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  :ساعد في التأليف
 

 ةاستشاري امراض السكري والغدد الصم والوراث   –  أحمد الدآتور عزمي طالب -
 واالستقالب أخصائية السكري والغدد الصم   –     الدآتوره نديمة شقم -
 واالستقالب ئية السكري والغدد الصمأخصا   –  الدآتوره دانا حياصات -
 واالستقالب أخصائية السكري والغدد الصم   -   الدآتوره نهله الخواجا -
 واالستقالب أخصائي السكري والغدد الصم   -   الدآتور موسى أبو جباره -
 واالستقالبلسكري والغدد الصم ازميلة في    -    الدآتوره ربى أبو علي -
 واالستقالب زميل في السكري والغدد الصم   -    الدآتور هيثم العجلوني -
 واالستقالب زميل في السكري والغدد الصم   -       الدآتور محمد غنام -
 واالستقالب زميل في السكري والغدد الصم   -     الدآتور حازم البلبيسي -
  
  
  

 :ملحوظة •
ودات ،        ه الع ن  زين ل م ارآت آ اله ش ذآورين أع اء الم ف واألطب ى المؤل افة ال وزان باالض وس

ة أليف فصل التغذي ان بت ا  ٠أآجي ارك أخصائية التمريض آم ايزه مب ساهمت آل من الممرضه ف
دم   ، والسيدة منال األدهم أخصائية التثقيف الصحي ، السكري والسيد علي عالن فني وأخصائي الق

  ٠السكرية في تأليف ما له عالقة بهم
  

  
  

  
  

  الفهرس
  ٤                المقدمة -
 ٦              ما هو السكري -
 ٨              أنواع السكري -
 ١٤              الحمية والسكري -
 ١٨              عالج السكري -
 ٢١            عالجات السكري الدوائية -
 ٢٤                األنسولين -
   ٣٦            ضاعفات مرض السكريم -
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 ٣٦            يالمضاعفات الحادة للسكر -
 ٣٩          المضاعفات المزمنة للسكري -
 ٤٢              القدم السكرية -
 ٤٦              الضغط والسكري -
 ٤٨              السكري والدهنيات -
 ٥٢              مرض السمنة -
 ٥٦            مرض السكري والفم -
 ٥٨              السكري والحمل -
 ٦٠              السكري الحملي -
 ٦١              الرياضة والسكري -
 ٦٦              التغذية والسكري -
 ٧١              السكري والصيام -
 ٨١        السعرات  الحرارية في األغذية المختلفة -
  ١٠٨        بمرض السكري أسئلة وأجوبة تعريفية -

 ةــمقدم
 

الم   في الوقت الحاضر من األمراض الشائعة، حيث ينتشر في آاف يعد السكرّي ة أنحاء الع
ر وص ويصيب  ر أو آبي ي وفقي ين غن ز ب و ال يمي ة فه اس البشر آاف م أجن د حج غير وتع

  .مئات الماليين في العالم بأسره" اإلصابة به حاليا
د اعتبر ابق م  لق ي الس كري ف اترض الس ن   المجموع ة ولك م ت الغني ال ل ذه الح تمر ه س
ا           " طويال ة التي من بينه دول النامي ة أن نسبة انتشاره في ال حيث بينت الدراسات الحديث
  ٠من السكان البالغين %)٢٠-%١٠(العربية تتراوح ما بيـن  الشعوبمعظم 

ين     راوح ب بة تت ي األردن أن النس ت ف ي أجري ات الت ير الدراس ي  %)٢٥-%١٥(وتش ف
دم السن       ٢٥الفئة العمرية  ر مع تق ك بكثي د أآدت   . سنة وأآثر وتصل إلى أعلى من ذل وق

رى        اف والق ام في األري ذه األرق دراسة آخرى قامت بها وزارة الصحة األردنية صحة ه
  . والمدن

  
زمن،        المزمنةاألمراض  آأغلب السكرّي دة محدودة من ال ال يمكن شفاؤه بأخذ عالج لم

ة      فهو مرض مزمن،  ة واعتيادي ه بصورة طبيعي ايش مع إال أنه يمكن السيطرة عليه والتع
  .ال تختلف عن أي شخص آخر وذلك بااللتزام بمتطلبات العالج آاملة

  
ة هي الشعلة    تأثير هام للتحكم بالسكريّ  ذا" أساسيا" لتوعية السليمة رآناا ّدوتع ، فالمعرف

ارىء  . باتالتي تضيء لنا الطريق وتساعدنا على تجاوز آل العق وسوف تجد عزيزي الق
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درء     ك ل ذا المرض وذل  في هذا الكتيب ما يساعدك على معرفة معظم الجوانب المتعلقة به
فهنالك العديد من المشاهير في مختلف مجاالت   . الكثير من المخاطر، وتمكينك من التمتع بحياه سعيدة

اتهم    الحياه استطاعوا أن يتعايشوا مع السكريّ     وا طموح اة، يحدوهم      وأن يحقق ذه الحي دافهم في ه وأه
ة       ات العالي ة والمعنوي ر     .األمل بحياة مشرقة وسعيدة، وسالحهم اإلرادة القوي وفي األردن توصل آثي

ت ووزراء وآانوا متميزين بآدائهم وتقدم العمر مامن السكريين الى اعلى المناصب  منها رؤساء حكو
ب الوحيد في وصولهم الى آل ما حققوا هو االنتظام  ر منهم مع استمرار نشاطهم وانتاجهم والسبيبالكث

  ٠اقبته وعالجهومر المرضبالعالج والفهم المتميز لطبيعة 
الم            ي ع رة ف ارات آبي وا انتص د حقق غير ق الم الص اء الع ن أنح كريين م ا أن الس آم
م السكري      م يعقه ر ول الرياضة فحازوا على ميداليات ذهبية في السباحة والجري والقف

  ٠الى هذا المستوى عن الوصول
  

نوات       ل س ا قب ال أمريك ة جم ا إن ملك رة لبناتن ة أخي كرية وآلم ت  س ا   آان م يمنعه ول
  ٠السكري من المحافظة على آل المقومات التي تؤهلها لتكون ملكة جمال أمريكا

  
اء      ولإلنصاف ر من األطب ه آثي أود أن أبين للقاريء إن هذا الكتاب جهدًا مشترآَا قام ب

ولى، وهذه الطبعة اشرنا الى بعضهم في صفحات الكتاب آذلك آثير من  في الطبعة األ
وخبراء الوراثة وآثير نعجز عن ذآر آل    -الممرضين والممرضات وخبيرات التغذية

دير      كر والتق ل الش ًا  آ م جميع هوًا فله م س قاط أي اس ن اس ًا م م خوف نهم باالس د م واح
ه  واعترافًا صريحًا انه لوال عملهم لم نتمكن من اص دار هذا الكتاب بالمستوى الذي علي

  ٠علميًا وتثقيفيًا
  

يح النص         ا في تنق ى برآات لعونه دآتوره ليل آذلك أود أن أتقدم بالشكر الى األستاذه ال
ة   زءًا من حسن الصياغة ولباق اب ج ى الكت ا أضاف ال ة بم وتصحيح األخطاء اللغوي

ة  -آفاية سلهب  -ناموس فاطمة أبو وأخيرًا الشكر واجب لطاقم السكرتاريا ٠الكلمة راني
  ٠قاقيش

 
 
 بروفسور آامل العجلوني
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تج  كرّيين يٍّ نع الس ٍص فعل بيٍّ نق ى     أو نس ؤدي إل ا ي ولين مم ون األنس ز هرم ي ترآي ف
كاوى وأعراض      ن ش ك م ن ذل تج ع ا ين دم وم ي ال وز ف كر الجلوآ ز س ي ترآي اع ف ارتف

  .المختلفةسم الجسريريٍة ومضاعفاتٍ  حادٍة أو مزمنٍة في أجهزة 
ائع من السكريّ     وع الش ر واضحًة         وتكون أعراض الن د تكون غي في الغالب صامتًة وق

  .أو زيادة التبول أو التغير في الوزنالسوائل آالعطش وزيادة األآل وزيادة شرب 
، إذا آانت نتيجة عشوائيا ويمكن تشخيص المرض بفحص ترآيز سكر الجلوآوز في الدم

ن    ر م ة   .د/مملغ 200الفحص أآث ي حال ر ف  بفي حالة غياو. يةرضم ضأعرا دوجولت
 يناليتال الشرطين دأح قحقتما يندري عآالس صشخيت نض يمكرحة للمضاواألعراض ال

  : مناسبتين مختلفتين في 
  لتر.د/ملغم   ١٢٦ أو يساوي أآثر منيام صحالة الفي   قياس السكر  .١
اعتينقياس السكر  .٢ د س ال فحص لخال بع نالسكر  احتم ر م اوي أآث   200  أو يس
  .لتر.د/ملغم
دم لالنسان الطبيعي    يكون ل من     مستوى جلوآوز ال م   ١٠٠أق دل في حالةالصيام   /ملغ

  .دل بعد األآل بساعتين/ملغم ١٤٠وأ
امن حيث     راوح وهناك ما يسمى السكري الك ين         يت ة الصيام ب دم في حال مستوى سكر ال

تحمل   اعتاللدل في حالة /غممل١٩٩-دل /ملغم١٤٠و يتراوح بين أدل / ملغم ١٢٥-١٠٠
  .اختالًال  ينذر بمرض السكرّي ّديعوهذا  الجلوآوز بعد األآل

  ري بواسطة المختبرال تنتظر األعراض التقليدية،  بادر إلى فحص السّك!  تحذير 
  سنة أو آآثر٢٥ إذا آنت  -١
 إذا آان آحد أفراد عائلتك يعاني من السكرّي -٢
 .إذا آان وزنك أآثر من الحد الطبيعي -٣
يّ  -٤ ة أو احتشاء قلب ك بجلط ك أوابن ك أو أخوات ديك أو أخوت د وال دت آح  إذا فق

 ٠قبل سن الخمسين
ان   -٥ ر آ ي أي عم ل ف وي الحم يدة تن ت س كل ( اذا آن ألن السكري منتشر بش

 )وبائي
  عوامل مسببة أو مشارآة في إظهار اإلصابة بالسكرّي

  
ّي بب الحقيق زال الس كرّي ال ي روف حت  لإلصابة بالس ر مع دة  غي ك ع ن هنال ى اآلن ولك

  :عوامل تساعد على ذلك منها
  :الوراثة  -١

ة مصابَا     راد العائل نمط األول   بالسكريّ  إذا آان أحد اف ى األنسولين    (ال د عل ر المعتم  )غي
  فإن هنالك قابلية لإلصابة به لدى بقية أفراد العائلة

  
  :السمنة -٢
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األنسولين، ولذلك تتضاعف  ، وتقلل من فعاليةونفسانّي زيادة الوزن تؤدي إلجهاد جسمّي
د األشخاص    )ر المعتمد على األنسولينغي( النمط الثاني  احتماالت اإلصابة بالسكرّي عن

  البدينين
  

  :قله النشاط الحرآّي -٣
  عند من لديهم استعداد لذلك تؤدي للسكرّي قلة النشاط  الحرآّي

 
 األمراض واألزمات -٤

دة     األمراض والعمليات الجراحية وآذلك األزمات الن اء زائ وتر تلقي أعب فسية آالقلق والت
  عند من لديهم قابلية لذلك علىالبنكرياس وتؤدي إلى ظهور أعراض السكرّي

  
  األدوية -٥

د استعمالها طويال         ع الحمل عن ورتيزون وحبوب من ات الك ؤدي  " مدرات البول ومرآب ت
  "لدى األفراد األآثرا ستعدادا إلى ظهور أعراض السكرّي

  
  :لتهاباتاال -٦
ؤدي   البعض ا م ت ة للجس تجابة المناعي دل االس ى تب اعد عل ي تس ية الت ات الفيروس ى لتهاب ال
  )النمط األول(  المعتمد على األنسولين بالسكرّي  االصابة

  
  :الكحول -٧

ى ظهور     اإلدمان على المشروبات الروحية يعمل على إتالف غدة البنكرياس ويساعد عل
  ٠أعراض السكرّي

  
  :الحمل -٨

   لحدوثه استعداد لديهن ور سكري الحمل عند منؤدي إلى ظهي  يمكن أن
  

  األول ؟ النمط ما هو السكرّي
ل ال       النمطا لسكرّيا ال والشباب في مقتب . عمر األول يتميز عادًة بكون مرضاه من األطف

أعراض      . أو معتدل البنية وعادًة ما يكون مريضه نحيالََ ادًة بشكٍل طارٍئ ب وهو يظهر ع
ان و  ديدة آالغثي ؤش اد   وو التقي اف الح بطن والجف ع ال ة     .ج ي البداي اب ف ن يص نهم م وم

  .مما يستدعي العناية الطبية الطارئة حمضاض الدم الكيتونياب
ز هرمون     يًٍعن نقٍص فعلوهو ينتج  ا     ه ببس يننسولاإلفي ترآي دمير خالي ادًة هو ت ا ع  بيت
ادًة  . الطبيعيّ سان ناإلسم جفي لين وسنلإلفي البنكرياس المصنعة والمفرزة  الموجودة وع
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ا    سام جأناتجًا عن  بيتاما يكون تدمير خاليا  ا آأنه ا وتحاربه مناعٍة ذاتيٍة تهاجم هذه الخالي
  .عدٌو غريٌب عن الجسم

ا يعوض   النمطال بد عند عالج  جسم المريض    األول من السكري من حقن اإلنسولين مم
ون ا ذا الهرم ذا األ  لمهمعن ه ي ه ه ف ي عن ة ، وال يغن ائف الطبيعي ة المخفضة للوظ دوي

  .للسكر التي تؤخذ عن طريق الفم أو األدوية المساعدة لخفض السكر
  
  

  الثاني ؟ النمط ما هو السكرّي
الم     . هو النوع األآثر شيوعًا من السكري   زداد شيوعًا في األردن والع وٌع   . وهو ي وهو ن

بيٍّ ٍص نس ًة عن نق تج بداي ون اإل ين ز هرم ي ترآي ل عن حن يسولنف ا يق دم مم ي ال ة  ف اج
ا     ل خالي ة عم ي طريق ك اضطراٌب ف ه ويصحب ذل ة ل م الفعلي االجس اس  بيت ي البنكري ف

إل ا ل رعة إفرازه ة   ن يسولنوس ي فعالي ٌص ف ا يصحبه نق دم آم ي ال كر ف اع الس دى ارتف ل
ا   ن يسولناإل ة الجسم في خالي ة اإلنسولين في انسجة الجسم      ( المختلف ادة مقاوم وفي  ). زي

ن  ة م كرّيذا الهالمراحل المتقدم ن الس وع م ولين   ن ز اإلنس ي ترآي ٌي ف ٌص فعل ر نق يظه
  .في البنكرياس بيتانتيجة فشل ونقص خاليا 

ه من    بلمصاوعادة ما تكون أعراض المرض صامتًة أو مبهمًة ويكون ا به غير عالم بأن
ادفةً  ى يكتشف مص اه حت ادة العطش    . مرض كل زي ى ش ادًة عل راض ع ر األع د تظه وق

  .ادة األآل وزيادة التبول وتغير الوزن عن غير حميةالسوائل وزيب وزيادة شر
ا تلف       " فتبدأ حاال أما عن مضاعفات السكرّي دم، أم مع أي ارتفاع في نسبة السكرفي ال

اج من     األعراض الناتجة عن مضاعفات السكريّ     األعضاء أو  د تحت سنوات   ٥ – ٣فق
 .في الدم ارتفاع نسبة السكر بدء بعد

  
ديناً به عادًة  بلمصاويكون ا وتظهر  . في متوسط أو متقدم العمر ويكون ممتلئ البنية أو ب

دين واإل  السيرة المرضية للمص نهم مصابون    خوة وا اب أن أفراد أسرته آالوال ألخوات م
وع من السكريّ    . الثاني مطالن بالسكرّي ذا الن ة،    وتزداد احتمالية اإلصابة به بوجود البدان

زيادة تناول السعرات الحرارية و قلة في لذي يتمثل ث اوالتقدم بالعمر، ونمط الحياة الحدي
د سكريّ       .  الحرآّيو النشاط الرياضّي ا بع د النساء الحوامل أو م الحمل ،   آما يظهر عن

  . األول لداء السكرّي مطبنسبة تفوق آثيرًا الن وراثّي نّيويتالزم غالبًا مع تهيؤ جي
راد المحتمل إصا    الثاني للمرض خاصًة  مطمن المهم التنبه ألعراض الن د األف ه  عن بتهم ب

ة       عنهالمبكر الكشف حتى يتم  دم المرض آالحمي ع تق ٍة تمن  من أجل تفعيل إجراءات حماي
  .وتنزيل الوزن وممارسة الرياضة والمعالجات الدوائية واإلشراف الطبّي الغذائية 

  :إنه يختلف هذا النوع من السكري في بالدنا عن الدول المتقدمة من حيث
  ي سن مبكر في أوائل العشريناتيبدأ ف -١
اني من العمر وبشكل               -٢ د الث ال في أي سن وخاصة في العق د األطف دأ يظهر عن قد يب

  خاص عند الذين يعانون من زيادة الوزن
ى           اج بعضهم ال ا يحت وزن لعالج بعض الحاالت بينم وتكفي الحمية الغذائية و تخفيف ال

  .األدوية الخافضة للسكر أو اإلنسولين
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  حسن المعشر ؟ يكون السكرّيآيف 

  
زم مرض السكري عل     عيطستي حسن المعشر آضيف  ف تصرالى مريض السكري أن ُيل

راء         فظهور مرض السكرّيف تصرال يسيءال  د يكون إشارة ضوئية حم اني ق وع الث الن
ا   ه فيم اة اختطه لنفس اج حي ارة عن التوقف عن منه ذه اإلش ًتقِبل له ر المريض المس تجب

ى   مضى من األيام  اب السكريّ  ينتج عنه تدهور صحة المريض مما أوصله إل ن  أعت  مطال
اني  اإلفراط في األآل        . الث يئة آ ادات الس التوقف عن الع ع ب دما تتب راء عن واإلشارة الحم

يّ        كٍل آل ريض بش حة الم ى ص ة عل ود بالمنفع وف تع ول س دخين والخم ة . والت ممارس
دخ    اع عن الت وزن واالمتن ة وتخفيف ال ى السيطرة  َّ ين ال شكالرياضة والحمي تساعد عل

ا أيضًا    على السكريّ  ة    ولكنه ع صحة المريض العام  ممارسات عن ال  انحراف وأي . تنف
ات واأل      ة بالجرع ات الدوائي ذ العالج زام بأخ دم االلت حية أو ع ددها   الص ي يح ات الت وق

ا   ، سوف يعكسه السكرّيالطبيب المعالج دم مم  مباشرًة آزيادة في ترآيز  الجلوآوز في ال
  .عن أسلوب حياته المتبع) Feedback(يعطي المريض رجعًا ذاتيًا 

ايش مع    وبإمكان مريض السكريّ  ه       مالتع ه السيطرة علي رضه لعشرات السنين إذا أمكن
دونما تدهوٍر عاٍم في صحة المريض ودونما ظهور مضاعفات حادٍة أو مزمنٍة في أجهزة 

ةسم جال ًة ومدي . المهم اًة طبيعي ريض حي يش الم ب  فيع ادات الطبي ا أنصت إلرش دًة إذا م
  .والتي هي في النهاية لمصلحة المريض وفي خدمته

  : يليمافي  وتتلخص أهداف عالج مرض السكرّي
ك    .١ ة، وذل اة الطبيعي ن الحي ن م ا يمك أقرب م ع ب يش والتمت ن الع ين المصاب م تمك

  .بإبقاء المريض دون أعراض العطش والتبول الشديد أو الوهن و الهزال
اليّ المحا .٢ ى ضبط مستوى        فظة على أقرب وزن للوزن المث ا يساعد عل للجسم، مم

  .السكر في الدم
منع تذبذب مستوى السكر في الدم، حتى يبقى أقرب ما يكون إلى الحدود الطبيعية،  .٣

  .مع عمل ما يمكن لتفادي هبوط ترآيز السكر في الدم
دم السكري  .٤ اس خضاب ال كر بمقي ز الس كر التراآم( ترآي دل الس ث ال ) يـمع بحي

  %6.5-6يزيد عن 
ة لمريض          .٥ دم ضمن الحدود الطبيعي دهنيات والكوليسترول في ال المحافظة على ال

  .ما أمكن السكرّي
ريانيّ  .٦ وتر الش ى الت ة عل دم( المحافظ ريض  ) ضغط ال ة لم دود الطبيعي ضمن الح

   .ملم زئبق 80/ 130السكري، أي أقل من 
  .ان يخلو البول من أي أثر للزالل .٧
  .اإلسراع في عالجهافالعيون من أي أثر للمضاعفات و إن حصلت أن تخلو  .٨
  .أن نحافظ على تروية القلب و الدماغ لمنع الجلطات القلبية و الدماغية .٩
ن    .١٠ راف م و األط تاللاض رأعأن تخل اب اع ة األعص در الطرفي أو  ،آالخ

  .لتهاباتأو اال آالتقرحات السكرية القدماض رأع
  .لزوجية جيدةأن تكون القدرة على العالقة ا .١١
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  .أن نحافظ على سالمة األسنان .١٢
  .أن نمنع تخثر الدم .١٣

  
  
  
  
  
  :معرفة األمور التالية ضرورية لكل مصاب بالسكرّي تعد

  

  .إتقان طريقة فحص السكر في الدم  في المنزل واالحتفاظ بسجل للنتائج .١
ة        .٢ ه بطريق ة حقن ه وآيفي إلمام آل مريض يحتاج إلى اإلنسولين بأنواعه ومواضع حقن

  .صحيحة
  .بقدميه عنايةمعرفة آيفية ال .٣
  .منتظم ضرورة زيارة طبيب العيون باستمرار وبشكل دورّي .٤
ه       .٥ ه، واسم طبيب م هاتف ه ورق ينصح مريض السكري بحمل بطاقة توضح اسمه وعنوان

  .ونوع العالج الذي يتناوله المعالج أو المستشفى الذي يتردد عليه
كر    ع .٦ اع الس راض ارتف رف أع ريض أن يع ل م ى آ ه    ل راض انخفاض دم وأع ي ال ف

  .وآيفية الوقاية منها و التعامل معها حين حدوثها
بعيدًا عن األطباء  وعليه أن يعرف أن تناول وصفات لمواد أو أعشاب لعالج السكرّي .٧

  وقد تؤدي الى الضرر على فائدتها لعدم وجود دليل علمّيظاهرة خطرة يجب تالفيها 
اع مستوى   إاقبة الوزن بين فترة وأخرى، حيث مر  .٨ ن نقصان الوزن قد ينجم عن ارتف

د تعني حدوث مضاعفات       وزن ق السكر في الدم، وليس نتيجة للحمية الغذائية، و زيادة ال
  .جديدة
د     3التقيد بتعليمات الطبيب واالنتظام بالمراجعة الدورية آل  .٩ ل، أو عن ى األق أشهر عل

ة في   حدوث أي طارئ آارتفاع درجة الحرارة، أو الشعور بالغثيان ، أو عند حدوث حرق
 .البول 

  
  

  عدوًا إذا تم تجاهله ؟ آيف يصبح السكرّي
  

كريّ   ابة بالس ع اإلص راف بواق ن االعت د م ن    ال ب اٍة صحي م لوب حي زام بأس ن االلت وم
دخين      ن الت الع ع ة واإلق ة اليومي ة الرياض وزن وممارس ل ال ة وتنزي ن  . الحمي د م وال ب

