
: آقای دکتر! در مورد دیابت نوع1 و 
تفاوتی که با دیابت نوع2 دارد، توضیح دهید.
دیابت نوع1، دیابت وابسته به انسولین است 
و دیابت نوع2 دیابت غیروابسته به انسولین. 
دیابت نوع1 معموال در سنین پایین تر تشخیص 
داده می شود، اما دیابت نوع2 در سنین باالتر 
بروز می کند. دیابت نوع1 برعکس نوع2 خیلی 
مرتبط به چاقی نیست و زمینه ژنتیکی و وراثت 
در آن بیشتر دخیل است. دیابت نوع1 حاصل 
ضعف عملکرد لوزالمعده در تولید انسولین 
است، در حالی که در دیابت نوع2 مشکل اصلی 
تولید انسولین نیست، بلکه مقاومت بدن در 
مقابل عملکرد انسولین است. به همین دلیل 

با افزایش وزن همراه می شود.
عالئمی  چه  با  را  نوع1  دیابت   :

می توان تشخیص داد؟
دیابت نوع1 برخالف دیابت نوع2 که معموال 
پنهان می ماند و بیمار تصادفا با انجام آزمایش 
خون متوجه آن می شود، پرسر و صداست و 
عالئم زیادی دارد. کاهش وزن بیمار، پرنوشی 
و پرادراری از عالئم اصلی است. بیمار به دلیل 
قندخون باال دچار دفع قند از طریق توبول های 
کلیوی می شود. قند همراه با خود آب هم دفع 
می کند. به دنبال این چرخه در عین حال که 
ادرار بیمار بیشتر می شود، تشنگی او هم افزایش 
پیدا می کند. کاهش وزن در این افراد هم به 
دلیل گرسنگی و مرگ سلولی رخ می دهد که 

الغری از جنس خوبی هم نیست. در خون 
این افراد قند به اندازه کافی وجود دارد، ولی 
قند  و  نیست  موجود  کافی  قدر  به  انسولین 
نمی تواند وارد سلول ها شود، درنتیجه سلول ها 

از فقر غذایی می میرند.
: باال بودن قندخون چه عوارضی 

دارد؟
عمال قندهای بسیار باال در بیماران مبتال به دیابت 
نوع1 می تواند منجر به کتواسیدوز دیابتی و 
درنهایت کما شود. اگر بیمار مبتال به کتواسیدوز 
دیابتی شود، عالئمی مثل تاری دید، سرگیجه، 
گیجی و حالت پیش کما در او شدیدتر می شود. 
نکته دیگر اینکه بیمار دیابتیک مرتب باید زیرنظر 
باشد تا قندخون تحت کنترل باشد و پایین بماند، 
اما همین مراقبت ها و مصرف داروهای کاهنده 
قندخون می تواند گاهی منجر به افت قند شود 
و درنتیجه احتمال سرگیجه، تاری دید، تپش 
قلب، لرزش، میل به شیرینی و گیجی شدید 
که گاهی به کما می رسد هم باالست. توجه 
افت  که خطر  است  الزامی  هم  نکته  این  به 
قند بیشتر از افزایش آن در کوتاه مدت است.

مراجعه  شما  به  سارا  که  زمانی   :
کرد، قندش در چه وضعیتی بود؟

به دلیل شرایط خاص، کنترل ضعیفی داشت و 
نوسانات قندخون شدید بود. از گزارش خوراک 
روزانه مشخص شد برنامه غذایی منظمی ندارد و 
به همین دلیل دستورات رفتاری و غذایی داده شد. 

سارا و والدینش را به کالس های آموزشی ارجاع 
دادم و در مطب هم جلسات مشاوره گذاشتیم. 
در عرض کمتر از یک ماه نوسانات قندخون 
کاهش یافت و از میانگین 400 به 200 رسید. 
قند میانگین 3 ماهه هم از 10 به زیر 80 رسید.

: مشاوره دادن به کودکان در مورد 
رژیم غذایی باید کار دشواری باشد.

