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 یدجلسه اول: مرحله درک تهد 

  مقدمه

 یاست که وقت یمزمن یماریمعروف بود، ب یزن ینوابسته به انسول یابتنوجوانان و د یابتد یبه نام ها یکه زمان یکنوع  دیابت

 یاکند و  یاست( ترشح م یازن ی،انرژ یدوارد کردن قند به سلول ها به منظور تول یکه برا ی)هورمونینانسول یکم یزانلوزالمعده م

-Diseasesکند) یترشح نم ینیانسول یچلوزالمعده  ه 1نوع یابتدهد. به طور معمول در د یرخ م د،کن یترشح نم یناصال انسول

conditions،2017) 

 گلوکز)قند( در بدن نقش

سازند، است. گلوکز از دو منبع عمده   یبدن را م  یبافت ها  یرو سا  یچهکه ماه ییسلول ها  یبرا  یانرژ  یقند( منبع اصل ی)نوع   گلوکز

را   یگردد. کبد گلوکز اضاف یوارد سلول ها م  ینشود و با کمک انسول  یشود. قند جذب خون انسان م  یکبد انسان و غذا وارد بدن م

کبد  یابد، یمختلف)نخوردن غذا( کاهش م یلقندخون به دال یکهکند. زمان یم یرهذخ یکوژنبه نام  گل یا یرهقند ذخ یکبه شکل 

در بدن  ینیاست، انسول 1نوع  یابتفرد مبتال به د یکهشود. زمان ینبدن تام یکند، تا انرژ یبه گلوکز م یلشده را تبد یرهقند ذخ

 وارد بدن کند . یبه انرژ بدیلت یوجود ندارد تا گلوکز ها را برا

 در بدن ینانسول نقش

قند خون را   یزانکند و م  یبدن کمک م  یشود، به ورود قند به سلول ها  یم  ید)لوزالمعده(  تول   یقاست که از طر  یهورمون  انسولین

 یهورمون، قند به جا ینشود. درنبود ا یتوسط لوزالمعده هم کم م ینترشح انسول یابد یقندخون کاهش م یکهآورد. زمان یم یینپا

 شود یم یاز جمله خستگ یاریو مشکالت بس یمعال یجادگردد و سبب ا یخون باز م یانبه جر یشدن به انرژ یلتبد



 یکنوع  یابتد یجادا علل

و آلوده شدن به  یکیاز جمله عوامل ژنت یشود عوامل متعدد ینامعلوم است  اما گفته م 1نوع  یابتابتالء به د یاصل یلهرچند دل

 دهد. یرخ  م یو نوجوان یمعموال در کودک 1نوع  یابتشوند. د یکنوع  یابتتوانند، باعث ابتالء به د یخاص م ییها یروسو

کند، اشتباها شروع به نابود  یخطرناک مبارزه م یها یروسها و و یبدن که بطور معمول با باکتر یمنی ا یستماکثر افراد مبتال، س در

 یرعادیواکنش غ  ینخاص ممکن است عامل ا هایییروسو و یککند. ژنت یدرون لوزالمعده م ینانسول یسازنده یها کردن سلول 

 ینباشند. ا یلدخ یکنوع  یابتد یجادتواند در ا یهم م یایی،منطقه جغراف ی،سابقه خانوادگ دیگر یباشند. از سو یمنیا یستمس

رو  ینشود(. از ا یمنتقل م یگربه نسل د یو از نسل یدر درون خانواده باق یماریشود )ب یمنتقل م یمعموال به صورت ارث یماریب

مال احت  %6باشند ، در حدود    1نوع   یابتخواهر مبتال به د  یااگر برادر    دست اندرکار باشند. مثال  یزن  یکعوامل ژنت یممکن است برخ

ندارند،  1نوع  یابتمبتال به د یشاوندکه خو یشود. اما احتمال بروز آن در کسان یماریب یندچار ا یزخانواده  ن یگردارد که فرزند د

 یماریب ینموجب ا ییمساله به تنها ینهستند، اما ا یلدخ 1 یابتد یمارینوع ژن در ب 50 یانم یندرصد است. در ا 0/5کمتر از 

و نوع دو  هر  یکنوع  یابتباشد.عالئم د ینم یلدخ یابتنوع از د یندر بروز ا یهستندچاق یلهم در آن دخ طیینشده و عوامل مح

 یداممکن است بروز پ  یدر هر سن 1نوع  یابت. ددهد¬یخود را نشان م تریععالئم  سر 1نوع  یابتاست اما در د یهشب یکدیگردو به 

 یدسف یاناندازه است ودر م یکدخترها و پسرها به  یانآن در م یزانو م شودیم یدهسال د 19افراد کمتر از  یانکند اما اغلب در م

 یپزشک در مقاطع زمان  ید،به پزشک متخصص مراجعه کن  یدحتما با  یماریب  ینا  یصتشخ  یاست .برا  یگرد  یاز نژادها  یشترپوستان ب

 کند.-یم یریمتفاوت قند خون شما را اندازه گ

مدرسه او  هایفعالیت و کنند مراقبت هاساعته از آن 24خانواده به صورت  یهمه اعضا یدبا بیافتد اتفاق ها بچه یبرا یماریب ینا گرا

 (loghmani et al.,2005استفاده شود) ینانسول یقاز تزر یازتحت کنترل باشد و در صورت ن

 ینحالنقش محافظت کننده داشته باشد، با ا یکنوع  یابتد یماریتواند در برابر ب یم D یتامین: ویدر نوزاد D یتامینمصرف و

ارتباط  یکنوع  یابتخطر ابتالء به د یشبا افزا  ی( در کودکD یتامیناز منابع معمول و یکی)یرگاوزودهنگام ش یدننوش

 (athkison et al2014دارد)

 1نوع  یابتد یصیتشخ آزمایشات

 

 (ینگلوگز باند شده با هموگلوب)HbA1cآزمون   

 یناپزشک مراجعه کرد.در  طور منظم بهبه  یدبا  یابتخوب د  یراز تدب  یناناطم  یداده شد، برا  یصدرکودک تشخ  1نوع  یابتد  یوقت 

 خواهد شد.  یکودک بررس A1Cیزانم یدارها،د

آزمون   ین. ایرخ یاتحت کنترل بوده  یطوالن یمدت یط یماریآزمون را انجام گردد تا مشخص شود که ب یناست همه ساله ا الزم

 یبه دست       م یرقند خون در دو تا سه ماه اخ یتاز وضع یریقرمز را نشان داده و تصو یحضور قند در داخل گلبول ها یزانم

( mmol/mol)  48مردم کمتر از    یشترمقدار در ب  ین. اکندیم  یریهدف تغ  A1C  یزانم  یگرو عوامل مختلف د  دهد. برحسب سن

 یرااز بزرگساالن باشد زباالتر یدرکودکان و نوجوانان اندک A1C یزانم کندیم یه( معموالً توصADA)یکاآمر یابتد است. جامعه

 یکاآمر  یابتسال دارند، انجمن د  6از  که کمتر  ی. درکودکانشوندیم  نخوقند  بودنینپائ یهااز  بزرگساالن متوجه نشانهکودکان کمتر

 . داندیدرصدم 8/5از را کمتر  A1C شدهیه مقدار توص



 یش. افزادهدیرا بهتر نشان م یابتد یندرما برنامه یرتأث نحوه  A1Cآزمون  یج، نتاخونقند با آزمون مکرر روزانه یسهمقا در

تواند از  یمقدار م یناست .نشان داده شده که کاستن ا ییغذابرنامه  یا یندرمقدار مصرف انسول ییربه تغ یازن نشانه A1Cیزان م

  A1c  ینکاهش مقدار هموگلوب  %1هر    یبکاهد. برا  یقلب  یماریو ب  یویکل یماریچشم، ب  یماریب  ی،ب عصبیچون آس  یخطر عوارض

 . یدآ یم ینپائ یادیز یزانخطر ابتأل به عوارض مزمن  به م

خون و ادرار    را با استفاده از نمونه   یهکار کبد و کل  یروئید،کلسترول، عملکرد ت  یزانم  ییصورت دوره ، پزشک به A1Cبر آزمون افزون  

 یبررس یزفشارخون و رشد کودک ن یدارهاد ینخواهد شد. ضمن ا یبررس یاکلس یماریب یصورت دورهبه یزخواهد کرد و ن یبررس

-Acute-and-chronicخواهد شد) یکار گرفته شده وارسبه ینانسول یقو تزر یشانجام آزما یاز پوست که برا یشده و نقاط

complications 2017) 

    

زمان  یناز طول شبانه روز گرفته شود. بدون توجه به آخر یممکن است در هر زمان یشآزما ینقند خون:  ا یتصادف  یشآزما 

باالتر باشد  یا یترل یگرم در دس یلیم 200 یزانبه م یشده به صورت تصادف یریاندازه گ یقند خون یزانم یکهخوردن غذا، در صورت

 ییدتا یشود. برا یداده م یصتشخ یابتبه د ید ، ابتالوجود داشته باش یدشد یو تشنگ یپر ادرار دمانن یمیو در همان زمان عال

 گردد.  یدو بار تکرار م یشآزما یصتشخ

 ینخورد )اصطالحا وقت ییغذا یچدر طول شب ه یمارکه ب ینبعد از ا یش،آزما ینقند خون پالسما در حالت ناشتا: در ا یشآزما 

 یگری د یغذا یچبه جز آب ه یول ید،آب بنوش یشقبل از انجام آزما تواندیم یمار. البته بشودیم یریگناشتا هست(، قند خون اندازه

 یص باشد تشخ یترل یگرم در د یلیم 125تا  100 ینقند خون شخص ب یزانم یشآزما یندر جواب ا که یبخورد. در صورت یدنبا

 .شودیداده م یصتشخ یابتبه د یباشد، ابتال mg/dl 126از  یشترو اگر ب یابتد یشپ 

 یابتها در د یباد یسطح آنت یریاندازه گ یخون برا یشآزما یکمطرح گردد ممکن است پزشک  یابتد یصتشخ یکهدر صورت 

 ( Diseases-conditions،2017را درخواست دهد) 1نوع 

 است؟ یشگیریقابل پ  1نوع  یابتد آیا

 وجود ندارد. 1نوع  یابتاز د یشگیریپ  یبرا یراه هیچ

 1نوع  یابتو عوارض حاد د عالیم

 قند خون: افزایش

 یشاز حد مجاز باشد. بروز افزا یشقند موجود در خون ب یزانکه م دهدیرخ م یقند خون است و زمان یزانباال رفتن م یبه معنا

 یترغا یبه خوب یابتید یغذا یمرژ یا یعنی. شودیکنترل نم یبه خوب یابتد یماریباشد که ب ینا یدهندهنشان تواندیقند خون  م

 یکاف ینانسول یدبدن در تول یناتوان یلبه دل یابتد یمارینبوده است .از آن جا که ب یکاف ینانسول تزریق یزانم یااست و  یدهنگرد

 قند خون  عبارتند از: یشافزا یم رود. عالباال یاراحتمال وجود دارد که سطح قند خون به ناگهان بس ینا یشههم ید،آ یم یشپ 

 یدشد یاربس یتشنگ •

 دهان یخشک •

 یدد یتار •



 یخواب آلودگ •

 (Acute-and-chronic-complications 2017تکرر ادرار) •

 

 

 یکهاست. زمان یخطرناک یارشود که عارضه بس یابتیکد یدوزتواند منجر به کتواس یقند خون  م یش: عدم درمان افزاکتواسیدوز

 ی م  یانرژ  ینتام  یگرها و عضالت بدن به عنوان منابع د  یقند بسوزانند شروع به سوزاندن چرب  یانرژ  ینتام  یتوانند برا  یسلول ها نم

توانند فرد را  یاختالالت م یردر بدن و سا یداس یباال یزانتوانند بدن را مسموم کنند. م یکه م هستند یدهاییکنند  .کتون ها اس

  یاری منجر به از دست رفتن هوش  تواندیمشکل م  ین. ادهدیرخ م  یابتکنترل نامناسب د  یابه علت عدم کنترل     ینر اغماء کنند. ادچا

 یهستند. کودکان یدوزکودکان در معرض خطر ابتال به کتو اس یراز سا یشتربرابر ب 3دو سال   یرشود. کودکان ز یمغز یببروز آس یا

است.  یشترآنها ب یبرا یدوزکنند احتمال  کتو اس یم یتر زندگ یفضع یو مال یو اقتصاد یاجتماع  یتبا وضع ییکه در خانواده ها

  یکه دهد و در صورت  یم  یشرا افزا  ینبدن به انسول  یازهم ن  یاعمال جراح  یاقرار گرفتن در معرض استرس    یاابتال به عفونت و    ینهمچن

 یب. آس یابد یم یشافزا یدوزداده نشود احتمال ابتال به کتو اس یش افزا ینانسول یزانم یابتد یدارا یازفردن بر اساس یطشرا یندر ا

 (Nice guideline .Diabetes2015باشد) یده سال م یاز کودکان باال یشترسال ب 10وارد شده به افرادکوچکتر از 

مبتال  1نوع  یابتشوند که به د یاز افراد زمانى متوجه م یمنتقل کرد. در واقع بعض یمارستانبه ب یعافرد را سر یدبا یط شرا یندر ا

از عوارض  یکی تواندیباشد و م یدهستند که به دلیل کتو اسیدوز دیابتى به بیمارستان مراجعه کنند.  و عالئم آنها ممکن است شد

 یقسرم به داخل بدن تزر  یقاز طر  ینفراوان و انسول  یعاتما  ابتیید  یدوزدرمان کتواس  یبرا  یمارستانباشد. در ب  لینکمبود انسو  یجد

 . یردکتون ها از بدن صورت گ یداز تول یریکاهش سطح قند خون و جلوگ یبرا ینگردد تا درمان کمبود آب بدن و تعادل انسول یم

  یدوزکتو اس یمعال •

 موارد هستند: ینا یابتید یدوزکتواس عالئم

 تکرر ادرار  

 یدشد یتشنگعطش و  

 یدرد شکم 

 کاهش وزن 

الک  یا  یدهگند یوهم یا یگالب یبو یهو شب شوندیاست که در بدن آزاد م  ی یداس یبو یندر نفس )در واقع ا یوهم یبو احساس

 کنند( یبو را احساس  م ینا یاناطراف یاز آن بفهمد ول یزیتواند چ یخود نم یمارناخن است  که اغلب ب

 بدن سرد 

 تهوع و استفراغ   

 یجیگ 

 (alexinet al.,2015ضعف )  



 قند خون:  کاهش

است   یمعن  ین. به اشودیم  یدهنام  یزن  ینکه گاها واکنش به انسول  شودیم  یجاددر بدن کاهش قند خون  ا  ینانسول  یزانم یشافزا  با

کنترل نکرده  یرا به درست یافتیدر ینانسول یزاناز حد م یشکم  و ورزش  ب یهبا تغذ یااست کرده  یافتاضافه در ینکه فرد انسول

باره  یکمصرف  یقند خون  در پ  یدموارد افت شد یشترینرو، ب یندهد. از ا یشدن خون از قند رخ م الیخ یلدل  یناست .به هم

گردد  یقند خون م یعکه باعث مصرف سر نیکار سنگ یاورزش  یامعمول  یینخوردن وعده غذا یول یند،آ یم یشپ  ینانسول یادو ز

احتمال افت  یزگردد ن یاالثر استفاده م یعسر ینکه از انسول یطیرا به دنبال داشته باشد. در شرا یعارضه ا ینتواند چن یم یزن

ون باعث کاهش قند خ یرینمثال آسپ یاز داروها هم عامل کاهش قند خون هستند )برا یقند خون وجود دارد. برخ یناگهان

 شود یکمتر م mg/dl ۷0قند خون از  یزانکه م دهدیرخ م ی(. افت قند خون زمانشودیم

 هستند. یصقابل تشخ یکاهش قند خون به آسان عالئم

 تپش قلب 

 عرق کردن 

 یدگیرنگ پر 

 اضطراب  

 ها، احساس سوزن در لب ها و نوک انگشتان دست و پالب یحس یب 

 یخواب آلودگ 

 یجیگ 

 یریپذ یکتحر یااحساس لرزش  

 یادز یدنکش یازهخم یا یاحساس ضعف، خستگ 

 یگرسنگ 

 تهوع  

 سردرد  

 در فکر کردن  یناتوان یاناشمرده صحبت کردن  

 عضالت  ییاز دست دادن توانا 

 تشنج  

 (alexinet al.,2015)یینپا یاریهوش 

باشد. در صورت بروز افت   یم  ین مناسب انسول  یزانم  یقاست.علت آن عدم تزر  یشترکاهش قند خون در شب و موقع خواب ب  احتمال

سردرد و کابوس شبانه متوجه افت قند  یق،مانند تعر یینشانه ها یقتوان از طر یکه کودک خواب است م یقند خون شبانه ، زمان

 یقتزر ینانسول یزانصورت گرفته و م یتفعال یزانشبانه با م یغذا یزانعدم تناسب م ید،شد نیبد یتمانند فعال ی. عواملیدگرد یو



 .Hypoglycemia in Children with Type 1 Diabetesباشند) یتوانند از علل بروز افت قند شبانه م یشده م

(2017)[On Line) 

 

 

 1نوع    یابتد یررسبا عوارض مزمن  د  ییآشنا

 ید دوم:مرحله درک تهد جلسه

قرار دهد. خون   یرها را تحت تاث  یهها و کلاعصاب، چشم  یستمس  ی،خون  یبدن از جمله قلب، رگها  یتواند اعضا اصل  یم  یکنوع    دیابت

خود را   یفمختلف بدن در آن وظا  یرا که اعضا  یطیقند موجود در خون باال باشد، مح  یزانکه م یاست و زمان  یدر سراسر بدن جار

