
  چشم ها به دیابت:  شعار روز جهانی دیابت
  

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

خون گرفته و براي تولیـد انـرژي اسـتفاده    سازد که گلوکز را از  ها را قادر می شود و سلول تولید می) پانکراس(است که در لوزالمعده 
و یا انسولین کارایی الزم را در بدن این ) 1دیابت نوع (کند  لوزالمعده فرد مبتال به دیابت، انسولین مورد نیاز بدن را تولید نمی. کنند

توانند از گلوکز به نحو احسن در سـوخت و   از این رو، افراد مبتال به دیابت نسبت به افراد غیر دیابتی نمی).2دیابت نوع (افراد ندارد 
یـا  “ افـزیش غلظـت گلـوکز   ”ایـن  . یابـد  ي افزایش مـی  در نتیجه قند خون افراد به مقدار قابل مالحظه. ساز بدنشان استفاده کنند

  .نامند را هیپرگلیسمی می“ افزیش قند خون”
  :شیوع دیابت

بـا درآمـد   این بیماري پنجمین علت مرگ در اکثـر کشـورهاي   . دیابت یکی از شایعترین بیماري هاي غیر واگیر درجهان است     
میلیـون   415بـیش از  2015سـال  درسـال    79تـا   20تعداد مبتالیان به دیابت در گروه سنی . می باشد) توسعه یافته ( باال

و نوع  1تعداد مبتالیان به دیابت نوع .میلیون نفر بگذرد  642از مرز 2040تا سال  پیش بینی می شود این تعداد. نفربوده است
بیماران درکشورهاي با در آمد کم و متوسط زندگی می % 75در همه کشورهاي جهان در حال افرایش است و متاسفانه بیش از  2

) میلیون نفر 193در حدود (ازمبتالیان به دیابت  نیمی.سال هستند 64تا 20بیش از سه چهارم مبتالیان به دیابت در سنین .کنند
دیابت جان خود ثانیه ، یک نفر از  6و در هر.میلیون مرگ بوده است 5دیابت ساالنه عامل مستقیم  . ستند هازبیماري خود بی خبر

  را از دست
  . می دهند 

  :انواع دیابت 
شد یک بیماري متابولیکی مزمن است ،در  نامیده می“ دیابت وابسته به انسولین”دیابت نوع اول که که در گذشته  :1دیابت نوع 

کز بـه سـلول هـا و    این هورمون، همـانطور کـه ذکـر شـد ورود گلـو     . نمی باشد انسولیناین نوع دیابت بدن قادر به تولید هورمون 
بیمـاري هـاي     بوده که معموال پـس از ابـتال بـه   ) خود ایمنی(ون یدیابت نوع یک، یک بیماري اتوایم. سوختش را تسهیل می کند

ویروسی و یا عفونت هاي باکتریایی که در طی آن، سیستم ایمنی بدن سلول هاي ترشح کننده انسولین را مـورد حملـه قـرار مـی     
ایـن  .دهد ها را تشکیل می درصد دیابتی 10تا  5دیابت نوع یک از شیوع باالیی برخوردار نیست و تنها حدود . دهد، ایجاد می شود

  . نوع دیابت معموال درکودکی ونوجوانی دیده می شود اما ممکن است درهرسنی دیده شود
ر به اسـتفاده ي مناسـب از انسـولین    شرایطی که بدن قاد(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 ). نمی باشد
م از اگرچه علل دقیق مقاومت به انسولین به طور کامل شناخته شده نیست، ولـی شـیوه زنـدگی نادرسـت اعـ     . خوبی ایفا نمی کند

تغذیه ناسالم ، عدم تحرك بدنی ،چاقی، عادت غذایی بد ،سابقه فامیلی ، فشار خون باالو چربی خـون بـاالنقش اساسـی در ایجـاد     
بیماران دیـابتی   %90شیوع این بیماري حدود . حالت پره دیابت و یا عدم تحمل گلوکز و نیز ابتال به دیابت نوع دوم ایفا می نماید

  .ده استرا به خود اختصاص دا
تولدکودك برطـرف مـی شـود دردوران     که معموال با.ابتال به دیابت دردوان بارداري را دیابت بارداري می گویند :دیابت بارداري

. بارداري با ترشح هورمون هایی که از جفت براي نگهداري جنین در رحم ترشح می شود، مقاومت به انسـولین افـزایش مـی یابـد    
گفته می شود که در سه ماهه دوم و سوم بارداري با بزرگ شدن جفت و افـزایش ترشـح هورمـون هـاي مترشـحه از جفـت، ایـن        

سولین افزایش یافته و در مواردي از سطح ظرفیت ترشحی لوزالمعده بیشتر می شود که در نهایت باعث افـزایش قنـد   مقاومت به ان
گـذرا اسـت و بعـد از    عالوه بر سالمت مادر براي جنین نیز خطر ناك است این نوع دیابت معمـوالً   دیابت بارداري. خون می گردد



