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ال�شنوات  يف  حدوثه  ن�شبة  زادت  ولقد  والكبار،  الأطفال  عند  ال�شائعة  الأمرا�ض  من  ال�شكري  داء  يعترب 

الأخرية زيادة ملحوظة يف كل اأنحاء العامل وخا�شة يف دول اخلليج العربي، هذه الزيادة جعلت الده�شة واحلرية 

والقلق يف نفو�ض �شرائح املجتمع املختلفة، وبالن�شبة للأطباء املعاجلني اأ�شبحت لهم حتديًا جادًا لبذل املزيد من 

اجلهود والأبحاث الطبية حلل هذه امل�شكلة.

التعليم والثقافة ملري�ض ال�شكري يعترب احلجر الأ�شا�شي يف عناية وعلج هذا الداء، وكل �شخ�ض م�شاب 

النظرية  املعلومات  اكت�شاب  اأجل  الداء من  والعملي ملواجهة هذا  النظري  التعلم  لهم احلق يف  الداء وذووه  بهذا 

والعملية، وكذلك اخلربة ال�شاملة ملواجهة هذا الداء.

والتثقيف  التعليم  اأي�شًا عن طريق  ولكن  فقط  الإن�شولني  باإعطاء  لي�ض  الداء  الأول من هذا  النوع  علج 

اللذين من �شاأنهما م�شاعدة الطبيب للنجاح يف علج الطفل اأو الطفلة امل�شابة بداء ال�شكري.

اأمرا�ض  اأن يكون ا�شت�شاري متخ�ش�ض لعلج  اإنه علج فريق متكامل يتكون من الطبيب املعالج ويحبذ 

ال�شكري، اأخ�شائي اأو اأخ�شائية تثقيف �شحي، اأخ�شائي اأو اأخ�شائية تغذية، اأخ�شائي اأو اأخ�شائية علج نف�شي 

و�شلوكي وكذلك اأخ�شائي اأو اأخ�شائية اجتماعية.

ي�شرين وي�شعدين اأن اأقدم هذا الإ�صدار الرابـــع لكل طفل وطفلة و�شاب و�شابة م�شاب اأو م�شابة بداء 

ال�شكري من النوع الأول وكذلك لكل اأب واأم واأخ واأخت مهتم بالعناية والرعاية لقريبهم امل�شاب.

رجائي من اهلل عز وجل اأن ي�شفي كل مري�ض، واأن يوفقنا كاأطباء لتقدمي كل ما ميكن عمله لعلج املر�شى 

امل�شابني.

واهلل يحفظكم ويرعاكم  

أ. د. عبدالمعين بن عيد األغا
أستاذ دكتور طب األطفال والغدد الصماء والسكري

عضو هيئة التدريس
كلية الطب ومستشفى جامعة الملك عبدالعزيز بجدة

aagha@kau.edu.sa

المقدمـة

9 املقـدمة
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غدة البنكرياس

غدة البنكريا�ض هي غدة ه�شمية وهرمونية يرتاوح وزنها ما بني 80-90 جرامًا وتقع يف البطن 

خلف املعدة، وحتتوي على غدد غري �شماء تفرز ع�شارة البنكريا�ض يف الإثنى ع�شر والتي حتتوي 

على اأنزميات له�شم الطعام. كذلك حتتوي على غدد �شماء اأخرى تعرف بـ )جزر لجنرهانز( التي 

حتتوي على خليا عديدة مثل خليا بيتا التي تفرز هرمون الإن�شولني وخليا األفا التي تفرز هرمون 

تفرز هرمون  التي  دلتا  الطبيعي وخليا  املعدل  الدم عند  �شكر  ن�شبة  ينظمان  اللذان  اجللوكاجون 

ال�شوماتو�شتاتني.

كيف تعمل خاليا بيتا للمحافظة على نسبة السكر في الدم؟
/100ملل  ملجم   110 اإىل   60 بني  ترتاوح  ال�شليم  الإن�شان  دم  يف  )اجللوكوز(  ال�شكر  ن�شبة 

من بلزما الدم، عندما تزيد هذه الن�شبة يف الدم تفرز خليا بيتا هرمون الإن�شولني الذي يحول 

ال�شكر )اجللوكوز( يف دم الإن�شان اإىل مادة ن�شوية غري ذائبة ترت�شب يف الكبد والع�شلت ت�شمى 

اإىل  )اجللوكوز(  الــدم  �شكر  ن�شبة  تعود  حتى  املــادة  هذه  ترت�شب  اأن  وما  )اجلليكوجني(،  مبــادة 

اإذا انخف�شت ن�شبة ال�شكر عن املعدلت الطبيعية فيفرز البنكريا�ض هرمون  اأما  معدلها الطبيعي. 

اجللوكاجون والذي يوؤدي اإىل عملية ت�شنيع اجللوكوز من خليا الكبد وحتويل مركب اجلليكوجني 

اإىل جلوكوز مما يوؤدي اىل توازن ن�شبة ال�شكر يف الدم.

الكبد

املرارة

املعدة

ذيل

البنكريا�س

قناة املرارة

االثنى ع�شر

قناة البنكريا�س 

الثانوية

قناة البنكريا�س

راأ�س

البنكريا�س

البنكريا�س

البنكريا�س
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داء السكــري

ما هو تعريف داء السكري؟
اأو عدم وجود هرمون الإن�شولني ال�شروري لتمكني اجل�شم من حرق اجللوكوز من  هو نق�ض 

اأجل احل�شول على الطاقة ال�شرورية لإمتام التفاعلت احليوية املهمة خلليا اجل�شم الب�شري.

من املفيد اأن نعرف اأن �شكر الدم )اجللوكوز( يعترب م�شدر الطاقة الرئي�شي لكافة التفاعلت 

يف  ت�شكل  والتي  منها  املطلوبة  الوظائف  وتاأدية  احلياة  يف  اجل�شم  خليا  ل�شتقرار  املهمة  احليوية 

جمموعها عمل اجل�شم ككل من جهد عقلي وع�شلي.

عند  تــرتاوح  الــدم  بلزما  يف  ال�شكر  من  حمــددة  كمية  على  الطبيعي  الن�شان  ج�شم  يحتوي 

ال�شخ�ض ال�شائم بني 60 - 110 ملي غرام لكل 100 مل من بلزما الدم، اأو باملقيا�ض الآخر تكون 

بني 3٫5 اإىل 6٫1 ملي مول للرت الواحد.

لكي يستطيع الجسم استخدام الجلوكوز كمصدر للطاقة فالبد من وجود 
هرمون اإلنسولين الذي يساعد الجلوكوز على الدخول إلى داخل الخلية 
تتم عملية  الحرارية،  الطاقة  إنتاج  أجل  الغذائي من  التمثيل  وبدء عملية 
دخول الجلوكوز إلى داخل الخاليا بواسطة مستقبالت خاصة باإلنسولين 

الموجودة على سطح خاليا الجسم المختلفة.

الذي  الرئيسي  المفتاح  يعتبر  اإلنسولين  هرمون 
يساعد على دخول الجلوكوز إلى داخل الخلية وبدء 

عملية التمثيل الغذائي للجلوكوز إلنتاج الطاقة.
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كيفية تشخيص داء السكري؟
اذا كان الطفل يعاين من كرثة العط�ض– كرثة �شرب املاء – زيادة يف التبول وفقدان الوزن.  

للرت  مول  ميلي   7( الــدم  بلزما  من  ملل   100 ملجم/   126 عن  الــدم  يف  ال�شكر  معدل  ارتفاع   

الواحد( يف حالة ال�شيام.

عند اإجراء قيا�شات ال�شكر يف الدم تكون نتائج ن�شبة قيا�ض ال�شكر الع�شوائية )بعد �شاعتني من   

تناول الطعام( يف الدم 200 ملجم )11٫1 ميلي مول لرت( اأو اأكرث لكل 100 ملل من بلزما الدم.

ارتفاع معدل ال�شكر الرتاكمي عن ن�شبة 6٫5 %.  

ما هو سبب داء السكري؟
داء ال�شكري ينتج عن خلل يف قدرة اجل�شم لتمثيل املواد ال�شكرية )مثل �شكر املائدة واحللوى( 

اأو عدم وجود  واملواد الن�شوية )مثل اخلبز والبطاط�ض( للح�شول على الطاقة وذلك ب�شبب نق�ض 

هرمون الإن�شولني. بعدما تتحول هذه املواد داخـل اجل�شـم اإىل �شكــريات ب�شيطـة اأهمها اجلـلوكوز 

ل ت�شتطيع خليا اجل�شم حرق هذا اجللوكوز للح�شول على الطاقة مما يوؤدي بالتايل لرتفاع ن�شبة 

الذي  الزائد  ال�شكر  ليتخل�ض اجل�شم من  للتبول  متكررة  رغبة  تظهر  لذلك  تبعًا  بالدم،  اجللوكوز 

الطاقة  من  حلرمانه  نتيجة  اجل�شم  وزن  ينق�ض  وقد  بالعط�ض  الح�شا�ض  ويظهر  البول  مع  يخرج 

وتزداد ال�شهية للطعام.

ما هو سبب هذا الخلل؟
اخلليا.  لهذه  م�شادة  مناعية  اأج�شام  وجود  نتيجة  بيتا  خليا  حتطم  هو  اخللل  هذا  �شبب 

)لُيعلم حتى الآن �شبب تكونها(. ونتيجة لتحطم خليا بيتا املوجودة يف غدة البنكريا�ض والتي من 

�شاأنها تنظيم اجللوكوز يف الدم ينتج النوع الأول من الداء والذي يكمن يف نق�ض وعدم وجود هرمون 

الإن�شولني ال�شروري لتمكني اجل�شم من حرق اجللوكوز من اأجل احل�شول على الطاقة.

النوع الأول من هذا الداء يكمن يف نق�ض اأو عدم وجود هرمون الإن�شولني ال�شروري لتمكني 

اجل�شم من حرق اجللوكوز من اأجل احل�شول على الطاقة، هذا النق�ض يف هرمون الإن�شولني ناجت 

عن حتطم اخلليا املنتجة له والتي ت�شمى بخليا بيتا املوجودة يف البنكريا�ض التي من �شاأنها تنظيم 

ن�شبة اجللوكوز يف الدم.

تحطيم خاليا بيتا ناتج عن وجود أجسام مناعية مضادة 
لهذه الخاليا ال يعلم إلى هذا الوقت سبب تكونها.
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إفراز اإلنسولين من البنكرياس يكون على نمطين:
اإلفراز القاعدي: وهو اإفراز م�شتمر من الإن�شولني بكميات قليلة وم�شتمرة خلل �شاعات اليوم من   

اأجل املحافظة على ن�شبة �شكر الدم يف املعدل الطبيعي بني الوجبات الغذائية وخلل فرتات النوم. 

)هذا الإفراز مبثابة الإن�شولني العكر عند مري�ض داء ال�شكري اأو اإن�شولني لنت�ض اأو اإن�شولني ديتمري(.

اإلفراز الغذائي: وهو اإفراز عايل وموؤقت من الإن�شولني عند تناول الوجبات الغذائية من اأجل املحافظة   

الإن�شولني  مبثابة  الإفــراز  )هذا  الطعام.  وجبات  تناول  بعد  الطبيعي  املعدل  يف  الدم  �شكر  ن�شبة  على 

ال�شايف عند مري�ض داء ال�شكري اأو الإن�شولني �شريع املفعول مثل اإن�شولني هميولوج، اأبدرا، نوفورايد(.

اإلنسولين والحياة!!

يف بداية الع�شرينيات كان داء ال�شكري مر�شًا مرعبًا وكان اكت�شاف الداء يف اأي طفل معناه املوت   

املحتوم.

  يف عام 1922م ا�شتطاع جراح العظام الكندي )فريدرك بانتنج( )BANTING( وم�شاعده طالب 

الطب اآنذاك �شارل ب�شت )BEST( يف اكت�شاف الإن�شولني.

بوا�شطة  كبري  بنجاح  ال�شكري  داء  مر�شى  بعلج  )ب�شت(  و  )بانتنج(  بــداأ  1022م  يناير  يف   

الإن�شولني وكان اأول مري�ض عولج بالإن�شولني يف تاريخ داء ال�شكري، طفل يف الثانية ع�شرة من 

عمره ا�شمه )ليونارد( وعا�ض بعدها �شنوات طويلة.

  توالت الأبحاث ملعرفة البنية الكيميائية للإن�شولني، وُبداأ با�شتعماله على نطاق وا�شع يف علج داء 

ال�شكري، وتل ذلك اأبحاث متوا�شلة لتنقية الإن�شولني ذو املركب الواحد.

يف عام 1980م اأمكن للعامل اإنتاج الإن�شولني الآدمي امل�شتزرع من بع�ض اأنواع البكترييا وذلك    

بتغيري اجلينات املوجودة فيها لتحويلها اإىل اإنتاج الإن�شولني ومن ثم ت�شنيعه من خمرية اخلبز.

الجدير بالذكر أن المرضى المصابون بالنوع األول ال يمكن
عالجهم بدون عقار اإلنسولين.
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اأنـــــواع الإن�سولني

ال�شم العلمي اأو التجاريمدة التاأثرياأعلى م�شتوىبداية العملنوع الإن�شولني

�شريع املفعول

خلل 15 

دقيقة

3-4 �شاعات1-2 �شاعة

اأبيدرا/ ل�شربو/ نوفورايد

Apidra/ Lispro/ Novo-

Rapid

ق�شري التاأثري 

)ال�شايف(

6-8 �شاعات2-4 �شاعات30-60 دقيقة

اكتارابيد/ هيوميلني –

R Actrapid/ Humulin-R

متو�شط التاأثري 

)العكر(

12-16 �شاعة4-8 �شاعات1-2 �شاعة

بروتافان )Protaphane( اإن.بي.

)Humulin NPH( ات�ض

طويل التاأثري 

)العكر(

24-28 �شاعة8-16 �شاعة2-4 �شاعات

الرتاتارد )Ultratard( الرتالينت 

)Ultralent(

اإن�شولني طويل 

املفعول ولي�ض 

له ذروة

ل توجد ذروة2-4 �شاعات

24 �شاعة

جلراجني )لنت�ض(

)Glargine( Lantus

12-16 �شاعة

ديتمري )ليفي مري(

Detemir/ Levimir

40-42 �شاعة

اإن�شولني ديجلوديك )تري�شبا(

Insulin Degludec )Tresiba(

)MIXED INSULIN( مستحضرات اإلنسولين الممزوجة
هي عبارة عن مزيج ثابت من الإن�شولني �شريع املفعول والإن�شولني متو�شط املفعول بن�شب ثابتة 

 %30 بن�شبة  ال�شايف  الإن�شولني  وجود  ذلك  ويعني   70 اإىل   30 ن�شبة  هي  �شيوعًا  اأكرثها  وخمتلفة، 

والإن�شولني العكر بن�شبة 70% كذلك توجد ن�شب اأخرى مثل: 50:50، 40: 60، 10: 90، 20: 80.

هذه الأنواع من الإن�شولني لها ميزة يف كونها �شهلة ال�شتعمال ومتواجدة اأي�شًا على �شكل اأقلم 

ولكن فعاليتها عند الأطفال هي اأقل من امل�شتح�شرات الأخرى من الإن�شولني ولقد لوحظ اأن ن�شبة 

اأقل من  النوع من الإن�شولني املمزوج  ال�شكر لدى الأطفال الذين ي�شتخدمون هذا  التحكم بانتظام 

ن�شبة انتظام ال�شكر عند الأطفال الذين ي�شتخدمون الإن�شولني غري املمزوج وحديثًا ظهر نوع جديد 

ا�شم  ويحمل  ا�شبارت  اإن�شولني  اإىل  بالإ�شافة  اإن�شولني ديجلوديك  املمزوج مكون من  الإن�شولني  من 

.)Ryzodeg( اإن�شولني ريزودج
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)Basal Analouge( مستحضرات نظائر اإلنسولين طويلة المفعول
يوجد العديد من نظائر الإن�شولني طويلة املفعول ولي�ض لها ذروة يف عملها مثل اإن�شولني لنت�ض 

)جلرجني(، وكذلك اإن�شولني ديتمري )ليفي مري(، وكذلك اإن�شولني )ديجلوديك( وتت�شف بالآتي:

تعترب بديًل عن الإن�شولني العكر ول تغني عن الإن�شولني ال�شايف.  

بعد حقنها يف اجل�شم ميت�شها اجل�شم بكمية ثابتة ولي�ض لها ذروة وبالتايل تقلل من حدوث ن�شبة   

هبوط ن�شبة ال�شكر امل�شاحبة للأنواع ال�شابقة من الإن�شولني العكر.

ل ميكن مزجها مع الإن�شولني ال�شايف وبالتايل تزداد عدد مرات وخز الإبر عند الأطفال الذين   

يخلطون الإن�شولني ال�شايف مع الإن�شولني العكر.

اإن�شولني )ديجلوديك(: من م�شتقات نظائر الإن�شولني طويل املفعول، ومت اإنتاجه حديثًا ويحمل   

ال�شم التجاري )تري�شيبا( ويدوم مفعوله حتى )42 �شاعة( يف اجل�شم وهو مبثابة اأطول اإن�شولني 

قاعدي حتى الآن.

ا�شتخدام  ويجب  الغذائية  الوجبات  تغطي  ل  اأنها  مبعنى  قاعدي،  كاإن�شولني  تعمل  الأنــواع  هذه   

الإن�شولني اخلا�ض بالوجبات معها.

)Rapid Analouge( مستحضرات نظائر اإلنسولين سريع المفعول
واإن�شولني  لي�شربوا،  اإن�شولني  مثل  املفعول  �شريعة  الإن�شولني  نظائر  من  اأنواعًا  حاليًا  يوجد 

بداء  امل�شابني  للأطفال  ا�شتخدامها  ميكن  النظائر  وهذه   )Apidra( اأبــدرا  واإن�شولني  نوفورايد، 

ال�شكري، ولها مميزات عديدة فهي تعمل خلل 5-15 دقيقة من احلقن، ولكن هذه الأنواع ل تغطي 

الوجبات اخلفيفة، ولبد من ا�شتخدام هذه الأنواع مع كل وجبة يتناولها املري�ض �شواء كانت وجبة 

اأ�شا�شية اأو خفيفة وهذا قد يوؤدي اإىل العديد من الإبر يوميًا.

الطرق المختلفة إلعطاء اإلنسولين

�شوف نقوم ب�شرح طرق خمتلفة لإعطاء الإن�شولني، و�شوف يبداأ الطفل امل�شاب بداء ال�شكري 

باأخذ الإن�شولني باأحد هذه الطرق وقد تتغري من طريقة اإىل اأخرى ح�شب حاجة الطفل وعمره وتلك 

الطريقة يحددها الفريق الطبي املعالج.

)1( إعطاء اإلنسولين مرتين في اليوم: )الطريقة التقليدية(
هذه هي الطريقة ال�شائعة وعادة تكون اأخذها على النحو التايل:

قبل اإلفطار: اإن�شولني ق�شري املفعول )ال�شايف( مع اإن�شولني متو�شط املفعول )املعكر(.  .1

قبل وجبة العشاء: اإن�شولني ق�شري املفعول )ال�شايف( مع اإن�شولني متو�شط املفعول )املعكر(.   .2

وهذه الطريقة ل ين�شح حاليًا با�شتخدامها مع الأطفال لأن درجة التحكم بال�شكري �شعيفة.
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)2( إعطاء اإلنسولين ثالثة مرات يوميًا:
هذه الطريقة تكون حقن الإن�شولني كما يلي:

قبل تناول وجبة اإلفطار: اإن�شولني ق�شري املفعول اأو �شريع املفعول مع اإن�شولني متو�شط املفعول.  .1

قبل تناول وجبة الغذاء: اإن�شولني ق�شري املفعول اأو �شريع املفعول.  .2

قبل النوم: اإن�شولني ق�شري املفعول )اأو �شريع املفعول( مع اإن�شولني متو�شط املفعول )املعكر(.  .3

)3( إعطاء اإلنسولين المتعدد )4 مرات وما فوق( )الطريقة المكثفة لعالج السكري(:
هذه الطريقة تكون حقن الإن�شولني كما يلي:

)اأبــدرا،  مثل  املفعول  �شريع  اأو  )ال�شايف(  املفعول  ق�شري  اإن�شولني  الإفطار:  وجبة  تناول  قبل   .1

لي�شربو، نوفورايد(.

قبل تناول وجبة الغذاء: اإن�شولني ق�شري املفعول )ال�شايف( اأو �شريع املفعول مثل )اأبدرا، لي�شربو،   .2

نوفورايد(.

قبل تناول وجبة الع�شاء: اإن�شولني ق�شري املفعول )ال�شايف( اأو �شريع املفعول مثل )اأبدرا، لي�شربو،   .3

نوفورايد(.

اإن�شولني  دميتري/  اإن�شولني  لنت�ض/  اإن�شولني  اأو  )املعكر(  املفعول  متو�شط  اإن�شولني  النوم:  قبل   .4

تري�شيبا )ديجلوديك(.

هذه الطريقة توفر �شهولة اأكرث يف تنظيم كمية الإن�شولني واأكرث تنظيمًا لل�شكر، وهي الطريقة 

لهذه  املتعددة  الإبر  باأخذ  النتظام  من  لبد  ولكن  الإن�شولني  مل�شخة  م�شاهية  وهي  حاليًا  الأف�شل 

الطريقة وعدم ترك اأي جرعة �شواء كانت وجبة اأ�شا�شية اأم خفيفة.

)4( إعطاء اإلنسولين عن طريق مضخة اإلنسولين:
اأفــ�ــشــل طريقة  الــطــريــقــة هــي  هـــذه 

لإعطاء الإن�شولني بدون وخز الإبر، وكذلك 

تعطي نتائج اأف�شل من التحكم بداء ال�شكري 

الإن�شولني  مب�شخة  اخلا�ض  الف�شل  )اأنظر 

من هذا الكتاب(.

م�سخة الإن�سولني
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مالحظة هامة:
وكل  فقط  اليوم  يف  اإبرتني  اإعطاء  على  مقت�شرًا  بالإن�شولني  ال�شكري  علج  �شابقًا  كان  لقد 

اإبرة حتتوي على جزء من الإن�شولني ال�شايف وجزء اآخر من الإن�شولني العكر وهذه الطريقة ت�شمى 

بالطريقة التقليدية لعلج مر�شى داء ال�شكري بالإن�شولني، ومنذ عام 1993م ظهرت درا�شات كثرية 

�شجعت على ا�شتخدام اأكرث من اإبرتني يف اليوم )3 اأو 4 اإبر يوميًا اأو م�شخة الإن�شولني( وهذه الطرق 

ت�شمى بالطريقة املكثفة لعلج داء ال�شكري بالإن�شولني.

مثـال عـلى ذلك: اإذا كان الـمجموع الكلي جلرعة الإن�شــولني يف اليــوم 24 وحــدة لطفـــــــــل يـزن 

24 كجم )مبعنى وحدة واحدة لكل كجم من الوزن( فبدًل من اأن تق�شم هذه اجلرعة اليومية اإىل ق�شمني 

تق�شم اإىل ثلثة اأو اأربعة اأق�شام وذلك من اأجل احلفاظ على ن�شبة ال�شكر يف الدم ب�شكل اأف�شل.

سؤال: هل يمكنني أن أغير جرعة اإلنسولين بنفسي إذا كانت قراءات طفلي 
اليومية غير منتظمة؟

نعم وهذا ما ُين�شح به اأهل الطفل امل�شاب حيث اأن ن�شبة �شكر الدم عند الأطفال تتغري من 

فرتة لأخرى وذلك ب�شبب تغري وزن الطفل، كمية الأكل، خلل العطلة املدر�شية، خلل �شهر رم�شان 

املبارك، فرتات املر�ض، وخلل فرتات البلوغ واملراهقة، يجب النتباه للنقاط التالية:

ا�شت�شارة الطبيب املعالج عن الطريقة ال�شحيحة لتغيري جرعات الإن�شولني اليومية.  .1

اإذا كان هناك تكرر يف القراءات العالية اأو القراءات املنخف�شة لطفلك على �شبيل املثال خلل   .2

مراجعة قراءات الطفل ملدة ثلثة اأيام متتالية ات�شح اأن ن�شبة ال�شكر قبل وجبة الغذاء عالية يف 

هذه احلالة يجب زيادة اجلزء ال�شايف من جرعة ال�شباح وهكذا.

بعد اإجراء التعديل على جرعة الإن�شولني يجب ملحظة هل ن�شبة ال�شكر يف املعدل املطلوب اأم ل،   .3

فاإذا كان اجلواب )ل(، يجب اإجراء تغيري اآخر حتى تكون ن�شبة ال�شكر يف الدم يف املعدل املطلوب.

من  أكثر  يأخذون  الذين  والبالغين  األطفال  أن  العلمية  الدراسات  أثبتت 
يأخذون  الذين  من  أفضل  لديهم  السكر  انتظام  يكون  اليوم  في  إبرتين 
الجلوكوزي(  )الخصاب  التراكمي  السكر  نسبة  وكذلك  اليوم،  في  إبرتين 
أقل  تكون  الله  بإذن  المزمنة  المضاعفات  حدوث  احتمال  ونسبة  أفضل. 
عند الطريقة المكثفة عنها بالطريقة التقليدية لذلك ننصح بتجنب طريقة 

أخذ اإلنسولين على إبرتين فقط وهذا عكس ما يرغب به أهل المريض..
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اأحيانًا تكون جرعة الإن�شولني منا�شبة ولكن قد يوجد �شبب اآخر لرتفاع ال�شكر مثل عدم انتظام   .4

الطفل بالأكل املنا�شب له يف ذلك اليوم ويف هذه احلالة يعطى الطفل جرعة اإ�شافية من الإن�شولني 

ال�شايف يف ذلك اليوم فقط وتبقى اجلرعات الأ�شا�شية كما هي مع مراعاة التقيد بالنظام الدوائي.

سؤال: كيف يمكنني تغيير جرعة اإلنسولين؟
الظهرية  وقت  اإىل  ال�شباح  وقت  من  مفعوله  له  يكون  ال�شباحية  اجلرعة  من  ال�شايف  اجلزء   

لي�شربو، نوفورايد،  الإن�شولني �شريع املفعول مثل  واإذا كان نوع  العمل(.  6 �شاعات من  )مبعدل 

اأبدرا )مبعدل 4 �شاعات(.

الع�شاء  قبل  ما  وقت  اإىل  ال�شباح  وقت  يكون مفعوله من  ال�شباحية  العكر من اجلرعة  اجلزء   

)مبعدل 12 �شاعة من العمل(.

الليل  اإىل منت�شف  اجلزء ال�شايف من اجلرعة امل�شائية يكون مفعوله من وقت ما قبل الع�شاء   

)مبعدل 6 �شاعات من العمل(.

  اجلزء العكر من اجلرعة امل�شائية يكون مفعوله من وقت ما قبل الع�شاء اإىل �شباح اليوم التايل 

)مبعدل 12 �شاعة من العمل(.

  اإذا كان نوع الإن�شولني طويل املفعول مثل لنت�ض فهو يعمل على مدار 24 �شاعة ولي�ض له اأي ذروة 

فيكون تغيري جرعة الإن�شولني على قراءات ال�شكر عند ال�شتيقاظ من النوم.

اأمثلة على كيفية تعديل جرعة الإن�سولني اليومية

ن�شبة  انــخــفــا�ــض  اأو  ــاع  ــف ارت كـــان  اإذا 

ال�شكر قبل وجبة الإفطار اأو يف ال�شباح 

الباكر.

ليفي مري  لنت�ض/  اإن�شولني  اأو  العكر  تغيري اجلزء  يجب 

اإىل  وحــدة  عن  تتجاوز  ل  بن�شبة  امل�شائية  اجلرعة  من 

وحدتني من الإن�شولني العكر.

ال�شكر  ن�شبة  انخفا�ض  اأو  ارتفاع  كان  اإذا 

قبل وجبة الغداء اأو يف منت�شف ال�شباح.

يجب تغيري اجلزء ال�شايف من اجلرعة ال�شباحية بن�شبة ل 

تتجاوز عن وحدة اإىل وحدتني من الإن�شولني ال�شايف.

اإذا كان ارتفاع اأو انخفا�ض ن�شبة ال�شكر 

قبل وجبة الع�شاء اأو ما بعد الع�شر.

يجب تغيري اجلزء العكر من اجلرعة ال�شباحية اأو اإ�شافة 

اإبرة ثالثة من الإن�شولني ال�شايف قبل وجبة الغداء بن�شبة 

ل تتجاوز عن وحدة اإىل وحدتني من الإن�شولني العكر.

اإذا كان ارتفاع اأو انخفا�ض ن�شبة ال�شكر 

عند منت�شف الليل.

يجب تغيري اجلزء ال�شايف من اجلرعة امل�شائية بن�شبة 

ل تتجاوز عن وحدة اإىل وحدتني من الإن�شولني ال�شايف.
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إبر اإلنسولين

اإبر الإن�شولني متوفرة بعدة اأحجام والتي تعتمد على كمية اجلرعة املطلوبة كما يلي:

1. اإبر الإن�شولني ذات 30 وحدة )كل خط بوحدة واحدة من الإن�شولني(.

2. اإبر الإن�شولني ذات 50 وحدة )كل خط بوحدة واحدة من الإن�شولني(.

3. اإبر الإن�شولني ذات 100 وحدة )كل خط بوحدتني من الإن�شولني(.

أقالم اإلنسولين:
هي عبارة عن اأقلم معبئة لبع�ض اأنواع الإن�شولني )اإن�شولني ق�شري املفعول، اإن�شولني متو�شط 

»مك�شاتارد  اإن�شولني  مثل  املفعول  متو�شط  واإن�شولني  املفعول  ق�شري  اإن�شولني  من  خملوط  املفعول، 

70/30«. اأقلم �شولو�شتار لإن�شولني لنت�ض واإن�شولني اأبدرا وكذلك اأقلم اإن�شولني نوفورايد وليفيمري 

اإن�شولني  من  خليط  وهــي  ــزودج  ري اإن�شولني  اأقــلم  اأو  املفعول  طويل  ديجلوديك  اإن�شولني  وحديثًا 

ديجلوديك بالإ�شافة اإىل اإن�شولني ا�شبارت.

  يتم اإعداد اجلرعة املطلوبة وذلك بلف نهاية القلم ثم حقن الإبرة و�شوف يتم �شرح ذلك من قبل 

اأخ�شائية تعليم ال�شكري.

مالحظات هامة!!
1.  اأخ�شائية تثقيف مر�شى داء ال�شكري �شوف تن�شحك بنوع احلقنة املنا�شبة لطفلك.

2.  اإمكانية مزج اأكرث من نوع من الإن�شولني يف اإبرة واحدة.

حقن الإن�شولني ترمى بعد ا�شتخدامها، بع�ض الأطفال يعيدون ا�شتخدام الإبرة اأكرث من مرة دون   .3

م�شاكل )ل نن�شح بذلك( ولكن يجب و�شع الإبرة امل�شتخدمة يف الثلجة بعد م�شحها جيدًا.

