
 ديبثت چيغت؟

ديبثت ثيوبري اعت وِ ثب افشايؼ لٌذ خَى 

در ثيوبري ديبثت،ووجَد اًغَليي .هؾخص هيؾَد

يب هؾىل در تزؽح آى يب همبٍهت ثذى در همبثل 

آى ثبػج ثبال رفتي لٌذ خَى هي گزدد. اًغَليي 

ثزاي ٍرٍد لٌذ خَى ثِ داخل علَلْب ضزٍري 

 اعت.           

ثبال ثَدى لٌذ خَى تٌْب يه ًؾبًِ اعت. ثيوبري 

ديبثت ثز ثغيبري اس لغوتْبي ثذى تبحيزات 

ًبهغلَة هي گذارد ٍ در صَرتي وِ ثِ خَثي 

 وٌتزل ؽَد هيتَاًذ اس ػَارض جلَگيزي وٌذ.

چِ ػَاهلي احتوبل ثزٍس ديبثت را ثيؾتز 

 هي وٌٌذ؟
 عبل ٍ ًذاؽتي تحزن ٍ فؼبليت 35 عي ثبالي

 ثبال ثَدى ولغتزٍل خَى ٍ تزي گليغزيذ

 فؾبر خَى ثبالي وٌتزل ًؾذُ

 عبثمِ خبًَادگي

 عبثمِ ديبثت حبهلگي

 ًضاد ٍ هليت

 ػالئن ديبثت وذاهٌذ؟

ثيوبري ديبثت ثب ًؾبًِ ّبي گًَبگَى ثزٍس هي وٌذ         

 :هَرد اعت  3 هْوتزيي ػالئن آى ؽبهل ايي اهب

 پزادراري( 1

 ( پزًَؽي2

 ( پزخَري3

ثبالثَدى عغح لٌذ خَى ثبػج هي ؽَد وِ سيبدي 

گلَوش ٌّگبم دفغ همذار .آى اس عزيك ادرار دفغ ؽَد

سيبدي هبيغ ثب خَد هي ثزد. ثٌبثزايي حجن ادرار سيبد 

 .هي گزدد

ثِ دًجبل دفغ سيبد هبيغ اس عزيك ادرار،فزد دچبر 

 . تؾٌگي هفزط ؽذُ هيشاى سيبدي آة هي ًَؽذ

ووجَد اًغَليي ٍ ؽىغتِ ؽذى پزٍتئيٌْب ٍ چزثيْب 

ثزاي دريبفت اًزصي هٌجز ثِ ثزٍس حبلت گزعٌگي ٍ 

 .پزخَري هيؾَد

عبيز ػالئن ديبثت ؽبهل ضؼف ٍ خغتگي، احغبط 

گشگش ٍ ثيحغي دعت ٍ پب خؾىي پَعت سخوْبيي 

وِ ديز التيبم هي يبثٌذ، تغييزات ثيٌبيي ٍ ػفًَتْبي 

 ػَد وٌٌذُ هي ثبؽذ.

 چگًَِ ثِ ٍجَد ديبثت پي هي ثزين؟
پشؽه ثب تَجِ ثِ ػالئن ٍ ؽزح حبل ؽوب ٍ ثب اًجبم 

آسهبيؾبت سيز هي تَاًذ ثِ ٍجَد ثيوبري ديبثت پي 

 ثجزد:

 

 mg/dl 126( آسهبيؼ لٌذ خَى ًبؽتب ثيؼ اس 1

عبػت  2 آسهبيؼ لٌذ خَى : ( تغت تحول گلَوش2

 mg/dl 222پظ اس صزف غذا ثيؼ اس 

 mg/dl( ٍجَد لٌذ خَى غيز ًبؽتبي ثبالي  3

يىجبر ثِ عَر تصبدفي) در ّز عبػتي اس  222

 رٍس(

 ػَارض ديبثت وٌتزل ًؾذُ وذاهٌذ ؟
ثيوبري ديبثت در صَرتي وِ ثِ عَر دليك تحت 

درهبى ٍ هزالجت لزار ًگيزد هي تَاًذ ثزاي ؽوب 

هؾىالت سيبدي ايجبد وٌذ وِ ػالٍُ ثز تبحيز ثز 

عالهتي، ؽوب را اس وبر ٍ فؼبليت ػبدي دٍر هي 

 .وٌذ

ػَارض ديبثت ثِ دٍ دعتِ وَتبُ هذت ٍ ثلٌذ 

 هذت تمغين هي ؽَد.

