
 

 به یاد داشته باشید

 شما مهمترین عضو تیم درمان خود هستید 
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 ( DKAکتواسیدوز دیابتی  )

 لیلی حاجی علی نژاد 

 سوپروایزر آموزش سالمت
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 تشخیص :    

   معاینه توسط پزشک 

 آزمایش قند خون و سطح کتون ادرار 

  نوار قلب 

 درمان : 

* بستری در بیمارستان و جایگزین کردن مایعات از دست           

هایی مانند سدیم و پتاسیم که مووجوب           رفته و الکترولیت  

 شود از طریق داخل وریدی  تنظیم کارکرد سلول می

 * تزریق انسولین

 بیوتیک در صورت وجود عفونت * شروع مصرف آنتی

 توان کتون ادرار را بررسی کرد؟ :  چگونه می

تست کتون ادرار با آغشته کردن نوک نوار تست کتون             

دارای نشانگرهای آنزیمی، با نمونه ادرار تازه انجام              

های نوار تست و      شود. بر اثر واکنش شیمیایی بین آنزیم        می

شود(   استواستات )نوعی از کتون که از طریق ادرار دفع می         

یابد و چه بنفش      رنگ نوک نوار به سمت بنفش تغییر می        

دهد مقدار کتون بیشتری در ادرار         تر باشد نشان می     تیره

توان از    دفع شده است. نوارهای تست کتون را معمواًل می         

های تجهیزات پزشکی تهیه نمود و        ها و فروشگاه    داروخانه

های دیگری مانند قند       بسته به نوع، این نوارها شاخص       

 نمایند.   گیری می ادرار را نیز اندازه
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  3102–منابع :     پرستاری داخلی جراحی برونر 

 در چه شرایطی به پزشک مراجعه نمایید؟

 4یا  3در صورتی که قند خون دوبار در طی فاصله زمانی 

 میلی گرم بر دسی لیتر باشد. 333ساعت باالتر از 

 های خانگی  در صورت باال رفتن میزان کتون ادرار در تست

اگر مبتال به دیابت بوده و عالئم عفونت مانند تب و گلو درد 

 و ... داشتید.

در صورت مشاهده عالئم کمبود مایعات بدن مانند خشکی 

 مخاط و تشنگی و پرادراری و ... 



 

از مشکالت جدی و مهم در          DKA(کتواسیدوز دیابتی )    

دهد که    دیابت نوع یک است و زمانی رخ می        به  افراد مبتال   

شود. به طور     ماده شیمیایی به نام کتون در خون ساخته می        

شکند. انسولین    طبیعی بدن قند را به عنوان منبع انرژی می        

شود که قند خون به سلول ها          موجود در خون موجب می     

وارد و به عنوان منبع انرژی مورد استفاده قرار گیرد. اما در             

افراد دیابتی با قند کنترل نشده، بدن قادر به استفاده از              

قند خون نیست. در نتیجه بدن، چربی را به عنوان منبع              

شود بدن    سوزاند. اما سوزاندن چربی باعث می        انرژی می 

و برای بدن     مقدار زیادی کتون درست کند. این کتون سمی         

 باشد. خطرناک می

 عالئم  بیماری:

 احساس تشنگی و نوشیدن زیاد یا پرنوشی 

 افزایش ادرار یا پرادراری 

 تهوع استفراغ 

 درد شکم 

 بی اشتهایی وکاهش وزن 

            احساس خستگی و ضعف یا عدم تمرکز و خواب آلودگی

 که ممکن است در موارد شدید منجر به کوما شود.

 تنفس با بوی میوه گندیده یا استون 

   افزایش تعداد تنفس و تنگی نفس 

 کاهش دمای بدن،کاهش فشارخون و افزایش ضربان قلب 

 .در مراحل پیشرفته تر ممکن است هوشیاری کاهش یابد

کتواسیدوز دیابتی اغلب در بچه ها و بزرگساالنی که به دیابوت            

نوع اول مبتال هستند، ایجاد می شود ولی گاهی در بزرگساالن           

 مبتال به دیابت  نوع دو و دیابت بارداری نیز اتفاق می افتد. 

وقتی که دیابت با یک بیماری تب دار مانند پنومونی یا اسهال و             

استفراغ همراه شود یا بیمار مصرف داروی دیابت یا یوک دوز             

 انسولین را فراموش کند اتفاق می افتد.

گاهی کتواسیدوز اولین نشانه ابتال به دیابت است و اگر از عالیم         

دیابت و کتواسیدوز دیابتی اطاع داشته باشید می توان از آن      

 پیشگیری نمود.

 پیشگیری : 

تکنیک صویویوح     * با رعایت اصول مدیریت دیابت به ویژه        

مدیریت دیابت در روزهوای       و رعایت نکات   تزریق انسولین 

 پیشگیری نمود.  DKAتوان از بروز  بیماری، می

اید انسولین را قطع نکنید. بودن شوموا              * اگر غذا نخورده    

همیشه به انسولین نیاز دارد.برای این شرایط خاص و تغییور            

 دوز انسولین با پزشک مشورت کنید. 

* کنترل مرتب قند خون بخصوص در زمانی که مبتوال بوه               

 4توا     3عفونت و بیماری هستید. ممکن است الزم باشد هر   

 ساعت میزان قند خون بررسی و کنترل شود.

 * مصرف کافی مایعات  

* آشنایی با عالئم کتواسیدوز دیابتی و مراجعه به پزشک در            

 صورت مشاهده عالئم


