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 مقدمه
یا در حال توسعه،  اعم از کشورهای توسعه یافته وهای دنیا  مسئله جهانی است که در تمام کشوریک  1بیماری مزمن
( شایان ذکر است که بیماری 1جمله کودکان دیده می شود. )اقتصادی ودر همه سنین از -تماییهای اجهدر تمام گرو

به وضعیتی اشاره می کند که سبب اختالل در کارهای روزمره به مدت بیش از سه ماه، بستری به مدت یک مزمن 
بر برا 5 ،2کودکان مبتال به ناتوانیخانواده وی، زیاد است.  سالمتی فرد و عملکرد و. تأثیربیماری مزمن در ماه گردد

و دو برابر بیشتر از بقیه  بیشتر غیبت می کنندربیشتر از سایر کودکان در بیمارستان بستری می شوند، سه براب
و ناتوانی، اثرات قابل توجهی در کار کرد خانواده از طرف دیگر، بیماری مزمن  به پزشک نیاز پیدا می کنند؛کودکان 

فراوان در  سازد: مسئولیت ها ونگرانی های یل زیر روبرو میاخانواده را با مسدارد. ناراحتیهای مزمن در کودکان، 
 مسائل،  ، آینده مبهمدرمان و مراقبت  ه، هزین طبیو یارتباط با نیازهای مراقبتی کودک بیمار، خدمات آموزش

از کودکان مبتال به بیماری مزمن، اکثری. در نتیجه والدین عوری از اجتماع واز دست دادن فرصتهای اجتماعاطفی، د
(اما با تمام 2می سازند. )چشم پوشی کرده وبا پیامدهای بیماری مزمن کودک آوردن نیازهای طبیعی رشد و تکامل بر

سی  سال اخیر  نشان داده اند که  پژوهشها افزایش میزای بقای کودکان مبتال به بیماری مزمن را در این اوصاف،
مزمن و جای بسی خوشحالی است.دلیل این مسئله پیشرفتهای پزشکی است که سبب تشخیص سریع و به موقع بیماری 

در نتیجه انجام به موقع اقدامات درمانی گشته است. این موضوع موجب رشد جمعیت کودکانی می شود که فرصت 
کودکانی که بیماری مزمن  90/0همچنین مشاهده شده است که بیش از  برای بقاء را با درمان پزشکی، پیدا کرده اند.

ان و دیابت... در کودکان دیده مثل آسم ، سرطاریهای مزمن انواعی از بیم( 3،4دارند تا جوانی بقاء می یابند. )
ای  دوران کودکی است، که بطور بالقوه( یکی از شایع ترین بیماریهای مزمن MD) 3شود. بیماری دیابت قندی می

( با توجه به اهمیت بیماریهای مزمن و اثرات آن بر کودک و 5می تواند سبب پیامدهای تهدید کننده زندگی شود. )
 ، پرداخته می شود.و خانوادهدر مقاله ی حاضر به دیابت و اثرات آن بر کودک  خانواده،

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1 Chronic illness     
2 disability 
3 Diabetics mellitus  
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(. دیابت شایعترین 5و4) زمن در کودکان، بیماری دیابت استهای م ترین بیماری یکی از شایعترین و پرهزینه

ویژگی این (. 6) شود های بدن می در همه قسمتبیماری ناشی از اختالل متابولیسم است که باعث تغییرات فیزیولوژیک 

کامل یا نسبی  ها به همراه نقص ها و پروتئین ها، چربی ، اختالل در متابولیسم کربوهیدرات1اختالل پزشکی، هایپرگلیسمی

ه شیوع دیابت، (. امروز8) کال اصلی و مهم این بیماری هستنداش 2و  1(. دیابت نوع 9-7) باشد در بدن می 2انسولین ترشح

ن نفر اعالم میلیو 171، شیوع دیابت را حدود 2000در سال  3( WHO)  (. سازمان بهداشت جهانی9) در حال افزایش است

(. بیشتر این افزایش در 7) میلیون نفر برسد 438تعداد به  ینا 2030است که تا سال  نموده( و برآورد 10و 8) کرده است

در این کشورها  افراد دیابتی %75، 2025سال  ای که طبق برآوردها تا به گونه .(6) افتد کشورهای در حال توسعه اتفاق می

میلیون نفر اعالم شده است و پیش بینی  4تعداد افراد دیابتی حدود  1387(. در ایران در سال 12و11) زندگی خواهند کرد

 12خورشیدی بیش از  1400دهد. تا سال  سال آینده خبر می 15کارشناسان از سه برابر شدن تعداد مبتالیان به دیابت ظرف 

 (. 13) در ایران مبتال به دیابت خواهند شد میلیون نفر

 

های مختلف زندگی بیمار از قبیل روحی، روانی، جسمی، اجتماعی، اقتصادی، زندگی  عوارض دیابت بر روی جنبه

هایی که برای پیشگیری و کنترل  بررسیها نشان داده است با وجود هزینه .(31و17) نوادگی و عملکرد جنسی تأثیر داردخا

رسد  شود. به نظر می افزوده می ماریاین بیشود ولی روزبه روز بر تعداد افراد مبتال به دیابت و عوارض  دیابت صرف می

لذا این بیماری مستلزم رفتارهای خودمراقبتی ویژه در تمام  .(6) باشد بیماران مبتال به دیابت 4که نقطه ضعف در خودمراقبتی

، ارتقای خود (. خودمراقبتی منجر به بهبود سالمت عمومی بیمار، شرکت فعاالنه در روند مراقبت35-33و9و8و6) عمر است

، تزریق در بیماران دیابتی از خودمراقبتی (. منظور9و6و4)های درمانی خواهد شد کاهش هزینه زندگی و در نهایت تکیفی

گلیسمی و افزایش های هیپر جسمی مناسب، شناسائی نشانه های صحیح و به موقع انسولین، رعایت رژیم غذایی، فعالیت

ی تغذیه،  بارههایی را در گیری مبتال به دیابت بایستی روزانه تصمیم(. بنابراین بیماران 37و36و4) کیفیت زندگی است

(. کنترل مطلوب میزان قندخون به تعادل 38-35)  کنترل استرس انجام دهند رف دارو وفعالیت فیزیکی، کنترل قندخون، مص

 (. 36و25) اردز دمداوم بین رژیم غذایی، ورزش و میزان انسولین تزریقی در نوجوانان در حال رشد و تکامل نیا

 

 

 تعریف دیابت ملیتوس
ایش سطح قند خون شود که ویژگی مشترک آنها افز گفته می  یکیتوس به گروهی از بیماریهای متابولدیابت ملی

 ( 7،6یا نقص در عملکرد آن ویا هر دو می باشد.) 6نقص در ترشح انسولین ، به علت(5یمسییپرگل)ها
 

 انواع دیابت 
تالف داشته باشند. خمان با یکدیگر ا، سیر بالینی ودرکن است از نظرعلتمختلفی دارد که مم دیابت ملیتوس انواع

ه با موقعیتها یا ودیابت ملیتوس همرا 7، دیابت حاملگی2، دیابت نوع 1طبقه بندی اصلی دیابت عبارتند از: دیابت نوع 
دیابت غیر  "و " IDDM8انسولین یا  دیابت وابسته به "قابل ذکر است که اصطالحات  .(8،6) سندرم های دیگر

                                                           
1 - hyperglycemia 
2- insuline 
3- World Health Organization(WHO)  
2-self-care 
5 Hyperglycemia 
6 Insulin 
7 Gestational  diabetes  mellitus 
8 Insulin-dependent diabetes 
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طبقه  د. چون علت این نوع نامگذارینامروزه دیگر مورد استفاده قرار نمی گیر "  DDMNI1به انسولین یا  وابسته

تعداد  انسولین توجهی نمی شد. همچنین امروزهی بر اساس درمان بوده است و به عامل زمینه ای بوجود آورنده  بندی
لذا این  ود به انسولین نیاز پیدا می کنند؛، در نهایت برای کنترل بیماری خ2بت نوع امبتال به دیزیادی از بیماران 

 ( 6،7استفاده نمی شود. )دیگرنامگذاری 
 

 دیابت نوع اول 
1DM  ،رایند اتوایمیون در این نوع دیابت، به دنبال یک ف. (8،5)وع دیابت قندی در کودکان می باشدشایع ترین ن

( این افراد 6این امر کاهش یا فقدان تولید انسولین است. ) ی نگرهانس تخریب می شود. نتیجهالای جزایر سلولهای بت
( دالیل ژنتیکی و 8،7،6به انسولین نیاز دارند.) (DKA2)کتواسیدوز  ی برای بقاء و جلوگیری از حمالت کشنده

 اتیولوژی این نوع دیابت، در صفحات بعد بطور مفصل بیان می شود. 

 
 دیابت نوع دوم 

کان رو به افزایش است ددر کودکان شایع نیست اما میزان شیوع این اختالل در کو 2DMدر گذشته تصور می شد که 

، حساسیت سلول ها نسبت به انسولین کم شده 2DM( در 8نمایانگر افزایش شیوع چاقی در کودکان است. )که احتماالً 

واز طریق دیگر، نقص در عملکرد  نسبت به انسولین نیز گفته می شوداست که به این وضعیت، افزایش مقاومت 
ترشح انسولین، اختالل وجود  با وجودی که در 2DM ( در 6سلولهای بتا منجر به کاهش تولید انسولین می گردد.)

. لذا تاس ولی با این حال، همین مقدار انسولین جهت جلوگیری از شکسته شدن چربیها وتولید اجسام کتونی کافی دارد
رسایی از پیدایش مقاومت به انسولین ونامی افتد. نقایص دقیقی که زمینه سبه ندرت اتفاق  DKAدر دیابت نوع دوم، 

نیز می تواند در کودکان  2DMد، پیچیده اند وبه درستی شناخته نشده اند. سایر گروهای نسلولهای پانکراس می شو

اً خفیف را در این بیماری گروهی از انواع دیابت نسبت.  )MODY3)  لوغاتفاق بیفتد مثل دیابت جوانی با شروع در ب

ً ماهیت ارثی دارند. دراین افراد یرد گ بر می بلکه اختالل اولیه، ترشح مقاومت به انسولین اتفاق نمی افتد که عمدتا
 (8باشد.) لین در پاسخ به تحریک گلیسمیک میناکافی انسو

 

 دیابت حاملگی 
ترشح  سمی دوران بارداری بعلتیتحمل گلوکز در طی دوران بارداری گفته می شود. هیپرگل به درجه ای از عدم

عی حد طبی زایمان، سطح قند خون به هورمونهای جفتی است که سبب ایجاد مقاومت نسبت به انسولین می شود. پس از
زن را حد غذایی و ورزش ولیان بعد، می بایست با رژیم در سا 2DMجلوگیری از بر می گردد. در این افراد، برای 

 ( 6رمال حفظ نمود. )ن
 
 
 
 
 
 

 (8)طبقه بندی دیابت قندی در کودکان ونوجوانان (:1جدول)

                                                           
1 Non-insulin-dependent diabetes 
2 Diabetic  ketoacidosis 
3 - Maturity onset diabetes of young 

 نوع
 

 توضیح

  1دیابت نوع 

 ماه به طول می انجامد. 1-3بالفاصله بعد تولد تظاهر می کند،  نوزادی گذرا
 

 نوزادی دائمی 
 

 دیگری در پانکراس وجود دارد.احتمال نقایص 
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 اپیدمیولوژی
میلیون نفر در سال  30گیری افزایش یافته است واز حدود میزان شیوع جهانی دیابت طی دو دهه اخیر، بطور چشم 

، بیش از 2030یابد تا سال  رسیده است. اگر وضع به همین منوال ادامه  2000میلیون نفر در سال  177به  1985
 2007مبتالیان به دیابت ، آسیایی هستند. در سال  %60( بیش از  10،9بتال خواهند شد)میلیون نفر به دیابت م 360

سازمان بهداشت ( 10د.)نساالن می باشکه اکثراً جوانان ومیان شده اندمیلیون نفر دیابتی در آسیا شناخته  110بیش از 
 نفر اعالم کرده است. وهمچنین تخمین 2103000، حدود 0200، تعداد بیماران دیابتی را در سال (WHO3)جهانی 

نفر خواهد رسید. بر اساس آمار اعالم شده از طرف  6421000میالدی این میزان به  2030است که سال زده 
این  ازنفر بوده است که  11992دیابتی در کل استان گیالن ، تعداد افراد 79معاونت بهداشتی استان گیالن در سال 

هر دو  تحقیقات نشان داده اند که بیشترین شیوع دیابت در (12،11).  به دیابت نوع اول هستندنفر مبتال 1793تعداد 
ترین اختالل  شایع ( دیابت شیرین11،5 بلوغ تقارن دارد.)که با حد باالی رشد دوران سالگی است  14-10جنس 

شیوع دیابت در  .سال را مبتال می سازد 18زیر کودک  500-300نفر از هر  1اندوکرین در کودکان است. که تقریباً 
در جمعیتهای  افزایش استعداد ابتدا به دیابتو با افزایش سن ارتباط دارد.  در هزار است 9/1کودکان مدرسه ای

 مورد 1ها تا  یناویدر اسکاند نفر در هر صد هزار نفر 30از  کان،متفاوت است. میزان بروز ساالنه در کود مختلف،
ً  هزار نفردر ژاپنی ها متغییراست. 10در هر  یوع مورد در هر صد هزار نفر است. ش 15میزان بروز ساالنه، تقریبا

 .باشد ی سیاهپوست یا اسپانیایی تبار مییهائی های سفید پوست بیشتر از امریکادیابت نوع اول در بین امریکائ

فرزندان بیماران مبتال به  نقش دارند. خواهران وبرادران یا 1DMعوامل ژنتیک در استعداد ابتال به ( 41،13،8)

می رسد. در حال  %50-30الء هستند. این خطر در دوقلوهای یکسان به خطر ابتدر معرض  %3-6احتمال  ، بادیابت

در  2DMمی باشد. فراوان ترین میزان شیوع  2DMاز موارد دیابت در کودکان،  %8-15حاضر به نظر می رسد که 

را در بین بالغین دارند از  2DMشود که میزان شیوع باالیی از  های نژادی دیده می کودکان، در آن دسته از گروه

  (8یهای افریقایی تبار را نام برد.)ئمریکاآتوان  ها می هجمله این گرو
 .گزارش شده است 1990ی  مورد به ازای هر صدهزار نفر نوجوان در دهه 5100 در امریکای شمالی 2DMشیوع 

% بیان  8-46سال در امریکای شمالی حدود  0-19شیوع دیابت نوع دوم را در کودکان  case-seriesمطالعات 

هر صد نفر از 3پن باشد. در ژا می 12-19در هر صد هزار نوجوان  4100اند. در ایالت متحده این میزان  کرده
در اروپا بین  2DMباشند. شیوع  آنان چاق نیز می %80هزار نفر نوجوان مبتال به دیابت نوع دوم هستند و بیش از 

                                                           
1 Cystic fibrosis (CF) 
2 Hemochromatosis 
3 World health organization 

می، آ نتی بادی سلولهای جزیره النگرهانس علیه یسگلیکوزوری، کتون اوری، هیپرگل کالسیک   1نوع 
 گلوتامیک اسید دکربوکسیالز مثبت است،قطعاً جزء ژنتیکی دارد.

  دیابت نوع دوم
 

 ژیناز( آسپار - L مثل ، داروها )2، هموکروماتوز1تیکیسفیبروزک ثانویه

 

 همراه با چاقی و مقاومت به انسولین است، قطعاً جزء ژنتیک دارد. نوع بالغین)کالسیک(
 

MODY   ،ی شهانیست. جهاست با چاقی یا خود ایمنی همراه  سالگی 25شروع قبل از  اتوزوم غالب
-4آلفا،-1بتا، -1ای هپاتوسیتیک عوامل هستهژنی منفرد شامل:

 پروموتورانسولین 1فاکتورشمارهازنیکوکگلوآلفا،

 دیابت میتوکندلایر 
 

  mtDNAهمراه با کری وسایر نقایص عصبی، انتقال مادری، جهش نقطه ای 

 

 سایر انواع
 

 

 دیابت بارداری
 

 تحمل غیر طبیعی گلوکز فقط در حین بارداری است که بعد از زایمان به حالت قبل از
 دیررس به دیابت وجود دارد.  ءابتال بارداری بر می گردد، افزایش خطر برای
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در کودکان و نوجوانان در  2DMاما با وجودی که شیوع .درهر صد هزار نوجوان، متغیر بوده است  52/25-1/0

 (16،15باشد.) نمی کیولوژیهای اپیدمی حال افزایش است اما  این میزان در حد نسبت
 

 اتیولوژی
با این حال نحوه توارث  .نقش دارند 1DMعوامل ژنتیک در استعداد ابتدا به  نیز ذکرشده است، همانطور که قبالً 

روی  )HLA1(تی انسانی با ناحیه آنتی ژن لکوسی 1DMبه  می باشد. ارتباط استعداد ده است و احتماالً چند ژنییپیچ

ً  ویترین عامل تعیین کننده استعداد ابتدا به این بیماری و مسئول، ق6کروموزوم  1DMاز توارث فامیلی  %40تقریبا

ص خاالل های دهند. در حالی که  را افزایش می 1DM( خطر ابتدا به  DR3HLADR ,4خاصی از )  های للا است

 د.نباش یا هر دو می RD3HLARD,4الل های دارای  1DMکودکان مبتال به  90/0از  دیگری اثر محافظتی دارند. بیش

شواهدی مبنی برارتباط بین  ربط داده شده است و 1DMبه استعداد ابتال به  ǀǀروی کروموزم  Vناحیه ژن انسولین 

عالوه بر وجود ژن های مستعد کننده به دیابت، برای  .(5،6،8باشد ) در دسترس می 1DMناحیه دیگر با  18حداقل 

س، صدمه ای محیطی نیز باید اتفاق بیفتد. با این حال، ماهیت این نشروع تخریب خود ایمنی سلولهای جزایر النگرها
در  1DM، دیده شده است که میزان بروز در تحقیقاتی که در اسکاندیناوی انجام شده حادثه محیطی، ناشناخته است.

