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ا  ب

 تشکر و قدردانی
مورخ  911مصوبه شماره  مطالعات کاربردی ،دستورالعمل  مفاد راستای اجرای شنهاد این مطالعه دریپ

 ابالغ شده است  91/26/9116مورخ  956599/16تصویب گردید و طی نامه شماره هیئت مدیره  02/99/9111

 . به اتمام رسیده است   01/90/9116تهیه گزارش حاضر در تاریخ 

 استان یزد از مدیر کل محترم اداره کل بیمه سالمت 

که زمینه انجام این مطالعه را  جناب آقای دکتر دریجانی

آقای آقای دکتر رحمانیان و فراهم نمودند و همچنین 

زهره ،  سعیده جمها  و سرکار خانم دهقان مهدیدکتر 

و  فروغ السادات امامیدرخشان ، اشرف اسدی فرد ، 

مریم حریری که در این طرح نهایت همکاری را داشتند 

 .تشکر و قدردانی می گردد 

  سه
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 چکیده مطالعه

مولکول انسولین انسانی شناخته شد که برای  9110میالدی کشف شد و در سال 9109برای اولین بار در سال انسولین 
شناسایی شده  میلیون بیمار دیابتی 7ر ایران در حدود د. درمان شایعترین و معروفترین بیماری قرن یعنی دیابت به کار می رود 

درمان آن  ت که هرروزه با تکنولوژی جدید تولید انسولین کشنده اس دیابت بیماری مزمن و دارای عوارض دراز مدت.  است
مطالعه به صورت مقطعی و تحلیلی بر روی بیماران دیابتی دریافت کننده انسولین مراجعه . رتر می شود آسانتر و بهبودی آن میس

و به صورت تصادفی ق پرسشنامه اطالعات بیماران از طری.  میباشد 9111کننده به مرکز دیابت یزد در شش ماهه دوم سال 

ها از روی پرونده بیمار صورت گرفته و افرادی که ناقصی پرونده دارند بر اساس مصاحبه تلفنی گردآوری داده.  گردآوری  شد
نالیز های اماری و توسط آ  spss(22)اطالعات جمع اوری شده بوسیله نرم افزار . ها جمع اوری شده است اطالعات آن
 .و ارتباط میان داده های موجود استخراج گردید گرفته ی چندگانه مورد مطالعه قرار رگرسیون خط

درصد بدست آمده است و در  1.6باالی  HbA1c در این مطالعه نشان داده شد که از سه گونه انواع انسولین های آنالوگ

 HbA1cتغییر مو  یرابطه ای بین انسولین های آنالوگ قلم P<0/001کل با توجه به آزمون رگرسیون در سطح معنادار 

این مطالعه نیز نشان . ظاهر نشده اند  در این داروها در سطح درمانی HbA1c<7در واقع با توجه به معیار . مشاهده نگردید 

ث بهبود باع درمصرف کنندگان انسولین آنالوگ در مقایسه با مصرف کنندگان انسولین انسانی HbA1cداد سطح متوسط 

 .کنترل گلوکز خون نشده است

در این مطالعه با توجه به پیامدهای حاصل از انسولین های آنالوگ و انسولین های معمولی کارایی مورد انتظار در جهت 

در  در این تحقیق HbA1c و   (BMI)رابطه ی معنی داری بین وزن همچنین   .را به دنبال نداشت  HBA1Cکاهش 

 و رگوالر رابطه معنی داری بین  NPHبا توجه به بررسی رابطه بین انسولین های . گروه انسولین های آنالوگ به دست نیامد 

FBS وHbA1c  در این بررسی مقایسه ای تاثیر انسولین های شد ، بنابراین ندگان این انسولین دیده در مصرف کنن 7کمتر از

، نحوه زندگی  سبک و فاکتورهای آموزشرمان ظاهر نشده است نشان داد که در سطح د HBA1Cآنالوگ و انسانی در میزان 

و با تالیف دستورالعمل های جدید مبنی بر توجه کرد باید  رابیماران دیابتی  و مقاومت به انسولین در  عوارض جانبی ، فعالیت ،

و با فهم  پیگیری شده با انجام تحقیقات بیشترر مان آنها تجویز انسولین های مختلف برای بیماران دیابتی و بر اساس پاسخ به د

 .اینکه کدام روند در بهبودی بیماران دیابتی موثرتر است راه حل مناسبتری ارائه گردد 

، اثر بخشی ، کاهش قند خون ،  NPHبیمه سالمت ، دیابت ملیتوس ، انسولین آنالوگ ، انسولین رگوالر و : واژگان کلیدی 

 BMI انسولین درمانی و 
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  مقدمه

در نظر گرفته  02پیشرفتهای غیرمنتظره پزشکی در قرن به عنوان یکی از بزرگترین  میالدی 9109کشف انسولین در  سال 

تکنیکهای ساخت به سرعت بهبود یافت به طوریکه تولید .  اولین انسولین تجاری شامل ناخالصیهای فراوانی بود .می شود

 insulin zinc،اولین انسولین طوالنی اثر، یعنی  9112در دهه  .فراهم کرد  فرمولهای با کیفیت باال را از منابع گاوی و خوکی

protamine   دهه این انسولین تا .  تزریق الزم را برای جایگزین کردن کافی انسولین کاهش دهدتوسعه یافت تا بتواند تعداد

معرفی گردیدند اغلب بدون اضافه نمودن   insulin zinc و neutral protamine Hagedorn (NPH)  که  9162

بت به پوشش بیشتر به مدت دو دهه، یک جنبش نس. انسولین معمولی که یک روند خاص داشت، روزانه یک بار مصرف میشد

به صورت دو بار در روز و انسولین معمولی که یک بار در روز  NPH” mix-split“ ملزومات انسولین منجر به استفاده رژیم

ـه  9112در اوایل دهه  .گردید ،توسعه انسـولین خـوکی خـالص و سـپس انسولین انسانی نوترکیب، منجر به حذف حساسیت ب

-lipoatrophy mediated انسـولین و  immune یــک کــاهش را در نــوآوری در  1990این دستاوردها تا دهه . گردید

 and Control Diabetes the“ “the United Kingdom کردنـد، زمـانی کـه گزارشـات تولیــد انســولین ایجــاد

تأخیر یا پیشگیری از  ارزش کنترل قند خـون را در Complications Trial” “Study Diabetes Prospective و

ـر . عوارض دیابت تایید نمود ـا منجـ ـه غالب ویژگیهای محدود فارماکینتیک و فارمادینامیـک انسـولین هـای اسـتاندارد ک

ـد فرمولهای ایمن تر ایجاد نمود. هیپوگلیســمی مــی گــردد ـه مجــددی را در تولیـ این عالقه منجر به تولید انسـولین . عالقـ

دآنالوگ  بسیاری از بیماران با نوع دو دیابت عاقبـت زمانیکـه بیماریشـان  .گردید که خطر ایجاد هیپوگلیسمی را کاهش میدا

. ضد دیابت خوراکی نمیباشند نیاز به انسولین خواهند داشت 1پیشرفت کرده و قادر به کنترل قند خونشان با استفاده از داروهای 

ـه علـت تـرس از تزریـق و نگرانیهای مرتبط با عوارض سوء، نظیـر هیپوگلیسـمی در امـا هنوز پذیرش انسـولین توسـط بی مـار ب

 .  سـطح پایینی قرار دارد

 اهمیت موضوع 

های های جدید با کیفیت ، انسولین شوند که معروفترین آنها انسولین استداروهای زیادی برای کنترل دیابت تجویز می

های تزریقی انسولین با توجه به تبلیغات فراوان و عوارض کم نیز به همراه دارند که اثر بخشی قلم مختلف نتایج درمانی مختلفی را

برای مثال قیمت  .ها قرار دارند، مورد توجه و بررسی این تحقیق قرار دارد ها و با توجه به اینکه در تعهد بیمهو قیمت باالی آن

 .دارد  NPHبرابر انسولین های ویالی رگوالر و انسولین های جدید قلمی قیمتی دو برابر تا ده 

  مسئله بیان

یک اختالل مزمن متابولیک یا سوخت و سازی در بدن است که (   diabetes mellitus)بیماری قند یا دیابت شیرین 

در تعریف . یابداز این رو میزان قندخون افزایش می . سرعت و توانایی بدن در استفاده و سوخت وساز کل قندها کاهش می یابد

سازمان بهداشت جهانی، دیابت یک بیماری است که در آن بدن دچار کمبود انسولین است یا انسولین تولیدی را به درستی مصرف 

انسولین یک هورمون است که برای تبدیل قند و نشاسته و کربوهیدرات به انرژی مورد نیاز در سلول های بدن ضروری و . کندنمی

عوامل به وجود آورنده دیابت هنوز هم ناشناخته است، البته عوامل ژنتیکی و چاقی و کم تحرکی نقش مهمی در . مورد نیاز است

درصد از کل جامعه می باشد مبتال به  1.6میلیون نفر از بزرگساالن که معادل  110، 0295در سال. ابتالی فرد به دیابت دارند

در صورت .  درصد از افراد جامعه را شامل می شد 1.7میلیون نفر بود و  921مار این آ 9112در حالیکه در سال . دیابت خواهند شد

 9.6،  0290میلیون نفر برسد، در حالیکه در سال 0.0عدم پیشگیری از ابتال به دیابت آمار مرگ و میر مستقیم می تواند به باالی 
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درصد و در  1 – 6/1، 0290در ایران در سال  0ت نوع شیوع دیاب. درصد از مرگ و میرها را شامل می شد 12میلیون نفر بود که 

در صورت عدم درمان بیماران دیابتی به مشکالت زیادی از جمله اختالالت (  9) . درصد بود  91سال بیش از  12االی جمعیت ب

ختالالت روانی دچار کلیوی، اختالالت چشمی،نوروپاتی،بیماری های قلبی عروقی،رتینوپاتی،بیماری های پوستی،اختالالت مغزی و ا

 . می شوند

عالوه بر این در حال حاضر برای بیماران .  در درمان بیماران دیابتی مهم ترین فاکتور اطالع فرد از بیماری خود می باشد

، گلی بن کالمید و  ، متفورمین ، فالونوئید ، رزوترول  Antiaging COQ10 plusدیابتی از درمانهایی از جمله داروهای 

باشد و با  1باالتر از  0اولیه در بیماران دیابت   A1Cاگر سطح هموگلوبین .  ین های آنالوگ و انسانی استفاده می شودلانسوانواع 

امـا هنوز پذیرش انسـولین توسـط بیمـار بـه علـت تـرس از .  ، درمان با انسولین آغاز می شود وجود درمان خوراکی کنترل نشود

، انسولین آنالوگ  های اخیر در دهه.  ، نظیـر هیپوگلیسـمی در سـطح پایینی قرار دارد ط با عوارض سوءهای مرتب تزریـق و نگرانی

ـه بر برخی از معایب انسولین مولکولهای آنالوگ شبیه .  هـای اخیـر توسعه یافته است های معمولی انسانی در دهه با هـدف غلب

چک در توالی آمینو اسید و یا اضافه بودن یک زنجیـره اسید چرب که منجر به انسـولین هـای انسـانی بـوده بـه جـز تغییرات کو

ـه آزمایشگاهی و .  هـای فارماکینتیـک و فارمادینامیک میگـردد اخـتالف در ویژگـی بـرای تولیـد انسـولین نوترکیـب از گون

همۀ انـواع انسـولین هـای آنـالوگ از طریق .  عنـوان ارگانیسـم تولید کننده استفاده میشود هغیربیماری زای اشرشـیاکولی بـ

دتمیر و ،  ( نوورپید ) آسپارت ، ( النتوس ) گالرژین:  ایـن نـوع انسـولین هـا عبارتند از.  تکنولوژی نوترکیب تولید مـی شـو ند

 . لیسپرو

ـه با گالیسین  A21  در انسولین گالرژین آمینواسید آسـپارت در موقعیـت : گالرژین  جـایگزین شـده و دو اسـید آمین

است و در آب   C267H404N72O78s6فرمول شیمیایی آن.  زنجیره انسولین اضافه شده است B آرژینـین بـه انتهای رشته

ای است کـه بـا تحریـک بازجـذب گلـوکز محیطی به خصوص عضالت اسکلتی و  و مکانیسم اثر آن به گونه حـل مـی گـردد

 . یـد گلـوکز در کبد عمل مینمایدچربی و مهار تول

ایـن . کـه معمـوال پرولین میباشد، با اسید آسپارتیک جایگزین میگردد ، B 01، اسـید آمینـه  در این نوع انسولین:  آسپارت 

انسـولین را مولکولی به افزایش سرعت جذب انسولین در جریان خـون کمـک نموده که در نتیجه آن بیمار میتواند این  تغییـر 

   .االثر است قبـل از غـذا تزریق نموده و سپس غذا را مصرف نماید این نوع انسولین، از نـوع سریع

خر مانده و بـاقی آاز طریق فناوری مهندسـی دی ان ای نوترکیـب ایجـاد میگردد به طوری که لیزین یکی به :  لیسپرو

این نوع انسولین از نوع .  معکـوس میگردند B انتهـای زنجیـره ایموجـود در  terminal-C مانـده هـای پرولین در

  . االثر است انسولینهای سریع

عنـوان یـک انسولین آنالوگ طوالنی اثر برای حفـظ سـطح انسـولین  هب  Levemir این نوع انسـولین بـا نـام تجـاری : دتمیر

 دوز، اما زمان آن به وضوح توسط اندازه  سـاعت حفـظ شـود 02تا ای ممکن است  سطح انسولین پایه.  پایـه ای بکـار میرود
 .تزریقی تعیین میشود 

 ضرورت مطالعه

،  هنگام انتخاب نوع انسولین باید به کنترل گلوکز.  ها و سبک زندگی بیماران باشندهای انسولین باید متناسب با نیازرژیم 

انسولین آنالوگ از نظر کنترل دیابت با انسولین انسانی مشابه .  زندگی توجه کرد، پایبندی بیمار و کنترل  هزینه عوارض جانبی ،

در مصرف کنندگان انسولین آنالوگ در   A1C، با این حال برخی مطالعات حاکی از باالتر بودن سطح متوسط هموگلوبین  است
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کمتر و هیپوگالیسمی  د از غذااعث هیپرگالیسمی بعانسولین آنالوگ معموال ب.  اندمقایسه با مصرف کنندگان انسولین انسانی بوده

 . شوددیررس کمتر می

با .  شودیک فرا بررسی جدید نشان داده است که انسولین آنالوگ در مقایسه با انسولین انسانی باعث بهبود کنترل گلوکز نمی 

های ما در ایران اطالعات دقیقی مبنی جو ولی در حال حاضر طبق جست و.  این حال کاهش هیپوگالیسمی شبانه را به دنبال دارد

 .  یا اینکه به تفاوت خاصی یا اطالعات دقیقی دست نیافتند.  بر مقایسه اینکه کدام موثرتر است وجود ندارد

ی نوع انسولین انسانی و آنالوگ برای بررسی فراوانی کنترل بودن بیماری دیابت در بیماران دیابت 0در این مطالعه به مقایسه بین 

 . نوع یک و دو دریافت کننده انسولین و عوامل موثر بر آن می پردازیم

، راه حل مناسب  در انتها انتظار می رود که با مقایسه ی این دو انسولین و فهم اینکه کدام در روند بهبودی بیماران دیابتی موثرترند

 . کاهش دهیم ن زمینهدر ای اطالعاتی را درمان ارائه دهیم و تناقضات و کمبود هایتری برای 

 ف کلیهد

 .در بیماران مرجعه کننده به مرکز دیابت یزد  HBA1Cمقایسه ای تاثیر انسولین های آنالوگ و انسانی در میزان بررسی 

 اهداف اختصاصی 

،  سنتعیین فراوانی کنترل بودن بیماری دیابت در بیماران دیابتی نوع یک و دو دریافت کننده انسولین نوومیکس بر اساس  .9

، فشار  ، مدت زمان دریافت انسولین ، داروهای مصرفی خوراکی ، مدت زمان ابتال به دیابت های همراه، بیماری ، تحصیالت جنس

 ، بر حسب نوروپاتی ، بر حسب رتینوپاتی خون ، بر حسب سابقه سکته قلبی

،  یافت کننده انسولین نوورپید بر اساس سن، جنستعیین فراوانی کنترل بودن بیماری دیابت در بیماران دیابتی نوع یک و دو در .0

، داروهای مصرفی خوراکی، مدت زمان دریافت انسولین، فشار خون ، بر  های همراه، مدت زمان ابتال به دیابتتحصیالت، بیماری

 حسب سابقه سکته قلبی، بر حسب رتینوپاتی، بر حسب نوروپاتی

یماران دیابتی نوع یک و دو دریافت کننده انسولین النتوس بر اساس سن، جنس، تعیین فراوانی کنترل بودن بیماری دیابت در ب .1

های همراه، مدت زمان ابتال به دیابت، داروهای مصرفی خوراکی، مدت زمان دریافت انسولین، فشار خون ، بر تحصیالت، بیماری

 حسب سابقه سکته قلبی، بر حسب رتینوپاتی، بر حسب نوروپاتی

کنترل بودن بیماری دیابت در بیماران دیابتی نوع یک و دو دریافت کننده انسولین النتوس و نوورپید بر اساس تعیین فراوانی  .1

