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عزيزي القارئ،،

بالتحية  املواطنني  لكل  نتقّدم  املبارك  رمضان  شهر  حلول  مبناسبة 

واإلجالل والتربيك واالحرتام ونتمنى أن يكون هذا الشهر الكريم كام 

أراده الله شهر عبادة واستغفار وطلب للرىض والغفران ال شهر إرساف 

وملذات يف املأكل واملرشب وتضييع الوقت يف الكسل والنوم واالختباء 

بحّجة  األمزجة والعصبية  الخلق ال اطالق  وراء فرض مقّدس لحسن 

الصيام، فالصيام عن األذى واإلساءة للناس بالقول أو الفعل هي من 

أساسيات الصيام قبل االمتناع عن املأكل واملرشب.

واالبتعاد عن املعايص هي األصل وسعة الصدر هي املطلب واملقصد، 

ومن هنا نريد أن نذكر أن الصيام هو فرض من فروض العبادة نظمها 

النص  ولنا مام جاء يف  العباد،  عند رب  ورسّها  دقيقاً  تنظيامً  اإلسالم 

ياَاُم كاَماَ  لاَْيكُُم الصِّ ُنواْ كُِتباَ عاَ ا الَِّذيناَ آماَ الرصيح القرآين الهداية »ياَا أاَيُّهاَ

« )سورة البقرة اآلية 183( لَّكُْم تاَتَُّقوناَ كُِتباَ عاَلاَ الَِّذيناَ ِمن قاَْبلِكُْم لاَعاَ

وبالنسبة ملرضانا نوّد أن نذكّر معتمدين عىل القرآن الكريم واجامع علامء اإلسالم أحكام الصيام وهي:

أوالً: الفرض

سورة   » تاَتَُّقوناَ لَّكُْم  لاَعاَ قاَْبلِكُْم  الَِّذيناَ ِمن  ياَاُم كاَماَ كُِتباَ عاَلاَ  لاَْيكُُم الصِّ كُِتباَ عاَ ُنواْ  الَِّذيناَ آماَ ا  أاَيُّهاَ »ياَا  قال تعاىل: 

البقرة)183(

يعترب صيام شهر رمضان ركن من أركان اإلسالم وغايته العبادة والتقرب إىل الله، وفرض الصيام عىل اإلنسان 

السليم الذي ال يعاين من أي مرض وال يشتيك من أي عارض.

 ثانياً: الصيام بصعوبة ومشقة

ْيٌ لَّكُْم إِن  أاَن تاَُصوُمواْ خاَ ْيٌ لَُّه واَ ْيًا فاَُهواَ خاَ عاَ خاَ ن تاَطاَوَّ اُم ِمْسِكنٍي فاَماَ عاَلاَ الَِّذيناَ يُِطيُقوناَُه ِفْدياٌَة طاَعاَ قال تعاىل: »واَ

« سورة البقرة)184(. كُنُتْم تاَْعلاَُموناَ

اختيار الصيام وتفضيله عىل اإلفطار ملن يعملون عمالً شاقاً. 

ثالثاً: املريض واملسافر

  ) « سورة البقرة )184 راَ أُخاَ أاَيَّاٍم  ْن  ٌة مِّ ٍر فاَِعدَّ فاَ أاَْو عاَلاَ ساَ ِريًضا  ن كاَاناَ ِمنكُم مَّ اٍت فاَماَ ْعُدوداَ أاَيَّاًما مَّ  قال تعاىل: » 

بروفسور كامل العجلوني
 رئيس المركز الوطني للسكري والغدد الصم والوراثة

املقدمة
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أعطى الله تعاىل رخصة رشعية للمريض واملسافر بإجازة اإلفطار يف رمضان، كام ورد يف اآلية املذكورة ومدعامً بقول 

رسول الله صىل الله عليه وسلم يف الحديث الرشيف: )إن الله يحب أن تؤىت رخصه كم يحب أن تؤىت عزامئه( رواه 

ابن حبان، رقم 354.

رابعاً: حرمة الصيام

ةاَ  لُِتكِْملُواْ الِْعدَّ الاَ يُِريُد ِبكُُم الُْعْساَ واَ راَ يُِريُد اللُّه ِبكُُم الُْيْساَ واَ ْن أاَيَّاٍم أُخاَ ٌة مِّ ٍر فاَِعدَّ فاَ ِريًضا أاَْو عاَلاَ ساَ ن كاَاناَ ماَ ماَ قال تعاىل: »واَ

« سورة البقرة)185( لَّكُْم تاَْشكُُروناَ لاَعاَ اكُْم واَ داَ ا هاَ ُواْ اللّهاَ عاَلاَ ماَ لُِتكاَبِّ واَ

إذا كان الصيام يطيل مدة املرض أو يلحق الرضر بالصحة أو يعرض حياة اإلنسان للخطر فيحرم الصيام. ومن أمثلة 

ذلك:

• مرىض السكري النوع األول الذين يعتمدون عىل األنسولني.	

• مرىض السكري النوع الثاين الذين يعتمدون عىل األنسولني أو بحاجة إىل حقن األنسولني أكرث من مرة واحدة 	

يومياً. 

• السكريون الذين يعانون من اعتالل شبكية العني املتقدم واختالل وظائف الكىل. 	

• الحوامل املصابات مبرض السكري.	

• مرىض السكري املصابون بهبوط يف وظائف القلب والذين يعانون من جلطات قلبية أو دماغية.	

• مرىض السكري الذين يعانون من حاالت الهبوط املتكررة يف سكري الدم وفقدان اإلحساس بذلك. 	

• مرىض السكري الذين يكون لديهم تركيز السكر يف الدم أكرث من 300ملغ/دل أو الهيموغلوبني املتعسلن )سكري 	

الرتاكمي( أكرت من 8 %.  

ومع إطاللة هذا الشهر العظيم يرسنا أن نضع بني يدي القارئ الجزء الثالث من كتاب السكري خامتاً للجزئني األول 

يف املجلة رقم )25( يف كانون الثاين 2016م والجزء الثاين من املجلة رقم )26( يف نيسان 2016م، وبهذا نكون قد أنهينا 

كتاب السكري باللغة العربية التي ما زلنا نعتقد أنه رضوري للمكتبة العربية ليستفيد منه املواطن العادي وطالب 

الطب واألطباء العاّمون وأطباء األرسة وأطباء األمراض الباطنية وغريهم.

راجني من الله العيّل القدير أن نكون قد وفّقنا بحمل األمانة وايصال الرسالة لعل يف ذلك بعض االسهام يف الثقافة 

العامة والثقافة الطبية املتخصصة.

 » لُوناَ ِة فاَُيناَبُِّئكُم ِباَا كُنُتْم تاَْعماَ اداَ هاَ الشَّ ْيِب واَ الِِم الْغاَ وناَ إِلاَ عاَ ُتاَدُّ ساَ الُْمْؤِمُنوناَ واَ راَُسولُُه واَ لاَكُْم واَ ماَ اَى اللُّه عاَ ياَ لُواْ فاَساَ ُقِل اْعماَ »واَ

سورة التوبة اآلية )105(. صدق الله العظيم

والله من وراء القصد،،
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واألوتار  واملفاصل  العظمي  والهيكل  بالعضالت  متعددة  باضطرابات  السكري  مرض  يتميز 

املختلفة وإن من الرضوري القدرة عىل متييز هذه االرضابات لتفادي املشاكل التي قد تنشأ 

عنها ملا لها من نتائج سلبية عىل مريض السكري و التي قد تكون مزعجة و شديدة الحدة 

يف أحيان أخرى .

األمراض الروماتيزمية التي تحدث بنسبة أعلى يف املصابني بمرض السكري :
الكتف املتجمد: إن هذه الظاهرة تؤدي اىل أمل شديد أثناء حركة الكتف وترتبط احتاملية . 1

اإلصابة بهذه الظاهرة  كام هي الحال يف  األمراض الروماتيزمية األخرى بشكل عام، بعدد 

سنوات إصابة الشخص مبرض السكري، ويحتاج املريض بجانب السيطرة عىل السكري اىل 

ُحقن الكورتيزون وكذلك العالج الطبيعي .

حالة تيَّبس جلد الكف ومرض يد السكري: وهي تتميز بعدم القدرة عىل حركة مفاصل . 2

اليد وكذلك  تأثر الجلد بكونه قاسياً وخصوصاً عىل ظاهر اليد مام يؤدي اىل عدم القدرة 

مادة  يف  السكر  ترسب  نتيجة  تحصل  وهي  املختلفة  اليد  حركات  بجميع  القيام  عىل 
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الكوالجني وعالجها يتضمن تنظيم سكر الدم والعالج الطبيعي .

حالة اعتالل األوتار : إن هذه الظاهرة شائعة يف مرىض السكري وأكرث األوتار تأثراً هي . 3

أوتار اليد والكتف .

: و من أعراض هذا املرض هو خلل بإحساس أصابع اإلبهام و . 4 النفق الرسغي  متالزمة 

السبابة والوسطى كام ميتد األمل اىل الساعد و العضد كام إنه يؤدي اىل أمل شديد أثناء النوم 

أو عند االستيقاظ من النوم و يتضمن عالج هذه الحالة اتباع التعليامت التي تخفف من 

الضغط عىل العصب والعقاقري والسيطرة عىل السكر، ويف حالة عدم التحسن يكون الحل 

هو عملية جراحية لتحرير العصب املضغوط .

اإلحساس . 5 املزمن وفقدان  السكر  ارتفاع  نتيجة  تحدث  الحالة  إن هذه  مرض شاركوت: 

نتيجة  للمفاصل  كامل  وتدمري  باألمل  اإلحساس  فقد  اىل  يؤدي  مام  الطرفية  باألعصاب 

الرضبات املتكررة للمفصل .

حدوث تليّف بأنسجة راحة اليد مام يؤدي اىل تيبس أصابع اليد مام يرتتب عليه حدوث . 6

تجعد و تليّف براحة اليد يشبه الحبل مع انثناء األصابع، ويعتمد العالج يف هذه الحاالت 

املوضعي  الَحقن  ورمبا  املكثف  الطبيعي  العالج  و  بالدم  السكر  مبعدل  التحكم  عىل 

بالكورتيزون .

شديد . 7 أمل  من  املريض  يعاين  الحالة  هذه  ويف  لألصابع  القابضة  العضالت  أوتار  التهاب 

يف راحة اليد ومع تطور املرض يحدث التصاقات بالغشاء املحيط بالوتر مام يعيق فرد 

األصابع. وتعالج هذه الحالة بالتحكم بسكر الدم و قد تساعد العقاقري املضادة لإللتهاب 

غري االستريويدية والعالج الطبيعي والحقن املوضعي بالكورتيزون عىل تخفيف األعراض .

ارتفاع نسبة حمض اليوريك بالدم و كذلك مرض النقرس و الذي قد يحدث بغض النظر . 8

اصابة  يعني  بالدم فقط ال  اليوريك  ارتفاع حمض  أن  اليوريك كام  عن مستوى حمض 

املريض بالنقرس كام هو معروف عند بعض الناس .

من  وإن  املختلفة  الجسم  أجهزة  جميع  يؤثر عىل  مزمن  مرض  هو  السكري  إن  فالخالصة، 

املهم أن يكون مريض السكري عىل دراية مبثل هذه املشاكل املتعلقة باألمراض الروماتيزمية 

ورضورة اللجوء اىل الطبيب املتخصص عند الحاجة اىل ذلك .
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الربوستات وقد سامها العرب باملوثة وسنشري إىل ذلك بالربوستات نظراً لتداولها عند الغالبية 

الربوستات وقد سامها العرب باملوثة وسنشري إىل ذلك بالربوستات نظراً لتداولها عند الغالبية 

الظهارية  الرباعم  البدايئ كسلسلة من  الناس بهذا االسم، وتتكون من اإلحليل  العظمى من 

الصلبة التي تتكون فيها قنوات خالل املراحل البدائية للجنني. تقسم الربوستات إىل منطقة 

محيطية ومنها تبدأ الرسطانات وهناك أيضاً منطقة انتقالية حول اإلحليل، يبدأ منها معظم 

تضخم الربوستات الحميد . وتوجد خاليا عضل أملس يف جميع أنحاء الربوستات لها وظيفة 

جنسية إذ تقفل عند الدفق، وقطع هذه األنسجة أثناء عملية استئصال الربوستات هو السبب 

يف الدفق الرجوعي. 

من املعروف علمياً أن نحو 50% من الرجال املصابني بالسكري يعانون من الضعف الجنيس، 

ومن الثابت أن مرىض السكري يعانون من الضعف الجنيس مبكراً قبل 5 إىل 15 عاماً مقارنة 

* االستاذ الدكتور مجيل محيالن

* من مجلة الصحة و السكري
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بالرجال غري املصابني بالسكري. كام أن تقدم العمر وطول مدة اإلصابة بالسكري يزيدان من 

احتاملية اإلصابة بالضعف الجنيس وعىل هذا فإن نسبة اإلصابة بالضعف الجنيس يف مرىض 

السكري يف عمر أكرث من 55 عاماً هي 70% وىف عمر أكرث من 70 عاماً هي نحو 95%.. إن 

مرض السكري ميكن أن يؤثر عىل كل مكونات عملية االنتصاب . ولحدوث انتصاب يحتاج 

الشخص إىل دورة هرمونية سليمة وإىل سالمة األعصاب واألوردة والرشايني واألجسام الكهفية 

للعضو الذكري هذا باالضافة ان 6.5 % من كل النساء اللوايت يعانني من سلس البول مصابات 

بالسكري. كام وأن املرىض الذين يعانون من داء السكري لديهم معدالت أعىل ألعراض تجرثم 

البول وحدوث التهابات املسالك البولية من غريهم .

الربوستات غدة مؤلفة من نسيج ليفي عضيل وُغّدي واقعة تحت املثانة مبارشة وتزن بالحالة 

الطبيعية 20 غراماً عند البالغني، وهي تحيط بالقسم األول من االحليل إحاطة تامة من جميع 

الجهات ويقدر طول هذا القسم من االحليل بـ 2.5سم، يخرتق الربوستات من الخلف القناتان 

الدافقتان بصورة منحرفة لينصبا عىل الشنخوب.

تصاب غدة الربوستات شأنها شأن غريها من األعضاء بآفات مختلفة وبسبب موقعها الترشيحي 

فإن أعراض هذه اآلفات ال تقترص عىل الغدة بحد ذاتها بل ترتافق بأعراض بولية نتيجة تأثر مجرى 

االحليل الذي مير من وسط هذه الغدة للربوستات، وظيفة غدة الربوستات جنسية بحتة، ففي 

الحيوانات التي لها حياة جنسية فصلية، تكون الربوستات ردميية إال أثناء فصل التزاوج. 
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الضخامة الغدّية السليمة للربوستات )تضخم الربوستات(
ومتى  املثانة  من  البول  لخروج  عائقا  املويث  باالحليل  املحيطة  الغدد  يف  التضخم  فرط  يسبب 

تقدمت اآلفة فإن هذا العائق يزداد ليؤدي إىل انسداد يف عنق املثانة واالحليل املويث وما ينجم 

عن ذلك من انتان مرافق ومن ضغط راجع للبول يعود باألذى عىل الكليتني ويسبب استقساءها.

أثبتت الدراسات التجريبية أن الكالب تصاب بداء انسداد بويل بسبب ضخامة الربوستات حني 

تقدم السن وال يحدث ذلك عند الكالب املخصية سابقاً ومعروف أيضا أن استئصال الخصيتني 

لحيوانات التجربة يؤدي إىل ضمور غدة الربوستات .

ويظهر من مراجعة تاريخ الخصيان عدم اصابتهم بضخامة الربوستات إذا تم خصيهم يف سن 

مبكرة.

االسباب:
لديهم  الستني  الذكور يف سن  وأكرث.  الخمسني  الرجال يف سن  عند  الربوستات  تشاهد ضخامة 

ضخامة موثية ولو أنه من غري الرضوري أن ترتافق هذه الضخامة يف الغذة بأعراض انسداد عنق 

املثانة واالحليل املويث.

التبدالت املالحظة بالجهاز البويل  نتيجة هذه اآلفة يأيت:

التبدالت الباكرة : تقوم العضلة القابضة املثانية باملعاوضة لزيادة فاعليتها فتصاب بالضخامة . 1

وقد يصبح سمك هذه العضلة 2 سم وينتج عن ضخامة االلياف العضلية املظاهر التالية 

التى ترى بتنظري املثانة:

• املثانة ذات العمد أو املحجبة الجدار	

• الرتوج املثانية التي تنتج عن انفتاق الغشاء املخاطي املثاين نحو الظاهر بني الحزم العضلية 	

املتخلخلة ويزداد حجم هذه الرتوج مع الزمن ويرتاكم فيها البول ويتعفن ألنها غري قادرة 

عىل إفراغ نفسها النعدام النسيج العضيل يف جدارها.

التبدالت املتأخرة. 2

تتظاهر إما باألرس الناقص املزمن أو وجود ما يسمى بالثاملة البولية وهي بقاء كمية من البول 

بعد التبويل االرادي وهذا قد يتطور إىل االرس البويل التام وهو عدم االستطاعة املطلقة عىل التبول.
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التبدالت يف الطرق البولية العلوية )الكليتان والحالبان يزداد ارتفاع التوتر يف الطرق العليا . 3

الحالة ونتيجة لزيادة الضغط ضمن  التبول، ومع تقدم  أثناء  املثانة  لزيادة الضغط ضمن 

املثانة يحصل استسقاء الطرق البولية العلوية وخرابها(.

االنتان : يحدث نتيجة لضخامة الربوستات ركود بويل يف املثانة ، وإذا كانت العوامل االنتانية . 4

من محلالت البولة تتكون الحصيات املثانية ويف مرحلة متقدمة كام ذكرنا يف الفقرة السابقة  

يحدث الركود والتوسع بالطرق البولية العلوية ويرافق هذا ظهور االنتان يف هذه األقسام 

وهو ما يسمى بالتهاب الحويضية والكلية بالطريق الصاعد وينتج عن هذا أعراض القصور 

الكلوي املزمن الذي يؤدي  إىل املوت.

األعراض:
• زيادة فرتة الرتدد قبل البدء بالتبول.	

• ضعف قوة البول.	

• تعدد مرات التبول اللييل والنهاري.	

• ومتى أضيف االنتان إىل الحالة اشتدت األعراض السالفة الذكر؛ ألن االلتهاب يؤدي إىل زيادة 	

تخرش املثانة وظهور أعراض التهابها حيث يضاف إىل ما ذكر الزحري البويل وهو الحاجة التي ال 

تؤجل للتبول كام أن االنتان يسبب ازدياداً يف انسداد عنق املثانة، ومن االعراض األخرى املمكن 

مشاهدتها بيلة الدم التي تكون غزيرة وشاملة أحياناً وتنجم عن انبثاق أحد األوردة املتوسعة 

الكائنة يف عنق املثانة أو فوق الفص املويث املتوسط  نتيجة الجهد املبذول أثناء التبول.

أما األرس البويل التام فيحدث عادة كعرض أخري يف سلسلة أعراض الضخامة املوثية إال أنه قد 

يحدث بصورة مبكرة من سري املرض نتيجة لهجمة احتقانية أو التهابة يف الغدة املوثية.

يشكو املريض املصاب باألرس البويل التام من رغبة ملحة للتبول دون أن يقدر عىل التبول وإذا 

يبول  الحالة  هذه  ويف  باالفاضة  بالبيلة  األحيان  بعض  يف  املريض  أصيب  الحالة  هذه  أهملت 

املريض بشكل دائم قطرة قطرة وتكون مثانته ممتلئة وشديدة التمدد وقد أضاعت كل مقوية 

لها.
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تأثريات انسداد عنق املثانة 
كان  إذا  15مل/ثانية سوية  من  أكرث  معدل جريان  قمة  )تعد  البويل  الجريان  معدالت  تقل   *

الحجم املفرغ أكرث من 200 مل (، وما بني 10-15 مل/ثانية غري حاسمة، وأقل من 10 مل/ثانية 

تعد قليلة. 

* تزداد قيم ضغوط اإلفراغ : )ضغوط أكرث من 80 سم ماء ضغوط مرتفعة، وبني 60-80 سم ماء 

غري حاسمة، وتحت 60 سم ماء طبيعية(. 

التشخيص التفريقي:
املثانة العصبية الرخوة . 1

الحوضية املحيطية والفحص  العجزي واألعصاب  الشويك  النخاع  أذيات  الحالة يف  تشاهد هذه 

العصبي الرسيري يبدي عالمات ايجابية وبالخاصة ارتخاء يف املرصة الرشجية الظاهرة وغياب 

الحس يف منطقة الرشج .

تليف املوثة التايل اللتهابها املزمن. 2

رسطان املوثة.. 3

التهاب املوثة الحاد.. 4

ضيق اإلحليل .. 5

حصاة املثانة. 6

االختالطات
يؤدي  االنسداد إىل االنتان وهذان العامالن متالزمان يف الغالب ويؤديان بالنهاية اىل تخريب 

الجهاز البويل.

املثانيني  الحالبني  الدسامني  خراب  وإىل  املثانية  الرتوج  لتكوين  يؤدي   املثانة  عنق  فانسداد 

واستسقاء الحالب والكلية  يف جهة أو جهتني.

ورسعان ما ينضم اىل االنسداد االنتان فيزيد من خطورة  اآلفات املذكورة سابقاً وتبدو عالمات 
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التهاب الربوستات واملثانة والحصيات املثانية وتقيحات الطرق البولية العلوية املتوسعة كام 

أن عفونة الربوستات تسبب التهاب الرببخ الذي هو من االختالطات الضخامة املوثية املهملة 

عند املسنني.

التهاب الربوستات  
التهاب الربوستات الحاد شائع، والكائنات الحية املسببة هي اإلرشيكية القولونية، والعقدية 

الربازية والعنقودية البيضاء، والعنقودية الذهبية، والبنية النيسريية.

تسود األعراض العامة عىل املحلية، ويشعر املريض بالقشعريرة، ويشعر بآالم يف جميع أنحاء 

جسمه خاصة يف الظهر، وقد يشخص بسهولة بأن عنده أنفلونزا. تحصل له رعدات، وهناك 

عادة أمل عند التبول. ويحتوي البول يف العينة األوىل عىل خيوط ويجب زرعه. وقد يحصل 

شعور بالثقل يف العجان، أو تهيج يف املستقيم أو أمل عند التغوط. ويحدث تكرار التبول عند 

إصابة املثانة بالخمج. وقد تكون الربوستات مؤملة بالفحص الرشجي، وقد يكون أحد الفصني 

متورماً أكرث من اآلخر.

تدرن الربوستات والحويصالت املنوية مرض نادر ويصاحب التدرن الكلوي. ويف 30 باملائة من 

الحاالت يكون هناك تاريخ تدرن رئوي ملدة خمس سنوات من بدء التدرن التناسيل. 

التهاب الربوستات الحاد وخرَّاجها
أو عن  الدم  إليها عن طريق  املقيحة  الجراثيم  نتيجة وصول  بااللتهابات  الربوستات  تصاب 

طريق االحليل إذ تصعد الجراثيم يف القنيات املوثية.

يرتافق التهاب الربوستات الحاد مع التهاب املثانة واالحليل املريئ والحويصلني املنويني ويشفى 

هذا االلتهاب باملعالجة املناسبة أو ينتهي نادراً بتكوين خراجة موثية.

األعراض:
أعراض تخرش املثانة )حرقة بولية تعدد بيالت ليالً ونهاراً(.. 1

قد تحدث بيلة دموية بدئية أو انتهائية ونادراً ما تكون شاملة.. 2
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قد يوجد سيالن احليل قيحي.. 3

آالم عجانية وعجزية شديدة.. 4

حمى معتدلة أو عالية .. 5

يحدث األرس البويل يف بعض األحوال.. 6

وتكون كل هذه األعراض شديدة يف حال اإلصابة بخراج يف الربوستات.

العالمات املخربية:
زيادة عدد الكريات البيضاء .. 1

فحص البول يبدي وجود القيح والجراثيم.. 2

فحص القيح الجرثومي )إن وجد( يبني نوع الجرثوم.. 3

االختالطات: 
يختلط التهاب الربوستات الحاد مبا يأيت:

االرس البويل الحاد : الناتج عن تورم الغدة امللتهبة.

الخراجة املوثية قد تنفتح الخراجة نحو االحليل أو املستقيم أو العجان.

التهاب الحوبضة والكلية قد يحدث بانتقال الجراثيم للكلية بالطريق الدموي ويحدث هذا 

خاصة بعد متسيد الربوستات امللتهبة أو إجراء قثطرة املثانية.

التهاب الربوستات املزمن
تصاب الربوستات بااللتهاب املزمن لوصول الجراثيم إليها بالطريق الدموي أو وصولها للقنوات 

املوثية إثر التهاب يف االحليل أو يف املثانة أو يف الطرق البولية العلوي. كام قد يتحول االلتهاب 

الحاد يف الربوستات إىل التهاب مزمن إذا مل يعالج بصورة كافية.

يؤدي االلتهاب املزمن إىل التليف يف هذه الربوستات وتشاهد الخاليا القيحية يف قنياتها التي 

لكرثة  املنويني  بالحويصلني  االلتهابية  التبدالت  هذه  نفس  وتشاهد  متنكسة  برشة  تسرتها 

حدوث التهابها مع التهاب الربوستات بآن واحد.
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األعراض:
أكرث املصابني بالتهاب الربوستات املزمن ال يشكون أي عرض وبعضهم يشكو من ثقل يف العجان 

وآالم بسيطة عجزية وسيالن احلييل قيحي أو مخاطي متقطع، وأعراض خفيفة اللتهاب املثانة.

العالمات املخربية:
للبحث عن الخاليا القيحية  يفحص السيالن اإلحلييل )إن وجد( أو عصري الربوستات فحصاً مبارشاً 

والجراثيم كام تزرع هذه املفرزات لتشخيص نوع الجرثوم املمرض وتقدير حساسيته نحو الصادات.

قد يحوي البول الجراثيم والخاليا القيحية.

الصورة البسيطة قد تظهر تكلسات يف املوثة.

االختالطات: يختلط التهاب املثانة املزمن بـ:

التهاب املثانة املزمن أو الحاد.. 1

التهاب الحويضة والكلية )وصول الجرثوم بالطريق الدموي(.. 2

التهاب الرببخ الحاد )ويحدث خاصة بعد اجراء القثطرة أو متسيد الربوستات الشديد(.. 3

تقبض وتضيق عنق املثانة نتيجة للتليف الذي يصيب النسيج املويث بعد التهابه املزمن.. 4

سل الربوستات
يحدث سل الربوستات مرافقاً للسل البويل التناسيل أو باألحرى هو أحد مظاهر اإلصابة السلية 

يف هذا الجهاز لذلك فإننا سنكتفي هنا بذكر بعض العالمات والفحوص التي تدل عىل إصابة 

السل للربوستات.

يشعر باللمس الرشجي يف الربوستات املصابة بالسل، بأن حجمها طبيعي أو أكرب قليالً من 

الطبيعي وعىل سطحها عقيدات صلبة ويف وسط هذه العقيدات قد يشعر مبناطق لينة وقد 

يشعر مبناطق أكرث صالبة عىل السطح  هي املناطق املتكلسة . كام يرافق الحالة يف الغالب 

التهاب بربخ مزمن مزدوج. 

بالتصوير  أما  البول،  من  السل  عصيات  عزل  وميكن  القيحية  البيلة  تشاهد  البول  بفحص 

الشعاعي فقد يرى عىل الصورة البسيطة للجهاز البويل تكلسات يف منطقة الربوستات.
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سرطان الربوستات
هو أكرث األورام شيوعا فوق سن الخامسة والستني وتقل  مشاهدة رسطان الربوستات قبل 

سن ال60 من العمر وتزداد نسبة حدوثه بعد ذلك بصورة طردية مع ازدياد العمر حتى أن 

بعض االحصاءات قدرت بأن 25% من الذين أعامرهم بالثامنينات مصابون بهذا املرض ولقد 

لوحظ حدوث رسطان املوثة عند بعض العائالت مام يشري اىل أن وراثة االستعداد موجودة 

فيه. يتميز هذا املرض بانتقاله اىل عظام الحوض وبتسبيبه للقصور الكلوي نتيجة سده لعنق 

املثانة أو للحالب أو الحالبني.

تتظاهر اآلفة الباكرة يف رسطان املوثة بعقيدة صلبة عىل السطح الخلفي أو الخلفي الجانبي 

للموثة يشعر بها باملس الرشجي بحجم العدسة الكبرية أو الحمصة.

وكل عقدة صلبة يشعر بها الفاحص عىل سطح املوثة تستدعي االنتباه والشك بطبيعتها وأخذ 

خزعة منها اذ إن معالجة املرض بصورة جذرية مبراحله األوىل كفيلة  بشفاء املريض وخالصه 

من هذا املرض.

وال ميتد الرسطان املويث نحو املستقيم وعادة. يسري الرسطان املويث بنموه أيضا نحو الداخل 

ليصل اىل اإلحليل وعنق املثانة وقد يـتقرح  سطحه املتبارز يف عنق املثانة ويسبب نزفا وهذا 

يحدث يف األدوار األخرية جدا، وبالطبع فإن  منو الرسطان  نحو اإلحليل يسبب انسدادا يف 
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ملعته واعاقة لخروج البول من املثانة.

تنترش الخاليا الرسطانية املوثية متبعة الطرق اللنفاوية لألعصاب اىل العقد البلغمية املثانية 

العجزية الحرقفية الظاهرة والعقد القطنية وتصاب العقد فوق الرتقوة اليرسى أحيانا وقد 

بينت دراسة جثث ملصابني يف 80% من الحاالت التي امتد املرض فيها اىل الحويصل املنوي 

وجود انتقاالت عقدية موضعية.

إضافة ملا ذكرنا عن االنتقال بالطريق اللنفاوي ميكن للرسطان املويث أن ينتقل بواسطة األوردة 

أىل عظام الحوض وراس الفخذ والعمود القطني والجمجمة والرئتني والكبد ومن االنتقاالت 

الشائعة هي انتقالة لنقي العظام.

فيصغر حجم  الحاالت   أكرث  يف  االندروجني  مبضادات  املعالجة  بعد  املويث  الرسطان  يرتاجع 

الغدة ويلني قوامها وترتاجع األعراض البولية االنسدادية كام يشاهد بالفحص النسيجي تراجعا 

ماموسا بعدد الخاليا الحبيثة وتغريا واضحا بشكلها.

املظاهر السريرية واألعراض:
قلنا يف الفقرة السابقة إن الرسطان املويث يبدأ يف الغالب بالقسم املحيطي من الغدة لذا فهو ال 

يتظاهر بأعراض بولية اال عندما متر فرتة كافية من الزمن عىل منوه وانتشاره نحو املركز وتأثريه 

عىل ملعة القناة اإلحليلية من هذا نستنتج أن ظهور األعراض البولية يف رسطان املوثة غالبا هو 

ظهور متأخر يف سري املرض وهذه األعراض مشابهة ملا ذكر يف بحث الورم الغدي املويث وناجمة 

عن اعاقة خروج البول من املثانة وما يرافق ذلك من احتباس بويل وانتان مرافق.

