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0मधमेुह मे�लटस 

तथ्याङ्क अनुसार, संसारमा 20 करोडभन्दा धेरै मा�नसहरू छन ्जो मधमुेहबाट ग्र�सत छन।् 

यो सङ्ख्या 2025 मा 38 करोड हुनेछ भनी अपे�ा ग�रएको छ। हाल, हङकङमा मधमुेह 

मे�लटस भएका 700,000 मा�नसहरू छन ्जसले कूल जनसङ्ख्याको 10% लाई प्र�त�न�धत्व 

गछर् जसको अथर् हङकङमा प्रत्येक 10 मा�नसहरूमा एकजनालाई मधमुेह मे�लटस छ। र 

यो सङ्ख्या तीव्र रूपमा व�ृद्ध हँुदैछ। 

 

1. 1. मधुमेह मे�लटस भनेको के हो? 

 

मधमुेह मे�लटस मेटाबो�लजम खराब हुने एक द�घर्काल�न रोग हो। हामीले काब�हाइड्रटे 

�लइरहँदा (�चनी र स्टाचर्, इत्या�द स�हत) यस्ता सामग्रीहरू पाचन प्र�क्रया प�छ डके्सट्रोस 

बन्छन ्र �तनीहरू ग्लूकोजको रूपमा सानो आन्द्रा माफर् त रक्त सञ्चार प्रणाल�मा अवशो�षत 

हुन्छन।् पेिन्क्रयाजले इन्सु�लन �नकाल्छ जसले ग्लूकोजलाई कोषहरू �भत्र प्रयोगको ला�ग 

प्रवेश गनर् मद्दत गछर्। 

 

अपयार्प्त इन्सु�लनको उत्पादन हँुदा ग्लूकोजको मात्रा व�ृद्ध हुन्छ वा शर�रले उत्पादन गरेको 

इन्सु�लन प्रयोग गनर् सक्दैन। हाइपरग्लाइसे�मयाले बोसो र प्रो�टन मेटाबो�लजमको गडबडी, 

का�ड र्योभास्कुलर, रे�टना, तािन्त्रक� र मगृौलाहरू स�हत लामो समयको ला�ग �व�भन्न 
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प्रणाल� र अगंहरूको ��त गराउन सक्छ। 

 

रगत ग्लूकोज मात्राको मापदण्ड 

 

  रगतमा ग्लूकोजको मात्रा  

साधारण ग्लूकोजको �नयमन   खाल� पेट﹕< < 5.6 mmol/L 

इम्पेयडर् फािस्टङ ग्लूकोज (Impaired Fasting 

Glucose) 

 खाल� पेट﹕≥ ≥ 5.6 to < 7 mmol/L； 

खाना खाएको 2 घण्टाप�छ﹕< 7.8 mmol/L 

इम्पेयडर् ग्लूकोज टोलोरेन्स (Impaired 

Glucose Tolerance) 

 खाल� पेट﹕< 7 mmol/L ； 

खाना खाएको 2 घण्टाप�छ﹕≥ 7.8 to < 

11.1 mmol/L 

मधमुेह मे�लटस  
 खाल� पेट：≥ 7 mmol/L；or 

खाना खाएको 2 घण्टाप�छ：≥ 11.1mmol/L 

  

 ध्यान �दनुहोस:् हालैका वषर्हरूमा ADA ले खाल� पेटमा सामान्य ग्लूकोजको मात्रा < 5.6 

mmol/L हुनुपछर् भनी �सफा�रस गरेको छ। य�द खाल� पेटमा ग्लूकोजको मात्रा ≥� 5.6 दे�ख 

< 7 mmol/L सम्म छ भने, त्यसलाई इम्पेयडर् फािस्टङ ग्लूकोज (Impaired Fasting Glucose) 
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को रूपमा �लनुपछर्। 

 

इम्पेयडर् फािस्टङ ग्लूकोज (Impaired Fasting Glucose (IFG)) र इम्पेयडर् ग्लूकोज टोलोरेन्स 

