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سريزه
ډيابټ يا د خوږې ناروغي يوه مزمنه )ځنډنۍ( ناروغي ده ،چې دقيقې او دوامداره
درملنې ته اړتيا لري .په بېلابېلو غړيو او سيسټمونو د اغېزې له كبله د ډېرو ستونزو
لكه :د زړه ،سترګو او اعصابو د ناروغيو ،د پښتورګو د عدم كفائې او د پښو د
زخمونو حتى پرې كېدو لامل ګرځي .د نوموړې ناروغۍ ناوړه اختلاطات او دوامداره
درملنه د ناروغ رواني حالت او اقتصاد ته زيان رسوي.
د ډيابټ ناروغي ډېره مخكې پېژندل شوې ،مصريانو  ۳۵۰۰كاله مخكې د هغې اړوند
معلومات درلودل خو په دې وروستيو كلونو كې د ډيابټ اخته ناروغانو شمېر ډېر شوى
لكه څنګه چې په كال  ۱۹۸۵كې په نړۍ كې  ۳۰ميليونه وګړي په دې ناروغۍ اخته
وو ،خو په  ۲۰۰۰م كال كې د هغې شمېر  ۱۷۷ميليونو ته لوړ شوى او اټكل كېږي،
چې شايد په كال  ۲۰۳۰کې د  ۳۶۰ميليونه وګړي په هغې اخته وي.
د ناروغۍ د پتوجنيز او درملنې په اړوند له پخوا څخه بېلې نظريې موجودې دي په
 ۱۹۲۱كال كې د رومانيائي پوه  N.Paulescoاو كاناډائي پوهانو  Frdericاو
 Charles Bestپه وسيله د انسولينو استحصال او لاس ته راوړنې او په كال ۱۹۲۲
كې څوارلس كلن ځوان  Leonard Tompsonته په بري د نوموړو انسولينو تطبيق د
ډيابټ په علمي درملنه كې نوى باب پرانست.
په تېرو دوو لسيزو كې د مناسبې درملنې او د اختلاطاتو د مخنيوي په اړوند ډېرې
څېړنې ترسره شوي اوس هم هڅه كېږي ،تر څو نوي معلومات راټول او د درملنې
ګټورې لارې چارې وموندل شي.
دا ثابته ده ،چې د ډيابټ مناسبه درملنه د روغتيائي كاركونكو او ناروغانو په
معلوماتو او د هغوى تر منځ په همكارۍ پورې اړه لري ،په دې هيله چې دا كتاب

زموږ ځوانو ډاكټرانو ته د ډيابټ د ناروغۍ په اړوند څه نوي معلومات ولري ،زه په
ډېر درنښت له دوى څخه هيله لرم ،چې په كتاب كې د هر راز نيمګړتياوو او تېروتنو د
شتون په صورت كې له مونږ سره اړيكه ونيسي ،تر څو د كتاب په بل چاپ كې
نوموړې نيمګړتياوې اصلاح او درنو ډاكټرانو ته د لا زياتې ګټې اخيستنې لامل شي او
په پاى كې له ټولو هغو استادانو څخه چې په ډېر صداقت ئې خپلې تجربې وړيا په
اختيار كې راكړي او دافغان ښوونې او روزنې مؤسسی له درنو دیندارو او هېوادپالو
وروڼوڅخه او په ځانګړې توګه د نوموړې مؤسسې له استازی ډاکټر محمدرحمن څخه
هم د زړه له كومې مننه كوم چې موږ یی د  AEFله علمی پروګرامونه څخه خبر
کړلو او زما سره یی ددې کتاب د کمپوز دیزاین او چاپ په ټولو چاروکې کې مرسته
وکړه الله دی دوی ته نور هم ددغه ډول خیریه کارونو د سرته رسولو توان ورکړی .

په درنښت
رنځوریار ډاکټر محمد نعیم همدرد
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پانقراس
د انسانانو د پانقراس غده له  ۶۰څخه تر  ۱۷۰ګرامو پورې وزن او له  ۱۳څخه تر ۲۵
سانتي مترو پورې اوږدوالى لري .نوموړې غده د دندې له لحاظه له دوو برخو څخه جوړه
شوې :د  Exocrineبرخه چې د هضمي غدواتو لويه برخه ده او بېلابېل هضمي انزايمونه
لكه  Nuclease ،Protease ،amylaseاو  Lipaseد  Duodenumكولمې ته د
 Proenzymeپه غير فعال ډول افرازوي ،چې وروسته بيا په نوموړې كولمه كې فعالېږي.
د داخلي افراز ژونكې چې د جزائيرو بڼه لري ،د لومړي ځل لپاره په كال  ۱۸۶۹كې د
الماني پوه  Paul Langerhan’sله خوا وپېژندل شوې او په دوديزه توګه څلور ډوله ژونكې
د دې جزائيرو بنسټيزه برخه تشكيلوي.
 βژونكې چې اكثريت جوړوي د انسولينو له افراز څخه پرته د انسولينو
انتاګونېست Amyline ،او نور پېپټيدونه هم افرازوي .د ګلوكوزو سويې لوړېدل،
 Epinephrine ،Gastric Inhebetory peptide ،Glycogenاو د امينو اسيدونو ډېرېدل
د انسولينو افراز هڅوي.
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د  δ ،αاو  PPژونكې  Somastatin ،Glycogenاو Pancreatic polypeptide
افرازوي.
د پانقراس  Exocrineافرازات د خوراكي توكو په هضم او جذب كې د پاملرنې وړ برخه
اخلي همدارنګه د دې غدې  Endocrineافرازات د دې توكو په لوړو پړاوونو لكه د ژونكو
په وسيله د دوى په جذب ،ذخيره او مېتابولېزم اغېزه كوي.
د پانقراس د اندوكرايني برخې ستونزې او يا د انساجو او ژونكو غيرنورمال غبرګون د افراز
شوي هورمون په وړاندې د يوه كلينيكي سندروم چې  Diabetes Mellitusنومېږي د
رامنځ ته كېدو لامل ګرځي.
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: د ټاپوګانو د ژونكو ځيني ځانګړتياوې څرګندويLangerhan’s لاندې جدول د
هورموني افرازات

IAPP/Amylin
(Thyrotropin
(Thyrotropintropin-Releasing Hormon,
Calcitonin genegene- Related peptide
gastrin, Pancreastatin)
Glucagon (glicentin, TRH, CCK,
endorphin, glucagonglucagon-like polypeptidepolypeptide1, peptide YYYY-DKP, Histidyl –
praline diketopiperazine,
Panceastatine)
Somastatin (met(met-enkephalin, CGRP,
pancreastatin)
Panceatic polypeptide (met(metenkephalin, peptide YY)
Vasoactive intestinal polypeptide
Substance P, serotonin
Gastrin (adrenocorticotropic
hormone
hormonene-related peptides)

 پهIslet د
ژونكو كې
فيصدي

د افرازي
ګرانولونو كچه
(nm) په

د ژونكو
ډول

6060-80

250250-350

β

1515-20

200200-250

α

5-10

300300-350
200200-300

δ

1515-20

120120-160

PP

<1
<1

100100-130
300300-350

δ1
EC

<1

300

G1
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انسولين
د  βژونكې  0.2 mmقطر او د پانقراس د  Langerhan’sپه ټاپوګانو كې ځاى لري .په
ټوليزه توګه دغه ژونكې د پانقراس د حجم  1-2 %برخه جوړوي د يوه انسان په پانقراس
كې له  ۲۵۰۰۰۰څخه تر  ۵۰۰۰۰۰پورې د  Isletژونكې موجودې وي.
د  βژونكې د پروټينونو له جوړوونكو ژونكو سره ورته والى لري او ځانګړتيا يې په دې
كې ده ،چې په منظم ډول انسولين توليد او د ګلوكوزو د غلظت له انډول سره سم يې
افرازوي.
په انسانانو كې د انسولينو  Codeوركوونكى  Geneد  ۱۱كروموزوم په لنډ مټ )(Arm
كې ځاى لري.
 Proinsulineپه ډول جوړېږي چې يو ځنځير لري
په لومړي سر كې د  βپه ژونكو كې د roinsuline
او د  ۸۶امينواسيدونو يو پولي پېپتيد دى .د دې لپاره چې د دوو ځنځيرونو لرونكي پوره
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انسولين توليد شي ،نو له  Proinsulinڅخه يوه برخه چې د  C-peptideپه نامه يادېږي،
جلا او د  51امينواسيدونو لرونكي انسولين چې دوه ځنځيرونه لري منځ ته راځي ،وروسته
بيا دا انسولين او  C-peptideد يوې پردې يا غشا په وسيله په پوښل شويو ويزيكولونو او
ګرانولونو كې ساتل كېږي.
 C-peptideیا ) (connecting peptideد بیلابیلو ژونکو په غشا کی د خپلو
ا ٓخذوسره د یو ځای کیدو له امله د  Na+. k . ATPaseد هڅونی او داندوتیل د nitric
 oxideد تولید سبب ګرځی په لومړی تایپ ناروغا نوکی د هغی د نشتوالی له امله بیلا
بیل اختلاطات منځ ته راځی  C-peptideدرګونو دعضلاتی برخی د فعالیت په سمون اوبیا
رغاونه ښی اغیزی کړی .
په عصبی انساجو اغیزه کړی د diabetic neuropathyاو نورواړوندواختلاطاتومخنیوی
کړی په بډوډوکی ړ  diabetic nephropathyد پرمختګ مخه نیسی اوزړه ته دوینی
بهیر اصلاح کوی .
د C-peptideدکچی تعین دلومړی او دوهم تایپ تشخیص او دپانقرانس د  betaژونکود
فعالیت دڅرګندولود پاره مرسته کړی ځکه په لومړی تایپ اخته ناروغانوکی پانقرانس
دانسولینو دتولید وړتیا نلری همدا رنګه دلومړی تایپ په پیل کی د پانقرانس په واسطه د
انسولینو د تولید دمقداردتعین د پاره هم کارول کیږی ځکه هغه د انسولین چی په portal
 veinکی موجود دی دمحیطی انسولینوڅخه ددووڅخه ترلسو ځلو ډیروی اود محیطی
انسولینو د تولید اندازه دقیقه نه څرګندوی
سربیره پردی د  c-peptideتعین د  gastrinomaاو ) (MEN1په تفریقی تشخیص کی
مرسته کړی همدارنګه دهایپوګلایسیمی دډول په تشخیص کی مرسته کړی
c-peptide
په هغو میرمنو کی چی  (PCOS) polyceticovery syndromeلری د peptide
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دکچی تعین په هغوکی د انسولینو ضد مقاومت دڅرګندولو د پاره کارول کیږی
اوس محال هڅی روانی دی تر څو د اړوند اختلاطاتو دمخنیوی د پاره دهغی نوی مرکبات
درملنی ته وړاند ی شی .
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پورتنی شکل انسانی پروانسولین چی c peptideاوانسولین د dipeptideپلونو په واسطه
تړل شوی څرګندوی.
د  βيوه حجره په منځنۍ توګه تر  ۱۳۰۰۰پورې داسې ګرانولونه او وېزيكولونه لري ،چې
انسولين په كې ساتل كېږي او د يوه روغ او ځوان سړي د پانقراس انسولين د نورو
انسولينو له توليد څخه پرته ،د  ۲۴ساعتونو د اړتياوو لپاره كفايت كوي .دغه زېرمې د
لېږدونې د يوه منظم سيسټم په وسيله چې د  Actin filament ، micro tubuleڅخه جوړ
شوى د ژونكې دېوال يا غشا ته انتقال او د  Exocytosisپه ډول ا ٓزادېږي.
د انسولينو جوړښت د نوموړو د امينو اسيدونو د ځاى په ځاى كېدو له مله په ډېرو شمزۍ
لرونكو ژوو كې څه ناڅه توپير لري.
سربېره پر انسولينو د  βژونكې ځيني نور پروټينونه هم توليدوي ،چې اندازه يې ډېره كمه
ده او په دې پروټينونو كې له نورو څخه زيات ) Islet Amyloid Polypeptide (IAPPيا
 Amylinدي .نورو څېړنو ته اړتيا ده تر څو د هغې په هكله پوره معلومات تر لاسه شي..
 Recombinantتكنالوژي په مرسته د انساني انسولينو توليد:
د Recombinant DNA
له نېكه مرغه په كال  ۱۹۸۰كې بشريت په دې وتوانېد ،چې انساني انسولين د
 Recombinant DNAتكنالوژۍ په مرسته د  Escherichia coliپه وسيله توليد او د
كارونې لپاره يې بازار ته وړاندې كړي ،چې دغه پرمختګ د انسولينو له كشف څخه
وروسته چې  F.Bantingاو  C-Bestپه كال  ۱۹۲۱كې ترسره كړ ،ډېر ستر او غوره
پرمختګ ده.
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د ګلوكوزو د افراز تنظيم
د ګلوكوزو غلظت د انسولينو د افراز اساسي تنظيموونكى ګڼل كېږي ،د دې لپاره چې د
ګلوكوزو افراز فعال شي ،نو د ګلوكوزو ماليكول بايد په لومړي سر كې د يوه پروټين په
وسيله چې د ) (GLUT2په نامه يادېږي د  βژونكو ته ننوځي ،چې وروسته بيا د gluco
 kinaseانزايم په وسيله  Phosphorylateاو په ميتابولېزم رسېږي .كه څه هم اصلي
هڅوونكي بهيرونه په ښكاره ډول ندي څرګند شوي خو كېداى شي چې د signal
 ،transaction pathwayمايتوكاندريائي سېګنالونه ATP ،ته حساس د پوتاشيم كانالونو
تړل كېدل او د  βژونكو ته د كلسيمو ننوتل رول په كې ولري په نورمال حالت كې كله چې
د ګلوكوزو مقدار د  Fastingڅخه لږ څه ډېرېږي نو دا معنا لري ،چې د  βژونكو د
انسولينو په افراز پيل كړى ،چې په سر كې د ذخيره شويو انسولينو افراز صورت نيسي او
وروسته د نويو انسولينو توليد او افراز پيل كېږي.
د انسولينو د افراز اندازه د ګلوكوزو له مقدار سره تړاو لري په مقايسوي ډول هغه اندازه
ګلوكوز چې د خوړو له لارې اخيستل كېږي په مساوي اندازه د وريدونو له لارې اخيستل
شويو ګلوكوز په پرتله د ډېرو انسولينو د افراز لامل كېږي ،ځكه په دې صورت كې ځيني
نور هڅوونكي لكه :د كولمو پېپټيدونه ) (Gut peptideد بېلګې په توګه glucagon-
 like peptide Iاو  gastric Inhebetory polypeptideد انسولينو د افراز د تشديد لامل
ګرځي .د انسولينو د افراز نور تنبه كوونكي عبارت دي له :امينواسيدونو ) (Leucineد
 Vagalعصب تنبه د  Sulfonylureaمشتقات repaglinide ،او .nateglinide
كله چې انسولين د  Portalوريد ته افراز شي  50%يا څه ډېر يې په لومړي سر كې د ينې
څخه د تېرېدو پر مهال جلا كېږي او د  Portalپه وريد كې د انسولينو اندازه د محيطي او
نورو وريدونو څخه  2-4ځله لوړه ده.
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بايد يادونه وشي ،چې هغه انسولين چې له پانقراس څخه افرازېږي د  Portalوريد د
انسولينو اړتيا په لوړه سويه پوره كوي ،په داسې حال كې چې محيطي انسولين )زرق
شوي( د ينې يا ځيګر د مېتابولېزم اړتياوې پوره كولاى نشي.

د انسولينو فعاليت
انسولين د كاربوهايدرېتونو ،پروټينونو او شحمياتو په مېتابولېزم اغېزه كوي لكه څنګه چې
په لاندې چوكاټ كې ښودل شوي د هغې ټولې اغېزې جوړونكې ) (Anabolicدي
انسولين د دې لامل ګرځي ،چې ګلوكوز په  glucagonتبديل او د شحمو او پروټينو
ذخيرې مشبوع شي .برعكس په دوران كې د انسولينو كمښت لكه د لومړي ټايپ په اخته
ناروغانو كې د دې ذخيرو د له منځه تللو سبب ګرځي او پرته له درملنې څخه د ډنګرتوب
لامل كېږي.
دانسولينواندوكريني اغيزي
د انسولينو اغيزې په ينه
• د انسولینو د کمښت په صورت کی د کتابولیک حالت منځ ته راتګ
• د glycogenolysisنهی
• د  fatyacidونو او  amino acidونو ketoacid ،ونوته د بدلون نهی کیدل
• ګلوکوزو ته د امینو اسیدونو د بدلون څخه مخنیوی

انابولیک اغیزی
• دګلایکوجن په ډول د ګلوکوزو ذخیره کیدل ) glucokinaseهڅونه او ګلایکوجن
تولید ،د  phospharylaseنهی کول(
• د trglycaridاو  VLDLد تولید زیاتول
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په عضلاتو اغیزی
• د پروتینونو د تولید ډیرکیدل
• د امینواسیدونودږدونی ډیرکیدل
• درایبوزومی پروتینو د تولید ډیرکیدل
• د ګلایکوجن د تولید ډیر کیدل
• د ګلوکوزو دلږدونی چټک کیدل
• د ګلایکوجن د ترکیب هڅونه او د phosphorylaseمخنیوی

په شحمی انساجو اغیزی
• د trylgceridدذخیزه کیدلوزیاتول
•  Lipoptein lipaseد انسولینوپه واسطه هڅول او فعال کیږی چی د
 lipoproteineونو څخه  triglycerideهایدرولیز شی
• د ګلوکوزو لیږدونه ژونکوته  glycerelphosphateد منځ ته راتلو سبب ګرځی او
د  fatty acidونو  esterificationته زمینه برابروی چی د  lipoproteinونود
لیږدونی په واسطه یی مرسته کیږی
• د ژونکو په داخل کی  lipaseدانسولینوله خوا نهی کیږی
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د انسولينو ا ٓخذې
ټول انساج انسولينو ته حساس نه دي ،ډېر ځواب نه وركوونكى  Unresponsiveنسج د
دماغ او وروسته بيا پښتورګي او كولمې دي .هغه انساج چې انسولين ورباندې اغېزه كوي
د خپل پوستكي يا غشا په بهرنۍ برخه كې ځانګړې اخذې لري چې انسولين له همدې
اخذو سره له يوځاى كېدو وروسته فعاليت كوي .د انسولينو د اخذو جوړښت په ښه توګه
نه دى څرګند شوى.
د انسولينو اخذې د موخې وړ انساجو )ينه ،عضلات او شحمي انساجو( كې د
 Hetrodimerپه شكل موجودې دي ،چې دوه  αاو دوه  βځنځيرونه لري دغه دوه
ځنځيرونه د  disulfideپلونو په وسيله يو له بل سره تړل شوي دي.
د  αځنځير ) (subunitد ژونكې د دېوال يا غشا په بهرنۍ برخه كې ځاى لري او له
انسولينو سره د يوځاى كېدو وړتيا لري په داسې حال كې چې  βبرخه د ژونكې د دېوال يا
غشاء څخه تېرېږي او د  Threonin ،serineاو  Tyrosineپه وسيله Phosphorylate
كېداى شي .د اخذو د  βپه ځنځير كې د داخلي پروټين  Tyrosine Kinaseفعاليت د
انسولينو د ا ٓخذو د فعاليت لپاره ډېر ارزښت لري.
د اخذو چټك  Autophosphorylationاو د ژونكو په منځ كې د ،Tyrosin
 Phosphorylationد انسولينو د فعاليت لومړى ګام ده .تر دې وروسته بيا د
 Phosphorylationاو  Dephosphorylationغبرګونونو لړۍ پيل او د انسولينو د
محدودو اغېزو لامل ګرځي .د انسولينو د ا ٓخذو تر شا متقابلې بېلابېلې پروسې د انسولينو
په وسيله فعالېږي ،چې په هغو كې يوه هم د  Phosphatidylinnositol-3 Kinaseيا PI3
انزايم دي ،چې په  GLUT4د اغېزو له امله ژونكې داخل ته د ګلوكوزو له انتقال څخه
مخنيوى كوي ،سربېره پردې ځيني نور توكي چې د  counter regulatory hormoneپه
نامه يادېږي د انسولينو د فعاليت په ضد واقع كېږي .په وينه كې د ګلوكوزو د كچې
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نورمال ساتل د مغزو د فعاليت لپاره ډېر ارزښت لري چې په بېلابېلو حالاتو كې د نوموړو
ګلوكوزو مقدار له  ۴څخه تر  ۷ملي مول پر لېټر ساتل كېږي.
د وينې ګلوكوز كېداى شي د ځيني نورو فكټورونو تر اغېزې لاندې راشي د بېلګې په
توګه:
 -۱له معدي معائي سيسټم څخه د كاربوهايدرېتونو جذب :دا د غذائي موادو په تركيب او
مقدار پورې اړه لري په ځيني وختونو كې د نورو موادو تر اغېزې لاندې راتلاى شي د
بېلګې په ډول په  guarكې د هغې د غلظت له امله او يا د  acarbaseد خپل كيمياوي
خاصيت له كبله د ګلوكوزو جذب كموي.
 -۲د ځيګر په وسيله د ګلوكوزو جذب او د  glycogenپه ډول د هغوى ذخيره كول يا
برعكس له  glycogenڅخه د ګلوكوزو توليدول او دغه راز د  gluconeogenisisپه ډول
د هغې توليد.
 -۳د محيطي انساجو په وسيله د ګلوكوزو كارول د نوموړو د كچې په ټيټولو كې ډېر رول
لري د مثال په توګه :د فزيكي تمريناتو په بهير كې.

نور هورمونونه
نور هورمونونه هم د ګلوكوزو په سمون اغيزې كوي ،مګر انسولين يواځنى هورمون دى،
چې د ګلوكوزو د كچې د راټيټېدو لامل ګرځي ،Adrenaline .كورټيكوسټېروئيډونه ،د
ودې هورمون يا  Growth hormoneاو  Glucagonد دوراني ګلوكوزو د كچې د لوړوالي
لامل ګرځي .د نوموړو هورمونونو او انسولينو تر منځ توازن د ګلوكوزو د كچې د ثابت او
نورمال پاتې كېدو لپاره ځانګړى ارزښت لري.
د داخلي افراز د غدواتو ناروغتيا كېداى شي پرته له دې چې د  βژونكې زيانمنې شي د
ډيابټ )خوږې( ناروغي منځ ته راوړي.
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د ودې هورمون Growth Hormon
كېداى شي د  (IGFs) Insuline-like growth factorيا انسولين ډوله د ودې فكټورونو
د توليد له لارې اغېزې وكړي .د ودې هورمون په وده اساسي اغېزه كوي .همدارنګه
انسولين هم چې ښايي د  IGFsله ا ٓخذو سره د متقابل عمل له امله دغه اغېزې څرګند ي
كري .
په همدې توګه  IGFsهم د انسولينو د ځينو خاصيتونو تقليد كوي.
سربېره پر دې دا هم څرګنده شوې چې  Growth Hormonد انسولينو ضد خاصيت لري او
په لوږه كې د انسولينو په ضد د مقاومت لامل ګرځي.
د  Catecholamineاغېزې:
په حاد ډول د ګلوكاګون د تجزيې او د شحمياتو د مېتابولېزم د تحريك له امله د ګلوكوزو د
كارونې حساسيت انسولينو ته كموي .سربېره پر دې د انسولينو د افراز مخنيوى كوي ،چې
كېداى شي د همدې مېكانېزمونو پر بنسټ د هايپرګلايسيميا لامل شي.
په دوامداره توګه د  Catecholamineلوړوالى ځانګړې اغېزې لري د بېلګې په ډول له
سړې هوا سره د مخامخ كېدو او يا فزيكي تمريناتو په صورت كې.
له دې امله چې فزيكي تمرينات د ټولو ميتابوليكي موادو كارونه ډېروي ،نو د ځيګر او
عضلاتو د  glycogenذخيرې كارېږي او د محيطي انساجو حساسيت انسولينو ته ډېرېږي.
د ادرينال سټېروئيډونه:
 Cortisolد كاربوهايدرېټونو په مېتابولېزم باندې اغېزه كوونكى اساسي سټېروئيډ دى ،چې
په ځيګر كې د  glyconeogenesisلامل ګرځي .د اوږدې مودې لپاره د نوموړي سټېروئيد
د كمښت او نشتوالى د بېلګې په توګه د  Addesonپه اخته ناروغانو كې ،د انسولينو په
حساسيت كې د پاملرنې وړ زياتوالى منځ ته راوړي.
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Glucagon
ګلوكاګون انسولينو ته  counter regulatoryهورمونونه تياروي ،چې هغه د پانقراس د A
ژونكو څخه انسولينو ته د ورته مېكانېزم په وسيله منځ ته راځي .په داسې حال كې چې د
وينې د ګلوكوزو كچه د  5 mmol/Lڅخه كښته شي نو د  Glucagonد افراز هڅونكې
اغېزې كوي .ګلوكاګون د روژې او لوږې په صورت كې د وينې د ګلوكوزو د ډېر ژر ښكته
راتلو څخه مخنيوى كوي .د نورو كتېكول امينونو په څېر د هغې د اغېزې لومړى ځاى
ځيګر دي ،چې هلته له خپلو ځانګړو اخذو سره له يوځاى كېدو وروسته د adenylate
 cyclaseانزايم په وسيله د  Cyclic 3’,5’ AMPد توليد لامل ګرځي.
 Cyclic AMPد دويم پيام رسوونكي په توګه د  Phosphorylationاو غبرګون لامل
ګرځي .په پايله كې يې د  glycogenتحريك د  gluconeogenesisپه ډول له
غيركاربوهايدرېتي توكو څخه د ګلوكوزو د توليد سپپ كېږي.
د خوړو او لوږې اغېزې:
د پروټيني او كاربوهايدرېت لرونكو غذائي موادو له خوړلو څخه وروسته د  βله ژونكو
څخه د انسولينو افراز ډېرېږي .چې دا د دې ښكارندوى ده ،چې انساجو ته د ګلوكوزو
لېږدون يا انتقال په ډېره چټكۍ صورت نيسي او په ځيګر او عضلاتو كې ګلايكوجن او
تراى ګليسېرايډ توليدېږي په روغو كسانو كې د وينې د ګلوكوزو غلظت له 6-7 mmol/L
څخه نه ډېرېږي ،كه څه هم چې د كاربوهايدرېتونو يا پروټينونو څخه ډېر غني خواړه
وخوري.
د دې برعكس د غذائي موادو د نه اخيستلو او لوږې په صورت كې په وينه كې د انسولينو
مقدار كمېږي او په ځيګر كې ګلايكوجن تجزيه كېږي كه چېرې لوږه ادامه ومومي د
شحمياتو او پروټينونو زېرمې هم له تجزيې سره مخامخ كېږي تر څو بدن ته د اړتيا وړ
انرژي تياره كړي شحمي اسيدونه د انرژي د لاس ته راوړلو لپاره كارول كېږي او د
ګلوكوزو په مصرف كې كمښت راځي سربېره پر دې  Gluconeogenesisهم ګړندى
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كېږي .چې د نوموړو دقيقو او كره مېكانېزمونو د شتوالي له كبله په ډېرو لږو پېښو كې د
وينې ګلوكوز له  3 mmol/Lڅخه ټيټېږي ،حتى كه لوږه دوام هم ومومي.
Diabetes Mellitus

د خوږې ناروغی
تعریف  :دمیتابولیکي تشوشاتویوګروپ دی ،چې د هایپرګلايسیميا ګډ  Phenotypeلري.
د دې ناروغۍ بېلا بېل ډولونه موجود دي  .ارثیت ،چاپېریال او د ژوند وضیعیت ،د دې
ناروغۍ په رامنځ ته کېدو کې رول لري.
د اسبابو له نظره د  βژونکو په وسيله د انسولینوکم افراز ،په انساجوکې د ګلوکوزو د
مصرف کمېدل او یا د ګلوګوزو زیات تولید کېدای شي د نوموړې ناروغۍ د منځ ته راوړلو
سبب شي.
د میتابولیکي تشوشاتو له امله د بدن په مختلفو انساجوکې د اختلاطاتو سبب ګرځي.

د ډيابټ )خوږې( ناروغۍ ډولونه:
پدې ورستیوکې د ډيابټ )خوږې( ناروغۍ وېش  Classificationد هغو د پتالوژیکو
لاملونو پربنسټ شوی د ناروغ سن او د درملنې ډول په هغوکې څه رول نلري او په لاندی
ډول دی:
لومړی ټایپ( Type 1 DM ) :
په دې ټایپ کې د  βژونکې یا حجرې په بشپړه توګه له منځه ځي.
د دې نوعې  ۹۰٪ناروغان د  βژونکې له  Autoimmuneتخریب سره مخامخ کېږي،
چې هغوی د  Type 1 A D Mپه نامه یادېږي .د یادونې وړ ده چې د دې ژونکو تخریب
په بېلا بېلو وګړو کې توپیر لري ،په ځیني ناروغانوکې ډېر په چټکۍ او سرعت سره او په
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ځینی نورو کې نسبتا ورو د  ßژونکې له منځه ځي ،که چېرې د دې نوعې په ۱۰٪
ناروغانو کې د  ßژونکو د  Autoimmuneتخریب شواهد موجود نه وي ،نو هغه Idio
 pathicشکل او د  Type 1 BDMپه نامه یادېږي.
د لومړي ټایپ ناروغان پرته له درملنې له  keto acidosisسره مخامخ دي دا ناروغي په
هر سن کې منځ ته راتلای شي ،اما ډېری پېښې یې له ښوونځي څخه د مخکې عمر اوپه
تنکېو ځوانانو کې ترسترګو کېږي .د ډيابټ ناروغۍ لومړی ټایپ یو کتابولیک حالت دی،
چې په هغو کې دوراني انسولین موجود نه وي ،د پلازما  Glucagonsلوړ وي او د
پانقراس د  ßژونکې نشي کولای ،چې د هغو هڅونو په ځواب کې چې د انسولینو د افراز
سبب ګرځي انسولین افرازکړي .له کتابولیکي حالت څخه د خلاصون ،د کېتواسيدوزس د
مخنیوي او د ګلوکوزو د کچې د ټیټولو لپاره ناروغ انسولینو ته اړه لري ،د لومړي ټایپ د
 Autoimmuneډول په منځ ته راتلوکې په تقریبی توګه له دریو څخه یوه برخه جینونه
اودوه برخی نور چاپریال رول لري .د هغو جینونو شتون چې د  HLAسره تړاو لري 40%
د ناروغۍ د منځ ته راتلوخطر څرګندوي .د دې تایپ  95%ناروغان  HLA-DRSیا
 HLA- DR4لري د  HLA- DQجین د لومړي تايپ لپاره ډېر وصفي دی لکه څنګه چې
د  HLA- DQBI*0302د لومړي ټایپ په ناروغانو کې لیدل شوی ،حال داچې
)ساتونکی( جین  HLA-DQBI*0602ډېر د  DR4په کنټرول ګروپ کې موجود دی.
یو بل ډېر مهم جین ،چې  10%خطر جوړوي د انسولینو د جین په
 S’polymorphicبرخه کې موندل شوی د لومړي تايپ د اکثره ناروغانو په کتنه کې د
 ICA, Islet cellانسولینو , IAAکلوتامیک اسید ډي کاربوکسي لاز ) (GAD65او
 (IA-2) Tyrosinephosphataseاو ) (IA2-Bانتی بادي ګانې د تشخيص په وخت
کې تثبيتېږي ،چې دغه انتی باډي ګانې د هغو د  Autoimmuneعلت په هکله معلومات
ورکوي او کېدای شي په هغو کوچنیانو کې چې وروڼه او خویندې یې په ډیابټ اخته وي د
وړاندوینې او مخنیوي لپاره استفاده وشي.
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دغه انتي باډي د وخت په تېرېدو سره كمېږي او ښايي يادونه وشي چې هغه خلك چې
انسولين اخلي د هغوى په بدن كې د انسولينو ضد انتي باډي منځ ته راځي.
د ډيابت يا خوږې ناروغۍ د ناروغانو د كورنۍ غړي چې په ناروغۍ د اخته كېدو چانس
لري لكه څرنګه چې احصائې د دې ښكارندويې دي ،چې كه چېرې د يوه كوچني مور په
دې ناروغۍ اخته وي ،نو د نوموړي ماشوم د اخته كېدو چانس  ۳فيصده او كه ئې پلار په
دې ناروغۍ اخته وي ،نو په دغې ناروغۍ د ماشوم د اخته كېدو چانس  ۶فيصده دى په
وروڼو او خويندو كې په ناروغۍ د اخته كېدو چانس د هغو د ورته  HLAد شتوالي په
شمېر پورې تړلى دى يعني كه يو  Halotypeشريك وي ،نو د اخته كېدو چانس يې ۶
فيصده او كه چېرې دوه  Halotypeيې شريك وي ،نو د اخته كېدو چانس يې ۲۵-۱۲
فيصدو پورې لوړېږي .ډېر زيات خطر په ورته غبرګونو ماشومانو كې ليدل كېږي چې له
 ۲۵څخه تر  ۵۰فيصدو پورې رسېږي.
لكه څرنګه چې مخكې يادونه وشوه د لومړي ټايپ په ځينو ناروغانو كې د β
ژونكوتخريب ډېر ګړندى نه دى يعني په پيل كې د دې ژونكو فعاليت كمېږي او وروسته
بيا دغه فعاليت بېخي له منځه ځي او ناروغ انسولينو ته اړتيا پيدا كوي .په شمالي اروپا
كې د  Isletژونكو د انتي باډي څېړنې د دې ښكارندوى دي چې د  ۱۵فيصده په شا او
خوا كې د دويم ټايپ ناروغان كېداى شي په خفيف ډول په لومړي ټايپ اخته وي چې د
لويانو د پټ اوتواميون ډيابټ (LADA) Latent Autoimmune Diabetes of
 Adulthoodپه نامه يادېږي.
د چاپېريال د اغېزو په اړوند هم ځيني معلومات شته د بېلګې په توګه د ناروغۍ ډېره شيوع
په سكاندنويائي هېوادونو او همدارنګه په هغو مهاجرينو كې چې شمالي اروپا ته مهاجر
شوي ليدل كېږي.
لكه څنګه چې يوه سروې چې په پاكستاني مهاجرينو كې چې د انګلستان په Brod Ford
كې ترسره شوې ،ښئي چې هغه ماشومان چې په نوموړي ښار كې زېږېدلي او هلته ژوند
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كوي د نورو پاكستاني ماشومانو په پرتله په ناروغۍ د اخته كېدلو له ډېر خطر سره مخ
دي.
كه څه هم د چاپېريال فكټورونه چې د دې ناروغۍ لامل ګرځي پوره څرګند نه دي ،خو
داسې فكر كېږي چې ښايي په  Coxakie B4او  Rubellaوېروسونو اخته كېدل او يا په
كوچني والي كې د غوا له شيدو څخه ګټه اخيستل د دې ناروغۍ په ايټيولوژي كې رول و
لري.
همدارنګه داسې نظريات هم شته چې ګواكې له دې امله چې په ځينو پرمخ تللو هېوادونو
كې د ماشومتوب د وخت انتانات ډېر لږ شوي ،نو كېداى شي چې همدغه كمښت د
 Autoimmuneسيسټم د بدلونونو لامل شي ،چې په پايله كې ئې د استما او ډيابټ پېښې
ډېرې شوي.
د يادونې وړ ده ،چې د دې نظرياتو او فكټورونو پوره رول تر اوسه ندى ثابت شوى او يوه
لويه ستونزه دا ده چې دغه  Autoimmuneبدلونونه د ډيابټ له منځ ته راتلو څخه ډېر
مخكې )څو كاله مخكې( پيل كېږي.
د  Type 1B DMډېرى ناروغان په اصل كې ا ٓسيائي او افريقائي دي په دې وروستيو كې
راپور وركړل شوى ،چې د غربي افريقا په  4%هغو ناروغانو كې چې له  Ketosisسره مخ
دي د ) PAX-4 (Arg 133Trpجين بدلون يعني  Mutationلري د يادونې وړ ده چې
دغه جين د پانقراس د  Isletژونكو په وده كې اساسي رول لري.
 -۲دويم ټايپ Type 2 DM
د نامتجانسو كلينيكي حالاتو ښكارندوى دى ،چې اكثرا لويان ورباندې اخته كېږي ،خو په
دې وروستيو كې د نوموړې ناروغۍ پېښې په ماشومانو او تنكيو ځوانانو كې هم ليدل شوي
او مخ په زياتېدو دي په تقريبي ډول  ۹۰فيصده د ډيابټ ناروغان د ډيابټ دويم ټايپ
تشكيلوي .دغه ناروغان دومره دوراني انسولين لري ،چې له  Ketoacidosisڅخه
مخنيوى كوي ،مګر نشي كولاى چې د انساجو اړتيا په داسې حال كې چې د انسولينو ضد
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مقاومت موجود وي پوره كړي .جنيتيكي فكټورونه او چاپېريال دواړه د هغه په منځ ته
راتلو كې رول لري .ډېرې اپېډيمولوژيكي څېړنې د جنيتيكي فكټورونو زيات رول
څرګندوي ،د بېلګې په توګه كه چېرې د  Monozygoticغبرګونيو څخه يو يې وروسته له
 ۴۰كلنۍ څخه په دې ناروغۍ اخته شي ،نو  ۷۰فيصده چانس شته چې دويم غبرګونى هم
د يوه كال په اوږدو كې په دغې ناروغۍ اخته شي.
هغه څېړنې چې د دويم ټايپ د منځ ته راتلو ،د  βژونكو د تخريب او د انسولينو ضد
مقاومت په هكله ترسره شوي پوره برياليتوب يې نه دى ترلاسه كړى.
د ناروغۍ په پيل كې د  βژونكو هايپرپلازيا څرګندېږي ،ناروغ په Fasting
 Hyperinsulinismچې د انسولينو او پروانسولينو د ډېر افراز له امله منځ ته راځي اخته
كېږي.
د وخت په تېرېدلو په ژونكو كې اميلوئيد ځاى په ځاى كېږي چې له جنيتيكي نيمګړتياوو
سره يوځاى د  βژونكو د فعاليت د كمښت لامل ګرځي.
چاغښت يو ډېر مهم فكټور دى ،چې د انسولينو ضد مقاومت لامل ګرځي .د چاغښت
درجه او شيوع په بېلابېلو قومي او نژادي ګروپونو كې توپير لري .حشوي چاغښت چې د
 Omentumاو  Mesentricپه برخو كې د غوړو يا شحمياتو تراكم ليدل كېږي د انسولينو
له مقاومت سره ټينګ تړاو لري .په داسې حال كې چې د ګېډې تر پوستكي لاندې
شحميات د انسولينو له مقاومت سره تړاو نه لري .فزيكي او سپورټي تمرينات د حشوي
شحمياتو له ځاى په ځاى كېدو څخه مخنيوى كوي ،لكه څنګه چې د جاپاني پهلوانانو
 CT-SCANدا خبره څرګنده ګړې ،سربېره پر دې پهلوانانو د وينې شحميات او ګلوكوز هم
نورمال وو په داسې حال كې چې دوى په ورځ كې له  ۵۰۰۰څخه تر  ۷۰۰۰كيلو كالوري
انرژي اخيستله.
څو ډوله  Adipokinaseچې د شحمي ژونكو په وسيله ترشح كېږي په چاغو كسانو كې د
انسولينو فعاليت تر ا ٓغېزې لاندې راولي .د دې دوه ډوله يعني  Leptinاو Adiponectin
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انسولينو ته حساسيت ډېروي ،چې كېداى شي د ځيګر د حساسيت له ډېرېدلو سره مل وي.
دوه ډوله نور يې يعني tumor Necrosis Factor-αچې د انسولينو د ا ٓخذو د غيرفعال
كېدلو لامل ګرځي او بل نوى پېژندل شوى  Peptideيعني  Resistinچې د ګلوكوزو په
مېتابولېزم د انسولينو اغېزې كموي په حيواني چاغو موډلونو كې ليدل شوي.
د دې  Adipokinaseلوړ مقدار په چاغو كسانو كې د  Mutationله كبله د انسولينو د
مقاومت لامل ګرځي .همدارنګه هايپرګلايسيمي په عضلاتو او شحمي انساجو كې د
Hexosamineونو د تراكم له امله د انسولينو فعاليت خرابوي او د ګلوكوزو د انتقال
مخنيوى كوي ،چې د  Acquired Glucose Toxicityپه نامه يادېږي .د يادونې وړ ده
چې د هايپرګلايسيميا له اصلاح څخه وروسته د انسولينو ضد مقاومت په خپله له منځه
ځي.
نور وصفي ټايپونه:
:(MODY) Maturity – Onset Diabete of Young -۱
دغه  Subgroupeډېر لږ ليدل شوى او د يوه جين د تشوش له امله منځ ته راځي ،د
نوموړې ناروغۍ ناروغان انسولينو ته اړتيا نه پيدا كوي .ارثي Autosomal Dominant
شكل لري په  ۲۵كلنۍ يا تر دې هم مخكې اعراض او علايم منځ ته راوړي .ناروغان يې
چاغښت نه لري د هايپرګلايسيميا اصلي لامل يې د ګلوكوزو په وسيله د انسولينو د افراز
په مېكانېزم كې موجودې ستونزې دي ،تر اوسه پورې شپږ ډوله  MODYتشريح شوي،
چې يوازې په  MODY2كې چې په هغه كې د  Glucokinaseجين نيمګړتياوې لري ،نور
ټول شكلونه د هستوي  Transcriptionپه فكټورونو كې نيمګړتياوې لري.
 MODY2يو خفيف ډول دى ،چې په  Fasting Hyperglycemiaكې لږ څه ډېروالى
راولي سر بېره پر دې  Microvascularاختلاطات هم په كې ليدل كېږي .معمولا په ژوند
كې د بدلون او يا د خورو وړ درملو په لږ دوز اصلاح كېږي.
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 MODY3ډېر معمول او مروج ډول دى ،چې د  MODYد پېښو له دريو برخو څخه دوه
برخې تشكيلوي .كلينيكي شكل يې  Idiopathicاو دويم ټايپ ته ورته دى ،د
 Microangiopathyلامل ګرځي او له يوې مودې څخه وروسته د خوراكي درملو په
وسيله نه اصلاح كېږي.
 -۲د انسولينو د  Mutationله امله منځ ته راغلى ډيابټ:
ډېر يو نادر شكل دى معمولا د دويم ټايپ يو  Subtypeګڼل كېږي ،تر اوسه يواځې څو
كورنۍ پېژندل شوي چې په دې ناروغۍ اخته دي .ټول اخته شوي كسان Heterozygous
وو ،د انسولينو نورمال جين يې درلود او ډيابټ يې هم ډېر خفيف وو ،چې تر منځني عمر
پورې نه څرګندېږي .دغه راز  Autosomal Dominantجنيتيك انتقال څرګندوي چې په
دې ناروغانو كې د انسولينو د مقاومت څه كلينيكي نښې نښانې نه ليدل كېږي او په
 Standardدرملنه ډېر ښه كنټرولېږي.
 -۳د انسولينو د ا ٓخذو د بدلون يعني  Mutationله امله په  ۴۰تنو كې ډيابټ ليدل شوى
چې معمولا د ا ٓخذو يو جين بدلون لري او اكثريت ناروغانو د انسولينو ضد مقاومت سربېره
 Accontosis Nigriconsدرلود ،په ډېرو لږو كسانو كې چې د انسولينو ا ٓخذو دواړه
جينونه غيرنورمال وي ،نو نوى زېږېدلى ماشوم يې  Leprechaumناروغانو ته ورته څېره
لري او د ډېر كم وخت لپاره ژوندى پاتې كېږي.
 -۴ډيابټ چې د مايتوكاندريايي  DNAله  Mutationسره يوځاى وي:
د دې لپاره چې سپرم مايتوكاندريا نه لري او يوازې مور د مايتوكاندريا اړوند جينونه
انتقالوي ،نو ډيابټ د مايتوكاندريائي  DNAد  Mutationيا بدلون له امله منځ ته راځي،
چې معمولا د مايتوكاندريا پروټينونه د  Leucineاو  Lysineپه انتقال كې ستونزې لري.
دغه ناروغي ډېر خفيف شكل لري ،په خوراكي ډيابټ ضد درملو ښه كنټرولېږي ،يواځې
ځينې يې د لومړي ټايپ  Idiopathicشكل تشكيلوي ،د دغو ناروغانو له درې تنو څخه
دوه ئې د اورېدلو ستونزې لري او ډېر لږ شمېر يې )تقريبا  ۱۵فيصده( په يو سندروم چې
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 Lactic Acidosis ،Encephalopathyٍ ،Myopathyاو Stroke like Episode
)(MELASلري اخته وي.
 Wolfram’s Syndrome -۵له يوې  Neurodegenerativeبېنظمۍ څخه متشكل ده،
چې په كوچنيوالي كې څرګندېږيOptic ،Diabetes Mellitus ،Diabetes Insipidus ،
 Atrophyاو كوڼوالى په كې موجود وي د ) (DIDMOADد  Acronymپه وسيله ښودل
كېږي .نوموړي بدلونونه د  WFSIپه جين كې د بدلون له امله منځ ته راځي ،چې دنده يې
د  100.3 KDaغشائي پروټينونو كوډ كول دي او په اندوپلازميك ريتيكولوم كې ځاى
لري .تر اوسه پورې د دې پروټينونو اصلي دنده نه ده څرګنده شوې .معمولا د ژوند په
لومړۍ لسيزه كې له  Optic Atrophyسره يوځاى ليدل كېږي.
 Diabetes Insipidusيا بې مزې ډيابټ او كوڼ والى يا  Sensorineural Deafnessله
 ۶۰څخه تر  ۷۰فيصده پېښو كې په دويمه لسيزه كې ليدل شويUretero ،
 ،Cerebellar Ataxia ،Neurogenic Bladder ،Hydronephrosisمحيطي
 Neuropathyاو رواني ستونزې بيا وروسته په ډېرو ناروغانو كې منځ ته راځي.
:Gestational DM -۴
نږدې  4فيصده اميدواره ميندې  Glucose Intoleranceپيدا كوي ،چې كېداى شي لامل
يې د انسولينو ضد مقاومت وي ،چې د بلاربښت يا حمل په وروستيو مياشتو كې د
ميتابوليكي او هورموني بدلونونو له امله منځ ته راځي ،ډېرى ميندې له اميدوارۍ څخه
وروسته خپله روغتيا بيا مومي ،خو ليدل شوي ،چې  ۶۰-۳۰فيصده ناروغانې په راتلونكو
كلونو كې د ډيابټ يا خوږې ناروغۍ په دويم ټايپ اخته شوي.
د دې ناروغۍ ارزښت د دې كتاب په وروستيو فصلونو كې په مفصل ډول تشرېح شوى.
لاندې جدول د  Diabetes mellitusایتولوژیک وېش څرګندوي:
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د ډيابټ لومړی ټایپ ) (Type1DMچې په هغه کې د  βژونکو تخریب موجود
.1
وي او په ډېری پیښو کې د انسولینو د مطلق نشتوالی سبب ګرځي دغه ټایپ په دوو
برخو ویشل کېږي:
Immune – mediated - A
 Idiopathic -Bډول
د ډيابټ دوهم ټایپ ) (Type 2DMچې په هغه کې په متبارز ډول د انسولینو
.2
ضد مقاومت ،په نسبی ډول د انسولینو کمښت او یا د انسولینو په افراز کې نواقص
د انسولینو ضد مقاومت سره یو ځای په بیلابیلو کچو لیدل کېږي.
نور وصفی ټایپونه )(Spacific type
.3
 Aـ د جنیتکې نیمګړتیاو له امله د  βژونکو وظیفوي ستونځې
 ۱۲) – ۱کروموزوم( (Hepatocyte nuclear transcription factor (HNF) α
)(MODY3
 ۷ ) -۲کروموزوم( (MODY2) Glucokinase
 ۲۰) – ۳کروموزوم( )HNF-4α (MODY1
Insuline Promoter Factor -1 (IPF-1:MODY4) – ۴
HNF-1B (MODY5) – ۵
Neuro D1 (MODY6) – ۶
Mitochondrial DNA – ۷
 ATP -۸ته حساس د پتاشيم کانالونوسب یونتونه
 -۹د  Proinsulinیا انسولینو بدلونونه
 - Bد انسولینو په فعالیت کې جنيتيك بدلونونه
 -۱د  Type Aانسولینو ضد مقاومت
Leprechaunism -۲
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Raboson – mendenhall syndrom -۳
Lipodystrophy syndrome -۴
 ناروغۍExocrine  د پانقراس د- C
pancreatitis -۱
 او د پانقراس لرې کولtruma -۲
Neoplasia -۳
Cystic fibosis -۴
Hemochromatosis -۵
Fibrocalculous pancreatopathy -۶
 نونهMutation  کېCorboxy ester lipas  په-۷
Endocrinopathies -D
Acromegaly -۱
Cushings syndrome -۲
Glucogonoma -۳
Pheochromocytoma -۴
Hyperthyroidism -۵
Somato statinoma -۶
Aldosteronoma -۷
 او نور-۸
 د درملو او کېمیاوي موادو له امله- E
Vacor -۱
Pintamidin -۲
Nicotinic acid -۳
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Glucocorticoids -۴
 هورمونونهThyriod  د- ۵
Dizoxide -۶
β- adrenergic agonist -۷
Thiazides -۸
phenytoin -۹
α - interferon -۱۰
 نهی کونکيprotease  د-۱۱
Clozapine -۱۲
 انتانی ناروغی- F
Rubella  ارثی-۱
Cytomegaloviruse-۲
 ویروسCoxsackie -۳
 ډيابټ غیر معمول ډولونهimmune-mediat  – دG
Stiff –man syndrome -۱
 د انسولینو د اخذو ضد انتی باډي-۲
 او نور-۳
 ځینی نور سندرومونه چې کله نا کله د ډيابټ سره تړاو څرګندوي- H
Down,s syndrome -۱
Kline felter’s syndrome -۲
Turner’s syndrome -۳
Walfram’s syndrome -۴
Fridreichs ataxia -۵
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Hantingtons chorea -۶
Laurance –moon – biedl syndrome -۷
Myotonic dystrophy -۸
Porphyria -۹
Prader-willi sndrome -۱۰
 -۱۱او نور
(GDM) Gestational Diabetes mellitus -4

د انسولینو د مقاومت سندروم
) xسندروم یا میتابولیک سندروم(
تقریبا  25%د ټولو هغو خلکو چې په چاغښت او ډيابټ )خوږې ناروغۍ( اخته ندي د
ډيابټ د دوهم ټایپ ناروغانو په شان د انسولینو ضد مقاومت لري دغه وګړي ،چې وروسته
بیا د ډيابټ په دوهم ټایپ اخته كيداي شي پدې خلکو کې د  Triglycerideسویه اوچته ،د
 HDLکچه ټیټه او د وینی فشار یی جګ وي اوس ځینی نوری ستونځی هم پدی سندروم
کې شميرې ،چې په هغی کې د  LDLلوړوالی ،Hyperurecemia،بطني چاغښت او یو
 Prothromboticحالت چې د (PAI-1) Plasminogen activator inhebetor type-1
د لوړوالي سره یو ځای وي اوسربیره پردې دالتهاب د پیل  proinflametoryحالت هم په
کې شامل شوی دى .د دې غیر نورمالو حالاتو په پایله کې د  atheroscleroticناروغیو
ګواښ ډېرېږي.
که څه هم داسی فکر کېږي ،چې د انسولینو ضد مقاومت د دې ټولو میتابولیکي ستونځو
اصلي لامل دی ،مګر تر اوسه پورې وروستي نتایج ندي بشپړ شوي .که څه هم
 hyperinsulinismاو  Hypertensionپه سپين پوستو کې یوځای لیدل کېږي ،مګر دغه
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حالت په تور پوستو کې ) (Pima Indianکې نه لیدل کېږی .سربیره پر دې هغه وګړي،
چې  Hyperinsulinismد  Insulinomaله کبله لري ،دغه ناروغان حتمي لوړ فشار نه
لري او د جراحي له عملیات څخه وروسته هم د فشار د سقوط او راغورځېدو لامل نه
کېږي.
د دې ستونځو یو ځایي څیړنه او د میتابولیکي سندروم تر نامه لاندې د هغوی مطالعه د
هغوی د ناوړه اغیزو د مخنیوی او د  mortalityاو  Mrbidityد کمولو لپاره ډېر اهمیت
لري د بیلګی په توګه ځینی ډاکټران شاید د فشار دنورمال ساتلو لپاره هغوی ته Duretic
او β- blockerورکړي خو له بلی خوا د لېپیډونو د لوړېدو لامل شي او یا که د لېپيډونو
لپاره  Niacinورکړي ،نو هغه بیا بېرته د انسولینو په وړاندې د مقاومت د ډېرېدو لامل
ګرځي.
کلینیکي منظره
په لومړي ټایپ اخته ناروغان د انسولینو له بشپړ کمښت سره مخامخ وي ،د دوی په بدن
کې د ګلوکوزو او شحمي اسيدونو د لوړوالي له امله د  hyerketonimiaاو
 hyperosmolarityنښې موجودې دي د دوهم ټایپ په ناروغانوکې کېدای شي ،چې د
ناروغۍ نښې او اعراض موجود وي مګر په ځینی وختونو کې هیڅ اعراض او نښې نلري د
دې وګړو لپاره چاغښت او د کورنۍ مثبته تاریخچه د خطر له مهمو فکتورونو څخه ګنل
کېږي.

لومړی ټایپ
 Osmotic diuresisچې د هایپرګلاسیميا له امله منځ ته راځي د ادرار د ډېروالي سبب
کېږي او په نتیجه کې یې اوبه  ،ګلوکوز او الکترولایتونه ضایع کېږي.
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 Hyperosmolarحالت له یوې خوا تنده منځ ته راوړي او له بلې خوا د سترګې شبکېه او
عدسیه چې له  Hyperosmolarمایعاتو سره مواجه شي د لیدلو د تشوش یا Blured
 visionسبب کېږي.
د لومړي ټایپ ناروغان له ښې اشتها سره سره بيا هم خپل وزن بایلي ،چې علت یی په
لومړي سر کې د ګلایکوجن او ترای ګليسرایډ ضایع کېدل دي او د ناروغۍ له پر مختګ
څخه وروسته امینواسیدونه په ګلوکوزو او  keton bodyبدلیږي .همدارنګه د دوراني
حجم کمښت د  postural hypotensionد رامنځ ته كېدو سبب کېږي ،د عضلي پروټینونو
کتابولیزم او د پتاشيم ضایع کېدل د ضعیفی احساس منځ ته راوړي .که چېرته ناروغي په
تدریجی ډول پیل شي د تشخیص په وخت کې  parasthesiaهم موجوده وي ،چې د
اعصابو موقتي  Dysfunctionد اوږدې هایپرګلاسیمیا له امله وي او وروسته له درملنې
اصلاح کېږي.
د حادې حملې په صورت كې ناروغ په  Ketoacidosisاخته كېږي ،چې د  Ketosisله
امله توليد شوې بې اشتهائي ،زړه بدوالى او كانګې بيا هم د اوبو كمښت او
 Hyperosmolalityته شدت وركوي ،د ناروغ شعوري حالت د  Hyperosmolalityله
ډېرېدلو سره بدلون مومي ،كله چې  Hyperosmolalityله  320-330 m osm/Lڅخه
لوړه شي ،نو ناروغ لومړى  Stuporاو بيا  Comaته ځي.
په مائل وضعيت د فشار ټيټېدل د ناروغۍ د وخامت څرګندوى ده ،لوى ځيګر ،د لاسونو او
پښو په قابضه سطحو او سرين يا  Buttakباندې د  Erruptive Xanthomaشتون او
همدارنګه  Lipoma Retinalisد ناروغۍ د اوږده سير او مزمن توب ښكارندوى دي ،دا
ځكه چې د انسولينو كمښت د  Chylomicronemiaاو د تراى ګليسيرايډ د لوړوالي لامل
كېږي چې په ځيني وختونو كې حتى تر  2000 mg/dlپورې هم رسېدلاى شي.
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دويم ټايپ
يو شمېر ناروغان د ډيابټ يا خوږې ناروغۍ اعراض او نښې لري ،د بېلګې په توګه د ادرار
ډېرېدل ،تنده او داسې نور په داسې حال كې چې يو شمېر نور ناروغان بيا هېڅ اعراض نه
لري ،په ځانګړې توګه هغه ناروغان چې په چاغښت اخته دي د معايناتو په ترڅ كې په
ناڅاپي توګه تشخيصېږي.
د تشخيص پر مهال كله نا كله ځيني اختلاطات لكه  Neuropathyاو د زړه او رګونو
ستونزې هم شته وي ،په دې ناروغانو كې د پوستكي مزمن انتانات معمول دي ،ډېرې
ښځينه ناروغانې د  Pruritisاو  Vulvovaginitisپه لوحه مراجعه كوي.
د تشخيص په وخت كې د خوږې ناروغۍ كلينيكي منظره
لومړى ټايپ دويم ټايپ
اعراض او نښې
ډېر ادرار او ډېره تنده
+
++
ضعيفي او خستګي
+
++
له ډېرو خوړلو سره سره د وزن بايلل
++
بيا بيا مغشوشه ليدنه
++
+
خارښت او Vulvovaginitis
++
+
محيطي Neuropathy
++
+
د شپې له خوا ادرار
++
پرته له اعراضو څخه
++
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په لاندې حالاتو كې بايد د ښځينه ناروغانو  Glycemiaتعين شي:
 -۱د  Chronic Condidial Volvuvaginitisد شتوالي په صورت كې.
 -۲د  4.1 Kgيا  9 IBڅخه د ډېر وزن لرونكي ماشوم زېږونه.
 -۳د  Poly Hydraminosisپه صورت كې.
 -۴د  Pre-eclampsiaپه صورت كې.
 -۵د  Unexplained Fetal Lossيا د روښانه دلائلو له موجوديت څخه پرته د ماشوم
ضايع كېدلو په صورت كې.
هغه چاغ ناروغان چې د بدن په لوړو برخو لكه ،ګېډه ،سينه ،غاړه او مخ كې ئې د
چاغښت نښې موجودې وي ،خو لاسونه ئې ډېر چاغښت نه څرګندوي ،همدارنګه په نارينه
ناروغانو كې له  0.9او په ښځينه ناروغانو كې له  0.8څخه د  Waist : Hipډېرېدل ،په
دې ټايپ ناروغۍ د اخته كېدو د ډېر خطر امكانات څرګندوي.
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په لاندې جدول كې د ډيابټ يا خوږې ناروغۍ په دويم ټايپ د اخته كېدو ځيني
مساعدوونكي فكټورونه ښودل شوي دي:
ګڼه

مساعدوونكي فكټورونه

۱

د كورنۍ تاريخچي درلودل )د بېلګې په ډول ،مور ،پلار ،خويندې او وروڼه چې په ناروغۍ اخته
وي(

۲

چاغښت )BMI≥25 Kg/m2

۳

په عادتي توګه د فزيكي فعاليت نه درلودل

۴

قوميت او نژاد )افريقايي ،امريكايي ،لاتين ،اصلي امريكايي يا هم ا ٓسيايي امريكايي(

۵

مخكې تثبيت شوى  IFGيا IGT

۶

د  GDMتاريخچه او د  4.1Kgيا  9 Ibڅخه د لوى ماشوم زېږون

۷

د وينې لوړ فشار )(140/90 mmHg

۸

د  HDL cholesterolاندازه  35 mg/dlڅخه كمه او د  Triglyceridاندازه له 250mg/dl
څخه زياته

۹

د  Poly cystic Ovary Syndromeاو  Aconthosis nigriconsشتوالى

۱۰

د رګونو د ناروغيو مخينه يا تاريخچه
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تشخيص
په داسې حال كې چې ناروغ د ډيابټ يا خوږې ناروغۍ اعراض لكه :ډېره تنده ،د وزن
كمېدل او يا ډېر ادرار ولري ،نو د مثبتو لابراتواري ا ٓزموينو او يوې  Criteriaپر بنسټ
تشخيص ايښودل كېږي .كه چېرې معاينات ښكاره او روښانه نه وي او يا په لابراتواري
كتنو كې هايپرګلايسيميا موجوده وي ،مګر ناروغ د ناروغۍ هېڅ اعراض و نه لري ،نو په
دې حالت كې بايد معاينات د دويم ځل لپاره په بله ورځ كې ترسره شي.

