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سالمندان و دیابت

تعادل قندخون باال و پایین در سنین باال
 ترجمه: 

علی نیکویی

همه  برای  دیابت  از  مراقبت  موارد  بیشتر 
گروه های سنی مصداق دارد اما برخی تغییرات 
خاص هست که در دوران سالمندی می تواند 

به کنترل دیابت شما کمک کند.

انتخاب های غذایی
با  برخی توصیه های غذایی برای سالمندان ممکن است 
توصیه های کلی غذایی برای افراد دیابتی تفاوت کند. سالمندانی 
که در آسایشگاه ها زندگی می کنند اغلب با احتمال بیشتری 
کمبود وزن و نه اضافه وزن و میزان باالیی از سوءتغذیه در آنها 
مشاهده می شود بنابراین کاهش زیاد چربی، نمک و قند رژیم 
غذایی ممکن است برای هر سالمندی مناسب نباشد. سالمندان 
دیابتی تحت درمان که تغذیه ناکافی یا نامنظم دارند، بیشتر 
در معرض افت قندخون هستند. وضعیت بد بهداشت دهان، 
اثر برخی داروهای گوارشی، تحرک محدود، اختالل کارکرد 
دست و مشکالت بینایی ممکن است غذا خوردن را برای 
سالمندان مشکل کند. سالمندان در اغلب موارد کمتر از حد الزم 
مایعات مصرف می کنند و این وضعیت به خصوص در جریان 
بیماری های حاد می تواند به کم آبی بدن بینجامد. سالمندان در 
معرض خطر باید به وسیله متخصص تغذیه ارزیابی تغذیه ای 
شوند و توصیه های شخصی درباره نیاز احتمالی به دریافت 
کالری بیشتر، مکمل ها یا جایگزین های غذایی، کاهش وزن و 
رژیم کم نمک دریافت کنند. ارزیابی تغذیه ای و رژیم غذایی 
درصورتی که شما در آسایشگاه زندگی می کنید، باید بخشی 
از طرح مراقبت فردی باشد. ترجیحات شخصی غذایی در 
هر طرح رژیم غذایی مهم هستند و سالمندان دیابتی هم باید 
بتوانند از خوردن غذاهای گوناگون لذت ببرند. کارکنان در 
بخش تهیه غذا در آسایشگاه های سالمندان باید برای شناخت 

نیازهای خاص تغذیه ای افراد دیابتی تعلیم کافی ببینند.

فعال ماندن
فعال ماندن در سنین باال به تقویت عضالت، حفظ توانایی 
حرکت و تعادل و بهبود حساسیت بدن به انسولین کمک 
می کند. فعالیت جسمی به شما کمک می کند همچنان بتوانید 
از خود مراقبت کنید، سالمت روانی خود را بهبود ببخشید و 
از سقوط جلوگیری کنید. هدف باید این باشد که تا جایی 

که می توانید فعال باشید.
افراد سالمند ازجمله آنهایی که نحیف هستند، از تمرین های 
مقاومتی و تعادلی سبک سود می برند. فیزیوتراپیست و 
مراقبان فرد سالمند می توانند ورزش برای تقویت اندام ها و 
انعطاف پذیری را به او تعلیم دهند. به یاد داشته باشید همیشه 

پیش از شروع تمرین جدید با پزشکتان مشورت کنید.

افت قندخون
افت قندخون یا هیپوگلیسمی هنگامی رخ می دهد که میزان 
قندخون شما به کمتر از ۷۲ میلی گرم در دسی لیتر برسد. 
افراد سالمند عوامل خطرساز دیگری هم دارند که آن را در 

معرض افت قندخون قرار می دهد:
 تجویز چند داروی کاهنده قندخون

 مشکالت مزمن کلیوی
 مصرف کم غذا

 دچار بیماری یا عارضه دیگری بودن

 مشکل دیگر این است که عالئم هشداردهنده افت قندخون 
در افراد سالمند چندان آشکار نیست و در برخی از آنها اصال 
عالمتی ندارد بنابراین نخستین نشانه های افت قندخون را 

ممکن است فرد مراقب متوجه شود:
 ناتوانی در تمرکز
 تغییر شخصیت

 سردرد صبحگاهی
 مشکالت خواب

افت قندخون همچنین ممکن است به عوارض ناخوشایندی 
منجر شود، ازجمله:

