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 مزاحل تشریق اوسًلیه َىگام استفادٌ اس سزوگ:

 

لثُ اس تشریك تایذ دستٟا را ضست ٕٞچٙیٗ ٔحُ تشریك تایذ تٕیش تاضذ استفادٜ اس اِىُ تزای تٕیش وزدٖ ٔحُ -1

 تشریك ضزٚرتی ٘ذارد.

 

لثُ اس استفادٜ اس ا٘سِٛیٗ)تٝ خػٛظ  -2 NPH ِٚی آ٘زا (ضیطٝ ا٘سِٛیٗ را تٝ آرأی تیٗ دٚ وف دست تغّطا٘یذ 

 تىاٖ ٘ذٞیذ.

 

سز پالستیه ضیطٝ ا٘سِٛیٗ را تا پٙثٝ اِىّی تٕیش وزدٜ ٚ تٍذاریذ خطه ضٛد. -3  

 

تٝ ٕٞاٖ ٔیشا٘ی وٝ ا٘سِٛیٗ السْ داریذ ٞٛا ٚارد ضیطٝ ا٘سِٛیٗ وٙیذاٌز اس دٚ ٘ٛع ا٘سِٛیٗ تٝ غٛرت ٔخّٛط  -4

 استفادٜ ٔی وٙیذ اتتذا ٞٛا را ٚارد ٞز دٚ ضیطٝ وٙیذ.

 

ٝ را تزٌزدا٘یذ ٔیشاٖ ا٘سِٛیٗ السْ را ٚارد سزً٘ وٙیذضیط -5  

 

ي سپس اوسًلیه در تشریق دي وًع اوسًلیه اتتدا اوسًلیه کزیستال را در سزوگ تکشید  NPH 

 را يارد سزوگ کىید.

                                                                                                                                                                                                                         

                          

ذٖ ا٘سِٛیٗ تٝ داخُ سزً٘ حثاتٟای ٞٛا را خارج وٙیذ تا سدٖ چٙذ ضزتٝ تٝ تذ٘ٝ سزً٘ حثاتٟا تٝ تؼذ اس وطی -6

 سطح ٔیایٙذ آٍ٘اٜ تا فطار ٔختػزی تٝ پیستٖٛ حثاتٟا را خارج وٙیذ.

 

ٝ سز درج 99ساٚیٝ تشریك در افزاد چاق ٚ الغز ٔتفاٚت است در افزاد چاق اتتذا تایذ پٛست را تاال آٚرد ٚ تا ساٚیٝ -7

تاضذ. درجٝ ٔی 45سٛسٖ را ٚارد وزد أا در افزاد الغز ساٚیٝ تشریك تا تاسٚٞا   
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سز سٛسٖ را تٝ سزػت ٚ تا ٔالیٕت ٚارد پٛست ٕ٘اییذ.  -8  

 

         استفادٜ اس سزً٘ دیٍزاٖ تٝ دِیُ احتٕاَ آِٛدٌی ٕٔٙٛع ٔیثاضذ -9

 

هوکات عمدٌ در تشریق اوسًلی  

 

استفادٜ اس ا٘سِٛیٗ ٞای ٔخّٛط )حاٚی -1 N.P.H ٗرٌٛالر (ٔٙاسة ٘یست چزا وٝ ٘سثت استفادٜ اسدٚ ٘ٛع ا٘سِٛی ٚ

اٌز تخٛاٞیذ ٔمذار "لاتُ تٙظیٓ ٘یست ٔثال N.P.H را سیاد وٙیذ رٌٛالر ٞٓ اضافٝ ٔی ضٛد یا تز ػىس ٚ ایٗ ٚضؼیت  

 تٙظیٓ لٙذ خٖٛ را تٟٓ ٔی س٘ذ.

احذ تمسیٓ تٙذی ٔی ضٛد.ٔمذار ا٘سِٛیٗ تز حسة ٚ-2  

رٚش تشریك ٔىزر ا٘سِٛیٗ ٔحذٚدیت ٞای غذایی فزد دیاتتی را وٕتز وزدٜ ٚ تاثیز ٔثثت تز رٚی سالٔت رٚا٘ی -3

)تٝ ایٗ رٚش ٚی داردٚ وٙتزَ را ٞٓ تٟتز ٔی وٙذ. MDI ٔی ٌٛیٙذ وٝ تمزیثا تمّیذ وٙٙذٜ تزضح ا٘سِٛیٗ طثیؼی