په پورتنۍ شيما كې په نورمال ډول د ګلكوزو تحمل د ډيابټ په لومړي ،دويم او نورو
وصفي ټايپونو او د بلاربښت د مودې د ډيابټ ) (Gestational DMپه ګډون څرګندوي.
په ډېرو وګړو كې په لومړيو مرحلو كې د ګلوكوزو د نورمال تحمل له منځه ځي ،چې بيا
وروسته د شكرې يا ډيابټ ناروغي په يوه ډول اخته كېږي.
لكه څنګه چې غېشي څرګندوي د ګلوكوزو تحمل  Tolaranceپه ډېرو وختونو كې دواړو
خواوو ته د حركت يا بدلون امكان لري د بېلګې په ډول د ډيابټ دويم ډول د وزن د كمولو
څخه وروسته  Impired Glucose Tolaranceته بدلون موندلاى شي همدارنګه كېداى
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شي ،چې په ) (Gestational DMاخته مېرمنې وروسته له بلاربښت څخه نورمال حالت
غوره كړي.
د ډيابټ دتشخيص لپاره بايد لاندې ټكي په پام كې ونيول شي:
 -۱كه چېرې ناروغ اعراض ولري او  RBSئې د  11.1 mmol/Lيعني  200 mg/dlڅخه
لوړ وي.
 -۲په داسې حال كې چې  FBSله  7.0 mmol/Lيعني  126 mg/dlڅخه لوړ وي.
 -۳د پلازما د ګلوكوزو غلظت چې د  Glucose Tolerance Testد ترسره كولو په دوه
ساعتونو كې له  11.1 mmol/Lيعني  200 mg/dlڅخه ډېر وي.
د يادونې وړ ده چې په  (Impired Glucose Tolerance) IGTكې د ګلوكوزو سويه له
 140 mg/dlڅخه لوړه ،خو له  200 mg/dlڅخه ټيټه وي او په Impired ) IFG
 (Fasting Glucoseكې د پلازما د ګلوكوزو سويه له  110 mg/dlڅخه ډېره او له 126
 mg/dlڅخه لږه وي .په دې كسانو كې اكثرا د انسولينو ضد مقاومت موجود وي.
له ا ٓزموينې څخه وروسته په راتلونكو څلورو كلونو كې په ډيابټ يعني خوږې ناروغۍ او د
زړه او رګونو په ناروغۍ د اخته كېدو  40%چانس لري .د دې ډلې ناروغانو ته
 Metforminاو د ژوند په بڼه كې بدلون ) (Life Style Modificationتوصيه كېږي.
څېړنې څرګندوي ،چې د دوى د ژوند په بڼه كې بدلون ډېرې ښې پايلې لري.
لابراتواري كتنې:
 -۱ادرار:
 په ادرار كې د ګلوكوزو د معاينې لپاره وصفي معاينه د هغو سترېپونو په وسيله چې د Glucose Oxidaseاو  Chromagen Systemلرونكي دي ترسره كېږي .دا ا ٓزموينې يا
ټسټونه د  Clinistixاو  Diastixپه نامه يادېږي او په دې طريقه په ادرار كې ډېر كم مقدار
يعني  0.1%ګلوكوز هم تثبيتېدلاى شي.
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 Diastixحتى كه د ادرار جريان ته هم ونيول شي نتيجه وركوي ،چې د رنګ له بدلون
څخه وروسته يې له خپل  Indicatorسره د رنګ د بدلون په پرتله اټكل كېږي.
د ګلوكوزو لپاره د ادرار معاينه مقداري ارزښت نه لري ،ځكه چې په بېلابېلو كسانو كې د
پښتورګو نورماله قدمه د ګلوكوزو لپاره توپير لري او له بلې خوا د مثانې پوره تشېدل هم
ډېر ارزښت لري.
 د  Ketoneوصفي كتنه په ادرار كې د  Ketos tix) Nitro Prusside Testاو (Acetestپه وسيله ترسره كېږي .كه څه هم دغه ا ٓزموينې  3-Hydroxybutric acidچې
د كېټون ګروپ نه لري نشي څرګندولاى ،خو بيا هم د ځيني كلينيكي موخو لپاره ګټور
دى.
له ډيابټ څخه پرته Glycosuria
په ادرار كې د ګلوكوزو شتون ) (Renal Glycosuriaپه داسې حال كې چې د وينې
ګلوكوز نورمال وي په عادي حالت او د  GTTد ترسره كولو په وخت كې يو سليم او بې
اعراضو حالت دى.
بېلابېل لاملونه د نوموړي حالت د منځ ته راتلو سبب كېداى شي ،د مثال په ډول جنيتيكي
تشوشات ،د تيوبولونو د نږدې ) (Proximalبرخې ستونزې ) Fonconi’s Syndromeاو
د پښتورګو ځنډنۍ عدم كفايه( او يا هم د ګلوميرولونو د ډېر بار ) (Loadله امله ،چې
ادرار په چټكۍ فلتر كېږي او د بلاربښت په موده كې منځ ته راځي.
نږدې د  ۵۰فيصده ښځو په ادرار كې د بلاربښت په وخت كې ګلوكوز ليدل كېږي ،د
يادونې وړ ده چې د بلاربښت په وروستيو اونيو كې د ګلوكوزو په ځاى  Lactoseپه ادرار
كې موجود وي.
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 -۲په وينه كې د ګلوكوزو تعينول:
په نورمال حالت كې د وريدي وينې پلازما د ګلوكوزو د تعين لپاره نسبت ټولې وينې
ته ارزښت لري ،ځكه چې د بدن ژونكې له همدې مقدار ګلوكوزو سره په تماس كې
وي او د ګلوكوزو همدغه كچه د اختلاطاتو له نظره ارزښت لري.
ډېر لابراتوارونه هم د ګلوكوزو مقدار په پلازما كې ټاكي ،ځكه له يوې خوا د
نوموړې د پورتنيو ځانګړتيا په پام كې لرلو سره او له بلې خوا په پلازما كې د
ګلوكوزو تعين په اسانه طريقه او ژر ترسره كېږي.
كله چې له وريد څخه وينه واخيستل شي او داسې مواد چې د ګلوكوزو له مېتابولېزم
څخه مخنيوى وكړي ور اضافه نشي ،نو ضرور ده چې هغه بيا په جلا او ساړه محيط
كې وساتل شي.
په پلازما كې د ګلوكوزو غلظت له  ۱۰څخه  ۱۵فيصدو پورې نسبت ټولې وينې ته
لوړ وي ،ځكه چې د وينې ساختماني ژونكې په دې برخه كې موجودې نه وي.
كه چېرې د يوه ناروغ  Fastingګلوكوز له يو ځل څخه زيات  126 mg/dlيا تر دې
لوړ وي ،نو اضافي معايناتو ته اړتيا نشته او حكم كېږي ،چې دا كس په ډيابټ اخته
دى.
كه چېرې د ګلوكوزو كچه له  126 mg/dlڅخه ټيټه وي او په ناروغ د ډيابټ ګمان
كېږي ،نو بايد د نوموړي ناروغ لپاره د ګلوكوزو د تحمل ا ٓزموينه يا Glucose
 Tolerance Testترسره شي.
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د خوراكي ګلوكوزو د تحمل ا ٓزموينه:
دغه ا ٓزموينه ) (Testډېره لږ ترسره كېږي ،ځكه د  Fasting Plasma Glucoseاجراء
دقيقه او ا ٓسانه ده ،په كم وخت كې ترسره كېږي او له اقتصادي پلوه ډېر لګښت نه لري.
اوس مهال د ډيابټ د نړيوالې كمېټې د لارښونې پر بنسټ د ګلوكوزو كچه د ا ٓزموينې په
دويم ساعت كې تعينېږي او ضروري نه ده ،چې د پخوا په شان په  60 ،30او  90دقيقو
كې وكتل شي.
په لاندې حالاتو كې د خوراكي ګلوكوزو د تحمل ا ٓزموينه ترسره كېږي:
 -۱كه چېرې  FBSله  110 mg/dlڅخه لوړ او له  126 mg/dlڅخه ټيټ وي.
 -۲هغو ميندو ته چې د  9 Ibيا ) (4.1 Kgڅخه د ډېر وزن لرونكى ماشوم وزېږوي.
 -۳هغو ښځينه ناروغانو ته چې په پرله پسې ډول په  Vaginal condidiasisاخته كېږي.
 -۴هغه نارينه وو ته چې جنسي )د انتعاذ( ستونزې ولري.
هغه ناروغ چې د خوراكي ګلوكوزو د تحمل ا ٓزموينه ورته ترسره كېږي بايد د ا ٓزموينې څخه
مخكې درېو ورځو كې ئې د كم مقدار كاربوهايډرېټ لرونكي خواړه )په ورځ كې 150-
 (200 grخوړلي وي او د ا ٓزموينې له ورځې څخه په مخكې شپه كې ئې د شپې له
نيمائيي څخه وروسته څه نه وي خوړلي.
د ا ٓزموينې ترسره كول:
 75 grګلوكوز په  300 mlاوبو كې حل كېږي )كوچنيانو ته  1.75 grګلوكوز د هغوى د
وزن په كيلو ګرام اندازه كېږي( دغه محلول بايد د  5دقيقو په ترڅ كې وڅښل شي او په
دې حالت كې په  0او  120دقيقو كې د پلازما د ګلوكوزو كچه ټاكل كېږي كه چېرې FBS
د  110او دوو ساعتو وروسته ګلوكوزو كچه د  (7.8 m mol/L) 140 mg/dlڅخه ټيټه
وي ،نو ا ٓزموينه منفي ده .كه  Fastingد  (7 m mol ) 126 mg/dlاو د دوو ساعتونو
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وروسته د وينې ګلوكوز د  (11.1 m mol/L) 200 gm/dlڅخه لوړ وي ،نو ډيابټ
تشخيصېږي ،چې په لاندې جدول ښودل شوي:
ا ٓزموينه
د لوږې په حال كې د ګلوكوزو كچه
FBS
د ګلوكوزو د ټاكلي دوز له خوړلو څخه
دوه ساعته وروسته

نورمال

IGT

DM

< 110

110 - 125

≥126

< 140

≥140 - <200

≥200

 Fals Positiveنتيجه كېداى شي په لاندې حالاتو كې وليدل شي:
 -۱د ا ٓزموينې د ترسره كېدو پر مهال پرمختللې خوارځواكي )سؤ تغذي(.
 -۲په بستر محكومو وګړو كې.
 -۳په انتاني ناروغيو اخته وګړو كې.
 -۴د ځيني درملو لكه  ،Glucocorticoid ،Contraceptive ،Dureticپه لوړ دوز
 Nicotinic Acid ،Phenytoin ،Thyroxineاو ځيني  Psychotropicدرملو كارونه.
د انسولينود كچې تعين:
د دې لپاره چې د ګلوكوزو د تحمل د ا ٓزموينې په لړ كې د انسولينو كچه وټاكل شي ښايي
سېروم يا پلازما د  ۳۰دقيقو په لړ كې بېل او له اندازه كولو څخه مخكې كنګل )
منجمد( شي.
د  Fastingپه حالت كې د نورمال  Immuno Reactiveانسولينو كچه  5-20 Mu/mlده،
چې د ا ٓزموينې د لومړي ساعت په بهير كې  50-130 Mu/mlته رسېږي او په دويم ساعت
كې د هغو كچه بېرته  30 Mu/mlته ښكته كېږي.
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په ډېرو لږو وختونو كې د انسولينو د كچې ټاكلو ته اړتيا احساسېږي ،چې په لاندې ډول
ده:
 كله چې د ګلوكوزو كچه د لوږې په حالت كې د  (6.7 mmol/L) 120 mg/dlڅخهلوړه وي او د  βژونكې د  Hyperglycemiaپه مقابل كې عكس العمل ونه لري ،چې په
دې حالت كې د ډيابټ په دواړو ټايپونو كې صورت نيسي.
 كله چې  FBSد  (6.7 m mol/L) 120 mg/dlڅخه كم وي ،نو وروستىهايپرانسولنېزم د انسولينو ضد مقاومت له امله د ډيابټ په دويم ټايپ كې منځ ته راځي.
د يادونې وړ ده چې د لومړي ټايپ د ناروغۍ په پيل كې هم دغه حالت كېداى شي وليدل
شي.
د وريدي ګلوكوزو د تحمل ا ٓزموينه
په دغه ا ٓزموينه كې په چټكۍ سره ناروغ ته د ګلوكوزو وريدي انفيوژن وركول كېږي او په
مسلسل ډول د ناروغ په پلازما كې د ګلوكوزو كچه ټاكل كېږي ،تر څو ښكاره شي ،چې په
يوه دقيقه كې څومره ګلوكوز ناڅرګنده يعني كم كېږي.
دغه د ناڅرګندېدلو يا كم كېدلو كچه د ناروغ وړتيا د ګلوكوزو د ميتابولېزم په اړوند
معلوموي .دا ا ٓزموينه ډېره نه كارول كېږي ،يوازې په لومړي ټايپ اخته ناروغانو د وروڼو
او خويندو لپاره ،چې تثبيت كړي ،چې ا ٓيا د ډيابټ د منځ ته راتلو په خطر كې واقع دي او
د  βژونكې يې د  Autoimmuneتخريب سره مخامخ دي ،چې په دې حالت كې د
انسولينو لومړى عكس العمل  ۵-۱دقيقې وروسته د ګلوكوزو له  Bulusتطبيق څخه له
 40 Mu/mlڅخه كم وى.
سربېره پر دې دغه ا ٓزموينه هغو وګړو ته چې هضمي ستونزې لري او نشي كولاى چې د
خولې له لارې ګلوكوز واخلي هم كارول كېږي.
د يادونې وړ ده ،چې دغه ا ٓزموينه د خوراكي ګلوكوزو د تحمل په اندازه حساسه نه ده،
ځكه هغه منبهات چې به معده او نور هضمي سيستم كې موجود دي نه تحريكېږي.
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سربېره پر دې د عمر په بېلابېلو كلونو كې شايد،پيلي نتيجي ولري  ،په دې ا ٓزموينه كې هم
ناروغ د خوراكي ګلوكوزو د تحمل د ا ٓزموينې په څېر ا ٓماده كېږي.
د ا ٓزموينې ترسره كول:
ناروغانو  50 grګلوكوز د هغوى د پوستكي په هر ) 1.7 m2او يا  0.5 gr/kgدهفوي
دايديال وزن به اساس (سنجول كېږي او د  ۲۵فيصده يا  ۵۰فيصده محلولونو له جملې
څخه يو هم د درې ساعتونو په موده كې تطبيقېږي .وخت د زرق له پيل څخه حسابېږي
پلازما له داسې ستنې څخه چې په بل مټ كې نصب شوې وي په  20 ،15 ،10 ،0او 30
دقيقو كې اخيستل كېږي.
د پلازما د ګلوكوزو كچه په منظم ډول ليكل كېږي.
په دې ځاى كې  Kيو ثابت دى ،چې د ګلوكوزو د ټيټېدو كچه په دقيقه كې څرګندوي او د
هغې مودې په اساس چې د ګلوكوزو غلظت نيمائي ته په كې ښكته كېږي )½  (tمحاسبه
كېږي ،چې د لاندې فورمول له لارې لاس ته راځي:
K (Glucose) = 0.693/t ½ X100
د هغو وګړو لپاره چې په شكر اخته نه دي په وسطي ډول  Kله  1.72 %سره مساوي ده،
دغه كچه د عمر له ډېرېدلو سره ټيټېږي ،خو له  1.3 %څخه لوړه پاتې كېږي.
د ډيابټيك ناروغانو لپاره د هغې كچه په يوه دقيقه كې له  1 %څخه كمه ده.
د دې ا ٓزموينې په اجراء كې وخت او وريدي انفيوژن ځانګړى ارزښت لري.
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درملنه
د درملنې بنسټيزې موخې د ډيابټ )خوږې( ناروغۍ د دواړو ټايپونو د ناروغانو لپاره په
لاندې ډول دي:
 -۱د  Hyperglycemiaد اعراضو مخنيوى او له منځه وړل.
 -۲د ناروغۍ دقيق كنټرول د ژوند د كيفيت د ښه كېدو او ورځنيو چارو د پرمخ وړلو لپاره.
 -۳د ناروغۍ د حادو او ځنډنيو اختلاطاتو مخنيوى.
 -۴د مړينو او معيوبيتونو مخنيوى.
 -۵د نورو اړوندو ميتابوليكي تشوشاتو درملنه.
د يادونې وړ ده ،چې د ناروغۍ دقيق او مناسب كنټرول يوه كارپوه ټيم ته اړتيا لري او د دې
ټيم برياليتوب د ناروغ په مرسته ،د درملنې په پروګرامونو كې د ناروغ په فعال ګډون او د
روغتيايي لارښوونو په ښه توګه عملي كولو پورې اړه لري.
د ناروغۍ په پيل كې د ټيم غړي كېداى شي يواځې  Diabetolog ،Endocrinologistاو
د تغذي متخصص وي ،خو د ناروغۍ د اختلاطاتو له څرګندېدلو څخه وروسته بايد د
بېلابېلو برخو  Subspicialistلكه د رګونو جراح،Nephrolog ،Cardiolog ،
 Ophtalmologistاو د اورتوپيډي متخصص چې د ډيابټ يا خوږې ناروغۍ په هكله پوره
معلومات ولري په دې ټيم كې موجود وي.
ځيني مؤلفين د درملنې د ښه تنظيم په موخه د ) (MEDEMله  mnemonicڅخه كار
اخلي ،چې په لاندې ډول توضيح كېږي:
 -Aد ګلايسيميا كچې ته پاملرنه ):(Monitoring
چې په دوه برخو وېشل شوې:
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 -۱په خپله د ناروغ له خوا د ګلايسيمي د كچې څېړل Self Monitoring of Blood
 (SMBG) Glucoseد درملنې اساسي برخه ده ،چې ناروغان بايد د دې وړتيا ولري تر
څو خپله ګلايسيمي په خپله كنټرول كړي.
 -۲په اوږده موده كې د ګلايسيميا څېړنه
لاندې شيما د ډيابټ په دويم ټايپ اخته ناروغانو درملنه څرګندوي
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 -۱په خپله د ناروغ په وسيله د وينې د ګلوكوزو كتنه:
د كوچنيو يعني شعريه رګونو په وينه كې د ګلوكوزو د كچې كتنه د ناروغ په وسيله ډېر
ارزښت لري .په لومړي ټايپ كې هڅه كېږي تر څو په دقيقه توګه ګلايسيمي كنټرول شي،
ځكه د ګلايسيمي دقيق او دايمي كنټرول د دوى لپاره حياتي ارزښت لري.
د كاغذي  Stripبېلابېل ډولونه ) Glucose Dehydrogenase ،Glucose Oxidaseيا
 (Hexokinaseد شعريه رګونو د وينې د ګلوكوزو د كچې د تعين لپاره موجود دي ،يو
انعكاسي فوټومتر يا  Amperometricسيسټم وروسته بيا كارول كېږي تر څو هغه
انعكاسات چې د كاغذي  Stripپر مخ منځ ته راځي اندازه كړي .اوس مهال ډول ډول
ګلوكوزمټرونه د كارونې لپاره بازار ته ته وړاندې شوي كه څه هم ډېر يې دقيق دي ،خو د
بيعې ،ګړنديتوب او د اړتيا وړ وينې د اندازې له مخې يو له بل سره ځيني توپيرونه لري.
له هر ګلوكوزمتر سره يوځاى  Loncetهم شته وي ،چې له  26-33 gaugeپورې ستنې
لري .ځيني ګلوكوز مترونه د دې وړتيا لري چې د بدن نورو برخو لكه  Forearmيعني
بازو يا  Thighيعني ورنونو څخه هم وينه اخلي .د يادونې وړ ده چې له  ۵نه تر  ۲۰دقيقو
پورې وخت ته اړتيا ده ،تر څو د  forearmڅخه د اخيستل شوې وينې ګلايسيمي له ګوتې
څخه د اخيستل شوې وينې له ګلايسيمي سره برابره شي ،نو له دې امله په بېړنيو حالاتو
كې په تېره بيا د هايپرګلايسيمي د اندازې لپاره پوره معلومات نشي وركولاى.
سربېره پر دې دغه سيسټم ځيني نورې نيمګړتياوې هم لري ،چې له نوموړو نيمګړتياوو
څخه د ډاكټر خبرتيا ډېر ارزښت لري ،چې په لاندې ډول تشرېح كېږي:
 -۱ځيني زاړه ګلوكوزمټرونه د ګلوكوزو اندازه په ټوله وينه كې تعينوي .په داسې حال كې
چې نوي  Testسټرېپونه داسې جوړ شوي ،چې يواځې په پلازما كې د ګلوكوزو اندازه
ښكاروي په دې صورت كې بايد دې ته پاملرنه وشي ،ځكه لاس ته راغلې نتيجه كېداى
شي له اصلي اندازې څخه  10-15%پورې ټيټه وي.
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 -۲د وينې د  Hematocritلوړوالى يا كمښت د ګلوكوزو په اندازه كې د كمښت يا
زياتوالي د منځ ته راتلو لامل كېږي .كه څه هم د دې اصلي مېكانېزم تر اوسه پوره نه دى
څرګند شوى ،خو داسې فكر كېږي ،چې د سرو كروياتو برخورد او تماس د  Stripله
سطحې سره د دې لامل كېداى شي.
 -۳ګلوكومترونه او سټرېپونه دواړه په داسې توګه عيار شوي ،چې له  60 mg/dlڅخه تر
 160 mg/dlپورې ګلوكوز په دقيقه توګه اندازه كوي .كه چېرې د وينې د ګلوكوزو كچه
له دې څخه ټيټه يا لوړه وي ،نو د معاينې په حساسيت كې بدلون منځ ته راځي د بېلګې په
توګه كله چې د ګلايسيمي مقدار له  60 mg/dlڅخه لږ وي ،نو له رېښتينې ګلايسيمي
سره  20%توپير لري.
 -۴هغه ګلوكومترونه چې  Glucose Oxidaseد  Amperometricسيسټم پر بنسټ كار
كوي ،نو د اكسېجن د فشار د لوړوالي په صورت كې د ګلوكوزو كچه په سمه توګه نشي
ټاكلاى.
دا موضوع د هغو خلكو لپاره چې ډېر خراب روغتيايي حالت لري او يا اضافي اكسېجن
اخلي ډېره مهمه ده ،په داسې حال كې چې د  Glucose Dehydrogenaseپر بنسټ
فعاليت كوونكي ګلوكومترونه د داسې ناروغانو لپاره ډېر ښه او ګټور دي.
هغه ناروغان چې غواړي په خپله د وينې ګلوكوز تعين كړي روزنې ته اړتيا لري او بايد د
نوموړو سيسټمونو په اړه پوره لارښونې ورته وشي.

 -۲په اوږده موده كې د ګلايسيمي څېړنه:
د دې لپاره چې په خپله د ناروغ په وسيله د وينې د ګلوكوزو كتنه ) (SMBGپه ډېرو
حالاتو كې د بېلګې په توګه د شپې له خوا د ګلايسيمي د لوړېدو يا Nucturenal
 Hyperglycemiaاو له ډوډۍ څخه وروسته د ګلايسيمي د لوړېدلو يا Post prandial
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 Hyperglycemiaپه باب پوره معلومات نشي وركولاى او له بلې خوا همدغه دوه
حالتونه د ناروغۍ د ډېرو اختلاطاتو لامل ګڼل كېږي ،نو له همدې امله د  Hb A1cتعين
خاص ارزښت لري چې په كال كې دوه ځله او يا هم په درې مياشتو كې يو ځل بايد ترسره
شي .له دې كبله چې د وينې سرې حجرې په منځني ډول  ۱۲۰ورځې عمر لري ،نو دا
ا ٓزموينې د دوو يا دريو مياشتو په اوږدو كې د ګلايسيمي د كنټرول د څرنګوالي په هكله
معلومات وركوي.
د ځيني ناروغيو د شتون په صورت كې د بېلګې په توګه د  Hemoglubinopathyپه
بېلابېلو ډولونو ،د وينې د كموالي او  Uremiaپه صورت كې ،چې  Hb A1cپه ښه توګه
نشي په كې تعين ك يدلاى ،د نورو پروټينونو د  Glycationاندازه تعينېږي د بېلګې په
توګه البومين چې د دوو اونيو په اوږدو كې د ګلايسيمي كنټرول څرګندوي.
 -Bزده كړې :Education
د ډيابټ مسلكي ښوونكي )نرسان ،فارمسېستان او د خوراكي موادو متخصصين( بايد
ناروغانو ته د لاندې موضوعاتو په اړوند معلومات وركړي:
 -۱په خپله د ناروغ له خوا د وينې د ګلوكوزو د اندازې تعينول.
 -۲په ادرار كې د كېټون تثبيت او تعينول.
 -۳د انسولينو د تطيبق لارې چارې.
 -۴په ځيني ځانګړو شرايطو كې )د سپورټ په حالت كې( د ګلوكوز تعين او كنټرولول.
 -۵د ګلوكوزو د ډېر ټيټوالي يعني  Hypoglycemiaنښې نښانې او درملنه.
 -۶د پوستكي او پښو څارنه او مواظبت.
 -۷د هغو كړو وړو يا فعاليتونو په اړوند معلومات چې د ناروغۍ د اختلاطاتو څخه
مخنيوى كوي.
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ښايي د ناروغ په هر ځل مراجعه كې دوى ته لازمې لارښونې وشي او مهمو او ضروري
كړو وړو يا فعاليتونو ته وهڅول شي ،تر څو د درملنې په اصلي اساساتو بريالي او له
اختلاطاتو څخه په ښه توګه مخنيوى وشي.
 -Cد ډيابټ يا خوږې ناروغۍ غذائي رژيم ):(Diet
مناسب غذايي رژيم د درملنې بنسټيزه برخه جوړوي چې له يوې خوا د بدن د مناسبې ودې
لامل ګرځي او له بلې خوا د ګلايسيمي له ډېر بدلون څخه مخنيوى كوي او د ناروغۍ په
اختلاطاتو كې كمښت راولي.
كه څه هم د غذا ډول يا شكل د دواړو ټايپونو لپاره يو شان دى ،خو د هر ناروغ غذايي
رژيم بايد په بېل ډول د هغه د ناروغۍ د ټايپ او نورو ځانګړتياوو ته په پاملرنې سره وټاكل
شي.
په لومړي ټايپ ناروغانو كې د غذاييي رژيم اصلي موخه د انسولينو ،خوراكي توكو ،د بدن
د ودې او جسمي فعاليتونو تر منځ د انډول ساتل دي په داسې حال كې چې د دويم ټايپ د
ناروغانو د وزن كمول او د زړه او رګونو  Atheroscleroticناروغيو مخنيوى ډېر ارزښت
لري.

د انرژي د مقدار تعينول:
د دويم ټايپ ډېر ناروغان د ډېر وزن لرونكي دي ،چې په بدن كې يې د انسولينو د مقاومت
نښې او ) Metabolic Syndromeد انسولينو،Uric acid ،Triglyceride ،
 (PAI-I) Plasminogen Activator Inhebetor-Iد كچې لوړوالى ،د  HDLټيټه
سويه ،لوړ فشار او لوړه ګلايسيميا( موجود وي.
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په دې كسانو كې د وزن كمښت د انسولينو ضد مقاومت د كمښت لامل ګرځي ،د وينې د
ګلوكوزو سويه ټيټېږي او سربېره پر دې د زړه او رګونو  Ischaemicناروغيو څخه مخنيوى
كېږي.
د دويم ټايپ ناروغانو د انرژۍ كمښت بايد په داسې اندازه وي ،چې د ناروغانو BMI
) (Body Mass Indixله  20-25 Kg/m2څخه ښكته شي ،خو متآسفانه ډېر ناروغان
نشي كولاى دا كار عملي كړي.
لكه څرنګه چې تجروبو ثابته كړې د ورځنۍ انرژۍ په مصرف كې د  500 K calپه اندازه
كمښت راوستل د هغې انرژۍ په پرتله چې د وزن ساتلو لپاره اړينه ده ګټوره واقع كېږي.
سربېره پر دې فزيكي تمرينات هم ښې اغېزې لري ،ځكه د انسولينو او د هغوى د
انتقالوونكو ) (Glut4د زياتوالي لامل ګرځي په داسې حال كې چې د ،LDL
 Triglycerideاو د وينې د فشار كچه ټيټېږي او له دې امله په  Mortalityيا د مړينو په
شمېر كې د كمښت جوګه ګرځي.
د لومړي ټايپ ناروغان د ناروغۍ په پيل او د نامكملې درملنې په صورت كې د ښې اشتها
د درلودلو سربېره بيا هم خپل وزن بايلي ،چې په لومړيو كې د بدن د اوبو Glycogen ،او
 Triglyceridد له لاسه وركولو لامل ګرځي او وروسته بيا امينواسيدونه او شحمي
اسيدونه په ګلوكوزو او  Ketone bodyتبديلېږي ،سربېره پر دې ډېر ناروغان د ودې او نمو
په عمر كې په دې ناروغۍ اخته كېږي او له همدې امله دغه ناروغان ډېرې انرژۍ ته اړتيا
لري .دغه ناروغان بايد په ورځ كې څو ځله ډوډۍ وخوري او د انرژي اړتيا د Mono
 unsaturatedشحمياتو لكه د زيتون غوړيو او داسې نورو خواړو څخه چې كاربوهايدرېتونه
او منحل فايبر ولري )لكه سبزيجات( پوره كړي ،اميدوارې ميندې هم د حمل په وخت كې
ډېرې انرژۍ ته اړتيا لري چې ښايي په پام كې وساتل شي.
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شحميات:
د انرژي اصلي منبع ده ،د مشبوع شحمياتو په كارولو كې كمښت راوستل د LDL
 Cholestrolد سوئې د ټيټولو او په پاى كې د اكليلي شرائېنو د ناروغيو د كمښت لامل
ګرځي.
ښايي يادونه وشي ،چې دا خاصيت په ټولو مشبوع شحمياتو كې يوشان نه دى لكه څنګه
چې ليدل كېږي  Stearic acidاو  Lauric acidد  Myristic acidاو Palmatoid acid
په څېر په  LDL Cholestrolاغېزې نه لري .همدارنګه څېړنې د دې ښكارندوى دي ،چې
د مشبوع شحمي اسيدونو ترانس ايزومېرونه په  LDL Cholestrolناوړه اغېزې لري او د
زياتوالي لامل يې ګرځي .د مشبوع شحمياتو مصرف بايد د ټولې كالورۍ  10%وي د
 LDL cholesterolد كچې د لوړوالي په صورت كې بايد نوموړې كچه له  7%څخه
راكمه كړاى شي.
غير مشبوع شحميات هم ښايي چې د اړتيا وړ كالوري  10%تشكيل كړي ،لكه څنګه چې
ليدل شوي ،چې  N-6-Polyunsaturatedشحمي اسيدونه په تېره بيا په مشخص ډول
 Linoleic acidد  LDL Cholestrolد كچې د ټيټېدو لامل ګرځي .كه چېرې كالوري له
 10%څخه ډېره وي د  HDLد كمښت لامل كېږي.
د  N-3-Polyunsaturatedشحمي اسيدونه لكه  Eicosapenta enoic acidاو Ocasa
 Hexaenoic acidچې د ماهي په غوړيو كې موجود دي د  Triglycerideاو  VLDLد
كمېدو لامل كېږي او د پلټ لېټونو د نښتلو قابليت كموي ،په همدې ډول
 Monounsaturatedشحمي اسيدونه لكه  Oleic acidچې د زيتون په غوړيو كې موجود
دي نه يوازې دا چې د  LDLد كمښت او  HDLد لوړېدو لامل ګرځي سربېره پر هغې
 Antioxidantخاصيت هم لري.
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ښايي چې د غذائي كولسترولو مصرف په ورځ كې له  ۲۰۰ملي ګرامو څخه لږ وساتل
شي.

پروټين:
د نړۍ روغتيايي سازمان ) (WHOپه ورځ كې د  0.6 Kg/KBwپروټين د ډيابټ يا
خوږې ناروغانو ته توصيه كوي ،چې دا مقدار په مجموع كې له  15-20 %پورې د ورځنۍ
كالوري تشكيلوي .په داسې حال كې چې د  ADAد توصيې پر بنسټ له  10-35 %د
اړتيا وړ ورځنۍ كالوري كېداى شي چې له پروټينو څخه واخيستل شي ،خو لكه څنګه چې
ليدل كېږي ډېر ناروغان په ورځ كې له  1gr/KBwڅخه ډېر پروټين اخلي ډېر شواهد موجود
دي ،چې د  WHOله لارښونې سره سم د پروټينونو كارول له  Albuminuriaڅخه
مخنيوى كوي.
د پښتورګو  Hemodynamicپه هغو ناروغانو كې چې په  Neuropathyاخته وي ښه
كېږي .د ياد شوي مقدار پروټينونو استعمال د ګلايسيمي كنټرولول له ستونزې سره نه
مخامخ كوي او د پروټينونو د  Undernutrationجوګه نه ګرځي.
د  Nephropathyد منځ ته راتلو په صورت كې بايد د پروټينونو مقدار كم كړاى شي او د
ورځنۍ كالوري له  10 %څخه كمه اندازه له پروټينونو څخه تآمين شي.

كاربوهايدرېټونه:
په پخوا وختونو كې د ډيابټ ناروغان د لږ كچې كاربوهايدرېټونو لرونكو خواړو ته هڅول
كېدل او داسې نظريه موجوده وه ،چې د اړتيا وړ  40 %انرژي بايد له كاربوهايډرېټونو
څخه تآمين شي .مګر اوس دا څرګنده شوې چې دومره ډېر پرهېز ناسم او غير ضروري دى
په تېره بيا كه د اړتيا وړ انرژي له مشبوع شحمياتو څخه لاس ته راوړل شي .اوس مهال
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ناروغانو ته لارښونه كېږي ،تر څو د اړتيا وړ له  45 %څخه تر  65 %پورې انرژي له
كاربوهايډرېټونو څخه لاس ته راوړي.
هغه څېړنې چې د ډيابټ ناروغۍ د دويم ټايپ په ناروغانو كې په تېره بيا په هغو وګړو كې
چې د انسولينو ضد مقاومت لري ترسره شوي ،دا څرګندوي چې د ګلايسيمي ښه كنټرول د
كاربوهايډرېټونو او غذايي فايبرونو د يوځاى خوړلو په وسيله په ښه توګه ترسره كېږي.
د يادونې وړ ده هغه څېړنې چې د  Andersonله خوا ترسره شوي ،د دې ښكارندوى دي،
چې د كاربوهايډرېټونو مصرف له غذايي فايبرونو سره يوځاى د انسولينو په وسيله د
درملنې اړتيا كموي.

غذايي فايبرونه په دوه برخو وېشل شوي
 - ۱منحل فايبرونه لكه Mucilage ،Gel ،Gum :او  Picticمواد.
 -۲غيرمنحل فايبرونه لكه Cellulose ،Lignin :او د  Hemicelluloseځيني ډولونه
منحل فايبرونه د كاربوهايډرېټونو او لنډ ځنځير لرونكو شحمي اسيدونو په جذب كې
كمښت راولي په نتيجه كې ګلايسيمي او د وينې كولسټرول په ښه ډول كنټرولېږي.
كه څه هم پخوا داسې فكر كېده چې دا مواد د  Post Prondialګلايسيمي د كنټرول لامل
ګرځي ،ځكه چې د كاربوهايډرېټونو د ژر او بېړني جذب څخه مخنيوى كوي ،خو وروستيو
څېړنو دا څرګنده كړې چې د منحلو فايبرونو دوامدار استعمالول د Basal Glucose
) (Fasting-Glycemiaد راټيټېدو لامل ګرځي.
د لوړې كچې فايبر لرونكو خواړو لكه سبزيجاتو ،حبوباتو او ځيني مېوه جاتو استعمال د
وينې د ګلوكوز او  LDLكولسترولو د كمښت لامل ګرځي ،پرته له دې چې د
 Triglycerideمقدار ډېر شي او يا هم د  LDLاو  HDLتر منځ تناسب كې كوم بدلون
رامنځ ته شي.
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نا منحل فايبرونه ډېرې ميتابوليكي اغېزې نه لري خو د كولمو د لېږدونې د سمون او ښه
والي لامل ګرځي.
د  1000 K calانرژۍ په انډول د  20 grڅخه تر  40 grپورې فايبر مناسب دي.
همدارنګه د يادونې وړ ده ،چې  Monoاو  Disaccharidقندونه چې په طبعي ډول په
شيدو او ځيني مېوه جاتو كې موجود دي ،تر هغه چې د اړتيا وړ انرژۍ په مقدار كې بدلون
رانه وړي ،نو بايد محدود نشي ،سربېره پر دې  Fractoseچې كله كله د خوراكي توكو د
خوږولو لپاره كارېږي د  Fastingپه حالت كې د  Triglyceridاو  VLDLد لوړېدو لامل
ګرځي او د معدې او كولمو تشوشات منځ ته راوړي.
سربېره پر دې پروټينونه هم له  Fructosylationسره مخامخ كوي .كه چېرې ډېر واخيستل
شي )د اړتيا وړ كالوري  20%تشكيل كړي( ،نو د كولسټرولو او  LDLد لوړېدو لامل
كېږي ،چې له همدې امله د خوراكي موادو د خوږولو لپاره د نوموړو كارول محدود دي،
خو د ډيابټ ناروغان له هغو مېوه جاتو او سبزيجاتو څخه چې  Fractoseلري نه منع
كېږي.
نړيوال روغتيايي سازمان ) (WHOلارښونه كړې ،چې قند بايد د ورځنۍ اړتيا له 10 %
څخه لږ انرژي تآمين كړي.
ځيني نور توكي چې د غذايي موادو د خوږولو لپاره كارېږي په لاندې ډول دي:
Aspartam
چې په ډيابټ اخته ناروغان يې ډېر كاروي ،له دوه امينو اسيدونو يعني  Aspartic acidاو
 Phenylalaninڅخه تشكيل شوى او خوند يا خوږوالى يې له سكروز څخه  ۱۸۰ځله ډېر
دى .د حرارت په مقابل كې مقاومت نه لري او د پخلي پر مهال له منځه ځي.
Sacharine
له دې مركب څخه هم ډېر كار اخيستل كېږي .د يادونې وړ ده چې دغه مركب د مثانې د
 Cancerلامل ګرځي.
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دوه نور مركبات يعني  Sucraloseاو  Acesulfame Potassiumچې په دې وروستيو كې
پېژندل شوي د حرارت په مقابل كې مقاومت لري او د پخلي پر مهال له منځه نه ځي.
Sorbitol
نوموړې ماده هم د همدې موخو لپاره كارول كېږي .او له نس ناستې څخه پرته يې د كومې
بلې خطرناكه او ناوړه اغېزې راپور نه دى وركړل شوى.
لاندې جدول د ډيابټ )خوږې( ناروغۍ غذائي رژيم څرګندوي
هغه خواړه چې ناروغان يې په منظمه
توګه مصرفولاى شي

ښايي لږ كم
وخوړل شي

حبوبات
له پخېدلو څخه وروسته په اونۍ كې
له دوو څخه تر درې ځلو پورې د يوه
ګيلاس په اندازه خوړلاى شي .د
بېلګې په توګه :لوبيا ،فاصله،
نخود ،نسك ،دال نخود او داسې نور
مېوې
په تېره بيا هغه چې له پوستكي سره
خوړل كېږي لكه :مڼه او داسې نور

موم پلي

نباتات
پاڼې لرونكي نباتات په ورځ كې د
دريو څخه تر پنځو ځلو پورې په تازه
شكل په يخ كې ساتل شوي او يا په
پاخه شوي ډول خوړلاى شي لكه:
كرم ،ګلپى ،پالك ،ګازر
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كله كله يې په كم
مقدار د خوړلو اجازه
لري

په كلكه دې پرهېز
ورڅخه وكړل شي

وچې مېوې ،د مېوې
جوس د مېوې
 crystallizeشوي
ډولونه

هغه نوشابه چې د
مېوې سربېره خوږه
يا قند هم وراضافه
شوى وي

د كچالو ګانو قورمه
او په زيتونو كې سره
شوي يا چپس شوي
كچالو

په  Margrinاو
مشبوع شويو
غوړيو كې سره
شوي كچالو او
چپس
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هغه نباتات چې د سلاد په ډول خوړل
كېږي لكه :بادنجان ،بادرنګ ،كاهو،
ملۍ ،ملي سرخك ،ګشنيز ،نشايسته
لرونكي نباتات په ورځ كې يو يا دوه
ځله د نيمې يا يوې پيالې په اندازه
كچالو له پوستكي سره

د خوسكي غوښه
د چرګ غوښه په اونۍ
كې درې يا څلور ځله د
 50-120 grپه اندازه
ډوډۍ
يوه ټوټه يا پارچه په ورځ
كې تر شپږ ځلو پورې

وازده
د مرغابۍ غوښه
د قاز غوښه

د هغو الوتونكو يا حيواناتو
غوښه چې ډېره غوړه نه وي

د سپينو اوړو ډوډۍ
ياد هغو اوړو ډوډۍ
چې سم تصفيه شوي
وي

د ماهي غوښه
 75-120 grپه اونۍ كې
يو يا دوه ځله
د چرګانو هګۍ يوه دانه
شيدې
بايد ډېرې غوړې نه وي د
 100-120 mlپه اندازه
په اونۍ كې دوه يا درې
ځله
مستې )چې ډېرې غوړې

سور كړى ماهى

په اونۍ كې څلور هګۍ
پنير
چې غوړ نه وي د  20 grپه
اندازه
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د حيواني غوړيو پر ځاى د
نباتي او زيتون غوړيو څخه
كار واخلئ
د حيواني شحمياتو په ځاى
په اونۍ كې له دريو څخه
څلور ځلو پورې 20-30 gr
پورې وچې مېوې اخيستلاى
شئ مثال يې :پسته ،بادام،
جلغوزه ،چهارمغز،موم پلي،
د كدو زړي ،د لمرمخي
زړي او داسې نور

مربا او نور خواږه
خواړه
د څښلو وړ مايعات
او نوشابې

وریږی

اوبه ،چاى او قهوه

كوچ

د مارګرين غوړي
ټول جامد غوړي
د ټولو مېوه جاتو
خستې چې په غوړو
كې سرې شوې وي
يا مالګه ولري

د نارنجو مربا

بوره ،ګلوكوز ،انګبين ،خواږه
شربتونه ،شريني ،چاكلېت،
ناشتا ،قند او سره شوي مميز

سپرايت
بير

هغه مايعات او نوشابې چې
هفه نوشاپي چي په تركيب كې
يې الكول ،شريني ،قند ،غوړ
يا ا ٓش وي

د سیله او خوږو
وریږو څخه کمه
استفاده وشی
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 -۱فزيكي او سپورټي تمرينات )(Exercise
فزيكي او سپورټي تمرينات د ډيابټ ناروغانو ته ډېر ګټور دي ،چې په لاندې ډول تشرېح
كېږي:
 -۱د زړه او رګونو د ناروغيو كمښت
 -۲د وينې د فشار راټيټېدل
 -۳د عضلي كتلې سلامتي او ساتل
 -۴د بدن د غوړو او نورو زيان رسوونكو توكو كمېدل
 -۵د وزن كمېدل
 -۶د پلازما د ګلوكوزو د سويې راټيټېدل
 -۷د انسولينو په وړاندې د انساجو د حساسيت ډېرېدل
له دې امله د ډيابټ يا خوږې د ناروغانو  Glucoregulatoryمېكانېزم نورمال فعاليت نه
لري ،نو د يادو شويو ګټو سربېره د تمريناتو په پيل كې پوره پاملرنه پكار ده.
د لومړي ټايپ په ناروغانو كې د فزيكي فعاليت او سپورټي تمريناتو پر مهال د
 Hypoglycemiaاو  Hypeglycemiaد منځ ته راتلو امكان موجود ده .چې نوموړى
حالت د تمريناتو په پيل كې د پلازما د ګلوكوزو په غلظت ،د انسولينو په مقدار او هغو
كتېكول امينونو چې د تمريناتو په شيبو كې افرازېږي پورې اړه لري.
د دوراني انسولينو د كمښت او كتېكول امينونو د ډېر افراز په صورت كې په پلازما كې د
ګلوكوزو مقدار ډېرېږي ،چې په نتيجه كې يې  Keton bodyمنځ ته راځي او د
 Ketoacidosisلامل ګرځي.
برعكس ،كه چېرې د دوراني انسولينو مقدار ډېر وي ،نو په ځيګر كې د ګلوكوزو توليد د
 Glycogenolysisاو  Gluconeogensisد كمښت له امله كمېږي ،همدارنګه عضلاتو ته
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د ګلوكوزو ننوتل او مصرف يې ډېرېږي ،چې دا ټول د  Hypoglycemiaد منځ ته راتلو
لامل كېږي.
د دا ډول حالاتو د مخنيوي لپاره بايد لاندې ټكي په پام كې ونيول شي:
 -۱د تمريناتو په پيل ،بهير او پاى كې د وينې د ګلوكوزو تعينول
 -۲كه چېرې د ګلوكوزو اندازه له  14 mmol/Lيعني  250 mg/dlڅخه لوړه او يا
 5.5mmol/Lيعني  100 mg/dlڅخه كمه وي ،نو له فزيكي يا سپورټي تمريناتو څخه
بايد ډه ډه وشي.
 -۳د تمريناتو په بهير كې  Glycemiaتعين او د  Hypoglycemiaد مخنيوي په موخه
كاربوهايډرېټ واخيستل شي.
 -۴د انسولينو دوز بايد كم او په داسې ساحه كې چې ډېر حركت ونه لري تطبيق كړاى
شي.
 -۵د غذائي موادو مقدار د تمريناتو د شدت په انډول بايد په راتلونكو  ۲۴ساعتونو كې
ډېر شي .كه څه هم د دويم ټايپ په ناروغانو كې د  Hypoglycemiaڅرګندېدل ډېر لږ دي،
خو بيا هم په هغو ناروغانو كې چې انسولين يا  Sulfunylureaاخلي بايد ډېره پاملرنه
وشي.
له دې كبله چې د دويم ټايپ په ناروغانو كې د زړه او رګونو ناروغۍ له نښو نښانو پرته
) (Asymptomaticشكل سره منځ ته راځي ،تر دې چې د ځوانۍ په كلونو كې هم
نوموړې پېښې رامنځ ته كېداى شي ،نو له همدې امله په لاندې حالاتو كې بايد له تمريناتو
څخه مخكې  Exercise Tolerance Testترسره شي:
 -۱كه چېرې د ناروغ عمر له  ۳۵كلونو څخه لوړ وي.
 -۲په داسې حال كې چې د  T1 DMله اخته كېدو څخه  ۱۵كاله او د  T2 DMله اخته
كېدو څخه له ۱۰كلونو څخه زيات عمر تېر شوى وي.
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 -۳د كوچونيو رګونو د اختلاطاتو د ) (Microvascular Complicationد شتون په
صورت كې لكه Nephropathy ،Retinopathy :او .Microalbuminuria
 -۴د محيطي رګونو د ناروغيو د شتون په صورت كې
 -۵د  Autonomicنيوروپاټي د شتون په صورت كې.
PAD -۶
 -۷د زړه او رګونو د ناروغيو د نښو نښانو د شتون په صورت كې
د څرګندونې وړ ده چې د ارتشاحي يا  Proliferative Retinopathyد شتون په صورت
كې فزيكي تمرينات په نسبي ډول منع دي ،ځكه چې د  Vitreous Hemorrhageيا
 Retinal Detachmentلامل كېداى شي.

 -Eدرمل )(Medication
د ډيابټ يا خوږې ناروغۍ درمل په دوو برخو وېشل كېږي:
 -۱انسولين
 -۲د  Hyperglycemiaد درملنې نور درمل
 -Iانسولين:
انسولين د لومړي ټايپ ناروغانو د درملنې لپاره په كار وړل كېږي .په ځيني حالاتو كې د
دويم تايپ ناروغان هم انسولينو ته اړتيا لري ،چې په لاندې ډول دي:
 -۱په داسې حال كې چې  Hyperglycemiaد غذايي رژيم او خوراكي درملو په وسيله
كنټرول نشي ،چې په دې صورت كې يوازې انسولين او يا هم انسولين او خوراكي درمل
دواړه يوځاى ناروغانو ته وركول كېږي.
 -۲اميدوارو ميندو ته
 -۳د  Stressپه حالت كې د بېلګې په توګه د انتاني ناروغيو ،Trauma ،جراحي
عملياتونو ،د زړه احتشاء او داسې نورو حالتونو كې.
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 -۴د  Ketonureaپه حالت كې چې  Hyperglycemiaاو  Ketoacidosisهم ورسره وي.
اوس مهال په لوړه كچه د انسولينو تصفيه كېدلو د نوموړې مادې په Immunogenicity
كې د پام وړ بدلون رامنځ ته كړى ،چې پايلې يې د انسولينو په وسيله د درملنې مؤثريت او
د اختلاطاتو كمښت دى ) لكه الرژي ،د انسولينو ضد ايميون مقاومت ،د زرق د ساحې
 Lipoatrophyاو داسې نور(.
كه څه هم لا تر اوسه په بدن كې د انسولينودكچې د طبعي ساتلو په هكله او د بېلابېلو
مشتقاتو له كارونۍ سره سره د  Portalد طبعي افراز په ساتلو كې ستونزې شته ،خو د يوه
ښه او مناسب غذايي رژيم ،منظمو فزيكي فعاليتونو او تمريناتو ،علمي درملنې او د
ګلوكوزو كنټرول ته په پاملرنې سره كولاى شو ،چې د نوموړو انسولينو كچه Acceptable
يا د منلو وړ وساتو او له اختلاطاتو څخه مخنيوى وكړو.
انسولين د خپلو ځينو ځانګړتياوو لكه :د اغېزې پيل ،د بيولوژيكي فعاليت او دوام په پام
كې لرلو سره په بېلابېلو ګروپونو وېشل كېږي.
كه څه هم نور كله انسولين د منبع له نظره د انساني ،خوسكي ) (Beefاو خوږ
) (Bovenپه ډولونو هم وېشل كېدل ،خو اوس انسولين د  Recombinant DNAتخنيك
په كارولو سره د  Biosynthetic human Insulinپه شكل لاس ته راوړي او په ډېرو
هېوادونو كې يوازې له انساني انسولينو څخه كار اخيستل كېږي.
د انسولينو سوچه توب )پاكوالى( :Purity of Insulin
 FDAهغه انسولين چې د  Proinsulinكچه يې له  10 PPmڅخه ټيټه وي سوچه
انسولين بولي ،اوس مهال ټول انسولين له  10 PPmڅخه لږ  Proinsulinلري ،چې د
سوچه يا  Purifiedانسولينو تر نامه لاندې بازار ته وړاندې كېږي .لكه څنګه چې ليدل
شوي دغه تصفيه شوي انسولين د يوې مودې لپاره خپله ځانګړتيا يا خاصيت ساتي .په
عادي حالت كې بايد د  2-8درجې د سانتي ګرېد كې وساتل شي ،خو په ځيني حالاتو كې
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د بېلګې په توګه د سفر په بهير كې بايد له ډېرې سړې يا ډېرې تودې هوا څخه وساتل
شي.
د غلظت له نظره په ډېرو هېوادونو كې د  (u 100) 100 un/mlپه ډول موجود دي او په
 10 mlويالونو كې ځاى په ځاى شوي دي.

