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در فص  لنام��ه درمان یاب تالش زی��ادي در جهت تطابق مطالب با
 استانداردهاي روز پزشکي دنیا تا زمان انتشار، صورت گرفته است.
اما از آنجا که پزش��کي دانشي همیشه در حال تغییر است، مطالب

 ارائه شده را الزاما کامل و عاري از خطا نم  يدانیم. ارجح آ  ن است کهً
خواننده محترم، این اطالعات را قبل از ب  هکارگیري، با رجوع به منابع

دیگر نیز تأیید نماید.

مطالب مندرج الزاما مطابق دیدگا ههای نشریه نیست و بازتاب دهنده
نظر نویسندگان یا مصاحبه شوندگان محترم است.

نشریه از دریافت مقاالت و دیدگاه صاحب نظران استقبال م  یکند.

کلیه حقوق محفوظ است و هرگونه نقل، انتشار، اقتباس یا برداشتي
بدون ذکر ماخذ ممنوع است.



دبير ويژه نامه
لزوم نگرش سيستمی در صنعت 

تجهيزات پزشكی
همه ما داس�تان فیل در اتاق تاریکی را شنیده ایم. آن موقع که هرکس به 
قسمتی از بدن فیل تازه آمده از هندوستان، در تاریکی اتاق دست انداخته و 

برداشت خود را از آن بیان می کرده است، به قول رومی:

فه�م آن می ک�رد هرجا می ش�نیدهمچنین هر یک به جزوی که رسید

آن یک�ی دال�ش لق�ب داد این الفاز نظ�ر که، گفتش�ان ش�د مختلف

اختالف از گفتش�ان بیرون ش�دیدر ک�ف هری�ک اگ�ر ش�معی بدی

داستان تامین تجهیزات پزش�کی در ایران هم بی شباهت به فیل مثنوی 
معنوی نیس�ت. جایی که دست اندرکاران زیادی همچون سازمان غذا و دارو، 
اداره کل تجهیزات پزشکی، شرکت های واردکننده و توزیع کننده، گمرکات 
کشور، تولیدکنندگان داخلی، بانک مرکزی، بیمارستان ها، شرکت های بیمه 
و ... هرکس به نوبه خود س�عی می کند در طرح جدید "تحول سالمت" نقش 

موثری ایفا کند.
ام�ا باید توجه داش�ت در این اثنا، ل�زوم یک دید کلی نگ�ر و به اصطالح 
مدیریت امروزی، یک نگرش سیستمی به این مقوله شدیداً احساس می شود. 
جایی که اصالح ساختار یک قسمت ممکن است باعث شکنندگی بخش دیگر 

شود و یا در بلند مدت حتی جواب عکس بدهد.
به عنوان مثال، در طرح فراخوان جهت کاهش قیمت های واردات تجهیزات 
پزشکی، شرکت ها موظف به کاهش قیمت، ارائه قیمت های رقابتی و پیروی 
از همان سود هجده درصد سازمان حمایت از مصرف کننده شده اند. در این 
میان اتفاقات جالبی هم می افتد. ارز مبادله ای به بس�یاری از کاالها از جمله 
تجهیزات آزمایشگاهی تخصیص داده نمی شود، نرخ تسهیالت بانکی بسیار 
باالست و بیمارستان ها هم با پرداخت های بلند مدت هزینه های مالی زیادی 
را به شرکت های تجهیزات پزشکی وارد می کنند. رقابت های ناسالم شرکت 

های همکار نیز مزید بر علت است.
در کوتاه مدت چه اتفاقی می افتد؟ برای ماندن در کوران رقابت، شرکت ها 
از سودهای منطقی خود چشم پوشی کرده، سعی به کاهش هزینه دارند و نظر 

وزارت بهداشت نیز حداقل در کوتاه مدت برآورده می شود.
اما در بلند مدت چه؟ ابتدا بسیاری از شرکت های معظم و شفاف رقابت را 
به شرکت های کم هزینه و به قولی زیر پله ای می بازند! کاالهای با کیفیت در 
کشور تامین نمی شود و انتقال دانش جهانی به پزشکان و متخصصین کمتر 
میس�ر خواهد بود. بازار به سمت عدم ش�فافیت پیش خواهد رفت و نیروی 

انسانی متخصص نیز در شرکت ها ماندگار نخواهد بود.
عدم هماهنگی دس�تگاه های ذیربط هم به نوبه خود جالب است. اداره کل 
تجهیزات پزشکی قیمت واردات را پایین می آورد و در همان زمان گمرکات به 

دلیل تفاوت ارزش شرکت ها را جریمه می کنند!
ماحصل کالم این اس�ت: نفس بهبود و س�امان بخشی به تامین تجهیزات 
پزش�کی خوب است و کسی منکر آن نیس�ت. اما اگر بخواهیم به شکل یک 

سیستم پویا به آن بنگریم باید دو نکته را مد نظر قرار دهیم:
تحول در یک بخش بدون در نظر گرفتن سایر بخش های سیستم خطاست.
به نتایج بلند مدت تحول به همان اندازه نتایج کوتاه مدت توجه داشته باشیم.

از صمیم قلب مطمئن هستم که با داشتن این تفکر و همت عالی کلیه دست 
اندرکاران، قطعاً صنعت تجهیزات پزش�کی سریعتر، معقوالنه تر و همگن تر 

پیشرفت خواهد نمود.
پویا شفیعی

دکتر اسداهللا رجب

دکتر مهیار خسروشاهی

دکتر شهین یاراحمدی

دکتر سید عادل جاهد

دکتر مریم رزاقی آذر

دکتر علیرضا استقامتی

دکتر فهیمه سهیلی پور

دکتر فاطمه امیری 

دکتر فرخ ارغوانی

دکتر ایرج خسرونیا



شواهد علمی در دنیای همیشه در حال تکامل پزشکی، سال هاست که به صراحت نشان داده که در صورت اهمیت قائل شدن سیاست گذاران 

و تصمیم سازان حوزه بهداشت و درمان برای مبحث «آموزش سامت»، به عنوان یکی از کلیدی ترین رویکردهای حوزه سامت، عاوه بر اینکه 

می توان از درد و رنج و دل نگرانی و آشفته خاطری بیماران کاست، هزینه های درمانی تحمیل شده بر اقتصاد خانواده و همچنین اقتصاد کشورها 

را نیز می توان کاهش داد. این موضوع چه در خصوص افراد سالم به جهت به خطر نیانداختن سامتی خود و چه در خصوص روش برخورد و 

مدیریت به ویژه در مواجهه با بیماری های مزمن حائز اهمیت است. به همین دلیل است که کشورهای توسعه یافته دنیا با تعریف خواست های 

روشن در این زمینه، منابع اعتباری بیشتری را به این بخش اختصاص داده اند و با در پیش گرفتن ره یافت ها و ابزارهای متنوع، از سازمان مردم نهاد 

و انجمن های علمی گرفته تا برگزاری کنگره ها و سمینارها تاش کرده اند این مفهوم را در منتهی درجه آن گسترش دهند که تنها راه کشورها 

برای کاهش هزینه های درمان آن است که خود بیمار مسئولیت مراقبت از خود را بپذیرد.

پافشاری بسیاری از صاحب نظران بر ضرورت «آموزش به بیمار» بر پایه این باور است که توسعه زیرساخت های آموزش به بیمار، عاوه بر موارد 

فوق الذکر باعث افزایش رضایتمندی بیمار، کاهش دوره بستری در بیمارستان، کاهش پذیرش مجدد بیمار در بیمارستان، بهبود کیفیت زندگی، 

کاهش غیبت از محل کار، اطمینان از تداوم مراقبت ها، کاهش اضطراب بیمار، کاهش ریسک بروز عوارض بیماری، افزایش انگیزه بیمار برای 

مشارکت در برنامه های مراقبتی و افزایش استقال بیمار در انجام فعالیت های روزانه خواهد شد.

بی شک نظام بهداشت و درمان ما نیز همچون سایر کشورها، از فشار هزینه های درمانی بیماری ها و خصوصاً بیماری های مزمن عبور نخواهد کرد، 

مگر اینکه قبول کنیم بخشی از مسئولیت درمان باید به خود بیمار واگذار شود و آموزش های الزم به وی ارائه شود.

البته در کشور ما شاید ریشه های عدم پرداختن شایسته و متناسب با نیاز جامعه به موضوع آموزش بیماران را نه در عدم همت و درایت جامعه 

پزشکی، بلکه در خاءهای ساختاری پیش روی استقرار برنامه ای جامع برای آموزش به بیماران باید دنبال کرد. دالیلی همچون عدم وجود متولی 

مشخص و آشکار برای آموزش بیمار در نظام سامت، عدم وجود برنامه مشخص و مدون برای انجام آموزش بیمار به روش کامًا علمی، عدم 

نگرش سرمایه گذارانه و صرفه جویانه از سوی سازمان های بیمه گر به ماهیت آموزش بیماران، در میان سایر دالیل شاید پر رنگ تر و مؤثرتر باشد.

در تمام دنیا بیمه ها هزینه های مربوط به آموزش بیمار را می پردازند، چراکه در غیر این صورت ناچار نخواهند بود که هزینه های ناشی از عوارض 

بیماری را پرداخت کنند؛ اما به نظر می رسد سازمان های بیمه گر در کشور ما، قائل به  درستی این تجربه جهانی نیستند و نادیده گرفته شدن این 

مهم از سوی بیمه ها، به خطر انداختن کل نظام سامت را می تواند به دنبال داشته باشد چراکه استفاده نکردن از روش های امتحان شده به منزله 

در پیش گرفتن راهی به جهت امتحان روش های شکست خورده قبلی است که هزینه آن از جیب مردم و بودجه عمومی کشور تأمین خواهد شد 

و به  وضوح می توان از آن با عنوان «چرخ را از نو اختراع کردن» نام برد.

کافی است که در خانواده خود یک بیمار دیابتی یا مبتا به فشارخون داشته باشید و خواهید دید که به دلیل تعریف نشدن نقش و جایگاه آموزش 

بیمار در نظام سامت، کنترل مناسب بیماری به نوعی رؤیا محسوب می شود. بیماران تقریباً همیشه کمتر و یا بیشتر از حد نیاز دارو مصرف 

می کنند و یا درک درستی از نکاتی که باید رعایت کنند ندارند، اگر هم اطاعاتی به دست آورده اند بسیار پراکنده و ناقص است به نوعی که نهایتًا 

بیماری شان قابل کنترل نیست، فرض سازمان های بیمه گر این است که پزشکان وقت کافی برای آموزش بیمار دارند حال آنکه فرآیند آموزش 

در خصوص بیماری های مزمن موضوعی نیست که بتوان در مدت زمان چند دقیقه ای ویزیت به آن پرداخت و در همه کشورهای دارای نظام 

پیشرفته سامت، سازمان های خاص آموزش برای این گونه بیماران وجود دارد. بدیهی است این نه  فقط به افزایش کیفیت زندگی بیمار در طول 

مدت بیماری کمک می کند بلکه در دراز مدت به دلیل کاهش شدت عوارض و همچنین به تعویق انداختن بروز عوارض، هزینه های جانی برای 

بیمار و مالی هم برای بیمار و هم برای نظام بیمه گر را کاهش می دهد.

نکته پایانی آن که باید دقت شود مسیر توسعه آموزش بیمار به بهانه های مختلف به انحراف کشیده نشود و فراموش نکنیم که آموزش به بیمار، 

یک فعالیت از هم گسیخته در فضای غبارآلود و خاکستری نیست، بلکه فرایندی است هدفمند، دارای ساختار مشخص، سیستماتیک، منظم، 

از پیش تعریف شده و قابل ارزیابی با شاخصه های کمی که به دنبال آن صاحیت و توانایی بیمار و خانواده وی در کنترل بیماری و عوارض آن 

افزایش می یابد. پس می توان برای آن هویت مشخص و مستقل از فعالیت های کلینیکی تعریف کرد و آن را به  عنوان بخشی از فعالیت های کادر 

درمانی به رسمیت شناخت. طبیعتاً در این شرایط می توان برای دست اندرکاران آن، رتبه علمی و دریافت های مالی تعرفه ای و نه پاداشی لحاظ 

کرد و بودجه مناسب برای پشتیبانی لجستیکی از آن تعریف کرد.

بی شک تأمین منافع مردم، دولت و سازمان های بیمه گر و ضرورت صرفه جویی در هزینه های خانواده و بودجه محدود درمان کشور راهی جز 

داده و قابل اتکا.اهمیت دادن به این مهم را باقی نگذاشته است. کافی است اندیشه الزم در این خصوص صورت گیرد که این تدبیری است امتحان پس 

 به امید آن روز که همه باور کنیم بیمار آموزش دیده، آگاه و توانمند، بهتر می تواند در پیکره اجتماع نقش آفرینی کند.

سخن آغازين

درمانی به رسمیت شناخت. طبیعتاً در این شرایط می توان برای دست اندرکاران آن، رتبه علمی و دریافت های مالی تعرفه ای و نه پاداشی لحاظ 

بی شک تأمین منافع مردم، دولت و سازمان های بیمه گر و ضرورت صرفه جویی در هزینه های خانواده و بودجه محدود درمان کشور راهی جز 

اهمیت دادن به این مهم را باقی نگذاشته است. کافی است اندیشه الزم در این خصوص صورت گیرد که این تدبیری است امتحان پس 

 به امید آن روز که همه باور کنیم بیمار آموزش دیده، آگاه و توانمند، بهتر می تواند در پیکره اجتماع نقش آفرینی کند.

کافی است که در خانواده خود یک بیمار دیابتی یا مبتا به فشارخون داشته باشید و خواهید دید که به دلیل تعریف نشدن نقش و جایگاه آموزش 

بیمار در نظام سامت، کنترل مناسب بیماری به نوعی رؤیا محسوب می شود. بیماران تقریباً همیشه کمتر و یا بیشتر از حد نیاز دارو مصرف 

می کنند و یا درک درستی از نکاتی که باید رعایت کنند ندارند، اگر هم اطاعاتی به دست آورده اند بسیار پراکنده و ناقص است به نوعی که نهایتًا 

بیماری شان قابل کنترل نیست، فرض سازمان های بیمه گر این است که پزشکان وقت کافی برای آموزش بیمار دارند حال آنکه فرآیند آموزش 

در خصوص بیماری های مزمن موضوعی نیست که بتوان در مدت زمان چند دقیقه ای ویزیت به آن پرداخت و در همه کشورهای دارای نظام 

پیشرفته سامت، سازمان های خاص آموزش برای این گونه بیماران وجود دارد. بدیهی است این نه  فقط به افزایش کیفیت زندگی بیمار در طول 

مدت بیماری کمک می کند بلکه در دراز مدت به دلیل کاهش شدت عوارض و همچنین به تعویق انداختن بروز عوارض، هزینه های جانی برای 

بیمار و مالی هم برای بیمار و هم برای نظام بیمه گر را کاهش می دهد.

نکته پایانی آن که باید دقت شود مسیر توسعه آموزش بیمار به بهانه های مختلف به انحراف کشیده نشود و فراموش نکنیم که آموزش به بیمار، 

یک فعالیت از هم گسیخته در فضای غبارآلود و خاکستری نیست، بلکه فرایندی است هدفمند، دارای ساختار مشخص، سیستماتیک، منظم، 

از پیش تعریف شده و قابل ارزیابی با شاخصه های کمی که به دنبال آن صاحیت و توانایی بیمار و خانواده وی در کنترل بیماری و عوارض آن 

افزایش می یابد. پس می توان برای آن هویت مشخص و مستقل از فعالیت های کلینیکی تعریف کرد و آن را به  عنوان بخشی از فعالیت های کادر 

درمانی به رسمیت شناخت. طبیعتاً در این شرایط می توان برای دست اندرکاران آن، رتبه علمی و دریافت های مالی تعرفه ای و نه پاداشی لحاظ 

بیمار و مالی هم برای بیمار و هم برای نظام بیمه گر را کاهش می دهد.

نکته پایانی آن که باید دقت شود مسیر توسعه آموزش بیمار به بهانه های مختلف به انحراف کشیده نشود و فراموش نکنیم که آموزش به بیمار، 

یک فعالیت از هم گسیخته در فضای غبارآلود و خاکستری نیست، بلکه فرایندی است هدفمند، دارای ساختار مشخص، سیستماتیک، منظم، 

از پیش تعریف شده و قابل ارزیابی با شاخصه های کمی که به دنبال آن صاحیت و توانایی بیمار و خانواده وی در کنترل بیماری و عوارض آن 

افزایش می یابد. پس می توان برای آن هویت مشخص و مستقل از فعالیت های کلینیکی تعریف کرد و آن را به  عنوان بخشی از فعالیت های کادر 

درمانی به رسمیت شناخت. طبیعتاً در این شرایط می توان برای دست اندرکاران آن، رتبه علمی و دریافت های مالی تعرفه ای و نه پاداشی لحاظ 

کرد و بودجه مناسب برای پشتیبانی لجستیکی از آن تعریف کرد.

بی شک تأمین منافع مردم، دولت و سازمان های بیمه گر و ضرورت صرفه جویی در هزینه های خانواده و بودجه محدود درمان کشور راهی جز 

داده و قابل اتکا.اهمیت دادن به این مهم را باقی نگذاشته است. کافی است اندیشه الزم در این خصوص صورت گیرد که این تدبیری است امتحان پس 

 به امید آن روز که همه باور کنیم بیمار آموزش دیده، آگاه و توانمند، بهتر می تواند در پیکره اجتماع نقش آفرینی کند.

آموزش سـالمت به بيمار

 به امید آن روز که همه باور کنیم بیمار آموزش دیده، آگاه و توانمند، بهتر می تواند در پیکره اجتماع نقش آفرینی کند.

 به امید آن روز که همه باور کنیم بیمار آموزش دیده، آگاه و توانمند، بهتر می تواند در پیکره اجتماع نقش آفرینی کند.

محمد بشرى 



علمی اخبار 

تولید سلول های لوزالمعده 
از سلول های پوست

محققان آزمایش��گاه گلدس��تون سانفرانسیسکو با 
استفاده از فناوری سلول های بنیادی، موفق به تولید 
سلول های لوزالمعده با قابلیت ترشح انسولین از سلول های 
پوس��ت ش��دند. بیماران مبتال به دیابت نوع ی��ک از کمبود 
سلول های بتا در لوزالمعده رنج می برند؛ این سلول ها مسئول 
اصلی تولید انسولین در خون هستند. اگرچه با نظارت مداوم 
بر قند خون و تزریق انسولین می توان این اختالل را مدیریت 
کرد ولی اس��تفاده از یک روش دایمی که س��لول های بتا را 
فعال کند تا این فرآیند به صورت طبیعی انجام ش��ود، بسیار 

با ارزش است.
محققان آزمایش��گاه گلدستون سانفرانسیس��کو با استفاده از 
فناوری س��لول های بنیادی، موفق به تغییراتی در سلول های 
پوست شده اند که این سلول ها به سلول های بتای تولیدکننده 
انس��ولین تبدیل می شوند. یکی از مش��کالتی که در این راه 
وجود دارد این اس��ت که توانایی احیای مجدد سلول های بتا 
بس��یار کم اس��ت؛ بنابراین مدت زمان زیادی طول می کشد 
ت��ا حجم وس��یعی از این س��لول ها تولید ش��ود. این گروه 
آزمایشگاهی تحقیقات خود را با سلول های پوستی که مسئول 

چارچوب ساختار بافت حیونات هستند و فیبروپالست نام 
دارند، آغاز کرده اند. این سلول ها از موش های آزمایشگاهی 
جمع آوری شده اند.با ترکیب این سلول ها با چند مولکول دیگر 
و برنامه ریزی مجدد فاکتورهای آن، این سلول ها به سلول های 
دیگری به نام آندودرم شباهت پیدا می کنند. سلول های آندودرم 
در جنین تازه تشکیل شده وجود دارد و پس از بلوغ به ارگان های 
بزرگ بدن تبدیل می شود که پانکراس نیز جز این اندام های بزرگ 
است. در نهایت با استفاده از یک ترکیب شیمیایی، سلول های 
آندودرم قادر به تقلید از س��لول های پانکراس می شوند و تمام 
فعالیت های آن را دنبال می کنند. این س��لول های تولید ش��ده 
PPLC’s نام دارند. این س��لول ها ب��ه بدن موش های مبتال به 
دیابت پیوند زده شده است و پس از یک هفته، میزان قند خون 
آنان به حد کامالً طبیعی رس��یده است. به محض برداشتن این 
س��لول ها از بدن موش، میزان گلوکز خ��ون آنان مجدداً دچار 
افت و خیز ش��ده اس��ت.از طرفی پس از دو هفته مشاهده شد 
 PPLC’s که س��لول های بتا در موش هایی که به آنان س��لول
تزریق شده است، کامالً فعال بود و به طور طبیعی انسولین ترشح 
می کرد. استفاده از این روش نه تنها در درمان دیابت مؤثر است، 
بلکه دید وسیعی در زمینه رفع نقص ذاتی در سلول های بتا در 
اختیار محققان قرار داده است. این طرح به صورت تئوری چند 
ماه پیش مطرح ش��د و اکنون به صورت تجربی مورد بررس��ی 
قرار گرفته و اثرات آن کامالً رضایت بخش اس��ت. نتایج کامل 

این تحقیقات در نشریه Cell Stem Cell منتشر شده است.

اصلی تولید انسولین در خون هستند. اگرچه با نظارت مداوم 
بر قند خون و تزریق انسولین می توان این اختالل را مدیریت 
کرد ولی اس��تفاده از یک روش دایمی که س��لول های بتا را 
فعال کند تا این فرآیند به صورت طبیعی انجام ش��ود، بسیار 

با ارزش است.
محققان آزمایش��گاه گلدستون سانفرانسیس��کو با استفاده از 
فناوری س��لول های بنیادی، موفق به تغییراتی در سلول های 
پوست شده اند که این سلول ها به سلول های بتای تولیدکننده 
انس��ولین تبدیل می شوند. یکی از مش��کالتی که در این راه 

افزایش خطر ابتال
 به دیابت نوع 2 با 
مصرف پروتئین حیوانی

تولید سلول های لوزالمعده 

محققان آزمایش��گاه گلدس��تون سانفرانسیسکو با 
استفاده از فناوری سلول های بنیادی، موفق به تولید 
سلول های لوزالمعده با قابلیت ترشح انسولین از سلول های 
پوس��ت ش��دند. بیماران مبتال به دیابت نوع ی��ک از کمبود 
سلول های بتا در لوزالمعده رنج می برند؛ این سلول ها مسئول 
اصلی تولید انسولین در خون هستند. اگرچه با نظارت مداوم 

سلول های لوزالمعده با قابلیت ترشح انسولین از سلول های 
پوس��ت ش��دند. بیماران مبتال به دیابت نوع ی��ک از کمبود 
سلول های بتا در لوزالمعده رنج می برند؛ این سلول ها مسئول 
اصلی تولید انسولین در خون هستند. اگرچه با نظارت مداوم 

تولید سلول های لوزالمعده 
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محققان دانش��گاه لوند س��وئد دریافته اند که بیماران مبتال ب��ه دیابت نوع دو 
دارای تغییرات اپی ژنیتیکی بر DNA خود هس��تند که در افراد س��الم دیده 
نمی ش��ود؛ این تغییرات اپِی ژنتیک بر تعداد زی��ادی از از ژن هایی که در کاهش تولید 
انسولین مشارکت دارند، دیده شده است. تغییرات اپی ژنتیک در نتیجهٔ دخالت عوامل 
محیطی و سبک زندگی رخ می دهد و می تواند عملکرد ژن ها را تحت تأثیر قرار دهد.
محقق��ان با تحلیل س��لول های تولید کننده انس��ولین در بیماران دیابت��ی و غیر دیابتی 
متوج��ه رخداد تغییرات اپی ژنتیک بر 800 ژن و بیان متفاوت بیش از 100 ژن ش��دند 
که می توانند در کاهش تولید انسولین سهیم باشند. کاهش تولید انسولین یکی از دالیل 

پنهان بروز دیابت نوع دو است.
ب��ه گفت��ه محققان بعضی تغیی��رات اپی ژنتیک بر اثر باال رفتن س��ن و افزایش ش��اخص 
ت��وده بدنی رخ می دهد؛ بر خ��الف ژن ها که نمی توانند دچار تغییر ش��وند، تغییرات اپی 
ژنتیک قابل بازگش��ت هس��تند. نتایج اولیه این تحقیق چنین نش��ان می دهد که تغییرات 
اپی ژنتیک س��هم چش��مگیری را در بروز دیابت نوع دو ایفا می کنند و بنا براین همانطور 
ک��ه می توان ب��ا دارو، بیماری های ناش��ی از تغیی��رات اپی ژنتیک نظیر س��رطان و صرع 
را ب��ه ط��ور کارآمدتری درمان کرد، همی��ن کار را نیز می توان ب��رای درمان هرچه موثرتر 

دیاب��ت انج��ام داد. این پژوه��ش در مجله »Plos Genetics« منتش��ر ش��ده اس��ت.

مصرف پروتئین حیوانی ب��ا افزایش خطر دیابت 
نوع دو مرتبط است. در تحقیق جدید، پژوهشگران 
رابط��ه طوالنی مدت بین مصرف، پروتئین گیاهی 
و حیوانی و بروز دیابت نوع دو را مورد بررس��ی 
قرار دادند. به منظور انجام این تحقیق، 12 هزار و 

403 نفر از پروژه تحقیقاتی »سرطان و تغذیه« مردم 
اروپا و 16 هزار و 154 نفر نیز از پروژه تحقیقاتی 
دیگری در مورد مردم هش��ت کش��ور اروپایی به 
مدت حدود 12 س��ال مورد بررسی قرار گرفتند. 
محققان پس از در نظر گرفتن س��ایر عوامل خطر 

بروز دیابت متوجه ش��دند که مص��رف پروتئین 
حیوانی با افزایش خطر دیابت نوع دو مرتبط است. 
عالوه بر ای��ن، هیچ رابطه ای بین مصرف پروتئین 
گیاهی و بروز دیابت مش��اهده نشد. این پژوهش 
در مجله Diabetes Care منتش��ر ش��ده است.

نقش تغییرات اپی ژنتیک 
در بروز دیابت

استرس شغلی 
و خطر ابتال به دیابت

پزشکان هشدار دادند اس��ترس شغلی خطر ابتال به دیابت را 
ب��ه میزان چش��مگیری افزایش می دهد. به گ��زارش بیزینس 
استاندارد، افرادی که متحمل فشار زیادی در طول ساعت های 
کاری خود می ش��وند 45 درصد بیشتر با خطر ابتال به دیابت 
نوع 2 مواجه اند. با توجه به یافته های به دست آمده از مطالعه 
روی 5300 کارمن��د 29 تا 66 س��اله از هر پنج نفر در ادارات 
کاری یک نفر دچار اس��ترس های شدید روانی است. گفتنی 
است در آغاز این تحقیقات هیچ کدام از شرکت کنندگان مبتال 
به دیابت نبودند در حالی که با انجام تحقیق دوباره پس از 13 

سال حدود 300 نفر از آنان دچار دیابت نوع 2 شده بودند.

کاهش سن ابتال به دیابت
در ایران 

رئیس پژوهکش��ده غدد درون ریز و متابولیس��م کش��ور، از 
کاهش سن ابتال به دیابت نوع 2 در بین ایرانی ها خبر داد و 
افزود: سن ابتال به دیابت نوع 2 در کشور، 20 سال کاهش 

یافته و از 30 سالگی به 10 سالگی رسیده است.
دکتر فریدون عزیزی با اش��اره به دهمین کنگره بین المللی 
بیماری های غدد درون ریز و متابولیسم که قرار است از 30 
مهر تا دوم آبان  ماه امس��ال در سالن همایش های بین المللی 
ابوریحان دانش��گاه علوم پزشکی شهیدبهشتی برگزار شود، 
گفت: در این کنگره شایعترین بیماری های غدد درون ریز و 
متابولیسم که شامل بیماری های اختالالت تیروئیدی، چاقی، 

دیابت و استخوانی است، مورد بررسی قرار می گیرد.
رئیس دهمین کنگ��ره بین المللی بیماری های غدد درون ریز 
و متابولیس��م با تاکید بر اینکه در کنگره امس��ال سعی شده 
اس��ت به بیماری های غدد در زمان بارداری توجه ویژه ای 
ش��ود، افزود: به این منظور سعی شده است از صاحبنظران 
برجسته در سطح دنیا استفاده شود. 315 مقاله به این کنگره 
ارسال شده است که 30 مقاله برای سخنرانی انتخاب شد و 

بقیه مقاالت به صورت پوستر ارائه خواهند شد.
عزیزی ادامه داد: 65 سخنرانی در این کنگره ارائه خواهد شد؛ 
9 سخنرانی جامع توسط اس��اتید داخلی و خارجی بوده، 13 
س��پموزیوم، 14 معرفی بیمار و 3 پانل. تعداد شرکت کنندگان 
داخلی 500 نفر و شرکت کنندگان خارجی از کشورهای ایتالیا، 

آلمان، دانمارک، انگلیس، عراق و عمان هستند.
رئیس دهمین کنگ��ره بین المللی بیماری های غدد درون ریز و 
متابولیس��م در ادامه با تاکید بر اینکه اکثر بیماری های غدد که 
در زمان بارداری ظاهر می شوند، خاموش بوده و بدون عالمت 

هستند، گفت: این بیماریها باید با غربالگری مشخص شوند.
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علمی اخبار 

وزنه زدن و شناکردن خطر ابتال به 
دیابت را کاهش می دهد

بر اساس یافته های جدید محققان، وزنه 
زدن، ش��نا ک��ردن یا ح��رکات مقاومتی 
عضالت ب��ا کاهش خطر ابتال ب��ه دیابت مرتبط 
اس��ت. محققان می گویند که خطر ابتال به دیابت 
در زنانی که وزنه می زنند کمتر است. این یافته ها 
ناشی از مطالعه ای است که در آن سالمتی تقریبًا 
100 ه��زار پرس��تار آمریکایی در مدت هش��ت 
س��ال دنبال شد. بر اساس این یافته که در نشریه 
پزش��کی پالس وان چاپ ش��ده وزنه زدن، ش��نا 
رفت��ن یا حرکات مقاومتی مش��ابه برای پرورش 
دادن عضالت به کاهش خطر دیابت مرتبط است. 
به بزرگ ساالن توصیه می شود هفته ای حداقل دو 
بار از این نوع ورزش ها انجام دهند. ورزش هایی 
مثل دویدن، دوچرخه س��واری و شنا که به قلب 
و ریه فش��ار م��ی آورد. میزان توصیه ش��ده برای 
ورزش های تنفس��ی 150 دقیقه در هفته اس��ت. 
زنان��ی که ورزش ه��ای مقاومتی و تنفس��ی هر 
دو را انج��ام می دادند بیش��ترین فایده را بردند. 
خط��ر ابت��ال ب��ه دیاب��ت ن��وع دو در آن ها 33 

درص��د کاهش نش��ان داد. کارشناس��ان از قبل 
می دانس��تند ک��ه ورزش های تنفس��ی اگر منظم 
باش��د می توان��د به دف��ع خطر دیاب��ت نوع دو 
کمک کن��د. محققان دانش��گاه هاروارد اش��اره 
می کنن��د ک��ه مطالعه آن ه��ا کامل نیس��ت چون 
مثاًل عمدتًا ش��امل زنان سفیدپوس��ت می ش��د.

به عالوه بر اطالعاتی تکیه کرد که شرکت کنندگان 
در مورد میزان ورزش ارائه کردند؛ اما پژوهشگران 
می گویند که این نتایج شبیه به همان چیزی است 
که در مورد مردان به دست آمده بود. دیابت نوع دو 
زمانی عارض می ش��ود که سلول های تولیدکننده 
انسولین در بدن توانایی تولید میزان کافی از آن را 
ندارند یا وقتی که انسولین تولیدشده درست عمل 
نمی کند. انس��ولین به بدن امکان می دهد از شکر 
به عنوان منبع انرژی استفاده کند و اضافه آن را در 
کبد و عضالت ذخی��ره کند. اضافه وزن می تواند 
باعث دیابت شود. به گزارش موسسه دیابت در 
انگلیس هر یک کیلوگرم که از وزن کم ش��ود تا 

15 درصد از خطر ابتال به این بیماری می کاهد.

غذاه��ای ح��اوی »روی« می توانند با دیابت مبارزه کنند. تحقیقات محقق��ان هندی حاکی از آن 
است که »روی« یک ماده معدنی ضروری برای حفظ یک سیستم ایمنی سالم، ساخت پروتئین و 
تحریک آنزیم ها است. همچنین »روی« به کاهش اثرات منفی دیابت کمک می کند. تحقیقات 
نش��ان داده است مصرف »روی« در رژیم غذایی به بهبود کنترل قند خون نیز کمک می کند.

بر اساس یافته های این تحقیق، افراد می توانند با داشتن رژیم غذایی غذاهای دریایی، جوانه گندم 
و اسفناج، »روی« را در مواد غذایی مصرفی روزانه خود داشته باشند. آجیل نیز حاوی بسیاری 
از ویتامین ها و مواد معدنی طبیعی از جمله »روی« است. محققان دریافته اند عصاره کدو تنبل نیز 
می تواند تولید انسولین را افزایش دهد و سلول های لوزالمعده آسیب دیده را نیز بازسازی کند.

 کاهش اثرات منفی دیابت 
با غذاهای حاوی »روی«
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مطالع��ات محققان آمریکایی نش��ان می دهد که مصرف آجی��ل خطر ابتال به 
دیاب��ت و بیماری ه��ای قلبی را کاه��ش می دهد. در این مطالع��ه دکتر »کارن 
سیگل« و همکارانش از دانشگاه »لوما لیندا« به ارتباط میان مصرف انواع مغزها همچون 
ب��ادام، بادام هندی، فندق، پس��ته و گردو و کاهش خطر ابتال به س��ندرم متابولیک پی 
بردند. سندرم متابولیک مجموعه ای از عوامل خطر ساز است که خطر ابتال به بیماری 
قلب��ی عروق��ی را دو برابر و خط��ر ابتال به دیابت نوع دو را پن��ج برابر می کند. تخمین 
زده می ش��ود که حدود یک سوم شهروندان آمریکایی به سندرم متابولیک مبتال هستند.
در ای��ن مطالعه محققان با بررس��ی افرادی ک��ه در روز به میزان کاف��ی از انواع مغزها 
اس��تفاده می کنن��د، متوجه ش��دند که خط��ر ابتالی آن ها ب��ه س��ندرم متابولیک هفت 
درص��د کاه��ش یافته اس��ت. محقق��ان عالوه ب��ر تأثیر مص��رف آجیل ها بر س��ندرم 
متابولی��ک، اث��ر مصرف آجیل ب��ر چاقی را نیز مورد بررس��ی قرار دادن��د. این مطالعه 
نش��ان داد ک��ه افرادی که در روز به ان��دازه کافی آجیل مصرف می کردند در مقایس��ه 
ب��ا افرادی که در روز کم آجیل مصرف می کنند، ش��یوع چاق��ی در آن ها به اندازه قابل 

توجه��ی کمت��ر بود. نتیجه این مطالعه در مجله PLoS One منتش��ر ش��ده اس��ت.

محققان دانش��گاه هاروارد دریافتند مصرف قهوه با کاهش خطر ابتال به دیابت نوع دو مرتبط 
است. محققان با مطالعه مروری سیستماتیک بر روی 28 پژوهش کوهورت آینده نگر نقش قهوه 
را بر خطر دیابت نوع دو مورد بررسی قرار دادند. محققان دریافتند در مقایسه با افرادی که قهوه 
مصرف نمی کردند، خطر دیابت برای مصرف کنندگان یک فنجان، دو فنجان، سه فنجان، چهار 
فنجان، پنج فنجان و شش فنجان در روز به ترتیب 0.85، 0.79، 0.75، 0.75، 0.71، 0.67 گزارش 
شد. این درصدها اینطور نشان می دهد که هرچه مصرف قهوه در روز افزایش یابد، از آن سو 
خطر دیابت نوع دو به مراتب کاهش می یابد. یافته های به دست آمده در مورد قهوه کافئین دار و 
بدون کافئین تفاوتی نداشت. نتایج این تحقیق در مجله "Diabetes Care" منتشر شده است.

مصرف آجیل خطر 
ابتال به دیابت و بیماری های قلبی 

را کاهش می دهد

پیـاده روی تـا محـل کار 
40 درصـد خطـر ابتال به 
دیابـت را کاهش می دهد
محققان انگلیس��ی با انجام تحقیقات��ی دریافتند پی��اده روی تا 
مح��ل کار 40 درص��د خطر ابتال به دیاب��ت را کاهش می دهد. 
متخصصان کالج امپرالق و دانش��گاه لندن بین سال های 2009 تا 
2011، با تحقیق روی 20 هزار انگلیس��ی به این نتیجه رسیدند 
که دوچرخه س��واری، پیاده روی و اس��تفاده از وسایل حمل و 
نق��ل عمومی با کاهش وزن همراه اس��ت و خطر ابتال به دیابت 
را کاه��ش می ده��د. در مقابل اس��تفاده از تاکس��ی و خودرو 
شخصی برای رسیدن به محل کار، اضافه وزن به دنبال می آورد.
محققان دریافتند احتمال ابتال به دیابت نوع 1 و 2 در کسانی که 
پیاده به سر کار می روند کاهش می یابد. همچنین خطر افزایش فشار 
خون نیز در این افراد تا 17 درصد کاهش را نشان می دهد. به گفته 
محققان خطر ابتال به دیابت در کسانی که با دوچرخه به محل کار 
خود می روند نیز نسبت به ماشین سواران به نصف کاهش می یابد. 
فشارخون باال، دیابت و اضافه وزن که همگی از دالیل بیماری های 
قلبی به ش��مار می رود، بزرگ ترین عامل مرگ و میر در انگلیس 
محسوب می شود. هرساله 3 میلیون نفر در این کشور به دیابت مبتال 
می شوند که این میزان یک بیستم کل جمعیت را شامل می شود.
محققان می گویند که آمار مبتالیان به دیابت نوع دو به شدت با اضافه 
وزن و چاقی در ارتباط است. براساس نتایج این تحقیقات، از میان 
کسانی که با وسایل نقلیه ای چون خودرو، موتورسیکلت و تاکسی 
به محل کار خود می روند، 19 درصد چاق محس��وب می شوند. 
ولی در مقابل از میان موتورسواران تنها 13 درصد و از میان کسانی 
که پیاده می روند تنها 15 درصد چاق هستند. نتایج این تحقیقات 

که در نشریه Preventive Medicine به چاپ رسیده است.

مصرف قهوه با کاهش خطر ابتال به 
دیابت نوع دو مرتبط است

است. محققان با مطالعه مروری سیستماتیک بر روی 
را بر خطر دیابت نوع دو مورد بررسی قرار دادند. محققان دریافتند در مقایسه با افرادی که قهوه 
مصرف نمی کردند، خطر دیابت برای مصرف کنندگان یک فنجان، دو فنجان، سه فنجان، چهار 

فنجان، پنج فنجان و شش فنجان در روز به ترتیب 
شد. این درصدها اینطور نشان می دهد که هرچه مصرف قهوه در روز افزایش یابد، از آن سو 
خطر دیابت نوع دو به مراتب کاهش می یابد. یافته های به دست آمده در مورد قهوه کافئین دار و 

بدون کافئین تفاوتی نداشت. نتایج این تحقیق در مجله 

دیابت نوع دو مرتبط است
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 Helmholtz Zentrum Munchen در )IDR( یافته های دانشمندان انستیتوی دیابت و تحقیقات پژوهشی
HMGU(( دیدگاه های جدیدی را روشن کرده است که به تنظیم مکانیسم مولکول ها از طریق تمایز سلول های 
بنیادی منجر می شود. این نتایج اهداف مهم ساختاریافته ای را برای درمان مطلوب بیماری های مزمن مثل دیابت 
نشان داده است.در طول دوران جنینی، گونه های سلولی ارگان های خاص از سلول های بنیادی قلب و نخاع تشکیل 
می شوند که می تواند به انواع سلول های بدن انسان تمایز داده شوند. سلول های قلب و نخاع جنین آن ها را به سرعت 
داخل الیه های ژرم )یکی از طبقات سلول ابتدایی جنین پس از تکمیل مرحله گاستروال( که شامل اندودرم، مزودرم 

و اکتودرم است وارد می کند.
از این 3 الیه سلولی، بافت های کاربردی مختلف مانند: سلول های پوست، ماهیچه و سلول های ارگان های خاص 

شکل می گیرند.
Wnt / مس��یرهای عالمت دهی مختلفی برای س��ازمان دهی این الیه های ژرم مهم هستند که دربرگیرنده مسیر
Bcatenin اس��ت. سلول های پانکراس مانند سلول های بتا با سرچش��مه گرفتن از اندودرم، الیه ژرم از دستگاه 
 Gunnar در همکاری با پروفسور IDR مدیر ،Heiko Lickert گوارش، کبد و ریه ها به وجود می آیند.پروفسور
Schotta در LMU Munichem اثبات کرده است که مسیر 17SOX ،Wnt /Bcatenin را که به نوبه خود 
برنامه های مولکولی که سلول های قلبی - نخاعی را به اندودرم اختصاص داده است را تنظیم می کند؛ بنابراین در یک 

تمایز ابتدایی سلول های بنیادی را القا می کند.
در یک پروژه دیگر Lickert و همکارش پروفسور Fabian Theis، مدیر انستیتوی زیست شناسی محاسباتی 
)ICB( در Helmholtz Zentrum Munchen، یک مکانیسم دیگر که تحت تأثیر سلول های پروژنیتور است 
 17 SOX 335 یک پیغام رسان نوکلئیک اسید است که فاکتورهای رونویسی اندودرمال- MiRNA.کشف کردند
و Foxa 2 را تنظیم می کند و برای تمایز سلولی، سلول های درون این الیه های ژرم و عالمت گذاری از مزودرم 

ضروری است.
غلظت فاکتورهای رونویسی تشخیص می دهد که چه سلول هایی داخل ریه، کبد و پانکراس گسترش پیداکرده اند.

پروفسور Lickert می گوید:یافته های ما 2 فرایند کلیدی از تمایز استم سل را ارائه می کند. با این تصور که از تغییر 
شکل سلول ها می توانیم در عملکرد سلول های ویژه مولد از استم سل موفق شویم. این روش می تواند برای دستیابی 

به درمان های گوناگون به کاربرده شود.
در بیماران دیابتی ممکن است بتوانیم سلول های بتای ناقص را با این روش با سلول های سالم جایگزین کنیم. این 
روش همچنین می تواند درمان های جدید را برای سایر ارگان های معیوب و بیماری ها پیشنهاد کند.دیابت با یک 
اختالل عملکرد تولید انسولین از سلول های بتای پانکراس است که با این روش هدف از درمان، احیاء و نوسازی یا 
جایگزینی این سلول ها است. یک پروژه تحقیقاتی توسط Lickert و همکارانش بینش جدیدی را در درمان بیماری 
دیابت از طریق جایگزینی سلول های بتای پانکراس فراهم آورده است.هدف از این مطالعه معرفی شیوه های جدید 

برای تشخیص، جلوگیری و درمان بیماری ها از جمله دیابت است.

دانشمندان تمایز مکانیسم مولکولی را کشف کردند:

تولید انسولین از سلول های بتای 
پانکراس با استفاده از سلول های بنیادی

نقش اسیدهای چرب امگا 3 
مشتق از روغن ماهی در کاهش 

خطر ابتال به دیابت نوع 2

طبق مطالعه دانش��گاه EASTERN فنالند 
که اخیراً در Diabetes care منتشرش��ده 
اس��ت، غلظت باالی س��رم اسیدهای چرب 
امگا 3 با زنجیره بلند ممکن است در کاهش 
ابتال به دیابت نوع 2 مؤثر باش��د. منابع این 
اسیدهای چرب، ماهی و روغن  ماهی است.
ابت��ال ب��ه دیاب��ت ن��وع 2 در سراس��ر دنیا 
به س��رعت رو به افزایش اس��ت. اضافه وزن 
و چاقی مهم تری��ن عامل ابتال به دیابت نوع 
2 اس��ت. رژیم غذایی و شیوه زندگی افراد، 
نقش مهمی در گسترش دیابت نوع 2 دارد.

تحقیق��ات اولیه ثابت کرده اس��ت که کنترل 
وزن، ورزش و غلظت باالی سرمی لینولئیک 
اس��ید، در میان س��ایر موارد، با کاهش خطر 

ابتال به دیابت همراه است.
دانش��گاه EASTERN فنالن��د، مطالع��ه 
عوام��ل خطرس��از بیماری اس��کمیک قلبی 
کوپیو )KIHD( غلظت سرمی اسید چرب 
امگا 3 را در 2212 مرد بین 42 تا 60 س��ال 
را بین س��ال های 1989-1984 در مدت 19 
س��ال پیگیری کرده و در نهایت، 422 مرد با 

دیابت نوع 2 شناسایی شدند.
ای��ن مطالعه اف��ق جدی��دی در ارتباط بین 
مصرف ماه��ی و خطر ابتال ب��ه دیابت نوع 
2 روشن کرد. یک رژیم غذایی متعادل باید 
شامل مصرف حداقل 2 وعده ماهی در هفته 
باش��د. ترجیحًا ماهی چ��رب، ماهی غنی از 
اس��ید چرب امگا 3 با زنجیره طوالنی مانند 
س��المون، Rainbow Trout، بری��م، هر 
لینگ، آنکووی، س��اردین و ماهی استومری 

است.
کنترل وزن، افزای��ش حرکات و تمرین های 
ورزش��ی و یک رژی��م غذایی متناس��ب با 
توصیه های متخصصان رژیم درمانی، س��نگ 
بنای پیشگیری از دیابت را تشکیل می دهد.

دانشمندان تمایز مکانیسم مولکولی را کشف کردند:

تولید انسولین از سلول های بتای 
پانکراس با استفاده از سلول های بنیادی

3نقش اسیدهای چرب امگا 3نقش اسیدهای چرب امگا 3

فصلنامه تخصصی

14



  D کمبود ویتامین
در مراحل اولیه بروز دیابت 

نوع یک رخ می دهد

استفاده از پمپ انسولین
 از تزریق انسولین برای کودکان مبتالبه 

دیابت نوع یک بهتر است
دوش��نبه 19 اگوس��ت 2013 هلث دی نیوز اعالم کرد بر اس��اس مطالعات جدید، وسیله ای 
به نام پمپ انس��ولین ممکن اس��ت در کنترل قند خون در کودکان مبتالبه دیابت نوع 1 در 
مقایسه با تزریق انسولین بهتر عمل کند.همچنین محققان استرالیایی می گویند این وسیله ممکن 
اس��ت عوارض کمتری نیز ایجاد کند. به نوش��ته دکتر الیزابت دیویس از بیمارستان پرنسس 
مارگاریت، این بزرگ ترین مطالعه اس��تفاده از پمپ انس��ولین در کودکان است. داده ها مؤید 
این اس��ت که درمان با پمپ انسولین برای بهبودی در کنترل گلوکز خون بسیار مؤثر است.

این مطالعه در 18 آگوست در ژورنال Diabetologic منتشرشده است.
یک تیم پزش��کی، 345 کودک 2 تا 19 س��اله را که برای کنترل دیابت نوع یک از پمپ انسولین 
استفاده می کردند را با تعداد مشابه که از تزریق انسولین استفاده می کردند مقایسه کردند. به گفته 
متخصصان در جریان این پیگیری، ابتال به هایپو گالسیمی شدید در گروهی که از پمپ انسولین 
استفاده می کردند به حدود نصف کاهش یافت، درحالی که در گروهی که از تزریق انسولین استفاده 
می کردند، ابتال به هایپوگالیسمی در یک سال به بیش از 7 مورد در بین 100 بیمار افزایش یافت.

 )DKA( محققان همچنین میزان بستری شدن در بیمارستان به دلیل کتواسید وز دیابتیک
را بررسی کردند.DKA ناشی از عملکرد ناقص انسولین است که منجر به تولید مواد 
کتونی از سوزاندن چربی ها شده و باعث بروز عوارض و عالئمی می گردد که این عارضه 
بیشتر در کودکان مبتالبه دیابت نوع 1 پیش می آید.بر طبق این مطالعه، بستری شدن به 
دلیل کتو اسیدوز دیابتیک بین گروهی که از پمپ انسولین استفاده می کردند در مقایسه با 
گروهی که از تزریق انسولین استفاده می کردند کمتر بوده است )به ترتیب 2/3 و 4/7(

از بین 345 بیمار که از پمپ انسولین استفاده می کردند، 38 بیمار استفاده از آن را در زمان های 
مختل��ف در مدت زمان انجام مطالعه متوقف کردند. 6 مورد در س��ال اول،7 مورد در س��ال 
دوم، 10 مورد در س��ال س��وم و مابقی بعد از سال سوم. دلیل توقف استفاده از پمپ توسط 
کودکان نیاز به توجه بیش ازاندازه به هنگام اس��تفاده از آن و وضعیت فیزیکی پمپ داش��ت.
بعضی از کودکان گاهی وقفه موقتی در استفاده از پمپ داشتند و سپس مجدداً از آن استفاده کردند.