انتقال  خلطر  وذلك  �شخ�ض  من  اأكرث  بني  نف�شها  الإبــرة  ا�شتخدام  عدم  جدًا  املهم  من   .4

الأمرا�ض مثل الإيدز اأو التهاب الكبد الوبائي.

مالحظة هامة!!
العديد من أهالي المرضى يعتقدون أن أقالم اإلنسولين هي أفضل من إبر 

الحقن، ويطالبون دومًا بتغيير إبر الحقن إلى األقالم، وهذا من الناحية العملية ال 

يمكن تعميمه لجميع المرضى.
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الغرفة  درجة حرارة  الثلجة يف  خارج  بقائه  و�شهولة حمله، حيث ميكن  ال�شرعة  مزاياه  ومن   

ولكن من الأف�شل عدم تركه يف ال�شيارة يف وقت ال�شيف حيث اأنه من املمكن التاأثري على فعاليته 

ب�شبب درجة احلرارة العالية.

يجب التخل�ض من الإن�شولني بعد 4-6 اأ�شابيع من فتح عبوة الإن�شولني حتى لو بقي فيها اإن�شولني.  

كيفية حقن اإلنسولين
يحقن الإن�شولني يف الطبقة الدهنية حتت اجللد وممكن اأن يعطى بوا�شطة:

1. حقن الإن�شولني.                    2. اأقلم الإن�شولني.

اإنه ملن ال�شروري اأن تعرف كيف حتقن نف�شك بالإن�شولني باإتقان لأن ذلك يجعلك ت�شتطيع اأن 

حتقن نف�شك ب�شرعة وباأقل اأمل يذكر.

الخطوات التفصيلة لحقن اإلنسولين:
استخدام نوع واحد من اإلنسولين:

قبل اأن تعطي نف�شك احلقنة، يجب اأن تعد كل ما يلزم لذلك )م�شحة طبية، اإبرة الإن�شولني، الإن�شولني(.

اغ�شل يديك جيدًا وجففهما.   .1

راجع بعناية البيانات املدونة على الإن�شولني مثل تاريخ النتهاء وتاريخ فتح العبوة.  .2

ا�شتخدام  عند  جدًا  مهمة  اخلطوة  )هذه  بعنف  ترجها  ول  بلطف  يديك  بني  القارورة  دحرج    .3

الإن�شولني املعكر ولي�شت للإن�شولني ال�شايف(.

ام�شح الغطاء املطاطي لقارورة الإن�شولني بامل�شحة الطبية.  .4

قم بنزع غطاء مكب�ض املحقنة اأوًل ثم قم بنزع غطاء الإبرة الربتقايل.  .5

ا�شحب مكب�ض املحقنة اإىل الوراء بقدر جرعة الإن�شولني املطلوبة وبذلك تكون كمية الهواء التي   .6
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باملحقنة م�شاوية جلرعة الإن�شولني املطلوبة.

القارورة  غطاء  و�شط  يف  با�شتقامة  املعدنية  الإبــرة  اأغــرز  ثم  القائم  الو�شع  يف  القارورة  �شع   .7

املطاطي.

�شخ الهواء داخل القارورة )هذه اخلطوة ت�شهل عليك �شحب الإن�شولني(.  .8

اإقلب القارورة وتاأكد اأن طرف الإبرة املعدنية حتت م�شتوى الإن�شولني يف القارورة.  .9

ا�شحب املكب�ض اإىل الأ�شفل اأكرث بقليل من اجلرعة التي تنوي تناولها.  .10

اأن تتخل�ض منها بنقر خفيف على  اإذا لحظت وجود فقاقيع من الهواء داخل املحقنة حاول   .11

املحقنة بوا�شطة اإ�شبعك وعندها تتجمع هذه الفقاقيع يف اأعلى املحقنة، ادفعها داخل القارورة 

ب�شغط خفيف على املكب�ض )ملحظة: لو حقنت هذه الفقاقيع ال�شغرية ل ت�شكل خطورة ولكن 

التخل�ض منها اأف�شل لت�شمن تناول اجلرعة ال�شحيحة(.

ادفع املكب�ض اإىل الأعلى حتى ي�شل على اجلرعة ال�شحيحة.  .12

الإبرة الآن جاهزة لل�شتخدام.  .13

)في حالة استخدام نوعين من اإلنسولين(:
يجب اأوًل �شحب الإن�شولني ال�شايف ثم الإن�شولني املعكر.  .1

مرة ثانية حرك برفق قارورة الإن�شولني املعكر حتى ت�شمن اأن الإن�شولني قد خلط جيدًا.  .2

احمل قارورة الإن�شولني املعكر ثم اأغرز الإبرة يف غطائها املطاطي وتاأكد اأن طرف الإبرة حتت   .3

من  املحددة  اجلرعة  اإىل  ي�شل  حتى  بعناية  املكب�ض  ا�شحب  الــقــارورة.  يف  الإن�شولني  م�شتوى 

الإن�شولني العكر.

التعليمات المتبعة لمريض السكري الموصوف له العالج باإلنسولين
بنوعيه الصافي والعكر معًا:

         غ�شل اليدين  حرك القارورة بني يديك خللط االإن�شولني
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نظف غطاء القارورة مب�شحة طبية

 دفع الهواء املوجود يف احلقنة اإىل داخل قارورة 

االإن�شولني ال�شايف ثم نزع احلقنة من القارورة

ادفع الهواء املوجود يف احلقنة اإىل داخل قارورة 

االإن�شولني العكر ثم نزع احلقنة من القارورة

ثم اإقلب القارورة واحلقنة اإىل االأ�شفل وا�شحب 

الكمية املحددة من االإن�شولني ال�شايف

ا�شحب كمية من الهواء اإىل داخل احلقنة 

تعادل كمية االإن�شولني ال�شايف

ثم �شحب كمية من الهواء اإىل داخل احلقنة 

تعادل كمية االإن�شولني العكر

ثم اقلب قارورة االإن�شولني واحلقنة اإىل االأ�شفل 

وا�شحب الكمية املحددة من االإن�شولني العكر 

فوق االإن�شولني ال�شايف بحيث ي�شل اإجمايل 

الكمية من النوعني اإىل اجلرعة املطلوبة

تاأكد من خلو احلقنة من فقاعات الهواء 

بنقر حقنة االإن�شولني
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أفضل أماكن حقن اإلنسولين:
1. الق�شم الأو�شط من اأمام وجانب الزراعني.

2. الق�شم الأمامي واجلانبي من الفخذين.

3. يف البطن على جانبي ال�شرة واأ�شفلها.

    )فقط ملن لديهم �شحم حول ال�شرة(

4. الأرداف وميكن اأن يكون مفيدًا عند الأطفال �شغار ال�شن.

من المهم جدًا أن ال تكرر أخذ اإلبرة في نفس المكان.
فمثًل: اإذا بداأت با�شتخدام الذراع الأمين فعليك بتق�شيمه اإىل 7 اأق�شام، ويف كل مرة �شتحقن 

نف�شك يف ق�شم من هذه الأق�شام وتنتقل من ق�شم اإىل اآخر حتى تنتهي 7 جرعات، ثم تنتقل بعد ذلك 

اإىل جزء اآخر من اأجزاء اجل�شم فما اأن تعود اإىل اجلزء الذي بداأت به )الذراع الأمين مثًل( حتى 

يكون قد مر عليها وقتًا كافيًا للراحة.

طريقة حقن جرعة اإلنسولين:
1. طهر مكان احلقن بامل�شحة الطبية.

2. اأم�شك اجللد بني الإبهام وال�شبابة.

3. اأدخل الإبرة با�شتقامة داخل اجللد باليد الأخرى.

4. ادفع مكب�ض الإبرة باأكمله اإىل اأ�شفل يف خلل خم�ض ثواين.

5. ا�شحب الإبرة من اجللد بعد 30 ثانية من حقن الإن�شولني 

ول تدلك مكان احلقن ثم تخل�ض من الإبرة يف مكان مغلق 

باإحكام.

مالحظة
بل  مبا�شرة  بعد احلقن  االإن�شولني  اإب��رة  ب��اإخ��راج  تت�شرع  ال 

30 ثانية وذل��ك تالفياً  االإب��رة من اجللد بعد  يجب �شحب 

خلروج بع�ض قطرات االإن�شولني خارج اجللد.
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المشاكل المتعلقة بحقن اإلنسولين:
تورم �شحمي وذلك ناجت عن كرثة اإعطاء الإن�شولني يف نف�ض املكان، وهذه من اأكرب امل�شاكل التي   .1

نواجهها عند معظم مر�شى داء ال�شكري لذلك يجب تغيري مكان الإبرة با�شتمرار.

2.  �شمور �شحمي وهو غري �شائع الآن ب�شبب ا�شتخدام الإن�شولني الب�شري عايل النقاوة.

الأمل عند وخز الإبرة وهي م�شكلة �شائعة عند الأطفال.   .3

ت�شرب الإن�شولني بعد �شحب الإبرة من اجللد، لذلك نن�شح بعد النتهاء من وخز الإبرة عدم   .4

�شحبها من اجللد مبا�شرة والعد ببطء من 1 اإىل 10 وبعد ذلك ت�شحب الإبرة من اجللد. )وعدم 

�شحبها قبل 30 ثانية(.

الكدمات والنزف بعد حقن الإبرة وهذه م�شكلة �شائعة عند الأطفال ول يوجد �شرر منها.  .5

مشاكل حقن اإلنسولين وكيفية االبتعاد عنها!!
سؤال: إذا تسرب قلياًل من اإلنسولين بعد حقن اإلبرة ماذا أفعل؟

جواب: عليك اأن تعد من 1 اإىل 10 اأثناء حقن الإبرة ول ت�شتعجل باإخراجها من حتت اجللد.

سؤال: إذا حدث نزيف أو عالمة تجمع دم ماذا أفعل؟
جواب: هذا يظهر نتيجة جرح اأحد العروق اأثناء احلقن اأو نتيجة �شد من الطفل، وهذا ل يوؤثر على 

عمل الإن�شولني.

سؤال: ما هو سبب االنتفاخ أوالتورم في أماكن حقن اإلنسولين؟
جواب: هذه م�شكلة �شائعة نتيجة كرثة حقن الإن�شولني يف مكان واحد وعدم تغيري املكان، ويكون �شكل 

هذه التورمات غري طبيعي وامت�شا�ض الإن�شولني يف هذه الأماكن يكون غري كامل اأو معدوم.

حقن  جتنب  يجب  حدوثها  حالة  يف  اأمــا  بانتظام،  احلقن  اأماكن  بتغيري  ذلك  حــدوث  جتنب  يجب 

وعدم  تركها  يجب  اأنــه  علمًا  تختفي،  لكي  �شهور  عدة  تاأخذ  وعــادة  اختفائها  حتى  بها  الإن�شولني 

ا�شتخدام الكمادات الباردة اأو احلارة لها.

الإبر واحلقن امل�شتخدمة يجب و�شعها يف علبة اأو قارورة حلفظها، ثم 

اأخذها لأقرب مركز �شحي للتخل�ض منها بطريقة �شحيحة.
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قبل إعطاء اإلبرة يجب التأكد من:
تاريخ النتهاء.  

تاريخ بداية ا�شتخدام الإن�شولني فلبد فقط ا�شتخدامه خلل اأربعة اإىل �شتة اأ�شابيع من فتح الإن�شولني.  

التاأكد من نوع الإن�شولني امل�شتخدم. فالإن�شولني ق�شري املفعول )ال�شايف( يكون نقيًا كاملاء لي�ض   

به اأي �شوائب. اأما طويل املفعول اأو متو�شط املفعول، فيكون �شكله ولونه اأبي�ض كاحلليب عند مزج 

القارورة باليد.

  يف حالة ا�شتعمال نوعني من الإن�شولني )�شايف ومعكر( فيجب �شحب كمية الإن�شولني ال�شايف اأوًل 

ثم الإن�شولني املعكر ويجب اإعطاء الإبرة مبا�شرة بعد عملية املزج )ل ترتك الإبرة املمزوجة فرتة 

طويلة، بل احقنها مبا�شرة بعد املزج(.

يجب تناول جرعة الإن�شولني ق�شري املفعول قبل وجبة الطعام بن�شف �شاعة على الأقل.  

اأما بالن�شبة للإن�شولني �شريع املفعول قبل الأكل بفرتة من 5-15 دقيقة.  

يجب تغيري اأماكن احلقن ب�شفة دورية فالأماكن املتورمة ل متت�ض الإن�شولني جيدًا.  

اأ�شرع امت�شا�ض للإن�شولني يكون يف حالة احلقن يف البطن، ثم الذراع، ثم الفخذين.  

نقاط من المهم تذكرها!!
من املهم عند تعبئة حقنة الإن�شولني التاأكد من جرعة الإن�شولني املطلوبة، اأما اإذا كنت غري   .1

متاأكدًا فعليك الت�شال بطبيبك للتاأكد منها.

اإذا اأخذت جرعة اأكرب من جرعة الإن�شولني املطلوبة، فيجب عمل حتاليل متكررة وكذلك   .2

تناول الكربوهيدرات خا�شة اإذا كان م�شتوى ال�شكر منخف�شًا.

مرات  عدة  ال�شكر  بتحليل  فعليك  املطلوبة  اجلرعة  من  اأقل  اإن�شولني  جرعة  اأخــذت  اإذا   .3

ن�شبة  كانت  اإذا  وخ�شو�شًا  الإ�شافية  ال�شايف  الإن�شولني  من  جرعات  باإعطاء  وتنظيمه 

ال�شكر يف الدم اأكرث من 250ملجم/ 100ملل.

يف حالة اأخذ جرعة ال�شباح بدًل من جرعة امل�شاء معنى ذلك اأنك اأخذت زيادة يف جرعة   .4

من  كميات  وتناول  مــرات  عدة  التحليل  فعليك  ال�شكر  لهبوط  معر�ض  فاأنت  الإن�شولني 

الكربوهيدرات يف اأوقات منتظمة مع عمل التحاليل كل �شاعتني حتى تتجنب هبوط ال�شكر 

اأثناء النوم.
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حفظ اإلنسولين:
قوارير الإن�شولني حتفظ بالثلجة واإذا مت فتحها يجب كتابة تاريخ الفتح على القارورة، حيث يتم   

رميها بعد �شتة اأ�شابيع من فتحها ومن املمكن حفظ القوارير امل�شتخدمة يف جو الغرفة اإذا كانت 

الغرفة باردة 24 �شاعة )يف ف�شل ال�شتاء( كما واأنه يجب حفظها بعيدة عن ال�شوء والنور ومن 

الأف�شل حفظها داخل مغلفاتها الكرتونية.

اأقلم الإن�شولني املفتوحة ل يجب حفظها يف الثلجة اإذا كان جو املكان باردًا.  

  اإذا و�شع الإن�شولني باخلطاأ يف الفريزر فيجب التخل�ض منه مبا�شرة، واإذا ترك الإن�شولني يف جو 

حار اأو يف ال�شيارة حتت ال�شم�ض فيجب التخل�ض منه لأنه بذلك قد ي�شعف تاأثريه اأو يفقده.

الإن�شولني غري امل�شتعمل يجب اأن يخزن يف الثلجة يف درجة برودة 2- 24 درجة مئوية.  

يف املناخ احلار وعندما ل يتوفر التربيد �شواء كان ب�شبب ال�شفر عن طريق الرب اأو الذهاب اإىل   

البحر للع�شاء اأو الذهاب لأداء فري�شة احلج فيجب ا�شتخدام حافظات الإن�شولني املربدة وهي 

متوفرة يف الأ�شواق ويرجى �شوؤال مثقفة ال�شكري يف امل�شت�شفى ملزيد من املعلومات.

مالحظة: 
 الأطفال ال�شغار الذين يخ�شى اأن ياأخذوا الإن�شولني وبعدها ل يكملوا 

وجبة الطعام )فيف�شل تاأخري حقن الإن�شولني ق�شري اأو �شريع املفعول حلني 

النتهاء من الأكل مبا�شرة(.

اإذا كان الإن�شولني به �شوائب اأو ملت�شق بجدار القارورة فيجب التخل�ض 

منه وكذلك اإذا تعر�ض حلرارة ال�شم�ض اأو برودة �شديدة.

مالحظة: 
من الأف�شل اأن يكون لديك عبوة اإن�شولني احتياطية يف حالة الك�شر مثًل.
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ما هي جرعة اإلنسولين المناسبة لطفلي؟
جرعة ونوع الإن�شولني تعتمد على ما هو ملئم لطفلك، اجلرعة امللئمة، هي اجلرعة التي 

حتافظ على م�شتوى �شكر الدم يف امل�شتوى الطبيعي وهذا الختلف بني الأ�شخا�ض يعتمد على وزن 

الطفل وفرتة الإ�شابة بداء ال�شكري ونوعية وكمية الغذاء.

مالحظة: 
الإن�شولني  جرعة  زيادة  يجب  ال�شهرية  الدورة  فرتة  خلل  للفتيات  بالن�شبة 

خلل تلك الفرتة لتليف زيادة م�شتويات ال�شكر وحدوث احلمو�شة الكيتونية.

بعض اإلرشادات لحساب احتياجات الجسم لإلنسولين للبالغين
في شهر العسل:

من  وحــدة   0٫5  –  0٫2 من  ــرتاوح  ت للإن�شولني  اجل�شم  احتياجات   

الإن�شولني لكل كيلو غرام من اجل�شم يف اليوم.

في غير شهر العسل:

ترتاوح من 0٫7 اإىل وحدة واحدة )1( من الإن�شولني لكل كيلو غرام من 

اجل�شم يف اليوم.

في فترة البلوغ:

من  كيلوغرام  لكل  وحدة   1٫5 اإىل  ت�شل  كبرية  جلرعة  يحتاجون  قد 

اجل�شم يف اليوم اأو اأكرث.

الفصل الثالث

أنواع داء السكري
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أنواع داء السكري لدى األطفال واليافعين
 النوع األول   هو النوع الـمعتمد عـــلجه عـــلى الإن�شولني وغالبًا ي�شيب الأطفال واليافعني، 

ومن هم دون الأربعني عامًا وغالبًا ي�شيب الأ�شخا�ض غري البدناء.

النوع الثاني   هو النوع غري املعتمد علجه على الإن�شولني ولكن علجه يعتمد على احلمية 

ال�شن  �شغار  لدى  ينت�شر  وبــداأ  عامًا،  الأربعني  فوق  البدناء  الأ�شخا�ض  ي�شيب  وغالبًا  واحلبوب، 

وخ�شو�شًا الأطفال فوق العا�شرة من العمر ب�شبب البدانة التي اجتاحت اأطفال و�شباب العامل حيث 

البدانة لدى  ن�شبة  الوقت احلا�شر زادت  النوع، ويف  لهذا  الأ�شا�شية  امل�شببات  اأكرب  البدانة من  اأن 

جميع �شرائح املجتمع املختلفة مما زاد من ن�شبة �شيوع هذا النوع من داء ال�شكري.

 النوع الوراثي ) MODY(   هو وراثي 100% ولي�ض من النوع الأول والثاين، فهما خليط من 

العامل الوراثي والعوامل البيئية.

سكر المواليد حديثي الوالدة )Neonatal diabetes(    هذا النوع يحدث يف ال�شتة   

اأ�شهر الأوىل من عمر الطفل، وهو كذلك وراثي 100% ولي�ض للعوامل البيئية دور يف ذلك.

و�شيكون حمور بحثنا يف هذا الكتاب عن النوع الأول من داء ال�شكري.

النوع األول من داء السكري
هذا النوع يحدث نتيجة تدمري اخلليا املنتجة لهرمون الإن�شولني من غدة البنكريا�ض والتي 

ت�شمى بخليا )بيتا(، يحارب اجلهاز املناعي هذه اخلليا ل�شبب ما، اعتقادًا باأنها غريبة عن اجل�شم 

ويجب حماربتها، وعندما تتحطم هذه اخلليا يتوقف اإنتاج الإن�شولني ويرتفع م�شتوى ال�شكر يف الدم 

بدرجة كبرية، واإذا مل يعالج ال�شخ�ض امل�شاب بالإن�شولني فاإنه قد يكون عر�شة للوفاة ل �شمح اهلل.

اأخرى )وذلك بقدر اهلل(  اأن خليا )بيتا( التي ُدمرت لن تعود للعمل مرة  اجلدير بالذكر، 

وبالتايل ل يوجد علج لهذا النوع من داء ال�شكري، اإلاّ علج الإن�شولني ول يوجد علج اآخر بديل مثل 

احلبوب والأع�شاب، اأما النوع الثاين من داء ال�شكري فيمكن علجه باحلبوب.
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ما هي األسباب المؤدية إلى اإلصابة بداء السكري؟
تكون  قد  اأخــرى  عوامل  هنالك  ولكن  �شيء،  كل  وقبل  اأوًل  وتعاىل  �شبحانه  اهلل  م�شيئة  اإنها 

�شاعدت على حدوث ذلك منها:

ال�شتعداد اجليني )الوراثة( وهو جزء من املري�ض ولي�ض هو العامل الأوحد.  

اللتهابات الفريو�شية والتي تت�شامن مع ال�شتعداد اجليني.  

نق�ض فيتامني )د( يف اجل�شم وخ�شو�شًا يف ال�شنوات الأوىل.  

املواد احلافظة والألوان الإ�شافية للمواد الغذائية املعلبة.  

خلل يف اجلهاز املناعي.  

تغذية الطفل باحلليب ال�شناعي وكذلك اإدخال القمح وم�شتقاته يف غذاء الأطفال يف ال�شهور    

ال�شتة الأوىل من عمر الطفل الر�شيع.

اأ�شباب اأخرى غري معروفة اإىل الآن.  

ســـــــؤال:
كان  إذا  األســرة  أفــراد  100% وما هو نسبة حدوثه في  وراثــي  السكري  داء  هل 

أحدهم مصابًا بالنوع األول من داء السكري؟
داء ال�شكري لي�ض وراثيًا 100% وقد ي�شاب اأطفال بداء ال�شكري )النوع الأول(، ول يوجد اأحد   

اآخر من الآباء والأجداد لديهم داء ال�شكري.

عامل الوراثة لي�ض دائمًا موجودًا، ون�شبة حدوث داء ال�شكري يف اأفراد الأ�شرة اإذا كان اأحدهم   

التواأم  الن�شبة تزداد عند  الإخوان والأخوات وهذه  3-6% عند  الأول ترتاوح بني  بالنوع  م�شابًا 

املتماثل امل�شاب اإىل حدود 60%، ول يوجد اإىل الآن طريقة جمدية ملنع تكرار حدوثه عند اأفراد 

الأ�شرة الواحدة، ولكن هناك حماولت عاملية ل�شتخدام بع�ض العقاقري، وما زالت قيد الدرا�شة.
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ما هي العالمات الشائعة التي تظهر نتيجة ارتفاع السكر في الدم؟
زيادة التبــول  

زيادة العط�ض و�شرب املاء  

تـغـيـــر املـــــــــزاج  

فقدان الوزن  

التعب والإجهاد  

التبول الليلي  

اللتهابات اجللدية وخ�شو�شًا الفطريات  

عند زيادة م�شتوى �شكر الدم اأكرث من 180ملج/ 100ملل، ومبا اأن الكلية هي م�شفاة اجل�شم 

ومير بها جميع دم الإن�شان من اأجل ت�شفيته فاإن زيادة ال�شكر تنزل يف البول مع اأخذ كمية من املاء 

معها مما يوؤدي اإىل زيادة كمية البول وهذا يوؤدي اإىل نق�شان يف كمية املاء باجل�شم وبالتايل اجلفاف 

الذي يوؤدي بدوره اإىل العط�ض و�شرب املاء بكرثة.

اإن عدم مقدرة اجل�شم للح�شول على اجللوكوز وذلك لعدم وجود الإن�شولني يوؤدي اإىل تك�شر 

فقدان  اإىل  يــوؤدي  مما  الطاقة  على  احل�شول  اأجل  من  الع�شلت  يف  املوجودة  والربوتني  الدهون 

الوزن وكذلك ال�شعور بالإجهاد وتغيري املزاج ويظهر اإح�شا�ض الطفل باأنه مري�ض كذلك نتيجة تك�شر 

الدهون تظهر مواد كيميائية ت�شمى كيتون تتجمع يف الدم مما يوؤدي اإىل حمو�شة الدم وهذا ما يعرف 

بداء احلما�ض ال�شكري الكيتوين والذي ينتج عنه ال�شعور بال�شعف والإجهاد، اآلم حادة يف البطن 

)مغ�ض( نعا�ض وخمول، غثيان وقيء، �شرعة يف التنف�ض وظهور رائحة كريهة يف الفم.

نقاط هامة
داء ال�شكري ل ينتقل عن طريق العدوى.  

اأكل الكثري من احللويات ل ي�شبب النوع الأول من داء ال�شكري.  

ل يوجد ملنع حدوث الإ�شابة بداء ال�شكري )غري الدعاء(.  

اإ�شابة الطفل بالنوع الأول من داء ال�شكري ل تتغري اإىل النوع الثاين بعد النتهاء من فرتة   

الطفولة.

لبد من ا�شتخدام الإن�شولني لعلج النوع الأول من داء ال�شكري.  

العلجات الأخرى مثل احلبوب والأع�شاب غري نافعة يف علج هذا النوع من املر�ض، ورمبا   

تكون لها نتائج واآثار عك�شية.

الفصل الرابع

نسبة السكر وقياسه في الدم
)نسبة السكر لدى األطفال(
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نسبة السكر المقبولة عند النوم عند جميع األعمار يجب 
تقل عن 110-140ملجم/100 ملل عند جميع األعمال  أال 

وذلك لكي ال يحدث هبوط للسكر خالل فترة النوم..

ما هي نسبة السكر المقبولة لدى األطفال المصابين بداء السكري؟
ن�شبة ال�شكر املقبولة تختلف بني طفل واآخر على ح�شب عمر الطفل امل�شاب كما يلي:

األطفال ما دون الخامسة من العمر:

 ن�شبة ال�شكر املقبولة لديهم بني 100-200ملج/ 100ملل.

األطفال ما بين 6 إلى 12 سنة من العمر:

ن�شبة ال�شكر املقبولة بني 90-150ملج/ 100ملل.

األطفال فوق 12 عامًا من العمر:

ن�شبة ال�شكر املقبولة بني 80-140ملجم/ 100ملل.

لماذا تختلف نسبة السكر المقبولة بين فئات العمر المختلفة لدى األطفال؟
المرحلة األولى: وهى الخمس أعوام األولى من عمر الطفل 

هي �شنوات ح�شا�شة جدًا لنمو الطفل من الناحية البدنية والعقلية، ففي هذه املرحلة ي�شمح 

لن�شب �شكر اأعلى من املراحل الأخرى من العمر حيث اأن الزيادة الب�شيطة لن�شب ال�شكر عن الأعمار 

الأخرى تكون اأقل �شررًا اأو خطورة عنها من خطورة تكرر هبوط ال�شكر الذي من �شاأنه اأن يوؤثر على 

�شحة ومنو اجل�شم والعقل يف هذا العمر.

المرحلة الثانية من حياة الطفل )بين 6-12 عامًا(: 

فهذه املرحلة يتمتع الطفل بحركة زائدة وغري منظمة خلل فرتة تواجده يف البيت اأو املدر�شة، 

مما قد يوؤدي اإىل هبوط متكرر لل�شكر في�شمح بن�شب متو�شطة بني املرحلتني الأوىل والثانية.

المرحلة الثالثة من حياة الطفل )بعد عمر 12 عامًا(:

يف هذه املرحلة من العمر. يجب اأن تكون ن�شبة ال�شكر متوازنة جدًا وقريبة من ن�شبة ال�شكر 

عند ال�شخ�ض البالغ لأن الطفل يف هذه املرحلة يكون واعيًا ومنظمًا نوعًا ما يف اأوقات اأكله و اأوقات 

لعبه.
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هل انتظام السكر يعتمد على التحليل اليومي للسكر فقط؟
يوجد اأي�شًا حتليل ي�شمى حتليل اخل�شاب اجللوكوزي، )ال�شكر الرتاكمي(، )HbA1c(، هذا 

7% من  اأقل من  ال�شكر  انتظام  الن�شبة املف�شلة حل�شن  اأ�شهر وتكون  التحليل يطلب عمله كل ثلثة 

املجموع الكلي خل�شاب الدم، وكلما زادت ن�شبته كان دليًل على قلة انتظام ال�شكر، وبالتايل يكون 

الطفل امل�شاب اأكرث عر�شة ل �شمح اهلل للم�شاعفات، )كلما كانت ن�شبة ال�شكر الرتاكمي اأقل من %7 

كلما كانت ن�شبة حدوث امل�شاعفات بف�شل اهلل قليلة جدًا(.

ما هي النصائح الضرورية للطفل المصاب بداء السكري؟
اأخذ الإن�شولني بانتظام وتغيري اأماكن احلقن بني املناطق املختلفة.  .1

الإ�شغاء اإىل ن�شائح الطبيب املعالج وال�شتف�شار عن كل ما يدور بخاطرك.  .2

الفح�ض امل�شتمر اليومي لن�شبة ال�شكر يف الدم ل يقل عن 4 مرات )قبل كل وجبة وعند النوم(.  .3

الفح�ض امل�شتمر للخ�شاب ال�شكري )HbA1c( كل ثلثة اأ�شهر.  .4

العناية بالأ�شنان واحلر�ض على نظافتها دومًا لتفادي م�شاكل ت�شو�شها.  .5

الغذاء ال�شحي املفيد وال�شتف�شار عن كل ما يدور بخاطرك من )اأخ�شائية التغذية( عن اأنواع   .6

الأطعمة املختلفة والكميات املطلوبة للنمو من غري اإفراط ول تفريط.

املحافظة على الريا�شة امل�شتمرة اخلفيفة منها غري ال�شاقة مثل امل�شي والهرولة وكذلك ال�شباحة   .7

وين�شح بوجود مدرب.

8.  املحافظة على الناحية النف�شية للطفل امل�شاب وجتنبه النفعالت النف�شية، امل�شاجرات وكرثة 

البكاء.

املراجعة امل�شتمرة للفريق الطبي املعالج بعيادة ال�شكر.  .9

الك�شف الدوري للعيون �شنويًا.  .10

املحافظة على نظافة القدمني وعدم امل�شي حافيًا والفح�ض ال�شنوي لهم.  .11

12.  الفح�ض ال�شنوي لوظائف الغدة الدرقية، ن�شبة الدهون يف الدم، فح�ض وظائف الكلى وحتليل 

ح�شا�شية اجللوتني امل�شاحب لداء ال�شكري والتاأكد من اأن ن�شبة الكل�شيوم وفيتامني )د3( دومًا 

طبيعية حيث اأن مر�شى داء ال�شكري اأكرث عر�شة للإ�شابة به�شا�شة العظام.