بله و به همین دلیل است که بسیاری از همکاران 
تغذیه از پذیرفتن اطفال سر باز می زنند. بیماری 
داشتم که وقتی زیر 5 سال بود به متخصص 
تغذیه مراجعه کرده بود و چون او را نپذیرفته 
بودند، متاسفانه مادر به دروغ گفته بود 7 ساله 
است و البته باز هم پذیرا نشده بودند. به هر 
حال کودکی که به دیابت مبتالست پس از مدتی 
در مقابل سوزن زدن های مرتب و رژیم غذایی 

که به او داده می شود، مقاومت می کند و باید 
برایش وقت گذاشت و با تشویق و حوصله 

او را راهنمایی و عالقه مند کرد.
: آیا در برنامه غذایی سارا به عنوان 
بیمار دیابتی محدودیت و ممنوعیتی اعمال 

کردید؟
نه، بیمار دیابتی همه چیز می تواند بخورد، اما 
رعایت دو نکته مهم است؛ چه موقع و چه 
مقدار بخورد؟ در مورد سارا بحث کربوهیدرات 
دریافتی مهم بود. به کیفیت خوراک و تعادل 
غذایی او توجه کردم. به عنوان مثال در صبحانه 
با آن  کورن فلکس مصرف می کرد که خیلی 
موافق نبودم و شیر را از صبحانه حذف و پنیر 
را به عنوان پروتئین جایگزین کردم. واحد فیبر 
یعنی میوه و سبزیجات هم در رژیم غذایی اش 
بیشتر شد. برحسب آنالیز بدنی، آب بدن سارا 
پایین و میزان عضالت و پروتئین  به شدت 
دریافتی اش هم کم بود. مواد معدنی در حد 
مناسبی قرار داشت، اما بافت چربی نسبت به 
وزن  از  کیلوگرم   9 از  بیش  بود.  باال  وزنش 
سارا چربی بود که با توجه به وزن و سنش 
باال بود، بنابراین سعی کردم با رژیم و احتساب 
پروتئین از بافت چربی او کم و در عوض بافت 
عضله ای او را تقویت کنم. نهایتا این شد که 
در عرض یک ماه با رژیم متناسب 10 درصد 
از بافت چربی کم و متقابال به بافت پروتئینی 

افزوده شد.

توصیه های دکتر محمدحسن ابوالحسنی به سوژه »میزگرد تغذیه«

نظم غذایی داشتن، خیلی مهم است!

نگاه متخصص تغذیه

مهمان »میزگرد تغذیه« این هفته دختر 9 ساله ای به نام ساراست که به دیابت 
نوع1 مبتالست. این دختر خوش سرو زبان به کمک والدین و مشاور تغذیه اش 
توانسته به خوبی دیابتش را کنترل کند. سارا این هفته همراه مادرش در »میزگرد  
تغذیه« ما شرکت کرده است تا درباره عالئم دیابت نوع1 و نحوه کنترل آن و 
موفقیت هایی که در این راه به دست آورده، صحبت کند. صحبت های او را درباره دیابت و رژیم  

غذایی اش بخوانید و سپس نظر متخصصان »سالمت« را در این زمینه مطالعه کنید. 

 سمیه 
مقصودعلی

: سارا جان! چه زمانی متوجه ابتالیت 
به دیابت نوع1 شدی و چطور؟

کالس اول بودم. نصف شب خیلی تشنه می شدم 
و مرتب از خواب برمی خاستم. وقتی پدرم متوجه 
این موضوع شد، آزمایش دادم و مشخص شد 

دیابت نوع1 دارم.
: برای درمان چه کردی؟

پدرم داروساز است و برایم کپسول های گیاهی 
بیشتر  باید 5 قاشق برنج  درست کرد. گفت 
نخورم و قرار شد، هندوانه و طالبی کمتری 
مصرف کنم. بستنی کمتر خوردم و همراه با 
قندخونم  که  می خوردم  قرصی  باید  شیرینی 

را کاهش دهد.
: ابتال به این بیماری برایت سخت 

نبود؟
اوایل چرا، ولی االن نه.