(Impaired Glucose Tolerance (IGT)) भन्नाले सामान्य ग्लूकोज �नयमनको स्तर र मधमुेह 

मे�लटस ग्लूकोजको बीचको स्तर हो, अथातर् पूवर्-मधमुेह मे�लटसको अवस्था हो। अध्ययनले 

सामान्य मा�नसहरूभन्दा IGT को अवस्थामा भएका �बरामीहरूलाई का�ड र्योभास्कुलर रोगबाट 

ग्र�सत हुने सम्भावना बढ� हुन्छ भन्ने देखाउँछ। 

 

�वश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको मापदण्ड अनुसार, य�द खाल� पेटमा* ग्लूकोजको मात्रा 7 

mmol/L भन्दा बढ� वा 2-घण्टाको ग्लूकोजको मात्रा 11.1 mmol/L भन्दा बढ� छ भने, यो 

अवस्थालाई मधमुेह मे�लटसको रूपमा �नदान गनर् स�कनेछ। 

*खाल� पेटको अथर् 8 घण्टा वा सो भन्दा बढ� समयका ला�ग मुखबाट केह� प�न नखानु 

हो। 

2. 2. मधुमेह मे�लटसका जो�खम कारक तत्वहरू के-के हुन?् 

 

य�द तपा� �नम्न कोट�हरू मध्ये एकमा पनुर्हुन्छ भने, तपा� मधमुेह मे�लटसबाट ग्र�सत 

हुने सम्भावना धेरै छ: 

 

• जसको निजकैका पा�रवा�रक सदस्यहरू मधमुेह मे�लटसबाट ग्र�सत भएका छन;् 
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•  जो उच्च रक्तचाप वा हाइपरल��पड�ेमयाबाट ग्र�सत हुन्छ (रगतमा �ल�पडको अ�त 

उच्च स्तर);  

 

• गभार्वस्था मधमुेह मे�लटसको इ�तहास भएको म�हला (एक प्रकारको मधमुेह मे�लटस 

जुन गभार्वस्थामा मात्र हुन्छ) वा उच्च-वजन (4 केजी वा सो भन्दा बढ�) भएको 

बच्चालाई जन्म �दएको म�हला;  

 

• जो मोटो छ (23 भन्दा धेरै BMI भएको);  

 

• जसको उमेर अधब�स ेछ (45 वा सो भन्दा बढ� उमेर भएको), इत्या�द। 

3. 3. मधुमेह मे�लटसको रोकथाम कसर� गन�? 

 

मधमुेह मे�लटसको प्राथ�मक जो�खम कारक मोटोपन हो। त्यसैले, हामीले मोटोपनलाई रोकेर 

मधमुेह मे�लटसको जो�खमलाई कम गनर् सक्छ�। रोकथामका केह� �व�धहरू तल सुझाव 

ग�रएका छन:् 

 

• आदशर् वजन राख्ने। वजन बढ� भएका मा�नसहरूले वजन-घटाउने ल�य �नधार्रण 

गनुर्पदर्छ (हालको शार��रक वजनको 5-10%)  

o ए�शयाल� मा�नसहरूका शार��रक �पण्ड संकेत (BMI) 18.5-22.9 हो।  

o BMI = वजन (kg) ÷ उचाइ (m) ÷ उचाइ (m) 
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• “तीन न्यून र एक उच्च” को ल�य भएको सन्तु�लत खाना – अथात ्र्, कम �चल्लो, 

कम �चनी, कम सो�डयम र उच्च-फाइबर खाना �नयम  

 

• स�क्रय रहने, �नय�मत रूपमा हलुका व्यायाम गन� (कम्तीमा प�न हप्ताको 5 �दन 

�नय�मत 30 �मनेट वा सो भन्दा बढ� समय व्यायाम गनर् �सफा�रस ग�रएको छ) 

 

मधमुेह मे�लटसका प्रारिम्भक ल�णहरू �निश्चत नभएको हुनाले गदार्, प्रत्येक वषर् उ�चत 

शार��रक जाँच गनार्ले रोगलाई चाँडोभन्दा चाँडो पत्ता लगाउन मद्दत �मल्न सक्छ। 

 

4. 4. मधुमेह मे�लटसका कारणहरू के-के हुन?् 

 