ا . ترح الطبيب المعالجااللتزام بأخذ الدواء بانتظام آما يق  رّيآلسوتجاهل حقيقة اإلصابة ب
عن السيطرة فيغدو آالسيارة  بعدم اتباع اإلجراءات المذآورة سالفًا سوف يخرج السكرّي

  .بال مكابح على طريٍق وعٍر
دم يتسبب في         ز سكر الجلوآوز في ال لقد أثبتت الدراسات أن االرتفاع المستمر في ترآي

ك  ة للس اعفات المزمن تالل    رّيالمض ين واع بكية الع تالل ش ى واع ة الكل وط وظيف آهب
اإلصابة بتصلب الشرايين التاجية وتصلب الشرايين   صالطرفية ويزيد من فراب صاألع
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د   الطرفية ويزيد نسبة اإلصابة باحتشاء عضلة القلب والسكتة الدماغية وأمراض القدم عن
  .مرضى السكري

ل   ا     "وآما يقول المث ر من قنط ة خي م وقاي ى       "ر عالج دره د للسيطرة عل ذل الجه إن ب ، ف
ذه            تقبل من آل ه ر في المس ر بكثي اة أآب السكري في بداية الطريق يجنب المريض معان

ا      بقًا ب ا مس اٍة صحيٍّ   تبالمضاعفات إذا تمكن من تجنبه زام بإرشادات    اع أسلوب حي وااللت
  .ة المقترحةالطبيب وأخذ العالجات الدوائية وااللتزام بمواعيد المراجعات العيادي

  
  ماذا يزيد ترآيز سكر الجلوآوز في الدم ؟ وماذا ينقصه ؟

  

ل استهالك أو َّل  إنتاج السكر مع معدَّيتحدد ترآيز سكر الجلوآوز في الدم عن تفاعل معد
دم ن ال كر م زين الس ن  . تخ ة م ا مجموع ل منه دم تتفاع ي ال ة ف ة هرموني ك بيئ فهنال

ا  إل كسة الهرمونات ذات التأثيرات المع ين واإل سنل ه محصلٌة     فسه ننسولين ول تج عن ا ين مم
هو الوحيد القادر على خفض ترآيز السكر لين وسنفاإل. نهائيٌة تحدد ترآيز السكر في الدم

ة ، في حين أن       ا العضلية والدهني في الدم عن طريق زيادة استهالآه وتخزينه في الخالي
ز السكر ع ترآي ي ترف ات الت رة من الهرمون ك مجموعة آبي ي  هنال تعماله ف دم الس ي ال ف

  .وحاالت الحمى ومراحل النمو البدنّي والذهنّي الحاالت الطارئة آزيادة المجهود البدنّي
الكورتيزول      ة آ دة  الكظري ات الغ ومن أمثلة هذه الهرمونات نذآر هرمون النمو وهرمون

الين ون  واالدرين اوجلوهرم اس جوآ ا البنكري ن خالي ٌة م ٌة مختلف رزه مجموع ذي تف . ن ال
ق السكرفي          ه أن يطل ذي بإمكان د وال ى الكب ًة عل ردًة أو مجتمع وتعمل هذه الهرمونات منف

  .الدم أو يمنعه من ذلك في المحصلة النهائية لهذه الهرمونات واإلنسولين مجتمعة
ة          ا الدهني ة والخالي ا العضالت الهيكلي ل استجابة خالي  في الجسم  وفي حاالت مرضية تق

ل   نسولين لتأثير هرمون اإل ادي فيق دم       صاصامتفي ترآيزه الع ا للسكر من ال ذه الخالي ه
دم       ي ال وز ف كر الجلوآ ز س اع ترآي ى ارتف ؤدي ال ا ي ة   . مم ة بمقاوم ذه الحال مى ه وتس

ز اإل  . نسوليناإل ادة   ن نسولين وتتزامن هذه الحالة وتترافق مع ارتفاع في ترآي اتج عن زي
ا استجابة   يتاإفرازه من خاليا ب ة      في البنكرياس دونم ا العضالت الهيكلي ة من خالي  طبيعي
  .لهذه التراآيز المرتفعة من اإلنسولين في الدم والخاليا الدهنية

  
تم    وتحويلها النشويات في األمعاءم ضهعند تناول الطعام  يتم  ذي ي إلى سكر الجلوآوز ال

ام      اصمتا اول الطع د تن صه الى دورة الدم مما يؤدي إلى ارتفاع ترآيز سكر الجلوآوز بع
  .في حالة وجود نقٍص في ترآيز أو وظيفة هرمون اإلنسولين في الدم

  
الستهالك وتخزين   سم جالمع حاجة   نسولين في الحالة الطبيعية يتزامن إفراز هرمون اإل

إل  فهنالك إفراز قاعدّي. الطاقة ة     ة ورصبيستمر   ننسوليل ٍة ويغطي الحاجات القاعدي دائم
ي  ة ف وز للطاق دماغ سم جالمن استهالك الجلوآ نفس ونبض القلب ووظائف ال ل الت ، مث

اول   ، ولين يتزامن مع حمل سكر الجلوآوز  وهناك نوٌع آخٌر من إفراز اإلنس ع تن ذي يتب  ال
ه     وسريع  وجبات الطعام وهو إفراز دفعّي ة ويخزن يبقي ترآيز السكر في الحدود الطبيعي

  .وقت الحقفي خاليا العضالت الهيكلية والدهنية وخاليا الكبد لالستعمال في 
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  :تنخفض نسبة السكر في الدم ألي من األسباب التالية
  

  لتزام بالطعام بعد حقنة األنسولينعدم اال .١
  حقن آمية زائدة من اإلنسولين .٢
  .زائد القيام بمجهود عضلّي .٣
تاللا .٤ ائف ع زة وظ ةالجسم  أجه لكا الرئيس دّي لفش وي الكب الصدمة و أو الكل
  .الدورانية

  
  الحمية والسكرّي

  
كرّيم ريض الس م م ة ا يه زام حمي و الت ة ه ي   غذائي ة الت عرات الحراري ة الس دد آمي تح

وزن      ادة ال ع زي اس ويمن ائف البنكري ى وظ كر عل ل الس ل حم ا يقل وم مم ي الي ا ف يتناوله
  .الوزن ويحسن الحالة الصحية العامة للبدن انقاصويشجع على 

ريم ن ب: " وصدق الرسول الك رًا م اًء ش ن آدم وع ا مأل اب ه م ذه ". طن ق ه ون تطبي ويك
  .الوصية النبيلة باالمتناع عن مواصلة األآل فبل أن يشعر المرء باالمتالء والشبع

  ". نحن قوم ال نأآل حتى نجوع وإذا أآلنا ال نشبع: " وقد قال اإلمام أبو حنيفة 
  

دن وأن      ة الب وع وتقوي ة الج ا لمحارب ة وإنم ل ال للمتع ون األآ و أن يك الم ه زى الك ومغ
ل إال إذا   ين ال يأآ الجوع ف مه ب ي يصدرها جس ة الت ارات الطبيعي ى اإلش ان إل صت اإلنس

م     ارة الجوع ث ل يتوقف عن مواصلة     إطلب جسمه األآل بإش ه باألآل ب تخم بطن ه ال ي ن
  .األآل قبل أن يشعر بالتخمة

  
كريّ   ريض الس ى م وع  وعل ى      ر داصمأن ين ه عل وي وجبات املٍة فتحت ورٍة ش ه بص أآل

ويات وا   و الف خضرلا وم والنش اف واللح وب واأللي ه والحب وازٍن  ارسآلمواآ كٍل مت ت بش
كر     ل الس ل حم ا يقل ل مم ا يأآ وع م ن مجم ويات م بة النش اض نس ى انخف ك إل ؤدي ذل وي

  .النهائي
  
داء والعشاء   ح نصيو مريض السكري بتناول عدة وجباٍت صغيرٍة في اليوم واإلفطار والغ

ى     واالمتناع عن تناول وجبة واحدٍة آبي وازٍن عل رٍة في اليوم ، وهذا يوزع حمل السكر بت
  .ساعات اليوم وال يرهق البنكرياس بحمٍل آبيٍر واحٍد

ليمًا أو  صائح نالهذه  فيوال شك  يمكن أن تعود بالنفع على أي شخٍص سواًء آان إنسانًا س
  .مصابًا بالسكرّي
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كريّ   ين مرضى الس ر ب ا   تكث رياني وارتف اع الضغط الش ابة بارتف ترول اإلص ع الكولس
ذه الحاالت المرضية        ح نصيو. والدهنيات الثالثية في الدم ة خاصة له ادًة بحمي الطبيب ع

  .وقد ينصح بأخذ العالجات الدوائية لها
  

د يحول الطبيب مريض السكرّي ى  وق ة ي ئاخصأإل ٍد من التثقيف والمتابع ة لمزي التغذي
  .والمساعدة على اتباع اإلرشادات السالفة الذآر

  
  لوزن تأثيٌر على السكري ؟هل ل

  
دم الشرياني          إن البدانة والسكريّ  اع ضغط ال ة اإلنسولين وأمراض القلب وارتف ومقاوم

ز حامض البوليك         اع ترآي دم وارتف ة في ال  uric(وزيادة الكولسترول والدهنيات الثالثي
acid (ة األي  ساكمة في الدم هي متالزمة واحدة يطلق عليها اسم متالز  ضية أو المتالزم

ا يصاب المريض بالسكريّ     و. )يةالباالستق( ًا م بعض أ  غالب ا في    ب  الوقت  و آل مكوناته
  .نفسه

ع            م م اوب الجس ن تج د م الي يزي ولين وبالت ة اإلنس ن مقاوم ف م وزن يخف اص ال وإنق
  .العالجات الدوائية والسلوآية للسكرّي

  
  
  

  تمنع أو تبطئ مضاعفاته ؟ هل السيطرة على السكرّي
  

ت العدي درأثبت ن ال كريّ  تاساد م ى الس يطرة عل ٍر    أن الس كٍل آبي ى ش ع أو تبطئ إل تمن
  .المزمنة لمرض السكرّي المضاعفات

  
ة       المضاعفاتهذه  تقسمو رى واألوعي ة الكب ة الدموي إلى المضاعفات التي تصيب األوعي

ة الصغرى ى . الدموي ى األول ال عل ة: ومث رايين التاجي ة تصلب الش ة  والدماغي والطرفي
ى  . ان األبهروالشري  واألمثلة على األخرى هي اعتالل شبكية العين واعتالل وظائف الكل

  .واعتالل األعصاب
ل من   ) HB-A1C( فهناك أدلٌة قويٌة على أن إبقاء معدل السكر التراآميّ  ل  % 7.0أق يقل

ل العمى ونزف الشبكية      اك  . آثيرًا من اإلصابة باعتالل شبكية العين ومضاعفاته مث وهن
  .على الحماية من اعتالل وظائف الكلى مع السيطرة المثلى على السكرّيأدلة آذلك 

  
  ؟ لماذا المراقبة على السكرّي

  
ا    . على امتداد اليوم يتغير ترآيز سكر الجلوآوز بشكٍل لحظيٍّ ع فيه وقد يمر بمواقف يرتف

ًة       ًة طارئ ا يستدعي معالج ٍر مم الترآيز لدى مريض السكري آثيرًا أو ينخفض بشكٍل آبي
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اس         . في الحالتين ق الفحص بمقي دم عن طري ويمكن مراقبة ترآيز سكر الجلوآوز في ال
الحاجة والضرورة  حسب السكر وباإلمكان قياس السكر في أوقاٍت عديدٍة وبدرجة متابعٍة 

داء وا ات اإلفطار والغ ل وجب اس السكر قب يمكن قي اعتينف دها بس ذلك بع اء وآ ا . لعش آم
ة        يمكن الفحص قبل النوم أو في   ة لمعرف بما تستدعي الضرورة الطبي ة صباحًا حس الثاني

ى  ة دمساعويمكن لهذه المعلومات . يومٍا بعد يوم وانخفاضه نمط ارتفاع السكر الطبيب عل
واع    ر أن ه   تغيي ات تناول ه واوق اط       وجرعات ر أنم ة أو تغيي اول عالجات السكري الدوائي تن
  .رّيالسيطرة على السك الىفي المحصلة  ؤديالتغذية بما ي

  
يّ  دل التراآم ن أن يفحص المع يّ ) HB-AIC( ويمك ر الطب ادة أو المختب ي العي  هذاو. ف

ل الفحص ،     الفحص يعطي فكرًة عن معدل ارتفاع السكر في الدم في فترة ثالثة أشهٍر قب
ك   ى الس يطرة عل ة الس ا يلخص درج ابقة  رّيمم دة الس ذه الم ل ه اًء. لك رح  وبن ه يقت علي

و تعديل العالجات الدوائية ويراجع العالجات السلوآية لكي يبقي  الطبيب المعالج إضافة أ
  .المزمنة مما يقلل من فرص اإلصابة بمضاعفات السكرّي% 7.0هذا الرقم أقل من 

ن  ّدويمك ي ل ع دل التراآم دم  % 8.0المع ي ال وز ف ز الجلوآ دل ترآي ًا لمع مكافئ
م180 ل /ملغ يّ % 1دل وآ دل التراآم ي المع ادة ف دل يك) HB-AIC( زي ادة بمع افئ زي

  .دل/ملغم30ترآيز الجلوآوز بحوالي 
ة      متابعته أو السيطرة عليهوال يمكن معالجة أو  ة والتراآمي بدون استعمال الفحوص اآلني

ٍة صحيحةٍ   دل    . لترآيز سكر الجلوآوز بطريقٍة رشيدٍة وبمتابعٍة طبي ى مع إن الحصول عل
د من   هو إشارٌة لوجوب تغيير العالج بزيا% ٧فوق  تراآمّي دة الجرعات أو إضافة المزي

  .األدوية لتحقيق السيطرة المرجوة
  

  ؟ ما عالج السكرّي
  

وتتكون المداخالت . خالٍت سلوآيٍة وتداخالٍت عالجيٍة دوائيٍةايتألف عالج السكري من تد
  .وممارسة الرياضةالسلوآية من الحمية الغذائية والسيطرة على الوزن 

ياً سأ رآنًا النظام الغذائّي ديع تحكم في مرض السكريّ     اس الج     سواءً  ،لل ان المريض يع آ
  .حقن اإلنسولينو بأ ،قراصباأل ، أوبالحمية الغذائية فقط

ه      - -٥٠يجب أن يكون الغذاء متنوعا و متكامال بحيث تكون نسبة النشويات في
ة الالزم  % ٦٠ عرات الحراري ن الس ام ات ، ة يومي %   ٢٠-١٥البروتينن
  .باتية المصادر في معظمهاالن الباقي من الدهنياتو

ات    ، اإلنتظام في تناول الوجبات في مواعيدها المحددة - بحيث تكون ثالث وجب
 .رئيسية تتخللها وجبات صغيرة

 .تجنب تناول آميات آبيرة من الطعام في الوجبة الواحدة -
وآالته       - ل العصيروالش كر مث اله بالس ة المح اول األطعم ن تن ل م التقلي

 .لويات العربيةوالمربى والسكاآر و الح
ل            - اف مث ن األلي ة م بة عالي ى نس وي عل ي تحت ة الت ن األطعم ار م اإلآث

 .مع قشورها والفواآة الطازجة الخضروات و البقوليات والحبوب
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ة واال  فينصحبالدهون،  ما يتعلقفي  - ْمنة    بتناول الزيوت النباتي اد عن السَّ بتع
ّدهون المشبعة     تحتوي على آمّية الحيوانّيةن الّدهون والزبدة وذلك أل عالية من ال

رايين والقلب    ،الدمفي  روليالكوليستالّضارة التي ترفع   ،وتؤدي إلى أمراض الّش
كريّ  رض الس ن   فالمصاب بم ر م ّرض أآث رهمع راض  غي ذه األم ابة به . لإلص

حيث   ،معتدلة بكمّياتستعمال الزيوت النباتية في تحضير الطعام ولكن اُينصح بو
 .الحرارّيةجعُل الّطعاَم غنّيًا بالّسعرات يآبيرة ن استعمالها بكمّيات ا

  .قليلة السعرات بالمشروباتالمشروبات الغازّية آالبيبسي  االستعاضة عن -
تعمال يّ قلالت - حل من اس ام  المل د في تحضير الّطع والمخلالت وبخاصة عن

 .المصابين بإرتفاع ضغط الدم
  

اع  ا بمصان مريض السكري وعلى الحمية الغذائية أن تأخذ باالعتبار إذا ما آا أيضًا بارتف
ة   ّنإحيث . لسترول والدهنيات الثالثيةضغط الدم الشرياني األساسي أو ارتفاع الكو الحمي

  .ضروريٌة أيضًا للسيطرة على هذه األمراض المتالزمة
ود            ا يع وزن مم ة وتسهل من إنقاص ال ى البدان ى السيطرة عل وتساعد الحمية الغذائية عل

  .من صحة المريض نيحسعد على السيطرة عليه ويساو كرّيبالنفع على الس
داخالت ا  ن الم ى   ية وآلسلوم تمل عل ي تش ا الت ية بأنواعه ارين الرياض ة التم ممارس

رآض وا     . التمارين الهوائية وتمارين الجهد العضليّ  ة ال ارين الهوائي ة التم ي شلممن أمثل
ون  د تك باحة وق از ادمساعبوالس ية آجه زة رياض از ) Treadmill(شي ملة أجه وجه
ي   رين اإلهليج ة   ) Elliptical(التم ة المتحرآ ة الهوائي ة ) Bike(والدراج أو الثابت

)Stationary Bike .(   ّد العضلي ارين الجه ال التي      ومن أمثلة تم وزن واألثق ارين ال تم
زان   وقوتها على زيادة حجم العضالت دساعت وتزيد من قدرة العضالت الهيكلية على اخت

  .يؤدي إلى إنقاص ترآيز سكر الجلوآوز الطاقة مما
  
إذا و، على إنقاص الوزن دساعتالتمارين الهوائية على تنشيط الدورة الدموية و   تساعدو 

وميٍّ  دم الشرياني وخفض          ساعدت  مورست بشكٍل ي ى خفض ضغط ال ٍر عل بشكٍل مباش
دم ي ال ترول ف ارين الرياضية إل  ، الكولس ة التم ؤدي مزاول ك، ت ى ذل ادة وإضافة إل ى زي

ن ية، وتحس ة النفس ة، والراح حة العام اس بالص ة اإلحس ة البدني ام و اللياق ر الع المظه
  . للمريض

  
دة         ًا لم ارين الّرياضّية يومّي ة دق ٣٠ يجب ممارسة التم دأ المريض   . يق ّدل   وينصح أن يب بمع
يس بحا    مريض السكريّ  وعلى..تدريجيًا دقائق ومن ثم بزيادة المّدة١٠ ه ل درك أن ى   أن ي جة إل

ممارسة رياضة   ، وربما تكون رسة النشاط الرياضّيالذهاب إلى النوادي الباهظة التكلفة لمما
   المشي أو ما شابهها من تمارين آالعمل في الحديقة من أفضل أنواع الرياضة

رين             ة أي تم ل ممارس ك قب ي دم كر ف توى الّس م بفحص مس ولين ق ذ اإلنس ت تأخ إذا آن
كر   لممارسة وبعدها، وال تقم بأي نشاط رياضّيرياضي وفي أثناء ا  إال بعد تعديل مستوى الّس

   .في دمك إلى المستوى المطلوب
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ر من   دة أآث م تأآل لم ارس الّرياضة إذا ل ل أن تم ة صغيرة قب اول وجب ى تن احرص عل
  .ديسيلتر/ملغم100ساعة أو إذا آان مستوى الّسكر في دمك أقل من 

  
  :ايلي عند ممارسة الّتمارين الّرياضّيةاّتباع م كرّيعلى مريض الس

  .انتبه لصّحة قدميك ولخلوهما من أي تقرحات أو إصابات.١
  .استعمل حذاء مناسبًا وتأآد من ان جواربك قطنّية جاّفة ونظيفة.٢
دها     ياضّيمن الماء قبل ممارسة الّنشاط الرتناول آوبين .٣ اء الممارسة وبع وفي أثن

  .حّتى إذا لم تكن تشعر بالعطش
  .بفحص مستوى الّسكر لديك قبل ممارسة النشاط الّرياضي وبعدهاقم .٤

ة للسكري  ال   كير ومن المفيد التذ  أو يعفي من   ي نيغبأن تعاطي العالجات الدوائي
  .االستمرار في التزام الحمية وإنقاص الوزن وممارسة الرياضات

  
  

  الدوائية  عالجات السكرّي
  

اة  ة السكري المعط ل أدوي واع عم دد أن ا تتع موطرقه ق الف ذ . عن طري زم أن يأخ د يل وق
ٍة حتى يتحقق          المريض عدة أنواع من أدوية السكرّي ٍة مختلف ا بطريق وٍع منه يعمل آل ن

  .للمريض السيطرة على السكرّي
  : رئيسية طريق الفم إلى ثالثة أنواٍع عن  ويمكن تقسيم أنواع أدوية السكرّي

  
وع   رى في    األولوالن جة األخ ى األنس ؤثر عل تجابتها  ي ن اس د م زي

 )Insulin sensitizers(نيلوسنلإل
ة     ا الدهني ة والخالي ى انخفاض السكر      . مثل الكبد والخاليا العضلية الهيكلي ذا إل ؤدي ه وي

ة     ادة امتصاص العضالت الهيكلي ل وزي اء اللي كر أثن راز الس د عن إف اع الكب ة امتن نتيج
ؤدي في المح      ا ي دم ، مم ز السكر     والخاليا الدهنية للسكر من ال ى انخفاض ترآي . صلة إل

  :ومن أمثلة هذه األدوية
  
  ) Biguanides( مرآبات البايجوانيد-أ
ق  هي  و)  Glucophage-Metformin(ل  ثم تقلل من إفراز الكبد للجلوآوز عن طري

منع تصنيع السكر و منع تحطيم الجاليكوجين، ويقلل من مقاومة اإلنسولين، وهو ال يزيد 
وبالتالي ال يؤدي إلى نقص الجلوآوزفي الدم حتى في حال استعمال    من إفراز اإلنسولين
رة  وزن المناسبالجرعات الكبي ى الوصول لل ن ويساعد عل  مطلمرضى السكري من ال

  .الثاني الذين يعانون من السمنة
  :ولهذة المرآبات فوائد آثيرة فهو

  .يقلل السكريات الثالثية 
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 .رولييقلل الكوليست 
 .ة الكثافةيقلل الدهنيات منخفض 
 .يزيد الدهنيات عالية الكثافة 
   .يقل وربمامستوى اإلنسولين ال يتغير  
  .الضغط خفضيقلل الوزن وي 
  .الذين يعانون من السمنة مناسب لمرضى السكري من النوع الثاني 

ه ن أآما  ة من السكريّ     ًادور ل ن من   في الوقاي اني في األ   مطال ر   شخاص الث االآث
  .به صابةلإل عرضه
مقاومة اإلنسولين مع   ؛ (PCOS)آياس في متالزمة المبايض عديدة األ ويستخدم

  .فراز الهرمونات الذآرية في المبيضإزيادة 
  .يستخدم في حاالت هبوط وظيفة الكلى والكبد ان اليجب          

  
  )Thiazolidinediones(مرآبات  -ب
  )Avandia-rosiglitazone(و)  Actos-pioglitazone(  مثل
     
