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  الف( دیابت بذين مصرف داري          دیابت  -چُارمفصل  

 ارزیابی کىیذ

 
 

 

 تًصیٍ، اقذامات درماوی، ارجاع، پیگیریاقذامات:  طبقٍ بىذی وتیجٍ ارزیابی                            
 بررسی کىیذ ارزیابی غیرپسشک را جمغ بىذی کىیذ

  اثتال ثٝ زیبثت 
 لٙسذٖٛزٞٙسٜ  بٞؼــزف زارٚی وـٔق    

  جٛاة آسٔبیؼ لٙس ذٖٛ ٘بؽتب ىی یه
      عبَ لجُ

  

 

ًارض زیر را در ــػ

ال  بٍ ـمىذ مبتـالـس

 دیابت بررسی کىیذ:

  ٘ٛرٚپبتی )اذتالالت
افت  (،حغی زر ا٘تٟبٞب

ثزرعی ٚمؼیتی،   فؾبرذٖٛ
اس ٘ظز ٚجٛز تبَٚ،  )پبٞب

، ٘جل (ثزیسٌی ٚ یب ذزاػ
ٞبی مؼیف زر ا٘ساْ ٞبی 

 زٚرعبَ پسیظ، )تحتب٘ی 
، پٛثّیتٝ ٚ ذّفی تیجیبَ

فٕٛراَ(، اثتال ثٝ اعٟبَ، 
ٚ ، عیزی سٚزرط یجٛعت 

 ،یب تٟٛع ٚ اعتفزاؽ ٔتٙبٚة

وٕتز اس  GFR٘فزٚپبتی )
 (ٝٔیّی ِیتز زر زلیم 60

 زٚٔیٗ آسٔبیؼ ٔتٛاِی لٙسذٖٛ ٘بؽتب

 یا ِیتز    ٌزْ زر  زعی ٔیّی 126حسالُ 

 OGTT  ٔیّی  200ٔغبٚی یب ثبالتز اس

 ٌٍزْ زر زعی ِیتز     
 ػبرمٝ زیبثت  

احتٕبَ 
زیـبثت ثب 
           ػـبرمٝ

   ػزٚلی، وّیٛی، چؾٕی، ٘ٛرٚپبتی، سذٓ پبی  یػبرمٝ لّجآٟ٘ب )وٙتزَ  یب ليؼی ػٛارك ثزای تؾریـعبِٕٙس را
٘تیجٝ را تب عٝ ٞفتٝ ثؼس  ،ٚ  ثٝ تیٓ غیز پشؽه پظ ذٛرا٘س زٞیس زٞیسٔزثٛىٝ ارجبع غیز فٛری ثٝ ٔترقـ  زیبثتی(

 پیٍیزی ٕ٘بیٙس.

  ٞز یه اس ػٛارك زیبثت، زرٔبٖ را تب سٔبٖ زریبفت پظ ذٛرا٘س ٔترقـ،  ٔجتال یب ثب احتٕبَ اثتال ثٝثزای عبِٕٙس
 ؽزٚع ٕ٘بییس.

 تب ؽؼ ٔبٜ اَٚ، عبِٕٙس را  پظ ذٛرا٘س زٞیس عبِٕٙس را ثٝ وبرؽٙبط تغذیٝ ٔزوش ارجبع غیز فٛری ٕ٘بییس ٚ ثٝ ٚی
 ٔبٜ تب یه عبَ پیٍیزی ٕ٘بیس. ؽؼٔبٞب٘ٝ ٚ عپظ ٞز 

           .ثـٝ ٚی  ثب تٛجٝ ثٝ ٚمؼیت رٚحـی عـبِٕٙس، زر اثتـسای تؾـریـ ثـٝ وبرؽـٙبط عـالٔت رٚاٖ ٔزوـش ارجـبع زٞیـس           
 پظ ذٛرا٘س زٞیس ثز حغت ٔٛرز، عبِٕٙس را پیٍیزی ٚ ٔزالجت ٕ٘بیس.

 
  زٚٔیٗ آسٔبیؼ ٔتٛاِی لٙسذٖٛ ٘بؽتب

 ٌزْ زر  زعی ِیتز    ٔیّی  126حسالـُ 
 یا

  OGTT  ٔیّی  200ٔغبٚی یب ثبالتز اس
 ٚ ٌزْ زر زعی ِیتز

 زیبثت  ثسٖٚ  ثسٖٚ ػبرمٝ زیبثت

 ػبرمٝ

 را ثزای ٔؼبیٙٝ تٝ چؾٓ ثٝ ٔترقـ چؾـٓ ارجـبع    اٌز عبِٕٙس زر ىی یىغبَ ٌذؽتٝ ٔؼبیٙٝ تٝ چؾٓ ٘ؾسٜ اعت ٚی
 غیز فٛری زٞیس.

 .ٞسف زرٔبٖ را ثزای ٞز عبِٕٙس جساٌب٘ٝ ثز اعبط رإٞٙبی زرٔبٖ تؼییٗ وٙیس 

  عبِٕٙس زارای لٙس ذٖٛ ٘بؽتب ٚ یبOGTT    ٘شزیه ثٝ ٞسف زرٔبٖ را زر فٛرتی وٝ اٍ٘یشٜ ٚ تٛا٘بیی ثبال ثـزای تغییـز
س ؽیٜٛ س٘سٌی زارز، تحت زرٔبٖ غیز زارٚیی ثٝ ٔست عٝ  ٔبٜ لزار زٞیس ٚ آسٔبیؼ لٙسذٖٛ ٘بؽتب ٚ زٚ عـبػت پـظ ا  

یـس ٚ آسٔـبیؼ   ٔبٜ ثؼس پیٍیزی وٙیس، زر غیز ایٗ فٛرت، ٔـت فـٛرٔیٗ را ؽـزٚع وٙ   غذا را زرذٛاعت ٚ عبِٕٙس را عٝ 

 * 3.لٙسذٖٛ ٘بؽتب ٚ زٚ عبػت پظ اس غذا را زرذٛاعت ٚ عبِٕٙس را یه ٔبٜ ثؼس پیٍیزی ٕ٘بییس

  ْٚرا ٔيبثك رإٞٙب ا٘جبْ زٞیس ٚ ٔزالـت ػـٛارك    ثبال، چزثی ذٖٛ ٚ تجٛیش آعپیزیٗ زرٔبٖ فؾبرذٖٛزر فٛرت ِش
 زیبثت ثبؽیس.

 زٞیس ٚ ثٝ ٚی پظ ذٛرا٘س زٞیس تب ؽؼ ٔبٜ اَٚ، عبِٕٙس را  عبِٕٙس را ثٝ وبرؽٙبط تغذیٝ ٔزوش ارجبع غیزفٛری
 ٔبٜ تب یه عبَ پیٍیزی ٚ ٔزالجت ٕ٘بیٙس.  ؽؼٔبٞب٘ٝ ٚ عپظ ٞز 

     ثـٝ ٚی پـظ   ، ثب تٛجٝ ثٝ ٚمؼیت رٚحی عبِٕٙس، زر اثتسای تؾریـ ثٝ وبرؽٙبط عالٔت رٚاٖ ٔزوـش ارجـبع زٞیـس
 ذٛرا٘س زٞیس ثز حغت ٔٛرز، عبِٕٙس را پیٍیزی ٕ٘بیس.

 .ثٝ عبِٕٙس ٚ ٕٞزاٜ ٚی زر سٔیٙٝ ٘حٜٛ ٔزالجت اس پب ، فؼبِیت ثس٘ی ٚ ... آٔٛسػ زٞیس 

 ثـبر ثـٝ پشؽـه     ٚ ٞز عٝ ٔـبٜ یـه   ٕ٘ٛزٜ ثٝ تیٓ غیز پشؽه پظ ذٛرا٘س زٞیس عبِٕٙس را ٔبٞب٘ٝ پیٍیزی ٚ ٔزالجت
 ارجبع زٞٙس.

 اقذام کىیذ
  .آسٔبیؼ لٙسذٖٛ ٘بؽتب را زرذٛاعت وٙیس 
     ُثزای عبِٕٙس ثب لٙس ذـٖٛ ٘بؽـتبی حـسال

ــسزا     126 ــز ٔج ــی ِیت ــزْ زر زع ــی ٌ ٔیّ
 آسٔبیؼ لٙس ذٖٛ ٘بؽتب را زرذٛاعت ٕ٘بییس.

 ٖزر فٛرت أىب OGTT 1را زرذٛاعت وٙیس* 
 

 برای سالمىذ مبتال بٍ دیابت اقذام کىیذ

  ٗزرذٛاعت آسٔبیؼ ازرار اس ٘ظز ٚجٛز آِجٛٔی
 یب پزٚتئیٗ

  اِىتزٚوبرزیٌٛزاْ )زرفٛرت أىبٖ(  زرذٛاعت 
  زرذٛاعت ِیپیـس پـزٚفبیـُ )وّغتـزَٚ، تزی

 (HDL  ٚLDL ،ٌّیغیزیس

 زرذٛاعتTSHٚ آ٘شیٓ ٞبی وجس 

 ْزرذٛاعت وزاتیٙیٗ ، پتبعیٓ عز  ٝٔحبعج ٚ

GFR 2* 

     تؼییٗ اٞساف زرٔبٖ ثزای ٞز عـبِٕٙس ثـٝ ىـٛر
 جساٌب٘ٝ

 ٔیّی  125تب  100آسٔبیؼ لٙس ذٖٛ ٘بؽتب

 یا  * 4 (IFG)ٌزْ زر زعی ِیتز 

 OGTT5 199تب  140*اس 

الَ لٙس اذت
یب  ذٖٛ ٘بؽتب

اذتالَ زر 
 تحُٕ ٌّٛوش
 )پزٜ زیبثت(

 .ثٝ عبِٕٙس ٚ ٕٞزاٜ ٚی فؼبِیت ثس٘ی را آٔٛسػ زٞیس ٚ  ٚی را ثٝ وبرؽٙبط تغذیٝ ٔزوش ارجبع غیز فٛری زٞیس 

  ٓجٟـت زرذٛاعـت آسٔـبیؼ      ی وٙس ٚ ؽؼ ٔبٜ ثؼـس غیزپشؽه پظ ذٛرا٘س زٞیس وٝ عبِٕٙس را ٞزعٝ ٔبٜ پیٍیزثٝ تی
 لٙسذٖٛ ٘بؽتب، ثٝ پشؽه ارجبع غیزفٛری زٞٙس.

  ٔیّی ٌزْ  100لٙسذٖٛ ٘بؽتبی وٕتز اس
 زر زعی ِیتز

ػسْ اثتال ثٝ 
 زیبثت

  ثس٘ی ٚ تغذیٝ ٔٙبعت را آٔٛسػ زٞیس. تٕزیٙبتثٝ عبِٕٙس ٚ ٕٞزاٜ ٚی 

   عبِٕٙس را ثٝ ٔزاجؼٝ زر فٛرت ثزٚس ػبُٔ ذيز تؾٛیك وٙیس ٚ ثٝ تیٓ غیزپشؽه پظ ذٛرا٘س زٞیس وٝ عبِٕٙس را یـه
 عبَ ثؼس ٔزالجت زٚرٜ ای وٙس.

 ( اعتفبزٜ ؽٛز.FBS= Fasting Plasma Glucoseٚجٛز ٘سارز اس زٚ ٘ٛثت آسٔبیؼ لٙس ذٖٛ ٘بؽتب ) OGTTیب آسٔبیؼ تحُٕ ٌّٛوش اعت. زر ٔزاوشی وٝ أىبٖ ا٘جبْ  Oral Glucose Toleranse Test =OGTTؽریـ ثیٕبری زیبثت،  اس راٟٞبی*1
2*GFR;Glomerular Filtration Rate  ( :72 × ٖوزاتیٙیٗ عزْ / ٚسkg  × ٗ(>; ٔیشاٖ فیّتزاعیٖٛ ٌّٛٔزِٚی زرس٘ب140ٖ –)عٗ × وزاتیٙیٗ عزْ / ٚسٖ ×  72× = 0/ 85 ٔززاٖ (; ٔیشاٖ فیّتزاعیٖٛ ٌّٛٔزِٚی زر140 –)ع             
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           IFG ;Impaired  Fasting  Glucuse          5* IGT ;Tolerance  Impaired  Glucuse*4                    زرٔبٖ پظ اس یه ٔبٜ ىجك رإٞٙب ازأٝ *3  

 مصرف داري ب( دیابت با 

 وتیجٍ ارزیابی   جمغ بىذی کىیذ ارزیابی غیرپسشک را
طبقٍ 

 بىذی

 اقذام                                                                                 

 تًصیٍ، اقذامات درماوی، ارجاع ، پیگیری                                                  

  اثتال ثٝ زیبثت 
 ٖٛٔقزف زارٚٞبی وٙتزَ وٙٙسٜ لٙس ذ 
              ُجٛاة آسٔبیؼ لٙس ذٖٛ ٘بؽتب ىی یه عبَ لج 

ػبرمٝ  ٚجٛز

 زیبثت

 زیبثت
ثب 

 ػبرمٝ 

 ػزٚلی، وّیٛی، چؾٕی، ٘ٛرٚپبتی، سذٓ پبی  یعبِٕٙس را  ثزای تؾریـ ليؼی یب وٙتزَ ػٛارك )ػبرمٝ لّج
ٔزثٛىٝ ارجبع غیز فٛری زٞیس ٚ  ثٝ تیٓ غیز پشؽه پظ ذٛرا٘س زٞیس، ٘تیجٝ را تب عٝ ٞفتٝ ثؼس زیبثتی( ثٝ ٔترقـ 

 پیٍیزی ٕ٘بیٙس.

 .ٔبٜ تب یه  ؽؼتب ؽؼ ٔبٜ اَٚ، عبِٕٙس را ٔبٞب٘ٝ ٚ عپظ ٞز  عبِٕٙس را ثٝ وبرؽٙبط تغذیٝ ٔزوش ارجبع زٞیس
 .عبَ پیٍیزی ٚ ٔزالجت ٕ٘بیٙس

 ،زر اثتسای تؾریـ ثٝ وبرؽٙبط عالٔت رٚاٖ ٔزوش ارجبع زٞیس، ثٝ ٚی پظ  ثب تٛجٝ ثٝ ٚمؼیت رٚحی عبِٕٙس
 ذٛرا٘س زٞیس ثز حغت ٔٛرز، عبِٕٙس را پیٍیزی ٚ ٔزالجت ٕ٘بیس.

 

 برای سالمىذی کٍ اخیراً تشخیص دیابت دادٌ شذٌ است اقذام کىیذ

     ٚ زر فـٛرت أىـبٖ   زرذٛاعت آسٔبیؼ لٙسذٖٛ ٘بؽتب ٚ زٚ عـبػت پـظ اس غـذا

 *A1C  Hb1آسٔبیؼ 

 ٗزرذٛاعت آسٔبیؼ ازرار اس ٘ظز ٚجٛز آِجٛٔیٗ یب پزٚتئی  

 ُوّغتزَٚ ، تزی ٌّیغیزیس، ِیپیس  زرذٛاعت پزٚفبی(HDL  ٚLDL) 
  زرذٛاعــتTSH               ْٔحبعــجٝ  ٚ زرذٛاعــت وــزاتیٙیٗ ٚ پتبعــیٓ عــز

GFR
2*

 

 ٓٞبی وجس زرذٛاعت آ٘شی     عبِٕٙس ثٝ ىٛر ا٘فزازیتؼییٗ اٞساف زرٔبٖ ثزای ٞز 

  ٝثسٖٚ ػبرم

 ٍ     زیبثت

 ػـــسْ تيبثك
٘تـبیج آسٔـبیؾبت 
زیـبثت ثب ٞسف 

 زرٔبٖ

زیبثت 
وٙتزَ 
 ٘ؾسٜ

 .عبِٕٙس را ثزای ٔؼبیٙٝ تٝ چؾٓ ثٝ ٔترقـ چؾٓ ارجبع غیز فٛری زٞیس 

  ،3ثـس٘ی ٚ ٔقـزف زارٚ ٚ ػالیـٓ ٞیپٌّٛیغـٕی      تٕزیٙـبت ثٝ عبِٕٙس ٚ ٕٞزاٜ ٚی زر سٔیٙٝ ٘حٜٛ ٔزالجت اس پب*  ٚ
 آٔٛسػ زٞیس.ٞیپزٌّیغٕی 

   ٖٛزٚس زارٚی ٔقزفی را افشایؼ زٞیس ٚ زر فٛرت ػسْ پبعد ثٝ زرٔبٖ، زارٚی زْٚ را امبفٝ وٙیس. آسٔبیؼ لٙـسذ
پیٍیزی ٚ ثـٝ  ٘بؽتب ٚ زٚ عبػت پظ اس غذا را زرذٛاعت ٚ ثٝ تیٓ غیز پشؽه پظ ذٛرا٘س زٞیس، عبِٕٙس را یه ٔبٜ ثؼس 

 پشؽه ارجبع زٞٙس.

  ْٚرا ٔيبثك رإٞٙب ا٘جبْ زٞیس ٚ ٔزالت ػـٛارك   آعپیزیٗٚ تجٛیش ، چزثی ذٖٛ، ثبال زرٔبٖ فؾبرذٖٛزر فٛرت ِش
 زیبثت ثبؽیس.

 .ٔبٜ تب یه  ؽؼتب ؽؼ ٔبٜ اَٚ، عبِٕٙس را ٔبٞب٘ٝ ٚ عپظ ٞز  عبِٕٙس را ثٝ وبرؽٙبط تغذیٝ ٔزوش ارجبع زٞیس
 .عبَ پیٍیزی ٚ ٔزالجت ٕ٘بیٙس

      ثب تٛجٝ ثٝ ٚمؼیت رٚحی عبِٕٙس، زر اثتسای تؾریـ ثٝ وبرؽٙبط عالٔت رٚاٖ ٔزوش ارجبع زٞیـس، ثـٝ ٚی پـظ
 .ذٛرا٘س زٞیس ثز حغت ٔٛرز، عبِٕٙس را پیٍیزی ٚ ٔزالجت ٕ٘بیس

 

 اقذام کىیذسؤال ي   رای سالمىذ مبتال بٍ دیابتب
 ا٘ساسٜ ٌیزی فؾبرذٖٛ زر حبِت ٘ؾغتٝ ٚ ایغتبزٜ ٚ مزثبٖ لّت 
 ٖا٘ساسٜ ٌیزی ٚس 
 ٝٙ٘ٛرٚپبتی )اذتالالت حغی زر ا٘تٟبٞب(، افت فؾـبرذٖٛ ٚمـؼیتی،  ثزرعـی    : ٔؼبی

بی تحتب٘ی پبٞب )اس ٘ظز ٚجٛز تبَٚ، ثزیسٌی ٚ یب ذزاػ(، ٘جل ٞبی مؼیف زر ا٘ساْ ٞ
عـیزی   ٚ فٕٛراَ(، اثتال ثٝ اعٟبَ، یجٛعت ٚ  ، پٛثّیتٝذّفی تیجیبَ )زٚرعبَ پسیظ، 

 یب تٟٛع ٚ اعتفزاؽ ٔتٙبٚة(سٚزرط 

 ( ٘فزٚپبتیGFR  ٔیّی ِیتز زر زلیمٝ 60وٕتز اس ) 

 پزعؼ زرثبرٜ ػالیٓ ثیٕبری ػزٚق وزٚ٘ز 
 

 

  ٝثسٖٚ ػبرم

 ٍ     زیبثت

 تيبثك ٘تبیج
آسٔبیؾبت زیبثت 

 ثب ٞسف زرٔبٖ
  

یبثت ز
وٙتزَ 
 ؽسٜ

 را ثزای ٔؼبیٙٝ تٝ چؾٓ ثٝ ٔترقـ چؾٓ ارجبع غیز فٛری زٞیس. عبِٕٙس 

    3ثٝ عبِٕٙس ٚ ٕٞزاٜ ٚی زر سٔیٙٝ ٘حٜٛ ٔزالجت اس پب، فؼبِیت ثس٘ی ٚ ٔقـزف زارٚ ٚ ػالیـٓ ٞیپٌّٛیغـٕی*
 ٞیپـز ٚ 

 ٌّیغٕی آٔٛسػ زٞیس.
  ٝٔی ٌززز، زٚس زارٚٞبی پبییٗ آٚر٘سٜ لٙس ذٖٛ را وبٞؼ زٞیس ٚ آسٔبیؼ  زچبر حٕالت ٞیپٌّٛیغٕیثیٕبر چٙب٘چ

را زرذٛاعت ٚ ثٝ تیٓ غیز پشؽه پظ ذٛرا٘س زٞیس، عبِٕٙس را یه ٚ وزاتیٙیٗ لٙسذٖٛ ٘بؽتب ٚ زٚ عبػت پظ اس غذا 
 ٔبٜ ثؼس پیٍیزی ٚ ثٝ پشؽه ارجبع زٞٙس.