मधमुेह मे�लटसलाई सामान्य रूपमा �व�भन्न कारणहरूको साथमा 4 कोट�हरूमा वग�कृत 

ग�रएको छ: 

 

• प्रकार 1 मधमुेह मे�लटस: यसलाई “इन्सु�लन-आधा�रत मधमुेह मे�लटस ” भन्ने 

ग�रन्थ्यो। यो वंशाणुगत र प्र�तरोधात्मक प्रणाल�को कारकहरूसँग सम्बिन्धत छ 

जसले इन्सु�लन उत्पादन गन� कोषहरूको �वनाश गछर् र शर�रलाई आवश्यक पन� 

इन्सु�लनको उत्पादन गन� कोषहरूलाई पूणर् रूपमा अस�म बनाउँछ। सबैभन्दा बढ� 

प्रभा�वत हुने मा�नसहरूमा बालबा�लकाहरू र �कशोर-�कशोर�हरू हुन ्जसले 3% 
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�बरामीहरूको प्र�त�न�धत्व गछर्। 

 

• प्रकार 2 मधमुेह मे�लटस: यसलाई “नन-इन्सु�लन-आधा�रत मधमुेह मे�लटस” भन्ने 

ग�रन्थ्यो जसले 90% मधुमेह मे�लटसका अवस्थाहरूलाई जनाउँछ। यो मुख्य रूपमा 

अस्वस्थकर आहार, मोटोपन र व्यायामको कमीसँग सम्बिन्धत छ। शर�रका 

को�षकाहरू इन्सु�लन प्र�तरोधक हुन्छन ्र त्यसैकारण डके्सट्रोजलाई प्रभावकार� 

रूपमा ग्रहण र प्रयोग गनर् सक्दैन र रगतमा �चनीको मात्रा अ�धक हुन्छ। यस 

प्रकारको मधमुेह मे�लटसमा प्रकार 1 को भन्दा बढ� वंशाणुगत गुणको कारण हुन्छ। 

 

• गभार्वस्था मधमुेह मे�लटस: यो मुख्यत: गभार्वस्था दौरान उत्पन्न भएका 

हम�नहरूमा भएको प�रवतर्नको कारणले गदार् हुन्छ र सामान्यतया ड�ेलभर� प�छ 

�नको हुन्छ। हालैका वषर्हरूमा ग�रएका अध्ययनहरूले गभार्वस्था मधमुेह मे�लटस 

भएका म�हलाहरूमा प�छ गएर प्रकार II मधमुेह मे�लटस �वकास गन� उच्च जो�खम 

हुन्छ भन्ने देखाएका छन,् त्यसैकारण ती म�हलाहरूले यस्ता जो�खमहरू कम गनर्को 

ला�ग स्वास्थ्य खानामा थप ध्यान �दनुपदर्छ। 

 

• मधमुेह मे�लटसका अन्य प्रकारहरू: �निश्चत वंशाणुगत रोगहरू, अन्य रोगहरू 

(उदाहरण - प्यािन्क्रयाटाइ�टस, अथार्त ्प्यान�क्रयाजको प्रज्वलन) को कारण 

अप्रत्य� रूपमा हुन,े लागू पदाथर् वा रसायनहरूको कारण हुने अपयार्प्त इन्स�ुलन 
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स्राव स�हत मा�थका तीन प्रकारहरू भन्दा फरक अन्य कारणहरू छन।् 

 

5. 5. के मधुमेह मे�लटसका ल�णहरूलाई सिजलैसँग प�हचान गनर् स�कन्छ? 

 

मधमुेह मे�लटसका केह� �बरामीहरूमा प्रारिम्भक चरणमा नै �नम्न ल�णहरू हुन सक्छन:् 

 

• बारम्बार �तखार् लाग्ने  

 

• बारम्बार �पसाब आउने  

 

• बारम्बार भोक लाग्ने  

 

• वजन घट्ने  

 

• थकान हुने  

 

• दृिष्ट ध�मलो हुने  

 

• घाउ �नको हुन धेरै समय लाग्ने  

 

• छाला �चलाउने, म�हलाहरूले �नजी अगंहरूमा �चलाएको अनुभव गनर् सक्छन ्

 

केह� �बरामीहरूमा मा�थका कुनै प�न ल�णहरू नहुन सक्छन,् त्यसैकारण �ढला ग�रएका 
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औष�ध-उपचारहरूबाट बच्नको ला�ग �नय�मत शार��रक जाँच �सफा�रस ग�रएको छ। 

 

6. मधमुेह मे�लटसको ला�ग कसर� अनुसन्धान र �नदान गन�? 

