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   ديـــــــابــــت:

  

طبق تعاريف جديد ديابت اختالل در متابوليسم كربوهيدرات به تنهايي نيست بلكه  تعريف ديابت مليتوس:

  شود.ها را نيز شامل مياختالل در متابوليسم ليپيدها و پروتئين

  قند خون باال به همراه:

  كاهش ترشح انسولين        

  كاهش مصرف گلوكز        

  توليد گلوكزافزايش         

علت اصلي ايجاد بيماري ديابت مربوط به انسولين است كه به دوصورت زير ممكن است باعث ايجاد بيماري 

  ديابت شود.

 شود: بطوركلي انسولين توليد نميIديابت نوع  �

 شود اما در مقابل آن مقاومت وجود دارد: انسولين توليد ميIIديابت نوع  �

  تواند وارد سلول شود و از طرف ديگر افزايش توليد گلوكز كبد باال است.نميكه در هر دو نوع بيماري گلوكز 

يا  Insulin depended diabetes mellitusبندي ديابت وابسته به انسولين (نكته : اخيرا قائل به تقسيم

IDDM) و ديابت غير وابسته به انسولين (NIDDM  ياNON Insulin depended diabetes mellitus (

نياز به تزريق انسولين دارند   Iشبيه مبتاليان به ديابت نوع  IIباشند. چرا كه برخي مبتاليان به ديابت نوع نمي

  بندي كرد.تقسيم NIDDMرا در گروه  IIتوان مبتاليان به ديابت نوع لذا نمي

  از: مشكالت اساسي كه بعلت ديابت در جهان ايجاد شده عبارتند

 كوري •
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 نارسائي كليه •

آمپوتاسيون غيرترومايي اندام تحتاني ( كه علل آن ركود خون در اندام  •

 تحتاني و در معرض ديد نبودن و همچنين نظافت كم اندام تحتاني است)

  نكته: تقريبا هيچ ارگاني وجود ندارد كه از عوارض درازمدت ديابت در امان باشد.

 

  تشخيص:

شوند باري تشخيص ابتال الغري كه با تغيير رژيم چاق نميشوند و افراد افراد چاقي كه با رژيم الغر نمي -

 هاي زير انجام دهند:بايست آزمايشبه ديابت مي
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• ugar)Slood Basting FFBS( 

•  lucoseG lasmaPasting FFPG(   نسبت بهFBS تر است.تخصصي 

  است. 70- 100محدوده نرمال اين آزمايشات 

- Pre-diabetes 

• lucose)Gasting Fmpaired IIFG(  100-125در محدوده  

• est)Tlucose Gmpaired IIGT(  140-199در محدوده 

 

  

est)Tolerance Tlucose GGTT( گرم گلوكز جامد 75تست تحمل قند: براي انجام اين تست به بيمار  يا

بيمار شود و به فواصل يكساعت و دو ساعت (از لحظه مصرف گلوكز) ميزان قندخون محلول در آب خورانيده مي

  شود.گيري مياندازه
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  چند نكته:

- 3/
 شوند.به ديابت مبتال مي Pre-diabetesاز افراد    1

- FBS  هاي ديابت (از جمله پرادراري و ...) نشانه ديابت قطعي است.به همراه ساير عالمت 126باالي 

- FBS  روز آزمايش  3 هاي ديابت براي تعيين قطعيت ديابت بيمار با فاصلهبدون ساير عالمت 126باالي

 باشد ديابت بيمار قطعي است. 126بيمار باالي  FBSبيمار تكرار خواهد شد در صورتي كه 

- FBS شود.) نرمال در نظر گرفته مي110(دربرخي منابع 100كمتر از 

- BS  به همراه ساير عالئم ديابت تأييد كننده ديابت قطعي بيمار است. 200بيشتر از 

 لروزيس است.ديابت يكي از عوامل آترواسك -

 در بيماران ديابتي باال است. MIآمار  -

مراجعه كرده است در اين حالت با دو فرضيه روبرو  MIفرض كنيد با بيماري مواجه هستيد كه با تشخيص 

  هستيد :

 ) باعث افزايش قند خون بيمارشده است.MIفرضيه اول: استرس(بر اثر  -

 بيمار شده است. MIفرضيه دوم: افزايش قند خون بيمار ( كه از قبل وجود داشته) باعث  -

  براي تعيين وضعيت قندخون بيمار كمك كننده است. HbA1Cدر اين موارد اندازه گيري 

HbA1Cهموگلوبين متصل به گلوكز :  

o  5.6محدوده نرمال كمتر از% 

o 5.7% - 6.4%    pre-diabetes High risk    

o 6.5و باالتر ديابتيك % 
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  بيماراني كه عليرغم استهاي باال الغر هستند:

