
  :جلسه اول
حوه آشنايی با ديابت کودکان،تشخيص،تعريف ،انواع ديابت ،ن
تجويزانسولين، اداره بيمار ديابتی درشرايط خاص

دکتر سيده طاهره موسوی 

١۴٠٠فوق تخصص غدد کودکان دانشگاه علوم پزشکی بوشهر اسفند 



تعريف•

عاليم بالينی•

انواع ديابت•

تنظيم آشنايی با انواع انسولين،شروع انسولين درکودکان،•
دوز انسولين

بيماريهای حاد تب (اداره بيمار در شرايط خاص•
)دار،جراحی،ورزش



Diagnostic criteria

DM (diabetes mellitus)
1. Symptoms of DM + random plasma glucose 

>=200
2. fasting plasma glucose >=126 
3. 2hrs plasma glucose

during OGTT >= 200
4. HbA1C>=6.5
Symptomes :  polyuria , polydypsia , unexplained weight loss with glucosuria and ketonuria



شايعترين نوع ديابت درکودکان ،نوع يک است
Type 1 DM:

درپانکراس  ßعلت ،تخريب اتوايميون سلولهای 
.است



Impaired Plasma Glucose

• FBS=100-125mg/dl

Impaired fasting glucose

• OGTT=140-199 mg/dl

Impaired glucose tolerance 

• In intercurrent illness,<5% probability to DM

Sporadic hyperglycemia



DM pathophysiology 



Type 1 DM

• 10% 0f all DM ,15000 /year
• Female = male 
• 2 age groups : 5-7 yr/o ; puberty 
• Risk in general population:0.4%
• Genetics risk:
 father (5-6%), sibling (8%) , mother ( 3-4%)
 Twins: monozygotic(30-65%),dizygotic(6-10%)
 Family history :negative in 85% of new cases
 HLA class 2: 40-50% of genetic risk factors
 The DR 2 haplotype is  protective
 HLA class 1 ( A & B ) : HLA B39 is high risk





Clinical manifestation 

ketoacid accumulation , abdominal pain , Nausea and vomiting , sever 
dehydration , kussmaul respiration , fruity breath odor ,and possible coma 

chronic hyperglycemia ,persistent diuresis  & nocturnal enuresis &polydipsia 

Calorie loss in urine (glycosuria ) ; compensatory hyperphagia ; weight loss 

Occasional hyperglycemia , intermittent polyuria & nocturia 



Clinical manifestation 

• Candida vulvovaginitis in females 

• 20-40 % may progress to  DKA before diagnosis 

• In infants : weight loss is due to water loss 

• In adolescents : the course is prolonged  and most of the weight loss is 
fat loss 

• In any child : the progression of symptoms may be accelerated by the 
stress 



Diagnosis

• Inappropriate polyuria and  dehydration,
• poor weight gain ,Hyperglycemia , glycosuria , ketonuria 

Consider DM in any child with 

• 2-Weather DKA is present ?             Check blood gas

1-Check random blood glucose 

• HbA 1c 
• Test of autoimmunity in obese child with DM 
• Test for celiac disease , thyroid disease 

if child is  obese  T2DM must be considered 



ه ديابت تشخيص قطعی ديابت نيازبه اندازه گيری قند خون درکودک مشکوک ب•
.دارد

با توجه به اينکه کودک عالمت دارد کافی است يک نمونه قند راندوم •
.يا باالترباشد تشخيص قطعی می شود 200mg/dlازبيمارگرفته شود و اگر

ر از به منظور تشخيص هرچه سريعتر کافی است با يک دستگاه گلوکومت•
اب نمونه بيمارنمونه گرفته شود وبهتراين است که تشخيص بيمار را معطل جو

.وريدی قند راندوم يا ناشتا يا پاسخ تست تحمل گلوکز نکنيم

) واضح(درکودکانی که عاليم) FBS,2HPP,HBA1Cيعنی (اين موارد •
 ندارند،دربزرگساالن يا درمواردی از کودکان که عاليم آنها مشکوک است و

.انواع ديگر ديابت برای آنها مطرح می شود کاربرد بيشتری دارد



Treatment

• Balance between tight glucose control and 
avoiding hypoglycemia

• Eliminate polyuria and nocturia 
• Prevent ketoacidosis
• Normal growth and development with 

minimal effect on lifestyle  

Goals of therapy 

• insulin 
• teaching  of the child and family 
• Reestablishment of the life routine
• Initial therapy should be done in the hospital 

setting 

Therapy consist 
of :



