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د اﻣﯾﻧدوارۍ ﺷﮑره
د اﻣﯾﻧدوارۍ ﺷﮑره څﮫ ﺗﮫ واﯾﻲ؟
ﭘﮫ وﯾﻧﮫ ﮐﯥ د ﮔﻠوﮐوزو ﻟوړه ﮐﭼﮫ ﭼﯥ د اﻣﯾﻧدواري ﭘﮫ وﺧت راﻣﻧځﺗﮫ ﮐﭔږي او ﯾﺎ دﻏﮫ وﺧت ﭘﮫ ﻟوﻣړي ځل ﺗﺷﺧﯾص
ﮐﭔږي ،د اﻣﯾﻧدوارۍ د ﺷﮑرې ﭘﮫ ﻧوم ﯾﺎدﭔږي .د اﻣﯾﻧدوارۍ د ﺷﮑرې ﺧطر د اﻣﯾﻧدوارۍ د دورې ﭘرﻣﺧﺗګ ﺳره ﺳم
زﯾﺎﺗﭔږي ﭼﯥ دا ﺧطر د اﻣﯾﻧدوارۍ د دورې ﭘﮫ وروﺳﺗﯥ ﯾو ﭘﮫ درﭔﯾﻣﮫ ﺑرﺧﮫ ﮐﯥ د ﻧورو ټوﻟو وﺧﺗوﻧو ﭘﮫ ﭘرﺗﻠﮫ ﻟوړ وي.
د اﻣﯾﻧدوارۍ د ﺷﮑرې ﻻﻣل څﮫ ﺷﯽ دی؟
اﻧﺳوﻟﯾن ﯾو ھﺎرﻣون دی ﭼﯥ ﭘﮫ ﭘﺎﻧﮑراﻧس ﮐﯥ ﺟوړﭔږي .د اﻧﺳوﻟﯾن ﺗرټوﻟو ﻣﮭﻣﮫ دﻧده دا ده ﭼﯥ ﭘﮫ وﯾﻧﮫ ﮐﯥ د ګﻠوﮐوزو
ﻣﻘدار راښﮑﺗﮫ ﮐړي .د اﻣﯾﻧدوارۍ ﭘﮫ دوران ﮐﯥ د ھﺎرﻣوﻧﻲ ﺑدﻟوﻧوﻧو ﻟﮫ ﮐﺑﻠﮫ ﺑدن ﭘﮫ ﺗدرﯾﺟﻲ ﺗوګﮫ د اﻧﺳوﻟﯾﻧو ﭘﮫ وﯾﻧﮫ ﮐﯥ
د ګﻠوﮐوزو ﮐﭼﮫ ټﯾټوﻧﮑﻲ ﺗﺎﺛﯾر ﺗﮫ ﺳم ځواب ﻧﮫ واﯾﻲ ﭼﯥ دې ﺗﮫ د اﻧﺳوﻟﯾن ﭘﮫ وړاﻧدې ﻣﻘﺎوﻣت واﭔﻲ .ﺑدن ﮐوښښ ﮐوي
ﭼﯥ د ﻻزﯾﺎﺗو اﻧﺳوﻟﯾﻧو ﺗوﻟﯾدوﻟو ﻟﮫ ﻻرې دا ﺑﯥ ﻧظﻣﻲ ﺟﺑران ﮐړي .ﮐﮫ ﭼﭔرې ﺑدن د اﻧﺳوﻟﯾﻧو ﭘﮫ ﺗوﻟﯾد ﮐﯥ زﯾﺎﺗواﻟﯽ
راوﺳﺗﻠو ﮐﯥ ﭘﺎﺗﯥ راﺷﻲ ﻧو ﭘﮫ ﻧﺗﯾﺟﮫ ﮐﯥ ﯾﯥ ﭘﮫ وﯾﻧﮫ ﮐﯥ د ﮔﻠوﮐوزو ﮐﭼﮫ ﻟوړﭔږي.