1(األعراض املثانية : زيادة فرتة الرتدد قبل التبول- ضعف قوة الرشق_ تقاطر البول يف نهاية 

التبول- تعدد البيالت اللييل والنهاري-عالمات التهاب املثانة

2( األعراض الناجمة عن االنتقاالت: قد يتظاهر رسطان املوثة فقط باألعراض الناجمة عن 

االنتقاالت بنسبة 5% من الحاالت وهذه األعراض هي:

آالم يف الناحية القطنية العجزية املنترشة  إىل الوركني والطرفني السفليني .. 1

فاقة دم )استعامر النقي(. 2

بيلة دموية يف أطوار املرض األخرية حني امتداده اىل اإلحليل وعنق املثانة وتقرح سطح هذا األمتداد.. 3



22

أعراض القصور الكلوي نتيجة لالستسقاء الناجم عن انضغاط فوهي الحالبني بالرسطان املويث . 4

املمتد نحوهام أو انضغاط الحالبني بالعقد  الحوضية املتضخمة بنتيجة انتقال الرسطان إليها.

:Serum PSA مستضد الربوستات النوعي يف املصل   
إذا أراد الطبيب اكتشاف رسطان الربوستات مبكرًا فإن قياس مستضد الربوستات النوعي يساعد 

يف ذلك. وإذا كان تشخيص رسطان الربوستات يف مراحله األوىل قد يؤثر عىل خيارات املعالجة 

يف الرجال تحت سن الستني الذين تقدم لهم معالجة جذرية. وإذا كان أكرث من 4 نانومول/

 مل، فيجب عمل تخطيط صدى عرب  املستقيم إضافة إىل بضع خزعات عرب املستقيم أيًضا.  

تفرز غدة املوثة بروتني الـPSA   ضمن السائل املنوي ، والذي يعد حاليا من أهم الواسامت 

يف  عالية  وفاعلية  حساسية    PSAالـ يبدي  حيث   . الرسيريني  لألطباء  املتوافرة  الرسطانية 

تشخيص آفات املوثة . وقد وجد أن الحد األعىل للقيم الطبيعية يف املصل هو4 نانومول/مل . 

لتقويم قيم ال PSA ما بني 4 و 10 ال بد من إجراء فحص رشجي مبارش وتصوير باألمواج فوق 

الصوتية عرب املستقيم . أما القيم فوق الـ 10 فال بد من الفحوص السابقة املذكورة وإضافة 

خزعة قبل العمل الجراحي وعدم االعتامد عىل قيم الـ PSA املرتفعة وحدها. 

املوجودات املخربية 
1( عالمات فقر الدم. 

2(النزف باألدوار األخرية للمرض.

3(عالمات القصور الكلوي.

4(العالمات الشعاعية

*صورة الصدر الشعاعية
الحوض  للعظم يف عظام  انتقاالت مصورة  تبني وجود  قد  البويل:  للجهاز  البسيطة  *الصورة 

والعمود القطني العجزي ورأيس الفخذين.

*اختبار الومضان : بعد إعطاء الستنسيوم أو التكنيشيوم املشع: يبني هذا االختبار وجود االنتشار 

للعظام قبل ظهور عالماتها الشعاعية، لذا يفيد هذا االختبار يف كشف االنتقاالت العظمية باكرا.
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5( الخزعة: يثبت التشخيص بالخزعة التي ميكن اخذها بواسطة الخازع الكهريب من خالل 

اإلحليل وهذه الطريقة تفيد فقط يف الحاالت املتقدمة إذ يكون الورم اخرتق سامكة املوثة 

وانترش نحو اإلحليل إما يف مراحل املرض الباكرة إذ تكون اآلفة يف املحفظة الجراحية بشكل 

عقيدة محيطية فتؤخذ الخزعة بواسطة ابرة سيلفرمانالتصنيف

التصنيف
 تصنف رسطانات املوثة، بالنسبة لدرجة الخبث املالحظة بالفحص النسيجي إىل درجات،ويطلق 

البعض عىل الدرجة األخرية الرسطان الغدي غري املميز وفيه تكون التبدالت الخلوية الخبيثة 

عىل اشدها كام أن الصورة النسيجية للورم تكون بعيدة متاما عن البنية النسيجية للنسيج 

املويث، ومن البديهي أن سري وانذار الورم يزداد رسعة وخبثا كلام ازدادت درجته النسيجية.

التشخيص التفريقي:
الورم الغدي املويث

وجود عقيدات عىل سطح املوثة: قد تنجم  هذه عن التهاب مزمن  حبيبي يف املوثة أو حصاة موثية

)داء باجيت العظمي(: وقد يلتبس مظهره الشعاعي عىل صور الحوض.

 االختالطات:
انسداد عنق املثانة برسطان املوثة يؤدي اىل االنتان املثاين، حصيات املثانة، الرتوج املثانية، تأثر 

الطرق البولية العلوية بالضغط الراجع للبول أو بانضغاط الحالبني من امتداد الورم للمثاث 

املثاين أو من عقيدة بلغمية  حوضية مستعمرة بالورم.

تسبب االنتقاالت الورمية للعظام أحيانا كسوراً مرضية يف هذه العظام كام قد تسبب انضغاطا 

نخاعيا يؤدي لشلل نصفي سفيل.

الوقاية:
 يقترص دور الوقاية عىل اجراء املس الرشجي بصورة دورية لكل األشخاص الذين تجاوزوا سن 

الباكرة يف رسطان املوثة ومعالجتها جذريا بصورة مبكرة،  الـ 50 من العمر لكشف اإلصابة 

وعمل فحص الـ PSA بشكل دوري مرة يف العام. 
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إن االكتئاب هو من أكرث االضطرابات النفسية شيوعاً يف العامل ويسهم يف إعاقة الناس عن 

أداء مهامهم بدرجة كبرية، وغالباً أنه ُمْهَمل وال يعالج أكرث من  خمس املصابني به  يف الدول 

املتقدمة، أما يف بالدنا فالرقم أقل بكثري.

يعد االكتئاب أكرث االضطرابات النفسية شيوعاً يف مرىض السكري، وهناك عالقة متبادلة بني 

التوتر بل هو مرض يتميز بهبوط املزاج والسوداوية  املرضنْي. واالكتئاب ال يعني الحزن أو 

واليأس والتفكري باملوت كخالص من الحالة وأحياناً التفكري باالنتحار ومحاولته واإلقدام عليه، 

أمل  الصدر،  أمل  الصداع،  مثل:  جسدية  شكاوى  لديهم  األغلب  عىل  االكتئاب  مرىض  أن  كام 
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الظهر وأمل البطن، واضطراب النوم والشهية للطعام، والعزلة والبكاء وهبوط املعنويات والثقة 

بالنفس وعدم االكرتاث للتعليامت التي تعطى لهم، وعدم االهتامم بصحتهم، والتوقف عن 

وينخفض  أكلهم  يقل  االكتئاب  مرىض  غالبية  إن  االجتامعية.  والعالقات  الهوايات  مامرسة 

وزنهم، ويف نسبة قليلة يزداد األكل ويزداد الوزن مام يؤثر عىل استعدادهم للسكري.

يشكل االكتئاب أحد عوامل الخطورة يف حدوث السكري من النوع الثاين، ويتضح ذلك من 

متابعة مرىض االكتئاب وتبني أن اإلصابة بالسكري لديهم هي ِضْعف ما هو منترش يف املجتمع، 

وهذا يعني أن معالجة االكتئاب هامة؛ ألنه مرض يعيق اإلنسان عن مامرسة حياته ويشكل 

خطورة لحدوث داء السكري وغريه من األمراض املزمنة مثل أمراض القلب.

قد يرتافق السكري واالكتئاب معاً عند نسبة من املرىض، فيالحظ أن معدل انتشار االكتئاب 

بني مرىض السكري هو ثالثة أضعاف انتشاره يف املجتمع، وعند متابعة مرىض السكري نفسياً 

يؤثر عىل ضبط معدالت  االكتئاب  وأن  االكتئاب،  من  يعانون  منهم  نسبة 20%  أن  يالحظ 

السكري أثناء العالج. أي أن إهامل عالج االكتئاب وعدم اكتشافه قد يكون وراء عدم تجاوب 

املريض مع عالجات السكري، ومعروف أن هذه العالقة هي أقوى وأكرث وضوحاً بني االكتئاب 

والسكري من النوع األول.

املشكلة القامئة أن معظم املرىض يرتددون عىل األطباء والعيادات وال يتم اكتشاف االكتئاب 

تسهل  التي  األساليب  ومن  صحيحة،  غري  بطريقة  معه  التعامل  يتم  ما  غالباً  اكتشف  وإن 

النفس أو البحث االجتامعي  مدرب عىل بعض  اكتشاف االكتئاب وجود متخصص يف علم 

االختبارات النفسية التي ميكن أن تساعد يف كشف االكتئاب، باإلضافة لوجود مقاييس تعطى 

البسيط واملتوسط  االكتئاب  السهل معالجة  بنفسه، وقد يكون من  للمريض ويجيب عليها 

يف العيادة التي تعالج مرىض السكري، ولكن الحاالت الشديدة والتي فيها احتامل اإلنتحار 

البد أن يتم تحويلها لألطباء النفسيني ، وخالصة القول إن االكتئاب شائع بني مرىض السكري 

عىل  املُْهَمل  االكتئاب  يؤثر  كام  بالسكري،  اإلصابة  إمكانية  يزيد  االكتئاب  أن  كام  بنوعيه  

إمكانية عدم تجاوب السكري مع العالج، وكام يسهم االكتئاب يف زيادة نسبة مضاعفات مرض 

السكري املعروفة العديدة.
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وهنالك دراسات تناولت معدل شيوع االكتئاب يف االردن عند مرىض السكري. إحدى هذه 

يعانون من السكري النمط االول  الدراسات تناولت مدى شيوع االكتئاب عند 649 مريضاً 

لالصابة  اإلخطار  عوامل  أما   ،%  19،7 املرىض   هؤالء  عند  االكتئاب  نسبة  وكانت  الثاين،  و 

باالكتئاب هي استعامل األنسولني كعالج للسكري، الذكور، تدين املستوى التعليمي للمرىض 

وعدم االلتزام بتعليامت التثقيف السكري. أما الدراسة الثانية وهي يف صدد النرش فقد قام 

بها االستاذ الدكتور كامل العجلوين وزمالؤه حيث قدموا دراسة مقطعية شاملة بني البالغني 

عاما   18  ≥ بني  أعامرهم  ترتاوح  الذين  الثاين  النوع  من  السكري  مرض  من  يعانون  الذين 

وشارك ما مجموعه 1591 مريضا يف جميع إجراءات الدراسة. وكان معدل انتشار االكتئاب 

يف هذه الدراسة 40 %. وكان معدل انتشار االكتئاب الرئيس والثانوي 8.7 %  و  25.5 % عىل 

التوايل. وأشار تحليل الرتاجع اللوجستي إىل أن العمر والجنس واملستوى التعليمي والتدخني، 

لها  كان  األرسة  ودعم   D3 فيتامني  ومستوى  العصبي  االعتالل  خاصة  السكري  ومضاعفات 

أثر هام، يف حني أن الحالة االجتامعية والدخل الشهري لألرسة ومؤرش كتلة الجسم، ومراقبة 

نسبة السكر يف الدم والدعم من األصدقاء وغريهم مل تكن ذات أهمية بالنسبة لهذا النموذج. 

ونتيجة لهذه الدراسة  فإن االكتئاب منترش بشكل كبري بني مرىض السكري والعوامل املرتبطة 

باالكتئاب تختلف حسب نوع الجنس ويعد دعم االرسة عامالً وقائياً ضد االكتئاب.
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األسباب  إىل  للوصول  الدراسة  قيد  زالت  ال  عوامل  لعدة  بالرسطان  السكري  ارتباط  يعود 
األكيدة، ومن هذه العوامل:-

إن املرضني يشرتكان يف األسباب املؤدية لكليهام، فزيادة الوزن وقلة النشاط البدين والتغذية 
االصابة  احتاملية  زيادة  عنها  ينتج  التي  البيئية  العوامل  أهم  من  والتدخني  الصحيحة  غري 

بالسكري والرسطان.

يعد  والذي  االنسولني  هرمون  نسبة  زيادة  املرضني  بني  أيضاً  املشرتكة  األخرى  األسباب  من 
منشطاً للنمو عن طريق ارتباطه مبستقبالت خاصة موجودة يف الخاليا ليحفزها عىل النمو.

 فالرسطان مير خالل تكوينه بثالث مراحل مرتابطة، االبتداء أي يحتاج أن يبدأ من نقطة ما 

الدكتورة ايناس يونس اخصائية غدد صم وسكري- مركز الحسني للسطان
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ثم التمكن من النمو ومن  ثم التطور واالنتشار، هنا يعمل هرمون األنسولني عند وصوله 
التكون  لتبدأ  الخلية  ملستويات عالية يف الجسم  عن طريق تحفيز مستقبالت موجودة يف 

بشكل غري طبيعي )رسطاين( ومن ثم يحفزها عىل النمو لتصل إىل التطور واالنتشار.

ومن األسباب املحتملة أيضا زيادة مستوى السكريف الدم، حيث أن الخلية الرسطانية تحتاج 
لكميات من السكر أكرث من الخاليا الطبيعية لتتمكن من النمو وبالتايل مرض السكري يوفر 

كمية إضافية من السكر والتي تعمل بدورها عىل منو الخاليا الرسطانية.

العالجات املستعملة يف مرض السكري وتأثريها على اإلصابة بالسرطان:

)Metformin دواء السكري املساعد )امليتفورمني
 أهم وأكرث عالج مستعمل يف السكري هو عالج )امليتفورمني( ولحسن الحظ –وحسب العديد 
بالرسطان بل عىل  االصابة  زيادة يف نسبة  أو  العالج ال يشكل خطورة  الدراسات- هذا  من 
العكس يقلل من االصابة بالرسطان ويحد من منو الخاليا الرسطانية عن طريق العديد من 

العمليات الخلوية الداخلية املحتملة.

2 - األدوية املحفزة إلفراز األنسولني )السلفونيل يوريا(:
 بينت بعض الدراسات أن بعض هذه األدوية ترتبط بزيادة نسبة اإلصابة بالرسطان والبعض اآلخر من 
الدراسات مل يثبت وجود هذا االرتباط مع عدم وضوح الطريقة التي تؤدي لهذه الزيادة إن وجدت، هل 

هي بسبب التأثري املبارش عىل الخاليا أو بسبب غري مبارش عن طريق زيادة إفراز األنسولني؟!

: Incretin-Based Therapies 3 - العالجات املعتمدة على االنكرتني
 ال يوجد دراسات توضح تأثري هذه األدوية عىل الرسطان عند االنسان، رمبا لقرص عمر هذه 

العالجات نسبياً لكن هناك دراسات تبني ارتباط بعض هذه العالجات بزيادة الرسطان عند 

حيوانات املخترب كرسطان الغدة الدرقية ورسطان البنكرياس.

 : )insulin and insulin analogues( 4 - األنسولني وأشباه األنسولني
هناك بعض الدراسات التي تربط استعامل األنسولني وخاصة طويل املفعول )املثيل( بزيادة 
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نسبة اإلصابة بالرسطان، لكن ظهرت العديد من الدراسات األخرى التي تبني أنه ال فرق بني 

أنواع األنسولني املختلفة ونسبة اإلصابة بالرسطان وال يزال املوضوع قيد الدراسة لكن و بعيداً 

عن االحتامالت عىل مريض السكري االلتزام بالعالج واتباع منط حيايت صحي للسيطرة عىل 

نسبة السكر يف الدم وهذا لوحده كاف يك يجنب مريض السكري العديد من املشاكل الصحية 

املناسب،  الصحيح  بالشكل  السكري  يعالج  مل  إذا  بالتأكيد  تصيبه  التي  املختلفة  واألمراض 

فالفائدة من العالج أكرث بكثري من رضر محتمل قد ال يحدث، وضبط نسبة السكر يف الدم 

بشكل جيد يؤدي إىل حياة صحية و يقلل ان مل مينع حدوث مضاعفات السكري املزمنة0

السكري عند مريض السرطان:
العالج  بعد  و  العالج  وأثناء  التشخيص  بالرسطان يف مرحلة  املصاب  السكري  مريض  يتأثر   

بظروف صحية مختلفة قد تؤدي اىل زيادة نسبة السكر يف الدم  بشكل كبري، أو تنقصه بشكل 

كبري.

إن التوتر املصاحب لتشخيص الرسطان عند مريض السكري يعمل عىل رفع مستوى السكر يف 

الدم عن الحد املسموح به وعلينا تجنب ذلك ملا له من تأثري عىل املعالجة الناجحة والشفاء، 

فالرسطان اصبح مرض ميكن الشفاء منه يف العديد من الحاالت و اضطرابات مستوى السكر 

يف الدم ميكن السيطرة عليها بالتوعية و العالجات املناسبة و املتابعة.

 مرحلة التشخيص بالسرطان:
  يحتاج مريض السكري املصاب بالرسطان إلجراءات تشخيصية مختلفة كالتصوير اإلشعاعي 

التشخييص والذي يستدعي االمتناع عن تناول الطعام لفرتات قد تكون طويلة، ويطلب من 

مع  التنسيق  بدوره  عليه  الذي  املعالج  الطبيب  بتوجيهات  والتقيد  االلتزام  املريض رضورة 

طبيب السكري حيث أن هناك بعض العالجات التي تستخدم للسكري  يجب أن توقف أو 

تستبدل بنظري آخر أو أن تعدل الجرعات فعىل مريض السكري استشارة طبيبه للتأكد من 

استعامل العالج املناسب و الجرعة املناسبة مام يسهم يف ضبط مستوى السكر يف الدم خالل 

هذه املرحلة ومينع حدوث أي مضاعفات قد تؤثر سلباً عىل املريض.
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مرحلة املعالجة: 
باستخدام  عالجه  يتم  ما  فمنها  أيضاً،  عالجه  وطرق  الرسطان  مرض  وأنواع  أشكال  تختلف 

العالجات الكيميائية ومنها ما يعالج باستخدام االشعاع العالجي و منها ما يحتاج إىل كليهام 

معاً أو بإجراء التداخل الجراحي، ولضامن نجاح أي الطرق آنفه الذكر، ضبط مستوى السكر يف 

الدم قبل البدء بالعالج من األهمية مبكان لتحسني نسبة االستجابة لعالج الرسطان كام تقلل 

من املضاعفات التي قد تصحب بعض أنواع االدوية املعالجة للرسطان، حيث أن ارتفاع السكر 

وعدم ضبطه قبل املعالجة يقلل من نسبة التجاوب مع عالج الرسطان وتضعف جهاز املناعة، 

و يؤثر سلبا عىل نتائج العمليات الجراحية ان لزمت وعليه فمن املهم جداً ضبط مستوى 

السكر يف الدم ضمن الحدود الطبيعية.

عالج السرطان وتأثريه على مستوى السكر يف الدم:
ارتفاع  او  السكر  مستوى  هبوط  اىل حدوث  يؤدي  قد  الرسطان  عالج  ان  الذكر  يجدر  هنا 

مستوى السكر يف الدم.

هبوط مستوى السكر يف الدم:

إن العديد من العالجات الكيميائية تسبب فقدان الشهية وعدم املقدرة عىل تناول الطعام 

اسهال. ومن  و  األمعاء  إقياء متكرر واضطراب يف  أيضا  املعتاد، وقد يصاحب ذلك  بالشكل 

اإلجراءات  بعمل  االعراض ويقوم  تلك  لرياقب  الطبيب  استشارة  الحاالت  الرضوري يف هذه 

الوعي،وإن  الذي قد يؤدي إىل فقدان  الدم  السكر يف  لحدوث هبوط مستوى  الالزمة منعاً 

تدخل طبيب السكري وتعديله للجرعات الدوائية أو ايقاف البعض منها مينع بالتأكيد حدوث 

هذه املضاعفات وتأثرياتها عىل مريض الرسطان.

ارتفاع مستوى السكر يف الدم: 
هنالك أنواع من عالجات الرسطان التي تزيد من نسبة السكر يف الدم ليصل إىل مستويات 

الكورتيزون  عالج  استخدام  األمثلة  أهم  ومن  الخطورة.  مرحلة  إىل  تصل  قد  جداً  مرتفعة 

وبكميات عالية للسيطرة عىل بعض العوارض التي قد تنشأ من تناول العالج الكيميايئ مام 

هذه  يف  السكري  طبيب  ومتابعة  تدخل  إن  الدم،  يف  السكر  نسبة  زيادة  يف  ايجاباً  يسهم 
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املرحلة مهم جداً لتجنب التأثريات السلبية املصاحبة الرتفاع مستوى السكر يف الدم عن الحد 

املسموح به، وقد يحتاج املريض الذي يعالج باألنسولني إىل زيادة الجرعات وفق ما يتناسب 

ومستوى السكر يف الدم، كام قد يحتاج املريض الذي يعالج بالعالجات الدوائية الفموية إىل 

اضافة األنسولني خالل فرتات عالج الرسطان مام يبقي مستوى السكر ضمن الحدود الطبيعية.

األثار الجانبية الناتجة عن املعالجة باألدوية الكيميائية:
 بعض األدوية الكيميائية مثل )Cisplatin( والتي تستعمل يف عالج العديد من الرسطانات 

التي  الكيميائية  العالجات  من  وغريه   )... الرحم  عنق  املبيض،  املثانة،  الرئة،  )رسطان  مثل 

تأثري  املزمنة مثل  السكري  تزيد من مضاعفات مرض  قد تحدث تؤدي لحدوث اضطرابات 

السكري عىل الكىل، األعصاب والقلب ..الخ.

الخالصة: 
 األشخاص املصابون مبرض السكري أكرث استعدادا لإلصابة ببعض من أنواع الرسطانات من . 1

األشخاص غري املصابني بالسكري.

 كام أن مرىض السكري املصابني بالرسطان يحتاجون اىل املتابعة الحثيثة واملستمرة مع . 2

العالج،  منهجية  عن  النظر  وبغض  الرسطان  من  معالجتهم  وأثناء  قبل  السكري  طبيب 

حيث أن السيطرة عىل مستوى السكر يف الدم يسهم ايجابا باالستجابة لعالجات الرسطان 

ويحد أيضا من التأثريات السلبية التي قد تفيض إىل هبوط أو ارتفاع مستوى السكر يف 

الدم واملضاعفات الجانبية التي قد تؤدي إىل نتائج صحية غري مرغوب فيها.

 ان عالج مريض السكري بعالج املساعد أو امليتفورمني وهو عالج متوفر فعال يعمل عىل . 3

ضبط مستوى السكر يف الدم والوقاية من االصابة بالرسطان.

مع أن بعض األدوية الخافضة للسكر قد ترتبط بالزيادة يف نسبة االصابة بالرسطان ولكنها . 4

نسبة ضئيلة جداً وال زالت األبحاث مستمرة لتأكيدها إال ان هذه العالجات مهمة جداً و 

ال بديل عن استعاملها لضبط مستوى السكر يف الدم عند بعض الحاالت.
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مام الشك فيه ان ارتفاع معدالت اإلصابة بالسكري وانتشار السمنة ومضاعفاتها وما يتبع ذلك 

من تأثريات صحية ونفسية وكذلك مالية واجتامعية تجربنا جميعنا غىل التفكري بوسائل خالقة 

من اجل االستفادة من كل الوسائل املمكنة للوقاية من السكري والتقليل من أثاره ما أمكن . 

وملا كان النشاط البدين ومامرسة الرياضة احدى الوسائل األساسية للحفاظ عىل صحة مثالية 

فان دراسة تأثري الرياضة عند مرىض السكري وطرق االستفادة منها تكتسب أهمية بالغة، فام 

دور الرياضة يف املحافظة عىل مستوى سكر الدم وما أهميتها يف العالج والوقاية .

التأثري املباشر للنشاط الجسدي 
إن الحفاظ عىل مستوى طبيعي لسكر الدم يعتمد عىل التفاعل بني مجموعة من األجهزة 



33

والخاليا منها ما هو هرموين ومنها ما هو عصبي اوعضوي مثل: فاعلية الجملة العصبية الودية 

ونشاط الكبد والعضالت.

فمع ازدياد استهالك السكر يف العضالت عندما يبذل االنسان اي مجهود يكون هناك زيادة يف 

انتاج السكر يف الكبد من خالل عملية تخليق السكر او تحطيم الجاليكوجني )وحدات تخزين 

الطاقة االساسية( وهذا النظام املتوازن يعتمد عىل عوامل كثرية اهمها : 

1- مدة النشاط الجسدي:

يف البداية يكون االعتامد عىل مخزون الجاليكوجني لتزويد الجسم  بالطاقة ومع نفاد املخزون 

يزداد إعتامد العضالت عىل الخاليا الدهنية املوجودة قرب العضالت إلفراز األحامض الدهنية 

باإلضافة اىل سكر الدم كمصدر للطاقة و كذلك يتم تنشيط خاليا الكبد للبدء بإنتاج السكر 

من االحامض االمينية والدهنية.

2- شدة النشاط البدين وتركزه

3- فاعلية الجهاز العصبي الودي

الرياضة والوقاية من السكري
منذ عدة عقود و الدراسات الوبائية تؤرش عىل العالقة القوية بني زيادة استهالك السعرات  

انتشار األمراض اإلستقالبية )السمنة  الحرارية ونقص النشاط البدين من جهة وزيادة نسبة 

والسكري وفرط التوتر الرشياين( من جهة أخرى. كام أشارت الكثري من الدراسات الحديثة اىل 

اهمية زيادة النشاط البدين والتنظيم الغذايئ يف السيطرة عىل الوزن الزائد وتخفيض نسبة 

اإلصابة بالسكري.

كل ما تقدم ليس جديداً عىل االوساط العلمية إذ اشار أبقراط )460-370ق.م(اىل أن االمراض 

ما تنشأ عن عادات غري صحية . كام ان الصحة السليمة بحاجة اىل تغذية مناسبة و  غالباً 

و  نظافة شخصية جيدة.  و  عادات صحية  واتباع  النقي  الهواء  واستنشاق  الرياضة  مامرسة 

بالرغم من قدم هذه النصائح فهي ال تزال تعدأساساً للصحة العامة يف عرصنا الحايل.

ومؤخراً اصبح لدى العلامء اثباتات عىل املستوى الخلوي الدقيق تؤرش عىل ان قلة النشاط 
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البدين ميكن أن تؤدي اىل مجموعة من التفاعالت العضوية املرتبطة بزيادة احتاملية االصابة 

باألمراض االستقالبية واألمراض الوعائية القلبية .

وينتج تأثري الرياضة بشكل رئيس من خالل استهالك قدر أكرب من السعرات الحرارية، واألداء 

عىل  األنسولني  تأثري  يتحسن  الرياضة  مامرسة  فعند  الجسم،  يف  املوجود  لالنسولني  االفضل 

النسيج العضيل، واالنسجة الدهنية، مام يؤدي إىل زيادة استهالك الجلوكوز املوجود يف الدم، 

ويزيد تأثري األنسولني عىل الكبد فينخفض معدل إطالق السكر منه .

تكييفات الجسم مع الرياضة 
وخالل أي نشاط فيزيايئ للجسم، تزداد نسب استهالك األكسجني العامة يف الجسم مبعدل 20 

ضعفاً. وقد تزيد هذه املعدالت يف العضالت العاملة. وللحصول عىل الطاقة املطلوبة يف هذه 

العادة مخزونها  العظمي، ومبعدالت أعىل من  بالهيكل  ، تستعمل العضالت املتصلة  الحالة 

األحامض  إىل  باإلضافة   )triglycerides( الثالثية  والدهنيات   )glycogen( الكاليكوجني  من 

الدهنية الحرة املستخلصة من تفكك الدهنيات الثالثية  triglycerides املوجودة يف الخاليا 

الحافظة الدهنية )adipose tissue( والجلوكوز املُفرز من الكبد.

استقالب السكر خالل النشاط البدني عند مرضى السكري
 هناك وسيلتان أساسيتان تحصل من خاللهام العضالت عىل حاجتهام من السكر:

أثناء الراحة او بعد تناول الطعام يعتمد الجسم عىل األنسولني إلدخال السكر إىل الخاليا . 1

العضلية.

أثناء الرياضة و الجهد يتم االعتامد عىل تقلص العضالت لتحريك مخزون الجاليكوجني يف . 2

العضالت إلنتاج السكر.

السكر يكون مستمراً حتى عند  العضالت عىل  الوسيلتني غري مرتبطتني فإن حصول    وألن 

وجود نقص يف األنسولني كام عند معظم مرىض السكري.

إن استهالك السكر يستمر مبستوى  عاٍل يف العضالت حتى بعد توقف النشاط البدين وذلك 

الستمرار استهالك الجاليكوجني و كذلك لزيادة متثيل وتركيز ناقل السكر األساس يف العضالت 
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بعد الرياضة )Glut4( إذ لوحظ زيادة متثل هذا الناقل و زيادة لنشاطه حتى بعد توقف 

النشاط البدين ولفرتة قد تزيد عن 24 ساعة.

مستويات السكر يف الدم و الرياضة عند مرضى السكري

ال تخفى أهمية التامرين الرياضية لصحة اإلنسان وحاميته من أمراض كثرية، وعند تشخيص 

مرض السكرّي يجب أن تكون التامرين الرياضية ضمن جدول العالج كجزء أسايس مع تثقيف 

املريض وخصوصا املرىض الذين يتناولون األنسولني كعالج للسكرّي.

*إذا كان النشاط البدين معتدالً مثل  امليش يتم استهالك السكر يف العضالت برسعة  أكرب من 

إنتاج السكر يف الكبد و لهذا مييل السكر لالنخفاض وكذلك تنخفض مستويات األنسولني و 

لهذا فائدة كبرية للمرىض الذين يعتمدون عىل الحمية و املنظم )متفورمني( يف عالج السكري 

إذ ال يوجد احتامل هبوط السكر.

  أما املرىض الذين يستعملون أدوية السكر أو األنسولني  فإن إحتاملية انخفاض السكر واردة 

اذا استمر النشاط لفرتات طويلة و لهذا يجب عليهم استشارة طبيبهم حول أنسب االوقات 

ملامرسة امليش.

  ويستمر تأثري امليش عىل سكر الدم عموما حتى بعد توقف امليش ملدة 24 – 72 ساعة و لهذا 

ميكن تقليل الجرعة القادمة من األنسولني اذا كان السكر قبل ذلك منضبطاً لتجنب هبوط السكر

األلعاب  أو  الشاملة  الرياضية  والتامرين  كالجري  واملركزة  القوية  للرياضة  اللجوء  عند  أما 
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الجامعية فإن إنتاج السكر يف الدم يزداد بسبب زيادة إفراز األدرينالني. مام يؤدي إىل ارتفاع 

مستوى سكر الدم ملدة ترتاوح بني ساعة وساعتني، وحتى بعد توقف النشاط البدين.