در دهه 1970 تزریق زیر جلدی انس��ولین که درمان با پمپ نیز نامیده می ش��ود، معرفی شد. 
به دلیل پیش��رفت های تکنیکی که منجر به بهبود ش��رایط بیمار و نحوه زندگی آنها می شود، 
درمان با پمپ انس��ولین در حال گس��ترش اس��ت.بر اس��اس این مطالعه، پمپ انسولین در 
بهبودی و کنترل گلوکز خون در افراد دیابتی نوع 1 برای حداقل هفت سال موفق بوده است.

در مقایس��ه با تزریق متعدد انس��ولین، پمپ انس��ولین انعطاف پذیری بیش��تری را در 
تنظیم دوز انس��ولین دارد و امکان تنظیم انس��ولین، برای زمان هایی که نیاز به کاهش 
انسولین است ) به هنگام فعالیت ورزشی یا بیماری( را فراهم می کند و انعطاف پذیری 
بیش��تری را برای مصرف م��واد غذایی ایجاد می کند.نیازهای مدیریت دیابت توس��ط 
خود ش��خص ادام��ه می یابد و ای��ن به ویژه برای ک��ودکان، جوان��ان و خانواده های 
آنها بس��یار دش��وار اس��ت.بنابراین آنچه در این مطالعه مهم اس��ت، ماندگاری کنترل 
قن��د خ��ون در بیماران دیابتی نوع 1 اس��ت و آنهایی که از پمپ انس��ولین اس��تفاده 
می کنند ش��انس بس��یار بیش��تری برای کنترل طوالنی مدت قند خون خ��ود را دارند.

سطوح پایین ویتامین D عموماً در افراد مبتالبه دیابت نوع یک 
دیده می شود؛ اما حتی کودکانی که چندین اتو آنتی بادی های 
مثبت بدون تظاهر دیابت نوع یک دارند، س��طوح پایین تری 
از ویتامی��ن D در خونش��ان وجود دارد. ه��ر چند طبق نظر 
دانش��مندان دانش��گاه هلموتز Zentrum Munchen و 
تکنیکال مونیخ، این مس��ئله پیشرفت بیماری از مرحله پیش 

دیابت به دیابت را ثابت نکرده است.
ویتامی��ن D به عنوان تنظیم کننده اصلی س��طوح کلس��یم و 
متابولیس��م استخوان ش��ناخته می ش��ود. به عالوه بر سیستم 
ایمنی نیز تأثیرگذار است. مطالعات اخیر نشان داده است که 
بیماران دیابتی نوع یک سطوح پایین تری از ویتامین D دارند.
 Munchen و ) IDF( محققان فدراس��یون جهانی دیابت
Helmhoitz Zentrum ک��ه عض��وی از مرکز تحقیقات 
 Technical آلمان هس��تند و نیز گروه تحقیقاتی دیابت در
University Munchen بررس��ی کردن��د ک��ه آیا کمبود 
ویتامین D در مراحل اولیه دیابت نوع یک که با حضور چندین 
ات��و آنتی بادی خاص تعریف می ش��ود، رخ می دهد یا خیر؟
 D همچنی��ن آنه��ا تعیی��ن کرده اند که آی��ا کمب��ود ویتامین
ب��ر پیش��رفت بیم��اری دیابت نوع ی��ک در ک��ودکان با اتو 

آنتی بادی های چند جزیره ای تأثیرگذار است یا خیر؟

 کمبود ویتامین از قبل در پیش دیابتی ها وجود دارد
کودکان��ی که تاکنون به طور بالین��ی عالئم ابتال به دیابت نوع 
ی��ک را بروز نداده اند اما چندین ات��و آنتی بادی مثبت دارند، 
نش��ان داده اند که س��طوح ویتامین D کمتری در مقایس��ه با 
کودکان��ی دارند که ب��دون اتو آنتی بادی ه��ای خاص دیابت 
هستند. جالب این که تفاوت در سطوح ویتامین D در ماه های 
تابس��تان ش��ایع تر بوده اس��ت. این نتایج از مطالعات دیابت 
به دس��ت آمده   DIMELLI و   BABY BADYDIAB
اس��ت. تیمی از دانش��مندان ب��ه رهبری جنیف��ر رآب، دکتر 
کریس��تیان ونیکلر و پروفسور آنت گابریل زیگلر اندازه های 
به دست آمده ویتامین D از 108 کودک که برای اتو آنتی بادی 
مثب��ت ارزیابی ش��دند ب��ا 406 ک��ودک بدون آنتی ب��ادی را 
مقایس��ه کردند. س��طوح پایین تر ویتامین D در 244 کودک 
ک��ه اخیراً به دیاب��ت نوع یک مبتال ش��دند نیز یافت ش��د.

پیشرفت بیماری، تأثیر نیافته باقی می ماند.
پیش دیاب��ت به دلیل وج��ود چندین اتو آنتی ب��ادی جزیره 
تعریف شده است. به هرحال زمانی بیماری پیشرفت نمی کند 
که تحت تأثیر ویتامین D قرارگرفته باش��ند. در یک گروه از 
کودکان با آنتی بادی های مثبت، تعداد اندکی از آنها به سرعت 
به دیابت نوع یک مبتال شدند که این موضوع ناشی از سطح 
ویتامین D آنها بوده اس��ت.توصیه به مصرف مکمل ویتامین 
D در مراح��ل اولیه دیابت نوع یک ممکن اس��ت موردتوجه 
قرار گیرد.کمبود ویتامین D شروع دیابت نوع یک را به جلو 
می اندازد. این ممکن است به گفته پروفسور زیگلر نتیجه یک 
پاسخ ایمنی باشد.بنابراین درباره کودکان پیش دیابتی، ما باید 
در فکر خطر کمبود ویتامین D بوده و توصیه مکمل ویتامین 
D در مرحل��ه اولی��ه دیابت ن��وع یک را مدنظر ق��رار دهیم.
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تحقیق��ات مج��دد نش��ان می دهد ک��ه مصرف 
زی��اد فالوونوئیده��ای موج��ود در غذاهای��ی 
همچون ش��کالت، چ��ای، میوه ه��ای خانواده 
 ،)blue berry(مانند بلوب��ری  )berry( بری
ب��ری  راس��پ   ،)strawberry(اس��ترابری
)raspberry( و ... ممکن اس��ت در جلوگیری 
از ب��روز دیابت نوع دو مؤثر باش��د. این مطلب 
 The بر اس��اس آخرین مطالعات چاپ شده در
journal of Nutrition مطرح شده است.                                                                                  
 East محقق��ان کالج کینگ��ز لندن و دانش��گاه
Anglia می گویند: تحقیقات آنها نشان می دهد 
که دریافت زیاد ای��ن ترکیبات غذایی با کاهش 
مقاومت به انس��ولین مرتبط بوده و باعث بهبود 

تنظیم گلوکز می شود.
برای دس��تیابی به این یافته ها، یک تیم تحقیقاتی 
که ش��امل 1997 زن داوطلب بین س��نین 18 تا 
76 س��ال را از Twines-UK ک��ه بزرگ ترین 
موسس��ه ثبت دو قل��و در انگلیس اس��ت برای 

انتخ��اب و  اس��تفاده در تحقیق��ات ژنتی��ک 
آنالیز ش��د.همه  آنها  اطالع��ات 

زنان یک پرسشنامه غذایی را 
کامل کردند. این پرسشنامه 
ب��ه می��زان کل فالونوئی��د 
دریافت��ی آنها و نیز دریافت 

مجموع��ه  زی��ر   6 از  آنه��ا 
 anthocyanins, فالونوئی��د 

-a v a n o n e s , f l a v a n
 ols, polymeric-3
 flavonoids, flavonols
flavones. را تعیین می کرد.

فالونوئی��د ه��ا مقاوم��ت ب��ه 
انس��ولین و الته��اب را کاه��ش 

می دهند.

این مطالعه نش��ان داد: زنانی که اقدام به مصرف 
میزان باالیی آنتوس��یانین و ترکیبات فالوون دار 
موجود در مواد غذایی مانند میوه های خانواده ی 
بری، انگور قرمز و ش��کالت کرده اند، مقاومت 

کمتری به انسولین نشان دادند.
زنانی که بیش��ترین میزان فالوون ها را مصرف 
کردند، بهبود فراوانی در یک پروتئین موسوم به 
آدیپو نکتین )یک تنظیم کنن��ده گلوکز( در میان 

سایر مکانیسم های متابولیک نشان دادند.
به عالوه محققان کش��ف کردند که داوطلبانی که 
مقدار بیش��تری آنتو سیانین مصرف کرده بودند، 
کمتری��ن میزان احتم��ال ابتال ب��ه التهاب مزمن 
مرتب��ط با دیابت، بیماری قلبی – عروقی، چاقی 

و سرطان را داشتند.

به هرحال محققان دریافتند که تاکنون س��طوحی 
از این ترکیبات را که ممکن است از بروز دیابت 

نوع 2 پیشگیری کند، نمی شناسند.
در تفس��یر این یافته ه��ا، Cassidy Aedin از 
دانشگاه East Anglia و محقق این مطالعه به 

Medical News Today
گفته است:

در این مطالعه نش��ان دادیم که آنتوس��یانین ها، 
ترکیباتی که مس��ئول رنگ قرمز ی��ا آبی میوه ها 
و سبزی ها هس��تند، می توانند کنترل و مدیریت 
میزان گلوکز خون و انسولین را بهبود بخشیده و 
الته��اب را که در بیماران قلبی و دیابتی به عنوان 
یک فاکتور خطرس��از مطرح ش��ده است کاهش 

دهند.
افزودن ش��کالت به رژیم غذایی ممکن اس��ت 

مفید باشد
Cassidy Aedin می گوی��د: »وقتی حرف از 
خوردن شکالت می شود، به این معنی است که 
مصرف میزان کمی شکالت بدون شکر درست 

به منظور مشاهده فواید سالمتی است.«
او اش��اره ک��رد: » که در این آزمای��ش کلینیکی 
)بالینی(، مصرف ش��کالت خالص ساخته ش��ده 
ب��رای این آزمای��ش که ش��امل 50 میلی گرم از 
فالونوئید بوده است، فشارخون را کاهش داده، 
جری��ان خون را بهبود بخش��یده و در س��المت 

بیمار تأثیرگذار است.«
فالونوئیده��ای یافت ش��ده در بعضی از غذاها 
 berry ش��امل: ش��کالت و میوه های خان��واده
ممک��ن اس��ت عامل مؤث��ری در پیش��گیری از 
دیاب��ت ن��وع 2 و بیماری های قلب��ی و عروقی 
 Dark( باش��د.به طورکلی، شکالت های س��یاه
chocolate( ح��اوی مقادیر زیادی از ترکیبات 
بی��و اکتیو قوی هس��تند و اف��زودن مقدار کمی 
ش��کالت به یک رژیم غذای��ی غنی از میوه ها و 
سبزی ها می تواند در پیش��گیری از بیماری های 

قلبی – عروقی و دیابت نوع دو مهم باشد.
 Kings از دانشگاه Tim Spector پروفس��ور
College لن��دن و همکاران��ش، اش��اره کردند 
ک��ه این یافته نش��ان می دهد ک��ه بعضی از مواد 
غذایی مانند شکالت که از نظر ما غیرسالم تلقی 
می شوند ممکن اس��ت حاوی بعضی مواد مفید 

باشند.
نش��ریه  ب��ه   Cassidy Aedin  
Medical News گف��ت:  به تازگی 
برای یک آزمایش بزرگ جهت تعیین 
تأثی��ر میوه ه��ای خان��واده berry در 
کاهش خط��ر ابتال به بیماری های قلبی 
– عروقی و دیابت به جمع آوری 
ن  گا کت ک��نند ش��ر
گذشته  پرداخته اند.سال 
 Media News نی��ز 
از  Today گزارش��ی 
یک مطالعه ارائه داد که 
نش��ان داد، افراد جوانی 
که مقدار زیادی شکالت 
 )Dark chocolate( سیاه
مصرف می کنند الغرتر هستند.

خبری خوش برای 
پیشگیری از دیابت نوع 2
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 Diabetologia تحقیق جدید منتشرشده در
)ژورنال انجمن اروپایی مطالعه دیابت ( نشان 
می دهد که مصرف زیاد ماس��ت در مقایسه با 
عدم مص��رف آن می تواند خطر ابتال به دیابت 
نوع 2 را تا 28 درصد کاهش دهد. دانشمندان 
در دانش��گاه کمبری��ج یافتند ک��ه در حقیقت 
مص��رف زیاد محص��والت لبن��ی کم چرب و 
تخمیری که ش��امل انواع ماس��ت کم چرب و 
بعضی پنیرهای کم چرب می شوند سبب کاهش 
نسبی در ابتال به دیابت به میزان 1 تا 24 درصد 

می شود.
 Medical سرپرست محققین دکتر نیتا فروهی از
Research Council واح��د اپیدمیول��وژی 
دانش��گاه کمبریج، توضیح داده اس��ت که این 
تحقیق مش��خص می کند ک��ه غذاهای خاصی 
ممکن است در پیشگیری از دیابت نوع 2 نقش 
مهمی ایفا کنن��د. محصوالت لبنی منابع مهمی 
از پروتئین های با کیفیت باال، ویتامین ها و مواد 
معدنی هس��تند. اگر چه، آن ها همچنین منبعی 
از چربی های اشباع ش��ده هستند و متخصصان 
تغذی��ه امروزه به مردم توصی��ه می کنند که در 
مقدار باال اس��تفاده نکنند و به جای اس��تفاده از 
آن ها از محصوالت لبنی کم چرب استفاده کنند. 
مطالعات قبلی در خصوص ارتباط بین مصرف 
محص��والت لبن��ی )پرچ��رب و کم چرب( و 

دیابت یافته های فراگیر )جامع( داشته است. از 
این رو، ارتباط بین دریافت محصوالت لبنی و 
دیابت نوع 2 ناشناخته مانده است و نویسندگان 
را مقی��د به انجام این تحقیق جدید با اس��تفاده 
از بررسی بسیار جزئی تر محصوالت لبنی کرد.
EPIC- این تحقیق بر اس��اس مطالعه بزرگ

Norfolk بود که ش��امل بیش از 25.000 مرد 
و زن س��اکن نورفولک انگلیس می ش��د. این 
تحقیق ب��ا 3502 ش��رکت کننده که به صورت 
تصادفی انتخاب شده بودند شروع شد. جزئیات 
همه غذاها و نوشیدنی های مصرف شده دریک 
هفته در زمان ورود ش��رکت کنندگان به مطالعه 
ک��ه 753 نفر آن ها تازه ب��ه دیابت نوع 1 مبتال 
شده بودند بررسی شد. این مطالعه به محققین 
اجازه داد که خطر ابتال به دیابت را در ارتباط 
ب��ا مصرف محص��والت لبن��ی و همچنین نوع 

محصوالت لبنی آزمایش کنند.
وقت��ی ای��ن مطالعه به ط��ور جداگانه با س��ایر 
محصوالت لبنی تخمیری کم چرب مثل ماست 
که بیش از 82درصد این محصوالت را تشکیل 
می دهد آزمایش ش��د، 28درص��د کاهش ابتال 
ب��ه دیابت را در پی داش��ت. این کاهش خطر 
در بی��ن افرادی که به ط��ور میانگین 125 گرم 
ماست را در هفته استفاده نمودند، مشاهده شد. 
همین نتیجه در مورد سایر محصوالت تخمیری 

کم چرب همچون پنیرهای کم چرب مثل ماست 
پنیر )چکیده( و پنیر کم چرب روستایی صادق 
اس��ت. یافته همچنین حاکی از آن اس��ت که 
مصرف ماست به جای استفاده از فست فودها و 
سایر مواد خوراکی مانند چیپس خطر گسترش 

و ابتال به دیابت را کاهش می دهد.
محصوالت لبنی محتوی ترکیبات س��ودمندی 
چ��ون ویتامی��ن D، کلس��یم و منیزیم اس��ت. 
به ع��الوه محص��والت تخمیری لبن��ی ممکن 
اس��ت اثرات مفیدی روی پیشگیری از دیابت 
از طریق باکتری ای پروبیوتیک و شکل خاصی 
از ویتامین K )بخش��ی از خانواده مناکوئینون( 

همراه با تخمیر داشته باشند.
. نویسندگان نتیجه گیری کردند که مطالعه آن ها 
در فراهم کردن ش��واهدی قوی مبنی بر اینکه 
مصرف محص��والت لبنی تخمیری کم چرب و 
عمدتًا ماس��ت، همراه با کاه��ش خطر ابتال به 

دیابت نوع 2 است.
دکت��ر فروه��ی اظهار داش��ت ک��ه در زمانی 
ک��ه م��ا ش��واهد زی��ادی داریم ک��ه مصرف 
مقادی��ر ب��االی بعض��ی م��واد غذای��ی مانند 
ش��کر و نوش��یدنی های ش��یرین برای سالمتی 
انس��ان مض��ر اس��ت، مص��رف س��ایر غذاها 
همچون ماس��ت و محص��والت لبنی تخمیری 
کم چرب می تواند برای س��المتی مفید باش��د.

مصرف ماست 
خطر ابتال به دیابت نوع 2

 را کاهش می دهد

 تخصصی
فصلنامه

17



برند و برند شخصی
برند )Brand( از جمله مفاهیمی اس��ت ک��ه نمی توان آن را 
ب��ه صورت تحت الفظ��ی معنا کرد، ع��ده ای آن را مترادف با 
نام نی��ک می دانند که در تجارت معادل »نام تجاری« اس��ت. 
برخی وفاداری مشتری ها را به یک نام معادل برند می دانند و 
خیلی ها ذهنیت و حس مشتریان را از یک نام و عده ای دیگر 
ارزش اف��زوده یک ن��ام را بر کاال و خدمات ب��ا  برند معادل 
سازی می کنند، اما  برند همه اینها  هست، اما به هیچ یک از 

اینها خالصه نمی شود.
همه ما نامه��ای بزرگی چون اپل، کوکاکوال، مایکروس��افت، 
لویی ویتون، مرس��دس، گوگل و رولکس را می شناس��یم که 
با فک��ر کردن به آن تصاوی��ری در ذهنمان تداعی می ش��ود. 
تصویری که در طول س��الها به عنوان هوی��ت این برندها در 

ذهن ما شکل می گیرد.
چن��د س��الی اس��ت اصطالح��ی ب��ه عن��وان برند ش��خصی 
)Personal Brand(  به کرات ش��نیده می شود. بسیاری از 
مشاغل که شخص به عنوان یک فرد نه یک کمپانی با 
مشتریان در تماس است، نیازمند برندینگ است 
که به عنوان مثال می توان از خوانندگان پاپ، 
بازیگران و ورزشکاران نام برد. برداشتی که 
مخاطبان این گونه مشاغل از برند شخصی 
افراد دارند، خیلی متفاوت از برداشت آنها 

از نامهای بزرگ تجاری نیست.
برای این مش��اغل حرف��ه ای نیز همچون 
زیبای��ی  پزش��کان  )مخصوص��ًا  پزش��کان 
ودندانپزش��کان(، وکال، مش��اوران مالی نیز 
داشتن یک برند شخصی توصیه می شود 
که مانند هر برندسازی دیگری نیاز به 

در نظر گرفتن دو جنبه زیر است:
1- هویت برند

2- ارتباط اثر بخش و موثر

برند شخصی
برای پزشکان
آقای دکتر »الف« در کارش حرف ندارد

مطب خانم دکتر »د« همیشه غلغله است  
چیزی غیر از پول برای آقای دکتر »پ« مهم نیست
جراحی های مهم را به دکتر »ج« بسپارید

همکاری با خانم 
دکتر »ك« برای کلنیک ما بیمار می آورد
این جمالت معمولی است که وقتی درباره پزشکان صحبت می کنیم به 
کرات می شنویم 

با فک��ر کردن به آن تصاوی��ری در ذهنمان تداعی می ش��ود. 
تصویری که در طول س��الها به عنوان هوی��ت این برندها در 

ذهن ما شکل می گیرد.
چن��د س��الی اس��ت اصطالح��ی ب��ه عن��وان برند ش��خصی 
)Personal Brand(  به کرات ش��نیده می شود. بسیاری از 
مشاغل که شخص به عنوان یک فرد نه یک کمپانی با 
مشتریان در تماس است، نیازمند برندینگ است 
که به عنوان مثال می توان از خوانندگان پاپ، 
بازیگران و ورزشکاران نام برد. برداشتی که 
مخاطبان این گونه مشاغل از برند شخصی 
افراد دارند، خیلی متفاوت از برداشت آنها 

از نامهای بزرگ تجاری نیست.
برای این مش��اغل حرف��ه ای نیز همچون 
زیبای��ی  پزش��کان  )مخصوص��ًا  پزش��کان 
برای این مش��اغل حرف��ه ای نیز همچون 
زیبای��ی  پزش��کان  )مخصوص��ًا  پزش��کان 
برای این مش��اغل حرف��ه ای نیز همچون 

ودندانپزش��کان(، وکال، مش��اوران مالی نیز 
داشتن یک برند شخصی توصیه می شود 
که مانند هر برندسازی دیگری نیاز به 

در نظر گرفتن دو جنبه زیر است:
1- هویت برند

2- ارتباط اثر بخش و موثر

هویت
برند

این واقعیتی است که اگر شما به برند سازی خود 
فکر نکرده و برنامه ای ندارید مردم به جای شما 

به آن فکر می کنند و برند شما در ذهن آنها شکل 
می گیرد پس حداقل به جنبه های آن بیاندیشید

 در برندس��ازی ش��خصی جوهره و هویت برند 
بسیار مهم تر از ابزار ارتباطی است.  

چ��را ک��ه در برند س��ازی یک محصول ش��ما 
می توانید با اضافه کردن یک بسته بندی  مناسب 
برای کاال، تبلیغات گس��ترده  به برندس��ازی آن 
کمک کنید اما داشتن یک برند شخصی متضمن 
خودارزیاب��ی و توس��عه مهارتهای ش��خصی در 
زمینه ه��ای خاص اس��ت و نمی ت��وان صرفًا با 

استفاده از ابزارهای ارتباطی آن را ساخت.
در این قس��مت م��وارد زیر می توانن��د به خود 

ارزیابی و خودشناسی کمک کند:
1-تصور فعلی افراد از من چیس��ت؟ و اطرافیان 

1

پویا شفیعی

فصلنامه تخصصی
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ارتباط اثر 
بخش و 
موثر

با توجه به نوع مخاطبان و بیماران، پزشکان 
از ابزارهای ارتباطی اس��تفاده می کنند. باید 
توجه داشت که استفاده از ابزارهای ارتباطی 
باعث ش��فافیت هویت برند شده و ممکن 
اس��ت همانطور که باعث افزایش وفاداری 
مشتریان و جاذبه به برند شخصی باشد در 

بسیاری از موارد دافعه ایجاد کند.
برای ارتباط سازی شما با دامنه گسترده ای از 
ابزارها مواجه هستید، از ارتباطات شخصی 
گرفته که ش��امل لحن صدا، ظاهر آراس��ته، 
وقتی که برای بیم��اران می گذارید و میزان 
آگاهی ش��ما از جنبه ه��ای مختلف بیماری 
و زندگی ش��خصی بیمار تا عوامل محیطی 
همچون مط��ب، کارت ویزیت، بروش��ور 
و فضای��ی ک��ه در آن قرار داری��د تا عوامل 
اجتماعی مثل استفاده از شبکه های اجتماعی 
و ایمیل ش��خصی همه می تواند در ارتباط 
سازی شما موثر باشد. باید توجه داشت که 
ابزار ارتباطی با توجه ب��ه نوع حرفه و نوع 
هویت برند تعیین می شود و نمی توان همه 

آنها را با هم به کار برد و مدیریت کرد.
دقت داشته باش��ید توازن در هویت سازی 
بای��د همزم��ان مدنظر قرار گیرد. س��اختن 
هویت خوب ب��دون اس��تفاده از ابزارهای 
   Nerd brandingارتباط��ی می تواند ب��ه
منجر ش��ود. این اصطالح ب��رای اولین بار 

برای خوره های کامپیوتر در دهه 90 مطرح 
شد. کسانی که تمام وقت خود را برای ارتقا 
صنعت IT می گذاش��تند اما کسی از وجود 
آنها با خبر نب��ود! این اصطالح به افرادی با 

پتانسیل باال ولی ناشناخته اطالق می شود.
در مقاب��ل پرداختن بیش از حد به ابزارهای 
ارتباطی در حالیکه هویت مدیریت شخصی 
 Show را ش��اهد نیستیم ممکن اس��ت به
Branding یا برندیگ نمایشی منجر شود 
که هر چن��د در کوتاه مدت می تواند باعث 
شناخت مخاطبان و بیماران از شما باشد، اما 
در بلند مدت نتیجه مناسبی در پی نخواهد 

داشت.
برنده��ای ش��خصی ی��ک ش��به درس��ت 
نمی ش��وند حداقل 6 ماه زمان الزم است تا 
یک برند شخصی تکامل یابد. برای ساختن 
برند ش��خصی خود از ام��روز اقدام کنید و 
توجه داشته باش��ید یکی از مواردی که در 
هویت برند ش��خصی پزشکان مطرح است 
اعتم��اد بوده ک��ه مهمتری��ن عنصر هویت 
سازی برند است و اعتماد یک شبه به دست 
نمی آید. در ش��ماره بع��د در رابطه با چک 
لیست هویت سازی یک برند برای پزشکان 
و ابزارهای متناس��ب با آن بیش��تر خواهیم 
خواند و داستان هایی از موفقیت و شکست 
برندهای ش��خصی را م��رور خواهیم کرد.

2

م��ن چ��ه برداش��تی در خصوص مه��ارت ها و 
استعدادها و شخصیت من دارند؟

2- من در حال حاضر چه مهارت و استعدادهایی 
دارم؟

3- من ایده آل من چه کس��ی است؟ برنامه هایم 
برای توس��عه مهارت های شخصی انجام کارهای 

جدید چیست؟
4- دوس��ت دارم م��ردم م��ن را با چ��ه صفاتی 
بشناسند و وقتی نام من را به خاطر می آورند چه 

ویژگی هایی در ذهن آنها تداعی شود؟
چال��ش اصل��ی در س��اختن برند ش��خصی دو 
مسئله است از یک س��و این هویت باید »مشابه« 
و »متمایز« باش��د یعنی صفات ف��رد در همه جا 
یکس��ان و در عین حال متمایز کننده با بقیه باشد 

از س��وی دیگر باید »ثابت« و »پویا« باش��د بدین 
معن��ی که صفات فرد در ط��ول حیات خود باید 
انعطاف پذیر و چابک بوده و خود را با ش��رایط 
محیطی س��ازگار کند و در عین حال باید صفاتی 
پای��دار بوده تا باعث ماندگاری در ذهن مخاطبان 

و مشتریان گردد.
ایجاد ت��وازن بین موارد فوق بزرگترین س��ختی 

هویت سازی برند شخصی است.
ساختن برند ش��خصی بر روی مشاغل حرفه ای 
مثل پزش��کان و وکال بسیار سخت است چرا که 
عماًل آنها خدماتی را به مخاطبان و مشتریان ارائه 
می دهند که ملموس نیست و هویت شخصی آنها 
در هنگام ارائه خدمات به شدت با حرفه و ذهن 

مخاطب درگیر است.

در آمریکای شمالی طبق 
آمار 82درصد بیماران 

حاضر به تغییر پزشک معالج 
خود نیستند و 95درصد 
مردم حاضرند حتی در 

مواردی که نیاز به ارجاع 
به پزشک دیگری است 
پزشک معالج اول خود 

را حفظ کنند. این گونه 
وفاداری به یک برند 

)brand loyalty( در هیچ 
یک از کسب و کارهای 

دیگر دیده نمی شود.

ارزش برند اپل معادل 148 
هزار میلیون دالر است. 

این ارزش جدای از ارزش 
اسمی سهام و دارایی های 
منقول و غیر منقول، پتنت 
حق االمتیازهاست. چیزی 

در حدود نصف تولید 
ناخالص ملی ایران!

ارتباطات کالمی و چشمی را 
با مخاطبان خود جدی بگیرید

 تخصصی
فصلنامه

19



آموزش؛ بهترین راهکار کاهش 
هزینه های هنگفت درمانی

دکتر اسداهلل رجب رئیس انجمن دیابت ایران

فصلنامه تخصصی
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لطفاً درباره پیشینه حضورتان در حوزه آموزش بیماران دیابتی توضیح بفرمایید.
سال ۱368، زمانی که در مرکز طبی کودکان بیمارستان امام خمینی با حمایت 
ریاس�ت محترم بیمارس�تان جن�اب آقای دکت�ر ربانی به امر آم�وزش دیابت 
مش�غول بودم، همزم�ان، با برخی آزمایش�گاه های عالقه مند ب�ه همکاری در 
امور پژوهش�ی نیز مذاکره می کردم تا ایش�ان را مجاب کنم آزمایش�گاه خود 
را ب�رای انجام آزمایش HbA۱C تجهیز نمایند تا هر س�ه ماه یک بار برای انجام 
آزمای�ش HbA۱C از دیابتی های�ی که در دوره های آموزش�ی ما ش�رکت کرده 
بودند، هم�کاری نمایند)در آن زمان فقط باهدف محدود مطالعات پژوهش�ی، 
کی�ت مربوط ب�ه این آزمایش، از خ�ارج تهیه می گردی�د(. در آن گفتگوها، از 
اهداف درمانی و ارزیابی نتایج درمان با ایش�ان س�خن می گفتم و عالقه مندی 
عده ای از این همیاران صمیمی گاه به چنان اش�تیاقی بدل می گش�ت که حتی 
م�را نیز ک�ه در این زمین�ه مدت ها بود به باور و یقین رس�یده ب�ودم به وجد 
 HbA۱C م�ی آورد. آن روزها را هرگز فراموش نمی کنم چ�ون روزهای آزمایش
همیش�ه یکی از شلوغ ترین و پر سر و صداترین روزهایمان در مرکز طبی بود. 
ما بر اس�اس نتای�ج این آزمایش، وضع تک تک دیابتی هایمان را موردبررس�ی 
ق�رار می دادیم، آموزش هایمان را بازبینی می کردیم، نکات کاربردی بیش�تری 
در آن ها می گنجاندیم و خالصه هر س�ه م�اه یک بار، طرح ها و برنامه هایمان را 

بررسی و تصحیح می کردیم.
برای بیماران دیابتی چند ساعت آموزش کفایت می کند؟

همان گون�ه ک�ه سال هاس�ت عن�وان کرده ایم آموزش، اس�اس درمان اس�ت. 
این به آن معنا اس�ت که ع�الوه بر ضرورت وجود پزش�ک متخصص باتجربه، 
دیابت�ی یا اطرافیان وی نیز بای�د در درمان، فعال باش�ند و ضمن برخورداری 
از آگاه�ی کافی، در ارتقای آموزش های خود نیز بکوش�ند تا بتوانند مدیریت 
اجرایی درمان در منزل را به دس�ت گیرند. در این راس�تا الزم است دیابتی ها 

حداق�ل از 20- ۱5 س�اعت آم�وزش در س�ال برخ�وردار باش�ند.
آیا ای�ن موض�وع ارتباطی ب�ا کنت�رل هزینه ه�ای اقتصادی 

خانواده ها هم دارد؟
ببینی�د به طورکل�ی چند س�الی اس�ت ک�ه روند 

صع�ودی هزینه ه�ای تش�خیصی و درمانی از 
جمل�ه هزینه های درمان دیاب�ت و عوارض 

آن، س�رعت گرفت�ه اس�ت. ای�ن رون�د 
نه فق�ط در کش�ور م�ا بلک�ه در جهان، 

به ویژه در کش�ورهای پر درآمد نیز به 
معضلی بدل گش�ته به طوری که در این 
به عنوان مثال ش�اهد حذف  کش�ورها 
تدریجی برخ�ی داروها از ردیف بیمه 
هس�تیم. بدیهی است که این موضوع 
رون�د درمان�ی را تحت الش�عاع ق�رار 
می ده�د. البته در ای�ن میان، تعدادی 

از کش�ورها با جمع بندی های مبتنی بر 
پژوهش ه�ای علم�ی، رویکرد گس�ترش 

برگزی�ده و در  را  آم�وزش و پیش�گیری 
همین راس�تا فعالیت می نماین�د و به نتایج 

چش�مگیری در زمین�ه کاهش هزینه ها دس�ت یافته اند. در کش�ور ما نیز با 
افزایش س�طح بهداش�ت و در نتیجه، ش�یوع و تن�وع بیش�تر بیماری های 
غی�ر واگیر، تغییر در ش�یوه زندگ�ی، افزایش طول عمر و... س�بب گردیده 
ک�ه هزینه های تش�خیص و درمان با افزایش روزافزون روبه رو باش�ند. این 
هزینه ه�ای هنگفت تحمیل ش�ده ب�ر بودجه خانوار و نی�ز بودجه ملی، ما را 
به س�وی گزینه «آموزش و پیش�گیری» هدایت می کند. اگرچه چند س�الی 
است که بر آموزش تأکید می شود اما تا تثبیت آن در برنامه های درازمدت، 

میان مدت و کوتاه مدت، راه درازی در پیش اس�ت.
چه فاکتورهایی در بحث آموزش حائز اهمیت است؟

اص�والً آموزش های�ی  اثرگذارترند که  مخاطب را بیش�تر ج�ذب نمایند یعنی 
به مس�ائل ایش�ان پاس�خ مفیدتر و قابل اجرات�ری بدهند. این اص�ل در مورد 
آموزش های علمی نیز صادق اس�ت. اگر بیمار ارتباط مفهومی با آموزش علمی 
برق�رار ننماید هرگز نمی تواند آن را به اج�را درآورد. برقراری ارتباط مفهومی 
از س�وی بیمار نیز مستلزم طرح ریزی آموزش های کاربردی است که بر مبنای 
ش�ناخت کافی از بیمار تنظیم ش�ود. در همین راستاس�ت که علوم انسانی به 
کمک م�ا می آیند. در ش�کل گیری مطالعات بین رش�ته ای ک�ه قدمت چندان 

طوالنی نیز ندارد، همین ضرورت نهفته است.
آیا در بحث آموزش، بیماران تحت پوش�ش حمایت های س�ازمان های بیمه گر 

قرار دارند؟
هم�گان اذع�ان دارند ک�ه آموزش به اف�راد دیابت�ی محقق نمی ش�ود مگر با 
به کارگیری یک عزم ملی؛ اما متأسفانه باید اظهار داشت که در کشور ما هنوز 
ب�ه اهمیت آموزش در مهار دیابت و ع�وارض آن، توجه الزم صورت نمی گیرد. 
ش�اهد بر این مدعا آن اس�ت که هنوز هزینه های آموزشی توسط سازمان های 
بیمه گ�ر پرداخت نمی ش�ود! نتیجه عدم پوش�ش بیمه، این می ش�ود که بیمار 
ب�ه جهت عدم اس�تطاعت مال�ی خ�ود را از دریاف�ت آموزش های 
الزم مح�روم می س�ازد و در نتیجه چند س�ال بعد به دلیل 
ع�دم توانایی در کنت�رل قند خون، با ع�وارض دیابت 
مواجه می ش�ود. ناگفته پیداست آموزش درچنین 
ش�رایطی، آن هم بدون حمای�ت بیمه گزاران و 
متصدی�ان بهداش�تی، کار چندان س�اده ای 
نیست و حتی می توان گفت در سطح کالن 

چندان موفقیت آمیز هم نیست!
سخن پایانی؟

م�ا میدانیم ک�ه در جای جای کش�ور، 
اف�راد گمنام�ی وج�ود دارن�د ک�ه در 
وادی خدمت به مردم، در هر شرایطی 
صمیمانه تالش می کنند. ما نمی توانیم 
از ایش�ان انتظار داش�ته باش�یم بدون 
حمایت ه�ای الزم به ام�ر آموزش ادامه 
دهند اما شایس�ته اس�ت ازایش�ان که 
در ای�ن وادی پرزحمت گام برداش�ته اند 
تقدی�ر نماییم و یاد اف�رادی را که دیگر در 
میان ما نیس�تند برای همیشه گرامی بداریم.

اگ�ر ب�رای درمان، هدف یا اهداف�ی قائلیم، اگر به هدف ی�ا اهدافمان باور داریم، 
بای�د ب�ه ارزیاب�ی روند درم�ان بیندیش�یم و نتای�ج آن را نی�ز به چرخ�ة آموزش 

بازگردانیم تا نه فقط به س�المت بیماران، بلکه به س�المت جامعه نیز دس�ت یابیم.
متأس�فانه در کش�ور ما هن�وز به اهمیت آم�وزش در مه�ار دیابت و کاهش 

نک�ردن  حمای�ت  نمی گی�رد.  ص�ورت  الزم  توج�ه  آن،  ع�وارض 
هزینه ه�ای  ب�ا  رابط�ه  در  بیم�اران  از  بیمه گ�ر  س�ازمان های 

اس�ت. مدع�ا  ای�ن  دلی�ل  مهم تری�ن  آموزش�ی 
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؟   اهمی��ت توج��ه به بیم��اری دیاب��ت نوع یک 
چیست؟

 اهمیت بیم��اری دیابت به علت ع��وارض مزمنی 
اس��ت که در اثر عدم کنترل قند خون ایجاد می ش��ود. 
این عوارض مزم��ن به علت گرفتاری عروق بزرگ و 
کوچک بدن حاصل شده و بر روی سیستم های مختلف 
بدن مثل کلیه، چشم، اعصاب، دستگاه گوارش، قلب، 
مغ��ز و اندام ه��ا اثر می گذارد. این ع��وارض عالوه بر 
ایج��اد درد و رنج منجر به تحمیل هزینه های اقتصادی 
بر خانواده و نظام درمانی کشور می شود. کنترل بیماری 
دیابت یقینًا می توان��د از این عوارض جلوگیری کرده 

انسولین 
چه وقت ترشح می شود؟

دکتر مریم رزاقی آذر -استاد دانشگاه علوم پزشکی ایران
فوق تخصص غدد درون ریز و متابولیسم کودکان
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و از معلولیت ه��ا و مرگ  ومیر زودهنگام پیش��گیری کند.
؟   لوزالمعده چگونه انسولین را ترشح می کند؟

 انس��ولین هورمون��ی اس��ت ک��ه از لوزالمع��ده و از 
س��لول هایی به نام بتا ترش��ح می ش��ود. این س��لول ها در 
قسمت هایی از لوزالمعده قرار دارند که جزایر النگرهانس 
نامیده می ش��وند. لوزالمعده انسولین را به دو گونه ترشح 
می کند یکی انس��ولین پایه که در تمام ش��بانه روز ترش��ح 
می ش��ود و دیگر انس��ولینی که با خوردن هر غذا ترش��ح 
می ش��ود؛ بنابراین مقدار انس��ولین در زمان گرس��نگی و 

سیری مرتب در نوسان است.
؟   در م��ورد کار کردهای انس��ولین در بدن توضیح 
بفرمایید. آیا فقط ای��ن هورمون در تنظیم قند خون اثر 
گذار اس��ت؟ از طرف دیگر آیا برای تنظیم خون، فقط 

این هورمون اثرگذار است؟
 هورمون انس��ولین یک هورمون س��ازنده اس��ت و در 
سوخت وس��از قندها، چربی ه��ا و پروتئین ها دخالت دارد. 
انس��ولین باعث ورود قند خون یا گلوکز به داخل س��لول 
ش��ده و در س��وختن آن کمک می کند که انرژی حاصل از 
آن به ش��کل ش��یمیائی در مولکول ه��ای ATP در داخل 
س��لول ذخیره می شوند. س��لول های مختلف از این ذخایر 
انرژی برای اعمال مختلف خود استفاده می کنند. مثاًل سلول 
عضالنی این انرژی را برای انقباض به کار می برد و س��لول 
مترشحه، آن را برای ساخت موادی که ترشح می کند به کار 
می برد. مغز به غیراز موارد اس��تثنائی، از گلوکز به عنوان تنها 
منبع انرژی اس��تفاده می کند و لذا بدن قند خون را در یک 
محدوده باریکی حفظ می کند ت��ا مغز صدمه نبیند. زیادی 
ی��ا کمی قند باع��ث صدمه مغزی و گاه غیرقابل برگش��ت 
می گ��ردد. هورمون ه��ا و آنزیم ه��ای زی��ادی ب��رای ثابت 
نگاه داشتن قند خون درگیر هستند که یکی از آن ها انسولین 
اس��ت. انسولین در زمان گرسنگی کمتر ترشح می شود و با 
خوردن غذا مقدار آن افزایش می یابد. حتی تحقیقات نشان 
داده که ترش��ح انسولین قبل از خوردن غذا، همان موقع که 

شخص فکر خوردن غذا را می کند، آغاز می شود.
ضمنًا باید توجه داش��ته باش��یم که انس��ولین در ساختن 
گلیک��وژن که از مولکول های گلوکز تشکیل ش��ده اس��ت 
کمک می کند. ساختمان گلیکوژن مثل یک درخت پر شاخ 
و ب��رگ بوده و ذخیره گلوکز اس��ت ک��ه در کبد و عضله 
ذخیره می شود. این مولکول در موقع گرسنگی تجزیه شده 
و گلوکز حاصل از کبد خارج و وارد خون می شود. لذا از 
پائین افتادن قند خون جلوگیری می کند. در موقع س��یری 
برعکس مولکول های گلیکوژن ساخته می شوند. انسولین 
در س��اختن آن تأثیر مثبت دارد و از تجزیه آن جلوگیری 
می کند. انسولین همچنین باعث ساختن پروتئین و چربی 

می شود و از تجزیه آن ها جلوگیری می کند.
؟   دالیل بروز بیماری دیابت نوع یک چیست؟

دیاب��ت نوع 1 در اث��ر ورود یک ویروس ب��ه بدن ایجاد 
می ش��ود. بعضی اشخاص از نظر سیس��تم ایمنی به شکل 
خاصی هستند که گیرنده های سلول های ایمنی آن ها وقتی 
با ویروس خاصی اتصال پیدا می کند ش��کل مولکولی آن 
شبیه به موادی می شود که در سلول های بتای آن ها وجود 
دارد و وقتی بدن بر ضد ویروس آنتی بادی می س��ازد، این 
آنتی بادی ها بر ضد س��لول های بتای لوزالمعده عمل کرده 
و در نتیج��ه س��لول های بتا را تخریب می کند و س��اختن 

انسولین مختل می شود.
؟   برخ��ی بیم��اران می گویند که پیش از تش��خیص 
بیم��اری، مبتالبه پر نوش��ی و پ��ر ادراری و پرخوری 
بوده اند. لطفًا این موضوع را ازنظر پاتوفیزیولوژی تبیین 

بفرمایید

 وقتی انس��ولین کم باش��د یا کارآئی نداش��ته باشد، قند 
نمی تواند وارد سلول شود و قند خون باال می رود، از طرفی 
کبد مثل یک کارخانه قند سازی است و در موقع گرسنگی 
تحت تأثیر هورمون هائی که هورمون های »تنظیم مخالف« 
نام دارند شروع به س��اختن قند می کند. در بیماری دیابت 
هم که س��لول های بدن گرسنه هس��تند، هورمون هایی که 
باعث ساختن قند در کبد می شوند در خون باال رفته و قند 
بیشتری به وسیله کبد تولید می شود؛ که این مسئله هم مزید 
بر علت شده و باعث باال رفتن قند خون می شود. قند خون 
وقتی بیش از 160 تا 180 میلی گرم در دسی لیتر شد از راه 
ادرار دفع می ش��ود و مقدار زیادی آب را با خود وارد ادرار 
می کند درنتیجه آب بدن کم می ش��ود و شخص تشنه شده 
و مقادیر زیادی آب می نوشد. از طرفی به علت دفع کالری 
از ادرار و توانایی نداشتن سلول ها در مصرف گلوکز، بیمار 
احساس گرسنگی کرده و پرخور می شود؛ بنابراین پر نوشی 
و پر ادراری و پرخوری از عالئم بالینی این بیماری هستند.

؟    آی��ا میان بروز عالئم تا تش��خیص بیماری فاصله 
زمانی  وجود دارد؟

 به طورکل��ی مبتالی��ان به دیابت نوع ی��ک معموالً افراد 
زیر 40 س��ال هستند. وزن از دست می دهند و معموالً الغر 
هس��تند. این نوع دیابتً  پرسروصدا است و از زمان شروع 
عالئم تا تش��خیص، معموالً بیش��تر از یک یا دو ماه طول 

نمی کشد.
؟   قن��د خون اف��راد مبتال به دیاب��ت در چه حدودی 

است؟
 وقتی قند خون ناش��تا از 126 میلی گرم در دس��ی لیتر 
زیادتر ش��ود یا 2 س��اعت بعد از غذا از 200 میلی گرم در 
دسی لیتر بیشتر شود، ش��خص مبتالبه دیابت شده است. 
اگر قند خون ناش��تا بیش��تر از 110 میلی گرم یا 2 ساعت 
بعد از غذا بیش از 140 میلی گرم در دسی لیتر بشود یعنی 
ش��خص در معرض ابتال به دیابت اس��ت و تحمل گلوکز 

مختل می شود.
؟   توصی��ه ش��ما به بیماران مبتال ب��ه دیابت نوع یک 

چیست؟
 یکی از مهم ترین توصیه ها آن اس��ت که بیماران دیابتی 
ن��وع یک بای��د اندازه گیری قند خ��ون در منزل را جدی 
بگیرند. این اندازه گیری باید در ساعات مختلف شبانه روز 
انجام ش��ود تا با راهنمایی های پزشک بتوانند دیابت خود 

را به خوبی کنترل کنند.
از ط��رف دیگ��ر راه و روش کنت��رل دیابت نوع 
ی��ک، در حال حاضر فقط انس��ولین اس��ت؛ 
بنابرای��ن تنظی��م برنام��ه روزان��ه مبتنی بر 
ساعاتی که باید انسولین تزریق شود حائز 
اهمیت اس��ت. نباید نسبت به این موضوع 

سهل انگاری صورت بگیرد.
نکته س��وم اینکه بیمار دیابتی باید هر س��ه 
ماه یک بار آزمایش اندازه گیری هموگلوبین 
A1C را انج��ام دهد تا ب��ه چگونگی کنترل 
قند خون خود در س��ه م��اه اخیر پی ببرد. در 
این آزمایش درصدی از هموگلوبین که با قند 
خ��ون، ترکیب غیرقابل برگش��ت ایجاد می کند 
اندازه گیری می ش��ود و چون گلبول های قرمز 
120 روز عم��ر دارن��د اندازه گیری هر س��ه ماه 
یک ب��ار این هموگلوبین، نش��ان دهنده کنترل قند 
خون در س��ه ماه اخیر اس��ت.نهایتًا قبول واقعیت 
بیم��اری و کنار آمدن با آن و کنت��رل دقیق متابولیک 
می تواند از وقوع عوارض مزمن و حاد بیماری پیشگیری 
نموده و زندگی طبیعی را برای شخص دیابتی ایجاد کند.

بعضی اشخاص از نظر سیستم ایمنی به 
شکل خاصی هس�تند که گیرنده های 
س�لول های ایمن�ی آن ه�ا وقت�ی ب�ا 
وی�روس خاصی اتصال پی�دا می کند 
ش�کل مولکول�ی آن ش�بیه به م�وادی 
بت�ای  س�لول های  در  ک�ه  می ش�ود 
آن ه�ا وج�ود دارد و وقت�ی ب�دن ب�ر 
ضدوی�روس آنتی بادی می س�ازد، این 
آنتی بادی ه�ا بر ضد س�لول های بتای 
لوزالمع�ده عم�ل ک�رده و در نتیج�ه 
س�لول های بت�ا را تخری�ب می کن�د 
و س�اختن انس�ولین مخت�ل می ش�ود.