د انسولينو مستحضرات:
د اغېزې د دوام په پام كې نيولو سره په څلورو ګروپونو وېشل كېږي:
 -۱د ډېرې لنډې مودې اغېزه كوونكي Ultra Short Acting Insulin
 -۲د لنډې مودې اغېزه كوونكي Short Acting Insulin
 -۳د منځنۍ مودې اغېزه كوونكي Inter Mediate Acting Insulin
 -۴د اوږدې مودې اغېزه كوونكي Long Acting Insulin
د ډېرې لنډې مودې اغېزه كوونكي يا  Ultra Short Acting Insulinاو د لنډې مودې
اغېزه كوونكي يا  Short Acting Insulinطبعي  PHاو روښانه رنګ لري ،ډېر لږ Zinc
هم وراضافه شوى ،تر څو د نوموړو انسولينو د ثبات لامل شي.
د منځنۍ مودې اغېزه كوونكي انسولين  NPHاو نور ،طبعي  PHاو مكدر رنګ لري .د
اوږدې مودې اغېزه كوونكي يا  Long Acting Insulinهم روښانه رنګ لري ،چې په
نوموړو انسولينو كې  Glargineاسيدي  PHاو  Detemireطبعي  PHلري .په عمومي
توګه انسولين تر پوستكي لاندې  Subcutaneousشكل سره زرق او تطبيق كېږي.
 Regular Insulinپه وريد كې هم تطبيق كېداى شي ،دغه راز  Insulin Aspartهم د
وريد له لارې تطبيق كېداى شي ،خو په دې حالت كې هم له  Regular Insulinڅخه ډېره
وړتيا نه لري.
 -Aد لنډې مودې اغېزه لرونكي انسولين يا :Short Acting Insulin
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 :Regular Insulin -۱د لنډې مودې اغېزه لرونكى مستحضر دى ،چې له پوستكي څخه
لاندې د زرق كولو په صورت كې له  ۳۰دقيقو څخه وروسته اغېزه كوي او معمولا له ۵
څخه تر  ۷ساعتونو پورې دوام كوي.
د اړتيا په صورت كې د بېلګې په توګه د  Diabetic Ketoacidosisاو جراحي عملياتو په
لړ كې د وريدي انفيوژن په شكل هم تطبيقېداى شي .په تېره بيا په داسې حالت كې چې د
انسولينو اړتيا ژر ژر بدلون مومي لكه د انتاناتو د شتوالي په صورت كې د هغې انفيوژن
ډېر اهميت لري.
 -۲د ډېرې لنډې مودې اغېزه لرونكي انسولين :Ultra Short Acting Insulin
 (Humalog) Insulin Lisproد انسولينو يو  Analogدي ،چې د Recombinant
تكنالوژي په مرسته توليدېږي او د انسولينو د  Bځنځير دوه امينو اسيدونه چې د
 Carboxylپه پاى كې ځاى لري يو له بل سره بدلون مومي.
 Prolineچې په  B28كې ځاى لري B29 ،موقېعيت ته او  Lysineله  B29څخه B28
موقېعيت ته بدلون مومي.
په  (Novolog) Insulin Aspartكې يو بدلون منځ ته راځي چې د  B28په موقېعيت كې
د  Prolineپه ځاى  Aspartic acidنصبېږي.
په  (Apidra) Insulin Glulisineكې د  Aspargineځاى چې په  B3كې موقېعيت لري
د  Lysineپه وسيله نيول شوى او د  Lysineموقېعيت چې په  B29كې دى په ځاى يې
 Glutamic acidنصب شوي دي.
نوموړي بدلونونه د دې لامل ګرځي ،چې دا انالوګونه د انساني انسولينو په مقابل كې د
 Hexamerد جوړولو ميل كموي او كله چې له پوستكي لاندې زرق شي په سرعت جلا
كېږي او په مونو ميرونو بدلېږي چې وروسته بيا ډېر ژر جذب او په يوه ساعت كې يې په
سېرومو كې اوچت غلظت څرګندېږي ،په داسې حال كې چې د انساني  Regularانسولينو
 Hexamerډېر وخت ته اړتيا لري تر څو جلا او بيا جذب شي.
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د يادونې وړ ده ،چې په دې انالوګونو كې د امينواسيدونو د ځاى تغير ،د انسولينو له ا ٓخذو
سره په تړاو كې د هغوى په دوراني  Half Lifeاو  Immunogenicityكې څه بدلون نه
راوړي چې دا ټول خصوصيات انساني  Regularانسولينو ته ورته والى لري.
د دې درملو يوه برتري له  Regularانسولينو څخه دا ده ،چې د  Regularانسولينو له
زرق څخه وروسته بايد ناروغ  ۶۰دقيقې انتظار وباسي او د ډوډۍ په پيل كې ډېر
كاربوهايډرېټ واخلي تر څو  Hypoglycemiaته ولاړ نشي .مګر د دې انسولينو په
صورت كې ناروغ دا ډول كارونو ته اړ نه دى ،له همدې امله د ډېرو ناروغانو له خوا
نوموړي انسولين مناسب ګڼل شوي دي.
د  Insulin Lisproيو بل ښه خاصيت دا دى ،چې كه په هر دوز واخيستل شي څلور
ساعته وروسته يې اغېزې په بشپړه توګه له منځه ځي په داسې حال كې چې د Regular
انسولينو فعاليت په دوز پورې تړاو لري او د لوړ دوز د اخيستلو په صورت كې يې د اغېزو
دوام هم زياتېږي.
د ډېرې لنډې مودې اغېزه لرونكي انسولين ) (Ultra Short Acting Insulinد انسولينو
په پمپ كې هم په ښه توګه كارول كېږي .څېړنې د دې څرګندوى دي ،چې په Insulin
 Pumpكې د  Insulin Lisproپه استعمال سره د  Hb A1cكچه ټيټه ساتل شوې او Post
 Prondialګلوكوز په ښه توګه كنټرول شوي ،په داسې حال كې چې د Hypoglycemia
په پېښو كې څه زياتوالى نه دى ليدل شوى.
 -Bد اوږدې مودې اغېزه لرونكي مستحضرات :Long Acting Insulin Preparation
:NPH (Neutral Protamin Hagedaron or Isophone) -۱
دا د منځنۍ مودې اغېزه لرونكي انسولين دي ،چې د اغېزو پيل يې د دوو برخو
 Crystalin Zinc Insulinاو يوې برخې  Protamin Zinc Insulinد يوځاى كولو له امله
ځنډمن كېږي .اغېزه يې له  ۲څخه تر  ۴ساعتونو وروسته پيل او له  ۸څخه تر ۱۰
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ساعتونو پورې يې اغېزې اعظمي يا لوړې سطحې ته رسېږي ،چې له همدې امله يې د
اغېزو دوام له  ۲۴ساعتونو څخه كم دى ) ۱۲-۱۰ساعتونو پورې(.
ډېرى ناروغان په ورځ كې دوه ځله د نوموړو انسولينو زرق ته اړتيا لري.
:Insulin Glargine -۲
د انسولينو يو انالوګ دى ،د  Aځنځير د  21موقيعت  Asparagineيې په Glycine
باندې تبديل شوى او د  Arginineدوه ماليكولونه د  Bځنځير د كاربوكسيل پاى ته
ورزيات شوي .د  Arginineماليكول د  Isoelectricټكي د لوړېدلو لامل ګرځي چې دا
بدلون په اسيدي چاپېريال كې د دې محلول د ډېر منحل كېدو وړتيا زياتوي.
 Glargineراڼه يعني شفاف انسولين دي ،كله چې تر پوستكي لاندې زرق شي د
 Microprecipatateپه جوړولو سره ورو ورو دوران ته ننوځي .اغېزې يې  ۲۴ساعته دوام
مومي پرته له دې چې په كوم ځانګړي وخت كې ډېره اغېزه وكړي ،نو له همدې امله د
 Basalانسولينو په ډول كارول كېږي.
د نوموړو انسولينو د اسيدي  PHله امله ښايي د نورو انساني انسولينو سره ګډ نشي ،كله
چې د دې انسولينو يو زرق د شپې له خوا د لومړي ټايپ ناروغانو ته تطبق شوى دى ،نو
څرګنده شوې چې دا مستحضر د  NPHپه پرتله  Fasting Hyperglycemiaپه ښه توګه
كنټرولوي .سربېره پر دې داسې اټكل كېږي چې  Glargineبه ښايي له Nocturnal
 hypoglycemiaڅخه ښه مخنيوى وكړي.
د هغو كلينيكي څېړنو په لړ كې چې په دويم ټايپ ناروغانو ترسره شوي د دې ښكارندوى
دي ،چې  Glargineد  NPHپه پرتله په لږه اندازه د  Retinopathyد زياتوالي لامل
ګرځي ،چې شمېر يې  7.5 %د  Glagineاو  2.7 %د  NPHپه وسيله د درملنې په
صورت كې ثبت شوي ،خو ځيني نورې څېړنې بيا دغه موضوع نه تائيدوي.
 Glargineانسولين د  IGF-1له ا ٓخذو سره د انساني انسولينو په پرتله شپږ ځله زيات د
يوځاى كېدو تمايل لري .همدارنګه راپور وركړل شوى ،چې  Insulin Glargineد انساني
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 Osteosarcomaپه ژونكو كې د انساني انسولينو په پرتله د ډېرې  Mitogenicityلامل
ګرځي ،د دې څېړنې رېښتينى ارزښت لا تر اوسه پورې په پوره توګه نه دى څرګند شوى.
د كافي معلوماتو د نشتوالي له كبله د  Glargineانسولين اميدوارو ميندو ته نه توصيه
كېږي.
:Insulin Detemir -۳
د انسولينو  Analogدى ،چې د  Bځنځير له  ۳۰موقيعت څخه يې  Tyrosinلرې شوي
او په ځاى يې د  14-c fatty acidځنځير  Tetradecanoic acidد  Lysinسره چې په 29
موقيعت كې ځاى لري د  Acylationپه وسيله ارتباط وركړل شوى .د دې  Fatty acidپه
زياتېدو سره د هغې  Lipophelicوړتيا ډېرېږي ،چې له زرق څخه وروسته د البومينو او
 Fatty acidتر منځ د اړيكې له امله په محيطي انساجو كې د هغوى په توزېع كې ځنډ
راځي او د اغېزو موده يې اوږدېږي.
د  Detemireانسولينو د اغېزو دوام د درملنې په دوز د  ۱۷ساعتونو په شا او خوا كې دي
معمولا د  Basalانسولينو د اړتيا د پوره كولو لپاره د ورځې يو يا دوه ځله تطبق كېږي.
څېړنو هېڅ كوم متقابل عمل د  Detemirاو نورو درملو ،چې له  Fatty acidيا پروټينونو
سره تړاو لري نه دى څرګند كړى ،په پلازما كې د  400.000څخه زيات موقيعتونه د
 Detemirلپاره موجود دي ،همدارنګه هغه ناروغۍ چې د البومينو د كمښت لامل ګرځي
له البومينو سره د يوځاى شويو او ا ٓزادو  Detemirپه انډول كې څه بدلون نه راوړلي.
د يوځاى كړل شويو انسولينو ډولونه:
له دې كبله چې منځنۍ اغېزه لرونكي انسولين څو ساعتونو ته اړتيا لري ،تر څو ئې اغېزې
پيل شي نو د لومړي ټايپ ناروغانو ته د  Regularيا لنډې مودې اغېزه لرونكي انسولينو
تطبيق ته هم اړتيا ليدل كېږي .تر څو له ډوډۍ څخه مخكې واخيستل شي ،دغه راز كولاى
شو ،چې  Regularاو  NPHپه يوه سرېنج كې واخلو او زرق يې كړو.
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له نېكه مرغه د هغو خلكو لپاره چې د سترګو يا لاسونو ستونزې لري په مخكيني ډول
يوځاى كړل شوي انسولين د مخلوط په ډول موجود دي ) د بېلګې په ډول  NPH 70%او
 Regular 30 %يا  NPH 50%او  (Regular 50 %مخكې يوځاى كړل شوي انسولين
 Lisproاو  NPHپه بازار كې نشته ځكه چې مخلوط يې پايښت نه لري.
د دې لپاره چې له تعامل څخه يې مخنيوى شوى وي ،يو منځنى اغېزه لرونكى انسولين
چې د  Protamin ،Isophanكامپلكس دى د انسولين  Lisproسره مخلوط كېږي ،چې
بيا د  (Neutral Protamin Lispro) NPLپه نامه يادېږي ،دغه مركب  NPHته ورته د
اغېزو پايښت لري.
د  NPLمخكې مخلوط شوي محلولونه د  Lisproسره په مختلفو اشكالو موجود دي د
بېلګې په ډول ) 50:50 ،75:25او  25: 75د  NPLانسولينو او  (Lisproدواړه NPL
 75%او  (Humalog Mix 75/25) Lispro 25%او  NPL 50%او Lispro 50%
) (Humalog 50/50د كارونې لپاره موجود دي.
په همدې ډول  Insulin aspart portamin 70%او Novolog ) Insulin aspart 30%
 (Mix 70/30هم موجود دي ،د دې مخلوط اساسي ښه والى په دې كې ده ،چې د ډوډۍ
له خوړلو څخه  ۱۵دقيقې تر مخه زرق كېږي او د لوړې كچې كاربوهايډرېټ لرونكو خواړو
څخه وروسته  Post Prondial Hyperglycemiaپه ښه توګه كنټرولوي .د يادونې وړ ده
چې له دې ښه والي سره سره د  Hb A1cپه سويه كې د  NPH 70%او Regular 30%
مخلوط په پرتله څه بدلون نه راولي.
د اوږدې مودې اغېزه لرونكي انسولين د  Regularاو ډېرې لنډې مودې اغېزه لرونكو
انسولينو سره د يوځاى كولو وړتيا نه لري.
د انسولينو د تطبيق مېتودونه:
پلاستيكي  Disposableستنې يعني سرنجونه چې  05 ml ،1 mlاو  0.3 mlاندازه لري
موجود دي .د كم دوز ) (0.3 mlستنې ډېرې كارول كېږي ،ځكه چې د خوږې ناروغۍ
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ډېرى ناروغان په يوه وخت له  30 unزياتو انسولينو ته اړتيا نه لري )پرته له هغو ناروغانو
چې د انسولينو ضد مقاومت لري(.
د اوږدوالي له نظره دغه سرنجونه دوه ډوله ستنې لري ،لنډې  8 mmاو اوږدې 12.7 mm
اوږدې ستنې د چاغو خلكو لپاره مناسبې دي ،ځكه چې د انسولينو په جذب كې له
بېنظمۍ څخه مخنيوى كوي.
 Ultra Fine Needleچې كوچنى والى يې  31 gaugeدى د كارونې پر مهال درد نه
توليدوي Disposable .ستنې چې تر څو پڅې شوې نه وي د كارولو وړ دي )په معمولي
ډول له دريو څخه تر پنځو زرقونو پورې( د انسولينو له زرق څخه وروسته بايد د ستنې
خپل ځانګړى سرپوښ ورباندې ټينګ كړاى شي ،تر څو د انتاناتو د انتقال مخه ونيول شي.
په الكولو باندې د ستنې پاكول مناسب نه ښكاري ،ځكه د ستنې د سليكان پوښ د له
منځه وړلو لامل كېږي ،چې بيا د زرق پر مهال درد توليدوي.
انسولين د بدن په هره ساحه كې چې د نرم پوستكي په وسيله پوښل شوې وي تطبيقولاى
شو ،د بېلګې په ډول  abdominيا نس flank ،يا اړخ upper Buttack ،او داسې نور.
كه چېرې پوستكى پاك وي نو د الكولو د استعمالولو اړتيا نشته .همدارنګه په دوره ئي
ډول د زرق د ځاى بدلول بايد د تل لپاره په پام كې ونيول شي ،ځكه چې د  Fibrosisاو
 Lipohypertrophyله امله كېداى شي د انسولينو په جذب كې ځنډ راشي.
كه چېرې د رزق ساحه په دوره ئي ډول ډېره لرې وټاكل شي ،نو له دې امله چې انسولينو
جذب د بدن له بېلا بېلو برخو څخه توپير لري چې دا توپير د لوبو او فزيكي تمريناتو په
وخت كې ډېر اهميت لري او كېداى شي د ګلوكوزو په كنټرول كې ستونزې رامنځ ته كړي،
نو له همدې امله به ښه دا وي چې د بدن يوه ساحه وټاكل شي او په همدغه يوه ساحه كې
زرقيات په دوره ئي شكل ترسره شي.
اكثرا له پوستكي لاندې زرقياتو لپاره د نس يا  abdominساحه ټاكل كېږي ،ځكه چې
انسولين په تېره بيا  Regularانسولين له دې ساحې څخه ښه جذبېږي.
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د يادونې وړ ده ،چې د بدن له بېلابېلو اناتوميكي برخو څخه د انسولينو د جذب توپير په
انالوګ مستحضراتو كې د پام وړ بدلون نه مومي.

پورتنی شکل د انسولینو دزرق ساحی څرګندوی

د انسولينو د رزق پن )(Pen
په ښه توګه د انسولينو د تطبيق او د ستنو )سرنجونو( او ويالونو له انتقال څخه د مخنيوي
لپاره مخصوص پنونه ) (Pensبازار ته وړاندې شوي.
د بېلابېلو انسولينو لكه ،Insulin Glargine ،Insulin Lispro ،Insulin Aspart
 NPH 70% ،NPH Insulin ،Regular Insulinاو  Regular 30%لپاره كوچني
محمولي موجودې دي ) (Sanofi Aventis ،Beton Dickinson ،NovoNor diskچې
په مخصوصو پنونو كې له ځاى په ځاى كولو څخه وروسته تطبيق كېږي.
سربېره پر دې مخكې ډك شوي  Disposableپنونه لكه د ،NPH ،Insulin Lispro
 NPH 30%او  NPL 75% ،Regular 70%او  Lispro 25%يا  NPL 50او Insulin
 Insulin aspart protamin 70% ،Lispro 50%او  Insulin aspart 30%موجود دي
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چې ستنې يې  31 guageاو  5 ،6او  8ملي متره اوږدوالى لري او زرق يې دردناك نه
دى.

د انسولينو پمپ
كوچني ژر عيارېدونكي پمپونه دي ،چې انسولين د انفيوژن په ډول د پوستكي لاندې برخې
ته رسوي .او په ډېره ا ٓسانۍ هغې ته پروګرام وركول كېږي دغه پمپ كولاى شي چې د
 Basalانسولينو مقدار په  ۲۴ساعتونو كې د وركړل شوي پروګرام له مخې متفاوت هم
وساتي او هغه ساعت چې انسولين اخيستل كېږي هم په كې عيارېږي كه چېرې د پمپ
 Catheterبندښت پيدا كړي ،نو د پمپ فشار لوړېږي ،تر څو هغه له منځه يوسي.
پمپ او  catheterداسې جوړ شوي چې ناروغ كولاى شي د پمپ نورې برخې د Catheter
له لرې كولو څخه پرته لرې كړي )د بېلګې په توګه د ځان د مينځلو په وخت كې( .د دې
پمپ يوه ښېګڼه دا ده ،چې  Basalانسولين په پرله پسې توګه ساتي او ناروغان هر كله
چې وغواړي خواړه وخوري خوړلاى يې شي .همدارنګه د سپورټ او فزيكي تمريناتو په
بهير كې ګلايسيمي نورماله ساتي.
دغه ډول درملنه د هغو وګړو لپاره چې ډېر ګرځي او د هايپرګلايسيميا او هايپوګلايسيميا په
باره كې پوره معلومات لري ،سربېره پر دې كولاى شي چې خپله ګلايسيميا د ورځې څو
ځله په خپله كنټرول كړي )له څلورو څخه شپږو ځلو پورې( ډيره مناسپه ده.
د انسولينو د پمپ ډېر پېښېدونكي اختلاطات عبارت دي له:
 Keto acidosis -۱چې د انسولينو د جريان د مغشوش كېدو له امله منځ ته راځي.
 -۲د پوستكي انتانات
د يادونې وړ ده چې د پمپ لوړه بيه او مسلكي روغتيائي كاركونكو ته د درملنې په پيل
كې د نوموړو اړتيا د دغې ا ٓلې كارونه محدوده كړي.
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انشاقي انسولين
په دې ډول درملنه كې د انسولينو پوډر ) (Exuberaد انشاق په ډول د پزې له لارې
اخيستل كېږي .ترسره شويو ا ٓزموينو دا څرګنده كړې ،چې دا محلول ) Post Prondialله
ډوډۍ څخه وروسته( د ګلايسيمي په كنټرول كې د  Regularانسولينو په شان اغېزه لري.
فامكوكېنيتيك څېړنې د دې ښكارندوى دي ،چې دا ډول انسولين وروسته له انشاق څخه
ډېر ژر جذبېږي او له  ۳۲دقيقو څخه وروسته يې اغېزې پيل كېږي ،چې د  Regularاو
 Lisproپه پرتله چې  ۴۸او  ۴۱دقيقې وخت نيسي ډېره لنډه موده ده.
كه څه هم ميتابوليكي اغېزې يې څه نا څه په كراره صورت نيسي د فعاليت دوام يې د
 Regularاو  Lisproانسولينو څخه ډېر دى.
د انشاقي انسولينو  Bioavailabilityد  10%په شا او خوا كې ده ،نو ښايي چې ناروغان
د ورځې له  ۳۰۰څخه تر  ۴۰۰يونټو پورې انسولين واخلي.
انشاقي انسولين له ډوډۍ څخه لس دقيقې مخكې بايد واخيستل شي د هغو  ۱ملي ګرام
له  ۳يونټو  Regularانسولنو سره چې له پوستكي لاندې واخيستل شي مساوي دي.
وروستۍ څېړنې دا څرګندوي ،چې دا درمل د سږو په فعاليت هېڅ اغېزه نه لري ،تر اوسه د
سږو په ناروغانو كې په دې اړوند څېړنې نه دي ترسره شوي ،سره له دې چې د سږو له
لارې د دې انشاقي انسولينو اخيستل د ډېرو انتي باډي ګانو د تشكل لامل ګرځي ،خو لا
تر اوسه د نوموړو د دوز د زياتولو څه اړتيا نه ده ليدل شوې.
ځيني ناوړې اغېزې يې عبارت دي له :ټوخى ،سالنډي ،د ستوني خوږ او د خولې وچوالى.
د انسولينو كچه يې د هغو ناروغانو لپاره چې څكوونكي ) (Smokerدي ،د نورو كسانو
په پرتله لوړه ده ،چې له همدې امله سګرټ څكوونكو او هغه چاته چې سګرټ يې پرې
ايښي وي تر شپږو مياشتو پورې نه وركول كېږي.
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 FDAهغو كاروونكو ته توصيه كېږي ،چې د درملنې په شپږمه مياشت او وروسته بيا په
كال كې يو ځل د خپلو سږو د وظيفوي فعاليت ا ٓزموينې ترسره كوي.

د پانقراس د  ISLETژونكو پيوند
د پانقراس پيوند
كه چېرې د پښتورګو له پيوند سره يوځاى ترسره شي ،نو ډېرې ښې پايلې به ولري هغه
ناروغان چې د پانقراس او پښتورګو پيوند ئې يوځاى ترسره كړى له يوه كال څخه وروسته
 85%د پانقراس د پايښت چانس او  92%د پښتورګو د پايښت چانس لري.
په يوازې ډول د پانقراس پيوند هغو خلكو ته توصيه كېږي ،چې د انسولينو په وسيله
درملنه اغېزه نه كوي ،يا د انسولينو له اخيستلو څخه وروسته ورته د Hypoglycemia
ډېرې شديدې حملې پيدا كېږي او يا دا چې له خطرناكو ميتابوليكي اختلاطاتو سره مخ
وي.

د  ISLETژونكو پيوند
كاناډائي پوهانو د دې پيوند د برياليتوب خبر وركړى ،چې لږ شمېر يې د لومړي ټايپ
ناروغانو ته ترسره شوى.
د بېلابېلو دونرانو د  ISLETژونكې اخيستل شوي او پرته د كورتيكوسټېروئيدونو له
درملنې څخه  Immunosuppresionورته اجرا ٓ او د Percutanous Transhepatic
 Portal Vien Transplantationپه ډول له  ۲۰څخه زياتو ناروغانو ته ترسره شوى .يو
زيات شمېر ناروغانو په لومړي سر كې د انسولينو اخيستلو ته اړتيا نه درلوده )تر دې چې
ځينو له پيوند څخه وروسته تر دوه كالو پورې اړتيا نه لرله( ،خو بيا وروسته وليدل شول،
چې د نوموړو ناروغانو له ډلې څخه ډېرو بيا د انسولينو اخيستلو ته اړتيا پيدا كړه ،ټولو
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ناروغانو د شديدې  Hypoglycemiaپه مقابل كې روغتيا ومونده ،چې دا كار د دوى د
ژوند د ښه توب لامل شو.
د يادونې وړ ده ،چې كه چېرې دا طريقه ډېره بريالۍ هم وي ،خو د ډېرو دونرانو اړتيا او د
اوږدې مودې  Immunotherapyد دې طريقې د محدوديت لامل ګرځي.

د انسولينو رژيمونه
په لومړي ټايپ اخته ناروغانو د درملنې لپاره د انسولينو د وركړې يا تطبيق بېلابېل
رژيمونه موجود دي ،چې په دې رژيمونو كې د اوږدې مودې اغېزه لرونكي انسولين
) Glargine ،NPHيا  (Detemirد اساسي يا  Basalانسولينو په توګه او Regualr
 Glulisine ،Insulin Aspart ،Insulinيا  Lisproپه خوړلو پورې د تړې ګلايسيمي د
كنټرول لپاره كارول كېږي.
د انسولينو د وركړې يا تطبيق يوه لويه ستونزه دا ده ،چې دغه انسولين په مستقيم ډول
دوراني سيسټم ته داخلېږي ،په داسې حال كې چې د پانقراس په وسيله افراز شوي انسولين
په لومړي سر كې د  Portalوريدونو او وروسته بيا دوران ته ننوځي ،يعني وركړل شوي
انسولين ځيګر ته د بدن د داخلي انسولينو په پرتله ډېر كم رسېږي او ځيګر د انسولينو له
كمښت سره مخامخ كېږي .د انسولينو هېڅ كوم موجود رژيم نشي كولاى ،چې د پانقراس
د  Isletد ژونكو د افرازي بڼې پوره تمثيل وكړي.
په بېلابېلو رژيمونو كې د ورځې څو ځله د انسولينو مختلف ډولونه تطبيق او د ځيګر د
ګلوكوزو معاينه ترسره كېږي .په عمومي توګه د ډيابټ په لومړي ټايپ اخته ناروغان 0.5-
 1.0 U/Kgانسولينو ته چې څو ځله وركول كېږي اړتيا لري او په تقريبي ډول د دغه
مقدار  50%بايد د اساسي يا  Basalانسولينو لپاره په پام كې ونيول شي.
په ورځ كې د څو ځله وركړې ) (Multiple Componentپه يوه رژيم كې چې د  Basalيا
اساسي انسولينو او ډېرې لنډې مودې اغېزه لرونكو انسولينو ډولونه په كې تطبيق كېږي،
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په داسې حال كې چې د ډېرې لنډې مودې اغېزه لرونكو انسولينو دوز او وخت په خپله د
ناروغ له خوا د ګلوكوزو د كچې د تعين ،د خوړو د كاربوهايډرېټونو او فزيكي فعاليت په
پام كې نيولو سره ټاكل كېږي ،دغه رژيم ډېر زيات د بدلون وړ او د ګلايسيمي د كنټرول
لپاره ډېرګټور دى.
په دې رژيم كې  Insulin Glargineيا  Detemirد اساسي ) (Basalاړتيا او Glulisine
 aspartيا  Lisproد خوړلو مخكې انسولينو ) (Preparendialپه ډول كارول كېږي .د
خوړو د  ۱۰ګرامو كاربوهايډرېټو لپاره  1-1.5 unitانسولين محاسبه كېږي د يادونې وړ ده
چې دغه دوز بايد د هرې وركړې لپاره په ځانګړې توګه تعين شي.
كه چېرې د ګلايسيمي اندازه مخكې له خوړلو څخه د نظر وړ كچې څخه لوړه وه ،نو
اضافي انسولينو ته اړتيا ليدله كېږي چې په دې صورت كې له لاندې فورمولونو څخه په
ګټې اخيستنې سره نوموړي اضافي انسولين سنجول كېږي:
د لومړي فورمول پر بنسټ  1 unitانسولين د هر ) 2.7 m mol/L (50 mg/dLد پام وړ
لوړې ګلايسيمي ته اټكل كېږي.
په بل فورمول كې :د بدن وزن په كيلوګرام ) Xد وينې ګلوكوز – د پام وړ ګلوكوزو كچه
 ۱۵۰۰ ÷ (mg/dL2د  Multiple Componentپه يوه بل ډول رژيم كې د استراحت په
وخت كې  NPHوركول كېږي ،همدارنګه د سهار له خوا د هغو كم دوز )معمولا د شپې د
دوز  (20-30%تطبيېږي ،ځكه چې  NPHد اغېزې لوړ پراو ) (peakته رسېږي او د
هايپوګلايسيمي د رامنځ ته كېدو لامل كېداى شي ،نو بايد دغه ناروغان په ورځ كې لږ تر
لږه درې ځله خپله ګلايسيمي كنټرول كړي.
د درملنې يو بل رژيم چې ډېر معمول دى ،په هغه كې د منځنۍ يا اوږدې مودې اغېزه
لرونكي انسولين لكه ) NPHچې په ځاى يې  Detemirهم كارول كېږي( په ورځ كې دوه
ځله د ډېرې لنډې مودې اغېزه لرونكو انسولينو سره يوځاى د سهار او ماښام له خوا
تطبيقېږي ،چې د ټولو سنجول شويو انسولينو له دريو برخو څخه دوه برخې سهار او يوه
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برخه ئې د ماښام له خوا وركوله كېږي .همدارنګه د انسولينو په تركيب كې هم دوه برخې
 NPHيا  Detemirاو يوه برخه د ډېرې لنډې مودې اغېزه لرونكي انسولين په پام كې نيول
كېږي.
د دې رژيم نيمګړتيا دا ده ،چې ناروغ بايد د خوړو او فزيكي فعاليت يو منظم مهالوېش
وكاروي ،پرته له دې په خوړو او فزيكي فعاليتونو كې بدلون د هايپو او هايپرګلايسيميا
دواړو د منځ ته راتلو لامل كېداى شي.
كه څه هم د دې رژيم كارول ډېر ا ٓسانه دي ،خو نشي كولاى په پوره ډول ګلايسيمي كنټرول
كړي .ځيني كارپوهان داسې نظر وركوي ،چې كه د ماښام د اوږدې يا منځنۍ مودې اغېزه
لرونكو انسولينو وخت ته تغير وركړل شي او د استراحت په وخت كې تطبيق شي ،نو له
يوې خوا د شپې په اوږدو كې د هايپوكلايسيميا )چې د  down phenomenonپه نامه
يادېږي( مخنيوى كېداى شي او له بلې خوا به ښائي سهار وختي په وينه كې د انسولينو
پاتې
لوړه
كچه
شي.
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پورتنی شیما ګانی د خوړلو اړوند هایپرګلاسیمی او د لنډی مودی اغیزه لرونکو اواوږدی
مودی اغیزه لرونکو انسولینواغیزی څرګندوی .
په پورته ياد شوي رژيم كې بايد پخپله د وينې د ګلوكوزو د كچې د ټاكلو ) (SMBGڅخه
وروسته لاندې ټكو ته په پاملرنې سره د انسولينو دوز عيار كړل شي:
 -۱د سهار يا  Fastingګلايسيمي د ماښام د اوږدې مودې اغېزه لرونكو انسولينو اغېزې
څرګندوي.
 -۲د غرمې له ډوډۍ څخه مخكې ) (Pre Lunchګلايسيمي د سهار د لنډې مودې اغېزه
لرونكو انسولينو په دوز پورې اړه لري.
 -۳د ماښام له ډوډۍ څخه مخكې د ګلوكوزو كچه د سهار په اوږدې مودې اغېزه لرونكو
انسولينو پورې تړلې ده.
 -۴له استراحت څخه مخكې ګلايسيمي د ماښام له ډوډۍ څخه مخكې انسولينو پورې
تړاو لري.
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د يادونې وړ ده ،چې دغه رژيم د دويم ټايپ هغو ناروغانو ته چې انسولين اخلي هم
كارېدلاى شي.
تر پوستكي لاندې پرله پسې د انسولينو وركړه )زرق( continous subcutaneous
) Insulin infusion (CSIIد لومړي ټايپ اخته ناروغانو ته ډېر ګټور دي ،په دې درملنه
كې د  Basalيا اساسي اړتيا لپاره د انسولينو دوز عيارېږي او وروسته بيا په خوړو كې د
كاربوهايډرېټونو او د بدن د ګلايسيمي په پرتله د اضافي انسولينو انفيوژن صورت نيسي.
د انسولينو د وركړې )زرق( دغه مصنوعي دستګاه كولاى شي په ډېر احتياط د انسولينو
ډېره لږه اندازه د وينې بهير )جريان( ته واستوي )څو مايكرولېټره په ساعت كې(.
سربېره پر دې ځيني نورې ښېګڼې هم لري ،چې ځيني يې دا دي:
 -۱د دې انفيوژن پمپ په وسيله كولاى شو ،چې د ورځې په بهير كې د انسولينو انفيوژن
په بېلابېلو كچو چې مناسب وګڼل شي عيار كړو.
 -۲د تمريناتو په وخت د اساسي ) (Basalانسولينو جريان لږ او ډېرېداى شي.
 -۳كېداى شي د انسولينو جريان په بېلابېلو وختونو كې د ډوډۍ د ګلوكوزو په تناسب عيار
شي.
 -۴د يوه مناسب پروګرام په صورت كې كېداى شي ،چې د انسولينو د مخكې وركړل
شوي مقدار په پام كې ساتلو سره د وينې د ګلوكوزو لپاره د انسولينو مناسب دوز وټاكل
شي.
د دې دستګاه كارول د روغتيا مسلكي كارپوهانو ته چې د انسولينو له انفيوژن سره بلدتيا
او پوره كاري تجربه ولري اړتيا لري ،سربېره پر دې بايد ناروغ هم له روغتيايي ټيم سره
پوره مرسته وكړي.
دغه دستګاه كله نا كله د ځينو ستونزو د رامنځ ته كېدو لامل ګرځي چې په لاندې ډول
دي:
 -۱كېداى شي ،چې د ځاى په ځاى كولو په ساحه كې د انتاناتو لامل شي.
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 -۲كله نا كله د هغو د انفيوژن سيت دپندښت له امله هايپرګلايسيميا منځ ته راځي.
 -۳كه چېرې د پمپ او وينې د بهير ارتباط قطع شي ،نو د  Ketoacidosisد منځ ته راتلو
لامل ګرځي.
 -۴له دې امله چې ډېر كارپوهان په دې پمپ كې د  Glulisine ،Lisproاو Aspart
انسولينو څخه كار اخلي ،كېداى شي د پمپ د ا ٓزادولو په سيسټم كې د ستونزو له كبله
ناروغ دانسواينو له كمښت سره مخ شي.
د دې لپاره چې له پمپ څخه په سمه توګه كار واخيستل شي ،بايد ناروغ ته پوره تعليمات
وركړل شي او په ورځ كې څو ځله د خپلې وينې د ګلوكوزو د كتلو ) (SMBGلپاره
وهڅول شي.
هڅې روانې دي ،تر څو داسې دستګاه منځ ته راوړي ،چې د وينې د ګلايسيمي د كچې په
تناسب د انسولينو انفيوژن تنظيم كړي.

د ناروغ په واسطه د انسولینوزرق
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د انسولينو د ښه كنټرول لپاره نور ټكي
 Amylinچې د  ۳۷امينواسيدونو يو پېټيډ دى له انسولينو سره يوځاى د پانقراس د  βله
ژونكو څخه افرازېږي ،تر اوسه يې رول د ګلايسيمي په كنټرول كې پوره څرګند نه دى د
تيوري له نظره هغه وګړي چې د انسولينو په كمښت اخته دي ،نو د  Amylinله كمښت
سره هم مخ دي.
په دې وروستيو كې د  amylinد يوه  Analogueچې  Pramlintideنومېږي د توليد او په
ډيابټ اخته ناروغانو كې د هغې د كارونې څخه وروسته دا څرګنده شوې ،چې نوموړى
انالوګ د ډيابټ په لومړي او دويم ټايپ اخته ناروغانو د ډوډۍ څخه وروسته دګلايسيمي
له ډېر لوړوالي څخه مخنيوى كوي.
 Pramlintideد ډيابټ د لومړي او دويم ټايپ هغو ناروغانو ته چې انسولين اخلي تائيد
شوى اوتطپيق يې د  A1cد كچې راټيټېدو لامل ګرځي.
د ډيابټ په لومړي او دويم ټايپ اخته ناروغانو ته  Pramlintideد  ۱۵مايكروګرام په
اندازه تر پوستكي لاندې له هر ځل ډوډۍ خوړلو څخه مخكې پيل كېږي او د نوموړې
مادې دوز  ۶۰ -۳۰مايګروګرامونو پورې لوړېداى شي.
په دويم ټايپ اخته ناروغانو ته له هر ځل ډوډۍ خوړلو څخه مخكې د  ۶۰مايكروګرامو په
اندزه تر پوستكي لاندې پيل او تر  ۱۲۰مايكروګرامونو پورې لوړېداى شي.
اساسي ناوړه اغېزې يې د زړه بدوالى او ګانكې )استفراغات( دي ،كه چېرې په تدريجي
توګه لوړ شي ،نو له دې ناوړه اغېزو څخه مخنيوى كېداى شي.
له دې امله چې  Pramlintideد معدې په تشولو كې ځنډ راولي ،نو ټول هغه نور درمل
چې دې ته ورته اغېزې لري ،له نوموړې مادې سره په يوځايي توګه ونه كارول شي.
هغه ناروغان چې د لنډې مودې اغېزه لرونكي انسولين اخلي ،ښايي د  Pramlintideپه
وسيله د درملنې په پيل كې د هغوى د انسولينو دوز كم كړاى شي ،تر څو د
هايپوګلايسيمي مخنيوى وشي او وروسته بيا دغه دوز لوړ كړاى شي.

77

د شکرې ناروغی

Diabetes Millitus

سربېره پر دې د  α - glucosidaseنهي كوونكي نور درمل هم د ډيابټ يا خوږې ناروغۍ
په لومړي ټايپ اخته ناروغانو لپاره كارېداى شي.
د هايپرګلايسيمي د درملنې نور درمل
دغه درمل د دويم ټايپ ناروغانو د درملنې لپاره كارول كېږي او په څو ګروپونو وېشل شوي
دي:
 -۱هغه درمل چې د  Sulfunylureaله ا ٓخذو سره يوځاى كېږي او د انسولينو د افراز د
زياتوالي لامل ګرځي د  Sulfunylureaمشتقات تر اوسه پورې د هايپرګلايسيمي د درملنې
لپاره تر نورو درملو ډېر كارول كېږي همدارنګه د  meglitinideانالوګ  Repaglinideاو
د  D-Phenylalninمشتق  Neteglinideهم د  Sulfunylureaله ا ٓخذو سره په يوځاى
كېدلو د انسولينو افراز ډېروي.
 -۲هغه درمل چې د انسولينو فعاليت )كړو وړو( ته بدلون وركوي Metformin ،په ځيګر
او د  Thiazolidinedioneمركبات په اسكلېټي عضلاتو او شحمي انساجو كې د انسولينو
د فعاليت د بدلون لامل ګرځي.
 -۳هغه درمل چې د ګلوكوزو په جذب كې بدلون راولي ،چې د  α-glucosidaseانزايم
نهى كوونكي لكه  acarboseاو  miglitolد دې درملو له ډلې څخه دي.
 -۴هغه درمل چې د  Incretineد اغېزو تقليد كوي او يا د  Incretineد فعاليت د اوږدېدو
لامل كېږي.
 Pramlintide -۵چې په ګلوكاګون اغېزه كوي او د معدې په تشېدو كې ځنډ راولي.
 -۱هغه درمل چې د  βژونكو د  Sulfunylureaله ا ٓخذو سره په يوځاى كېدو د انسولينو د
افراز لامل ګرځي:
 -Aد  Sulfunylureaمشتقات:
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د دې درملو د فعاليت اصلي ميكانيزم د  βد انسولينو افرازوونكو ژونكو هڅونه ده ،د
پانقراس د  βژونكو په سطحه كې داسې ا ٓخذې شته چې  Sulfunylureaله هغو سره
يوځاى كېږي او په پايله كې يې د انسولينو د افراز وړتيا ډېرېږي ) glyborideپه خورا ډېر
تركيبي ميل او  tolbutamideپه خورا لږ تركيبي ميل(.
دا څرګنده شوې چې د دغو ا ٓخذو فعال کېدل د پتاشيم د كانالونو د تړلو ،
او د  βژونكو د  Depolarizationسبب كېږي په دغه  Depolarizeحالت كې ژونكو ته
كلسيم ننوځي او د انسولينو د افراز باعث كېږي.
 Sulfunylureaد لومړي ټايپ ناروغانو ته نه وركول كېږي ،ځكه چې د  βداسې ژونكو ته
اړتيا لري ،چې د فعاليت لرونكې وي ،تر څو د وينې د ګلوكوزو په اندازه اغېزه وكړي.
دغه درمل د دويم ټايپ په ناروغانو كې د انسولينو د افراز لومړى  Phaseچې د ګلوكوزو د
اخيستلو په مقابل كې مقاومت څرګندوي اصلاح كوي.
 Sulfunyureaپه ځيګر كې ميتابولايز كېږي ،چې د  Acetohexamideمېتابولايټونه يې
له لومړي مركب څخه ډېر فعال دي ،مګر د نورو مركباتو مېتابولايټونه يې يا هېڅ فعاليت
نه لري يا
 Generationڅخه پرته يوه برخه يې صفرا ته استول كېږي ،چې له همدې كبله بايد د
ځيګر او پښتورګو په ناروغيو كې د نوموړو درملو له وركولو څخه ډډه وشي.
 Idiosyncraticعكس العمل يې ډېر لږ واقع كېږي ،چې كېداى شي د پوستكي د
سوروالي او يا د وينې سمیت په بڼه څرګند شي )(Thrombocytopenia ،Leukopenia
چې له  0.1%څخه په كمو كارونكو ناروغانو كې ليدل شوى.
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لومړى جنرېشن:
 acetohexamide ،Taluzamide ،Tolbutamideاو  Chlorpropamideپه دې ډله
كې شامل دي.
:Tolbutamide
د  500 mgتابلېټونو په شكل جوړ شوي .په ځيګر كې ميتابولايز كېږي او فعاليت يې په
تقريبي ډول د  6-10ساعتونو په شا او خوا كې دى .ښه به دا وي ،چې په وېشل شويو
دوزونو باندې واخيستل شي ) 500 mgله هرې ډوډۍ څخه مخكې او د استراحت په وخت
كې( ډېرى ناروغان د نوموړو درملو يوه يا دوه تابلېټونه ته اړتيا پيدا كوي ،خو دوز يې تر
 3000 mgپورې هم په ورځ كې لوړېداى شي.
له دې امله چې د اغېزو دوام يې ډېر لږ دى او د پښتورګو له فعاليت سره هېڅ تړاو نه لري،
نو ښه به دا وي ،چې د ځيګر د نورمالو فعاليتونو په صورت كې وكارول شي .د
 Totlbutamideله اخيستلو څخه وروسته اوږده هايپوګلايسيمي ډېره لږ واقع كېږي د
بېلګې په توګه په هغو ناروغانو كې چې باكتريائي ضد درمل لكه Sulfonamide
) ،(Sulfisoxazoleیاد مفصلي دردونو لپاره  Phenylbotazoneاو د  Condidiasisد
درملنې لپاره د  Azoleدرمل كاروي ،چې دغه درمل په ځيګر كې له  Tolbutamideسره
په  Oxydativeانزايمي سيسټم كې رقابت كوي ،په پاى كې يې په لوړه كچه نه مېتابولايز
شوي  Tolbutamideد وينې په جريان كې پاتې كېږي.
د  Acetohexamide ،Tolazamideاو  Chlorpropamideڅخه لږ كار اخيستل كېږي،
 Chlorpropamideد اوږدې  Hypoglycemiaلامل كېداى شي په تېره بيا په هغو
ناروغانو كې چې د پښتورګو فعاليت يې د لوړ سن له امله كم شوى وي ،چې په دې
ناروغانو كې د اوږدې مودې هايپوګلايسيميا ډېره خطرناكه وي.
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د  Sulfunylureaدويم جنرېشن:
 Glicalazide ،Glipizide ،Glyburideاو  Glinepirideله  ۱۰۰نه تر  ۲۰۰ځلو پورې
د  Tolbutamideڅخه قوي دي.
دغه درمل بايد هغو ناروغانو ته چې د زړه ناروغۍ او يا ډېر عمر ولري ،په احتياط وركړل
شي ،ځكه چې د اوږدې هايپوګلايسيميا لامل ګرځي.
:Glyburide
د  2.5 mg ، 1.25 mgاو  5 mgتابلېټونو په ډول موجود دي .معمولي د پيل دوز يې
 2.5 mgپه ورځ كې ده ،منځنى دوز يې له  5-10 mgپه ورځ كې يو ځل دى ،چې سهار
اخيستل كېږي ښايي په ورځ كې له  20 mgڅخه زيات تجويز نشي.
ځيني څېړنې د دې ښكارندوى دي ،چې  Glyborideبايد له  10 mgڅخه په لوړ دوز وانه
خيستل شي ،ځكه  15 mgاو  20 mgڅه اضافي اغېزې نلري ،خو كه چېرې له 20 mg
څخه ډېر واخيستل شي ،نو د ډېرې خطرناكې هايپوګلايسيميا لامل كېداى شي.
 Glyborideپه ځيګر كې ميتابولايز كېږي ،چې ميتابولايټونه يې هم د Hypoglycemia
اغېزې لري ،د ميتابولايز ناشويو مستحضراتو  Halflifeيې له  1-2ساعتونو پورې دى،
حال دا چې د ميتابولايټونو اغېزې يې د  ۲۴ساعتونو لپاره په وينه كې پاتې كېږي.
 Glyborideيوازينۍ  Sulfunylureaده ،چې د پانقراس د  βژونكو له ا ٓخذو سره له
يوځاى كېدو سربېره همدې ژونكو يا حجرو ته هم ننوځي ،چې ښايي دا ميخانيكيت يې هم
د اغېزو د دوام لامل شي.
ناوړه اغېزې يې له شديدې  Hypoglycemiaڅخه پرته لږ دي ،Flashing ،كله نا كله د
 Ethanolله اخيستلو څخه وروسته منځ ته راځي.
 Glyborideد  Chlorpropamideپه شان د اوبو د ساتلو يعني  Retentionلامل نه
ګرځي ،خو د ا ٓزادو اوبو په  Clearanceكې څه كمښت راولي.
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 Glyborideپه مطلق ډول د ځيګر په ناروغيو كې نه وركول كېږي او بايد د پښتورګو په
عدم كفايه كې هم د نوموړو درملو له كارونې څخه ډډه وشي .سربېره پر دې په زړو خلكو
كې د  Hypoglycemiaخطر ډېروي ،بايد ورته ور نه كړل شي.

:Glipizide
د  5 mgاو  10 mgتابلېټونو په ډول جوړ شوي .په  Post Prondialهايپرګلايسيمي ډېر
اغېزمن دي .دغه درمل بايد له ډوډۍ څخه  ۳۰دقيقې مخكې توصيه شي ،ځكه جذب يې
ژر صورت مومي او له ډوډۍ سره د يوځاى اخيستلو په صورت كې ئې جذب ځنډمن
كېږي.
په پيل كې  5 mgاو وروسته بيا تر  15 mgپورې د سهار له ډوډۍ څخه مخكې اخيستل
كېږي .كه چېرې لوړو دوزونو ته اړتيا پيدا شي ،نو كېداى شي چې لوړ دوز يې په وېشل
شويو دوزونو واخيستل شي.
كه څه هم ځيني توليدوونكې كمپنۍ يې لوړ دوز  40 mgپه ورځ كې څرګندوي ،خو لكه
څنګه چې ليدل شوي له  10 mgڅخه تر  15 mgپورې لوړ دوز دومره ډېره اغېزه نه لري
او حتى كېداى شي اغېزې ئې له ټيټو دوزونو څخه هم كمې شي.
د  90%په شا او خوا كې  Glipizideپه ځيګر كې ميتابولايز او په غيرفعالو ميتابولايتونو
بدلېږي او  10%يې په ادرار كې په اصلي بڼه اطراح كېږي ،له دې امله د ځيګر او
پښتورګو په ناروغيو كې د كارولو وړ نه ده ،ځكه چې د ډېرې خطرناكې هايپوګلايسيميا
لامل كېداى شي .د كمې اغېزې او د اغېزو د لنډ دوام له كبله د ډېر عمر لرونكو ناروغانو
ته هم توصيه كېداى شي.
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 Glipizideد  Glucotrol-XLپه ډول د  5 mgاو  10 mgتابلېټونو په شكل موجود دي،
چې د هضمي سيسټم څخه د تېرېدلو پر مهال په ځنډ ا ٓزاد او جذبېږي او Prebreakfast
هايپرګلايسيميا تر عادي  Glipizideڅخه په ښه ډول كنټرولوي.

:Glicalazide
دمنځ محال اغیزولرونکی یو مشتق دی چی داغیزو پایښت یی د۱۲ساعتونوپه شااو خواکی
دی د80mgتابلیتونوپه شکل موجوددی په پیل کی د40mgڅخه تر80mgپوری تجویز کیږی
لوړ دوزیی350mgپه ورځ کی دی که چیرته د 160mgڅخه د ډیر ودرملواخیستلو ته
اړتیاوی ښایی چی په ویشل شویو دوزونودسهاراوماښام له ډوډی څخه مخکی واخیستل
شی
Glicalazideپه ځیګر کی میتابولیز کیږی او میتابولیتونه یی د هایپوګلایسیمیا وړتیا نلری
دextended releaseیا په ځنډا ٓزادکیدونکو تابلیتونو په ډول هم موجود دی .

Glimepiride
په ورځ كې يو ځل په يواځې توګه ) (Mono therapyيا هم له انسولينو سره يوځاى
اخيستل كېږي دورځي  1 mgدوز يې ډېره ښه اغېزه لري ،لوړ )اعظمي( دوز يې  8 mgپه
ورځ كې دى .اغېزې يې د اوږدې مودې لپاره موجودې وي ،چې فامكوديناميك نيم عمر
ئې ) ۵ (Half lifeساعتونو ته رسېږي ،په مكمل ډول په ځيګر كې ميتابولايز كېږي ،چې
ميتابولايټونه يې په نسبي ډول غيرفعال دي.
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 -Bد  Meglitinideانالوګونه:
:Repaglinide
د ساختماني جوړښت له مخې  Glyborideسره ورته والى لري ،خو په دې كې د
 Sulfunic acid-ureaبرخه وجود نه لري د  Sulfunylureaدا ٓخذو سره يو ځاي كېږي،
چې وروسته بيا د  Potassium Channalد تړلو لامل ګرځي.
ډېر ژر په هضمي جهاز كې جذبېږي او په ځيګر كې په ناكاره )غيرفعالو( مېتابولايټونو
باندې بدلېږي .چې پلازمايي نيم عمر ) (Half lifeيې له يوه ساعت څخه كم دى ،چې له
همدې كبله ډېر ژر او د يوې لنډې مودې لپاره د انسولينو كچه په پلازما كې زياتېږي .د
پيل دوز ئې  0.5 mgد ورځې درې ځله له ډوډۍ څخه  ۱۵دقيقې مخكې اخيستل كېږي.
لوړ )اعظمي( دوز ئې تر  16 mgپورې رسول كېداى شي .د  Sulfunyl ureaد مشتقاتو
په شان له  Metformineسره يوځاى اخيستل كېداى شي ،د نوموړو درملو اصلي ناوړه
اغېزه يا  Side Efectله  Hypoglycemiaڅخه عبارت ده .په كلينيكي څېړنو كې كله
چې د اوږدې مودې اغېزه لرونكو  (Glyboride) Sulfunylureasسره پرتله شوه ،نو
وليدل شوه ،چې دا درمل هايپوګلايسيمي ته ډېر لږ ميلان لري Repaglinide .هم د
 Sulfunylureaپه شان د وزن د زياتوالي سبب ګرځي.
 Repaglinideد  P450 3A4ايزو انزايم په وسيله ميتابولايز كېږي ،نو هغه نور درمل چې
د دې ايزو انزايمونو په وسيله ميتابولايز كېږي د  Repaglinideله ميتابولايز څخه مخنيوى
كوي .د پښتورګو ناروغانو او د ډېر عمر لرونكو كسانو لپاره ښه درمل ښودل شوي دي.

 -Cد  D-Phenylalanineمشتقات:
 Nateglinideهم د  Sulfunylureaد ا ٓخذو سره يوځاى كېږي او د انسولينو افراز ډېروي.
 Nateglinideډېر ژر په كولمو كې جذبېږي او د يوه ساعت په اوږدو كې په پلازما كې
لوړې )اعظمي( سوئې ته رسېږي .ميتابولېزم ئې په ځيګر كې صورت نيسي په پلازما كې
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ئې نيم عمر  1.5ساعته دى .كله چې له ډوډۍ څخه مخكې واخيستل شي د Post
 Prondialهايپرګلايسيمي د اصلاح لامل ګرځي .د  60 mgاو  120 mgتابلېټونو په
شكل موجود دي .د درملنې په پيل كې  60 mgهغو كسانو ته چې د  Hb A1cكچه يې
لږ لوړه وي توصيه كېږي د ډېرو ناروغانو لپاره د نوموړو درملو د پيل او دوام دوز 120
 mgپه ورځ كې درې ځله كافي بلل شوى.
د  Nateglinideناوړه اغېزې  Hypoglycemiaاو د وزن ډېرېدل دي.

 -۲هغه درمل چې د انسولينو فعاليت ته بدلون وركوي:
:Metformine -a
 1,1-dimethyl biguanide hydrochlorideپه يوازې توګه او له نورو درملو او حتى
انسولينو سره يوځاى د دويم ټايپ ناروغانو ته وركول كېږي Metformine .په پيل كې په
ځيګر كې اغېزه كوي.
د  (AMPK) Adenosine monophosphate-activated protein kinaseپه فعالولو
سره په ځيګر كې له  Gluconeogenesisڅخه مخنيوى كوي ،چې د ژونكو د انرژۍ
اساسي دنده لري او د  Gluconeogenesisپه سمون كې ډېر رول لوبوي LKB1 .يو
پروټين كيناز  Threonineدى ،چې د  AMPKد  Phosphorylationاو فعالېدو لامل
ګرځي .په دې وروستيو كې دا څرګنده شوې چې نوموړې ماده د  LKB1د دندې د حذف
او د هايپرګلايسيميا سبب ګرځي او په ترڅ كې يې  Gluconeogenicاو Lipogenic
فعاليتونه ډېروالى مومي .سربېره پر دې د  LKB1د فعاليت له مخنيوي سره سره د
 Metformineهغه اغېزې ،چې د ګلوكوزو د سوئې د ښكته كېدو لامل ګرځي له لاسه
وركوي ،چې دا خپله د دې ثبوت دى چې  Metfrormineګلوكوز د  AMP Kinaseپه
فعالولو سره ښكته راولي.
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د  Metformineنيمائي عمر له  1.5ساعته څخه تر  3ساعتونو پورې دى .د پلازما له
پروټينونو سره تړل كېږي ،په انسانانو كې نه ميتابولايز كېږي او له بدلونونو څخه پرته د
پښتورګو له لارې اطراح كېږي.
 Metformineله خوړو سره يوځاى د ډيابټ )خوږې( ناروغۍ دويم ټايپ ناروغانو ته
وركول كېږي ،په تېره بيا هغو ناروغانو ته چې چاغښت ولري او يا يې د  Sulfonylureaله
لوړ دوز سره سره هايپرګلايسيمي نه اصلاح كېږي.
د  Metformineيو بل ښه والى په  Post Prondialاو Fasting Hyperglycemia
دواړو كې د نوموړو درملو ښې اغېزې دي ،سربېره پر دې په چاغو كسانو كې له
 hypertriglyceridemiaڅخه هم مخنيوى كوي او د وزن د ډېروالى سبب نه ګرځي ،لكه
څنګه چې د انسولينو او  Sulfonylureaپه درملنه كې ليدل كېږي Metformine .د
لومړي ټايپ ناروغانو ته نه توصيه كېږي.
همدارنګه د پښتورګو په عدم كفايه  ،Creatinin > 1.5 mg/dLد ځيګر په عدم كفايه،
الكولېزم او د نسجي  Hypoxiaد شتون په صورت كې بايد د نوموړو درملو له كارولو
څخه ډډه وشي.
 Metformineد  850 ،500او  1000 mgتابلېټونو په ډول موجود دي ،همدارنګه 500
) mg Extendable Releaseپه ځنډ ا ٓزادېدونكي( مستحضرات ئې هم موجود دي ،كه
څه هم لوړ )اعظمي( دوز يې  2.55 grدى ،خو كله يې چې دوز له  2000 mgڅخه ډېر
شي ،اغېزه يې دومره نه ډېرېږي .د هضمي سيسټم د ناوړه اغېزو د مخنيو ي لپاره يې بايد
په كم دوز پيل او په وېشلو دوزونو واخيستل شي .ډېر معمولي دوز ئې په ورځ كې 500
 mgله ډوډۍ سره يوځاى او يا هم له  850 mgڅخه تر  1000 mgپورې د ورځې دوه ځله
ده .له يوه څخه تر څلورو ) extended Releaseپه ځنډ ا ٓزادېدونكي( يې په ورځ كې يو
ځل اخيستل كېداى شي.
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ډېرې معمولي ناوړه اغېزې يې د هضمي سيسټم ناخوالې )بې اشتهائي ،د زړه بدوالى،
ګانكې ،د ګېډې ستونزې او نس ناسته( دي .چې له  20 %څخه په ډېرو ناروغانو كې
ليدل كېږي ديادوني وړ ده چه دا ستونځي ددرملني به بيل كي ليدل كيژي او د درملو په
دوز پورې هم اړه لري ،په ډېرو حالاتو كې وروسته رفع كېږي ،خو له  3-5 %پورې
ناروغان د دوامداره نس ناستې له امله د درملو پرېښودلو ته اړ كېږي.
د درملنې په دوز يې  Hypoglycemiaنه واقع كېږي ،چې له همدې امله دغو درملو ته
 euglycemiaيا  Antihyperglycemiaدرمل ويل كېږي .د پوستكي او وينې اړوند ناوړه
اغېزې ئې ډېرې لږ راپور شوي دي.
 Lactic acidosisهم د دغو درملو له ناوړه اغېزو څخه ده ،خو دغه اغېزه بيا په
 phenfurmineكې ډېره ليدل شوې .په داسې حال كې چې  Metforminد ځيګر په وسيله
د  Lactic acidله جذب څخه مخنيوى كوي ،خو توليد شوي  Lactid acidډېر كم دي او
نور ارګانونه لكه پښتورګي كولاى شي هغه له وينې څخه لرې كړي ،خو كله چې نسجي
 Hypoxiaمنځ ته راشي د  Lactic acidosisد رامنځ ته كېدو احتمال هم ورسره ډېرېږي.
سربېره پر دې د پښتورګو په عدم كفايه كې له يوې خوا  Lactic acidنه اطراح كېږي او له
بلې خوا  Metformineپه وينه كې ډېرېږي او تجمع كوي ،چې په پاى كې د Lctic
 acidosisد منځ ته راتلو لامل ګرځي .ښائي ټول هغه ناروغان چې د Lactic acidosis
خطر يې تهديدوي )لكه د پښتورګو عدم كفايه ،د ځيګر عدم كفايه ،الكولېزم ،قلبي او
تنفسي عدم كفايه او د ډېر عمر لرونكي ناروغان( د  Metformineپه وسيله يې له
درملنې څخه ډډه وشي.
د  Metformineپه وسيله تر درملنې لاندې وګړي ،كه چېرې  Radio Contrastمواد
واخلي د پښتورګو په عدم كفايه اخته كېداى شي ،نو د دغې ستونزې د مخنيوي لپاره بايد
د دې موادو له زرق څخه وروسته تر دوو ورځو پورې  Metformineوانه خيستل شي.