السكر املوجودة  االنتباه إىل نسبة  الذين يتعاطون األنسولني يجب عليهم  بالنسبة للمرىض 

بالدم قبل البدء بالتامرين ويفضل عدم القيام بالتامرين يف هذا اليوم إذا زادت نسبة السكر 

عن 250 ملغم/دل ويجب االنتباه إىل كمية األنسولني التي تؤخذ قبل البدء بالتامرين الرياضية 

ومدة تأثريها بالجسم، كام أن  عىل مريض السكرّي الذي يعتمد عىل األنسولني أن يقوم بحقن 

األنسولني بالبطن وليس بالفخذ حتى يقلل من نسبة  امتصاص األنسولني ورسعته.

 ويجب ان يحرص املريض عىل تناول وجبة صغرية قبل أن ميارس الّرياضة إذا مل يأكل قبل أكرث 

من ساعة أو إذا كان مستوى الّسكر يف الدم أقل من 100ملغم/ديسيلرت.

أما املرىض املصابون مبضاعفات السكرّي فإن التامرين الرياضية التي قد تكون مفيدة للبعض 

ميكن أن يكون لها أثار سلبية عىل اآلخرين مع احتامل زيادة املضاعفات ولذلك يجب استشارة 

الطبيب األخصايّئ املعالج لتقييم الحالة جيدا قبل النصح بربنامج التامرين الرياضية املالمئة.

وللرياضة دور كبري يف تنظيم نسبة السكر بالدم وتخفيض نسبة الدهنيات خفيضة الكثافة 

الرشايني  وتصلب  القلب  أمراض  من  تحمي  التي  الكثافة  رفيعة  الدهنيات  وزيادة  املرضة 

وتخفيض  ضغط الدم واألهم من هذا  زيادة فاعلية األنسولني، فعند مامرسة الرياضة يتحسن 

تأثري األنسولني عىل النسيج العضيّل وبالتايل زيادة استهالك السكر املوجود بالدم كذلك يزيد 

تأثري األنسولني عىل الكبد فينخفض معدل إطالق السكر منه.
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العامة  بالصحة  الرياضية يؤدي إىل زيادة اإلحساس  التامرين  باإلضافة إىل ذلك فإن مزاولة 

والراحة النفسية. 

التامرين الرياضية  نوعان:- التامرين الهوائية والالهوائية. التامرين الهوائية أكرث فائدة ملرىض 

الطاقة  من  تزيد  والتي  والرقص  الدراجة  وركوب  والسباحة  والهرولة  امليش  مثل:  السكري 

املتوافرة للعضالت أثناء التامرين. أما التامرين الالهوائية فهي مثل: الركض الرسيع ملسافة 

طويلة ورفع األثقال.

أنواع التمارين الرياضية
> 3.2 كم/ساعةاملشـــــــــــي العــــادّي1 -

3.2 – 4.8 كم / ساعةاملشـــــــــي الجــــــــاد2 -

4.8 – 6.2 كم/ساعةامليش متوســـــط الشدة3 -

<  6 كم/ ساعةاملشـــــــــي الســريــــع4 -

عل مريض السكرّي أن يقوم بعمل فحوصات طبية شاملة وأهمها تقييم للقلب والجهاز 

الدوري قبل البدء ببنامج التمرين الرياضية و خاصة إذا كان يعاين من مضاعفات السكري 

املزمنة

 ولهذا فان عىل مرىض السكري الذين يرغبون مبامرسة نشاط بدين قوي اتباع اآليت : 

الوصول إىل ضبط مستوى سكر الدم قبل البدء بأي نشاط ريايض مركز .. 1

مراقبة سكر الدم قبل وبعد وأثناء هذا النوع من الرياضات لتجنب فقدان السيطرة عىل  . 2

مستوى سكر الدم. 

ال ينصح بالنشاط البدين العنيف عند مرىض السكري دون إرشاف طبي وبعد التعرف عىل . 3

أعراض الهبوط واالرتفاع وطرق التعامل معها .

البدين املعتدل كامليش وملدة معقولة )التزيد عن ساعة( وعىل فرتات دورية . 4 النشاط  إن 

)مثالً ثالث مرات يف األسبوع( مهم لخفض مستوى سكر الدم  ودون الوقوع يف احتامليات 

هبوط السكر. وقد لوحظ أن املزج بني أكرث من نوع من النشاط البدين عند مرىض السكري 

يكون مفيدا أكرث يف السيطرة عىل مستوى سكر الدم مع نسبة اقل من هبوط السكر. 
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فوائد الرياضة االخرى :
باإلضافة اىل تحسني مستوى سكر الدم فان للرياضة فوائد اخرى مثل :

• تحسني املزاج وتقلل نسبة االكتئاب عند مرىض السكري .	

• زيادة القدرة عىل التكيف .	

• تحسني وضبط الدهنيات .	

• تخفيض ضغط الدم : وخصوصا ضغط الدم االنقبايض 	

ماذا يجب ان يفعل مريض السكري قبل البدء بالنشاط البدني؟ 
قبل البدء بالنشاط البدين - باستثناء امليش الخفيف - عىل املرىض استشارة طبيبهم ومناقشة 

الذي ال  النوع  املريض من  اذا كان  النشاط خصوصا  املناسبة لهذا  النشاط االمثل واالوقات 

ميارس النشاط الريايض باعتياد .

عموما ميكن تقسيم املرىض اىل نوعني قبل النشاط البدين :

او عند عدم . 1 الشباب  القلبية مثل:  باألمراض  قليلة لإلصابة  لديهم نسبة خطورة  مرىض 

وجود مضاعفات للسكري او قرص الفرتة املرضية هؤالء يحتاجون اىل تقييم عام من قبل 
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الطبيب املعالج .

مرىض لديهم نسبة خطورة معتدلة او مرتفعة لإلصابة باألمراض القلبية: هؤالء يستفيدون . 2

من اجراء تقييم للقدرة عىل بذل الجهد مثل: تخطيط القلب مع الجهد او بعض التحاليل 

املخربية وعموما عىل املرىض جميعا البدء بالنشاط بالتدريج وحسب القدرة عىل التحمل 

مع امكانية زيادة النشاط  تحت االرشاف الطبي. 

بشكل عام تطلب الفحوصات الطبية ألي شخص  عند وجود املؤرشات اآلتية:

• اعتالل الدهون يف الدم 	

•  ارتفاع ضغط الدم 	

• اصابة سابقة بأزمة قلبيه او احتشاء بعضلة القلب .	

• بروتني 	 الكليتني مع وجود  اعتالل  أو  الشبكية  )اعتالل  وجود مضاعفات وعائية صغرى 

خفي يف البول.

• اعتالالت األوعية الدموية الطرفية.	

• وجود اعتالل يف االعصاب واعتالالت يف القدم. 	

ماهي شدة التمرين املسموح به؟ 
شدة التمرين تعتمد عىل الرسعة القصوى لنبضات القلب او االحتياج اىل االكسجني ويجب 

ان ال يصل الشخص الذي يبدأ التمرين 70-90% من الحد األقىص لدقات القلب ويفضل ان 

يبدأ الشخص الذي يخضع لربنامج جديد بالوصول اىل 50-70% فقط. الرسعة االقىص لنبضات 

القلب = 220- العمر بالسنوات.                  

مثال: اذا كان عمر الشخص 45 عاما:

175=45-220

70% من 175=158

50% من 175=122

من هنا نستطيع القول، إن نبضات القلب املسموح بها من 122-158 نبضة بالدقيقة ويعمل 

بها حسب القدرة الصحية
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ملحوظة مهمة:-
اذا مل متارس امليش او اي نوع من الرياضة لفرتة طويلة ابدأ بامليش خمس دقائق يوميا فقط 

ثم زد دقيقة اىل دقيقتني يوميا، ففي شهر واحد تصل اىل ثالثني دقيقة يوميا وهذا يشء عظيم 

)تذكّر: من استعجل اليشء قبل أوانه عوقب بحرمانه(. البداية العنيفة تنتهي بعدم القدرة 

والعودة اىل الخمول. 

التوصيات ملرضى السكري من النوع الثاني
عىل املرىض مامرسة نشاط بدين معتدل مثل: امليش وملدة ال تقل من 150 دقيقة باألسبوع . 1

مقسمة عىل ثالث فرتات، بأن ال تزيد الفرتة بني كل جرعة نشاط واخرى عن يومني.

بالتدريج يجب عىل مرىض السكري اضافة بعض الدقائق اسبوعيا من الرياضات القوية . 2

التي تحرك العضالت مثل: رفع بعض االوزان او الركض الخفيف او صعود الدرج .

يستفيد مرىض السكري من املزج بني النوعني بني الرياضات وكذلك مامرسة االسرتخاء او . 3

اليوغا وذلك لزيادة القدرة عىل التحمل وتحسني مستويات سكر الدم. 

عىل مرىض السكري رشب كميات معتدلة من املياه قبل البدء بالنشاط البدين .. 4

عىل املرىض الذين يستخدمون عالج سلفونيلوريا مثل أماريل أو دياميكرون او األنسولني . 5

تناول وجبة خفيفة قبل البدء بالنشاط البدين لتجنب هبوط السكر . 

ان اجراء مراقبة للسكر قبل وبعد النشاط البدين مع استشارة الطبيب لتعديل جرعات . 6

الدواء حسب الحاجة تجنب مرىض السكري نوبات الهبوط او االرتفاع الشديد يف سكر 

الدم وفقدان السيطرة. 

يفضل تجنب مامرسة الرياضة يف الطقس الحار عايل الرطوبة، ويستحسن إجراء التدريب . 7

يف أوقات الصباح الباكر أو املساء.

عدم ارتداء املالبس الثقيلة أو النايلون التي تساعد عىل التعرق دون تهوية الجسم.. 8

عليه . 9 التأكيد  ويجب  القدمني  تستعمل  التي  بالتامرين  يتعلق  فيام  الحذر  أخذ  يجب 

للمصابني باالعتالل العصبي الطريف 
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)عىل مرىض السكري رشب كميات معتدلة من املياه قبل البدء بالنشاط (

الرياضة ملن لديه مشاكل يف القدم من السكريني:
كثري من مرىض السكرّي يعانون من متاعب 

يف  يتسبب  السكرّي  أن  وذلك  القدمني  يف 

تصلب الرشايني واعتالل األعصاب والوجع 

تصلب  أعراض  أول  من  فهي  املتقطع 

التامرين  مع  يتحسن  قد  وهذا  الرشايني 

أو  الراحة  عند  القدمني  آالم  أما  الرياضية، 

لتصلب  املتقدمة  األعراض  من  هو  النوم 

لتامرين  مطلقة  موانع  وهي  الرشايني، 

االبتعاد  يحبذ  التي  التامرين  ومن  امليش. 

عنها  الركض الرسيع والقفز وامليش ملسافة 

الذين  للمرىض  الدرج  ورياضة  طويلة 

يعانون من وجود تقرحات يف القدمني أو فقدان االسحاس يف القدمني.
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الرياضة واعتالل الشبكية عند السكريني:
يف املراحل األوىل البسيطة من إصابة الشبكية لدى مرىض 

الرياضية عموما ليس لها تأثري  التامرين  السكرّي فإن 

إيجايّب،  تأثري  بل  النظر  عىل  أو  الشبكية  عىل  سلبّي 

أما يف املراحل املتأخرة والتي تسبب  تكاثر األوعية 

الدموية الهشة يف قاع العني، فإن التامرين الرياضية 

إىل  يؤدي  مام  األوعية،  هذه  تفجري  يف  تتسبب  قد 

يجب  التي  والتامرين  الشبكية.  يف  وانفصال  نزيف 

تجنبها هي التامرين التي تسبب زيادة يف ضغط التجويف 

الصدرّي والبطنّي أو زيادة يف ضغط الدم، وكذلك الركض ورفع 

األثقال أو التامرين التي بها ينزل الرأس إىل دون الخرص.

الرياضة ملن لديه اعتالل بالقلب من السكريني:
الرياضية عىل منع حصول مضاعفات ملا تسببه من  التامرين  تساعد 

الدم؛ مام  الدهنيات يف  نسبة  القلب مع تحسني يف  لعضلة  تقويه 

يساعد عىل منع تصلب الرشايني. وينصح بالتامرين متوسطة الشدة 

للمرىض الذين يعانون من تصلب الرشايني التاجية، إذ ال تزيد رسعة 

ذلك  ويتم  به،  املسموح  األقىص  الحد  من    %80-60 عن  النبض 

بتحديد الحد األقىص لرضبات القلب من املعادلة )220- العمر 

ويرضب الناتج 0.7( وينصح بزيادة التمرين تدريجيا« من 20 

فان عىل  عام  وبشكل  األسبوع،  يف  أيام   5-3 و  دقيقة   60 إىل 

يف  بأمل  شعر  إذا  التامرين  عمل  عن  يتوقف  أن  القلب  مريض 

الصدر. وينصح بعمل تقييم كامل لحالة الرشايني التاجية والقلب 

قبل البدء يف التامرين الرياضية.
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الرياضة وارتفاع ضغط الدم عند السكريني:
ضغط  تخفيض  عىل  تساعد  التامرين 

 10 خالل  زئبقي  ملم   10-5 من  الدم 

التامرين  بعمل  املريض  ينصح  أسابيع، 

رسعة  تزيد  ال  بحيث  الشدة  املتوسطة 

الحد  من   %80-60 عن  القلب  نبضات 

األقىص املسموح به، مع تجنب التامرين 

العنيفة أو رفع األثقال.

الرياضة واعتالل األعصاب عند السكريني:
مشكلة  تشكل  األعصاب  اعتالل  إن 

ويصعب  السكرّي  مرض  عالج  يف  صعبة 

ذلك  الرياضية.  التامرين  وصف  معها 

املصاحبة  الفسيولوجية  التغيريات  أن 

الضغط  ارتفاع  مثل:  الرياضية  للتامرين 

وتسارع رضبات القلب تعتمد عىل سالمة 

عند  تختفي  قد  فإنها  وبالتايل  األعصاب 

املرىض املصابني بالسكري.

ونسبة  الجلدية  الدموية  الدورة  اعتالل 

الحرارة  باختالف درجات  التعرق والشعور 

بالتامرين  القيام  عدم  املريض  عىل  يحتم 

مثل:  باردة  أو  حارة  أماكن  يف  الرياضية 

أماكن  أو  ماعني  حاممات  إىل  الذهاب 

عىل  العادّي  اإلنسان  يعتمد  إذ  مشابهة، 

اثناء  بالتعب  للشعور  األعراض  هذه 

التمرين وبالتايل إليقاف التمرين. فعدم وجودها لدى مرىض السكرّي يزيل هذا اإلحساس املفيد.
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الخالصة : 
• برغم مالحظتنا فإن معظم األردنيني الذين يعانون من السكري أو الذين لديهم القابلية 	

لذلك ال ميارسون الرياضة بانتظام ، فان اهمية الرياضة وخصوصا امليش عىل املدى القصري 

والبعيد لتحسني مستوى سكر الدم وتقليل املضاعفات واألمراض القلبية ال ميكن تجاهلها  

ولهذا فان توفري االماكن املناسبة للميش وحث املرىض واالسوياء عىل مامرسة هذه العاده 

الصحية وغري املكلفة أمر مهم  وحيوي للفرد واملجتمع . وهناك وسائل متعددة لزيادة 

النشاط الجسامين وإلعادة الثقة بالقدرة عىل مامرسة هذا النشاط مثل:

• القيام مبجهود عضيل أثناء العمل وعدم استخدام املصعد الكهربايئ	

• وضع السيارة يف موقف بعيد عن موقع العمل ملامرسة رياضة امليش كل يوم	

نتائج بعض الدراسات الهامة
منذ عرشين عاماً و بعد نرش دراسة أريكسون وليجارد حصل العامل عىل اول إثبات علمي عىل 

ان مامرسة الرياضة و تغري منط الحياة من املمكن ان تعكس الحالة االستقالبية السيئة و متنع 

او تؤخر االصابة بالسكري فعند دراسة حوايل مائتي شخص لديهم وزن زائد و هم يف متوسط 

العمر و لديهم القابلية لإلصابة بالسكري . لوحظ ان زيادة النشاط البدين تحت ارشاف طبي 

مع حمية غذائية ادت اىل فقدان حوايل 3% فقط من معامل الوزن، لكنها ادت اىل تحسني 

تحمل السكر وتحسني نوعية الدهون يف الدم و تقليل مستوى الدهون الضارة وتحسني ضغط 

الدم و يف نهاية الدراسة كانت نسبة الوقاية من السكري تفوق %50.

 بعد هذه الدراسة نرشت الكثري من الدراسات التي أثبتت ان مامرسة الرياضة بانتظام أكرث 

من مرة باالسبوع و لفرتة )3-5( سنوات قادرة عىل تقليل نسبة اإلصابة باالمراض االستقالبية 

و خصوصاً السكري مام يؤكد ان النوع الثاين من السكري ميكن الوقاية منه او عىل االقل تأخري 

االصابة به اذا تم تطبيق الربامج الرياضية والحمية الغذائية عىل االشخاص الذين لديهم قابلية 

لإلصابة و خصوصاً الذين لديهم زيادة يف الوزن او اضطراب يف استقالب السكري او مقاومة 

الرياضة وكمية  الواقع فإن  هناك عالقة مبارشة بني مامرسة  )نقص فعالية( األنسولني. ويف 

السعرات املرصوفة اثناء الرياضة وكمية الحامية من االمراض القلبية وكذلك نسبة الوفيات 
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او االمراض االستقالبية . ففي كندا مثالً لوحظ أن االشخاص الذين ميارسون امليش اكرث من 4 

ساعات اسبوعياً لديهم اقل معدل وفيات وكذلك نسبة اقل من االمراض القلبية.

الحرارية  السعرات  تقليل  و  البدين  النشاط  زيادة  ان  عىل  الدالئل  توافر  من  بالرغم  ولكن 

يؤديان حتامً اىل الوقاية من االمراض املزمنة وتقليل نسبة الوفيات إال أن غالبة الناس ال متارس 

هذا النمط الصحي فلامذا ؟ 

عند الرجوع اىل معظم الفئات العمرية ويف مختلف الجنسيات كانت االجابة االوىل لهم لعدم 

مامرسة منط صحي هي نقص الوقت ؟! هذا باإلضافة اىل ان االلتزام بالربنامج الريايض يحتاج 

اىل ارشاف رمبا ال يتوافر للكثريين. كام ان البيئة املساعدة عىل مامرسة الرياضة مثل: توفر 

الوعي املجتمعي او وجود اماكن خاصة للميش رمبا ال تكون متاحة يف كل املجتمعات . 

بالتأكيد لن يتم تفعيل التوصيات الطبية املختلفة اذا مل تكن واضحة كفاية لألشخاص املعنني 

بها فإذا مل يجد املريض الوقت الكايف للميش مدة 30 دقيقة او مل يجد املكان املناسب فكيف 

ميكن ان يطبق نصيحة طبية عامة مبامرسة الرياضة ثالث ساعات اسبوعياً عىل االقل .

البدين  النشاط  من  رئيسان  نوعان  هناك  للتفصيل  و  عامة  كلمة  هي  رياضة  كلمة  عموما 

يندرجان تحت مسمى رياضة:

نشاطات التحمل مثل امليش او السباحة و فيها عموماً يتم استخدام مجموعات عضلية . 1

مختلفة ولفرتات معينة لزيادة فاعلية جهازي القلب والتنفس . وهي عادة ما تحتاج اىل 

فرتات ترتاوح بني 30-45 دقيقة إلعطاء األثر املناسب.

نشاطات القوة واملقاومة  وفيها يتم استخدم املجموعات العضلية ضد مقاومات معينة . 2

تحسني  اىل  التامرين  هذه  تؤدي   . الدرج  صعود  او  التسلق  او  املختلفة  االوزان  مثل: 

استخدام األكسجني وزيادة رضبات القلب خالل فرتات قصرية نسبياً 10-20 دقيقة. 

ومؤخراً تم طرح مفهوم الرياضة املكثفة لفرتات قصرية يتخللها فرتات من االسرتاحة البسيطة 

كنوع من النشاط الريايض الذي يحتاج اىل وقت قصري 10-20 دقيقة وميكن استخدامه مرتني 

او ثالث مرات أسبوعياً كبديل لرياضة امليش او السباحة التي تحتاج اىل فرتات أطول إلحداث 

األثر املطلوب.

هناك الكثري من الدراسات التي قارنت بني انواع الرياضة املختلفة وتأثرياتها الصحية. وعموماً 

نستطيع الوصول اىل االستنتاجات اآلتية:
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ال يوجد نوع أفضل من غريه وعىل الطبيب واملريض االتفاق عىل النشاط البدين املناسب. . 1

الجري  املفاصل مبامرسة  السن ولديه مشاكل يف  فمثالً ال ميكن نصح شخص متقدم يف 

ولكن امليش عىل ارض مستوية نشاط مناسب وميكن زيادته تدريجياً.

النشاط البدين وحده ليس فعاالً ملعالجة الوزن الزائد اذا مل يصاحبه حمية غذائية إذ ان تقليل 

السعرات الحرارية هو االساس.

النشاط البدين وحده له فوائد محدودة عىل مستوى الضغط والدهنيات وسكر الدم ولكن 

تزداد الفاعلية عند استخدام حمية غذائية متوازنة.

هناك تحسن يف املؤرشات االستقالبية مثل مستوى السكر يف الدم وافراز األنسولني عند مامرسة 

النشاط البدين حتى دون حدوث فقدان يف الوزن.

هناك فوائد مهمة للنشاط البدين املكثف باإلضافة إىل أنها توفر الوقت فهي : 

  1. تحسن قدرة الجسم عىل استقالب االكسجني و االستفادة منه.

2.تقلل مستوى السكر يف الدم.

3.تقلل مستوى الدهون يف الجسم.

4.تحسن فاعلية الخاليا الطالئية للرشايني؛ مام يحسن من كفاءة اجهزة الجسم املختلفة.

)عىل األطباء استخدام وسائل مقنعة لتغيري مسلكيات املرىض بشكل ايجايب (
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الخالصة:
هناك مجموعة من األشخاص لديهم قابلية عالية لإلصابة مبرض السكري خالل السنوات املقبلة مثل:

األشخاص الذين يعانون من السمنة وزيادة محيط الخرص .. 1

ارتفاع مستوى السكر الصباحي ) صائم بني 100-125 ملغم ( .. 2

ارتفاع مستوى السكر بعد األكل ولكن بنسبة اقل من مرىض السكري .. 3

اضطراب الدهنيات ومقاومة األنسولني .. 4

لوحظ يف الكثري من الدراسات ان مامرسة رياضة امليش وملدة ساعة تقريبا وملدة ثالث مرات 

أسبوعيا تقلل من نسب تحولهم إىل مرىض سكري وتحسن العوامل االستقالبية لديهم مثل: 

محيط الخرص ونسب الدهنيات الضارة ومستوى السكر الصباحي .

هذا باإلضافة إىل تحسني نوعية الحياة والقدرة عىل التأقلم .

نحن حالياً نخرس املعركة ضد األمراض االستقالبية الناتجة عن السمنة و قلة النشاط البدين 

دالئل  توافر  ورغم   . املجتمع  يف  ومضاعفاته  بالسكري  االصابة  نسب  ارتفاع  مع  وخصوصاً 

قوية عىل اهمية الرياضة وتغري منط الحياة فإن تحويل هذا الوعي اىل برامج قابلة للتطبيق 

باستخدام  الجامعي يحتاج اىل تضافر كل الجهود املمكنة. وعىل الوسط الطبي البدء فعلياً 

النشاط البدين كوصفة طبية محددة وقابلة للتطبيق حسب حالة كل مريض عىل حدة.

ـــت ـــف ـــث ـــك الـــــنـــــشـــــاط الـــــبـــــدنـــــي امل

الجاليكوجني اســتــهــالك  يف  ســريــعــة  زيــــادة 

ـــــل خـــلـــويـــة  ـــــوام ـــشـــيـــط ع ــــــــــادة تـــن زي

ــات املــيــتــوكــنــدريــا ــن ــي ــروت ــل ب ــالس ـــــادة س زي

الخاليا داخـــل  الــطــاقــة  اســتــقــالب  تحسني 

ــــني ــــول ــــس تــــحــــســــني اســـــتـــــقـــــالب االن

ـــة ـــزمـــن ـــــــــــراض امل الـــــوقـــــايـــــة مـــــن األم

تحسني فاعلية الجهاز الدوري والخاليا الطالئية
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أصبحبات التدخني مشكلة عاملية عامة تسبب آثاراً سلبية يف شتى املجاالت؛ الصحية والنفسية 

واالقتصادية واالجتامعية . ويعرف التدخني بأنه استعامل مادة التبغ املحروقة سواء ما يعرف 

بالسجائر و السيجار والغليون وتدخني االرجيلة بأنواعها سواء  كانت معسالً أو متباكاً. مع 

العلم أن تدخني االرجيلة ملرة واحدة يعادل باكيت سجائر )أي عرشون سيجارة(. وكام هو 

مثبت يف الدراسات العلمية   للجمعيات  الطبية التي تختص بعالج السكري ان هناك عالقة 

مبارشة ما بني التدخني واالصابة مبرض السكري واالصابة مبضاعفاته، وهناك دالئل كثرية من 

خالل دراسة الحاالت الفردية أو الدراسات الجامعية والبيئية عىل الرابط السببي بني التدخني 

وأرضاره عىل الصحة بشكل عام. فعىل سبيل املثال أظهرت دراسة امريكية منشورة يف املجلة 

األمريكية لألمراض الوبائية أن خطر االصابة بالسكري من النمط الثاين يزداد مبعدل 5 أضعاف 



49

عند الذي يدخن 15 سيجارة يومياً مقارنة بالشخص غري املدخن؛ ويزداد احتامل الخطر يف 

وارتفاع  الرشياين  الضغط  وارتفاع  والبدانة  الحمل  مثل:  اخرى  خطورة  عوامل  وجود  حال 

الكوليسرتول.

   ويعد التدخني السبب الرئيس – الذي ميكن تجنبه- للوفاة يف الواليات املتحدة األمريكية، 

فهو املسؤول عن أكرث من 434000 حالة وفاة يف كل سنة/ أي ما يعادل حالة وفاة بني كل 

خمس حاالت وفاة يف الواليات املتحدة وهو يعد ايضاً من أهم مسببات حاالت الوفاة املبكرة. 

ملادة  الناقل  النظام  هي  فالسجائر  أجمع.  العامل  مستوى  عىل  النتيجة  هذه  تعميم  وميكن 

املادة املسببة لإلدمان من خالل عدة عمليات كيميائية، وحيوية، ودوائية  النيكوتني، وهي 

ونفسية تتفاعل معاً لتصل باملدخن إىل منط إلزامي ال يستطيع معه االستغناء عن التدخني.

وقد أثبتت معظم الدراسات أن للتدخني تأثرياً سلبياً عىل صحة االنسان غري أنها مل تناقش 

بشكل مفّصل وضع املدخنني من مرىض السكري، اعتقاداً بان خطورة التدخني عىل صحتهم 

مساوية لتلك التي لدى األشخاص العاديني.
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وقد بينت بعض الدراسات التي أجريت عىل أشخاص مصابني بالسكري ان التدخني يسهم يف 

انتشار املرض، ويؤدي إىل الوفاة املبكرة املرتبطة بظهور اعتالالت يف االوعية الدموية الكربى 

لديهم.

املسببة  الكثافة  قليلة  الدهنيات  الكولستريول، وزيادة نسبة  بزيادة نسبة  والتدخني مرتبط 

وزيادة  النافعة(،  )الدهنيات  الكثافة  عالية  الدهنيات  نسبة  وانخفاض  الصدرية،  للذبحة 

مقاومة األنسولني.   

وقد وجد ارتفاع يف نسبة عدد الوفيات لدى النساء املدخنات املصابات مبرض السكري، كام 

تجدر االشارة إىل ان خطورة التدخني عىل االوعية الدموية والقلب تحتاج إىل عرش سنوات 

عىل االقل من االنقطاع التام يك تعود إىل مستوياتها االوىل .

لقد قل انتشار التدخني بشكل عام يف  السنوات العرش األخرية وذلك بفضل الجهود املكثفة 

وغري  املبارشة  الجانبية  باآلثار  الناس  توعية  خالل  من  العامة  الصحة  إدارات  تبذلها  التي 

املبارشة، وبيان وسائل اإلقالع عنه والتضييق عىل املدخنني يف االماكن العامة و أماكن العمل 

نظراً لخطورة التدخني السلبي أيضاً.

فعالية نصائح اإلقالع عن التدخني 
يعد االمتناع عن التدخني أحد األمور التي ميكن ان يوىص بها من ناحية السالمة الصحية، ومن 

ناحية التكلفة املادية لكل املرىض، وقد عدت املقياس الذهبي من بني كل السلوكيات األخرى 
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التي يجب عىل املريض االلتزام بها. 

والنصائح  املاديّة   التكلفة  تأثري  تبني  التي  العشوائية  الرسيرية  التجارب  من  عدد  وهناك 

السلوكيّة إلحداث تغيري يف سلوك مرىض املستشفيات ومراكز العناية االولية. إذ أكدت العديد 

من الدراسات فاعلية تقديم االستشارات والنصائح والتوعية للمرىض املهددين باملضاعفات 

وأخطار التدخني عىل حثهم لإلقالع عن هذه العادة السيئة.

وهناك بضع خطوات عالجيّة حاسمة لتحقيق االمتناع عن التدخني. 

تقديم نصائح من القامئني عىل الرعاية الصحية وخصوصاً االطباء. . 1

استعامل اسرتاتيجية او مجموعة من االسرتاتيجيات اإلرشاديّة والتوعية الجامعية .. 2

للدعم . 3 باإلضافة  او تدريب عنارص كفؤه  املشكالت  استعامل وسائل مختلفة مثل: حّل 

االجتامعي والعائيل.

العالج باألدوية مثل: األدوية البديلة للنيكوتني أو التي تجعل املريض ينفر من التدخني.. 4

االنسحابية ــــراض  األع ــن  م تقلل  الــتــدخــني  ــن  ع ــالع  ــإلق ل املستعملة   واألدويـــــة 

لنصائح  كانت مصاحبًة  اذا  الجسم خاصة  مناعة  وتزيد من    )Withdrawal symptoms(

االمتناع عن التدخني، ولذلك فإن فوائد التخيل عن التدخني يجب ان تقود الشخص إىل قرار 

استعامل األدوية البديلة ملادة النيكوتني املوجودة يف الدخان، وخصوصاً ملرىض السكري، إذ ان 

فوائد استعامل هذه األدوية تفوق املخاطر الناتجة عن استعاملها،  إال يف حاالت خاصة مثل 

الحمل عند النساء، إذ تحتاج إىل قرار منفرد فيها.

ويقلل استخدام هذه األدوية بل ومينع األعراض االنسحابية مثل : تعكر وكبح املزاج وعدم 

وتقليل  واالسرتخاء،  الرتكيز  عىل  القدرة  وعدم  والعصبية  الرسيع  والزعل  واالضطراب  النوم 

نبضات القلب، وزيادة الشهية مام يؤدي إىل زيادة الوزن.

