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  كتواسيدوز ديابتي چيست؟
انسولين كمك مي كند قندي كه در جريان خون 

وجود دارد به سلولها وارد شده و در آنجا تبديل 

در كتواسريدو  ديرابتي نرون    . به انرريي شرود  

كم است يا اصر   انسولين در خون اين بيماران 

وجود ندارد تا قنرد را بره داخرل سرلور ببررد و      

و در نتيجه قند در خرون براقي مانرده      بسو اند،

مقدار آن مرتب افزايش مي يابد و بدن به جاي 

سو اندن قند، نربري را مري سرو اند و با ر      

افزايش ماده سمي به نام كترون در خرون مري    

نمري  وقتي قندخون خيلي باال رود كليه ها . شود

توانند آنرا تصفيه كرده و قند را به همرراه ادرار  

دفع مي شود و در همين  مان مقدار  يرادي آ   

. هم براي رقيق كردن ادرار ا  بدن دفع مي شود

در اين  مان ادرار  ياد شده و بدن دنار كم آبي 

درصرد آ    01در  مران كتواسريدو    . مي شود

ار در شرايطي كه دفع ادر. بدن ا  دست مي رود

ميزان قابل توجهي پتاسيم و برخي  باال مي رود،

 . نمكها هم ا  ادرار دفع مي شود

 

درچه زماني و در چه كساني كتواسيدوز 

 ديابتي ايجاد مي شود؟ 
كتواسيدو  ديابتي در بيماران ديرابتي خصوصرا   

در  ماني كه بيماري ديگري مانند  0ديابت نوع 
اسهار يا استفراغ  پنوموني يا هر بيماري تب دار،

د و يا  ماني كه مصرف داروي ديابت و وجود دار
يا يك دو  انسولين فراموش شده است، اتفرا   

 .مي افتد
 

 :تظاهرات باليني
 

اگر هميشه احساس تشنگي مي كنيد،  ياد ادرار 

مي كنيد احساس خستگي و خوا  آلودگي 

ممكن است دنار كتواسيدو   شديد داريد، 

 ساير   ئم شامل. ديابتي شده باشيد

 تها، تهوع، استفراغ، درد كاهش اش

 شكمي

 افزايش ضربان قلب، كاهش فشرخون 

 ،نفس نفس   بو ي استون در  مان تنفس

  دن

  مي تواند يك  051قندخون باالي

 .پيش آگهي براي كتواسيدو  باشد



 
 
 
 

 

 زشك مراجعه كنيد؟چه زماني به پ
     011اگر دوبرار قنردخونتان براالي 

 .باشد

  است و   ئرم   01اگر قندخون  ير

 .كاهش قندخون داشته باشيد

  اگر در تست ادرار ميزان كتون ادرار

 .باال باشد

  اگر حداقل يكبار استفراغ كرده ايد و

سا ت  6بار يا بيشتر طي 5يا دنار اسهار 

 .شده ايد

  اننرد ترب،   اگر   ئمي ا   فونرت م

 .داريد.. گلودرد،  خم گلو

 

 :درمان دارويي
درصرد مروارد بره خروبي      55اين بيماري در 

درمان مي شود ولي اگر بردون درمران براقي    

 .، ممكن است منجر به مرگ شودبماند

 در بخش ويژه  بستري ،اساس درمان

 .است

 عرراو وريرردي فررراوان و  تجررويز ماي

 انسولين جهت تنظيم قند خون

     انررردا ه گيرررري مكررررر قنرررد و

گيري دقيق و  هاي خوناندا ه الكتروليت

درجه حرارو بدن، )حياتي منظم   ئم

تعداد نرب،، تعرداد ترنفس و فشرار     

ادراري تررا  مرران  و برررون ده( خررون

 طبيعي شدن آ مايشاو خوني 

 اي درمان مشكل  مينه  

   لين،كنترر قنرد  مصرف صریي  انسرو

 خون،

 خون  گيري قند  تغذيه مناسب و اندا ه

در ( سرا ت  ۴ترا   ۳)با فواصرل كمترر  

 .درمان اين بيماري بسيار موثر اسرت 

، ۰۵۲برودن قنرد ا     در صورو بيشتر

سنجش ميزان كتون در ادرار با كمك 

انجام گيررد   نوارهاي سنجش ادراري

 .سا ت تكرار شود ۴تا  ۳كه هر 

 
 

 :نكات آموزشي، توصيه هاي بهداشتي و پيشگيري

اگر طبق دستور پزشك داروها مصرف -
شود و رييم غذايي ر ايت شود، مي توانيرد  

 .مثل يك فرد  ادي  ندگي كنيد
ماهيانرره بهشزشررك جهررت بررسرري و -

 .كنترر بيماري مراجعه نماييد
هميشه ميزان قندخون خرود را انردا ه   -
 .بگيريد
حتما با دستگاه كنترر قندخون، ميرزان  -

 .قندخون خود را اندا ه گيري نماييد
مانند كالباس،  ا  مصرف غذاهاي آماده -

سوسرريس، نيررشس و پفررك، بيسرركويت و  
غرررذاهاي شررريريني، مربرررا و بسرررتني،  

 .پرهيز كنيد.. مايونز كنسروي،
هميشه و ن خود را كنتررر كنيرد و در   -

صورو كاهش يا افرزايش قابرل توجره بره     
 .پزشك مراجعه كنيد

غررذاهاي شررود و حرراوي نمررك  يرراد -
 .استفاده نكنيد

پياده روي بهترين و مفيدترين ور ش -
ور ش را در برنامره كراري خرود    . مي باشد
 .قرار دهيد

دخون ناشررتاي برراالي در صررورو قنرر-
، حتما بره   061و قند خون بيشتر ا   001

               .پزشك مراجعه كنيد
 

 


