ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮐﺮب ﻓﺎﮐﺘﻮر
ﭼﮕﻮﻧﻪ دوز اﻧﺴﻮﻟﯿﻦ ﺧﻮد را ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﯿﻢ ؟

در اﺑﺘﺪا ﯾﻪ ﺳﺮی ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ را ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪاﻧﯿﻢ  .ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ  40اﻟﯽ  50درﺻﺪ از اﻧﺴﻮﻟﯿﻦ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز روزاﻧﻪ ﺑﺮای زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﻏﺬا ﻣﺼﺮف
ﻧﻤﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ) زﻣﺎن ﺧﻮاب و ﯾﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ ی زﻣﺎﻧﯽ ﺑﯿﻦ دو وﻋﺪه زﯾﺎد ﺷﻮد ( ﺑﻪ اﯾﻦ اﻧﺴﻮﻟﯿﻦ ،
.ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد  .دوز اﻧﺴﻮﻟﯿﻦ ﺑﯿﺴﺎل ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺛﺎﺑﺖ اﺳﺖ ) (Basalاﻧﺴﻮﻟﯿﻦ ﺑﯿﺴﺎل

اﻟﯽ  ۶۰درﺻﺪ ﺑﻘﯿﻪ اﻧﺴﻮﻟﯿﻦ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز روزاﻧﻪ ﺑﺮای ﭘﻮﺷﺶ ﮐﺮﺑﻮﻫﯿﺪرات ﻣﺼﺮﻓﯽ روزاﻧﻪ و اﺻﻼﺣﯽ ﺑﺮای ﻗﻨﺪ ﻫﺎی ﺑﺎﻻ ﻣﯽ ۵۰
.ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ ) (bolusﺑﺎﺷﺪ .ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﻮع اﻧﺴﻮﻟﯿﻦ را ﺑﻮﻟﻮس
) :ﺑﻮﻟﻮس )اﻧﺴﻮﻟﯿﻦ ﮐﺮﺑﻮﻫﯿﺪرات ﻣﺼﺮﻓﯽ

دوز ﺑﻮﻟﻮس ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﺴﺒﺖ ﮐﺮﺑﻮﻫﯿﺪرات ﺑﻪ اﻧﺴﻮﻟﯿﻦ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽ ﺷﻮد ﯾﻌﻨﯽ ﭼﻨﺪ ﮔﺮم ﮐﺮﺑﻮﻫﯿﺪرات ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﯾﮏ واﺣﺪ
.اﻧﺴﻮﻟﯿﻦ ﭘﻮﺷﺶ داده ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻘﺪار ﮐﺮب ﻓﮑﺘﻮر ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ

ﻋﻤﻮﻣﺎ ﮐﺮب ﻓﮑﺘﻮر ﻋﺪدی ﺑﯿﻦ  ۱۲اﻟﯽ  ۱۵ﻫﺴﺖ اﻣﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﺑﺪن ﻫﺮ ﺷﺨﺺ ﺑﻪ اﻧﺴﻮﻟﯿﻦ از  ۶ﺗﺎ  ۳۰ﺑﺎﺷﺪ .و
اﯾﻦ ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﺑﺪن ﺑﻪ اﻧﺴﻮﻟﯿﻦ ﺷﺨﺺ ﺑﻪ ﺷﺨﺺ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺳﺎﻋﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ روز و ﺑﺮ اﺳﺎس ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ و اﺳﺘﺮس
.ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ

.ﺑﻮﻟﻮس ) ﺑﺮای اﺻﻼﺣﯽ ﻗﻨﺪ ﺑﺎﻻ( ﮐﻪ ﺑﻪ ﻓﺎﮐﺘﻮر اﺻﻼﺣﯽ اﻧﺴﻮﻟﯿﻦ ﻣﻌﺮوف اﺳﺖ
دوز آن ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻨﮑﻪ ﯾﮏ واﺣﺪ اﻧﺴﻮﻟﯿﻦ ﭼﻘﺪر از ﻗﻨﺪ ﺷﻤﺎ را ﮐﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .در ﺣﺎﻟﺖ ﮐﻠﯽ  ،ﺑﺮا ی اﺻﻼح ﻗﻨﺪ ﺑﺎﻻ  ،ﯾﮏ واﺣﺪ ﺑﺮای
ﭘﺎﯾﯿﻦ آوردن ﻗﻨﺪ ﺗﺎ  ۵۰ﻣﯿﻠﯽ ﮔﺮم ﺑﺮ دﺳﯽ ﻟﯿﺘﺮ ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻋﺪد ﻫﻢ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺷﺮاﯾﻂ اﻓﺮاد ﻣﺨﺘﻠﻒ  ،ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ و ﻣﯽ
 .ﺗﻮاﻧﺪ از  ۲۰ﺗﺎ  ۲۰۰ﻣﺘﻐﯿﺮ ﺑﺎﺷﺪ

