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دیابت بیماری است که بر چگونگی استفاده بدن از گلوکز اثر میگذارد .دیابت بیماری مزمنی است که تا

آخر عمر با بیمار همراه است ،اما قابل کنترل میباشد .یک فرد دیابتی میتواند مانند یک فرد سالم زندگی
کند ،به شرط آن که قند خونش را کنترل کند.

آنچه باید درباره بیماری دیابت بدانید.

این بیماری سیر پیش رونده ای دارد ،پس فرد مبتال باید حتما تحت مراقبت باشد تا بتواند سیر پیشرفت

بیماری را ُکند ،قند خون را کنترل و از ایجاد عوارض ناشی از این بیماری جلوگیری کند.
گلوکز (قند خون) چیست؟

گلوکز قندی است که بدن به عنوان سوخت اصلی از آن استفاده میکند .همانطور که یک ضبط صوت

برای روشن شدن به باتری نیاز دارد ،بدن ما نیز برای فعالیت به گلوکز نیاز دارد.
چگونه گلوکز( قند خون) در بدن استفاده میشود؟

نحوه استفاده بدن از قند خون به صورت زیر میباشد:

1 .1غذایی که میخوریم ،جذب شده و به صورت قند وارد جریان خون میشود.
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2 .2افزایش قند خون باعث تحریک سلولهای لوزالمعده شده و انسولین به داخل جریان خون وارد میشود.

4 .4بدن با سوزاندن قند انرژی مورد نیاز خود را به دست میآورد.
لوزالمعده چیست؟
لوزالمعده یا پانکراس غدهای در بدن ماست که در

زیر و پشت معده قرار دارد .این غده با ترشح انسولین،

قند خون را تنظیم میکند.

آنچه باید درباره بیماری دیابت بدانید.

3 .3انسولین کمک میکند که قند وارد سلولهای بدن ،به ویژه عضالت ،مغز و سلولهای کبد شود.
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انسولین:

انسولین همانند کلیدی است که دربهای ورود قند به سلول را باز

آنچه باید درباره بیماری دیابت بدانید.

میکند .این هورمون به قند اجازه میدهد به سلول وارد شود.

اگر فردی دیابت داشته باشد بدن نمیتواند انسولین کافی بسازد و یا

انسولین به طور صحیح عمل کند ،در نتیجه قند وارد سلول نشده و سطح
قند خون افزایش مییابد.
انواع دیابت:
دو نوع اصلی دیابت وجود دارد:

½ ½دیابت نوع یک
½ ½دیابت نوع دو

دیابت نوع یک:
به این نوع دیابت ،دیابت وابسته به انسولین یا دیابت نوجوانی
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خود اختصاص میدهد .در این نوع دیابت لوزالمعده قادر به ساختن
انسولین نمیباشد.

بدن همچنان با مصرف غذا ،قند دریافت میکند ،اما قند

نمیتواند وارد سلول شود .در نتیجه بدن نمیتواند از قند غذا استفاده کند و بیمار کاهش وزن شدید پیدا
میکند .این بیماران حتما به انسولین نیاز دارند.

با توجه به عالئم شدید ،دیابت نوع یک به سرعت تشخیص داده

شده و درمان سریع شروع میگردد .در مورد این نوع دیابت به طور

مفصل در کتاب دیابت نوع یک توضیح داده شده است.

آنچه باید درباره بیماری دیابت بدانید.

نیز گفته میشود و  5تا  10درصد از موارد ابتال به دیابت را به
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دیابت نوع دو:
به این نوع دیابت ،دیابت غیر وابسته به انسولین یا دیابت بزرگساالن نیز

آنچه باید درباره بیماری دیابت بدانید.

گفته میشود .شایعترین نوع دیابت که حدود  90تا  95درصد از کل موارد
ابتال به دیابت را به خود اختصاص میدهد.

در دیابت نوع دو ،لوزالمعده انسولین میسازد ولی ترشح آن کم است

یا در بدن به درستی عمل نمیکند ،زیرا سلولها نسبت به عمل انسولین

مقاومت میکنند که دلیل اصلی این مقاومت ،چاقی و انباشته شدن چربی

در اطراف سلول هاست.

(عدم وجود انسولین کافی منجر به بسته شدن ورودی سلولها و افزایش قند در خون میگردد ،در حالی

که لوزالمعده همچنان به ساختن انسولین ادامه میدهد تا قند را وارد سلول کند .ولی سرانجام خسته شده و
در نتیجه سطح قند خون باال و باالتر میرود).
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رژیم غذایی مناسب
هدف از کنترل دیابت این است که بین مصرف غذا ،میزان فعالیت و مقدار انسولین مصرفی تعادلی برقرار

آنچه باید درباره بیماری دیابت بدانید.

شود که مقدار قند خون تا حد امکان به میزان طبیعی نزدیک باشد.
سه گروه اصلی که انرژی بدن را تامین میکنند عبارتند از:

½ ½کربوهیدراتها یا مواد قندی :که اولین منبع انرژی هستند.
½ ½پروتئینها :که برای ترمیم بافتهای
بدن و ساخت بافتهای جدید نیز مورد

استفاده قرار میگیرند.