سالگی از شیر گاو استفاده کرده اند، افزایش می یابد. با توجه به این تحقیقات تئوری واکنش  2ودکانی که قبل از ک
غذاهای با آنتی ژن های سلولهای جزیره ای مطرح شده است.  (BSA2(متقابل بین آنتی بادی علیه آلبومین سرم گاوی 

عوامل (.14،8،2ما به تحقیقات بیشتری در این زمینه احتیاج است )دریائی آلوده نیزدرابتالء به دیابت مطرح شده اند ا
 ، ویروس سیتومگالBروس کوکساکییء به دیابت مطرح شده اند. ویروسهایی مثل والویروسی نیز در ابتوعفونی 

)VCM3(( .مکانیسم های احتمالی برای شروع پاسخ خود 8،14، اوریون وسرخجه دخیل هستند ) ایمنی تحت تأثیر

واکنش متقابل آنتی بادی و  مستقیم به سلولهای بتا ناشی از عفونت ویروسی،صدمه عبارتند از:  عفونتهای ویروسی
شکیل آنتی بادی علیه آنتی ژنهای سلولهای جزیره ای را می توان ماهها تا . ت Bفعال شدن پلی کونال لنفوسیت های 

مستعد مشاهده نمود که احتماالً نشان دهنده یک روند تخریبی سالها پیش از شروع تخریب سلولهای بتا، در سرم افراد 
، اتوآنتی بادی های ((ICAبادی های سلولهای جزیره ای ها عبارتند از: آنتیبرخی از این آنتی بادی  .م می باشدومدا

تنها یک فردی  درشایان ذکر است که اگر(. GAD) زدکربوکسیال، آنتی بادی علیه گلوتامیک اسید ((JAAعلیه انسان 

سرم دیده شود، گر سه آنتی بادی یا بیشتر در ااست. اما  %10-15دیابی باشد، خطر ابتدا فقط آنتی بادی قابل ر
سلولهای بتا از بین از توده  %80-90روند تخریب خودایمنی از شروع، تا جایی که  رسد. می% 90-100خطربه 

ولی بتا برای حفظ کنترل قند خون ناکافی است و تظاهرات بالینی ادامه می یابد. در این مرحله باقیمانده توده سل بروند
با (. 8در کودکان، چاقی وسابقه خانوادگی از جمله عوامل خطر هستند) 2DM. در مورد  (8دیابت ظاهر می شود. )

درکودکان و نوجوانان به  2DMکتورهای خطر و کوهورت، فا series-caseتوجه به نتایج به دست آمده از مطالعات 

جنس، سابقه خانوادگی، چاقی، فعالیت بدنی کم، وزن کم موقع تولد، بلوغ، در معرض دیابت باشد:  صورت زیر می
بدون در  .4ی کیستیکلی مقاومت به انسولین مثل سندرم تخمدان پ مستعدکنندهمادری بودن در دوران جنینی و عوامل 

در نژادهای زیر مشاهده شده است: در کودکان و نوجوانان  2DMر کلی شیوع نظر گرفتن کشور محل اقامت، به طو

رسد  آرام. به نظر میبومیان جزایر آمریکایی، -آمریکایی، اسپانیایی، آفریقایی-هندی، بومیان آالسکا، آسیایی-امریکایی
 5احتماالً با چاقی مرکزی ئلههندی بیشترین گروه در معرض خطر دیابت نوع دوم باشند که این مس-که کودکان آسیایی

، میزان باالتری از  از نظر جنس، سن، وزن مرحله بلوغسازی  پس از یکسان. (17،16،15)باشد  در ارتباط می
دیده مقایسه با سایر کودکان  آمریکایی در-کودکان آمریکایی در( 6OGTTسطح انسولین در پاسخ به تست تحمل گلوگز)

همچنین از جمله  (18دارای والد دیابتی هستند.)کودکان مبتال به دیابت نوع دوم،  %45-80 . از طرفی دیگرشده است
به باشد.  2DMو مهم ترین عامل تعیین کننده مقاومت به انسولین  ممکن است چاقی است که 2DM  هایریسک فاکتور

رسد چاقی کلید ارتباطی با  ، منعکس کننده شهرنشینی، توسعه اقتصادی است  و به نظر می 2DMطور کلی، خطر 

چین  نگ ودر ژاپن، انگلستان،  هنگ ک 2DMاین مسئله باشد. به طوری که درمطالعات دیده شده است که میزان 

، بلوغ و جنس موقع تولد  دهمچنین وزن کم یا زیا .(18،17،15) چاقی در کودکان دبستانی بوده استموازی با میزان 
ند. افزایش سریع وزن در کودکی یک فاکتور خطر هست 2DMو افزایش سریع وزن نیز از جمله عوامل خطر ابتال به 

های  کند و پاسخ میدر بزرگسالی است. بلوغ یک حالت نسبی مقاومت به انسولین را ایجاد  2DMبرای چاقی و 

                                                           
1 Human leucocyte antigen  
2 Borine serum antibody(BSA) 
3 Cyto megalo virus 
4 Polycystic ovarian syndrome 
5 Oral glucose tolerance test 
6 Central adiposity  
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دهد . از طرفی دیگر دختران نوجوان دو برابر پسران احتمال ابتال به  یانسولین پایه و تحریک شده را افزایش م

2DM  .(15،17،18،20) کند. به دیابت می ءمستعد ابتال را بنابراین تمام عوامل ذکر شده در باال، نوجوانانرا دارند 

 

 زیولوژییپاتوف
ل ترشح ی شود که مسئوبتا گفته مدر پانکراس چهاردسته سلولی وجود دارد. به یکی از این دسته ها، سلولهای 

فزایش انسولین غذا، ترشح ا خیره کننده می باشد. هنگام خوردنذسولین هستند. انسولین نوعی هورمون آنابولیک یا ان
 ( 14،6شود. )الت، کبدو سلولهای چربی منتقل میگلوکز از خون به داخل عضمی یابد و

 ر دارای اثرات زیر است: وانسولین در سلولهای مذک
 انتقال و متابولیزه کردن گلوکز جهت تولید انرژی -1
 وژن ذخیره می شود( ) گلوکز در این سلولها بصورت گلیکتحریک ذخیره سازی گلوکز در کبد وعضالت  -2
 توقف آزاد سازی گلوکز از کبد -3
 یند ذخیره چربی غذا در بافت چربیتسریع فرا -4
 اسیدهای آمینه بدست آمده از پروتئن غذا به داخل سلولتسریع انتقال  -5
 (6،19ه پروتئن، گلوکزو چربی ذخیره شده )زیمهار تج -6

)بین وعده های غذایی ودر طول شب( پانکراس بطور مداوم، مقادیر بسیار کم انسولین را ترشح می  ادر شرایط ناشت
1نهای پانکراس به نام گلوکا گوننوع دیگری از هورمو گلوکز،کند. در صورت کاهش سطح خونی 

از سلولهای آلفای  
جزایر النگرهانس ترشح می شود. این هورمون محرک کبدی برای آزاد سازی گلوکز است.انسولین و گلوکاگون با 

را  ، گلیکوژن2وژنولیزکد.ابتدا کبد با فرایند گلینهمکاری یکدیگر سطح گلوکز خون را درمحدوده طبیعی نگه می دار
ساعت همچنان غذایی به بدن نرسد، کبد گلوکز را ازطریق شکستن مواد  8-12گلوکز تبدیل می کند واگر ظرف به 

 (6،7( می سازد )3غیر کربوهیدرات مثل آمینواسیدها )گلوکونئوژنز
 

 تظاهرات بالینی دیابت
 د:می باش«  Pسه »می بیماران دارد.تظاهرات کالسیک دیابت شامل یستظاهرات بالینی بستگی به سطح هایپرگل

ی ترشحی انسولین برای حمایت از برداشت محیطی  هنگامی که ذخیره .(6)6، پلی فاژی5دیپسی ، پلی4پلی اوری
می ایجاد می گردد. اولین تظاهرات کمبود یسکوب تولید گلوکز توسط کبد ناکافی می شود، هایپرگلگلوکز و سر

نشانه  ظاهر می گردد. کتوژنز امی در حالت ناشتیسمی باشد. سپس هایپرگل 7می پس از خوردن غذایسانسولین،هایپرگل
واکسیداسیون اسیدهای چرب در پیدایش زگلیوکوژنولیب گلوکونئوژنز، عدم سرکوای از کمبود انسولین شدید است. 

ی شوند. ذخایر واستون منجر م به تولید اجسام کتونی) استواستات وبتاهیدروکسی بوتیرات( می نقش دارند ویسهیپرگل
تا برای گلوکونئوژنز واکسیداسیون اسید چرب،  یر چربی بافت چربی تجزیه می شوندذخا پروتئینی عضالت و

آستانه کلیوی باز جذب گلوکز از گلوکز سرم گلیکوزوری هنگامی پیدا می شود که غلظت  فراهم کنند. سترابسو
mg)تقریباً  dl⁄ 180 ( امل دفع اجباری سدیم، پتاسیم وآباسموتیک می شود.)ش( فراتر رود. گلیکوزوری باعث دیورز

آب از دست رفته را جبران می شود چون سعی دارد  یشد. بیمار دچار پرنوش که به دهیدراتاسیون منجر خواهد
اوری،  های مصرفی از طریق گلیکوزوری وکتون دار و همچنین از دست رفتن کالریکند.وضعیت کاتابولیک پای

شامل مواردی مثل کاهش وزن، خستگی  1DMسایر عالیم دیابت در  .(7،8،14،19 )می شوند منجر به کاهش وزن

 ی در دختران نوجوان،کاندیدیائ تیواژن عفونتهای پیوژن پوست و ، زخمضعف، پوست خشک، تأخیر در بهبود و
، دیده می شود ودر برخی کودکان عالیمی مثل کتون وگلوکز در ادرار 8دیابتیباشد. در کتوژنز دید میسردرد، تاری 

اسیدوز دیابتی مواردی مثل دهیدراتاسیون، اختالل الکترولیتی، اسیدوز، تنفس تاسیون نیز دیده می شود. در کتودهیدرا
 (21،19شود. ) وشکم درد دیده می (9ع )تنفس کاسمالعمیق وسری

 

 تشخیص دیابت 

                                                           
1 Glucagon 
2 Glycogenolysis 
3 Gluconeogensis 
4 Polyuria 
5Polydipsia  
6 Polyphagia 
7 postprandial 
8Diabetic Ketosis 
9 Kussmaul 
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( به 1FPGباشد. اگر قند خون ناشتا ) برای تشخیص میگلوکز، معیار اصلی باال بودن غیر طبیعی سطح خونی 

mg dl⁄126  (mmol L⁄7برسد ویا اگر سطح قند خون برای چندین بار تصادفی  ( یا بیشترmg dl⁄ 200 
(mmol L⁄ 1/11( اگر مقدار گلوکز سرم دو ساعت پس از 19،7،6).( یا بیشتر بود تشخیص دیابت مطرح می شود

mgغذا بیشتر از  dl⁄ 140  ازاما کمتر  mg dl⁄200 اما امروزه . ( 8)ودمطرح می ش 2باشد، عدم تحمل گلوکز
می یسهایپرگل .(6)شود استفاده نمی یریدکی از تست تحمل گلوکز خوراکی یا ویبردهای کلیندیگر برای کار

می یسهایپرگلاگر حمله  جریان بیماریهای همزمان دیده می شود.اسپورادیک نیز در کودکان اتفاق می افتد و معموالً در
 دهنده ای نشان ه باشد، احتمال این که چنین حملهبه یک بیماری یا استرس فیزیولوژیک دیگری وابست طور واضح به
می تک گیر بدون استرس یس(. با این حال اگر هایپرگل%50متراز)کروع بیماری دیابت باشد، اندک استش

قبت به دیابت مبتال خواهند این کودکان عا %30داقل نگران کننده است زیرا ح ،فیزیولوژیک واضحی اتفاق بیفتد
 (8).شد

 

 تشخیص افتراقی
: را باید در گروههای زیر در نظر گرفت 2DMاحتمال  در کودکان، ممکن است مشکل باشد. 2DMاز  1DMتمایز 

) سنس نیگریکاتوزیدارند، در معاینه بالینی آکانرا   2DMبیماران چاق، بیمارانی که سابقه خانوادگی قوی ابتال به 

در  م(، یا) تظاهر پوستی هایپرانسولینیس( در آنها کشف می شودبدن اسیون شدید پوست در نواحی چین دارپیگمانت
بسیار  1MD. با این که کتواسیدوز در هستند ژنهای سلول بتا های ضد آنتی بادی گام تشخیص دیابت، فاقد آنتیهن

ین نیز رخ دهد و بنابرا 2DMیک ممکن است در بیماران مبتال به ژتحت شرایط استرس فیزیولو ،تر است شایع

ان پاسخ می تو 2DMدهنده این دو حالت بکار برد. برای تأیید تشخیص قطعی تمایز را به عنوان عامل توان آن نمی

 (8پپتیدی را در مقابل تحریک باکربوهیدرات خوراکی ارزیابی کرد.)انسولین یا 
 

 درمان دیابت ملیتوس
 ا تأخیررکلی ازدرمان شامل: دست یابی به رشد و تکامل  طبیعی تا حدی که قادر باشد شروع عوارض بیماری هدف 

 ( 21،14،6). بیاندازد وپیشرفت عوارض از جمله رتینوپاتی، نفروپاتی نوروپاتی را آهسته سازد
 

 کند:  وع اول، بسته به سن بیمار فرق میاهداف درمان دیابت ن
  داشتن گلوکز خون بینهحفظ ونگ ،سال، هدف 5برای کودکان زیر mg dl⁄ 200- 100 .می باشد 

 ،گلوکز خون به  رسیدن ، هدفبرای کودکان سن مدرسهmg dl⁄180-80 باشد. می 
  برای نوجوانان هدف ، رسیدن گلوکز خون به حدودmg dl⁄ 150- 70 .است 
مثل سابقه قبلی هیپوگلیسمی  شدید ، توانائیهای کودک درمانی همچنین باید با توجه به خصوصیات فردی اهداف 

فعالیت ، پیروی از رژیم غذایی نیاز به تزریق روزانه انسولین، اندازه گیری قندخون،  اناین کودک وخانواده اش باشد.
 (5،14)برنامه ریزی درمانی دارند وپیشرفت مهارت تصمیم گیری در 3و ورزش، مهارت های مراقبت از خود

ی اجرای برنامه غربالگری کودکان سنین مدرسه بخصوص در کودکان و نوجوانانی است که  منابع تاًییدکننده .بیشتر
و اندازه گیری تصادفی قند  OGTTبرنامه های غربالگری از طریق انجام تست  را دارند.  2DMفاکتورهای خطر

داد و در نتیجه درمان را شروع نمود.در خون انجام می گیرد.با غربالگری می توان هرچه زودتر دیابت را تشخیص 
های درمانی مختلفی پیشنهاد شده است . اما به طور  مورد درمان دیابت نوع دوم نظرات مختلفی وجود دارد و پروتکل

ی قند خون مثل  دهنده کلی استفاده از انسولین طوالنی اثر ، رژیم غذائی دیابتی ،استفاده از داروهای دیابتی کاهش
 (.  21،20،15مطرح شده اند)  2DMدر درمانفورمین مت

 
 

 رژیم انسولین درمانی 
تعیین  4HBGM دوز انسولین بر اساس کنترل گلوکز خون در منزل انسولین می باشد. ،1DMزیر بنای درمان در 

 دارند. یکدیگر فرق از نظر مدت وزمان رسیدن به حداکثر اثر با( انواع مختلفی از انسولین وجود دارد که 5).شود می
شامل دو تزریق  مدرسه مورد استفاده قرار می گیردسنین  ( شایع ترین رژیم درمانی که در کودکان2)جدول شماره 

دلیل ارجعیت  وانسولین کوتاه اثر )رگوالر( می باشد. (NPHیا  Lenteاالثر)روزانه زیر جلدی از انسولین متوسط 

                                                           
1 Fasting plasma glucose 
2 Glucose intolerance 
3 Self-care 
4 Home bloodglucose monitoring 
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ات وسط روز که کودک در مدرسه است، نیازی نیست. با این حال این برنامه این است که به تزریق انسولین در ساع
باید برنامه غذایی نسبتاً ثابت و سخت گیرانه ای را رعایت نمایند که ممکن  بیمارانی که از این برنامه استفاده می کنند،

از تزریقات مکرر  در سایر برنامه های درمانی، با برنامه روزانه مشکل باشد. است تنظیم وهماهنگ کردن آن
( یا  Glargineیش از هر وعده غذا، همراه با یک دوز انسولین طوالنی اثر پایه)مثل اولترالنت یا پانسولین کوتاه اثر 

با استفاده از این برنامه های گردد، استفاده می شود. االثر که در هنگام خواب تجویز مییک دوز انسولین متوسط 
بل انعطاف تری را انتخاب کرد، اما تعداد بیشتری تزریق در طول روز مورد نیاز می درمانی می توان رژیم غذایی قا

وزیون مداوم انسولین ف( پمپ هایی که ان14،8) .ساالن استاز خرد تر این برنامه برای نوجوانان مناسب باشد لذا
انگیزه ونوجوانان که  د ودر کودکان بزرگترندهند نیز در دسترس می باش ی انجام میرت زیر جلدکوتاه اثر بصو

آنالوگ انسولین  درحال حاضر، دو نوع (8اند.) مورد استفاده قرار گرفتهند دار خونقند  بسیار قوی برای کنترل دقیق 
باشد که جابجا شدن موقعیت اسید های آمینه در آنها، موجب می شود که خیلی سریع یا خیلی  نیز در دسترس می
 29و 28که در آن موقعیت اسیدهای آمینه است انسانی نوعی آنالوگ صناعی انسولین   Lipsroآهسته جذب شوند.

اند و این تغییر ساختمانی موجب می شود که این فرآورده به سرعت جذب شود و اثر آن  )لیزین و پرولین( جابجا شده

ممکن است در   Lipsroر برد. نیز زود آغاز می شود. این انسولین را می توان به جای انسولین های کوتاه اثر به کا

اثر این نوع که طول مدت باشد. از آنجائیمی شوند، مفید  1می پس از صرف غذایسافرادی که دچار مشکل هیپوگل
نیز  Glargineباید همراه با یک انسولین متوسط االثر یا طوالنی اثر مورد استفاده قرار گیرد. انسولین، کوتاه است، 

 دو انسولین، اسیدآمینه گلیسین جایگزین آسپاراژیناز شده و Aیک آنالوگ جدید انسولین است که در آن در زنجیره 

اسیدی و  PHاضافه شده است. این اثرات منجر به افزایش حاللیت آن در  Bانتهایی زنجیره  قسمتمولکول آرژینین به 

شود،  به صورت زیرجلدی تزریق می  Glargineه انسولینهنگامی کفیزیولوژیک شده است. PHکاهش حاللیت در 

ساعت است و نقطه اوج اثر  24گردد. طول مدت اثر آن بیش از  کند و لذا خیلی آهسته جذب می رسوب می
 (21،8ندارد.)
  ،2در رژیم تک دوزی

3
1و  (lenteیا   NpHکل روزانه از نوع انسولین متوسط االثر )دوز  

3
بقیه از نوع سریع  

دقیقه قبل از صبحانه است. اگر انسولین بسیار کوتاه اثر، از  30زمان تزریق  شود. االثر )رگوالر( انتخاب می
 گیرد. باشد، تزریق همزمان با صبحانه صورت می Lipsroنوع 

  2رژیم سه تزریق یا بیشتر از سه تزریق در روز، که این روش دوز صبح

3
دوز کلی روزانه به صورت ترکیبی  

و رگوالر، دوز عصر قبل ازعصرانه به صورت انسولین رگوالر و دوز قبل از خواب به صورت  NPHاز

 (14). شود این رژیم در نوجوانان بزرگتر که فعالیت بیش از حد دارند استفاده می .باشد انسولین می
 ،است.  متفاوتمرحله بلوغ و طول مدت دیابت ، بسته به سن  قابل ذکر است که دوز کلی انسولین مورد نیاز

ین در ی انسولممکن است به مقادیر اندک بیمارانی که جدیداً تشخیص داده شده اند ودر دوره ماه عسل می باشند،
ه دیابت بسال  1-2نیاز داشته باشند. در سنین قبل از بلوغ، در بیمارانی که بیش از u/kg/24hr 4/0-2/0حدود 

فزایش نوجوانی که ااست. در سنین اواسط  u/kg/24hr  1-5/0مبتال بوده اند، نیاز به انسولین در حدود   

 % 40-50نیاز به انسولین  شود، برابر انسولین میغلظت هورمون رشد منجر به بروز مقاومت نسبی در 
 ( 8) .باشد می u/kg/24hr   2-1افزایش می یابد وحدود  

 

 :یسک یق تر گلوکز خون، کاهش راین است که باعث کنترل دق فواید روش سه تزریق یا بیشتر، نکته
 عوارض میکروواسکوالر وکاهش احتمال پدیده سوموگی یا داون می شود.

 :2تقریباً  نکته

3
1االثرو  دوز کلی روزانه انسولین بصورت انسولین متوسط 

3
بصورت انسولین سریع االثر  

از صبحانه بصورت  دقیقه قبل 30کل دوز روزانه، قبل از صبحانه ) %60-75داده می شود که تقریباً 
 باقیمانده قبل از صرف عصرانه داده می شود. زیر جلدی( و

 

 اهش دوزکمی یا هیپوگلیسمی بیش از حد، افزایش یا یسبه حداقل رساندن واکنشهای هیپرگل برای :نکته 
د در کودکی که فعالیت بیش از ح صورت می گیرد. %10-15کلی روزانه در هر بار فقط به میزان 

 (21،14کم شود. ) %10روزانه انسولین باید حدود دارد، دوز 
 

 
 (14،8( انواع فراورده های انسولین )2جدول)

 

                                                           
1 postprandial 
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 روش تزریق انسولین 
 2های جت و تزریق کننده1انسولین مورد نیاز روزانه بصورت زیر جلدی یا بوسیله پمپ قابل حمل قلمهای انسولین

وسیله الکترو مکانیکی است وبه گونه ای طراحی شده است که مقادیر ثابت پمپ انسولین یک . تزریق می گردد 
هورمون انسولین را از سلولهای جزیره   نبدین ترتیب آزاد شد ها می کند ورگوالر را رقیق انسولین رمحلول 

. این سیستم شامل تزریق شود فقط  باید با پمپ لیپسرو یع االثرکه انسولین سرتقلید می کند. قابل ذکر است النگرهانس 
ت به اینچ( وظریف که دارای مجرای باریکی اس 24-42یک سرنگ سه سی سی است که از طریق یک لوله بلند)

یک   وسیله و به رد جلدی شکم یا ران قرارمی گیسوزن یا کتتر در بافت زیر  شود. سوزن یا کتتر تفلونی وصل می
لدین وی با استفاده ساعت توسط کودک یا وا 48سوزن وسوند هر بند یا یک محفظه در شانه فرد ثابت می شود. کمر

در جای خود ثابت می شود. اگر چه پمپ آزاد شدن یکنواخت انسولین را فراهم می  از تکنیک آسپتیک تعویض شده و
وجود  اما بااین مضراتی است. از جمله اینکه، برخی از فعالیتها مثل شنا و حمام را محدود می سازد سازد اما دارای

آب نیز در دسترس است.مهمترین بیش از یک ساعت نمی توان آنرا کنار گذاشت واستفاده نکرد. البته مدلهای مقاوم به 
البته پمپ مثل هر وسیله مکانیکی ممکن است خراب شود. ( 6) .علت انسداد لوله پمپ استه ز باسیدوکتو خطر پمپ

 آزاد شدن مسایل مثل کاهش ذخیره باتری، گرفتگی سوزن یاکه می تواند از برخی از  دارای زنگ خطر نیز است
های جت، جایگزین سرنگ معمولی اند. انسولین را  ( تزریق کننده21،14،5بدون کنترل انسولین بیمار را آگاه کند. )

لذا در افراد آگاه  با فشار باال وبصورت جریان ظریف تزریق می کنند. در این روش انسولین سریعتر جذب می شود.
-300قلمهای انسولین بصورت فشنگ های حاوی انسولین ) هزینه باالیی دارد.همچنین این روش باید استفاده شود 

هنگام تزریق ازسوزن یکبار مصرف استفاده می  .دنشبیه قلم، حمل می شو نگهدارنده ( هستند که توسط یک دسته150
وارد بدن می شود. با هر بار فشار دکمه، یک یا دو واحد به انسولین شود. در هر بار تزریق، مقدار تعیین شده 

تزریقی اضافه می شود.این روش برای کسانی مفید است که معموالً یک نوع انسولین مثل سه بار تزریق روزانه 
لین از راه بینی روی استفاده از انسوه محققان درحال مطالعه ب( 6رگوالراستفاده می کنند یا افرادی که دائم در سفرند.)