  اعت زٚس زارٚ را تغییز ٘سٞیس ٚ آسٔبیؼ لٙسذٖٛ ٘بؽتب ٚ زٚ عبػت پظ اس غذا ٚ  اٌز فبلس ػالیٓ ٞیپٌّٛیغٕیC1A 
Hb  را ثزای عٝ ٔبٜ ثؼس زرذٛاعت ٚ ثٝ تیٓ غیز پشؽه پظ ذٛرا٘س زٞیس، عبِٕٙس را تب ؽؼ ٔبٜ، ٔبٞب٘ٝ پیٍیزی ٚ ٞز

 ٚ ثٝ پشؽه ارجبع زٞس. عٝ ٔبٜ ثٝ پشؽه ارجبع زٞٙس. پظ اس ؽؼ ٔبٜ، غیزپشؽه عبِٕٙس را ٞز ؽؼ ٔبٜ ٔزالجت
  ْٚرا ٔيبثك رإٞٙب ا٘جبْ زٞیس ٚ ٔزالت ػٛارك  ٚ تجٛیش آعپیزیٗ ، چزثی ذٖٛ،ثبال زرٔبٖ فؾبرذٖٛزر فٛرت ِش

 زیبثت ثبؽیس. 

 وبرؽٙبط تغذیٝ ٔزوش ارجبع زٞیسعبِٕٙس را ث ٝ. 
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 ایٗ آسٔبیؼ ثٟتزیٗ رٚػ ثزای ثزرعی ٚمؼیت وٙتزَ لٙس ذٖٛ ىی عٝ ٔبٜ ٌذؽتٝ اعت. .ٕ٘ی ٌزززثب تٛجٝ ثٝ ٞشیٙٝ ثبال ٚ ػسْ زعتزعی، جٟت غزثبٍِزی ٚ تؾریـ اِٚیٝ تٛفیٝ   *1
2* GFR= Glomerular Filtration Rate  ( : 72 × ٖوزاتیٙیٗ عزْ / ٚسkg  × ٗٔیشاٖ فیّتزاعیٖٛ ٌّٛٔزِٚی زرس٘بٖ  (           140 –)عٗ × وزاتیٙیٗ عزْ / ٚسٖ ×  72× = 85/0ٔززاٖ   (  ; ٔیشاٖ فیّتزاعیٖٛ ٌّٛٔزِٚی زر140 –)ع ;  <) 
 ٞیپٌّٛیغٕی : اذتالَ زیس ٘بٌٟب٘ی، ِزسػ، ػزق عزز، ٌیجی، ٞذیبٖ، مؼف، عزٌیجٝ ٚ ثیٟٛؽی ػالیٓ *3

 فصل چُارم : دیابت 
ِٚی زر عبِٕٙساٖ ایٗ رٚ٘س  ٌززز ٌّٛوش زریبفتی ثؼس اس ذٛرزٖ غذا ثسٖٚ ٚاعيٝ ا٘غِٛیٗ ٔقزف ٔی زرفس 50تمزیجب   جٛاٖ تززر افزاز  ٔتفبٚتی زارز. اس ٘ظز ٔتبثِٛیىی زیبثت زر افزاز عبِٕٙس ثب زیبثت جٛا٘بٖ ٔتفبٚت اعت ٚ ثٙبثزایٗ رٚیىزز زرٔب٘ی

ٞب، افغززٌی،  ، ثیٕبری لّجی ػزٚلی ٚ عىتٝثبال فؾبرذَٖٛ ػّٕىزز ٚ ثیٕبری ٞبی ٕٞزاٜ ٔب٘ٙس عبِٕٙساٖ ٔجتال ثٝ زیبثت ٘غجت ثٝ عبِٕٙساٖ غیز زیبثتی زر ٔؼزك ذيز ثیؾتزی اس ٘ظز ٔزي سٚزرط، اذتال ثٝ ىٛر ٔؾرقی ٔرتُ ؽسٜ اعت.

 ٞغتٙس. (Polypharmacy)ٔقزف ٕٞشٔبٖ چٙس زارٚ ٞبی زایٕی ٚ  اذتیبری ازرار، عمٛه، زرز اذتالَ ؽٙبذتی، ثی
وٙس، سیزا آعتب٘ٝ وّیٝ ثزای زفغ ٌّٛوش زر ازرار ثب افشایؼ عٗ، ثـبال ٔی رٚز ٚ تب سٔب٘ی  ٙسرت ثزٚس ٔیزر عبِٕٙساٖ ث٘یٕی اس افزاز عبِٕٙس زیبثتی، اس ثیٕبری ذٛز اىالػی ٘سار٘س، ٕٞچٙیٗ ػالیٕی ٔب٘ٙس پزازراری، پزذٛری، پز٘ٛؽی ٚ وبٞؼ ٚسٖ 

 ثبؽٙس، ٞیپزٌّیغٕی پیسا وززٜ روٙس، حتی اٌز ٞیپزاعٕٛال ٌززز. ثٝ ػالٜٚ چٖٛ حظ تؾٍٙی زر عبِٕٙساٖ اذتالَ پیسا وززٜ، پز٘ٛؽی ٘یش زر عبِٕٙساٖ زیبثتی ثزٚس ٕ٘ی ی ٘زعس، ٌّٛوش زر ازرار عزریش ٕ٘یوٝ عيح ٌّٛوش عزْ ثٝ ٔمبزیز ثبالی
 غیزاذتقبفی ٞغتٙس. وٙس، ایٗ ػالیٓ ٔؼٕٛال  ٔیػالیٕی ٔب٘ٙس ٌیجی، ثی اذتیبری ازرار ٚ غیزٜ ثزٚس 

 الر، اِٚیٗ ٘ؾب٘ٝ زیبثت زر عبِٕٙسا٘ی اعت وٝ ٔزالت ذٛثی ٘سار٘س.وٛٔبی ٞبیپز اعٕٛؽٛز. ٌبٜ  ٌزز٘س، تؾریـ زیبثت ثزای آٟ٘ب زازٜ ٔی ٌبٞی عبِٕٙساٖ زیبثتی ٚلتی ثب یه ػبرمٝ ٔب٘ٙس عىتٝ لّجی یب ٔغشی زر ثیٕبرعتبٖ ثغتزی ٔی
 ٔمبٚٔت ٘غجت ثٝ ا٘غِٛیٗ ٚجٛز زارز.ٞب  زر عَّٛزر عبِٕٙساٖ چبق ٔجتال ثٝ زیبثت تیپ زٚ، تزؽح ا٘غِٛیٗ زر پبعد ثٝ ٔقزف ٌّٛوش ٘غجتب  ىجیؼی اعت، أب 

.  
 

  مؼیارَای تشخیص دیابت

 ٔیّی َٔٛ زر ِیتز (   7ٔیّی ٌزْ زر زعی ِیتز )  FBS ≥ 126ٌّٛوش پالعٕبی ٘بؽتب ; 

 ٔیّی َٔٛ زر ِیتز(   1/11ٔیّی ٌزْ زر زعی ِیتز ) OGTT  ≥ 200 ٌزْ ٌّٛوش; 75پالعٕب زٚ عبػت ثؼس اس ذٛرزٖ یب ٌّٛوش 

 *تٛجٝ: زر عيح یه ارایٝ ذسٔت فؼال اس ایٗ رٚػ ثزای غزثبٍِزی ٚ تؾریـ اعتفبزٜ ٕ٘یىٙیٓ.          زرفس  A1C Hb ≥ 5/6 ٌّیىٛسیّٝ ;  یب ٌّٕٞٛٛثیٗ

آسٔبیؼ  2٘یبسٔٙس ٚجٛز تؾریـ زیبثت 
ٔرتُ )اذتالَ زر زٚ ثبر تىزار یه تغت ٚ 

 یب زٚ تغت ٔرتّف( اعت.

 ٔیّی ٌزْ زر زعی ِیتز 200 ≤یب زر ثیٕبر ثب ػالئٓ والعیه ٞبیپز ٌّیغٕی یب حٕالت ٞبیپز ٌّیغٕیه یه  تغت ٌّٛوش پالعٕبی را٘سْٚ 

 پرخطر برای دیابت(مؼیارَای تشخیص پرٌ دیابت )افراد                     

  ٔیّی ٌزْ زر زعی ِیتز 125تب  100ٌّٛوش پالعٕبی ٘بؽتب ; 
 ٔیّی ٌزْ زر زعی ِیتز  199تب  140ٌزْ ٌّٛوش ;  75یب ٌّٛوش پالعٕب زٚ عبػت ثؼس اس ذٛرزٖ 

 تٛجٝ: زر عيح یه ارایٝ ذسٔت فؼال اس ایٗ رٚػ ثزای غزثبٍِزی ٚ تؾریـ اعتفبزٜ ٕ٘ی وٙیٓ.                زرفس 4/6تب  7/5 ٌّیىٛسیّٝ ; یب ٌّٕٞٛٛثیٗ

 سالمىذ را از وظر ابتال بٍ دیابت ارزیابی کىیذ

ا٘جبْ زٞیس ٚ ٕٞچٙیٗ  ٔزثٛىٝ اعبط جسَٚ ثزای عبِٕٙساٖ زیبثتی ارسیبثی جبٔغ را ثز را ثزرعی ٕ٘بییس.  ذٖٛ ٘بؽتب ىی یه عبَ لجُ لٙسٚ ٘تیجٝ آسٔبیؼ  ؽزح حبَ اثتال ثٝ زیبثت ٚ ٔقزف زارٚی وبٞٙسٜ لٙس ذٖٛ اثتسا ارسیبثی غیز پشؽه ؽبُٔ: 

 OGTTیب آسهبیؼ تحول گلَوش اعت. در هزاوشی وِ اهىبى اًدبم  OGTTتؾخیص ثیوبری دیبثت،  اس رٍؽْبی را زرذٛاعت وٙیس. A1C Hbٚ آسٔبیؼ(  OGTTزٚ عبػت پظ اس غذا ) ٚ) پظ اس ٞؾت عبػت ٘بؽتب ثٛزٖ( آسٔبیؾبت لٙسذٖٛ ٘بؽتب 

 یس.ٚمؼیت عبِٕٙس را ىجمٝ ثٙسی ٕ٘بی ،ارسیبثی زیبثت زر عبِٕٙس ثسٖٚ ٔقزف زارٚ یب زیبثت ثب ٔقزف زارٚ تٛجٝ ثٝ ٘تیجٝثز اعبط ٘تیجٝ آسٔبیؾبت ٚ ثب ( اعتفبدُ هی ؽَد. FBSٍخَد ًذارد اس دٍ ًَثت آسهبیؼ لٌذ خَى ًبؽتب )
زٚرعبَ پسیظ، )، ٘جل ٞبی مؼیف زر ا٘ساْ ٞبی تحتب٘ی (اس ٘ظز ٚجٛز تبَٚ، ثزیسٌی ٚ یب ذزاػ)پبٞب  ثزرعیافت فؾبرذٖٛ ٚمؼیتی،  (،زر فٛرتی وٝ ثزای عبِٕٙس تؾریـ اثتال ثٝ زیبثت را زازیس، ػٛارك ٘ٛرٚپبتی )اذتالالت حغی زر ا٘تٟبٞب

ثزرعی ٕ٘بییس. ثزای ثزرعی ٚ تؾریـ عبیز ػٛارك ٔب٘ٙس: ػٛارك چؾٕی )اذتالالت ثیٙبیی ٚ رتیٙٛپبتی( ٚ را (  GFRٚ یب تٟٛع ٚ اعتفزاؽ ٔتٙبٚة ٚ ٘یش ٘فزٚپبتی )ثب ٔحبعجٝ  ، عیزی سٚزرطثٝ اعٟبَ، یجٛعت، اثتال (، پٛثّیتٝ ٚ فٕٛراَذّفی تیجیبَ
 عبِٕٙس را ثٝ ٔترقـ ارجبع زٞیس. ،ثزرعی ترققی ٚمؼیت لّجی ػزٚلیٚ ثزای یب تٍٙی ٘فظ حیٗ فؼبِیت( آریتٕی ٚ ایغىٕی لّجی )تپؼ لّت، زرز لفغٝ عیٙٝ اس جّٕٝ : ػٛارك لّجی ػزٚلی 
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 ٚ TSH (،HDL ٚ LDL )وّغتـزَٚ، تزی ٌّیغیزیس ٚ ِیپیس ـبیـُپـزٚف  پزٚتئیٗ، زرذٛاعت اِىتزٚوبرزیٌٛزاْ)زرفٛرت أىبٖ(،اس ٘ظز ٚجٛز آِجٛٔیٗ یب  ازرار ػٛارك، ثزای عبِٕٙسی وٝ ثٝ تبسٌی  تؾریـ زیبثت را زازٜ ایس، آسٔبیؼپظ اس ثزرعی 

 ، اٞساف زرٔبٖ را ثزای ٞز عبِٕٙس ثٝ ىٛر ا٘فزازی تؼییٗ ٕ٘بییس.GFRوزاتیٙیٗ ٚ پتبعیٓ عزْ را زرذٛاعت وٙیس ٚ پظ اس ٔحبعجٝ ، آ٘شیٓ ٞبی وجس
 ، تؾریـ ٞبی السْ ٌذاؽتٝ ؽٛز.ثز اعبط ػالیٓ ٚ ٘تبیج آسٔبیؾبت

 

ٌزْ زر زعی ِیتز ثٛز، آسٔبیؼ ٔذوٛر را ثب فبفّٝ یه  ٔیّی 126وٙس، اٌز اِٚیٗ آسٔبیؼ لٙس ذٖٛ ٘بؽتبی ٚی حسالُ  پشؽه زرذٛاعت آسٔبیؼ لٙس ذٖٛ ٘بؽتب ثزای عبِٕٙس اعت. ثزای عبِٕٙسی وٝ زارٚ ٔقزف ٕ٘ی ٔؼَٕٛ اِٚیٗ الساْ :1 تَجِ

 ٞفتٝ تىزار وٙیس.

 ضَد: تؼشیف هیدس ضشایط صیش سالوٌذ هثتال تِ دیاتت 

 ِیتز ثبؽس(. ٔیّی ٌزْ زر زعی126حتی اٌز وٕتز اس )( (FBS عبِٕٙس ثب عبثمٝ اثتال ثٝ زیبثت ٚ ٔقزف زارٚی پبییٗ آٚر٘سٜ لٙس ذٖٛ ثب ٞز ٔیشا٘ی اس لٙس ذٖٛ ٘بؽتب  -1

 (OGTTٔیّی ٌزْ زر زعی ِیتز یب یه آسٔبیؼ تغت تحُٕ ٌّٛوش  126ذٖٛ ٘بؽتبی ٔغبٚی یب ثیؼ اس  آسٔبیؼ ٔتٛاِی لٙس زٚ لٙسذٖٛ،قزف زارٚی پبییٗ آٚر٘سٜ عبِٕٙس ثسٖٚ عبثمٝ اثتال ثٝ زیبثت ٚ ثسٖٚ ٔ -2
2 *

: ٌّٛوش پالعٕب زٚ عبػت ثؼس 

 ثبؽس.زاؽتٝ  ِیتز  ٔیّی ٌزْ زر زعی 200ٌزْ ٌّٛوش( ٔغبٚی یب ثیؼ اس  75اس ذٛرزٖ 
 ا٘جبْ ٌزز٘س. ؽؼ ٔبٞٝزر افزاز پزٜ زیبثتی تغت ٞب ثبیس  

 DL)وّغتزَٚ، تزی ٌّیغیزیس ٚ حسالُ زٚ ثبر زر عبَ  ِیپیس پزٚفبیُ ، (mg/gr 30ووتز اس )ثزرعی زر اثتسای تؾریـ ٚ عپظ عبال٘ٝ ٘غجت آِجٛٔیٗ ثٝ وزاتیٙیٗ ٚ وزاتیٙیٗ ازرار اس ٘ظز ٚجٛز آِجٛٔیٗثزای عبِٕٙس ٔجتال ثٝ زیبثت، آسٔبیؼ وبُٔ 

 ٚLDL ْپتبعیٓ عز ٚٚ را زرذٛاعت وٙیس GFR )ٝوٙیس. را ٔحبعجٝ  )ٔحبعجٝ ثز اعبط ٔزاحُ ثیٕبری ٔشٔٗ وّی 
  عبػتٝ  24ِیتز ٚجٛز زارز، آسٔبیؼ ازرار ٌزْ آِجٛٔیٗ زر  ٔیّی 23ٌزْ پزٚتئیٗ زر ِیتز یب ثیؼ اس  ٔیّی 200ؼ اس ثزای عبِٕٙس ٔجتال ثٝ زیبثت آسٔبیؼ وبُٔ ازرار اس ٘ظز ٚجٛز آِجٛٔیٗ یب پزٚتئیٗ را زرذٛاعت وٙیس. چٙب٘چٝ زر آسٔبیؼ ازرار عبِٕٙس ثی

 .زر ظزف ٔرقٛؿ ثزیشز فجح رٚس زْٚ 7ازرار عبػت  ثٝ ٕٞزاٜ ،ٕ٘ٛ٘ٝ ٞبی ثؼس اس آٖ را ٞز چٙس ثبرزٚر ریرتٝ ٚ پظ اس آٖ ؽزٚع ثٝ جٕغ آٚری ازرار ٕ٘بیس ثٝ ایٗ فٛرت وٝ  اَٚ را فجح رٚس 7ٕ٘ٛ٘ٝ ازرار عبػت )

س ثٝ ٔمسار ٔؼَٕٛ ٙىی ایٗ ٔست عؼی وٙ .عبػت ثٝ ىَٛ ٔی ا٘جبٔس 24جٕغ آٚری ایٗ ٕ٘ٛ٘ٝ زلیمب    .سٙآٚری ٕٔىٗ اعت زارای ٔٛاز ٍٟ٘سار٘سٜ اعیس لٛی ثبؽس ِذا اس تٕبط آٖ ثب زعت ٚ اػنبء ثسٖ پزٞیش ٕ٘بی٘ىبت ایٕٙی: ظزف ٔرقٛؿ جٕغ 

ٔیىزٌٚزْ  30 – 299ٔیىزٌٚزْ پزٚتئیٗ زر زلیمٝ ( زر ازرار ٔؤیس ؽزٚع ٘فزٚپبتی اعت. زر فٛرتی وٝ عبِٕٙس لبزر ثٝ جٕغ آٚری ازرار ؽجب٘ٝ ٘یغت، زفغ  20 –199را ثزای ٚی زرذٛاعت وٙیس. ٚجٛز ٔیىزٚآِجٛٔیٙٛری ) زفغ (  .یسٙآة ٔقزف و

پزٚتئیٗ زر ازرار ٌشارػ ؽٛز، ٔؤیس  Traceای عبِٕٙس ٚجٛز ٘سارز، زر فٛرتی وٝ زر آسٔبیؼ یبز ؽسٜ یه ٔخجت )+( وزاتیٙیٗ زر یه ٕ٘ٛ٘ٝ تقبزفی ازرار ٘یش ٘ؾبٍ٘ز ؽزٚع ٘فزٚپبتی زر عبِٕٙس اعت ٚ چٙب٘چٝ أىبٖ ا٘جبْ آسٔبیؼ وبُٔ ازرار ثز
 ٘فزٚپبتی ٚ اِشاْ ثزای آسٔبیؾبت تىٕیّی فٛق  اعت.