التدخني  عن  اإلقالع  عملية  نجاح  عىل  تؤثر  التي  العوامل  أن  الدراسات  إحدى  بينت  وقد 

اهمها السيطرة عىل الوزن و عالج االكتئاب. فزيادة الوزن الناتجة عن التوقف عن  التدخني 

تعد سلبية متنع الكثري من األشخاص املهتمني بالسيطرة عىل وزنهم وغالبيتهم من النساء من 

القيام بهذه الخطوة. وكذلك بعض الحاالت النفسية مثل: االكتئاب، املرتبطة بانتشار التدخني 

وانتكاسات ما بعد االمتناع عنه، تحول دون االستغناء عنه. مع ان هذه العوامل مل ترد بشكل 



52

منفصل اال انه من املتوقع ان تكون مشرتكه لدى مرىض السكري وغريهم من املرىض.

أنظمة االمتناع عن التدخني  
عىل الرغم من االهمية الصحية واالقتصادية الفائقة للتوقف عن التدخني عند مرىض السكري، 

فإن االمتناع عن التدخني مل يلق االولوية التي يستحقها من قبل القامئني عىل الرعاية الصحية، 

فنصف االشخاص املصابني بالسكري فقط يتلقون النصيحة واالرشاد لالمتناع عن التدخني من 

قبل القامئني عىل الرعاية الصحية وأقل من ذلك بكثري.

ولضامن النصيحة املنظمة مبا يخص منع التدخني و االقالع عنه يجب تدريب القامئني عىل 

متخصصة  مراكز  وإنشاء  الرضورية  واملعرفة  الالزمة  باألدوات  وتسليحهم  الصحية،  الرعاية 

تعنى مبعالجة املدخنني، وبنرش انظمة تثقيفية عن التدخني، ومضاره الصحية ، واالجتامعية، 

واملادية. ومع أن مثل هذه املراكز وانظمتها مكلفة ماديا إال أن نتائجها مجزية وتظهر جلية 

يف التغريات االيجابية لسلوك املدخن يف كل زيارة له لهذه املراكز.

التدخني واالناث

أثبتت الدراسات الحديثة وجود تأثري سلبي للتدخني عىل وظيفة املبيضني عند اإلناث، وهذا 

الثأثري يزداد ظهوراً كلام طالت مّدة التدخني وزادت كميته. فقد أظهرت هذه الدراسات التي 

أجريت عىل االناث املدخنات وجود تأثري سلبي مبارش للمواد السامة والنيكوتني عىل انتاج 

واستقالب كل من االسرتوجني والربوجسرتون مام يضعف الخصوبة عند النساء والذي قد يصل 

لحد العقم خاصة عند املدخنات يف عمر أقل من 18 عاماً.
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التدخني والجنس :
هناك تأثري ثانوي عىل انتاج النطاف )الحيوانات املنوية( عند الرجال.

وقد يؤدي تعرض األجنة الذكور للمواد السامة الناتجة عن األم املدخنة إىل تدمري خاليا الرستويل 

او االضطراب يف وظيفتها؛ مام يؤدي الحقا إىل تقليل انتاج الحيوانات املنوية عند البلوغ.

ويؤدي التدخني عند الذكور إىل زيادة نسبة االسرتاديول مام قد يؤثر عىل خصوبة الرجل، ويقلل 

الوظيفة االنتصابية عند الرجال.  ومل يثبت أن للتدخني تأثرياً عىل مستوى التوستوستريون او وظيفته. 

لقد أثبتت الفحوصات الطبية ان للتدخني تأثرياً بالغ الرضر عىل األجنة ألنه يؤدي إىل :

1- قصور يف منو هذه األجنة .

2- الوالدة املبكرة.

3- زيادة نسبة االسقاطات.

4-قصور عمل املشيمة.

5- زيادة نسبة الحمل خارج الرحم.

لديها الهرمونات  مستويات  لنقص  ــؤدي  ي االوىل  االشهر  يف  الحامل  االم  تدخني   ان 

املشيمي الالكتوجني  هــرمــون   ،)Estriol( ــول  ــرتي االس  )Estradiolاالســــرتاديــــول( 

)Human Placental Lactogen HPL(، هرمون الحمل )B-HCG( وهذا النقص يعتقد ان 

له تأثرياً سلبياً عىل الحمل والجنني.

التوصيات:
يجب تقييم وضع التدخني و تاريخه.

يجب تثبيت تاريخ بدء التدخني لكل املراهقني والبالغني من مرىض السكري، وذلك لتقييم 

او  التدخني  عن   التوقف  صعوبة  مدى  خالل  من  النيكوتني  مادة  عىل  اعتامدهم  مرحلة 

االنتكاسة بعد االمتناع عنه.
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نصائح االمتناع واالقالع عن التدخني .

عىل كل القامئني عىل الرعاية الصحية ان ينصحوا جميع مرىض السكري بعدم البدء بالتدخني، 

والتأكيد عىل ذلك باستمرار، وبخاصة بني االطفال واملراهقني الذين تقل اعامرهم عن )21( 

عن  االمتناع  عىل  املستمر  التشجيع  وعليهم  السكري،  للعناية مبرىض  روتينية  كخطوة  عاماً 

التدخني، وتقديم الدعم الالزم لذلك وتزويدهم باألدوية اذا لزم االمر.
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جراحات تخسيس الوزن الحقائق واآلمال
تحولت السمنة املفرطة إىل مرض مزمن يشكل خطورة عىل حياة اإلنسان وهي تعد املسبب 

الثاين للوفاة بعد التدخني. و عند اإلمعان يف تقارير منظمة الصحة العاملية، نجد أن العامل 

يشهد ارتفاعاً عاملياً مقلقا يف نسبة السمنة والسكري من  النوع الثاين، وتسبب السمنة مشاكل 

صحية مثل: صعوبة التنفس مع الحركة، وآالم املفاصل وزيادة »التعرق«  باإلضافة إىل خطورة 

اإلصابة باألمراض التي تسببها السمنة والتي ميكن أن تبدأ مبرض السكري  ثم ارتفاع ضغط 

وبعض  املخ  ونزيف  املرارية  والحصوات  القلب  ألمراض  قد تؤدي  الحقة  مرحلة  ويف  الدم 

األمراض الرسطانية. ومن املعلومات املؤكدة أن متوسط عمر الشخص الذي يعاين من السمنة 

أقل بسبع سنوات مقارنة بالشخص العادي.

كيف يتم حساب الوزن املثالي. وما الفرق بني الوزن الزائد والسمنة املرضية؟
لحساب السمنة  يتم حساب معامل كتلة الجسم.
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معامل كتلة الجسم = ) ناتج قسمة الوزن على مربع الطول(  
ً - إذا كان الناتج يرتاوح من 18.5 إىل 25 معنى ذلك أن وزين طبيعي جّدا

- إذا كان معامل كتلة الجسم كان من 25 إىل 30 هذا يعنى أن عندي »وزناً زائداً«

وهو مؤرش لبداية الخطر والدخول يف مرحلة السمنة وزيادة معدل الوفاة قبل األوان.

 وال تحتاج بالرضورة إىل عالج هذه املرحلة التي تتطلب مجرد إجراءات للسيطرة عىل الزيادة 

يف الوزن 

ذات  املأكوالت  عن  واالبتعاد  أكله  إىل طبيعة  االنتباه  منه  الزائد مطلوب  الوزن  وصاحب 
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وميارس  الغازية  املياه  ورشب  الجاهزة  الوجبات  من  وأن يقلِّل  العالية  الحرارية  السعرات 

الرياضة حتى ال يدخل يف مرحلة السمنة. 

عندما يكون ناتج معامل كتلة الجسم من 30 إىل  35 هذا يعني أن املريض يعاين من سمنة 

من الدرجة األوىل

من 35 إىل 40 سمنة من الدرجة الثانية

ومن 40 فأكرث نعدها سمنة مفرطة )مرضية و خطرية جّداً(

ومن الحقائق التي أصبحت معروفة عندما يتصاحب السكري والسمنة معا ما يأيت:

• نزول الوزن يؤدي اىل تحسن مستوى السيطرة عىل السكري، ولكن غالبا ما يجد املرىض 	

صعوبة بالغة يف االلتزام بتغري منط الحياة أو املحافظة عىل نزول الوزن إن تحقق.

• معظم أدوية السكري باستثناء)املتفورمني( تؤدي إىل زيادة الوزن.	

• العالج الدوايئ للسمنة غري فعال ويف أحسن األحوال يفقد املريض حوايل 7% من الوزن، 	

وغالبا ما يتم فقدان هذا التحسن عند توقف العالج

• التقدم الجراحي يف عمليات تخسيس الوزن أعطى امالً جديدا ليس يف نزول الوزن فقط 	

وإمنا يف عالج األمراض االستقالبية املصاحبة للسمنة كالسكري والضغط وارتفاع الدهنيات 

بل وحتى إمكانية الشفاء منها يف بعض الحاالت

• العالج الجراحي اثبت فاعليته يف حاالت السمنة املفرطة، أو السمنة من الدرجة الثانية 	

املناسب  املريض  اختيار  تم  اذا  وخصوصا  االستقالبية  اإلمراض  أو  للسكري  املصاحبة 

والجراحة املناسبة

السكري والجراحة االستقالبية
متعددة  تطور  مبراحل  ومرت  العرشين  القرن  من  الخمسينيات  يف  العمليات  تلك  بدأت 

و  املعدة  وتصغري  املسار  وتحويل  املعدة  وتحزيم  تدبيس  عمليات  العمليات  تلك  وضمت 

كانت دامئا مصحوبة بنسبة نجاح متفاوتة من ناحية إنقاص وزن املريض إىل ما يقرب املعدل 

واملجموعة  األمريكية  الدولية  الصحية  الهيئة  مثل:  العاملية  الهيئات  دعا  ما  وهذا  الطبيعي 

السويدية لدراسات أمراض السمنة إىل إصدار توصيات صحية خاصة بهذا املوضوع ومجمل 
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هذه التوصيات يفيد بأن جراحات السمنة املفرطة عىل الجهاز الهضمي للمعدة  واألمعاء هي 

طريقة عالجية فعالة متكن من عالج هذا املرض لفرتات طويلة وبنسب نجاح عالية ومقبولة. 

ومبتابعة مرىض السمنة املفرطة الذين أجريت لهم تلك العمليات متكن   العلامء والباحثون 

من تسجيل نتائج تلك العمليات ليس فقط عىل  وزن املريض ولكن أيضا عىل املضاعفات 

التي دامئا ما تصاحب مرض السمنة املفرطة من ارتفاع ضغط الدم و أمراض القلب والرشايني 

وداء السكر كام ثبت وجود تحسن كبري يتخطى التسعني باملائة يف معظم األحيان بالنسبة 

لتحسن األمراض الناجمة عن هذه السمنة وتشمل داء السكري والضغط والدهنيات

وتوصل العلامء إىل نتائج مبهرة يف هذا املضامر ومنها أن مستوى السكر يف الدم قد تحسن بل 

ووصل إىل نسب طبيعية ومرضية يف نسبة كبرية من مرىض السمنة املفرطة والذين يعانون من 

مرض الداء السكري والذين قد أجريت لهم العمليات الخاصة بالسمنة و أن هذه املجموعة 

هؤالء  يحتاجه  ما  وكل  الدم  يف  السكر  نسبة  عىل  للسيطرة  الدواء  تناول  إىل  تحتاج  ال  قد 

السليم  الغذايئ  النظام  تناول  دامئة عن طريق  متابعة حياتهم بصورة صحية  األشخاص هو 

ومزاولة النشاط الريايض واالبتعاد عن العادات السيئة التي أدت بهم إىل هذا الحال يف املقام 

األول؛  وبهذا يبتعد املريض عن مخاطر السكري عىل األجهزة املختلفة بجسمه مثل: الكىل 

والعني ورشايني الساقني والقلب وأعصاب األطراف.
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العوامل التي تساعد على الشفاء من السكري النوع الثاني بعد أجراء عمليات  السمنة املفرطة
وهناك عدة عوامل تحدد مدى استجابة مرىض السمنة املفرطة للشفاء من السكري النوع الثاين 

املريض  سن  هي  العوامل  هذه  أن  األطباء  قرر  وقد  املرض.  لهذا  العالجية  العمليات  بعد 

والتاريخ الزمني للمرض ومدى فقدان الوزن وتوصل العلامء إىل:

أن أكرث املرىض استفادة من هذه العمليات بالنسبة للشفاء من السكري هم املجموعة األصغر 

سنا وذلك ألن الخاليا يف هذه املجموعة تكون اصح من املجموعة األكرب سناً كام بكون لدى 

الخاليا قدرة اكرب لالستجابة لهرمون األنسولني عن تلك الخاليا يف املجموعة األكرب سنا.

والذين لديهم تاريخ  زمني قصري بالنسبة للسكري يكون لديهم فرصة أكرب للشفاء من غريهم 

من ذوي التاريخ املرىض الطويل وذلك ألن خاليا البنكرياس يف هذه املجموعة تكون يف حالة 

أفضل ولديها مقدرة أفضل عىل إفراز األنسولني عن املجموعة ذوى التاريخ املرىض الطويل 

والذين يعانون من إجهاد يف خاليا البنكرياس.

أما بالنسبة للمجموعة والتي فقدت وزنا أكرب من غريهم فهؤالء تتحسن نسبة السكر لديهم 

أكرث بكثري من املجموعة والتي مل تفقد نفس القدر من الوزن.

السكر يف  أنه لوحظ أن هناك مجموعة من املرىض تحسن لديهم مستوى  بالذكر  والجدير 

الدم وذلك قبل أن يفقدوا أياً من الوزن الزائد وذلك يف غضون أيام قليلة من إجراء العملية 

الجراحية  وإن كان السبب العلمي املقرتح هو التغري يف مستوى هرمونات الجهاز الهضمي 

بعد الجراحة.

األسباب العلمية لتحسن مستوى السكر يف الدم بعد أجراء عمليات السمنة املفرطة
تجرى األبحاث ملعرفة أسباب تحسن السكري بعد جراحات السمنة وقد تم اكتشاف مجموعة 

من هرمونات الجهاز الهضمي والتي تفرز من املعدة واالثني عرش وكذلك األجزاء املختلفة 

من األمعاء الدقيقة وأن هذه الهرمونات لها عالقة وثيقة بالتحسن يف مستوى السكر يف الدم 

بعد أجراء عمليات السمنة.
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هرمونات الجهاز الهضمي التي تم اكتشافها حديثا
هرمون الجرلني

يفرز من الجزء العلوي من املعدة وهو املسئول عن اإلحساس بالجوع ووجد أن مستوى هذا 

الهرمون يف الدم ينخفض بطريقة ملحوظة بعد إجراء جراحات السمنة املفرطة إذ إن الطعام 

بعد هذه الجراحة ال مير عىل هذه املنطقة مام يقلل من إفراز هذا الهرمون.

GLP1&PYY هرمون
ويتم إفرازهام من الجزء األخري من األمعاء الدقيقة وهام املسؤوالن عن اإلحساس بالشبع كام 

أنهام يزيدان من حساسية األنسجة لألنسولني مام يسهم يف عالج داء السكري النوع الثاين 

ووجد أن هذين الهرمونني ترتفع نسبتهام يف الدم بعد أن يتناول املرىض الذين أجريت لهم 

عملية تحويل املسار كمية بسيطة من الطعام إذ إن الطعام يصل برسعة إىل هذا الجزء من 

األمعاء الدقيقة ويختلف عن الوضع الطبيعي دون جراحة أو ما قبل الجراحة مام يتسبب يف 

شعور املريض بالشبع برسعة وبعد كميات بسيطة.

دور الهرمونات يف عالج السكري   
قلة  نتيجة  مشبعة  صغرية  كميات  إىل  املريض  وجبات  تنظيم  طريق  عن  األوىل:  النظرية 

اإلحساس بالجوع ورسعة اإلحساس بالشبع يف بداية الوجبات وهذا التنظيم الغذايئ فعال يف 

عالج السكر كام أنه يؤدي إىل نقص الوزن.

إلفراز  أداءه  يحسن  مام  البنكرياس  عىل  الهرمونات  هذه  تأثري  خالل  من  الثانية:  النظرية 

األنسولني كام أنه يحسن حساسية الخاليا لألنسولني واملعروف أن من األسباب الرئيسة لداء 

السكري مقاومة الخاليا لهرمون األنسولني.

أنواع جراحات السمنة
  تنقسم جراحات السمنة إىل:

يقدر. . 1 ال  فسوف  يأكل  أن  لو أراد  حتى  األكل  عن  االمتناع  عىل  املريض  تجرب  جراحة 

العريض املقصود منه تصغري  أو  الطويل  املعدة »ring« وتدبيس املعدة  وهي مثل حزام 
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حجم املعدة

بدالً  تظهر  وبدأت  البطن،  حزام  جراحة  عدا  ما  العامل  من  تختفي  الجراحات بدأت  هذه 

منها بدائل أخرى أكرث أمانا وفاعلية ألن هذه الجراحات تحتاج إىل التزام عايل جدا ومتابعة 

عالية  ولكن  قليله  كميات  تناول  يتعلم  الوقت  مع  املرىض  بعض  أن  باإلضافة إىل  مستمرة 

الوزن تدريجيا ومن األمثلة عىل  السعرات وبشكل متكرر مام يؤدي إىل فقدان تأثري نزول 

هذه العمليات :

تدبيس املعدة
تصغري حجم املعدة يكون بالتدبيس يعني تدبيس جزء كبري من املعدة، ونرتك جزءاً صغرياً 

يتقيأ وبهذه  أكرت من طاقته، ومهام حاول ال يقدر، ألنه  يأكل  أن  للمريض  لألكل، وال ميكن 

الطريقة يخس، ولكن تدبيس املعدة يشء مؤمل نفسياً، وهناك حاالت تصاب بحالة نفسية؛ ألن 

لديها رغبة يف األكل وال تستطيع فتضطر إىل فك التدبيس والعودة مرة أخرى.

حزام املعدة
تعتمد عىل تحزيم  البطن«  ما نسميه »حزام  املعدة وهي  وهناك عملية جراحية أخرى يف 

املعدة بيشء ننفخه ونفرغه ليك يقدر املريض أن يأكل أقل، ولو رجع ألكل أكرث من املطلوب 

نحقن املعدة مبادة تنفخ الحزام مرة ثانية وهكذا وتتم العملية باملنظار.

حزام املعدة
2- جراحات جديدة يف عامل السمنة:                  

الجراحة  عامل  »املناظري« إىل  ودخول  العامل  يف  مؤخرا  الجراحة  شهدتها  التي  للطفرة  نتيجة 

بدأت تتطور جراحات السمنة جدا والتي من أهمها وأحدثها عىل اإلطالق جراحات تحويل 

 Gastric»،يسمى الجراحات  من  النوع  وهذا  حالياً  الجراحات  أنسب  من  االمتصاص وهي 

ولكن  باقي املعدة  من  التخلص  دون  املعدة  تصغري حجم  يتم  العملية  bypass«  يف هذه 

املريض  املعدة إىل األمعاء بطريقة تجعل  إفرازات  للجزء األكرب منها وتحويل  مجرد تعطيل 

لني«  »بالجر  املسمى  الهرمون  وألن  بالشبع رسيعا  ويشعر  األكل  من  صغرية  كمية  يأكل 

أن  إفرازه واملحصلة  يتم  الجوع ال  السكر ومسؤول عن آالم  وهو املسؤول عن تطور مرض 

املريض يأكل وجسمه ميتص األكل جيدا ويتخلص من الدهون بطريقة آمنة جداً.
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هل يمكن للمريض أن يتخلص من األمراض املصاحبة للسمنة بعد هذه الجراحة؟
اسمها حاليا » جراحات السكري«، فليس الهدف من العملية مجرد إنقاص الوزن. لكن من 

يتخلص من  أن  قبل  الدم يف فرتة وجيزة وحتى  أن  يخفض مستوى سكر  للمريض  املمكن 

مدى الحياة.  املزمن  املرض  متاما من هذا  يشفى  أن  السكر  ملريض  ميكن  أخرياً  وزنه الزائد. 

باإلضافة إىل تعديل نسبة الدهون يف الدم وضبط ضغط الدم ويصبح يف حالته الطبيعية

بالطبع املوضوع لن ينتهي يف غرفة العمليات، املوضوع يحتاج إىل تعاون املريض مع باقي 

األطراف. الجراح، وطبيب الغدد، وطبيب التجميل، واملعالج النفيس.

 هل هذه العمليات آمنة 
هذه  مثل  يف  الخربة  لديه  الذي  والجراح  املناسب  املريض  اختيار  وعند  الجراحة  تقدم  مع 

العمليات وتوافر إرشاف من طبيب الغدد املختص فإن هذه العمليات آمنة وال تزيد خطورتها 

عن عمليات املرارة العادية، عموما توافر مراكز متخصصة يقلل املضاعفات إىل حد كبري.

ماذا عن شفط الدهون
الزائد من  للجزء  السمنة  تكميلية لعالج  للسمنة، ولكنه جراحة  ليس عالجاً  الدهون  شفط 

ناحية  هو  إمنا  االستقالبية  االمراض  يؤثر عىل  وال  االستقالبية  بالفوائد  له  عالقة  وال  الجسم 

تجميلية مؤقته رسعان و ما يعود الجسم اىل وضعه السابق .
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الُفرْقـاَاِن  ٰى واَ ناَ الُهداَ باَِيناٍَٰت مِّ ِلّلّناِس واَ اُن ُهًدى  اناَ الِّذى أُنِْزلاَ ِفيِه الُقْرءاَ ضاَ ْهُر راَماَ قال تعاىل:﴿شاَ

يُِريُد  راَ  أُخاَ أيـَّاٍم  ْن  مِّ ٌة  فاَِعدَّ ٍر  فاَ ٰ ساَ أاَْو عاَلاَ ريًضا  ماَ كاَاناَ  ن  ماَ فاَلْياَُصْمُه واَ ْهراَ  الشَّ ِمنكُُم  ِهداَ  ن شاَ فاَماَ

لاَعـاَلَّكُْم  كُْم واَ ٰداَ ا هاَ ٰ ماَ اللهاَ عاَلاَ ُواْ  لُِتكاَبِّ ةاَ واَ الِعدَّ لُِتكِْملُواْ  ال يُِريُد ِبكُُم الُعْساَ واَ الله ِبكُُم الُيْساَ واَ

﴾ )سورة البقرة: 185( تاَْشكُُروناَ

 يعد صيام شهر رمضان ركناً من أركان اإلسالم وغايته العبادة والتقرب إىل الله، أما بالنسبة 

ملوائد الطعام فيجب أن متتاز بالبساطة وعدم اإلرساف، فينبغي أالّ تختلف عاداتنا الغذائية 

خالل هذا الشهر كثرياً عن عاداتنا يف أيامنا العادية.

ولكن بعض الصامئني ميارسون عادات غذائية خاطئة يف شهر رمضان، فيعمد الكثري منهم إىل 

اإلرساف يف تناول الطعام و اإلرساف يف عدد األطباق واإلختيارات  والرتكيز عىل األطعمة ذات 

السعرات الحرارية العالية والغنية بالزيوت والدهون الضارة والّسكريات غري املفيدة، فيفقد 

الصيام معناه الحقيقي.

وصدق رسول الله صىل الله عليه وسلم حني حذر من السمنة والتخمة فقال:«املعدة بيت 

الداء والحمية رأس كل دواء«.
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وكام ذكر الحديث الرشيف » ما مأل ابن آدم وعاًء رشاً من بطنه، بحسب ابن آدم لقيامت 

يقمن صلبه، فإن كان والبد: فثلث لطعامه، وثلث لرشابه، وثلث لَنَفسه.«

السكري والصيام
• من املهم أن تستشري طبيبك قبل أن تبدأ صيام شهر رمضان املبارك أو صيام أيام أخرى، 	

وذلك ملساعدتك عىل ضبط مستوى السكر يف دمك وتجنب حدوث أية مضاعفات صحية.

• مستوى 	 لتنظيم  الغذائية  وجباتهم  تنظيم  عىل  فقط  يعتمدون  الذين  الّسكريني  فعىل 

بدين  نشاط  و  الحرارية  السعرات  معتدل  غذايئ  نظام  اتباع  خالل  )من  لديهم  السكر 

مناسب يؤدي إىل الحفاظ عىل مستويات سكر الدم ضمن املدى الطبيعي( عىل هؤالء 

املرىض استشارة الطبيب قبل البدء بالّصيام، فقد يُحّسن الّصيام من وضعهم الصحّي وقد 

يساعد يف خفض وزنهم وتنظيم مستوى السكر يف الدم لديهم.

• الطبيب 	 استشارة  فعليهم  السكر  لعالج  الدواء  أقراص  يتناولون  الذين  الّسكريون  أما 

للّسامح لهم بالّصيام ولتنظيم أوقات تناول أقراص الدواء.

النوع األول  الّسكريون الذين يعتمدون عىل حقن يومية من األنسولني كالّسكريني من  أما 

واألطفال الّسكريني والحوامل املصابات مبرض السكري فال نْنَصح هؤالء املرىض بالصيام وذلك 

لألسباب اآلتية:-

أوالً: لتفادي انخفاض أو إرتفاع مستوى السكر عندهم والذي قد يؤدي إىل اإلصابة بالغيبوبة 

الّسكرية إذا مل يعالجوا، مام يشكل خطورة كبرية عىل صحتهم. 

ثانياً: يعرض الصيام لساعات طويلة خاصة يف املواسم الحارة إىل الجفاف نتيجة لعدم تناول 

الضغط اإلسموزي ويؤثر عىل وظائف  السوائل كاملاء مام يؤدي إىل زيادة  كمية كافية من 

الكىل والقلب.

ثالثاً: الصيام لفرتات طويلة ال ميكن املريض 

األنسولني  جرعات  أو  األدوية  أخذ  من 

بالشكل اإلعتيادي املطلوب ويضطر املريض 

جرعات  تخفيض  إىل  األحيان  من  كثري  يف 
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األنسولني إىل كميات وجرعات أقل تفادياً لهبوط السكر الذي قد يحدث مام يسهم أسهاماً 

مبارشاً بعدم تنظيم السكري لديهم.

وألن الدين اإلسالمي دين يرس وليس دين عرس وتفادياً للمشاكل التي قد تنتج عن الصيام 

لدى مرىض السكري من النوع األول املعتمد عىل األنسولني فإننا ننصح هؤالء املرىض بعدم 

الصيام.

ملخص:-

إرشادات رمضان ملرضى السكري من النوع األول
عىل جميع الّسكريني من النوع األول )املعتمدين عىل جرع األنسولني(  عدم الصيام

إرشادات رمضان ملرضى السكري من النوع الثاني
ينصح مرىض السكري من النوع الثاين  بعدم الصيام إذا كانوا يعانون من إحدى الحاالت اآلتية: 

مرىض السكري الذين يعانون من الحاالت الطبية التالية:

• سل رئوي والتهابات غري مسيطر عليها.	

• ربو حاد يف القصبات الرئوية )األزمة(.	

• األشخاص املعرضون لإلصابة بالحىص البويل مع التهابات متعددة يف البول.	

• مرىض الرسطان.	

• أمراض القلب واألوعية الدموية مثل إحتشاء حديث يف عضلة القلب أو ذبحة قلبية غري 	

مستقرة.

• مشاكل نفسية حادة	

• مشاكل يف الكبد )أنزميات الكبد ضعف املستوى الطبيعي(.	

الحاالت الفسيولوجية التي ننصح أيضًا فيها بعدم الصيام وتشمل:-
• الحوامل 	

• املرضعات	



66

توصيات لتحسني نمط الحياة اليومي، لعالج وضبط السكري
إذا قرر الطبيب واملريض أن الصوم ممكن واحتمالية حدوث املضاعفات محدودة

توصيات مرتبطة بنمط الحياة اليومي: 

يجب االهتامم ببعض التحذيرات الخاصة لتجنب هبوط السكر:

 التأكيد عىل أهمية وجبة السحور وأن يكون توقيت تناول وجبة السحور أقرب إىل وقت . 1

اإلمساك.

 تخفيف النشاط الحريك خالل اليوم ولكن ميكن مامرسة النشاط الحريك بعد ساعة واحدة . 2

من موعد اإلفطار لتبقى الحمية كام كانت قبل رمضان.

 يجب االهتامم بالعالجات الدوائية  إذ إن اإللتزام بالعالج وفهمه أمر يف غاية األهمية، عىل . 3

أن يراجع املريض طبيبه املختص ملعرفة كيفية أخذ هذه األدوية يف رمضان ومعرفة ماهية 

األدوية التي يحتاج املريض إىل خفض كميتها أو تغيري مواعيدها يف هذا الشهر الفضيل.

 يُنصح مريض السكري إذا أحّس بهبوط يف مستوى السكر يف الدم أو بتعب باإلفطار عىل . 4

الفور حتى لو بقي إلمتام الصيام دقائق معدودة وذلك حفاظاً عىل حياة املريض.

على مرضى السّكري محاولة اتّباع النصائح اآلتية لحماية صحتهم يف رمضان:
شهر  قبل  يتّبعونه  كانوا  الذي  الغذايئ  النظام  نفس  اتباع  محاولة  الّسكري  مرىض  عىل   **

رمضان، ويجب أن يحملوا مكعبات من السكر الستعاملها عند اإلحساس بأعراض انخفاض 

العرق،  تصبب  الصداع،  االرتعاش،  الدوار،  الضعف،  التعب  مثل:  دمهم  يف  السكر  مستوى 

الشعور بالربد، وعدم وضوح الرؤية. ويُنصح مريض السكري باإلفطار عىل الفور عند اإلحساس 

مبثل هذه األعراض.

** ال ينصح مرىض السكري الذين يعانون من أية مضاعفات للسكري كأمراض القلب والكىل 

بالصيام وعليهم االتصال بأطبائهم والسامع واتباع نصائحهم.

 فحص السكر املنزلي يف رمضان:
إذا قرر الطبيب واملريض إمكانية الصيام فيجب عىل املريض معرفة أن تكثيف عدد مرات 

الفحص املنزيل ملستوى السكر يف الدم يصبح واجباً صحياً ورشعياً:
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 يجب عىل املريض أن يفحص السكر بعد السحور بساعتني.. 1

 وكذلك يف منتصف النهار.. 2

 قبل اإلفطار وبعد اإلفطار بساعتني.. 3

 عند حدوث أي من أعراض هبوط السكر أو اإلحساس باإلعياء أو التعب.. 4

• االعياء، 	 )مثل:  السكر  هبوط  عىل  رسيرية  مؤرشات  وجود  عند  الصيام  إيقاف  ويجب 

ملغم/دل   50 من  أقل  تركيزاَ  السكر  قياس  بنّي  أو  الرتكيز(  فقدان  أو  والصداع  التعرق 

وينصح باإلفطار إذا كان الرتكيز حوايل السبعني، أما إرتفاع السكر أعىل من250-300 فهو 

إشارة موضوعية لعدم انضباط السكر ويجب إعطاء ضبط السكر أولوية عىل الصيام.