گفت وگو با مادر سارا
ابتالی  متوجه  چطور  و  کی  از   :

فرزندتان به دیابت شدید؟
وقتی سارا 7 ساله بود، متوجه شدیم که قسمت 
گوشواره روی گوشش مرتب خونریزی می کند 
و زخم آن بهبود پیدا نمی کند. از سوی دیگر، 
و  پرنوشی  و  می کرد  کم  روز وزن  هر  سارا 
پرادراری داشت. بی حال و ضعیف بود و وقتی 
آزمایش خون دادیم، متوجه ابتالیش به دیابت 

نوع1 شدیم.
: خب چه کردید؟

من و پدرش هر دو تحصیالت عالی دانشگاهی 
داریم. تزریق انسولین شروع شد و سعی کردیم 

عادات غذایی اش را تنظیم کنیم.
: چطور به خود سارا گفتید که به 

دیابت مبتالست؟
برایش توضیح دادم که دلیل عالئمی مثل پرنوشی 
دیابت است. برایش به گونه ای توضیح ندادم 
که گمان کند دیابت بیماری است، بلکه به او 
گفتم همان طور که عینک بخشی از وجود من 
شده و بدون آن نمی توانم خوب ببینم، دیابت 
هم جزیی از توست و باید با آن کنار بیایی. 
برایش مرتب تکرار کردم که این موضوع طبیعی 
است و برخی کودکان به آن مبتال هستند. اوایل 
درک و قبول آن برایش سخت بود. به هر حال 
در مدرسه نمی توانست هر آنچه را که دیگر 
که  مرور  به  اما  بخورد،  می خوردند،  بچه ها 
بزرگ تر شد، با رشد ذهنی قبول این موضوع 

و کنار آمدن با آن هم ساده تر شد.
: با مدرسه هم در مورد بیماری سارا 

صحبت کردید؟

بله، معلم، مربیان و مدیر مدرسه در جریان 
بودند و برخی عالئم را هم یادآوری کردیم تا 
اگر با آن مواجه شدند فورا به ما اطالع دهند.

: به متخصص تغذیه مراجعه کردید؟ 
چرا؟

بله، برای تنظیم تغذیه و کنترل دیابت سارا! 
البته سارا به خیلی از گروه های غذایی عالقه 
نداشت و آقای دکتر با وقتی که برای او گذاشت 
و مشاوره هایی که داد، توانست او را به برخی 
مواد غذایی الزم برای سالمتش عالقه مند کند. 
درضمن، ما هم مثل بسیاری از خانواده هایی 
که تحصیالت عالی دارند، لزومی برای شرکت 
در کالس های آموزشی دیابت نمی دیدیم، ولی 
رایگان  کالس های  در  دکتر  آقای  توصیه  به 
انجمن گابریک شرکت کردیم که البته بسیار 

موثر و مفید بود.

»میزگرد تغذیه« درباره رژیم غذایی سارا با حضور
دکتر الهام شیرازی فوق تخصص روان پزشکی کودک و نوجوان 

دکتر محمدحسن ابوالحسنی متخصص تغذیه و رژیم درمانی
دکتر محمدعلی نیلفروش زاده متخصص پوست و مو

دکتر احمد باقری مقدم متخصص پزشکی ورزشی

سارا، دیابت و 
رژیم  غذایی

چگونه با کودکان 
درباره بیماری حرف بزنیم؟

ورزش های هوازی را 
به مبتالیان به دیابت توصیه نمی کنم

اگر دیابت دارید، 
بیشتر مراقب پوست تان باشید!