توان با پمپ آئروسل استفاده نمود. البته این می  که انسولین با امالح صفراوی ترکیب شود مخلوط آن را هستند. زمانی

                                                           
1 Insulin pens 
2 Jet injectors 

 موارد مصرف طول اثر حداکثر اثر شروع اثر نوع انسولین 
 

 بسیار کوتاه اثر 
Lipsro/humalog  

 

 ساعت 2-4 دقیقه 30-90 دقیقه 30-15
 
 

برای کاهش سریع قند خون، درمان 
ازغذا، پیشگیری  می  بعدیسهیپرگل

 گلیسمی شبانهیپواز ه

Aspart/Novolog 15-5 ساعت 4-6 دقیقه 30-50 دقیقه 

 کوتاه اثر 
Regular  

 
 ساعت 2-5/0

 
 ساعت 4-2

 
 ساعت 12-6

دقیقه قبل از  20-30تجویزمعموالً 
غذا، تجویز به تنهایی یا همراه 

 انسولین طوالنی اثر 

  متوسط االثر 
NPH 

 
 ساعت    4-1

 
 ساعت 12-4

 
 ساعت  28-16

 معموالً بعد از غذا 

lente 4-2 ساعت 
 

 ساعت 12-20 ساعت      12-8

 طوالنی اثر 
ULtralente 

 

 
 ساعت   5-3

  ساعت 16-10
 ساعت  24-18

 
برای کنترل قند خون ناشتا استفاده 

 میشود  

    Protaminezine 6-4  ساعت   24-30 ساعت   8-20  ساعت 
 

 
 

 برای دوز پایه استفاده می شود. 
 

Glargine    2-1 ساعت 24-30 پیک ندارد ساعت 
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روش جایگزین کامل تزریق انسولین نیست اما ممکن است به عنوان مکمل انسولین در زمان صرف غذا، استفاده 
 ( 5) .شود

 

 تغذیه 
امه غذایی روزانه با می، برقراری تعادل بین برنیسسرم در محدوده هدف واجتناب از هیپوگل برای حفظ غلظت گلوکز

ضروری است. محتوا وبرنامه غذایی بسته به نوع برنامه انسولین درمانی متفاوت خواهد بود. با این حال  دوز انسولین
از کل کالری روزانه  %30، چربی ها کمتر از %12-20، پروتئن ها %50-65توصیه می شود که کربوهیدراتها 

تشکیل دهند ومصرف کلسترول باید از مصرف کلی کالری را  %10چربی های اشباع باید کمتر از .را تشکیل دهند
𝑚𝑔کمتر از  24ℎ⁄300 شود که غذای روزانه محتوی فیبر زیادی باشد. الزم به تأکید است که این  باشد. توصیه می

. (8،7)ر از اینکه دیابتی باشد یا نباشدرود، صرف نظ ها رژیم غذایی سالمی برای تمام افراد به شمار می توصیه
ً نیاز های تغذیه ا  غلیظ (ی کودکان مبتال به دیابت در مقایسه با کودکان سالم تفاوتی ندارد.) بجز حذف قند اساسا

کودکان دیابتی، نیاز به غذا های خاص یا مکمل ندارند. آنها نیاز به کالری کافی جهت متعادل کردن مصرف روزانه 
انسولین تزریقی باشد. غذای اصلی انرژی وتأ مین رشد وتکامل دارند. زمان صرف غذا باید مطابق با زمان و اثر 

ولقمه های سر پایی باید مطابق با اوج اثر انسولین و کالری کلی ودر صد مواد غذایی اساسی روزانه باشد. آزاد شدن 
لقمه می بین غذاهای اصلی قرار می دهد. مگر اینکه یسثابت  انسولین در جریان خون،کودک را در معرض هیپوگل

کودکانی که از ترکیب انسولین های متوسط االثر  .(5)اصلی وقبل از خواب استفاده شود  یهای غذایی بین غذا ها
ً ثابتی را رعایت کنند، به گونه ای که اوج روز استفاده می کنند،  وکوتاه اثردوبار در الزم است برنامه غذایی نسبتا

ای اصلی وسه وعده میان وعده در طول جذب کربوهیدراتها با اوج اثر انسولین همزمان شود. بطور مثال سه وعده غذ
استفاده می کنند،می توانند از نظر زمان مکرر یا پمپ انسولین  هاینند.بیمارانی که از برنامه تزریقروز مصرف ک

د. این بیماران  قبل از هر نو محتوای کربوهیدرات وعده غذایی برنامه غذایی قابل انعطاف تری داشته باش غذا خوردن
ودوز کلی انسولین بر اساس محتوای کربوهیدرات وعده غذایی  غذا یک تزریق انسولین را دریافت می کنند دو وعده

روزانه، می توان  ورزش محاسبه می شود. بر اساس غلظت اندازه گیری شده گلوکز سرم وبرنامه های فعالیت بدنی و
  (.21،8دوز را مجدداً تنظیم کرد)

 

  ورزش 
ید بخشی از برنامه درمان در دیابت باشد. نوع میت زیادی دارد. ورزش وفعالیت باغذایی اهدرک بین فعالیت و رژیم 

وطول مدت ورزش باید مطابق عالقه وظرفیت کودک باشد ورزش عالوه بر احساس خوبی که در کودک ایجاد می 
قابل ذکر است که کاهش کند، سبب می شود که بدن مواد غذایی را مفید مصرف کند ونیاز به انسولین را کاهش دهد. 

یش از شروع ورزش واگر طوالنی باشد ن با دادن لقمه های غذایی اضافه پگلوکز خون در طی ورزش را می توا
(. فعالیتهای بدنی، حساسیت بافت را به نسبت انسولین )حتی در زمان استراحت( افزایش 14درطی آن، جبران نمود)

رادر همان ناحیه یه را افزایش داده وجذب وجریان انسولین تزریقی می دهد. انقباض شدید عضله، جریان خون ناح
لذا توصیه می شود انسولین در ناحیه ای که فعالیت شدت می دهد ودر نتیجه می توان به هیپوگلیسمی منجر شود.

مصرف کربوهیدرات اضافی یا کاهش دوز انسولین برای جلوگیری از  نخواهد داشت مثل شکم تزریق شود.
   .(5) شی از ورزش را بر طرف خواهد ساختمی ناسیهیپوگل

 با توجه بهمی شود که دوز انسولین را  ورزش کارانی که بطور منظم در ورزشهای رقابتی شرکت می کنند، توصیه
) در ساعاتی در روز که فعالیت انجام خواهد گرفت( تنظیم نمایند. این ورزشها مدت فعالیت بدنی طوالنی  بینی پیش

هیپوگلسیمی است که چند ساعت ممکن است موجب فعالیت زیاد ودر نهایت هیپوگلسیمی شود. یک مشکل بالقوه دیگر، 
مصرف  بعد از ورزش رخ می دهد که توصیه می شود یک وعده غذای مختصر در پایان ورزش ودر موقع خواب

نمایند.همچنین بیمارانی که برای مدت طوالنی ورزش می کنند باید قند خون را قبل از ورزش ، هنگام ورزش وبعد 
از آن اندازه گیری کنند ودر صورت نیاز غذاهای حاوی کربوهیدرات مصرف کنند.تماشاگران باید نسبت به این افراد 

 ( 5و6و روش کمک به آنها آگاه باشند.)
 

mgالبته کودکانی که گلوکز خون آنها در سطح نکته:  dl⁄    240 باید از کتونوری دارند یا بیشتر است و ،
با سازگاری مناسب انسولین و رژیم غذایی ورزش زیاد خودداری کنند تا به کنترل رضایت بخش دیابت 

 ( 14دست یابند. )
در بیماران چاق مبتال به دیابت نوع دوم، ورزش به همراه رژیم غذایی عالوه بر بهبود متابولیسم نکته: 

توام با کاهش وزن، حساسیت نسبت به انسولین را گلوکز، سبب کاهش چربی بدن نیز می شود. ورزش 
ل بیمار نسبت به افزایش می دهد و ممکن است نیاز به انسولین یا داروهای خوراکی را کم کند.در نهایت تحم

 ( 6گلوکز ممکن است به حالت طبیعی باز گردد.)
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  داروهای ضد دیابت خوراکی 
یوع این نوع ششود و همچنین  استفاده می 2DMاز آنجائیکه عمدتاً داروهای خوراکی ضد دیابت، در بیماران مبتال به 

سولفونیل  -1 :ویی خوراکی اکتفا می کنیم دیابت در کودکان کم است لذا در این قسمت فقط به ذکر نام دسته های دار
(؛ مهارکننده های metforminمثل (؛ بی گوانیدها) Tolazamid،Glipizideاوره های نسل اول و دوم) مثل 

 (Repaglinide()6های انسولین غیر سولفونیل اوره ) کننده (؛ ترشحmiglitolآلفاگلیکوزیدها )

 
  درمان های آتی 

 د. در برخیام گیررهانس یا پیوند کامل پانکراس ممکن است در آینده در بیماران دیابتی، انجپیوند سلوهای جزیره النگ
یوند پاز بیماران دیابتی به طور محدود، پیوند پانکراس انجام شده است. روش دیگری که در حال بررسی است 

ل پس از سا 2ا تحال بیماران فقط  سلولهای بتا جزیره است که احتمال رد پیوند در این روش کمتر خواهد بود. با این
 (5و6) یابند. ای ، از تزریق انسولین خارجی رهایی می پیوند سلولهای بتای جزیره

 

 کنترل و پایش دیابت 
 

 شامل موارد زیر است : DM1پایش روزمره کودکان مبتال به 
یابت و غربالگری از نظرعوارض دتعیین میزان گلوکز خون به صورت روزانه، ارزیابی کنترل درازمدت قند خون، 

 با شیوع بیشتری بروز کنند. 1DMبررسی سایر اختالالتی که  می توانند در بیماران مبتال به

 

 آزمایش گلوکز خون 
آمیز توسط کودکان  ، کنترل دیابت را بهتر کرده و به طور موفقیت 1SMBGکنترل سطح خونی گلوکز توسط بیمار  

م انسولین خود به منظور حفظ سطح گلوکز ینظتبه  قادر شود. با آزمایش خون، کودکان میاز شروع درمان استفاده 
خون را به طور معمول پیش از هر وعده غذا و هنگام ( باید گلوکز 5خواهند بود.) mg 120-80در سطح طبیعی 

را به سرعت به فکر می طی شب و یا تغییرات بیش از حد گلوکز صبحگاهی باید ما یسخواب ثبت نمود.وقوع هیپوگل
نشده  پدیده سوموگیمی برگشتی منجر به یسبامداد بیندازد که مطمئن شویم هیپوگل 2-3گیری قند خون ساعت  اندازه

mgشود و یا زمانی که غلظت قند خون  هایی که بیمار دچار بیماری دیگری می باشد. طی دوره dl⁄ 300  بیشتر
تباط ضعیف بین گلیکوزوری همزمان و غلظت گلوکز خونی وجود یک ارهای ادرار را چک نمود.  است باید کتون

 (14دارد.)
 

 کنترل گلوکز خون در دراز مدت 
یک روش رضایت بخش برای بررسی کنترل دیابت در طوالنی  (c1HbA 2اندازه گیری سطح هموگلوبین گلیکوزیله)

 HbAهمزمان با جاری شدن گلبولهای قرمز در خون، مولکولهای گلوکز به تدریج به مولکولهای  .مدت است

آورند. این ترکیب قابل برگشت نیست. بنابراین  روز به وجود می 120چسبند و ترکیب پایداری را به مدت  می
باید   c1 HbA( 5و14باشد.) یقبل مماه  3در  میانگین متوسط سطح خونی گلوکز هموگلوبین گلیکوزیله، انعکاسی از

گیری شود و نتایج آن باید هنگام مشاوره با بیمار مورد استفاده قرار گیرند. قابل ذکر است که  چهار بار در سال اندازه
ارزش زیادی ندارد و در این افراد باید سطح آلبومین  c1HbA مبتال به هموگلوبینوپاتی، اندازه گیریدر بیماران 

 (8گلیکوزیله اندازه گیری شود.) فروکتوزامینگلیکوزیله یا 
 

 (8) ( شاخص های بیوشیمیایی کنترل قند خون3جدول شماره )
 

mgدرصد،متوسط گلوکز خون بیش از  10بیش از  C1HbA کنترل نامناسب  dl⁄ 240 

mgدرصد،متوسط گلوکز خون:  8-10بیش از  C1HbA کنترل متوسط  dl⁄ 240 

mgدرصد ،متوسط گلوکز خون مساوی  6-8مساوی C1HbA کنترل شدید  dl⁄ 120-180 

 
 

                                                           
1 Self-monitoring of blood glucose 
2 Glycosylated hemoglobin 
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 عوارض دیابت 
 

 . شود میحاد و مزمن تقسیم عوارض دیابت به دو دسته 
 ی: هیپوگلسیم رکوتاه مدت است عبارتند ازتعادل گلوکز خون ددیابت که ناشی از عدم  سه عارضه حاد ،

ای که  به نام اغم (HHNS1) ونیتکموالرهیپرگلیسمیک  غیر، سندرم هایپراس(DKAکتواسیدوز دیابتی)

 (6باشد.) کتونِی، معروف میهایپراسموالرهایپرگلیسمیک غیر
  عوارض دیررس دیابت: 

شی از امروزه میزان مرگ ومیر بیماران دیابتی بدلیل کتواسیدوز وعفونت در حال کاهش است ولی مرگ ومیر نا
ع اول رس در هر دو نوع دیابت نویری افزایش یافته است. عوارض دیرچشم گعروقی و کلیوی بطور  -عوارض قلبی

یشتر بسال اول بعد از تشخیص بروز نمی کند.عوارض کلیوی )عروق کوچک(  5-10دیده می شود و معموالً در  2و
رس دیده می شود. بطور کلی عوارض دیر 2عروقی )عروق بزرگ( بیشتر در نوع  -و عوارض قلبی 1در نوع 

ته شده در ( با توجه به مطالب گف 7،6پاتی، نوروپاتی، وعوارض ماکروواسکولر می باشد. )رتینول نفروپاتی، شام

ر از وبیشت سال 3-5هستند وحدود  1DMباال، باید به این نکته تأکید شود که در کودکان و نوجوانانی که مبتال به 

ز ید ادرار اانه بانظر رتینوپاتی انجام شود. همچنین سالی باید معاینه سالیانه چشم از تشخیص دیابت آنها گذشته است،
کنترل و، اندازه گیری کلسترول خون بصورت سالیانه  1DMنظر میکروآلبومینوری آزمایش شود. در کودکان مبتال 

سب، ومی وافزایش فشار خون واتخاذ اقدامات منارشود. تشخیص زودرس هیپرکلست دوره ای فشار خون توصیه می
 ( 15،14،8تواند در کاهش خطر ابتدا به بیماری کرونر در آینده، نقش داشته باشد.)می 

اشد. بکودکان می سایردرکودکان دیابتی شایع تر از بیماریهایی که اساس خود ایمنی دارند  نکته:  
د وئیرد تیرمبتال به دیابت دارد. لذا آزمایش عملک تیک مزمن شیوع زیادی در کودکانیتیروئیدیت لنفوس

مشاهده می  1DMبطور ساالنه باید انجام شود. سایراختالالتی که با شیوع بیشتری در کودکان مبتال به 

 ( 8وبیماری زخم پپتیک ) Aشوند عبارتند از: سلیاک، کمبود ایمونوگلبولین 
 

شیوع دیابت نوع دوم در نوجوانی، فرد را در معرض خطر بیشتر بیماری و مرگ در دوران پر ثمر زندگی  همچنین
از مطالعات شیوع بیشتر میکروآلبومینوری را در مقایسه با نوجوانان مبتال به دیابت نوع اول  یدهد. بسیار قرار می

رسیده   %58سال بعد به  10% بوده و  22یابت، نشان داده اند. در نوجوانان هندی این میزان در هنگام تشخیص د
سالگی عالیم رتینوپاتی را نشان داده اند و تقریباً  30قبل از  2بیماران مبتال به دیابت نوع %9( حداکثر تا 20است.)

سالگی بیماری رتینوپاتی گسترش پیدا کرده است. از طرف دیگر شیوع هایپرتانسیون در  35% آنها تا قبل از  13در 
 %10-32باشد و شیوع آن  می 1برابر بیشتر از نوجوانان مبتال به دیابت نوع 8وجوانان مبتال به دیابت نوع دوم ن

مشاهده شده است و اختالل  در لیپیدهای  %29-61ید رگلیسگزارش شده است. همچنین در این نوجوانان افزایش تری 
ه در نوجوانان دیابتی نوع دوم میزان پیگیری عوارض مشاهده شد رغممطرح شده است. عال %18-46حدود  2خون

 (15و20باشد.) می %40منظم آنها فقط 
 

 مییسهیپوگل-1
سولین درمانی شایع است. بیمارانی که از برنامه های معمولی ان 1DMتروژنیک، در بیماران مبتال به ایامی یسیپوگله

نند، بطور ه می کاستفاده می کنند، بطور متوسط هفته ای یک بار و بیمارانی که از برنامه کنترل شدید قندخون استفاد
ر می غما منجا می که به تشنج یایسشدید هیپوگل حمالت می عالمت دار می شوند.یسهیپوگلدچارمتوسط هفته ای دو بار 

ی افتد. تقریباً م از این بیماران اتفاق %10-25ند یا کمک رسانی از سوی افراد دیگر را ایجاد می کنند، ساالنه در شو
ز اشی ابه دیابت نوع اول را می توان به هیپوگلیسمی نسبت داد که معموالً ن یانهای مبتالاز مرگ و میر 4%

تفاق می افتد از بیماران مبتال به دیابت ا %25تقریباً در از هیپوگلیسمی تروماهای تصادفی می باشند. نا آگاهی 
(8،5 .) 

 دج اثر خویش از صرف غذا بوده یا وقتی که انسولین در اوپرویدادهای هیپوگلیسمی اکثر اوقات ، :  نکته 
 می باشد.

