
 

ডায়ােব&স ব(াখ(া করা হেয়েছ 
 
 
ডায়ােব&স .মিলটাস হল এক% সাধারণ +া,- সমস-া। ইউেক-3ত 5ায় 3.6 িমিলয়ন মানুেষর 
ডায়ােব%স ধরা পেড়েছ যা হল 5িত 100 জেনর মেধ- 5ায় 6 জন। যােদর 3রাগ এখনও ধরা পেড়িন 
এবং যারা জােনন না 3য, তােদর ডায়ােব%স আেছ, তােদরেক অIভK L M করা হেল এই সংখ-া% 4 
িমিলয়েনর 3বিশ হেয় যােব।  
 
ডায়ােব&স .মিলটাস হল এক% +া,- সমস-া 3যখােন রেM OPেকাজ (শকL রা)-এর পিরমাণ খK ব 3বিশ 
থােক, কারণ শরীর এ%েক যথাযথভােব ব-বহার করেত পাের না। 

পSাউরP%, ভাত, আল,ু চাপা%, িমU আল ুও কঁাচকলার মত শকL রাযKM খাবার, িচিন ও অন-ান- িমU 
খাবার হজম হেয় তা 3থেক OPেকাজ উৎপX হয় এবং যকY ত 3থেকও তা পাওয়া যায় যা OPেকাজ উৎপাদন 
কের। 

ইনসুিলন জীবেনর জন- অপিরহাযL। এ% হল অZ-াশেয়র [ারা উৎপািদত এক% হরেমান, যা 
OPেকাজেক 3কােষ 5েবশ করেত সাহায- কের, 3যখােন এ% শরীেরর [ারা শিMর জন- ব-ব\ত হয়। 

িচিকৎসা না করােনা ডায়ােব%েসর 5ধান ল]ণ^িল হল 3ত_া 3বেড় যাওয়া, সবসময় টয়েলট যাওয়া 
(িবেশষতঃ রােত), অত-I 3বিশ bািI, ওজন কমা, জননােc চK লকািন অথবা পােয় ]ত ও ঝাপসা 
দৃUর িনয়িমত পবL। 

দু'& 5ধান ধরেনর ডায়ােব&স আেছ 

• টাইপ 1 ডায়ােব%স 
• টাইপ 2 ডায়ােব%স (ডায়ােব%স থাকা 5িত দশজেনর মেধ- নয়জন ব-িMর টাইপ 2 

ডায়ােব%স আেছ)  

টাইপ 1 ডায়ােব%স 3দখা 3দয়, যিদ শরীর 3কান ইনসুিলন উৎপাদন করেত অ]ম হয়। এই ধরেনর 
ডায়ােব%স সাধারণতঃ 40 বছর বয়েসর আেগ 3দখা 3দয়। এর িচিকৎসা করা হয় ইনসুিলন ইনেজক্ শন 
ও খাদ-াভ-ােসর মাধ-েম এবং িনয়িমত শরীরচচL ার পরামশL 3দওয়া হয়। 



টাইপ 1 ডায়ােব%স 3দখা 3দয় যখন অZ-াশেয়র ইনসুিলন-উৎপাদনকারী 3কাষ^িল ন_ হেয় যায়। 3কউ 
িনিgতভােব জােন না 3য এটা 3কন হয়, তেব 3কাষ^িলর ]িত খK ব সhবতঃ 3রাগ 5িতেরাধ ব-ব,ার 
এক% অ+াভািবক 5িতিiয়া যা 3কােনা ভাইরাস বা অন- সংiমেণর [ারা সূচনা হেত পাের। টাইপ 1 
ডায়ােব%স কখনও কখনও বংশ পরkরায় চেল, যা িজনগত 5ভােবর ইিcত কের। এই ধরেনর 
ডায়ােব%স সাধারণত অlবয়m মানুষেদর 5ভািবত কের। 

টাইপ 2-3ক 'পিরপnতার সূচনার' ডায়ােব%স বলা হত, কারণ এটা সাধারণতঃ মধ-বয়সী বা বয়m 
মানুষেদর মেধ-ই 3দখা যায়, যিদও এটা কখনও কখনও এবং iমশঃ 3বিশ পিরমােণ অlবয়সীেদর 
মেধ-ও ঘেট। টাইপ 2 ডায়ােব%স 3দখা িদেলও শরীর তখনও িকছK টা ইনসুিলন উৎপাদন করেত পাের, 
িকp তার পিরমাণ যেথ_ হয় না, অথবা তখন উৎপX হওয়া ইনসুিলন যথাযথভােব কাজ কের না 
(ইনসুিলন 5িতেরাধ নােম পিরিচত)। এই ধরেনর ডায়ােব%স সাধারণতঃ 40 বছেরর 3বিশ বয়েসর 
ব-িMেদর মেধ- 3দখা 3দয়, যিদও এটা 40 বছর বয়েসর আেগও হেত পাের। যােদর ওজন খK ব 3বিশ, 
িবেশষতঃ তােদর 3]েq টাইপ 2 ডায়ােব%স 3দখা 3দওয়ার সhাবনা আেছ। এটা বংশগতভােব চলেত 
থােক এবং দি]ণ এশীয় ও আিrকান-ক-ািরিবয়ান সPদায়^িলর মেধ- 3বিশ সাধারণভােব 3দখা যায়, 
3যখােন এটা সাধারণতছ 25 বছেরর 3বিশ বয়েসর মানুষেদর মেধ- 3দখা যায়। 
 