 یست،بدن مناسب ن یسازد تا نشان دهد که اوضاع داخل یرا ظاهر م یمیهنگام بدن عال ین. در اازدس یدهند، مختل م یانجام م

گردد،  یم یجادکه تحت عوامل مختلف ا یتوضع ینکنند. اگر ا یتجربه م یابتد یهستند که افراد دارا یمیهمان عال یم،عال ینا

 گردد. یم یمشکالت یجادبدون درمان رها شود، سبب ا

 .یدکن یریکه از عوارض بلند مدت آن هم جلوگ یدرا انجام ده ییکارها یدتوان یم کنیدیم یریاز عوارض کوتاه مدت آن جلوگ اگر

قند خون   یزانم  یرتاث  یبه چگونگ  یآنها بستگ  یسال و همه  10معموال در ظرف   نندکیرشد م  یمتماد  یهاسال  یعوارض در ط  این

به  یب. آسرساندیم یبکوچک و بزرگ آس یخون یهادارند. کنترل نکردن قند خون با گذشت زمان به رگ یخون یرگ ها یبر رو

 یعروق خون یبو تخر یماریبزرگ باعث ب یبه عروق خون یبکوچک و آس یعروق خون یبو تخر یماریکوچک باعث ب یعروق خون

 (.5و1دارد) یدر درازمدت اثرات مخرب یزن یادقند نه چندان ز ی. حتشودیبزرگ م

 داشته باشد، شامل :  یسالمت یتواند برا یمدت و کنترل نشده م یطوالن یابتکه د یاز خطرات بعضی

 یخون یقلب و رگ ها یها یماریب •

  یعصب یستمبه س یبآس •

 ها  یهکل یدند یبآس •

 به چشم ها یبآس •

 درمان نشده به پا که ممکن است منجر به قطع پا شود یها یبآس •

 یو دهان یمشکالت پوست •

 استخوان  یپوک •

 مکرر   یعفونت ها •

 ییمشکل شنوا •

 یجنس یناتوان •

 ( Diseases-condition.on line،2017اختالل خواب ) •



 یخون یقلب و رگ ها یها بیماری

هستند که  یماریهاییاز ب یتنگ شدن رگها و فشارخون باال بعض ی،سکته مغز ی،، حمله قلب ینهعروق قلب  با درد قفسه س یماریب•

گذاشته   یربزرگ تاث  یعروق خون  یبر رو  یکنوع   یابتمدت و کنترل نشده دارند رخ دهد. د  یطوالن یابتد  یکهافراد  یممکن است برا

 دهد. یم یشرا افزا یقلب یعامل خود خطر حمله  ینشده که ا یخون هایدر رگ و باعث تجمع پالک

.  یندگو ییناست که به آن تصلب شرا یعروق خون یوارهسفت و سخت شدن د  ی،عروق -یقلب یها یماریب یدایشعلت پ  ینتر مهم

تر  تر و تنگ سخت یجتدربه رسانند،یمختلف بدن خون م یکه به قسمتها یونگوناگ یکه سرخرگ ها شودیسبب م یینتصلب شرا

 یندشدن فرا یعترهستند که موجب سر ی. عواملیابدبدن کاهش  یبه سلولها ییو مواد غذا یژنانتقال اکس یآنها برا ییگردند و توانا

  یشگیری پ  یبرا یماران.  بکندیم یداپ  یشافزا یعروق -یقلب یماریب یدایشو در صورت وجود آنها احتمال پ  گردندیم یینتصلب شرا

 یپزشک هاییهعوامل خطر را بشناسندو به توص ینا یداز آنها، با یناش یو ناتوان یروم و مرگ یعروق یقلب یها یماریب یدایشاز پ 

 . یندتوجه نما

 یان جر  یرانسداد مس  یحت  یاسبب محدود شدن    یتنگ  ینکه ا  کندیتنگ شدن سرخرگها مشارکت م  و  یینتصلب شرا  یجاددر ا  دیابت

 یها یماریاز عوامل خطر ب یابتد ینکه. با توجه به اشودیم یمغز یا یحمله قلب یتاًبدن و نها یقسمتها یرخون به قلب، مغز و سا

از  یشب یدبا یابتبه د یانکننده آنها باشد(، مبتال یجادا یدشا یدارد )و گاه یهمراه یگرخطر د عواملاست و معموالً با  یعروق یقلب

 مراقب سالمت قلب و عروق خود باشند.  یگراند

شود.  یم یجادتر ا یعوس یتر و با انتشار یطوالن یعینسبت به افراد طب یابتمبتال به د یمارانها  در ب یانو سخت شدن شر سفت

ممکن است  یابتد یررسکنند. در عوارض د یم یجادرا در نقاط مختلف ا یمیها  عال یانشدن شراز سفت و سخت  یناش  یعاتضا

است.   یعشا  یزن  یعروق مغز  یعاتعروق قلب و ضا  یماریشود. ب  یعروق  یعاتضا  یلبه دل  یجنس  نیباعث لنگش متناوب، گانگرن و ناتوا

 برابر(.  6 یباًاست )تقر یشترب یابتد یررسقلب در عوارض د یسر و صدا یسکته  ب یوعش

 است:  یرشامل موارد ز یکنوع  یابتمبتال به د یماراندر ب  یقلب یماریب یعشا عالئم

 ینه درد قفسه س -

 تپش قلب -

 نفس یتنگ -

 ورم و ادم -

 : فشارخون

هستند. در افراد  یطیو عروق مح یمغز یوی،کل ی،و عروق یقلب یماریهایهردو از عوامل خطر مستقل ب یابت،باال توأم با د فشارخون

 شود. یداده شده و درمان جد یصتشخ یعاًسر یدفشارخون باال با یابت،د یدارا

 Tomas)  ییمستمر(، درمان دارو  یبدن  یتکاهش وزن، انجام فعال  یه،قند و فشارخون )اصالح تغذ  یقدرمان عبارتند: کنترل دق  اصول

et al.9005) 

 ها:  یهکل آسیب

 یباً. تقر ینندب یم یبکوچک آس ی، عروق خون یابتگردد. در د یهمزمن کل یماریب یشو افزا یهباعث مشکالت کل تواند یم دیابت

 ین با پروتئ ییغذا یمشوند. استفاده از رژ یم یابتد یررسعارضه از عوارض د یندچار ا یکنوع  یابتد یدرصد از افراد دارا 40-35



به علت  یویکل ییمبتال به نارسا یماراندر ب یهکل یوندو پ  یالیزباشد. د یدمف یابتد یررسن عوارض دیدرمان ا یکم ممکن است برا

 متداول است. یابت،د

،  یداز آنچه که با یشترب یجهکنند . در نت یهتصف یتوانند خون را به خوب ینم یها یه، کل ینندب یم یبها آس یهکل یعروق خون وقتی

 در ادرار ظاهر شود.  ینشود . ممکن است پروتئ یوزن و تورم قوزک پا م یششود و باعث افزا یآب و نمک در بدن جمع م

مثانه بشود . فشار حاصل   یهتواند باعث اشکال در تخل  یامر م  ینبرساند . ا  یبمثانه آس  یعصب  یستمممکن است به س  ینهمچن  دیابت

تواند  یدر مثانه بماند م یاگر ادرار به مدت طوالن ین،برساند. همچن یبها پس زده و به آنها آس یهتواند به کل یاز پر بودن مثانه م

 کنند . یقند است، به سرعت رشد م یادیمقدار ز یکه حاو یها در ادرار یو عفونت بشود چون باکتر لیهدرد ک یجادباعث  ا

 خواهند شد.  یهکل یینارسا دچار ً یتانها 1نوع  یابتمبتال به د یماراندر صد ب 30 حدود

 یابتد یدرافراد دارا یهکل یماریزودرس ب عالئم

 یشاتکه آزما  ینقبل از ا  یلیعالمت خ  یندر ادرار است. ا  ینآلبوم  یهتخل  یشافزا  یابت،از د  یناش  یویکل  یماریعالمت ب  ینتر  زودرس

وزن و  یش. افزایدانجام ده یانهرا سال یشآزما ینا یمارمهم است که ب ینشود بنابرا یرا نشان دهند ، ظاهرم یهکل یماریمعمول، ب

باال برود. پس به  یلیرود. فشار خون ممکن است خ یم ییبه دستشو یشترشب ها ب یمارشود. ب یجادا تتورم قوزک پا ممکن اس

امر باعث   ینخون و ادرار انجام شود. ا  یشکرده و آزما یریمرتبه فشار خون را اندازه گ یک یحداقل سال  یابتد  یفرد دارا  یکعنوان  

 یویکل یماریب یجادتواند خطر ا یم یابتخواهد شد. کنترل دائم د یهکل یماریو درمان به موقع فشار خون و ب یماریکنترل بهتر ب

 را کمتر کند.  یدشد

 :یکنوع  بتیاد یدر افراد دارا یهکل یماریب یکل عالئم

 در ادرار  ین/ پروتئ آلبومین

 رفتن فشار خون باال

 عضالت ساق پا یچشم ها ، قوزک و ساق پاها ، گرفتگ یرز  تورم

 خواب  یدبه دفع ادرار در طول شب و اختالل شد نیاز

 خون ینن یرفتن اوره و کرات باال

  ینبه انسول یازن کاهش

  یی، تهوع و استفراغ و کم اشتها یصبحگاه یحال یو ب ضعف

 یو کم خون یدگیپر رنگ

 خارش 

 در معده یناراحت احساس

 و اختالل تمرکز ضعف

وارد کرد، دفع  هایهبه کل یشتریب یبکنترل نشده آس یابتد یوقت یاکرد  یشرفتپ  یویکل یماریب یوقت یعنی ی،مراحل بعد در 

کم تا حدود  چند گرم در ادرار  یزانممکن است از م یندگو یم ینآلبوم ینپروتئ نیافتد به ا یادرار اتفاق م یقخون از طر ینپروتئ

 منجر شود. هایهکل ییبه نارسا یابت،در صورت کنترل نشدن د یبعد یهاسال یدر ط یجتدر هدر روز هم دفع گردد و ب  24



دفع سموم بدن   یبرا  هایهکل  یتو فعال  یابدیم  یشافزا  یمارخون ب  ینیننارسا شوند، در واقع  مواد مضر  به نام اوره و کرات  هایهکل  وقتی

. گرددیم یهکل یوندو پ  یالیزد یازمندشان، فرد نو نارسا شدن هایه کل یکه در اثر ناکارآمد رسدیم ییرفته به جاو رفته یابدیکاهش م

 یبشروع آس ینمعمول ب یکنند. فاصله زمان یکار م یمارب یها یهدرصد کل 15تا  10افتد که فقط  یاتفاق م یزمان یتوضع ینا

 سال است. . ۷تا  5حدود  یهکل یشرفتهپ ییو نارسا یابتاز د یناش یویکل

کار از بروز عوارض   ینحتما قند خون خود را تحت کنترل داشته باشند و با ا  یابتد  یاست که افراد دارا  ینپزشکان بر ا  یهو توص  تاکید

 کنند. یریجلوگ یابتد

. به وجود آمدن فشار خون در یدفشار خون در افراد به وجود آ ییراتبه مقدار کم  امکان دارد مشکالت و تغ ینمرحله دفع آلبوم در

 کند.  هایهکل یاحتمال یریدرگپزشک را متوجه  تواندیم یکنوع  یابتد یافراد دارا

 و درمان پیشگیری

 کنترل شود یخون به خوب قند

 کنترل شود  یخون به خوب فشار

 درمان شود  یادرار عفونت

 اصالح شود  یادرار یستمموجود در س یاحتمال اشکاالت

ضد  یاز حد و بدون نسخه داروها یشمصرف ب یژهشود ) به و یزبرسانند پره یبها آس یهکه ممکن است به کل ییمصرف داروها از

 درد ( 

 یاالمکان حفظ کند . استفاده از داروها یها را حت یهخواهد کرد تا کار کل یاز عالئم وجود نداشته باشد ، پزشک سع یک یچه اگر

 کنند.  یکمک م یهکل یینارسا یرضد فشار خون که به آهسته کردن س

 یمارب یبرا یبرنامه درمان یک،  یهخانواده و متخصص تغذ ین،والد یمار،ا کمک بشود ، ب یم یدهنام یستکه نفرولوژ یهکل متخصص

 یابتید ییغذا یمرژ یترعا یگریکنترل فشار خون و د یکیدارد :  یتاهم یها یهکل یحفظ سالمت یبرا یزکند . دو چ یم یطراح

تواند  یم یهبا کمک متخصص تغذ یماراست .ب یدمف یزن ییغذا یمرژ ین، محدود کردن پروتئ کلیه یه اول یب.  در صورت اس کلیوی –

 کند.  یزیخود برنامه ر ییغذا یمرژ یبرا

 یری جلوگ یویکل یعاتضا یشرفتاز پ  توانیمیم یم،متوجه مشکل شو ینآلبوم یفو در مرحله دفع خف یمدرمان را زود شروع کن اگر

 کنترل شود.  یقرا به طور دق یمارفشار خون ب ید. پس عالوه بر قند خون بایمکند کن یارآن را بس یرس یاکرده و 

 یدبا یباشد حت یادز ینبرسد. اگر دفع آلبوم 8 یرو 13به عدد کمتر از  یابتید یماراناست که فشار خون در ب ینپزشکان ا هدف

 منجر شود. یویلک یعاتبه بدتر شدن ضا تواندیاعداد م ینرساند. فشار خون باالتر از ا ۷5  یرو 12فشار خون را به کمتر از 

داروها   ینشود که ا  یزتجو  یلو اناالپر  یلمانند کاپتوپر  ییداروها  یمار ب  یمرحله امکان دارد برا  ینثابت نگه داشتن فشار خون در ا  برای

در  کند،یم یزرا تجو یفشارخون یداروها ینکه پزشک چن یناز ا یمارموثرند. پس ب یزن هایهکل ینعالوه بر فشارخون، بر دفع آلبوم

 .یدقطع ننما یا یادتعجب کند و خودسرانه مصرف آنها را کم و ز یدفشارخون ندارد، نبا یشکه افزا یحال

 یه کل یماریکنند. اگر ب یهخون را تصف توانندینم هایهکل یندرست کار نکنند بنابرا هایهشود که کل یباعث م یابتنکردن د کنترل

 (Igbal et al.2014) شودیم یهکل یوندپ یا یالیزدرمان نشود باعث انجام د

 عصب ها : یبآس 



کوچک  ی. عروق خونگیردیصورت م یطیمختلف بدن از راه اعصاب مح ینخاع و اندامها یامغز  ینب یعصب هاییامدوطرفه پ  انتقال

. در ابتدا ممکن است شوندیم یبها هم دچار آسعصب ینندبب یب آس یابتعروق در اثر د ینها هستند، اگر اعصب   یهمسئول تغذ

 ی موجب ب تواندیعصب م یبآس یت،خود نداشته باشند. اما درنها یدر دست و پاها حسییا بی یفاز سوزش خف  یانوع نشانه یچه

 یکنندهکنترل  یاهحال به عصب  ینو در ع   یکاهش حس، درد، ضعف در در دست ها ، بازوها و پاها و اختالل عملکرد جنس  یا  یحس

عصب مبتال  یباز تخر یبه درجات یابتد یاز افراد دارا %50گردد. حدود  یبرساند و منجر به مشکالت گوارش یبدستگاه گوارش آس

است  یطیمح ینوع اختال ل عصب ،  اختالل عصب ها ینشود . مشهورتر یآن ظاهر نم یزیکیافراد عالئم ف یهستند. اما در همه 

خطر  یشسبب افزا وعموض ینشود . ا یدر پاها م یحس یعصب، سبب ب یبنوع تخر ینگذارد. ا یم یردستها و پاها تأث یکه بر رو

 گردد . یگردد که اگر بموقع درمان نشود، منجر به قطع عضو م یپا م یهابتأل به زخم در ناح

کند. البته در   یردرگ  یابتد  یررسمغز در عوارض د  یرا به استثنا  یعصب  یستماز س  یمختلف  ین است بخش هاعصب ها ممک  یبآس 

 یرعارضه به ندرت از علل مرگ و م ینکه ا یشوند. در حال یم یراز مغز هم درگ ییقسمت ها یکنند که حت یم یانمقاالت ب  یبعض

 شود. یدهفرد د یکعصب ممکن است در  یبنوع آس یناست. چند یمهم ناخوش یاز علت ها یکیرود اما  یبه شمار م یممستق

عارضه در عوارض   ین( است. ایطیمح  ینروپات  ی)پل  یطیعصب مح  ینچند  یبآس   یابت،د  یررساختالل عصب در عوارض د  ینتر  شایع

آن شامل:  یکند و نشانه ها یم  یررن درگدو طرف بدن را به صورت متقا یعصب ها یعنیمعموالً دو طرفه است  یابتد یررسد

 ی و سوزش یدشد یباشد، درد ممکن است عمق یمحرک و درد م یکبه  یعیطب یرو غ  یدشد یتگزگز شدن پوست، حساس ی،کرخت

باشد، خوشبختانه   یو برق آسا م  یزکشندهنوع آن ت  یشود. گاه  یدر عضالت ساق پا است و معموالً هنگام شب بدتر م  یشترباشد که ب

که  یعصب یرشته ها یری. درگیابند یمعمواًل خود محدود شونده هستند و در عرض چند ماه تا چند سال بهبود م یدشد یدرد ها

رفتن قوس   یناز ب  یجهشود که در نت  یراه رفتن در پاها م  یها  یکند منجر به ناهنجار  یم  یررا درگ  یتحتان  یمفاصل  اندام ها  یشترب

لمس، حس   سح  یزیکی،ف  ی  ینهاست. در معا  یولوژیدر عکس راد  یعشا  یها  یافتهمچ پا از    یمتعدد استخوان  یها  یشکستگهمراه با  

 رود.  یم ینلرزش ، از ب

 گردد. یدر دراز مدت م ییمنجر به کاهش شنوا یفتدعصب گوش اتفاق ب یبکه آس یصورت در

و افتادن   ینیدوب  ی،شود که با لوچ  یم  یدهد  یپا با فلج اعصاب جمجمه ا  یمچ دست و افتادگ  یافتادگ  یوقوع ناگهان  یطور اختصاص  به

اعصاب  یرسا یریباشد. درگ یکند  همراه م یکه چشم به سمت باال حرکت م یچشم، وقت یطرفه پلک ها ، درد پشت کره  یک

از  ییباال یتک عصب با درجه  یبشده است. آساعصاب مچ و کف پا  و ران گزارش  چنینو هم  یعصب حنجره ا یرجداگانه، نظ

 یشه ر یبشود. آس یمشخص م یابتد یررسدر عوارض د یچند هفته ا یدوره  یکخود به خود، معموالً در عرض  یریبرگشت پذ

 یم یجادشکم ا یا ینهس  یدر جدار قفسه  انتشار آن اعصاب  معموالً یاست که در آن، درد در نواح یاختالل  حس یک ی،عصب یها

 شود. 