 ٘یبس ثٝ ا٘جبْ ٔجسز ٘یغت. زلت وٙیس اٌز ٚمؼیت عبِٕٙس اس ٘ظز اثتال ثٝ افت فؾبر ذٖٛ ٚمؼیتی لجال  زر ثرؼ اذتالالت فؾبرذٖٛ ٔؾرـ ؽسٜ اعت،
 سایش اقذاهات قاتل تَغیِ:

 ٘ٛار لّت زر ثسٚ تؾریـ زیبثت ٚ عپظ ثز اعبط ٘یبس )زر فٛرت أىبٖ( -
 ارسیبثی تیزٚئیس )زر ثسٚ تؾریـ زیبثت ٚ ثز اعبط ٔؼبیٙبت( -
 تغت ٞبی ػّٕىزز وجسی -

 
 

 

 ارزیابی جامغ بیماران دیابتی

شرح حال 

 پسشکی

   ٔخال( عٗ ٚ ٔؾرقبت ؽزٚع زیبثتDKA )... ٚ یب یبفتٝ ٞبی آسٔبیؾٍبٞی ثسٖٚ ػالیٓ ثبِیٙی 
  ٖاٍِٛٞبی غذا ذٛرزٖ، ػبزات ٚرسؽی، ٚمؼیت تغذیٝ ای ٚ عبثمٝ ٚس 
   حجت ( ثزرعی رصیٓ ٞبی زرٔب٘ی ٚ پبعد ثٝ آٟ٘بA1C Hb ) 
   تؼساز، ؽست ٚ ػّت حٕالتDKA  ٜیب ٞیپٌّٛیغٕی اتفبق افتبز 
  ؽزح حبَ ػٛارك ٔزتجو ثب زیبثت 
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 ٔیىزٚٚاعىٛالر : رتیٙٛپبتی، ٘فزٚپبتی ٚ ٘ٛرٚپبتی ) حغی ؽبُٔ سذٓ پب ٚ اتٛ٘ٛٔیه ؽبُٔ ٌبعتزٚپبرسی ٚ اذتالَ ػّٕىزز جٙغی (
 ثیٕبری ػزٚق وزٚ٘زی ٚ ثیٕبری ؽزیبٖ ٞبی ٔحیيیٔبوزٚٚاعىٛالر : ثیٕبری ػزٚلی ٔغش، 

   ٖز٘ساٖ ٚٔؾىالت رٚا٘ی ٚ ثیٕبری ٞبی زٞب 

 مؼایىٍ بالیىی

  ،ٚسٖ، لسBMI تؼییٗ فؾبر ذٖٛ اس جّٕٝ ا٘ساسٜ ٌیزی فؾبر ذٖٛ ارتٛعتبتیه ، 
  عبِٕٙس را ثٝ چؾٓ پشؽه ارجبع زٞیسٔؼبیٙٝ تٝ چؾٓ ثزای 
 ِٕظ تیزٚئیس 
 ٞبی تشریك ا٘غِٛیٗ( ٚ ثزرعی ٔحُ اس ٔمبٚٔت ثٝ ا٘غِٛیٗ ٞبی ثسٖ ٘بؽی رً٘ مریٓ زر چیٗ ٞبی تیزٜ پالنیؼٙی  ٘یٍزیىب٘ظ، ظٔؼبیٙٝ پٛعت )اثتال ثٝ آوب٘تٛسی 
 تحزیه ٚ ارتؼبػ   ِٕظ ٞبی آؽیُ ٚ پبتالر، ارسیبثی حظ ، ثزرعی رفّىظذّفی ٞبی زٚرعبِیظ پسیظ ٚ تیجیبَ ٔؼبیٙٝ پب، ِٕظ ٘جل ٚ 

 

 

 با میاوگیه قىذ پالسما A1C Hbجذيل َمبستگی 
 میاوگیه قىد پالسما بر حسب میلی گرم در دسی لیتر بر حسب درصد A1C Hbمیزان 

6 626 

7 651 

8 681 

9 262 

61 211 

66 269 

62 298 

 

 

 

 سصیاتی کٌتشل قٌذ خَى ا

  ٌّٛوش پالعٕبی ٘بؽتب ٚ ثؼس اس غذا پبیؼ 

  آسٔبیؼA1C Hb ،زر ثیٕبراٖ زیبثتی وٝ لٙس ذٖٛ وٙتزَ ؽسٜ زر ٔحسٚزٜ ٞسف زار٘س(ثبیس ثبر زر عبَ  2تب  1ٚ یب حسالُ  ثبر زر عبَ 4A1C Hb )چه ؽٛز 

 تغت A1C Hb ٔب٘ٙس تبالعٕی ٌّٕٞٛٛثیٌٗذارز ٔخُ ِٕٞٛیش، اس زعت زازٖ ذٖٛ ٚ اذتالالت  ٞبی لزٔش تأحیز ٔی ٞبی ذبفی زارز اس جّٕٝ ؽزایيی وٝ ثز ىَٛ ػٕز ٌّجَٛ ٔحسٚزیت 

  زر فٛرت ػسْ تيبثكA1C Hb ٞبی لٙس ذٖٛ، پشؽه ثبیس ثٝ فىز ٌّٕٞٛٛثیٙٛپبتی ٞب ٚ تغییز ىَٛ ػٕز ٌّجَٛ ٞبی لزٔش ٚ یب اذتالف سٔبٖ ا٘جبْ ایٗ زٚ آسٔبیؼ ثبؽس. ثب ٘تبیج تغت 
 

 دیابت طبقٍ بىذی کىیذ را از وظر  بذين مصرف داريسالمىذ 
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 :ضشح صیش طثقِ تٌذی کٌیذسالوٌذ سا تا تَجِ تِ جذٍل اسصیاتی )ًتایج آصهایطات، ًطاًِ ّا، ػالین ٍ ....( تِ 

 تؼییٗ وٙیس.( ثب تٛجٝ ثٝ ٘تبیج آسٔبیؾبت) تٛجٝ وٙیس وٝ ٞسف زرٔبٖ را ثزای ٞز عبِٕٙس جساٌب٘ٝ 

  یا  "ِیتز اعت ٌزْ زر زعی ٔیّی 126زٚٔیٗ آسٔبیؼ ٔتٛاِی لٙسذٖٛ ٘بؽتب حسالُ "عبِٕٙس ثب" OGTT  ػبرمٝ لّت ػزٚلی، وّیٛی، چؾٕی، ٘ٛرٚپبتی، سذٓ پبی اثتال ثٝ یىی اس ػٛارك زیبثت  بَاحتٕ" ٍ "ٔیّی ٌزْ زر زعی ِیتز 200ٔغبٚی یب ثبالتز اس(

عبِٕٙس را  ثزای تؾریـ یب وٙتزَ ػٛارك ثٝ ٔترقـ  ثزای عبِٕٙس ٔجتال یب ثب احتٕبَ اثتال ثٝ ٞز یه اس ػٛارك زیبثت، زرٔبٖ را تب سٔبٖ زریبفت پظ ذٛرا٘س ٔترقـ، ؽزٚع ٕ٘بییس.ٌیزز.  لزار ٔی "احتوال دیاتت تا ػاسضِ "زر ىجمٝ ٔؾىُ" زیبثتی( 

 آٔٛسػ رصیٓ جب٘ؾیٙی ٚ ٚاحسی ارجبع غیز فٛری ٕ٘بییس. ٝ رصیٓ غذایی، وٙتزَ ٚسٖ،یٔزثٛىٝ ارجبع غیز فٛری زٞیس. عبِٕٙس را ثٝ وبرؽٙبط تغذیٝ ٔزوش جٟت ٔؾبٚرٜ ٚ ارا

  عالٔت رٚاٖ ٔزوش ارجبع زٞیس. ثب تٛجٝ ثٝ ٚمؼیت رٚحی عبِٕٙس، زر اثتسای تؾریـ، ثٝ وبرؽٙبط
 

  یا "ِیتز  ٌزْ زر زعی ٔیّی 126حسالُ بیؼ ٔتٛاِی لٙسذٖٛ ٘بؽتبی آسٔ زٚٔیٗثب عبِٕٙس " OGTT  ٞسف زرٔبٖ را ثـزای ٞـز   ٌیزز.  لزار ٔی "دیاتت تذٍى ػاسضِ" ىجمٝ زرٚ ثسٖٚ ػبرمٝ زیبثت   "ٔیّی ٌزْ زر زعی ِیتز 200ٔغبٚی یب ثبالتز اس
 جساٌب٘ٝ تؼییٗ وٙیس.عبِٕٙس 

 
زارٚیی ثٝ ٔست عٝ  ٔبٜ لزار زٞیس ٚ آسٔبیؼ لٙسذٖٛ ٘بؽتب ٚ زٚ عبػت پـظ اس غـذا را ثـزای عـٝ ٔـبٜ ثؼـس       عبِٕٙس زارای لٙس ذٖٛ ٘بؽتب ٘شزیه ثٝ ٞسف زرٔبٖ را زر فٛرتی وٝ اٍ٘یشٜ ٚ تٛا٘بیی ثبال ثزای تغییز ؽیٜٛ س٘سٌی زارز، تحت زرٔبٖ غیز 

  .ٔت فٛرٔیٗ را ثٝ ؽزه ٘ساؽتٗ ٔٙغ ٔقزف ؽزٚع وٙیس ٚ آسٔبیؼ لٙسذٖٛ ٘بؽتب ٚ زٚ عبػت پظ اس غذا را زرذٛاعت وٙیسزارٚی غیز ایٗ فٛرت زر  ،زرذٛاعت وٙیس
 .عبِٕٙس را ثٝ وبرؽٙبط تغذیٝ ٔزوش ارجبع غیزفٛری زٞیس را ٔيبثك رإٞٙب ا٘جبْ زٞیس ٚ ٔزالت ػٛارك زیبثت ثبؽیس.ثبال، چزثی ذٖٛ ٚ تجٛیش آعپیزیٗ  زرٔبٖ فؾبرذٖٛزر فٛرت ِشْٚ 

 ثب تٛجٝ ثٝ ٚمؼیت رٚحی عبِٕٙس، زر اثتسای تؾریـ، ثٝ وبرؽٙبط عالٔت رٚاٖ ٔزوش ارجبع زٞیس. 
 ثٝ عبِٕٙس ٚ ٕٞزاٜ ٚی زر سٔیٙٝ ٘حٜٛ ٔزالجت اس پب ، فؼبِیت ثس٘ی ٚ ... آٔٛسػ زٞیس.

 .را ٔبٞب٘ٝ پیٍیزی ٚ ٔزالجت ٕ٘ٛزٜ ٚ ٞز عٝ ٔبٜ یه ثبر ثٝ پشؽه ارجبع زٞٙس ثٝ تیٓ غیز پشؽه پظ ذٛرا٘س زٞیس عبِٕٙس
ذا ثزای پیٍیزی یه ٔبٜ ثؼس عٝ ٔبٜ اس آسٔبیؼ لجّی ٌذؽتٝ ثبؽس، ِذا زرفٛرت ؽزٚع زارٚی جسیس یب تغییز زٚس زارٚ، ا٘جبْ آسٔبیؼ لٙس ذٖٛ ٘بؽتب ٚ زٚ عبػت پظ اس غ حسالُ بیسث A1C Hbثٝ ذبىز زاؽتٝ ثبؽیس وٝ جٟت پیٍیزی تغییزات  -

 وٙس. وفبیت ٔی

 ػالیٓ ٞیپٌّٛیغٕی را زر عبِٕٙس ثزرعی وٙیس ٚ ثز ٔزاجؼٝ فٛری عبِٕٙس ٚ ٕٞزاٜ ٚی زر فٛرت ثزٚس ػالیٓ ٞیپٌّٛیغٕی تأویس ٕ٘بییس. -

  199 " یا "ِیتز ٌزْ زر زعی ٔیّی 125تب  100لٙسذٖٛ ٘بؽتبی ثیٗ  "عبِٕٙس ثبOGTT<>041" ، ٌٝیزز. ثـٝ عـبِٕٙس ٚ ٕٞـزاٜ ٚی زر سٔیٙـٝ      لزار ٔی "پشُ دیاتت یا اختالل دس تحول گلَکض ٍ اختالل قٌذخَى ًاضتا"ثٙسی زر ىجم

 عبِٕٙس را ثٝ وبرؽٙبط تغذیٝ ٔزوش ارجبع غیز فٛری زٞیس. فؼبِیت ثس٘ی ٚ تغذیٝ ٔٙبعت آٔٛسػ زٞیس. 
 

  ٌیزز. ثٝ عبِٕٙس ٚ ٕٞزاٜ ٚی زر سٔیٙٝ فؼبِیت ثس٘ی ٚ تغذیٝ ٔٙبعت آٔٛسػ زٞیس. عبِٕٙس را ثٝ ٔزاجؼٝ زر فٛرت  لزار ٔی "ػذم اتتال تِ دیاتت "،زر ىجمٝ فبلس ٔؾىُ "،ِیتز ٌزْ زر زعی ٔیّی 100لٙسذٖٛ ٘بؽتبی وٕتز اس  "عبِٕٙس ثب

 ثزٚس ػبُٔ ذيز تؾٛیك وٙیس. ثٝ تیٓ غیزپشؽه پظ ذٛرا٘س زٞیس وٝ عبِٕٙس را یه عبَ ثؼس ٔزالجت زٚرٜ ای وٙس.
 

 طبقٍ بىذی کىیذاز وظر دیابت المىذ با مصرف داري را س

 

 :سالوٌذ سا تا تَجِ تِ جذٍل اسصیاتی )ًتایج آصهایطات، ًطاًِ ّا، ػالین ٍ ...( تِ ضشح صیش طثقِ تٌذی کٌیذ

 تؼییٗ وٙیس. ٘تبیج آسٔبیؾبتاس ، ثب اعتفبزٜ تٛجٝ وٙیس وٝ ٞسف زرٔبٖ را ثزای ٞز عبِٕٙس جساٌب٘ٝ

  ٔترقـ ارجبع غیز فٛری زٞیس. عبِٕٙس را ثٝ وبرؽٙبط تغذیٝ ٔزوش  ثٝرا زیبثت عبِٕٙس ثب ٞز یه اس ػٛارك ٌیزز.  لزار ٔی "دیاتت تا ػاسضِ" ، زر ىجمٝ ٔؾىُ" چؾٕی، ٘ٛرٚپبتی، سذٓ پبی زیبثتی( )ػبرمٝ لّجی ػزٚلی،وّیٛی، ػبرمٝ زیبثت"عبِٕٙس ثب

 ٞیس. ٔبٜ تب یه عبَ پیٍیزی ٚ ٔزالجت ٕ٘بیٙس. ثب تٛجٝ ثٝ ٚمؼیت رٚحی عبِٕٙس، ٚی را زر اثتسای تؾریـ، ثٝ وبرؽٙبط عالٔت رٚاٖ ٔزوش ارجبع ز ؽؼارجبع زٞیس. تب ؽؼ ٔبٜ اَٚ، عبِٕٙس را ٔبٞب٘ٝ ٚ عپظ ٞز 
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   زٚس زارٚی ٔقزفی را افشایؼ زٞیس ٚ زر فٛرتٌیزز لزار ٔی "دیاتت کٌتشل ًطذُ" زر ٔؼزك ٔؾىُ زر ىجمٝ، "ػسْ تيبثك ٘تبیج آسٔبیؾبت زیبثت ثب ٞسف زرٔبٖ )فبلس پبعد ٔيّٛة ثٝ زرٔبٖ( " ٍ "ػبرمٝ زیبثت ثسٖٚ"عبِٕٙس . 

ٞبی  تٛجٝ ثٝ ٚسٖ ثیٕبر، ؽزایو ثبِیٙی ٚی، ذيز ٞیپٌّٛیغٕی ٚ عبیز ػٛارك جب٘جی ٚ لیٕت زارٚ، اس یىی اس ٌزٜٚ ثبرا زْٚ زارٚی ٚ ٘بؽتب ٚ زٚ عبػت پظ اس غذا را زرذٛاعت  زارٚی زْٚ را امبفٝ وٙیس. آسٔبیؼ لٙسذٖٛ ،٘زعیسٖ ثٝ ٞسف زرٔبٖ
ثس٘ی ٚ  زر فٛرت ٘یبس مٕٗ ٔؾبٚرٜ ثب ثیٕبر ٚ ٕٞزاٜ ٚی،  ا٘غِٛیٗ را ؽزٚع ٕ٘بییس. ثٝ عبِٕٙس ٚ ٕٞزاٜ ٚی زر سٔیٙٝ ٘حٜٛ ٔزالجت اس پب، فؼبِیت .وٙیسا٘تربة ٞبی زی پپتیسیُ پپتیساسٞب ٚ یب ا٘غِٛیٗ  ٞب، ٟٔبروٙٙسٜ ٞب، تیبسِٚیسیٗ زیٖٛ عِٛفٛ٘یُ اٚرٜ

 ٔبٜ تب یه عبَ پیٍیزی ٚ ٔزالجت ٕ٘بیٙس. ؽؼٞز  عبِٕٙس را ثٝ وبرؽٙبط تغذیٝ ٔزوش ارجبع زٞیس. تب ؽؼ ٔبٜ اَٚ، عبِٕٙس را ٔبٞب٘ٝ ٚ عپظٔقزف زارٚ ٚ ػالیٓ ٞیپٌّٛیغٕی آٔٛسػ زٞیس. 

 ثب تٛجٝ ثٝ ٚمؼیت رٚحی عبِٕٙس، ٚی را زر اثتسای تؾریـ، ثٝ وبرؽٙبط عالٔت رٚاٖ ٔزوش ارجبع زٞیس.