87

د شکرې ناروغی

Diabetes Millitus

:Thiazolidinedione -B
د دې ټولګې درمل د  Hyperglycemiaضد ځانګړتيا لري او د انسولينو په وړاندې د
محيطي انساجوحساسيت زياتوي دغه درمل د هغي له ا ٓخذې سره چې د Peroxisome
) Proliferator-activated Receptor Gamma (PPAR-δپه نامه يادېږي تړل كېږي او
په ځينو جينو اغېزه كوي د  adipokines-resistinاو  adiponectinافراز له شحمي
ژونكو ) (adipocytڅخه زياتوي او  Adeponectineد انسولينو په وړاندې د انساجو
حساسيت ډېروي ،له بلې خوا د  Resistinله افراز څخه مخنيوى كوي او د انسولينو ضد
مقاومت د كمښت لامل ګرځي.
لكه څرنګه چې ښكاره شوې  Thiazolidinedioneد ګلوكوزو انتقالونكى ) GLUT 1او
 (GLUT 4ډېروي ،چې دا بيا د ا ٓزادو شحمي اسيدونو د كمښت سبب ګرځي ،په ځيګر
كې د ګلوكوزو توليد كموي ،د  Preadipocyteاو  adipocyteد توپير د ډېروالي لامل
ګرځي او د  Biguanideد ټولګې په شان دغه درمل هم د  Hypoglycemiaد منځ ته
راتلو لامل نه كېږي.
 Troglitazoneچې د دې ګروپ لومړي درمل وو او په كلينيك كې ډېره استفاده ورڅخه
كېده ،د ډېرو ناوړه اغېزو او په ځيګر باندې د ناوړه تاثير له كبله اوس نه كارول كېږي،
ځكه تر دې چې د ځيګر د عدم كفايې لامل هم كېداى شي.
د دې ټولګې اړوند دوه ډوله نور درمل  rosiglitazoneاو  pioglitazoneاوس مهال
كارول كېږي ،نوموړي درمل هم په يوازې توګه او هم له Metformine ، Sulfonylurea
او انسولينو سره په ګډه استعمال كېداى شي .كله چې په يوازې ډول واخيستل شي ،نو
 Hb A1cله  1-2%پورې ښكته راولي ،كه چېرې له انسولينو سره يوځاى استعمال شي،
نو له  30-50 %پورې د انسولينو د دوز د كمښت لامل ګرځي ،تر دې چې كله كله د
انسولينو تطبيق ته اړتيا هم نه ليدل كېږي .د  Metformineاو  Thiazolidinedioneد
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يوځائي كارونې او استعمال ښېګڼه دا ده ،چې د  Hypoglycemiaد منځ ته راتلو سبب نه
ګرځي.
هغه خلك چې يواځې  sulfonylureaيې ګلايسيمي نشي كنټرولاى ،د  Rosiglitazoneاو
 Pioglitazoneپه اضافه كولو يې ګلايسيمي ډېره ښه كنټرولېږي.
د  25 %ناروغانو ګلايسيميا په دې درملو نه كنټرولېږي ،چې لامل يې پرمختللې
 Insulinopeneaيا د انسولينو كمښت دى.
 Thiazolidinedineسربېره په ګلوكوزو په لېپيډونو او نورو قلبي وعائي خطرناكو
فكټورونو ) (Risk Factorباندې هم اغېزه كوي Rosiglitazone .د كولسټرولو د لوړېدو
لامل ګرځي ) ۱۵ LDL – Cholestroleفيصده او  ۱۰ HDLفيصده( ،بر خلاف ا ٓزاد
شحمي اسيدونه له  8-15 %پورې راكمېږي او د  Triglycerideپه سويه كې له Placebo
سره څه توپير نه دى ليدل شوى .څېړنې دا څرګندوي ،چې د كولسټرولو دغه بدلونونه زيان
رسوونكي نه دي ،لكه څنګه چې په  Troglitazoneڅېړنې ترسره شوي ،نو ليدل شوي،
چې د  atherogenicكوچنيو غلظت لرونكو  LDL-Cholestroleذراتو څخه يو اوښتون،
لويو لږ غلظت لرونكو  LDL-Cholestrolذراتو ته موجود دى.
 Pioglitazoneپه  Triglycerideكې  9 %كمښت او په  HDL cholestroleكې 15 %
ډېروالى څرګندوي ،په داسې حال كې چې د ټولو كولسټرولو او  LDL-Cholestrolپه
سويه كې څه بدلون نه راولي.
د يادونې وړ ده هغو ناروغانو ته چې مخكې ئې  Troglitazoneاخيستل او اوس
 Pioglitazoneاو  Roseglitazoneورته پيل شوي په  Hb A1cاو وزن باندې ئې له
مخكنيو درملو سره مشابه اغېزې څرګندې شوي دي.
په مقايسوي ډول هغه وګړي ،چې  Pioglitazoneاخلي د ټولو كولسټرولو (Total
 (Cholestroleيعني  LDL – cholestrolesاو  Triglycerideكچه يې تر هغو ناروغانو
چې  Rosiglitazoneاخلي ښكته وي .څېړنو دا هم څرګنده كړې چې Thiazolidindione
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د ،Matrix Metalboproteinase 9 ،Plasminogen activator Inhebetor Type 1
 C-Reactive Protienاو  Interleukin-6د سوئې د راټيټېدو لامل ګرځي.
ځيني څېړنې د دې ښكارندوى دي ،چې د  Thiazolidinedioneپه وسيله درملنه د ځيګر
د غير الكولي ناروغيو د بيوشيميكي او هستولوژيكي بڼې د ښه والي سبب شوي دي ،له
دې امله دغه درمل په  Metabolic Syndromeكې ډېر مؤثر دي.
 Thiazolidinedioneله زيان څخه وروسته د ملسآ عضلاتو له تكثير يا ډېروالي څخه
مخنيوى كوي همدارنګه داسې راپورونه موجود دي ،چې  Troglitazoneاو
 Pioglitazoneد  Cronary Stentله ځاى په ځاى كولو څخه وروسته د Neointemal
له ارتشاح څخه مخنيوى كوي .يوه بله څېړنه دا څرګندوي ،چې  Rosiglytazoneپه ادرار
كې د البومينو او كراتېنينو د اطراح نسبت كموي.
په  4%ناروغانو كې د وينې كمښت ليدل شوى ،چې كېداى شي دا هم د نوموړو درملو د
 Dilutionalاغېزو له كبله وي ،نه د سرو كروياتو د كمښت له امله.
د وزن ډېرېدل په ځانګړې توګه كله چې انسولين يا  sulfonylureaيوځاى ورسره واخيستل
شي ليدل كېږي.
 Edemaيا پړسوب له  30-40 %په هغو كسانو كې چې  Rosiglitazoneيا
 Pioglitazoneپه يوازې توګه اخلي ليدل شوې ،همدارنګه هغه ناروغان چې له انسولينو
سره يوځاى  Thiazolidinedioneاخلي له  10-15 %پورې  edemaيا پړسوب
څرګندوي ،چې دا پېښه د  CHFلامل هم كېداى شي.
د يادونې وړ ده هغو ناروغانو ته چې د نيويارك د زړه ټولنې ) (NYHAله درېمې او
څلورمې ټولګې سره مشابه د زړه عدم كفايه يا  CHFلري ،بايد توصيه نشي.
د  Rosiglitazoneپه باب نوي راپورونه د دې څرګندوى دي ،چې كله د ډېرې خرابوونكې
 Macular Edemaلامل ګرځي ،چې د درملو له پرېښودلو څخه وروسته بېرته له منځه
ځي .د  Roiglitazoneدوز له  4-8 mgپه ورځ كې او د  Pioglitazoneدوز له 15-45
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 mgپه ورځ كې دى او ضرور نه ده ،چې نوموړي درمل دې له ډوډۍ سره يوځاى وخوړل
شي.
 Rosiglitazoneد  CYP 2C8ايزوانزايم په وسيله ميتابولايز كېږي او  Pioglitazoneد
 CYP2c8او  CYP 3A4ايزو انزايمونو په وسيله ميتابولايز كېږي .له دې امله دغه درمل
د  Troglitazoneپر خلاف د  Hepatotoxicityلامل نه ګرځي ،خو سره له دې هم كه
چېرې د ځيګر فعاله ناروغي موجوده وي يا د  ALTكچه  2.5ځله لوړه وي ،نو بايد د دې
درملو له وركړې څخه ډډه وشي.
د ځيګر د وظيفوي فعاليت كتنې بايد د درملنې په پيل او د درملنې په بهير كې ترسره
شي.

 -3هغه درمل چې د ګلوكوزو د جذب مخنيوى كوي:
دغه درمل په كولمو كې د  α-Glucosidaseانزايم نهى كوي او په بازار كې يې دوه ډوله
يعني  Acarboseاو  Miglitoleموجود دي.
دغه دواړه مشتقات د  α-amylase ،Glucoamylaseاو  Sucuraseقوي نهى كوونكي
دي ،خو په  Isomaltaseلږه اغېزه او په  Trehalaseاو  Lactaseډېره لږه اغېزه لري.
 Acarboseد كولمو له  Disuccharidaseسره د نورو كاروبوهايډېرټونو او  Sucroseپه
پرتله د يوځاى كېدلو  ۱۰۰۰ځله ډېر ميلان لري .د  Acarboseاو  Miglitolتر منځ
اساسي توپير د نوموړو په جذب كې دي .د  Acarboseماليكولي كتله او ساختماني بڼه له
 Tetrasachrideسره ورته والى لري او په ډېره كمه اندازه )تقريبا  2%په شا او خوا كې(
د  Microvillarله غشاء څخه تېرېږي Miglitol ،په ساختماني لحاظ ګلوكوزو ته ورته
دى او د جذب وړتيا لري ،نوموړي دواړه درمل د كاربوهايډرېټونو په جذب كې ځنډ راولي
او له  Post Prandialهايپرګلايسيميا څخه مخنيوى كوي.

:Acarbose -a
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د  50 mgاو  100 mgتابلېټونه په شكل موجود دي ،د درملنې په پيل كې  50 mgد
ورځې دوه ځله اخيستل كېږي .دوز ئې په تدريجي ډول زياتېږي او تر  100 mgپه ورځ كې
درې ځلو ته رسېږي .په  Post Prandialهايپرګلايسيميا باندې د نوموړو درملو د ښې
اغېزې له امله بايد  Acarboseد ډوډۍ له لومړۍ مړۍ سره يوځاى واخيستل شي ،د
ډيابټ يا خوږې د ناروغانو  Post Prandialهايپرګلايسيمي له  30-50 %پورې راټيټوي او
د  HbA1cپه  0.5- 1 %پورې راښكته كولو كې مرسته كوي.
د دې درملو ډېره لويه ناوړه اغېزه چې د  20 %څخه تر  30 %ناروغانو كې ليدل كېږي
 Flatulenceيا د كولمو باد دى ،د نوموړې ستونزې اصلي لامل ناهضم شوي
كاربوهايډرېټونه دي ،چې د بكټرياوو په وسيله په ګاز بدلېږي ،په  30 %نورو ناروغانو كې
د ډېر شديد نس ناستې لامل كېږي ،دغه اغېزې كه څه هم ناوړه دي ،خو د ډيابټ ناروغ
دې ته هڅوي ،چې په خپل خوراك كې بدلون راولي او دا بدلونه په خپله د ګلايسيمي په
كنټرول كې مرسته كوي.
په يوازې توګه د  Acarboseاخيستل د هايپوګلايسيميا سبب نشي كېداى او كه چېرې له
انسولينو يا  Sulfonylureaسره يوځاى واخيستل شي ،نو د دغو درملو د هايپوګلايسيميا
خطر ډېروي.
كلينيكي څېړنې د دې ښكارندوى دي ،چې  Acarboseد ځيګر د Amino Transferase
د لوړېدو لامل ګرځي په تېره بيا كه په ورځ كې له  300 mgڅخه ډېر واخيستل شي او د
درملو له پرېښودلو څخه وروسته دغه اندازه ډېره ژر نورمال حالت ته راستنېږي.
په  UK PDSكې تقريبا  2000ناروغان چې د غذائي رژيم،Sulfonylurea ،
 Metformineاو انسولينو تر درملنې لاندې وو د  Acarboseاو  Placeboتر درملنې
لاندې ونيول شول د درې كلونو په ترڅ كې وليدل شول ،چې  60 %وګړيو د هضمي ناوړه
اغېزو له كبله درمل پرېښودلي وو او پاتې  40 %ناروغانو چې درملنې ته يې ادامه وركړې
وه د  Placeboد ډلې يا ګروپ په پرتله يې  0.5 %ټيټ  Bb A1cدرلودل.
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:Miglitol -b
كلنينيكي اغېزې يې  Acarboseته ورته دي ،د دويم ټايپ هغو ناروغانو ته چې غذايي
رژيم او يا  Sulfonylureaاخلي او ګلايسيمي يې نه وي كنټرول شوي توصيه كېږي ،په
پيل كې ډېر ټيټ دوز يعني  25 mgپه ورځ كې درې ځله اخيستل كېږي .معمولي
 Maintenanceدوز يې  50 mgد ورځې درې ځله دى .كه څه هم ښايي ځيني ناروغان د
نوموړو درملو د دوز له زياتوالى څخه تر  100 mgپورې په ورځ كې درې ځله ګټه
اخيستلاى شي .د هضمي سيسټم ناوړه اغېزې يې د  Acarboseپه شان دي .د يادونې وړ
ده چې دا درمل نه ميتابولايز كېږي او له بدلون څخه پرته د پښتورګو له لارې دفع كېږي.
د تيوري له نظره د جذب وړ  α-Glucosidaseنهى كوونكي بايد وكولاى شي ،چې د يوه
يا ډېرو  α-Glucosidaseانزايمونو چې د ګلايكوجن په مېتابولېزم او د ګلايكوپروټينونو په
 Biosynthesisكې ونډه لري د كمښت لامل شي ،خو عملا داسې نه پېښېږي ،ځكه د دې
درملو غلظت په سېرومو كې له  200 – 1000ځله د هغو د لازم غلظت څخه كم دى ،له
دې امله نشي كولاى چې د ژونكو دننه  α-Glucosidaseنهى كړي.
د پښتورګو په عدم كفايه كې د نوموړو درملو له استعمال څخه بايد ډډه وشي ،ځكه چې
اطراح يي ناسمه وى.

:Incretins -4
كله چې ګلوكوز وخوړل شي ترهغي چي د نوموړو درملو مساوي مقدار د وريد له لارې
واخيستل شي ،درې حتى څلور ځله ډېر د انسولينو د افراز لامل كېږي ،چې د دې اصلي
لامل د كولمو هورمونونه په تېره بيا  Glucagon-Like Peptide 1او Glucose-
 (CIP1) Dependent Insulinotropic Polypeptideدي ،چې د ګلوكوزو اړوند د
انسولينو افراز ته شدت وركوي.
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دغه اغېزې چې ) (Incretin Effectنومېږي د ډيابټ د دويم ټايپ په ناروغانو كې كمې
وي او د ) (GIP-1افراز ،زيانموي  ،له همدې امله كله چې  GLP-1ناروغانو ته تطبيق
شي ،نو د انسولينو افراز يې ډېرېږي او په پايله كې يې د ګلوكوزو سويه ټيټه كېږي.
 GLP-1د انسولينو په افراز لږه اغېزه لري او د  Sulfonylureaد مركباتو برخلاف په هغو
وګړو كې چې  Normoglycemiaدي اغېزه يې لږ ده ،نو ځكه يې د Hypoglycemia
خطر ډېر كم دې.
د انسولينو په افراز سربېره ،دغه د كولمو هورمونونه ،په پانقراس او له پانقراس څخه بهر
ځيني نورې اغېزې هم لري ،د بېلګې په توګه د  Glucagoneافراز كموي ،چې امله يې د
 Hyperglucagonemiaڅخه چې د شكر په ناروغانو كې موجوده وي ،مخنيوى كړي او
 Post Prandialهايپرګلايسيميا اصلاح كوي.
تجروبو دا څرګنده كړې ،چې  GLP-1د  Isletژونكو د  apoptoticمړينې )پلان شوې
مړينې( څخه په كلچر كې مخنيوى كوي ،همدارنګه په موږكانو كې د Streptozotocin
په وسيله د ژونكو د  apoptoticمړينې څخه وروسته ،چې  Exendin-4يا Exenatide
چې د  GLP-1د ا ٓخذو انتاګونېست دى يوځاى وركړل شي مخنيوى يې كېږي.
 GLP-1په معده باندې هم اغېزې كوي او په تشېدلو كې يې ځنډ راولي چې په پايله كې
يې د ګلوكوزو د جذب د ډېروالي لامل كېږي.
همدارنګه د  GLP-1ا ٓخذې په مركزي عصبي سيسټم او  Intracerebroventricularكې
موجودې دي .صحرائې موږكانو ته د  GLP-1تطبيق د خوړلو د نهى سبب ګرځي.
د ډيابټ هغه ناروغان چې د  GLP-1انفيوژن اخلي لږ لوږه لري ،دا څرګنده نه ده چې
اصلي علت ئې د معدې په ځنډ تشېدل دي او يا دا چې د نوموړو درملو د مركزي اغېزو له
امله.
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:Exenatide -A
 GLP-1په چټكۍ سره د ) Dipeptidyl Peptidase-4 (DPP-4په وسيله Proteolyse
كېږي ،له دې امله د نوموړې مادې د كلينيكي اغېزو لپاره په دوامداره توګه انفيوژن ته
اړتيا لري.
 Exendin-4يا  Exenatideد  GLP-1د ا ٓخذو يو  Antagonistيا ضد دى ،چې د
) Gilamonsterچې يو ډول زهرجنه چلپاسه ده( له لاړو څخه جلا كېږي او د  DPP-4د
اغېزو په وړاندې ډېر مقاومت لري او د ډيابټ د دويم ټايپ ناروغانو ته په ورځ كې دوه ځله
تر پوستكي لاندې زرق کېږي ،چې د وينې د  Hb A1cد ښكته لامل ګرځي.
داسې ښكاري ،چې  Exenatideد  GLP-1په څېر په  Glucagonاو معده هم اغېزې
كوي .څېړنې دا څرګندوي ،چې د دويم ټايپ ناروغانو چې مخكې يې  sulfonylureaيا
 Metformineاخيستي وي د  Exenatideاضافه كول د هغو د  Hb A1cسويه له 0.4-
 0.6 %پورې د  30اونيو په اوږدو كې راټيټوي او سربېره پر دې ليدل شوې ،چې دا درمل
د  3-6پونډو پورې وزن هم كموي .نورې څېړنې چې  80اونۍ يې دوام كړى ،څرګندوي چې
 Hb A1cپه پرله پسې توګه ټيټ پاتې شوي او د وزن بايللو نور هم دوام موندلى ،چې تر
لسو پونډو پورې وزن كم شوى.
د دې درملو ناوړه اغېزې عبارت دي له Nausea :يا زړه بدوالى چې  40 %ناروغان پرې
اخته كېږي ،په دوز پورې اړه لري او د وخت په تېرېدلو سره كمېږي.
د هايپوګلايسيمي خطر په هغو ناروغانو كې چې له دې درملو سره يوځاى Sulfonyurea
اخلي ډېر زيات دى .د  5 mcgاو  10 mcgويالونو په ډول تهيه شوي ،په پيل كې 5 mcg
د سهار او ماښام له ډوډۍ څخه  ۶۰دقيقې مخكې پيل كېږي ،چې د تحمل په صورت كې
يې دوز  10 mcgپه ورځ كې دوه ځلو ته لوړېږي .د دې درملو ثبات تر انسولينو ډېر لږ دى
او ښايي چې د زرق د وختونو تر منځ په ساړه محيط كې وساتل شي.
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:Sitagliptin -B
د  DDP-4يو خوراكي نهى كوونكى ده ،چې په بدن كې د افراز شوي  GLP-1او GIP
اغېزې زياتوي ،كلينيكي څېړنې د دې ښكارندوى دي ،چې دا درمل د ګلوكوزو د كچې په
ټيټولو كې ښه رول لري كه په يوازې توګه وكارول شي او يا دا چې له  Metformineاو
 Pioglitazonسره يوځاى وي .په بېلابېلو كلينيكي څېړنو كې يې د  HbA1cاندازه له
 0.5-1.4%پورې ثبت شوې .د  Sitagliptinمعمولي دوز  100 mgپه ورځ كې يوځل
دى ،كه چېرې له پښتورګو څخه د  Creatinin Clearanceاندازه له 30-50 ml/min
وي ،نو د نوموړو درملو دوز كمېږي او  50 mgته راټيټېږي او كه چېرې Creatinin
 Clearanceپه يوه دقيقه كې له  30 mlڅخه لږ وي ،نو د  Sitagliptinدوز  25 mgته
راكوزېږي.
د  exenatideبرخلاف  Sitagliptinد زړه د بدوالي او كانګو لامل نه ګرځي .همدارنګه د
نوموړو درملو په اخيستلو سره وزن هم نه كمېږي ،ناوړه اغېزې يې د تنفسي سيسټم
انتانات او  Nasopharyngitisدي او دغه راز په يوه  mclكې د  200ژونكو په اندازه د
نيوټروفيلونو ډېروالى هم منځ ته راوړي.
يو شمېر  ،Neuropeptidesد ودې فكټورونه )،Cytokine ،(Growth Factors
 Chemokinesډېر ځواكمن  DDP-4سبسټرېټ تشكيلوي.
د  DPP-4نهى كوونكي د  Neuropeptide Yاو  Substance Pد فعاليت د دوام لامل
ګرځي ،له دې امله كلينيكي څېړنو له يوه كال څخه په ډېره موده كې د نوموړې مادې څه
ناوړه اغېزې نه دي ثبت كړي.
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 -5نور مشتقات:
 Pramlintideد  (IAPP) Islet Amyloid Polypeptideيو مصنوعي  Analogدى،
كله چې تر پوستكي لاندې تطبيق شي ،نو د معدې په تشېدلو كې ځنډ راولي ،د
 Glucagonله افراز څخه مخنيوى كوي او سربېره پر دې اشتها هم كموي .دغه درمل د
دواړو يعني لومړي او دويم ټايپ هغو ناروغانو ته چې د انسولينو په وسيله تر درملنې
لاندې دي تائيد شوي دي.

د ډيابټ يا خوږې ناروغۍ د دويم ټايپ درمل:
Table 1
درمل
)(Tolbutamid
Tolosamide
)(Tolinase
Acetohexamide
)(Dymelor
Chlorpropamide
)(Diabinase

Diabeta,
micronase
Glynase

Glipizide

ورځنى دوز

د اغېزو دوام

تابلېټونو اندازه
Sulfonylurea
 0.5-2 grپه اندازه په دوه يا درې وېشلو له  ۶نه تر  ۱۲ساعتونو
500 mg
پورې
دوزونو سره
 01-1 gr 100, 250, 500په ورځ كې يو ځل يا په وېشلو تر  ۲۴ساعتونو پورې
دوزونو
mg
 0.25-1.5 gr 250-500 mgپه ورځ كې يو ځل يا په له  ۸څخه تر  ۲۴ساعتونو
پورې
وېشلو دوزونو
 ۲۴څخه تر  ۷۲ساعتونو
 0.1-05 gr 100 & 250 mgپه ورځ كې يو ځل
پورې

 1.5-20 mg 1.25, 2.5, & 5 Glybaride,په ورځ كې يو ځل يا دوو له  ۲۴ساعتونو څخه ډېر
وېشلو دوزونو
mg
 1.5-12 mg 1.5-3 & 6 mgيو ځل يا په ورځ كې په دوو له  ۲۴ساعتونو څخه ډېر
وېشلو دوزونو
 2.5-20 mgپه ورځ كې دوه ځله له ډوډۍ له  ۶څخه تر  ۱۲ساعتونو
5 & 10 mg
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پورې
څخه  ۳۰دقيقې مخكې
 2.5- 10 mg 2.5-5 & 10 mgپه ورځ كې يوځل )معمولي له  ۲۴ساعتونو څخه ډېر
دوز( 20 mg ،په ورځ كې يو ځل په لوړ
يعني  Maximalدوز

Table 2
درمل
Repaglinide
)(Prandin

تابلېټونو
اندازه
Maglitinide Analoge

ورځنى دوز

د اغېزو دوام

 0.5-1 & 2 mgد  0.5-4 mgپه اندازه په ورځ كې درې ساعته
درې ځله مخكې له ډوډۍ

د  D-Phenylalanineمشتقات
 60يا  120 mgپه ورځ كې درې يو نيم ساعت
ځله

Nateglinide
)(Starlix

60 & 120 mg

Metformine
)(Glucophage
Extended-Release
Metformine

&  1-2.5 gr 500, 850يو تابلېټ له ډوډۍ سره له  ۷څخه تر ۱۲
يوځاى دوه يا درې ځله په ورځ كې ساعتونو پورې
1000 mg
له  500څخه تر  2000 mgپورې له  ۲۴ساعتونو
500 mg
څخه ډېر
په ورځ كې يو ځل

Biguanide

Thiazolidinedions
Rosiglitazone
)(Avandia
Pioglitazone
)(Actos

2-4 & 8 mg

 4-8 mgپورې په ورځ كې يو ځل

 15-45 mg 15-30 & 45په ورځ كې يو ځل
mg

د  α-Glucosidaseنهى كوونكي
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)50 & 100 mg Acarbose (precose
)Miglitol (Glyset

Table 3
درمل
Exenatide
)(Bytta

Sitagliptin
)(Januvia

Pramlintide
)(Symlin

 25-100 mgپه ورځ كې درې ځله څلور ساعته
له ډوډۍ څخه مخكې

 25-100 mg 25-50 & 100له ډوډۍ څخه څلور ساعته
مخكې
mg

تابلېټونو اندازه

ورځنى دوز
Incretins

د اغېزو دوام

 5 mcgپه ورځ كې دوه ځله يعني سهار او  ۶ساعته
5 & 10 mcg
ماښام له ډوډۍ څخه يو ساعت مخكې ،له
يوې مياشتې وروسته كېداى شي د هغې دوز
 10 mcgته هم لوړ شي.
 100 mg 25, 50 & 100په ورځ كې يو ځل د هغې معمولي  ۲۴ساعته
دوز دى ،كه چېرې Creatinin Clearance
mg
له  ۳۰تر  ۵۰ملي لېټر په دقيقه كې وي او
كه چېرې  Creatinin Clearanceله  ۳۰ملي
لېټر په في دقيقې څخه لږ وي ،نو  25 mgپه
ورځ كې يو ځل وركول كېږي.
نور يا Others
 5 mlويال چې هغو وګړو ته چې انسولين اخلي او د ډيابټ په
په هر ملي لېټر دويم ټايپ اخته دي ،په ورځ كې د 60 mcg
كې  0.6 mgپه دوز د ورځې درې ځله ) ۱۰يونټه د
انسولينو په  ۱۰۰يونټه سرنج كې( چې
لري
وروسته بيا  ۱۲۰مايكرو ګرامو ته په ورځ كې
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درې ځله لوړېږي ) ۲۰يونټه د انسولينو په
 ۱۰۰يونټه سرنج كې( په داسې حال كې چې
ناروغ بايد كانګې ونه كړي .د لومړي ټايپ د
ناروغانو لپاره  15 mcgپه ورځ كې درې ځله
پيل كېږي ) ۲،۵يونټه د انسولينو په ۱۰۰
يونټه سرنج كې( او بيا وروسته ۱۵
مايكروګرامه تر هغې چې د ورځې درې ځله
 ۶۰مايكروګرامو ته ورسېږي .د دې لپاره چې
له هايپوګلايسيمي څخه مخنيوى شوى وي،
نو بايد په اول كې د انسولينو دوز  50 %كم
شي.

په شپږ مياشتنيو كلينيكي څېړنو كې چې د لومړي او دويم ټايپ د انسولينو تر درملنې
لاندې ناروغانو كې ترسره شوي ليدل شوي دي ،چې د  Placeboپه پرتله يې د Hb A1c
په اندازه كې د  0.4 %په اندازه كمښت منځ ته راغلى او د  1.7 kgوزن د بايللو لامل
ګرځېدلي.
د  Hb A1cكمښت د دوو راتلونكو كالونو لپاره هم پاتې شوى ،خو ځيني ناروغانو بېرته
خپل وزن اخيستى .دغه درمل د ستنې په وسيله مخكې له ډوډۍ څخه تطبيق کېږي.
هايپوګلايسيمي هم منځ ته راتلاى شي ،چې په دې صورت كې د ډېرې لنډې مودې اغېزه
لرونكو انسولينو يا هم د مخلوط شويو انسولينو دوز  50%كموو.
د زړه بدوالى يا  Nauseaيوه بله ناوړه اغېزه ده ،چې له  ۳۰څخه  ۵۰فيصده خلك پرې
اخته كېږي او د وخت په تېرېدلو سره بېرته اصلاح كېږي.
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د لومړي ټايپ په ناروغانو كې د نوموړو درملو دوز په پيل كې له خوړلو څخه مخكې 15
 mcgدى ،وروسته يې دوز  15 mcgډېرېږي ،تر څو چې  30 mcgيا  60 mcgته له هر
ځل ډوډۍ خوړلو څخه مخكې ورسېږي.
د دويم ټايپ په ناروغانو كې د هغې دوز په پيل كې  60 mcgله ډوډۍ څخه مخكې دى،
چې له درېو څخه اوو ورځو پورې د نوموړو درملو دوز  120 mcgته لوړېږي ،خو په دې
شرط چې د زړه بدوالى ډېر نه وي.

د يوځاى شويو درملو كارونه:
ځيني درمل د توليدي كمپنو په وسيله په مختلفو دوزونو سره يوځاى شوي او بازار ته
وړاندې شوي ،د بېلګې په توګه  Glyborideاو ، (Glucovance) Metformine
 Glipizideاو  Roseglitazone ، (Metaglip) Metformineاو Metformine
) Pioglitazone ، (Avandametاو ، (ACTO Plus Met) Metformine
 Rosiglitazoneاو  Pioglitazone ،(Avandaryl) Glimepirideاو Glimepiride
).(Duetact
په نوموړو يوځاى شويو درملو كې د يوه درمل د ځانګړي دوز عيارول ناشوني دي ،چې له
همدې كبله اكثرا نه كارول کېږي.

د ګلوكوز راټيټوونكو درملو ټاكنه
د درملنې ډول بايد د ګلايسيمي د كچې په پام كې نيولو سره وټاكل شي .د غذايي رژيم د
اصلاح ) (MNTاو فزيكي فعاليتونو په باب لارښونې وشي ،هغه ناروغان چې لږ يا
منځنۍ هايپرګلايسيميا لري ) FBSيې له 11.1-13.9 m mol/L (200-250 mg/dL

101

د شکرې ناروغی

Diabetes Millitus

څخه ټيټ وي( اكثرا د دا ډول ناروغانو هايپرګلايسيمي د يوه خوراكي درمل په خوړلو سره
ډېره ښه كنټرول كېږي.
هغه ناروغان چې ډېره پر مختللې هايپرګلايسيمي لري ) FBSيې له 13.9 m mol/L
 (250 mg/dLڅخه لوړ وي( كېداى شي چې خوراكي درمل ورباندې اغېزه وكړي ،خو د
يوه درمل په وسيله به د هغوى  Normoglycemiaډېره ستونزمنه او حتى ناشونې وي.
په دې پېښو كې يو درمل پيل كېږي او د نوموړي درمل د لوړ دوز له تطبيق څخه وروسته
نور درمل هم ورته اضافه كېږي ،تر څو چې ګلايسيمي يې نورمالې كچې ته ورسېږي.
هغه وګړي ،چې پر مخ تللې هايپرګلايسيمي لري ) FBSيې له 13.9 -16.7 m mol/L
يا 250-300 mg/dLپورې وي( ښه به وي ،چې انسولين د لومړنۍ درملنې په ډول پيل
شي .دا درملنه د  Isletپه ژونكو ته د هايپرګلايسيميا د زيان مخنيوى كوي ،د داخلي
انسولينو افراز ښه كوي او كېداى شي ،چې د خوراكي درملو د دوز په ټيټولو كې هم
مرسته وكړي ،د ګلايسيمي د اصلاح په صورت كې انسولين بېرته قطع كېداى هم شي.
د ډيابټ په دويم ټايپ اخته ناروغانو ته د انسولينو افرازوونكي لكه  Biguanidونهα- ،
 Glucosidaseنهى كوونكي Thiazolidinedion ،او انسولين په يواځې توګه )د
 Monotheraphyپه ډول( كارېږي.
كه څه هم هر خوراكي درمل ځانګړې ګټې او زيانونه لري ،خو په عمومي ډول بايد لاندې
ټكو ته پاملرنه وشي:
 -۱د انسولينو افرازونكي لكه  DPP-IV ،Biguanidesنهى كوونكي او
 Thiazolidinedionesپه ورته توګه د ګلايسيمي په كنټرول كې مرسته كوي ) A1cد 1-
 2%په اندازه ټيټوي( او د  α-Glucosidaseله نهى كوونكو څخه يې اغېزه ډېره ده.
 -۲كارېدونكي درمل يو پر بل څه ښه والى او وړتيا نه لري ،هغه درمل بايد وكارول شي،
چې د ناروغ ګلايسيمي په ښه ډول كنټرول كړي او ناوړه اغېزې يې د ناروغ لپاره خطرناكې
نه وي.
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 -۳د انسولينو افرازونكي او د  α-Glucosidaseنهى كوونكو درملو مشتقات د وينې د
ګلوكوزو سويه ژر راټيټوي په داسې حال كې چې  Biguanideاو Thiazolidinediones
ښايي له څو اونيو يا مياشتو څخه وروسته د وينې ګلايسيمي كنټرول كړي.
 -۴ټول درمل د ډيابټ په دويم ټايپ ناروغانو اغېزمن نه دي.
 ،Biguanides -۵د  α-Glucosidaseنهى كوونكي DPP-IV ،نهى كوونكي او
 Thiazolidinionesپه مستقيم ډول د هايپوګلايسيمي لامل نه ګرځي.
 -۶ډېر ناروغان له يوه څخه ډېرو درملو ته اړتيا مومي ،تر څو د هغوى ګلايسيمي كنټرول
شي ،چې دا حالت د ډيابټ د پرمختللي حالت ښكارندوى ده.
د  Sulfonylureaد مستحضراتو او  Metformineپه هكله ډېرې تجروبې موجودې دي،
ځكه چې له څو لسيزو څخه را په دې خوا كارول كېږي.
فكر كېږي ،چې د  α-Glucosidaseنهى كوونكي ،د  DPP-IVنهى كوونكي او
 Thiazolidinedioneچې په دې وروستيو كلونو كې پېژندل شوي ،د اوږدې مودې لپاره د
ګلايسيمي د كنټرول له امله په ناروغانو كې ښې اغېزې كړي ،خو په دې اړوند لا تر اوسه
هم څېړنو ته اړتيا ليدل كېږي.
په دې وروستيو كې د  Thiazolidinedioneمركباتو ته ډېره پاملرنه كېږي ،ځكه د
انسولينو ضد مقاومت چې د دويم ټايپ اصلي پتالوژي ده ،له منځه وړي.
د درملنې په پيل كې اكثرا  Metformineكارول كېږي ،ځكه نوموړى درمل ښې اغېزې،
پېژندل شوې ناوړه اغېزې او ټيټه بيه لري ،دغه راز د دې درمل نورې ښېګڼې د وزن
كمول ،د انسولينو د سوئې ټيټول او په لږه اندازه د وينې د شحمياتو اصلاح ده .د دې
درملو دوز ) SMBGپه خپله د ګلوكوزو د كچې تعين( او  A1cد نتائجو په اساس
لوړېږي.
د يادونې وړ ده چې د درېمې برخې ناروغانو ګلايسيمي يوازې په  Metformineاصلاح
كېږي.
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 ته ډېر كېداى شي د انسولينوMetformin پورتنى جدول د ډيابټ په دويم ټايپ د اخته ناروغانو درملنه څرګندوي هغه درمل چې
. ديExenatide  نهى كوونكي اوDPP-IV  د، نهى كوونكيα-Glucosidase  د،Thiazolidinediones ،افرازونكو
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د ګلوكوزو د راټيټوونكو درملو ګډه درملنه:
يو شمېر درمل په ګډ ډول د ډيابټ په ناروغانو ډېرې ښې اغېزې كوي ،د دې درملو دوز په
ګډه درملنه كې تغيرنه مومي .له دې امله چې د لومړي او دويم كارېدونكي درمل د
فعاليت مېكانېزم يو له بل سره توپير لري ،نو د ګلايسيمي د كنټرول اغېزې يې ډېرې وي.
د كارونې لپاره د خوراكي درملو څو ګډ مشتقات موجود دي ،خو داسې شواهد چې د يوه
درمل په لوړ دوز د بل درمل په ترتيب اضافه كېدل او بيا ئې له اړتيا سره سم د دوز لوړولو
به ډول څه لوړتيا لري ،تر اوسه نه دي څرګند شوي ،كه چېرې د دوو درملو په وسيله
ګلايسيمي په پوره ډول اصلاح نشي )چې په هرو درېو مياشتو كې د  A1cپه كتنه ټاكل
كېږي( ،نو بايد دريم درمل او يا هم  Basal Insulinورته پيل شي.
د انسولينو پيل هغو ناروغانو ته چې د اوږدې مودې لپاره په ناروغۍ اخته او د انسولينو
نسبي كمښت ولري او په خوراكي درملو ئې ګلايسمي اصلاح نشي ،نو ضروري ده ،چې
دې ناروغانو ته انسولين په يوازې او يا له خوراكي درملو سره يوځاى پيل شي ،د بېلګې
په توګه د اوږدې مودې اغېزه لرونكي انسولينو كارول د استراحت په حال كې له
 Metformineسره يوځاى كېداى شي ،چې ډېر ګټور وي .كه چېرې د ناروغ په وجود كې
انسولين نه افرازېږي ،نو د ورځې څو ځله د انسولينو زرقولو ته اړتيا ليدل كېږي ،چې په
دې صورت كې دوى د لومړي ټايپ ناروغانو ته ورته انسولين اخلي ،له دې امله چې
هايپرګلايسيمي په دويم ټايپ ناروغانو كې دوامداره وي ،نو له اړتيا سره سم د  FBSپه
نظر كې نيولو سره د انسولينو دوزدوي يا درې ورځې وروسته  10%ډېرېږي.
دغه ناروغان د انسولينو ضد مقاومت لري ،نو له همدې كبله دغه كسان په ورځ كې 1-2
 unit/kgانسولينو ته اړتيا لري ،هغه كسان چې په ورځ كې له  1 unit/kgڅخه ډېرو د
اوږدې مودې اغېزه لرونكو انسولينو ته اړتيا لري ،ښايي چې  Metformineيا
 Thiazolidinedioneهم ورته پيل شي .د نوموړو درملو پيل د دويم ټايپ اخته ناروغانو د
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انسولينو اړتيا كموي .انسولين او  Thiazolidinedioneد وزن د ډېرېدو او محيطي
 edemaلامل ګرځي ،سربېره پر دې د  Thiazolidinedioneپيل كولاى شي چې ناروغ له
هايپوګلايسيمي سره مخامخ كړي ،له دې امله بايد هغې ته پاملرنه وشي او د اړتيا په
صورت كې د هغو دوز كم كړل شي.

ډيابټ او كوما
بېلابېل عوامل كېداى شي ،چې د ډيابټ په ناروغانو كې د كوما لامل شي ،دلته يوازې
هغه عوامل چې د ډيابټ )خوږې( ناروغۍ اړوند كوما باعث ګرځي ذكر شوي چې په
لاندې ډول دي:
 :Hypoglycemic Coma -۱چې د انسولينو يا نورو درملو د لوړ دوز له كبله منځ ته
راځي.
 :Hyperglycemic Coma -۲چې د انسولينو د ډېر كمښت ) Diabetic
 (Ketoacidosisاو يا نسبي كمښت ) (Hyperglycemic Hyperosmolar Stateله
كبله منځ ته راځي.
 :Lactic Acidosis -۳چې د ډيابټ )خوږې( ناروغۍ په هغو ناروغانو كې ليدل كېږي،
چې دېر شديد انتانات او يا هم قلبي وعائي  Collapsولري.

:Diabetic Keto acidosis
د ډيابټ )خوږې( ناروغۍ يو ډېر وخيم اختلاط دى ،چې اكثرا د لومړي ټايپ په ناروغانو
كې منځ ته راځي او كېداى شي چې مخكې د ناروغۍ له تشخيص څخه د نوموړې ناروغۍ
د لومړي تظاهر په ډول هم وليدل شي .دغه اختلاط د ډيابټ په دويم ټايپ ناروغانو كې ډېر
كم ليدل كېږي.
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د سن له لوړوالي سره د نوموړي اختلاط خطر او ناوړه پايلې هم ډېرېږي د بېلګې په ډول
وروسته له  40كلنۍ څخه د دې اختلاط له كبله د مړينې كچه يا  Mortility Rateله 20
 %څخه لوړ راپور وركړل شوى ،په داسې حال كې چې مخكې له  15كلنۍ څخه يوازې ۵
فيصده  Mortility Rateلري.

تشديدوونكي فكټورونه ):(Precepatating Factors
 -۱په ناكافي اندازه د انسولينو اخيستل
 -۲انتانات )په تېره بيا .(Sepsis ،Gastroenteritis ،UTI ،Pneumonia
 -۳احتشاء يا .(Peripheral ،Mesentric ،Cerebral ،Myocardial) Infarction
Trauma -۴
 -۵جراحي مداخله
 -۶درمل ).(Coccain
 -۷پلارپښت) حمل( يا .Pregnancy

كلينيكي منظره:
د دې ناروغۍ كلينيكي منظره د  Dehydrationاو  Acidosisله امله منځ ته راځي:

اعراض:
 -۱ډېر ادرار كول يا Polyurea
 -۲ډېر څښل يا Polydipsia
 -۳د زړه بدوالى او كانګې
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-۴دنس دردچه به تيره پيا به څوانانوكي ډيرشديد او متپارزوي خودهغي پرخلاف دنس به
ناروغيوكي لكه cholecystitisاوpancreatitisكي دومره متبارزنه وي.

نښي
-۱دبدن دمايعاتوضايع كيدل او د dehydrationنښي )وچه ژبه،د پوستكي دارتجاعيت كم
كيدل،ننوتي سترګي يا( sunken eye
-۲تنفسي اسيدوزسkussmal,s Respiration
-۳دفشارټيټيدل
 -۴د نس شخي )په ځيني حالاتو كې كېداى شي ،چې د جراحي په شان بطن موجود وي او
يا د  Pancreatitisسره مغالطه شي.
 -۵د زړه د حركاتو شدت Tachycardia
 -۶د بدن د حرارت درجې ټيټېدل ) Hypothermiaپه دې حالت كې  Normothermiaاو
 Hyperthermiaدواړه( كېداى شي چې د انتاناتو له امله منځ ته راشي.
 -۷د مېوې په شان تنفسي بوى  Fruity breathچې د  Acetonله امله منځ ته راځي.
 -۸شعوري بدلون چې د سېرمو له  Osmolalityسره تړاو لري او په پاى كې د  Stuporاو
 Comaلامل كېږي.

لابراتواري كتنې:
په ادرار كې د ګلوكوزو مقدار ډېر زيات ) Glucosurea (++++او كېتون هم موجود وي،
شديده هايپرګلايسيمي )اكثرا <  ،Ketonemia ،(250 mg/dLد وينې ټيټ  PHاو د
پلازما د  Bicorbonateسويه هم ټيټه وي.
د سېرمو د پتاشيم سويه اكثرا لوړه وي ،په داسې حال كې چې ناروغ ډېر پتاشيم د ادرار او
كانګو له امله له لاسه هم وركوي .د سېرمو  amylaseلوړ وي ،چې دا د لعابيه غدواتو د
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افراز د ډېرېدلو له امله پېښېږي ،كه چېرې د  Pancreatitisد تشخيص لپاره معايناتو ته
اړتيا وه ،نو بايد چې د سېرمو  Lipaseتعين شي.
د پښتورګو د فعاليت د څرنګوالي لپاره ښه ا ٓزموينه د  Azothemiaتعين دى ،ځكه په دې
حالت كې  Creatininپه كاذب ډول لوړ ښكارېږي.
كېداى شي د انتاناتو د شتون په صورت كې يا له انتاناتو پرته  Leukocytosisتر 25000
پورې زيات شي.

درملنه:
د شديد  Acidosisد مخنيوي لپاره ناروغانو ته د هغه د اعراضو او نښو تشرېح ځانګړى
ارزښت لري .د انتان په موجوديت او يا د ګلايسيمي د لوړېدلو په صورت كې بايد د ناروغ
 Ketonureaوكتل شي .كه چېرې مثبته وي ،نو بايد ناروغ ته  Regularانسولين او له
پتاشيمو څخه غني خواړه پيل شي او د  Ketosisد شدت په صورت كې بايد ناروغ د
 Hyperosmolalityاو  Ketoacidosisد اصلاح لپاره د جدي څارنې په خونه كې بستر
شي.
 -۱د درملنې بهيرليك :Therputic Flow Sheet
د درملنې لومړى ګام دى ،چې په هغه كې حياتي نښې ) (Vital Signلابراتواري كتنې ،د
درملو تطبيق  ،مېتابوليكي ستونزې ،لكه په ادرار كې د ګلوكوزو او كېتون شتون ،شرياني
 ،PHد پلازما ګلوكوز ،اسېتون ،Bicarbonate ،يوريا Nitrogen ،او الكټرولايټونه بايد
وليكل شي.
سربېره پر دې د سېرمو د  Osmolalityتعين او ليكل هم ارزښت لري.
)د انسانانو نورماله اسېدېتې له  280څخه تر  300 m mol/kgپورې ده( چې د لاندې
فورمول په وسيله لاس ته راځي:

109

د شکرې ناروغی

Diabetes Millitus

M osm/kg = 2[Na+] + Glucose(mg/dL)/18
د ډيابېټيك كېټواسيدوزس د درملنې بهير ليك
نوم ................................:د درملني په پيل كې شعوري حالت
دراجسټرنمبر.......................:
قراره...........:
سن..................................:
كوما...............:
نېټه
وخت
د وينې فشار

نبض

وينه
Creatinin
Blood Urea Nitrogen
Glucose
Acetone
Hematocrit
PH
PO2
PCO2
Na+
K+
HCO3
CL-

ادرار
مقدار
ګلوكوز
اسېتون

Regular Insulin
د وريد له لارې
عضلي زرق
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Unit
ساعت

وريدي مايعات
ډول
مقدار
HCO3Phasphate
نور

هغو ناروغانو ته چې شعوري حالت يې نورمال نه وي د ادرار د اندازه كولو لپاره يې د
 Folly Catetherتطبيقول ډېر ارزښت لري او كه يې شعوري حالت روښانه وي ،نو بايد د
اخيستل شويو مايعاتو او ادرار اندازه يې په دوامداره توګه وليلكل شي .سربېره پر دې د
كوما ناروغانو ته  Gastric Tubeډېر ضروري ده ،ځكه چې له  Gastric Dilatationڅخه
مخنيوى كوي.
 :Regular Insulin -۲لومړى دوز يې  0.15 unit/kgد وريدي بولوز په ډول تطبيقېږي او
وروسته بيا  0.1 unit/kg/hrد وريدي انفيوژن يا عضلي زرق په ډول ادامه وركول كېږي.
كه چېرې په لومړي ساعت كې د ګلايسيمي اندازه  10%ټيټه نشي ،نو لومړنى دوز
) (Loading Doseبيا هم تكرارېږي.
د يادونې وړ ده ،چې په ډېرو كمو پېښو كې چې ناروغان د Insulin Immune
 Resistanceله امله د هرو دوو ساعتونو له تېرېدلو څخه وروسته د دوز دوه ځله ډېرولو ته
اړتيا پيدا كوي.
 -۳د مايعاتو اعاده :ډېر ناروغان د بدن  4-5Lمايعات له لاسه وركوي ،چې د اعادې
لپاره يې  Salin 0.9 %د  1L/hrپه سرعت په لومړيو دوو ساعتونو كې او وروسته بيا
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 300-400 ml/hrپه سرعت تطبيق كېږي .كله چې د سوډيم غلظت په سېرمو كې 150
 meq/Lته ورسېږي بايد د نورمال  Salinپه ځاى  0.45 %سالين تطبيق شي.
د حجم اعاده ) (Volume Replacementبايد په دقيقه توګه كنټرول شي ،ځكه كه
چېرې مايعات كافي نه وي ،نو ښې پايلې نه ورڅخه حاصېلېږي او كه چېرې ډېر مايعات
وركړل شي )په اتو ساعتونو كې له پنځو لېټرو څخه ډېر( ،نو د جدي ستونزو لكه ARDS
او  Cerebral Edemaد رامنځ ته كېدو لامل ګرځي.
كله چې د پلازما د ګلوكوزو سويه  250 mg/dLته راټيټه شوه ،نو بايد  5%ګلوكوز هم
ورته شروع شي او د سېرومو د ګلوكوزو سويه بايد د  250-300 mg/dLپه شا او خوا كې
وساتل شي ،تر څو د  Cerebral Edemaاو  Hypoglycemiaڅخه مخنيوى وشي.
 Intensive Insulin Therapyته د  Ketoacidosisتر پايه پورې ادامه وركول كېږي.
 -۴د ډيابټ )خوږې( ناروغۍ د كېټواسيدوزس ناروغانو ته د Sodium bicarbonate
وركول تر اوسه پورې هم لا تر سوال لاندې دي ،ځكه كېداى شي د يو شمېر اختلاطاتو
لامل شي چې په لاندې ډول تشرېح كېږي.
 -aكه چېرې  acidemiaژر اصلاح شي ،نو د دې لامل كېږي ،چې پتاشيم ژونكو ته ننوځي
او د ډېرې شديدې Hypokalimiaلامل شي ،چې د زړه د وژونكو  Arrhythmiaګانو يو
ستر لامل دى.
 -bد انساجو شديده  Hypoxiaمنځ ته راوړي.
 -cد  Cerebrospinalمايعاتو د  PHپه ټيټولو سره  Cerebral acidosisمنځ ته راوړي.
د پورتنيو ذكر شويو اختلاطاتو له امله يوازې په ډېرو شديدو حالاتو كې چې د وينې  PHله
 7.0څخه ټيټ وي  sodium bicarbonateوركول كېږي.
د نوموړې مادې د تطبيق طريقه داسې ده ،چې په لومړيو كې له  44څخه تر  88 meqيوه
لېټر  0.46% Salinمحلول ته وراضافه كېږي او د يوه ساعت په اوږدو كې تطبقېږي ،د
اړتيا په صورت كې نوموړى دوز تكرارېداى شي.
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)د يادونې وړ ده ،چې كه چېرې په  0.9 %سېرومو كې تطبيق شي ،نو د
 Hyperosmolarحالت د تشديد لامل ګرځي(.
 : Potassium -۵د شديدو كانګو او ډېر ادرار له كبله د پتاشيم ضياع تر  200 meqپورې
هم رسېدلاى شي ،خو د اسيدوزس له امله د ژونكو پتاشيم د وينې دوران ته خارجېږي ،چې
له امله يې د سېرومو پتاشيم نورمال او ځيني وختونه حتى لوړ هم وي .كله چې اسيدوزس
اصلاح شي ،نو پتاشيم بېرته ژونكو ته ننوځي او دا كار د  Hypokalemiaلامل كېږي ،په
داسې حالاتو كې چې  Uremiaنه وي موجوده او په كافي اندازه ادرار موجود وي ،نو
ناروغانو ته د درملنې په دويم او درېم ساعت كې بايد  10-30 meq/hrپتاشيم تطبيق شي.
د  ECGپه اخيستلو سره كولاى شو د پتاشيمو د اندازې په هكله قضاوت وكړو او كله چې
ناروغ د خوړلو توان پيدا كړ ،نو بايد هغه خواړه چې په لوړه كچه پتاشيم لري ورته وركړل
شي ،د بېلګې په توګه د رومي بانجانو جوس )چې په  200 mlكې  14 meqپتاشيم لري(
يا كېله )چې يوه متوسطه كېله  10 meqپتاشيم لري(.
 -۶ډېر ناروغان د  Phasphateبيا اعادې ته اړتيا نه لري ،سره له دې هم كه د انسولينو د
درملنې په اوږدو كې د نوموړې مادې مقدار  1mg/Lيا له  032 m mol/Lنه لږې اندازې
ته ورسېږي ،نو بايد لږ څه  Phasphateد پتاشيمو د مالګې په ډول د هر ساعت په اوږدو
كې ناروغ ته تطبيق شي.
د  Hypophosphatemiaاصلاح د بفري خاصيت د ښه كېدو لامل ګرځي او له پښتورګو
څخه د هايدرجن په اطراح كې مرسته كوي ،همدارنګه د  2-3diphosphoglycerateپه
توليد كې مرسته كوي ،چې وروستۍ ماده له هېموګلوبين څخه د اكسېجن په جلا كولو كې
مرسته كوي.
د پتاشيم د فاسفېټو د مالګې كارول ،چې د فاسفېټو د اعادې يوازينۍ لاره ده ،شديده
 Hypocalcemiaاو د  Tetanyحملات منځ ته راوړاى شي ،چې د  Tetanyحملاتو د

113

د شکرې ناروغی

Diabetes Millitus

مخنيوي لپاره د وريد له لارې  40-50 m molفاسفېټ د  3-4 m mol/hrپه سرعت د
پاخه عمر ناروغ ته چې  60-70 kgوزن ولري تطبيق شي.
 -۷د درملنې د وخت :Hyperchloremic Acidosis
د درملنې په لومړيو ساعتونو كې ډېر كېټو اسيدونه په ادرار كې اطراح كېږي او د
 Bicarbonateد جوړولو اساسي مواد ضايع كېږي ،چې له امله يې د  Bicarbonateد
كمښت اصلاح مختله كېږي ،يوه كمه اندازه يې د  Cholorideد ايون په وسيله چې د
سالين د انفيوژن له لارې عضويت نه ننوځي اعاده كېږي.
په ډېرو ناروغانو كې كې كله چې د انسولينو له اخيستلو څخه وروسته  Ketoacidosisله
منځ ځي ،نو يو  Hyperchloremicحالت منځ ته راځي ،چې دغه حالت تقريبا په سليم
ډول واقع كېږي او له  ۱۲څخه تر  ۲۴ساعتو پورې په خپله اصلاح كېږي.
 -۸د انتاناتو د تثبيت په حالت كې ،ښايي د هغو په مقابل كې حساس او د ناروغ له حالت
سره مناسب انتي بيوټيك وكارول شي ،د يادونې وړ ده ،چې  Cholecystitisاو
 Pyelonephritisپه دې ناروغانو كې ډېر شديد سير لري.

انذار:
اوس مهال د درملنې له اصلاح څخه وروسته په ځوانانو كې د مړينې شمېره ډېره كمه
شوې ،خو د نوموړې ناروغۍ اختلاطات لا تر اوسه هم د ډېر عمر لرونكي ناروغان او هغه
كسان چې ژورې كوما ته تللي وي تهديدوي .د زړه حاده احتشاء يا Acute Infarction
او نس د انساجو احتشاء په هغو ناروغانو كې چې د ډېرې مودې لپاره يې فشار ټيټ پاتې
شوى وي ،د ناروغۍ د ناوړه پايلو لامل ګرځي.
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همدارنګه د پښتورګو مخكينۍ ناروغۍ د دې ناروغانو لپاره ډېره خطرناكه ده ،ځكه
پښتورګي د  PHاو الكټرولايټونو په سمون كې لويه ونډه لري.
په ځينو پېښو كې له ميتابوليكي غيرنورمال حالت څخه نورمال حالت ته د اوښتون په بهير
كې  Cerebral Edemaمنځ ته راځي ،چې د  ۲۴ساعتونو لپاره د ګلوكوزو د كچې له
ډېرو ټيټېدلو څخه د مخنيوي او د  200-300 mg/dLپورې د ګلوكوزو د سويې په ساتلو
سره د دې اختلاط مخنيوى هم كېداى شي.

د لوړې ګلايسيميا هايپراوسمولر حالت:
د ډيابټ )خوږې( ناروغۍ په دې ډول كوما كې ډېره شديده هايپرګلايسيميا،
 Hyperosmolalityاو  Dehydrationموجود وي ،خو د پام وړ  Ketosisنه پكې ليدل
كېږي.
په هغو ناروغانو كې ،چې په دې كوما اخته كېږي ،ډېر لږ انسولين افرازوي چې د
ګلايسيميا د كنټرول قدرت او وړتيا نه لري ،مګر له  Lipolysisاو  Ketogenesisڅخه
مخنيوى كولاى شي.
منځ ته راوړونكي لاملونه:
Stress -۱
 -۲انتانات
Stroke -۳
 -۴له كارېدونكو درملو سره د بدن موافقت نه درلودل.
Alcohole -۵
 -۶د ځيني درملو كارونه ).(Duretic ،Glucocorticoid ،Diazoxide ،Phenytoin
 -۷له خوړو سره بې احتياطي.
 -۸د  Coccainكارونه.
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 -۹جراحي عمليات.
.Peritoneal Dialysis -۱۰

كلينيكي تظاهرات:
په ډېرو پېښو كې ناروغي په ناڅاپي توګه منځ ته راځي ،خو په ځينو وختونو كې د څو
ورځو يا څو اونيو لپاره ضعيفي ،د ادرار ډېرېدل يا  Polyureaاو د اوبو ډېر څښل يا
 Polydipsiaليدل كېږي ،چې په دې وخت كې د  Ketoacidosisنشتوالى كېداى شي د
درملنې د ځنډ او  Dehydrationلامل وګرځي.
دا ناروغان د خپلې تندې د احساس د لږوالي او د زړه بدوالي له امله په كافي اندازه
مايعات نه اخلي ،د دوى كلينيكي اعراض د  Lethergyاو  Confusionپه ډول ورو ورو
پرمختګ كوي او په پاى كې يې ناروغ كوما ته داخلېږي.
په فزيكي كتنو كې شديد  Dehydrationموجود وي ،خو  Kussmaul Respirationنه
ليدل كېږي.