.)Microalbuminuria( التحليل ال�شنوي لزلل البول اجلزيئي  .13
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لماذا يجب السيطرة على داء السكري؟
ملنع حدوث اأعرا�ض الداء مثل كرثة التبول والعط�ض وفقدان الوزن.  .1

ملنع حدوث امل�شاعفات احلادة مثل النخفا�ض احلاد اأو الرتفاع احلاد ل�شكر الدم.  .2

ملنع حدوث امل�شاعفات املزمنة لداء ال�شكري.  .3

للو�شول واملحافظة على الوزن املثايل للج�شم.  .4

للنمو الطبيعي جل�شم الطفل.  .5

لينعم امل�شاب بحياة طبيعية دون اأي عائق �شحي اأو نف�شي.  .6

جتنب التنومي يف امل�شت�شفى ب�شبب م�شاعفات ال�شكر احلادة واملزمنة.  .7

قياس السكر في الدم:
من امل�شتح�شن قيا�ض ال�شكر يف الدم اأربع مرات يف اليوم كما يلي:

قبل تناول وجبة الفطور.  .1

قبل تناول وجبة الغداء.  .2

قبل تناول وجبة الع�شاء.  .3

قبل النوم.  .4

كل  معك في  وإحــضــاره  خــاص  دفتر  الــقــراءات في  تسجيل  دائمًا  يجب 
التحاليل ومن ثم تغيير جرعات  نتائج  المعالج لإلطالع على  زيارة لطبيبك 

اإلنسولين، إذا استدعى األمر ذلك.

األصابع  أطراف  وخصوصًا  باستمرار  الجلد  مرطبات  باستخدام  ينصح   

لتخفيف آالم الفحص مما له أثر في منع حدوث جفاف الجلد.
ال ينصح باستخدام مسحة الكحول قبل وخز إبرة تحليل السكر حيث أنها   

تزيد من جفاف الجلد..
يجب غسل أطراف األصابع بالماء والصابون وجعلها نظيفة وجيدة قبل   

عمل التحليل.
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طرق مراقبة السكر في الدم:
عند احلديث عن طرق مراقبة وقيا�ض ال�شكر يف الدم تكون البداية من عام 1776م، حيث كانت   

الطريقة التي يتبعها الأطباء لت�شخي�ض داء ال�شكري لدى املري�ض تعتمد على تذوق بول املري�ض 

امل�شاب، فاإذا كان طعم البول حلوًا كان دليل على اأن ال�شخ�ض مري�ض بال�شكر. وا�شتمرت هذه 

البول،  ال�شكر يف  �شرائط حتليل  اخرتاع  1900م، حيث مت  عام  عديدة حتى  ل�شنوات  الطريقة 

يف ذلك الوقت كان هذا الخرتاع قفزة مذهلة ملعرفة الن�شبة التقريبية مل�شتوى ال�شكر يف البول 

)لذلك متت ت�شمية املر�ض �شابقًا بال�شكر البويل(.

عند احلديث عن اأجهزة قيا�ض ال�شكر تكون البداية من عام 1077م، حيث كانت بداية النطلق   

يف ت�شنيع اأجهزة قيا�ض ال�شكر اإىل وقتنا احلا�شر. حيث تطورت التقنية التكنولوجية امل�شتخدمة 

يف الت�شنيع كثريًا منها من حيث احلجم والدقة وكمية الدم التي تو�شع 

على ال�شريط مما نتج عنه دقة كبرية يف النتائج.

اأول جهاز لقيا�ض ال�شكر يف الدم كان كبري احلجم،   

فكان حجمه بحجم الراديو وكان ياأخذ كمية كبرية 

بف�شل  ولكن  دقيقة  تكن  مل  النتائج  ودقة  الدم  من 

اهلل تعاىل هذه التقنية قد تطورت يوم بعد يوم، والآن 

جند الكثري من ال�شركات املنتجة لأجهزة قيا�ض ال�شكر 

وهي �شغرية احلجم ودقيقة يف القيا�ض وتاأخذ كمية ب�شيطة 

من الدم و�شهلة التنقل من مكان لآخر.

اأول جهاز حتليل ل�شكر الدم

كان بحجم كبري عام 1977م 

تنويــه
للم�شاعفات،  يتعر�ض  �شوف  ال�شكري  داء  لديه  من  كل  لي�ض 

فلطف اهلل فوق كل �شيء، ولكن املطلوب املحافظة على ن�شبة ال�شكر 

الرتاكمي دون 7% يف غالبية الأوقات.
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حيث  كامًل،  الــدم  يف  ال�شكر  تقي�ض  احلالية  الأجــهــزة 

يف  ال�شكر  )قيا�ض  املختربات  يف  عنها  القيا�ض  تقنية  تختلف 

البلزما ب�شكل اأكرث دقة(، ويف العادة تكون ن�شبة قيا�ض ال�شكر 

بوا�شطة الأجهزة اأقل منها يف املخترب بن�شبة 10-15%، لذلك 

اأجهزة  يف  ال�شكر  قيا�ض  بني  ما  ب�شيطًا  اختلفًا  هناك  يكون 

الدم  بلزما  يف  تكون  عادة  فاملختربات  واملختربات،  ال�شكر 

جهاز حتليل ن�شبة ال�شكر يف الدم وهي 10-15% اأكرث ارتفاعًا.

�شغري احلجم وفائق الدقة

في  السكر  قياس  في  المستخدمة  الــدم  كمية  أّن  على  التنبيه  يجب 
األجهزة المتواجدة حاليًا تتراوح من 0.3 - 3 مايكوليتر وتستغرق 5 ثواني 
لظهور نتيجة تحليل السكر، هذه األجهزة متواجدة في كل مكان وأصبح كل 
مريض بداء السكري يتوجب عليه امتالك جهاز قياس السكر في المنزل، 
وآخر خارج المنزل، بحيث يراقب دائمًا مستوى السكر في الدم، واليعتمد 
على ظهور أعراض، فاألعراض ليست دائمًا متواجدة، لذا ينصح بالتحليل 

المنتظم وليس فقط عند الشعور بأعراض هبوط أو ارتفاع السكر.

نوعه  بال�شكر على ح�شب  امل�شاب  لل�شخ�ض  الأجهزة  ال�شكر يف هذه  تختلف عدد مرات حتليل   

فالنوع الأول من داء ال�شكري يحتاج الكثري من التحاليل املنزلية يوميًا بعك�ض النوع الثاين من 

داء ال�شكري وخ�شو�شًا الذين يتناولون احلبوب فهم بحاجة يوميًا اإىل حتاليل اأقل من التحاليل 

امل�شتخدمة ملري�ض ال�شكري الذي ي�شتخدم الإن�شولني يف علجه.

اأثبتت الدرا�شات اأن مري�ض ال�شكري الذي يحلل يوميًا من 4-6 مرات واأكرث يكون ن�شبة انتظام   

ل  الذين  الأ�شخا�ض  هوؤلء  من  بكثري  اأف�شل  الرتاكمي  ال�شكر  معدل  وخ�شو�شًا  لديهم  ال�شكر 

يحللون ب�شكل منتظم اأو يحللون ب�شكل منتظم ولكن عدد التحاليل تكون اأقل من 4 حتاليل يوميًا 

مما ينعك�ض على ن�شبة حتكم ال�شكر يف الدم.
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هنالك بع�ض الأخطاء التي يجب التنبيه عليها عند قيا�ض ال�شكر يف هذه الأجهزة ويجب الإر�شاد   

لها على �شبيل املثال: يجب التاأكد من اأن �شلحية اأ�شرطة ال�شكر امل�شتخدمة يف الأجهزة لزالت 

م�شتمرة واأنها �شاحلة لل�شتخدام ويجب متابعة تاريخ هذه الأ�شرطة امل�شجلة على نف�ض علبة 

وبالتايل  الأ�شرطة  بهذه  اخلا�ض  الكود  يوجد  علبة  كل  يف  اأن  من  التاأكد  يجب  كذلك  ال�شريط 

عندما يفتح املري�ض علبة جديدة من الأ�شرطة لبد اأن يغري الكود يف اجلهاز ولكن بع�ض الأجهزة 

احلديثة ل حتتاج اإىل كود، كذلك لبد التاأكد اأن املري�ض ل يرتك هذه العلبة والأ�شرطة واجلهاز 

يف مكان رطب فيه رطوبة اأو حرارة فعلى �شبيل املثال مدينة جدة اجلو فيها حار ورطب فل ميكن 

للمري�ض اأن يرتك هذه الأ�شرطة يف مكان حار اأو رطب مما يوؤثر على حتليل ال�شكر فيجب عليه اأن 

يحفظها يف مكان مكيف مربد بحيث يكون التحليل �شليمًا، كذلك من الأ�شياء املهمة للتفادي اأن 

يرتك جهاز حتليل ال�شكر يف ال�شيارة خ�شو�شًا يف اجلو احلار مما يوؤدي اإىل تلف هذه الأ�شرطة 

وعدم �شحة قراءة التحاليل وبالتايل لرمبا املري�ض يعان من دعم دقة التحاليل يف هذا اجلهاز 

ب�شبب اأنه ترك هذا اجلهاز يف ال�شيارة اأو يف مكان حار، كذلك ين�شح تفادي ا�شتخدام الكحول 

)امل�شحات الطبية الكحولية( وذلك قد يوؤدي اإىل عدم �شحة قراءة حتليل ال�شكر والأف�شل غ�شل 

اليدين باملاء الدافئ وال�شابون وتن�شيفهما وبعد ذلك اإجراء التحليل، كذلك من الأ�شياء ال�شائعة 

اأن تكون كمية الدم قليلة جدًا على �شريط حتليل ال�شكر ما يوؤدي اإىل عدم �شحة قراءة ال�شكر 

فكمية الدم لبد اأن تكون كمية كافية من اأجل اأن تكون القراءة �شحيحة، والتاأكد من البطارية يف 

اجلهاز فبطارية اجلهاز ال�شعيفة تعطي قراءات على اجلهاز غري �شحيحة.

الأطفال ال�شغار دون عمر ال�شاد�شة يقبل منهم �شكر تراكمي 8 - 8٫5% والأطفال ما بني عمر   

الـ12 �شنة يقبل مثل ما  اأما الأطفال فوق   ،%7٫5 اأقل من  6-12 �شنة يقبل ن�شبة �شكر تراكمي 

ذكرنا مثلهم مثل البالغني تقبل ن�شبة اأقل من 6٫5: 7% هذه ن�شبة ال�شكر الرتاكمي مهمة جدًا من 

اأجل انتظام ن�شبة ال�شكر.

هنالك بع�ض الأجهزة التي تقي�ض ال�شكر من دون وخز الإبرة وبالتايل لرمبا ي�شتح�شنها بع�ض   

الأطفال رحمة من عدم وخزهم فعلى �شبيل املثال �شاعة ال�شكر التي انت�شرت منذ فرتة، اأثبتت 

اأ�شعة يف اجللد  الدرا�شات العلمية باأنها غري دقيقة واأنها تتاأثر بعوامل احلرارة والعرق ووجود 

مما يوؤدي اإىل عدم دقة قراءتها.

حديثًا يوجد ح�شا�ض ال�شكر الذي يقي�ض ال�شكر ب�شكل منتظم على مدار 24 �شاعة وهذا احل�شا�ض   

7-14 يوم بح�شب  يو�شع حتت اجللد كاإبرة �شغرية بل�شتيكية، وهذا احل�شا�ض يغري من فرتة 

ال�شركة املنتجة له وتكون دقته عالية، وهذه احل�شا�شات منت�شر يف جميع اأنحاء العامل مبا فيها 
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التي تثبت حتت اجللد املوجودة حاليًا لها  ال�شكر  اأن ح�شا�شات  ال�شعودية حيث  العربية  اململكة 

ميزات عديدة منها قيا�ض ال�شكر كل 5 دقائق ومنها اأن ترحم الطفل اأو ال�شخ�ض امل�شاب من 

يظهر  احل�شا�ض  هذا  مع  يتعامل  الذي  اجلهاز  ذلك  اإىل  بالإ�شافة  الإبــر  ووخز  التحاليل  كرثة 

القراءات كل 5 دقائق وتظهر على �شا�شة اجلهاز مما يكون لدى الأهل ولدى الطفل خلفية كبرية 

عن و�شع ال�شكر على مدار الـ24 �شاعة، كذلك يوجد جهاز اإنذار لهذا احل�شا�ض فعند انخفا�ض 

اأو  ال�شكر  انخفا�ض  عن  واأهله  الطفل  ينبه  مما  اإنذاريًا  جر�شًا  يعطي  ال�شكر  ارتفاع  اأو  ال�شكر 

ارتفاعه وبالتايل يحمي الطفل من النخفا�شات والرتفاعات وبعد ذلك عندما يف�شل الطفل 

اإنزال جميع القراءات التي اأجريت على مدار الأ�شابيع على  هذا احل�شا�ض هنالك اإمكانية من 

جهاز الكمبيوتر ومن ثم قيام جهاز الكمبيوتر بتحليلها ور�شمها ر�شمًا بيانيًا ثم طباعتها وعند 

اإح�شارها للطبيب املعالج تكون مراقبة ال�شكر خلل تلك الفرتة وا�شحة جدًا مما يعني الطبيب 

باإذن اهلل على تغيري اجلرعات لهذا الطفل وبالتايل حت�شن م�شتوى ال�شكر وانتظامه يف الدم.

كبرية  ا�شتخدامات  فهنالك  ال�شكر  حتاليل  وتكنولوجيا  تقنية  تطوير  حاليًا  العلماء  يدر�ض   

نانو  وا�شتخدام   )Nanomedicine( بالإجنليزية  لها  يرمز  مبا  الطب  يف  النانو  لتكنولوجيا 

كبري  املثال هناك اجتاه  �شبيل  فعلى  الأبحاث  اأ�شبح موجودًا يف  ال�شكري  داء  ملر�شى  ميدي�شن 

ل�شتخدام ح�شا�ض �شكر بحجم النانو وهو جزء من املليون بحيث يكون مثل الذرة فهذا احل�شا�ض 

يو�شع حتت اجللد وحجمه بحجم الذرة ل يرى ويقراأ قراءات ال�شكر ويتعامل مع جهاز خارجي 

تظهر عليه جميع القراءات مثل عد�شة العني واملري�ض ي�شعها على العني مثل العد�شات الل�شقة 

وتكون بداخلها هذا احل�شا�ض ويقي�ض ال�شكر عن طريق قرنية العني وبالتايل املري�ض ل يحتاج اإىل 

اأي وخز للإبر وعلى مدار الـ24 �شاعة وهي الآن يف املراحل الأخرية من التجارب.

ما هي فترة شهر العسل
لمريض داء السكري؟

ميرون  ال�شكري  بداء  امل�شابني  الأطفال  من   %60

الإن�شولني  اإفراز موؤقت من  الفرتة وهي ناجتة عن  بهذه 

هذه  بيتا،  خليا  من  الباقية  املجموعة  من  البنكريا�شي 

من  الأوىل  الأ�شابيع  خــلل  وتظهر  موؤقتة  تكون  الفرتة 

بدء علج الإن�شولني، خلل هذه الفرتة تكون اجلرعات 

اجل�شم  )احــتــيــاجــات  قليلة  الإنــ�ــشــولــني  مــن  اخلــارجــيــة 
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اليوم(  الإن�شولني لكل كيلو غرام من اجل�شم يف  – 0٫5 وحدة من   0٫2 الإن�شولني ترتاوح ما بني 

ال�شكر يف الدم مما  اإعطاء الإن�شولني اخلارجي موؤقتًا لكرثة حدوث نوبات هبوط  واأحيانًا، يتوقف 

يجعل اأهل الطفل امل�شاب يظنون اأن طفلهم قد �شفي من داء ال�شكر، هذه املرحلة هي مرحلة موؤقتة، 

قد ت�شتمر اأ�شابيع ونادرًا ت�شتمر ملدة عام اأو عامني.

هبوط السكر الحاد

عندما تكون ن�شبة �شكر الدم اأقل من 70 ملجم/ 100ملل من بالزما الدم، ينتج عن قلة االأكل اأو 

اأخذ اإبرة الع�شاء والنوم مبكراً واإهمال اأخذ الوجبة اخلفيفة قبل النوم وكذلك احلركة الزائدة للطفل 

مع عدم زيادة الوجبات اخلفيفة عند ممار�شة الريا�شة اأو عند احلركة الزائدة.

األعراض:
1. ال�شعور باجلوع

2. ال�شعور بالتعب والإرهاق

3. دوخة

4. رجفة

5. عرق كثري

6. قلق وتوتر وبكاء

7. عدم الرتكيز والتجاوب

8. ت�شرفات غريبة

9. اإغماء

10. ت�شنجات

مالحظة هامة:
قد يالحظ اآلباء واألمهات بأن هبوط السكر لمستويات 
قليلة مثل 20 - 30 ملج/ مل ال يسبب تشنجات أو إغماء 
ولكن قد يحدث أن يتشنج الطفل/الطفلة لمستوى أكثر 
أي هبوط  لذلك  ملجم/مل   60  –  50 المثال  على سبيل 

للسكر يجب أن يعالج بسرعة وليس دائمًا تسلم الجرة.
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الــعـــــالج:
إذا كان المريض قادرًا على البلع:

تناول قطعتني اأو ملعقة كبرية من ال�شكر مذابة يف املاء.  

اأو تناول ن�شف كوب من ع�شري الفواكه حملى بال�شكر  

اأو ملعقتني �شغريتني من الع�شل، واإذا مل تول هذه الأعرا�ض خلل   

1-15 دقيقة فعلى املري�ض اإعادة �شرب الكمية نف�شها حلني انتهاء 

الأعرا�ض.

يف الغالب �شيتح�شن الطفل �شريعًا يف حوايل 10-15 دقيقة وعندما يتح�شن يعطى وجبة خفيفة 

للمحافظة على ال�شكر فوق الن�شبة املطلوبة.

اإح�شاره  اأو كان يعاين من ال�شتفراغ، قبل  اإذا دخل الطفل يف غيبوبة  اأما 

للم�شت�شفى يجب اإعطائه اإبرة اجللوكاجون من قبل �شخ�ض متدرب ويجب 

الطوارئ  الثلجة ل�شتخدامها يف حالت  بها دائمًا يف  الحتفاظ 

اإبــرة  عنده  تتوفر  اأن  يجب  ال�شكري  ــداء  ب مري�ض  )كــل 

اجللوكاجون حمتفظًا بها يف الثلجة وذلك ل�شتخدامها 

�شخ�ض  يكون  اأن  ويجب  �شمح اهلل،  ل  الطوارئ  يف حالة 

الفخذ  ع�شلة  يف  حقنها  بطريقة  معرفة  له  الأقــل  على 

ولي�ض حتت اجللد(.

أبرة الجلوكاجون:
المخزنة في  السكريات  تكسر  على  يساعد  هرمون  هو 
الكبد وخروجها إلى الدم وبالتالي يؤدي إلى ارتفاع نسبة 
السكر في الدم ويعطى الطفل بعد ذلك عصير أو وجبة 

خفيفة عندما يفيق.
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يظهر يف ال�شورة اإبرة اجللوكاجون التي تعطى عندما يعاين الطفل من هبوط �شديد يف ال�شكر 

م�شحوب بت�شنجات اأو ا�شتفراغ اأو فقدان للوعي بحيث اأنه ل ميكن اإعطائه �شرابًا عن طريق الفم.

كيف يمكن تجنب حدوث نوبات هبوط السكر؟
بالن�شبة  اأ�شا�شية( هذا  و3 وجبات  3 وجبات خفيفة  يوميًا،  املنتظمة )6 وجبات  الوجبات  اأخذ   .1

لل�شايف والعكر اأما بالن�شبة للأنواع اجلديدة 3 وجبات اأ�شا�شية ووجبة خفيفة عند النوم فقط.

اأخذ الوجبة بعد حقنة الإن�شولني بن�شف �شاعة اإذا كان نوع الإن�شولني امل�شتخدم هو ال�شايف اأما اإذا   .2

كان �شريع املفعول مثل اأبدرا – لي�شربو اأو نوفورايد فيكتفى مبدة 15 دقيقة اأو حتى بعد الأكل مبا�شرة.

يجب على كل طفل اأو ويل اأمر اأن ياأخذ معه قطعة من ال�شكر اأو احللوى عند اخلروج من املنزل.  .3

التاأكد من اجلرعة ال�شحيحة من الإن�شولني قبل احلقن.  .4

اأخذ وجبة �شغرية قبل وبعد التمارين الريا�شية.  .5

طفلهم  يحقنون  عالية،  طفلهم  عند  ال�شكر  ن�شبة  تكون  عندما  الأهــايل  بع�ض  اأن  امللحظ  من   .6

من  فرتة  وبعد  مرتفع،  ال�شكر  اأن  بحجة  �شاعة  ن�شف  بعد  الأكل  وجبة  يعطونه  ول  بالإن�شولني 

الوقت، يحدث انخفا�شًا �شديدًا يف ن�شبة ال�شكر يف الدم، الذي يجب فعله يف حالة ارتفاع ال�شكر 

وكان هناك موعد وجبة غذائية للطفل هو زيادة جرعة الإن�شولني ال�شايف اأو اإعطاء اإبرة اإ�شافية 

حمل  السكري  ــداء  ب مريض  كــل  على  يجب 
بطاقة أو إسورة مكتوب عليها أني مريض 

بداء السكري.
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يف ذلك الوقت من الإن�شولني ال�شايف.

اأو يف  النوم  ال�شكر خلل فرتة  ن�شبة  انخفا�شًا يف  النوم حتى ل يحدث  قبل  اأخذ وجبة خفيفة   .7

ال�شباح الباكر. )الوجبة اخلفيفة ممكن اأن تكون 100 مل من احلليب اأو اللنب ولي�ض دوماً 

تكون طعاماً(.

يف بع�ض احلالت ميكن اإعطاء الإن�شولني بعد تناول الوجبة مبا�شرة اإذا كان ال�شكر قبل الوجبة   .8

منخف�شًا اأو كانت كمي.

ارتفاع نسبة سكر الدم

عندما تكون ن�شبة �شكر الدم اأكرث من 150ملجم/100مل من بلزما الدم.

األسباب:
عدم اأخذ جرعة الإن�شولني اأو تقليلها.  .1

الإفراط يف الأكل وعدم اتباع الن�شائح الغذائية.  .2

عدم متابعة الطبيب املعالج.  .3

اللتهابات احلادة مثل التهاب اللوزتني.  .4

احتياج اجل�شم جلرعات اأكرب من الإن�شولني فاجل�شم لن ي�شتطيع ال�شتفادة من ال�شكر املوجود   .5

يف الدم ل�شتعمالها يف اإنتاج الطاقة، �شيعتمد اجل�شم يف تلك احلالة على خمزونه من الدهون 

اأحما�ض  اإىل تكون  يوؤدي  للح�شول على الطاقة. احرتاق الدهون ل�شتخدامها كم�شدر للطاقة 

كيتونية يف الدم مما يوؤدي اإىل حمو�شة الدم الكيتون )الأ�شيتون( هي مادة حم�شية جتمعها يف 

الدم يوؤدي اإىل حدوث حمو�شة يف الدم مما يوؤدي اإىل ما ي�شمى احلما�ض ال�شكري الكيتوين.

أعراض ارتفاع السكر:
1. التبول بكميات كبرية.

2. ال�شعور بالعط�ض.

3. فقدان ال�شهية.

4. دوخة.

5. زغللة يف النظر.



الفصل الخامس
األمراض المصاحبة

لداء السكري
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ما هي األمراض المصاحبة لداء السكري؟
الطفل امل�شاب بالنوع الأول من داء ال�شكري عر�شة لأمرا�ض مناعية م�شاحبة لهذا الداء، واأناّ هذه 

الأمرا�ض امل�شاحبة لي�ض لها علقة بانتظام ال�شكر اأو عدمه.

 أمراض الغدة الدرقية:

اإىل ت�شخمها وقلة  اأهمها ق�شور يف وظيفة الغدة الدرقية املوجودة يف مقدمة العنق، ويوؤدي 

بعمل حتليل  وين�شح  لها،  اأج�شام م�شادة مناعية  ب�شبب وجود  الدرقية وذلك  الغدة  اإفراز هرمون 

باإعطاء  يكون  وعلجه  )�شنويًا(.  دوري  ب�شكل  وكذلك  ال�شكري  داء  ت�شخي�ض  عند  الدرقية  الغدة 

املري�ض حبوب الغدة الدرقية عن طريق الفم.

 قصور وظائف الغدة الكظرية )الفوق كلوية(:

من أعراضها: كرثة الإجهاد، فقدان ال�شهية للطعام، نق�ض الوزن، هبوط ال�شكر املتكرر، زيادة يف 

اإفراز مادة امليلنني التي توؤدي اإىل زيادة لون الب�شرة.

 نقص فيتامين )د( المصاحب لداء السكري من النوع األول:

املوجودة  )بيتا(  ب�شبب حتطم خليا  يحدث  مناعي  هو مر�ض  الأول  النوع  من  ال�شكري  داء 

ويختلف  واليافعني.  الأطفال  يف  ال�شكري  داء  حالت  جميع  من   %  90 وي�شكل  البنكريا�ض،  غدة  يف 

حدوثه يف العامل من دولة اإىل اأخرى معتمدًا على العوامل الوراثية والغذائية والبيئية. ويف ال�شنوات 

الأخرية كان هنالك دلئل علمية ت�شري اإىل اأن نق�ض فيتامني )د( املتزامن لداء ال�شكري وخ�شو�شًا 

يف ال�شنوات الأوىل من عمر الطفل. والذي يلعب دورًا يف تغري م�شار اجلهاز املناعي يف ج�شم الإن�شان 

ال�شكري من  داء  ومنها  املختلفة  اأن�شجة اجل�شم  لتحطيم  ذاتية  اأج�شام م�شادة  اإنتاج  اإىل  وحتويله 

املناعية  الأمرا�ض  ال�شبب احلقيقي لرتباط نق�ض فيتامني )د( مع حدوث  الأول. مل يعرف  النوع 

الذاتية ولكنها من امللحظات التي اأثبتتها الدرا�شات العلمية.

هذه الدرا�شات قد ت�شري اإىل اإمكانية الربط ما بني نق�ض فيتامني )د( وحدوث داء ال�شكري 

من النوع الأول كاأحد العوامل البيئية امل�شببة لهذا الداء )ولي�ض وحده(. لذلك فاإن جميع الدرا�شات 

احلديثة تو�شي بدعم الأطفال منذ الولدة وما بعد ذلك يف مراحل العمر املختلفة بجرعات وقائية 

حدوث  منها  عديدة  �شحية  خماطر  من  اهلل-  -بــاإذن  نف�شه  يحمي  اأن  اأجل  من  )د(  فيتامني  من 

الأمرا�ض املناعية الذاتية، وكذلك ه�شا�شة العظام، واأمرا�ض ت�شلب ال�شرايني.
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فلقد اأثبتت العديد من الدرا�شات الوقائية اأهمية العتناء مبن�شوب فيتامني )د( يف اجل�شم 

منذ الطفولة الباكرة مما له فوائد عديدة جل�شم الإن�شان.

كذلك اأن نق�ض فيتامني )د( اإذا مل يعالج فقد يزيد من حدوث امل�شاعفات امل�شاحبة لداء 

ا�ض ال�شكري الكيتوين اأو امل�شاعفات املزمنة. ال�شكري �شواء كانت امل�شاعفات احلادة مثل احلماّ

قي البطيني، مرض سيلياك(:  مرض حساسية األمعاء من مركبات الجلوتين )الُزالاّ

هذا الداء من اأعرا�شه �شوء امت�شا�ض املواد الغذائية من الأمعاء الدقيقة، والذي قد يوؤدي اإىل 

ق�شر القامة، اآلم وانتفاخًا يف البطن، عدم انتظام معدلت ال�شكر، وكذلك الهبوط املتكرر، ويكون 

علجه عن طريق احلمية الغذائية جلميع املنتجات اخلالية من اجللوتني املوجود يف مركبات القمح.

ما هو الجلوتين؟
هو عبارة عن جمموعة من الربوتينات التي تتواجد يف اأنواع متعددة من احلبوب وخ�شو�شًا 

اإثارة  يف  الربوتني  ويت�شبب  العجني،  متا�شك  عملية  يف  الربوتينات  هذه  ت�شاعد  وم�شتقاته.  القمح 

اجلهاز املناعي املوجود يف الطبقة املخاطية املبطنة للأمعاء مما ينتج عنه تداعي للخليا املكونة 

للحلمات وبالتايل اختفاوؤها والذي ينتج عنه �شوء امت�شا�ض املواد الغذائية.

مر�ض ح�شا�شية القمح قد ياأتي باأعرا�ض �شائعة مثل: �شوء امت�شا�ض الطعام، اإ�شهال مزمن، 

نحافة �شديدة، ولرمبا ياأتي باأعرا�ض نادرة مثل: فقر دم حاد، ق�شر قامة، وكذلك لرمبا ياأتي بدون 

اأعرا�ض للمر�شى امل�شابني بداء ال�شكري من النوع الأول.

لن�شبة  فح�ض  عمل  اإىل  بالإ�شافة  الإكلينيكية  الأعــرا�ــض  طريق  عن  يتم  املر�ض  ت�شخي�ض 

الأمعاء  اأخذ خزعة )عينة( من  يتم  واإذا كانت موجبة  الأمعاء،  املناعية امل�شادة لبطانة  الأج�شام 

الدقيقة بوا�شطة املنظار للتاأكد من وجود هذا املر�ض.

نو�شي جميع الأطفال والبالغني الأ�شحاء بقيا�ض ن�شبة فيتامني )د( لديهم، ومن كانت 

ن�شبته طبيعية عليه اأن ياأخذ جرعات وقائية وهي كالتايل: ما دون العام الأول )400( وحدة 

دولية يوميًا، وما بعد ذلك ياأخذ )400-800( وحدة دولية يوميًا، ومن لديهم نق�ض فيتامني 

)د( ما دون العام الأول ياأخذ )1000( وحدة دولية يوميًا وما بعد ذلك ياأخذ )2000 - 5000( 

وحدة دولية يوميًا.
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لماذا هناك ارتباط ما بين مرض حساسية القمح وداء السكري من النوع األول 
وغيرها من األمراض المناعية؟

منذ نهاية الثمانينيات من القرن املن�شرم متكن العلماء والباحثون من اإثبات اأن مر�شى ح�شا�شية 

القمح وداء ال�شكري ي�شرتكون مع بع�شها يف مولدات لالأج�شام املناعية والتي تكون موجودة على �شطح 

 HLA-DQ - ( وعلى �شبيل املثال: )نوع م�شرتكHLA class II( كريات الدم البي�شاء واملعروفة طبياً 

امل��ر �شني يجعل  وه��ذا اال���ش��رتاك ما بني   )DQ8، DR4، DQ2( وكذلك )2.5، HLA-DR3، HLA BB

ال�شخ�ض احلامل لهذه املولدات له ا�شتعداد جيني للمر�شني اإذا وجدت العوامل البيئية املحفزة لهما، 

ويقدر ا�شرتاك املر �شني �شوية لدى مر�شى داء ال�شكري من النوع الأول بن�شبة عاملية ما بني 11-2 % 

وخ�شو�شًا يف الأطفال الذين اأ�شيبوا قبل العام الرابع من عمرهم. وكذلك مع قدوم داء ال�شكري مع 

ال�شخ�ض فهو عر�شة اأكرث ل�شرتاك املر�شان �شويًا لذلك نن�شح بعمل فح�ض الدم ال�شنوي جلميع 

الأ�شخا�ض امل�شابني بداء ال�شكري من النوع الأول.