 .رإٞٙب ا٘جبْ زٞیس ٚ ٔزالت ػٛارك زیبثت ثبؽیس را ٔيبثك آعپیزیٗذٖٛ ٚ تجٛیش  ، چزثیثبال زرٔبٖ فؾبرذٖٛفٛرت ِشْٚ زر 

 ا٘جبْ ؽٛز.   السْ وٝ زر ٔيبِؼبت ثیؾتز آٔسٜ اعت، تٛجٝ فزٔبییس، زر  ایٗ فٛرت السأبت ٞیپٛ ٚ ٞیپز ٌّیغٕی ( ) ػالیٓ وبٞؼ عيح ٞٛؽیبری ثٝ تَجِ:
 

   ٌیزز. ثٝ عبِٕٙس ٚ ٕٞزاٜ ٚی زر سٔیٙٝ ٘حٜٛ ٔزالجت اس پب، فؼبِیت ثس٘ی ٚ تغذیٝ  لزار ٔی "کٌتشل ضذُدیاتت " ثٙسی  زر ىجمٝ "(پبعد ٔيّٛة ثٝ زرٔبٖ )یؼٙی تيبثك ٘تبیج آسٔبیؾبت زیبثت ثب ٞسف زرٔبٖ " ٍ "ػبرمٝ زیبثت ثسٖٚ "عبِٕٙس

ثٝ را زرذٛاعت ٚ  ٚ وزاتیٙیٗغذا ؽتب ٚ زٚ عبػت پظ اس را وبٞؼ زٞیس ٚ آسٔبیؼ لٙسذٖٛ ٘ب پبییٗ آٚر٘سٜ لٙس ذٌٖٛززز، زٚس زارٚٞبی  آٔٛسػ زٞیس. چٙب٘چٝ زچبر حٕالت ٞیپٌّٛیغٕی ٔی ٌّیغٕیٚ ٞیپز ػالیٓ ٞیپٌّٛیغٕی، ٔقزف زارٚ، ٔٙبعت

 .ٚ ثٝ پشؽه ارجبع زٞٙس عبِٕٙس را یه ٔبٜ ثؼس پیٍیزیزٞیس،  ذٛرا٘س تیٓ غیز پشؽه پظ

را ٔيبثك رإٞٙب ا٘جبْ  ٚ تجٛیش آعپیزیٗ، چزثی ذٖٛ ثبال زرٔبٖ فؾبرذٖٛزر فٛرت ِشْٚ ثزای عٝ ٔبٜ ثؼس زرذٛاعت وٙیس. را  A1C Hbٚ آسٔبیؼ لٙسذٖٛ ٘بؽتب ٚ زٚ عبػت پظ اس غذا ٚ  زٚس زارٚ را تغییز ٘سٞیس ،اٌز فبلس ػالیٓ ٞیپٌّٛیغٕی اعت

 زٞیس ٚ ٔزالت ػٛارك زیبثت ثبؽیس. 

اس غذا ثزای پیٍیزی یه ٔبٜ ثؼس  حسالُ عٝ ٔبٜ اس آسٔبیؼ لجّی ٌذؽتٝ ثبؽس، ِذا زرفٛرت ؽزٚع زارٚی جسیس یب تغییز زٚس زارٚ، ا٘جبْ آسٔبیؼ لٙس ذٖٛ ٘بؽتب ٚ زٚ عبػت پظ ثبیس A1C Hbثٝ ذبىز زاؽتٝ ثبؽیس وٝ جٟت پیٍیزی تغییزات  -

 وٙس. وفبیت ٔی

 تأویس ٕ٘بییس. *1ثز ٔزاجؼٝ فٛری عبِٕٙس ٚ ٕٞزاٜ ٚی زر فٛرت ثزٚس ػالیٓ ٞیپٌّٛیغٕی -

 

 

 

یبٖ، مؼف ٚ عزٌیجٝ را ثیؾتز اس تظبٞزات آزر٘زصیه ٔخُ تزٔٛر ٚ تؼزیك ٘ؾبٖ ٔی زٞٙس. ایٗ ٘ؾب٘ٝ ٞب ٕٔىٗ اعت فزأٛػ ؽٛ٘س یب وبٞؼ ؽسیس لٙسذٖٛ زر عبِٕٙساٖ ٔٙجز ثٝ اذتالَ ؽٙبذت ٚ ػّٕىزز ٔی ٌززز. ثٝ ػالٜٚ عبِٕٙساٖ تظبٞزات ٘بؽی اس افت لٙسذٖٛ ٔخُ ٌیجی، ٞذ *1 -
 )حٕالت ایغىٕی ٌذرا ( تؼجیز ؽٛ٘س.   TIAاٖ ثیٕبری ٘ٛرِٚٛصیه ٔخُ اؽتجبٞب  ثٝ ػٙٛ

 

 
 

 احتمال ابتال بٍ دیابت مذاخالت آمًزشی برای اصالح شیًٌ زوذگی سالمىذ مبتال بٍ دیابت یا با 

ٞب( إٞیت سیبزی زارز ٚ تظبٞزات سٚزرط  ٞب ٚ پبٞب ٚ ٘یش تأذیز زر ثٟجٛز سذٓ ؽسٖ زعت  حغی ٚ ٌشٌش ٞبی لّجی، ثی وّیٝ، ٘براحتی ٞبی زر اثتسا عبِٕٙس ثبیس ثسا٘س وٝ وٙتزَ زلیك لٙس ذٖٛ ثزای پیؾٍیزی اس ػٛارك زیبثت )ٔؾىالت چؾٕی، ٘براحتی

 وٙس. ؽسیس وّیٝ، عىتٝ لّجی ٚ ٔزي پیؾٍیزی ٔی ػنٛ، ٘برعبیی ليغ ٘بثیٙبیی،ك زیبثت ٔب٘ٙس ٞبی ٘بؽی اس ػٛار ا٘ساسز، ثٝ ىٛری وٝ وٙتزَ ٔٙظٓ لٙس ذٖٛ، اس ٘بتٛا٘ی ٚ زیزرط ثیٕبری را ثٝ تأذیز ٔی

 ٞبی سیز را آٔٛسػ زٞیس : زر ٞز ثبر ٔاللبت ثب عبِٕٙس ٘ىتٝ

 زر فٛرت زاؽتٗ امبفٝ ٚسٖ:  کٌتشل ٍصى -1
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 ؽٛز. زلیمٝ زر ٞفتٝ ثب ؽست ٔتٛعو ٔب٘ٙس پیبزٜ رٚی تٛفیٝ ٔی 150زرفس ٚسٖ ثسٖ ٚ افشایؼ فؼبِیت جغٕب٘ی حسالُ  7زرفس، وبٞؼ  4/6تب  7/5ثیٗ  A1C Hbزر ثیٕبراٖ ثب اذتالَ لٙس ذٖٛ ٘بؽتب، اذتالَ تغت تحُٕ ٌّٛوش ٚ یب 
 

 تغزیِ هٌاسة : -2

 ٜ؛ ٔیبٖ ٚػسٜ( 3تب  2ٚػسٜ غذایی افّی ٚ  3) افشایؼ تؼساز ٚػسٜ ٞبی غذا ٚ وبٞؼ غذا زر ٞز ٚػس 

 ؛فی ثب فؼبِیت ٞبی ثس٘ی عبِٕٙسٔتٙبعت ثٛزٖ غذای ٔقز 

 ؛حذف ٘ىززٖ یىی اس ٚػسٜ ٞبی افّی غذا ثٝ ذقٛؿ زر عبِٕٙساٖ الغز ٚ عبِٕٙساٖ تحت زرٔبٖ زارٚیی 

 ؛اعتفبزٜ سیبز اس عجشی ٞب زر ٚػسٜ ٞبی غذایی 

  تٛت ذؾه، وؾٕؼ، لیغی ٚ ...؛ٔحسٚز وززٖ ٔقزف ٔیٜٛ ٞبی ؽیزیٗ ٔب٘ٙس اٍ٘ٛر، ٞٙسٚا٘ٝ، ذزثشٜ، ذزٔب، تٛت ٚ ٕٞچٙیٗ ذؾىجبر ٔب٘ٙس 

 حجٛثبت زر ثز٘بٔٝ غذایی رٚسا٘ٝ؛ ٔقزف ثیؾتز 

 اعتفبزٜ اس ٘بٖ ٞبی عجٛط زار؛ 

 ٔحسٚز وززٖ لٙس، ؽىز ٚ ؽیزیٙی ٔب٘ٙس آة ٘جبت، ؽىالت، ٌش ، عٛٞبٖ ٚ ... زر ثز٘بٔٝ غذایی؛ 

 (؛ؽٛز ٔیتٛفیٝ وبرٚ٘ی ثٝ ٔیشا٘ی وٝ ٔٛجت افشایؼ ٚسٖ ٘ؾٛز.)ثز٘ج لٟٜٛ ای اعتفبزٜ ٔٙبعت اس ٔٛاز ٘ؾبعتٝ ای ٔب٘ٙس ٘بٖ، ثز٘ج، عیت سٔیٙی، ٌٙسْ، جٛ ٚ ٔب 

 ٔحسٚز وززٖ ت ٚ پٛعت ٚ چزثی ٔزؽ را جسا وٙس(، اعتفبزٜ اس ؽیز ٚ ٔبعت وٓ چزةوبٞؼ ٔقزف چزثی ٞب )ذٛززاری اس عزخ وززٖ غذا ٚ تٟیٝ آٖ ثٝ فٛرت آة پش ٚ وجبثی(، اعتفبزٜ اس ٌٛؽت ٞبی وٓ چزة )لجُ اس پرت، چزثی ٌٛؽ ،
 ترٓ ٔزؽسرزٜ  ٔقزف

  ٔقزف وٕتز ٌٛؽت ٞبی احؾبیی ٔب٘ٙس جٍز، ٔغش، لّٜٛ ٚ وّٝ پبچٝ ٚ اعتفبزٜ اس رٚغٗ ٔبیغ وب٘ٛال ٚ سیتٖٛ؛ 

 تٛا٘ٙس ثب ٘ظز پشؽه ٔؼبِج ذٛز رٚسٜ ثٍیز٘س. ثؼنی اس عبِٕٙساٖ ٔجتال ثٝ زیبثت ٔی تَجِ :

 تذًی: توشیٌاتٍسصش ٍ  -3

تٛا٘ٙس  عبِٕٙساٖ ٔیثس٘ی ثبیس ٔتٙبعت ثب ؽزایو ٚ ٚمؼیت عالٔت ؽرـ ثبؽس ٚ ثٝ ىٛر ٔٙظٓ ٚ ٔغتٕز ا٘جبْ ٌیزز. سٔبٖ ٚرسػ ثٟتز اعت ػقز )ثؼس اس ظٟز( ثبؽس.  تٕزیٙبتثس٘ی زر وٙتزَ ثیٕبری لٙس إٞیت ثغیبر زارز. ٚرسػ ٚ  تٕزیٙبتافشایؼ 

ثیٕبریٟبی لّجی ػز ٚلی، ٚ ثٛیضٜ زر عبِٕٙساٖ زیبثتی، ثبیس لجُ اس تٛفیٝ ثٝ ؽزٚع ٚرسػ، ٚمؼیت لّجی ػزٚلی عبِٕٙس  یس وٝ ثسِیُ تظبٞز غیز ٔؼَٕٛ ثیٕبریٟب زر عبِٕٙساٖ، اس جّٕٝتٛجٝ وٙ .زٞٙسٔخُ ٘زٔؼ ٚ پیبزٜ رٚی ا٘جبْ ٚرسػ ٞبی عجه 

 ارسیبثی ؽسٜ ثبؽس.

 

 درمان دیابت

 اّذاف دسهاى قٌذ خَى :

  ثز اعبط ؽزایو آٖ فزز تؼییٗ ٚ حجت ٌززز. دسهاىّذف اثتسا ثبیس زر ٞز عبِٕٙس زیبثتی 

 ف ٔٙبعت ثزای ٞسC1A Hb  زیبثت وبٞؼ  ػٛارك ٔیىزٚٚاعىٛالرثب وٙتزَ ٔيّٛة زیبثت، تؼییٗ ٔیؾٛز.  سزرف 5/7، ثیٕبریٟبی ٕٞشٔبٖ ا٘سن ٚ ٚمؼیت ؽٙبذتی ٚ ػّٕىزز ٔيّٛة، وٕتز اس ثبال  أیس ثٝ س٘سٌی زر ثیٕبراٖ عبِٕٙس عبِٓ ثب

 وبٞس .  زر فبفّٝ سٔب٘ی ٘شزیه ثٝ تؾریـ زیبثت ا٘جبْ ؽٛز، اس ػٛارك زراس ٔست ٔبوزٚٚاعىٛالر زیبثت ٘یش ٔی A1C Hb یبفتٝ اعت ٚ اٌز وبٞؼ

 ٗتز  زر ثزذی افزاز ذبؿ ٔمبزیز پبییA1C Hb    ٔخال A1C Hb < 7 ٗىٝ ثیٕبراٖ ثسٖٚ ثزٚس حٕالت ٞیپٌّٛیغٕی یب عبیز احزات ٔؼىٛط زرٔبٖ ثٝ ایٗ ٞسف ثزعٙس. ثسیٗ آ٘ٔبٖ زر ٘ظز ٌزفتٝ ؽٛز، ثٝ ؽزه اعت ثٝ ػٙٛاٖ ٞسف زر % ٕٔى
 تزی زار٘س ٚ ٞیچ ػبرمٝ ٔؾرـ ػزٚق وزٚ٘ز ٘سار٘س. ا٘س، أیس ثٝ س٘سٌی ىٛال٘ی ٔٙظٛر ٕٔىٗ اعت عبِٕٙسا٘ی ٔٙبعت ثبؽٙس وٝ ثٝ تبسٌی ٔجتال ثٝ زیبثت ؽسٜ
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  رعٙس  زارٚیی ثٝ عرتی ثٝ اٞساف زرٔبٖ ٔی ٞبی زارٚیی ٚ غیز رغٓ زرٔبٖ ؽسیس ٞیپٌّٛیغٕی زار٘س یب ٔجتال ثٝ ػٛارك پیؾزفتٝ ٔیىزٚٚاعىٛالر ٚ ٔبوزٚٚاعىٛالر زیبثت ٞغتٙس ٚ أیس ثٝ س٘سٌی وٛتبٜ زار٘س یب ػّیزر ثیٕبرا٘ی وٝ عبثمٝ حٕالت

زر ایٗ ؽزایو ثز حفظ ویفیت س٘سٌی ٚ اجتٙبة اس  زار یب ػٛارك ٞیپزٌّیغٕی اجتٙبة ٌززز. تز ٔی ثبؽس، ٌزچٝ ثبیس اس ثزٚس ٞیپزٌّیغٕی ػالٔت ٞسف زرٔبٖ ٔتؼبزَ حبِت زر ایٗ ٌیز٘س. را ثٝ ػٙٛاٖ ٞسف زرٔبٖ زر ٘ظز ٔی A1C Hbٔمبزیز ثبالتز 
 ٞبیپٌّٛیغٕی تبویس ٔی ؽٛز. 

  ٝثبؽس.  ، وٙتزَ زلیك لٙس ذٖٛ ٔٙيمی ٕ٘یلبثُ تٛجٝ اذتالَ ػّٕىززی یب اذتالَ ؽٙبذتی ٕٞچٙیٗ زر فٛرت ٚجٛز ٞغتٙس، ثٛزٜ یب زر ٔزاحُ ا٘تٟبیی حیبت ٞبی ٕٞزاٜ وٝ تٟسیسوٙٙسٜ ثیٕبرییب ٔجتال ثٝ زیبثت، زر عبِٕٙساٖ ثب ػٛارك پیؾزفت
ػسْ وٙتزَ زیبثت ٘یش ٕٔىٗ اعت ثبػج ػٛارك حبز زیبثت ٔب٘ٙس زٞیسراتبعیٖٛ، ػسْ تزٔیٓ سذٓ،  چٝ ثیٙٙس. ٌز رعس ایٗ افزاز اس وبٞؼ ذيز ػٛارك ٔیىزٚٚاعىٛالر ٘فؼی ثجز٘س ٚ ثزػىظ اس ػٛارك جسی ٞیپٌّٛیغٕی آعیت ٔی ثٝ ٘ظز ٕ٘ی

 زرفس اعت. 5/8وٕتز اس  HBA1Cٞسف زرٔبٖ زر ایٗ افزاز رعیسٖ ثٝ  وبٞؼ ٚسٖ ٚ وٛٔبی ٞیپزٌّیغٕیه ٞیپزاعٕٛالر ٌززز.