ﺗﺷﺧﯾص څرﻧګﮫ ﺗرﺳره ﮐﭔږي؟
ﺗﺷﺧﯾص ﭘﮫ ﺑدن ﮐﯥ د ګﻠوﮐوزو داﺧﻠوﻟو ﻟﮫ ﻻرې ﺗرﺳره ﮐﭔږي ﭼﯥ ﻧوﻣوړې ﻣﻌﺎﯾﻧﮫ د ﮔﻠوﮐوزو د زﻏم ﻣﻌﺎﯾﻧﯥ ﭘﮫ ﻧوم
ﯾﺎدﭔږي .ﭘﮫ ﻧوﻣوړې ازﻣوﯾﻧﮫ ﮐﯥ ﻧﺎروغ ﺗﮫ  ۷۵ﮔرام ﮔﻠوﮐوز ﻟروﻧﮑﯽ ﯾو ﺷرﺑت ورﮐول ﮐﭔږي او ﺑﯾﺎ د ازﻣوﯾﻧﯥ ﭘﮫ
ﺟرﯾﺎن ﮐﯥ ﭘﮫ ﯾو ﺗﻌداد ﻣﺷﺧﺻو ﺷﭔﺑو ﮐﯥ د ﻧﺎروغ ﭘﮫ وﯾﻧﮫ ﮐﯥ د ګﻠوﮐوزو ﮐﭼﮫ ﻟﯾدل ﮐﭔږي .ﮐﮫ ﭼﭔرې د ﺷﮑر ﮐﭼﮫ د ﯾو
ځﺎﻧګړي ﺣد څﺧﮫ ﭘورﺗﮫ وي ﻧو ﺑﯾﺎ د اﻣﯾﻧدوارۍ ﭘﮫ ﺷﮑرې ﺑﺎﻧدې دﻻﻟت ﮐوي .دا ﭼﯥ د اﻣﯾﻧدوارۍ د ﺷﮑرې ﺗﺷﺧﯾﺻوﻟو
ﻟﭘﺎره د ازﻣوﯾﻧﯥ ﮐوﻣﮫ طرﯾﻘﮫ وﮐﺎرول ﺷﻲ ،ﮐوﻣو ﮐﺳﺎﻧو ﺗﮫ دا ﻣﻌﺎﯾﻧﮫ وﻟﯾﮑل ﺷﻲ او دا ﭼﯥ ﭘﮫ وﯾﻧﮫ ﮐﯥ د ﺷﮑرې ﮐوﻣﮫ
ﮐﭼﮫ د اﻣﯾﻧدوارۍ ﭘﮫ ﺷﮑرې ﺑﺎﻧدې دﻻﻟت ﮐوي ،دا د ﭘﺧوا څﺧﮫ ﭘﮫ ھﯾواد ﮐﯥ ﯾوه اﺧﺗﻼﻓﻲ ﻣوﺿوع ده .ﭘﮫ ﮐﺎل  ۲۰۱۵ﮐﯥ
د ټوﻟﻧﯾزو ﭼﺎرو ﺷوری د ﺷﮑرې د ﺗﺷﺧﯾص ﻟﭘﺎره د ﺷﮑرې ﮐﭼﮫ ټﺎﮐﻠو ﭘﮫ ﻣوﺧﮫ ﻧوې ﻻرښووﻧﯥ ﺧﭘرې ﮐړې .د ﺷﮑرې
ﻧوې ﮐﭼﯥ ﺑﮫ د ﮐﺎل  ۲۰۱۶څﺧﮫ ﭘﮫ ﺳوﯾډن ﮐﯥ ﭘﮫ ﺗدرﯾﺟﻲ ډول ارزﯾﺎﺑﻲ ﮐﭔږي.