ةهذه  ذتأخو بوعينحوالى  األدوي دأ األس تجابة األ .السكر بتخفيض لتب د من اس نسجة تزي
  .عطى جرعة واحدة في اليومتو ،نسولينلإل
   .وفقر دم ،و زيادة في الوزن ،استسقاء: فهي الجانبية هاما اضرارأ
  .حتشائّيهو التطور إلى فشل القلب اال الخطر االساسّيو
  
  
  
  
  

ك التي ت     من أدوي النوع الثانيأما  ة فتل ا    ة السكري الفمي راز خالي ى إف ؤثر عل
ا ذا  لين وسنلإل بيت ن ه د م ة فيزي دٍد متفاوت درجاٍت وم ب
 )secretagogues(اإلفراز

راز القاعديّ    واع   . لإلنسولين  ليغطي حمل سكر الجلوآوز مع األآل أو اإلف ا أن  تؤخذمنه
ات     د الوجب كر بع ادة الس ى زي يطر عل ي تس ات لك ع الوجب ل ) meglitinides(م مث

(Starlix-Nateglinide)  و(Novonorm-Repaglinide)ـوأن ـواع أخـــ (  رى ـــــ
sulfonylureas (تعمل لمدة أطول مثل  

(Diamicron MR, Glibenclamide, Gliclazide)و (Amaryl-
Glimepiride)ز       . فتؤخذ لمرة واحدة في اليوم وط ترآي وع أن يسبب هب ذا الن ويمكن له
وزن   سكر الجلوآوز بش ادة ال اٍد و زي رة    . كٍل ح حاالت الفشل   ، الحمل  وال تستخدم في فت

  .مسيطر عليهااللتهابات الشديدة وحاالت السكري الغير الكلوي و اال
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ا  وع أم ثالن و الثال ى  فه ؤثر عل بط م ضهي ويات ويث -α(  اصهاتصامالنش
Glucosidase Inhibitors( 

ل فو) Miglitol(و)Acarbose(لثم وع يعم ذا الن ات ه ع اإلنزيم اء ويمن ي األمع
ؤخر وتبطئ امتصاص         النشوياتتكسرضمة التي لهاا الي ت يٍط وبالت ى سكٍر بس المعقدة إل

اس  وسريعة عاليٍة  إلى الدم فال يرتفع بدرجٍة هووصول السكر راز   منمما يمكن البنكري إف
ذه . ليبقي على ترآيز الجلوآوز في درجٍة معتدلٍةلين وسنما يكفي من اإل ة   وتؤخذ ه األدوي

  .مع الوجبات وال فائدة إذا أخذت على صيام
 

 :أنواع جديدة من األدوية المخفضة للسكر  هنالك
  glucagon-like-peptide-1الببتايد شبيه الجلوآاجون

ا األ   وهو  رز من خالي ى النشويات و        هرمون معوي ُيف وي عل ام يحت اول طع د تن اء بع مع
  .الدهون
  .نسولينخاليا البنكرياس لتفرز اإل ُيحفز •
اجون    • اس       glucagonُيثبط إفراز هرمون الجلوآ ا في البنكري ا ألف من خالي
  .رفع مستوى السكر في الدم  على يعملالذي و
متصاص السكر من الطعام في األمعاء مما يؤخر ايؤخر إفراغ المعدة  •

 .رتفاع مستوى السكر في الدم عاليًا بعد األآلا يمنعالطعام وبالتالي 
  

  اإلنسولين
  

  هو اإلنسولين ؟ما 
  

. في البنكرياس إلى الدم مباشرًة بيتابشكٍل دائٍم من خاليا سم جليفرزه ا يهو هرموٌن طبيع
رابطتين       لتين مت ٍة في سلس اٍض أميني أثيراٌت   . وهو مادة زاللية تتكون من أحم ه ت مهمة ول

ى ا  دًا عل ي ا  دصاتقج ة ف ي الكب   سم جلالطاق ة ف ة المخزون كر والطاق ادل الس يم تب د وتنظ
  .والعضالت وتنظيم أيض الدهون وهو مهم للنمو

  
تج        ويتم إعطاؤه لمريض السكرّي بية لإلنسولين المن ة أو النس نقص الفعلي ة ال لمعالجة حال

ان  م اإلنس ي جس ًا ف ث أّن. داخلي ه    وحي ن إعطائ د م ه ال ب ٌة فإن ادٌة زاللي و م ولين ه اإلنس
از      تحت الجلٍد بطريقة الحقن تم هضمه في الجه د    الهضميّ  حتى ال ي وي المع ة حيث تحت

اٍت هاضمٍة     لين وسنعلى أحماض قوية تدمر بنية اإل ى إنزيم اء عل الزاللية وتحتوي األمع
ة اإل ة . أيضًالين وسنتكسر بني ٍة يجعل من الممكن مماثل ى شكل حقن اءه عل ا أن إعط آم

د األآل ب      بشكٍل طبيعيٍّسم  جلطريقة إفرازه في ا ز اإلنسولين بع زداد ترآي سرعٍة  حيث ي
  .آبيرٍة

اهظ    . ستنشاقاإلنسولين يمكن أخذه عن طريق اال وهناك نوٌع من ه ب وهو عالوًة عن آون
  .الثمن ، إال أنه ال يعطي في النتيجة المرونة والفعالية التي يوفرها حقن األنسولين



 18

باأللم حساس تسمح بالحقن بدون إ بموادصغيرة القطر جدًا ومزلقٍة  نحقولقد تم إنتاج إبر 
الم  وي ددة   اإلنسولين تم إنتاج أق ٍق       مرات متع دريج الجرعة بشكٍل دقي االستعمال تسمح بت

زل   اإلستعمالولسهولة  ا يجعل         وخارجه  داخل المن ان العمل مم ى مك وسهولة الحمل إل
ه بشكٍل طبيعيّ       اإلنسولينحقن  ى المريض ممارسة حيات . أآثرقبوًال اجتماعيًا ويسهل عل

ن      واع من حق ة     حسب يمكن تصنيفها    نسولين اإلوهناك عدة أن دة الفعالي وع وحسب م الن
  .وسرعة الفعل

  
البشري بشكٍل  اإلنسولينويتم تصنيع . البشرّي اإلنسولينإلى  اإلنسولينيمكن أن  نصنف 

ًا    تجارّي صناعّي اويّ     الطبيعيّ  لإلنسولين وهو مطابق تمام . البشري في الترآيب الكيم
باه  ا أش ولينأم ات صن اإلنس ي مرآب ي  فه ه ف ف عن ا تختل ولين ولكنه ابهة لإلنس اعية مش

ن ا     ر م ا يغي د مم ي واح امض أمين م     لصفاح ي جس ة ف يدالنية الحرآي ة الص ت الكيماوي
ه    اإلنسان ، مما يزيد من سرعة عمل اإلنسولين   د عمل ل أم د سريرية     أو يطي ه فوائ ا ل مم

أثي  اإلنسولين إن لجميع أنواع بِّه ننو نَّ أبدو ال . في عالج السكري ر الفسيولوجي نفسه    الت
  .سمجلفي  ا

واع   يم أن ن تقس ولينويمك اك  حسب  اإلنس ل فهن رعة الفع ولينس لسريع ا اإلنس
دأ   )Aspart-Novolog(و)Humolog-Lispro( و)Glulisine-apidra(مثل ذي يب ال

دقيقة وبالتالي يمكن أخذه  قبل تناول الطعام مما يمكن المريض من تجنب     15العمل في 
اول     ارتفاع السكر ال ن والمباشرة في تن متوقع بعد األآل ويجنبه االنتظار مطوًال بين الحق

  .ساعات 4-3يصل إلى أعلى ترآيز بعد ساعة، ومدة عمله وهو.  الوجبة
د    ل اإل     30وهنالك اإلنسولين قصير األمد الذي يبدأ العمل بع ن مث ة من الحق  نيلوسندقيق

(Humilin-R , Actrapid)د  والذي يصل إلى أعلى ترآيز ه     4-2بع دة عمل ساعات وم
  .ساعات 6-8
  
ولين      ي مضخات اإلنس ير ف ريع أو القص ولين الس تعمال اإلنس ن اس ذ . ويمك ال ه ين و آ

دد    عين النو ٍم متع  تمرايأتي على شكٍل سائٍل مائٍي شفاٍف إما بشكل زجاجٍة صغيرٍة أو قل
  .االستعمال

  
  

  هو متوسط األمدو   Insultard, Lente) (NPH Humulin – N ,النوع الثالث
د     ا بع دأ تأثيره د       ٢-١,٥ويب ا بع ة تأثيره ن وتصل قم د الحق ساعات من   ١٠-٨ساعة بع

  ساعة  ٢٠-١٨الحقن ويتالشى تأثيرها تدريجيًا بعد ذلك بحوالي 
وع         م تسويق مزيج مكون  من الن د ت المفعول مع    قصير ونظرًا لبطء تأثير هذا النوع فق

ن    4-2مما يبدأ العمل بعد  75:25 أو ٧٠-٣٠النوع متوسط األمد بنسبة  ساعاٍت من الحق
ه     10-4ويصل إلى أعلى ترآيزبعد  دة عمل ساعة  ويمكن استعمال     18-12ساعات، وم

ى السكري   ٍد عل كٍل جي يطرة بش وع للس ذا الن وم به ي الي ن ف ة  30-15ثالث حق ل بقدقيق
ة من اإلنسولين في ا         ى نسبة قاعدي ة ويبقى عل ا ويلبي    الوجبات الغذائية اليومي لجسم آم
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إفراز       اس ب ل البنكري ة عم ل طريق ذا يماث ات ، وه د الوجب ولين بع دة لإلنس ة الزائ الحاج
  .اإلنسولين طبيعيًا

  
ل        د مث ل األم و الطوي ع ه وع الراب -Glargine(و) Detemir-Levemir(والن

Lantus    ( زًا       اإلنسولينوهي شبائه د والتي تعطي ترآي ة األم ى    شبه طويل مستمر عل
رة     . ساعة يماثل اإلفراز القاعدي لإلنسولين طبيعيًا 24دار م ادًة م واع تعطى ع وهذه األن

  .واحدة في اليوم
  
   
  
  
  

  
  
  

ن    ر م ٍد أو أآث وع  واح تعمال ن ان اس ولينباإلمك كريّ  اإلنس ى الس يطرة عل تم  للس د ي وق
وعين منفصلين حسب ح     ٍّ استعمال أآثر من نوٍع في خليٍط معد ى شكل ن اجة  مسبقًا أو عل

دٍة أو    . المريض ٍة واح ن حسب الحاجة       ثالث ويمكن إعطاؤه آحقن ر من ثالث حق  أو أآث
  .لبنكرياس الطبيعّيالمماثلة عمل 
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اع السكر في        ى ارتف ومن المهم التنبيه إلى أن اإلنسولين قد يصبح ضروريًا للسيطرة عل
ة المرض إذا صا ًا في بداي رٍة ، أحيان ٌر في اله بححاالٍت آثي وٌط آبي وزن وأيضًا في هب

ة  ضويصبح . األول نمطال جميع حاالت السكرّي رورًة أيضًا في الوقت الذي تفقد فيه أدوي
دم السكريّ     السكرّي ًا مع تق ى    نمطال  عن طريق الفم فعاليتها وهو ما يحدث غالب اني إل الث
ة  ا ب لفشدرج راز اإليتالخالي م . لينوسنا عن إف در ومن المه و أق ولين ه رار أن اإلنس إق

ال حدود لقدرة اإلنسولين على خفض   هآما ان. األدوية على خفض السكر في الدم اهاأقوو
ا    دود ضيقة ال تتجاوزه ل بح رى تعم ة األخ ل األدوي ين أن آ ي ح كر ف م . الس ن المه وم

ا     التذآير بأن أغلب األدوية المخفضة للسكرّي ر مباشر إم عن طريق الفم تعمل بشكل غي
ي   سم جلاخليًا أو على زيادة استجابة اعلى زيادة إفراز اإلنسولين د أ  لإلنسولين داخل المنش

إذا توقف ا  . لينوسنوهي ال تعمل بذاتها ولكن عن طريق اإل. هخارجأو  اج   سم جلف عن إنت
  .الخارجي يجب على المريض تعويض ذلك بأخذ اإلنسولين الدوائّيف الطبيعّيلين وسناإل
  
  
  
 
 
  :آيفية إعطاء األنسولين 

  
  .يدا غسل يديك جا.١
  
  .، او اقلبها عدة مرات برفق)وال ترجها ( بين راحتي اليد  ةفرك الزجاجا.٢
  
  .مسح غطاء الزجاجةا.٣

  
  داخل الزجاجة سحبها الى يالمنو آمية الجرعة تعادلأدخل آمية هواء .٤

  
  سحب آمية اإلنسولين المطلوبةا. .٥

  
  .) وجدتن إ( أفرغ الحقنة من فقاعات الهواء .٥
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ه ممسو  ا( مسح مكان الحقن بالمعقم ثم شد الجلد بين أصابع يديك ا. ٦ ا آجعل
(  

  
  
  .قدر المستطاع ثم احقن اإلنسولين) عموديا ( درجة  ٩٠ة أدخل اإلبرة بزاوي .٧

  
  
  . هاسحب اإلبرة من الجلد وال تطهر مكانا. .٨

  
  
  
  
  
  
  
  

  : اماآن حقن االنسولين
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   اماآن حقن االنسولين -------
 X عدم استخدام هذه المنطقه لحقن االنسولين  

  
  

ق   ية في بعض الحاالت المرضية يصبح من الممنوع أخذ األدو المخفضة للسكر عن طري
 الحمل أو الحمل في مرضى السكرّي ولين مثل حاالت سكرّيالفم وُيستعاض عنها باإلنس

ذلك حاالت ا    لنمطمن ا اني وآ ويّ  شللفالث ديّ  الكل وأيضًا حاالت التحسس أو عدم      والكب
كريّ  ة المخفضة للس ال األدوي م  احتم ق الف ن طري ول  . ع ًا يتح االت جميع ذه الح ي ه وف

ى اإل  ريض إل دريجًا و  لين وسنالم هل ت المة وأس ر س ه أآث يطرةً ألن ق س ى ل ضفأ يحق عل
الهم        . ارتفاع السكر م إدخ ا ت ن األنسولين إذا م ون حق ا يتلق ويالحظ المرضى أنهم آثيرًا م

اء          اء البق ة األخرى أثن ة وتوقف األدوي ة أو جراحي إلى المستشفيات بحاالت أمراض طبي
داء بأخذ  اإل   أّن وال يعني عادة. في المستشفى ة ا   لين وسناالبت ع األدوي اف جمي ألخرى  إيق

افة اإل تم إض ا ي ًا م كر ، فغالب ة للس ة لين وسنالمخفض ض األدوي اء بع تم إبق وي
اءً سولين نتحديد جرعة أولية لإلويقوم الطبيب ب. لموجودة قبًال لتخفيض السكرااألخرى  بن

ى السكريّ   . على وزن المريض ثم يقوم بتعديلها تدريجيًا من اجل تحقيق سيطرة مثلى عل
ادة عدد     وقد يبدأ أحيانًا بحق درج بزي م يت نة واحدة فقط في المساء من الخليط المعد مسبقًا ث

ة واحدة فقط من       . تحت السيطرة الحقن حسب الضرورة إلبقاء السكرّي د يحتفظ بحقن وق
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د من الجرعة  د ولكن يزي ل األم وع طوي داء  ،حسبوالن أن االبت م المالحظة ب ومن المه
ر    بقًا    الخلين وسناإلمن باستعمال جرعتين أو أآث د مس يط المع ًة من     نيكو دقل ر  فعالي أآث

وال بد للمريض من    . %8.5فوق  ل التراآمّيلمعدإذا آان ا اإلنسولينالحقنة الواحدة من 
ا       اإلنسولينحة طبيبه بكمية جرعات راصم د تحصل منه أي مضاعفاٍت ق التي يأخذها وب

   .آهبوط السكر مثًال
  

ظ  ولينال ضرورة لحف ة إذا اإلنس ي الثالج وفر ف م تت ى أن ال  ،ل رارة أو يعل تعرض للح
  .نسولين المجهزة في حقيبة اليد أو الجيباإليمكن وضع إبر و أشعة الشمس المباشرة 

  -:للحفاظ على فعالية عبوات ومحقنة األنسولين يراعى ما يلي 
أو  )إن وجدت (احفظ عبوات األنسولين غير المستعملة في مكان بارد في الثالجة  -١

ة          في األماآن ا زر أو وصل مرحل زر وإذا وضع في الفري يس قرب الفري رودة ول ألقل ب
  التجمد ألي سبب فال ينصح باستعماله

د االستعمال في درجة حرارة        -٢ إذا لم تتوفر الثالجة يمكن حفظ عبوة األنسولين قي
 عن أشعة الشمس المباشرة ويمكن نقله في الحقيبة اليدوية " الغرفة بعيدا

ق      يفقد األنسولين فعالي -٣ د عن طري ده وإذا تجم ته عند تعرضه لدرجات حرارة تجم
 الخطأ فيمنع استعماله بعد ذوبانه

 عند السفر يمكن وضع عبوات األنسولين بعد لفها بقطع من القماش داخل الحقيبة  -٤
را    هاالهتزاز المستمر لعدة ساعات آما في داخل تابلو -٥ د يسبب تغيي في  " السيارة ق

ولين أو يشكل طبق ة األنس ولين طبيع د األنس ة تفق داخلي للزجاج ى السطح ال ة بيضاء عل
 لحفظ األنسولين" جيدا" تابلو السيارة ليس مكاناففاعليته لذا 

ل الشخص     يمكن -٦  نفسه  استعمال المحقنة البالستيكية في المنزل عدة مرات من قب
ة بع  ي الثالج ا ف ا وحفظه ة إبرته ع تغطي تعمالم ل اس ن . د آ اء م د االنته تعمالها وعن إس

 .عن متناول األطفال، مع وضع غطاء اإلبرة عليها" خلص منها في مكان خاص، بعيدات
ع  ان األنسولين     -٧ هنالك خطأ شائع بأن األنسولين يفقد فعاليته خارج الثالجة والواق

دة  ًا لم ه تقريب ه آامل تفظ بفاعليت م يتعرض للظروف  ٤يح ًا ل ابيع خارج الثالجة طالم أس
 .اآلنفة الذآر

  
ى و  ريعل ى ض االالم ان إل اقم دمساعطمئن ه والط تعمال   التمريضّية طبيب ة اس ي آيفي ف

ي     فينصح. أنواع الحقن الموجودةو اإلنسولين الكحول اإليثيل ة ب  المريض بتحضير المنطق
اء زام أو        أو الم ة الح رة و منطق ن الس دا ع بطن بعي ي ال ا ف ن إم ان الحق ار مك د اختي بع

مودية ويتم الحقن بصورة ع. بشكٍل دائٍمان الحقن الفخذين أو أعلى الذراعين مع تدوير مك
رة      حب اإلب ل س ن قب د الحق واٍن بع ع ث ار لبض تعمل   . واالنتظ ذي يس ريض ال ى الم وعل

ات  ولينزجاج حب      اإلنس اء س ًا أثن ة عامودي ولين مقلوب ة اإلنس اء زجاج ى ابق اه إل االنتب
ال  اإلنسولين في سائل  الى الحقنة مع االنتباه إلى أن يكون طرف األبرة  اإلنسولينجرعة 

ة من        و الحقن د من خل واء والتأآ ن   فقاعات في اله ل الحق واء قب ى طول    1آل  . اله م عل مل
نتمتر الواحد      إنسولينالحقنة يشير إلى وحدة  ار   . اتوحد ١٠واحدة فيكون الس د اختي وعن

ن    ا  اإلنسولين مكان الحقن يجب أن يكون الجلد خاليًا من األوعية الدموية حتى ال يحق  فيه
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د        . ويحدث نزيف بعد سحب اإلبرة الحقًا ة الجل د وال يكون في طبق ن تحت الجل ويتم الحق
  .وال عميقٍا الى العضل

  
  

  
  

  lipohypertrophyمن األضرار الجانبية إلعطاء اإلنسولين تليف الدهون
  

تفادة من    ذه العوائق الرهاب من       اإلنسولين هنالك عوائق تمنع المريض من االس ومن ه
ا          اإلبر ، و األلم ومنه دة التي ال تسبب اإلحساس ب ر الجدي لعل مما ساعد صغر حجم اإلب

الم       وافر أق وقين ت ذين المع أيضًا صعوبة االستعمال والخجل من الناس ومما يخفف من ه
ل    زل بأق اإلنسولين التي تمكن من حمل اإلنسولين  بطريقٍة خفية ويسهل الحقن خارج المن

  .دون مالحظة الفضوليينقدرمن زعزعة الروتين الطبيعي وب
السيطرة على السكري ويمكن   تحسنوهي تعكس  اإلنسولينزيادة الوزن تحدث عادة مع 

ادة النشاط الرياضي وبأخذ دواء        ة وزي السيطرة عليها بالحمية واتباع االرشادات الغذائي
Glucophage الذي يسبب نقصان الوزن.  

