
 
 

  

Diabetes mellitus که معموال دیابت ،

بدن در آن نامیده می شود، بیماری ای است که 

یا نمی تواند مقادیر  تولید نمی کندشما انسولین 

طبیعی انسولین را به درستی مصرف کند. 

انسولین یک هورمون است که میزان قند 

سطح قند موجود در خون را تنظیم می کند. 

بسیاری از نقاط بدن  خون باال می تواند در

  مشکالت شود.ایجاد باعث 

 انواع ديابت:

   معموال در بچه ها  1دیابت نوع

اتفاق می افتد. این بیماری همچنین به 

نام دیابت شیرین یا مبتال به دیابت 

وابسته به انسولین نامیده می شود. در 

این نوع، پانکراس شما به اندازه کافی 

انسولین تولید نمیکند و شما باید 

 تزریق انسولین انجام دهید.

  که شایعتر است، 2دیابت نوع 

سال رخ  04معموال در افراد باالی 

میدهد  و به دیابت غیر وابسته به 

انسولین معروف است. در این نوع، 

پانکراس شما انسولین تولید می کند، 

اما بدن شما از آن به درستی استفاده 

نمی کند. سطح باالی  قند خون اغلب 

می تواند با رژیم غذایی و  یا 

مصرف دارو کنترل شود، اگر چه 

 را نیانسول دیبا مارانیب از یرخب

 .کنند افتیدر

 

 

 

 عالئم اوليه:

  افزایش دفع آلبومین در ادرار )اولین نشانه

 بیماري كلیوي دیابتي(

 افزایش وزن 

 تورم مچ پا 

 قند دیبا ابت،ید به مبتال فرد کی عنوان به

 در بار کی حداقل خون فشار و ادرار خونتان،

 بهتر کنترل به منجر امر نیا. شود یبررس سال

 و باال خون فشار  عتریسر بهبود  و یماریب

 تواند یم ابتید کنترل.شود یم یویکل یماریب

 .دهد کاهش را هیکل یینارسا به ابتال خطر

 عالئم ثانويه: 

  افزایش سطح نیتروژن اورهBUN) )

 و كراتینین در خون

 تهوع و استفراغ 

 ضعف و بي اشتهایي 

 خستگي 

  عضالت )به خصوص درپا(گرفتگي 

 كم خوني 

به دنبال دیابت، عروق خونی کوچک بدن آسیب 

میبینند. هنگامی که رگ های خونی در کلیه ها 

آسیب می بینند، کلیه های شما نمی توانند خون شما 

را به درستی تصفیه کنند. بدن شما آب و نمک 

بیشتری نسبت به حالت طبیعی دریافت می کند، که 

عضالنی می تواند سبب افزایش وزن و انقباض 

شود. شما ممکن است دفع پروتئین در ادرار داشته 

باشید. همچنین، مواد زائد در خون شما ایجاد می 

شود. دیابت همچنین ممکن است موجب آسیب 

اعصاب در بدن شما شود. كه می تواند باعث آسیب 

به  مثانه شما شود. فشار حاصل از مثانه پر می 

ین اگر ادرار در تواند کلیه ها را از بین ببرد. همچن

مدت زمان طوالنی در مثانه شما باقی بماند، می 

تواند باعث گسترش عفونت ناشی از رشد سریع 

باکتری ها در ادرار که دارای سطح شکر باال 

 است، شود.

 1درصد از بیماران مبتال به نوع  04حدود 

درصد از  04تا  14)نوجوانان مبتال به دیابت ( و 

)بالغین( در نهایت منجر  2نوع  افراد مبتال به دیابت

 .د شدنبه نارسایی کلیه خواه

 



 
 

 

 جلوگيري از آسيب كليوي:

 بیآس شما هیکل به ابتید ایآ نکهیا صیتشخ یبرا

 یماریب ریسا.دیکن مراجعه خود پزشک ،به نه ای زده

با این حال  .کنند جادیا را هیکل بیآس توانند یمنیز ها

از آسیب كلیوي برخي از اقدامات پیشگیري كننده 

 شامل موارد زیر است:

 ابتید کنترل 

  باال خون فشار کنترل 

  یادرار دستگاه یها عفونت درمان 

  ستمیس در مشکل گونه هر حیتصح 

 یادرار

 مكن م که ییداروها ازمصرف اجتناب

 .برساند بیآساست به كلیه ها 

 

 

 

 وآموزش دفتر بهبود كيفيت
 بهمن22بيمارستان 

 عنوان سند:

 پمفلت آموزشی

 بيمارانويژه 

 

 شماره سند:
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 2شماره بازنگري:

 22/8/99:  تاريخ بازنگري

 

 

 

 

 ديابت

 

 

 

 واحد آموزش به بيمار

 بهمن22بيمارستان 

 

 درمان:

 افتد یم اتفاق یزمان یویکل یینارسا یینها مرحله

 را شما سالمت ستندین قادر گرید شما یها هیکل که

 یضرور وندیپ ای زیالید  حالت نیا ودر  کنند حفظ

 11 تا 14 حدود در شما یها هیکل که یزمان) است

 (دارند عملکرد درصد

ن از سه در نارسایي كلیوي ناشي از دیابت میتوا

 نوع درمان استفاده نمود:

 هیکل وندیپ 

  زیالیهمود  

  یصفاق زیالید 

بیماران مبتال به دیابت مبتال به پوكي استخوان مي 

 از باالتر دوز  به فرد ه،یکل وندیازپ بعدشوند. 

 ابد،ییم بهبود ماریب یاشتها. دارد ازین نیانسول

 خواهد هیتجز بهتر را نی،انسول دیجد هیکل نیبنابرا

 وندیپ زمان تا زیالی،د بزند پس هیکل وندیپ اگر.  کرد

 . شود یم انجام فرد یبرا دوباره هیکل

 در یحت خون گلوکز و خون فشار منظم کنترل با

 دیکن کنترل را خود ابتید دیتوان یم منزل

 medlineplusمنبع:

 


