
هايبوغليسيميا هي حالة تحدث عندما ينخفض مستوى الجلوكوز في الدم جدا، عادة تحت 4 مليمول / لتر، على الرغم من 
أن هذا يمكن أن يختلف. من المهم عالج الهايبوغليسيميا بسرعة لوقف إنخفاض مستوى الجلوكوز في الدم أكثر من ذلك. 

كما أنه يشار إليها عادة ‘هايبو’ ، أو إنخفاض الجلوكوز في الدم أو رد فعل األنسولين. 

ما هي األسباب الرئيسية للهايبوغليسيميا؟
هايبوغليسيميا يمكن أن تحدث بواسطة واحد أو عدد من األحداث مثل: 

< عدم تناول ما يكفي من الكربوهيدرات  < تأخير أو تفويت وجبة 
< تمارين مجهدة أكثر من المعتاد  < النشاط البدني غير المخطط  

< أنسولين أو أقراص سكري أكثر مما ينبغي  < شرب الكحول* 

في حين أن هذه أسباب معروفة للهايبوغليسيميا، في كثير من الحاالت، اليمكن تحديد أي سبب محدد. 

ما هي األعراض؟
بينما تختلف األعراض من شخص آلخر، المشاعر الشائعة هي: 

< تعرق < ضعف  أو رجفان أو إرتجاج  
< صداع < رأس خفيف 
< دوخة < عدم وجود تركيز/ تغير السلوك  
< تهيج < دامع / بكاء 
< جوع < خدر حول الشفاه واألصابع 

إذا كنت تشعر بأي من هذه األعراض، قم بفحص مستوى الجلوكوز في الدم إذا سمح الوقت والظروف. إذا كنت غير قادر على 
القيام بذلك، قم بالعالج بوصفها ‘هايبو’ لمجرد التأكد. 

هايبوغليسيميا هي اكثر شيوعا لدى األشخاص الذين يحقنون األنسولين أو 
يأخذون أقراص معينة إلدارة مرض السكري لديهم. انها ليست مشكلة بالنسبة 

ألولئك الذين يقومون بإدارة مرض السكري من خالل خطة األكل الصحي 
وحده.   
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* يزداد خطر الهايبوغليسيميا كلما شربت كحول أكثر. إرجع إلى صحيفة معلومات الكحول والسكري.   

التحدث حول السكري رقم  23 
2010 تمت المراجعة في آب/ أغسطس 
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هايبوغليسيميا والسكري

كيف يتم معالجة ‘الهايبو’؟
أول شيء تفعله هو أن تكون على يقين انك آمن. على سبيل المثال، إذا كنت تقود سيارة، توقف على جانب الطريق. ثم: 

خطوة -1 األهم! 

تناول بعض الكربوهيدرات الذي يتم إمتصاصه بسهولة، على سبيل المثال:  
أقراص الجلوكوز بما يعادل 15 غراما من الكربوهيدرات أو 	 

6-7	  حبات جيلي بينز أو 
½ علبة من المشروبات الغازية العادية )وليست ‘دايت’( أو  	 

3	  مالعق صغيرة من السكر أو العسل أو 
	 ½ كوب من عصير الفاكهة

يرجى المالحظة: بالنسبة ألولئك الذين يأخذون جلوكوباي® )اكاربوز( Glucobay® )Acarbose(، يجب أن تتم معالجة 
الهايبوغليسيميا بواسطة الجلوكوز.  

إذا سمحت الظروف بذلك، قم إعادة إختبار مستويات الجلوكوز في الدم للتأكد من أنها قد ارتفعت فوق 4 مليمول / لتر. قد 
يستغرق -10 15 دقيقة لتشهد إرتفاعًا في مستويات الجلوكوز في الدم. إذا استمرت األعراض أو مستوى الجلوكوز في الدم ال 

يزال أقل من 4 مليمول / لتر، - كرر الخطوة 1. 
  

الخطوة 2

إذا كانت وجبة الطعام المقبلة بعد أكثر من 20 دقيقة، سوف تحتاج إلى تناول بعض من الكربوهيدرات ذات 
المفعول الطويل. وهذا يمكن أن يكون واحدا من التالي: 

	 شريحة من الخبز أو
	 كوب واحد من الحليب أو حليب الصويا أو 

	 قطعة واحدة من الفاكهة أو 
-2 3	  قطع من المشمش المجفف أو التين أو غيرها من الفاكهة المجففة أو  

	 علبة واحدة من اللبن الطبيعي منخفض الدهون 
للحصول على مشورة أكثر فردية، يرجى التحدث الى إختصاصي الصحة للسكري الخاص بك. 

 من المهم عالج ‘الهايبو’ على الفور إوقف مستوى
 الجلوكوز في الدم من اإلنخفاض أكثر
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ماذا يحدث إذا لم يعالج؟
اذا لم يعاَلج بسرعة، فإن مستوى الجلوكوز في الدم يمكن أن يستمر في االنخفاض والذي قد يتطور إلى ما يلي: 

< تلعثم الكالم < فقدان التنسيق   
< فقدان الوعي/ نوبة < إرتباك 

سوف تحتاج إلى مساعدة من اآلخرين!

ماذا تفعل إذا كان الشخص فاقد الوعي، أو نعسان أو غير قادر على البلع: 
هذه حالة طوارئ!