د اﻣﯾﻧدوارۍ ﺷﮑره څوﻣره ﻋﺎﻣﮫ ده او ﮐوم ﮐﺳﺎن ﭘرې اﺧﺗﮫ ﮐﭔږي؟
ﭘﮫ ﮐﺎل  ۲۰۱۵ﮐﯥ ﭘﮫ ﺳوﯾډن ﮐﯥ ﻣروﺟﯥ ﺗګﻼرې ﻟﮫ ﻣﺧﯥ د ﻧﺎروﻏﺎﻧو ﺷﻣﭔر د  ۲څﺧﮫ ﺗر  ۳ﺳﻠﻧﮫ وو ﺧو د ﺷﮑرې د
ﺗﺷﺧﯾص ﻟﭘﺎره د ﻧوﯾو ﮐﭼو ټﺎﮐﻠو ﺳره ﺳم د دې ﺷﻣﭔرې د ﻟوړﭔدو وﭔره ده .ھﻐﮫ ﮐﺳﺎن ﭼﯥ ﭘﮫ ﺧﭘﻠﮫ ﮐورﻧۍ ﮐﯥ د ﺷﮑرې
د ﻧﺎروﻏۍ ﺗﺎرﯾﺧﭼﮫ ﻟري ،او ﮐوم ﮐﺳﺎن ﭼﯥ ﺑدﻧﻲ ﻓﻌﺎﻟﯾت ﻧﮫ ﻟري ،وزن ﯾﯥ زﯾﺎت وي او ﯾﺎ دا ﭼﯥ د اﻣﯾﻧدوارۍ ﭘﮫ
دوران ﮐﯥ ﯾﯥ وزن ډﭔر زﯾﺎﺗﭔږي ،د ﻧﺳﺑﺗﺎ ً ﻟوړ ﺧطر ﺳره ﻣﺧﺎﻣﺦ دي .ھﻐﮫ ښﺧﯥ ﭼﯥ ﻣﺧﮑﯥ ھم د اﻣﯾﻧدوارۍ ﭘﮫ ﺷﮑره
ﺑﺎﻧدې اﺧﺗﮫ ﺷوې وي او ﯾﺎ ﯾﯥ د دې څﺧﮫ وړاﻧدې د ﻧورﻣﺎل ﺣد څﺧﮫ ﺳﺗر ﮐوﭼﻧﯾﺎن زﭔږوﻟﻲ وي ،ھم د ﻟوړ ﺧطر ﺳره
ﻣﺧﺎﻣﺧﯥ دي .د اﻣﯾﻧدوارۍ د ﺷﮑرې ﮐﭼﮫ د ﻧړۍ د ﯾوې ﺑرﺧﯥ ﺗر ﺑﻠﯥ ﺑرﺧﯥ ﺳره ﺗوﭘﯾر ﻟري ﺧو د دې ﻧﺎروﻏۍ ﮐﭼﮫ ﭘﮫ
ﻏﯾر اروﭘﺎﯾﻲ ﻗوﻣوﻧو ﮐﯥ ﭘﮫ ځﺎﻧګړې ﺗوګﮫ ډﭔره ﻟوړه ده.
د اﻣﯾﻧدوارۍ ﭘﮫ دوران ﮐﯥ ﭘﮫ وﯾﻧﮫ ﮐﯥ د ﮔﻠوﮐوزو ﻟوړې ﮐﭼﯥ ﺳره ﮐوم ﺧطروﻧﮫ ﻣﻠګري دي؟
ﭘﮫ وﯾﻧﮫ ﮐﯥ د ﮔﻠوﮐوزو ﻟوړه ﮐﭼﮫ د اﻣﯾﻧدوارۍ ﭘﮫ ټوﻟﮫ دوره ﮐﯥ ﭘﮫ ﻣﺎﺷوم ﺑﺎﻧدې اﻏﯾزه ﻟري .ﮔﻠوﮐوز ﭘﮫ آﺳﺎﻧﮫ ﺗوګﮫ د
ﭘرﭔوان څﺧﮫ ﺗﭔرﭔږي .ﮐﻠﮫ ﭼﯥ د ﻣور ﭘﮫ وﯾﻧﮫ ﮐﯥ د ﮔﻠوﮐوزو ﮐﭼﮫ ﻟوړه وي ﻧو ھﻣدا راز د ﺟﻧﯾن ﭘﮫ وﯾﻧﮫ ﮐﯥ ھم د
ﮔﻠوﮐوزو ﮐﭼﮫ ﻟوړﭔږي .ﮐﮫ ﭼﭔرې ﭘﮫ وﯾﻧﮫ ﮐﯥ د ﮔﻠوﮐوزو ﮐﭼﮫ ﻧورﻣﺎل وي ﻧو دا ھم د ﻣور او ھم د ﻣﺎﺷوم ﻟﭘﺎره د ﻏوره
ﺳرﻧوﺷت زﯾری ورﮐوي.
