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نگاهی اجمالی به بیماری دیابت
هــر غذایــی کــه مــا میخوریــم در دســتگاه گــوارش مــا
هضــم میشــود و ســرانجام بــه صــورت مولکولهــای ســاده
جــذب میگــردد .مــواد قنــدی و نشاســتهها نیــز بــه صــورت
قنــد ســاده یــا همــان گلوکــز جــذب میشــود .در بــدن مــا
هورمونــی وجــود دارد بــه نــام انســولین کــه قفــل ســلولها
را بــاز کــرده و ســبب میشــود کــه گلوکــز وارد ســلول شــده
وبــرای تولیــد انــرژی بــه مصــرف برســد .دیابــت وقتــی ایجــاد
میشــود کــه در بــدن مــا انســولین کافــی بــرای وارد کــردن
گلوکــز بــه داخــل ســلولها وجــود نداشــته باشــد کــه ایــن
موضــوع ســبب میشــود گلوکــز در خــون تجمــع یابــد و در
اصطــاح میگوییــم کــه قنــد خــون افزایــش پیــدا کــرده
اســت.
بــدون مدیریــت مــداوم و دقیــق ،دیابــت میتوانــد منجــر
بــه تجمــع بیــش از حــد قندهــا در خــون شــود کــه ایــن
امــر میتوانــد پیامدهــای خطرناکــی از جملــه ســکته مغــزی
و بیماریهــای قلبــی بــه همــراه داشــته باشــد .اشــکال
مختلــف دیابــت ناشــی از اضافــه وزن یــا داشــتن یــک ســبک
زندگــی غیــر فعــال نیســت و در حقیقــت ایــن بیمــاری در
برخــی از افــراد از کودکــی وجــود دارد .دیابــت بــه ســه
دســتهٔ اصلــی تقســیم میشــود کــه شــامل دیابــت نــوع
یــک ،دیابــت نــوع دو و دیابــت حاملگــی اســت .دیابــت نــوع
یــک بــه عنــوان دیابــت نوجوانــان نیــز شــناخته میشــود
کــه ایــن نــوع دیابــت در مــواردی رخ میدهــد کــه بــدن
فــرد نتوانــد انســولین بــه میــزان کافــی تولیــد کنــد .افــراد
مبتــا بــه دیابــت نــوع یــک ،وابســته بــه انســولین هســتند؛
بــه ایــن معنــی کــه بــرای زنــده مانــدن بایــد روزانــه دوز
مشــخصی انســولین مصنوعــی مصــرف کننــد .دیابــت نــوع دو
بــر نحــوه اســتفاده از انســولین در بــدن تاثیــر میگــذارد .در
افــراد مبتــا بــه ایــن نــوع دیابــت ،بــدن انســولین میســازد
امــا برخــاف دیابــت نــوع یــک ،ســلولهای بــدن بــه آن
پاســخ موثــر نمیدهنــد .طبــق گفتــه انســتیتوی ملــی
دیابــت وبیماریهــای گوارشــی و کلیــوی ،دیابــت نــوع دو
رایجتریــن نــوع دیابــت اســت و پیوندهــای شــدیدی بــا
چاقــی دارد .نــوع دیگــری از دیابــت بــه نــام دیابــت حاملگــی
نیــز وجــود دارد کــه در زنــان بــاردار رخ میدهــد و در ایــن
حالــت بــدن فــرد نســبت بــه انســولین حساســیت کمتــری
دارد .دیابــت بــارداری در همــهٔ خانمهــا اتفــاق نمیافتــد و
معمــوال پــس از زایمــان نیــز برطــرف میشــود .انــواع کمتــر
رایــج دیابــت نیــز وجــود دارد کــه شــامل دیابــت مونوژیــک و
دیابــت مربــوط بــه فیبروزکیســتیک اســت.
عوامــل خطــر ابتــا بــه دیابتهــای نــوع یــک و دو مشــابه
هســتند و عبارتنــد از اضافــه وزن ،ســابقه خانوادگــی دیابــت،
داشــتن ســطح کلســترول لیپوپروتئیــن بــا چگالی بــاال ()HDL
کمتــر از  ۴۰یــا  ۵۰میلیگــرم در دســیلیتر ،ســابقه فشــار
خــون بــاال ،داشــتن دیابــت بــارداری یا بــه دنیــا آوردن کودکی
بــا وزن تولــد بیــش از  ۹پونــد ،ســابقه ســندرم تخمــدان پلــی
کیســتیک ( ،)PCOSســن بــاالی  ۴۵ســال و همچنین داشــتن
ســبک زندگــی کــم تحــرک .اگــر یــک پزشــک تشــخیص دهد
کــه فــرد مبتــا بــه دیابــت اســت بــه وی توصیــه میکنــد
کــه تغییــرات ســالمی در ســبک زندگـیاش ایجــاد کنــد کــه
بــه طــور ایــدهآل میتوانــد رونــد پیشــروی دیابــت نــوع دو را
متوقــف کنــد .یکــی از ایــن تغییــرات ،کاهــش وزن بــا داشــتن
یــک رژیــم غدایــی ســالم اســت کــه اغلــب میتوانــد هــم از
پیشــروی و هــم بــه پیشــگیری از ابتــا بــه بیمــاری کمــک
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سرمقاله
به شیرینی قند و به تلخی مرگ
پیشــرفت علــم و تکنولــوژی و ماشــینی شــدن زندگــی،
امتیــازات مثبــت زیــادی نظیــر آســان شــدن زندگــی بــه
همــراه داشــته اســت امــا از آنســو مشــکالت و تغییــرات
منفــی زیــادی نیــز بــه وجــود آورده اســت .بــا وابســته
شــدن زندگــی بــه ماشــینها و کاهــش میــزان فعالیــت
و تحــرک ،میــزان ابتــا بــه بیماریهــای مزمــن در
انســانها افزایــش مییابــد کــه یکــی از شــایعترین
و خطرناکتریــن آنهــا دیابــت اســت .دیابــت یــا
بیمــاری قنــد شــامل گروهــی از اختــاالت اســت کــه
وجــه مشــترک آنهــا بــاال رفتــن مقــدار قنــد خــون
اســت .اکثــر ســلولهای بــدن انســان تنهــا میتواننــد
بــا ســوزاندن گلوکــز انــرژی مــورد نیــاز خــود را تولیــد
کننــد ،ماننــد ســلولهای مغــز کــه کامــ ً
ا بــه گلوکــز
وابســته هســتند .بــرای اســتفاده از گلوکــز ،حضــور مــادۀ
دیگــری بــه نــام انســولین الزم اســت .انســولین توســط
یکــی از غــدد بــدن بــه نــام لوزالمعــده ســاخته میشــود
و موجــب میشــود کــه گلوکــز از خــون وارد ســلولها
شــود .هنگامــی کــه انســولین کافــی در بــدن موجــود
نباشــد یــا ســلولهای بــدن حساســیت و واکنــش خــود
را نســبت بــه انســولین از دســت بدهنــد ،گلوکــز توانایــی
ورود بــه ســلولها را از دســت میدهــد و در نتیجــه

