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اپیدمیولوژي دیابت 

ساله و باالتر 20درصد افراد 14• 

. یک سوم این افراد تشخیص داده نمی شوند

ساله و باالتر 65درصد افراد 33• 

در سه دهه اخیر، شیوع و بروز دیابت، افزایش یافته است• 



:علل ایجاد دیابت

تخریب سلول هاي بتا در پانکراس دیابت نوع یک •

برهم کنش ژنتیک، افزایش سن و سبک زندگی دیابت نوع دو• 

بیماري هاي بخش اگزوکرین پانکراس • 

افزایش هورمون هاي مقابله کننده با اثر انسولین• 

داروهاي ایجاد کننده اختالل در ترشح یا عملکرد انسولین•



اثرات افزیش سن بر قند خون

کاهش حساسیت به اثرات متابولیک انسولین • 

اختالل در ترشح انسولین•

عدم تحمل گلوکز •

FBSافزایش خفیف -

تاخیر در بازگشت قند خون به میزان طبیعی، پس از مصرف گلوکز-



عالئم معمول هایپرگلیسمی

پلی اوري •

پلی دیپسی پلی فاژي •

کاهش وزن•



عالئم بالینی دیابت در سالمندان 

باالبودن میزان قند خون در ارزیابی هاي معمول آزمایشگاهی •

کاهش وزن تدریجی و غیر قابل توجیه • 

زمین خوردن • 

خستگی • 

گیجی• 

بی اختیاري ادراري• 



تشخیص دیابت
. معیارهاي تشخیص دیابت با افزایش سن، تغییر نمی کنند• 

. براي تشخیص دیابت، به دو نتیجه مختل در آزمایش ها، نیاز است•

.امکان شناسایی افراد بدون عالمت را افزایش می دهد HbA1cاستفاده از معیار •



غربالگري

ساله3سال، در فواصل زمانی 45همه افراد باالي •

:دربیماران پرخطر، پایش ساالنه توصیه می شود

•BMI≥ 25

سابقه خانوادگی قوي براي ابتال به دیابت •

سابقه قبلی دیابت بارداري •

(  پایین HDLباال یا  TG) ابتال به فشارخون باال یا اختالل لیپید •

در تست هاي قبلی HbA1cیا  FBS ،OGTTاختالل در • 



ارزیابی سالمند مبتال به دیابت
بررسی عوارض دیابت •

بررسی سایر عوامل خطر و بیماري هاي همراه •

ارزیابی سابقه دارویی•

اختالل شناختی •

وضعیت عملکردي •

میزان امید به زندگی•



درمان و کنترل دیابت





درمان دارویی دیابت 

: مت فورمین

 داروي خوراکی خط اول در دیابت تیپ دو

 سرکوب تولید گلوکز در کبد و افزایش حساسیت به انسولین در بافت ها

میلی گرم در روز 2500: حداکثر دوز در سالمندان

در نارسایی کلیوي، کبدي و قلبی پیشرونده منع مصرف دارد



درمان دارویی دیابت 

 Glyburide, Glipizide, Gliclazide,Glimepirideسولفونیل اوره ها •

افزایش ترشح انسولین از سلول هاي بتاي پانکراس •

خطر باالي هایپوگلیسمی •

.در نارسایی کلیه و بیماري شدید کبدي، نباید استفاده شوند



• Acarbose, Miglitolمهارکننده هاي آلفا گلیکوزیداز •

کند کردن هضم و جذب کربوهیدرات ها در روده 

به عنوان درمان کمکی در کنار سایر داروها•



درمان دارویی دیابت 

بدافزایش حساسیت به انسولین در بافت هاي محیطی و کتیازولیدیون ها •

Pioglitazone, Rosiglitazone •

زایش احتباس مایع، ادم محیطی، افزایش وزن، اف: داراي عوارض جانبی قابل توجه•

خطر نارسایی احتقانی قلب 

.در مبتالیان به نارسایی قلبی منع مصرف دارد•



درمان دارویی دیابت

Meglitinide  هاRepaglinide, Nateglinide

تحریک سریع ترشح انسولین با اثر مستقیم بر سلول هاي بتا

.در سالمندان، نیاز به تعدیل دوز ندارند•

.قابل مصرف هستند( با تعدیل دوز ) در مبتالیان به نارسایی کلیه، •



:انسولین

با تعیین دوز مناسب و پایش سطح گلوکز

 ،در نارسایی کبدي یا کلیوي

تدر بیماران با عدم توانایی خوردن و در مبتالیان به بیماري هاي جدي، قابل استفاده اس.

پایش مکرر در شروع درمان و پیشرفت تدریجی برنامه درمانی توصیه می شود  .










