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Diabetes Mellitus 
Ayon sa istatistika, mayroong higit sa 200 milyong tao ang nagdudusa sa sakit na 
diabetes mellitus sa buong mundo. Inaasahan na ang bilang ay tataas sa 380 milyon 
sa 2025. Sa kasalukuyan, mayroong ilang 700,000 na tao ang may sakit na diabetes 
mellitus sa Hong Kong, na kumakatawan sa 10% kabuuang populasyon, na ang ibig 
sabihin ay na sa bawat 10 tao sa Hong Kong, mayroong isang tao na may diabetes 
mellitus. At ang bilang ay mabilis na tumataas. 

 
1. Ano ang Diabetes Mellitus? 

Ang diabetes mellitus ay isang talamak na sakit na may hindi maayos na 
metabolismo. Kapag tayo ay mayroong carbohydrates (kabilang ang asukal at arina, 
atbp.), ang ganoong mga materyales ay nagiging dextrose pagkatapos matunaw at 
nagiging glucose habang sinisipsip sa sistema ng sirkulasyon ng dugo sa pamamagitan 
ng maliit na bituka. Ang pancreas ay naglalabas ng insulin, tumutulong sa glucose 
upang makapasok sa mga selula para magamit. Tumataas ang antas ng glucose kapag 
may hindi sapat na paglalabas ng insulin o hindi magamit ng katawan ang ginawang 
insulin. Ang Hyperglycaemia ay maaaring magresulta sa pagkakagulo ng metabolismo 
ng taba at protina, at pagkasira ng iba’t-ibang sistema at mga organ, kabilang ang: 
cardiovascular, retina, mga nerve at mga bato sa pangmatagalan. 
Pamantayan ng halaga ng glucose sa dugo 

 Antas ng glucose sa dugo 
Pamamahala ng Normal na Glucose  Pag-aayuno : <<5.6 mmol/L 
Pinahinang Pag-aayuno sa Glucose Pag-aayuno: >>5.6 hanggang < 7 

mmol/L; 2 oras pagkatapos kumain : 
<7.8 mmol/L 

Pinahinang Pagpapaubaya sa Glucose Pag-aayuno : <7 mmol/L; 2 oras 
pagkatapos kumain : >7.8 < 11.1 mml/L 

Diabetes Mellitus 
 

Pag-aayuno : >7 mmol/L ; o 
2 oras pagkatapos kumain : 
>11.1mmol/L 

Tandaan: Inirekomenda ng ADA sa kamakailang taon na ang normal na antas ng 
pag-aayuno sa glucose ay dapat na < 5.6 mmol/L. Kapag ang antas ng pag-aayuno sa 
glucose ay ≥� 5.6 hanggang < 7 mmol/L, dapat ito ay isaalang-alang bilang 
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pinahinang pag-aayuno sa glucose 

Ang pinahinang pag-aayuno sa glucose (IFG) at ang pinahinang pagpapaubaya sa 
glucose (IGT) ay nangangahulugan ng nasa pagitan ng normal na pamamahala sa 
glucose at antas ng glucose ng diabetes mellitus, ibig sabihin ang estado ng 
pre-diabetes mellitus. Ipinakita ng mga pag-aaral na ang isang pasyente na nasa 
ilalim ng kondisyon na IGT ay mas malamang na dumanas ng sakit na cardiovascular 
kaysa sa mga normal na tao. 
Ayon sa mga pamantayan ng Pandaigdigang Organisasyon sa Kalusugan, kung ang 
pag-aayuno* sa glucose ay mas mataas sa 7 mmol/L o ang 2-oras na antas ng glucose 
ay mas mataas sa 11.1 mmol/L, ang mga ganitong kaso ay maaaring ma-diagnose na 
diabetes mellitus. 
*Ang pag-aayuno ay tinutukoy na 8 oras o higit pa ng kawalan sa pamamagitan ng 
bibig 
2. Anu-ano ang mga panganib na kadahilanan ng Diabetes Mellitus? 
Kung nabibilang ka sa isa sa mga kategorya sa ibaba, ikaw ay mas malamang na 
dumanas ng diabetes mellitus: 

