
 

 افت قٌد خَى چیست؟

اًسَلیي  هیىٌیذ )  لٌذ خَى استفبدُ  ثزای وبّص  درهبًی اگز اس رٍش دارٍ

یؼٌی  لٌذ خَى ضَیذ .  دزبر افت  هوىي است ( یب لزظ وبّص لٌذ خَى

ثز دسی   گزمهیلی  77سیز  ) ثِ پبییي تز اس  حذ ًزهبل  هیشاى لٌذ خَى ضوب

 . هیطَد  لٌذ خَى گفتِ  افت یب   گالیسویّیپَ  حبلت  ثِ ایي  ثزسذ ( لیتز

 : هیپَگالیسوی هیتَاًد در هَارد زیر رٍی دهد

 هیبى ٍػذُ  ػذم هػزف غذای وبفی یب ػذم هػزف *

 غذا  غزف  در تبخیز *

 فؼبلیت ثذًی ضذیذ ٍ غیز طجیؼی   ثؼذ اس یه *

 خَى لٌذ  استفبدُ اس لزظ وبّص دٌّذُ *

 اًسَلیي   ثبالی  هیشاى *

 سْبل یب استفزاؽا *

 الىل  اًذاسُ  ثیص اس *هػزف الىل لجل اس غذا یب هػزف 

 : هوکي است در ضب افت کٌد خَى  قٌد سطح 

 . اتفبق ثیفتذ  ، احسبس وٌذ ایي اتفبق هوىي است ثذٍى ایٌىِ فزد آى را

تست   دستگبُ  ّوسٌیي  ٍ لزظ گلَوش  لٌذ یب  ضوب ّویطِ ثبیذ همذاری

تب در غَرت احسبس  ثزٍس  داضتِ ثبضیذ لٌذ خَى خَد را در دستزس

 . گیزی ًوبئیذ را  اًذاسُ آى   هیشاى  لٌذ خَى وبّص

 : عالئن افت قٌد خَى

ػالئن اٍلیِ  . هتفبٍت است ثیي افزاد هختلف ،  ّیپَگالیسوی  ػالئن

 تبری دیذ ، رًگ پزیذگی ، ضؼف ،  ، گزسٌگی ، تؼزیك ضذیذ "هؼوَال

 . تاس ٍ سزدرد  زگیدِس

 ًطَد اًدبم  درهبًی  الذام  اگز ّیر . ثبضذ خطزًبن ّیپَگالیسوی هیتَاًذ

 . ثذّیذ  دست  اس  هوىي است  َّضیبری خَد را  ، دیز اًدبم ضَد یب 

 قٌد خَى باید اًجام دهید :اقداهاتی که به هٌگام کاهص 

سِ تب زْبر حجِ لٌذ یب زٌذ آة "فَرا  ، در غَرت ٍلَع ّیپَگالیسوی *

 یوی ( ثٌَضیذ .ضیزیي )غیز رص هبیؼبت   لیَاى  یب ًػف  ثخَریذ ٍ  ًجبت

 ًىٌیذ ٍ  راًٌذگی . هتَلف وٌیذ  فیشیىی را  ضذیذ ثزًبهِ   ّز گًَِ *

 . یذثگیز  اًذاسُ را   سطح لٌذ خَى خَد

فَق را تىزار   رصین"هدذدا  ثؼذ  دلیمِ 5 اگز احسبس ثْجَدی ًىزدیذ  *

 . وٌیذ

یب هَاد   غذا  همذاری  ، ( دلیم07ِحذٍد  ) پبیبى یبفتي ػالئن  ثؼذ اس  *

یه  ضیز ٍ ًبى سَخبری ، ) ًطبستِ  ٍ  پزٍتئیي  حبٍی  لٌذی دیز خذة

لٌذ  سطح ثخَریذ . لیَاى ضیز (  یب یه  یب گَضت  یب پٌیز  ًبى  دست  وف

 زٌذ سبػت آیٌذُ ثجت وٌیذ . را تب  خَد  خَى