½ ½چربیها :بدن برای انجام بعضی از
اعمال و وظایف به آن احتیاج دارد و به

عنوان یک منبع انرژی نیزعمل میکند.

همهی این مواد برای حفظ سالمتی ،ضروری هستند .ولی مقدار نیاز بدن به هر یک از آنها فرق میکند.

کودکانی که درحال رشد هستند بیش از بالغین به پروتئین احتیاج دارند.
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شما باید از انواع مختلف مواد غذایی ،همچنین ویتامینها و مواد معدنی استفاده کنید .بهترین راه این

توزیع آن بین وعدههای غذایی ،تعیین شود .پزشک یا کارشناس تغذیه ،مقدار مورد نیاز هر یک از این مواد
را تعیین و راهنمایی میکند تا در برنامهی غذایی ،مقادیر و انواع مناسبی از این مواد گنجانده شود.

آنچه باید درباره بیماری دیابت بدانید.

است که با یک پزشک یا کارشناس تغذیه مشاوره کنید تا مقدار انرژی مورد نیاز شما محاسبه و نحوهی
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الف .از تزریق در قسمتهایی كه متورم ،ضخيم ،خيلي نازك يا عفوني هستند
پرهيز کنید.

ب .به علت افزايش گردش خون اندامها به هنگام ورزش جذب انسولين زياد
آنچه باید درباره بیماری دیابت بدانید.

ميشود و خطر کاهش قند خون وجود دارد بنابراين بهتر است انسولین در
زمان ورزش در شكم تزريق شود.

پ .استفاده از كيسه يا حمام آب داغ ميتواند ميزان جذب انسولين را افزايش دهد ( .در این خصوص با
پزشک خود مشورت کنید).

انسولين چگونه تزریق میشود؟
1 .1محلي براي تزريق در نظر گرفته شود.

2 .2در صورت دستور پزشك يا پرستار با يك پنبه الكلی ،محل تزريق را تميز کنید .در غير اين صورت
نيازي به پنبه الكلي نيست فقط كافي است پوست تميز باشد.

3 .3سرنگ را مانند مداد نگه دارید و
بدون اين كه دست به سر سوزن
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برخورد کند سرپوش سوزن را
4 .4اطراف محل تزريق را با دست
ديگر کمیفشار دهید .نباید به
جايي كه قرار است سوزن وارد

پوست شود دست بزنید.

5 .5سوزن را به سرعت با زاويه -90

 45درجه به داخل پوست فرو ببرد.
زاویهی ورود سر سوزن ،بستگی به

آنچه باید درباره بیماری دیابت بدانید.

بردارید.
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میزان چاقی و چربی زیر پوستی دارد .در افراد الغرتر زاویهی  45درجه یا کمتر و در افراد چاقتر

حتی ممکن است زاویه تا 90درجه مناسب باشد.

6 .6با يكي از انگشتان آزاد ،پيستون را کمیبه بیرون بکشید و در صورت عدم مشاهدهی خون در سرنگ،
آنچه باید درباره بیماری دیابت بدانید.

پیستون را به طورکامل به داخل فشار دهید .در صورتی که پس از بیرون کشیدن پیستون ،خون وارد

سرنگ شود ،باید سوزن را بیرون بکشید ،در پوش آن را بگذارید و آن را دور بیندازید و دوباره مراحل
کشیدن و انجام تزریق را در یک محل جدید اجرا کنید.

7 .7پس از تزریق باید چند ثانیه صبر کنید و سپس سر سوزن را خارج نمایید.

8 .8سرپوش سر سوزن را ،روی آن قرار دهید( .در صورت رعایت بهداشت میتوان یک سرنگ را تا چند
نوبت نیز استفاده کنید).

9 .9سوزنها و سرنگهاي مصرف شده را در ظرف محكمي مثل قوطي چاي يا يك قوطي فلزي ،با
در محكم جمع آوري کنید .اين ظرف را از دسترس کودکان دور نگه دارید .میتوانید ظرفهای

مخصوص جمعآوری سرنگهای مصرفی را از فروشگاههای لوازم طبی تهیه نمایید .پس از مدتي كه

ظرف حاوي سر سوزن پر شد ،ظرف را همراه سرنگهای مصرفی در سطل زباله بیندازید.

81

1010پس از تزريق ،موارد الزم مانند تاريخ ،زمان و محل تزريق را يادداشت کنید .ميتوانید از يك تصوير
را روي تصوير عالمت بزنيد و تاريخ آن را یادداشت کنید.

مراحل تزريق انسولین ترکیبی چگونه است؟
ممكن است پزشك ،مخلوطي از دو انسولين را برای شما تجويز كند.

ميتوان با مخلوط كردن انسولين كوتاه اثر (رگوالر) و انسولين متوسط اثر
( NPHا ِن پی ا ِچ) در يك سرنگ ،تزريق را يك مرتبه انجام داد.

قبل از تزریق وسايل مورد نياز که شامل :انسولين كوتاه اثر(رگوالر) و

انسولين متوسط اثر ( NPHا ِن پی ا ِچ)،سرنگ انسولین ،پنبهی الكلي است

آنچه باید درباره بیماری دیابت بدانید.

بدن روي يك برگهی كاغذ استفاده نمایید و هر قسمت از بدن را که انسولین به آن تزریق شده است