tধK মাq খাদ-াভ-াস ও শরীরচচL ার মাধ-েম অথবা খাদ-াভ-াস, শরীরচচL া ও ট-াবেলট অথবা খাদ-াভ-াস, 
শরীরচচL া ও ই্নসুিলন ইনেজক্শেনর মাধ-েম টাইপ 2 ডায়ােব%েসর িচিকৎসা করা হয়। উভয় ধরেনর 
ডায়ােব%েসর িচিকৎসার 5ধান ল]- হল যথাসhব +াভািবেকর কাছাকািছ রেMর OPেকাজ ও 
রMচােপর মাqা অজL ন করা। 

সু, জীবনৈশলীর সেc একসােথ, এ% সু,তার উXিত ঘটােত সাহায- কের এবং 3চাখ, িকডিন, vায়K , 
\দিপw ও 5ধান ধমনী^িলর দীঘLকালীন ]িতর িবরPেx সুর]া 3দয়। 

িকছK  ব-িM টাইপ 2 ডায়ােব%সেক ভK লভােব 'হালকা' ডায়ােব%স িহেসেব বণLনা কেরন। হালকা 
ডায়ােব%স বেল 3কােনা িজিনস 3নই। সব ডায়ােব%সেকই ^রPy সহকাের 3নওয়া উিচত, িনয়িমতভােব 
পযLেব]ণ করা উিচত এবং যথাযথভােব িচিকৎসা করা উিচত। 

ডায়ােব%স ইউেক(UK) 'আপনার ঝK ঁ িক^িল জােনন?' নােমর এক% িবনামূল- ক-ালকK েলটর 5কাশ 
কেরেছ যা আপনার টাইপ 2 ডায়ােব%স 3দখা 3দওয়ার ঝK ঁ িক িহসাব কের।  

এই িভিডও% এছাড়াও ভালভােব ব-াখ-া কের 3য “ডায়ােব%স 3কন হয়?” 

 

ডায়ােব&েসর অন(ান( কারণ 
ডায়ােব%েসর অন- িকছK  অেনক িবরল কারণও আেছ।  

এর অIভK L M হল: 



• অZ-াশয় zি{র 3কান সমস-া, 3যমন দীঘLেময়াদী প-ানি্iয়াটাই%স 
• 3|রেয়ড-এর মত ওষK ধ^িলর কারেণ ঘটা ডায়ােব%স 
• িস}ক ফাইে�ািসস-এর মত অন- 3কান +া,- সমস-া অথবা কK িশং িসনে�াম-এর মত এক% 

এেwািiন +া,-সমস-ার অংশ িহেসেব হওয়া ডায়ােব%স। 
• 3মােনািজিনক ডায়ােব%স, যা এক% সুিন�দ�_ িজেনর qP%র সােথ সংি�_, এবং সাধারণতঃ 

পািরবািরক ইিতহােসর সােথ 3জারােলাভােব সk�ক�ত। ডায়ােব%স িজন্ স (Diabetes genes) 
এক% চমৎকার সাইট যা 5চK র পিরমােণ তথ- 5দান কের। 
http://www.diabetesgenes.org.  

• িনওন-াটাল ডায়ােব%স হল এক% িন�দ�_ ধরেনর ডায়ােব%স যা 6 মাস বয়েসর আেগ হয়। 
• ল-ােট� অনেসট অেটাইিমউন ডায়ােব%স অফ অ-াডা��ড (LADA), যা টাইপ 1 

ডায়ােব%েসর মতই এক% অেটাইিমউন +া,-সমস-া, িকp এটা 3বিশ বয়েস 3দখা 3দয় এবং 
তK লনামূলকভােব �ত (িকp অিবলে� নয়) ইনসুিলেনর 5েয়াজন হয়, সাধারণতঃ 3রাগিনণLেয়র 
এক বছেরর মেধ-ই, বা কখনও কখনও আেরা �ত তা হয়। 

• 3জে|শনাল ডায়ােব%স হল এমন এক% ডায়ােব%স যা িকছK  মিহলার 3]েq গভL াব,ায় হয়, 
এবং সIােনর জে�র পের 3সের যায়। 3জে|শনাল ডায়ােব%স আেছ এমন ব-িMেদর জীবেনর 
পরবতী�  অংেশ টাইপ 2 ডায়ােব%স হওয়ার 3বিশ সhাবনা আেছ। 

 

টাইপ 2 ডায়ােব%স িবষেয় আেরা তেথ-র জন- এখােন যান:  টাইপ 2 ডায়ােব%স 

 