های همراه، مدت زمان ابتال به دیابت، داروهای مصرفی خوراکی، مدت زمان دریافت انسولین، فشار سن، جنس، تحصیالت، بیماری

 اتی، بر حسب نوروپاتیخون ، بر حسب سابقه سکته قلبی، بر حسب رتینوپ

های انسانی بر اساس سن، تعیین فراوانی کنترل بودن بیماری دیابت در بیماران دیابتی نوع یک و دو دریافت کننده انسولین .6

های همراه، مدت زمان ابتال به دیابت، داروهای مصرفی خوراکی، مدت زمان دریافت انسولین، فشار جنس، تحصیالت، بیماری

 بقه سکته قلبی، بر حسب رتینوپاتی، بر حسب نوروپاتیخون، بر حسب سا
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کاربردی هدف   

بیماران مراجعه کننده به مرکز دیابت یزد درشش در  HBA1Cو انسانی در میزان انسولین های آنالوگ  ثیرأبررسی مقایسه ای ت 

 9111ماهه دوم سال 

 سواالت 

نوع یک و دو دریافت کننده انسولین های انسانی بر اساس سن، جنس، فراوانی کنترل بودن بیماری دیابت در بیماران دیابتی  .9

های همراه، مدت زمان ابتال به دیابت، داروهای مصرفی خوراکی، مدت زمان دریافت انسولین، فشار خـون، بـر   تحصیالت، بیماری

 حسب سابقه سکته قلبی، بر حسب رتینوپاتی، بر حسب نوروپاتی چقدر است؟

بیماری دیابت در بیماران دیابتی نوع یک و دو دریافت کننده انسولین نوومیکس بر اساس سن، جـنس،   فراوانی کنترل بودن .0

های همراه، مدت زمان ابتال به دیابت، داروهای مصرفی خوراکی، مدت زمان دریافت انسولین، فشار خون ، بـر  تحصیالت، بیماری

 ی چقدر است؟حسب سابقه سکته قلبی، بر حسب رتینوپاتی، بر حسب نوروپات

فراوانی کنترل بودن بیماری دیابت در بیماران دیابتی نوع یک و دو دریافت کننده انسولین نوورپید بـر اسـاس سـن، جـنس،      .1

های همراه، مدت زمان ابتال به دیابت، داروهای مصرفی خوراکی، مدت زمان دریافت انسولین، فشار خون ، بـر  تحصیالت، بیماری

 حسب رتینوپاتی، بر حسب نوروپاتی چقدر است؟ حسب سابقه سکته قلبی، بر

فراوانی کنترل بودن بیماری دیابت در بیماران دیابتی نوع یک و دو دریافت کننده انسولین النتوس بر اسـاس سـن، جـنس،     .1

، بـر   های همراه، مدت زمان ابتال به دیابت، داروهای مصرفی خوراکی، مدت زمان دریافت انسولین، فشار خونتحصیالت، بیماری

 حسب سابقه سکته قلبی، بر حسب رتینوپاتی، بر حسب نوروپاتی چقدر است؟

فراوانی کنترل بودن بیماری دیابت در بیماران دیابتی نوع یک و دو دریافت کننده انسولین النتوس و نوورپید بر اساس سـن،   .6

راکی، مدت زمان دریافـت انسـولین، فشـار    های همراه، مدت زمان ابتال به دیابت، داروهای مصرفی خوجنس، تحصیالت، بیماری

 خون ، بر حسب سابقه سکته قلبی، بر حسب رتینوپاتی، بر حسب نوروپاتی چقدر است؟

 حدودیت های مطالعه م

م یزد انجاپرونده موجود  0222به صورت راندومی و در این مطالعه بر روی اسناد و پرونده های پزشکی بیماران دیابتی مرکز دیابت 

به صورت محرمانه تهیه و و اطالعات بیماران مشکالت و موانعی دراجرای این مطالعه دیده نشد و پرسشنامه ها . گرفته است 
 .نگهداری گردید 
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 تعریف واژه ها و اصطالحات

 IDDM( INSULIN DEPENDENT DIABETIC mellitus) بیماری دیابت بصورت وابسته به انسولین

تعریف  NIDDM( NON INSULIN DEPENDENT DIABETIC mellitus )  انسولین به وغیروابسته

 . میشود

 . میلی گرم در دسی لیتر تعریف میشود62هیپوگلیسمی در تعریف به قند خون کمتر از 

 .یا سریع االثر ومتوسط االثر ودیر اثر بسته به مدت زمان تاثیرشان در خون طبقه بندی میشوند انسولینها بصورتهای کوتاه اثر و

 . اصطالح عمومی هستندانسولینهای آنالوگ همان انسولینهای قلمی در 

یامتوسط  NPH ( Insulin Neutral protamine hagedorn) بصورت رگوالر یا سریع االثر وانسانی نسولینهای ویالی ا

 . هستند االثر در دسترس

 

  .تأثیر انسولین های آنالوگ و انسانی در بهبود کنترل قند خون را در این تحقیق اثربخشی در نظر میگیریم  : اثر بخشی

میلی گرم در دسی لیتر داشته باشند را به عنوان  912تا  72افرادی را که قند ناشتای بین  : (نرمال ) بیماری  کنترل بودن

 .نماییم  کنترل شده و قند نرمال تلقی می

به عنوان  را داشته باشندمیلی گرم در دسی لیتر  912افرادی که قند ناشتای باالی  : (غیر نرمال)عدم کنترل بودن بیماری 

 .قند خون و غیر نرمال شناخته می شوند  عدم کنترل 

HBA1C :  ماه به دلیل اینکه هموگلوبین خون با قند در تماس بوده را نشان می دهد و به صورت  1این تست به مدت زمان

 .درصد مقدار مطلوب تلقی می گردد  7درصد بیان می شود و محدودۀ زیر 

 Uniterms واژگان کلیدی

 Health insurance بیمه سالمت
 Diabetes mellitus دیابت ملیتوس

 Insulin meta analysis  ،insulin analogue آنالوگانسولین 

 NPH Insulin Neutral protamine hagedornانسولین انسانی رگوالر و 

 Efficacy اثربخشی
 Hypoglycaemia کاهش قند خون

 insulin therapy انسولین درمانی

 quality of life کیفیت زندگی

 rapid-acting insulin انسولین سریع االثر

میزان اندکس عضالنی که بصورت کسری 

م بر مجذور قد برحسب متر  ، وزن تقسی

 .تعریف میشود 
BODY MASS INDEX 
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 :فصل دوم 

 همطالع ادبیات
  

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


8 

 ادبیات یا پیشینه مطالعه 

و همکاران انجام شد به مقایسه اثرات درمانی انسولین آنالوگ و انسانی در  Avendankتوسط  0221ای که در سال در مطالعه

 ( گالرژین و دتمیر )های آنالوگ با اثرات طوالنی انسولین: بیماران مبتال به دیابت نوع دو پرداختند که نتایج زیر را در برداشت

 (1 ).باشند و همچنین دارای رخدادهای هیپوگلیسمی کمتری هستندمی(  NPH )دارای کنترل قند خون مشابه با انسولین انسانی 

نجام گردید به متا آنالیز نتایج انسولین انالوگ طوالنی اثر در  0221و همکاران در سال   Monamiدر مطالعه ای که توسط ا

نتایج نشان داد که، انسولین آنالوگ طوالنی اثر بطور معنی داری خطر . مقایسه با انسولین انسانی در دیابت نوع یک پرداختند

 ( 1) . شدهیپوگلیسمی شدید را در مقایسه با انسولین انسانی کاهش می بخ

Singh   طی مطالعه ای به ارزیابی اثربخشی ایده آل و ایمنی انسولین آنالوگ برای مدیریت دیابت  0221و همکاران در سال

نتایج نشان داد که انسولین های آنالوگ تنها دارای تعداد محدودی مزایای بالینی نسبت به انسولین های انسانی در . پرداخته اند

اگرچه شواهد پشتیبانی کننده از انسولین های آنالوگ در زمینه . بیماران با دیابت نوع یک، دو و بارداری است محدوده مدیریت اکثر

ها ممکن است یک انتخاب برای بیماران با هیپوگلیسمی شدید علی رغم وجود هیپوگلیسمی ضعیف است، اما این نوع انسولین

 ( 6)  . عملکرد بهینه انسولین درمانی معمولی به حساب آید

Sanches   به بررسی اثربخشی و ایمنی انسولین آنالوگ در مقایسه با انسولین انسانی در بیماران مبتال  0291و همکاران در سال

از . گردآوری شد 0292تا  9116های در این بررسی مطالعات انجام شده طی سال. به دیابت نوع یک در یک متا آنالیز پرداختند

 6711بیمار دریافت کننده انسولین آنالوگ طوالنی اثر و  1025این مطالعات . کارآزمایی بالینی انتخاب شد 16 میان مطالعات موجود

نتایج نشان داد که انسولین های آنالوگ گالرژین و دتمیر به طور . بیمار دریافت کننده انسولین انالوگ کوتاه اثر را شامل می شد

هم چنین انسولین آنالوگ بلند مدت و کوتاه مدت . ا انسولین انسانی کاهش می دهندرا در مقایسه ب HbA1Cمعنی داری میزان 

 ( 5)  .کی نسبت به انسولین انسانی هستنددارای مزایای بالینی اند

و همکاران در هلند انجام گرفت، تأثیر تیتراسیون تصادفی در دوز های مختلف   Tackتوسط 0221در مطالعه ای که در سال 

technosphere insulin   روی کاهش قند بعد از غذا و هموگلوبینA1C   مورد بررسی قرار گرفت 0در بیماران دیابت نوع 

فرد بیمار و مبتال وارد مطالعه شدند در این مطالعه مداخله ای بیماران به روش نمونه گیری مبتنی بر هدف انتخاب شدند و  007. 

به صورتی که در ترکیب .  کدام از سه وعده غذایی مصرف می شوند بررسی شدوعده ای که قبل از هر TIپاسخ دوز های مختلف 

.  با کنترل قند خون کمتر از حد مطلوب استفاده شد 0هفته در بیماران دیابت نوع  99با انسولین گالرژین در مدت زمان درمانی 

ایه به خوبی پایدار هستند و کاهش گلوکز بعد از به همراه انسولین گالرژین پ  TIهفته  99نتایج این مطالعه نشان داد که در طی 

 ( 7)  .به دوز وابسته اند   HbA1Cغذا و 

و   HbA1C، رابطه و تغییرات سطح  و همکاران در چین انجام شد  Xingo Houتوسط  0296در مطالعه ای که در سال 

 سال وارد مطالعه شدند 12تشخیص دیابت با سن باالی بیماران تازه .  و مقاومت انسولین مورد ارزیابی قرار گرفت βعملکرد سلول 

گروه بر  1در ) بیمار  191.  شاهدی بیماران به روش نمونه گیری مبتنی بر هدف انتخاب شدند -در این مطالعه تحلیلی موردی. 

نگامی که ، ه درصد هموگلوبین گلیکوزیته 1-1درصد و  1-7در مقادیر . مورد بررسی قرار گرفتند HbA1Cاساس مقدار 

HbA1C  کاهش در عملکرد سلول % 50،  درصد افزایش پیدا کند 1به باالیβ  جنس مستقل از سن) مشاهده می شود ،  ،

BMI در همین حال مقاومت انسولین با افزایش .  ( ، چربی خون و سطح آنزیم های کبدی ، فشار خونHbA1C  افزایش ،
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می تواند به عنوان شاخصی ساده و عملی برای ارزیابی عملکرد  HbA1Cقدار این گروه از محققین اعالم کردند که م.  یافت

 ( 1)  .و درمان بالینی مستقیم در بیماران تازه تشخیص و عدم پیشینه مصرف دارو، استفاده شود βسلول 

در بیماران چینی مبتال به دیابت نوع   HbA1C، به مقایسه  و همکاران انجام شد Liyتوسط  0221در مطالعه ای که در سال 

دریافت   mix 30/70 nvیا دوبار انسولین انسانی  lispro low mix 25یک یا دو که به صورت تصادفی دوبار انسولین 

بیماران به طور تصادفی در دو   case controlدر این مطالعه .  فرد چینی با دیابت وارد مطالعه شدند 997.  میکنند پرداختند

هفته  90به دنبال آن   mix 30/70هفته دو بار در روز مخلوط انسولین انسانی  90 گروه اول به مدت .  وه درمان قرار گرفتندگر

.  در حالی که در گروه دیگر معکوس این روش انجام گرفت.  دریافت کردند  lispro low mix 25دوبار در روز انسولین 

 سطح  mix30/70درمان با انسولین انسانی  . بعد از هر درمان بدست آمد HbA1C ( p<0.0001 ) کاهش معناداری در 

HbA1C= 7.91%  و درمان با انسولین  lispro low mix25 سطحHbA1C=7.96%  انسولین انسانی و  . بود

 ( 1)  .نوع یک و دو پشتیبانی می کند را در بیماران دیابت  HbA1Cکنترل  lisproانسولین 

در اروپا به منظور بررسی ارتباط بین هیپوگالیسمی و بیماران دیابتی تحت  0291و همکاران در سال   Wrobelدر مطالعه ای که 

ی افراد به در این مطالعه مشاهده .  فرد با دیابت وارد مطالعه شدند 021،  درمان با انواع انسولین در تزریق های متعدد انجام گرفت

و وزن بدن در سه زیر  HbA1Cبروز هایپوگالیسمی خفیف و شدید و میزان . شدندروش نمونه گیری مبتنی به هدف انتخاب 

 : دسته

 نالوگ کوتاه اثر و بیماران تحت درمان انسولین کوتاه اثربین بیماران تحت درمان با آ  -9

 نالوگ کوتاه اثر و دریافت کنندگان انالوگ طوالنی اثربین دریافت کنندگان آ  -0

کوتاه اثر و دریافت کنندگان انسولین طوالنی اثر، به روش رگرسیون لوجستیک مقایسه  بین دریافت کنندگان انسولین -1

انسولین .  و وزن بدن وجود ندارد HbA1Cنتایج نشان می دهد تفاوتی بین زیر گروه ها در بروز هایپوگالیسمی و سطح .  شد

 ( 92) . نی نیست اوت از انسولین انساو جرم بدن متف HbA1Cآنالوگ از نظر اثرات آن بر سطح 

Hermansen  با انسولین های انسانی (  دتمیر و آسپارت )به مقایسه اثر بخشی انسولین آنالوگ  0221و همکاران در سال

(NPH  رگوالر ،  ) در رژیم درمانیBasal- bolus  نتایج نشان داد که رژیم درمانی .  بیماران دیابتی نوع یک پرداختند 616در

Basal- bolus با استفاده از انسولین آنالوگ کنترل و اثربخشی بهتری را در مقایسه با انسولین انسانی نشان میدهد  .

