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نەخۆشی شەکرەی جۆری ١
(Diabetes type 1)

سەبارەت بە نەخۆشی شەکرە
 .)stoffskifte( مێتابولیزمە  نەخۆشیەکانی  بەرباڵوترین  لە  یەکێک  شەکرە  نەخۆشی 
ڕوو  ئەنسۆلین  نەبوونی  هۆی  بە  کە  درێژخایەنە  نەخۆشییەکی  شەکرە  نەخۆشی 
ئەدات. زانیاری لەسەر ئەم نەخۆشییە بۆ زیادتر لە ٢٠٠٠ ساڵ لەمەوپێش ئەگەرێتەوە. 
پڕ  نەخۆشییەکی  ئێستاش  الیەنەکەوە  چەند  لە  شەکرە  نەخۆشی  ئەمەشدا   لەگەڵ 
جەنەتیکی  هۆکاری  لە  پێهاتەیەکە  نەخۆشییە  بەم  تووشبوون  هۆیەکانی  ڕازە.   لە 

و ژینگە، بەاڵم چۆنیەتی سەرهەڵدانی ئەم نەخۆشییە نادیارە. 

نەخۆشی شەکرەی جۆری ١ تووشی گشت چینە تەمەنەکان ئەبێت، بەاڵم لە ناو 
مناڵ، مێرمنااڵن و گەورەسااڵنی گەنجدا بەرباڵو ترە. هۆکاری ئەم نەخۆشییە لەبەین 
چوونی خانەکانی بەرهەم هێنەری ئەنسۆلین )خانەکانی بێتا( لە پەنکریاس دایە. 
سیستەمی پارێزەری لەش )بەرگری جەستەیی( بە هۆکاری نادیارەوە خانەکانی بێتا 

وەک شتێکی دەرەکی ئەناسێت و ئەمانە لەبەین ئەبات. 

بدەن.  لەخۆ  ئەنسۆلین  ئەبێ   ١ جۆری  شەکرەی  نەخۆشی  بە  تووشبوو  خەڵکانی 
شلەکانی هەزم کردن لە ناو گەدەو ریخۆڵە ئەنسۆلین لە بەین ئەبن بۆیە ناتوانرێ 

ئەنسۆلین لە شێوەی حەپەوە کەڵکی لێوەربگیرێت.

نیشانەکان
بە پێچەوانەی نەخۆشی شەکرەی جۆری ٢ کە نیشانەکانی زۆرتر نادیارن و بە پێی 
کات پەرە ئەستێنن، نیشانەکانی شەکرەی جۆری ١ لە ناکاو بەدەر ئەکەون و دیارن. 
بۆیە ئەم نەخۆشییە زۆربەی کات بە خێرایی دەستنیشان ئەکرێت. کاتێک کە ڕێژەی 
ئەبێت.  تێکەڵ  میزدا  لەگەڵ  شەکر  ئەبێتەوە،  بەرز  زۆر  یەکجار  خوێندا  لە  شەکر 
ئەمەش ئەبێتە هۆی ئەوەی کە ڕێژەی میز زۆر بکات و کەسی نەخۆش زوو زوو 
میز بکات. جەستە لە ڕێگەی برسیایەتی بەرامبەر بەمە کاردانەوە لە خۆی نیشان 
ئەدات. تێکەڵ بوونی شەکر لە میزدا بە واتای لەدەستدانی کالۆری دێت و زۆربەی 
کات ئەبێتە هۆی دابەزینی کێشی مرۆڤ. چڵککردنی میزەڕۆ و خوورانی ئەندامی 

زاووزێش ئەتوانێ نیشانەی شەکرە بێت. 

چەورییەکان  سووتاندنی  بە  دەست  ووزە  درووستکردنی  بۆ  هەروەها  جەستە 
چەوری  سووتاندنی  الوەکیەکانی  بەرهەمە  لە  یەکێک  ئەکات.  پڕۆتینەکان  و 
کێتۆنەکانن )ketoner( وە کاتێک کە ئەمانە ئەچنە ناو سووڕی خوێنەوە ئەتوانن 
یا ژەهراوی بوونی ئەسیدی.   )ketoacidose( ببنە هۆی بەدی هاتنی کێتواسیدوز
باروودۆخی گشتی تەندرووستی بە خێرا بەرەو خراببوون ئەڕوات، لەشتان بێ ئاو 
ئەبێت )ووشک ئەبێت(، وە نیشانەکانی باوی ئەمە ئەمانەن: ڕشانەوە، ژانە سگ، 

