
 هحوذرضا ضْسَاری در جوغ ًواسگشاراى هسجذ تَحیذ تَضْز افشٍد: 

 

تَاًذ اس  ضذُ کِ کٌتزل دلیك لٌذ خَى هی الثتِ اهزٍسُ تا هطالؼات هتؼذد ثاتت
پیذایص یا پیطزفت ایي ػَارض جلَگیزی ًوَدُ ٍ تاػث پیگیزی اس آسیة تِ 

 ضَد. اػضایی هاًٌذ اػصاب، چطن، کلیِ ٍ للة هی
ّا هوکي است  : در تیواراى دیاتتی ًَع دٍ ضزٍع ایي ػالهتٍی خاطزًطاى کزد

یک اس هَارد فَق را تجزتِ ًکٌذ  تذریجی تَدُ ٍ حتی هوکي است فزد هثتال ّیچ
 ّا دیاتت اٍ تطخیص دادُ ًطَد. ٍ تا سال

ّای غیز ٍاگیز هزکش تْذاضت گفت: تا تَجِ تِ تغییز سثک  کارضٌاس تیواری
ز، جاهؼِ تا افشایص ضیَع چالی ٍ دیاتت هَاجِ ّای اخی سًذگی افزاد در سال
کارگیزی رٍش سًذگی سالن ٍ تغییز الگَّای جاهؼِ در  ضذُ کِ آهَسش، تِ

 اهز کاّص خطز اتتالی افزاد تِ تیواری دیاتت تسیار هفیذ است.
تزیي هطکالت تْذاضتی، درهاًی، اجتواػی  ٍی تیاى داضت: دیاتت یکی اس هْن

ضَد کِ تِ ػلت تاال تَدى هذاٍم لٌذ خَى  یٍ التصادی جْاى هحسَب ه
 ضَد. ایجاد هی

ّای هتؼذدی  ضْسَاری افشٍد: تٌظین هیشاى لٌذ خَى تِ ٍسیلِ َّرهَى
ّا اًسَلیي است، ایي هادُ تَسط لَسالوؼذُ  تزیي آى گیزد کِ هْن صَرت هی

تَلیذضذُ ٍ در صَرتی کِ تِ ّز ػلتی اًسَلیي ًتَاًذ فؼالیت خَد را تِ 
تزساًذ یا همذار آى کافی ًثاضذ هیشاى لٌذ خَى تاال رفتِ ٍ حالتی تِ اًجام 

 گَیٌذ. آیذ کِ تِ آى دیاتت یا هزض لٌذ هی ٍجَد هی
تمسین کزدُ ٍ  ۲ٍ  ۱ٍی دیاتت را تز اساس ػولکزد لَسالوؼذُ تِ دٍ گزٍُ 

یا اًسَلیي ساختِ ًطذُ ٍ یا همذار آى  ۱افشٍد: در افزاد هثتال تِ دیاتت ًَع 
یش است تٌاتزایي افزاد هثتال تِ ایي ًَع دیاتت تزای اداهِ حیات ًیاس تِ تشریك ًاچ

تَاًذ اس لٌذ  اًسَلیي ٍ رػایت رصین غذایی دارًذ تِ ّویي دلیل تذى ًوی
حاصل اس هصزف غذاّا استفادُ ًوَدُ کِ درًتیجِ تذى دچار کاّص ضذیذ 



 ضَد. ٍسى هی
ت در هَرد دیاتت ًَع دٍ تیاى ّای غیز ٍاگیز هزکش تْذاض کارضٌاس تیواری

داضت: در افزاد هثتال تِ ایي ًَع دیاتت، لَسالوؼذُ ٌَّس لادر تِ تَلیذ 
ّای تذى تِ اًسَلیي هَجَد در خَى پاسخ هٌاسة  اًسَلیي است ٍلی سلَل

تزیي ضکل تیواری لٌذ است  دٌّذ، ّوچٌیي تایذ گفت دیاتت ًَع دٍ ضایغ ًوی
 تزًذ. دیاتت اس ایي ًَع تیواری رًج هی درصذ هثتالیاى تِ ۰۹ٍ تیص اس 

ّای غیز ٍاگیز هزکش تْذاضت تطٌگی تیص اس حذ، افشایص  کارضٌاس تیواری
تؼذاد دفؼات ادرار )تکزار ادرار(، کاّص ٍسى، خستگی ٍ احساس اس دست رفتي 

ّای ػَد کٌٌذُ هاًٌذ تزفک  اًزصی، تاری دیذ، خطکی ٍ خارش پَست ٍ ػفًَت
 یاتت تزضوزد.را اسجولِ ػالئن د

ّای پَستی، اس تیي  ّای دستگاُ ادراری، ػفًَت ضْسَاری افشٍد: ػفًَت
ّا اس دیگز ػالئن  ّا ٍ احساس گشگش در آى ّای اًتْایی اًذام رفتي حس تخص

طَر دلیك درهاى ًطًَذ ٍ ّوَارُ لٌذ خَى  ایي تیواری است کِ افزاد اگز تِ
 ٌّذ ضذ.ّا تاال تاضذ دچار ػَارض هخزب دیاتت خَا آى

 