معده،  ی یهدر تخل یربا اشکال در بلع، تأخ یهدف اول است و ممکن است اختالل عمل مر یدستگاه گوارش  یعصب ها آسیب

مقعد ممکن است به صورت اسهال   یاسفنکتر داخل  ییگردد. نارسا  یاسهال مشاهده شود. حرکت معده کند شده و مختل م  یا  یبوست

که تصور   یو مرگ ناگهان  یقلب  یستشود. ا  یجادممکن است ا  یزو سنکوپ واضح ن   عیتیدهد. افت فشار خون وضخود را نشان    یابتید

 یررسفلج مثانه در عوارض د یاگردد، گزارش شده است. اختالل در عملکرد  یم یجادعصب خودکار ا یبشود تنها به علت آس یم

 یکند، م یم یرا عصب ده یدستگاه تناسل بیاعصا یریبه علت درگ یجنس یشود. ناتوان یمعموالً موجب احتباس ادرار م یابتد

عصب همراه باشد.  یلممکن است باتحل یو افسردگ ییاشتها یاست. ب یعشا یو ضعف عضالت بزرگ ران و کمربند لگن یلباشد. تحل

ضد  دمانن ییتوان از داروها یباشد. اما م یبخش نم یتاز موارد، رضا یاریبس در یابتد یررسعصب ها و عوارض د یبدرمان آس



استفاده کرد   ینکدئ  ینوفناستام  ین،توان از آسپر  یم  یناستفاده کرد. همچن  ینپنتازوس  یرمخدر نظ  یرغ   یضددردها  یامخدر    یدردها

(Farabi et al.2016i) 

 چشم ها  آسیب

عارضه  یندر فرد منتظر ا یابتسال از شروع د 10-5پس از  توانیعوارض عروق کوچک بوده که در افراد با کنترل بد قند خون م از

 بود. 

چشم  یهشبک یبباشند. آس یکامل م یتا کور یدد یچشم و تار یهشبک یبو آس یاهآب س ید،، مستعد آب مروار یابتد یدارا افراد

به عروق  یبتواند منجر به آس یاست. باال بودن مداوم قند خون و فشار خون م یکور یو علت ها یابتد یررساز عوارض د یکی

در آنها شود. عالئم  یزیخونر یجادتواند موجب ا یم یو حت یدهد یبته چشم آس یرگهایو کوچک در چشم گردد. مو یفظر یخون

است. از طرف  یناییپر آب، درد چشم و از دست رفتن ب یچشم ها ید،در د یخطوط یاتار، نقطه ها  یدشامل: د یمشکالت چشم

و باز  یهکوچک شبک یمکرر عروق خون تخریبچشم به علت  یهشبک ییراتشوند. تغ یهرگز کور نم یابتد یاغلب افراد دارا یگر،د

شوند.  یو درد چشم م یاست که اگر درمان نشوند باعث کور یعشا  یهشبک یو جداشدگ یزیاست. خونر یدمکرر عروق جد یساز

 جای  یجادو ا یزیوقوع خونر یزانم یدرمان ینانعقاد با استفاده از نور است. چن یابت،د یررسو عوارض د یهشبک یها یبدرمان آس

بروز  ییاگر در مراحل ابتدا یهشبک یبقابل درمان است، درمان آس یهشبک یبتوان گفت آس یدهد. در واقع م یزخم را کاهش م

درمان بهتر خواهد  یتشود، موفق ییزودتر شناسا یهدر شبک یبنوع  آس ینهمراه است. هر چه ا یریچشمگ یتمشکل باشد با موفق

 یاست که در آن رگها یتر یجد یاربس یتگردد که وضع یلتبد یهشبک یشرفتهپ  یبتواند به آس یبود و اگر به موقع درمان نشود م

 ینازک و شکننده هستند و براحت یاربس یدجد یخون یرگها ینشوند. ا یشاخه زده و ظاهر م یهشبکدر داخل و اطراف  یدجد یخون

 شوند . یم ست،که مرکز چشم را پر کرده ا یعیدر ما یزیخونر یجادپاره شده و سبب ا

زود هنگام  یصاست .تشخ یناییاز مشکالت و عوارض ب یریجلوگ یراه برا ینقندخون در محدوده هدف بهتر یزانداشتن م نگه

  ین از ا  یشگیریباشد. به منظور پ   یدمف  یمارب  یناییب  یشترب  یباز تخر  یریدرمان هر چه موثرتر و جلوگ  یتواند برا یم  یناییمشکالت ب

 یدبا یابتسال پس از ابتأل به د 4 تا 3 یک،نوع  یابتبه د یانچشم اقدام نمود. مبتال یکسال به بررسیماه تا  6هر  بایستییعارضه م

 یرندچشم قرار گ ینهمورد معا

 یچشم یگرد یجد بیماریهای 

 شود.   یتواند منجر به کور  یم یها حت  یناراحت  یناز ا  یگردد و بعض  یهممکن است سبب تورم شبک  یابتید  یچشم  یجد  یماریهایب 

 کاتاراکت زود هنگام یا یدمروار آب

چشم  یاست که در عدس یحالت یدتر است. آب مروار یینمبتال پا یرنسبت به افراد غ  یابتد یدر افراد دارا یدابتأل به آب مروار سن

 یح تواند بطور صح  ینور نم  یجهشود و در نت  یم یجادها ا  یشدن بافت عدس  یممعموالً بعلت ضخ  یدگردد. آب مروار یم یجادکدورت ا

 یرد هر دو چشم را دربرگ یاچشم  یکممکن است  یدشود. آب مروار یم یحالت مه گرفته و ابر یناییمتمرکز شود و ب یهشبک یبرو

 کند. یفرد را مختل م یدد یجندارد و به تدر یگونه درد یچعارضه ه ینبگذارد. ا یرکل آن تاث یا یاز عدس یقسمت یرو یاو 

 اصالح شود .  یاصل یدر محل عدس یکیپالست یعدس یکو قرار دادن  یو خارج کردن عدس یتواند با جراح یم یتوضع ینا 

 گلوکوم یا یاهآب س 



است که در آن فشار   یتیدر واقع وضع یاهتر است . آب س یینمبتال پا یرنسبت به افراد غ  یابتد یدر افراد دارا  یاهابتال به آب س سن

گلوکوم ممکن است از  یا یاهآب س ۀنشان ینشود . اول یناییعصب ب یبواند سبب تخرت یرود و در طول زمان م یداخل چشم باال م

 (.یستن یدنقابل د یجانب یطاز گوشه چشم ، مح یعنی) باشد یجانب یناییدست دادن ب

آوردن فشار داخل چشم   ینمخصوص که روزانه مصرف گردد با پائ یقطره چشم یکمتخصص چشم با   یک  یلهتواند بوس  یم  گلوکوم

 ها درمان گردد .

است که   ینکته ضرور  ینشود. توجه به ا  یاهتواند سبب درمان آب س  یاست که با کاهش فشار چشم م  یزرل  یدرمان ، جراح  یگرد  راه

 گردد . یریزشک ساالنه اندازه گچشم پ  یاسنج  یناییب یکتوسط  یستیبا یابتد یچشم در افراد دارا یفشار داخل

از  ینات. در طول معایردکند، انجام گ یسنج که بتواند ته چشم را بررس یناییب یاتوسط پزشک  یناتمعا ینساالنه ا یستیبا حتماً

 قرار دهد. یمورد بررس یاهو آب س یدو آب مروار  یهشبک یبکه شما را از نظر عالئم آس یدپزشک بخواه

 :یدبا پزشک متخصص چشم مشاوره نما یدبا یراز عالئم ز یکی:در صورت مشاهده  توجه

 یدد یتار  -1

 ینیدو ب -2

 مشکل در مطالعه -3

 هر دو چشم ها یااز چشم ها و  یکیفشار در  یادرد  -4

 یددرد یاهنقاط س یابحالت فلش زدن  یی، نورها ینوران یحلقه ها -5

 یجانب یدکاهش د -6

اصالح آن  یبرا یو جراح یدرمان یزرل یرنظ ییتوان از روش ها یم یابتاز د یناش یناییبه موقع اختالالت ب یصصورت تشخ در

 William etتوان مجددا به او بازگرداند) یرا نم یناییشد، ب یناییبه خاطر داشت که اگر فرد، دچار ناب یداستفاده کرد. اما با

al.2017) 

 : یاز عوارض چشم یشگیریپ  

 گردد. یم یهتوص یابتاز د یناش یزودرس عوارض چشم یصمرتب ساالنه توسط پزشک متخصص چشم به منظور تشخ  معاینات

 یپوست یها بیماری

که  یبرند. از جمله مشکالت یشوند که از آن رنج م یناراحت کننده م یپوست یها یماریدچار ب 1نوع  یابتد یاز افراد دارا خیلی

 توان به آنها اشاره کرد: یم

 پوست یاییباکتر یعفونت ها •

 پوست یقارچ یعفونت ها •

 خارش  •

 پوست یخشک •

 خون در پوست   یفگردش ضع •



بافت   یهاپوست و عفونت  یهارا به عفونت   یابتد  یعروق پوست  و قند خون باال ،افراد دارا  یماریپوست  ، ب  یحس  یعصب ها  آسیب

به عفونت بافت نرم را  یمارخطر ابتال ب ی،به طور واضح یترل یگرم در دس یلیم 250از  یشسطح قند خون  ب. کندینرم مستعد م

 (Anne et al.2014)دهدیم یشافزا

 مکرر یبه عفونت ها ابتال

امر  یندارند و هم یزن یفمانند مشکل مبارزه با عفونت و گردش خون ضع یگریکنترل نشده مشکالت د یکنوع  یابتد یدارا افراد

شود.در زمان   یلتبد  یجد  یعفونت  یاپوست ممکن است به زخم    یزخم کوچک رو  یک  یعنی.  شودیموجب کندتر شدن روند بهبود م

و برعکس اختالالت   یعرا تسر  یکاست. عفونت ممکن است اختالالت متابول  یفعفونت ها ضع  لباال بودن قند خون، دفاع بدن در مقاب

 .یدنما یلممکن است عفونت را تسه یابتد یکمتابول

احتمال دارد که به  یشترهستند ب 1نوع  یابتد یکه دارا یاست. دختران یعشا یکنوع  یابتد یدر افراد دارا یپوست یها عفونت

بثورات   یدو قارچ  شکل شد یاز باکتر یتواند عفونت ناش یم یزدچار شوند. در کودکان ن یدر دستگاه تناسل یقارچ یعفونت ها

 کند.  یداپوشک به ران و معده گسترش پ  یتواند از نواح یم یبه راحت ینا وکند  یجاداز مخمر را ا یپوشک ناش

هستند.  یتوسط باکتر یاتح یکننده  یدتهد یمبتال مستعد ابتال به عفونت خون یراز افراد غ  یشتربرابر ب 3 یباًتقر یابتد یدارا افراد

 ییموجب بروز عفونت ها یابتد یکنند در افراد دارا یم  یپوست زندگ  یکه بصورت نرمال و بدون خطر بر رو ییاز باکترها یبرخ

 یپزشک  یتوضع  یکخون    یانها در جر  یباکتر  ینا  از    یتواند کشنده  باشد. وجود برخ  یوارد خون شود م  تریشود و چنانچه باک  یم

 یلموضوع ممکن است دل ینشود، ا  یمنیا یستمتواند منجر به اختالل در پاسخ س یم یابتد یفاست. کنترل ضع یاورژانس و جد

 باشد یابتید یمارانب یانعفونت در م ینخطر ابتال به ا یشافزا

 ی از عوارض جد تواندیها معفونت یه. درمان اولباشدیها و پاها و پوست مواژن، لثه ها،یهعفونت، مثانه، کل یمحل ها  برا ترینشایع

 .یدنما یشگیریپ 

 :یابتهشدار دهنده عفونت با د عالیم

قادر باشد تا عالئم  بایستیم یماردرمان شوند،ب آمیزییتبه گونه موفق توانندیم یابتد یعفونتها درافراد دارا یشترب یکهاز آنجائ 

بالفاصله با   یدرا داشته باشد، با یلذ یماز عال یک. اگر هر یدبدست آور یدیدرمان موثر و مف ینوسیلهکرده تا بد ییعفونت را شناسا

 گردد: اصلپزشک تماس ح

 

 یگرادسانت 38/3تب باالتر از  •

 لرز یا یقتعر •

 یقرمز( پوست یراش ) لکه ها •

 تورم یا ی، قرمز یدرد، تن درد •

 یابندیکه بهبود نم هایییدگیبر یازخم  •

 ترشح یحاو یازخم قرمز، گرم  •

 درد به هنگام بلع یاگلودرد، احساس خراش در گلو  •



 از دو روز به طول بکشد یشکه ب یمرطوب یاسرفه مداوم، خشک  •

 زبان  یرو یابه شکل پالک  در دهان  یدسف یعاتضا •

 اسهال ایتهوع، استفراغ  •

 به طور معمول احساس  یا( یانفوالنزا )لرز، درد، سردرد، خستگ یهشب یمعال •

 خارش واژن  •

 در ادرار و ادرار کردن به طور متناوب یتسوزش، احساس فور یااشکال در ادرار کردن، درد  •

 بد بو یاو  یرهت ی،ادرار خون •

 

ها،  یهمشخص، عفونت کل هاییکروباز م یناش یهالرهستند از جمله ذات تریعشا یابتد یدر افراد دارا یفرد یهااز عفونت بسیاری

رخ  یابتد یدر افراد دارا یبه طور انحصار یگرد ی.برخی، عفونت قارچ یالتهاب مخاط یابتی،د یبافت نرم از جمله پا یهاعفونت

 ید( عفونت نادر اما بالقوه تهدیممهاجم )بدخ  یانیو م  یانی. عفونت گوش میانیو م یالتهاب گوش خارج  ممانند عفونت مهاج  دهدیم

 است.  یاتکننده ح

 (Farabi et al.2016i)شودیم یهتمام افراد توص یها و انفوالنزا برا یباکتر یهمنظم عل یناسیونواکس یابتد یافراد دارا در

 یابتاز د یناش یابتال به زخم پا 

. مشکالت و عوارض ایجاد شده در پا به باشدیپا( م یژه)به و یتحتان یهااندام یابت،از د یناش دیدگییب مناطق آس ینترمتداول از

شود که مشکالت شود. این عارضه معموال وقتی ایجاد میعنوان پای دیابتی یاد میوسیله دیابت به حدی است که از این عارضه به

ها متوجه بروز زخم یابتد یشود، در واقع در اثر کاهش حس، فرد داراکه به کاهش حس در پا منجر می اشدداده بعصبی در پا رخ 

خون   یانتواند سبب کاهش جر  ییابد. قند خون باال مشود و در صورت غفلت این زخم گسترش می و ضربات وارده بر پاهای خود نمی

شود و در  یدرپا حس م یدیشد یرود.دردها یم یشپ  یبا سرعت کم نیزخم ها درمان ز یجهبزند در نت یبشده و به اعصاب آس

شود می  یابتد  یدهند .از طرفی آسیب عصبی موجب تغییر در ظاهر پاها و انگشتان فرد دارا  یپاها احساس خود را از دست م  یکهحال

خوردگی پوست پا شدن و ترک کوجب خشدیابت م ینانجامد. همچنکه این امر به افزایش در معرض آسیب قرارگرفتن پاها می

شود و دلیل آن هم کاهش و کندی جریان خون در افراد شود. اگر زخمی در پا ایجاد شود دیرتر از زخم پای افراد سالم خوب میمی

 اندازد.است که بهبود زخم را به تاخیر می یابتد یدارا

 یماریب  ینکه دچار ا  یخطرناک عدم کنترل مطلوب دیابت است.افراد  یکی از عوارض جدی و  یابتد  یزخم در پای بیماران دارا  ایجاد

 ینه،کند. چرا که پ  یجادا یتر مشکالت بزرگ تواندیکوچک به پا م هاییب توجه کنند. آس یشتربه پاها و پوست خود ب یدهستند با

د و  شویها نممتوجه آن یابتد یدارا یمارشده و معموالً ب یجادهستند، ا حسیکه ب ییهادر قسمت والًتاول، زخم و عفونت پا معم

 .کندیم یشرفتزخم پ  یندر صورت عدم توجه ا

 ییرکمتر شده و شکل پا تغ یزن هایچهقدرت ماه شود،یم تریموخ یتحتان یهامغز و اندام ینعصب، ب یطوالن یبمرور که آس به

در کفش  یزهرسنگ یاقدم اشتباه  یک. شودیم هایبدفرم یرسا یاصاف  یامر موجب انحراف انگشت شست پا، کف پا ینهم کند،یم

 یخون یهادر رگ یفاز آن آگاه نشده و گردش خون ضع شودیها موجب ماندام حسییب ؛زخم کوچک شود یکموجب  تواندیم

