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سمینار »جلوه هایی از زندگی با دیابت« اواخر بهمن ماه در مرکز 
همایش های بین  المللی امام خمینی)ره( برای آموزش بهتر و بیشتر 
به بیماران دیابتی در حوزه های مختلف پزشکی برگزار شد. رئیس 
نزدیک شدن  را  این سمینار  برگزاری  از  دیابت، هدف  انجمن 
بیماران به متخصصان مختلف عنوان کرد؛ به گونه ای که بیماران بتوانند به راحتی با 
متخصصان ارتباط برقرار کنند و پرسش هایشان را از آنها بپرسند. متاسفانه در کشور 
ما بسیاری از افراد برای سالمت خود قدمی برنمی دارند و اغلب زمانی به سالمت 
خود توجه می کنند که دیگر دیر شده و نمی توان کار موثر و قابل مالحظه ای برای 
آنها انجام داد، بنابراین شرکت همه افراد جامعه در کالس های آموزشی مراقبت از 
سالمت و پیشگیری از بیماری ها می تواند سودمند باشد و در اولویت  کارهایشان 
قرار بگیرد. از آنجا که اساس درمان بسیاری از بیماری ها از جمله بیماری دیابت 
نیز بر آموزش و آگاهی مطلوب است، اطالع رسانی و آگاهی بخشی در خصوص 
آموزش بیمار در این حوزه ها می تواند بسیار سودمند باشد. با »گزارش سالمت« 

این هفته که به »دیابت« اختصاص دارد، همراه شوید.

گزارش »سالمت« از سمینار »جلوه هایی از زندگی 
با دیابت«

دوستی با 
متفورمین و 
انسولین

  مریم 
منصوری

نتایج مطالعات اخیر نشان می دهند شیوع دیابت در دنیا 
با سرعت باالیی رو به افزایش است به  طوری که تا 15 
سال آینده بیش از 600 میلیون نفر در جهان به دیابت 
هم  دیابت  باالی  شیوع  اصلی  علت  خواهندشد.  مبتال 
تغییر شیوه زندگی ما نسبت به گذشته است، به طوری که 
حتی شیوه زندگی امسالمان با سال پیش متفاوت است. 
قطعا عوامل محیطی مهمی وجود دارند که می توانند در 
افراد مستعد، دیابت ایجاد کنند. مهم ترین این عوامل هم 
تغذیه نادرست، افزایش میزان شهرنشینی، کاهش فعالیت 
و تحرک بدنی، استرس، اضطراب و... است بنابراین با 
تصحیح شیوه زندگی و دوری از عواملی که ذکر شد، 
می توان تا حد قابل توجهی از ابتال به دیابت پیشگیری کرد. 
نکته مهم این است که برای پیشگیری از دیابت یا بسیاری 
از بیماری ها باید از بدوتولد یا حتی پیش از آن شروع کرد. 
به این معنا که مادران باید در دوران بارداری از ابتالی 
فرزندشان به دیابت در آینده پیشگیری کنند و با تغذیه 
بارداری  به دیابت  ابتال  از  درست و وزن گیری مناسب 
بپرهیزند یا اگر مادری قبل از بارداری دیابت دارد زیرنظر 
بارداری مصرف  دوران  در  را  داروهایش  غدد،  پزشک 
بگیرد.  مناسبی  رژیم  تغذیه  کارشناس  نظر  زیر  و  کند 
نتایج مطالعات نشان داده خانم هایی که در دوران بارداری 
قندخونشان را کنترل نکرده و دچار اختالل در متابولیسم 
گلوکز یا قند شده اند، صاحب فرزندانی می شوند که در 
به چاقی، پرفشاری خون، دیابت  بیشتر  دوران نوجوانی 

