
ديـابـت 
ديابت در اثر ناتواني بدن در توليد انسولين ،كاهش يا عدم اثر انسولين در سوخت و ساز مواد قندي و يا 
هر دو پديد مي آيد كه در نتيجه آن قند به جاي ورود به س��لول ها در خون باقي مانده، س��لول هاي بدن 

دچار كمبود انرژي مي شوند. 
البته به طور طبيعي قند در جريان خون وجود دارد. اين مقدار در حالت طبيعي 100-70 ميلي گرم در دسي ليتر است .

 انس��ولين، باعث ورود قند به س��لول ها مي شود تا اين قند براي تامين انرژي مورد استفاده قرار گيرد و 
يا براي مصارف بعدي ذخيره گردد.

ديابت نوع 1
در دياب��ت نوع 1 غده پانكراس توانايي توليد انس��ولين را ندارد و اين م��اده بايد از طريق تزريق 

انسولين وارد بدن گردد. اين حالت ديابت بيشتر در كودكان و نوجوانان ديده مي شود. 
درمان اين نوع بيماري فقط انس��ولين مي باش��د و از قرص هاي خوراكي نمي توان در درمان آن 
استفاده كرد. در بيماراني كه از انسولين استفاده مي كنند توصيه مي شود قند خون را به طور مرتب 
در منزل با دستگاه هاي كنترل قند خون يا گلوكومتر چك نمايند. شما مي توانيد از طريق مشورت 
با پزشك خود يكي از اين دستگاه ها را تهيه كرده و به راحتي قند خون خود را در ساعات مختلف 

شبانه روز كنترل نماييد.

وقتي قند خون باال مي رود چه اتفاقي مي افتد؟
زماني كه مقدار زيادي قند بدون مصرف در بدن باقي بماند، طبيعي است كه بدن به انرژي دسترسي 
نخواهد داش��ت، بنابراين ممكن است شخص احساس خس��تگي و بي حالي نمايد. كليه ها نيز براي 
دفع اين قند اضافي، به ناچار مقداري از آب بدن را مي گيرند و بدين ترتيب مقدار ادرار دفع شده خيلي 

زياد مي شود و شخص با وجود نوشيدن مقدار زيادي مايعات، دايم احساس تشنگي مي كند.
با افزايش قند خون در اثر تغييراتي كه در عدس��ي چش��م پديد مي آيد، ش��خص دچار تاري ديد 
مي ش��ود ولي معموال موقتي بوده، با كنترل قند خ��ون بينايي به حالت قبل باز مي گردد. البته در 

صورت عدم كنترل قند خون مي تواند منجر به كاتاراكت يا آب مرواريد شود.
افرادي كه در بدن آنها انسولين توليد نمي شود يا مقدار آن كافي نيست، بايد در طول زندگي خود 

هر روز انسولين تزريق كنند. 

ديابت نوع 2
در ديابت نوع 2 غده لوزالمعده انس��ولين توليد مي كند اما يا مقدار آن ناكافي اس��ت و يا سلول هاي 
بدن حساس��يت الزم نس��بت به هورمون انس��ولين را ندارند و پس از مدتي لوزالمعده نيز در توليد 

انسولين به مقدار كافي، مشكل پيدا مي كند.
اين نوع ديابت بيشتر در افراد باالي 40 سال ديده مي شود و غالبا ارثي مي باشد. در بعضي موارد 
كه لوزالمعده به طور كامل توانايي خود را از دست مي دهد، فرد مبتال به ديابت نوع 2 نيز ممكن 

