
از روش دارو درمانی برای کاهش قند خون استفاده  اگر

خون( ممکن است   انسولین یا قرص کاهش قند)دیکنمی

د. یعنی میزان قند خون شما یشو اف  قند خوندچار 

رستد بته ایتن    ب (mg/dl07تر از حد نرمال )زیتر  به پایین

 شود.)اف  قند خون( گفته میگلیسمیهیپوحال  

 تواند در مواردهیپوگلیسمی می

 زیر روی دهد: 
عدم مصرف غذای کافی یا عدم مصرف میان وعده 

تاخیر در صرف غذا 

طبیعیبعد از یک فعالی  بدنی شدید و غیر 

قند خون یاستفاده از قرص کاهش دهنده 

دوز باالی انسولین 

اسهال یا استفراغ 

   یمصرف الکل قبل از غذا یا مصترف بتیش از انتدازه 

 .الکل

این اتفاق  .سطح قند خون ممکن اس  در شب اف  کند

اتفتاق   بدون اینکه فرد آن را احساس کنتد  ممکن اس  

حبته قنتد    4تا  3مثالً   مقداری قندشما همیشه باید بیفتد. 

یا قرص گلوکز و همچنین دستگاه تس  قند خون ختود  

را در دسترس داشته باشید تا در صتور  احستاس بتروز    

 گیری نمائید.قند خون میزان آن را اندازهکاهش 

 :عالئم هیپوگالیسمی
بین افتراد متتلت   متفتاو  است .     گالیسمی عالئم هیپو

 تعریق شدید  گرسنگی  ضتع   رنت    عالئم اولیه معموالً 

 

استت .  پریتتدگی  تتتاری دیتتد  ستترگیره و ستتردرد    

باشد. اگتر هتیا اقتدام     خطرناکتواند هیپوگلیسمی می

در اینصتور     درمانی انرام نشتود یتا دیتر انرتام شتود     

 دهید.بهوشیاری خود را از دس  ممکن اس  شما 

خون الزم اقداماتی که به هنگام کاهش قند

 دهید:اس  انرام 
 در صور  وقوع هیپوگلیسمی  فوراً سه تا چهار حبه قنتد 

 مایعا  شتیرین  نص  لیوانیا چند آب نبا  بتورید و یا 

شدید فیزیکتی را  ی )غیر رژیمی( بنوشید هر گونه برنامه

ختون ختود را   متوق  کنید  رانندگی نکنید و سطح قند

دقیقته بعتد   5اگر احساس بهبودی نکردید اندازه بگیرید. 

بعتد از پایتان یتافتن     مردداً رژیم فوق را تکترار کنیتد.  

 یتر دقیقه(  مقداری غذا یا مواد قنتدی د 07عالئم)حدود 

  یک حاوی پروتئین و نشاسته)شیر و نان سوخاریجذب 

 پنیر یتا گوشت  یتا یتک لیتوان شتیر(      با ک  دس  نان 

خون خود را در چند ستاع  آینتده   سطح قندبتورید. 

ختود در ایتن متورد تمتاس      پزشکثب  کنید  سپس با 

 بگیرید تا بتوانید از وقوع مردد آن جلوگیری کنید. 

 خونزمانهایی که احتمال اف  قند

 وجود دارد: 
خون ممکن است  در هتر زمتانی ره دهتد.    اف  قند  

و بعد از فعالی  ی اصلی غذایی ولی معموالً قبل از وعده

 کنتتد. بتصتتوص وقتتتی مصتترف بتتروز متتیشتتدید بتتدنی 

 بنتدی بتین  هتای غتذایی بته تتاخیر بیافتتد یتا تته       وعده

 های غذایی صور  نگیرد.وعده

)کنند مصرف میدر بیمارانی که انسولین ریگوالر)شفاف

ختون  ساع  پس از تزریق انسولین احتمتال افت  قنتد   3

   وجود دارد.

    در بیمارانی که انسولین ان. پی. اچ )شتیری( مصترف 

ختون  کنند  عصرها و یا قبل از شام احتمال اف  قنتد می

 وجود دارد.