  
د   كر بع وط الس ن هب الج إالخوف م داء الع درة   ولينباإلنسبت ًا ق ولينيعكس جزئي  اإلنس

ى     . الكبيرة على السيطرة على ارتفاع السكر ا زادت السيطرة عل وآما هو معروف ، آلم
ولكن قدرة  .تزداد احتماالت هبوط السكر بغض النظر عن العالجات المستعملة  السكرّي

ن تجنب ويمك. راض هبوط السكرعاإلنسولين الكبيرة على إنزال ترآيز السكر قد تسبب أ
ات بوقت ،        لذلك باال ل الموعد المحدد للوجب وع  حسب تزام بأخذ جرعات اإلنسولين قب ن

ولين ن   اإلنس د حق ات بع اوز الوجب دم تج تعمل وع ولينالمس إن و. اإلنس ابقًا ف ر س ا ذآ آم
ة      اإلنسولينأنواع أشباه  ر وظيف ى حد أآب ل   سم جلفي ا  اإلنسولين الجديدة تشابه إل ا يقل مم



 25

ادة جرعات        يساو. السكر في الدممن مخاطر هبوط  وط السكر بزي عد الطبيب لتجنب هب
  .تدريجيًا في األوقات الضرورية حسبما يراه مناسبًا اإلنسولين

  
دهور صحة المريض أو يعجل        التعود أو بت يعتقد بعض المرضى أن اإلنسولين يتسبب ب

وٍد   ع السكريّ آثيرًا ما يذآرون قريبًا لهم صار و. بوفاة المريض نتيجة أمراض القلب لعق
ا ا   ة ولم وب األدوي ذ حب ا بأخ ى فيه زمن اآتف ن ال اء  صانم ب لنصائح األطب ك القري ع ذل

ب اء عضلة القل وفي باحتش اقه أو ت رت س ريعًا فبت دهورت صحته س ة هي أن . ت والحقيق
و    بل وهو ما تسبب بهذه المضاعفات المؤسفة  اإلنسولينال  السكرّي ا ل من الممكن تجنبه
تعمل وليناإلن اس كريّ  س يطرةعلى الس ر للس ٍر أآث ب    مبك ًا لتجن ًا آافي نح وقت ا يم مم

ين     المضاعفات ذآر أمرين اثن ادة    اإلنسولين األول أن : الممكنة وعلينا جميعًا أن نت هو م
ا ا ة ينتجه ل سم  جلطبيعي ي آ انف اني أن   إنس ه والث تمر بدون اة أن تس ن للحي وال يمك

ى       عطاء بإال يبدأ  قد أو أي عالج أخر للسكرّي اإلنسولين زال السكر إل أثير الكامل إلن الت
دة           راٍت عدي ه م ديل جرعات ى تع اج إل ا يحت ا   ،المعدل الطبيعي من أول أسبوع وإنم وربم

حسبما يراه الطبيب ضروريًا حتى يتحقق المرجو       اإلنسولينتغير عدد الجرعات ونوع 
ا      ذلك يقتضيمنه لذا  ة   وأذآّ . نالصبر من المريض ، فالصبر هو أساس اإليم أن غاي ر ب

  .الطبيب في النهاية إنما هي مصلحة مريضه وصحته بالتأآيد
  
  
  
  

  إرشادات للمصابين الذين يعالجون باألنسولين
  

  -:ولتجنب آثير من المضاعفات يجب اتباع ما يلي من أجل السيطرة على السكرّي
 .قتهاوطري االعتماد على النفس في تناول الدواء وتعلم أماآن حقن األنسولين -١
  
ام      وجرعاته االلتزام بمواعيد الدواء -٢ دواء أو الطع ة ال ر آمي الموصوفة بدقة وعدم تغيي

 .إال باستشارة الطبيب
  
 
 .إستعمال األنسولين إذا ظهرت شوائب أو ترسبات داخل العبوةيمنع  -٣
 
 .رج عبوة األنسولين بلطف قبل االستعمال -٤
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اول    احقن األنسولين قبل وجبة الطعام مباشرة إن آنت  -٥ أخير تن خارج المنزل واحذر ت
ن      زل يفضل الحق ة   ٣٠-١٥الوجبة إلى ما بعد الحقن بمدة طويلة وإذا آنت في المن دقيق

 .قبل االآل
 
د محددة    -٦ د يستوجب     . انتظم في تناول وجبات الطعام في مواعي ذه المواعي ر ه إن تغيي

 .في جرعات األنسولين ومواعيدها" موازيا" تغييرا
  
 
 .الذي تبذله من يوم آلخر ة والمجهود العضلّيانتظم في الرياض -٧
 
المرضى الذين يعالجون باألنسولين يستطيعون ممارسة آافة المهن والوظائف، ولكن  -٨

ال التي تشكل       حتمال حدوث نوبات انخفاض السكر ال" نظرا اد عن األعم ينبغي االبتع
 .خطورة عليهم أو على اآلخرين

  
  مضاعفات مرض السكرّي

  
  :لسكري إلى قسمين تقسم مضاعفات ا

خالل  ساعات أو أيام بسبب عدم انتظام العالج أو   " تحدث غالبا: مضاعفات حادة": أوال
ة  ات الجرثومي ابة بااللتهاب ذاء أو اإلص ذه  . الغ دوث ه ي ح ريض ان يتق تطيع الم ويس

  .المضاعفات وان يعالجها حسب ارشادات الطبيب
ة " : ثانيا د س   : مضاعفات متأخرة أو مزمن ويمكن   نوات من اإلصابة بالسكريّ   تحدث بع

  منعها أو تأخيرها بالسيطرة الجيدة على مستوى السكر بالدم

  
 

  المضاعفات الحادة للسكري
  

  هبوط السكر
ة       أثير األدوي ام وت يحدث هبوط السكر نتيجة اختالل التوازن بين آمية النشويات في الطع

كري      ة الس ولين أو أدوي ل اإلنس دم مث ي ال كر ف ة للس م المخفض ق الف ن طري عر . ع ويش
ل أعراض مث دم ب ادًة بانخفاض سكر ال ة: المريض ع ديد العصبية والرعش  والجوع الش

ز    عوبة الترآي ب وص ان القل داع وخفق د أو الص رق الزائ ى  . والتع ر إل اقم األم د يتف وق
ـر  دل سكــ ـت مع ـور تحـ ـر في الظـه وط السـك دأ أعراض هب ـة وتب ـوبة التام  50الغـيـب

  .أو أآثر% ٥٠ر في الدم بنسبة كعند اخفاض الس أودلتر/ملغم
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عن طريق  ويمكن تجنب هذه الظاهرة باالنتباه إلى تناول الطعام بعد تناول أدوية السكرّي
ة بشكٍل   صح نيو. وعدم نسيان الوجباتن يلوسنالفم أو اإل أيضًا بعدم زيادة جرعات األدوي

دريج   ن بالت ٍر ولك دول تن   صح نيو. آبي يم ج ريض بتنظ ذ   الم د أخ ات ومواعي اول الوجب
ل   ولين قب ات اإلنس ديل جرع ن تع ث يمك ة ، بحي ة الرياض ات ممارس ات وأوق العالج

  .التمارين الرياضية فال يحدث هبوط السكر
  

ك بتناوله  هم، وذل ى أنفس ل المرض ن قب كر م وط الس ات هب م نوب ة معظ تم معالج ـت م ـــ
درات مثل ـالكربوهي المائدة أو غرامًا من سكر 20السكريات السريعة االمتصاص، بمقدار 

ى  وى،العصير المحل ب،والحل ية، والحلي ة إضافية أو رئيس اول وجب ا . والشطائر، أو تن أم
نفسهم، فيجب أن أالتي  تحول دون معالجة المرضى  الحاالت الشديدة لهبوط السكر في الدم

د من    راد   يبدأ عالجها بحقن المرضى بهرمون الجلوآاجون في العضل أو تحت الجل ل أف قب
  .العائلة، على أن يصار إلى نقل المريض إلى المستشفى فورا الستكمال العالج هناك 

  
أي على بالسكري حتى يسهل  اب صمبلبس قالدة طبية تبين أنه  مريض السكرّي ينصحو

ادة         ة من مضاعفة ح ة الغيبوب ام  في  وال شك  . سكريّ للشخص إسعافه في حال أن االهتم
  .بطريقة رشيدة يجنب المريض هذه المضاعفات الحادة جميعًا بالسيطرة على السكرّي

  
  أعراض هبوط السكر في الدم وعالماته

ي          يولوجية ف رات الفس ي للتغي ن اإلدراك الحس ة ع أ ناتج بية المنش راض عص أع
  :نتيجة هبوط نسبة السكر في الدم، وهذه األعراض هي الجهازالعصبي الذاتّي

  .                رجفان الجسم  •
  .                 اإلحساس بالجوع  •
  ). تسارع في دقات القلب(خفقان   •
    .                                   التعرق  •
    .                                         تنميل في الجسم  •
 

      :                                 المرآزّي أعراض ناتجه عن قلة جلوآوز الجهاز العصبّي
  .                                                 الشعور بالضعف العام والتعب  •
  .صعوبة الترآيز  •

  .                                         ارتباك ذهني       
  .زغللة في العينين واضطراب في الرؤية  •
  .والنعاس، واالنزواء،الصمت   •
        .ميل للمشاآسة هيجان مع: اضطراب في السلوك  •
  .تشنجات  •
  .تشوش الوعي ثم الغيبوبة  •
  الموت، وذلك في حالة الهبوط الشديد لفترة طويلة دون عالج  •
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  :الحموضة الكيتونية 

النوع األول في بداية التشخيص لهذا  وهي مضاعفة طارئة تحدث عادًة لمرضى السكرّي
ل لإلنس     ه نقص آام دث في ق يح ت الح ي أي وق رض أو ف ي االم دث . لجسمولين ف وتح

أل    د ل اج الكب ة إنت دم نتيج ي ال ن اسام جالحموضةعادًة ف ة م تعمالها الكيتوني دهنيات الس ل
سبب الفقدان الكامل با يتعذر استعمال النشويات لهذا الهدف مطاقة عندمن الآمصدر بديل 
دان ا   . لجسمفي ان يلوسنلهرمون اإل ان واإلرجاع وفق ل  اولسوتتسبب حموضة الدم بالغثي ئ

دم          ي ال وز ف كر الجلوآ ز س ي ترآي ديد ف اع ش ع ارتف اد م اف الح ى الجف ؤدي إل ا ي . مم
ز الطوارئ وتستلزم اإلدخال إلى المشافي لغايات آوتستدعي هذه األعراض مراجعة مرا

  .وتحري الحالة الصحية بصورة حثيثةن يلوسنئل الوريدية و اإللسواالمعالجة با
  
  
  
  

  :تونيةغير الكي غيبوبة ارتفاع السكر
  

كريّ  ادًة مرضى الس ادة تصيب ع نمط وهي مضاعفة ح اني و ال ار ا خصوصالث ن آب م
ى السكريّ      دان السيطرة عل اد أو      ( السن ، حيث يسبب فق اف الح ل الجف نتيجة عوامل مث
ل     ع عوام ثًال م اإلنفلونزا م ة آ راض الطارئ بية  دمساعاألم ة والعص األمراض الطبي ة آ

ة اد) المزمن اع ح ئ الرتف ة تهي ى درجة  بيئ ؤثر عل اد ي اف ح ع جف ي سكر الجلوآوز م ف
ة في المستشفيات     . الوعي وقد يصل إلى حالة الغيبوبة التامة ذه الحال وال بد من معالجة ه

  .بالسوائل الوريدية واإلنسولين مع مراقبة حثيثة لحالة المريض
  
  
  
  

  المزمنة  مضاعفات السكري
   

و    ةنالمزم يمكن تصنيف مضاعفات السكرّي ى ن ة الصغرى  عين ، إل ة  و الوعائي الوعائي
ى   واعتالل الشبكية   وتشمل المضاعفات الوعائية الصغرى  . الكبرى  اعتالل وظائف الكل

أثير السمي     . الطرفية باصعاعتالل األو ذه المضاعفات عن الت ز   ِّ وتنتج ه المباشر لترآي
كية العين سكر الجلولكوز المرتفع على الخاليا الحية في األوعية الدموية الصغرى في شب

ى  األ  زداد        باصعوالعقد الوعائية في الكلى وعل أ في أثير طردي ذا الت ة ، ويكون ه الطرفي
ل مع     ى السكري   حسن بزيادة ترآيز السكر ويق ى     . السيطرة عل ـتأثير عل ذا ال ويتسبب ه

ا          ين بظهور عوارض يمكن للطبيب مش ا  هداألوعية الصغرى في شبكية الع ة دمساعبته
ر م   ين المكب ة شبكية         منظار الع ة ونقص تروي ل النزيف واالنتفاخات الصغرى الوعائي ث

العمى              ا يتسبب ب ا مم دة هشة يسهل النزيف منه ة جدي ة دموي م ظهور أوعي العين ومن ث
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ا إذا    . المفاجئ وانخالع الشبكية ا بالكامل وعالجه وهذه المضاعفات الخطيرة يمكن تجنبه
  .ريرية الدوريةما تمت السيطرة على السكري وبمتابعة المراقبة الس

زالل في            ادة تسرب ال ى زي ؤدي إل ا ي ة مم ة الكلوي د الوعائي يتسبب السكري بتضرر العق
دوري       ول ال ا بفحص الب ر عنه ف المبك ن الكش اعدة يمك درجات متص ول ب ن . الب ويمك

دم           ز سكر ال دم الشرياني وترآي ى ضغط ال السيطرة على هذه المضاعفات بالسيطرة عل
ـ    وآذلك باستعمال أنواع مح ل ال دم مث ـ   ARBsددة من أدوية ضغط ال والتي   ACE-Iوال

ويمكن . لها تأثير خاص لحماية الكلى فوق تأثيرها المباشر على إنزال ضغط الدم المرتفع
ًا مع      دم طبيعي استعمالها في حاالت زيادة زالل البول في السكري حتى مع آون ضغط ال

ة      مراقبة ضغط الدم وترآيز أمالح البوتاسيوم وترآيز  ة وظيف دم لمراقب اتينين في ال الكري
ذي يستدعي العالج        . الكلى وي المزمن ال ؤدي للفشل الكل إن اإلهمال بمتابعة العالج قد ي

  .بغسيل الكلى
ا يتسبب   ادي مم دام واألي ي األق ة ف ى األعصاب الطرفي دم عل ي ال اع السكر ف ؤثر ارتف ي

  .حرارة في الليل والنهاربالخدر في األطراف وفقدان اإلحساس مع الشعور باأللم وال
ى السكريّ      الطرفيّ  وقد تزداد أحيانًا أعراض االعتالل العصبيّ  د تحسن السيطرة عل  بع

دم السكرية نتيجة       يهيئهذا االعتالل . حسنتتًا قبل أن مؤقت ة المناسبة ألمراض الق ء البيئ
اقم م     ا يسبب تف دم مم دم   غياب الشعور باأللم المنذر بتلف األنسجة األولي في الق شاآل الق

افها ل اآتش كرية قب ارة. الس ن استش د م ريض  وال ب باب أخرى  الم ه للبحث عن أس طبيب
ا     B12العتالل األعصاب الطرفية مثل نقص فيتامين  ة أو غيره دة الدرقي أو زيادة أو آسل الغ

  . التي تظهر بالكشف المخبرّي
ل تصلب الشرايين التا       ويتسبب السكريّ  رى مث ة الكب ة بمضاعفات األوعي ة  جي  والدماغي

ة         والطرفية والشريان األبهر بأعراضها السريرية آاحتشاء عضلة القلب ونقص التروي
ة     ة الطرفي ص التروي ة ونق كتة الدماغي ريانية والس ب . الش ا يلع كرّي وهن ي   الس ًا ف طرف

ة         دهنيات الثالثي اع الكوليسترول وال اع الضغط الشرياني وارتف متالزمة األيض مع ارتف
وم       اإلنسولين  البوليك والبدانة ومقاومةوارتفاع حامض  اق الن مع عوارض أخرى آاختن
دم          . وتكيس المبايض ة بشكٍل متكامل من تخفيض ضغط ال وال بد من التصدي للمتالزم

كري       ى الس يطرة عل ة والس ة المرتفع دهنيات الثالثي ترول وال يض الكولس ع وتخف المرتف
  .بالعالجات الدوائية والتداخالت السلوآية

، عند المصابين بمرض السكريّ  ر ضعف االنتصاب أحد مظاهر الضعف الجنسّييعتبو 
ة      ه بالدرجة الكافي ويعرف بانه عدم القدرة على الحصول على االنتصاب والمحافظة علي

ة الآتشاف السكريّ    . إلتمام عملية الجماع ة المنبه  وأحيانا يكون ضعف االنتصاب العالم
دخين      ساعد على وتوجد عوامل أخرى ت. عند بعض المرضى ا الت ة، منه ذه الحال تطور ه

دم   رتفاع الضغط الشريانّياو دهنيات    ا(وارتفاع الدهنيات في ال اع الكوليستيرول أو ال رتف
  .، وعدم انضباط السكر في الدم)الثالثية

ى السكريّ   اة    ان الخطوة األولى في العالج هي السيطرة عل ديل نمط الحي ويتضمن  ، وتع
دخ  اع عن الت ك االمتن ذاء الصحيّ ذل اول الغ ة  و تن روبات الكحولي ة ين والمش ، وممارس

اليّ  وزن المث ى ال ى الوصول إل ل عل ارين الرياضية، والعم ذ  التم ة، واخ ة البدان ي حال ف
وم    افي من الن يتراز       . القسط الك واع من مثبطات فوسفوداس ة أن ًا ثالث وافر حالي هي    5ويت

ل ل، وتادالفي يلدانافيل وفاردنافي اول. س ة ويجب تن دة فارغ ل والمع يلدانافيل وفاردنافي . س
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ويبدأ مفعول هذين الدواءين بعد حوالي نصف ساعة، ويبلغ ذروته بعد ساعة ليستمر من   
راوح من     4-6 -36ساعات، أما تادالفيل فيبلغ ذروته بعد ساعتين ويستمر لمدة أطول تت

اعة 48 ع. س ة الم   ويمن ع األدوي يتراز م زيم الفوسفوداس ات إن اول مثبط يد تن ة ألآس عطي
ك ل النيتري ي      )Isordil، Isoket (مث اجئ ف وط مف ى هب ا  إل ا مع ؤدي تناولهم د ي إذ ق

 .الضغط الشريانّي
  

ر     الدى النساء المصابات بالسكري فهو   أما عن اإلعتالل الجنسّي عتالل في واحد أو أآث
  :من النواحي التالية 

           
ية ، أو حدوث  ة الجنس يج ، الرعش ة، الته م  الرغب رأة أو األل دى الم ًا ل ا يسبب آرب ، مم
ا    ا ع زوجه ا م ي عالقته تالًال ف ية       .خ ول نفس باب ، ذات أص ددة األس كلة متع ي مش وه

  .وعضوية
ًا في حدوث اال     من األمراض ال   السكرّي ويعد دى   عتالل الجنسيّ  تي تلعب دورًا رئيس ل

اء ا        . النساء  م أثن ة   فمن المعروف أن مريضات السكري عرضة لحدوث األل اع وقل لجم
رغم أن نواحي أخرى آالرعشة ، . الرغبة في العالقة الزوجية أآثر من النساء السليمات 

  .تحدث على حد سواء لدى النساء المصابات بالسكري والسليمات
  

دى النساء المصابات بالسكريّ     عتالل الجنسّيلذلك فإن اال وعي       ل ادة ال مشكلة يجب زي
ى حد سواء ، ويجب السؤال عنها بشكل روتيني في    لها من جانب المريضة والطبيب عل

  . مريضات السكرّي
  
  
  

  القدم السكرية
  
كريّ       ة بالس ا عالق ددة له ل متع ل عوام ن تفاع تج ع ة    تن رايين الطرفي لب الش ل تص مث

س باأللم وارتفاع ترآيز سكر الجلوآوز في حساالطرفية مع فقدان اإل باصعواعتالل األ
از المناعة   ة ويبطئ         الدم مما يثبط جه ى انتشار األمراض البكتيري زة عل ة محف ويوفربيئ
ر       . عملية شفاء الجروح واندمالها ى بت ؤدي إل د ي دم السكرية ق وإن اإلهمال في معالجة الق

ك من ا يصاحب ذل ع م ا م ا أو أجزاء منه دم آله ة والعمل الق ى الحرآ درة عل دان للق ، فق
  .والعمليات الجراحية المتعددة

 

  السكريةدم عوامل الخطورة للق
  التدخين -١
  ارتفاع ضغط الدم -٢
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وبين المتعسلن و    -٣ ى السكريّ      اارتفاع نسبه الهيموغل ذي يعكس مستوى السيطرة عل  ل
  .خالل آخر ثالثة اشهر

 .والدهنيات الثالثية) LDLالكوليسترول قليل الكثافة(ارتفاع نسبه الدهنيات في الدم -٤
ة   -٥  ة الكلوي د ) microalbuminuria( البيل روتين ال ن  الب ر م قيق اآث

ة       ، ساعه٢٤/ملغم٢٠ ة عامال حاسما في الوقاي ه الكلوي يعتبر التدخل المبكر لمعالجه البيل
ه     فلية إلن من تطور االعتالل الكلوي  ويفيد في التأخير والوقاية من اعتالل األطراف الس

  .مؤشر على تحسن وضع األوعية الدموية
بكية  -٦       تالل الش ري   :اع ار الم عف إبص ث إن ض دمات    حي ى الك ه إل د يعرض ض ق

را ،واإلصابات في القدمين  ى    .ويؤدي إلى عدم الكشف عن اإلصابات مبك ه عل وعدم قدرت
  .أو قد يؤذي نفسه إذا قام هو بتقليم أظافره بطريقه غير صحيحه،االعتناء بقدميه

ة      -٧    ة الدقيق ه الدموي رة ) microvascular(اعتالل أالوعي   )macrovascular( والكبي
ا الي   الن جة وبالت ي األنس ة ف ى نقص التروي ؤدي إل ي ت رايين والت ى  تج عن تصلب الش إل

  .لتهابات المختلفةشققات   وزيادة نمو الفطريات واالالجلد وظهور الت مورضجفاف و
يه     -٨    ة الحس اب الطرفي تالل األعص ى   )  sensory neuropathy(اع ؤدي إل ي ت والت

ابات       ال اإلص األلم وإهم اس ب عف اإلحس دم      ض ريض وع ل  الم ن قب دوثها  م د  ح عن
  ".تشخيصها مبكرا

  طول مده اإلصابة بمرض السكرّي -٩
  .وجود التقرحات والتشققات في القدمين والفطريات بين األصابع ،جفاف الجلد  -١٠
  .تدني المستوى التعليمّي -١١

  

  :إصابات القدمين
ة الكعب حول      - ة     التشققات والتي سببها جفاف الجلد خاصة في منطق التصلبات الجلدي

ات  ااإللتهابات الفطرية وهذه تعالج بأو نتيجة عن  ستعمال المطريات العادية أو المرآب
 .المضادة للفطريات

اد اإلصابة           - ة والتعرق وازدي ادة الرطوب ببها زي ين األصابع والتي س التقرحات التي ب
ي  دة ف رة واح اء والصابون م د بالم يل الجي الج بالغس ذه تع ات وه وم  بالفطري ى الي عل

ين األصابع واأل د ب ل والتنشيف الجي ااق ة يومي مصنوعة من " ستعمال جوارب نظيف
 .لتهاب أو نزيف حديثل اللون األبيض لمالحظة أي أثر الالقطن ويفض

ذاء   - دم بالح اك الق ادة احتك ببها زي ي س ر المناسب(الفقاعات والت ذاء غي ود ، ) الح وج
ة أو أيّ  حرا التعرض لل ، أجسام غريبة في الحذاء   دة أو المتدني ة    رة الزائ واد آيماوي م

ة            ، ضارة  ام غريب وه من أي أجس د من خل ذلك يجب استعمال حذاء مناسب والتأآ ول
ة     ة للتدفئ زة آهربائي ائي  (وعدم استعمال أية  أجه ة   ) الحرام الكهرب أو مخدات آهربائي

ذاء دون ح اخن   أو المشي ب اء الس تعمال الم دم اس دمين(وع افي الق واء " اقطعي) ح س
 .البيت أو داخلهخارج 
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  :أظافر أصابع القدمين
ة بسبب القص    لدخول الجراثيم حتى ولو آانت طب   َاأن أظافر القدمين قد تصبح طريق يعي

حيح أو ال   ر الص اعت    ّظغي ابين ب ار والمص عيفي اإلبص ى ض ائر، إن المرض ر الغ الل ف
م عن    ن لإلصابة بدرجة اآبر ولذلك يواألعصاب أو نقص التروية معرض ة به جب العناي

ة   ّظوعدم قص الطريق اختصاصي القدم  أو احد افراد العائلة الملمين بالمشكلة  ر بطريق ف
  .")جدا" اآثر منه قصيرا" ترآه طويال(جائرة 

  
  )CORNS AND CALLUSES(مسامير القدم والجلد المتحجر 

و    وق النت ع ال      ءتكثر اإلصابات ف ا وعدم توزي ادة الضغط  عليه ى   ات نتيجة لزي ضغط عل
دم وإذا    ( في القدم، القدم بطريقة متساوية بسبب تشوه خلقّي ادة تقوس الق تبسط القدم أو زي

ـت  ويّ    فاهملـ ع دم ى تجم ـؤدي إل ـد ت ل       ق ى دم ؤدي إل د  ي ذا ق ـا  وه راج تحتـهـ أو خ
)ABSCESS (والتهابات في العظم.  
  