نالوگ منجر به توسعه کنترل قند خون با کاهش خطر هیپوگلیسمی و فیزیولوژیکی باالی انسولین های آ تغییرپذیری کم و فعالیت

 ( 99)  .عدم افزایش وزن بدن می گردد همزمان 

در  30Rدر ایران به بررسی ایمنی و اثربخشی درمان با انسولین آنالوگ نوومیکس  9111ابراهیم خمسه و همکاران در سال  محمد

معیار ورود به مطالعه افراد دیابتی که هنوز درمان با این انسولین را تجربه نکردند یا حداکثر در .  بیماران دیابتی نوع دو پرداختند

افراد با حساسیت به این انسولین معیارخروج .  ورود به مطالعه درمان با این انسولین را شروع کرده بودندمدت چهار هفته قبل از 

دراین مطالعه ی .  ماه بعد از شروع مطالعه را داشتند 5، مادران شیرده و یا زنانی که قصد باردار شدن در  ، زنان باردار نالوگآ

نالوگ هفته تحت درمان با انسولین آ 01ل بیماران در طو.  ده در دسترس انتخاب شدندمشاهده ای بیماران به روش نمونه گیری سا

انجام شد و هیچ نوع روش استاندارد و تعریف شده ای  01و در هفته  90 نوومیکس قرارگرفتند و مطالعات بالینی دوره ای در هفته

انسولین  ( .P<0.001  )کاهش یافت  %9.0بیماران به طور کلی به میزان  HbA1C.  در بررسی های دوره ای اعمال نمی شد

، بروز  به خوبی تحمل شده و به رغم کنترل قابل مالحظه ی قندخون 0در بیماران ایرانی مبتال به دیابت نوع  30Rنوومیکس 

 (90) .هایپو گالیسمی افزایش نداشت 
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  .مورد سوال هستند  هستند مدت دراز کاهش در معمولی انسولین از بهتر انسولین آنالوگ آیا اینکه تعیین برای کافی اطالعات

 با درمان، بولوس بازال نوع دو تحمل و اثربخشیخالصه ان  با توجه به ترجمه van Avendonkو  Marilleدرمطالعه 

 یا انسولین، aspart االثر، سریع آنالوگ با ترکیب در انسولین، detemir آنالوگ، پایه انسولین اثر طوالنی محلول از استفاده

 برای بود تر پایین خون قند در کاهش تغیرات.داده شدغذا صرفدر  منظم طور به انسانی انسولین با درترکیب NPH انسولین

 NPH انسولین به نسبت انسولین aspart/  انسولین detemir بودبا کمتر کیلوگرم A1C) 1 هموگلوبین در و مطالعه شروع

 در آنالوگ انسولین این با شده تولید عمل پروفایل بیشتر فیزیولوژیکی و کم تنوع(.. P <0.001) منظم طور به انسانی انسولین/

 ( 91)  . است بدن وزن افزایش همزمان و هیپوگلیسمی خطر کاهش با خون قند کنترل بهبود

 9 نوع دیابت به مبتال بالغ فرد 9272 جمله از و اروپایی کشور هشت در مرکز 11 در ماه 5 مدت بهCassyano  در مطالعه

 ،A1C  هموگلوبین توسط شده ارزیابی عنوان به خون قند کنترل شامل وابسته متغیرهای.  گرفتند قرار مطالعه مورد بیماران

مورد بررسی قرار  جانبی عوارض و هیپوگلیسمی، زندگی، کیفیت دوز، انسولین ، خون قند pro®les نظارت خود نقطه هشت

 هموگلوبین در تنظیم پایه-تفاوت با HbA1c به توجه با انسانی انسولین به نسبت انسولین aspart ماه، 5 از پس نتایج.گرفت 

A1Cدرمان با رضایت signi®cantly ( 91)  . دبو بهتر بیماران در 

 دراز در خون قند بهبود برای ابزار یک عنوان ابه aspart انسولین آنالوگ برای مفید اما کوچک مزیت نشان نتایج این گیری تیجه

 .قندی می باشد  9 نوع دیابت به مبتال افراد در ، زندگی کیفیت و هیپوگلیسمی، ،قند  کنترلدر مدت

تغییر  یک9 نوع دیابت به مبتال بیماران در پایه انسولین جایگزینی عنوان به اثر طوالنی آنالوگ به NPH ازتبدیل :  گیری نتیجه

 . یابد می کاهش شدید و شبانه هیپوگلیسمی به ابتال خطر همچنین و ، داد نشان HbA1c در کوچک

 بروز در گروه زیر در آنجا.  بود شایعتر انسولین آنالوگ دریافت بیماران در خفیف هیپوگلیسمی marta P.Wrobelمطالعه  در
 در مستقل طور به اثرانسولین طوالنی دوز و باال، سن مذکر، جنس بین ، تفاوتی بدن وزن و HbA1c میزان ، شدید هیپوگلیسمی

 . بودند ارتباط

 .بود  شدید همراه هیپوگلیسمی کمتر خطر با باالتر بدن وزن و 0 نوع دیابت. وجود داشت  شدید هیپوگلیسمی از باالتر شیوع
 بروز اما ، خفیف هیپوگلیسمی مستعد به مکرر حمالت است ممکن انسولین آنالوگهای از استفاده که دهد می نشان نتایج

 .دهد نمی افزایش را بیماران در شدید هیپوگلیسمی

 انسولین و(  روز در بار یک ) detemir یا و گالرژین در HbA1c ها ارزش در تفاوتو همکاران  Sumeetدر مطالعه آقای 

NPH از روز در بار دو دوزبا detemir و ها ارزش در تفاوت تولید HbA1c  انسولین بین داری معنی تفاوت که دهد می نشان 

 مزایای ارائه اثر کوتاه و بلندمدت انسولین آنالوگ که دهد می نشان نتایج . ندارد وجود ایمنی یا و اثر در بشر آنالوگ انسولین و

 ( 1)  . است معمولی انسانی انسولین از بیش چند بالینی

و هموگلوبین گلیکوزیله ( FBS)دیابت نوع دو با افزایش میزان قند خون ناشتا در مطالعه آقای صالح مقدم و همکاران 

(HbA1c) آموزش خودمراقبتی و در نظر گرفتن تفاوت سبک های .  عوارض جبران ناپذیری بر زندگی بیماران وارد می کند

مطالعه حاضر با هدف تعیین تاثیر آموزش خودمراقبتی مبتنی بر سبک . ، امری ضروری محسوب می گردد یادگیری در میان بیماران

 . مبتالیان به دیابت نوع دو انجام شد FBSو  HBA1Cیادگیری وارك بر 

کلینیک پارسیان تحت پوشش  0بیمار مبتال به دیابت نوع  70. مطالعه ی حاضر یک کارآزمایی بالینی می باشد:  مواد و روش ها

گروه . نفره ی مداخله و کنترل قرار گرفتند 15به روش در دسترس انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه  9111مشهد در سال 

.  مداخله براساس نتایج پرسشنامه سبک یادگیری وارك در گروه های یادگیری شنیداری، دیداری، نوشتاری و مهارتی قرار گرفتند

دقیقه ای و هر دو هفته یک بار برای گروه مداخله متناسب با سبک یادگیری بیماران و در  52طی دو جلسه  آموزش خودمراقبتی
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و  HBA1Cجهت سنجش وضعیت خودمراقبتی، میزان .  گروه کنترل با استفاده از سبک آموزشی رایجِ سخنرانی ارائه گردید

FBS تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از . خله مورد بررسی قرار گرفتدر بیماران هر دو گروه، قبل و یک ماه و نیم پس از مدا

 . انجام شد SPSS 09آزمون های کای دو، من ویتنی، تی مستقل و ویلکاکسون تحت نرم افزار 

 ± 11/6از  FBSو میانگین (  P< 2/250) 7/6 ± 2/7به  7/7 ± 2/1از  HBA1Cپس از اجرای مداخله میانگین :  یافته ها

 (.P=  2/220)بین دو گروه معنی دار بود  FBSاین تفاوت تنها در رابطه با میزان (.  P< 2/229)رسید  917/7 ± 10/1به  975/9

منجر به ارتقاء خودمراقبتی بیماران مبتال  FBSو  HBA1Cبکارگیری سبک یادگیری و آموزش با کاهش میزان :  نتیجه گیری

ی گردد قبل از آغاز آموزش به بیماران سبک یادگیری آن ها با استفاده از مقیاس تعیین سبک پیشنهاد م.  گردید 0به دیابت نوع 

 ( 97)  .مشخص گردد و آموزش ها بر مبنای سبک یادگیری بیماران ارائه شوندموزش یادگیری وا

،کنترل قند خون در محدوده  با توجه به اینکه اساسی ترین شاخص مراقبت و درمان دیابت آقای آقا جانی و همکاراندر مطالعه 

ماه گذشته نشان داده و میزان سودمندی درمان را ارزیابی  0-1، متوسط قند خون بیماران را در  هموگلوبین گلیکوزیله.  نرمال است

یر برنامه توانمندسازی بر میزان هموگلوبین گلیکوزیله در بیماران دیابتی نوع دو در مرکز .  نمایند لذا این مطالعه با هدف بررسی تاث

 . انجام شد 11در سال دیابت شهر کاشان 

، و  ، انتخاب را داشتند ورود  نفر از بیماران مبتال به دیابت نوع دو که معیارهای 9222،  در کارآزمایی بالینی حاضر : مواد و روش ها

هفته دوبار مداخله بصورت برگزاری جلسات آموزشی بود که هر .  روه کنترل و آزمون تقسیم شدندبصورت تصادفی بلوکی به دو گ

م انجا(  آزمون و کنترل )، قبل و بعد از مداخله، دربیماران دیابتی دو گروه  آزمایش هموگلوبین گلیکوزیله .دهفته برگزار ش 1بمدت 

، اگزکت فیشر و آزمون  ، کای اسکوئر با استفاده از آزمون های آماری من ویت نیو Spss16اطالعات حاصل با نرم افزار .  شد

 . تی، تجزیه و تحلیل شد

هموگلوبین میانگین .  نتایج نشان داد دو گروه از لحاظ متغیرهای دموگرافیک تفاوت آماری معنی داری با یکدیگر ندارند : یافته ها

در حالیکه تفاوت میانگین ( geP&2/ 2229)، بعد از مداخله تفاوت معنی داری دارد (آزمون و کنترل)گلیکوزیله در هر گروه 

 (.P=2/ 1)هموگلوبین گلیکوزیله در گروه آزمون و کنترل، پس از مداخله از نظر آماری معنی دار نیست

ر، اجرای برنامه توانمندسازی در بیماران دیابتی، در کوتاه مدت، بر هموگلوبین بر اساس نتایج مطالعه حاض : بحث و نتیجه گیري

 ( 96)  .گلیکوزیله تاثیری ندارد

 HbA1cشرحی بر بیماری دیابت و 

این بیماری از نظر بالینی و ژنتیکی شامل یک گروه . دیابت ملیتوس یکی از شایعترین بیماریهای آندوکرین محسوب می گردد 

ختالالت می باشد که توسط باال بودن غلظت قند خون از میزان طبیعی ، به علت کمبود انسولین یا اختالل در عملکرد ناهمگن از ا

تمام گروه % 92تا  6گروه وابسته به انسولین که در حدود . آن مشخص می گردد و دو گروه اصلی از بیماران دیابتی وجود دارند 

افراد دیابتی جزء گروه %0حدود . نده افراد جزء گروه غیر وابسته به انسولین قرار می گیرند موارد دیابت را شامل می گردد و باقیما

. آبستنی ها را شامل می گردد %  6تا  0دیابت حاملگی یک حالت گذرا در طول حاملگی است که در حدود . دیابت ثانویه هستند 

دیابت بعد از . نفر به این تعداد اضافه می شود  522222ال تقریباً میلیون دیابتی فقط در ایالت متحده وجود دارد که هر س 02حدود

 .بیماریهای قلبی و عروقی و سزطانی مهمترین علت مرگ در ایاالت متحده است 
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این بیماری مهمترین بیماری متابولیکی در انسان است و با این که تحقیقات فراوانی در مورد اتیولوژی و پاتوژنز آن انجام شده ، 

 :تعریف مشخصی از بیماری ارائه نشده است و در تعریف بیماری دو نکته زیر مشخص شده است هنوز

به علت فقدان نسبی یا مطلق انسولین ، اختالالتی در متابولیسم کربوهیدرات و واکنشهای متابولیکی وابسته به آن ایجاد شده ( الف 

 .است که سبب بروز هیپرگلیسمی می شود 

به علت اینکه دیابت یک ناهنجاری متابولیکی فراگیر است ، در اعضای مختلف به خصوص عروق : اری عوارض مزمن بیم( ب 

خونی ، اعصاب ، چشم ها و کلیه ها ظاهر می شود و ضایعاتی را در غشاء های پایه ایجاد می کند که این ضایعات با میکروسکوپ 

می دهند مشابه و یکسان نبوده و تاکنون انواع متعدد و مشخصی از  بیمارانی که این عالئم را بروز. الکترونی قابل رویت است 

 .سندرمهای دیابتی مطرح شده است 

. نوشته های طبی چین سندرمی از پرخوری ، پرندشی وپرادراری را نشان می دهد . از گذشته های بسیار دور دیابت را می شناختند 

Artaeus  میالدی از بیماری سخن می گوید که با توجه به پلی اوری آنرا به نامی خوانده است که دارای ریشه ای  72در سال

مورد شیرین بودن ادرار دیابتی ها  در Thomas willin 1674 9571در سال . شروع شد  Paracelsusیونانی جاری یا 

 9515در سال . را به معنی شیرین را انتخاب نمود  Mellitusیل به همین دل. گفت که آنرا گوئی با عسل در آمیخته اند 

Morton   9161در سال . به خصوصیات گوارشی دیابت توجه کرد Kol Bernard   افزایش قند خون در دیابتی ها را نشان

ا که انسولین ترشح می جزایر النگرهاس در پانکراس ر 9151در سال . داد و هایپرگلسیمی را به عنوان نشانه اصلی دیابت دانست 

 9161در سال   Sanger. تهیه شد  Hegedornاز پانکراس گاو بوسیله  9161اولین انسولین در سال . کند توصیف نمود 

ساختمان شیمیایی انسولین را تعیین کرد که واحد اصلی ، از دو زنجیر پلی پپتید که با پیوند دی سولفید به هم متصلند تشکیل شده 

را تمام کردند و توانستند دو زنجیره را  Bو   Aدر آلمان سنتز دو زجیره Johnدر آمریکا و  Katayansis 9151 در سال. است 

مولکول پروانسولین بزرگی را شرح داد که فعالیت  Steine 9157در سال . طوری به هم پیوند دهند که اثر بیولوژیک داشته باشد 

در  Labanienکارهای تجربی . زیمی به انسولین کوچکترو فعال تبدیل می شود این ماده توسط آن. بیولوژیک آن ناچیز بود 

مصرف  9166و در آلمان در سال  Fucksو  Frankفرانسه کشف اتفاقی اثر کربونامید در پایین آوردن قند خون به وسیله 

 .داروهای پلین آورنده قند خون از نوع سولفونیل اوره ها شرح داده شد 

در واکنش غیرآنزیماتیک با هموگلوبین درون گلبول  RBCلول غیر وابسته به انسولین می باشد و گلوکز داخل گلبول قرمز یک س

و در بچه  12این گلیکوزیله شدن در طول عمر گلبول قرمز در بالغین . قرمز ترکیب می شود و تشکیل گلیکوهموگلوبین را می دهد 

روز است بستگی دارد و  52ماه و به طور متوسط  0-1ی این مدت که بالغ بر بنابراین غلظت گلوکز خون در ط. روز است  12ها 

روش مناسب برای  HbA1cبنابراین بررسی . روز کیفیت بیماری باشد  52می تواند بازتاب بالینی حدود  HbA1cاندازه گیری 

ران می توانیم از ایجاد عوارض کنترل طوالنی مدت بیماری دیابت است و با انجام این آزمایش و کنترل طوالنی مدت بیما

 .گوناگونی بیماری پیشگیری نمود 

با اینکه قرنها از گزارش چنین سندرمی می گذرد ولی تنها در دهه های اخیر تحقیقات پزشکی به این نتیجه رسیده است که با این 

مختلف در بروز آنها دست اندرکارند و از که این اختالالت عالئم یکسانی تولید می کنند اما عوامل اتیولوژیک ، ژنتیکی و محیطی 

با توجه به این مسئله طبقه بندی این گروه از . نظر بیماریزایی ، پاسخ به درمان و عوامل پیشگیری کامالً متفاوت می باشد 

نجمن ملی اطالع رسانی دیابت ارائه گ 9171گروه بندی که در سال . اختالالت بسیار با اهمیت تلقی می گردد  ردید و توسط ا

 .با کمی تغییر از طرف سازمان بهداشت جهانی نیز مورد تایید قرار گرفت به شرح زیر می باشد  9112سپس در سال 
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 4 ( IDDM) دیابت وابسته به انسولین 

بروز  این بیماران معموالً در هنگام تشخیص شدیدا هیپرگلیسمیک می باشند و به همین علت نیز دیگر اختالالت متابولیکی در آنان

می کند ، این اشخاص معموالً کمبود یا فقدان مطلق انسولین دارند وبدون درمان با انسولین در مدت کوتاهی در اثر عوارض 

 .تشخیص این تایپ در فاز حاد بیماری بسیار آسان است . متابولیک از بین می روند 

 2(NIDDM )  دیابت غیروابسته به انسولین

 .بیشتر این اشخاص حتی غلظتهای باالتر از نرمال انسولین در پالسما دارند . است % ( 12تا  12) ت این تیپ شایعترین فرم دیاب

عقیده دارند که این حالت بعلت مقاومت نسبت به انسولین . اما این مقدار برای طبیعی نگهداشتن گلوکز خون آنان کافی نمی باشد 

تشخیص اولین این گروه از بیماران مشکل است زیرا . عالیت انسولین دارند بنابراین اکثر آنان یک کمبود نسبی در ف. می باشد 

بیماری آهسته و در طی زمان پیشرفت می کند و جداسازی دقیق تمام آنان از افراد نرمال ممکن است امکان پذیر نباشدوبعدا 

 . غلظت گلوکز به حد طبیعی برمی گردد 

 اختالل در تحمل گلوکز 

کسانی می شود که غلظت گلوکز خون آنان در حالت ناشتا کمتر از مقداری است که چزء گروه دیابتی محسوب این اصطالح شامل 

بنابراین افراد این گروه از نظر عالئم . گلوکز بین افراد دیابتی و غیردیابتی است .اما میزان گلوکز خونشان بعد از آزمایش قند. گردند 

ام آزمایش تحمل گلوکز برای تشخیص آنان ضروری است و بیشتر از افرادی که این آزمایش بالینی قابل شناسائی نمی باشند و انج

 .در آنان در حد طبیعی است شانس ابتالء بعدی به دیابت را دارند ، خراب است 

 دیابت حاملگی 

گلوکز خون را نشان  این حالت هنگامی بروز می کند که یک زن سالم برای اولین بار در طول حاملگی یک غلظت غیر طبیعی از

تشخیص سریع دیابت حاملگی از اهمیت ویژه ای برخوردار است چرا که در صورت کنترل جذب از ریسک ابتال بعدی به . دهد 

 .دیابت و عوارض زایمان و نوزاد دیابتی جلوگیری می گردد 

 گروه های در خطر ابتال به دیابت 

 

