
 

 دیابت جهانی روز

 

 است؟ روزی چه 0011 سال در دیابت جهانی روز

 بیماری، این به مبتالیان روزافزون افزایش به توجه با است؛ دیابت جهانی روز 0011 آبان 32

 .است شده نامگذاری آن عوارض و علل بیماری، این با رابطه در آگاهی افزایش هدف با روز این

 .کنیم آشنا دیابت بیماری نماد و روز این نامگذاری علل با را شما داریم قصد رو پیش متن در

 :خواند خواهید مقاله این در آنچه

 است؟ روزی چه دیابت جهانی روز

 0011 سال در دیابت جهانی روز شعار

 است؟ چقدر دیابت بیماری شیوع

 است؟ روزی چه دیابت جهانی روز



 00 تاریخ( WHO)جهانی بهداشت سازمان و( IDF)دیابت جهانی فدراسیون 0990 سال در

 تولد تاریخ با است مصادف روز این کردند؛ معرفی دیابت جهانی روز عنوان به را نوامبر

 .کرد کشف را انسولین «بست چارلز» با همراه که کسی ؛«بانتینگ فردریک»

 رسانی اطالع و آشنایی هدف با روز این بیماری، این به مبتالیان روزافزون افزایش به باتوجه

 تواند می نشده  درمان دیابت. است شده گذاری نام آن درمان و عوارض دیابت، درباره مردم عموم

 داشته دنبال به پا قطع و مغزی سکته کلیوی، نارسایی ناگهانی، کوری قبیل از جدی عوارضی

 برای غیرپزشکی و پزشکی مدت طوالنی های هزینه ایجاد باعث تواند می جهت همین به باشد؛

 .شود سالمت نظام و مراقبین ها، آن ی خانواده بیماران،

 را توجهاتی هرساله کارزار این. است جهان در دهی آگاهی کارزار ترین بزرگ دیابت جهانی روز

 دیابت تا کند می تالش و دارد؛ زیادی اهمیت دیابت به مبتالیان برای که کند می جلب خود به

 .دهد قرار سیاسی و عمومی توجهات کانون در کامال را

 

 

 .است افزایش درحال روزانه جهان در دیابت به مبتالیان شمار -0 شکل

 

 

 

 



 0011 سال در دیابت جهانی روز شعار

 :باشد می «دیابت های مراقبت به دسترسی» 0011 سال در روز این شعار

 .ندارند دسترسی دیابت مراقبتی امکانات به جهان سراسر در نفر ها میلیون»

 عوارض از پیشگیری و دیابت مدیریت برای مداوم های مراقبت نیازمند دیابت به مبتال بیماران

 .هستند آن

 :تا بمانیم منتظر توانیم نمی دیگر ما

 جهان سراسر مردم برای دیابت درمان برای موردنیاز های مراقبت و حمایت امکانات، داروها،

 شود؛ فراهم

 .دهند افزایش را دیابت از پیشگیری و مراقبت در گذاری سرمایه ها دولت

 از نفر میلیون 061 از بیش برای تغییرات ایجاد برای استثنایی فرصتی تواند می روز این»

 .«کند ایجاد خطر درمعرض افراد از نفر ها میلیون و دیابت به مبتالیان

 :است گرفته شکل زیر اهداف با( WDD)دیابت جهانی روز کارزار

 سال در( IDF)دیابت المللی بین فدراسیون های تالش ارتقا برای ای  صحنه ایجاد

 به دیابت، با مقابله برای منسجم و هماهنگ اقدامات اهمیت ارتقا هدف با جهانی محرک یک

 جهان در سالمتی مهم مسئله یک عنوان

 جهانی نمادی آبی دایره. شود می شناخته 311٢ سال از آبی دایره یک از لوگویی با کارزار این

 به واکنش در دیابت جهانی جامعه یکپارچگی ی نشانه نماد، این. است دیابت درباره آگاهی برای

 .باشد می دیابت اپیدمی

 



 

 .است آبی دایره یک دیابت جهانی روز نماد -3 شکل

 

 برای تالش و گرفت خواهد جشن را انسولین کشف سال صدمین 3131 سال در کارزار این

 .داد خواهد ادامه را دیابت مراقبتی نیازهای به همه دسترسی و دیابت درباره بخشی آگاهی

 

 است؟ چقدر دیابت بیماری شیوع

 بالغین از نفر 031 از بیش حدود حاضر حال در( WHO) جهانی بهداشت سازمان استناد به

 به عدد این 3121 سال پایان تا که شود می زده تخمین هستند؛ دیابت به مبتال جهان سراسر

 .برسد نفر میلیون ٢11 به 3108 سال تا و 8٢5

 

 پایانی نکته

 توجه با. است افزایش حال در روز به روز دیابت بیماری به مبتالیان شمار زندگی سبک تغییر با