ﮐﮫ ﭼﭔرې د اﻣﯾﻧدوارۍ د ﭘﯾل ﭘﮫ ﻣراﺣﻠو ﮐﯥ ﭘﮫ وﯾﻧﮫ ﮐﯥ د ﮔﻠوﮐوزو ﮐﭼﮫ ﻟوړه وي ﻧو ﻣﺎﺷوم د ﭘﯾداﯾښﺗﻲ ﻧﺎروﻏﯾو د ﻟوړ
ﺧطر ﺳره ﻣﺧﺎﻣﺦ ﮐﭔږي .د اﻣﯾﻧدوارۍ د ﺷﮑرې ﭘﮫ ﺣﺎﻟت ﮐﯥ ﭘﮫ وﯾﻧﮫ ﮐﯥ د ﮔﻠوﮐوزو ﮐﭼﮫ د اﻣﯾﻧدوارۍ ﭘﮫ ﭘﯾل ﮐﯥ
زﯾﺎﺗره ﻧورﻣﺎل وي او د ﭘﯾداﯾښﺗﻲ ﻧﺎروﻏۍ ﺧطر ھم ډﭔر ﻟږ وي .د اﻣﯾﻧدوارۍ ﭘﮫ وروﺳﺗﯾو ﻣراﺣﻠو ﮐﯥ ﭘﮫ وﯾﻧﮫ ﮐﯥ د
ګﻠوﮐوزو ﻟوړه ﮐﭼﮫ د ﺟﻧﯾن ﭘﮫ وﯾﻧﮫ ﮐﯥ د اﻧﺳوﻟﯾﻧو د زﯾﺎت ﺗوﻟﯾد ﺳﺑب ګرځﻲ .څرﻧګﮫ ﭼﯥ د اﻧﺳوﻟﯾﻧو ﺗﺎﺛﯾر ﭘﮫ ﺣﺟرو ﮐﯥ
د ګﻠوﮐوزو داﺧﻠول دی ﻧو ﭘﮫ ﻧﺗﯾﺟﮫ ﮐﯥ د دې ﺧطر ﭘﯾدا ﮐﭔږي ﭼﯥ ﻣﺎﺷوم د ﻧورﻣﺎل ﺣد څﺧﮫ زﯾﺎﺗﮫ وده وﮐړي .ﮐﮫ
ﭼﭔرې ﻣﺎﺷوم د ﻧورﻣﺎل ﺣد څﺧﮫ زﯾﺎﺗﮫ ودھوﮐړي ﻧو اﻣﮑﺎن ﻟري د زﭔږﭔدو ﭘﮫ وﺧت ورﺗﮫ زﯾﺎن ورﺳﭔږي.
