
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 کیمتابول یهایماریب نیعتریاز جمله شا ابتید

خون و اختالالت  یپرفشار ابت،یشود. د یمحسوب م

نامند.  یم دیتمدن جد یها یماریخون را ب یهایچرب

تمدن جدید با توجه به شهرنشینی و محدود كردن 

... در كنار یمصرف مواد پر انرژ شیفعالیت انسانها و افزا

ارمغان آورده كه قبالً به  همزایا، بیماریهای جدیدی را ب

است.  آنها بیماری اغنیا یا ثروتمندان اطالق می شده

و  یباغدار ،یدر گذشته كه شغل اكثر مردم كشاورز

بوده، اربابان و خوانین و خانواده آنها، با توجه  یدامدار

شده و  یانجام م گرانیتوسط د شانیكارها نکهیبه ا

 شتریاند، ب شتهدا یبه انواع مختلف غذا دسترس شتریب

 یزندگ کهیو... بوده اند؛ در حال ابتیو د یدر معرض چاق

همه مردم را  یپركالر یو مصرف غذاها یكنون ینیماش

 .در معرض خطر قرار داده است

 

 

 کینوع  ابتید

 ابتیكودكان، د ابتیبه نام د یكه گاه کینوع  ابتید

هم گفته  نیوابسته به انسول ابتید اینوجوانان و 

به  انیدرصد از كل مبتال 10تا  5 نیحدودًا ب شودیم

اكثر  نکهیا رغمی. علدهدیم لیرا تشک ابتید

كودكان و نوجوانان هستند )از هر  کینوع  یهایابتید

 نیبه ا ی( شانس ابتالرنف کیكودک،  500 یال 400

 یتیو با هر جنس یافراد در هر گروه سن یبرا یماریب

  .وجود دارد

 لیبا دل یمنیخود ا یماریب ینوع ،کینوع  ابتید

بتا  یهارفتن سلول نیناشناخته است كه بر اثر از ب

قادر  گریبدن د جه،یو درنت دیآیلوزالمعده به وجود م

است  یهورمون نینخواهد بود. انسول نیانسول دیبه تول

ها وساز بدن را به سلولسوخت یكه قند الزم برا

 . رساندیم

 :شودیخون م انیوارد جر قیرط 2قند به 

 یحاو یغذاها ژهیومصرف غذا به  -1

 دراتیكربوه

 كبد یهاتیفعال -2    

وارد خون شود اما نتواند  یقیكه قند از هر طر یزمان

آن  جهیشده و نت ها انباشتهها شود، در رگوارد سلول

زمان  مرور قند خون است. قند خون باال به شیافزا

 یاعضا یرا بر رو یریجبران ناپذ راتیتأث تواندیم

 .مختلف بدن داشته باشد

 ابتیعنوان داغلب به کینوع  ابتیاز د نکهیا باوجود

 یامکان ابتال یول شودیم ادی یو نوجوان یدوره كودك

موقع  و به عیسر صیوجود دارد. تشخ یبه آن در هر سن

آن  یاز عوارض و مشکالت آت تواندیم یماریب نیا

فشارخون باال،  ،یینایناب ،یقلب یهایهمچون ناراحت

 كند.  یریشگیپ یویكل یهاییارساو ن یاختالالت عصب

 کینوع  یها یابتیتازه د

متوجه  ی؟ اگر به تازگ ستیچ ابتید کینوع  ابتید

 دیاحساس بکن دیدارد، شا ابتیكه كودكتان د دیشده ا

 قیراجع به تزر یاست. نگران دهیبه آخر رس ایدن

فرزند  نکهیاز ا ینگران دیافت قند خون و شا ن،یانسول

 ایبه مدرسه برود و  گرانیتواند مانند د یشما دوباره م

مدرسه اش چه  نی! به معلمرودبا دوستانش گردش ب

مساله را مطرح  نیبا دوستان كودكتان چگونه ا د؟ییبگو

موضوع را چگونه خواهند  نیا گرید نیوالد د؟یكن

 ...رفتیپذ

 یشمار یخانواه تان، سواالت ب یشک شما و اعضا یب

 .دیخصوص دار نیدر ا

سخت است،  اریشده بس یابتیفرزندمان د نکهیا قبول

است  یكامال جد یماریب نی! گرچه ادیاما نگران نباش

افراد  یخطرناک است ول اریبه آن بس یتوجه یو ب

توانند همانند  یم حیدر صورت كنترل صح یابتید

 .ندینما یزندگ یشاداب، سالم و طوالن گران،ید

  
 معاونت دانشجویی

 اداره بهداشت و درمان

 و دیابت، پیشگیری از عوارض

 بهبود سبک زندگی
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