مقــدار قنــد آزاد در خــون افزایــش مییابــد تــا جایــی که
مقــداری از آن توســط کلیههــا دفــع و در ادرار مشــاهده
میشــود؛ بــه همیــن علــت ایــن بیمــاری را دیابــت
شــیرین مینامنــد .بســته بــه میــزان کمبــود انســولین،
دیابــت بــه دو نــوع تقســیم میشــود .دیابــت نــوع اول
فقــدان کامــل انســولین اســت امــا مشــخصهی دیابــت
نــوع دوم ،کمبــود نســبی انســولین و نیــز کاهــش پاســخ
بــدن بــه انســولین اســت .ایــن بیمــاری در عیــن ایــن که
بســیار قابــل کنتــرل اســت امــا در صــورت بیتوجهــی
و در بلنــد مــدت میتوانــد پیامدهایــی در بــدن داشــته
کــه در صــورت کنتــرل نشــدن ،بــه درجــات خطرناکــی
برســد و بــر ســایر اندامهــا تاثیــر گــذارد و حتــی باعــث
مــرگ شــود .بــا ایــن وجــود ،افــراد بســیاری هســتند
کــه بــا کمــک اطرافیــان در مقابلــه بــا ایــن بیمــاری
موفــق عمــل نمــوده و زندگــی خــود را بــدون مشــکل
خاصــی ســپری میکننــد .اگــر کســی متوجــه شــد کــه
بــه دیابــت مبتــا اســت بــه ایــن معنــی نیســت کــه بــه
آدمــی ناتــوان و بیمــار تبدیــل شــده و دیگر امیــدی برای
بازگشــت او بــه زندگــی عــادی نیســت .میلیونهــا نفــر
در دنیــا بــه دیابــت مبتــا هســتند و اکثرشــان زندگــی
طبیعــی و پرتکاپــوی خــود را ســپری میکننــد و هیــچ

نارضایتــی ندارنــد .بــا پیشــرفت در درمــان و افزایــش
فهــم افــراد از بیمــاری دیابــت ،مشــخص شــده اســت
کــه بــرای بعضــی از افــراد دیابتــی هیــچ چیــز بهتــر از
امیــد بــه آینــده نیســت .امــروزه پزشــکان افــراد دیابتــی
را تشــویق میکننــد تــا مواظــب ســامتی خــود باشــند،
بــه رژیــم غذایــی خــود توجــه دقیــق داشــته باشــند
و آزمایشــات منظــم خــون و ادرار را انجــام دهنــد تــا
پیشــرفت یــا بهبــود بیمــاری مــورد ارزیابــی قــرار گیــرد.
یکــی از تاثیرگذارتریــن مــوارد در کنتــرل و جلوگیــری از
پیشــرفت دیابــت ،آمــوزش دربــارهی ایــن بیمــاری اســت.
بایــد بــا خوانــدن مطالــب مرتبــط بــا دیابــت ،بــا فلســفه
دیابــت و اصــول تغذیــه صحیــح آشــنا شــویم و ســبک
زندگــی خــود را بــه گونـهای تنظیــم کنیــم کــه از ابتــا
بــه ایــن بیمــاری پیشــگیری کنیــم و در صــورت ابتــا
نیــز بتوانیــم بــه راحتــی آن را کنتــرل کنیــم و مانــع
رســیدن بیمــاری بــه مراحــل خطرنــاک شــویم.
از ایــن جهــت بــر آن شــدیم تــا در ایــن شــماره از نشــریه
آکســون بــه بررســی بیمــاری دیابــت بپردازیــم و بــا آشــنا
کــردن خواننــدگان بــا فلســفه ایــن بیمــاری ،وظیف ـهی
خــود را بهعنــوان دانشــجو در جهــت آمــوزش و آشــنایی
بــا ایــن بیمــاری انجــام داده باشــیم.