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د ﺟﻧﯾن ﭘﮫ وﯾﻧﮫ ﮐﯥ د ګﻠوﮐوزو ﻟوړه ﮐﭼﮫ ﮐﭔدی ﺷﻲ د دې ﺳﺑب وګرځﻲ ﭼﯥ د زﭔږﭔدو څﺧﮫ ﺳﻣدﺳﺗﻲ وروﺳﺗﮫ د ﻣﺎﺷوم
ﭘﮫ وﯾﻧﮫ ﮐﯥ د ګﻠوﮐوزو ﮐﭼﮫ د ﻧورﻣﺎل ﺣد څﺧﮫ ښﮑﺗﮫ ﺷﻲ .ﻟﮫ دې ﻻﻣﻠﮫ د زﭔږﭔدو څﺧﮫ وروﺳﺗﮫ ﭘﮫ ﻟوﻣړﯾو ﺷﭘو ورځو
ﮐﯥ د ﻣﺎﺷوم ﭘﮫ وﯾﻧﮫ ﮐﯥ د ګﻠوﮐوزو ﮐﭼﮫ ﭘﮫ ﺗﮑراري ﺗوګﮫ ﻣﻌﺎﯾﻧﮫ ﮐﭔږي .دا ډﭔره ﻣﮭﻣﮫ ده ﭼﯥ د زﭔږﭔدو څﺧﮫ ﺳﻣدﺳﺗﯥ
وروﺳﺗﮫ ﻣﺎﺷوم ﺗﮫ ژر ﺗر ژره د ﻣور ﺷﭔدې ورﮐړل ﺷﻲ ﺗرڅو د ﻣﺎﺷوم ﭘﮫ وﯾﻧﮫ ﮐﯥ د ګﻠوﮐوزو د ﮐﭼﯥ د ښﮑﺗﮫ ﮐﭔدو
ﻣﺧﮫ وﻧﯾول ﺷﻲ .ﮐﮫ ﭼﭔرې اړﺗﯾﺎ وي ﻧو ﻣﺎﺷوم ﺗﮫ اﺿﺎﻓﻲ ﺧواړه د وﭼو ﺷﭔدو ﻟﮫ ﻻرې ﺗﺎﻣﯾﻧﭔږي.
د اﻣﯾﻧدوارۍ ﭘﮫ دوره ﮐﯥ د ﻣور ﭘﮫ ﺣﯾث ﺗﺎﺳو ﺗﮫ د وﯾﻧﯥ ﻟوړ ﻓﺷﺎر ﭘﯾدا ﮐﭔدو ﺧطر ﺗر ﯾو ﺣده ﻟوړ وي .د ﻧورﻣﺎل ﺣد
څﺧﮫ ﺳﺗر ﮐوﭼﻧﯽ زﭔږوﻟو ﺳره د ﻣﺎﺷوم د زﭔږﭔدو ﭘﮫ وﺧت د ﺑﯥ ﻧظﻣۍ ﭘﯾدا ﮐﭔدو ﺧطر ھم ﺗړﻟﯽ وي.
د اﻣﯾﻧدوارۍ د ﺷﮑرې درﻣﻠﻧﮫ څﻧګﮫ ﮐﭔږي؟
د ﺗداوۍ ھدف دا وي ﭼﯥ ﭘﮫ وﯾﻧﮫ ﮐﯥ د ګﻠوﮐوزو ﮐﭼﮫ ﺗر ﻋﺎدي ﮐﭼﯥ راټﯾټ ﮐړي .دا ﻣﻘﺻد ﭘﮫ ﻟوﻣړي ګﺎم ﮐﯥ د ﺳم
ﺧوراک ﯾﺎ ﭘرھﯾز ،روزﻣره ﺑدﻧﻲ ﻓﻌﺎﻟﯾت او د ﺗﻧﺑﺎﮐو د اﺳﺗﻌﻣﺎل څﺧﮫ د ډډې ﻟﮫ ﻻرې ﭘوره ﮐﭔږي .ﭘﮫ ﺧوراک ﮐﯥ ﺑﺎﯾد
ژر ھﺿﻣﭔدوﻧﮑﻲ ﮐﺎرﺑوھﺎﯾدرﯾټ ﮐم وي او د ﺳﺑزﯾﺟﺎﺗو او ﻓﺎﯾﺑر څﺧﮫ ﺑﺎﯾد ﻏﻧﻲ وي .دا ﻣﮭﻣﮫ ده ﭼﯥ ﺗﺎﺳو ﭘﮫ ﯾو وﺧت