نصائح عامة ملرضى السكري
إذ قال . 1 السحور  بتناول وجبة  باعتدال وااللتزام  الطعام واإلفطار  تناول  اإلفراط يف  عدم 

عليه الصالة والسالم »تسحروا فإن يف السحور بركة«.

أوقات . 2 تعديل  إمكانية  مالحظة  مع  بانتظام.  له  الطبيب  وصفها  التي  األدوية  تناول   

الجرعات لتتناسب مع أوقات الصيام بالتشاور مع الطبيب.

 مامرسة الحركة البدنية أو الرياضة قدر اإلمكان،  كامليش املدة املمكنة يومياً عىل األقل . 3

مع اختيار الوقت املناسب لها.

 محاولة اإلكثار من تناول الخضار الطازجة واملطبوخة وتجنب املواد الدهنية واملقايل ما . 4

أمكن. 

 التقليل من تناول الحلويات الغنية بالدهون والّسكريات ألنها ضارة بالّصحة وتفتقر إىل . 5

العنارص الغذائية املفيدة.

البول . 6 إلدرار  أدوية  يتعاطون  الذين  املرىض  يُنصح  املعالج،  الطبيب  موافقة  أخذ  بعد   

بأخذها بعد اإلفطار مبارشة وليس بعد السحور لتفادي حدوث الجفاف والعطش أثناء 

النهار مع محاولة زيادة أخذ السوائل وخاصة املاء.
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األطعمة الصحية واملناسبة يف شهر رمضان
أنواع  اختيار  محاولة  علينا  ينبغي 

األلياف  عىل  تحتوي  التي  األغذية 

يف  ببطء  هضمها  يتم  التي  واألغذية 

الجهاز الهضمي قدر اإلمكان وتجنب 

األطعمة رسيعة الهضم.

أنواع  هي  الهضم  بطيئة  األغذية 

الحبوب  عىل  تحتوي  التي  األطعمة 

القمح  مثل:  والبقوليات  والبذور 

الكامل، واألرز  القمح  والذرة والفاصولياء والعدس والحّمص والفول، والدقيق املصنوع من 

غري املقرش. ويفضل االنتباه إىل كمية الزيت املضافة ملثل هذه األغذية مهام كان نوعها حتى 

ال تُصبح مصدراً عالياً للسعرات الحرارية.

وتشمل األغذية الغنية باأللياف تلك التي تحتوي عىل النخالة والقمح الكامل مثل: الخبز األسمر، 

والخرضاوات  الحمص،  وحبوب  األخرض  والفول  العدس  مثل  والبقوليات  والبذور  والحبوب 

مثل: الفاصولياء الخرضاء  والبازيالء والفلفل األخرض والسبانخ وامللوخية والفاكهة مثل التفاح 

والربتقال.

أما بالنسبة لألغذية التي يتم هضمها برسعة فتشمل تلك التي تحتوي عىل السكر والدقيق 

األبيض كاملعجنات والحلويات ويفضل التقليل من تناولها ما أمكن ألنها تعد مصدراً للدهون 

حاسة  ألن  وذلك  والسمنة.  الوزن  زيادة  يسبب  منها  واإلكثار  العالية  الحرارية  والسعرات 

الجوع تزيد مع تقلبات مستويات السكر يف الدم.

ويجب أن يكون الطعام متوازناً ويحتوي عىل كافة األصناف من املجموعات الغذائية مثل: 

والخضار  الحليب،  ومنتجات  السمك،  أو  الدجاج  أو  واللحوم  والبقوليات،  والحبوب  الخبز 

والفاكهة ولكن يجب محاولة االعتدال يف كمية الطعام املتناولة من جميع هذه املجموعات، 

الزيتون. وكذلك  نبايت كزيت  كان مصدرها  ولو  بكميات كبرية حتى  الزيوت  تناول  وتجنب 

محاولة االبتعاد عن األطعمة الغنية بالدهون والزيوت. فالطعام املقيل غري صحي ويُسبب 

سوء الهضم والحرقة يف املعدة ومشاكل يف الوزن.
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ومن العادات الغذائية املتبعة يف رمضان ما يلي:
1- وجبة السحور

إن وجبة السحور رضورية جداً للصائم وخاصة ملريض السكري وذلك لتساعده عىل تحمل 

العامة  الّصحة  عىل  املرجوة  الفائدة  تكتمل  وليك  الطعام.  عن  االمتناع  من  طويلة  ساعات 

للجسم يجب أن تكون وجبة السحور وجبة متوازنة وأالّ تحتوي عىل األغذية الغنية بالّسعرات 

الحرارية والدهون والزيوت.

فيجب عىل الصائم تجنب تناول األطعمة املالحة عىل هذه الوجبة مثل: الوجبات الرسيعة 

واملخلالت والزيتون املالح والجبنة املالحة وذلك للحد من الشعور بالعطش ما أمكن.

ويجب عدم تناول كميات كبرية من الشاي عىل هذه الوجبة، ألن الشاي مدر للبول وبذلك 

يحرم الجسم من املاء ومن بعض املعادن واألمالح املفيدة التي يحتاجها الجسم خالل النهار.

بتحضري  فقم  الّسحور،  لوجبة  املناسبة  األطعمة  من  والحبوب  والفاكهة  الخضار  تعد  لذلك 

ساندويش مع بعض الخضار الطازجة أو السلطة وتناول حبة فاكهة.

 

2-تناول الشوربة والحساء
إن لتناول الشوربة الدافئة قبل الطبق الرئييس دوراً مهامً لتهيئة املعدة وتنشيطها بعد ساعات 

الصيام الطويلة، فمن الرضوري عدم إلتهام الطعام والتأين يف مضغه حتى ال يصاب الصائم 

بعرس هضم، إذ إن وجبة اإلفطار يجب أال تعد تعويضاً عن ساعات الجوع بل تغذية للجسم 

حسب حاجته.

حاول أن يكون الحساء خالياً من الدهون أو الزيوت قدر املستطاع، وحاول أن يكون الحساء 

غنياً بالخضار أو الحبوب ليكون مصدراً غنياً باأللياف. وتجنب ما أمكن الشوربات املجففة 

ألنها تفتقر إىل العنارص الغذائية وألنها غنيّة باألمالح التي تؤدي إىل ارتفاع ضغط الدم.

 

3- الحلويات
أشهر  باقي  يتميز عن  أن شهر رمضان  يتناوله من حلويات ال سياّم  ما  الّصائم مراقبة  عىل 

السنة بأصناف الحلويات التي يُقبل الناس عىل تناولها بكرثة، ولكن يكمن الرس باالعتدال يف 
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تناول الحلويات وليس االمتناع، إذ يجب عىل الّصائم محاولة تناولها بكميات قليلة مع مراعاة 

اختيار األصناف التي تحتوي عىل كمية دهون وسعرات حرارية أقل. 

يف  يكمن  الفرق  لكن  والكنافة   املقلوبة  تناول  بني  الوزن  عىل  فرق  ال  أنة  معرفة  ويجب 

له  اإلرساف  املحصلة  ويف  القطر.  يف  املوجودة  البسيطة  للسكريات  الجسم  امتصاص  رسعة 

نتيجة واحدة وهي زيادة الوزن وفقدان السيطرة عىل سكري الدم وبقية اإلمراض االستقالبية 

األخرى.

أغذية ومأكوالت يشتهر بها شهر رمضان املبارك
1- التمر:

البوتاسيوم والكالسيوم  بالسكريات واأللياف واألمالح املعدنية مثل:  غنياً  التمر مصدراً  يعد 

والحديد والفسفور واملغنيسيوم وفيتامني أ و ب ومصدراً قليالً للدهون. إن التمر سهل الهضم 

واإلمتصاص ويعد مليّناً جيداً لألمعاء وللذين يعانون من اإلمساك.

ولكن عىل مرىض الكىل الذين يحتاجون حمية قليلة البوتاسيوم والفسفور تجّنب تناول التمر 

ما أمكن ألنه مصدر غني بالبوتاسيوم والفسفور.

أما بالنسبة للّسعرات الحرارية فإن تناول 3 حبات من التمر)حجم وسط( متد الجسم بحوايل 

60 ُسْعراً حرارياً ما يوازي حصة من الفاكهة )حبة التمر الواحدة تحتوي عىل 20-25 سعراً 

حرارياً(، لذلك يجب عدم اإلكثار من تناوله ألنه غني بالسعرات الحرارية.  

دهونأليافبروتنيماءمواد سكرية

06¸ %0¸%23¸%2%68%25الرُطب

06¸%4¸%22¸%2%22%73التمر
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2- التمر الهندي:
املعدنيّة  واألمالح  بالسكريات  غني  الهندي  التمر  إن 

والكالسيوم  واملغنيسيوم  والفسفور  كالبوتاسيوم 

واأللياف وحمض األوكساليك. لذلك يجب عىل املرىض 

الذين يعانون من الفشل الكلوي أو من الحىص يف الكىل 

والفسفور  بالبوتاسيوم  تناوله ألنه مصدر غني  تجنب 

وحمض األوكساليك.

إن مرشوب التمر الهندي ملنّي ومفيد لحاالت اإلمساك واالضطرابات املعوية.

كوب التمر الهندي يحتوي       حوايل   300 سعر حراري.

                                       أكرث من 700 ملغم بوتاسيوم.

                                       أكرث من 100 ملغم فسفور.

                                       أكرث من 4000 ملغم حمض األوكساليك.       

عرق السوس:
يحتوي ِعرق السوس عىل مواد سكرية وأمالح معدنية 

وهو ملنّي ومدر للبول.

السوس  عرق  أن  الدراسات  من  كثري  أثبتت  وقد 

أو  املعوية  القرحة  مشاكل  من  كثري  عالج  يف  يساعد 

ولكن  لاللتهابات.  كمضاد  وكذلك  عرش،  اإلثني  قرحة 

يُسبب  فقد  للجسم  تأثريات جانبية  السوس  لعرق  إن 

الصداع، وارتفاع ضغط الدم، واحتباس السوائل ونقص 

بالبوتاسيوم.

يُْنصح بعدم اإلكثار من رشب عرق السوس للمصابني بارتفاع ضغط الدم أو من يعانون من 

يتسبب يف  كبرية  بكميات  تناوله  والحوامل ألن  السكريني   القلب وحتى  مشاكل يف عضلة 

احتباس السوائل ويؤدي إىل ارتفاع ضغط الدم وهبوط يف عضلة القلب.
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3- شراب الخروب:
غنياً  مصدراً  الخروب  رشاب  يُعد 

والسكريات  والفيتامينات  بالربوتني 

التي قد تصل إىل %70.

 إن رشاب الخروب مدر للبول أيضاً.

كوب من رشاب الخروب يحتوي عىل   أكرث من 400 سعر حراري.

                                                 أكرث من 500 ملغم بوتاسيوم.

                                                 أكرث من 200 ملغم كالسيوم.

                                                 أكرث من 100 ملغم فسفور.

4- قمر الدين:
قمر  رشاب  إن 

باأللياف  غني  الدين 

ويعد  أ،  وبفيتامني 

ألنه  لألمعاء  مليّناً 

مصدرغني باأللياف.

كوب من رشاب قمر الدين يحتوي عىل        260 سعراً حرارياً.

                                               حوايل 350 ملغم بوتاسيوم.

5- تسالي رمضان
سعرات حرارية لكل كوب

الرتمس                200 سعراً حرارياً

الفول املسلوق        180 سعرا حراريا

حّمص البليلة          260 سعرا حرارياً

السحلب                290 سعرا حرارياً
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6- حلويات رمضان:
• القطايف: يُفضل أن تكون مشوية 	

مقلية  تكون  أن  من  بدالً  بالفرن 

الزيت ألنه  لتخفيف كمية  وذلك 

غني بالسعرات الحرارية.

• مشوياً 	 يكون  أن  يفضل  الكالج:  

كمية  لتخفيف  وذلك  بالفرن 

بالسعرات  غنيّة  ألنها  الدهون 

الحرارية.

ألخذ سعرات حرارية أقل من حلويات رمضان يُفضل أن تكون مشوية وأن يُضاف القطر عليها 

بامللعقة بدالً من غمرها يف وعاء القطر.

بعض حلول ملشاكل يشكو الصائم منها:
اإلمساك

يُنصح بزيادة رشب املاء وتناول كمية أكرب من الخضار والفاكهة ألنها غنية باأللياف وكذلك 

تناول النخالة والخبز األسمر.

سوء الهضم و النفخة
تجّنب اإلفراط يف تناول الطعام واإلفراط يف رشب املرشوبات الغازية والعصائر، وتجّنب تناول 

الطعام املقيل والغني بالدهون والتوابل ما أمكن.

تناول كوباً من الزهورات كاليانسون أو النعناع بعد الوجبة لتخفيف عوارض النفخة، وحاول 

مامرسة قليالً من امليش فالحركة أفضل عالج ملشاكل الهضم.
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القرحة املعوية، الحرقة والتهاب املعدة
تجّنب األغذية الغنية بالتوابل وتجنب تناول القهوة واملرشوبات الغازية مثل: الكوال وتجّنب 

تناول الوجبات الكبرية وخاصًة قبل النوم.

الصداع
تجنب تناول املرشوبات املنبهة مثل: القهوة والشاي بكميات كبرية، وابتعد قدر اإلمكان عن 

التدخني واألرجيلة.

5- زيادة الوزن
إذا كنت تعاين من زيادة الوزن فحاول التقليل من تناول الحلويات والدهنيات واملقايل إىل 

مرة باألسبوع فقط وحاول مامرسة رياضة امليش ملدة نصف ساعة عىل األقل يومياً.
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الحج فريضة الله عىل كل مسلم ومسلمة استطاعا إليه سبيال لقوله تعاىل«ولله عىل الناس حج 

البيت من استطاع إليه سبيال« آل عمران آية )97(. وقوله عليه الصالة والسالم »بني اإلسالم 

عىل خمس شهادة أن ال إله إال الله وأن محمدا رسول الله، وإقامة  الصالة، وإيتاء الزكاة، 

وحج البيِت، وصوم رمضان (( رواه البخاري ومسلم. أما العمرة فهي سنة واجبة لقوله تعاىل: 

»وأمتوا الحج والعمرة لله«البقرة آية )196(، وقول رسول الله صىل الله عليه وسلم:«ُحج عن 

أبيك واعتمر«  ملن سأله أيب شيخ كبري وال يستطيع الحج وال العمرة.

الذين  البالغني  املسلمني  فرض عىل جميع  وهو  الخمسة،  اإلسالم  أركان  أحد  الحج هو   إن 

يستطيعون تحمل تكاليف الرحلة مادياً وصحياً. ويخلد الحج ذكرى استعداد سيدنا إبراهيم 

عليه السالم للتضحية بابنه إسامعيل.

يجتمع يف كل عام، أكرث من مليوين مسلم من جنسيات مختلفة، ألداء هذه الفريضة، منهم 

املصابون مبرض السكري او املعرضون بدرجة عالية لإلصابة به. باإلضافة اىل ذللك فإن معظم 
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موظفي الرعاية الصحية يف الغرب، ليس لديهم معرفة مبا يقتضيه الحج ، وال باملخاطر الصحية 

املصاحبة لذلك ، وهكذا فإنه من الصعب عليهم تقديم املشورة الصحية دامئاً.

املخاطر الصحية:-

بالشعائر  الحجاج  ينشغل  فقد  ولذلك  كبرياً،  وجسدياً  عقلياً  جهداً  الحج  واجبات  تتطلب 

الدينية ويهملون الرعاية الصحية، ومام يزيد األمر صعوبة، حاجز اللغة، ما يصعب الوصول 

إىل الخدمات الطبية عند الرضورة. إضافة إىل ذلك فإن نسبة كبرية من الحجاج هم من كبار 

السن الذين يعانون من ظروف صحية مزمنة قد تزداد خالل الحج.

ترتاوح درجات الحرارة املسجلة يف اململكة العربية السعودية )مكة واملدينة املنورة( خالل 

الصيف بني )37 و 50 مئوية( وقد يعرض الحر واالزدحام الحجاج إىل مخاطر صحية وبيئية.

وتتضمن املخاطر املحددة خالل الحج:- الوعكات املتكررة، مبا يف ذلك التهابات الجهاز التنفيس 

العلوي واإلسهال، ورضبات الشمس، والجفاف، وعدم اتزان الجسم، ونقص األدوية، وصعوبة 

الوصول إىل  تسهيالت الرعاية الصحية املتخصصة.

خالل الحج يختلف منط حياة الحاج، حيث ينتقل اىل أماكن مختلفة من حيث الجغرافية، 

والتي  السكري  ملرض  الصحية  املشكالت  فإن  ولذلك  والعادات،  الغذايئ،  والنظام  والطقس، 

تعتمد عىل نظام مستقر، سوف تتأثر بشكل واضح.

يعد السكري وبشكل متزايد مسبباً أساسياً لألمراض والوفاة خالل الحج. ويف دراسة حديثة 

العلمية أن 31.9% من املرىض من 689 حالة طوارئ يعانون من  نرشت يف إحدى املجالت 

مرض السكري.

املشكالت السريرية املرتبطة بداء السكري
ارتفاع السكر يف الدم

إن الوعكات ونقص األدوية أو األنسولني تزيد من مضاعفات ارتفاع السكر يف الدم، كارتفاع 

نسبة الحامض الكيتوين. وتعرف التهابات الجهاز التنفيس عىل أنها عوامل محفزة ألزمة ارتفاع 

نسبة السكر يف الدم، لذلك يجب تطعيم مرىض السكري سنوياً ضد األنفلونزا، وخصوصاً أولئك 

املسافرين للحج. وقد تم إقرار ذلك يف توجيهات الصحة الرسمية السعودية لعام 2007.  ويف 
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دراسة متت عىل جميع حاالت ارتفاع الحامض الكيتوين التي تم إدخالها يف مستشفى واحد 

خالل موسم الحج،  كان سوء االلتزام بالعالج هو السبب يف 94% من الحاالت، بينام كانت 

نسبة الوفاة 5.6%  يف نفس الدراسة.

يف حال حدوث أي توعك صحي يحتاج ضبط السكري إىل رقابة حثيثة، ويجب عىل مرىض 

السكري االستمرار بأخذ األنسولني بشكل منتظم أو دواء السكري والقيام باختبار مستويات 

الجرعة وفقاً  اليوم –وتعديل  – عىل األقل 4 مرات يف  الدم بشكل أكرث تكراراً  الجلوكوز يف 

لنتائج االختبار، كام ويجب طلب املشورة الطبية فور حدوث أي أعراض أو عالمات الرتفاع 

نسبة الحامض الكيتوين مثل استمرار ارتفاع مستوى الجلوكوز يف الدم ، ووجود كيتونات الدم 

أو البول، التقيُؤ أو اإلسهال أو يف حالة عدم معرفة ما يجب فعله. ،ومام يجدر بالذكر ان  بعض 

مرىض السكري النوع الثاين  قد يحتاجون إىل جرعات أنسولني مؤقتة خالل فرتات  الوعكات 

الصحية  الحادة. 

انخفاض نسبة السكر يف الدم خالل الحج
إن نوبات انخفاض السكر يف الدم شائعة خالل الحج، وذلك نتيجة لتزايد النشاط الجسدي.

لذلك  فإن جرعات األنسولني التي تكون مثالية خالل الحياة الهادئة قد تكون مرتفعة خالل 

الحج نظراً لتغري النمط الطبيعي للغذاء ليتامىش مع النشاط الجسدي املرهق. كام أن تفضيل 

أداء الصالة يف الحرم قد يؤخر من مواعيد الوجبات مام يزيد من فرصة حصول انخفاض نسبة 

السكر يف الدم، ومن الرضوري هنا أن ننصح مريض السكري )املسيطر عليه جيداً( أن يقلل 

من جرعة األنسولني أو العقاقري األخرى، إذ إنه سيقوم بنشاط جسدي مكافئ لساعتني أو أكرث 

كل يوم. وإن االستمرار بتناول الوجبات املنتظمة والوجبات الخفيفة يف منتصف النهار هو 

أمر هام أيضاً للحيلولة دون هبوط السكر.

إن االرتفاع  الشديد يف درجات الحرارة خالل أشهر الصيف قد يزيد من امتصاص األنسولني، 

مام يسبب انخفاض يف نسبة السكر يف الدم عىل الرغم  من أن ذلك قد يتدخل عكسياً بتخزين 

األنسولني ويسبب انخفاض نسبة السكر.

الصلبة بسوائل تحتوي عىل  األغذية  للمرىض تعويض  أو إسهال، ميكن  إذا حصل أي توعك 

الكربوهيدرات، ويجب عدم إيقاف األنسولني حتى لو  مل يستطع الحاج تحمل الغذاء الصلب، 
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كام يجب مراقبة نسبة الجلوكوز يف الدم بشكل متكرر وتعديل جرعة األنسولني وفقاً لذلك. 

أما إذا استمر اإلسهال أو التوعك، فيجب املسارعة يف طلب املشورة الطبية.

ويف حالة استخدام مضخة األنسولني قد يحتاج املريض إىل تقليل الجرعات وذلك بسبب تأثري 

النشاط الجسدي املتزايد.

مشكالت القدم
لدخول  األسباب شيوعاً  أكرث  السكرية هي  القدم  كانت  متتاليني،  استمرت عامني  دارسة  يف 

األمل  التي قد تسبب تشققات عميقة تسبب  الجلد  تنترش إصابات  إذ  الجراحية،  العمليات 

وااللتهابات. وإن استخدام مرطب جيد للجلد مرتني إىل ثالث مرات يومياً فور الوصول إىل 

األرايض املقدسة قد يساعد يف الحفاظ عىل رطوبة الجلد. يتنقل معظم الحجاج مشياً عىل 

األقدام ويف إحدى الدراسات كان االنتقال بني املناطق املقدسة )مسافة تقارب 5-15كم( مشياً 

عىل األقدام لدى )40%( من العينة املدروسة وبالحافلة أو السيارة لدى 31%، وخليط بينهام 

لدى 29% منهم لذلك فمن الرضوري ارتداء أحذية ذات جودة عالية.

كام ميكن حدوث حروق يف القدم خالل أشهر الصيف نظراً الرتفاع درجة حرارة األرض والتي 

قد تصل إىل 50-60 درجة مئوية.

إن املرىض الذين يعانون من االعتالل العصبي السكري، أو اعتالل األوعية الدموية الطرفية 

هم أكرث عرضة ملخاطر ضعف الشفاء وحدوث االلتهابات وقد تم تسجيل اثنتي عرشة حالة 

القدم نتيجة للوقوف أو امليش دون حذاء. و كانت جميع اإلصابات خالل الصيف  لحروق 

وكان 8 من 10 بالغني يعانون من اعتالل عصبي طريف حاد.

يجب أخذ الحيطة والحذر لتجنب امليش دون حذاء طوال الوقت، نظراً للخطورة الشديدة 

لإلصابة بحروق القدم.

أما اإلصابات البسيطة فهي شائعة نسبياً وخصوصاً يف أصابع القدم، ينتج ذلك غالباً من التخطي 

غري املقصود خالل الطواف حول الكعبة. كام وان التهابات الجلد )البكتريية والفطرية( هي 

أكرث انتشارا لدى املصابني بالسكري غري املسيطر عليه بشكل جيد.
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أمراض الكلي واألوعية الدموية القلبية
قد  إذ  الصيف،  يف  املستشفى  دخول  أسباب  أهم  هام  الشمس  ورضبة  الكلوي  الفشل  إن 

ترتفع درجة الحرارة إىل ما يزيد عن 50 درجة مئوية، وعىل من يعانون من االعتالل العصبي 

السكري بذل مجهود كبري لتجنب حدوث الجفاف وحمل زجاجات املياه معهم طوال الوقت 

وعليهم رشب لرتين أو أكرث من املاء يومياً حسب الجو. ويف حال حصول التقيؤ أو اإلسهال 

يجب طلب املساعدة الطبية لضامن التعامل الصحيح مع الجفاف وتجنب تدهور وظائف 

الكىل، ويجب عدم تناول أي أدوية دون استشارة الطبيب ألنها قد تؤثر بشكل كبري عىل عمل 

الجرعة  البول بشكل منتظم فقد يحتاج إىل تقليل  يتناول مدرات  الكىل. وإذا كان املصاب 

لتجنب الجفاف.

الرشايني  إصابة  أعراض  او   القلبية  الرشايني  تصلب  من  السكري  مرىض  من  يعاين  من  اما 

القلبية ، ينصح بالقيام بتخطيط لكهرباء القلب قبل السفر مع تعليامت واضحة ميكن تقدميها 

ملسؤول الرعاية الصحية فور الشعور بأمل يف الصدر ، أو انقطاع يف النفس أو ارتفاع خفقان 

القلب. وقد تم تسجيل انخفاض يف نسبة الوفاة الناتجة من أمراض األوعية الدموية القلبية 

عند القيام بهذه التعليامت قبل السفر إىل الحج.

إن مريض السكري الذي يعاين ارتفاع ضغط الدم أيضاً يجب أن يحاول ضبط ذلك قبل السفر، 

كام يجب االنتباه إىل ذلك أيضاً خالل القيام بالنشاط الجسدي أيضاً ، ويجب تقديم النصيحة 

لهم للقيام باملراقبة الذاتية أو الذهاب إىل الجهات الصحية لقياس ضغط الدم بشكل منتظم.

ما قبل الحج :
 يجب أن يكون لدى مرىض السكري املسافرين للحج وقتاً كافياً للتحدث مع مسؤويل الرعاية 

الصحية، وعمل خطة للتعامل مع وضعهم. كام أن هناك رخصة رشعية لذوي الظروف الصحية 

السيئة، ميكنهم االستفادة منها بعد استشارة الطبيب.

عىل املسافرين أخذ كمية كافية من أدويتهم االعتيادية، وحمل سجل مكتوب باألسامء العلمية 

للعقاقري يف حال الحاجة إىل املزيد منها. كام يجب التزود بكمية كافية من االدوية واإلبر ان 

وجدت وأدوات املراقبة كجهاز السكري  كام يجب تشجيع املسافرين عىل ارتداء رشائط الزند 
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التعريفية باملرض وأخذ أحذية طبية موافق عليها للوقاية من القدم السكرية.

نظرا لتشديدات  الحامية املتزايدة يف املطارات فمن الرضوري أن يحمل املصابون بالسكري 

ورقة أو تقرير طبي يؤكد إصابتهم باملرض بهدف السامح لهم بحمل الحقن واإلبر، كام يفضل 

حمل وثيقة مكتوبة تصف الوضع الصحي واألدوية الالزمة وذلك لتسهيل وترسيع العالج يف 

حال حدوث أي أعراض. 

إن الصيدليات يف اململكة العربية السعودية ال تتطلب وصفة طبية ألدوية معينة، مام يسهل 

حصول ماليني الناس عليها دون الحاجة إىل الذهاب إىل الطبيب.

ملخص ما سبق
ما يجب فعله قبل الذهاب إىل الحج:

إخبار الطبيب املرشف عىل عالج مرض السكري مسبقاً لتحديد جرعات العالج وتقديم . 1

املشورة يف حال الحاجة إىل تغري أي منها وبخصوص املالمئة الجسدية للذهاب للحج.

عمل الفحوصات املخربية التي يجب التأكد منها مثل: فحوصات الدم والكىل وتخطيط . 2

القلب.

 ما يجب أخذه :

األدوية، األنسولني، الحقن، اإلبر وأدوات املراقبة. . 1

حافظات مربّدة لحفظ األنسولني.. 2

رشائط الزند التعريفية. . 3

تقرير من عيادة السكري يفصل املشكالت الطبية واألدوية الالزمة. . 4

عدة طوارئ السكري. . 5

كربوهيدرات يف حقيبة اليد .. 6

أحذية الحامية.. 7
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تخزين األنسولني وعدّة طوارئ السكري 
يجب عدم وضع األنسولني يف حقائب السفر، بل يجب إعطاؤه إىل طاقم الطائرة إلبقائه مربداً، وفّور 

الوصول إىل السعودية، يجب وضعه يف الثالجة دون تفريز وعند التنقل بني املناطق الحارة، يجب 

وضع األنسولني يف حافظة مربدة وعدم تعريضها ألشعة الشمس املبارشة، كام يجب أخذ الحذر، 

حيث ميكن لرشائط اختبار نسبة الجلوكوز يف الدم ان ال تعمل بشكل صحيح يف الطقس الحار  .

إن املصابني الذين يتناولون عالج األنسولني او السلفونيلوريا يجب أن يحملوا عّدة طوارئ 

السكري طوال الوقت ، ويجب أن تحتوي عىل ابر »الجلوكاجون« مع تعليامت اعطاء الدواء 

ان كان املصاب يف حال غياب عن الوعي . 

الــمٌــّلخــص 
فأن  ذلك  ومع  بالسكري،  للمصابني  تحديا  تعد  الحج  جيّدة خالل  املحافظة عىل صحة  إن 

وزيادة  للمراجعة  ممتازة  فرصة  الحج  يجعال  أن  ميكن  املسبقة  والتوعية  الوقايئ  التخطيط 

التوعية لتجنب مضاعفات  السكري قصرية وطويلة املدى.

يجب إن يخصص مرىض السكري وقتاً كافياً لتخطيط ذلك، ومن الرضوري جداً توعية مختيص 

املشورة  تقديم  عىل  قادرين  يكونوا  وأن  السكري  مرىض  عىل  الحج  بآثار  الصحية  الرعاية 

والتوجيه وتغيري العالجات الالزمة خالل مواعيد االستشارة  قبل السفر وذلك للحفاظ عىل 

صحة املصابني.
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لعالج  الجلوكوجون«   « محقنة 

سكر  نقص  من  الشديدة  الحاالت 

عن  الناتج  الوعي  فقدان  أو  الدم 

نقص سكر الدم .

حافظة أنسولني

عند وصولك إىل األرض 

األنسولني  املقدسة ضع 

ليس يف  ولكن  الرباد  يف 

حجرة التجميد
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***1 املطاعيم عند مرضى السكري
أن  ومع  األطفال.  عند  خاصة  والوفاة  االمراض  مسببات  أهم  من  املعدية  األمراض  تزال  ال 

التحسن يف مستوى املعيشة والنظافة العامة وتحسن البيئة من أهم العوامل التي ساعدت 

يف السيطرة عىل هذه األمراض إال أن منع العديد من هذه األمراض قد بات ممكنا بواسطة 

املرض  زوال  إىل  أيضا  األحيان  بعض  ويف  املرض  من  الحد  يف  نجاحها  أثبتت  التي  املطاعيم 

ومسببه كليا، كام هي الحال مع مرض الجدري الذي انقرض متاما منذ أكرث من ثالثني عاما. 

ومع أن املطاعيم قد أدخلت منذ أكرث من مائتي عاما إال أن عدد املطاعيم املستعملة بقي 

محدودا جدا حتى اخر عرش سنوات املاضية حيث تضاعف عدد املطاعيم منذ ذلك الحني.