ه انسولين در با توجه به پاتوفيزيولوژی و سير عاليم بالينی درديابت وابسته ب•
مال کودکان، در صورت تاخير حتی چندروزه در تشخيص و شروع درمان ،احت

درصد  ۴٠اولين تظاهردرکودکان تا . ايجاد کتواسيدوز ديابتی افزايش می يابد 
.می باشد DKAموارد به صورت 

 کودک ديابتی درابتدای تشخيص الزم است به بيمارستان جهت اقدامات•
 ابتدا درجهت رد يا تاييد.تشخيصی ودرمانی ارجاع شود و بستری گردد

اده کردن کتواسيدوز ديابتی و سپس به منظور تنظيم دوز انسولين وآموزش و آم
.بيمار و خانواده



يری با توجه به ميزان باالی احتمال وجود اسيدوز در بيماراقدام بعدی اندازه گ•
.ميزان گازهای خونی است

باشد  7.3mmhgکمتر از   PHو  15mmol/lدرصورتی که بيکربنات کمتراز•
.الزم است درمان کتواسيدوز ديابتی بدون معطلی شروع شود

 درمواردی که کودک اسيدوز ندارد يا پس از خروج از کتواسيدوز ديابتی•
.درمان با انسولين به صورت تزريق زيرجلدی تجويز می شود



دوز مورد نياز برای شروع انسولين دربيمار جديد

ون نلس:دوز مورد نياز برای شروع انسولين دربيمار جديد برای اولين بار به صورت زير خواهد بود•
2020

ده و قرار است و تازه از کتواسيدوز ديابتی خارج ش) پره پوبرتال (بيمارديابتی که هنوز عاليم بلوغ ندارد •
.انسولين دارد 1U/kg/day-0.75انسولين زيرجلدی دريافت کند نياز به 

.انسولين کافی است 0.5U/kg/day-0.25همين بيماراگر اسيدوز نداشته  است ميزان برای •

و  1.2U/kg/day-1معادل  DKAبايد درموارد بعد از ) پوبرتال(همين کودک اگر عاليم بلوغ دارد •
.انسولين زير جلدی داده شود 0.75U/kg/day-0.5درموارد بدون اسيدوز معادل 

)ISPAD 2018(نيز الزم شود  2U/kg/dayيک نوجوان درسن بلوغ ممکن است ميزان انسولين تا در •
مقدارمورد نياز انسولين درمواردی که ) post pubertal(دريک نوجوان که مراحل بلوغ وی کامل طی شده است •

.می باشد 0.5U/kg/day-0.25و درموارد بدون اسيدوز ،  1U/kg/day-0.8خارج شده   DKAتازه از 



در دو وعده تقسيم می شود  ٢/٣،١/٣به نسبت •
براساس ميزان قند خون کنترل می شود•

NPH and

Regular

):   وگالرژين،دتمير،توژئ(ميزان انسولين طوالنی اثر•
درصد نياز روزانه کودک  ۵٠تا  ٢٠

): ليسپروآسپارت،گلوليسين،(ميزان انسولين سريعاالثر•
بر اساس تعداد واحدهای کربوهيدرات غذا

MDI







NPH-Regularتنظيم ترکيب 

و رگوالر استفاده می کند زمانهايی که الزم است قند خون چک  NPHدربيماری که از ترکيب انسولين •
ابو قبل از خو) شامل صبحانه و ناهار و شام(قبل از وعده های غذايی اصلی : شود به اين صورت است

  قبل شامNPHقند قبل از صبحانه                                    انسولين 

  قبل صبحانه)NPH  قبل صبحانه (و Regularقند قبل ناهار                                           انسولين 

  قبل  صبحانهNPHقند قبل شام                                        انسولين 

  قبل شام)NPH  قبل شام ( و Regularقند قبل خواب                                     انسولين 



تنظيم انسولينهای قلمی
MDI

درصد   ۵٠تا  ۴٠سال بين  ۵درصد و سن باالی  ٣٠تا  ٢٠سال بين  ۵برای سن زير درابتدا •
.می شودتنظيم  Toujeoدتميريا دوز روزانه از انسولين گالرژين يا 

ی اين زمان م.بازال يک بار در روز و دريک زمان مشخص و ثابتی تزريق می شودانسولين •
.تواند صبح يا ظهر يا شب باشد

.  تنظيم می شود) fastingساعت  ۴حداقل  (با قند ناشتا  long actingبازال مقدارانسولين •
) FBS.(بهترين زمان همان قند ناشتای قبل صبحانه خواهد بود