 بيماران ديابتيك •

 بيماران مبتال به پركاري تيروئيد •

 بيماران مبتال به بيماريهاي گوارشي و سوءجذب •

تكرر يكي از عالئم ديابت پرادراري است كه در اين بيماران حجم ادرار افزايش خواهد يافت و منظور از پرادراري 

  ) نيست.Frequencyادرار (
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 Iشوند در حاليكه مبتاليان به ديابت نوع% از بيماران مبتال به ديابت را شامل مي80-90حدود  IIديابت نوع

  دهند.ها را تشكيل مي% ديابتيكي10تنها

  شوند:بندي ميدر دو طيف زير گروه IIمبتاليان به ديابت نوع

 ترشح كم انسولين •

 مقاومت به انسولين •

  نكته: مغز وكليه براي استفاده از گلوكز نياز به انسولين ندارند.

  FBS GTT  HbA1C  وضعيت بيمار

  و كمتر %5.6  140كمتر از  110-70  نرمال

Pre-diabetes 
125-100  

IFG 
199-140  5.7% - 6.4%  

Diabetes   و باالتر  %6.5  200بيشتر از   126بيشتر از  

 

مطالعه انجام شده مشخص شد شروع رتينوپاتي در  3رتينوپاتي است كه بر اساس نتايجيكي از عوارض ديابت،    

  محدوده معيارهاي زير است:

o HbA1C > 6% 

o IGT>185
mg

/dl 

o FBS>116
 mg

/dl  

  است. Pre-diabetesنكته مهم: به خاطر داشته باشيم شروع رتينوپاتي در مرحله 

سال در  10شود و مشكالت كلي بعد از گذشت سال ايجاد مي 5رتينوپاتي، نفروپاتي و نوروپاتي معموال بعد از 

  سال از زمان ابتال بيمار گذشته است. 5حدود  IIكند. معموال در زمان تشخيص ديابت نوعبيمار بروز مي

  معرفي چند نمونه :

طي  باال مراجعه كرده است . اين بيمار احتماال مبتال به ديابت بوده و HbA1Cنرمال و  FBSبيماري با  -

وي احتماال كنترل  FBSماه گذشته قندخون خود را بخوبي كنترل نكرده است. و علت نرمال بودن  3

 مناسب قندخون بيمار در چند روز قبل از آزمايش بوده است.
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وي نرمال باشد، بيانگر اين موضوع است كه  HbA1Cبيماري باال بوده و  BSو   FBSدر صورتي كه  -

بيمار قندخون خود را مدام بخوبي كنترل كرده اما رژيم غذايي و يا مصرف داروي خود را  قبل از 

 آزمايش رعايت نكرده است.

ها مانند كورتيزول ( كه در صبح هنگام بيشترين ميزان خود را در بدن دارد) در مواردي، ساير هورمون -

ساعت بعد همين بيمار (متعاقب مصرف غذا)  2بيمار شده در صورتي كه قندخون  FBS باعث افزايش

 در حد طبيعي است.

- FBS  ساعته (در شرايطي كه مقاومت به انسولين وجود داشته  2در حد طبيعي و افزايش قند خون

 شوند.هايي است كه بعد از صرف غذا آزاد ميباشد) احتماال به علت ساير هورمون

ها در ميزان قندخون به خوردن و نخوردن بيماري بستگي ندارد اما ساير هورمونفقط نكته: تنظيم قندخون 

  بيمار نقش دارند.

FBS  با توجه به در دو گروه از بيمارانHbA1C قابل بررسي است:  

 آنان نيز باالست HbA1Cبيماراني كه  •

 آنان نيز در محدوده نرمال است. HbA1Cبيماراني كه  •

بيمار  FBSشوند و علت افزايش صبح دچار هيپوگاليسمي مي 3معموال در ساعت  دارندباال  FBSاراني كه بيم

  Somgyi effectبه اين پديده   )Post hypoglycemic Hyperglycemia( هيپوگاليسمي شبانه است.

  (نام دانشمند مجارستاني ساكن آمريكا) گويند. 

