افت قند خون چیست؟

ان پي اچ در صب ؛ افت قند خون در بعد از ظهر اتفاق مري

رفتارشاي بي منطق یرا تهراجمي ،تحریرک پرایري  ،د

ميزان طبيعي قند خون  70تا  110ميلي گرم در دسي ليترر

افتد .در صورتيکه انسولين ان پي اچ قبل از شام یا قبل از

بيني ،اختالل در حافظه خواب نلودگي.

است .افت قند خون به شرایطي اطالق مي شود که سرط

خواب تزریق شود ،احتمال افت قند خون در نيمره شر

 -2عالئم عمومي شامل تعریق ،لرزش بردن انردام شرا،

گلوکز خون به کمتر از  60ميلي گرم در دسي ليتر کراش
یابد .به طور طبيعي شمزمان با خوردن غراا

ر د نن بره

جود دارد به یژه اگر فرد ميان عده نخر شر

خرود را

نخورده باشد.

ضربان قل  ،تپ

افزای

مرطوب ،رنر

قل  ،گرسنگي ،ضعف ،پوست

پریرده سرد،احسراس گرمرا  ،سرردرد ،

خواب نلودگي.

معده؛ شضم غاا در معده نغاز مي شود .به دنبال نن غراا
در ر ده باریک تجزیه شده قند نن ارد جریان خون مي

اهمیت افت قند خون در سالمندان

در موارد افت شدید قند خون ،فرد به کمک دیگران نياز

شود .انسولين نيز شمزمان توسط لوزالمعده به داخل خرون

در سالمندان این عارضه به دالیل زیراشميت یژه اي دارد:

فوري مي یابد .عالئم نن شامل عدم نگراشي بره زمران

نزاد مي گردد .نهایتاً قند خون برا کمرک انسرولين ارد

 افراد سالمند غالباً تنها زندگي مي کنند عالئم افرت

مکان ،تشنج ،خواب نلودگي شدید ،در نهایت از دست

سلول شاي بدن شده جهت توليد انرژي زنده ماندن نن
شا مورد استفاده قرار مي گيرد.

قند خون را ممکن است تشخيص ندشند.
 کاش

فعاليت کليه شا؛ دفر دار شراي ضرد دیابرت

دادن سط شوشياري کما باشد.
نکته مهم  :در افرادي که چند سال است کره دیابرت

در افراد مبتال به دیابت این عارضه به علرل زیرر رم مري

خوراکي را با تأخير مواجه مي سازد احتمال افت قند

دارند ،بره دليرل نسري

دشد:

خون جود دارد.

نيزافرادي که دار شایي مثل پر پرانولول یرا نتنولرول

-

تزریق انسولين بي

از حد نياز

-

مصرف بي

-

گرسنگي

-

فعاليت شدید جسمي

ازحد دار شاي ضد دیابت خوراکي

 به علت کاش

اشتها یا مشکالت مالي ممکن اسرت

عده غاایي کافي نباشد.
 کاش

حدت بينایي ممکن است منجر به اشرتباشاتي

در ميزان مصرف انسولين گردد.

مصرف
کاش

دراز مردت بره اعصراب

مي کنند ،ممکن اسرت عالئرم معمرول
قند خون ایجاد نشود تنها در مروارد بسريار

شدید فرد متوجه شود بنابراین ضر ري است که ایرن
افراد قبل از انجام اموري ماننرد راننردگي یرا شرر
فعاليتهایي که به تمرکز بيشتري نياز دارند ،قند خود

افت قند در چه زماني رخ مي دهد؟
این عارضه معموالً قبل از خوردن غراا اتفراق مري افترد
شمچنين زماني که عده غاایي فراموش گردد یا به تراخير
افتد یا ميان عده خورده نشود .افت قند خرون در شرر
زماني از شبانه ر ز ممکن است اتفاق افتد لي بطور کلري
بستگي بره زمران ا ا ا رر انسرولين دارد بطوریکره اگرر
انسولين رگوالر یا شفاف در صب تزریق شرود افرت قنرد
خون قبل از ظهر اتفاق مي افتد اما بدنبال تزریق انسولين

عالئم و نشانه هاي افت قند خون چیست؟

را چک کنند.

