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پیشگفتار

به  دنبــال پیشــرفت علــوم رفتــاری و یافته  هــای جدیــد روانشناســان، نــگاه جامعــه، مربیــان و والدیــن نســبت بــه کــودکان 
تغییــر کــرده اســت. دیگــر کــودک بــه عنــوان »بــزرِگ کوچــک« َتَلقــی نمی  شــود، بلکــه تصــور می  شــود کــه او موجــودی اســت 
گــون کــه نیازمنــد توجــه خــاص نیــز هســت. اهمیــت همیــن موضــوع، ســبب شــده  بــا ویژگی  هــای خــاص و تمایــالت گونا
اســت کــه بــه عالیــق کــودکان، بیــش  از پیــش توجــه شــود؛ چــرا کــه علــوم همــواره در پیرامــون مــا و کودکانمــان در تبلــور 
اســت و کــودکان بــا کنجــکاوی خــود، آنچــه را در اطرافشــان می  بیننــد، پیوســته می  جوینــد و در پــی یافتــن چرایــی وجــود 

آنهــا هســتند.
 از مــوارد خــاص قابل  توجــه کــودکان در ســنین خردســالی، دقــت در بــدن خویشــتن اســت؛ امــا متأســفانه هــر آنچــه کــودک 
کادمیــک بــه او القــا می  شــود و چــون  بایــد بدانــد، در دوران آموزشــی و در قالبــی تکلیف  گونــه و خشــک به  صورتــی صرفــًا آ
ایــن آمــوزش ، جنبــه ی تکلیفــی دارد، انگیــزه ی یادگیــری شــیرین و به  خاطرســپاری را در او کاهــش می  دهــد. روش  هــای 
آموزشــی نویــن، راهکارهــای مؤثــری در ایجــاد و تثبیــت عالقه  منــدی در کــودکان در َبــر دارد کــه از آن جملــه می تــوان بــه 
تهیــه ی فیلــم و اســالید، داستان  نویســی و داســتان خوانــی، بازی  هــای علمــی و آزمایشــگاه های خانگــی و اردوهــای علمــی 

و... اشــاره کــرد.
کتــاِب پیــش رو، در قالــب داســتانی شــیرین و کودکانــه، یکــی از دشــوارترین بخش هــای حیاتــی انســان را بــه شــیرین ترین 
وجــه آن بــه تصویــر کشــیده اســت و آمــوزش بخشــی از بــدن، آناتومــی آن و ســفر بــه اعمــاق وجــودی  اش را بــه کــودکان 

آموختــه و پیونــدی مانــدگار بیــن کــودک و ِعلــم برقــرار نمــوده اســت. 
ضمــن آرزوی موفقیــت و کامیابــی بــرای مؤلفــان و تصویرگــران محتــرم ایــن کتاب، امیــدوارم آموزش هــای ُمــَدَون و روزآمد، 

مطابــق بــا چارچوب  هــای علمــی دنیــا، پیوســته تداوم داشــته باشــد.
                                                                                             

دکتر علی طالع
فوق تخصص غدد و متابولیسم کودکان
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مقدمه

 Sapienza داســتان »ســلول کوچولــو« کــه بــه اهتمــام آقــای دکتــر پیــروز ابراهیمــی، متخصــص ژنتیــک پزشــکی از دانشــگاه
در ُرم )ایتالیــا( و آقــای دکتــر Riccardo Lera، متخصــص دیابــت اطفــال از دانشــگاه جنــوا )ایتالیــا( تألیــف شــده، داســتانی 
اســت خالقانــه و جــذاب بــرای کــودکان مبتــال بــه دیابــِت وابســته بــه انســولین. ازآنجایی  کــه ایــن کــودکان، به دلیل ســازوکار 
بیمــاری بایــد به  طــور روزمــره بــا مشــکالت متعــددی از جملــه رعایــت رژیــم غذایــی متناســب بــا فعالیــت روزانــه در کنــار 
گیــری اصولــی هســتند کــه آمــوزش آن، بــاری گــران َبــر گــردِن  درمــان بــا انســولین و... دســت  و  پنجه نــرم کننــد، نیازمنــد فرا
پزشــکان و والدیــن آنهاســت. در ایــن کتــاب، بــر اســاس عوامــل مختلــف دخیــل در ایجاد و یــا کاهش نشــانه های بیماری، 
گــون در ســرزمینی کــه همــان بــدن انســان اســت بــه تصویــر کشــیده شــده و بــه  روایتــی تخیلــی از َنَبــرد بیــن نیروهــای گونا