پشضه خَد در ایي سهیٌِ توبس ثگیزیذ تب ثتَاًیذ اس ٍلَع   ثب  سپس *

 . هدذد آى خلَگیزی وٌیذ

 : دارد  زهاًهایی که احتوال افت قٌد خَى ٍجَد

 لجل اس "افت لٌذ خَى هوىي است در ّز  سهبًی  رخ دّذ ٍلی هؼوَال

ثخػَظ  .   ثزٍس هیىٌذ  ثذًی  ضذیذ  اغلی غذایی  ٍ ثؼذ اس فؼبلیت ٍػذُ 

 . ثِ تبخیز افتذ  هیبى ٍػذُ ّب یب   غذا  هػزف ٍػذُ ّبی اغلی  ٍلتی

سبػت  3  ، هیىٌٌذ   هػزف  ( ضفبف )  در ثیوبراًی وِ اًسَلیي رگَالر *

 . لٌذ خَى ٍخَد دارد  افت احتوبل  اًسَلیي   تشریك  پس اس

 یب ٍ ػػزّب ، هػزف هیىٌٌذ زی (ضی در ثیوبراًی وِ اًسَلیي اى پی اذ ) *

 . دارد   ٍخَد  لٌذ خَى  افت  احتوبل  ضبم  لجل اس

 ثبضیذ ،  ًىزدُ  غذایی هػزف هیبى ٍػذُ   خَاثیذى اس  لجل  ضت اگز *

 .  دارد  ثؼذ ٍخَد  ثِ  هذاد ثب  3  سبػت  لٌذ خَى  افت احتوبل 

 : رٍضهای پیطگیری از افت قٌدخَى

را سیبد ٍ حدن غذای  تَغیِ هیطَد تؼذاد ٍػذُ ّبی غذایی خَد *

 ثبر در رٍس 6حذالل  ٍػذُ ، 3 ثِ خبی  .   ٍػذُ را ون وٌیذ  هػزفی در ّز

هیبى  3 ، ًْبر ٍ ضبم  ،  ثْتز است هب ثیي غجحبًِ  .  اس غذا استفبدُ وٌیذ

 . هػزف ضَد  لجل اس خَاة ثؼذ اس ظْز ٍ  4،  غجح07 ٍػذُ حذٍد 

یب حذ   ّوشهبى ٍ ، هػزف لزظ لٌذ تَغیِ هی ضَد وِ در غَرت  *

در  لزغْب ، خَردُ ضذُ ٍ سؼی ضَد   غذا لزظ ،  ثؼذ اس  ًین سبػت  اوثز

 . هػزف ضَد  رٍسهطخع اس   سهبى  یه

یتْبی ثزای پیطگیزی اس افت لٌذ خَى اس اًدبم ٍرسش ضذیذ ٍ فؼبل *

ٍ فؼبلیت ثذًی سٌگیي یه  لجل اس ٍرسش سٌگیي ثذًی خَدداری وٌیذ ،

 .  ثگٌدبًیذ  غذایی خَد  ثزًبهِ  در  ٍػذُ هیبى 



 

ّویطِ همذاری هبدُ لٌذی سٍد خذة هثل ضزثت یب حجِ لٌذ در وٌبر خَد  *

پیطٌْبد هی ضَد وِ ػالئن ّیپَگلیسوی را ثِ خبًَادُ ٍ  داضتِ ثبضیذ .

ّوسٌیي ّویطِ وبرت دیبثت خَد را ثِ ّوزاُ  آهَسش دّیذ .دٍستبى خَد 

داضتِ ثبضیذ تب در سهبى ثزٍس افت لٌذ اطزافیبى ضوب ثتَاًٌذ ػىس الؼول 

 .  غحیحی داضتِ ثبضٌذ

ضذُ ثبضذ  درغَرتی وِ فزد هجتال ثِ دیبثت دزبر وبّص ضذیذ لٌذ خَى *

َش هبیؼبت یب غذا ثِ خبًَادُ ٍی تَغیِ هیطَد وِ در ایي هَلغ ثِ فزد ثیْ

سز ثیوبر ثِ یه طزف ثز گزداًذُ ضذُ ٍ اگز هَاد غذایی در دّبى  ًذٌّذ .