• mayroong malapit na miyembro ng pamilya na dumaranas ng diabetes 
mellitus; 

• dumaranas ng hypertension o hyperlipidemia (sobrang taas na antas ng 
lipid sa dugo); 

• mga babae na may kasaysayan ng gestational diabetes mellitus (isang uri 
ng diabetes mellitus na nangyayari lamang sa panahon ng pagbubuntis) o 
nagsilang ng isang sanggol na labis sa timbang (may timbang na 4 kilo o 
higit pa); 

• isang napakataba (may BMI na lampas sa 23); na nasa kalagitnaang edad 
(may edad na 45 o higit pa), atbp. 
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3. Paano maiiwasan ang Diabetes Mellitus? 
Ang labis na katabaan ay ang pangunahing panganib na kadahilanan ng diabetes 
mellitus. Samakatwid, kaya nating pababain ang panganib ng diabetes mellitus sa 
pamamagitan ng pagpigil sa labis na katabaan. Ang ilang pamamaraan para 
mapigilan ito ay iminumungkahi sa ibaba: 

• pagpapanatili ng ideyal na timbang. Iyong may mga sobrang timbang 
ay kailangang magtakda ng target ng pagpapababa ng timbang (5-10% 
ng kasalukuyang timbang) 
o ang Body Mass Index (BMI) ng Asyano ay 18.5-22.9. 
o BMI = Timbang (kg) ÷ Tangkad (m) ÷ Tangkad (m) 

• Ang balanseng diyeta na may target na “Tatlong mababa at isang 
mataas” – ibig sabihin prinsipyo sa diyeta na mababang taba, 
mababang asukal, mababang sodium at mataas na fiber 

• Pananatiling aktibo, regular na pag-eehersisyo na may katamtamang  
(inirerekomenda na mag-ehersisyo araw-araw sa loob ng 30 minuto o 
higit pa sa loob ng 5 araw bawat linggo) 

Sapagkat ang maagang mga sintomas ng Diabetes Mellitus ay hindi halata, ang 
maayos na pagsusuri ng katawan bawat taon ay makakatulong upang matuklasan 
ang sakit sa lalong madaling panahon. 
 
4. Anu-ano ang mga sanhi ng Diabetes Mellitus? 
Ang Diabetes Mellitus ay pangkalahatang inuuri sa 4 na kategorya na may iba’t-ibang 
sanhi: 

• Type 1 Diabetes Mellitus: Ito ay tinawag na “Insulin-dependent Diabetes 
Mellitus”. Ito ay may kaugnayan sa mga sanhi ng genetic at immune system 
na nagreresulta sa pagkasira ng mga selula na gumagawa ng insulin, na 
iniiwan ang mga selula na ganap na hindi kayang gumawa ng insulin para sa 
pangangailangan ng katawan. Labis na naaapektuhan ang mga bata at 
kabataan, na kumakatawan sa 3% ng mga pasyente. 

• Type 2 Diabetes Mellitus: tinawag na “Non-insulin-dependent Diabetes 
Mellitus” na kumakatawan sa higit na 90% ng mga kaso ng diabetes mellitus. 
Ito higit sa lahat ay nauugnay sa hindi malusog na diyeta, labis na katabaan at 
kakulangan sa ehersisyo. Ang mga selula sa katawan ay lumalaban sa insulin 
kaya hindi makuha at magamit ang dextrose nang epektibo at nagreresulta sa 
labis na asukal sa dugo. Ang uri ng diabetes mellitus na ito ay mayroong mas 
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mataas na genetic predisposition kaysa sa Type 1. 
• Gestational Diabetes Mellitus: Ito higit sa lahat ay dahilan ng pagbabago ng 

mga hormone na nagagawa sa panahon ng pagbubuntis at karaniwang 
humihina pagkatapos ng panganganak. Ipinapakita ng mga pag-aaral sa 
kamakailang taon na ang mga kababaihan na may gestational diabetes 
mellitus ay may mas mataas na posibilidad ng pagkakaroon ng type II 
diabetes mellitus sa ibang pagkakataon, kaya ang mga ganoong babae ay 
kailangang mas bigyang pansin ang malusog na diyeta para mabawasan ang 
ganitong panganib. 