  ٝرعیسٖ ثٝ لٙسذٖٛ ٘بؽتبی ىجیؼی ثٝ ثب ٚجٛز زر وغب٘ی وA1C Hb سیزا زر ثزذی ٔيبِؼبت اپیسٔیِٛٛصیه ثبال ثٛزٖ ٌزفترا ثٝ ػٙٛاٖ ٞسف زرٔبٖ لٙسذٖٛ زر ٘ظز ٟ٘بر ٚ ؽبْ  فجحب٘ٝ،لٙسذٖٛ زٚ عبػت ثؼس اس  ثٟتز اعت، ،رعٙس ٔيّٛة ٕ٘ی ،

 اعت. ٘بؽتبی ىجیؼی ٕٞزاٜ ثٛزٜ ( ثب افشایؼ ذيز ثیٕبری ٞبی لّجی ػزٚلی حتی ثب ٚجٛز لٙسذOGTTٌٖٛزْ ٌّٛوش ) 75عبػت ثؼس اس ذٛرزٖ  2لٙس ذٖٛ 
 

 تاضذ. تٌظین قٌذخَى دس تیواساى تش اساس ضشایط ّش فشد هیدقت ضَد کِ تٌاتشایي 
 

 

 

 
 

 
 را ٞز عٝ تب ؽؼ ٔبٜ یه ثبر ثزای عبِٕٙس ا٘جبْ زٞیس.  A1C Hb*زر فٛرت أىبٖ، آسٔبیؼ                         
  

 * اَذاف درماوی سالمىذان مبتال بٍ دیابت
 قٌذ خَى ًاضتای هطلَب  هطلَب   A1C Hb ضشایط سالوٌذ اص ًظش سطح سالهتی

 )تش حسة هیلی گشم دس دسی لیتش(

 فطاس خَى هطلَب 

 ) تش حسة هیلی هتش جیَُ (

 90/041وٕتز اس  130تب 90 زرفس 7 /5وٕتز اس  ٞبی ٔشٔٗ ٔؼسٚز( )ٚمؼیت ػّٕىززی ٚ ؽٙبذتی ذٛة، ثیٕبریعبِٕٙس ٘غجتب  عبِٓ  

 عبِٕٙس ثب عيح عالٔتی ٔتٛعو 
 ٞبی ٔشٔٗ ٔتؼسز( )اذتالَ ذفیف تب ٔتٛعو ؽٙبذتی ٚ ػّٕىززی ٕٞزاٜ ثب ثیٕبری

 90/041وٕتز اس  150تب 90 زرفس 8وٕتز اس 

 ثغیبر پبییٗعبِٕٙس ثب عيح عالٔتی 
 ٞبی ٔشٔٗ( )اذتالَ ٔتٛعو تب ؽسیس ؽٙبذتی ٚ ػّٕىززی ٚ زر ٔزاحُ پبیب٘ی ثیٕبری

 90/15وٕتز اس   180تب  100 زرفس 5/8وٕتز اس 

 ٞبی امبفی یب ثسٖٚ ثزٚس ٞیپٌّٛیغٕی ؽسیس یب ٔىزر لبثُ زعتزعی ثبؽس. زرٔبٖتز ٞٓ زر ٘ظز ٌزفتٝ ؽٛز ثٝ ؽزه آٖ وٝ ثسٖٚ تحٕیُ  *   زر ثزذی افزاز ٕٔىٗ اعت اٞساف زرٔب٘ی پبییٗ                             

 

 دسهاى داسٍیی سالوٌذ هثتال تِ دیاتت

 ٌّگام تجَیض داسٍ تِ افشاد سالوٌذ اغَل کلی صیش سا تایذ دس ًظش گشفت: 

 اَذاف کىترل  قىذ خًن در سالمىذ دیابتی با سطح سالمتی خًب

 هیضاى هطلَب ًَع آصهایص

A1C Hb * ّٝزرفس  5/7وٕتز اس  ; ٌّٕٞٛٛثیٗ ٌّیىٛسی 

FPG  ٔیّی ٌزْ زر زعی ِیتز 130تب  90 (لجُ اس غذا); ٌّٛوش پالعٕبی ٘بؽتب 

2hpp   ٔیّی ٌزْ زر زعی ِیتز 180وٕتز اس  ; ٌّٛوش پالعٕبی ٔٛیزٌی زٚ عبػت ثؼس اس غذا 
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 تٕبْ زارٚٞب را ثب زٚس پبییٗ ؽزٚع وٙیس ٚ ثٝ آٞغتٍی افشایؼ زٞیس. -

 ٞب( ثٝ زلت ثزرعی وٙیس. ثب زارٚٞبی زیٍز )حتی ٔىُٕتساذالت زارٚٞب را  -

 ثبؽٙس. ذيز ثٛزٜ ٚ ثٝ زلت ٚ زرعتی ٞٓ ا٘تربة ؽسٜ ؽسٜ، ثی زارٚٞبی ا٘تربة حتی زر ؽزایيی وٝای ا٘جبْ زٞیس،  تغت ٞبی ػّٕىزز وجس ٚوّیٝ را ثٝ ىٛر زٚرٜ -

 ثٝ ؽست وبٞؼ یبفتٝ ثبؽس. GFRسیزا زر یه عبِٕٙس ثب وبٞؼ تٛزٜ ػنال٘ی ٕٔىٗ اعت عيٛح وزاتیٙیٗ عزْ ىجیؼی ثبؽس ِٚی ٌٕبٖ ٘ىٙیس وٝ ٚلتی وزاتیٙیٗ ىجیؼی اعت، وبروزز وّیٝ ٞٓ ىجیؼی اعت.  -

 
- GFR  ٔیّی ِیتز زر زلیمٝ ٘یبسٔٙس تؼسیُ زٚس زارٚٞبیی اعت وٝ زفغ وّیٛی زار٘س. 60وٕتز اس 

  2دسهاى داسٍیی تشای ّیپشگلیسوی دس دیاتت تیپ 

    ٞبی ٕٞزاٜ، ػٛارك جب٘جی ثبِمٜٛ ٚ تأحیز زارٚٞب ثز ٚسٖ، ذيز ٞیپٌّٛیغٕی، ٞشیٙٝ احز ثرؾی ٚ تٕبیالت ثیٕبر  ثیٕبر ٔحٛر، ثزای ا٘تربة ٘حٜٛ زرٔبٖ، زر ٘ظز ٌزفتٝ ؽٛز. ٔالحظبت ؽبُٔ ٚجٛز ػٛارك زیبثت، ٚسٖ ثیٕبر، ثیٕبریثبیس یه اٍِٛی 
 ثبؽٙس.  ٔی

 

 داسٍّای خَساکی کاٌّذُ قٌذخَى : 

 ؽٛ٘س : زارٚٞبی ذٛراوی وبٞٙسٜ لٙس ذٖٛ ثٝ چٙس ٌزٜٚ افّی تمغیٓ ٔی

 :تیگَاًیذیي ّا هثل هت فَسهیي -1

 ٔت فٛرٔیٗ زر فٛرتی وٝ ٔٙغ ٔقزف ٘ساؽتٝ ثبؽس ٚ ثٝ ذٛثی تحُٕ ٌززز اِٚیٗ زارٚی پیؾٟٙبزی زر زیبثت تیپ زٚ اعت.

ٔیّی ٌزْ( زٚ تب عٝ ثبر زر رٚس  250تٛا٘یس زرٔبٖ را ثب ٘قف لزؿ ) ٌزْ زر ثبسار ٔٛجٛز اعت. ٔی ٔیّی1000ٚ  500ٞبی  ٞب ٔخُ ٔت فٛرٔیٗ اعتفبزٜ وٙیس. ثٝ فٛرت لزؿ ( اس ثیٍٛا٘یسی21ٗثزای افزاز غیز الغز )ٕ٘بیٝ تٛزٜ ثس٘ی ٔغبٚی ٚ یب ثیؼ اس 

ٔحبفظٝ      ثبؽس. تٛجٝ ٕ٘بییس وٝ زٚس ٔت فٛرٔیٗ ثبیس زر عبِٕٙساٖ ٚ ثیٕبراٖ ٘بتٛاٖ ٚ مؼیف،  ای ٞفتٝ 2-4 فٛافُاعت. افشایؼ ٔقزف زارٚٞب ثبیس تسریجی ٚ زر  زر رٚس  لزؿ( 5ٌزْ ) ٔیّی 2500 عبِٕٙساٖ حساوخز زٚس ٔقزفی زرؽزٚع وٙیس. 

 وبرا٘ٝ ٚ ثب احتیبه تؼییٗ ٌززز. ثزای جٌّٛیزی اس ػٛارك ٌٛارؽی، زارٚ ثب غذا ٚ یب چٙس زلیمٝ پظ اس آٖ ٔقزف ؽٛز. 

 ٞب )ٔت فٛرٔیٗ(: یٗ ٔشایبی ثیٍٛا٘یس
 وبٞؼ تِٛیس ٌّٛوش وجسی -
 افشایؼ ٘بچیش ا٘غِٛیٗ ٚ ٘ساؽتٗ ذيز ٞیپٌّٛیغٕی -
 پبعد عزیغ ثٝ زٚسٞبی اِٚیٝ ٚ احزثرؾی ثبال جٟت وبٞؼ ٌّٕٞٛٛثیٗ ٌّیىٛسیّٝ -
 وٕه ثٝ وبٞؼ ٚسٖ -
 ِیپیس پزٚفبیُثٟجٛز  -
 ثب زرٔبٖ ته زارٚیی وبٞؼ ػٛارك ٔبوزٚ ٚاعىِٛز -
 لیٕت ٔٙبعت -

 ٞب )ٔت فٛرٔیٗ(: یٗ ٔؼبیت ثیٍٛا٘یس
 ػٛارك زارٚیی ایٗ ٌزٜٚ ثٝ ؽزح سیز اعت :

 رٚز. زرفس ٔٛارز وٝ ثب ازأٝ زرٔبٖ ثٝ عزػت اس ثیٗ ٔی 50ػٛارك ٌٛارؽی حبز )تٟٛع ٚ اعٟبَ( زر  -1

 ؛زر ٔقزف ىٛال٘ی ٔست B12اذتالَ زر جذة ٚیتبٔیٗ  -2

 ایٗ زارٚ ٔٙغ ٔقزف ٔيّك زارز.( ؽسیس اعیسٚسالوتیه )ثٝ ٕٞیٗ جٟت زر ٔجتالیبٖ ثٝ ٘فزٚپبتی، ٘برعبیی لّجی یب وجسیذيز   -3
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 ( دس هحذٍدُ طثیؼی تاضذ.GFRسال تِ ػلت خطش اسیذٍص الکتیک خَدداسی کٌیذ هگش ایٌکِ کلیشاًس کشاتیٌیي ) 00: اص هػشف هت فَسهیي دس سالوٌذاى تاالی  تٛجٝ
 

 ٞب )ٔت فٛرٔیٗ(:یٗ قزف ثیٍٛا٘یسٔٙغ ٔ
 ؛(4/1ِیتز زر زلیمٝ( )وزاتیٙیٗ ثبالی  ٔیّی GFR< 30اذتالَ ػّٕىزز وّیٝ ) -
- CHF ( ٘یبسٔٙس زرٔبٖ زارٚیی4والط ثبال )؛ 

 ؛ افشایؼ ریغه اعیسٚس ٔتبثِٛیه(٘برعبیی وجسی پیؾزفتٝ ) -

 ؽزایو ٞیپٛوغیه  -

 ٞبی جسی ٚ ٔقزف ٔٛاز حبجت رازیٌٛزافی ليغ ٌززز. زر ٍٞٙبْ جزاحی ٚ ثزٚس ػفٛ٘ت ؽٛز زرٔبٖ ثب ٔت فٛرٔیٗ ثٝ ٕٞیٗ زِیُ تٛفیٝ ٔی -
 

 

 
 

 سَلفًَیل اٍسُ ّا هثل گلی تي کالهیذ:-2   
 ثبؽس.  ٔیٚ اس ٔؼبیت آٟ٘ب، ذيز ٔتٛعو ٞیپٌّٛیغٕی ٚ افشایؼ ٚسٖ اس ٔشایبی ایٗ ٌزٜٚ احزثرؾی ثبال جٟت وبٞؼ ٌّٕٞٛٛثیٗ ٌّیىٛسیّٝ ٚ لیٕت ٔٙبعت   -

ثٝ زِیُ ٘یٕٝ ػٕز ىٛال٘ی آٖ، ثیؾتز اس عبیز زارٚٞبی ایٗ ٌزٜٚ  والٔیس یجٗالاحتٕبَ ٞیپٛ ٌّیغٕی ثب ٌ ٟٔٓ تزیٗ ػبرمٝ ایٗ زارٚ ٞیپٌّٛیغٕی اعت ثٝ ٕٞیٗ جٟت ایٗ زارٚ را زر عبِٕٙساٖ ٚ وغب٘ی وٝ ٘فزٚپبتی زار٘س ثب احتیبه ٔقزف وٙیس. -
 ذٛززاری ؽٛز ثٛزٜ ٚ ثٟتز اعت اس تجٛیش آٖ زر عبِٕٙساٖ

ایٗ  ٍزز٘س.ٔی ٓتٛا٘ٙس ٔفیس ثبؽٙس سیزا ٔٛجت پیؾٍیزی اس ٞیپٌّٛیغٕی ؽجب٘ٝ یب حّٕٝ ٞیپٌّٛیغٕی زر ثیٕبراٖ ثب تغذیٝ ٘بٔٙظ ٞب ٔخُ ریپبٌّیٙیس ٚ ٘بتٍّیٙیس ٔی ٞبی تزؽح ا٘غِٛیٗ غیز عِٛفٛ٘یُ اٚرٜ یس یب ٔحزنازارٚٞبی وٛتبٜ احزتزی ٔب٘ٙس ٌّی پیش -
 زر ٘برعبیی وّیٛی ٚ ثیٕبری پیؾزفتٝ وجسی، ٔٙغ ٔقزف زار٘س.زارٚٞب ٔتبثِٛیغٓ وجسی زاؽتٝ ٚ اس وّیٝ زفغ ٔیٍزز٘س، ثٙبثزایٗ 

 

     هگلتیٌیذ ّا هثل سیپاگلیٌیذ: -3  
 ٍّٔتیٙیسٞب عزیغ ثٛزٜ ٚ٘یٕٝ ػٕز آٟ٘ب ٘یش وٛتبٜ ٔی ثبؽس.ٞب، ؽزٚع احز  زٞٙس، ِٚی ثزذالف عِٛفٛ٘یُ اٚرٜ تزؽح ا٘غِٛیٗ تحزیه ؽسٜ تٛعو ٌّٛوش را افشایؼ ٔی -

 زرفٛرت حذف یه ٚػسٜ غذا، ثبیس زارٚی آٖ ٚػسٜ ٔقزف ؽٛز. -

  ِیتز زر زلیمٝ ٘یبس ثٝ تؼسیُ زٚس ٘سارز. ٔیّیGFR≤ 40تب رعیسٖ ثٝ  -

 تیاصٍلیذیي دیَى ّا هثل پیَگلیتاصٍى: -4 
 ثبؽس. س ٔؼبیت ایٗ ٌزٜٚ لیٕت ثبال ٚ افشایؼ ٚسٖ ثیٕبر ٔیا ٚىٛسیّٝ ٚ ذيز پبییٗ ٞیپٌّٛیغٕی ؼ ٌّٕٞٛٛثیٗ ٌّیاس ٔشایبی ایٗ ٌزٜٚ احز ثرؾی ثبال جٟت وبٞ   -

 پیؾزفتٝ لّت ثبیس اس ٔقزف ایٗ زارٚٞب اجتٙبة ٌززز.زر ثیٕبراٖ ٔجتال ثٝ ٘برعبیی احتمب٘ی  ٗ ٌزٜٚ زارٚٞب زر عبِٕٙساٖ ٞغتٙس ثٝ ٕٞیٗ زِیُ،احتجبط ٔبیغ ٚ ازْ ا٘ساْ تحتب٘ی، ػٛارك جب٘جی ٔحسٚز وٙٙسٜ ٔقزف ای  -

 

 :هْاس کٌٌذُ ّای آلفا گلَکَصیذاص هثل آکاستَص -5
 زٞٙس. ؽٛ٘س، ٞیپزٌّیغٕی پظ اس غذا را وبٞؼ ٔی وٙٙس ٚ ٚلتی ٕٞزاٜ غذا تجٛیش ٔی اس ؽىغتٝ ؽسٖ پّی عبوبریس ٚ زی عبوبریس جٌّٛیزی ٔی -

 وٙٙس، ثبیس حٕالت ٞیپٌّٛیغٕی را ثب ٌّٛوش زرٔبٖ وزز ٚ اس عٛوزٚس اعتفبزٜ ٘ؾٛز.  ٞبی آِفب ٌّٛوٛسیساس زریبفت ٔی ٟٔبروٙٙسٜزر ثیٕبرا٘ی وٝ رصیٓ ٞبی حبٚی  -

 بٖ وٕىی زر وٙبر عبیز زارٚٞب اعتفبزٜ ٔیؾٛز.ٔؼٕٛال ثؼٙٛاٖ زرٔ ٌززز وٝ چٙساٖ لبثُ تٛجٝ ٘یغت. ٔی 7/0تب  4/0ثٝ ٔیشاٖ  A1C Hbوٕتز اس عبیز زارٚٞب ٔؤحز٘س. ته زرٔب٘ی ثب ایٗ زارٚٞب ثبػج وبٞؼ  -

 ٌزز٘س، زارٚ ثبیس ثب ٔمبزیز پبییٗ ؽزٚع ؽٛز تب ػسْ تحُٕ ٌٛارؽی وبٞؼ یبثس.ٔب٘ٙس اعٟبَ یب زرز ؽىٓ  ٕٔىٗ اعت ٔٛجت ػٛارك ٌٛارؽی  -

 یب ثیؾتز اعت زارٚی ا٘تربثی اَٚ، ٔت فٛرٔیٗ ٚ زارٚی ا٘تربثی زْٚ، ا٘غِٛیٗ یب یىی زیٍز اس زارٚٞبی ذٛراوی  اعت.  21چٙب٘چٝ ٕ٘بیٝ تٛزٜ ثس٘ی عبِٕٙس 

 اعت عبِٕٙس را ثٝ پشؽه ٔترقـ ارجبع غیز فٛری زٞیس.  21اس چٙب٘چٝ ٕ٘بیٝ تٛزٜ ثس٘ی عبِٕٙس وٕتز 
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 زر ٔجتالیبٖ ثٝ عیزٚس ٔٙغ ٔقزف زارز.ؽٛز ٚ  ٞبی وجسی ٔی آوبرثٛس ثبػج افشایؼ آ٘شیٓ -

 ِیتز زر زلیمٝ ٘یبس ثٝ تؼسیُ زٚس ٘سارز. ٔیّیGFR≤ 25تب رعیسٖ ثٝ  -
 

 ( هثل سیتاگلیپتیي: inh DPP-4) 4هْاس کٌٌذُ ّای دی پپتیذیل پپتیذاص  -6
 ثبؽس.  اس ٔشایبی ایٗ ٌزٜٚ ذيز پبییٗ ٞیپٌّٛیغٕی ٚ ػسْ افشایؼ ٚسٖ ثیٕبر ٔی -

 ٌززز. ٔی وبٞؼ لٙسذٖٛ تزؽح ا٘غِٛیٗ ٌّٚٛوبٌٖٛ ٚ تحزیه  تزؽح ٔٙجز ثٝ، GLPافشایؼ عيح ایٗ زارٚ ثب . وٙس ( را تجشیٝ ٔیGLPٞبی رٚزٜ ) آ٘شیٕی اعت وٝ ٞٛرٖٔٛ ؽجٝ ا٘غِٛیٗ تزؽح ؽسٜ اس عَّٛ 4 زی پپتیسیُ پپتیساس -

 احز ثرؾی ایٗ ٌزٜٚ جٟت وبٞؼ ٌّٕٞٛٛثیٗ ٌّیىٛسیّٝ زرحس ٔتٛعو اعت. -

 ٘یبس ثٝ تٙظیٓ زٚس زر ٘برعبیی ٔشٔٗ وّیٝ زارز.  -

 اس ٔؼبیت ایٗ ٌزٜٚ لیٕت ثبالی آٟ٘ب اعت. -

 : داسٍّای تضسیقی کاٌّذُ قٌذخَى هثل اًسَلیي     
  اس ٔشایبی ایٗ ٌزٜٚ احز ثرؾی ثبال جٟت وبٞؼA1C Hb ثبؽس. تحمیمبت ٘ؾبٖ زازٜ وٝ ثب ایٗ رٚػ  ٚ لیٕت ٔٙبعت ٔیA1C Hb  یبثس. زرفس وبٞؼ ٔی 25ٔبٜ ثٝ ٔیشاٖ  12تب  6زر ىی 

  وٙٙس، ثزٚس ٞیپٌّٛیغٕی ؽبیغ اعت. ٞبی تزؽح ا٘غِٛیٗ را زریبفت ٔی ثبؽس. زر وغب٘ی وٝ ا٘غِٛیٗ یب ٔحزن ذيز ثبالی ٞیپٌّٛیغٕی ٚ افشایؼ ٚسٖ ٔی آٟ٘باس ٔؼبیت 

   ِٗیتز( ٚ  ٌزْ زر زعی ٔیّی 350تب  300ٓ ثبِیٙی آؽىبر، ثیٕبراٖ زچبر ػٛارك زیبثت ٚ یب زارای عيٛح ثبالی لٙسذٖٛ )یثب ػالثب یب ثسٖٚ زارٚٞبی زیٍز، زر ثیٕبراٖ زیبثتی تیپ زٚ ا٘غِٛی A1C Hb  زرفس( ثبیس اس ٕٞبٖ  12تب  10)ثبالتز یب ٔغبٚی
 آغبس زر ٘ظز ٌزفتٝ ؽٛز.

