هی . 

 پیشگیزی

ُبی هختللی ّجْد داسد کَ ػجبستٌذ اص: پشُیض اص عیگبس، تذت کٌتشل داؽتي هٌذ ّكؾبس خْى  ُبی دیبثتی ساٍ ثشای پیؾگیشی اص تؾکیل صخن

ّ کلغتشّل، ّسصػ ثشای تذشیک جشیبى خْى، تویضًگَ داؽتي پبُب، ثشسعی کشدى ُش سّص پبُب ثَ هٌظْس یبكتي خشاػ ّ تشک خْسدگی 

ثؼذ اص دوبم پْعت، خؾک کشدى پبُب . 

 ورسش و دیاتت

خْسیذ عطخ  ُبی ػقجی دس اهبى ثبؽٌذ. ّهتی کَ ؿزا هی ُبی هلجی ّ ًبثیٌبیی ّ آعیت کٌذ کَ اص ؽش دولَ ُب کوک هی ّسصػ ثَ دیبثتی

چغجذ. ّهتی کَ هٌذ ثَ یبختَ ثچغجذ  ُب هی یبثذ. ُش چَ ثیؾتش عطخ خْى اكضایؼ یبثذ هٌذ ثیؾتشی ثَ یبختَ هٌذ خًْتبى اكضایؼ هی

تْاًذ ثبػج ًبثیٌبیی ّ ًبؽٌْایی ّ ؽْد کَ ایي هبدٍ هی آّس ثٌبم عْسثیتْل هی ای صیبى ى جذا ؽْد ّ تجذیل ثَ هبدٍتْاًذ اص آ دیگش ًوی

گشدد… ُبی هـضی ّ هلجی ّ ًؾبًگبى پبُبی عْصاى ّ آعیت . 

کجذ ّ هبُیچَ اص کشثُْیذسات ُبی  ُبی کجذ ّ هبُیچَ رخیشٍ گشدد. اگش یبختَ تْاًذ دس یبختَ ؽْد كوظ هی ّهتی کَ هٌذ ّاسد ثذى ؽوب هی

ُبی هبُیچَ دس پی ّسصػ کشدى هقشف گشدد پظ اص فشف ؿزا هٌذُب  اؽجبع ثبؽٌذ، هٌذُب دیگش جبیی ثشای سكتي ًذاسًذ. اگش رخیشٍ یبختَ



رخیشٍ هٌذ  یبثذ. ثٌبثشایي اگش ثب یک ثشًبهَ ّسصؽی هٌظن ثتْاًین ؽًْذ ّ هوذاس آًِب دس خْى اكضایؼ ًوی ثَ ّعیلَ هبُیچَ جزة هی

جبًجَ ػْاسك ثیوبسی دیبثت ثبؽین تْاًین ؽبُذ ثِجْد ُوَ ُب سا کبُؼ دُین هغلوبً هی هبُیچَ . 

ُای دیاتتی سخن  

 ۺّ  ۹ُبیی دس پْعت، چؾن، اػضبی هْکْعی ّ یب یک تـییش هبکشّعکْپی دس اپیتلیْم ًشهبل اكشاد دیبثتی تیپ  ُبی دیبثتی، جشادت صخن

ؽًْذ کَ  ُب هٌجش ثَ هطغ ػضْ هی ۲ آى ۰۸ُبی دیبثتی ُغتٌذ کَ دس اهشیکب ثیؼ اص  ۲ اكشاد دیبثتی، هجتال ثَ صخن ۹۵اص ثبؽذ. ثیؼ  هی

ُبی  ُب دس ٌُگبم ثشّص، هغتؼذ ػلًْت ُغتٌذ )اگشچَ ػلًْت ثَ ًذست دس اتیْلْژی صخن ؽذًذ. صخن دس فْست هشاجؼَ ثَ خْثی دسهبى هی

ؽًْذ کَ عالهتی سا  ُبی اّلیَ، التِبة، ػلًْت ّ یب ؽشایظ داسّیی ایجبد هی ُب هؼوْالً ثَ دلیل صخن دتدیبثتی دخبلت داسد(. ایي جشا

ػشّهی، ػْاسك کلیْی،  عبل، جٌظ هزکش )هشدُب(، ػْاسك هلجی ۹۸اًذاصًذ. ثَ طْس کلی اكشادی ثب عبثوَ دیبثت ثیؼ اص  خطش هی ثَ

ُب ؽبهل ػلًْت حبًْیَ )ثبکتشی، هبسچ  ثبؽٌذ. دیگش دالیل ایجبد ایي صخن ن پبی دیبثتی هیثیؾتش اص دیگش ثیوبساى دیبثتی، دس هؼشك خطش صخ

ثبؽٌذ ّ یب ّیشّط( ّ ضؼق ؽذیذ ثیوبس هی . 

ن سخن دیاتتیعالی  

ُبی پبی دیبثتی ؽبهل هْاسد صیش اعت ػالین ؽبیغ دس ػلًْت : 

 هیخچَ، کبلْط

ُبی اعتخْاى پب* تت، هشهضی، ادم یب دیگش ػالین ػلًْت ًبٌُجبسی

آیذ هی (scar)ثبكتی کَ سّی هذل جذیذ ػلًْت ثَ ّجْد  

ُب اؿلت ثبالی هْصک یب صیش ؽغت ّ یب دس هذلی اص پب کَ )صخنآیٌذ  ُبی پب کَ دس ا حش آعیت ػقجی یب جشیبى خْى ضؼیق ثَ ّجْد هی صخن

ؽْد ًبؽی اص ًبهٌبعت ثْدى کلؼ اعت، تؾکیل هی ). 

