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 رابطه چاقی و دیابت در کودکان و نوجوانان 

 

تبديل شده است . در سه دهه گذشته شيوع چاقي در کودکان   يچاقي در کودکان بعنوان يک معضل بهداشتي علم

چاقي در مده است  آآمريکايي سه برابر شده است . چاقي کودکان در خيلي از جوامع شايعترين بيماري تغذيه اي در 

افزايش  ،سطح انسولين افزايش، افزايش چربي هاي خون((کودکان رابطه مستقيم با پر فشاري خون ، هيپر ليپدمي

درصد کودکان چاق  08دارد . مطالعات نشان داده است که  (2)بويژه ديابت نوعتببيماريهاي قلبي و عروقي و ديا

درصد کودکان چاق يک فاکتورهاي خطر  79همچنين دو را دارند .  رهسيستوليک و يا  دياستوليک ، خون پرفشاري

افزايش فشار خون دياستوليک يا سيستوليک ،  کلسترول ،قلبي عروقي زير را دارند : افزايش تري گليسريد ، افزايش 

ميوکارد ، آنژين صدري و  سو اکثر آنها سابقه خانوادگي بيماريهاي قلبي انفارکتوHDL چربي خوب يا کاهش

 پرفشاري خون را داشته اند. 

هاي گذشته افزايش شيوع چاقي در سال باکودکان چاق در معرض مقاومت به انسولين ونوع دوم ديابت هستند 

 08-07کودکان و نوجوانان ديابتي در سنين  4/0برابر شده است . بيش از  08تشخيص ديابت نوع دوم در کودکان 

درصد فرا رسيده  3/9به  2/8سال ديابت نوع دوم دارند . در سي سال گذشته ميزان بروز ديابت نوع دوم در ژاپن از 

ونوجوان هستندولي نکته قابل توجه اينکه در گذشته تنها  درصد کودک08ازمجموع مبتاليان به ديابت است . 

مي شدند ولي درسالهاي اخير به علت شيوع چاقي در کودکان تا 2نوع ديابت  گيرر،دبه ديابتدرصد کودکان مبتال08

 تشکيل ميدهد 2درصد از موارد ابتالي کودکان ونوجوانان را ديابت نوع 38

 

از نظر علمي توجه به بروز نوع دوم ديابت در سنين پائين تر و تلقي نشدن آنان به عنوان ديابت نوع يک مهم است . 

 به ديابت نوع دوم از همان ابتدا بايد از نظر پرفشاري خون  و هيپر ليپدمي مورد بررسي قرار گيرند . مبتاليان چون 

که بعلت مقاومت به انسولين نياز بدن به انسولين افزايش يافته و  ي نوع دوم به حالتي اطالق مي شودعريفاز نظر ت

ات مقاومت هرتظاا ساير بترشح آن از پانکراس براي اصالح متابوليسم کفايت نمي کند از اينرو نوع دوم ديابت معموالً 

)لکه هاي رکانت، آکانتوزيس نيک )فشارخون(، هيپر تانسيون )اختالل چربيهاي خون(به انسولين نظير هيپرليپدمي

 افزايش ترشح هورمون جنسي مردانه ازتخمدانها()تخمدانيسياه پوستي درناحيه گردن،زانو،آرنج،و..(، هيپراندروژنيسم 

و کبد چرب همراه است . ميزان انسولين در نوع دوم ديابت برحسب مرحله بيماري از مقادير خيلي باال تا خيلي 

 کاهش يافته متغيير است. 
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سالگي است  که تقريباً همزمان با  5/03و نوجوانان در دهه دوم عمر و  ديابت نوع دوم کودکانوز متوسط سن بر

درصد کل  6طبيعي به انسولين در حوالي بلوغ است . ميزان تشخيص ديابت نوع دوم در اين سنين از مقاومت 

 درصد متغير بوده است 68، درصد در تايوان  58درصد در هنگ کنگ  68در ژاپن کودکان و نوجوانان ديابتي   

باالي صدک  )شاخص توده بدني(BMIدرصد موارد سابقه خانوادگي ديابت مثبت است و در اغلب موارد  95دربيش از

درصد نوجوانان مبتال به ديابت نوع دوم چاق  38براي سن و جنس است . هر چند از ژاپن گزارش شده است که  05

 نبوده اند . 

در تظاهر مي کنند به تيپ دو ديابت مبتال هستند. نسبت ابتالء دختر و پسر ي که با کتواسيدوز نوجوانان ديابت 3/0تا 

ديابت نوع دوم شروع  سيايي ها برابر است . بر خالف ديابت نوع اول که معموالً در شروع  انتي باديها مثبت هستندآ

 همراهي با انتي باديها ندارد . 

ن آ. داليل منوژنيک مشکل باشد  ديابتديابت نوع اول و دوم و همچنين براي پزشکان ممکن است افتراق بين 

 عبادرتند از : 

 درصد مبتاليان  به ديابت نوع اول و مونوژنيک چاق هستند .  25تا   05با افزايش شيوع چاقي در جامعه  -0

 خيلي از مبتاليان به ديابت نوع دوم در شروع بيماري کتونوري و کتواسيدوز دارند  -2

 عمومي بالغين شايع است جمعيت نوع دوم درديابت  -3

 معمولي است  جامعهسابقه ديابت نوع دوم در خانواده مبتاليان به ديابت نوع اول سه برابر بيشتر از  -4

منوژنيک متغيير و هم پوشاني وسيعي وديابت وم ددر ديابت نوع اول و  C-Puptideميزان انسولين خون و  -5

 دارد . 

 

ع دوم بصورت اتفاقي و عالمت دار نبودن فرد ابتدا درمان با رژيم غذايي و توصيه به در صورت تشخيص ديابت نو

 9اندازه گيري مي شود اگر زير HbA0Cفعاليت ورزشي شروع شود . و هر يک يکماه ارزيابي باليني و هر سه ماه 

 صورتيکه درابد باشد همين درمان ادامه مي ي 008زير  يبعد از غذاساعت  ود و038و قند خون ناشتا زير 

HbA0C  متفورمين برسد008و دو ساعت بعد از غذا به بيش از  038و قند خون  ناشتا بيش از  9به باالي 

شروع مي شود در صورت عدم کنترل با متفورمين ممکن است به درمان گلي بين کالميد و انسولين اضافه و 

 بصورت دوره اي از نظر عوارض بررسي شود 

 

 پس در مجموع يک راه عملي وعلمي جهت پيش گيري از ابتالبه ديابت در تمام سنين کنترل وزن،تغذيه صحيح 
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هست .به اميد روزي که تمام ايرانيان که در مقاالت ديگربدان اشاره شدوفعاليت بدني و ورزشي مداوم ومستمر

 سبک زندگي خود به ويژه عادتهاي غذايي غلط را تغيير دهند.

 : دکتر سید حسین دهقان منشادیگرد آوری
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