زبــان کامــاًل کودکانــه بیــان شــده اســت. 
بــا  و متناســب  فــروغ طاهــری  و  بــزاز  توکلــی  ترانــه  َســرکار خانم  هــا  تــالش  بــا  کتــاب،  ایــن  شــخصیت  های داســتانی 
جذابیت  هــای کودکانــه، بازســازی شــده  اند. ســعی شــده ایــن کار در فهــم و دریافــت فکــری و ذهنــی کــودکان بیمــار، تــا َحــِد 
ممکــن تأثیرگــذار باشــد. امیــد اســت ایــن تــالش گروهــی، گامــی در جهــت التیــام ســختی  ها و تلطیــف بیمــاری ایــن کــودکان 

باشــد.

دکتر مهسا محمدآملی
دکترای تخصصی ژنتیک پزشکی، رییس مرکز تحقیقات اختالالت متابولیک

پژوهشگاه علوم غدد و متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی تهران
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یکی بود، یکی نبود، دختری بود به نام »سلول کوچولو«.
این سلول کوچولوی خوشبخت، با مادربزرگش، در سرزمین پهناوری 

به نام »بدن انسان« زندگی می  کرد. 



خانه ی آنها روی تپه ی ماهیچه ی اسکلتی قرار داشت و بسیاری از دوستان و آشنایان هم در همسایگی آنها زندگی می  کردند. 
افراد فامیل سلول کوچولو، همه  جا خانه ساخته بودند؛ درون جنگل ریه )ُشش(، شهرک قلب و البته روی کوه قهوه  ای رنگ 

کن بودند.  »کبد«. بقیه ی فامیل هم در نزدیکی آبشار »کلیه  ها« و یا در کارخانه ی بزرگ »لوزالمعده« سا

مادربزرگ به سلول کوچولو گفته بود: 
که به شکل یک تونل بسیار بزرگ است، به معده و پس از آن به روده  ها وارد می  شوند.  گلوکز، از مسیر دهان  »جعبه  های 
کارخانه ی بزرگ لوزالمعده جایی است که غذای مورد نیاز سلول کوچولو و بقیه ی فامیل، که قندی است به نام »گلوکز« در آن 

تنظیم می  شود.«
مادربزرگ هر روز کاَرش این بود که با قالب مخصوص خود، لب رودخانه ی »سرخرگ«، کنار نوه  اش می  ایستاد و جعبه های قند 

را با مهارت تمام صید می کرد. مادربزرگ به سلول کوچولو گفته بود: 
گر تعداد جعبه  های گلوکز صید شده، از چهل عدد کمتر شود، بینایی انسان آسیب می بیند و به لرزش بدن دچار می  شود و  »ا

گر کمتر از بیست جعبه شود، ممکن است انسان بی  هوش شود.« ا
البته، خوشبختانه در این شرایط، خرس  های کوچولوی کارگر به کمک ما می  آیند. آنها به معدن سفید »گلیکوژن« که در کوه 

قهوه  ای کبد قرار دارد َسر می  زنند و جعبه های گلوکز را از درون معدن استخراج می  کنند. 
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سلول کوچولو از مادربزرگ پرسید: 
»گلیکوژن« دیگر چیست؟« 

خرس  های کوچولوی قصه ی ما، کارگران خستگی ناپذیری 
هستند که با بیل و کلنگ های مخصوصشان، همیشه کار 
بیرون  گلیکوژن  از معدن  را  ما  نیاز  گلوکز مورد  و  می کنند 

می آورند. 

مادربزرگ در جواب گفت: 
»گلیکوژن یک نوع جعبه ی ذخیره ی مواد قندی 

است که می  تواند به قند گلوکز تبدیل شود.« 

از آنجا که تمام این کارها باید با نظم و دقت زیادی مدیریت شود، آقای رئیس »انسولین« تمام 
کارها را مدیریت می کند

او همچنین به خرس کوچولوهای کارگر اجازه نمی  دهد بیشتر یا کمتر از نیازمان، جعبه  های گلوکز 
را از معدن استخراج کنند؛ چون در این صورت انبار ما خالی می شود. 