 تـییش ؽکل ػضالت، پْعت یب اعتخْاى پب دس احش آعیت ػقجی ّ گشدػ خْى ضؼیق

 کٌذ ثْدى هشادل ثِجْد صخن

 پیٌَ ثغتي پب ّ اًگؾتبى چوبهی

 درهاى

گیشد ُبی دیبثتی ثَ طشم هختلق اًجبم هی دسهبى صخن : 

ُبی صخن. دس ثیوبساى  هشاهجت پب: کَ ؽبهل هشطْة ًگَ داؽتي هذیظ صخن ثب ا ًتخبة هبدٍ هٌبعت، ُوچٌیي خؾک ًگَ داؽتي لجَ

یبثذ عبل اداهَ هی ۻُب دذّد  دیبثتی ّاثغتَ ثَ اًغْلیي کَ هجتال ثَ صخن ُغتٌذ، هشاهجت . 



ؽًْذ تب اص ثشّص ػلًْت جلْگیشی ؽْد اًذ )پشّكیالکتیک( تجْیض هی ُب ثشّص ًکشدٍ ُب دتی صهبًی کَ ػلًْت ُب: آًتی ثیْتیک آًتی ثیْتیک . 

دُذ ّ ثِجْدی  ُبی دیبثتی، ثبال ثْدى هٌذ خْى اعت. ثبال ثْدى هٌذ خْى ایوٌی سا کبُؼ هی کٌتشل هٌذ خْى: یکی اص ػْاهل ایجبد صخن

 صخن سا ثَ تبخیش

ًذاصد. کٌتشل هٌذ خْى چَ ثَ فْست تجْیض داسّیی ّ چَ ثَ فْست ؿزایی ّ ُوچٌیي تجْیض اًغْلیي ثَ فْست کْتبٍ هذت صخن سا ثِجْد ا هی

کٌذ ثخؾذ ّ هٌذ اّلیَ سا کٌتشل هی هی . 

ُبی دیبثتی سا دسهبى کٌذ تْاًذ صخن پیًْذ پْعت: پیًْذ پْعت ًیض هی . 

ؽْد. جشادی ثبی پظ، جشیبى خْى سا  ُب اًجبم هی جشادی: ثشداؽت ثبكت هشدٍ اطشاف هذل صخن هؼوْالً ثشای تویض کشدى ّ ثِجْدی صخن

طغ ػضْ کوک کٌٌذٍ ثبؽذ ّ دس پبیبى هطغ ػضْ ثشای هتْهق ثخؾذ کَ هوکي اعت دس التیبم صخن ّ جلْگیشی اص ه دس ؽشیبى پب ثِجْد هی

 .کشدى گغتشػ ػلًْت ًیبص اعت

ثشاثش ؿلظت ۵اکغیژى دسهبًی ُبیپش ثبسیک: اكضایؼ   O  اتوغلش دس هجوْع هٌجش ثَ  ۺاتوغلش ثَ  ۲۹ ّ اكضایؼ كؾبس آى اص  ۲۹۸۸ تب  ۸ۺاص

ثبؽذ کَ هٌجش ثَ کبُؼ  ُبی خًْی ثیؾتش دس هذل هی َ ّجْد آهذى سگؽْد کَ یکی اص احشات آى ث ثشاثش ؽذى هیضاى اکغیژى هی ۹۸

سعذ دسهبى اکغیژى ُبیپش ثبسیک ثَ کبُؼ  گشدد. ثَ ًظش هی جشیبى خْى ّ هٌبعت تش ؽذى جشیبى ثَ هٌبطوی کَ ثلْک خًْی داسًذ هی

کٌذ هطغ ػضْ کوک هی . 

ؽًْذ ّ ایي ثذاى ػلت اعت کَ توشیجبً توبم داسُّبیی کَ تش هی جل ُن چبمثغیبسی اص اكشاد پظ اص آؿبص دسهبى ّ اعتلبدٍ اص داسّ دتی اص ه

ؽْد کَ کجذ هبصاد اًشژی سا ثَ چشثی تجذیل ًوبیذ. لْصالوؼذٍ ثَ  کٌذ ّ ثبػج هی ؽْد آًِب سا گشعٌَ هی ثشای ثِجْد ایي اكشاد تجْیض هی

کٌذ ّ اًغْلیي ثب ساًذى هٌذُب ثَ دسّى  غْلیي دس خْى ّاسد هیهٌظْس جلْگیشی اص اكضایؼ ًبگِبًی هٌذ خْى پظ اص فشف ؿزا هوذاسی اً

ؽًْذ کَ ؽوب ُوْاسٍ  ؽًْذ ثبػج هی کٌذ. اهب اًغْلیي ّ توبم داسُّبیی کَ اص آى عبختَ هی ُب اص ّهْع ایي اهش جلْگیشی هی یبختَ

ف اًغْلیي ثتْاًین اص ثبال سكتي هٌذ خْى ادغبط گشعٌگی کٌیذ، ثٌبثشایي دس تجْیض اًغْلیي عؼی ایي اعت کَ ثب کوتشیي هیضاى هقش

 .جلْگیشی ثؼول ثیبّسین

 پزُیش غذایی

گشدًذ ثب سػبیت یک سژین ؿزایی هؾتول ثش هقشف عجضیجبت، ؿالت کبهل،  عبلگی دچبس دیبثت هی ۲۸ثغیبسی اص اكشادی کَ ثؼذ اص عي 

تْاًٌذ دبل خْد سا ثِجْد  ّد کشدى دسیبكت کشثُْیذسات هیپضی ّ ؽکش ّ هذذ ُبی ؽیشیٌی دجْثبت ّ هبُی ّ هذذّد کشدى ؽذیذ كشاّسدٍ

کٌٌذ آًِب تْاًبیی کبكی ثشای پبعخ دادى ثَ اًغْلیي سا ًذاسًذ ّ اًذ اًغْلیي هقشف هی ثخؾٌذ. ثغیبسی اص کغبًی کَ دچبس دیبثت ؽذٍ

شای ثشطشف کشدى ایي دبلت اعتلبدٍ اص ؿالت ایي اهش ثَ ػلت ّصى ثبال ّ هقشف صیبد هٌذُبی تقلیَ ؽذٍ اص عْی آًِبعت. اّلیي دعتْس ث

پضی )آسد علیذ( اعت. ایي اهش ثب کوک ثَ ادغبط عیشی ّ خْسدى کوتش ثبػج  ُبی ؽیشیٌی ّ ًبى ُبی کبهل ثَ جبی كشاّسدٍ ّ داًَ

ُب خْاُذ گشدیذ تشیي هٌجغ دسیبكت چشثی هذذّد کشدى دسیبكت هِن . 

