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 5 تا ۶ میلیون بیمار دیابتی، حدود ۷ میلیون در معرض خطر
 حاال سال هاست که پزشکان هشدار می دهند سالمت جامعه درخطر است. 
سال هاست که بیماری های واگیر در ایران کنترل شده است و دیگر خطری ندارند 
ولی هم زمان این بیماری های غیر واگیر هستند که به شدت سالمت جامعه را تهدید 
می کند. فریدون عزیزی از پیشکسوتان جامعه پزشکی است که حاال بعد از سال ها 
تحقیق و بررسی درزمینه بیماری های مرتبط با غدد می گوید که دیابت آینده جامعه 
را تهدید می کند. او مهم ترین بیماری پیش روی جامعه را بیماری های غیر واگیر 
دیابت می داند که به شدت در حال شیوع اند، در حدی که بسیار هشداردهنده 
و خطرناک هستند. عزیزی می گوید بین 5 تا ۶ میلیون بیمار دیابتی داریم و در 
حدود ۷ میلیون کسانی که در معرض خطرند، یعنی نه دیابت دارند وِن سالمند 
و هرلحظه ممکن است وارد جامعه بیماران دیابتی شوند؛ یعنی کسانی که قند 
خونشان بین ۱۰۰ تا ۱۲5 در نوسان است. این ها کسانی هستند که ممکن است 
با یک استرس، شوک، استرس افشار جامعه، افزایش وزن مهر عامل تحریک کننده 
دیگری دیابتی می شوند. این راحتی با یک عفونت ساده دچار دیابت می شوند 
و به شدت در معرض خطرند که ما متأسفانه نه این ها را می بینیم ونِه حتی برنامه 
منسجمی برای بیماران قطعی داریم. اگرچه در حال حاضر به نسبت چند سال 

پیش خیلی مراقبت های ما بهتر شده ولی هنوز خیلی کارداریم.
 رئیس پژوهشکده غدد می گوید: ما درزمینهٔ آموزش های مراقبتی از دیابت خیلی 
ضعف داریم که باید به سرعت اصالح شود. چاقی و دیابت بیماری قرن هستند 
که در ایران به شدت در حال پیش روی هستند و متأسفانه نه در پیشگیری های 
اولیه و نه ثانویه و نه در مراقبت های بیمار هیچ بحث منسجم آموزشی نداریم 

و من متأسفانه هیچ برنامه منسجم در هیچ کدام از مراحل این بیماری نمی بینم.
عزیزی معتقد است: در بحث دیابت ما چند نوع آموزش نیاز داریم، مراقبت از 
بیمارهای دیابتی باید به شدت اصالح شود، ما چند نوع پیشگیری داریم، یک 
پیشگیری اولیه و ابتدایی داریم که نباید اجازه بدهیم ریز فاکتورها ی عامل 
بیماری به وجود بیاید و فعال شود و بیماری به وجود بیاید، پیشگیری ثانویه و 
ثانویه وقتی است که بیماری در مراحل اولیه تشخیص داده شود و بعد اجازه 
پیش روی به بیماری ندهیم. ما در هیچ کدام از این ۴ مرحله برنامه ای نداریم و 
کار عمده ای انجام نمی دهیم. در اولین مرحله که تغییر سبک زندگی است موفق 
نبودیم، ما به شدت احتیاج داریم این سبک زندگی کم تحرک، غذاهای ناسالم و 

فست فود و هوای آلوده را تغییر دهیم.

دکتر عزیزی اضافه کرد: بعد از گواتر و دیابت، بیماری های غیر واگیر مهم دیگری نیز در کشور ما وجود دارد که 3 بیماری مهم آن ها به غده تیروئید 
مربوط است که شامل گره های غده تیروئید، کم کاری تیروئید و پرکاری تیروئید است. وی گفت: گره های غده تیروئید در 95 درصد موارد خوش خیم 
است که با روش ها و ابزارهای مختلف مانند بی اکسید سوزنی، سونوگرافی، اسکن و تستهای تیروئید تشخیص داده می شوند، بیشتر افرادی که گواتر 
منتشر دارند، گواتر آن ها از نوع ساده است، معموالً همراه باکم کاری ای پرکاری تیروئید نیست و قابل کنترل هستند. عزیزی گفت: کم کاری و پرکاری 
تیروئید البته بیماری های مهمی هستند که قابل درمان هستند اما درمان آن ها نیازمند مراقبت مناسب است به خصوص در مورد پرکاری تیروئید که برای 

آن هم درمان دارویی، هم جراحی و هم درمان با ید رادیواکتیو وجود دارد. رئیس پژوهشکده غدد درون ریزو متابولیسم دانشگاه 
علوم پزشکی شهید بهشتی اضافه کرد: کم کاری تیروئید شایع تر از پرکاری آن است، به طوری که از هر هزار نفر یک یا ۲ نفر 
به پرکاری تیروئید مبتال می شوند اما شیوع کم کاری تیروئید بین یک تا ۲ درصد است و البته شیوع آن در افراد باالی ۶۰ سال 
به بیشتر از ۶ درصد می رسد. وی اضافه کرد: هورمون تیروئید گر چه در حالت طبیعی به میزان بسیار اندکی در حدود 8۰ 
تا ۱۰۰ میکروگرم در روز ترشح می شود اما همین میزان کم بعدازآنکه وارد خون می شود به تمام سلول های بدن می رسد و 