ترش�ح  ک�ه  داده  نش�ان  تحقیق�ات 
انس�ولین قب�ل از خوردن غ�ذا، همان 
خ�وردن  فک�ر  ش�خص  ک�ه  موق�ع 
می ش�ود. آغ�از  می کن�د،  را  غ�ذا 

انسولین باعث س�اختن پروتئین 
و چرب�ی می ش���ود و از تجزیه 
آن ها جل���وگی�ری می کن��د.

 تخصصی
فصلنامه

23



؟  لطف�ًا درب�اره بیم�اری دیابت و ان�واع آن 
توضیح بفرمائید

   دیابللت ملیتللوس بلله گروهللی از اختللاالت 
متابولیکللی گفته می شللود که ویژگی اصلی شللان 
هیپرگلیسمی است و در اثر کمبود تولید یا فعالیت 
طبیعللی انسللولین به وجللود می آیللد. عدم اصاح 
هیپرگلیسللمی عاوه بر عللوارض زودرس، می تواند 
موجب عوارض دیررس جدی شود، از جمله: عوارض 
Microvascullar )نفروپاتی، رتینوپاتی و نوروپاتی( و 

عللوارض Macrovascullar )بیمللاری عللروق کرونر،  
بیماری شریان های محیطی و بیماری عروق مغزی(.

دیابت نللوع 1 حدود 5 تا 10 درصللد کل جمعیت 
دیابتی ها را تشللکیل می دهد و در بسیاری از موارد 
جللز بیماری های خللود ایمن طبقه بندی می شللود. 
در دیابت نللوع 1 به علل مختلف سلللول های بتای 
پانکللراس از بین رفته و توانایی تولید انسللولین در 
بدن به شدت کاهش یافته است. گرچه دیابت نوع 1 
در هر سنی قابل بروز است اما در کودکان، نوجوانان 
و جوانللان شللایع تر اسللت. در این بیمللاران فقط با 
مصرف انسللولین می توان جان بیمار را نجات داد و 

به کنترل گلیسمیک مطلوب رسید.
دیابللت نوع ۲ حدود 90 تللا 95 درصد کل جمعیت 
دیابتی را شللامل می شللود و معموالً نتیجه مقاومت 
به انسللولین )Insulin Resistance( و در بعضی موارد 
اختال در میزان ترشللح انسولین از پانکراس است. 
درمللان این نللوع دیابت اصللاح روش زندگی و در 
صورت لزوم مصرف داروهای خوراکی پایین آورنده 
قند خون اسللت؛ اما با گذشللت زمان ابتا به دیابت 
نللوع ۲، به تدریللج پانکراس توانایی خود در ترشللح 
میللزان کافللی انسللولین را از دسللت داده و نیاز به 

مصرف انسولین به وجود می آید. 
در زنان باردار با سللابقه ابتا به دیابت، عدم کنترل 
گلیسللمیک مطلوب، منجر به مشللکات در مادر و 
جنین می شللود و بسللیار خطرناک اسللت و کنترل 
گلیسللمیک مطلللوب بللا انسللولین بسللیار حیاتی 
اسللت. کنترل مطلوب گلیسللمیک می تواند از بروز 
ماکروزومللی، ابتا بلله اختاالت مللادرزادی، مرگ 
درون رحمی و هیپوگلیسللمی نوزادی پیشللگیری 

نماید.
 Gestational بللارداری  دیابللت  مبتابلله  زنللان  در 
Diabetes نیز در صورت عدم پاسللخ به رژیم غذایی 

 انسـولین 
دکتر شهین یاراحمدیدرمانی

عضو هیئت علمی وزارت بهداشت
 درمان و آموزش پزشکی
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مناسللب، نیاز به انسولین درمانی به وجود می آید 
تا از عوارض مادری و جنینی پیشگیری گردد.

؟  درب�اره فیزیولوژی تنظی�م قند خون در 
بدن و روند این فرایند توضیح بفرمائید.

  بللرای نگهداری قند خون در محدوده طبیعی 
۲ هورمللون انسللولین و گلوکاگون نقش بسللیار 
مهمی ایفللا می کنند. هللر دوی ایللن هورمون ها 
توسللط پانکللراس تولید می شللوند امللا برعکس 

یکدیگر فعالیت می کنند. 
گلوکاگللون توسللط سلللول های آلفللای پانکراس 
تولید می شللود. در زمان کاهش قند خون، ترشح 
گلوکاگون باعث آزاد شللدن گلوکز از کبد و دیگر 
منابللع مثل ماهیچه ها و وارد شللدن آن به جریان 

خون و اصاح قند خون می شود.
انسللولین توسط سلللول های بتای پانکراس تولید 
می شللود. این هورمون در بدن نقش های متعددی 
ایفا می کند. انسللولین میزان تولید گلوکز توسللط 
کبد را تنظیم کرده و همچنین کمک می کند که 
گلوکز آزاد شللده از کبد به سلللول ها وارد شود و 

برای تولید انرژی مورداستفاده قرار گیرد.
پانکراس در افراد سللالم، در پاسخ به تغییرات قند 
خون ناشللی از جللذب مواد غذایی مصرف شللده، 
سیسللتم خودتنظیمی دارد؛ امللا در افراد دیابتی 
این سیسللتم مختل بوده و در نتیجه باید از انواع 
انسولین و دفعات و بازه های زمانی مختلف استفاده 
کرد و تا حد ممکن باید به روند فیزیولوژیک ترشح 

انسولین در بدن شباهت داشته باشد.
؟  نقش انسولین در ایجاد کنترل قند خون 
مطل�وب در بیماران دیابت�ی نوع ۱ تا چه حد 

است؟

  مطالعللات اپیدمیولوژیک نشللان می دهند که 
ارتباط مسللتقیمی بین عدم کنترل گلیسللمیک 
مطلوب و میکرو واسللکوالر )رتینوپاتی، نفروپاتی 

و نوروپاتی( وجود دارد.
از طرف دیگر، مطالعه ِ DCCT نشللان داده اسللت 
که کنترل شللدید قند خون با انسللولین درمانی 
می توانللد بروز عوارض میکروواسللکوالر و حوادث 
قلبی )کشنده و غیرکشنده( در بیماران را کاهش 

دهد.
بیمللاران دیابتی نللوع 1 نیاز دائمی به انسللولین 
درمانللی )اغلب ۲ بار یا بیشللتر( دارند. مراقبت از 
بیماران دیابتی مسللتلزم کار تیمی،  همکاری بین  
پزشک، پرستار، کارشناس تغذیه، بیمار و خانواده 

وی است.
در بعضللی از بیماران، کتواسللیدوز اولین عامت 
ابتللا به دیابت نوع 1 اسللت که پس از درمان؛ در 
بسیاری از موارد، بیمار بی عامت شده و اصطاح 
به Honey Moon وارد می شللود. در این دوره نیاز 
به انسللولین بسللیار کم شللده یا به صفر می رسد. 
این پدیده به علت ترشللح نسللبی انسولین توسط 
سلللول های بتای پانکراس به وجود آمده و ممکن 
اسللت چند هفته یا چند ماه باقی بماند )به ندرت 
۲-1 سال طول می کشد(. پس از آن دوباره بیمار 
برای کنتللرل مطلوب قند خون نیاز به انسللولین 
درمانللی دارد. در بعضللی از بیمللاران دیابتی نوع 
1، عائللم خفیف بوده و گاهللی نمی توان بیمار را 
متقاعد به مصرف انسللولین نمللود. در این صورت 
عاوه بر آموزش دقیق بیمار، باید از وی خواسللت 
به طور منظم قند خون را چک نموده و به پزشک 

معالج اطاع دهد.

؟ در ارتب�اط ب�ا می�زان مطل�وب HbA۱C و 
نق�ش آن در کاهش ع�وارض دیابت توضیح 

بفرمایید.
  نتایج مطالعه UKPDS نشللان داده اسللت که 
کاهللش 1 درصدی HbA1C موجللب کاهش ۲1 
درصللدی در معلولیت هللا و مرگ هللای ناشللی از 
دیابللت،  کاهش 1۴ درصدی در بللروز انفارکتوس 
قلبللی و کاهللش ۴۳ درصدی در آمپوتاسللیون یا 
مرگ ناشللی از عللوارض عروق محیطللی دیابتی 
و همچنیللن کاهللش ۳۷ درصللدی در عللوارض 
میکروواسکوالر )نفروپاتی، رتینوپاتی و نوروپاتی( 

می شود.
در سللال ADA ،۲01۴ پیشللنهاد کرده است که 
HbA1C کمتللر از ۷/5 درصد در کودکان مطلوب 
بوده ولی HbA1C کمتر از ۷ درصد، همچنان، در 

بزرگساالن مورد تأیید است.
بدیهی است که HbA1C هدف، در بعضی از موارد 
بسللتگی به شرایط بیمار داشللته و می تواند کم تر 
یا بیش تر تعیین شللود. بیمللاران با حمات مکرر 
هیپوگلیسللمی، بیماران قلبللی- عروقی، عوارض 
پیشللرفته دیررس، بیماران با سللو مصرف مواد و 
 HbA1C بیماران روانی درمان نشللده نیاز به سطح
باالتللری دارند )HbA1C کمتللر از ۸ درصد و قند 
خون ناشتای 150-100 میلی گرم در دسی لیتر(.

باال بودن درصد HbA1C شللانس مشللکات 
قلبللی از جمله نارسللایی قلبللی را در 

بیمللاران افزایللش می دهللد و 
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حفظ بهتر سلللول های پانکراس و میزان نیاز کم تر 
به انسللولین روزانه و دستیابی سللریع تر به کنترل 

گلیسمیک مطلوب شود.
انسولین درمانی می تواند موجب افزایش وزن شود، 
اما استفاده از درمان ترکیبی انسولین با متفورمین 
)در صورت عللدم وجود کنتراندیکاسللیون مصرف 

متفورمین( از افزایش وزن پیشگیری می کند.
شانس بروز مشللکات عروقی-قلبی و مرگ ناشی 
از آن در بیمللاران دیابتی ۴ برابللر بیش تر از افراد 
غیر دیابتی گزارش شده است و مقاومت به انسولین 
مهم ترین علت آن معرفی شللده است؛ اما مطالعات 
انجام شده نشان می دهند که هیچ کدام از روش های 
درمان دیابت ازجمله انسولین درمانی این شانس را 

افزایش نمی دهد.
به عاوه، انسولین درمانی و دستیابی و پایدار بودن 
کنترل گلیسمیک مطلوب موجب کاهش مرگ در 
موارد انفارکتوس های قلبی شللده است. همچنین، 
اثرات مثبت انسللولین درمانللی در بهبود نوروپاتی 
و دیس لیپیدمللی در بیماران دیابتللی در مطالعات 

متعددی گزارش شده است.
حمات هیپوگلیسللمی در بیمارانی که انسللولین 
دریافللت می کنند بیشللتر از بیمارانی اسللت که از 
دیگر روش های درمانی استفاده می نمایند. بدیهی 

نتایج مطالعه UKPDS نشان داده 
 HbA1C است که کاهش 1 درصدی

موجب کاهش 21 درصدی در 
معلولیت ها و مرگ های ناشی از 
دیابت،  کاهش 14 درصدی در 

بروز انفارکتوس قلبی و کاهش 43 
درصدی در آمپوتاسیون یا مرگ 

ناشی از عوارض عروق محیطی دیابتی 
و همچنین کاهش 37 درصدی در 
عوارض میکروواسکوالر )نفروپاتی، 

رتینوپاتی و نوروپاتی( می شود.

گزارش شده اسللت که کنترل گلیسمیک مطلوب 
از بروز نارسایی قلبی جلوگیری می کند.

باید از بروز حمات هیپوگلیسللمی تا حد امکان 
پیشگیری نمود زیرا حمات هیپوگلیسمی مکرر 
و مزمللن در بیمللاران دیابتی می توانللد منجر به 

اختاالت شناختی شود.
؟  نق�ش انس�ولین در کنت�رل قن�د خون 
مطل�وب در بیماران دیابتی ن�وع 2 را تا چه 

اندازه می توان مؤثر دانست؟
   در مراحللل اولیه ابتا به دیابت نوع ۲، اغلب 
بیمللاران با رعایت رژیم غذایی مناسللب، فعالیت 
بدنی کافی و داروهللای خوراکی پایین آورنده به 
کنتللرل گلیسللمیک مطلوب می رسللند؛ اما روند 
پیش رونللده اختللال عملکرد سلللول های بتای 
پانکراس منجر به اختال در ترشح انسولین شده 
و در نهایت بسللیاری از بیماران نیاز به اسللتفاده 
از انسللولین )به تنهایی یا همراه با داروهای پایین 

آورنده قند خون( دارند.
مطالعات نشان داده است که هیپرگلیسمی مزمن 
 Glucose Toxicity در بیماران دیابتی با مکانیسللم
منجللر به اختللال در ترشللح انسللولین و تولید 
گلیکللوژن در کبد می شللود. در نتیجه اسللتفاده 
زود هنگام از انسللولین درمانللی می تواند موجب 
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اسللت که باید با آموزش خللود مراقبتی به بیماران از 
بروز آن پیشگیری نمود.

؟ نقش انس�ولین در ایج�اد کنترل 
گلیس�میک مطلوب در زنان باردار 

دیابتی چگونه است؟
   هملله زنللان مبتابلله دیابت نوع 
1 و ۲ بایللد قبللل از بللارداری تحللت 
مراقبت های قبل از بارداری قرار گیرند. 
این مراقبت ها شامل دستیابی به کنترل 
متابولیک مطلوب، ارزیابی عوارض دیابتی، 
بازنگللری داروهای مصرفللی و تجویز قرص 

فولیک اسید می شود.
کنترل قند خون در دوران بارداری بسللیار اهمیت 
دارد. قند از جفت رد شللده و به جنین می رسللد اما 
قابلیتللی  چنیللن  انسللولین 
به  اینکه  نداشته مگر 
 IgG آنتی بللادی 
باند شده باشد. 
هیپرانسولینمی 
جنینی به عنوان 
مهمللی  عامللل 
اختللاالت  بللروز  در 
جنینللی در زنللان دیابتللی 
شناخته شللده اسللت ولللی مطالعات 
متعددی وجللود دارد که ایمللن و مؤثر بودن 
انسللولین درمانی در زنان بللاردار مبتابه دیابت را 
نشللان می دهد. مزیت استفاده از انسولین های آنالوگ، 
عاوه بر دسللتیابی به کنترل گلیسللمیک بهتر، شانس 
کمتر حمات هیپوگلیسللمی، تزریللق راحت تر با قلم، 
حمللل و نقل راحت تر آن و تمایل تزریق با قلم نسللبت 

به سرنگ است.
در زنان باردار مبتابه دیابت بارداری، عاوه بر رعایت 
رژیم غذایی و فعالیت بدنی مناسب، در بعضی از موارد 
برای کنترل مطلوب قند خون و پیشگیری از عوارض 

در مادر و جنین نیاز به انسولین درمانی وجود دارد.
؟  ش�ما چ�ه راهی را ب�رای کنت�رل قند خون 

پیشنهاد می کنید؟
  اندازه گیللری قند خللون توسللط گلوکومتر باید 
چندیللن بللار در روز انجام شللده و بر اسللاس آن دوز 
انسللولین تنظیم گللردد و این توانمندی مسللتلزم 
آموزش دقیق و مسللتمر بیماران و خانواده آنان 
اسللت.در بیماران دیابتی نوع 1 پیشللنهاد 
می شللود که قبللل از هر وعده غللذا و قبل 
از خللواب، قند خون بللا گلوکومتر اندازه گیری شللود. 
در بعضی از بیماران ۲ سللاعت بعللد از غذا خوردن نیز 
توصیه می شللود؛ اما در عمل معمللوالً بیماران ۴-۲ بار 
در روز چک می کنند. در ایللن بیماران کتون ادرار نیز 
باید با اسللتریپ های مخصوص اندازه گیری شود و این 
جزئی از برنامه خود مراقبتی به حساب می آید. بیماران 
باید در صورت بروز هرکدام از عائم سللرماخوردگی و 
بیماری، بی حالی، تهوع، استفراغ، شکم درد، پر ادراری 
و در صللورت وجود قند خون های بللاال و در موارد باال 
و پایین شللدن مکرر قند خون مبادرت به اندازه گیری 

کتون ادرار نمایند.
در بیمللاران دیابتی نوع ۲ بهتر اسللت قبل از صبحانه 
و ۲ سللاعت بعد از هر وعده غذا خوردن چک شود؛ اما 

به طورمعمول بیشتر بیماران ترجیح می دهند که قند 
خون خود را هر روز چک نکرده و به اندازه گیری 1-۳ 
بار در هفتلله کفایت می کنند. باید بلله بیماران تذکر 
داد که قندهای بعد از غذا خوردن به اندازه قند ناشللتا 

اهمیت داشته و باید اندازه گیری شود.
؟ در ارتب�اط با کارکرد پمپ انس�ولین و میزان 
اثرگذاری آن در فرایند کنترل قند خون توضیح 
بفرمایید.افراد چه نکاتی را باید هنگام استفاده 

از آن رعایت کنند؟
   همان طللور که اشللاره کردم یکللي از کارهایي که 
معمللوالً بیماران دیابتي نوع یللک باید به صورت مداوم 
انجام دهند، تزریق انسللولین است. اما تزریق انسولین 
به ویژه اگر شما یک کودک مبتابه دیابت داشته باشید، 
به جهت ترسی که کودکان از تزریق دارد، ممکن است 
کار سللختی به نظر برسللد. جامعه پزشکی همیشه به 
دنبللال راه حلللي بوده  که با وسللیله اي غیر از سللرنگ 
انسولین موردنیاز بدن را تأمین کنید. «پمپ انسولین» 
دسللتگاهي است که کار تزریق انسللولین را براي شما 
انجللام مي دهد. دقت پمپ انسللولین بسللیار باالسللت 
و در کنتللرل قند خون مؤثرتر اسللت. به همین جهت 
می توانیللم بگوییم که پمپ می تواند تعداد دفعات ابتا 
به هیپوگلیسللیمی را به طور زیادی کاهش دهد.عاوه 
بر این بسللیاري از بیماران دیابتي از تزریق انسللولین 
شللکایت دارند. بلله کمک این دسللتگاه دیگر نیازي به 
تزریق هاي مکرر نیسللت و بیماران با اسللتفاده از پمپ 
انسولین راحت تر مي توانند انسولین بدن خود را تنظیم 
کنند. از دیگر مزایاي اسللتفاده از این دستگاه، توانایي 
کم و زیاد کردن مقدار انسللولین تزریقي است. از سوي 
دیگللر همان طور که مي دانید برخی کللودکان مبتابه 
دیابت براي تزریق انسولین مقاومت مي کنند، بنابراین 
استفاده از پمپ انسولین براي کودکان دیابتي راحت تر 
خواهد بود. کنترل قند خون با استفاده از پمپ انسولین 
به ویژه در آن هایی کلله کنترل ضعیفی روی قند خون 
خوددارند، می تواند میللزان HbA1c را در افراد دیابتی 
نوع 1 کاهش دهد. نکته قابل توجه آنکه استفاده از این 
دسللتگاه نیازمند آموزش اسللت. یعني اگر فردي نحوه 
اسللتفاده از این دسللتگاه را نداند، نمي تواند به درستی 
از آن اسللتفاده کند.اما مسللئله اصلی بحث قیمت این 
دستگاه و وسللایل جانبی آن اسللت. اگر بیمه ها آن را 
تحت پوشش قرار بدهند، مسللیر برای استفاده بیشتر 
آن هموارتر می شود. البته اگر بخواهیم نگاه واقع بینانه 
داشللته باشیم باید بگوییم که اگر پمپ انسولین بتواند 
موجب کاهش ریسک عوارض مایکروواسکوالر، عوارض 
نورولوژیکی و بیماری های قلبی عروقی شود، هزینه آن 
در مقابللل صرفه جویی  کلله در کاهش هزینه های ابتا 
به عوارض دیابت ایجاد می کند قابل چشم پوشللی است.
؟ در آخ�ر اگ�ر صحبت�ی در ای�ن زمینه دارید 

بفرمائید.
   انسللولین درمانللی در ایجاد کنتللرل متابولیک 
مطلللوب در بیماران دیابتی نقش مهمی دارد و امروزه 
یکی از روش های معمول درمان دیابت شللده اسللت. 
مطالعات متعددی ایمن و مؤثر بودن مصرف انسولین 
در بیماران دیابتی و زنان باردار را نشللان داده اسللت. 
مصللرف به هنگام انسللولین با دسللتیابی بلله کنترل 
گلیسللمیک مطلوب از بروز عللوارض دیررس دیابتی 

به طور چشمگیر پیشگیری به عمل می آورد.

تزریق انسولین به ویژه اگر شما یک 
کودک مبتال به دیابت داشته باشید، 
به جهت ترسی که کودک از تزریق 
دارد، ممکن است کار سختی به نظر 
برسد. جامعه پزشکی همیشه به دنبال 
راه حلي بوده  که با وسیله اي غیر از 
سرنگ، انسولین مورد نیاز بدن را 
تامین کنید. «پمپ انسولین» دستگاهي 
است که کار تزریق انسولین را 
براي شما انجام مي دهد. دقت پمپ 
انسولین بسیار باالست و در کنترل قند 
خون موثرتر است. به همین جهت می 
توانیم بگوییم که پمپ می تواند تعداد 
دفعات ابتال به هیپوگلیسیمی را به طور 
قابل مالحظه ای کاهش دهد

باال بودن درصد HbA1C شانس 
مشکالت قلبی از جمله نارسایی 
قلبی را در بیماران افزایش می دهد 
و گزارش شده است که کنترل 
گلیسمیک مطلوب از بروز نارسایی 
قلبی جلوگیری می کند.

باید از بروز حمالت هیپوگلیسمی تا 
حد امکان پیشگیری نمود زیرا حمالت 
هیپوگلیسمی مکرر و مزمن در بیماران 
دیابتی می تواند منجر به اختالالت 
شناختی شود.

مطالعات نشان داده است که 
هیپرگلیسمی مزمن در بیماران دیابتی 
با مکانیسم Glucose Toxicity منجر 
به اختالل در ترشح انسولین و تولید 
گلیکوژن در کبد می شود. در نتیجه 
استفاده زود هنگام از انسولین درمانی 
می تواند موجب حفظ بهتر سلول های 
پانکراس و میزان نیاز کم تر به انسولین 
روزانه و دستیابی سریع تر به کنترل 
گلیسمیک مطلوب می شود.
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استراتژی های بهبود مراقبت  از 
بیماری دیابت بر اساس آموزه هایی از 

ADA معیارهای

دکتر مهیار خسروشاهی   
پزشک دیابت - رییس کلینیک دیابت تابان
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دیابت از ش��ایع ترین بیماری ه��ای غیر واگیر به 
ش��مار می رود که با انحراف در عادت ها و شیوه 
زندگی و تغذیه از یک س��و و گس��ترش زندگی 
تکنولوژی زده از س��وی دیگر بروز پیدا می کند. 
واقعیت این اس��ت که ش��یوع دیابت به طور اعم 
و ش��ایع ترین فرم آن یعن��ی دیابت نوع 2 به طور 
اخص به ش��کل اپیدمی حتی در میان جوانان در 

حال گسترش است.
هزینه های بهداشتی و درمانی دیابت در کشورهای 
مختلف دنیا به میلیون ها دالر رس��یده به طوری که 
دیابت درصد چشمگیری از بودجه های بهداشتی 
و درمانی کش��ورها را به خود اختصاص می دهد 
و ای��ن تا حدودی گویای زیان های اقتصادی این 

بیماری است.
پژوهش ه��ای گس��ترده ای ک��ه در ارتب��اط ب��ا 
دیابت انجام  ش��ده اس��ت به ویژه 2 مطالعه بسیار 
گس��ترده درب��اره دیاب��ت ن��وع DCCT( 1( و 
ن��وع UKPPS(2(، ل��زوم کنت��رل دقی��ق قن��د 
خ��ون را گوش��زد می کند. ب��ا درک این موضوع 
دس��ت اندرکاران بهداش��تی و درمانی کشور باید 
به امر پیش��گیری و کنترل قن��د خون و عوارض 
ناش��ی از آن توجه بیش��تری داشته باش��ند. البته 
ساده اندیش��ی خواهد بود که مفهوم کنترل دیابت 
را فقط ب��ه معنای درمان قند خون بدانیم. امروزه 
توجه ب��ه کنترل عامل های خطر بیم��اری، مانند 
کنترل فش��ارخون، نح��وه تغذیه، ترک س��یگار، 
تغییر رفتار و ش��یوه زندگی، افزایش وزن، کنترل 
چربی های خون و به نحوی مراقبت س��اماندهی 
ش��ده و فراگی��ر ارتباط مطل��ق دارد. ب��ه اعتقاد 
متخصصان کنترل دیابت امری گروهی است که 
خود بیمار در مرکز آن قرار دارد، بنابراین راهبرد 
آموزش، اطالع رسانی و آگاهی دادن به فرد مبتالبه 
دیاب��ت و خانواده وی و تغییر نگرش نس��بت به 
بیماری در جامعه، بس��تگان و حت��ی خود بیمار 
ضروری اس��ت. در ضمن آموزش گروه مراقبان 
از بیم��اران دیابت��ی نیز ذاتاً یک��ی از راهکارهای 
مه��م در جهت کنترل مناس��ب بیماری اس��ت.
تاکن��ون مداخله های متعددی در اس��تراتژی های 
مراقب��ت از بیم��اران دیابت��ی ص��ورت گرفته تا 
میزان پایبن��دی به معیارهای توصیه ش��ده بهبود 
یاب��د. نتای��ج منتشرش��ده از برنامه ه��ای موفق، 
همگ��ی نش��ان دهندة بهب��ود در دس��تاوردهای 
مهم��ی چ��ون اندازه گیری با HbA1C اس��ت. 
مداخله ه��ا، ب��ر ارائه دهندگان مراقبت س��المت، 
سیس��تم مراقب��ت و بیم��اران متمرک��ز بوده اند.
 ویژگی های برنامه های موفقیت آمیزی که گزارش 

آن ها در نوشته های پزشکی آمده ازاین قرارند:
بهبود آموزش ارائه دهندگان خدمات مراقبتی در 
ارتباط با معیاره��ای مراقبت از طریق برنامه های 

آموزش های رسمی و غیررسمی ارائه دهندگان.
پذیرش رهنمودهای عملی، مشارکت ارائه دهندگان 
خدم��ات در فرآیند، رهنموده��ا در محیط کار و 
ارائه خدمت باید به آسانی در دسترس باشد، مثاًل 
به صورت تصویری در چارت ه��ای بیماران، در 
اتاق های معاینه و در سیستم های کامپیوتر مطب.

اس��تفاده از چک لیس��ت هایی ک��ه نش��ان دهند 
رهنمودها در بهبود پایبندی به معیارهای مراقبت 

فق  مو
بوده  است.

ت  ا تغیی��ر
سیس��تم ها 
فراهم  مثل 
کردن امکان 

ی  ر و آ د ی��ا
ت  ر به ص��و

ب��ه  خ��ودکار 
و  ارائه دهن��دگان 

بیم��اران، عرضه گزارش 
ارائه دهندگان  ب��ه  اطالعات 

و شناس��ایی بیماران��ی ک��ه به 
دلی��ل غیرواقع��ی ب��ودن اه��داف 

گ��زارش  ع��دم  ی��ا  مطرح ش��ده  
به موق��ع مقادی��ر حاص��ل از آزمون ه��ا، 

می ش��وند. محس��وب  خط��ر  مع��رض  در 
برنامه ه��ای بهب��ود کیفیت ک��ه از SQI یا دیگر 
چرخه ه��ای تحلیل و مداخله در داده های مربوط 
به عملکرد ارائه دهن��دگان اس�����تفاده می کنند.
تغییرات عم����لی که مث��ل جم���ع کردن تمام 
ویزیت های��ی ک��ه مختص افراد مبت��ال به دیابت 
هستند در یکجا و یک زمان و ویزیت های گروهی 
سیستم های رد گیری، چه با ایجاد بایگانی پزشکی 
الکترونیکی و چه ثبت اعمال بیماران در دفاتر، در 
ایجاد پایبندی بیش��تر به معیارهای مراقبتی مفید 

بوده اند.
اثبات ش��ده که آم��وزش اداره و درم��ان دیابت 
توسط خود، موجب پایبندی بیشتر به معیارهای 

مراقبت می شود.
در دس��ترس ب��ودن خدم��ات درمان��ی، معموالً 
توسط پرستار، یا پرس��تارانی که پروتکل هایی با 
جزئی��ات را در اختیار دارند، زیر نظر پزش��کان 
انجام وظیف��ه می کنند. فراخوانی پرس��تاران برای 
آم��وزش آن ه��ا مفید بوده اس��ت.در دس��ترس 
ب��ودن و دخالت کردن پزش��کان و کارشناس��ان 
متخص��ص دیاب��ت مث��ل متخصص��ان غ��دد و 
دیاب��ت. آم��وزش  مربی��ان  و  دیابتولوژیس��تها 
گردهمای��ی اف��راد مبتالبه دیاب��ت در زمان های 
خ��اص که در برنامه های متنوع ارائه مراقبت های 

اولیه پیش بینی شده است.
س��ایر سیس��تم های خودکار، مانند پس��ت کردن 
نامه هایی ب��ه بیماران به منظور ی��ادآوری )تلفن، 
SMS، Email( و اس��تفاده از برچسب هایی که 
نش��ان دهنده چارت وضعیت بیمار هستند و تهیه 
صفحاتی که مش��روح جریان در آن ها به نمایش 
درآمده اس��ت که این برای تش��ویق و یادآوری 
ارائه دهندگان خدمات پزش��کی و بیماران هر دو 

مفید بوده است.
ارزیابی سهم هر یک از آن ها به دلیل اینکه مداخله ها 
عموماً به صورت اجرایی از یک مداخله چندجانبه 
صورت می گیرند، دشوار است، اما این کاماًل روشن 
است که اداره و درمان مطلوب دیابت مستلزم یک 
رویکرد سازمان یافته و سیستماتیک است و دخالت 
کل تیم مراقبت های بهداشتی را نیاز دارد. همچنین 

برای 
پ��ی ب��ردن 
ب��ه مکانیزم های 
بهتر و پیاده کردن 
آن به پژوهش های 
بیش��تری نیاز است. 
پی��اده کردن  همچنی��ن 
های  مکانیزم  موفقیت آمی��ز 
مذک��ور مس��تلزم رویک��رد چن��د 
تخصصی اس��ت که از انواع رویکردهای رفتاری 
و ف��ن آوری به��ره می گی��رد.در س��ال های اخیر 
چند س��ازمان، مس��ئول مراقبت های بهداشتی از 
سیس��تم های عظیم مراقبت های بهداشتی بوده اند 
که این مراقبت ها شامل برنامه های موفق بهداشتی 
از قبیل کنترل با HBA و معاینات چش��می بوده 
که ویژگی های این برنامه ه��ای موفق در مقاالت 

پزشکی منعکس شده که از قرار زیر است:
پذیرفتن رهنمودهای عملی مش��ارکت دهندگان 
مراقبت در فرایند این توصیه ها باید در محل ارائه 

خدمات )مثاًل به صورت چارت بیماران(
اتاق های معاینه و سیس��تم های کامپیوتری مطب، 

به راحتی در دسترس باشند.
تغییرات سیستم ها، مثل فراهم کردن وسایل یادآوری 
کننده خودکار برای ارائه دهندگان مراقبت و بیماران 
نمایش یا گزارش داده ها به ارائه دهندگان و شناسایی 
بیماران در معرض خطر ب��ه دلیل غیرواقعی بودن 
اهداف از پیش تعریف ش��ده  یا عدم گزارش ارقام 

حاصل از آزمون ها.
تغیی��رات مناس��ب در نح��وه ویزی��ت و ارائ��ه 
خدم��ات مراقبتی، مانند برنامه ریزی و زمان بندی 
ویزیت های بیماران قباٌل به دیابت و ویزیت های 
گروهی آموزش اداره و درمان دیابت توسط خود 
بیمار  در دسترس بودن خدمات درمانی به صورت 
موردی معموالً توس��ط یک پرس��تار در دسترس 
بودن و مداخله کارشناسان مانند متخصصان غدد 
و پزشکان و مربیان دیابت ازآنجاکه این مداخله ها 
عموماً توس��ط اجزای تیمی از مداخله های چند 
تخصصی صورت می گیرد تعیین س��هم هر یک 
از این اجزا به تنهایی دش��وار اس��ت، اما روش��ن 
اس��ت که اداره و درمان مطلوب دیابت مس��تلزم 
رویکردی س��ازمان یافته و سیستماتیک و دخالت 
و درگیر ش��دن هم��ه اعضای تی��م مراقبت های 

بهداشتی و درمانگر است.
ابزارهای ساده مانند فلوچارت ها ممکن است در 

سطوح محدودتر مفید باشد.
ADA :منبع

فق  مو
بوده  است.

ت  ا تغیی��ر
سیس��تم ها 
فراهم  مثل 
کردن امکان 

ی  ر و آ د ی��ا
ت  ر به ص��و

ب��ه  خ��ودکار 
و  ارائه دهن��دگان 

بیم��اران، عرضه گزارش 
ارائه دهندگان  ب��ه  اطالعات 

و شناس��ایی بیماران��ی ک��ه به 
دلی��ل غیرواقع��ی ب��ودن اه��داف 

گ��زارش  ع��دم  ی��ا  مطرح ش��ده  
به موق��ع مقادی��ر حاص��ل از آزمون ه��ا، 

برای 
پ��ی ب��ردن 
ب��ه مکانیزم های 
بهتر و پیاده کردن 
آن به پژوهش های 
بیش��تری نیاز است. 
پی��اده کردن  همچنی��ن 
های  مکانیزم  موفقیت آمی��ز 
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گلوکومتر در بیمارستان
شـیوع دیابـت در تمامـی کشـورهای دنیـا رو به 
افزایـش اسـت. از طرفـی دیگر دیابت به سـبب 
ایجـاد عـوارض مزمـن و افزایـش خطـر مرگ و 
میـر در افـراد مبتال بسـیار پرهزینه اسـت. جامعه 
پزشـکی همـواره در تـالش بـوده اسـت کـه از 
همـه امکانـات و داشـته های خـود بـرای کاهش 
ایـن  در  کنـد.  بهره بـرداری  دیابـت  عـوارض 
مسـیر بـر اسـاس توصیه انجمـن دیابـت آمریکا 
 )SMBG( خـود پایشـی قنـد خـون )ADA(
جزئـی تفکیک ناپذیـر از درمـان دیابـت اسـت 
طریـق  از  خـون  گلوکـز  دقیـق  مانیتورینـگ  و 

SMBG بهتریـن و اجرایی تریـن روش بـرای 
پایشـی  خـود  هسـت.  انسـولین  دوز  تنظیـم 
یـک  از  اسـتفاده  بـا   SMBG یـا  قنـد خـون 
گلوکومتـر، بـه مـا کمـک می کنـد تـا بدانیـم که 
غـذا، فعالیـت بدنـی و داروهـا چگونـه و تـا 
تأثیـر  بیمـار را تحـت  قنـد خـون  چـه میـزان 
خـود قرار می دهنـد. در واقع هـدف اصلی در 
مداخـالت آموزشـی در دیابت نـوع 1 کمک به 
بیمـاران بـرای تنظیم شـخصی مقدار انسـولین 
تزریقـی در طـول روز به منظـور نزدیـک شـدن 
افـراد  در  انسـولین  ترشـح  بـه  بیشـتر  هرچـه 

دیابتـی  بیمـار  بنابرایـن  اسـت؛  دیابتـی  غیـر 
بایـد از میـزان قنـد خـون خـود اطالع داشـته 
باشـد تـا بتوانـد میـزان نیـاز انسـولین خود را 
بـرآورد کنـد. اندازه هـای گرفته شـده می توانـد 
بـه مـا کمـک کنـد تـا دیابـت را روز بـه روز 
یـا حتـی سـاعت به سـاعت کنتـرل کنیـم. برای 
بهـره بیشـتر، نتایـج آزمایش هـای انجام شـده را 
یادداشـت می کنیـم و در هـر بـار ویزیت توسـط 
پزشـک آن هـا را مـرور می کنیـم. بـر پایـه ایـن 
بـاور، بایـد یکـی از بزرگ تریـن دسـتاوردهای 
بشـری در دهه هـای اخیـر را گلوکومتـر بدانیـم.

دکتر حمیرا اطیابی
متخصص داخلی - بیمارستان شرکت نفت

تعـداد دفعـات و زمانـی کـه بایـد قنـد خـون را کنتـرل کنیـد بـه عوامـل متعـددی بسـتگی دارد حتی ممکـن اسـت در هر روز 
الگـوی خـاص خـود را داشـته باشـد. اغلـب برنامه های خودکنترلی تسـت قندخون را قبل از غذا، ۲ سـاعت پـس از غذا، در 
زمـان خـواب، سـاعت ۳ صبـح و زمانـی که عالئم و نشـانه های افت قند خـون را تجربه می کنیـد، توصیه می کننـد. بیمار باید 
در مواقعـی کـه تغییـری در رژیـم غذایـی، دارویـی خـود می دهد یـا هنگامی که دچـار یک اسـترس غیرمعمول یا بیمار اسـت 
یـا در سـایر مواقـع غیرمعمـول، ماننـد زمانی که بیشـتر از همیشـه فعالیت می کند قند خـون خود را در دفعات بیشـتری کنترل 
کند. در اوایل تشـخیص بیماری دیابت، الزم اسـت قند خون بیشـتر کنترل شـود تا تأثیر دارو و میزان دقیق آن مشـخص شود.

تعداد روزانه 
تست قند خون با 
دستگاه گلوکومتر



توانمندسازی بیمار
مهم تریـن  از  یکـی  اشـاره شـد  کـه  همان طـور 
قنـد خـون و  اهـداف مراقبـت، کاهـش سـطح 
پیشـگیری  بـرای  طبیعـی  حـد  بـه  آن  رسـاندن 
اسـت.  دیابـت  پیشـرفته  عـوارض  بـروز  از 
بـرای رسـیدن بـه این هـدف، بایـد شـیوه بیمار 
محـور بـه صورتـی کـه بیمـار در درمـان خـود 
مسـئولیت پذیر باشـد، مدنظـر قـرار گیـرد کـه از 
راهکارهـای اولیـه آن، بررسـی رژیـم غذایـی، 
دخالـت دادن بیمـار در برنامه ریـزی غذایـی و 
کنتـرل سـطح قنـد خـون در منزل اسـت. اجزای 
اصلـی کیفیـت مراقبـت کـه بیمـار بایـد روزانـه 
آن هـا را رعایـت کنـد، عبارتنـداز: انتخـاب غذا 
و برنامـه غذایـی منظـم، حفـظ رژیـم غذایـی، 
ورزش روزانـه، مصـرف داروها، ترک سـیگار و 
خـود پایشـی قنـد خـون. اصطالح خود پایشـی 
خـون  قنـد  اندازه گیـری  فرآینـد  بـه  خـون  قنـد 

به وسـیله خـود بیمـار در خانـه بـا دسـتگاهی بـه 
نـام گلوکومتـر گفتـه می شـود. ایـن روش خیلـی 
کـم زحمـت و نسـبتًا دقیـق اسـت. به نظـر برخی 
پژوهشـگران، اندازه گیری قند خـون در منزل، پس 
از کشف انسـولین، دومین پیشرفت اساسی درمان 
دیابـت در سـال های اخیـر به شـمار مـی رود زیرا 
باعـث شـده بیمـاران مسـئولیت بیشـتری در اداره 
بیمـاری خود بـر عهده بگیرنـد. بـرای اندازه گیری 
قطـره  یـک  گلوکومتـر،  دسـتگاه  یـک  بـا  قنـد 
کوچـک خـون روی یـک نـوار گلوکومتـر یک بـار 
مصـرف ریختـه می شـود و نـوار در دسـتگاه قرار 
می گیـرد. نوارهـا با مواد شـیمیایی پوشـش داده 
شـده اند کـه بـا گلوکـز خـون ترکیـب می شـوند. 
دسـتگاه، قنـد خـون موجـود در خـون را نشـان 
می دهـد. کنتـرل قنـد به وسـیله بیمار، بـرای همه 
بیمـاران دیابتـی و به طـور خـاص بیمارانـی کـه 
می شـود. توصیـه  می کننـد،  دریافـت  انسـولین 

گلوکومتر در بیمارستان
در واقـع بایـد بگوییـم که وجـود گلوکومتـر یکی از 
اجزاء الینفک بیمارسـتان ها اسـت. خصوصًا وجود 
آن در قسـمت اورژانـس ضـروری اسـت. یک سـری 
بیمـاران دیابتی وقتـی به بیمارسـتان مراجعه می کنند، 
کادر پزشـکی و پرسـتاری بیمارسـتان باید سـریعًا در 
جریان میزان قند خون آن ها قرار بگیرند. این در حالی 
اسـت کـه نباید میان جـواب آزمایـش و درمان فاصله 
زمانـی ای ایجاد شـود. به همین دلیـل وجود گلوکومتر 
در بیمارسـتان ضروری اسـت. برخی بیمارانی که به 
بیمارسـتان مراجعـه می کننـد باید انسـولین مصرف 
کننـد. میـزان قند خون آن ها باید سـاعت به سـاعت 
تسـت شـود تا کادر درمانی بتوانند پروتکل درمانی 
مناسـب را بـرای ایشـان تنظیم کنند. از سـوی دیگر 
منطقـی نیسـت که ایـن حجـم کار را به آزمایشـگاه 
بیمارسـتان محـول کنیـم؛ بنابرایـن وجـود دسـتگاه 
گلوکومتـر در بیمارسـتان بسـیاری ضـروری اسـت.

بـرای تأخیـر انداختـن عـوارض دیابـت، بایـد 
شـیوه »بیمـار محـور« بـه صورتـی کـه بیمـار در 
درمـان خـود مسـئولیت پذیر باشـد، مدنظـر قرار 
گیـرد کـه از راهکارهـای اولیه آن، بررسـی رژیم 
برنامه ریـزی  در  بیمـار  دادن  دخالـت  غذایـی، 
غذایی و کنترل سـطح قند خون در منزل اسـت.

همان طور کـه گلوکومتر بخش 
در  دیابـت  کنتـرل  الینفـک 
منـزل اسـت، بایـد بگوییم که 
گلوکومتر در بیمارسـتان هم از 
اجـزای اصلـی ارائـه خدمات 
اسـت. دیابتـی  بیمـاران  بـه  1 2



؟  مهم ترین ویژگی بیماری دیابت را چه 
می دانید؟

 دیابت دارای ویژگی های خاصی اسللت. 
اوالً یک بیماری شایع در جهان است. دوم 
اینکه یک بیماری است که در صورت عدم 
کنترل، بر روی همه اعضللاء بدن اثر منفی 
بجای می گذارد. سللوم اینکه تشخیص آن 
به سللهولت در دسترس اسللت. چهارم 
اینکه قابل کنترل است و در نهایت اینکه 
در صورت عدم کنترل آن، عاوه بر درد 
و رنج، بار اقتصادی سللنگینی بر اقتصاد 
خانواده هللا و همچنین بللر بودجه درمانی 

کشور تحمیل می کند.
؟  از وجود ای�ن ویژگی ها چه نتیجه 
عملیات�ی برای مواج�ه ب�ا آن می توان 

گرفت؟
 وقتی یک بیماری در جامعه شللایع است، مزمن 
است، پرهزینه است و از سوی دیگر تشخیص آن در 
دسترس و به سللهولت قابل انجام است، کنترل آن 

امکان پذیر هست، فقط یک نتیجه عملیاتی می شود 
گرفت و آن این اسللت که برای کنترل عوارض آن، 
 همه دسللت به کار شوند و توانمندسللازی بیماران را 
جدی بگیرند، ببینید یک تفاوت اساسی در مواجهه 
بللا بیماری مزمن و بیماری حاد وجود دارد و آن این 
اسللت که در درمللان و کنترل بیمللاری حاد، نقش 
پزشللک، حائز اهمیت است و به قولی این بیماری ها 
پزشک محور هستند. ولی بیماری مزمن، بیمار محور 
است. در این بیماری ها کنترل بیماری پیچ وخم هایی 
دارد که فرد مبتا ایفاکننده نقش اصلی است. پس 
توانمندسللازی بیمار در اولویت قللرار دارد. آموزش 
بیمار نقش تعیین کننده ای درکاهش عوارض بیماری 
دارد. تیللم درمانللی در کنار بیمللار می توانند از وی 

حمایت کنند.
؟  به نظر شما متولی آموزش بیماران دیابتی 

در کشور ما کیست؟
در کشللور ما بیش از ۴ و نیللم میلیون بیمار دیابتی 
شناسللایی شللده اسللت. در مقابل این تعداد بیمار، 
حللدود ۲50 فوق تخصص غدد داریم. به نظر شللما 

دکتر علیرضا استقامتی
فوق تخصص غدد

استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران

تمرکز ویژه بر 
توانمندسازی 

دیابـتی ها

دکتر علیرضا استقامتی
فوق تخصص غدد

استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران
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آیا این تعداد پزشللک می توانند پاسللخگوی سؤاالت 
بیماران باشللند. واقعیت این است که حتی پزشکان 
عمومی نیز فرصت نخواهند داشت که در حد مطلوب 
در چرخلله درمان دیابتی ها قللرار بگیرند. ما باید یک 
متولی مشللخص برای آموزش دیابت داشللته باشیم. 
خوشللبختانه در کشور ما سازمان های مردم نهاد هم 
بخشللی از این مسللئولیت را برعهده گرفته اند. این ها 
مانند مدرسلله دیابت عمل می کنند. ولی واقعاً خیلی 
مظلوم هستند. سیاست گذاران حوزه سامت باید این 
مراکز را حمایت کنند. آن ها بخش بزرگی از بار آموزش 
بیماران را برعهده گرفته اند. متأسفانه بیمه ها هزینه ها و 
فرایندهای آموزش را به رسمیت نمی شناسند و تحت 
پوشش قرار نمی دهند. این درحالی است که بیمه ها به 
خاطر منافع اقتصادی خودشان و نه از باب مسئولیت 
قانونی یا اجتماعی شللان، بایللد هزینه های آموزش را 
به عنوان سللرمایه گذاری های خود در مسللیر کاهش 
هزینه های خود تلقی کنند. واقعاً اگر بیمه ها از منظر 
اقتصادی به آموزش نگاه کنند، خودشان برای توسعه 
آن قیام خواهند کرد. حتی بیمه ها به سللراغ آموزش 

پرستاران نیز خواهند رفت.
؟  انقالب های ب�زرگ در کنترل دیابت را چه 

می دانید؟
در دهه هللای اخیر اگر بخواهیللم از دو تحول بزرگ 
در کنتللرل دیابت نام ببریللم. اول باید به گلوکومتر 
اشاره کنیم که امکان تست قند خون در منزل را برای 
بیمللاران فراهم کند. دوم باید به قلم های انسللولین 
اشللاره کنیم که به جهت سللهولت مصرف، سهولت 
تنظیللم دوز، سللهولت تزریق، سللهولت حمل ونقل 
توانسللت آرامش نسبی ای در زندگی بیماران دیابتی 

ایجاد کند.
؟  و پمپ انسولین؟

پمپ انسللولین یک وسللیله دقیقی اسللت که برای 
افرادی که قصد کنترل دقیق دارند مفید است. برای 
اسللتفاده از پمپ باید فرد آموزش های الزم در مورد 
چگونگی اسللتفاده از آن را یاد بگیرد که این کار نیاز 

به آگاهی، آموزش و دقت بیشتر دارد.
؟  در م�ورد عادت های تغذی�ه ای و اثر آن بر 

کنترل دیابت توضیح بفرمایید
 درمجموع باید بگویم که متأسللفانه در کشور ما 
باورهللای غلط تغذیلله ای زیاد وجللود دارد. باورهای 
شللایعی که پایه علمللی ندارند. مردم کشللور ما به 
یک پایش در نگرش های تغذیلله ای نیاز مبرم دارند. 
از طللرف دیگللر ما در کشللورمان برحسللب منطقه 
جغرافیایللی، فرهنگ های غذایی متفللاوت داریم. در 
سیستان و آذربایجان نوع تغذیه تفاوت بسیار زیادی 
دارد. حتللی زمان فعالیت های فیزیکللی افراد نیز در 
مناطق مختلف تفاوت های بسللیاری دارد. یک رژیم 
غذایی اسللتاندارد و ثابت برای همه این افراد در این 
زمینلله وجود ندارد بلکه متناسللب بللا وزن، قد، نوع 
عادات تغذیه ای، فرهنگ عمومی و فعالیت افراد این 
رژیم غذایی متفللاوت خواهد بود. رژیم غذایی مانند 
لباسللی اسللت که باید به صورت اختصاصی برای هر 

فرد دوخته شود.
؟ به هرح�ال در مورد تغذی�ه بیماران دیابتی، 
ی�ک اصول کلی وجود دارد. لطف�اً در ارتباط با 
محدودیت هایی که برخی خانواده ها برای رژیم 
غذای�ی کودکان مبتالبه دیابت قائل می ش�وند 

توضیح  بفرمایید
 در کودکان مبتابه دیابت، رژیم غذایی نمی تواند 
به عنوان پایه اصلی به شللمار آیللد چراکه بچه ها در 

سللن رشد هستند و به همه مواد غذایی نیاز دارند و 
اصوالً به دلیل شرایط روحی و روانی نمی توانند رژیم 
غذایللی را رعایت کنند و ممکن اسللت رژیم غذایی 
محدودکننده شللدید، به سللوء رفتار و پرخاشگری 
منجر شللود اما مصرف مواد نشاسته ای و شیرینی ها 
باید در کودکان کنترل شللود. در اینجا نقش خانواده 
مهم اسللت و اگر رژیم غذایی خانواده صحیح باشد، 
بسیاری از مشکات حل می شود. پایه درمان در تیپ 

1، انسولین است.
؟  در مورد دیابت نوع دو چطور؟

 در دیابللت نوع دو، رژیللم غذایی در کنار ورزش و 
فعالیت بدنی،  پایه اساسللی و اصلی درمان است. اکثر 
ایللن افراد اضافه وزن دارند بنابراین باید در اولین قدم 
وزن این افراد کنترل شود. در این افراد دیابتی نیمی 

از کالری موردنیاز باید از طریق مواد نشاسته ای تأمین 
شللود چون در غیر این صورت مجبللور خواهیم بود 
کلله انرژی را از طریق مللواد چربی یا پروتئین تأمین 
کنیم که این مسللئله نیز دارای مشکاتی خواهد بود 
بنابراین نان و برنج غذای اصلی دیابتی ها خواهد بود 
البته مصرف این مواد نیز باید با حساب وکتاب صورت 
گیللرد. آن چیزی که معموالً به افراد توصیه می کنیم 
به اندازه یک کف دست نان سنگک است. میزان برنج نیز 
بهتر اسللت برای وعده ناهار بین 6 تا ۸ قاشللق باشد. 
وقتی می گوییم که نشاسللته باید کنترل شود، اغلب 
افراد می گویند که ما سیر نمی شویم. توصیه ما به این 
افراد این اسللت که از سللبزی ها برای پر کردن حجم 
معده استفاده کنند. پروتئین ها نیز می توانند ۲0 تا ۳0 
درصد انرژی الزم را تأمین کنند به شرط اینکه گوشت، 
مرغ یا ماهی ای که اسللتفاده می شللود، چرب نباشد. 
مصرف چربی نیز باید از نوع چربی های اشباع نشده و 
گیاهی باشد. البته بازهم تأکید می کنم که رژیم غذایی 
افراد دیابتی باید بر اساس عادات غذایی افراد، فرهنگ 
آن ها و شرایط اقتصادی و اجتماعی آن ها تنظیم شود. 
نکتلله مهم دیگر که باید در اینجا به آن اشللاره کنیم 
آن اسللت که میزان کالری موردنیاز این افراد باید بر 
اساس وزن ایده آل آن ها که مبنی بر قد ایشان برآورد 

می شود، تنظیم شود و نه وزن فعلی آن ها.
؟  در ارتباط با نوع فعالیت بدنی افراد دیابتی 

چه نظری دارید؟
 فعالیت بدنی این افراد باید بر اساس اصول علمی 
تنظیم شللود. توان ایللن افراد متفاوت اسللت. برای 
هر فرد باید به صورت جداگانه یک نسللخه ورزشللی 
پیشللنهاد شود. شللدت، مدت و توالی آن مهم است. 
حتی ورزش با وزنه و ماشین های ورزشی هم در این 

افراد قابل توجه است.
؟  به نظر شما چه علتی وجود دارد که به نظر 
می رس�د دیابت در میان زنان ش�یوع بیشتری 

دارد؟
 علللت اینکه شللیوع دیابللت در زنان بیشللتر از 
مللردان اسللت، بر می گللردد بلله کم تحرکللی زنان 
خانلله دار و اینکلله شللیوع چاقللی در خانم هللا نیز 
بیشللتر اسللت. البته نباید فراموش کرد که شللیوع 
دیابللت در هللر دو جنللس در حال افزایش اسللت.