منجر به درد،  تواندیکه م شود،ی گفته م "یطیعصب مح یبآس"مناطق،  یندر ا یعصب یب. به آسکندیبهبود را کند م یده،د یبآس



 یموجب ناآگاه  تواندیم  یرابرخوردار است، ز  یخاص  یتها گردد. از دست دادن حس از اهمسوزش و از دست دادن حس در آن قسمت 

 ترینیعشا یابتید یقطع عضو گردد. عفونت پا "و احتماال یجد یهامنجر به عفونت "یتاشود و نها یبفرد از وارد شدن صدمه و آس

در عارضه   یمهم  نقش  یطیعروق مح  یماریو ب  یماریوابسته به ب  یطیمح   یعصب ها  یباست و آس  یابتعفونت بافت نرم مرتبط با د

  یین تع  یازخم بر  یضربه  کوچک آغاز شده و ممکن است جستجو  یکعبارتند از عفونت پس از    تریبه عهده دارد. عوارض جد  یابتد

اتفاق  یابتد دارای افراد در عضوها قطع ٪60. حدود یابدیعفونت تا استخوان گسترش م یگاه یمهم است .حت یارعمق زخم بس

 یپا خواهد شد. افراد دارا یکل یا یسبب قطع جزئ یددر موارد شد یابتباال است. د یاراز پاها بس یکیدست دادن  ازاحتمال  افتدیم

 ین جامع و همه جانبه ا  یریتبا مد  حال،یندر معرض خطر قطع عضو قرار دارند. با ا  یابتاز افراد فاقد د  یشتربرابر ب  25از    یشب یابت،د

با اقدامات   د،شویکه فرد دچار قطع عضو م  یزمان  یاست. حت  یشگیریقابل پ   یابت،قطع عضو مرتبط با د  داز موار  ییدرصد باال  یماری،ب

فرد را  یزندگ یزمانده پا و ن یباق یهامختلف مربوط به پا، قسمت هایینه متخصص در زم یمت یکمداوم تحت نظارت  یمراقبت

 Davidson etقرار دهند) یخود را به طور منظم تحت کنترل و بررس یپاها یتوضع یدبا یابتد ینجات داد. افراد دارا توانیم

al.2015) 

 یابتید یو مراقبت از پا یابتید یاز ابتال به  زخم پا پیشگیری

 یردشدن پوست آن مورد توجه فرد قرار نگ یو زخم یزبرنده و ت یایبه اعصاب پا ممکن است موجب شود که برخورد پا با اش آسیب

 یتواند عفونت  یشود که م  یر زخم پا مدچا  یابتیکد  یمارب  10نفر از    یک.  یددر آن به وجود آ  یبزرگ  یزخم ها  یتتواند در نها  یکه م

 به دنبال داشته باشد. یجد

 مراقبت از پا  

 :یدکارها را هر روز انجام ده این

 .یدکن یهر روز پاها را بررس •

 .یدو خشک کن ییدآنها بشو •

 .یدها استفاده کنآن ینهو معا یبررس یبرا یدست ینه آ یکاز  •

موعد مالقات پزشک    یدنعالئم قبل از رس  ین. اگر ایدزخم باش  یا  یت،حساس  ینهپ   ی،پوست، قرمز  یترک، خشک  یدگی،تاول، بر  دنبال

 .یدو فورا به پزشک اطالع ده یدشد ، صبر نکن یدهد

 .یدکن یانگشتان و کف پا را به دقت بررس ینپا، ب یحتماً رو •

 یشده و از عفونت قارچ ینواح ینرفتن رطوبت در ا ینکار باعث از ب ینا یدانگشتان پا را خشک نگه دار یالبه ال یشههم  •

 .کندیم یریجلوگ

 یداستفاده کن یونو ترک پوست پا از لوس یاز خشک یریجلوگ یبرا •

 .شودیم یچون باعث عفونت قارچ یدنزن یونانگشتان پا لوس ینب •

 .یدها را مرتب کنناخن •

 نرسد. یببه پا آس یدو مراقب باش یدکار استفاده کن ینا یاز سوهان برا •

 .یدخود محافظت کن یاز پاها •



 یا یشیگرم کردن پاها از صفحات گرما ی. برایدپاها استفاده کن یدند یباز آس یریجلوگ یکفش برا یا ییاز دمپا یشههم •

 . یدخود را بسوزان یپاها یدس کنح کهین. ممکن است بدون ایدآب گرم استفاده نکن هایی بطر

 کند یپاهارا بررس یداز پزشک بخواه •

 کرده است. یپزشک پاها را بررس یدمطمئن شو ینهدر هر جلسه معا •

حتماً با پزشک  ینهزم ینها مضر باشند. در ادرمان ین.ممکن است ایددرمان پا استفاده نکن یبدون مشورت پزشک از دارو برا •

 .یدمشورت کن

 که انگشتان پا تحت فشار قرار نگرفته و سبک و مناسب باشد( ی)به طور یدبپوش یپا و طب یکفش مناسب با آناتوم •

 (farabi et al,2016)یددرد در پاها را به پزشک اطالع ده یامور مور شدن،  ی،حس یب •

 خواب  اختالل

 دارد. و اختالل خواب رابطه وجود یابتد بین

و اختالل  یابتد ینب یا. محققان رابطه شودیم یدناز حد خواب یشب یا یدنبه خواب رفتن، خواب یاختالل خواب شامل به سخت •

 تواندیمواقع م یکه برخ رودیبه شمار م یابتکه اختالل خواب از عوامل خطرساز د یدندرس یجهنت ینها به اکردند. آن یداخواب پ 

 کنترل شود.

 یابتعالئم د  یها دارد. برخکنترل آن  یو چگونگ  یابتبه عالئم د  ی. بلکه بستگشودی لزومًا منجر به اختالل خواب نم  یابتداشتن د •

 اند از:عبارت شویدیها مواجه مخواب با آن یاکه معموالً در زمان استراحت 

 تکرر ادرار  •

 .یدبرو ییمرتب به دستشو یدصورت شب با ینمنجر به تکرر ادرار شود. در ا تواندیقند خون باال م •

 یتشنگ •

 یلدل ین. به همآوردیرا به وجود م یحالت احساس تشنگ ین. اکندیها جذب مدارد آب را از بافت یکه خون قند اضاف یزمان •

 .یدآب بنوش یوانچند ل کندیکرده و مجبورتان م یدارتانها از خواب بشب

 یجه سرگ •

 بگذارند. یرتأث یمارخواب ب یرو توانندیم یزو عرق کردن ن یجهمانند لرزش، سرگ ییناز جمله عالئم قند خون پا •

 یممکن است ناش باشد،یم یابتاز عالئم د یمعموالً ناش یشانیپر یناست. اگرچه ا یعشا یاربس یابتیدر شب در افراد د یشانیپر •

 یابتیدر افراد د  گذارندیم  یرخواب تأث  یکه رو  یگریاختالالت خواب و اختالالت د  یشترب  یباشد. اما به طور کل  یزن  یگرید  یماریاز  ب

 .شودیم یدهد

 قرار  یب یسندروم پاها •



را با مشکل  یدنکه ممکن است خواب شودیم یشتراختالل عصرها ب ینقرار، اصرار به حرکت دادن پاهاست. ا یب یسندروم پاها •

قند خون باال، مشکالت   توانیقرار را م  یب  یرخ دهد. خطرات سندروم پاها  یزاختالل ممکن است بر اثر کمبود آهن ن  ینروبرو کند. ا

 .دانست یروئیدو اختالالت ت یویکل

 یخواب یب •

 یدر معرض ب یشتردارند ب ییکه سطح استرس باال یمشکل در به خواب رفتن و خواب ماندن دانست. افراد توانیرا م یخواب یب •

 (Tomas et al.9005و قند خون باال دانست ) یابتاز عوارض د توانیاختالل خواب را م ینهستند. همچن یخواب

 یک نوع  یابتدر د  ییمرتبط با درمان دارو ینکات کاربرد

 یی سوم:مرحله مشگل گشا جلسه

  مقدمه

   ی بر خالف افراد دارا 1نوع  یابتد یمصرف کنند. افراد دارا ینعمر انسول یانتا پا یددارند با 1 یکنوع  یابتکه  د یافراد تمامی

 یابتکه فرد به د ینا یص. بعد از تشخیندکاهش قند خون استفاده نما یبرا یخوراک یتوانند از دارو  ی، هرگز نم 2نوع  یابتد

 ین قند خون فرد بدون مصرف انسول یزانداشته باشد که در آن، م الیدها یدوره  یکشخص  یماریب بتدامبتالست ممکن است در ا

 دوره گذرا است.  ین. اما متاسفانه اشودیکنترل م ینکم انسول یربا مصرف مقاد یا

سالم  یزندگ یوهتواند  با داشتن ش یم یابتد یفرد دارا یول  یست،ن یرپذامکان  ینانسول یقنوع اول بدون تزر یابتکنترل د اگرچه

را  ینبه انسول یازن ین،داشته باشد که ا یشتریب یتو کنترل استرس در کنترل قند خون موفق یبدن یتمناسب، فعال یهاعم از تغذ

 Jennifer et al.2016))یدنما یفرد مبتال محدود تر م یبرا

 خواهد انداخت. یررا به تاخ یابتبروز عوارض د یزندگ یوهش ییرتغ ینعالوه بر ا 

 عبارتند از: 1نوع یابتد یالزم برا هایدرمان

 ین مصرف انسول 

 غذا یدراتکربوه یینتع 

 یمارقند خون ب یزاننظارت منظم بر م 

 سالم ییغذا یمداشتن رژ 

 (American Diabetes Association. 201 7,[On Line]ل )ورزش کردن به طور منظم و داشتن وزن متعاد 

  یدرمان یناز انسول هدف

 یاست که تا جا ینهدف ا 1 یکنوع  یابتکند. درد یدترشح شده در بدن را تقل ین است که کار انسول ینا یدرمان ینانسول هدف

 یر به تاخ یماریبروز عوارض ب یاشود  یریباشد تا از بروز عوارض جلوگ یکنزد یعیطب یبه محدوده یمارقند خون ب یزانممکن م

 130تا  90 ینب ییغذا یهاقبل از خوردن وعده یمارقند خون ب یزان است که م ینا 1نوع یابتهدف از درمان د ی.  به طور کلیافتدب

mg/dL  180باالتر از ییباشد و تا دو ساعت بعد از خوردن هر وعده غذا mg/dL  (نباشدAcute-and-chronic-

complications.2017 on line) 



 قند خون  یریو نحوه اندازه گ اهمیت

تا حد قند خون  یزاناست که قند خون فرد به دقت کنترل شود و کمک شود تا م ینا یدرمان یندر انسول یدیاز عوامل کل یکی

 ین . همچنیندقند خون هدف خود مشورت نما  یزانبا پزشک خود در مورد م  یدبا  یابتد  یگردد. افراد دارا  یکنزد  یعیممکن به حد طب

 مهم است . یاربس  A1C ینهموگلوب یزانم یینتع

در روز ممکن است   یقتزر یندر روز، چند تزریق دوبار –کودک شما به چه صورت است  ینمصرف انسول یکه برنامه ینبه ا بسته

 یه . توصباشدیاز چهار بار م یشب یازکه معموال تعداد دفعات مورد ن ید،الزم باشد قند خون کودک را روزانه حداقل چهار بار چک کن

 ی در موارد  یاکردن، قبل از ورزش  یدن،قبل از خواب یی،غذا یهاوعده یانم یاها که قند خون کودک را قبل از خوردن وعده شودیم

است که به کمک  یقند خون، تنها راه یزانو منظم به م یق. نظارت دقیدکودک  افت قند خون دارد، چک کن کنیدیکه احساس م

 .یدنگه دار ظرمورد ن یقند خون کودک را در محدوده یزانم توانیدیآن م

 یم داشت و تصم یتر یحتوان قضاوت صح یقند خون م ییراتثبت شده و با مرور کردن تغ یدکنترل شده با یقند خون ها نتایج

 نوشتن قند خون الزم است. یبرا یادداشتداشتن دفترچه  ینگرفت. بنا بر ا یعاقالنه ا

 : یرابرخوردار است ز یشتریب یتاز حساس یابتد یدر کودکان دارا یابتکنترل د

 .یردصورت گ یدقت باالتر یددر آنها با یدرمان یننسولباشند و ا ی(کودکان در حال رشد م1

 شود.بار تزریق روزانه انسولین نیاز دارند که در زمانهای معین در هر روز انجام می 3تا  2( بیشتر کودکان به 2

 (بیشتر کودکان به بیش از یک نوع انسولین نیاز دارند.3

 تزریق انسولین دردناک است، برای سالمتی او ضروری می باشد. (با محبت و مالیمت برای کودک توضیح دهید که اگر چه4

(باید سعی کنید که تزریقات با حداقل مقاومت کودک انجام شود، از این رو مقدار انسولین  الزم را دور از دید کودک در سرنگ 5

رساندن کودک برای تزریق انسولین اجتناب بکشید و سپس با حداقل سر و صدا و ترساندن او، آن را تزریق نمایید. از وعده و وعید یا ت

 کنید.

در انجمن   یت(وقتی کودکتان بزرگتر شد باید خود مسئولیت تزریق انسولین را به عهده بگیرد. در این مورد آموزش الزم مانند عضو6

 یدقرار ده یو یاررا در اخت  یرهعزت نفس و غ  یشو افزا یخود کارآمد یشرکت در کالس ها یابت،د

کمتر   ینبه انسول  یازن  یزانگذرد، م  یسال از ابتال آنها م  ینکه چند  یمبتال شده اند به نسبت افراد یابتکه  تازه به د یکودکاندر   -۷

 (Igbal et al.2014دارند ) یازن یکمتر  ینحساس تر هستند و انسول ینکودکان خرد سال به انسول یناست. همچن

 ین انسول  انواع

 :شودیم یرکه شامل موارد زدارد  یانواع مختلف انسولین

 رگوالر( یااثر ) یعسر ینانسول 

 آسپارت( یااثر ) یطوالن ینانسول 

 (یزوفانا یامتوسط اثر ) ینانسول 



 ین )همول  یزوفانا  ین(، انسولیرهو غ  ۷0/30  ین، نوول۷0/30  ینرگوالر )همول  ینعبارتند از انسول  هایناز انواع انسول  یعنوان مثال برخ  به

اثر  یطوالن هایین آسپارت ) نوولوگ(. انسول ین)هموولوگ( و انسول یسپرول ین(، انسولیدرا)آپ  یزینگلول ینان(، انسول  ینان، نوول

 (. یر)لوم یر)النتوس( و دتم گالرگینعبارتند از 

احتیاج افراد مختلف، یکسان  و چند بار تزریق در روز مورد نیاز است را پزشک تعیین می کند  زیرا یاینکه چه نوع انسولین 

 (Sarı et al. 2015نیست)

 ین انسول یقتزر یها روش

 ینمکرر با قلم انسول یقاتتزر -1

 دارد(  یاستفاده از سرنگ کاربرد کمتر ینانسول یسرنگ )امروز با ورود قلم ها -2

 

 ینمکرر با قلم انسول یقبا تزر آشنایی

 یابتد  یدارا  یافرادو اجتماع   یدر سالمت روان  یمثبت  یراتتاث  ییغذا  یمکمتر در رژ  یتو محدود  یشترب  یروش به علت داشتن آزاد  این

 گردد. یباعث کنترل بهتر قند خون م یندارد.همچن

و  یبالفاصله بعد از غذا با توجه به مقدار مصرف مواد نشاسته ا یااالثر قبل از غذا  یعسر یاکوتاه اثر  یها ینروش از انسول ینا در

محاسبه شده و بعد با توجه به آن مقدار  یازمورد ن یدراتکربوه یزانالزم است م ینشود. بنا بر ا یها( استفاده م یدرات)کربوهیقند

 5واحد و  0.5سال  برابر  5-0سن   یبرا یدراتوهگرم  کرب 15 یاواحد  یک یالزم برا  ینشود . مقدار انسول یقتزر نیازمورد  ینانسول

 باشد. یواحد م 0.۷5سال  12تا 

 .یستغذا خوردن ن یبه صبر کردن برا یازین ینانسول  یقخرد ساالن پس از تزر در

تا مصرف غذا  ینانسول یقتزر ینب یزمان  یفاصله  یینتع یبرا یخوب یاربس یراهنما ینانسول یققند خون قبل از تزر یریگ اندازه

ساعت  یمغذا بخورد و اگر باال باشد بهتر است ن ینانسول  یقتواند بعد از تزر یباشد، شخص م ییناگر قند خون پا یعنیباشد ) یم

 صبر کند(.