�बरामीको �च�कत्सा इ�तहास बारेमा थाहा पाएप�छ डाक्टरले प्राय: �नम्न पर��णहरू गन�छ: 

 अ�नय�मत रगत ग्लूकोज पर��ण: खाल� पेट नबसी ग्लूकोजको मात्रा जाँच्नको ला�ग 

रगत �लने। 

 खाल� पेटमा रगत ग्लूकोजको पर��ण: मध्य रात प�छ खाल� पेट बस्ने र भो�लपल्ट 

�बहान ग्लूकोजको मात्रा जाँच्नको ला�ग रगत �लने। 

 मौ�खक ग्लूकोज टोलोरेन्स पर��ण: खाल� पेटमा रगतमा ग्लूकोजको पर��णप�छ 

�बरामीलाई 75g ग्लूकोज �दइन्छ र रगतमा ग्लूकोजको �नर��णको ला�ग 2 घण्टा प�छ 

रगत �नका�लन्छ। 

 Hba1c पर��ण  

 

7. मधमुेह मे�लटसको उपचार के हो? 

हाल मधमुेह मे�लटसको ला�ग कुनै प�न उपचार छैन। �बरामीहरूले रोगलाई �नयन्त्रण गनर् 

र ज�टलताहरूका जो�खमलाई कम गनर् उपचारका उपायहरूलाई पालना गनुर्पछर्। मधमुेह 

मे�लटसको प्रकार र तीव्रता अनुसार �बरामीले �व�भन्न प्रकारका उपचार लागू गनुर्पछर्।  
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1. आहार उपचार 

सबै �बरामीहरूले आहार उपचार पालन गनुर्पदर्छ। �व�भन्न मा�नसहरूमा �व�भन्न 

क्यालोर� आवश्यकता हुन्छ, �बरामीले रोगको व्यवस्थापन र ग्लूकोजको मात्रा िस्थर 

बनाउन एउटा भरपद� मेनुको ढाँचा बनाउन दतार् ग�रएको आहार �वशषे�सँग सल्लाह 

गनुर्पछर्। साधारण �नयमहरू यसप्रकार छन:् 

 ग्लूकोजको मात्रा िस्थर बनाउन सन्तु�लत खाना, �नय�मत र “थोरै खानुहोस ्र धेरै 

पटक खानुहोस”् �सद्धान्तको अपनाउने। 

 काब�हाइड्रटे समावेश ग�रएका खानाको उ�चत मात्रा (दाना, राइजोम तरकार�, फलफूल 

र डरे�का उत्पादनहरू स�हत)। 

o काब�हाइड्रटेको मात्रा कूल क्यालोर� ग्रहणको 50% व�रप�र हुनुपदर्छ। 

उदाहरणको ला�ग, 1500 kcal मेनुमा काब�हाइड्रटेद्वारा 750 Kcal क्यालोर� 

(लगभग 188g काब�हाइड्रटे बराबर, अथार्त ्- काब�हाइड्रटे आदनप्रदानको 18 

- 19 अशं) उत्पादन ग�रनुपन�।  

o मा�थको काब�हाइड्रटे आदनप्रदान मुख्य खाना र खाजाको समयमा बराबर 

मात्रामा �वतरण ग�रनुपदर्छ, उदाहरण: प्रत्येक �बहानीको खाजा, �दउँसोको 

खाना र रातीको खानाको ला�ग 5 अशं र खानाहरू बीचको खाजा समयको 

ला�ग 1 अशं। काब�हाइड्रटे आदानप्रदानको 1 अशं = 10g काब�हाइड्रटे।  

http://www.smartpatient.ha.org.hk


 
 

Diabetes Mellitus / Nepali 
Copyright © 2018 Hospital Authority. All rights reserved 10 
 