 دکتر الهام شیرازی
عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران

 دکتر احمد باقری مقدم
عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

 دکتر محمدعلی نیلفروش زاده
رئیس انجمن متخصصان پوست و موی ایران

نگاه فوق تخصص روان پزشکی کودک و نوجوان

نگاه متخصص پزشکی ورزشی

نگاه متخصص پوست

متاسفانه بسیاری از کودکان حتی در سن دبستان اطالعات درستی 
در مورد بیماری خود ندارند یا اطالعات آنها بسیار سطحی و ابتدایی 
است. برحسب اینکه بیماری کودک جسمی است یا روانی و اینکه 
بیماری حاد یا مزمن است، باید اطالعات کافی در حد درک کودک 
به او داده شود. فرض کنید کودکی به سرطان، دیابت، نارسایی کلیه 
یا صرع مبتالست. والدین باید به این کودک در مورد بیماری ای که 
دارد، توضیح دهند، مثال بگویند که فالن ارگان در بدن چه نقشی 
ایفا می کند و بیمار شدن آن که البته تقصیر کودک هم نبوده، چه 
مشکالتی پیش می آورد و چه درمان هایی الزم است تا مجددا ارگان 
مربوط کار خود را از سر بگیرد. در کل، مخفی نگه داشتن بیماری از 
کودک کار درستی نیست. اطالعات دادن نه تنها باعث می شود کودک 
دلیل اجرای درمان ها را بداند، بلکه کمک می کند انگیزه او برای 
همکاری در درمان بیشتر شود. اطالعاتی که به کودک داده می شود 
باید در عین امیدبخش بودن بدون اغراق باشد. برای شناسایی عضو یا 
ارگان بیمار و نقشی که در بدن دارد و نحوه درمان می توان از فیلم های 
آموزشی، کارتون یا نمایشنامه های عروسکی هم برای کودکان و هم 
والدین آنها استفاده کرد. فراموش نکنید همدلی با کودک بیمار، بسیار 
مهم است. نباید مرتب به کودک گفت که آمپول یا بیماری یا فالن 
روش درمانی ترس ندارد، بلکه باید با او همدلی و اعتراف کرد که 
ترس او منطقی است، اما برای بهبود راهی جز این وجود ندارد. 
باید شجاعت کودک را تحسین کرد و با تشویق، به او کمک کرد 
روند درمان را ادامه دهد. الزم است برخی آموزش ها هم به اولیای 
مدرسه و همکالسی ها داده شود. نکته مهم این است که به کودک 
کمک کنید حتی االمکان به روال طبیعی زندگی برگردد. نباید با او 
مانند کودکی با نیازهای خاص رفتار کرد. کودک نباید احساس کند 
بیماری باعث شده زندگی او جدای از دیگران باشد. این کودکان را 

باید مانند کودکان دیگر تنبیه و تشویق کرد.

ورزش برای اصالح ترکیب بدنی در مبتالیان به دیابت نوع1 خوب 
افت  باعث  که  زومبا  مثل  شدید  هوازی  ورزش های  ولی  است، 
شدید قندخون می شود و در ضمن تاثیری در اصالح بافت بدنی 
ندارد، توصیه نمی کنم. در ضمن در این سن همکاری کودک برای 

ورزش هایی مانند زومبا کافی نیست.
و  بازی  با  بیشتر  و  اصالح شود  غذایی  رژیم  باید  اول  درجه  در 
تفریح که برای کودک جذاب است، کودک را به تحرک وا داشت 
تا متابولیسم قند باال رود و میزان نیاز کودک هم به دارو کمتر شود. 
البته باید ساعات تمرین به گونه ای برنامه ریزی شود که احتمال افت 
قند نباشد. در ضمن باید قندخون کنترل شود و انسولین هم همراه 
بیمار باشد. تا 9 سالگی ورزش های مهارتی مثل بازی های محلی 
یا پرتاب توپ به هم یا بنا به شرایط منطقه ای و فرهنگی بازی های 
سنتی تحرک دار و... یا در آپارتمان استفاده از ویدئوهای حرکتی 

می تواند مفید باشد. شنا هم در حد هوازی مفید است.