ُبی یک كشد دیبثتی آعیت  اعت ًؾبى دادٍ ؽذٍ کَ دسیبكت هوبدیش ثغیبس صیبد پشّتئیي ثَ کلیَ ُبیی کَ دس اسّپب اًجبم گشكتَ ثشپبیَ پژُّؼ

دُذ کَ ُب ثبیذ اص هوبدیش کوتش گْؽت ّ هبکیبى ّ تخن هشؽ اعتلبدٍ ًوبیٌذ. ُوچٌیي تذویوبت اخیش ًؾبى هی کٌذ ثٌبثشایي دیبثتی ّاسد هی

پیًْذی ّ چٌذپیًْذی هْجْد دس عجضیجبت ّ ُبی ؿیش اؽجبع تک یي سا اكضایؼ ّ چشثیُبی تقلیَ ؽذٍ هیضاى ًیبص ثَ اًغْل کشثُْیذسات

ُبی کبهل ثجبی آسد تقلیَ ؽذٍ ًیبص ثَ اًغْلیي سا  هْجْد دس سّؿي هبُی ّ ُوچٌیي اعتلبدٍ اص آسد کبهل ّ داًَ ۻ-ُبی اهگب چشثی

ای عوی )ثشای  ُب چغجیذٍ ّ تجذیل ثَ هبدٍ ذُب ثَ یبختَؽْد کَ هٌ دُذ. عطخ ثبالی هٌذ خْى ثؼذ اص فشف ؿزا هْجت هی کبُؼ هی

ُب ّ هلت آعیت خْاُذ سعبًذ ُب( ثٌبم عْسثیتْل ؽًْذ کَ ایي هبدٍ ثَ اػقبة ّ کلیَ ّ سگ یبختَ . 



 دیاتت در ایزاى

یک ًلش دس جِبى ثَ دلیل ػذم حبًیَ  ۹۸داًٌذ کَ دیبثت داسًذ. ُش  ایشاًی یک ًلش ثَ دیبثت هجتالعت ّ ًیوی اص ایي تؼذاد ًوی ۸ۺاص ُش 

حبًیَ یک ًلش دس جِبى ثَ ػلت ػذم آگبُی اص دیبثت ّ سّػ کٌتشل  ۸ۻدُذ. ُش  آگبُی اص دیبثت ّ سّػ کٌتشل آى، جبى خْد سا اص دعت هی

دُذ آى، پبی خْد سا اص دعت هی . 

 دسهبى دیبثت دس ایشاى

کی ّ خذهبت ثِذاؽتی دسهبًی ؽِیذ فذّهی یضد ثب ثِشٍ گیشی اص کبدس هشکض تذویوبتی ّ دسهبًی ثیوبسی ُبی دیبثت داًؾگبٍ ػلْم پضؽ

ًلشاص ثیوبساى دیبثتی ثَ هشکض هشاجؼَ ًوْدٍ ّ اص خذهبتی ًظیش تؾکیل پشًّذٍ ّ هؼبیٌَ ُبی دّسٍ ای تْعظ  ۹۸۸هجشة سّصاًَ ثبلؾ ثش 

، هؾبّسٍ تـزیَ، آهْصػ پیؾگیشی اصایجبد پْعت( -ًلشّلْژی-سّهبتْلْژی -چؾن پضؽکی-ؿذد -پضؽکبى هتخقـ ّ كْم تخقـ)داخلی

صخن دیبثتی، ّ اًجبم آصهبیؼ ُبی دیبثتی ثِشٍ هٌذ هی ؽًْذ. ؽبیبى رکش اعت کَ تؼذادی اص  صخن ، آهْصػ تضسین اًغْلیي ، پبًغوبى

ذایي ثیوبساى تْعظ پضؽکبى ػوْهی اص هشاکض ثِذاؽتی دسهبًی عطخ اعتبى ّ کؾْس ثَ ایي هشکضاسجبع دادٍ هی ؽًْ . . 

تواًذ جلوی تاالرفتي قٌذخوًتاى را تگیزد کٌین کَ هی ًوع هادٍ غذایی را تَ شوا هعزفی هی ۰۲در ایٌجا  . 

 عیت

کٌٌذ دتوب دس سژین ؿزایی خْد عیت سا ثگٌجبًیذ صیشا عیت کبلشی ثغیبس پبییٌی داسد ّ كیجش آى ثغیبس  اکخش هتخققبى تـزیَ تْفیَ هی

دُذ گیشد. عیت ُوچٌیي دؽوي کلغتشّل ثذ اعت ّ هیضاى هٌذخْى سا کبُؼ هی ثبالعت ّ جلْی گشعٌگی سا هی . 

 آّاکبت

ی ؿیشاؽجبع اعت کَ عجت کٌذ ؽذى ُضن ّ پیؾگیشی اص اكضایؼ هٌذخْى ثؼذ اص فشف ؿزا پبیي هیٍْ ؿٌی اص اعیذُبی چشة هًْْ

ؽْد هی . 

 جْ

ُب حبثت ثوبًذ.  دسفذ کبُؼ یبثذ ّ تب عبػت ۹۸تْاًیذ جْ سا جبیگضیي ثشًج علیذ کٌیذ تب هیضاى هٌذخًْتبى ثؼذ اص فشف ؿزا دذّد  هی

ؽْد هٌذ هی كیجشُبی دالل جْ ُضن سا کٌذ کشدٍ ّ عجت جزة تذسیجی . 

