معاونت درمان

دبیرخانه شورای راهبردی تدوین راهنماهای سالمت

راهنمای تجوزی داروی
انسولین

پاییز 1399

تنظیم و تدوین :

مرکز مدیریت پیوند و درمان بیماری ها  ،گروه درمان بیماریهای خاص
انجمن علمی و بورد تخصصی غدد و متابولیسم کودکان ایران
انجمن علمی و بورد تخصصی غدد و متابولیسم بزرگساالن ایران
انجمن علمی و بورد تخصصی داخلی ایران
دکتر حسین خلیلی – متخصص فارماکوتراپی و عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران
دکتر کیهان محمدی – متخصص فارماکوتراپی

با همکاری
مرکز مدیریت پیوند و درمان بیماری ها

تحت نظارت فنی:
گروه استانداردسازی و تدوین راهنماهای سالمت
دفتر ارزیابی فن آوری ،استانداردسازی و تعرفه سالمت
دکتر عبدالخالق کشاورزی ،دکتر مریم خیری،
مرضیه مرادی و دکتر پریا بهاروند
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بسمه تعالی
راهنمای تجویز داروی انسولین

نام دارو
آنالوگهای سریع االثر:
گلوالیزین
آسپارت
لیسپرو

1

2

3

انسولین انسانی کوتاه اثر:
انسولین رگوالر

4

انسووولین انسووانی ط وسوو
االثر:
انسووووولوویوون ای ووی ا یووا
ایزوفای

5

آنالوگهای طوالنی اثر:
گالرژین

کاربرد
دارو

شرط تجویز

افراد صاحب
صالحیت جهت
تجویز

اندیکاسیون

محل

کنترا
اندیکاسیون

دوز و تواتر مصرف دارو

تجویزدارو

بس ری

ط خصص داخلی،

 -1کلیه بیمارای طب ال به دیابت تیپ I

ازدیاد حساسیت

بیمارس ای

-در طورد انسولین های قبل غذا ) (Prandialاز قبیل انسولین سریع االثر

بس ری

فوق تخصص

 -2بیمارای طب ال به دیابت تیپ  IIکه :

به انسولین و یا

کلینیک

(گلولیزین -آسپارت و لیسپرو) و کوتاه االثر (رگوالر):

طوقت

غدد بزرگسال و

هریک از اجزای

سر ایی

اطفال

FBS>250mg/dl
یا

ط خصص اطفال

HbA1C >10%
یا

فورطوالسیوی

BS>300mg/dl
یا

-2در طول دوره

طوالنی االثر (گالرژین،دتمیر):

عالئم بالینی تشدید دیابت به صورت

های

انسولین ایه با طقدار قند خوی ناش ایا  FBSتی ر طی گردد.

کاهش وزی قابل توجه ،لی اوری ،لی

هیپوگلیسمی

-در طورد فراورده های یش ترکیبی:

ط خصص زنای
زشک عموطی.

طوجود

در

ططب

وق ی که افزایش قابل طالحظه ای در قند خوی بعد از غذا وجود داش هباشد ،این انسولین ها باید در کنار انسولین های ط وس االثر یا طوالنی االثر
اس فاده شوند.
-در طورد انسولین های ایه ) (Basalایهاز قبیل ط وس االثر (ای ی ا )و

دیپسی ،ک واسیدوز داش ه باشند.

این فرآورده ها دربیمارای بدحال قابل اس فاده نیست ودر بیمارای بد حال

 -3وق ی کن رل سریع قند خوی طد نظر

در بیمارس ای از انفوزیوی رگوالر اس فاده طیشود واصوال در شرای بس ری

باشد طثال در شرایطی طانند  DKAیا HHS

ترکیبی ها طناسب نیس د.
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Glulisin: insulin glulisine injection, solution parenteral 100 [iu]/1ml 3milliliter
Aspart: insulin aspart injection, solution parenteral 100 [iu]/1ml 3milliliter(novorapid®),
3
)®Lispro: insulin lispro injection parenteral 100 [iu]/1ml 10milliliter(Humalog
4
Regular insulin regular injection parenteral 100 [iu]/1ml 3milliliter (Actrapid®), insulin regular injection parenteral 100 [iu]/1ml 10milliliter
5
NPH: insulin isophane injection parenteral 100 [iu]/1ml 10milliliter
6
Glargine: insulin glargine injection parenteral 100 [iu]/1ml 3milliliter (lantus ®,Abasaglar),injection parenteral 100 [iu]/1ml 1.5milliliter(lantus ®), injection
parenteral 300 [iu]/1ml 1.5milliliter (Toujeo®),
2