ما هي األمراض المناعية األخرى التي قد تصاحب مرض )سيلياك(؟
القمح وهم: مر�ض  التي قد ت�شاحب مر�ض ح�شا�شية  املناعية  الأمرا�ض  العديد من  هنالك 

اإنزميات الكبد والإ�شفرار يف اجل�شم، والتهابات  التهاب الكبد املناعي والذي ينتج عنه ارتفاع يف 

يعاين  املر�ض  وهذا   )Dermatitis herpetiformis( بـ  ي�شمى طبيًا  املناعية وخ�شو�شًا مر�ض  اجللد 

ال�شخ�ض فيه من طفح جلدي اأحمر مع حكة �شديدة يف اجللد وبع�ض اأمرا�ض اجلهاز الع�شبي مثل 

الطرفية. كذلك  الأع�شاب  تاأثر  ب�شبب  الأطــراف  واآلم يف  تنميل  وكذلك  التزان يف اجل�شم  عدم 

بع�ض الدرا�شات ت�شري اإىل ارتباط مر�ض )�شيلياك( بفرط احلركة وت�شتيت النتباه، كذلك مر�ض 

ومر�ض  القلب  ع�شلت  يف  وت�شخم  املناعية  املفا�شل  التهاب  باأمرا�ض  مرتبط  القمح  ح�شا�شية 

ال�شدفية واأمرا�ض اأخرى عديدة.

كيف يتم العالج؟
يتم العلج عن طريق اتباع احلمية، وتهدف احلمية اإىل ا�شتبعاد اجللوتني من الغذاء وهذا 

وال�شعري،  ال�شوفان،  ال�شليم،  القمح،  مثل  اجللوتني  على  املحتوية  الغذائية  العنا�شر  ا�شتبعاد  يعني 

وي�شمح بالأرز وفول ال�شويا وبالطبع اللحوم والفواكه واخل�شروات الطازجة.
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ما هي المدة المحددة للحمية من مادة الجلوتين؟
يجب ال�شتمرار على نظام احلمية بل انقطاع، وقد تكون يف البداية بع�ض ال�شعوبات ولكن 

الذي يحدث اأن معظم املر�شى يتاأقلمون مع الو�شع الغذائي ب�شكل جيد ويتم ال�شتمرار عليها تلقائيًا.

ما هي األطعمة التي يجب تجنبها؟
دقيق القمح، ال�شليم، دقيق الذرة امل�شاف اإليه القمح، كل اأنواع اخلبز امل�شنوعة من القمح، 

املعجنات، الب�شكويت، الكيك، كل اأنواع رقائق الإفطار امل�شنوعة من القمح اأو ال�شوفان، كل املكرونة 

وال�شعريية الفواكه املوجودة بداخل املعجنات واحللويات، كل اأنواع اخل�شار املجمدة اأو املعلبة وامل�شاف 

اإليها ال�شل�شات، اللحوم والأ�شماك والدواجن امل�شاف اإليها الدقيق اأو فتات اخلبز )البق�شماط(، 

التونة امل�شاف �شل�شة، ال�شجق، ال�شل�شات التجارية، �شراب ال�شوكولتة، اخلل الأبي�ض.
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مضاعفات داء السكري

تنق�شم م�شاعفات داء ال�شكري اإىل نوعني:

م�شاعفات حادة  م�شاعفات مزمنة  

المضاعفات الحادة:
اض السكري الكيتوني )حموضة الدم(.  الحماّ

تعترب هذه احلالة من احلالت احلرجة ملري�ض داء ال�شكري وذلك عندما تكون ن�شبة �شكر الدم 

فوق 250 ملج / 100 ملل من بلزما الدم مع وجود حمو �شة يف الدم ناجتة عن تواجد مادة الكيتون 

يف الدم والبول وامل�شاحبة جلفاف اجل�شم الناجت عن فقدان ال�شوائل عن طريق البول ب�شبب ارتفاع 

ن�شبة ال�شكر يف الدم وعدم تعوي�ض ذلك من قبل املري�ض ب�شرب الكثري من املاء.

اجلفاف مع ارتفاع ن�شبة ال�شكر هما من اأكرب العوامل املوؤدية اإىل حدوث احلما�ض ال�شكري 

الكيتوين، وعلجه ي�شتدعي الذهاب اإىل امل�شت�شفى يف احلال، ويف الغالب ي�شتكي املري�ض من غثيان 

وقيء وا�شطراب يف التنف�ض واآلم حادة يف البطن، وكذلك قد حتدث غيبوبة مع وجود ارت�شاح مائي 

باملخ يف احلالت املتقدمة.

أسبابه:
1.  الإهمال يف اأخذ جرعة الإن�شولني لأي �شبب كان.

2.  وجود التهابات حادة م�شاحبة ناجتة عن ارتفاع ن�شبة ال�شكر مع عدم اأخذ الإجراءات التي �شبق 

ذكرها.

3.  الإفراط يف اأكل احللويات.

4.  عند موعد الدورة ال�شهرية لدى الفتيات.

 هبوط السكر الحاد )مت ذكره �شابقًا �شفحة 43 - الف�شل الرابع(.

المضاعفات المزمنة:
هذه امل�شاعفات بحمد اهلل ل حتدث ب�شبب ارتفاع ال�شكر لفرتة وجيزة من الزمن بل حتتاج 

اإىل �شنوات عديدة ترتاوح ما بني 5 اإىل 20 عاماً من �شوء انتظام ن�شبة ال�شكر يف دم امل�شاب.
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ما هي أهم المضاعفات المزمنة لمريض داء السكري؟
 اعتللت �شبكية العني التي قد ينتج عنها العمى ل قدر اهلل.

 اعتللت الكلى التي قد ينتج عنها الف�شل الكلوي ل قدر اهلل.

 اعتللت الأع�شاب التي قد ينتج عنها اآلم حادة يف الأطراف واأجزاء اأخرى من اجل�شم هذه 

الآلم تكون �شديدة وتكون مثل اآلم التنميل ووخز الدبابي�ض.

 ارتفاع ن�شبة الكولي�شرتول يف الدم وهذا نلحظه عند الأطفال ب�شبب �شوء انتظام ن�شبة ال�شكر يف 

دم الأطفال امل�شابني.

كيف يمكن تجنب مضاعفات داء السكري؟
يجب املتابعة امل�شتمرة للطبيب املعالج وال�شتماع لن�شحه.  .1

تكون  اأن  واملحافظة على  باملنزل  لديكم  املتوفر  لل�شكر باجلهاز  اليومية  الفحو�شات  يجب عمل   .2

ن�شبة �شكر الدم ما بني 80 اإىل 140 ملجم / 100 ملل من بلزما الدم واإذا كانت ن�شبة ال�شكر 

عالية فيجب اأخذ جرعات اإ�شافية من الإن�شولني ال�شايف كما �شبق ذكره.

اخل�شاب  ن�شبة  اأهمها  ومن  با�شتمرار  املعالج  الطبيب  قبل  من  املطلوبة  التحاليل  عمل  يجب   .3

اجللوكوزي )ال�شكر الرتاكمي( كل )3( اأ�شهر ومن امل�شتح�شن اأن ل تتجاوز هذه الن�شبة عن %7.

اتباع الن�شائح الغذائية من قبل اأخ�شائية التغذية امل�شرفة على طفلك وعدم الإفراط يف تناول   .4

ال�شكريات واحللويات التي من �شاأنها رفع ن�شبة �شكر الدم.

عدم حقن الإن�شولني يف نف�ض املكان بل يجب تغيري اأماكن حقن الإن�شولني الذي من اأجله يكون   .5

ا�شتفادة اجل�شم من الإن�شولني جيدة.

ممار�شة الريا�شة اليومية مثل امل�شي ال�شريع )الهرولة(، ال�شباحة، ركوب الدراجات، وغريها    .6

من الريا�شات اخلفيفة ويجب جتنب ممار�شة الريا�شات الثقيلة مثل اجلري ال�شريع مل�شافات 

طويلة التي قد ينتج عنها هبوط حاد لن�شبة ال�شكر.

جتنب امل�شاكل النف�شية والقلق والبكاء، والتي قد تكون لوحدها كافية لرفع ن�شبة ال�شكر. الدليل   .7

العائلى للنوع الأول من داء ال�شكري

من امللحظ اأن هناك جمموعة من اأهايل الأطفال امل�شابني بداء ال�شكري ي�شتمعون اإىل ن�شائح   .8

غري �شحيحة �شواء كانت هذه الن�شائح من اأقاربهم اأو جريانهم اأو اأ�شدقائهم والتي قد تكون 

ن�شائح  املثال،  �شبيل  فعلى  املطلوب،  امل�شتوى  يف  الدم  �شكر  بن�شبة  التحكم  يف  �شلبية  اآثار  لها 

ل�شتخدام الأع�شاب بدًل من الإن�شولني من اأجل التغلب على داء ال�شكري )النوع الأول(، هذه 
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الن�شائح يجب عدم ال�شتماع والإ�شغاء لها حيث اأنه مل تثبت �شحتها العلمية ويوجد لدينا اأمثلة 

لأطفال �شاء انتظام ن�شبة ال�شكر لديهم بعد ا�شتبدال جرعات الإن�شولني باأع�شاب وعلى جميع 

الأحوال يجب ا�شت�شارة الطبيب املعالج وال�شتماع لن�شائحه.

من امللحظ اأي�شًا اأن هناك جمموعة من اأهايل املر�شى يخافون من علج الإن�شولني. فعندما   .9

�شبيل  على  الغداء  وجبة  قبل  ثالثة  اإبرة  اإ�شافة  اأو  الإن�شولني  جرعة  املعالج  الطبيب  لهم  يزيد 

املثال ب�شبب عدم انتظام ال�شكر لدى اأطفالهم ينتابهم اخلوف والذعر ويظنون اإن اأخذ طفلهم 

اأن حالة طفلهم خطرية، هذا اخلوف  اليوم، يعني ذلك  اإبرتني يف  اأكرث من  اأو  جلرعات عالية 

ل يوجد له مربرات علمية وبالعك�ض، فهذه الإجراءات قد تقي مري�ض ال�شكري من م�شاعفات 

م�شتقبلية ل حتمد عواقبها.

كل  عند  تحدث  ال  السكري  ــداء  ل المزمنة  المضاعفات 
مريض، لكن فرصة حدوثها تزداد مع سوء انتظام نسبة 
أجل  لحدوثها، من  الدم وتحتاج عدة سنوات  السكر في 
ذلك يجب أن نحافظ على المعدل المطلوب لنسبة السكر 

في الدم واتباع نصائح الفريق الطبي وعدم إهمالها.

دعائنا إلى اهلل عز وجل
 أن يقي جميع مرضى السكر من المضاعفات

 وأن يجنبنا جميعًا كل مكروه
 )آمين(
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كيف تتم عملية هضم الطعام وإفراز اإلنسولين لدى الطفل السليم
)غير المصاب بداء السكري( ؟

مكونات  جميع  تذهب  الطعام  الطفل  يــاأكــل  عندما 

الطعام من مواد ن�شوية ودهنية وبروتينية اإىل املعدة ومن ثم 

اإىل الأمعاء الدقيقة حيث يتم هنالك ه�شم الطعام بوا�شطة 

الأنــزميــات  بــاإفــراز  وكذلك  املعدة  يف  املــوجــودة  الأحما�ض 

اخلا�شة له�شم الطعام يف الأمعاء الدقيقة.

اإىل  ال�شابقة  عملية اله�شم هذه حتول جميع املكونات 

الأمعاء  من  ميت�ض  الــذي  )اجللوكوز(  ي�شمى  ب�شيط  �شكر 

بتوزيع  ذلــك  بعد  ــدم  ال يقوم  الـــدم،  اإىل  ويــذهــب  الدقيقة 

اخلليا  داخــل  اجللوكوز  احــرتاق  عن  الناجتة  الطاقة  لتوليد  اجل�شم  خليا  جميع  اإىل  اجللوكوز 

بوا�شطة هرمون الإن�شولني.

ما هو دور هرمون اإلنسولين داخل خاليا الجسم فيما سبق ذكره؟
هرمون اإلنسولين له عدة أدوار أساسية منها:

يعمل كمفتاح للخلية من اأجل ال�شماح ل�شكر اجللوكوز العبور داخل خليا اجل�شم املختلفة.  .1

بعد ال�شماح ل�شكر اجللوكوز العبور داخل خليا اجل�شم يحرتق هذا ال�شكر بوا�شطة الإن�شولني   .2

لإنتاج الطاقة احلرارية اللزمة لعمل كل خلية من خليا اجل�شم املختلفة.

ليتم  الكبد  يف  تخزينها  يتم  والتي  اجلليوكوجني  مادة  اإىل  يتحول  اجللوكوز  �شكر  من  الفائ�ض   .3

ا�شتخدامها لحقًا عند فرتات ال�شيام اأو عند عدم الأكل لفرتات حمدودة.

الحمية الغذائية لمرضى داء السكري

قبل اأن نبداأ يف �شرح النظام الغذائي ملر�شى داء ال�شكري لننظر اأواًل يف تعاليم ديننا احلنيف 

بالن�شبة للتغذية ال�شليمة.

قال اهلل تعاىل: )وُكُلواْ َوا�ْشَرُبواْ َواَل ُت�ْشِرُفواْ اإِنَُّه اَل ُيِحبُّ امْلُ�ْشِرِفنَي(

ِبي َوَمْن َيْحِلْل  َباِت َما َرَزْقَناُكْم َواَل َتْطَغْوا ِفيِه َفَيِحَلّ َعلَْيُكْم َغ�شَ وقال تعاىل: )ُكُلوا ِمْن َطِيّ

ِبي َفَقْد َهَوى( َعلَْيِه َغ�شَ
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اآدم لقيمات  اآدم��ي وعاء �شراً من بطنه، بح�شب ابن  وعنه �شلى اهلل عليه و�شلم: )ما مالأ 

يقمن �شلبه(. احلديث

من كل ذلك ن�شتفيد باأن الإ�شراف يف الطعام ل يتما�شى مع القراآن الكرمي والهدي النبوي بل 

يتعار�ض مع تعاليم الدين احلنيف ويوؤدي اإىل زيادة الوزن وما يرتتب عنه من ظهور بع�ض الأمرا�ض 

القلب  واأمرا�ض  بالدم  الدهون  واختلل  الدم  وارتفاع �شغط  الثاين(  )النوع  ال�شكري  مثل  املزمنة 

وال�شرايني وغري ذلك من الأمرا�ض املزمنة التي تزدحم بها امل�شت�شفيات يف جميع اأنحاء العامل.

أهداف الحمية الغذائية لمرضى داء السكري )الغذاء الصحي(.
احلمية هي التقليل )ولي�ض املنع التام( من تناول الأطعمة التي حتتوي على ن�شبة عالية من ال�شكر   

اأو الدهون امل�شبعة من اأ�شل حيواين.

احل�شول على تغذية متوازنة من جميع العنا�شر الغذائية.  

الأطفال يحتاجون اإىل غذاء متوازن ي�شمن لهم النمو الطبيعي ويف نف�ض الوقت املحافظة على   

ن�شبة ال�شكر يف الدم يف معدله الطبيعي.

يجب احلر�ض على املتابعة مع اأخ�شائية التغذية با�شتمرار وذلك للم�شاعدة على اختيار الغذاء   

املنا�شب املتوازن.

يجب على جميع اأفراد الأ�شرة، اأن يتعاونوا مع طفلهم امل�شاب بتغيري العادات الغذائية جلميع   

اأفراد الأ�شرة، حتى ل ي�شعر الطفل امل�شاب باأنه هو الوحيد يف معاناته للمر�ض في�شاب بالإحباط 

ومن ثم العناد والرف�ض للحمية الغذائية.

تعتمد احلمية الغذائية على تناول ثلثة وجبات رئي�شية ويتخللها ثلثة وجبات خفيفة )6 وجبات   

متو�شطة الكمية، اأف�شل من 3 وجبات كبرية الكمية(.

تعتمد الوجبات الغذائية الرئي�شية يف حمتواها على ما تقدره اأخ�شائية التغذية للمري�ض وفقًا ملا   

يتنا�شب مع حالته ال�شحية، طوله، وزنه، وعمره، وتختلف اخلطة الغذائية من مري�ض لآخر.

)الن�شويات،  الرئي�شية  الغذائية  العنا�شر  جميع  على  ال�شكري  مري�ض  غذاء  يحتوي  اأن  يجب   

الدهنيات، الربوتينيات، بالإ�شافة اإىل الفيتامينات والأملح املعدنية والألياف( ولكن مبقادير 

حمددة.
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نصائح غذائية )1(

وال�شتعا�شة  الزبدة(  )ال�شمن،  مثل  امل�شبعة  الدهون  من  حمتواها  يف  القليلة  الأطعمة  تناول   

ن�شتعي�ض  الد�شم  الكاملة  احلليب  ومنتجات  الزيتون(  )زيت  مثل  امل�شبعة  غري  بالزيوت  عنها 

وكذلك  واللحم،  الدجاج  مرقة  ومكعبات  التجارية،  وال�شل�شات  الد�شم،  قليلة  مبنتجات  عنها 

املك�شرات مثل الف�شتق واللوز لحتوائها على �شعرات حرارية عالية.

المتناع عن تناول الوجبات ال�شريعة العالية يف حمتواها من ال�شعرات احلرارية التي قد ت�شرك   

وترفع ن�شبة ال�شكر والدهون يف الدم.

الإقبال على تناول اللحوم البي�شاء كالأ�شماك والدواجن مع نزع اجللد وبكميات معقولة، والتقليل   

من اللحوم احلمراء.

والآي�ض  الغازية  وامل�شروبات  كال�شيكولتة  باأنواعها  املختلفة  واحللويات  ال�شكريات  تناول  جتنب   

كرمي والع�شائر والكيك والفواكه املعلبة فكلها عالية يف حمتواها من ال�شعرات احلرارية وتفتقر 

اإىل الفيتامينات والأملح املعدنية.

البتعاد عن تناول بع�ض الفواكه التي من �شاأنها اأن ترفع ن�شبة ال�شكر يف الدم مثل العنب، البطيخ،   

ال�شمام، املاجنو، املوز، والتمر.

الدم  ال�شكر يف  واإبقاء  ن�شبة اجللوكوز  ت�شاعد يف احلفاظ على  التي  الألياف  تناول  الإكثار من   

يف  الدهون  م�شتوى  من  وتقلل  بال�شبع  الإح�شا�ض  على  ت�شاعد  فهي  كذلك  الطبيعي،  املعدل  يف 

اجل�شم وميكن احل�شول على الألياف من الأ�شناف التالية: اخلبز الأ�شمر، الفواكه مثل التفاح 

والكمرثى، اخل�شروات مثل البازلء، الفا�شوليا املجففة، العد�ض، احلبوب الكاملة مثل القمح.

كرثة �شرب املاء مبعدل 6-8 اأكواب يوميًا.  

احلر�ض على حمل بطاقة تعريف ال�شكري، واإبلغ اإدارة املدر�شة اأو اجلهة التي يتبعها املري�ض،   

باإ�شابته بداء ال�شكري للت�شرف يف حالة ال�شرورة، وحمل قطعة من احللوى اأو ال�شكر ل�شتخدامها 

يف حالة حدوث هبوط يف ن�شبة ال�شكر يف الدم.

يجب عدم حذف أي وجبة من هذه الوجبات مطلقًا وعدم إهمال 
الوجبات الخفيفة وخصوصًا الوجبة الخفيفة قبل النوم، لتجنب 

حدوث هبوط نسبة السكر في الدم أثناء النوم.
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معتقدات خاطئة يجب اإلقالع عنها:
اخلوف ال�شديد من حدوث هبوط ن�شبة ال�شكر وذلك باإعطاء الطفل وجبات عالية من ال�شعرات   

احلرارية لتجنب حدوث هبوط لل�شكر وذلك ب�شبب ان�شغال الوالدين اأو تواجدهم خارج املنزل، 

وترك طفلهم اأو طفلتهم امل�شابة بداء ال�شكري مع هذا يوؤدي اإىل ارتفاع متكرر يف ال�شكر وعدم 

انتظامه مما يوؤدي اإىل م�شاكل �شحية عديدة للطفل يف امل�شتقبل.

للتعلم والتثقيف  ال�شكري  اإىل عيادة  العاملة املنزلية  باإح�شار  العاملت  لذلك نن�شح الأخوات   

جلميع ما يحتاجه الطفل امل�شاب من رعاية خلل فرتة غياب الوالدين يف اأعمالهم عن البيت.

العتقاد باأن تناول الب�شكويت اململح بكرثة، ل يرفع م�شتوى ال�شكر يف الدم مللوحته واأنه اأف�شل من   

الب�شكويت العادي غري اململح!!.. خطاأ! الب�شكويت اململح هو يف الأ�شل مواد ن�شوية تعطي �شكريات 

ب�شيطة عند ه�شمها والتي من �شاأنها رفع ن�شبة ال�شكر يف الدم، لذلك نن�شح بعدم الإكثار منها.

العتقاد باأن �شرب الع�شائر غري املحلة م�شموح بها باأي كمية كانت خلل فرتات اليوم!! هذا   

الت�شرف يوؤدي اإىل ارتفاع ن�شبة ال�شكر يف الدم وذلك ب�شبب احتواء هذه الع�شائر على �شكر 

بتناول هذه  ي�شمح  لكن  الدم،  ال�شكر يف  ارتفاع م�شتوى  اإىل  الإكثار منه  يوؤدي  والذي  الفركتوز 

التي حتتوي على كميات كبرية من  الع�شائر الأخرى  اأف�شل بكثري من  الع�شائر باعتدال وهي 

�شكر ال�شكروز )�شكر املائدة(.

ال�شكر  ن�شبة  من  يقلل  احلالية  الأطعمة  تناول  بعد  املاحلة  والأطعمة  امللح  تناول  باأن  العتقاد   

بالدم!!، وهذا العتقاد خاطئ لأنه قد يوؤدي اإىل ارتفاع �شغط الدم ويف نف�ض الوقت ل يح�شن من 

م�شتوى ال�شكر يف الدم.



الدليـل العـائلى
للنوع األول من داء السكري

60

التداوي باألعشاب حقيقة أم وهم !!؟؟
اأن العلج بالأع�شاب هو بديل عن  يعتقد العديد من املر�شى الذين يعانون من داء ال�شكري 

العلج الطبي املتوفر حاليًا �شواء كان بديًل عن الإن�شولني اأو العلجات الدوائيةالأخرى،

التوا�شل  و�شائل  اأو  التلفزيوين  طريق  عن  الإعلنات  من  الكثري  وجود  اعتقادهم  من  وزاد 

الجتماعى والتى ا�شاعت اأن بع�ض اأنواع النباتات الع�شبية قد ت�شاهم يف تخفي�ض ن�شبة ال�شكر، وهنا 

لبد اأن نتطرق اإىل حمورين هامني:

 المحوراألولى: يخ�ض النوع الأول من داء ال�شكري، فاإن النباتات والأع�شاب الطبية لي�ض لها 

القدرة اأن تكون علجًا اأ�شا�شيًا رئي�شيًا اأو م�شاندًا وذلك ب�شبب اأن خليا بيتا املفرزة للأن�شولني قد 

توقفت عن الإفراز نهائيًا وُدمرت ب�شكل كبري ب�شبب اجلهاز املناعي وكما نعرف اأن اخلليا املُدمرة 

ل ُتنتج اأي هرمون وبالتايل هذه النباتات غري قادرة على اإحياء هذه اخلليا املُدمرة.

 المحور الثانى: يخ�ض النوع الثاين من داء ال�شكري، فهنا العلج بالنباتات والأع�شاب الطبية 

ينق�شم اإىل �شقني، اإما نباتات طبية معروفة لدى خرباء التغذية واأفراد املجتمع، اأو نباتات واأع�شاب 

غري معروفة الهوية وجمهولة امل�شدر وهنا نحذر جميع مر�شى داء ال�شكري من ا�شتخدامها.

بعض األمثلة على النباتات الطبية واألعشاب المعروفة:
نبات الحلبة: وهي النبتة الأكرث �شيوعًا واأكرث تداوًل لعلج داء ال�شكري بالأع�شاب، وهنالك   

النوع  من  املر�شى  لدى  ال�شكري  م�شتويات  وحت�شن  احللبة  علج  بني  قارنت  التي  الدرا�شات 

الثاين، واأوؤكد على اأن الدرا�شات التى حتث على ا�شتخدام النباتات الطبية لعلج ال�شكري من 

النوع الثاين هي درا�شات من خرباء التغذية واأن هذه الأنواع حت�شن من م�شتويات ال�شكر ولكن 

ل تعالج املر�ض، فعلج املر�ض مازال يعتمد على امل�شي واحلركة واحلمية الغذائية اخلالية من 

الذين  املر�شى  باأن  التغذية  الدرا�شات من خرباء  بع�ض  اأكدت  وقد  والدهون.  الأبي�ض  ال�شكر 

تلقوا العلج بهذه النبتة حت�شنت لديهم م�شتويات ال�شكر يف الدم وكذلك حت�شن لديهم مقاومة 

الأن�شولني لدى اخلليا.

أوراق الزيتون: بع�ض الدار�شات تطرقت اإىل اأهمية اأوراق الزيتون ونقعها وغليها و�شرب املاء   

املحتوي على خل�شة غلي هذه الأوراق. وقد لوحظ اأن لها دور يف حت�شني م�شتويات ال�شكر ولي�ض 

كعلج اأ�شا�شي لهذا املر�ض.



61 الفصل السادس: الغذاء ومرض السكر

نبتة المالكي: وهي نبتة من م�شدر هندي حتتوي ثمرته على مواد ن�شطة من نوع العف�شيات   

التقليل  اأهمية يف  له  الإنــزمي  وهذا  ريدكتيز(  )األــدوز  ي�شمى  الذي  الإنــزمي  ن�شاط  تثبط  التي 

اأن  لوحظ  وقد  العني  �شبكية  ال�شكرعلى  تاأثري  ال�شكري وخ�شو�شًا  داء  من حدوث م�شاعفات 

اأنواع  له دور م�شاند ملنع بع�ض  الوقت  نف�ض  ال�شكري ويف  النوع يح�شن من م�شتويات داء  هذا 

م�شاعفات ال�شكري.

نبتة العارياء: لها تاأثري م�شاند على حت�شني م�شتويات ال�شكر عن طريق زيادة اإفراز الأن�شولني   

من البنكريا�ض.

مستخلص التوت: له دور م�شاند لتخفيف ن�شبة ال�شكر وكذلك منع بع�ض امل�شاعفات اخلا�شة   

ب�شبكية العني والأوعية الدموية لحتوائه على كميات عالية من )البايو فلفونويد( الذي يحتوي 

عليها م�شتخل�ض التوت.

نبتة القرطب األكبر: وهذه النبتة حت�شن من وظائف الكلى وت�شاعد على خف�ض م�شتوى ال�شكر   

يف الدم عن طريق التخل�ض من ال�شكر الزائد يف البول.
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  كبسوالت الثوم: هذه الكب�شولت لها دور وفوائد كثرية يف اأنحاء اجل�شم وتقلل من املقاومة 

للأن�شولني وتقلل من ت�شلب ال�شرايني والآثار اجلانبية لل�شكر على اأع�شاء اجل�شم.

زيت بذر الكتان: هذه البذرة حت�شن من م�شتويات ال�شكر يف الدم ب�شبب الن�شبة العالية من   

حم�ض )الألفا ليوبيك( املوجود فيها.

نبات البطباط: واملعروف يف الطب ال�شعبي كعلج فعال للعديد من الأمرا�ض اجللدية املختلفة   

وتعترب هذه الع�شبة من الأع�شاب احلديثة لعلج اأمرا�ض اجللد وم�شاندة اجل�شم للتخل�ض من 

م�شتوى ال�شكر والدهون املرتفع، وهذا الدواء ح�شل على براءة الخرتاع يف علج بع�ض م�شاكل 

تدفق الدم وم�شاكل اجللد.

املجتمع  واأفـــراد  التغذية  خــرباء  لــدى  املعروفة  الطبية  النباتات  اأنــواع  لبع�ض  الأمثلة  هــذه 

وا�شتخدام هذه النباتات لي�ض له تاأثري �شلبي على اجل�شم حيث اأن لها فائدة ومعروفة لدى خرباء 

واإمنا  ال�شكري،  الأول من داء  للنوع  النباتات الطبية كعلج  التغذية، ول توجد درا�شات ل�شتخدام 

الريا�شة  اأن ميار�ض  املري�ض لبد  اأن  رئي�شي مبعنى  ولي�ض كعلج  الثاين كعلج م�شاند  للنوع  فقط 

واحلمية وي�شتخدم العقاقري املو�شوفة له من الطبيب املعالج.

اأما اإذا تطرقنا اإىل مو�شوع النباتات والأع�شاب الغري معروفة الهوية والتي يكرث فيها الدجل 

جوالت  هواتف  واأرقــام  ودعايات  اإعلنات  بعمل  يقومون  اأنهم  حيث  ال�شعيفة  ال�شمائر  واأ�شحاب 

�شرية  ع�شبة  باأنها  الرد  يكون  النبتة  هذه  اأو  الع�شبة  هذه  نوعية  عن  ت�شاأل  فعندما  معهم  للتوا�شل 

لعلج املر�ض، فهذه الأع�شاب يجب المتناع عن تناولها نهائيًا حيث اأنه ل يعرف لها هوية ول يعرف 

مفعولها ول يعرف حتى اأ�شرارها امل�شتقبلية على اجل�شم وخ�شو�شًا على الكبد والكلى.

تت�شبب يف  قد  والتي  الوهمية  بالأع�شاب  املعاجلون  هوؤلء  مع  التعامل  �شديدًا  ونحذر حتذيرًا 

اأ�شرار جانبية ل ُيحمد عقباها للج�شم. ومبا يخ�ض التجربة وبع�ض احلالت التي مرت بي خلل 

علج بع�ض مر�شى داء ال�شكري من النوع الأول وجدت اأن الكثري من احلالت قد ا�شتخدموا علجات 

الأع�شاب والنباتات �شواء كانت معروفة اأو غري معروفة ومل يجدوا اأي فائدة نهائيًا،

اأما النوع الثاين فبع�ض هذه الأنواع املعروفة قد �شاعدت على حت�شني م�شتويات ال�شكر كعلج 

موؤقت م�شاند يف اليوم الذي يتناولها املري�ض، ولي�شت كعلج دائم فهناك الكثري من النا�ض يعتقدون 

اأن علجات ال�شكر لها م�شاعفات والأف�شل لهم المتناع عنها واللجوء اإىل الأع�شاب الطبية، ولكن 

من الناحية العلمية والطبية لبد من ال�شتمرار فى اأخذ هذه العقاقري املو�شوفة من الطبيب املعالج.
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نقاط غذائية هامة يجب تذكرها!!!
جتنب  على  ت�شاعد  التي  اخلفيفة  الوجبات  تناول  على  احلر�ض   

الوجبة اخلفيفة  اإهمالها خا�شة  ال�شكر وعدم  ن�شبة  حدوث هبوط 

التي ت�شبق النوم.