 

 هیپوگلیسمی دالیل 
می باشد. این ازدیاد  ناشی از بیشتر بودن میزان انسولین نسبت به غلظت قند خون، 1DM یان به مبتالهیپوگلیسمی در

تواند ناشی از تغییرات دوز، زمان تزریق یا جذب انسولین، تغییرات مقدار کربوهیدرات مصرفی یا تغییر  نامناسب می

                                                           
1-Hyperglycemic hyperosmolar nonketonic syndrom  
2 dyslipidemia 
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بروز  نیز می تواند در1ابل پاسخ تنظیم متقحساسیت بیمار به انسولین ناشی از ورزش و فعالیت بدنی باشد. نقص 
 کاهش غلظت گلوکز سرم ظرف چندین سال اول بیماریبه  نبیعی گلوکاگهیپوگلیسمی نقش داشته باشد. پاسخ غیر ط

 (8اپی نفرین، پس از مدت زمان نسبتاً طوالنی دیده می شود.)بروز می کند واختالالت آزادسازی 
 

  هیپوگلیسمی  عالیم ونشانه های
ستم یاد سیزفعالیت  .واختالل فعالیت مغزمی باشد فعالیت آدرنرژیکعالیم ونشانه های هیپوگلیسمی بوسیله افزایش 

ی، تپش رنگ پریدگ، ترشح زیاد کاته کوالمینها، سبب بروز عالیمی مثل: خشم وتحریک ی عصبی آدرنرژیک بعالوه 
اب آلودگی، تحریک پذیری، از دست دادن خوو سردرد،  قلب، عرق، گرسنگی، لرزش می شود. ضعف، سرگیجه

م عصبی محرومیت گلوکز سیستتعادل، حمله صرعی و در نهایت اغما، پاسخ های نسبتاً شدید بوده و انعکاسی از 
  (5بدن جهت افزایش سطح قند خون است.)مرکزی و کوشش 

 

 درمان هایپوگلیسمی 
ر که قاد ممکن است برخی از آنها آنقدر کوچک باشنددهند ولی  کودکان معموالً شروع هایپوگلیسمی را تشخیص می

ثل مبه شروع درمان نباشند. والدین در تشخیص شروع عالیم ماهر هستند. برای مثال تغییر در رفتار کودک 
وکز خون گرم کربوهیدرات ساده مثل حبه قند، می تواند سطح گل 10-15( در اکثر موارد 5ریزی یا سرخوشی.) اشک

ونس ا 8د.)تر باشد با سرعت بیشتر جذب خواهد ش الیم را تسکین دهد. هر چقدر کربوهیدرات سادهرا باال ببرد وع
ن یا گرم کربوهیدرات است( پس از مصرف یک حبه قند، ترکیبی ازکربوهیدرات مرکب از قبیل نا 15شیر معادل 

یپوگلیسمی، شیر در واکنش خفیف ها (2بیسکوئیت همراه با مواد پروتئینی مثل کره بادام زمینی یا شیر داده می شود.)
لت عد)به کن یا آب میوه یک ماده خوراکی مفید جهت استفاده در کودکان است. شیر، قند را برای بیمار فراهم می

د( می کن داشتن الکتوز(، همچنین بخاطر پروتیئن و چربی، اثر طوالنی تری نیز دارد.) در کاهش جذب گلوکز کمک
یکی کبستنی د از: نوشابه های کربونات دار) بدون شکر نباشد( قرص گلوکز، شربت، ژله وسایر منابع گلوکز عبارتن

مان، رضایت دقیقه تکرار کرد. قابل ذکر است، چنانچه پاسخ اولیه به در 10-15(. درمان را می توان هر 8،5،4،1)
گلوکاگن  (2شد )ن هایپوگلیسمی باکننده نباشد یادمان باشد که استراحت دادن به کودک ودادن غذا باید جزئی از درما

ی زریق متنیز گاهی اوقات در درمان خانگی هیپوگلیسمی استفاده می شود. این دارو بصورت عضالنی یا زیر جلدی 
برد.   میدقیقه، قند خون را باال 10-15شود. گلوکاگن با آزاد کردن گلوکز از گلیکوژن موجود در کبد، در عرض 

 ی جامدشت، از دست رفتن گلیکوژن کبد را با مصرف مایعات شیرین و سپس مواد غذایزمانیکه هوشیاری کودک برگ
وشیار ( پس از تزریق گلوکاگن ممکن است استفراغ رخ دهد. لذا از آنجائیکه کودک ه2و5توان جبران کرد.) می

 (2نیست و خطر آسپیراسیون وجود دارد، باید سر کودک را به پهلو قرار داد.)
 

بات نا آب یکانی که مبتال به دیابت هستند، همیشه باید همراه خود، قرص گلوکز، حبه قند تمام کودنکته : 
 (2داشته باشند.)

 
سمی یپوگلیزمانیکه شک داریم هایپوگلیسمی اتفاق افتاده یا هایپرگلیسمی، بهتر است فرض کنیم که ه:نکته 

 ایپرگلیسمیهد سبب حباشیم که درمان بیش از  اتفاق افتاده و درمان را باید انجام دهیم. اما باید در نظر داشته
 (2می شود.)

 
آور  : در واکنش شدید به هیپوگلیسمی، واکنش انسولین بخاطر گسترش عالیم مغزی شدید، دلهرهنکته  

وترسناک است. در واکنش  شدید، نواحی مختلف مغز بترتیب زیر به هیپوگلیسمی پاسخ می دهند: قسمت 
ب آلودگی وتعریق، هیپوتاالموس و تاالموس با تاکیکاردی وکاهش سطح با افزایش خوا 2قدامی مغز

با تشنج )البته تحریک اولیه ممکن است از هیپوتاالموس شروع شود(، قسمت خلفی  3هوشیاری ، مغز میانی
است.  %50( درمان انتخابی هیپوگلیسمی شدید، تزریق وریدی گلوکز 2و5مغز با کما وکاهش رفلکس ها.)

(8) 
 

2- 

                                                           
1 caunterregulatory 
2 forebrain 
3 Midbrain 
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،کاهش 2، اثرسوموگی1باال رفتن قند خون هنگام صبح ممکن است مربوط به یکی از عوامل زیر باشد: پدیده داون
 (6.)3تدریجی انسولین

 

  پدیده داون

شود  تصور می صبح وسپس افزایش تدریجی آن، مشخص می شود. 3پدیده داون با قند خون نسبتاً طبیعی در ساعت 
نسولین در ا به اشبانه هورمون رشد باشد که نیاز بیماران مبتال به دیابت نوع اول ر که علت این پدیده، افزیش ترشح

 ، رخ میخصوص در بیمارانی که در سنین میانی نوجوانی هستنده ساعات اولیه صبح افزایش می دهد. این پدیده ب
یق می موعد مقرر تزرشبانه، زودتر از  االثر کودکان، انسولین متوسط( از طرف دیگر در برخی از8،6،2).دهد

ن را یده داوپد شود و که به افزایش قند خون منجر می شود، بنابر این دوز آن در اوایل صبح رو به کاهش می گذارد
 ( 8)بوجود می آورد

 

 پدیده سوموگی 
ذاشته ترین حالت، فرض بر این گدر شایع  .است منجر به هیپرگلیسمی در اوایل صبح شوندشرایط مختلفی ممکن 

. صدق نمی کندولی همیشه این حالت  ،شود که دوز مربوط به شب انسولین متوسط االثر کافی نبوده است می
)اپی نفرین، ایش ترشح هورمونهای تنظیم متقابل هیپوگلیسمی که طی شب رخ می دهد ممکن است موجب افز

 ی، معروفبنام پدیده سوموگ ایجاد می شود. این روند یهیپرگلیسمی واکنشو شدهکورتیکواستروئید، هورمون رشد( 
ند یا ته باشاست. بیمارانی که دچار هیپوگلیسمی شبانه می شوند ممکن است هنگام بیدار شدن از خواب، سر درد داش

 ( 14،8دچار تعریق و کابوس های شبانه شوند.)
 کاهش تدریجی اثر انسولین 

ولین ز انسزایش دوالی صبح می باشد که با اف کاهش اثر انسولین، افزایش پیشرونده سطح گلوکز خون، اززمان خواب
 ( 5شود ) شبانه درمان می

 

 تشخیص علت هایپرگلیسمی صبحگاهی 
 زم استبرای این منظور ال  معموالً تشخیص علت هایپرگلیسمی صبحگاهی فقط با استفاده از شرح حال دشواراست.

 3اعت واب، سخبیمار را یک یا دو بار در شب برای اندازه گیری قندخون بیدارکرد. با اندازه گیری قند خون هنگام 
 ناسبما بطور ر، اطالعات مهمی بدست می آید که با استفاده از آنها می توان مقدار انسولین  صبح وموقع بیدار شدن

 (6تنظیم کرد. )  هایپرگلیسمی صبحگاهی ناشی از پدیده داون() به منظور پیشگیری از 
 

 درمان هایپرگلیسمی صبحگاهی
 دهند.   یرا از هنگام شام به هنگام خواب تغییر م NPHی داون، معموالً زمان تزریق انسولین  جهت درمان پدیده

ه توصیه دهند یا اینک کاهش می عصر)قبل از شام یا هنگام خواب( را NPHبرای درمان اثر سوموگی، دوز انسولین 

 شود یک وعده غذای مختصر هنگام  خواب، مصرف شود.   می
ام یا ل از شاالثر  یا طوالنی اثررا در عصر)قب در مورد کاهش تدریجی اثر انسولین، معموالً دوز انسولین متوسط

( اضافه کرده یه قبالً استفاده نمکنند یا اینکه یک تزریق اضافه قبل از غذای عصر)در صورتیک موقع خواب( زیاد می
 (6کنند.) می

 
ً تشخیص بین واکنش های هیپوگلیسمی و هایپرگلیسمی سخت است، لذا د نکته :  ل ر جدواز آنجائیکه غالبا

 های هیپوگلیسمی  و هایپرگلیسمی ذکر شده است. زیر، مقایسه عالیم و نشانه
 
 

 (5هایپرگلیسمی)( مقایسه عالیم هایپوگلیسمی و 4جدول )
 متغییر 

 
 هایپرگلیسمی هیپوگلیسمی

                                                           
1 Dawn phenomenon 
2 Somogyi effect  
3 Insulin waning 
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 شروع عالیم 
 

 1خلق و حالت بیمار 
 

 وضعیت ذهنی 
 

 2احساس درونی فرد 
 

 پوست 
 

 غشاء مخاطی 
 

 تنفس 
 

 نبض
 

 بوی تنفس
 

 عالیم نورولوژیکی 
 
 الیم بدشگون و تهدید آمیزع
 
 

 عالیم در خون 
 

 گلوکز 
 

 کتون 
 

 اسموالریته 
 

PH  

 
 هماتوکریت 

 
 بیکربنات 

 
 عالیم در ادرار

 برون ده 
 

 گلوکز 
 

 کتون 
 

 سریع)طی چند دقیقه(
 

 آلود  پذیر، عصبی، حالت بغض دمدمی، تحریک
 

 اشکال در تمرکز، صحبت و تعادل، کابوس
 

      3حس سستی، گرسنگی، سردرد، سرگیجه
 

 رنگ پریده، تعریق 
 

 طبیعی 
 

 سطحی یا طبیعی 
 

 تاکیکاردی، طپش قلب 
 

 طبیعی 
 

 ترمور
 

های گشاد، تشنج،  عالیم دیررس: هایپررفلکسی، مردمک
 شوک، کما 

 
 
 

𝑚𝑔کمتر از  dl⁄ 60  
 

 منفی 
 

 طبیعی 
 

 طبیعی 
 

 طبیعی 
 

 طبیعی 
 
 

 طبیعی 
 

 منفی 
 

 منفی )مقادیر خیلی کم (
 

 تدریجی)طی چند روز(
 

 لتارژیک 
 

 کند ذهنی، گیجی 
 

عطش، ضعف، تهوع و استفراغ، 
 دردشکم 

 
 هیدراتاسیون گرگرفته، عالیم د

 
  4خشک، دلمه بسته

 
 عمیق، سریع )کاسمال (

 
 آهسته، ضعیف 

 
 بوی میوه ، بوی آستن

 
 ی هایپورفلکسی، پاراستز

 
 اسیدوز، کما 

 
 
 
 

𝑚𝑔 dl⁄ 250  یا بیشتر 
 

 زیاد 
 

 باال 
 

 یا کمتر  25/7
 

 باال 
 

𝑚𝑔 کمتر از  dl⁄ 20 
 
 

در مراحل اولیه پلی اوری و سپس 
 4الیگوری، شب ادراری

 زیاد 
 

 زیاد
 

                                                           
1 mood 4 clusty 
2 Inward feeling 5  
3 Dizziness  
4enuresis  
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 کتواسیدوز دیابتی-3
به  1DMینی های بال ( اگر ویژگی6شود.) در اثر فقدان یا کمبود شدید انسولین ایجاد می DKAکتواسیدوز دیابتی یا 

ظاهر ، کتواسیدوز ت 1DMکودکان مبتال به  %25ای که در  . به گونهبروز کند DKAموقع کشف نشوند، ممکن است 

ان مبتال ممکن است بروز کند: اگر تزریق انسولین در بیماردر شرایط دیگری نیز  DKA( 8،14اولیه بیماری است.)

 غلظت د زیراشون که منجر به افزایش نیاز به انسولین میها  به سایر بیماری ءابتال ؛شناخته شده، قطع شود 1DMبه 

ابراین ( بن8یابند.) ها افزایش می المین کوکننده متقابل شامل گلوکاگن، کورتیزول و کات های تنظیم هورمون
 ،ایکولوژیکسها، تروما، استفراغ و اختالالت  نقش دارند شامل: قطع انسولین، عفونت DKAفاکتورهایی که در ایجاد 

، یابتی(اشتباه بیمار در کشیدن و تزریق انسولین، حذف عمدی یک یا چند دوز انسولین)به خصوص در نوجوانان د
 (6،14،21اشد.)ب میاشکال در تجهیزات مثل پمپ انسولین، دیابت تشخیص داده نشده 

 

 DKAپاتوفیزیولوژی 
ند. شو می در غیاب ترشح کافی انسولین، اسیدهای چرب از طریق اکسیداسیون ناقص در کبد، به اجسام کتونی تبدیل

گر اشود.  متابولیک با شکاف آنیونی باال منجر میاسیدهای آلی به پیدایش اسیدوز افزایش بیش از حد این 
کند.  ش پیداکتیک نیز ممکن است در این روند نقرسانی بافتی شود، اسیدوزال دهیدراتاسیون شدید مغز به کاهش خون

ید د. با تشدشو جبران میشود که ابتدا با افزایش مصرف مایعات  هایپرگلسیمی منجر به دیورز اسموتیک می
اتاسیون دهیدر ، اغلب بیماران قادر نخواهند بود به مصرف مقادیر کافی مایعات ادامه بدهند وهایپرگلیسمی و دیورز

ا تاسیون رپنه، وضعیت دهیدرا دفع نامحسوس آب ناشی از تاکیاستفراغ ناشی از ایلئوس و افزایش  .شود ایجاد می
ت تالالیش اخها در ادرار و تغییرات غشایی ناشی از اسیدوز، منجر به پیدا کنند. دفع الکترولیت تر می وخیم

اسیم داخل های هیدروژن با پت های هیدروژن ناشی از کتواسیدوز، یون با تجمع یون (15،8،7د.)شو الکترولیتی می
لظت غها،  لیهپس با دفع پتاسیم اضافی توسط کس یابد، غلظت سرمی پتاسیم افزایش میشوند. ابتدا  سلولی مبادله می

ا بیعی یط، افزایش یافتهگذارد. بسته به طول مدت کتواسیدوز، غلظت پتاسیم سرم داخل سلولی  آن رو به کاهش می
ع یون یرا دفزیافته است اما ذخایر پتاسیم داخل سلولی تخلیه شده است. ممکن است فسفات سرم نیز کاهش یابد  کاهش

تفراغ و دفع کاهش سدیم نیز شایع است. اس DKAهیدروژن اضافی، به افزایش دفع فسفات از طریق کلیه نیاز دارد. در 

 (21،8،6شود.) نجر به کاهش آن میاسموتیک م زسدیم از کلیه ناشی از دیور
 

 DKAتظاهرات بالینی 
کنند. درد شکم  تهوع و استفراغ مراجعه می، ی، در ابتدا با شرح حالی از پرادراری، پرنوشDKAبیماران مبتال به 

دهنده  کند. وجود پرادراری عالرغم وضعیت دهیدراتاسیون بالینی، نشان تقلیدتواند شکم حاد را  شایع است و می
های گوارشی،  را از افراد مبتال به گاستروآنتریت یا سایر بیماری DKAدیورز اسموتیک است و بیماران مبتال به 

توان  اغلب می شود. سمال( منجر میپنه همراه با تنفس های عمیق)کا کیکند. جبران تنفسی اسیدوز به تا متمایز می
ی، شکم متسع باشد. ت به علت پیدایش ایلئوس فلجاستون را از تنفس بیمار تشخیص داد. ممکن اس« ای میوه»بوی 

های دهیدراتاسیون  یر باشد. نشانهتا اغما متغ 1یابی تواند از عدم جهت تغییر وضعیت عضالنی محتمل است که می
 (8،5شود.) مواللیته سرم منجر به حفظ حجم داخل عروقی میتصر باشند. زیرا افزایش اسخممکن است بسیار م

 

 DKAمعیارهای تشخیصی 
یر متغ mg/dl 1000تا بیش از  mg/dl 200غلظت گلوکز سرم ممکن است از ،در صورت وجود هایپرگلیسمی 

 شده است:  DKAتوان گفت که فرد دچار  هنگامی که شرایط زیر هم وجود داشته باشد، میباشد.

1- PH  25/7شریانی کمتر از  
 mEq/ L 15کمتر از سرم بیکربنات سدیم  -2
 mg/dl 1000-200 (14) هایپرگلیسمی با غلظت گلوکز سرمی -3

 
 ستگی بسدیم  غظت سدیم سرم ممکن است باال، طبیعی یا پایین باشد که به تعادل بین آب آزاد از دست رفته و

ان داده سدیم سرم ، پایین نشدازه گرفته شده ی پرگلیسمی، غلظت انبا این حال به علت وجود های.دارد 
 (8سدیم را محاسبه نمود.)« اصالح شده» توان غلظت شود. با توجه به فرمول زیر می می

 =غلظت تصیح شده سدیم سرم[  
  (150−غلظت گلوکزسرم)×1.6

100
 سدیم سرم ی غلظت اندازه گیری شده +[ 

                                                           
1 disorientation 
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  گیری شده سدیم نقش داشته باشد.  هم ممکن است در کاهش غلظت اندازههایپرلپیدمی 
  غلظت پتاسیم سرم ممکن است بسته به مدت زمانی که از شروعDKA  می گذرد، باال، طبیعی یا پایین

 (14باشد.)
  نیتروژن اوره خون((BUN  ازوتمی محیطی ثانویه به دهیدراتاسیون باال رفته باشد.ممکن است بر اثر 

  ًده شود.با این وجود تب است در غیاب عفونت، شیفت به چپ دیباال است، ممکن  تعداد گلبول سفید معموال
غیر معمول است ودر صورت وجود آن باید به دنبال کانون عفونی گشت که ممکن است باعث ایجاد حمله 

DKA (.14،8شده باشد) 

  

  DKAتشخیص افتراقی 
کار مشکلی نیست. در صورت پیدایش آن در بیمارانی که نمی  DKAدر بیماران دیابتی شناخته شده، تشخیص افتراقی 

یک، اسیدوز م، باید سایر علل اسیدوز متابولیک با افزایش شکاف آنیونی شامل اسیدوز اوریا خیر دیابت دارند دانیم 
اگر میزان  در نظر داشته باشیم.را ئید( ن، پارالدالکتیک واسیدوز ناشی از داروها وسرم) سالیسیالتها، متانول،اتیل

یک کنار گذاشته می شود. با گرفتن شرح حال ماسیدوز اورمیلی گرم در دسی لیتر باشد.، 10ز کراتینین سرم کمتر ا
می است. در واقع ، هیپوگلیسDKAدارویی، اسیدوز دارویی را می توان رد کرد. یکی از تشخیصهای افتراقی شایع 

مور، تر زایش فعالیت سمپاتیکی ) سردرد،ی است وبا عالیم افترین علت کوما در افراد دیابت هیپوگلیسمی شایع
 (14شود.) ،...( مشخص میتاکیکاردی، تعریق

  
پوست خشک، گرم وپرخون ،  DKA ولی در ورنگ پریده است.  طوبهیپوگلیسمی، پوست مردر نکته: 

 ( 5،14است. )
 

 در مرحله حاد   DKAدرمان 
DKA این کودک باید در بخش مراقبت ویژه بستری شود. اولویت این است ( بنابر5)انسی می باشد.یک وضعیت اورژ

کودک باید وزن گردد وتحت که جهت رساندن مایعات والکترلیت وانسولین، ابتدا یک خط وریدی گرفته شود. 
سرم در  مشخص شود. سطح گلوکز خون وکتون ECGبر روی می رکالگ قلبی قرار بگیرد تا تغییرات هیپمانیتورین

، هموگلوبین BUNکنار تخت بیمار اندازه گیری شود ونمونه خون جهت اندازه گیری گلوکز، الکترولیت، 

، PH،2PO،2PCOوتعیین  ABGوهمچنین نمونه خون شریانی جهت انجام گرفته شود ، PوBCW،Caوهماتوکریت،