است به انسولين نياز پيدا كند.
اضافه وزن از جمله عواملي اس��ت كه بدن را نس��بت به انس��ولين مقاوم مي كند. به همين دليل 
ديابت نوع 2 در افراد بزرگس��ال چاق ش��يوع بيشتري نس��بت به بقيه دارد. در حقيقت چاقي يك 
عامل تقريبا مشترك بين افراد ديابتي نوع 2 است زيرا باعث مقاومت سلول ها نسبت به انسولين 
ش��ده در نتيجه بدن در اس��تفاده از مواد قندي دچار اختالل مي گردد. اين نوع ديابت معموال به 
آهس��تگي پيش��رفت مي كند. عالمت هاي اصلي آن پر ادراري، تشنگي بيش از حد، كاهش وزن 
قابل توجه، افزايش اش��تها و خس��تگي شديد و زودرس است. عاليم ديگر عبارتند از عفونت هاي 
مكرر دهان، پوس��ت، ناحيه تناس��لي يا مثانه، تاري ديد، س��وزش و گزگز نوك انگشتان دست يا 
پاها، خش��كي و خارش پوست، اين عالمت ها ممكن است خفيف باشند به طوري كه فرد متوجه 
آن نگ��ردد، ب��ه همين دليل بي��ش از نيمي از مبتاليان به ديابت از وج��ود بيماري خود بي اطالع 
هس��تند. در س��المندان نيز گاهي اين عالمت ها فقط به سن باال نسبت داده مي شود و تشخيص 

ديابت به تاخير مي افتد.
در درم��ان دياب��ت ن��وع 2 عمدتا از رژيم غذاي��ي، فعاليت بدن��ي، قرص هاي خوراكي 
پايي��ن آورنده قند خون و در نهايت انس��ولين اس��تفاده مي ش��ود. قرص هاي خوراكي 

تجويز ش��ده، در افراد ديابتي كه بدن آنها هنوز انس��ولين مي س��ازد، مصرف مي ش��وند و 
از راه هاي زير سبب كاهش غلظت قند خون مي گردند:

1- كمك به بدن براي آزاد شدن بيشتر انسولين در خون
2- تسهيل ورود قند به داخل سلول ها

3- كاهش ميزان توليد قند در كبد

پيشگيري از ديابت نوع 2
ش��ما با شناسايي عوامل موثر در ديابت نوع 2 و با ايجاد تغييراتي در سبك زندگي خود مي توانيد 
ش��انس ابتال ب��ه ديابت نوع 2 را كاهش دهيد. در بين عوامل موث��ر در ديابت نوع 2 برخي قابل 

كنترل و برخي غير قابل كنترل هستند.

عوامل غير قابل كنترل
1- سن 40 سال و يا بيشتر

2- داشتن سابقه بيماري ديابت در يكي از بستگان نزديك مانند يكي از والدين، خواهر، برادر
3- داشتن ديابت حاملگي يا داشتن حداقل يك نوزاد باالي 4 كيلوگرم

عوامل قابل كنترل
1- وزن2- فشار خون3- كلسترول4- فعاليت بدني5- مصرف سيگار

بنابراين شما مي توانيد با ورزش منظم )حداقل 30 دقيقه در بيشتر روز هاي هفته(، كاهش چربي، كاهش 
مي��زان كالري دريافتي و كاهش وزن، خطر ابتال به ديابت نوع 2 را كاهش دهيد و با كاهش س��طح 
كلسترول و فشار خون به سالم ماندن خود كمك نماييد. الزم به ذكر است قبل از ايجاد ديابت نوع 2 
اين افراد تقريبا هميشه سطح قند خونشان باالتر از سطح نرمال است اما هنوز به حدي باال نرفته است 
كه عنوان ديابت به آن داده شود به اين وضعيت پيش ديابت  گويند. در اين مرحله مي توان با تغيير در 
شيوه زندگي )افزايش فعاليت بدني، رژيم غذايي مناسب( از پيشرفت آن به سمت ديابت جلوگيري نمود. 

بهتر است اين افراد يك يا دو بار در سال قند خون خود را بررسي نمايند.

عوارض دراز مدت ديابت
در حال حاضر ثابت ش��ده اس��ت كه قن��د اضافي موجود در بدن مي تواند باع��ث توليد مواد مضر 
ديگري ش��ود كه اين مواد بر ديواره رگ ها و اعصاب محيطي اثر مي گذارند و اعمال طبيعي آنها 
را با اشكال مواجه مي سازند. اين حالت در تمام بدن ايجاد مي شود ولي آثار آن در چشم ها، قلب 
و پاها بارزتر اس��ت. اگر قند خون س��الهاي طوالني باال باقي بماند، ع��وارض بعدي ديابت پديد 