عالئم در اشخاص مختلف متفا ت مي باشد امرا بطرورکلي
بستگي به شدت افت قند خون دارد ممکن است به طور

در صورت افت قند خون چه اقداماتي مي توان

ناگهاني بد ن انتظار اتفاق بيافتند .به طور کلي این عالئم

انجام داد؟

نشانه شا به د دسته تقسيم مي شوند:
 -1عالئم عصبي مانند ناتواني در تمرکز ،احساس سربکي
سر ،گيجي ،کاش

حافظه ،احساس خواب رفتگي در ل

زبرران ،بری رده بری رده حرررف زدن ،تغيي ررات عرراطفي،

در صورت امکان قندخون فوراً انردازه گيرري شرود در
افراد شوشيار که قدرت بل دارند ،یکي از موارد زیر خورده
شود :خوردن  6تا 10عدد نبنبات
یک قاشق غااخوري عسل یا شکر



نصف ليوان (150سي سي)نب ميروه طبيعري؛ اضرافه
کردن شکر به نب ميوه الزم نيست .قنرد موجرود در
نبميوه به تنهایي جهت افزای

سرط گلروکز خرون

 غير از زمان خواب ،شر  4ترا  5سراعت یرک عرده
اصلي یا ميان عده بخورید.
 قبل از پرداختن به رزش غااي بيشترب بخورید.
 استفاده از غااشاي پرکالري پرچربي مثل دسرشا (

کافي است.
رب ساعت بعد قند خون مجدداً چک شود شمچنرين اگرر

براي نمونه کيکها بستني) جهت درمان افرت قنرد

عالئم رف نشده باشد درمان باید د باره تکرار شود .بعد از

خون توصيه نمي شود.

رف شردن عالئرم یرک ميران عرده حرا ي پرر توين
کربوشيدرات مثل نان پنير خورده شود یا این کره  30ترا

 شميشه کرارت مخصروص بيمراري شرماره تلفرن
نشنایان خود را شمراه داشته باشند.

 60دقيقه بعد یک عده غاایي خورده شود.
 اندازه گيري قند خون را به طور منظم انجرام داده

نکته مهم:


چنانچه بيمار بيهوش شده نمي تواند چيزي ببلعرد،

نتایج نن را برت نمایيرد در صرورت مشرکل در

شرگز نباید چيزي به ي خوراند؛ زیررا خطرر خفگري

تنظيم ميزان قند خون تکرار عالئم نشرانه شراي

جود دارد .بهتر است بيمار را به پهلو خوابانرد ترا در
صورت قو استفراغ مواد از دشان خارا شود.


شمزمان با انجام این اقدامات ،با ا رژانر
بگيریررد تررا در اسررر

قررت نمبرروالن

 115تمراس
پرسررنل

 شم اکنون کلينيک شاي یزه جهت نموزش کنترل
قندخون افراد دیابتي در دسترس بيماران مي باشد.
 عالئم شيپوگليسمي را بشناسيد.

فوریت شاي پزشکي جهت درمان بيمار اعزام شروند
یا در صورت امکان بيمار را بره نزدیرک تررین مرکرز

1- Smeltzer,S. & Bar,B. (2010).Brunner & Suddarth's
Text book of Medical Surgical Nursing. 12th ed.
Lippincott Williams &Wilkin
2- hypoglycemia in diabetes: Available from:
avhttp://www.mdconsult.com/das/patient/body/2823
13539-6/1206679391/10084/38976.html Accessed
September 2011.

توصیه هاي الزم
 شميشه مقداري ماده قندي شمراه خود داشته باشيد
به یزه اگر انسولين تزریق مي کنيد.
 شيچ گاه خوردن عده اصلي غااي خود را به تاخير
نياندازید.

دیابت و افت قند خون

افت قند،به پزشک مراجعه کنيد.
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