بیمه ه�ا ب�ه خاطر مناف�ع اقتصادی خودش�ان و ن�ه از باب 
هزینه ه�ای  بای�د  اجتماعی ش�ان،  ی�ا  قانون�ی  مس�ئولیت 
در  خ�ود  س�رمایه گذاری های  به عن�وان  را  آم�وزش 
مس�یر کاه�ش هزینه ه�ای خ�ود تلق�ی کنن�د. واقع�ًا اگر 
کنن�د،  ن�گاه  آم�وزش  ب�ه  اقتص�ادی  منظ�ر  از  بیمه ه�ا 
خودش�ان ب�رای توس�عه آن قی�ام خواهن�د ک�رد. حت�ی 
بیمه ه�ا به س�راغ آم�وزش پرس�تاران نیز خواهن�د رفت.

در دهه ه�ای اخی�ر اگ�ر بخواهی�م از دو تح�ول ب�زرگ 
در کنت�رل دیاب�ت ن�ام ببری�م. اول بای�د ب�ه گلوکومت�ر 
اش�اره کنی�م ک�ه ام�کان تس�ت قن�د خ�ون در من�زل را 
ب�رای بیم�اران فراهم کن�د. دوم باید به قلم های انس�ولین 
اش�اره کنیم که به جهت س�هولت مصرف، س�هولت تنظیم 
دوز، س�هولت تزری�ق، س�هولت حم�ل و نق�ل توانس�ت 
آرامش نس�بی ای در زندگ�ی بیماران دیابت�ی ایجاد کند.
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دکتر فهیمه سهیلی پور
فوق تخصص غدد درون ریز و متابولیسم کودکان
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران
معاون پژوهشی مرکز تحقیقات جراحی های کم تهاجمی

اجازه ندهیم دیابت
 لذت بچگی کردن را از 
کودکان بدزدد
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متأس��فانه در اغل��ب فرهنگ های ام��روز دنیا 
مردم با هر س��طح اجتماع��ی و اقتصادی که 
باش��ند »خ��وردن« را الزمه تکمیل یا ش��اید 
عام��ل اصلی »ل��ذت بردن« می دانن��د، آن قدر 
که بس��یاری از مردم تبری��ک را معادل جمله 
»دهانتان را ش��یرین کنید« می دانند. گو اینکه 
»دهان شیرینی« نه شرط الزم و نه کافی برای 
ایجاد یک »قلب ش��اد« است. آنچه نه امروز، 
ک��ه ه��ر روز پیر و جوان و ک��ودک بزرگ ما 
محتاج اند. متأسفانه مردم بسیاری از لذت های 
زندگ��ی را که ش��اید به ایجاد ی��ک »زندگی 
شیرین« منتهی می شود فراموش کرده و در این 
میان فقط به »دهان ش��یرین« چسبیده اند گویا 
ک��ه هیچ لذتی حتی از طبیعت زیبا، دیدن یک 
فیلم یا سریال یا نمایشنامه قشنگ، ساعت های 
خ��وش ازدواج و تولد عزیزان بدون خوردن، 
آن ه��م خوردن ش��یرینی ها و بعض��ًا غذاها و 
تنقالت پرچرب و غیرسالم به انجام نمی رسد.
تمام این باورها و عادت ها در حالی است که 
خوش��بختانه هرچه به اوایل زندگی و دوران 
کودک��ی خود نظر می کنی��م یادمان می آید که 
در آن زم��ان خوردن را الزمه ل��ذت بردن و 
شاد بودن را لزومًا همراه با شیرین کردن دهان 
نمی دانس��تیم، مگر نه اینکه گاهی س��اعت ها 
بازی می کردیم، این سو و آن سو می دویدیم، از 
باهم بودن لذت می بردیم و آخر ش��ب خسته 
و گرس��نه حتی بدون ش��ام، خوابمان می برد. 
آن وق��ت این مادر عزیز ب��ود »که جانم فدای 
او« که س��عی می کرد با سختی بیدارمان کند و 
چیزی به خوردمان بده��د تا به قول خودش 
خواب بد نبینیم، از حال نرویم و شاید به زبان 

علمی تر »هیپوگلیسمیک« نشویم.
خ��وب که فکر کنیم می بینی��م نخوردن یا کم 
خوردن شیرینی ها واقعًا چیزی از لذت های ما 
را کم نکرده بود، بازی های ما »قایم موش��ک« 
ب��ود و »گرگم به هوا« هیچ کدام از دوس��تان و 
هم بازی های ما تبلت یا آیفون نداش��تند که لم 
بدهند، چیپس و پف��ک بخورند و درحالی که 

دل جمع��ی را می س��وزانند ب��ا افتخ��ار با آن 
بازی کنند و کس��ی مجبور نب��ود برای اینکه 
چنددقیقه ای بتوان��د افتخار انجام این بازی ها 
را نصیبش شود منت دیگری را بکشد و .... و 
البته آن وقت ها ش��اید »چاقی در کودکان« هم 
این قدر بیداد نمی کرد و »مقاومت به انسولین« 
بحث روز کنگره ه��ای علمی اندوکرینولوژی 

کودکان نبود.
هرچن��د که دیابت نوع یک در کودکان اصوالً 
مقوله دیگری اس��ت اما باید بدانیم که تغذیه 
نامناس��ب و افزایش وزن که ریشه در باورها 
و عادت های غلط فوق الذکر دارد و به ش��دت 
باع��ث ع��دم کنترل ای��ن ن��وع از دیابت نیز 
می ش��ود، علت اصلی بروز آن نیس��ت. علت 
اصل��ی دیابت نوع ی��ک در واق��ع بروز یک 
کودت��ای به تم��ام معناس��ت، کودتایی که در 
آن س��لول های س��فید بدن با تم��ام اعوان و 
انصار و توانایی هایش��ان به جان س��لول های 
غده لوزالمع��ده می افتند. درصد بس��یاری از 
آن ها را کش��ته یا مجروح می کنند. البته اینکه 

تحری��ک س��لول های ب��دن در از بی��ن بردن 
»دوستان خودی« به جای »دشمنان بی خودی« 
به چ��ه علتی اس��ت؟ ح��رف و حدیث های 
زی��ادی در م��ورد آن گفته ش��ده اس��ت. ام��ا 
هنوز ت��ا این زمان »هیچ ش��خص یا گروهی 
مسئولیت این اقدام را به عهده نگرفته است.«

بازهم بگذریم و بهتر است بپرسیم ما چه باید 
بکنیم؟ بچه ها از ما چه می خواهند و پزش��ک 
معال��ج از م��ا چ��ه انتظارات��ی دارد؟ و بازهم 
ع��رض می کنم ک��ه قطعًا تا این زم��ان کنترل 
دیاب��ت نوع یک به جز با توجه به مجموعه ای 
از عوامل ش��امل تغذیه مناسب، فعالیت بدنی 
کافی، آرامش و آسایش فکری و نهایتًا استفاده 
صحیح و به اندازه از انس��ولین میسر نخواهد 
بود. ت��ا زمانی که انش��اا... در پرتوی لطف و 
عنای��ت اله��ی و به م��دد تالش و کوش��ش 
محققی��ن و پزش��کان این عرص��ه درمان های 
اساسی تر و مؤثرتر این بیماری به وجود بیاید. 
یادمان نرود، س��لول های بتا و شاید غیر بتای 
لوزالمع��ده کودکانم��ان – ک��ه مبتالبه دیابت 
ش��ده اند- تنها یک گروه از ه��زاران گروه و 
کس��ر کوچکی از میلیون ها س��لول بدن بچه 
هستند که ش��کر خدا بقیه سالم اند و به خوبی 
مشغول انجام وظایف خود هستند. فکر کردن 
به این مسئله باعث می ش��ود پدران و مادران 
بتوانند با انرژی مضاعفی در عرصه حمایت از 
کودکان دیابتی گام بردارند و با آن ها به عنوان 
ی��ک کودک و ن��ه دائمًا به عنوان ی��ک بیمار، 
رفتار صحیح و هوش��مندانه ای داش��ته باشند. 
رفتاری که نتیجه آن ش��کوفا شدن توانایی ها 

و استعدادهای کودکانمان باشد.
در س��ایه چنین رفتاری است که کودک باور 
می کن��د می توان��د علی رغم ابتال ب��ه بیماری 
دیابت و بدن، ش��یرین کردن دهان، ش��یرین 
زندگی کند، ش��یرین بدود و شیرین بازی کند 
و در یک کالم ش��یرین کودک��ی نماید. یادمان 
باش��د لذتی که بازی کردن با پدر و مادر دارد 
را هی��چ کجای دیگر نمی توان یافت. بازی که 
ج��ای خود، حتی حرف زدن، تلویزیون دیدن 
و خندی��دن با پ��در و مادر ه��م از هر بازی، 

تماشا یا خنده دیگری شیرین تر است.
در اینج��ا بهتر اس��ت کالم گهرب��ار حضرت 
امیرالمؤمنین )ع( را حسن ختام درد دل خود 
کنم. آنجا که به والدین توصیه می فرمایند »اگر 
کودکی دارید بهتر است با او کودکی کنید« و 
البته کودکی کردن، وقتی به درستی انجام شده 

است که از آن لذت ببریم.
چ��ه خوب بود اگر می ش��د م��ا به جای اینکه 
پاس��بان نخ��وردن ش��یرینی توس��ط کودکان 
دیابتی خود باشیم، رفیق شفیق آن ها در کنترل 
قندشان باش��یم. بعد از ابتال به دیابت بیش از 
قبل با بچه هایمان بچگی کنیم. بدویم و بازی 
کنیم، علت های عدم کنترل قندش��ان را لیست 
ک��رده و باهم ب��رای کنترل هر ک��دام از آن ها 
تصمیم بگیریم و وارد عمل ش��ویم و باالخره 
آخ��ر کالم اینکه اجازه ندهی��م دیابت، لذت 
بچگ��ی کردن را از کودکان ما بدزدد و س��ایه 

شوم بیمار بودن را بر سر آن ها حاکم نماید.

س�لول های بتا و ش�اید غیر بتای لوزالمعده کودکانمان – که 
مبتالبه دیابت شده اند- تنها یک گروه از هزاران گروه و کسر 
کوچکی از میلیون ها سلول بدن بچه هستند که شکر خدا بقیه 
سالم اند و به خوبی مشغول انجام وظایف خود هستند. فکر کردن 
به این مس�ئله باعث می ش�ود پدران و مادران بتوانند باانرژی 
مضاعفی در عرصه حمایت از کودکان دیابتی گام بردارند و 
ب�ا آن ها به عنوان یک ک�ودک و نه دائماً به عنوان یک بیمار، 
رفتار صحیح و هوشمندانه ای داشته باشند. رفتاری که نتیجه 
آن شکوفا ش�دن توانایی ها و استعدادهای کودکانمان باشد.
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دیابت یک بیماری است با ویژگی های خاص که آن را در میان دیگر بیماری ها ممتاز کرده است. یکی از این ویژگی ها شدت مخرب بودن این بیماری است. دیابت 
را از آن جهت مخرب می نامند که در صورت عدم شناسایی و کنترل به موقع و صحیح قند خون، عالوه بر آنکه می تواند سالمت اندام های مختلف بدن را تهدید کند، 
آسیب های سنگینی را برای سالمت فرد، خانواده، جامعه و اقتصاد به دنبال خواهد داشت. بیماری های قلبی - عروقی، کوری، نارسایی کلیه، قطع عضو و سکته مغزی را 
می توان از جمله مهم ترین عوارض بلند مدت عدم توجه به دیابت دانست که ابتال به هرکدام از آن ها می تواند عالوه بر آنکه برای بیمار یک فاجعه تمام عیار محسوب 
شود، برای جامعه نیز بحران آفرین و هزینه ساز باشد. مروی بر آمار نشان می دهد که باالترین آمار بیماران دیالیزی در اغلب نقاط دنیا مربوط به بیماران دیابت است و 
همچنین درصد زیادی از افرادی که تخت های بخش  مراقبت های ویژه بیمارستان ها را اشغال می کنند یا آنژیوگرافی  انجام می دهند، بیماران دیابتی هستند. این در حالی 
است که با کنترل مناسب قند خون می توان شاهد کاهش زمان و تعداد بستری شدن این افراد در بیمارستان بود. ناگفته پیدا است که کاهش نیاز به بستری شدن منجر 
به  صرفه جویی در بودجه درمانی خانواده و نیز بودجه درمانی کشور می شود. عالوه بر این طبق گفته کارشناسان، علت چهارم یا پنجم مرگ  و میر در کل دنیا ناشی از 
بیماری دیابت است. از سوی دیگر بیشترین آمار در مورد قطع عضو )به غیر از قطع عضوهای ناشی از تصادفات( مربوط به دیابت است. ضمن اینکه نباید فراموش کنیم 
که به غیر از هزینه های مالی مستقیم، عوارض روحی و روانی که این بیماری بر جامعه تحمیل می کند به مراتب سنگین تر و جبران ناپذیرتر است. این دسته از هزینه ها 
ممکن است نامحسوس باشد اما نمی توان آن ها را انکار کرد. هزینه های نامحسوسی نظیر تحمیل ناتوانی، درد، رنج و اضطراب به افراد، شیوع افسردگی و خستگی مزمن 
در خانواده و از دست دادن نیروی کار مفید جامعه نیز وجود دارد که باید به موارد فوق اضافه کرد؛ بنابراین به  وضوح می توان ادعا کرد هزینه های ناشی از عدم کنترل 

قند خون تکان دهنده است.
؟  ارزیابی جنابعالی از نقش SMBG در کنترل دیابت چیست؟

مطالعات زیادی در این مورد انجام  شده که نشان دهنده نقش مثبت کنترل قند خون در پایین آوردن HbA1c و کم کردن عوارض این بیماری است. امروزه کاماًل 
اثبات  شده است که اگر کنترل قند خون مناسب باشد، یعنی هموگلوبین A1C در محدوده قابل  قبولی باشد، عوارض دراز مدت دیابت بسیار کاهش پیدا خواهد کرد؛ 
به عبارت دیگر با کنترل مناسب قند خون، ما شاهد کاهش عوارض عروق کوچک و همین طور عوارض عروق بزرگ خواهیم بود و به دنبال آن نیز هزینه های دیابت 
که ریشه در عوارض آن دارد کاهش پیدا خواهد کرد. اگر به میزان یک درصد هموگلوبین A1c کسی کم شود به صورت کلی 30 تا 40 درصد عواقب عروق کوچک 
شامل نوروپاتی و نفروپاتی کاهش پیدا می کند و حدود 14 درصد مشکالت قلبی و عروقی و MI )انفارکتوس قلبی( و همچنین تمام مرگ و میر ناشی از بیماری 

دیابت کم خواهد شد.
؟ آیا این موضوع درخصوص بیماران تیپ یک و دو متفاوت است؟

ضرورت کنترل قند خون در بیماران دیابت نوع یک، انکارناپذیر است و در مورد بیماران دیابتی نوع دو که در حال مصرف انسولین هستند، نیز این امر اثبات شده است. 
البته درخصوص بیماران دیابتی نوع دو که در حال درمان با داروهای خوراکی هستند، هنوز اختالف نظرهایی از دید مالی و اقتصادی وجود دارد. SMBG در دیابت 
نوع دو که از داروهای افت قند خون استفاده می شود، اهمیت بیشتری دارد و اگر این داروها هایپوگالیسمی به دنبال نداشته باشند و بیمار کنترل قند خون قابل قبولی داشته 
باشد، در این موارد نقش SMBG باید بررسی شود. در واقع باید بگوییم که انجام SMBG به مریض این امکان را می دهد که یک اطمینان ذهنی برای درمان داشته 
باشد. البته باید توجه داشت که در زمان تجویز  SMBG  باید اطمینان حاصل شود که بیمار راهنمایي  هاي اولیه را دریافت کرده، پس از آن پیگیري روتین و ارزیابي 

بیمار صورت خواهد گرفت و بیمار تکنیک SMBG و توانایي استفاده از اطالعات براي تنظیم درمان را خواهد داشت.
؟  با توجه به هزینه هایی که دیابت بر اقتصاد درمان تحمیل می کند، آیا دیابت را باید جزء بیماری خاص دسته بندی کرد؟

واقعیت این است که کمتر بیماری وجود دارد که مثل دیابت به صورت همه جانبه زندگی افراد را تحت تأثیر قرار دهد. اگر بیاییم زندگی این بیماران را بررسی کنیم، 
خواهیم دید که درصد باالیی از افراد جامعه با این بیماران در ارتباط هستند و این بیماری هزینه های باالیی دارد و همچنین عوارض خیلی جدی بیماری در صورت عدم 
کنترل مناسب، افراد زیادی در جامعه را درگیر خواهد کرد. پس این بیماری حتماً خاص است؛ اما تا به امروز برخالف صحبت هایی که شده است، این بیماری به عنوان 
یک بیماری خاص دیده نشده است و خیلی خوب است که با یک دید واقع بینانه به این بیماری نگاه شود. با توجه به سختی های این بیماری و هزینه های دیابت باید 
این بیماری را یک بیماری خاص دانست. البته باید به این نکته اشاره کنم که این خاص بودن در ذات این بیماری است؛ بنابراین درخواست بسیاری از متخصصان این 

است که مسئوالن در جهت کاهش هزینه ها و با توجه به رویکردهایی که در مورد این بیماری هست، آن را یک بیماری خاص ببینند.
؟  نقش سازمان های بیمه گر در کاهش هزینه های دیابت چیست؟

با توجه به اهمیت بیماری دیابت، اگر می خواهیم سطح سالمت را در جامعه باال ببریم، باید نوع نگاه به این بیماری تغییر کند. درصورتی که نگاه سازمان های بیمه گر 
به بیماری دیابت از نگاه درمانگر و پرداخت هزینه های دارویی به پرداخت هزینه های آموزش و پیشگیری از بروز این بیماری اصالح شود نه  تنها از بار این بیماری به 
میزان بسیار زیادی کاسته می شود، بلکه بخش قابل  توجهی از هزینه های سازمان های بیمه گر که صرف عمل های جراحی و قطع عضو بیماران می گردد، کاهش می یابد. 
یکی از مهم ترین اقدامات سازمان های بیمه گر آن است که در فرایند آموزش بیماران مشارکت کنند. همچنین الزم است سازمان های بیمه گر در جهت تأمین ابزارهای 
موردنیازSMBG  نظیر گلوگومترها و نوارهای تست قند خون که نیاز اصلی بیماران دیابتی است مداخله مؤثر داشته باشند و پوشش بیمه ای خود را گسترش دهند. 
البته همان طور که اشاره شد هزینه هایی که بیمه ها در راه آموزش و کنترل سیر بیماری دیابت پرداخت می کنند، قطعاً به مرور به ایشان برگشت خواهد یافت و به نوعی 
می توان از آن به عنوان سرمایه گذاری نام برد و نه هزینه؛ چرا که از هزینه های بسیار سنگینی که عوارض این بیماری بر بدنه سازمان های بیمه گر تحمیل می کند، جلوگیری 
خواهد نمود. البته نباید از انصاف دور شد و برنامه سازمان های بیمه گر برای تحت پوشش قرار دادن قلم های انسولین و انسولین ها را که در سال های گذشته انجام شده 

است، از یاد برد.
؟ سخن پایانی؟

جامعه پزشکی باید به  تمامی ابعاد این بیماری توجه کند. یکی از این ابعاد که به نظر می رسد مورد غفلت واقع شده توجه به بهبود وضعیت روحی، روانی این بیماران و 
خانواده های ایشان است. به  عنوان نمونه می توان اهمیت این موضوع را در خصوص مواردی که بیماری دیابت برای اولین بار در کودک یا نوجوان تشخیص داده می شود 
یا در خصوص جوانان دیابتی ای که در مواجه با موضوع ازدواج با یک فرد غیر دیابتی قرار دارند، مشاهده کرد. همچنین بهینه سازی ارتباط بیمار با اعضای خانواده، 
همکاران و گروه دوستان، عامل حیاتی در احساس خوب بودن است و منجر به مدیریت مؤثرتر بیماری می شود. افرادی که به تنهایی زندگی می کنند و فاقد چنین شبکه 
حمایتی هستند، احساس بدی داشته و نمی توانند بیماری خود را به نحو مؤثری مدیریت نمایند. نقش ذهنیت مثبت این بیماران در ترغیب ایشان به استمرار برنامه های 

کنترل بیماری به صراحت بیانگر آن است که جامعه پزشکی باید برای کاهش فشار روحی روانی این بیماران برنامه ریزی مؤثری داشته باشد.

؟ کنترل دیابت به چه میزان در کاهش هزینه های بیماران نقش دارد؟ 
 کاماًل اثبات شده است که اگر کنترل قند خون مناسب باشد، یعنی اگر هموگلوبین A1C بیمار در محدوده قابل کنترل باشد، عوارض 
دراز مدت دیابت بسیار کاهش پیدا می کند. به عبارت دیگر حتماً عوارض عروق کوچک به صورت قابل توجه کم می شوند و همین طور 
عوارض عروق بزرگ تحت تأثیر قرار می گیرند و کاهش پیدا می کنند. هزینه های دیابت از عوارض ایجاد می شود و بیشترین هزینه 

برای کنترل عوارض دیررس بیماری صرف می گردد.
باالترین آمار افراد دیالیزی در اغلب مناطق جهان مربوط به دیابت است و درصد زیادی از  بیماران بخش های دیالیزی مربوط 

به دیابت است. درصد زیادی از بیمارانی که بخش های CCU را اشغال می کنند یا تحت آنژیوگرافی ها قرار می گیرند، 
بیماران دیابتی هستند. طبق گفته کارشناسان علت چهارم یا پنجم در مرگ ومیر در کل دنیا دیابت هست. اثبات شده 

است که با کنترل دیابت می شود این عوارض را کم کرد و به طبع آن، بستری در بیمارستان و هزینه های 
درمانی کمتر خواهد بود. بیشترین موارد قطع عضو، غیر از تصادفات، مربوط به دیابت است. یادمان 

باشد تمام این ها تنها در مورد هزینه های مالی است و عوارض روحی و روانی که این 
بیماری بر جامعه تحمیل می کند به مراتب سنگین تر و جبران ناپذیرتر است.

دکتر سید عادل جاهد
فوق تخصص غدد

برای کاهش 
هزینه های دیابت 

چه باید کرد؟
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مطالعات عمده ای در این انجام شده که نشان دهنده 
نقش کنترل قند خون و پایین آوردن AIC و نقش 
آن در ک��م کردن عوارض این کنترل هس��ت. به 
-30 ،A1c ازای هر 1درصد کاهش هموگلوبین
40درصد حوادث و عواقب عروق کوچک )شامل 
رتینوپاتی و نفروپاتی( کاهش می یابند و سکته و 
مش��کالت قلبی و عروق��ی و نیز کل مرگ و میر 

ناشی از دیابت حدود 14درصد کم خواهند شد.
؟ درباره اهمی��ت SMBG در درمان دیابت 

توضیح بفرمایید.
 اهمیت یا نیاز به پای��ش قند خون در بیماران 
دیاب��ت نوع ی��ک انکارناپذیر اس��ت و در مورد 
بیماران دیابتی نوع دو که در حال مصرف انسولین 
هستند نیز این امر اثبات شده است. درباره بیماران 
دیابتی نوع دو که فقط با قرص درمان می شوند، 
هن��وز اختالف نظرهایی از دی��د مالی و اقتصادی 
مس��ئله وجود دارد. اگر بیمار دیابت��ی نوع دو از 
داروهایی با پتانسیل ایجاد افت قند خون استفاده 
کند، ارزش انجام SMBG بیشتر خواهد بود ولی 
اگر داروی مصرفی هایپوگالیسمی ندهد و کنترل 
قند بیمار )یا همان HbA1c( قابل قبول باش��د، 
در این موارد ارزش انجام SMBG اثبات نش��ده 
است. البته دقت شود که انجام SMBG به مریض 
ای��ن امکان را می دهد که یک اطمینان ذهنی برای 
درمان داش��ته باشد و مثال در ش��رایطی که روند 
معمول زندگی افراد فرق کند، مانند سفر، مراسم 
آیینی عزا، عروسی، عید و ...، آگاهی از میزان قند 
خون با استفاده از SMBG می تواند کمک شایانی 

به درمان مناسب نماید.
؟ آیا بیماری دیابت را باید بیماری خاص دید 

یا خیر؟
 در اصل بله، این بیماری حتماً خاص اس��ت. 
بیماری های کمی وجود دارند که به این ش��کل 
همه جانبه زندگی افراد را تحت تأثیر قرار دهند. با 
بررسی زندگی این بیماران، خواهیم دید که درصد 

باالیی از افراد جامعه مستقیم یا غیر مستقیم با این 
بیماری در ارتباط هستند. بیماری هزینه های زیادی 
دارد و در صورت عدم کنترل مناس��ب، عوارض 
جدی بیماری اف��راد زیادی از جامعه را به جهت 
مشکالت مختلف درگیر خود خواهد کرد. خوب، 
چن��د بیماری دیگر چنین خصوصیاتی دارند؟ اما 
متاس��فانه تا به امروز بر خالف صحبت های بیان 
ش��ده، این بیماری رس��ما به عنوان یک بیماری 
خاص ثبت نش��ده است و بیماران نتوانسته اند به 
اندازه اهمیت واقعی مش��کل، از مزایای احتمالی 
توجه ویژه و خاص سیس��تم درمانی بهره ببرند. 
الزم و بجاس��ت که با نگرشی مناسب تر و باز تر 
به این بیماری نگاه ش��ود و با توجه به سختی ها 
و هزینه ه��ای آن، باید این بیماری را یک بیماری 
خ��اص دانس��ت. در واقع خاص ب��ودن درذات 
این بیماری دیده می ش��ود و من این درخواست 
را دارم که مس��ئوالن در رویکرد به این بیماری و 

هزینه هایش، دیابت را یک بیماری خاص ببینند.
؟ انجمن های پزشکی در مورد کاهش هزینه های 

بیماران دیابتی چه تالش هایی داشته اند؟ 
 با توجه به اهمیت بیماری دیابت، اگر بخواهیم 
س��طح س��المت در جامعه را باال ببریم باید نگاه 
به این بیماری تغییری اساس��ی کند. بیمه ش��دن 
قلم های انسولین و انسولین ها اقدام بسیار خوبی 
بود که در گذشته انجام شده است اما اقداماتی که 
تا به امروز انجام شده اند عمال قابل توجه و کافی 
نبوده و در واقع انجمن های مختلف پزشکی کار 
عملیاتی چندانی برای آن انجام نداده اند. پزشکان 
انسان هایی هستند که بیشتر از همه با عوارض این 
بیماری روبرو هستند. اگر همه تشکل های پزشکی 
همراه با NGO ها دست به دست یکدیگر بدهند 
تا درجهت پیشگیری عوارض بیماری قدم بردارند، 
با استفاده از محورهای موجود می توانند به بهترین 
شکل در جهت رفع نیاز این بیماران گام بردارند. 
البته خوش��بختانه اخیرا تالش هایی برای تحقق 

پوش��ش بیمه در مورد گلوگومتره��ا و نوار های 
تس��ت قند خون -که از ابزاره��ای اصلی کنترل 
و پیش��گیری در برخی بیماران دیابتی هستند- از 
س��وی س��ازمان مردم نهاد دیابت گابریک شروع 
شده است که با حمایت علمی خوب انجمن های 
مرتبط پزشکی و نیز حمایت معنوی شرکت های 
اصلی دخیل در بازار گلوکومتر مواجه شده است. 
امیدواریم با توجه به اعالم پشتیبانی وزارت محترم 
بهداشت، این درخواس��ت به سرانجام اجرایی و 
حصول پوش��ش بیمه ای برس��د تا شاهد کاهش 
چش��مگیر این بخش از بار مالی بیماری که فعال 

فقط بر دوش بیماران است، باشیم. 
؟ اهمیت بیم��ه را در درم��ان و آموزش این 

بیماران چه طور ارزیابی می کنید؟
 مهم ترین قس��مت در بیماری دیابت، آموزش 
بیم��اران اس��ت، در واقع بیماران ش��ریک اصلی 
پزشک در درمان خود هستند، اما آموزش مناسب، 
نیازمن��د صرف وقت و هزینه بر اس��ت. اهمیت 
آموزش در بحث های بیماری اغلب نادیده گرفته 
می ش��ود. بیمه ها باید در این مباحث ش��راکت 
داش��ته باشد و باور نمایند که هزینه ای که در راه 
آموزش و کنترل اولیه بیماری دیابت صرف شو د، 
قطعاً در آینده نه چندان دور، از نظر مالی به زودی 
جبران خواهد شد چرا که از عواقب بعدی و بسیار 

پر هزینه بیماری جلوگیری خواهد کرد.
باید س��عی کنیم در جامعه پزش��کی ب��ه تمامی 
ابع��اد دیابت دق��ت کنیم یعنی عالوه ب��ر نیاز به 
برخورداری از درمان های به روز دنیا و اس��تفاده 
از امکانات پایشی الزم، نگاه و رویکرد اجتماعی 
و توجه به وضعیت روحی این بیماران بسیار مهم 
است. اگر پزشکان و کادر درمانی فرصت الزم و 
کافی برای ویزیت دیابت و شنیدن صحبت های 
این افراد بگذارند حتما نتیجه درمان بهتر خواهد 
بود. بیمه ه��ا می توانند در فراهم س��ازی چنین 

بستری کمک نمایند.

 تخصصی
فصلنامه
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توصیه های تغذیه درمانی برای 
مدیریت دیابت 

در بزرگساالن 
ADA از دیدگاه

الگ��وی غذایی س��الم، فعالیت بدن��ی و دارو درمانی 
اجزاء کلیدی مدیریت دیابت هس��تند. برای بسیاری 
از اف��راد مبتالب��ه دیابت چالش برانگیزترین قس��مت 
برنام��ه درمان این اس��ت که چه چی��زی بخورند. به 
گفته انجمن دیابت آمری��کا )ADA( الگوی غذایی 
که برای همه به صورت یکس��ان مناسب باشد وجود 
ندارد. ازآنجایی که تغذیه درمانی برای تمام افراد مبتالبه 
دیابت ن��وع 1 و 2 به عنوان یکی از اجزاء مؤثر و کارا 
 ADA در کل برنامه درمان توصیه می ش��ود، توسط
یک سیس��تم گریدینگ برای طبقه بندی و کدگذاری 
شواهد تهیه و مورداس��تفاده قرارگرفته است که باید 
اساس توصیه ها را تشکیل دهند. سطحی از شواهد که 

 A، B، هر توصیه را حمایت می کند با استفاده از عالئم
C و یا E نشان داده شده اند که در این مقاله مختصراً به 

اهم آن ها می پردازیم.
1- اه��داف تغذیه درمان��ی برای بزرگس��االن مبتالبه 

دیابت عبارت اند از:
ارتق��اء و حمایت از الگوهای غذایی س��الم، تأکید بر 
غذاه��ای با دانس��یته مواد مغذی باال در اندازه س��هم 
مناسب برای بهبود کلی سالمت افراد و به طور خاص:

دس��تیابی به اهداف مناس��ب و ش��خصی قند خون، 
فشارخون و چربی خون. اهداف توصیه شده عمومی 

توسط ADA عبارت اند از:
A1C> 7درصد 

BP> 140/80 mmHg 
LDL> 100 mg/dL 

TG> 150 mg/dL 
HDL< 40 mg/dL در مردان 
HDL< 50 mg/dL در زنان 

 دستیابی و حفظ اهداف مربوط به وزن بدن
 پیشگیری یا به تأخیر انداختن عوارض دیابت 

2- ه��دف ق��رار دادن نیازه��ای تغذی��ه ای ف��رد بر 
اساس ترجیحات ش��خصی و فرهنگی، دسترسی به 
انتخاب های غذایی سالم، تمایل و توانایی برای ایجاد 
تغییرات رفتاری و فائق آمدن بر س��دهای پیش روی 

تغییرات 
3- حفظ لذت از غذا خوردن از طریق دادن پیام های 

مثب��ت در مورد انتخاب های غذای��ی و در عین حال 
مح��دود کردن برخ��ی غذاها فقط و فقط بر اس��اس 

شواهد علمی موجود 
4- در اختی��ار ق��رار دادن ابزارهای کارب��ردی برای 
برنامه ری��زی غذای��ی روزانه به ج��ای فوکوس روی 

ماکرونوترینتها، میکرونوترینتها و تک غذاها 
متخصصان مراقبت های بهداش��تی می توانند از طریق 
تنظی��م اهداف تغذی��ه ای با همکاری خ��ود بیمار و 
حمایت مداوم تغییرات رفتاری، دس��تیابی بیمارشان 
به اهداف درمانی را تسهیل کنند. تغذیه درمانی شامل 
مراح��ل مختلفی اس��ت ازجمله ارزیاب��ی تغذیه ای، 
تش��خیص تغذی��ه ای و مداخله تغذی��ه ای )آموزش 
و مش��اوره(؛ همراه با پیگیری م��داوم برای حمایت 
تغیی��رات ش��یوه زندگی در طوالنی م��دت و ارزیابی 

پیامدها و تغییر مداخالت در صورت نیاز. 
آکادمی تغذی��ه و رژیم غذایی چارچوب زیر را برای 
اجرای تغذیه درمانی پزشکی برای بزرگساالن مبتالبه 

دیابت توصیه می کند.
گایدالین های توصیه شده برای اجرای تغذیه درمانی 

پزشکی در افراد بزرگسال مبتال به دیابت
 4-3 جلس��ه با متخصص تغذی��ه به مدت 45-90 

دقیقه
 این جلس��ات باید در زمان تشخیص دیابت یا در 
اولین ارجاع از پزش��ک به متخصص تغذیه ش��روع 

شوند و طی 6-3 ماه کامل شوند.
 متخص��ص تغذیه تعیین می کند ک��ه آیا مراجعات 

دیگری برای تغذیه درمانی الزم است یا خیر.
 حداقل یک جلسه پیگیری به صورت سالیانه برای 
مس��تحکم کردن تغییرات ش��یوه زندگی و ارزیابی و 
پایش پیامدهایی که دال بر نیاز به تغییر در برنامه تغذیه 

یا داروها هستند، توصیه می شود.
این در حالی اس��ت که در مطالعه ای بر روی 18404 
فرد دیابتی، تنها 9/1 درصد حداقل یک ویزیت تغذیه 
طی مدت 9 سال داش��ته اند. مداخالت تغذیه درمانی 
 A1C می ش��وند. این کاهش A1C موج��ب کاهش
گزارش ش��ده در مطالعات معتبر ب��ر اثر تغذیه درمانی 
ش��بیه به نتایج حاصل از درمان های دارویی موجود و 
گاهی بیشتر از آنچه انتظار می رود است. به طوری که 
در این مطالعات کاهش A1C مشاهده ش��ده در افراد 
مبتالبه دیابت نوع یک 1-0/3 درصد و در افراد مبتالبه 

دیابت نوع دو 2-0/5 درصد است.

دکتر فاطمه امیری 
متخصص تغذیه، عضو انجمن دیابت آمریکا

فصلنامه تخصصی
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کارا و مؤثر بودن تغذیه درمانی:
تغذیه درمانی برای تمام افراد مبتالبه دیابت نوع 1 و 
2 به عن��وان یکی از اج��زاء مؤثر و کارا در کل برنامه 

.)A( درمان توصیه می شود
اف��راد مبتالبه دیاب��ت باید تغذیه درمانی ش��خصی 
دریافت کنن��د تا به اهداف درمان برس��ند، ترجیحًا 
 MNT به وس��یله متخصص تغذیه ای که ب��ا اجزاء

.)A( دیابت آشنا باشد
ب��رای اف��راد مبتالب��ه دیابت ن��وع 1، ش��رکت در 
برنامه آموزش��ی انس��ولین درمان��ی به صورت دقیق 
و انعطاف پذی��ر ب��ا اس��تفاده از رویکرد ش��مارش 
کربوهیدرات می تواند منجر به بهبود کنترل گلیسمی 

.)A( شود
برای افرادی که از دوز انسولین روزانه ثابتی استفاده 
می کنند، دریافت ثابت کربوهیدرات با توجه به زمان 
و مقدار می تواند منجر به ارتقاء وضعیت گلیسمی و 

.)B( کاهش ریسک هایپوگلیسمی شود
یک رویکرد رژیم درمانی س��اده مثل کنترل س��هم ها 
یا انتخاب های غذایی س��الم ممکن است برای افراد 
مبتالبه دیابت نوع 2 بهتر باش��د. این روش می تواند 
برای افراد مس��ن مبتالبه دیابت نیز استراتژی مؤثری 

.)C( باشد
اف��راد مبتالبه دیاب��ت هنگام تش��خیص و هر زمان 
بعدازآن که نیاز باش��د، باید بر اساس استانداردهای 
مل��ی، DSME و حمایت هایی برای خود مدیریتی 

.)B( دیابت دریافت کنند
چ��ون تغذیه درمان��ی در دیاب��ت می توان��د موجب 
صرفه جوی��ی در هزینه ها )B( و ارتق��اء پیامدها از 
جمله کاهش HbA1C ش��ود )A(، پس هزینه های 
آن باید به وسیله بیمه و سایر ارگان های مرتبط مورد 

.)E( حمایت قرار گیرد
باالنس انرژی:

برای افراد چاق و یا دارای اضافه وزن مبتالبه دیابت 
نوع 2، کاهش دریافت انرژی در حین حفظ الگوی 
.)A( غذایی سالم برای کاهش وزن توصیه می شود

کاه��ش وزن متوس��ط می تواند در برخ��ی از افراد 
مبتالبه دیابت، به خصوص آن هایی که به تازگی مبتال 
ش��ده اند، فواید بالینی حائز اهمیت��ی )ازجمله بهبود 
وضعیت گلیسمی، فش��ارخون، چربی خون( داشته 
باشد. برای دس��تیابی به این کاهش وزن، مداخالت 
شیوه زندگی )مشاوره در مورد تغذیه درمانی، فعالیت 
بدن��ی و تغییر رفتار( همراه با حمایت مداوم توصیه 

.)A( می شود
مخلوط مناسبی از ماکرونوترینت ها:

ش��واهد نش��ان می دهد که درصد ایده آلی از کالری 
ب��رای کربوهی��درات، پروتئین و چرب��ی برای همه 
اف��راد دیابتی وج��ود ن��دارد )B(، بنابرای��ن توزیع 
ماکرونوترینت ها باید بر اس��اس ارزیابی ش��خصی 
الگوی فعلی غذایی افراد، ترجیحات آن ها و اهداف 

.)E( متابولیک صورت گیرد
الگوهای غذایی:

الگوه��ای غذایی مختلف��ی برای مدیری��ت دیابت 
قابل قبول هس��تند. هنگامی که ی��ک الگوی غذایی 
می خواهد به جای دیگری توصیه ش��ود، ترجیحات 
شخصی )مثل سنت، فرهنگ، مذهب، عقاید مرتبط با 

سالمت و مسائل اقتصادی( و اهداف متابولیک باید 
.)E( مورد مالحظه قرار گیرند

کربوهیدرات:
شواهد برای یک مقدار ایده آل دریافت کربوهیدرات 
برای افراد دیابتی به جمع بندی نرس��یده اند؛ بنابراین 
اهداف باید به صورت مش��ترک ب��ا خود فرد دیابتی 

.)C( تنظیم شوند
مقدار کربوهیدرات و انسولین در دسترس می توانند 
مهم ترین فاکتورهای تأثیرگذار روی پاسخ گلیسمی 
بع��د از غذا خوردن باش��ند و هن��گام تنظیم برنامه 

.)A( غذایی باید مورد مالحظه قرار گیرند
پای��ش دریافت کربوهی��درات از طریق ش��مارش 
کربوهیدرات ی��ا تخمین هایی بر اس��اس تجربیات 
ش��خصی، یک اس��تراتژی کلیدی برای دستیابی به 

.)B( کنترل گلیسمی باقی مانده است
برای س��المتی، دریافت کربوهیدرات از س��بزی ها، 
میوه ه��ا، غ��الت کام��ل، حبوبات و ش��یر و لبنیات 
بای��د توصیه ش��ود، به جای دریافت از س��ایر منابع 
کربوهیدرات به خصوص مواردی که به آن ها چربی، 

.)B( شکر و یا نمک افزوده شده است
:)GL و GI( شاخص و بار گلیسمی

جانشین کردن غذاهایی با بار گلیسمی پایین به جای 
غذاهایی با بار گلیس��می باال ممکن اس��ت موجب 

.)C( ارتقاء متوسط کنترل گلیسمی شود
فیبر رژیمی:

اف��راد مبتالب��ه دیابت باید دس��ت کم مق��دار فیبر و 
غ��الت کاملی که به عموم افراد توصیه می ش��ود را 
مص��رف کنن��د )C(. به دلیل فواید س��المتی بخش 
عمومی فیب��ر، همان توصیه هایی که برای س��ایرین 
جه��ت افزایش دریافت فیبر مطرح اس��ت یعنی 14 
گ��رم به ازای هر 1000 کیلوکالری به صورت روزانه 
ی��ا حدود 25 گرم در روز ب��رای خانم ها و 38 گرم 
در روز برای آقایان، به افراد دیابتی هم توصیه شود.