زﯾﺎت ﺧوراک وﻧﮑړئ او ﺧﭘل ﺧوراک د ورځﯥ ﭘﮫ اوږدو ﮐﯥ ﭘﮫ ﻣﺳﺎوي ﺗوګﮫ ﺗﻘﺳﯾم ﮐړئ .ﭘﮫ دې ﺗوګﮫ ﺑﮫ ﭘﮫ وﯾﻧﮫ ﮐﯥ د
ګﻠوﮐوزو د ﮐﭼﯥ ﻧﺎڅﺎﭘﻲ ﻟوړﭔدو ﻣﺧﮫ وﻧﯾﺳﺊ او ﺧﭘﻠﮫ د اﻧﺳوﻟﯾن ذﺧﯾره ﺑﮫ وﺳﭘﻣوئ .ھره ورځ ﺗﭔز ﻗدم وھل او ﯾﺎ دې ﺗﮫ
ورﺗﮫ ﺑدﻧﻲ ﻓﻌﺎﻟﯾت ﭘﮫ ﺑدن ﮐﯥ د اﻧﺳوﻟﯾﻧو ﺗﺎﺛﯾر زﯾﺎﺗوﻟو ﻟﮫ ﻻرې ھم د اﻧﺳوﻟﯾﻧو ﭘﮫ اﺳﺗﻌﻣﺎل ﮐﯥ ﮐﻣﯽ راﻣﻧځﺗﮫ ﮐوي .ﭘﮫ
وﯾﻧﮫ ﮐﯥ د ګﻠوﮐوزو ﮐﭼﯥ ﺑﺎﻧدې د ﺗﻣرﯾن ﻣﻔﯾده اﻏﯾزه ﺗﻘرﯾﺑﺎ ﺳﻣدﺳﺗﻲ اﺣﺳﺎس ﮐﭔږي او دا اﻏﯾزه ټوﻟﮫ ورځ اداﻣﮫ ﻟري.
ﮐﮫ ﭼﭔرې ﻣو د ﺷﮑر ﮐﭼﮫ ﻧوره ھم ﻟوړه وي ﻧو ﮐﯾدی ﺷﻲ د اﻧﺳوﻟﯾن ﯾﺎ ﻣﯾټﻔورﻣﯾن ﺗﺎﺑﻠﯾت اﺧﯾﺳﺗﻠو ﭘﮫ ﺷﮑل ﮐﯥ اﺿﺎﻓﻲ
درﻣﻠﻧﯥ ﺗﮫ اړﺗﯾﺎ وﻟرئ .ﭘﮫ داﺳﯥ ﺣﺎﻟت ﮐﯥ ﺑﮫ د ﻧوﻣوړو درﻣﻠو د ﺗﺎﺛﯾر ﭘﮫ اړه ﻣﻔﺻل ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺗرﻻﺳﮫ ﮐړئ.
د ﻣﺎﺷوم د زﭔږﭔدﻧﯥ ﭘﮫ وﺧت څﮫ ﭘﯾښﭔږي؟
د اﻣﯾﻧدوارۍ ﺷﮑرې ﺑﺎﻧدې اﺧﺗﮫ زﯾﺎﺗره ښځو د اﻣﯾﻧدوارۍ دوره ﭘﮫ ﻋﺎدي ﺗوګﮫ ﺳر ﺗﮫ رﺳﭔږي او ﭘﮫ ﻋﺎدي ﺗوګﮫ ﻣﺎﺷوم
زﭔږوي .ﮐﮫ ﭼﭔرې ﺗﺎﺳو ﺗﮫ د اﻣﯾﻧدوارۍ ﭘﮫ ﭘﺎی ﮐﯥ اﻧﺳوﻟﯾن ﯾﺎ ﻣﯾټﻔورﻣﯾن ﺗﺟوﯾز ﺷوي وي ﻧو ﭘﮫ زﯾﺎﺗره ﺣﺎﻟﺗوﻧو ﮐﯥ ﯾﯥ
د ﻣﺎﺷوم د زﭔږﭔدﻧﯥ څﺧﮫ ﺳﻣدﺳﺗﻲ وروﺳﺗﮫ ﭘرﭔښودﻟﯽ ﺷﺊ .ﺧو دا ﻣﮭﻣﮫ ده ﭼﯥ ﺗﺎﺳو د ﻣﺎﺷوم د زﭔږﭔدﻧﯥ څﺧﮫ وروﺳﺗﮫ
ﺗر ﯾو څو ورځو ﭘورې ﺧﭘﻠﮫ وﯾﻧﮫ ﻣﻌﺎﯾﻧﮫ ﮐړئ ﺗرڅو ډاډ ﺗرﻻﺳﮫ ﮐړئ ﭼﯥ د وﯾﻧﯥ د ګﻠوﮐوزو ﮐﭼﮫ ﺑراﺑره ده.
