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  :چشم ها به دیابت"  : شعار روز جھانی دیابت

  دیابت چیست؟
انسولین هورمونی است کـه  .ید بیماري دیابت، بیماري مزمنی است که در نتیجه اختالل در تولید و عملکرد انسولین در بدن به وجود می آ    

لوزالمعـده فـرد   . که گلوکز را از خون گرفته و براي تولید انرژي استفاده کنندسازد  ها را قادر می شود و سلول تولید می) پانکراس(در لوزالمعده 
از ).2دیابت نوع (و یا انسولین کارایی الزم را در بدن این افراد ندارد ) 1دیابت نوع (کند  مبتال به دیابت، انسولین مورد نیاز بدن را تولید نمی

در نتیجه قند . توانند از گلوکز به نحو احسن در سوخت و ساز بدنشان استفاده کنند غیر دیابتی نمی این رو، افراد مبتال به دیابت نسبت به افراد
  .نامند را هیپرگلیسمی می“ افزیش قند خون”یا “ افزیش غلظت گلوکز”این . یابد ي افزایش می خون افراد به مقدار قابل مالحظه

  :شیوع دیابت
توسـعه  ( این بیماري پنجمین علت مرگ در اکثر کشورهاي با درآمد باال. غیر واگیر درجهان است دیابت یکی از شایعترین بیماري هاي     

تعداد مبتالیان به . در کشورهایی که ازنظر اقتصادي در حال توسعه هستند شواهد علمی مبنی بر اپیدمی این بیماري وجود دارد. است) یافته 
از  2040پیش بینی می شود این تعداد تا سال . میلیون نفربوده است 415یش از ب2015سال  درسال  79تا  20دیابت در گروه سنی 

در همه کشورهاي جهان در حال افرایش اسـت و متاسـفانه بـیش از     2و نوع  1تعداد مبتالیان به دیابت نوع .میلیون نفر بگذرد  642مرز
سـال   64تـا  20چهـارم مبتالیـان بـه دیابـت در سـنین       بیش از سـه .بیماران درکشورهاي با در آمد کم و متوسط زندگی می کنند% 75

میلیـون مـرگ    5دیابت ساالنه عامل مستقیم  .ازبیماري خود بی خبر هستند) میلیون نفر 193در حدود (نیمی ازمبتالیان به دیابت .هستند
فرد بالغ در جهان مبـتال بـه    11ر یک نفر از ه 2015در سال .ثانیه، یک نفر از دیابت جان خود را از دست می دهند 6در هر . بوده است

  .فرد بالغ مبتال به دیابت خواهد بود 10یک نفر از هر  2040تا سال . دیابت بوده است
کنترل عوامل خطر ابتال بـه  . پیشگیري نمود 2میتوان از ظهور بیماري دیابت نوع % 70با در پیش گرفتن شیوه هاي سالم در زندگی تا     

سـال در ایـران در    79تـا   20برآورد تعداد کل بیمـاران دیـابتی در جمعیـت    .از کل هزینه مراقبتهاي بهداشتی می کاهد% 11دیابت تا   
طبق مطالعه اي کـه در  .بوده است%   8.5در همان سال شیوع دیابت نیز  . چهار میلیون و ششصد هزار نفر بوده است تقریبا  2015سال

  . میلیارد دالربرآورد شد 78/3در ایران  2انجام شد، هزینه کلی دیابت تیپ  2011سال 
  :انواع دیابت 
در این نـوع  یک بیماري متابولیکی مزمن است ،شد  نامیده می“ دیابت وابسته به انسولین”که در گذشته دیابت نوع اول که  :1دیابت نوع 

این هورمون، همانطور که ذکر شد ورود گلوکز به سلول ها و سوختش را تسـهیل مـی   . نمی باشد انسولیندیابت بدن قادر به تولید هورمون 
بیماري هاي ویروسی و یا عفونت هاي باکتریـایی    بوده که معموال پس از ابتال به) خود ایمنی(ون یدیابت نوع یک، یک بیماري اتوایم. کند