 :دو گروه از افراد در خطر بیشتری برای ابتال به دیابت هستند  9171بر طبق مالکهای انجمن ملی دیابت در سال 
اشخاصی که هم اکنون تحمل به گلوکز در آنان طبیعی می باشد ولی در گذشته میزان گلوکز خون آنان برای مدتی باالتر از ( الف 

 .ر آنها مجدداً بروز می کند اشخاص اگر دوباره در معرض چنین فشارهایی قرار گیرند هیپرگلیسمی د. حد طبیعی بوده است 

دومین گروه شامل کسانی می شود که در حال حاضر گلوکز در آنها طبیعی است ولی به طور بالقوه در خطر بیشتری برای ( ب 

ال در عواملی مانند آنتی بادی بر علیه سلولهای النگرهاس ، چاقی ، سابقه به دنیا آوردن نوزادی با وزن با. ابتالء به دیابت می باشد 

 .این افراد دیده می شود 

 

 

1 ) INSULIN DEPENDENT DIABETIC mellitus 

2 ) NON INSULIN DEPENDENT DIABETIC mellitus 
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 دیابت ثانویه 

این حالت اختاللی است که ناهنجاریهای شناخته شده دیگری سبب ایجاد دیابت شده با زمینه را برای ایجاد سندرم دیابتیک فراهم 

، از جمله بیماریهای پانکراتیک ، ناهنجاریهای هورمونی ، مواد شیمیایی یاداورها ، ناهنجاریهای رسپتور انسولین ، آورده است 

 .سندرومهای ژنتیکی و سایر موارد 

یم خود به دو دسته وابسته به انسولین و غیر وایسته به انسولین تقس 9اخیراً تغییراتی در طبقه بندی فوق صورت گرفته است و تایپ 

غیروابسته به انسولین حاصل تکامل تدریجی وابسته به انسولین است یعنی تخریب اتوایمیون سلولهای بقای  9تایپ . می گردند 

همچنین . انسولین ساز چزایر النگرهانس با سرعت کمی انجام شده و رسیدن به آستانه کتواسیدوز تا حدی به تاخیر می افتد 

نیز خود به دو دسته تقسیم می گردند و یک گروه آنان که به وسیله رژیم یا قرصهای  0تایپ  مشخص گردیده که بیماران دیابتی

در یک سری مطالعات که . پایین آورنده قند کنترل می شوند و یک گروه که به وسیله انسولین هیپرگلیسمی آنان تنظیم می شوند 

انسولینی نسبت به گروه  0ان داده شد که بیماران تیپ انجام گرفته نش 9111تا  9111و همکاران در سالهای  Groopتوسط 

در سطح  HLA- DR4رژیمی یا قرصی از نظر آنتی بادی های اختصاصی ضد ارگانهای بدن و همچنین آنتی ژنهای گروه 

یر گروه نیز یک اختالل ناهمگن می باشد که حداقل شامل دو ز 0یپ محقق پیشنهاد می کند که بیماری تباالتری قرار دارند این 

 .اصلی است 

 وابسته به انسولین  4دیابت تیپ 

اما در . میزان به روز در زنان و مردان یکسان است . در بچه ها از هر بیماری مزمن دیگر بیشتر است  IDDMخطر ابتالء به 

مقایسه . برابر نسبت به سایر خواهران و برادران می رسد  91تا  7دوقلوهای یکسان اگر یکی مبتال گردد خطر بروز برای دیگری به 

ز سرطان در بچه هاست و این خطر خیلی بیشتر از بیماریهای شناخته شدۀ به اندازۀ خطر برو IDDMنشان داده که خطر بروز 

 .دیگر مانند لوسمی هوچکین ، فیبروزسیستیک ، آرتریت روماتوئید و ددیستروفی عضالنی است 

  IDDMاشکاالت متدولوژیک در تعیین شیوع 

آیا شخص واقعاً وابسته به انسولین است یا وجود دارد ، اختالف در تعریف موضوع که  IDDMدو اشکال عمده در تعیین شیوع 

دوم از عدم اطمینان کامل از تعداد افرادی که مبتال هستند این مشکل به خصوص در افرادی که . فقط از انسولین استفاده می کند 

ای مختلف سن آنها بیشتر است مشهودتر می باشد ، زیرا در این سنین مخلوطی از تایپهای مختلف دیابت وجود دارد و طرحه

 .را مشکل می سازد  NIDDMو  IDDMدرمانی تعیین بین 

 .وجود دارد که تعیین گروه آنان آسانتر می باشد (سال  02زیر ) بنابراین اطالعات بیشتری در مورد افراد جوانتر 

 در دنیا  IDDMمیزان بروز 

از جمعیت دنیا حدس زده شده % 0از برای کمتر  IDDMریسک ابتالء به  9116و همکاران در سال  Lapoteطبق گزارش 

میزان بروز در کشورهای . مقایسه نشان داده است که میزان بروز بیماری در کشور آمریکا بیشتر از کشورهای آسیائی است . است 

کی از دخالت البته گزارشات حا. بار بیشتر از این میزان در ژاپن است  11مختلف متفاوت بود ، بطوریکه در فنالند میزان دیابتی ها 

 .عوامل جغرافیایی و نژادی در خطر ابتالء به بیماری است 
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 اختالل میزان بروز از نظر جنس 

البته میزان بروز در بعضی مناطق در . شاهدی در دست نیست که نشان دهد جنس در خطر ابتالء به بیماری نقش داشته باشد 

 .دختران بیشتر و در مناطق دیگر در پسران بیشتر است 

 اختالف نژادی 

همچنین در نژاد مغول . برابر سیاهپوستان است  96طبق آماری که در آمریکا گزارش گردیده میزان ابتالء بیماری در سفیدپوستان 

برای مثال ژاپنی . نیز از بروز کمتری برخوردار است و این موضوع نیز به دلیل دخالت عوامل ژنتیکی به همراه عوامل محیطی است 

 .ر هاوائی زندگی می کنند ، شانس بیشتری برای ابتالء به دیابت دارند تا ژاپنی هایی که در ژاپن زندگی می کنند هائی که د

  Hb A1c  یا  مقدار مطلوب برای هموگلوبین گلیکوزیله

تا حد امکان  منتایج تست هموگلوبین گلی کوزیله به صورت درصد بیان می شوند و هدف شما باید بر این اساس باشد که سعی کنی

 .منزدیک کنی  ، درصد می باشد 7سطوح هموگلوبین گلی کوزیله را به محدوده مطلوب که کمتر از 

، احتمال بروز  در آن است که مطالعات نشان می دهند سطوح پایین تر هموگلوبین گلی کوزیله  Hb A1c اهمیت کاهش دادن

 . عوارض دیابت را کاهش می دهد

سطح میانگین eAG یکوزیله همچنین می تواند برای تخمین میانگین قند خون استفاده شود که آن رانتایج تست هموگلوبین گل
 . می نامند(  قند خون

، یعنی هر دوی آنها در شناخت مقادیر  ، نشانگر یک موضوع هستند eAG و A1c هر دو آزمایش مذکور، یعنی هموگلوبین
 .موثرندماه گذشته  1تا  0میانگین قند خون در طی 

 : جدول زیر میانگین مقادیر هموگلوبین گلی کوزیله و میانگین قند خون برگرفته از آن را نشان می دهد

 

 ( eAG)میانگین قند خون A1c درصد هموگلوبین

6 126 

7 154 

8 183 

9 212 

10 240 

11 269 

12 298 

 . درصد حفظ شود 7کوزیله در بزرگساالن در حد کمتر از انجمن دیابت امریکا توصیه می کند که مقدار هموگلوبین گلی 

 .  سطوح هموگلوبین گلیکوزیله برای کودکان و نوجوانان متفاوت است

درصد باشد  6/1تا  6/7سال انجمن دیابت امریکا توصیه می کند که سطوح هموگلوبین گلیکوزیله از  5برای کودکان کوچک تر از 
 . درصد است 6/7درصد و در نوجوانان سطوح توصیه شده کمتر از  1سال کمتر از  90تا   5و سطوح توصیه شده برای کودکان 

در آخر باید بدانیم که ممکن است نتایج تست هموگلوبین گلیکوزیله از یک آزمایشگاه تا آزمایشگاه دیگر، تا نیم درصد نوسان داشته 
 . باشد
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 انسولین چیست؟

،  که در جزایر النگراس در لوزالمعده قرار دارند(  بتا) است که توسط سلولهایی به نام سلول انسولین یک ماده شیمیایی پروتئینی 
 . تولید می شود و وظیفه کنترل قند خون در بدن را به عهده دارد

ورود قند به .  پرزهای جدار دستگاه گوارش وارد خون می شود طریق، قند موجود در غذا از  با ورود غذا به لوله گوارش و تجزیه آن
انسولین نیز ورود گلوکز یا قند خون .  ؛ انسولین تولید و ترشح می شود خون عالمتی به لوزالمعده فرستاده و با تحریک سلولهای بتا

 . را به داخل سلولهای بدن تسهیل می کند و در آنجاست که این قند یا می سوزد و انرژی تولید می کند و یا ذخیره می شود

 حوی سلولهای بتای لوزالمعده توان تولید کافی انسولین را نداشته باشند و یا بدن نسبت به انسولین مقاومت نشان دهدحال اگر به ن
 . ، قند در خون باقی مانده و به داخل سلول هدایت نمی شود

ع یک بوده و برای ادامه حیات اگر سلولهای بتا تخریب شده باشند و یا نتوانند انسولین تولید کنند در واقع فرد مبتال به دیابت نو
کافی نباشد و یا سلولهای  ، اما اگر مقدار انسولینی که توسط سلول های بتا ساخته می شود.  الزمست که حتما انسولین تزریق کند

ورنده قند ، شخص مبتال به دیابت نوع دو بوده و یا نیاز به قرصهای پایین آ بدن درجاتی از مقاومت نسبت به انسولین را نشان دهند

، بیماریهای حاد و مواردی که به قرصهای خوراکی پایین آورنده قند (  استرس)  خون دارد و یا در مواردی مانند فشارهای عصبی
باید دانست از آنجایی که انسولین یک پروتئین است، مصرف خوراکی آن . باید انسولین مصرف کند ، خون پاسخ مناسب ندهند
لذا انسولین را نمی توان .  معده مورد حمله آنزیم های قوی هضم کننده پروتئین قرار گیرد و منهدم شودسبب می شود تا در شیره 

 . به صورت قرص یا کپسول تهیه نمود و باید از طریق زیر جلدی تزریق نمود

ان می کنند با قرار دادن امروزه پژوهشگران در صدد یافتن راهی برای حفاظت انسولین در برابر آنزیم های گوارشی می باشند و گم
 . آن در پوششی از مواد مقاوم در برابر آنزیمهای گوارشی قادر به این کار خواهند بود

 منابع تهیه انسولین

 .  بر چسب روی شیشه های حاوی انسولین ، منبع تهیه انسولین را نشان می دهد

 : انسولین ها با توجه به منبع تهیه به دو دسته تقسیم می شوند

انسولین انسانی از لوزالمعده انسان تهیه نمی شود اما شبیه انسولینی است که در بدن انسان ساخته می  : انسولین انسانی  -4

 . شود

 : در موارد زیر باید از انسولین انسانی استفاده نمود

 دوران حاملگی   -9

 حساسیت نسبت به انسولین حیوانی   -0

 تاکید پزشک به مصرف انسولین انسانی   -1

 شروع درمان با انسولین   -1
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این انسولین از عصاره لوزالمعده پستاندارانی که انسولین آنها مشابه انسولین انسانی است، تهیه می  : انسولین حیوانی  -2

 . شود

 : کنترل سطح قند خون به فاکتورهای زیر بستگی دارد
  نوع و میزان غذای که می خورید    -9

 زمان و طول مدت ورزش و فعالیت    -0
 محل تزریق انسولین    -1
 زمان تزریق انسولین    -1

 بیماری    -6
 ( استرس) فشارهای عصبی     -5

 تداخل داروهای دیگر    -7
 بیماریهای زمینه ای یا حاد    -1

 

 پاسخ به سواالت

 هدف درمان با انسولین چیست؟  -4

کنترل دقیق مقادیر قند خون می تواند از عوارض کوتاه . هدف درمان با انسولین کنترل قند خون نزدیک به مقدار طبیعی است 
و همچنین از عوارض بلند مدت کنترل ضعیف قند ( نظیر کتواسیدوز دیابتی در بیماران نوع یک ) مدت کنترل ناقص قند خون 

 . جلوگیری نماید( شکالت بینایی و قلبیم) خون 

 چه موقع احتیاج به درمان با انسولین است؟  -2

در بیماران دیابتی نوع اول غده . استفاده از انسولین در تمام بیماران نوع یک و در برخی از بیماران نوع دو ضروری به نظر می رسد
 .که هیچگونه انسولینی ترشح نمی کندپانکراس مقدار بسیار اندك از انسولین ترشح می کند یا این

در این مدت  یا ماه عسل که   honey moonبعضی از افراد بالفاصله بعد از تشخیص بیماری دارای دوره ای هستند به نام 
مجدد احتیاج نیازی به انسولین ندارد اما این دوره موقت بوده و نهایتاً همه بیماران دیابتی نوع یک برای ادامه حیاتشان به انسولین 

 . دارند

درواقع دیابتی های نوع دوم غالباً مقداری انسولین در . افراد مبتال به دیابت نوع دوم بطور کامل از عدم تولید انسولین رنج نمی برند
ار نرمال یا مقاومت می نمایند به عبارتی پاسخ سلولی آنها به مقد  اگر چه این افراد در برابر انسولین. مراحل اولیه تولید می کنند

.  بعالوه درطول زمان غده پانکراس این بیماران توانایی تولید انسولین را از دست می دهد. حتی زیاد انسولین ، پاسخ ضعیفی است

همین موضوع سبب می شود که این افراد برای ادامه حیاتشان معموال   . در نتیجه بیماران نوع دوم دچار کمبود انسولین میگردند
 . به انسولین مثل دیابتی های نوع اول ندارندنیاز مطلق 

از سوی دیگر این بدان معنی نیست که افراد دیابتی نوع دو هیچ نیازی به انسولین برای رسیدن به سطح کنترل خوب قند خونشان 
زان قند خون به وسیله دراکثر موارد در افراد دیابتی نوع دو پزشک معالج با اندازه گیری ساده قند خون و کنترل می. نداشته باشند

اگر این عملیات دقیق و بطور منظم . تغییر در رژیم غذایی، کم کردن وزن و ورزش ،موفق به کنترل میزان قند خون بیمار می شود
اگر این تمهیدات موثر واقع . دنبال شود قند خون به حالت نرمال یا نزدیک به نرمال بر می گردد و احتیاجی به معالجه بیشتر ندارد
چنانچه تمام تمهیدات فوق . نشود ، پزشک مقدار کمی داروی پایین آورنده ی گلوکز به صورت خوراکی برای بیمار تجویز می کند

 .موثر نباشد پزشک تجویز انسولین برای ادامه درمان توصیه می کند
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 رژیمهای مختلف انسولین چیست؟  -9

 : دو نوع مختلف درمان با انسولین وجود دارد

 مان استاندارددر( الف 

 یا گسترده  Intensiveدرمان با انسولین به صورت ( ب

نوع انسولین و دوز انسولین و تعداد دفعات تزریق که پزشک پیشنهاد می کند با یکدیگر متفاوت است . این دو نوع درمان بر اساس 
،  لی در طول زمان به علت پیچیدگی درماندر ابتدا پزشک ممکن است با مقدار ساده و استاندارد انسولین درمان را آغاز کرده و

 . مقدار انسولین و دفعات تزریق را افزایش دهد

 . بار در روز انسولین دریافت می کنند 0معموالً افراد دیابتی نوع اول که دارای رژیم استاندارد انسولین هستند حداقل    -

غالباً قبل از شام یا قبل از )  بار در روز داشته باشند 9افراد دیابتی نوع دوم ممکن است فقط نیاز به دریافت انسولین به میزان     -
 . ( رفتن به رختخواب

کشیدن سیگار . هر عاملی که روی سرعت جریان خون در ناحیه زیر پوست اثر گذارد جذب انسولین را تغییر می دهد  :ه تنک 

در مقابل عواملی که سبب . خون زیرپوستی در بافتها را کاهش می دهد و جذب انسولین تزریق شده را کاهش می دهد  جریان
 .افزایش دمای پوست می شود مثل ورزش ، سونا ، حمام آب گرم و ماساژ منطقه تزریق می تواند سبب افزایش جذب انسولین شود 

عفونت مجاری ادراری می توانند بر روی سطح گلوکز خون تأثیر گذاشته و سبب عفونتهای ضعیف نظیر سرماخوردگی ، گلودرد و 

در مواقع ابتال به عفونت باید با پزشک خود در مورد نحوه تنظیم انسولین . باال رفتن و یا حتی سبب کتواسیدوز دیابتی می شوند 
 .مشاوره مداوم داشته باشید 

 بیمارانی که انسولین تزریق می کنند وجود دارد ؟آیا درمان جدیدتری در افق نزدیک در خصوص  -1