بندی نکرده باشید  احتمال افت   اگر قبل از خواب ته 

 بامداد به بعد وجود دارد.3 خون ساع قند

 :خونروشهای پیشگیری از اُف  قند

زیتاد خود را های غذایی تعداد وعدهشود توصیه می  

به جای د. کنیکم را و حرم غذای مصرفی در هر وعده 

بهتتر   کنیتد. استفاده غذا از بار در روز 6حداقل   وعده 3

 حتدود وعتده  میتان  سه صبحانه  نهار و شام   ما بیناس  

 مصرف شود.و قبل از خواب  بعد از ظهر 4  صبح 07

شتود کته در صتور  مصترف قترص قنتد        توصیه می

غتذا    همزمان و یتا حتداکثر نتیم ستاع  بعتد از قترص      

در یک زمان مشتص   هاو سعی شود قرص هخورده شد

 د.گردمصرف از روز 

   ختون از انرتام ورزش   برای پیشتگیری از افت  قنتد

شدید و فعالیتهای سنگین بدنی خودداری کنید  قبتل از  

 در  ورزش و فعالیتت  بتتدنی ستتنگین یتتک میتتان وعتتده 

 ی غذایی خود بگنرانید.برنامه

1 2 3 



مثل شترب   قندی زود جذبی همیشه مقداری ماده 

 یتتا حبتته قنتتد در کنتتار ختتود داشتتته باشتتید. پیشتتنهاد    

گلیسمی را به ختانواده و دوستتان   شود که عالئم هیپومی

همچنین همیشه کار  دیاب  ختود    خود آموزش دهید

تتا در زمتان بتروز افت  قنتد      را به همراه داشتته باشتید   

 العمل صحیحی داشته باشند. بتوانند عکساطرافیان شما 

 دیابتی دچار کاهش شتدید قنتد    صورتی که بیمارِدر

در  که شودوی توصیه میی خون شده باشد به خانواده

. ستر بیمتار   ندهند موقع به فرد بیهوش مایعا  یا غذااین 

غذایی در دهان و اگر مواد شدهبه یک طرف برگردانده 

اگتر پزشتک در مواقتع    . گتردد  وجود دارد ختار  وی 

ترویز نموده  آمپول گلوکاگونبیمار شما  برای اورژانس

را آمتتاده کتترده و مشتتابه روش تزریتتق انستتولین     آنتت

ایتن  د. یریق کنزگلوکاگون را زیر جلد یا داخل عضله ت

. اگتر بعتد از   تتر تزریتق شتود   آمپول باید هر چه ستریع 

  حتمتاً بایتد   آمتد به هتوش   شما بیمارِ تزریق گلوکاگون

یا ماس  میل کنتد. در  مقداری غذا برای مثال آب میوه 

صورتی که آمپول گلوکاگون در دسترس نباشد  توصیه 

تتر بیمتار را بته نزدیکتترین     شود که هتر چته ستریع   می

 د.یدرمانگاه اورژانس یا بیمارستان ارجاع ده

 هایپرگلیسمی:
 ختون  )قنتد بتاالتر خون شما از حد نرمال میزان قند اگر

 د بته ایتن حالت     رو( mg/dl 077بتاالتر از    یناشتتا غیر

 شود.خون( گفته میافزایش قند)گلیسمیرهیپ

 احستاس احساس تشنگی  تکرر ادرار  گلیسمی رعالئم هیپ

 در بستتتیاری از مواقتتتع .استتت  خستتتتگی و بیحتتتالی

 

 هایپرگلیسمی ممکن اس  عالم  واضحی نداشته باشتد.  

 هایپرگلیستتمی در بلنتتد متتد  منرتتر بتته کتتاهش وزن   

 شود.می

هتا  کلیته بترود    mg/dl 087بتاالتر از  شما اگر قند خون 

کنند کته منرتر بته    از طریق ادرار می شروع به دفع قند

  شودمی تکرر ادرار و از دس  رفتن مقادیر زیاد آب بدن

قلبتی   ی و در نهای  ممکن اس  در دراز مد  به حمله

 یا حتی مرگ منرر شود.و کما 

خون الزم قند افزایشاقداماتی که به هنگام 

 اس  انرام دهید:
ختون شتما باالست . مقتادیر     در صورتی که ستطح قنتد  

فراوانی نوشیدنی بتدون قنتد)آب و چتای( بنوشتید. در     

هتر گونته    بتاال است   خیلتی   شتما قند صورتی که سطح 

ختون را  . مرتباً میتزان قنتد  فعالی  بدنی را متوق  کنید

 با پزشک خود تماس بگیرید. سریعاً اندازه بگیرید و 

  

 :گلیسمیهیپرروشهای پیشگیری از 

 های خوراکی و ترویز انسولین به میزان مصرف دارو

 انرام شود. معیندرس  و در زمان 

 .رژیم غذایی دیابتی رعای  گردد 

 معتال  انرتام    خون طبق نظر پزشکِکنترل منظم قند

 شود.

     ورزش جزء اصلی درمان دیاب  است  بترای تنظتیم 

خون تمرینا  آیروبیک)پیاده روی  شنا و دوچرخته  قند

 .انرام دهیدرا طبق نظر پزشک سواری( 
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