نفرين و... مانند گلوكاگون، رشد، كورتيزول،اپي Counter regulatoryهاي علت ايجاد اين پديده اثر هورمون

  اين پديده بايستي ميزان مصرف انسولين شامگاهي بيمار كاهش داده شود.  است. لذا براي جلوگيري از ايجاد

اهش صبح  بيمار مبتال به ك 3است در ساعت  NPHبعلت دوز باالي انسولين شبانه بيمار كه معموال از نوع 

هاي متقابل بدن باعث افزايش شود و لذا فعاليت هورمونقندخون شده و با كابوس و تعريق از خواب بيدار مي

  شود.قندخون صبحگاهي بيمار مي

  ) Dawn phenomenonقندخون شبانه نيز باال است (، FBSبرخي ديگر از بيماران عالوه بر باال بودن در 

باشد كه به منظور جلوگيري هاي رشد، كورتيزول در زمان شب و صبح ميونكه علت اين پديده باال بودن هورم
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از ايجاد اين پديده بايستي ميزان مصرف انسولين شبانه بيمار افزايش داده شود و همچنين به بيمار توصيه شود 

  از خوردن مواد شيرين قبل از خوابيدن خودداري نمايد.

  دهيم مگر:تمامي عوارض آن را كاهش مي DMبا كنترل مناسب قندخون بيماران مبتال به 

 چاقي •

  هيپوگليسمي •

  :IIفاكتورهاي ديابت نوعريسك

سوابق فاميلي ( در بزرگساالن سوابق ابتال بستگان درجه يك  و در كودكان ابتال  �

 شود)بستگان درجه دو نيز لحاظ مي

� BMI وزن/مجذورقد      25بيشتر از  BMI=  

 حركتيبي �

 برخي از نژادها �

 Pre-diabetesسابقه  �

كيلوگرم(افزايش  4سابقه ديابت بارداري و يا به دنيا آوردن نوزاد با وزن بيش از  �

 احتمال ابتال مادر به ديابت)

140سابقه فشارخون( �
/90( 

 250گليسيريد باالي تري �

 سابقه كيست تخمدان �

  IHDسابقه  �

� HDL  35كمتر از 

  ساخت و ساز) است كه در رشد و سنتز سلولي دخالت دارد انسولين در مجموع يك هورمون آنابوليك (دخيل در

(با توجه به عدم ساخت انسولين) دچار اختالل در آنابوليسم بوده در صورتي كه  Iمبتاليان به ديابت نوع

معموال الغر  Iكاتابوليسم اين بيماران همانند سايرين انجام خواهدشد به همين علت بيماران مبتال به ديابت نوع 

رود اين بعلت افزايش انسولين ساخت و ساز بااليي دارند و لذا انتظار مي IIاما مبتاليان به ديابت نوع  هستند.

  شوند)كه به انسولين مقاوم هستند الغر ديده مي IIگروه از افراد ديابتي، چاق باشند. (تنهامبتاليان ديابتي نوع 
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  مكانيسم ايجاد عوارض ديابت:

ها(خصوصا در عروق كليه، مواد سمي ايجاد شده ( در اثر ديابت)باعث افزايش ضخامت غشاء پايه سلول  -

شود كه اين ضخامت باعث كاهش پيوستگي بين سلولها و نتيجتا خروج محتويات از مغز و چشم) مي

 .شودسلول مي

) Neovascularizationها موجب آنژيوژنز(استرس و التهاب ايجاد شده (متعاقب ديابت) در سلول -

 شود.شود كه اين عرضه در چشم موجب كاهش ديد و خونريزي و جداشدگي شبكيه ميمي

 

هاي مغزي هايي كه جهت ورود گلوكز نياز به انسولين ندارند(سلولهيپرگليسمي داخل سلولي در سلول -

 ها بعلت هيپرگليسيميو كليوي) و در نهايت آسيب اين سلول

گلوكز اضافي موجود در چشم تبديل به سوربيتول شده و با رسوب بر روي عدسي چشم موجب  -

 شود.كاتاراكت مي

  بت:هدف از درمان ديا

 %7به كمتر از  HbA1Cكاهش  �

 70- 130درمحدوده  FBSنگهداري  �

 180به كمتر از  IGTكاهش  �
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130كاهش فشارخون به كمتر از  �
/80 mmHg 

 100در محدوده كمتر از  LDLنگهداري  �

 50در محدوده باالي  HDLنگهداري  �

 150در محدوده كمتر از  TGنگهداري  �

جزيره النگرهانس است كه در اين روش پس از جداكردن سلول هاي نكته: يك روش درماني شامل پيوند سلول

) گيرنده، اين سلولها در سينوزوئيدهاي كبدي مستقر شده و عمل Portاز فرد دهنده، با تزريق آن در وريد باب (

 .گيرندترشح انسولين را بعهده مي

  اپيدميولوژي:

 كند.شيوع ديابت با افزايش سن افزايش پيدا مي -

  

 سبك زندگي فعلي احتمال شيوع ديابت افزايش پيدا كرده است.با توجه به  -
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 2010سي ميليون نفر مبتال به ديابت در سراسر دنيا وجود داشت در حالي كه در سال  1985در سال  -