عدد  تعدى  إذ  األخرية  العرش  السنوات  يف  خاصة  وبرامجيا  عدديا  املطاعيم  تطورت  ولقد 

املطاعيم املتوفرة إىل أكرث من خمسة عرشة مطعوما. يتوفر معظمها يف السوق املحيل، ولقد 

أدخل ثالثة عرش من هذه املطاعيم إىل برنامج التطعيم الوطني والذي يوفر للمواطنني هذه 

املطاعيم دون مقابل علام بأن برنامج التطعيم الوطني وهو مدعوم بأكمله من قبل الحكومة 

*** مقالة األستاذة الدكتورة نجوى خوري مقتبسة من مجلة الصحة والسكري.
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األردنية قد بدأ العمل به منذ العام 1979 حيث استعمل يف ذلك الحني ستة مطاعيم فقط، 

ولكن هذا الربنامج حافظ عىل مواكبته ملا هو جديد حيث أدخلت املطاعيم تباعا وأصبحت 

حاليا ثالثة عرش مطعوما فقط جميعها ملن يطلب هذه الخدمة.

أما بخصوص مرىض السكري ينصح باستعامل جميع هذه املطاعيم لألطفال املصابني بالسكري 

أسوة بغريهم من األطفال حسب الجدول املرفق، علام بأن املقولة الشائعة بأن هؤالء املرىض 

ميكن أن تحصل لديهم مضاعفات من جراء هذه املطاعيم فهذه مقولة ليس لها أي أساس 

أيا من املطاعيم املدرجة لغريهم  من الصحة وال يوجد أي مانع من إعطاء مرىض السكري 

من األصحاء باإلضافة إىل أنها تفيد يف منع األمراض لديهم حيث أن هؤالء املرىض ال يعانون 

من عدم قدرة إنتاج املناعة املرجوة وتكون إصابتهم حني حصول املرض أسوأ من غريهم من 

املرىض األصحاء إذا هم أصيبوا بالعدوى، هذا باإلضافة إىل أن مرىض السكري ينصح بإعطائهم 

مطاعيم إضافية إذ إن اإلصابة لديهم أسوأ من غريهم.

مأمونية املطاعيم عند مرضى السكري:
ملرضهم  مضاعفات  إىل حصول  منهم(  األطفال  )خاصة  كأشخاص  عرضة  السكري  مرىض  إن 

ألن  وذلك  الحرارة،  درجة  يف  ارتفاع  أو  املعدية  باألمراض  إصابتهم  حني  )السكري(  األصيل 

العديد منهم ميتنع عن تناول الطعام والرشاب خالل فرتة الحرارة مام قد يؤدي إىل هبوط يف 

مستوى السكر أو العكس من اختالل يف السيطرة عىل املرض، وارتفاع شديد يف هذه النسبة 

وبهذا فإن منع األمراض املعدية من أهم العوامل الرضورية للتأكد من سالمة صحتهم، ووجب 

عىل األهل االلتزام التام قدر املستطاع بجميع املطاعيم املدرجة يف برنامج وزارة الصحة ومن 

املهم التأكيد عىل أن مريض السكري ال يعاين أكرث من غريه من مضاعفات املطاعيم التي هي 

أصال نادرة الحدوث وال يوجد أي مانع من تطعيم األطفال املصابني بالسكري عدا عن العوامل 

التي تنطبق عىل األطفال األصحاء.
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برنامج املطاعيم الوطني

املطعوم العمر

)BCG(  مطعوم السل
 أقرب وقت بعد الوالدة

) يف الشهر األول من عمر الطفل(

املطعوم الخاميس
)الدفترييا   ،DPT الثاليث  املطعوم   IPV األطفال  شلل  مطعوم 
والسعال الدييك والكزاز(، مطعوم التهاب الكبد نوع )ب( والسحايا

شهرين 61 يوم

3 شهور )91( يوم

4 شهور )121( يوم

MEASLES مطعوم الحصبة

+

شلل األطفال

9 شهور )بداية الشهر العارش(

مطعوم الثاليث الفريويس MMR الحصبة والحصبة األملانية 

والنكاف
12 شهر )السنة األوىل(

DPT الجرعة املدعمة من مطعوم شلل األطفال ومطعوم

MMR الجرعة الثانية من مطعوم الثاليث الفريويس
18 شهر

مطعوم الجدري املايئ 12 شهرا ً) السنة األوىل(

مطاعيم أخرى

)A الكبد( 12 شهر )السنة األوىل يعاد بعد ستة أشهر إىل 

عمر 18 شهر(

DT

MMR.2

إذا مل تعط سابقاً

4-6 سنوات قبل دخول املدرسة

Td الصف العارش
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مطاعيم إضافية:
مع أن وزارة الصحة تقدم من خالل برنامجها للتطعيم الوطني جميع ما ورد من املطاعيم 

ودون مقابل إال أنه ينصح بإعطاء مرىض السكري املطاعيم اإلضافية اآلتية حتى تقيهم من 

األمراض، وهذه املطاعيم هي: 

 Pneumococcal Vaccine :اوال

تسبب جرثومة   Pneumoالعديد من األمراض بني الكبار والصغار ومنها تسمم الدم وذات 

الرئة والتهاب السحايا باإلضافة إىل التهابات يف األذن والجيوب األنفية وهي حاليا أكرب مسبب 

 Pneumo الـ التهابات الرئة عامليا بني األطفال والكبار. ويعطى مطعوم  للوفيات من جراء 

حسب الجدول اآليت أما عند الكبار ينصح إعطاء املطعوم مرة كل خمس سنوات. وهو مطعوم 

أمني ويعطى دون مضاعفات إضافية للمرىض الذين يعانون من نقص يف املناعة.

Pneumococcus مطعوم

العمرالجرعات

شهرانالجرعة األوىل

3-4 أشهرالجرعة الثانية

12 شهراً فام فوقالجرعة الثالثة

يعطى الطفل جرعة واحدة فقط بعد عمر السنة

Rotavirus :

تسبب هذه الجرثومة إسهاالً معوياً حاداً مع قيء وارتفاع يف درجة الحرارة مام قد يؤدي إىل 

املستشفيات عند  الدخول إىل  إىل  الذي يؤدي  الشديد  أكرب مسبب لإلسهال  الجفاف، وهي 

الصغار يف جميع أنحاء العامل.

Rotavirusمطعوم الروتافايروس

يبدأ التطعيم يف سن الشهرين )2(  ويجب إنهاء جميع الجرعات عند بلوغ )8( الثامنية أشهر من العمر

• ال يعطى الطعم بعد سن )8( الثامنية أشهر	

• يعتمد عدد الجرعات عىل الرشكة الصانعة	

• ال تقل الفرتة ما بني الجرعات عن 4 أسابيع	
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:  Chickenpox جدري الماء

إن مرض جدري املاء ينتقل من إنسان إىل آخر بواسطة اللمس والتنفس وإن اإلصابة يف العادة 

طفيفة عند األطفال لكنها تؤدي إىل مضاعفات عدة عند الكبار والحوامل وهو مرض شديد 

الخطورة عند املرىض الذين يعانون نقصا يف املناعة، مطعوم الجدري هو مطعوم من فايروس 

مخفف وحي ويعطى عن طريق الحقن حسب الجدول التايل، هذا ويستطيع املطعوم منع 

حصول العدوى إن أعطي خالل االيام االربعة األوىل من التعرض للعدوى.

Chickenpox مطعوم جدري املاء

تعطى أول جرعة بعد عمر السنة

يعطى الطفل جرعة ثانية بعد ثالثة أشهر من الجرعة األوىل

*يسمح بإعطاء هذا الطعم لجميع األطفال والبالغني إذا مل يصابوا باملرض يف السابق.

مطعوم الكبد الوبائي نوع أ:

الفم من  الشلل وينتقل عن طريق  فايروس  فايروس يشبه إىل حد كبري  املرض هو  مسبب 

إنسان إىل آخر. اإلصابة بهذا الفايروس بسيطة وتكاد تكون دون أي أعراض يف األطفال دون 

الكبار وقد يؤدي  عمر خمس السنوات ولكن هذا املرض يكتسب أهمية كربى عند إصابة 

للوفاة .ولقد اثبتت الدراسات الحديثة أن هذا املرض ميكن أن يكون ذا وطأة أكرب عند مرىض 

السكري فينصح بإعطائهم هذا الطعم بعد عمر السنة .

Hepatitis A مطعوم الكبد أ

يعطى بعد عمر السنة بواقع جرعتني ويجب أن تكون الفرتة ما بني الجرعتني ستة أشهر عىل األقل.

*يسمح بإعطاء هذا الطعم لجميع األطفال والبالغني إذا مل يصابوا بالعدوى يف السابق.

مطعوم االنفلونزا 

إن فايروس األنفلونزا مسبب هام اللتهاب الرئة وتحصل العدوى بهذا الفايروس سنويا وبهذا 

مطعوم  ويتكون  سنويا.  وصغارا  كبارا  السكري  مرىض  لجميع  املطعوم  هذا  إعطاء  ينصح 

األنفلونزا من جزء من الفايروس وبسبب املناعة فهو مأمون وال يسبب مضاعفات تذكر. لكن 

ينصح بإعطاء هذا الطعم سنويا إذ إن الفايروس يتغري .

ويف الختام إن مرىض السكري خاصة األطفال منهم واملصابون بالسكري النوع االول عرضة 

ملضاعفات خطرية من جراء األمراض املعدية والحمى وبذلك يجب العمل عىل منع حصول 
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العدوى قدر املستطاع عندهم وأن التطعيم باإلضافة إىل االنتباه إىل النظافة العامة ونظافة 

اليدين والبعد عن املرىض يبقى من أفضل السبل للحفاظ عىل صحتهم.

المفردات

BCG مطعوم السل

DTP

Diphtheria

Tetanus

Pertussie

الخانوق

الكزاز

الشاهوق

OPV/Oral Polio Vaccine مطعوم الشلل الحي

IPV/Inactive Polio Racine مطعوم الشلل املقتول

HB Hepatitis  B مطعوم الكبد ب

HIB/Hemophilus Iufluenzae B مطعوم هيموفيلوس ب

Hepatitis A مطعوم الكبد أ

Pneumococcal مطعوم ضد املكورات العنقودية

Chickenpox مطعوم جدري املاء

Rotavirus مطعوم روتافياليروس
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السؤال األول: ما هو السكري؟ 

مرض السكري هو املرض الناتج عن نقص مطلق يف األنسولني )وهو النوع األول(، أو نقص 

نسبي يف األنسولني )وهو النوع الثاين(. و مير بثالث مراحل رئيسية :

املرحلة االوىل وهي مرحلة زيادة مقاومة أنسجة الجسم املختلفة لالنسولني وتتميز هذه . 1

املرحلة بوجود قيم طبيعية ملستوى السكر يف الدم.

املرحلة الثانية وتتميز بإرتفاع مستوى السكر يف الدم ولكن دون مستوى العتبة.. 2

املرحلة الثالثة وتتميز بإرتفاع مستوى السكر يف الدم ولكن فوق مستوى العتبة. حيث . 3

يبدأ خروج  السكر يف البول، ويأخذ معه كثريا من املاء واألمالح، فيبدأ املريض باإلفراط 

يف البول، ثم يشعر بالعطش الشديد واإلعياء، ونزول الوزن.علام بأن مضاعفات السكري 

ميكن أن تحدث يف املرحلة االوىل. وميكن تشخيص املرض بفحص تركيز سكر الجلوكوز يف 

الدم عندام يتحقق أحد الظروف التالية: 

قياس السكر يف   حالة الصيام ≤ 126  ملغم/د.لرت. 1
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قياس السكر العشوائي≤  200  ملغم/د.لرت يف حالة وجود أعراض مرضية. 2

قياس السكر بعد ساعتين خالل فحص احمتال السكر ≤  200  ملغم/د.لرت.. 3

نسبة الهيموجلوبني املتعسلن ≤ %6,5.. 4

السؤال الثاني : ما هو المستوى الطبيعي للسكر في الدم؟

يكون مستوى جلوكوز الدم لإلنسان الطبيعي أقل من 100 ملغم /دل يف حالةالصيام أو140 

ملغم/دل بعد األكل بساعتني.

السؤال الثالث: ما هو السكري الكامن؟

وهناك ما يسمى السكري الكامن أو مرحلة ما قبل السكري حيث يرتاوح مستوى سكر الدم 

يف حالة الصيام بني 100-125 ملغم/ دل أو يرتاوح بني 140ملغم/دل 200-ملغم/دل يف حالة 

اعتالل تحمل الجلوكوز بعد األكل او نسبة الهيموجلوبني املتعسلن من 7.5 % - 6.4 %.

سواءا  السكري  مضاعفات  بكافة  لإلصابة  عرضة  الكامن  بالسكري  املصاب  املريض  ويكون 

اإلستقالبية أو الوعائية.

السؤال الرابع: ما هو سبب النوع األول؟ 

 وجود أجسام مضادة تهاجم خاليا غدة البنكرياس املسؤولة عن إنتاج األنسولني وإفرازه مام 

يؤدي، بعد فرتة إىل نقص يف عدد هذه الخاليا، وبالتايل نقص كمية األنسولني يف الدم الالزمة 

إلبقاء سكر الدم يف مجاله الطبيعي. 

السؤال الخامس:ما هو سبب النوع الثاني؟ 

سببه النقص النسبي  يف كمية األنسولني، مبعنى أن أنسجة الجسم تصبح غري حساسة بدرجة 

كافية لكمية األنسولني االعتيادية، ولهذا يحتاج الجسم لكميات أكرث من األنسولني للسيطرة 

عىل مستوى سكر الدم. وتعترب السمنة من أهم أسباب حدوث النقص يف حساسية أنسجة 

الجسم لألنسولني. 
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السؤال السادس: ما هو الهدف من عالج السكري؟  

منع التذبذب يف مستوى سكر الدم.

الحيلولة دون حدوث املضاعفات االستقالبية والوعائية.

السؤال السابع: ما هي أسباب زيادة السكري في األردن؟ 

أثبتت الدراسات امليدانية يف األردن أن السكري يف زيادة مطردة (تقَدر نسبة اإلصابة بالسكري 

باملرض مع  ازدياد مستمر). وتزداد فرصة اإلصابة  باملئة وهي يف  الـ %17  األردن بحوايل  يف 

مجتمعنا  طاقات  يستنزف  الخطورة،  بالغ  صحيا  عبئا  هذا  يشكل  وسوف  العمر  يف  التقدم 

وخاصة عند حدوث مضاعفاته. ولهذه الزيادة أسباب عدة منها انتشار السمنة بني الناس، 

والنشاط  الرياضة  وقلة مامرسة  بالدهون،  الغنية  واملواد  األطعمة  تناول  يف  اإلفراط  بسبب 

البدين، نظرا« إلن حياتنا العرصية تخلو من املجهود العضيل الذي كان ميارسه آباؤنا يف املايض. 

هذا باإلضافة إىل زواج األقارب يف كثري من الحاالت، وتحسن ظروف العيش، حيث أن معدل 

األعامر ووصول اإلنسان إىل عمر متقدم اكرث مام كان الحال يف املايض يسمح بظهور املرض 

باإلضافة إىل تقدم العناية الطبية وطرق التشخيص. 

السؤال الثامن: هل بالضرورة أن يصاب كل شخص بدين  بالسكري في النهاية؟ 

 تعد السمنة مرحلة أولية مبكرة من مراحل السكري إذا مل يتجنبها املريض بالوقاية، أو مل 

لذلك،  تبعا«  أخرى  أمراض  ورمبا  السكري  ظهور  اىل  سيؤدي  ذلك  فإن  حدثت  إن  يعالجها 

ولكن هذا ال يعني بالرضورة إصابة كل بدين بالسكري  كام ان اصابة من ليس بديناَ ليست 

مستحيلة.

السؤال التاسع: إلى أي مدى تؤثر جغرافية المكان على اإلصابة بمرض السكري؟ 

املوقع الجغرايف بحد ذاته ال يؤدي إىل حدوث السكري، إال أنه من املالحظ أن النوع األول 

 ، البلدان  أكرث من غريها من  فنلندا  وبالتحديد  األسكندنافية،  البالد  السكري منترش يف  من 
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وكذلك يف جزيرة رسدينيا. وقد تلعب الجينات املورثة لدى سكان هذه البلدان دورا يف انتشار 

قليلة إىل  السكري فيها  انتشار  أناس من بالد نسبة  انتقال  أيضا أن  هذا املرض. كام لوحظ 

بالد ينترش فيها هذا املرض، مع وجود حياة رفاهية وقلة املجهود البدين مع اإلفراط يف تناول 

الطعام والكحول، فإن كل هذا يؤدي إىل أن يصبح هؤالء الناس مع الوقت أكرث عرضه لإلصابة 

بالسكري، وهذا يثبت دور البيئة ونوعيتها يف حدوث السكري. 

حدوث  )بعد  السكـــــري  ظهــــور  فــي  المحيطة  االجتماعية  الظــروف  دور  هــــو  ما  العاشر:  السؤال 
مشكلة(؟ 

عىل  تساعد  بل  بالسكري  اإلصابة  إىل  تؤدي  ال  واملشكالت  املعاكسة،  االجتامعية  الظروف 

إظهاره عند من لديهم استعداد ورايّث، كام أن هذه الظروف قد تؤدي إىل اضطراب مؤقت يف 

السيطرة عىل السكري.  

السؤال الحادي عشر: هل اإلكثار من أكل السكر يسبب السكـريّ؟ 

البنكرياس  يقوم  تناولها  وبعد  الدم،  يف  السكر  نسبة  ارتفاع  إىل  عموما  السكريات  تؤدي 

الطبيعي،  إىل مستواه  السكر  األنسولني إلعادة  كافية من  كميات  بإفراز  السليم  اإلنسان  يف 

املعرضني  املرىض  أما عند  السكرّي،  باعتدال ال يؤدي إىل مرض  السكريات  تناول  فإن  ولهذا 

لالصابة بالسكري فالبنكرياس يكون عاجزا أما جزئيا واما كليا عن إفراز ما يحتاجه الجسم 

املرض.  السيطرة عىل  فقدان  إىل  السكريات  تناول  املريض يف  إفراط  ويؤدي  األنسولني.  من 

ونتذكر دامئا إن الوقاية خري من العالج، فإفراط االصحاء يف تناول السكريات الغنية بالسعرات 

الحرارية يؤدي إىل السمنة التي بدورها تؤدي إىل ظهور السكري عند املهيئني لذلك.  

السؤال الثاني عشر: هل يصيـب السكـري فئة عمرية معينـة؟ 

 ال تقترص اإلصابة بالسكرّي عىل فئة عمرية، النه يصيب األطفال والشباب و الكهول، ولكن 

عند حدوثه يف فئة عمرية محددة تكون سامته مشرتكة من حيث نوعية العالج فالنوع األول 

من السكري الذي يصيب األطفال واليافعني والشباب يعتمد يف عالجه عىل األنسولني ويحدث 

بشكل حاد وتبدأ مضاعفاته يف الظهور بعد نحو عرش سنوات تقريبا من حدوثه. أما النوع 

الثاين من السكري الذي يصيب من هم يف سن األربعني فام فوق فإنه ال يعتمد عىل األنسولني، 
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وميكن عالجه بتناول األقراص مع السيطرة عىل الوزن و مامرسة النشاط البدين. 

السؤال الثالث عشر: هل ينصـح بالزواج بالنسبــة لمرضــى السكـريّ؟ 

 من األسلم أن يقوم كل مقبل عىل الزواج بإجراءات تتضمن بعض الفحوصات للتأكد من خلوه 

من بعض األمراض الوراثية )مثل مرض ثالسيميا الدم عىل سبيل املثال ال الحرص(. وال يوجد 

إجراء محدد بالنسبة ملرىض السكري قبل اإلقبال عىل الزواج. ولكن من املستحسن التأكد من 

عدم ارتفاع سكر الدم لدى الطرفني املقبلني عىل الزواج، وخاصة إذا وجد عند أحدهام تاريخ 

عائيّل للسكرّي أو كان أحدهام أو كالهام بدينا. 

كام و أن مريض السكرّي يستطيع أن يحيا حياة طبيعية، وأن يتزوج وينجب كأي إنسان سليم 

آخر، إذا كان عىل دراية تامة باستحقاقات مرضه من حيث العالج، ومنط الحياة الصحّي. 

لألطعمة  وهل  ؟  عاما  ثالثين  قبل  معروفا«  السكري  يكن  لم  لماذا  عشر:  الرابع  السؤال 
بأنواعها دور في ذلك؟ 

   إذا رجعنا اىل تاريخ السكري وجدنا أنه كان معروفا منذ القدم، وقد ذكر يف أوراق الربدى 

منذ عهد الفراعنة. إن انتشاره وانحساره أحيانا له عالقة بنوعية الحياة وكرثة تناول األطعمة 

وخاصة الدهنية منها، والقول إن السكرّي كان محدود االنتشار قبل ثالثني عاماَ اىل خمسني يف 

األردن قول صحيح، الن الحياة كانت مختلفة عام هي اآلن، فغالبية الناس كانوا من املزارعني 

والكادحني ليل نهار لكسب قوت يومهم، وطعامهم قليل الدهنيات والحلويات الشائعة اآلن، 

الخمسني سنة  الحياة خالل  االقتصادية، وتغري منط  األوضاع  تناولها مع تحسن  انترش  والتي 

غنيا  خشنا  الطعام  كان  أن  وبعد  قليال«.  ويعملون  كثريا«  يأكلون  الناس  أصبح  إذ  املاضية، 

باأللياف املفيدة للجسم أصبح دسام غنيا بالحلويات املتنوعة، فانترشت السمنة بشكل وبايئ 

مام أدى إىل انتشار حاالت ارتفاع ضغط الدم والسكري، وغريهام من األمراض يف األردن والبالد 

العربية املجاورة. 

السؤال الخامس عشر: السمنة ما السبل للوقاية منها، وعالجها ؟ 

علينا أن نتعامل مع السمنة عىل أنها »مرض« ال عىل أنها »صحة« كام يظن عامة الناس خطأ. 

فالبدانة من أخطر أمراض سوء التغذية التي تؤذي القلب واملرارة والرشايني واملفاصل وتؤثر 
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عىل إفراز معظم الهرمونات، وتجعل أنسجة الجسم أقل استجابة لألنسولني، وبذلك ترهق 

البدين أكرث عرضه لإلصابة باألورام مثل  البنكرياس، ومتهد لظهور أعراض السكرّي، وتجعل 

رسطان الثدي والرحم عند اإلناث، ورسطان الربوستات عند الذكور، وأورام الجهاز الهضمي 

عند الجنسني.

  إن أهم وسيلة ملحاربة السمنة هي منع حدوثها بتجنب اإلفراط يف تناول الطعام اقتداء 

بقول رسول الله صىل الله عليه وسلم »نحن قوم ال نأكل حتى نجوع وإذا أكلنا ال نشبع« 

وقوله يف حديث آخر » ما مأل ابن آدم وعاء رشا من معدته فإن كان ال بد فثلث لطعامه 

وثلث لرشابه وثلث لهوائه«. 

وتعالج السمنة بتغيري املريض ألسلوب حياته واالبتعاد عن اإلفراط يف تناول الطعام، وبخاصة 

النشاط  مزاولة  عليه  يجب  كام  الحرارية،  بالسعرات  الغنية  والحلويات  الدسمة  األطعمة 

الريايّض املالئم بصورة كافية ومنتظمة وأن يكون ذلك تحت مراقبة طبيبه املختص وارشاده 

يف املراحل األوىل من العالج. وبعد أن ينجح يف إنزال وزنه للمستوى املرغوب، عليه أن يحافظ 

عىل هذا النجاح مبتابعة نظام الطعام الصحّي، والنشاط الريايّض املنتظم. 

 السؤال السادس عشر: ما هي عالقة السمنة بالسكري، وهل السمنة سبب للسكري وضغط الدم؟ 

نعم. ثم نعم، ثم نعم، فالسمنة تعد املرحلة األولية للسكرّي، الن عمليات الوظائف الحيوية 

للجسم البدين تحتاج اىل اضعاف األنسولني مقارنة باإلنسان العادّي الوزن، كام أن أنسجة 

من  مضاعفة  كميات  إفراز  إىل  البنكرياس  فيضطر  األنسولني  مفعول  تقاوم  البدين  جسم 

الدم وتظهر  النهاية يعجز عن ذلك، فريتفع سكر  الجسم، لكنه يف  للوفاء بحاجة  األنسولني 

أعراض املرض. 

كام أن زيادة إفراز األنسولني تؤدي إىل تصلب الرشايني، وارتفاع ضغط الدم، مام يرهق القلب. 

لذلك فإن املحافظة عىل الوزن املرغوب تقي من اإلصابة بالسكرّي وضغط الدم. والتخلص من 

الوزن الزائد هو من أهم وسائل العالج لكل من السكرّي وضغط الدم. 

السؤال السابع عشر: هل هناك عالقة بين تميع الدم والسكريّ؟ وهل مرض السكريّ معد؟ 

ليس للسكري عالقة بتميع الدم، وال عالقة له بالعدوى، ولكن النوع الثاين منه الذي يصيب البالغني، 
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وال يعتمد يف عالجه عىل األنسولني قابل لالنتقال بالوراثة من األجداد إىل األبناء واألحفاد. 

 السؤال الثامن عشر: هل يتطور النوع الثاني إلى النوع األول من السكريّ؟ 

يعتمد عالج النوع الثاين، يف املقام األول، عىل تنزيل الوزن للمستوى املطلوب بالحمية والنشاط 

الريايّض. مع  األقراص املحسنة لعمل األنسولني او املنشطة للبنكرياس أو األقراص التي تقلل 

من امتصاص السكريات يف األمعاء، مام يؤدي إىل نزول سكر الدم إىل مستواه الطبيعّي . وبعد 

عدة سنوات عندما يعجز البنكرياس كليا« عن إفراز األنسولني، وتتعطل استجابته لألقراص 

يصبح املريض بحاجة إىل العالج بحقن األنسولني. 

السؤال التاسع عشر: هل مرض السكريّ وراثيّ؟ 

     تلعب الوراثة دورا« مهام« يف ظهور السكري خاصة يف النوع الثاين )السكري غري املعتمد عىل 

األنسولني( عندما تكون هناك زيادة يف وزن الجسم، حيث أن السمنة عامل قوي يساعد عىل ظهور 

أعراض مرض السكري. أما يف النوع األول )السكري املعتمد عىل األنسولني( فدور الوراثة اقل أهمية 

التي تلعب الدور الرئييس يف حدوث املرض. فاالضطراب  يف األصابة باملرض من العوامل املناعية 

يف  األنسولني  تفرز  التي  بيتا«   « لخاليا  مدمرة  مضادات  بظهور  يتميز  املريض  جسم  يف  املناعي 

البنكرياس وتؤدي لتوقفه كليا عن إفراز األنسولني وظهور أعراض مرض السكرّي. لذلك فإن حقن 

األنسولني هو العالج الوحيد لهذا النوع املسمى » السكري املعتمد عىل األنسولني«. 

السكري يف  للمريض وجود حاالت مرض  العائلية  السرية  أظهرت  إذا  أنه  القول  من  بد  وال 

العائلة،  توجب عىل املريض تجنب اإلفراط يف تناول الطعام، وعليه مامرسة النشاط البدين 

والرياضة، ما أمكن، للتخلص من السمنة أو تجنب حدوثها، الن تضافر السمنة مع التاريخ 

العائيّل اإليجايّب للسكرّي يجعل اإلصابة باملرض محققة الوقوع.

نرشت جمعية السكري الربيطانية يف أوائل هذا العام مجموعة من املعلومات التي تناقش 

الخرافات التي يتداولها مرىض السكري وأهلهم و أقاربهم وهي معلومات خاطئة بعيدة عن 

الحقائق التي أثبتها العلم وأكّدتها الخربة الرسيرية، وقد قامت الجمعية الربيطانية مبناقشة 

هذه األفكار و بيان الرأي العلمي الصحيح ملساعدة املرىض عىل االلتزام مبا هو نافع ومفيد 

بعيداً عن الشائعات والخرافات املدّمرة. ونحن يف مجتمعنا األردين نشعر بالحاجة إىل مناقشة 

هذه األفكار باإلضافة إىل خرافات وأفكار أخرى موجودة يف مجتمعنا ويتداولها املرىض وأهلهم 

وتؤثر عىل عالجهم وحياتهم وذلك لبيان الرأي العلمي فيها.
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   الخرافة األولى: السكري من النوع الثاني هو نوع خفيف  ال يسبب مضاعفات:

الحقيقة: ليس هناك يشء يدعى »مرض سكري خفيف« جميع حاالت املرض خطرية ومنها 
املناسب وميكن أن تؤدي إىل مضاعفات خطرية ؛  بالشكل  التعامل معها  يتم  إذا مل  السكري 

الطبيب من أجل  و  املريض  تعاون  التعامل معها و  أُحسن  إن  سهلة و بسيطة  وهي غالباً 

معها  تعامل  و  مرضه  عن  العلمية  الحقائق  املريض  فهم  ما  إذا  ممكن  أمر  وذلك  عالجها 

بعقالنية و نظام.

   الخرافة الثانية:السكريّون يجب عليهم أال يتناولوا السكر الحر:

الحقيقة: ال تعني اإلصابة بالسكري أنه يجب أن تتبع نظاما غذائيا خاليا من السكر، بل ينبغي 
عىل مرىض السكري أن يتّبعوا  نظاماً غذائياً صحياً ومتوازناً - أي أن يكون معتدالً يشتمل عىل 

60% من النشويات ومنها السكريات، وما ال يزيد عن 20% من الربوتينات و20% من الدهون، 

وهو ما ينصح به السكريّون وينبغي أن يستمر مريض السكري يف  االستمتاع بتناول مجموعة 

متنوعة من األطعمة يحتوي بعضها عىل السكر  ومن املهم أن نعلم أنه ال فرق بني السكر 

والخبز ألن الخبز يجب أن يتحول إىل سكر خالل عملية الهضم ليمكن امتصاصه ولكن رسعة 

االمتصاص ورسعة ارتفاع مستوى سكر الدم هي التي تصنع الفارق فقط. 

الخرافة الثالثة:  على السكريين تناول أطعمة خاصة بهم:

الحقيقة: املكونات الحقيقية للطعام ثالثة مواد ال رابع لها باإلضافة إىل بعض الفيتامينات و 
املعادن التي ال قيمة حرارية لها و ال تؤثر عىل الوزن مطلقاً، أّما املواد األساسية فهي:

النشويات: ومنها السكريات و تعطينا 4 سعرات من الطاقة يف كل غرام )ويجب أن تحّول إىل 
سكر من خالل عملية الهضم حتى ميكن امتصاصها( ولذلك يف النهاية بالنسبة للوزن ال فرق 

بني السكر أو الخبز أو البطاطا أو األرز إالّ املدة التي تحتاجها للهضم واالمتصاص.

الربوتينات: ومنها البقوليات واللحوم مبجموعها سمك، دجاج وتعطينا 4 سعرات طاقة لكل 

الحياة  تــعــّقــد  الــســكــري  ــن  ع الــخــاطــئــة  املــعــلــومــات 
وخيمة عـــواقـــب  ــب  وتــجــل ـــال  اإلهـــم إىل  ــــؤدي  ت و 
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غرام، ويجب أن تحول إىل أحامض أمينية ليك يتم امتصاصها واالستفادة منها.