 عجضیجبت

تْاى آًِب سا  تْاًذ هٌذخْى ثبال سا هِبس کٌذ. دس ضوي عجضیجبت ؿٌی اص پشّتئیي ُغتٌذ ّ ثَ سادتی هی كیجش دالل توبهی عجضیجبت هی

 .جبیگضیي گْؽت هشهض کشد

 گْؽت گبّ

ذٍ ؿزایی ثَ آى اختقبؿ دُیذ. سعبًذى ثَ تبى سا دس ُش ّػ چِبسم ثؾوبة ُبی کن چشة گْؽت گبّ سا اًتخبة کٌیذ ّ یک تْاًیذ هغوت هی

تبى کبُؼ ًیبثذ. دس ضوي  ای تشی عیش ثوبًیذ ّ دس فْست الؿش ؽذى دجن ثبكت هبُیچَ ؽْد هذت طْالًی اًذاصٍ پشّتئیي ثَ ثذى ثبػج هی

کٌذ هقشف پشّتئیي ثَ اكضایؼ هتبثْلیغن کوک هی . 

داس ُبی گْؽت هیٍْ  

ُبی هشهض یب ثٌلؼ هْجْد اعت هبًٌذ اًْاع اًگْس دبّی تشکیجی طجیؼی ثَ یک یب چٌذ داًَ کَ ثَ سًگ ُبی گْؽتی دبّی داس اًْاع هیٍْ داًَ

تْاًذ عجت کبُؼ هٌذخْى ؽذٍ ّ دس ػیي دبل هذشک تْلیذ اًغْلیي  ُبی سًگی هی گْیٌذ ایي داًَ ًبم آًتْعیبًیي ُغتٌذ. هذووبى هی

 .دس ثذى ثبؽٌذ

 ثشّکلی

دس دساصهذت ًوؾی اعبعی ّ هِن ثشای تٌظین هٌذخْى داسد ثشّکلی ؿٌی اص کشّم ثْدٍ کَ . 

ُْیج

تْاًذ خطش اثتال ثَ دیبثت سا کبُؼ دادٍ ّ هٌذخْى سا تٌظین کٌذ ُْیج یکی اص هٌبثغ طجیؼی ؿٌی اص ثتبکبسّتي اعت کَ هی . 



 گْؽت هشؽ

ُب چشثی کوتشی داسد. تْفیَ هب ثَ ؽوب ایي اعت کَ دس ُش ؽشایطی ثَ ُیچ ػٌْاى  گْؽت عیٌَ هشؽ دس هوبیغَ ثب ساى یب عبیش هغوت

 .پْعت هشؽ سا ثَ خبطش چشثی ثبالیی کَ داسد ًخْسیذ

 تخن هشؽ

داسد ُب ؽوب سا عیش ًگَ هی ثشد ّ دس ػْك عبػت هشؽ دس سّص کلغتشّل خًْتبى سا ثبال ًوی هطوئي ثبؽیذ خْسدى یک یب دّ ػذد تخن . 

 هاُی

تْاًذ ایي ادتوبل  ػشّهی اعت. هقشف یک یب دّ ثبس هبُی دس ُلتَ هی –ُبی هلجی  یکی اص دالیل كْت هجتالیبى ثَ دیبثت اثتال ثَ ًبسادتی

دسفذ کبُؼ دُذ. اص عْی دیگش اعیذُبی چشة هْجْد دس هبُی ادتوبل اثتال ثَ دیبثت، هوبّهت دس ثشاثش اًغْلیي ّ التِبة  ۲۸سا دذاهل 

دُذ هی ػشّهی اعت کبُؼ –ُبی هلجی  سا کَ اص جولَ كبکتْسُبی افلی اثتال ثَ ًبسادتی . 

 داًَ کتاى

ُبی خْة اص ًْػی کَ دس هبُی هْجْد اعت ّ هٌیضین اعت. ایي هْاد هٌذخْى سا تٌظین کشدٍ ُبی کتبى ؿٌی اص پشّتئیي، كیجش، چشثی داًَ

کٌٌذ ُب دس جزة اًغْلیي کوک هی ّ ثَ علْل . 

 شیز و هاست

ُؼ ّصى کوک کٌٌذ. اص عْی دیگش ایي هْاد هوبّهت دس ثشاثش اًغْلیي تْاًٌذ ثَ کب ایٌِب هْاد ؿزایی ؿٌی اص پشّتئیي ّ کلغین ُغتٌذ ّ هی

ثشًذ سا اص ثیي هی . 

 گزدو

ُبی  ؽْد. اص عْی دیگش ؿٌی اص چشثی گشدّ دبّی هوبدیش ثبالیی كیجش ّ پشّتئیي ثْدٍ ّ عْخت کٌذی داسد کَ ثَ تذسیج ثَ هٌذ تجذیل هی

 .هًْْی ؿیشاؽجبع اعت کَ ثشای عالهت هلیذًذ

ُا تواهی اًواع داًَ ُا داًَ  

ػشّهی  –ُبی هلجی  تْاًٌذ هٌذخْى سا پبییي ًگَ داؽتَ ّ اص اثتال ثَ ًبسادتی ُبی خْة، پشّتئیي ّ كیجش ُغتٌذ کَ هی ؿٌی اص چشثی

دُذ پیؾگیشی کٌٌذ. دس ضوي ایي هْاد هٌجغ طجیؼی اعتشّل اعت کَ چشثی خْى سا کبُؼ هی . 