مي آيند كه شامل:
آس��يب ب��ه رگ هاي خوني به وي��ژه در قلب و پاها. به طوري كه امكان س��كته قلبي در بيماران 

ديابتي حدود 4 برابر افراد غير ديابتي است.
اختالل ديد به دليل آس��يب شبكيه چش��م؛يكي از عوارض مزمن ديابت درگيري چشم مي باشد 
كه ممكن اس��ت ش��بكيه را درگير كرده و باعث كاهش ديد شود ولي با كنترل دقيق تر قند خون 
مي ت��وان از ايجاد يا پيش��رفت آن جلوگيري كرد همچني��ن در بيماراني كه دچار خونريزي در ته 
چش��م شده اند، مي توان به كمك اش��عه ليزر از افت بيشتر ديد آنها جلوگيري نمود. ديابت شيوع 

كاتاراكت يا آب مرواريد را نيز در چشم افزايش مي دهد.
آسيب هاي كليوي كه سرانجام ممكن است به نارسايي كليه بيانجامد.

در بيشتر مبتاليان به ديابت نوع 1، نشانه هاي گرفتاري كليه 15 تا 20 سال بعد مشاهده مي شود. 
شيوع نارسايي كليه در ديابت نوع 2 كمتر است ولي با سرعت بيشتر و معموال در مدت 10 سال 
بروز مي كند. از طرف ديگر با توجه به ش��يوع بيش��تر ديابت نوع 2 در جامعه، بس��ياري از بيماران 

دچار نارسايي كليه، سابقه ديابت 2 را داشته اند.
آسيب هاي اعصاب محيطي كه باعث از بين رفتن حس به ويژه در پاها مي شود )نوروپاتي(:

نوروپاتي باعث كاهش حس درد و گرما در پاها مي شود. پاي ديابتي هايي كه داراي عوارض نوروپاتي 
هس��تند دو برابر در معرض خطر قرار دارد زيرا بيماران ديابتي محل فش��ار كفش و يا زخم پا را به موقع 
احس��اس نمي كنند و عالوه بر اين در صورت بروز زخم نيز بهبودي ديرتر از حد معمول حاصل مي ش��ود. 

بنابراين جهت پيشگيري، افراد ديابتي بايد نكات زير را هميشه در نظر داشته باشند:
1- روزانه پاهاي خود را از نظر وجود تاول، بريدگي، خراش��يدگي يا ضايعات بين انگش��تان 



بررس��ي نماييد )اس��تفاده از آيينه در ديدن كف پا و پاش��نه كمك مي كند.(
2- پاهاي خود را هر روز بشوييد و به خصوص بين انگشتان را به دقت خشك نماييد.

3- قبل از شستشوي پاها درجه حرارت آب را به آرنج يا دماسنج بررسي كنيد.
4- در صورت وجود اختالل ديد، يكي از اعضاي خانواده يا يكي از دوستان روزانه پاهايتان را مشاهده نمايد.

5- هنگام شستش��وي پا ضمن اس��تفاده از آب با حرارت ماليم، توجه داش��ته باش��يد كه زمان اين 
استحمام طوالني نشود زيرا پوست پا بيش از اندازه نرم مي شود و امكان كنده شدن آن وجود دارد.

6- در صورت خش��كي پوست پاها، پس از شستش��و و خشك كردن، از كرم يا روغن نرم كننده 
استفاده نماييد ولي آنها را بين انگشتان نماليد.

7- جوراب هاي مناسب نخي يا كتاني بپوشيد و روزانه آنها را تعويض كنيد. از پوشيدن جوراب هاي رفو شده 
يا پاره خودداري كنيد.

8- هنگام خريد كفش دقت كنيد كه كامال اندازه باشد.
9- قبل از پوش��يدن كفش، داخل و كناره هاي آن را از نظر وجود مواردي چون جس��م خارجي 

و س��نگ ريزه بررس��ي كنيد.
10- ناخن ه��ا را ب��ه ص��ورت عرض��ي كوت��اه ك��رده، هي��چ گاه آنه��ا را از ت��ه نگيري��د.

11- هر 4 تا 6 س��اعت كفش هايتان را براي اس��تراحت پاها در آوريد.
12- از كيس��ه آب گرم براي گرم كردن پاها اس��تفاده نكنيد.

