
چهارشنبه 25 آذرماه بود كه 
خبر كاهش سطح هوشيارى 
يكى  پورحيدرى،  منصور 
آبى  تيم  اسطوره هاى  از 
در  را  فوتبال دوستان  از  خيلى  پايتخت، 
دنياى  در  خبرها  برد.  فرو  نگرانى  و  بهت 
مجازى حاكى از آن بود كه سرپرست تيم 
استقالل تهران براثر ازدياد ناگهانى قندخونش 
دچار مشكالت حاد شده و بعدها عنوان شد 
كه او از يك عارضه ريوى نيز رنج مى برد. 
دكتر سعيد كلباسى، فوق تخصص غدد و 
فلوشيپ ديابت، معتقد است كه قندخون 
كنترل نشده مى تواند زمينه ساز بروز عوارض 
ناخوشايندى مانند مشكالت عروقى مغز و 
قلب و ناهوشيارى شود. اين دانشيار دانشگاه 
علوم پزشكى شهيد بهشتى در گفت وگوى 
اين هفته «سالمت» در صفحه «درمانگاه» به 
بررسى علل و راه حل مشكالتى پرداخته كه 
مى توانند باعث بروز اختالالت هوشيارى در 

افراد مبتال به ديابت شوند.

: شايع ترين علت اختالل هوشيارى 
در بيماران مبتال به ديابت چيست؟

اختالل هوشيارى در افراد ديابتى داليل مختلفى 
باشد،  حاد  صورت  به  اختالل  اين  اگر  دارد. 
مهم ترين و شايع ترين علت آن كمبود قند است. 
وقتى قندخون از 45 ميلى گرم در دسى ليتر 
پايين تر مى آيد و اين حالت بيش از 5 دقيقه طول 
مى كشد، مراكز حياتى مغز آسيب مى بينند. 
يكى از اين مراكز، مركز بيدارى است، بنابراين 
اگر قندخون براى مدت  طوالنى پايين باشد، 
عاليمى مانند تپش قلب، بى حالى، احساس 
سردى و حالت اضطراب براى فرد پيش مى آيد. 
سپس به تدريج با درمان نشدن اين عارضه، حالت 
تهوع و بى قرارى و گيجى نيز به آن اضافه 
مى شود و فرد در نهايت به اغما مى رود. اين 
وضعيت از اورژانس هاى ديابت است، يعنى اگر 
بيمار به موقع درمان نشود، ممكن است براى 
يك عمر دچار عوارض غيرقابل برگشت شود، 
بنابراين اولين تشخيص براى ديابتى هايى كه 
دچار اختالل هوشيارى مى شوند، افت  قندخون 
دستگاه  و  آزمايشگاه  به  اگر  حتى  و  است 
اندازه گيرى قندخون دسترسى نداشته باشيد، 
بايد در اين شرايط به فرد ديابتى مواد قندى 
بدهيد. اگرچه اين احتمال هم وجود دارد كه 
فرد براثر قند باال دچار اختالل هوشيارى شده 
باشد اما از آنجايى كه افت  قند عارضه برجاى 
مى گذارد بايد ابتدا براى بهبود آن اقدام كنيم. 
اگر هم علت اختالل هوشيارى، قند باال باشد، 
دادن مقدارى مواد قندى به فرد در اين موقعيت، 

عارضه خطرناكى ايجاد نمى كند.
: پس قندخون باال هم مى تواند 

باعث گيجى و ناهوشيارى شود؟
عوارض  از  يكى  بله، 

باال  قندخون 
«كماى 

هايپراسموالر» است كه معموال در ديابتى هاى 
نوع 2 با قندهاى باالى 600 اتفاق مى افتد. براى 
مثال، اگر فرد به خوبى قند خود را كنترل نكند 

و و در عين حال، دچار عفونت شود 
كورتون تزريق كند، ممكن است 

قندخونش به شدت باال برود 
آب،  كمبود  دچار  و 

پرادرارى و افزايش 
غلظت خون و 

افزايش 
سديم 
خون 

(هيپرناترمى) شود. اين شرايط باعث اختالل 
اغما  نهايت  در  و  منگى  گيجى،  هوشيارى، 

مى شود.