به بيش از  2030شود مبتاليان به ديابت در سال بيني ميميليون نفر رسيد و پيش290اين تعداد به 

 يدا كنند.ميليون نفر افزايش پ 400

 ميليون مبتال به ديابت وجود دارد. 4الي  3اكنون در ايران هم -

هاي انسولين ساز % سلول90شوند و در صورتي كه هاي بتا تخريب ميسلول Iدر مبتاليان به ديابت نوع  -

  شود. تخريب شوندعالئم بيماري نمايان مي

 ود دارد.معموال مقاومت به انسولين وج IIدر مبتاليان به ديابت نوع  -

هاي بارداري است كه موجب افزايش مقاومت بدن در برابر ديابت بارداري بيشتر مربوط به نقش هورمون -

% باقيمانده زنان باردار 10است و  II% موارد شبيه ديابت نوع 90انسولين است. لذا ديابت بارداري در 

شوند موجب بروز ديابت بارداري ميساز فعال شده وهاي انسولينهاي بدن عليه سلولباديبرخي از آنتي

 است. Iكه ديابت اين گروه از ماردان باردار مشابه ديابت نوع

كند اما در برخي موارد (خصوصا مواردي كه ديابت بارداري معموال پس از پايان بارداري بهبود پيدا مي -

 .شوند) ممكن است تا پايان عمر باقي بماندساز ميهاي انسولينباعث تخريب سلول

% موارد مبتال به ديابت نيز 25ها باشد مانند آكرومگالي كه در تواند جزئي از برخي بيماريديابت مي -

 سندرم وجود دارد كه ديابت جزئي از عالئم آنها است) 150هستند.(حدود 

  جدول مقايسه ديابت نوع يك و دو

  ديابت نوع دو  ديابت نوع يك

 2شود اما در تواند ايجاد سالگي مي30از بدو تولد تا 

رسد(سن ورد به مدرسه مرحله به اوج مي

  سالگي)15الي14و

  شوددر سنين باال ايجاد مي

  شروع آرام (گاهي شروع پر سروصدا)  شروع اين بيماري حاد و پر سروصدا است

  شود در افراد چاق و مسن ايجاد مي  شودبيشتر در افراد جوان و الغر ديده مي

Polyuria  & polydipsia  و طي چند روز كاهش

  چشمگير وزن
Polyuria  & polydipsia  

% با 25) مراجعه كند (DKAممكن است بيمار با كما (

DKA كنند)مراجعه مي  
1
  كنندبيماران با كماي هيپراسموالر مراجعه مي  3/
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بيمار دچار افزايش قندخون شود. در اين بيماران از  MIممكن است بعلت استرس  MIنكته: در بيماران مبتال به 

  ميتوان براي تشخيص علت افزايش قندخون بهره گرفت. HbA1Cتست 

400قندخون يك فردسالم ممكن است بعداز غذا تا 
mg

/dl   ساعت به حالت عادي باز  2افزايش پيدا كند اما طي

  گردد.مي

  پروتئين) موجب اختالل عملكرد آن شود.گليكوزيده شدن هموگلوبين(باند شدن گلوكز با 

HbA1C  .نرمال الزاما دليل بر مناسب بودن وضعيت و شرايط بيمار نيست 

  عوارض ديابت:

  بيماري ديابت داراي عوارض حاد و مزمن است. 

  عوارض مزمن: 

 DALY :(ear   Yife Ldjusted Aisability Dشاخص دالي(  -

هايي از عمر افراد كه ست كه در تعريف آن آمده است: سالگيري بيماري اهاي اندازهيكي از شاخص

  بعلت ابتال به بيماري، ناتواني، عوارض بيماري و حتي مرگ زودرس، از دست رفته است.

  

- DALY  ميالدي: 2005در ايران در سال 

 سال بوده است. 000/300براي بيماري ديابت  �

 سال بوده است. 000/30براي بيماري پوكي استخوان  �

Expected life years .به معني اميد به زندگي است  

  نكته: 
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- Hyperosmolar Hyperglycemic State (HHS) 

 هاي ديابت حذف شده است.از واژه Coma Hyperosmolar  Nonketotic هايواژه -

  براي مطالعه بيشتر American Diabetes Associationسايت  -

  عوارض حاد:

- HHS تابلو شايع بيماران مسن با ديابت نوع  كهII  تشخيص داده شده و يا حتي تشخيص داده نشده

  است.

حال كنند و بيكنند و يا مراقبت مناسبي دريافت نمياين بيماران تنها زندگي مي �

 هستند و معموال توانايي نوشيدن آب و مايعات به ميزان كافي را ندارند .