 يجب أن ال ُيعطى أي طعام أو شراب عن طريق الفم.   
إليك ما يجب القيام به:

	 ضع الشخص على جانبه وتأكد بان المجاري الهوائية خالية.
	 أعط حقنة من الجلوكاجون إذا كانت متوفرة وأنت مدرب على إعطائها.  

( ووضح بأنها ‘حالة سكري طارئة’. اتصل بسيارة إسعاف )االتصال الهاتفي 000	 
	 انتظر مع الشخص حتى وصول سيارة اإلسعاف.

	 عندما يستعيد وعيه، فإن الشخص يتطلب الكربوهيدرات للحفاظ على مستوى الجلوكوز في الدم. 

الجلوكاجون
الجلوكاجون هو الهرمون الذي يرفع مستوى الجلوكوز في الدم ويتم حقنه بطريقة مشابهة لألنسولين. ويوصى الجلوكاجون 

لعكس الهايبوغليسيميا الشديدة لدى مرضى السكري. إذا كنت قادرا على عالج ‘الهايبو’ الخاص بك، فإنك ال تحتاج إلى 
الجلوكاجون الذي ُيعطى دائما من قبل شخص آخر. سيوصي طبيبك أو مثقف السكري بأن يكون الجلوكاجون في متناول اليد 

في حال حدوث ‘هايبو’ شديد وسوف يشرح لك ولعائلتك وألصدقائك كيفية إستخدامه. 

جهل الهايبوغليسيميا 
بعض الناس ال يشعرون بأي أعراض ‘للهايبو’ ، أو يشعرون باألعراض فقط عندما ينخفض مستوى الجلوكوز في الدم جدًا. 

هذه المشكلة من المحتمل أن تحدث أكثر لدى شخص لديه سكري لعدد من السنوات أو في األشخاص الذين لديهم ‘هايبو’ على 
نحو أكثر تواترا. 

الناس الذين لديهم جهل للهايبوغليسيميا يجب أن يفحصوا مستويات الجلوكوز في الدم على نحو أكثر تواترا. ومن المستحسن 
مناقشة أوضاعهم مع طبيب أو مثقف السكري. 
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ماذا ينبغي أن أفعل أيضًا؟
< إرتدي هوية تبين بأن لديك سكري.

<  أكتب مالحظة في كتاب المراقبة ألي ‘هايبو’ عانيت منها وناقشها مع طبيبك أو مثقف السكري في زيارتك المقبلة. 
<  تأكد من أن األسرة واألصدقاء وزمالء العمل وموظفي المدرسة ومقدمي الرعاية يعرفون كيفية معرفة وعالج 

الهايبوغليسيميا.
<  ابحث عن سبب ‘الهايبو’ حتى تتمكن من محاولة منع الحالة من الحدوث مرة أخرى.

< اتصل بطبيبك أو مثقف السكري إذا كنت تعاني من ‘الهايبو’ بشكل متكرر.
<  إذا كنت تأخذ دواء يدعى اكاربوز )جلوكوباي®( Acarbose )Glucobay®(، إحمل معك جلوكوز نقي 

مثل أقراص الجلوكوز أو هالم الجلوكوز أو لوكوزايد.
<  إرجع إلى صحيفة معلومات الكحول والسكري لمزيد من النصائح حول شرب الكحول والهايبوغليسيميا. 

<  تناول النشويات إذا كنت تشرب الكحول.
< قبل قيادة السيارة، إفحص مستوى الجلوكوز في الدم وتأكد من أنه أعلى من 4 مليمول / لتر.

<  هل ترغب في اإلنضمام إلى منظمة السكري الرائدة في استراليا؟

هل ترغب في اإلنضمام إلى منظمة السكري الرائدة في استراليا؟
< خدمات الطفولة < مجالت مجانية  < الخدمات الغذائية 

< مجموعات الدعم  < خصومات على المنتج   < األدب التثقيفي 

لمزيد من المعلومات اتصل على 588 136 1300  أو قم بزيارة موقع المنظمة في واليتك / إقليمك: 
ACT www.diabetes-act.com.au  NSW www.australiandiabetescouncil.com
NT www.healthylivingnt.org.au QLD www.diabetesqueensland.org.au
SA www.diabetessa.com.au  TAS www.diabetestas.com.au
VIC www.diabetesvic.org.au  WA www.diabeteswa.com.au

تصميم ومحتوى وإنتاج صحيفة معلومات مرض السكري هذه أجري من قبل: 

NSW Australian Diabetes Council >   ACT Diabetes ACT > 
QLD Diabetes Australia – Queensland >  NT Healthy Living NT >  

TAS Diabetes Tasmania >   SA Diabetes SA > 
WA Diabetes WA >   VIC Diabetes Australia – Vic >

المحتوى الطبي والتعليمي األصلي لصحيفة المعلومات هذه تم مراجعته من قبل لجنة الرعاية الصحية والتعليم للسكري استراليا المحدودة. 
تصوير هذا المنشور في شكله األصلي مسموح لألغراض التعليمية فقط. يحظر إعادة إنتاجه في أي شكل آخر من قبل طرف ثالث. 
 وبالنسبة ألي مسائل تتعلق بصحيفة المعلومات هذه، يرجى االتصال بالمنشورات الوطنية على dapubs@tpg.com.au  أو االتصال على

 .02 9527 1951

اإلختصاصيين الصحيين: للحصول على نسخ عديدة من هذا المورد، اتصل بمنظمة السكري في واليتك / إقليمك على النحو الوارد.
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