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 ذیابیطس 1ٹائپ 
(Type 1-diabetes) 

                              ذیابیطس كے بارے میں

سے تعلق ركهنے والے امراض میں سے ہمارے ) خوراک كا جسم میں جذب ہو كر توانائی مہیا كرنا(میٹا بولزم 
دائمی مرض ہے جس  ذیابیطس ایک 1ہے۔ ٹائپ  Diabetes mellitusیہاں سب سے عام مرض ذیابیطس یعنی 

سال سے زیادہ عرصے سے اس بیماری كا ذكر سننے میں آ  2000كی وجہ انسولین نامی ہارمون كی كمی ہے۔ 
رہا ہے۔ اس كے باوجود اب بهی ذیابیطس كئ طرح سے ایک پراسرار بیماری ہے۔ ذیابیطس الحق ہونے كی وجوہ 

بیماری  خود اسے بهی لیكن یہ واضح نہیں ہے كہ كا تعلق موروثی رجحان سے بهی ہے اور ماحولیاتی عوامل س
  كے پیدا ہونے اور بڑهنے كے كیا اسباب ہیں۔

طس ہر عمر كے لوگوں میں پائی جاتی ہے لیكن سب سے بڑه كر یہ بچوں، نوجوانوں اور كم عمر بالغ ذیابی 1ٹائپ 
تباہ ہو ) سیلز beta(والے خلیات  عام ہے۔ اس بیماری كی وجہ یہ ہے كہ لبلبے میں انسولین پیدا كرنےمیں  افراد

سیلز كو باہر سے جسم  beta) امیون سسٹم(چكے ہوتے ہیں۔ كچه نامعلوم وجوہ كی بنا پر جسم كا اپنا مدافعتی نظام 
  میں داخل ہونے والے عناصر سمجه كر انہیں تباہ كر دیتا ہے۔

روری ہوتا ہے۔ پیٹ اور آنتوں میں غذا كیلئے انجیكشن كی شكل میں انسولین لینا ضذیابیطس كے مریضوں  1ٹائپ 
كو ہضم كرنے والی رطوبات انسولین كو تباہ كر دیتی ہیں۔ اس وجہ سے انسولین گولیوں كی شكل میں نہیں لی جا 

 سكتی۔

  

  عالمات

 1اور ان كے ظاہر ہونے میں وقت لگتا ہے، ٹائپ  ی ہیںزیادہ تر غیر واضح ہوت ذیابیطس كی عالمات 2ٹائپ جبكہ 
جب خون میں طس كی عالمات اچانک اور واضح ہوتی ہیں۔ لہذا عام طور پر اس كی تشخیص جلد ہو جاتی ہے۔ ذیابی

شوگر بہت بڑه جاۓ تو پیشاب میں شوگر خارج ہونے لگتی ہے۔ اس وجہ سے پیشاب كی مقدار بڑه جاتی ہے اور 
دكهاتا ہے۔ پیشاب میں شوگر خارج  جسم اس پر زیادہ پیاس كی صورت میں ّرد عملبار بار پیشاب كرنا پڑتا ہے۔ 

ہونے سے كیلوریز ضائع ہوتی ہیں اور اكثر لوگوں كا وزن كم ہو جاتا ہے۔ پیشاب كی نالیوں كا انفیكشن اور پوشیدہ 
ی اور كنائزیادہ چ توانائی حاصل كرنے كیلئے جسماعضا میں كهجلی بهی ذیابیطس كی عالمت ہو سكتی ہے۔ 

 ایک طرح كا فضلہ بهی پیدا ہوتا ہے جس كے ذّرات كو چكنائی جلنے سےیتا ہے۔ پروٹین بهی جالنا شروع كر د
كہتے ہیں اور جب كیٹونز خون میں پہنچ جائیں تو ان كی وجہ سے تیزابی زہر ) ketonerنارویجن میں (كیٹونز 

ی پهیل سكتا ہے۔ مریض كی عمومی كیفیت تیزی سے بگڑتی ہے، جسم میں ڈ) ketoacidoseنارویجن میں (
ہو جاتی ہے اور اس كی مخصوص عالمات قے، پیٹ میں درد، سانس پهولنا اور سانس ) پانی كی كمی(ہائیڈریشن 