 دارد. یازالنتوز ن یا( NPH) ینانسول یهسوخت و ساز بدن در طول شب همچنان ادامه دارد ، بدن به مقدار پا چون

 ییر به طور مکرر تغ  ینانسول  یقتزر  یاگر ساعت ها  یراگردد ز یتمختلف رعا  یدر روزها  ینانسول  یقدر ساعات تزربهتر است نظم   

 (Davidson et al.2015نخواهد بود) یسرقند خون م یمکند، تنظ

 ینانسول یاستفاده از قلم ها روش

 .ییدخود را بشو یدست ها  ینانسول یققبل از اقدام به تزر -ا

 . یستن یقکردن محل تزر یزتم یبه استفاده از الکل برا یازین یباشد ول یزتم یدبا یقمحل تزر -2

 گردد. یبر اساس واحد محاسبه م ینانسول یزانم -3

تا نشانگر قلم در مقابل عدد واحد  مورد نظر  یدقلم را بچرخان یانتها یچگردد، پ  یقتزر یدبا ینکه انسول  یواحد یزانبه همان م -4

 . یردقرار گ

 . ییدو با سرعت وارد پوست نما یمترا مشخص کرده و سوزن را با مال یقمحل تزر یگاهجا  -5



 باشد. یدرجه م 90ورود معموال  یهزاو ین،انسول یقلم ها یبا توجه به کوتاه بودن سوزن ها -6

 . یدسوزن را خارج کن یمورد نظر نموده و به آرام یهشده را وراد ناح یمتنظ ینانسول یزان، مقلم ییبا فشار دادن قسمت انتها -۷

 . ییدنما یخوددار  یقتزر یهاز ماساژ دادن ناح -8

 را انجام داد. یقتزر یگریسوزن را خارج کرده و در محل د یستیشد با یجادا یدیدرد شد ینانسول یقاگر در هنگام تزر -9

 یقدر تزر یخارج شد بهتر است در دفعات بعد ینقطره انسول یکدر هنگام خارج کردن سوزن  ینانسول  یقمحل تزراگر از -10

 .یدخارج کن یرترکرده و سوزن را د یشتریدقت ب ینانسول

آن را به پزشک مربوطه اطالع   یدگردد که با یو خارش م ی، پوست دچار قرمز ینانسول یقچند ساعت بعد از تزر یگاه-11

 (.American Diabetes Association. 201 7,[On Line])یدهد

 کاربردی در انسولین درمانی نکات

باید بدانند که انسولین ، دارویی با اثر بسیار باالست و هر گونه سهالنگاری یا اشتباه در مقدار تزریق آن  یابتد یکودکان دارا والدین

با خطر جانی مواجه سازد)مثل افت قند شدید( به همین دلیل عالوه بر  را یابتد یممکن است خطرناک باشد و حتی کودک دارا

به ویژه والدین ایشان باید ازآگاهی و اطالعات الزم و کافی در این زمینه برخوردار باشند که حضور  دیابتی،پزشک، کودک و نوجوان 

 و خانواده او فراهم میسازد. یابتد یدر دورههای آموزشی و تکرار آن در هر سال، این امکان را برای فرد دارا

 است. یابتد یکودکان دارا یندرمان در دست  والد محوریت

انسولین درمانی ابتدا به »نوع انسولین و میزان آن« بستگی دارد. انتخاب درست نوع و میزان انسولین به عوامل متعددی  موفقیت

جسمی، عادات غذایی، وضع زندگی، سن ابتال به دیابت، مدت وابسته است؛ عواملی چون »سن، وزن، قد، جنس، چگونگی فعالیت 

 دیابتی و خانواده او، وجود بیماریهای حاد و مزمن، روند دیابت، دفعات تزریق و ... .« تماعیاج -ابتال به دیابت، وضع اقتصادی

 .یستبه صبر کردن ن یازن ییاخودن وعده غذ یبرا  ینانسول یقکمتر است،پس از تزر یجلد یرز یکودکان چون مقدار بافت چرب در

 یحت یاتوان بالفاصله قبل از غذا  یم ینکنند، به علت سرعت عمل انسول یاالثر استفاده م یعسر ینکه انسول  یدر افراد  همچنین

 کرد. یقتزر ین، انسول یمصرف یپس از صرف غذا با توجه به مقدار غذا

دارند  یازکه به آن ن ییهاسلول  یخون بشود و در دسترس تمام یانوارد جرکرد تا  یقتزر یپوست و در چرب یردر ز یدرا با انسولین

 . یردقرار بگ

a. آخر شب و یا هنگام "قند خون خود را آزمایش کنند، به خصوص کودکان ،   یابتد  ییکی از زمانهایی که توصیه میشود افراد دارا

 میلیگرم باشد. 180و یا بیشتر از  120-130است. به خاطر بسپارید که مقدار این نوبت قند نباید کمتر از  "خواب

b.  میلیگرم   180زان، قند خون باالی  موارد متعددی دیده شده است که والدین قند خون را آزمایش کردهاند و با توجه به این که می

روانه  بیمارستان  یمارنیمه شب، به دلیل افت شدید قند خون ، ب 2-3درصد بوده، انسولین اضافی تزریق شده و در پی آن، ساعت 

عد از گردیده است! در حالی که باید توجه داشت که هر گاه در شیوه درمان خود تغییری دادیم، الزم است حتماً یک تا دو ساعت ب

 آن، قند خون خود را آزمایش کنیم تا دریابیم که آیا به اهداف درمانی خود دست یافتهایم یا خیر؟ 

c.   :انسولین مورد نیاز بدن به گونهای که قند خون در حد طبیعی کنترل   یجایگزین"اصوالً هدف از انسولین درمانی، عبارت است از

لذا برای این که بتوانیم ترشح انسولین   "درصد قرار داشته باشد. ۷زیر  HbA1cن باشد و از نوسانات شدید جلوگیری شود و میزا



 یم  یردر افراد غیر دیابتیک را به درستی تقلید کنیم )کپیبرداری کنیم(، باید سه نوع پوشش انسولین داشته باشیم که شامل موارد ز

 باشد:

 انسولین پایه 

 انسولین قبل از وعده غذایی 

 حیانسولین اصال  

(میلیگرم درصد( برای زمانی است که غذا خورده  90 -130انسولین پایه: انسولین پایه برای حفظ ثبات قند خون در حد ثابت ) -1

 ی کودک دارا ینبار در روز استفاده نمود.میزان انسولین پایه با همکاری والد 3تا  1شود. برای این کار باید از انسولین دیر اثر،  ینم

بدون نظر پزشک معالج خود اجازه تغییر مقدار آن را ندارند. اگر  یابتد یکودک دارا ینصورت میگیرد و والد لجمعا و پزشک یابتد

 -130طی سه یا چهار بار اندازهگیری قند خون قبل از غذا، متوجه کاهش و یا افزایش قند خون  کودک خارج از حد اعالم شده )

کند ای تنظیم میفوراً با پزشک خود مشورت نمایید. پزشک این مقدار را به گونه تیدنیافمیلیگرم درصد( شدید و دلیلی برای آن    90

دد. در این مورد از انسولین دیر اثر  گر حفظ درصد گرممیلی 90-130روز در محدوده  که میزان قند خون دیابتیک طی شبانه

(NPH و یا آنالوگ به عنوان انسولین پایه استفاده می )یابد باید کند و قند خون افزایش میکه  کودک غذا میل می یشود. هنگام

 .بماند باقی درصد گرممیلی 130 – 180از انسولین زود اثر استفاده کرد تا قند خون خود در محدوده 

را براساس واحد غذایی که کودک میل خواهد   "سولین قبل از وعده غذاییان"تزریقات مکرر در این است که از یک طرف میزان    حسن

را طوری تنظیم نماییم که بتوانیم تولید گلوکز از کبد را پوشش دهیم)  "انسولین پایه"کرد تعیین کنیم و از طرف دیگر میزان 

Tomas et al.9005.) 

درصد  ۷0در تزریقات مکرر برای کودکان و نوجوانان حدود  قابل ذکر این است که بر خالف روش معمول انسولین درمانی، نکته

 درصد انسولین دیر اثر است . 30انسولین روزانه، انسولین زود اثر و 

انسولین قبل از وعده غذایی: طبیعی است که با صرف غذا، میزان قند خون افزایش  مییابد. لذا ما با تزریق انسولین قبل از وعده  -2

میلیگرم درصد، کنترل میکنیم. نوع این انسولین باید انسولین زود  130-180ار و شام(، قند خون را در محدوده  غذایی )صبحانه، ناه

واحد انسولین به ازای هر واحد   1.5 -  3اثر باشد و میزان آن را با توجه به واحد کربوهیدرات هر وعده غذایی تعیین نمود. حدود    

درمان خاص خود را  یابتد یمارداراین انسولین مصرفی افراد با هم متفاوت است یعنی هر ب. شایان ذکر است که میزایدراتکربوه

سن، وزن، قد، جنسیت، مدت ابتال به دیابت، "چون    یدارد زیرا عوامل متعددی در مقدار مورد نیاز انسولین هر فرد اثر میگذارند. عوامل

قادرند میزان این انسولین را با توجه به  یابتد یداشته باشید فقط افراد دارا . به خاطر"سایر بیماریهای احتمالی، عادات غذایی و ....

 ی آموزش یکالس ها یاو  ینقزو یابت)انجمن دیابتصرف شده تنظیم نمایند که در کالسهای آموزش کاربردی د  یدراتواحد کربوه

باید غذا میل شود وگرنه احتمال دچار هیپوگلیسمی شدن ( شرکت کرده باشند. بعد از تزریق انسولین یو درمان یمارستانیمراکز ب

 وجود دارد.

انسولین اصالحی: انسولین اصالحی ارتباطی با میزان کربوهیدرات مصرفی ندارد. هرگاه میزان قندخون باالتر از حدود ذکر شده  -3

ر قبل از وعدههای غذایی، قند خون را اندازهگیری بود، الزم است برای کاهش آن، از انسولین زود اثر استفاده نمود. به عبارت دیگر، اگ

میلیگرم درصد است، باید به مقدار انسولین قبل از وعده غذایی،   130که میزان آن باالتر از میزان هدف یعنی    شدیمنمودیم و متوجه  

ر کالس آموزشی دیابت شرکت مقدار انسولین اصالحی را نیز اضافه کنیم. برای کنترل و حفظ دائمی قند خون در حد طبیعی، باید د

بار شرکت در کالس، بیرون بیاییم. شرکت هر ساله در دورههای   یکتکرار شود و از فکر    ایدکنیم. ضمن این که این دورهها هر سال ب

به  آموزشی، اطالعات ما را به روز نگه میدارد و از صرف هزینههای ناشی از عدم کنترل قندخون جلوگیری میکند. مراجعه به موقع 



-Diabetic Retinopathyاز عوارض است، حتی اگر هیچ مشکلی نداشته باشید)  یشگیریپزشک نیز اصل مهمی در این کنترل و پ 

(2017) [On Line].) 

 ینانسول یگزینیجا یها روش

مکرر  یقاتش تزرکنند )رو یگزینخود را جا یازمورد ن ینساعت به دفعات انسول 24 ی، الزم است ط1نوع یابتد یافراد دارا معموالً

 (. ینانسول

 معمول  روش

درمان بر اساس  یوهش ینشود. در ا یم یقاثر )به صورت مخلوط(، دو تا سه بار در روز تزر یرزود اثر و د ینروش معمول، انسول در

بر  یزندگ یوهو اصوال ش یجسم یتو فعال یمصرف یمقدار غذا یدشود. به عبارت بهتر با یروزمره بنا م یروند زندگ ین،انسول یزانم

 ییریمنظم و با برنامه داشته باشد و تغ یزندگ یک یدبا یابتد یفرد دارا یل،دل ینشود. به هم یمتنظ یقیتزر ینانسول  یزاناساس م

 قندخون وجوددارد. یدشد یشافزا یااحتمال کاهش و  یرانکند ز یجادخودا یا یهو تغذ یورزش یتدر فعال

 یدرمان مناسب به نظر نم یوهش یندارند، ا یریروزانۀ متغ یفعال که زندگ یافراد مبتال یرو نوجوانان و سادر کودکان  یبترت ینا به

 رسد. 

 مصرف شده  یدراتبر اساس محاسبه واحد کربوه ینانسول  یقتزر روش

پس از  یابتد یکودک دارا یکباشد. خانواده  یباشد و در کودکان م یم 1نوع  یابتد یژهبه و یابتروش کنترل د  ینروش بهتر این

 یم را تنظ  یازمورد ن  ینتوانند مقدار انسول  یو کنترل مکرر قند خون در ساعات شبانه روز و اموزش الزم م  ییغذا  یبا واحد ها  ییآشنا

 مبحث جلسه بعد( یدراتبا واحد کربوه ییکنند.)اشنا

 

 

 :دیاب یم یشافزا ینبه انسول یاز، ن یردر مواقع ز 

 بروز عفونت -

 بیماری همراه با تب -

 کاهش فعالیت جسمی -

 مصرف برخی از داروها -

 

 موارد زیر، نیاز به انسولین کاهش مییابد:  در

 حین فعالیت جسمی و ورزش -

 مصرف برخی از داروها -

 یست؟ چ ینانسول یحصح فاکتور

محاسبه   یزقند باال ن  یبرا  ینانسول  یمقدار  یاز،مورد ن  ینقند خون باال باشد، الزم است عالوه بر انسول  یزانم  ییقبل از هر وعده غذا  اگر

واحد   0.5سال برابر    5تا    0  یگروه سن  یقند  خون برا  یشالزم  در هنگام  افزا  ین. انسولیندگو  ینانسول  یحشود که به آن فاکتور تصح



 Davidsonباشد)  یم  0.۷5سال برابر    12تا    5  یگروه سن  ید باالتر از حد مطلوب و براقن  یترل  یگرم در دس یلیم  100  هر  یبه ازا

et al.2015) 

 :ییقند خون قبل از وعده غذا یعیطب یرغ  ییراتبا تغ ینانسول یزانم تنظیم

 یال 10کرده ، پس از ( مصرف یدنینوش ی) کمیقند یبترک یمقدار کم یدبا یماراست، ب یینکه قند خون قبل از غذا پا یزمان 

به  ینانسول یقو پس از تزر یددو واحد کم کن یال یک یزانرا به م ینانسول یزان. عالوه بر آن میدکن یقرا تزر ینانسول یقهدق 15

 .یدرا قطع نکن نسولینا یقتزر یول یدکودک غذا بده

 یا یدغذا بده یمارو سپس به ب یداضافه کن %20تا  10 یزانرا  به م یقیتزر ینانسول یزاناگر قند خون قبل از غذا باال باشد، م 

 .یدرا کاهش ده یافتیدر یغذا یزانم

گرم  10یرگوالر )شفاف ( برا ینواحد انسول یکنکته که هر  ینشود، با توجه به ا یافتدر یشتریب یغذا یزاناگر قرار است م 

 شود. یافتدر یدبا یشتریب ینباشد، انسول ی( م یقند یب)ترک   یدراتکربوه

کاسته شود.)بهتر است   ی، کم  یمصرف  ینانسول  یزانداشته باشد، بهتر است از م  یبدن  یتچند ساعت بعد فعال  یماراگر قرار است ب 

 بار از پزشک معالج کودک مشاوره گرفته شود. یککودک، حداقل  یو جسم یسن یطبسته به شرا  یزان،م یندر مورد کاهش ا

 کاهش دادن قند خون است. یبرا یراه حل موقت یکحذف گردد. حذف غذا  ییوعده غذا یچه یدمعموال نبا 

 مصرف کرد. یربا تاخ یدرا با یوعده اصل یوعده را حذف کرد ول یانتوان م یاگر قند خون باال باشد م 

 شود: یبا فواصل کوتاه خوددار ینانسول یقاتاز تزر 

 ساعت نباشد. 3کمتر از  یقدو تزر ینرگوالر فاصله ب یندر مورد انسول 

 ساعت نباشد. 6کمتر از  یقدو تزر ینفاصله ب یسپرول یندر مورد انسول 

 یلیقند خون خ یزانشود و اگر م یدهآب نوش یاست، کم یدهغذا هم فرا نرس یافتاگر قند خون در وسط روز باال است و زمان در 

مورد هم در  ینشده و مجددا قند خون کنترل شود.)در ا یقواحد( تزر 2تا  1شفاف ) یارگوالر  ینباال است، به مقدار کم انسول

 (.یریدبهتر است از پزشک معالج خود مشورت بگ یدشو یروبرو م رایطیش ینبا چن یناول یبرا یکهصورت

 .یدنده یشرا افزا ینانسول یزانتا دو واحد م یکاز  یشزمان ب یکدر   

باشد. در  یپزشک م یشده از سو یزتجو ینانسول یزانموارد فوق همچنان قند خون باال است نشانه کمبود م یتوجود رعااگر با  

 .یابد یشافزا ینانسول یزانبا دستور پزشک م یدحتما با  یطشرا ینا

مجدد الزم بود بعد از چند روز مجددا  ییرتغ یکهچند روز صبر کرد.و در صورت یدمشخص شود با ینانسول ییراثر تغ ینکها یبرا  

 (.Soumya et al.2011اقدام کرد ) یدبا

 

 قند خون بعد از آن  یشقند و افزا افت

 ولیدت  گردندو می  فعال  ،"قندخون  افت"  یعنی  آن  ادامه  در  و  گرسنگی  هنگام  که  شوند می  فعال  بدن  در  هایی در حالت عادی مکانیسم 

 در قند تولید سبب که شود به نام گلوکاگن ترشح می هورمونی کند افت هم باز  قند اگر ادامه، در و شده متوقف بدن در انسولین



 با کند پیدا ادامه ساعت چند قندخون کاهش اگر. شود آدرنالین نیز باعث تولید قند بیشتر در بدن می حشتر  آن، دنبال به و کبد

 آدرنالین  ترشح  با  برسد  درصد  گرم میلی  06  زیر  به  قندخون  که  درصورتی.  شود به نام کورتیزول، قند بیشتری تولید می  هورمونی  ترشح

به طور مشخص در دیابت نوع   یابت،د  دارای افراد  در.  یابد می  بروز...  و  قراری بی  یق،رتع  قلب، تپش  لرزش،  مثل  قند افت  عالئم  بیشتر،

 و مصرفی انسولین بودن نامتناسب  قندخون، کاهش اصلی دلیل که آنجا از. شود در باال تا حدودی مختل می،  مکانیسم ذکر شده 1

 هم گلوکاگن. ماند تا زمان اتمام اثرش در خون باقی می لذا دهد کاهش را انسولین میزان نیست قادر بدن طبعاً است، مصرفی غذای

 میزان  ماندن باال علت به و دهد می پاسخ تأخیر با بدن بنابراین شود نمی تولید پانکراس ای جزیره های سلول اختالل علت به که

 الزم  شرایطی  چنین  در  ترتیب این  به. کند یم بروز  عالئم آدرنالین،  بیشتر تولید  با و دهد  افزایش  را قند درستی  به  تواند نمی  انسولین