13- هيچ گاه برهنه راه نرويد و در صورت س��ردي پاها، جوراب پوش��يده، پاها را در معرض 
حرارت مس��تقيم آتش يا بخاري قرار ندهيد.

14- م��واد ش��يميايي را براي برطرف كردن ميخچه و پينه ب��ه كار نبريد و از محلول هاي 
ضد عفوني كننده قوي اس��تفاده نكنيد.

15- بر روي س��طوح داغ مانند ش��ن هاي ساحل يا س��يمان كنار استخر ش��نا با پاي برهنه 
راه نروي��د. 

16- در ص��ورت وجود يك ضايع��ه جديد، قرمزي، تورم، درد پا يا هر گونه زخم يا تاول فورا 
پزش��ك خود را آگاه نماييد و تا زمان معاينه، پاهاي خود را اس��تراحت دهيد.

 كنترل قند خون با تغذيه مناسب
با پيروي از يك رژيم غذايي سالم مي توان نوسانات قند خون را به حداقل رسانيد. پس سعي كنيد:

غذاهاي اصلي و ميان وعده ها را در يك زمان توصيه شده مصرف نماييد و شب ها قبل از خواب 
حتما از يك ميان وعده مثل يك ليوان ش��ير اس��تفاده نماييد تا از افت قند خون بعد از نيمه شب 
جلوگيري ش��ود.دارو هاي قند خون را هر روز در زمان معين اس��تفاده نماييد.غذاهاي س��الم مانند 
ميوه ها، س��بزي ها، نان هاي س��بوس دار مانند س��نگك، غالت كامل، لبنيات كم چرب و گوشت 
بدون چربي استفاده كنيد.روش هايي چون بخار پز كردن – كباب كردن و آب پز كردن را براي پخت 
انتخاب كنيد.مواد غذايي روزانه را در حد نياز خود بخوريد و آن را به وعده هاي بيش��تر با حجم كمتر 

تقسيم كنيد.از خوردن غذاهاي آماده و رستوراني تا حد امكان بپرهيزيد.
غذاهاي ي با فيبر زياد مانند س��بزي ها و ميوه ها را اس��تفاده كنيد زيرا كم كالري هس��تند و چون فيبر ها 
بخش هاي غير قابل هضمي از غذاهاي گياهي مي باش��ند، به دليل اث��ر روي لوله گوارش، براي بهبود 

وضعيت قند و چربي مفيد مي باشند.به جاي مايونز از روغن زيتون، آبليمو يا سركه استفاده نماييد.
از خوردن غذاهاي پرچرب و سرخ شده خودداري كنيد.

بر اس��اس دارو هاي مصرفي و ميزان قند خون خود، مي توانيد به جاي قند خون از توت خش��ك، 
كش��مش و يا خرما )البته به ميزان اندك( اس��تفاده نماييد.از مصرف نوشابه، آبميوه )سانديس( و 

كمپوت خودداري كنيد.از مصرف غذاهاي شور بپرهيزيد.
سيگار نكشيد. به خاطر داشته باشيد كه كشيدن سيگار باعث تشديد مشكالت كليوي و قلبي خواهد شد.

برنامه ورزش��ي منظمي داشته باشيد و پيش از انجام حركات ورزشي بايد مقدار معيني مواد نشاسته 
اي مصرف كنيد تا دچار افت قند خون نش��ويد )به ويژه اگر انس��ولين دريافت مي كنيد( البته قبل 
از ش��روع برنامه ورزش��ي حتما با پزشك خود مشورت نماييد. حتي مي توانيد با ايجاد تغييراتي در 
فعاليت هاي روزانه خود به تدريج فعاليت خود را افزايش دهيد. مثال به جاي آسانسور از پله براي 
باال رفتن استفاده كنيد يا اگر با اتوبوس به محل كار خود مي رويد، چند ايستگاه زودتر پياده شويد 

و مقداري پياده روي كنيد.
از اجراي هر گونه رژيم غير اصولي خودداري كنيد و با پزشك خود حتما مشورت نماييد. 
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18 فروردین روز جهانی بهداشت و
   18 لغایت 24 فروردین هفته سالمت گرامی باد.
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