باإعطاء ع�شري حملى  ين�شح  ال�شكر  ن�شبة  يف حالة حدوث هبوط   

اأو ماء بال�شكر ثم �شاندويت�ض خفيف بعدها بفرتة ق�شرية ل�شمان 

عدم معاودة الهبوط مرة اأخرى.

ل تاأكل اإل ما هو م�شموح به يف اخلطة الغذائية املخ�ش�شة لك من   

قبل اأخ�شائية التغذية ويف حالة ال�شعور باجلوع ميكن تناول اخليار 

اأو اجلرجري اأو اخل�ض.

تناول الوجبات الغذائية يف اأوقات منتظمة وجتنب الأطعمة املمنوعة.  

ن�شبة  ارتفاع  حالة  يف  حتى  الوجبات،  اإحــدى  تهمل  اأن  حتــاول  ل   

ال�شكر، لتجنب حدوث هبوط مفاجئ.

التغذية  واأخ�شائية  الطبيب  اإر�شادات  بني  العلقة  اإدراك  اأهمية   

وعدم اإهمال اأي منهما حيث اأن كًل منهما مكمًل للآخر.

نظائر  من  اجلديدة  الأنــواع  ي�شتخدمون  الذين  للمر�شى  بالن�شبة   

الإن�شولني مثل اإن�شولني لنت�ض وميكنهم الكتفاء بالوجبات الرئي�شية 

فقط مع وجبة خفيفة قبل النوم.

من  اإ�شافية  جرعة  اأخــذ  فلبد  اخلفيفة  الوجبات  تناول  اإذا  اأمــا   

نظائر الإن�شولني.
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الهرم الغذائي

الهرم الغذائي هو الذي ميثل اأنواع الأكل املختلفة واأثرها على �شحة اجل�شم 

�شواء كانت للطفل ال�شليم اأو للطفل امل�شاب بداء ال�شكري.

وتتمثل كما يلي:

قاعدة الهرم الغذائي:
واأمثلة ذلك هي اخل�شروات  اليوم  اأكلها خلل  الإكثار من  يحبذ  التي  الأكل  اأنواع  وهو ميثل 

بجميع اأنواعها والتي ل حتتوي على ن�شب عالية من ال�شكر اأو ال�شعرات احلرارية وكذلك فهي حتتوي 

على ن�شبة عالية من الألياف والفيتامينات واملعادن ال�شرورية لبناء ج�شم الإن�شان ال�شليم. من اأمثلة 

هذه الفئة البقوليات واخل�شروات والفواكه وخبز احلب لحتوائها جميعًا على الألياف.

وسط الهرم الغذائي:
وهو ميثل اأنواع الأكل التي ياأكلها الإن�شان ويكون حذرًا يف كمية اأكلها مثل اللحوم )يف�شل اأكل 

اإزالة اجللد اخلارجي بعد الطهي،  اللحوم البي�شاء عن اللحوم احلمراء(، ال�شمك، الدواجن، مع 

الأنواع  الد�شم من هذه  قليلة  املنتجات  تناول  ويف�شل  زبادي،  ق�شدة، جنب،  وم�شتقاته من  احلليب 

جلميع اأفراد الأ�شرة �شواء كان م�شابًا اأو غري م�شابًا بداء ال�شكري )ت�شامنًا مع ال�شخ�ض امل�شاب(.
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قمة الهرم الغذائي:
ح�شول  عند  وذلك  منها  جدًا  قليلة  كمية  اأكل  يجب  والتي  املحظورة  الأكــل  اأنــواع  متثل  وهي 

ال�شهوة لها مثل �شكر املائدة، الآي�ض كرمي، الزبدة، وغريها من اأنواع الأطعمة املحتوية على ال�شعرات 

احلرارية العالية.

مالحظـــــة
يجب عدم حرمان الطفل أو الطفلة المصابة بداء السكري من 
األنواع التي ذكرت في قمة الهرم الغذائي إذا اشتهاها الطفل 
التفريط  أو  اإلفراط  إعطاء كمية قليلة منها وعدم  ولكن يجب 
كبيرة  حرارية  سعرات  على  تحتوي  التي  الوجبات  تناول  في 

وعلى أن ال تكون بشكل يومي.
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نصائح غذائية )2(

م�شاء  ع�شرة  الثانية  ال�شاعة  عند  النوم  من  اإيقاظهم  فيجب  مبكرًا  طفلتك  اأو  طفلك  نام  اإذا   

من  كثري  يهملها  النوم  قبل  ما  اخلفيفة  الوجبة  احلليب.  من  كوب  اأو  خفيفة  وجبة  لإعطائهم 

الأمهات خ�شو�شًا عند الأطفال ال�شغار الذين ينامون مبكرًا مما قد يوؤدي اإىل انخفا�ض ن�شبة 

ال�شكر يف الدم خلل فرتات النوم واأحيانًا حدوث ت�شنجات مما قد يوؤثر على �شحة الطفل اأو 

الطفلة امل�شابة بداء ال�شكري.

وعدم  ال�شكري  بداء  امل�شابة  الطفلة  اأو  للطفل  املقدمة  الأكل  ونوعية  كمية  يف  التوازن  يف�شل   

الإفراط اأو التفريط يف تناول الوجبات التي حتتوي على �شعرات حرارية كبرية.

من اأ�شباب النجاح يف تغذية الطفل اأو الطفلة امل�شابة بداء ال�شكري تعاون جميع اأفراد الأ�شرة يف   

تطبيق النظام الغذائي، على �شبيل املثال مينع الوالدين طفلهم امل�شاب بداء ال�شكري من تناول 

الطفل  ي�شعر  فعند ذلك  املنزل  با�شتمرار يف  ياأكلون احللوى  العائلة  نف�ض  واآخرون من  احللوى 

باحلرمان ويعاند يف ال�شتماع لأي ن�شح من الوالدين وذلك بحجة روؤية هذا الطفل لإخوانه اأو 

اأخواته ياأكلون احللوى اأمامه وهو ينظر اإليهم.

لن�شاط  اللزمة  احلرارية  الطاقة  ولإنتاج  للنمو  ال�شرورية  احلرارية  ال�شعرات  توزيع  يف�شل   

اجل�شم اليومي كما يلي:

يجب  ولكن  اليومية  لل�شعرات  الكلي  املجموع  من   %60-50 ن�شبتها حواىل  تكون  ال�شكرية  املواد   .1

التنبيه على تفادي ال�شكريات الب�شيطة )اجللوكوز( والعتماد ب�شكل اأكرب على ال�شكريات املعقدة 



67 الفصل السادس: الغذاء ومرض السكر

الوجبات  على  الكمية  هذه  تتوزع  اأن  على  معتدل  ب�شكل  تناولها  تكون  واأن  العالية  الألياف  ذات 

ال�شت اليومية.

املواد الدهنية تكون بن�شبة 30% يوميًا على اأن تكون ن�شبة الدهون امل�شبعة ل تتجاوز 10% ويف�شل   .2

يف  املوجودة  احليوانية  الدهون  وجتنب  الذرة  وزيت  الزيتون  كزيت  النباتية  الدهون  ا�شتخدام 

اللحوم.

املواد الربوتينية تكون ن�شبة 20% يوميًا.  .3

الفواكه واخل�شار ين�شح الإكثار منها على مدار اليوم.  .4

التي حتتوي على  اأنواع الأطعمة  ال�شكري من جميع  لي�ض �شحيحًا حرمان الطفل امل�شاب بداء   

األياف  على  كالتي حتتوي  املفيدة  الأخرى  الأطعمة  من  والإكثار  كميتها  تقليل  يجب  ولكن  �شكر 

غذائية.

ين�شح باإعطاء الطفل اأو الطفلة امل�شابة بداء ال�شكري �شتة وجبات يوميًا )ثلثة منها رئي�شية   

هي وجبات الإفطار، الغداء، الع�شاء، وثلث وجبات اأخرى خفيفة وهي، وجبة خفيفة بني الإفطار 

عند  تكون  اأن  ويف�شل  النوم  قبل  ما  خفيفة  وجبة  والع�شاء،  الغداء  بني  خفيفة  وجبة  والغداء، 

ال�شاعة الثانية ع�شرة م�شاء اأو بعد منت�شف الليل(، ي�شتثنى من هذه الأنواع اجلديدة من نظائر 

الإن�شولني.

على الوالدين عند الذهاب للت�شوق اإح�شار الغذاء ال�شحي املفيد جلميع اأفراد العائلة وقراءة   

املحتويات املكتوبة على اأنواع الأغذية املختلفة.

اأكل املقلي بالزيت وتبديله  يجب جتنب الأكل يف املطاعم التي تقدم الوجبات ال�شريعة وكذلك   

بالأكل امل�شلوق اأو امل�شوي.

ين�شح بعدم �شرب ال�شوائل الغازية التي حتتوي على كميات كبرية من ال�شكر الزائد، م�شروبات   

الدايت حتتوي على الأ�شربتام ول ترفع ال�شكر.

وجبة  قبل  ال�شايف  الإن�شولني  من  اإ�شافية  جرعة  اإعطاء  يرجى  واملنا�شبات  احلفلت  حالة  يف   

الأكل وذلك لزيادة كمية الأكل املقدمة يف احلفلت واملنا�شبات.

الأطفال الذين يعانون من مر�ض ح�شا�شية القمح يجب عليهم اإتباع احلمية من جميع الأغذية   

التغذية يف عيادة  اأخ�شائية  الطعام املحذور من  واأخذ قائمة  القمح  التي حتتوي على مركبات 

ال�شكري.

التقليل من تناول املواد ال�شكرية كاحللوى وامل�شروبات الغازية مثل البيب�شي وال�شكولتة والكيك.  
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نظام بدائل الغذاء

يق�شم الغذاء اإىل جمموعات غذائية بحيث يتكون الوحدات املوجودة داخل كل جمموعة تت�شاوى 

فيما بينهما بالتقريب وهذه املجموعات هي:

مجموعة الخضروات
خضروات )أ(:

بارد،  فلفل  كرات،  بقدون�ض،  جرجري،  ليمون،  خ�ض،  طماطم،  خيار،  املجموعة:  هذه  ت�شمل 

فجل، كو�شة، بامية، باذجنان، زهرة )قرنبيط(، ملفوف، ال�شلطة اخل�شراء.

الواحدة من هذه  25 �شعر حراري وتقدر حجم احل�شة  ُتعطي كل ح�شة من هذه املجموعة 

اخل�شروات )كوب واحد( وميكن تناول ال�شلطة اخل�شراء باأي كمية ح�شب الرغبة.

خضروات )ب(:

وت�شمل هذه املجموعة اجلزر، فا�شوليا خ�شراء، ب�شلة خ�شراء، خر�شوف.

الواحدة من هذه  25 �شعر حراري وتقدر حجم احل�شة  تعطي كل ح�شة من هذه املجموعة 

املجموعة )ن�شف كوب( خ�شروات مطهية.

مجموعة الحليب
حليب خالي الدسم )كل حصة تحتوي على 90 سعر حراري(

حليب قليل الدسم )كل حصة تحتوي على 120 سعر حراري(

النوعحجم الـح�صة

حليب اأو لنب زبادي قليل الد�شمك��������������������������وب

لبنة قليلة الد�شمن�شف كوب

حليب بودرة قليل الد�شمثلث ك���������وب
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حليب كامل الدسم )كل حصة تحتوي على 150 سعر حراري(:

النوعحجم الـح�صة

لنب زبادي كامل الد�شمكوب

لبنة كاملة الد�شمن�شف كوب

حليب �شائل كامل الد�شمكوب

حليب بودرة كامل الد�شمثلث كوب

مجموعة البروتينات
اللحوم قليلة الدهون )كل حصة تحتوي على 55 سعر حراري(

حجم الـح�صةالنوع

واحدةبي�شة

30 جرامجنب

4 مالعقفول م�شاف اإليه ملعقة �شغرية زيت

4 مالعقلبنة

ن�شف كوب�شوربة عد�ض مطهي

3 مالعقتونة اأو �شردين بدون زيت كبده

30 جرامحلم اأو دجاج اأو �شمك

مالحظـــــة:
20 جرام تعادل حجم علبة الكبريت للحوم قليلة الدهون.
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مجموعة الدهون
تعطي كل حصة من هذه المجموعة 45 سعر حراري

احل�شة من هذه املجموعة ت�شتمل على ملعقة �شغرية من الزبدة اأو املارجرين، ملعقة �شغرية 

من الزيت اأو ال�شمن، 5 حبات زيتون، ملعقة كبرية مك�شرات، ملعقة كبرية من الق�شطة اأو املايونيز 

اأو الكرمية.

مجموعة الفاكهة
تعطي كل حصة في هذه المجموعة 60 سعر حراري

حجم الـح�صةالنوع

حبة واحدةتفاحة �شغرية

ن�شف حبةموز

حبتنيم�شم�ض

ن�شف كوبع�شري تفاح طازج

3/1 كوبع�شري اأنانا�ض غري حملى

ن�شف كوبع�شري جريب فروت

حبةكمرثى متو�شطة

ن�شف كوب�شرائح اأنانا�ض

حبة متو�شطةبرتقال

حبة متو�شطةبرقوق
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مجموعة النشويات
حجم الحصة الواحدة في هذه المجموعة 80 سعر حراري

حجم الـح�صةالنوع

ن�شف كوباأرز اأو مكرونة م�شلوق

حبة متو�شطةبطاطا

ربعخبز عربي مفرد

ن�شف قر�ضحبة �شامويل

�شريحة واحدةخبز تو�شت

4/3 كوبرقائق االإفطار )كورن فلك�ض(

3 مالعقحم�ض

4 قطعالب�شكويت غري املحلى
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حساب الكربوهيدرات
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حســاب الكربوهيدرات

Carbohydrate Counting

هي طريقة لتخطيط وجبة الطعام للم�شابني بداء ال�شكري وخا�شة حاملي م�شخة الإن�شولني 

ومعتمدة على ح�شاب عدد احل�ش�ض اأو جرامات الكربوهيدرات املوجودة يف وجبة الطعام.

توجد طريقتان لحساب الكربوهيدرات أو النشويات:
- ح�شاب الكربوهيدرات باجلرامات

- ح�شاب الكربوهيدرات بالوحدات اأو احل�ش�ض الغذائية

حتتوي كل ح�شة واحدة من الطعام على 15 جرام من الكربوهيدرات، 

توجد الكربوهيدرات يف الفواكه. الن�شويات. الألبان. ال�شكريات.
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تحتوي كاًل من الصور المعروضة على )15( جرامَا من النشويات 
ممثلة )حصة( أو )وحدة نشويات(
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تحتوي كاًل من الصور المعروضة على )15( جرامَا من النشويات 
ممثلة )حصة( أو )وحدة نشويات(
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تحتوي كاًل من الصور المعروضة على )15( جرامَا من النشويات 
ممثلة )حصة( أو )وحدة نشويات(
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تحتوي كاًل من الصور المعروضة على )15( جرامَا من النشويات 
ممثلة )حصة( أو )وحدة نشويات(
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تحتوي كاًل من الصور المعروضة على )15( جرامَا من النشويات 
ممثلة )حصة( أو )وحدة نشويات(
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تحتوي كاًل من الصور المعروضة على )15( جرامَا من النشويات 
ممثلة )حصة( أو )وحدة نشويات(
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تحتوي كاًل من الصور المعروضة على )15( جرامَا من النشويات 
ممثلة )حصة( أو )وحدة نشويات(
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تحتوي كاًل من الصور المعروضة على )15( جرامَا من النشويات 
ممثلة )حصة( أو )وحدة نشويات(
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تحتوي كاًل من الصور المعروضة على )15( جرامَا من النشويات 
ممثلة )حصة( أو )وحدة نشويات(
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تحتوي كاًل من الصور المعروضة على )15( جرامَا من النشويات 
ممثلة )حصة( أو )وحدة نشويات(
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تحتوي كاًل من الصور المعروضة على )15( جرامَا من النشويات 
ممثلة )حصة( أو )وحدة نشويات(
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تحتوي كاًل من الصور المعروضة على )15( جرامَا من النشويات 
ممثلة )حصة( أو )وحدة نشويات(
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أكل لذيذ لكنه يرفع السكر كثيرًا
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أمثلة على الوجبات الغذائية المحظورة
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أمثلة على الوجبات الغذائية المحظورة
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أمثلة على الوجبات الغذائية المحظورة
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أمثلة على الوجبات الغذائية المحظورة
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أمثلة على الوجبات الغذائية المحظورة





الفصل الثامن

مضخة اإلنسولين
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مضخة اإلنسولين

علج  اإىل  يحتاجون  الذين  ال�شكري  داء  ملر�شى  علج  و�شيلة  اأجنح  هي  الإن�شولني  م�شخة 

بالإن�شولني، اإذ اأنها ت�شابه طريقة عمل البنكريا�ض الطبيعي.

فلو نظرنا اإىل كيفية اإفراز هرمون الإن�شولني يف غدة البنكريا�ض يف اجل�شم لدى الأ�شخا�ض 

غري امل�شابني بداء ال�شكري ، لوجدنا اأن هنالك طريقتان لإفراز الإن�شولني هما:

الطريقة األولى:

)Basal Insulin( ت�شمى االإفراز االأ�شا�شي لالإن�شولني

 هذا االإف��راز يكون على مدار 24 �شاعة، وذلك من اأجل املحافظة على معدالت ال�شكري بن�شبته 

الطبيعية خالل فرتات اليوم املختلفة، بغياب الطعام، وتختلف هذه الن�شبة باختالف الن�شاط.

الطريقة الثانية

 )Bolus Insulin( ت�شمى باالإفراز الغذائي

االأ�شخا�ض  يتناوله  الغذاء  اأي نوع من  االإن�شولني لتغطية  بن�شبة مالئمة يف  االإف��راز يكون  هذا 

وتختلف هذه الن�شبة باختالف كمية ونوعية الطعام.


Basal Insulin


Bolus Insulin
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ما هي مضخة اإلنسولين:

النداء االآيل )Pager( يحتوي  �شبيه بجهاز  ال��وزن  هي عبارة عن جهاز �شغري احلجم وخفيف 

اأنبوب  بوا�شطة  املري�ض  ج�شم  اإىل  اجل��ه��از  م��ن  االإن�شولني  وينتقل  لالإن�شولني،  خ��زان  على  بداخله 

ناعم  ال�شق  وي�شمح  اجللد،  حتت  تو�شع  �شغرية  بال�شتيكية  بقطعة  ينتهي  و�شفاف  رفيع  بال�شتيكي 

ومرن باإبقاء هذه القطعة البال�شتيكية يف مكانها.

يتم تغيري خزان االإن�شولني والليات البال�شتيكية مرة واحدة كل 2-3 اأيام من قبل املري�ض، وتعمل 

امل�شخة ببطارية AAA واحدة.

تعمل امل�شخة ب�شخ االإن�شولني ب�شكل متوا�شل مبعدالت مربجمة فردياً، خالل 24 �شاعة بحيث تغطي 

احتياج اجل�شم االأ�شا�شي من االإن�شولني للحفاظ على م�شتوى ثابت وطبيعي لل�شكر، خارج اأوقات الوجبات.

تقوم  اأن  اأج��ل  من  امل�شخة  بجهاز  املتناولة  الن�شويات  كمية  ب��اإدخ��ال  املري�ض  يقوم  الطعام  عند 

ن�شبة  ارتفاع  حالة  ويف  تناولها،  التي  الطعام  ونوعية  لكمية  املنا�شبة  االإن�شولني  جرعة  ب�شخ  امل�شخة 

ال�شكر يف الدم ما على املري�ض اإال اأن يدخل رقم حتليل ال�شكر و�شتقوم امل�شخة ب�شخ الكمية الالزمة 

حال  يف  املالئمة  الت�شحيحية  االإن�شولني  جرعة  ب�شخ  اأي�شاً  يقوم  املرتفعة.كما  ال�شكر  ن�شبة  لتعديل 

ارتفاع ن�شبة ال�شكر عن املعدل املطلوب.

طرق ضخ اإلنسولين بواسطة مضخة اإلنسولين:
المضخة تقوم بضخ اإلنسولين بثالثة طرق مختلفة:

1. الضخ األساسي، 

وهو يكون تلقائياً على مدار 24 �ساعة.  

2. الضخ الغذائي، 

يتم بوا�شطة املري�ض عند تناول الوجبة   

من  اجلرامات  كمية  )اإدخال  الغذائية 

الكربوهيدرات(.

3. الضخ التصحيحي، 

يتم بوا�شطة املري�ض، عندما تكون ن�شبة ال�شكر عالية يف الدم، وهذا ال�شخ يعتمد اعتماداً كلياً   

على حتليل ال�شكر من قبل املري�ض.
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ما هى الحاالت التي ينصح فيها باستخدام مضخة اإلنسولين؟
ينصح باستخدام مضخة اإلنسولين في الحاالت التالية:

1. حاالت انخفاض السكر المتكرر:

ال�شكر وخ�شو�شًا خلل  انخفا�ض  ال�شكري من كرثة  بداء  امل�شابني  الأ�شخا�ض  بع�ض  يعاين 

فرتات النوم، مما يكون له اأثر �شلبي على حياة ال�شخ�ض امل�شاب بداء ال�شكري . وقد اأظهر اأحد 

التقارير تراجعًا مبعدل �شتة اأ�شعاف يف حالت هبوط ال�شكر احلاد عند الأ�شخا�ض الذين ا�شتبدلوا 

طريقة املعاجلة باحلقن الكل�شيكية مب�شخة الإن�شولني.

:)HbA1C( 2. عدم انتظام معدالت السكر في الدم وارتفاع معدل السكر التراكمي

لقد اأثبتت الدرا�شات العاملية )DCCT( باأن العلج بوا�شطة م�شخة الإن�شولني يوؤدي اإىل حت�شن 

جوهري يف عملية التحكم ب�شكر الدم وبالتايل انخفا�ض معدل ال�شكر الرتاكمي )HbA1C( اإىل اأقل 

ال�شبكية،  اعتلل  مثل  املزمنة  ال�شكري  منع حدوث م�شاعفات  اأو  تخفيف  اإىل  يوؤدي  وهذا   %7 من 

والف�شل الكلوي وغريها من امل�شاكل.

3. األطفال صغاري السن وحديثي الوالدة.

من  �شغرية  جرعات  ويحتاجون  ــر  الإب بوخذ  الأمل  من  يعانون  املر�شى  من  ال�شريحة  هــذه 

الإن�شولني لذلك م�شخة الإن�شولني هي من اأف�شل احللول لهذه الفئة.

:Dawn Phenomenon 4. ظاهرة الفجر

يكون فيها م�شتوى ال�شكر يف الدم عند الفجر دائمًا مرتفعًا.

:)Gastroparsis( 5. ضعف في حركة المعدة واألمعاء

 يف هذه احلالة يكون امت�شا�ض الغذاء بطيئًا جدًا، في�شاحبه عدم انتظام يف م�شتوى ال�شكر يف 

الدم بعد تناول الوجبات الغذائية.

6. األشخاص الذين يريدون المزيد من المرونة في حياتهم:

 مثل الأطفال فهم بحاجة دائمًا اإىل حرية يف نظام حياتهم ول ميكن تطبيق عوائق تعيق اأ�شلوب 

حياتهم.
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مزايا مضخة اإلنسولين:
على  اأجريت  التي  الدرا�شات  معظم  اأكــدت  حيث  وب�شهولة  مبرونة  ال�شكري  داء  مع  التعاي�ض   .1

العملية  حياتهم  باأن  الإن�شولني  م�شخة  ي�شتخدمون  والذين  ال�شكري  بداء  امل�شابني  الأ�شخا�ض 

تفوق بجودتها حياة نظرائهم الذين يتبعون طريقة املعاجلة الكل�شيكية باحلقن اليومية.

التخل�ض من اأمل وخز الإبر.  .2

التحكم يف معدلت ن�شبة ال�شكر يف الدم بطريقة اأف�شل.  .3

التخفيف من خطر التعر�ض لهبوط ال�شكر.  .4

امل�شتهدفة  امل�شتويات  وحتقيق   )HbA1C( الرتاكمي  الــدم  �شكر  ن�شبة  تخفي�ض  يف  امل�شاعدة   .5

واملو�شى بها.

الوقاية من م�شاعفات ال�شكري املزمنة اأو تاأخريها.  .6

حت�شن نوعية احلياة.  .7

مالحظة
من السهل ارتداء مضخة اإلنسولين، فهي صغيرة ويمكن 
إخفاؤها بحيث ال تكون ظاهرة إطالقًا، ويمكن وصل المضخة 

بالحزام أو وضعها في الجيب أو تحت المالبس.

مالحظة
التحسن في مستوى السكر التراكمي ال يعتمد على جهاز 
البيانات المطلوبة من  المضخة فقط بل كذلك إلى إدخال 
قبل المريض مثل إدخال كمية الطعام وتحاليل السكر في 
الدم. فاألشخاص الذين ال يقومون بعمل التحاليل اليومية 
المضخة سوف  العالية في  السكر  قــراءات  للسكر وإدخــال 

يعانون من سوء انتظام مستوى السكر التراكمي.
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العيوب الـجانبية لمضخة اإلنسولين:
1. إمكانية تعطل المضخة:

يف هذه احلالة يتوجب العودة اإىل ا�شتعمال اإبر الإن�شولني بنف�ض اجلرعات التي كان املري�ض 

ويجدر  اأخــرى  بواحدة  ا�شتبدالها  اأو  امل�شخة  اإ�شلح  حني  اإىل  وذلك  امل�شخة،  تركيب  قبل  عليها 

بالإ�شارة اأن كل مري�ض يجب اأن يحتفظ بجرعات الإن�شولني قبل تركيب امل�شخة حيث يف حالة تعطل 

امل�شخة ين�شح بالرجوع اإىل جرعات الإن�شولني ال�شابقة حلني اإ�شلح امل�شخة.

2. زيادة الوزن:

وكذلك  امل�شخة  تركيب  بعد  واحلمية  الغذائية  بالتعليمات  يتقيدون  ل  الذين  الأ�شخا�ض 

الأ�شخا�ض الذين ل يزاولون الريا�شة �شوف يعانون من زيادة الوزن، ولذلك ين�شح باتباع التعليمات 

الغذائية والريا�شة اليومية.

:)DAK( 3. زيادة نسبة حدوث الحماض الكيتوني

التزود  عملية  يف  انقطاع  حدث  اإذا  املفعول  �شريع  الإن�شولني  با�شتخدام  بامل�شخة  العلج  اإن 

بالإن�شولني نتيجة ان�شداد يف اأنبوب التو�شيل اأو خلل يف عمل امل�شخة قد يوؤدي ذلك اإىل ارتفاع يف 

ن�شبة ال�شكر يف الدم يف غ�شون �شاعتني اإىل 4 �شاعات وبالتايل ظهور احلما�ض الكيتوين ب�شرعة. 

لذلك نن�شح باأخذ اإبرة من الإن�شولني اإذا لحظ الأهل عدم ت�شحيح امل�شخة لن�شبة ال�شكر العالية 

ومراجعة امل�شت�شفى دون تاأخر.

4. الثمن المرتفع:

ال�شعر يف حالة عدم قدرة املري�ض لتوفريها من املراكز احلكومية تكون تكلفة الرتكيب عالية على املىي�ض.

ما هي الحاالت التي ال ينصح فيها باستعمال مضخة اإلنسولين؟
ال ينصح باستعمال المضخة لألشخاص:

الذين يريدون اإجراء )4( فحو�شات �شكر الدم يف اليوم على الأقل.  .1

ــذارات  والإن الإ�ــشــارات  اإىل  يتعرفوا  اأن  عليهم  لأن  والإب�شار  ال�شمع  �شعف  من  يعانون  الذين   .2

ال�شادرة عن امل�شخة.

الذين هم لي�شوا متزنني نف�شيًا.  .3

الذين ل ميكنهم حتمل التكاليف املالية للم�شخة اأو الغيارات.  .4
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شروط نجاح العالج بواسطة مضخة اإلنسولين:
معرفة ا�شتخدام امل�شخة على اأكمل وجه ويعني ذلك اأن امل�شخة ل ت�شلح تركيبها ملن مل تكن لهم   .1

القدرة على فهم عمل امل�شخة.

كرثة التحاليل املنزلية من 4-7 مرات يوميًا قبل وبعد وجبات الطعام وقبل اخللود اإىل الفرا�ض.  .2

معرفة ح�شاب كمية الكربوهيدرات يف الوجبة الغذائية واإدخال كمية الكربوهيدرات يف امل�شخة   .3

وكذلك اإدخال بيانات حتليل ال�شكر يف امل�شخة من اأجل ت�شحيحها من قبل امل�شخة.

املراجعة املنتظمة للطبيب امل�شرف على العلج وذلك لأن اإجراء برجمة اجلهاز تتغري من فرتة   .4

لأخرى ح�شب وزن ال�شخ�ض وعوامل اأخرى، ويجب احلر�ض على حتليل ال�شكر الرتاكمي كل 3 

اأ�شهر، كما يجب احلفاظ على ن�شبة ال�شكر الرتاكمي اأقل من %7.

التزود دائمًا باللوازم التي يحتاجها مري�ض ال�شكري مثل: اإن�شولني اإ�شايف، اأ�شرطة وجهاز حتليل   .5

جلوكوز الدم، ولوازم اإ�شافية للم�شخة.

جتنب اللتهابات اجللدية: ويكون ذلك باإبقاء املواقع نظيفة وتغيري مكان الإبرة البل�شتيكية التي   .6

تكون حتت اجللد كل 3 اأيام، ويف كل مرة يف مكان خمتلف مثل ما كان املري�ض يعمل خلل علجه 

باإبر الإن�شولني.

مالحظة
البالستيكية  ــرة  اإلب موقع  يغيروا  ال  األشخاص  بعض 
يومين  كل  اإلنسولين  خــزان  أو  الموصل  األنــبــوب  أو 
إلى ثالثة أيام بانتظام فهم معرضون إما لكثرة حدوث 
في  السكر  تحليل  نتائج  انتظام  عدم  أو  الجلد  التهابات 

اليوم الثالث أو الرابع.
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البنكرياس االصطناعي والجديد في تكنولوجيا عالج سكري األطفال:
�شاهمت التكنولوجيا يف جميع جمالت احلياة على اإجنازات كبرية مما كان لها مردودًا اإيجابيًا 

على �شهولة احلياة ومبا يخ�ض علج �شكري الأطفال من النوع الأول واإىل حني جناح عمليات زراعة 

اخلليا اجلذعية وخليا بيتا يف الأطفال والتي مازالت حتت التجارب العلمية لحت يف الأفق حديثًا 

اأولية ومبدئية يف بع�ض مراكز الأبحاث الدولية ونخ�ض بالذكر الوليات املتحدة  م�شروع جناحات 

الأمريكية، وهو البنكريا�ض ال�شطناعي والذي يتكون من ثلثة اأجهزة تعمل تلقائيًا من غري تدخل 

املري�ض اأو الطبيب املعالج وتتكون مما يلي:

جهاز امل�شخة والذي يعمل بطريقة احللقة املغلقة بدًل من الطريقة احلالية وهي احللقة املفتوحة.  .1

ح�شا�ض ال�شكري الذي يقي�ض ن�شبة ال�شكر يف ال�شائل اخللوي با�شتمرار كل خم�شة دقائق وير�شل   .2

نتائج التحليل اإىل �شا�شة امل�شخة بوا�شطة الأ�شعة حتت احلمراء.