. کند ایجاد درمانی تیم و ها خانواده مبتال، فرد برای تواند می دیابت که بلندمدتی عوارض به

 .کند می پیدا زیادی اهمیت مزمن بیماری این درباره رسانی اطالع و شناخت

 

 به مبتالیان همه دسترسی امید به هدف با 3132 تا 3130 سالهای در دیابت جهانی روز

 .شود می برگزار چهان سراسر در دیابت مراقبتی خدمات



 

 چیست؟ دیابت

 

 چیست؟ b دیابت نوع

بنابراین احتماال «  3و نوع  0نوع دارد؛ نوع دیابت دو » اید: احتماال زیاد این جمله را شنیده

برایتان عجیب خواهد بود که بدانید یک نوع دیگر هم در جهان داریم که با دیابت یا بهتر 

 .شود شناخته می (b مقاومت به انسولین نوع)بگوییم

هایی دارد، و عالئم و درمان  چیست، چه ویژگی b نوع دیابت گوید که این مقاله به شما می

 .هایی دارد با انواع دیگر دیابت چه تفاوت آن

 :آنچه در این مقاله خواهید خواند

 نوع دیابت b چیست؟ 

 نوع دیابت به کسانی چه b شوند؟ می مبتال 

 نوع دیابت بیماری عالئم b چیست؟ 



 نوع دیابت بیماری b است؟ خطرناک چقدر 

 نوع دیابت b شود؟ می درمان چگونه 

 نوع دیابت برای دردسترس های درمان b است؟ موثر چقدر 

 چیست؟ B دیابت نوع

شروع کنیم؛ دیابت شیرین، نوعی بیماری است که  دیابت بهتر است ابتدا از تعریف خود بیماری

رود. باال رفتن  ای باال می رویه گلوکز خون فرد مبتال به طور بی در آن قند خون یا بهتر بگوییم

 .تواند سبب بروز عالئم و عوارض گوناگونی برای فرد مبتال شود قند خون در ادامه می

شوند، یک  بندی می طبقه 3و نوع  0های دیابت نوع  به جز دو نوع اصلی بیماری دیابت که با نام

شود. دیابت یا مقاومت به  شناخته می b د که با نام دیابت نوعنوع بسیار نادر دیابت وجود دار

 .شود بندی می های خودایمنی طبقه جز بیماری b انسولین نوع

ای طراحی شده است که علیه عوامل خارجی که قصد آسیب به  سیستم ایمنی بدن به گونه

ی دفاعی بدن ترشح آنتی ها شود؛ یکی از راه ها فعال  ها و باکتری بدن را دارند، از قبیل ویروس

زا محافظت کند. در  کند بدین طریق از بدن دربرابر عوامل آسیب بادی یا پادتن است و سعی می

 .های خودی از غیرخودی است حالت طبیعی سیستم ایمنی قادر به افتراق سلول

 های خودی را به های خودایمنی سیستم ایمنی قادر به افتراق نبوده و سلول اما در بیماری

های  بادی شود. در این نوع دیابت آنتی ها فعال می عنوان عامل بیگانه تلقی کرده و علیه آن

های خودی  های انسولین بر روی سطح سلول شده توسط سیستم ایمنی به گیرنده ترشح

 .چسبند می

ها برای دریافت و ذخیره  انسولین هورمونی است که وظیفه هدایت قند خون به درون سلول

ها متصل شود،  اش روی سطح سلول به عهده دارد. چنانچه انسولین نتواند به گیرنده انرژی را

 .رود تواند تاثیر خودش را بگذارد و قند خون باال می نمی

 .کند شود که با دیگر انواع دیابت فرق می این مسئله سبب ایجاد نوع شدیدی از دیابت می

 .رود در بیماری دیابت قند خون فرد مبتال باال می

https://clinicghodad.com/blog/category/%d8%af%db%8c%d8%a7%d8%a8%d8%aa/


 شوند؟ چه کسانی به این نوع دیابت مبتال می

شوند که یک بیماری خودایمنی  این نوع دیابت بطور کلی نادر است و بیشتر کسانی مبتال می

داشته باشند. بیشترین بیماری خودایمنی که با دیابت نوع بی همراهی دارد، بیماری لوپوس 

 .است

 .ها همراهی داشته باشد است با برخی سرطانممکن  b در برخی موارد بسیار نادر دیابت نوع