 

o �बरामीहरूले “काब�हाइड्रटे आदनप्रदान” अनुसार उ�चत मात्रामा दानाहरू, 

राइजोम तरकार�हरू, फलफूलहरू र डरे�का उत्पादनहरू छनोट गनर् सक्छन,् 

उदाहरण: 

 गे्रनहरूको 1 भाग (10g काब�हाइड्रटे) =  

a) सुप चम्चाको भर� भात / भात भ�मर्सेल्ल�/साङ्घाई नुडल्स 

(पकाएको)  

b) म्याक्रोनी/स्पाघे�ट्टको 1/3 बउल (पकाएको) 

c) ओट �मलको1/2 बउल (पकाएको) (1 बउल = 300ml मध्यम 

बउल) 

d) �चचाग स्टाइल कङ्गीको 1/5 बउल /  

e) 1/2 स्लाइस ब्रेड (�फ्रन्ज �बना)  

 राइजोम तरकार�को 1 अशं (10g काब�हाइड्रटे) = अण्डाको नापको 

साथमा आलु/शकरखण्ड / 2 वटा अण्डाहरूको नापमा फस�/कमलको 

जरा  

 फलफूलको 1 अशं (10g काब�हाइड्रटे) = एउटा सानो 

स्याउ/सुन्तला/ट्यान्ज�रन/नासपाती/�कवी फलफूल / 1/2 ठूलो 

स्याउ/सुन्तला / 10 वटा साना अगंुर / 1/2 केरा  
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 डरे� उत्पादनको 1 अशं (12g काब�हाइड्रटे) = कम �चल्लोपदाथर् 

भएको/तर �झकेको 240ml दधू  / तर �झकेको धलूो दधूको 4 चम्चा 

• ग्लूकोजको प्रोत्कषर्बाट बच्नको ला�ग उच्च सुगर वा अ�त�रक्त सुगर भएका खाना 

वा पेयहरू त्याग्नुहोस।् 

• का�ड र्योभास्कुलर प्रणाल�लाई सुर�ा गनर्को ला�ग अत्यन्त धेरै �चल्लो भएको (�वशषे 

गर� जनावरको छाला र तेल पदाथर् जस्ता सन्तु�लत बोसो) खाना नखानुहोस।् 

• अत्यन्त धेरै मादक पदाथर् न�पउनुहोस।् यसको कारण मादक पदाथर्ले लागू पदाथर्को 

�मतालाई असर गदर्छ र कम रक्त ग्लूकोजमा प�रणा�मत हुन सक्छ। यसको साथ,ै 

खाल� पेटमा मादक पदाथर् सेवन नगनुर्होस।् य�द कुनै व्यिक्तलाई यो कुरा त्याग्न 

क�ठन भएमा, मादक पदाथर्को उपभोगलाई प्रत्येक �दन, पुरूषको ला�ग 2 अशं मादक 

पदाथर् र म�हलाको ला�ग 1 अशं मादक पदाथर्मा सी�मत हुनुपदर्छ (1 अशं भनेको 

300ml �बयर / 150ml रातो वाइन / 45ml िस्प�रट बराबर हुन्छ)। 

2. मौ�खक एन्ट� डाइबे�टक औष�ध (OAD) 

�बरामीको शार��रक अवस्था, लागू पदाथर्को प्रभाव र रक्त ग्लूकोज �नयन्त्रणको अवस्था 

अनुसार डाक्टरद्वारा औषधको �नद�शन ग�रनेछ। 

प्रकार  प्रकायर्   उदाहरण 

सल्फोनाइल�ुरयस प्यान�क्रयाजलाई इन्स�ुलन टोलबटुामाइड 
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�नकाल्न उत्पे्र�रत गन�   िग्लक्लाजाइड 