نام دارو
دتمیر

7

کاربرد
دارو

افراد صاحب
صالحیت جهت
تجویز

شرط تجویز
اندیکاسیون

فرآورده هووای انسوووو ل ین
یش ترکیبی:

داروهای خوراکی کاهنده قند خوی  ،به

ای ووی ا رگوووالر - %70

هدف درطای نرسیده باشند )

آسپارت روتاطین - %70
آسپارت %30

اندیکاسیون

 -4شکست درطای خوراکی در دیابت نوع
 ( 2بیمارانی که علیرغم درطای با دوز طوثر

30%

کنترا

دوز و تواتر مصرف دارو

محل
تجویزدارو

درطای دیابت تیپ ، 1زیرجلدی ( براساس دوز عموطی انسولین)
کل دوز شروع اولیه:
 0.4-0.5unit/kg/dayدر دوزهای طنقسم که بس ه به شرای طمکن است
دوز کاهش یا افزایش یابد.

 -5بیمارای طب ال به دیابت بارداری که

کل دوز نگه دارنده:

اندیکاسیوی درطای یدا طی کنند.

 0.4-1 unit/kg/dayدر دوزهای طنقسم که بس ه به شرای طمکن است

 -6دیابت نوزادی (هیپر گلیسمی) قند خوی

کم ر یا بیش ر باشد( .توضیحات تکمیلی در شرای تجویز)

باالتر از mg/dl 300-250

درطای دیابت تیپ ،2زیرجلدی ( :براساس دوز عموطی انسولین)

 -7در طواردی طانند بیمارای بس ری بدحال

دوز شروع اولیه در طورد انسولین های سریع االثر یا کوتاه االثر:
 4-5 unitیا  %10دوز انسولین ایهپایه قبل از وعده های اصلی که بس ه به
شرای طمکن است دوز کاهش یا افزایش یابد و یا به قبل از وعده های
اصلی افزوده گردد( .توضیحات تکمیلی در شرای تجویز)
دوز شروع اولیه در طورد انسولین های ط وس االثر یا طوالنی االثر:
 0.1 -0.2 units/kg/dayیا  10 units/dayدر یک تا دو دوز طنقسم.
(توضیحات تکمیلی در شرای تجویز)
در نوزارای  unit/kg/hour 0.1-0.01 :انسولین کریس ال بصورت
انفوزیوی

Detemir: insulin detemir injection, solution parenteral 100 [iu]/1ml 3milliliter
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شرایط تجویز:

