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 هبوط السكر
يعتبر انخفاض نسبة السكر فى الدم أحد مضاعفات عالج 

  السكرى سواء بالحبوب أو األنسولين

يحدث هبوط السكر نتيجة اختالل التوازن بين آمية الطعام 
وتأثير األدوية المخفضة للسكر في الدم مثل اإلنسولين أو 

 .لفمأدوية السكري عن طريق ا

 

إنخفاض السكر بالدم فى مريض  أعراض ما هى 
 السكرى؟

أعراض نتيجة زيادة فى إفراز األدرينالين من الغدة  -1 
  : الكظرية

  شحوب فى الجسم -  
  عرق -  

  اإلحساس بالجوع -        
  رعشة باألطراف -  
  زيادة ضربات القلب  -  

يسرع  يوتعتبر هذه األعراض بمثابة إنذار للمريض لك
  .ول عصير الفاآهة أو الماء المحلى بالسكربتنا

  
  . الدماغأعراض نتيجة نقص السكر فى  -2

  ضعف الترآيز -  
  الصداع -  
  إزدواج الرؤية -  



  .تغير فى الكالم -  
الهياج والتوتر، السلوك العدوانى وتغير طبيعة  -

  الشخصية 
 تشنجات بالجسم  -
 )فقدان الوعى(الغيبوبة  -

 يالمريض الذ عندالدم  يما هو مستوى السكر ف
 ؟ من إنخفاض السكر ييعان

  
يبدأ ظهور األعراض عندما يصل مستوى السكر بالدم إلى 

تظهر األعراض عند مستوى للسكر دل وربما /ملغم 60

فى حالة تكرار ) دل/ملغم 45(أقل بكثير من ذلك 

حدوث إنخفاض السكر، بينما يمكن أن تحدث هذه 

 65الدم أآثر من  األعراض عند مستوى السكر فى

دل فى المرضى الذين يعانون من إرتفاع /ملغم

 .مستوى السكر فى الدم لمدة طويلة

هل يمكن أن تحدث نوبات انخفاض السكر فى الدم أو 
غيبوبة نقص السكر بدون األعراض اإلنذارية مثل العرق 

  والرعشة وزيادة ضربات القلب؟ 
فى الدم نعم يعرف هذا بعدم إدراك انخفاض السكر     

  :وله عدة أسباب



  
وهو أحد  يإعتالل الجهاز العصبى الالإراد - 1

 مضاعفات السكرى 

  

تناول أنواع معينة من أدوية عالج إرتفاع الضغط  - 2

 )Atenololمثل ( β-Blockersمثل مثبطات بيتا 

وعدم  يإلى غياب الوع ييؤد يتناول الكحول والذ - 3

أيضا إلى  ياألحساس بالعالمات اإلنذارية، ويؤد

 ساعات من تناوله  6- 3نخفاض السكر بعد إ

آثرة حدوث انخفاض السكر نتيجة أخذ جرعات  - 4

 عالية من األنسولين أو إهمال الوجبات

 

 يإلى نقص السكر ف يتؤد يما هى األسباب الت
 ؟ يمريض السكر عندالدم 

  
إستخدام جرعة آبيرة وغير مناسبة من األنسولين أو  -1

 glibenclamideاألقراص المخفضة للسكرى مثل 

   جليبنكالميد



 إهمال إحدى الوجبات الرئيسية فى الغذاء  -2

عمل تمرينات رياضية شديدة أو مجهود بدنى  -3

 شديد 

وجود قصور آلوى أو آبدى مما يؤدى إلى عدم  -4

قدرة الجسم على التخلص من الحبوب التى يتناولها 

وزيادة عمر هذه األدوية فى الدم ،  .مريض السكرى

والبد من استبعاد وجود القصور الكلوى أو الكبدى فى 

المرضى الذين يعانون من االنخفاض المتكرر للسكر 

 فى الدم 

إعتالل الجهاز العصبى الالإرادى مما يؤدى إلى  -5

نقص حرآية المعدة وبالتالى بقاء الطعام فى المعدة 

معاء حيث يتم هضمه لفترة طويلة قبل أن يذهب لأل

  .وامتصاصه للدم

  
ما هى األدوية المخفضة للسكرى التى ال تؤدى 
  إلى نقص السكر فى الدم عن المعدل الطبيعى؟

• Metformin ميتفورمين.   

• Glitazones     مثل أفاندياAvandia)  ( و اآتوس

Actos)( 



اما إذا اخذت مع ادوية أخرى ,خذت لوحدها أذا إهذا     

 .هبوط السكري إلى دي مجتمعة ممكن ان تؤ

آيف يمكن أن يتعامل األهل أو األصدقاء مع حالة 
 لسكر فى الدم؟اانخفاض 

تتم معالجة معظم نوبات هبوط السكر من قبل المرضى 
 مثل أنفسهم، وذلك بتناولهم السكريات السريعة االمتصاص

سكر المائدة أو الكربوهيدرات مثل العصير المحلى 
والشطائر، أو تناول وجبة إضافية أو , والحليب,والحلوى,

وال ينبغى إعطاء المريض شيكوالته أو أيس آريم  .رئيسية 
  .لوجود آمية من الدهن بها تؤدى إلى بطء حرآة المعدة

  
  
  

  
أما الحاالت الشديدة لهبوط السكر في الدم التي  تحول  

دون معالجة المرضى ألنفسهم، فيجب أن يبدأ عالجها 

رمون الجلوآاجون في العضل أو تحت بحقن المرضى به

الجلد من قبل أفراد العائلة، على أن يصار إلى نقل المريض 

  .إلى المستشفى فورا الستكمال العالج هناك

إذا لم يكن المريض واعيا أطلب سيارة اإلسعاف فورًا وال 

تحاول فتح فم المريض بالقوة وإعطاؤه المحاليل السكرية 



ذلك إلى رشف السائل إلى  بإلقائها فى فمه فقد يؤدى

 الرئتين وااللتهاب الرئوى وفى المستشفى يعطى المريض

  .الجلوآوز بالوريد  محلول

والبد من أن يراجع المريض طبيبه لمعرفة سبب انخفاض 

  .السكر، ومحاولة تجنبه فى المستقبل

مصاب مريض السكري بلبس قالدة طبية تبين أنه ينصح و

ص إسعافه في حالة أي شخعلى بالسكري حتى يسهل 

 .ات السكري الحادةمضاعف أو أي منالغيبوبة 

 
  

  
  