  
  
  

في  : واالعتالل العصبي  بعض النقاط التفريقيه بين التقرحات الناتجة عن نقص التروية
اردة والنبض ضعيف     دم ب ون التقرحات  في األطراف وتك     َاحاله نقص التروية تكون الق

ا .متوضعه في األصابع أو الكعب مؤلمة  ة التقرحات الناتجة عن اال      بينم عتالل  في حال
 .التقرحات غير مؤلمةو َاتكون القدم دافئة والنبض قوي العصبّي

  
  
  :لييمراعاة ما كرية يجب القدم  السمن لوقاية ل

لماء الدافىء والصابون مع عدم وضع  ام يوميا مرة واحدة على األقل باغسل االقد .١
د       اء؛ إذ ق دم بالم القدمين في الماء فترة طويلة، ويجب غسل آثار الصابون عن الق

  .للجلد  تسبب تهيجَا
ين ا وبويجب تجفيف األقدام جيدًا بمنشفة ناعمة طرية،  .٢ ألصابع  خاصة منطقة ما ب

  .بشدةمع الحرص على عدم الضغط بالمنشفة 
اطق التي      .٣ د المن فحص االقدام يوميا باستعمال المرآة أو بمساعدة شخص آخر لتفق

  .يصعب النظر اليها
ون         .٤ ة أو زيت الزيت م وضع بعض الكريمات المطري إذا آان الجلد خشنا فمن المه

  .مع تجنب وضعها بين األصابع
  .ر النيران مثل المدافىءعدم تقريب األقدام من مصاد .٥
  .عدم استعمال زجاجات الماء أو قرب المياه الساخنة أو المثلجة لألقدام .٦
  .عدم وضع اللواصق التي تحتوي في معظم األحيان على مواد آيميائية .٧
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م بفق     وإذا حدثت هن .٨ دم، فال تق ارًا       ءاك فقاعات في الق ل ضع غي ك الفقاعات، ب تل
  .معقمًا عليها وقم بمراجعة المختص

ال حذاء مناسب ذي آعب            .٩ ا يجب انتع اًً، آم دمين مطلق يجب عدم السير حافي الق
  .منخفض، غير ضاغط، بفراغ مناسب ليمّكن األصابع من الحرآة والعمل

ى مرضى السكريّ    .١٠ دم        يجب عل انون من مشكالت اإلحساس بالق ذين يع ال
واد    ة   انتعال أحذية ذات أرضية صلبة وآعب قاٍس ال يسمح للمسامير أو الم المدبب

دم ه والوصول للق ن  ،باختراق ة م ذاء طري ا الح ي يصنع منه ادة الت ون الم و أن تك
  .و أن ال يكون الحذاء ضيقًا،مواد طبيعية لها خواص االمتصاص والترطيب

ة أو    .١١ وارب القطني تعمال الج ة، واس وارب الثقيل ال الج دم انتع ب ع ويج
  .دودةالصوفية الماصة، وعدم استعمال الجوارب الضاغطة والمش

  .وعدم القيام بحفر جوانب األظافر مطلقًا. قص األظافر بشكل مستقيم .١٢
  .متناع عن التدخينو اال السيطرة على السكرّي .١٣

ور أي جرح أو   .  ١٤     د ظه ب عن كرية أو الطبي دم الس ة أخصائي عالج الق مراجع
  تقرحات أو تغير اللون في أي جزء من القدم

  
  
  

  الضغط والسكري
  

اع الضغط ال ريانّيارتف ّي ش كرّي األساس ن متال  والس كالن ضلعين م ة األيض ، يش زم
اع     ان مرضى السكرّي. بهما معًا نفسه الشخص وآثيرًا ما يصاب  انون من ارتف الذين يع

كريّ  اعفات الس دوث مض ة لح ر عرض م أآث دم ه غط ال ي ض ين  ف بكية العين ى ش عل
ى ا .والكل ادة بآم زداد ع ة والقلب ت ة الدموي ود السكرّيأن أمراض األوعي والضغط  وج

ة وإعتالل األوعي     " معا ة والسكته الدماغي ة ويكون المرضى اآثر عرضه للجلطات القلبي
ببا " مشترآا " ن السمنة ربما تكون عنصرا  بأ" الدموية لألطراف، علما  للسكريّ " أو مس
  .مما يزيد نسبة وجود المضاعفات" وارتفاع ضغط الدم معا

  
د المصاب ب    ى        السكريّ وعند عالج الضغط عن ة عل ام بالسيطرة المثالي د من االهتم ال ب

ى   الضغط لما له من أثر مضاعف مع السكرّي اك نوعان من    . في إيذاء وظائف الكل وهن
والتي   ACE-IوالـARBأدوية الضغط  التي تقدم حماية إضافية لوظائف الكلى وهي الـ 

دم     ذات التأثير ال Angiotensinومادة  Reninتعمل معًا على انزيم  ى ضغط ال وي عل ق
  .وهذه األدوية تقلل من زالل البول المؤشر المبكر على اعتالل وظائف الكلى. الشريانّي

واع  قد يضطر الطبيب الستعمال عدة     ر   أن ة أو أآث ة الضغط     أو أربع ة أو  كمن أدوي ثالث
ر للسيطرة  واع أو أآث ة أن دم الشرياني ضلل أفآشبأربع ى ضغط ال رة . عل وليست  العب

دد  ون بالع اع الضغط ليك ى ارتف وة عل ة هي النتيجة وهي السيطرة المرج  ≤ولكن الغاي
ارة سريرية       80/130 في آل األوقات وال بد من فحص ضغط الدم الشرياني في آل زي
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ة ادة الطبي ا و. للعي ي الصيدليات صح نيآم زل أو ف ي المن دم ف المريض بفحص ضغط ال
  .الدم في الحالة اليومية االعتياديةالخارجية لتكوين صورة متكاملة عن ارتفاع ضغط 

ر من  ن مرضى السكرّيأالدراسات بينت  ونظرًا ألن ديهم أآث دم ل غ ضغط ال ذين يبل ال
ان    إهم أآثر عرضة لألزمات القلبية والوفاة، لذا ف ٧٠/١٢٠ ة تنصح ب ن التوصيات الطبي

  .٨٠/١٣٠ُيحافظ على ضغط الدم لهؤالء المرضى أقل من 
  :تفاع في ضغط الدم فاننا ننصحك بالقيام بما يليإذا آنت تعاني من ار

ة        ة المحفوظ ب األطعم ًا تجن ام ويجب أيض ح الطع تهالك مل ن اس ف م ب أو خف تجن
  .والمعلبة ألنها تحتوي أحيانًا على آميات آبيرة من الملح

تخّفيض الوزن؛ فقد بينت الدراسات أن اإلنقاص من الوزن يساعد في خفض مستوى   
  .ن نسبة السكري والدهنيات في الدمضغط الدم، آما يحّس

  .دقيقة يوميًا معظم أيام األسبوع 45-30ممارسة رياضة المشي بانتظام وبمعدل  
  .التوقف عن التدخين 

  
  
  
  
  
  و الدهنيات السكرّي

ـرول      ـي الكوليستـــ دم وهــ ـي ال دهون فــ ـة  )Cholesterol(ال ـات الثــالثيــــ ، الدهنيـ
)Triglycerides (الدهنية الحرة  واألحماض)Free Fatty Acids. (  

ة           ات الدهني ات تسمى البروتين وع من البروتين ـة ن دم بوساطــ ـي ال تنقل تلك الدهـــون فــ
)Lipoproteins ( وأهم هذه البروتينات الدهنية هي:-   

  ) HDL( الكثافة  رفيعةالبروتينات الدهنية  -١
 )LDL(الكثافة  خفيضةوتينات الدهنية رالب -٢
 )VLDL(الكثافة  وضيعةات الدهنية وتينرالب -٣

  
  -:لغرضين  ساسّييستعمل الجسم هذه الدهون بشكل ا

  تستعمل آمصدر للطاقة وخاصة من قبل العضالت -١
 تستعملها بعض األعضاء في تصنيع الهرمونات -٢

  
دود الطبيعي       دم ضمن الح ي ال دهون ف توى ال ى مس ة عل تم المحافظ ذا وي الل  ه ن خ ة م

  .هالآهاستالتوازن بين إنتاجها وا
  

كريّ    رض الس ة وم دهنيات الثالثي ترول وال ز الكولس اع ترآي ن   ارتف لعين م كالن ض يش
الفاً  ا   . متالزمة األيض المذآورة س رًا م وم طبيبك   . نفسه  المريض  يتواجدان في  وآثي ويق

  .بتحليل دهون الدم بعد تشخيصك بالسكري بفحصك بشكل وقائّي
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اللحوم ومنتجات   في الدم ينتجه الكبد ويتو ٌبآرمالكولسترول  اجد في أنواع من األغذية آ
ان  يضواأللب و . الب ائّيآموه ّي ون بن دران   أساس اء ج ي بن دخل ف ه ، ي م آل ا الجس لخالي

از العصبيّ     ة الجه م لوظيف ل        . الخاليا وهو مه ى نق وم عل ات تق اج بروتين د بإنت وم الكب ويق
نالكولسترول  ي صفراء و م إفرازه ف وم ب م يق ة ث ة الدموي ى الوعي ى عصارة  إل د إل الكب

ه وإخراج            اء التي تشارك في دورة الكولسترول بامتصاص جزء من ى األمع المرارة إل
الكولسترول التي   سام جوهنالك نوعان من أ. الخارجالى جزٍء آخر إلى األمعاء الغليظة و

ة    وصبيتم فحصها  ات الدهني ات   خفيضة  رة دورية وهي البروتين ة والبروتين ة الكثاف  رفيع
تقوم األولى بنقل الكولسترول نحو األوعية الدموية بينما تقوم التالية بنقله باالتجاه . الكثافة

اء    و األمع إفرازه نح وم ب د ليق و الكب اآس نح ات  . المع ات أن البروتين ت الدراس د أثبت ولق
ة  ةالدهني ب   خفيض راض القل رايين وأم لب الش ابة بتص بة اإلص ن نس د م ة تزي الكثاف

  .الكثافة تحمي من هذه األمراض رفيعةالبروتينات الدهنية وجلطات الدماغ في حين أن 

  اختالالت الدهون المصاحبة للسكرّي
ين داء السكريّ  ة ب ى وجود عالق ير إل ي تش ى المالحظات الت دهون، هي  إن من أول وال

ذين ال    ن األشخاص ال ر م منة آآث ن الس انون م ذين يع ين األشخاص ال يوع المرض ب ش
" عادة ما يكون مصحوبا  النوع الثاني ، فداء السكرّي كرّيالس" يعانون منها، وخصوصا

دهنيات         ع ال ة م ه الثالث ترول بأنواع ا أي الكوليس دم جميعه ات ال ي دهني طرابات ف باض
  .الثالثية

  
تالالت أل ميتها اخ م تس د ت رلق مل تغيي ا تش ا  " انه دم آم ي ال دهون ف توى ال ي مس مل ف تش

  -:االختالالت على النحو التالي ويمكن تعداد أهم هذه . في ترآيبها" تغييرا
  النوع األول السكرّي -١

  )LDL(الكثافة  خفيضارتفاع الدهن   - أ
 )VLDL(الكثافة وضيع ارتفاع الدهن   - ب
 الكثافة رفيعانخفاض الدهن   - ت
 )Triglycerides(ارتفاع الدهنيات الثالثية   - ث
دهن     - ج ب ال ي ترآي ر ف يضتغيي ة  خف مى دهن  ) LDL(الكثاف ن يس اه ده  َاباتج

نخفض الكثا  ز     م ر ترآي ة أصغر واآث دهن   ) Small Dense LDL(ف ذا ال وه
ة      " آآثر تسببا نخفض الكثاف دهن م ر  ) LDL(في تصلب الشرايين من ال وتغيي

ة     دهن عالي الكثاف در   ) HDL(في ترآيب ال ل ق ه أق ر يجعل ذا التغيي ى  ةوه عل
 حماية الشرايين

  
  

ة     ويرتبط السكرّي ات الدهني ز البروتين ا يتطلب    ضة  خفيبحالة من ازدياد ترآي ة مم الكثاف
دهن   للحصول على )Statins(وآثيرًا ما يستلزم العالج باألدوية . الحمية خفيض  نسبة ال

م  ٧٠الكثافة أقل من   ة حالتك بشكٍل دوري بفحص          دل/ملغ وم الطبيب بمتابع وسوف يق
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وع           د ن ة لتحدي ات الدهني ز البروتين ة ترآي الت ومتابع ات العض د وإنزيم ات الكب إنزيم
  .لعالجوجرعة ا

دم في مرضى السكريّ      وازن       وارتفاع الدهنيات الثالثية في ال ادًة عن اختالل الت تج ع ين
اج           ا يتسبب بانت ات المضادة لإلنسولين مم ة األيضية لصالح الهرمون الهرموني في البيئ

ة      . الكبد والخاليا الدهنية للدهنيات الثالثية دهنيات الثالثي ز ال ادًة انخفاض ترآي ويالحظ ع
ع  كريّ  نتحسم ى الس يطرة عل ب  . الس د يضطر الطبي ى وق ة  ال الج باألدوي رة الع مباش

وق   م  150المخفضة للدهنيات الثالثية ف ر /ملغ دهنيات       . دلت ز ال ة ترآي تم متابع ا ي ادًة م وع
أثير العالج وبقا   بشكل دورّي د من خطر اإلصاب      ئلمتابعة ت ة يزي ا مرتفع أمراض  ٠ه ة ب

  .القلب
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رهم ال   رول والدهنيات، ولمرضى السكرّييرتفاع مستوى الكوليستاآتل دهنية تدل على  اع  قابلية أآثر من غي رتف
  .الدهنيات في الدم

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  مرض السمنة
  

  نسبة انتشار السمنة في العالم بشكٍل مطرد خالل العقود الماضية ازدادت
ى          ه دراسة عل ا بينت ذا م  ٢٤٣٥وفي األردن ازدادت النسبة بشكٍل ملحوظ وه

زداد أيضًا مع      أأظهرت الدراسة    إذ ؛ًاشخص  وزن ت ادة ال ن نسبة اإلصابة بزي
  .في الجدولين التاليينتقدم العمر وتختلف الزيادة باختالف الجنس آما هو مبين 

  

  
  

   على مربع الطول بالمترمقسومًا  )آغم( لجسمهو وزن ا :مؤشر آتلة الجسم 
 

  :تصنيفات الوزن حسب آتلة الجسم 
    ٢م/آغم ٢٤.٩ -١٨.٥                     طبيعي

    ٢م/آغم ٢٩.٩ -٢٥          زيادة وزن 
    ٢م/آغم ٣٤.٩ -٣٠                             السمنة

    ٢م/آغم  ٣٩.٩-٣٥          السمنة المفرطة  
  فما فوق ٢م/آغم٤٠                        السمنة المفرطة جدًا 

                        

  نسبة زيادة الوزن في األردن حسب الجنسنسبة زيادة الوزن في األردن حسب الجنس  جدول يبينجدول يبين
  %%النسبة النسبة   الجنسالجنس

  %%٦٥٦٥  ذآورذآورالال
  %%٧٠٧٠  ناثناثاإلاإل
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ان  ن السمنة أومن هذه التصنيفات يتضح  ر     تكون موجودة إذا آ ة الجسم أآث مؤشر آتل
ن  م ٣٠م األمراض    ؛ ٢م/آغ ابة ب ورة اإلص م زادت خط ة الجس ر آتل ا زاد مؤش فكلم

  .وأمراض القلب ،المتعلقة بالسمنة مثل السكري ، والضغط
  
  
  
  

  )الشر األآبر( آرش الوجاهة 
  
  

  
  
  
  
  

  :)الشر األآبر( العواقب المرضية للسمنة  و آرش الوجاهة 
  

ر من ثالث      السمنة تزيد .أ دل أآث ل من األمراض      ةنسبة األصابة بمع أضعاف آ
 :التالية

 النوع الثانيمن  السكرّيمرض  .١
 رتفاع ضغط الدما .٢
 عتالل الدهنياتا .٣
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 متالزمة هبوط التنفس .٤
  خالل النوم فس االنسدادّيضيق الن.٥
  حصاة المرارة .٦
  
د   .ب ى ثالث       السمنة تزي ين ضعفين إل دل ب ل من     ةنسبة األصابة بمع أضعاف آ

  :األمراض التالية
  حتقانيصلب شرايين القلب وقصور القلب االت.١
  )داء الملوك( مرض النقرس  .٢
  المفاصل هاآلوتا لتهابا .٣
  .تسمم الحمل. ٤
 
  :آل من األمراض التالية في األصابة بمعدل ضعفينسبةانالسمنة تزيد في  .ج
رحم   و سرطان القولون مثل السرطان .١ سرطان المريء والمرارة والثدي وال

  .والبروستات 
  تكُيس المبايض وضعف المقدرة على اإلنجاب.٢
  المزمنة االم العمود الفقرّي.٣
  حتمالية اإلصابة بمضاعفات التخديرزيادة من ا.٤
  لجنين لدى األم الحامل المصابة بالسمنةتشوهات ا.٥

  
  :%١٠الفوائد الصحية العظيمة نتيجة إنزال الوزن بنسبة 

  
  .من ضغط الدم الشريانّي ملم زئبقّي ١٠انخفاض .١ 
  .الدهنيات انخفاض . ٢

  من الدهن الكلي% ١٠ انخفاض بنسبة  -
  الكثافه المضرخفيض من الدهن % ١٥ انخفاض بنسبة  -
  .الثالثيه من الدهنيات %٣٠ انخفاض بنسبة  -
  الكثافه المفيد رفيعمن الدهن   % ٨  ارتفاع  بنسبة   -
  .الوفيات.٣
  من جميع اسباب الوفيات% ٢٠انخفاض بنسبة اآثرمن   -
  من اسباب الوفيات المتعلقه بالسكرّي% ٣٠انخفاض بنسبة اآثرمن   -
 .من اسباب الوفيات المتعلقه بالسمنه% ٤٠انخفاض بنسبة     -
  
 الصائم عند المرضى حديثي تشخيص من السكرّي% ٥٠ قد يصل الى هبوط .٤ 

  .لثانيالنوع ا السكرّي
  
 .بمرض السكرّي االشخاص االآثر عرضه لالصابة .٥

  الصائم السكرّيمن % ٣٠انخفاض بنسبة   -
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 في الجسم مقاومة االنسولينمن % ٣٠انخفاض بنسبة  -
    في حدوث مرض السكرّي%٤٠ -  %٦٠انخفاض بنسبة  -

  
  

  

  

  

 والفم ض السكرّيمر
  

اوم       نتيجة للتغيرات التي يحدثها مرض السكرّي دم البيضاء التي تق ات ال في وظائف آري
ى        ة إل ة مؤدي ة الدقيق ة الدموي ي األوعي دث ف ي تح رات الت ات، والتغي ا والفطري البكتيري

را  إن آثي نان، ف ة واألس ة باللث دورة الدموي كرّي" قصور ال ن مرضى الس ن  م انون م يع
ذين يستخدمون االستعاضاعات      التهابات  في اللثة واألسنان وفي الحنك وخاصة أولئك ال

  .االصطناعية
  

  الظواهر الفموية لمرض السكرّي
ة الظهور       ة ممكن في حاالت عدم السيطرة على سكر الدم فإن الظواهر واألعراض التالي

  -:في األغشية المخاطية للفم عند المرضى
  لجفاف والتشققاتال ايؤدي التهاب حواف الشفاه مما  -
 الشعور بالحرقة في الفم واللسان الناتج عن اعتالل األعصاب الطرفية -
د         - ة وخاصة عن ات الفطري ى ظهور اإلنتان نقص إفرازات الغدد اللعابية المؤدي إل

 المرضى ذوي الترآيبات االصطناعية في األسنان
ز السكر في اللعاب          - ادة ترآي نان الناتجة عن زي ادة حدوث تسوس األس ذه  زي وه

مضافة إلى رائحة  المظاهر المذآورة أعاله تدعى في مجملها التهاب الفم السكرّي
 .الفم الحادة

 
دم هو نقص          " إن أهم الظواهر المرضية حدة ى سكر ال في حاالت عدم السيطرة عل

ما حول   المناعة والمقاومة التي تؤدي إلى ظهور اإلنتانات مسببة تهتك النسيج اللثوّي
  .السن

  
ال حدوث الظواهر الموصوفة     تالدم  ة الجيدة على نسبة سكرّيالسيطر ؤدي إلى قلة احتم
ابقا ويّ  " س يج لث ؤالء المرضى بنس ع ه دوث    ويتمت ي ح ادة ف دهم زي د عن ليم وال يوج س

  .َاالتسوس ويمتلكون جهاز مقاومة سليم
  

  :و للوقاية من أمراض الفم واللثة عند مرضى السكري ينصح بما يلي
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 رواسب جيرية حولها آل ستة أشهر مع إزالة أي" ريافحص األسنان دو -
 المحافظة على نظافة الفم واألسنان بعد آل وجبة رئيسية وقبل النوم -
 تعلم الطرق الخاصة في تنظيف األسنان بواسطة أخصائي اللثة -
ا          - نان تجنب ف األس ي تنظي بية ف األعواد الخش لبة آ واد الص تخدام الم ب اس " تجن

 لحدوث اإلصابات في اللثة
ك من أجل     خبار طبيب األسنان عن اإلصابة بمرض السكرّيإ - عند المراجعة وذل

 العالجية أو الوقائية" القيام بالعناية الكافية سواء
طناعية  - نية االص ات الس تخدمون االستعاض ذين يس ى ال ى المرض م( عل ) األطق

 نظافة الحنكوعلى المحافظة على نظافتها 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  والحمل السكرّي
  

يضة  أن يحدث الحمل في مرنيمك، آما  لحملّيا سكرّيالسكري مع الحمل ويسمى يبدأ ال
ي آلت  اني وف وع الث كري الن ة   االس التين يجب أن توقف األدوي كر عن الخافضة الح للس

م و ق الف ا باإلنسولينيطري د  ينصحوال . ستعاض عنه ا ق اء الحمل لم وزن أثن بإنقاص ال
ين    و الجن ى نم ن أذى عل ك  م ببه ذل كر     وي. يس دل الس اء مع ر إلبق د آبي ذل جه نصح بب

ك   . لتجنب احتمال تأذي الجنين من ارتفاع السكر في المدى الطبيعّي التراآمّي ويتطلب ذل
ن          وم وأخذ حق ز السكر عدة مرات في الي وم     ثالث اإلنسولين فحص ترآي مرات في الي

  :وذلك للوصول إلى القراءات التاليةر  آثأوأ
  .ديسيلتر/ملغم 95 أقل من يام وقبل الوجباتقيمة السكر في الدم بعد الص .١
  .ديسيلتر/ملغم 140  أقل منقيمة السكر في الدم بعد األآل بساعة  .٢
  .ديسيلتر/ملغم 120  أقل منقيمة السكر في الدم بعد األآل بساعتين  .٣

  

  :اتباع ما يلي قبل حدوث الحمل ويجب على السيدة المصابة بالسكرّي
  .تنظيم معين لوجبات الطعام  )١
  .لقدرة على أخذ قراءات لنسبة السكر في الدم ومراقبتها ا )٢
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ة األآل ونسبة السكر         )٣ ة لطبيع د الجرعات المالئم تناول اإلنسولين والقدرة على تحدي
  .في الدم 

ل   )٤ ى التعام درة عل ع الق كر م توى الس وط مس ه هب راد   وعالج ة وأف ل المريض ن قب م
  . عائلتها

  .مستمرةوالرياضة ال المحافظة على النشاط الجسدّي )٥

 

  على األم الحامل والجنين تأثير السكرّي
  :المضاعفات على الجنين

  .اإلجهاض المبكر وموت الجنين داخل الرحم )١
  .زيادة وزن الجنين وحجمه )٢
اض         )٣ دم وانخف اب ال ادة خض ان و زي كر واليرق اض الس ن انخف ود م اني المول د يع ق