وذلك  الطفل  ج�شم  اإىل  امل�شخة  من  الإن�شولني  �شخ  عملية  بتنظيم  يقوم  حديث  متطور  جهاز   .3

اأوتوماتيكيًا بدون تدخل خارجي وذلك معتمدًا على برجمة الطبيب املعالج وكذلك على قراءات 

ال�شكر وكمية الكربوهيدرات التي يتناولها هذا الطفل/الطفلة.

كيفية عمل مضخة اإلنسولين وأنواع الهرمونات:
م�شخة الإن�شولني �شوف تكون قادرة باإذن اهلل على �شخ ثلثة اأنواع من الهرمونات وهي كما يلي:

الإن�شولني، يف حالة الأكل اأو ارتفاع ال�شكر.  .1

اجللوكاجون عندما يقل ال�شكر عن 70مل جم/ 100 مل بدًل من تناول الع�شري تقوم امل�شخة   .2

تلقائيًا ب�شخ هذا الهرمون.

الأميلني وهذا الهرمون له دور يف ارتفاع ال�شكر من الأكل وبهذه الطريقة �شوف ت�شبح امل�شخة   .3

قريبة جدًا اإىل البنكريا�ض الطبيعي.

يف الآونة الأخرية ا�شتخدمت هذه التقنية يف عدة مراكز اأبحاث على بع�ض الأطفال امل�شابني 

وثبتت اإمكانية ا�شتخدامها مبدئيًا ولكن اإىل الآن يف طور التطوير من حيث اأن يجعلوا ح�شا�ض قيا�ض 

ال�شكر مدجمًا مع اإبرة م�شخة الإن�شولني يف اإبرة واحدة وكذلك ت�شغري حجم اجلهاز املنظم لعملية 

للم�شخات  الإن�شولني  نوع خا�ض من  ت�شنيع  الآيباد. كذلك  وهو بحجم جهاز  الأوتوماتيكية  ال�شخ 

يعمل قريب جدًا من طريقة عمل الإن�شولني الطبيعي.

هذه التطورات يف تكنولوجيا علج �شكري الأطفال من النوع الأول �شوف يكون لها باإذن اهلل 

يف القريب العاجل طفرة علجية واأمل لكثري من مر�شى داء ال�شكري ولكن اإىل كتابة هذا املقال 

مازالت جتري يف مراكز الأبحاث واإىل حني تطويرها لل�شكل املنا�شب واعرتاف منظمة ال�شكر العاملية 

ل ميكن اعتمادها ملر�شانا حاليًا.



الفصل التاسع

السكري والحاالت الخاصة
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يرجى من رائد الف�شل اأو املعلم ال�شماح للطفل بتناول الع�شري املحلى بال�شكر واأكل وجبة   

احل�شة  نهاية  اإىل  النتظار  وعــدم  الدرا�شية  احل�شة  فــرتة  خــلل  ال�شف  داخــل  خفيفة 

الدرا�شية التي من اأجلها دفع ال�شرر الناجت عن هبوط ال�شكر وقد وردنا اأمثلة عديدة عن 

عند  الرع�شة  حدوث  عند  خفيفة  وجبة  تناول  من  بال�شكر  امل�شاب  الطفل  منعوا  مدر�شني 

الطفل وذلك حتى نهاية احل�شة الدرا�شية مما تطور الو�شع اإىل حدوث ت�شنجات اأو اإغماء.

اأو م�شت�شفى  اإىل مدر�شة قريبة جدًا من م�شتو�شف  اإدخال الطفل/الطفلة امل�شابة  يف�شل   

وذلك ل �شمح اهلل اإذا حدث اإغماء اأو ت�شنجات للطفل امل�شاب ب�شبب هبوط ال�شكر ي�شهل 

نقله باأ�شرع ما ميكن اإىل اأقرب م�شتو�شف اأو م�شت�شفى لعلجه من حالة هبوط ال�شكر.

يرجى كذلك من معلم الرتبية البدنية التاأكد من الطفل امل�شاب بداء ال�شكري، اأن الطالب   

حالة  بال�شكر يف  وجود ع�شري حملى  وكذلك من  باللعب  البدء  قبل  وجبة خفيفة  اأخذ  قد 

حدوث مفاجئ خلل احل�شة البدنية.

يرجى من اأهل الطفل تقليل جرعة ال�شباح يف اليوم الذي تكون فيه مادة الرتبية البدنية يف   

جدول الطالب كما يلي:

-  اإذا كانت احل�شة البدنية يف ال�شباح، تقلل ن�شبة الإن�شولني ال�شايف من جرعة ال�شباح 

مبقدار الثلث )مثًل وحدتني بدًل من 3 وحدات(.

ال�شباح  العكر من جرعة  الإن�شولني  ن�شبة  تقلل  الظهر،  بعد  البدنية  اإذا كانت احل�شة    -

مبقدار الثلث )مثًل 4 وحدات بدًل من 6 وحدات(.

ال�شكري  داء  عن  املزيد  ملعرفة  بامل�شت�شفى  ال�شكر  عيادة  لزيارة  املعلم/املعلمة  رغب  اإذا   

والإ�شعافات الأولية عند حدوث هبوط �شكر الدم، فهذا العمل يعترب عمًل مثاليًا.

ماذا يجب عمله لألطفال المصابين بالسكر قبل ذهابهم إلى المدرسة في 
بداية العام الدراسي؟

بداء  م�شاب  طفلهم  باأن  املدر�شة  مدير/مديرة  اإعلم  الطفل/الطفلة  اأهايل  على  يجب   

ال�شكري وياأخذ علج الإن�شولني مرتني يف اليوم على الأقل.

يجب على الطبيب املعالج اإر�شال تقرير طبي عن الطفل امل�شاب بداء ال�شكري ي�شرح فيه   

حالة الطفل ال�شحية وطريقة علجه.

يجب على الطبيب املعالج اأن يذكر يف تقريره النقاط التالية:  
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نموذج من الرسالة الموجهة إلى مدير/مديرة المدرسة
حول حالة الطفل/الطفلة المصاب بداء السكر:

سعادة مدير/مديرة مدرســـــة    المحترم/المحترمة

ال�شلم عليكم ورحمة اهلل وبركاته

م�شاب/  ....................................... الطفل/الطفلة  بان  علمًا  نفيدكم 

م�شابة بداء ال�شكري وهذا الداء ناجت عن عدم قدرة البنكريا�ض لإفراز هرمون الإن�شولني 

الطفل/الطفلة  هذا  طبيعية،  بن�شبة  الدم  يف  ال�شكر  ن�شبة  على  احلفاظ  �شاأنه  من  الذي 

بحاجة اإىل اأخذ اإبر الإن�شولني يوميًا مرتني على الأقل لتنظيم ن�شبة ال�شكر يف الدم.

مدر�شي  اإطــلع  نرجو  وكذلك  عليها  للإطلع  �شرورية  تكون  قد  التالية  املعلومات 

املدر�شة ورائد ال�شف على املعلومات التالية ذكرها:

داء ال�شكري لي�ض من الأمرا�ض املعدية وبالتايل فاإنه ل توجد خماوف من انتقال هذا   

الداء اإىل الأطفال الآخرين.

يجب معاملة اأطفال داء ال�شكري كغريهم من الأطفال يف املدر�شة حيث اأنه من الإمكان   

م�شاركتهم يف كل الأن�شطة املدر�شية كبقية الأطفال غري امل�شابني بداء ال�شكري.

الطفل الذي ياأخذ علج الإن�شولني فاإنه عر�شة لرتفاع اأو انخفا�ض �شكر الدم من وقت   

لآخر.

الع�شبية  التبول،  كرثة  املاء،  �شرب  كرثة  العط�ض،  كرثة  هي:  ال�شكر  ارتفاع  علمات   

اإذا طلب الطفل امل�شاب كرثة الذهاب اإىل دورة  والنفعال ال�شريع، لذلك من املرجو 

املياه خلل احل�شة الدرا�شية ال�شماح له بالذهاب وعدم تربير ذلك باأن الطفل يريد 

التهرب من احل�شة الدرا�شية.

اأعرا�ض هبوط �شكر الدم: الرتعا�ض، كرثة العرق، �شحوب اللون، الدوخة اأو ال�شداع،   

ال�شعور باجلوع، عدم الرتكيز والتجاوب، ت�شــرفات غيــر معتــادة، اإغمــاء وت�شنجـــات 

ل �شمح اهلل.

اإذا لحظ املعلم/املعلمة اأي من هذه العلمات نرجو عمل ما يلي:  
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إذا كان الطفل واعيًا يرجى إعطائه ما يلي:
تناول ن�شف كوب من الع�شري املحلى بال�شكر اأو اأي من امل�شروبات الغازية والتي حتتوي   .1

على ن�شبة عالية من ال�شكر.

2. اأو تناول قطعتني اأو ملعقتني كبريتني من ال�شكر مذابتان يف املاء.

اأقــرب  اإىل  اأخــذه  فيجب  اهلل  �شمح  ل  اإغماء  اأو  ت�شنجات  حالة  يف  الطفل  كــان  اإذا 

م�شت�شفى اأو م�شتو�شف لعلجه يحبذ عدم انتظار ح�شور الوالدين بل يجب نقله فورًا اإىل 

تعترب من احلالت  الت�شنجات  اأو  الإغماء  اأن  لعلجه حيث  م�شتو�شف  اأو  م�شت�شفى  اأقرب 

اخلطرة التي يجب �شرعة علجها.

يف حالة ذهاب الطفل يف الرحلت املدر�شية خارج املدينة فل مانع مل�شاركة الطفل حتى   

ل ي�شعر الطفل باأنه خمتلف عن زملئه الطلب ولكن من ال�شروري جدًا اأن يكون مع 

الطفل لهبوط  الرحلة معهم ع�شريًا وحلوى يف حالة تعر�ض  املرافقني لهذه  الأ�شاتذة 

ال�شكر املفاجئ.

يف حالة م�شاركة الطفل للتمارين الريا�شية يف ح�شة الرتبية البدنية، يجب التاأكد من   

اأن الطفل قد تناول وجبة خفيفة قبل اللعب وكذلك عند فرتات ال�شرتاحة بني فرتات 

اللعب.

اخلربة  له  مــدرب  هنالك  اأن  من  التاأكد  يجب  ال�شباحة  بتمارين  امل�شاركة  حالة  يف   

اأو  اإغماء  اأو  لل�شكر  لو حدث هبوط  املكان فل �شمح اهلل  نف�ض  ال�شباحة موجود يف  يف 

ت�شنجات خلل فرتة ال�شباحة ف�شوف يقوم ذلك املدرب باإنقاذه من الغرق.

هذه بع�ض التعليمات التي اأحببت اأن اأذكرها يف هذا التقرير ولكن من املحبذ اإر�شال 

معلم/معلمة اإىل عيادة ال�شكر يف امل�شت�شفى للإطلع عن كثب على املزيد من املعلومات.. 

بي  الت�شال  فيمنكم  الطفل/الطفلة  هذا  عن  اأو  الــداء  هذا  عن  اأخــرى  ا�شتف�شارات  لأي 

مبا�شرة.

ولكم جزيل الشكر والتقدير

التوقيــع/ الطبيب المعالج
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السكر خالل السفر والعطالت

ال يوجد مانع من سفر الطفل المصاب بداء السكري في أي من الرحالت البرية والجوية 

والبحرية، ويجب التأكد من أخذ ما يلي:

فيه  ي�شرح  املعالج  الطبيب  من  خطاب   .1

العلج  وطريقة  ال�شحية  الطفل  حالة 

وجرعات الإن�شولني.

يجب على اأهل الطفل امل�شاب اأخذ علج   .2

الإن�شولني معهم يف حافظة للإن�شولني اأو 

باليد ودائمًا  يف ثلجة �شغرية حممولة 

يف  احتياطيًا  اأكــرب  كميات  اأخــذ  يحبذ 

حالة تلف اإحدى قوارير الإن�شولني.

و�شرائط  الإبـــر  مــن  الــكــايف  ــذ  اأخ يجب   .3

اليومي  التحليل  جهاز  مع  الــدم  فح�ض 

خلل  ال�شكر  فح�ض  اأجـــل  مــن  وذلـــك 

فرتة ال�شفر.

اأخذ قطع احللوى والع�شري كاحتياط يف حالة هبوط ال�شكر خلل رحلة ال�شفر.  .4

اأخذ حقنة اجللوكاجون معك يف حالة الهبوط احلاد اأو الإغماء اأو الت�شنج ل �شمح اهلل خلل فرتة   .5

ال�شفر.

خطاب من الطبيب املعالج اإىل م�شلحة اجلمارك عند احلدود يو�شح �شبب ا�شطحابك اإىل ما   .6

�شبق ذكره وكذلك يحبذ اأن يكون معك رقم اأو فاك�ض الطبيب املعالج يف حالة اأي ا�شتف�شار طبي 

خلل فرتة ال�شفر.

ر اإىل طبيبك املعالج  �شِ عند ال�شفر يف الرحلت الطويلة مثل ال�شفر خارج احلدود، يف�شل اأن حُتَ  .7

اأوقات الإقلع والو�شول حتى يت�شنى له و�شع الربنامج املنا�شب من حيث اأوقات اإعطاء الإن�شولني 

والوجبات الغذائية خلل مرحلة ال�شفر وذلك لتغري الوقت بني بلد الإقلع وبلد الو�شول.
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داء السكري خالل سنوات البلوغ والمراهقة والشباب

ال�شكري  بداء  امل�شاب  لل�شخ�ض  بالن�شبة  الفرتات  واأ�شعب  اأهم  من  املراهقة  �شنوات  تعترب 

تغريات  عادة  وي�شاحبها  والن�شج  الطفولة  مرحلة  بني  ما  انتقالية  فرتة  هي  الفرتة  هذه  وعائلته. 

ف�شيولوجية ونف�شية واجتماعية وذلك ناجت عن اإفراز الهرمونات اجلن�شية عند كل من الذكور والإناث 

على حد �شواء.

يف هذه املرحلة يتطلع ال�شاب اأو ال�شابة اإىل اإيجاد ذاتية م�شتقلة بنف�شها والتي ي�شاحبها عدم 

�شهولة ال�شتماع اإىل اإر�شادات ون�شائح الوالدين، الأقرباء واأحيانًا ن�شائح الطبيب املعالج.

جرعات  اأخــذ  رف�ض  اأو  ن�شيان  واأحيانًا  الغذائية  بالن�شائح  التقيد  عدم  ي�شاحبها  كذلك 

الإن�شولني ورف�ض عمل التحاليل اليومية.

كل ذلك يوؤدي اإىل �شعوبة ان�شباط وتنظيم ال�شكر خلل هذه الفرتة من الزمن ولكن وبالرغم 

من تلك ال�شعوبات التي قد يكون لها الأثر ال�شيئ يف انتظام ال�شكر وحدوث بع�ض امل�شاعفات املزمنة 

ل �شمح اهلل، فاإنه يجب العناية بهذه املرحلة من قبل الوالدين والطبيب املعالج �شويًا واحلوار املفتوح 

بني ال�شاب/ال�شابة امل�شابة مع الوالدين والفريق الطبي املعالج للتغلب على ال�شعوبات التي يواجهها 

ال�شاب اأو ال�شابة يف هذه املرحلة.
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نقاط من المهم ذكرها!!
ال�شكر  ملري�ض  ال�شحي  التثقيف  اإعادة  املعالج  الطبي  الفريق  يجب على   

ت�شخي�ض  عند  ال�شحي  التثقيف  اأن  حيث  اأخرى  مرة  ال�شابة  اأو  ال�شاب 

املر�ض )عندما كان ال�شاب اأو ال�شابة اأطفاًل( كان مركزا على تثقيف من 

يعولهم ويرعاهم. اأما يف هذه املرحلة فهم قادرون على رعاية اأنف�شهم.

بع�ض  يعولهم  من  اأو  الوالدين  يواجه  اأن  املرحلة  هــذه  يف  املتوقع  من   

املوجهة  بالتعليمات  التقيد  من  ال�شابة  اأو  ال�شاب  يخ�ض  مبا  ال�شعوبات 

اإليهم من قبل الطبيب املعالج اأو من قبل الفريق الطبي امل�شرف.

يجب النقا�ض املفتوح العلمي املو�شوعي معهم وعدم تخويفهم بامل�شاعفات   

التي قد تنتج من وراء ذلك مثل الف�شل الكلوي، لأن هذا الأ�شلوب قد يكون 

له رد فعل معاك�ض يف هذه الفرتة احل�شا�شة من العمر.

الإقناع بالأ�شلوب احل�شن هو الطريق الوحيد الذي يجب اتباعه يف هذه   

املرحلة.

ب�شبب  وذلك  الإن�شولني  للمزيد من  تزيد حاجة اجل�شم  املرحلة  يف هذه   

النمو املفاجئ من زيادة الطول والوزن، وذلك لزيادة اإفراز هرمون النمو 

والهرمونات اجلن�شية. كل ذلك يزيد من معدل ال�شكر ويجب اأن ي�شاحب 

يف هذه املرحلة زيادة جلرعات الإن�شولني.

يحبذ ا�شتخدام اأكرث من اإبرتني يف اليوم )ثلثة اأو اأربع اإبر يوميًا( وهذه   

الطرية املكثفة لعلج الإن�شولني.

ل يوجد مانع للزواج وكذلك يجب التنبيه اأن داء ال�شكري لي�ض من اأ�شباب   

العقم ومري�ض/مري�شة ال�شكر قادرون على الإجناب باإذن اهلل.

بع�ض الفتيات، قد ترتفع ن�شبة ال�شكر لديهم خلل فرتة الدورة ال�شهرية   

وذلك ب�شبب الهرمونات املفرزة يف تلك الفرتة.

الن�شح حول املهن غري املمكنة للأ�شخا�ض امل�شابني بداء ال�شكري فمثًل   

خدمات اجلي�ض، ال�شرطة، �شائق عمومي اأو طيار جوي.
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الرياضة وداء السكري

ال�شليم  اجل�شم  يف  ال�شليم  العقل  قالوا  وقدميًا  والكبار  للأطفال  الريا�شة  اأهمية  نعلم  كلنا 

وللريا�شة اأهمية كربى ملر�شى داء ال�شكري، والريا�شة ت�شاعد على احرتاق ال�شكر يف الدم وبالتايل 

تخفي�ض ن�شبته وتقليل احتياجات الطفل من الإن�شولني بالإ�شافة اإىل تخفي�ض ن�شبة الكولي�شرتول يف 

الدم وكل هذه الأ�شياء ت�شاعد على تقليل م�شاعفات ال�شكر يف امل�شتقبل كاأمرا�ض القلب وال�شمنة 

وت�شهل عملية علج مر�شى داء ال�شكري.

مالحظات هامة:
اإذا كان �شكر الدم فوق 250ملجم/ ملل وكان حتليل البول موجبًا ملادة   

الكيتون، فاإنه يف�شل اأن ل ميار�ض الطفل اللعب يف ذلك الوقت )على 

عك�ض ما يفعله كثري من النا�ض(.

اإ�شافية من الإن�شولني ال�شايف  اإعطائه جرعة  يف هذه احلالة، يجب   

و�شرب الكثري من ال�شوائل وتاأخري الريا�شة اإىل يوم اآخر.

يفقد  فاإن اجل�شم  ال�شكر  ن�شبة  ارتفاع  اأنه يف حالة  ال�شبب يف ذلك،   

كمية من ال�شوائل عن طريق البول وممار�شة الريا�شة يف ذلك الوقت 

تزيد من فقدان ال�شوائل عن طريق العرق مما يوؤديان اإىل اجلفاف 

ورمبا اإىل حمو�شة الدم.
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نقاط من المهم تذكرها!!
يجب اأن تكون الريا�شة منتظمة ويحبذ اأن تكون يوميًا لفرتة ل تقل عن ن�شف   .1

�شاعة مثل ممار�شة الألعاب اخلفيفة )ركوب الدراجة، امل�شي، وال�شباحة(.

2.  يجب قيا�ض ن�شبة �شكر الدم قبل القيام بالعمل الريا�شي.

ممار�شة  قبل  �شاندويت�ض  اأو  فاكهة  كقطعة  خفيفة  وجبة  تناول  يجب   .3

اأن يحمل الطفل قطعة  اأي�شًا  اأعرا�ض هبوط ال�شكر، يجب  الريا�شة ملنع 

من احللوى.

اأعرا�ض الهبوط قد تظهر بعد �شاعات من انتهاء التمرين الريا�شي.  .4

على  الأطفال  ت�شجيع  ي�شاعد على  العائلة  اأفــراد  وكل  الآبــاء  ا�شرتاك  اإن   .5

ممار�شة الريا�شة.

6.  يف احلالت التي يود الطفل اأن ميار�ض متارين �شاقة اأو لفرتة طويلة يحبذ 

تخفي�ض جرعة الإن�شولني يف ذلك اليوم وخ�شو�شًا ن�شبة اجلزء ال�شايف 

من اجلرعة.

يف حالة ال�شباحة يجب اأن يكون هناك اأ�شخا�ض يجيدون ال�شباحة بجانب   .7

الأطفال يف امل�شبح.

من املهم اأن نعرف اأن الريا�شة وحدها لي�شت علجًا للأطفال امل�شابني    .8

واحلمية  التغذية  ثم  العلج  يف  الأول  هو  الإن�شولني  ولكن  ال�شكري  بداء 

علج  من  لبد  ولكن  م�شاعد  عامل  )الريا�شة  واحلركة.  الريا�شة  مع 

الإن�شولني(.

الأطفال،  بع�ض  اللعب مبا�شرة عند  بعد  ال�شكر  اأحيانًا ل يحدث هبوط    .9

عن  يختلف  طفل  )كــل  التايل.  لليوم  اأو  الليل  اإىل  حدوثه  يتاأخر  لرمبا 

الآخر(.
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السكري وشهر الصوم

ارتفاعه،  اأو  الدم  �شكر  لنخفا�ض  املبارك  رم�شان  �شهر  خلل  ال�شكري  مري�ض  يتعر�ض  قد 

وذلك مبقدار ما يتناوله من طعام وما ي�شتعمله من جرعات الإن�شولني وكذلك ما يبذله من جهد 

يف  الإن�شولني  على  اعتماده  عند  خا�شة  ال�شكر  ملري�ض  الدم  �شكر  انخفا�ض  حدوث  يتكرر  ع�شلي. 

علجه خلل �شاعات ال�شوم وهي اأ�شد خطرًا على حياته من ارتفاع �شكر الدم.

يستطيع الكثير من مرضى داء السكري المعتمدين على اإلنسولين في عالجهم 
صوم شهر رمضان شريطة ما يلي:

على  قــادرًا  ال�شخ�ض  يكون  واأن  ال�شوم  �شهر  قبل  م�شتقرة  للمري�ض  ال�شحية  احلالة  تكون  اأن   .1

التحكم مب�شتوى ال�شكر يف دمه وجعله قريبًا من حدوده الطبيعية.

اأو احلام�ض الكيتوين  اأن ل يعاين املري�ض من تكرار حدوث حالة انخفا�ض م�شتوى �شكر الدم   .2

ال�شكري عند ال�شيام.

يحتاجها  �شوف  التي  اجلرعات  عن  املبارك  ال�شهر  دخول  قبل  املعالج  الطبيب  ا�شت�شارة  يجب   .3

ال�شخ�ض امل�شاب وعدم تاأجيل ا�شت�شارته بعد دخول ال�شهر الكرمي.

املري�ض  حالة  على  بناء  اللزمة،  واجلرعات  امل�شتعمل  الإن�شولني  نوع  املعالج  الطبيب  يحدد   .4

ال�شحية ومقدار ما يتناوله من طعام بني الإفطار وال�شحور بهدف املحافظة على م�شتوى �شكر 

الدم قريبًا حلدوده الطبيعية.

كان  الذي  العكر  والإن�شولني  ال�شايف  الإن�شولني  من  اجلرعة  نف�ض  الإفطار  عند  املري�ض  ياأخذ   .5

ي�شتخدمه يف ال�شباح قبل رم�شان. )جرعة الإفطار عند املغرب يف رم�شان هي نف�ض اجلرعة 

الإن�شولني  ياأخذ جرعة من  ال�شحور  اأما يف  العادية(.  الأيام  ال�شباح يف  تاأخذ عند  كانت  التي 
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ال�شايف وثلثي الإن�شولني العكر من جرعة امل�شاء التي كان ي�شتخدمها قبل رم�شان.

ال�شكر خلل  انخفا�ض  املري�ض حدوث  ال�شحور، حتى يتجنب  الإن�شولني يف  اإنقا�ض حجم  يف�شل   .6

ال�شوم.

اأيام رم�شان عمل حتليل ال�شكر يف منت�شف اليوم خلل ال�شوم، قبل اأذان املغرب،  يف�شل يف   .7

عند منت�شف الليل، قبل ال�شحور، عند ال�شتيقاظ من النوم يف اليوم التايل، وذلك ل�شبط جرعة 

الإن�شولني، حيث اأن الطريقة التي �شبق ذكرها هي طريقة عامة وكل �شخ�ض يختلف عن الآخر.

نقاط من المهم تذكرها:

تاأخري فرتة ال�شحور اإىل ما قبل الفجر بقليل )كما هي ال�شنة النبوية ال�شريفة(.  

يف  هبوط  حدث  اإذا  بال�شيام  ال�شتمرار  عدم  ال�شحور،  عند  ال�شوائل  من  كافية  كميات  تناول   

ال�شكر يف اأي وقت خلل فرتة ال�شيام.

اتباع احلمية الغذائية املو�شوفة له و�شرورة التقيد بالكميات واملواعيد املحددة، وعدد وجبات   

الطعام خلل الفرتة املمتدة بني الإفطار وال�شحور.

و�شرورة  تناولها  املف�شل  الأكــل  نوعيات  عن  لل�شتف�شار  التغذية  باأخ�شائية  الت�شال  يجب   

ا�شتعمال املري�ض جداول مبادلت الأغذية يف اختيار مكونات اأطباق طعامه املف�شلة خلل �شهر 

رم�شان والتي �شوف تقوم اأخ�شائية التغذية يف عيادة ال�شكر ب�شرح ذلك.

والكيك  واملــربــيــات  والع�شل  الفاكهة  )�ــشــراب  رم�شان  حلويات  اأطــبــاق  املري�ض  تــنــاول  عــدم   

الأغذية  تناول  من  والإقلل  الدم،  �شكر  م�شتوى  يف  �شديدا  ارتفاعًا  ت�شبب  لأنها  والب�شكويت(، 

املحمرة بالزيت، كال�شمبو�شة واملطبق وغريها لرتفاع حمتواها من ال�شعرات احلرارية.

�شرورة احتفاظ املري�ض الذي ي�شتخدم الإن�شولني با�شتمرار، بقطع من احللوى يف جيبه ب�شكل   

دائم لكي يتناولها عند �شعوره باأعرا�ض انخفا�ض �شكر الدم واإنهاء �شيامه على الفور.
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الحج وداء السكري

يعترب داء ال�شكري من الأمرا�ض املزمنة التي لبد على جميع الأطفال وال�شباب امل�شابني بالنوع 

الأول التعاي�ض مع هذا املر�ض يف جميع الأحوال والظروف.

فري�شة احلج تعترب الركن اخلام�ض من اأركان الإ�شلم وبالتايل فهي فر�ض على كل بالغ قادر على 

اأداء هذه الفري�شة اأما الأطفال ما دون البلوغ فهي لي�شت فري�شة عليهم ومن الأف�شل عدم تكليفهم بهذا 

الركن اإل اإذا كانت هناك ظروف اجتماعية لأدائهم فري�شة احلج.

البالغني الذين لديهم هذا الداء من اليافعني واليافعات ل يوجد لديهم اأي مانع طبي ول يوؤثر 

املري�ض امل�شاب  اللزمة فعندما يرغب  اأخذت الحتياطات  اإذا  اأداء فري�شة احلج  الداء على  هذا 

بداء ال�شكري باأداء هذه الفري�شة لبد من فهمها ومعرفتها معرفة جيدة ليتي�شر لهم اأدائها دون اأن 

يعر�شوا اأنف�شهم لأي من م�شاعفات ال�شكري.

بعض اإلرشادات الخاصة بالحج 
أواًل االستعدادات الالزمة قبل الذهاب ألداء فريضة الحج:

يجب على الطفل اأو ال�شاب امل�شاب بداء ال�شكري من النوع الأول زيارة الطبيب املعالج ل�شت�شارته   .1

على الإر�شادات ال�شرورية خلل فرتة احلج ومعرفة اأعرا�ض ارتفاع وانخفا�ض ال�شكر يف الدم 

الربنامج  عن  الإر�شادات  لإعطائهم  التغذية  اأخ�شائية  زيارة  اإىل  بالإ�شافة  علجهما  وكيفية 

الغذائي الذي يتلءم مع نظام احلج.
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لبد من جتهيز حقيبة ال�شكري واملحتوية على ما يلي:  .2

بطاقة تفيد باأنه م�شاب بداء ال�شكري .  

كمية كافية من علج الإن�شولني مع م�شحات طبية واإبر احلقن.  

جهاز قيا�ض ال�شكر يف الدم حيث يحتاج امل�شاب اإىل فح�ض ن�شبة ال�شكر يف الدم عدة مرات   

يوميًا خلل فرتة احلج.

بع�ض قوالب ال�شكر التي قد يحتاجها املري�ض عند انخفا�ض ال�شكر يف الدم واإبرة اجللوكاجون   

وهذه الإبرة �شرورية يف ا�شتخدامها لنخفا�ض ال�شكر يف الدم.

اإح�شار �شم�شية ل�شربات ال�شم�ض احلارة.  .3

التزود بكميات كبرية من املاء حيث اأن اجلفاف ب�شبب العرق له اآثار �شلبية على مري�ض ال�شكري.  .4

اأخذ التطعيمات ال�شرورية مثل تطعيم احلمى ال�شوكية وتطعيم الأنفلونزا.  .5

ثانيًا: أثناء أداء فريضة الحج:

لبد من اأداء هذه الفري�شة مع �شخ�ض اآخر يلزمه ويكون لدى هذا ال�شخ�ض معلومات كافية   .1

عن هذا الداء وكيفية علج ارتفاع اأو انخفا�ض ال�شكر يف الدم وكيفية ا�شتخدام جهاز ال�شكري 

املوجود يف حقيبة ال�شكري.

واأن  لينني  وا�شعني  يلب�ض حذاءين  واأن  اأظافره  تقليم  الإحرام احلر�ض على  قبــل  امل�شاب  على   .2

ل مي�شي حايف القدمني اإل على مكان نظيف وخايل من اأي مواد قد توؤذي قدميه واأن يحمل يف 

اإحرامه بطاقة تعريفية تبني باأنه مري�ض �شكري وتو�شع فيها كمية العلج ال�شرورية اإذا ح�شل 

اإغماء ل قدر اهلل.