و... مبتال می شوند. 
آمارها نشان می دهند طی سال های آینده شاهد افزایش 
واقع، هرچه  بود. در  دیابتی های سالمند خواهیم  تعداد 
سلول ها  و  ناکارآمدتر  بدن  اعضای  می رود،  باالتر  سن 
کم کارتر می شوند. از این رو، احتمال ابتال به دیابت در 
سنین سالمندی افزایش پیدا می کند و 3 برابر بیشتر از 
سنین جوانی می شود، به گونه ای که از هر 2 فرد باالی 
70 سال 1 نفر به دیابت مبتالست. طبیعی است اگر فردی 
قبل از رسیدن به سنین سالمندی شیوه زندگی درست را 
انتخاب کرده باشد، در دوران سالمندی کمتر به دیابت مبتال 
خواهدشد. متاسفانه در فرهنگ ما با افزایش سن، اندازه 
بشقاب ها هم بزرگ تر می شود. در صورتی که هرچه سن 
باالتر می رود، بشقاب ها باید کوچک تر شوند و افراد غذای 
کمتر و سالم تری در طول روز دریافت کنند، به گونه ای که 
میزان کالری دریافتی از کالری موردنیازشان بیشتر نشود. 

بسیاریازدیابتیهاازبیماریخودبیخبرند
از  بسیار کمتر  داریم  دیابتی  بیماران  از  ما  که  آمارهایی 
آمارهای واقعی آن است زیرا بسیاری از افراد به دیابت 
مبتال هستند اما از آن خبر ندارند. به همین دلیل بررسی ها 
و چکاپ های ساالنه از اهمیت ویژه ای برخوردار است. 
 45 از  دیابت  به  ابتال  غربالگری  کشورها  از  برخی  در 
سالگی به بعد آغاز می شود اما در کشور ما بهتر است این  
کار از 30سالگی شروع شود. البته افرادی که در معرض 
خطر قرار دارند و مثال یکی از والدین یا اعضای درجه1 
خانواده شان به دیابت مبتالست، افرادی که اضافه وزن 
دارند یا چاق هستند، فعالیت و تحرک بدنی ندارند، از 
استرس و اضطراب مداوم رنج می برند، داروهایی استفاده 
می کنند که باعث افزایش قندخون می شود، سیگار می کشند، 
خواب خوبی ندارند و... باید زودتر از 30 سالگی برای 
بررسی  های دوره ای و اندازه گیری میزان قندخونشان اقدام 
کنند. افرادی که پس از انجام آزمایش خون و اندازه گیری 
میزان قند مشکلی نداشته باشند می توانند 3 سال دیگر 
آزمایششان را تکرار کنند اما کسانی که در معرض خطر 

قرار دارند باید سالی یک بار این آزمایش را انجام بدهند.

از هر 2سالمند باالی 70سال، 
یکی دیابت دارد

رایج ترین عوارض روماتیسمی دیابت چیست؟ پزشکان در درمان سالمندان دیابتی آسان گیرتر 
شده اند

دیابت  درمان  در  جدیدی  نگاه  اخیر  سال های  در 
ایجاد شده و سختگیری های گذشته در مورد درمان 
و  تعاریف  است. طبق  یافته  دیابتی کاهش  بیماران 
گذشته  سال های  در  بین المللی  دستورالعمل های 
ناشتای  باید قندخونشان را خیلی خوب کنترل می کردند، به گونه ای که قندخون  بیماران دیابتی 
همه بیماران در همه سنین باید زیر 120 میلی گرم در دسی لیتر، قند 2 ساعت پس از غذایشان زیر 
160 میلی گرم در دسی لیتر و هموگلوبین A1C یا قند 3 ماهه شان زیر 7 می شد، اما مطالعات جدید 
نشان داد وقتی قندخون در سالمندان بیش از حد پایین می آید و حتی به مقادیر توصیه شده می رسد، 
بیمار را دچار مشکل و گاهی تشنج می کند. در نتیجه دستورالعمل های جدیدی در سال 2015 
میالدی ابالغ شد که الزم نیست میزان قندخون در برخی از افراد به خصوص سالمندان باالی 75سال 
و کسانی که به هر دلیلی دچار عوارض دیابت مانند نارسایی کلیه، سکته مغزی و قلبی، کم کاری 
کبد و کلیه و... شده اند خیلی پایین بیاید زیرا افت قندخون در این افراد بسیار خطرناک خواهدبود. 
میزان قندی که در گذشته برای بیماران در نظر گرفته می شد مخصوص بیماران جوان یا میانسال 
است که می خواهند سال های سال زندگی کنند و دچار عوارض دیابت نشوند. با توجه به اینکه در 
سنین باال عروق سفت و سخت می شوند، عالئم هشداردهنده افت قندخون مانند تپش قلب، عرق 
سرد، دل آشوب شدن و... خود را به خوبی نشان نمی دهند و ضعیف هستند. در نتیجه ممکن است 
فرد سالمند متوجه کاهش قندخون خود نشود و اقدامی برای باالرفتن آن انجام ندهد و در نهایت 
دچار عارضه شود. به همین دلیل ما از افت قند در سنین باال می ترسیم و محدوده میزان قندخون 
سالمندان را بازتر گذاشته ایم. بنابردستورالعمل های جدید، اگر قند ناشتای سالمند باالی 75 سالی 
حدود 130 تا 140 میلی گرم در دسی لیتر، قند 2 ساعت پس از غذایش زیر 200-180 میلی گرم 
در دسی لیتر و هموگلوبین A1C او زیر 7/5 باشد برای ما قابل قبول است و الزم نیست میزان قند 
در سنین خیلی باال مانند یک جوان 20 ساله باشد. البته این میزان به این معنا نیست که سالمندان 
نسبت به مصرف قند بی توجه شوند و میزان قندخونشان بیش از حد باال برود. به عبارت دیگر، 
اهداف کنترل قند در سنین مختلف کمی تغییر کرده بنابراین بیماران باید طبق راهنمایی و تجویز 