حانیه محمدی – کارشناسی رادیولوژی ۹۸

کنــد .پزشــکان از دالیــل دقیــق ابتــا دیابــت نــوع یــک
اطالعــات کافــی ندارنــد امــا از آن ســو دیابــت نــوع دو بــه
دلیــل اینکــه بــه عنــوان دیابــت مقــاوم بــه انســولین شــناخته
میشــود دالیــل واضحتــری دارد .انســولین بــه گلوکــز
موجــود در غــذای فــرد اجــازه میدهــد تــا بــه ســلولهای
بــدن او بــرای تامیــن انــرژی مــورد نیــاز دسترســی پیــدا کنــد.
پزشــک متخصــص میتوانــد بــا آزمایــش قنــد خــون ناشــتا
( )FBSو یــا قنــد خــون دو ســاعته ( ،)OGTTکــه معیــاری از
عملکــرد لوزالمعــده و ترشــح انســولین میباشــند ،تعییــن
کنــد کــه آیــا شــما در دورۀ دیابــت پنهــان قــرار داریــد یــا
بــه طــور کامــل بــه دیابــت مبتــا گشــتهاید .در صورتــی
کــه آزمایــش قنــد خــون ناشــتای شــما عــددی بیــن  ۱۰۰تــا
 ۱۲۵باشــد نشــانگر آن اســت کــه شــما در دورهٔ پیشدیابــت
قــرار داریــد و چنانچــه ایــن رقــم  ۱۲۶یــا بیشــتر از آن
باشــد بیانگــر ابتــای کامــل بــه دیابــت اســت .در آزمایــش
قنــد خــون دو ســاعته ،ابتــدا بــه صــورت ناشــتا و ســپس
دو ســاعت بعــد از نوشــیدن ۷۵گــرم پــودر گلوکــز ،میــزان
گلوکــز موجــود در خــون شــما اندازهگیــری میشــود.
چنانچــه نتیجــه ایــن آزمایــش عــددی بیــن  ۱۴۰تــا ۱۹۹
باشــد ،بیانگــر پیشدیابــت و اگــر  ۲۰۰یــا بیشــتر از آن باشــد
بیانگــر ابتــا بــه دیابــت اســت .پیشدیابــت بــدان معناســت
کــه بــه دلیــل بــاال بــودن قنــد خــون ،اگــر میــزان آن کنتــرل
نشــود ،احتمــال ابتــا بــه دیابــت طــی ســالیان آینــده در فــرد
وجــود دارد.
مقاومــت بــه انســولین معمــوال نتیجــه چرخــهٔ زیــر
اســت:
یــک فــرد ژن یــا محیطــی دارد کــه احتمــال ایجــاد
توانایــی انســولین کافــی بــرای تامیــن مقــدار گلوکــز را بیشــتر
میکنــد.
بــدن ســعی میکنــد انســولین اضافــی تولیــد کنــد تــا
قنــد خــون اضافــی را پــردازش کنــد.
پانکــراس نمیتوانــد بــا تقاضــای بیشــتر همــراه شــود و
قنــد خــون اضافــی شــروع بــه گــردش در خــون میکنــد
وباعــث آســیب میشــود.
بــا گذشــت زمــان ،انســولین در ورود گلوکــز بــه ســلولها
کــم اثــر میشــود وســطح قنــد خــون همچنــان افزایــش
مییابــد.
در مــورد دیابــت نــوع دو مقاومــت بــه انســولین بــه تدریــج
اتفــاق میافتــد؛ بــه همیــن دلیــل اســت کــه پزشــکان
معمــوال بــرای کاهــش ســرعت یــا تغییــر ایــن چرخــه ،تغییــر
ســبک زندگــی را توصیــه میکننــد.
استفاده از انسولین
افــراد مبتــا بــه دیابــت نــوع یــک و برخــی از افــراد مبتــا بــه
دیابــت نــوع دو ممکــن اســت نیــاز بــه تزریــق یــا استنشــاق
انســولین داشــته باشــند تــا ســطح قنــد خــون آنهــا بیــش
از حــد بــاال نــرود .انــواع مختلفــی از انســولین در دســترس
اســت و بیشــتر آنهــا بــر اســاس مــدت زمــان تاثیرشــان
دســتهبندی میشــوند کــه شــامل انســولینهای ســریع،
منظــم ،متوســط و طوالنــی اثــر هســتند .برخــی از افــراد
بــرای حفــظ ســطح قنــد خونشــان بــه طــور مــداوم از تزریــق
انســولین طوالنــی مــدت اســتفاده میکننــد و برخــی نیــز
ممکــن اســت از انســولین کوتــاه اثــر یــا ترکیبــی از انــواع

آنهــا اســتفاده کننــد .افــراد معمــوال پیــش و پــس از تزریــق
انســولین ســطح قنــد خــون خــود را بــا اســتفاده از چــوب
انگشــت بررســی میکنــد .ایــن روش بــرای بررســی ســطح
قنــد خــون شــامل اســتفاده از دســتگاه مخصــوص و قابــل
حمــل بــه نــام گلوکومتــر اســت .بــا ایــن کار ،فــرد مبتــا بــه
دیابــت نــوع یــک از میــزان قنــد خــون خــود بــرای تعییــن
میــزان انســولین مــورد نیــاز بــرای تزریــق اســتفاده میکنــد.
نظــارت بــر خــود تنهــا راهــی اســت کــه فــرد میتوانــد از
طریــق آن از ســطح قنــد خونــش مطلــع شــود .انســولین بــا
اینکــه بــه افــراد دیابتــی کمــک میکنــد تــا یــک ســبک
زندگــی فعــال داشــته باشــند امــا بــا ایــن حــال میتوانــد
منجــر بــه عــوارض جانبــی جــدی بخصــوص در اثــر تزریــق
بیــش از حــد شــود .انســولین بیــش از حــد میتوانــد باعــث
افــت قنــد خــون شــده و حالــت تهــوع ،تعریــق و لــرزش
بــه همــراه داشــته باشــد .ضــروری اســت کــه افــراد میــزان
انســولین پیــش از تزریــق را بــه دقــت انــدازه گیــری کــرده و
از یــک رژیــم غذایــی ثابــت اســتفاده کننــد و تــا حــد ممکــن
ســطح قنــد خــون خــود را متعــادل نگــه دارنــد.
سایر داروها
عــاوه بــر انســولین انــواع دیگــری از داروهــا نیــز موجــود
اســت کــه میتواننــد بــه فــرد کمــک کننــد تــا شــرایط خــود
را مدیریــت کنــد .ســه مــورد شــایع از ایــن دســته داروهــا
شــامل مــوارد زیــر اســت:
متفورمیــن :بــرای دیابــت نــوع دو پزشــک ممکــن اســت
متفورمیــن را بــه صــورت قــرص یــا مایــع تجویــز کنــد .ایــن
دارو باعــث کاهــش قنــد خــون میشــود وانســولین را موثرتــر
میکنــد وهمچنیــن بــه کاهــش وزن کمــک میکنــد .داشــتن
وزن ســالم میتوانــد تأثیــر دیابــت را کاهــش دهــد.
مهارکنندههــای  :SGLT2منبــع جدیــدی از دارو اســت
کــه بــرای کاهــش ســطح گلوکــز خــون اســتفاده میشــود.
ایــن دارو جــدا از انســولین کار میکنــد و ممکــن اســت بــرای
افــرادی کــه آمــاده شــروع بــه تزریــق انســولین نیســتند مفید
باشــد زیــرا بیمــار میتوانــد آن را از طریــق دهــان اســتفاده
کنــد .عــوارض جانبــی ایــن دارو شــامل عفونــت ادراری و
تناســلی و کتواســیدوز میباشــد.
آگونیســتهای گیرندههــای  :1-GLPمکانیســم اثــر
ایــن دارو بــا افزایــش مقــدار انســولین تولیــد شــده در بــدن
و کاهــش میــزان گلوکــز وارد شــده بــه جریــان خــون اســت.
ایــن دارو هماننــد انســولین داروی تزریقــی میباشــد .افــراد
ممکــن اســت از آن بــه همــراه متفورمیــن یــا بــه تنهایــی
اســتفاده کننــد .عــوارض جانبی آن شــامل مشــکالت گوارشــی
ماننــد حالــت تهــوع و کاهــش اشــتها اســت.
داشــتن یــک رژیــم غذایــی حــاوی غذاهــای تــازه و مغــذی از
ابتــا بــه بســیاری از بیماریهــا از جملــه دیابــت ،جلوگیــری
میکنــد و بایــد از مصــرف غذاهایــی بــا قنــد بــاال کــه کالــری
خالــی تامیــن میکننــد یــا کالریهایــی کــه فوایــد غذایــی
دیگــری ندارنــد خــودداری کنیــم .از نوشــیدن مقــدار زیــاد
الــکل بایــد خــودداری شــود وحداقــل  ۳۰دقیقــه در  ۵روز
از هفتــه را بــه ورزشهایــی ماننــد پیــاد ه روی ،ایروبیــک،
دوچرخــه ســواری یــا شــنا اختصــاص دهیــم .کاهــش وزن
آهســته و ثابــت بیشــتر بــه فــرد کمــک میکنــد تــا مزایــای
طوالنــی مــدت خــود را حفــظ کنــد.
در زیــر لیســتی از برخــی میوههــا ،ســبزیجات و غداهایــی