محققان در حال ساخت انسولین جدیدتری هستند که اثرات طوالنی تری نسبت به سایر انداع انسولین از خود به جای می گذارد و 
ی توانند با همچنین در حال ساخت پمپ های برنامه پذیری هستند که م. می تواند در مقادیر و دفعهات کمتری تزریق گردد 

همچنین محققان در حال بررسی و تحقیق در مورد انسولین استنشاقی هستند که جایگزین . شوند  جراحی در زیر پوست قرار داده 
 . به تازگی دانشمندان توانسته اند نوعی انسولین خوراکی تولید کنند که در مراحل تحقیقات انسانی است. تزریق انسولین گردند 

. گاهی اوقات گرچه با انسولین درمان آغاز می شود ، سطح گلوکز خون می تواند به طور ناگهانی بعد از خوردن غذا باال رود  : نکته

فیبر محلول . افزایش میزان فیبر محلول در یک وعده غذایی می تواند باعث کاهش قندخون و حتی کاهش نیاز به انسولین گردد 
 LDLاین افزایش فیبر دریافتی مزایایی نظیر پایین آوردن سطح .  ات مثل لوبیا می توان یافترا در میوه ها ، سبزیجات و حبوب

 .را دارد ( کلسترول بد)سرم 

 چیست؟(  انسولین گالرژین) نتوس ال

با  ) انسولین گالرژین یک آنالوگ انسولین نوترکیب و طوالنی اثر.  النتوس یک محلول استریل تزریقی از انسولین گالرژین است
 . میباشد( ساعته 01طول اثر 
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به عنوان ارگانیسم تولید کننده  Escherchia coli (k12)  برای تولید انسولین نوترکیب از گونه آزمایشگاهی و غیر بیماریزای 
با گالیسین جایگزین شده و دو اسید آمینه آرژینین به A21  در انسولین گالرژین آمینواسید آسپارتات در موقعیت .  استفاده میکنند
و وزن مولکولی آن   C267H404N72O78S6فرمول شیمیایی آن   .زنجیره انسولین اضافه شده است  Bانتهای رشته 

  . انسولین گالرژین است(  میلی گرم 1.5171 )واحد  922هر میلی لیتر از النتوس حاوی . در آب حل میشود .  است 5251

  ؟ اجزاء ویال النتوس چیست

 02. %16میلی گرم گلیسرول  02.  کرزول میلی گرم ام 0.7.  میلی گرم روی 30میلی لیتر ویال النتوس حاوی  92در هر 

 .دارد  1حدود  PH . و آب برای تزریق است 02میکروگرم پلی سوربات 

 مکانیسم اثر 
انسولین تجزیه . و چربی و مهار تولید گلوکز در کبد عمل می کند  با تحریک باز جذب گلوکز محیطی به خصوص عضالت اسکلتی

 .چربی ها ، پروتئین ها را مهار و سنتز پروتئین را تحریک می کند 

بعد از نزریق زیر جلدی در بافت زیر  .اسیدی حل می شود    pHختثی حاللیت کمی دارد اما در   pH انسولین گالرژین در 
 01شود و تشکیل ذرات میکرونی از انسولین میدهد که به آهستگی دارو را آزاد می کند و در مدت  جلدی محلول اسیدی خنثی می

  .بنابر این مصرف یکبار در روز آن کافی است.  ساعت به صورت یکنواخت دارو را آزاد می کند

ساعت  91تا  1بین  NPH  نیطول اثر انسولین انسا . است  NPHشروع اثر انسولین گالرژین آهسته تر از انسولین انسانی 

 . ساعت طول اثر دارد 01تا بیش از  92اما انسولین گالرژین .است

 مورد مصرف النتوس چیست ؟
 ندر بزرگساال 0یا برای درمان دیابت نوع  در کودکان و بزرگساالن و 9نزریق زیر جلدی انسولین گالرژین برای درمان دیابت نوع 

 .دارند تجویز می شود  یپرگالیسمیاهاکه نیاز به کنترل طوالنی مدت 

 چه کسی نباید النتوس استفاده کند ؟
 . کسانی که به انسولین گالرژین و یا هر یک از اجزائ آن حساسیت داشته باشند

 قبل از شروع النتوس توجه به چه نکاتی اهمیت دارد؟

هایپوگالیسمیا مهمترین عارضه  ·.خود اطالع دهیددر صورت ابتال به نارسایی کبدی و کلیوی و یا حاملکی و شیردهی به پزشک 

  .بنابراین کنترل گلوکز خون برای همه بیماران دیابتی ضروری است.  جانبی انسولین و از جمله النتوس است
روش .  ( حیوانی.  انسانی )گونه   (NPH , rgular , lants )نوع انسولین.  تولید کننده.  قدرت. هرگونه تغییر در زمان تجویز 

 ممکن است نیاز به تغییر دوز داشته باشد و یا برای تنظیم قند خون ممکن است داروی آنتی(  نوترکیب یا گونه حیوانی )تولید 
 .دیابتیک خوراکی مورد نیاز باشد 

 .اتفاق می افتد  هایپوگالیسمیاداروی النتوس برای تجویز وریدی نیست اگر وریدی تجویز شود 

 در این صورت شروع اثر و سایر اثرات آن قابل پیش بینی نخواهد.  دیگری ازمحلول یا انسولین مخلوط شودالنتوس نباید با نوع 
 .بود 

به منظور جلوگیری از این . قرمزی و التهاب در محل تزریق وجود دارد . مانند سایر انواع انسولین احتمال تحلیل بافت چربی درد 

 ·اختالالت روانی یا استرس ممکن است تغییر کند.  به انسولین در شرایطی مانند بیماری نیاز  .امر تغییر محل تزریق اهمیت دارد

  .النتوس باید فقط در صورتی که محلول شفاف و بیرنگ و بدون ذرات خارجی است استفاده شود

 النتوس با چه داروهایی تداخل دارد ؟
  . ند بنابراین تنظیم دوز و مونیتوزینگ الزامی استتعدادی از داروها متابولیسم انسولین را تحت تاثیر قرار میده

 
 : داروهای زیر اثر کاهش قند خون را تشدید می کنند

داروهای مهار کننده   ,فلوکستین.  فیبراتها مانند جمفیبروزیل.  دیزوپرامید.  اناالپریل.  کاپتوپریل , داروهای آنتی دیابتیک خوراکی

 سولفاستامید.  کوتریموکسازول.  اکتروتاید.  سالیسیالتها.  پروپوکسیفن.  ترانیل سیپرومیناز مانند  آنزیم مونو آمینو اکسید
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 : داروهای زیر اثر کاهش قند خون را کاهش می دهند

.  ایزونیازید.  آلبوترول.  اپی نفرین.  دیورتیکها مانند فوروزماید. دانازول .  گلوکوکورتیکوئیدها مانند دگزامتازون و بتامتازون

 االنزاپین و کلوزاپین.  داروهای ضد بارداری.  پروژسترون . استروژنها.  هورمونهای تیروئید.  سوماتروپین.  فنوتیازینها

  :داروهای زیر اثر کاهش قند خون را ممکن است کاهش یا افزایش دهند
 لیتیم و الکل.  کلونیدین.  بتابالکرها مانند آتنولل و پروپرانولل

 

 ؟ و شیردهی چگونه استمصرف در بارداری 
 . فقط در صورت صالحدید و ارزیابی منافع بر مضار آن تجویز شود    Cگروه 

 

 ؟ مصرف در کودکان چگونه است

 .ساله ثابت شده است  96تا  5موثر بودن النتوس در کودکان 
 

 ؟  عوارض دارویی النتوس چیست

پوگالیسمیا. واکنشهای آلرژیک   درد در محل تزریق.  های
 

 ؟  دوراژ و نحوه تجویز النتوس چگونه است

   یک بار در روز زیر جلدی در هر ساعتی از روز 

  برای تغییر نوع و یا مقدار انسولین حتما با پزشک خود مشورت کنید. 

  سطح گلوکز خون باید مرتب کنترل شود.  

  طوالنی بودن اثر النتوس وابسته به تزریق زیرجلدی است. 

   النتوس برای درمان کتواسیدوزیس دیابتیک مناسب نیست. شکم و ران تفاوتی ندارد.  دلتوئیدمحل تزریق عضله  . 

 واحد یکبار در روز شروع کرد و بعد آنرا تنظیم کرد 92میتوان با دوز .  در این موارد انسولین وریدی کوتاه اثر مفید است . 

 مقدار و زمان تجویز انسولین کوتاه اثر . اثر به رژیم النتوس تغییر دهید اگر می خواهید رژیم درمانی کنونی خود را از انسولین کوتاه
  .و یا دوز داروی ضد دیابت خوراکی ممکن است نیاز به تنظیم داشته باشد

   اگر از رژیمNPH دوز اولیه النتوس تغییر نمی کند. یک بار در روز به النتوس یکبار در روز میخواهید تغییر دهید.  

  اگر از رژیم NPH  برای کاهش خطر هایپوگالیسمیا دوز اولیه . دو بار در روز به النتوس یکبار در روز میخواهید تغییر دهید

  .کاهش داده میشود و سپس بر اساس پاسخ بیمار تنظیم میشود% 02به میزان  NPHمعموال در مقایسه با کل دوز روزانه 

 ن مخلوط شودالنتوس نباید با هیچ محلول و یا انواع دیگر انسولی .  

 النتوس باید فقط در صورتی که محلول شفاف و بیرنگ و بدون ذرات خارجی است استفاده شود. 

 نگهداری النتوس چگونه است؟ شرایط

روز پس از باز کردن در  01ویالهای باز شده تا . از یخ زدگی جلوگیری کنید. النتوس باز نشده باید در دمای یخچال نگهداری شود

 . درجه سانتیگراد و دور از نور و حرارت قابل استفاده اند 12کمتر از دمای اتاق 

 ینکات کاربردی در انسولین درمان

اما ضروری است که . اند ها درگیر بوده های افراد دیابتی به نوعی با آن در مطالب قبلی نکاتی آورده شده است که اغلب خانواده
 . توانیم از نکات ذکر شده برای کنترل قند خون خود بهره ببریم در عمل نمی های آموزشی دیابت، بدانیم بدون شرکت در کالس
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ای که قند خون در حد طبیعی کنترل  جایگزینی انسولین مورد نیاز بدن به گونه“: اصوالً هدف از انسولین درمانی، عبارت است از
برای این که بتوانیم ترشح انسولین ” . ه باشددرصد قرار داشت 7زیر  HbA1cباشد و از نوسانات شدید جلوگیری شود و میزان  لذا 

 : باید سه نوع پوشش انسولین داشته باشیم(  برداری کنیم کپی )در افراد غیر دیابتی را به درستی تقلید کنیم 

 انسولین اصالحی -1         انسولین قبل از وعده غذایی -0                انسولین پایه  -9

برای زمانی است که غذا میل (  گرم درصد میلی 12 -912 )انسولین پایه برای حفظ ثبات قند خون در حد ثابت :  انسولین پایه -9

ثر،  برای این کار.  کنیم نمی میزان انسولین پایه با همکاری دیابتی و پزشک معالج .  در روز استفاده نمود 1تا  9باید از انسولین دیر ا
گیری قند  اگر طی سه یا چهار بار اندازه!  نظر پزشک معالج خود اجازه تغییر مقدار آن را نداردگیرد و فرد دیابتی بدون  صورت می

شدید و دلیلی (  گرم درصد میلی 12 - 912)متوجه کاهش و یا افزایش قند خون خود خارج از حد اعالم شده   ، خون قبل از غذا
 . کردپزشک خود مشورت ید با برای آن نیافتید فوراً با 

لذا ما با تزریق انسولین قبل از . یابد ، میزان قند خون افزایش می طبیعی است که با صرف غذا:  انسولین قبل از وعده غذایی -0
نوع این انسولین باید . کنیم گرم درصد، کنترل می میلی 912-912، قند خون را در محدوده (صبحانه، ناهار و شام)وعده غذایی 

واحد انسولین  9.6 -1حدود . هر وعده غذایی تعیین نمود( واك)ان آن را با توجه به واحد کربوهیدرات انسولین زود اثر باشد و میز
شایان ذکر است که میزان انسولین مصرفی افراد با هم متفاوت است یعنی هر دیابتی درمان خاص خود را دارد . به ازای هر واك

 .!گذارند د اثر میزیرا عوامل متعددی در مقدار مورد نیاز انسولین هر فر

هرگاه میزان قندخون باالتر از حدود . مصرفی ندارد( واك)انسولین اصالحی ارتباطی با میزان کربوهیدرات : انسولین اصالحی -9

های غذایی، قند  به عبارت دیگر، اگر قبل از وعده.  ، از انسولین زود اثر استفاده نمود ، الزم است برای کاهش آن ذکر شده بود
، باید به مقدار  گرم درصد است میلی 912گیری نمودیم و متوجه شدیم که میزان آن باالتر از میزان هدف یعنی  را اندازهخون 

 . ، مقدار انسولین اصالحی را نیز اضافه کنیم انسولین قبل از وعده غذایی

ها هر سال  ضمن این که این دوره.  یمبرای کنترل و حفظ دائمی قند خون در حد طبیعی، باید در کالس آموزشی دیابت شرکت کن

، اطالعات ما را به روز نگه  های آموزشی شرکت هر ساله در دوره. ، بیرون بیاییم  باید تکرار شود و از فکر یک بار شرکت در کالس

همی در این مراجعه به موقع به پزشک نیز اصل م.  کند های ناشی از عدم کنترل قندخون جلوگیری می دارد و از صرف هزینه می

 . کنترل و پیشگیری از عوارض است

انگاری یا اشتباه در مقدار تزریق  افراد دیابتی و والدین ایشان باید بدانند که انسولین ، دارویی با اثر بسیار باالست و هر گونه سهل
به همین دلیل عالوه بر !  ( مثل هیپوگلیسمی شدید ) آن ممکن است خطرناك باشد و حتی دیابتی را با خطر جانی مواجهه سازد

کودك و نوجوان دیابتی، به ویژه والدین ایشان باید ازآگاهی و اطالعات الزم و کافی در این زمینه برخوردار باشند که  ،  پزشک
 . .سازد این امکان را برای دیابتی و خانواده او فراهم می  های آموزشی و تکرار آن در هر سال، حضور در دوره

درمانی دریافت کنند زیرا والدین  -، اطالعات خود را از تیم بهداشتی9ین محترم یک دیابتی مبتال به دیابت نوع الزم است والد
 . گذرانند و محوریت درمان در دست ایشان است روز خود را با فرزند دیابتی خود می شبانه

تخاب درست نوع و میزان انسولین به عوامل متعددی ان.  بستگی دارد« نوع انسولین و میزان آن»موفقیت انسولین درمانی ابتدا به 
،  سن ابتال به دیابت  ، عادات غذایی، وضع زندگی  ، ، چگونگی فعالیت جسمی ، جنس ، قد ، وزن سن »؛ عواملی چون  وابسته است

، دفعات تزریق و  روند دیابت  ، های حاد و مزمن ، وجود بیماری اجتماعی دیابتی و خانواده او -، وضع اقتصادی مدت ابتال به دیابت
… .» 
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 : ، نیاز به انسولین افزایش می یابد در مواقع زیر

 بروز عفونت –
 بیماری همراه با تب –
 کاهش فعالیت جسمی –

 مصرف برخی از داروها –
  دوران عادت ماهانه –

 

 ر مکانیسم اث

بعد از  )های مختلف انسولین  شود فرآورده تخریب میانسولین باید به صورت تزریقی مصرف شود، زیرا در دستگاه گوارش :  جذب

ها براساس زمان شروع اثر به سه  این فرآورده. براساس زمان شروع اثر، اوج اثر، و طول مدت اثر متفاوت هستند( تزریق زیرجلدی

، و شروع  ( ساعت 9-0زمان شروع اثر  )، شروع متوسط  (ساعت 5/0-1زمان شروع اثر )شروع سریع : اند بندی شده دسته طبقه
 ) . ساعت 1-1زمان شروع اثر  )طوالنی 

 . یابد به طور گسترده در سرتاسر بدن انتشار می:  پخش

ها  رسد بیشترین مقدار آن در کبد و کلیه ، اما به نظر می شود مقداری از آن به بافتهای محیطی پیوند یافته غیرفعال می:  متابولیسم
 .شود متابولیزه می

نیمه عمر پالسمایی دارو بعد از . شود های کلیوی بازجذب می ریق گلومرول کلیه دفع شده و مقداری از آن نیز در لولهاز ط:  دفع
 . دقیقه است 1تزریق وریدی حدود 

 ؛ هیپوگلیسمی حساسیت مفرط به دارو:  موارد منع مصرف

 انسولین:  اشکال دارویی
Injection: 100 IU/ml 

 : اطالعات دیگر
 .هورمون پانکراس:  فارماکولوژیک بندی طبقه
 .ضد دیابت: بندی درمانی طبقه

 Bرده : بندی مصرف در بارداری طبقه
 Actrapid, Penfill  ،Insuman Rapid: های تجاری نام

 عوارض جانبی 
 درد قفسه سینه: عروقی  –قلبی 

 خشکی دهان : دستگاه گوارش 

 دیس پنه ، کاهش عملکرد ریویافزایش سرفه ، عفونت های مجاری تنفسی ، : تنفسی 
 ، گرما در محل تزریق ، ورم ، سوزش ، قرمزی کهیر، خارش: پوست