یک وافراد با اکسیژن شریانی کمتر از اکسیژن ممکن است در بیماران سیانوت( 5،2بیکربنات نیز باید گرفته شود.)
راسیون معده، انجام می شود. آنتی سپیآ از داده شود. ساکشن معده در کودکان بیهوش به منظور جلوگیری 80%

گرفتن ی ممکن است برای لوفبیوتیک در کودکان تب دار پس از گرفتن نمونه از نظر کشت، شروع می شود. سوند 
 ( 5گذاشته شود.) نمونه ادرار واندازه گیری آن

 

 مایعات والکترولیت درمانی 
ی از دیورز از کل وزن بدن در کتواسیدوز شدید( که ناش %10از کم آبی رنج می برند. ) DKA تمام بیماران با 

وبیکربنات سرم نشان  PHد. کاهش باشم با کاهش الکترولیتها) سدیم، پتاسیم، کلراید، فسفات، منیزیم( می اسموتیک توأ

اسیدوز است. درمان سریع ورسانیدن سریع مایعات، پرفیوژن بافتی را برقرار کرده وافزایش سطح ی دهنده درجه 
در صد است.  9/0سالین  ماللین محلول جهت مایع درمانی، نر( او5،2را سر کوب می کند.) زا هورمونهای استرس

-48طول د انفوزیون می شود.کمبود مایع درساعت بع 16-24طی  ساعت وباقیمانده در 8-12آن در طی  %50که 
تحقیقات اخیر، کنترل دقیق تر انفوزیون مایعات را جهت جلوگیری از ادم ( 2ساعت اول جایگزین می شود.) 24

ین سالساعت اول می توان از 4-6سرم، در  لیته( برای جلوگیری از تغییرات سریع اسموال5مغزی، مطرح می کنند.)
ده ( با برقراری برون 8استفاده نمود. ) %45در صد برای جایگزینی حجم استفاده کرد وپس از آن از سالین  9/0

سیم باید باید پتاسیم را به مایعات داخل وریدی اضافه کرد.جایگزین کردن پتا (cc/h 25ادرار حداقل)ادراری کافی 

انجام گیرد. با این ترکیب فسفات کافی  mEq/L 40-20فسفات پتاسیم با غلظت  %50کلرید پتاسیم ، %50بصورت 

گردد زیرا تجویز زیاد  ش از اندازه فسفات نیز اجتناب میبرای جایگزینی کمبودها تأ مین می شود واز تجویز بی
 ( 8گردد.) سمی میسبب هیپوکلفسفات 

 

  درمان هایپرگلیسمی 
تجویز شود. گاهی یک دوز اولیه از انسولین رگوالر به  U/Kg/h 1/0انسولین باید بصورت داخل وریدی وبا دوز 

( بهتر است که 8،7توافق همگان نیست.)بصورت یکجا تجویز می شود. اما استفاده از آن مورد  U/Kg   1/0میزان   
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در ساعت کاهش بیابد. با رسیدن غلظت گلوکز سرم به زیر  mg/dl 100غلظت گلوکز سرم با سرعت کمتراز 

mg/dl 300-250  باید گلوکز را به مایعات داخل وریدی اضافه کرد. اگر پیش از اصالح اسیدوز، غلظت گلوکز

برسد، غلظت گلوکز در مایعات داخل وریدی را باید افزایش داد اما انفوزیون انسولین را  mg/dl 200سرم به زیر 

 (8،6نباید کم کرد.)
 

 درمان اسیدوز
یدوز صالح اساجسام کتونی می شود واین کار معموالً به تنهایی برای اولیسم درمان با انسولین موجب افزایش متاب

امیک بینجامد نیود( به ناپایداری هم PH< 7اسیدوز شدید)   کهکافی است. درمان با بیکربنات نباید انجام شود. مگر این

 ضقافزایش متنا یکربنات عبارتنداز:لقوه تجویز ببامی عالمت دار وجود داشته باشد. عوارض جانبی هایپرکال یا اینکه
ز ای ناشی مغزی،احتمال پیدایش هیپوکسی بافت -بعلت افزایش انتشار دی اکسیدکربن از خالل سدخونی CNS دراسیدوز

 الحصا .باجابجایی منحنی انفکاک اکسی هموگلوبین وتغییرات ناگهانی اسموتیک، وافزایش احتمال ایجاد ادم مغزی
ه بتا است ک ر برسد که غلظت اجسام کتونی ادرار رو به افزایش است. این پدیده به این علتاسیدوز، ممکن است بنظ

می  تبدیل هیدروکسی بوتیرات که در آزمایشات اجسام کتونی ادرار تعیین نمی شود، با شروع درمان به استواستات
 ( 2،5،8،20د)ایت درمان نمی باشکفشود. بنابر این غلظت اجسام کتونی ادرار، شاخص مفیدی از 

 

 پایش
زمایشات اولیه ( استفاده شود. آflow sheetبرای کنترل تعادل مایعات وثبت یافته های آزمایشگاهی باید از نمودار)  

 PHهمچنین منیزیم سرم و، ، کلسیم، فسفر BUN،crکربنات، یشامل اندازه گیری گلوکز، سدیم، پتاسیم، کلر، بباید 

زان غلظت گلوکز باید هر یک ساعت یکبار ومی،وآزمایش کامل ادرار باشد. در حین درمان  شریانی یا وریدی
مله وسپس هر ومنیزیم و فسفر یک بار در ابتدای حساعت یکبار اندازه گیری شود. غلظت کلسیم  2-3لیتها هر الکترو

ت شوند. در صوریابی عضالنی باید در فواصل مکرر ارز -ساعت یک بار اندازه گیری شود. وضعیت عصبی 4-2
  (8ود.)سریعاً از نظر احتمال ادم مغزی ارزیابی ش شکایت از سردرد یا بدتر شدن وضعیت عضالنی، بیمار باید

 

 :DKAعوارض 
 است ومیزان مرگ ومیر DKAموارد ، ادم مغزی واضح اتفاق می افتد. ادم مغزی جدی ترین عارضه  %1-5در 

ن در بیمارا میباشد. پاتوژنز این عارضه، بطور کامل شناخته نشده است. ادم مغزی تحت بالینی %20-80ناشی از آن 
، نجامندغزی می اشایع است، اما عواملی که با تشدید این روند به ادم مغزی عالمت دار واحتماالً فتق م DKAمبتال به 

ز او اغلب پس از یک دوره  DKAساعت پس از شروع درمان  6-10ک یمغزی بطور تیپنیستند. ادم شناخته نشده 

 عبارتنداز:وند شعوامل شناخته  شده ای که باعث افزایش احتمال ادم مغزی می  (8)بهبود بالینی واضح اتفاق می افتد.
  

 عدم افزایش غلظت گلوکزدر حین درمان 
 اولیه  2PCOپایین بودن  
 عدم افزایش غلظت گلوکز در حین درمان  
 درمان با بیکربنات  

 
خون، برادی کاردی ع یا عدم تقارن مردمک ها، افزایش فشارتسای، ا، ادم پاپ1گیجی  عالیم مغزی پیشرفته عبارتند:

 وآپنه. 
 (8،14)درمان ادم مغزی: مانیتول داخل وریدی، لوله گذاری تراشه، هیپرونتیالسیون بیمار.

 : شامل DKAسایر عوارض 

ایجاد می  ن شدیدترومبوز یا انفارکتوس داخل جمجمه، نکروز حاد توبولی با نارسایی حاد کلیه که در اثر دهیدراتاسیو
ساعت پس  24-48تیت، آریتمی در اثر اختالالت الکترولیتی، ادم ریه، ایسکمی روده، پیدایش ادم محیطی شود، پانکرا

ط سترون مربووآلد ADHدراری ااز شروع درمان شایع است وممکن است با باال باقی ماندن مقدار هورمون ضد 

 ( 6،7،8باشد.)
 

 پس از مرحله حاد  DKAدرمان 
می توان انفوزیون گلوکز وریدی را  در به تحمل تغذیه از راه دهان شد،که بیمار قا پس از اصالح اسیدوز و زمانی

ً برای شروع درمان تجویز می شود  قطع کرد وبرنامه تزریقات انسولین زیر جلدی را آغاز نمود. دوزی که مشخصا
                                                           

1 Obtandation  
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U/Kg/day 5/0  تقریبو  کودکانی است که به سن بلوغ نرسیده اندبرای ً برای نوجوانان است. دو  U/kg/day 7/0 .ا

وم انسولین کوتاه اثر باشد. دوسوم سسوم از دوز کلی انسولین روزانه باید بصورت انسولین متوسط االثر ویک 
اولین دوز دقیقه قبل از شام تزریق می شود. 30، ز صبحانه ویک سوم هنگام عصرادقیقه قبل  30دوزدرصبح ها 

از قطع انفوزیون انسولین داخل وریدی، تزریق شود. روش دیگر درمان،  دقیقه قبل 30-45انسولین زیر جلدی، باید 
هنگام خواب می باشد. پس از اینکه میزان گلوکز  NPHشروع تزریق انسولین رگوالر قبل از هر وعده غذا وتزریق 

ل تقلی برنامه تزریق انسولین را می توان به دوبار در روز ،خون پایدار شد و وضعیت بیمار بهتر گردید
 (6،8،14.)داد

 

    HHNSسندرم هیپراسموالر هیپرگلیسمیک غیر کتونی -4
ان دیابت ( وچون درکودکان ونوجوان6)دیابت نوع اول می باشد در دیابت نوع دوم، شایعتر از  HHNsاز آنجایکه، 

ر مورد دمختصر در نتیجه بطور بسیار ؛ در کودکان کمتر احتمال دارد HHNSمی شود لذا وقوع نوع دوم، کمتردیده 

 وشدید  وضعیت خطرناکی است که با هایپرگلیسمی و هیپراسموالریتی داده می شود. یزیر توضیحات در این سندرم
صلی اایی یماست. نقص بیوشی یوجود ندارد یا بسیار جزئ زاختالل سطح هوشیاری همراه می باشد. در این سندرم کتو

اعث بیماران هایپرگلیسمی مدام این ب نسبت به انسولین( باشد.)مثل مقاومتدر این سندرم، کمبود انسولین مؤثرمی 
داخل  وتیک، آب از فضایمدیورز شدید ودر نتیجه از دست رفتن آب والکترولیتها می شود. برای حفظ تعادل اس
ه سرم توالریی وافزایش اسممسلولی به فضای خارج سلولی انتقال می یابد. به همراه گلوکوزوری وکم آبی، هیپرناتر

 ( 6نیز ایجاد می شود.)
 
 

  HHNS  عالیم
صبی ع نهایاین بیماران ممکن است با یکی از عالیم افت فشار خون، تاکی کاردی، کم آبی، قوام پوستی ضعیف ونشا

 (. 6می باشد) %10-40مثل تشنج، اختالل حسی مراجعه کنند. میزان مرگ و میر 
 

   HHNSتشخیص 
د. می باش ABGیته سرم و ، اسمواللBUN,Cr ،CBCشامل اندازه گیری قند خون، الکترولیت خون،  یبررسی تشخیص

 می باشد. mosmol/kg 350 باالی است ومیزان اسمواللیته mg/dL 1200-600ن این بیماران معموالً قندخو

(15،7 ) 
  درمان

ولین ت الکترلیتی وتجویز انساختالالمل جایگزینی مایعات، اصالح وشا DKAمشابه  HHNSبطور کلی روش درمان 

 (6،7می باشد.)
  
 می باشد که در اینجا بطور خالصه  1از جمله مشکالتی که ممکن است در دیابت نوع اول اتفاق بیفتد، دوره ماه عسل

 به آن پرداخته می شود. 
 

  لدوره ماه عس
ه نشدیمنی تخریب دچار شده اند، معموالً توده سلول بتا هنوز کامالً توسط روندخود ا  1DMدر بیمارانی که جدیداً به 

می  ی خارجرمان با انسولین، باقیمانده سلولهای بتا که هنوز واجد عملکرد هستند از حالت خستگروع دش است. با
 نترل گلوکزابد وکینسولین کاهش می شوند ودو باره قادر خواهند بود انسولین تولید کنند. در این حال مقدار نیاز به ا

از  ت. این مرحلهظت گلوکز خون اغلب نزدیک به مقدار طبیعی اسغلخون به وضعیت پایداری می رسد که در آن 
بطول  سال نیز 2 شناخته می شود ومعموالً چند ماه ادامه می یابد اما ممکن است تا« دوره ماه عسل  »بیماری به نام 

 (14،8بینجامد. )
 

 یند پرستاری در کودکان مبتال به دیابت فرا
 

ضعیت وه به یک است کده پهنه وسیعی از مشکالت فیزیولوژتدابیر پرستاری از کودک مبتال به دیابت قندی در برگیرن
 در امربهداشتی کودک وخانواده او، سطح درک وفهم کودک وخانواده، میزان مشارکت وهمراهی کودک وخانواده او

 ( 14دارد.)تگی بسمراقبت از خود 

                                                           
1 Honegmoon   poriod 
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ادرار از  باوزیه متنیک جریان ثابت بررسی است.کنترل روزانه سطح گلوکز خون، تجشامل کنترل دیابت بررسی: 

عوارض دیگر، بخشی از زندگی کودک دیابتی وخانواده اورا  یامی یسنظر کتون، مشاهده از نظر عالیم هایپووهایپرگل
مشکوک شد. کودک به دیابت سمی را نشان می دهد، یو هایپرگلتشکیل می دهد. میتوان در هر کودکی که تظاهر هایپو

بررسی پوست از نظر شکنندگی را انجام ( پرستار باید 5باید از نظر بررسی مجدد آزمایشات مناسب ارجاع شود.)
واز عفونت پیشگیری کند. بیماریهایی مثل عفونتهای تنفسی تسریع بخشدالتیام را  دچون مراقبت مناسب میتوان دهد

 ( 5،2وناراحتیهای گوارشی می تواند کنترل دیابت را بغرنج سازند لذا باید هر چه زودتر تشخیص داده شوند.)
 

 تشخیص های پرستاری در دیابت 
 1ND-  خطر آسیب در ارتباط با کمبود انسولین 

 2ND-آسیب در ارتباط با هایپوگلیسمی یا هایپرگلیسمی  رخط 

 3ND-  اختالل در تغذیه کمتر از نیاز بدن در ارتباط با کمبود انسولین 

 4DN-  کمبود آگاهی درارتباط با نحوه مراقبت از کودک مبتال به دیابت در منزل 

 5ND –  اختالل در فرایند خانواده در ارتباط با بحران موقعیتی، نیازهای مراقبتی در کودک مبتال به بیماری

 ( 23،21،2مزمن )
 

 سایر تشخیصهای احتمالی عبارتند از :
 خطر عفونت در ارتباط با کاهش دفاع بدن 
  عدم تحمل فعالیت در ارتباط با خستگی 
 ( 2سازگاری فردی غیر مؤثر) 

 
 
 

1ND خطر آسیب در ارتباط با کمبود انسولین : 
 :کودک، میزان طبیعی گلوکز خون را نشان دهد. نتایج مورد انتظار 

 
 مداخالت پرستاری 

 .میزان گلوکز خون را بررسی کنید-1
 شود.میعلت: مناسب ترین دوز انسولین تعیین 

 .دئیدر صورت دستور پزشک، انسولین را تزریق نما-2
 شود.میعلت: سطح طبیعی قندخون حفظ 

 بشناسید. اوج اثر تفاوتهای انواع انسولین را از نظر شروع، طول مدت،و-3
 علت: مطمین می شوید که انسولین را بدرستی تزریق کرده اید.

 تیک استفاده کنید.پآس ههنگام کشیدن انسولین وتزریق آن، از شیو-4
 علت: از عفونتها پیشگیری می شود.

 های تزریق انسولین را بطور متناوب تغییر دهید.محل-5
 میزان جذب انسولین افزایش می یابد.علت: 
 (2.)ارزشیابی : کودک آسیبی در ارتباط با کمبود انسولین نشان نمی دهد 

 

2DN هایپرگلیسمی و : خطر آسیب در ارتباط با هایپوگلیسمی 
 :هایپرگلیسمی، دچار آسیب نخواهد و کودک بخاطر تشخیص ومدیریت مناسب هایپوگلیسمی -1 نتایج مورد انتظار

 کافی در مورد عالیم هایپرگلیسمی وهایپوگلیسمی خواهند داشت. خانواده کودک، اطالعات-2 .شد
 

 در هایپرگلیسمیمداخالت پرستاری 
س عاطفی یا افزایش مصرف غذا، کاهش فعالیت، استرخانواده، علل احتمالی هایپرگلیسمی مثل: انسولین ناکافی،  به-1

 فیزیکی را آموزش دهید.
پیش بینی موقعیتها وشرایطی که سبب هایپرگلیسمی می شوند به خانواده کمک می کند تا جهت کنترل این علت: 

آن وجود ان وع درمان باید میزان گلوکز خون اندازه گیری شود، اگر امکاز شر موقعیتها آمادگی داشته باشند. قبل
 گلیسمی رخ داده است. نداشت، فرض کنید که هایپو



23 
 

آموزش دهید. بطور مثال زمان وچگونگی را  یبیماردر هنگام به والدین کودک، چگونگی کنترل ومدیریت کودک  -2
تهوع  در هنگام ات الزم برای کتونوری در منزل و احتیاطتست کتون ادرار را یاد بدهید. یک طرح مراقبتی 

 واستفراغ را آموزش بدهید.
وباالتر است، در mg/dl 250ون اندازه گیری میزان کتون ادرار هنگام بیماری یا زمانیکه میزان گلوکز خعلت: 

مایعات بدون کالری می توان  ،یع االثررا بوسیله انسولین سرتشخیص کمبود انسولین کمک می کند. افزایش کتون 
 پزشک باید به این مسئله توجه کند.  .راتاسیون می شود جر به دهیدنتهوع واستفراغ مدرمان کرد. 

 استراتژی هایی را جهت پیشگیری از هایپرگلیسمی بکار گیرید.-3
زمانهای تزریق انسولین منجر به پیشگیری از وقوع هایپرگلیسمی می شود.  ورزش و م غذایی،یِ بات در رژثعلت: 

هایپر گلیسمی مدام ممکن است نیاز به تنظیم مجدد دوز انسولین داشته باشد. کودک درحال رشد نیاز به تنظیم مجدد 
 انسولین دارد. 

 
 هایپوگلیسمیمداخالت پرستاری در

 گلیسمی را آموزش دهید.  نشانه های هیپومسئولین مدرسه باید عالیم ووهمچنین به  به کودک وخانواده او-1
ی از ه گیری کنند. برخکودک باید سطح گلوکز خون را انداز، والدین  گلیسمیدرصورت بروز عالیم هایپوعلت: 

خیص این عالیم لذا تش وعالیم عصبی آن را نشان می دهند. دهند کودکان عالیم آدرنرژیک هایپوگلیسمی را نشان نمی
  این عالیم را تشخیص دهند.  توانند است، اما والدین یا معلم آگاه میبرای کودک سخت 

را  -فیف، درمان اورژانسی که در صفحات قبل بطور مفصل به آن اشاره شده استخگلیسمی در هنگام بروز هایپو-2
 انجام دهید.

  شدید می شود.درمان سریع موجب کاهش احتمال واکنش علت: 
تژیهایی را برای پیشگیری از هایپوگلیسمی انجام دهند. والدین را تشویق ابه کودک و والدین او کمک کنید تا استر -3

و به کودک کمک کنید تا آمادگی آموزش عالیم  کنید تا عالیم ودرمان هایپوگلیسمی را به معلمین مدرسه آموزش بدهند.
 کند.پیدا را درمان هایپوگلیسمی به دوستان خود 

می توان از بسیاری   منجر به هایپوگلیسمی خواهند شد،با برنامه ریزی وپیش بینی شرایطی که احتماالً  علت:
ها ودرمان آن را باید به  های هایپوگلیسمی، جلوگیری کرد. هایپوگلیسمی یک اورژانس است لذا عالیم، نشانهیزودپااز

 کودک مبتال به دیابت، تعلیم داد. فیان اطرا
خانواده کودک، نحوه مدیریت هایپوگلیسمی شدید را آموزش دهید: در کودکی که هوشیاری ندارد یا تشنج کرده  به -4

را در دهان کودک قرار ل گلوکز را روی گونه یا لثه های وی بمالید. هرگز مقدار زیادی از ژ لاست، مقدار کمی ژ
وزن  kg 75/22  بیش ازدر کودکی که  mg 1به میزان   گلوکاگن را چون موجب شوک در کودک می شود.، ندهید

تزریق باید  IMیا  sc دارد را بصورت kg 75/22 در کودکی که وزن کمتر از  𝜇g/kg   30-20به میزان دارد یا

زمانیکه که کودک هوشیار گردید ، نیاز به غذای کافی کنند. کودک غیر هوشیار را در وضعیت لترال قرار دهند.
 گلیکوژن در بدن دارد. جهت ذخیره ی

هوشیاری ندارد یا تشنج کرده است نیاز فوری به درمان هایپوگلیسمی دارد. فراموش نشود که که کودکی علت: 
 استفراغ در کودک می شود که باید احتیاطات الزم را انجام داد. تزریق گلوکاگن سبب تهوع و هایپوگلیسمی شدید و

 (2،5،21)گلیسمی نشان نمی دهد.هایپر و هایپو ارزشیابی: کودک، آسیبی در ارتباط با 
 

3ND :تغذیه کمتر از نیاز بدن در ارتباط با کمبود انسولین  اختالل در 
 کودک تعادل در تغذیه داشته باشد که بوسیله میزان مناسب گلوکز خون وعدم وجود -1 یندهای مورد انتظار:آبر

ترین حد باالبه وی، وضعیت تعذیه ای کودک را کودک وخانواده -2لیسمی تظاهر می یابد. گوهایپر و هایپ
خود کنترلی گلوکز تظاهر می  ممکن برسانند که بوسیله توانایی استفاده از انسولین درمانی، رژیم درمانی و

 یابد. 
 