 ٔبٜ، ثٝ ٞسف زرٔبٖ اس ٘ظز اوخز زٚس لبثُ تحُٕ ثؼس اس عٝ ٌز ثب زرٔبٖ ته زارٚیی غیز ا٘غِٛیٙی ثب حساA1C Hb   ٌززز.  زارٚی ذٛراوی زْٚ یب ا٘غِٛیٗ امبفٝ ٔی ی ٕ٘ب٘سیٓ،٘زعیسیٓ یب زر حسٚز ٞسف ثبل 

 ثبؽس. ٞب ٘یش ٘یبس ثٝ ا٘غِٛیٗ ٔی ٞب ٚ جزاحی ٔٛارز ٔٙغ ٔقزف زارٚٞبی ذٛراوی ٚ ؽزایو اعتزط آٚر ٔخُ ػفٛ٘ت، عىتٝ . زر٘یبسٔٙس زرٔبٖ ثب ا٘غِٛیٗ ذٛاٞٙس ثٛزثغیبری اس ثیٕبراٖ  عزا٘جبْ ،ؾزٚ٘سٜ زیبثت تیپ زٚثٝ زِیُ ٔبٞیت پی 

 ٖٛزر ثیٕبراٖ ثب زٚسٞبی ٔتؼسز ا٘غِٛیٗ یب زرٔبٖ ثب پٕپ ا٘غِٛیٗ، ثبیس ذٛز ٔزالجتی لٙس ذSMBG:Self-monitoring of blood glucose) ٜٛا٘جبْ فحیح تغت لٙس ذٖٛ ٚ ٘حٜٛ تيجیك ٘تبیج آٖ ثب زرٔبٖ را ثٝ  ( ا٘جبْ ٌیزز ٚ ثیٕبر ٘ح
 ذٛثی ثیبٔٛسز.

 

 اًسَلیي دسهاًی دس ضشایط صیش دس دیاتت تیپ دٍ اًذیکاسیَى داسد:

 ؛ثٝ ذٛثی وٙتزَ ٘ؾسٖ لٙس ذٖٛ زر عبِٕٙساٖ،  ثب اعتفبزٜ اس زارٚٞبی ذٛراوی - 

 ؛عبِٕٙساٖ ٔجتال ثٝ وتٛاعیسٚس زیبثتی  - 
 ؛حزاٖ ٞیپزاعٕٛالر غیزوتٛسیث  - 

 ؛ٞیپزٌّیغٕی ؽسیس تبسٜ تؾریـ زازٜ ؽسٜ  - 

 ؛٘برعبیی لّجی ٚ ...( )٘فزٚپبتی زیبثتی،زر ؽزایو ٕٔٙٛػیت اعتفبزٜ اس زارٚٞبی ذٛراوی  - 

  ؛زر ؽزایو اعتزط آٚر ٔب٘ٙس جزاحی ٞب، ٚجٛز ػفٛ٘ت، ثیٕبری ٞبی حبز ؽسیس ٔب٘ٙس عىتٝ لّجی ٚ ٔغشی - 
 

 2خالصٍ راَىمای داريیی کىترل قىذخًن در بیماران سالمىذ دیابتی وًع 

 فرم داريیی مکاویسم اثر دستٍ داريیی
شکل 

 داريیی
 ديز شريع

فًاصل افسایش ديز ي 

 میسان آن

حذاکثر 

 ديز ريزاوٍ

طًل مذت 

 اثر

 تؼذاد

ديز در 

 ريز

درصذ 

کاَش 
HbA1c 

کاَش قىذ 

 خًن واشتا

کاَش 

قىذ خًن 

 غیرواشتا

 مالحظات مىغ مصرف ػًارض
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 ّایي تیگَاًیذ
)ضشٍع دسهاى دس 

سالوٌذاى غیش 

 الغش(

 کاّص تَلیذ

 گلَکض کثذی
 هت فَسهیي

mg1000 
Mg 500 

 لزؿ

 

mg500  

یک تاس دس سٍص تا 

 غزای ضة

تِ  mg 250 )یا

تاس دس  3تا  2غَست 

 سٍص(

  دسغَست تحول

mg500  ًِتا غثحا

افضٍدُ ضذُ دسغَست 

  ّفت1ِ-2ًیاص ّش 

mg500 اضافِ ضَد 

mg2500 
10-12 

 ساػت
 دسغذ 20 1-2 تاس 3-2

20 

 دسغذ

تی اضتْایی، 

اسْال، ًاساحتی 

 ضکوی، تَْع، 

 اسیذٍصالکتیک

ًاسسایی کلیِ 

      4/1وزاتیٌیي ثبالی 
03>     

ضشایط هستؼذکٌٌذُ 

 اسیذٍصالکتیک،

آًژیي غذسی  

ًاپایذاس، تیواساى 

CHF تذحال 

قثل اص ضشٍع ٍ 

سپس تِ طَس 

ساالًِ، کشاتیٌیي 

سشم ٍ آًضین ّای 

کثذی آصهایص  

ٍکلیشاًس کشاتیٌیي 

 هحاسثِ ضَد

سَلفًَیل اٍسُ 

 ّا

تحشیک 

تشضح 

 اًسَلیي

 گلی تٌکالهیذ

 )گلی تَسیذ(
 5قشظ 
mg 

mg 5/2  

دقیقِ قثل اص  5

 غثحاًِ

    mg5/2  ّفتِ 2-4ّش

 افضایص دٍص
mg20 

24-12 

 ساػت
 تاس 2-1

 دسغذ20 2-1

20 

 دسغذ

 

 ّیپَگلیسوی، 

 افضایص ٍصى

 

 یا 2کشاتیٌیي تاالی 

GFR< 30  ٔیّی
 ِیتز زر زلیمٝ

تاالی  دس کشاتیٌیي

 >GFR یا 4/1

ٔیّی ِیتز زر  50
دٍص داسٍ  زلیمٝ

 ًػف ضَد

 گلی کالصیذ
00 mg 

 قشظ

40 mg  
 دقیقِ قثل اص غزا 30

 mg5  ّفت2ِ-4ّش

 افضایص دٍص

 Mg320 

 
 

 ساػت 12
2-1   

 تاس
 2کشاتیٌیي تاالی 

هوکي است 

حساسیت تِ ًَس ٍ 

اختالل دس        

تست ّای کثذی 

 ّن ایجاد کٌذ.

 هگلیتیٌیذّا

 )گلیٌیذّا(

تحشیک 

تشضح 

 اًسَلیي

 سپاگلیٌیذ

mg5/0 

mg 1 

Mg2 

mg5/0 

ثل اص ّش قدقیقِ  15

 ٍػذُ غزا

 ّفتِ 4ّش 

mg 1 اضافِ ضَد 

 

Mg16 
 

6-4 

 ساػت
 - 1-2 تاس 3

25 

 دسغذ

ّیپَگلیسوی، 

)اها افضایص ٍصى 

ًِ تِ ضذت 

 سَلفًَیل اٍسُ ّا(

ًاسسایی کثذی 

 ٍکلیَی
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 دسهاى فطاس خَى تاال دس افشاد دیاتتی

 مکاویسم اثر اريییدستٍ د
فرم 

 داريیی

شکل 

 داريیی
 ديز شريع

فًاصل افسایش ديز 

 ي میسان آن

حذاکثر 

 ديز ريزاوٍ

طًل 

مذت 

 اثر

 تؼذاد

ديز در 

 ريز

درصذ کاَش 
HbA1c 

کاَش 

قىذ 

خًن 

 واشتا

کاَش قىذ 

خًن 

 غیرواشتا

 مالحظات مىغ مصرف ػًارض

تیاصٍلیذیي 

 دیَى ّا
کاّص هقاٍهت 

 تِ اًسَلیي
 پیَگلیتاصٍى

mg15 

mg 30 

 mg45 

 قشظ

mg15 

سٍصاًِ تا غزا 

 یا تذٍى غزا

 mg15  ّفتِ 6-0ّش

 اضافِ ضَد

 

mg45 
 

تیص اص 

24 

 ساػت

 1-5/1 تاس   1
20 

 دسغذ
 دسغذ 20

فاسًژیت، 

افضایص ٍصى، 

، CHFادم، 

افضایص 

ضکستگی دس 

 صًاى

ًاسسایی قلثی 

پیطشفتِ، 

 ًاسسایی کثذی

قثل اص ضشٍع داسٍ 

سِ  ٍ سپس ّش

 تاس حتواً  هاُ یک

آًضین ّای کثذی 

 آصهایص ضًَذ

هْاسکٌٌذُ 

ّای 

 آلفاگلَکَصیذاص

کاّص جزب 

 سٍدُ ای گلَکض

 آکاستَص

mg50 

mg 100 

 قشظ
mg 25 

یک تاس دس 

سٍص قثل اص 

 غزا

 ّفت2ِّش

mg 25 اضافِ ضَد 

 
Mg300 -150 

Mg003 
3-2 

 ساػت
 دسغذ 20 - 5/0 -1 تاس 3

ًفخ، اسْال، 

ػَاسؼ 

 گَاسضی

 سیشٍص

دس هَاسدی تَغیِ 

هی گشدد کِ 

قٌذخَى دٍ 

ساػت تؼذ اص غزا 

    200تاالی 

هیلی گشم دس 

 دسی لیتش تاضذ

 هیگلیتَل

mg 25 

mg50 

mg 100 

 قشظ

 mg25ّفتِ  4-0ّش 

دس ّش ٍػذُ اضافِ 

 ضَد.

هْاسکٌٌذُ 

ّای دی 

پپتیذیل 

 4پپتیذاص 

هْاس تشضح 

گلَکاگَى ٍ 

تحشیک تشضح 

 اًسَلیي

 سیتا گلیپتیي

 قشظ 

Mg25 

Mg50 

Mg100 

 

mg 25 

یک تاس دس  

 سٍص

 mg 100دٍص هؼوَل 

 یک تاس دس سٍص
mg 100 

 

24 

 ساػت
 1 تاس 1

20 

 دسغذ
 دسغذ 20

آًژیَادم، 

ػفًَت هجاسی 

 تٌفسی فَقاًی

س تٌظین دٍص د

 کلیًِاسسایی 
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 ٞبی ػزٚق وزٚ٘ز ٚ ػٛارك  ثشري ثزای ثیٕبری ػبُٔ ذيزذٖٛ ثبال یه  ثبؽس وٝ ؽیٛع آٖ ثٝ تیپ زیبثت، عٗ فزز، چبلی ٚ ٘ضاز ثغتٍی زارز. فؾبر ذٖٛ ثبال یه ػبرمٝ ؽبیغ ٕٞزاٜ زر ثغیبری اس ثیٕبراٖ زیبثتی ٔی فؾبر
 ٚاعىٛالر اعت .ٔیىزٚ

 اَذاف درمان فشار خًن در بیماران دیابتی

  ٔتز جیٜٛ ٔیّی 140رعیسٖ ثٝ فؾبر ذٖٛ عیغتِٛیه وٕتز اس 

  ٔتز جیٜٛ ٔیّی 90رعیسٖ ثٝ فؾبر ذٖٛ زیبعتِٛیه وٕتز اس 

 

 زر فقُ یه الساْ ٌززز. ثبالٔيبثك زرٔبٖ فؾبر ذٖٛ دس تیواساى دیاتتی :  تاال  خَىًحَُ دسهاى فطاس 
 

 درمان َای غیر داريیی فشار خًن باال در بیماران دیابتی
 ٔی ثبؽس : سیزتغییز ؽیٜٛ س٘سٌی ثزای فؾبر ذٖٛ ثبال ؽبُٔ ٔٛارز 

 ) ٖوبٞؼ ٚسٖ ) زر فٛرت ٚجٛز امبفٝ ٚس 

 ٖٛرصیٓ غذایی ٔٙبعت ثزای تٛلف فؾبر ذ( DASH=Dietary Approaches to Stop Hypertention ) ٌزْ زر رٚس ٚ  ٔیّی 1500وٝ ؽبُٔ وبٞؼ ٔقزف عسیٓ وٕتز اس
ٚز ؽسٜ ثبؽس. ٔقزف ٌٛؽت لزٔش ٔحس زار ٔی ٚ غالت عجٛط عٟٓ زر رٚس ( 3تب  2عٟٓ زر رٚس ( ٚ ٔحقٛالت ِجٙی وٓ چزة ) 10تب  8افشایؼ ٔقزف پتبعیٓ، افشایؼ ٔقزف ٔیٜٛ ٚ عجشیجبت ) 

 یبثس.  ٚ ٔقزف ٔبٞی ٚ ٔبویبٖ افشایؼ ٔی

  ُعیٍبرذٛززاری اس ٔقزف اِى ٚ 

  ثز اعبط ؽزایو فیشیىی ثیٕبر(افشایؼ فؼبِیت جغٕب٘ی( 

ذفیف زار٘س ثبیس ثٝ آٖ  ثبالی زارز. ایٗ راٞجززٞبی غیز زارٚیی ٕٔىٗ اعت احز ٔخجتی ثز وٙتزَ لٙس ٚ چزثی زاؽتٝ ثبؽٙس ٚ وغب٘ی وٝ حتی فؾبرذٖٛ زر ثیٕبراٖ غیز زیبثتی احزی ٔؾبثٝ زرٔبٖ ته زارٚیی زر وبٞؼ فؾبرذٖٛ  DASHرصیٓ غذایی 

، ACEٞبی  ٞبی زارٚیی ٔرتّف ؽبُٔ ٟٔبر وٙٙسٜ ٔتز جیٜٛ ٘ؾبٖ زازٜ ؽسٜ وٝ وبٞؼ فؾبرذٖٛ ثب رصیٓ ٔیّی 90/150ٞبی ثبالتز یب ٔغبٚی  اعت. زر فؾبرذٖٛ تزغیت ؽٛ٘س. ٌزچٝ تأحیز رصیٓ ٚ ٚرسػ ثزای وبٞؼ حٛازث لّجی ٚ ػزٚلی حبثت ٘ؾسٜ

ARB ٞبی وب٘بَ وّغیٓ، ثز وبٞؼ حٛازث لّجی ػزٚلی ٔؤحز ثٛزٜ اعت.  وٙٙسٜ ٞب ٚ ٟٔبر ٞب، ثتب ثّٛوزٞب، زیٛرتیه 

 دسهاى ّای داسٍیی فطاسخَى تاال دس تیواساى دیاتتی 

 ٜٚٞبی زارٚیی ٌز ACEI  ٞب یبARB  ثٝ زِیُ احزات ٔيّٛة ثز وّیٝ ٚ وبٞؼ پزٚتئیٙٛری، ا٘تربة اَٚ زرٔبٖ فؾبرذٖٛ ثبال زر افزاز ٔجتال ثٝ زیبثت ٞغتٙس.  ٞب 

 . زرٔبٖ زارٚیی ٔتؼسز )زٚ زارٚ یب ثیؾتز(، ػٕٛٔب  ثزای رعیسٖ ثٝ فؾبرذٖٛ ٔيّٛة ٔٛرز ٘یبس ٔی ثبؽٙس 

 ؾبرذٖٛ، ٍٞٙبْ ذٛاة تجٛیش ٌزز٘س.ثبیس یه یب ثیؾتز اس زارٚٞبی مس ف 

 ٜٞبی  اٌز  ٟٔبر وٙٙسACE ،ARB ثبیغت عيٛح وزاتیٙیٗ، پتبعیٓ عزْ ٚ  ٞب اعتفبزٜ ٔی ؽٛ٘س، ٔی ٞب یب زیٛرتیهGFR ٚ ٌٜزز٘س. پبیؼاس ؽزٚع زرٔبٖ ثزرعی ؽسٜ ٚ زر فٛرت ىجیؼی ثٛزٖ ٞز عٝ ٔبٜ یه ثبر،  رٚس ثؼس 4-7، زر ؽزٚع اعتفبز 

 لیپیذهی دس سالوٌذاى دیاتتیدسهاى دیس 

 ُا٘جبْ ٌززز. ِیپیس زر ثیؾتز ثیٕبراٖ زیبثتی ثبیس حسالُ عبال٘ٝ آسٔبیؼ پزٚفبی 

   عيٛح عزٔیHDL>40 ِیتز زر ٔززاٖ ٚ  ٌزْ زر زعی ٔیّیHDL>50 ِیتز زر س٘بٖ ٚ  ٌزْ زر زعی ٔیّی>TG150 ِیتز ٔيّٛة ٞغتٙس. ٌزْ زر زعی ٔیّی 

  ( ٕٔىٗ اعت زر ثبِغیٗ ثب ٔمبزیز وٓ ذيز ِیپیسLDL  ِیتز ٚ  ٌزْ زر زعی ٔیّی 100وٕتز اسHDL  زعی ِیتز ٚ ٌزْ زر  ٔیّی 50ثیؾتز اسTG  ارسیبثی ِیپیس ٞز زٚ عبَ یه ثبر ا٘جبْ ٌززز. ٌزْ زر زعی ٔیّی 150وٕتز اس )ِیتز 

 ٞ ثیٕبراٖ زیبثتی ثزای ثٟجٛز  امبفی ٚ افشایؼ فؼبِیت ٞبی فیشیىی زر تٕبْ ٚ اعتزَٚ ٞبی ٌیبٞی، وبٞؼ ٚسٖ ٚ فیجزٞب3چزة أٍب  بی اؽجبع ٚ تزا٘ظ ٚ افشایؼ ٔقزف اعیسٞبیافالح ؽیٜٛ س٘سٌی ثب تىیٝ ثز وبٞؼ ٔقزف وّغتزَٚ ٚ چزثی
 ٌززز. تٛفیٝ ٔی ِیپیسپزٚفبیُ 
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  ٖب ، تجٛیش اعتبتیٗ ثبیس ثتٛفیٝ ٔیؾٛز. ٌزچٝ زر عبِٕٙساٖ ٔجتال ثٝ ثیٕبریٟبی ٔشٔٗ پیؾزفتٝ ٚ زر ٔزاحُ ا٘تٟبیی یب زچبر اذتالَ ؽٙبذتی یب ػّٕىززی لبثُ تٛجٝزیبثتی ٔقزف اعتبتیٗ)زر فٛرت ٘جٛز ٔٙغ ٔقزف یب ػسْ تحُٕ( زر ٕٞٝ عبِٕٙسا
 رت ٌزفتٝ ٚ زر چٙیٗ ؽزایيی ثیؾتز ثزای پیؾٍیزی حب٘ٛیٝ تٛفیٝ ٔیؾٛز.زر ٘ظز ٌزفتٗ ٔیشاٖ فٛایس آٖ فٛ

  ٖٚثیٕبری لّجی ػزٚلی ثبرس ٞسف زرٔبٖ رعیسٖ ثٝ زر افزاز ثس> LDL100 ِٚی زر ثغیبری اس ثیٕبراٖ زیبثتی ذیّی پزذيز ثب ثیٕبری لّجی ػزٚلی ثبرس، ٞسف زرٔبٖ، وبٞؼ ، ِیتز اعت ٌزْ زر زعی ٔیّی LDL  ِیتز  ٌزْ زر زعی ٔیّی 70ثٝ وٕتز اس
 ٌززز. ٔی ثبؽس وٝ ٔٙجز ثٝ وبٞؼ لبثُ تٛجٝ زر حٛازث لّجی ػزٚلی ٔی

  زر 40تب  30زر فٛرت ػسْ زعتیبثی ثٝ ایٗ اٞساف، وبٞؼ %LDL ؽٛز. پبیٝ ثٝ ػٙٛاٖ ٞسف زرٔبٖ زر٘ظز ٌزفتٝ ٔی 
  دسهاى تا استاتیي تا ّذف کٌتشلLDL .اسجح هی تاضذ، هگش دس هَاسد ّیپشتشی گلیسیشیذهی ضذیذ کِ خطش پاًکشاتیت حاد ٍجَد داضتِ تاضذ 

 زرٔبٖ وٙیس.پب٘ىزاتیت حبز  اس  را اس ٘ظز ػُّ حب٘ٛیٝ ثزرعی وززٜ ٚ ثزای جٌّٛیزی ِیتز  ٌزْ زر زعی ٔیّی  500غبٚی یس ثیؾتز یب ٔتزی ٌّیغیز 

  ،ٗفٙٛفیجزات، استیٕبیت٘یبعی* (ezetimibe) ٜرٚ٘س، ٌزچٝ زرٔبٖ تزویجی ٘غجت ثٝ زرٔبٖ ثب اعتبتیٗ ثٝ تٟٙبیی زر وبٞؼ ذيز لّجی  ٞبی تزویجی ثزای وبٞؼ ثیؾتز وّغتزَٚ ثٝ وبر ٔی ٞبی اعیسٞبی ففزاٚی ثٝ ػٙٛاٖ زرٔبٖ ٚ تجشیٝ وٙٙس

 اعت. ػزٚلی ارجحیتی ٘ؾبٖ ٘سازٜ

  َٚاٌز وّغتزHDL  ِیتز ٚ  ٌزْ زر زعی ٔیّی 40وٕتز اسLDL  ٗٞب را تحُٕ ٘ىززٜ ثبؽس. ٘یبعیٗ ٔؤحزتزیٗ زارٚ ثزای  اعتفبزٜ ؽٛز، ثٝ ذقٛؿ اٌز ثیٕبر اعتبتیٗ ٌزْ زر زعی ِیتز ثبؽس، ٕٔىٗ اعت یه فیجزات یب ٘یبعیٗ ٔیّی 129تب  100ثی

وٙس ٕٞزاٜ ثب تغییزات ٔرتقز زر لٙس  ایجبز ٔی LDL ،HDL  ٚTGٌزْ زر رٚس( ثٟجٛز لبثُ تٛجٟی زر عيٛح  ٔیّی 2000تب  750تٛا٘س افشایؼ لبثُ تٛجٝ لٙسذٖٛ ایجبز وٙس ِٚی زر زٚسٞبی ٔتؼبزَ ) اعت. اِجتٝ زر زٚسٞبی ثبال ٔی HDLافشایؼ 
 ذٖٛ وٝ ٔؼٕٛال  لبثُ افالح اعت.