هەناسە تەنگبوون و هەناسەیەک کە بۆنی ماددەی ئاسێتونی )aceton( لێوە دێت. 
ئەمە حاڵەتێکی زۆر  بوورانەوەو  ببێتە هۆی  ئەتوانێ   )ketoacidose( کێتواسیدوز
بوونە  ژەهراوی  ئەم  بدۆزرێتەوە  ئەنسۆلین  لەوەی  بەر  کووشەندەیە.  و  ترسانک 
نەخۆشەکان  لە  بوو.هەندێک  شەکرە  نەخۆشانی  مردنی  هۆکاری  بەرباڵوترین 
ئەبێتە  بوونە  ژەهراوی  ئەم  دێن.  )کێتواسیدوز(  ئەسیدی  بوونی  ژەهراوی  تووشی 

هۆی ئازارێکی یەکجار زۆری گەدەو دڵتێکهەاڵتن.

لە کوێ ئەتوانم داوای یارمەتی بکەم
کاتێک کە تۆ تووشی نەخۆشی شەکرەی جۆری ١ ئەبیت عادەتەن لە نەخۆشخانە 
ئەخەوێرنێیت بۆ ئەوەی فێری لەخۆدانی ئەنسۆلین و شێوەی پێوانی ڕێژەی شەکر 
نەخۆشخانە  رێکوپێک سەردانی  کۆنتڕۆڵی  مەبەستی  بە  دواتر  بکرێیت.  لە خوێندا 
ئەتوانێ  بنەماڵەش  پزیشکی  الیەن  لە  باش  هاوکاری  و  بەدواداچوون  ئەکەیت. 
یارمەتییەکی باش بێت. بێجگە لەمەش زۆرێک لە نەخۆشەکان لە الیەن خزم، هاوڕێی 

و بنەماڵە بە شێوەیەکی باش پشتیوانی ئەکرێن. 

شیاوی ئاماژە پێکردنە کە تۆ وەک نەخۆشێک مافی فێربوونت لەسەر ئەم نەخۆشییە 
هەیە. خوولی دەستپێکی ئەم فێربوونە ئەبێ بەالنی کەمە زیادتر لە ٧ کاتژمێر بێت. 
کارمەندانی تەندرووستی بەپرسی ئەم خوولەن کە بابەتی وەک زانیاری لەسەر ئەم 
نەخۆشییە، شێوەکانی چارەسەری، خۆ چارەسەرکردن، زاڵبوون بە سەر باروودخۆی 

نوێدا، ماف و بەدواداچوونەکانی دواتر لە خۆ ئەگرێت. 

کە  ببینیت  تر  کەسانی  ئەتوانی   )Diabetesforbundet( شەکرە  کۆمەڵەی  لە   تۆ 
لە باروودۆخی هاوشێوەی تۆدان وە ئێمە زانیاری بەکەڵکت پێئەدەیین کە ئەتوانێ 
سەردانی  زیادتر  زانیاری  بەدەستهێنانی  بۆ  بکات.  ئاسانرت  ئێوە  رۆژانەی  ژیانی 

ماڵپەڕی www.diabetes.no بکە. 

پێوانی ڕێژەی شەکر لە الیەن نەخۆشەوە 
پێوانی ڕێژەی شەکر لە خوێندا بەشێکی گرینگی چارەسەری نەخۆشی شەکرە پێک 
کەڵک  چۆنیەتی  و  خوێندا  لە  شەکر  کۆنتڕۆڵی  ئامانجی  و  پێداویستی  ئەهێنێت. 
تر  کەسێکی  بۆ  کەسێکەوە  لە  شەکر  ڕێژەی  پێوانەی  ئەنجامەکانی  لە  وەرگرتن 

جیاوازە و ئەبی لەگەڵ پزیشکدا قسەی لەسەر بکرێت. 

 ڕێژەی شەکر لە خوێندا بە سکی بەتاڵەوە ئەبێ لە نێوان ٤ تا ٦ میلی مۆڵ لە لیرتدا 
)mmol/l 6-4( بێت و چەند کاتژمێرێک دوای ژەمە خواردنێک کەمرت لە ١٠ میلی 

مۆڵ لە لیرتدا )mmol/l 10( بێت.
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چارەسەری بە ئەنسۆلین
ئەدات  لەش  یارمەتی  و  دێت  بەرهەم  دا  پەنکریاس  لە  کە  هۆرمۆنێکە   ئەنسۆلین 
تا بتوانێ کەڵک لە شەکری خوێن )گلوکۆز( وەربگرێت. ئەم هۆرمۆنە "کلیلێکە" کە 
"دەرگای" خانەکان ئەکاتەوە تا شەکری خوێن بتوانێ بچێتە ناویان. گلوکۆز سووتەمەنی 

خانەکانی لەشە.