िग्लक्लाजाइड MR 

िग्लमेपाइराइड 

िग्ल�पजाइड 

�बगवुानइड्स कलेजोमा ग्लकूोजको उत्पादन 

घटाउने, शार��रक तन्तदु्वारा 

(मांसपेशी) ग्लकूोजको कायर् बढाउने 

र ग्यास्ट्रोइन्टेिस्टनल ट्रयाक्टमा 

ग्लकूोजको अवशोषण घटाउने  

मेटफ�मर्न 

मेटफ�मर्न XR 

 α-ग्लुकोसाइडसे 

इिन्ह�बटसर्  

खाना प�छ अत्यन्त धेरै ग्लूकोज 

उत्पादन हुन न�दन सानो 

आन्द्रामा डके्सट्रोजको 

अवशोषणलाई सुस्त गदर्छ। 

 एकाब�स 

िग्लटाजोन्स इन्स�ुलनमा शर�रको सवेंदनशीलता 

व�ृद्ध गन� जसले गदार् कोषहरूमा 

ग्लकूोज प्रवेश गछर् र ग्लकूोज स्तर 

पायो िग्लटाजोन 
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घटाउँछ।  

डायपेिप्टडायल 

पेिप्टडसे-4 इन्जाइम 

इिन्ह�बटसर्  

प्यान�क्रयाजलाई इन्सु�लन 

�नकाल्न उत्प्रे�रत गन�   

�सटािग्लप�टन 

�भन्डािग्लप�टन 

�लङ्गािग्लिप्टन 

साक्सािग्लिप्टन 

अलोिग्लिप्टन 

मेिग्ल�ट�न�डज / 

िग्ल�ट�न�डज 

प्यान�क्रयाजलाई इन्सु�लन 

�नकाल्न उत्प्रे�रत गन� 
रेपािग्लनाइड 

SGLT2-इिन्ह�बटसर् 

�मग�लामा ग्लुकोजको इिन्ह�बट 

पुनश�षण र कम रक्त सगुर; 

जस्त ैइम्पािग्लफ्लोिजन, 

डापािग्लफ्लोिजन 

डापािग्लफ्लोिजन, 

इम्पािग्लफ्लोिजन 

कान्गािग्लफ्लोिजन 

3. इन्सु�लनको सुई 

ग्लूकोजको मात्रा व्यवस्थापनमा इन्सु�लनको सामान्य व�ृद्ध गनर् इन्सु�लनको सुई एक 

सिजलो त�रका हो। यो उपचार ओरल हाइपोग्लाइसे�मकको प्रयोगप�छ ग्लूकोजको मात्रा 

व्यवस्थापन गनर् नस�कने प्रकार 1 का �बरामीहरू र केह� प्रकार 2 का �बरामीहरूमा लागू 
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ग�रन्छ। 

इन्सु�लनको सुईलाई इन्सु�लनको कायर्को 5 अव�धमा वग�कृत गनर् स�कन्छ, यसमा द्रतु 

कायर्, छोटो काम गन�, तुरून्त काम गन�, लामो समयसम्म काम गन� र पूवर्-�मश्रण इन्सु�लन 

हुनेछन।् डाक्टरहरूले सामान्य रूपमा इन्सु�लनको प्रकार, मात्रा र आवश्यक परेको 

इन्सु�लनको आविृत्तलाई �नधार्रण गन�छन ्र �बरामीहरूले प्र�श�ण �लएप�छ आफ� लाई सुई 

लगाउन सक्छन।् 

4. इन्के्र�टन्स �ममे�टक 

यो आन्द्राको ग्लूकागोन-समान पेप्टाइड-1 (GLP-1) जस्तै हुन्छ जसलाई ग्लूकोज �नयन्त्रण 

गनर्को ला�ग इन्सु�लनको स्रावलाई व�ृद्ध गनर्को ला�ग प्रयोग ग�रन्छ। यो एक नयाँ �वक�सत 

औष�ध हो। 

8. मधमुेह मे�लटसका ज�टलताहरू के-के हुन? 