 تذٖ ٞست.(

دلیمٝ اَٚ پس  39دلیمٝ پس اس تشریك ضزٚع ٔی ضٛد تسیار ٟٔٓ است وٝ در ػزؼ  39 چٖٛ اثز ا٘سِٛیٗ رٌٛالر -4

 اس تشریك ٔادٜ غذایی ٘یش تٝ فزد تزسذ .)تٝ خػٛظ در ٔٛرد غثحا٘ٝ (

در وٛدواٖ خزدساَ چٖٛ تافت چزتی سیز جّذ وٕتز است پس اس تشریك ا٘سِٛیٗ ٘یاس -5

ا٘سِٛیٟٙای سزیغ االثز ٔا٘ٙذ آسپارت تٝ غثز وزدٖ ٘یست.ٕٞچٙیٗ در افزادی وٝ اس 

استفادٜ ٔیىٙٙذ تٝ دِیُ سزػت ػُٕ ا٘سِٛیٗ ٔیتٛاٖ تالفاغّٝ لثُ اس غذا  یا حتی پس اس 

 غذا خٛردٖ ٚ تا تٛجٝ تٝ حجٓ غذای ٔػزفی ا٘سِٛیٗ تشریك وزد.

 

 در خزدساالن پس اس تشریق اوسًلیه ویاسی تٍ صثز کزدن تزای غذا خًردن ویست

 

زی لٙذ خٖٛ لثُ اس تشریك ا٘سِٛیٗ رإٞٙای خٛتی تزای تؼییٗ فاغّٝ سٔا٘ی تیٗ تشریك  ا٘سِٛیٗ ٚ غزف ا٘ذاسٜ ٌی-6

غذا است .)یؼٙی اٌز لٙذ خٖٛ پاییٗ تاضذ پس اس تشریك ا٘سِٛیٗ ضخع ٔی تٛا٘ذ غذا تخٛرد ٚ اٌز لٙذ خٖٛ تاال تٛد 

 ٘یٓ تا یه ساػت تٟتز است غثز وٙذ.(
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لیسپزي یا آسپارت ي... استفادٌ مي شًد حتي تشریق اوسًلیه را مي تًان پس درصًرتي کٍ اس اوسًلیه  -7

. اس صزف غذا اوجام داد  

چٖٛ سٛخت ٚساس درطَٛ ضة در تذٖ)ػّی رغٓ دریافت غذا (  ا٘جاْ ٔی ضٛد ،تذٖ در طَٛ ضة تٝ ٔمذار پایٝ -8

NPHای اس ا٘سِٛیٗ ) یا ِٙتٛس (٘یاس دارد.   

اٌز سٔاٖ تشریك را ٞز ضة تغییز دٞیذ . أىاٖ تٙظیٓ  "اػات تشریك داضتٝ تاضیذ ٔثالتٟتز است ٘ظٓ را در ٔٛرد س-9

 لٙذ خٖٛ ٔیسزٕ٘ی ضٛد.

تًجٍ: در مًرد اوسًلیىُای جدید ,افزاد در تىظیم يعدٌ َای غذایي ي سمان 

)مثال گالرصیه َمزاٌ تا آسپارت(تشریق اوسًلیه آسادی عمل تیشتزی دارود.  

.ساعتُای معیىي اوجام شًداوسًلیه در السم است   

اٌز در ٍٞٙاْ تشریك ا٘سِٛیٗ درد ضذیذی ایجاد ضذ تایستی سٛسٖ را خارج وزدٜ ٚ در ٔحُ دیٍزی تشریك وزد. -19  

اٌز اس ٔحُ تشریك ٍٞٙاْ خارج وزدٖ سٛسٖ یه لطزٜ ا٘سِٛیٗ خارج ضذ تٟتز است دلت تیطتزی در سٔاٖ -11

خارج وٙیذ.تشریك داضتٝ تاضیذ ٚ سٛسٖ را دیزتز   

ٌاٞی ٕٔىٗ است در تشریك ا٘سِٛیٗ ٔتٛسط اثز یا طٛال٘ی اثز تا ٔطىُ ٔسذٚد ضذٖ سزً٘ رٚتزٚ ضٛیذ در ایٗ -12

غٛرت سؼی وٙیذ وٝ سزػت تشریك را تغییز دٞیذ یؼٙی وٕی آٞستٝ تز یا سزیؼتز تشریك وٙیذ ایٗ ٔطىُ سٔا٘ی وٝ 