اين  در   :
چگونه  وضعيت 
را  بيمار  قندخون  مى توان 

پايين آورد؟
اختالل هوشيارى براثر قند باال به راحتى مانند 
افت  قند درمان نمى شود. در زمان افت  قند، 
بيمار با تزريق يك ويال قندى هيپرتونيك 
20 يا 50 درصد سريع از جا برمى خيزد و 
به هوش مى آيد اما در بيمارانى كه قندهاى 
باال دارند و به كماى هايپراسموالر مى روند 

50 درصد خطر مرگ ومير وجود دارد، بنابراين 
عارضه بسيار خطرناكى است و درمان آن 
بدن  شرايط،  اين  در  نيست.  ساده اى  كار 
بيمار بايد به شدت آب رسانى شود. اين افراد 
معموال وقتى به مراكز درمانى مى رسند كه بيش 
از 6 تا 9 ليتر كمبود آب پيدا كرده اند، بنابراين 
بايد براى آنها از سرم هاى بدون مواد قندى 
استفاده و الكتروليت هاى بدنشان را جايگزين 
كرد. درمان اين افرد بين 24 تا 48 ساعت طول 
مى كشد. اگر هم درمان به موقع انجام نشود، 
فرد ممكن است دچار سكته مغزى، نارسايى 

كليوى و در نهايت مرگ شود.
: در زمان افت  قندخون چطور؟

اگر در زمان افت  قندخون، بيمار حالت گيجى 
داشته اما در عين حال قادر به خوردن باشد، 
بايد خيلى سريع 10 تا 15 گرم قند ساده (3 
حبه قند) را در يك استكان آب ولرم حل كند 
و بنوشد. همچنين مى تواند از ساير مواد قندى 
زودجذب مثل عسل، شيره خرما، شيره انگور 
و... نيز استفاده كند، اما اگر بيمار دچار گيجى 
شديد و اختالل هوشيارى شده و قدرت بلع 
نداشته باشد، نبايد به او آب و مايعات داد 
زيرا اين كار با خطر آسپيراسيون ريوى همراه 
است. در اين شرايط بايد خيلى سريع از سرم 
قندى استفاده كرد. در ضمن آمپولى هم به 
نام گلوكاژن يا گلوكاگون وجود دارد كه تمام 
ديابتى هاى مصرف كننده انسولين بهتر است 
آن را در منزل داشته باشند تا اگر حين خواب 
و... دچار اختالل هوشيارى و افت  قند شدند، 

از آن استفاده كنند. تزريق اين آمپول چه به 
صورت عضالنى و چه زيرجلدى ظرف چند 
دقيقه قندخون را باال مى برد. البته اين آمپول 
گرانقيمت است و گاهى در دسترس نيست 
و كاش قيمت آن پايين تر بيايد و دسترسى 

به آن آسان تر شود.
: به جز قندخون باال و پايين، چه 
عوامل ديگرى مى توانند باعث كاهش سطح 

هوشيارى در بيماران ديابتى شوند؟
عوارض ديابت از علل ديگرى هستند كه باعث 
اختالل هوشيارى در اين بيماران مى شوند. اگر 
ديابت به خوبى درمان نشود، فرد ممكن است 
دچار عوارض و انسداد عروق مغز و سكته مغزى 
شود. اختالل در خونرسانى به مغز مى تواند با 
اختالل هوشيارى همراه باشد. از طرف ديگر، 
سكته هاى قلبى و افت حاد فشارخون براثر 
سكته نيز مى تواند اختالل هوشيارى ايجاد كند 
زيرا در اين وضعيت، خونرسانى به مغز خوب 
انجام نمى شود. از علل ديگر اختالل هوشيارى 
در بيماران ديابتى، نفروپاتى يا نارسايى كليه 
است. وقتى اوره و كراتينين باال مى رود، اوايل 
در  بزند.  نامربوط  حرف هاى  فرد  دارد  امكان 
مراحل پيشرفته تر فرد دچار تهوع، استفراغ و 
كمبود آب بدن مى شود و در نارسايى هاى شديد 
هم دچار اختالل هوشيارى خواهد شد. البته 

اين عارضه با دياليز  بهبود مى يابد.
اعالم كرده  : بعضى منابع خبرى 
بودند قندخون آقاى پورحيدرى باالى 400 
باعث  قندخون  ميزان  اين  آيا  است.  بوده 