 مداخالت پرستاری 
گلوکز خون آموزش دهید: ها را بر میزان  ها و کربوهیدرات ها، چربی به خانواده کودک، عملکرد پروتئین-1

 خون دارند.میزان گلوکزها اثر کمی بر روی  ین و چربیدهند، پروتئ کربوهیدرات، میزان قند خون را افزایش می
دیابتی را  کند تا بتوانند علت رعایت دقیق رژیم قند خون، به خانواده کمک می میزانعلت: درک ارتباط بین غذا با 

 درک کنند. 
گیری قند خون، دارودرمانی، مواد غذایی اصلی و  ، یک برنامه مراقبتی که شامل اندازهبا همکاری والدین-2

 را طراحی نمایید. می باشدها  وعده میان
 حیاتی است. ، ها همراه با تزریق انسولین وعده علت: ثبات و تعادل در زمان صرف مواد غذایی اصلی و میان

 ها را در برنامه مراقبتی وی وارد کنید.غذاهای مورد عالقه کودک را سؤال کنید و آن-3
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 علت: اکثر غذاها را می توان در برنامه غذایی کودکان دیابتی وارد کرد حتی به مقدار کم.
وزش شود یا خیر. به کودک و والدین آم کنترل کنید که آیا گرسنگی کودک با رژیم در نظر گرفته شده، رفع می-4

ً به متخصص تغذیه اطالع  دهید در صورتی که کودک گرسنگی دائمی داشته باشد یا بیش از حد غذا می خورد حتما
 اندازه بگیرید. یبا توجه به سن ورا دهند. قد و وزن کودک 

 باشد. علت: نیازهای تغذیه ای با توجه با سن و میزان فعالیت متغیر می
را، مورد بحث قرار دهید. میزان قندخون هدف را برای کودک تشخیص دهید. و ورزش ارتباط بین غذا، انسولین -5

برای والدین وکودک یک موقعیت مصنوعی را که در آن میزان قند خون یک فرد دیابتی در حد هدف نیست مثال 
 میزان فعالیت وسایر اقدامات را حدس بزنند. ، رژیم غذایی، انسولینبزنید واز آنها بخواهید تا 

ابزارهای کنترل ومدیریت دیابت هستند. این گونه مثالها مهارت های  ، ، ورزش وانسولین درمانیژیم غذاییعلت: ر
 تقویت می کند واحساس رضایت به آنها می دهد. حل مسئله را در والدین وکودک 

 روز را برنامه ریزی کنند. نوع ومقدار غذا را باید تعیین کنند.  3-4به خانواده آموزش دهید تا غذای -6
 علت: این تمرین به خانواده کمک می کند تا فهم ودرکشان را از ساختار رژیم غذایی کودک نشان دهند.

 
 و وزن کودک  ی دهند. قدرژیم غذایی وکنترل قندخون را نشان م رعایت، ارزشیابی: کودک وخانواده وی

  سن وی می باشد.متناسب با 
 

4ND:  کمبود آگاهی در ارتباط با نحوه مراقبت از کودک مبتال به دیابت 
 :که بوسیله بیان مفاهیم  فقیت بتوانند دیابت را مدیریت کنند؛کودک وخانواده وی با مو برایند های مورد انتظار

 اصلی در مراقبت در منزل، نشان داده می شود. 
 
 
 

 مداخالت پرستاری 
مراقبت از سایر کودکان مواردی مثل لهجه، فشارهای شغلی و موانع یاد گیری را تشخیص دهید. این موانع می تواند-1

            باشد. 
مثالً برای کسانی که مهارتهای  .یری خانواده می شودتوانایی یادگیادگیری موجب افزایش علت: تشخیص ورفع موانع 

 بیانی آنها ضعیف است یا زبان دیگری دارند، آموزش ها را مکتوب ارائه دهید.
 اهداف یادگیری وخانواده را تشخیص دهید. -2

 در اولویت قرار دهند. به خانواده کمک می کند تا آموزش ویادگیری را  ،علت: فراهم نمودن لیستی از اهداف آموزشی
 اطالعاتی را متناسب با سطح تکامل کودک برای وی فراهم کنید.-3

علت: کودک باید بطور شناختی، دیابت را درک کند. آموزشهای پیشرفته تر هنگامی که کودک بالغ تر شد، به وی 
 ارائه دهید.

 (2)کنند. یریت میآمیز، دیابت را مد موفقیت، بطور وی هکودک وخانوادزشیابی: را 
 

در صفحات آتی بطور مفصل پرداخته « کودک وخانواده وی بهآموزش »به مقوله قابل ذکر است که نکته: 
 می شود ودر اینجا فقط اشاره مختصری به آن شده است.

 
 5DNاختالل در فرایند خانواده در ارتباط با نیازهای مراقبتی در کودک مبتال به بیماری مزمن، بحران موقعیتی : 

 :از کودک مبتال به دیابت سازگاری پیدا کنند که بوسیله تشخیص  تخانواده با مراقب برایندهای مورد انتظار
 استراتژی هایی جهت کنترل استرسهای یک بیماری مزمن، تظاهر می یابد. یواجرا

  
 مداخالت پرستاری 

 ین را بشناسد.به خانواده کمک کنید تا مهارتهای متناسب با سن کودک ومسئولیتهای والد-1
هم توانایی انجام یک مهارت وهم درک ،زمانی اتفاق بیفتد که کودک  ویض مسئولیتهای مراقبتی به کودک بایدتف علت:

یت آمیز دیابت توسط ار کودک، برای مدیریت دیابت موفقانجام آن را داشته باشد. حمایت خانواده ونظارت بر ک
 کودک، الزم وضروری است.

تشخیص دهند. بطور ه عنوان رفتارهای حمایتی می داند، کودک بکه را  فتارهائیوخانواده کمک کنید تا ربه کودک -2
د، شیرینی در منزل نمی خورند، میزان قندخون را در یک نتمام اعضای خانواده رژیم عذایی را دنبال می کنمثال:

  دفتر ثبت می کنند. کودک را جهت رعایت رژیم درمانی تشویق می کنند.
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می این مسئله منجر به درگیری تمام اعضای خانواده در مراقبت از کودک می شود. همچنین به کودک فرصتی علت: 
 دهد تا رفتارهای حمایتی را بشناسد.

 حمایتهای اجتماعی برای خانواده مثل کمپ دیابتی را معرفی کنید. سیستم-3
 د.خانواده فراهم می کنهت حمایت از فرصتهایی را ج جامعهمنابع حمایتی در علت:

ومسئولیت تعطیالتی را فراهم کنید تا مراقبت کننده های اصلی از کودک مبتال به دیابت، مدتی را استراحت کنند.-4
 مراقبت از کودک، به سایر اعضای خانواده برای مدتی سپرده شود.

 یم این مسئولیتها بین اعضای خانواده،مسئولیت مراقبت ازکودک مبتال به دیابت، بسیار استرس آمیز است. لذا تقسعلت:
 ناامیدی بوجود نیاید. موجب می شود تا خستگی بیش از حد و

 (21).در آن همه خانواده سهیم اند، مطرح می نمایند که ارزشیابی: کودک وخانواده طرح مراقبت از کودک را 
 

 تشخیص های پرستاری در کتواسیدوز دیابتی 
 1DN:  ارتباط با از دست دادن غیر طبیعی مایعات از طریق دیورز واستفراغکاهش حجم مایعات بدن در 

2ND :خطر آسیب ناشی از اختالل در اسیدو باز در ارتباط با فقدان انسولین  

3ND :کترولیت ناشی از اسیدوز واستفراغخطر آسیب در ارتباط با تعادل ال 
 4ND  خطرآسیب در ارتباط با ادم مغزی ناشی از عدم درمان:DKA 

5ND   (21): کمبود آگاهی در ارتباط با نحوه مدیریت کودک در طی روزهای ناخوشی 

 

1DN کاهش حجم مایعات بدن در ارتباط با از دست دادن غیر طبیعی مایعات از طریق دیورز واستفراغ : 
 :برون کودک بطور مؤثری هیدراته شود که بوسیله وزن طبیعی، ترگورپوستی خوب،  بر آیندهای مورد انتظار

 بودن غشاهای مخاطی نشان داده می شود. طوبده کافی ادرار ومر
 
 

 مداخالت پرستاری ودالیل آنها
ده ادراری را ن گورپوست، غشاهای مخاطی ومیزان برویون کودک را تعیین کنید: وزن، تروضعیت هیدراتاس-1

 بررسی کنید.
مقایسه وزن معمول کودک با وزن موقع پذیرش جهت هیدراتاسیون کودک تعیین میکند. این مسئله یک خط پایه علت:

 او،کمک می کند تا در صد کاهش حجم مایعات بدن تخمین زده شود.
مصرف کند. در صورت دستور پزشک، مایعات  کالری اگر کودک تهوع ندارد، او را تشویق کنید تا مایعات بدون-2

 درصد را تزریق کنید.45/0درصد وسپس سالین  9/0ابتدا سالین  نفوزیون کنید. دراوریدی را 
مایعات منجر به تهوع واستفراغ شده باشد،  می باشد. اگر اسیدوز DKAهیدراتاسیون کودک، قدم آغازین در رفع علت:

می تواند اسموتیک اتفاق می افتد. استفراغ نیز وریدی باید تزریق شود. از دست دادن مایعات در ابتدا بخاطر دیورز
 منجر به کاهش حجم مایعات شود.

 جذب ودفع را کنترل کنید.-3
 هیدراتاسیون، ضروری است.رثبت دقیق میزان جذب ودفع، در محاسبه میزان علت:

 هیدراتاسیون، ارزیابی کنید.ردر طی از نظر ادم واحتقان ریوی کودک را -4
 این عالیم نشان دهنده هیدراتاسیون بیش از حد است.علت: 

 ساعت کنترل کنید. 8وزن کودک را در هنگام پذیرش وهر -5
 هیدراتاسیون وی است.وضعیت  دهنده مقایسه وزن موقع پذیرش کودک باوزن عادی وی، نشانعلت: 
 :ن طبیعی، برون ده ادراری کافی، کودک بطور مؤثری هیدراته شده است که بوسیله وز ارزشیابی

  (2،5،21).نمایان می شودگورمناسب پوست وغشاهای مخاطی مرطوب تر
 

2ND خطر آسیب ناشی از اختالل در اسیدو باز در ارتباط با فقدان انسولین:  
 :به گونه ای که بوسیله بررسی ؛ یس را تجربه خواهند کرد زکودک رفع کتوزیس واسیدو برانیدهای مورد انتظار

 ونتایج آزمایشگاهی محرز گردد.بالینی 
  

 پرستاری و دالیل آنها  مداخالت
تمام نمونه های ادراری را از نظر وجود کتون تست کنید.تنفس کودک را از نظر بوی استن وتنفس کاسمال بررسی -1

 کنید.
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تنفس کاسمال جهت شروع دهنده اسیدوز احتمالی است. میزان باالی اسید موجب  وجود کتون در ادرار نشانعلت :
 می شود.اضافی رفع استون 

دستور پزشک، مایعات صورت ر کودک توانایی نوشیدن دارد،اورا تشویق کنید تا مایعات بدون کالری میل کند.دراگ-2
 وریدی را تزریق کنید.

 شسته شدن کتون ها نیز می شوند. سببهیدراتاسیون کودک نقش دارند،همچنین  حفظمایعات عالوه براینکه در علت: 
در دهیدراتاسیون شدید، کشش اسموتیک قندخون، سبب حفظ ونگهداری مایعات بدن در جریان خون می شود، بنابر 

هیدراتاسیون شروع به کاهش خطر شوک نکند، انسولین داده راین از شوک گردش خون جلوگیری می کند.تا زمانیکه 
 نمی شود. 

 درمان با انسولین را طبق دستور پزشک، شروع کنید.-3
در صفحات  DKAهیدراتاسیون کودک، انسولین درمانی شروع می شود.) به اثرات انسولین در رفع عالیم رپس از 

تزریق انسولین بصورت زیرجلدی در درمان دهیدراتاسیون در کودکان مناسب نمی باشد؛چون قبل اشاره شده است(.
 و توزیع انسولین کاهش می یابد.در دهیدراتاسیون ، عروق محیطی منقبض می شوند و به دنبال آن جذب 

 بطور مکرر میزان قندخون را کنترل کنید.-4
 نفوزیون مداوم انسولین می توان منجر به هایپرگلیسمی شود. انسولین تزریقی سریعاً اثر می گذارد. اعلت:

 .        مایعات وریدی دارای گلوکز را طبق دستور تزریق کنید-5
الزم است. تا زمانیکه کتونهای سرم از جریان خون پاک نشود، انسولین حتی با  انسولین برای مهار تشکیل کتون،

 شود.  اضافهوریدی باید به محلول داده می شود. جهت پیشگیری از هایپوگلیسمی، گلوکز ،وجود قند خون قابل قبول
  (2،21) هیچ عالیمی از کتوزیس را نشان نمی دهد. ساعت اول پذیرش کودک، کودک 24ارزشیابی: در طی 

 

3ND خطر آسیب در ارتباط با تعادل الکترولیت ناشی از اسیدوز واستفراغ: 
 میزان  کودک، عوارض خطرناک عدم تعادل الکترلیت ها را نشان نخواهد داد که بوسیله نیدهای مورد انتظار:فرا

 طبیعی سدیم و پتاسیم سرم تظاهر می یابد.
 

 مداخالت پرستاری
مثل برادی کاردی،)ضعف عضالت، کاهش  کالمیبررسی کنید. عالیم ونشانه های هایپرمیزان پتاسیم سرم را -1

 .ئیدفشارخون و هایپورفلکسی( را کنترل وارزیابی نما
 مکانیسم افزایش سطح پتاسیم سرم یا کاهش آن، در صفحات قبل توضیح داده شده است. توجه : 

از میزان غیر طبیعی پتاسیم را انجام دهید. غیر طبیعی ناشی  ECGمانیتورینگ قلبی جهت مشخص نمودن -2

صاف یا  Pی سبب موج کالممعکوس وآریتمی می شود. هایپر Tصاف،  ST,STموجب طوالنی شدن قطعه  کالمیهایپو

T .نوک تیز وفیبروالسیون بطنی می گردد 
 سبب ایجاد مشکالت قلبی اورژانس می شود. علت:هایپوکالمی و هایپرکالمی 

میزان برون ده ادراری به حد کافی رسید، درمان با پتاسیم را طبق دستور، شروع کنید.اگر کودک پس از اینکه  --3
 آنوری دارد، به پزشک اطالع دهید وپتاسیم به کودک ندهید.

نارسایی کلیوی بعلت دهیدراتاسیون ممکن است اتفاق بیفتد. اگر کودک آنوری دارد، پتاسیم حفظ ونگهداری می علت:
 .طح غیر طبیعی پتاسیم خون می گرددسشود ومنجر به 

  ارزشیابی : کودک تعادل در مایعات والکترولیت را حفظ می کند که به وسیله میزان طبیعی سدیم و پتاسیم
 (21.)سرم مشخص می شود

 

4ND:  خطر آسیب در ارتباط با ادم مغزی ناشی از عدم درمانDKA  
 :ی کامل، اهد داد که به وسیله هوشیارمغزی را نشان نخوکودک، عوارض نامطلوب ادم برآیندهای مورد انتظار

 یابد. دهنده به نور و فقدان سردرد تظاهر می های مساوی و واکنش مردمک
 
 
 

 مداخالت پرستاری و دالیل آنها 
ً از نظر عال-1 های متسع یا  هوشیاری، مردمکسطح اهش یم ادم مغزی کنترل کنید.)سردرد، ککودک را مرتبا

ً  (نامساوی   به پزشک اطالع دهید. اگر تغییری در بررسی اولیه دیدید حتما
              احتماالً به علت می تواند منجر به مرگ یا آسیب مغزی گردد. دلیل آن نامعلوم است اما  DKAادم مغزی به دنبال علت:    

   کند. س این عارضه کمک میاتفاق می افتد. کنترل مرتب عالیم عصبی در تشخیص زودرهیدراتاسیون بیش از حد 
 .اندازه گیری کنیدمیزان قند خون را در هر ساعت در زمان تزریق انسولین وریدی -2
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افت کند. شیفت اسموتیک مایعات پیش نیاید. زمانیکه میزان  mg/dL 100-50  از میزان قند خون نباید بیش ترعلت :

 شود. هاضافرسید گلوکز به مایعات وریدی  mg/dL 200قند خون به 
 (5،21).باشد همراه با مردمک های مساوی بدون سردرد می وارزشیابی: کودک هوشیار 

 

5ND کمبود آگاهی در ارتباط با نحوه مدیریت کودک در طی روزهای ناخوشی 
 :ی مراقبت در منزل را بیان خواهند کرد که به وسیله  خانواده، اطالعات کافی در مورد نحوه برآیندهای مورد انتظار

 تشخیص و کنترل موقعیت هایی که نیاز به مدیریت روزهای ناخوشی دارد، تظاهر می یابد.
 

 مداخالت پرستاری و دالیل 
 mg/dL 250وقتی گلوکز خون باالی به طورمثال .وزش دهیدآم راادرار گونگی تست کتونبه خانواده زمان و چ-1

 کودک بیمار است.وقتی که رسد یا  می
کمبود  ممکن است همراه باآید. بیماری یا میزان باالی قند خون کتون در پاسخ به کمبود انسولین به وجود میعلت: 

 .باشدانسولین 
 مدیریت روزهای ناخوشی را به خانواده تعلیم دهید. -2

استرس ناشی از عفونت یا استرس محیطی، می تواند منجر به هایپرگلیسمی و دیابت غیر قابل کنترل شود. علت:
 تشخیص زودرس و درمان کتون می تواند از عوارض حاد پیشگیری کند. 

به آنها آموزش دهید مثل: تهوع و  راقبت سالمتی دیابت تماس  بگیرنداست خانواده با تیم مشرایطی را که نیاز -3
 نگه داشتن کودک دارند و عالیم اسیدوزیس. NPOاستفراغ، افزایش میزان کتون ادرار، پروسیجرهایی که نیاز به 

آن، مؤثر است. خانواده می تواند مدیریت سرپایی کتون  عواقبمداخالت زودرس در پیشگیری از اسیدوزیس و علت:
 دیابت شروع کند. را با راهنمایی تیم مراقبت

ی  ای و متخصص را به خانواده بدهید تا سؤاالتی را که در مورد نحوه شماره تلفن تیم مراقبت دیابت و افراد حرفه-4
 مدیریت در روزهای ناخوشی دارند، از آنها بپرسند. 

 ن را نیز باید بدانند.ی دسترسی به آ توانند زنگ بزنند و نحوه خانواده  و کودک باید بدانند که به چه کسی میعلت:
نیاز به افزایش اطالعات مراقبت در منزل، پیروی از رژیم توصیه شده، نظارت در منزل و  DKAتکرار -5

 های سازگاری دارد. مهارت
ممکن است منعکس کننده پیروی ضعیف از رژیم، درک کم از نیازهای مراقبت در  DKAاپیزودهای مکررعلت:

م نظارت والدین یا افسردگی باشد. یک تیم مراقبتی مناسب)شامل پرستار، متخصص منزل، نظارت غیر مطلوب یا عد
 می تواند در رفع بسیاری از این مشکالت نقش داشته باشند.تغذیه، مددکار اجتماعی، روانشناس، پزشک(

 دهند  که به مدیریت روزهای ناخوشی نیاز دارند تشخیص می را ارزشیابی: کودک و خانواده به سرعت موقعیتهایی
 (2،5،6،21).و به طور مناسب به آن پاسخ می دهند

 

  آموزش به کودک مبتال به دیابت و خانواده وی 
است تا  ی خانواده و کودکشود. شامل یک سری اطالعاتی برا آموزش، زیربنای اساسی کنترل دیابت محسوب می

برای (5سالگی، انسولین را خود تزریق نمایند.) 9کودکان باید بتوانند در خود کنترلی برسد. ه د به مرحلبتوانکودک 
فراموش نشود که آموزش یک رسیدن به مرحله خودکنترلی در دیابت بایستی یک سری آموزش ها از قبل داده شود. 