• Iba pang uri ng Diabetes Mellitus: May iba pang mga sanhi na kakaiba sa 
mga nabanggit na tatlong uri, kabilang ang hindi sapat na paglalabas ng 
insulin na sanhi ng tiyak na mga sakit na namamana, na hindi tuwirang sanhi 
ng iba pang mga sakit (hal. pancreatitis, ibig sabihin pamamaga ng pancreas), 
resulta ng mga gamot o kemikal. 

 
5. Madali bang makikita ang mga sintomas ng Diabetes Mellitus? 
Ang ilang mga pasyente ng diabetes mellitus ay maaaring magkaroon ng mga 
sumusunod na sintomas sa unang yugto: 

• madalas na pagkauhaw 
• madalas na pag-ihi 
• madalas na pagkagutom 
• pagbaba ng timbang 
• pagkapagod 
• malabong paningin 
• mabagal na paggaling ng sugat 
• pangangati ng balat, maaaring makaramdam ang mga babae 

ng pangangati sa pribadong bahagi ng katawan 
Ang ilang pasyente ay maaaring hindi makaramdam ng kahit anong sintomas na 
nabanggit, kaya inirerekomenda ang regular na pagsusuri ng katawan para maiwasan 
ang pagkaantala ng paggamot. 
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6. Paano suriin at gumawa ng pag-diagnose para sa Diabetes Mellitus? 
 
Pagkatapos kumuha ng mga tala ng medikal na kasaysayan ng pasyente, 
karaniwang magsasagawa ang doktor ng mga pagsusuri na nasa ibaba: 
 random na pagsusuri ng glucose sa dugo: pagkuha ng dugo upang suriin ang 

antas ng glucose nang walang pag-aayuno. 
 Pagsusuri ng glucose sa dugo na may pag-aayuno: pag-aayuno pagkatapos ng 

hatinggabi at pagkuha ng dugo upang suriin ang antas ng glucose sa susunod 
na umaga. 

 oral glucose tolerance test: pagkatapos ng pagsusuri ng glucose sa dugo na 
may pag-aayuno, binibigyan ang pasyente ng 75g ng glucose at kinukuha ang 
dugo pagkatapos ng 2 oras para sa pagmamasid ng pagbabago ng glucose sa 
dugo. 

 Pagsuri sa Hba1c  
 

7. Ano ang paggamot para sa Diabetes Mellitus? 
 
Sa kasalukuyan walang lunas sa diabetes mellitus. Dapat sundin ng mga pasyente 
ang mga solusyon ng paggamot upang makontrol ang sakit at mabawasan ang 
panganib ng mga komplikasyon. Ang mga pasyente ay dapat mag-apply ng iba't 
ibang uri ng paggamot ayon sa uri at katindihan ng diabetes mellitus.  

1. Paggamot na pandiyeta 
2.  

Dapat sundin ng lahat ng pasyente ang paggamot na pandiyeta. Ang iba't 
ibang tao ay may iba't ibang kinakailangan na calorie, dapat kumunsulta ang 
mga pasyente sa rehistradong dietician upang mag-plano ng angkop na 
pagkain para sa pamamahala ng sakit at mapanatili ang glucose. Ang 
pangkalahatang mga prinsipyo ay ang mga sumusunod: 

 balanseng diyeta, regular na oras at dami ng prinsipyo na "kumain nang 
kaunti at mas maraming pagkain" para sa pagpapanatili ng glucose. 

 wastong dami ng pagkain na naglalaman ng carbohydrate (kabilang ang 
mga butil, rhizome na gulay, prutas at mga produktong gawa sa gatas). 

o Dapat na humigit-kumulang sa 50% ang carbohydrate ng 
kabuuang kinakain na calorie. Halimbawa, humigit-kumulang sa 
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750 kcal ng calorie (katumbas ng humigit-kumulang sa 188g ng 
carbohydrate, hal. ng 18 - 19 na bahagi ng palitan ng carbohydrate) 
na gagawin ng carbohydrate sa isang 1500 kcal na pagkain.  

