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 کمیته تجویز و مصرف منطقی دارو

سازمان غذا و  -مرکز اطالع رسانی دارو و سموم

 دارو

 

 

دیابت شیرین عارضه ای مزمن است که ویژگی 

عمده آن اختالل در متابولیسم گلوکز و بروز 

هیپرگالیسمی و در نهایت ایجاد عوارض حاد و یا 

 مزمن با آن می باشد.

 دسته تقسیم می شود: 4 دیابت شیرین به

که علت عمده آن  1دیابت شیرین نوع  (1

تخریب نوع خاصی از سلول های تولید کننده 

انسولین در یک واکنش خودایمنی می باشد و 

ویژگی آن کمبود انسولین به طور مطلق 

 است.

که ویژگی اصلی آن  2دیابت شیرین نوع  (2

مقاومت سلول ها به انسولین و کمبود نسبی 

 ی باشد.انسولین م

که با وضعیت های  3دیابت شیرین نوع  (3

بالینی خاص نظیر برخی بیماری های عفونی، 

 مصرف برخی داروها و ... می باشد.

 یا دیابت حاملگی 4دیابت شیرین نوع  (4

 :و درمان  عالئم

اغلب به طور ناگهانی طی  : 1دیابت شیرین نوع 

چند روز تا چند هفته در کودک یا نوجوانی که 

چاق نیست و قبالً کامالً سالم بوده است، بروز می 

بسایری از بیماران  سابقه ابتال به یک عفونت  کند.

 ویروسی را در روزهای قبل از بروز عالئم دارند.

عالئم کالسیک حاد در این بیماران به صورت  

لی اوری، کاهش وزن، تیرگی دید، کهیر پرنوشی، پ

 و پرخوری)با شیوع کتر( بروز می کند.

این بیماران معموالً به طور مطلق برای ادامه 

 حیات نیاز به انسولین دارند.

عوامل ژنتیکی نقش  : 2نوع  شیرین دیابت

مهمی در بروز این دسته از دیابت دارد. 

ی فاکتورهای محیطی نظیر تغذیه و فعالیت فیزیک

 نیز در بروز این نوع دیابت مهم می باشد.



معموالً شدت کمتری  2عالئم در دیابت نوع 

دارند و بیشتر به شکل  1نسبت به دیابت نوع 

خستگی، لتارژی، کاهش وزن، تشنگی، پلی اوری 

   بروز می یابد.

سال ها  یاغلب تا مدت ها و حت 2نوع  ابتید

 یماریب صیتشخ نیباشد. بنابرا یبدون عالمت م

مگرآنکه  رد،یپذ یصورت م ریاغلب با تأخ

  .ردیبه طور منظم انجام گ شاتیآزما

به دلیل عدم تشخیص به مدت طوالنی احتمال 

بروز عوارض عروقی، استعداد ابتال به عفونت، 

تأخیر در ترمیم زخم به دلیل هیپرگلیسمی 

 ممکن است مشاهده شود.

و ،اصالح تغذیه ، کنترل وزن  2دیابت نوع در 

ورزش می تواند در کنترل قندخون کافی باشد. 

درصورت عدم کنترل قندخون با این روش ها می 

توان از داروهای ضددیابت خوراکی استفاده کرد. 

دریافت حله آخر در درمان این نوع دیابت مر

 انسولین می باشد.

در حاملگی توأم با دیابت مرگ  دیابت حاملگی :

و میر مادر و جنین شیوع بیشتری دارد. بنابراین 

مشاوره قبل از بارداری و درمان بیماران دیابتی که 

قصد حاملگی دارند، برای کاهش ناهنجاری های 

 مادرزادی و بهبود نتیجه حاملگی ضروری است.

کنترل دقیق تر قندخون بالفاصله با شروع 

احل کلیدی تشکیل اندام های حاملگی و در مر

جنین منجر به کاهش نواقص مادرزادی در جنین 

 می شود.

درمان در دیابت حاملگی شامل اصالح سبک 

زندگی)تغذیه، ورزش و...(، پایش قندخون، ارزیابی 

مرتب جنین، داروهای کاهنده قندخون)داروهای 

  ضددیابت خوراکی و انسولین( می باشد.

 عوارض مزمن دیابت :

ارض مزمن دیابت بسیاری از اعضا و ارگان ها را عو

 درگیر می کند. 