دیابـت نـوع یـک از شـیوع     . انسولین را مورد حمله قرار می دهد، ایجاد می شود که در طی آن، سیستم ایمنی بدن سلول هاي ترشح کننده
اما  درکودکی ونوجوانی دیده می شوداین نوع دیابت معموال .دهد ها را تشکیل می درصد دیابتی 10تا  5باالیی برخوردار نیست و تنها حدود 

  . هرسنی دیده شوددر ممکن است
). شرایطی که بدن قادر به استفاده ي مناسب از انسولین نمی باشـد (این بیماري در اثر مقاومت به انسولین ایجاد می گردد :2دیابت نوع  

. در این بیماران حداقل در مراحل اولیه، انسولین به میزان کافی در بدن وجود دارد، ولی در سطح سلولی نقش خود را به خوبی ایفا نمی کنـد 
ومت به انسولین به طور کامل شناخته شده نیست، ولی شیوه زندگی نادرست اعم از تغذیه ناسالم ، عـدم تحـرك بـدنی    اگرچه علل دقیق مقا

نقش اساسی در ایجاد حالت پره دیابت و یا عدم تحمل گلوکز و نیـز  عادت غذایی بد ،سابقه فامیلی ، فشار خون باالو چربی خون باال، ،چاقی
  .بیماران دیابتی را به خود اختصاص داده است %90شیوع این بیماري حدود . ی نمایده دیابت نوع دوم ایفا مابتال ب

دوران بـارداري بـا   در که معموال باتولدکودك برطرف می شـود .ابتال به دیابت دردوان بارداري را دیابت بارداري می گویند :دیابت بارداري
گفته می شود که در سه . ترشح هورمون هایی که از جفت براي نگهداري جنین در رحم ترشح می شود، مقاومت به انسولین افزایش می یابد

ماهه دوم و سوم بارداري با بزرگ شدن جفت و افزایش ترشح هورمون هاي مترشحه از جفت، این مقاومت به انسولین افـزایش یافتـه و در   
عالوه بـر سـالمت    دیابت بارداري. مواردي از سطح ظرفیت ترشحی لوزالمعده بیشتر می شود که در نهایت باعث افزایش قند خون می گردد

هاي مبتال به دیابت حاملگی  یابد خانم حاملگی بهبود میاین نوع دیابت معموالً گذرا است و بعد از اتمام  براي جنین نیز خطر ناك استمادر 



که کلیـه زنـان بـاردار در اولـین      .درصد دیابت را دیابت بارداري تشکیل می دهد5الی  4و هستند 2بعداً در معرض خطر ابتال به دیابت نوع
  حاملگی از نظر بیماي دیابت بررسی می گردند 28-24مراجعه وهفته 

بایـد هرسـال   باشد فرد پره دیابتیـک نامیـده شـده و    ml/dl 125-110درصورتیکه آزمایش قند خون ناشتا فردي بین  :پره دیابتیک 
 .آزمایش قند خون را تکرار کند

بخصوص (پرنوشی، پرادراري، پرخوري، کاهش وزن شدید، مزه تلخ در دهان و زبان خشک : عالیم دیابت عبارت است از :عالئم بیماري 
در دیابـت  حالیکـه  ر د ناگهانیشروع عالئم در دیابت نوع یک  .می باشد دبهبود پیداکردن زخمهاو تاري دی دیر) ه به انسولیندر دیابت وابست

 .شود نوع دو عالئم به تدریج ظاهر می
به افـزایش   مدیریت نامناسب دیابت منجر.دیابت بیماري مزمن ومادام العمري است که نیاز به پایش وکنترل دقیق دارد :  عوارض دیابت

  که عبارتند از.این مسئله نیز باعث آسیب دراز مدت به بدن ونارسایی اندام ها وبافتهاي گوناگون می شود .بیش از حد قند خون می شود 
   مانندشوك ناشی از کاهش شدید میزان قند خون):زودرس(عوارض حاد  -1
افزایش چربیهاي خون کـه   ،افزایش فشارخون  ،ضایعات کلیوي  ، ضایعات چشمی: که مهمترین این عوارض عبارتند از: عوارض مزمن -2