  .الكالسيوم في الدم
  العيوب الخلقية للجنين )٤
  وحدوث صعوبات تنفسية خطيرة للمولود الوالدة المبكرة )٥
ة     )٦ ي وظيف ى قصور ف ؤدي إل د ي ا ق دم مم اع ضغط ال ع ارتف ل م كري الحم ق س تراف

  .المشيمة ونقص في نمو الجنين داخل الرحم
  

  :المضاعفات على األم
  تسمم الحمل-.١
  .المتكررة التهابات الجهاز البولّي-.٢
  ).والدة قيصرية ( تعثر الوالدة وزيادة احتماالت التداخل الجراحّي-.٣
  .اإلجهاض المبكر-.٤
كريّ   -.٥ اعفات الس ع مض دوث جمي بة ح زداد نس ل   ت رة الحم الل فت ب  ، خ ذا يج ل

دم خالل الثلث         ف. متابعة األم الحامل جيدا  وط في سكر ال ى هب تتعرض السيدة الحامل إل
ؤ         ها للتقي م وتعرض ي الجس ولين ف ية اإلنس ادة حساس ك لزي ل و ذل رة الحم ن فت األول م

تحتاج السيدة الحامل إلى زيادة و. وقد يستدعي ذلك تخفيض جرعات اإلنسولين، انوالغثي
ة الجسم       ادة مقاوم جرعات اإلنسولين في الثلثين الثاني والثالث من فترة الحمل بسبب زي
رة          ل م ى األق ا عل ة طبيبه دم ومراجع راءات لسكر ال لإلنسولين، ويتطلب ذلك منها أخذ ق

  .واحدة في الشهر
 
  لحملّيا السكرّي
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ى  ، الذي يشخص ألول مرة خالل الحمل هو السكرّي الحملّي السكرّي ويتم التشخيص عل
ل  ن الحم رة م ة األخي هر الثالث ي األش ب ف ي الو. األغل كرّيف ي س ادة يختف د  ع ل بع الحم

وع    الوالدة، ولكن األم تبقى مرشحة لإلصابة مرة ثانية بسكري الحمل أو السكريّ  من الن
ى للطبيب خالل       ويجب فحص . الثاني ارة األول د الزي السكر في الدم لكّل امرأة حامل عن

دى بعض النساء      و. فترة الحمل هنالك عوامل تزيد من خطورة اإلصابة بسكري الحمل ل
  :أآثر من غيرهن، ومن هذه العوامل

  .إذا آانت السيدة مصابة بالسمنة 
  إلصابه السابقة بسكري الحملا 
  يإصابة أحد أفراد العائله بالسكر 
  .آغم 4الوالدة السابقة لطفل يتجاوز وزنه  
  .لبيلة السكريةا 
  .لحمل في سن متأخرةا 

كر        ل الس ار تحم تخدام اختب كري باس ر للس الفحص المبك يدات ب ذه الس ذلك تنصح ه ول
ة     ).(OGTTالفموي عند تشخيص الحمل ويتم عالج األم المصابة بسكري الحمل بالحمي

و   م باإلنس ن ث ية وم اريين الرياض كر   .لينوالتم ص الس راء فح ة األم وإج ب متابع ويج
  .عدم وجود النوع الثاني من السكريأسابيع بعد الوالدة للتأآد من  6التحملي 

  
  
  
  
  
  
  

  و السكرّي الرياضة
  

رة،   ن أمراض آثي ه م ان وحمايت ارين الرياضية لصحة اإلنس ة التم ى أهمي د وال تخف عن
جدول العالج آجزء     ضمن ة التمارين الرياضي  تكونيجب أن  تشخيص مرض السكرّي

ا    ريض وخصوص ف الم ع تثقي ي م الج    " أساس ولين آع اولون األنس ذين يتن المرضى ال
  .للسكرّي

نتباه إلى نسبة السكر الموجودة  يتعاطون األنسولين يجب عليهم اال بالنسبة للمرضى الذين
نسبة السكر   إذا زادت عدم القيام بالتمارين في هذا اليومبالدم قبل البدء بالتمارين ويفضل 

ة األنسولين    ويجب اال. التمارين في هذا اليومب القيامعدم  دل/ملغم ٢٥٠عن  ى آمي نتباه إل
دء   ل الب ذ قب ي تؤخ اريبالت م  التم ا بالجس دة تأثيره ان الرياضية وم ريض  أن  آم ى م عل

وم بحق  الذي يعتمد على األنسولين أن  السكرّي البطن ول   اإلنسولين  نيق يس بالفخذ حتى   ب
م إعطاوءه بعضل    وسرعته  امتصاص األنسولين  ن نسبة يقلل م ا   إذا ت رين تستعمل بالتم

  .نقباض العضلي يزيد سرعة امتصاص األنسولينالرياضية حيث اال
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دة     لسكرّياأما المرضى المصابون بمضاعفات  د تكون مفي فإن التمارين الرياضية التي ق
ذلك    للبعض يمكن أن تكون لها أثار سلبية على اآلخرين مع اح ادة المضاعفات ول تمال زي

ائيّ    ب األخص ارة الطبي ب استش دا    يج ة جي يم الحال الج لتقي امج   " المع ح ببرن ل النص قب
  .التمارين الرياضية المالئمة

  
ة   خفيضة للرياضة دور آبير في تنظيم نسبة السكر بالدم وتخفيض نسبة الدهنيات و الكثاف

را  الكثافة التي تحمي رفيعةالمضرة وزيادة الدهنيات  ض القلب وتصلب الشرايين    من أم
ذا  ن ه م م دم واأله يض  ضغط ال ة الرياضة   وتخف د ممارس ولين فعن ة األنس ادة فعالي زي

ى النسيج العضلّي أثير األنسولين عل ادة استهالك السكر الموجود  يتحسن ت الي زي وبالت
  .بالدم آذلك يزيد تأثير األنسولين على الكبد فينخفض معدل إطالق السكر منها

ادة اإلحساس بالصحة             ى زي ؤدي إل ارين الرياضية ي ة التم إن مزاول ك ف ى ذل باإلضافة إل
  . العامة والراحة النفسية

  

دة     . التمارين الهوائية والالهوائية -:ناالتمارين الرياضية  نوع ر فائ ة آآث ارين الهوائي التم
رقص والتي    د   لمرضى السكري مثل المشي والهرولة والسباحة ورآوب الدراجة وال تزي

رآض       . من الطاقة المتوفرة للعضالت أثناء التمارين ل ال ة فهي مث ارين الالهوائي ا التم أم
  السريع لمسافة طويلة و رفع األثقال

أن يقوم بعمل فحوصات طبية شاملة وأهمها تقييم للقلب والجهاز  على مريض السكرّي
ان يع       الدوري ارين الرياضية و خاصة إذا آ امج التم اني من مضاعفات   قبل البدء ببرن

   ري المزمنةكالس
  

  :الرياضة لمن لديه مشاآل في القدم من السكريين
  

ك أن السكريّ       آثير من مرضى السكرّي دمين وذل يتسبب في    يعانون من متاعب في الق
رايين و  لب الش لب       اتص راض تص ن أول أع و م ع ه ع المتقط اب والوج تالل األعص ع
م القدمين عند الراحة أو النوم هو االاضية، أما سن مع التمارين الريالشرايين وهذا قد يتح

ي         ارين المش ة لتم ع مطلق ي موان رايين، وه لب الش ة لتص راض المتقدم ن األع ن . م م
ي لمس     نط والمش ريع وال رآض الس ي ال ا ه اد عنه ذ االبتع ي يحب ارين الت ة التم افة طويل

  .دان الحسلمرضى الذين يعانون من وجود تقرحات في القدمين أو فقلورياضة الدرج  
  
  

  :الرياضة واعتالل الشبكية عند السكريين
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كريّ    دى مرضى الس بكية ل ابة الش ن إص يطة م ى البس ل األول ي المراح ارين  ف إن التم ف
أثير إيجابيّ    ليس لها تأثير سلبّي" الرياضية عموما ل ت ا  على الشبكية أو على النظر ب ، أم

ي تسبب ف أخرة والت ة الد ي المراحل المت اثر األوعي إن تك ين، ف اع الع ي ق ة ف ة الهش موي
سبب في تفجير هذه األوعية، مما يؤدي إلى نزيف وانفصال في    تالتمارين الرياضية قد ت

ادة في ضغط التجويف     . الشبكية والتمارين التي يجب تجنبها هي التمارين التي تسبب زي
ال أو التم          والبطنيّ  الصدريّ  ع األثق رآض ورف ذلك ال دم، وآ ادة في ضغط ال ارين أو زي

  .التي بها ينزل الرأس إلى دون الخصر
  

  :الرياضة لمن لديه اعتالل بالقلب من السكريين
  

تساعد التمارين الرياضية على منع حصول مضاعفات لما تسببه من تقويه لعضلة القلب   
ع تصلب الشرايين            ى من ا يساعد عل دم مم دهنيات في ال وينصح  . مع تحسين في نسبة ال

ة، حيث ال         بالتمارين متوسطة الشد انون من تصلب الشرايين التاجي ذين يع ة للمرضى ال
من الحد األقصى المسموح به، ويتم ذلك بتحديد الحد  %  ٨٠-٦٠تزيد سرعة النبض من 

ادة  ) ٠.٧العمر ويضرب الناتج  -٢٢٠(األقصى لضربات القلب من المعادلة  وينصح بزي
ام   أيام في ا ٥-٣دقيقة و  ٦٠إلى  ٢٠من " التمرين تدريجيا ان  ألسبوع، وبشكل ع ى   ف عل

يم    . مريض القلب أن يتوقف عن عمل التمارين إذا شعر بألم في الصدر وينصح بعمل تقي
  .آامل لحالة الشرايين التاجية والقلب قبل البدء في التمارين الرياضية

  
  
  

  :ارتفاع ضغط الدم عند السكريينالرياضة و
  

ابيع، ينصح    ١٠م زئبقي خالل  مل ١٠-٥تخفيض ضغط الدم من  علىالتمارين تساعد  أس
د سرعة ن   ى بضات القلب ع  المريض بعمل التمارين المتوسطة الشدة بحيث ال تزي -٦٠ ل

ه، ويتمرن المريض من % ٨٠ ة  ٦٠-٣٠من الحد األقصى المسموح ب ي  ٤دقيق ام ف أي
  .األسبوع، مع تجنب التمارين العنيفة أو رفع األثقال

  

  :ينالرياضة وعتالل األعصاب عند السكري
  

كريّ     الج مرض الس ي ع كلة صعبة ف كل مش تالل األعصاب تش ا  إن اع ويصعب معه
ذلك أن التغييرات الفسيولوجية المصاحبة للتمارين الرياضية  . وصف التمارين الرياضية
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ا       الي فإنه ى سالمة األعصاب وبالت مثل ارتفاع الضغط وتسارع ضربات القلب تعتمد عل
  .سكريقد تختفي عند المرضى المصابين بال

  
اختالف درجات الحرارة يحتم         اعتالل الدورة الدموية الجلدية ونسبة التعرق والشعور ب

ى         على ذهاب إل ل ال اردة مث اآن حارة أو ب المريض عدم القيام بالتمارين الرياضية في أم
اديّ     ان الع د اإلنس ث يعتم ابهة، حي اآن مش اعين أو أم ات م راض   حمام ذه األع ى ه عل

اء    ب اثن عور بالتع رين   للش اف التم الي إليق رين وبالت ى    . التم دى مرض ا ل دم وجوده فع
  .يزيل هذا اإلحساس المفيد السكرّي

  
  
  
  

  لرياضيةا أنواع التمارين
  

١- 
  ساعة/آم ٣.٢ < المشـــــــــــي العــــادّي

 ساعة/ آم  ٤.٨ – ٣.٢ المشـــــــــي الجــــــــاد -٢
 اعةس/آم ٦.٢ – ٤.٨ المشي متوســـــط الشدة  -٣
  ساعة/ آم ٦ >  المشـــــــــي الســريــــع  -٤
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 التغذية و السكري
  

ة     م بالّطاق د الّجس ة تم عرات حرارّي ى ُس ام عل وي الّطع ن عناصر   . يحت ذاء م ّون الغ يتك
ي    ة ه م بالّطاق د الّجس ية تم دراترئيس اتو الكربوهي دهون،و البروتين ن عناصر   ال وم

  .المعادنو الفيتاميناتولكنها ضرورية وهي  سم بالّطاقةال تمد الج )غير أساسية(مكّملة 
كريات البسيطة  و الّنشوّيةفي الّطعام على شكلين هما األطعمة  الكربوهيدراتتوجد  . الّس

ص        دس والحم ات آالع وب والبقولي ذرة والحب ا وال الخبز والبطاط وية آ ة النش  ،األطعم
ازيالء وا   وية آالب روات النش ي الخض ًا ف ولياء وأيض مندر والفاص زر والش ي  ،لج وف

والغرام الواحد من   . الّسكريات البسيطة آالفاآهة بجميع أنواعها والّسكر والعسل وغيرها
  .ُسعراٍت حرارية ٤بـسم لسكريات مهما آان مصدرها تمد الجالكربوهيدرات أو ا

  
ا  اتأم ماك البروتين ّدجاج واألس وم وال ي الّلح د ف ان  ،فتوج ب واأللب ي الحلي ان وف واألجب

ا اء        . ومنتجاته ولياء البيض ص والفاص دس والحم ات آالع وب والبقولي ي الحب ذلك ف وآ
د الّجسم       . والبازيالء ان مصدرها تم ا آ ات مهم ـ  والغرام الواحد من البروتين عراٍت   ٤ب ُس
  .حرارية

  
ّدهون أما  دة      ال ْمنة والزب ى شكل السَّ ل زيت ال      فتوجد عل ة مث وت النباتّي رة وزيت  ذوالّزي
ارجرين  عبا ون والم ّدجاج واألسماك        ،د الشمس وزيت الزيت ذلك في الّلحوم وال وتوجد آ

 والغرام الواحد من الّدهون مهما آان مصدرها تمد الّجسم  . وفي جميع المنتجات الحيوانية
  . ُسعراٍت حرارية ٩ بـ

 
ا تختلف م     أما  ة ولكن آمّيته ادة  الفيتامينات والمعادن فتوجد في جميع المواد الغذائّي ن م

  .إّن أهّمية هذه المواد تكمن في المحافظة على صّحة الجسم ومناعته. غذائّية إلى أخرى
 
   
 
  :لذلك يجب عليك معرفة مايلي 

  
ة إّن   ادة الغذائّي ة الم ة       آمّي عرات الحراري ة الّس دد آمّي ي تح ي الت ا ه يس نوعيَّته ول

  . في الّطعام المتناولة من آل عنصر غذائّي
عرات الحر ف   فالّس ع رغي ي رب ة ف م ٣٠(اري عرات    ) غ اوي الس مر تس ز األس ن الخب م

ز األبيض   ) غم  ٣٠(الحرارّية الموجودة في ربع رغيف   ة   . من الخب عرات الحراري والّس
رة من ال    ة آبي دة  في ملعقة آبيرة من زيت الزيتون تساوي السعرات الحرارية في ملعق زب

ة صغيرة   وآذلك ملعقة صغيرة من الّس. الحيوانية أو النباتّية كر تساوي في الّسعرات ملعق
  .من العسل
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ة الجسم من           نوعّية الطعام إَن   ة صحّية ولحماي وفير تغذي ك لت ة وذل ة األهمي هي بغاي
  . األمراض ومن المضاعفات الصحّية التي لها عالقة مباشرة بالغذاء

قشورها  األبيض ذلك ألنه يحتوي على الحبوب ب  الخبز ل تناوله علىفالخبز األسمر ُيفّض
ون            ادن والتي تقي الجسم من أمراض القول ات والمع اف والفيتامين التي تمد الجسم باأللي

ة من      . واإلمساك والسرطان ة خالي ادة غذائّي ه م أما الّسكر فينصح بالتخفيف من تناوله ألن
  . األخرى العناصر الغذائّية

  
ك     بتعاد عنينصح بتناول الزيوت النباتية واالف للّدهونو بالنسبة    دة وذل ْمنة والزب السَّ

ع         ارة والتي ترف ّدهون المشبعة الّض ة من ال ألن الّدهون الحيوانّية تحتوي على آمّية عالي
ب رايين والقل ى أمراض الّش ؤدي إل دم وت كرّيف ،الكوليسترول بال ر من  الّس معّرض أآث

ولكن   الطعامستعمال الزيوت النباتية في تحضير اُينصح ب. ه لإلصابة بهذه األمراضغير
  .ن استعمالها بكمّيات آبيرة تجعُل الّطعاَم غنّيًا بالّسعرات الحرارّيةابكمّيات معتدلة حيث 

  
كر    بتعاد عنها ألنها تحتوي على آميافينصح باال للحلوّياتو بالّنسبة   رة من الّس ت آبي

عرات الحراري    دوالدهون وتع ًا بالّس ا   ة،مصدرًا غني ة  مع أّنه ة    خالي . من العناصر الغذائي
ال،  بيل المث ى س تبدال  فعل ن اس ة  يمك عرات الحراري ات الس ها آمّي ة   نفس ة آناف ي قطع ف

 .بوجبة غنية بالعناصر الغذائية وخالية من الّدهون الّضارة
  
  
  

  مفهوم الوزن السليم
  

دًا هي   يطة ج ة بس م معادل ةيعكس وزن الجس ة المتناول عرات الحراري ام( الس ن الطع ) م
  ).في الحرآة البدنية والعمليات الحيوية(هلكة من الجسم السعرات الحرارية  المستو
  

  )Body Mass Index or BMI(مؤشر آتلة الجسم 
  

يستعمل هذا المؤشر لتصنيف وزن الجسم  . هو مؤشر لنسبة وزن الجسم بالنسبة للطول
  .ولتحديد نقص أو زيادة الوزن أو السمنة وآذلك لمراقبة التغييرات في وزن الجسم

  :مؤشر آتلة الجسم بالمعادلة التالية ويمكنك حساب
  

  )بالمتر()الطول  ×الطول(÷) آيلوغرام(وزن الجسم = مؤشر آتلة الجسم 
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  تصنيف وزن الجسم حسب مؤشر آتلة الجسم
  

    تصنيف الوزن  مؤشر آتلة الجسم

  ١٨، ٥أقل من 
  أنت معرض لإلصابة باألمراض الناتجة عن وزن قليل وغير صحّي

  صر الغذائية في جسمكنقص العنا
  لست معرضًا لإلصابة باألمراض الناتجة عن   )صحّي( وزن طبيعّي  ٢٤، ٩ -١٨، ٥

  الوزن زيادتهنقص أو 
  أنت أآثر عرضة لإلصابة باألمراض المرتبطة   زيادة في الوزن   ٢٩,٩ -٢٥

  بزيادة الوزن
  لجتهاأنت تعاني من السمنة وبحاجة ماّسة لمعا  )درجة أولى(سمنة   ٣٤,٩ -٣٠
  )درجة ثانية(سمنة   ٣٩,٩ -٣٥
  مفرطةسمنة   فما فوق ٤٠

  
  
  
  
  
  

  قياس محيط الخصر
  
ا           دتع واع السمنة وأآثره ة حول محيط الخصر من أخطر أن السمنة أو الدهون المتراآم

  .ضررًا حيث أن هذا النوع من السمنة يزيد من احتمال اإلصابة باألمراض المزمنة
  :صحية إذا آان قياس محيط الخصر يكون الشخص معرضًا لمخاطر

  
اط  صحّي  محيط الخصر ال المخ اع احتم ارتف

  الصحية
ةةسمنة ومخاطر صحي

  سم ١٠٢أعلى من   سم ١٠٢ – ٩٤  سم ٩٤أقل من   الرجال
  سم ٨٨أعلى من   سم ٨٨ – ٨٠  سم ٨٠أقل من   النساء
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اذا يع    - يّ       دلم توى الطبيع من المس ر ض يط الخص اس مح م وقي نيف وزن الجس  تص
  صحيًا؟؟

ى من المستوى الطبيعيّ          ة الجسم أو محيط الخصر أعل ن اإلنسان  اآ  إذا آان مؤشر آتل
دم     أآثر تعرضًا لإلصابة بأمراض آثيرة مثل أمراض القلب والسكريّ  اع ضغط ال وارتف

  .وارتفاع مستوى الكوليسترول في الدم
  
  
  

  ؟؟غير صحي) أقل من المستوى الطبيعّي(تصنيف الوزن  دلماذا يع  -
ة تعرض اإلنسان     عندما يكون مؤشر آتلة الجسم أقل من المستوى الصحي تكون احتمالي
ذلك    ام وآ ة العظ دم وهشاش ر ال م وفق ة الجس اض مناع ل انخف ر مث لمشكالت صحية أآب

  .نقص في بعض الفيتامينات والمعادن في الجسم
  
  

  و الصيام السكرّي
  

ام أخرى،    من المهم أن تستشير طبيبك قبل أن تبدأ صيام شهر رمضان المبارك أو صيام أي
  .مضاعفات صحية ستوى السكر في دمك وتجنب حدوث أيوذلك لمساعدتك على ضبط م

  
ستشارة الطبيب  لتنظيم مستوى السكر لديهم ا ن الذين يتعالجون بالحمية فقطّويالّسكرفعلى 

د يساعد في خ         يام من وضعهم الصحّي وق ن الّص م   قبل البدء بالّصيام، فقد ُيحّس فض وزنه
  .وتنظيم مستوى السكر في الدم لديهم

  
ماح   ن الذين يتناولون أقراص الدواءالّسكريّوأما  لعالج السكر فعليهم إستشارة الطبيب للّس

  .وجرعاتها لهم بالّصيام ولتنظيم أوقات تناول أقراص الدواء
  

وع األول  ن الذين يعتمدون على حقن يومية من األنسولين آالّسكريين من ا الّسكريوأما  لن
ل السكريين  كريين والحوام ال الّس ال ُيْنَصح الصيامواألطف ام ف اض  بشكل ع ادي إنخف لتف

دهم  كر عن توى الس ه مس ابة      أو ارتفاع ى اإلص رة إل االت الخطي ي الح ؤدي ف د ي ذي ق وال
ى صحتهم            رة عل د يشكل خطورة آبي ا ق الجوا، مم م يع كرية إذا ل ة الّس ى   . بالغيبوب ذلك عل ل

ذين  م المرضى ال ماح له يام للّس دء الّص ل ب ارة الطبيب قب اطون األنسولين إستش ه يتع إذا ب
  .آانت حالتهم تسمح بذلك

  
  :باع النصائح التالية لحماية صحتهم في رمضانكريين محاولة اّتعلى الّس
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ذائي   **  ام الغ اع النظ ة اّتب كريين محاول ى الّس ه عل هر    نفس ل ش ه قب انوا يّتبعون ذي آ ال

ب أن يح  ان، ويج أعراض      رمض اس ب د اإلحس تعمالها عن كر الس ن الس ات م وا مكعب مل
ل إنخفاض مستوى السكر في دمه    دوار، اال   : م مث اش، الصداع،   التعب، الضعف، ال رتع

ة      البرد، وعدم وضوح الرؤي ى     . تصبب العرق، الشعور ب وُينصح السكرّي باإلفطار عل
  .الفور عند اإلحساس بمثل هذه األعراض

  
آأمراض القلب والكلى  كرّيالذين يعانون من أي مضاعفات للسكريين لّسانصح ال ُي**  

  .يامالّصاإلصرار على نصح باستشارة الطبيب في حال وُي ،يامبالّص
  

ائج    **  جيل النت ات وتس اول الوجب ل تن دم قب ي ال كر ف توى الس اس مس دًا قي م ج ن المه م
  .وعرضها على الطبيب