همان طور که در سارا هم دیده شد، یکی از شایع ترین عالئم دیابت 
بروز زخم و عدم بهبود سریع است که باید آن را جدی گرفت. زخم 
در بیماران دیابتی مزمن می شود به همین دلیل باید فورا با مراجعه به 
متخصص آن را درمان کرد. حدود 25 درصد افراد دیابتیک در طول 
زندگی ضایعات پوستی را تجربه می کنند و دلیل آن اختالالت متابولیکی 
یا عوارض ازبین برنده مزمن است. شایع ترین ضایعه پوستی در این بیماران 
»اسکلودرما«ست که بیشتر افراد مبتال به دیابت نوع2 را درگیر می کند و به 
صورت زخم هایی در گردن و باالی کمر دیده می شود. برای پیشگیری 

از بروز این زخم ها، استفاده از لوسیون و نرم کننده توصیه می شود.
در دیابت نوع1 ویتیلیگو شایع تر است. در این بیماری رنگدانه های پوست 
از بین می رود و درمان قطعی وجود ندارد. با این حال پماد استروئیدی، 
تتو در ناحیه یا داروهای موضعی و ضد آفتاب و... کمک کننده است. 
بیماری LLD بیماری شایع دیگری است که در آن بافت همبند دچار 
مشکل شده و کالژن تجزیه می شود و دیواره رگ های خونی زخم 
شده و بافت چربی در عروق تشکیل می شود. بیش از نیمی از بیماران 
مبتال دیابت وابسته به انسولین دارند و به نظر می رسد دلیل ابتال به آن 
قندخون باال باشد. البته کنترل قندخون می تواند در پیشگیری از آن موثر 
باشد. ضایعات این نوع بیماری خارش دار و زخم شونده است و به همین 
دلیل باید مراقب آن بود. به غیر از این، درموپاتی های دیابتی هم وجود 
دارد که به شکل نقطه های براق دیده می شود و جوشگاه های قهوه ای 
رنگی بعد از بهبود ایجاد می کند که گرچه سوزش و خارش ندارد ولی 
دارای ظاهر بدی است. بندهای انگشتان در بیماران دیابتی نیز ممکن 
است سفت و دردناک شود، بنابراین بهترین درمان، کنترل قندخون 
و استفاده از نرم کننده هاست. عفونت های قارچی و باکتریال هم در 
بیماران دیابتی بسیار شایع تر است و باید مراقبت بیشتری در این 
رابطه داشته باشند. در مجموع، بیمار دیابتی باید کنار کنترل قندخون 
از صابون ها و شوینده های مالیم تری برای شستشوی پوستش استفاده 
کند و بعد از استحمام به خوبی پوستش را آبکشی و خشک کند. 
دوش آب داغ نگیرد و پوستش را مرطوب نگه دارد. در صورت 
بریدگی یا سوختگی نیز حتما به متخصص مراجعه کند. مراقبت و 

کنترل مرتب پاها هم الزم است.

شما هم می توانید سوژه »میزگرد تغذیه« باشید. كافی است از طریق صفحه »با خوانندگان« با ما تماس بگیرید و تجربه تان را با سایر خوانندگان »سالمت« در میان بگذارید. روشي كه سوژه هاي »میزگرد تغذیه« 
براي كاهش یا افزایش وزن خود ارائه مي دهند لزوما مورد تأیید »سالمت« نیست. حتما اظهارنظر متخصصان را درباره درستي یا نادرستي هر روش در همین صفحه بخوانید.

کاهش وزن در افراد 
مبتال به دیابت نوع1 به 
دلیل گرسنگی و مرگ 
سلولی رخ می دهد که 
الغری از جنس خوبی 
هم نیست. در خون این افراد قند به 
اندازه کافی وجود دارد، ولی انسولین 
به قدر کافی موجود نیست و قند 
نمی تواند وارد سلول ها شود، درنتیجه 
سلول ها از فقر غذایی می میرند

سارا که 9 سال دارد و توانسته با دیابتش به خوبی کنار بیاید، می گوید:

وقتی کالس اول بودم، متوجه شدم که دیابت نوع1 دارم
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