 

 غشتالگشی ٍ دسهاى تیواسی ػشٍق کشًٍش دس سالوٌذاى دیاتتی  
 وٙس. ؽٛ٘س، ثٝ عٕت ثیٕبری ػزٚق وزٚ٘ز پیؾزفت ٕ٘ی ؽٛز، سیزا ٔبزأی وٝ ػٛأُ ذيز زرٔبٖ ٔی غزثبٍِزی رٚتیٗ ثزای ثیٕبری ػزٚق وزٚ٘ز زر ثیٕبراٖ ثسٖٚ ػالٔت ثبِیٙی، تٛفیٝ ٕ٘ی

 ، ثزای وبٞؼ ذيز حٛازث لّجی ػزٚلی زر ٘ظز ثٍیزیس.(زر فٛرتی وٝ ٔٙغ ٔقزف ٘ساؽتٝ ثبؽٙس)، آعپیزیٗ ٚ اعتبتیٗ را ACEزر ثیٕبراٖ ؽٙبذتٝ ؽسٜ ػزٚق وزٚ٘ز، زرٔبٖ ثب ٟٔبروٙٙسٜ ٞبی  

 ؽٛز. ٔی فٛرٔیٗ اعتفبزٜ  ( اٌز ػّٕىزز وّیٝ ىجیؼی اعت، ٔت  stable٘برعبیی لّجی پبیسار ) زار ذٛززاری ٕ٘بییس. ِٚی زر ثیٕبراٖ ٗ زر ثیٕبراٖ ثب ٘برعبیی لّجی ػالٔتٞب  ٚ ٔت فٛرٔی اس زرٔبٖ ثب تیبسِٚیسیٗ زیٖٛ

  دیاتتی غشتالگشی ٍ دسهاى ًفشٍپاتی دس سالوٌذاى
 ، وٙتزَ ٔيّٛة لٙس ٚ فؾبر ذٖٛ را ا٘جبْ زٞیس. ثزای وبٞؼ ذيز یب وٙس وززٖ رٚ٘س پیؾزفت ٘فزٚپبتی

 تغت عبِیب٘ٝ ٔیشاٖ آِجٛٔیٗ ازرار ٚ پتبعیٓ عزْ را زرذٛاعت وٙیس.

 .را ٔحبعجٝ ٕ٘بییس GFRٌیزی وززٜ ٚ ٔیشاٖ  ا٘ساسٜ ؽؼ ٔبٞٝفزف ٘ظز اس ؽست آِجٛٔیٙٛری، وزاتیٙیٗ عزْ را 

 ٞب را تجٛیش ٕ٘بییس.  ARBیب   ACEٞبی وٙٙسٜ ٌزْ زر رٚس (، ٟٔبر ٔیّی 30یب ثیؾتز اس زر ثیٕبراٖ ثب ؽست ٔتٛعو تب ؽسیس آِجٛٔیٙٛری ) ٔغبٚی 
ٞز ویٌّٛزْ ٚسٖ ثسٖ زر رٚس زر ٔزاحُ ثؼسی ٘برعبیی وّیٝ، ػّٕىزز وّیٝ ٚ  ٌزْ ثٝ اسای ٔیّی 8/0ٌزْ ثٝ اسای ٞز ویٌّٛزْ ٚسٖ ثسٖ زر رٚس زر ٔزاحُ اِٚیٝ ٘برعبیی وّیٝ ٚ وٕتز اس  ٔیّی 1تب  8/0 ٕٔىٗ اعت وبٞؼ زریبفت پزٚتئیٗ ثٝ ٔیشاٖ

 را ثٟجٛز ثرؾس.  GFRٔیشاٖ

 عيٛح وزاتیٙیٗ ٚ پتبعیٓ عزْ را ٔب٘یتٛر ٕ٘بییس.ٞز عٝ ٔبٜ یه ثبر وٙس،  ٞب یب زیٛرتیه ٞب را اعتفبزٜ ٔی  ARBیب   ACEٚلتی ثیٕبر ٟٔبروٙٙسٜ ٞبی

ٔتز ٔىؼت عيح ثسٖ رعیسٜ، احتٕبَ ػٛارك ٘برعبیی وّیٝ را زر ٘ظز ثٍیزیس ٚ ثٝ ٔترقـ وّیٝ 73/1ٔیّی ِیتز زر زلیمٝ ثٝ اسای  60ثٝ وٕتز اس  GFRاٌز  ری ثزای ارسیبثی پبعد ثٝ زرٔبٖ ٚ پیؾزفت ثیٕبری السْ اعت.اس ٘ظز آِجٛٔیٙٛ پبیؼ ازأٝ
 ارجبع زٞیس.
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 ضَد : ضشایطی کِ سثة جَاب هثثت  کارب دفغ آلثَهیي هی -

   عبػت ٌذؽتٝ  24فؼبِیت ٚرسؽی زر 

   ػفٛ٘ت ازراری 

  ثیٕبری تت زار 

   ٘برعبیی لّجی 

  ٞیپزٌّیغٕی حبز یب ؽسیس 

   فؾبرذٖٛ  ؽسیسافشایؼ 

 

 غشتالگشی ٍ دسهاى ستیٌَپاتی دس سالوٌذاى دیاتتی 
 ثزای وبٞؼ ذيز یب وٙس وززٖ رٚ٘س پیؾزفت رتیٙٛپبتی، وٙتزَ ٔيّٛة لٙس ٚ فؾبر ذٖٛ را ا٘جبْ زٞیس .

 َ مزٚری ٔی ثبؽس. ثٝ ٔحل تؾریـ زیبثت ثبیس ا٘جبْ ٌززز ٚ عپظ ثٝ ىٛر عبِیب٘ٝ تىزار ؽٛز. زر فٛرتی وٝ رتیٙٛپبتی زر حبَ پیؾزفت اعت حتی سٚزتز اس یه عب  2ٔؼبیٙٝ تٝ چؾٓ تٛعو چؾٓ پشؽه زر وّیٝ ثیٕبراٖ زیبثتی تیپ 
 تٝ چؾٓ ، ثیٕبر را ثٝ ٔترقـ چؾٓ ارجبع زٞیس. ثزای ٔؼبیٙٝ

 

 غشتالگشی ٍ دسهاى ًَسٍپاتی دس سالوٌذاى دیاتتی 
 غزثبٍِزی ؽٛ٘س. اتْٛ٘ٛ ٘ٛرٚپبتیٛرٚپبتی زیغتبَ لزیٙٝ ٚ ٞبی وّیٙیىی عبزٜ اس ٘ظز پّی ٘ ٕٞٝ ثیٕبراٖ زیبثتی تیپ زٚ ثبیس ثٝ ٔحل تؾریـ ٚ عپظ عبِیب٘ٝ ثب تغت

 زارز. ثیٕبر ؽست ػالئٓغتٍی ثٝ ٞب ث زرٔبٖ ٘ٛرٚپبتی;

 

 تست ّای کلیٌیکی تطخیع پلی ًَسٍپاتی دیستال قشیٌِ
 ؛ٞزتش ( 128حظ ٘ٛن عٙجبق، زرن ارتؼبػ ) ثب یه زیبپبسٖٚ ٔزتؼؼ ثب  -

(، ػٛارك زارٚٞب، ٔغٕٛٔیت ثب فّشات عٍٙیٗ، ثیٕبری وّیٝ، ٘ٛرٚپبتی زٔیّیٙیشٜ  اِتٟبثی )ثٝ ذقٛؿ زر ٔقزف ىٛال٘ی ٔست ٔت فٛرٔیٗ B12ٔخُ وٕجٛز ٚیتبٔیٗ  ٍز ٘ٛرٚپبتیزر ثیٕبراٖ ثب ٘ٛرٚپبتی ثٝ ذقٛؿ ٚلتی ؽسیس اعت ثبیس ػُّ زی -
 را نیز در نظر داشت. ٞبٞبی ارحی ٚ ٚاعىِٛیت  ٔشٔٗ، ٘ٛرٚپبتی

 

 تفسیر میسان آلبًمیه ادرار

 هیضاى آلثَهیي )هیکشٍگشم تِ اصای هیلی گشم کشاتیٌیي( دس یک ًوًَِ ادساس تؼشیف              

  30> ٘زٔبَ 

 299تب  30 ٔیىزٚآِجٛٔیٙٛری 

 300≤  ثبِیٙی آِجٛٔیٙٛری ٔبوزٚآِجٛٔیٙٛری یب
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 ن ٍ ًطاًِ ّای ًَسٍپاتی اتًََمیػال
اعٟبَ، ٌبعتزٚپبرسی، اذتالَ ػّٕىزز جٙغی زر ٔززاٖ، ٚ یجٛعت  ٔتٙبٚة مزثٝ زر زلیمٝ، تغت ٚرسػ ٔرتُ، ٞیپٛتب٘غیٖٛ ارتٛعتبتیه، حٕالت 100حیٗ اعتزاحت ثیؾتز اس  ػالئٓ ٚ ٘ؾب٘ٝ ٞبی ٘ٛرٚپبتی اتْٛ٘ٛ ؽبُٔ تبویىبرزیٕ٘ٛ٘ٝ ٞبیی اس 

 بط ازرار( ٔی ثبؽٙس.ٞبی ٔىزر ازرار ، پیّٛ٘فزیت ، ثی اذتیبری ازرار یب ٔخب٘ٝ لبثُ ِٕظ ثز احز احتج اذتالَ ػّٕىزز ٔخب٘ٝ )ٔخُ ػفٛ٘ت

 داسٍّای ضذ پالکتی دس سالوٌذاى دیاتتی
 ، زر ٘ظز ثٍیزیس.یب حب٘ٛیٝ زر عبِٕٙساٖ ثب أیس ثٝ س٘سٌی ٔيّٛةٔیّی ٌزْ زر رٚس را ثٝ ػٙٛاٖ پیؾٍیزی اِٚیٝ  80ثب زٚس  تجٛیش آعپزیٗ  -
 ٔیّی ٌزْ زر رٚس اعتفبزٜ ٌززز. 75ثزای ثیٕبراٖ ثب عبثمٝ ثیٕبری لّجی ػزٚلی وٝ حغبعیت زارٚیی ٘غجت ثٝ آعپیزیٗ زار٘س، ثبیس وّٛپیسٌٚزَ  -
 السْ اعت. ثب ٘ظز ٔترقـ لّتزرٔبٖ تزویجی ثب آعپیزیٗ ٚ وّٛپیسٌٚزَ ثؼس اس ثزٚس ثیٕبری وزٚ٘زی حبز ثٝ ٔست یه عبَ  -
 

 پیگیری

 سالمىذ بذين مصرف داري یگیریپالف : 
 

 ٝارجـبع ٕ٘بیٙـس.   ٞفتٝ ثؼس پیٍیـزی ٚ ثـٝ پزؽـه     عٝعبِٕٙس  را تب  ،ثٝ تیٓ غیز پشؽه پظ ذٛرا٘س زٞیسجٟت تؾریـ یب وٙتزَ ػٛارك،  ،ارجبع غیز فٛری ثٝ ٔترقـ لزار ٌزفت، زر فٛرت "احتوال دیاتت تا ػاسضِ "چٙب٘چٝ عبِٕٙس زر ىجم
، ثٝ ٚی پظ ذٛرا٘س زٞیس ثـز حغـت ٔـٛرز،    ارجبع زٞیس عبِٕٙس ثٝ وبرؽٙبط  عالٔت رٚاٖ ٔبٜ تب یه عبَ پیٍیزی ٕ٘بیـس.  ؽؼعبِٕٙس را ثٝ وبرؽٙبط تغذیٝ ٔزوش ارجبع غیز فٛری ٕ٘بییس ٚ ثٝ ٚی پظ ذٛرا٘س زٞیس تب ؽؼ ٔبٜ اَٚ، عبِٕٙس را ٔبٞب٘ٝ ٚ عپظ ٞز 

 ٕ٘بیس.عبِٕٙس را پیٍیزی ٚ ٔزالجت 
 

 ٝعبِٕٙس زارای لٙس ذٖٛ ٘بؽتب ٘شزیه ثٝ ٞسف زرٔبٖ اعت ٚ اٍ٘یشٜ ٚ تٛا٘بیی ثـبال ثـزای تغییـز    لزار ٌزفت، ثٝ تیٓ غیز پشؽه پظ ذٛرا٘س زٞیس، عبِٕٙسی را وٝ تحت زرٔبٖ غیز زارٚیی لزار زازٜ ایس  "دیاتت تذٍى ػاسضِ"چٙب٘چٝ عبِٕٙس زر ىجم(
 ا تحت زرٔبٖ زارٚیی لزار زازٜ ایس، ثٝ تیٓ غیز پشؽه پظ ذٛرا٘س زٞیس عبِٕٙس را یه ٔبٜ ثؼس پیٍیزی ٚ ثٝ پشؽه ارجبع ٕ٘بیٙس. ر أب چٙب٘چٝ عبِٕٙس ثٝ پشؽه ارجبع زٞٙس ٚ پظ اس عٝ ٔبٜ ٔبٞب٘ٝ پیٍیزی ؽیٜٛ س٘سٌی زارز(

ا پیٍیـزی ٚ  ٔبٜ تب یه عبَ پیٍیزی ٚ ٔزالجت ٕ٘بیٙس. زر فٛرت ارجبع عبِٕٙس ثٝ وبرؽٙبط  عالٔت رٚاٖ، ثٝ ٚی پظ ذٛرا٘س زٞیس ثز حغت ٔٛرز، عـبِٕٙس ر  ؽؼزٞیس تب ؽؼ ٔبٜ اَٚ، عبِٕٙس را ٔبٞب٘ٝ ٚ عپظ ٞز ثٝ وبرؽٙبط تغذیٝ پظ ذٛرا٘س 
 ٔزالجت ٕ٘بیس.

 

  ٝعبِٕٙس  ،وبرؽٙبط تغذیٝ پظ ذٛرا٘س زٞیسثٝ  .ثبر پیٍیزی ٚ ؽؼ ٔبٜ ثؼس ثٝ پشؽه ارجبع زٞس ٕٙس را ٞز عٝ ٔبٜ یهلزار ٌزفت، ثٝ تیٓ غیز پشؽه پظ ذٛرا٘س زٞیس وٝ عبِ"اختالل قٌذخَى ًاضتا یا پشُ دیاتت"چٙب٘چٝ عبِٕٙس زر ىجم
 را ثز حغت ٔٛرز، پیٍیزی ٚ ٔزالجت ٕ٘بیٙس.