سوخت وساز تمام بدن را تنظیم می کند، اگر کم باشد متابولیسم بدن کاهش می یابد و فرد دچار خواب آلودگی و مشکالت 
قلبی می شود و اگر زن باردار باشد به سلول های مغزی جنین آسیب می رسد و رشد ذهنی و جسمی نوزاد را دچار 

مشکل می کند و ممکن است کودک با ضریب هوشی پایین و قدرت یادگیری کم رشد کند.  وی گفت: البته با 
اجرای طرح غربالگری تیروئید نوزادان در بدو تولد که از چند سال پیش در کشور شروع شده می توان با دادن 
قرص لووتیروکسین از عقب ماندگی ذهنی کودک پیشگیری می شود، این نیز طرح بسیار مهمی است که باید 

نقاط ضعف آن برطرف و کامل شود.
 دکتر عزیزی افزود: از طرف دیگر اگر تیروئید زیاد ترشح شود، سوخت وساز و متابولیسم سلولی افزایش 
می یابد و فرد الغر می شود، دچار لرزش دست می شود و ضربان قلب باال می رود، فعالیت سلول های مغزی 
نیز بیشتر از حد طبیعی می شود، بی خوابی و بی قراری نیز ازجمله عوارض این بیماری است. وی اضافه کرد: 
مسئله دیگر کوتاه قدی است که در اکثر موارد به علت تغذیه نامناسب و مسائل ژنتیکی است اما مواردی 
معدودی که ممکن است از هر ۴۰ هزارتا ۱۰۰ هزار نفر یک مورد باشد، به علت کمبود هورمون رشد است 
که درمان آن نیز ساده اما گران قیمت است و فرد باید از زمان تولد تا بلوغ هر شب یا یک شب نمایشان 

آمپول هورمون رشد تزریق کند

بیماری دیابتی خرج دارد و باید برای آن هزینه کرد و متأسفانه بیمه ها این هزینه ها را تقبل نمی کنند. یک نکته مهم دیگر اینکه بیماران دیابتی احتیاج به آموزش 
دارند، ما به یک گروه غیر از پزشک احتیاج داریم مثل پرستار ها که آموزش های تخصصی بینند برای آموزش دادن به بیماران دیابتی که ما اصاًل همچنین 
تعریفی در سیستم آموزشی مان نداریم. ما پرستار آموزش دهنده نداریم چون نه بیمه ها ونه دولت هزینه های آن را تقبل نمی کنند. ما فردی نداریم که اگر پای 
یک بیمار دیابتی مریض شد به او مشاوره بدهد و مراقبت کند تا عود نکند. چون واقعًا پزشک فرصت این کار را ندارد و در همه جای دنیا این بحث راهنمایی 
و مشاوره یک سیستم آموزشی مستقل دارد و ما نداریم. اگر هزینه های درمانی ما کم است که به نسبت کشورهای پیشرفته واقعًا کم است ولی همین بودجه 
محدود سالمت را هم درست تقسیم نمی کنیم. یک بخش زیادی از این بودجه صرف تأمین داروهای گران قیمت بیماری های صعب العالجی می شود که 
نمی خواهم اسم ببرم ولی امید به زندگی شان کم است و دشواری های خاص خودش را دارد، درحالی که برای این بیماران دیابتی که علیل نیستند و به نوعی 
نیروی کار جامعه محسوب می شوند هزینه ای تعلق نمی گیرد و ما به آن ها نمی رسیم و عدالت در درمان و ارائه خدمات که می گوییم در واقعیت انجام نمی شود. 
فریدون عزیزی در پاسخ به این سؤال که در این چند سال باوجود برنامه های جدید وزارت بهداشت تغییری به وجود نیامده است، گفت: من تغییری نمی بینم. 
این نظام سالمت فقط به ده درصد از بیمارانی که بستری می شود تعلق می گیرد. خدمات پیشگیرانه خیلی مهم تر است حتی در مورد بیماران دیابتی که نیاز 

به آزمایش های مداوم دارند فقط 3۰ درصد را بیمه ها تقبل می کنند و بقیه را بیمار باید هزینه کند و خیلی از بیماران نمی توانند این هزینه را پرداخت کنند.

 چاقی و افزایش دیابت رابطه مستقیم با یکدیگر و ۷۶ درصد افراد دیابتی 
از اضافه وزن رنج می برند...