اوږدﻣﮭﺎﻟﮫ ﺧطروﻧﮫ ﮐوم ﯾو دي؟
ﭘﮫ وﯾﻧﮫ ﮐﯥ د ګﻠوﮐوزو ﮐﭼﮫ د ﻣﺎﺷوم د زﭔږﭔدﻧﯥ ﺳره ﺳم ﺑﭔرﺗﮫ ﺧﭘل ﻧورﻣﺎل ﺣﺎﻟت ﺗﮫ راځﻲ ځﮑﮫ ﭼﯥ د د ھﺎرﻣوﻧوﻧو
ﺗوازن ﺑﭔرﺗﮫ ﻧورﻣﺎل ﺣﺎﻟت ﺗﮫ ځﻲ او ﭘﮫ ﺑدن ﮐﯥ د اﻧﺳوﻟﯾن اړﺗﯾﺎ ﻣﺦ ﭘر ﮐﻣﭔدو وي .د اﻣﯾﻧدوارئ ﺷﮑرې ﭘﯾدا ﮐﭔدو څﺧﮫ
دا څرګﻧدﭔږي ﭼﯥ ﻧﺎروغ د ﺷﮑرې د ﻧﺎروﻏﻲ ارﺛﻲ ﺧواص ﻟري او د اﻧﺳوﻟﯾﻧو د ﺗوﻟﯾدوﻟو ظرﻓﯾت ﯾﯥ ﻧﺳﺑﺗﺎ ﮐم وي.
داﺳﯥ ﺣﺎﻟﺗوﻧﮫ ﭼﯥ د اﻧﺳوﻟﯾن د زﯾﺎت ﺗوﻟﯾد ﺗﻘﺎﺿﺎ ﮐوي ﮐﭔدی ﺷﻲ دﻏﮫ ارﺛﻲ ﺧواص ﺑﯾﺎ راوﭘﺎروي .ﭘﮫ داﺳﯥ ﺣﺎﻟت ﮐﯥ د
ژوﻧد ﭘﮫ وروﺳﺗﮫ ﭘړاووﻧو ﮐﯥ د ﺷﮑرې ﭘﮫ ﻧﺎروﻏۍ ﺑﺎﻧدې د اﺧﺗﮫ ﮐﭔدو ﺧطر  ۵۰ﺳﻠﻧﮫ وي.
ﯾو ﮐس ﻧﺷﻲ ﮐوﻟﯽ ﭼﯥ د ﺑدن د اﻧﺳوﻟﯾن د ﺗوﻟﯾدوﻟو ظرﻓﯾت ﺑﺎﻧدې اﻏﯾزه وﻏورځوي ﺧو د ﯾو ﺻﺣﺗﻣﻧده ژوﻧد دود ﻟﮫ
ﻻرې ﮐوﻟﯽ ﺷﻲ د اﻧﺳوﻟﯾن ﭘﮫ وړاﻧدې ﻣﻘﺎوﻣت څﺧﮫ ځﺎن وژﻏوري او ﭘﮫ دې ﺗوګﮫ ﺑﮫ ﯾﯥ ﭘﮫ ﺑدن ﮐﯥ د اﻧﺳوﻟﯾﻧو ﺗوﻟﯾد
ﮐﻔﺎﯾت وﮐړي .ﻧو ځﮑﮫ د ﻣﺎﺷوم د زﭔږﭔدﻧﯥ څﺧﮫ وروﺳﺗﮫ ﻣﮭﻣﮫ ده ﭼﯥ وزن ﺑﭔرﺗﮫ ﻧورﻣﺎل ﺣﺎﻟت ﺗﮫ راوﺳﺗل ﺷﻲ او د
ﺑدﻧﻲ ﻓﻌﺎﻟﯾت ﺳره ﺳره د ﺗﻧﺑﺎﮐو د اﺳﺗﻌﻣﺎل څﺧﮫ ﮐﻠﮏ ﭘرھﯾز وﺷﻲ .ﭘﮫ دې ﺗوګﮫ ﮐوﻟﯽ ﺷو ﭼﯥ د دوھم ډول د ﺷﮑرې د
ﻧﺎروﻏۍ ﻣﺧﮫ وﻧﯾﺳو ﭼﯥ د ﺷﮑرې د ﻧﺎروﻏۍ ﺗرټوﻟو ﻋﺎدي ډول دی.