 جوی دو سز

ُبی  ؽْد ثیي آًضین دُذ. هقشف آى ثبػج هی لی اعت کَ دس آة هذلْل ثْدٍ ّ یک خویش سا تؾکیل هیجْی دّعش دبّی كیجشُبی دال

تشی ؿزا سا دس  ُبی آهیذّى ؿزا دس یک عذ چغجٌبک ثَ ّجْد ثیبیذ. دس ًتیجَ دعتگبٍ گْاسػ هذت طْالًی کٌٌذٍ دس هؼذٍ ّ هْلکْل ُضن

ؽًْذ خْد ًگَ داؽتَ ّ هٌذُب ثَ تذسیج ّاسد خْى هی . 

 روغي سیتوى



کٌٌذ. اكشادی  هذووبى آى سا ثب آعپیشیي هوبیغَ هیؽْد صیشا دبّی تشکیجبت ضذالتِبثی ّ هْی اعت کَ  سّؿي صیتْى طالی هبیغ ًبهیذٍ هی

ُبی هلجی ّ  خْسًذ کوتش ثَ دیبثت ّ ًبسادتی چشة هی ای داسًذ ّ سّؿي صیتْى، هیٍْ ّ عجضیجبت، ؿالت ّ گْؽت کن کَ سژین هذیتشاًَ

چشثی خْة سّؿي صیتْى عجت اكضایؼ آیٌذ. ثشخالف کشٍ،  ُب دس پی التِبة دس ثذى ثَ ّجْد هی ؽًْذ. ُش دّی ایي ثیوبسی ػشّهی دچبس هی

دُذ. سّؿي صیتْى ُوچٌیي کٌذکٌٌذٍ ُضن ؿزا ّ ّاسدؽذى  هوبّهت ثذى دس ثشاثش اًغْلیي ًؾذٍ ّ دتی ایي هوبّهت سا کبُؼ هی

 .تذسیجی هٌذ ثَ خْى اعت

 کزٍ تادام سهیٌی

ّ عجت عیشی ثیؾتش كشد دس هوبیغَ ثب صهبًی ؽْد تْاًذ اؽتِب سا کْس کشدٍ  تذویوبت اخیش ًؾبى دادٍ اعت هقشف کشٍ ثبدام صهیٌی هی

تْاًذ هٌذخْى سا تٌظین  ُبی هًْْی ؿیشاؽجبع اعت کَ هی کٌذ. دس ضوي کشٍ ثبدام صهیٌی ؿٌی اص چشثی کَ هْاد هٌذی کن كیجش هقشف هی

 .کٌذ

دار ًاى سثوص  

داس  ؼ هٌذخْى ؽْد دس فْستی کَ ًبى عجْطتْاًذ دغبعیت ثذى ثَ اًغْلیي سا کبُؼ دادٍ ّ عجت اكضای هقشف صیبد ًبى علیذ هی

کٌذ دهیوب ثشػکظ ػول هی . 

سهیٌی شیزیي سیة  

دُذ صیشا دبّی كیجش ثبال ّ صهیٌی هؼوْلی هٌذخْى سا اكضایؼ هی دسفذ کوتش اص عیت ۸ۻصهیٌی ؽیشیي کَ دس اجبم کجبثی ؽذٍ  یک عیت

صهیٌی  ؽًْذ. دس ضوي عیت ؼ کلغتشّل ّ کٌذی ُضن ؿزا هیدسفذ آًِب اص ًْع دالل ثْدٍ ّ عجت کبُ ۲۸ُبیی اعت کَ  سیضهـزی

دُذ.  الؼول دس ثشاثش اًغْلیي سا هی ُب اجبصٍ ػکظ ُبی صسد ّ ًبسًجی اعت کَ ثَ اسگبًیغن داًَ ؽیشیي ؿٌی اص کبسّتٌْییذ ّ سًگ

هوبّهت دس ثشاثش اًغْلیي  تْاًذ ثَ کبُؼ صهیٌی ؽیشیي ُوچٌیي ؿٌی اص اعیذ کْسّژًیک اعت. ایي تشکیت گیبُی طجیؼی هی عیت

 .کوک کٌذ

 تاور غلط درتارٍ دیاتت ۴۱

کٌٌذ جبت هقشف هی ثشخی هؼتوذًذ دیبثت ثیوبسی اكشاد خبفی اعت کَ ثیؼ اص دذ هٌذ ّ ؽیشیٌی  .1 

بهذ اهب ایي ُبی ثتب، ثیٌج تْاًذ دس دساص هذت ثَ كشعْدگی ّ خغتگی علْل خقْؿ هٌذُبی عبدٍ، هی هقشف صیبد ّ دایوی هْاد هٌذی ثَ

ؽْد کٌذ، هجتال ثَ دیبثت هی ؽْد کَ ُش کظ هٌذ صیبد هقشف هی دلیل ًوی . 

عؼی دس کٌتشل هٌذخْى خْد داسًذ… دسهبًی ّ ُب ثب طت عْصًی، دجبهت، اًشژی ثشخی اص دیبثتی .2 

اًذ. الجتَ ًذ ّ ثب ػْاسك ُوشاٍطت عْصًی، دجبهت، اًشژی دسهبًی ّ ایي هجیل اهذاهبت، سیؾَ ػلوی ّ آکبدهیک دس دسهبى دیبثت ًذاس

تْاًٌذ ثَ تٌِبیی جبی داسُّبی ؽیویبیی  ثؼضی اص داسُّبی گیبُی ّ گیبُبى داسّیی دس کبُؼ هٌذخْى تب دذّدی هْحشًذ ّلی ُشگض ًوی

ُب( ضذدیبثت ّ یب اًغْلیي سا ثگیشًذ )هشؿ . 