کــه قنــد اضافــه شــده آنهــا کمتــر اســت آورده شــده اســت
تــا بــا آنهــا بیشــتر آشــنا شــویم و مقــداری از آنهــا را در
وعدههــای روزانــه خــود جــای دهیــم:
سبزیجات برگ سبز ،غالت و لوبیا:
ایــن گــروه مملــو از ویتامینهــا ،مــواد معدنــی و مــواد
مغــذی ضــروری اســت .مصــرف غذایــی ایــن گــروه بــرای
افــراد دیابتــی مهــم اســت زیــرا بــه ثابــت مانــدن ســطح
قنــد خــون کمــک میکنــد .لوبیــا منبــع پروتئیــن گیاهــی
میباشــد و بــرای تنظیــم قنــد خــون ،از بســیاری از غذاهــای
نشاســتهای بهتــر اســت و همچنیــن میتوانــد بــه کاهــش
مصــرف کربوهیــدرات کمــک کنــد .خــوردن لوبیــا میتوانــد
بــه کاهــش وزن و تنظیــم فشــار خــون و کلســترول فــرد
کمــک کنــد.
ماهیهای چرب و گردو:
ایــن گــروه یکــی دیگــر از مکملهــای عالــی رژیــم غدایــی
اســت زیــرا حــاوی اســیدهای چــرب مفیــدی اســت کــه
باعــث کنتــرل قنــد خــون و چربــی خــون در افــراد دیابتــی
میشــود وهمینطــور بــه ســامت قلــب نیــز کمــک میکنــد.
یــک مطالعــه معتبــر پیشــنهاد کــرد کــه خــوردن گــردو
بــا شــیوع کمتــر دیابــت مرتبــط اســت .مــردم همچنیــن
میتواننــد از جلبــک دریایــی بــه عنــوان منابــع جایگزیــن
گیاهــی اســیدهای چــرب ایــن گــروه اســتفاده کننــد.
مرکبات ،توت وسیب زمینی شیرین:
تحقیقــات نشــان داده اســت کــه مرکبــات ماننــد پرتغــال،
گریــپ فــروت و لیمــو و تــوت حــاوی آنتــی اکســیدان بــوده
واثــرات ضــد دیابتــی دارنــد .ســیب زمینــی شــیرین از GI
کمتــری نســبت بــه ســیب زمینــی ســفید برخــوردار اســت.
ایــن ویژگیهــا ،ایــن گــروه را بــه گزینــهای مناســب بــرای
افــراد دیابتــی تبدیــل میکنــد زیــرا قنــد را بــا ســرعت
کمتــری آزاد میکننــد و باعــث افزایــش ســریع و ناگهانــی
قنــد خــون نمیشــوند.
نتیجه
دیابــت یکــی از بیماریهــای شــایع وخطرنــاک در سراســر
جهــان اســت و حتــی در افــرادی کــه بــه نظــر ســالم
میرســند نیــز ممکــن اســت بیمــاری پیــش دیابــت
تشــخیص داده شــود .دیابــت نــوع یــک از زمــان تولــد یــا
حداقــل از ســن جوانــی شــکل میگیــرد و پژوهشــگران بــه
طــور کامــل متوجــه دالیــل اصلــی رخ دادن آن نشــدهاند.
دیابــت نــوع دو میتوانــد هــر فــردی در هــر ســنی را مبتــا
کنــد و در واقــع قابــل پیشــگیری اســت و بــه همیــن دلیــل
غربالگــری ایــن نــوع دیابــت بــه منظــور تشــخیص زود هنــگام
و آغــاز درمــان آن از اهمیــت ویــژهای برخــوردار اســت .در
صــورت عــدم درمــان دیابــت ،پیامدهــای آن میتوانــد
جــدی و حتــی کشــنده باشــد .بنابــر گــزارش مرکــز کنتــرل
و پیشــگیری از بیماریهــا در امریــکا ،دیابــت دلیــل اصلــی
نارســایی کلیــه ،قطــع عضــو در اندامهــای پاییــن تنــه و
مــوارد دیگــر میباشــد.
منابع
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دیابت