د ژوﻧد دود ﭘﮫ ﺑرﺧﮫ ﮐﯥ د ﻣﻧﺎﺳﺑو اﻗداﻣﺎﺗو ﻟﮫ ﻻرې ﮐوﻟﯽ ﺷﺊ ﭼﯥ د راروان وﺧت د اﻣﯾﻧدوارۍ د ﺷﮑرې ﻣﺧﮫ ھم
وﻧﯾﺳﺊ .ﭘﮫ دې ﺗوګﮫ د ﻣور ﭘﮫ ﻧس ﮐﯥ د ﻣﺎﺷوم وزن د ﻧورﻣﺎل ﺣد څﺧﮫ د ﺟګﭔدو ﺧطر ﮐﻣﭔږې ﭼﯥ دا ﭘﮫ ﺧﭘل وار دا
ﺧطر ﮐﻣوي ﭼﯥ ﻣﺎﺷوم ﭘﮫ اوږده ﻣوده ﮐﯥ د ﺷﮑرې ﯾﺎ د ﭼﺎﻗۍ ﭘﮫ ﻧﺎروﻏﯾو ﺑﺎﻧدې اﺧﺗﮫ ﺷﻲ.
ﭘﮫ ﮐم ﺷﻣﭔر ښځو ﮐﯥ د اﻣﯾﻧدوارۍ ﺷﮑره د ﻟوﻣړي ډول د ﺷﮑرې د ﻧﺎروﻏۍ د ﺷروع ﮐﭔدو ﯾوه ﻋﻼﻣﮫ وي .د دې ډول د
ﺷﮑرې د ﻧﺎروﻏۍ ځﺎﻧګړﺗﯾﺎ د اﻧﺳوﻟﯾن ﭘﮫ وړاﻧدې ﻣﻘﺎوﻣت ﻧﮫ وي ﺑﻠﮑﮫ د اﻧﺳوﻟﯾن ﮐﻣﺑود وي ﭼﯥ ﭘﮫ دې ډول ﻧﺎروﻏۍ
ﮐﯥ د ﺑدن دﻓﺎﻋﻲ ﺳﯾﺳﺗم د ﺑدن د اﻧﺳوﻟﯾﻧو ﺗوﻟﯾدوﻟو ﺗوان ﭘﮫ ﺗدرﯾﺟﻲ ﺗوګﮫ ﻟﮫ ﻣﻧځﮫ وړي .ﭘﮫ ﺑل ﻋﺑﺎرت ﭘﮫ دا ډول ښځو
ﮐﯥ اﺳﺎﺳﻲ ﺳﺗوﻧزه د وزن زﯾﺎﺗواﻟﯽ ﯾﺎ د ﺑدﻧﻲ ﻓﻌﺎﻟﯾت ﮐﻣواﻟﯽ ﻧﮫ وي .د ﻟوﻣړۍ ډول ﺷﮑرې ﻟﭘﺎره ټول ﻋﻣر د اﻧﺳوﻟﯾن
ﺗداوي ﺿروري وي.
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