-1درطای دیابت تیپ  :1در اکثر بیمارای دوزهای حدودا  unit/kg 0.4-0.2در روز نیاز است که این طقدار در بعضی افراد که قندهای باالتر دارند و یا در زطای بلوغ ،طمکن است unit/kg 0.7-0.6
باشد .از این طقدار انسولین ،حدودا  50-40درصد به صورت ایه (گالرژین یک بار در روز ،دتمیر  2-1بار در روز و  NPHدوبار در روز) تجویز طی شود .در صورت ان خاب  ،NPHدو سوم دوز دارو در
صبح و یک سوم در وعده شب و یا  %50دوز درصبح وشب تقسیم تجویز شود .طابقی دوز انسولین ،به صورت انسولین رندیال (انسولین های آسپارت ،گلوالیزین یا رگوالر) دروعده های غذایی
طخ لف شبانه روز قبل از هروعده تقسیم طی شود.
در افرادی که انسولین ایه  NPHرا در وعده صبح طصرف طی کنند ،نیازی به تزریق انسولین رندیال قبل از ناهار نیست .قند خوی به صورت طنظم طانی ور شود و دوز انسولین ها بر اساس روفایل قند
بیمار کاهش یا افزایش طی یابد.
 -2درطای دیابت تیپ  :2عموطا در صورت وجود اندیکاسیوی ،در اب دا انسولین ایه (گالرژین یا دتمیر یا  )NPHبا دوز  10واحد یا  unit/kg 0.2-0.1روزانه شروع و سپس هر  3روز طی وای به طیزای
 1-2واحد یا  %10-15ایه با هدف حفظ قند خوی ناش ا در رنج هدف بر اساس شرای بیمار افزایش داد.
در صورت بروز هایپوگالیسمی % 10-15 ،یا  2-4واحد دوز انسولین ایه کم طی شود .بعد از رسیدی قند خوی ناش ا به رنج هدف 3 ،طاه بعد  A1Cچک شود و در صورتی که علی رغم دوز طناسب انسولین
و نرطال بودی قند خوی ناش ا A1C ،کماکای باال بود یا دوز انسولین به بیش از  unit/kg 0.5روزانه رسیده بود ،قندهای قبل از ناهار و قبل از شام و قبل از خواب چک شود .در صورتی که قند قبل از ناهار
باالتر از رنج است ،انسولین قبل از وعده غذایی به وعده صبحانه بیمار اضافه شود .در صورتی که قند قبل از خواب باال است ،انسولین سریع االثر قبل وعده غذایی شام اضافه شود.
در طواردی که قند قبل از شام باال است ،یکی از گزینه ها اضافه کردی دوز دوم  NPHیا دتمیر (در صورتی که این فرآورده ها دریافت طی شود) به وعده صبحگاهی طی باشد .و یا در صورتی که بیمار در
حال دریافت گالرژین است ،اضافه کردی انسولین سریع االثر قبل وعده ناهار طی باشد .در صورتی که بیمار از قبل تحت درطای با  NPHبوده است ،در این طرحله طی توای جهت راح ی بیمار ،انسولین
بیمار را به انواع ترکیبی طانند نووطیکس ،تغییر داد.
زطانی که انسولین قبل غذا به انسولین ایه اضافه طی شود ،طی توای با دوز  4واحد یا  unit/kg0.1یا  10درصد دوز ایه ،قبل از اصلی ترین وعده غذایی در روز یا قبل از وعده غذایی که بیش رین طیزای
افزایش قند بعد از غذا با آی دیده شده است ،تجویز کرد.
در صورتی که  A1Cبیمار زیر  8است ،به همای طیزای از انسولین ایه کم شود .با ایش قند بعد از آی وعده غذایی که انسولین قبل غذا تجویز شده است ،هر  3روز دوز انسولین به طیزای 1-2واحد یا
 15-10درصد افزایش یابد تا قند بعد غذای بیمار به رنج هدف برسد .در صورت بروز هایپوگالیسمی 10-15 ،درصد دوز کم شود.
در صورتی که قند بعد از غذادر رنج هدف است ولی کماکای  A1Cباالتر از رنج هدف است ،قندهای س از وعده های غذایی طخ لف چک شود و طمکن است نیاز به اضافه کردی تزریق دیگر از انسولین
قبل غذا به یکی دیگر از وعده های غذایی باشد.
-3درطای  DKAو :HHS
در درطای  HHSو  DKAط وس تا شدید در بالغین و در  DKAاطفال ،انسولین رگوالر(در صورت نبود هایپوکالمی) با دوز بلوس اولیه ( unit/kg 0.1دراطفال دوز بلوس اولیه توصیه نمیشود) و سپس 0.1
 Unit/kgدر ساعت به صورت انفوزیوی طداوم همراه با ایش طنظم قند و الک رولیت ها و وضعیت هیدراتاسیوی بیمار است .در صورتی که  1ساعت بعد از شروع انفوزیوی انسولین  ،قندخوی بیمار به
طیزای  mg/dl 75-50کاهش یدا نکرد  ،هر ساعت دوز انسولین به طیزای حدودا دوبرابردوز اولیه در ساعت افزایش یدا کند تا زطانی که قند خوی بیمار به رنج ططلوب برسد .زطانی که قند خوی بیمار
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به ( 200در  )DKAیا ( 300-250در  )HHSرسید ،طایع دریاف ی بیمار به دکس روز  %5سالین تغییر یابد و در صورت نیاز دوز انسولین به طیزای  0.1-0.05در ساعت ویا  %50دوز درساعت کاهش
یابد.
-4هایپرگلسیمی در بیمارای دریافت کننده :TPN
در صورتی که بیمار در حال دریافت  TPNباشد و قند خوی های باالتر از  mg/dl 180داش ه باشد (رنج هدف عموطا در بیمارای بس ری 140-180 mg/dlاست که این عدد طمکن است در بعضی شرای
ط فاوت باشد) ،طی توای با اس فاده از انسولین رگوالر زیر جلدی یا وریدی( که به طحلول وریدی طی تواند اضافه شود یا در صورت هایپرگالیسمی های شدید ،از یک الین جدا برای بیمار به صورت انفوزیوی
تجویز شود) قند بیمار را کن رل کرد .در صورتی که بیمار سابقه قندخوی های باال دارد ،شروع  TPNبا حداکثر  150-100گرم قند و در صورت نبود هایپوگالیسمی ،شروع انسولین به طیزای  1-0.5واحد
به ازای هر  10گرم قند در طحلول قندی بیمار توصیه طی شود و سپس در ویزیت های بعدی بر اساس قند خوی بیمار دوز انسولین تنظیم شود .روش جایگزین این است که انسولین زیرجلدی شروع
کرد یا اداطه داد.
 -5افراد طب ال به دیابت که در حال دریافت تغذیه از راه ان رال 8طی باشند:
دوز توتال انسولین به فرم ایه و قبل غذا و دوز اصالحی با انسولین رگوالر یا سریع االثر تاطین طی گردد.
دوز ایه به صورت انسولین گالرژین زیرجلدی :اداطه دوز ایه قبلی یا تجویز  30تا  50درصد از توتال دوز طورد نیاز از طریق انسولین گالر ژین و یا  NPHو درصورت عدم طصرف قبلی انسولین ایه،
تجویز انسولین گالرژین با دوز  10واحد روزانه و یا  NPHبه صورت  5واحد هر  12ساعت.
دوز اصالحی 1 :واحد از انسولین سریع االثر به ازای هر  10تا  15گرم کربوهیدرات و یا دوز بیش ر براساس طیزای هایپرگلیسمی به صورت هر  4ساعت یا قبل از هر وعده گاواژ
 -6بیمارای طب ال به دیابت تحت جراحی و در حال اس فاده مپ انسولین:
برای روسیجرهای کوتاه طدت ( کم ر از  2ساعت) ،اداطه انفوزیوی انسولین ایه ،با و یا بدوی کاهش طوقت سرعت انفوزیوی در طورد اعمال جراحی یا روسیجرهای زطای صبح.
در طورد انسولین گالرژین به صورت زیرجلدی ،اداطه دوز قبلی و یا کاهش دوز به طیزای  10تا  50درصد،اگر بیمار ناش ا و یا در ریسک باالی هیپوگلیسمی باشد،
درطورد انسولین  NPHبه صورت زیرجلدی ،صبح روز جراحی یا روسیجر 50 ،درصد دوز طعمول از انسولین NPH
برای روسیجر های طوالنی و یچیده ،توصیه به تغییر مپ انسولین به انفوزیوی انسولین رگوالر وریدی قبل از جراحی طی گردد.



