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عنوان: رابطه افزایش سطح قند خون و کنترل آن با میزان مرگ و میر در بیماران با صدمه مغزی 
  به دنبال تروما

 2مریم زارع، 2صغریسعید ا ،*1هادی درویشی خضری

 کارشناس ارشد پرستاری ویژه، گروه پرستاری، دانشگاه آزاد اسامی، واحد ساری، ساری، ایران..1
 دانشجوی کارشناسی پرستاری، دانشگاه آزاد اسامی، واحد ساری، ساری، ایران..2
 

باشد. افزایش سطح گلوکز ناشی از  : افزایش قند خون یک پدیده معمول در فاز اولیه ی بیماران با صدمه به سر میمقدمه
التهاب فعالیت های عصبی و هورمونی است. در این واکنش متابولیک با کاتابولیسم پروتئین و تغییرات گلوکونئوژنز و همچنین 
تحت تأثیر افزایش غلظت کاتکول آمین ها، گلوکاگون و کورتیزول، گلوکز خروجی کبد افزایش یافته و منجر به افزایش سطح 

وکز خون در آسیب های مغزی به دنبال تروما می شود. شواهد علمی نشان می دهد که هرچه افزایش گلوکز خون بعد از گل
تروما بااتر باشد منجر طوانی شدن زمان بستری و افزایش نیاز به تهویه مکانیکی می گردد. مطالعات انجام شده برای 

 انسولین درمانی و بعضا بی فایده بودن ان در این زمینه می باشد.                                            پیشگیری از این عارضه، بعضا نشانگر نتایج مثبت 

با کلید واژه های  Medlineو  SID ،PubMed: این مطالعه به صورت مروری انجام شده و در پایگاه ها یمواد و روش ها
( و انسولین درمانی Hyperglycemia(، هیپرگلیسیمی )Brain Injury(، آسیب مغزی )Head Traumaصدمات به سر )

(Insulin Therapy.جهت جستجو انجام شد ) 

: مطالعات نشان می هد که ازدیاد قند خون شدیدا با بروز عوارضی در مصدومین با ضربات به سر مرتبط می باشد. یافته ها
پایین تر در معرض خطر   GCSسی لیتر در زمان بستری و میلی گرم در د 0۲بیماران با صدمات عصبی با قند خون کمتر از 

بیشتری هستند. هرچه سطح گلوکز بااتر باعث پیامد های وخیم عصبی، میزان مرگ و میر، طوانی شدن مدت تهویه 
ترل افزایش می یابد. مطالعات نشان می دهد قند خون باید به دقت در این بیماران کن  ICUمکانیکی و مدت زمان بستری در 

گردد و نیاز به درمان برای پایین اوردن قند خون وجود دارد. از طرف دیگر درمان شدید برای پایین اوردن قند خون به طور 
 عمده خطر افت قند خون را افزایش می دهد و موجب اثرات مخرب بر روی مغز اسیب دیده می شود. 

حاد آسیب است. برخی از مطالعات نشان می دهد که استفاده  از عوارض دیگر در مصدمین فوق، مقاومت به انسولین در دوره
از انسولین درمانی در میزان مرگ و میر مصدمین با صدمات به سر تأثیری ندارد. اما یافته های دیگری موجود است که نشان 

و پیشگیری از  می دهد انسولین درمانی، خطر ایسکمی بافت عصبی را کاهش داده و تأثیرات حفاظتی روی بافت مغز دارد
 تجمع گلوکز در خون، مورتالیتی را در این افراد کاهش می دهد.                          

: براساس مطالعات انجام شده می توان گفت هرچه میزان قند خون در بیماران پذیرش شده بیشتر باشد، نتیجه گیری
ش می یابد و انسولین درمانی در فاز حاد با پیشگیری از تجمع پیامدهای بد آن بیشتر بوده و میزان مرگ و میر در آنها افزای

گلوکز جریان خون سیستمیک و مغزی، خطر ایسکمی بافت عصبی و در نهایت مورتالیتی را در افراد با صدمه مغزی به دنبال 
 تروما کاهش می دهد.  

 : صدمات به سر، آسیب مغزی، هیپرگلیسیمی، انسولین درمانی.کلمات کلیدی
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