
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مانند  یگرید یهانام که با نوع دو ابتید

وابسته به  ریغ ابتیبزرگساالن و د ابتید

اغلب در سن  شود،یشناخته م زین نیانسول

. اگرچه طبق دهدیسال رخ م 35 یباال

و  یتحرککم وعیش لیبه دل ر،یاخ قاتیتحق

در کودکان و نوجوانان احتمال بروز  یچاق

 .اردوجود د زیها ننوع دو در آن ابتید

به  انیدرصد از کل مبتال %90-95 حدود

 لینوع دو تشک یابتیرا افراد د ابتید

نوع دو، لوزالمعده  ابتی. در ددهندیم

 یاست ول نیانسول دیهمچنان قادر به تول

افراد کاهش  نیدر بدن ا نیانسول دیاغلب تول

 ییتوانا دشدهیتول نیانسول نیو همچن ابدییم

ها را قند به درون سلول تیهدا یبرا الزم

در  یبروز اختالالت لیمشکل به دل نیندارد. ا

بر  نیانسول ریسلول که محل تأث رندهیگ هیناح

در  ینواقص شیدایپ ایسلول است و  یرو

که مقاومت  دیآیبه وجود م نیساختار انسول

 .شودیم دهینام نیبه انسول

 نوع دو و قند باال ابتید

که ذکر شد،  یلیبنا بر هرکدام از دال چنانچه

ها شود و به قند خون نتواند وارد سلول

برسد، قند در خون  یانرژ دیمصرف تول

قند خون باالتر از  جهیشده و درنتانباشته

 .رودیم یعیاندازه طب

 شیو افزا ابتید تیریصورت عدم مد در

از لوزالمعده  نیسطح قند خون، ترشح انسول

در  نیتجمع انسول نیو ا ابدییم شیافزا زین

تحت  یاگردش خون سبب عارضه ستمیس

امر در  نیشده و ا ”ینمیانسول پریها“عنوان 

 یهایماریسبب بروز ب تواندیم مدتیطوالن

 .گردد یعروق

باال بودن قند خون در  گر،یطرف د از

 یریناپذجبران راتیتأث تواندیم مدتیطوالن

مختلف بدن داشته باشد.  یاعضا یرا بر رو

باال بودن قند خون  یمنف راتیتأث یگاه

ساز(  نیبتا )انسول یهامتوجه سلول ماًیمستق

ترشح  شودیدر لوزالمعده گشته و باعث م

 .دکن دایپ یشتریکاهش ب نیانسول

 نوع دو یها یابتیتازه د

متوجه شده  یاگر به تازگ ؟ستینوع دو چ ابتید

 یادیز یها ینگران دیشا د،یدار ابتیکه د دیا

 یم ینیانسول یمن هم روز ای. آدیداشته باش

 ایشوند؟ آ یم یابتیمن هم د یبچه ها ایشوم؟ آ

 توانم آن را کنترل کنم؟ یو ورزش م زیفقط با پره

 یخانواه تان، سواالت ب یشک شما و اعضا یب

 .دیخصوص دار نیدر ا یشمار

 تیبا جد دیو با دیهست یابتیشما د نکهیا قبول

رسد، اما  یسخت به نظر م دییآنرا کنترل نما

ساده تر از  ابتید ی! کنترل اصولدینگران نباش

 یکامال جد یماریب نیحرفهاست. گرچه ا نیا

 .خطرناک است  اریبا آن بس یتوجه یاست و ب

  
 معاونت دانشجویی

 اداره بهداشت و درمان

 و از عوارض یریشگیپ ابت،ید

یبهبود سبک زندگ  
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 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

 دفتر مشاوره، سالمت و سبک زندگی