ناهوشيارى مى شود؟
من پزشك ايشان نيستم اما دورادور شنيده ام 
مشكل   دچار  ديابت  از  غير  به  ايشان  كه 
ديگرى نيز بوده اند؛ يعنى ممكن است عامل 
اختالل هوشيارى شان ديابت نباشد و بهتر 
است پزشك معالجشان در اين خصوص 
اظهار نظر كند. اما به طور كلى، اختالل 
هوشيارى در ديابتى ها معموال سريع درمان 
مى شود. قندخون 400 نيز معموال به راحتى 
ظرف چند ساعت با سرم درمانى و انسولين 
پايين مى آيد، بنابراين در اين شرايط، عامل 
اختالل هوشيارى ممكن است بيمارى هاى 
ديگر يا عوارض ديگر ديابت مثل درگيرى 
عروق مغزى باشد. البته سرپرستى يك تيم 
بزرگ مثل استقالل به طور حتم با استرس هاى 
فراوانى همراه است و احتماال ايشان به دنبال 
و  يافته  افزايش  قندخونشان  استرس ها،  اين 
كنترل دقيقى روى قندشان نداشته اند. در چنين 
وضعيتى كافى است بيمار ديابتى دچار يك 
تروما، ضربه يا خونريزى مغزى شود يا كورتون 

تزريق كند تا دچار چنين عارضه اى شود.
: حرف آخر؟

در زمان مواجهه با يك بيمار ديابتى كه دچار 
اختالل هوشيارى شده، اول از همه بايد سوال 
كنيم كه آيا اين اختالل به صورت حاد بوده 
يا براى مدتى وجود داشته است؟ درموارد حاد 
ابتدا بايد به كمبود قند فكر كنيم و به بيمار 
مواد قندى برسانيم زيرا شايع ترين علت بسترى 
شدن بيماران ديابتى در تمام دنيا كاهش قند 
خون است؛ حال چه براثر مصرف قرص هاى 
قند مثل گلى بن كالميد ايجاد شده باشد، چه 
تزريق انسولين. البته امروزه داروهاى جديدى 
توليد شده اند كه قند را پايين مى آورند اما باعث 
ديابتى  بيماران  تمام  به  نمى شوند.  قند  افت  
توصيه مى شود عالوه بر مراجعاتى كه به پزشك 
دارند هميشه گلوكومتر يا دستگاه اندازه گيرى 
قندخون همراه داشته باشند. به اطرافيان بيمار 
نيز توصيه مى شود هر زمان متوجه شدند بيمار 
بى حال است، قند او را اندازه بگيرند. اگر هم 
به دستگاه قندخون دسترسى نداشتيد و بيمار 
ديابتى دچار اختالل هوشيارى شد، بايد اول 
از همه به او مواد قندى بدهيد. اگر بيمار با 
اين راهكار بهبود پيدا نكرد بايد بالفاصله او 

را به مركز درمانى برسانيد.

علل كاهش سطح هوشيارى بيماران ديابتى در گفت وگو با دكتر سعيد كلباسى فوق تخصص غدد و فلوشيپ ديابت

وقتى قند طغيان مى كند...وقتى قند طغيان مى كند...
 ستاره محمد

منصور پورحيدرى و كتواسيدوز ديابتى
منصور پورحيدرى هوادارانش را نگران كرد. هفته گذشته در بازى استقالل و صبا در ليگ برتر فوتبال بود كه خيلى ها متوجه جاى خالى سرپرست 
تيم شدند. البته پورحيدرى شب قبل از بازى دچار مشكل شده بود. سال هاست كه او با بيمارى ديابت دست به گريبان است اما گويا يكدفه قند 
او بيش از حد باال رفته و خانواده  چاره اى نديدند جز انتقال او به بيمارستان. در بيمارستان ايرانمهر نيز پزشكان تشخيص دادند كه او بايد در بخش 
مراقبت هاى ويژه بسترى شود. جواد خيابانى، گزارشگر بازى خبر بيمارى پورحيدرى را رسانه اى كرد. او البته به اشتباه گفته بود:  «پورحيدرى از 
روى نيمكت بلند مى شود و تماشاگران تشويقش مى كنند» ولى بعد از مدتى شايد براى تصحيح اشتباهش تصريح كرد كه پورحيدرى روى تخت 

بيمارستان است.
بعد از اعالم اين خبر بود كه خيلى ها به بيمارستان ايرانمهر هجوم بردند؛ از بازيكنان، مسووالن و هواداران 
استقالل گرفته تا بازيكنان و مسووالن پرسپوليس و تيم هاى ديگر. استقاللى ها تقريبا همگى به بيمارستان 
رفتند.فرشاد پيوس، على پروين، على كريمى، محمود خوردبين، رضا حسن زاده، حبيب  كاشانى و محمد 
رويانيان هم. بعضى ها مثل عادل فردوسى پور هم تلفنى حال او را پرسيدند. بعضى ها هم خبر دادند كه شبانه 