 (اثر واجهشی یا سوموجی ) کمی قند خون ، زیادی قند خون : متابولیک 

 (آنافیالکسی ، راش ) ، واکنش های حساسیتی  هیپرتروفی چربیآتروفی چربی ، : سایر عوارض 

 

 مسمومیت و درمان 
یه آن به دیگران خودداری دارو برای درمان بیماری فعلی شما تجویز شده است لذا از مصرف آن در موارد مشابه و یا توصاین 

 .نمائید
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 Metformin Hydrochloride:  ( ژنریک ) نام علمی دارو

بیماران دیابتی غیر وابسته به انسولین این دارو بویژه برای درمان . متفورمین در درمان دیابت غیر وابسته به انسولین بکار می رود
 .که به رژیم غذایی پاسخ نداده اند و همچنین در بیمارانی که اضافه وزن دارند، به کار می رود

 مکانیسم اثر

از آنجا که تنها در حضور انسولین آندوژن .  متفورمین از طریق کاهش گلوکونئوژنز و افزایش مصرف محیطی گلوکز اثر می کند
تصور می شود که متفورین تعداد و یا .  باشد تنها در افرادی مؤثر است که بخشی از سلول های پانکراس آنها سالم باشد مؤثر می

 . ، بویژه گیرنده های محیطی را افزایش می دهد قدرت اتصال انسولین به گیرنده های غشاء سلول
 

به نحوه زندگی امروزی و تطبیق ان با فعالیت های فرد مورد  استفاده از انسولین مهارت می خواهد و قلم های انسولین با توجه

نوع انسولین انسانی و آنالوگ برای بررسی فراوانی کنترل بودن بیماری دیابت در  0در این مطالعه به مقایسه بین .  توجه بوده است

 .بیماران دیابتی دریافت کننده انسولین و عوامل موثر بر آن می پردازیم 

 بیمار رضایت بهبود جمله انسولین ، از تحویل سنتی سرنگ و ویال روش به نسبت متعددی مزایای دارای انسولین قلم های دستگاه

 از ناشی درد و ، است بیشتر اجتماعی مقبولیت ، انسولین از کمی ارائه دوز برای العاده فوق دقت ، استفاده از تر راحت ، پایبندی و

.  است جهان دیگر مانندمناطق بسیاری در متحده ایاالت در دستگاه این از جذب پیشرفت ، این وجود با. است  کمتر گزارش تزریق

بهداشتی نیز مورد  های مراقبت متخصصان قلمی میان وجود دستگاه ، انسولین به فعلی های ویژگی از یافته بهبود آگاهی به نیاز

 : با نوع انسولین واطالعات زمینه ای آورده شده است ، بیشتردر جدول ذیل انواع قلمهای انسولین برای اطالعات  . نیاز است
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 Practical Aspects of Insulin Pen Devices جدول انسولین های قلمی رایج

Table 1. Insulin Pen Devices Currently Available in the United States.a, 27–44  

Product name  Insulin type  Dose range (unit)  Increment (unit)  Recommended 
needle typeb  

Dialing feature  Other features  

Prefilled disposable insulin pens  

Humalog® 
KwikPen®  

Insulin lispro and 
insulin lispro 

protamine 
suspension  

Maximum dose 60 
units  

1  BD Ultra- Fine™ 
needles  

Dial-back feature  
Cannot dial more 

than the amount of 
insulin remaining  

Light and 
portable  

Original Humalog® pen 
Humalog® Mix75/25™ 

pen 
Humalog® Mix50/50™ 

pen 

Insulin lispro 
Insulin lispro protamine 

suspension/insulin 
lispro injection 

Maximum dose 60 
units 

1 BD Ultra-Fine needles 

Dial-back feature 
After full dose is 

delivered, an 

arrow or diamond 
is centered in dose 

window 
Cannot dial more 

than the amount 
of insulin 
remaining 

Humulin® N pen 

Humulin® 70/30 pen 

Human insulin 
isophane suspension 

Human insulin 

isophane 
suspension/human 

insulin injection 

Maximum dose 60 

units 
1 BD Ultra-Fine needles 

Dial-back feature 
After full dose is 

delivered an arrow 
or diamond is 
centered in the 

dose window 
Cannot dial more 
than the amount 

of insulin 

remaining 

Lantus® 
SoloSTAR® 

Apidra® 
SoloSTAR® 

Insulin glargine 

Insulin glulisine 

Maximum dose 80 

units 
1 

BD Ultra-Fine 

needles 

Dial-back feature 
Cannot dial more 

than the amount of 
insulin remaining 

The two pens 
are 

distinguished 
by color, and 

the Apidra 
SoloSTAR has 
a raised dot on 

the push 

button 

Levemir®FlexPen®c 
Novolog® 
FlexPen®c 

Novolog® Mix 

70/30 FlexPen®c 

Insulin levemir 
Insulin aspart 
Insulin aspart 

protamine 

suspension/insulin 
aspart 

Maximum dose 60 
units 

1 
NovoFine or 

NovoTwist needles 

Dial-back feature 
Cannot dial more 

than the amount of 

insulin remaining 

Little force 
required, dose 

delivery is 
confirmed by 

audible click, 
different 

insulins color 
coded, only 

pen with all 
three types of 

insulin analogs 

Raised dot on 
push button 

Refillable pens 

Autopen® classic 

Insulin lispro 
protamine 

suspension/insulin 
lispro injection 

Maximum dose 21 
or 42 units 

1 or 2 unit models 
available 

Compatible with 
all pen needles 

Dial back not 
possible 

Side-mounted 
release button 
that is pushed 

the same 

minimal 
distance to 

inject, 

regardless of 
the dose size 

and the needle 
gauge 

Autopen 24® 
Insulin glargine 

Insulin glulisine 

Maxi mu m dose 21 or 

42 units 

1 or 2 unit models 

available 

Compatible with all 

pen needles 

Dial back not 

possible 

The two dosing 

models are 

distinguished by 
color 

HumaPen® 
LUXURA™ and 

LUXURA™ HDd 

Insulin lispro 
Insulin lispro 

protamine 

suspension/insulin 
lispro injection 

Maximum dose 60 
units or 30 units 

(HD) 

1 or 0.5 (HD) 
(minimum dose 1 

unit) 

BD Ultra-Fine 
needles 

Dial-back feature 

Relatively 
heavy; long 

reach needed 

for large doses 
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 روش مطالعه
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:روش و نحوه اجرای تحقیق   

مطالعه به صورت مقطعی و تحلیلی بر روی بیماران دیابتی دریافت کننده انسولین مراجعه کننده به مرکز دیابت یزد در شش ماهه 

 Randomizer1 استفاده از نرم افزار  و به صورت تصادفی بااطالعات بیماران از طریق پرسشنامه .  میباشد 9111دوم سال 

گرفته و افرادی که ناقصی پرونده دارند بر اساس تصادفی انجام صورت  ان بهها از روی پرونده بیمارگردآوری داده.  گردآوری  شد

یز های و توسط آ  spss(22)اطالعات جمع اوری شده بوسیله نرم افزار . ها جمع اوری شده است مصاحبه تلفنی اطالعات آن نال

 .اماری رگرسیون خطی چندگانه مورد مطالعه قرار میگیرد و ارتباط میان داده های موجود استخراج گردید 

 :جامعه آماری 

پرونده سرپایی با  0222که دارای  9111زد در شش ماهه دوم بیماران دیابتی مراجعه کننده به مرکز تحقیقاتی درمانی دیابت ی

 .د نمدارك پزشکی می باش

 :روش محاسبه حجم نمونه و تعداد آن 

 .  مطالعه حاضر یک مطالعه مقطعی تحلیلی است

 :صورت گرفت ول زیر و بر اساس مطالعات مشابه نمونه بر اساس فرم حجم تعیین

 

گروه استفاده کننده از انسولین  6برای و انتخاب شده است پرونده  0222از به صورت تصادفی نفر  76حجم نمونه در هر گروه 

و رگوالر باهم به صورت  NPHانسولین نووراپید و النتوس با هم و انسولین های  ،انسولین نووراپید  ،انسولین نوامیکس  ،النتوس 

 .جداگانه محاسبه صورت گرفته است 

 :روش گردآوری داده ها 

ها از ادهگردآوری د.  شده استسایر آزمایشات از طریق پرسشنامه گردآوری  وFBS و  HbA1Cاطالعات بیماران شامل آخرین 

ها اطالعات آن بر اساس مصاحبه تلفنی قص پرونده داشتندو افرادی که ن روی پرونده بیماران به صورت تصادفی انجام گرفت 

 . جمع اوری شد

 

 
1 : www.randomizer.org 
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 : معیارهای ورود

 سال و مبتال به دیابت نوع یک یا دو 91افراد دیابتی باالی .9

 افراد دیابتی دریافت کننده انسولین انسانی یا آنالوگ.0

 مدت زمان ابتال به دیابت حداقل یک سال.1

 مدت زمان دریافت انسولین حداقل یک سال.1

 

 : معیارهای خروج

 

 خوش خیم و بدخیمافراد مبتال به سرطان .9

 افرادی که داروهای کورتونی دریافت می کنند.0

 افراد باردار.1

 افراد دارای مشکالت کبدی.1

 افراد مبتال به نارسایی کلیوی و تحت همو دیالیز.6

 

و بر اساس  کنترل شده تلقی گردید به عنوان 912و قند دو ساعته زیر  72-912در افراد دیابتی تحت درمان با انسولین قند ناشتای 

 . درصد به عنوان کنترل شده تلقی گردید 7، هموگلوبین گلیکوزیته زیر HbA1C آزمایشات 

با توجه به اینکه پرونده های پزشکی مورد نظر از نظر نوروپاتی دیابتی شرح حال دقیق و معاینه پزشکی مورد نیاز را نداشت و ذکر 

همچنین اطالعات دقیقی از میزان تحصیالت و سابقه مصرف سیگار و نوع پوشش بیمه  .نگردیده بود از این مطالعه حذف شد 

 .درمانی در پرونده های پزشکی کامل نبود که ذکر نگردیده است 

 

 :روش تجزیه و تحلیل داده ها 

و  لعه قرار گرفتچندگانه مورد مطاو توسط انالیز های اماری رگرسیون خطی   spssاطالعات جمع اوری شده بوسیله نرم افزار

 . یان داده های موجود استخراج شدارتباط م
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 : مرفصل چها

، جداول یافته های مطالعه 

 و نمودارها
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آورده شده است و توضیحات مربوطه در ذیل هر  یافته های این مطالعه بصورت جداول ونمودارها بصورت کامل

 :جدول بصورت کامل تفسیر شده است 

افراد  د بررسی در مطالعه بر اساس ویژگی های دموگرافیکجدول فراوانی متغییرهای مور:  4جدول شماره 

 محاسبه میانگین مورد مطالعه و

 

 

 جمع کل  زن مرد

 تعداد میانگین تعداد میانگین تعداد میانگین

 sistol 132.27 166 137.65 227 135.37 393فشار  

 diastol 76.87 166 78.71 227 77.94 393فشار  

 388 160.93 224 154.6 164 169.59 قد

 391 56.9 227 56.42 164 57.57 سن

 398 11.48 231 12.26 167 10.41 مدت زمان بیماری دیابت

مدت زمان درمان با 
 انسولین

3.75 165 4.45 225 4.15 390 

 389 75.96 225 72.7 164 80.42 وزن

 FBS 178.33 161 174.14 225 175.89 386قند  

HbA1C 8.72 164 8.57 225 8.63 389 

 TG 183.27 153 184.31 202 183.86 355چربی  

 Chol 255.06 154 185.73 203 215.64 357چربی  

 HDL 42.97 136 47.34 183 45.48 319چربی 

 LDL 91.41 134 97.39 177 94.81 311چربی  

 354 1.17 202 1.06 152 1.32 کراتینین سرم

 135 5.25 79 5.06 56 5.51 اوره سرم

BMI 27.89 164 30.97 224 29.67 388 

 

 

 .می باشد  77ودیاستول  916در جمعیت مورد مطالعه فوق میانگین فشار خون سیستول 

 1سال و مدت زمان مصرف انسولین به طور متوسط  99.11و مدت زمان تشخیص دیابت با میانگین  1/65سن متوسط جمعیت 

 .می باشد  HbA1C 51/1سال و میانگین کل 

 .می باشد  57/01در این مطالعه  BMIکیلوگرم و میانگین  75میانگین وزن 

 .یتر می باشد ل میلی گرم بر دسی 976(  FBS)قند ناشتا   میانگین 
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در مرکز  HBA1Cو به نسبت جنسیت  دوو  یکانسولین های آنالوگ در دیابت نوع  جدول مقایسه ای تأثیر : 2شماره جدول 

 9111دیابت یزد در سال 

 جنس
انسولین 
 جنس HbA1C نووراپید

انسولین 
 جنس HbA1C النتوس

انسولین 
 HbA1C نوومیکس

 مرد

No 8.60 

 مرد
No 8.63 

 مرد
No 8.67 

Yes 8.89 Yes 8.82 Yes 8.83 

Total 8.72 Total 8.72 Total 8.72 

 زن
No 8.47 

 زن
No 8.53 

 زن

No 8.56 

Yes 8.77 Yes 8.64 Yes 8.60 

Total 8.57 Total 8.57 Total 8.57 

Total 

No 8.52 

Total 

No 8.57 

Total 

No 8.61 

Yes 8.82 Yes 8.72 Yes 68.8 

Total 8.63 Total 8.63 Total 8.63 

 

 : 9شمارهجدول 

ANOVAa 

Model 

Sum of 

Squares df 

Mean 

Square F Sig. 

1 Regression 12.400 3 4.133 1.458 .226b 

Residual 1091.784 385 2.836   

Total 1104.184 388    

a. Dependent Variable: HbA1C1 

b. Predictors: (Constant), novomix, novorapid, lantus 

 

 : 1جدول شماره 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 8.376 .171  48.997 .000 

novorapid .339 .211 .097 1.606 .109 

lantus .099 .225 .029 .438 .661 

novomix .260 .214 .073 1.213 .226 

a. Dependent Variable: HbA1C1 

 کاهش  در میزان وگفرض کنترل قند توسط انسولین های آنال، رگرسیون بدست آمده  1و  1و  0با توجه نتایح جداول 
HBA1C جه به معیار با تودرواقع این داروها .  آنالوگ نتیجه درمانی مورد انتظار را نداشتند انسولینهای نشان دادHbA1c 
 .ند داثربخش نبو
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در سه گونه از انواع اسولین های آنالوگ با توجه به جنس  HbA1cنشان داده شده است متغییر  0همانگونه که در جدول شماره  
لین های قلمی را باهم استفاده می زن و مرد اندازه گیری شده است و همچنین در افرادی که یک گونه یا دو گونه از انواع انسو

بنابراین در کل باتوجه به آزمون رگرسیون در سطح معنادار . بدست آمده است  HbA1c درصد 1.11الی  1.6نمودند باالی 

P<0.001  رابطه ای بین مصرف انسولین های قلمی و تغییرHbA1c  در واقع با توجه به معیار .مشاهده نگردید 
 7>  HbA1c  ظاهر نشده اند  درمانی برای بیماران دیابت مورد انتظار این داروها در سطح. 