درصـد  5الـی   4هسـتند و  2هاي مبتال به دیابت حاملگی بعداً در معرض خطر ابتال به دیابت نوع یابد خانم اتمام حاملگی بهبود می
حـاملگی از نظـر بیمـاي دیابـت      28-24که کلیه زنان باردار در اولین مراجعـه وهفتـه    .دیابت را دیابت بارداري تشکیل می دهد

 ندبررسی می گرد
پرنوشی، پرادراري، پرخوري، کاهش وزن شدید، مزه تلخ در دهان و زبـان خشـک   : عالیم دیابت عبارت است از :عالئم بیماري 
 ناگهـانی شروع عالئم در دیابت نوع یـک   .می باشد ددیر بهبود پیداکردن زخمهاو تاري دی) بخصوص در دیابت وابسته به انسولین(
 .شود عالئم به تدریج ظاهر میدر دیابت نوع دو حالیکه ر د

مدیریت نامناسب دیابت منجـر  .مادام العمري است که نیاز به پایش وکنترل دقیق دارد  دیابت بیماري مزمن و:  عوارض دیابت
بافتهاي گوناگون می  نارسایی اندام ها و این مسئله نیز باعث آسیب دراز مدت به بدن و .به افزایش بیش از حد قند خون می شود 

  :که عبارتند از شود
   شوك ناشی از کاهش شدید میزان قند خون مانند):زودرس(عوارض حاد  -1
افزایش چربیهاي خـون کـه    ،افزایش فشارخون ،ضایعات کلیوي ،ضایعات چشمی :شاملمهمترین این عوارض : عوارض مزمن -2

تن زخمها بخصوص در پاها کـه نهایتـاً ممکـن اسـت     دیر بهبود یاف وضایعات عصبی . شود نهایتاً منجر به ضایعات قلبی عروقی می
  . منجر به قطع عضو شود

افراد داراي سابقه ابتالء به ، افرادچاق یاافراد داراي اضافه وزن   چه کسانی بیشتر درمعرض ابتالء به دیابت قرار دارند؟
افراد کم  افراد مبتال به فشار خون باال، خون باال،، افراد مبتال به چربی )پدر،مادر، خواهر یابرادر( نوادهدیابت دراعضاي درجه یک خا

  پر خور  تحرك،
بایـد   باشد فرد پره دیابتیک نامیـده شـده و   ml/dl 125-110درصورتیکه آزمایش قند خون ناشتا فردي بین : پره دیابتیک 

  هرسال آزمایش قند خون را تکرار کند
هـاي بتـا بـه افـراد      هاي جدیدي مثل پیوند سـلول  نشده است، حتی روشهنوز درمان قطعی براي دیابت پیدا   :درمان دیابت   

ها بـراي   العمر و عوارض احتمالی ناشی از آن نیز به علت ضرورت مصرف داروي ضد رد پیوند به صورت مادام 1مبتال به دیابت نوع
شـوند تـا    ها اشاره خواهد شد باعث مـی  ناصل کنترل دیابت که در ادامه به آ 5با این وجود رعایت . باشد اکثریت افراد مناسب نمی

اصـل   5ایـن   ،افراد دیابتی بتوانند یک زندگی سالم با افراد غیر دیابتی داشته باشند و از پیدایش عوارض دیابـت جلـوگیري کننـد   
که هر یک در صورتی  ،)قرص یا انسولین(آموزش، کنترل روزانه، تغذیه صحیح، فعالیت جسمانی و مصرف منظم داروها : عبارتند از

یابت، پیروي از رژیم مهمترین اصل در درمان بیماري د .ها سست باشد تعادل و در واقع کنترل دیابت بر هم خواهد خورد از این پایه
درصورتی که قند خون . کند به وضعیت بیماردرکاهش قند خون کمک میاست که فعالیتهاي بدنی و ورزش مناسب  ،غذایی مناسب

   .شود ورزش به حد طبیعی نرسد از قرصهاي پایین آورنده قند خون یا انسولین استفاده می بارعایت رژیم غذایی و
هدف اصلی از رژیم درمانی در بیماران دیابتی، استفاده از موادغذایی بـه صـورت    ؟توصیه هاي تغذیه اي در دیابت چیست

  : راي افراد دیابتی تهیه می شود عبارتند ازاصوالً رژیم غذایی اي که توسط کارشناسان و متخصصان تغذیه ب. متعادل 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
  . ه کنیداز میوه هاي تازه و کلوچه هاي کم چربی و غالت به عنوان میان وعده استفاد. 5
  . به جاي آب میوه از میوه تازه استفاده کنید.  6
  . از شیرهاي کم چربی استفاده کنید.  7
  لیوان آب بنوشید 8روزانه حداقل . 8

  دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان سمنان
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