است چزا وٝ ا٘سِٛیٗ تالیٕا٘ذٜ در سٛسٖ وزیستاِیشٜ ٔی ضٛد. اس سزً٘ ٞای ا٘سِٛیٗ چٙذیٗ تار استفادٜ ضٛد تیطتز  

اٌز ٍٞٙاْ تشریك ا٘سِٛیٗ سٛسٖ تا ٔٛیزي وٛچىی تزخٛرد وٙذ خٛ٘زیشی وٛچىی ایجاد ضذٜ ٚ ٔحُ تشریك  -13

وثٛد ٔی ضٛد وٝ پس اس ٔذتی خٖٛ وأال جذب تافتٟا ٔی ضٛد.استفادٜ اس سٛسٟ٘ای ٘اسوتز خٛ٘زیشی وٕتزی ایجاد 

ذ.ٔیىٙ  

ضذٜ ٚ در غٛرت  سثة رشد تافت چزتي در سیز پًستاٌز تشریك ا٘سِٛیٗ را ٔزتة در یه ٔحُ ا٘جاْ دٞیذ  -14

ادأٝ ایٗ وار تافت چزتی ضخیٕی در سیز پٛست ایجاد ٔی ضٛد وٝ تٝ غٛرت تزآٔذٜ ٚ ٔتٛرْ دیذٜ ٚ احساس ٔی 

یك جا تجا ضٛد.ٚ السْ است ٔحُ تشر سزعت جذب ویش در ایه محل َا کاَش مي یادضٛد.  

پششك دچار لزٔشی ٚ خارش ٔی ضٛد. در ایٗ غٛرت تایذ تٝ  پٛست ا٘سِٛیٗ تشریك اس پس ساػت چٙذ ٌاٞی – 14

. اطالع دَید  

افشایص جزیاٖ خٖٛ ٔحُ تشریك ) ٔثالً حٕاْ ( سثة افشایص سزػت جذب ٔی ٌزدد ٚ تز ػىس تا واٞص  -15

سزػت جذب ا٘سِٛیٗ وٓ ٔی ضٛد  وٓ آتی (   -جزیاٖ خٖٛ ٔحُ تشریك ) ٔثُ سزٔا  

ٚرسش سثة افشایص سزػت جذب ٔی ٌزدد حتی پس اس پایاٖ ٚرسش -16  
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 تىظیم  میشان اوسًلیه 

 

ٔیشاٖ ا٘سِٛیٗ ٔٛرد ٔػزف تزای یه فزد ثاتت ٘یست تز حسة ٔیشاٖ فؼاِیت تذ٘ی ، ٔیشاٖ غذای ٔػزفی ، ٘ٛع غذا ، 

ٔیشاٖ ٘یاس تغییز ٔی وٙذ ِٚیىٗ تایذ ٕٞٛارٜ ایٗ ٘ىتٝ را تٝ خاطز داضت وٝ ضزایط رٚحی ٚ رٚا٘ی ،  سٗ ، ٚسٖ ، ....... 

 دراتتذای اتتال تٝ دیاتت ٔمذار ٘یاس تٝ ا٘سِٛیٗ تیطتز است ٚ پس اس چٙذ رٚس ایٗ ٘یاس واٞص ٔی یاتذ .

ت ٔیشاٖ ٘یاس تٝ در وسا٘ی وٝ تاسٜ تٝ دیاتت ٔثتال ضذٜ ا٘ذ تٝ ٘سثت افزادی وٝ چٙذیٗ ساَ اس دیاتت آٟ٘ا ٌذضتٝ اس

 ا٘سِٛیٗ وٕتز است . ٕٞیٙطٛر  وٛدواٖ خزدساَ تٝ ا٘سِٛیٗ حساس تز ٞستٙذ ٚ ا٘سِٛیٗ وٕتزی ٘یاس دار٘ذ . 