ؽْد. خیش تضسین اًغْلیي هْجت تقلت ؽشاییي ّ اكضایؼ كؾبس خْى هی .3 

صدًذ کَ هوکي اعت تضسین اًغْلیي دس ایجبد  ؽْد. پیؼ اص ایي هذووبى دذط هی تضسین اًغْلیي ثَ ُیچ ّجَ هْجت تقلت ؽشاییي ًوی

هؾکالت ًبؽی اص تقلت ؽشاییي دخیل ثبؽذ ّ یب خْد ثَ ًْػی هْجت ثشّص آى ّ ًیض اكضایؼ كؾبس خْى گشدد، دس دبلی کَ اثذاً چٌیي 

ؽْد، ثٌبثشایي چْى یک كشد دیبثتی ًجبیذ اضبكَ ّصى  د داسد کَ تضسین اًغْلیي هْجت اكضایؼ ّصى ّ چبهی هیًیغت. دتی ثبّس ؿلطی ّجْ

اًذ کَ هذووبى ثش ایي ػویذٍ ّجَ هٌبعت ًخْاُذ ثْد. دس پبعخ ثَ ایي ًظشیَ ثبیذ گلت توبهی  داؽتَ ثبؽذ، پظ هقشف اًغْلیي ثَ ُیچ

تش اص اكضایؼ ّصى اعت ل دیبثت ّ دلع هٌذخْى دس هذذّدٍ ُذف، ثغیبس هِنكْایذ هقشف اًغْلیي ّ اُویت آى دس کٌتش . 



ام جذی ًیغت تب صهبًی کَ هججْس ًیغتن اًغْلیي تضسین کٌن، ثیوبسی .4 

اس ای اص اكشاد ثَ ایي ثبّس اػتوبد داسًذ ّلی دویوت ایي اعت کَ دیبثت ؿیشّاثغتَ ثَ اًغْلیي ُن اگش تذت کٌتشل هش هالدظَ تؼذاد هبثل

تْاًذ ثَ ؽکل ّیشاًگشی عطخ گلْکض سا ثبال ثشد ّ آًِب سا دچبس ػْاسك جذی ایي ثیوبسی کٌذ ًگیشد، هی . 

ؽذٍ اعت تْاًذ هٌذخْى سا کٌتشل کشدٍ ّ دیبثت سا دسهبى کٌذ ّ دس طت عٌتی هقشف کن آى ثَ ثیوبساى دیبثتی تْفیَ هی تشیبک هی .5 

تشیبک ّ یب ُش هبدٍ هخذس دیگش ُیچ ًوؾی دس دسهبى اعبعی دیبثت ًذاسًذ. تذویوبت ثغیبسی ًیض دس ایي هْسد ؽذٍ ّلی تبحیش تشیبک دس 

َ دسهبى دیبثت ثَ احجبت ًشعیذٍ اعت. هقشف تشیبک ّ اػتیبد ثَ آى، دس ّاهغ اص چبلَ ثَ چبٍ اكتبدى اعت ّ اػتیبد سا ثشای ثیوبس دیبثتی ث

سدُوشاٍ دا . 

 6.اكشاد دیبثتی ُشگض ًجبیذ ؽکالت ّ ؽیشیٌی هقشف کٌٌذ

گًَْ تٌوالت سا جضیی اص ثشًبهَ ؿزایی سّصاًَ خْد ثَ ؽوبس آّسد ّ یب دس کٌبس هقشف آًِب ثَ ّسصػ کشدى ثپشداصد تب هٌذ  تْاًذ ایي كشد دیبثتی هی

ُب ثبیذ اػتذال سا سػبیت کشدٍ ّ اص سژین  اهب دس هقشف ایي خْساکیُب ؽْد ّ یب افطالدب ثغْصد  تش جزة علْل ّاسد ؽذٍ ثَ دسّى خْى عشیغ

 .ؿزایی پضؽک هؼبلج خْد پیشّی کٌذ

suger free ُب ّ هشثبُب ثذّى ؽکش ّ ثَ افطالح ُب ّ ؽیشیٌی هقشف هذقْالت دیبثتی هْجْد دس ثبصاس هذذّدیتی ًذاسد صیشا ایي ؽکالت  7.ُغتٌذ 

کٌٌذٍ  ت )الجتَ آًِبیی کَ هجْص ّصاست ثِذاؽت داسًذ( ثَ جبی هٌذ طجیؼی اص ًْػی ؽیشیيدسعت اعت کَ دس تشکیت ایي هذقْال

هقٌْػی ثَ ًبم آعپبستبم اعتلبدٍ ؽذٍ اعت اهب ایي هذقْالت اگشچَ هٌذ ًذاسًذ ّلی دیگش تشکیجبت آًِب دبّی کبلشی اعت ّ ایي اكضایؼ 

ؽْد ُب اعت کَ ثشای آًِب هؾکل آكشیي هی کبلشی سّصاًَ دیبثتی . 

ای اعتلبدٍ کٌٌذ اكشاد دیبثتی ثبیذ دتوب اص ؿزاُبی خبؿ ّ ّیژٍ .8 

ُب )اؽجبع ؽذٍ ّ تشاًظ(،  ؽْد صیشا دبّی دذاهل هیضاى چشثی تشیي سژین ؿزایی ثشای ُوَ هذغْة هی سژین ؿزایی اكشاد دیبثتی، عبلن

. دس ػیي دبل، ایي ثذج هطشح اعت کَ اكشاد دیبثتی ثبیذ ُب اعت ُب ّ هیٍْ داس، عجضی هیضاى هتؼبدلی ؽکش ّ ًوک، هْاد ؿزایی عجْط

ای، ثخؾی  صهیٌی ّ هبکبسًّی سا هقشف کٌٌذ. دس ایي ثبسٍ ثبیذ گلت هْاد ؿزایی ًؾبعتَ ای هبًٌذ ًبى، عیت دذاهل هیضاى هْاد ًؾبعتَ

ّادذ اص هْاد ۲تب  ۻُب هقشف  دیبثتی دٌُذ. آًچَ هِن اعت، هوذاس هقشكی آًِبعت. ثشای اکخش اص یک سژین ؿزایی عبلن سا تؾکیل هی

سًّذ ّ ثَ دلع  ؽوبس هی داس، هٌبثغ خْثی ثشای تأهیي كیجش هْسد ًیبص ثذى ًیض ثَ ؿزایی دبّی ًؾبعتَ ثالهبًغ اعت. ُوچٌیي ؿالت عجْط

کٌٌذ عالهت ًیض کوک هی . 