 ػَارض وَتبُ هذت

 فشايؼ ؽذيذ لٌذ خَى)ّيپزگليغوي(:ا

اس جولِ ػَارض وَتبُ هذت ديبثت ثبال رفتي 

ًبگْبًي ٍ ؽذيذ لٌذ خَى ثِ دًجبل خَردى غذا يب 

فزاهَػ وزدى  ًَثت تشريك اًغَليي پيؼ هي 

آيذ ٍ ثب ػالئن تبري ديذ،ضؼف، عز درد، افت 

فؾبر خَى، تٌفظ عزيغ ٍ ثب ثَي هيَُ ؽيزيي 

ؽجيِ عيت، درد ؽىن، تَْع ٍ اعتفزاؽ، ٍ وبّؼ 

در صَرت ثزٍس ايي ػبرضِ  .َّؽيبري ّوزاُ اعت

ثبيذ فَرا فزد ثِ هزوش درهبًي رعبًذُ ؽَد ٍ تحت 

  .هزالجت ٍ درهبى لزار گيزد

 



 افت لٌذ خَى:

ػبرضِ ديگز، وبّؼ ؽذيذ لٌذ خَى اعت وِ ثِ 

دًجبل هصزف ًبثجب ٍ يب هصزف سيبد اًغَليي ايجبد 

افت لٌذ خَى در هزحلِ اٍل ثبػج ثزٍس  . هي گزدد

ػالئوي هخل عپؼ للت،تؼزيك، ػصجبًيت ٍ 

گزعٌگي هي ؽَد ٍ ثب پيؾزفت آى فزد دچبر 

ًبتَاًي در توزوش، اختالل تغبثك، وبّؼ حبفظِ، 

تغييزات خلمي، خؾًَت، تؾٌج ٍ در ًْبيت اس 

 دعت رفتي َّؽيبري هي ؽَد.

 ػَارض ثلٌذ هذت
ثيوبري ديبثت در دراس هذت ثبػج آعيت ديَارُ 

رگْب هيؾَد ٍ هؾىالتي در جزيبى عجيؼي خَى 

ايجبد هي وٌذ وِ ثغتِ ثِ هحلي وِ تَعظ ػزٍق 

خًَزعبًي هي ؽَد، آعيت ٍارد ؽذُ فزق هي 

 .وٌذ

درگيزي رگْبي ؽجىيِ چؾن عجت هؾىالتي 

 . ثيٌبيي در ثيوبراى ديبثتي هي ؽَد

آعيت ػزٍق خًَي وليِ ّب، هوىي اعت ثبػج 

 ثزٍس

 . هؾىالت وليَي ؽَد

آعيت عيغتن هغش ٍ اػصبة ّن هؾىالت ػصجي، 

 . حغي ٍ حزوتي ايجبد هي وٌذ

آعيجْبي ػزٍق للجي هي تَاًذ هٌجز ثِ 

 .ثيوبريْبيي در ايي ػضَ حيبتي ؽَد

 

 ّوچٌيي ػذم حظ درد، گزهب ٍ عزهب ٍ اؽىبل در

خًَزعبًي پبّب ثبػج ثزٍس سخوْبيي در اًگؾتبى پب         

هي ؽَد وِ تزهين آًْب هذتْب عَل هي وؾذ ٍ در             

 .صَرت ػفًَي ؽذى، درهبى آى هؾىل هي ثبؽذ

ثب وٌتزل دليك ٍ هٌبعت لٌذ خَى، تحت ًظز              

 پشؽه

هتخصص هيتَاى اس پيؾزفت ثيوبري ديبثت ٍ ثزٍس          

 .ػَارض آى جلَگيزي وزد

 

 منبع:
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 ًىبت لبثل تَجِ ثزاي ؽوب هذدجَي هحتزم:
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