گاهنامهی دانشجویی ،علمی – فرهنگی
دانشـگاه علــوم پزشــکی شیــراز

بیماری خاموش

دیابــت نــوع یــک :شــایع در کــودکان و نوجوانــان و افــراد زیــر
۳۰ســال
دیابــت نــوع دو :مهمتریــن نــوع و شــایع در افــراد بــاالی ۳۰ســال،
مســتعد چاقــی ،افــراد بــا فشــار خــون و چربــی خــون بــاال ،افــراد بــا
ســابقه دیابــت در خانــواده درجــه یــک
دیابــت حاملگــی :در  ۳تــا  ۵درصــد خانمهــای بــاردار ،بــه
خصــوص اواخــر دوران بــارداری کــه ایــن نــوع دیابــت بعــد از زایمــان
از بیــن مـیرود ولــی ممکــن اســت در حاملگیهــای بعــدی مجــددا
ظاهــر شــود .حــدود ۵۰درصــد خانمهایــی کــه در حاملگــی دچــار
دیابــت میشــوند ،ممکــن اســت تــا آخــر عمــر بــه دیابــت مبتــا
شــوند.
دیابــت همــراه بــا بیماریهــای دیگــر :در بعضــی از بیمــاران
مبتــا بــه تاالســمی ،بیماریهــای لوزالمعــده ،بیماریهــای غــدد
درون ریــز و. ...
عــوارض کلــی بیمــاری دیابــت بــه دو دســتهٔ زودرس و دیــررس
تقســیم میشــوند .عــوارض زودرس شــامل کمــای دیابتــی،
کمــای هایپراوســموالر ،هیپوگلیســمی و هایپرگلیســمی اســت
و عــوارض دیــررس نفروپاتــی ،نوروپاتــی ،بیماریهــای قلبــی
عروقــی و عارضــهی چشــمی را شــامل میشــوند .همانطــور کــه
در دســتهبندی انــواع دیابــت مشــاهده کردیــد ،احتمــال ابتــا بــه
دیابــت بــرای همـهٔ افــراد جامعــه وجــود دارد .دکتــر حســنا تاجیــک،
متخصــص داخلــی دانشــگاه علــوم پزشــکی گیــان در خصــوص
میــزان شــیوع دیابــت میگویــد« :در ایــران ۱۴.۵تــا  ۲۲.۵درصــد
از افــراد بــاالی  ۳۰ســال مبتــا بــه دیابــت یــا عــدم تحمــل گلوکــز
هســتند و ایــن مقــدار در جهــان شــامل  ۱۱.۶تــا  ۳۰.۹درصــد از
افــراد بــاالی  ۳۰ســال اســت» .دکتــر تاجیــک خاطرنشــان کــرد:
«چاقــی ،بــه ویــژه چاقــی شــکمی یکــی از علــل ایجــاد دیابــت
نــوع دو اســت کــه از شــیوع باالیــی نیــز برخــوردار اســت .در ایــن
خصــوص تغییــر ســبک زندگــی بســیار حائــز اهمیــت اســت و بــا
محــدود کــردن مصــرف غذاهــای فــراوری شــده و انجــام حداقــل
پنــج بــار ورزش  ۳۰دقیقـهای در طــول هفتــه و در حــد ایــدهآل نگــه
داشــتن شــاخص تــوده بدنــی ( )BMIمی تــوان از بــروز دیابــت
پیشگیــری کــرد».
دیابــت شــایعترین بیمــاری غــدد جهــان اســت .متاســفانه تاکنــون
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ممکــن اســت تاکنــون در خیابــان افــرادی را بــا دسـتبند آبــی دیده
باشــید .اگــر بــه نوشــتهی روی دســتبند دقــت کنیــد میبینیــد
کــه عبــارت «مــن دیابــت دارم» روی آن نوشــته شــده اســت .ایــن
دس ـتبندها عــاوه بــر آگاهســازی اطرافیــان در شــرایط اضطــراری
(مثــل افــت قنــد خــون فــرد دیابتــی) ،بــه افزایــش آگاهــی جامعــه
دربــاره دیابــت و اهمیــت آن هــم کمــک میکنــد .در صــورت
ایجــاد یــک کمــای هایپوگلیســمی ،کــه عــوارض جبــران ناپذیــری
بــه دنبــال دارد و بــه ســرعت ظهــور پیــدا میکنــد ،بــا دیــدن
دس ـتبند آبــی ایــن افــراد میتوانیــم متوجــه بیمــاری آنهــا شــده
و ســریع بــه آنهــا قنــد برســانیم و از مــرگ ســلولهای مغــزی
جلوگیــری کنیــم .دیابــت یکــی از بیماریهــای خامــوش دنیــای
امــروز اســت .ممکــن اســت زمانــی متوجــه آن شــوید کــه بــا یــک
حملــه قلبــی ،از دســت دادن بینایــی یــا حتــی قطــع عضــو مواجــه
شــدهاید .میــزان شــیوع دیابــت در جهــان ،بــا ســرعت باالیــی در
حــال افزایــش اســت و ایــن میــزان در کشــورهای توســعه یافتــه بــه
علــت روی آوردن مــردم بــه رژیــم غذایــی پــر از قنــد و نشاســته،
بیشــتر از کشــورهای توســعه نیافتــه اســت.

