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مــرض قنــد بیمــاری مزمــن و مــادام العمــری اســت کــه در آن یــا مقــدار کافــی انســولین تولیــد نمــی شــود و یــا 

لوزالمعــده  انســولین کــه از عضــوی بــه نــام . نمــی توانــد از انســولین تولیــد شــده بــه نحــو احســن اســتفاده کنــد

تولیـد مـی شـود باعـث تحریـک ورود گلوکـز از خـون بـه درون سـلول هـا مـی گـردد و در آنجـا انـرژی تولیـد   پانکــراس

 گلوکـز یکـی از منابـع عمـده انـرژی بـدن اسـت. مـی شـود

 

 

    انواع مرض قند

یــان بــه الدرصــد مبت 10حــدود  .دک ترشـح مـی شـوددر جریـان آن یـا انسـولین تولیـد نمـی شـود یـا انـ:  1نـوع  

. دیابــت از ایــن نوعنــد و عمدتــا در ســنین پاییــن رخ مـی دهـد امـا ممکـن اسـت در افـراد مسـن هـم باشـد

پرخـوری ، پرنوشــی ، پــرادراری ، کاهــش وزن ناگهانــی، احســاس خســتگی :  ئـم آنالع 

تــوارث، اســترس، ویــروس کــه بــه لوزالمعــده حملــه کــرده و از تولیــد انســولین جلوگیــری مــی : لــی آنعلــل احتما 

 .بیمـار دخالـت و تقصیـری نـدارد و نمـی تـوان پیشـگیری کـرد 1در سیســتم ایمنــی در مـرض قنـد نـوع  اللاختــ. کنــد

 .کـردش الفقـط بایـد بـرای کنتـرل آن تـ



 

 

 1روش های کنترل مرض قند نوع 

 (تعییـن کالـری دریافتـی و مصرفـی انتخـاب درسـت مـواد غذایـی)برنامـه غذایـی 

 (ورزش منظـم روزانـه کـه بـه اسـتفاده بهینـه از انسـولین تزریقـی کمـک مـی کنـد)فعالیـت فیزیکـی  

مــی تــوان از نوســانات شــدید در میــزان قنــد خــون (تعییـن منظـم قنـد خـون توسـط خـود بیمـار  )تزریقـات انسـولین

 (جلوگیــری کــرد

 )عـات مـورد نیـاز و مهـارت هـاالاط(آمــوزش  

فـرم مـرض قنـد اسـت و شــایع تریـن . انســولین تولیــد مــی شــود امــا بــدن نمــی توانــد اســتفاده کنــد :  2نــوع 

در ایـن نـوع گروهـی بـه علـت کاهـش تعـداد گیرنـده هـای انسـولین نمـی . یـان از ایـن نوعنـدالدرصـد مبت 90قریـب 

. کار گیرنــده هــای انســولین موجــب مــی شــود نتوانـد اسـتفاده کنـد اللتوانند اسـتفاده کننــد و گروهــی بــه دلیــل اختــ

 پرخـوری ، پرنوشـی، پـرادراری، تـاری دید، احسـاس خسـتگی مفـرط، کرختـی و گزگـز و مـور مـور:  ئـم آنالع

 

 



  :علل احتمالی 

 40بیـش از : در افـرادی اغلـب رخ مـی دهـد کـه  .استرس های فیزیکی و توارث نقش داشته باشد 1ممکن است مثل نوع 

غذایـی بـد دارنـد، سـابقه فامیلـی مـرض قنـد دارنـد، در حاملگـی هـای قبلـی دچـار سـال دارنـد، چـاق هسـتند، عـادت 

  مـرض قنـد بـوده انـد

 

 

  :روش هـای پنجگانـه کنتـرل 

رژیـم غذایـی  .1

فعالیـت فیزیکـی  .2

دارو موثــر  اگــر. دارو  داروهـای پایین آورنــده قنــد خــون بــه تولیــد انســولین بیشــتر کمــک مــی کننــد .3

نشـد، نیـاز بـه تزریـق انسـولین مـی باشـد 

 انـدازه گیـری مکـرر قنـد خـون توسـط خـود بیمـار .4

 آمـوزش .5

از پیشـامد هـای ناگـوار ناشـی از . نـی تـر شـدن عمـر کمـک مـی کنـدالبـه طو چرا کنترل مرض قند اهمیت دارد؟

از پیدایـش عـوارض . افزایـش و کاهـش قنـد خـون جلوگیـری می کنـدعـدم کنتـرل مثـل فوریـت هـای مـرض قنـد، 

مزمـن مثـل سـکته هـای قلبـی، سـکته مغـزی، عـوارض کلیـوی و از دسـت دادن بینایـی جلوگیـری کـرده یـا بـروز آن 

ـای پنجگانـه کنتـرل را بایـد اجـرای روش ه .بـه بهبـود زندگـی فـرد کمـک مـی کنـد. هـا را بـه تاخیـر مـی انـدازد

خـود بیمـار بـه عهـده بگیـرد تـا زندگـی سـالم تـر و شـاداب تـری داشـته باشـد 

ئـم مربـوط بـه مـرض قنـد، احـراز و نگـه داری وزن الکنتـرل ع : مقاصد و هدف های درمانی در کنترل مرض قند 

بدنـی مطلـوب، شـروع و ادامـه فعالیـت فیزیکـی منظـم در حـد مطلـوب، رسـاندن و نگـه داشـتن قنـد خون در حـد 

، نگـه داشـتن غلظـت قنـد خـون در حـد طبیعـی بـرای مـدت (میلـی گـرم 130تـا  70بیـن  )نزدیـک بـه طبیعـی 

 .، دسـتیابی بـه احسـاس شـادابی و بـه لجـام کشـیدن دیابـت) انـدازه گیـری هموگلوبیـن گلیکوزیلـه( نـیالوط
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