
دیابـت یـک بیمـاری مرتبـط بـا افزایـش 
وزن و چاقـی اسـت. انـواع دیابـت شـامل 
دیابـت نـوع یـک،  دو و دیابـت حاملگـی و 
دیابـت همـراه بـا بیماری هـای دیگر اسـت.
بـه گـزارش سـپید، دیابـت یـک بیمـاری 
مرتبط با افزایش وزن و چاقی است. انواع 
دیابت شـامل دیابت نوع یک،  دیابت نوع 
دو، دیابـت حاملگـی و دیابـت همـراه بـا 
بیماری های دیگر اسـت که در ادامه نحوه 

بـروز و عالئـم آن هـا را بررسـی می کنیـم:
دیابـت نـوع ۱: فـرد زمانـی مبتـال به این نوع 
دیابـت می شـود کـه سـلول های لوزالمعـده 
دیگـر هیـچ انسـولینی ترشـح نکننـد. اکثـر 
مبتالیـان بـه دیابـت نـوع ۱ را کـودکان و 
نوجوانـان و افـراد زیـر ۳۰ سـال تشـکیل 
می دهنـد. تاکنـون علـت دقیـق بـروز ایـن 
نوع دیابت مشـخص نشـده، اما متخصصان 
معتقدنـد کـه عوامـل زیـر می توانـد بـه بروز 

دیابـت نـوع ۱ منجـر شـود:
- داشـتن زمینه ابتال به دیابت

- ویروس هایـی کـه می تواننـد بـه پانکراس 
برسانند. صدمه 

- وجـود اختـالل در سیسـتم دفاعـی بـدن 
کـه سـبب از بیـن رفتـن سـلول های تولیـد 

کننـده انسـولین در لوزالمعـده می شـود.
عالئـم دیابـت نـوع ۱ عبارتنـد از تشـنگی 
و  شـدید  گرسـنگی  خسـتگی،  فـراوان، 
تکـرر ادرار و همچنیـن کاهـش وزن بـدن 

بی حوصلگـی. و 
هسـتید،  مبتـال   ۱ نـوع  دیابـت  بـه  اگـر 
درمـان شـما بـه صـورت تزریـق انسـولین، 
برنامـه غذایـی صحیـح،  از  برخـورداری 
فعالیـت و ورزش و عـالوه بـر تمامـی ایـن 
مـوارد،  کنتـرل روزانـه متابولیسـم یعنـی 
اندازه گیـری قنـد خـون و قنـد ادرار توسـط 
نوارهـای موجـود در بـازار خواهـد بـود.

دیابـت نـوع ۲: ایـن نـوع دیابـت، مهم تریـن 
نـوع دیابـت بـوده و بـه دیابـت بزرگسـالی 
معروف اسـت. حدود ۹۰ درصد دیابتی ها 
دچـار ایـن نـوع دیابـت هسـتند. در بـدن 
ایـن افـراد، ابتـدا انسـولین بـه انـدازه کافـی 
ترشـح می شـود، امـا بنـا بـه عللـی، مؤثـر 
نیسـت. اصوالً اختالل در پاسـخ هورمونی 
و مقاومـت بـه انسـولین عامـل اصلـی ایجاد 
هایپرگلیسـمی یا افزایش قند خون اسـت.

معمـوالً افـرادی کـه نـام بـرده می شـود، 
ممکن اسـت به دیابت نوع ۲ مبتال شـوند؛ 
افراد باالی ۳۰ سـال، افرادی که اسـتعداد 
چاقی دارند، افرادی که در خانواده درجه 
اول آنان فرد دیابتی وجود دارد یا استعداد 
ابتـال بـه دیابـت دارنـد، برخـی خانم هـای 
بـاردار، افـرادی کـه دارای فشـار خـون بـاال 
هسـتند،  افـرادی کـه از میـزان بـاالی چربـی 

خـون برخوردارند.
در بسـیاری از افـراد، عالئـم دیابـت نـوع 
۲ چنـدان مشـهود نیسـت یـا اینکـه بـروز و 
پیشـروی آن بسـیار بطئی و کند اسـت و به 
همین دلیل تشـخیص این نوع دیابت غالبا 
دیـر هنـگام صـورت می گیـرد و متاسـفانه 

اغلـب ایـن دیابتی هـا زمانـی بـه پزشـک 
مراجعه می کنند که دچار یکی از عوارض 

دیابت شـده اند.
مهم تریـن عالئـم دیابـت نـوع ۲ عبارتنـد 
از؛ تشـنگی فـراوان، تکـرر ادرار، عصبـی 
و بی حوصلـه بـودن، اختـالل در بینایـی، 
بی حسـی یا مورمور شـدن انگشـتان، ایجاد 

زخـم و دیـر بهبـود یافتـن زخم هـا.
دیابـت نـوع ۲ اکثـرا در ارتبـاط بـا درمـان 
یـک بیمـاری دیگـر یـا هنـگام یـک آزمایش 
تصادفـی تشـخیص داده می شـود. اگـر بـه 
دیابـت نـوع ۲ مبتـال هسـتید، بدانیـد کـه 
پایه اساسی درمان، غیر از آموزش، برنامه 
غذایی صحیح و فعالیت جسمی )ورزش( 
اسـت. در بعضـی مـوارد، داروی خوراکـی 
یـا تزریـق انسـولین نیـز بخشـی از درمـان 
اسـت. در هـر حـال درمـان دیابـت نـوع 
۲، همـراه بـا کاهـش وزن، رعایـت تغذیـه 

