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بیماری دیابت
دیابت یا بیماری قند یک نارسایی متابولیک در بدن است 
که در آن میزان قند خون افزایش می یابد. سازمان بهداشت 
بیماری غدد در جهان  ترین  را شایع  دیابت   )WHO(جهانی
می داند،  که ساالنه عامل ۴میلیون مرگ ومیر در جهان است. 
فراوانی کلی دیابت در ایران حدود 10% جمعیت کل ایران 
از   %۴.11 کمابیش   2011 سال  در  است.  زده شده  تخمین 
بوده  دیابت  دچار  ساله،   25-70 سنی  میانگین  با  ایرانیان 
دیابت  است.  مردان  از  بیشتر  زنان  در  دیابت  فراوانی  اند. 
اندام های گونه گون بدن همچون کلیه، چشم و اعصاب را 
درگیر می کند. همچنین دیابت با افزایش ریسک بیماری های 

قلبی عروقی، ارتباط مستقیمی دارد.
شده  آورده  زیر  جدول1  در  دیابت  تشخیص  معیارهای 

است.
سه نوع اصلی دیابت

 دیابت نوع یک )T1D(: که با فقدان انسولین به علل 
دیابت،  نوع  این  در  است.  همراه  ایدیوپاتیک  یا  ایمنی  خود 
تولید  نقص  به  منجر  پانکراس  در  بتا  سلول های  تخریب 
انسولین می شود. امروزه، تزریق انسولین در سراسر زندگی، 
تنها راه مراقبت از این بیماران است، به طوری که بدون تزریق 
 ،T1D انسولین این بیماران زنده نخواهند ماند. فراوانی بروز

حدود پنج درصد در هر جمعیت است. آشکار  شده که حضور 
اتو آنتی بادی های وابسته  با دیابت می تواند بروز T1D را پیش 

از هرگونه افزایش قند خون پیش  بینی کند.
 دیابت نوع دو )T2D(: در این نوع دیابت مقاومت 
پیشرونده بدن به انسولین وجود دارد و مشخص شده است 
که عوامل ژنتیکی، چاقی و کم تحرکی، نقش مهمی در ابتالی 
فرد دارند. در T2D که بیش از ۹0% از بیماران دیابتی را شامل 
می شود، فرد برای زنده ماندن نیاز به درمان پیوسته ی  تزریق 

انسولین ندارد.
دیابت نوع سوم: این دیابت تک ژنی است. نوع تکژنی 
و  می شود  ایجاد  خاص  ژنتیکی  یک جهش  توسط  دیابت، 
گمان  هرچند  می شود.  مشخص  انسولین  ترشح  کاستی  با 
می رود که تنها 2 تا 5 درصد همه ی گونه های  دیابت ناشی 
در  زیادی  اهمیت  دقیق،  تشخیص  است،  جهش ها  این  از 
درمان، پیش آگهی  و تعیین ریسک برگشت در افراد خانواده 
دارد و از راه  مشاوره ژنتیک و تشخیص پیش از النه گزینی، 
می تواند به پیشگیری از ابتالی فرزندان بیمار در خانواده های 
مبتال بیانجامد. شایع ترین نوع دیابت تکژنی بیشتر با بروز 
افزایش قند در سنین پایین )زیر 25 سال( شناخته می شود 
)Maturity onset diabe�  که دیابت بارز شده در بلوغ جوانان

 )tes of the young:MODYنامیده می شود.

 25 از  پیش  سنین  در  که  دیابت  از  فرم  این   :MODY

سالگی بروز پیدا می کند، دارای الگوی وراثتی غالب اتوزومی 
نوع دیابت را در تعریف کلی دیابت  این  است. هرچند که 
غیروابسته به انسولین می نامند، ولی بیشتر مبتالیان به این نوع 
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دیابت با گذشت چند سال پس 
تزریق  به  نیاز  دیابت  بروز  از 
نوع  اساس  بر  دارند.  انسولین 
ژن جهش یافته، تاکنون حداقل 
برای  مختلف  زیرگروه   13
MODY شناسایی شده است که 

در جدول2 معرفی شده اند.