سلول کوچولوی باهوش فهمیده بود که وظیفه ی دیگر خرس  های کارگر این است که جعبه  های 
گلوکز استخراج شده از معدن را به درون رودخانه ی سرخرگ پرتاب کنند و مراقب باشند که تعداد 
جعبه  های گلوکز، بیش از َحِد نیاز، وارد رودخانه ی سرخرگ نشود، چون در این صورت جعبه  های 
کشور بدن انسان، به صورت محلول در مایع  کلیه  ها می روند و از  گلوکز به سمت آبشار  اضافی 

ج می شوند. در این حالت، این ادرار ُپر از ِشَکر است. ادرار، به شکل غیرقانونی خار
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روزهای زیادی به همین شکل گذشت، تا اینکه در یک روز خیلی 
َبد، میکروب  های سیاه ملخی به سرزمین بدن انسان حمله کردند. 
و  کردند  ِاشغال  را  لوزالمعده  کارخانه ی بزرگ  این ملخ  های شرور، 
رئیس انسولین محترم را به صندلی  اش بستند و تمام قالب  های 

جادویی انسولین را شکستند.

رفتن  هدر  که  بود  گرفته  یاد  مادربزرگش  از  کوچولو  سلول  رفتن همچنین  هدر  که  بود  گرفته  یاد  مادربزرگش  از  کوچولو  سلول  همچنین 
جعبه  های اضافی گلوکز از طریق آبشار کلیه ها به بیرون از کشور بدن جعبه  های اضافی گلوکز از طریق آبشار کلیه ها به بیرون از کشور بدن 
کار، مقدار بسیار  با این  کار مفید و سودمندی نیست؛ چون  کار، مقدار بسیار انسان،  با این  کار مفید و سودمندی نیست؛ چون  انسان، 
ج می شود و این خسارت،  ج می شود و این خسارت، زیادی انرژی از کل سرزمین بدن انسان خار زیادی انرژی از کل سرزمین بدن انسان خار
نه تنها می  تواند باعث گرسنه ماندن سلول کوچولو و مادربزرگ مهربانش نه تنها می  تواند باعث گرسنه ماندن سلول کوچولو و مادربزرگ مهربانش 
کنان سرزمین بزرگ  کنان سرزمین بزرگ بشود، بلکه باعث قحطی بزرگی برای همه ی سا بشود، بلکه باعث قحطی بزرگی برای همه ی سا
بدن انسان می شود و همه بدون غذا می مانند. خوشبختانه همیشه بدن انسان می شود و همه بدون غذا می مانند. خوشبختانه همیشه 
جعبه  های گلوکز به مقدار کافی در رودخانه ی سرخرگ وجود داشت و جعبه  های گلوکز به مقدار کافی در رودخانه ی سرخرگ وجود داشت و 
مادربزرگ هر چقدر می  خواست، با قالب جادویی اش از این جعبه  ها مادربزرگ هر چقدر می  خواست، با قالب جادویی اش از این جعبه  ها 
کارخانه ی بزرگ لوزالمعده تحویل  کارخانه ی بزرگ لوزالمعده تحویل می  گرفت و به رئیس انسولین در  می  گرفت و به رئیس انسولین در 
جناب  افتخار  به  را  خودش  جادویی  قالب  اسم  مادربزرگ  جناب می  داد.  افتخار  به  را  خودش  جادویی  قالب  اسم  مادربزرگ  می  داد. 

رئیس، »قالب انسولین« گذاشته بود.رئیس، »قالب انسولین« گذاشته بود.
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 آن روز دیگر هیچ قالبی در سرزمین قصه ی ما پیدا نشد و نتیجه ی بد آن، بالفاصله با شدت زیاد در سراسر سرزمین بدن 
انسان ظاهر شد. حاال دیگر مادربزرگ هم قالبی نداشت تا به کمک آن، جعبه  های گلوکز را از رودخانه بگیرد.

با اینکه خرس های کوچولوی کارگر به شدت تالش می کردند تا جعبه های فراوان استخراج شده از معدن سفید گلیکوژن 
را به درون رودخانه ی سرخرگ پرتاب کنند، باز هم مشکل حل نشد.