o Ang palitan ng carbohydrate sa itaas ay dapat na hatiin nang 
pantay-pantay sa mga pangunahing pagkain at oras ng miryenda, 
hal. 5 bahagi para sa bawat almusal, tanghalian at hapunan at 1 
bahagi para sa oras ng miryenda sa pagitan ng mga pagkain. 1 
bahagi ng palitan ng carbohydrate = 10g ng carbohydrate.  

o Maaaring pumili ang mga pasyente ng angkop na dami ng mga 
butil, mga rhizome na gulay, prutas at produktong gawa sa gatas 
ayon sa “palitan ng carbohydrate”, hal. 

 1 bahagi ng mga butil (10g carbohydrate) =  
a) isang kutsara ng sopas na puno ng kanin / bigas na 

vermicelli / mga pansit na Shanghai (luto)  
b) 1/3 mangkok ng macaroni/spaghetti (luto) 
c) 1/2 mangkok ng oatmeal (luto) (1 mangkok = 300ml 

katamtamang mangkok) 
d) 1/5 mangkok ng Chiuchow style ng lugaw /  
e) 1/2 hiwa ng tinapay (walang palawit)  

 1 bahagi ng mga rhizome na gulay (10g ng carbohydrate) = 
patatas / kamote na may laki ng isang itlog / kalabasa/lotus 
root na may laki ng 2 itlog  

 1 bahagi ng prutas (10g ng carbohydrate) = isang maliit na 
mansanas/orange/dalanghita/peras/kiwi na prutas / 1/2 
malaking mansanas/orange / 10 maliliit na ubas / 1/2 
saging  

 1 bahagi ng produktong gawa sa gatas (12g ng 
carbohydrate) = 240ml ng mababang taba/skimmed na 
gatas / 4 na kutsara ng sopas ng skimmed na pulbos na 
gatas  

• Iwasan ang pagkain at inumin na maraming asukal o dagdag na asukal 
upang maiwasan ang pagtaas ng glucose. 

• Iwasan ang labis na taba (lalo na ang saturated na taba tulad ng balat ng 
hayop at sebo) upang maprotektahan ang cardiovascular system. 

• Iwasan ang pag-inom ng labis na alkohol. Ito ay dahil ang alak ay 
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nakakaapekto sa bisa ng mga gamot at maaaring humantong sa mababang 
glucose sa dugo. At saka, dapat iwasan ang pag-inom ng alkohol na walang 
laman ang tiyan. Kung hindi ito maiwasan ng isang tao, dapat na limitahan 
ang konsumo sa mas kakaunti sa 2 bahagi ng alkohol para sa mga lalaki at 
mas kakaunti sa 1 bahagi para sa mga babae araw-araw (1 bahagi ay 
katumbas ng 300ml ng serbesa / 150ml ng red wine / 45ml ng espiritu). 

2. Oral Anti-Diabetic Drugs (OAD) 
3.  

Ibibigay ng doktor ang mga reseta ayon sa kondisyon ng katawan, mga 
reaksiyon sa gamot at kondisyon ng kontrol ng glucose sa dugo ng 
indibidwal na pasyente. 

Uri  Tungkulin   Halimbawa 
Sulfonylureas Pinasisigla ang pagtatago ng 

insulin ng pancreas   
Tolbutamide 
Gliclazide 
Gliclazide MR 
Glimepiride 
Glipizide 

Biguanides Binabawasan ang paglikha ng 
glucose sa atay, dinaragdagan 
ang paglalagay ng glucose sa 
tisyu ng katawan (mga 
kalamnan) at binabawasan ang 
pagsipsip ng glucose sa 
gastrointestinal tract  

Metformin 
Metformin XR 

 α-Glucosidase Inhibitors  

Pinababagal ang pagsipsip ng 
dextrose sa maliit na bituka 
upang maiwasan ang labis na 
glucose pagkatapos kumain 

 Acarbose 

Glitazones Pinararami ang sensitivity ng 
katawan sa insulin kaya 
pumapasok ang glocuse sa mga 
selula at binabawasan ang antas 
ng glucose.  