کاریگەر  خێرا  ئەنسۆلینی  ئەکەوێت.  دەست  بازاردا  لە  ئەنسۆلین  جۆری  چەندین 
دەوام(  کاتژمێر   ١٢-٢٠( کاریگەر  مامناوەندی  ئەنسۆلینی  دەوام(،  کاتژمێر   ٣-٥( 

و ئەنسۆلینی درێژخایەن کاریگەر )تا ٢٤ کاتژمێر دەوام( باوترین ئەنسۆلینن. 

خواردنی  بەتایبەت  و  خواردن  جەستەیی،  چاالکی  پێی  بە  ئەبێ  چارەسەری 
کەربۆهیدرات لە الیەن کەسی نەخۆشەوە بگوونجێرنێت و ڕێک بخرێت. زۆربەی 
وەرگرتن  کەڵک  لە  بێجگە   ١ جۆری  شەکرەی  نەخۆشی  بە  تووشبوو   کەسانی 
لە ئەنسۆلینی خێرا کاریگەر لەکاتی ژەمەکانی خواردندا، لە شەوڕۆژێکدا لە یەک 
تا دوو ژەم لە ئەسنۆلینەکانی ئەنالۆگی مامناوەندی کاریگەر و درێژخایەن کاریگەر 

کەڵک وەرئەگرن. 

وەربگرێت  باش  و  جێگیر  شێوەیەکی  بە  ئەنسۆلین  لەش  کە  لەوەی  دڵنیابوون  بۆ 
شێوەی دەرزی لێدان )تەکنیکی دەرزی لێدان( گرینگە. 

چۆنیەتی بەرەنگاربوونەوەی ئەم نەخۆشییە
کاتێک کە تووشی شەکرە ئەبیت ئەبێ شتی زۆری نوێ فێر بیت. پزیشک ئەتوانێ 
پشتیوانێکی باش بێت، بەاڵم زۆربەی کات ئەبێ خۆت بەرەنگاری ئەم نەخۆشییە 
ببیتەوە. بۆیە چۆنیەتی کۆنتڕۆڵ کردنی شەکرە گرینگی هەیە. شەکرە نابێ ڕێگیری 
بکات لەوەی کە تۆ ژیانێکی باش و درێژخایەنت هەبێت. بەرپرسیارەتی سەرەکی 
تۆدا  یارمەتیدانی  لە  تەندرووستیش  کارمەندانی  بەاڵم  تۆیە  لەسەر شانی  ئەمە  بۆ 
بۆ  زانیاری لەسەر ئەم نەخۆشییە مەرجێکە  بەرپرسیارن. بە هەر حاڵ فێربوون و 

ئەوەی بتوانی بە باشی ئاگاداری لە خۆت بکەی. 

زۆرێک لە هۆکارەکان کاریگەری لە سەر ڕێژەی شەکر لە خوێنی تۆدا دائەنێن:
ئەیخۆیت  کە  خۆراکەی  ئەو  جۆری  ڕێژەو  خواردن،  ژەمەکانی  ژمارەی  •  خۆراک: 

کاریگەری لەسەر ڕێژەی شەکری خوین دائەنێن.
چاالکی جەستەیی: زۆربەی کات پێداویستی بە ئەنسۆلین کەم ئەکاتەوە  •

•  نەخۆشی: پێداویستی بە ئەنسۆلین زیاد ئەکات. ئەم پێداویستییە بە تایبەت لە 
کاتی هەبوونی تادا زیادتر ئەکات. 

•  شوێنی لێدانی دەرزی: ئەنسۆلین ئەگەر لە ڕێگەی سکەوە لێبدرێت زووتر ئەچێتە 
 ناو سووڕی خوێنەوە. ئەگەر لە ڕێگەی قۆڵەکانەوە لێبدرێت لەسەرخۆ تر ئیش ئەکات 

و لێدانی ئەنسۆلین لە ڕێگەی ڕان و سمتەوە درەنگرت ئیش ئەکات. 
•  کێشەی دەروونی و سرتێس: سرتێسی دەروونی زۆربەی کات ئەبێتە هۆی زیادبوونی 
رێژەی شەکر لە خوێندا. ئاست و ماوەی زیادبوونی ڕێژەی شەکر لە خوێنی ئێوەدا 

پەیوەندی بە باروودۆخی ئێوە داوە. 
•  ئەلکهول: ئەگەر ئەلکهول بخۆنەوە ئێوە زۆرتر تووشی گرفتەکانی دابەزینی ڕێژەی 
شەکر لە خوێندا ئەبن و هەست کردن بەم دابەزینەش زەحمەتر ئەبێت. ئەلکهول 
بە سکی بەتاڵەوە مەخۆنەوە، بەر لە نووستوون شتێک بخۆن و ڕێژەی شەکری 

خوێنتان بپێون. 