 ادامه دلیل به و دریافتی انسولین اثر کاهش به باتوجه روند، این ادامه در. کنید دریافت الجذب سریع ساده قندهای حتماً است

 را فرد نوقندخ حتماً است الزم که یابد می افزایش قندخون طبعاً  است شده مصرف که  خوراکی مواد و دفاعی های مکانیسم

 .نمایید گیری اندازه

  خواب  از قبل و باال  قندخون ها صبح اگر. کنند نمی بیدار را آدم معموالً چون باشد خطرناک است ممکن شبانه قند های :  افتتوجه

 خواب،  طول  در  رشد  هورمون  ترشح  و  جبرانی  های مکانیسم  پی  در  و  باشد  یافته  کاهش  شب  های نیمه  در  قند  است  ممکن  باشد  پایین

چنین شرایطی بهترین کار، مراجعه به پزشک است که معموالً با تغییر ساعت انسولین دریافتی بلند اثر و  در. یابد افزایش ناشتا قند

ان به پزشک معالج اطالع  یجشب کنترل گردد و نتا یمهموارد بهتر است قند خون در ن این در البته.   گردد یا دوز آن، کنترل می

 یزانم یدباشد  که با یم یجبران یدهشب نشانه پد یمهبودن ان  در ن یینو پا حداده شود که در صورت باالبودن قند خون در صب

  یزان شب و هم در صبح   نشانه  کمبود م  یمهو در صورت باال بودن قند خون هم در ن   یابدشب طبق دستور پزشک کاهش    ینانسول

 افزوده  شود.  یماربایداثر ب یطوالن ینانسول یزانباشد و م یمNPH  ینانسول

و ایشان باید در کالسهای آموزشی دیابت شرکت کنند تا یاد بگیرند که انسولین و مقدار  یابتد یکودکان و نوجوانان دارا لدینوا

مصرف آن بدون کسب آگاهیهای الزم، ممکن است نه تنها به افراد کمکی نکند بلکه او را در معرض خطر نیز قرار دهد. سادهانگاری 

 (Rewers et al  , .2016انسولین مشکلی ایجاد نمیکند) یزاندر م ییراحد تغو 2یا  1است اگر فکر کنید 

 

   ینانسول یقتزر محل

 یدبا انسولین. شود یجذب بدن م یبخوب یندارد و هم انسول ینازک، هم درد کمتر یاربس های  با سرسوزن ینانسول یقامروزه تزر 

 جذب شود.  یبه آرام ینبافت، انسول یندر ا یکمبود عروق خون یلشود تا به دل یق( تزریچهپوست و ماه ین)بافت ب یدر بافت چرب

و  آید یبه وجود م یقرنگ در محل تزر یدسف یبرآمدگ یک ید کن یق( تزریرجلدپوست )ز یررا به اشتباه، ز ینکه انسول یدر صورت 

به سرعت خود را نشان خواهد  ین اثر انسول یشگی،بر خالف انتظار هم ید،کن یقتزر ای یچهدر بافت ماه یعنی یقرا عم یناگر انسول

 داد. 

باالتر است و   یندر شکم سرعت جذب انسول یراران است ز باالی از تر یعسر یارشکم بس یرو ینانسول یقتزر یسرعت اثرگذار 

 .یردگ یو ورزش قرار م یعضالن یتفعال یرکمتر تحت تاث

 باشد. یاثر م یطوالن  ینانسول یقتزر یبرا یران محل مناسب یو پهلو ییقسمت جلو 

 باشد. یکوچک م یاردر کودکان بس یقتزر یبرا یباتکس محل مناسب یخارج یربع فوقان 



 مهم است. یاربس یناثر انسول ییاز کاهش کارا یریجلوگ یبرا یقچرخش منظم  محل تزر 

درد کمتر(.   یلبه دل  ید)شا  یندنما  یقمحل تزر  یکن و نوجوانان دوست دارند در  بخصوص کودکا  یابت،د  یمتأسفانه اکثر افراد دارا 

تزریق انسولین ممکن است   یعنی  شود یگفته م "لیپودیستروفی" آن به که دهد یم یتماه ییرتغ یبافت چرب یموارد یندر چن

تحلیل رفتن بافت چربی در منطقه تزریق شود. برای جلوگیری از این پیامد بهتر است هر دو  اسبب تجمع نامناسب  بافت چربی ی

 بار تزریق محل آنرا عوض کنید.

پوست  یرخود را نشان دهد، در ز یکه به شکل برآمدگ ینقبل از ا لیپودیستروفی. اندازد یم یررا به تأخ یناثر انسول یدهپد ینا  

 . یدکن یخوددار یهناح یندر ا یقبهتر است از تزر یطشرا ینقابل لمس است. در ا

 یر به تأخ  ینانسول  یاثرگذار  یجهو در نت  یهناح  ینبافت ا  یجیتدر  یتماه  ییرمحل سبب تغ  یکدر    یدائم  یقکه تزر  ینبا توجه به ا 

 یپودیستروفیبه فکر ل  یدبا  یل،بدون دل  ینمقدار انسول  یشدر صورت افزا ین،. بنابرایابد یم یشافزا  یقی تزر  ینانسول  میزان لذا افتد یم

 بود .

خود را  یقتزر یپودیستروفی،دچار ل یهاز ناح یرغ  یدر محل یابتد یچون مورد باال، فرد دارا یکه در موارد آید یم یشپ  یگاه 

 .یابد یم یشافزا یکه در باال اشاره شد، احتمال بروز افت قند خون در و یاضاف یقبا تزر یبترت این به دهد یانجام م

به  یدکاهش قند خون شد با یا یشباز هم دچار افزا یابتد یفرد دارا ی،درمان ینتمام نکات انسول یتهرگاه با رعا یبترت ینبه ا 

 توجه داشت.   یقمحل تزر

 یقخون محل تزر یانگردد و بر عکس با کاهش جر یسرعت جذب م یش)مثال حمام(  سبب افزا یقخون محل تزر یانجر  افزایش

 (.Tomas et al.9005)یابد یکاهش م ین( سرعت جذب انسول یکم آب یامانند )سرما 

 

 .ها جابه جای انسولین یققابل توجه در مورد تزر  نکات

 توانید  با حفظ آرامش خود می ید،اگر به اشتباه، مقادیر انسولین ان.پی.اچ )دیراثر( و رگوالر )زوداثر( کودک خود را تماماً رگوالر زد 

 تزریق  های تدریج که اثر انسولین به دار، قندخون کودک را تست کنید و در صورت پایین بودن، با مصرف موادغذایی کربوهیدرات

 .گردد برمی معمول روال به  و قندخون شود می تمام تان شده

 ها قابل توجه در مورد تردید در وعده تزریق انسولین  نکات

که درباره تزریق کدام نوع انسولین  یدابتدا باید مشخص کن یدشد  یدکه  در نوبت تزریق انسولین کودک خود دچار ترد یصورت در

 کوتاه اثر یا بلند اثر؟ یددچار تردید شده ا

  شود  در صورت تردید در تزریق انسولین کوتاه اثر:  از آنجا که اثر انسولین کوتاه اثر )مثالً رگوالر یا آسپارت( به سرعت مشخص می •

و اگر روند افزایشی  یدریق کرده اتز یعنی باشد داشته کاهشی وندر کودک قندخون اگر. است قندخون مکرر تست ، راهکار اولین لذا

 •و باید بنا بر مبنای میزان قندهای جدید، طبق معمول انسولین  کودک خود را تزریق کند.   یدنکرده ا تزریقداشته باشد یعنی 

ریق باید تز  صورت  در  که  خیر  یا  کرده  تزریق  شود در صورت تردید در تزریق انسولین بلنداثر: با تست مکرر قندخون خود متوجه می 

، از آنجا که اوج اثر این   یدکه تزریق نکرده ا شوید متوجه اگر و کند مصرف دار متناسب با مقدار انسولین، مواد غذایی کربوهیدرات

اید قندخون را قبل از قندهای پیش از غذاست، بنابراین ب تنظیم مسئول دیگر سوی از و گردد نوع انسولین دیراثر دیرتر ظاهر می



و درصورتی که باالتر از میزان معمول بود، نشان از عدم تزریق انسولین دارد. باید تا وعده بعدی انسولین   یدذایی اندازه بگیرغ   های وعده

وبت بعدی تا ن کنید اصالح اثر و در صورت باال بودن قندخون، آن را با تزریق انسولین کوتاه یددیراثر، قندخون را مکرر تست کن

 انسولین دیر اثر فرا رسد.

 با ورزش:  یقیتزر ینانسول یزانم تنظیم

 ورزش  یاندر پا یشود حت یسرعت جذب م یشورزش سبب افزا 

 کم شود یمقدار یمصرف ینانسول یزانداشته باشد، بهتر است از م یبدن یتاگر قرار است کودک چند ساعت بعد فعال 

 : ینانسول ینگهدار نحوه

 یخو به تار  یرددارو که توسط کارخانه سازنده زده شده صورت گ   یموجود بر رو  یبر اساس برچسب راهنما  یدبا  ینانسول  ینگهدار 

 انقضاء آن توجه گردد.

خود را از دست   ییدرصد از کارا یککمتر از  یزانروز به م 30( بعد از C, 77◦F◦ 25اتاق ) یدر دما ینانسول  یبه طور کل 

خود را از دست خواهد  ییاز کارا 0.1کمتر از  یزانماه به م یکشود بعد از  ینگهدار یخچالدر  یناگر انسول یکهخواهد داد در صورت

 داد. 

در توجه نمود.دقت شود که  یدبا یزماندن دارو ن یلاستر یموارد الزم برا یتدارو به رعار یعالوه بر توجه به انقضا یبه طور کل 

 بزند.  یخ ید، هرگز نبا یخچالدر  ینانسول یصورت نگهدار

 گردد. یم ینباعث خراب شدن انسول یرااجتناب گردد ز یدبا یزو گرما ن یدخورش یمدر معرض نور مستق یریاز قرار گ 

 شده( استفاده نمود. یزده، ژله ا یخکرده است )کدر،  یداپ  ییرکه ظاهر آن تغ ینیاز انسول یدنبا 

 (. C◦ 8 –4شود) ینگهدار یخچالدر  یدکه مورد استفاده قرار گرفته است با ینیانسول یمابق 

از  یماه دور انداخته شود. البته بر خ 3بعد از  ید( قرار باC◦8–2) یمورد استفاده قرار نگرفت و در دما ینانسول یکهدر صورت 

 شود یختهاتاق دور ر یدر دما یریکنند که دارو بعد از  دو ماه  قرار گ یم یهسازنده توص یکارخانه ها

متفاوت از   یبر اساس دستور کارخانه سازنده نحوه نگهدار  ینحوه نگهدار  ینانسول  یشده در قلم ها  یرهذخ  یها  یندر مورد انسول 

 باشد.  یها م یالموجود در و یها ینانسول

  mL 10 یرهبا ذخ یقلم ها یبه جا 3mL یرهبا ذخ ییکمتر مصرف دارو استفاده از قلم ها یها یزاندر کودکان به علت م 

 (.Tomas et al.9005گردد) یم یهتوص

 

 یک نوع  یابتدر د  ییغذا  یمرژ

 یی چهارم:مرحله مشگل گشا جلسه

 برداشت شده است. یکاآمر یابتمبحث از انجمن د ینموجود در ا یمحتوا کلیه

 مقدمه



حفظ مقدار قند خون در محدوده  یابت،در د یدرمان یهکند. هدف از تغذ یم یفانقش را ا ینمهم تر یابتدر کنترل د یدرمان تغذیه

  ی،عروق یقلب یها یماریمچون به یابتاز عوارض د یریخون،کاهش فشار خون، درمان و جلوگ  یها یبهبود سطح چرب یعی،طب

 فرد است. یا یهتغذ یازهاین آوردنبر یزو ن یویکل یماریب ی،چشم یماریب

با  ین،خورده شود. زمان اوج اثر انسول یقیتزر ینو مطابق با اثر انسول یندر زمان مع ید، غذا با1نوع  یا ینوابسته به انسول یابتد در

 هم زمان شود. یدزمان باال رفتن قند خون بعد از غذا، با

 دهد. یمختلف به قند را نشان م ییمواد غذا یلتبد یزانمدت زمان و م یرز جدول

 نوع غذا به قند یلدرصد تبد یلتبد زمان

 ساده یدراتکربوه %100 یقهدق 30تا  15

 یچیدهپ  یدراتکربوه %100تا 90 یقهدق 90تا  30

 ینپروتئ %58 ساعت 4تا  3

 یچرب %30تا  10 ساعت چندین

 

 

 

 شود. یزپره یدبا ییغذا یهااز بروزکاهش قند خون از حذف وعده یریجلوگ برای

 چگونه باید باشد؟ یابتد یکودک دارا تغذیه

دارد تا مانع افت . باید بدانید که رژیم غذایی مناسب و منظم در کنار تزریق انسولین برای کنترل بیماری کودک اهمیت زیادی 1

 قندخون شود.

در طول روز باید عالوه بر وعده های غذایی اصلی، حداقل سه نوبت نیز از مواد غذایی مناسب به عنوان وعده   یابتد  ی.  کودک دارا2

گنجانده  وعده غذا در روز ( استفاده نماید. در وعده های غذایی فرعی باید حتماً مواد نشاسته ای 6های فرعی )در مجموع حداقل 

 شود. تغذیه قبل از خواب کودک مهم است زیرا از افت قند در طول شب جلوگیری می کند.

.رژیم غذایی مناسب شامل مواد نشاسته ای مثل نان، سیب زمینی، برنج، حبوبات، لبنیات، تخم مرغ و گوشت است. چربی غذا باید 3 

 ده گردد.کم و بیشتر از نوع نباتی باشد و از غذاهای پرفیبر استفا

.  مقدار غذای مناسب برای کودک بر اساس میزان مصرف انسولین باید به صورت منقسم برای کودک تنظیم شود. در این کار 4

 متخصص تغذیه به شما کمک می کند.

.   قبل از فعالیت شدید مانند ورزش، کودک نیاز به مواد قندی دارد و در این مواقع حتی می توان از قندهای ساده مثل شکالت، 5 

. کودک هر ساعت نکشد طول ساعت یک از بیش مداوم، ورزشی فعالیت است بهتر البته. نمود استفاده نیاز صورت در…آب نبات و 

 باید تغذیه شود.



 یکبار  سالی.  کنید  استفاده…. اگر برای کودک جشن تولد گرفتید ، می توانید از شیرین کننده های مصنوعی برای کیک و شربت و  6 

قبل  کریستال انسولین واحد چند توانید می پزشک، نظر با ولی کند نمی ایجاد زیادی مشکل قندخون تنظیم در تولد کیک خوردن

 شیرینی توسط کودک، به او تزریق نمایید. واز خوردن مقادیر زیاد کیک 

. رژیم غذایی کودک باید آزاد باشد ولی این به آن معنی نیست که هر چقدر دلش خواست مواد قندی مصرف کند. بهتر است مواد ۷ 

شیرین مانند قندی ساده ) به جز میوه ها که حاوی امالح و ویتامین هستند( از برنامه غذایی کودک حذف شوند و میوه های خیلی 

 ندرت استفاده گردند. هانگور، خربزه و انجیر نیز ب

 یابتیکد ییغذا یمرژ یتاز رعا هدف

 

 یترل یگرم در دس یلیم 100-140و موقع خواب  یترل یگرم در دس یلیم 120-180 یناست که قند خون ناشتا ب ینهدف ا 

 حفظ شود 

امکان اضافه وزن را   یدرمان یناست. انسول یمهم یوزن، مسئله  یشز افزاا یریکنند، جلوگ یم یافتدر ینکه انسول یافراد یبرا -

 است.  یناز مصرف انسول یوزن ناش یشاز افزا یریجلوگ یراه برا ینمنظم، بهتر یزیکیف یتدهد. انجام فعال یم یشافزا

 است. ینانسول یقبه تزر یاجدر نظر گرفته نشده اند، هم احت ییکه در برنامه غذا ییوعده ها یانصرف م یبرا -

 روز یدر ط یکالر یعتوز طریقه

روزانه   یدرصد کل کالر20است که    ینا  یجرا  یالگو  یکدارد.    یتدر طول روز اهم  یکالر  یعاز افت قند خون ، توز  یریجلوگ  یبرا -

 یقبل از خواب، برا یآخر شب اختصاص داده شود. وعده  یعده درصد به و 15درصد به شام و  30درصد به ناهار، 35به صبحانه، 

 شود. یم       یهتوص واباز افت قند در هنگام خ یریجلوگ

ها، بهتر   یدراتکربوه  یعانجام شود. در مورد توز  یاز کالر  یمتفاوت  یعتوز  ی،هر فرد و هر سبک زندگ  یوجود ممکن است برا  ینبا ا -

 گرم( مصرف شود. 60)حدود  یدراتواحد کربوه 2-5 ییاست در هر وعده غذا

 

مصرف شده محاسبه شود و بعد با توجه   یدراتکه در حال رشد هستند، الزم است  مقدار کربوه  یابتد  یدر کودکان دارا  یژهطور و  به

 شود  یقتزر  یازمورد ن ینبه آن مقدار انسول

 غذا:  یدراتکربوه یزانم تعیین

قند خون  یشدهد و باعث افزا  یم  یلروزانه افراد را تشک   یغذاها  یهمان قند و نشاسته موجود در غذا است که جزء اصل  کربوهیدرات

 رود. یدار قند خون باال م یدراتکربوه یبعد از مصرف غذاها یقهدق 15 یعنیشود  یم

 هستندشامل: یدراتکربوه یدارا ییغذا ها سه گروه ماده غذا ینب در

 یغالت و مواد نشاسته ا 

 ها یوهم 

 یات لبن 



 : توجه

 ندارند. یدراتکربوه یهاگروه روغن ها و چرب ینو گوشت ها همچن ینیگروه مواد پروتئ 

دادن قند خون   یشدر افزا  یریتاث  یاد،ز  یبربه علت داشتن ف  یباشند ول  یبه شکل نشاسته م  یدراتکربوه  یمقدار  یدارا  یجاتسبز 