Pioglitazone 

Dipeptidyl Peptidase-4 
Enzyme Inhibitors  

Pinasisigla ang pagtatago ng 
insulin ng pancreas   

Sitagliptin 
Vildagliptin 
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Linagliptin 
Saxagliptin 
Alogliptin 

Meglitinides / Glinides 
Pinasisigla ang pagtatago ng 
insulin ng pancreas 

Repaglinide 

SGLT2-inhibitors 

Pinipigil ang muling pagsipsip 
ng glucose sa bato at 
pinabababa ang asukal sa 
dugo; hal. empagliflozin, 
dapagliflozin 

Dapagliflozin 
Empagliflozin 
Canagliflozin 

4. Pag-iniksiyon ng insulin 
5.  
Ang iniksiyon ng insulin ay isang paraan na katulad ng normal na pagtatago ng 
insulin upang mapamahalaan ang glucose. Inilalapat ang paggamot na ito sa mga 
type 1 na pasyente at ilan sa mga type 2 na pasyente na ang level ng glucose ay 
hindi mapamahalaan pagkatapos ng paglapat ng oral hypoglycemic. 
Maaaring mauri ang iniksiyon ng insulin sa 5 tagal ng paggana ng insulin, ito ay 
mabilis na paggana, maikling paggana, nakapagitan na paggana, mahabang 
paggana at pre-mix insulin. Karaniwang ipapasya ng mga doktor ang uri, dosis ng 
insulin at ang dalas ng iniksiyon na kinakailangan at ang iniksiyon na maaaring 
gawin ng mga pasyente mismo pagkatapos ng pagsasanay. 

6. Incretins Mimetic 
Katulad ito ng peptide-1 na katulad ng glucagon (GLP-1) ng bituka na ginagamit 
upang madagdagan ang pagtatago ng insulin upang kontrolin ang glucose. Ito ay 
isang bagong nabuong gamot. 
 
8. Ano-ano ang mga komplikasyon ng Diabetes Mellitus? 
 
1. Talamak na mga komplikasyon 

• Talamak na Hypoglycemia (abnormal na mababang level ng asukal sa dugo) 
Ang mga pasyente ay maaaring may malamig na pawis, nanginginig, pamumutla, 
mabilis na pagtibok ng puso, pagkaantok o maging walang malay-tao. Kung ang 
pasyente ay may malay, maaaring ilapat ang 10-15g ng carbohydrate, hal. 3 tipak 
ng cube na asukal/ mga prutas na kendi, o 1/2 baso ng normal na soft 
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drinks/fruit juice, at kumain ng 3-4 na biskuwit pagkatapos mapabuti ang mga 
sintomas. 

• Talamak na hyperglycemia (abnormal na mataas na level ng asukal sa dugo) 
Ang mga pasyente ay maaaring may malalim, mabilis na paghinga, pagduduwal, 
pagsusuka at labis na pagkauhaw na humahantong sa kawalan ng malay-tao o 
coma (isang kalagayan ng matagal na kawalan ng malay-tao). Ang mga pasyente 
na nasa kalagayang ito ay dapat ipasok sa ospital sa lalong madaling panahon. 

2. Malubhang mga komplikasyon 

 
Kung ang diabetes mellitus ay hindi sapat upang makontrol at ang level ng 
glucose ay nananatiling mataas sa matagal na panahon, ang mga daluyan ng dugo 
at nervous system ay madaling mapinsala at magreresulta sa pangmatagalang 
pinsala ng mga organ o maging ang pagpalya ng mga ito. 