های جدیدی باید  تبع یافته کنند و بایر می ودک و خانواده تغطوالنی مدت است چرا که نیازهای کپرستاری  ی پروسه
( قبل از شروع آموزش کنترل دیابت، بررسی و شناخت آمادگی کودک و خانواده او 5،2به آنها آموزش داده شود.)

برای یادگیری یسیار مهم است. وقتی که بیماری تازه تشخیص داده شده است یا برای اولین بار به کودک یا والدین 
افسردگی، عمر به درمان با انسولین احتیاج دارند، ممکن است دفعتاً غافلگیر شده، مراحل انکار، گفته شده که تا آخر 

روز اول بعد از تشخیص زمان خوبی برای آموزش  4تا 3 مذاکره ، عصبانیت و پذیرش را بگذرانند؛ لذا
ود، یک ماه بعد اطالعات ش (در یک برنامه موفقیت آمیز ابتدا موارد اصلی یا نجاتبخش آموزش داده می14نیست.)

یک سری اطالعات داده شده و  از تشخیصیک هفته بعد  ،در یک برنامه دیگربه طور مثال .شود  خاص آموخته می
 (5باشد.) دهنده دو هفته بعد از ترخیص می های نجات متعاقباً بازنگری تکنیک

 ( 21،14،5،2)بدترین زمان از نظر آموزش، روز تشخیص بیماری یا پس از آن است. نکته: 
که دارای  ی. گاهی اوقات مهارتهای تدریس واطالعاتهای تدریس قابل انعطاف ضروری  و مهم است استفاده از روش

چگونگی توالی وترتیب منطقی هستند، برای همه بیماران مفید نمی باشد مثالً برخی از کودکان و والدین، قبل از اینکه 
جهت بررسی زمینه آموزش، می  (14بگیرند، بیشتر نگران روش تزریق آن هستند.)کشیدن ونگهداری انسولین را یاد 

جریان یاد گیری را تسهیل کند. کودک زمانی یاد می گیرد  (محیط مناسب آموزش می تواند5گرفت.) Pretestتوان 

مختلفی) کتابچه، دقیقه مناسب است(. ابزارهای  45-60دقیقه نباشد. )برای والدین  15-20که جلسات آموزش بیش از 
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جهت تمرین  برای کودک وخانواده باید ( فرصتهای فراوانی2نوارویدئویی، عکس و .... ( را می توان بکار برد )
 ( 23،14،5 کردن مهارتها تحت نظارت پرستار فراهم شود.)

رک بهتر پرستار باید در ارتباط با ماهیت بیماری دیابت )د شامل موارد زیر است: ابعاد آموزش به والدین
پاتوفیزیولوژی دیابت، عملکرد انسولین در بدن، عملکرد گلوکاگن( رژیم غذایی، ورزش، درمان، وتداوم مراقبتها 
اطالعات کافی در اختیار والدین وکودک قرار دهد. همچنین نحوه کنترل گلوکزخون وآزمایش ادرار را باید به آنها 

 ( 14آموزش دهد.)
ی دیابت، فعالیت انسولین وگلوکاگن در ارتباط با مصرف ژوالدین از پاتوفیزیولودرک بهتر  ماهیت بیماری: 

کالری و ورزش، کمک می کند تا کودک درک وشناخت بهتری از دیابت داشته باشد. در نتیجه همکاری وی 
 ( 5بیشتر خواهد بود.)

کودک و والدین بدهد.  به راپرستار باید در ارتباط با رعایت رژیم غذایی آموزش های زیر ژیم غذایی:ر 
اولین گام در آماده کردن طرح وعده غذایی، گرفتن یک تاریخچه دقیق رژیم غذایی کودک جهت شناسایی 

 ( 14عادات غذایی وشیوه زندگی وی است.)
  نیازهای رشد وتکامل وبیماری دیابت به خانواده  انسولین، ، ثبات رژیم غذایی، ارتباط بین غذااهمیت در ابتدا باید

 ( 5،2داده شود.) یادوکودک 
  ً( 5ماه تمرین الزم است.)3در مورد رعایت رِژیم غذایی ومقادیر مواد غذایی حدودا 
 غذاخوردن در رستوران، خواندن : ل یاز قب سپس آموزش پیگیری درمان، بروی مهارتهای درمانی مهمتر

 ( 14،5بیماری متمرکز می شود.)و ظیم طرح وعده های غذایی با ورزش برچسب مواد غذایی، تن
 ن ها وچربی ها یشده از کربوهیدرات ها، پروتئتق برنامه رژیم غذایی دیابتی روی در صد کالری های مش

میوه ها  ، کربوهیدرات مرکب هستند.یمتمرکز می باشد. نشاسته هایی از قبیل نان، حبوبات، برنج وخمیر شیرین
 (2)وهیدرات ساده اند. کربوهیدرات ها اثرات بیشتر وسریعتر بر روی گلوکزخون دارند.کرب

  و مصرف قندهای ساده وسوکروز باید بوهیدرات رژیم غذایی باید از نوع مرکب باشددر صد کر 70حدود 
 (2،24)(می شودسریعاً جذب  ساده قندکل کالری باشد )چون  %10به میزان و محدود شود

  های قابل حل حل وغیر قابل حل وجود دارد. فیبر قابلکودک باید حاوی فیبر باال باشد. دو نوع فیبررژیم غذایی
نقش بیشتری در پایین آوردن قندخون وچربی خون در مقایسه با فیبر غیر قابل حل دارند.به این صورت که 

یه معده ودر نتیجه کاهش تشکیل می دهند که سبب کند شدن تخل یگوارشدر مجرای فیبرهای قابل حل، یک ژله 
 جذب گلوکز غذا می شوند.

 جات میوه هاوفیبرهای غیر قابل حل شامل نان گندم، برخی سبزی ل مثل: حبوبات، جوی دوسر، برخیفیبرقابل ح
 ( 14وخمیر شیرینی می باشد.)

 نها یاد داده مل شش گروه غذایی می باشد به آوالدین باید هرم غذایی را که شا برای آموزش اصول تغذیه ای به
( گوشت 5( شیر، ماست، پنیر4( میوه جات3( سبزیجات2شود. این گروها شامل: نان، برنج، غالت، ماکارونی 

  (23،6ت.) ( چربی ها، روغن ها وشیرینی جا6ا ید، لوبیای خشک، تخم مرغ ومغزهقرمز، گوشت سف
 هستند، کمترین مقدار کالری وچربی  باید به والدین وکودک آموخته شود که غذاهایی که در قاعده هرم غذایی

قرار دارند از نظر  هباید اساس رژیم دیابتی باشند. غذاهایی که در یک گرو که وبیشترین مقدار فیبر را دارند
را می توان  هن وکربوهیدرات تقریباً مساوی هستند. غذاهای یک گرویکالری مساوی واز نظر چربی، پروتئ

           (   14،8،6بایکدیگر عوض نمود.)
  پرستار باید به والدین تأکید کند که یکی از اهداف اصلی رژیم درمانی در دیابت، جلوگیری از افزایش ناگهانی

وسریع گلوکزخون پس از خوردن غذا می باشد. لذا باید توصیه های زیر را جدی بگیرند: ترکیب کردن غذاهای 
 و کم کردن پاسخ گلیسمیک می شود؛موجب کند شدن جذب آنها  ین وچربینشاسته ای با غذاهای دارای پروتئ

موجب پاسخ گلیسمیک کندتر  پوره یا نپخته خوردن غذاهای خام ودست نخورده در مقایسه با غذاهای خرد شده،
 وقتی غذاهای حاوی قندپاسخ گلیسمیک می شود ؛خوردن میوه جات سالم بجای آب میوه موجب کاهش می شود؛

 (14،6،5دیر هضم تر اضافه شوند، پاسخ گلیسمیک کندتری ممکن است ایجاد شود) ساده به غذاهای
  باید به والدین یاد آوری نمود که کودکان در دوران رشد نیاز سریع به غذاهای مازاد جهت برآوردن نیازهای

ی وسه وعده مکرر شامل سه وعده غذای اصل (.لذا تغذیه رشدی دارند.) نیازهای انسولینی نیز افزایش می یابد
 ( 5،2) می باشدلقمه سر پایی الزم 

  باید تأکید شود که انتخاب زمان مناسب برای صرف غذا به گونه ای که میزان کالری دریافتی بین ساعات بیداری
 ( 6توزیع شود و با شیوه زندگی کودک هماهنگ باشد، الزم وضروری است.)

  قند وآدامس فاقد سوربیتول استفاده کنند.به کودکان باید آموزش داد که از نوشابه های حاوی 
 والدین و اطرافیان آموزش داده شود. گلیسمی ودرمان آن باید به کودک،عالیم هیپو 
 عالیم هایپرگلیسمی ،DKA  (14نیزباید آموزش داده شود.)واقدامات الزم 

 رزش: و 
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  وکودک بدهد:پرستار در ارتباط با میزان فعالیت کودک باید آموزشهای زیر را به والدین 
 هیچ گونه  فعا لیتی نباید از زندگی کودک حذف شود. کودک به بازی نیاز دارد.

 بازی قبل از صرف غذا باشد، کودک باید از لقمه سرپایی استفاده کند. چنانچه 
 ن استفاده کند.یاگر قرار است ورزش سنگین مثل فوتبال انجام دهد باید لقمه حاوی کربوهیدرات وپروتئ 
 دقیقه یکبار از لقمه سرپایی استفاده کند. اگر نتوانست مقدار زیاد  45 -60یتهای طوالنی وادامه دار، هر در فعال

 شود. دوز انسولین کاهش داده می غذا را تحمل کند،
  اگر قندخون قبل از ورزش مساوی یا بیشتر ازmg/dl 240  بود، تا زمانیکه سطح قندخون کنترل شود باید

 ( 14،2ورزش به تعویق انداخته شود.)
 .کودک در هنگام ورزش باید تحت نظارت والدین یا معلمین باشد 
 .معلمین باید از هایپوگلیسمی وهایپرگلیسمی ودرمان آنها آگاه باشند 
  یزان فعالیت کودک دارد.بستگی به مباید تأکید کرد که میزان دریافت غذا وانسولین 
 (.14،5کتونوری اولین عالمت کتواسیدوز بوده ولذا نباید کودک اقدام به ورزش کند ) 

 

 بیماری ها وعفونت ها 
 .انسولین نباید در جریان بیماری  باید به والدین یاد آوری نمود که عفونت ها نیاز انسولینی را افزایش می دهند

 کافی کالری مصرف نکند. ف شود مگر اینکه کودک به مقدارذح
 کالری به وی داده شود. اگر کودک دچار تهوع استفراغ شد مایعات قندی صاف شده برای تأمین 
 .گلوکزخون وکتون ادرار در تعیین تغییرات سریع نیاز های کودک مهم هستند 
 ،نفرین  اپی ک محسوب می شود که سبب ترشح زیادیک استرس برای کود اگر کودک جراحی دارد

 ( 14،6شود.) در نتیجه افزایش قند خون می یدها وکوئوگلوکوکورتی

 نکات بهداشتی:  
 :آموزشهای زیر به والدین داده می شود

 ه های آن را سوهان بزنید.اخن های کودک را مستقیم گرفته ولبن 
 .کودک پابرهنه راه نرود. کفش راحت بپوشد 
 .پاهای کودک هر روز با آبگرم شسته وخشک شود 
  دکودک را از سرما وگرما محافظت کنیپاهای. 
  د.اول روی پاها، به پزشک مراجعه کنیبریدگی وت،درصورت زخم 
 (5،2)د.کودک بهداشت دهان ودندان را رعایت کن 

 
 قاعدگی  

در سطح طبیعی به محض رسیدن دختران به نوجوانی، قاعدگی ممکن است مبارزه ای برای نگهداری قندخون 
س از شروع ادامه می یابد. روز پ 1-2روز پیش از سیکل قاعدگی افزایش یافته وتا  1-3الباً باشد.نیازهای انسولین غ

یاد بخاطرافزایش سطح استروژن وپروژسترون است که متضاد اثر انسولین عمل می کند. مهمترین مسئله که این ازد
مقدار انسولین ر سیکل قاعدگی،این است که یاد بگیرند چگونه وچه موقع د اید به نوجوانان دختر آموخته شود،ب

 (18تزریقی را با نتایج گلوکز خون تطبیق دهند. )
  
 
 
 
 
 
 
 

 آموزش نحوه تزریق انسولین  
مخلوط کردن، نحوه تزریق صحیح وپیشگیری از عوارض ناشی از تزریق،  زپرستار باید در ارتباط با انسولین، طر

 آموزشهای زیر را به کودک و والدین وی بدهد: 
 
 

  مشخصات ویال وسرنگ انسولین 
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  و انسولین طوالنی اثر ظاهر تار وسفید رنگ دارد. شفافانسولین کوتاه اثر ظاهر 
 کامالً ویال وغلطاندن بین دو دست آرام دنانسولین های کدر وشیری رنگ را باید قبل از مصرف با برگردان ، 

 ( 6مخلوط کرد.)
  ه انداد کردمنابع پیشنهحال مصرف در یخچال نگهداری شود وسایربرخی منابع ذکر کرده اند که ویال انسولین در  

  (14)( نگهداری شود.4/29که در دمای اتاق )
 ( 6،5ویال انسولین نباید درمعرض نور مستقیم خورشید یا در ماشین داغ نگهداری شود ) 
  ید ویخ زده مانند، در داخل ی سفششدن بررسی شود. در این حالت پوش 1ویال انسولین باید از نظر حالت دانه دانه

ویال انسولین متوسط االثر یا طوالنی اثر تشکیل می شود. این مسئله بیشتر در مورد انسولین های انسانی که در 
 ( 14،6یخچال نگهداری نشده اند، مشاهده می شود.)

 شود در  باند میکه با انسولین ایجاد می شود یش ها در صورت منجمد شدن انسولین، پوششی چسبنده در دیواره
 ( 6این حالت نباید این ویال انسولین استفاده شود.)

  واحدی در دسترس است. 100امروزه سه نوع سرنگ انسولین 

 واحد انسولین 100جایش سرنگ یک میلی لیتری با گن 

 واحد انسولین  50تری با گنجایش سرنگ نیم میلی لی 

  واحد انسولین  30میلی لیتری با گنجایش  3/0سرنگ 
 (14،6.)اینچ است 5/0می باشد وطول آنها  27-29های سرنگهای انسولین ناغلب سر سوز 

  

 نحوه کشیدن ومخلوط کردن انسولین 
ع لین سریکه قرار است انسو پرستار باید به کودک و والدین نحوه مخلوط کردن انسولین را آموزش دهد. وقتی

 خل انسولینبه دا هوا ه شود؛ ابتدا باید به مقدار دوز دارواالثرداداالثر ویا کوتاه اثرهمزمان با انسولین طویل 
هوا  ور کرده اینکه دارو را بکشیم، سوزن را خارج نموده و وارد ویال انسولین رگوال طوالنی اثر تزریق وبدون 

 رج کردهسپس سوزن را خاتجویز شده را می کشیم ومعادل دوز دارو به داخل آن نیز وارد می کنیم وسپس دوز 
تاه ولین کووارد ویال انسولین طوالنی اثر کرده ومقدار تجویزی را می کشیم.این رویه موجب می شود که انسو 

ولین ها ) قبل کردن انسدقیقه پس از مخلوط  5( وباید در کمتر از 14،2)رد ویال انسولین طوالنی اثر نشوداثر وا
( 5ود.)نجام شلین رگوالر تأثیر بگذارد( تزریق اک انسولین بلند اثر در طول مدت اثر انسونیاز اینکه محتوی ز

از یافت دقیقه یا بیشتر پس از مخلوط کردن انسولین ها انجام شود تا فرصت برای ب 15تزریق نباید پس از 
  (2خواص انسولین های بلند اثر وکوتاه اثر وجود داشته باشد.)

  انتخاب محل تزریق انسولین  
 : کودک و والدین بدهد پرستارباید آموزش های زیر را به

  ( 14،6،5،2، رانها و باسن می باشد.)(سطح پشتی بازو )نواحی تزریق شامل شکم، بازوها 
 (.5تزریق را می توان در هر ناحیه ای که بافت چربی روی عضله است تزریق نمود ) 
 وباسن روی رانازو، سرعت جذب دارو در شکم در بیشترین مقدار بوده وبطور پیشرونده ای به ترتیب در ب 

ر رتیب داز لحاظ طول مدت اثر در باسن در بیشترین مقدار بوده و بطور پیشرونده ای بت کاهش می یابد.
 ( 14،2ران، بازووشکم کاهش می یابد )

 (2چرخاندن نظام دارو واضح تزریق برای پیشگیری از تغییرات موضعی در بافت چربی )لیپودیستروفی 
کنواختی جذب  انسولین، باید از تمامی مواضع تزریق در یک محل توصیه می شود. جهت ارتقای ی

هر تزریق از  محل فاصله.  آناتومیک بجای چرخاندن تصادفی از یک محل به محل دیگر، استفاده نمود
 سانتی متر( است. 5/2اینچ)  1قبلی، 

  ه نکنند.هفته استفاد 2-3والدین باید سعی کنند که از یک موضع فرو کردن سر سوزن بیشتر از یک بار طی 
 رزش وشود که تزریق  ی ریزی کرده، تزریق انسولین نباید در اندام اگر کودک برای ورزش کردن برنامه

 چون ورزش سبب تسریع جذب انسولین شده ودر نتیجه هیپوگلیسمی اتفاق می افتد. ،داده می شود
   بر گه ای  ندهند ومحل تزریقات را درانجام تزریق در یک محل  4-6به والدین یادآوری شود که بیشتر از

م ند انجاکتواند تزریق  ینمایند ونیز هفته ای یک الی دو تزریق در محل هایی که کودک به راحتی نمثبت 
 ( 14دهند.)

  یک روش  چرخش محل تزریق به این صورت است که از یک تزریق در یک وقت روز برای همیشه
 ( 2)در شکم، دوز غروب را در ران یا بازو تزریق نمایند.استفاده کنند. مثالً دوز صبح را همیشه 

 (.14از انجام تزریق روی خط کمر ویک اینچ اطراف ناف خود داری شود ) 

                                                           
1Floculation 
2 lipodystrophy 
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 (5شروع وطول مدت اثر در ارتباط با ناحیه تزریق )(5شماره )جدول 

 باسن ساق بازو شکم 

 خیلی آرام آرام سریع سریع خیلی سرعت جذب

 خیلی طوالنی طوالنی کوتاه کوتاه خیلی طول مدت اثر

  
 
  برای بیمارانی که در مخلوط کردن انسولین ها اشکال دارند، دو روش توصیه می شود: آنها می توانند از

 ل پر شده استفاده کنند.ای مخلوط آماده یا سرنگهای از قبانسولین ه
  می توان سرنگهای انسولین مورد نیاز برای سه هفته را آماده کرد ودر یخچال نگه داشت. برای جلوگیری از

 ی ورو به باال نگهداری شوند.که سرنگها بصورت عمودبسته شدن سوزن توصیه می شود 
است  علت تزریق هوا به داخل ویال انسولین، پیشگیری از ایجاد خالء داخل ویال است که ممکن نکته: 

 ( 6نگ شود.)مقادیر مناسب انسولین به داخل سر باعث ایجاد اختالل در کشیدن
 روز می توان استفاده کرد. اگر از سرنگ پس از  3الی  1سوزن وسرنگ های یکبار مصرف به مدت از

 ( 5کم شود.) هامجدداً استفاده شود باید در یخچال گذاشته شود تا رشد ارگانیسم، تزریق 
 
 نسولین نحوه تزریق ا 

 یر به کودک و والدین داده می شود:ز توصیه
  استفاده از الکل برای تمیز کردن پوست محل تزریق توصیه نمی شود. چون الکل ممکن است به داخل بافت

صبر کرد تا خشک شود وسپس  باید شود. چنانچه از الکل استفاده شود،رخنه وموجب قرمزی موضع تزریق 
 ( 6تزریق را انجام داد.)