گلوکز به درون  حاال دیگر خبری از جناب رئیس انسولین هم نبود تا دستور توقف استخراج و پرتاب کردن جعبه  های 
رودخانه ی سرخرگ را بدهد و چون دیگر قالبی هم در کار نبود، همه ی جعبه  های گلوکز بدون هیچ مدیریت و کنترلی، 
ج می شدند. سلول کوچولو هم دیگر غذایی برای  از آبشار کلیه  ها به پایین سقوط می کردند و از سرزمین بدن انسان خار
خوردن نداشت و دائم احساس گرسنگی می  کرد و کم  کم ضعیف و الغر می شد. سطح رودخانه ی سرخرگ در حال پایین 
گلوکزهای خوب و خوش طعم تنگ شده بود.  کوچولو احساس تشنگی شدیدی می کرد. دلش برای  رفتن بود و سلول 

غذای مورد عالقه ی سلول کوچولو، همین گلوکزهای شیرین بود.
این  گونه بود که سلول کوچولو و مادربزرگش به پایین رودخانه ی سرخرگ کوچ کردند تا شاید چیزی برای خوردن پیدا 

کنند.
گلوکز اضافی، مایع درون رودخانه را با  هرچه می  گذشت، سطح رودخانه ی سرخرگ پایین  تر می  رفت، چون جعبه  های 
ج می  کردند. سلول کوچولو  خودشان به سوی آبشار کلیه  ها می  ِکشیدند و همراه با ادرار ِشَکردار، از سرزمین بدن انسان خار
گهان مادربزرگ فکری به ذهنش رسید. او می  توانست چربی های  از شدت گرسنگی به ضعف و بی  حالی دچار شده بود. نا

شیرین را در ِفر بپزد، اما این هم بدون وجود گلوکز، ممکن نبود. حاال دیگر سلول کوچولو دچار دل  درد و تهوع شده بود. 
دیگر باید برای نجات خود کاری می  کردند. سلول کوچولو، همراه مادربزرگ و بقیه ی دوستان و آشنایان، جمع شدند و به 

کم کل سرزمین بدن انسان، یعنی عالیجناب »مغز متفکر« رفتند. سوی حا
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گهان فرشته  ای زیبا بر باالی ویرانه  های کارخانه ی لوزالمعده ظاهر  نا
شد. فرشته ی مهربان با چوب جادویی در دستش، به سلول 

کوچولو، مادربزرگ و عالیجناب مغز متفکر رو کرد وگفت: 
»من فرشته ی نجات شما هستم. نام من »انسولین مصنوعی«  

است.«
گهان یک قالِب  فرشته ی مهربان چوب جادویی  اش را تکان داد و نا

صید جعبه  های گلوکز در دستان مادربزرگ ظاهر شد.
همه از خوشحالی، فریاد شادی َسر دادند. آنها شروع به خوردن جعبه  های گلوکز 
تازه و شیرین کردند که از رودخانه صید می  شد. گرسنگی و تشنگی سلول کوچولو 

که داشت کم  کم او را الغر و ضعیف می کرد، به سرعت از بین رفت.
همه به خاطر لطفی که فرشته ی نجات »انسولین مصنوعی« در حق آنها لطف کرده بود، 

از او تشکر کردند. 
کید کرد: »بچه  ها! همیشه یادتان باشد این  فرشته ی نجات با مهربانی لبخندی زد و با صدای دلنشین و آرام خود به آنها تا

قالب  ها فقط چند ساعت دوام می  آورند.«
عالیجناب مغز متفکر با نگرانی پرسید: »پس از آن چه کار بایدکرد؟«

فرشته ی نجات گفت: 
»ساده است! باید در طول روز مرتب مقداِر جعبه  های گلوکز در رودخانه ی سرخرگ را کنترل کنید. فقط بعد از شمردن جعبه  ها و 
اعالم تعداد آنها به من، می  توانید از من قالب انسولین مصنوعی بگیرید. در واقع، دوام این قالب  ها بر اساس تعداد جعبه  های 

گلوکز در رودخانه ی سرخرگ است.«
مغز متفکر از فرشته ی نجات درخواست کرد که بیشتر در این مورد به آنها توضیح 

دهد.