پروتئین:
برای دیابتی هایی که مش��کالت کلیوی ندارند، برای 
توصی��ه به مقدار ایده آل دریافت پروتئین برای بهینه 
کردن کنترل گلیس��می یا ارتقاء برخی عوامل خطر 
مش��کالت قلبی-عروق��ی، ش��واهد ب��ه جمع بندی 
نرس��یده اند و اه��داف باید به ص��ورت فردی تنظیم 

.)C( شوند
برای دیابتی هایی که مش��کالت کلی��وی دارند )چه 
میکرو – چ��ه ماکروآلبومی��ن اوری(، کاهش مقدار 
پروتئی��ن دریافتی به کمت��ر از مقادیر معمول توصیه 
نمی ش��ود، چون مقادیر گلیسمی، ریسک مشکالت 
قلبی-عروق��ی و یا جریان کاه��ش GFR را تغییر 

.)A( نمی دهد
در افراد مبتالبه دیابت نوع 2، خوردن پروتئین به نظر 
می رس��د که موجب پاسخ انسولین شود بدون اینکه 
قند خون را افزایش دهد؛ بنابراین منابع کربوهیدرات 
ک��ه غنی از پروتئین نیز هس��تند نباید برای درمان یا 

.)B( پیشگیری از هایپوگلیسمی استفاده شوند
چربی:

ش��واهد هنوز برای معرفی مقدار چربی توصیه شده 
برای فرد دیابتی به جمع بندی نرس��یده اند و اهداف 
باید به ص��ورت ف��ردی تنظیم ش��وند )C(، به نظر 

می رس��د که کیفیت چربی مهم تر از کمیت آن باشد 
.)B(

:MUFAs / PUFAs
در زمین��ه حمای��ت از اهداف متابولی��ک و تأثیر بر 
ریس��ک بیماری ه��ای قلب��ی – عروقی، بیش��ترین 
ش��واهد در زمینه اس��یدهای چرب تک غیر اش��باع 
)MUFAs( موجود اس��ت. در افراد مبتالبه دیابت 
ن��وع 2، الگوی غذایی غنی از MUFAs )اس��تایل 
مدیترانه ای( می تواند بر کنترل گلیس��می و ریس��ک 
فاکتورهای قلبی عروقی اثر داش��ته باشد و بنابراین 
به عنوان یک جانش��ین مؤث��ر و کارا به جای الگوی 

.)B( پرکربوهیدرات-کم چرب توصیه شود
اسیدهای چرب امگا-3:

شواهد استفاده از مکمل اسیدهای چرب امگا-3 را 
در افراد دیابتی جهت پیشگیری یا درمان بیماری های 

.)A( قلبی – عروقی پیشنهاد نمی کنند
همان ط��ور ک��ه به عم��وم اف��راد توصیه می ش��ود، 
 EPA( 3-افزای��ش مص��رف غذاهای حاوی ام��گا
لینولنی��ک  و  ماهی ه��ای چ��رب(  )از   )DHA و 
اس��ید )ALA( ب��ه دلی��ل اث��رات مفی��د آن ه��ا بر 
لیپوپروتئین ه��ا، پیش��گیری از بیماری ه��ای قلبی و 
ارتباط ب��ا پیامده��ای مثبت س��المت در مطالعات 
.)B( مش��اهده ای، به افراد دیابتی هم توصیه می شود

توصی��ه برای عموم جامعه در م��ورد مصرف ماهی 
)به خص��وص ماهی های چرب( حداق��ل دو بار در 
هفت��ه برای افراد مبتالبه دیابت هم توصیه می ش��ود 

.)B(
چربی های اشباع، کلسترول غذایی و 

چربی های ترانس:
مقدار چربی های اشباع، کلسترول غذایی و چربی های 
ترانس توصیه ش��ده برای افراد مبتالبه دیابت مشابه 
توصیه برای غیر دیابتی هاست )C(؛ یعنی اسیدهای 
چرب اش��باع کمتر از 10 درص��د از کالری روزانه، 
کلس��ترول غذایی کمت��ر از 300 میلی گرم در روز و 

محدودیت اسید چرب ترانس تا حد امکان.
استرول و استانل های گیاهی:

افرادی که دیابت و دیس لیپیدمی دارند ممکن است 
بتوانند با مص��رف 3-1/6 گرم در روز از اس��ترول 
و اس��تانل های گیاهی که در غذاها غنی ش��ده است، 
-LDL کاهش��ی متوس��ط در توت��ال کلس��ترول و

.)C( کلسترول داشته باشند
مکمل های گیاهی و میکرونوترینت ها:

شواهد روشنی مبنی بر منفعت مکمل های مینرال یا 
ویتامین برای افراد دیابتی که کمبود مربوطه را نداشته 

.)C( باشند وجود ندارد
شواهد برای حمایت اس��تفاده از دارچین و یا سایر 
مکمل های گیاهی برای درمان دیابت کافی نیس��تند 

.)C(
سدیم:

توصیه های��ی که برای عموم اف��راد در مورد کاهش 
مصرف س��دیم به کمت��ر از 2300 میلی گرم در روز 

.)B( وجود دارد برای دیابتی ها نیز مناسب است
برای افراد دیابتی که فش��ارخون نی��ز دارند، کاهش 
بیشتر دریافت س��دیم )به صورت شخصی( در نظر 

.)B( گرفته شود

توصیه های تغذیه درمانی با evidence rating مربوطه:

 تخصصی
فصلنامه
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دیابتدر

مشکالت و 
بیماری های پوستی 

بیماری دیابت می تواند تمام بدن، از جمله 
پوس�ت را درگیر کند. یکی از ش�ایع ترین 
تظاه�رات دیابت مس�تعد ش�دن پوس�ت 
ب�رای ایج�اد زخم و ع�دم بهب�ود زخم ها 
اس�ت. اگر به دیاب�ت مبتال هس�تید بهتر 
اس�ت از ناراحتی ها و مش�کالت پوس�تی 
خطرناکی که به ش�کلی با بیم�اری دیابت 
مرتب�ط  اس�ت، آگاه ش�وید ت�ا در زم�ان 
ابت�ال به آن ها پیش از ب�روز وضعیت حاد و 
غیرقابل کنترل به پزش�ک مراجعه نمایید. 
دست کم یک سوم بیماران دیابتی در مدت 
زندگی خ�ود ضایع�ات پوس�تی را تجربه 
می کنن�د. یکی از ش�ایع ترین مش�کالتی 
که با تزریق انس�ولین همراه است، لیپولیز 
چربی زیر پوس�ت اس�ت بنابراین افرادی 
که انس�ولین تزریق می کنند باید مراقبت 
بیش�تری از پوستش�ان داش�ته باشند که 
نش�ان دهنده اهمیت سالمت پوست است.
در نوش�تار کوش�ش می ش�ود ک�ه برخ�ی از 
مش�کالت پوس�تی رایج در بیم�اران دیابتی 

بررسی شود.

عفونت های باکتریایی:
باکتریای�ی  عفونت ه�ای  از  متفاوت�ی  ان�واع 
می توان�د پوس�ت اف�راد مبتالب�ه دیاب�ت را 
درگیر کند. عفونت های پوس�تی رای�ج، غالبًا 
به وسیلۀ گروه شناخته شده ای از باکتری ها که 

استافیلوکوکوس ها نام دارند، ایجاد می شوند. 
این گون�ه عفونت ه�ای استافیلوکوکوس�ی در 
افرادی که به دیابت کنترل نشده مبتال هستند، 
خطرناک تر و جدی تر است. این گونه باکتری ها 
در محل فولیکول مو در پوست می توانند باعث 

ایجاد التهاب شوند.

عفونت های قارچی
مخمری شبه قارچ، باعث ایجاد اکثر عفونت های 
قارچی پوست در افراد مبتالبه دیابت می شود. 
این گونه عفونت ها به وی�ژه در بانوان به صورت 
عفونت ه�ای قارچ�ی دس�تگاه تناس�لی بروز 
می کند. منطقۀ دیگری که این عفونت ها در آن 
شایع است گوشۀ لب ها است که به آن انگوالر 
چیلیتیس )angular cheilitis( می گویند. در این 
عفونت فرد احس�اس ایجاد بریدگی در گوشۀ 
دهان دارد.قارچ ها می توانند در بین انگشتان پا 
و دست و ناخن ها )اونیکومایکوز( عفونت ایجاد 
کنن�د. این گونه قارچ ها س�بب ایجاد خارش و 
ضایعات�ی به رنگ قرمز روش�ن می ش�وند که 
غالباً به وس�یلۀ تاول ه�ای ریز یا پوس�ته های 
ورقه، احاطه ش�ده اند. این گونه عفونت ها غالبًا 
در مناطق گرم و مرطوب پوست ایجاد می شود.

خارش پوست
نظی�ر  مختلف�ی  عل�ل  ب�ه  عارض�ه  ای�ن 

عفونت های قارچی، خشکی پوست یا عدم 
خون رس�انی کافی به پوس�ت ایجاد ش�ود. 
چنانچ�ه علت آن کم بودن جریان خون در 
پوست باشد، بیش�تر در قسمت های پائین 
پا خارش  ایجاد می ش�ود که در این صورت 
اس�تفاده از لوس�یون برای ن�رم و مرطوب 
کردن پوس�ت و جلوگیری از خشک شدن 

و خارش پوست مؤثر است.

خشکی پوست
خش�کی پوس�ت، یکی از تظاهرات نسبتًا 
ش�ایع بین بیم�اران مبتالبه دیابت اس�ت 
که هرچه س�ن باالتر باشد، شدت خشکی 
پوست بیشتر می شود. معموالً افراد مبتالبه 
دیابت نوع ۱، پوس�ت بسیار خشکی دارند. 
وقتی قن�د خون باال می رود، ب�دن به ناچار 
مایعات خود را از دس�ت می دهد، بنابراین 
پوس�ت هم خشک می شود. پوست خشک 
می خارد و با خاراندن آن خراش های ریزی 
ب�ه وجود می آید ک�ه محل مناس�بی برای 
ورود میکروب ها محسوب می شود. معموالً 
پوس�ت در نواحی آرنج و س�اق پا به پایین 
بیش�تر از س�ایر نقاط بدن مستعد خشکی 
است. اگر بیمار دیابتی خود را عادت بدهد 
مقادی�ر زیادی آب در طول روز بنوش�د، از 
خش�کی پوس�ت تا حد زی�ادی جلوگیری 

خواهد کرد.

دکتر فرخ ارغوانی
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مشکالت پوستی مرتبط 
به دیابت

آکانتوزیس نیگریکانس 
)Acanthosis nigricans(

نوعی ناراحتی پوستی 
است که با تیره و ضخیم 

شدن قسمت هایی 
از پوست بخصوص 

بخش هایی که تا 
می خورند )پشت گردن، 

زیر بغل- زیر سینه و 
کشالۀ ران(، همراه است. 
پوست تیره و یا قهوه ای 

شده و گاهی  برجسته 
می شود که به اصطالح به 
حالت مخملی درمی آید. 

این بیماری بیشتر در 
افراد دارای اضافه وزن 
دیده می شود. با اینکه 

درمان مشخصی برای آن 
وجود ندارد، اما کاهش 

وزن بر بهبود این بیماری 
تأثیر دارد. آکانتوزیس 
نیگریکانس معموالً به 

دنبال بیماری دیابت 
ایجاد می شود و به عنوان 

یکی از عالئم مشخصه 
دیابت به حساب می آید.

مشکالت پوستی مرتبط با 
بیماری تصلب شرایین 

)آترواسکلروز(
تصلب شرایین 

)آترواسکلروز( بیماری 
خطرناکی است که بر اثر تنگ 

شدن عروق خونی به علت 
ضخیم شدن جدارۀ رگ ها 

و بر اثر تشکیل پالک ایجاد 
می شود. اگرچه آترواسکلروز 

در رگ های اطراف قلب یا 
نزدیک به قلب ایجاد می شود 

اما می تواند بروی رگ های 
خونی سایر قسمت های 

بدن  از جمله رگ های 
خونی تغذیه کنندۀ پوست 
نیز تأثیر گذارد.زمانی که 

رگ های خونی تغذیه کنندۀ 
پوست نازک شوند تغییراتی 

در پوست به علت کمبود 
اکسیژن ایجاد می شود که 

عبارت اند از: ریختن موها در 
بخش هایی از پوست، نازک و 
براق شدن پوست بخصوص 

بروی قسمت قدامی و ساق پا، 
ضخیم شدن و بی رنگ شدن 
ناخن های پا و سردی پوست.

به دلیل اینکه خون حامل 
گلبول های سفید است و کار 
گلبول های سفید جلوگیری 
از عفونت و مقابله با عوامل 

بیماری زا است، ایجاد جراحت 
یا زخم در پای افراد مبتالبه 

آترواسکلروز، به علت کم 
شدن جریان خون خطرناک 

است زیرا زخم در این بیماران 
دیر بهبود می یابد.

نکروبیوزیس لیپوئیدیکا 
دیابتیکوروم 

 Necrobiosis lipoidica(
)diabeticorum

تصور می شود این بیماری 
بر اثر تغییراتی در کالژن 
و چربی زیرپوست ایجاد 

می گردد. الیۀ رویی پوست 
بر اثر این بیماری بسیار 
نازک و قرمز  می شود. 

گاهی این بیماری باعث 
ایجاد خارش و حساس 

شدن پوست می شود. در 
صورت ایجاد هرگونه زخم 
باز بر روی این پوست، باید 

به سرعت برای درمان به 
پزشک مراجعه شود.

درموپاتی دیابتی
Diabetic Dermopathy 

این بیماری پوستی که به 
نام نقطه های درخشان نیز 

نامیده می شود، بر اثر تغییرات 
رگ های خونی تغذیه کنندۀ 

پوست ایجاد می شود. 
درموپاتی به صورت عارضۀ 

گرد یا بیضی شکل براقی بروی 
پوست نازک نواحی قدامی و 
پائینی پاها به صورت لکه های 

قرمز ظاهرشده که با اسکارهای 
قهوه ای رنگ خوب می شود و 

به درمان ویژه ای نیاز ندارد.

سخت شدن انگشتان 
)Digital sclerosis(

ضایعۀ پوستی که در آن 
پوست دست و انگشتان 

دست وپا  ضخیم، واکسی 
و سخت می شود و گاهی 

سختی بندهای انگشتان را 
نیز سبب می شود. بهترین 
درمان این ضایعه مصرف 

داروهای پائین آورندۀ قند 
خون بیمار است. استفاده 

از لوسیونها و مرطوب کننده 
ها نیز می تواند سبب نرمی 

پوست شود.

ضایعات حلقوی منتشر
)Disseminated granuloma annulare( 

این مشکل پوستی به صورت یک حلقۀ مشخص یا یک ناحیۀ قوسی شکل بروی پوست ظاهر می شود. این گونه ضایعات پوستی غالباً بروی انگشتان و گوش ها ایجاد می شود 
اما می تواند بروی قفسۀ سینه یا شکم نیز ظاهر شود. این رش ها می توانند به رنگ قرمز، قرمز قهوه ای یا به رنگ پوست باشند و به درمان دارویی احتیاجی ندارند.مهم ترین 
عامل برای جلوگیری از  بروز مشکالت پوستی در افراد دیابتی، کنترل دقیق قند خون است عامل مهم دیگر، پیروی از دستورات علمی دیابت در مورد تغذیه، ورزش و 
استفاده منظم و صحیح داروهاست. عامل مهم دیگر، مراقبت فردی از پوست برای کاهش خطر ابتال به مشکالت پوستی دیابتی و مراجعه به موقع به پزشک خودمی باشد.

اراپتیو اگزانتوماتوزیس 
 Eruptive(

)xanthomatosis
این ضایعۀ پوستی زمانی 

ایجاد می شود که قند خون 
تحت کنترل نبوده و مقدار 

چربی )تری گلیسرید( بیمار 
بسیار باال باشد. در این بیماری 

برجستگی های کوچک براق 
و زرد رنگی در پوست ایجاد 
می شود. این برجستگی های 

کوچک به وسیلۀ هالۀ 
قرمزرنگی همراه با خارش 

احاطه شده اند و غالباً در ناحیۀ 
صورت و باسن  و گاهی در 
قسمت پشت بازو و ران ها 

دیده می شوند.
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دکتر محمدتقی چراغچی مع��اون انجمن گابریک 
اس��ت. انجمن��ی که س��ال ها در زمینه آم��وزش به 
بیماران دیابتی فعال اس��ت. او درب��اره این انجمن 
می گوی��د: »هم��ه در گابری��ک ت��الش می کنند تا 
هیچ کس به علت نداش��تن آگاه��ی، دچار عوارض 
دیابت نش��ود.« نام گابریک از یک رودخانه جاری 
در جن��وب ایران گرفته ش��ده اس��ت. ای��ن انجمن 
باهدف کمک به افراد دیابتی در س��طح پیش��گیری 
و آم��وزش ش��روع ب��ه کار ک��رده  و از مهم ترین 
خدمات این مرکز، ایجاد انگیزه و تشویق کودکان و 
نوجوانان و حتی والدین افراد مبتال به دیابت است 
که نتوانس��ته اند با این بیماری کنار بیایند. این اقدام 
از طریق مش��اوره کارکنان انجم��ن که خود مبتالبه 
دیاب��ت نوع 1 هس��تند صورت می گی��رد و تمامی 
اف��راد دیابتی می توانند با ی��ک تماس تلفنی، عضو 
این انجمن ش��ده و پس از دریافت کتابچه آموزشی 
رایگان، از دیگر خدمات آموزش��ی آن استفاده کنند
دکتر چراغچی در باره نقش کنترل دیابت در کاهش 
هزینه ه��ا و عوارض طوالنی م��دت آن می گوید: »با 
توجه به ماهیت مزمن بیماری دیابت و پیشرفت آن 
در طول زمان، پیش��گیری از عوارض و هزینه های 
درم��ان آن تنه��ا از طری��ق کنترل صحی��ح بیماری 
ممک��ن خواهد ب��ود. حفظ قند خ��ون در محدوده 
طبیع��ی از ایج��اد آس��یب در ارگان ه��ای داخلی، 
عروق خون��ی و اعصاب جلوگیری ک��رده و بروز 
ع��وارض را ت��ا حد زیادی ب��ه تأخی��ر می اندازد.«
وی ضم��ن تاکید ب��ر میزان اهمی��ت SMBG در 

کنت��رل دیابت اضاف��ه می کن��د: »SMBG یکی از 
ابزارهای مهم کنترل دیابت به شمار می آید. برقراری 
تع��ادل میان عوام��ل باالبرنده و پائی��ن آورنده قند 
خون به کمک تحلیل نتای��ج اندازه گیری قند خون 
به دس��ت آمده از طریق SMBG امکان پذیر است.«
چراغچی از جمله افرادی اس��ت ک��ه فعالیت های 
موثری در مورد بیمه بیماران دیابتی داش��ته اس��ت؛ 
او  رویک��رد بیمه ه��ا در چند س��ال گذش��ته برای 
پرداخ��ت هزینه ه��ای دیاب��ت را به ای��ن صورت 
توضی��ح می دهد:» ب��ا توجه به هزینه ه��ای روزمره 
کنترل دیابت، بهره مندی از کمک هزینه های درمانی 
و بیمه ه��ا تأثیر بس��زایی در بهبود کنت��رل بیماری 
خواهد داش��ت. خوب اس��ت به یاد داش��ته باشیم 
ک��ه هزینه درم��ان ع��وارض قطعاً بس��یار باالتر از 
هزینه کنترل دیابت و نگهداری از س��المت است.

طی چند س��ال اخیر خوشبختانه سازمان های بیمه 
با پوش��ش گروه جدی��دی از داروه��ای تزریقی 
دیابت از جمله قلم های انس��ولین قدم بزرگی در 
تأمین نیازهای بیم��اران دیابتی، به ویژه دیابت نوع 
1، برداش��ته اند. بااین حال متأس��فانه بخش اعظم 
هزینه ه��ای کنت��رل دیابت که ش��امل اندازه گیری 
قند خون اس��ت، همچنان به ط��ور کامل بر عهده 
بیمار اس��ت. ولی پزش��کان و انجمن ه��ا، افراد و 
س��ازمان هایی هس��تند که در خط مقدم با بیماران 
دیابتی در تماس هس��تند؛ بنابراین از بس��یاری از 
مشکالت آنان آگاه اند و از این رو نقش سازنده ای 
می توانند در پوشش بیمه ای بیماران داشته باشند و 

تا جایی که ما در جریان هس��تیم نقش خود را در 
این راس��تا تا حد زیادی ایفا نموده اند.« وی ضمن 
تاکید بر اقدامات انجام ش��ده ادام��ه می دهد:  »دو 
مشکل در مورد پوشش بیمه ای داروی و خدمات 
بیم��اران وجود داش��ت ک��ه در م��ورد اول یعنی 
انس��ولین های جدید )آنالوگ( حرکت پزش��کان 
انجمن ها و وزارت بهداش��ت در این مورد مثبت 
بوده و در حال حاضر این انس��ولین ها زیرپوشش 
بیمه ای می باشند ولی هنوز در مورد نحوه دسترسی 
و تعداد قلم های موردنیاز مش��کالتی وجود دارد 
که این انجمن همراه با گروهی از پزش��کان فوق 
تخص��ص غدد در جهت بهبود وضعیت اس��تفاده 
از این انسولین ها در پوشش بیمه اقداماتی را آغاز 
کرده اس��ت. موضوع دیگر مسئله نوارهای تست 
قند خون اس��ت که هنوز پوش��ش بیمه ای ندارند. 
دو انجمن مط��رح دیابت همراه با بورد تخصصی 
غ��دد، پژوهش��کده و همچنی��ن انجمن های غدد 
متابولیس��م، دیابت کودکان و متخصصین داخلی 
درخواستی را برای پوشش بیمه ای به بیمه گذاران 
و وزارت بهداش��ت، درم��ان و آموزش پزش��کی 
ارس��ال نموده اند که این موضوع در حال پیگیری 
اس��ت.« چراغچی ضمن اذعان ب��ه لزوم توجه به 
بیم��اری دیابت می گوید:  »هنوز رس��ماً دیابت در 
ردی��ف بیماری های خ��اص قرار نگرفته اس��ت، 
تالش های��ی در جریان اس��ت که ای��ن کار اتفاق 
بیفت��د. بعضی از س��ازمان ها و بیمه ها این بیماری 
را در ردیف بیماری های خاص پوشش می دهند.«

دکتر محمدتقی چراغچی
معاون انجمن اطالع رسانی گابریک

در گابریک همه ما دیابت داریم
و به دیابتی ها کمک می کنیم
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۷ الی ۹ آبان

۱۳۹۳
۱۰ الی ۱۱ آبان

۱۳۹۳ 
۱۵ الی ۱۶ آبان 

۱۳۹۳
۷ الی ۹ آبان

۱۳۹۳
۹ الی ۱۰ آبان

۱۳۹۳ 
۶ الی ۸ آبان

۱۳۹۳
۸ الی ۹ آبان

۱۳۹۳ 

۱ الی ۲ آبان 

۱۳۹۳
۱ الی ۲ آبان

۱۳۹۳

سمینار چالش 
های اپتومتری

یازدهمین 
کنفرانس 

فیزیک پزشکی 
ایران   

سمینار
بین المللی 

C و B هپاتیت

کنگره کشوری 
  PRP

سومین کنگره 
علوم اعصاب 
پایه و بالینی

همایش بین 
المللی پوست، 

زیبایی و لیزر

همایش کشوری 
عوامل اجتماعی 
و نابرابری های 

سامت

 دومین کنگره 
ملی خدمات 

حمایتی کودکان 
مبتا به سرطان و 

خانواده هایشان  

یازدهمین کنگره 
بین المللی

 ام اس ایران   

۸ الی ۱۰ بهمن

۱۳۹۳
۱۵ الی ۱۷ بهمن

۱۳۹۳ 
۵ الی ۷ بهمن

۱۳۹۳
۱۴ الی ۱۵ بهمن

۱۳۹۳ 
۱ الی ۳ بهمن

۱۳۹۳
۸ الی ۱۰ بهمن

۱۳۹۳ 

۱ الی ۳ بهمن

۱۳۹۳

سیزدهمین 
برنامه جامع 

پزشکان 
عمومی سراسر 

کشور

ششمین همایش 
سراسری 

بهداشت امداد و 
درمان نیروهای 

مسلح  

دهمین سمینار 
سالیانه مرکز 

تحقیقات چشم 
دانشگاه علوم پزشکی 

شهید بهشتی

یازدهمین 
کنگره بین 
المللی صرع

هفتمین کنگره 
علمي انجمن 

رادیولوژی دهان، 
فک و صورت 

ایران

هشتمین همایش 
ساالنه انجمن 

نوروژنتیک ایران

کنگره بین المللی
BODY CONTOURING 

۱۷ الی ۱۹ دی

۱۳۹۳
۱۰ الی ۱۲ دی

۱۳۹۳
۱۰ الی ۱۱ دی

۱۳۹۳
۳ الی ۵ دی

۱۳۹۳

هفتمین کنگره 
مرکز تحقیقات 

بهداشت باروری و 
ناباروری  

دومین کنگره 
سامت کودکان 

و نوجوانان با 
محوریت بیماری 

های شایع کودکان

اولین همایش 
فناوریهای همگرا در 

پزشکی و سامت

دومین کنفرانس 
تجویز و مصرف 

منطقی 
مکمل ها

۵ الی ٧ آذر

۱۳۹۳
۱۱ الی ۱۲ آذر

۱۳۹۳ 
۱۱ الی ۱۴ آذر 

۱۳۹۳
۵ الی ٧ آذر

۱۳۹۳
۱۰ الی ۱۳ آذر

۱۳۹۳ 
۵ الی ٧ آذر

۱۳۹۳
۹ الی ۱۲ آذر 

۱۳۹۳
۵ الی ٦ آذر 

۱۳۹۳
۵ الی ۵ آذر

۱۳۹۳

همایش تحول 
نظام سامت

اولین کنگره 
سامت نوزادان 

ایران

بیست و چهارمین 
کنگره سالیانه 
انجمن چشم 
پزشکی ایران

 سیزدهمین 
کنگره تغذیه ایران 
و اولین کنگره بین 

المللی تغذیه   

بیست و یکمین 
کنفرانس 

مهندسی پزشکی 
ایران

هفتمین کنگره 
سراسری 
پرستاری 

اورژانس

هجدهمین کنگره 
سالیانه طب 

فیزیکي، توانبخشي 
و الکترودیاگنوز 

ایران  

همایش بین المللی 
نقشه راه سامت 
جمهوری اسامی 

ایران

اولین 
همایش ملی 

میکروبیولوژی و 
بیوتکنولوژی

فصلنامه تخصصی

46



۱۶ الی ۱۷ بهمن

۱۳۹۳

سومین سمینار 
کشوری اختاالت 
نروموسکولواسکلتال

۲۴ الی ۲۶دی

۱۳۹۳
۲۶ الی ۳۰ دی

۱۳۹۳ 
۲۵ الی ۲۷ دی

۱۳۹۳ 
۲۵ الی ۲۷ دی

۱۳۹۳ 

سومین 
همایش ملی 

دو ساالنه طب 
پیشگیری، 

بهداشت، امداد 
و درمان دریا  

اولین کنگره بین 
المللی ویتیلیگو

کنگره سلول 
های بنیادی

اولین کنگره 
ملی تروما

۲۱ الی ۲۳ آبان 

۱۳۹۳
۲۸ الی ۳۰ آبان

۱۳۹۳ 
۲۸ الی ۳۰ آبان 

۱۳۹۳
۲۱ الی ۲۳ آبان 

۱۳۹۳
۲۸ الی ۳۰ آبان 

۱۳۹۳
۲۱ الی ۲۲ آبان 

۱۳۹۳
۲۲ الی ۲۳ آبان 

۱۳۹۳
۲۰ الی ۲۲ آبان 

۱۳۹۳
 ۲۰ الی ۲۲ آبان 

۱۳۹۳

دهمین 
همایش 

ساالنه انجمن 
پزشکان عفونی 

کودکان

چهاردهمین 
کنگره ساالنه 

انجمن 
متخصصین 

گوارش و کبد 
ایران

سومین همایش 
سراسري طب 
مکمل و سنتي

کنگره 
دانشجویی 

کشوری علوم 
دارویی

هجدهمین 
همایش سالیانه 
پزشکي هسته 

اي کشور

سومین کنگره 
بین المللی 
بیماریهای 

عروق کرونر  

دهمین همایش 
سراسری پزشکی 

ورزشی

اولین گردهمایی
 بین المللی و 

پنجمین سمینار 
سراسری ایدز  

نوزدهمین 
کنگره کاردرمانی 

ایران

۲۸ الی ۳۰ بهمن

۱۳۹۳
۲۸ الی ۳۰ بهمن 

۱۳۹۳
۲۸ الی ۳۰ بهمن

۱۳۹۳
۲۹ الی ۳۰ بهمن

۱۳۹۳
۲۳ الی ۲۵ بهمن 

۱۳۹۳
۲۳ الی ۲۵ بهمن

۱۳۹۳

همایش نانو پزشکی 
در تشخیص و درمان 

بیماریهای صعب العاج  

همایش تغذیه 
و سرطان   

همایش 
پرستاری 

مغز و اعصاب 
کودکان ایران  

دومین کنگره 
بین المللی و 

چهاردهمین کنگره 
کشوری مغز و 

اعصاب کودکان  

اولین همایش 
ویروس شناسی 

بالینی  

هفتمین کنگره 
بین المللی 

آزمایشگاه و 
بالین

۱۶ الی ۱۷ آذر 

۱۳۹۳
۲۶ الی ۲۶ آذر

۱۳۹۳ 
۱۴ الی ۱۸ آذر

۱۳۹۳
۱۹ الی ۲۰ آذر 

۱۳۹۳
۱۲ الی ۱۴ آذر

۱۳۹۳
۱۲ الی ۱۴ آذر 

۱۳۹۳
۱۲ الی ۱۳ آذر

۱۳۹۳

همایش 
دانشجویی تازه 

های دیابت

اولین همایش 
کشوری مدیریت 

توانبخشی

چهارمین کنگره استانداردهای 
تجهیزات و مواد حوزه کنترل عفونت و 

استریلیزاسیون 

دوازدهمین 
کنگره 

اورولوژی آسیا

بیست و سومین 
همایش ارتوپدی 

دانشگاه علوم 
پزشکی تهران 

همایش بین المللی 
سرطان های 

دستگاه گوارش

دومین همایش 
ملی سامت 

معنوی  
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بهترین شرایط فیزیولوژیکی 
ترشح انسولین را تقلید می کند

درمــان با
پمپ انسولین

ترش��ح انس��ولین در افرادی که ب��ه دیابت مبتال 
نیس��تند به وس��یله ترش��ح آرام انس��ولین بازال 
در طول ش��بانه روز و اوج ترش��ح در پاس��خ به 
دریافت غذا مشخص شده است. برای جلوگیری 
از نوس��انات قند خون در بیم��اران دیابتی که به 
انسولین نیاز دارند، نیازهای انسولینی آن ها باید 

از طریق تزریق انس��ولین یا از طریق پمپ 
انس��ولین تأمین ش��ود. درمان با پمپ 

انس��ولین نس��بت به تزریق چندین 
 )MDI( مرتبه انس��ولین در روز
به عملکرد فیزیولوژیکی ترشح 
انسولین نزدیک تر است و برای 
تأمین نیازهای انسولینی افراد 

بسیار مناسب است.
انعطاف پذیری باالی انتقال 
انسولین در پمپ انسولین 

حمای��ت بهتری از 
نیازهای انسولینی 
هنگام  ب��ه  افراد 

مصرف غ��ذا یا در زمان های غیر از غذا خوردن 
دارد. عالوه بر این درمان با پمپ انسولین تنظیم 
س��ریع انتقال انس��ولین را برای تأمین نیازهای 

انسولینی افراد در طول روز به عهده دارد.
انعطاف پذی��ری در انتقال انس��ولین، از نیاز به 
انس��ولین بازال و انس��ولین بولوس حمایت 

می کند:

نی��از به انس��ولین بازال و انس��ولین بولوس که بع��د از دریافت م��واد غذایی 
موردنیاز اس��ت از یک الگوی وابس��ته به س��ن در ش��بانه روز پیروی می کند. 
زمانی که رژیم های انس��ولینی، نیازهای ش��خصی افراد به انسولین را منعکس 
نمی کند افزایش و نوس��انات قند خ��ون اتفاق می افتد. عملک��رد کاهش دادن 
 MDI قند خون با انس��ولین طوالن��ی اثر از طریق تزریق انس��ولین به صورت
نیاز به انس��ولین بازال را پوش��ش می دهد که به ویژگی های فارماکوکنتیک گره 
خورده اس��ت و نمی تواند متناسب با نیازهای شخصی افراد در شبانه روز تغییر 
کند. این یکی از معایب بزرگ درمان از طریق MDI اس��ت؛ زیرا تزریق مداوم 
انس��ولین کوتاه اثر که در پمپ های انس��ولین استفاده می شود می تواند متناسب 
با نیازهای انسولین بازال در شبانه روز و متناسب با نیازهای فیزیولوژیکی افراد 
باش��د. برای مثال یکی از موارد فیزیولوژیکی، حساس��یت پایین به انسولین در 
س��اعات اولیه صبح اس��ت. درمان با پمپ انس��ولین می تواند نوس��اناتی را که 
منجر به افزایش قند خون در صبح می ش��ود را کاهش دهد. س��ندرم فنومنون 
)Dawn phenomenon( ش��ناخته ترین مواردی اس��ت که در صبح اتفاق 
می افتد که پمپ انس��ولین در این ش��رایط اجازه می دهد که انس��ولین متناسب 
ب��ا نیاز فرد تنظیم ش��ود. عالوه بر توانایی در تنظیم انس��ولین ب��ازال، درمان با 
پمپ انسولین از بروز هایپوگالیسمی نیز جلوگیری می کند.نیاز به انسولین بعد 
از دریافت مواد غذایی بس��یار متغیر و وابس��ته به س��طح گلوک��ز خون قبل از 
دریاف��ت م��واد غذایی، حجم و ترکیب مواد غذایی و می��زان تخلیه معده دارد.
انس��ولین بولوسی که به سرعت و از طریق روش های مختلف تزریقی و فشرده 
داده می شود، ممکن است مطابق با نیازهای افراد نباشد. درمان با پمپ انسولین 

بیش��تر از روش MDI به انتخاب انواع انسولین بولوس کمک می کند. ممکن 
است انتقال انسولین بولوس در مدت زمان طوالنی و چند ساعت بعد از دریافت 
م��واد غذایی و یا به صورت یک بول��وس Multi wave بی درنگ و همراه با 
انتقال انسولین باش��د؛ بنابراین درمان با پمپ انسولین بهتر از روش MDI در 

برطرف کردن نیاز اشخاص به انسولین بعد از دریافت مواد غذایی است.
تنظیم س��ریع برای تغییر دادن میزان انسولین موردنیاز و توانایی انتقال دوزهای 

بسیار کم انسولین:
در درم��ان به روش MDI تأثیرات کاهش دادن قند خون با انس��ولین طوالنی 
اثر، برای ساعت های طوالنی با یک بار تزریق کردن انسولین است. ازآنجایی که 
فقط انسولین کوتاه اثر برای پمپ انسولین استفاده می شود، کاربر می تواند پاسخ 
س��ریع تری به تغییرات ناگهانی نیاز به انس��ولین که مثاًل ممکن اس��ت به دلیل 
فعالیت فیزیکی یا ورزش��ی ایجاد ش��ود داشته باش��د. با تنظیم موقت انسولین 
بازال )TBR( پاس��خ فیزیولوژی به تغییرات س��طوح قند خون پالس��ما انجام 
می ش��ود و از هایپوگالیسمی جلوگیری می ش��ود. تنظیم TBR می تواند سبب 
کاهش در میزان HbA1c شود؛ بنابراین درمان با پمپ انسولین محدودیت های 
تزریق انسولین به روش MDI را به واسطه تزریق زیر پوستی و مداوم انسولین 

پوشش می دهد.
با توجه به نیازهای فیزیولوژیکی، پمپ انسولین می تواند دوزهای بسیار اندکی 
از انس��ولین را با دقت باال نسبت به سرنگ انس��ولین یا قلم انسولین در روش 
MDI منتقل کند که این ویژگی از مهم ترین مزایای اس��تفاده از پمپ انس��ولین 

برای کودکان است.
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ویژگی پمپ های انس��ولین مدرن و پیش��رفته به کارب��ران کمک می کند تا 
انس��ولین درمانی را در زندگی روزمره به ط��ور کامل و صحیح انجام دهند. 
انعطاف پذیری باالیی که پمپ های انس��ولین نسبت به روش MDI دارند 
و کارب��رد مطمئن آن ها منجر به افزایش و بهبود کیفیت زندگی افراد دیابتی 
می شود. درمان با پمپ انسولین ممکن است پیوستگی در درمان را حمایت 
کند که یک فاکتور عمده برای دستیابی به کنترل قند خون مناسب نسبت به 

روش MDI است.
انعطاف پذیری باال و کیفیت مطلوب در زندگی با روشی بهتر از درمان 

:MDI به روش
اف��راد مبتالب��ه دیابت نیاز دارند تا نیاز به انس��ولین را هم��راه با برنامه های 
مدیریتی که شامل مصرف انسولین، پایش )اندازه گیری قند خون(، شمارش 

کربوهیدرات ها، فعالیت های فیزیکی و رژیم غذایی سالم است، پیگیری کنند. 
برنامه های آموزشی می توانند مقدار HbA1c را در درمان با انسولین از طریق 
کاهش دادن میزان هایپوگالس��یمی و آگاهی از آن بهبود بخشند و می توانند 
استرس های فیزیولوژیکی را کاهش و سبب درک و مشاهده سالمتی شوند.

تیم های پزشکی به طور مؤثری درمان با انسولین را به منظور نگهداری درمان 
پیوسته و طوالنی مدت بیماران دیابتی به کار می برند.

درمان با پمپ انس��ولین برای آن هایی که از این وس��یله اس��تفاده می کنند، 
انسولین درمانی راحت تری را فراهم می آورد. شاید استفاده از پمپ انسولین 
و ق��رار دادن آن روی بدن به ص��ورت یک بار اضافه 
یا وزن اضافه باش��د ولی برای بیشتر کاربران پمپ، 
انعطاف پذیری بیشتری را که پمپ انسولین به صورت 
روزانه در زندگی آن ها به منظور دریافت منظم و دقیق 
انس��ولین می دهد وزن اضافه آن را تحت الش��عاع قرار 

می دهد.
انعطاف پذیری بیشتر تنها منجر به افزایش کیفیت زندگی 
افراد نمی شود، ایجاد انگیزه و حفظ آن، سبب پیوستگی در 
درمان آن ها شده و منجر به نگهداری طوالنی مدت قند خون 
در محدوده نرمال می شود. چون فقط انسولین کوتاه اثر در پمپ 
انس��ولین استفاده می شود، میزان انتقال انسولین می تواند موجب 
دسترسی سریع تر به انسولین موردنیاز در زندگی روزمره نسبت به 

روش درمانی MDI شود.
کاربران پمپ می توانند به طور متناوب میزان انسولین بازال را کاهش 
یا حتی به تعلیق اندازند و هنگامی که فرد یک فعالیت فیزیکی انجام 
می دهد، بنابراین جلوگیری از بروز هایپوگالسیمی ممکن است بدون 
نیاز به اندازه گیری قند خون به منظور پیش��گیری باشد. سوئیچ کردن 
بین پروفایل های متفاوت انسولین بازال ذخیره شده در حافظه پمپ 
انس��ولین، از کاربران پمپ با تغییر دادن برنامه، حمایت می کند و 
ممکن اس��ت باعث کنترل قند خون شود. به عالوه کاربران پمپ 
ممکن اس��ت بدون اینکه نیاز بیشتری به تزریق انسولین برای 
دریافت مواد غذایی داش��ته باش��ند، آمادگی بیش��تری برای 
مدیریت کردن انس��ولین بولوس پیدا کنند. یک کانوال )ست 
تزریق( هر 2 تا 3 روز یک بار وارد بدن می شود که می تواند 
به ویژه برای کودکان و نوجوانان جذاب تر از حداقل 4 بار 

تزریق در روز به روش MDI باشد.
پیوس��تگی بهت��ر در درمان با اس��تفاده مطمئن از پمپ 

انسولین حمایت می شود:
سیس��تم کنترل از راه دور پمپ انسولین با استفاده از 
تجهیزاتی که شبیه تلفن همراه است به مصرف کننده 
در زندگی روزم��ره آن ها کمک می کند بدون اینکه 

باعث جلب توجه دیگران شود.
همچنین ب��رای آن هایی که نمی خواهن��د در میان 
گروه��ی از اف��راد از این لحاظ )اس��تفاده از پمپ 
انسولین( شناخته شوند، بسیار اهمیت دارد. به عالوه 
دس��تگاه کنترل از راه دور، خانواده بیماران را قادر 
می سازد که میزان انسولین بولوس کودکان را بدون 
اینکه آن ها متوجه شوند و یا به هنگام ورزش یا بازی 

مزاحمتی برای آن ها ایجاد کنند، تنظیم نمایند.
س��وئیچ کردن درمان به روش CSII ممکن اس��ت به 
شادی کودکان و تأثیر مثبتی که روی اعضاء خانواده دارد کمک کند. درمان با 
پمپ انسولین به کودکان و خانواده های آن ها برای کنار آمدن با بیماری دیابت 
کمک می کند و همچنین ممکن اس��ت تأثیر روی مقدار درس��ت دوزهای 
انس��ولین مورد نیاز کودک در مدرسه داشته باشد. کاهش دفعات وارد شدن 
سوزن در مقایسه با ست تزریق که ممکن است برخی از بچه ها از آن ترس 

داشته باشند به درمان بهتر آن ها کمک می کند.
خانواده ها به راحتی می توانند میزان انس��ولین بولوس را هنگامی که دریافت 

مواد غذایی توسط بچه ها غیرقابل پیش بینی است، تنظیم کنند.

  درمان با 
پمپ انسولین

سهولت  سبب 
در درمان 

راحت تر 
و 

پیوسته تر 
می شود
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کلینیکی  تأثیرات  انسولین  پمپ  با  درمان 
که  آن هایی  در  به ویژه  دارد.   MDI به روش  نسبت  شفافی 
انسولین  با پمپ  کنترل ضعیفی روی قند خون دارند. درمان 
کنترل قند خون را بهبود می بخشد و میزان ابتال به هایپوگلسیمی 

شدید را کاهش می دهد.
به عالوه درمان با پمپ انسولین می تواند کیفیت زندگی را بهبود 

بخشد.

کنترل بهتر قند خون با HbA1c و کاهش مقادیر قند خون:
درمان با پمپ انسولین می تواند میزان HbA1c را در افراد 
دیابتی نوع 1 کاهش دهد که در مقایسه با افرادی که تزریق 
انسولین را به روش MDI انجام می دهند مؤثرتر است؛ به ویژه 
در آن هایی که کنترل ضعیفی روی قند خون خوددارند. سطوح 
 MDI از روش بیشتر  انسولین  با پمپ  با درمان   HbA1c
و  بزرگ ساالن  روی  که  مطالعاتی  بیشتر  که  می یابد  کاهش 

کودکان انجام شده است در این خصوص قابل مشاهده است.
عوارض  ریسک  کاهش  پتانسیل  انسولین  پمپ  با  درمان 
قلبی  بیماری های  مایکروواسکوالر، عوارض نورولوژیکی و 

عروقی را در درازمدت به تأخیر می اندازد و کاهش می دهد.
ه  و به عال

درمان با پمپ 
انسولین می تواند متغیر بودن میزان قند خون را که به دلیل 
کنترل ضعیف قند خون در روش MDI به وجود آمده است 
را کاهش دهد.هایپوگالسیمی و نوسانات قند خون ممکن است 
منجر به ایجاد استرس و اختالالت اندوتلیال، کاردیوواسکوالر و 

ریسک فاکتور در بیماران دیابتی نوع 2 شود.

کاهش میزان هایپوگالسیمی شدید:
نرمال  سطح  به  نزدیک  آن  نگهداری  و   HbA1c کاهش 
یک چالش عمده در انسولین درمانی است. اجتناب از بروز 
هایپوگالسیمی سخت در کودکان بیشترین اهمیت را دارد؛ زیرا 
ممکن است سبب اختالالت یا عوارض در دراز مدت شود. 
داشتن تجربه در مورد هایپوگالسیمی سخت اغلب منجر به 

ترس شدید از هایپوگالسیمی و مانع شدن از درمان می شود.
میزان ابتال به هایپوگالسیمی سخت در دیابتی های نوع 1 در 
مدت زمان درمان با پمپ انسولین کمتر از روش MDI است.

بهبود بهتر در کیفیت زندگی:
کیفیت  روی  فراوانی  تأثیر  می تواند  انسولین  پمپ  با  درمان 
زندگی افراد داشته باشد. رضایت از درمان در میان کاربران 

پمپ معموالً باال است.

I N
S U

L I N

درمان با پمپ انسولین
مؤثرترین روش  انتقال 

انسولین است  که مزایای 
کلینیکی مهم تری

نسبت به روش
 MDI دارد
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درمان با پمپ انسولین مدیریت
نیمه اتوماتیک انسولین درمانی را 

امکان پذیر می سازد
مش��اور )محاسبه گر( انسولین بولوس خودکار، 
سیستم مدیریت اطالعات، برنامه ریزی انسولین 
ب��ازال به کم��ک کامپیوت��ر و انتقال انس��ولین 
سوسپانس��یون اتوماتی��ک، مثال های��ی ب��رای 
کاربرد مفید سیس��تم های حمایتی در درمان با 
پمپ انسولین است. بیشتر این سیستم ها هنوز 
نیازمن��د وارد کردن اطالعات از س��وی کاربر 
اس��ت و اطالعات به صورت دس��تی می توانند 
وارد سیستم شوند و یا از سیستم حذف شوند. 
هم��ه این ویژگی ها از کاربران حمایت می کنند 
و پزشکان و تیم های درمانی برای دسترسی به 
درمان مطلوب و بیش��تر، از همه پتانسیل پمپ 

انسولین برای درمان استفاده می کنند.

مدیری��ت نیمه خ��ودکار از کارب��ران پم��پ 
انسولین و تیم های پزشکی حمایت می کنند:

مشاور )محاسبه گر( بولوس توسط سیستم های 
پمپ انس��ولین برای اصالح و کنترل قند خون 
بعد از خوردن غذا مجهز و تأمین شده اند. عالوه 
بر این، به کاربران پمپ انسولین جهت محاسبه 
دوزهای انس��ولین بولوس، جلوگیری از بروز 
خطا در محاسبات به صورت دستی، جلوگیری 
از انباش��تگی انسولین به صورت ناخواسته و در 
نتیجه جلوگیری از بروز هایپوگالیسمی کمک 

می کنند.

مش��اور )محاسبه گر( بولوس همچنین می تواند 
زمانی که س��طح قند خون پایین اس��ت، میزان 
کربوهیدرات دریافتی را توصیه کند. با استفاده 
از پمپ انسولین نیازهای انسولین بازال روزانه 
افراد با توجه به شرایط سنی در طول شبانه روز 

به راحتی قابل تنظیم و پیگیری است.
پمپ های انسولین مدرن و پیشرفته بیشتر داده ها 
را به صورت اتوماتیک نس��بت به س��رنگ های 
انس��ولین یا قلم های انس��ولین ثب��ت می کنند؛ 
بنابرای��ن به کاربران پمپ در گرفتن تصمیمات 
درمانی و تأمین انسولین روتین و روزانه کمک 

می کنند.

پانکراس مصنوعی: مدیریت دیابت به سمت 
بهبود در آینده:

پمپ انس��ولین داده ها را از یک سنسور گلوکز 
به طور م��داوم و به عن��وان یک حس��گر که با 
پمپ انسولین در ارتباط است دریافت می کند. 
انتقال انسولین سوسپانسیون موقتی خودکار، از 
حسگر افزوده پمپ هنگامی که گلوکز کاهش 
پیداکرده اس��ت، می تواند میزان دفعات ابتال به 
هایپوگالیسمی، زمان و سختی هایپوگالیسمی 
و تع��داد دفع��ات هایپوگالیس��می در ط��ول 
ش��بانه روز را در بیم��اران دیابتی نوع 1 کاهش 
ده��د. کاهش پیدا ک��ردن گلوکز ب��ه محدوده 

پایین ت��ر از حد نرم��ال، ممکن اس��ت نیاز به 
تنظیمات درمانی بیشتری برای بیمار ایجاد کند. 
جلوگیری از انتقال انس��ولین در زمان هایی که 
گلوکز به محدوده پایین تر از حد نرمال رسیده 
اس��ت، به عنوان اولین گام در جهت ایجاد یک 
Closed- پانکراس مصنوعی و یک سیس��تم
Loop ک��ه به صورت خودکار انتقال انس��ولین 
را بدون این که نیاز به واردکردن داده ها توس��ط 

کاربر باشد را تنظیم کند، فراوان است.
در یک سیستم Closed-Loop یک سنسور 
گلوکز برای اندازه گی��ری مداوم، یک الگوریتم 
تشخیص انتقال انسولین برای اندازه گیری گلوکز 
و یک پمپ انسولین برای انتقال مداوم انسولین 
وجود دارد. داده هایی که کاربر به صورت دستی 
وارد می کند با اطالعاتی که به صورت خودکار 
تنظیم می ش��وند، جایگزین می ش��وند. مزایای 
کلینیکی درمان با پمپ انس��ولین برای بیمارانی 
اس��ت که بیماری دیابتش��ان را به واسطه کنترل 
ضعیف قند خون به س��ختی مدیریت می کنند.
بنابراین کاربر پذیرفته است که یک دستگاه نقش 
مهمی در مدیریت درمان با انس��ولین به عهده 
Closed- دارد. در نهای��ت در آینده سیس��تم
Loop احتماالً به طور کامل با تحویل هورمون 
می تواند کنترل قند خون را به گونه ای انجام دهد 
که میزان HbA1c نزدیک به سطح نرمال باشد.

 تخصصی
فصلنامه

51



فصلنامه تخصصی

52



تأثیر درمان با پمپ انس��ولین را در کودکان دیابتی، در 
ارتباط با کنترل قند خون، BMI، میزان هایپوگالیسمی 
و کتو اسیدوز دیابتی )DKA( مورد مطالعه قراردادیم.

در یک بیمارس��تان مخصوص ک��ودکان، بیمارانی که 
تح��ت درمان با پم��پ انس��ولین و بیمارانی که تحت 
درمان از طریق تزریق انسولین بودند دریک محدوده  
س��نی مش��ابه، مدت زمان مش��ابه از نظر ابتال به 
دیابت و میزان HbA1c مش��ابه مورد مقایسه 
قرار گرفتند. در ای��ن مطالعه، داده های مرتبط 
با HbA1c، اطالعات آنتروپومتریک، تعداد 
دفعات ابتال به هایپوگالیس��می و بستری 
 DKA ش��دن در بیمارس��تان ب��ه دلی��ل

جمع آوری شدند.
تع��داد 345 بیمار که تح��ت درمان با 
پمپ انس��ولین بودند با بیمارانی که 
مقایسه  تزریق می کردند  انس��ولین 
شدند. متوسط سن، مدت زمان ابتال 
به دیابت، ش��روع درمان با پمپ 
انسولین و طول مدت بستری 

2/5( ،4/1) 3( ،11/4) در بیمارستان به ترتیب: )3/5 
(3/5 بود.