دیابت به چهار دسته طبقهبندی میشود:

شمارهی پنجم ،بهار ۱۴۰۰
تیراژ – ۵۰ :قیمت ۵۰۰۰ :تومان

درمــان قطعــی بــرای ایــن بیمــاری مزمــن در دنیــا پیدا نشــده اســت؛
در نتیجــه فــرد مبتــا بایــد تــا آخــر عمــر دارو مصــرف کــرده و یــا
انســولین تزریــق کنــد .آمــوزش ،اســاس درمــان و حتــی پیشگیــری
اســت .پــس بایــد بــا آمــوزش و افزایــش دانــش و آگاهــی ،جامعــه
را تشــویق بــه تغییــر و اصــاح ســبک زندگــی کنیــم چــرا کــه
پیشگیــری راهــکاری بهتــر و ارزانتــر اســت! در شــرایط كنونــی،
۷۵درصــد مــرگ و میرهــا ناشــی از بیماریهــای غیرواگیراســت
و پیشگیــری ،افزایــش آگاهــی مــردم از نــوع بیمــاری و شــركت
كــردن در طرحهــای غربالگــری مراكــز بهداشــتی راهــی بــرای
كاهــش ایــن بیمــاری اســت .نمیتــوان از دخالــت ســبک زندگــی
انســان امــروز در ابتــا بــه بیماریهــای غیــر واگیــر چشــم پوشــی
کــرد .دیابــت بــه عنــوان یــک بیمــاری غیرواگیــر در ایــران بــا مصرف
بیرویــه انــواع خوراكیهــای شــیرین و بــه ویــژه بــا صنعتــی شــدن
شــهرها و شــاغل شــدن مــرد و زن در خانــواده و افزایــش مراجعــات
مــردم بــه رســتورانها و فســتفودها در حــال افزایــش اســت .در
شــهرها ،افزایــش اغذیــه فروشــیها ،تبلیغــات چیپــس و پفــک و
نپرداختــن بــه مســائل بهداشــتی منجــر بــه افزایــش چاقــی از دوران
كودكــی شــده كــه بــا رشــد ایــن افــراد بیماریهــای خطرناكــی از
جملــه دیابــت را بــه همــراه دارد.
در ادامــه بــه توضیــح پیرامــون تغییــر در ســبک زندگــی و در پــی آن
پیشگیــری از ابتــا و همچنیــن کاهــش و کنتــرل عالئــم دیابــت
میپردازیــم.
حــذف شــکر و کربوهیــدرات تصفیــه شــده :قندهــای مصنوعــی
مثــل شــیرینی ،شــکالت ،شــکر و کیکهــا .بــدن بــه ســرعت ایــن
مــواد غذایــی را بــه مولکولهــای کوچــک شــکر تبدیــل میکنــد و
بــه جریــان خــون شــما جــذب میشــود.
فعالیــت بدنــی منظــم :ورزش و فعالیــت ،حساســیت ســلولهای
شــما را نســبت بــه انســولین افزایــش میدهــد .بنابرایــن
زمانــی کــه ورزش میکنیــد ،انســولین کمتــری بــرای
کنتــرل قنــد خونتــان مصــرف میشــود.
نوشــیدن زیــاد آب :نوشــیدن زیــاد آب باعــث
میشــود کــه شــما از نوشــیدنیهایی کــه حــاوی قنــد
بــاال ،مــواد نگهدارنــده و ســایر مــواد مضــر هســتند ،ماننــد
آبمیوههــای مصنوعــی ،اجتنــاب کنیــد.
کاهــش وزن :اگــر اضافــه وزن داریــد یــا کمــی چــاق
هســتید بایــد بدانیــد کــه حمــل چربــی بیــش از حــد،
بــه ویــژه در ناحیــه شــکم ،احتمــال ابتــا بــه دیابــت را
افزایــش میدهــد.
کاهــش و حداالمــکان تــرک ســیگار :تحقیقــات زیــادی
نشــان میدهنــد کــه قــرار گرفتــن در معــرض دود ســیگار
میــزان ابتــا بــه دیابــت را افزایــش میدهــد .همچنیــن
ثابــت شــده اســت کــه تــرک ســیگار در طــول زمــان،
باعــث کاهــش عالئــم دیابــت میشــود.
رژیــم غذایــی کــم کربوهیــدرات و در عــوض سرشــار از
فیبــر :رژیمهــای غذایــی بســیار کــم کربوهیــدرات موثــر
در کاهــش وزن هســتند و میتواننــد قنــد خــون و ســطح
انســولین را کنتــرل کننــد .در مقابــل دریافــت مقــدار
زیــادی فیبــر بــرای ســامتی روده و مدیریــت وزن مفیــد
اســت .مصــرف یــک منبــع عالــی از فیبــر ،در هــر وعــده
غذایــی میتوانــد بــه جلوگیــری از افزایــش میــزان قنــد
خــون و انســولین کمــک کنــد.
دریافــت میــزان کافــی ویتامیــن  :Dخــوردت غذاهایــی

بــا ویتامیــن  Dبــاال و یــا مصــرف مکملهــای ویتامیــن  Dدر کنتــرل
قنــد خــون بســیار موثــر اســت.
نوشــیدن چــای و قهــوه :گرچــه آب بایــد جــزو نوشــیدنی اصلــی
شــما باشــد ،امــا تحقیقــات نشــان میدهــد کــه خــوردن قهــوه و
چــای ممکــن اســت بــه شــما بــرای جلوگیــری از دیابــت کمــک
کنــد .نوشــیدن قهــوه یــا چــای ،میــزان ســطح قنــد خــون را کاهــش
میدهــد و حساســیت بــدن نســبت بــه انســولین را بــاال مــی بــرد در
نتیجــه خطــر ابتــا بــه دیابــت را کــم میکنــد.
حــذف فســتفود و غذاهــای آمــاده :بــرای برداشــتن یــک گام
بــه ســمت ســامتی و جلوگیــری از دیابــت بهتــر اســت کــه مصــرف
غذاهــای فــرآوری شــده خــود را بــه حداقــل برســانید.
کاهــش مصــرف گوشــت قرمــز :در رژیــم غذایــی خــود ،گوشــت
ســفید را جایگزیــن گوشــت قرمــز کنیــد.
چــکاپ شــوید :حداقــل دوبــار در ســال بــه پزشــک مراجعــه
کنیــد .دیابــت امــکان ابتــا بــه بیمــاری قلبــی را بــاال میبــرد.
بنابرایــن ســعی کنیــد میــزان کلســترول ،فشــار و قنــد خــون خــود
را دائمــا کنتــرل کنیــد .هــر ســال یــک بــار بــرای تســت چشــم بــه
دکتــر مراجعــه کنیــد .بــرای بررســی مشــکالتی ماننــد زخــم پــا و
آســیبهای نوروپاتــی دیابتــی حتمــا بــه مراکــز دیابــت مراجعــه
کــرده و تحــت کنتــرل کامــل باشــید.
مدیریــت اســترس :زمانــی کــه اســترس داریــد ،میــزان قنــد
خــون شــما بــاال مــیرود .وقتــی اســترس داریــد ممکــن اســت
نتوانیــد دیابــت خــود را بــه خوبــی کنتــرل کنیــد .شــاید پیــش
آمــده باشــد کــه در هنــگام اســترس ،ورزش ،درســت غــذا خــوردن
یــا داروهــای خــود را فرامــوش کنیــد .ســعی کنیــد اســترس خــود
را مدیریــت کــرده و راههایــی بــرای کاهــش اســترس پیــدا کنیــد.
نفــس عمیــق بکشــید و از یــوگا یــا ســرگرمیهایی کــه باعــث
آرامــش شــما میشــوند کمــک بگیریــد.