میں جا سكتا ہے اور یہ  )طویل بیہوشی( كے نتیجے میں مریض كوما  ketoacidoseبو ہیں۔ بدكی   acetonمیں 
سے ہونے والی اموات كی سب سے عام كیفیت جان لیوا ہو سكتی ہے۔ انسولین كی دریافت سے پہلے ذیابیطس 

 وجہ یہی كیفیت تهی۔

 



 
 

 

  

  مجهے كہاں سے مدد مل سكتی ہے؟

ذیابیطس تشخیص كی جاۓ تو بالعموم آپ كو انسولین لینے اور خون میں شوگر ماپنے كی  1ٹائپ آپ كو جب 
لئے ہسپتال جاتے تربیت كی خاطر ہسپتال میں داخل كی جاتا ہے۔ اس كے بعد آپ باقاعدہ وقفوں سے معائنے كی

رہتے ہیں۔ آپ كا مستقل ڈاكٹر بهی خبرگیری اور اچهے باہمی تعاون كے ذریعے آپ كی بہت مدد كر سكتا ہے۔ اس 
  تے ہیں۔كیلئے اچها سہارا  بن كے ساته ساته كئ لوگوں كے لواحقین، دوست اور رشتے دار بهی ان

 7ت حاصل كرنے كا حق ہے۔ ابتدائی كورس تربیاس مرض سے متعلق آپ كو یہ علم ہونا اہم ہے كہ آپ كو 
گهنٹوں كا ہوتا ہے۔ اس كورس كی ذمہ داری طبی عملے پر ہوتی ہے جس میں مرض كے بارے میں معلومات، 

عالج كے طریقے، اپنا عالج خود كرنے، مرض كے باوجود اچهی زندگی گزارنے، حقوق اور آئندہ معائنہ و 
  موضوعات شامل ہیں۔كے  خبرگیری

میں آپ كو اپنے جیسی صورتحال ركهنے والے دوسرے لوگوں سے ملنے كا ذیابیطس ایسوسی ایشن  نارویجن
موقع ملے گا اور ہم آپ كو وہ مفید معلومات دے سكتے ہیں جن سے آپ كیلئے روزمّرہ معامالت سے نبٹنا آسان ہو 

 دیكهیں۔ www.diabetes.noجاۓ گا۔ مزید معلومات كیلئے 

 

  خود اپنے خون میں شوگر ماپنا

آپ كو خود اپنے خون میں شوگر ماپنے كے قابل ہونا چاہیئے۔ خون میں شوگر پر كنٹرول كے معاملے میں ہر 
یہ بهی مختلف ہوتا ہے كہ پیمائش سے شخص كی ضروریات اور اہداف دوسروں سے مختلف ہوتے ہیں اور 

  اس بارے میں ڈاكٹر سے مشورہ كرنا چاہیئے۔قدم اٹهایا جاۓ لہذا  حاصل ہونے والے نتائج پر كیا

 10ہو اور كهانے كے بعد دو گهنٹوں تک  mmol/l 6-4بہترین یہ ہے كہ خالی پیٹ خون میں شوگر كی سطح 
mmol/l سے كم ہو۔ 

  

  عالجانسولین سے 

كو استعمال ) گلوكوز(نے والی شوگر انسولین ایک ہارمون ہے جو لبلبے میں بنتا ہے اور جسم كو خون میں پائی جا
كهولتی ہے تاكہ خون كی شوگر خلیات میں داخل " دروازہ"ہے جو خّلیات كا " چابی"كرنے میں مدد دتیا ہے۔ یہ وہ 

  ایندهن كا كام دیتا ہے۔ہو سكے۔ گلوكوز خلّیات كیلئے 

 5- 3(جلد اثر كرنے والی انسولین : انسولین كی بہت سی قسمیں بازار میں دستیاب ہیں۔ سب سے عام قسمیں یہ ہیں
  ۔)گهنٹے چلتی ہے 16-12(والی انسولین دیر تک اثر ركهنے اور ) گهنٹے چلتی ہے