متوس��ط کاه��ش HbA1c در گروهی ک��ه از پمپ 
 )6/6lom/m( انسولین استفاده می کردند، 0/6 درصد
ب��ود. می��زان بهب��ود HbA1c در مدت زمان 7 س��ال 
پیگی��ری، به طور معنی داری باق��ی ماند. درمان با پمپ 
انس��ولین، می��زان ابتال به هایپوگالیس��می را از 7 /14 
ب��ه 7/2 در 100 بیم��ار در طول یک س��ال کاهش داد. 

)001/0<P(
در ادام��ه، می��زان ابتال به هایپوگالیس��می در بیمارانی 
ک��ه تحت درمان با پمپ انس��ولین نبودند، در مدت 7 
س��ال، از 8/ 6 به 10/2 مورد در هر 100 بیمار در سال 
افزایش پیدا کرد. میزان بس��تری شدن در بیمارستان به 
دلیل DKA در بیمارانی که از پمپ انس��ولین استفاده 
می کردند، کمتر از گروهی بود که از تزریق انسولین با 
سرنگ اس��تفاده می کردند. )2/3 در مقابل 4/7 در 100 
بیمار در سال( )P= 0/003(. بیش از 1160 بیمار ساالنه 

پیگیری شدند.
این مطالعه گسترده ترین پروژه تحقیقاتی در خصوص 
کاربرد پمپ انس��ولین در کودکان بوده و نشان می دهد 
که درمان با پمپ انس��ولین منجر به کنترل مستمر قند 
خون، کاهش بروز هایپوگالیسمی شدید و تعداد 
دفعات بستری شدن در بیمارستان 
به دلیل DKA در مقایسه 

ب��ا 

گروهی می ش��ود که از تزریق انس��ولین ب��رای درمان 
استفاده می کنند.

افزایش درمان با پمپ انس��ولین طی 15 سال گذشته، 
به وی��ژه در ک��وکان از طری��ق اص��الح در تکنولوژی 
پمپ های انسولین و دسترسی به آنالوگ های انسولین 
ایجادشده است. همراه با نتایج کنترل دیابت و عوارض 
آن )DCCT(، بهبود در کنترل قند خون نیز ثابت شده 
اس��ت. علیرغم بهبود در کنترل میزان قند خون، بیشتر 
مطالع��ات نیز گ��زارش بهبود در می��زان HbA1c را 
داش��ته اند که به واس��طه درمان با پمپ انسولین ایجاد 

می شود.
تع��دادی از بیمارانی که به ش��رایط قبل از اس��تفاده از 
پمپ انسولین بازگشته بودند یک بهبود نسبی داشتند و 
تعدادی نیز هیچ گونه بهبودی را نشان ندادند. همچنین 
گزارش های بسیاری نیز نشان داده است که استفاده از 
پمپ انسولین ممکن است در ارتباط با کاهش در میزان 
هایپوگالیسمی شدید باش��د. سایر مطالعات دیگر هر 
چن��د کوتاه مدت بوده اند ولی تأثی��ر مطلوب درمان با 

پمپ انسولین را در کودکان دیابتی اثبات کرده اند.
بیمارس��تان پرنس��س مارگری��ت )PMH( تنها مرکز 
مراجعه برای س��رویس دهی به بیماران دیابتی در تمام 
ایالت غربی اس��ترالیا اس��ت. مطالعات قبلی این مرکز، 
بیش از 99 درصد موارد تحقیق را دراین باره تائید کرده 
است. این آمار تجزیه وتحلیل از یک گروه مبتالبه دیابت 
را نشان می دهد. اطالعات موردنیاز، در ویزیت بیماران 
جم��ع آوری می ش��ود و در مرک��ز 
ک��ودکان  اطالع��ات 

تأثیر درمان با
پمپ انسولین
منبع:  در کودکان دیابتی نوع 1
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دیابتی در غرب استرالیا )WACDD( وارد می شوند.
 اس��تفاده از پمپ انس��ولین به عنوان یک روش درمان در س��ال 
1999 در این مرکز درمانی معرفی ش��د. ابت��دا گزارش هایی در 
مورد 100 بیمار که پمپ انس��ولین را به عنوان روش درمانی در 
این انستیتو انتخاب و آغاز کرده اند داریم. بیش از 2 سال پیگیری 
در این مطالعه، بیمارانی که تحت درمان با پمپ انسولین بودند، 
کاهش 0/5 درص��د )mmol/mol 5/5( در میزان HbA1c و 
کاهش 65 درصد تعداد دفعات ابتال به هاپیوگالیسمی شدید را 
نشان دادند. همچنین بهبود چشمگیری در کیفیت زندگی بیماران 
دیابتی مشاهده ش��د. گزارش های اخیر، تأثیر بلندمدت درمان با 
پمپ انسولین را روی بیمارانی که بیش از 7 سال تحت درمان با 

پمپ انسولین بوده اند نشان می دهد.
به منظور اس��تفاده از یک طرح برای کنترل بیماران، به مقایس��ه 
بیمارانی که برای درمان از پمپ انس��ولین استفاده می کردند در 

مقابل بیمارانی که از تزریق انسولین استفاده می کردند پرداختیم.
آنالیز آماری تنها درباره بیمارانی صورت گرفت که حداقل 6 ماه 
تحت درمان با پمپ انسولین بودند و حداقل 6 ماه اطالعات آنها 

جمع آوری شده بود.
هر گروه از بیماران در یک محدوده ی س��نی مش��ابه )حدوداً با 
1 س��ال اختالف س��نی(، طول درمان مش��ابه )حدوداً 2 سال( و 
HbA1c مشابه در زمان شروع درمان با پمپ انسولین )حدود 5 
درصد اختالف( قرار داده شدند. بیمارانی که روی درمان از طریق 

تزریق انسولین بودند در شرایطی مانند:
میزان انس��ولین بازال، میزان انسولین بلوس، تعداد دفعات مکرر 
تزری��ق در روز )MDI( یا 2 ب��ار تزریق در روز )BD( یا 3 بار 
تزری��ق در روز )TDS( در مقابل گروهی که از پمپ انس��ولین 

استفاده می کردند مقایسه شدند.
اطالع��ات موردنیاز برای این مطالع��ه از طریق داده هایی بود که 
از پای��گاه اطالعات بالینی مربوط به اطفال جمع آوری ش��د. این 
داده ه��ا تا حدودی نیز در مع��رض برخی عوامل دچار تغییراتی 
ش��دند. به عنوان مثال: هنگامی که بیمار کلینیک را ترک می کند یا 
در مواردی که بیمار به س��ن 18 س��الگی می رسد و به کلینیک 
بزرگس��االن منتقل می شود یا در انتهای مطالعه ممکن است این 

تغییرات ایجاد شود.
داده ها زمانی که برای هر گروه به صورت مش��ابه وجود داشتند 
جمع آوری ش��دند. طوالنی ترین زمانی که داده ها باهم مطابقت 

داشتند، 7 سال بود.
تطابق داده ها با استفاده از یک نمونه گیری الگوریتم تصادفی در 
R.2.15.1 (www.R-ProJecT.org) انجام ش��د که نشان 
داد متوسط HbA1c در زمان شروع درمان با پمپ انسولین در 

تمام شرکت کنندگان این مطالعه کاهش پیدا کرد.
داده های کلینیکی از WACDD جمع آوری شدند. در ابتدا برای 
واردکردن داده ها به پایگاه اطالعات، رضایت تمامی بیماران فراهم 
ش��د. داده ها از والدین یا سرپرست کودکان جمع آوری و توسط 
کمیته اخالقی انستیتو بررسی و تائید شد و سپس وارد سیستم شد.
داده های استخراج ش��ده از WACCD ش��امل: قد، وزن بیمار، 
 ،HbA1C تع��داد دفع��ات ابتال ب��ه هایپوگالیس��می، می��زان
دوز انس��ولین، تع��داد دفعات DKA و جزئیات آماری اس��ت. 
هایپوگالیسمی شدید زمانی است که کما اتفاق می افتد یا بیمار 

دچار تشنج می شود.
HbA1c تمامی کودکان، هر 3 ماه یک بار در کلینیک به وس��یله 

روش ایمونواسی مهار آگلوتیناسیون، اندازه گیری شد.
.)Bayer, misahawka, USA,Ames  DC2000(

HbA1C همچنین در زمان شروع درمان با پمپ انسولین گرفته 
شد.

HbA1C برای بیمارانی که از پمپ انسولین استفاده می کردند، 
پس از 45 روز از شروع این طرح اندازه گیری شد. برای آن هایی 
که در طول این مدت توس��ط پزش��ک ویزیت نشدند، میانگین 
مقادیر HbA1C اندازه گیری ش��ده بر اساس نتایج 3 ماه قبل و 

پس از شروع درمان با پمپ انسولین محاسبه شد.

درم�ان با پمپ انس�ولین منجر ب�ه کنترل مس�تمر قند خون، 
کاهش بروز هایپوگالیس�می ش�دید و تعداد دفعات بس�تری 
ش�دن در بیمارس�تان ب�ه دلیل DKA در مقایس�ه ب�ا گروهی 
می ش�ود که از تزریق انسولین برای درمان استفاده می کنند.

 پروتکل درمان با پمپ انسولین:
پیش از ش��روع درمان با پمپ انس��ولین، همه بیماران به وسیله یک تیم پزشکی از جنبه های مختلف 
برای مناسب بودن درمان با پمپ انسولین ارزیابی شدند. پمپ های انسولین توسط شرکت های بیمه 
خصوصی تأمین شد و برای بیمارانی که قادر به استفاده از بیمه های درمانی نبودند، به صورت اهدایی 
در اختیار آن ها قرار گرفت. هزینه لوازم مصرفی پمپ های انسولین را موسسه ملی دیابت دولت استرالیا 
و از طریق سوبسید، در اختیار بیماران قرار داد. در ابتدا تمامی پمپ های انسولین برای بیمارانی که در 
کلینیک بستری بودند تنظیم شد. در طول این مدت، سنجش گلوکز خون بیماران انجام شد و به آن ها 
آموزش بیش��تری داده ش��د. سپس بیماران با تماس های تلفنی روزانه که برایشان هزینه ای نداشت به 

مدت 1 هفته پیگیری و در کلینیک هر دو هفته یک بار ویزیت شدند.
 از س��ال 2008 به س��مت پذیرش روزانه بیماران برای ش��روع درمان با اس��تفاده از پمپ انس��ولین 
حرکت کردیم. متخصصان تغذیه و رژیم درمانی قبل از ش��روع درمان با پمپ انس��ولین به بیماران و 
خانواده هایشان آموزش دادند. سپس با تماس های تلفنی روزانه با آموزگاران دیابت برای مطابقت دادن 

با روش های درمانی صحیح در تماس بودند.
آمارها توسط نرم افزار o.USA(SPSS،chicago، SPSS،verion19( آنالیز شدند. انحراف از معیار 
BMI به وس��یله کاربرد EPI )نس��خه 7,1,2 مراکز کنترل و جلوگیری از بیماری ها در آتالنتا( انجام 
گرفت. تغییرات در میزان HbA1C با به کار بردن یک تست T آنالیز شد که میزان HbA1C بین 
گروهی که از پمپ انسولین استفاده می کردند و گروهی که از طریق تزریق انسولین درمان می شدند 
متفاوت بود. )گروهی که از پمپ انسولین استفاده می کردند به صورت 2 یا 3 بار در روز(. آنالیز بروز 

DKA و میزان بروز هایپوگالیسمی با کاربرد ax² انجام شد.
به طورکلی 502 بیمار از ژانویه 1999 تا ژانویه 2011 در کلینیک دیابت PMH تحت درمان با پمپ 
انسولین قرار گرفتند. داده های 98 نفر از بیماران به دلیل اینکه معیارهای الزم برای ورود به این طرح 
را نداشتند حذف شد؛ بنابراین 45 نفر از بیماران درمان را با پمپ انسولین در مدت زمان 6 ماه پس از 
تشخیص بیماری، 43 نفر کمتر از 6 ماه پس از تشخیص بیماری،43 نفر کمتر از 6 ماه پس از شروع 

پمپ درمانی و 10 نفر پمپ درمانی را در مراکز دیگر آغاز کردند.
از 404 بیمار واجد ش��رایط، 345 بیمار با ش��رایط تعریف شده مطابقت داشتند. با طراحی انجام شده، 
گروهی که از پمپ انسولین استفاده می کردند و گروهی که از تزریق انسولین استفاده می کردند ازنظر 

ویژگی های پایه، گروه های خوبی بودند. )جدول شماره 1(. 
هیچ تفاوتی در س��ن شروع درمان با پمپ انسولین با گروهی که از تزریق انسولین استفاده می کردند 
وجود نداش��ت. )11/5 سال در مقابل 11/5 س��ال و P= 0/95( و مدت ابتال به دیابت )4/1 سال درم 
قابل 4/1 سال و P=0/89( و مدت پیگیری بیماران )3/5 سال درم قابل 6/3 سال و P=0/23(. درصد 
قابل توجه��ی از کودکان که تحت درمان با پمپ انس��ولین بودند در مقایس��ه با گروهی که از تزریق 
انسولین استفاده می کردند را دختران تشکیل می دادند. )56 درصد در مقابل 48 درصد P=0/016(. این 
آمار منعکس کننده شیوع بیماری ازلحاظ جنسیتی در بیماران بستری در کلینیک بود؛ بنابراین 56 درصد 
جمعیت بیمارانی که از پمپ انسولین استفاده می کردند در این مطالعات مؤنث بودند که با 54 درصد 
کل جمعیت بیماران کلینیک مقایسه شدند. )P=0/63(. در زمان شروع پمپ درمانی هیچ تفاوتی بین 
HbA1c در گروهی که از پمپ انس��ولین اس��تفاده می کردند و گروهی که از تزریق انسولین استفاده 
 )P=0/57( [63/9 mmol/mol 63/9 در مقابل] .)می کردند دیده نشد. )8 درصد در مقابل 8 درصد
میزان BMI 0/69 در مقابل P=0/11( 0/78( و میزان بستری شدن در بیمارستان به دلیل DKA در 
س��ال ش��روع پمپ درمانی 2 در مقابل 1/1 در هر 100 بیمار در طول یک سال و )P=0/37( بود. در 
سال شروع پمپ درمانی، گروهی که از پمپ انسولین استفاده می کردند میزان زیادی از هایپوگالیسمی 
شدید را در مقابل گروهی که از پمپ انسولین استفاده نمی کردند، داشتند. )14/7 در مقابل 8/ 6 مورد 

در هر 100 بیمار در سال P=0/001( )جدول شماره 2(.
 BD، MDI، TDS بیماران��ی که در کلینیک تحت درمان با تزریق انس��ولین بودند، به روش ه��ای
تزریق انسولین را انجام می دادند. زمانی که درمان با پمپ انسولین آغاز شد، 63 درصد از گروهی که 
 MDI و 73 درصد به صورت TDS و BD از تزریق انس��ولین اس��تفاده می کردند، تزریق به صورت
بودند. انس��ولین گالرژین )A21Gly،B31Arg،B32Arg انس��ولین انسانی( در سال 2003 معرفی 
شد. انسولین NPH در طوالنی مدت به عنوان انسولین طوالنی اثر به عنوان جایگزین برای گروه هایی 
که در روز چندین مرتبه تزریق داش��تند، در نظر گرفته ش��د. هیچ تفاوت ویژه ای برای سن در شروع 
درمان با پمپ انسولین در مقابل گروه هایی که MDI بودند وجود نداشت. 13/4 در مقابل 13/3 سال 
)P=0/22( و یا گروهی که از پمپ انسولین استفاده می کردند در مقابل گروه های BD 10/3 در مقابل 
10/3 در سال )P=0/47( بود. اگرچه بیماران در شروع پمپ درمانی جوان بودند، ولی با گروه هایی که 

از تزریق انسولین به صورت BD یا TDS استفاده می کردند تطابق داده شدند.
از 345 بیمار که روی پمپ درمانی بودند، 38 
نفر در طول این دوره تحقیقاتی بررسی شدند 
که 6 نفر از آن ها در اولین س��ال درمان با پمپ 
انسولین بودند، 7 نفر از آن ها در سال دوم و 10 
نفر از آن ها در س��ال سوم پمپ درمانی بودند، 
درحالی که مابقی بیماران حداقل 3 سال متوالی 
قبل از قطع شدن درمان با پمپ انسولین تحت 

درمان با این وسیله بودند.

فصلنامه تخصصی
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میزان بس�تری ش�دن در بیمارس�تان به دلی�ل DKA برای ه�ر دو گروه در ابتدای ش�روع پمپ 
درمانی مش�ابه بود. اگرچه بس�تری ش�دن در بیمارس�تان به دلیل DKA در گروهی که از پمپ 
انس�ولین اس�تفاده نمی کردند بیشتر افزایش پیدا کرد. قبل از تزریق انس�ولین 1/1 و بعد از شروع 
تزری�ق 4/7 م�ورد در ه�ر 100 بیمار گزارش ش�د؛ اما در گروهی که از پمپ انس�ولین اس�تفاده 
می کردند این مقدار بس�یار کمتر بود. )قبل از ش�روع پمپ درمانی 2 مورد و بعد از ش�روع پمپ 
درمان�ی 2/3 م�ورد در هر 100 بیمار در یک س�ال ب�ود. )P=0/69(. متجاوز از 1160 بیمار س�االنه 
پیگیری ش�د ند و میزان بس�تری ش�دن در بیمارس�تان به دلیل DKA برای آن هایی که دریافت 
.)>0P/01( .نصف آن هایی بود که تزریق انسولین داش�تند CSII )انس�ولین زیرپوس�تی داش�تند

HbA1c between the pump and non-pump cohort was 0.6%
over the 7 years of follow-up. Once on insulin pump therapy,
the pump cohort had a significantly improved HbA1c at all
time-points (inclusive) through to the final 7 year follow-up
comparison, with an initial rapid improvement in the pump
vs non-pump groups of 0.6% (6.6 mmol/mol) at 3 months
(p<0.001). The level of improvement was lowest at 2 years,
although still significant at 0.3% (3.3 mmol/mol, p=0.01).
The improvement in the pump cohort increased from years 2
to 7, reaching a maximum of 1.0% (10.9 mmol/mol, p<0.01)
at 6 years. In absolute terms the lowest HbA1c in the pump
cohort was achieved at 3 months at 7.6% (59.6 mmol/mol);
at 2 years the value rose to 8.1% (65.0 mmol/mol), being
maintained thereafter at between 7.7% (60.7 mmol/mol) and
8.1% (65.0 mmol/mol). In the injection cohort, however, the
mean HbA1c continued to increase over time from 8.0%
(63.9 mmol/mol) at pump start to 8.8% (72.7 mmol/mol) at
7 years.

When compared with MDI therapy (Fig. 1b), partici-
pants using insulin pumps had a significantly improved
HbA1c at all time-points (except 18 months and 2 years)
up to 5 years. The mean improvement in HbA1c over the
5 years was 0.7% (7.7 mmol/mol). This difference peaked at
5 years when the difference in HbA1c was 1.8% (7.8 vs 9.6%

[62 vs 81 mmol/mol]). The analysis and data presentation
comparing pump and MDI patients were limited to 5 years,
as in subsequent years less than five matched pairs were
available.

Compared with BD/TDS therapy, the insulin pump cohort
had a significantly improved HbA1c at all time-points to
7 years (Fig. 1c). The mean difference over this time was
0.5% (5.5 mmol/mol).

Table 2 Rates of severe hypoglycaemia and DKA, as well as BMI z
scores and insulin doses in study groups

Variable Pump cohort Matched
non-pump
cohort

p value (pump
vs non-pump)

Rate of severe hypoglycaemiaa

12 months prior to
pump start

14.7 6.8 0.001**

After pump start 7.2†* 10.2 0.013*

DKA hospitalisationa

12 months prior to
pump start

2.0 1.1 0.366

After pump start 2.3 4.7†* 0.003**

BMI z score

12 months prior to
pump start

0.69 (0.79) 0.78 (0.83) 0.139

After pump start 0.70 (0.77) 0.71 (0.87) 0.843

Insulin dose (units/kg)

12 months prior to
pump start

0.97 (0.34) 0.96 (0.34) 0.778

After pump start 0.89 (0.23)†* 1.08 (0.29)†* <0.001***

Data are given as rates (hypoglycaemia, DKA) or mean (SD); ‘after
pump start’ refers to the final BMI z score or final insulin dose or rate of
hypoglycaemia or DKA over the 1,160 patient-years of follow-up

*p<0.05, **p<0.01, ***p<0.001
† Significance (within cohort) between period prior to pump start and
after pump start p<0.05
a Rate per 100 patient-years.
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Fig. 1 Mean HbA1c (%) with 95% CI (calculated as ±1.96 × SEM) for
the pump (dotted lines, triangles) and non-pump (continuous lines,
circles) cohorts from time of pump start for 7 years of follow-up. (a)
Pump therapy patients and all non-pump therapy patients (n=345). (b)
Pump therapy patients and MDI therapy patients (n=129). Follow-up
was limited to 5 years as group size thereafter was fewer than five. (c)
Pump therapy patients and BD/TDS injection therapy patients (n=216).
To convert values for HbA1c in % into mmol/mol, subtract 2.15 and
multiply by 10.929. *p<0.05, **p<0.01, ***p<0.001
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HbA1c between the pump and non-pump cohort was 0.6%
over the 7 years of follow-up. Once on insulin pump therapy,
the pump cohort had a significantly improved HbA1c at all
time-points (inclusive) through to the final 7 year follow-up
comparison, with an initial rapid improvement in the pump
vs non-pump groups of 0.6% (6.6 mmol/mol) at 3 months
(p<0.001). The level of improvement was lowest at 2 years,
although still significant at 0.3% (3.3 mmol/mol, p=0.01).
The improvement in the pump cohort increased from years 2
to 7, reaching a maximum of 1.0% (10.9 mmol/mol, p<0.01)
at 6 years. In absolute terms the lowest HbA1c in the pump
cohort was achieved at 3 months at 7.6% (59.6 mmol/mol);
at 2 years the value rose to 8.1% (65.0 mmol/mol), being
maintained thereafter at between 7.7% (60.7 mmol/mol) and
8.1% (65.0 mmol/mol). In the injection cohort, however, the
mean HbA1c continued to increase over time from 8.0%
(63.9 mmol/mol) at pump start to 8.8% (72.7 mmol/mol) at
7 years.

When compared with MDI therapy (Fig. 1b), partici-
pants using insulin pumps had a significantly improved
HbA1c at all time-points (except 18 months and 2 years)
up to 5 years. The mean improvement in HbA1c over the
5 years was 0.7% (7.7 mmol/mol). This difference peaked at
5 years when the difference in HbA1c was 1.8% (7.8 vs 9.6%

[62 vs 81 mmol/mol]). The analysis and data presentation
comparing pump and MDI patients were limited to 5 years,
as in subsequent years less than five matched pairs were
available.

Compared with BD/TDS therapy, the insulin pump cohort
had a significantly improved HbA1c at all time-points to
7 years (Fig. 1c). The mean difference over this time was
0.5% (5.5 mmol/mol).

Table 2 Rates of severe hypoglycaemia and DKA, as well as BMI z
scores and insulin doses in study groups

Variable Pump cohort Matched
non-pump
cohort

p value (pump
vs non-pump)

Rate of severe hypoglycaemiaa

12 months prior to
pump start

14.7 6.8 0.001**

After pump start 7.2†* 10.2 0.013*

DKA hospitalisationa

12 months prior to
pump start

2.0 1.1 0.366

After pump start 2.3 4.7†* 0.003**

BMI z score

12 months prior to
pump start

0.69 (0.79) 0.78 (0.83) 0.139

After pump start 0.70 (0.77) 0.71 (0.87) 0.843

Insulin dose (units/kg)

12 months prior to
pump start

0.97 (0.34) 0.96 (0.34) 0.778

After pump start 0.89 (0.23)†* 1.08 (0.29)†* <0.001***

Data are given as rates (hypoglycaemia, DKA) or mean (SD); ‘after
pump start’ refers to the final BMI z score or final insulin dose or rate of
hypoglycaemia or DKA over the 1,160 patient-years of follow-up

*p<0.05, **p<0.01, ***p<0.001
† Significance (within cohort) between period prior to pump start and
after pump start p<0.05
a Rate per 100 patient-years.
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Fig. 1 Mean HbA1c (%) with 95% CI (calculated as ±1.96 × SEM) for
the pump (dotted lines, triangles) and non-pump (continuous lines,
circles) cohorts from time of pump start for 7 years of follow-up. (a)
Pump therapy patients and all non-pump therapy patients (n=345). (b)
Pump therapy patients and MDI therapy patients (n=129). Follow-up
was limited to 5 years as group size thereafter was fewer than five. (c)
Pump therapy patients and BD/TDS injection therapy patients (n=216).
To convert values for HbA1c in % into mmol/mol, subtract 2.15 and
multiply by 10.929. *p<0.05, **p<0.01, ***p<0.001
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Analysis

Statistics were analysed using SPSS for Windows (Version
19.0; SPSS, Chicago, IL, USA). BMI standard deviation
scores (z scores) were obtained using the Epi Info (Version
7.1.2; Centers for Disease Control and Prevention, Atlanta,
GA, USA) program based on 2000 Centre for Disease Con-
trol (CDC) growth charts from the CDC website (www.cdc.
gov/growthcharts), accessed 16 October 2012.

Data are presented as mean ± SD. Change in HbA1c was
analysed using a paired t test of the difference in HbA1c

between the pump and matched non-pump groups (i.e. the
injection group as a whole or the MDI or the BD/TDS
groups) at pump start and each specified time-point. Differ-
ences in DKA and hypoglycaemia rates were analysed using
a χ2 test. Values of p<0.05 were considered significant.

Results

Participant characteristics

Altogether, 502 patients attending PMH Diabetes Clinics
from January 1999 to January 2011 used insulin pump ther-
apy. Data from 98 patients were excluded from the analysis
as they did not meet the inclusion criteria. Thus 45 patients
commenced pump therapy within 6 months of diagnosis, 43
had less than 6 months of data since starting pump therapy
and ten began pump therapy at another centre. Of the 404
eligible patients, matches within the defined thresholds were
available for 345.

By design, the pump and non-pump cohorts were well
matched for baseline characteristics (Table 1), with no sig-
nificant difference in age at pump start (11.5 vs 11.5 years,
p=0.95), duration of diabetes (4.1 vs 4.1 years, p=0.89) and
duration of follow-up (3.5 vs 3.6 years, p=0.23). The pump
therapy cohort had a greater percentage of girls than the non-
pump cohort (56% vs 48%, p=0.016). This reflects the sex
distribution among clinic patients as a whole. Thus 56% of
the pump population in the study were female, compared
with 54% for the clinic’s whole patient population (p=0.63).
At the time of pump start, there was no difference between
the pump and non-pump cohorts for HbA1c (8.0 vs 8.0%
[63.9 vs 63.9 mmol/mol], p=0.57), BMI z score (0.69 vs
0.78, p=0.11) or the rate of hospitalisation for DKA in the
year prior to pump therapy (2.0 vs 1.1 per 100 patient-years,
p=0.37). In the year prior to commencing pump therapy, the
pump group had a higher rate of severe hypoglycaemia than
the non-pump cohort (14.7 vs 6.8 events per 100 patient-
years, p=0.001) (Table 2).

Patients on injection therapy at our clinic comprise those
on BD, TDS or MDI. At the time when matched pump
patients began insulin pump therapy, 63% of the injection

group were on BD or TDS regimens and 37% on MDI.
Insulin glargine (A21Gly,B31Arg,B32Arg human insulin)
was introduced at our practice in 2003, replacing NPH insu-
lin as the long-acting insulin for the MDI group and resulting
in wider use of the MDI regimen. There was no significant
difference for age at pump start in the pump vs MDI sub-
cohort (13.4 vs 13.3 years, p=0.22) or the pump vs BD sub-
cohort (10.3 vs 10.3 years, p=0.47). However, the age at
pump start was younger for the BD/TDS groups and their
matching pump group compared with the MDI and their
matching pump groups (p<0.001).

Of the 345 patients on pump therapy, 38 ceased pump
therapy during the course of the study; six of these were in
the 1st year of treatment, seven in the 2nd year and ten in the
3rd year, while the remainder had had at least 3 consecutive
years on pump therapy before discontinuing.

Glycaemic control

Figure 1 shows the mean HbA1c for the pump and non-pump
cohorts over the 7 years of follow-up, shown 3-monthly until
12 months, 6-monthly until 2 years and yearly thereafter.
Figure 1a compares all patients on injection therapy with
their matched pump patient. Both groups had a similar
HbA1c at the time of pump start. The mean difference in

Table 1 Baseline characteristics of pump and non-pump participants at
the time of pump start

Demographics Pump
cohort

Matched
non-pump
cohort

p value

n 355 355

Age at diagnosis (years) 7.3 (3.5) 7.4 (3.5) 0.859

Age at pump start (years) 11.5 (3.7) 11.5 (3.7)b 0.952

Diabetes duration at pump
start (years)

4.1 (3.0) 4.1 (3.0)b 0.891

Length of follow-up (years) 3.5 (2.5) 3.6 (2.5) 0.229

Sex 0.016*
Girls (n) 200 169

Boys (n) 155 186

HbA1c (%) 8.0 (1.0) 8.0 (1.0) 0.566
HbA1c (mmol/mol) 63.9 (10.9) 63.9 (10.9)

Severe hypoglycaemia ratea 14.7 6.8 0.001**

DKA hospitalisation ratea 2.0 1.1 0.366

BMI z score 0.69 (0.79) 0.78 (0.83) 0.113

Unless otherwise specified, data are displayed as mean ± SD

*p<0.05, **p<0.01
a Rate per 100 patient-years
bWithin the matched non-pump cohort, pump start refers to the date the
matched pump patient (for those on injection therapy) started insulin
pump therapy
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کنترل قند خون:
متوسط HbA1C را برای گروهی که از پمپ انسولین استفاده می کردند و گروهی 
که از تزریق انسولین استفاده می کردند در طول مدت 7 سال نشان می دهد. متوسط 

HbA1C ابتدا هر 3 ماه تا 12 ماه و سپس هرسال اندازه گیری شد.
نمودار 1a مقایس��ه تمام بیمارانی است که تحت درمان با پمپ انسولین و تزریق 
انسولین بودند. هر گروه یک HbA1C مشابه، در زمان شروع پمپ درمانی داشتند. 
اخت��الف HbA1C بی��ن گروهی که از پمپ اس��تفاده می کردند و گروهی که از 
تزریق انسولین استفاده می کردند در مدت زمان 7 سال 0/6 درصد بود. گروهی که از 
پمپ انسولین استفاده می کردند در طول مدت 7 سال پیگیری بهبودی چشمگیری 
در میزان HbA1C داش��تند و همچنین یک بهبود سریع 3 ماهه در گروهی که از 
پمپ انسولین استفاده می کردند در مقایسه با گروهی که از تزریق انسولین استفاده 
می کردند مشاهده شد. )P>0/001 )0/6 mmol/mol(. میزان بهبود در مدت زمان 

)3/3 mmol/mol( .2 سال به پایین ترین میزان که 0/3 بود رسید
بهبود در گروهی که از پمپ انسولین استفاده می کردند از 2 تا 7 سال افزایش پیدا 
کرد و به حداکثر 1 درصد رسید. )P=0/01( )10/9 mmol/mol( و در مدت زمان 
2 س��ال به 8/1 درصد )mmol/mol 65( رس��ید. در مدت زمان 7 سال پیگیری، 
بهبود HbA1C در گروهی که از تزریق انسولین استفاده می کردند 8 درصد و در 
.)1b گروهی که از پمپ انسولین استفاده می کردند 8/8 درصد بود. )تصویر شماره
 بهبود فراوانی در میزان HbA1C در بیمارانی که از پمپ انسولین استفاده می کردند 

مشاهده شد.
 )7/7 mmol/mol( در مدت زمان 5 سال، 0/7 درصد HbA1C متوسط بهبود در
 8 HbA1C بود. اوج این اختالف در مدت زمان 5 س��ال زمانی بود که تفاوت در
درصد بود. )7/8 در مقابل 9/6 درصد( در مقایس��ه با گروه TDS و BD، گروهی 
که از پمپ انس��ولین استفاده می کردند، بهبود چشمگیری در میزان HbA1C در 
مدت زمان 7 س��ال پیگیری داشتند. )تصویر شماره C1(. میانگین این اختالف در 

.)5/5 mmol/mol( .طول این مدت 0/5 درصد بود

 تخصصی
فصلنامه
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هایپوگالیسمی:
می��زان هایپوگالیس��می ش��دید در 
گروهی که از پمپ انس��ولین استفاده 
می کردند در شروع درمان بیشتر بود. 
14/7 در مقاب��ل 6/8 م��ورد در ه��ر 
 .)p=0/001( .100 بیم��ار در س��ال
بعد از ش��روع پمپ درمان��ی، میزان 
هایپوگالیسمی در گروهی که از پمپ 
انسولین اس��تفاده می کردند به نصف 
میزانی رس��ید که بیمار هنوز از پمپ 
انسولین برای درمان استفاده نمی کرد. 
14/7 در مقابل 7/2 مورد در هر 100 
 )P>0/001( بیمار در طول یک سال
هایپوگالیس��می شد ید در گروه غیر 
پمپی در دوره زمانی مشابه از 6/8 به 
12 مورد در ه��ر 100 بیمار در طول 
یک سال رسید. میزان هایپوگالیسمی 
همچنی��ن 30 درص��د در گروهی که 
از پمپ اس��تفاده می کردند نسبت به 
گروهی که از تزریق انسولین استفاده 
می کردند کمتر ب��ود. بدین منظور و 
برای رس��یدن به این نتیجه 1160 در 

یک سال پیگیری شد ند.

عوارض:
میزان بس��تری شدن در بیمارستان به 
دلی��ل DKA برای ه��ر دو گروه در 
ابتدای شروع پمپ درمانی مشابه بود. 
اگرچه بس��تری ش��دن در بیمارستان 
به دلی��ل DKA در گروه��ی که از 
پمپ انس��ولین اس��تفاده نمی کردند 
بیشتر افزایش پیدا کرد. قبل از تزریق 
انس��ولین 1/1 و بعد از شروع تزریق 
4/7 م��ورد در هر 100 بیمار گزارش 
ش��د؛ ام��ا در گروه��ی ک��ه از پمپ 
انسولین استفاده می کردند این مقدار 
بسیار کمتر بود. )قبل از شروع پمپ 
درمانی 2 مورد و بعد از شروع پمپ 
درمانی 2/3 م��ورد در هر 100 بیمار 
در یک سال بود. )P=0/69(. متجاوز 
از 1160 بیمار س��االنه پیگیری شد ند 
و میزان بستری ش��دن در بیمارستان 
ب��ه دلی��ل DKA ب��رای آن هایی که 
دریافت انس��ولین زیرپوستی داشتند 
)CSII( نصف آن هایی بود که تزریق 

.)P>0/01( .انسولین داشتند
 BMI هی��چ تفاوت وی��ژه ای در میزان
ب��رای آن هایی ک��ه روی درمان با پمپ 
بودند با آن هایی که از تزریق انس��ولین 
ب��رای درمان اس��تفاده می کردند وجود 
نداش��ت. دوز انس��ولین موردنی��از در 
گروهی که از پمپ انس��ولین اس��تفاده 
می کردند در مقایس��ه ب��ا گروهی که از 
تزریق انسولین استفاده می کردند کمتر 
ب��ود. به محض ش��روع پم��پ درمانی، 
انسولین موردنیاز در گروهی که از پمپ 
انس��ولین اس��تفاده می کردند 9 درصد 
کمت��ر )P>0/001( از بیمارانی بود که 
از پمپ انسولین در مدت زمان پیگیری 

)P> 0/001( .استفاده نمی کردند

extensive further education and glucose monitoring with
diabetes educators and dietitians. The increased education
and educator contact may be responsible for some of the
early improvement in HbA1c, as studies have confirmed that
increased contact with diabetes educators between medical
appointments can improve diabetes control [20]. The novelty
of this new technology may also increase patient motivation
to manage their diabetes in the short term.

Following the initial improvement, HbA1c in the pump
patients increased at 2 years. However, it remained 0.3%
(3.3 mmol/mol) lower than in the matched non-pump cohort.
Sulli and Shashaj also noted a trend for the mean HbA1c to
increase at 2 years before improving for the next 2 years of
their study [4]. This may be partly due to waning enthusiasm
for the new technology. In our study this decline was noted in
the pump vs MDI cohort, but not in the pump vs BD/TDS
cohort. The former cohort was older and attention to blood

glucose control may be less pronounced in older adolescents,
who also have more autonomy in their diabetes management.
From years 2 to 7 the mean HbA1c in the pump group
showed a further trend towards improvement. However, the
group using injection therapy displayed a steady increase in
HbA1c over the 7 years of follow-up at a rate of 0.1%
(1.1 mmol/mol) per year. As the mean age at pump start
was 11.45 years, many of the participants will have reached
puberty during these years, when HbA1c frequently in-
creases, reflecting a period of insulin resistance [21, 22].
As such, the difference between the pump and injection
cohorts generally becomes greater as time on pump therapy
increases. By using matched patients for this analysis, we
were able to take into account the natural increase in
HbA1c observed over time in this cohort. No RCTs in children
that examined this difference over time lasted longer than
12 months.
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Fig. 2 Mean HbA1c (%)
with 95% CI (calculated as
±1.96 × SEM) for the pump
(dotted lines, triangles) and non-
pump (continuous lines, circles)
cohorts from the time of pump
start for 5 years of follow-up.
(a–c) Values are presented
according to the HbA1c value at
time of pump start, i.e. values are
for those with (a) HbA1c >8.5%
(69.4 mmol/mol, n=112), (b)
HbA1c 7.5 to 8.4% (58.5 to
68.3 mmol/mol, n=132) and (c)
HbA1c <7.5% (58.5 mmol/mol,
n=108). (d–f) Values are
presented according to age at
time of pump start, i.e. values are
for those aged (d) >12 years
(n=168), (e) 6 to 12 years
(n=150) and (f) <6 years
(n=34). To convert values for
HbA1c in % into mmol/mol,
subtract 2.15 and multiply
by 10.929
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extensive further education and glucose monitoring with
diabetes educators and dietitians. The increased education
and educator contact may be responsible for some of the
early improvement in HbA1c, as studies have confirmed that
increased contact with diabetes educators between medical
appointments can improve diabetes control [20]. The novelty
of this new technology may also increase patient motivation
to manage their diabetes in the short term.

Following the initial improvement, HbA1c in the pump
patients increased at 2 years. However, it remained 0.3%
(3.3 mmol/mol) lower than in the matched non-pump cohort.
Sulli and Shashaj also noted a trend for the mean HbA1c to
increase at 2 years before improving for the next 2 years of
their study [4]. This may be partly due to waning enthusiasm
for the new technology. In our study this decline was noted in
the pump vs MDI cohort, but not in the pump vs BD/TDS
cohort. The former cohort was older and attention to blood

glucose control may be less pronounced in older adolescents,
who also have more autonomy in their diabetes management.
From years 2 to 7 the mean HbA1c in the pump group
showed a further trend towards improvement. However, the
group using injection therapy displayed a steady increase in
HbA1c over the 7 years of follow-up at a rate of 0.1%
(1.1 mmol/mol) per year. As the mean age at pump start
was 11.45 years, many of the participants will have reached
puberty during these years, when HbA1c frequently in-
creases, reflecting a period of insulin resistance [21, 22].
As such, the difference between the pump and injection
cohorts generally becomes greater as time on pump therapy
increases. By using matched patients for this analysis, we
were able to take into account the natural increase in
HbA1c observed over time in this cohort. No RCTs in children
that examined this difference over time lasted longer than
12 months.
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Fig. 2 Mean HbA1c (%)
with 95% CI (calculated as
±1.96 × SEM) for the pump
(dotted lines, triangles) and non-
pump (continuous lines, circles)
cohorts from the time of pump
start for 5 years of follow-up.
(a–c) Values are presented
according to the HbA1c value at
time of pump start, i.e. values are
for those with (a) HbA1c >8.5%
(69.4 mmol/mol, n=112), (b)
HbA1c 7.5 to 8.4% (58.5 to
68.3 mmol/mol, n=132) and (c)
HbA1c <7.5% (58.5 mmol/mol,
n=108). (d–f) Values are
presented according to age at
time of pump start, i.e. values are
for those aged (d) >12 years
(n=168), (e) 6 to 12 years
(n=150) and (f) <6 years
(n=34). To convert values for
HbA1c in % into mmol/mol,
subtract 2.15 and multiply
by 10.929

Diabetologia (2013) 56:2392–2400 2397

فاکتورهای کلینیکی و آماری 
حاصل از پمپ درمانی:

کنترل قند خون:
همان ط��ور که در تصویر ش��ماره 2 
نشان داده ش��ده اس��ت یک ارتباط 
واضح بی��ن HbA1C در ش��روع 
پمپ درمانی و بهبود زیاد آن همزمان 
با ش��روع درمان با پمپ انس��ولین 

)2a-C وجود دارد. )تصویر
 )69/4 mmol/mol( بیمارانی ک��ه
8/5 درص��د > Hb1C در زم��ان 
ش��روع پم��پ درمانی داش��تند، در 
مقایس��ه ب��ا گروه��ی ک��ه از پمپ 
انسولین اس��تفاده نمی کردند کاهش 
 HbA1C چش��مگیری در می��زان
نش��ان دادند. بیش��تر از 0/9 درصد 

.)9/8 mmol/mol(
ای��ن نتایج همچنی��ن در مدت زمان 
4 س��ال پیگی��ری قابل مالحظه بود. 
)P=0/01(. آن هایی که پمپ درمانی 
 7/5  )58/5  mmol/mol( ب��ا  را 
درصد < HbA1c ش��روع کرد ند، 
هی��چ بهبود خوب��ی در مقایس��ه با 
گروهی که از پمپ انسولین استفاده 
نمی کردند، ندا ش��تند. بیم��اران با 
ی��ک HbA1c در حدود 7/5-8/4 
ش��روع  در   )58/5-68/3( درص��د 
پمپ درمانی، کاهش زیادی در میزان 
HbA1c در مدت زمان 3 تا 12 ماه 

داشتند. )0/7-0/4 درصد(

سن:
با توج��ه به اختالف بی��ن گروه ها، 
گروه هایی که س��ن بیشتری داشتند 
)12- 6 س��ال و بیش��تر از 12 سال( 
بیشترین بهبود را در میزان کنترل قند 
خون در مقابل گروهی که سن کمتر 
از 6 س��ال داش��تند به محض شروع 
پمپ درمانی ش��امل شدند. کاهش 
HbA1c از 0/8 ت��ا 0/6 درصد در 
مدت 3 ماه مش��اهده ش��د. )تصویر 

)2d-F
پیگیری بیش از 5 سال در هر گروه 
س��نی که روی پمپ درمانی بودند، 
در مقایس��ه با گروهی ک��ه از پمپ 
انسولین اس��تفاده نمی کردند، بهبود 
 HbA1c قابل مالحظه ای را در میزان
نشان داد. اگرچه HbA1c اولیه در 
آن هایی که کمتر از 6 سال داشتند در 
گروهی که از پمپ انسولین استفاده 
می کردند کمت��ر از 7/5 درصد باقی 
مان��د )mmol/mol 58/5(. ای��ن 
ثبات به واسطه 5 سال پیگیری مداوم 
بیماران و همگام با دستورالعمل های 
و  ک��ودکان  مدیری��ت  بین الملل��ی 

نوع  دیابت  که  بزرگ ساالنی 
یک داشتند حاصل 

شد.

شرح مطالعه:
ای��ن مطالعه، گس��ترده ترین مطالعه 
کاربرد انسولین و پمپ انسولین در 
کودکان است. همچنین طوالنی ترین 
دوره پیگیری مطالعات روی درمان با 
پمپ انسولین در کودکان را به خود 
اختصاص می ده��د. داده ها تا یید 
می کند که درمان دیابت به کمک 
پمپ انسولین کنترل قند خون را 
بهبود می بخشد و این بهبود حداقل 
7 س��ال به طول می انجامد. اگرچه 
این موض��وع یک آزمایش تصادفی 
نبود، ولی تجربه یک زندگی واقعی 
را در یک گ��روه بزرگی از افراد که 
تحت درمان با پمپ انسولین بودند 
را منعکس می کند و اطالعات مهمی 

را ارائه می دهد.
 HbA1c میانگین بهبود در میزان
در گروهی که از پمپ انس��ولین 
استفاده می کردند اثبات شده است.

ای��ن تغیی��رات را می ت��وان از نظر 
 DCCT :کلینیکی توضیح داد؛ مانند
که در اختالفات مایکروواسکوالر از 
21 درص��د ت��ا 49 درص��د با هر 1 
 HbA1c درصد کاه��ش در میزان
گزارش شده است. کاهش در میزان 
HbA1c در CSII ب��ا گروهی که 
تزریق MDI داش��تند نیز مقایس��ه 
ش��ده اس��ت که در این مطالعه یک 
mmol/( بهبود متوسط 0/7 درصد
mol 7/7( ب��رای بیش از 5 س��ال 
گزارش شده است. متا آنالیز کودکان 
و بزرگ ساالن یک بهبود 0/6 درصد 
 HbA1c 6/6( در mmol/mol(
 MDI در مقایس��ه با CSII ب��رای

نشان داده است.
این آنالی��ز در برگیرن��ده مطالعات 
مش��اهده ای و نیز کنت��رل تصادفی 
 RcTS( )Randomised( است 
آنالی��ز  مت��ا   )c omtril tnals
RCT یک بهبود نس��بی در حدود 
 )2/2 mmol /mol( 0/2 درص��د

را نش��ان می دهد که در 
مدت زم��ان کمتر از 

12 ماه بود.
س��ریع  کاه��ش 
 H b A 1 C
مطالع��ات  در 
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 RCT مش��اهده ای قبلی و تعدادی از
ها تش��ریح شده اس��ت. قبل از شروع 
پمپ درمانی همه بیماران در انستیتوی 
تحقیقاتی به کم��ک تیم مراقبت برای 
ارزیاب��ی س��ازگاری درم��ان با پمپ 

انسولین بررسی شدند.
همه بیماران و خانواده هایشان به کمک 
آموزگاران دیابت و متخصصان تغذیه 
و رژیم درمان��ی درب��اره دیابت، درمان 
با پمپ انسولین و مانیتورینگ گلوکز 
آم��وزش دیدند. افزایش جلس��ه های 
آموزش و تم��اس با آموزگاران دیابت 
در زمان هایی که بیماران توسط پزشک 
خود ویزیت می شدند، کنترل دیابت را 
بهبود می بخش��د. تکنولوژی استفاده 
از پمپ انس��ولین، انگیزه بیماران را 
برای مدیریت دیابت در کوتاه مدت 

افزایش داد.
 HbA1C به دنبال بهبود ابتدایی، میزان
در بیمارانی که از پمپ انسولین استفاده 
می کردند در مدت 2 سال افزایش پیدا 
کرد ک��ه در مقابل گروهی که از پمپ 
انسولین اس��تفاده نمی کردند در حدود 

0/3 درصد )mmol/mol 3( بود.
 Suli و Shashaj ب��ه ی��ک افزایش 
نس��بی در HbA1c در زمان 2 س��ال 

قبل از ش��روع درمان با پمپ انسولین اشاره کردند که 
ای��ن مقدار افزایش، روند رو به کاهش��ی را با ش��روع 
درم��ان با پمپ انس��ولین در پیش گرفت. همچنین در 
گروهی که اش��تیاق به استفاده از پمپ انسولین را برای 
 HbA1C درم��ان از دس��ت دادند، افزایش در می��زان
مش��اهده شد که این افزایش بین 2 گروهی که از پمپ 
انسولین استفاده می کردند و گروهی که تزریق انسولین 
به صورت MDI داشتند مقایس��ه شد؛ اما این افزایش 
در گروهی که از پمپ اس��تفاده می کردند در مقایس��ه 
ب��ا گروهی که تزریق انس��ولین آن ها به صورت BD و 

TDS بود مشاهده نشد.
بنابراین گروهی که از پمپ انسولین برای درمان استفاده 
 BD می کردند در مقایسه با گروهی که تزریق به صورت
و TDS داش��تند بین 7-2 سال بهبود قابل مالحظه ای 
در می��زان HbA1C نش��ان دادن��د. گروه��ی ک��ه از 
تزریق انس��ولین برای درمان اس��تفاده کردند یک روند 
افزای��ش ثابت در میزان HbA1C به میزان 0/1 درصد 
)mmol/mol 1/1( در س��ال را نشان دادند. زمانی که 
HbA1C افزایش پیدا می کند، نش��ان دهنده و بازتاب 

یک دوره مقاومت به انسولین است.
بعضی شواهد حاکی از آن است درمان با پمپ انسولین 
در کودکان��ی که به طور نامنظم قند خون خود را کنترل 
می کنند سودمند نخواهد بود و بنابراین از این تکنولوژی 
محروم خواهند بود؛ بنابراین گروهی که کنترل منظمی 
در سنجش قند خون خود دارند، بیشترین میزان بهبود 
را در درمان با پمپ انسولین داشته اند و بیشترین مقدار 
بهب��ود در HbA1C در آن ه��ا مشاهده ش��ده اس��ت. 
گروه��ی از بیماران ک��ه درمان با پمپ انس��ولین را با 
 )69/4 mmol/mol( 8≥ ش��روع کردندHbA1C/5
بیشترین کاهش را در میزان HbA1C یعنی در حدود 
0/9 درصد )mmol/mol 9/8( داش��تند که این نتایج 

برای حداقل 4 سال پایدار بودند.
در اولین س��ال شروع پمپ درمانی، بیماران به میزان 2 

برابر هایپوگالیسمی شدید داشتند.