 گیجی
 اشکال در صحبت کردن و مراقبت از خود

 بی اشتهایی
 رفتار پرخاشگرانه

 عدم تعادل و سقوط
 از دست دادن هوشیاری

 اختالل شناختی
 حمله قلبی و سکته مغزی

درمان
افت خون باید به فوریت در فرد هوشیار با دادن قند سریع االثر 
مانند نوشیدنی شیرین )بدون شیر و غیر داغ( یا قرص های 
گلوکز شروع شود و با دادن ماده 
نشاسته ای مانند بیسکویت، 
ساندویچ یا وعده غذایی 
بعدی ادامه یابد. اگر 

فرد ناهوشیار است، باید کمک پزشکی بخواهید یا با اورژانس 
تماس بگیرید.

سالمندان دیابتی که در آسایشگاه ها زندگی می کنند باید 
جعبه های شخصی افت قندخون حاوی مواد و دستورات 

الزم برای درمان در دسترس شان باشد.

پیشگیری
برای پیشگیری از افت قندخون، مصرف مرتب وعده های 
غذایی و میان وعده های حاوی کربوهیدرات و آگاه بودن از 
عالئم افت قندخون و شناسایی افرادی که ممکن است در 
معرض خطر این عارضه باشند، سودمند است. میزان هدف 
قندخون در سالمندان دیابتی نباید خیلی سخت گرفته شود و 
داروهای تجویزشده باید مناسب هر فرد باشد. بحث با پزشک 
هم کمک کننده است. اندازه گیری مرتب قندخون می تواند به 
شناسایی سالمندانی که ممکن است در معرض خطر افت 
قندخون باشند، یاری برساند و همیشه باید میزان قندخون 
با نتایج بلندمدت کنترل قندخون مانند میزان هموگلوبین 
HbA1c در نظر گرفته شود تا تصویر روشن تر به دست بیاید.
آسایشگاه های سالمندان باید برای ساکنان دیابتی خود برنامه ای 
جامع داشته باشند که ازجمله شامل درمان و پیشگیری از 
افت قندخون، طرح های مراقبت دیابت برای اشخاص و 
آموزش مهارت های مراقبت از دیابت برای کارکنان است.

بهداشت روانی و بهزیستی
افراد سالمند دچار دیابت به خصوص افرادی که در آسایشگاه ها 
زندگی می کنند، با احتمال بیشتری ممکن است هنگام ناخوشی 

در بیمارستان بستری شوند. علت این است که دیابت می تواند 
اثر اضافی بر بیماری زمینه ای بگذارد و بیماری زمینه ای فرد 

هم ممکن است دیابت را بدتر کند.
که  در سالمندانی  به خصوص  بیماری ها  هنگام  قندخون 
دچار کم آبی بدن هستند، می تواند به سرعت باال برود. پایش 
بیشتر قندخون و تجویز دارو ممکن است الزم باشد و 
مراقبت کنندگان ممکن است به حمایت بیشتری نیاز داشته 
باشند. مراقبت کنندگان سالمندان هم باید دستورالعملی درباره 

مراقبت از بیماران در چنین شرایطی داشته باشند.

مراقبت شخصی
تغییرات بدنی با افزایش سن ممکن است بر توانایی مراقبت 
فرد از خودش تاثیر بگذارد و الزم باشد تغییراتی در مراقبت 
ازجمله تغییر دارو ایجاد کند. سن مهم ترین عامل در ایجاد 
عوارض رایج چشمی مانند آب سیاه )گلوکوم(، آب مروارید 
)کاتاراکت( و تحلیل رفتن لکه زرد شبکیه چشم )دژنراسیون 
ماکوال( است. کاهش قدرت بینایی و اختالل حرکتی در سنین 
باال ممکن است مراقبت روزانه از پا را در سالمندان دیابتی 
با اشکال روبرو کند. گاهی بی اختیاری ادراری در سالمندان 
دیابتی رخ می دهد که ممکن است علل متفاوتی داشته باشد، 

ازجمله دیابت خوب کنترل نشده و تغییر در کارکرد کلیه.
فرض کردن این که عالئم بیمار صرفا به علت روند سالمندی 
یا ابتال به دیابت است، آسان است اما در صورت بروز عالئم 
جدید باید مشورت گرفت. هنگامی که مراقبت شخصی و پایش 