زهــره موســوی دانشــیار و فــوق تخصــص غــدد درونریــز دانشــگاه علــوم
پزشــکی مشــهد در رابطــه بــا ارتبــاط نحــوه زندگــی و دیابــت میگویــد:
« مهمتریــن علــت در پیشگیــری و کنتــرل بیمــاری دیابــت آمــوزش
اســت ».وی تصریــح کــرد « :زندگــی بیتحرکــی حاصــل زندگــی
تکنولــوژی و فعلــی بشــر اســت .افــراد بایــد بــه میــزان قنــد خــون خــود
را کنتــرل کننــد و افــراد بــاالی ۴۵ســال نیــز بایــد قنــد خــون خــود را
بــه طــور مــداوم چــک کننــد و همچنیــن ســایر افــرادی کــه اضافــه وزن
دارنــد بایــد غربالگــری شــوند».
در تاریــخ یازدهــم اردیبهشــت ســال ۱۳۷۷انجمــن دیابــت ایــران بــا
همــکاری متخصصــان بیمــاری دیابــت و والدیــن بیمــاران دیابتــی و بــا
هــدف حمایــت و تحــت پوشــش قــرار دادن بیمــاران دیابتــی و همچنیــن
افزایــش ســطح اگاهــی جامعــه از ایــن بیمــاری تاســیس شــد .ایــن
انجمــن در بخشهــای آموزشــی ،پژوهشــی ،انتشــارات و فعالیتهــای
ویــژه کــودکان و نوجوانــان دیابتــی در حــال فعالیــت اســت .از جملــه
فعالیتهــای ایــن مرکــز بــه آمــوزش همگانــی دیابــت ،آمــوزش بــه افــراد
دیابتــی و عمــوم افــراد مبتــا بــه فشــار خــون بــه صــورت کالسهــای
دورهای ،برگــزاری ســمینارهای یــک روزه آمــوزش دیابــت در مــدارس
بــا همــكاری وزارت آمــوزش و پــرورش ،همــکاری و مشــاوره در تهیــه
دههــا پایاننامــه پژوهشــی بــا موضــوع دیابــت ،چــاپ بیــش از ۲۵۵هــزار
جلــد كتــاب آموزشــی و بســیاری فعالیتهــای دیگــر در راســتای افزایــش
ســطح آگاهــی مــردم از ایــن بیمــاری و حمایــت از افــراد در معــرض خطــر،
اشــاره کــرد .بــرای ارتبــاط و همچنیــن حمایــت از انجمــن دیابــت ایــران
میتوانیــد بــه وبســایت رســمی انجمــن بــه نشــانی  ids.org.irمراجعــه
کنیــد.
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«کتاب دیابت به زبان ساده»

کتــاب دیابــت بــه زبــان ســاده نوشــتۀ برهــان دارابــی ،فرزانــه رضایــی و مینــو رضایــی ،عــاوه بــر شــرح کامــل عــوارض ناشــی از بیمــاری قنــد ،توصیههــای مفیــدی جهــت پیشــگیری و کاهــش اثــرات مخــرب آن بــر بــدن افــراد ارائــه
میکنــد.
در بخشی از این کتاب میخوانیم:
دیابــت نــوع دو تــا حــد زیــادی بــه شــیوه زندگــی وابســته اســت و بــا توجــه بــه نــوع و شــیوهی زندگــی افــراد ،حساســیت ســلولهای آنهــا بــه هورمــون انســولین کاهــش مییابــد .تحقیقــات پژوهشــگران آمریکایــی نشــان میدهــد
افــرادی کــه کمتــر از  ۶ســاعت در شــبانه روز میخوابنــد ،بیشــتر در معــرض اختــاالت غیرطبیعــی قنــد خــون و ابتــا بــه دیابــت نــوع دو هســتند .در ایــن مطالعــه مشــخص شــده کــه خطــر افزایــش قنــد خــون و ابتــا بــه دیابــت،
در افــرادی کــه کمتــر از  ۶ســاعت در شــبانه روز میخوابنــد ،نســبت بــه افــرادی کــه ســاعات بیشــتری میخوابنــد چهــار و نیــم برابــر افزایــش مییابــد .تحقیقــات پیشــین حاکــی از ایــن اســت کــه کمخوابــی و بیخوابــی بــا ابتــا
بــه چاقــی ،افزایــش فشــارخون ،بیماریهــای قلبی-عروقــی و افســردگی همــراه اســت .بــا داشــتن شــیوهی زندگــی نامناســب و کاهــش حساســیت ســلولهای بــدن بــه انســولین ،فــرد دچــار وضعیــت مقاومــت بــه انســولین میشــود.