هایپوگالیسمی شدید، ترس از بروز هایپوگالیسمی یا 
هایپوگالیسمی عود کننده اغلب دالیلی برای استفاده و 

شروع از پمپ انسولین است.
هایپوگالیس��می، یک��ی از فاکتورهای مه��م در کنترل 
قند خون اس��ت. به ع��الوه ترس از هایپوگالیس��می 
می توان��د به طور واضحی به کیفی��ت زندگی بچه ها و 
خانواده هایشان آسیب برساند. مطالعات نشان داده است 
که با توجه به نگرانی هایی که در مورد هایپوگالیسمی 
از سوی بیماران وجود دارد، بهبود واضحی در کیفیت 
زندگی بیماران با ش��روع پمپ درمانی مشاهده ش��ده 

است.
کاهش میزان هایپوگالیس��می سخت به موازات کاهش 
در می��زان HbA1C به دس��ت آمده اس��ت. با یک بار 
پمپ درمانی میزان هایپوگالیسمی سخت 30 درصد 
کمتر از بیمارانی بود که از تزریق انس��ولین استفاده 
می کردند. یک متا آنالیز RCT نشان داد که هیچ تفاوت 
واضحی در میزان هاپیوگالیس��می سخت در CSII و 
MDI وجود نداش��ت که ممکن است به واسطه کاهش 
میزان پایه هایپوگالیسمی آن دسته از شرکت کنندگانی 
باش��د که در یک دوره نسبتاً کوتاه پیگیری شدند. سایر 
مت��ا آنالیزهایی که توس��ط Pickup و Sutton انجام 
ش��د نش��ان داد که یک کاهش بی��ش از 75 درصد در 
می��زان ابتال به هایپوگالیس��می در گروهی که از پمپ 
انس��ولین اس��تفاده می کردند، مشاهده ش��د. مطالعات 
زیادی در کودکان در خصوص ابتال به هایپوگالیسمی 
وج��ود دارد. وجود RCT ها کاه��ش واضح در میزان 
 CSII هایپوگالیسمی را نش��ان نداده است، در عوض
تعداد هایپوگالیس��می های س��خت را کاهش می دهد. 
یک مطالعه 10 س��اله درباره هایپوگالیسمی یک نقص 
 HbA1C مرتبط میان میزان هایپوگالس��می سخت و
 BMI را در بیم��اران کلینیکی نش��ان می دهد. تغییرات
 BMI وجود ندارد. متوس��ط CSII واضح��ی در گروه
در هر دو گروه باالی صدک 50 و هم راس��تا با س��ایر 
مطالعات روی وزن و دیابت بود. CSII انعطاف پذیری 

بیشتری با توجه به تعداد و محتوای 
کربوهی��درات مواد غذایی که در هر 
وعده به بیمار می دهد. نگرانی بعضی 
از بیماران ممکن است به واسطه این 
آزادی در دریافت مواد غذایی به ویژه 
در ابتدای درمان با پمپ انس��ولین، 
حجم بیش��تری غ��ذا دریافت کنند. 
CSII همچنین به بیماران این اجازه 
را می دهد که کنترل بیش��تری روی 
الگوی غذا خوردن خود داشته باشند.
بیمارانی که از تزریق انس��ولین برای 
درمان استفاده می کنند، ممکن است 
ریسک ابتال به DKA را داشته باشند 
که این ریسک در بیمارانی که از پمپ 
انسولین استفاده می کنند، ممکن است 
به دلیل عملکرد ناقص پمپ انسولین 
باش��د. می��زان ابت��ال ب��ه DKA در 
بیمارانی که از پمپ انسولین استفاده 
می کردند 50 درصد کمتر از بیمارانی 
بود که از تزریق انس��ولین اس��تفاده 
به واسطه سنجش   DKA .می کردند
منظم قند خون، قابل پیشگیری است. 
قبل از شروع پمپ درمانی، آموزگاران 
دیابت به بیماران و خانواده های آن ها 
آموزش می دهند. بیمارانی که از پمپ 
انس��ولین استفاده می کنند باید انگیزه 
کاف��ی برای گرفتن حداقل 4 بار تس��ت قن��د خون در 
روز را داشته باشند. میزان کاهش DKA نتیجه افزایش 
آموزش و انگیزش بیماران و خانواده های آن ها است. در 
گروهی که از پمپ انسولین استفاده نمی کردند، افزایش 
واضح��ی در میزان DKA در مقایس��ه با گروهی که از 
پمپ انسولین اس��تفاده می کردند وجود داشت. بیماران 
در سنین 18- 17 از کلینیک ما خارج می شوند و افزایش 
در میزان DKA بزرگ س��االن معمول است؛ بنابراین به 
دلیل این جابه جایی بیماران، تعدادی از داده های بیماران 
از دس��ت رفت. شمار کوچکی از بیماران که در کلینیک 
ما باقی ماندند، آن هایی بودند که پمپ درمانی را حداقل 
5 س��ال قبل شروع کردند و در سنین کودکی بودند و به 

مدت 5 سال نیز در کلینیک ما باقی ماندند.
 A21Gly،B31Arg( گالرژی��ن  انس��ولین  معرف��ی 
B32Arg،، انس��ولین انس��انی( به بیماران کلینیک در 
س��ال 2003 منجر به افزایش استفاده از تزریق انسولین 

به صورت MDI شد.
 MDI در مطالعات مرکز ما بیش��تر برای بزرگ ساالن 
به کارب��رده ش��د. ترکی��ب ش��رکت کنندگان جدید با 
ش��رکت کنندگان قدیمی تر و کارب��رد MDI، منجر به 
پیگیری کمتر بیمارانی ش��د ک��ه از روش MDI برای 
درمان اس��تفاده می کردند. استفاده از MDI در رابطه با 
 BD است. درحالی که در این مطالعه HbA1C بهبود

و MDI مقایسه نشده اند.
نتیجه گی��ری از این مطالعات نش��ان داد ک��ه درمان با 
پمپ انسولین، بهبود فراوانی را در کاهش قند خون 
برای سال های متمادی در بیماران به وجود می آورد. 
ای��ن بهبود در گروهی ک��ه در این مطالعه و تحقیق 
شرکت کردند با کاهش میزان هایپوگالیسمی سخت 
و DKA بدون افزایش BMI همراه بود.کودکان و 
بزرگ ساالنی که کنترل کمتری روی سطح قند خون 
خود دارند، با اس��تفاده از پمپ انس��ولین می توانند 
مقدار HbA1C را به صورت چش��مگیری کاهش 

دهند.
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تع��داد دیابتی های ن��وع 1 در حدود 10درصد 
کل جمعی��ت دیابتی ها را تش��کیل می دهد که 
بیشترین میزان گروه های سنی جوان  در بیشتر 

کشورها است.
کنترل ضعیف قند خون برای زندگی کودکانی 
ک��ه HbA1c<7 دارن��د منجر ب��ه اختالالت 
ش��دید دیابت در آینده مانند م��رگ زودرس 

می شود.
هدف از این مطالعات تعیین بهترین استاندارد 
برای مراقبت از بیماران دیابتی نوع یک اس��ت 
که این استاندارها بسیار مشابه تقلید از عملکرد 
فیزیولوژی ترش��ح انسولین اس��ت. درمان از 
طری��ق تزریق چندین مرتبه انس��ولین در روز 
)MDI( ی��ا از طریق درمان با پمپ انس��ولین 
است. MDI، اس��تاندارد پذیرفته شده مراقبت 
و نگهداری میزان قند خون و نگهداش��تن آن 
نزدیک به سطح نرمال، به منظور کاهش ریسک 
اختالالت ناشی از بیماری دیابت است. تمامی 
ش��واهد حاکی از آن اس��ت که MDI همانند 
پمپ انسولین به صورت کاماًل مطلوب، سطح 
گلوکز خون را برای کنترل مطلوب و مؤثر قند 
خون فراهم نمی آورد. از مزایای درمان با پمپ 
انسولین، نگهداری میزان قند خون در محدوده 
نرمال اس��ت. یکی از مزای��ای درمان با پمپ 
انس��ولین نگهداری میزان گلوک��ز خون برای 
مدت زمان طوالنی نزدیک به سطح نرمال بدون 
در نظر گرفتن هزینه های سنگین آن است. )در 
حدود 7000 دالر برای دستگاه تست قند خون 
و در حدود 2500 دالر به صورت ماهیانه برای 
خرید لوازم مصرفی(. استفاده از پمپ انسولین 
مقادی��ر HbA1C و تع��داد دفع��ات ابتال به 

عوارض بیماری دیابت را بهبود می بخشد.
برای روش��ن ش��دن جنجال هایی که پیرامون 
بهترین شیوه مراقبت از کودکان مبتالبه دیابت 
وج��ود دارد، از 2 نف��ر از کارشناس��ان ب��رای 

نظرخواهی به منظور موافقت یا مخالفت درمان 
با پمپ انس��ولین به عنوان یکی از ش��یوه های 

درمانی دعوت به عمل آمد.
چه چیزی مهم اس��ت؟ پمپ انسولین؟ تزریق 
به ص��ورت MDI ی��ا بهب��ود و دسترس��ی به 

درمان؟
در ابتدا تصور می ش��د که در کشورهایی مانند 
آفریقا یا کشورهای در حال توسعه تعداد افراد 
مبتال به دیابت کم باشد ولی حداقل با ربع قرن 
تجربه این نظریه تبدی��ل به یک چالش عمده 
ش��د. در ح��دود 19000 فرد مبت��ال به دیابت 
نوع یک در فقیرترین کشورهای دنیا شناسایی 
شده اند؛ اما به واسطه نقص یا فقدان اطالعات 
قابل اطمین��ان روی بیماری در این کش��ورها، 

جمعیت واقعی مبتالیان قابل تشخیص نیست.
ش��یوع دیابت نوع یک، انعکاسی از تشخیص 
ضعیف، ش��یوع کم و یا تشخیص نادرست و 

ناقص بیماری است.
در تانزانیا میانگین هزینه های سالیانه مراقبت از 
بیماران دیابتی که انسولین مصرف می کنند در 
حدود 299 دالر آمریکا است که 2/3 آن برای 

خرید انسولین هزینه می شود.
در مطالعات دیگر در تانزانیا در حدود 50درصد 
بیماران مشاهده کردند که بیماری شان به عنوان 
ی��ک چال��ش فیزیک��ی و روح��ی، در حدود 
26درص��د هزینه ه��ای ماهیانه آن ه��ا را برای 
درمان و خرید انس��ولین به خ��ود اختصاص 

می دهد.
بیش��تر کش��ورهای آفریقایی در ح��ال حاضر 
جمعی��ت بزرگ��ی از بیمارانی را ک��ه مبتال به 
ایدز )HIV(، س��ل یا ماالریا هس��تند به خود 

اختصاص می دهند.
در این کش��ورها در صد بزرگ��ی از جمعیت 
زیرخط فقر زندگی می کنند و چالش عمده ای 
در مدیری��ت بیماری ه��ای واگی��ردار و غی��ر 

واگیردار وجود دارد.
موانع عمده ای برای دس��تیابی به مراقبت برای 
بیم��اران دیابتی در موزامبی��ک و زامبیا وجود 
دارد. نی��از متن��اوب به انس��ولین و هزینه های 
غیرقاب��ل پرداخت، نقص در استانداردس��ازی 
سرنگ های انس��ولین، هزینه های سنگین عدم 
مصرف صحیح انس��ولین، کمبود آموزش های 
مراقب��ت از س��المتی کارکن��ان و اهمیت��ی که 
پایبن��دی این جوامع به عقاید س��نتی در مورد 
بیماری ها دارند، چالش های بزرگی اس��ت که 
بیماران در این کشورها با آن ها سر و کار دارند.
با پیش زمینه ای که مطرح شد، پیشنهاد استفاده از 
پمپ انسولین برای کودکان و دیگر مبتالیان به 
دیابت نوع یک، رؤیایی است دور از دسترس 
که در کشورهای در حال توسعه همانند: آفریقا 
وجود دارد. دسترسی به انسولین ممکن است 
برای عده ای کاماًل در دس��ترس و برای عده ای 

به عنوان یک چالش مطرح شود.
به منظور رسیدن به کنترل قابل قبول قند خون 
در کودکانی که کمتر از 12 س��ال س��ن دارند 
و کودکانی که با دیابت نوع 1 در کش��ورهای 
درحال توسعه زندگی می کنند، MDI به عنوان 
راه حل پیشنهاد شده پیش روی آن ها قرار دارد. 
چالش ه��ا در حصول اطمینان از دسترس��ی به 
انسولین، سرنگ انسولین، ابزارهای کنترل قند 
خون و آموزش های کافی در مورد مراقبت های 

پزشکی می تواند باشد.
خوشبختانه پیش��رفت هایی در بهبود دسترسی 
ب��ه مراقبت برای ک��ودکان دیابتی نوع یک در 
کشورهای در حال توسعه به وجود آمده است.
فدراسیون بین المللی دیابت )IDF( در چندین 
کش��ور جهان سوم دسترسی ابتدایی به بهبود و 
مراقبت از س��المتی را برای کودکان و س��ایر 

آموزش گیرنده ها ایجاد کرده است.
تجربه ما در تانزانیا سودمند بودن هر دو روش، 

درمـان بـا 
پمـپ 

انسولین
منبع: 

IDF (2013)
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 MDI یعن��ی: اس��تفاده از پمپ انس��ولین و
برای کودکان دیابتی بوده اس��ت. با وجود تهیه 
انسولین، سرنگ انسولین، ابزارهای تشخیص 
قند خون و آموزش کافی در خصوص سالمتی 
کودکان دیابتی، برای متخصصین غدد کودکان 
و بزرگ س��االن، پرستاران، آموزگاران دیابت و 
 HbA1c>7 متخصصین تغذیه، دس��تیابی به

بسیار چالش برانگیز بوده است.
این چالش ها ش��امل: عدم پایبندی بیماران به 
اصول درمانی، مش��کالت در ارائه آموزش به 
بیمار از جمله: درک خ��ود بیمار از پیامدهای 
بلندمدت بیم��اری دیابت، عدم دخالت پدر و 
م��ادر در مدیریت بیماری توس��ط خود فرزند 
و بی میلی آن ها ب��ه ادامه درمان، اجازه می دهد 
تا کودک خ��ود را به انجام متعدد تس��ت قند 
خون و تزریق روزانه انس��ولین و سایر عوامل 
اجتماع��ی و اقتصادی مانند عدم دسترس��ی به 

غذا به طور منظم متعهد نسازد.
بنابراین: تزریق انس��ولین بر اس��اس زمانی که 
مورد نیاز اس��ت در نظر گرفته ش��ده است، از 
ای��ن رو مهم اس��ت که اطمینان حاصل ش��ود 
تمام اج��زای مراقبت )عل��ل پاتوفیزیولوژی، 
دارودرمان��ی، تغذی��ه و عوامل��ی اقتصادی و 
اجتماعی( با توجه به نی��از هر فرد نظر گرفته 
ش��ود. بدین معنا که درمان هر کودکی بایستی 
بر اساس دستیابی به کنترل بهتر صورت گیرد.

مزایای پمپ انس��ولین کاماًل واضح است؛ اما 
پمپ برای هر فردی مناسب نیست:

بهترین ش��یوه انتقال انس��ولین ب��رای بیماران 
دیابت��ی نوع یک بخص��وص هنگامی که بیمار 
به سن بزرگ سالی می رسد همچنان به صورت 
یک بحث باقی مانده اس��ت. در حالی که سود 
و زیان برای روش MDI و پمپ انس��ولین یا 

دارد، پمپ  CSII وجود 
انس��ولین به صورت یک 
انتقال  برای  مهم  موضوع 

انس��ولین ب��رای بیم��اران 
دیابتی نوع یک مطرح ش��ده 

اس��ت. امروزه پمپ انسولین 
سیس��تم  بهتری��ن  به عن��وان 

انس��ولین  انتق��ال  فیزیول��وژی 
در نظر گرفته ش��ده اس��ت. 
بتای  س��لول های  عملکرد 
پانکراس یک شخص غیر 

مبتالبه دیابت ن��وع 1، آزاد کردن 
مقدار کمی انسولین سریع االثر 

به صورت مداوم به عنوان 
انس��ولین پایه است و 
مقداری نی��ز به عنوان 
بعد  بولوس  انسولین 
از مصرف وعده های 

غذایی برای نگهداری 
در  گلوکز خون  س��طح 

مح��دود نرم��ال آزاد 
می شود.  بدن  وارد  و 
انس��ولین،  پم��پ 

انسولین س��ریع االثر را مطابق عملکرد طبیعی 
پانکراس و به صورت زیرپوس��تی و مداوم به 
بدن وارد می کند. انس��ولین بولوس که بعد از 
وعده های غذایی به کمک پمپ انس��ولین آزاد 
می شود، عملکرد طبیعی پانکراس را به هنگام 

ترشح انسولین بولوس تقلید می کند.
ه��دف نهایی مدیری��ت انس��ولین در بیماران 
دیابتی نوع یک، تقلید کردن فیزیولوژی ترشح 

انسولین توسط پمپ انسولین است.
چندین مطالعه، کاهش HbA1c را با استفاده 
از پم��پ انس��ولین اثبات کرده اس��ت. در این 
مطالع��ات، دوز نهایی انس��ولین، تغییرپذیری 
گلوک��ز و وق��وع هایپوگالیس��می در بیماران 
دیابت��ی  که به مدت طوالنی  دیابت داش��ته اند 
و س��طح HbA1C آن ها نیز باالتر بوده است، 

بیشتر به اثبات رسیده است.
پمپ انس��ولین رضایت مندی بیشتری را برای 
بیماران نس��بت به تزریق انس��ولین به صورت 
MDI فراهم می کند که این رضایت ناش��ی از 
انتقال سریع انسولین، تنظیم دوز دقیق انسولین 
و بهب��ود در می��زان HbA1C و کاهش وقوع 
هایپوگالیس��می اس��ت. از این طریق بیماران 
رضایت بیش��تری را ب��ه دلی��ل مدیریت بهتر 
بیماری دیابت و آزادی بیشتر در دریافت مواد 

غذایی دارند.
مزای��ای پمپ انس��ولین به وی��ژه در کودکان 
دیابتی، در برگیرنده مدیریت آس��ان در تنظیم 
میزان انسولین بولوس بدون افزایش تزریقات 
مکرراس��ت؛ از طرف��ی مقادی��ر و زمان های 
غیرقابل پیش بین��ی مص��رف وعده های غذایی 
به دلی��ل تنظیم دوز دقیق انس��ولین توس��ط 

پمپ انس��ولین مشکلی را برای بیماران ایجاد 
نمی کند. ع��الوه بر این یک��ی از ویژگی های 
پم��پ انس��ولین، پیش بین��ی میزان انس��ولین 
موردنیاز بدن و همچنین جلوگیری از انباشته 
شدن انس��ولین به واس��طه مصرف وعده های 
غذایی مکرر و یا تزریق مداوم انسولین است. 
)تزریق یک دوز انسولین سریع االثر بالفاصله 
بعد از دوز قبلی سبب انباشتگی انسولین شده 
و احتمال ابتال به هایپوگالیس��می را افزایش 

می دهد(
از طرفی سودمندی پمپ انسولین در کودکانی 
که نیازمند دوزهای متناوب انس��ولین به دلیل 
مص��رف مک��رر وعده ه��ای غذایی هس��تند، 
قابل مالحظه اس��ت؛ که به واس��طه سهولت در 
مدیریت تنظی��م دوزهای انس��ولین مورد نیاز 

توسط پمپ انسولین است.
علیرغ��م مزایای ویژه و منحص��ر به فردی که 
درم��ان با پمپ انس��ولین دارد، ممکن اس��ت 
تمایل به اندازه گیری مکرر قند خون به صورت 
روزانه به دلیل استفاده از پمپ انسولین وجود 
نداشته باشد. از طرفی هزینه های سنگین درمان 
با پمپ انس��ولین، ممکن است سبب شود که 
درمان با پمپ انسولین گزینة مناسبی برای همه 

بیماران دیابتی نوع یک نباشد.
عده ای از بیماران ممکن اس��ت تمایل به اندازه 
گی��ری مکرر قن��د خون به ص��ورت روزانه به 
دلیل استفاده از پمپ انس��ولین نداشته باشند. 
از طرف��ی هزینه های س��نگین درم��ان با پمپ 
انس��ولین برای تعدادی از بیماران پذیرفته شده 
نیست. مطالعات متعددی میزان بروز DKA را 
در هر دو مورد یعنی استفاده از پمپ انسولین 
و تزری��ق به صورت MDI به صورت مش��ابه 

گزارش کرده است.
یک��ی دیگر از معای��ب پمپ انس��ولین ممکن 
اس��ت محدودیت فضا برای جایگذاری کاتتر 
پمپ انس��ولین و همچنین چسبندگی و 
 Infusion( گرفتگی س��ت های تزریق
sets( باش��د. چندی��ن مطالعه کوچک و 
غیر تصادفی کلینیک��ی در اروپا در مورد 
مصرف کنندگان پمپ انسولین که از گلوکز 
LGS اس��تفاده می کنند، کاهش واضح در 
بدون  هایپرگالیس��می  بروز 
بازگش��ت، کاهش در میزان 
HbA1C و همچنین کاهش 
در بروز هایپوگالیس��می را نشان 

داده است.
دو تحقی��ق کلینیکی که اخی��راً انجام 
ش��ده اس��ت و مطالعات 
)اتوماس��یون   ASPIRE
به تحریک پاس��خ انسولین 
داده  نش��ان  پانک��راس( 
اس��ت که ویژگی LGS در 
کاهش  انس��ولین،  پمپ های 
در ب��روز هایپوگالیس��می و 
HbA1C را اثب��ات کرده اس��ت که گام 
مثبتی برای مدیریت بیماری دیابت است.

یک بحث باقی مانده اس��ت. در حالی که سود 
MDI و پمپ انس��ولین یا 

دارد، پمپ   وجود 
انس��ولین به صورت یک 
انتقال  برای  مهم  موضوع 

انس��ولین ب��رای بیم��اران 
دیابتی نوع یک مطرح ش��ده 

اس��ت. امروزه پمپ انسولین 
سیس��تم  بهتری��ن  به عن��وان 

انس��ولین  انتق��ال  فیزیول��وژی 
در نظر گرفته ش��ده اس��ت. 
بتای  س��لول های  عملکرد 
پانکراس یک شخص غیر 

مبتالبه دیابت ن��وع 1، آزاد کردن 
مقدار کمی انسولین سریع االثر 

به صورت مداوم به عنوان 
انس��ولین پایه است و 
مقداری نی��ز به عنوان 
بعد  بولوس  انسولین 
از مصرف وعده های 

غذایی برای نگهداری 
در  گلوکز خون  س��طح 

مح��دود نرم��ال آزاد 
می شود.  بدن  وارد  و 
انس��ولین،  پم��پ 

و تزری��ق به صورت 
گزارش کرده است.

یک��ی دیگر از معای��ب پمپ انس��ولین ممکن 
اس��ت محدودیت فضا برای جایگذاری کاتتر 
پمپ انس��ولین و همچنین چسبندگی و 

گرفتگی س��ت های تزریق )
sets( باش��د. چندی��ن مطالعه کوچک و 
غیر تصادفی کلینیک��ی در اروپا در مورد 
مصرف کنندگان پمپ انسولین که از گلوکز 
LGS اس��تفاده می کنند، کاهش واضح در 

C
در بروز هایپوگالیس��می را نشان 

داده است.
دو تحقی��ق کلینیکی که اخی��راً انجام 

کاهش  انس��ولین،  پمپ های 
در ب��روز هایپوگالیس��می و 
HbA1C را اثب��ات کرده اس��ت که گام 
مثبتی برای مدیریت بیماری دیابت است.
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  گزارش تصـویری 
  بیسـت وپنجـمین
  کنگره متخـصصین
                   داخـلی



گزارش بیست و پنجمین کنگره متخصصین داخلی در گفت و گو با 
دکتر ایرج خسرونیا-رئیس جامعه متخصصین داخلی

؟  لطفاً در ارتباط با بیس��ت و پنجمین 
کنگره متخصصین داخلی توضیح بفرماید.
 ه��ر س��اله در اردیبهش��ت ماه کنگ��ره 
متخصصین داخلی کشور به منظور تبادل نظر 
پزشکان مرتبط و آشنایی بیشتر با دستاوردها 
و تحقیقات جدید برگزار می شود. در کنگره 
امسال که در واقع بیست و پنجمین کنگره 
متخصصین داخلی ب��ود حدود 2000 نفر 
ثبت نام کردند و از میان 260 مقاله دریافتی 
حدود 230 مقاله انتخاب شد که 60 مقاله 
به ص��ورت گ��زارش و ما بق��ی به صورت 
پوس��تر ارائه خواهند ش��د. کنگره امسال 
حائ��ز 17,5 امتیاز بازآم��وزی بود و در آن 
8 سمپوزیوم با حضور اساتید دانشگاه های 
علوم پزش��کی در قالب پرسش و پاسخ و 
2 کارگاه آندوسکوپی و کولونوسکوپی و 
نیز انسولین تراپی و تازه های دیابت جهت 

آشنایی پزشکان ارائه خواهد شد.
؟ چه تعداد پزش��ک متخصص داخلی 
در سراس��ر کشور مش��غول به فعالیت 

هستند؟
 ح��دود 3500 متخص��ص داخل��ی و 
4000 ف��وق تخصص که جمعاً نزدیک به 

8000 نفر می شوند.
؟ چرا دیابت جزء سر فصل های کنگره 

متخصصین داخلی قرار دارد؟
  واقعیت این اس��ت که علی رغم همه 
برنامه های آموزشی و اطالع رسانی، هنوز 
دیابت زوایای پنهان��ی در جامعه ما دارد. 
نزدیک به 50 درصد از افراد مبتالبه دیابت 
هن��وز اطالعی از این موض��وع ندارند که 
دیابتی هس��تند. از میان اف��رادی که مطلع 
هس��تند که دیابت دارن��د نزدیک به 30 تا 
50 درصد آن ها پیگیری چندانی نسبت به 
کنترل قند خون خ��ود ندارند و موضوع 
را به ح��ال خود ره��ا کرده اند تا زمانی 
که عوارض دیابت به سراغش��ان بیاید؛ 
بنابراین الزم اس��ت پزشکان در سطوح 
مختلف نس��بت به کنت��رل قند خون و 
پیشگیری از بروز عوارض دیابت آگاهی 

داش��ته باش��ند. ضمن اینکه نظام 

بهداش��ت و درمان باید به این نکته توجه 
داشته باشد که بس��یاری از بیماران دیابتی 
در مرحله اول به پزش��ک متخصص غدد 
مراجعه نمی کنند. بلک��ه این متخصصین 
داخلی یا حتی پزشکان عمومی هستند که 
بیمار با نشانه های هایپوگلیسمی را برای بار 

اول ویزیت می کنند.
؟  لطفاً در ارتباط با بار دیابت توضیح 
بفرمایی��د و نقش متخصصین داخلی در 

کاهش بار دیابت را چه می دانید؟
  افزایش خطر بیماری های قلبی عروقی، 
افزایش خطر بیماری های چش��می دیابت 
)رتینوپاتی(، افزایش خطر مشکالت عصبی 
دیابت )نوروپاتی( ونفروپاتی دیابتی را باید 
مهم ترین زمینه های خطر برای یک بیماری 
دیابتی بدانیم. نفروپات��ی دیابتی، پدیده ای 
مزمن و پیشرفته است که ممکن است در 
نزدیک به یک سوم از بیماران دیابتی ایجاد 
می شود. این پدیده طی سال های متمادی 
پیشرفت می کند. پیشروی تا آخرین مرحلهٔ 
بیماری کلی��ه )از کار افتادن کلیه( یکی از 
مشکالت اساسی بیماران دیابتی است که 
به پیوند کلیه یا دیالیز نیاز دارد. مشکالت 
پزشکی وابسته به آن نیز از معضالت دیگر 
این بیماران به شمار می رود. به طورمعمول، 
بیماران دیابتی مبتالبه نفروپاتی تا مراحل 
پیش��رفته عالمت خاصی ندارن��د. اولین 
عالم��ت نفروپاتی دیابت��ی افزایش میزان 
دفع آلبومین از ادرار اس��ت. این پدیده را 
میکروآلبومینوری گویند. میکروآلبومینوری 
ممکن است فقط آزمایش اختصاصی برای 
پ��ی بردن به دفع آلبومی��ن افزایش یافته از 
ادرار باش��د. خوب طبیعتًا 
در برخی شهرستان ها 
همان طور که اشاره 
ممک��ن  ک��ردم 
در  بیمار  اس��ت 
پزش��ک  به  ابتدا 
ی  ژ ل��و و ر و ا
این  نکند.  مراجعه 
متخصصین  نق��ش 

داخلی اس��ت که می توانن��د دیابت وی را 
تش��خیص دهن��د و او را راهنمای��ی کند. 
ضمن اینکه باید به این نکته توجه داشت 
که بس��یاری از متخصصین داخلی، رئیس 
درمانگاه و کلینیک هس��تند و آگاهی آن ها 
ب��ه دیابت و ع��وارض آن می تواند کمک 
شایانی به کنترل این بیماری در حال شیوع 

کند.
؟ چق��در به نقش آموزش در مهار این 

بیماری اعتقاد دارید؟
 در هم��ه ج��ای دنیا آموزش اس��اس 
مهار این بیماری شناخته ش��ده است. نظام 
بهداش��ت و درمان کش��ور بای��د به دنبال 
راهی برای ارتقاء سطح آگاهی مردم باشد 
تا بتواند سطوح مختلف پیشگیری از ابتال 
به این بیماری را پوشش دهد. البته در این 
مسیر باید س��ازمان ها بیمه گر نیز همراهی 
کنند و برنامه های آموزشی را تحت پوشش 
خود قرار دهند. البته عوارض دیابت آن قدر 
برای سازمان های بیمه گر هزینه ساز هست 
که اگر آن ها بخواهن��د اقتصادی به قضیه 
دیابت نگاه کنند، خودش��ان خودکار باید 
برای تحت پوشش قرار دادن مسائل مرتبط 

با آموزش پا پیش بگذارند.
؟  به نقش بیمه ها در گسترش آموزش 
اشاره کردید، آیا نقش سازمان های بیمه گر 

صرفاً به همین مسئله ختم می شود؟
هزینه ه��ای  موض��وع  به هیچ وج��ه    
مترتب ب��ر کنترل قند خون ه��م یکی از 
موضوعاتی اس��ت که سازمان های بیمه گر 
بای��د در خص��وص آن ورود پی��دا کنند. 
وقتی موضوع عدم کنترل قند خون برخی 
بیماران را ریش��ه یابی می کنید به وضوح به 
این نتیجه می رس��ید که هزینه های ناشی 
از تهی��ه گلوکومت��ر و نواره��ای آن و نیز 
هزینه ویزیت پزش��ک، ازجمله مهم ترین 
دالیل بیم��ار یا خانواده وی اس��ت. برای 
کاهش هزینه های ناشی از عوارض دیابت، 
سازمان های بیمه گر باید هزینه های کنترل 
قند خون را تحت پوش��ش خدمات خود 

قرار دهند.

هس��تند که دیابت دارن��د نزدیک به 30 تا 
50 درصد آن ها پیگیری چندانی نسبت به 
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را به ح��ال خود ره��ا کرده اند تا زمانی 
که عوارض دیابت به سراغش��ان بیاید؛ 
بنابراین الزم اس��ت پزشکان در سطوح 
مختلف نس��بت به کنت��رل قند خون و 
پیشگیری از بروز عوارض دیابت آگاهی 

داش��ته باش��ند. ضمن اینکه نظام 

ادرار باش��د. خوب طبیعتًا 
در برخی شهرستان ها 
همان طور که اشاره 
ممک��ن  ک��ردم 
در  بیمار  اس��ت 
پزش��ک  به  ابتدا 
ی  ژ ل��و و ر و ا
این  نکند.  مراجعه 
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بیماران را ریش��ه یابی می کنید به وضوح به 
این نتیجه می رس��ید که هزینه های ناشی 
از تهی��ه گلوکومت��ر و نواره��ای آن و نیز 
هزینه ویزیت پزش��ک، ازجمله مهم ترین 
دالیل بیم��ار یا خانواده وی اس��ت. برای 
کاهش هزینه های ناشی از عوارض دیابت، 
سازمان های بیمه گر باید هزینه های کنترل 
قند خون را تحت پوش��ش خدمات خود 

قرار دهند.
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data of the current glucose value and trends in glucose levels. Several previous small, non-
randomized clinical trials done in Europe utilising insulin pumps equipped with a Low Glucose 
Suspend (LGS) function have shown a significant decrease in hypoglycaemia without rebound 
hyperglycaemia or a change in HbA1c.

14 Two recently completed large, randomised clinical trials 
(both In-Clinic exercise-induced hypoglycaemia and In-Home) ASPIRE (Automation to 
Simulate Pancreatic Insulin Response) studies, have shown that a Low Glucose Suspend feature 
in sensor-augmented insulin pump therapy, the first step toward a closed-loop system, 
demonstrated a decrease in hypoglycaemia without a change in HbA1c.

15-16 Sensor-augmented 
insulin pumps equipped with LGS are available in Europe and many other parts of the world, but 
the LGS function has not been given FDA approval in the United States.

In conclusion, while MDI is a viable option for insulin delivery, we believe that the use of 
insulin pumps should be considered for patients with type 1 diabetes as it imitates the 
physiological release of insulin, decreases hypoglycaemia and HbA1c and is a first step towards 
the ideal emerging diabetes management technology — a closed-loop system. Important 
consideration to individual situations should be given prior to determining the most appropriate 
insulin administration method for patients diagnosed with type 1 diabetes. 
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and insulin pumps or continuous subcutaneous insulin infusion (CSII), the insulin pump should 
be considered an important option for insulin delivery in type 1 diabetes. 

The insulin pump remains the most physiological system of insulin delivery available today. 
Functioning beta cells in the pancreas of a person without type 1 diabetes release a small amount 
of rapid-acting insulin to the liver continuously (referred to as basal insulin) with a bolus of 
rapid-acting insulin released with meals to maintain blood glucose levels throughout the day. An 
insulin pump delivers insulin in a similar manner by infusing a small amount of rapid-acting 
insulin subcutaneously without the use of long-acting insulin analogues. A bolus of rapid-acting 
insulin can be administered shortly before meals to mimic the physiological insulin bolus. The 
ultimate goal of insulin administration in patients with type 1 diabetes should be to imitate the 
physiological release of insulin, as done by the insulin pump. 

The insulin pump has been shown by meta-analyses and several independent studies to decrease 
glycosylated haemoglobin (HbA1c), total insulin dose, glycaemic variability and the incidence of 
severe hypoglycaemia when compared with MDI in patients with type 1 diabetes.7,8 However,
the improvement in HbA1c and reduction in hypoglycaemia is most significant in older 
individuals with a longer duration of diabetes and with a higher baseline HbA1c.

7,9 The insulin 
pump has higher patient satisfaction than MDI, possibly related to increased portability and 
improved ease of insulin dosing.10,11 Additionally, suspension of insulin infusion and sensitivity 
factors allow for improved control over insulin administration and modification of insulin dosing 
based on activity level, food intake and sickness.10,11 

Benefits of the insulin pump specifically for young children with type 1 diabetes include the 
ability to easily administer multiple insulin boluses without increased injections due to their high 
frequency and unpredictability of meal times and amounts, allowing for more accurate insulin 
dosing. Moreover, the insulin pump feature of predicting the amount of active insulin on board 
avoids ‘insulin stacking’ (injecting an insulin dose too soon after the previous dose thus 
increasing the risk of hypoglycaemia) as a result of frequent meals and frequent insulin dosing. 
Furthermore, the ability to apply multiple basal insulin rates and carbohydrate to insulin ratios 
are especially beneficial in children who frequently require differing insulin doses depending on 
the time of the meal or snack.12 Due to the pump’s ease in ability to modify the administered 
insulin dose, the insulin pump may be preferred when total insulin dosing naturally increases as 
insulin resistance rises during puberty. 

Despite clear benefits of insulin pump therapy, it may not be the best option for all patients with 
type 1 diabetes. Patients may not be willing to perform an adequate number of blood glucose 
measurements daily, possibly due to cost and time purposes, which is important for safety.13 In 
addition, the insulin pump has the theoretical increased risk of diabetic ketoacidosis (DKA) 
secondary to pump failure.10 However, several studies have shown similar rates of DKA in both 
MDI and insulin pump users. Lastly, the cost of the insulin pump is higher than MDI. 
Disadvantages specific to children using an insulin pump include a limited amount of available 
sites to place pump catheters and greater sensitivity to the adhesive used in the infusion sets. 

The ideal method of insulin delivery and continuous glucose monitoring would be a closed-loop 
system in which the amount of insulin injected is modified by continuous glucose monitoring 

supplies, the high costs and lack of consumables for diagnostic tools, a shortage of trained health 
care workers and the importance of traditional beliefs. 

With the above background, offering insulin pump therapy to children and others with type 1 
diabetes is a distant dream in the developing countries of sub-Saharan Africa. It could be 
affordable and accessible to the privileged few but for the majority the challenge is getting 
access to adequate multiple daily injections. 

In order to achieve reasonable control of blood glucose in children aged less than 12 years old 
living with type 1 diabetes in the developing countries of sub-Saharan Africa, multiple daily 
injections is the way forward provided the challenges in ensuring access to insulin, syringes, 
monitoring tools and adequately trained health care providers can be overcome. Thankfully, 
there have been positive developments in improving this access to care for children with type 1 
diabetes in these countries. 

The International Diabetes Federation’s (IDF) Life for a Child Programme has been instrumental 
in initiating improved access to care for children with type 1 diabetes in several countries of the 
Third World. The Programme has facilitated the supply of insulin, syringes, and monitoring tools 
and the training of health care providers and education for children and their care-givers. 

Our experience for Tanzania - which is a beneficiary of both the Life for a Child Programme has 
been variable. In spite of the provision of insulin, syringes, monitoring tools and adequately 
trained health care providers — paediatric endocrinologists, adult endocrinologists, clinical 
officers, nurses, diabetes educators and nutritionists — achieving the goal of HbA1c of <7% has 
many challenges. 

These challenges include lack of adherence, difficulties in the provision of patient education 
including their understanding of long term implications, lack of parental involvement in the 
management of their child and their reluctance to allow their child to carry out multiple blood 
glucose testing and multiple daily injections of insulin, and socio economic components such as 
lack of access to regular meals. Thus insulin injections are taken on an ‘as and when required’ 
basis. 

It is therefore important to ensure that all the components of care (aetiology, pathophysiology, 
pharmacotherapy, nutrition and social and economic factors) are taken into consideration before 
taking a decision on what is suitable for each individual child. That is, the treatment of each child 
should be individualised so as to achieve the best control possible. 

Benefits of the insulin pump are clear, but the pump is not for everyone

Emily G Moser and Satish K Garg

The ideal insulin delivery method for patients with type 1 diabetes remains a topic of debate, 
especially when it comes to young children, adolescents and young adults with type 1 diabetes. 
While there are advantages and disadvantages to both multiple daily injections (MDI) of insulin 
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Type 1 diabetes accounts for approximately 10% of the total burden of diabetes in a population, 
but it is the most predominant form of the disease in younger age groups in most countries. Poor 
glucose control for the child living with diabetes (HbA1c > 7.0%) is linked to severe diabetic 
complications later in life and early death. The goal of best standard practice for type 1 diabetes 
care is to mimic physiological insulin replacement as closely as possible and to achieve this there 
are two main therapeutic approaches: multiple daily injection therapy (MDI) or insulin pump 
therapy. MDI is the accepted standard of care for maintaining near-normal blood glucose to 
reduce the risk of complications, but evidence is mounting that MDI does not deliver optimal 
glucose control as effectively as insulin pump therapy. Proponents of pump therapy maintain that 
long-term benefits far outweigh the costs (USD 7000 for device and a minimum of USD 2500 
per year for supplies) because pump therapy improves HbA1c values and reduces the number of 
serious complications, thereby making investment in pump programmes a cost effective 
proposition to consider in addressing the burden of diabetes. 

To shed light on the controversy surrounding best care practice for children living with diabetes, 
Diabetes Voice invited two experts to contribute their opinions for or against supporting 
guidelines that require insulin pump therapy as first-line treatment in paediatric type 1 diabetes 
care. 

What is important – insulin pump, multiple daily injections or improved access to 
treatment?

Kaushik Ramaiya

Type 1 diabetes, initially thought to be rare in Africa and other developing countries, has in the 
least quarter of the century become a major health challenge. It has been estimated that type 1 
diabetes affects 19,000 people in the World’s poorest countries1 but due to the lack of reliable 
data on the disease in these countries, the true burden could be masked. The low prevalence of 
type 1 diabetes is a reflection of poor prognosis, low incidence and under diagnosis or 
misdiagnosis.2 Also, type 1 diabetes is likely to be one of the lower priorities of respective 
ministries of health in developing countries taking into consideration its lower prevalence and 
high costs. 
In Tanzania, the average annual cost of care for a patient with insulin requiring diabetes has been 
estimated as USD 229 of which two thirds was for purchase of insulin.3 In another study4 in 
Tanzania, about 50% of the patients considered their disease as a major physical and 
psychological challenge and the monthly cost for an average insulin treated patient equaled 26% 
of the minimal wage. 

Most of the countries in sub-Saharan Africa already have a large burden of communicable 
disease such as HIV/AIDS, tuberculosis and malaria.5 With a large percentage of the population 
living below the poverty line, there are major challenges ahead in managing the ‘double burden’ 
of communicable and Non-communicable Diseases. The major barriers to access to care for 
patients with insulin requiring diabetes in Mozambique and Zambia6 were interrupted insulin 
supplies and unaffordable costs, lack of standardisation of insulin syringes and interrupted 

supplies, the high costs and lack of consumables for diagnostic tools, a shortage of trained health 
care workers and the importance of traditional beliefs. 

With the above background, offering insulin pump therapy to children and others with type 1 
diabetes is a distant dream in the developing countries of sub-Saharan Africa. It could be 
affordable and accessible to the privileged few but for the majority the challenge is getting 
access to adequate multiple daily injections. 

In order to achieve reasonable control of blood glucose in children aged less than 12 years old 
living with type 1 diabetes in the developing countries of sub-Saharan Africa, multiple daily 
injections is the way forward provided the challenges in ensuring access to insulin, syringes, 
monitoring tools and adequately trained health care providers can be overcome. Thankfully, 
there have been positive developments in improving this access to care for children with type 1 
diabetes in these countries. 

The International Diabetes Federation’s (IDF) Life for a Child Programme has been instrumental 
in initiating improved access to care for children with type 1 diabetes in several countries of the 
Third World. The Programme has facilitated the supply of insulin, syringes, and monitoring tools 
and the training of health care providers and education for children and their care-givers. 

Our experience for Tanzania - which is a beneficiary of both the Life for a Child Programme has 
been variable. In spite of the provision of insulin, syringes, monitoring tools and adequately 
trained health care providers — paediatric endocrinologists, adult endocrinologists, clinical 
officers, nurses, diabetes educators and nutritionists — achieving the goal of HbA1c of <7% has 
many challenges. 

These challenges include lack of adherence, difficulties in the provision of patient education 
including their understanding of long term implications, lack of parental involvement in the 
management of their child and their reluctance to allow their child to carry out multiple blood 
glucose testing and multiple daily injections of insulin, and socio economic components such as 
lack of access to regular meals. Thus insulin injections are taken on an ‘as and when required’ 
basis. 

It is therefore important to ensure that all the components of care (aetiology, pathophysiology, 
pharmacotherapy, nutrition and social and economic factors) are taken into consideration before 
taking a decision on what is suitable for each individual child. That is, the treatment of each child 
should be individualised so as to achieve the best control possible. 

Benefits of the insulin pump are clear, but the pump is not for everyone

Emily G Moser and Satish K Garg

The ideal insulin delivery method for patients with type 1 diabetes remains a topic of debate, 
especially when it comes to young children, adolescents and young adults with type 1 diabetes. 
While there are advantages and disadvantages to both multiple daily injections (MDI) of insulin 
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Debate - Insulin pump therapy: a matter of 
choice?
Submitted by aabolina on Thu, 08/22/2013 - 09:37  

Type 1 diabetes accounts for approximately 10% of the total burden of diabetes in a population, 
but it is the most predominant form of the disease in younger age groups in most countries. Poor 
glucose control for the child living with diabetes (HbA1c > 7.0%) is linked to severe diabetic 
complications later in life and early death. The goal of best standard practice for type 1 diabetes 
care is to mimic physiological insulin replacement as closely as possible and to achieve this there 
are two main therapeutic approaches: multiple daily injection therapy (MDI) or insulin pump 
therapy. MDI is the accepted standard of care for maintaining near-normal blood glucose to 
reduce the risk of complications, but evidence is mounting that MDI does not deliver optimal 
glucose control as effectively as insulin pump therapy. Proponents of pump therapy maintain that 
long-term benefits far outweigh the costs (USD 7000 for device and a minimum of USD 2500 
per year for supplies) because pump therapy improves HbA1c values and reduces the number of 
serious complications, thereby making investment in pump programmes a cost effective 
proposition to consider in addressing the burden of diabetes. 

To shed light on the controversy surrounding best care practice for children living with diabetes, 
Diabetes Voice invited two experts to contribute their opinions for or against supporting 
guidelines that require insulin pump therapy as first-line treatment in paediatric type 1 diabetes 
care. 

What is important – insulin pump, multiple daily injections or improved access to 
treatment?

Kaushik Ramaiya

Type 1 diabetes, initially thought to be rare in Africa and other developing countries, has in the 
least quarter of the century become a major health challenge. It has been estimated that type 1 
diabetes affects 19,000 people in the World’s poorest countries1 but due to the lack of reliable 
data on the disease in these countries, the true burden could be masked. The low prevalence of 
type 1 diabetes is a reflection of poor prognosis, low incidence and under diagnosis or 
misdiagnosis.2 Also, type 1 diabetes is likely to be one of the lower priorities of respective 
ministries of health in developing countries taking into consideration its lower prevalence and 
high costs. 
In Tanzania, the average annual cost of care for a patient with insulin requiring diabetes has been 
estimated as USD 229 of which two thirds was for purchase of insulin.3 In another study4 in 
Tanzania, about 50% of the patients considered their disease as a major physical and 
psychological challenge and the monthly cost for an average insulin treated patient equaled 26% 
of the minimal wage. 

Most of the countries in sub-Saharan Africa already have a large burden of communicable 
disease such as HIV/AIDS, tuberculosis and malaria.5 With a large percentage of the population 
living below the poverty line, there are major challenges ahead in managing the ‘double burden’ 
of communicable and Non-communicable Diseases. The major barriers to access to care for 
patients with insulin requiring diabetes in Mozambique and Zambia6 were interrupted insulin 
supplies and unaffordable costs, lack of standardisation of insulin syringes and interrupted 
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We conclude that insulin pump therapy is associated with
a significant improvement in glycaemic control, which is
sustained over many years. In our cohort, this improvement
was achieved with reduced rates of severe hypoglycaemia
and DKA, without an increase in BMI. Children and adoles-
cents with poor glycaemic control had the greatest reduction
in HbA1c with insulin pump therapy.
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There is a perception that children with poorer glycaemic
control will not benefit from insulin pump therapy. Indeed,
patients with poor control are often excluded from trials of
insulin pump therapy. However, a number of RCTs and
observational studies have revealed that this group frequent-
ly has the greatest improvement in glycaemic control with
pump therapy [17, 23, 24]. These patients, moreover, are at
greatest risk of developing complications and stand to ben-
efit most from a reduction in HbA1c [2]. In absolute terms,
the pump cohort in our study who began with an HbA1c of
≥8.5% (69.4 mmol/mol) had the greatest reduction in HbA1c,
namely up to 0.9% (9.8 mmol/mol) compared with their
control group. This result was also sustained for at least
4 years of follow-up (after which the numbers fail to reach
significance). Importantly, this improvement was not achieved
as a result of deteriorating glycaemic control in the non-pump
cohort, which remained static.