اِثتٝ ٞز فزد دیاتتی یا خا٘ٛادٜ یه وٛدن دیاتتی پس اس آضٙایی تا ٚاحذ ٞای غذایی  ٚوٙتزَ ٔىزر لٙذ خٖٛ         

(7ٚ43)ٛسش ٞای السْ ٔی تٛا٘ٙذ ٔمذار ا٘سِٛیٗ ٔٛرد ٘یاس را  تٙظیٓ وٙٙذ .درساػات ٔختّف ضثا٘ٝ رٚس ٚ  آٔ          

 

 تًصیٍ َای السم درراتطٍ تا غذا ي اوسًلیه

 

دقیقَ اًسْلیي   01تب  01صهبًی کَ قٌذ خْى قجل اص غزا پبئیي است هقذاس کوی تشکیت قٌذی ) یک لیْاى ًْشیذًی ( هظشف کشدٍ پس اص -

ولی تشریق انسولین را ذاس اًسْلیي سا ثَ هیضاى یک تب دّ ّاحذ کن کٌیذ، ّ پس اص تضسیق اًسْلیي غزا ثخْسیذ . سا تضسیق کٌیذ ثعالٍّ هق

  حذف نکنید

ّ سپس غزا ثخْسیذ ّ یب هقذاس غزا ی  % اضافو کزده 01تا  01بو میشان اگش قٌذ خْى قجل اص غزا ثبال ثبشذ هقذاس اًسْلیي تضسیقی سا -

 ذ . دسیبفتی سا کوتش کٌی

گشم  01اگش قشاس است هقذاس غزای ثیشتشی هظشف شْد ثب تْجَ ثَ ایي ًکتَ کَ ُش یک ّاحذ اًسْلیي سگْالس ) شفبف( ثشای -

 کشثُْیذسات ) تشکیت قٌذی ( کبفی است اًسْلیي ثیشتشی ثبیذ دسیبفت شْد  

ُوچٌیي اگش قشاس است چٌذ سبعت ثعذ فعبلیت ثذًی داشتَ ثبشذ ثِتش است اص هیضاى اًسْلیي هظشفی هقذاسی کن شْد . هعوْالً ًجبیذ ُیچ -

 ّعذٍ غزایی حزف شْد ، حزف غزا یک ساٍ حل هْقتی ثشای کبُش دادى قٌذ خْى است . 

 ذٍ اطلی سا ثب تبخیش ثبیذ هظشف کشد . اگش قٌذ خْى ثبال ثبشذ هی تْاى هیبى ّعذٍ سا حزف کشد ّلی ّع-

 اص تضسیقبت اًسْلیي ثب فْاطل کْتبٍ  خْدداسی شْد :-

 سبعت   3دس هْسد لیسپشّ کوتش اص  

 سبعت  6د سهْسد سگْالس کوتش اص   

 

س ّسط سّص ثبال است کَ صهبى دسیبفت غزا ًیست ثِتش است کوی آة ًْشیذٍ شْد ّ اگش هیضاى قٌذ خیلی ثبالست ثَ هقذاس اگش قٌذ خْى د-

سبعت ثعذ هجذداً قٌذ خْى کٌتشل  3ّاحذ( تضسیق شذٍ ّ  2تب  0کن اًسْلیي سگْالس یب شفبف ) 

 گشدیذ . 
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 است الصمدس صهبى افضایش قٌذ خْى ًْشیذى آة  ثَ هقذاس ثیشتشی 

اگش قٌذ خْى ثطْس هکشس ثبالست ّ یب کتْى ادساس هثجت است ًشبًَ کوجْد اًسْلیي ثْدٍ ّ ثبیستی هیضاى اًسْلیي دسیبفتی افضایش  -    

 یبثذ 

 ذ . ّاحذ تغییش ًذُی 2تب  0دسیک صهبى ثیش اص یکجبس هیضاى اًسْلیي سا تغییش ًذُیذ ّ دس یک صهبى هعیي هقذاس اًسْلیي سا ثیش اص  -

ثشای ایٌکَ اثش تغییش اًسْلیي هشخض شْد ثبیذ چٌذ سّص طجش کشد ّ دس طْستی کَ تغییش هجذد الصم است ثعذ اص چٌذ سّص ایي تغییش  -

 سا اعوبل ًوْد . 

 ًتبیج قٌذ خْى ُبی کٌتشل شذٍ ثبیذ ثجت شذٍ ثبشذ ّ ثب هشّس ایي قٌذ خْى ُب  -

قالًَ ای گشفت . ثٌبثشایي داشتي دفتش چَ هی تْاى قضبّت طحیح تشی داشت  ّ تظوین عب

 یبدداشت ثشای ًْشتي  قٌذ خْى الصم است.