خیشاكشاد دیبثتی ثیؾتش دس هؼشك اثتال ثَ عشهبخْسدگی یب آًللْآًضا هشاس داسًذ.  .9 

ؽْد کَ دس آؿبص كقْل عشد عبل اص ّاکغي آًللْآًضا اعتلبدٍ کٌٌذ، آى اعت کَ ّجْد ُش ًْع  ػلت ایٌکَ ثَ اكشاد دیبثتی تْفیَ هی

دُذ ّ دس  عبصد ّ ادتوبل داؽتي هٌذ ثبال دس طْل سّص سا اكضایؼ هی ػلًْت دس ثذى كشد دیبثتی کٌتشل هٌذ خْى اّ سا ثب هؾکل هْاجَ هی

آّسد خطش ثشّص کتْاعیذّص سا ثَ ّجْد هی ۹ًْع  ُبی دیبثتی . 

ُب عشؽبس اص ّیتبهیي ّ هْاد هْسد ًیبص ثذى ُغتٌذ هیٍْ .10 

ُب ّ اهالح  ُب ثغیبس هـزی ّ دبّی كیجش ّ اًْاع ّیتبهیي تْاًٌذ ثَ هیضاى دلخْاٍ هقشف ؽًْذ. ایي دسعت اعت کَ هیٍْ ثَ ُویي ػلت هی

هؼذًی ُغتٌذ ّ ثبیذ دس سژین ؿزایی سّصاًَ اكشاد هْجْد ثبؽٌذ ّلی هقشف آًِب ثَ هیضاى دلخْاٍ هجبص ًیغت. ثشای آًکَ ثذاًیذ ثذى ؽوب 

تبى ساٌُوبیی ثخْاُیذ صاًَ ثَ چَ هیضاى هیٍْ ًیبص داسد، اص پضؽک هؼبلجطْس سّ ثَ . 

تش اص ًْع اّل اعت؟ دیبثت خلیق ّجْد ًذاسد ّ ُش ًْع دیبثتی ثبیذ جذی تلوی ؽذٍ ّ کٌتشل ؽْد. دس ؿیش ایي  دیبثت ًْع دّم خلیق.11

ؽْد فْست ثَ ػْاسك ؽذیذ هٌجش هی . 

خْدؽبى سا اص دعت خْاٌُذ دادُب ثبالخشٍ ثیٌبیی  ُوَ دیبثتی .12 



سا خْاٌُذ داؽت …( ُبی کلیْی ّ ػشّهی، ًبسادتی ُب سیغک ػْاسك ایي ثیوبسی )هبًٌذ ًبثیٌبیی، هؾکالت هلجی دسعت اعت کَ دیبثتی

تْاًٌذ یک صًذگی ػبدی ثذّى  ػْاسك ثغیبس کن ؽذٍ ّ هیّلی اگش عطخ هٌذ خْى خْد سا دس دذ طجیؼی دلع ًوبیٌذ، ادتوبل ثشّص ایي 

 .ػْاسك ثیوبسی سا تجشثَ ًوبیٌذ

هجتال خْاُیذ ؽذ ۺاگش ؽوب چبم ُغتیذ یب اضبكَ ّصى داسیذ، دتوب ثَ دیبثت ًْع   .13 

تْاًٌذ  هی ّ عي ًیض هیاگشچَ چبهی یکی اص ػْاهل خطش افلی اثتال ثَ دیبثت اعت اهب عبیش كبکتْسُبی خطش هخل عبثوَ خبًْادگی، هْ

 .ًوؼ هِوی داؽتَ ثبؽٌذ

کٌٌذ کَ ّصى، تٌِب كبکتْس خطش اثتال ثَ گیشًذ. ثؼضی اص اكشاد تقْس هی هتبعلبًَ، خیلی اص هشدم تٌِب ثؼضی كبکتْسُبی خطش سا دس ًظش هی

اعت ۺدیبثت ًْع  . 

اص اكشاد هجتال ًیض ّصى هٌبعت یب اضبكَ ّصى خلیق داسًذ اهب اص ؽًْذ ّ خیلی  هجتال ًویۺّاهؼیت آى اعت کَ اکخش اكشاد چبم ثَ دیبثت ًْع 

تْاًیذ آى سا کٌتشل ًوبییذ، دس پیؾگیشی ّ دسهبى دیبثت اسصػ ثیؾتشی داسد اهب ثبص ُن  آًجب کَ ّصى اص كبکتْسُبی خطشی اعت کَ ؽوب هی

 .تٌِب ػبهل ًیغت

داًٌذ، دس ًتیجَ ثشای ؽیٍْ صًذگی فذیخ اسصؽی دس ایي صهیٌَ هبیل  اسحی هی اص طشف دیگش خیلی اص هشدم ًیض ػلت اثتال ثَ دیبثت سا ػْاهل

کٌٌذ آًِب ُشگًَْ کَ صًذگی کٌٌذ، تٌِب اگش ػبهل اسحی اثتال ثَ دیبثت سا داؽتَ ثبؽٌذ، ثَ ایي ثیوبسی هجتال خْاٌُذ ؽذ ًیغتٌذ ّ كکش هی . 