به مالقات او رفته اند تا خبر مالقات شان رسانه اى نشود.
گفته مى شود خانواده پورحيدرى تمايل ندارند تصاويرى از منصورخان روى تخت بيمارستان منتشر شود و 
«سالمت» نيز به احترام نظر ايشان از انجام اين كار خوددارى مى كند. اما در روزهاى گذشته چندين فيلم و 
عكس روى خروجى بعضى از خبرگزارى ها و سايت ها رفت و البته با اعتراض خانواده پورحيدرى همراه 
شد. اين تصاوير در كنار شايعاتى كه از جراحى و ابتالى او به سرطان دست به دست چرخيد، براى خانواده 
پورحيدرى ناخوشايند بود؛ تا جايى كه فريده شجاعى، همسر پورحيدرى، هشدار داد كه رسانه ها بايد از 
انتشار اين فيلم ها و تصاوير جلوگيرى كنند. گويا دليل اصلى اين اعتراض ها نيز شرايط دختر پورحيدرى 
بوده؛ عسل پورحيدرى كه از بازيكنان سابق تيم ملى گلف بوده و حاال مدتى است كه در آمريكا زندگى 

مى كند و بعد از شنيدن اين اخبار تصميم گرفته به ايران برگردد.

دو روز بعد از بسترى شدن پورحيدرى بعضى از خبرگزارى ها خبر دادند كه او به كما رفته اما پورحيدرى روز يكشنبه با خبرنگاران صحبت كرد 
و گفت كه حالش خوب است: «وضعيت بيمارى ام نسبت به روزهاى گذشته بسيار بهتر است و اميدوارم زودتر شرايطم براى حضور در كنار تيم 
استقالل مهيا شود.» سرپرست تيم فوتبال استقالل از هوادارن اين تيم هم كه در اين چند روز نگران حال او بوده اند و به مالقاتش رفته اند، تشكر 
كرده: «از همه هواداران و دوستان تشكر مى كنم كه در مدت حضورم در بيمارستان تنهايم نگذاشتند و به مالقات من آمدند. بايد تشكر ويژه اى هم 

از كادرپزشكى داشته باشم كه براى بهبودم همه كار كردند.»
كنار پزشكان بيمارستان ايرانمهر، فدراسيون پزشكى ورزشى هم پيگير وضعيت پورحيدرى بود. غالمرضا نوروزى، رييس اين فدراسيون بعد از 
مالقات او گفته بود: «بعد از بسترى شدن پورحيدرى در بيمارستان ايرانمهر كه به دليل عارضه ريوى رخ داد، همراه دكتر امين نوروزى و دكتر 
بنى جمالى، رييس كميته درمان فدراسيون دربخش وي ژه اين بيمارستان حاضر شديم و درجريان روند درمان او قرار گرفتيم. در اين عيادت با فرزند 
و همسر پورحيدرى گفت وگو كرديم و به آنها اطمينان داديم كه فدراسيون پزشكى ورزشى از هيچ تالشى 
براى درمان اين پيشكسوت ارزنده فوتبال كشورمان دريغ نمى كند.» بعد از صحبت هاى نوروزى، اين شايعه 
شدت گرفت كه مشكل اصلى پورحيدرى عارضه ريوى است. على، پسر پورحيدرى، در اين زمينه مى گويد: 
«قند خون پدرم كنترل شده و يك مشكل كم خونى هم بوده كه البته رفع شده است. در حال  حاضر، پزشكان 
در حال بررسى سر پدرم هستند چون ضربه كوچكى به آن وارد شده است. البته زخم هايش هم خدا را 
شكر خيلى بهتر شده و در مجموع ايشان به سمت بهبودى مى روند. يك عفونت هم در ريه پدرم هست 
كه ان شا ء اهللا جاى نگرانى ندارد و پزشكان در حال بررسى آن هستند.» على  پروين يكى از چهره هايى بود 
كه به مالقات پورحيدرى رفت و توصيه جالبى براى او داشت: « به پورحيدرى گفتم زمانى كه در گود 
فوتبال بوديم، حالى مان نبود كه چه بيمارى هايى داريم. وقتى فوتبال را كنار گذاشتيم، بيمارى ها شروع شد. 
دواى همه بيمارى ها رفتن به استخر و پياده روى است. به او گفتم كه ديگر نبايد به فوتبال بازگردد.»، پزشك 
پورحيدرى هم نظر على پروين را دارد و به او گفته سراغ فوتبال نرود. به گفته على پورحيدرى، پدرش حتى 
اجازه ندارد فوتبال تماشا كند:  «پزشكان به ما گفته اند كه پدرم بايد چند روزى را در بيمارستان باشد. توصيه 