پزشکان پیش بروند و خودسرانه عمل نکنند تا دچار عوارض ناشی از افزایش قندخون نشوند.

متفورمینمهمتریندارویخوراکیدرماندیابتاست
در تازه ترین دستورالعمل درمان بیماران دیابتی که تقریبا 1 ماه پیش صادر شده بر رژیم غذایی 
درست و اصولی تاکید فراوان شده؛ یعنی بیماران مبتال به دیابت نزد هر پزشکی که می روند باید 
در مورد مسائل تغذیه ای آموزش ببینند زیرا مطالعات علمی مربوط به تغذیه یا سایر مسائل پزشکی 
مرتب در حال تغییر هستند. ممکن است تحقیقات جدید مصرف ماده ای که سال ها گفته می شد 
برای بیماران مضر نیست را مضر نشان بدهد و... بنابراین کالس های آموزشی برای بیماران مبتال به 
دیابت در همه زمینه ها از جمله تغذیه و دارودرمانی باید دائم تکرار شود تا اطالعات جدید حاصل 
از تحقیقات و مطالعات در اختیار بیماران قرار بگیرد. مثال سال ها پیش گفته می شد متفورمین داروی 
پرعارضه ای است و بیماران دیابتی نباید از آن استفاده کنند، اما چند سال بعد مطالعات نشان داد 
متفورمین عوارضی ندارد و دیابتی هایی که از متفورمین استفاده می کنند، دچار عوارض کلیوی 
و قلبی نمی شوند و شیوع سرطان هایی که در دیابتی ها شایع تر است، در آنها کاهش می یابد. 
امروزه متفورمین در درمان دیابت جایگاه اول را دارد و تا آخر درمان نیز ادامه پیدا می کند. 
بیماران باید بدانند که متفورمین کلیه ها را دچار مشکل نمی کند و تنها عارضه بسیار نادر آن ایجاد 
اسیدوز الکتیک است که بسیار کم دیده می شود. به همین دلیل هر کسی که به هر دلیلی کلیه هایش 
کم کار می شود باید با نظر پزشک میزان مصرف متفورمینش را کم کند تا عارضه اسیدوز الکتیک در 
او پیش نیاید. بنابراین از مصرف قرص متفورمین نترسید زیرا این دارو جایگاه ویژه ای در درمان 

دیابت دارد و هرگز نباید قطع شود. 