اًیذ ثب ؽیٍْ صًذگی فذیخ اص ظِْس ػْاهل اسحی جلْگیشی ًوبییذ ّ یب تْ ّاهؼیت آى اعت کَ اگشچَ ػبهل اسث ًیض هِن اعت ّلی ؽوب هی

 .آى سا ثَ تبخیش اًذاختَ ّ دتی کٌتشل کٌیذ

کٌین هبى ثبال یب پبییي ثشّد، آى سا دظ هی گیشی هٌذ خْى ًیغت چْى اگش هٌذ خْى ًیبصی ثَ اًذاصٍ  .14 

الؼول هٌبعت سا اًجبم  تْاًیذ ػکظ ّ دس اکخش هْاسد ؽوب ًوی ایي ػویذٍ خطشًبک اعت چْى ایي سّػ كوظ ثؼضی اّهبت دسعت اعت

ُبی هؼوْل  ثب ادغبط یب ُش سّػ دیگشی خیلی عخت اعت ّ اًجبم آى ثذّى تغت  گیشی ّ تؾخیـ ُیپْگلیغوی دُیذ. اًذاصٍ

کشدى ثذّى چتش ًجبت اعت گیشی گلْکض خْى هبًٌذ پشّاص اًذاصٍ . 

 گیاُاى هفیذ تزای تیواراى دیاتتی

ْئَ ّسا؛ آلْئَ ّسا ثَ ػٌْاى گیبٍ ؽلبثخؼ ؽٌبختَ ؽذٍ اعت. ؽیشٍ خؾک ؽذٍ ّ ژل کَ اص هغوت داخل ثشگ ُب ثَ دعت هی آیذ آل ●

 .دس کبُؼ هیضاى گلْکض خْى ثغیبس هْحش اعت

اكضایؼ هی دُذ.  داسچیي؛ ایي ادّیَ دعتشعی علْل ُبی چشثی سا ثَ اًغْلیي آعبى تش هی کٌذ ّ تجذیل گلْکض ثَ اًشژی سا چٌذ ثشاثش ●

 .ػالٍّ ثش آى داسچیي هبًغ ایجبد سادیکبل ُبی آصادخطشًبک هی ؽْد

پیبص؛ ایي گیبٍ تبحیش هبثل هالدظَ ای دس کبُؼ هٌذ خْى داسد. پیبص سّی عْخت ّ عبص گلْکض دس کجذ تبحیش هی گزاسد ّ ثبػج اكضایؼ تشؽخ  ●

 .اًغْلیي هی ؽْد



ُؼ هغتوین هٌذ خْى، ثبصعبصی علْل ُبی لْصالوؼذٍ ّ تذشک آى ثشای تْلیذ اًغْلیي ثَ دغبة عیش؛ ایي گیبٍ ثِتشیي دسهبى ثشای کب ●

 .هی آیذ

عبػت دس آة خیظ  ۲ۺثشگ ُبی اًجَ؛ ثشگ ُبی اًجَ دسهبى هْحشی ثشای ثیوبسی دیبثت اعت. کبكی اعت ثشگ ُبی اًجَ سا ثَ هذت  ●

ثبس ثب آة هقشف  ۺسیذ یب ثشگ ُبی اًجَ سا خؾک ّ عپظ آعیبة کٌیذ ّ سّصی کٌیذ. عپظ ثشگ ُب سا ثلؾبسیذ ّ آة ثَ دعت آهذٍ سا ثخْ

سّػ ػْاسك دیبثت سا اص ثیي هی ثشد ۺکٌیذ. ایي  . 

 .هشٍ هبط؛ ایي هیٍْ اختالالت پشخطش دیبثت هبًٌذ آعیت ُبی چؾوی ّ آة هشّاسیذ سا کبُؼ هی دُذ ●

هشادل اّلیَ ًبسادتی ػقجی ًبؽی اص دیبثت هْحش اعت جیٌکْ ثیلْثب؛ ػقبسٍ ایي گیبٍ ثشای پیؼ گیشی ّ دسهبى ● . 

ؽٌجلیلَ؛ ؽٌجلیلَ یکی اص پشهقشف تشیي گیبُبى ثشای کٌتشل ثیوبسی دیبثت ثَ دغبة هی آیذ. ؽٌجلیلَ هوبّهت اًغْلیي سا دس ثذى  ●

شل هی کٌذ. ایي گیبٍ ثب ثَ کبسگیشی کبُؼ هی دُذ ّ ثب اكضایؼ تؼذاد گیشًذٍ ُبی اًغْلیي دس گلجْل ُبی هشهض، هیضاى هٌذ خْى سا کٌت

گلْکض دس ثبكت ُبی پیشاهًْی، هیضاى گلْکض خْى سا کبُؼ هی دُذ. کبكی اعت داًَ ُبی ؽٌجلیلَ سا یک ؽت کبهل دس یک لیْاى آة 

 .خیظ کٌیذ ّ سّص ثؼذ آة آى سا ثخْسیذ ّ داًَ ُب سا ثجْیذ

ى سا داساعت. كیجش ثبالی هْجْد دس آى، یجْعت سا اص ثیي هی ثشد ّ ثب کبُؼ اعلشصٍ؛ ایي گیبٍ خبفیت کبُؼ دٌُذٍ کلغتشّل ّ هٌذ خْ ●

 .کلغتشّل، خطش ثیوبسی هلجی سا ًیض کبُؼ هی دُذ

سیذبى؛ ایي گیبٍ، سًّذ تشؽخ اًغْلیي سا آعبى تش هی کٌذ. ثَ طْس ػوْهی ُش گیبُی کَ لْصالوؼذٍ ّ کجذ سا توْیت کٌذ، دس دسهبى دیبثت  ●

هلیذ اعت. اهب اگش دیبثتی ُغتیذ ّ داسّیی ثشای کٌتشل هیضاى خْى هقشف هی کٌیذ، ثِتش اعت ثب پضؽک هؾْست ّ ثَ طْس هٌظن هیضاى 

سا کٌتشل کٌیذ تب ثب اكت ًبگِبًی هٌذ خْى هْاجَ ًؾْیذهٌذ خْى خْد  . 
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