ج- الدهون:

1( النباتية )زيت الزيتون، زيت الذرة، زيت عباد الشمس، زيت السريج(  

2( الحيوانية )سمنة بلدية ، لية، وشحم( كل غرام من الدهون يحتوي 9 سعرات ، ومن ناحية 

الطاقة والتأثري عىل زيادة الوزن ال يوجد فرق بني الدهن النبايت و الدهن الحيواين.  وهناك 

مفهوم خاطئ عند معظم الناس أن زيت الزيتون ال يزيد الوزن وهذا ليس صحيحاً ولكن 

إىل  تحّول  أن  يجب  الدهون  وكل  الكولسرتول،  من  خالية  النباتية  والدهون  الزيتون  زيت 

أحامض دهنية ليك يتمكن الجسم من امتصاصها بعد هضمها واالستفادة منها.         

بالنسبة لزيادة الوزن الناتج عن زيادة تناول السعرات الحرارية نجد جلياً وواضحاً أنه ال فرق 

بني أكل السكر أو البطاطا أو الرز أو الخرب )ومشتقات الحنطة األخرى: برغل، فريكة جريش( 

وال فرق بالسعرات املهمة للوزن بني الخبز األبيض واألسود وغريه من أسباب الرتويج التجاري، 

الفرق أن الخبز األسود يحتوي عىل القمح كله أي مع القرشة التي ال تهضم ولكن تحتوي عىل 

قدر من األلياف التي لها فوائد أخرى وهي التقليل من امتصاص الكولسرتول وله فوائد جلية 

عىل جدار األمعاء مام يؤثر يف نقص نسبة الرسطانات، كذلك ال يوجد خبز أو سكر أو أي منتج 

للسكريني كام نسمع يف دعايات الرشكات التجارية. ويف النهاية ما يصنع الفارق هو الكمية 

املتناولة من الطعام ومكونات الطعام االساسية من دهون وبروتني وكربوهيدرات.

كان  بروتني وآخر مهام  بني  للسمنة ال فرق  املؤدية  الطاقة  ناحية  الربوتني من  أن  نرى  كام 

مصدرة نباتياً كالبقول أو اللحوم أو األسامًك فهي تعطي أربع سعرات حرارية مثل النشويات 

ولذلك يجب أن يأكل اإلنسان ما يحب ولكن بكمية مناسبة ودون زيادة عن حاجة الجسم، 

مع األخذ بعني االعتبار أن اللحوم التي هي مصدر أسايس للربوتينات و تحتوي عىل بعض 

الدهون، فالدهون هذه تحتوي عىل 9 سعرات لكل جرام مثلها كمثل غريها من الدهون، و 

يكون بها يف العادة نسبة من الدهون ترتاوح بني لحم و آخر، فنسبة الدهون يف لحم العجل 

مثالً أقل من الخاروف.
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السعرات الحرارية يف كل غم من الدهون هي 9 سعرات أي أكرث من ضعفي السعرات يف 

النشويات والربوتينات وتتساوى يف سبب السمنة الزيوت النباتية )زيت زيتون، زيت عباد 

الشمس، ذرة أو سمسم )سريج( والدهون الحيوانية )سمنة بلدية، زبدة(. والفرق الوحيد هو 

ان الزيوت النباتية ال تحتوي عىل كولسرتول وهذا موضوع آخر وليس له عالقة بالسعرات 

الحرارية التي تؤدي إىل السمنة، و يجدر االشارة بأن الدهون من الناحية الكياموية لها تأثري 

كياموي باإلضافة عن »احتوائها للطاقة 9 سعرات/ جرام« هي مواد كياموية األصل تؤثر عىل 

الرشايني بشكل مبارش ولذلك يُنصح دامئاً بتناول الدهون غري املشبعة )الزيوت( و االبتعاد عن 

الدهون الحيوانية التي يف غالبها مشبعة.

والخطر األكرب يكمن يف السمنة النباتية )وهي زيت نبايت يف األصل يتعرض لعملية تصنيع 

مهدرجة   فهي  صلباً(  فيصبح  عليه  الهيدروجني  ذرات  مترر  و  كبري  تحت ضغط  بوضعه 

وهذه تسبب تصلّب الرشايني أينام كان استعاملها، و حرق الزيوت »عند القيل« ووصولها 

إىل درجات حرارة عالية يؤكسدها ويجعلها مرضّة لذا ينصح استعاملها بشكلها الطبيعي 

ما أمكن.

فسيولوجي  تركيز  الجسم حاصل عىل  أن  من  لنتأكد  الالزمة  الفحوص  نجري  أن  يجب 

وخاصة بعض الفيتامينات مثل: فيتامني د وفيتامني ب بأنواعه وغريهام من املعادن مثل: 

تناول  عدم  ويجب  والزنك  والكالسيوم  واملغنيسيوم  الدم(  لتكوين  جداً  )املهم  الحديد 

عىل  والفواكه  الخضار  وتحتوي  ألخذها  رضورة  هناك  كان  إذا  إال  الغذائية   املكمالت 

الفيتامينات واملعادن واالمالح وكذلك عىل كمية من األلياف التي ال تهضم وال ميتصها 

الجسم ولكن لها فوائد جمة يف التخلص من مخلفات الجسم )الغائط( وتقليل امتصاص 

الكولسرتول ومنع حدوث بعض الرسطانات. أما الفواكه فاألفضل أن تؤكل كام خلقها الله 

دون عرص أو طبخ وغريهام ألن العرص للفواكه يحرمنا من األلياف املهمة للجسم ويزيد 

الحموضة عند البعض وال يشعرنا بالشبع.

ولذلك فإن مرىض السكري ال يختلفون عن الناس العاديني وال رضورة ألي طعام خاص غري 

املتداول من العاديني وكل الطعام نشويات و بروتينات و دهون.
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بعض القواعد االساسية التغذوية

النبات ال يستطيع 
انتاج الكولستول 

أو الهرمونات 
االنسانية

بعض القواعد االساسية التغذوية

النبات ال يستطيع تحضري الكولسرتول أو الهرمونات اإلنسانية

موعد األكل وعدد الوجبات ال يؤثر بالوزن

عدم األفطار أو عدم الغذاء عادات سيئة ال تساعد على حفظ الوزن 
بل على العكس يمكن أن تحفز على االكل أكثر
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الخرافة الرابعة: بدائل السكر أساسية لمرضى السكري

املحلّيات ترسل  السعرات ألن هذه  الخالية من  السكر  بدائل  ال حاجة الستعامل  الحقيقة: 
رسالة خاصة للدماغ الذي يسيطر عىل الحّس بالجوع الذي بدوره يفرز مواد كياموية تأمر 

الجسم باملحافظة عىل كل سعرات الطاقة و بذلك يرصف الجسم طاقة أٌقل؛ مام يؤدي إىل 

زيادة الوزن )تُشعر الدماغ بأن هناك مجاعة قادمة فعليه االحتياط(.

الخرافة الخامسة: يُحرّم على السكريين تناول بعض المأكوالت مثل: العنب أو المانجو أو 
الموز  أو أي مأكوالت أخرى

بالسكري فعليك تجنب تناول العنب  أنه إذا كنت مصاباً  الحقيقة: يعتقد األشخاص أحياناً 
واملوز ألن طعمهام  حلو؛ ولكن إذا كنت تتبع نظاما غذائيا يشمل هذه الفواكه، سيكون مازال 

العنب  يشكل  الحقيقة  الدم، ويف  الغلوكوز يف  تحقيق سيطرة  جيدة عىل مستوى  بإمكانك 

واملوز خيارين صحيني جداً مثل  جميع الفواكه. وتعد الفواكه طعاماً ألنها تحتوي عىل نفس 

املواد الغذائية )النشويات، الربوتينات، و بعضها الدهون( والقيمة الغذائية فيها ال تختلف 

عن مثيلتها يف املواد األخرى، ومن الخطأ أن يعتقد الناس بأن الفواكه ال تسبب السمنة، ومن 

واجبنا حساب الفواكه كمصدر أسايس  من الطاقة و ينصح بأكل الفواكه كاملة و ليس عصرياً.  

السكري  لمرضى  ضرورية  الغذائية  المكمّالت  و  الفيتامينات  إضافة  السادسة:   الخرافة 
دون غيرهم

الحقيقة: ال يوجد فرق بني مريض السكري و غري السكريني من الناس و بشكل عام لقد أثبتت 
الدراسات أن تناول هذه املواد ال يحمي الجسم من أمراض القلب و مضاعفات السكري، أّما 

الذي يعاين من نقص يف هذه املواد بعد قياسها فعليه استشارة طبيبه يف كيفية تعويضها.

الخرافة السابعة: أكل السكر و الحلوى من قبل األصحّاء يسبب السكري

الحقيقة: السكر هو حجر األساس يف كل النشويات )القمح و مشتقاته: خبز، برغل، جريشة، 
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إذا  إالّ  األساسية  املواد  هذه  امتصاص  ميكن  وال  ومشتقاتها(  بطاطا  أرز،  معكرونة،  فريكة 

تحولت إىل سكر عن طريق عملية الهضم ولذلك الفرق بني السكر واملواد النشوية األخرى 

أن السكر ال يحتاج للهضم و لذلك ميتصه الجسم برسعة و يؤدي إىل ارتفاع تركيز السكر يف 

الدم برسعة.

إن االفراط يف األكل سواًء من النشويات أو الربوتينات أو الدهون منفردة أو مجتمعة تؤدي 

إىل زيادة الوزن الذي يضيف عبئاً كبرياً عىل الخاليا املفرزة لألنسولني فيضعف يف النتيجة و 

يقل انتاجها و كثرياً من األوقات تعلن افالسها مبكراً فريتفع السكر عندما يتجاوز ذلك قدرة 

البنكرياس.

إذا أردت أن تعيش مع السكري بأمان فعليك: 

ضبط السكري
ضبط التوتر الشرياني 

ضبط نسب الدهون )الكولسترول السيء والثالثيات( 

تابع العناية بــ: الجلد، العيون، القدم، األعصاب، القلب، الكىل ،العالقة الزوجية، من خالل 

الالزمة دورياً  الروتينية  الفحوص  يُجري  الذي  العائلة  بطبيب  الشخصية واالستعانة  املراقبة 

والعودة إىل االختصاصيني يف حاالت الحاجة لذلك.

الخرافة الثامنة:  السكريّون معرّضون للعمى بشكل حتمي:

املضاعفات  بالعمى وهو من  لإلصابة  الرئيس  السبب  يعد  السكري  أن مرض  مع  الحقيقة: 
املعروفة عند مرىض السكري، إال أن األبحاث أثبتت إمكانية تقليل احتامالت اإلصابة مبضاعفات 

السكري عىل العني وأهمها إصابة الشبكية، و ميكن التقليل منها أو الحّد منها أحياناً إذا قام 

 بالخطوات اآلتية : 

•  السيطرة عىل ضغط الدم ومستويات الغلوكوز والدهون يف الدم	

•  املواظبة عىل النشاطات البدنية	

•  الحفاظ عىل وزن الجسم املثايل: ابتداًء ولكن أي تقليل بالوزن مهام كان يحمل يف 	
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طيّاته فوائد جّمة   من دون الوصول إىل الوزن املثايل.

•  اإلقالع عن التدخني.	

الخرافة التاسعة: السكريّون معرّضون للفشل الكلوي بشكل حتمي:

يُراع صاحبه  الذي مل  املُهَمل  السكري  الكلوي هو مرض  الفشل  أسباب  الحقيقة: من أهم 
تنظيم مستوى السكري وسمح للتوتر الرشياين باالرتفاع دون عالج كذلك الكولسرتول اليسء 

وغريها وهي كأمراض العني إذا انضبطت كان الفشل الكلوي نادر الحدوث.

الخرافة العاشرة:  بتر األعضاء نتيجة حتمية عند السكريين

الحقيقة: ما ينطبق عىل مشاكل األطراف هو ما ينطبق عىل مضاعفات السكري بالجلطات 
القلبية والدماغية وهي كلها تزيد عند عدم ضبط السكري خاصة إذا كانت مصاحبة الرتفاع 

التوتر الرشياين وارتفاع الدهون الضارة واملفتاح السحري لتقليلها و حتى التخلص منها هي 

ضبط السكري ومعالجة من التوتر الرشياين والدهون واالستمرار يف الرياضة واالبتعاد عن 

التدخني.

الخرافة الحادية عشرة:  قيادة السيارات عند مرضى السكري ليست مأمونة 

   الحقيقة:  طاملا أنك تترصف كشخص مسؤول وتسيطر جيداً عىل مرض السكري، فيمكنك 
القيام مبعظم  املهام بصورة آمنة؛ وتفيد األبحاث أن مرىض السكري ليسوا أقل أماناً عن غريهم 

فيام يتعلق  بقيادة املركبات سواًء كان مريض السكري يعاين من النوع األول أو الثاين.   

الخرافة الثانية عشرة:  ال يمكن لمريض السكري ممارسة الرياضة

من  جانباً  بصفتها  الرياضية  التامرين  مامرسة  عىل  السكري  مرىض  يُشَجع  الحقيقة: 
تقليل  يف  الرياضية  التامرين  عىل  املواظبة  تساعد  أن  و ميكن  الصحي  الحياة  أسلوب 

فقد  وكمثال،  القلب.  أمراض  مثل  السكري،  املرتبطة  مبرض  باملضاعفات  اإلصابة  خطر 

الذهبية  األوملبياد  ميدالية  عىل  الحائز   ،  )Steve  Redgrave( ريدجريف  ستيف  حقق 

قد  ولكن  السكري،  مبرض  إصابته  من  عىل  الرغم  الفتة  رياضية  إنجازات  التجديف،  يف 
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جديد؛  متارين  نظام  بداية  قبل  يف  االعتبار  وضعها  تتطلب  التي  النقاط  بعض  هناك  تكون 

الخاص  الصحية  فريق  الرعاية  أو  املعالج  الطبيب  مع  التحدث  إىل  يحتاج  األمر  وهذا 

الفيصيل. فريق  القدم و هو عضو يف  كرة  نجوم  أردين من   باملريض ، وهناك مريض سكري 

   وللرياضة فوائد عّدة أهمها:

• تقلل خطر اإلصابة بأمراض القلب واألوعية الدموية والسكتة الدماغية.	

• تخفض مستوى السكر يف الدم.	

• خفض مستوى ضغط الدم.	

• تحسني نسبة الدهون.	

• تعزيز فقدان الوزن والحفاظ عليه. 	

• تساعد عىل البناء والحفاظ عىل صحة العظام والعضالت واملفاصل.	

• تزيد من قوة ومرونة الجسم . 	

• يقلل من خطر السقوط لدى كبار السن.	

• يقلل من خطر رسطان الثدي والقولون.	

• يحسن النفسية. 	

و أهم أنواع الرياضة هو امليش الجاّد، ولكن أي حركة بدنية تعد رياضة، و لكن يجب أن نعلم 

أنه بالرغم من كل هذه الفوائد فإن الرياضة ال تلعب دوراً مهامً يف انقاص الوزن.

الخرافة الثالثة عشرة: السكريّون يعانون من ضعف المناعة عند مريض السكري وارتفاع 
نسبة االصابة بالزكام وغيره:

الحقيقة: عىل عكس ما هو متداول فليس هناك احتامل أكرب إلصابة مريض السكري بالزكام 
أو أي مرض  آخر، ولكن يوىص مرىض السكري بتلقي لقاح األنفلونزا، والسبب يف ذلك هو تأثري 

أي إصابة  أو مرض عىل مستوى الغلوكوز يف الدم، مام يضع مريض السكري يف خطر من ارتفاع 

 مستويات الغلوكوز يف الدم، وقد يُعرّض املصابون بالنوع األول من مرض السكري إىل خطر 

اإلصابة  بالحامض الكيتوين ، ويؤدي السكري غري املنتظم والعايل إىل تقليل نشاط خاليا الدم 
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البيضاء وزيادة منو البكترييا عموماً؛ ما يجعل اإلصابة باألمراض أكرث تأثرياً.

  الخرافة الرابعة عشرة: عجز مريض السكري عن القيام بوظائف معينة ! 

الحقيقة: ال ينبغي أن متنعك اإلصابة من الحصول عىل وظيفة معينة والحفاظ عليها. ولكن 
عىل الرغم  من وجود قانون التمييز ضد املعوقني إال أن مرىض السكري ما زالوا يواجهون حظراً 

كامالً يف  بعض جوانب التوظيف  من النواحي اإلدارية والقانونية ولكن من الناحية الصحية 

فال يوجد سبب لذلك، إذ يستطيع مريض السكري إذا التزم بالعالج مامرسة واجباته الوظيفية 

بالكامل.   

    الخرافة الخامسة عشرة: الجروح عند مرضى السكري ال تلتئم وال يمكن قص أظافر القدم
وإذا  استثناء،  الجميع دون  القدمني عىل  أظافر  العامة عن قص  النصيحة  تنطبق  الحقيقة: 
كنت مصاباً  مبرض السكري، ينبغي أن تحافظ عىل صحة أظافرك عن طريق قصها عىل شكل 

الظفر، وال تقصها عىل شكل  نهاية أصابع  القدمني ولكن ال تقصها يف خط مستقيم بعرض 

منحٍن يف  الجانبني، أو تقصها بحيث تكون شديدة القرص تذكر أن مهمة األظافر هي حامية 

أصابع القدمني، ومن اآلمن أن تقص أظافرك بقصافة أظافر  وأن تستخدم مربد أظافر لربد زوايا 

األظافر، وإذا كان من الصعب عليك االعتناء بأظافرك،  ينبغي أن تطلب املساعدة من الطبيب 

املختص  أو من اختصايص العناية بالقدم السكرية.

الخرافة السادسة عشرة:  السكريّون ال  يعمّرون.

الحقيقة: هذه مقولة خاطئة و هناك أمثلة كثرية و عديدة و حتى يف األردن أن كثرياً من 
السكريني تجاوزوا سن الثامنني و نيف، فاألعامر بيد الله ولكن الصحة مسؤولية اإلنسان ولقد 

قال النبي عليه الصالة والسالم: »إن لبدنك عليك حقاً« و قّدمها عن حق األهل، و القاعدة 

الرشعية تقول صحة األبدان مقّدمة عىل صحة األديان، ولذا العناية بالصحة فرض فرضه الله 

عىل الناس كافّة وعىل املسلمني خاصة و لذا فعلينا االهتامم بصحتنا و محاربة األمراض ومنها 

السكري و أكرثها شيوعاً السمنة التي تؤدي غالباً إىل السكري.
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الخرافة السابعة عشرة: دواء المساعد )ميتفورمين( يؤدي إلى الفشل الكلوي:

الحقيقة: امليتفورمني ال يسبب أي رضر للكىل و إمنا القصور الكلوي سببه عدم انتظام سكري 
الدم. خالفاً للمعتقدات السائدة عن تأثري امليتفورمني عىل الكىل فإن كل الدراسات الحديثة 

يتم  ال  ألنه  نظراً  و  الكلوي  القصور  عند وجود  وفّعال حتى  آمن  العالج  أن هذا  تدل عىل 

الدنيا  الحدود  الكىل يف  إىل وظائف  اإلنسان بحاجة  فإن  الكىل  إالّ عن طريق  منه  التخلص 

فقط للتعامل مع هذا العالج، واالعتقاد السائد أنه يجب توقيف العالج عند ظهور أعراض 

الفشل الكلوي حتى لو كانت بسيطة يؤدي إىل حرمان املرىض من دواء مهم ونافع ألن الفوائد 

العالجية الفريدة لهذا العالج ال تتوفر يف.

ويجدر الذكر أن املساعد آمن عىل الجنني ويستعمل كعالج للسكري عند الحوامل السكريّات 

بأن رشكات  العلم  املهم  ومن  القلب،  مرىض  عند  ومفيد  آمن  وهو  األنسولني  بدون  أو  مع 

األدوية قد عملت لرتويج كافّة أدويتها الجديدة بإضافة املساعد لها وذلك لتسويقها بسعر 

أعىل.
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 الخرافة األولى: العجز الجنسي والسكري

الحقيقة: يشيع بني العامة أن مريض السكري سينتهي بالعجز الجنيس و هذه مقولة خاطئة 
التي تسمح  الودية  الودية وغري  إذ إن االنتصاب نتيجة لعملية دقيقة تشارك بها األعصاب 

السكري  ومستوى  وزنه  عىل  السكري  مريض  حافظ  إذا  ولذلك  الشعريات  يف  الدم  بتدفق 

والضغط الرشياين و الدهون فإنه سيبقى قادراً عىل إقامة العالقة الزوجية لعمر متقدم وال 

يختلف عن غريه إالّ بقدر إهامله للعناية بنفسه ومرضه.

الخرافة الثانية: عدم اإلنجاب والسكري

الحقيقة: السكري ال مينع االنجاب مطلقاً وليس له عالقة مبارشة به ولكن إذا أهمل السكري 
فإن املضاعفات وخاصة ذات العالقة باألعصاب هي التي متنع وصول السائل املنوي املتدفق 

وينتهي  معاكساً  املنوي  السائل  اتجاه  فيكون  معاكس  باتجاه  يسري  أن  بل ميكن  املهبل  إىل 

التي  الذروة  الوصول إىل  عند  يبقى مفتوحاً  يُغلق  أن  الذي يجب  املثانة  باملثانة ألن صامم 

يصاحبها تدفق السائل املنوي أي القدرة عىل العالقة الزوجية كام ذكرت أعاله.
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الخرافة الثالثة:  المرأة السكرية ال تنجب بشكل طبيعي 

الحقيقة: هذا افرتاء عىل املرأة، مريضة السكري تنجب انجاباً طبيعياً إذا ضبط السكر ضبطاً 
صحيحاً ولكن إذا مل يُضبط فإن الحمل يبقى ممكناً ولكن تزيد نسبة االسقاط، وإذا استمر 

الحمل و مل ينضبط السكري فإن الطفل سيكون أكرب حجامً وهو الشائع أو أصغر حجامً.

الخرافة الرابعة: الزواج من السكريين يحتم انجاب سكريين )التوريث(

الحقيقة: نسبة الوراثة ستزيد و لكن بنسبة ليست مهمة، الجدول التايل يبني نسبة اإلصابة 
إذا كان هناك مصاب بني األقارب:

الحالة املرضية لألقارب احتاملية نسبة االصابة

ال يوجد مصاب يف األرسة 1 من كل 300

)HLA( إذا كان أحد اإلخوة أو األخوات مصاباً ومختلف األنسجة 1 من كل 100
إذا كان أحد األبوين مصاباً 1 من كل 25

إذا كان أحد اإلخوة أو األخوات مصاباً 1 من كل 14

)HLA( إذا كان أحد األخوة أو األخوات مصاباً  ومتطابق األنسجة 1 من كل 6

إذا كان األخ أو األخت أو االبن مصاباً باإلضافة إىل أحد الوالدين 1 من كل 6
إذا كان األخ أو األخت التوأم املتطابق مصاباً 1 من كل 6

الخرافة الخامسة: السكريّون ال يبدعون:

الحقيقة: خرافة هوجاء ال أساس لها من الصحة بل هي افرتاء.

 عدد املبدعني من السكريني قد يتجاوز الخيال، فهم أصبحوا رؤساء دول ورؤساء أحزاب وقد 

حازوا عىل أعظم الجوائز الرياضية والفنية واألدبية والعلمية و للتذكري فقط نورد بعضاً منهم:
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العالم توماس اديسون توفي عن عمر يناهز 84 عامًا
اختراعات توماس أديسون:

الفونوغراف . 1

آلة التصوير السيناميئ . 2

الذي . 3 العميل  املتوهج  الكهربايئ  املصباح  إىل  باإلضافة 
يدوم طويالً.

 هو أول من أنشأ مختربا لألبحاث الصناعية.. 4

 مسجل صوت كهربايئ.. 5

املَُكرِّر اآليل.. 6
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 املصباح الكهربايئ.. 7

  مسجل األصوات االقرتاع يف االنتخابات.. 8

 البطارية الكهربائية للسيارة.. 9

الطاقة الكهربائية.. 10

الصور املتحركة.. 11

التلغراف.. 12

 وضع إديسون نظام توليد القوة الكهربائية وتوزيعها عىل املنازل والرشكات واملصانع.. 13

 السكك الحديدية الكهربائية والفاصل الحديدي.. 14

 الهاتف.. 15

 مصباح ذو مقاومة عالية يدوم ملئات الساعات.. 16

 أول منظار متاح تجارياً وهو الجهاز الذي يستخدم األشعة السينية.. 17

 الناسخة.. 18

 طّور اآللة الطابعة.. 19

الحايك. . 20

الرشيط السيناميئ.. 21

 جهاز قياس الكهرباء. . 22

طريقة لتكبري املطاط.. 23

اخرتع آلة برقية آلية تستخدم خطاً واحداً يف إرسال العديد من الربقيات عرب خط واحد.. 24

 اخرتع نظام لتوليد البنزين ومشتقاته من النباتات.. 25

كلمة أخيرة:

مل مينع السكري هؤالء القادة من الوصول إىل القمة فبعضهم وصل القمة السياسية و أصبح 

حاكامً ألقوى البلدان واألخرون أصبحوا قادة يف العلم و الفن و الرياضة وما أديسون إال مثال 

الحداثة  عامل  أدخلته  التي  االخرتاعات  أهم  للعامل  قّدم  وهو صغري  بالسكري  إصابته  فربغم 

والتميّز التكنولوجي فلنعمل ولنتوكل عىل الله ولنتِق الله يف الحفاظ عىل األمانة وهي صحتنا 

»ومن يتِق الله يجعل له مخرجاً و يرزقه من حيث ال يحتسب«.
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اجتمعي. اســتــشــاري   - غــرايــبــة  فيصل  الــدكــتــور  ــاذ  ــت االس

التعامل املهني االجتماعي مع مرضى السكري

   يحتاج املريض عادة إىل من يقف إىل جانبه، بصورة مهنية فنية تزيد من قدراته  عىل 

خطة  حسب  العالج  مع  تجاوبه  وتحقق  الوقت،  نفس  يف  املرض  وتقبل  املرض  مواجهة 

االستشفاء، وفقا لتوجيهات األطباء، ومبوازاة املعالجة الطبية يف معالجة للنواحي االجتامعية 

القيام بأداء  والنفسية الخاصة به، ليك يعود املريض قادراً عىل أداء دوره االجتامعي وعىل 

وظيفته أو متطلبات عمله اإلنتاجي. وقد كان ذلك فرصة  للعمل االجتامعي ليدخل مجاالً 

مهنياً واسعاً يف املؤسسات الصحية والطبية، لتعمل مع املستفيدين من خدماتها يف ما يتعلق 

بالتأثريات السالبة عىل صحتهم أو قواهم الجسمية والنفسية والعقلية، وليساعد ذلك بالتايل 

أو  الشفاء  بعد  الوظيفي  بالدور  والقيام  االجتامعي  األداء  تحسني  فرص  االستفادة من  عىل 

حتى أثناء فرتة املعالجة، والتي يصاحبها عادة عوارض سوء التكيف االجتامعي وازدياد التوتر 

االنفعايل، ويتعدى ذلك إىل دور وقايئ مع أعضاء املجتمع بشكل عام، ضمن جهود الوقاية من 

األمراض والحد من انتشارها وبناء شبكة حامية لألفراد وللبيئة من األمراض والحد من تأثريها 

عىل حياة املجتمع.

 عملية مهنية ذات إطار علمي:
      يتم ذلك  الذي نتحدث عنه، يف عملية مهنية ذات إطار علمي يقوم بها االختصاصيون 

االجتامعيون تدرس فيها استجابات املريض نحو مشاكله املرضية، من خالل املؤسسات الطبية 

فعالة،  بصورة  الطبية  الخدمات  من  باالستفادة  للمريض  تسمح  التي  املالمئة  الفرص  لتوافر 

وباالهتامم بتقديم املساعدة يف مشكالت التكيف االجتامعي واملشكالت االنفعالية التي تؤثر 
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أساس  عىل  وذلك  العالج،  من  الكاملة  االستفادة  تتحقق  يك  العالج،  وسري  املرض  تطور  يف 

العمل املشرتك بني الطبيب وهيئة التمريض واالختصايص االجتامعي، وحتى يتامثل املريض 

إىل الشفاء، ويحقق أقىص أداء اجتامعي له يف أرسع وقت ممكن.

الطبية والصحية ،سواء كانت أهدافها وقائية  العمل االجتامعي يف املؤسسات       وميارس 

الفرعية داخل  األنساق  لجميع  العون  تقديم  إىل  تأهيلية، وتسعى  أو  إمنائية  أو  أو عالجية 

النسق الطبي، وميارسها اختصاصيون اجتامعيون أعدوا خصيصاً للعمل االجتامعي من خالل 

إكسابهم املعارف والخربات واملهارات املهنية الالزمة إلنجاح العمل يف هذا املجال. وال يتعامل 

مع املريض فحسب، بل يتعامل مع املؤسسة الطبية بأكملها أي مع اإلدارة والطبيب وهيئة 

العمل،  البيئات املختلفة للمريض كاألرسة وموقع  التمريض واإلداريني، كام ميتد تعامله إىل 

لضامن تكامل أساليب العالج وتحقيق األهداف بصورة أفضل. وينظر العمل االجتامعي اىل 

العمل  اجتامعية ونفسية وجسمية واقتصادية، ساعيا  املريض كوحدة واحدة ذات جوانب 

االجتامعي بذلك الستفادة املريض من جهود الفريق الطبي، يك يتامثل للشفاء أوال ويحقق 

أقىص أداء اجتامعي له يف أرسع وقت ممكن يف نهاية املطاف من جهة، ولتوفري  بيئة صحية 

سليمة يف املجتمع املحيل من جهة أخرى.

اإلنسان مخلوق مكرم أمر اهلل بمساعدته:
     تقوم فلسفة العمل االجتامعي الصحي الطبي عىل االعتقاد بان اإلنسان مخلوق مكرم 

من الله سبحانه وتعاىل، أمر الله مبساعدته وتقديم يد العون له يف مختلف املجاالت، وأن 

هذا النوع من العمل من رضوب الخدمة التي تقدم لإلنسان يف سبيل تكريم أدميته ،وان 

تعامل اإلنسان مع املؤسسة الطبية يتم بناء عىل حاجته إىل املساعدة والعون ،وان الخدمة 

االجتامعية الطبية يف هذه املؤسسة ما هي إال ملساعدة املريض من مختلف الجوانب، لذا فان 

العناية بالجوانب االجتامعية لحالة املريض وعالجها يعد جزءاً مكمالً لخطة العالج الطبي.
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املرض الذي ال يصح  تجاهله وإهماله: 
بالحياة، ولسنوات طويلة ومنهم   السكري،وهم يف قمة االستمتاع  يعيش املاليني من مرىض 

من قام بدور اجتامعي  كبرًي يف حياته من خالل عمله  وعطائه واستمر يف ذلك لسنوات 

عديدة،ومل مينعه هذا املرض إطالقا من العمل واإلنتاج واالنتقال والسفر وحضور االجتامعات 

واملشاركة يف املناقشات واإلبداع يف أية صورة من الصور، إذ إن عالج هذا املرض أو التكيف 

معه يعتمد عىل تنظيم الغذاء وتنفيذ تعليامت الطبيب املعالج بدقة،بينام إذا تجاهله صاحبه 

انتهاء  التي قد تؤدي إىل  الكثري من املضاعفات  وأهمله فإنه يعكس عىل صحة املصاب به 

الحياة. إن مرض السكر رفيق مستمر،إذا احرتمه املصاب به احرتمه،وإذا تجاهله ألقى بثقله 

عىل كاهله، انه ال مينع صاحبه من االستمتاع بالحياة عىل اإلطالق، ما دام قادراً عىل تنفيذ 

تعليامت الطبيب، وهو كأي مرض حتى وإن كان إحدى نزالت الربد، يزداد ويصعب التعامل 

معه والتخلص منه إذا ما صادف إهامالً من املريض.