به طورکلی عوارض مزمن دیابت اغلب در دهه دوم 

بیماری ظاهر می شوند که عبارتند از : عوارض 

کلیوی، دردهای عصبی دیابتی، عوارض گوارشی، 

تناسلی و عوارض اندام  –عوارض ادراری 

در دیابت تحتانی)نظیر زخم های پا(. این عوارض 

به دلیل این که دوره هایپرگالیسمی بدون  2نوع 

عالمت ممکن است طوالنی باشد، می تواند با 

 تشخیص بیماری همزمان باشند.

عوامل دیگری که در بروز و تشدید این عوارض 

نقش دارند، میتوان به چربی خون باال، فشارخون 

 باال و مصرف سیگار اشاره کرد.

 های انسولین :راهنمای مصرف صحیح قلم 

دانستن این نکته که هر یک از انواع دیابت ممکن 

زمانی از دوره بیماری به انسولین نیاز است در 



پیدا کنند، اهمیت مصرف صحیح انسولین را 

 چندین برابر می کند. 

را به  برای یکنواخت کردن انسولین باید آن را (1

روی کف دست مرتبه  12-22آرامی درحدود 

یا به سمت باال و پایین حرکت  خود بغلتانید

.)از تکان دادن با شدت باالی قلم دهید

 انسولین بپرهیزید(

وصل  مناسب را درمحل خودسرسوزن  (2

.)سرسوزن با طول کمتر و گیج بیشتر نمایید

منجر به کاهش درد هنگام تزریق و جلوگیری 

 از تزریق عضالنی می شود.(

میزان انسولین مورد نیاز جهت تزریق را به  (3

 انتخاب نمائید. انتهای قلمکمک درجه 

جهت تخلیه حباب موجود در محفظه دارو  (4

به بیرون  واحد( 2) مقداری از انسولین را

تزریق کنید. عدم هواگیری منجر به کاهش 

دوز انسولین تزریقی و درنهایت نوسانات 

 قندخون می شود.

برای جلوگیری از تزریق عضالنی خصوصا در  (5

بهتر است که تزریق با کودکان و افراد الغر 

زاویه، چین پوستی و سوزن های کوتاه 

 استفاده کرد.

درجه  02تزریق انسولین بهتر است با زاویه  (6

 انجام شود مگر در موارد خاص.

بالفاصله پس از تزریق انسولین انگشت خود  (7

را از روی دکمه برندارید و به آرامی از یک تا 

بافت تا انسولین به طو رکامل به ده بشمارید 

منتقل شود و با خروج سوزن انسولین به 

 بیرون نشت نکند.

سرسوزن تزریق انسولین یک بار مصرف می  (8

باشد و باید بعد هربار مصرف سوزن را دور 

  بیاندازید.

 

 محل های تزریق انسولین :

نسبت به سایر محل های تزریق انسولین  شکم

بیشارین سرعت جذب را دارد. درکودکان سنین 

 4-5باالتر توصیه می شود. باید حداقل مدرسه و 

سانتی متر از ناف فاصله داشت. نواحی باال و پایین 

 ناف برای تزریق انسولین مناسب نیست.

برای تزریق در ناحیه بازو باید توجه داشت که 

انگشت از محل مفصل شانه به  4تزریق در فاصله 

انگشت از محل مفصل آرنج به باال  4پایین و 

بنابراین تزریق در فاصله این ناحیه و  ممنوع است؛

 به سمت خارج و بیرون انجام پذیرد،

توجه داشت که  دیبا ران هیدر ناح قیتزر یبرا

به  رانانگشت از محل مفصل  4در فاصله  قیتزر

به باال  زانوانگشت از محل مفصل  4و  نییپا

و  هیناح نیدر فاصله ا قیتزر نیممنوع است؛ بنابرا

 رد،یانجام پذران  رونیبه سمت خارج و ب

محل مناسب برای تزریق انسولین در باسن ناحیه  

 باالیی و خارجی باسن می باشد. 4/1



 

 

 

 نکاتی راجع با استفاده انسولین :

قبل و بعد از مصرف انسولین نیازی به ماساژ دادن 

محل تزریق نیست چراکه این کار سرعت جذب 

دهد و خطر بروز افت قند  انسولین را افزایش می

 خون را افزایش می دهد.

مادران باردار توجه داشته باشند که جهت تزریق 

انسولین در ناحیه شکم باید میزان چربی 

 3زیرپوستی توسط پزشک اندازه گیری شود. در 

ماهه پایان بارداری تزریق در ناحیه شکمی توصیه 

 نمی شود.

تمیز باشدئ و ناحیه تزریق انسولین باید خشک و 

 نیازی به ضدعفونی کردن ناحیه تزریق نمی باشد..

تزریق از روی لباس توصیه نمی شود. از تزریق در 

 محل زخم، خال و ریشه مو پرهیز شود.

 