کمی خسته به نظر می  رسید. شاید خود او  عالیجناب مغز متفکر هم 
خستگی  از  عالیجناب  می  ُبرد.  رنج  آمده  پیش  وضعیت  این  از  هم 
فکر  چه  هر  که  بود  خاطر  همین  به  و  می  ِکشید  عمیقی  خمیازه  های 

می  کرد به جایی نمی  رسید.
به رویش  را نگران نکند، چیزی  بقیه  و  کوچولو  اینکه سلول  برای  اما 

نیاورد و فقط آرام زیر لب زمزمه کرد: 
گر فقط چند  »مگر خدا معجزه  ای برایمان بفرستد تا نجات پیدا کنیم... ا
تا قالب خوب پیدا می  کردیم، می  توانستیم دوباره گلوکز صید کنیم و این 

مشکل حل می  شد!«
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را در رودخانه ی سرخرگ  گلوکز  گر بسته  های اضافه ی  »ا ادامه داد:  فرشته 
گر تعداد بسته  ها  پیدا کردید، از من قالب های بزرگ  تری درخواست کنید، ولی ا

کم بود، قالب های کوچک  تری از من بخواهید. در غیر این صورت...«
عالیجناب حرف فرشته را قطع کرد و با نگرانی پرسید: »در غیر این 

صورت، چه اتفاقی می  ُافتد؟«
گر تعداد زیادی جعبه از سرخرگ صید کنید، تعداد  فرشته گفت: »ا
که  کاهش پیدا می  کند و همان  طور  گلوکز در رودخانه  جعبه های 
َسر  از چهل برسد،  کمتر  به  گر تعداد جعبه  ها  ا بود،  گفته  قباًل  مادربزرگ هم 

انسان گیج خواهد رفت و دچار لرزش می  شوید.«
گر تعداد جعبه  های گلوکز در رودخانه ی سرخرگ از  مغز متفکر اعتراض کرد: »کار پیچیده شد! حاال ا

چهل جعبه کمتر شد چه باید بکنیم؟«
فرشته ی مهربان گفت: »شما چه مغز متفکر خوبی هستید! من مطمئنم بچه  های باهوشی که 

این داستان را می  خوانند، حتمًا جواب سؤال شما را می  دانند.«

گر چنین مشکلی پیش آمد، باید مقدارای ِشَکر به  صورت  ا
خوردنی یا نوشیدنی  های شیرین، از راه دهان به سرزمین 

بدن انسان وارد کنید. در این صورت، 
تعداد جعبه  های گلوکز موجود در 

رودخانه ی سرخرگ به سرعت افزایش 
پیدا می کند و شما هم خیلی زود احساس 

خوبی پیدا می  کنید.«
مغز متفکر که حاال لبخند به لب داشت، آهسته گفت:

»آهان، فهمیدم!« 
بعد رو به بقیه کرد و گفت: 

»پس بچه  های نازنین! برای استفاده ی درست از »انسولین 
مصنوعی«، باید تعداد جعبه  های گلوکز که در رودخانه ی 

گر تعداد جعبه  ها  سرخرگ هستند را مرتب کنترل کنید. ا
کم باشد، انسان باید غذاهای شیرین بخورد تا تعداد 

جعبه  ها بیشتر شود.«
فرشته هم با لبخند رضایت بخشی به مغز متفکر گفت: »آفرین 

عالیجناب...« 
کنان سرزمین بدن انسان کرد و گفت:  بعد رو به سا

»حرف عالیجناب کاماًل درست است. من مطمئنم تک  تک شما 
بچه  های نازنین می  توانید با کنترل تعداد این جعبه ها، در کار 

تنظیم میزان گلوکز موفق شوید.«
»قوی و باهوش باشید. در هر صورت شما باید سالیان سال خوشحال و خوشبخت زندگی کنید تا 

سرزمین بدن انسان سالم بماند و شما تندرست باشید.«
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چه کسی،  چه چیزی؟

سلول کوچولو کیست؟ همه ی اعضای بدن انسان از سلول های کوچولو ساخته شده اند. سلول کوچولوی داستان ما، 
یک سلول ماهیچه  ای است.

مادربزرگ کیست؟ یک سلول ماهیچه  ای باتجربه و پیر است.

تپه ی ماهیچه ی اسکلتی چیست؟ یک ماهیچه است )حرکات بدن با استفاده از نیروی ماهیچه  ها انجام می شود(.

کسیژن از راه تنفس، وارد ریه ها می شود و از آنجا، در جریان  ش ( چیست؟ جایگاه نفس کشیدن انسان است. ا
ُ

جنگل ریه )ش
خون حل می شود تا به همه ی سلول های بدن برسد.