مطالعاتی که در سال های ۲۰۰5 تا ۲۰۱۱ انجام شد، نشان داد که افراد چاق دچار بیماری 
دیابت در بزرگ سالی می شوند. شیوع چاقی بین سنین 5 تا ۱5 سال اتفاق می افتد و مشکل 
چاقی در خردساالن و نوجوانان دارای مراحلی است، در مراحل ابتدایی فرد ازنظر ظاهر چاق 
تشخیص داده شده و در مراحل بعدی افراد دچار دیابت و کبد چرب می شوند. رژیم های 
غذایی پرچرب و پرانرژی، رفتارهای غیر فعاالنه، کم خوابی، کاهش فعالیت های فیزیکی، 
شهرنشینی، عوامل اجتماعی و فرهنگی، برنامه ها و عادات غذایی نامناسب ازجمله عواملی 
است که موجب چاقی افراد می شود. پیشگیری از چاقی باید از زمان جنینی و اوایل زندگی 
انجام شود و هرچقدر سن باالتر رود تغییرات سخت تر و مشکالت و عوارض آن نیز بیشتر 
می شود. وی ادامه داد: دیابت یک بیماری است که هم عامل ژنتیک و هم عوامل محیطی مانند 
تغذیه نامناسب، چاقی و کم تحرکی در بروز آن نقش دارند، درواقع اگر بتوانیم عوامل محیطی 
را کنترل کنیم می توانیم حدود دوسوم موارد این بیماری را کاهش دهیم اما حدود یک سوم 
افرادی که ژن این بیماری رادارند درهرصورت به این بیماری دچار می شوند، بنابراین همه 
تالش ما برای پیشگیری از این بیماری آموزش مردم برای تحرک بیشتر و مصرف غذای سالم 
است. عزیزی افزود: ازنظر ژنتیک هم اکنون تحقیقات زیادی برای پیدا کردن ژن این بیماری و 
درمان آن در حال انجام است اما چون این بیماری یک بیماری تک ژنی نیست و به قولی پلی 
ژنتیک است، دستیابی به چنین درمانی فعاًل امکان پذیر نشده و بسیار پیچیده به نظر می رسد. 
دکتر عزیزی گفت: با کشف انسولین توسط محققان کانادایی در سال ۱9۲۴ مرگ ومیر دیابت 
به میزان قابل توجهی کاهش یافته است، به خصوص اینکه محصوالت داروئی حاوی انسولین 
به مرور خالص تر و باکیفیت تر شده است. افراد مبتالبه دیابت نوع یک که از کودکی تحت درمان 
با انسولین هستند، فقط ۱۰ تا ۱5 درصد دیابتی ها را تشکیل می دهند اما دیابت نوع ۲ بسیار 
شایع تر است چون با عوامل محیطی مثل چاقی نیز مرتبط است و در اغلب موارد دیر تشخیص 
داده می شود، با عوارض و میزان مرگ ومیر بیشتری همراه است. مهم ترین عوارض این بیماری 
نیز سکته های قلبی و مغزی، نارسایی کلیه، نابینایی و قطع عضو است. استاد دانشگاه علوم 
پزشکی شهید بهشتی اضافه کرد: درمانهای جدیدی نیز برای درمان دیابت از طریق سلول های 
بنیادی در حال بررسی است که یک نمونه آن پیوند سلول های انسولین ساز بتای پانکراس 
است که به رغم هیاهوی زیاد آن هنوز به نتیجه مطلوب نرسیده 
است. فریدون عزیزی که رئیس هشتمین کنگره بین المللی 
غدد ایران و دومین کنگره آندوکرینولوژی دیابت عرب 
و ایران بود، ادامه داد: البته استفاده از سلول های بنیادی یا 
سلول های بتای انسولین ساز ممکن است، یک تا 3 سال 
فرد را از تزریق انسولین راحت کند اما به مرور اثربخشی 
آن کم می شود و هنوز نمی توان آن را به عنوان یک درمان 

دائمی معرفی کرد.

 به عقیده عزیزی حاد ترین بیماری که ایرانی ها را تهدید می کند بیماری های غیر واگیر است که خطر جدی 
سالمت جامعه هستند. او می گوید: بیماری های قلبی عروقی، دیابت، سرطان ها و بیماری های تنفسی هستند 
و به عقیده من تغییر و اصالح سبک زندگی تنها راه نجات ماست تا زمانی که ما این سبک زندگی راداریم 
در معرض خطریم. فریدون عزیزی افق امیدوارکننده ای برای آینده سالمت نمی بیند و می گوید: ما داریم باسیل 
پیش می رویم و در عمل افق امیدوارکننده ای نمی بینم که امیدوارم به زودی یک تغییر اساسی در نگرش ما به 
وجود بیاید. چاقی و دیابت به شدت ما را تهدید می کند وواقعا بیماری قرن محسوب می شوند. هم اکنون ۲۴ 
میلیون نفر در کشور دچار چاقی هستندودر استان هایی مانند تهران، هرمزگان، سواحل دریای خزر و آذربایجان 
غربی و شرقی خطر ابتال به چاقی بیشتر احساس می شود. برای درمان چاقی باید از همان اوایل کودکی اقدام 

کرد زیرا با افزایش وزن به مراتب مرگ ومیر، سکته، صرع و مشکالت گوارشی در افراد چاق بیشتر می شود.


