
 

 

 تعریف دیابت و انواع آن:

گروهی از بیماری های متابولیکی گفته به تعریف دیابت: 

یا  نویژگی اصلی آن افزایش سطح قند خوکه  می شود

 هایپرگلیسمی به علت نقص در ترشح انسولین است. 

. دیابت 3  2. دیابت نوع2  1دیابت نوع .1 انواع دیابت:

 حاملگی 

یک اختالل متابولیکی است که ویژگی اصلی   :1نوع دیابت

آن، عدم تولید و ترشح انسولین است. و علت آن نیز وجود 

زایر النگرهانس ج Bیک اختالل اتوایمیون در سلول های 

را دیابت وابسته به انسولین  1پانکراس می باشد. دیابت نوع 

سالگی به صورت ناگهانی شروع می  33می گفتند که قبل از 

 شود. 

 : 2دیابت نوع 

 یک اختالل متابولیکی است که مشخصه 

ی بارز آن کاهش نسبی در تولید و عملکرد انسولین و افزایش 

مقاومت نسبت به این هورمون می باشد که به آن دیابت غیر 

ه در افراد ند. کویانسولین یا دیابت بزرگسالی می گه به توابس

 سال و مبتال به چاقی دیده می شود.  33باالی 

 

 ریسک فاکتورها:

 اد قومیت و ژنتیکنژ .3 چاقی .2سابقه فامیلی .1

 فشار خون باال . 4 سال  44سن باالی .4

پایین و سطح تری  HDLسطح کلسترول  .6

 گلیسرید باال

 در پانکراس چهار دسته سلول وجود دارد به پاتوفیزیولوژی:

یکی از این دسته های سول ل های بتا گفته می شود که مسئول 

سولین هستند. انسولین نوعی هورمون ذخیره کننده ترشح ان

غذا ترشح انسولین افزایش می یابد و  ناست. هنگام خورد

چربی گلوکز از خون به داخل عضالت و کبد و سلول های 

ن است که مسئول گواکو هورمون دیگر گلو -منتقل می شود.

النگرهانس می باشد که از جزایر آلفای کاهش قند خون 

ح اگون با همکاری یکدیگر سطانسولین گلوک -ترشح می شود

اوری  یپل تظاهرات بالینی:گلوکز خون را تنظیم می کنند. 

یپسی )تشنگی زیاد( پلی فاژی د پلی –ار( ر)افزایش اد

گزگز  –خشکی پوست  –عف ض –خستگی  –)افزایش اشتها( 

درد  –تهوع و استفراغ  –الغری  –کردن پاها و دست ها 

 عرق ریزش –های شکمی 

 

 

 درمان دیابت: 

کنترل دیابت و درمان .3 ورزش .2 درمان تغذیه ای  .1

 آموزش به بیمار . 4 دارویی و انسولین تراپی 

 به بیماران دیابتی توصیه به رژیم پروتئین درمان تغذیه ای: 

غیر حیوانی مثل حبوبات و  غالت می شود. غذاهای فیبر دار 

توت  –مثل میوه جات و سبزیجات استفاده کنند. ساالد 

گوجه و خیار  مناسب می باشد و هرم غذایی را  –فرنگی 

 رعایت نمایند. 

آل نگه دارند و تحت نظر  بیماران باید وزن خود را در ایده

 کارشناس تغذیه باشند. 

ورزش با افزایش برداشت گلوکز توسط عضالت و  ورزش:

 را پایین می آورد. یک نبهبود عملکرد انسولین سطح قند خو

 ( استنهش قند خومی )کالیسپوگمشکل در ورزش کردن هی

پس از ورزش کردن رخ می دهد. جهت  ساعتکه چند 

باید غذای مختصری در پایان ورزش ی ملیسپوگهیاجتناب از 

 ری قند خون را اندازه گیری کنند.بخورند. و دفعات بیشت
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( و هایپر عالیم هایپوگلسیمی )کاهش قند خون

 گلیسیمی)افزایش قند خون(:

پلی  – یپلی دیپس –پلی اوری   گلیسمی: هایپر -

 –دل دل  –کاهش ناگهانی وزن  –تعریق  –فاژی 

 استفراغ –تهوع 

 تاکی کاردی–لرزش  –تعریق  هایپوگلیسمی: -

ر س –گرسنگی  -تحریک پذیری   –)تپش قلب( 

 خواب آلودگی –دو بینی –درد 

 نکته:

قاشق چای  3تا  2 ندر مواقع هایپوگلیسمی یا کاهش قند خو

عدد آب   13تا  6خوری شکر یا عسل کافی می باشد و یا 

باال  ننبات طبی یا معمولی مصرف کند کافی است تا قند خو

 رود. 

 در اینجا باید انواع انسولین را بشناسیم:   انسولین تراپی:

ون خبرای کاهش سریع قند - انسولین سریع األثر .1

 استفاده می شود. 

دقیقه قبل  23 -33معموال  -رگوالر ر کوتاه اثر :  .2

 -از غذا مصرف می شود 

مصرف معموال بعد از غذا  - NPH  متوسط االثر: .3

 است 

برای دوز پایه  -النتوس   خیلی طوالنی االثر: .4

 استفاده می شود 

خارج .3 انتهای ران ها .2  شکم.1 مناطق تزریق انسولین:

 باسن ها .4 بازوها 

باید توسط کادر  دیابتیآموزش به بیماران  .1

قش به سزایی دارد. گام پرستاری انجام شود که ن

 اول تزریق صحیح انسولین می باشد. 

واحد و  43برای تزریق انسولین سرنگ های  .2

واحدی و انسولین های قلمی وجود دارد که  133

واحد  هر خط آن برابر یک واحد  43در سرنگ 

دو  واحدی هر خط آن برابر با 133و در سرنگ 

تا  143ولین نیز واحد می باشد. که قلم های انس

 واحدی هستند 333

 از سوزن یکبار مصرف استفاده شود. هنگام تزریق .3

نحوه ی تزریق انسولین با سرنگ های متفاوت به  .4

 ( می باشد.S.Cصورت زیر جلدی )

ال و در جای خنگ نگه چانسولین ها باید در یخ .4

 درجه حرارت زیاد پرهیز شود. از –داری شود. 

تا  NPHمدت زمان نگه داری انسولین رگوالر و  .6

  روز می باشد.  22
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شتی استان ق   مدااگشنه علوم زپشکی و خدمات بهدا

 (ردمانی حضرت افطمه معصوهم )س –مرکز آموزشی 

 تهیه و میظنت

 (راضیه نبی زاده )کارشناس رپستاری 
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