 و غالت آورده شده اند. یدارند و بر قند خون اثر دارند، در گروه مواد نشاسته ا یشتریکه نشاسته ب یجاتیدارند. سبزن

غذا  ینو پروتئ یکه مقدار چرب یبرد اما در صورت یتر قند خون را باال م یعآنها باالتر است سر یدراتکه مقدار کربوه ییغذاها 

 رود. یشدن هضم غذا،معموال چند ساعت بعد از مصرف غذا ، قند خون باال م یباشد، به علت طوالن  یادز

 یک یبرا یازمورد ن ینانسول یزانم یباشد اما   به طور کل یمتفاوت م ینبه انسول یازن یزاندر بدن هر فرد بر اساس سن و وزن م 

 باشد.  یواحد م 0.۷5سال برابر  12تا  5کان کود یواحد و برا 0.5سال برابر  5-0در کودکان  یدراتگرم کربوه 15 یاواحد 

 انواع غذاها استفاده کرد. یدراتکربوه یزانم یریاندازه گ یبرا ینیتوان از جداول جانش یم 

 مثال  

 به واحد  یدراتکربوه یزانم مصرف شده غذای

 یدراتگرم کربوه 15واحد =  یک

 واحد 0.5 یر ش یوانل نصف

 واحد 1 ساده  یسکویتعدد ب سه

 واحد 0.5  یعدد نارنگ 1

 ا واحد برش نان  1

 واحد 0.5 ماست یوانل نصف

 ا واحد کوچک  ینیزم یبعدد س یک

 واحد 1   یبستن یوانل نصف

 واحد  1 متوسط  یرینیعدد ش یک

 واحد 2 متوسط   یوهعدد م دو

 ا واحد پخته شده یدوم فنجان ماکاران یک

 واحد 1 سوم فنجان برنج پخته شده  یک

  ینغذا +  مقدار انسول  یمحاسبه شده برا  ینانسول   یزانبرابر م  ییوعده غذا  یک  یبرا  یازمورد ن  ینانسول   یزانفوق م  یحاتنا بر توضب 

 یترل یگرم بر دس یلیم 100هر  یبه ازا ینانسول یزانم یزسال ن 5 یرباشد که در کودکان ز یباال بودن قند خون م یبرا یازمورد ن

 باشد.  یواحد م 0.5مطلوب برابر  دقند  باالتر از قن

و ثبت   یشترب  ینبا تمر  یدهر فرد متفاوت است و با  یمختلف برا  یغذاها  یبرا  یازمورد ن  ینانسول  یزانم  یینگردد که تع  یم  یدتاک 

 .یافتآنها دست  یقند خون دو ساعت پس از صرف غذا به مقدار واقع یزانم



 یمطلوب م یتبه وضع یدنانها آسان است . پس از رس یدراتکربوه یزانم یینانتخاب شود که تع ییبهتر است در ابتدا غذاها 

 استفاده کرد. یمختلف یمتنوع در ساعت ها یتوان غذاها

 نگردد. یجادمحاسبه شده خورده شود تا افت قند خون ا ییمواد غذا یزان، الزم است تمام م قبل از غذا ینانسول  یقدر صورت تزر 

دارند، ابتدا غذا خورده شود و بعد  ییاز مواد غذا یزانیبه مصرف چه م یلتما یمدان یکوچکتر که نم یبچه ها یبهتر است برا 

 گردد. یقتزر ینانسول

توجه   ییموجود در آن ماده غذا یبرشامل مقدار قند، نشاسته و ف ییبرچسب مواد غذا ینوشته شده بر رو یدراتبه  مقدار کربوه 

 برند. یقند را باال نم یزانم یها هستند ول یدراتاز کربوه یها جزئ یبرگردد. ف

 .یستبه محاسبه آنها ن یاز(نیمی)رژیمصنوع  یدر صورت استفاده از قند ها 

و غالت کامل(   یجاتسبز  ها،یوهباال  ) مانند م  یبربا ف  ییکم چرب و غذاها  یغذاها ی،مواد مغذ یتمام  یحاو  دیفرد با  ییغذا  یمرژ 

 باشد.

 یزانبا توجه به م  ینوشابه، عسل، مربا، بستن  یرینی،ش  یک،ساده( مانند  شکر، قند، نبات، آبنبات، ک  یدراتساده)کربوه  یمواد قند 

 محاسبه شده محدود گردد. یدراتکربوه

 آماده محدود شود. یشور و غذا ها یارپفک و خ یپس،نمک دار مانند انواع چ یمصرف نمک و غذاها 

اشباع و  یها یو..( که سرشار از نمک، چرب یراشکیکالباس و پ  یس،همبرگر، سوس یتزا،آماده و فست فود ها )پ  یمصرف غذاها 

 د شود.باشد، محدو یمواد نگهدارنده مضر م

 دارند. یا یهکه کمبود تغذ یرسد تنها در افراد یشود. به نظر م ینم یزتجو یابتد یبه طور معمول در افراد دارا یتامینمکمل و 

 سال، قبل از غذا و قبل از خواب  6در کودکان کمتر از  یعیقند خون طب محدوده

 یترل یگرم در دس یلیم 180تا  100قند خون قبل از غذا  

 یترل یگرم در دس یلیم 190تا  110قند خون قبل از خواب  

 در هنگام افت قند خون ییغذا رژیم

با آن ممکن است مواجه شود، افت قندخون است که یک احساس ضعف   یابتد  ییکی از موارد فوریتی )اورژانس( که یک کودک دارا 

 و گرسنگی یا بی هوشی و اغما ممکن است نشانه آن باشد.

 آید: مواقعی این وضعیت پیش می چه

 وقتی که کودک یک وعده غذا را فراموش کند. •

شب دچار افت قند خون  یمهکودک در ندارد چرا که اگر خورده نشود ممکن است  یادیز یتآخر شب اهم یهاتوجه: وعده •

 .کندیم یدکودک را تهد یینشود و چون خواب است متوجه آن نشود و خطر قند پا

 

o .اگر هوا خیلی گرم و یا خیلی سرد باشد 



o .اگر ورزش شدید بدون تغذیه مناسب انجام شود 

o .اگر انسولین بیش از نیاز مصرف شود 

 موارد افت شدید قندخون چه باید کرد؟ در

شود. اگر افت قند خون درمان نشود، ممکن است  یبرطرف م یرینش یزهر چ یدنینوش یابا خوردن  یافت قند خون به آسان مشکل

 شود. یمارلکنت زبان و سرانجام از حال رفتن ب ی،ذهن یموجب آشفتگ

 های¬یدنینوش یا یوهیک غذای شیرین مثل آب میوه، نصف فنجان آبم مواقع بهتر است به سرعت ینبود، در ا یارهوش اگرکودک

حبه قند به کودک بدهید. ، بهتر  4ـ  5درصد ، نوشابه، نصف لیوان آب و  1 یحداکثر چرب یا یبدون چرب یرفنجان ش یک یمی،رژ

 تا در صورت ایجاد تشنج، غذا به راههای هوایی کودک وارد نشود. نیداست از شیرینی های جامد استفاده نک

 دقیقه کودک احساس بهبود نکرد، این کار را تکرار نمایید. 15تا  10اگر پس از  

بدهید تا دوباره افت قند تکرار  یبه دنبال بهتر شدن حال کودک، باید یک ماده غذایی که قند آن جذب طوالنی تری دارد به و 

 ونه چنین غذاهایی ساندویچ پنیر یا شیر با چند عدد بیسکویت است.نشود. نم

 

 به کودک بی هوش نباید از راه دهان غذا یا نوشیدنی بدهید چون وارد ریه شده او را خفه می کند.  -    

 کودک را به یک پهلو خوابانده چانه اش را به سمت پایین بکشید.  -     

 هید.به فوریتهای پزشکی خبر د  -     

اگر آمپول گلوکاگون در دسترس دارید، مقداری از آمپول را طبق دستور پزشک به صورت زیر جلدی یا عضالنی به کودک تزریق    - 

 دهد. یم یشاست که سطح گلوکز خون را افزا یکنید. گلوکاگون هورمون

مورد آموزش  ینقبال در ا یده نمود. البته بادر مواردی که گلوکاگون در دسترس نیست، می توان از تنقیه محلول گلوکز استفاد  -

 .یدباش یدهد یعمل

ماه گذشته نشان  3 یا 2را در  یمارکار کنترل قند خون ب ینکند، ا یدبار تجد یکماه  6تا  3دارد پزشک تست خون را هر  احتمال

 کند. ییرتغ یدبا یمارو ورزش و تحرک روزانه ب ییغذا یها یمرژ یقی،تزر ینانسول یزانخوب نباشد م یج. اگر نتادهد¬یم

 قند خون یشدر زمان افزا یابتیکد ییغذا رژیم

 وقت افزایش قندخون )هیپرگلیسمی( رخ می رهد؟ چه

 انسولین در دسترس بدن کم باشد یا بیمار تزریق انسولین را فراموش کند. -

 غذا زیادتر از حد معمول مصرف گردد. -

 فعالیت بدنی خیلی کم شود.ورزش و  -

 .گیرد قرار( …بدن در وضع پراضطراب یا بیماری )گلودرد، سرماخوردگی و  -

 افزایش قندخون درجلسات قبل به آنها اشاره شده است. عالمتهای



 افزایش قندخون چه باید کرد؟ هنگام 

 اندازه گیری قندخون با گلوکومتر ـ

 قنداستفاده از غذاها و نوشیدنی های بدون  ـ

 یدوز از کتو اس یشگیریپ  یفراوان برا یعاتما مصرف

 تزریق انسولین کریستال طبق دستور پزشک  ـ

 وضعیت کتواسیدوز چه باید کرد؟ در 

 داده شد. یحدر جلسه قبل توض یدوزکتو اس یمورد علل و نشانه ها در

 اگر کودک هوشیار است مایعات بدون قند به او بدهید. - 

 سریعاً کودک را به اورژانس برسانید. -  

 چیست؟  گلوکومتر 

دستگاه کوچک و قابل حملی است که به وسیله آن می توان غلظت قندخون را به آسانی با گرفتن نمونه ای اندک از خون   گلوکومتر

 ) سر انگشت( ، اندازه گرفت.یمحیط

 ( Sick days)یماریروز ب ییغذا مرژی

شوند قند   یم  یمارکه آنها ب یباشد. اما وقت یکودکان باالتر نم یرنسبت به سا  یابتد  یمختلف در کودکان دارا  یها  یماریب  یوعش • 

به  ینکها یانخورده است، قند خون او باال رفته باشد و  یزیکودک چ ینکه. ممکن است با وجود ایردگ یقرار م یرخونشان تحت تاث

 .یداسهال و تهوع و استراغ قند خون کودک افت نما یجادعلت ا

 یدوزقند خون و بروز کتو اس یشاحتمال افزا یراباشند ز یم یشتریتوجه  ب یازمندن یابتد یکودکان دارا یطیشرا یندر چن •

چک  یکوتاه تر نسبت به حالت عاد یدر فواصل زمان یدقند خون کودک با یطیشرا یناست.در چن یادز یتوضع یندر ا یابتید

 کودک دچار استفراغ گردد.  راگ یژهبار(به و یکشود)هر دو تا سه ساعت 

 یزانتوان م یاسهال داشته باشد، اما م یااگر کودک استفراغ کرده باشد  یکودک حذف نگردد حت ینانسول یطیشرا یچتحت ه •

 را کاهش داد. ینانسول

 کودک، با پزشک کودک تماس گرفته شود.  یبرا یقیتزر ینانسول  یقدق یزانم ییندر صورت امکا ن ، جهت تع •

 به کودک داده شود. یعاتما یادیز یزان، م یطشرا ینبدن در ا یعاتاز کاهش ما یشگیریبه منظور پ  •

 .یدرا به او بده یمعمول و ییغذا یمنداشته باشد، رژ یمشکل ییر خورن مواد غذااگر کودک د •

 به خوردن ندارد: یلباشد و تما یاشتها م یاگر کودک ب •

 .یدبده یعاتبار به کودک ما یکساعت  یک: هر یدشروع کن یعاتبا ما -1

ژله  یمی،رژ یها یدنیفاقد شکر مانند آب ساده، نوش یعاتبود ، به کودک ما یترل یگرم در دس یلیم 180 یاگر قند خون باال -

 .یدپخته شده بده یجاتآب گوشت  مخلوط با آب سبز یمی،رژ



 .یدبه کودک بده یمعمول یها یدنی، نوش یژله معمول یب،مانند آب س یعیطب یوهباشد، آب م یعیاگر قند خون در محدوده طب -

 یکبارهبه    یعما  یادیحجم ز  ینکها  ییساعت به کودک خورانده شود. بهتر است به جا  یکمدت    یو در ط  یبه آهستگ  یدبا  یمرژ  ینا -

 کم به کودک داده شود. یرو در مقاد یبه کودک داده شود، آن مقدار به آهستگ

 :یدجامد و جامد به او بخوران  یمهن  یکه غذاها  یدبخورد تالش کن  یعاتتواند ما  یکه کودک تهوع و استفراغ ندارد و م  یکهدر صورت -2

 به خوردن آنها دارد. یلکه کودک تما یدشروع کن ییبا غذاها -

 .یدسوپ جوجه بده ی،فرن ینگ،پود ی،جامد مانند ماست طعم دار، بستن یمهن یغذاها -

 .یدکودک بده بادام،نودل،برنج ، کلوچه کوچک  به یرهجامد مانند نان، حر یغذاها -

 باشد: یینقندخون پا اگر

 یک. با دادن یدبه کودک بده یرینش یوهآب م یااز شربت  یی. جرعه هایداالثر به کودک بده یعگرم قند سر 15فورا   یدشما با -

 .یدکودک فراهم ساز یاالثر را برا یعگرم قند سر 15 ینا یدتوان یم یریننوع شربت ش یکاز  یقاشق غذا خور

 .یزداستراحت کند و در صورت وجود کتون در ادرار  از ورزش کردن بپره یدکودک با یطشرا یندر ا -

 :یریدقرار گرفت با اورژانس تماس بگ یرز یطکه کودکان در شرا یو در صورت یدشماره اورژانس را در نظر داشته باش یشههم -

 یماردر تنفس ب یوهم یبو یاقند خون باال  

 یبه صورت خوراک یعاتتهوع و استفراغ و عدم تحمل ما 

 .یداالثر نموده ا یعسر یکه در جهت اصالح آن توسط قند ها یبا وجود تالش یینقند خون پا 

 .یدهست یماریب یطکودک خود در شرا یازمورد ن ینانسول یزانم ینهمشاوره در زم یازمنددر صورت که ن 

 :ییدمنتقل نما یمارستانتر کودک را به ب یعهرچه سر یرز یطشرا در

 .یدباال ببر یترل یگرم در دس یلیم ۷2 یزانرا در به م یمارقند خون ب یدنتوان یکهدر صورت 

 چشمان گود افتاده داشته باشد. یامانند دل درد، تهوع و استفراغ ، تنفس مشکل و  یدوزکتواس یمکه کودک شما عال یدر صورت 

 یابتد یماردارایدر ب ییغذا یمرژ یلینکات تکم •

مانند عسل، مربا،  یریناز خوردن مواد چرب و ش یابتد یو بهتر است کودکان دارا شودیمهم محسوب م یهاصبحانه از وعده •

 دار باشد.سبوس یزچرب استفاده کنند و نان نکم یراز پن شودیم یهتوص یول یزندخامه و کره بپره

ساده چون قند و شکر را  یموجود در بازار استفاده کرد و قندها یرقندیکننده غ  یریناز مواد ش یدبا یز ن یکردن چا یرینش یبرا •

 حذف کرد.

 یهاو نوشابه یصنعت هاییوهکه قند و شکر در آن به کار رفته است استفاده کنند مثل آبم یاز مواد یددسته از کودکان نبا ینا •

 گازدار.



