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 GT-PA-161:                                کد سند 

 واحد آموزش سالمت

 0011پاییز 

 05056451-56تلفن تماس :          

چه زمانی برای بستری به بیمارستان مراجعهعه   

 کنید:

زمانی که بیمار دیابتی به شدت بدحال است،دچعار  

 کم آبی شده است.گیج بوده و یا بسیار ضهیف است 

اگرعالیم دیگری از جمله درد قفسه سیعنعه ،درد     

شدید شکمی به همراه استفراغ یا تب و نفس نفس 

 .زدن دارد

 کتواسیدوز دیابتی چگونه درمان می شود؟

% موارد به خوبی درمعان     59کتواسیدوز دیابتی در 

می شود ولی اگر بدون درمان باقی بماند بیمار بعه    

کما می رود و ممکن است منجربه مرگ شود.اغلعب   

موارد بیماران مبتال به کتواسیدوز در بیمارسعتعان   

 بستری می شوند.

 

 

 DKA 

 کتواسیدوز دیابتی

 چه زمانی باید به پزشک مراجهه کنید؟

  اگر دوبار قند خونتان باالیmg/dl 033 .باشد 

  اگر  قند خون زیرmg/dl03    است و ععالیعم

 کاهش قند خون داشته باشید.

    اگر میزان کتون ادرار در تست های خانعگعی

 باال رفته است .

   اگر حداقل یکبار استفراغ کرده اید و یا دچعار

 ساعت ( شده اید. 6بار یا بیشتر طی  9اسهال )

   اگر عالیمی از عفونت مانند تب،گلودرد،زخعم

 گلو دارید.

درمان این بیماری ،تجویز مایهات وریدی ، داروهایی 

برای پایین آوردن قند خون و استفاده از نعمعک و     

 پتاسیم برای اصالح برخی اختالالت در بدن است.
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بزرگساالنی که به دیابت نوع اول مبتال هستنعد  

ایجاد می شود ولی گاهی در بیماران بعزرگسعال   

مبتال به دیابت نوع دوم و یا در دیابت حاملعگعی   

 اتفاق می افتد.

کتواسیدوز وقتی که یک بیماری دیگر معانعنعد    

پنومونی یا هر بیماری تبدار،اسهال ویا استفعراغ  

وجود دارد ویا زمانی که مصرف داروی دیابت و یا 

یک دوز انسولین فراموش شده است اتفاق معی  

 افتد.گاهی کتواسیدوز

اولین نشانه ابتال به دیابت است ولی اگر از عالیم 

دیابت و یا کتواسیدوز دیابتی اطعالع داشعتعه      

 باشید می توان از آن پیشگیری نمود.

چگونه می توان از بروز کتواسیدوز در منعزل  

 جلوگیری نمود؟

اگر به دیابت نوع یک مبتال هستید مرتبا میعزان  

قند خون خود را چک کنیدبه ویژه اگعر دچعار     

عفونت شده اید یا در شرایط بیماری خاصی قرار 

 4تعا    0دارید این کنترل را به فواصل کمتر )هر  

ساعت یکبار( انجام دهید. اگر معیعزان قعنعد         

بود ادرار خود را از  mg/dl 093خونتان باالتر از 

نظر کتون بررسی کنید،به میعزان کعافعی آ         

بنوشید و مراقب هر گونه عالیم عفونت در بعدن  

 خود باشید.

اگر پزشک به شما دستور خاصی برای مصعرف    

انسولین کوتاه اثر در موقهیت های خعا  داده    

انسولین کوتاه اثر در موقهیت های خعا  داده      

است آنرا به خوبی به یاد داشته باشید تا بتوانیعد  

در زمان افزایش ناگهانی قند خون یا کتون ادرار   

 از آن استفاده نمایید

اگر غذا نخورده اید انسولین را قطع نکنید.بعدن   

شما همیشه به انسولین نیاز دارد بعرای ایعن         

شرایط خا  و تغییر دوز انسولین از پزشک خود 

 کمک بگیرید.

چگونه می توان متوجه شد که ممکن اسعت    

 کتواسیدوز اتفاق بیفتد؟

اگر همیشه احساس تشنگی می کنید ،زیاد ادرار 

می کنید و احساس خستگی شدیعد و خعوا        

آلودگی دارید ممکن است دچار کعتعواسعیعدوز     

دیابتی شده باشید سایر عالیم کمک کعنعنعده      

 عبارتند از :

کاهش اشتها،استفراغ،درد شکمی ،نفس نعفعس   

زدن، خشکی غیر مهمعول پعوسعت،خشعکعی        

دهان،افزایش ضربان قلب،فشار خون پایین،بعوی  

 mg/dl  093خا  میوه ای بازدم،  قندخون باالی 

 می تواند یک پیش آگهی برای کتواسیدوز باشد.

 کتو اسیدوز دیابتی چیست ؟

انسولین کمک می کند قندی که در جریان خعون  

وجود دارد به سلولها وارد شده ودر آنجا تبدیل به 

 انرژی شود

 

در کتواسیدوز دیابتی چون انسولین در خون ای   

بیماران بسیار کم است یا اصال وجود ندارد تا قند 

را به داخل سلولها ببرد و بسوزاند در نتیجه قنعد  

در خون باقی مانده و مقدار آن مرتبا افزایش معی  

یابد و بدن به جای سوزاندن قند چربی را معی      

سوزاند و باعث افزایش ماده سمی بنام کتون در   

خون می شود. وقتی قند خون خیلی بعاال رود       

کلیه ها نمی توانند آن را تصفیه کرده و قند بعه    

همراه ادرار دفع می گردد و در همین زمان مقدار 

زیادی آ  هم برای رقیق کردن ادرار از بدن دفع 

می شود در این زمان ادرار زیاد شده و بدن دچار 

% آ     03کم آبی می شود.در  زمان کتواسیعدوز     

بدن از دست می رود در شرایطی که دفعع ادرار    

باال می رود،میزان قابل توجهی پتاسیم و بعرخعی   

 نمک ها هم از راه ادرار دفع می شود

چه زمانی ودر چه کسانی کتواسیدوز دیابتعی  

 ایجاد می شود؟

کتواسیدوز دیابتی اغلب در بعهعه هعا و در            

 بزرگساالنی

 