همراه با هر وعده غذايی و اسنک ها بايد   post prandialانسولين راپيد برای کنترل قند •
ازغذا  زمان تزريق انسولين راپيد با توجه به شروع اثر سريع  آن ، درست قبل.تزريق شود

.مقدار آن براساس ميزان کربوهيدرات غذا متغير خواهد بود.خوردن می باشد

حوه بنابراين الزم است که کودک يا والدين و مراقبين وی با غذاهای حاوی کربوهيدرات و ن•
گرم کربوهيدرات غذا به  ١۵هر . محاسبه تعداد واحدهای کربوهيدرات آن کامال آشنا باشند

ده تزريق انسولين درست قبل از وع. عنوان يک واحد کربوهيدرات درنظرگرفته می شود
.  غذايی نسبت به تزريق بعد از غذا يا حين غذا خوردن ارجح است 

بار در روز و در ساير سنين  ١٠تا  ٧)  Preschool(دفعات چک قند خون درکودکان کم سن •
که می توان بصورت قندهای قبل از وعده های غذايی .بار در روز توصيه می شود ۶تا  ۴

.اصلی و به فاصله دوساعت بعد از غذا خوردن مشخص کرد



پيد درصورتی که قند قبل از غذا باال باشد، الزم است که مقدار انسولين را•
زان بيشتر تزريق شود و به اين منظور بايد مشخص شود که قند به چه مي

.  باالست

را نرمال و قابل قبول درنظر گرفته و 100mg/dlقند قبل غذابه ميزان حداقل •
باشد يک ) 100يعنی باالتراز ( قندی که باالتر از قند پايه mg 100به ازای هر 

.واحد به واحدهای کربوهيدرات غذا  اضافه می شود



ی که تازه از فاز کتواسيدوز ديابت) پره پوبرتال( SMR=1کيلوگرم وبا  ٢٠ساله با وزن  ٧در يک کودک •
:خارج شده و می خواهيم انسولين زيرجلدی شروع کنيم 

.  ساعت می شود ٢۴واحد در  ١۵معادل   0.75U/kgدوز مورد نياز  •

:  و رگوالر داده شود NPHدرصورتی  که قرار باشد انسولين •
واحد برای قبل شام درنظرگرفته  ۵واحد برای قبل صبحانه و  ١٠می شود به اينصورت تنظيم کرد •

واحد ،مقدار  ٣واحد و انسولين رگوالر صبح معادل  ٧صبح معادل دوسوم يعنی  NPHمقدار انسولين .شود
.واحد درنظرگرفته می شود ٢واحد و انسولين رگوالر شام  ٣شام معادل  NPHانسولين 

:داده شود  rapidو  long actingدرصورتی که قرار باشد انسولين •
يمار بين درصد نياز روزانه برای انسولين گالرژين يا دتمير درنظر گرفته می شود که در اين ب ۵٠تا  ۴٠•

واحد در يک ساعت مشخص تزريق می  ٧بنابراين گالرژين يا دتمير حدود .واحد می شود ٨تا  ۶
واحد به گالرژين اختصاص داده  ۵تا  ٣درصد يعنی  ٣٠تا  ٢٠سال بود  ۵اگرسن کودک کمتراز .(شود

.)می شد



 و يك واحد رگوالر تزريق كرده NPH واحد 4 و رگوالر مي باشد.صبح ها NPH ماهه تحت درمان با انسولين 18پسر

  تزريق مي كند.قندهاي چك شده به اين صورت مي باشد:NPH واحد 1.5است.و شام 

 137  قبل خواب= 236  قبل شام=198 قبل نهار=  377قبل صبحانه =

NPH قبل شام اضافه شود بنابراين براي شب بعد الزم است انسولين NPHقند قبل صبحانه باالست و بايد انسولين 

  واحد2.5بشود 

  واحد.5 قبل صبحانه اضافه شود و براي روز بعد بشود NPHقند قبل شام باالست و بايد انسولين 

قند قبل از خواب درمحدوده قابل قبول است و نيازي به تغيير مقدارانسولين رگوالر قبل از شام نيست ولي بايد توجه 

 قبل شام بايد از NPH قبل شام نيز همزماني دارد با افزايش NPHشود كه زمان چك قند قبل خواب با زمان پيك اثر 

 نظر احتمال افت قند خون قبل ازخواب مراقبت شود.