  
رضى الذين يتعاطون أدوية إلدرار البول بعد أخذ موافقة الطبيب المعالج، ُينصح الم**  

اء  اف والعطش أثن ادي حدوث الجف د السحور لتف يس بع د اإلفطار مباشرة ول بأخذها بع
  .النهار

  
  :ـــــَصـــْح الّسكرّي بـــــما يلـــــــــــــــــــــينــــــــو ُي
  
 .السحور ما أمكن واإلفطار  عندعدم اإلفراط في تناول الطعام  -١
  
 .نتظامااألدوية التي وصفها الطبيب له  بتناول  -٢

 
دة     ةحاولم -٣ ي لم ان،  آالمش در اإلمك ة أو الرياضة ق ة البدني ة الحرآ ة  ٣٠ممارس دقيق

 .يوميًا على األقل
  
محاولة اإلآثار من تناول الخضار الطازجة والمطبوخة وتجنب المواد الدهنية والمقالي  -٤

  .ما أمكن
 
ى   التقليل من تناول الحلويات الغني -٥ ر إل ة بالدهون والّسكريات ألنها ضارة بالّصحة وتفتق

  .العناصر الغذائية المفيدة

  

  األطعمة الّصحية والمناسبة في شهر رمضان
  

و   ة التي يت    ينبغي علينا محاولة اختيار أنواع األغذية التي تحت اف واألغذي ى األلي ـ ي عل  مـــــ
  .عمة سريعة الهضمقدر اإلمكان وتجنب األط هضمها ببطء في الجهاز الهضمّي
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ات      األغذية بطيئة الهضم ذور والبقولي ى الحبوب والب هي أنواع األطعمة التي تحتوي عل

دقيق المصنوع من القمح         ول، وال مثل القمح والذرة والفاصولياء والعدس والحّمص والف
ة   . الكامل، واألرز غير المقشر ذه األغذي ويفضل اإلنتباه إلى آمية الزيت المضافة لمثل ه

  .هما آان نوعه حتى ال ُتصبح مصدرًا عاليًا للسعرات الحراريةم
  

ز         األغذية الغنية باألليافوتشمل  ل الخب ة والقمح الكامل مث ى النخال وي عل تلك التي تحت
ول األخضر وحبوب الحمص ،         ل العدس والف ات مث األسمر، والحبوب والبذور والبقولي

ازيال راء  والب ولياء الخض ل الفاص راوات مث بانخ والخض ر والس ل األخض ء والفلف
  .والملوخية والفاآهة مثل التفاح والبرتقال، والفاآهة المجففة مثل المشمش

  
فتشمل تلك التي تحتوي على السكر والدقيق  لألغذية التي يتم هضمها بسرعةأما بالنسبة 

ا تع  األبيض آالمعجنات والحلويات ويفضل  دهون   ّدتجنب تناولها ما أمكن ألنه  مصدرًا لل
  .والسعرات الحرارية العالية واإلآثار منها يسبب زيادة الوزن والسمنة 

  
اً  ويجب أن يكون  ام متوازن ة         الطع ة األصناف من المجموعات الغذائي ى آاف وي عل ويحت

ب،  ات الحلي مك، ومنتج دجاج أو الس وم أو ال ات، واللح وب والبقولي ز والحب ل الخب مث
ذه      دالاالعت الفاآهة ولكن يجب محاولةوالخضار و ع ه ة من جمي في آمية الطعام المتناول

ان مصدرها نباتي      و آ آزيت   َاالمجموعات، وتجنب تناول الزيوت بكميات آبيرة حتى ول
وت    . الزيتون دهون والزي ة بال ة الغني ام  . وآذلك محاولة اإلبتعاد عن األطعم ي فالطع  المقل

  .غير صحي وُيسبب سوء الهضم والحرقة في المعدة ومشاآل في الوزن
  
  

  عادات غذائية مّتبعة في شهر رمضان المبارك
 
ا          َاصيام شهر رمضان رآن  ديع  ى اهللا، أم ادة والتقرب إل ه العب ان اإلسالم وغايت من أرآ

بالنسبة لموائد الطعام فيجب أن تمتاز بالبساطة وعدم اإلسراف، فينبغي أّال تختلف عاداتنا 
 .يامنا العاديةالغذائية خالل هذا الشهر آثيرًا عن عاداتنا في أ

  
د   ي شهر رمضان، فيعم ة ف ة خاطئ ادات غذائي ن الصائمين يمارسون ع ر م ولكن الكثي

نهم   ى الكثير م ام و     ال اول الطع اق واال    اإلسراف في تن ارات   اإلسراف في عدد األطب ختي
دهون   الزيوت وال ة ب ة والغني ة العالي عرات الحراري ة ذات الس ى األطعم ز عل والترآي

 .غير المفيدة، فيفقد الصيام معناه الحقيقيالضارة والّسكريات 
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المعدة بيت " :وصدق رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حين حذر من السمنة والتخمة فقال
 ."والحمية رأس آل دواء الداء 

 
ريف  ديث الش ر الح ا ذآ ن " وآم أل اب ا م هآم ن بطن رًا م اًء ش ن آدم ، دم وع بحسب اب

 ".وثلث لَنَفسه فثلث لطعامه، وثلث لشرابه،: اعًاللقيمات يقمن صلبه، فإن آان والبد ف

 
 

  :ومن العادات الغذائية المتبعة في رمضان ما يلي
  
  وجبة الّسحور -١

 
ك لتس   إن وجبة السحور ضرورية جدًا للصائم وخاصة لمريض السكرّي ى  وذل اعده عل

ن اال   ة م اعات طويل ل س ام تحم ن الطع اع ع ى   . متن وة عل دة المرج ل الفائ ي تكتم ولك
ى           الّص وي عل ة وأّال تحت ة متوازن ة السحور وجب ة للجسم يجب أن تكون وجب حة العام

  .األغذية الغنية بالّسعرات الحرارية وبالدهون والزيوت
  

ات         ل الوجب ة مث ذه الوجب ى ه ة عل ة المالح اول األطعم ب تن ائم تجن ى الص ب عل فيج
ك للحد من      العطش   السريعة والمخلالت والزيتون المالح والجبنة المالحة وذل الشعور ب

  .ما أمكن
  

ول    در للب اي م ة ألن الش ذه الوجب ى ه اي عل ن الش رة م ات آبي اول آمي دم تن ويجب ع
ا الجسم    وبذلك يحرم الجسم من الماء ومن بعض المعادن واألمالح المفيدة التي يحتاجه

  .خالل النهار
  

حور، ف          ة الّس بة لوجب ة المناس ن األطعم وب م ة والحب ار والفاآه د الخض ذلك تع م ل ق
  .بتحضير ساندويش مع بعض الخضار الطازجة أو السلطة وتناول حبة فاآهة

  
  تناول الشوربة والحساء -٢

 
د   يطها بع دة وتنش ة المع ًا لتهيئ ق الرئيسي دورًا مهم ل الطب ة قب اول الشوربة الدافئ إن لتن

أني في مضغه حتى ال       الصيام الطويلة، فمن الضروري عدم   ساعات ا ام والت ام الطع لته
ث أنّ يصاب ا ر هضم، حي ار يجب  تع  لصائم بعس ة اإلفط اعات  ّدوجب ًا عن س تعويض

 .الجوع بل تغذية للجسم حسب حاجته
  

در المستطاع، وحاول أن يكون  وت ق دهون أو الزي ًا من ال اء خالي حاول أن يكون الحس
اف ًا باأللي درًا غني ون مص وب ليك ار أو الحب ًا بالخض اء غني ن . الحس ا أمك ب م وتجن
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ى   الشوربات ا ؤدي إل لمجففة ألنها تفتقر إلى العناصر الغذائية وألنها غنّية باألمالح التي ت
  . ارتفاع ضغط الدم

  
 الحلويات -٣

  
اقي       ز عن ب على الّصائم مراقبة ما يتناوله من حلويات ال سّيما أن شهر رمضان يتمي
ى     رة، ولكن يجب عل  أشهر السنة بأصناف الحلويات التي ُيقبل الناس على تناولها بكث

ى          وي عل ار األصناف التي تحت اة اختي ة مع مراع الّصائم محاولة تناولها بكميات قليل
  .آمية دهون وسعرات حرارية أقل

  أغذية ومأآوالت يشتهر بها شهر رمضان المبارك
  

  :التمر -١
  
در  ّدُيع ر مص اف   ًاغني ًاالتم كريات واأللي ل   بالس ة مث الح المعدني يوم واألم البوتاس

دهون ل قليًال ًاومصدر ب و ألفسفور والمغنيسيوم وفيتامين والكالسيوم والحديد وا إن . ل
  .لألمعاء وللذين يعانون من اإلمساك ًاجيد ًاملّين ّدعمتصاص وُيالتمر سهل الهضم واال

 
فور تجنّ     يوم والفس ة البوتاس ة قليل اجون حمي ذين يحت ى ال ى مرضى الكل ن عل ب ولك

  .وم والفسفورتناول التمر ما أمكن ألنه مصدر غني بالبوتاسي
  

د الجسم   ) حجم وسط  (حبات من التمر   ٣أما بالنسبة للّسعرات الحرارية فإن تناول  تم
ة       ٦٠بحوالي  وازي حصة من الفاآه ا ي وي     (ُسْعرًا حراريًا م ة التمر الواحدة تحت حب

ه غني بالسعرات    )سعر حراري ٢٥-٢٠على  ، لذلك يجب عدم اإلآثار من تناوله ألن
  .  الحرارية

  
  
 دهون ألياف بروتين ماء كريةمواد س 

 ٪¸ ٠٦ ٪٣¸٠ ٪٢¸٢ ٪٦٨ ٪٢٥ الُرطب
 ٪¸٠٦ ٪٢¸٤ ٪٢¸٢ ٪٢٢ ٪٧٣ التمر

  
  :التمر الهندّي -٢
  

ديّ  ر الهن ّي إن التم كريات و غن ة آ بالس الح المعدنّي فور  األم يوم والفس البوتاس
اليك  اف وحمض األوآس يوم واأللي يوم والكالس ذلك . والمغنيس ى المرضى ل يجب عل

ويّ  الذين يع ه مصدر          انون من الفشل الكل ه ألن ى تجنب تناول أو من الحصى في الكل
  .بالبوتاسيوم والفسفور وحمض األوآساليك غني
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 .ضطرابات المعويةملّين ومفيد لحاالت اإلمساك واال إن مشروب التمر الهندّي

  
  

  .سعر حراري ٣٠٠ حوالي         آوب التمر الهندي يحتوي
  .ملغم بوتاسيوم ٧٠٠أآثر من                                        

  .ملغم فسفور ١٠٠أآثر من                                        
         .ملغم حمض األوآساليك ٤٠٠٠أآثر من                                        

     
  :ق السوسْرِع -٣
  

 .ّين ومدر للبوليحتوي ِعرق السوس على مواد سكرية وأمالح معدنية وهو مل
  

ا        الوقد أثبتت  ر من مش آل كثير من الدراسات أن عرق السوس يساعد في عالج آثي
ة اإلثن   ة أو قرح ة المعوي ذ  ئالقرح ر، وآ ات عش اد لاللتهاب ن . لك آمض رق  ولك لع

ة السوس أثيرات جانبي م ت د ُيسبب للجس دم، والصداع،  فق اع ضغط ال اس وارتف احتب
  .السوائل ونقص بالبوتاسيوم

  
ار من شرب عرق السوس للمصابين       صح بعدم اإلْنُي دم أو   باآث اع ضغط ال من   رتف

ى مرضى السكري والحوامل ألن        يعانون من  ه   مشاآل في عضلة القلب وحت تناول
ويؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم وهبوط في   يتسبب في احتباس السوائلبكميات آبيرة 
  .عضلة القلب

  
  :شراب الخروب -٤
  
ات والسكريات      مصدراً شراب الخروب  دُيع البروتين والفيتامين ًا ب د  غني تصل   التي ق

  .٪٧٠إلى 
  .إن شراب الخروب مدر للبول أيضًا 

  
  

  .سعر حرارّي ٤٠٠أآثر من    آوب من شراب الخروب يحتوي على
  .ملغم بوتاسيوم ٥٠٠أآثر من                                                  

  .ملغم آالسيوم ٢٠٠أآثر من                                                  
  .ملغم فسفور ١٠٠أآثر من                                                  

  
 :قمر الدين -٥
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امين   اف وبفيت ي باأللي دين غن ر ال راب قم ه مصدرغني   دوُيع أ، إن ش اء ألن ًا لألمع ملّين
  .باأللياف

  .سعر حراري ٢٦٠        آوب من شراب قمر الدين يحتوي على
 .ملغم بوتاسيوم ٣٥٠حوالي                                                

    
  

 تسالي رمضان -٦
 

  سعر حراري ٢٠٠الترمس                         سعرات حرارية لكل آوب
  سعر جراري ١٨٠الفول المسلوق                   
  سعر حراري ٢٦٠حّمص البليلة                     

  سعر حراري ٢٩٠السحلب                        
  
  
  
  
  
  
 

 :حلويات رمضان -٧
  

ة         : القطايف - ك لتخفيف آمي ة وذل دًال من أن تكون مقلي الفرن ب ُيفضل أن تكون مشوية ب
 .الزيت ألنه غني بالسعرات الحرارية

  
الج - ف       :الك ك لتخفي الفرن وذل ويًا ب ون مش ل أن يك ة يفض ا غن  آمي دهون ألنه ة ال ّي

 .بالسعرات الحرارية
 

ات رمضان ُيفضل أن تكون مشوية وأن ُيضاف           ل من حلوي ة أق ألخذ سعرات حراري
  .القطر عليها بالملعقة بدًال من غمرها في وعاء القطر
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 السعرات الحرارية في األغذية المختلفة
 

  السعرات الحرارية في الخبز
  رات الحراريةالسع  )بالغرام(الوزن   نوع الخبز

  ٢٠٨   ٨٠  )سنتم ١٨ُقُطر (رغيف خبز أبيض صغير 
  ٥٢٠   ٢٠٠  )سنتم ٣٥ُقُطر(رغيف خبز أبيض آبير 

  ٥٢٠   ٢٠٠  )سنتم ٥٢ُقُطر (خبز شراك 
  ١٦٠   ٦٠  )سنتم ١٨طول (خبز حمام 

  ٢٦٠   ١٠٠  )سنتم ١٨طول (خبز حمام بسمسم 
  ٢٦٠   ١٠٠  )سنتم ١٨ُقُطر (رغيف خبز أسمر صغير 

  ٧٨   ٣٠  ت أبيضتوس
  ٧٨  ٣٠  توست أسمر
  ٢٦٠  ١٠٠  خبز هامبرغر

  
  ٧٨   ٣٠  آعك قرشلة مدور

  
  :لحساب السعرات الحرارية في الخبز اّتبع المعادلة التالية**

  ٢,٦× وزن الخبز = السعرات الحرارية في الخبز
  
  
  
  

  السعرات الحرارية في الحبوب
 السعرات الحرارية  )غرام(الوزن / الكمية  النوع

  ٣٥٥  غرام ١٠٠  رز أبيض قبل الطبخأ
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  ١٤٥  غرام ١٠٠  أرز مطبوخ
  ٣٥٠  غرام ١٠٠  برغل قبل الطبخ
  ٧٥  غرام ١٠٠  برغل مطبوخ
  ١٢٠  غرام ١٠٠  عدس مسلوق

  ١٧٠  غرام ١٠٠  ) عدس+ أرز (مجدرة 
  ٧٠  غرام ١٠٠  شوربة عدس
  ٢٢٠  غرام ١٠٠  أرز بشعيرية

  ٣٥٠  غرام ١٠٠  طحين
  ١٠٠  غرام ٣٠آوب واحد    آورن فليكس
  ١٦٠  غرام ٦٠آوب واحد   بران فليكس

  
  وقّية،= غرام  ٢٠٠نصف وقّية، = غرام  ١٠٠**

  ملليتر وتعادل ربع آيلوغرام من الماء ٢٥٠= ربع آيلوغرام، آوب = غرام ٢٥٠ 
  

  السعرات الحرارية في الخضار
  

 السعرات الحرارية  )غرام(الوزن /الكمية   الخضار
  ٢٥  )غرام ١٠٠(حبة طازجة   بندورة

  ٨٠  غرام ١٠٠  ُرب البندورة
  ١٥  ) غرام ١٠٠(حبة وسط   خيار
  ٢٠  غرام ١٠٠  خس

 السعرات الحرارية  )غرام(الوزن /الكمية   الخضار
  ٥٠  غرام ١٠٠  بصل 

  ٣٠  )غرام ١٢٠(حبة وسط   فلفل حلو
  ٢٠  )غرام ٤٥(حبة وسط   فلفل حار
  ٦٠  غرام ١٠٠  بقدونس
  ٦٥  غرام ١٠٠  نعناع

  ١٣٠  )غرام ١٦٠(آوب مسلوق   ضراءبازيالء خ
  ٤٠  غم١٠٠  بصل أخضر

  ٤٠  )غرام ١٢٥(آوب مسلوق   فاصولياء خضراء
  ٢٥٠  )غرام ١٨٠(آوب مسلوق   فاصولياء بيضاء

  ١٩٠  )غرام ١٧٠(آوب مسلوق   فول
  ١٨٠  )غرام ٢٦٠(آوب معّلب   فول معّلب

  ٢٧٠  )غرام ١٦٠(آوب مسلوق   حمص 
  ٢٩٠  )مغرا ٢٤٠(آوب معّلب   حمص معّلب

  ٢٣٠  )غرام ٢٠٠(آوب مسلوق   عدس
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  ٢٠٠  )غرام ١٧٠(آوب مسلوق   ترمس
  ٣٠  غرام ١٠٠  آوسا

  ٢٥  غرام ١٠٠  ملفوف طازج
  ٣٥  غرام ١٠٠  ملفوف مسلوق
  ٢٥  غرام ١٠٠  ) زهرة(قرنبيط طازج 

  ٣٠  غرام ١٠٠  )زهرة(مسلوق  قرنبيط
  ٣٠  غرام ١٠٠  باذنجان مسلوق أو مشوي

  ٢٥  رامغ ١٠٠  بروآولي مسلوق
  ٣٠  غرام ١٠٠  جرجير
  ٢٠  غرام ١٠٠  مسلوق سلق

 السعرات الحرارية  )غرام(الوزن /الكمية   الخضار
  ٦٠  غرام ١٠٠  آزبرة
  ٥٠  غرام ١٠٠  خبيزة
  ٧٠  غرام ١٠٠  ملوخية
  ٣٥  غرام ١٠٠  سبانخ
  ٥٠  غرام ١٠٠  بامية

  ٩٠  غرام ١٠٠  طازج ورق عنب
  ٣٠  غرام ١٠٠  بقلة
  ٣٠  غرام ١٠٠  فجل
  ١٥  غرام ١٠٠  بعكو
  ١٣  )غرام ١٠(فص  ٣  ثوم

  ١٤٠  غرام ١٠٠  زيتون أخضر مكبوس بالماء والملح
  ٤  حبة وسط  زيتون أخضر مكبوس بالماء والملح

  ٢١٠  غرام ١٠٠  زيتون أسود مكبوس بالزيت
  ٧  حبة وسط  زيتون أسود مكبوس بالزيت

  ٣٠  )غرام ٧٠(حبة وسط    جزر طازج
  ٥٠  غرام ١٠٠  جزر مسلوق

  
  ٢٥  غم١٠٠  دباءهن

  ١٤٠  )غرام ١٧٠(حبة وسط   بطاطا مسلوقة مقشرة
  ١٢٠  )غرام ١٢٠(حبة وسط   مشوية مع قشرها بطاطا حلوة
  ١٠٠  غرام ١٠٠  مسلوقة مقشرة بطاطا حلوة

  ٥٠  غرام ١٠٠  شمندر
  ١٨٠  )غرام ١٦٠(آوب مسلوق   ذرة
  ٩٠  غرام ١٠٠  زعتر
  ٣٠  غرام ١٠٠  لفت
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  ٣٠  غرام ١٠٠  رشاد
  ٧٥  غرام ١٠٠  شومر

  ٦٠  )غرام ١٢٠(حبة وسط   مسلوقة أرضي شوآي
  ٢٠  غرام ١٠٠  هليون

  
  وقّية،= غرام  ٢٠٠نصف وقّية، = غرام  ١٠٠**

  ملليتر وتعادل ربع آيلوغرام من الماء ٢٥٠= ربع آيلوغرام، آوب = غرام ٢٥٠ 
  
  
  
  
  

  )اليخنة والمحاشي(السعرات الحرارية في طبخات الخضار 
  

  غرام ١٠٠حرارية لكل السعرات ال  النوع
  ١٠٠  يخنة فاصولياء خضراء

  ١٤٠  يخنة فاصولياء بيضاء 
  ١٠٠  يخنة ملوخية 
  ١٠٠  يخنة بامية 
  ٧٠  يخنة بازيالء 

  ١٠٠  يخنة بطاطا
  ٩٠  يخنة سبانخ

  ٢٥٠  حشوة المحاشي
  ٦٠  ملفوف محشّو

  ١١٠  )دوالي(ورق عنب 
  ٥٠  آوسا محشّو

  ١١٠  باذنجان محشّو
  ١٢٠  بطاطا محشوة
  ٨٠  هندباء بالزيت

  ١١٠  باذنجان مقلي بالزيت
  ٩٠  فاصولياء خضراء بالزيت

  ١٢٠  بامية بالزيت
  
  

 السعرات الحرارية في الفاآهة
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  السعرات الحرارية  )الغرام(الوزن /الكمية   الفاآهة
  ٨٠  )غرام ١٤٠(حبة وسط بقشرها   تفاحة
  ٧٠  )غرام ١٣٠(حبة وسط مقشرة   تفاحة

  ٦٠  )غرام ٥٠(واحدة  حبة  موز بلدي
  ١١٠  )غرام ١٢٠(حبة واحدة   موز صومالي

  ٦٠  )غرام ١٣٠(حبة وسط   برتقال
  ٤٠  )غرام ٨٠(حبة وسط   مندلينا

  ٥٠  )غرام ١٠٠(حبة وسط   يوسف أفندي
  ٢٠  )غرام ٦٠(حبة وسط   ليمون

  ٨٠  )غرام ٢٣٠(حبة واحدة   جريب فروت
  ٧٥  )غرام ٢٥٠(حبة وسط   جريب فروت أحمر

  ٣٠  غرام ١٠٠  خبطي
  ٣٠  غرام ١٠٠  شمام

  ٢٠  )غرام ٣٥(حبة وسط   مشمش
  ٤٠  )غرام ١٠٠(حبة وسط   دراق
  ١٠٠  )غرام ١٧٠(حبة وسط   إجاص
  ٤٠  )غرام ٧٠(حبة وسط   خوخ

  ٧٠  )غرام ١٤٠(حبة وسط   نكترين
  ٥٠  )غرام ١٠٠(حبة وسط   جوافة

  ٢٠  )غرام ٨(حبة واحدة   البلح المجفف
  ٤٠  )امغر ٥٠(حبة وسط   تين

  ٥٠  )غرام ٢٠(حبة وسط   تين مجفف
  ٦٠  حبة ١٥  عنب
  ٣٠  ملعقة آبيرة  زبيب
  ١٠٠  )غرام ١٥٠(حبة وسط   رّمان
  ٤٠  )غرام ١٠٠(حبة وسط   )صّبير(صبر 