 ئەگەر ئێوە ژیانێکی ڕێکوپێکتان هەبێت بۆ وێنە لە پەیوەندی لەگەڵ جۆری خواردن 
و ورەزش کردندا، ئەمە ئەبێتە هۆی ئاسانکردنی ڕێکخستنی ڕێژەی شەکری خوێن. 

دابەزینی شەکرەی خوێن ) Hypoglykemi/Føling( چییە؟
إئەگەر بێتوو ڕێژەی شەکرەی خوێن کەمرت لە ٤ میلی مۆڵ لە لیرتدا)mmol/l 4( بێت 
دابەزینی شەکرەی )Hypoglykemi( پێئەوترێت. پێناسەیەکی وردی هیپۆگلیکێمی 
زەحمەتە. زۆربەی خەڵک کاتێک کە ڕێژەی شەکری خوێنیان تا ئاستی ٢,٥ - ٣,٣ میلی 
مۆڵ لە لیرتدا )mmol/l 3.3-2.5( دائەبەزێت هەست بە ناڕەحەتی ئەکەن و تووشی 
گرفتەکانی دابەزینی شەکری خوێن ئەبن. ڕێژەی شەکری خوێنێک کە ئەبێتە هۆی 
تووشبوون بە گرفتەکانی دابەزینی شەکری خوێن لە کەسێکە بۆ کەسێکی تر جیاوازە.

هۆکارەکانی دابەزینی شەکری خوێن ئەتوانێ ڕێژەیەکی یەکجاری زۆری ئەنسۆلین، 
گرفتەکانی  ئاساتی  بێت.  کەم  خواردنی  یا  ئاسایی  لە  زۆرتر  جەستەیی  چاالکی 
دابەزینی ڕێژەی شەکری خوین جۆراوجۆرن و زۆربەی کات ئەبێتە هۆی هەست بە 
ناخۆشی کردن. نیشانەکانی دابەزینی شەکری خوێن ئەتوانێ عارەقە کردن، کێشەی 
ناڕوونی  بە  سستی،  تووڕەیی،  بێقەراری،  هەڵگەڕان،  سپی  لەرزین،  کردن،  تەرکیز 
قسەکردن و برسیەتی بن. کۆمەڵەی شەکرە )Diabetesforbundet( نوورساوەیەکی 

زانیاریشی لەسەر شەکرەو دابەزینی شەکرەی خوێن ئامادە کردووە.

گرفتەکانی درێژخایەن
بۆ  خوێندا  لە  شەکر  زۆری  ڕێژەیەکی  هەبوونی  واتە  شەکرە  الوازی  رێکخستنی 
چەندین ساڵ ئەتوانێ گرفتی درێژخایەنی لێبکەوێتەوە کەسانی تووشبوو بە شەکرە 

بە تایبەت لە ژێر مەترسی تووشبوون بەم گرفتانەی ژێرەوەن:

نەخۆشیەکانی گوورچیلە  •
جەڵتەی دڵ و مێشک  •

لێکەوتنەوەی برینی شەکرەو زیان گەیشنت بە ڕەگەکانی خوێن لە پێکاندا   •
ببیتە  ئەتوانێ  ئەمەش  لە چاودا، کە  بە ڕەگە بچووکەکانی خوێن  •  زیان گەیشنت 

هۆی الوازی دینت و کوێری
بە  هەست  یا  هەستیاری  کەمبوونەوەی  لەگەڵ   )Nevropati( دەمار  •  نەخۆشی 

ئازارکردن لە پێکاندا
الوازبوونی توانایی جنسی لە پیاواندا   •

نەخۆشیەکانی پووک و چڵککردنی ناودەم   •

کۆنتڕۆڵکردنی ڕێک وپێک و چارەسەرکردنی باش لە دەستپێکی ئەم نەخۆشییەدا 
کۆمەڵەی  لێبکات.  پێشگیریان  یا  بخات  بەدوا  نەخۆشییە  ئەم  گرفتەکانی  ئەتوانێ 
لەسەر  زانیاریدانی  نوورساوەیەکی  هەروەها   )Diabetesforbundet( شەکرە 

گرفتەکانی درێژخایەن / نەخۆشیەکانی تر بە هۆکاری شەکرەوە ئامادە کردووە.

)Diabetesforbundet( دوایین جار  لە الیەن کۆمەڵەی شەکرە  زانیارینامەیە   ئەم 
لە ساڵی ٢٠١٣ نوێ کراوتەوە.
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