ﭼﻨﺪ ﻣﺜﺎل ﺑﺮای درک ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ

ﻣﺜﺎل  : ۱ﺗﻌﯿﯿﻦ دوز اﻧﺴﻮﻟﯿﻦ وﻋﺪه ی ﻣﺼﺮﻓﯽ ) ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ  ،ﻧﺎﻫﺎر  ،ﺷﺎم و ﯾﺎ ﻣﯿﺎن وﻋﺪه ﻫﺎی ﺧﺎص( ﺑﺎ ﻓﺮض اﯾﻨﮑﻪ ﻗﻨﺪ ﺷﻤﺎ ﻗﺒﻞ از
.وﻋﺪه ﻧﺮﻣﺎل ) (۱۲۰اﺳﺖ

 :ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻘﺪار ﮐﺮﺑﻮﻫﯿﺪرات ﻣﺼﺮﻓﯽ را ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﯿﻢ و ﺑﺪﯾﻦ ﺻﻮرت دوز اﻧﺴﻮﻟﯿﻦ را ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﯿﻢ

ﺑﺮای ﺗﻌﯿﯿﻦ دوز ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز اﻧﺴﻮﻟﯿﻦ ،ﻣﻘﺪار ﮐﻞ ﮐﺮﺑﻮﻫﯿﺪرات ﻣﺼﺮﻓﯽ را ﺑﺮ ﮐﺮب ﻓﮑﺘﻮر آن وﻋﺪه ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ )ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ

ﮔﻔﺘﯿﻢ ﮐﺮب ﻓﮑﺘﻮر ﺳﺎﻋﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ روز و اﻓﺮاد ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺳﻨﯿﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ از ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺮای ﺗﻌﯿﯿﻦ
ﮐﺮب ﻓﮑﺘﻮر وﻋﺪه ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺧﻮد وﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻓﺎﮐﺘﻮر اﺻﻼﺣﯽ اﻧﺴﻮﻟﯿﻦ ﺧﻮد را ﺑﺪﺳﺖ آورﯾﺪ

ﻣﺜﻼ اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﻗﺼﺪ دارﯾﺪ  ۷۰ﮔﺮم ﮐﺮﺑﻮﻫﯿﺪرات ﻣﺼﺮف ﮐﻨﯿﺪ  .ﮐﺮب ﻓﮑﺘﻮر وﻋﺪه ی ﺷﻤﺎ  ۱۰اﺳﺖ ) ﯾﻌﻨﯽ ﯾﮏ واﺣﺪ اﻧﺴﻮﻟﯿﻦ در ا ن

ﺳﺎﻋﺖ از روز  ۱۰ﮔﺮم ﮐﺮﺑﻮﻫﯿﺪرات را ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﭘﻮﺷﺶ دﻫﺪ( ﺣﺎل ﺑﺮای ﺗﻌﯿﯿﻦ دوز اﻧﺴﻮﻟﯿﻦ ﻣﻘﺪار ﮐﻞ ﮐﺮﺑﻮﻫﯿﺪرات ﻣﺼﺮﻓﯽ ﯾﻌﻨﯽ
 .را ﺑﺮ  ۱۰ﻧﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ و ﻋﺪد  ۷ﺑﺪﺳﺖ ﻣﯽ آﯾﺪ ۷۰

ﻣﺜﺎل  : ۲در اﯾﻦ ﻣﺜﺎل ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﻘﺪار دوز ﺑﺮ اﺳﺎس ﮔﺮﺑﻮﻫﯿﺪرات ﻣﺼﺮﻓﯽ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﺪاﻧﯿﻢ ﮐﻪ اﮔﺮ ﻗﻨﺪ ﻗﺒﻞ وﻋﺪه ﻧﺮﻣﺎل

ﻧﺒﺎﺷﺪ ﭼﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺮد؟ ﻓﺎﮐﺘﻮر اﺻﻼﺣﯽ اﻧﺴﻮﻟﯿﻦ را ﭼﮕﻮﻧﻪ اﻋﻤﺎل ﮐﻨﯿﻢ ؟