ازتزریقانسولیننترسید
انسولین ماده ای است که در بدن همه انسان ها به طور طبیعی ترشح می شود. سیستم ایمنی بدن 
کودکان مبتال به دیابت نوع1 بنا به دالیلی تحریک و سلول های انسولین سازشان تخریب شده است. 
در نتیجه این کودکان مجبورند انسولین تزریق کنند. بسیاری از افراد مبتال به دیابت نوع 2 هم 
به دالیلی دچار کاهش ترشح انسولین در بدن می شوند و ناچارند آن را تزریق کنند. خوشبختانه 
انسولین هایی که از سال 2000 میالدی وارد بازار شده اند تاکنون عوارضی نشان نداده اند و تزریقشان 
بسیار راحت تر است و به یخ و یخچال هم نیازی ندارند. تنها اشکال این نوع انسولین ها آن است 
که تعداد تزریق هایشان بیشتر است. اخیرا انسولین هایی هم به شکل قلم وارد بازار شده و بیماران 
می توانند به راحتی با نظر پزشک معالجشان از آن استفاده کنند. بسیاری از بیماران از تزریق انسولین 
می ترسند، در حالی که این ترس و مقابله با تزریق آن به بیماران آسیب خواهد رساند. مطالعات 
بین المللی نشان داده اند هرچه در درمان دیابت نوع2 زودتر انسولین را شروع کنید، به عوارض 
کمتری مبتال خواهیدشد و دیرتر به بیماری تبدیل می شوید که باید روزی چندبار انسولین 
تزریق کند. پس اگر پزشک استفاده از انسولین را برایتان تجویز کرد، آن را قبول کنید و از آن 
سرباز نزنید. قطعا تزریق انسولین بسیار بهتر از مصرف قرص های فراوان در طول روز خواهدبود 

زیرا این قرص ها خودشان عوارض دارند و بیمار را گرفتار خواهند کرد.

و  عضالنی  مفصلی،  بیماری های  برخی 
استخوانی بین بیماران دیابتی شیوع بیشتری 
دارند. درواقع، زمانی که قندخون طوالنی مدت 
باال می ماند، کالژن هایی که در بافت ها وجود 
دارند و تشکیل دهنده مفاصل، غضروف ها و تاندون ها هستند از حالت طبیعی خود خارج 
شده و سفت می شوند. در نتیجه ابتال به برخی بیماری های روماتیسمی در بیماران مبتال به 
دیابت شیوع بیشتری دارد. اگر بیماران دیابتی این بیماری ها را بشناسند، می توانند به موقع 

عمل کرده و آنها را درمان کنند تا باعث ایجاد محدودیت در آنها نشود.
و  با درد  است که  یا درگیری مفصل شانه  این عوارض، کپسولیت مفصلی  از  یکی 
محدودیت حرکت همراه است. در حالت طبیعی همه افراد باید بتوانند دست هایشان 
را به طور کامل باال آورند و پشت  سر ببرند اما افرادی که به کپسولیت مفصلی مبتال 
می شوند نمی توانند این  کار را انجام بدهند و در عین حال در مفصل شانه  درد دارند. 
اولین پرسشی که از مراجعان با این عالمت مطرح می شود این است که آیا به دیابت 
مبتال هستند یا نه. در واقع، درصد زیادی از علل کپسولیت مفصلی به دیابت مربوط است 
و بیماران دیابتی 3 تا 5 برابر بیشتر از افراد سالم به آن مبتال می شوند. هرچند علت های 
دیگری هم می تواند این مشکل را ایجاد کند. مثال بیماری های التهابی مفصل یا ضربه به 
مفصل می توانند در ایجاد کپسولیت نقش داشته باشند. این بیماری 3 مرحله دارد که شامل 
درد، محدودیت و مرحله بهبود است. درمان این بیماری استفاده از داروهای ضدالتهاب شامل 
مسکن ها و کورتون ها، فیزیوتراپی و تزریق مفصلی است. البته با توجه به اینکه کورتون ها 
میزان قندخون را افزایش می دهند افراد دیابتی نباید از داروهای کورتونی استفاده کنند. از 
سوی دیگر، طول مدت درمان محدود است و این گونه نیست که بیماران هر گاه درد داشته 
باشند یا در طوالنی مدت بخواهند از این داروها استفاده کنند زیرا عوارض داروها روی 
دستگاه گوارش، کبد و کلیه زیاد است و نباید آنها را نادیده گرفت، به خصوص اینکه کلیه 
برخی از بیماران دیابتی ممکن است در معرض آسیب باشد و نباید بی رویه و طوالنی مدت 
دارو استفاده کنند. خوشبختانه کپسولیت مفصلی درمان شونده است و بیماران معموال طی 
1 تا 3 سال بهبود نسبی پیدا می کنند. بیماری شایع دیگر نشانگان تونل کارپال است. از مچ 
 دست عصبی به سمت انگشتان می رود تا بتواند آنها را حرکت بدهد. گاهی این عصب به 
دالیلی تحت فشار قرار می گیرد و عالئمی مانند گزگز و مورمور در دست را برای بیمار 
ایجاد می کند. این عالئم زمانی که بیمار دستانش را باال نگه می دارد مثال رانندگی می کند، 
روزنامه می خواند، با تلفن صحبت می کند، هنگام خواب که دستانش را زیر سر می گذارد 
یا مچ  دستش بسیار خم می شود و... بیشتر خودش را نشان می دهد و به اصطالح، دست 
خواب می رود، به گونه ای که بیمار مجبور است دستش را حرکت بدهد تا عالئمش برطرف 
شود. این بیماری مخصوص دیابتی ها نیست و در بسیاری از افراد دیگر هم مشاهده می شود 
اما شیوع آن در بیماران دیابتی کمی بیشتر است. افرادی که به نشانگان تونل کارپال مبتال 
انگشت  در  مورمور  و  گزگز  دچار  مچشان  داخلی  قسمت  به  زدن  هنگام ضربه  هستند، 
شست، انگشت نشانه و انگشت وسطی می شوند. این کار یکی از راه های تشخیص نشانگان 
تونل  کارپاالل است. بیمارانی که این عالئم را تجربه می کنند باید هرچه سریع تر برای درمان 
به پزشک متخصص ارتوپدی یا روماتولوژی مراجعه کنند. تاخیر در درمان ممکن است باعث 
آتروفی یا از بین رفتن عضله ای که در قسمت پایین انگشت شست قرار گرفته، بشود. اگر 
این عضله از بین برود دیگر نمی توان به خوبی از دست کار کشید یا وسیله ای را بلند کرد. 
درمان نشانگان تونل کارپال ابتدا استفاده از مچ بندهای حاوی آتل است که اجازه نمی دهد 
مچ  دست خم شود. با توجه به اینکه دردها عمدتا شب ها بیشتر می شوند، بستن مچ بند که 
آتل دارد شب ها ضرورت بیشتری دارد. استفاده از داروهای ضدالتهاب نیز در کاهش التهاب 
مچ  دست موثر است. اگر با این اقدامات درمانی درد برطرف نشود و بیماری به شدت در 