 
 به تفکیک نوع انسولین آنالوگ HbA1Cجدول مصرف انسولینهای قلمی بر اساس سن و :  5جدول شماره 

 

    HbA1C    ,سن Novorapid , انسولین  

Novorapid 

Age  

20 
21-

30 

31-

40 

41-

50 

51-

60 

61-

70 

71-

80 

81-

90 

91-

100 
Total 

 

No   8.61 8.39 8.70 8.90 8.14 8.68 6.93 8.52 

H
b
A

1
C

 

Yes 11.10 8.90 9.66 8.05 9.33 8.97 8.59 8.76 7.00 8.87 

Total 11.10 8.90 9.14 8.25 8.93 8.92 8.27 8.71 6.97 8.65 

   HbA1C    ,سن lantus , انسولین  

 

lantus 

Age 

 

20 
21-

30 

31-

40 

41-

50 

51-

60 

61-

70 

71-

80 

81-

90 

91-

100 
Total 

 

No   8.37 8.16 8.91 8.91 8.18 9.06 6.83 8.59 

H
b
A

1
C

 

Yes 11.10 8.90 9.73 8.34 8.95 8.94 8.42 8.22 7.25 8.73 

Total 11.10 8.90 9.14 8.25 8.93 8.92 8.27 8.71 6.97 8.65 

     HbA1C  ,سن Novomix , انسولین  

 

Novomix 

Age 

 

20 
21-

30 

31-

40 

41-

50 

51-

60 

61-

70 

71-

80 

81-

90 

91-

100 
Total 

 

No 11.10 8.90 9.26 8.27 9.00 8.83 8.12 8.78 7.58 8.63 

H
b
A

1
C

 

Yes   8.30 8.13 8.74 9.06 8.52 8.59 5.75 8.69 

Total 11.10 8.90 9.14 8.25 8.93 8.92 8.27 8.71 6.97 8.65 

 

 .ارتباطی نشان نمی دهد و نوع انسولین انالوگ  HbA1Cدیده می شود سن با  6همانطور که در جدول شماره 
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به تفکیک نوع  HbA1Cو (  BMI) جدول مصرف انسولینهای قلمی بر اساس وزن  :  6جدول شماره 

 انسولین آنالوگ
 

HbA1C  * Weight  * Novorapid  

Weight No Yes Total  

H 9.48 9.25 9.95 کیلو50زیر
b

A
1
C

 

 8.61 8.82 8.49 100زیر و50باالی

 8.85 8.44 9.15 100 از بیش

Total 8.55 8.82 8.65 

HbA1C  * Weight  * lantus 

 

Weight No Yes Total 

 

H 9.48 8.93 10.26 کیلو50زیر
b

A
1
C

 

 8.61 8.74 8.51 100زیر و50باالی

 8.85 8.48 9.35 100 از بیش

Total 8.59 8.73 8.65 

HbA1C  * Weight  * Novomix  

Weight No Yes Total  

H 9.48 9.63 9.43 کیلو50زیر
b

A
1
C

 

 8.61 8.65 8.58 100زیر و50باالی

 8.85 9.05 8.79 100 از بیش

Total 8.63 8.70 8.65 

 

کیلوگرم تفاوت معناداری در این  62 – 922و بین  kg922و باالی  kg62در سه گروه وزنی زیر   HbA1cبا توجه به تفسیر 
 .تحقیق بدست نیامد 

 
 

 HbA1Cو قند خون بر اساس  regularو Nph  انسولین  بررسی رابطه بینجدول :  7جدول شماره 

Count   

 

HbA1C 

Total 7 از بیشتر 7 از کمتر 

Nph regular 
no 51 250 301 

yes 25 63 88 

Total 76 313 389 

 

 NO: افرادی که انسولین قدیمی استفاده نمی کنند                    YES: افرادی که انسولین قدیمی استفاده می کردند 
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 FBSو قند خون بر اساس  regularو Nph  انسولین  بررسی رابطه بینجدول :  8دول شماره ج

Count   

 
FBS 

Total نرمال غیر نرمال 

Nph regular 
no 91 207 298 

yes 35 53 88 

Total 126 260 386 

 

به در این تحقیق  7کمتر از   HbA1Cنرمال و دارای  FBSدیده می شود تعداد افراد با  1و  7همانگونه که در جداول شماره 

انسولین نظر می رسد با توجه به اینکه  وبه .استفاده می کردند و  regularو Nph نفر بودند که فقط انسولین    06و  16ترتیب 

 .کاهش قند خون موثرواقع شده اند در کل اثربخش نبوده است  های فوق در

                           میلی گرم در دسی لیتر 912قند کمتر از :  نرمال 

 میلی گرم در دسی لیتر 912قند باالی : غیرنرمال 
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   HbA1Cو  FBSجدول مصرف داروهای بیماران بر اساس متغییر :  3جدول شماره 

 

 

در جمعیت مورد مطالعه بسیار کم دیده می شود که  metforminهمانطورکه در جدول فوق مالحظه می شود مصرف داروی 

 میلی گرم در دسی لیتر 912قند ناشتای کمتر از : نرمال  .خود در کنترل دیابت و کاهش مقدار مصرف انسولین روزانه موثر است 

 میلی گرم در دسی لیتر 912قند ناشتای باالتر از : غیر نرمال 

 

 

 

 

HbA1C  7بیشتر از  7کمتر از Total 

FBS نرمال 
غیر 
 نرمال

Total نرمال 
غیر 
 نرمال

Total نرمال 
غیر 
 نرمال

Total 

asprin 20 7 27 29 95 124 49 102 151 

atnolol 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

metoral 1 0 1 1 0 1 2 0 2 

Carvedilol 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

losartan 2 1 3 2 8 10 4 9 13 

Captopril 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

glibenclamid 3 1 4 9 23 32 12 24 36 

gliclazid 2 1 3 6 3 9 8 4 12 

repaglinid 0 0 0 1 2 3 1 2 3 

acarbose 2 3 5 2 10 12 4 13 17 

pitos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

metformin 27 13 40 34 128 162 61 141 202 

estatin 17 13 30 33 109 142 50 122 172 

jemfibrosil 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

fenofibrate 0 0 0 1 0 1 1 0 1 

enalapril 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

perazocin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

hydrovlorotyazide 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

forosmide 0 0 0 1 0 1 1 0 1 

diltiazem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

amilodipin 0 0 0 0 2 2 0 2 2 
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 در جمعیت مورد مطالعه HbA1Cجدول فراوانی :  45جدول شماره 

 

 

HbA1C 

 
Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 

 19.5 19.5 19.0 76 7 از کمتر

 100.0 80.5 78.3 313 7 از بیشتر

Total 389 97.3 100.0  

Missing System 11 2.8   

Total 400 100.0   

 

 داشتند که مربوط به بیماران دیابتی با تزریقات  7کمتر از  HbA1Cجمعیت مورد مطالعه  در%  91.6نزدیک به 

 .بوده است  NPHانسولین رگوالر و 

 

 در جمعیت مورد مطالعه BMIجدول فراوانی :  44جدول شماره 

 

BMI 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 16.8 16.8 15.5 62 نرمال 

 56.5 39.7 36.5 146 چاق

 85.9 29.3 27.0 108 چاق خیلی

 100.0 14.1 13.0 52 مفرط چاقی

Total 368 92.0 100.0  

Missing System 32 8.0   

Total 400 100.0   

 

 . می باشند% ( 15) خیلی چاق  و %( 65.6)  همانطور که دیده می شود اکثریت جمعیت مورد مطالعه در رده چاق
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 جدول فراوانی نارسایی کلیه بر اساس کراتینین سرم در جمعیت مورد مطالعه:  42جدول شماره 

 

Cr 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 

 87.3 87.3 77.3 309 ندارد کلیوی بیماری

 100.0 12.7 11.3 45 دارد کلیوی بیماری

Total 354 88.5 100.0  

Missing System 46 11.5   

Total 400 100.0   

 

 .دیابتی دچار نارسایی کلیه بر اساس کراتینین سرم شده اند بیماران  99.1همانطور که در جدول فوق دیده می شود در حدود 

 

 

در بیماران دیابتی  BMIجدول فراوانی و رابطه ی فشار خون سیستول و دیاستول و :  49جدول شماره 

 مرکز دیابت یزد

 

و در  Fو مقدار بدست آمده برای  BMIبا توجه به نتایج جدول زیر بین فشار خون و :  و فشار خون BMIبررسی رابطه بین 

بر فشار خون تاثیر  BMIتفاوت معنی داری وجود دارد به عبارت دیگر نتایج این مطالعه نشان داد  P<0.001سطح معنی داری 

 . دارد

 

ANOVA Table 

 

Sum of 

Squares 
df 

Mean 

Square 
F Sig. 

sistol * 

BMI 

Between 

Groups 
(Combined) 1191846.168 345 3454.627 6.620 .000 

Within Groups 21394.333 41 521.813   

Total 1213240.501 386    

diastol * 

BMI 

Between 

Groups 
(Combined) 573056.129 345 1661.032 9.164 .000 

Within Groups 7431.333 41 181.252   

Total 580487.463 386    

 

 

 

 

 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


37 

 جدول فراوانی و رابطه بین قند خون و فشارخون در جمعیت مورد مطالعه مرکز دیابت یزد:  41جدول شماره 

 

  بررسی رابطه بین قندخون و فشار خون

بین فشار خون و قندخون تفاوت  P<0.001و در سطح معنی داری  Fبا توجه به نتایج جدول زیر و مقدار بدست آمده برای  

 . معنی داری مشاهده نگردید
 

 

ANOVA Table 

 

Sum of 

Squares 
df 

Mean 

Square 
F Sig. 

sistol * 

HbA1C 

Between 

Groups 
(Combined) 117574.847 68 1729.042 .496 1.000 

Within Groups 1097032.567 315 3482.643   

Total 1214607.414 383    

diastol * 

HbA1C 

Between 

Groups 
(Combined) 66549.976 68 978.676 .599 .994 

Within Groups 514289.001 315 1632.663   

Total 580838.977 383    

 

 

و داروهای مورد مصرف بیماران دیده می شود  HbA1C درصد   ذیلهمانطور که در جدول :  45جدول 

  .رابطه ای نشان نمی دهد  HbA1Cبا  metformin مصرف

 

 

metformin * HbA1C Crosstabulation 

Count   

 

HbA1C 
Total 

 7 از بیشتر 7 از کمتر

metformin 
no 35 151 186 

yes 41 162 203 

Total 76 313 389 
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 HBA1Cرابطه ی مصرف قرص های پیتوزها با :  46جدول

 
 

pitos * HbA1C Crosstabulation 

Count   

 

HbA1C 
Total 

 7 از بیشتر 7 از کمتر

pitos no 76 313 389 

Total 76 313 389 

 

 

 HBA1Cرابطه ی مصرف گلیبنکالمید با :  47جدول

 

 

glibenclamid * HbA1C Crosstabulation 

Count   

 

HbA1C 
Total 

 7 از بیشتر 7 از کمتر

glibenclamid 
no 72 281 353 

yes 4 32 36 

Total 76 313 389 

 

 

 

 

 HBA1Cرابطه ی مصرف گلیکالزید با : 48جدول

 

 

gliclazid * HbA1C Crosstabulation 

Count   

 

HbA1C 
Total 

 7 از بیشتر 7 از کمتر

gliclazid 
no 73 302 375 

yes 3 9 12 

Total 76 311 387 
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  43جدول

 

Tests of Between-Subjects Effects 

Dependent Variable:   HbA1C 

 

Source 
Type III Sum 

of Squares 
df 

Mean 

Square 
F Sig. 

Corrected Model 35.459a 6 5.910 2.108 .052 

Intercept 2125.152 1 2125.152 757.981 .000 

metformin .145 1 .145 .052 .820 

glibenclamid 26.331 1 26.331 9.392 .002 

pitos .000 0 . . . 

gliclazid 3.055E-6 1 3.055E-6 .000 .999 

metformin * 

glibenclamid 
2.422 1 2.422 .864 .353 

metformin * pitos .000 0 . . . 

metformin * gliclazid .343 1 .343 .122 .727 

glibenclamid * pitos .000 0 . . . 

glibenclamid * gliclazid 13.924 1 13.924 4.966 .026 

pitos * gliclazid .000 0 . . . 

metformin * 

glibenclamid * pitos 
.000 0 . . . 

metformin * 

glibenclamid * gliclazid 
.000 0 . . . 

metformin * pitos * 

gliclazid 
.000 0 . . . 

glibenclamid * pitos * 

gliclazid 
.000 0 . . . 

metformin * 

glibenclamid * pitos * 

gliclazid 

.000 0 . . . 

Error 1065.407 380 2.804   

Total 29931.712 387    

Corrected Total 1100.866 386    

a. R Squared = .032 (Adjusted R Squared = .017)  اثر بخش است 2.26کمتر ازsig 

 

 

مصرف داروهای ضددیابت همراه با انسولین های قلمی در این دیده می شود ( 91و  91،  97،  95،  96)در جداول همانطور که 

 .نشان نمی دهند  7را کمتر از  HbA1Cتحقیق موثر واقع نشده و 
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 25جدول شماره 

 

Tests of Between-Subjects Effects 

Dependent Variable:   HbA1C1   

Source 

Type III Sum 

of Squares df 

Mean 

Square F Sig. 

Corrected 

Model 

6.827a 1 6.827 2.408 .122 

Intercept 19896.782 1 19896.782 7016.914 .000 

nphregular 6.827 1 6.827 2.408 .122 

Error 1097.356 387 2.836   

Total 30100.212 389    

Corrected Total 1104.184 388    

a. R Squared = .006 (Adjusted R Squared = .004) 

 

 

 24جدول شماره 

 

Tests of Between-Subjects Effects 

Dependent Variable:   HbA1C1   

nphregular Source 

Type III Sum 

of Squares df 

Mean 

Square F Sig. 

no Corrected 

Model 

.000a 0 . . . 

Intercept 22810.364 1 22810.364 8679.218 .000 

nphregular .000 0 . . . 

Error 788.448 300 2.628   

Total 23598.812 301    

Corrected Total 788.448 300    

yes Corrected 

Model 

.000a 0 . . . 

Intercept 6192.491 1 6192.491 1744.033 .000 

nphregular .000 0 . . . 

Error 308.909 87 3.551   

Total 6501.400 88    

Corrected Total 308.909 87    

a. R Squared = .000 (Adjusted R Squared = .000) 

 
نشان  HbA1Cنیز رابطه ای با  NPHدیده می شود در این تحقیق انسولین های رگوالر و (  09و  02) همانطور که در جداول 

 .نداده اند 
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 در جمعیت مورد مطالعه مرکز دیابت یزد HbA1Cو  BMIنمودار بررسی :  4نمودار شماره 

 .، چاق و خیلی چاق دیده می شوند درصد  7بیشتر از  HbA1Cهمانطور که دیده می شود افراد با 
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 HbA1Cو NPH, REGULARمقایسه انسولین های نمودار :  2نمودار شماره 

 

 کنندگان از انسولین های قدیمیاستفاده : رنگ آبی 

 استفاده کنندگان از انسولین های قلمی: رنگ قرمز 
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 HbA1C نمودار نسبت جنسی مرد وزن با : 9 نمودار شماره
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   : 1شماره  نمودار

 

 

 
 

  HbA1Cبر اساس درجات خفیف تا شدید در افراد مورد مطالعه براساس  retinopathyنمودار فراوانی 
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 : پنجمفصل 
 نتیجه گیری و پیشنهادات
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 : بحث

 یابت افزایش تعداد بیماران دیـابتغربالگری جامعه برای بیماری دی بر اساس تغییر نوع زندگی و افزایش شهر نشینی و اجرای برنامه

دقیـق ایـن بیمـاری اسـتفاده در جامعه مشهود است لذا مد نظر است از داروهای اثـر بخـش تـر نسبت به گذشته برای کنترل 

ترین روش درمانی میباشند که براساس مطالعات  منابع محدود نظامهای سالمت دنیا به دنبال اثر بخشتـرین و کـم هزینه . گـردد

یـن کـه ا ه صورتیکهبیشتر است ب االثـر نسـبت به انسولین انسانی انجام شده به نظر میرسد اثربخشی انسولینهای آنالوگ طوالنی

بـا انسـولین انسانی کاهش میدهد علی رغم اینکه هزینـه اثربخشـی انسـولین  مقایسهخطر هیپوگلیسمی شدید را در نوع انسولینها 

آنالوگ بسته به نوع انسـولین آنـالوگ و اینکـه آیـا بیمـار دریافـت کننده درمان، دارای دیابت نوع اول یا دوم میباشد متفـاوت 

منتشر نموده است بیان می  0299نیـز در گزارشـی کـه از نشسـت متخصصان در غنا در سال  ـانی جهبهداشت سـازمان  .اسـت 

کند که اگر چه شواهد رضایت بخش آماری در مورد اثربخشی انسولین آنالوگ نسبت انسولین انسانی وجود دارد معذالک این 

همچنین کامرون نیز در این زمینـه بـه ایـن .نیست ت کلینیکی آن شـفاف ع دیابت و یا اهمی.اثربخشی در مورد نوع انسولین و یا نو

انسولین آنالوگ سریع االثر در ی نکتـه اشاره داردکه با توجه بـه منـابع محـدود موجـود در مراقبـت هـای سالمت به استثنا 

خصــوص آنالوگهای با اثرات طوالنی مدت  دیابـت نـوع یـک، کــارایی در اســتفاده روزمــره از انســولین آنــالوگ، بــه

به مشابهت  0221انجـام شـده توسـط فـی ونـگ و همکاران در سال  مطالعهمعذالک در  .دردیابـت نـوع دو، وجـود نـدارد 

همکاران  همچنین برندل وو ددر انسولین گالرژین و انسولین انسانی اشاره مـی گـرد  A1cبـین .وکـاهش میـزان هموگلـ

 11/2)خود بیان داشتندکه انسـولین گالرژیـن بهبـود در کیفیت زندگی  0299درمطالعه هزینه اثر بخشی انجام شده در سال 

QALYs در مقایسه با ( سالهای زندگی بدست آمده به ازای هـر بیمـار  26/2 )و امید به زنـدگی اضافی ( به ازای هر بیمار

 .ماید را ایجاد می ن  NPH انسولین

انجام شد در آن بـه ارزیابی اثربخشی ایده آل و ایمنی انسولین آنالوگ بـرای  Sumeet که بوسیله ه ایدر مطالع اثربخشی

 ( 91): پرداخته شده که نتایج زیـر را در بـر داشـت دیابت  مـدیریت 

که انسولین های آنالوگ ، تنها دارای تعـداد کمـی مزایای بالینی نسبت به انسولینهای معمولی در  دنشان میدهآنها  نتـایج مطالعـه

ـده از انســولین . محدوده مـدیریت اکثر بیماران با دیابتهای نـوع یـک، دو و بـارداری اسـت  اگرچـه شــواهد پشــتیبانی کننـ