وكذلك  بهما  البدء  قبل  املــاء  من  وكمية  خفيفة  وجبة  يتناول  اأن  لبــد  وال�شعي  الطواف  عند   .3

ال�شرتاحة ما بني الأ�شواط وحمل قطعة من ال�شكر يف حالة ال�شعور باأعرا�ض انخفا�ض ال�شكر يف 

الدم واأن يحاول اختيار الأوقات التي يكون فيها الزحام قليًل حتى لو اأدى اإىل تاأخري العودة اإىل 

يوم اآخر لأن الزحام يولد كثريًا من الإرهاق وكذلك يعر�ض املري�ض اإىل اللتهابات الفريو�شية.

كما اأن قيا�ض ن�شبة ال�شكر يف الدم قبل الطواف وال�شعي وبني الأ�شواط ي�شاعد على عدم التعر�ض   

مل�شتوى الهبوط يف ال�شكر.

ال�شكري  بداء  امل�شاب  ولكون  احلارة  ال�شم�ض  لأ�شعة  معر�شًا  احلاج  يكون  بعرفة  الوقوف  عند   .4

يف  اخليمة  يف  البقاء  وكذلك  ال�شم�شية  ا�شتخدام  من  لبد  لذا  ال�شم�ض  ل�شربات  عر�شة  اأكرث 

اأوقات ال�شم�ض احلارة اأو حتت اأي ظل واحلر�ض على تناول كميات كبرية من املاء لكي يعو�ض 
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كمية ال�شوائل التي يفقدها، وحفظ الإن�شولني يف الثلجة اخلا�شة باخليمة واحلر�ض على تناول 

الوجبات يف الأوقات املنا�شبة وتناول الع�شريات يف حالة كان هنالك �شريًا على الأقدام ب�شبب 

ازدحام ال�شيارات.

ويف حالة انخفا�ض ن�شبة ال�شكر يف الدم اأقل من 80 ملجم/ مل يجب التوقف عن ال�شري واأخذ 

كمية من الع�شريات ووجبة خفيفة ومن ثم اإكمال ال�شري على الأقدام ويف حالة ارتفاع ن�شبة ال�شكر يف 

الدم اأكرث من 250ملجم/ مل فيجب فح�ض البول مبادة الأ�شيتون فاإذا كانت موجبة يجب مراجعة 

اأقرب مركز �شحي يف الأماكن املقد�شة لأخذ املحاليل عن طريق الوريد.

عن  عازلة  طبية  كمامة  و�شع  وكذلك  االزدحام  جتنب  االإمكان  قدر  املري�ض  على  يجب  كذلك 

ا�شتن�شاق بع�ض اجلراثيم وامليكروبات.

مالحظة: 

بعد العودة من الحج
 يجب مراجعة الطبيب المعالج ومثقف السكري 

متمنين للجميع حجًا مبرورًا وسعيًا مشكورًا...



الفصل العاشر
كيف تتعايش األسرة مع داء السكري

بعد اكتشاف المرض
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كيف تتعايش األسرة مع داء السكري عند اكتشاف المرض؟
التكيف مع الأعرا�ض وامل�شاعر التي تعاين منها الأ�شرة يف بداية اكت�شاف املر�ض، الفرتة التي 

تلي اكت�شاف اإ�شابة اأحد اأطفال الأ�شرة بداء ال�شكري من اأكرث الأوقات حرجًا و�شعوبة، وتكون هنالك 

بع�ض ال�شرتاتيجيات التي يقوم بها الإن�شان عادة للتكيف مع الأزمة والتغلب على الإح�شا�ض باخلوف 

والت�شتت وميكن ح�شرها فيما يلي:

ال�شدمة وي�شوبها الإح�شا�ض بعدم الت�شديق.  .1

الإنكار ويف هذه املرحلة وب�شبب عدم ت�شديقها اخلرب فتقوم بتكذيب الت�شخي�ض مدعيني باأن   .2

النتائج غري �شحيحة اأو اأن نتائج املخترب اختلطت مبري�ض اآخر ومن الأف�شل القيام باختبارات 

اأخرى يف م�شت�شفى اآخر.

الغ�شب وهنا يبحث الأبوين عمن يلقي عليه اللوم وقد ي�شبوا جم غ�شبهم على �شريك حياتهم   .3

اأو اأي فرد يف الأ�شرة وي�شود هذه الفرتة ت�شاوؤل ملح على الأبوين ملاذا طفلنا بالذات ي�شاب بهذا 

املر�ض دونًا عن غريه؟

احلزن والكتئاب ت�شود هذه املرحلة الإح�شا�ض باحلزن على الطفل الذي �شوف يفقد كثريًا من   .4

اأن�شطته اليومية املعتادة ب�شبب املر�ض؟

خليط من م�شاعر ي�شوبها اخلوف والقلق حول اإمكانية تعر�شه مل�شاعفات ب�شبب املر�ض وما هي   .5

اخلوف  �شبب  يكون  ما  وغالبًا  املختلفة  حياته  مراحل  خلل  الطفل  على  ال�شكري  داء  تاأثريات 

بتعريف  ال�شحي  املثقف  اأو  الطبيب  يقوم  حني  ولكن  وتطوراته  باملر�ض  واجلهل  املعرفة  عدم 

اأهل املري�ض بهوية هذا املر�ض وي�شاعد اأهل املري�ض با�شتخدام هذه املهارات املعرفية اجلديدة 

وتطبيقها على حياتهم حتى يخف ال�شعور بهذا اخلوف وقد يزول متامًا.

بالطفل  الزائدة  العناية  اإىل  املرحلة  هذه  يف  الأبوين  اأحد  مييل  ما  وغالبًا  بالذنب  الإح�شا�ض   .6

املري�ض خوفًا عليه وقد يجد الأبوين اأنف�شهم اأو اأحدهم يفكر باأنه لو ا�شتطاع خلل الأ�شابيع التي 

�شبقت الت�شخي�ض اأن يغري من اأ�شلوب حياة الطفل اأو الأ�شلوب الغذائي املتبع قبل الإ�شابة لكان 

ب بهذا الداء؟ ولكن هذه امل�شاعر خاطئة، ول ميكن للأبوين وقاية اأطفالهم من  الطفل مل ُي�شَ

الإ�شابة بداء ال�شكري.

يف مرحلة ما بعد الت�شخي�ض يجب اأن ن�شع يف احل�شبان اأن هذه الفرتة التي تلي الت�شخي�ض هي 

فرتة موؤقتة و�شوف متر باإذن اهلل و�شيعاود الطفل واأهله الإح�شا�ض بالتوازن النف�شي. كذلك، �شوف 

يزول الإح�شا�ض بال�شدمة والت�شتت.
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وممــــا يــ�ــشــاعــد جتـــــاوز هــــذه املــرحــلــة 

ــات مع  ــا�ــش ــش الــتــحــدث عــن املــ�ــشــاعــر والإحــ�

الأ�شرة والأ�شدقاء اأو اأع�شاء الفريق العلجي 

النف�شية  الأخ�شائية  مثل  بالأطفال  اخلا�ض 

ويون الفريق العلجي ملري�ض ال�شكري موؤهًل 

ومدربًا بطريقة ت�شاعده على فهم ردود الأفعال 

وامل�شاعر التي ت�شاحب املري�ض واأ�شرته. يجب 

امل�شاعدة  لطلب  ال�شعي  املري�ض  اأ�شرة  على 

الأزمة  هذه  على  للتغلب  العلجي  الفريق  من 

وعليهم اأن ل يح�شوا باحلرج يف حالة رغبتهم 

طرح  ــــادة  واإع بالهم  ي�شغل  ــوؤال  ــش � طــرح  يف 

ال�شوؤال مرة اأخرى اإذا مل يتم فهمه من املرة الأوىل.

مشاعر الطفل المصاب
الأطفال بحاجة ما�شة ملن يتحدث معهم عن التجربة املر�شية وعادة ما تكون الأم هي اأف�شل 

واأكرث قدرة على م�شاعدة طفلها  اأكرث قربًا منه  لأنها  الطفل  التحدث مع  الأ�شرة ميكنها  ع�شو يف 

بطريقة  يت�شرف  الطفل  بدء  ما  اإذا  بالنزعاج  حت�ض  ل  اأن  وعليها  احلرجة  املرحلة  هذه  لتخطي 

مرحلة  اإىل  يعود  فقد  �شنوات  اأربــع  العمر  من  يبلغ  الطفل  كان  اإذا  فمثًل،  عمره  من  اأقل  طفولية 

الر�شاعة واإذا كان الطفل مي�شي فقد يعود اإىل مرحلة احلبو، وهكذا...

هذه النتكا�شة هي ردة فعل طبيعية ب�شبب ال�شغوط النف�شية وامل�شاعر املر�شية التي يعي�شها 

املري�ض ولكنها حالة موؤقتة وطفلك يحتاج اإىل الدعم العاطفي والهتمام.

اأما اإذا كان امل�شاب اأكرب �شنًا فيجب منحه الت�شجيع وم�شاركته م�شاعره وم�شاطرته م�شاعرك 

اأي�شًا. مثل اأنا اأح�ش�شت باحلزن واخلوف عندما �شمعت باإ�شابتك بهذا الداء!! واأريد اأن اأعرف ما 

هو �شعورك عندما �شمعت الت�شخي�ض؟ هذا النوع من الأ�شئلة يعطي الطفل الأذن بالتحدث واإظهار 

م�شاعره التي كانت تختلج بداخله.
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العالقات األسرية )اآلباء(:
عــــــادة عـــنـــد تــعــر�ــض 

من  اأزمــة  اأو  لكارثة  الأ�ــشــرة 

ظللها  تعك�ض  فاأنها  نوع  اأي 

اأفـــراد  جميع  على  القائمة 

وقد  لهم  واملقربني  الأ�ــشــرة 

اأ�شبحا  اأنهما  الأبــويــن  يجد 

�شريعي الغ�شب ويف حالة من 

ردود  واأن  كبرية  نف�شية  �شغوط  حتت  باأنهما  وعي  على  يكونا  اأن  وعليهما  النف�شي  ال�شتقرار  عدم 

الأفعال هذه ما هي اإل جزء ل يتجزاأ من هذا املوقف وقد تختلف ردود اأفعال الأبوين جتاه املوقف 

املر�شي كما يلي:

اأحدهم قد ي�شاب باأعرا�ض ان�شحابية ويود التمل�ض من م�شوؤولياته جتاه الطفل.  

الآخر قد يغرق يف الأحزان والكتئاب.  

قد ي�شبح اأحدهم اأكرث فعالية وواقعية يف التعامل مع املوقف املر�شي.  

قد مييل اأحدهم لأن يكون اأكرث انفتاحًا ورغبة يف احلديث عن املو�شوع، واأحدهما قد مييل اإىل   

ال�شمت، وتختلف ردود الأفعال ح�شب طبيعتها النف�شية يف التحدث بحرية عن م�شاعرهما و�شرح 

خماوفهما وما يتوقعانه من بع�شهما البع�ض يف هذا املوقف.

األخوة واألخوات:
اأن يــ�ــشــاركــوا بــاقــي الأخــــوة  عــلــى الآبـــــاء 

والأخوات فيما تكون لهم من م�شاعر، وعليهم اأن 

ي�شرحوا لهم املوقف املر�شي بكل راحة وا�شتخدام 

العقلي  م�شتواهم  مع  تتنا�شب  ب�شيطة  عــبــارات 

والعمري.

قد يخاف بع�ض الأخوة من اأن ي�شاب بنف�ض 

اأنه كان  اأحدهم بالذنب ب�شبب  الداء، وقد يح�ض 

كثري اجلدال معه، اأو اأن ي�شعروا باأن امل�شاب اأ�شبح يحتل مكانة اأف�شل عند الوالدين ولذلك فعلى 

الأبوين اأن يكونا على معرفة باأهمية الهتمام بباقي الأخوة والتكيف بعد مرحلة ت�شخي�ض الداء.
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الطفل المصاب واألبوين:
بعد مرور فرتة من الوقت على اكت�شاف الداء تظهر بع�ض التغريات ال�شلوكية والنف�شية على 

الأطفال امل�شابني بداء ال�شكري ومنها:

تغيري م�شاعرهم جتاه اأ�شدقائهم ويح�شون باحلرج من اأخذ جرعة الإن�شولني اأمام رفاقهم.  

قد ي�شبح الطفل امل�شاب اأكرث اعتمادًا على والديه.  

قد ي�شعروا باخلوف من م�شاعفات الداء وت�شببه يف عرقلة الكثري من ن�شاطاتهم اليومية.  

قد يخاف الأبوين من نق�ض م�شتوى ال�شكر وكذلك �شحة ودقة قراءتهم اليومية مل�شتوى ال�شكر   

يف الدم.

قد ي�شعروا بعدم الر�شى من تعاملهم مع الطفل امل�شاب ويخافون اأكرث من عدم قدرتهم على   

اأن ي�شندوها للطفل امل�شاب باأن  التحمل وكذلك عدم معرفتهم ملا هي امل�شوؤوليات التي عليهم 

مينح �شلحيات اأكرب للتعامل مع مر�شه وخا�شة يف �شن املراهقة.

والتعب  بالإحباط  ي�شابوا  وقد  بالطفل  واهتمامًا  تدليًل  اأكرث  ي�شبح  لأن  الآباء  بع�ض  قد مييل   

ب�شبب م�شوؤولياتهم املتزايدة علوة على حياتهما الأ�شرية الأخرى وكذلك حاجتهم ل�شرح حالة 

الطفل ال�شحية كلما انتقل من �شف درا�شي اإىل اآخر ملدر�شيه ولرفاقه.

اأنها  تتفق يف  ولكنها جميعًا  اأخرى  اإىل  اأ�شرة  تختلف من  املختلفة  والتحديات  العقبات  اإن هذه   

تت�شابه يف اجلوهر وكل اأ�شرة �شوف جتد طريقتها اخلا�شة لإدارة الأزمة، وذلك بالتوكل على اهلل 

عز وجل، ثم متابعة تو�شيات الأخ�شائية النف�شية يف عيادة ال�شكري.

يجب على الطفل/الطفلة امل�شابة وكذلك بقية اأفراد العائلة ال�شتعانة على ال�شعوبات التي 

تواجههم بالإكثار من ال�شلة والدعاء وكرثة قراءة القراآن، لقوله تعاىل: 

َها َلَكِبيَرٌة ِإالَّ َعَلى اْلَخاِشِعيَن(  اَلِة َوِإنَّ ْبِر َوالصَّ )َواْسَتِعيُنوْا ِبالصَّ

)البقرة الآية: 45(
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الخاليا الجذعية
  اخلليا اجلذعية )اأو اجلذرية اأو اخلليا الأولية اأو الأ�شا�شية اأو املن�شاأ( هي خليا لها القدرة 

على النق�شام والتكاثر وجتديد نف�شها.

كجهاز  تعمل  بــاأن  لها  ي�شمح  مما  خمت�شة،  خلوية  اأنــواع  اإىل  متمايزة  غري  بدائية  خليا  هي   

اإ�شلحي للج�شم، با�شتبدال خليا اأخرى عاطلة واحلفاظ على وظيفة الأع�شاء اجل�شمية.

اخلليا اجلذعية قادرة على تكوين خلية بالغة، واأهميتها تاأتي من قدرتها على تكوين اأي نوع من   

اأنواع اخلليا املتخ�ش�شة كخليا الع�شلت وخليا الكبد واخلليا الع�شبية واخلليا اجللدية 

وخليا البنكريا�ض.

الأمرا�ض  تاريخ  تغيري  على  قــادرة  اجلذعية  اخلليا  زراعــة  اأن  الطبي  البحث  خــرباء  يعتقد    

الب�شرية عن طريق ا�شتخدامها لإ�شلح ن�شيج متخ�ش�ض اأو عن طريق دفعها للنمو ب�شكل ع�شو 

حيوي معني، بالرغم من هذا فاإن هذه الأبحاث تثري العديد من املخاوف الأخلقية والإن�شانية 

مما ا�شطر العديد من الدول لو�شع ت�شريعات حتدد هذه الأبحاث العلمية.

خصائص الخاليا الجذعية
واأنها  اخلليا اجلذعية تتميز بقدرتها على النق�شام لفرتة غري حمددة يف الأو�شاط املخربية   

تنتج خليا خمت�شة متعددة الفعالية وقادرة على اإنتاج غالبية الأن�شجة يف اجل�شم احلي.

للخليا اجلذعية القدرة على النق�شام لفرتات غري حمددة يف الو�شط املخربي ومن ثم اإنتاج   

خليا متخ�ش�شة.

تبداأ عملية التطور التنموي عندما يلقح اأحد النطاف بوي�شة خللق خلية واحدة لها القدرة على   

تكوين كائن متكامل.

البوي�شة املخ�شبة تكون كاملة القدرات )Totipotent( اأي اأن قدرتها كاملة على اإنتاج اأي نوع من اخلليا.  

يف ال�شاعات الأوىل بعد عملية التلقيح تنق�شم هذه اخللية اإىل خليتني مت�شابهتني من نوع اخلليا كلية   

القدرة. يعني ذلك اأن و�شع واحدة من هذه اخلليا يف رحم الأم ميكنها اأن تنتج جنينًا متكامًل.

بعد مرور حواىل اأربعة اأيام من عملية التلقيح وبعد عدد من دورات النق�شام تبداأ خليا كلية   

القدرة بالتخ�ش�ض وتتكون البل�شتولة من طبقة خارجية من اخلليا م�شوؤولة عن تكوين امل�شيمة 

والأن�شجة الداعمة الأخرى التي يحتاج اإليها اجلنني اأثناء عملية التكوين يف الرحم، ومن جزء 

داخلي يتكون من كتلة من اخلليا ت�شمى كتلة اخلليا الداخلية والتي تتكون منها اأن�شجة ج�شم 

الكائن الب�شري املختلفة وجميع اأنواع اخلليا املوجودة داخل ج�شم الإن�شان.
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Potency قـــــدرة الخــاليـــــا الجذعــيــــــة
خوا�شها الكامنة التي تفتح لها جماًل من اخليارات �شمن عملية تو�شح قدرة هذه اخلليا على   

الأنواع  اأي خلية جذعية، ميكن متييز  ما مييز  البالغة هي  لأنــواع خمتلفة من اخلليا  التمايز 

التالية:

خليا جذعية كاملة القدرات Totipotent وهي التي تنتج من اندماج البوي�شة مع النطفة وهي   

.embryonic cell – extra اأمناط خلوية جينية وخارج جينية

خليا جذعية وافرة القدرات Pluripotent وهي اأن�شال اخلليا كاملة القدرات، ميكن لها اأن   

تتمايز خلليا من الطبقات اجلينية املنت�شة.

من  العائلة  نف�ض  من  خليا  تنتج  اأن  لها  ميكن   Multipotnt القدرات  متعددة  جذعية  خليا   

اخلليا مثًل اخلليا اجلذعية مولدة الدم hematopoietic ميكن لها التمايز اإىل خليا دموية 

حمراء اأو بي�شاء اأو �شفيحات... الخ.

اأحادية القدرات Unipotent ميكن اأن تنتج فقط نوع وحيد من اخلليا، لكن لها القدرة على   

جتديد نف�شها مما مييزها عن اخلليا الل جذعية.
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أنـــواع الخاليــــا الجذعــيـــــة
الجينية: وت�شمى اأي�شًا اخلليا اجلذعية متعددة الفعالية وتكون يف مرحلة اجلنني الباكر، ولها   .1

القدرة على اإعطاء العديد من اأنواع اخلليا ولي�ض كل اأنواع اخلليا اللزمة للتكوين اجليني اأن 

فعاليتها وقدرتها لي�شت كاملة، لذلك فهي ل تعترب اأجنة ول تكون اأجنة عند زراعتها يف الرحم 

اإليها اجلنني يف  يحتاج  التي  الأخرى  الدعامية  والأن�شجة  امل�شيمة  تكوين  قادرة على  لأنها غري 

الرحم اأثناء عملية التكوين، ويتم احل�شول على اخلليا اجلذعية اجلينية من اجلزء الداخلي 

للبل�شتولة.

الداخلية  اخلليا  كتلة  تبداأ  وعندما  �شواء،  حد  على  والبالغني  الأطــفــال  يف  توجد  البالغة:   .2

للبل�شتولة بالتكاثر والنق�شام املتكرر تنتج خليا جذعية متخ�ش�شة م�شوؤولة عن تكوين خليا 

ذات وظائف حمددة )مثل خليا الدم اجلذعية التي تعطي خليا الدم احلمراء وخليا الدم 

التي تعطي خليا اجللد مبختلف  الدموية، وهناك خليا اجللد اجلذعية  وال�شفائح  البي�شاء 

اأنواعها(، وت�شمى هذه اخلليا اجلذعية الأكرث تخ�ش�شًا باخلليا اجلذعية البالغة.

واخلليا اجلذعية اجلينية اأف�شل من اخلليا اجلذعية البالغة، وتواجه العلماء بع�ض امل�شاكل 

يف ال�شتفادة من اخلليا اجلذعية البالغة، مثل وجودها بكميات قليلة مما يجعل من ال�شعب عزلها 

التكاثر املوجودة يف  القدرة على  لها نف�ض  بالإن�شان، ولي�ض  العمر  وتنقيتها، ويقل عددها مع تقدم 

اخلليا اجلينية.

طرق الحصول على الخاليا الجذعية الجينية
طريقة الدكتور جيم�ض توم�شون: وتكون باأخذ هذه اخلليا مبا�شرة من كتلة اخلليا الداخلية يف   

مرحلة البل�شتولة من الأجنة الفائ�شة يف عيادات اخل�شوبة.

طريقة الدكتور جريهارت: وتكون باأخذ اخلليا من الأجنة املجه�شة، وتوؤخذ من املنطقة التي   

تكون اخل�شي واملباي�ض يف اجلنني لحقًا.

طريقة ال�شتن�شاخ العلجي، اأو ما ي�شمى نقل اأنوية اخلليا اجل�شدية، وهذه الطريقة تتبع تقنية   

ال�شتن�شاخ.

احل�شول عليها من خليا امل�شيمة اأو دم احلبل ال�شري عند الولدة.  

احل�شول عليها من اأن�شجة البالغني كنخاع العظام واخلليا الدهنية.  
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ت�شتخدم اخلليا اجلذعية فيما يعرف بالعلج اخللوي Cell therapy حيث اأن هنا العديد من   

اأن�شجة  وحتطم  اخللوية  الوظائف  تعطل  هو  الرئي�شي  �شببها  يكون  التي  والعتللت  الأمرا�ض 

متجددًا  لتكوين خليا متخ�ش�شة متثل م�شدرًا  يتم حتفيزها  التي  للخليا اجلذعية  اجل�شم 

لإحلل اخلليا والأن�شجة، مما يوفر علجًا لعدد كبري من الأمرا�ض امل�شتع�شية مثل بارك�شون 

ومر�ض الزهامير واإ�شابات احلبل ال�شوكي واجللطة الدماغية واحلروق واأمرا�ض القلب وال�شكري 

والتهاب املفا�شل الروماتويدي، وقد ت�شتفيد جميع املجالت الطبية م�شتقبًل من هذه اخلليا 

وتطبيقاتها.

بروف�شور: جيم�ض طوم�شون، اأول من منى خطوطاً خلوية من اخلاليا اجلذعية
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أمثلة على االستخدامات الطبية
1. األمراض العصبية: 

اأن حتقق فيها اخلليا اجلذعية اجلينية جناحًا طبيًا هي  اأهم الأمرا�ض التي ميكن  اإن من 

الأمرا�ض  من  والعديد  زهامير  ومر�ض  باركن�شون  مر�ض  خا�شة  الع�شبي  اجلهاز  اأمرا�ض  بع�ض 

الع�شبية التي ل علج لها.

2. أمراض القلب:

زراعة خليا ع�شلية �شليمة قد يقدم اأمًل جديدًا للمر�شى الذين يعانون من اأمرا�ض القلب 

املزمنة التي جتعل القلب غري قادر على �شخ الدم بكميات كافية، ويتمثل هذا الأمل يف تكوين خليا 

وذلك  ال�شعيفة،  القلب  ع�شلة  يف  زراعتها  ثم  ومن  املختلفة  اجلذعية  اخلليا  من  قلبية  ع�شلية 

بهدف القدرة الوظيفية للقلب ال�شعيف، اإن التجارب الأولية يف الفئران وحيوانات اأخرى اأظهرت اأن 

اخلليا اجلذعية التي زرعت يف القلب جنحت يف اإعادة تاأهيل اأن�شجة القلب واأدت عملها بال�شرتاك 

مع اخلليا الأ�شلية.

3. أمراض السكري: 

يف العديد من الأ�شخا�ض الذين يعانون من النوع الأول )Type 1( من ال�شكري يتعطل اإنتاج   

الإن�شولني من اخلليا البنكريا�شية املنتجة له التي تعرف بجزر لجنر هانز، قد حتد من احلاجة 

اإىل حقن الإن�شولني، اخلطوط اخللوية من خليا اجلزر البنكريا�شية امل�شتقة من اخلليا اجلذعية 

الب�شرية ميكن ا�شتخدامها يف اأبحاث داء ال�شكري ومن ثم زراعتها يف املر�شى.

بالرغم من اأن هذه الأبحاث تعطي اآماًل كبرية اإل اأنه ل يزال هناك الكثري من اجلهد الذي 

يتوجب بذله قبل حتقيق هذه الآمال، فهناك حتديات تقنية لبد من التغلب عليها اأوًل قبل البدء يف 

لي�شت  اأنها  اإل  التحديات كبرية و�شعبة  اأن هذه  الطبية، ومع  العيادات  تطبيق هذه الكت�شافات يف 

م�شتحيلة.
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 مصادر أخرى للخاليا الجذعية
 امل�شدر الأ�شا�شي للخليا اجلذعية هو الأجنة الب�شرية لكن �شركة Anthrogenesis )اإبريل 

2001م( اكت�شفت م�شدرًا غنيًا باخلليا اجلذعية البالغة وهي امل�شيمة.

ميكن باأ�شلوب جديد تنمية هذه اخلليا وتكثريها بكميات كبرية، وحيث اأن امل�شيمة مما يتم 

اخلليا  على  للح�شول  كم�شدر  الأمثل  هو  الأ�شلوب  هذا  فيعد  مبا�شرة  الولدة  بعد  منه  التخل�ض 

اجلذعية، و�شوف يحد من احلاجة اإىل ا�شتخدام الأجنة الب�شرية وهناك اإىل الآن جدل علمي حول 

ما حتقق عن امل�شيمة كم�شدر لهذه اخلليا.

كذلك اأحد امل�شادر الأخرى التي حققت جناحًا يف احل�شول على اخلليا اجلذعية هي نخاع 

العظم خا�شة يف حتويلها من نخاع العظام اإىل خليا كبدية عند زراعتها يف الأطباق، وهناك جتارب 

اأوليت تثبت نتائجها اأن اخلليا اجلذعية يف نخاع العظم قادرة على التحول اإىل اأي نوع من اأنواع 

اخلليا اإذا ما توفرت لها الظروف معمليًا.

 ن�شرت جملة Ature medicine بحثًا و�شح فيه الباحثون اأنهم قاموا بعزل اخلليا اجلذعية 

من بنكريا�ض الفئران وقاموا بتنميتها ومن ثم زراعتها يف فئران م�شابة بداء ال�شكري حيث اأظهرت 

هذه اخلليا قدرتها على التحول اإىل خليا منتجة للإن�شولني.

التغلب على الرفض المناعي:
قبل التمكن من ا�شتخدام هذه اخلليا يف الزراعة يجب التغلب على امل�شكلت ملعروفة الناجتة 

عن الرف�ض املناعي، حيث اأن اخلليا اجلذعية امل�شتقة من الأجنة �شوف تكون خمتلفة جينيًا عن 

اأن ترتكز الأبحاث على تعديل اخلليا اجلذعية بحيث يقلل من التباين  امل�شتقبل لها، حيث يجب 

الن�شيجي قدر الإمكان اأو تكوين بنوك مليئة مبختلف اأنواع الأن�شجة والهيئات الوراثية املختلفة.

كما اأن ا�شتخدام تقنية نقل اأنوية اخلليا اجل�شدية )SCNT( )ال�شتن�شاخ العلجي( قد ت�شكل 

�شخ�ض  املثال  �شبيل  فعلى  املر�شى،  لبع�ض  الن�شيجي  التباين  م�شكلت  على  للتغلب  اأخرى  طريقة 

م�شاب بف�شل متقدم يف ع�شلة القلب ميكن ا�شتخدام تقنية اأنوية اخلليا اجل�شدية لنقل نواة خلية 

هذه  تنق�شم  �شوف  املنا�شب  التحفيز  طريق  وعن  النواة  منزوعة  بوي�شة  اإىل  املري�ض  من  ج�شدية 

البوي�شة وتنمو لتكون طور Blastocyte بعد ذلك ميكن عزل جمموعة من خليا كتلة اخلليا مين 

فيها بعد حتفيزها لتكون خليا ع�شلية قلبية والتي تكون متطابقة جينيًا مع اأن�شجة املري�ض، وعند 

زراعة هذه اخلليا يف ج�شم املري�ض فاإنه لن يكون هناك رف�ض لها ولن يكون هناك داع لإخ�شاع 

املري�ض للعقاقري املثبطة للمناعة والتي قد تكون لها بع�ض الآثار ال�شمية على الأن�شجة.
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خالفات حول قانون الخاليا الجذعية

الجانب األخالقي والديني
اأثارت جتارب اخلليا اجلذعية من الأجنة الب�شرية جدًل اأخلقيًا وا�شعًا خ�شو�شًا من قبل   

اجلماعات املناه�شة للإجها�ض، واملحافظني يف الغرب.

وهناك بع�ض الختلفات الدينية، فالدين الإ�شلمي واليهودي يوؤيدان بحوث اخلليا اجلذعية 

املذهب  يومًا يف   121 بعد  البحوث  ول جتوز هذه  الــروح يف اجلنني،  نفخ  قبل  الب�شرية  الأجنة  من 

ال�شني، وبعد ثلثة اأ�شهر يف املذهب ال�شيعي، وبعد 41 يومًا يف الديانة اليهودية، اأما امل�شيحية فمعظم 

طوائفها تعار�ض اإجراء بحوث على اخلليا اجلذعية من اجلنني الب�شري من اليوم الأول للحمل.

اأما بالن�شبة للبحوث من م�شادر اأخرى غري الأجنة الب�شرية، كاحل�شول على اخلليا اجلذعية 

من دم احلبل ال�شري اأو امل�شيمة اأو نخاع العظام فل تختلف الأديان ال�شماوية الثلثة حول جواز تلك 

البحوث.

اأبحاث تثري جداًل اأخالقياً 
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الخاليا الجذعية تؤخذ من األجنة في أيامها األولى

جنني يف االأيام االأوىل من عمره
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الخاليا الجذعية بين الفقه واألخالق
منهجية  ذو  الإ�شلمي  والفقه  والن�شل،  النف�ض  حفظ  الأ�شا�شية  مقا�شده  من  الإ�شلم  جعل 

اأن الأجنة م�شدرها رئي�ض للخليا اجلذعية فاإن الفقهاء تعر�شوا  ربانية يف التعامل معها، وحيث 

لذلك قدميًا وحديثًا.