1. एक्युट ज�टलताहरू 

• एक्युट हाइपोग्लाइसे�मया (रगतमा सुगरको असामान्य रूपमा कम मात्रा) 

�बरामीहरूमा �चसो प�सना आउने, काँप्ने, पह�लोपन, हृदयको ग�त बढ्ने, सुस्तपन वा बेहोश 

प�न हुन सक्ने दे�खन सक्छ। य�द �बरामी होशमा छ भने, 10-15g काब�हाइड्रटेको प्रयोग 

गनर् स�कन्छ, उदाहरण - ल�णहरूमा सुधार आएप�छ �ढक्का �चनीको 3 �पण्ड/ फलफूलको 
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स्वादको क्यान्डीहरू वा सामान्य हलुका पेय/फलफूलको रसको 1/2 �गलास र 3-4 वटा 

�बस्कुटहरू �दनुहोस।् 

• एक्युट हाइपरग्लाइसे�मया (रगतमा सुगरको असामान्य रूपमा बढ� मात्रा) 

�बरामीहरूमा ग�हरो, द्रतु श्वासप्रश्वास, �रँगटा लाग्ने, वान्ता हुने र अ�धक �तखार् लाग्ने हुन 

सक्छ जसले गदार् उनीहरू बेहोश हुने वा कोमा (लामो समयसम्म बेहोश हुने अवस्था) मा 

जान सक्छन।् यस अवस्थामा भएका �बरामीहरूलाई सकेसम्म चाँडो अस्पतालमा भनार् 

गनुर्पछर्। 

2. द�घर्काल�न ज�टलताहरू 

य�द मधमुेह मे�लटसलाई पयार्प्त रूपमा �नयन्त्रण ग�रएन भन ेर लामो समयको ला�ग 

ग्लूकोजको स्तर उच्च भयो भने, रक्त नल� र स्नायु प्रणाल�हरू सिजलै �बग्रन्छन ्र अगंहरू 

द�घर्काल�न रूपमा ��त हुन वा पूणर् रूपमा खराब हुन्छन।् 

अगं  ज�टलताहरू  

मिस्तष्क  सेरेब्रोभास्कुलर रोग, उदाहरण: मिस्तष्क घात 

आँखा  रे�टनोप्याथी, मोती�वन्द,ु जल�वन्द ु

मुटु र रक्त 

नल�हरू 
 कोरोनर� धमनी रोग, हृदयको ग�त बन्द हुने, उच्च रक्तचाप 
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मगृौलाहरू  प्रो�टन्यु�रया, संक्रमण, मगृौला फेल 

 पैताला 

 न्युरोप्याथी, भास्कुलोप्याथी, अल्सर, संक्रमण  

(तल्लो खटु्टामा लामो समयदे�ख अल्सरबाट ग्र�सत भएकाहरूलाई 

अङ्ग�वच्छेद आवश्यक पनर् सक्छ) 

आदशर् ग्लूकोज �नयन्त्रणले ज�टलताहरूलाई कम गनर् सक्छ। ग्लूकोज �नयन्त्रणका 

अवस्थाहरूलाई �नम्न �व�धहरूद्वारा �चन्न स�कन्छ: 

1) HbA1c 

हेमोग्लो�बन एक रातो रक्त कोषहरूमा हुने प्रो�टन हो जसले शार��रक तन्तुहरूमा अिक्सजन 

लैजाने र काब�न डाइअक्साइड �लएर आउने गछर्। रगतमा भएको ग्लूकोज हेमोग्लो�बनसँग 

सिम्म�लत हुन सक्छ। रातो रक्त कोषको लगभग 3 म�हनाको औसत जीवन भएकोले गदार् 

�बरामीहरूमा गत 2-3 म�हनामा भएको औसत ग्लूकोज स्तरलाई HbA1c नाप्दै देखाउन 

स�कन्छ। 

उ�चत HbA1c स्तरलाई <6.5% मा राख्नुपदर्छ। अध्ययनले HbA1c मा 1% कम हुनाले 21% 

ले मधमुेह मे�लटसद्वारा हुने मतृ्युको जो�खम र को�षकाहरूको रोग (उदाहरण - रे�टनोप्याथी, 

कलेजो �वफल हुने) लाई कम गनर् सक्छ भन्ने देखाउँछन।् 

2) खाल� पेट र खाना प�छको रक्त ग्लूकोज प�रमाण 
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 रक्त ग्लूकोज प�रमाण (mmol/L)  उ�चत   सामान्य   खराब 

 खाल� पेट 
 4.0 

-6.0 
 <8.0  >10.0 

 खाना खाएको 2 घण्टा प�छ  <8.0  <10.0  >12.0 

 