کسیژن را از ریه  ها می گیرد و آن را به تمام بافت ها و  شهرک قلب چیست؟ ماهیچه ی   ویژه ای است که خون ُپر از گلوکز و ا
اندام  های بدن می رساند.

از مواد سودمند بدن، توسط آن  که بسیاری  از اعضای شگفت انگیز بدن است  کوه قهوه  ای رنگ کبد چیست؟ یکی 
ساخته می شود.

آبشار کلیه  ها چیست؟ مانند یک صافی است که خون را خالص و َسم  زدایی می  کند و مواد غیر مفید آن را جدا نموده و به 
درون ادرار می  ریزد.

کارخانه ی بزرگ لوزالمعده )پانکراس( چیست؟ مسئولیت هضم بهتر غذا را بر عهده دارد و یکی از تخصص های آن، 
تولید انسولین است.

جعبه ی گلوکز چیست؟ نوعی ِشَکر و غذای مورد عالقه ی سلول  های بدن است که در خون حل می  شود و به وسیله ی 
سرخرگ ها به سلول ها می رسد.

کسیژن را به همه ی سلول  ها  رودخانه ی بزرگ سرخرگ چیست؟ درون رگ های خونی جریان دارد و خوِن سرشار از گلوکز و ا
می رساند.

معدن سفید گلیکوژن چیست؟ انباری پر از ِشَکرهای فشرده و غلیظ شده است که درون کبد و ماهیچه  ها نگهداری می شود.

ند؟ شامل موادی هستند که کار شکستن گلیکوژن به تکه  های کوچک  تر را انجام می دهند. 
َ
خرس  های کوچولو کیست ا

این تکه های کوچک تر همان جعبه های گلوکز هستند.

گلوکز به درون  که در لوزالمعده تولید می شود و وظایف بسیاری دارد؛ مثاًل ورود  رئیس انسولین کیست؟ ماده ای است 
سلول  ها را کنترل می  کند. یکی دیگر از وظایفش، نظارت َبر کار خرس  های کوچولو است.

سرزمین بدن انسان چیست؟ بدن خود ما است که بسیاری از شخصیت  های قصه ی ما در آن زندگی می کنند.

ادرار ِشَکردار چیست؟ وقتی مقدار زیادی ِشَکر در ادرار وجود داشته باشد، به آن ادرار ِشَکردار می گویند. 

قالب انسولین چیست؟ همان رئیس انسولین است که سلول  ها با استفاده از آن، بسته های گلوکز را به درون خود می  ِکَشند 
تا از آن تغذیه کنند.

میکروب  های سیاه ملخی چه هستند؟ یک جنگ میان اسلحه  های دفاعی بدن و بعضی میکروب  ها یا مواد زیان آور که 
در محیط وجود دارند در جریان است. به این جنگ، »فرایند خودایمنی« می گویند. میکروب های سیاه ملخی، به قسمتی از 

لوزالمعده که انسولین می سازد آسیب می رسانند. 

چربی  های شیرین چیست؟ وقتی سلول  ها نمی  توانند از ِشَکر استفاده کنند، به چربی  ها رو می  آورند و از آنها تغذیه می کنند. 
باید بدانیم که توانایی سلول  ها برای هضم چربی  ها، کمتر از قندها است. وقتی سلول ها از چربی به جای قند استفاده کنند، 
خیلی زود احساس ناخوشایندی در فرد ایجاد می شود. در این حالت، برخی ترکیب های خاص قندی به اسم ِکتون تولید و 

در ادرار ظاهر می  شوند.

که در َسر هر یک از ما انسان  ها جای دارد و همواره  گاهی است  عالیجناب مغز متفکر کیست؟ مغز بسیار باهوش و آ
مشغول تنظیم و مراقبت از همه ی فعالیت  های بدن ما است. 

گرفته  از داروخانه ها  که توسط افراد دارای دیابت  ماده ی انسولین است  فرشته ی نجات انسولین مصنوعی کیست؟ 
می شود و به شکل های مختلف مثل قلم، سرنگ و غیره تزریق می  شود. کسی که به دیابت دچار باشد، با انسولین مصنوعی 

از بیماری و عوارض آن نجات پیدا می کند.
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