قندخون برایتان مشکل می شود، از دیگران کمک بخواهید.
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A1c هموگلوبین
میزان  اندازه گیری  براساس  دیابت  کنترل 

هموگلوبین A1c و بیانگر میزان میانگین قندخون 
در 3-۲  ماه گذشته است. میزان باالی قندخون در 

طول یک دوره طوالنی؛ یعنی میزان A1c باالتر از 
۷ تا ۷/5 درصد می تواند باعث آسیب به اندام های اصلی 

بدن شود اما مصرف داروهای خوراکی ضددیابت و تزریق انسولین 
که برای پایین آوردن قندخون استفاده می شوند، ممکن است بیش ازحد قندخون را 
پایین بیاورد و باعث افت قندخون یا هیپوگلیسمی شود که با عالئمی مانند ضربان 
سریع قلب، تعریق شدید، احساس سیاهی رفتن چشم ها، اشکال در فکر کردن، 
افتادن یا حتی غش کردن همراه است، پس هم قندخون باال و هم قندخون پایین 
آسیب رسان است و  برای درمان دیابت الزم است تعادلی میان خطر قندخون باال و 

قندخون پایین ایجاد کرد و این کار نیاز به ارزیابی مداوم دارد.

تفاوت کنترل قندخون در سالمندان
کنترل قندخون در افراد جوان تر و افراد سالمند نیاز به اهداف متفاوتی 
دارد. در افراد جوان تر که هنوز سال های زیادی عمر در پیش رو دارند، 
احتمال بروز عوارض دیابت در طول دهه های بعدی زندگی وجود 
دارد. از طرف دیگر، افراد جوان تر معموال از حمله افت قندخون بدون 
پیامدهای شدید بهبود پیدا می کنند اما افرادی که در دهه 8  و 9 زندگی 
هستند، دهه های چندانی از زندگی  پیش رو ندارند بنابراین نگرانی درباره 
ایجاد عوارض بلندمدت دیابت به علت میزان باالی قندخون کاهش می یابد. 
افت قندخون در این افراد ممکن است به پیامدهای فوری مانند افتادن، 
شکستگی، از دست دادن استقالل و نهایت افت کیفیت زندگی منجر 
شود. به عالوه، کنترل شدیدتر دیابت اغلب به رژیم درمانی پیچیده ای نیاز 
دارد، ازجمله تزریق های متعدد انسولین در طول روز یا مصرف چند نوع 
قرص کاهنده قندخون. این وضعیت خطر افت قندخون را بیشتر می کند 

و استرس بیشتری هم به فرد سالمند و هم مراقبان او وارد خواهد کرد 
بنابراین هنگام تعیین اهداف درمانی در سالمندان دیابتی باید به این پرسش 
پاسخ داد که »چرا« قندخون را در یک بیمار معین کنترل می کنیم؟ از آنجایی 
 که دلیل کنترل شدید دیابت، پیشگیری از عوارض این بیماری در آینده 
است، کنترل شدیدتر دیابت ممکن است در سالمندانی که وضعیت سالمت 
خوبی دارند و عوامل زمینه ساز افت قندخون را ندارند، گزینه مناسبی باشد. 
عوامل زمینه ساز افت قندخون شامل سابقه افت شدید خون که به بستری 
شدن در بیمارستان یا رفتن به اورژانس انجامیده باشد، مشکالت حافظه، 
نحیف بودن بدنی، مشکالت بینایی و بیماری شدید زمینه ای مانند بیماری 
قلبی، ریوی و کلیوی است. سالمندانی که چند عامل زمینه ساز برای افت 
قندخون دارند، نباید کنترل شدید قندخون را هدف قرار دهند. در عوض، 
باید هدف این باشد که بهترین کنترل قندخون انجام شود، بدون اینکه فرد 

در معرض افت قندخون قرار بگیرد.

عالئم هشداردهنده افت قندخون در 
افراد سالمند چندان آشکار نیست و در 
برخی از آنها اصال عالمتی ندارد بنابراین 

نخستین نشانه های افت قندخون را 
ممکن است فرد مراقب متوجه شود