In the year prior to starting pump therapy, our patients had
double the rate of severe hypoglycaemia. Severe hypoglycaemia,
fear of hypoglycaemia or recurrent hypoglycaemia are often
reasons for considering insulin pump therapy. Hypoglycaemia
is one of the main limiting factors to obtaining optimal met-
abolic control. In addition, fear of hypoglycaemia can signif-
icantly impair the quality of life of the child and its parents
[25]. Previous studies have shown a significant improvement
in quality of life upon starting insulin pump therapy, in par-
ticular with respect to worrying about hypoglycaemia [26].
The clinician’s enthusiasm for suggesting insulin pump therapy
may be in part due to the reduction in hypoglycaemia observed
with pump therapy in previous studies [10].

It is pleasing to see that the improvement in HbA1c was
achieved together with a reduction in the rate of severe
hypoglycaemia. Once on pump therapy, the rates of severe
hypoglycaemia in the pump cohort were 30% lower than in
patients on injections and half the rate of that in the pump
cohort in the year prior to initiation of pump therapy. Other
studies in this field have revealed conflicting results. A meta-
analysis of RCTs of CSII vs MDI revealed no significant
difference in the rate of severe hypoglycaemia [16]. This
may be due to the low baseline rate of hypoglycaemia in
those participants, combined with a relatively short follow-
up period. Another meta-analysis by Pickup and Sutton
revealed a decrease of up to 75% in the pump cohort (adults
and children) [10]. This paper included RCTs and observa-
tional studies, the latter of which comprise the majority of
long-term studies in this area. Their results are more consis-
tent with those of our case–control observational study.
There are fewer studies in children on this issue. Again, the
available RCTs have not shown a significant reduction in the
rate of hypoglycaemia [6, 17], while observational studies
have suggested that CSII does indeed decrease the frequency
of severe hypoglycaemia [3, 27]. A study of hypoglycaemia
in the last 10 years at our institution revealed a lack of

association between rates of severe hypoglycaemia and
HbA1c in clinic patients as a whole [28].

There was no significant BMI change in our CSII co-
hort. However, the mean BMI z score of both groups was
above the 50th centile for age, consistent with other studies
on weight and diabetes [29]. CSII allows greater flexibility
with regard to the number and carbohydrate content of
meals. One concern is that this greater freedom may cause
some patients to take advantage of this situation and con-
sume more food, especially at the start of pump therapy.
However, we did not see a significant change in BMI z
score at any time-point. CSII can also allow patients to
have more control over their eating patterns; they may not
be required to eat as many meals or snacks to match the
less physiological insulin delivery provided by injection
therapy.

Patients on insulin pump therapy have a potential risk of
line disconnection or pump malfunction with subsequent
DKA. However, the rate of hospitalisations for DKA was
50% lower in our pump population. DKA is a preventable
complication if blood glucose levels and ketones are fre-
quently monitored. Prior to commencing insulin pump
therapy, patients and their families undergo further edu-
cation and liaise closely with diabetes educators. A key
requirement for potential insulin pump therapy users is
sufficient motivation and the ability and willingness to
test blood glucose levels four times a day. The decreased
rate of DKA may be a result of increased education or the
increased motivation of patients and families. The non-pump
cohort had a significantly increased rate of DKA over the
follow-up period. An increase in DKA during adolescence is
common [30].

This was an observational trial following patients with-
in our clinic. Patients are transitioned from our children’s
hospital at approximately age 17 to 18 years. We therefore
lack follow-up data for patients after this age. The small
numbers of patients remaining after 5 years are those who
began pump therapy at least 5 years previously and at an
age sufficiently young for them to still be in our clinic
5 years later.

The introduction of insulin glargine (A21Gly,B31Arg,
B32Arg human insulin) into clinical practice in 2003 saw
an increase in the use of MDI. In our clinical practice, MDI is
more commonly used in adolescent patients as opposed to
younger children. The combination of older participants
and more recent use of MDI resulted in fewer years of
follow-up for the MDI vs pump cohort. MDI is commonly
referred to as more intensive insulin therapy and is asso-
ciated with improved HbA1c. While this study did not
compare the BD and MDI regimens, it did find that HbA1c

was lower in the pump group matched to the BD cohort.
However these patients were typically younger than the MDI
cohort as explained above.
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There is a perception that children with poorer glycaemic
control will not benefit from insulin pump therapy. Indeed,
patients with poor control are often excluded from trials of
insulin pump therapy. However, a number of RCTs and
observational studies have revealed that this group frequent-
ly has the greatest improvement in glycaemic control with
pump therapy [17, 23, 24]. These patients, moreover, are at
greatest risk of developing complications and stand to ben-
efit most from a reduction in HbA1c [2]. In absolute terms,
the pump cohort in our study who began with an HbA1c of
≥8.5% (69.4 mmol/mol) had the greatest reduction in HbA1c,
namely up to 0.9% (9.8 mmol/mol) compared with their
control group. This result was also sustained for at least
4 years of follow-up (after which the numbers fail to reach
significance). Importantly, this improvement was not achieved
as a result of deteriorating glycaemic control in the non-pump
cohort, which remained static.

In the year prior to starting pump therapy, our patients had
double the rate of severe hypoglycaemia. Severe hypoglycaemia,
fear of hypoglycaemia or recurrent hypoglycaemia are often
reasons for considering insulin pump therapy. Hypoglycaemia
is one of the main limiting factors to obtaining optimal met-
abolic control. In addition, fear of hypoglycaemia can signif-
icantly impair the quality of life of the child and its parents
[25]. Previous studies have shown a significant improvement
in quality of life upon starting insulin pump therapy, in par-
ticular with respect to worrying about hypoglycaemia [26].
The clinician’s enthusiasm for suggesting insulin pump therapy
may be in part due to the reduction in hypoglycaemia observed
with pump therapy in previous studies [10].

It is pleasing to see that the improvement in HbA1c was
achieved together with a reduction in the rate of severe
hypoglycaemia. Once on pump therapy, the rates of severe
hypoglycaemia in the pump cohort were 30% lower than in
patients on injections and half the rate of that in the pump
cohort in the year prior to initiation of pump therapy. Other
studies in this field have revealed conflicting results. A meta-
analysis of RCTs of CSII vs MDI revealed no significant
difference in the rate of severe hypoglycaemia [16]. This
may be due to the low baseline rate of hypoglycaemia in
those participants, combined with a relatively short follow-
up period. Another meta-analysis by Pickup and Sutton
revealed a decrease of up to 75% in the pump cohort (adults
and children) [10]. This paper included RCTs and observa-
tional studies, the latter of which comprise the majority of
long-term studies in this area. Their results are more consis-
tent with those of our case–control observational study.
There are fewer studies in children on this issue. Again, the
available RCTs have not shown a significant reduction in the
rate of hypoglycaemia [6, 17], while observational studies
have suggested that CSII does indeed decrease the frequency
of severe hypoglycaemia [3, 27]. A study of hypoglycaemia
in the last 10 years at our institution revealed a lack of

association between rates of severe hypoglycaemia and
HbA1c in clinic patients as a whole [28].

There was no significant BMI change in our CSII co-
hort. However, the mean BMI z score of both groups was
above the 50th centile for age, consistent with other studies
on weight and diabetes [29]. CSII allows greater flexibility
with regard to the number and carbohydrate content of
meals. One concern is that this greater freedom may cause
some patients to take advantage of this situation and con-
sume more food, especially at the start of pump therapy.
However, we did not see a significant change in BMI z
score at any time-point. CSII can also allow patients to
have more control over their eating patterns; they may not
be required to eat as many meals or snacks to match the
less physiological insulin delivery provided by injection
therapy.

Patients on insulin pump therapy have a potential risk of
line disconnection or pump malfunction with subsequent
DKA. However, the rate of hospitalisations for DKA was
50% lower in our pump population. DKA is a preventable
complication if blood glucose levels and ketones are fre-
quently monitored. Prior to commencing insulin pump
therapy, patients and their families undergo further edu-
cation and liaise closely with diabetes educators. A key
requirement for potential insulin pump therapy users is
sufficient motivation and the ability and willingness to
test blood glucose levels four times a day. The decreased
rate of DKA may be a result of increased education or the
increased motivation of patients and families. The non-pump
cohort had a significantly increased rate of DKA over the
follow-up period. An increase in DKA during adolescence is
common [30].

This was an observational trial following patients with-
in our clinic. Patients are transitioned from our children’s
hospital at approximately age 17 to 18 years. We therefore
lack follow-up data for patients after this age. The small
numbers of patients remaining after 5 years are those who
began pump therapy at least 5 years previously and at an
age sufficiently young for them to still be in our clinic
5 years later.

The introduction of insulin glargine (A21Gly,B31Arg,
B32Arg human insulin) into clinical practice in 2003 saw
an increase in the use of MDI. In our clinical practice, MDI is
more commonly used in adolescent patients as opposed to
younger children. The combination of older participants
and more recent use of MDI resulted in fewer years of
follow-up for the MDI vs pump cohort. MDI is commonly
referred to as more intensive insulin therapy and is asso-
ciated with improved HbA1c. While this study did not
compare the BD and MDI regimens, it did find that HbA1c

was lower in the pump group matched to the BD cohort.
However these patients were typically younger than the MDI
cohort as explained above.
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We conclude that insulin pump therapy is associated with
a significant improvement in glycaemic control, which is
sustained over many years. In our cohort, this improvement
was achieved with reduced rates of severe hypoglycaemia
and DKA, without an increase in BMI. Children and adoles-
cents with poor glycaemic control had the greatest reduction
in HbA1c with insulin pump therapy.

Acknowledgements We thank the patients and families of the PMH
for Children Diabetes Clinic for taking part in this study.

Funding SRJ was funded by a Novo Nordisk fellowship. TWJ was
funded by a National Health andMedical Research Council Practitioner
Fellowship.

Duality of interest The authors declare that there is no duality of
interest associated with this manuscript.

Contribution statement SRJ was responsible for study design, data
analysis and manuscript preparation. MNC was responsible for data
analysis and manuscript preparation. TWJ and EAD contributed to
study design and data analysis, and reviewed and edited the manuscript.
All authors have approved the final version of this article.

References

1. Diabetes Control and Complications Trial Research Group (1994)
Effect of intensive diabetes treatment on the development and
progression of long-term complications in adolescents with
insulin-dependent diabetes mellitus. J Pediatr 125:177–188

2. The Diabetes Control and Complications Trial Research Group
(1993) The effect of intensive treatment of diabetes on the devel-
opment and progression of long-term complications in insulin-
dependent diabetes mellitus. N Engl J Med 329:977–986

3. McMahon SK, Airey FL, Marangou DA et al (2005) Insulin pump
therapy in children and adolescents: improvements in key parame-
ters of diabetes management including quality of life. Diabet Med
22:92–96

4. Sulli N, Shashaj B (2006) Long-term benefits of continuous sub-
cutaneous insulin infusion in children with type 1 diabetes: a 4-year
follow-up. Diabet Med 23:900–906

5. Wilson DM, Buckingham BA, Kunselman EL, Sullivan MM,
Paguntalan HU, Gitelman SE (2005) A two-center randomized
controlled feasibility trial of insulin pump therapy in young chil-
dren with diabetes. Diabetes Care 28:15–19

6. Weintrob N, Benzaquen H, Galatzer A et al (2003) Comparison of
continuous subcutaneous insulin infusion and multiple daily injec-
tion regimens in children with type 1 diabetes: a randomized open
crossover trial. Pediatrics 112:559–564

7. DiMeglio LA, Pottorff TM, Boyd SR, France L, Fineberg N,
Eugster EA (2004) A randomized, controlled study of insulin pump
therapy in diabetic preschoolers. J Pediatr 145:380–384

8. Nabhan ZM, Kreher NC, Greene DM, Eugster EA, Kronenberger
W, DiMeglio LA (2009) A randomized prospective study of insulin
pump vs. insulin injection therapy in very young children with type 1
diabetes: 12-month glycemic, BMI, and neurocognitive outcomes.
Pediatr Diabetes 10:202–208

9. Plotnick LP, Clark LM, Brancati FL, Erlinger T (2003) Safety and
effectiveness of insulin pump therapy in children and adolescents
with type 1 diabetes. Diabetes Care 26:1142–1146

10. Pickup JC, Sutton AJ (2008) Severe hypoglycaemia and glycaemic
control in type 1 diabetes: meta-analysis of multiple daily insulin
injections compared with continuous subcutaneous insulin infu-
sion. Diabet Med 25:765–774

11. Bruttomesso D, Pianta A, Crazzolara D et al (2002) Continuous
subcutaneous insulin infusion (CSII) in the Veneto region: efficacy,
acceptability and quality of life. Diabet Med 19:628–634

12. Kelly HA, Byrne GC (1992) Incidence of IDDM in Western Aus-
tralia in children aged 0-14 yr from 1985 to 1989. Diabetes Care
15:515–517

13. R Development Core Team (2011) R: a language and environment
for statistical computing. R Foundation for Statistical Computing,
Vienna, Austria

14. Rewers M, Pihoker C, Donaghue K, Hanas R, Swift P, Klingensmith
GJ (2009) Assessment andmonitoring of glycemic control in children
and adolescents with diabetes. Pediatr Diabetes 10(Suppl 12 IS):71–
81

15. The Diabetes Control and Complications Trial Research Group
(1996) The absence of a glycemic threshold for the development
of long-term complications: the perspective of the Diabetes Control
and Complications Trial. Diabetes 45:1289–1298

16. Fatourechi MM, Kudva YC, Murad MH, Elamin MB, Tabini CC,
Montori VM (2009) Clinical review: hypoglycemia with in-
tensive insulin therapy: a systematic review and meta-analyses
of randomized trials of continuous subcutaneous insulin infu-
sion versus multiple daily injections. J Clin Endocrinol Metab
94:729–740

17. Fox LA, Buckloh LM, Smith SD, Wysocki T, Mauras N (2005) A
randomized controlled trial of insulin pump therapy in young
children with type 1 diabetes. Diabetes Care 28:1277–1281

18. DeVries JH, Snoek FJ, Kostense PJ, Masurel N, Heine RJ
(2002) A randomized trial of continuous subcutaneous insulin
infusion and intensive injection therapy in type 1 diabetes for
patients with long-standing poor glycemic control. Diabetes Care
25:2074–2080

19. Sulli N, Shashaj B (2003) Continuous subcutaneous insulin infu-
sion in children and adolescents with diabetes mellitus: decreased
HbA1c with low risk of hypoglycemia. J Pediatr Endocrinol Metab
16:393–399

20. Taylor CB,Miller NH, Reilly KR et al (2003) Evaluation of a nurse-
care management system to improve outcomes in patients with
complicated diabetes. Diabetes Care 26:1058–1063

21. Palta M, Shen G, Allen C, Klein R, D'Alessio D (1996)
Longitudinal patterns of glycemic control and diabetes care
from diagnosis in a population-based cohort with type 1 dia-
betes. The Wisconsin Diabetes Registry. Am J Epidemiol
144:954–961

22. Pound N, Sturrock ND, Jeffcoate WJ (1996) Age related changes in
glycated haemoglobin in patients with insulin-dependent diabetes
mellitus. Diabet Med 13:510–513

23. Pickup JC, Kidd J, Burmiston S, Yemane N (2006) Determi-
nants of glycaemic control in type 1 diabetes during intensified
therapy with multiple daily insulin injections or continuous subcu-
taneous insulin infusion: importance of blood glucose variability.
Diabetes Metab Res Rev 22:232–237

24. Nimri R, Weintrob N, Benzaquen H, Ofan R, Fayman G, Phillip M
(2006) Insulin pump therapy in youth with type 1 diabetes: a
retrospective paired study. Pediatrics 117:2126–2131

25. Johnson SR, Cooper MN, Davis EA, Jones TW (2013)
Hypoglycaemia, fear of hypoglycaemia and quality of life in chil-
dren with type 1 diabetes and their parents. Diabet Med. doi:10.
1111/dme.12247

26. Muller-Godeffroy E, Treichel S, Wagner VM (2009) Investigation
of quality of life and family burden issues during insulin pump
therapy in children with type 1 diabetes mellitus—a large-scale
multicentre pilot study. Diabet Med 26:493–501

Diabetologia (2013) 56:2392–2400 2399

There is a perception that children with poorer glycaemic
control will not benefit from insulin pump therapy. Indeed,
patients with poor control are often excluded from trials of
insulin pump therapy. However, a number of RCTs and
observational studies have revealed that this group frequent-
ly has the greatest improvement in glycaemic control with
pump therapy [17, 23, 24]. These patients, moreover, are at
greatest risk of developing complications and stand to ben-
efit most from a reduction in HbA1c [2]. In absolute terms,
the pump cohort in our study who began with an HbA1c of
≥8.5% (69.4 mmol/mol) had the greatest reduction in HbA1c,
namely up to 0.9% (9.8 mmol/mol) compared with their
control group. This result was also sustained for at least
4 years of follow-up (after which the numbers fail to reach
significance). Importantly, this improvement was not achieved
as a result of deteriorating glycaemic control in the non-pump
cohort, which remained static.

In the year prior to starting pump therapy, our patients had
double the rate of severe hypoglycaemia. Severe hypoglycaemia,
fear of hypoglycaemia or recurrent hypoglycaemia are often
reasons for considering insulin pump therapy. Hypoglycaemia
is one of the main limiting factors to obtaining optimal met-
abolic control. In addition, fear of hypoglycaemia can signif-
icantly impair the quality of life of the child and its parents
[25]. Previous studies have shown a significant improvement
in quality of life upon starting insulin pump therapy, in par-
ticular with respect to worrying about hypoglycaemia [26].
The clinician’s enthusiasm for suggesting insulin pump therapy
may be in part due to the reduction in hypoglycaemia observed
with pump therapy in previous studies [10].

It is pleasing to see that the improvement in HbA1c was
achieved together with a reduction in the rate of severe
hypoglycaemia. Once on pump therapy, the rates of severe
hypoglycaemia in the pump cohort were 30% lower than in
patients on injections and half the rate of that in the pump
cohort in the year prior to initiation of pump therapy. Other
studies in this field have revealed conflicting results. A meta-
analysis of RCTs of CSII vs MDI revealed no significant
difference in the rate of severe hypoglycaemia [16]. This
may be due to the low baseline rate of hypoglycaemia in
those participants, combined with a relatively short follow-
up period. Another meta-analysis by Pickup and Sutton
revealed a decrease of up to 75% in the pump cohort (adults
and children) [10]. This paper included RCTs and observa-
tional studies, the latter of which comprise the majority of
long-term studies in this area. Their results are more consis-
tent with those of our case–control observational study.
There are fewer studies in children on this issue. Again, the
available RCTs have not shown a significant reduction in the
rate of hypoglycaemia [6, 17], while observational studies
have suggested that CSII does indeed decrease the frequency
of severe hypoglycaemia [3, 27]. A study of hypoglycaemia
in the last 10 years at our institution revealed a lack of

association between rates of severe hypoglycaemia and
HbA1c in clinic patients as a whole [28].

There was no significant BMI change in our CSII co-
hort. However, the mean BMI z score of both groups was
above the 50th centile for age, consistent with other studies
on weight and diabetes [29]. CSII allows greater flexibility
with regard to the number and carbohydrate content of
meals. One concern is that this greater freedom may cause
some patients to take advantage of this situation and con-
sume more food, especially at the start of pump therapy.
However, we did not see a significant change in BMI z
score at any time-point. CSII can also allow patients to
have more control over their eating patterns; they may not
be required to eat as many meals or snacks to match the
less physiological insulin delivery provided by injection
therapy.

Patients on insulin pump therapy have a potential risk of
line disconnection or pump malfunction with subsequent
DKA. However, the rate of hospitalisations for DKA was
50% lower in our pump population. DKA is a preventable
complication if blood glucose levels and ketones are fre-
quently monitored. Prior to commencing insulin pump
therapy, patients and their families undergo further edu-
cation and liaise closely with diabetes educators. A key
requirement for potential insulin pump therapy users is
sufficient motivation and the ability and willingness to
test blood glucose levels four times a day. The decreased
rate of DKA may be a result of increased education or the
increased motivation of patients and families. The non-pump
cohort had a significantly increased rate of DKA over the
follow-up period. An increase in DKA during adolescence is
common [30].

This was an observational trial following patients with-
in our clinic. Patients are transitioned from our children’s
hospital at approximately age 17 to 18 years. We therefore
lack follow-up data for patients after this age. The small
numbers of patients remaining after 5 years are those who
began pump therapy at least 5 years previously and at an
age sufficiently young for them to still be in our clinic
5 years later.

The introduction of insulin glargine (A21Gly,B31Arg,
B32Arg human insulin) into clinical practice in 2003 saw
an increase in the use of MDI. In our clinical practice, MDI is
more commonly used in adolescent patients as opposed to
younger children. The combination of older participants
and more recent use of MDI resulted in fewer years of
follow-up for the MDI vs pump cohort. MDI is commonly
referred to as more intensive insulin therapy and is asso-
ciated with improved HbA1c. While this study did not
compare the BD and MDI regimens, it did find that HbA1c

was lower in the pump group matched to the BD cohort.
However these patients were typically younger than the MDI
cohort as explained above.
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extensive further education and glucose monitoring with
diabetes educators and dietitians. The increased education
and educator contact may be responsible for some of the
early improvement in HbA1c, as studies have confirmed that
increased contact with diabetes educators between medical
appointments can improve diabetes control [20]. The novelty
of this new technology may also increase patient motivation
to manage their diabetes in the short term.

Following the initial improvement, HbA1c in the pump
patients increased at 2 years. However, it remained 0.3%
(3.3 mmol/mol) lower than in the matched non-pump cohort.
Sulli and Shashaj also noted a trend for the mean HbA1c to
increase at 2 years before improving for the next 2 years of
their study [4]. This may be partly due to waning enthusiasm
for the new technology. In our study this decline was noted in
the pump vs MDI cohort, but not in the pump vs BD/TDS
cohort. The former cohort was older and attention to blood

glucose control may be less pronounced in older adolescents,
who also have more autonomy in their diabetes management.
From years 2 to 7 the mean HbA1c in the pump group
showed a further trend towards improvement. However, the
group using injection therapy displayed a steady increase in
HbA1c over the 7 years of follow-up at a rate of 0.1%
(1.1 mmol/mol) per year. As the mean age at pump start
was 11.45 years, many of the participants will have reached
puberty during these years, when HbA1c frequently in-
creases, reflecting a period of insulin resistance [21, 22].
As such, the difference between the pump and injection
cohorts generally becomes greater as time on pump therapy
increases. By using matched patients for this analysis, we
were able to take into account the natural increase in
HbA1c observed over time in this cohort. No RCTs in children
that examined this difference over time lasted longer than
12 months.
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Fig. 2 Mean HbA1c (%)
with 95% CI (calculated as
±1.96 × SEM) for the pump
(dotted lines, triangles) and non-
pump (continuous lines, circles)
cohorts from the time of pump
start for 5 years of follow-up.
(a–c) Values are presented
according to the HbA1c value at
time of pump start, i.e. values are
for those with (a) HbA1c >8.5%
(69.4 mmol/mol, n=112), (b)
HbA1c 7.5 to 8.4% (58.5 to
68.3 mmol/mol, n=132) and (c)
HbA1c <7.5% (58.5 mmol/mol,
n=108). (d–f) Values are
presented according to age at
time of pump start, i.e. values are
for those aged (d) >12 years
(n=168), (e) 6 to 12 years
(n=150) and (f) <6 years
(n=34). To convert values for
HbA1c in % into mmol/mol,
subtract 2.15 and multiply
by 10.929
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Hypoglycaemia

The rate of severe hypoglycaemia was higher in the pump
group prior to commencing insulin pump therapy (14.7 vs
6.8 events per 100 patient-years, p<0.001). After starting
pump therapy, the rate of hypoglycaemia decreased in the
pump cohort to half of that in the year before pump therapy
(14.7 to 7.2 events per 100 patient-years, p<0.001). Severe
hypoglycaemia increased in the non-pump cohort over the
same period from 6.8 to 10.2 events per 100 patient-years.
The rate of hypoglycaemia was also 30% lower in the pump
cohort than in the non-pump cohort over the 1,160 patient-
years of follow-up (7.2 vs 10.2 per 100 patient-years,
p=0.013).

Complications

The rate of hospitalisation for DKAwas the same for the two
groups prior to pump therapy. However, the rate of
hospitalisation for DKA increased in the non-pump cohort
(pre-pump 1.1, post-pump 4.7 events per 100 patient-years,
p<0.001), but not in the pump cohort (pre-pump 2.0, post-
pump 2.3 events per 100 patient-years, p=0.69). Thus over
the 1,160 patient-years of follow-up, the hospitalisation rate
for DKA for those on continuous subcutaneous insulin infu-
sion (CSII) was half that of those using injections (2.3
hospitalisations per 100 patient-years compared with 4.7
for those on injections, p<0.01).

There was no significant difference in BMI z score for
those on pump or injection regimens at baseline or over the
follow-up period. The insulin dose requirement was lower in
the pump than in the non-pump cohort (p<0.001). Upon
initiation of pump therapy, the insulin requirement in the
pump cohort fell by 9% (in units/kg) (p<0.001), compared
with an 11% increase in non-pump patients over the follow-
up period (p<0.001).

Clinical and demographic factors associated with outcomes
of pump therapy

Glycaemic control As shown in Fig. 2, a significant relation-
ship was seen between HbA1c at commencement of insulin
pump therapy and the magnitude of HbA1c improvement
(Fig. 2a–c). Patients who had an HbA1c of ≥8.5%
(69.4 mmol/mol) at the time of pump start had the greatest
reduction in HbA1c (up to 0.9% [9.8 mmol/mol]) compared
with their matched controls. This result was also significant
until 4 years of follow-up (p=0.01). Those who began the
pump with an HbA1c of <7.5% (58.5 mmol/mol) had no
significant improvement compared with their non-pump
controls. Patients with an HbA1c of 7.5 to 8.4% (58.5–
68.3 mmol/mol) at pump start had a significant reduction

(p<0.001) in HbA1c at 3 to 12 months (0.4–0.7% [4.4–
7.7 mmol/mol]).

Age With respect to different age groups, the older age
groups (6–12 years and >12 years) had the biggest initial
improvement of glycaemic control compared with the
<6-year age group upon commencement of insulin pump ther-
apy, with HbA1c decreasing by 0.6 to 0.8% (6.6–8.7 mmol/mol)
within 3 months (Fig. 2d–f). Over the following 5 years, each
age group on the pump showed an improvement compared with
non-pump counterparts. However, the initial HbA1c was lowest
in the <6-year-old group, followed by the 6 to 12 year olds and
then the >12 year olds. The mean HbA1c of the <6-year-old
pump cohort remained below 7.5% (58.5 mmol/mol) from
6 months through the first 5 years of follow-up, in keeping with
international guidelines for the management of children and
adolescents with type 1 diabetes [14].

Discussion

This is the largest study of insulin pump use in children. It
also has the longest follow-up period of any study of insulin
pump therapy in children. Our data confirm that insulin
pump therapy improves glycaemic control, with improve-
ments being sustained for at least 7 years. Although this was
not a randomised trial, it does reflect ‘real life’ experience in
a large population-based sample over a prolonged period and
as such provides important information.

The mean improvement in HbA1c of 0.6% (6.6 mmol/
mol) in the pump cohort is in keeping with other studies [3,
10, 11]. This magnitude of change is clinically significant, as
the DCCT has reported reductions in microvascular compli-
cations of 21 to 49% with every 1% reduction in HbA1c [15].
The reduction in HbA1c in CSII compared with MDI groups
in our study was consistent with other studies, with a mean
improvement of 0.7% (7.7 mmol/mol) over 5 years. A meta-
analysis of paediatric and adult studies by Pickup revealed a
0.6% (6.6 mmol/mol) improvement in HbA1c for CSII com-
pared with MDI therapy [10]. This analysis included obser-
vational studies, as well as randomised controlled trials
(RCTs). A meta-analysis of RCTs alone revealed a mean
HbA1c improvement of 0.2% (2.2 mmol/mol) over the length
of the respective studies, which were all of less than
12 months duration [16]. There are very few RCTs of CSII
versus MDI in children, and all are of less than 12 months
duration [5–7, 17].

The initial immediate reduction in HbA1c has been well
described in previous observational studies and some RCTs
[3, 8, 11, 18, 19]. Prior to commencing pump therapy, all
patients at our institution are assessed by our treating team
for suitability for insulin pump therapy. All families undergo
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HbA1c between the pump and non-pump cohort was 0.6%
over the 7 years of follow-up. Once on insulin pump therapy,
the pump cohort had a significantly improved HbA1c at all
time-points (inclusive) through to the final 7 year follow-up
comparison, with an initial rapid improvement in the pump
vs non-pump groups of 0.6% (6.6 mmol/mol) at 3 months
(p<0.001). The level of improvement was lowest at 2 years,
although still significant at 0.3% (3.3 mmol/mol, p=0.01).
The improvement in the pump cohort increased from years 2
to 7, reaching a maximum of 1.0% (10.9 mmol/mol, p<0.01)
at 6 years. In absolute terms the lowest HbA1c in the pump
cohort was achieved at 3 months at 7.6% (59.6 mmol/mol);
at 2 years the value rose to 8.1% (65.0 mmol/mol), being
maintained thereafter at between 7.7% (60.7 mmol/mol) and
8.1% (65.0 mmol/mol). In the injection cohort, however, the
mean HbA1c continued to increase over time from 8.0%
(63.9 mmol/mol) at pump start to 8.8% (72.7 mmol/mol) at
7 years.

When compared with MDI therapy (Fig. 1b), partici-
pants using insulin pumps had a significantly improved
HbA1c at all time-points (except 18 months and 2 years)
up to 5 years. The mean improvement in HbA1c over the
5 years was 0.7% (7.7 mmol/mol). This difference peaked at
5 years when the difference in HbA1c was 1.8% (7.8 vs 9.6%

[62 vs 81 mmol/mol]). The analysis and data presentation
comparing pump and MDI patients were limited to 5 years,
as in subsequent years less than five matched pairs were
available.

Compared with BD/TDS therapy, the insulin pump cohort
had a significantly improved HbA1c at all time-points to
7 years (Fig. 1c). The mean difference over this time was
0.5% (5.5 mmol/mol).

Table 2 Rates of severe hypoglycaemia and DKA, as well as BMI z
scores and insulin doses in study groups

Variable Pump cohort Matched
non-pump
cohort

p value (pump
vs non-pump)

Rate of severe hypoglycaemiaa

12 months prior to
pump start

14.7 6.8 0.001**

After pump start 7.2†* 10.2 0.013*

DKA hospitalisationa

12 months prior to
pump start

2.0 1.1 0.366

After pump start 2.3 4.7†* 0.003**

BMI z score

12 months prior to
pump start

0.69 (0.79) 0.78 (0.83) 0.139

After pump start 0.70 (0.77) 0.71 (0.87) 0.843

Insulin dose (units/kg)

12 months prior to
pump start

0.97 (0.34) 0.96 (0.34) 0.778

After pump start 0.89 (0.23)†* 1.08 (0.29)†* <0.001***

Data are given as rates (hypoglycaemia, DKA) or mean (SD); ‘after
pump start’ refers to the final BMI z score or final insulin dose or rate of
hypoglycaemia or DKA over the 1,160 patient-years of follow-up

*p<0.05, **p<0.01, ***p<0.001
† Significance (within cohort) between period prior to pump start and
after pump start p<0.05
a Rate per 100 patient-years.
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Fig. 1 Mean HbA1c (%) with 95% CI (calculated as ±1.96 × SEM) for
the pump (dotted lines, triangles) and non-pump (continuous lines,
circles) cohorts from time of pump start for 7 years of follow-up. (a)
Pump therapy patients and all non-pump therapy patients (n=345). (b)
Pump therapy patients and MDI therapy patients (n=129). Follow-up
was limited to 5 years as group size thereafter was fewer than five. (c)
Pump therapy patients and BD/TDS injection therapy patients (n=216).
To convert values for HbA1c in % into mmol/mol, subtract 2.15 and
multiply by 10.929. *p<0.05, **p<0.01, ***p<0.001
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Analysis

Statistics were analysed using SPSS for Windows (Version
19.0; SPSS, Chicago, IL, USA). BMI standard deviation
scores (z scores) were obtained using the Epi Info (Version
7.1.2; Centers for Disease Control and Prevention, Atlanta,
GA, USA) program based on 2000 Centre for Disease Con-
trol (CDC) growth charts from the CDC website (www.cdc.
gov/growthcharts), accessed 16 October 2012.

Data are presented as mean ± SD. Change in HbA1c was
analysed using a paired t test of the difference in HbA1c

between the pump and matched non-pump groups (i.e. the
injection group as a whole or the MDI or the BD/TDS
groups) at pump start and each specified time-point. Differ-
ences in DKA and hypoglycaemia rates were analysed using
a χ2 test. Values of p<0.05 were considered significant.

Results

Participant characteristics

Altogether, 502 patients attending PMH Diabetes Clinics
from January 1999 to January 2011 used insulin pump ther-
apy. Data from 98 patients were excluded from the analysis
as they did not meet the inclusion criteria. Thus 45 patients
commenced pump therapy within 6 months of diagnosis, 43
had less than 6 months of data since starting pump therapy
and ten began pump therapy at another centre. Of the 404
eligible patients, matches within the defined thresholds were
available for 345.

By design, the pump and non-pump cohorts were well
matched for baseline characteristics (Table 1), with no sig-
nificant difference in age at pump start (11.5 vs 11.5 years,
p=0.95), duration of diabetes (4.1 vs 4.1 years, p=0.89) and
duration of follow-up (3.5 vs 3.6 years, p=0.23). The pump
therapy cohort had a greater percentage of girls than the non-
pump cohort (56% vs 48%, p=0.016). This reflects the sex
distribution among clinic patients as a whole. Thus 56% of
the pump population in the study were female, compared
with 54% for the clinic’s whole patient population (p=0.63).
At the time of pump start, there was no difference between
the pump and non-pump cohorts for HbA1c (8.0 vs 8.0%
[63.9 vs 63.9 mmol/mol], p=0.57), BMI z score (0.69 vs
0.78, p=0.11) or the rate of hospitalisation for DKA in the
year prior to pump therapy (2.0 vs 1.1 per 100 patient-years,
p=0.37). In the year prior to commencing pump therapy, the
pump group had a higher rate of severe hypoglycaemia than
the non-pump cohort (14.7 vs 6.8 events per 100 patient-
years, p=0.001) (Table 2).

Patients on injection therapy at our clinic comprise those
on BD, TDS or MDI. At the time when matched pump
patients began insulin pump therapy, 63% of the injection

group were on BD or TDS regimens and 37% on MDI.
Insulin glargine (A21Gly,B31Arg,B32Arg human insulin)
was introduced at our practice in 2003, replacing NPH insu-
lin as the long-acting insulin for the MDI group and resulting
in wider use of the MDI regimen. There was no significant
difference for age at pump start in the pump vs MDI sub-
cohort (13.4 vs 13.3 years, p=0.22) or the pump vs BD sub-
cohort (10.3 vs 10.3 years, p=0.47). However, the age at
pump start was younger for the BD/TDS groups and their
matching pump group compared with the MDI and their
matching pump groups (p<0.001).

Of the 345 patients on pump therapy, 38 ceased pump
therapy during the course of the study; six of these were in
the 1st year of treatment, seven in the 2nd year and ten in the
3rd year, while the remainder had had at least 3 consecutive
years on pump therapy before discontinuing.

Glycaemic control

Figure 1 shows the mean HbA1c for the pump and non-pump
cohorts over the 7 years of follow-up, shown 3-monthly until
12 months, 6-monthly until 2 years and yearly thereafter.
Figure 1a compares all patients on injection therapy with
their matched pump patient. Both groups had a similar
HbA1c at the time of pump start. The mean difference in

Table 1 Baseline characteristics of pump and non-pump participants at
the time of pump start

Demographics Pump
cohort

Matched
non-pump
cohort

p value

n 355 355

Age at diagnosis (years) 7.3 (3.5) 7.4 (3.5) 0.859

Age at pump start (years) 11.5 (3.7) 11.5 (3.7)b 0.952

Diabetes duration at pump
start (years)

4.1 (3.0) 4.1 (3.0)b 0.891

Length of follow-up (years) 3.5 (2.5) 3.6 (2.5) 0.229

Sex 0.016*
Girls (n) 200 169

Boys (n) 155 186

HbA1c (%) 8.0 (1.0) 8.0 (1.0) 0.566
HbA1c (mmol/mol) 63.9 (10.9) 63.9 (10.9)

Severe hypoglycaemia ratea 14.7 6.8 0.001**

DKA hospitalisation ratea 2.0 1.1 0.366

BMI z score 0.69 (0.79) 0.78 (0.83) 0.113

Unless otherwise specified, data are displayed as mean ± SD

*p<0.05, **p<0.01
a Rate per 100 patient-years
bWithin the matched non-pump cohort, pump start refers to the date the
matched pump patient (for those on injection therapy) started insulin
pump therapy
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associated with pump therapy [3–5], although some report
no improvement or an initial improvement followed by a
return to pre-pump levels after a short time [6–9]. Reports
have also suggested that insulin pumps may be associated
with a reduction in severe hypoglycaemia [3, 10, 11]. Most
studies, however, have been of short duration; very few with
greater than 4 years of follow-up. Thus, and particularly in
children, there are few studies investigating the long-term
impact of insulin pump therapy.

Princess Margaret Hospital (PMH) is the only paediatric
referral centre for diabetes servicing the entire state of West-
ern Australia. Previous studies from this centre have con-
firmed a case ascertainment of greater than 99% [12]. This
enables analysis of a population-based cohort. Data are col-
lected prospectively at each visit and entered into the West-
ern Australian Childhood Diabetes Database (WACDD).
Pump therapy was introduced at our centre in 1999. We have
previously reported on the first 100 patients who com-
menced pump therapy at our institution [3]. Over the 2 year
follow-up presented in that study, patients on pump therapy
had a reduction in HbA1c of 0.5% (5.5 mmol/mol) and a 65%
reduction in episodes of severe hypoglycaemia. There were
also improvements in components of the Diabetes Quality of
Life assessment. A limitation of this study, as with most
other reports, was the short period of follow-up. In addition,
the first 100 patients to commence pump therapy in our
centre may have been subject to some selection bias. This
current report takes advantage of access to a large
population-based sample and aims to determine the long-
term impact of insulin pump therapy on diabetes outcomes
over a 7 year period.

Methods

Study design

Using a case–control design, we matched patients already
commenced on insulin pump therapy with patients on injec-
tion therapy. Only patients who commenced insulin pump
therapy at least 6 months after diagnosis and with a minimum
of 6 months of data on their pump therapy were included in
the analysis. Patients on insulin pump therapy were matched
to patients on injection therapy on the basis of age (within
1 year), duration of diabetes (within 2 years) and HbA1c at
the time of pump start (within 1.5%).

Patients on injection therapy were further subdivided into
those on a basal bolus regimen of multiple daily injections
(MDI) or those on injections twice daily (BD) or injections
three times daily (TDS) according to their therapy at the time
their matched pump patient began insulin pump therapy.

As this is an observational study where the source of data
is a paediatric clinical database, the data are subject to natural

attrition. For example, patient data collection ceases when a
patient leaves the state or upon transition to an adult clinic (at
approximately age 18 years) or at the end of the study period
(January 2011).

Data are only displayed at each time-point when available for
both pump and non-pump match; the longest period of paired
data available was 7 years. Matching was performed using a
custom random-sampling matching algorithm implemented in
R 2.15.1 (www.R-project.org) [13], which minimised the mean
difference in HbA1c at the time of pump start across all
participants in the study.

Data

Clinical data were obtained from the WACDD. Consent for
data to be entered into the database was obtained from all
parents or guardians, and data collection was approved by
the institution’s ethics committee. Fields extracted from
the WACDD included patient height and weight, episodes
of hypoglycaemia, HbA1c, insulin dose, episodes of dia-
betic ketoacidosis (DKA) and demographic details. Severe
hypoglycaemia was defined as an event resulting in coma
or convulsion.

All children have HbA1c measured in clinic every 3 months
by agglutination inhibition immunoassay (Ames DCA 2000;
Bayer, Mishawaka, IN, USA), calibrated to DCCT-equivalent
numbers. HbA1c was also taken at the time of pump start.
HbA1c values closest to each specified time-point were used.
HbA1c at the time of pump start for the pump patient or his/her
matched control was taken as that determined within 45 days
of this date. For those who did not have an appointment during
this time, the value was taken as the average of the HbA1c

measurements before and after the date, within 3 months of
the date of pump start.

Protocol for pump therapy

Prior to commencing pump therapy all patients are assessed
by the multidisciplinary team for suitability for pump thera-
py. Insulin pumps are funded through private health insur-
ance or, if not available, by donation. The cost of the con-
sumables is subsidised by the Australian government Na-
tional Diabetes Supply Scheme. Initially all pump starts were
performed in an inpatient set-up, during which time patients
had glucose monitoring and further education. Patients were
then followed with daily telephone calls for a week follow-
ing discharge and were seen in the clinic again within a
fortnight. From 2008 we moved to a day-only admission
for pump starts. The patient and family undergo outpatient
education with the dietitian and educators prior to commenc-
ing pump therapy. They then have access to daily phone
contact with the educators for therapy adjustment.
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Abstract
Aims/hypothesis We determined the impact of insulin pump
therapy on long-term glycaemic control, BMI, rate of
severe hypoglycaemia and diabetic ketoacidosis (DKA) in
children.
Methods Patients on pump therapy at a single paediatric
tertiary hospital were matched to patients treated by injec-
tions on the basis of age, duration of diabetes and HbA1c at
the time of pump start. HbA1c, anthropometric data, episodes
of severe hypoglycaemia and rates of hospitalisation for
DKAwere collected prospectively.
Results A total of 345 patients on pump therapy were
matched to controls on injections. The mean age, duration
of diabetes at pump start and length of follow-up were 11.4
(±3.5), 4.1 (±3.0) and 3.5 (±2.5) years, respectively. The
mean HbA1c reduction in the pump cohort was 0.6%
(6.6 mmol/mol). This improved HbA1c remained significant
throughout the 7 years of follow-up. Pump therapy reduced
severe hypoglycaemia from 14.7 to 7.2 events per 100
patient-years (p<0.001). In contrast, severe hypoglycaemia
increased in the non-pump cohort over the same period from
6.8 to 10.2 events per 100 patient-years. The rate of
hospitalisation for DKA was lower in the pump cohort (2.3

vs 4.7 per 100 patient-years, p=0.003) over the 1,160 patient-
years of follow-up.
Conclusions/interpretation This is the longest and largest
study of insulin pump use in children and demonstrates
that pump therapy provides a sustained improvement in
glycaemic control, and reductions of severe hypoglycaemia
and hospitalisation for DKA compared with a matched cohort
using injections.

Keywords Adolescents . Children . Continuous
subcutaneous insulin infusion . Hypoglycaemia . Insulin
pump .Metabolic control . Type 1 diabetes

Abbreviations

BD Injections twice daily
CDC Centre for Disease Control
CSII Continuous subcutaneous insulin infusion
DKA Diabetic ketoacidosis
MDI Multiple daily injections
PMH Princess Margaret Hospital
RCTs Randomised controlled trials
TDS Injections three times daily
WACDD Western Australia Childhood Diabetes Database

Introduction

The increasing use of insulin pump therapy over the last
15 years, particularly in children, has been driven by im-
provements in pump technology and the availability of insu-
lin analogues, along with the results of the Diabetes Control
and Complications Trial (DCCT), which established the
benefit of improved glycaemic control [1, 2]. Despite this
increased use, the outcomes of pump therapy continue to be
debated. Most studies report an improvement in HbA1c
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associated with pump therapy [3–5], although some report
no improvement or an initial improvement followed by a
return to pre-pump levels after a short time [6–9]. Reports
have also suggested that insulin pumps may be associated
with a reduction in severe hypoglycaemia [3, 10, 11]. Most
studies, however, have been of short duration; very few with
greater than 4 years of follow-up. Thus, and particularly in
children, there are few studies investigating the long-term
impact of insulin pump therapy.

Princess Margaret Hospital (PMH) is the only paediatric
referral centre for diabetes servicing the entire state of West-
ern Australia. Previous studies from this centre have con-
firmed a case ascertainment of greater than 99% [12]. This
enables analysis of a population-based cohort. Data are col-
lected prospectively at each visit and entered into the West-
ern Australian Childhood Diabetes Database (WACDD).
Pump therapy was introduced at our centre in 1999. We have
previously reported on the first 100 patients who com-
menced pump therapy at our institution [3]. Over the 2 year
follow-up presented in that study, patients on pump therapy
had a reduction in HbA1c of 0.5% (5.5 mmol/mol) and a 65%
reduction in episodes of severe hypoglycaemia. There were
also improvements in components of the Diabetes Quality of
Life assessment. A limitation of this study, as with most
other reports, was the short period of follow-up. In addition,
the first 100 patients to commence pump therapy in our
centre may have been subject to some selection bias. This
current report takes advantage of access to a large
population-based sample and aims to determine the long-
term impact of insulin pump therapy on diabetes outcomes
over a 7 year period.

Methods

Study design

Using a case–control design, we matched patients already
commenced on insulin pump therapy with patients on injec-
tion therapy. Only patients who commenced insulin pump
therapy at least 6 months after diagnosis and with a minimum
of 6 months of data on their pump therapy were included in
the analysis. Patients on insulin pump therapy were matched
to patients on injection therapy on the basis of age (within
1 year), duration of diabetes (within 2 years) and HbA1c at
the time of pump start (within 1.5%).

Patients on injection therapy were further subdivided into
those on a basal bolus regimen of multiple daily injections
(MDI) or those on injections twice daily (BD) or injections
three times daily (TDS) according to their therapy at the time
their matched pump patient began insulin pump therapy.

As this is an observational study where the source of data
is a paediatric clinical database, the data are subject to natural

attrition. For example, patient data collection ceases when a
patient leaves the state or upon transition to an adult clinic (at
approximately age 18 years) or at the end of the study period
(January 2011).

Data are only displayed at each time-point when available for
both pump and non-pump match; the longest period of paired
data available was 7 years. Matching was performed using a
custom random-sampling matching algorithm implemented in
R 2.15.1 (www.R-project.org) [13], which minimised the mean
difference in HbA1c at the time of pump start across all
participants in the study.

Data

Clinical data were obtained from the WACDD. Consent for
data to be entered into the database was obtained from all
parents or guardians, and data collection was approved by
the institution’s ethics committee. Fields extracted from
the WACDD included patient height and weight, episodes
of hypoglycaemia, HbA1c, insulin dose, episodes of dia-
betic ketoacidosis (DKA) and demographic details. Severe
hypoglycaemia was defined as an event resulting in coma
or convulsion.

All children have HbA1c measured in clinic every 3 months
by agglutination inhibition immunoassay (Ames DCA 2000;
Bayer, Mishawaka, IN, USA), calibrated to DCCT-equivalent
numbers. HbA1c was also taken at the time of pump start.
HbA1c values closest to each specified time-point were used.
HbA1c at the time of pump start for the pump patient or his/her
matched control was taken as that determined within 45 days
of this date. For those who did not have an appointment during
this time, the value was taken as the average of the HbA1c

measurements before and after the date, within 3 months of
the date of pump start.

Protocol for pump therapy

Prior to commencing pump therapy all patients are assessed
by the multidisciplinary team for suitability for pump thera-
py. Insulin pumps are funded through private health insur-
ance or, if not available, by donation. The cost of the con-
sumables is subsidised by the Australian government Na-
tional Diabetes Supply Scheme. Initially all pump starts were
performed in an inpatient set-up, during which time patients
had glucose monitoring and further education. Patients were
then followed with daily telephone calls for a week follow-
ing discharge and were seen in the clinic again within a
fortnight. From 2008 we moved to a day-only admission
for pump starts. The patient and family undergo outpatient
education with the dietitian and educators prior to commenc-
ing pump therapy. They then have access to daily phone
contact with the educators for therapy adjustment.
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