یہ ضروری ہے كہ عالج كو ہر مریض كے لحاظ سے موزوں بنایا جاۓ اور ورزش اور غذا كی مناسبت سے 
ذیابیطس كے  1ٹائپ والی غذا كے سلسلے میں۔ انسولین میں كمی بیشی كی جاۓ، خاص طور پر كاربوہائیڈریٹس 

استعمال كرتے  یںڈوزكرنے والی انسولین كی ایک سے دو درمیانی تیزی سے اثر گهنٹوں میں  24زیادہ تر مریض 
ذیابیطس  1ت پر جلد اثر كرنے والی انسولین بهی لیتے ہیں۔  گزشتہ چند سالوں میں ٹائپ وں كے اوقاہیں اور كهان

 دیر تک اثر ركهنے والی انسولین كی قسمیں استعمال كرنے والوں كی تعداد بڑهتی جا رہی ہےكے مریضوں میں 
  ۔نہ ہوا یہوتا ہے، اس مقصد سے بهی كہ رات كے وقت ہائپو گالیسیم متوازنن قسموں كا اثر زیادہ ا كیونكہ

كی درست ) انجیكشن(ی لگانے انسولین كا حّتی الوسع اچها اور متوازن انجذاب یقینی بنانے كیلئے اہم ہے كہ سوئ
 ٹیكنیک استعمال كی جاۓ۔



 
 

 

  

  اچهی زندگی گزارنا ساته ساتهمرض كے 

جب آپ كو حال ہی میں ذیابیطس الحق ہوئی ہو تو آپ كو بہت سی نئ چیزیں سیكهنی ہوتی ہیں۔ آپ كا ڈاكٹر آپ 
بٹنا پڑے گا۔ اس لیے یہ اہم كیلئے ایک اچها سہارا ہو سكتا ہے لیكن زیادہ تر وقت آپ كو خود اپنے مرض سے ن

ہے كہ آپ ذیابیطس كو كنٹرول كرنا سیكهیں۔ ذیابیطس كی وجہ سے آپ كو عمدہ اور لمبی زندگی پانے میں كوئی 
ركاوٹ نہیں ہونی چاہیئے۔ یہ ممكن بنانا سب سے بڑه كر آپ كی ذمہ داری ہے لیكن ساته ساته صحت كے 

مدد دیں۔ اپنی بیماری سے متعلق تربیت اور علم حاصل كرنا اس كیلئے  اداروں كی ذمہ داری ہے كہ آپ كو
 بہرحال اپنا خیال خود ركهنے كیلئے الزمی ہے۔

  

  بہت سے عوامل آپ كے خون میں شوگر پر اثر ڈالتے ہیں

  خون میں شوگر پر اس سے اثر پڑتا ہے كہ آپ كتنی مرتبہ، كتنی مقدار میں اور كونسی چیزیں كهاتے ہیں۔ :غذا •

  عام طور پر انسولین كی ضرورت گهٹاتی ہے۔ :ورزش •

  ۔انسولین كی ضرورت بڑه جاتی ہے۔ یہ بات خاص طور پر بخار كے متعلق درست ہے :بیماری •

اگر پیٹ پر انسولین انجیكشن لگایا جاۓ تو یہ انسولین كے خون میں شامل  :انسولین انجیكشن لگانے كی جگہ •
زیادہ  قدرے نجیكشن لگایا جاۓ تو انسولین كے خون میں شامل ہونے میںبازو میں اہونے كا تیز ترین طریقہ ہے۔ 

وقت لگتا ہے جبكہ ران اور پشت پر انجیكشن لگانے كی صورت میں انسولین كا اثر ہونے میں سب سے زیادہ دیر 
  لگتی ہے۔

پ كے خون میں آشوگر بڑه جاتی ہے۔  ںذہنی دباؤ كے نتیجے میں اكثر خون می :)دباؤ(سٹریس اور  بوجهذہنی  •
  بدلتا رہتا ہے۔ہ مختلف حاالت میں شوگر كی سطح كتنی بلند ہوتی ہے اور كتنی دیر بلند رہتی ہے، ی

اگر آپ شراب پیئں تو ہائپو گالیسیمیا ہونے كا امكان بڑه جاتا ہے اور یہ اثر محسوس كرنا بهی زیادہ  :شراب •
لے خون میں شوگر ماپیں اور اگر ضرورت ہو تو كچه مشكل ہو جاتا ہے۔ خالی پیٹ شراب نہ پیئں، سونے سے پہ