Organ  Mga komplikasyon  
Utak  Cerebrovascular disease, hal. stroke 
Mga mata  Retinopathy, cataract, glaucoma 
Puso at mga 
daluyan ng dugo 

 Sakit na coronary artery, pagpalya ng puso, mataas na 
presyon ng dugo 

Mga Bato  Proteinuria, impeksiyon, pagpalya ng bato 

 Paa 

 Neuropathy, vasculopathy, ulser, impeksiyon 
 
(Ang mga dumaranas ng pangmatagalang ulser ng ibabang 
mga binti ay maaaring mangailangan ng pagputol) 

Maaaring makabawas ng mga komplikasyon ang tamang pagkontrol ng glucose. 
Ang mga kondisyon ng pagkontrol ng glucose ay maaaring matukoy ng mga 
sumusunod na pamamaraan: 

1) HbA1c 

Ang hemoglobin ay isang uri ng protina sa pulang selula ng dugo na nagdadala ng 
oxygen sa tisyu ng katawan at ang carbon dioxide palayo mula sa tisyu ng 
katawan. Ang glucose sa dugo ay maaaring sumama sa hemoglobin. Dahil ang 
pulang selula ng dugo ay may karaniwang buhay na humigit-kumulang sa 3 
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buwan, ang karaniwang level ng glucose sa huling 2-3 na buwan ng mga pasyente 
ay maaaring ipakita sa pamamagitan ng pagsukat ng HbA1c. 

Ang tamang level ng HbA1c ay dapat panatilihin sa <6.5%. Ipinapakita ng mga 
pag-aaral na ang 1% na pagbaba sa HbA1c ay maaaring makabawas sa panganib 
ng pagkamatay sa diabetes mellitus nang 21% at mga sakit ng maliliit na ugat 
(hal. retinopathy, pagpalya ng bato, atbp.) nang 37%. 

2) Dami ng glucose sa dugo na may pag-aayuno at pagkatapos kumain 

 Blood glucose value (mmol/L)  Tama   Normal   Mababa 
 Pag-aayuno  4.0-6.0  <8.0  >10.0 
 2 oras pagkatapos kumain  <8.0  <10.0  >12.0 
 
Ipinapakita ng mga pananaliksik na kung regular na masusubaybayan ng mga 
pasyente mismo ang glucose, mas mahusay na makokontrol ang glucose ng dugo 
at mababawasan ang panganib ng mga komplikasyon. 

3) Asukal sa ihi 

Maaari nating gamitin ang Clinistix na papel upang suriin ang asukal sa ihi. Kapag 
ang dami ng glucose sa dugo ay mas mataas kaysa sa 10mmol/L, ang kakayahang 
sumipsip ng bato ay bumababa at samakatuwid ay matatagpuan ang asukal sa 
ihi. Kaya, ang pagsusuri ng ihi para sa asukal ay hindi maaaring tumpak na 
sumasalamin sa tunay na dami ng glucose sa dugo at mabibigong ipakita ang 
kondisyon na hypoglycemic at hindi ito ang pinakamahusay na paraan upang 
subaybayan ang pagkontrol ng glucose ng mga pasyente at mabawasan ang mga 
komplikasyon. At saka, makakaapekto rin ang edad at mga gamot sa katumpakan 
ng pasusuri ng asukal sa ihi. 
 
 
 

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

	Diabetes Mellitus
	Ayon sa istatistika, mayroong higit sa 200 milyong tao ang nagdudusa sa sakit na diabetes mellitus sa buong mundo. Inaasahan na ang bilang ay tataas sa 380 milyon sa 2025. Sa kasalukuyan, mayroong ilang 700,000 na tao ang may sakit na diabetes mellitus sa Hong Kong, na kumakatawan sa 10% kabuuang populasyon, na ang ibig sabihin ay na sa bawat 10 tao sa Hong Kong, mayroong isang tao na may diabetes mellitus. At ang bilang ay mabilis na tumataas.
	Tandaan: Inirekomenda ng ADA sa kamakailang taon na ang normal na antas ng pag-aayuno sa glucose ay dapat na < 5.6 mmol/L. Kapag ang antas ng pag-aayuno sa glucose ay (( 5.6 hanggang ( 7 mmol/L, dapat ito ay isaalang-alang bilang pinahinang pag-aayuno sa glucose
	3. Paano maiiwasan ang Diabetes Mellitus?
	4. Anu-ano ang mga sanhi ng Diabetes Mellitus?

	Ang ilang pasyente ay maaaring hindi makaramdam ng kahit anong sintomas na nabanggit, kaya inirerekomenda ang regular na pagsusuri ng katawan para maiwasan ang pagkaantala ng paggamot.