 هستند. 500باالي  BG(Blood Glucose )اين بيماران معموال داراي  �

- etoacidosis)Kiabetic DDKA( : 

، استرس) دچار اختالل متابوليسم حاد MIمعموال به علت يك عارضه ديگر (مانند  �

 شوند مي

 دارند  Iسابقه بيماري ديابت نوع �

 قندخون اين بيماران معموال باال است. �

 هيپوگليسمي از ديگر عوارض حاد ديابت است. -

 IIو نوع  Iدوگروه ديابت نوع  در هر �

  و هيپوگليسمي) تغييرات سطح هوشياري است. HHS،DKAنكته مشترك بين هر سه عارضه حاد ديابت (

DKA شودكه عبارتند از:از تركيب سه مشكل ايجاد مي  

 هيپرگليسمي •

 اسيدوزيس( از نوع متابوليك) •

  كتوزيس(وجود كتون باال در خون و ادرار) •

 بيشتر بدانيم:

حتي در بهترين مراكز درماني دنيا باالست اما مرگ  HHS،DKAمرگ و مير  •

 بيشتراست. DKAنسبت به HHSومير
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 است. DKA% علت مراجعه بيماران ديابتيك به بيمارستان بعلت 29-8 •

 نفر است. 1000مورد در هر  4- 8در بيماران ديابتيك DKAبروز ساليانه  •

  :DKAعلت ايجاد 

هاي متقابل (گلوكاگون و كورتيزول و...) متعاقب وجود شرايط انسولين و افزايش هورمونوقوع و همزماني كاهش 

 تواند به داليل زير ايجاد شود:، عفونت، سوختگي شديد و ... كه ميMIاسترسي مانند 

 قطع يا كاهش مصرف انسولين �

 افزايش نياز بدن به انسولين در شرايط ايسكميك �

زا(از لحاظ زندگي، فرهنگي، اجتماعي و يا بارداري خصوصا تحت شرايط استرس �

 ها)بيماري

 ها: مانند گاستروآنتريت، پنوموني و ...عفونت �

مبتال شوند ( بمياراني كه نيازمند مصرف  DKAممكن است به  II مبتاليان به ديابت نوع  Iعالوه بر ديابت نوع

  انسولين هستند)

  پاتوفيزيولوژي:

هاي بيمار از قبل درگيري كمبود انسولين را داشته و در شرايط استرس با توجه به افزايش ترشح هورمون  

  متقابل اتفاقات زير حادث خواهد شد:

o تغيير متابوليسم  قندها 

o   افزايشGluconeogenesis  ها)ها و پروتئين(توليد قند از چربي 

o   كاهشGlycogenesis 

o  200-180افزايش قندخون (حد مجاز
mg

/dl  و به تبع آن افزايش اسموالريته خون(

 و سديم نيز بستگي دارد) BUN(اسموالريته خون بجز گلوكز به 

o  ايجادRenal threshold   بر اثر افزايش قندخون به بيش از حد مجاز كه طي آن قند در

دهيدراتاسيون كند كه به نوبه خود موجب ادرار ترشح شده و به دنبال خود آب را جذب مي

 ليتر مايع نياز دارند. 5- 6معموال به DKAشود. لذا بيماران مبتال به بيمار مي
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o ) افزايش ليپيدهاHyperlipidemia   بعلت ليپوليز و افزايش اسيدهاي چرب آزاد كه اين :(

بندي شده و  آماده ورود بسته VLDLكنند و به صورت هاي آزاد به سمت كبد حركت ميچربي

دهد.                           شوند اما به دليل كاهش انسولين اين اتفاق رخ نميول ميبه سل

Hyperlipidemiaتواند موجب پانكراتيت شود.مي 

o  افزايشProteolysis   و كاهش سنتز پروتئين كه ممكن است براي بيمار مشكالت آنزيمي

 ايجاد كند.

o  افزايشBUN  وCr  
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  :DKAهاي عالئم و نشانه

تهوع و استفراغ (اين عالمت بسيار مهم بوده بطوريكه با ديدن اين عالمت در بيماران ديابتي بالفاصله به  -

DKA (شك كنيد 

- Polyuria & Polydipsia 

 دهيدراتاسيون و عالئم مربوط به آن از جمله كاهش فشارخون،براديكاردي و ... -

 (تنفس عميق و تند) Kussmaulتنفس  -

 ها و ...)بعلت اختالالت الكتروليتي ، پانكراتيت و پروستاگلنديندرد وتندرنس شكمي  -

 اختالل هوشياري بدنبال اختالالت الكتروليتي ايجاد شده. -

DKAشود و توجه به اين نكته حائز اهميت است كه در  كودكان و نوجوانان بيشتر ايجاد ميDKA  دراين گروه