لابراتواري كتنې:
 -۱شديده هايپرګلايسيميا )له  600-2400 mg/dLپورې(.
 -۲په خفيفو حالاتو كې كله چې  Dehydrationډېر شديد نه وي ،د Dilutional
 Hyponatremiaميكانيزم په ادرار كې د سوډيمو د ضايع كېدلو په ډول د سېرمو د
سوديمو كچه د  120-125 meq/Lپه شا او خوا كې ساتي او د  Hyperosmolalityله
پرمختګ څخه مخنيوى كوي ،خو كله چې  Dehydrationتشديدكېږي ،نو كېداى شي د
سېرمو د سوډيم غلظت د  140 meq/Lڅخه ډېر شي او د سېرمو  Osmolalityله 300
څخه تر  440 m osm/kgپورې لوړه كړي.
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 -۳په وينه كې  Ketoneموجود نه وي ،په ځيني حالاتو كې په لږه اندازه Ketonurea
ليدله كېږي ،چې د لوږې له امله منځ ته راځي.
 -۴د  Prerenal Azothemiaشتون چې د سېرمو د  Urea Nitrogenله 100 mg/dL
څخه لوړ وي ،د دې ناروغۍ لپاره وصفي ده.

درملنه:
د مايعاتو اعاده ،د انسولينو تطبيق ،د الكټرولايټونو اصلاح او د ناروغۍ د اصلي لامل
تشخيص د درملنې اساسي ټكي دي.
د درملنې په پيل كې ښائي د ناروغ وريد واز او محافظتي درملنه ورته پيل شي ،كه څه هم
چې د اصلي لامل تشخيص اساسي ټكى برېښي ،خو هېڅكله هم بايد د مايعاتو په اعاده
كې د ځنډ لامل ونه ګرځي.

د مايعاتو وركول:
د  HHCډېر ناروغان د ډېر عمر لرونكي كسان وي ،د دوى ډېرې رواني ستونزې او نورې
پر مختلفې ناروغۍ لري ،چې له مناسبې درملنې سره سره بيا هم د دې كسانو د مړينې
شمېره د  DKAپه پرتله ډېره لوړه ده.
په لومړني پړاو كې د دوراني حجم د اصلاح لپاره ناروغ ته  1-3 Lنارمل سالين د لومړيو
دوو يا دريو ساعتونو په بهير كې تطبيق کېږي ،په ځانګړې توګه كله چې ،Hypovolemia
 Hypotensionاو  Oligoureaموجوده وي.
كه چېرې د سېرمو سوډيم له  (150 meq/L) 150 m mol/Lڅخه ډېر وي ،نو د درملنې
د پيل لپاره  0.45 % Salineته ترجېح وركول كېږي ،ځكه چې د دوى د بدن مايعات
 Hyperosmolarدي ،په دې حالت كې ناروغ ته له  4-6 Lپورې مايعات د  8ساعتونو په
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اوږدو كې تطبيق کېږي .د مايعاتو د تطبيق په وخت كې ناروغ ته پاملرنه ډېر ارزښت لري،
همدارنګه كله چې د ګلوكوزو مقدار  250 gm/dLته ورسېږي ،ښايي چې د  0.45يا 0.9
salin %سربېره د  5% Dextroseانفيوژن هم پيل شي ،تر څو له Cerebral Edema
څخه مخنيوى وشي د  Dextroseانفيوژن بايد داسې عيار شي ،چې د  Glycemiaمقدار
 250-300 mg/dLپورې وساتي.
د مايعاتو د درملنې اصلي موخه په ساعت كې د  50 mlيا تر دې هم د زيات ادرار
موجوديت او منځ ته راوړل دي.
د اټكل شويو اوبو د كمښت پاتې برخه د راتلونكې يوې يا دوو ورځو په اوږدو كې
)هايپوتونيك محلول  (200 – 300 ml/hrتطبيق کېږي.

:Insulin
د  HHCناروغان د  DKAد ناروغانو په پرتله لږ انسولينو ته اړتيا لري ،تر څو د هغو
 Hyperglycemiaاصلاح شي .ځكه د مايعاتو اعاده هم كولاى شي ،چې د ګلايسيمي په
اصلاح او ښكته راوستلو كې پوره رول ولري ،چې له يوې خوا  Hypovolemiaله منځه
ځي او له بلې خوا د ګلوميرولونو فلټر اصلاح كېږي.
انسولين د درملنې په پيل كې  0.15 unit/kgشروع او د  1-2 unit/hrد انسولينو د
انفيوژن په وسيله څارل كېږي ،وروسته بيا ښائي داسې عيار شي ،چې د ګلوكوزو مقدار په
ساعت كې له  50-70 mg/dLپورې راټيټ كړي.

پتاشيم:
په هغو پېښو كې چې د پښتورګو عدم كفايه او  acidosisموجود نه وي ،نو
 Hyperkalemiaهم نه واقع كېږي ،ځكه چې په  HHCكې د  DKAپه پرتله لږ پتاشيم له
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ژونكو څخه بهر ته راوځي ،چې له همدې امله د پتاشيمو لږ مقدار ته اړتيا لري .يوازې
هغه ناروغان چې  Dureticاخلي د پتاشيمو او  Magnesiumله كمښت سره مخامخ دي.
د دې لپاره چې د درملنې په پيل كې د پتاشيمو كچه لوړه نه وي او انسولين ژونكو ته د
پتاشيمو د ننوتلو جوګه وګرځي ،نو ښائي چې د درملنې په پيل كې پتاشيم هم تطبيق شي،
چې د دې موخې لپاره پتاشيم كلورايډ د  10 meqپه اندازه د سېرمو لومړني بوتل ته اضافه
كېږي ،د يادونې وړ ده چې د پښتورګو د عدم كفايې په صورت كې ،بايد د پتاشيمو له
تطبيق سره ډېره پاملرنه وشي.

فاسفېټ:
د شديدې  < 0.32 m mol/L) Hypophasphatemiaيا  (< 1 mg/dLپه صورت كې د
 DKAد ناروغانو په شان تطبيقېږي )د  3 m mol/hپه اندازه(.

انذار:
د  HHCد ناروغانو د مړينې شمېره د  DKAد ناروغانو په پرتله لس ځله ډېره ده ،ځكه
ډېرى د زيات عمر لرونكي وګړي چې نورې پرمختللې ناروغۍ هم لري ،ورباندې اخته
كېږي.
د درملنې ژر پيل كېداى شي ،د مړينو په شمېر كې  50 %كمښت راولي.

:Lactic Acidosis
په وينه كې د اضافي  Lactic acidپه تولېد سره مشخصه کېږي .په نورمال حالت كې
 Lactic acidد وينې په سرو كروياتو )چې د  Aerobic Oxidationلپاره انزايم په كې
موجود نه وي( ،اسكلېټي عضلاتو ،پوستكي او دماغ كې موجود دي ،د Lactic Acid
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بدلون ګلوكوزو ته او د ځيګر او پښتورګو په وسيله د نوموړې مادې  Oxidationد دې
مادې د لرې كولو اصلي لاره ده.
له نورمال حالت څخه د ډېرو  Lactic Acidتوليد )د انساجو په هايپوكسي كې( او د هغې
ناكافي كارونه )د ځيګر په عدم كفايه كې( او يا هم د پورتنيو دواړو حالاتو شتون په ګډ
ډول )دوراني  (Collapsكې ،كېداى شي په وينه كې د  Lactic Acidد ټولېد جوګه شي.
 Lactic Acidosisپه هغو كسانو چې د زړه پرمختللې عدم كفايه ،تنفسي عدم كفايه ،د
ځيګر عدم كفايه Septecemia ،او يا د نهاياتو  Infarctionولري ،منځ ته راځي.
په تېرو كلونو كې  Phenforminد هغو د ډېرو پېښو د منځ ته راتلو سبب ګرځېد ،چې
اوس مهال په ډېرو هېوادونو كې نه كارېږي او  Metformineاوس هم كله نا كله د
 Lactic acidosisلامل ګرځي.
د ډيابټ يا خوږې ناروغۍ په هغو ناروغانو كې چې پرمختللې ناروغي لري او acidotic
دي ،بايد  Lactic Acidosisته پاملرنه وشي.

كلينيكي منظره:
د ناروغۍ اصلي كلينيكي منظره د  Hypervetilationپه ډول څرګندېږي ،په هغو حالاتو
كې چې  Lactic Acidosisد نسجي هايپوكسيا يا دوراني  collapsله كبله منځ ته راغلى
وي ،نو د اصلي او لومړنۍ ناروغۍ كلينيك ډېر متبارز وي.
په  Idiopathicبڼه كې چې ناروغي ډېره ژر د څو ساعتونو په اوږدو كې منځ ته راځي ،د
وينې فشار نورمال ،محيطي دوران ښه او  Cyanosisهم نه ليدل كېږي.

لابراتواري كتنې:
د پلازما  PHاو  Bicarbonateډېر ښكته وي ،چې ټيټوالى يې د اسيدوزس د شدت
ښكارندوى دي ،په پلازما او ادرار كې كېټونونه موجود نه وي او كه وي هم ،خو متبارز نه
وي.
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د  Lactic Acidosisلومړنۍ نښه د  Anion gapلوړوالى دى )په نورمال حالت كې د
سېرمو سوډيم منفي د كلورايداو باى كاربونېټ د انيونونو مجموعه په ] [mEq/Lله 15
څخه لوړه نه وي( .د نوموړې اندازې لوړوالى د غيرنورمالو انيونونو د شتون څرګندوى
وي.
كه چېرې پورتني بدلونونه په نورو مرضي حالاتو لكه كېټواسيدوزس )د خوږې ناروغۍ(،
غيرعضوي اسيدونو ) ،(Uremiaد درملو د لوړ دوز له امله په منځ ته راغلو انيونونو
) (Ethylene Glycol ،methylalcohol،Salicylateپورې تړلي نه وي ،نو ښائي چې د
 Lactic Acidosisپه اړه فكر وشي.
له  Azothemiaپرته د  Hyperphosphatemiaشتون د  Lactic acidosisله امله منځ ته
راتلاى شي ،چې دليل يې لا تر اوسه هم پوره څرګند نه دى.
تشخيص په وينه كې د  Lactic Acidد سويې له تعينولو څخه وروسته صورت نيسي.
كه چېرې د  Lactic acidكچه  5 m mol/Lيا تر دې لوړه وي )په ځينو حالاتو كې له 30
 m mol/Lڅخه لوړه هم راپور وركړل شوې( ،نو په  Lactic Acidosisدلالت كوي .د
يادونې وړ ده ،چې په وينه كې نورمال غلظت  1 m mol/Lاو د Lactate/Pyruvate
نورمال نسبت  10:1دى او په  Lactic Acidosisكې دغه نسبت ډېر لوړېږي.

درملنه:
د درملنې بنسټيزه برخه د هغود لاملو له منځه وړل يا اصلاح كول دي ،كوم چې د Lactic
 Acidosisد منځ ته راتلو سبب شوي .د بېلګې په توګه د انساجو لپاره د كافي اكسېجن
برابرول ،د كلچر د پايلو تر رارسېدو پورې په  Empiricډول د انتاناتو درملنه او د وريدي
سوډيم باى كاربونېټو تطبيق دی .
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د دې لپاره چې د وينې  PHله  7.2څخه لوړ وساتل شي ،نو د  Lactic Acidosisپه
ځينو پېښو كې په څلورويشت ساعتونو كې تر  2000 meqپورې Sodium Bicarbonate
هم تطبيق شوي دي.
د سوډيم د كچې د لوړوالي په صورت كې ښائي  Hemodialysisهم ګټور وي.

انذار:
د  Lactic Acidosisد ناروغانو د مړينې شمېره لوړه ده او په ډېرو حالاتو كې د هغو
ناروغيو په درملنه پورې اړه لري ،چې د دې حالت د رامنځ ته كېدو لامل شوې وي.

د ډيابټ )خوږې( ناروغۍ د اختلاطاتو مېكانېزم:
مزمنه هايپرګلايسيمي د ډيابټ د اختلاطاتو اصلي لامل دى ،هغه مېكانېزمونه چې په
ژونكو او انساجو كې د بدلون سبب ګرځي پوره څرګند نه دي .څلور معتبرې نظريې چې تر
اوسه پورې پوره نه دي ثابتې شوي د ډيابټ د اختلاطاتو په منځ ته راتلو كې وړاندې شوي
چې په لاندې ډول دي:
د لومړۍ تيوري په اساس د ژونكو په منځ كې د ګلوكوزو د كچې لوړوالى د پرمختللي
 Glucosylationوروستي توليدات ) (Advance Glycosylation end productد
ژونكې دننه او بهر پروټينونو كې په غيرانزايمي بڼه بدلون راولي ،غيرانزايمي
 Glucosylationد ګلوكوزو او امينواسيدونو د خپل منځي تركيب له امله په پروټينونو كې
منځ ته راځي AGEs .په پروټينونو )كولاجن او له ژونكې څخه بهر په  Mixedپروټينونو(
اغېزه كوي ،چې په ترڅ كې يې  AtheroSclerosisتشديدکېږي ،د ګلوميرولونو دندې له
ستونزو سره مخامخ كوي ،د  Nitric Acidپه توليد كې كمښت راولي ،د اندوتېل دندې
ستونزمنې كوي او له ژونكو څخه د بهرنيو موادو په تركيب او جوړښت كې بدلون راولي.
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په سېرمو كې د  AGEsسويه د ګلايسيمي له كنټرول سره تړاو څرګندوي او د ګلوميرولونو
د فلتر له كمېدلو سره دغه مواد په بدن كې ټولېږي.
د دويمې تيوري پر بنسټ هايپرګلايسيمي د ګلوكوزو مېتابولېزم ډېروي او له نوموړو
ګلوكوزو څخه د سوربيتولو د تركيب لامل ګرځي .د ژونكې دننه ګلوكوز د
 Phophorylationاو  Glycolysisپه ډول ميتابولايز كېږي ،كله چې د ګلوكوزو مقدار ډېر
شي ،نو اضافي ګلوكوز د  aldose Reductaseانزايم په وسيله په سوربيتولو بدلېږي او د
سوربيتولو لوړ غلظت د ژونكې په پوتانشيل كې بدلون راولي د ژونكو Osmolality
لوړېږي ،د  Reactive Oxygenډول د توليد لامل ګرځي او د ژونكو په فعاليت او دندو
كې د بدلون راوستلو لامل ګرځي.
بايد ذكر شي د  Aldose Reductaseد نهى كوونكو كارول ،د دې ناروغانو لپاره د
 Neuropathy ،Retinopathyاو  Nephropathyپه پېښو كې د كتنې وړ بدلون سبب نه
دي شوي.
درېمه نظريه يا تيوري د دې څرګندويه ده ،چې هايپرګلايسيميا د  Diacylglycerolپه
توليد كې د زياتوالي لامل ګرځي ،چې بيا د ) Protien Kinase c (PKcد فعاليت لامل
ګرځي.
 PKCد نورو فعاليتونو تر څنګ د  IV ،Fibronectinټايپ كولاجن ،تقبضي پروټينونو او
د اندوتېل او نيورونونو د ژونكو څخه بهر موادو كې د جينونو په  Transcriptionكې
بدلون راولي چې په كلينيك كې هم د  PKCنهى كوونكي څېړل شوي.
څلورمه تيوري يا نظريه د دې وړانديز كوي ،چې هايپرګلايسيميا د  Hexosamineپه سير
كې د جريان د ډېرېدلو لامل ګرځي ،وروسته بيا  Fructose-6-Phosphateتوليدېږي ،چې
د  O-linked Glycosylationاو  Proteoglyconد جوړېدلو بنسټ جوړوي.
د  Pathway ،Hexosamineد ځيني پروټينونو په  Glycosylationسره د هغو په دندو
كې بدلون راولي ،د بېلګې په ډول د اندوتېل د  Nitric Oxidپه توليد كې او يا د هغو
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جينونو په څرګندونو كې چې د ) Transforming Growth Factor β (TGF-βاو يا د
) Plasminogen Activator Inhibitor – 1 (PAT-1د توليد لامل ګرځي.
داسې ښكاري ،چې  Growth Factorد ډيابټ په اړوندو اختلاطاتو كې بنسټيز رول لوبوي
او پورتنۍ ذكر شوې تيوري د هغو د ډېرېدلو سبب ګرځي.
د اوعيو د اندوتېل د ودې فكټور )(Vascular Endothelial Growth Factor A) (A
(VEGFپه موضعي ډول په ارتشاحي  Proleferative Retinopathyكې ډېرېږي ،پهداسې حال كې چې له  Laser Photocoagulationدرملنې څخه وروسته دوباره كمېږي.
د ودې نور فكټورونه لكه د پلاټېلېټونو د ودې فكتور ،د اپيدرم د ودې فكتور ،انسولين
ډوله د ودې فكتور ) ،(ILGF-1د ودې هورمون ،د  Fibroblastاساسي د ودې فكتور او
حتى انسولين هم د ډيابټ په اختلاطاتو كې رول لوبولاى شي.
په عمومي ډول هايپرګلايسيميا په مايتوكاندريا كې د  Reactive Oxygenاو Super
 Oxideد ډېر توليد او د څلورو مېكانېزمونو د فعالېدو لامل ګرځي.
كه څه هم هايپرګلايسيميا د ډيابټ د ټولو اختلاطاتو اصلي لامل شمېرل كېږي ،خو تر اوسه
پورې دا څرګنده نه ده ،چې په دې اختلاطاتو كې ټول ذكر شوي مېكانېزمونه مساوي ونډه
لري او كه د ځانګړي ارګان په اړوند اختلاطاتو كې ځانګړى ميكانيزم اساسي رول لري.

د ګلايسيمي كنټرول او د ډيابټ اختلاطات:
هغه څېړنې چې د  (DCCT) Diabetes Control and Complication Trailتر نامه
لاندې په  ۱۴۰۰تنو د لومړي ټايپ ناروغانو تر سره شوي ،دا څرګندوي ،چې د ګلايسيمي
اصلاح د لومړي ټايپ په ناروغانو كې د هغې د اختلاطاتو د كمښت لامل ګرځي.
دغه ناروغان چې په  Intensiveيا شديد ډول او  Conventionalمعمولي درملنې لاندې
وو ،د  Nephropathy ،Retinopathyاو  Neuropathyپېښې يې وڅېړل شوې.
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هغه كسان چې تر شديدې ) (Intensiveدرملنې لاندې وو ،په ورځ كې څو ځله يې
انسولين اخيستل ،هغوى ته په منظم ډول لارښونې كېدې او په صحي رواني لحاظ حمايت
كېدل او د دوى د درملنې اصلي موخه د  Normoglycemiaمنځ ته راوړل وو ،د دوى د
وينې  Hb A1cد  7.3 %په شا او خوا كې ساتل شوى وو.
بله ډله چې معمولي ) (Conventionalدرملنه يې اخيسته ،په ورځ كې دوه ځله ورته
انسولين زرق كېدل ،د دريو مياشتو په لړ كې يې يو ځل ا ٓزموينې ترسره كېدې ،د درملنې
اصلي موخه يې د اعراضو مخنيوى وو او د  Hb A1cاندازه يې  9.1 %تعينه شوې وه.
څېړنې دا څرګنده كړه ،چې د ګلايسيمي د ښه كنټرول په صورت كې د غير ارتشاحي او
ارتشاحي  Retinopathyګانو په پېښو كې  47 %كمښت ،په  Microalbominureaكې
 39 %كمښت ،په كلينيكي  Nephropathyكې  54 %كمښت او په  Neuropathyكې
 60%كمښت منځ ته راغلى وو .البته د  Macrovasularپه پېښو كې څه د كتنې وړ
كمښت ونه ليدل شو )ډېرى ناروغان ځوان وګړي وو او د زړه او رګونو له ناروغيو سره
مخامخ نه وو(.
د  DCCTله څېړنو څخه دا څرګنده شوه ،چې د شديدې ) (Intensiveدرملنې په صورت
كې به ناروغان د  7.7نورو كلونو لپاره پرته له  ،Retinopathyد  5.8نورو كلونو لپاره
پرته له  ESRDاو د  5.6نورو كلونو لپاره پرته د پښو د ګوتو له پرېكولو يعني قطع كولو
څخه پاتې شي.
د دې درملنې ګټې حتى وروسته له هغې چې څېړنه تكميل شوه ،هم ښكاره وې ،هغو وګړو
چې د  6.5كلونو لپاره يې شديده يا  Intensiveدرملنه اخيستې وه ،د زړه په ناروغيو )د
ميوكارډ احتشاء Stroke ،او د زړه او رګونو اړوند مرګونو( كې يې په وروستيو  17كلونو
كې له  42-57 %كمښت وليدل شو .كه څه هم وروستنى كنټرول له معمولي يا
 Conventionalدرملنې سره يوشان وو ،خو څېړنه دا څرګندوي چې بايد د درملنې موخه د
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امكان تر حده د  HbA1cنورمال اندازې ته نږدې ساتل وي ،پرته د هغو وګړوڅخه چې
خطرناكه هايپوګلايسيميا يې تهديدوي.
بله څېړنه چې د  (UKPDS) United Kingdom Prospective Diabetes Studyتر
نامه لاندې د دويم ټايپ له پنځه زره په زياتو ناروغانو كې له لس كالو څخه په زياته موده
كې ترسره شوه ،په دې څېړنه كې بېلابېلې درملنې د هغوى د اختلاطاتو سره وڅېړل شوې،
ډېر ناروغان نوي تشخيص شوي وو .درملنه په عمومي ډول په دوو برخو ووېشل شوه:
 -۱شديده ) (Intensiveدرملنه چې په هغې كې له انسولينو sulfonylurea ،او
 metfromineڅخه كار واخيستل شو.
 -۲معمولي ) (Conventionalدرملنه ،چې په هغې كې غذائي پرهېزونه او درمل شامل
وو او موخه يې يوازې د اعراضو مخنيوى وو.
دې ناروغانو د فشار ضد بېلابېلې درملنې اخيستې ،هغو كسانو چې شديده يا Intensive
درملنه يې اخيسته  Hb A1cيې  7.0 %ساتل كېده ،په داسې حال كې چې د معمولي
درملنې د ډلې د  Hb A1cاندازه  7.9 %وه.
د  UKPDSپه څېړنو كې دا څرګنده شوه ،چې د  Hb A1cفيصدي د اصلاح د هر نمبر په
مقابل كې په  microvascularاختلاطاتو كې  35 %كمښت منځ ته راځي ،چې دا
 DCCTته ورته لاس ته راوړنه وه ،سربېره پر دې ،نوموړو څېړنو وښودله چې د ګلايسيمي
كنټرول د زړه او رګونو اړوند اختلاطاتو كې څه تغير نه راولي ،خو پر ،Lipoprotien
 Triglycerideاو  HDLاغېزې كړې.
سربېره پر دې په دې څېړنو كې څرګنده شوه ،چې په ښه توګه د فشار كنټرول په
 Microvascularاو  Macrovascularاختلاطاتو كې د كتنې وړ كمښت منځ ته راوړي،
يعني په حقيقت كې د فشار د كنټرول ګټې د ګلايسيمي د كنټرول له ګټو څخه ډېرې دي.
دا څرګنده شوې ،چې په منځنۍ اندازه د فشار ټيټول ) (144/82د ډيابټ اړوند د رګونو
ناروغيو Stroke ،يعني ګوزڼ Microvascular ،اختلاطاتو Retinopathy ،او د زړه د
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عدم كفايې په پېښو كې د كتنې وړ كمښت منځ ته راوړي )كمښت كيداي شي د 32-56
 %په شا او خوا كې وي(.
وروسته بيا د هغو څېړنو په ترڅ كې چې د  Kumamatoتر نامه لاندې د جاپان په هېواد
كې ترسره شوې ،هم ورته پايلې درلودې.
د  UKPDS ،DCCTاو  Kumamatoڅېړنې ټولې د دې ښكارندويې دي ،چې
هايپرګلايسيمي د  Microvascularاختلاطاتو په منځ ته راوړلو كې بنسټيز رول لري.
په عمومي ډول دغه څېړنې دا څرګندوي ،چې:
 -۱شديده يا  Intensiveدرمله د ډيابټ د ټولو اشكالو لپاره حتمي او اساسي ده.
 -۲د دويم ټايپ د ناروغانو په موقع تشخيص او د هغوى د فشار كنټرول په نوموړو
ناروغانو كې له اختلاطاتو څخه مخنيوى كوي.

د ډيابټ )خوږې( ناروغۍ مزمن اختلاطات:
د ډيابټ ناروغي د وخت په تېرېدلو سره د بدن په بېلابېلو غړيو او ارګانونو اغېزې كوي او
د مړينو او معيوبيتونو لامل ګرځي ،د بېلګې په توګه د زړه ناروغۍ ،د پښتورګو ناروغۍ،
د سترګو ناروغۍ ،عصبي ستونزې ،د نهاياتو پرېكېدل ،ګوزڼ او داسې نور. ...
د ډيابټ مزمن اختلاطات په دوو برخو وېشل كېږي:
 -۱وعائي يا Vascular
 -۲غير وعائي يا Non Vascular
وعائي اختلاطات بيا په دوه برخو وېشل كېږي:
الف :د كوچنيو رګونواختلاطات ) ،(Microvascular Complicationچې په هغه كې
 Neuropathy ،Retinopathyاو  Nephropathyشامل دي.
ب :د لويو رګونواختلاطات ) :(Macrovascular Complicationچې د زړه د رګونو،
محيطي رګونواو دماغي رګونوله ناروغيو څخه عبارت دي.
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په غير وعائي ) (Non Vascularاختلاطاتو كې  ،Gastroparesisانتانات او د پوستكي
ناروغۍ شاملې دي.
په ډېرو پېښو كې د نوموړيو اختلاطاتو پيل د ناروغۍ له ډول او مودې سره تړاو لري ،د
مثال په توګه د لومړي ټايپ  40 %ناروغان د پښتورګو په عدم كفايه او End Stage
 (ESRD) Renal Diseaseباندې اخته كېږي ،په داسې حال كې چې د دويم ټايپ په 20
 %ناروغانو كې نوموړې ناروغۍ منځ ته راځي.
كه چېرې ګلايسيمي په ښه توګه كنټرول نشي ،نو د لومړي ټايپ ناروغان د ناروغۍ په
دويمه لسيزه كې په اختلاطاتو اخته كېږي .د يادونې وړ ده چې د ګلايسيمي له دقيق
كنټرول سره د كوچنيو رګونوناروغۍ لكه  Neuropathy ،Retinopathyاو
 Nephropathyكمښت مومي ،خو په ځينو پېښو كې د ګلايسيمي له دقيق كنټرول سره
سره بيا هم دغه اختلاطات منځ ته راځي او يا هم د ګلايسيمي د نه كنټرول په صورت كې د
هغې پېښې نه ليدل كېږي ،چې كېداى شي په دې كې نور جينيټيك فكټورونه هم رول
ولري.
د دويم ټايپ ناروغان د اوږدې مودې لپاره د نښو او اعراضو د نه موجوديت له امله بې
تشخيصه پاتې كېږي ،نو كېداى شي چې د تشخيص په وخت كې يې د ناروغۍ اختلاطات
هم موجود وي.
په دويم ټايپ كې د لويو رګونواختلاطات ډېر وي ،د اكليلي رګونوناروغي په دې وګړو كې
د نورو خلكو په پرتله څلور ځله ډېره ده Fasting ،او  Post Prondialهايپرګلايسيمي او
همدارنګه د  A1cلوړوالى له دې ستونزو مستقيم تړاو لري.
د يادونې وړ ده ،چې د وينې لوړ فشار او د ليپيډونو غيرنورمال حالت د دې ستونزو په
شدت كې اساسي رول لوبوي.
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د ډيابټ مزمن اختلاطات

وعائي اختلاطات
 -۱د كوچنيو اوعيو اړوند اختلاطات
د سترګو ناروغۍ:
 ) Retinopathyارتشاحي او غير ارتشاحي(Macular Edema -

:Neuropathy
 حسي او حركي نيورپاټي )د  Monoاو  Polyneuropathyپه ډول( -د اټونوم اعصابو نيوروپاټي

:Nephropaty

 -۲د لويو اوعيو اړوند ناروغۍ:
 د زړه )اكليلي(رګونو ناروغۍ د محيطي رګونو ناروغۍ -د دماغي رګونوناروغۍ

غير وعائي اختلاطات:
 معدي معائي سيسټم ) Gasteroparisisاو نس ناستې( بولي تناسلي سيسټم )يورپاټي او جنسي ستونزې( -د پوستكي ناروغۍ
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 انتانات Cataract Glucoma Peri odontal -او د غاښونو ستونزې

د سترګو اړوند اختلاطات:
 Cataract :Diabetic Cataract -۱د ډيابت د ناروغۍ يو اختلاط ده ،چې د ناروغۍ د
دوام او د ګلايسيمي له شدت سره مستقيمه اړيكه لري.
د عدسيې د پروټينونو  Non enzymatic Glycosylationپه ډيابېټيك ناروغانو كې د
نورو همزولو په پرتله دوه ځله ډېر وي ،چې كېداى شي همدغه پېښه د  Cataractلامل هم
شي.
 :Diabetic Retinopathy -۲چې په درې ډوله وېشل شوې:
 -aساده يا  Background Retinopathyچې په هغه كې كوچوني انيورېزمونه يا micro
 ،aneurysmsوينې يا  Exudate ،Hemrrhageاو د شبكې اذيما ليدله كېږي.
 :Preproliferative Retinopathy -bپه دې اختلاط كې د شعريو اسكيمي او Cotton
 wool Spotيا پنبه ئي ډوله اسكيميكې ساحې په شبكيه كې ليدل كېږي.
 -cارتشاحي يا خبيثه رېتينوپټي ) :(Malignant Retinopathyپه دې ډول اختلاط كې
نوې اوعيې منځ ته راځي.
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پورتنی شیما ددیابت کنترول اود شبکیی د ستووتځو تړاوڅرګندوی

د دويم ټايپ ناروغان كېداى شي ،چې د تشخيص په وخت كې په  Retinopathyاخته وي،
له دې امله د لومړي ټايپ ناروغان بايد درې كاله وروسته له تشخيص څخه او د دويم ټايپ
له تشخيص څخه پيل او هر كال يو ځل د سترګو معاينات ترسره كړي

سربېره پر دې د  (Avastin) Bevacizumabاو Anti Vascular Endothelial Growth
 (Anti-VEGF) Factorزرق د نويو اوعيو له ودې څخه مخنيوى كوي.
د تنباكو نه كارول او د فشار اصلاح د شكبيې د ناروغيو په مخنيوي كې مهم رول لري او
بايد يادونه وشي ،چې په Proliferative Retinopathyد اسپرينو د استعمال مضاد
استطباب نه دى.
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:Glucoma -۳
د خوږې ناروغۍ په  6 %ناروغانو كې واقع كېږي ،په هغو معمولي درملنو چې د وازې
زاوئې د ناروغيو د درملنې لپاره كارېږي ،اصلاح كېږي.
د  Irisد نويو اوعيو منځ ته راتلل ،ناروغ د تړلې زاوئې له ګلوكوم سره مخامخ كولاى
شي ،چې دغه حالت ډېر لږ منځ ته راځي په تېره بيا په داسې حال كې چې  Cataractلرې
شي ،ځكه د  Cataractله لرې كولو څخه وروسته نوې اوعيې ډېرې په چټكۍ سره منځ ته
راځي.

د پښتورګو اړوند اختلاطات:
:Diabetic Nephropathy
د خوږې ناروغۍ نفروپاټي د پښتورګو د پرمختللې ناروغۍ ) End Stage Renal
 (Diseaseاو د هغې اړوند مړينو او معيوبيتونو ستر لامل دى ،چې په تقريبي ډول د
 ESRDدرېمه برخه ناروغان په ډيابټ اخته وګړي دي.
د لومړي ټايپ ناروغان د ناروغۍ په  ۲۰كلونو كې د  30-40 %پورې په  ESRDد اخته
كېدو چانس لري ،چې دغه شمېره په دويم ټايپ كې لږ او د  15-20 %په شا او خوا كې
دي .له دې امله چې د ډيابټ ډېر ناروغان ) (90%په دويم ټايپ اخته دي ،نو د ESRD
ډېر ناروغان هم همدغه وګړي تشكيلوي.
 Nephropathyكه چېرې د  Microalbominureaاو يا  Macroalbominureaپه ډول
وي ،نو په دې صورت كې د زړه د ناروغيو خطر ډېر دى او د همدارنګه د Nephropathy
په اخته ناروغانو كې په معمولي ډول  Retinopathyهم ليدله كېږي.
د نورو اختلاطاتو په څېر د هغې په پتوجېنېز كې هم اوږده او دوامداره هايپرګلايسيمي
بنسټيزه ونډه لري .كه څه هم هغه ميكانيزم چې مزمنه هايپرګلايسيمي په څه ډول د
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 Nephropathyلامل ګرځي ،په ښه او مكمل ډول نه دى تشرېح شوى ،خو كېداى شي
ځيني فكټورونه لكه )د ودې هورمون Endothelin ،Angiotensin II ،او  ،(AGEsد
پښتورګو په  Microcirculationكې ځيني بدلونونه )لكه د ګلوميرولونو ډېر فلټرېشن او
لوړ  ،Perfusionد
ګلوميرولونو د شعريو لوړ فشار( او د ګلوميرولونو ساختماني بدلونونه )لكه له ژونكو
څخه د بهر موادو ډېروالى ،د قاعدوي غشا پېړل كېدل او د  Mesangialوسيع فبروز( په
ګډه د هغې په منځ ته راړو كې ونډه لري ،كېداى شي ،ځيني دغه اغېزې د Angiotensin
 IIد ا ٓخذو د منځګړيتوب له امله منځ ته راشي.
بايد ذكر شي ،چې د سګرېټو څكول د پښتورګود فعاليت كمښت  ،ګړندي كوي.
له دې امله چې يوازې  20-40 %د ډيابټ ناروغان په دې اختلاط اخته كېږي ،نو ځيني
نور حساس فكټورونه ،چې تر اوسه پوره روښانه نه دي ،خو كېداى شي د دې اختلاط په
منځ ته راتلو كې برخه واخلي ،لكه څنګه چې د هغو يو ډېر ښكاره فكټور د ډيابټ د
نفروپاټي كورنۍ تاريخچه ده.
د ډيابټ يا خوږې ناروغۍ تاريخچه ،چې په لاندې شكل كې ښودل شوې پرمختګ كوي ،د
ګلوميرولونو لوړ  Perfusionاو د پښتورګو هايپرټروفي د ډيابت د اخته كېدو په لومړي كال
كې منځ ته راځي ،چې دا په خپله د  GFRله لوړوالي سره مطابقت كوي.
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د ډيابټ د اخته كېدو په لومړنيو پنځو كلونو كې د قاعدوي غشاء )پټوكي( د ضخامت
زياتوالي ،د ګلوميرولونو هايپرتروفي او د  Mesengialد حجم توسع منځ ته راځي ،چې
 GFRبېرته نورمال حالت ته نه راګرځي.
له  5-10كلونو وروسته د ډيابټ د لومړي ټايپ د  40 %ناروغانو په ادرار كې څه نا څه
البومين اطراح كېږي او  Microalbominureaداسې حالت ته ويل كېږي ،چې د 24
ساعتونو په غونډ شوي ادرار كې  80-300 mg/dاو يا هم  30-300 mg/dLكريتېنين د
 Spot Collectionپه ميتود تثبيت شي.
بايد څرګنده شي ،چې په ادرار كې د پروټينو د تثبيت ښه ميتود د Sensitive Radio
 Immuno Assayپه نامه يادېږي ،چې په ادرار كې د لږ مقدار البومينو د څرګندولو وړتيا
لري.
د څلور ويشتو ساعتونو ټول شوى ادرار په ځيني حالاتو كې ډېر توپير څرګندوي ،د بېلګې
په توګه كه چېرې د لوړې كچې پروټين لرونكي خواړه وخوړل شي يا د سپورټي او فزيكي
تمريناتو يا هم د ډېرې مودې لپاره د ولاړ پاتې كېدو په صورت كې به ښائي لوړ مقدار
لاس ته راشي.
روغ وګړي تر  15 mcg/minالبومين د ټولې شپې په ادرار كې څرګندوي ،د سهار وختي
ادرار په نمونه كې ) Albuminپه  (mcg/Lاو ) Creatinineپه  (mg/Lاندازه كېږي،
كه چېرې د هغوى تناسب له  30 mcg/mgڅخه ټيټ وي ،نو دا يو نورمال حالت دى ،خو
له  30-300 mcg/mgمايكروالبومين يوريا بلل كېږي.
بايد ذكر شي ،چې د تشخيص لپاره بايد د دريو يا شپږو مياشتو په اوږدو كې دوه يا درې
ځله ا ٓزموينه تكرار شي.
كه څه هم د  Microalbuminuriaشتون د  (>300 mg/dl) Macroalbuminuriaد منځ
ته راتلو لپاره يو لوى خطر دى ،خو يوازې د  50 %معادل ناروغان د لس كلونو په اوږدو
كې په  Macroalbuminuriaاخته كېږي.
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په ځيني هغو وګړو كې چې په لومړي ټايپ ډيابټ اخته وي او  Microalbuminuriaلري،
دغه  Microalbuminuriaپه خپله بېرته له منځه ځي ،خو كله چې Macroalbuminuria
منځ ته راغله په  GFRكې بدلون راولي او تقريبا  50 %ناروغان د  7-10كلونو په اوږدو
كې د پښتورګو پرمختللې ناروغۍ يعني  ESRDته داخلېږي.
همدارنګه كله چې  Macroalbuminuriaمنځ ته راغله ،د وينې فشار او LDL
 Cholestrolلوړېږي او پتالوژيكي تغير نه موندونكي ) (Irriversableبدلونونه منځ ته
راځي.
د دواړو ټايپونو اخته ناروغانو  GFRپرته له  Macroalbuminuriaاو
 Microalbuminuriaڅخه هم كمېداى شي ،چې له دې امله بايد د ناروغانو  GFRاو
 Creatininپه كال كې يو ځل وكتل شي.
 Protien Ureaچې متفاوت شدت لري او وروسته د Nephrotic Syndrome
) ،Hypoalbuminemiaاذيما او په لوړه كچه  (LDL Cholestrolپه بڼه منځ ته راځي
او پاى ئې د  Azotemiaد منځ ته راتلو او پرمختګ لامل ګرځي ،چې د پښتورګو د نورو
ناروغيو پر خلاف هغه  Protien Ureaچې د ډيابېټيك نفروپاټي له امله منځ ته راځي د
هغوى د عدم كفايې له پرمختګ سره نه كمېږي )ناروغان په ورځ كې  10-11 grپروټين
اطراح كوي ،كه څه هم  Creatinin Clearanceكمېږي(.
د پښتورګو د عدم كفايې له پرمختګ سره د ګلوكوزو د اطراح لپاره د هغو قدمه لوړېږي.

درملنه:
د درملنې بنسټ د ګلايسيميا نورمال ساتل دي.
د يوې بشپړې او پوره درملنې په توګه بايد  Albuminureaد منځ ته راتلو په لومړيو
مراحلو كې تشخيص او درملنه يې وشي.
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لاندې چارت د تشخيص د ستراتېژۍ او په كال كې يو ځل د  Creatininاو  GFRد تخمين
لپاره لارښونه كوي:
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هغه كړه وړه چې د  Microalbuminuriaله پرمختګ څخه  Macroalbuminuriaته
مخنيوى كوي په لاندې ډول دي:
 -۱د ګلايسيمي نورمال ساتل
 -۲په سمه توګه د فشار نورمال ساتل
 -۳ناروغانو ته د  ACE Inhibitorاو  ARBsتوصيه كول.
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سربېره پر پورته ذكر شويو ټكو د  Dyslipidemiaدرملنه هم ضروري ده .د ګلايسيمي
كنټرول په دواړو ټايپونو كې د  Microalbuminuriaله پرمختګ څخه مخنيوى كوي ،خو
تر اوسه پورې دا څرګنده نه ده ،چې كله چې  Macroalbuminuriaمنځ ته راشي د
ګلايسيمي كنټرول د پښتورګو د ناروغيو له پرمختګه څخه مخنيوى كوي او كه نه.
د پښتورګو د فعاليت له كمېدو سره يوځاى ،د اړتيا وړ انسولينو  Doseهم كمېږي ،ځكه
چې پښتورګي د انسولينو په تخريب كې ونډه لري.
سربېره پر دې د ګلوكوزو ټيټوونكي نور درمل لكه ) Sulfonylureaاو  Metformineهم
د پښتورګو په عدم كفايه كې نه كارول كېږي.
ډېرې څېړنې دا څرګندوي ،چې په سمه توګه د فشار كنټرول د البومينو د افراز مخنيوى
كوي او د پښتورګو د دندو د اصلاح لامل ګرځي.
هغه ناروغان چې  Protienuriaنه لري بايد فشار ئې >  130/80وساتل شي او د هغو
وګړو فشار چې  Microalbuminuriaيا  Macroalbuminuriaلري بايد څه نور هم ټيټ
وساتل شي ،چې  125/75به د دوى لپاره مناسب وی .
كه څه هم د  ACE Inhibitorاو  ARBsتر منځ څه مقايسوي شواهد د پښتورګو د فعاليت
او  Macroalbuminuriaپه هكله لاس ته نه دي راغلي ،خو ډېر كارپوهان په دې فكر دي
چې دواړه په مساوي ډول اغېزې لري.
ښائي هغو ناروغانو ته چې د  ACE Inhibitorله امله په ټوخي يا  Angioedemaاخته
كېږي ،بايد د  ARBsله مشتقاتو څخه استفاده وشي.
د  2-3مياشتنې درملنې په بهير كې د درملو دوز لوړېږي ،تر څو چې
 Microalbuminuriaله منځه ولاړه شي او يا هم درمل خپل لوړ دوز ته ورسېږي.
كه چېرې د  ACE Inhibitorاو  ARBsكارول ممكن نه وي ،نو ښائي په دې صورت كې
 )،Calcium Channel Blockerد  Non-Dihydropyridineګروپ مشتقات( Beta-
 Blockerاو يا هم  Dureticوكارول شي.كه څه هم د  GFRپه مخنيوي كې د دې درملو
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اغېزې نه دي ثابتې شوي ،خو د وينې د فشار كنټرول د هر ډول درملو په وسيله چې وي،
ډېر ضروري دى.
د ډيابټ يا شكرې ناروغۍ له كبله د رامنځ شوې  Nephropathyكنټرول ،د فشار له
كنټرول څخه پرته يوازې د  ACE Inhibitorاو  ARBsپه وسيله امكان لري.
د  ADAد وړانديز پر بنسټ د  Microalbuminuriaپه شتون كې بايد د پروټينونو په
خوړلو کی په متوسطه اندازه كمښت راوستل شي يعني  0.8 gr/kg/dayاو د
 Macroalbuminuriaد موجوديت په صورت كې بايد له  0.8 gr/kg/dayڅخه هم راټيټ
كړاى شي.
په دې صورت كې بايد په عمومي توګه  10 %كالوري له پروټينونو څخه واخيستل شي او
بله دا چې كه چېرې  GFR< 60 ml/min/1.74 m2وي ،نو د نفرولوژي د كارپوهانو
مشوره حتمي ده.
ډيابېټيك ناروغان د نورو ناروغانو په پرتله د هېموډيالېز له ډېرو اختلاطاتو سره مخامخ
كېږي ،د بېلګې په توګه ) Hypotensionد  Autonomicنيوروپاټي او يا هم ښائي د
 Reflax Tachycardiaد له منځه تللو له كبله( ،د رګونو ستونزې او د  Retinopathyد
پېښو ګړندي كېدل.
سربېره پر دې د  ESRDله رامنځ ته كېدلو څخه وروسته د ډيابټ د ناروغانو  Survivalتر
نورو وګړو كم دى.
د ډيابټ په ناروغانو كې  Atherosclerosisد مړينې تر ټولو لوى لامل ګڼل كېږي ،د دې
وګړو د  Hyperlipidemiaدرملنه بايد په شدت ترسره شي.
له ژونديو خپلوانو څخه د پښتورګو پيوند ډېره ښه درملنه ګڼل كېږي ،خو دوامداره
 Immunosuppressionته اړتيا لري.
په ګډه د پښتورګو او پانقراس پيوند د ګلايسيمي د نورمال كېدو او له ډيالېز څخه د
خلاصون لپاره ډېر ښه چانس دى.
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:Diabetic Neuropathy
د ډيابټ )خوږې( ناروغۍ تر ټولو معمول اختلاط نيورپاټي ده ،چې له  50 %څخه ډېر
ناروغان ورباندې اخته كېږي او د  Mononeuropathy ،Polyneuropathyاو
 Autonomoneuropathyپه ډولونو منځ ته راځي .د ګلايسيمي د كنټرول اندازه او د
ناروغۍ دوام د نوموړي اختلاط په منځ ته راتلو كې بنسټيز رول لري .سربېره پر دې BMI
)لوړ  (body mass index) BMIد نيوروپاټي د منځ ته راتلو چانس ډېروي( ،دتنباكو
کارونه ،د زړه او رګونو ناروغۍ ،د تراى ګلېسرايډ لوړه سويه او د وينې لوړ فشار د
محيطي نيوروپاټي د تشديد لامل ګرځي .د ناروغۍ له پرمختګ سره دواړه ډوله عصبي
رشتې يعني  Myelinatedاو  Unmyelinatedخپل فعاليت له لاسه وركوي.
د ډيابټ نيوروپاټي له نورو نيورپاټي ګانو سره ورته والى لري ،ځكه خو يې تشخيص بايد د
نورو اسبابو له ردولو څخه وروسته وضع شي.
د ډيابټ )خوږې( ناروغۍ ټول ناروغان بايد دتشخيص په وخت كې د محيطي متناسبې
نيوروپاټۍ يعني  Distal Symmetric Neuropathyله نظره معاينه او وكتل شي .د
 Autonomic Neuropathyاړوند ا ٓزموينې د لومړي ټايپ ناروغانو لپاره پنځه كاله
وروسته له تشخيص څخه او په دويم ټايپ كې د تشخيص پر مهال ترسره كېږي او بايد
ورسته د هغی په كال كې يو ځل د نيورپاټي اړوند ا ٓزموينې ناروغانو ته ترسره شي.

محيطي نيوروپاټي
الف :متناسبه محيطي پولي نيورپاټي:
تر ټولو معمولي ډول نيورپاټي ،متناسبه محيطي پولي نيورپاټي ) Distal Symmetric
 (Poly Neuropathyده ،د ناروغۍ په پيل كې حسي اعصاب په ناروغۍ اخته كېږي ،چې
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د دستكش او جرابو ) (Stoking-Gloveپه ډول اعراضو لكه كرختي ،سوزېدلو او
 Tinglingلامل ګرځي .د  Parasthesia ،Hyperesthesiaاو  Dysethesiaپه ډولونو هم
ليدل كېږي .له نيمائي څخه په زياتو پېښو كې ناروغان كوم ځانګړي اعراض نه لري.
له دې امله چې د  Axonal Neuropathyپه ډول منځ ته راځي ،نو اوږده اكسونونه ډېر
ورباندې اخته كېږي له دی امله یی په پښو كې شدت ډېر وى.
په عمومي ډول دوه اړخیزه ،متناسبه او مساوي وي ،چې په پيل كې ئې د اهتزاز ،درد او
حرارت احساس كمېږي او د ناروغۍ دپرمختګ ځخه وروسته هېڅ درد نه احساسېږي.
په دې ډول نيوروپاټي كې د حسي او حركي اعصابو انتقال يعني  conductionله ځنډ سره
مخامخ كېږي ،چې د ناروغۍ له پرمختګ نه وروسته  Ankle Jerkهم بې اغېزې كېږي.
اعراض له اطرافو څخه پيل او د تنې لوري ته انتشار كوي ،دردونه يې د شپې له خوا او د
استراحت په وخت كې شدت مومي ،درد په حاد ډول )له  ۱۲مياشتو څخه لږ( او مزمن
ډول ليدل كېږي.
د دې ډول نيوروپاټي د تشخيص لپاره بايد ناروغ د  5.07 Semmes Weistienاهتزازي
ميلې په وسيله معاينه شي ،د دې ميلې د اهتزازاتو د نه احساس په صورت كې به ناروغان
د پښو د ژوبلو او زخمونو دخطر سره مخامخ وي ،چې ښايي پوره پاملرنه ورته وشي.
كه څه هم دغه ډول نيوروپاټي څه مناسبه درملنه نه لري ،خو د ګلايسيمي كنټرول د عصبي
انتقال  conductionپه اصلاح كې مرسته كولاى شي ،ځيني ويټامينونه لكه  folateاو
 Vit-B12بايد ناروغانو ته تجويز شي.
د وينې د لوړ فشار او لوړو ترايګليسېرايد درملنه همدارنګه د نيوروتوكسينو له استعمال
څخه ډډه كول د دې اختلاط په مخنيوي كې ګټور دي.
د ناروغۍ له پرمختګ سره د پښې د تلې د كوچنيو عضلاتو عصبي تخريب ،د پښې شكل
ته تغير وركوي او دپوستكي څخه لاندې شحمي انساجو د بې ځايه كېدو لامل ګرځي،
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چې دغه كار د پښې د  Biomechanicبدلون له امله د پښې زخمونو او ژوبلو ته زمينه
مساعدوي.

ب :ځانګړې محيطي نيوروپاټي ):(Isolated Peripheral Neuropathy
د يوه عصب اخته كېدل د  Mononeuropathyاو د څو اعصابو اخته كېدل د
 Mononeuropathy Multiplexپه نامه يادېږي ،چې د ناڅاپي پيدايښت او په پاى کی د
ټولو دندو د بيا روغتيا په وسيله مشخصه کېږي.
د اسبابو له نظره د رګونو اسيكمي يا  Traumaticزيانونو ته نسبت وركول كېږي.
 Cranialاو  Femoralاعصاب تر ټولو ډېر ورباندې اخته كېږي ،حركي ستونزې په دې
ډول نيورپاټي كې متبارزې وي ،د  Cranialاعصابو اخته كېدل د  Diplopiaلامل ګرځي
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او په يوازې توګه د دريم ،څلورم او يا شپږم اعصاب اخته كېدل په ا ٓزموينو كې ضعيفي
څرګندوي ،په داسې حال كې چې د سترګې )كسى(  Pupilڅه ستونزې نه لري او پشبړه
روغتيا د  8-12اونيو په اوږدو كې منځ ته راځي.
 Diabetic Polyradiculupathyيو سندروم دی ،چې په نوموړي سندروم كې ډېر شديد او
ناتوان كوونكي دردونه منځ ته راځي ،چې دا دردونه د يوې يا څو عصبي رشتو په ساحه
كې وي ،په ځينو پېښو كې كېداى شي له حركي ضعيفي سره هم مل وي.
 Diabetic Amyotrophyد ورانه د مخكینۍ برخې له ډېرو شديدو دردونو سره منځ ته
راځي ،چې دغه دردونه د څو ورځو يا اونيو په ترڅ كې د  Quadrecepsعضلې ضعيفي او
د هغې د كتلې د كمېدو لامل ګرځي ،د ضعيفي په منځ ته راتلو سره دردونه د كرارېدلو
لوري ته ځي.
د دې اختلاط درملنه د درد ضد درملو كارول او د ډيابټ كنټرول دي ،چې اعراض له 6-18
مياشتو په موده كې له منځه ځي.

ج :د ډيابټ يا خوږې ناروغۍ درد لرونكې نيوروپاټي:
په لومړيو كې د خفيف لمس په مقابل كې د حساسيت ډېرېدل او وروسته بيا د ډېرو شديدو
دردونو منځ ته راتګ په تېره بيا د شپې له خوا د فزيكي او روحي ستونزو لامل ګرځي.
د دې پېښو د درملنې لپاره ) Amitriptylin (25-75 mgد شپې له خوا توصيه كېږي،
چې اغېزې يې له  48-72ساعتونو په اوږدو كې څرګندېږي ،چې دغه اغېزې يې د
 Antidepresantاغېزو پر خلاف دي ،ځكه  Antidepresantاغېزې يې له دوو څخه تر
درې اونيو پورې وخت نيسي .د ناروغانو اعراض د شپې له خوا د ښه خوب له امله هم
كمېږي.
د دې درملو ناوړه اغېزه د سهار له خوا  Drowsinessدی ،چې د وخت په تېرېدو سره
كمېږي.
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كه چېرې له خوب څخه لږڅه مخكې وركړل شي ،نو دا ستونزه يې هم رفع كېږي .اوكه
چېرته له پنځو ورځو درملنی څخه وروسته اغیزمن نه وو  ،نو بايد درملنه قطع شي.
هغو ناروغانو ته چې د  Amitriptylinانتي كولېنرژيك اغېزې ځوروونكې وي،
 Nortriptylinدې ورته وركړل شي.
 Desiperamineله  25 mgڅخه  150 mgپورې په ورځ كې يو ځل  Amitriptylinته
ورته اغېزې لري .د  Phenothiazine ،Tricyclic Antidepresantاو Fluphenazin
يوځاى كارول هم د دې دردونو د ا ٓرامۍ لامل ګرځي ،چې دا كار د دوى په
 Antidepresantاغېزو پورې كومه اړه نه لري.
 Gabapentinد ورځې  900-1800 mgپه درې وېشلو دوزونو هم د ډيابټ په نيوروپاټي
كې ګټور ثابته شوي ،د  Tricyclic Antidepresantد نه مؤثريت په صورت كې له
نوموړو درملو څخه استفاده كېږي .هغه څېړنې چې په  Pregablinترسره شوي ،د دې
مركب اغېزمنتوب څرګندوي.
 Deloxitineچې د سیروتينونو او نوراپي نفرينو له بيا اخيستنې څخه مخنيوى كوي ،هم د
ډيابټ ناروغۍ په درد لرونكو نيوروپاټي كې ګټور ثابت شوي .كلينيكي څېړنې د دې
څرګندوى دي ،چې دا مركب د  ۴۰او  ۵۰فيصدو په شا او خوا كې درد كموي.
 Capsaicinچې يو موضعي مخرش دى ،د موضعي عصبي دردونو په درملنه كې ډېر
كارول كېږي .د  Zostrix 0.025 %او  Zostrix – HP 0.075 %مالش په بڼه په بازار
كې موجود دي ،چې د ورځې په اوږدو كې تر څلور ځلو پورې په درد لرونكو برخومالش
كېږي .د دې درملو د كارونې پر مهال بايد له دستكشونو څخه كار واخيستل شي او له
سترګو ،مخاطي غشاء او تناسلي برخو سره په تماس كې رانشي.
د خوږې ناروغۍ د ډنګرۍ نيوروپاټيك سنډروم (Diabetic Neuropathic Cachexia
) Syndromeچې متناسبه محيطي نيورپاټي ده ،د ډېر زيات وزن له لاسه وركولو سره
يوځاى ليدل كېږي ) کله چه د بدن له  ۶۰فيصده څخه زيات وزن ضايع شي( او درد
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لرونكې  Dysthesiaچې د لاندنيو نهاياتو ،پورتنۍ برخه ،لاسونه او تنه ورباندې اخته
كېږي.
درملنه د انسولينو او درد ضد درملو په وسيله ترسره كېږي .انذار يې په مجموعي توګه
ښه دي ،ناروغ د يوه كال په موده كې خپل وزن بېرته پوره كوي او دردونه يې هم له منځه
ځي.

