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 2نقش سبک زندگی در پيشگيری از دیابت نوع 
 1، فاطمه طالبي كياسري1، عطيه قدس1، فهيمه فرهام1، اميررضا رحمانيان1، بهنوش رفيعيان1*فاطمه محمدخاني

 

 دانشجويي، دانشکده پزشکي، دانشگاه علوم پزشکي سمنان، سمنان، ايرانكميته تحقيقات  1

 

نوعي بيماري مزمن، فراگير و قابل پيشگيري با عوارض متعدد است كه بار زيادي به اقتصاد و سالمت جامعه  2ديابت نوع  مقدمه و هدف:

را نشان مي دهد كه به نظر مي رسد ناشي از تغيير سبک زندگي افراد باشد.  2تحميل مي كند. آمار جهاني افزايش روز افزون بروز ديابت نوع 
 مي باشد. 2مطالعه بررسي نقش سبک زندگي در پيشگيري از ديابت نوع بنابراين هدف از اين 

با استفاده از كليد واژه  ScholarGoogleو  Pubmedدر اين مطالعه مروري، مقاالت ثبت شده در پايگاه هاي علمي مواد و روش ها:

، مورد جستجو قرار گرفت. معيار MeSHو معادل هاي آن ها در Life style, Prevention ,به همراه  diabetes type 2 هاي
تا كنون منتشر شده بودند، در نظر گرفته شد و در مجموع 2009هاي ورود به اين مطالعه مقاالت انگليسي وفارسي مرتبط با عنوان كه از سال 

 مقاله مورد بررسي قرار گرفت. 100

را كاهش داد. از  2ت برخي نکات مي توان خطر ابتال به ديابت نوع طبق يافته هاي مطالعه ي ما، با تغيير در شيوه ي زندگي و رعايیافته ها: 

 جمله اين عوامل مي توان به خواب كافي ،عدم استعمال دخانيات ،داشتن فعاليت فيزيکي ، تناسب وزن و رژيم غذايي سالم اشاره كرد. همچنين
 ت شده است.اثبا 2نقش استرس هاي رواني و افسردگي در افزايش خطر ابتال به ديابت نوع 

به شمار مي رود بنابراين بهبود سبک زندگي و اصالح  2نتيجه گيري: شيوه ي زندگي سالم يکي از مهم ترين عوامل پيشگيري از ديابت نوع 
 جلوگيري كند. 2عادات رفتاري نادرست ميتواند از بروز ديابت نوع 

 

 ديابت، پيشگيري، شيوه ي زندگي واژه های کلیدی:
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