حال پیشرفت باشد می توان با یک جراحی ساده عصب را آزاد و بیماری را درمان کرد.
سومین بیماری روماتیسمی شایع بین دیابتی ها سفت و خمیده شدن انگشتان دست است، 
به هم  کامال  انگشتان  را روی هم می گذارد،  انگشتان 2 دستش  بیمار  وقتی  به طوری که 
نمی چسبند و بینشان فاصله وجود دارد. علت این مساله ضخیم شدن پوست روی دست 
است که اجازه نمی دهد انگشتان به راحتی صاف شوند و حالتی خمیده پیدا می کنند. بهترین 
درمان این بیماری کنترل قند، مصرف داروهای ضدالتهاب و انجام ورزش هایی است که 

پزشک آنها را آموزش می دهد.
بیماری شایع دیگر »انگشت ماشه ای« نام دارد. یعنی وقتی انگشتان دست را جمع کرده و 
سپس باز می کنید، یکی از انگشتان گیر می کند و باز نمی شود. در نوع خفیف این بیماری 
انگشت گیر کرده به تدریج باز می شود و درد دارد اما در نوع شدید باید انگشت را با کمک 
دست دیگر باز کرد. علت این مساله ایجاد ندولی روی تاندون انگشت است که اجازه 
نمی دهد تاندون به راحتی عمل  کند. این بیماری هم مختص بیماران مبتال به دیابت نیست 
اما 20 تا 30 درصد بیماران دیابتی به آن مبتال می شوند. خوشبختانه این بیماری هم با کنترل 
قند خون بهتر می شود. برای درمان معموال از تزریق کورتون در محل کمک می گیرند. چنانچه 

با 3 تزریق مشکل بیمار حل نشود با یک جراحی ساده می توان بیماری را درمان کرد.

 دکتر سعید کلباسی
فوق تخصص غدد 

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم 
پزشکی شهید بهشتی

 دکتر عبدالرحمان رستمیان
فوق تخصص روماتولوژی  

عضو هیئت علمی دانشگاه 
علوم پزشکی تهران

 دکتر اسدا... رجب
رئیس انجمن 
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