 

  ٝٔٛرز ٔزالجت زٚرٜ ای لزار زٞس. وززٜ پیٍیزیعبِٕٙس را یه عبَ ثؼس ، لزار ٌزفت، ثٝ تیٓ غیزپشؽه پظ ذٛرا٘س زٞیس"ػذم اتتال تِ دیاتت "چٙب٘چٝ عبِٕٙس زر ىجم ٚ 

 

 

 

 

 مصرف داري باپیگیری سالمىذ 

  ٝعـبِٕٙس ارجـبع زازٜ   عبِٕٙس را تب عٝ ٞفتٝ پیٍیزی ٚ ثٝ پشؽه ارجبع ٕ٘بیٙس. ثٝ وبرؽٙبط تغذیٝ پظ ذٛرا٘س زٞیس ،ٔترقـ، ثٝ تیٓ غیز پشؽه پظ ذٛرا٘س زٞیسثٝ  ارجبع ٚیٌزفت، پظ اس لزار "دیاتت تا ػاسضِ"عبِٕٙس زر ىجمٝ چٙب٘چ ،
 ٛرز، عبِٕٙس را پیٍیزی ٚ ٔزالجت ٕ٘بیس.ٔبٜ تب یه عبَ پیٍیزی ٚ ٔزالجت ٕ٘بیٙس. زر فٛرت ارجبع عبِٕٙس ثٝ وبرؽٙبط  عالٔت رٚاٖ، ثٝ ٚی پظ ذٛرا٘س زٞیس ثز حغت ٔ ؽؼتب ؽؼ ٔبٜ اَٚ ٔبٞب٘ٝ ٚ عپظ ٞز ؽسٜ را 
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   ٝعبِٕٙس ارجبع زازٜ ؽسٜ را تب  ،. ثٝ وبرؽٙبط تغذیٝ پظ ذٛرا٘س زٞیسذٛرا٘س زٞیس، عبِٕٙس را یه ٔبٜ ثؼس پیٍیزی ٚ ثٝ پشؽه ارجبع زٞٙس ثٝ تیٓ غیز پشؽه پظپظ اس ٔساذالت  زرٔبٖ ، لزار ٌزفت، "دیاتت کٌتشل ًطذُ" چٙب٘چٝ عبِٕٙس زر ىجم

 ا پیٍیزی ٚ ٔزالجت ٕ٘بیس.ٔبٜ تب یه عبَ پیٍیزی ٚ ٔزالجت ٕ٘بیٙس. زر فٛرت ارجبع عبِٕٙس ثٝ وبرؽٙبط  عالٔت رٚاٖ، ثٝ ٚی پظ ذٛرا٘س زٞیس ثز حغت ٔٛرز، عبِٕٙس ر ؽؼؽؼ ٔبٜ اَٚ ٔبٞب٘ٝ ٚ عپظ ٞز 

 

  ٝزر فٛرتی وٝ ثب ٘ظز پشؽه، ثیٕبر تحت وٙتزَ ٔيّٛة ثٛز ثٝ تیٓ غیز پشؽه پظ ذٛرا٘س زٞیس، ٔبٞب٘ٝ پیٍیزی ٚ ٞز عٝ ٔبٜ ثٝ پشؽه ارجبع زٞٙس.  راعبِٕٙس  ،ذٛرا٘س زٞیس ثٝ تیٓ غیز پشؽه پظلزار ٌزفت،  "دیاتت کٌتشل ضذُ"چٙب٘چٝ عبِٕٙس زر ىجم

 ٔبٜ ثٝ پشؽه ارجبع زٞس. ؽؼٞز  ٚ عبِٕٙس را ٞز عٝ ٔبٜ یىجبر ٔزالجت 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 رای مطالؼٍ بیشترب

 تشخیص بیماری دیابت راَىمای بالیىی ارزیابی ي

 شذهیابی افراد غربالگری . بیمار1

 ًیبس ثِ ثزرعی ثیؾتز دارًذ.هیلی گزم در دعی لیتز داؽتِ ثبؽٌذ،  100لٌذ خَى هغبٍی یب ثیؼ اس عبلِ حَادث للجی ػزٍلی،  10تؼییي هیشاى خطز  افزادی وِ ٌّگبم

 . تشخیص2

 وؾَری دیبثت اعت. –ی وویتِ ی ػلوی  تؾخیص ثیوبری ثز اعبط ؽزح حبل ٍ هثجت ثَدى آسهبیؼ ثیوبریبثی، طجك هتي آهَسؽی ٍ ّوچٌیي ثز اعبط هصَثِ

ثِ آهوَسػ ّوبی السم ثوزای وٌتوزل      "پزُ دیبثتیه"هیلی گزم در دعی لیتز دارًذ ثِ ػٌَاى  125تب  100افزادی وِ ثیوبر تؾخیص دادُ هی ؽًَذ، ظوي آهَسػ ثبیذ هزالجت ٍ درهبى ؽًَذ ٍ افزادی وِ لٌذ ًبؽتبی هغبٍی   -

 تي آهَسؽی( ٍ حذف ٍ وٌتزل ػَاهل خطز لبثل حذف ًظیز چبلی، فؾبر خَى ثبال ٍ تزن عیگبر ًیبس دارًذ.ٍسى ٍ رصین غذایی صحیح )طجك ه

 دعتَرالؼول تؾخیص(( اعتفبدُ هی ؽَد )طجك FBSٍخَد ًذارد اس دٍ ًَثت آسهبیؼ لٌذ خَى ًبؽتب ) OGTTیب آسهبیؼ تحول گلَوش اعت. در هزاوشی وِ اهىبى اًدبم  OGTTثیوبری،  تؾخیص اس راّْبی -

 

 

 درمان دیابت  -3

 ت. ًحَُ ی درهبى ٍ وٌتزل ػَارض در افزاد هجتال ثِ دیبثت هتفبٍت ثَدُ ٍ اس تَصیِ ّبی ثْذاؽتی تب هصزف اًَاع دارٍّب ٍ اًغَلیي هتغیز اع

اص ضٌاسایی ٍ تثثیت تیواسی دیاتت، هشاقثت هوتذ هؼوَل تَسط تَْسص یا هشاقة سالهت هاّی یک تاس، تَسط پضضک ػوَهی ّش سِ هاُ یک تاس ٍ تؼذ 

کِ  تَسط هتخػع تشای تشسسی ػَاسؼ سالی یک تاس است، هگش ایي کِ تا ًظش پضضک ًیاص تِ هشاقثت دس فَاغل کَتاُ تشی تاضذ. دس تیواساى دیاتتی

هاُ  6ت کٌتشل هطلَب تاضٌذ تا ًظش پضضک فَاغل هشاقثت تَسط تَْسص یا هشاقة سالهت تِ ّش سِ هاُ یکثاس ٍ فَاغل هشاقثت تَسط پضضک تِ ّش تح

 پیذا کٌذ. یکثاس هی تَاًذ کاّص
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 پشؽه هی تَاًذ ثب پشؽه هتخصص عطح ثبالتز یب هزوش دیبثت هؾَرت ٍ تصوین گیزی وٌذ.، ٍخَد اعتثٌبء برچَة دعتَرالؼول درهبى هٌذرج در هتَى آهَسؽی پیزٍی ؽَد ٍ در صَرتثْتز اعت در درهبى دیبثت اس چ

 مراقبت دیابت  -4

 ثبر ظزٍری اعت.  ُ یهٌبعت ٍ پیگیزی ّز عِ هبثب تَخِ ثِ اّویت وبّؼ ٍسى ٍ اصالح ؽیَُ ی سًذگی در ایي ثیوبراى، تَصیِ ی پشؽه هؼبلح در وبّؼ ٍسى ٍ افشایؼ فؼبلیت ثذًی، تغذیِ ی ه

 ثبر تَعط پشؽه هؼبیٌِ ؽًَذ ٍ در صَرت ًیبس، هی تَاى ایي فبصلِ سهبًی را وبّؼ داد.  هبُ یه عِتوبم ثیوبراى ثبیذ حذالل  -

 در خَاعت ؽَد.  OGTTّغتٌذ ػالٍُ ثز هذاخالت آهَرسؽی ٍ درهبًی عبالًِ ثبیذ آسهبیؼ لٌذ ًبؽتب یب  IGTیب  IFGثزای افزادی وِ  -

ٍ   HbA1Cِ ؽوَد. هموذار  یو ثِ ثیوبر ارا   HbA1Cخَى ًبؽتبی هبّبًِ ٍ یه ًَثتلٌذثیوبر هطلغ ثبؽذ. ثٌبثزایي در هزالجت ّبی عِ هبُ یه ثبر ثبیذ دعتَر اًدبم آسهبیؼ   HbA1Cهبُ اس هیشاى لٌذ خَى یب عِپشؽه ثبیذ ّز  -

 تبریخ اًدبم آسهبیؼ در فزم / ًزم افشار ثبیذ ثجت ؽَد.  

 عبلِ ٍ ثبالتز ػالٍُ ثز دارٍّبی وبٌّذُ لٌذ خَى ثبیذ دارٍی وبٌّذُ چزثی خَى تدَیش گزدد. دارٍی اًتخبثی آتَرٍاعتبتیي هی ثبؽذ.   40ّوِ ثیوبراى دیبثتی  تمزیجبثزای  -

 ماهه بررسی شود: سهمواردی که بایذ در مراقبت 

 اهىبى آسهبیؼ لٌذ پالعوبی ًبؽتب، دٍ عبػت پظ اس صزف غذا، در صَرتHbA1C   

  اًذاسُ گیزی فؾبر خَى در حبلت ًؾغتِ ٍ ایغتبدُ ٍ ظزثبى ًجط 

 اًذاسُ گیزی ٍسى 

   هؼبیٌِ اًذام تحتبًی 

   پزعؼ درثبرُ ًَرٍپبتی 

 پزعؼ درثبرُ ی ػالئن ثیوبری ػزٍق وزًٍز 

  ثیوبری ػزٍق وزًٍز ثب اعتفبدُ اس چبرت هحبعجِ هیشاى خطز. عبلِ حَادث للجی ػزٍلی ٍ درهبى ػَاهل خطزسای 10ثزرعی هیشاى خطز 

 ثیووبر   ،رغن آهَسػ ّب ٍ تغییز ؽیَُ سًذگی ٍ هصزف دارٍّوب هیغوز ًگزدیوذ    وِ ایي ّذف ػلی % اعت ٍ در صَرتی30ّذف وبّؼ هیشاى خطز ثِ هیشاى ووتز اس  ،% دارًذ30وِ ریغه للجی ػزٍلی ثیؼ اس  در افزادی

 ارخبع ؽَد.  دٍصی ثِ عطح ثبیذ خْت ثزرعی تخص

 درهبى )فؼبلیت ثذًی، حفظ ٍسى، رصین غذایی صحیح، درهبى دارٍیی( هزالجت ٍ پزعؼ ّبیی درثبرُ ًحَُ ی اًدبم 

 ( ارجاع گردد. دو بیمار به سطح باالتر )سطح ،% و باالتر کاهش نیابذ 31ساله حوادث قلبی  عروقی در بیماران با خطر  11رغم پیگیری تا شش ماه میسان خطر  که علی در صورتی

دیبثتی ثبیذ در ّز هؼبیٌِ ثزرعی ٍ هزالجت ؽَد. هزالجوت در ٍحلوِ اٍل طجوك ًظوز     ػَارض تؾخیص دادُ ؽذُ ی دیبثت ًظیز رتیٌَپبتی، ًفزٍپبتی، ثیوبری للجی ػزٍلی)فؾبر خَى، ثیوبری ػزٍق وزًٍز ٍ ...( ٍ ًَرٍپبتی ٍ پبی  -

 اًدبم هی گیزد.  "ثزای عبلوٌذاى 1333راٌّوبی ثبلیٌی دیبثت ًغخِ "ُ اس دعتَرالؼول پشؽه ثب اعتفبد

 ارخبع غیز فَری ؽَد.  2ثبر یىی اس ػَارض دیزرط )رتیٌَپبتی، ًفزٍپبتی، ًَرٍپبتی ٍ یب ػَارض للجی( هؾبّذُ ؽَد، ثبیذ فزد هجتال ثِ دیبثت ثِ عطح  چٌبًچِ طی پیگیزی عِ هبُ یه -

 در صَرت هؼوَلی ثَدى ، عبالًِ اًدبم هی ؽَد ٍ در غیز ایي صَرت ثب صالح دیذ پشؽه تحت درهبى ٍ پیگیزی لزار هی گیزد.   HDL  ٍLDLزی ولغتزٍل، تزی گلیغیزیذ، اًذاسُ گی -

 آموزش  -5

 ثِ طَر هغتمین سیز ًظز پشؽه اًدبم هی ؽَد.  2ٍ  1آهَسػ در توبم عطَح 

 .گیزد. ًظبرت ثز آهَسػ ٍ حغي اخزای آى ثِ ػْوذُ پشؽوه اعوت    ٍ تغذیِ، خذهبت آهَسؽی تَعط تین دیبثت هتؾىل اس پشؽه، پزعتبر ٍ وبرؽٌبط تغذیِ در اختیبر ثیوبراى لزار هیدر صَرت دعتزعی ثِ خذهبت پزعتبری 

 ًظبرت پیَعتِ ثز عطح هؼلَهبت پزعٌل اس اخشای هْن آهَسػ اعت. 
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تَاًٌذ هطبلوت  اعت. والط ّبی آهَسؽی ثب تؼذادی اس ثیوبراى، ثزای ثیوبراى ٍ خبًَادُ ی آًْب ثغیبر هفیذ اعت. در صَرتی وِ پزعتبر ٍ وبرؽٌبط تغذیِ ث تزثزؤگیز ثَدى ثغیبر ه آهَسػ چْزُ ثِ چْزُ ثِ ثیوبراى، ثب ٍخَد ٍلت

ِ لزار دٌّذ، پشؽه فزصت ثیؾتزی ثزای ثزرعی ثیوبراى خَاّذ داؽت. ثِ طَر ولی ًظبرت ثوز اهوز آهوَسػ ثوِ ػْوذُ ی      آهَسؽی را ثِ ًحَ هطلَثی در اختیبر ثیوبراى ٍ خبًَادُ ی آًبى، افزاد در هؼزض خطز ٍ دیگز افزاد خبهؼ

 پشؽه اعت. 

 

  دوارجاع بیماران به سطح  -6

    هبُ اّذاف درهبًی حبصل ًؾَد )هَارد همبٍم ثوِ درهوبى یوب وٌتوزل     عَِد ٍ پظ اس در صَرتی وِ لٌذ خَى ثیوبر ثب دعتَرات درهبًی ًظیز تغذیِ ی صحیح، اًدبم فؼبلیت ثذًی ّوزاُ ثب دارٍّب )خَراوی یب اًغَلیي( وٌتزل ًؾ -

 ( ارخبع ؽًَذ. )ثیوبرعتبى ؽْزعتبى یب هزوش دیبثت 2ًبهٌظن( ثبیذ ثِ عطح 

 ارخبع دادُ ؽًَذ.   دٍتوبم ثیوبراًی وِ در سهبى تؾخیص ثیوبری دچبر درخِ ّبیی اس ػَارض دیبثت ثبؽٌذ، ثبیذ ثِ عطح  -

پبی دیبثتی، رتیٌَپبتی، ػَارض حوبد ٍ ...(، طجوك هوتي آهَسؽوی ثبیوذ ثوِ        تی ٍتوبم افزادی وِ پظ اس تؾخیص ثیوبری ٍ یب در طَل ثیوبری ٍ درهبى دچبر درخِ ّبیی اس ػَارض دیبثت هی ؽًَذ )ثیوبری للجی ػزٍلی، ًَرٍپب -

 )ثیوبرعتبى ؽْزعتبى یب هزوش دیبثت( ارخبع ؽًَذ )فَری یب غیز فَری ثز حغت هَرد( دٍعطح 

ػبرظِ را ًذارد( طجوك   الذام ّبی تؾخیصی ثیؾتز ٍ خغتدَی سٍدرط ػَارض )در صَرتی وِ ثیوبر آى توبم ثیوبراى ثبیذ در ثذٍ تؾخیص ٍ ثز حغت هَرد ثب تَخِ ثِ سهبى هٌبعت ثزای ثیوبر ٍ ّوبٌّگی ثب عطح ثبالتز ثزای -

 ثِ ثیوبرعتبى ؽْزعتبى یب هزوش دیبثت ارخبع دادُ ؽًَذ:   دعتَرالؼول سیز

  عبػتِ ثزای خغتدَی  آلجَهیٌَری، وزاتیٌیي ٍ هحبعجِ  24اًدبم آسهبیؼ ادرارGFR )تؾخیص ًفزٍپبتی( 

 )هؼبیٌِ ّبی چؾن پشؽىی )تؾخیص رتیٌَپبتی 

 (یه )هزوش عالهت خبهؼِهبِّ ی پشؽه عطح  عِوی در ٌّگبم ثزرعی ٍخَد ًَرٍپبتی در پیگیزی ّبی ه در ثذٍ اهز ٍ در صَرت ٍخَد ػالیهؼبیٌِ ّبی ًَرٍلَصی 

 ولغتزٍل، تزی گلیغیزیذ، هؼبیٌِ ی للجی ػزٍلی ؽبهل ًَار الىتزٍوبردیَگزام، هؼبیٌِ ی ػزٍلی، ارسیبثی چزثی ّب( ی خَىLDL  ٍHDL  ًِدر ثذٍ تؾخیص ٍ عپظ عبال ) 

 غیر فوری :  -الف

 ُ؛ولیِ ثیوبراى دیبثتی تبسُ تؾخیص دادُ ؽذ 

 )؛ ارسیبثی ػَارض هشهي ثیوبراى دیبثتی )یه ثبر در عبل 

 ؛ی ٍ هَارد همبٍم ثِ درهبىرغن هذاخالت دارٍیی ٍ غیز دارٍی ػذم وٌتزل لٌذ خَى ػلی   

  ؛یب دیظ لیپیذهی همبٍم ثِ درهبى فؾبر خَى خَى ثبال  هجتال ثِثیوبر  

  ؛ثزای هزاخؼِ هدذد ًَثت دّی ؽذُ اًذ دٍثیوبراًی وِ لجال ارخبع ؽذُ اًذ ٍ یب ثب ًظز پشؽه هتخصص عطح   

 ؛ثیوبر دچبر ػبرظِ للجی ػزٍلی   

 ؛ثزٍس ػبرظِ ولیَی در ثیوبر دیبثتی   

  ؛دیبثتیثزٍس ػبرظِ چؾوی در ثیوبر   

 ؛ٍخَد ػبرظِ ًَرٍپبتی در ثیوبر دیبثتی   

 ؛سخن پبی دیبثتی   
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 فوری : -ب

 ؛ّبیپَگلیغوی( یبّبیپزاعوَالر اعیذٍس یب وَهبی ن وتَطح َّؽیبری در ثیوبر دیبثتی )ػالیوبّؼ ع 

 ثیوبر اًذاسُ گیزی هی ؽَد ٍ طجك ًتیدِ ثِ صَرت سیز ػول هی ؽَد:  HbA1Cدر صَرتی وِ ثیوبر دچبر ػبرظِ ًجبؽذ ظوي آهَسػ اصالح ؽیَُ ی سًذگی ٍ هؾبٍرُ ی تغذیِ، هیشاى 

  در صذ 3اگز>HBA1C  فَرهیي اًدبم ؽَد.  هٌَتزاپی ثب هت 

 درصذ  10اگز>HBA1C     فَرهیي ٍ عَلفًَیل اٍرُ هتتدَیش 

  درصذ10اگز< HBA1C ارخبع غیز فَری ثِ عطح دٍم ثزای اصالح الگَی درهبًی یب اًغَلیي تزاپی ، 

یوذ ػلوت ػوذم    ػٌَاى هغئَل ثیووبراى، ثب ِ ثَْرس یب هزالت عالهت، ث ،ل پذیزػ هی ثبؽذ. در صَرتی وِ اس ارخبع غیز فَری ثیؼ اس عِ هبُ ثگذرد ٍ ثیوبر ثِ عطح دٍ هزاخؼِ ًىزدُ ثبؽذهغئَ گیزی ثیوبراى ارخبػی ثِ ػْذُپی

 ارخبع دادُ ؽَد.  هزاخؼِ ثیوبر را پیگیزی وٌذ ٍ ثیوبر هدذداً

 . پژوهش7

برؽٌبعوبى در  وؾَری دیبثت ٍ ّوگبم ثب طزح ّبی هؼبًٍت تحمیمبت ٍ في آٍری اًدبم هی گیزد ٍ پشؽه ثبیذ ثب عوبیز پشؽوىبى ٍ عوبیز و    –پضٍّؼ در سهیٌِ ی دیبثت ثز اعبط اٍلَیت ّبی تؼییي ؽذُ تَعط وویتِ ی ػلوی 

 ایي سهیٌِ ّوىبری ًوبیذ.

 نظارت -8

 وی داؽتِ ثبؽذ.  یپشؽه ثبیذ ثز فؼبلیت ّبی ثَْرس، هزالت عالهت ٍ وبرداى ًظبرت دا

 ه پس خورانذیارا -9

 تزیي ٍظبیف پشؽه اعت . پشؽه ثبیذ دعتَرات ٍ تَصیِ ّبی درهبًی را ثِ سثبى عبدُ ثزای ثَْرس، هزالت عالهت ٍ وبرداى تَظیح دّذ.      تز یىی اس هْن ِ پظ خَراًذ دلیك ٍ ؽفبف ثِ عطَح پبئیيیارا

   


