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آن كليه ــه در ك ــت اس بيمزه اختاللي ديابت
مقدار نتيجه در ــوده و ــذب آب نب بازج ــادر به ق
دفع بعلت فرد (و ــود ميش ــكيل تش ادرار زيادي
احساس خشكي دهان آب) دادن از دست ادرار و
اهميت نكته قابل مي كند. اندازه بيش از تشنگي و
و متداول مردم بين در كه ديابتي كه ــت اس اين
و ديابت است شيرين ديابت است، شناخته شده
در ندارد. ــيرين ش ديابت با ارتباطي ــزه هيچ بيم
قند و خون قند در ــي ــت بيمزه هيچ اختالل دياب
در كه ــت اس بيماري واقع در و ندارد ادرار وجود
شيميايي مواد از (كه آب نگهدارنده هورمون آن
وجود ميشود) ناميده ــين وازوپرس است و خون
طبيعي تغييرات غير اثر در كليه يا اينكه و ندارد
اين به دادن پاسخ به قادر ــده، ايجاد ش آن كه در
طور طبيعي به هورمونها اين ــد. نميباش هورمون
(محل ــود ميش ــح هيپوفيز ترش ــده غ ــط توس
ــت پش و مغز قاعده در ــز هيپوفي ــده غ ــتقرار اس
كننده ــاد عامل ايج ــد). مهمترين ــي ميباش بين
غده از ــين وازوپرس ناكافي ــح ترش بيمزه، ديابت

ديابت بيمزه چيست؟
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درجات به افراد در بيماري اين ميباشد. هيپوفيز
فقط كمبود اوقات گاهي ميكند. مختلفي تظاهر
موارد با بيشتر اما ميشود. مشاهده اين هورمون
هيپوفيز در شده ساخته هورمونهاي همه فقدان
طبيعي غير تغييرات ــر اث در يا كه، ــت اس همراه
درمان و نتيجه در يا ــت اس غده هيپوفيز در خود
است شده بزرگ كه هيپوفيزي غده ــتن يا برداش
از بعد ــت اس ممكن معموًال ــه ك ــود ايجاد مي ش
گاهي ولي شود هفته برطرف دو الي يك گذشت

بماند. باقي دائم بطور آن اثر است ممكن
ــود ميش ايجاد ــني هر س ــزه در بيم ــت دياب
اين ــود. ميش ديده ــن مس افراد در ــتر بيش ــا ام
يك نفر ــر ۲۵۰۰ ه از و ــت اس كمياب ــاري بيم
ديابت بيمزه ديگر ميشود. انواع مبتال آن به نفر
به ــخ پاس كليه توانايي ــود كه ميش ايجاد زماني
ندارد ــز را از غده هيپوفي ــحه مترش ــين وازوپرس
دليل اختالل ژنتيكي به و ــت اس كمياب نوع اين
در كه ــود، ميش كليه ايجاد ديگر ــا بيماريهاي ي
وازوپرسين تشخيص به قادر ديگر كليه اينصورت

نميباشد.

كرديد؟ احساس چگونه را بيمزه ديابت
ميبريد ــج رن بيمزه ــت دياب بيماري از ــر اگ
دليل آنكه بدون ناخوشي، ــاس احس معموًال يك
اصلي، عالئم داريد. ــد، باش ــته وجود داش خاصي
مكرر دفع مداوم، نياز به ــنگي مفرط و تش از غير
آب، ميباشد. بدون نوشيدن ــب ش در حتي ادرار
ادرار در ۵ گالون الي ۴ به اندازه است گاه ممكن
هرگز كه باشيد ــته توجه داش اما دفع كنيد. روز
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محدود ــات را مايع ــرف مص ــكل مش اين بدليل
نكنيد.