«کتاب مراقبت و درمان دیابت»

کتــاب مراقبــت و درمــان دیابــت نوشــتهٔ رودی دبلیــو بیلــوس بــه شــرح کامــل ایــن بیمــاری کــه یکــی از قدیمیتریــن بیماریهــای شــناخته شــده اســت ،پرداختــه و بــا راهکارهایــی ســاده بــه شــما میآمــوزد کــه چگونــه از وقــوع
آن پیشــگیری کنیــد.
در بخشی از این کتاب میخوانیم:
اگــر تازگــی متوجــه شــدهاید کــه بــه دیابــت مبتــا هســتید ،بدیــن معنــا نیســت کــه تبدیــل بــه آدمــی بیمــار و ناتــوان شــدهاید .میلیونهــا نفــر بــه دیابــت مبتــا هســتند و اکثرشــان زندگــی طبیعــی و پرتکاپــوی خــود را ســپری
میکننــد .برخــی از آنهــا بیــش از  ۵۰ســال اســت کــه بــا ایــن بیمــاری زندگــی میکننــد .بــا پیشــرفت در درمــان و افزایــش فهــم مــا از بیمــاری دیابــت ،مشــخص شــده اســت کــه بــرای بعضــی از افــراد دیابتــی هیــچ چیــز بهتــر از
امیــد بــه آینــده نیســت .هــدف از نــگارش کتــاب حاضــر کمــک بــه فــرد بیمــار اســت تــا بدانــد دیابــت چیســت و چگونــه میتــوان آن را کنتــرل کــرد .امــروزه پزشــکان افــراد دیابتــی را تشــویق میکننــد تــا مواظــب ســامتی خــود
باشــند ،بــه رژیــم غذایــی خــود توجــه دقیــق داشــته باشــند و آزمایشــات منظــم خــون و ادرار را انجــام دهنــد تــا پیشــرفت یــا بهبــود بیمــاری مــورد ارزیابــی قــرار گیــرد .دیابــت بیمــاری اســت کــه علــت آن کمبــود هورمــون انســولین
بــوده و بــا توجــه بــه اینکــه انســولین در پانکــراس (لوزالمعــده) ســاخته شــده و درون جریــان خــون آزاد میشــود ،اختــال در تولیــد انســولین باعــث افزایــش گلوکــز خــون (قنــد) میشــود کــه بــه ناچــار از طریــق ادرار پیاپــی دفــع
شــده و اساسـاً ،معنــای نــام ایــن بیمــاری نیــز همــان دفــع مقادیــر زیــاد قنــد در ادرار اســت .ایــن بیمــاری در بلنــد مــدت پیامدهایــی در بــدن داشــته کــه در صــورت کنتــرل نشــدن ،بــه درجــات خطرناکــی رســیده و بــر ســایر اندامهــا
تاثیــر میگــذارد .بــا ایــن وجــود ،افــراد بســیاری هســتند کــه بــا کمــک اطرافیــان در مقابلــه بــا ایــن بیمــاری موفــق عمــل نمــوده و زندگــی خــود را ادامــه میدهنــد.

«کتاب دیابت (آشنایی ،پیشگیری ،کنترل)»

در کتــاب دیابــت (آشــنایی ،پیشــگیری ،کنتــرل) ،تالیــف خشــایار فخریــان ،بــه زبــان ســاده شــرح داده شــده اســت کــه چــه طــور بــه کنتــرل بیمــاری دیابــت بپردازیــم و حتــی از بــروز دیابــت نــوع دو پیشــگیری کنیــم .ایــن بیمــاری ،در عیــن ایــن کــه بســیار
قابــل کنتــرل اســت ،امــا در صــورت بیتوجهــی میتوانــد عــوارض مخــرب و حتــی کشــندهای از خــود بــر جــای بگــذارد.
در بخشی از این کتاب میخوانیم:
بالفاصلــه بعــد از صــرف یــک غــذای پرکربوهیــدرات ،گلوکــزی کــه جــذب خــون میشــود موجــب ترشــح ســریع انســولین میشــود .انســولین نیــز بــه نوبــه خــود موجــب جــذب ،ذخیــره و اســتفاده ســریع از گلوکــز تقریب ـاً بــه وســیله کلیــه بافتهــای
بــدن ،امــا بــه ویــژه بــه وســیله عضــات ،بافــت چربــی و کبــد میشــود .در بیشــتر اوقــات روز ،بافــت عضالنــی بــرای تأمیــن انــرژی خــود بــه چربیهــا متکــی اســت نــه بــه گلوکــز .دلیــل اصلــی بــرای ایــن موضــوع آن اســت کــه غشــای طبیعــی و در حــال
اســتراحت عضلــه بــه اســتثنای هنگامــی کــه فیبــر عضالنــی بــه وســیله انســولین تحریــک میشــود ،نســبت بــه گلوکــز تقریبـاً نفوذناپذیــر اســت و در فاصلــه بیــن غذاهــا مقــدار انســولین ترشـح شــده کمتــر از آن اســت کــه موجــب پیشــبرد ورود مقادیــر
قابــل مالحظ ـهای از گلوکــز بــه داخــل ســلولهای عضالنــی شــود .امــا در دو حالــت اســت کــه عضــات واقع ـاً از مقادیــر زیــادی گلوکــز اســتفاده میکننــد؛ یکــی از ایــن حــاالت در جریــان ورزش یــا فعالیــت عضالنــی ســنگین اســت .ایــن نــوع مصــرف
گلوکــز نیــازی بــه مقــدار زیــادی انســولین نــدارد زیــرا فیبــر عضالنــی در حــال فعالیــت ،بــه دالیلــی کــه درک نشــده ،حتــی در غیــاب انســولین بــه گلوکــز بســیار نفوذپذیــر میشــود .حالــت دوم در مــورد اســتفاده عضلــه از مقادیــر زیــاد گلوکــز در طــی چنــد
ســاعت بعــد از صــرف غذاســت .در ایــن زمــان غلظــت گلوکــز خــون باالســت و لوزالمعــده مقادیــر زیــادی انســولین ترشــح میکنــد .ایــن انســولین اضافــی موجــب انتقــال ســریع گلوکــز بــه داخــل ســلولهای عضالنــی میشــود .ایــن امــر ســبب میشــود
کــه ســلول عضالنــی در جریــان ایــن مرحلــه زمانــی اســتفاده از کربوهیدراتهــا را بــر چربیهــا ترجیــح دهــد.