  بر پایه نیاز به  حیحتکنیک صجهت تزریق انسولین وجود دارد.سرسوزن روشهای مختلفی برای وارد کردن
تزریق شدن انسولین در بافت زیر جلدی می باشد. تزریقی که خیلی عمیق باشد )برای نمونه در داخل عضله 

 ( ویا اینکه خیلی سطحی باشد، موجب تأثیر بر جذب انسولین می گردد. 
 تزریق کرد.را می توان در هر مکانی از بافت چربی که بین عضله و پوست قرار دارد  انسولین 

 
  سنین  درجه باشد که بستگی به توده عضله کودک دارد. با این وجود در کودکان 90یا  45زاویه تزریق باید

 ( 14درجه بهتر است. ) 45مدرسه، استفاده از زاویه 
 ره انجام شود تا بطورسهوی وارد رگ خونی نشود. پس از وارد کردن سر سوزن، باید آسپی 

ودر صورتیکه چاق باشد باید ناحیه مورد نظر اشد ناحیه تزریق باید کشیده شود.در صورتیکه کودک الغر ب       
 بین دو انگشت نیشگون گرفت. را 
 (.14،6،2نیازی به ماساژ پس از تزریق نیست ) 
 (.14اهمیت شستن دستها قبل از تزریق باید تأکید شود ) 

 

 انفوزیون دایم انسولین زیر جلدی 
 اصول زیر را به کودک و والدین آموخت:برخی از کودکان کاندیدای استفاده از پمپ انسولین هستند. باید 

  ابعاد تکنیکی پمپ وخود کنترلی گلوکزخون 

  چگونگی پیشگیری ودرمان هایپرگلیسمی وتدابیر در زمان بیماری وطرح غذا 

 خون  سطح گلوکز رژیم بر اثرات ورزش، استرس و 

 خون وچگونگی تطبیق در تمام ابعاد رژیم های گلوکز های اخذ تصمیم برای ارزیابی مشخصه استراتژی 

  چگونگی تعویض باطری 
 
  ( بخش اساسی استفاده از پمپ انسولین است. التهاب ناشی از روز در بار 4اندازه گیری مکرر قندخون) حداقل

ور کامل قبل طباشد. ناحیه را باید ب ورود سوزن یکی از مشکالت مهم می یا عفونت در ناحیه کیواکنش آلرژی
ساعت با اولین عالمت التهاب باید تغییر  48با پانسمان شفاف پوشاند. ناحیه را هر  ،کرد وارد کردن سوزن تمیز

 ( 5داد.)
 طبق بروشور کارخانه برت دسترسی های جت را در صور اده از قلم انسولین وتزریق کنندهپرستار باید نحوه استف

 ( 14کودک آموزش دهد.) الدین وبه و
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 درمانی  نعوارض انسولی 
ین ه والدبای زیر را ارتباط با شناسایی عوارض ونحوه پیشگیری از عوارض انسولین درمانی آموزشهپرستارباید در 
 وکودک بدهد:

 

  :واکنشهای آلرژیکی موضعی 
ر به یک تا دو ساعت پس از تزریق، ممکن است نوعی واکنش حساسیتی بصورتی قرمزی، تورم، درد وسفتی یا کهی

ا ب ی کنند ومایجاد شود. این واکنشها معموالً در مراحل اولیه درمان بروز سانتی متر در محل تزریق  2-4اندازه 
امین یسته( در صورت اتفاق افتادن چنین واکنشهایی پزشک ممکن است آنتی 6شوند) می ادامه درمان انسولین، محو

 ( 14یک ساعت قبل از تزریق انسولین تجویز کند.)
 

 ستمیک یس کییواکنشهای آلرژ  
می  که بتدریج بصورت کهیر منتشر گسترش می شودراست. در ابتدا واکنش موضعی پوستی ایجاد این واکنش ناد

دارو  وزافزایش تدریجی د که با تزریق کردن دوزهای کوچک انسولین و ایی استد( درمان شامل حساسیت ز6).یابد
 ( 14صورت می گیرد. این واکنشها گاهی اوقات با ادم منتشر یا آنافیالکسی همراه هستند.)

 

 انسولین 1لیپو دسیتروفی 
ین بامل از لیپوآتروفی ش باشد. تروفی در محل تزریق انسولین میهیپرپویک واکنش موضعی بصورت لیپوآتروفی یا لی

 اده ازبا استف رورفتگی مختصر یا شدید در پوست بروز می کند.رفتن بافت چربی زیر جلدی می باشد که بصورت ف
ر محل تزریق چربی د های فیبر و رتروفی ایجاد توده( لیپوهیپ6).ستشده ا ین انسانی، این عارضه تقریباً حذفانسول

زریق شود دچار اسکار ت اگر انسولین در مواضع شود. میاثر استفاده مکرر تزریق در یک موضع ایجاد است که در 
نیم از تأکید ک وافتد. به کودک و والدین باید اهمیت چرخش موضع تزریق را توضیح دهیم  جذب آن به تأخیر می

 ( 14تا برطرف شدن لیپوهیپرتروفی پرهیز کند.) مواضعتزریق در این 

  مقاومت به انسولین 
یل ن است به دالاین  مسئله ممک، به انسولین می باشند مقاومت بیماران در همه زمانها دارای مقادیر متفاوتی  اغلب

به  ) مقاومتبعد از کاهش وزن این مقاومت برطرف می شود باشد و چاقی می رخ دهد که شایع ترین آنمختلفی 
ین وکودک جهت والدواحد یا بیشتر تعریف شده است(.باید به  200انسولین بالینی به عنوان نیاز روزانه به انسولین 

 (14)انسولین، اهمیت رعایت رژیم غذایی وتناسب بدن یاد آوری کرد.مقاومت به  کاهش
 

  کنترل قندخون توسط بیمار 
بیماران دیابتی را قادر می  ،(2SMBGار)کنترل قندخون، پایه مراقبت در دیابت است وکنترل مرتب قندخون توسط بیم

( پرستار باید نحوه کنترل 6سازد تا با اصالح برنامه درمانی به بهترین شکل غلظت گلوکز خون را کنترل کنند.)
توسط کودک و والدین او با  SMBGبسیار مهم است که روش  گلوکز خون را به کودک و والدین آموزش دهد.مناسب 

حدت بینایی، حرکات ریز بدن، توانایی  :شد. فاکتورهای تأثیرگذار بر آن شاملسطح مهارت آنها مطابقت داشته با
در  SMBGبرای  ( روشهای مختلفی14،8،5شناختی، راحت بودن با تکنولوژی، خواهان بودن وهزینه آنها می باشد.)

روی ه خون باشد. اغلب آنها در بر گیرنده بدست آوردن یک قطره خون از نوک انگشت، استعمال قطر دسترس می
 45-60رف، اجازه دادن به باقی ماندن خون برای مدت مشخص روی نوار )عنوار مخصوص آغشته به ماده م یک
( 14،6دهد.) الی نشان میتیعددی روی صفحه دیژ دستگاه سنجش مقدار گلوکز خون را بصورت باشد و ( می ثانیه

خون را اشتباه بدست آورده  قند این است که بیماران ممکن است مقادیر SMBGیک از خطرات بالقوه تمامی روشهای 

که در اثر تکنیک غلط اتفاق می افتد.) استعمال نامناسب خون یعنی تهیه نمونه خیلی کوچک خون،  و گزارش دهند
اده از تمیز نکردن، نگهداری نامناسب کنتور، آسیب واردشدن به استریپ معرف به وسیله گرما یا رطوبت واستف

 ( 6).استریپهای تاریخ گذشته 
ی بیرون اندازه ماه یک بار سطح گلوکز خون خود را در آزمایشگاهها 6-12پرستار باید به آنان یادآوری نماید که هر 

 نند.کهر دو تست رامقایسه نتایج  بطور همزمان خود نیز با استفاده از کنتور اندازه گیری و گیری کرده و
 :ارتباط با به حداقل رساندن درد هنگام کنترل قندخون باید آموزشهای زیر را بدهدپرستار باید در 

                                                           
1 lipodystrophy 
2 Self-monitoring of blood glucose 
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  باید ناحیه به مدت چند ثانیه قبل از خون گیری زیر  خونگیری،ی برای افزایش جریان گردش خون در ناحیه
 ( 18،14آب گرم )ولرم( قرار داد.)

 بدلیل عروق)بخصوص انگشت انگشتر یا شصت(  گیری نواحی پهلویی  انگشت دست  مهمترین منطقه خون 
 های عصبی کمتر می باشد.خونی بیشتر وانتها

  برای پیشگیری از ایجاد سوراخ عمیق، لنست را به آرامی در سر انگشت وارد واز فشار دادن انگشت علیه
 ( 5یک سطح سخت خود داری کنید.)

  ر دارد استفاده کنید، تا از سوراخ کردن مکرر کمتاز مانیتورهای گلوکز که نیاز به نمونه های خونی خیلی
 خودداری شود.

 وقتیکه بیماری، تازه  د.گذاشته شوروی سوراخ را باید یک پوشش تمیز ، گیری  پس از خون ً خصوصا
 ( 14،6،5است وپوست خیلی حساس است.) تشخیص داده شده

 

  آزمایش ادرار از نظر کتون 
 این آزمایش از نظر کتون ها و ) که انجام می شودهای مخصوصی نوار ر یک آزمایش ساده است که باآزمایش ادرا

ادرار را  ستونمیزان گلوکز وهم میزان یا وقتیکه سطح گلوکز خونی افزایش دارد، توصیه می شود(. این نوار ها هم 
شیوه نگهداری صحیح طبق  آوری نماید که به تاریخ انقضای نوار وپرستار باید به والدین یادگیری می کند.  اندازه
 ( 18،14،5،2وگ توجه نمایند.)کاتول

 

  رفتارهای مراقبت از خود    
خود مطالعات نشان داده اند که رعایت فعالیتهای مراقبت از خود در بیماران دیابتی، بسیار سخت تر از تشخیص 

از طریق آن، انسانها می توانند برای  ( مراقبت از خود، فرایندی است که21،20بیماری وپذیرش آن بوده است .)
از ( 19)انجام دهند. فعالیتهائی را  ی برقراری سالمت، حیات، پیشگیری از بیماری، تشخیص ومعالجه ی بیمار

 400-600یکه بیماری دیابت یکی از بیماریهای مزمن مهم در نوجوانان است ومیزان خطر آن یک مورد در هر آنجائ
( از طرفی چون دیابت نوع 21مراقبت از خود در نوجوانان دیابتی ، اهمیت بسزایی دارد.)نفر است، لذا رفتارهای 

اول در دوران کودکی شروع می شود، موجب افزایش حس مسئولیت پذیری در کودکان می گردد. اما این مسئله 
رفتارهای مراقبت از د.به نوجوانان واگذار کنن را والدین می شود چون باید مسئولیت مراقبت از خودموجب نگرانی 

خود، پروسه ای از همکاری بین نوجوانان و والدین آنان وبین نوجوانان ومراقبین بهداشتی جهت ارتقاء مسئولیت 
 ( 21،20پذیری نوجوانان در کنترل بیماری دیابت را ایجاد می کند.)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 چند پژوهش در زمینه دیابت
پژوهشی در زمینه مراقبت از در زیر بطور خالصه، به چند پژوهش در زمینه دیابت در نوجوانان، اشاره می شود. 

و همکارانش انجام گرفته است . این   Dashiff، توسط 2006خود در نوجوانان مبتال به دیابت نوع اول در سال 

نفر از نوجوانان مبتال به  161مطالعه به صورت کوهورت و در طی دو سال انجام شد . جامعه مورد پژوهش ، 
دیابت نوع اول بودند که به صورت سرپایی به کلینیک غدد مراجعه نمودند . اطالعات اولیه در مرحله اول پژوهش ، 

وجوان به دست آمد ،سپس با توجه به آن ، مرحله دوم مطالعه کوهورت مذکور بر روی ن 161توسط خانواده این 
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نوجوانی که شرایط ورود به مطالعه را داشتند ، انجام پذیرفت. معیارهای ورود به پژوهش حاضر شامل موارد  152
ندن به زبان انگلیسی (توانایی خوا3سال قبل  1(تشخیص دیابت نوع اول حداقل 2سال ؛  15تا  11(سن 1زیر بود: 

(عدم ابتال به اختالل رفتاری عمده یا ناتوانی تکاملی تشخیص داده شده .قابل ذکر است رضایت نامه از والدین 4
( جهت بررسی رفتارهای 1SCAIکودکان مذکور گرفته شد. پرسشنامه پیگیری رفتارهای مراقبت از خود در دیابت)

ترل رژیم غذایی ، تنظیم دوز انسولین، تنظیم قند خون، پیشگیری از مراقبت از خود در دیابت که در زمینه کن
( که رفتارهای خودمراقبتی خاص  وسالمت عمومی را DSCPIهیپوگلیسمی بود به آنها داده شد. همچنین از پرسشنامه)

کند نیز استفاده شد. همچنین اطالعات دموگرافیک مثل سن، وضعیت بلوغ، جنس، نژاد، ساختار  بررسی می
) ایندکس وضعیت اجتماعی ( SES 2خانواده)تک والدی ، دو والدی( ، استفاده از پمپ انسولین، طول مدت بیماری و 

شدند و  spssنیز در مرحله اول توسط والدین به دست آمد. وضعیت تحصیالت و شغل والدین، سپس اطالعات وارد 

حاصل از  نتایج و کای دو برای آنالیز  استفاده شد. ونهای پیرس مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفتند . از آزمون
از  %7/21های تک والدی  سال بود. خانواده 4این پژوهش نشان دادند که میانگین طول مدت ابتال به دیابت ، 

از مادران نوجوانان شرکت کننده  %5/56را تشکیل دادند ،  %3/78جمعیت مورد مطالعه و خانواده های دو والدی 
آنها از  %23سال و  %86/12کار نیمه وقت داشتند. میانگین سن نوجوانان  %8/16عه ، کارتمام وقت و در مطال

تا  62/66ی آن  بود که در دنیا محدوده 37/75کردند. میانگین رفتارهای مراقبت از خود  پمپ انسولین استفاده می
از زمان خود را به رفتارهای  %75، % است و این مسئله نشان دهنده این موضوع است که این نوجوانان  90

های رفتارهای  کننده گویی دهند. همچنین مشاهده شد که نژاد ، جنس وسن نوجوانان پیش خودمراقبتی اختصاص می
نتایج این مطالعه نشان دادند که اوایل نوجوانی زمان مناسبی جهت به کار گرفتن اقداماتی  باشند. مراقبت از خود می
 (21مراقبت از خود در نوجوانان دیابتی است.) در زمینه رفتارهای

 
 یدری وحسازی بر کیفیت زندگی نوجوانان مبتال به دیابت توسط  پژوهشی در زمینه بررسی تأثیر الگوی توانمند

 147انجام شده است .این پژوهش به صورت نیمه تجربی بوده که جامعه مورد پژوهش را  84همکارانش در سال 
شکیل ودند ته دیابت نوع اول که به مرکز بهداشت و بیمارستان ولی عصر زنجان مراجعه کرده بدختر و پسر مبتال ب

ی رشمارسگیری  . روش نمونهکه نیمی ازافراد در گروه آزمون و نیمی دیگر در گروه شاهد قرار گرفتند داده است
ده است. تشخیص طبی دیابت بو سال و گذشتن حداقل دو ماه از 11-20بوده است. معیارهای ورود به مطالعه ، سن 

 ندگی وزهای مربوطه به اطالعات دموگرافیک، دانش نوجوانان ، کیفیت  ابزار گردآوری اطالعات شامل پرسشنامه
یان باشد. پژوهشگر پس از معرفی خود و ب های خودکارامدی مخصوص نوجوانان دیابتی و عزت نفس می لیست چی

صل از ای حاه زارهای پژوهش را تکمیل نمایند . پس از تجزیه و تحلیل دادهاهداف پژوهش از نوجوانان خواست تا اب
ختلف، مهای  و نیازهای آموزش نوجوان دیابتی در زمینهها  مرحله قبل از مداخله و شناخت امکانات و محدودیت

 گانه) درک ای سهه مالگوی  توانمندسازی تغییر داده شد تا متناسب با نیازهای نوجوانان باشد.  این الگو بر اساس گا
 tدو،  یشد و با روش آماری کا spssها وارد  یابی( در گروه آزمون انجام شد. داده گشایی، ارزش تهدید، مشکل

ز نظر زمون و شاهد قبل از مطالعه اهای آ مستقل تجزیه تحلیل شدند. طبق آزمون کای دو ، بین گروه tزوج و 

ت. بین دار آماری وجود نداش تحصیالت، طول مدت بیماری( اختالف معنیسن، جنس، میزان ای ) متغییرهای زمینه
اشت ) دو گروه از نظر میزان کیفیت زندگی قبل مداخله ، اختالف آماری دیده نشد ولی پس از مداخله وجود د

001/0=p ری ( . بین میانگین دانش، خودکارامدی و عزت نفس در گروه آزمون قبل و بعد مداخله اختالف آما

توان  ه میمطالع دار دیده شد. در حالیکه دو گروه شاهد، اینگونه نبود. به طورکلی بر اساس نتایج حاصل از این عنیم
 (13گفت که اجرای الگوی توانمندسازی بر افزایش کیفیت زندگی نوجوانان مبتال به دیابت مؤثربوده است.)

  
 
 
 

 نتیجه گیری پایانی
اجتماعی و در تمام -ه در تمام کشورهای دنیا و در همه گروه های اقتصادیبیماری مزمن یک مسئله جهانی است ک

( بیشترین 1باشد.) شود. از جمله بیماری های مزمن در کودکان، دیابت ملیتوس می سنین از جمله کودکان دیده می
سال را  18کودک زیر  300-500هر  ازمورد  1اً ( این بیماری تقریب5سال است.) 10-14شیوع دیابت در کودکان 

شود و  دیده می 1( که در کودکان بیشتر نوع8،6،2باشد) می 2و1( دیابت شامل دو دسته 14،13،8سازد.) مبتال می
را باشد. فاکتورهای متعددی کودکان  در حال افزایش می 2( اما شیوع دیابت نوع8،5شود.) کمتر دیده می 2نوع

سابقه خانوادگی، چاقی، فعالیت بدنی کم، بلوغ در این مسئله دخیل عواملی مثل نژاد، کند.  می دیابت نوع دوممستعد 

                                                           
1 Self-care adherence inventory 
2 Four-Factor index of social status 
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 رعوارض دیررسی مثل رتینوپاتی، نوروپاتی و عوارض ماکروواسکولبه طور کلی دیابت سبب ( 22،16،15هستند.)
از ه ساالنذشته است باید معاینه چشم آنها گ 1دیابت نوع تشخیص سال از  3-5( لذا کودکانی که حداقل 7،6شود.) می

ای فشار خون  نظر رتینوپاتی، آزمایش ادرار از نظر میکروآلبومینوری و آزمایش ساالنه کلسترول خون وکنترل دوره
شروع دیابت نوع دوم در نوجوانان آنها را بیشتر در معرض خطر مرگ و بیماری در طی (15،14،8انجام شود.)

در ات گزارش گردیده است که میکروآلبومینوری ( در برخی مطالع20،15کند.) دوران سالهای پرثمر زندگی می
این ، سال بعد از تشخیص  10از کودکانی که تشخیص دیابت نوع دوم برای آنها گذاشته شده، دیده شده است و  22%

ولی  شود دیده می 1جوانان مبتال به دیابت نوعرسیده است.همچنین اگر چه رتینوپاتی عمدتاً در نو %58میزان به 
سالگی رتینوپاتی دیده  30آنها تا  %9نیز مشاده شود. به طوری که در  2نوجوانان مبتال به دیابت نوع ممکن است در

برابر بیشتر از سایر  8، درهنگام تشخیص بیماری 2شده است. شیوع هایپرتانسیون در نوجوانان مبتال به دیابت نوع
لزوم ، گذارد  ض گفته شده در باال و اثراتی که بر زندگی کودکان و نوجوانان میرعوا(22،20،15) نوجوانان است.

. باید سعی شود که نوجوانان مسئولیت مراقبت از خود را بر عهده بگیرند. مطرح می سازدمراقبت مؤثر از آنها را 
وانان و مراقبین بهداشتی را ای از همکاری بین نوجوانان و والدین آنها و بین نوج رفتارهای مراقبت از خود، پروسه

( امید است روزی برسد که 21،20کند.) پذیری نوجوانان در کنترل بیماری دیابت ایجاد می جهت ارتقاء مسئولیت
تمام کودکان و نوجوانان مبتال به دیابت، بتوانند به طور مستقل از عهده مراقبت از خود برآیند و اقدامات الزم در 

 ه نحو احسن انجام دهند.زمینه کنترل بیماری را ب
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