
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

در اثر فقددا  یدا کوبدود دددید ایسدو ی  کتو اسیدوز دیابتی 

 ایجاد ویدود.

  :عبارتید از کتو اسیدوز دیابتی سه عالوت وهم با ییی  

 

   هیپرگلیسدددددددوی ا دهیدراتاسدددددددیو  و از دسدددددددت داد

 و اسیدوز  ا کترو یتها

   دیدابتی دددید ووکیسدت کتو اسدیدوز  بیوارا  وبتال به

 244 یتر آب و  5/6ساعت بطور وتوسط  62در طی 

ویلدددی اکدددی وام  سددددیم ا پتاسدددیم و کلدددر از  544ا دددی 

 دست بدهید. 

   بعلت کوبود ایسو ی   کتو اسیدوز دیابتی در جریا

وقادیر زیادی اجسام کتویی در بد  تو ید ویدود. در 

 صورت تجوع اجسام کتویی در جریا  خو  اسیدوز

 وتابو یک ایجاد ویدود. 

 

 

 

 

 کتو اسیدوز دیابتی عبارتند از : علل اصلی 

  ا آکاهش وقدار ایسو ی  ا فراووش کرد  تزریق 

عفویت و دیابت دروا  یدده یا تدخیص داده  ایاخودی 

 .یدده وی بادد

 عالیم :

 

ا تاری دید ا خستگی ا سر درد  یودیپر ادراری ا پر  

 فت فدار خو  سیتو یکا) هیپوتایسیو  ارتواستاتیک ا 

 (  در حا ت ایستاده mmHg 20 از  بیدتر

 :   کتواسیدوز ویجر به بروز عالیم گواردی یظیر**

بی ادتهایی ا تهوع ا استفراغ و درد دکم وی دود 

 **تیفس بیوار دارای بوی استو  وی بادد . و 

اداره یووده از عالیم دیگر وی توا  به هیپرویتیلید  

که تیفس کاسوال یدا  دهیده تالش بیوار برای 

کاهش اسیدوز و وقابله با تجوع کتویهاست ویزا  

در  کتواسیدوز دیابتی تغیر هودیاری یادی از 

 بیوارا  وختلف وتغییر است و ووکیست بیوار

 هودیار ا خواب آ ود یا در حا ت اغواء بادد . 

 

 

 :  ي ارزیابی تشخیص

م  در  یتر ا( ویلی اکی و4-55م )دیبیات سکاهش بی کر

و  crخو  ا افزایش سطح سروی  PH ا پایی  آود  

 هووگلوبی  و هواتوکریت

 

 درمان :

هیدراتاسیو  )ابتدا سرم یوکی با سرعت بسیار بام (  .5

روز و برای  6-7بودت ییم تا یک  یتر در ساعت 

از سرم یوکی هیپوتوییک استفاده  CHF  بیوارا  

 ویدود. 

 I&O کیترل عالئم حیاتی و  .6

 ECG  گرفت  .3

 

 

 

 

 کتو اسیدوز دیابتی



 

  

  

 

    تجویز داخل وریدی ایسو ی  باید تا زوا  اصالح

        کی بیوارابی کربیات سدیم و اوکا  تغذیه خور

 (ساعت اداوه یابد .62-56)

 

از ایفوزیو  بی کربیات برای اصالح اسیدوز ددید  

 اجتیاب گردد. کتواسیدوز دیابتی یادی از 

 

 

 

 جایگزییی ا کترو یتها )کیترل ورتب سطح . 4

     سروی پتاسیم بعلت کاهش ویزا  پتاسیم( جهت

  . ریتوی های یادی از هیپوکا ویآجلوگیری از 

      24حدود ) مزوست وقادیر زیادی پتاسیم 

بودت چیدی  ساعت  (اکی وام  در ساعت ویلی

 دریافت کید. 

. تجویز پتاسیم تیها زوایی قطع ویدود که بیوار 5

 ادرار یکید یا دچار هایپرکا وی دود. 

 . جهت دروا  اسیدوز در ای  بیوارا  یادی از6

ایسو ی  وعوومً بصورت داخل  کتو اسیدوز دیابتی

. و با سرعت کم و ثابت تجویز ویدودوریدی 

کیترل قید خو  هر ساعت و پس از کاهش قید 

در  ویلی گرم   744 تا 654خو  و رسید  آ  به 

  آسقوط سریعتر  برای جلوگیری از دسي  یتر

 به سرم بیوار اضافه دود. باید دکستروز

 

 

درمانی  بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات

 معاونت امور درمان آذربایجان غربی

ی و فوق  تخصصی                مرکز آموزشی درمانی تخصص

 روق سیدالشهداء )ع(قلب و ع

 

 

 32 :بروشور آموزشی شماره    

 کتواسیدوز دیابتی :عنوان بروشور

راهنمای پیشگیری و درمان بیماریهای قلبی  منبع:

 عروقی ) دکتر نیک پژوه (

   2931 ماه تیر تاریخ تهیه:

 

 


