
 

ડાયાિબટીસની સમજૂતી 
 
ડાયાિબટીસ મેિલટસ એ 2વા24યની સામા5ય િ2થિત છે. યુકેમાં લગભગ 3.6 િમિલઅન લોકોને ડાયાિબટીસનું િનદાન 
થયંુ છે એટલે કે દર 100માંથી 6 FયિGતઓ. જેમને ડાયાિબટીસ થયો હોવાની ખબર નથી એવા િનદાન િવનાના 
લોકોનો સમાવેશ કરવામાં આવે Mયારે આ આંકડો વધીને 40 લાખથી વધારે થાય છે.  
 
ડાયાિબટીસ મેિલટસ એ એવી િ2થિત છે જેમાં લોહીમાં Pલુકોઝ (શકSરા)નું Uમાણ બહુ વધારે હોય છે, કારણ કે શરીર 
તેનો યોPય રીતે ઉપયોગ કરી શકતંુ નથી. 

Pલુકોઝ 2ટાચSયુGત ખોરાકના પાચનમાંથી મળે છે, જેમ કે \ેડ, ભાત, બટેટા, રોટલી, કંદ અને કેળા, શકSરા અને અ5ય 
મીઠી ચીજોમાંથી અને યકૃતમાંથી મળે છે જે Pલુકોઝ બનાવે છે. 

ઇ52યુિલન `વન માટે જaરી છે. તે 2વાદુbપડ cવારા બનાવવામાં આવતો અંત:2eાવ છે જેનાથી Pલુકોઝ કોષોમાં 
દાખલ થઈ શકે છે, hયાં તેનો ઉપયોગ શરીર cવારા શિGત માટેના બળતણ તરીકે થાય છે. 

સારવાર કરાઈ ન હોય એવા ડાયાિબટીસનાં મુiય લjણોમાં તરસમાં વધારો, વારંવાર મૂeMયાગ કરવા જવું (ખાસ 
કરીને રાeે), અMયંત થાક, વજન ઘટવું, સામા5ય ખંજવાળ અથવા યી2ટના ચેપ અને lિmમાં ઝાંખપની િનયિમત 
ઘટનાઓનો સમાવેશ થાય છે. 

ડાયાિબટીસના બે મુiય Uકાર છે 

• ટાઇપ 1 ડાયાિબટીસ 
• ટાઇપ 2 ડાયાિબટીસ (ડાયાિબટીસ હોય એવા દસમાંથી નવ લોકોને ટાઇપ 2 હોય છે)  

ટાઇપ 1 ડાયાિબટીસ Mયારે થાય છે hયારે શરીર ઇ52યુિલન િબલકુલ બનાવી શકતંુ નથી. આ Uકારનો ડાયાિબટીસ 
સામા5ય રીતે 40ની oમર પહેલાં દેખાય છે. તેની સારવાર ઇ52યુિલન ઇ5જેGશન cવારા થાય છે અને આહાર તેમજ 
િનયિમત કસરત કરવાની ભલામણ કરવામાં આવે છે. 

ટાઇપ 1 ડાયાિબટીસ Mયારે થાય છે hયારે 2વાદુbપડમાં ઇ52યુિલન બનાવતા કોષોનો નાશ થાય. આ શા માટે થાય છે 
તેનું કારણ કોઈને ખબર નથી, પરંતુ કોષોને થતંુ નુકસાન મોટેભાગે રોગUિતકારક તંeની અસામા5ય Uિતpqયા હોવાની 
સંભાવના વધારે છે જે વાઇરસ અથવા અ5ય ચેપને કારણે થઈ હોઈ શકે છે. ટાઇપ 1 ડાયાિબટીસ Gયારેક જેનેpટક 
Uભાવવાળાં કુટંુબોમાં ચાrયો આવતો જોવા મળે છે. આ Uકારનો ડાયાિબટીસ સામા5ય રીતે યુવા લોકોને અસર કરે 
છે. 



ટાઇપ 2 'પpરપGવતાના Uારંભ' સમયનો ડાયાિબટીસ કહેવાતો હતો, કારણ કે સામા5ય રીતે તે મtયવય2ક લોકો 
અથવા મોટી oમરના લોકોમાં થાય છે, તેમ છતાં તે Gયારેક અને હવે મોટી સંiયામાં યુવા લોકોમાં થાય છે. ટાઇપ 2 
ડાયાિબટીસ Mયારે થાય છે hયારે શરીર હ`યે થોડંુ ઇ52યુિલન બનાવી તો શકે છે, પરંતુ પૂરતંુ હોતંુ નથી, અથવા જે 
ઇ52યુિલન બ5યંુ હોય એ બરાબર કામ કરતંુ ન હોય (જે ઇ52યુિલન UિતકારકશિGત તરીકે ઓળખાય છે). આ Uકારનો 
ડાયાિબટીસ સામા5ય રીતે 40 વષSથી વધુ oમરના લોકોમાં થાય છે, જોકે, તે 40 વષSની oમર પહેલાં થઈ શકે છે. 
જેમનું વજન વધારે હોય એવા લોકોને ટાઇપ 2 ડાયાિબટીસ થવાની સંભાવના વધારે હોય છે.. તે કુટંુબોમાં વારસાગત 
ચાrયો આવે છે અને દિjણ ભારતીય અને આpuકન-કેpરિબયન સમુદાયોમાં વધારે સામા5ય છે, hયાં તે સામા5ય રીતે 
25 વષSથી મોટી oમરના લોકોમાં જોવા મળે છે. 
. 