 MODY اهمیت تشخیص بیماران مبتال به
به دلیل بروز دیابت در سنین پایین و کمتر از 25 سالگی، 
امر  این  کنند.  T1D معرفی می  نام   با  را  بیماران  این  بیشتر 
نامناسب  تنها ممکن است منجر به پیشاورد درمان های  نه 
)تزریق نابه جای انسولین( برای این بیماران شود، همچنین، 
خطر ابتالی دیگر افراد خانواده را نادیده بگیرد. T1D، یک 
در  بنابراین  نیست.  ارثی  معموال  و  بوده  گیر  تک  بیماری 
خانواده ی فرد مبتال معموال هیچ فرد بیمار دیگری مشاهده 
نمی شود و احتمال اینکه فرزندان وی به T1D مبتال شوند 

مبتال  بیماران  حالیکه  در  است.  کم  بسیار 
50درصدی  احتمال  یک  دارای   MODY به 
دیابت هستند  به  مبتال  فرزند  برای داشتن 
به  الگوی وراثتی آن است که  و علت آن 
صورت غالب اتوزومی به ارث می رسد. 
بنابراین تشخیص دقیق نوع دیابت در افراد 
به  مبتال  بیماران  است.  مهم  بسیار  دیابتی 
کامال  ویژگی  چند  دارای   MODY دیابت 

متمایز هستند:
• سن بروز کمتر از 25 سال است.	
• برای 	 قوی  ی  سابقه  وجود 

دیابت در خانواده ) حداقل در سه نسل( 
و تمامی افراد مبتال سن بروز کمتر از 25 

سال داشته اند.
• ی 	 گونه  به  آن  توارث  الگوی 

غالب اتوزومی است.
• دچار 	 بیماری  آغاز  در  بیمار 

کتواسیدوز دیابتی نمی شود.
• دیابت در آغاز غیر وابسته به انسولین 	

است و یا نیاز به انسولین بسیار کم است.

های  نشانه  بیماری  در  چنانچه 
نوع  که  برد  گمان  باید  شد،  باالدیده 
دیابت آن از نوع MODY بوده، و برای 
شناخت دقیق نوع دیابت، آزمایشهای 
انجام  با  گرفته شود.  از وی  تکمیلی 
دقیق  تشخیص  و  ژنتیک  آزمایش 
تک  دلیل  به  بیماری،  عامل  جهش 
ژنی بودن این نوع دیابت، نوان  انجام 
گزینی  النه  از  پیش  های  تشخیص 

برای جلوگیری از تولد نوزاد دچار به دیابت وجود دارد.
گونه  تمایز  در  که  مهم  بیوشیمایی  مارکر  چندین 
شده  گزارش  تاکنون  دارند،  نقش  دیابت  مختلف  های 
جمله  از  پانکراس  های  بادی  اتوآنتی  شامل:  که  است 
جزایر  های  بادی  آنتی  و   )II(انسولین آنتی   ،Anti�GAD65
النگرهانس و همچنین C-peptide است. اتوآنتی بادی ها در 
T1D که نوعی دیابت خود ایمنی است، افزایش می یابد در 

بیشتر  حالی که در T2D و MODY مقدار آن منفی است. در 
 از ۹5% بیماران مبتال به T1D، این آنتی بادی ها مثبت است، 

جدول2



دیابت  دیگر  دوگروه  در  که  حالی  در 
پپتید  قطعا منفی است. C-peptide، که 
اتصال دهنده ی دو زنجیر AوB انسولین 
در پری انسولین است نیز یک معیار مهم 
در تشخیص و تمایز تیپ های مختلف 
بیوشیمایی در  مارکر  این  دیابت است. 
دیابت  در  تشخیص،  قابل  غیر   T1D

 T2D در  و  تشخیص  قابل   MODY

یافته ای است. در  افزایش  دارای سطح 
صورتی که با استفاده از این مارکرهای 
در   MODYدیابت وجود  بیوشیمیایی 
تیپ  تعیین  جهت  شد،  تایید  بیماری 
دقیق MODY می توان از آزمایش های 
ژنتیکی مناسب بهره گرفت. در جدول3 
باهم  دیابت  اصلی  تیپ  بالینی3  عالئم 

مقایسه شده اند.
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