هایپوگلیسوی
ّایپَگلیسوی بِ همادیش پاییي لٌذ خَى
گفتِ هیضَد .
ضایؼتشیي صهاى بشٍص ّایپَگلیسوی ،دس
اٍایل دٍساى ًَصادی است کِ هؼوَال ًاضی اص
ػذم کفایت رخایش اًشطی بشای تاهیي
ًیاصّای هتابَلیکی ًسبتا باال دس ًَصاداى
ًاسس است .تطخیص ّایپَگلیسوی بش
اساس پاییي بَدى غلظت گلَکض سشم ،

اختالل تشضح َّسهَى ّیپَفیض َّ،سهَى

سسیذى پَست  ،گشیِ ظؼیف یا بلٌذ  ،اهتٌاع اص

سضذ ،گلَکاگَى ٍ اپی ًفشیي ًیض اص دیگش

تغزیِ ٍ ًاپایذاسی دسجِ حشاست ( سشدی پَست

ػَاهل بشٍص ّایپَگلیسوی است .

) ٍ تطٌج هی باضذ

هذت ٍ ضذت ّایپَگلیسوی تَسط ػَاهل
هختلفی تحت تاثیشلشاسهیگیشد :

نوزاداى ترم در هعرض خطر وبدوى
سي بؼذ اص تَلذ
ٍظؼیت کلی سالهت
ٍجَد یا فمذاى ػالین

بشٍصػالئن ّایپَگلیسوی ٍ سفغ آًْا پس اص

ًَصاداى دس هؼشض ّیپَگلیسوی  ،دٍ دستِ

تجَیض گلَکض هطشح هی ضَد .

ّستٌذ ًَ :صاداى با کاّص رخیشُ گلَکض ٍ

دس ًَصاداى هادساى دیابتی ،اختالل لٌذ خَى

ًَصاداى با افضایص هصشف گلَکض

بشٍص هی کٌذ کِ هؼوَال گزسا بَدُ ٍ چٌذ
ساػت تا چٌذ سٍص طَل هی کطذ ٍ طَالًی

درهاى

عالئن شایع:

تش ضذى آى ًاضی اص اختالالت طًتیکی هی

لشصش  ،بیحالی ٍ بیمشاسی  ،اختالل َّضیاسی ٍ

باضذ .

بی تفاٍتی  ،تحشیک پزیشی  ،گشیِ غیشطبیؼی ،
اختالل تٌفسی  ،تٌذی تٌفس ٍ ًالِ  ،تٌذی
ًبط ٍ تؼشیك  ،سًگ پشیذگی ٍ هطبک بٌظش

عالهت :
تغزیِ هکشس با ضیشهادس
کٌتشل لٌذ خَى  2ساػت بؼذ
دسصَست تذاٍم ّیپَگلیسوی ،ضشٍع
سشم لٌذی ٍسیذی ّوشاُ با تغزیِ دّاًی

سایر هوارد ( نوزاداى با عالهت ) :
اًذاصُ گیشی لٌذ خَى
تضسیك سشم لٌذی
کٌتشل لٌذ خَى ّش  2-4ساػت

دس صَست طبیؼی ضذى لٌذ خَى ،
کٌتشل هجذد ّش  4-6ساػت ،بؼذاص دٍ
ًَبت
هطاٍسُ غذد – جشاحی اطفال

نکته  :پیگیشی ًَصاداى کِ دچاس باال بَدى
اًسَلیي خَى ّستٌذ ًطاى هیذّذ کِ دلیل ػمب
هاًذگی رٌّی آًْا دس آیٌذُ ّواى سٍیذادّای
ابتذای صًذگی آًْا بَدُ است.

پیشگیري
تاهیي دسجِ حشاست هٌاسب ٍ پیطگیشی اص

هیپوگلیسمی

استشس سشها (ّیپَتشهی )
ضشٍع صٍدٌّگام تغزیِ ( ًین ساػت اٍل
تَلذ) با ضیشهادس
تجَیض سشم لٌذی ٍسیذی هذاٍم دس صَست
ػذم اهکاى تغزیِ دّاًی ًَصاد
کٌتشل لٌذ خَى دس ًَصاداى پشخطش بیي
ساػت 1-3بؼذ اص تَلذ ،اٍلیي ًوًَِ هیتَاًذ
با ًَاس گلَکَهتش باضذ ،چٌاًچِ کوتش اص 45
هیلی گشم دسصذ بَدً ،وًَِ ٍسیذی
سشیؼاً اسسال ضَد.
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