:Autonomic Neuropathy
د لومړي او دويم ټايپ ډيابټ د اوږدې مودې ناروغان د اتونوميك نيوروپاټي په ستونزه اخته
كېږي چې د هغوى  Noradrenergic , ،Cholenergicاو ) Peptidergicپېپټيدونه لكه
د پانقراس پولي پيپټيد او ( Substance Pسيسټمونه مصابولاى شي.
د ډيابټ اتونوميك نيوروپاټي په بېلابېلو سيسټمونو لكه د زړه د رګونو سيسټم ،هضمي
سيسټم ،بولي تناسلي سيسټم Psudomotor ،او ميتابوليك سيسټم اغېزې كولاى شي .د
زړه او رګونو په سيسټم د هغې د اغېزو له امله د استراحت په وخت كې د زړه شديد
حركات يعني  ،Tachycardiaوضعيتي ټيټ فشار منځ ته راځي همدارنګه د ناببره مرګونو
راپور هم وركړل شوى دى.
 Gasteroporosisاو د مثانې د تشېدلو ستونزې هم د اتونوميك نيوروپاټي له امله منځ ته
راځي د لوړو نهاياتو ډېر لوندوالى او د پښو وچ پوستكى د سيمپاتيك اعصابو د ستونزو او
ناسم فعاليت له امله منځ ته راځي ،چې دا  Anyhdrosisد پنجې د چاودو او بالاخره د
زخمونو لامل ګرځي.
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 Autonomic Neuropathyپه Counter Regualtory hrmoneاغېزه كوي او د هغو
افراز له كمښت سره مخامخ كوي چې په نتيجه كې يې مريض د هايپوګلايسميا نښې
نښانې نشي احساسولاى نو له دې امله دغه ناروغان د وژونكي او خطرناكې
هايپوګلايسيمي خطر تهديدوي.
وضعيتي ټيټ فشار چې د اوتونوميك نيوروپاټي له امله منځ ته راځي په بېلابېلو درملو يې
درملنه كېږي  Octreotide ،Clonidine ،Midodrine ،Fludrocortisonاو
 Yohambinچې هر درمل ځانګړې اغېزې لري پرته له درملو هغوى بايد كافي مالګه
واخلي او د اوبو د ضياع او ډيوروتيك درملو له اخيستلو څخه ډډه وكړي.
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:Gasteroparesis
له معدې څخه د غذائي موادو د لېږدونې او انتقال ستونزې دي چې د اوټونوميك نيوروپاټي
له امله منځ ته راځي.
دغه اختلاط ته بايد د لومړي ټايپ په ناروغانو كې پاملرنه وشي په تېره بيا په هغو كسانو
كې چې وروسته له ډوډۍ خوړلو څخه د دوى ګلايسيمي ډېر بدلون مومي .د هغې اعراض
د معدې د تشېدلو د ځنډ او د كوچنيو او لويو كولمو د حركاتو د تغير )اسهال او قبضيت(
له امله منځ ته راځي .ناروغان د بې اشتهائۍ ،زړه بدوالي ،كانګو ،ژر موړکېدلو او د نس
له انتفاخ څخه شكايت كوي.
هستوي طبي ساتيګرافي وروسته د نښه شويو غذايي موادو له اخيستلو څخه
 Radiolabeledد معدې د تشېدلو لپاره ډېره غوره ا ٓزموينه ده مګر د ناروغ اعراض د هغې
سره پوره تړاو نه څرګندوي.
لوړه ګلايسيميا د يوې خوا د اوږدې مودې په لړ كې په  Parasympaticاعصابو اغېزه
كوي او د  Gasteroparesisد منځ ته راتلو لامل كېږي د بلې خوا په مستقيم ډول د معدې
تشېدل د ځنډ سره مخامخ كوي.
د شپې له خوا نس ناستې له متناوب قبضيت سره د ډيابټ اړوند د هضمي سيسټم د
اختلاطاتو نه شمېرل كېږي .دغه اعراض د لومړي ټايپ په ناروغانو كې  Celiac Sprueته
ورته دي.
د مرۍ دندې هم له ستونزو سره مخامخ كېږي خو په ډېرو پېښو كې څه كلينيكي اعراض نه
لري.

درمنله:
د ګلايسيمي دقيق كنټرول د هغو د درملنې بنسټ جوړوي لكه څرنګه چې ليدل شوي په
ځيني پېښو كې د ګلايسيمي كنټرول د هغې د اصلاح لامل كېږي .ناروغ بايد د ورځې څو
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ځله په كمه اندازه ډوډۍ وخوري اوبلن خواړه تر نورو غوره بلل كېږي .د كم مقدار
شحمياتو اوډیر فايبرلرونكو خواړو څخه استفاده د اعراضو په كم کولو كې مرسته کولای
شی.
 Dopamin Agonistدرمل لكه  Metochlopramideد  5څخه تر  10ملي ګرامو پورې
د هر ځل ډوډۍ څخه مخكې  Domperidone 10-20 mg ،كېداى شي د يوې لنډې
مودې لپاره ګټه وكړي.
چې د وخت په تېرېدلو سره د هغه ګټورتوب كمښت مومي .لومړى درمل د كانګو ضد
مركزي اغېزې لري او د  Cholenergicخواصو په درلودلو د معدې په تشېدلو كې مرسته
كوي.
 ،Drowsinessبې قراري ،ستړتيا او بې حالي د هغې په ناخوالو اغېزو كې شامل دي.
 Tardive Dyskinesiaاو  Extrapyramidalاغېزې هم منځ ته راتلاى شي .همدارنګه
 Erythromycinچې شايد د  Motilinله اخذو سره په يوځآى كېدو د معدې د تشېدلو
سبب شي په ورځ كې درې ځله  ۲۵۰ملي ګرامه ناروغانو ته توصيه كېږي.
 Tegaseralيا  Zelnormچې د  S-HT4يو قسمي انتاګونست دى اوس د دې ناروغۍ د
درملنې لپاره نه كارول كېږي.
په ځيني انتخابي ناروغانو كې د  Botulinum Toxinزرق د  Pyloursپه ساحه كې د
 Pyloricمعصرې مقاومت له منځه وړي او د معدې په ژر تشېدلو كې مرسته كوي.
د معدې برقي هڅونه ګټوره بلل شوې څرګنده شوې چې دې هڅونو اعراض له منځه وړي
او د هغو ناروغانو په ژوند كې چې درمل اغېزه نه پری لري ګټور ثابت شوي.
هغه نس ناستې چې د  Autonomic Neuropathyله امله منځ ته راځي د درملو په مقابل
كې تعند كوي كه څه هم چې په ډېرو پېښو كې يې په خپله دوباره روغتيا موندلې .بيا منځ
ته راتلونكې نيوروپاټي ډېر كله د معصرې د كنټرول د له منځه تللو او بې ارادې د غايطه
موادو د بهر كېدو لامل كېږي .د هغې درملنه  Loperamide 4-8 mgپه ورځ كې يا
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 Diphenoxylateيو ځاى د  Atropineسره دوه تابلېټه د ورځې تر څلورو ځلو پورې تطبيق
كېږي .په ډېرو شديدو واقعاتو كې د  Paregoricتنيچر يا  ۶۰ Codeineملي ګرامو ته
اړتيا ليدله كېږي ترڅو له نس ناستې څخه مخنيوى وكړي.
داسې راپورونه هم موجود دي چې  Clonidineد ډيابټ نس ناستې كموي مګر د فشار د
ټيټولو له امله چې په ډيابېټيك ناروغانو كې د مخكې څخه وضعيتي ټيټ فشار موجود وي
د هغې كارونه محدوده ده.
قبضيت په معمولي توګه د هڅونكو laxativeدرملو لكه  Senaپه درملنه له منځه ځي.

بولي تناسلي ستونزې:
د ډيابټ ناروغۍ اوتونوميك نيوروپاټي د بولي تناسلي ستونزو لكه  ،Cystopathyد انتعاذ
او جنسي ستونزو )جنسي بې ميلي Dysparenia ،يا دردناك مجامعت او د  Vaginaد
 Lubricationكمېدلو( سبب ګرځي.
په  Cystopathyاخته ناروغان د مثانې ډكوالى نشي احساسولاى همدارنګه د ادرار په
وخت هغه په پوره ډول نشي تخليه كولاى د مثانې ارتجاعيت زيانمن كېږي ،چې په مثانه
كې د ادرار د پاتې كېدو له امله د انتاناتود ودې سبب ګرځي.
د  Cystopathyتشخيص د  Cystometryاو  Urodynamicا ٓزموينو څخه وروسته
ايښودل كېږي .د انتعاذ او انزال ستونزې د ډيابټ د ناروغانو د نيوروپاټي د لومړۍ نښې په
ډول پرته د نورو ستونزو منځ ته راتلاى شي.

درملنه:
الف:

د  Cystopathyناروغان بايد په وخت سره ادرار ته تشويق شي د ستونزو په

صورت كې بايد هغو ته  Catetherتطبيق شي سربېره پر دې د Bethanecol 10-50 mg
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په ورځ كې درې ځله كېداى شي دې وګړو ته ګټور واقع شي .د پام وړ بدلون وروسته د
مثانې د داخلي معصرې د غوڅولو څخه منځ ته راځي.

ب :د جنسي ستونزو درملنه:
د انتعاذ د ستونزو د درملنې لپاره طبي ميخانيكي او جراحي ميتودونه موجود دي.
انتعاذ د  Corpus Cavernosumد رګونو د ملساء عضلاتو د استرخاء له امله منځ ته
راځي Cyclic 3, 5 – Guanosine Monophasphate (GMP) ، Nitric Oxide .د
منځ ته راتلو او متشكل كېدو سبب كېږي چې نوموړى مركب د ملساء عضلاتو استرخاء
منځ ته راولي.
د  cGMPوصفي انزايم  Phosphodiesterase Type sنهى كوونكي د نوموړي مركب له
تجزيه كېدو څخه مخنيوى كوي او د انتعاذ د منځ ته راتلو او دوام لامل ګرځي.
 (Levitra) Vardenafile ،(Viagra) Sildenafileاو (Cialis) Tadalafileد جنسی
هڅونو په ځواب كې د انتعاذ د اصلاح سبب ګرځي.
د  Sildenafileدوز  ۵۰ملي ګرامه تابليت دي چې يو ساعت مخكې د جنسي اړيكو څخه
اخيستل كېږي.
د اغېزو لوړه كچه يې له يونيم ساعت څخه تر دوو ساعتونو پورې څرګندېږي او اغېزې يې
څلور ساعته دوام كوي هغه ناروغان چې دې درملو ته اړتيا لري د  ۵۰نه تر  ۶۰په سلوکی
د هغوى ستونزې لرې كېږي.
لوړ دوز يې  ۱۰۰ملي ګرامه دى .د  Vardenafilاو  Tadalafilد پيل دوز  ۱۰ملي ګرامه
دى چې بيا تر  ۲۰ملي ګرامه پورې لوړ دوز كارول كېږي او يا هم تر  ۵ملي ګرامو پورې
كمېږي.
دا څرګنده شوې چې  Tadalafilد  ۳۶ساعتونو دپاره انتعاذ اصلاح كوي او په كلينيكي
څېړنو كې د هغې ځيني ناوړه اغېزې څرګندې شوي لكه تېرېدونكې سردردي،
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 ،Flushsingهضمي ستونزې په كمو پېښو كې د رنګونو په ليدلو كې بدلون او Priapism
راپورونه هم وركړل شوي كه چېرته انتعاذ د څلورو ساعتونو لپاره ډېر دوام وكړي بايد
روغتيايي مركز ته مراجعه وشي.
د  PDESنهى كوونكي درمل د نايتريتونو  Hypotensionخاصيت تشديدوي ،نو د هر
ډول نايتريتونو سره دیوځای كارولو څخه یی بايد ډډه وشي او هغه ناروغانو ته چې د شپږو
مياشتو په ترڅ كې يې د زړه ناروغي Sroke ،يا ګزڼ او د زړه  Arrhymiaتېره كړې وي او
هغه وګړي چې د څملاستو په وخت كې  Hypotensionيا  Hypertensionولري ،د زړه
عدم كفايې او د  Unstable Anginaناروغانو ته بايد ونه كارول شي.
په كمو پېښو د ليدلو د كمښت او يا په دايمي توګه د ليدلو د لاسه وركول هم راپور وركړل
شوى.
په  Intracorporalكې د  Vasoactiveدرملو زرق د انتعاذ سبب كېږي هغه درمل چې په
دې مقصد كارول كېږي عبارته دي له :
 Papaverine -۱په يوازې ډول
 Papaverine -۲د  Phentolamineسره يوځاى
(Prostaglandine E) Alprostadil -۳
د  Alprostadileرزقېدل په نسبي ډول درد نه لري .مګر د ساحې د زخم ،Priapism ،او
فبروز د مخنيوي لپاره ډېرې پاملرنې ته اړتيا لري .په ځينو حالاتو كې د  Uretheralپه
منځ كې د  Alprostadilد مخصوصو قرصونو يعني  Pelletsڅخه د زرق د ناوړه اغېزو د
مخنيوي دپاره استفاده كېږي .د بېروني خلا درملنه ) (Erec-Aid systemيوه غير جراحي
طريقه ده چې يوه برخه يې د لاسي پمپ په وسيله تخليه كېږي او په نتيجه كې يې قضيپ
ته د وينې د جريان د ډېرېدلو سبب كېږي .چې بيا همدغه راغلې وينه د يوې حلقې په
واسطه په قضيپ كې ساتل كېږي دغه پروسته د  ۲۰څخه تر  ۳۰دقيقو پورې ادامه پيدا
كولاى شي د هغې په استعمال كې د ډېر زحمت له امله دغه وسيله ډېره نه كارول كېږي.
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په اوسنيو شرايطو كې د غير جراحي ميتودونو د ښېګڼې له امله د جراحي ميتودونو څخه
ډېره استفاده نه كېږي.
د  Vaginal Lubricantاستعمال ،د انتاناتو درملنه او په موضعي او سيسټميك ډول د
 Estrogenكارول د ښځينه ناروغانو د ستونزو په درملنه كې موثر واقع كېږي

د خوږې د ناروغۍ د ناروغانو د پښو ستونزې:
ډيابټ اكثرا د ټيټو نهاياتو د قطع كېدو او غوڅولو لامل ګرځي .د پښو زخمونه ،ژوبلې ،او
انتانات د ډيابټ په ناروغانو كې د معيوبيتونو يو ستر لامل دى ،د دې ستونزو په منځ ته
راوړلو كې بېلابېل فكټورونه ونډه لري چې په لاندې ډول دي:
 -۱د ډيابټ نيورپاټي
 -۲د پښې  Biomechanicبدلونونه او ستونزې
 -۳د رګونو  Atheroscleroticناروغۍ
 -۴د زخمونو د روغتيا ځنډ
د نيوروپاټي پرمختګ د پښې د كوچنيو عضلاتو د اعصابو د تخريب لامل ګرځي چې د
هغو له امله د پښې لويه ګوته ) (Toesد پنجال بڼه غوره كوي او Submetatarsal
شحمي برخه وړاندې خواته بې ځايه كوي.
چې دغه بدلونونه د مفاصلو او ارتباطي انساجو د بدلون سره يوځاى د پښې نورمال
 Biomechanicته بدلون وركوي .اود  Planterپه برخه د فشار د ډېرېدلو سبب ګرځي.
سربېره پر دې محيطي حسي نيوروپاټي د پښې په ساتونكو ميخانيكيتونو اغېزې كوي او د
دې سبب كېږي ،چې د ناروغ پښه د بېلابېلو زخمونو او ژوبلو سره مخامخ شي.
 Autonomicنيوروپاټي د پښې د ويني په جريان كې د بدلون په راوستلو د هغو د وچوالي
) (Anhydrosisسبب ګرځي .وروسته بيا د پښو د زخمونو او چاودو د پاره زمينه
مساعدوي.
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 PADاو د زخمونو په روغتيا كې ځنډراولي  ،د هغو كوچنيو زخمونو د جوړېدلو څخه چې
په پښه كې منځ ته راځي مخنيوى كوي او د دې ژوبلو او زخمونود ودې او منتن
كيدوسبب ګرځي.
تقريبا  ۱۵فيصده په ډيابټ اخته ناروغان د پښو په زخمونو او ژوبلو اخته كېږي چې ډېر يې
د غټې ګوتې او  MTPپه ساحه كې منځ ته راځي .او د دې ناروغانو يو شمېر د ناحيې
غوڅولو يا  Amputationته اړتيا پيدا كوي.
د  Amputaionخطري لاملونه په لاندې ډول دي:
 -۱د نارينه جنس
 -۲تر لسو كالو د ډېرې مودې لپاره په ناروغۍ د اخته كېدو تاريخچه
 -۳د محيطي نيورپاټي شتون
 -۴د پښې غيرنورمال خوځښت
 -۵د محيطي رګونو ناروغۍ
 -۶د سګرټو څكول
 -۷د ډيابټ ناروغۍ د زخمونو له امله د غوڅولو تاريخچه
 -۸د ګلايسيمي كنټرول په ناسمه توګه.

درملنه:
د پښې د زخمونو ،ژوبلو او د هغو د غوڅولو د مخنيوي لپاره بايد هغه ناروغان چې ډېر د
خطر سره مخامخ دي وپېژندل شي ،دوى ته بايد صحي زده كړې او تعليمات وركړل شي او
داسې لارښونې ورته وشي چې د پښو د غوڅولو څخه وژغورل شي.
د صحي زده كړو او تعليماتو په جريان كې لاندې ټكو ته د ډېرې پاملرنې اړتيا ده:
 -۱په ډېر احتياط بايد بوټ )پاپوش( انتخاب كړي.
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 -۲هره ورځ دې د خپلې پښې كتنه او مواظبت وكړي اودهغو ،ژوبلو او نورو زخمونو ته
دې پاملرنه وكړي.
 -۳د پښې پاكي او نظافت ته بايد پاملرنه وشي او هڅه دې وشي چې پښه پاكه او مرطوبه
وساتل شي.
 -۴د خپل سر درملو له كارولو څخه دې ډډه وشي.
 -۵په لوڅو پښو د قدم وهلو څخه بايد د ډيابټ ناروغان منع شي
 -۶د ستونزې د منځ ته راتلو په صورت كې بايد روغتيايي كاركونكي ته مراجعه وشي.
هغه وګړي چې د پښو د زخمونو او  Amputationيا غوڅولو خطر يې تهديدوي د پښو د
ساتنو مواظبت د كارپوهانو مشوره به د دوى لپاره ګټوروه وي.
د يادونې وړ ده چې د اصلاح وړ خطرونو د اصلاح په صورت كې د غوڅولو چانس
كمېږي.
د زخمونو د موجوديت په صورت كې بايد لاندې ټكي په پام كې ونيول شي:
 -۱د پښو د وضعيت سره د سمو او مناسبو بوټانو كارول
 -۲د نوكانو مواظبت
 -۳داسې لارې چارې او فزيكي فعاليتونه چې په يوه برخه د فشار له وارېدېدلو څخه
مخنيوى وكړي.
 -۴نورو سيسټميك ناروغيو او عادتونو ته پاملرنه وشي،لكه لوړ فشار dislipidemia ،د
سګرټو څكول او داسې نور.
 -۵د ګلايسيمي ښه او مناسب كنټرول هم ګټور واقع كېداى شي.
لا تر اوسه د پښې زخمونه ،ژوبلې او انتانات د لوى پرابلم په ډول پر ځاى پاتې دي.
د دې امله چې د پښو د زخمونو په منځ ته راوړلو كې مختلف پتوجنيزونه ونډه لري ،نو د
هغې د درملنې لپاره بېلابېلو دسېپلينونو ته اړتيا ليدل كېږي ،چې په هغو كې د اورتوپيډي،
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د رګونو جراحي ،اندوكرينولوژي Pediatery ،اود انتاني ناروغيو كارپوهان همكاري
وكړي.
لكه څنګه چې د  Planterبرخه د زخمونو لپاره يوه مساعده ساحه ده چې دغه زخمونه
كېداى شي په لومړي سر كې يواځې  Neuropathicوي او انتانات په هغو كې ځآى ونه
لري .او يا هم  Cellulitisاو  Osteomyelititsپه وسيله احاطه شوي وي .كېداى شي،
چې د زخمونو او  Ulcerپرته هم  Cellulitisموجود وي په دې حالاتو كې مناسب انتي
بيوتيك چې د اغېزو پراخه ساحه ولري او په  Anairobمكروبونو هم اغېزه وكړي انتخاب
شي.
په سطحي زخمونو او  Ulcerكې د ډول ډول انتاناتو شتون امكان لري د بېلګې په توګه
 G.Negative ،G.Positiveاو .Anairob
د يادونې وړ ده چې  Gasgangrineپرته د  Clostridialانتاناتو څخه هم منځ ته راتلاى
شي .هغه كلچر چې د زخم د سطحي برخې څخه اخيستل شوى وي د انتان په تشخيص
كې مرسته نشي كولاى.ددي امله پايدد debridشوي قرحي دتلي څخه اويادقرحي
دaspirationڅخه نمونه كلچر شي.
د قرحې ژوروالى بايدد معقم  Probپه وسيله تعين شي.
د پښې  X-Rayد  Osteomyelitisد تشخيص لپاره په هغو قرحاتو كې چې درملنه يې د
اوږدې مودې لپاره بې نتيجې وي خاص اهميت لري.
د هستوي درملو له تطبيق څخه وروسته د هډوكو  Scanكولاى شي چې د هډوكو د انتاناتو
او ژورو قرحاتو په تفريقي تشخيص كې مرسته وكړي.
كه څه هم  Indium Labeledيا د انديوم په وسيله نښه شوي د وينې سپين كرويات د
انتاناتو په تشخيص كې چې يوازې په قرحه كې موجود وي يا هډوكى هم په التهاب اخته
وي ډېر ګټور دي ،مګر دغه كار ديري تخنيكي ستونزي لري.
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په اوسني وخت كې د پښې  MRIډېره اغېزمنه كتنه ګڼل كېږي كه څه هم د
 Osteomyelitisله امله د هډوكو تخريب له  Charcot Arthropathyڅخه ډېر ګران دى.
كه چېر ته  Debredmentته اړتيا وي نو كولاى شو چې د كلچر او انتي بيوګرام لپاره
نمونه واخيستل شي.
د  Osteomyelitisدرملنه په ښه ډول د ګډې درملنې په وسيله صورت نيسي.
د مناسب انتي بيوتيك ټاكل ) IVانتي بيوتيك تر خوراكي څخه غوره دي( ،او د منتن
شوي هډوكي  Debredmentډېر اهميت لري ،سربېره پر دې د رګونو ناروغۍ ته هم بايد
پاملرنه وشي Noninvasive .كتنې د ډيابټ اړوند د رګونو د ناروغيو د تشخيص لپاره
كافي نه دي ،ډېر كله  Angiographyته اړتيا ليدل كېږي .چې بايد په پښتورګو د هغو
اغېزو ته ډېره پاملرنه وشي .د محيطي رګونو  Bypassپه ډېرو حالاتو كې د قرحې په التيام
كې مرسته كوي او د  Amputationلپاره اړتيا كموي.
د ډيابټ د قرحاتو لپاره بېلابېلې درملنې وړانديز شوي چې نورو څېړنو ته اړتيا لري.
د  ADAد لارښونې پر بنسټ بايد لاندې ټكو ته پاملرنه وشي:
 Off-Loading -۱يا په ساحه د وزن كمول.
 -۲د زخم پاكول يا .Debredment
 -۳د زخم پوښل يا .Dressing
 -۴د مناسب انتي بيوتيك ټاكل
 -۵د وينې د جريان تآمين Revascularization
 -۶د  Amputationمحدودكول.
په قرحه يا ژوبله ساحه د فشار كمول د ميخانيكي ضرباتو د كمښت سبب كېږي او قرحه د
روغ كېدو حالت نيسي ،استراحت او ځيني مخصوص وسائل په دې كې مرسته كوي.
جراحي  Debredmentاو د زخم پاكول خاص اهميت لري خو د نورو درملو )لكه انزايمونو
كاررونه( اهميت پوره ښكاره نه دى .د زخمونو او ژوبلو ځايونو پټول په تېره بيا
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 Hydrocalloid Dressingډېر ګټور دى ځكه ساحه مرطوبه او پاكه ساتي د موضعي
 Antisepticكارول لږ موثريت لري.
كله چې انتان كنټرول شو بايد ناروغ فزيكي درملنې او بيا كارونې ته چمتو شي.
ځيني ساده انتانات د خوراكي انتئ بيوتيكونو په وسيله تداوي كېږي لكه
او
Amoxicillin/Clavolanate
،Clindamycin
)،Cephalosporin
 (Fluoroquinoloneد نكروتيك انساجو لرې كول او  ،debredmentد قرحې او ژوبلې
ساحې موضعي درملنه )د قرحې په ساحه د وزن مخنيوى( او په منظمه توګه د انتاناتو په
هكله د معلوماتو ترلاسه كول ډېر اهميت لري .په ځيني حالاتو كې بېړنۍ جراحي يعني
 Debredmentډېره ضروري ښكاري .د ګلايسيمي پوره او دقيق كنټرول بايد د درملنې
لومړى هدف وي.
وريدي انتي بيوتيك چې دې ناروغانو ته انتخاب كېږي بايد د اغېزو پراخه ساحه ولري.
مخصوصا  ،streptococci ،Staphylococus Aureusګرام منفي  Airobيا په هوا كې
ژوند كوونكي او ) Anairobبې هوا ژوند كوونكي( باكترياوې په پام كې وساتل شي.
د مكروبونو ضد درملو په رژيم كې ،Piperacillin/Tarobactum ،Ertapenem
 Linezolid ،Ampicillin/sulbactum ،cefotetanاو يا په ګډه  Clindamycinاو
 fluroquinolonكارول كېږي.
شديد او پر مختللي انتانات او هغه انتانات چې د درملنې تر  ۴۸ساعتونو پورې ښېګڼه نه
مومي د مكروبونو ضد درملنې پراختا ته اړتيا لري .تر څو په ،Methecillin Resistance
) Staphy. Aureusد بېلګې په ډول  (Vancomycinاو Pseudomonas Aeroginosa
اغېزه وكړي.
كه چېر ته د وريدي انتي بيوتيكونو د درملنې سره د قرحې او ژوبلې ساحې د شااو خوا
انتانات بهبود پيدا نه كړي .پر انتي بيوتيكونو بياكتنه ،جراحي  debredmentاو
 Revascularizationبايد ترسره شي.
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د كلينيكي ښېګڼې وروسته بايد خوراكي انتي بيوتيك ناروغانو ته پيل شي او د ناروغانو
وضعيت تر پوره څارنې لاندې ونيول شي.
وروستۍ څېړنې د زخمونو د بيولوژيكي خواصو په اړوند ځيني نوي معلومات وړاندې كوي
د بېلګې په توګه د ژوندي پوستكي او د ودې د فكټورونو تړاو لكه Basic Fibroblast
 Growth Factorچې ښائي د  Neuropathicقرحو او ژوبلو په درملنه كې ګټور واقع
شي.
د Platelateونو څخه مشتق شوى د ودې فكتور په هغو زخمونو چې وزن پرې كم شوى
وي په ټاكلي وخت ئې جراحي  Debredmentترسره كېږي او مناسب انتي بيوتيك اخلي
ښې اغېزې كوي .ځيني مركزونه  Hyperbaricاوكسېجن كاروي ،مګر د هغو د ګټورتيا
څه ارقام په لاس كې نشته.
دا څرګنده شوې چې منفي فشار د زخمونو په تېره بيا د  Planterزخمونو بيارغېدلو ته
سرعت وركوي.
د يادونې وړ ده چې د پښې د بڼې د تغير په صورت كې د مناسبو بوټانو كارول او د
اورتوپيدي متخصصينو سره تماس ځانګړى اهميت لري.
د پښو د ستونزو د مخنيوي لپاره بايد ټول ناروغان وهڅول شي تر څو خپلو پښو ته پاملرنه
وكړي د زخم ،چاودې ،تڼاكې او سوروالي په صورت كې بايد روغتيائي مركز ته مراجعه
وشي.

د ډيابټ د ناروغانو د زړه او رګونو ستونزې:
د زړه او رګونو ستونزې د ډيابټ د ناروغانو په دواړو ټايپونو كې ليدل كېږي .د Framing
 Hamد څېړنې په بنسټ د ډيابټ ناروغان د يوه څخه تر پنځو ځلو پورې ډېر د نورو وګړو
په پرتله د زړه په ناروغيو لكه  MI ،CAD ،CHF ،PADاو ناببره مرګونو اخته كېږي او
ډيابټ د زړه د ناروغيو يو لوى عامل ګڼل كېږي.
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سربېره پر دې هغه څېړنې چې ) Multiple Risk Factor Intervention (MRFITتر
نامه لاندې په  ۵۰۰۰وګړو كې د  ۱۲كلونو لپاره ترسره شوي دا څرګنده شوې چې د
اكليلي رګونو د ناروغيو له امله مړينې د ډيابټ په ناروغانو كې تر نورو وګړو څخه درې
ځله ډېر منځ ته راځي.
همدارنګه يوه بله څېړنه چې په  ۱۱۵۵۴سپين پوستو او  ۶۶۶تور پوستو وګړو كې چې له
 ۳۵څخه تر  ۶۴كالو عمر ئې درلود د  ۱۹۶۷څخه تر  ۱۹۷۳كال پورې ترسره او بيا د
 ۲۲كالو لپاره تعقيب شوه پورتنۍ څېړنې ته ورته لاس ته راوړنې ئې درلودې.
همدارنګه وروسته له څېړنو څخه دا څرګنده شوه چې وروسته له  MIڅخه د مړينو پېښې
په ښځينه ناروغانو كې د نارينه وو په پرتله ډېرې زياتې وې.
په دويم ټايپ ناروغانو كې د زړه د حملاتو چانس دومره ډېر وي لكه په هغو خلكو كې چې
يو ځل يې د زړه د اسكيمي حمله تېره كړې وي ،له دې امله بايد ټول هغه ناروغان چې د
 Atheroscleroticناروغيو نښې يا اعراض لري د بېلګې په توګه د زړه اسكيمي ،د
 Carotidرګونو ناروغۍ ،په  ECGكې د پخوانۍ  MIنښې Protienurea ،او داسې نور
بايد مخكې د فزيكي تمريناتو څخه  Stress Testاجراء كړي .په دې ناروغانو كې اكثرا
اسكيمي پرته د سينې له دردونو څخه ) (Slient Ishcaemiaپه ډول منځ ته راځي .سربېره
پر دې د هغو وګړو انذار چې  DMلري خراب دي.
داسې ښكاري چې د زړه د ناروغيو له امله مړينې او معوبيتونه د ګلايسيمي د لوړوالي او
نورو خطري فكټورونو سره تړاو لري په ډيابټ اخته ناروغانو د غټو رګونو
) (Macrovascularناروغيو د خطر عوامل په لاندې ډول دي:
Dyslipidemia -۱
 -۲لوړ فشار
 -۳چاغښت
 -۴د فزيكي فعاليت نه درلودل

158

د شکرې ناروغی

Diabetes Millitus

 -۵د سګرټو څكول
ځيني نور اضافي د خطر عوامل چې د ډيابټ په ناروغانو كې رول لري عبارت دي له:
Microalbuminuria -۱
Macroalbuminuria -۲
 -۳د سېرمو د  Creatininلوړوالى
 -۴د Platletونو غيرنورمال فعاليت.
دا څرګنده شوې چې د انسولينو د سویې لوړوالى د زړه او رګونو ناروغيو خطر په ډيابېټيك
او غير ډيابېټيك وګړو كې زياتوي .هغه ناروغان چې د انسولينو ضد مقاومت لري او د
ناروغۍ په دويم ټايپ اخته وي د دوى په سېرمو كې د Plasmingen Activator
) Inhebetorپه تېره بيا  (PAI-1او فبرينوجن كچه لوړه وي چې دا په خپله د وينې د لخته
كېدو د تشديد سبب ګرځي او د  Fibrinolysisڅخه مخنيوى كوي چې د ترومبوز د منځ
ته راتلو سبب كېږي.
د ډيابټ په موجوديت كې د رګونو د اندوتېل او ملساء عضلاتو سربېره د  Plateletدندې
هم له ستونزو سره مخامخ كېږي.
هغه څېړنې چې د  OCCTتر نامه لاندې ترسره شوي دا ئې څرګنده كړې چې د ګلايسيمي
كنټرول د زړه د ناروغيو په فيصدۍ كې څه بدلون نه راولي .په هغو وګړو كې چې تر
شديدې )يا  (Intensiveدرملنې لاندې وو د ټولو كولسټرولو LDL ،كولسټرولو او تراى
ګليسېرايډ كچه ټيټه راپور شوې.
داسې نظريې موجودې دي ،چې په خپله انسولين  Atherogenicخاصيت لري ،ځكه هغه
وګړي چې په ډيابت اخته نه دي او د انسولينو كچه ئې لوړه ده د دويم ټايپ ناروغانو په
څېر د زړه په ناروغيو اخته كېږي.
 URPDSهم دا څرګندوي ،چې د ګلايسيمي كنټرول د زړه د ناروغۍ په حملاتو كې د
بدلون سبب نه ګرځي.
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د يادونې وړ ده چې د انسولينو او  Sulfonylureaكارونه د زړه د ناروغيو د حملاتو د
ډېرېدلو سبب نه ګرځي.

د دماغي رګونو ناروغۍ:
ډيابټ د دماغ د رګونو د  Atherosclerosisاو د ګوزڼ د منځ ته راتلو سبب ګرځي .څېړنې
دا څرګندوي چې په ډيابټ اخته ناروغان تر نورو وګړو درې ځله ډېر په ذكر شويو ناروغيو
اخته كېږي  .همدارنګه يوه څېړنه چې  ۱۲۰۰۰نارينه او ښځينه ناروغانو كې د شپږو څخه
تر اتو كالو په لړ كې د  Atherosclerosisد پېښو په اړه ترسره شوې دا څرګندوي چې
ډيابټ د  Ischaemic Strokeپېښې څلور ځله ډېروي .همدارنګه د انسولينو ضد مقاومت
هم د ګوزڼ په منځ ته راتلو كې پوره رول لري.
د  Ultrasonographyا ٓزموينې د دې څرګندوى دي ،چې د  Carotidكلسيفايډ شوې
 Atheromaپه ډيابېټيك وګړو كې تر نورو خلكو پنځه ځله ډېر ليدل كېږي.
همدارنګه ډيابټ ځوانان د ګوزڼ د ناروغۍ سره مخامخ كوي او ګوزڼ په ډيابټ اخته
ناروغانو كې د نورو وګړو په پرتله ډېر كم عمر كې منځ ته راځي.
د هر سلو ناروغانو څخه چې د ګوزڼ له امله مړه كېږي يو ئې د  ۵۵كالو څخه كم عمر لري
چې د ډيابټ په شتون كې دغه شمېر لس ځله ډېرېږي.
د  Ren Frew/paisleyتر نامه لاندې څېړنې چې د  20كالو په لړ كې په سكاتلند كې په
 ۷۰۵۲نارينه او  ۸۳۵۴ښځينه ناروغانو چې د  ۴۵څخه تر  ۶۴كالو عمر يې درلود دا
څرګنده كړې چې د ډيابټ ښځينه ناروغانې تر نورو ښځو درې ځلې ډېرې په ګوزڼ اخته
كېږي.
سربېره پر دې په ډيابټ اخته ښځو كې د ګوزڼ له امله د مړينې شمېره لوړه ده او لكه
څنګه چې ډيابټ د ګوزڼ په پايلو بدې اغېزې كوي ،نو په ډيابېټيك وګړو كې د بيا ګوزڼ
وهلو چانس تر عادي وګړو دوه ځله ډېر دى.
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د محيطي رګونو ناروغۍ:
د ډيابټ په ناروغانو كې د محيطي رګونو د ناروغۍ پېښې له دوو څخه تر څلورو ځلو
پورې ډېرې ليدل كېږي .هغه وګړي چې د اوږدې مودې لپاره په ډيابټ اخته وي Femoral
 Bruitئې اورېدل كېږي او په قدم كې ئې نبض نه حس كېږي.
په ناروغۍ د اخته كېدو دوام او د هايپرګلايسيميا شدت د مرض د پرمختګ سره تړاو لري
د پښو د رګونو  Atherosclerosisپه وضفي ډول په  Tibialاو  Peronealرګونو كې ډېر
ليدل كېږي .په  Atherosclerosisاخته رګونه په هغو وګړو كې چې په ډيابټ اخته دي تر
نورو وګړو ډېر  Calcificationڅرګندوي .د  Framing Hamد څېړنو پر بنسټ ډيابټ د
 Claudicationخطر  ۳۵۰په سلو كې په نارينه ناروغانو كې او  ۸۶۰په سلو كې په
ښځينه ناروغانو كې ډېروي .ډيابټ د پښو د خطرناكې اسكيميا پېښې ډېروي .په ډيابټ
اخته هغه وګړي چې ډېر عمر لري ) ۶۵څخه تر  ۷۴كلونو پورې( تقريبا  ۲۳،۵ځلكه ډېر
د  Amputationله خطر سره تر نورو وګړو ډېر مخامخ كېږي.

د ډيابټ د رګونو د ناروغيو پتوفزيولوژي:
له ډيابټ سره يو شمېر ميتابوليكي ستونزې مل دي لكه هايپرګلايسيميا ،د وينې د لېپيډونو
غيرنورمال حالت او د انسولينو ضد مقاومت.
ډيابټ په تېره بيا د رګونو په اندوتېليوم ،ملساء عضلاتو او د  plateletونوپه دندو اغېزې
كوي او د  Atherogenisisد منځ ته راتلو او پرمختګ سبب ګرځي ،د رګونو نورمال
فعاليت ستونځمن کوي ،ډيابټ د اندوتېل د ژونكو  Vasodilatorخاصيت له منځ وړي او
د  Nitric Oxideد وظيفوي فعاليت د كمېدو لامل ګرځي.
په ډيابټ كې موجوده هره يوه اساسي ستونزه لكه هايپرګلايسيميا ،ا ٓزادو شحمي اسيدونو
لوړوالى او د انسولينو ضد مقاومت په يوازې توګه هم د  NOد وړتيا او د همدې لارې د
اندوتېل د وظيفوي فعاليت د كمښت سبب كېداى شي.
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هايپرګلايسيميا د  NOتوليد د اندوتېل له ژونكو څخه كموي او د هغو تخريب ته د
اكسېجن د  Reactiveډولونو په ډېرولو سره سرعت وركوي.
هايپرګلايسيمي د رګونو په ژونكو كې د انزايمونو په وسيله لكه  Protien Kinase Cاو
 NADPHاكسيداز او  Oxidantد فشار په غير انزايمي منابعو )لكه د پرمختللي
ګلايكېشن وروستني توليدات  (AGEPs) Advanced Glycation End Productله
لارې د  Reactiveاوكسېجن د ډولونو توليد هڅوي.
كله چې  Oxidantفشارونه ډېر شي د  eNOSكوفكټور  Tetrahydrobioptrinاوكسيدايز
او  eNOSيوازې كېږي او دا عمليه د دې سبب كېږي تر څو د  NOپه ځاى د Super
 Oxide Anionتوليد شي وروسته بيا د  Super Oxide Anionپه  NOاغېزه كوي او د
 Per Oxynitrateد توليد سبب ګرځي چې وروستنى مركب د  Prostacyclinد تركيب او د
اندوتېليوم اړوند  Hyperpolarizingفكټورونو د فعاليت مخنيوى كوي.
د هايپرګلايسيميا د غېزو په شان ا ٓزاد شحمي اسیدونه ،په ژونكو كې دننه د انزايمي
 Oxidantمنابعو د فعاليت سبب ګرځي ،چې په هغو كې  NADPH Oxidase ، PKCاو
 eNOSشامل دي ،منځ ته راغلي انالوګونه د  super oxidد انيون د ډېرېدلو سبب ګرځي.
هغه اضافي شحمي انساج چې د ډيابټ په دويم ډول كې منځ ته راځي د اضافي Fatty
 acideد ا ٓزادېدلو سبب هم ګرځي .د اسكلېټي عضلاتو په وسيله د هغوى كم مصرف د
هغو كچه په پلازما كې نوره هم لوړوي او د وجود په هره برخه كې د ناوړه اغېزو د منځ ته
راتلو سبب ګرځي .ا ٓزاد شحمي اسيدونه په ژونكو كې پرته د تړاو څخه د اكسيډانټ
انزايمونو منابع فعالوي چې په هغو كې  NADPH Oxidase ،PKCاو  eNOSشامل
دي ،چې نوموړي مركبات د هايپرګلايسيمي په شتون كې  Super Oxideد ډېرېدو باعث
ګرځي.
په حقيقت كې ا ٓزاد شحمي اسيدونه د يوې ناپېلې منبع څخه د اوكسېجنو د منځ ته راتلو،
چې د انسولينو ضد مقاومت په موجوديت كې د هايپرګلايسيمي څخه مخكې منځ ته راځي
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ښكارندوى دي او په دې صورت كې د هايپرګلايسيميا د څرګندېدلو څخه مخكې د رګونو
دندې ستونزمنې كېږي.
په روغو انسانانو كې د ا ٓزادو شحمي اسيدونو انفيوژن د اندوتېل دندې زيانمنې كوي په
داسې حال كې چې كه چېرې  Anti oxidantتوكي يوځآى ورسره تطبيق شي د رګونو د
زيانمن كېدلو څخه مخنيوى كوي .سربېره پر دې ا ٓزاد شحمي اسيدونه د ژونكو دننه هم
اغېزې كوي چې نه يوازې په احشاء او عضلاتو كې بلكې په رګونو كې هم د انسولينو ضد
مقاومت منځ ته راوړي .همدارنګه د ډيابټ په ناروغانو كې هايپرګلايسيمي او ا ٓزاد شحمي
اسیدونه په ژونكو كې د  Diacylglycerolد غلظت د لوړېدو سبب ګرځي.
 Diacylglycerolد  PKCانزايمونو فعالوونكي دي ،چې هغه د پروټينونو په
 Phasphorylationكې كليدي رول لري او ميتابوليك كنټرول ته ډېر مهم دي.
اوسنۍ څېړنې د  PKCد فاميل رول د ډيابټ ناروغانو د زړه او رګونو په اړوندو اختلاطاتو
كې څرګندوي .د  PKCفعالېدل كولاى شي چې د  eNOSد تظاهراتو مخنوى وكړي او د
 Cytokineهڅونكي نسجي فكټورونو د  Geneتظاهرات او  Procoaglantفعاليت د
انسانانو د اندوتېل په ژونكو كې تشديدوي او د  Proinflametory cytokineتوليد
ډېروي.
سربېره پر دې د رګونو د دېوالي ژونكو د ارتشاح سبب ګرځي او د ژونكو څخه بهر مواد
ډېرېږي ،چې د  Atherosclerosisد زيان په برخو كې ټولېږي.
څېړنې د  Atherosclerosisپه بېلابېلو پړاوونو كې د  PKCد فعاليت ښكارندوى دي.
د  PKC- Bانتخابي نهى كوونكو تجويز په ډيابټ اخته موږكانو ته د هغو د شبكيې د
وينې جريان اصلاح كوي او په سالمو انسانانو كې چې د هايپرګلايسيميا سره مخامخ دي د
اندوتيل د دندو د زيانمن كېدو څخه مخنيوى كوي .په وصفي ډول په بېلابېلو انساجو كې
د انسولينو مقاومت ليدل كېږي د بېلګې په توګه شحمي انساجو ،ينه )ځیګر( او د اندوتېل
ژونكو كې ،د رګونو د نورمال فعاليت لپاره د هغې اندوتېل د انسولينو بشپړو او روغو
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زګنالونو ته اړتيا لري .د مثال په ډول په هغه موږكانو كې چې د جن انجنيري په وسيله د
هغو د اندوتېل د ژونكو د انسولينو اخذې له منځه وړل شوي د رګونو د  eNOSغلظت 60
 %كمښت څرګندوي .د اندوتېل په طبقه كې د انسولينو ضد مقاومت د ژونكو په منځ كې
د سګنالونو سيسټم زيانمنوي او پر  Phosphatidylinositol Kinaseد Mitogen-
 activated protien kinaseد تحريك سبب ګرځي .د  MAP Kinaseد جريان فعالېدل د
 NOتوليد كموي ،د  Endothelinتوليد ډېروي ،د  Proinflametoryجينونو
 Transcriptionهڅوي او د وينې تمايل لخته كېدو ته ډېرکوي.
اوس مهال هغه مېكانېزم چې د اندوتېل اړوند  Vasodilatorدندو زيانمن كېدل څرګندوي
تشريح شوي.
د  NOيو داخلي رقابتي نهى كوونكى چې د Asymmerical Dimethyl Argenine
) (ADMAپه نامه يادېږي د انسولينو ضد مقاومت سره په مستقيم تناسب او په ډيابټ
اخته ناروغانو كې ډېرېږي ،چې وروسته بيا د ګلايسيمي د كنټرول سره څه نا څه بهبودي
مومي .د هغو ټولېدل او تجمع ښايي د هغو د كتابولېزم او نهى له امله وي ،ځكه چې د
 Dimethyl Argenine Dimethyl Amino Hydralaseفعاليت كمښت مومي .اوسنۍ
څېړنې هم دا تائيدوي چې د دې انزايم نامنظمتوب په ډيابټ كې د  ADMAد سوئې د
لوړېدلو سبب ګرځي.
سربېره پر دې ډيابټ د رګونو وظيفوي فعاليت د لويو ماليكولونو د Nonenzymatic
 Glycationله امله ستونزمن کوي .د هايپرګلايسيميا او نورو  Oxidativeحالتونو په
نتيجه كې ډېر پروټينونه او حتى ليپيډونه د  Nonenzymatic Glycationپه وسيله بدلون
مومي .د بېلګې په توګه  Hb A1cچې د هېموګلوبين يو  Glycatedډول دى د
هايپرګلايسيميا د لوړوالي سره تړاو لري.
هغه پروټينونه چې  Glycateشوي وي د  AGEsپه ډول ساختمان جوړوي .متعددې
كيمياوي څېړنې د  AGEsد مشخص كېدو لپاره ترسره شوي ،ټولې څېړنې د ډيابټ د
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اختلاطاتو د  Pathobiologyسره تړاو څرګندوي او په ډيابټ كې د رګونو ستونزې د ډېرو
اختلاطاتو اصلي لامل ګڼل كېږي.
د  Glycate LDLډول كولاى شي چې د  Immuneغبرګون د منځ ته راتلو او
 Macrovscularاختلاطاتو د منځ ته راتلو سبب شي .فاسفولېپيډونه او apolipoprotien
كولاى شي ،چې  AGEsمنځ ته راوړي د يادونې وړ ده چې د  AGEsپه وسيله تغير شوي
 LDL Approtienاو  LDLلېپيډ په ډيابټ اخته وګړو كې د روغو وګړو په پرتله ډېر وي.
د ژونكو په دېوال كې ډېرې داسې ا ٓخذې موجودې دي چې د هغو د بيولوژيكي اغېزو
منځګړيتوب كوي د  AGEبدلون موندليو پروټينونو شتون كولاى شي چې د رګونو د
ژونكو څخه دالتهابي  Cytokineونود توليد سبب شي چې د اندوتېل اړوند د رګونو
 Vasodilatorدندې زيانمنې كړي .او د اندوتېل د چسپندګۍ خواص د وينې د سپينو
كروياتو دپاره يوه ډېره وصفي ا ٓخذه د  RAGEپه نامه پېژندل شوې ،اوسنۍ څېړنې د
 RAGEرول د  Atherosclerosisپه منځ ته راتلو كې څرګندوي .هغه موږكان چې د E
جين  Apolipoprotienنلري  Atherosclerosisته ډېر مساعد دي ،د هغې د انتي باډي
چې  RAGEته ورته والى لري د تطبيق په صورت كې د  Atherosclerosisپرمختګ
كمښت مومي .دا په خپله د  AGEsرول په  Atherosclerosisكې د  AGEsرول
څرګندوي.
سربېره پر دې د  NOد مقدار كموالى د  Oxidativeفشارونو ډېرېدل ،د هغې د اخذو
فعالېدل او د انسولينو ضد مقاومت په ډيابټ كې د رګونو د التهاب د تشديد سبب ګرځي،
چې هغه هم د ژونكو په داخل كې  Transcriptionفكټورونو د هستوي Transcription
فكټور  [NF]-KBاو فعالوونكي پروټين ] 1[AP-1له لارې صورت نيسي .دغه
فكټورونه د هغه جېنونو د تظاهراتو لامل ګرځي ،چې د  ،Cytokine ،Chemokineد
وينې د سپينو ژونكو نښلوونكي ماليكولونه او د التهاب څخه مخكې  Mediatorsلكه
 Tumor Necrosis Factor- Alfaد توليد مسؤليت لري.
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ډيابټ د  Atheroscleroticپلګونو د ودې او پرمختګ سبب ګرځي ،ځكه چې د اندوتېل
په ژونكو اغېزه كوي تر څو هغه  cytokineتوليد كړي چې په خپله د رګونو د ملساء
عضلاتو د ژونكو په وسيله د  Collagenپه توليد كې كمښت منځ ته راوړي.
همدارنګه د اندوتېل ژونكې د  Metalloproteinaseاو نسجي فكټورونو توليد او جوړولو
ته هڅوي چې دغه بدلونونه د  Plaqueد فبروز سركى ) (Capد پايدارتوب ځواك كموي
او د  Plaqueد  Ruptureاو  Thrombosisدپاره زمينه مساعدوي.
يو زيات شمېر څېړنې د ډيابټ په اخته ناروغانو كې د  Oxidativeفشارونو څرګندوى دي،
د غبرګون لرونكو اوكسېجنو منابع د غبرګون لرونکو Carbonylمركباتو د منځ ته راتلو
سبب ګرځي.
د هايپرګلايسيميا په موجوديت كې  Nonoxidativeعكس العملونه هم د Carbonyl
مركباتو د ډېرېدلو سبب كېږي ،چې هغه بيا په پروټينونو او لېپيډونو اغېزه كولاى شي.
دا چې په څه ډول د  Glycoxidationتوليدات په ډيابت اخته ناروغانو كې ټولېږي پوره
څرګند نه دى كه څه هم دا مركبات په هغو سالمو اشخاصو كې چې لوړ سن ولري هم
صورت نيسي.
اوسني حقايق دا څرګندوي چې د ليدو وړ ميكانېزمونه چې د  Carbonylګروپ د زهري
خواصو د لرې كولو لپاره موجود دي كولاى شي چې په ډيابټ كې د  Oxidantاو
 Carbonylفشارونو جوګه شي.
ډيابټ د ملساء عضلاتو دندې زيانمنې كوي او د  Mediators ،Vasoconstractorافراز د
 Endothelin-1په ګډون ډېروي ،چې هغه د رګونو د ملساء عضلاتو د ودې او التهاب
سبب كېږي .سربېره پر دې د نورو  Atheroginicميډياټورونو كچه د  Angiotensin IIاو
د رګونو تقبض كوونكي  Prostanoidپه ګډون ډېرېږي چې هغه د رګونو د ملساء
عضلاتو د ودې او التهاب سبب كېږي .سربېره پر دې د نورو  Atherogenicمېډياټورونو
كچه د  Angiotensin IIاو د رګونو تقبض كونكي  Prostanoidپه ګډون ډېرېږي چې د
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دويم ټايپ په ناروغانو كې د رګونو د توسع خاصيت زيانمن كوي .او شايد د  NOد
سګنالونو د انتقال د خرابۍ له امله وي .د يادونې وړ ده چې د ډيابټ ناروغانو رګونه د
 Endothelin – 1او  Angiotensinپه مقابل كې كم تقبض كوي ،همدارنګه د
 Sympaticعصبي سيسټم رول د ملساء عضلاتو په تقبض كې په دې ناروغانو كې روښانه
ندى .په تجروبوي ډول د  Norepinephrineبيا اخيستنه د  Sympaticعصبي سيسټم د
نيورونونو په وسيله كمښت مومي.
د دې امكان شته چې ډيابټ د  Subcellularكلسيمو په توزيع كې بدلون راولي چې هغه
په خپله د  Norepinephrineاو  Phenylephrineپه مقابل كې د تقبض د تشديد سبب
كېږي .كه څه هم د ډيابټ ډېر ناروغان د تشخيص په وخت كې په محيطي نيوروپاټي اخته
وي او په رګونو د اعصابو اغېزې كمېږي ،سربېره پر دې د ډيابټ Atherogenic
ميخانيكيتونه د رګونو په ملساء عضلاتو كې فعال کوي ،چې په هغو كې ،PKC
 NE.BK ،RAGEاو د  Oxidativeفشارونو توليد شامل دي .ډيابټ د ملساء عضلاتو د
ژونكو مهاجرت د  Atheroscleroticزيانمنې برخې ته ډېروي ،خو په ډيابټ اخته ناروغانو
كې د پرمختللي  Atherosclerosisزيانمنه برخه تر عادي وګړو ډېر كم ملساء عضلات
لري ،چې ښائي له دې امله د فبروز پاسنۍ برخې  Capد ارتجاعيت د كمښت سبب شي.
د اندوتېل د ژونكو ترڅنګ  Plateletsهم زيانمن كېږي .د  PKCد فعاليت ډېرېدل د
 Plateletsڅخه د مشق شوي  NOكمېدل او د  Oxidativeفشارونو ډېرېدل په هغو كې
ليدل كېږي .ډيابټ د پلاټيلېټونو د كلسيم  Hemostasisتخريبوي ،چې كېداى شي د
 Plateletد فعاليت د زيانمنېدو جوګه شي .ځكه كلسيم د بڼې بدلون ،افراز ،نښلېدو
) (Aggrigationاو د  Thromboxanپه جوړولو كې رول لري .سربېره پر دې د ډيابېټيك
وګړو پلاټېلېټونه تر عادي وګړو ډېر چسپناك د  Ibاو  IIb/IIIaګلايكوپروټينونه څرګندوي.
په دويم ټايپ اخته ناروغان د  Coagulationاو  Fibrinolysisسيسټم تر منځ انډول نه لري
چې د وينې د لخته كېدو او د هغې د تداوم سبب ګرځي .همدارنګه په دويم ټايپ اخته
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ناروغان په لوړه كچه د  Plasminogen Actvitor Inhebetor Type 1لري ،چې په
 Atheroscleroticبرخو كې د  Fibrinolysisوړتيا كموي ،سربېره پر دې د نسجي
فكټورونو د تظاهر د ډېرېدلو او د پلازما د  Coagulationد فكټورونو د لوړېدلو او د
داخلي Anticoagulantونو د كمښت سبب ګرځي .چې دغه بېلابېل ميخانيكيتونه په
ډيابټ اخته وګړي د  Thrombosisاو  Atherosclerosisد اختلاطاتو سره مخامخ كوي.

د زړه د ناروغيو خطري فكټورونه:
د لېپيډونو ناوړه اغېزې:
په ډيابټ اخته ناروغانو ته  Dyslipidemiaډېره مضره تمامېږي ،نو بايد دغه اختلاط په
سم ډول تداوي شي Hypertriglyceridemia ،او د  HDLد سوئې ټيټوالى تر ټولو نورو
ډولونو په زړه ناوړه اغېزې كوي .كه څه هم ډيابټ د  LDL Cholestrolسويه نه لوړوي،
مګر هغه  Small Dens LDLچې په ډيابټ اخته ناروغانو كې ليدل كېږي ،ډېر زيات
 Atherogenicدي ،په ا ٓسانۍ  Glycateكېږي او د  Oxidationوړتيا لري.
كه څه هم د  Dyslipidemiaپه هكله ډېرې څېړنې د دويم ټايپ په ناروغانو كې ترسره
شوي ،ډېرې پايلې دا څرګندوي ،چې د  LDL Cholestrolد كته كولو ګټې په ډيابېټيك
ناروغانو كې نورو وګړو ته ورته دي او د زړه په حملو كې كمښت راولي.
په ډېرو څېړنو كې د  HMG COA Reductaseد نهى كونكو څخه كار اخيستل شوى په
داسې حال كې چې د  Gimfibrozilګټه هم څرګنده ده.
په ډيابېټيك ناروغانو كې د  Hyperlipidemiaد اصلاح لپاره بايد لاندې ټكو ته پاملرنه
وشي:
 LDL cholestrole -۱بايد ټيټ شي
 HDL cholestrole -۲بايد لوړ شي

168

د شکرې ناروغی

Diabetes Millitus

 Triglyceride -۳بايد ټيټ شي
د درملنې ستراتېژي ،ليپوپروټينونو ته په پاملرنې سره صورت نيسي په لومړي ګام كې
ښائي په خواړو كې بدلون توصيه شي .همدا راز د ژوندانه په كړو وړو كې بدلون د عادي
وګړو په شان )د بېلګې په توګه د سګرټو قطع كول ،د وينې د لوړ فشار اصلاح ،د وزن
كمول او فزيكي فعاليت( ترسره شي.
خوراكي توكيو ته ډېره پاملرنه ضروري ده ،چې د  Monosutratedشحمياتو او
كاربوهايډرېټونو څخه ډېر كار واخيستل شي او د هغې په ځاى د مشبوع Saturated
شحمياتو او كولسټرولو كارونه محدوده شي.
له څېړنو څخه دا څرګنده شوې ،چې په خوراكي توكيو كې بدلون ،په هايپرليپيډيميا كې په
منځنۍ توګه )د  ۱۰فيصده څخه كم كمښت په  LDLكې( منځ ته راوړي.
د  LDL cholestroleد ټيټولو لپاره تر ټولو غوره درمل HMG COA reductase
 Inhebetorدي.
د  ADAد لارښونو په اساس هغو ډيابېټيك ناروغانو ته چې عمر ئې د  ۴۰كلونو څخه ډېر
وي بايد په لاندې ډول عيار شي:
LDL<2.6 m mol/L (100 mg/dl) -۱
 HDL>1.1 m mol/L (40 mg/dl) -۲د نارينه وو لپاره
 HDL >1.38 m mol/L (50 mg/dl) -۳د ښځينه ناروغانو لپاره
Triglyceride<1.7 m mol/L (150 mg/dl) -۴
د پورتنيو سويو د عيارولو اصلي دليل دا دى ،چې په ډيابټ اخته دغه وګړي هغو
غيرډيابېټيك ناروغانو ته چې يو ځل ئې  MIتېره كړې وي ورته انذار لري.
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كه چېرې ناروغ د زړه او رګونو په ناروغۍ اخته وي ،نو د هغې LDL>1.8 m mol/L
) (70 mg/dlساتل كېږي ،چې همدغه كچه هغو وګړو ته چې  CHDلري ،خو په ډيابټ
اخته نه دي هم توصيه كېږي.
كه چېرې  HDLټيټ يا  LDLڅه لوړ وي ،نو فبرېټونه به ډېر ګټور وي ،تر څو هغوى
نورمالې اندازې ته راولي.
د  HMG COA Reductaseد نهى كونكو ګډه درملنه د فايبرېټونو او يا د لېپيډونو د
ټيټوونكو له نورو مشتقاتو سره )لكه  Ezetimibeاو  (Niacineيو ځاى د لېپيډونو د
نورمالې سوئې د منځ ته راتلو او پايښت لپاره ضروري ده .بايد په ياد ولرو چې د Statin
او  Fibratمشتقاتو ګډ كارول د  Myositisسبب كېداى شي.
 Nicotinic acidد  HDLد سوئې د لوړېدو لپاره په ډيابټ اخته ناروغانو كې هم كارول
كېږي .مګر د هغې دوز لوړ )< (2gr/dدى ،چې د ګلايسيمي كنټرول ستونزمن او د
انسولينو ضد مقاومت سبب كېداى شي .د  Triglycerideد سوئې د لوړوالي په صورت
كې بايد د  Bile acid binding resinڅخه كار واخيستل شي.