تشخيصميدهند؟ چگونه را بيمزه ديابت
قابل انجام ــادگي س به كه ــهايي روش از يكي
بمدت آب نوشيدن محروميت از آزمايش ــت اس
ببينيد كه مدت بايد اين كه در است ۸-۶ ساعت
نه؟ يا ــود حاصل ميش ادرار تغييري در حجم آيا
كامًال احساس بايد تست اين انجام طي در ــما ش
مقدار دريافت بعد مرحله باشيد، ــته داش تشنگي
تزريقي كه معموًال بصورت است وازوپرسين كمي
جلوگيري ادرار دفع از وازوپرسين و ميشود داده
ميدهند نوشيدن اجازه شما به ديگر بار ميكند.
به نياز اگر داشت. خواهيد بهتري احساس شما و
باشد ــته داش وجود درمان براي ديگري هورمون
آن را دريافت مداوم ــور بط آزمايش طي در بايد

كنيد.

ميشود؟ درمان چگونه بيمزه ديابت
درمان ديابت بيمزه داروي دسموپرسين براي
اثر كليه خاص برروي بطور ميشود. كه استفاده
روز در بار دو ــك الي ي فقط ــذارد. اين دارو ميگ
يا و قرص بيني، ــره قط بصورت و ــود. داده مي ش
طريق از دسمواسپري دارد. وجود ــپري دسمواس
ــيار آن بس و اثرات جانبي ــود ميش بيني جذب
مورد بيماران براي سادگي به دارو اين است. كم
سرماخوردگيهاي در مگر مي گيرد. قرار استفاده
بطور ميشود. اشكال دچار دارو جذب كه شديد
و ــود ميش درمان ــادگي س به بيمزه ديابت كلي
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نيست. كنندهاي نگران بيماري

درمـان كننده داروهاي در مصـرف الزم توجهـات
بيمزه: ديابت

ــتگاه دس ــاي عفونته و ــي بين ــي گرفتگ در ]
ــرماخوردگي) س و ــزا انفوالن ــل ــي (مث تنفس
مخاط راه جذب دسموپرسين از است ممكن

نگيرد. صورت خوبي به بيني
پزشك با حتمًا داروها ــاير س مورد مصرف [ در

مشورت كنيد.
لوله يك طريق ــي از بين در دارو ــز اين تجوي ]
صورت مشخص با مقدار انعطاف و قابل نازك
را آن ــر س يك بايد بيمار ــرد. بطوريكه ميگي
بدمد آن ــرديگر در س داده و ــرار ق ــي بين در
يك ــد. برس بيني حفره ــق عم ــول به تامحل
كه دارد قرار لوله كنار اين در هوا از پر سرنگ

لوله ميشود. اين وارد هوا طريق آن از
كرديد را فراموش دارو نوبت مصرف ــك ي اگر ]
اما مصرف كنيد را آن آوردن به ياد محض به
مقدار است نزديك دارو بعدي نوبت زمان اگر

نكنيد. دوبرابر را آن
كاهش را دارو ــن ــي اي اثربخش الكل ــرف مص ]
حاوي فرآوردههاي مصرف از بنابراين ميدهد

كنيد. خودداري الكل
ــار فش و عروقي، قلبي به بيماريهاي مبتال [ اگر
فيبروز و ــينوسها س و مشكالت بيني خون،
عمل جراحي خاصي سابقه يا مثانه هستيد و

اطالع دهيد. پزشك به حتمًا داريد
ــتيد ــيردهي هس ش يا بارداري دوران در ــر اگ ]

سازيد. مطلع را پزشكتان
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توجه ــاز به ني بروز ــورت ص در كه ــي [ عوارض
تهوع, ، مداوم سردرد شامل: دارد ــك پزش

، مي باشد. تشنج
افزايش ادرار، نادر: دفع مشكل عوارض ــاير س ]
ــادي، ع ــر غي ــي وزن، خوابآلودگ ــل بيدلي
گرفتگي بيني، و ــزش آبري ــكمي، ش دردهاي

خون فشار افزايش

متابوليسم و ريز درون غدد حتقيقات مركز
ران درماين داشيت خدمات و پزشكي علوم دانشگاه