  تواند ادم مغزي ايجاد كند.سني مي

  : DKAد ادم مغزي با مكانيسم ايجا
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شود تا مانع ساخته مي   Osmogenic materialهاي مغزي موادي بنام بهنگام كاهش حجم، درون سلول

شود در صورتي كه مايع درماني كه براي بيمار مايع درماني شروع ميخروج مايع از داخل سلول شود. هنگامي

  مغزي شده و لذا بيمار به ادم مغزي مبتال خواهدشد.غيراصولي باشد اين مواد موجب جذب مايع به داخل سلول 

HHS: 

 شود.ديده مي IIبيشتر در مبتاليان به ديابت نوع �

 قند بسيار باالي اين بيماران ممكن است موجب تغيير سطح هوشياري شود. �

و از طرفي چون   HHSبه دليل توليد مقدار كمي كتون در مبتاليان به     Nonketotic coma واژه نكته:

  ممكن است بيمار به كما نرود، حذف شده است.

برابر) اما بر  8% است(حدود 40برابر  HHS% و مرگ و مير5برابر  DKAمرگ و مير  �

 % است.15برابر  HHS% و مرگ و مير 1برابر  DKAاساس كتاب هاريسون مرگ و مير 

  : HHSعلل 

 كاهش نسبي انسولين •

 كاهش مصرف آب و مايعات  •

• HHS اي (مانند تواند با بيماريهاي زمينهميMI سوختگي و ...) و ساير ،

 شرايط استرس ايجاد شود.

كتوزيس و اسيدوزيس ناشي از آن ديده نشده است و كتون توليد شده در اين  HHSنكته: در بيماران مبتال به 

مدت است. و به ياد سنگي طوالنيبيماران از مسير سوختن چربي در كبد و توليد گلوكز و...  نبوده بلكه بعلت گر

  داشته باشيم اسيدوز اين بيماران (اسيد الكتيك) شديد نيست.

  عالئــــــــــم:

 بيمار مسن •

 اشتهايي در چند هفته اخيربي •

 پرادراي •

 كاهش وزن •
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 تغييرات سطح هوشياري (آرام آرام) •

 دهيدراتاسيون •

 افت فشارخون •

 تاكيكاردي •

 تهوع و استفراغ، درد شكمي و تنفس HHSنكته مهم: به خاطر داشته باشيم در مبتاليان به 

Kussmaul  شود.ديده نمي  

  HHSو   DKAجدول مقايسه

  DKA HHS  

600-250  خون ميزان قند
mg

/dl >600
mg

/dl  

  طبيعي و يا افزايش به ميزان كم  (خيلي باال)  اجسام كتوني

PH)7.35-7.40(  6.8-7.3  >7.3  

         اسموالريته

  ، هيپرگاليسميAcidosis  ،Ketosis  پايه تشخيص
هيپرگاليسمي،اسموالريته باالواختالل 

  هوشياري

  145-135  135-125  )145-135سديم(

NHCO3
-  

<15
meq

/lit  طبيعي  

  طبيعي طبيعي پتاسيم

انسولين موجب خروج پتاسيم از نكته: بخاطر داشته باشيم طبيعي بودن پتاسيم ظاهري است چراكه كاهش 

اسيدوز موجب خروج يون پتاسيم از درون سلول توسط پمپ  DKAداخل سلول شده و در بيماران  مبتال به

  پتاسيم خواهد شد. -سديم

  درمان عوارض حاد ديابت:

 ) بصورت زير اقدام نمائيد:HHSبه منظور جبران كمبود مايع بيمار(خصوصا مبتاليان به  -

 استفاده كنيد. Half salineشارخون بيمار طبيعي است از سرمدر صورتي كه ف �

 استفاده كنيد. Normal salineدر صورتي كه فشارخون بيمار پايين است از سرم  �
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 Normal saline در كتاب هاريسون آورده شده است كه در هر دو حالت با سرم �

3lit )15-20-2ساعت به ميزان 3-1شروع شود و در مدت 
cc

/kg/hour ( مايع به بيمار

 Halfساعت به منظور جلوگيري از هايپركلرمي از سرم  3و پس از  تزريق شود.