صحیح و ورزش اسـت.
دیابـت حاملگـی: حـدود ۳ تـا ۵ درصـد 
خانم هـای بـاردار، بـه خصـوص در اواخـر 
دوران حاملگی، به دیابت مبتال می شـوند. 
خانم هـای بـارداری کـه اسـتعداد ابتـال بـه 
دیابـت در آنهـا وجـود دارد، دارای عوامـل 
احتمـال  کـه  هسـتند  بسـیاری  خطـرزای 
شـایع تر  آنهـا  در  را  حاملگـی  دیابـت 
می کنـد. اگـر چـه بعـد از زایمـان و بـه 
دنیـا آمـدن نـوزاد، دیابـت از بیـن مـی رود 
اما ممکن است در بارداری بعدی، مجددا 

شـود. ظاهر 
کـه طـی  ۵۰ درصـد خانم هایـی  حـدود 

دوران حاملگـی دچـار دیابـت می شـوند، 
ممکـن اسـت بـه طـور دائمـی بـه دیابـت 
مبتـال شـوند. در ایـن صـورت حتمـا بایـد 
تحـت نظـر پزشـک متخصـص، بـرای خود 
را  برنامه هـای صحیحـی  فرزندان شـان  و 
آمـوزش ببیننـد. بـه رغـم ایـن کـه دیابـت 
عارضـه ای اسـت کـه کامـال رفـع نمی شـود 
و تـا آخـر عمـر همـراه دیابتی هـا خواهـد 
بـود،  امـا می تـوان بـا همـکاری پزشـک و 
فـرد مبتـال بـه دیابـت، آن را بـه گونـه ای 
درمـان کـرد کـه امـری بسـیار معمولـی بـه 
نظـر آیـد و فـرد دیابتـی، تصویـر از یـک 

بیمـاری در ذهـن خـود نداشـته باشـد.
دیابـت همـراه بـا بیماری هـای دیگـر: در 
برخـی افـراد مبتـال بـه بعضـی از بیماری هـا 
ماننـد تاالسـمی، بیماری هـای لوزالمعـده، 
بیماری هـای غـدد درون ریـز و ... دیابـت 

نیـز بـروز می کنـد.
و  ژنتیکـی  جنبـه  دیابـت  کـه  هرچنـد 
خانوادگـی نیـز دارد. بـرای پیشـگیری از 
دیابـت بـه طـور منظـم تحـرک و فعالیـت 
را  آشـامیدنی  آب  باشـید،  داشـته  بدنـی 
ویـژه  بـه  نوشـیدنی ها  دیگـر  جایگزیـن 
نوشـیدنی های قنـددار کنیـد، اگـر اضافـه 
وزن داریـد یـا چـاق هسـتید، بـا کمـک 
مشـاوره تغذیـه وزن تـان را کاهـش دهیـد، 
فیبـر  دارای  غذاهـای  از  کنیـد  سـعی 
ماننـد سـبزیجات، میوه جـات و حبوبـات 
اسـتفاده کنیـد. تـا حـد ممکـن از اضطـراب 
و فشـارهای روحـی و اسـترس بپرهیزیـد، 
کالبـاس،  و  سوسـیس  فسـت فودها  دور 

تـا حـد  را  آمـاده  و  کنسـروی  غذاهـای 
ممکـن خـط بکشـید. بـه انـدازه کافـی و 

بـا کیفیـت بخوابیـد.
بنابرایـن بایـد توجـه کـرد کـه شـروع 
کـه  بـوده  ناگهانـی  یـک،  نـوع  دیابـت 
ادرار،  تکـرر  ماننـد  عالئمـی  می توانـد 
طـور  بـه  دهـان  خشـکی  و  تشـنگی 
کمبـود  یـا  مفـرط  غیرطبیعـی، خسـتگی 
انـرژی، گرسـنگی مـداوم، کاهـش ناگهانی 
وزن، تـاری دیـد و عفونت هـای مکـرر را 

بـه دنبـال داشـته باشـد.
تدریجـی  امـا  دو،  نـوع  دیابـت  شـروع 
کار  بیمـاری  تشـخیص  بنابرایـن  اسـت. 
بسـیار دشـواری اسـت. به هر حال عالئم 
دیابـت نـوع یـک بـه صـورت خفیف تـر 
ممکـن اسـت در مبتالیـان بـه دیابـت نـوع 
دو نیز وجود داشـته باشـد. در برخی افراد 
مبتـال بـه دیابـت نـوع دو هیچگونـه عالئـم 
زودرس بیمـاری دیـده نمی شـود و ممکـن 
اسـت سـال ها پس از ابتال، تشـخیص داده 
نشود. نیمی از این افراد در زمان تشخیص 

دچـار عـوارض مختلـف دیابـت هسـتند.
بنابـر اعـالم انجمـن دیابـت ایـران،  با وجود 
اینکـه تاکنـون دیابـت درمـان قطعـی پیـدا 
نکـرده، امـا راه هـای مؤثـری برای کنترل آن 
وجـود دارد. بـه کمـک درمان هـای مناسـب 
دارویـی و آموزش هـای صحیـح در کنـار 
داشـتن شـیوه صحیـح زندگـی، یـک فـرد 
دیابتـی می توانـد ماننـد سـایر افـراد جامعـه 
بـه زندگـی فعـال خـود ادامـه داده و خطـر 

ایجـاد عـوارض دیابـت را کاهـش دهـد.

دیابت و انواع آن را بشناسید
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