توصیه ها:

در بیمارانی که بیش از  1 unit/kg/dayانسولین طوالنی اثر نیاز دارند ،از نظر طقاوطت به اثر انسولین و شروع داروهایی طثل ط فورطین و یوگلوتازوی بررسی شوند.
بیمارانی که نیاز به بیش از  2unit/kgانسولین روزانه دارند باید از نظر علل زیر بررسی شوند:
 -1سندروطهای طقاوطت شدید به انسولین (تیپهای )C ،B ،A
 -2طصرف داروهای ایجاد کننده طقاوطت به انسولین یا علت هیپرگلیسمی
 -3بیماریهای اندوکرین همراه (طثال سندروم کوشینگ ،هیپرتیروئیدی ،فنوکروطوسی وم ،اکروطگالی ،گلوکاگونوطا ،انسولینوطا)
Enteral feeding
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 -4شرایطی که نیاز به دوز باالی انسولین طی باشد ( بلوغ  ،بارداری  ،شرای اس رس شدید (تروطا ،جراحی ،عفونت)
HIV -5
 -6افزایش دفع انسولین ،طقاوطت به انسولین زیر جلدی و ایدیو اتیک

تاریخ اع بار این راهنما از زطای ابالغ به طدت سه سال طی باشد و بعد از اتمام طهلت زطانی طیبایست ویرایش صورت ذیرد.
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