ﻓﺮض ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﻓﺎﮐﺘﻮر اﺻﻼﺣﯽ اﻧﺴﻮﻟﯿﻦ وﻋﺪه ی ﺷﻤﺎ  ۴۰اﺳﺖ ) ﯾﻌﻨﯽ ﯾﮏ واﺣﺪ اﻧﺴﻮﻟﯿﻦ ﻣﻘﺪار  ۴۰ﮔﺮم ﺑﺮ دﺳﯽ ﻟﯿﺘﺮ ﮐﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ
ﺣﺎل ﻗﻨﺪ ﺷﻤﺎ  ۲۵۰اﺳﺖ و ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﺪ  ۷۰ﮔﺮم ﮐﺮﺑﻮﻫﯿﺪرات ﻣﺼﺮف ﮐﻨﯿﺪ و ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺑﻌﺪ از ﻏﺬا ﻗﻨﺪ ﺷﻤﺎ ﻧﺮﻣﺎل ﺷﻮد ﭼﻘﺪر )
ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺰرﯾﻖ ﮐﻨﯿﺪ؟

ﻗﻨﺪ ﻧﺮﻣﺎل( را از ﻋﺪد  ۲۵۰ﮐﻢ ﮐﻨﯿﻢ ﺟﻮاب  ۱۳۰اﺳﺖ و اﯾﻦ ﻋﺪد را ﺑﺮ ) ۴۰ﻓﮑﺘﻮر اﺻﻼﺣﯽ اﻧﺴﻮﻟﯿﻦ ﺷﻤﺎ در آن وﻋﺪه ( ﺗﻘﺴﯿﻢ( ۱۲۰
ﮐﻨﯿﻢ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﺟﻮاب  ۳اﺳﺖ و ﻣﻘﺪاری ﮐﻪ ﺑﺮای وﻋﺪه ﻣﺼﺮﻓﯽ ﻧﯿﺎز داﺷﺘﯿﻢ  ۷ﺑﻮد ﮐﻪ ﺟﻤﻌﺎ ﻣﯽ ﺷﻮد  ۱۰واﺣﺪ اﻧﺴﻮﻟﯿﻦ ﮐﻪ ﻧﯿﺎز ﺷﻤﺎ
.ﺑﺮای وﻋﺪه اﺳﺖ

ﻧﮑﺘﻪ ی ﻣﻬﻢ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻗﻨﺪﻫﺎی ﺑﺎﻻی  ۱۸۹ﻣﯿﻠﯽ ﭘﺮم ﺑﺮ دﺳﯽ ﻟﯿﺘﺮ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﺪن ﺑﻪ اﻧﺴﻮﻟﯿﻦ زﯾﺎد ﻣﯽ ﺷﻮد و اﻧﺴﻮﻟﯿﻦ ﺑﻪ

راﺣﺘﯽ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﮐﺎر ﺧﻮد را اﻧﺠﺎم دﻫﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﺗﺰرﯾﻖ ﮐﻨﯿﺪ و ﺻﺒﺮ ﮐﻨﯿﺪ ﻗﻨﺪ ﺷﻤﺎ ﺣﺪاﻗﻞ زﯾﺮ  ۱۸۰ﺑﯿﺎﯾﺪ و ﺑﻌﺪ از
 .آن ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺧﻮردن ﻏﺬا ﮐﻨﯿﺪ

 :ﻃﺮز ﺑﺪﺳﺖ آوردن ﮐﺮب ﻓﮑﺘﻮر و ﻓﺎﮐﺘﻮر اﺻﻼﺣﯽ اﻧﺴﻮﻟﯿﻦ ﯾﮏ دﯾﺎﺑﺘﯽ

ﻫﻢ ﮐﺮب ﻓﮑﺘﻮر و ﻫﻢ ﻓﺎﮐﺘﻮر اﺻﻼﺣﯽ در ﺳﺎﻋﺖ  ۴ﺻﺒﺢ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﻘﺪار و ﺳﺎﻋﺖ  ۲ﻧﺼﻒ ﺷﺐ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﻘﺪار را دارد ﯾﻌﻨﯽ اﯾﻨﮑﻪ
ﺳﯿﺮ ﺻﻌﻮدی ﺧﻮد را در ﻃﻮل روز ﻃﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ  .ﻓﺮﻣﻮﻟﻬﺎی زﯾﺮ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﻘﺪار ﮐﺮب ﻓﮑﺘﻮر و ﻓﺎﮐﺘﻮر اﺻﻼﺣﯽ اﻧﺴﻮﻟﯿﻦ ﯾﮏ
 .ﺷﺨﺺ را ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ

وزن ﺧﻮد را ﺑﻪ ﮔﯿﻠﻮﮔﺮم در ﻋﺪد  ۰ ۶ﺿﺮب ﮐﻨﯿﺪ ﻫﺮ ﻋﺪدی ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻘﺪارﮐﻞ اﻧﺴﻮﻟﯿﻦ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺷﻤﺎ در ﻃﻮل ﯾﮏ
.روز ﮐﻪ اﮔﺮ ﺑﻪ اﻧﺪازه ی ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه ﺑﺮای وزﻧﺘﺎن و ﻧﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻏﺬا ﻣﺼﺮف ﮐﻨﯿﺪ  ،ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ

