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 :چکیده
 _ یعوامل مشکالت قلب نیشود و از مهمتر یم جادیا یطیو مح یکینوع دو در اثر عوامل ژنت ابتی. د مبتال هستند ابتیبه د رانیمردم ا % 7,5 کینزد
درصد تمام افراد مبتال به دیابت در   75حدود  2025تا سال  . کند یم يریجلوگ ابتیاز عوارض ناخواسته د ابتیبه هنگام د ییشناسااست.   یعروق

اهد ر خوکشورهاي در حال توسعه زندگی می کنند و گروه هاي سنی جوان تر را به طور قابل توجهی بزرگساالن جوان و حتی نوجوانان را تحت تاثیر قرا
این مطالعه از طریق جستجو در پایگاه هاي اطالعاتی ایرانی و بین المللی یم تا مروري بر عوامل موثر بر دیابت داشته باشیمداد. از این رو بر آن شد

مقاله مرتبط  انتخاب شد.  20انجام شد و تعداد  2016تا  2006با کلید واژه هاي مرتبط بین سال هاي  و  ،  ، 
رسی شده  تعداد زیادي بین دیابت نوع دو ، سن ، نوع تغذیه ، میزان فعالیت، چاقی و سابقه خانوادگی ارتباط معناداري داشتند . همچنین از بین مقاالت بر

ه دبین هموگلبین گلیکوزیله با جنسیت و تحصیالت و شغل بیماران ارتباط وجود داشت. بین شاخص توانمندي دیابت با متغیر هاي سال هاي سپري ش
مناسب ادیابت و سطح تحصیالت همبستگی مثبت و معنا داري وجود داشت . از نتایج مطالعه چنین بر می آید که دیابت نوع دو با عواملی مثل تغذیه ناز 

دیابت دارند در افرادي که سابقه خانوادگی  2، مصرف شیرینی و قند ، عدم تحرك فیزیکی و عدم کنترل استرس رابطه دارد . از آنجا که خطر دیابت نوع 
 ؛ افزایش می یابد، بنابراین پیداکردن روش هایی براي غربالگري افراد در معرض خطر ابزاري سود مند براي مبارزه با بیماري است.

 

 دیابت نوع دو ، عوامل موثر بر دیابت نوع دو کلیدي: کلمات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