saline  500-250به ميزان
cc

/hour 200تا زماني كه ميزان قندخون بيمار به
mg

/dl 

  Water 5% Dextroseبا سرم Half salineكاهش پيدا كند و از اين پس سرم 

200-150تركيب شده و به ميزان 
cc

/hour .براي بيمار تجويز شود 

0.1و به ميزان   Low dose) بصورت Regularتجويز وريدي انسولين سريع االثر ( -
Unit

/kg   تا قند

200خون بيمار به 
mg

/dl  0.1برسد. و پس از آن انفوزيون انسولين به ميزان
mg

/kg/hour  و بيمار به

) و در صورتي كه قندخون بيمار  Capillary filingساعت تحت مانيتورينگ قراردارد( 2-4مدت 

برابر قابل افزايش است. استفاده از گلوكز به همراه تجويز  2- 3تغييري نداشت اين ميزان انسولين تا 

 انسولين به منظور جلوگيري از هيپوگليسمي را در نظر داشته باشيد.

به داخل سلول شده و اصالح الكتروليت (خصوصا پتاسيم): تجويز انسولين زياد موجب ورود يون پتاسيم  -

 و لذا ايجاد هيپوكالمي خواهد كرد و ممكن است بيمار به همين علت ارست كند.

باشد بايد انسولين بيمار تا زمان اصالح  3.3بخاطر داشته باشيم در صورتي كه پتاسيم بيمار كمتر از 

رد) در طول اين مدت نيازي به تجويز پتاسيم تكميلي ندا 5.2ميزان پتاسيم، قطع شود.( پتاسيم باالي 

  ، استرس درمان و رفع شود.MIاي مانند هاي زمينهبايد علت

  براي اصالح اختالل پتاسيم به روش زير عمل كنيم:

 نيازي به درمان داروئي ندارد 5.2پتاسيم باالي  •

10به ميزان  kclتجويز 5.2-5پتاسيم كمتر از  •
meq

/hour  

 80-40به ميزان  kclتجويز   3.5پتاسيم كمتر از  •
meq

/hour  

  )بيمار برقرار باشد.Diuresisنكته: به ياد داشته باشيم هنگام تجويز پتاسيم بايدجريان ادرار ر(
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  عوارض ثانويه به افزايش قندخون:

- Hypokalemia & Hypoglycemia بعلت تجويز انسولين 

- Hyperchloremic acidosis    بعلت مايع درماني با سرم نمكي 

 ادم مغزي -

- ARDS (سندرم زجرتنفسي بالغين) 

 ترومبوآمبولي -

- Gastric & Erosion 

  :  Whipple’sترياد 

  وجود داشته باشد كه اين ترياد عبارتست از: Whipple’s در تعريف دقيق هيپوگليسمي بايد ترياد
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o قندخون پايين 

o عالئم كاهش قندخون 

o بهبودي بيمار با تجويز يك ماده غذائي شيرين 

تواند از مي ساعت 8-12داري ذخايركبد كند. حتي در هنگام روزهوده كمي تغيير ميقند خون معموال در محد

  كند.آهسته قندخون كاهش پيدا ميهايپوگليسمي جلوگيري كند. و پس از آن آهسته

تواند شيوع % در كليه انجام خواهد شد لذا نارسايي كليه مي20%گلوكونئوژنز در كبد و 80 -

 .هايپوگليسمي را افزايش دهد

  سازوكارهاي دفاعي بدن در مقابله با هايپوگليسمي:

 كاهش ترشح انسولين (در حد صفر قراردادي) و به تبع آن: -

 شروع گلوكونئوژنز كبدي و كليوي •

 هاي محيطي (عمدتا عضالت)كاهش برداشت گلوكز توسط بافت •

 ك به كاتابوليكتغيير وضعيت از آنابولي •

الزم را براي  سازهاي پروتئوليز (پيشافزايش گليكوژنوليز، ليپوليز،  •

  دهد).گلوكونئوژنز در اختيار كبد و كليه قرار مي

 هاي:ها گلوكاگون است) با روشهاي مقابله كننده (مهمترين اين هورمونافزايش هورمون -

 شود.ليز و گلوكونئوژنز ميژنوگلوكاگون به تنهايي باعث گليكو •

يش گليكوژنوليز و گلوكونئوژنز باعث افزاعصبي خودمختار  سيستمتحريك  •

 شود.مي

نفرين موجب افزايش هاي رشد ، كورتيزول و اپيافزايش ترشح هورمون •

 شود.قندخون مي

  مراحل فوق ديناميك بوده و با توجه به ميزان كاهش قندخون فعال خواهد شد.