  كها لیں۔

اگر آپ اپنی زندگی میں باقاعدگی ركهیں، جیسے غذا اور ورزش كے حوالے سے، تو خون كی شوگر كو درست 
 سطح پر ركهنا آسان ہو جاتا ہے۔

  

  سے كیا مراد ہے؟ )følingہائپو گالیسیمیا یا (میں شوگر كی كمی  خون

ہائپو گالیسیمیا كی واضح سے كم ہونے كو ہائپو گالیسیمیا كہا جاتا ہے۔  mmol/l 4كی ویلیو ون میں شوگر خ 
طبیعت ٹهیک تک گر جانے پر  3.3mmol/l-2.5تعریف كرنا مشكل ہے۔ زیادہ تر لوگ خون میں شوگر كی سطح 

مختلف ہوتا ہے  مختلف لوگوں كیلئے یہمحسوس نہیں كرتے یا انسولین كی كمی كے اثرات محسوس كرتے ہیں۔ 
  كا شبہ ہونے پر خون میں شوگر ماپنا اہم ہے۔ ائپو گالیسیمیاكہ انہیں كس حد پر پہنچ كر ہائپو گالیسیما ہوتا ہے۔ ہ

انسولین كی زیادتی، غیر معمولی زیادہ ورزش یا ضرورت سے كم غذا۔ ہائپو : اس كی وجوہ یہ ہو سكتی ہیں
ے اور اكثر خرابئ طبیعت یا گهبراہٹ واقع ہوتی ہے۔ اس كی عالمات میں گالیسیمیا كی شّدت كم یا زیادہ ہو سكتی ہ

پسینہ آنا، توجہ برقرار ركهنے میں مشكل، كپكپی، پهیكی رنگت، بے چینی، غّصہ، سستی، غیر واضح بولنا اور 
ں بهوک لگنا شامل ہیں۔ نارویجن ذیابیطس ایسوسی ایشن نے ذیابیطس اور خون كی شوگر میں كمی كے بارے می

 بهی ایک معلوماتی پرچہ تیار كیا ہے۔



 
 

 

  

  ل كی پیچیدگیاںمستقب

اگر ذیابیطس كو درست كنٹرول نہ كیا جاۓ، یعنی سالہا سال خون میں شوگر كی زیادتی رہے، تو مستقبل میں 
  پیچیدگیاں پیش آ سكتی ہیں۔ ذیابیطس كے مریض كیلئے خاص طور پر ان تكلیفوں كا خطرہ ہوتا ہے

  گردوں كا مرض •

  دل كا دورہ اور سٹروک •

  ذیابیطس كی وجہ سے زخم اور ٹانگوں كی شریانوں كو نقصان پہنچنا •

  آنكهوں میں باریک شریانوں كو نقصان پہنچنا جس كی وجہ سے نظر كی كمزوری اور اندها پن ممكن ہے  •

  یا درد ہوتی ہے/ہے اورٹانگوں میں حّس كم ہو جاتی  كے باعثجس  )اعصابی ریشوں كا متاثر ہونا( نیورو پیتهی •

  نامردی •

  مسوڑهوں كی بیماریاں اور منہ كے اندر انفیكشن •

  

كر دیا جاۓ تو ذیابیطس كی وجہ سے الحق ہونے  شروعاور اچها عالج جلد ہی لگاتار وقفوں سے معائنہ اگر 
یطس ایسوسی والے امراض كی پیش رفت آہستہ كی جا سكتی ہے اور امراض سے بچا جا سكتا ہے۔ نارویجن ذیاب

ذیابیطس كے نتیجے میں الحق ہونے والے امراض كے بارے میں بهی ایک /ایشن نے مستقبل كی پیچیدگیوں
       معلوماتی پرچہ تیار كیا ہے۔

                 

  میں تازہ تبدیلیوں كے ساته دوبارہ شائع كیا۔ 2011نارویجن ذیابیطس ایسوسی ایشن نے یہ معلوماتی پرچہ فروری 

  

  

  س معلوماتی پرچے كی تیاری میں معاونا

 