 .درﺻﺪ ﮐﻞ اﻧﺴﻮﻟﯿﻦ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز روزاﻧﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺑﯿﺴﺎل ) ﯾﮏ ﺑﺎر در روز ( ﺗﺰرﯾﻖ ﻣﯽ ﺷﻮد ۵۰

ﺑﺮای ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﻘﺪار ﮐﺮب ﻓﮑﺘﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺧﻮد ﻋﺪد  ۵۰۰را ﺑﺮ ﻣﺠﻤﻮع ﮐﻞ اﻧﺴﻮﻟﯿﻦ ﻣﺼﺮﻓﯽ روزاﻧﻪ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﻨﯿﺪ

و ﺑﺮای ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻓﺎﮐﺘﻮر اﺻﻼﺣﯽ اﻧﺴﻮﻟﯿﻦ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺧﻮد ﻋﺪد  ۱۸۰۰را ﺑﺮ ﻣﺠﻤﻮع اﻧﺴﻮﻟﯿﻦ روزاﻧﻪ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ
 :ﻣﺜﺎﻟﯽ ﺑﺮای درک ﺑﯿﺸﺘﺮ

 :وزن ﯾﮏ دﯾﺎﺑﺘﯽ  ۷۵اﺳﺖ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﺑﺎﻻ را ﺑﺮای او ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﯿﻢ

در اﺑﺘﺪا ﺑﺎ ﺿﺮب ﻋﺪد  ۰ ۶در آن ﺑﻪ  ۴۵ﻣﯽ رﺳﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﻘﺪار ﮐﻞ اﻧﺴﻮﻟﯿﻦ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز اﺳﺖ
ﭘﻨﺠﺎه درﺻﺪ آن ﺑﻪ ﺻﻮرت اﻧﺴﻮﻟﯿﻦ ﭘﺎﯾﻪ ﺗﺰرﯾﻖ ﻣﯽ ﺷﻮد ﯾﻌﻨﯽ  ۲۲واﺣﺪ

ﺑﺎ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻋﺪد  ۵۰۰ﺑﺮ  ۴۵ﺑﻪ ﻋﺪد  ۱۱ﻣﯽ رﺳﯿﻢ ﮐﻪ ﮐﺮب ﻓﮑﺘﻮر ﺷﺨﺺ در ﺳﺎﻋﺖ ۳

ﺑﻌﺪ ازﻇﻬﺮ اﺳﺖ و اﯾﻦ ﻋﺪد وﻗﺘﯽ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ  ۲ﻧﺼﻒ ﺷﺐ ﻣﯽ روﯾﻢ ﺑﯿﺸﺘﺮ و وﻗﺘﯽ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ  ۴ﺻﺒﺢ ﻣﯽ روﯾﻢ ﮐﻤﺘﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺑﻪ
ازای ﻫﺮ ﺳﻪ ﺳﺎﻋﺖ ﺗﻐﯿﯿﺮ از ﺳﺎﻋﺖ  ۶ﻋﺼﺮ ﯾﮏ ﮔﺮم ﺑﻪ ﮐﺮب ﻓﮑﺘﻮر اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﺜﺎل ﮐﺮب ﻓﮑﺘﻮر او در ﺳﺎﻋﺖ ۹
.ﺷﺐ  ۱۳اﺳﺖ و در ﺳﺎﻋﺖ  ۱۲ﻇﻬﺮ  ۱۰ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ

ﺑﺮای ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻓﺎﮐﺘﻮر اﺻﻼﺣﯽ اﻧﺴﻮﻟﯿﻦ  ۱۸۰۰را ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﺮ  ۴۵ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ و ﺑﻪ ﻋﺪد  ۳۰ﻣﯽ رﺳﯿﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻋﺪد ﻫﻢ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﺎﻋﺖ ۳

ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﺮ اﺳﺖ و ﺑﻪ ازای ﻫﺮ  ۳ﺳﺎﻋﺖ ﺗﻐﯿﯿﺮ ۵ﻣﯿﻠﯿﮕﺮم ﺑﺮ دﺳﯽ ﻟﯿﺘﺮ ﺑﻪ آن اﺿﺎﻓﻪ ﯾﺎ ﮐﻢ ﻣﯽ ﺷﻮد ﯾﻌﻨﯽ در ﺳﺎﻋﺖ ۶ﻋﺼﺮ ﻓﺎﮐﺘﻮر
.اﺻﻼﺣﯽ ﺷﺨﺺ  ۳۵اﺳﺖ و در ﺳﺎﻋﺖ  ۱۲ﻇﻬﺮ  ۲۵اﺳﺖ