قندخون اين بيمار باشيد و تنها در بيماراني كه دچار افزايش قندخون هستند بسيار مراقب عالئم كلينيكي افت 

هاي پاراكلينيكي نبايستي مبناي قضاوت كادر درمان قرار گيرد بعنوان مثال ممكن است بيماري كه يافته

300قندخون وي مدام 
mg

/dl    150است با قندخون
mg

/dl .دچار عوارض كاهش قندخون شود  
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  ها:عالئم و نشانه

 يك شامل:ننوروگليكوپ -

 تشنج •

 كاهش هوشياري •

 نوروژنيك شامل: -

 تپش قلب •

• Tremor 

 اضطراب •

 تعريق •

 احساس گرسنگي •

است بدين معني كه ممكن است عالئم بعلت اضطراب و ساير مشكالت  Nonspecificعالئم بطوركلي  نكته:

و يا  CVAهاي احتمال اشتباه شدن عالئم با نشانه ايجاد شده باشد و عارضه مستقيم هايپوگاليسمي نباشد.

  اختالالت رواني نيز وجود دارد.

  شوند:هايي كه موجب كاهش قندخون ميبيماري

o نارسايي كبدي 

o نارسايي كليوي 

o Sever sepsis 

o شود.سندرم آديسون كه موجب كاهش كورتيزول خون مي 

o الكليسم مزمن و شديد 

o نوزادان 

o شوند.تومورهاي پانكراس كه باعث افزايش ترشح انسولين مي 

  بيمار دچار كاهش قندخون:مراقبت از 

گرم قند ساده بصورت خوراكي استفاده كرد ( قند  20-30بيماراني كه هوشيار هستند ميتوان از  -

 پيچيده ديرهضم است)
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 قند، آبميوه، آبنبات و ....حبه  انواع قندهاي ساده عبارتند از -

 اند:بيماراني كه دچار كاهش هوشياري شده -

% حاوي 50سي گلوكز سي 50% (يك ويال 50% و يا 20تجويز گلوكز تزريقي  •

گرم قند است) بصورت سريع و سپس انفوزيون يك ليتر محلول قندي با  25

 دقيقه يكبار 15كنترل قندخون بيمار در فواصل هر 

گرمي بصورت زيرجلدي و يا عضالني ( برخي ميلي 1تجويز آمپول گلوكاگون  •

مراهان وي آموزش كافي جهت معتقدند اين دارو بايد در منزل بيمار بوده و ه

 را ديده باشند). EMSاستفاده قبل از رسيدن 

  عوارض مزمن ديابت:

 مانند : Micro vascularعوارض  -

 عوارض چشمي (رتينوپاتي و ادم ماكوالر) •

 نفروپاتي •

 نوروپاتي •

 مانند: Macro vascularعوارض  -

• CAD 

 عروق محيطي •

 عروق مغزي •

 ساير عوارض مانند: -

• GU تناسلي) -( عوارض ادراري 

• GI 0(گوارشي 

 پوستي •

 هاعفونت •

 كاتاراكت •

 گلوكوم •

 تواند در هر فردي ايجاد شود.نكته: برخي از عوارض فوق مي
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  عوارض مزمن ديابت در قلب :

 .شودمي MIدر عروق بزرگ موجب آنژين و  �

 شود.در عروق كوچك موجب كارديوميوپاتي مي �

  پاتوفيزيولوژي عوارض:

  شود:روشهاي زير موجب ايجاد عوارض ميديابت با 

 افزايش نفوذپذيري عروق •

 آسيب غشاي پايه •

 ايجاد عروق جديد  •

كه موجب اتصال غير قابل برگشت  Advanced Glycosylation End product(AGE)ايجاد  -

 شود ولذا:پروتئين به قند مي

 شود.موجب اختالل در عملكرد پروتئين مي •

 شود.ندينگ آلبومين مييباباعث اشكال در  AGEافزايش  •

 بادي توليد كند(چون مولكول جديد است)آنتي AGEممكن است بدن عليه  •

دوكتاز باعث توليد سوربيتول شده كه براي سلول رافزايش سوربيتول : قند باال تحت تأثير آنزيم آلدوز -

 سمي است.

و رونويسي از  Cكينازاين تركيب موجب تحريك ساخت پروتئين : )DAGگليسرول (آسيلافزايش دي -

شود و ممكن است بدن عليه اين هاي ناكارآمد ميشود كه منجر به توليد پروتئينهاي مختلف ميژن

 بادي توليد نمايد.هاي جديد آنتيپروتئين

تغيير انعقادي ، انسداد عروق، و احتمال فرآيندهاي ها: كه موجب افزايش فعال شدن مسير هگزوزآمين -

 شكل آن ها

يال شكننده، افزايش ضخامت سلول مزانش فاكتورهاي رشد مختلف و ايجاد عروق جديد اماتوليد  -

   ها و ....دركليه

  