ટાઇપ 2 ડાયાિબટીસની સારવાર માe આહાર અને કસરતથી થાય છે અથવા આહાર, કસરત અને ટેxલેyસ cવારા 
થાય છે અથવા આહાર, કસરત અને ઇ52યુિલનનાં ઇ5જેGશનો cવારા થાય છે. બંને Uકારના ડાયાિબટીસની 
સારવારનો મુiય હેતુ એ લોહીમાં Pલુકોઝ અને રGતદાબનાં 2તરો સામા5યની શGય એટલી ન`ક આવે એવા UયMનો 
કરવાનો છે. 

આની સાથે 2વા24યUદ `વનશૈલી જોડવાથી સુખાકારીમાં સુધારો કરવામાં મદદ મળશે અને આંખો, મૂebપડો, 
{ાનતંતુઓ, |દય અને મુiય ધમનીઓને થતાં લાંબા ગાળાના નુકસાન સામે રjણ મળશે. 

કેટલાક લોકો ટાઇપ 2 ડાયાિબટીસને ખોટી રીતે 'હળવો' ડાયાિબટીસ માને છે. હળવા ડાયાિબટીસ જેવી કોઈ વ2તુ 
જ નથી. કોઈ પણ Uકારના ડાયાિબટીસને ગંભીરતાથી લેવા જોઈએ, િનયિમતપણે દેખરેખ રાખવી જોઈએ અને 
યોPય રીતે સારવાર કરવી જોઈએ. 

Diabetes UKએ 'તમારા પરનું જોખમ �ણો છો?' કહેવાતંુ એક મફત કૅrGયુલેટર Uકાિશત કયુ� છે જે તમને ટાઇપ 
2 ડાયાિબટીસ થવાના જોખમની ગણતરી કરે છે.  

આ િવpડયો “ડાયાિબટીસ શાના કારણે થાય છે?” પણ તેની સારી સમજૂતી આપે છે. 

 

ડાયાિબટીસ થવાનાં અ5ય કારણો 
ડાયાિબટીસ થવાનાં કેટલાંક અ5ય જવrલે જ જોવા મળતાં કારણો છે.  

આમાં નીચેનાનો સમાવેશ થાય છે: 

• 2વાદુbપડ�ંિથના રોગો જેમ કે qોિનક પેનpqએટાઇpટસ 
• િ2ટરોઇ�ઝ જેવી દવાઓને કારણો થતો ડાયબીpટસ 
• િસિ2ટક ફાઇ\ોિસસ અથવા કbશગ િસ5�ોમ જેવી ઍ5ડોqાઇનની િ2થિત જેવી અ5ય િ2થિતના ભાગaપે 

થતો ડાયાિબટીસ 
• મોનોજેિનક ડાયાિબટીસ જે ચોGકસ જનીનમાં ખામી સાથે સંબંિધત હોય છે અને સામા5ય રીતે બહુ 

મજબૂત ફેિમિલ િહ2�ી સાથે તેનો સંબંધ હોય છે. ડાયાિબટીસ `5સ પુ�કળ માિહતી ધરાવતી ઉ�મ સાઇટ 
છે. http://www.diabetesgenes.org.  

• િનઓનેટલ ડાયાિબટીસ એ નવ�ત િશશુઓમાં 6 મિહનાની oમર પહેલાં થતા ડાયાિબટીસનો એક ખાસ 
Uકાર છે 



• લેટ5ટ ઑનસેટ ઑટોઇ�યુન ડાયાિબટીસ ઑફ એડrટહૂડ (LADA) કે જે ટાઇપ 1 ડાયાિબટીસ જેવી 
2વયંUિતવત¡ (રોગUિતકારક તંe પોતે શરીર પર હુમલો કરે તે) િ2થિત છે તે મોટી oમરે થાય છે, જેમાં 
સામા5ય રીતે ઇ52યુિલનની વધારે ઝડપી (પરંતુ તાMકાિલક નિહ) એવી જapરયાત રહે છે, સામા5ય રીતે 
િનદાનના એક વષSની અંદર, Gયારેક વધારે ઝડપથી. 

• જે2ટેશનલ ડાયાિબટીસ એ કેટલીક 2eીઓમાં ગભાSવ2થા દરિમયાન થાય છે અને તે જ5મ બાદ દૂર થઈ �ય 
છે. જે2ટેશનલ ડાયાિબટીસ થયો હોય એવા લોકોને `વનમાં પાછળથી ટાઇપ 2 ડાયાિબટીસ થવાની 
સંભાવના વધારે હોય છે 

 

ટાઇપ 2 ડાયાિબટીસ િવશે વધુ માિહતી માટે આ વેબસાઇટ પર �ઓ: ટાઇપ 2 ડાયાિબટીસ 

 