وعليه فيما يخ�ض النواحي الفقهية يف هذا املو�شوع اإىل القرارات )60، 59، 58، 57، 56، 55، 

1990م  املنعقدة بجدة يف مار�ض  ال�شاد�شة  الإ�شلمي يف دورته  الفقهي  ال�شادرة عن املجمع   )54

وميكن تلخي�ض ذلك فيما يلي:

اجلنني الآدمي له حرمة، وعلى هذا الأ�شا�ض فاإنه ل يجوز اإجها�شه من اأجل ا�شتخدام خلياه   .1

وا�شتخراج  الأع�شاء  وا�شتخدامها يف زرع  التجارب عليها  تباع لإجراء  كاأن  وا�شتثمارها جتاريًا 

بع�ض العقاقري منها.

الأجنة  اأو  علجية  لأ�شباب  املجه�شة  الأجنة  من  امل�شتمدة  اجلينية  باخلليا  النتفاع  يجوز   .2

ال�شاقطة والتي مل تنفخ فيها الروح بعد �شواء يف زراعة الأع�شاء اأو الأبحاث والتجارب املعملية 

و�شروط النتفاع ترتكز اأ�شا�شًا على �شرورة املوازنة ال�شرعية بني املفا�شد وامل�شالح.

لي�ض هناك ما مينع �شرعًا من نقل اخلليا اجلينية يف حالة اجلنني امليت وا�شتخدامها لعلج   .3

الأمرا�ض امل�شتع�شية يف املخ ونخاع العظم وخليا الكبد وخليا الكلى والأن�شجة الأخرى وفقًا 

لل�شروط التي ذكرها املجمع الفقهي الإ�شلمي.

ل يحرم ا�شتخدام اخلليا اجلذعية املوجودة يف الإن�شان البالغ اإذ اأن اأخذها منه ل ي�شكل �شررًا   .4

عليه فاإذا اأمكن حتويلها اإىل خليا ذات فائدة ل�شخ�ض مري�ض وهذا ال�شتخدام يحقق م�شلحة 

بدون �شرر مثل زراعة الأع�شاء.

ل ي�شمح املجمع بالتربع بالنطف املذكرة اأو املوؤنثة )حيوانات منوية اأو بوي�شات( لإنتاج بوي�شات   .5

خم�ش�شة تتحول بعد ذلك اإىل جنني بهدف احل�شول على اخلليا اجلذعية منه.

مينع املجمع املوقر طريقة ال�شتن�شاخ للح�شول على اخلليا اجلذعية اجلينية.  .6

اإباحة طريقة احل�شول على اخلليا اجلذعية من خلل احلبل ال�شري اأو امل�شيمة.  .7
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زراعة الخاليا الجذعية بين الحقيقة والتجربة
اأن  الطبي  البحث  خرباء  ويعتقد  والتكاثر  النق�شام  على  القدرة  لها  خليا  هي  اجلذعية  اخلليا 

اخلليا اجلذعية هي قادرة على علج كثري من الأمرا�ض املزمنة مبا يف ذلك مر�ض ال�شكري.

الإن�شان  اإن كل ع�شو يف ج�شم  العلماء  ويعتقد  اأ�شكال عديدة وخمتلفة  اخلليا اجلذعية توجد يف 

ميتلك نوع خا�ض به من اخلليا اجلذعية.

يوجد نوعني من اخلليا اجلذعية فالنوع االأول هو اخلليا اجلذعية اجلينية وهي التي تتكون يف 

النوع  اأما  اأج�شامنا،  الأن�شجة يف  كل  بناء  على  بقدرتها  وتتميز  تكوين اخلليا  من  الأوىل  املراحل 

الثاين من اخلاليا اجلذعية هي اخلليا البالغة وهي متتلك القدرة على تعوي�ض اجل�شم مبا فقده 

من خليا متخ�ش�شة .

باأخذ  وذلك  الأبحاث  معامل  يف  تنميتها  املمكن  من  اجلينية  اجلذعية  اخلليا  اأن  بالذكر  اجلدير 

اخلليا اجلذعية املتكونة خلل الأيام الأوىل من التخ�شيب اجليني .

منذ �شتون عامًا الربوفي�شور جيم�ض طوم�شون هو اأول من منى اخلطوط الأولية من اخلليا اجلذعية، 

ومنذ ذلك الوقت اإىل الآن مازالت هنالك بع�ض التحديات وال�شعوبات التي تواجه العلماء يف جناح 

زراعة هذه اخلليا داخل اجل�شم الب�شري، وهي قدرة هذه اخلليا كذلك على تكوين خليا �شرطانية 

واأي�شًا رف�ض اجلهاز املناعي لها ومع ذلك من املحتمل اأن يتغلب العلماء على هذه املع�شلت. بالن�شبة 

ملري�ض ال�شكري يتم حقن اخلليا اجلذعية بوا�شطة ال�شريان املغذي للبنكريا�ض.

املتحدة  الوليات  مابني  منت�شرة  اجلذعية  اخلليا  يف  متخ�ش�ض  بحث  مركز  مئة  من  اأكرث  يوجد 

الأمريكية، اأوروبا الغربية وال�شرقية، الهند، ال�شني، وكذلك ال�شرق الأو�شط ولكنها بالرغم من زعم 

يتجاوز  ل  وعددهم  املر�شى  �شور  بع�ض  ون�شرهم  ال�شكري  ملر�شى  العلجية  بقدرتها  املراكز  هذه 

األف   45 –  35 بحدود  تقدر  امل�شابون مببالغ  املر�شى  اأهايل  ا�شتنزاف  وكذلك  اليد،  اأ�شابع  عدد 

�شد  وهذا  الب�شر  على  باأنها جتارب طبية  العاملي  ال�شكر  منظمة  تعتربها  مازالت  الآن  فاإىل  دولر 

النجاح ولكن هذا غري  تقنع امل�شابني بقدرتها على  املراكز  اأن هذه  والعلم، حيث  الإ�شلم  مبادئ 

�شحيح واإمنا مازالت حتت البحث والتجربة، بل على العك�ض فينبغي لهذه املراكز اأن تدفع للمر�شى 

امل�شابون مبالغ مالية مقابل تطبيق التجارب عليهم، ولي�شت التجارة يف الب�شر.
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البنكرياس االصطناعي

اإيجابيًا  لها مردودًا  كان  اإجنازات كبرية مما  التكنولوجيا يف جميع جمالت احلياة على  �شاهمت 

على �شهولة احلياة ومبا يخ�ض علج �شكري الأطفال من النوع الأول واإىل حني جناح عمليات زراعة 

اخلليا اجلذعية وخليا بيتا يف الطفال والتي مازالت حتت التجارب العلمية.

لحت يف الأفق حديثًا م�شروع له جناحات اأولية ومبدئية يف بع�ض مراكز الأبحاث الدولية ونخ�ض 

بالذكر الوليات املتحدة الأمريكية وهو البنكريا�ض ال�شطناعي، والذي يتكواّن من ثلثة اأجهزة تعمل 

تلقائيًا من غري تدخل املري�ض اأو الطبيب املعالج وتتكون مما يلي:

جهاز امل�شخة والذي يعمل بطريقة احللقة املغلقة بدًل من الطريقة احلالية وهي احللقة املفتوحة.  

ح�شا�ض ال�شكري الذي يقي�ض ن�شبة ال�شكر يف ال�شائل اخللوي با�شتمرار كل خم�شة دقائق وير�شل   

نتائج التحليل اإىل �شا�شة امل�شخة بوا�شطة الأ�شعة حتت احلمراء.

وذلك  الطفل  ج�شم  اإىل  امل�شخة  من  الأن�شولني  �شخ  عملية  بتنظيم  يقوم  حديث  متطور  جهاز   

اأوتوماتيكيًا بدون تدخل خارجي وذلك معتمدًا على برجمة الطبيب املعالج وكذلك على قراءات 

ال�شكر وكمية الكربوهيدرات التي يتناولها هذا الطفل/الطفلة.

1 2

3

البنكرياس االصطناعي
)3 أجهزة مترابطة إلكترونيًا لضخ اإلنسولين دون تدخل المريض(
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م�شخة الأن�شولني �شوف تكون قادرة باإذن اهلل على �شخ ثلثة اأنواع من الهرمونات وهي كما يلي:

الأن�شولني .  

اجللوكاجون .  

الأميلني .  

وبهذه الطريقة �شوف ت�شبح امل�شخة قريبة جدًا اإىل البنكريا�ض الطبيعي.

يف الآونة الأخرية ا�شتخدمت هذه التقنية يف عدة مراكز اأبحاث على بع�ض الأطفال امل�شابني 

واأثبتت اإمكانية ا�شتخدامها مبدئيًا، ولكن اإىل الآن يف طور التطوير من حيث اأن يجعلوا ح�شا�ض قيا�ض 

ال�شكر مدجمًا مع اإبرة م�شخة الأن�شولني يف اإبرة واحدة، وكذلك ت�شغري حجم اجلهاز املنظم لعملية 

للم�شخات  الأن�شولني  من  خا�ض  نوع  ت�شنيع  كذلك  الآيباد،  جهاز  بحجم  وهو  الأوتوماتيكي  ال�شخ 

يعمل قريب جدًا من طريقة عمل الأن�شولني الطبيعي.

هذه التطورات يف تكنولوجيا علج �شكري الأطفال من النوع الأول �شوف يكون لها -باإذن اهلل- 

يف القريب العاجل طفرة علجية واأمل لكثري من مر�شى داء ال�شكري ولكن اإىل هذه اللحظة مازالت 

ل  العاملية  ال�شكر  منظمة  واعرتاف  املنا�شب  لل�شكل  تطويرها  واإىل حني  الأبحاث  مراكز  جترى يف 

ميكن اعتمادها ملر�شانا حاليًا.





الفصل الثاني عشر
وصايا جامعة
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وصايا جامعة لمرضى داء السكري

داء السكري من األمراض المزمنة والتي تحتاج إلى صبر 
كبير، فصبر على الحمية الغذائية، وصبر على وخز إبرة 
اإلنسولين، وصبر على التحاليل اليومية، وصبر على 
مراجعة الطبيب المعالج بصفة دورية، وصبر على أمور 
االستعانة  األولى هي:  لذلك نصيحتي  كثيرة،  أخرى 

بالله عز وجل.
اَلِة(. ْبِر َوالصَّ قال الله تعالى: )َواْسَتِعيُنوْا ِبالصَّ

راجع طبيبك باستمرار:
راجع  غير مناسبة،  اليومية  السكر  تحاليل  كانت  وإذا   

عيادة السكري من غير تأخير.

احرص على عمل التحاليل اليومية وسجلها في دفتر 
وجهاز  الــقــراءات  دفتر  إحضار  تنسى  وال  الــقــراءات، 

تحليل السكر معك، يوم مراجعتك لطبيبك المعالج.



17 3 الفصل الثاني عشر: وصايا جامعـة

حافظ على نظافة أسنانك واعتني بها، وإذا كانت 
هناك مشكلة راجع طبيب األسنان مباشرة، وال تدع 

المشكلة تتفاقم.

الرياضة  وتجنب  الــريــاضــة  مــمــارســة  على  احـــرص 
واحمل  البدء  قبل  السكر  نسبة  افحص  الشاقة، 
معك عصيرًا في حالة حدوث أعراض هبوط السكر 

خالل اللعب.

أكثر من شرب الماء وتجنب الجفاف.

احرص على الغذاء الصحي المفيد، راجع باستمرار 
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ال تسرف في األكل وتذكر قوله تعالى:
ُه ال ُيِحبُّ اْلُمْسِرِفيَن(. )َوُكُلوا َواْشَرُبوا َوال ُتْسِرُفوا ِإنَّ

احرص على تغيير أماكن حقن اإلنسولين، وتذكر أن 
هنالك أماكن عديدة يمكنك خاللها التغيير من مكان 

آلخر كما هو مبين بالصورة.

في  المستخدمة  ــر  واإلب الحقن  رمــي  على  احــرص 
الحاويات  في  وليس  لذلك،  المخصصة  النفايات 

العادية.

راجع طبيب العيون في كل سنة مرة، حتى ولو لم 
تشعر بمشاكل في النظر، فالوقاية خيٌر من العالج
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ال تنم بمفردك في الليل ويجب أن يكون شخص آخر 
السكر مثل  بأعراض هبوط  له معرفة  الغرفة  في 
العرق الزائد خالل فترة النوم، كذلك يجب أن يكون 
معرفة  له  المنزل  األقــل في  على  واحــدًا  شخصًا 
تامة باستخدام إبرة الجلوكاجون في حالة اإلغماء أو 

التشنجات ال سمح الله.

العناية بالقدمين يعتبر ضروريًا ويجب عدم المشي 
استخدام  عــدم  وكذلك  القدمين،  حافي  الجري  أو 

األحذية الضيقة على القدمين.

أرجو!! 
عدم التدخين، فالتدخين حرق للنفس والمال، وتذكروا 

ْهُلَكِة(. قوله تعالى: )َواَل ُتْلُقوْا ِبَأْيِديُكْم ِإَلى التَّ
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أسئلة شائعة وأجوبة مفيدة

اقرءوا هذه األسئلة فستجدوا اإلجابة على كل ما يدور في بالكم إن شاء الله!!

سؤال: ما هو سبب ارتفاع السكر في الدم وما هو داء السكري من النوع األول؟
هو خلل يف اإفراز هرمون الإن�شولني من خليا بيتا يف البنكريا�ض وهذا الإن�شولني يعمل على 

تنظيم ن�شبة ال�شكر يف الدم.

سؤال: لماذا ال يأخذ جميع مرضى السكري إبرة اإلنسولين؟
يعتمد العلج على نوع داء ال�شكري كما يلي:

النوع الأول: هو الذي ي�شيب الأطفال غالبًا، وهو يعتمد على الإن�شولني.  .1

النوع الثاين: وهو الذي يعتمد على احلمية والريا�شة، وقد يحتاج املري�ض للعلج باحلبوب وان   .2

ف�شل ذلك ف�شوف ياأخذ الإن�شولني كاختيار اأخري للعلج.

يجب الإ�شارة باأن هذا النوع غالبًا ما ي�شيب الأ�شخا�ض البدناء فوق �شن الأربعني.

سؤال: هل يمكن للبنكرياس أن يعود للعمل مرة أخرى؟
ل، لكن يف حدود 60% من بع�ض الأطفال بعد البدء بالعلجات بالإن�شولني يقوم البنكريا�ض 

باإفراز كمية من الإن�شولني وت�شمى هذه الفرتة )�شهر الع�شل( ويف هذه الفرتة يحتاج الطفل اإىل كمية 

قليلة من حقن الإن�شولني مما يجعل الأهل يظنون اأن ابنهم قد بدء ي�شفى من ال�شكر، ولكن للأ�شف 

فان تعطل البنكريا�ض عن العمل هو دائم وقد تاأخذ فرتة �شهر الع�شل عدة اأ�شابيع اإىل عدة �شهور 

ويعود اجل�شم مرة اأخرى اإىل اعتماده على الإن�شولني.

سؤال: هل داء سكري الدم يختلف عن داء سكري البول؟ فإن هناك لبس بينهما!
يف احلقيقة هو داء واحد، فعندما ترتفع ن�شبة ال�شكر يف الدم فوق 180 ملغم ينزل يف البول، 

قدميًا، مل يكن هنالك اأجهزة لقيا�ض �شكر الدم وكان ت�شخي�ض داء ال�شكري عن طريق وجود �شكر 

يف البول، لذلك عرف قدميًا بال�شكر البويل.
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سؤال: يحتاج طفلي إلى زيادة جرعة اإلنسولين كلما كبر فهل معنى ذلك أن 
حالته تسوء؟

ل كلما كرب الطفل يحتاج لزيادة الإن�شولني نتيجة لنموه وعند نهاية �شهر الع�شل وعند فرتة 

البلوغ، وكذلك يجب عدم مقارنة جرعة الإن�شولني بني طفل واآخر )مثًل طفلني عمرهما 10 �شنوات( 

جرعة الإن�شولني ل يجب اأن تكون مت�شاوية، فكل ج�شم له ال�شتعداد اخلا�ض به لتقبل الإن�شولني فاإذا 

كان طفل ياأخذ جرعة اأقل من �شاحبه يف املدر�شة فل يعني ذلك اأن حالته اأح�شن من �شاحبه الذي 

ياأخذ جرعة اأعلى )مثل الثوب كل طفل له مقا�ض خمتلف عن زميله يف نف�ض ال�شف الدرا�شي(.

سؤال: كيف أعرف أنه حصل هبوط في السكر إلبني في الليل؟
غالبًا ي�شحو الطفل ويح�ض بال�شيق اأو يرى اأحلمًا مزعجة، وغالبًا يف�شل اأن تقي�شي له ال�شكر 

قبل النوم ويف منت�شف الليل.

واأحيانًا جتدي الو�شادة التي ينام عليها الطفل مبللة يف ال�شباح وهذا يعني العرق الزائد نتيجة 

لهبوط ن�شبة ال�شكر خلل النوم.

سؤال: أخاف أن يهبط السكر عند طفلي في الليل كيف أمنع حدوث ذلك؟
قي�شي ال�شكر يف الدم عند طفلك قبل النوم، فاإن كانت ن�شبته اأقل من 120 ملجم اأعطيه وجبة 

طعام زائدة، وقي�شي له ال�شكر يف منت�شف الليل اأي�شًا، وتذكري دائمًا اأهمية الوجبة اخلفيفة قبل 

النوم وخ�شو�شًا عند ال�شاعة 12 م�شاء.

سؤال: ال يستمر السكر على نسبة واحدة خالل األسبوع، يزيد وينقص فما هي 
األسباب؟

من ال�شعب اأن ي�شتمر ال�شكر على ن�شبة واحدة خلل الأ�شبوع، ولكن قد تزيد وتنق�ض، تختلف 

اأ�شباب الزيادة فمثًل، قد يزيد ال�شكر عند طفلك اأيام المتحانات ب�شبب ال�شغط النف�شي، اأو عند 

اأو ب�شبب اللتهابات امل�شاحبة بارتفاع يف  الغذائي املحدد  اأو ب�شبب عدم اللتزام بالنظام  البلوغ، 

درجات احلرارة.
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سؤال: أحيانًا يرتفع السكر عند ابني ويزيد عن 250ملجم هل أعطيه جرعة زيادة 
من اإلنسولين؟

نعم كل ما عليك فعله هو اأن تفح�شي الكيتون يف الدم والبول فاإن كان هنالك كيتون يف البول 

اأعطيه جرعة زائدة من الإن�شولني ال�شايف ح�شب كمية الكيتون املوجودة يف الدم والبول. ويجب اأن 

املوعد  ياأتي  تنتظري حتى  ول  الطبيب،  با�شت�شارة  قومي  وكذلك  ال�شوائل لطفلك  تزيدي من كمية 

القادم للمراجعة اإذا زادت ن�شب حتاليل ال�شكر ملدة اأ�شبوع اأو اأكرث بل اذهبي للطبيب يف احلال.

سؤال: متى أفحص السكر بعد األكل؟
بعد �شاعتني واأف�شل بعد 3 �شاعات.

سؤال: ماذا أفعل إذا مرض طفلي؟ باألنفلونزا مثاًل؟
غالبًا، ترتفع ن�شبة ال�شكر يف الدم عند الأطفال اإذا مر�شوا، الأف�شل اأن تزيدي من ال�شوائل 

ال�شوائل املوجودة يف ج�شمه وكذلك حمايته من  ت�شاعد على تعوي�ض ج�شمه من فقد  لطفلك فهي 

ح�شول حمو�شة يف الدم نتيجة لرتفاع ال�شكر ووجود الكيتون يف الدم والبول. فاإن كان هنالك كيتون 

يف الدم والبول اأعطيه اإبرة زائدة من الإن�شولني ال�شايف مبقدار 5٫15% من املجموع الكلي للجرعة 

اليومية ح�شب كمية الكيتون املوجودة يف الدم والبول.

مالحظة: 
هناك بعض األمراض تخفض نسبة السكر مثاًل اإلسهال والقيء، 
في  السكر  نسبة  كانت  إذا  دائمًا،  السكر  نسبة  تقيس  أن  فيجب 
حاالت اإلسهال أو القيء منخفضة، يجب تقليل الجرعة األساسية 
ولكن البد من إعطاء جرعة اإلنسولين، ال تعطيه إنسولين صافي 
ولكن ُيعطى نصف جرعة اإلنسولين المعكر حتى ال يحصل ارتفاع 

مفاجئ في السكر وحموضة كيتونية.
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سؤال: ابني يحب أن يلعب الكرة مع أصحابه دائمًا؟ كيف أمنع حدوث هبوط في 
السكر؟

قي�شي ن�شبة ال�شكر واعطيه وجبة خفيفة قبل خروجه للعب، وخلل فرتة التمرين عند حدوث 

اأي اأعرا�ض هبوط لديه يجب اأن يتوقف عن اللعب وي�شرب ع�شري اأو �شيء حايل.

سؤال: لقد سمعت بأن هناك طريقة أفضل من اإلنسولين لعالج السكر )النوع 
األول( وهي األعشاب، هل أتبعها؟

بالطبع ل. فهذا قد ي�شر طفلك اأكرث وقد تزداد ن�شبة ال�شكر ويزداد الكيتون يف الدم والبول 

وقد حتدث م�شاعفات كثرية لطفلك، فاإنه ل ميكن تعوي�ض الإن�شولني يف اجل�شم اإل باأخذ الإن�شولني 

فقط ولي�ض باأي �شيء اآخر.

سؤال: كيف أعرف بأني مسيطرة على السكر عند طفلي؟
هناك فح�ض الهيموجلوبني A1C )ال�شكر الرتاكمي( يجب اأن تطلبي عمله من الطبيب لطفلك 

كل 3 اأ�شهر فهو الذي يبني لك النتيجة النهائية واملح�شل النهائي لن�شبة ال�شكر عند طفلك خلل 

ال�شهور الثلثة املا�شية واإذا كانت ال�شيطرة على ال�شكر جيدة اأو غري جيدة كما يلي:

ن�شبة 7% اأو اأقل ممتاز.  .1

ن�شبة 8٫9% جيد.  .2

ن�شبة 9٫10% �شعيف.  .3

ن�شبة اأكرث من 10% �شيء.  .4

سؤال: ما هو حمض الكيتون؟
يتكون حم�ض الكيتون يف اجل�شم حينما يكون هنالك كمية قليلة من الإن�شولني يف الدم، وعندما 

ل ي�شتطيع اجل�شم ا�شتهلك اجللوكوز يف الدم لإنتاج الطاقة احلرارية وبدًل من ذلك يبداأ اجل�شم 

الكيتونية وهي مركبات  الأحما�ض  اإنتاج  اإىل  العملية  توؤدي هذه  والربوتينات حيث  الدهون  بتحليل 

اإىل تكون احلما�ض  اإياه حم�شيًا، مما قد يوؤدي  حم�شية �شرعان ما تبداأ بالرتاكم يف الدم جاعلة 

الكيتوين ال�شكري اإذا مل يتم زيادة جرعة الإن�شولني وكمية ال�شوائل.
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سؤال: ماذا علي أن أفعل إذا ارتفع الكيتون )األسيتون( في الدم والبول؟
عليك بكرثة �شرب ال�شوائل واملاء. واأخذ جرعة الإن�شولني مع زيادة ال�شايف 5% 20 من املجموع 

الكلي للجرعة الإن�شولني اليومية.

سؤال: ما هي عالمات ارتفاع السكر في الدم وعالمات انخفاضه؟
عالمات االرتفاع هي كما يلي:

1. العط�ض.

2. كرثة �شرب ال�شوائل.

3. كرثة التبول.

4. فقدان الوزن.

5. التبول الليلي على الفرا�ض لطفل مل ي�شبق له اأن يتبول ليًل.

عالمات االنخفاض:
1. زيادة �شربات القلب.

2. رجفة اليدين.

3. العرق الزائد.

4. �شحوب الوجه.

5. قلة النتباه والرتكيز.

6. الإغماء وفقدان الوعي.

7. الت�شنجات.

سؤال: ابني سيدخل المدرسة قريبًا هل يجب أن أعلم المدرسة عن حالته؟
ويجب  معها،  التعامل  وكيفية  الطفل  حالة  ي�شرح  الطبيب  من  خطابًا  تاأخذي  اأن  يجب  نعم، 

عليك اإخبار املدر�ض عن اأن ابنك عنده ال�شكر واأن ي�شمح له بالع�شري اأو اأكل �شاندويت�ض خلل فرتة 

الدر�ض، اإذا كان ال�شكر منخف�شًا، واأن ي�شمح له بدخول احلمام املتكرر عند احلاجة لذلك عندما 

تكون ن�شبة ال�شكر مرتفعة.
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سؤال: إذا وجدت اختالفًا في طفلي أو تغيير مفاجئ مثاًل بدأ ظهور جروح أو 
ضعف اإلحساس في أطرافه ماذا أفعل؟ وكيف أمنع ذلك؟

�شتمنعني ذلك بالعناية بقدم طفلك فل تدعيه يلعب يف ال�شارع مع اأ�شحابه وهو حايف القدمني 

بل األب�شيه ال�شراب واحلذاء الريا�شي واإذا جرح اعتني باجلرح قبل اأن يتطور واأن تفح�شي قدميه 

دائمًا واأ�شفل القدمني.

اأو غري ذلك فاأ�شرعي باأخذه  اأو الإح�شا�ض عند القدمني  اأو خلل يف نظره  واإذا وجدتي تغريًا 

اإىل الطبيب لأن العلج كلما كان �شريعًا عند بدء ظهور الأعرا�ض كلما كانت فر�شة ال�شفاء اأف�شل.

سؤال: إذا خرجت يومًا مع طفلي إلى البحر كيف سآخذ اإلنسولين؟
اإذا و�شع يف  املنا�شبة، فالإن�شولني  به، لأنها حتفظه يف درجة احلرارة  يف احلافظة اخلا�شة 

اأو درجة حرارة منخف�شة جدا كالفريزر فلن يعمل على الوجه  درجة حرارة عالية كال�شم�ض مثًل 

مليء  ترم�ض  يف  و�شعه  فالأف�شل  الثلجة،  تتوفر  مل  اإذا  منا�شب.  غري  احلالتني  كلتا  ويف  املطلوب 

بالثلج.

سؤال: كيف أمنع حدوث االنتفاخ في مكان حقن اإلنسولين؟
فاإن  الإن�شولني  حلقن  �شالح  مو�شع  من  اأكرث  وهناك  تغريه  بل  املكان  نف�ض  يف  حتقنه  ل  باأن 

نتيجة حقن الإن�شولني يف مكان واحد ي�شبب انتفاخ يف الطبقة الدهنية ومن ثم ي�شبب عدم امت�شا�ض 

الإن�شولني.

�شوؤال: كمية الدم غري كافية للقيام بالتحاليل ماذا افعل؟

تدفئة يد الطفل اأوًل، ثم وخز الإبرة يف املكان ال�شحيح )اأعلى جانبي الأ�شبع(.

سؤال: كم عدد مرات تحاليل الدم؟
يف�شل )4( مرات يف اليوم قبل الفطور وقبل الغداء وقبل الع�شاء وعند النوم، ولكن اإذا كان 

هناك �شعوبة فاأقل عدد مرتني يف اليوم على اأن يكون بالتناوب ففي اليوم الأول قبل الفطور وقبل 

الع�شاء ويف اليوم التايل قبل الغداء وعند النوم وهكذا.
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مثل  للمضاعفات  عرضة  يكونون  السكري  بداء  المصابون  جميع  هل  ســؤال: 
الفشل الكلوي والضعف الجنسي؟

ل وهذا من رحمة اهلل، لي�ض كل من لديه �شكر �شوف ي�شاب بامل�شاعفات ولكن ن�شبة حدوث 

هذه امل�شاعفات يزيد ب�شكل �شريع اإذا كان ال�شكر غري منتظم لذلك يجب عمل حتاليل الدم ومراجعة 

الطبيب ال�شت�شاري بانتظام، كذلك يجب عند مراجعة الطبيب اأن يكون دفرت التحاليل وجهاز حتليل 

ال�شكر معك حتى يت�شنى للطبيب تغيري اجلرعات ح�شب القراءات املدونة.

سؤال: هل يمكن لمريض السكر أن ينمو طبيعيًا ويدخل مرحلة البلوغ بصورة 
طبيعية؟

يف  الرتاكمي(  )ال�شكر  ال�شكري  اخل�شاب  ومعدل  منتظمة  ال�شكر  ن�شبة  كانت  اإذا  خا�شة  نعم، 

الغدة  ا�شطرابات  مثل  اأخ��رى  اأم��را���ض  ي�شاحبه  ال  ال�شكر  اأن  التاأكد  يجب  كذلك  املطلوب،  امل�شتوى 

الدرقية ومر�ض ح�شا�شية االأمعاء ملركبات القمح )الزالقي البطيني( اللذان من �شاأنهما التاأثري على 

النمو ال�شليم وتاأخر البلوغ.

المصابات  للفتيات  بدورة طبيعية ومنتظمة  الشهرية  الدورة  تأتي  سؤال: هل 
بداء السكر؟

نعم، تاأتي الدورة للفتاة املري�شة بداء ال�شكري كبقية الفتيات، ويجب امللحظة، اأنه يف بع�ض 

الأحيان نلحظ ارتفاع ن�شبة ال�شكر قبل بدء الدورة مبا�شرة نتيجة للتغريات الهرمونية امل�شاحبة لها.

أم  اإلنسولين  بسبب  السكري  داء  لمرضى  المزمنة  المضاعفات  هل  سؤال: 
زيادة نسبة السكر؟

يفرزه  الــذي  الإن�شولني  نف�ض  يعادل  املعطى  الإن�شولني  اإن  العك�ض  بل  ال�شكر،  زيــادة  ب�شبب 

البنكريا�ض فلن ي�شر اجل�شم، بل باإذن اهلل هو ال�شفاء.

سؤال: لقد مللت من اإلبر والتحاليل ماذا أفعل؟
اأن يظهر  القريب ممكن  الوقت  واإن �شاء اهلل يف  الإبر �شغرية جدًا  الفرتة احلالية حجم  يف 

علج الإن�شولني عن طريق بخاخ اأو عن طريق حبوب ولكن حاليًا يجب علينا اأن ن�شرب على ق�شاء 

اِبِريَن(. ِر ال�شَاّ اهلل وقدره. قال اهلل تعاىل: )َوَب�ِشاّ
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نصيحتي األخيرة...

غير  السكري  لداء  عالج  أي  استخدام  عدم 

معتمد من قبل منظمة الغذاء والدواء العالمية، أو 

المختصة  الجهات  قبل  من  باالستخدام  له  مصرح 

بوزارة الصحة.

�ُسْبَحاَنَك اللَُّهمَّ َوِبَحْمِدَك، 

ْن ال اإَِلَه اإِال اأَْنَت،   اأَ�ْسَهُد اأَ

 اأَ�ْسَتْغِفُرَك َواأَُتوُب اإَِلْيَك
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هناك مواقع مفيدة على شبكة اإلنترنت
يمكنك زيارتها للمزيد من المعلومات عن داء السكري:

http://aagha.kau.edu.sa

www.diabetes.org

www.aadenet.org

www.diabetes.ca

www.dav.org.au

www.diabetes.org.uk

www.intelhealth.com

www.joslin.harvard.edu

www.medicalert.org
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