 یدمواد را مصرف کرد با ینا یابتد یکه کودک دارا یبدون قند در صورت یهابدون قند و نوشابه یمواد خوراک یغبا توجه به تبل •

هستند و کودک با خوردن نوشابه بدون  یموارد تقلب یناز ا یاریشده بس یدهبعد از دو ساعت حتماً قند خونش چک شود چرا که د

 است. یدهرس یزن 400به  تیو ح یافته یشقند، قندش افزا

، ماش و امثال آن به  یا، لوبعدس یعنیبرنج مخلوط باشد    شودیم  یهشوند اما توص  یاز خوردن برنج منع نم  یابتد  یکودکان دارا •

تر باال باشد قند آهسته یبرف یباال نرود.اگر غذا حاو یعشود و قند کودک بعد از غذا سر یادموجود در آن ز یبربرنج اضافه گردد تا ف

 .شویمیقند مواجه نم یناگهان ایشو با افز رودیم

گنجانده  ییدر برنامه غذا یمرتبه ماه 2 یاهفته شودیم یهاستفاده کنند و توص یاز گوشت بدون چرب یدبا یابتد یکودکان دارا •

 است. یدمف هاییچرب یشود چرا که دارا

 .یزندبپره یزفود ناز مواد سرخ شده کمتر استفاده کنند و از مصرف فست یابتد یبهتر است کودکان دارا •

 یسالگ 3بعد از  یاتچرب استفاده کند البته کمتر بودن لبنو ماست کم یرش یوانل 3 یمجاز است جمعاً روز یابتد یکودک دارا •

 پرچرب استفاده کرد. یاتاز لبن شودیسن م ینو قبل از ا شودیم یهتوص

پرتقال،   یب،س  ی،تواند شامل  هلو، گالب  یباشد که م  یدر طول روز م  یوهواحد م  3  یابتد  یکودک دارا  یمجاز  برا  هاییوهتعداد م •

 واحد مصرف شود. 3در طول روز به فواصل و به مقدار  یدندارد اما با یباشد که منع یرینش یموو ل ینارنگ

از مصرف آنها خود  یابتد یکه کودکان دارا شودیم یهوتوص بردیقند را باال م یعخربزه و انبه سر یده،هندوانه، انگور، موز رس •

 کنند. یدار

  یبرا یبرف یلاستفاده کنند چرا که به دل یونزپخته و ساالد بدون سس ما یجاتخود از سبز یدر کنار غذا یابتد یکودکان دارا •

 خواهد بود. یدآنها مف

 . یردمورد توجه قرار گ یدوعده صبح در کودکان  با یانم •

 ین مقدار انسول یاز،حسب نورزش به اطالع پزشک مربوطه برسد تا بر  یدر زمان ورزش بهتر است قند کودک چک شود و روزها •

 بعد از آن نشود. یاکم شود تا کودک دچار افت قند در زمان ورزش 

غالت،  ی،مرکب، مثل برنج، نان، سبوس، انواع ماکارون یشامل قندها یستیبا یابتد ییغذا یمدر رژ ییمواد غذا یمرکز اصل •

 باشد. ی)کمتر( مرغ بدون پوست و ماه ی،چرب یگوشت ب ی،کم چرب یاتها، لبن یوهم یجات،سبز

آن را با بخار  یاسرخ کردن از فر استفاده کرده و  یمثالً به جا یابت،د ییغذا یمرژ یهدر انتخاب و ته یها و چرب یکنترل کالر •

 (.پخت یادز یستیرا نبا یجاتکه سبز ید)توجه داشته باش یدآب پز کن یاو  یدتابه چرخ ده یآن را در ماه یاپخته و 

استفاده   یابتد  ییغذا  یممواد در رژ  یگزینیابتکار و توجه از جا  یبا کم  ید،کن  یهته  یسنت  یغذاها  یابتد  ییغذا  یمدر رژ  یدتوان  یم •

 .یداستفاده کن یچرب از ماست کم چرب یسس ها یاو  یونزما یکرده به جا

کلسترول  ی،چرب ی،مقدار کالر ید،توجه کن یبسته بند یکنسروها، به اطالعات رو یها،آماده مثل بسته بند یغذاها یدهنگام خر •

 . یریدو قند موجود در آنها را هنگام انتخاب در نظر بگ یمسد

 .یدبخور یشتریمقدار ب یو از مواد کم کالر یدمصرف کن یابتمناسب د ییغذا یمرا در رژ یپرکالر یاز غذاها یمقدار کمتر •



نادرست   یاآنها و    یهکه با استفاده از مواد مضر در ته  ینمگر ا  یست»بد« ن  یا»خوب«    یابتد  ییغذا  یمدر رژ  ییغذا  یچدر هر حال ه •

 برود.  یناز ب ییکردن، خواص مواد غذا یهته

 یماران ب  یهو تفاوت در تغذ  یابتد  ییغذا  یم. رژیستندن  یامر مستثن  یناز ا  یابتد  یدارا  یماراندارد و ب  یتهمه اهم  یبرا  یهتنوع تغذ •

روزانه   یمصرف  ینو پروتئ  یشده از طرف پزشک را بدانند. مقدار قند، چرب  یینروزانه تع  یها  یمقدار کالر  یستیاست که با  ینا  یابتید

 ییغذا یمدر رژ یازمورد ن ییمحاسبه کنند و مهم تر از همه دانسته باشند که هر ماده غذا یقدق یابتیکد ییم غذایخود را در رژ

 یکو    ینگرم قند دارد، سه گرم پروتئ 15کف دست(    یک)  یوعده نان مصرف  یکچه اندازه قند قابل جذب دارد. به طور مثال    یابتد

  یک  یرش یوانل یکآن صفر است.  یداشته و چرب یکالر 60گرم قند و  15 سطمتو یبس یک یا یمصرف یکالر 80و  یگرم چرب

 دارد. یکالر 120-150در حدود  یچرب یشترب یاگرم  3و  ین،گرم پروتئ 8گرم قند،  12 یدرصد چرب

است بدون  یلکه فرد ما یتوانند به هر اندازه ا یدرصد کمتر باشد م 10که مقدار قند آنها از  ییها یخوراک یدگو یم یقانون کل •

دسته هستند. مثل: بادمجان، کدو، کلم برگ، کلم  ینجزو ا تیجاتمام سبز یباًمصرف شود که تقر یابتد ییغذا یموزن کردن در رژ

 ی،درصد مثل توت فرنگ 10هستند. معادل  یقند کم یدارا یزها ن یوهاز م بسیاری. …و یکلم بروکل لم،کرفس، قارچها، گل ک ی،قمر

 .یرهترش، گوجه، زرد آلو و غ  یبانار، آلبالو، به )بدون پوست(، س یل،شل

حتمًا  یستیبا یابتد یاست. هر فرد دارا یضرور یاردر همه حال بس ییغذا یزیمشورت با کارشناس برنامه ر یدتوجه داشته باش •

 کند. یتهدا یداشته باشد تا بتواند در موارد لزوم شما را به درست یکنزد یهمکار یهبا کارشناس تغذ

 یابتورزش  و د

 ییپنجم:مرحله مشگل گشا جلسه

قاعده مستثنا  یناز ا یزمبتال هستند ن1 یکنوع  یابتکه به د یو کسان یازمندندن یهواز یهاورزشافراد به انجام منظم  یتمام 

 ینبرداشت قند توسط عضالت در ح یشبر کاهش قند خون دارد.در واقع کاهش قند خون با افزا یخوب یاربس یر. ورزش تاثیستندن

 به شدت و طول مدت ورزش کردن دارد. یخون بستگ قندکاهش  یزاندهد. م یرخ م یتفعال

 :یابتد یافراد دارا یورزش کردن برا مزایای

تر است و سطح قند خون   یینافراد مبتال پا  یرنسبت به سا  HbA1cکنند سطح    یورزش م  یکه به طور دائم  یابتد  یافراد دارا •

 گردد.  ینم یادآنها دچار نوسانات ز

 .یابد یکاهش م ینو مقاومت به انسول یافته یشافزا ینسلول ها به انسول یتافراد حساس یندر ا •

 دارد.   ینگه م  یعیو فشار خون را در دراز مدت در محدوده طب  یگشته و سطح چرب  یابتورزش منجر به کاهش عواض درازمدت د •

 .یابد یکاهش م یو بافت چرب یافته یشفرد افزا یحجم عضالن •

 دهد. یم یشفزااعتماد بنفس فرد را ا •

 .یابد یاسترس فرد کاهش م یزانو م یافته یشافزا ی یمارقدرت تطابق با ب •

 یترا انتخاب کردد که متناسب با وضع یتیفعال یاپزشک گرفته شود و سپس ورزش  ییدالزم است قبل از شروع ورزش، تا البته

 یلتبد یابتد یدارا یمارب یروزانه یاز زندگ یبه  جزئ ید. انجام ورزش بایسوار شنا کردن و دوچرخه روی،یادهباشد، مانند پ  یجسم

. در مورد کودکان، هدف از ورزش کردن یردانجام گ یورزش هواز یقهدق 30هفته حداقل  یروزها کثرباشد که در ا ینشود و هدف ا



مهم است.  یاربس یزن یریپذانعطاف یشعضالت و افزا یتتقو یبرا یناتیمرساعت ورزش در روز باشد. انجام ت یکانجام حداقل  یدبا

 یبستگ  یابتد  یکودکان دارا  یلذت ببرند . ورز ش مناسب برا  یورزش و باز  مفعال باشند و از انجا   یدبا  یابتکودکان مبتال به د  یهکل

آنها   یمنیباشند، ا  یحال که فعال م  یندر ع   یابتاست که کودکان مبتال به به د  ینا  یآنها دارد.  هدف اصل  یجسم  یتبه سن و وضع

 باشد. یورزش م ینبه حداقل  رساندن افت قند خون و درمان افت قند خون در ح یبه معن ینحفظ گردد  و ا یزن

 یینپا یلیورزش کردن خ ینر حخون د ینانسول یزانکه م یتواند هم قند خون را کاهش دهد و هم باال ببرد. در صورت یورزش م 

در کودکان افت قند خون بعد از  ینحالدهد. با ا یم یشگردد و سطح قند خون و  کتون را افزا یم یباشد ، منجر به پاسخ هورمون

در کودکان  یژهشده و شدت و مدت زمان ورزش کردن به و یقتزر ینانسول یزانقند خون، م صحیح یریتباشد . مد یم یعورزش شا

 بر خوردار است.  یخاص یتاز اهم یابتد یدارا

 

 ورزش کردن: ینو درمان افت قند خون در ح یشگیریپ  یمهم برا نکات

 .یردو تحت کنترل صورت گ یقدق یزیبر اساس برنامه ر یدبا یابتد یانجام ورزش در کودکان دارا•

گرم در  یلیم 130که قند خون کمتر از  یدمطمئن گردبهتر است قبل از انجام ورزش قند خون کنترل گردد. قبل از شروع ورزش •

 .یترنباشدل یدس

 باشد.  یترمیل یگرم در دس یلیم 180قند خون قبل از ورزش حدود  یهدف برا یزانم•

 یناتشدت تمر  یجشروع شود و به تدر  یشود به ورزش به آرام  یسع  یداند، بانداشته  یزیکیف  یتفعال  یمدت طوالن  یکه برا  یدر صورت•

 .یابد یشافزا

 (.یری)کاهش قند خون تاخیدافت در قند خون نما یجادا یزساعت بعد ن 12تواند از شروع  تا  یتوجه شود که ورزش م•

 سبک خورده شود. یوعده غذا یکبهتر است قبل از اقدام به ورزش •

 مورد با پزشک مربوطه مشورت گردد. ینکاسته شود. در ا یقیتزر ینلواحد انسو یزانبهتر است قبل از انجام  ورزش از م•

 .یدورزش به همراه داشته باش ینو درمان افت قند خون در ح یشگیریپ  یاالثر مانند آبنبات برا یعقند سر یک یشههم•

 شود.  یدهنوش یورزش،آب به انداره کاف ینبدن در ح یازکم آب یشگیریپ  یبرا•

  یتفعال  یتوان الگو  یم  یبترت ینباشد به ا یآزمون و خطا     م   یازمندورزش، ن  ینشده در ح  یجادا  ییراتموارد  تطابق با تغ  یبرخ•

 یدادامه داد. مشخص خواهد گرد  یورزش  یتقند خون تطابق داد و بعد از آن بر اساس همان الگو به فعال  ییراتتغ  یزانو ورزش را با  م

 چگونه است. ییراتخواهد داد و نحوه مواجه با تغ ییرقند خون را تغ یزانتلف به چه ممخ هایکه انواع ورزش 

 .یدبه همراه داشته باش یابتابتال به د ییکارت شناسا یک یشههم•

 . یردصورت گ یکو از نزد ینتا کنترل کودک توسط والد یردصورت گ یبهتر است ورزش به صورت خانوادگ•

 (Anne et al.2014گردد) یشگیریزخم پ  یجادو ا  یجسم یبورزش از وارد آمدن آس ینگردد که در ح توجه

 یابترشد کودکان مبتال به د پایش 



 یابتیسرعت رشد کودکان د  یحصح  ییو غذا  ییدارو  یماز رژ  یتدر  کودکان و تبع  یابتد  یماریبر ب  یحصورت نظارت و کنترل صح  در

کنترل گردند.   یو قد  یاز نظر رشد و وزن  یستیکودکان بطور منظم با  یرهمانند سا  یابتد  یندارد. کودکان دارا  یکودکان تفاوت  یربا سا

 ینخوب کنترل شده است. باور بر ا یو یابتتوان گفت د یکودک سالم باشد م یکهمانند  یابتد رایرشد کودک دا یکهدر صورت

شده  ینآدرنال یکند. بعالوه افت قند خون باعث آزاد ساز یعمل م ینعامل ضد انسول یکاست که خود هورمون رشد به عنوان 

 یارتواند از بس یقند خون م یابتد یدر دوره رشد کودک دارا یجهشود.در نت یشده در بدن م یرهقند ذخ یباعث آزاد ساز ین،آدرنال

 (Children Living with  diabet[on line] 2016 Diabetesباال در نوسان باشد) یاربه بس ینپائ

 یابتد یکودکان دارا یروان بهداشت

حس می کند با دوستانش فرق دارد به ویژه که از خوردن  یابتد یاهمیت زیادی دارند. کودک دارا  یروانی کودک دارا مسائل

 یبستنی و نان خامه ای محروم است. باید فضایی ایجاد گردد که کودک غم ها و ناراحتی هایش را با والدین در میان بگذارد. برخ

اعتماد به  یشترب یفاعث تضعکار ب ینکه آنها خود را از گروه همساالن خود جدا سازند و ا ودش یاوقات ترس از طرد شدن باعث م

 ینشده ، ا  یابتیکباعث تعارض در کودک د  یتتبع  ینکنند ا یمتابعت م یگرشود. از آنجا که گروه همساالن از همد  ینفس در آنها م

تا  دهند را انجام دهد.) مثاًل در جشن تولد یکه دوستانش انجام م ییتواند کارها یکند که چگونه م یم یجادا یسؤال را در ذهن و

 یک نوع  یابتکند( و هنوز به کنترل د یقندش را تست کند باز ینکهبدون ا ینکها یاو  یاشامدخواهد بخورد و ب یکه دلش م ییجا

روانشناس    یکاز    یازو در صورت ن  بشکنیدچرخه مخرب را    ینا  یدکن  یافتد سع  یکودک شما اتفاق م  یموضوع برا  ینادامه دهد. اگر ا

 یو منزو ییقرار دهند و باعث جدا یدتحت مراقبت شد یمارب یکرا مانند  یابتد یکودک دارا یدخانواده نبا ین. همچنیریدکمک بگ

 یابتد  رایالزمه سالم بودن کودک دا ی،عاد  یدر زندگ یو دوستان شوند. داشتن نشاط و شاداب  یلشدن کودک در جمع خانواده، فام

 یدن،فاحش درعادات خواب ییراتدرصورت بروز تغ یااست  ینبدب یا ینئم غمگمتوجه شوند کودک شان دا ینکه والد یاست. درصورت

 ی را از نظر افسردگ یمورد مشاوره کنند تا و یندر ا یدرمانگر یابا پزشک  یدنخوردن باخوب غذا  یاارتباط با دوستان، کاهش وزن 

 (American Diabetes Association on line 2017)یدنما یابیارز

 یابتد یکودک دارا یکنترل قند خون برا چالشهای

 یدر کودک  یدنبا  یخود مراقبت  یتو مسئول  یدر کنترل قند خون است.خود گردان  یو خسته کننده ، ناتوان  یدارپا  یاراز مشکالت بس  یکی

 یدده  یته کودک مسئولب  ی. تاحدیردانجام گ  یو بسته به سن و یجیبه صورت تدر  یستبا  یباره به کودک داده شود. بلکه م  یکبه  

 (.  ینباشد نه شما ) والد یکه خواسته و

 باشد. یم یترل یگرم در دس یلیم 200تا  100 یدبستان یشقند خون هدف در کودکان پ  یزانم •

 .یدقند خونش را چک کند و خودش سوزن را وارد انگشت نما یلکودک  خودش بر اساس تما  یداجازه ده •

 . یدکودک استفاده کن یقتشو یبرا  یکارتون یمانند  برچسب ها یزهجا یستماز س •

 .  یدکن یخوب است خوددار  یاقند خون چک شده بد است  یزانموضوع که م یناز اشاره به ا •

 .یدشیشه انسولین و برنامه غذایی اش را نباید فراموش کن وقتی کودک به میهمانی، مسافرت و می رود، سرنگ و •

 کاهش قند خون را بشناسد.  یو نشانه ها  یمکه عال یدبه کودک کمک کن •

 یدمشارکت ده ییدر مورد انتخاب برنامه غذا یریگ یمکودک را در تصم •

 کنم؟ یترا رعا یمسافرت چه موارد در



 ید که دستگاه سنجش قندخون به همراه داشته باش شودیم یهتوص یهبرنامه و زمان تغذ ییرتغ یزو ن یتفعال یزانم ییرمسافرت، تغ در

 .یدکن یریگقندخون خود را اندازه  یبا فواصل کمتر یگرد یو نسبت به روزها

 شود. یریگاندازه ینسنگ یتانجام فعال یامسافرت بهتر است قندخون به طور مرتب و خصوصاً بعد از بروز هر نوع استرس  طی  

حتماً قبل از سفر با پزشک معالج  یدخاص آن مناطق استفاده کن ییغذا هاییماز رژ خواهیدیسفر به مناطق مختلف، م یدر ط اگر

 .یدمشورت کن ییغذا یهامصرف وعده یخود در مورد مقدار و نحوه یهکارشناس تغذ یا

 کند؟ یجادا ییرمن تغ یقیتزر یندر سرعت جذب انسول تواندیم کنمیکه به آنجا مسافرت م یمکان یدما یاآ -۷5

 ینبنابرا شود،یمقندخون  تریعباعث افت سر یجهو در نت شودیجذب م  یقاز محل تزر یعترسر ینگرم انسول یلیخ یآب و هوا در

 .ییدنما یریگقندخون خود را به طور مرتب و با فواصل کمتر اندازه

و به دنبال  یابد  یشو قندخونتان افزا  یدممکن است به سرعت آب بدن خود را از دست بده  یدر ساحل آفتاب  یطوالن  یدندراز کش  با 

  یدبنوش یرینش یرغ  یعاتما یادیرو مقدار ز ینرخ دهد، از ا یاریمانند کاهش سطح هوش یآن عوارض
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