 

 ثجت قٌذ خْى د سدفتشچَ ثَ کٌتشل ثِتش دیبثت کوک هی کٌذ

شت اضبفَ شْد ّلی ثَ ایي    NPHاگش قٌذ خْى طجحگبُی ثطْس هکشس ثبالست ثبیذ اًسْلیي  -

ی هوکي است ثذًجبل کبُش قٌذ خْى ًیوَ شت ّ پذیذٍ ججشاًی ثذى ایجبد شذٍ ثبشذ دسایي ًکتَ ثبیذ تْجَ کشد کَ قٌذ خْى ثباللی طجحگبُ

هْاسد کٌتشل قٌذ خْى ًیوَ ُن الصم است تب تظوین ثِتشی اتخبر گشدد یعٌی اگش قٌذ خْى طجح ثبال ّ ًیوَ شت پبییي  ثْد)کَ ًشبى دٌُذٍ 

ّلی اگش قٌذ خْى ًیوَ شت ثبالاست ّ  قٌذ خْى طجح ُن ثبال است ثبیذ شت ثبیذ کن شْد    NPHپذیذٍ ججشاًی است( هیضاى اًسْلیي 

 شت اضبفَ شْد .    NPHاًسْلیي 

 

 

 

 

 

 

 

دس سبعبت                                                              

 هختلف شجبًَ سّص هقذاس قٌذ خْى هتفبّت هیجبشذ کَ الصم است ثب کوک پضشک آًشا کٌتشل ًوْد

اگش قٌذ خْى ظِش ُب ثبالاست ) قجل اص  ًِبس ( ثبیستی اًسْلیي سگْالس )شفبف ( افضایش یبثذ ّ ثشعکس اگش قٌذ خْى قجل اص ًِبس پبئیي  -

است اًسْلیي سگْالس طجح ثبیستی کن شْد . ُوچٌیي ثَ هیضاى دسیبفت هیبى ّعذٍ ًیض ثبیذ تْجَ ًوْد، هوکي است علت قٌذ خْى ثبالی 

 بد  هیبى ّعذٍ ثبشذ . ظِش هظشف صی

طجح کن است ّ یب هیضاى غزای خْسدٍ شذٍ دس ّعذٍ    NPHدس طْستی کَ قٌذ خْى عظش ثبال ثبشذ دّ حبلت داسد یب هیضاى اًسْلیي   -

 طجح ثبیذ افضایش یبثذ .   NPHظِش صیبد است . پس هشّسی ثش سّی هقذاس غزای دسیبفتی داشتَ ّ دس طْستی کَ الصم ثبشذ اًسْلیي 

دس ثعضی اص هْاقع هی تْاى اص تضسیق اضبفی یک تب دّ ّاحذ اًسْلیي شفبف قجل اص ًِبس ًیض استفبدٍ  ًوْد .ثخظْص دس سّصُبی کَ 

 غزای فشد دیبثتی تشکیجی کشثُْیذساتَ ثیشتشی داسد . 
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دس هْسد ًْسبًبت قٌذ خْى آخش شت قجل اص خْاة : اگش قٌذ خْى آخش شت پبئیي است  -

ف شت ثبیستی کن شْد ّ اگش قٌذ خْى آخش شت ثبال است اًسْلیي شفبف شت اًسْلیي شفب

ثبیذ افضایش یبثذ .  دس هْاسدی کَ قٌذ خْى پبئیي است تْطیَ هی شْد هیبى ّعذٍ آخش شت 

 حتوبً هظشف شْد . 

اگش شخض دیبثتی دس دّسٍ ثِجْد هْقت است ) دّسٍ هبٍ عسل ( ثِتش است تضسیق  -

کن  اداهَ یبثذ ّ ثشای جلْگیشی اص کبُش قٌذ خْى هیضاى دسیبفت  اًسْلیي حتی ثَ هقذاس

 غزا سا کوی افضّد .                                                      

 تٌظین قٌذ خْى شجبًَ ثب خْاة ساحت کْدک ُوشاٍ خْاُذ ثْد 

 

 

ّ ایي هسئلَ ثبیذ ُوْاسٍ هذ ًظش ثبشذ کَ ثذلیل افضایش تششح ُْسهْى سشذ دس  با شزوع بلوغ میشان نیاس بو انسولین افشایش می یابد -

 دّساى ثلْغ  قٌذ خْى ثبال  هی سّد ّ هیضاى ًیبص ثَ اًسْلیي افضایش هی یبثذ 

 

 

 

 

 

 
                                          

 

 ثلْغ دّسٍ هِوی دس صًذگی است کَ ثب افضایش ًیبص ثَ اًسْلیي ُوشاٍ است
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