د وينې لوړ فشار يا :Hypertension
لوړ فشار د زړه د رګونو او پښتورګو د اختلاطاتو د منځ ته راتلو او چټكتيا لامل ګرځي .د
ناروغانو فشار بايد د  130/80څخه ټيټ وساتل شي او هغوى ته د ژوند د بڼې د اصلاح
اړوند لكه د وزن كمولو ،فزيكي تمريناتو د خوراكي سوډيمو د كمښت او رواني ستونزو د
حل لارښونې وشي.
د ډيابټ د اصلاح او د هغو د اختلاطاتو د مخنيوي لپاره به له يوه څخه د ډېرو فكټورونو
اصلاح ته اړتيا وي .د  ACE Inhebetorاو  ARBsد ګټو له امله چې ډيابېټيك ناروغانو
ته ئې لري دې درملو ته ترجېح وركول كېږي .او سربېره پر دې هغه درمل چې د زړه او
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رګونو د ناروغيو د خطر مخنيوى كوي لكه ) Thiazid duretic ،Betablockerاو
 (Cacum Channel blockerبايد دې رژيمو ته علاوه شي.
 -۱د ډيابټ په لومړي ټايپ اخته ناروغان چې لوړ فشار او  Microalbuminuriaيا
 Mcaroalbuminriaلري  ACE Inhebetorډېر ګټور دي او د  Nephropathyد
پرمختګ څخه مخنيوى كوي.
 -۲په دويم ټايپ اخته ناروغانو ته چې  Microalbuminuriaاو لوړ فشار لري ACE
 Inhebetorاو  ARBsپيل د  Microalbuminriaد پرمختګ مخنيوى كوي.
 -۳په دويم ټايپ اخته ناروغان چې د وينې لوړ فشار Macroalbuminuria ،او د پښتورګو
عدم كفايه لري  ACE Inhebetorاو  ARBsد  GFRد ډېر ټيټېدلو څخه مخنيوى كوي.
سربېره پر دې بايد لاندې ټكو ته پوره پاملرنه وشي:
 ACE Inhebetor -۱د ګلوكوزو د سوئې په نورمال ساتلو كې مرسته كوي چې له دې
امله د زړه او رګونو په ناروغيو هم مثبتې اغېزې كوي.
 ،Calcium Channel Blockerمركزي  Adrenergic Antagonistاو د Vasodilator
مشتقات په  Lipidاو ګلوكوزو اغېزې نه كوي.
 Beta Blocker -۲او  Thiazideد انسولينو ضد مقاومت د زياتوالي سبب ګرځي .او د
وينې په شحمياتو ناوړه اغېزې كوي Beta Blocker .د دويم ټايپ د منځ ته راتلو خطر
ډېروي او په ډيابټ اخته ناروغانو كې د هايپوګلايسيمي د نښو د پوښښ سبب ګرځي.
خو د كلينيكي څېړنو پر بنسټ نه يوازې دا چې د  Beta Blockerدغه ناوړه اغېزې د څه
ستونزو سبب نه دي شوي ،بلكې د زړه او رګونو اړوند ناروغيو د مړينو د كمولو له امله
بايد د ډيابټ اخته ناروغانو ته توصيه شي.
 Smypatetic Inhebetor -۳او  α-Adrenergic Blockerد ډيابټ د ناروغانو په
وضعيتي ټيټ فشار چې د نيوروپاټي له امله منځ ته راځي ناوړه اغېزې كوي.
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 -۴د بېلابېلو درملو په وسيله په مساوي ډول دفشارکنترول د زړه او رګونو د محافظت او
ساتنې سبب كېږي.
 Nondihydropyridine -۵اړوند د كلسيم كانالونو بلاك كونكي ) Verapamilاو
 (Deltiazimتر  Amlodipine) Dihydropyridineاو  (Nifidipineڅخه د ډيابټ
ناروغانو ته غوره ګڼل كېږي.
 -۶هغه ناروغان چې  Hypertension ،Macroalbuminuriaاو ډيابټ لري د فشار
مناسبه كچه يې ) (<125/75ده تر څو د ناروغۍ له پرمختګ څخه مخنيوى وشي.
 -۷د سېرمو پتاشيم او د پښتورګو دندې بايد په منظم ډول كنټرول شي.
سربېره پر دې په ډيابټ ناروغانو كې  Atheroscleroticناروغيو د چټك پرمختګ او ډېرو
پېښو منځ ته راتګ ته بايد پاملرنه وشي.

درملنه:
د زړه د ناروغيو د درملنې لپاره د ډيابټ د ناروغۍ تاريخچه ډېره مهمه ده ،كه څه هم ډېرو
ناروغانو د زړه د حملو په وخت كې د هغوى ډيابټ تشخيص شوى نه وي ،لكه څنګه چې
د  Touberاو د هغو د ملګرو له خوا په  ۳۲۶۶هغو ناروغانو چې  Angiographyته
كانديد وو ترسره شويو څېړنو څرګنده كړه ،چې د دې ناروغانو  ۱۸فيصده په ډيابټ اخته،
مګر تشخيص شوي نه وو .همدارنګه د ډيابټ په ناروغانو كې د زړه د حملاتو لرليد
)انذار( ښه نه دي ،په دې اړوند په  ۱۶۶۴تنو د حادې احتشاء ) (AMIناروغانو كې
ترسره شوې څېړنې دا څرګندوي ،چې روغتون ته د داخلېدو پر مهال د شكرې ناروغۍ يا
ډيابټ تشخيص او يا هم د  198 mg/dlڅخه لوړه ګلايسيمي د لوړې شمېرې مړينې او
معيوبيتونو سره مل وه.
بايد څرګنده شي چې په تېرو كلونو كې د ډيابټ د درملنې لپاره  Hyperglycemiaاو د
هغې درملنې ته ډېره پاملرنه كېده ،خو لكه څنګه چې ليدل كېږي ،له ډيابټ سره مل
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ميتابوليكي ستونزې لكه د انسولينو ضد مقاومت ،د ليپيډونو غيرنورمال توب ،د وينې لوړ
فشار او  Thrombosisپه خپل وار د زړه او رګونو د ناروغيو په پرمختګ او انذارو ښكاره
اغېزې كوي ،چې د ناروغۍ د درملنې او اختلاطاتو د مخنيوي لپاره بايد هغو ته پوره
پاملرنه وشي.
په عمومي ډول د اكليلي رګونو ) (CADناروغيو درملنه د ډيابټ په وګړو كې څه خاص
توپير نلري Percutaneus Cronary Interverntion (PCI) ،Revascularization ،او
د اكليلي رګونو پيوند موثريت به تر نورو وګړو ډېر لږ وي ،په لومړيو كې ښایی د  PCIد
برياليتوب اندازه غير ډيابېټيك وګړو ته ورته وی ،خو وروسته بيا ډيابېټيك ناروغان د
بيابندېدلو ډېر چانس لري ،اوس مهال په نويو ميتودونو د  Stentكارول ) Drug-Eluting
 (Stentاو  GP IIb/IIaد پلټيلېټونو نهى كوونكى د دې ناروغانو لپاره ګټور ثابت شوى،
كه څه هم  (Cronary Artery Bypass Graft ) CABGد  PCIپه پرتله په هغو
ناروغانو كې چې د څو رګونو ستونزې او يا نوې  Q Waveاحتشاء لري غوره ګڼل كېږي،
خو په هغو وګړو كې چې د يوه يا دوو رګونو ستونزې لري )پرته له  LADCڅخه( په هغو
كې  PCIته ترجېح وركول كېږي.

د Plateletونو ضد درمل:
هغه څېړنې چې په ډيابټ اخته وګړو كې ترسره شوي د دې ښكارندوى دي ،چې د ډيابټ
دواړه ټايپونه د  Plateletsد چسپندګۍ خاصيت ډېروي ،چې د  Thromboxanډېر توليد،
د كلسيم او مګنيزيم د هېموستاز بدلون ،د  Adinosinماليكولونه او د اندوتېل نامنظمتوب
چې د  Nitric Oxideاو  Prostacyclineد لږ توليد سبب ګرځي په دې كې ذيدخل ګڼل
كېږي ،له دې امله د  Plateletsضد درمل دې وګړو ته ځانګړى اهميت لري.
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:Aspirin
هغه څېړنې چې د (ETDRS) Early Treatment of Diabetic Retinopathy Study
تر نامه لاندې د لومړي او دويم ټايپ په ناروغانو كې ترسره شوي دا ئې څرګنده كړې چې
په ورځ كې د  650 mgاسپېرينو خوړل د  MIپه پېښو كې د پام وړ كمښت منځ ته
راوستلى پرته د هغه چې د  Vitreausاو يا شبكيې په وينه توئېدنه كې څه بدلون رامنځ ته
شي حتى په هغو وګړو كې چې په  Retinopathyهم اخته وو.
سربېره پر دې يوه بله څېړنه چې د ) Hypertensive Optimal Treatment (HOTتر
نامه لاندې په  ۱۵۰۱ډيابټ اخته ناروغانو كې ترسره شوې  ۱۵فيصده كمښت د زړه او
رګونو په پېښو كې او  ۳۶فيصده كمښت د حادې احتشاء ) (AMIپه پېښو كې په هغو
وګړو كې چې د ورځې  75 mgاسپېرين ئې اخيستل ليدل شوى دى .له دې امله  ADAد
وړانديز پر بنسټ ښائي لاندې كتګورۍ وګړو ته د ورځې  ۳۲۵ملي ګرامه اسپېرين توصيه
شي:
 -۱د وروستۍ وقائې ) (Secondary Preventionلپاره ټولو هغو نارينه او ښځينه وګړو
ته چې د لويو رګونو د ناروغيو نښې نښانې لري.
 -۲د لومړي او دويم ټايپ ټولو هغو ناروغانو ته چې د اكليلي رګونو د خطر فكټورونه
لري.

:Glycoprotein IIb/IIIa Blocker
د دې درملو كارول د  Unstable Anginaاو  Non STEMIناروغانو ته ډېر ګټور دي.
همدارنګه هغو ناروغانو ته چې  PCIورته اجراء شوى د  35 %څخه تر  50 %پېښو كې د
اسكيمي د حادو حملاتو مخنيوى كوي.
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:Beta Blocker
په ډېرو څېړنو كې دا څرګنده شوې ،چې  Beta Blockerد  MIپه ناروغانو كې د مړينې د
كمښت سبب ګرځي .كه څه هم د هغه ځيني ناوړه اغېزې په ډيابټ كې ډېر اهميت لري ،د
بېلګې په توګه د هايپرګلايسيمي د علايمو مخنيوى ،د ګلوكوزو د نه تحمل پرمختګ ،د
انسولينو د افراز مخنيوى ،د پلازما د ليپيډونو په انډول د هغې ناوړه اغېزې خو سره له دې
هم په ډيابټ اخته د حادې احتشاء ناروغانو ته ډېر ګټور دي او د هغو د مړينو شمېر كموي.
يوه څېړنه چې په  ۴۵۰۰۰د  AMIپه اخته ناروغانو كې چې  ۲۰فيصده يې په ډيابټ
اخته وو ترسره شوې او بېلابېل  Beta Blockerئې په مختلفو دوزونو اخيستي وو ،يو كال
ټيټه  Mortalityڅرګندوي ،پرته د هغې چې د  Beta Blockerڅه ناوړه اغېزې وليدل
شي.
كېداى شي ،چې مختلف فكټورونه د ډيابټ ناروغانو ته ګټور تمام شي د بېلګې په توګه:
  Beta Blockerشايد د  SympathoVagalانډول چې د  Neuropathyله امله زيانمنشوى بيا اعاده كوي.
 د زړه د ميوكارډ عضلې په وسيله د شحمي اسيدونو په كارونه كې كمښت راولي ،چېله دې امله اوكسېجنو ته د هغې اړتيا كمېږي.
د دغو ذكرشويو ګټو سربېره بيا هم ځيني ډاكټران د هغو له كارولو څخه د لاندې دلائلو په
اساس ډډه كوي:
  Beta Blockerد هايپوګلايسيمي د خبر وركونكو نښو مخنيوى كوي.  Glycogenolysis ، Beta Blockerتر اغېزې لاندې راولي. د انسولينو په افراز اغېزه كوي. -د ګلوكوزو د تحمل ) (Glucose Toleranceد له منځه تللو سبب كېږي.
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همدارنګه له دې امله چې  Beta Blockerد  Triglycerideد سوئې د لوړېدلو ،د HDL
 cholestrolد سوئې د ښكته كېدو او د  LDL cholestrolد سوئې د لوړېدلو سبب
ګرځي ،چې په دې ډول د زړه د  Atherosclerosisد پرمختګ باعث ګرځي.
د يادونې وړ ده ،هغه ناروغانو چې  Cardioselective Beta Blockerيې اخيستل د
هايپوګلايسيمي پېښو يې د  Placeboګروپ څخه څه توپير نه درلود.

د  Angiotensin Converting Enzymeمخنيوى كونكي:
دغه درمل د احتشاء ) (Infarctساحه محدودوي ،د بطيناتو په  Remodelingاو د
ناروغانو په  Survivalمثبتې اغېزې كوي ،له دې امله بايد چې د ډيابټ په ناروغانو كې
خاصه پاملرنه ورته وشي.
هغه څېړنې چې د ’Grapo Italiano Per Lo Studio Della Sopravirenza Nell
 (GISSI-3) Infarto Miocardilo – 3تر نامه لاندې ترسره شوي ،دا ئې څرګنده كړې،
چې د  MIپه پيل كې د  Lisinoprilكارونه د  ۶اونيو او سپږو مياشتو په موده كې د
ډيابټ ناروغانو ته د هغو وګړو په پرتله چې په ډيابټ اخته نه دي د مړينو په شمېر كې د
كتنې وړ بدلون راوړي ،چې د سپږ اونيو موده كې  ۳۰فيصده د  ۵فيصده په پرتله او د
شپږو مياشتو په موده كې  ۲۰فيصده د  ۰فيصد په پرتله بدلون ليدل شوى.
د  Lisinoprilكارونه په  ۱۰۰۰تنوکی د  ۳۷نورو د ژوند د ژغورلو سبب كېږي.
په همدې ډول د ډيابټ اخته ناروغانو ته د  ACE Inhebetorتوصيه د ناببره مرګونو ،بيا
احتشاء ) (Reinfarctionاو د زړه د عدم كفائې  CHFڅخه  ۵۰فيصده مخنيوى كوي.
بېلابېل لاملونه ښائي د  ACEمخنيوى كونكو د ګټورتوب سبب شي ،د بېلګې په توګه:
كه چېرې د حادې احتشاء په لومړيو كې ناروغانو ته تجويز شي د بطيناتو په Remodilingمثبتې اغېزې كوي.
 -د  Sympatho Vagalانډول بيا اعاده كوي.
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 د ډيابټ اخته وګړو د رګونو د  Endothilپه ژونكو ښې اغېزې كوي. د انسولينو ضد مقاومت كموي.سربېره پر دې هغه څېړنې چې د (HOPE) Heart Outcome Prevention Evaluation
تر نامه لاندې ترسره شوي ،دا ئې څرګنده كړې ،چې  Ramiprilد زړه د احتشاء )،(MI
ګوزڼ ) (Strokeاو د زړه او رګونو له امله د مړينو په شمېره كې د كتنې وړ كمښت په
ډيابټ اخته هغو وګړو كې چې ورسره  CADيا  CHFلري رامنځ ته كوي.

د زړه د رګونو :Revascularization
په ډيابېټيك ناروغانو كې تر فارمكولوژيك  Revascularizationڅخه ميخانيكي ډېر ګټور
ثابت شوى ،په پيل كې  Angioplastyپه ډيابټ اخته ناروغانو ته د نورو وګړو په شان په
برياليتوب ترسره كېږي ،مګر وروسته بيا د ډيابټ ناروغان د رګونو د قطر د كمېدو او
بندېدو سره مخامخ كېږي .مخصوصا وروسته د  PTCAڅخه چې د دوى انذار ښه نه دي.
د ډيابټ ناروغان وروسته له  Stentingاو  Atherectomyڅخه په روغتونونو كې د بيا
بندېدلو او مړينې له خطر سره مخامخ دي ،كه څه هم په دې وګړو كې د  Stentingاجراء د
نورو وګړو په شان په برترۍ ترسره كېږي ،مګر په دې ناروغانو كې د  Stentد برخې قطر
كم وي او د بيا بندېدلو امكان ئې په څلورو مياشتو كې ډېر زيات وي ) 55 %د  20 %په
پرتله(.
كوم ميخانيكيت چې له مداخلې څخه وروسته په چټكۍ د بيا بندېدلو سبب ګرځي پوره
څرګند نه دى ،په پرله پسې توګه د رګونو د منځ التراسونوګرافي د  Intemaد طبقې ډېره
زياته  Hyperplasiaڅرګندوي او هستولوژيكي څېړنې د  Collagenڅخه ډك فبروزي
انساج د ډيابېټيك وګړو په  Atherectomyكې څرګندوي.
هغه كلينيكي څېړنې چې په  Paclitaxel and Sirolimus-Eluting Stentترسره شوي د
دې ښكارندوى دي ،چې د دې ډول  Stentڅخه وروسته د بيا بندښت په پېښو كې په
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بېسارې توګه كمښت منځ ته راځي .چې ورته ښېګڼې په ډيابټ اخته ناروغانو كې هم ليدل
كېږي.

د زړه د رګونو  Bypassپيوند ):(CABG
په ډيابټ اخته ناروغانو كې د نورو وګړو په پرتله د عمليات څخه وروسته د مړينو لوړ
شمېر ليدل كېږي .چې په ډيابټ اخته ډېر ناروغان دويم ځل عمليات ته اړتيا پيدا كوي .كه
څه هم په روښانه ډول په ډيابېټيك ناروغانو كې د نورو په نسبت د خطري فكټورونو شمېر
ډېر وي او دغه ناروغان د كيڼ بطين ستونزې او د زړه د رګونو نورې ستونزې لري ،خو په
اوږده موده كې د مړينو زياتوالى په ذكر شويو فكټورونو پورې تړلى نه دى.
په اصلي او  Bypassشويو رګونو كې د ناروغۍ د چټك پرمختګ له امله د هغو لورى د
نورو وګړو څخه توپير پيدا كوي.
هغه څېړنې چې د Bypass Angioplasty Revascularization Investigation
) (BARIتر نامه لاندې ترسره شوي ،پنځه كاله لوړه  Mortalityپه ډيابېټيك ناروغانو
كې څرګندوي او همدارنګه  CABGد  Angioplastyپه پرتله د مړينو په شمېر كې ډېر
كمښت منځ ته راوړي ،چې د هغو ګټورتيا په ډيابټ اخته ناروغانو كې د نورو وګړو په
پرتله ډېره ليدل كېږي.

د زړه عدم كفايه:
يو پتوفزيولوژيك حالت دى ،چې زړه نشي كولاى په كافي اندازه د وينې جريان چې د بدن
د غړيو او انساجو ميتابوليكي اړتياوې پوره كړي ،تآمين كړي.
بناء د مړينو او معيوبيتونو د پېښو له امله ځانګړې پاملرنې ته اړتيا لري.
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په ډېرو پېښو كې د هغې اصلي لامل د ميوكارډ احتشاء ) (MIاو لوړ فشار ګڼل كېږي ،له
دې امله چې د ډيابټ په ناروغانو كې د زړه د عدم كفايې پېښې ډېرې ليدل كېږي ،نو
ډيابټ هم د هغې په خطري فكټورونو كې شامل دى.
د يادونې وړ ده سربېره پر دې چې د دې ناروغۍ پېښې د ډيابټ په ناروغانو كې ډېرې دي،
د هغې انذار )لرليد( د نورو وګړو په پرتله په ډيابېټيك ناروغانو كې خراب دي.
هغه فكټورونه چې په ډيابټ اخته وګړو كې د  CHFد منځ راتلو سبب ګرځي په لاندې ډول
دي:
لكه څنګه چې په ډيابټ اخته ناروغانو كې څېړنې ترسره شوي ،د زړه احتشاء په دې
ناروغانو كې د عدم كفائې اصلي لامل جوړوي .حتى هغه ناروغان چې د Ustable
 Anginaاو  Non STEMIپه لوحه په روغتونونو كې بستر كېږي ،تر نورو وګړو ډېر په
 CHFاخته كېږي .دا چې ولې  MIپه ډيابټ اخته ناروغانو كې تر نورو وګړو ډېر د زړه د
عدم كفايې سبب ګرځي ،پوره څرګنده نه ده ،خو كېداى شي ځيني فكټورونه په هغو كې
رول ولري ،د بېلګې په توګه يو شمېر د ډيابټ ناروغان د زړه د احتشاء ) (MIپه حالت
كې غير وصفي ) (Atypicalتظاهرات لري ،نو له همدې امله دوى ناوخته روغتونونو ته
مراجعه كوي او يو شمېر نور چې  Silentاسكيمي لري د سينې درد نلري ،كېداى شي د
ډېر ځنډ وروسته روغتون ته مراجعه وكړي او یا هم هېڅ مراجعه ونه كړي .لكه څنګه چې
ليدل كېږي د ډيابټ په ناروغانو كې يوازې د  MIد برخې اندازه او سايز د  CHFپه منځ ته
راتلو كې رول نلري او ځيني نور فكټورونه هم په دې كې ګډون لري .هغه وكړي چې د زړه
احتشاء ) (MIتېروي د لنډې او اوږدې مودې لپاره د هغې برخې په غبرګون كې چې خپله
دنده يې له لاسه وركړې تطابق منځ ته راځي چې په ډيابت اخته ناروغانو كې دغه ميكانېزم
دومره بريالى نه ښكاري او له دې امله د ډيابټ اخته وګړو زړه به ښائي ډېر لږ د Stroke
 Volumeد معاوضې وړتيا ومومي.
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 Solomonاو د هغې ملګرو دا څرګنده كړې ،چې په ډيابټ اخته وګړو كې د زړه كيڼ بطين
دوه كاله وروسته د  MIد حملې څخه تر هغو وګړو چې ډيابټ نه لري لږ لوئ کېږي ،خو
برعكس دغه ناروغان له دوو څخه تر څلورو ځلو ډېر د  CHFاعراض او علايم لري.
چې دغه ستونزه كولاى شي د ځيني نورو حالاتو لكه په ډيابټ كې موجوده
 ، Cardiomyopathyد زړه د اليافو ميتابولېزم ،د اندوتېل غيرنورمال فعاليت او په ناسم
ډول د زړه د ميوكارډ د وينې د جريان كنټرول ،د كيڼ بطين فبروز او  Autonomicستونزو
له امله منځ ته راشي.

:Diabetic Cardiomyopathy
په ډيابټ اخته ناروغانو كې د  CHFد پېښو ډېر ليدل او د هغو خراب انذار د دې
ښكارندوى دي ،چې ډيابټ په ميوكارډ كې د بدلون د منځ ته راتلو سبب ګرځي .چې د دې
بدلونونو په نتيجه كې ميوكارډ اسكيمي ته ډېر مساعد او د بيا رغېدلو وړتيا ئې ډېره لږ
وي.
د څو وروستيو كلونو د حقايقو څېړنه دا څرګندوي ،چې د ډيابټ په ناروغانو كې Diabetic
 Cardiomyopathyچې هغه د  Ischaemic Cardiomyopathyڅخه توپير لري موجوده
وي .د هغې د منځ ته راتلو طبيعت او اسباب په خپله په ډيابټ پورې تړلي دي.

د  Diabetic Cardiomyopathyميكانېزم:
 -۱د پرمختللي  Glycationوروستني توليدات ) Advanced Glycation End
:(Products
د ډيابټ د ناروغانو په زړونو كې د  Cardiomyopathyبدلونونه د ډيابټ له ميتابوليكي
ستونزو سره تړاو لري.
لكه څنګه چې مخكې هم يادونه شوې  AGEsپه هغو انساجو كې چې د
 Hyperglycemiaسره مخامخ وي ليدل كېږي .د انساجو په چاپېريال كې د دې موادو
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ټولېدل د دې سبب كېږي ،چې ژونكې په ښه او نورمال ډول خپلې دندې ترسره نشي كړاى
او د ميوكارډ په  Elastisityاو د توسع په خاصيت كې كمښت رامنځ ته كېږي ،د لومړي
ټايپ ناروغانو په سېرمو كې د  AGEsكچه د هغوى د  Microvascularاو پښتورګو د
اختلاطاتو سره مستقيم تناسب لري.
په  ۵۲هغو ناروغانو كې چې نور اړوند پارامترونه لكه د پښتورګو فعاليت ،د وينې فشار،
وزن،او د ډيابت د اخته كېدو موده يې په پام كې نيول شوې د  Echocardiographyد
څېړنو په نتيجه كې د  Isovolemiaاسترخاء مودې اوږدېدل ثبت شوي ،چې هغه هم د
 AGEsد كچې سره تړاو لري.
په تجروبوي ډول په ډيابټ اخته سپيو كې ليدل شوي ،چې د كيڼ بطين د Compliance
كمېدل د كولاجن د اليافو د ځاى په ځآى كېدو سره تړاو لري ،پرته د هغې چې د بطين د
لوئېدو سبب شي.
دا ټول حقايق دا څرګندوي ،چې په ډيابټ اخته وګړي پرته له لوړ فشار او بطيني ضخامت
څخه په  CHFاخته كېږي.

 -۲د  Myocardد كلسيمو ځاى په ځاى كېدل:
په غيرنورمال ډول د كلسيمو ځاى په ځاى كېدل د ډيابټ اخته ناروغانو د كيڼ بطين دندې
له ستونزو سره مخامخ كولاى شي .هغه وګړي چې انسولين اخلي د Sarcoplasmic
 Reticulumاړوند د  Ca++پمپ فعاليت ئې كمېږي ،چې د هغو په پايلو كې د Ca++
لېږدېدل په ډياسټول كې له سايتوپلازم څخه تنقيص مومي .چې دغه بدلونونه كولاى شي د
ډياسټول په وخت كې د  Myocardد شخۍ سبب شي .لكه څنګه چې په
 Cardiomyopathyكې ليدل كېږي.
د ډيابټ اړوند بدلونونه په  ، Troponin Tد تقلص تنظيموونكي نازك Myofelament
كې هم شايد د ډياسټوليك او سېسټوليك ستونزو په منځ ته راتلو كې رول ولري.
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د ميوكارډ ميتابولېزم:
هايپرګلايسيمي او د انسولينو ضد مقاومت په مستقيم ډول د ميوكارډ په ژونكو اغېزه كوي
او د كيڼ بطين دندې ستونزمنې كوي.
په ډيابټيك وګړو كې د انرژۍ منابع او د هغې د كارونې بدلون كولاى شي په زړه اغېزه
وكړي ،لكه څنګه چې د ناروغۍ په دويم ټايپ كې ليدل كېږي.
په نورمال حالت كې زړه ا ٓزاد شحمي اسيدونه ) (Non Esterifiedد انرژۍ د منبع په
توګه كاروي او د اسكيمي او ډېر فعاليت په وخت كې په  Glycolysisاو د  Pyrovateپه
 Oxidationاثر كوي .د ډيابټ ناروغانو د ميوكارډ ژونكو ته د  Ischaemiaپه حالت كې
د ګلوكوزو ناسم ترانسپورټ له امله د  ATPتوليد او  Glycolysisډېر زيات زيانمنوي،
چې په دې حال كې ا ٓزاد شحمي اسيدونه او د هغې د ميتابولېزم څخه منځ ته راغلي توكي
د زړه په ژونكو په مستقيم ډول ناوړه اغېزه كوي او د  Diabetic Cardiomyopathyپه
منځ ته راتلو كې مرسته كوي.

اكليلي :Microcirculation
له دې امله چې په ډيابټ اخته ناروغانو كې  Coronary Microcirculationغيرنورمال
وي ،د  CHFد منځ ته راتلو لپاره زمينه برابروي .د اندوتېل د ژونكو په وسيله د لږ او يا
بې اغېزې  (Nitric Oxide) Noتوليد هم په دې وګړو كې نورمال اكليلي بهير له ستونزو
سره مخامخ كوي او د اكليلي رګونو د ناروغيو سبب ګرځي.
كه څه هم د اندوتېل دندې په سمه توګه نه ترسره كېږي ،خو د استراحت په وخت كې د
اكليلي شرائينو د وينې بهير په دې ناروغانو كې څه ډېر وي .اكليلي رګونه د
 Vasodilatorدرملو په مقابل كې توسع يا  Vasodilatationڅرګندوي.
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د اكليلي رګونو د وينې جريان د هغو  Vasodilatorدرملو چې په اندوتېل اغېزې نلري
)لكه  (Adenosin ،Dipyridamale ،Papaverineد تطبيق څخه وروسته څرګندېږي.
چې په ډيابټ اخته ناروغانو كې تر نورو وګړو څخه لږ توسع كوي.
د ډيابټ په ناروغانو كې د اسكيمي پر ضد  Angiogenicغبرګون ډېر كم دى ،هغه څېړنې
چې په  ۲۰۵وګړو چې په ډيابټ اخته وو او  ۲۰۵هغو وګړو چې په ډيابټ نه وو اخته
ترسره شوې ،د  Coronary Angiographyمعايناتو څخه وروسته دا څرګنده شوه ،چې د
 Collaterralرګونو منځ ته راتګ په ډيابټ اخته ناروغانو كې ډېر لږ دي .چې همدا
ميخانيكيت د  MIد حملې څخه وروسته د زړه د ناروغيو خراب انذار تشريح كوي.
د زړه د  Angiogenicغبرګون زيانمنتوب هم د  Cardiomyopathyد منځ ته راتلو يو
فكټور ګڼل كېږي.

د كوچنيو ساحو د اسكيمي نه واقع كېدل:
داسې ښكاري ،چې د لنډې مودې لپاره تېرېدونكې د كوچنۍ ساحې اسكيمي د زړه د
احتشاء د حملاتو په مخنيوي كې رول لوبوي ،چې په تجربوي حيواناتو كې هم د دې اغېزې
په اثبات رسېدلي دي.

په ډيابټ اخته ناروغانو كې د زړه د عدم كفائې مخنيوى:

د ګلايسيمي كنټرول:
د ګلايسيمي دقيق كنټرول د زړه د عدم كفائې د مخنيوي سبب ګرځي.
هغه څېړنې چې د  Iribarrinاو د هغو د ملګرو له خوا په  ۴۸۸۵۸ناروغانو كې چې د زړه
د عدم كفائې نښې ئې نه درلودې د  ۲۲كالو په لړ كې ترسره شوي د  Hb A1cد كنټرول
څخه دا څرګنده شوه چې د زړه د عدم كفائې څخه د بستر كېدلو او مړينو شمېره د Hb
 A1cسره مستقيم تړاو لري او دا تړاو په نارينه وګړو كې تر ښځينه ناروغانو ډېر ټينګ
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دي .په نارينه ناروغانو كې د  Hb A1cد  1%په اندازه لوړوالى  12%د زړه د عدم كفائې
د پېښو د ډېرېدلو سبب ګرځي.
ورته نتيجه د  UKPDSله څېړنې څخه هم لاس ته راغلي ،دغه څېړنه چې په  ۴۵۸۵د
دويم ټايپ ناروغانو كې ترسره شوې دا څرګندوي ،چې د  ۱ Hb A1cفيصد لوړوالى د
زړه د عدم كفائې په پېښو كې  ۱۶فيصده ډېروالى منځ ته راوړي.
لكه څنګه چې د دې څېړنو څخه څرګنده شوې ،د زړه عدم كفايه د ګلايسيمي د كنټرول
سره تړاو لري ،نو ضروري ده تر څو د امكان تر حده  Hb A1cنورماله وساتل شي.

د وينې لوړ فشار:
په ډېرو پېښو كې ډيابټ او د وينې لوړ فشار يوځاى ليدل كېږي .د Diabetic
 Cardiomyopathyد ناروغانو د زړه مورفولوژيكي كتنې دا څرګندوي ،چې لوړ فشار او
ډيابټ د هغو اړوند بدلونونو ته چټكتيا وركوي .د  UKPDSد څېړنو څخه دا څرګنده
شوې ،چې كه چېرې فشار  10 mmHgلوړ وي ،نو د زړه د عدم كفائې پېښې  ۱۲فيصده
ډېرېږي .سربېره پر دې دا هم څرګنده شوې ،چې كه د فشار كنټرول په  Captoprilاو يا
 Atenololباندې په مساوي ډول صورت ونيسي د زړه د عدم كفائې په پېښو كې به څه
توپير موجود نه وي.
يوه بله څېړنه چې د Antihypertensive and Lipidlowering Treatment to Prevent
 (ALLHAT) Heart Attack Trailتر نامه لاندې په  ۳۳۳۵۷د لوړ فشار لرونكو په
ډيابټ اخته وګړو كې ترسره شوه او په هغې كې ACE ،(Amlodipine) C.C.B
 (Lisinopril) Inhebetorاو  (Chlorothiazide) Thiazide Dureticكارول شوي،
څرګنده شوې ،چې اساسي د فشار ضد درمل د زړه د عدم كفائې څخه ډېر مخنيوى كوي د
 ۹،۴كلونو په ترڅ كې وليدل شوه ،چې د زړه د عدم كفايې پېښې په هغو وګړو كې چې د
 Thiazide Dureticګروپ درمل ئې اخيستل د نورو ګروپونو په پرتله ډېرې لږ دي.
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همدا شان په كم شمېر ناروغانو كې ترسره شوې ،بله څېړنه چې Australian Blood
 Pressure Studyنومېږي د درملنې په بڼه تړلي ،څه توپير نه څرګندوي.

درملنه او مخنيوى:
د زړه عدم كفايه او د كيڼ بطين ستونزې د ډيابټ اخته ناروغانو او نورو وګړو لپاره ورته
موخې لري ،چې په لاندې ډول دي:
 د سږو د  Congestionمخنيوى د ناروغۍ د پرمختګ مخنيوى -د  Survivalښه والى

:Beta Adrenergic Blocking Agent
د ډيابټ هغو ناروغانو ته چې  MIيې تېره كړې وي Beta Blocker ،د مړينې او
 Reinfarctionد مخنيوي لپاره ډېر ګټور دي ،چې دغه ګټې د زړه د عدم كفائې په
ناروغانو كې هم ثابتې شوي دي.
په  Mortalityد  Beta Blockerښې اغېزې په غير انتخابي Non Selective
) (Bucindololeانتخابي  (Metoprolol) Cardioselectiveاو د  Betaاو Alpha-
 Adrenergicا ٓخذو بلاك كونكي ) (Carvedilolكې ليدل شوي ،هغه Beta Blocker
چې داخلي  Sympatomemiticفعاليت لري ،د بېلګې په توګه  Pindololد زړه د عدم
كفائې په ناروغانو كې مخصوصا هغه وګړي چې ډيابټ هم لري د كارونې وړ نه دي.
 Carvedilolد ډيابټ په ناروغانو كې د هغو د ځينو ښو اغېزو له امله د انسولينو په
حساسيت او د پلازما په ليپيډونو د ښو اغېزو او د محيطي رګونو توسع له امله ډېر مناسب
دي.
په هغو څېړنو كې چې د )Carvedilol or Metoprolol European Trial (COMET
تر نامه لاندې د ) ،(NYHAد  IIاو  IVټولګې د زړه د عدم كفائې په ناروغانو كې د
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پنځو كالو لپاره ترسره شوي ،څرګنده شوې ،چې  Carvedilolګروپ د  Metoprololپه
پرتله  17%كمې مړينې لري .په بله ورته څېړنه كې د هغو ګټور توب  ۲۴فيصده ښودل
شوى دى.

:ACE Inhebetors
د نورو وګړو په شان په ډيابټ اخته ناروغانو كې د كيڼ بطين اړوندو ستونزوMobidity ،
او  Mortalityكې كمښت راولي.
هغه څېړنې چې د  GISSI-3په نامه ترسره شوي د  MIد ناروغانو په مړينه كې كمښت
ليدل شوى ،مګر د زړه د عدم كفائې او د كيڼ بطين د ستونزو په منځ ته راتګ يې څه
اغېزه نه ده ثبت شوې.
يوه بله څېړنه چې د  TRACEتر نامه لاندې په هغو وګړو كې چې  MIئې د اړوندو
انزايمونو په وسيله تثبيت شوى او دوى د زړه په عدم كفايه هم اخته وو )شپږ ورځې
وروسته د  MIله حملې څخه د كيڼ بطين  Ejection Fractionد  35 %څخه كم وو( د
 Trandoloprilاو  Placeboدرملنې وروسته دا څرګنده شوه ،چې دغه درمل  62 %د زړه
د عدم كفائې په پېښو كې كمښت منځ ته راوړي د يادونې وړ ده ،دغه ګټور توب په هغو
ناروغانو كې چې په ډيابټ اخته نه دي ،نه ليدل كېږي.

:Angiotensin II Receptor Blocker
دوی مهمې څېړنې چې په دې اړوند ترسره شوي ،دا څرګندوي ،چې دغه درمل هم په
تقريبي ډول د زړه د عدم كفائې په مخنيوي كې  ACE Inhebetorته ورته اغېزې لري ،كه
څه هم دا اغېزې په ډيابټ اخته ناروغانو كې لږ دي.
هغه څېړنې چې د  ( ARBs) Losartanپه هكله ترسره شوي دا ئې څرګنده كړې ،چې د
 Losartanپه اخيستلو سره د زړه د عدم كفائې په پېښو كې  32 %كمښت منځ ته راغلى
دی.
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 ARBsپه ښه ډول تحمل كېږي د  ACE Inhebetorپه څېر د ټوخي او Angiodema
سبب نه ګرځي ،خو تر اوسه هم نورو څېړنو ته اړتيا ده تر څو د دې درملو په باب پوره
معلومات ترلاسه شي .ښه به وي ،يوازې هغو ناروغانو ته چې د  ACE Inhebetorتحمل
نلري  ARBsوكارول شي.

:Aldosterone Antagonist
په تېرو وختونو كې داسې فكر كېده چې  Aldosteroneپه خپله د زړه د عدم كفائې په منځ
ته راوړلو كې د سوډيمو د احتباس او پتاشيمو د اطراح د ميكانيزم له امله ونډه لري ،كه
څه هم  Aldosteroneد التهابي منځګړيو ) (Inflametory Mediatorsتوليد هڅوي د
زړه د عضلې يعني  Myocardد فبروز ،د اندوتېل د دندو د ستونزمن كېدو او د رګونو د
تنګېدلو سبب ګرځي .مګر د هغې ګټورتوب د  EPHESUSپه نامه ترسره شوې څېړنه كې
واضح شوى ،په دې څېړنه كې د منرالوكورتيكوئيډونو انتخابي  Antagonistيعني
 Eplerenoneپه  MIاخته وګړو كې ورځنۍ درملنې ته اضافه شوى وو )د دې وګړو ۸۷
فيصده  ۷۵ ،ACE Inhebetorفيصده  ۶۰ ،Beta Blockerفيصده وګړو  Dureticاو
 ۸۵فيصده ناروغانو  Aspirineاخيستل( په پاى كې څرګنده شوه ،چې د دې درملو په
اضافه كېدو سره د بيا بستر كېدو او مړينو په شمېر كې  13 %كمښت منځ ته راغلى وو.

د زړه او رګونو  Autonomicنيورپاټي
د زړه او رګونو  Autonomicنيورپاټي په دواړو يعني لومړي او دويم ټايپ كې د  CHDاو
 CHFپه ناروغانو ناوړه اغېزې كوي .ډېر ناروغان چې په دې اختلاط اخته دي ،وضعيتي
ټيټ فشار ) (Postural Hypotensionاو د استراحت پر مهال  Tachycardiaلري،
فزيكي تمرينات نشي تحمل كولاى او د زړه اسكيمي حملات پرته له درد څخه وي .د زړه
او رګونو  Autonomicنيورپاټي منځ ته راتګ د ناروغۍ په دوام او د ګلايسيمي په كنټرول
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پورې تړلى ده .د ډيابټ اړوند نورو اختلاطاتو لكه  ،Retinopathyنفروپاټي او
 Vasculupathyسره يوځاى منځ ته راځي.

تشخيص:
بېلابېلې ا ٓزموينې د  Sympaticاو  Parasympaticاعصابو د دندو د ارزيابي او څېړنې
لپاره موجودې دي ،سربېره د فزيكي كتنو  ECGكولاى شي ،چې د زړه د حركاتو د نظم
په باب په عادي حالت كې د ژورې سااېستنې په بهير او د  Valsalvaد عمليې د اجراء
كولو په لړ كې معلومات راكړي ،هغه ټسټونه چې مخكې د اعراضو د منځ ته راتلو څخه د
زړه اټونوميك نيوروپاټي په باب معلومات وركوي يو هم په  ۲۴ساعتونو كې په پرله پسې
توګه د زړه د حركاتو ثبت کول دي ،چې د هغو په وسيله د اوټونوميك اعصابو د اغېزو په
اړوند معلومات ترلاسه كېږي.
همدارنګه د زړه د  Radionuclideخيالونو په مرسته چې د  Norepinephrineانالوګ
) Metaiodobenzylguanidine (MIBGپه وسيله لاس ته راځي ،كولاى شو چې په
مستقيم ډول د  Sympaticاعصابو د كړو وړو په باب معلومات تر لاسه كړو په ډيابېټيك
وګړو كې  MIBGد ميوكارډ په وسيله كم جذبېږي او د زړه له زروې )څوكې( څخه تر
قاعدې پورې ډېر تفاوت څرګندوي ،چې دغه تفاوت په نورو وګړو كې ډېر كم دى.
سربېره پر دې  Positron-Emission Tomography Scaningد Sympatic
 Neurotransmeterانالوګ  C-Labled Hydroxyephedrineپه مرسته كولاى شي،
چې د ميوكارډ  Sympaticعصبي ستونزې څرګندې كړي.
ذکر شوی ا ٓزموینی په یوازی توګه یا په ګډه دتشخیض له پاره کاریدلی شی.
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انذاز:
ډېرې څېړنې دا څرګندوي ،چې دغه اختلاط د ډيابټ په ناروغانو كې د  Morbidityاو
 Motalityد ډېرېدلو سبب كېږي ،كه څه هم د هغې ميكانېزم په ښكاره ډول څرګند نه دى،
مګر كېداى شي د هغو اختلاطاتو لكه  Nephropathyله امله چې له دې ناروغۍ سره
يوځاى منځ ته راځي او د لوړ فشار او  Dyslipidemiaله امله د زړه د حملاتو سبب شي.
سربېره پر دې دغه ناروغان د زړه اسكيمي حملو ،دردونه نه احساسوي ،چې له كبله يې
ناروغي پټه پاتې كېږي او د ډېر پرمختګ په صورت كې تشخيص كېږي.
همدارنګه د استراحت په وخت كې  Tachycardiaد ميوكارډ عضلې د اوكسېجنو ضرورت
لوړوي او له  Ischaemiaسره مخامخ كوي ،چې په پورتني ذكر شوي ميكانېزم هغوى د
اسكيمي د تحريك سبب ګرځي.
د زړه او رګونو د ناروغيو له امله مړينې هم د زړه د ډيابېټيك نيوروپاټي په پرمختګ
ډېرېږي سربېره پر دې د زړه اوټونوميك نيوروپاټي په  QTانټروال د اغېزو او د هغه د
اوږدېدو له امله د ناببره مرګونو او معيوبيتونو سبب كېږي.
د يو شمېر څېړنو په ترڅ كې دا روښانه شوې ،چې د  QTڅرګند تفاوت په  ۱۲ليډونو كې
او د بطيناتو د ټولی برخې تفاوت د وژونكو اريتمي ګانو ،مړينو او معيوبيتونو سبب
ګرځي.

د پوستكي او مخاطي غشاء اړوند اختلاطات:
د پوستكي ځنډني تقيحي انتانات په ډيابټ كې ډېر ليدل كېږي ،په تېره بيا په هغو ناروغانو
كې چې ګلايسيمي ئې په ښه توګه نه وي كنټرول شوې.
د ترايګليسېرايډ لوړوالى ،د ګلوكوزو له لوړوالي سره د  Eruptive Xanthomaد منځ ته
راتلو جوګه كېږي.
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په ځيني ځنډنيو پېښو كې يو زخم چې د  Necrobiosis Lipoidica Diabeticumپه نامه
يادېږي د پښې په منځنۍ برخو او د څنګولو په څټ كې منځ ته راځي ،دغه زخمونه
بيضوي يا منظم شكلونه لري ،سرحد يې ښكاره او روښانه نه دى او په ښځو كې تر نارينه
ناروغانو څخه ډېر ليدل كېږي.

Necrobiosis Lipoidica Diabeticum
 Shin Spotبې درده ضموري بدلونونه په ډيابټ اخته لويانو كې ډېر ليدل كېږي ،په ډېرو
پېښو كې په  Pretibialساحو كې وجود لري ،قهوه ئي رنګ او مدور شكلونه لري.
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كانډيډيائي انتانات په ځينو برخو لكه :له سينو څخه لاندې ،تخرګونو او د ګوتو په منځ
كې د سوروالي او پړسوب سبب ګرځي.
ډيابټ په ښځينه ناروغانو كې د ځنډني  Volvuvaginitisاو  Pruritisد منځ ته راتلو سبب
كېږي ،چې لامل يې د  Glucoseuriaشتون دى ،كه څه هم د فنګس ضد درملو لكه
 Miconazoleاو  Clotrimazoleكارول ګټور دي ،مګر د  Glycemiaد نه كنټرول په
صورت كې بيا منځ ته راځي.

Gestational Diabetus Millitus
تعريف GDM :د بلاربښت په موده كې په بېلابېلو درجو د ګلوكوزو نه تحمل دى .كه څه
هم د لغت له مخې ټولو هغو پېښو ته چې په حمل كې موجود وي اطلاق كېداى شي ،مګر
په دې ځاى د هغو څخه هدف يوازې هغه خاصې پېښې دي ،چې د انسولينو ضد مقاومت
ورسره مل وي ،د بلاربښت په ا ٓخرو اونيو كې ليدل كېږي او وروسته د بلاربښت څخه په
ډېرو پېښو كې دوباره له منځه ځي.
له دې امله چې د  GDMپه اخته ناروغانو كې د بلاربښت په لومړيو اونيو كې
هايپرګلايسيمي نه ليدل كېږي ،نو د ولادي سؤ اشكالو )د بڼې د بدلون( او
 Malformationد منځ ته راتلو جوګه نه ګرځي ،مګر له بده مرغه د  Morbidityاو
 Mortalityبنسټيز لامل ګڼل كېږي ،هغه احصائې چې په  ۱۹۹۸كال كې د امريكا په
متحدو ايالاتو كې نيول شوي  90 %مړينې په  GDMاو  10 %نورې د دې ناروغۍ په
نورو ټايپونو پورې مربوطې وې.
پرته له شك څخه يو شمېر ناروغانې چې په  MODYيا دويم ټايپ اخته وې او د بلاربښت
تر وخته پټې پاتې وې ،كېداى شي په دې وخت كې تشخيص شي ،لكه څنګه چې
 Sheffeildاو د هغې ملګرو له  ۱۹۹۱كال څخه تر  ۱۹۹۵پورې په  ۲۰۰۰ناروغانو د
څېړنو څخه څرګنده كړه چې د هغو ناروغانو انذار او عواقب چې مخكې له  ۲۴اونۍ څخه
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د دوى هايپرګلايسيمي تشخيص شي ،نو انذار او لرليد ئې د ) FR.B classد ډيابټ د
نورو ټايپونو بې اختلاطه ناروغانو ته( ورته دي.
له دې امله د حمل په پيل كې  Fasting Hyperglycemiaپه  Overt DMاړه لري او
دغه كتګوري  GDMنه شمېرل كېږي.
د اختلاطاتو د مخنيوي او مړينو او معيوبيتونو د پېښو د كمښت لپاره د  GDMپه وخت
تشخيص خورا اهميت لري ،لكه څنګه چې  Metzgerاو  Caustanپه  ۱۹۹۸كال كې د
خپلو پلټنو په لړ كې دې پايلې ته ورسېدل ،چې په ښه توګه د  GDMد ناروغانو درملنه د
زېږون د مودې د اختلاطاتو د كمښت او د روغو ميندو په شان د زېږون لامل ګرځي.
د  GDMډېر مهم اختلاط د كوچني له حد څخه ډېر لويوالى دى ،چې د مور او ماشوم د
 Traumaاو ژوبلو سبب ګرځي .سربېره پر دې هغه ښځې چې  GDMولري په راتلونكي
كې په  Overt DMاخته كېږي.په تېره بيا دوی د دويم ټايپ د اخته كېدو ډېر چانس لري.
يوه بله څېړنه دا څرګندوي چې هغه ښځې چې وروسته له بلاربښت څخه چاغې پاتې
كېږي ،د دوۍ  ۶۵فيصده له حمل څخه وروسته په راتلونكو  ۱۵كلونو كې د ډيابټ په
دويم ټايپ اخته كېږي او هغه ښځې چې نورمال وزن لري ډېرې لږ د دويم ټايپ د اخته كېدو
چانس لري.
همدارنګه د  GDMاخته ميندو ماشومان هم په راتلونكي كې په چاغښت يا  Obesityاو
ډيابټ اخته كېداى شي.

په  GDMد اخته كېدو خطري فكټورونه:
په  GDMد اخته كېدو خطري فكټورونه په لاندې ډول دي:
 -۱هغه اميدوارې ميندې چې په پخوانيو بلاربښتونو كې ئې  GDMتشخيص شوى وي.
 -۲په تېرو بلاربښتونو كې د  Macrosomicماشوم زېږول.
 -۳ځيني نژادونه لكه :بومي نژاد ،هسپانيائي ،ا ٓسيائي او افريقائي نژادونه
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 -۴له  ۳۵كلونو څخه ډېر عمر لرل.
 -۵چاغښت )كه چېرې  BMIد  30 kg/m2څخه ډېر وي(.
 Polycystic Ovary Syndrome -۶كه  Hirsutismموجود وي يا نه وي موجود.
 -۷د  Accontosis Nigriconsشتون.
 -۸د كورتيكوسټېروئيډونو څخه كار اخيستل.

Accontosis Nigricons

د  GDMاړوند كتنې او تشخيص:
په  ۱۹۹۷كال كې د  GDMاړوند كاري كنفرانس د لاندې وېش پر بنسټ د  OGTTد
اجراء لارښونه كوي:

 – Iهغه ښځې چې د لږ خطر سره مخامخ دي ):(Low Resk
 -۱ټولې هغه ښځې چې په هغو نژادونو كې چې  GDMنه پكې واقع كېږي اړه لري.
 -۲هغه ښځې چې ډېر نږدې خپلوان ) (First Degreeئې په ډيابټ اخته نه وي.
 -۳هغه ښځې چې له  ۲۵كلونو څخه لږ عمر لري.
 -۴هغه ښځې چې مخكې له حمل څخه نورمال وزن لري.
 -۵د ګلوكوزو د نه تحمل د تاريخچې نه درلودل.
 -۶د نورو ولادي اختلاطاتو د تاريخچې نه درلودل.
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هغه ښځې چې په پورتنيو ذكر شويو ډلو پورې اړه لري د وينې د ګلوكوزو ا ٓزموينې ته اړتيا
نه لري.

 -IIهغه ښځی چې په منځني ډول له خطر سره مخامخ دي:
په دې ګروپ كې ټولې هغه ښځې چې په هسپانيائي ،افريقايي او بومي نژادونو پورې اړه
لري شاملې دي ،دوى بايد په روټين ډول د بلاربښت د  ۲۴څخه تر  ۲۸اونيو په موده كې
د  GDMاړوند ا ٓزموينې ترسره كړي.

 – IIIهغه ښځې چې له ډېر خطر سره مخامخ دي:
 -۱دچاغي يا  Obesityپه صورت کی
 -۲د كورنۍ په غړيو كې د ډيابټ په دويم ټايپ د اخته كېدو تاريخچه
 -۳د  GDMتاريخچه
 -۴د  Glucoseureaشتون
د دې وګړو ا ٓزموينې بايد ډېرې ژر تر سره شي او د بلاربښت د  ۲۴څخه تر ۲۸اونيو په ترڅ
كې تكرار شي.
د يادونې وړ ده كه چېرې د هايپرګلايسيمي نښې نښانې په هر وخت كې وليدل شي ،بايد
اړوندې ا ٓزموينې ورته اجراء شي.
د  GDMتشخيص او كتنې په لاندې ډول په دوو مرحلو كې ترسره كېږي:

 -۱د  GDMبېلونكې آزموينې ):(Screening Test
په دې صورت كې  ۵۰ګرامه خوراكي ګلوكوز د  ۲۴او  ۲۸اونيو په لړ كې پرته د وخت او
وروستيو خواړو د پاملرنې څخه هغه ښځو ته چې په لومړۍ كته ګورۍ كې شاملې نه دي
وركول كېږي او د وريدي پلازما ګلوكوز يې يو ساعت وروسته كتل كېږي كه چېرې د هغو
كچه د  130 mg/dlڅخه لوړه وي ،نو بايد  GTTورته اجراء شي.
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 -۲د  GDMتشخيص:
د  100 grپه اندازه خوراكي ګلوكوز سهار په لوږه )وروسته د ټولې شپې د لوږې څخه چې
د  ۸څخه تر ۱۶ساعتونو پورې وي( ناروغ ته وركول كېږي .دغه ناروغ بايد په تېرو دوو
ورځو كې نورمال خواړه چې له  150 grڅخه لږ كاربوهايډرېټ لري ،خوړلي وي ،په دې
وخت كې د هغو د وريدي پلازما ګلوكوز مخكې د ګلوكوزو له خوړلو بيا وروسته د هغې
په اول او دويم ساعت كې كتل كېږي .ضروري ده ،چې ناروغ په دې وخت كې ناست وي
او د سګرټو له څكولو څخه ډډه وكړي.
كه چېرته په دوو يا دريو كتنو كې د هغو د پلازما ګلوكوز د لاندې ذكر شويو ارقامو څخه
لوړ وي ،نو  GDMتشخيص كېږي:
Fasting 59 mg/dl (5.3 m mol/L) -۱
 -۲لومړى ساعت )180 mg/dl (10 m mol/L
 -۳دويم ساعت )155 mg/dl (8.6 m mol/L
 -۴دريم ساعت )140 mg/dl (7.8 m mol/dl

د  GDMاغېزې په مور او ماشوم باندې:
د ماشوم  Organogenisisتر شپږمې اونۍ پورې صورت نيسي ،نو له دې امله ولادي
انومالي ئې د ډيابټ د لومړي اد دويم ټايپ اخته ميندو په څېر ډېرې نه وي او هغه ميندې
چې يوازې  Post Prandialهايپرګلايسيمي لري د ماشومانو د له منځه تللو خطر يې ډېر
لږ وي ،له دې امله دوى د  Class A1 GDMپه نامه يادېږي .خو په هغو ميندو كې چې
 Fasting Hyperglycemiaلري د هغو د ماشومانو د ) Stilbirthمړه نوزاد( پېښې د
ډيابټ اخته لومړي او دويم ټايپ ميندو ته ورته دي ،نو له دې امله د  Class A2 GDMپه
نامه يادېږي.
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 ADAپه كال  ۱۹۹۹كې د څېړنو څخه وروسته دې نتيجې ته ورسېدل چې د حمل په
څلورو يا شپږو اونيو كې د  Fasting Glycemiaلوړوالى د  >105 mg/dlڅخه د
ماشومانو د مړينې دشمیرد ډېرېدلو سبب كېږي.
د  GDMاخته ميندو ماشومان د زېږېدلو په وخت كې د  Hypoglycemiaاو Trauma
سره مخامخ دي ،په داسې حال كې چې د دوى ميندې د  ،Pre-Eclampsiaد وينې لوړ
فشار او  Lacerationsسره مخامخ وي.

درملنه:
په لومړي سر كې په  GDMاخته ميندو ته يوازې غذائي رژيم توصيه كېږي كه د هغو سره
ګلايسيمي كنټرول شي او  (5.8 m mol/L) FBS<105 mg/dlاو  Post Prandialدوه
ساعته وروسته د خوړلو څخه د  (120 mg/dl) 6.7 m mol/Lڅخه ټيټ نشي ،دوى ته
بايد انسولين پيل شي.

غذائي رژيم:
د  GDMناروغانو ته خاص اهميت لري چې د هغوى بنسټيزې موخې په لاندې ډول دي:
 -۱د مور او ماشوم لپاره په كافي اندازه غذايي مواد په پام كې نيول.
 -۲د ګلوكوزو د سوئې كنټرول.
 -۳د  Ketosisاو خوارځواكۍ مخنيوى.
د كاربوهايډرېټونو په خوړلو كې كمښت د انسولينو د تطبيق ضرورت كموي او د
 Macrosomiaد كمښت سبب كېږي.
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فزيكي تمرينات:
ا ٓزاد فزيكي تمرينات د ګلايسيمي د كنټرول سبب ګرځي .ښه تمرينونه د اميدوارو ميندو
لپاره هغه دي ،چې د بدن لوړ غړي په حركاتو كې ډېره برخه واخلي او په تنه او پښو لږ
فشار راشي.
د تمريناتو ګټې څلور اونۍ وروسته د هغو د پيل څخه څرګندېږي.

