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انی 3919  سخن

نوک  قند خون از یریدر اندازه گ 3نوع  یابتید مارانیقند خون و درد احساس شده ب نیب سهیمقا

 دیانگشت، ساق پا و ور
 یتابع رهیمن محمدپور*, یعلگان(: ) سندهینو

 گناباد یدانشگاه علوم پزشکسازمان: 

 amohammdpur@yahoo.com پست الکترونیکی:

 

تست قند از نقاط مختلف برای خودپایشی قند خون منجر به بهبود کنترل قند خون و درمان بیمااران دیاابتی و کااهش عاوارض : مقدمه
 قند خون و درد احساس شده در نوک انگشت، ورید و ساق پا را داریم. . در این پژوهش ما قصد مقایسهشودمیدیابت در آنان 

در دساترس وارد مطالعاه شادند. پاس از  صورتبهبیمار با تشخیص قطعی دیابت  861تحلیلی  -ایمقایسهدر این مطالعه روش تحقیق: 
همزمان نمونه خون مویرگی بوسایله گلوکاومتر  طوربهو  تکمیل فرم اطالعات دموگرافیک، تست قند خون غیر ناشتا ابتدا از ورید اخذ شد

میانی عضله ساق پای چپ گرفته و نتایج آن با نمونه خاون وریاد  3/0بیورر آلمان از نوک انگشت وسط دست چپ و  GL40پرتابل مدل 
 درد بالفاصله در اختیار بیمار قرار داده شد تا میزان درد را در موضع گیریاندازهمقایسه شد. مقیاس 

 افازارنرمی مطالعاه در هاادادهکند. جهت پایایی دساتگاه گلوکاومتر از پایاایی هام ارز اساتفاده شاد.  گیریاندازهنوک انگشت و ساق پا  
SPSS14.5  و با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی تحلیل شد. مقادیرP  معنی دار لحاظ گردید. 12/1در سطح کمتر از 

(، طوریکاه میاانگین P<110/1بین قند خون ورید و ساق پا و نوک انگشت وجود داشت، ) داریمعنیرابطه آماری  هایافتهبراساس نتایج: 
 کمتر از میانگین قند خون گرفته شده از ورید بود و میانگین قند خون اخاذ شاده از سااق پاا mg/dl10ن گرفته شده از انگشت قند خو

mg/dl17 از میانگین قند خون ورید بود. همچنین در این پژوهش تفاوت آماری معناداری بین شدت درد احساس شده در ساق پاا  کمتر
 (.p<110/1شد )و نوک انگشت گزارش 

قند خون نمونه مویرگی انگشت با نمونه وریدی قندخون بیماران  در این پژوهش تفاوت آمدهدستبهبر اساس نتایج  :گیرینتیجهبحث و 
دیابتی از لحاظ بالینی قابل چشم پوشی و این نقطه به جای نمونه وریدی قابل استفاده است؛ همچنین با توجاه باه معنای دار باودن قناد 

یکای از  عنوانباهاین نقطاه را نیاز  توانمیاز ورید با نمونه مویرگی ساق پا و نیز با در نظر گرفتن درد کمتر در ساق پا  دهآمدستبهخون 
نقاط جهت انجام خودپایشی روتین در بیماران دیابتی پیشنهاد داد و از این طریق گامی در جهت افزایش ارائه خدمات پرستاری به بیماران 

 دیابتی برداریم.
ساق پا، نوک انگشت ،یشیقند خون، خودپا ابت،ید کلمات کلیدی:
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