 :برخی از عالئم شایع عبارتند از

  شروع ناگهانی بیماری دیابت) باال رفتن قند خون( که حتی با وجود دوزهای باالی

 .انسولین هم به سختی قابل کنترل است

 تیره شدن رنگ پوست، به ویژه در صورت، زیر بغل و اطراف کشاله ران 

 م افزایش اشتهاکاهش وزن علیرغ 

 نظمی پریود و رشد موهای  در زنان ممکن است عالئم افزایش تستوسترون از قبیل بی

 .زائد بروز پیدا کند

 چقدر خطرناک است؟  B بیماری دیابت نوع

ی حیات باشد؛ این نوع دیابت به  تواند تهدیدکننده می  b در اغلب افراد بیماری دیابت نوع

 .واند سبب بروز عوارض گوناگونی شودت سختی قابل درمان است و می

دهد  است؛ کتواسیدوز زمانی رخ می (DKA)یکی از عوارض بیماری دیابت کتواسیدوز دیابتی

کند و درنهایت موادی به نام کتون  ها استفاده می که به دنبال باال رفتن قند خون، بدن از چربی

ن خون شوند. کتواسیدوز یک توانند باعث اسیدی شد شوند؛ این مواد می در بدن تولید می

 .تواند خطرناک باشد وضعیت اورژانسی است و درصورت عدم درمان می

 .ها، عوارض چشمی، کلیوی و عصبی را باال ببرد تواند احتمال بروز عفونت می b دیابت نوع

برد. عالوه بر این پس از  ها زمان می تواند خودبخود خوب شود اما اغلب سال این بیماری می

توانند این بار سبب پایین آوردن قند خون شوند که با عوارضی از قبیل  ها می بادی ، آنتیبهبود

 .تواند همراه باشد تشنج، کما و حتی مرگ می



 .رود در بیماری دیابت قند خون فرد مبتال باال می -0شکل 

 شود؟ چگونه درمان می  B دیابت نوع

مانع از فعالیت طبیعی هورمون انسولین در هایی است که  بادی اساس درمان خالصی از آنتی

ای که عموما بیماری لوپوس  شوند؛ برای این کار الزم است در قدم اول بیماری زمینه بدن می

 .است، درمان شود

شود که فعالیت سیتسم  های خودایمنی اغلب از داروهایی استفاده می برای درمان بیماری

ی سیستم ایمنی شناخته  کننده بانام داروهای سرکوبکنند؛ این داروها  ایمنی بدن را کمتر می

 .ها در درمان دیابت نوع بی تاکنون تاییده نشده اند شوند. با این حال هیچ یک از این درمان می

 .با این حال در درمان عالئم و جلوگیری از پیشرفت بیماری تاکنون موثر بوده اند

ای شما و تشخیص پزشکتان وابسته است.  انتخاب نوع درمان و داروی اصلی به شرایط زمینه

کنند که با ارزیابی صحیح  همه داروهای سرکوبگر سیستم ایمنی عوارضی برای بدن ایجاد می

 .عالئم قابل کنترل هستند



عالوه بر این، درصورت ابتال به این نوع دیابت ممکن است نیاز به تزریق انسولین داشته باشید؛ 

برابر دوز  31تا  01اثرگذار نیست، ممکن است دوزهایی از آن جایی که انسولین چندان 

 .نیاز داشته باشید 0درمانی مبتالیان به دیابت نوع 

عالوه بر این ممکن است نیاز به دریافت داروی خوراکی کنترل قند خون از قبیل متفورمین 

 .داشته باشید

نج، کما و حتی مرگ تواند باعث بروز عوارضی از قبیل تش پایین آمدن قند خون می -3شکل 

 .شود

 .برای درمان نیاز به دوزهای باالی انسولین دارد  b دیابت نوع

 معرفی درمان های در دسترس

شود؛ با این حال این زمان در افراد مختلف و  ماه کنترل می 8یا  0در اغلب افراد دیابت پس از 

 .شرایط گوناگون فرق خواهد کرد



 جمع بندی

، یک بیماری مزمن است که طی آن قند خون فرد مبتال باال رفته و دیابت یا بیماری قند خون

عروقی برای وی  -متعاقبا عوارض گوناگونی از قبیل عوارض چشمی، کلیوی، عصبی و قلبی

 .شود ایجاد می

ای  این بیماری یک نوع نادر دیابت است که بیشتر در مبتالیان به یک بیماری خودایمنی زمینه

های خودی  های ایمنی علیه سلول کند. در این نوع دیابت سلول یدا میاز قبیل لوپوس بروز پ

ها  های انسولینی روی سطح سلول ها باعث مسدود شدن گیرنده بادی فعال شده و با تولید آنتی

 .شوند می

تواند کشنده باشد و باعث عوارضی از قبیل کتواسیدوز  درمان میدرصورت عدم  بیماری این

ی ایمنی، دوزهای باالی  کننده دیابتی شود. درمان اغلب وابسته به مصرف داروهای سرکوب

 .انسولین و داروهای خوراکی کنترل قند خون است

 

https://www.webmd.com/diabetes/type-2-diabetes