 صبح اضافه شده و زمان چك قند خون NPHقند قبل از نهار نيز مختصري باالست ولي باتوجه به اينكه مقدارانسولين 

 نيز مي باشد فعال نيازي به افزايش دوز انسولين رگوالر قبل از صبحانه نمي باشد. NPHقبل از ناهار درزمان پيك اثر 





تغذيه کودک ديابتی

The caloric mixture : 
1. 55%carbohydrate 
2. 30% fat ,
3. 15% protein  ;
4. saturated fat <10% , polyunsaturated fat <=10% 

Daily divided calorie:

1. 20%at breakfast 
2. 20% at lunch ;
3. 30% at dinner 
4. 10% for every snack 

Regularity of food intake and constancy of carbohydrate 

No special nutritional need 



تاثيرعفونتهای حاد 

د باعث در کودکان ديابتی شايعتر نمی باشد،ولی می توان عفونتها
.شود DKAاختالل درتنظيم قند خون شود و حتی باعث ايجاد 

ک احتمال ايجاد دهيدراتاسيون به علت استفراغ و ديورز اسموتي
به علت کتوز،احتمال  anorexiaدرصورت ايجاد . وجود دارد

.وجود دارد هيپوگليسمی

ن در کودکان زيرسه سال بيشتراحتمال هيپوگليسمی و درسني
.وجود دارد هيپرگليسمیباالتر،بيشتراحتمال 

 گيری جلوگيری از دهيدراتاسيون،کنترل قند خون وجلو: هدف کلی
.از ايجاد کتواسيدوز است



عمل جراحی در کودک ديابتی

 ند خون نيز مثل عفونتها می تواند باعث اختالل درتنظيم قعمل جراحی
.شود
 ردوز ر،نيازی به تغييمينودراغلب اعمال جراحی الکتيو وجراحی های

.دو دور انسولين طوالنی اثر مثل قبل داده شو.انسولين نمی باشد
و درصورت .چک قند خون هر يک ساعت حين عمل انجام شود

.افزايش يا کاهش قند خون ،دوزانسوولين اضافه يا کم شود
سرم حاوی قند دردسترس باشد
 الزم است انسولين به صورت ماژوردرموارد تروماها و جراحی های

انفوزيون داده شود
  درصورتBS>250  بايدقبل عمل، کتون چک شود.



تنظيم قند کودک ديابتی حين عمل جراحی



HbA1c

reflects  the average blood glucose concentration from the 
preceding  2-3 mo.

• Check Every 3-4 months  per year

Elevated in thalassemia and decreased in sickle cell anemia, 
pure red cell anemia ,cirrhosis, myelodysplasia

• Normal <6% 
• Target for diabetic  chid <7.5%
• Target For over 18Y/O  is<7%



Hypoglycemic reaction 

A source of emergency glucose should be available  at all times and places 

• Glucagon IM injection : 0.5mg for weight < 20 kg ; 1 mg for weight > 20kg

The Dawn phenomenon : overnight GH secretion

The Somogyi phenomenon: night or early morning hypoglycemia



Long term complication

• retinopathy
• nephropathyMicrovascular

• coronary artery disease
• cerebrovascular diseaseMacrovascular

• neuropathy
• Cataract  
• Mauriac syndrome
• Osteopenia

other



Type 2 DM

Relative insulin 
deficiency

Obesity
insulin resistance(hepatic, muscle) , 

impaired glucose tolerance test, 
hyperglycemia, glucocotoxicity and 

lipotoxicity              T2DM

Non immune 
mediated

Autoantibody in 30 % 
of the cases

Polygenic 
disorder

Low birth 
weight, 

IUGR

Maternal 
smoking



Clinical manifestation

Age: 
since 6 

y/o

Positive 
family 
history

Acanthuses 
nigricans

Obese ,
mild symptoms or 

asymptomatic

10% with  DKA



مواردی که الزم است از نظر ديابت نوع دو بررسی شوند 



Treatment  in T2DM

Lifestyle change: Low calorie and
low fat diet

exercise 30-60 min per  day 
, 5 times per week

Drugs: insulin Oral hypoglycemic agents



Take home messages

 تشخيص ديابت دركودكان يك اورژانس است، به فكر آن  •
.باشيم

ر درهركودك ديابتي كه با عاليم حاد مراجعه مي كند به فك•
تشخيص كتواسيدوز باشيم

ط با كنترل قند خون دركودكان ديابتي به جز موارد خاصي فق•
.انسولين و نه داروهاي خوراكي قابل انجام است

ي آشنايي با عملكرد ونيمه عمر انسولين مورد استفاده برا•
.تنظيم قند كودك ديابتي بسياركمك كننده است