ثزای ثیوبر  اٍرصاًس . اگز پشضه در هَالغ ارد خبرج گزددٍی ٍخَد د

هطبثِ رٍش  ٍ ى را آهبدُ وزدُتدَیش  ًوَدُ آ  ضوب آهپَل گلَوبگَى

ایي  ریك وٌیذ .گلَوبگَى سیز خلذ یب داخل ػضلِ تش تشریك اًسَلیي ،

اگز ثؼذ اس تشریك گلَوبگَى ثیوبر   . آهپَل ثبیذ ّز زِ سزیؼتز تشریك گزدد

ثبیذ همذاری غذا ثزای هثبل آة هیَُ یب هبست هیل "ضوب ثِ َّش آهذ حتوب

تَغیِ هی ضَد  در غَرتیىِ آهپَل گلَوبگَى در دستزس ًجبضذ ، وٌذ .

ثیوبرستبى   بُ اٍرصاًس یبثِ ًشدیىتزیي درهبًگ وِ ّززِ سزیؼتز ثیوبر را

 . ارخبع دّیذ

هجتال   فزد  لٌذ خَى  گز هیشاىا ( هایپر گلیسوی قٌدخَى) افسایص

یلی گزم در دسی ه  077ثبالتز اس   لٌذ خَى غیز ًبضتب ثِ دیبثت ثبال رٍد )

 . گفتِ هی ضَد ( ّبیپز گلیسوی ) ثِ ایي حبلت افشایص لٌذ خَى لیتز (

 : عالئن افسایص قٌد خَى

در  ثی حبلی است  احسبس خستگی ٍ تىزر ادرار ، ، احسبس تطٌگی

هذت هٌدز ثِ وبّص ٍسى   ثلٌذ  در لٌذ خَى   افشایص  هَالغ ثسیبری اس 

 . هی ضَد

ولیِ ّب  ، هیلی گزم در دسی لیتز ثزٍد087 اگز لٌذ خَى ضوب ثبالتز اس 

ٍ اس  ثِ تىزر ادرار   هٌدز  هی وٌٌذ وِ  طزیك ادرار  ثِ دفغ لٌذ اس  ضزٍع

ٍ در ًْبیت هوىي است در  ثذى هی ضَد  آة  رفتي همبدیز سیبد دست 

 . للجی هٌدز ضَد  ثِ حولِ  هذت  دراس

 خَى باید اًجام داد : اقداهاتی که به هٌگام افسایص قٌد

دیز فزاٍاًی ًَضیذًی ثذٍى ب ثبالست همب در غَرتیىِ سطح لٌذ خَى ضو

ّز   ثبالست  در غَرتیىِ سطح لٌذ ضوب خیلی  ثٌَضیذ . ( آة ٍ زبی لٌذ )

 هیشاى لٌذ خَى را اًذاسُ ثگیزیذ"هزتجب ثذًی را هتَ لف وٌیذ . فؼبلیت   گًَِ

 . ثگیزیذ  توبس  خَد ثب پشضه "ٍ سزیؼب

 : رٍضهای پیطگیری از افسایص قٌد خَى

دارٍّبی خَراوی ٍتدَیش اًسَلیي ثِ هیشاى درست ٍ در سهبى   هػزف *

 . ضَد  اًدبم  هؼیي

 . گزدد غذای دیبثتی رػبیت رسین *

 ًظز پشضه هؼبلح اًدبم ضَد . لٌذ خَى طجك وٌتزل هٌظن *

توزیٌبت   لٌذ خَى  ثزای تٌظین  ٍرسش خشء اغلی درهبى دیبثت است *

ظز پشضه اًدبم را طجك ً َاری (ضٌب ٍ دٍززخِ س پیبدُ رٍی ، ایزٍثیه )

 . دّیذ

 (در دسی لیتزهیلیگزم  077ثبالتز اس  ) در سهبى ثزٍسافشایص لٌذخَى * 

 .  هی ثبضذ  فزد هوٌَع  ثزای  ٍرسش

 

 

 

 

 افسایص ٍ کاهص قٌد خَى

 بیوارستاى ٍهرکسقلب سیٌا

 ٍاحد آهَزش به بیوار
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