دیر بهبود یافتن زخمها بخصوص در پاها که نهایتاً ممکن است منجر به قطع  وضایعات عصبی . شود نهایتاً منجر به ضایعات قلبی عروقی می
  . عضو شود

افراد داراي سابقه ابـتالء بـه دیابـت    ،  یاافراد داراي اضافه وزنافرادچاق    چه کسانی بیشتر درمعرض ابتالء به دیابت قرار دارند؟
پـر   ، افراد کـم تحـرك   افراد مبتال به فشار خون باال، ، افراد مبتال به چربی خون باال،) پدر،مادر، خواهر یابرادر( دراعضاي درجه یک خانواده
  تخوري و افراد باسابقه به دیاب

   
هاي بتا به افراد مبتال به دیابـت   هاي جدیدي مثل پیوند سلول براي دیابت پیدا نشده است، حتی روشهنوز درمان قطعی   :درمان دیابت 

هـا بـراي اکثریـت افـراد مناسـب       العمر و عوارض احتمالی ناشی از آن نیز به علت ضرورت مصرف داروي ضد رد پیوند به صورت مادام 1نوع
شوند تا افراد دیابتی بتوانند یـک زنـدگی    ها اشاره خواهد شد باعث می که در ادامه به آناصل کنترل دیابت  5با این وجود رعایت . باشد نمی

آمـوزش، کنتـرل روزانـه، تغذیـه     : اصل عبارتنـد از  5این  ، سالم با افراد غیر دیابتی داشته باشند و از پیدایش عوارض دیابت جلوگیري کنند
ها سست باشد تعادل و در واقع کنتـرل   در صورتی که هر یک از این پایه) سولینقرص یا ان(صحیح، فعالیت جسمانی و مصرف منظم داروها 

و ورزش مناسب بـه   مهمترین اصل در درمان بیماري دیابت، پیروي از رژیم غذایی مناسب است فعالیتهاي بدنیو.دیابت بر هم خواهد خورد
رژیم غذایی و ورزش به حد طبیعی نرسد از قرصـهاي پـایین   رعایت خون باصورتی که قند کنددر وضعیت بیماردرکاهش قند خون کمک می

   .شود آورنده قند خون یا انسولین استفاده می
هدف اصلی از رژیم درمانی در بیماران دیابتی، استفاده از موادغـذایی بـه صـورت متعـادل      ؟توصیه هاي تغذیه اي در دیابت چیست

   :عبارتند ازاصوالً رژیم غذایی اي که توسط کارشناسان و متخصصان تغذیه براي افراد دیابتی تهیه می شود . است
 . به نحوي که هر روز در ساعات معینی غذا بخورید. برنامه غذایی خود را به طور منظم تنظیم کنیدسعی کنید . 1
  . چربی دریافتی از طریق موادغذایی را محدود کنید  . 2
  . مصرف قندهاي ساده مانند شکر، شکر قرمز، عسل و شربت ذرت را محدود کنید .3
  . تالش کنید از محصوالت بدون قند مانند نوشابه هاي بدون قند، ژله بدون قند و بیسکوئیت هاي بدون قند استفاده کنید .4
  . از میوه هاي تازه و کلوچه هاي کم چربی و غالت به عنوان میان وعده استفاده کنید. 5
  . به جاي آب میوه از میوه تازه استفاده کنید . 6
  . بی استفاده کنیداز شیرهاي کم چر . 7
  لیوان آب بنوشید 8روزانه حداقل . 8

  :منابع ورفرانسها
 مرکز مدیریت بیماریها، )پزشک ودیابت(برنامه کشوري پیشگیري وکنترل دیابت  
  دانشگاه علوم پزشکی گیالن(ازانتشارات سازمان جهانی بهداشت ( مجله راهنماي پیشگیري،مدیریت ومراقبت دیابت( 
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