، یک انتخاب برای بیماران با  اما این نوع انسـولین هـا ممکـن اسـت ، هــای آنــالوگ در زمینــه هیپوگلیسمی ضعیف است

 در مطالعهای که بوسیله)هیپوگلیسمی شدید علـی رغـم وجـود عملکرد بهینه انسولین درمانی معمـولی بـه حسـاب آینـد 

Cummins  انسولین پرداخته شد که در  ه اثربخشی بالینی و هزینه اثربخشی تزریقسو همکاران انجام گردید در آن بـه مقای

در دیابت   MDI برخی از مزایـا را بـرای  MDI  0و  1CSII کلی  ، براساس شـواهد نتایج به این موضوع تا کید داشتند که

  :آورد که این مزایا برای کودکان و بزرگساالن عبارتند از  ملیتوس نوع اول فراهم می

   . گیری می گردد اندازه A1c هموگلوبینکنترل بهتر سطوح گلوکز که بوسیله سطح  -9

ـر هیپوگلیســمی   - 0  مشکالت کمـت

  را نشان میدهد  ، نظیــر انعطافپذیری باالتر شیوه زندگی کیفیــت زنــدگی بدســت آمــده -  1

 

1 ) continuou infusion insulin subcutaneous 
2 ) multiple daily injections 
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تزریق چند بار در روز (MDI )(زا CSII  (تزریق مداوم زیر جلدی انسولین(مبنـی بر عملکرد بهتر همچنین هـیچ شـواهدی

 ( 91).  با محوریت آنالوگ در دیابت نوع دوم یـا در حـاملگی وجـود نـدارد (انسولین

ـه گالرژیـن بعالوه لیسپرو و رژیم و همکاران انجام گردید و در آن به مقایسه رژیـم درمـانی  Bolli ای کـه بوســیله در مطالع

در مقایسه با درمان گالرژین ( لیسپرو) تدرمانی لیسپرو به تنهایی پرداختـه شـد کنترل قنـد خـون بوسـیله درمـان گـران قیم

 ( 91) .مزایای بیشتری را ارائه نـداد 

بی فناوریهـای جدیـد در کنتـرل قند خون در و همکـاران انجام گردید و در آن به به ارزیا Waugh در مطالعـه ای کـه بوسـیله

ـا  بیماران دیابتی نوع دو پرداخته شد که انسولینهای آنالوگ طوالنی اثرگالرژین و دتمیر تنها مزایای بالینی کمـی را در قیـاس ب

ی زیادی میگردند بنابراین های باالتر و بنابراین دارای هزینه افزایشی خیل دارا هستند اما دارای هزینه (NPH) انسـولین انسـانی

ـه بـه عنـوان اولین خـط انسـولین در مقایسـه بـا انسـولین انسـان در دیابت نوع دوم هزینه  (NPH) یبه نظر نمـی رسـند ک

 ( 91) .اثربخش به شمار آیند 

و همکـاران انجـام گردیـد و در آن بـه متاآنـالیز نتایج انسولین آنالوگ طوالنی اثر در  Monami ای کـه بوسیله در مطالعه

انسولین آنالوگ طوالنی اثر به  پرداخته شد بر این نکته تاکید نمود که در دیابت نوع یک (NPH) مقایسـه بـا انسـولین انسـانی 

ـد (NPH) ـولین انسـانیرا در قیاس بـا انس  A1c طور معنـاداری میـزان هموگلـوبین انسولین گالرژین   .  کـاهش مـی بخش

در قیاس با  BMI دتمیـر بطـور معنـاداری موجـب افـزایش در.  وجود ندارد و دتمیر به طور معنـاداری تفـاوتی در تأثیرشـان

د را در قیاس بـا انسـولین انسولین آنالوگ بلنـداثر بطور معناداری خطر هیپوگلیسمی شدی.  میگردد (NPH) انسولین انسانی

 ( 1) .کاهش میبخشد   (NPH)انسانی

 

درواقع این . انسولینهای آنالوگ  انسانی رد می شود ون بدست آمده ، فرض تأثیر درمانی رگرسی 1و  0و  9با توجه نتایح جداول 

 .اثربخش نبودند  HbA1cداروها با توجه به معیار 

در سه گونه از انواع اسولین های آنالوگ با توجه به جنس  HbA1cنشان داده شده است متغییر  9همانگونه که در جدول شماره ) 

زن و مرد اندازه گیری شده است و همچنین در افرادی که یک گونه یا دو گونه از انواع انسولین های قلمی را باهم استفاده می 

بنابراین در کل باتوجه به آزمون رگرسیون در سطح معنادار . بدست آمده است  HbA1c رصدد 1.11الی  1.6نمودند باالی 

P<0.001  رابطه ای بین مصرف انسولین های قلمی و تغییرHbA1c  7در واقع با توجه به معیار . مشاهده نگردید>  

HbA1c  این داروها در سطح اثربخشی ظاهر نشده اند). 

 .ارتباطی نشان نمی دهد  HbA1Cدیده می شود سن با  1همانطور که در جدول شماره 

کیلوگرم تفاوت معناداری در این  62 – 922و بین  kg922و باالی  kg62در سه گروه وزنی زیر   HbA1cبا توجه به تفسیر 

            .وجود دارد    HbA1cو  BMI)) تحقیق بدست نیامد هر چند که در تحقیقات دیگر رابطه ی معناداری بین وزن

  (1جدول شماره )

در این تحقیق به  7کمتر از   HbA1Cنرمال و دارای  FBSدیده می شود تعداد افراد با  7و  5همانگونه که در جداول شماره 

وبه نظر می رسد با توجه به اینکه انسولین . استفاده می کردند و  regularو Nphنفر بودند که فقط انسولین    06و  16ترتیب 

 .فوق در کاهش قند خون موثرواقع شده اند در کل اثربخش نبوده است های 
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 .می باشد  77ودیاستول  916در جمعیت مورد مطالعه فوق میانگین فشار خون سیستول 

 1سال و مدت زمان مصرف انسولین به طور متوسط  99.11و مدت زمان تشخیص دیابت با میانگین  1/65سن متوسط جمعیت 

 .می باشد  HbA1C 51/1 سال و میانگین کل

 .می باشد  57/01در این مطالعه  BMIکیلوگرم و میانگین  75میانگین وزن 

 ( 1جدول شماره ) .میلی گرم بر دسیلیتر می باشد  FBS 976میانگین 

در جمعیت مورد مطالعه بسیار کم دیده می شود که خود در کنترل  metforminهمانطورکه مالحظه می شود مصرف داروی 

 (1جدول شماره) .دیابت و کاهش مقدار مصرف انسولین روزانه موثر است 

 داشتند که مربوط به بیماران دیابتی با تزریقات  7کمتر از  HbA1Cدر جمعیت مورد مطالعه %  91.6نزدیک به 

 (92دول شماره ج) .بوده است  NPHانسولین رگوالر و 

 

 (99جدول شماره .)می باشند % ( 15) وخیلی چاق %(  65.6) همانطور که دیده می شود اکثریت جمعیت مورد مطالعه در رده چاق 

جدول .)بیماران دیابتی دچار نارسایی کلیه بر اساس کراتینین سرم شده اند  99.1همانطور که در جدول فوق دیده می شود در حدود 

 (90شماره

و در سطح معنی  Fو مقدار بدست آمده برای  BMIبا توجه به نتایج بین فشار خون و : و فشار خون  BMIبررسی رابطه بین 

جدول ) .بر فشار خون تاثیر دارد  BMIتفاوت معنی داری وجود دارد به عبارت دیگر نتایج این مطالعه نشان داد  P<0.001داری 

 (91شماره

و در سطح معنی داری  Fو فشار خون  با توجه به نتایج جدول زیر و مقدار بدست آمده برای دربررسی رابطه بین قندخون 

P<0.001  (91جدول شماره.)بین فشار خون و قندخون تفاوت معنی داری مشاهده نگردید 

 رابطه ای HbA1Cبا  metforminو داروهای مورد مصرف بیماران دیده می شود مصرف  HbA1C همانطور که دردرصد  

را  HbA1Cهمچنین مصرف داروهای ضددیابت همراه با انسولین های قلمی در این تحقیق موثر واقع نشده و . نشان نمی دهد 

 . نشان نداده اند HbA1Cنیز رابطه ای با  NPHدر این تحقیق انسولین های رگوالر و .نشان نمی دهند  7کمتر از 

 

  : گیری نتیجه

و با توجه به معادالت رابطه ی همبستگی و نتایج آماری حاصل شده رابطه ی با توجه به بررسی مطالعات وارد شده در این پژوهش 

دارد که نشان می دهد افرادی که از انسولین آنالوگ نوجود  HBA1Cو هموگلوبین های قلمی معناداری بین اثربخشی انسولین 

 نظر میرسد که در انواع انسولین بهد نسبت به افرادی که انسولین معمولی استفاده می کنند سود بیشتری نمی برند ناستفاده می کن

در انسولینهای آنالوگ انسانی  تأثیر درمانیباتوجه به تغییردر وضع بیماروآسانی استفاده وافزایش طول وکیفیت زندگی فرض  آنالوگ

 . ینهای فوق درکاهش قند خون به میزان درمانی مورد انتظارموثر واقع نشده اند یعنی انسول . رد میشودکنترل دیابت 
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  : پیشنهادات

و رگوالر برای تنظیم قند خون بیماران  NPHبا توجه به نتایج تحقیقات مختلف هنوز از انسولین های  -9

 .دیابتی می توان استفاده نمود 

از روشهای ارزیابی اقتصادی جهت محاسبه میزان هزینه اثربخشی و هزینه مطلوبیت و منفعت قلم های انسولین بر اساس  -0

 .می توان بهرمند شد  HBA1Cهموگلوبین 

حساسـیت  ونقش موثری دارد دیابتی با توجه به اینکه استفاده از انسولین های آنالوگ در کیفیت زندگی وضعیت بیماران  -1

، این فناوری فقـط بـرای ایـن دو گروه سنی تحت حمایت های منابع  دارندنیاز ی کـه سالمندان و کودکان دیابتی مراقبتـ

  . دولتی قرار بگیرد

بیماران دیابتی و بر اساس پاسخ به در مان درمان با تالیف دستورالعمل های جدید مبنی بر تجویز انسولین های مختلف برای    - 1

  . آنها انجام گیرد

( متفورمین : مانند ) توصیه های مداوم پزشکان برای مصرف قرص هایی که مقاومت انسولین را در بدن کاهش می دهند   – 6

 .میزان مصرف انسولین را کاهش و بهبود اثر در مانی انسولین های مورد استفاده در بدن بیمار را  افزایش می دهد 

زمینه انجام گیرد و به کمک بیماران ، پزشکان و بیمه ها برای بهبود کیفیت و کمیت  انتظار می رود تحقیقات بیشتر در این - 5

 .زندگی بیماران دیابتی بیانجامد 
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 : قیقاتی فوق حپرسشنامه طرح ت

 .......................................................... :شماره پرونده ................. ..............................................: نام و نام خانوادگی 

 ......................................................... :شماره تماس  ........................................................................ :محل سکونت 

 .......................... :فشار خون ............   ..............: وزن ..............    ............: قد ............    ..............: سن 

BMI  :.................    ......... دیابت ؟مدت زمان ابتال به .........................    ........................ 

 ............................    ................... :نوع انسولین مصرفی .....................    .........................: مدت زمان تزریق انسولین 

              اختالل عملکرد تیروئید       بیماری کلیوی      ی قلبی بیمار     سابقه ابتال به فشار خون باال 

 نفروپاتی        سکته قلبی        نوروپاتی        رتینوپاتی چربی خون باال       

 تحصیالت دانشگاهی      دیپلم        راهنمایی       ابتدایی       بیسواد : میزان تحصیالت 

 خیر      بله : سابقه مصرف سیگار 

 سایر       تکمیلی ندارد      خدمات سالمت       تحت پوشش بیمه درمانی هستید ؟ تامین اجتماعی 

گلی  –گلی بن کالمید  – ( NPH +Reg , Novomix , Lantus , Novorapid )انسولین : داروها 

 –کارودیلول  –متورال  –اتنولول  –آسپرین  –فنوفیبرات  –جمفیبروزیل  –استاتین  –متفورمین  -کالزید 

سایر  –آملودیپین  –دیلتازم  –فوروزماید  –هیدروکلروتیازید  –پرازوسین  –اناالپریل  –کاپتوپریل  –لوزارتان 

 داروها

 

  

 FBS HbA1C TG Chol HDL LDL Cr Urea آزمایشات
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 چکیده عملیاتی مطالعه کاربردی:  1فرم شماره 

 

 

 

 

 

 

 

 

در بیماران  HBA1Cبررسی مقایسه ای تأثیر انسولین های آنالوگ و انسانی در میزان  مطالعه :عنوان مطالعه کاربردی  – 4

 9111سال  مراجعه کننده به مرکز دیابت یزد درشش ماهه دوم

 HbA1cدر این مطالعه نشان داده شد که از سه گونه انواع انسولین های آنالوگ  :نتایج کاربردی و عملیاتی مطالعه  – 2

رابطه ای بین انسولین های  P<0/001درصد بدست آمده است و در کل با توجه به آزمون رگرسیون در سطح معنادار  1.6باالی 

نظر میرسد که در انواع  با توجه به بررسی مطالعات وارد شده در این پژوهش به .مشاهده نگردید  HbA1cآنالوگ قلمی و متغییر 

آنالوگ های  انسولین تأثیر درمانیباتوجه به تغییردر وضع بیماروآسانی استفاده وافزایش طول وکیفیت زندگی فرض  انسولین آنالوگ

همچنین با توجه به  انسانی رد میشود یعنی انسولینهای فوق درکاهش قند خون به میزان درمانی مورد انتظارموثر واقع نشده اند

را به دنبال  HBA1Cپیامدهای حاصل از انسولین های آنالوگ و انسولین های معمولی کارایی مورد انتظار در جهت کاهش 

در گروه انسولین های آنالوگ به دست  در این تحقیقHbA1c و    (BMI)ی داری بین وزنرابطه ی معن همچنین  . نداشت 

در  7کمتر از  HbA1cو FBS و رگوالر رابطه معنی داری بین  NPHبا توجه به بررسی رابطه بین انسولین های . نیامد 

 . مصرف کنندگان این انسولین دیده نشد

سازمان بیمه سالمت  ........... ( :اداره ، سازمان ، وزارتخانه ) نتایج مطالعه  (USER)استفاده کنندگان  – 9

 کشور دارویی هوارد کنندشرکتهای /مراکز پژوهشی غدد و متابولیسم دانشگاهی/کیوزارت بهداشت ودرمان علوم پزش/ایران

 مشخصات فردی مطالعه کننده 

 واالگهر  :نام خانوادگی            رضا   :نام 

 کارشناس             کارشناس ارشد             دکتری و باالتر: میزان تحصیالت 

 پزشکی :مقطع دکتری :                               مقطع فوق لیسانس :                            مقطع لیسانس :      رشته تحصیلی 

 بیمه سالمت یزد :   ناظر بیمارستانی                      اداره کل :   کارشناس ارشد                    سمت فعلی :      پست سازمانی 

 کشوری منطقه ای                     استانی    : گستره مطالعه 

 03353313552        :شماره تلفن همراه                              05353253530:    شماره تلفن تماس محل کار 
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بهتر است انجام  ندان و کودکان دیابتیگروه سالم برایبنابراین پوشش حمایتی بیمه ای  :چگونگی به کارگیری نتایج  – 1

توجه قرار  ددر درمان دیابت مور یماران دیابتی را باید فعالیت و عوارض جانبی ب ،نحوه زندگی  ،فاکتورهای آموزش  همچنین.  گیرد

 . داد

و رگوالر برای تنظیم قند خون  NPHهنوز از انسولین های  با توجه به نتایج این تحقیق :پیشنهادات جهت نحوه اجرا  - 5

از روشهای ارزیابی اقتصادی جهت محاسبه میزان هزینه اثربخشی و هزینه مطلوبیت و  و بیماران دیابتی می توان استفاده نمود

با توجه به اینکه استفاده از انسولین های  .مند شد ه می توان بهر HBA1Cمنفعت قلم های انسولین بر اساس هموگلوبین 

 دارندنیاز حساسـیت مراقبتـی کـه سالمندان و کودکان دیابتی  در کیفیت زندگی وضعیت بیماران دیابتی نقش موثری دارد و آنالوگ

با تالیف دستورالعمل های جدید مبنی بر   . ، این فناوری فقـط بـرای ایـن دو گروه سنی تحت حمایت های منابع دولتی قرار بگیرد

توصیه های مداوم پزشکان . بیماران دیابتی و بر اساس پاسخ به در مان آنها انجام گیرد درمان ی تجویز انسولین های مختلف برا

میزان مصرف انسولین را کاهش و ( متفورمین : مانند ) برای مصرف قرص هایی که مقاومت انسولین را در بدن کاهش می دهند 

انتظار می رود تحقیقات بیشتر در این زمینه انجام .  ا  افزایش می دهد بهبود اثر در مانی انسولین های مورد استفاده در بدن بیمار ر

 .گیرد و به کمک بیماران ، پزشکان و بیمه ها برای بهبود کیفیت و کمیت زندگی بیماران دیابتی بیانجامد 
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