آنها اين است كه استرس براى پدرم خيلى بد است و نبايد حتى از طريق تلويزيون، بازى را تماشا كند.»
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قندخون پايين و قندخون پايين و 
باال هر دو مى توانند باال هر دو مى توانند 
باعث گيجى، منگى باعث گيجى، منگى 
و اختالل هوشيارى و اختالل هوشيارى 
در بيماران ديابتى در بيماران ديابتى 
شوند، اما اولين تشخيص براى آنها شوند، اما اولين تشخيص براى آنها 
در اين شرايط بايد افت  قندخون در اين شرايط بايد افت  قندخون 
باشد. با مشاهده اين عاليم، حتى باشد. با مشاهده اين عاليم، حتى 
اگر به دستگاه اندازه گيرى قندخون اگر به دستگاه اندازه گيرى قندخون 
دسترسى نداشتيد، بايد به فرد دسترسى نداشتيد، بايد به فرد 
ديابتى مواد قندى بدهيد زيرا افت  ديابتى مواد قندى بدهيد زيرا افت  
قند مى تواند براى يك عمر او را دچار قند مى تواند براى يك عمر او را دچار 
عارضه كند. اگر بيمار با اين راهكار عارضه كند. اگر بيمار با اين راهكار 
بهبود پيدا نكرد، بايد بالفاصله او را بهبود پيدا نكرد، بايد بالفاصله او را 
به مركز درمانى برسانيدبه مركز درمانى برسانيد

افت عملكرد  انسولين افت مطلق

بافت چربى

آمينو اسيدهااسيدهاى چرب آزاد

بافت  محيطى

گليكوژنوليز و 
گلوكونئوژنز 

(تجزيه و توليد قند)

كتوژنز (توليد كتون)

افزايش قند خونافزايش اجسام كتونى در خون

افزايش اسيديته خون (اسيدوز)

كماى هيپراسموالركتو اسيدوز ديابتى

كم آبى بدن

پرادرارى
كاهش قدرت 
بافرى آلكالين ها

كبد

افت نسبى

از آن استفاده كنند. تزريق اين آمپول چه به 

كتو اسيدوز ديابتى چيست؟
عنوان  به  كه  حال  عين  در  كتونى  اجسام 
بدن،  سلول هاى  استفاده  مورد  سوخت 
مى  قرار  مغزى،  سلول هاى  مخصوصًا 
تجمع  و  دارند  نيز  اسيدى  خاصيت  گيرند؛ 
آنها در خون منجر به وضعيتى مى شود كه 
به «كتواسيدوز ديابتى» معروف است. در اين 
حالت، اجسام كتونى عالوه بر خون، در ادرار 
نيز ديده مى شوند. در حالت طبيعى ، انسولين 
از توليد اين تركيبات جلوگيرى مى كند. اين 
اصطالح از دو بخش «كتو» به معناى اجسام 
كتونى و «اسيدوز» به معناى اسيدى شدن 
خون تشكيل شده است. اجسام كتونى، در 
واقع، محصول سوختن چربى هاى بدن هستند. 
وقتى در بدن كمبود شديد انسولين  و كاهش 
كارآيى آن وجود دارد، بدن ديگر نمى تواند 
از انرژى موجود در قندها استفاده كند و 
براى توليد انرژى مورد نيازش از چربى ها  
استفاده مى كند. محصول اين سوخت وساز 
در كبد، همان اجسام كتونى است كه محلول 
در آب هستند و خاصيت اسيدى دارند و به 
تدريج اسيديته خون را باال مى برند.  اگر 
قند خون باالى 250 باشد و همزمان اجسام 
كتونى در خون يا ادرار وجود داشته و رو 
پيدا  اسيدى  حالت  خون  باشد،  افزايش  به 
مى كند (PH خون پايين مى آيد) و «كتو 
اسيدوز» يا DKA رخ مى دهد كه يكى از 
اورژانس هاى ديابت و نيازمند مداخله فورى 
طبى است. افزايش قند  خون يا هايپرگاليسمى 
سبب پرادرارى مى شود و اين عالمت به ايجاد 
يا افزايش كم آبى بدن مى انجامد كه حالت 
شديدش با از دست رفتن آب بدن  و كماى 

هيپراسموالر همراه مى شود.