अनुसन्धानहरूले य�द �बरामीहरू आफ� ले �नय�मत रूपमा आफ्नो ग्लूकोज स्तरको �नर��ण 

गनर् सकेमा, रगतमा ग्लूकोजलाई अझ राम्रर� �नयन्त्रण गनर् स�कन्छ र ज�टलताहरूको 

जो�खम कम गनर् स�कन्छ भन्ने देखाउँछन।् 

3) �पसाबमा सुगर 

हामीले �पसाबको सुगर जाँच्नको ला�ग िक्ल�निस्टक्स कागजको प्रयोग गनर् सक्छ�। जब 

रक्त ग्लूकोज प�रमाण 10mmol/L भन्दा उच्च हुन्छ, कलेजोको अवशोषण �मता कम हुन्छ 

र त्यसैले �पसाबमा सुगर फेला पदर्छ। त्यसकारण, �पसाबको सुगर पर��णले सह� रगत 

ग्लूकोज प�रमाणलाई �वशुद्ध रूपमा प्र�त�बम्ब गनर् सक्दैन र हाइपोग्लाइसे�मक अवस्थालाई 

देखाउन असफल हुन्छ र �बरामीहरूद्वारा ग्लूकोज �नयन्त्रणलाई �नगरानी गन� र 

ज�टलताहरू कम गन� उत्कृष्ट �व�ध होइन। यसका साथ,ै उमेर र औष�धले प�न �पसाबको 

सुगर पर��णको �वशुद्धतालाई असर गनर् सक्छ। 
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6. 9. मधुमेह मे�लटस भएका मा�नसहरूलाई कसर� स्याहार गन�? 

 

�नम्न प�हरूलाई समावेश गद�, �बरामीहरूले शै��क पाठ्यक्रमहरू र अन्य �व�धहरू माफर् त 

उ�चत रूपमा �सक्न आवश्यक छ र उनीहरूका रोगहरूलाई व्यवस्था�पत गनर्मा सम�पर्त 

हुनुपदर्छ: 

 

• रोगको �नयन्त्रण 

o मधमुेह मे�लटस खाना सम्बन्धी �सद्धान्तहरूलाई पालना गनुर्होस ्

o घरमा ग्लूकोज अवस्थालाई �नगरानी गनुर्होस,् उदाहरण - आफ� ले ग्लूकोज 

पर��ण गनुर्होस ्

o औष�धहरू समयमा नै �लनुहोस ्र औष�धहरूका असर र दषु्प्रभावहरू बारेमा 

बुझ्नुहोस ्

o इन्सु�लन सुईको त�रका 

o प्रत्येक �दन व्यायाम गनुर्होस ्र शर�रको वजन �नयन्त्रण गनुर्होस ्

 

• ज�टलता रोकथाम 

o हाइपोग्लाइसे�मयाका ल�ण, रोकथाम र व्यवस्थापन बारेमा बुझ्नुहोस ्

o खटु्टाको स्याहार, आफ्नो खटु्टा सुक्खा र सफा राख्नुहोस,् सुर�ा गन� जुत्ता 

लगाउनुहोस ्र चोटपटकबाट बच्नुहोस ्
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o मौ�खक स्याहार, �नय�मत दन्त पर��ण गनुर्होस ्र संक्रमणबाट बच्नुहोस ् 

o रक्तचाप र रक्त �ल�पडको �नगरानी गनुर्होस,् प्रारिम्भक चरणमा नै 

समस्याहरू पत्ता लगाउनुहोस ्

o ज�टलताहरूको जो�खम कम गनर्को ला�ग धमू्रपान र मादक पदाथर् सेवन 

त्याग्नुहोस ्

 

• तपा� मधमुेह मे�लटस भएको मा�नस हुनुहुन्छ भनी हाते ब्याण्ड वा संकेत काडर् 

बोक्नुहोस।् 

• प्रारिम्भक चरणमा नै ज�टलताहरू पत्ता लगाउन र व्यवस्थापन गनर्को ला�ग 

�नय�मत परामशर् र मूल्यांकनमा उपिस्थत हुनुहोस।् 
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