انسولين:
كه چېرې د غذائي رژيم او فزيكي تمريناتو سربېره ګلايسيمي له  105 mg/dlڅخه لوړه
پاتې شي ،نو ناروغ د انسولينو تطبيق ته اړتيا لري ،ښه به وي ،چې د انسولينو د دوز د
تعين او د ناروغ د پوهې او بلدتيا لپاره ،ناروغ بستر كړل شي.
په پيل كې  ۲۰يا  ۳۰يونټه انسولين سهار مخكې له ډوډۍ څخه تطبيق كېږي ،د هغې ټول
دوز داسې وېشل كېږي ،چې له درېو څخه دوه برخې  Intermediat Actingاو له درېو
څخه يوه برخه ئې  Short Actingيا ژر اغېزه كونكي انسولين تشكيل كړي.
په كال  ۱۹۹۵كې  Devecinaاو د هغه ملګري د خپلو څېړنو په پاى كې دې نتيجې ته
ورسېدل چې په هغو ښځو كې چې د  Fasting Hyperglycemiaدرملنه يې په انسولينو
صورت نيسي ) (Class A2 GDMد هغوى ) Post Prondialد خوړلوڅخه يو ساعت
وروسته( ګلايسيمي كنټرول د  Pre Prondialپه نسبت ډېره ګټوره ده ،لكه څنګه چې دوى
وليدل په دې صورت كې د نوي زېږېدلي ماشوم د هايپوګلايسيميا پېښې  ۳فيصدو ته د
 ۲۱فيصدو په پرتله د  Macrosomiaپېښې  ۱۲فيصدو ته د  ۴۲فيصدو په پرتله او د
ميندو اړتيا د ماشوم د  Macrosomiaله كبله  Cesarianته  ۲۴فيصدو ته د  ۳۹فيصدو
په پرتله كمښت مومي.
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اميدوارو ميندو ته د خوراكي درملو وركړه:
اميدوارو ميندو ته بايد خوراكي درمل ورنه كړل شي ،كه څه هم هغه څېړنې چې په كال
 ۱۹۹۹كې په  ۲۷۵ناروغانو ترسره شوې ،وليدل شول چې د انسولينو په ځاى د
 Glyboridوركړه د څه اختلاط د منځ ته راتلو سبب نشوه.

د زېږېدنې اهتمامات:
هغه ناروغانې چې انسولينو ته اړتيا نه لري د وخت څخه مخكې زېږون او جراحي ته لږ
اړتيا پيدا كوي .د  Conwayاو  Longerد څېړنو څخه په كال  ۱۹۹۶كې دا څرګنده شوه،
چې انتخابي يا ټاكلى زېږون ) (Elective Deliveryد  Sholder Dystonicaپېښې له
 2.2 %څخه  0.7 %ته كموي.

له زېږون څخه وروسته اهتمامات:
هغه ميندې چې په  GDMاخته دي د ماشوم د زېږېدلو څخه وروسته په شپږمه او دولسمه
اونۍ كې د  GTTد دوى لپاره ډېر ضروري دي ،كه دغه كتنې منفي وي په راتلونكو هرو
دريو كلونو كې بيا تكراركېږي .لكه څنګه چې ليدل شوي  50 %د  GDMناروغان په
راتلونكو  ۲۰كلونو كې په ښكاره ډيابټ ) (Overt DMاخته شوي.
سربېره پر دې دغه ناروغانې په راتلونكو كلونو كې د زړه او رګونو په ناروغيو،
 ،Dyslipidemiaد وينې لوړ فشار او چاغښت د اخته كېدو چانس لري او په راتلونكو
بلاربښتونو كې په تېره بيا هغه ناروغانې چې ډېر وزن لري په  GDMاخته كېږي .د كړو
وړو سمون ،فزيكي فعاليتونه د وزن كمښت د هغو احتمال كموي.
د  GDMناروغان وروسته له حمل څخه په كم دوز خوراكي  Contraceptiveكارولى شي.

ډيابټ او حمل )بلاربښت(
د بلاربښت يا حمل په دوران كې د پلاسنتا  Lactogenاو دوراني  Esterogenاو
 Progesteronد سوئې د لوړېدلو له امله د انسولينو ضد مقاومت ډېرېږي.
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د حمل په دوران كې بايد ډيابټ او د هغې اړوندو اختلاطاتو ته پوره پاملرنه وشي اړوندې
لابراتواري ا ٓزموينې بايد د بلاربښت څخه مخكې او د هغې په جريان كې ترسره شي د
 HbA1cتعين  ،په  ۲۴ساعته ادرار كې د پروټينو د كچې تعينولCreatinin ،
 ،Clearanceد سترګو  Fondoscopyاو د  ECGاخيستل له مهمو كتنو څخه دي.
ډېر مؤلفين په دې نظر دي ،چې بايد د حمل څخه درې مياشتې مخكې د دويم ټايپ
ناروغانو خوراكي درمل قطع او انسولين ورته پيل شي او د حمل څخه مخكې د Hb A1c
كچه د  6%څخه ټيټه وي ،نو دې ناروغانو ته د يوه مناسب غذايي رژيم ښونه خاص
اهميت لري دوى په ورځ كې د  ۱۸۰۰كيلو كالوري څخه تر  ۲۲۰۰كيلو كالوري پورې
انرژي ته اړتيا لري ،چې په ورځ كې د دريو ځلو ډوډۍ خوړلو سربېره بايد درې ځله نور هم
لږ څه خواړه واخلي.
په لومړيو څلورو يا اتو اونيو كې د ګلايسيمي لوړوالى د ارثي ناروغيو او ستونزو سبب
ګرځي چې دا ستونزې د  4-10 %ډيابټ اخته ميندو په ماشومانو كې ليدل كېږي .د
 Sacrumمنځ ته نه راتلل ،Caudal Dysplasia ،د پښتورګو نه تشكل او  VSDهغه
اختلاطات دي ،چې ډېر ليدل كېږي او د  Perinatalد مړينو سبب ګرځي.
د حمل په وروستيو وختونو كې لوړه ګلايسيمي د  ،Hydraminousد مودې څخه مخكې
زېږون ،د مړه ماشوم د زېږېدنې او  Macrosomiaسبب كېږي ،همدارنګه د ډيابټ
اختلاطات مور او ماشوم دواړه تهديدكوي.
په درېم  Trimesterكې د ګلوكوزو د دقيق كنټرول سربېره د ماشوم  Sonographyكتنې،
د پلاسنتا د اوكسېجنو د كچې تعينول او د ماشوم د زړه د حركاتو كتنې خاص اهميت لري.
بايد يادونه وشي ،كه څه هم د ګلايسيمي دقيق څارل او كنټرول د مور او ماشوم د ستونزو د
كمښت سبب ګرځي په ځيني حالاتو كې د ګلايسيمي د كنټرول په موجوديت كې هم ځيني
ستونزې لكه  ،Preeclampsai-Eclampsia ،Hydraminosisانتانات او د بې مودې
زېږېدنې ) (Prematurityپېښې دغه ميندې تهديدوي.
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د ميندو د ګلايسيمي كچه د حمل په وروستيو وختونو كې ډېره په نوسان كې وي ،د نوي
زېږېدلي ماشوم مړينه د مور د ګلايسيمي د لوړوالي سره تړاو لري چې اكثرا د زېږېدلو په
وخت كې د هايپوګلايسيمي له امله وي.
د زېږېدلو نېټه او د حمل پاى بايد د ډيابټ د كنټرول ،د اختلاطاتو د شتون او د كوچني
وضعيت ته په پاملرنې سره وټاكل شي ،د دې امله چې د دې ميندو د ماشومانو سږي تر
 ۳۸اونۍ پورې د تنفس وړتيا نلري ،نو د اړتيا په صورت كې كېداى شي چې په  ۳۹اونۍ
كې ) ۳۸اونۍ بايد بشپړې وي( زېږون صورت ونيسي .لكه څنګه چې په غيرډيابېټيك
ناروغانو كې د حمل په وخت كې  Fastingد  60-80 mg/dlاو د ډوډۍ خوړلو څخه دوه
ساعته وروسته د ګلايسيمي كچه د  120 mg/dlڅخه كمه وي ،نو ښه به وي كه د
ډيابټيك ناروغانو لپاره هم همدغه كچه وساتل شي .ه هر حال په دې ناروغانو كې د
 Fastingپه حالت كې بايد ګلايسيمي د  (105 mg/dl) 5.8 m mol/Lڅخه او وروسته
له ډوډۍ خوړلو د  (140 mg/dl) 7.8 m mol/Lڅخه ټيټه وساتل شي.
ځيني څېړنې دا څرګندوي چې  Glyboridد حمل په وخت كې مصؤن دي ،سره د هغې هم
بايد د حمل په وخت كې انسولين وكارول شي .انسولين بايد د دقيق كنټرول په هدف په
ورځ كې څو ځله واخيستل شي او يا هم د انسولينو پمپ وكارول شي ،تر څو د لوړې
ګلايسيمي د ناوړه پېښو مخنيوى وشي .د ډېر ژر اغېزه كونكو انسولينو لكه  Aspartاو
 Lisproكارول د حمل په وخت كې مصؤن دي ،مګر د اوږدې مودې اغېزه لرونكو
انسولينو په اړوند پوره معلومات ندي ترلاسه شوي ،نو د  Basalاړتياوو لپاره د NPH
كارول ډېر مناسب ګڼل كېږي.
د ډيابټ اختلاطاتو ته پاملرنه د بلاربښت څخه مخكې او د هغې په جريان كې ډېر ضروري
دي:
  Diabetic Retinopathyكېداى شي چې د حمل په جريان كې منځ ته راشي او يا همپرمختګ وكړي هغه ميندې چې له حمل څخه مخكې  Albuminureaلري د هغوى
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 Albuminureaد حمل په وخت كې ډېرېږي او دغه ميندې د  Pe-Eclampsiaله خطر سره
مخامخ كوي.
په  CRFاخته ميندې )چې د بلاربښت په وخت كې ئې  Creatinin Clearanceله 80 ml/minڅخه لږ وي( د پښتورګو د دندو له نور كمښت سره مخ كېږي چې متآسفانه
وروسته له بلاربښت څخه بېرته نه اصلاح كېږي.
 Diabetic Gasteroparesisد بلاربښت د وخت زړه بدوالي او كانګې تشديدوي تر كومه
چې ځيني ناروغان وريدي مايعاتو ته اړتيا مومي.
هغه مېرمنې چې د زړه په  Ischaemicناروغيو يا عدم كفايه اخته وي بلاربښت د هغوى د
ناروغيو د پرمختګ لامل ګرځي.

په روغتون كې د بستر شويو ناروغانو درملنه
په روغتون كې د بستر ناروغانو درملنه بايد د داخلې او جراحي كارپوهانو له خوا په ګډه
ترسره شي د هايپرګلايسيمي درملنه په هغو ناروغانو كې چې د دوى ډيابټ مخكې
تشخيص شوى وي او په هغو وګړو كې چې مخكې په ډيابټ اخته نه وو خاص اهميت لري
او د دوى د درملنې پايلې د هغوى د ګلايسيمي له كنټرول سره تړاو لري .
عمومي انستېزي ،جراحي عمليات ،انتانات او ضمني ناروغۍ د Counter Regulatory
هورمونونو ) ،Cortisolد ودې هورمون ،Catecholamine ،ګلوكاګون( سايتوكينونو
)چې د انسولينو د موقتي مقاومت سبب كېږي( او هايپرګلايسيمي سبب ګرځي.
دغه فكټورونه د انسولينو اړتيا او د ګلوكوزو توليد ډېروي ،د ګلوكوزو كارونه او د
ګلايسيمي كنټرول له ستونزو سره مخامخ كوي .نورې ناروغۍ او جراحي عمليات د
انسولينو په جذب اغېزه كوي د ناروغ په خوړو كې بدلون راځي چې په پاى كې
هايپوګلايسيمي منځ ته راوړي.
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ګلايسيمي او د هغې كنټرول بايد مخكې له عمليات څخه وڅېړل شي د امكان په صورت
كې  A1cتعين شي ،د سېرمو الكټرولايټونه ،د پښتورګو فعاليت او د رګونو په منځ كې د
موجودو مايعاتو حجم وكتل شي .له دې امله چې د ډيابټ د دويم ټايپ ناروغان ډېر د زړه
او رګونو په ناروغيو اخته كېږي بايد اړوندې ا ٓزموينې ورته ترسره شي.
د ګلايسيمي كنټرول د ناروغ په كلينيك ډېرې ښې اغېزې كوي ،د هغو كسانو لپاره چې
مخكې ئې لوړه ګلايسيمي نه درلوده او په روغتون كې د لومړي ځل لپاره تشخيص شوى
وي د ګلايسيمي كنټرول او د انسولينو كارول ډېر اغېزمن تمامېږي د بېلګې په توګه ،ليدل
شوي چې د انسولينو دوامدار انفيوژن د هغو ناروغانو لپاره چې دوى ته  CABGاجرا
كېږي په انتاناتو د اخته كېدو او په  ICUكې د  Morbidityاو  Mortalityپېښو د كمښت
سبب ګرځي .د ګلايسيمي لوړېدل د زړه ،عصبي او انتاني ستونزو د ډېروالي لامل ګرځي.
په روغتون كې د بستر ناروغانو د درملنې اساسي هدف نورمال حالت ته نږدې د ګلايسيمي
ساتنه ،د هايپرګلايسيمي مخنيوى او له روغتون څخه وروسته د عادي رژيم بيا پيل دى.
د هغو ناروغانو ګلايسيمي چې وضعيت ئې ډېر خراب دى او په  ICUبستر دي بايد د 110
) mg/dl (6.1 m mol/Lپه شا او خوا كې وساتل شي .او هېڅكله بايد له 180 mg/dl
) (10 m mol/Lڅخه لوړه نشي ،د نورو بستري ناروغانو له ډوډۍ څخه مخكې
ګلايسيمي ) (Preprondialبايد ) 90-130 mg/dl (5.0-7.2 m mol/Lاو وروسته له
ډوډۍ خوړلو ) (Post Prondialد ) 180 mg/dl (10 m mol/Lڅخه ټيټه وساتل شي،
چې دې هدف ته د رسېدلو لپاره په منظم او دقيق ډول د وينې د كتنې ترسره كېدل او د
غذايي رژيم او كلينيك اړوند معلوماتو درلودل مرسته كوي.
له خوړلو څخه مخكې د ژر اغېزه كونكو  Short Actingانسولينو دوز بايد د اټكل شويو
غذايي موادو د كاربوهايډرېټونو او انسولينو ته د ناروغ د بدن د حساسيت په پاملرنه تعين
شي.
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د بېلګې په توګه كه چېرې ناروغ ډنګر )او انسولينو ته حساس( وي ،نو اصلاحي
) (Correctiveدوز بايد  1 unitد هر  (50 mg/dl) 2.7 m mol/Lد هدف وړ ګلوكوزو
د سوئې په اساس تعين شي .چاغو ناروغانو ته چې د انسولينو ضد مقاومت مطرح وي 2
 unitانسولين د هر  (50 mg/dl) 2.7 m mol/Lلپاره تجويز كېږي.
د اوږدې مودې اغېزه كونكو انسولينو دوز كېداى شي دوه يا درې ورځې وروسته تغير شي
ژر ژر تغير وركول به ئې كيداى شي خطرناك تمام شي.
په لومړي ټايپ اخته ناروغان چې عمومي انستېزي ته اړتيا لري ،جراحي عمليات ورته
اجراء كېږي يا ئې وضعيت ډېر خراب وي بايد دوامداره انسولين واخلي ،چې د انسولينو
وريدي انفيوژن او يا تر پوستيكي لاندې د اوږدې مودې اغېزه لرونكي )(Long Acting
انسولين په كم دوز وركول كېږي ،دې ناروغانو ته د لنډې مودې اغېزه لرونكو انسولينو تر
پوستكي لاندې كارول په يوازې توګه كافي نه دي ،ځكه د عمليات د ځنډ يا نورو ستونزو
د منځ ته راتلو په صورت كې د  DKAخطر منځ ته راوړي .دې ناروغانو ته د Regular
انسولينو انفيوژن )د  0.5څخه تر  (1 unit/hourتطبيق كېږي.
كه چېرته تشخيصى يا جراحي عمليه لنډه او د موضعي انستېزي په وسيله د اجراء وړ وي
د اوږدې مودې اغېزه لرونكو انسولينو د دوز كمول به ښايي كافي وي ،په داسې حال كې
چې د لنډې مودې اغېزه لرونكي انسولين قطع كېږي .د هايپوګلايسيمي د منځ ته راتلو په
صورت كې ګلوكوز تطبيق كېږي .په دويم ټايپ اخته ناروغانو ته د  Regularانسولينو
انفيوژن يا د اوږدې مودې اغېزه لرونكو انسولينو د كم شوي ) (25-50 %دوز تر پوستكي
لاندې او له خوړلو څخه مخكې د لنډې مودې اغېزه لرونكي انسولين كارول كېږي.
خوراكي درمل بايد د بستر كېدو په وخت كې قطع شي ،ځكه د پلازما د ګلوكوزو د ثابت
پاتې كېدو لپاره پوره ګټور نه دي په تېره بيا هغو ناروغانو ته چې لږ يا هېڅ خواړه نه خوري
ډېر خطرناك واقع كېږي.
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 Metforminبايد له  Contrastراديوګرافي څخه مخكې او د  Acidosis ،CHFاو د
پښتورګو د عدم كفائې په صورت كې قطع شي.
ځيني ناروغان چې د جراحي له عمليات څخه مخكې د انتاناتو د شتون له كبله او يا د
تشخيص د لاس ته راوړلو لپاره له خوړلو څخه منع شوي د هايپوګلايسيميا له خطر سره
مخامخ دي ،مسؤل ډاكټران بايد دې ته پوره پاملرنه وكړي.
د ناروغ د روغتيايي حالت په پام كې نيولو سره انسولين تر پوستكي لاندې يا د انفيوژن
په ډول كارول كېږي .د دې ناروغانو لپاره بايد د كاربوهايډرېټونو مناسب مقدار تعين او په
ورځ كې څو ځله وركړل شي .ضرور نه ده چې د سهار ،غرمې او ماښام له خوا په مساوي
اندازه واخيستل شي ،ښه به وي ،چې د درې ځله ډوډۍ خوړلو سربېره ناروغان دوه يا درې
ځله كم خواړه وخوري .د ناروغ خوراكي رژيم بايد د اړوند كارپوه له خوا د ناروغ د
روغتيائي وضعيت د پاملرنې سره سم وټاكل شي ،د درملنې بېلابېل رژيمونه )د وريدي يا
تر پوستكي لاندې تطبيق( په برياليتوب تر سره شوي.
هغو ناروغانو ته چې نشي كولاى خواړه وخوري ،د جراحي د عملياتو پر مهال او د دوراني
ستونزو په شتون كې بايد انسولين د انفيوژن په ډول تطبيق شي ،ځكه په دې وخت كې د
انسولينو جذب د پوستكي له لاندني برخې څخه غيرمنظم وي.
د انسولنيو د انفيوژن تطبيق پوره پاملرنې او  Monitoringته اړتيا لري .د وريدي
 Regularانسولينو د لنډ عمر له امله بايد مخكې د هغو له قطع كولو څخه ناروغ ته د
اوږدې مودې اغېزه كونكي ) (Long Actingانسولين پيل شي ،تر څو د انسولينو د
كمښت او اړوندو اختلاطاتو څخه مخنيوى وشي.
كه چېرې د انفيوژن په ځاى تر پوستكي لاندې انسولين كارول كېږي ،نو بايد د )(Basal
اساسي اړتياوو د پوره كېدو لپاره  Long Actingاو د ډوډۍ خوړلو څخه وروسته
ګلايسيمي د اصلاح په خاطر ژر اغېزه كونكي انسولين وكارول شي.
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مرحله په مرحله د ګلايسيمي د لوړېدو پر بنسټ د انسولينو د دوز ډېرول ) Sliding
 (Scaleبايد د بستر ناروغانو لپاره ترسره نشي ،ځكه په ډېرو حالاتو كې د ناروغانو
ړتياوې نشي پوره كولاى او د اختلاطاتو د رامنځ ته كېدو لامل ګرځي.

په ډيابټ اخته ناروغانو ته د انستېزي وركړه:
د ډيابټ ډېر ناروغان له پرمختللو اختلاطاتو سره روغتون ته مراجعه كوي ،چې د دې
اختلاطاتو تشخيص د انستېزي له وركړې څخه مخكې خاص اهميت لري ،ځكه د انستېزي
درمل او د هغې بڼه د ډيابټ د اختلاطاتو په پام كې نيولو سره ټاكل كېږي او د انستېزي په
بهير كې د ستونزو د مخنيوي لپاره د ناروغ بشپړه تاريخچه ،فزيكي كتنې ،ECG ،د وينې
يوريا ،نايتروجن ،Creatinin ،د ګلوكوزو كچه او همدارنګه د ادرار اړوند ا ٓزموينو ته بايد
پوره پاملرنه وشي.
په دې ناروغانو كې  ،Atherosclerosisد زړه د اكليلي رګونو ،د محيطي رګونو ،د
پښتورګو او دماغ د رګونو د ناروغيو د منځ ته راتلو سبب ګرځي ،لكه څنګه چې ليدل
شوي له عمليات څخه وروسته په دې وګړو كې د زړه احتشاء ) (Infarctionد نورو وګړو
په پرتله ډېره معمول ده Silent Ischaemia .په هغوى كې ډېره ليدل كېږي ،چې بايد پوره
په پام كې وساتل شي او علت ئې د زړه د حسي اعصابو نيورپاټي ده ،په ځيني پېښو كې
سره له دې چې د زړه  Angiographyڅه ناروغي نه څرګندوي اړونده Cardiomyopathy
كېداى شي موجوده وي او د ستونزو سبب شي.
په تقريبي ډول د ډيابټ په  40 %ناروغانو كې چې د پښتورګو پيوند ورته ترسره كېږي د
 Diabetic Stiff Joint Syndromeله امله  Laryngoscopyډېر په مشكل ورته اجراء
كېږي .دغه سندروم په هغو وګړو چې انسولين اخلي ډېر زيات ليدل كېږي او د
 Atlantooccipitalمفصل اخته كېدل د نوموړې ستونزې لامل ګرځي.
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 Prayer signچې په هغه كې ناروغ د خپل ورغوي د  Inter Phalangialمفاصلو د نېږدې
كولو وړتيا له لاسه وركوي د  Diabetic Stiff Joint Syndromeد تشخيص لپاره ډېره
مرسته كوي .د ډيابټ  40-50 %ناروغان چې جراحي عملياتو ته اړتيا پيدا كوي په
 Diabetic Neuropathyاخته دي او د عمليات په جريان كې د دوى فشار راټيټ كېږي
چې ډېر ئې  Vaso Presorدرملو ته اړتيا پيدا كوي او ځيني وخت د زړه او تنفس د درېدو
) (Arestسبب ګرځي .سربېره پر دې په دې ناروغانو كې د  Trachial Intubationپه
مقابل كې ډېر فشار موجود وي .په دې وګړو كې  Autonomic Neuropathyهم موجوده
وي چې د  Valsalva Maneuverڅخه وروسته د زړه د حركاتو په بدلون او د وضعيتي
فشار او نبضان په تغير تشخيص كېږي .هغه ناروغان چې په  Gasteroparesisاخته وي،
د دوى معده په نورمال ډول نه تشېږي ،دوى د  Aspirationله خطر سره مخامخ وي د
 Autonomic Neuropathyاړوندې ا ٓزموينې د معدې په هكله هم څه نا څه معلومات
وركوي د  Metochlopramideكارونه كېداى شي اغېزمنه وي او له  Aspirationڅخه
مخنيوى وكړي .د هايپرګلايسيميا درملنه لكه څنګه چې په روغتون كې د ډيابېټيك
ناروغانو درملنې تر عنوان لاندې ذكر شوې بايد تنظيم شى.

د عمليات په بهير كې د پام وړ ټكي:
د انستېزي پلان بايد د ډيابټ د اختلاطاتو په نظر كې نيولو سره طرح شي ،هغه وګړو ته
چې د زړه په ناروغيو اخته دي  Invasive Monitoringضروري دى .كه چېرې د
 Intubationد ستونزو وېره موجوده وي ،نو بايد مخكې له انستېزي په داسې حال كې چې
ناروغ ويښ وي هغه تطبيق شي .د مايعاتو او درملو په وركړه كې د پښتورګو دندې په پام
كې ونيول شي ،د وينې د ګلوكوزو كچه بايد له عمليات څخه مخكې ،د هغې په بهير كې
او د عمليات څخه وروسته تعين شي .هغه ناروغان چې له ډېر خطر سره مخامخ دي بايد
هر ساعت د دوى ا ٓزموينې تكرار شي.
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په ځيني وختونو كې د عمليات څخه مخكې د  Osmotic Duresisله امله كېداى شي چې
ناروغ كلينيكي  Dehydrationسره د عملياتو خونې ته انتقال شي ،چې دغه ناروغان ډېرې
پاملرنې ته اړتيا لري او سربېره پر دې وركړل شوي وريدي ګلوكوز په صحيح ډول يادداښت
شي په عادي حالت كې يو كاهل وګړى  5-10 gr/hrګلوكوزو ته اړتيا لري )د 5%
ډكسټروز محلول  ۱۰۰څخه تر  ۲۰۰ملي لېټره پورې په ساعت كې(.
د ګلوكوزو كچه بايد له مايعاتو څخه بېله وسنجول شي ،ځكه دا سمه نه ده چې هغو
ناروغانو ته چې ډېرو مايعاتو ته اړتيا لري اضافي ګلوكوز وركړل شي ،ځكه چې دا كار د
هايپرګلايسيمي د منځ ته راتلو سبب ګرځي.
هغه ناروغان چې د پرمختللو اختلاطاتو لكه  DKAسره د عملياتو خونى ته وړل كېږي،
بايد د  ICUپه څېر درملنه يې وشي او د هغو ګلايسيمي ،د وينې  ،PHالكټرولايټونه او د
مايعاتو بېلانس وټاكل شي او د هغو د الكټرولايټونو )په تېره بيا پتاشيم( ،انسولينو،
فاسفيټ او ګلوكوزو په هكله له اړوندو كارپوهانو سره مشوره وشي.
د ډيابټ اخته ناروغانو ته د عمليات د مېز مناسب وضعيت ډېر مهم دى ،ځكه د دوى
پوستكى د  Atherosclerosisاو  Neuropathyله امله ډېر ژر زيانمن كېږي ،د يادونې وړ
ده محيطي اعصاب كېداى شي مخكې په  Ischaemiaاخته وي.
روحي فشار ) Trauma ،(Stressاو انتانات د انسولينو اړتيا ډېروي ،چې پاملرنه ورته
ضروري ده.

د ډيابټ د پرمختلونكو اختلاطاتو اړوندې كتنې
د ډيابټ اخته ناروغان له بېلابېلو اختلاطاتو سره مخ دي ،چې د منظمو كتنو او مناسبې
درملنې په وسيله له هغو څخه مخنيوى كېږي .دغه مخكنۍ كتنې د ټولو ډيابټيك ناروغانو
لپاره ترسره كېږي .د لوړ فشار او  Dyslipidemiaاړوندې كتنې په كال كې يو ځل ترسره
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او د خطرناكو انتاني پېښو د مخنيوي لپاره دغو ناروغانو ته بايد د ،Pneumococ
 Tetanusاو  Influenzaواكسين وركړل شي.
د سترګو بشپړې كتنې د سترګو د يوه متخصص په وسيله په كال كې يو ځل د اړوندو
اختلاطاتو د مخنيوي لپاره ډېرې ضروري دي ،له دې امله چې د دويم ټايپ ډېر ناروغان له
تشخيص څخه مخكې په ناروغۍ اخته وي ،نو له دې امله بايد وروسته له تشخيص څخه د
هغوى د سترګو معاينې اجراء شي د لومړي ټايپ ناروغانو د سترګو معاينې  3-5كاله
وروسته له تشخيص څخه پيل او په كال كې يو ځل ترسره كېږي او كه چېرته څه ستونزه
ونه لري كېداى شي دوه يا درې كاله وروسته هم دغه معاينه ترسره شي.
د پښو كتنې په كال كې يو ځل ترسره كېږي او د كتنې په وخت كې بايد لاندې ټكو ته
پاملرنه وشي:
 -۱د وينې د بهير كتنه ،د پښو د حساسيت څرګندول )د  ،Monofilamentسنجاق
څوخولو او يا دوشاخې په وسيله( د ګوتو حسيت او د نوكانو وضعيت ته بايد پاملرنه
وشي.
 -۲هغو برخو ته چې د ژوبلو او قرحاتو له منځ ته راتګ سره مخامخ دي ،په پښه كې د
 ،Callusد نوكانو بدلونونه ،بايد د پښو د متخصصينو ) (Podiatrestله خوا پاملرنه
وشي ،ناروغان بايد د پښو د ستونزو له خپلسرې درملنې څخه منع شي ،خو وهڅول شي تر
څو هره ورځ خپلې پښې په منظم ډول وګوري .كه چېرې نيورپاټي منځ ته راغلې وي ،نو
بايد د درېو يا شپږو مياشتو په ترڅ كې يو ځل د پښو كتنې ترسره شي.
د  Microalbuminureaتعين او د البومينو او  Creatininانډول د لومړي او دويم ټايپ په
ناروغانو كې په كال كې يو ځل ترسره كېږي كه چېرې په ادرار كې  Protienureaتثبيت
شي ،نو بايد د سټنډرډ كتنو پر اساس د هغو كچه وټاكل شي كه  Albuminureaمنفي
وي ،نو بايد په كال كې يو ځل هغه تكرار شي.
د يادونې وړ ده چې د ادرار عادي كتنې د البومينو مقدار نشي څرګندولاى.
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د پښتورګو اړوندې كتنې په لومړي ټايپ اخته ناروغانو كې له تشخيص څخه  ۵كالهوروسته او په دويم ټايپ اخته ناروغانو كې د ناروغۍ د تشخيص پر مهال ترسره كېږي .د
پروټينونو د افراز سربېره په كال كې يو ځل  GFRد سېرمو د  Creatininپر بنسټ تعين
شي.
په لاندې جدول كې د ډيابټ د ناروغانو ضروري كتنې ذكر شوي دي:

•
•
•

په خپله د ناروغ له خوا د وينې د ګلوكوزو د كچې كتنه )) (SMBGپه منظمه توګه
د ناروغ له خوا د ضرورت له مخې(.
د  A1cكتنې )په كال كې له دوو څخه تر څلورو ځلو پورې(.
د ډيابټ د كنټرول اړوندې زده كړې )په كال كې يو ځل(.
د خوړو او ضروري كړو وړو په هكله زده كړې )په كال كې يو ځل(.

•
•
•
•
•
•
•

د سترګو معاينه )په كال كې يو ځل(.
د پښو معاينه )په كال كې يو ځل د ډاكټر له خوا او په ورځنۍ توګه د ناروغ له خوا(.
د وينې د فشار تعين )په دريو مياشتو كې يو ځل(
د نيوروپاټي اړوندې ا ٓزموينې )په كال كې يو ځل(.
د وينې د شحمياتو او  Creatininا ٓزموينې )د  GFRتخمين( په كال كې يو ځل.
د  Influenzaاو  Pneumococواكسينونو وركول.
د  Plateletsضد درملنې ته پوره پاملرنه.

•

بشپړه  Parentralتغذي
هغه ناروغان چې خراب روغتيائي وضعيت لري نشي كولاى خواړه وخوري او د ځينو نورو
ستونزو له امله د ) Enteralپه معده يا كولمو كې د كوچوني پيپ يا تيوب ځاى په ځاى
كولو( تغذي هم دوى ته امكان نه لري ،د اړتيا وړ غذائي توكيو مخكې برابر شوي
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محلولونه د وريد له لارې دې ناروغانو ته تطبيق كېږي .دغه ناروغان له عادي حالت څخه
ډېرو انسولينو ته اړتيا لري حتى هغه ناروغان چې د ډيابټ پخوانۍ تاريخچه هم نه لري
كېداى شي انسولينو ته اړتيا پيدا كړي ،په دې حالت كې كېداى شي چې د اړتيا وړ ټول
دوز تعين او د  Parentralتغذي محلول ته اضافه شي .مګر په ښه توګه د هغې د دوز د
عيارولو لپاره ښائي د هغې انفيوژن په ځانګړې توګه تطبيق شي.
د دې امله چې دغه ناروغان په پرله پسې ډول د تغذي محلول انفيوژن اخلي د انسولينو
دوز ئې د نورو وګړو په شان په څو ځلو د وېش وړ نه دى او په منظم ډول د ګلايسيمي د
كتنې څخه وروسته بايد د انسولينو دوز عيار شي.

ډيابټ او ګلوكوكورټيكوئيډونه:
ګلوكوكورټيكوئيډونه د انسولينو ضد مقاومت لوړوي ،په انساجو كې د ګلوكوزو مصرف
كموي او په ځيګر كې د ګلوكوزو تركيب او جوړېدلو ته سرعت وركوي ،سربېره پر دې د
انسولينو د افراز مخنيوى كوي ،چې د ذكر شويو خواصو له امله په ډيابټ اخته ناروغانو
كې د ګلايسيمي كنټرول د ستونزو سره مخامخ كوي .په ځيني وګړو كې د ډيابټ د
څرګندېدلو او منځ ته راتلو سبب ګرځي .د سټېروئيډونو له امله تحريك شوى ډيابټ د
 Steroid Induced Diabetesپه نامه يادېږي .د ګلوكوكورټيكوئيډونو دا خاصيت د
هغوى له دوز سره تړاو لري په ډېرو پېښو كې د درملو له قطع كېدو څخه وروسته بېر ته
نورمال كېږي.
درملنه ئې خاص اهميت لري كه چېرته  FBSنورمال حالت ته نږدې وي ،نو د خوړلو وړ
درمل لكه  Metforminاو  Sulfonylureaناروغ ته توصيه كېږي.
كه چېرته  FBSد ) 200 mg/dl (11.1 m mol/Lڅخه لوړ وي كېداى شي چې خوراكي
درمل ګټور نه وي او ناروغ انسولينو ته اړتيا ولري ،په دې حالت كې د اوږدې مودې اغېزه
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لرونكي انسولين او د ژر اغېزه لرونكي انسولين په ګډه د هغې د درملنې لپاره كارول
كېږي.

هايپوګلايسيميا
دوراني ګلوكوز د عصبي ،هورموني او ژونكو د يو بشپړ او اغېزمن سيسټم په يوه ټاكلي او
معينه اندازه كې ساتل كېږي ،دماغ او مركزي عصبي سيسټم د نورمال فعاليت لپاره كافي
ګلوكوزو ته اړتيا لري .كه چېرې دوراني ګلوكوز د كمښت سره مخامخ شي دماغ ته د
كافي ګلوكوزو د تآمين لپاره په بدن كې څه دفاعي بدلونونه څرګندېږي ،چې په لومړي سر
كې د لوږې احساس منځ ته راځي كه چېرې دغه كمښت ډېر او د دماغ ميتابوليكي اړتيا
پوره نشي عصبي اعراض ) (Neuroglycopeniaڅرګندېږي.
د  Autonomicاعصابو غبرګون د  Glycogenاو شحمياتو د ميتابولېزم او په ځيګر او
پښتورګو كې د  Glyconeogenisisد هڅونې لامل كېږي .په دې وخت ګلوكوز يوازې
دماغ ته استول كېږي او د بدن نور غړي د شحمي اسيدونو د ميتابولايز څخه خپله د اړتيا
وړ انرژي لاس ته راوړي.
زموږ په هېواد كې د هايپوګلايسيمي ډېرې پېښې د هغو درملو له امله چې د ډيابټ د
درملنې لپاره كارول كېږي منځ ته راځي ،الكول او ځيني نور درمل هم د هايپوګلايسيمي د
منځ ته راتګ سبب كېداى شي  ،سربېره پر دې ځيني نورې ناروغۍ لكه  ،Insulinomaد
غړيو پرمختللې عدم كفايه ،Sepsis ،ډېر ډنګرتوب ،د هورمونونو كمښت ،د Non-B
ژونكو تومورونه ،ارثئ ميتابوليكي ستونزې او د معدې جراحي عمليات د هايپوګلايسيمي
د منځ ته راتلو سبب ګرځي.
د هايپوګلايسيميا د تشخيص لپاره د  Whipple Triadشتون ډېره مرسته كوي ،چې په
لاندې ډول دي:
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 -۱د هايپوګلايسيمي اړوند اعراضو موجوديت.
 -۲په پلازما كې د ګلوكوزو ټيټه كچه چې په مطمئن ميتود تعين شوي وي )د ګلوكوزو
 Monitorسم ندى(.
 -۳د ګلوكوزو له اخيستلو څخه وروسته د اعراضو له منځه تلل.
په نورمال ډول د ګلايسيمي ټيټه كچه  (3.9 m mol/L) 70 mg/dlښودل كېږي ،مګر
امكان لري ،چې ګلايسيمي تر دې هم ټيټه وي او ناروغ نورمال حالت ولري.
په كلينيكي لحاظ كه چېرې د پلازما د ګلوكوزو كچه د (3.0 m mol/L) 55 mg/dl
څخه ټيټه او اعراض موجود وي ،چې وروسته د ګلوكوزو له اخيستلو او د هغې د پلازمائي
سوئې له لوړېدلو څخه بېرته اعراض له منځه لاړ شي دې حالت ته هايپوګلايسيميا ويل
كېږي.
كېداى شي ،چې هايپوګلايسيميا ډېرې ناوړې پايلې ولري او حتى د مرګ لامل شي.
د هايپوګلايسيميا مهم اسباب په لاندې ډول دي:

:Fasting Hypoglycemia
 درمل:تر ټولو ډېر :انسولين Sulfonylurea ،او ايتانول.
ځيني وخت Quinine :او .Pentamidine
ډېر لږ  Sulfonamides ،Salicylates :او داسې نور.

 پرمختللې ناروغۍ:د ځيګر ناروغۍ.
د پښتورګو ناروغۍ.
د زړه عدم كفايه.
Sepsis
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ډېر ډنګرتوب ).(Inanition

 د هورمونونو كمښت: ،Cortisolد ودې هورمون.
 Glucagonاو ) Epinephrineپه هغه ډيابټيك وګړو كې چې د انسولينو په كمښت اخته
وي(.

 د  Non-βژونكو تورمورونه: د بدن د داخلي انسولينو لوړوالى:Insulinoma
د  βژونكو نورې ستونزې
د انسولينو افرازكونكي ) Sulfonylureaاو داسې نور(
 Autoimmuneډول )د انسولينو د هغې د ا ٓخذو پر ضد د  Autoantibodyګانو شتون(.
له نورو برخو څخه د انسولينو افراز.

 د ماشومتوب او كوچنيانو اړوندې ستونزې:د لوږې تېرېدونكى عدم تحمل په كوچنيانو كې
ارثي Hyperinsulinism
د ځيني انزايمونو ارثي كمښت

:Reactive Hypoglycemia
د هضمي سيسټم اړوند )وروسته د معدې له عمليات څخه(
Noninsulinoma Pancreatogenous Hypoglycemia Syndrome
له جراحي عمليات څخه مخكې
له  Roux-en-Y Gastric Bypassڅخه وروسته
د داخلي  Hyperinsulinismنور اسباب
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په ارثي ډول د فركټوز عدم تحملGalactosemia ،
 Idiopathicډول
لكه څنګه چې مخكې اشاره وشوه په نورمال فزيولوژيك حالت كې ګلوكوز د دماغ د
انرژۍ يوازينۍ منبع ده دماغ په خپله د ګلوكوزو د تركيب وړتيا نه لري او د څو دقيقو څخه
د زياتې مودې لپاره هغه نشي ذخيره كولاى له دې امله په پرله پسې ډول د ګلوكوزو بهير
ته اړتيا لري كله چې د ګلوكوزو غلظت په پلازما كې كم شي دماغ ته هم د هغې انتقال
كمېږي چې په داسې حال كې دماغ نشي كولاى په پوره ډول او نورمال فعاليت وكړي.
په عادي وګړو كې چې په ډيابټ اخته نه دي د پلازما ګلوكوز په ټاكلې او معينه اندازه
ساتل كېږي )په معمولي ډول  .((3.9-6.1 m mol/L) 70-110 mg/dlد لوږې په وخت
كې په ځيګر كې  Glycogenolysisاو په ځيګر او پښتورګو كې  Gluconeogenisisد
دوراني ګلوكوزو د كچې د نورمال ساتلو لپاره فعالېږي .د ځيګر د  Glycogenزېرمې د
اتو ساعتونو لپاره كفايت كوي .كه چېرې د ناروغۍ يا لوږې له امله دا زېرمې مصرف
شوې وي يا فزيكي تمرينات ترسره شي لږ دوام كوي.
د  Glyconeogenisisعمليه ځيني نورو موادو ته اړتيا لري چې دا مخكښ مواد د
عضلاتو او شحمي انساجو څخه ځيګر او پښتورګو ته استول كېږي د عضلاتو څخه
 Glutamine ،Alanine ،Pyruvate ،Lactateاو نور امينو اسيدونه لېږل كېږي په
شحمي انساجو كې  Triglycerideپه شحمي اسيدونو او  Glyceralوېشل كېږي چې د
 Gluconeogenisisمخكښ دى .دګلوكوزواړوندوتركيبي او ميتابوليكي عمليوكي
انسولين اساسي رول لوبوي كله چي د پلازما د ګلوكوزو كچه د  Fastingحالت نورمالې
كچې ته ورسېږي د پانقراس د  βژونكو څخه د انسولينو افراز كمښت مومي چې د هغې
نه وروسته په ځيګر كې  Glycogenolysisاو په ځيګر او پښتورګو دواړو كې
 Gluconeogenesisشدت مومي ،سربېره پر دې د انسولينو د كمښت څخه وروسته په
محيطي انساجو كې د ګلوكوزو مصرف كمېږي او د پروټينونو او شحمياتو تجزيه پارول
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كېږي ،نو كولاى شو ووايو چې د انسولينو د افراز كمول د بدن لومړنى دفاعي ميكانېزم
دى چې د هايپوګلايسيمي په مقابل كې منځ ته راځي.
له انسولنيو څخه وروسته  Cortisol ،Epinephrine ،Glucagonاو د ودې هورمون د
هايپوګلايسيمي د مخنيوي لپاره افرازېږي.

كلنيكي تظاهرات:
د هايپوګلايسيمي مستقيمې اغېزې پر دماغ د  Neuroglycopenicاعراضو د منځ ته راتلو
سبب ګرځي .چې په هغو كې سلوكي تغيرات ،ستړيا ،روحي تشوشات Seizure ،اود
شعور له منځه تلل شامل دي.
كه چېرې هايپوګلايسيمي دوام وكړي د مرګ سبب كېداى شي.
عصبي )اوتونوميك( اعراض د هغو  Sympathoadrenalافرازاتو له امله چې
هايپوګلايسيمي د هغې د پارونې او تحريك سبب ګرځي منځ ته راځي .په هغې كې
 Adrenergicنښې )چې د هغو  Norepinephrineپه وسيله چې د Post ganglionic
سمپاتيك نيورونونو څخه او حتى د هغو  Epinephrineپه وسيله چې د  Adrenalغدې د
 Medulaڅخه افرازېږي منځ ته راځي( لكه  Palpatationيا د زړه د ضربان احساسول،
لړزه او هيجاني توب شامل دي.
سربېره پر دې  cholinergicاعراض )د هغو  Acetyl Cholineپه وسيله چې د Post
 Ganglionicسمپاتيك نيورونو څخه افرازېږي منځ ته راځي( لكه خولې كول ،د لوږې
احساس او حتى بې حسي او .Parasthesia
دغه اعراض غير وصفي دي يوازې په داسې حالت كې په هايپوګلايسيمي اړوند بلل كېږي،
چې د ناروغ د پلازما د ګلوكوزو سويه ټيټه وي او وروسته د ګلوكوزو د اخيستلو څخه
بېرته له منځه لاړ شي ).(Whipples Traid
د هايپوګلايسيمي نښې لكه  Diaphoresisاو  Pallorډېر معمول دي.
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د زړه نبضان او د وينې  Systolicفشار دواړه جګېږي ،خو دغه نښه هم په وصفي ډول هر
كله نه ليدله كېږي ،كله كله عصبي محراقي نيمګړتياوې ) Focal Neurological
 (Defecitهم په موقتي ډول منځ ته راځي ،تل پاتې عصبي محراقي نيمګړتياوې ډېرې لږ
ليدل كېږي.

د هايپوګلايسيمي منځ ته راوړونكي خطري فكټورونه:
هايپوګلايسيمي د انسولينو د مطلق او يا نسبي ډېروالي له امله منځ ته راځي ،چې په
لاندې حالاتو كې ليدل كېږي:
 -۱كه چېرته د انسولينو )يا د هغې د افراز كونكو درملو( لوړ دوز تطبيق شي ،د هغې په
وخت كې بدلون راوړل شي او يا هم په غلط ډول واخيستل شي.
 -۲كه چېرې په خوراكي ګلوكوزو كې كمښت راشي لكه د شپې له خوا د لوږې له امله يا
د يوه وخت ډوډۍ يا ) Snackكمې ډوډۍ( نه خوړل.
 -۳په داسې حال كې چې د انسولينو اړوند د ګلوكوزو مصرف لوړ شي )لكه د تمريناتو په
صورت كې(.
 -۴د انسولينو د حساسيت بېرته ښه كېدل ،د بېلګې په توګه وروسته د ګلايسيمي له
كنټرول څخه ،د تمريناتو څخه وروسته او كله چې د بدن وزن كم كړل شي.
 -۵كله چې د بدن د ګلوكوزو توليد له كمښت سره مخامخ شي )د مثال په ډول وروسته د
الكولو له څښلو څخه(.
 -۶د انسولينو اطراح كه له ستونزو سره مخامخ شي )لكه د پښتورګو په عدم كفايه كې(

د لوږې هايپوګلايسيمي ):(Fasting Hypoglycemia
كه څه هم ډېر زيات لاملونه د لوږې ) (Post absorbtiveهايپوګلايسيمي سبب ګرځي
دلته يوازې د هغو درملو څخه چې د ډيابټ د درملنې لپاره كارول كېږي او زمونږ په هېواد
كې اكثريت كلينيكي پېښې تشكيلوي په خلص ډول يادونه كېږي.
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د ډيابټ ناروغۍ ته كارونكي درمل په تېره بيا كله چې وروسته د هغې څخه الكول وڅښل
شي يا ناروغ  sepsisته ولاړ شي د هايپوګلايسيمي د منځ ته راتلو سبب كېږي ،نور
لاملونه لكه د  Betaژونكو تومورونه او داخلي  ،Hyperinsulinismد ماشومتوب د وخت
د هايپوګلايسيمي ستونزې ډېرې لږ ليدل كېږي.

د هايپوګلايسيمي منځ ته راوړونكي درمل:
انسولين او د انسولينو افرازوونكي په بدن كې د ګلوكوزو د توليد څخه مخنيوى كوي او
په چټكۍ هغه په مصرف رسوي.
ايتانول د  Gluconeogenesisد پروسې مخنيوى كوي ،مګر په  Glycogenolysisاغېزه
نه كوي ،له همدې امله كه يو وګړى د څو ورځو لپاره ايتانول وڅښي او په لږ اندازه خواړه
وخوري د هغو د بدن د  Glycogenزېرمې خلاصېږي او په ډيابټ اخته وګړو كې د
هايپوګلايسيمي د منځ ته راتلو سبب ګرځي.
د  Salicyclateپه ګروپ اړوند درمل د ګلوكوزو د توليد څخه مخنيوى كوي له دې امله
په ځيني كمو پېښو كې د هايپوګلايسيمي د منځ ته راتلو سبب ګرځي.
 Sulfonamidesد انسولينو افراز د  Betaژونكو څخه هڅوي په ډېرو لږو كلينيكي پېښو
كې د هايپوګلايسيمي د منځ ته راتلو باعث ګرځي.
 Pentamidineد پانقراس په  Betaژونكو زهرجنې ) (toxicاغېزې لري په  10 %پېښو
كې د هايپوګلايسيمي او وروسته د ډيابټ د منځ ته راتلو سبب ګرځي.
 Quinineهم د انسولينو افراز هڅوي د هغو ناروغانو په هايپوګلايسيمي كې چې په ملاريا
اخته دي ونډه اخلي.
د ارېتمي ضد درملو كې  Disopyramide ،Quinidineاو  Cibenzolineد
هايپوګلايسيمي سبب ګرځېدلاى شي.
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د هايپوګلايسيمي منځ ته راتګ ځيني نورو درملو ته هم نسب وركړل شوى لكه غير
انتخابي  Beta Blockerپه تېره بيا  ، Propranololله دې امله چې د Epinephrine
ګلايسيميك فعاليت او د هايپوګلايسيمي  Adrenergicاعراض د Beta2 Adrenergic
ا ٓخذو په وسيله منځګريتوب كېږي نو په داسې حالاتو كې د انتخابي Beta1-Adrenergic
 Agonistكارونه )لكه  Metoprololاو  (Atenololمنطقي ښكاري ،تر څو د
هايپوګلايسيمي له پرمختګ څخه مخنيوى وشي.

درملنه:
هغه ناروغان چې د هايپوګلايسيمي د منځ ته راتګ له خطر سره مخامخ وي د اعراضو د
موجوديت په صورت كې بايد د ګلوكوزو د تابلېتونو )چې  20 grګلوكوز لري( ،ګلوكوز
لرونكو مايعاتو او داسې خواړو څخه چې په كافي اندازه ګلوكوز لري استفاده وكړي.
هغه ناروغان چې د شديدې هايپوګلايسيمي او يا  Neuroglycopenicله امله نشي كولاى
تر څو خواړه وخوري بايد هغوى ته د وريد له لارې ګلوكوز تطبيق شي چې په پيل كې 25
 grګلوكوز ناروغ ته وركول كېږي او وروسته د ګلوكوزو انفيوژن تطبيق كېږي ،ضروري ده
تر څو هر ساعت په دوامداره توګه د ناروغ ګلايسيمي وكتل شي.
كه چېرته وريدي درملنه د اجراء وړ نه وي د پوستكي لاندې يا په عضله كې Glucagon
) 1.0 mgد يوه كاهل لپاره( تطبيق كېږي ،چې د لومړي ټايپ ناروغانو لپاره ګټوره درملنه
بلل كېږي .د دې امله چې د  Glycogenolysisد پروسې د هڅونې سبب كېږي ،نو په
هغو ناروغانو كې چې د ګلايكوجن زېرمې ئې خلاصې شوي وي ګټور نه ثابتېږي )په تېره
بيا كه چېرې هايپوګلايسيمي د الكولو له امله منځ ته راغلې وي( همدارنګه د انسولينو
افراز هڅوي ،چې د ډيابټ د دويم ټايپ هايپوګلايسيمي درملنې ته ښائي مرسته ونه كړي،
سربېره پر دې دا درملنه د لنډې مودې لپاره دوام كوي ،له دې امله بايد ناروغان وهڅول
شي ،تر څو خواړه وخوري او د ګلايكوجن زېرمې اعاده كړي.
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Publishing Medical Textbooks
Honorable lecturers and dear students!
The lack of quality textbooks in the universities of Afghanistan is a
serious issue, which is repeatedly challenging students and
teachers alike. To tackle this issue we have initiated the process of
providing textbooks to the students of medicine. In the past three
years we have successfully published and delivered copies of 136
different books to the medical colleges across the country.
The Afghan National Higher Education Strategy (2010-1014) states:

“Funds will be made available to encourage the writing and
publication of textbooks in Dari and Pashtu. Especially in priority
areas, to improve the quality of teaching and learning and give
students access to state – of – the – art information. In the
meantime, translation of English language textbooks and journals
into Dari and Pashtu is a major challenge for curriculum reform.
Without this facility it would not be possible for university students
and faculty to access modern developments as knowledge in all
disciplines accumulates at a rapid and exponential pace, in
particular this is a huge obstacle for establishing a research culture.
The Ministry of Higher Education together with the universities will
examine strategies to overcome this deficit. One approach is to
mobilize Afghan scholars who are now working abroad to be
engaged in this activity.”
I

Students and lecturers of the medical colleges in Afghanistan are
facing multiple challenges. The out-dated method of lecture and no
accessibility to updates and new teaching materials are the main
problems. The students use low quality and cheap study materials
(copied notes & papers), hence the Afghan students are deprived of
modern knowledge and developments in their respective subjects. It
is vital to compose and print the books that have been written by
lecturers. Taking the situation of the country into consideration, we
desperately need capable and professional medical experts who
can contribute to improving the standard of medical education and
Public Health throughout Afghanistan. Therefore enough attention
should be given to the medical colleges.
For this reason, we have published 136 different medical textbooks
from Nangarhar, Khost, Kandahar, Herat, Balkh and Kapisa medical
colleges and Kabul Medical University. Currently we are working to
publish 20 more medical textbooks for Nangarhar Medical Faculty. It
should be mentioned that all these books have been distributed
among the medical colleges of the country free of cost.
All

published

medical

textbooks

can

be

downloaded

from

www.ecampus-afghanistan.org
The book you are holding in your hands is a sample of a printed
textbook. We would like to continue this project and to end the
method of manual notes and papers. Based on the request of
Higher Education Institutions, there is the need to publish about 100
different textbooks each year.
II

As requested by the Ministry of Higher Education, the Afghan
universities, lecturers & students want to extend this project to the
non-medical

subjects e.g.

Science,

Engineering,

Agriculture,

Economics, Literature and Social Science. It should be remembered
that we publish textbooks for different colleges of the country who
are in need.
I would like to ask all the lecturers to write new textbooks,
translate or revise their lecture notes or written books and
share them with us to be published. We will ensure quality
composition, printing and distribution to the medical colleges
free

of

cost.

I would like the students to encourage and assist their
lecturers in this regard. We welcome any recommendations
and suggestions for improvement.
It is worth mentioning that the authors and publishers tried to
prepare the books according to the international standards but if
there is any problem in the book, we kindly request the readers to
send their comments to us or the authors in order to be corrected for
future revised editions.
We are very thankful to German Aid for Afghan Children and its
director Dr. Eroes, who has provided fund for this book. We would
also like to mention that he has provided funds for 40 other medical
textbooks in the past three years which are being used by the
students of Nangarhar and other medical colleges of the country.

III

I am especially grateful to GIZ (German Society for International
Cooperation) and CIM (Centre for International Migration &
Development) for providing working opportunities for me during the
past four years in Afghanistan.
In Afghanistan, I would like to cordially thank His Excellency the
Minister of Higher Education, Prof. Dr. Obaidullah Obaid, Academic
Deputy Minister Prof. Mohammad Osman Babury and Deputy
Minister for Administrative & Financial Affairs Prof. Dr. Gul Hassan
Walizai, Chancellor of Nangarhar University Dr. Mohammad Saber,
Dean of Medical Faculty of Nangarhar University Dr. Khalid Yar as
well

as

Academic

Deputy

of

Nangarhar

Medical

Faculty

Dr.Hamayoon Chardiwal, for their continued cooperation and
support for this project.
I am also thankful to all those lecturers that encouraged us and
gave us all these books to be published and distributed all over
Afghanistan. Finally I would like to express my appreciation for the
efforts of my colleagues Ahmad Fahim Habibi, Subhanullah and
Hekmatullah Aziz in the office for publishing books.
Dr Yahya Wardak
CIM-Expert at the Ministry of Higher Education, February, 2014
Karte 4, Kabul, Afghanistan
Office: 0756014640
Email: textbooks@afghanic.org
wardak@afghanic.org

IV

Message from the Ministry of Higher
Education

In history books have played a very important role in gaining
knowledge and science and they are the fundamental unit of
educational curriculum which can also play an effective role in
improving the quality of Higher Education. Therefore, keeping in
mind the needs of the society and based on educational standards,
new learning materials and textbooks should be published for the
students.
I appreciate the efforts of the lecturers of Higher Education
Institutions and I am very thankful to those who have worked for
many years and have written or translated textbooks.
I also warmly welcome more lecturers to prepare textbooks in
their respective fields so that they should be published and
distributed among the students to take full advantage of them.
The Ministry of Higher Education has the responsibility to make
available new and updated learning materials in order to better
educate our students. Finally I am very grateful to German
Committee for Afghan Children and all those institutions and
individuals who have provided opportunities for publishing medical
textbooks.
I am confident that this project should be continued and
textbooks can be published in other subjects too.

Sincerely,
Prof. Dr. Obaidullah Obaid
Minister of Higher Education
Kabul, 2014

Book Name

Diabetes Mellitus

Author

Dr M Naim Hamdard

Publisher

Nangarhar Medical Faculty

Website

www.nu.edu.af

No of Copies

1000

First Published

By Afghanistan Education Foundation (AEF) 2009

nd

2 Reprint

2014

Download

www.ecampus-afghanistan.org

Printed by

Afghanistan Times Printing Press

This Publication was financed by German Aid for Afghan Children,
a private initiative of the Eroes family in Germany.
Administrative and Technical support by Afghanic.
The contents and textual structure of this book have been developed
by concerning author and relevant faculty and being responsible for
it. Funding and supporting agencies are not holding any
responsibilities.

If you want to publish your textbooks please contact us:
Dr. Yahya Wardak, Ministry of Higher Education, Kabul
Office
0756014640
Email
textbooks@afghanic.org

Printed in Afghanistan 2014
ISBN

0 – 936385 – 405

All Copy rights reserved by Afghan Education Foundation (AEF).