وإذا كانت املشكالت تكمن يف املضاعفات الخطرية التي ميكن أن تنتج عن إهامل أي مرض 

، فان السكري أهم هذه األمراض، الذي يصيب الكثريين، وتلك املضاعفات ال تتوقف عند 

بالتنظيم  التعامل معه  املريض  إذا مل يستطع  أعراض اإلصابة به فقط بل متتد ملا هو أسوأ 

الغذايئ، واملحافظة عىل تناول العالج املناسب ، كأن تعكس مضاعفاته حالة ضيق وانسداد 

إىل حدوث  تؤدي  الخطورة  إىل حاالت شديدة  إهامل عالجه  يؤدي  وقد  الطرفية،  الرشايني 

غرغرينا وبرت للقدم أو الساق.

    النظر إىل السكري من املنظور السوسيولوجي:
   لن نتعرض هنا إىل الجوانب الصحية الجسمية، إذ سوف ننظر إىل السكري والتعامل معه 

من املنظور السوسيولوجي، ولكن دون إسقاط حقيقة التكامل يف مختلف جوانب التعامل 

مع املرض واملصابني به، بدأ من الوقاية ثم سعيا للعالج والشفاء أو التكيف والتخفيف من 

اآلالم وتجنب األخطار املضاعفة الحقا. ويف الحقيقة أن املنظور السوسيولوجي يركز عىل أمناط 
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السلوك ويتناول العادات والتقاليد يف التعامل مع املرض واألمراض عامة ومرض السكر خاصة، 

عند  وقائية  خطوات  بعدة  القيام  االختصاصيون  ينصح  والعالجي  الوقايئ  الصعيدين  فعىل 

غري املصابني أو املتوقع إصابتهم بحكم العامل الورايث القيام بعدة خطوات يف سياق حياتهم 

اليومية مثل: مراقبة وزن الجسم، فالوزن الزائد أول األسباب التي ميكن أن تؤدي إىل اإلصابة 

كان محتاجاً  إذا  ليعرف  بطوله  الصحي مقارنة  اإلنسان معرفة وزنه  لذا عىل  السكر،  مبرض 

إىل إنقاص وزنه وإدخال بعض التعديالت يف نظام الحياة اليومية، كاإلقالل من أكل الدهون 

النشويات، ومامرسة  والسكريات، واإلكثار من أكل الخرضاوات والفاكهة، واالعتدال يف أكل 

الرياضة  واختيار  الخفيف،  الركض  أو  كامليش  خفيفة  كانت  وان  منتظمة،  بصورة  الرياضة 

إن  السكر  مريض  وينبغي عىل  اليومية،  حياته  روتني  يدخلها يف  و  عليها  املرء  يستمر  التي 

يناقش برنامجه التدريبي مع طبيبه املختص قبل البدء به، إال أنه ينبغي مراعاة البدء بشكل 

تدريجي، مع االنتباه إىل األعراض الخطرية، كالدوار املفاجئ والتعرق البارد والشحوب وحتى 

السقوط، وكذلك  االنتقال مشيا كلام أمكن ذلك بدال عن استعامل السيارة، واستعامل الدرج 

بدل استخدام املصعد والعمل عىل تنسيق الحديقة، وغريها من األعامل اليدوية املمكنة. إن 

هذه األمناط من السلوك تفيد املصابني بالسكري أيضا، وينصح االختصاصيون بها يف مثل هذه 

الحاالت كذلك.

زاوية التدخل االجتماعي املهني:
• ملرىض 	 الفردية  الحاالت  مع  يبدأ  العمل  فان  املهني،  االجتامعي  التدخل  زاوية  من  أما 

السكري يف مساعدة هؤالء املصابني عىل ما يأيت:

• التقبل عىل مجرد التسليم بوجود املرض، بل يتجاوزه إىل 	 تقبل املرض: وال يقترص هذا 

التفكري يف املرض، ومحاولة عالجه أو تخفيف آثاره الجسمية والنفسية واالجتامعية.

• الطبيب، 	 توصيات  يتحمل  لن  الخائف  املريض  إن  إذ  والقلق:  املخاوف  عىل  القضاء 

وخصوصاً هؤالء الذين يف طريقهم إلجراء عمليات جراحية، وقد يصل تأثري هذه املخاوف 
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إىل مضاعفات يف املرض. لذا ال تجرى عمليات جراحية لهؤالء املرىض الذين انتابهم الخوف 

والقلق عادة، إال بعد استقرارهم نفسياً مبحاولة االختصايص االجتامعي يف إقناعهم بفائدة 

اإلجراءات التي ستتبع وتقبلهم لها، وتبصريهم بأمور مرضهم وإعطائهم املعلومات الكافية 

عنها.

التكيف مع الحياة الجديدة بعد الخروج من املستشفى للحاالت التي اقتضت الرضورة دخولها 

إليه: فيعمل األخصايئ عىل تهيئة املريض لحياته املستقبلية، قبل  خروجه من املستشفى يف 

قدراته  تقلص  أو يف حالة  األصيل،  بعاهة، متنعه من مامرسة عمله  إصابته  أو  حالة عجزه، 

به  العناية  لتتوىل  املهني،  التأهيل  باالتصال والتنسيق مع بعض مؤسسات  الجسمية، وذلك 

ورعايته، حتى يقوم بدوره كمواطن منتج.

   وميد االختصايص االجتامعي دوره إىل بيت املصاب بالسكري، فيعمل عىل حل املشكالت 

األرسية التي تحيط باملريض، إذ ملا كان بعض املرىض مسئولني عن رعاية أرسهم سواء من 

الناحية املادية أو رعاية األطفال أو أدارة شئون املنزل، وكانت األرسة محاطة مبشكالت بسبب 

ذلك املرض الذي ألزم عائلها املستشفى، أو كرثت مراجعاته للمراكز الطبية، ومتابعته الحثيثة 

لحالته الصحية، وذلك باالتصال بالهيئات االجتامعية املختصة،. وكذلك االتصال بأعضاء أرسة 

املريض، فيقوم بتهيئة الجو العائيل لألرسة، ويجعل أعضائها يتعاونون عىل رسعة شفائه، مثلام 

املراجعة  أو  الزيارة  أثناء  املريض وأعضاء أرسته  االجتامعية بني  العالقات  تقوية  يعمل عىل 

الطبية، مام يكون لها األثر يف رسعة شفائه وخروجه من املستشفى أو االرتياح املؤثر ايجابيا 

بعد مراجعة املركز املختص.

تنظيم الحياة الجماعية للمرضى:
    يف نسق متصل مع العالج الجامعي النفيس منه واالجتامعي، ميكن للعاملني االجتامعيني مع 

مرىض السكر تنظيم الحياة الجامعية للمرىض سواء ضمن املؤسسة الطبية املختصة أو يف أندية 

وروابط تشكل لهذه الغاية يف املناطق واملجتمعات املحلية املختلفة، هدف العمل االجتامعي 



115

الطبي من ذلك، أن يؤنس املرىض ويزيح عن كاهلهم شعورهم يف بيئة تذكرهم باملرض، وبأنهم 

غري متكيفني مع مجتمع املؤسسة الطبية أو خارجه، فيقوم االختصايص االجتامعي بتنظيم 

يقوم  كأن  الرابطة،  أو  النادي  أو  املؤسسة  يف  واجتامعية  ورياضية  وترويجية  ثقافية  برامج 

بتكوين جامعات للنشاط من مرىض السكر، وتتيح لهم املحاورة فيام بينهم ومع املختصني 

يف هذا املرض، وغريه من التخصصات الطبية، وغريها من موضوعات الحياة اإلنسانية، وحتى 

عىل سبيل التسلية واالمتاع وطرد الشعور باالكتئاب، أو يعمل عىل إنشاء مكتبة يف املؤسسة 

أنواع  تتوفر فيها  مجالت وكتب يف مختلف  فيها،  التي يعمل  الرابطة  أو  النادي  أو  الطبية 

الثقافة، تناسب املرحلة العقلية للمرىض، من روايات وكتب أدبية إىل كتب علمية إىل كتب 

هوايات مختلفة. كام يقوم االختصايص االجتامعي بتنظيم فعاليات سينامئية ومتثيلية داخل 

تلك املؤسسات ، وقد يكون ذلك يف حجرة خاصة يف املستشفى، ويف هذه الحالة ميكن نقل 

املرىض الذين ال يستطيعون السري إىل هذه الصاالت نتيجة لبرت أحد األطراف وذلك بسبب 

تأثري السكري عىل أرسة بحيث توضع يف وضع يساعدهم عىل مشاهدة الحفالت. وقد يعمل 

االختصايص االجتامعي الطبي عىل توفري مذياع أو تلفزيون يف حجرة املرىض، أو يحرض لهم 

فرقة موسيقية، أو بعض األفراد الذين يقدمون بعض الفكاهات أو القصص املسلية . كام يقوم 

االختصايص االجتامعي بتوفري بعض األلعاب الخفيفة ملرىض السكر خاصة األلعاب الداخلية 

الطائرة يف فناء  كالطاولة والدومينو والشطرنج، وميكن بعض املرىض من مامرسة لعبة كرة 

املستشفى، وكذلك بعض ألعاب الحركة البسيطة .

   توثيق الصلة بني املؤسسات املعنية بالسكري واملؤسسات األخرى:

    أما عىل مستوى املجتمع، فيسعى  العمل االجتامعي إىل توثيق الصلة بني املؤسسات املعنية 

بالسكري واملؤسسات األخرى، مبا فيها منظامت املجتمع املدين ومؤسسات اإلعالم والثقافة 

والتوجيه، لإلسهام املشرتك يف التوعية العامة يف أساليب الوقاية وأساليب التعامل والتكيف 

مرىض  عىل  تركز  التي  امليدانية،  االجتامعية  والبحوث  بالدراسات  القيام  وكذلك  املرض،  مع 

املؤسسات الطبية واملستفيدين من خدماتها، مثلام تركز عىل البيئة املحيطة بتلك املؤسسات، 

عىل مستوى اململكة أو املحافظة أو املدينة بهدف الوقوف عىل املشكالت التي يعاين منها 



116

اإلمكانيات  وكذلك  البيئة،  منها  تعاين  التي  واالجتامعية  الصحية  واملشكالت  السكر،  مرىض 

املتاحة وأساليب استخدام هذه اإلمكانيات يف حل تلك املشكالت، ويتمثل ذلك أيضا يف عقد 

ندوات للتوعية الصحية حول مرض السكر يف أماكن عامة يصلها الجمهور عامة، مع عرض 

أفالم للتوعية باملرض، وميكن وضع خطة عمل مع أجهزة التثقيف الصحي بهذا الشأن.

         ويقوم العاملون االجتامعيون أيضا بتوعية عىل نطاق أضيق ومبارش بصورة أقرب، تتمثل 

يف توعية املرىض بوصف األعراض التي تساعد الطبيب عىل تشخيص املرض، وكذلك احرتام رأي 

الطبيب وهيئة التمريض وتنفيذ تعليامتهم، وكذلك التوعية العامة ملرىض العيادات الخارجية، 

للمحافظة عىل املواعيد والنظام ، واملحافظة عىل النظافة واحرتام مشاعر اآلخرين.

الوعي السكري والرتبية السكرية الالزمة:
الوعي السكري هو الوعي الخاص مبرض السكري: فهمه ومعرفة تداعياته وامتداداته وخطورته 

عىل مجمل صحة الفرد وحيوية املجتمع. أما الرتبية السكرية فتعني بناء هذا الوعي وتكوينه 

يف املدرسة واملجتمع عند الصغار والكبار وبحيث يتعلمون ويعرفون وقاية أنفسهم من مرض 

السكري ــ بإجراء التغيريات الالزمة عىل أساليب عيشهم وحياتهم ــ أو التعامل الناجح معه 

إذا أصيبوا به.

يبدو أن السكري مرض إرهايب لعني جداً، ملا يتمتع به من قوات معتدية ضاربة ال توفر عضواً 

يف الجسم: دماغاً بجلطة، أو قلباً برضبة، أو عيناً بالعمى، أو كلية بالفشل، أو طرفاً بالقطع، أو 

عصباً بالجفاف وبفقدان اإلحساس، أو وعاء دموياً أو رشياناً بالتصلب... وتداعيات وامتدادات 

كل ذلك عىل بقية تفاصيل الجسم. ولذلك كله يجعل السكري حياة املصاب به ـــ سواء أكان 

من النوع األول أو من النوع الثاين ـــ جحيامً إذا مل يسيطر عليه. وما أصعب السيطرة عليه 

بجهله وما أسهلها مبعرفته!

ولكن الناس ال يترصفون – عادة – أو ال يغريون سلوكهم رأساً مبجرد وصف طبيب لهم أو 

أن  قبل  سلوكهم  يغريون  ال  أو  يتعلمون  ال  إنهم   . العالج  أو  الوقاية  بالصحة طرق  مختص 
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إىل  ويحتاج  النفس،  يفيد علامء  أمر معقد كام  السلوك  التغري يف  إن  بالرأس.  الفأس  تطيح 

اسرتاتيجيات معينة ليحدث. وأولها يف نظري تعليم هذا املرض أو التعليم عنه يف املدرسة منذ 

الطفولة املبكرة، فهو يصيب األطفال أيضاً. لقد أدهشني حفيدي ذو ست السنوات الذي يقيم 

مع والديه يف كندا، عندما عرضت عليه إصبعاً للشوكوالتة فرفض قائالً: Not Healthy. لقد 

تعلّم قول ذلك يف الروضة.

يستدعي هذا املرض الذي يتحول إىل ما يشبه الوباء لكرثة املصابني من النوعني الشهريين منه 

به ومن مختلف األعامر، بل يفرض ودون تلكؤ ــ وقاية للجيل الجديد واألجيال القادمة – 

قيام وزارة الرتبية والتعليم بالتعليم عنه يف املدرسة بدءاً من الصفوف األوىل، وبحيث يتعلم 

الطلبة جميعاً ما يأيت: »ما مرض السكري؟ وماذا يعني يل؟ طرق الوقاية منه والتعامل الصحيح 

معه؛ والغذاء من أجل حياة صحية؛ والتامرين واألنشطة املدرسية والخارجية من أجل صحة 

دامئة؛ والتدخل الدوايئ؛ والتكيف النفيس؛ واإلدارة الذاتية املتدرجة له عند املصابني به؛ وكيفية 

الوصول إىل املصادر الصحية الخاصة به...؛« إن األطفال قادرون عىل تعلّم اي يشء إذا علموه 

بطريقة صحيحة كام يقول بلوم.

وميكن لوزارة الرتبية والتعليم االستفادة من تجارب الدول األخرى يف هذا األمر، مثل: البلدان 

األوروبية وكندا وغريها فال حاجة إلعادة اكتشاف الكهرباء برشط إعداد املعلمني واملعلامت 

لهذه املهمة وهم سيقبلون عىل حملها لحاجتهم الشخصية واألرسية إليها.

لعل أول ما يجب عىل وزارة الرتبية والتعليم البدء به مراعاة املتطلبات املرضية الخاصة للطلبة 

املصابني به )وليس عقابهم عليه كام فعلت إحدى املدارس النجومية الخاصة( بدمجهم يف 

الجسم الطاليب واملدريس والجامعي وبحيث يقبلون أنفسهم ويقبلهم األقران، فحق الطفل 

وحق اإلنسان يف صحة بدنية ونفسية واجتامعية جيدة مقرر وثابت يف جميع مواثيق حقوق 

اإلنسان.

الوقاية منه والتفاعل  إننا ندعي أن معرفة الطلبة لهذا املرض وتداعياته وامتداداته وطرق 

اإليجايب معه، يجب أن ال تقل كثرياً عن معرفة األطباء املختصني به له. ال يكفي أبداً اإلشارة 
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إليه بني ثنايا الدروس . يجب التوقف كثرياً عنده )وكذا عند مريض السمنة واإليدز(.

أما وسائل اإلعالم والتثقيف فيجب عليها تخصيص جزء مناسب من عملها وأنشطتها يف اغناء 

التعليم املدريس وتعزيزه ولدفع الناس إىل تغيري قناعاتهم وسلوكاتهم الصحية السلبية وقاية 

وعناية.

إن العمل الطليعي والرائد الذي يقوم به املركز الوطني للسكري بقيادة األستاذ الدكتور كامل 

يقوده ويعمل  بل  املركز  يدير  فهو ال  للمريض  أو  للمهنة  أبوقراط  بقانون  امللتزم  العجلوين 

فيه ، ألن الطب عنده رسالة وليس بزنس، ال يكفي وحده لتعميم الوعي السكري، وتثبيت 

إىل  بحاجة  إنه  والتثقيف.  اإلعالم  ووسائل  والجامعة  باملدرسة  دعمه  دون  السكرية  الرتبية 

قوات مساندة لتعميم الفائدة وانقاذ الناس منه وقاية وعالجاً، فالسكري مرض خطري يلحق 

الرضر النفيس واالجتامعي واالقتصادي يف الفرد واملجتمع، ورمبا مبكانته اإلقليمية والدولية إذا 

استرشى.

إن السكري يفشو يف املجتمع األردين كام يفشو الكاز املندلق عىل األرض ويجعلها مستعدة 

كامل  الدكتور  األستاذ  يفيد  كام  للمرض  الناس  عند  ورايث  استعداد  لوجود  نظراً  لالحرتاق 

أو يضطرب بفعل هجرة جينية مختلفة كاسحة إىل األردن.  يتأثر )االستعداد(  العجلوين، مل 

واألكل  العيش  أساليب  عقاله  من  تطلقه  أن  إىل  يبدو  كام  كامناً  يبقى  الورايث  واالستعداد 

والرشب والنوم والنشاط... واألخبار واألحداث املأساوية.

إن أكرث من 36% من األردنيني مصابون باملرض كام تفيد دراسات املركز الوطني للسكري . 

واعتقد أن النسبة أعىل ألن كثريين يتجنبون إخضاع أنفسهم لفحص السكري. إن معنى ذلك 

أنه ال توجد ارسة تخلو من مصاب واحد أو اثنني بالسكري.

إننا يف حالة حرب مع هذا املرض اإلرهايب ألنه ال مييز بني طرف أو عصب أو رشيان... وآلنه 

ال يرحل إذا اصاب االنسان.. فال يجوز أن يفوز فيها. يجب علينا التصدي له بقوة ـــ وقاية 

وعالجاً ـــ لنفوز عليه وننقذ أبناءنا وبناتنا وأحفادنا منه. من دون الوعي الصحي، والسكري 

– بوجه خاص – يكون املرء مثل ثور الله يف برسيمه، حتى وإن كان يحمل درجة الدكتوراه.
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تحت رعاية املهندس عاطف الطراونه رئيس مجلس النواب السابق جرى عىل مدرج بهجت 

الحادي عرش من طلبة  الفوج  بتخريج  اإلحتفال  األردنية  الجامعة  الطب  كلية  التلهوين يف 

الدبلوم العايل والفوج العارش من طلبة املاجستري .

ويف بداية اإلحتفال القى الربوفيسور كامل العجلوين رئيس املركز الوطني للسكري والغدد 

الصم والوراثة رئيس معهد التدريب الوطني التابع للمركز كلمة قال فيها :  يف مثل هذه 

فمن  مؤسستنا  حالة  ويف  مؤسسته،  إنجازات  أو  إنجازاته  عن  املسؤول  يتحدث  املناسبات 

العادة أن يطرح املسؤول عدد املراجعني للعيادات واملختربات ثم ينتقل إىل عدد الخريجني 

من معهده وعدد املتخصصني الذين تّم تدريبهم سواًء عىل املستوى املحيل أو عىل املستوى 

العريب، فهذه أرقام صامء ويف حاجة دامئاً إىل رشح مستطيل لو بدأته ملا انتهينا يف هذا املساء 

املجتمع  خدمة  يف  العلمي  البحث  يوظَّف  كيف  وهي  واحدة  مسألة  عن  سأتحدث  ولذا 

أوالً ثم كم يساهم يف حل مشاكل املجتمع والناس الذي يف األصل أسس من أجل العناية 

العاملية  املجالت  يف  املنشورة  البحوث  ذلك  عىل  يشهد  غزير  املركز  هذا  يف  والبحث  بهم، 

املصنفة واملفهرسة ويف عامل التأثري يف املجتمع العلمي الذي يقاس بعدد االستشهاد بحقائقه 

حفل تخريج الفوج الحادي عشر من طلبة الدبلوم العالي 
والفوج العاشر من طلبةاملاجستري للعام 2015 -  2016
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والرجوع إليه يف البحوث األخرى املنشورة 

.)Impact Factor( يف السجل العاملي

لقد   : قائال  العجلوين  الربوفيسور  وأضاف 

نرش املركز بحوثاً قيّمة ذات مدلول عاملي 

كبري فاكتشفت أمراض ومتالزمات جديدة 

تكن  مل   )diseases and Syndromes(

معروفة ولها خاصية أردنية ال يسع املجال 

استطعنا  البحوث  متابعة  ومع  لذكرها، 

أمراضاً  تسبب  خاصة  جينات  اكتشاف 

املجتمع ومختلفة بذلك عاّم هو  يف هذا 

العاملية.  الطبية  السجالت  يف  معروف 

ولكن البحث العلمي الذي كان له الوقع 

هو  واقتصادياً  واجتامعياً  صحيّاً  الكبري 

الرشياين  والتوتر  السكري  مرض  شيوع 

الوزن  الدهون والسمنة وزيادة  واختالط 

والعجز الكامل أو النسبي يف العالقة الزوجية والتي أصبحت متثل تهديداً صحياً واقتصادياً 

واجتامعياً ال يستطيع األردن اهامله أو تجاهله حيث بلغت نسبة اإلصابة بالسكري )30.5%( 

وارتفاع التوتر الرشياين )%29.1( واختالط الدهون %50 وزيادة الوزن والسمنة ما يزيد عىل 

.85%

والكلفة االقتصادية متثل 20-%25 من ميزانية الدولة، ولقد متنينا   بإلحاح من املجتمع األردين 

والدولة وضع اسرتاتيجية ملكافحتها وتقليل نسبة اإلصابة بها.

ترصد  مل  بتاريخ 2011/5/29  الوزراء  بقرار من مجلس  الدولة  التزام  من  بالرغم  بأنه  وقال 

الدولة أي مبالغ مالية ما عدا 100 ألف دينار يف ميزانية عام 2014م وما زلنا نعمل بالتكاتف 

مع القطاع الدوايئ لالستمرار يف عملنا، ويف نهاية هذا العام سيقوم فريق متخصص بتقييم 

الوضع الحايل ومقارنته بالوضع الذي رسنا إليه يف عام 1995م عند تأسيس املركز. هذا ما حذى 

باملؤسسة للبدء يف تأسيس هذا املركز وما قام به املركز منذ بدايته يف رصد هذه االمراض 
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والعمل عىل الوقاية منها وعالجها ومنع مضاعفاتها.

بيّنت  فعندما  األردنيني  بني  ونقصه  )د(  فيتامني  وضع  مرشوع  فهو  والهام  الثاين  املثل  أّما 

لدينا دراسات أولية بأن الشيوع عاٍل والكلفة كبرية تقّدمنا مبرشوع بحث مشاركة مع وزارة 

البحث  للقامئني عىل هذا  انتقاداً وترشيحاً وتجريحاً  الدنيا ومل تقعد  الصحة وعندها قامت 

واتهامهم بالفساد اإلداري واملجتمعي ولكن الفريق صمد وأجرى الدراسة التي أسفرت عن 

نتائج مذهلة وخطرية حيث أن نصف األردنيني يعانون من نقص شديد يف فيتامني )د( مام 

يؤدي إىل إصابتهم بأمراض أخرى مرتبطة بهذا النقص.

البحوث املنشورة عن فيتامني )د(

 Yousef Khader, Anwar Batieha, Hashim Jaddou, Mohammed El-Khateeb

 and Kamel Ajlouni; Metabolic syndrome and its individual components

 among Jordanian children and adolescents. International Journal of Pediatric

.Endocrinology. Volume 2010, Article ID 316170, 7 pages

املتالزمة االستقالبية ومكوناتها عند األطفال.

 A. Batieha, Y. Khader, H. Jaddou , D. Hyassat , Z. Batieha , M. Khateeb A.

 Belbisi , K. Ajlouni; Vitamin D Status in Jordan: Dress Style and Gender
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.18-Discrepancies. Ann Nutr Metab. 2011;58:10

وضع فيتامني )د( يف األردن وتأثي منط اللباس والجنس عليها.

 Khader Y, Batieha A, Jaddou H, Batieha Z, El-Khateeb M, Ajlouni K. Relation  

  of 25-hydroxyvitamin D with metabolic syndrome among Jordanian adults.

9-Nutrition practice and research. 2011 Apr;5)2(:132

عالقة فيتامني )د( مع املتالزمة االستقالبية عند األردنيني.

 Yousef Khader , Anwar Batieha; Hashim Jaddou , Mohammed El-Khateeb

 Kamel Ajlouni. Depression is associated with low levels of 25 - hydroxyvitamin

 D among Jordanian adults: results from a national population survey. Eur

7-Arch Psychiatry Clin Neurosci. 2012 Jun;262)4(:321

عالقة االكتئاب بنقص فيتامني )د( عند االردنيني.

 M. El-Khateeb, Y. Khader,  A. Batieha,  H. Jaddou, D. Hyassat, A. Belbisi  

 K. Ajlouni; Vitamin B12 Deficiency in Jordan: A Population-based Study.

.105-Annals of Nutrition and  Metabolism . 2014 Jun 17;64)2(:101

نقص فيتامني )B12( عند األردنيني.

 Lafi ZM, Irshaid YM, El-Khateeb M, Ajlouni KM, Hyassat D. Association 

 of rs7041 and rs4588 Polymorphisms of the Vitamin D Binding Protein and

 the rs10741657 Polymorphism of CYP2R1 with Vitamin D Status Among

 Jordanian Patients. Genetic testing and molecular biomarkers. 2015 Nov

.36-1;19)11(:629

 CYP2R1 وجني Vitamin D Binding Protein ارتباط اختالفات الحمض النووي يف جني

بوضع فيتامني )د( يف املرىض األردنيني.

 Al Khawaja N, Liswi M, El-Khateeb M, Hyassat D, Bajawi D, Elmohtaseb 

 M, Alkhateeb H, Ajlouni K. Vitamin D Dosing Strategies Among Jordanians
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 With Hypovitaminosis D: A Randomized Controlled Trial. Journal of

Pharmacy Practice. 2016 Jan 18

الجرعات املقرتحة واملعطاة لألردنيني الذين يعانون من نقص فيتامني )د(.

ومل يتوقف البحث عند ذلك، فلقد وجدنا بالتحري أن أمراضاً كثرية يف األردن غري هشاشة 

النقص وجدنا تغرياً جينياً عند  النقص وإمعاناً يف أسباب هذا  العظم والليونة مرتبطة بهذا 

األردنيني مينع من فاعلية فيتامني )د(. 

ووجدنا ببحث آخر أن األردنيني يحتاجون إىل 100 ألف وحدة من فيتامني )د( شهرياً. 

هكذا بدأ البحث وانتهى، باإلضافة اىل املردود الصحي املشار إليه، فإن املبالغ التي توفر سنوياً 

مبجرد إعطاء )VitD3( وهو أرخص املستحرضات بلغ الوفر بني 5-10 ماليني سنوياً.

هذا هو البحث العلمي الحق الذي يبدأ بفكرة تنبع من مشكلة يف املجتمع ويؤدي إىل حلها 

ليس من أجل الرتفيع وإمنا لحل معضلة يف املجتمع. 

وختم الربوفيسور العجلوين كلمته قائال :اعتذر لإلطالة واسمحوا يل قبل أن أختم أن أوجه 

كلمة ترحيب ألولياء أمور الخريجني الذين يشاركوننا يف احتفالنا اليوم احتفاًء بتخريج الدفعة 
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الحادية عرش من طلبة الدبلوم، والدفعة العارشة من طلبة املاجستري والتي تضم باإلضافة اىل 

األردنيني القادمني من كافة القطاعات العامة والخاصة طلبة من العراق والسودان وفلسطني.

ودعوين أبارك للخريجني تخرجهم ولذويهم التهنئة يف قطف مثار جهدهم الذي استمر لسنني 

طويلة، وأقول لهم لن تجدوا بني أبناءكم عاطالً عن العمل، فالسوق بحاجة لهم ويستوعب 

أضعاف أضعاف الخريجني. 

مربوك للجميع والشكر لرئيس مجلس النواب األخ عاطف الطراونة لرعاية حفلنا هذا ولرئيس 

الجامعة األردنية االستاذ الدكتور عزمي محافظة الذي لوال دعم الجامعة لنا ملا كان باإلمكان 

تخريج مثل هذه االفواج، ونسأل الجامعة ممثلة برئيسها للعمل عىل انتقال هذه املؤسسة 

إىل حضنها الطبيعي “الجامعة االردنية” من خالل اتفاق تتوىل الجامعة به املسؤولية الطبية 

واألكادميية مع استقالل إداري ومايل لهذه املؤسسة أسوة مبثيالتها يف أمريكا والدول املتقدمة. 

وأسأل الله أن يوفق الجميع ويرعاكم مذكراً بقوله تعاىل “َوالَْوْزُن يَْوَمِئٍذ الَْحقُّ فََمن ثَُقلَْت 

واْ أَنُفَسُهم مِبَا كَانُواْ  ْت َمَواِزيُنُه فَأُْولَِئَك الَِّذيَن َخرِسُ َمَواِزيُنُه فَأُْولَِئَك ُهُم الُْمْفلُِحوَن )8( َوَمْن َخفَّ

ِبآيَاتَِنا ِيظْلُِموَن )9( األعراف    

For patients uncontrolled on metformin alone:
REGAIN CONTROL as soon as HbA1c rises above 7%

For patients new to therapy:
ACHIEVE CONTROL with significant reductions in HbA1c
with a novel once-a-day combination therapy

SUSTAIN CONTROL across 3 key glycemic measures:
HbA1c, FPG, and PPG

Before Prescribing please review full prescribing information for KOMBIGLYZE XR (saxagliptin and metformin HCl extended-release) available on request from AstraZeneca.
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