  ٥٠  غرام ١٠٠  أسكدنيا
  ١٤٠  )غرام ٢٠٠(حبة وسط   مانجا
  ٦٠  غرام ١٠٠  أناناس
  ٥٠  )غرام ٨٠(حبة وسط   آيوي
  ٤٠  غرام ١٠٠  فراولة
  ٧٠  غرام ١٠٠  آرز
  ٨٠  غرام ١٠٠  توت
  ١٠٠  غرام ١٠٠  عّناب

  ٣٠٠  )غرام ١٧٠(حبة وسط   أفوآادو
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  العناصر الغذائية والسعرات الحرارية في الحليب ومنتجاته
  

  الكوب الواحد 
  )ملليتر ٢٥٠( 

ل ب آام حلي
  الدسم

الي ب خ حلي
  من الدسم

يض  لبن بن مخ ل
  )شنينة(

ب حلي
  الصويا

  ٨٠  ١٠٠  ١٤٠  ٩٠  ١٥٠  لحراريةالسعرات ا
  ٤  ١٢  ١١  ١٢  ١١  )غرام(الكربوهيدرات 

  ٥  ٢  ٧  ٠,٥  ٨  )غرام(الدهون 
  ٧  ٨  ٨  ٨  ٨  )غرام(البروتين 

  صفر  ١٠  ** ٣٠  ٥  **٣٤   )ملغرام(الكوليسترول 
  ٣٤٥  ٣٧٠  ٣٥٢  ٤٠٧  ٣٧٠  )ملغرام(البوتاسيوم 
  ١٠  ٢٨٤  ٢٧٥  ٣٠٠  ٢٩٠  )ملغرام(الكالسيوم 
  ١٢٠  ٢١٨  ٢١٦  ٢٤٧  ٢٢٧  )ملغرام(الفسفور 

  

  مصادر عالية بالكوليسترول** 
  
  
  
  
  
  
  

  األجبان واأللبان
  

  األجبان واأللبان
  )غرام ١٠٠( 

دهون  السعرات الحرارية ال
  )الغرام(

  البروتين
  )الغرام( 

  ٢٧  ٣٢  **٤٠٠  آشكوان
  ٢٣  ٢٢  ٢٩٠  حلوم

  ١٧  ١٨  ٢٤٠  جبنة نابلسية
  ١٩  ١  ١٠٠  جبنة قريش
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  ١٨  ٢٠  **٢٧٠   جبنة موزاريال
  ٢٤  ٣١  ** ٣٨٠  جبنة شيدر

  ١  ٥  ** ٥٠  )ملعقة طعام(جبنة قابلة للّدهن 
  ١٣  ٢٠  ٢٥٠  جبنة فيتا

  ١٣  ١١  ١٥٠  لبنة
  ٢٦  ٢٨  ** ٥٠٠  حليب بقر بودرة

  ٧  ٨  **١٤٠   حليب مكثف محّلى
  ١١  ١٢  ** ٢١٠  قشطة

  ٣٦  ٢٦  ** ٣٠٠  جبنة بارميزان
  ٣٥  ٦  ٢١٥  شنكليش

  ٣  ٣  ** ٦٠  لبن
  

  ر عالية بالكوليسترولمصاد** 
  
  
  

  السعرات الحرارية في الزيوت والدهون الغذائية
  

  )غرام(الدهون  السعرات الحرارية  الكمية الزيوت والدهون
  ١٤  ١٢٠  ملعقة طعام  زيت زيتون
  ٩٩,٩  ٩٠٠  غرام١٠٠  زيت زيتون

  ١٤  ١٢٠  ملعقة طعام  رةذزيت 
  ١٤  ١٢٥  ملعقة طعام  زيت عباد الشمس

  ١٢  **١٠٠  ملعقة طعام  زبدة
  ٨٣  ** ٧٥٠  غرام١٠٠  زبدة

  ٩٨,٧  **٨٩٠  غرام ١٠٠  السمن
  ١٢  **٢١٠  غرام ١٠٠  قشطة

  ٩٠  **٨١٥  غرام ١٠٠  لّيه أو دهن
  ١٢  ١٠٠  ملعقة طعام  سمن نباتي
  ٨١  ٧٤٠  غرام١٠٠  مارجرين
  ١١  **١٠٠  ملعقة طعام  مايونيز

  
  مصادر عالية بالكوليسترول** 
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  المكسرات والتساليالسعرات الحرارية في 
  

 )غرام(الدهون   السعرات  الكمية  المكسرات
  ٤٧  ٦٠٠  غرام ١٠٠  )قرع(بزر 
  ٤٥  ٥٩٠  غرام ١٠٠  )عّباد الشمس(بزر 
  ٤٦  ٥٩٥  غرام ١٠٠  )بطيخ(بزر 

  ٥١  ٦٢٠  غرام ١٠٠  سمسم
  ٥٤  ٦٤٠  غرام ١٠٠  لوز محّمص
  ١  ٨  حبة واحدة  لوز محّمص
  ٢٢  ٢٥٠  غرام ١٠٠  لوز فريك
  ٠,٥  ٥٥  غرام ١٠٠  لوز أخضر

  ٤٤  ٦٠٠  غرام ١٠٠  آاشو
  ١  ٩  حبة واحدة  آاشو محّمص
  ٢  ٢٠٠  غرام ١٠٠  آستناء مشوية
  ٠,٢  ٢٥  حبة واحدة  آستناء مشوية

  ٥٢  ٧٣٠  غرام ١٠٠  بندق
  ١  ٩  حبة واحدة  بندق محّمص

  ٤٤  ٥٩٠  غرام ١٠٠  )فول سوداني(فستق 
  ٥١  ٦٢٠  غرام ١٠٠  صنوبر

  ٥٤  ٦٤٠  غرام ١٠٠  فستق حلبي
  ٠,٣  ٤  حبة واحدة  فستق حلبي محّمص

  ٦٤  ٧٠٠  غرام ١٠٠  جوز
  ٣٠  ٣٥٠  غرام ١٠٠  جوز هند
  
  

  السعرات الحرارية في أغذية مختلفة
  

 )غرام(الدهون   السعرات  الكمية  مأآوالت مختلفة
  ٣  ٥٥  ) حبة واحدة(غرام  ٢٠  فالفل
  صفر  ١٦  )ملعقة صغيرة(غرام  ٤,٢  سكر
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  صفر  ٣٥  )مملعقة طعا(غرام  ٩  سكر بني
  صفر  ٣٠  )ملعقة طعام(غرام  ٨  سكر ناعم

  ٢٨  ٥٢٠  غرام ١٠٠  حالوة
  صفر  ٦٠  )ملعقة آبيرة(غرام  ٢٠  عسل
  صفر  ٣٢٠  غرام ١٠٠  عسل
  ٠,١أقل من   ٦٠  )ملعقة آبيرة(غرام ٢٠  مربى
  ٠,١أقل من   ٥٠  )ملعقة آبيرة(غرام ٢٠  دبس
  ٠,١   ٢٩٠  غرام ١٠٠  دبس
  ٨  ٩٥  ملعقة طعام  طحينة
  ٦٢  ٦٩٠  غرام ١٠٠  ينةطح

  ١  ٣٠  )ملعقة طعام(غرام ١٥  حمص بطحينة
  ١  ٤٠  غرام ١٠٠  سلطة خيار مع لبن

  ٦  ١١٠  غرام ١٠٠  تبولة
  ٤  ١١٠  غرام ١٠٠  متبل باذنجان

  ٦  ١٢٥  غرام ١٠٠  فتوش
  ٥  ٨٥  غرام ١٠٠  سلطة شمندر
  ٦  ٩٠  غرام ١٠٠  عجة آوسا

  ٨  ٣٦٠  غرام ١٠٠  ساندويش شاورما
  ٢٣  ٣٥٠  غرام ١٠٠  سمبوسك بالجبن

 )غرام(الدهون   السعرات  الكمية  مأآوالت مختلفة
  ٤٠  ٤٤٠  غرام ١٠٠  سمبوسك باللحمة
  ٧  ١٥٠  غرام ١٠٠  فطاير بالسبانخ

  ١٠  ٢٨٠  غرام ١٠٠  مناقيش
  ٣  ١٤٠  غرام ١٠٠  أرز بالحليب

  ١  ١٠  ملعقة طعام  آاآاو
  ٢٥  ٤٦٠  حبة ٣٠-٢٠  بطاطا مقلية

ع خس امبرغر م اندويش ه س
  دورةوبن

  ١٤  ٢٨٠  حجم عادي

  ساندويش هامبرغر
  مع خس و بندورة وجبنة 

  ٢٠  ٣٦٠  حجم عادي

  ١٥  ١٥٠  باآيت صغير  شيبس
  ٣  ٥٥  )آوب(غرام  ١٠  )مقلي بالزيت(بوشار 
  ١١  ١٠٠  ملعقة طعام  مايونيز
  ٠,٤  ١١٠  غرام١٠٠  آاتشاب

  ٠,٥  ١٠  ملعقة صغيرة  )آوفي ميت(مبيض قهوة 
ل دسم     وف (مبيض قهوة قلي   صفر  ١٠  ملعقة صغيرةيآ
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  )ميت اليت
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 السعرات الحرارية في العصائر والمشروبات الغازية
  

  
  
  
  

  تةالسعرات الحرارية في بعض أنواع الشوآوال
  

  السعرات الحرارية  )غرام(الوزن   النوع

  ٢٣٠  ٥٠  مارس

  السعرات الحرارية  الكمية المشروبات الغازية والعصائر
  ١١٠  ملليتر ٢٥٠  عصير برتقال طبيعي
  ١٦٠  ملليتر ٢٥٠  عصير برتقال معّلب

  ٦٠  ملليتر ٢٥٠  عصير ليمون
  ١٠٠  ملليتر ٢٥٠  عصير الجريب فروت

  ١٤٠  ملليتر ٢٥٠  عصير الجريب فروت معّلب
  ١٣٠  ملليتر ٢٥٠  المشمشعصير 

  ١٤٠  ملليتر ٢٥٠  عصير أناناس
  ١٦٠  ملليتر ٢٥٠  عصير عنب

  ٢٣٠  ملليتر ٢٥٠  عصير عنب معّلب
  ١٧٥  ملليتر ٢٥٠  عصير تفاح معّلب

  ٦٠  ملليتر ٢٥٠  عصير بندورة طبيعي
  ١٠٠  ملليتر ٢٥٠  علبة البيبسي 

  ١٣٠  ملليتر ٣٣٠  علبة البيبسي
  ٩٧  ملليتر ٢٥٠  علبة آوآاآوال
  ١٢٨  ملليتر ٣٣٠  علبة آوآاآوال
  ٩٠  ملليتر ٢٥٠  علبة السفن أب
  ١٢٠  ملليتر ٣٣٠  علبة السفن أب

  ١١٧  ملليتر ٢٥٠  فانتا
  ٩٦  ملليتر ٢٥٠  سبرايت

  ١  ملليتر ٣٣٠  علبة دايت بيبسي
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  ٤٠٠  ٨٠  آتكات

  ٢٧٠  ٦٠  سنكرز

  ٢٩٠  ٦٠  تويكس

  ٥٤٠  ١٠٠  جاالآسي

  ٤٨٥  ١٠٠  جاالآسي آاراميل
  

  

  

  

  

  

  

  الحلويات العربية والرمضانية لبعضسعرات حرارية 
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  سعرات حرارية لكل حبة قطايف حجم وسط

  

  السعرات الحرارية  النوع

 قطايف بالجبنة مقلّية
٣٥٠ 

 ٢٦٠ قطايف بالجبنة مشوية
 ٣٤٠ قطايف بالجوز مقلّية

  غرام ١٠٠السعرات الحرارية لكل   النوع

  ٣٦٠  آنافة بالجبنة
  ٣٤٥  لقشطةآنافة با

  ٣٣٥  آالج مشوّي بالجبنة
  ٤٢٥  آالج مقلّي بالجبنة
  ٣١٥  آالج مشوّي بالجوز
  ٤١٠  آالج مقلّي بالجوز

  ٣٩٠  عّوامة
  ٢٥٠  تمرّية
  ٣٧٠  ُعثملّية

  ٣١٠  حالوة الجبن بالقشطة
  ٣٧٠  زنود الست

  ٥٣٠  هريسة باللوز
  ٥٢٠  هريسة بالفستق
  ٥٤٠  بقالوة بالفستق
  ٥٩٥  ُبرما بالفستق
  ٥٢٠  ُبرما باللوز

  ٤٤٠  بلورية
  ٥٥٠  عش البلبل

  ٥٠٠  معمول بالجوز
  ٣٦٠  آعك بعجوة

  ٥٤٠  غَرْيبة
  ٣٦٠  مفروآة بالقشطة
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 ٢٥٠ بالجوز مشوية قطايف
 ٥٤٥ قطايف بالقشطة مقلية

 ٢٠٠ قطايف عصافيري
  
  
  

  السعرات الحرارية في بعض أنواع تسالي رمضان
 

  )ملليتر ٢٥٠(السعرات الحرارية في الكوب   النوع
  ٢٠٠  الترمس

  ١٨٠  الفول المسلوق
  ٢٦٠  حّمص البليلة

  ٢٩٠  السحلب
  ٣٠٠  التمر الهندي
  ٢٦٠  قمر الدين
 الحرارية في اللحوم ومنتجاته السعرات
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  اللحوم

  
  الكمية

  
عرات الس

  الحرارية

  
دهون ال

  )الغرام(

  
روتين الب

  )الغرام(
  ١٩  ١٨  ٢٤٠  غرام ١٠٠  لحم البقر
  ١٧  ٢١  **٢٧٠  غرام ١٠٠  خاروف
  ١٩  ٨  ١٥٠  غرام ١٠٠  دجاج

  غرام  ١٠٠  شيش طاووق
  )قطع ٤(

٢٠  ٨  ١٨٠  

  غرام  ١٠٠  لحمة مشوية
  )قطع ٥(

١٩  ١٨  ٢٥٠  

  غرام  ٦٠  آباب
  )١عدد (

٢٠٠ **  -  -  

  -  -  ** ٢٦٠  غرام ١٠٠  آفتة
  ٦  ٥  **٥٥غرام٥٠(بيضة واحدة   بيض مسلوق
  ٦  ٧  **٩٠غرام٥٠(بيضة واحدة   بيض مقلي

  ٣١  ٩  **٢٢٠  غرام١٠٠  مع جلد  صدر دجاج مقلي
  ٢٩  ٨  **١٩٠  غرام١٠٠  صدر دجاج مشوي مع جلد

  ٢٩  ٤  ١٦٠  غرام٩٠  بدون جلد  صدر دجاج مقلي
  ٢٧  ٣  ١٤٠  غرام٩٠  صدر دجاج مشوي بدون جلد

  ١٣  ٧  **١٢٠  غرام٥٠  فخذ صغير مقلي مع جلد
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  السعرات الحرارية في بعض مطاعم الوجبات السريعة

  
  )Mc. Donald’s( الماآدونالدز

  
 السعرات الحرارية  الوزن/الحجم/الكمية  الطعام

  ٢٨٠  غرام ١٠٥  Hamburger  هامبرغر 
  ٣٣٠  غرام ١٢١   Cheese burger هامبرغر مع جبنة

  ٣٢٠  غرام ١٢٠ Chicken burger  هامبرغر دجاج 
  ٥٩٠  غرام ٢١٥ Big Mac ساندويش بج ماك 

  ٥٣٠  غرام ١٩٩   ساندويش آوارتر باوندر

عرات  الكمية  اللحوم الس
  الحرارية

دهون ال
  )الغرام(

روتين الب
  )الغرام(

  ١٤  ٦  **١١٠  غرام٥٠  فخذ صغير مشوي مع جلد
  ١٢  ٣  ٨٠  غرام٤٥  فخذ صغير مشوي بدون جلد

  ٣٠  ١٦  **٢٨٠  غرام١١٢  لدفخذ آامل مقلي مع ج
  ٣٠  ١٥  **٢٦٠  غرام١١٤  فخذ آامل مشوي مع جلد

  ٢٧  ٨  ١٩٠  غرام١٠٠  فخذ آامل مشوي بدون جلد
  ٨  ٧  **١١٠  غرام٣٠  جناح مقلي مع جلد
  ٩  ٧  **١٠٠  غرام٣٥  جناح مشوي مع جلد

  ١٩  ٨  ١٥٠  غرام ١٠٠  سمك
  غرام٢٥  سردين معلب بالزيت

  )حبة ٢( 
٦  ٣  ٥٠  

  زيتتونا معلبة بال
  )علبة صغيرة(

  غرام ٩٠
  )بعد تصفية الزيت( 

٢٣  ٧  ١٦٠  

  تونا معلبة بالماء
  )علبة صغيرة(

  ٢٠  ٣  ١١٠  غرام ٩٠

  ٢٣  ٩  ** ١٩٠  غرام ١٠٠  سمك سليمان مطبوخ بالبخار
  غرام ١٠٠  جمبري مقلي بقرشلة

  )حبات وسط ١٠( 
١٨  ١٠  ** ٢٠٠  

  غرام ١٠٠  جمبري مطبوخ أومسلوق
  )حبة وسط ١٥(

١٨  ١  ** ٩٠  

  ١٩  ٩  **١٢٥  غرام ١٠٠  نخاعات
  ١٦  ٧  **١٣٠  غرام ١٠٠  آالوي
  ٢٠  ٤  **١٤٠  غرام ١٠٠  آبدة

  ١٨  ٢  **٩٥  غرام ١٠٠  طحاالت
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Quarter Pounder  
  ٤٠٠  غرام ٢١٣  Mc Chicken ساندويش ماك دجاج 
  سبايسي ماك دجاج

Spicy Mc chicken 
  ٥٨٠  غرام ٢١٣

  ٥٤٠  غرام ٢٠٠ Mc Royal ساندويش ماك رويال 
  ٥٧٠  -  ماك عربي

  ٣١٠  غرام ١٠٨قطع  ٦ Mc Nuggets تشيكن نجتس 
  ٤٧٠  غرام ١٥٦ Fish Sandwich ساندويش فيليه سمك 

  
  بطاطا مقلية

  غرام ١٩٨حجم سوبر 
  غرام ١٧٦حجم آبير 
  غرام ١٤٧حجم وسط 

  غرام 68حجم صغير 

٦١٠  
٥٤٠  
٤٥٠  
٢١٠  

  Mc Flurry ماآفليري
 

  غرام ٣٣٦) طعم أوريو(
   ٣٤٨غرام ) طعم إم أند إم(

٥٧٠  
٦٣٠  

  ٢٦٠  غرام ٧٧  Apple pie فطيرة التفاح 
  ميلك شيك شوآوالتة

Milk shake 
  غرام ٢٥٠حجم صغير 
  غرام ٣٣٣حجم وسط 
  غرام ٤٥٨حجم آبير 

٣١٨  
٤٢٣  
٥٨٢  

  ميلك شيك فانيال
Milk Shake 

  غرام ٢٥٠صغير  حجم
  غرام ٣٣٣حجم وسط 
  غرام ٤٥٨حجم آبير 

٢٧٨  
٣٧٠  
٥٠٨  

  ٥٦٠  غرام ٣٣٣حجم وسط     Milk shake ميلك شيك فراولة 
  ٣٦٠  غرام ١٨٢ Sundae سنداي آاراميل 

  ٣٤٠  غرام ١٧٩  Sundae سنداي شوآوالتة 
  ٢٩٠  غرام ١٧٨  Sundae سنداي فراولة 

  حجم آبير  آوآا آوال
  حجم وسط
  يرحجم صغ

٢٢٦  
١٧٢  
١٠٨  

  حجم آبير  فانتا
  حجم وسط
  حجم صغير

٢٢٦  
١٧٢  
١٠٨  

  حجم آبير  سبرايت
  حجم وسط
  حجم صغير

٢٢٦  
١٧٢  
١٠٨  

  



 74

  
  
  
  

  )Burger King  (البرغر آينج
 

  السعرات الحرارية  الوزن/الحجم/الكمية  الطعام
  ٣١٠  غرام ١٢٠  هامبرغر

  ٤٥٠  غرام ١٦٤  ) Doubleدبل(هامبرغر 
   هامبرغر مع جبنة

 Cheese burger 
  ٣٦٠  غرام ١٣٣

  )دبل(هامبرغر مع جبنة 
Double cheese burger 

  ٥٤٠  غرام ١٨٩

  ٧٦٠  غرام ٣٠٤   Whopper هامبرغر وبر 
  دبل وبر

Double whopper 
  ١٠٦٠  غرام ٤٠١

  هامبرغر وبر مع جبنة
Whopper with cheese 

  ٨٥٠  غرام ٣٩٥

  دبل وبر مع جبنة
Double whopper with cheese 

  ١١٥٠  غرام ٤٢٦

  وبر دجاج
Chicken whopper 

  ٥٨٠  غرام ٢٧٢

  تشيكن رويال
Chicken royal 

٥٧٤  ٤٢٠  

  تشيكن رويال مع جبنة
Chicken royal with cheese  

٦٦٦  ٤٥٠  

  تشيكن تندرز
Chicken tenders 

  ٢١٠  غرام٧٧قطع  ٥

  ٦٠٠  غرام ١٩٤حجم آنج   بطاطا مقلية
  ٥٠٠  مغرا ١٦٠حجم آبير   بطاطا مقلية
  ٣٦٠  غرام ١١٧حجم وسط   بطاطا مقلية
  ٢٣٠  غرام ٧٤حجم صغير   بطاطا مقلية

  ٣٤٠  غرام ١١٣ Apple pie فطيرة التفاح 
  حجم عادي  آوآا آوال

  حجم آبير
١٦٤  
٢٤٦  



 75

  ٣٦٩  حجم سوبر
  حجم عادي  فانتا

  حجم آبير
  حجم سوبر

١٧٢  
٢٥٨  
٣٨٧  

  حجم عادي  سبرايت
  حجم آبير
  حجم سوبر

١٨٠  
٢٥٨  
٣٨٧  

  حجم عادي  ميلك شيك فانيال
  حجم آبير

١٨٨  
٢٥١  

  حجم عادي  ميلك شيك شوآوالتة
  حجم آبير

٢٤٠  
٣٣٣  

  حجم عادي  ميلك شيك فراولة
  حجم آبير

٢٣١  
٣١٨  

  حجم عادي  ميلك شيك موز
  حجم آبير

٢٣٤  
٣٢٤  
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  )Kentucky Fried Chicken ( آنتاآي فرايد تشيكن
)KFC(  
  
  ت الحراريةالسعرا الوزن/الحجم/الكمية  الطعام

  ٣٧٠  غرام ١٦٠  صدر دجاج
  ١٤٠  غرام ٦٠  فخذ دجاج صغير
  ٣٦٠  غرام ١٢٦  فخذ دجاج آبير

  ١٤٥  غرام ٥٠  جناح دجاج
  سلطة الملفوف آول سلو

 Coleslaw 
  ١٩٠  غرام ١٤٠

  بطاطا مهروسة
 Mashed potato 

  ١٢٠  غرام ١٣٦

  ساندويش دجاج 
Chicken sandwich 

  ٤٥٠  غرام ٢٠٠

  ٥٥٠  غرام ٢١٠ Zingerزنجر 
  ٦٧٠  غرام ٢٥٠ Twisterتويستر 

  آريسبي ستريبس
 Crispy strips 

  ٦٦٠  غرام ٢٥٠قطع  ٥

  تشيكن بوب آون
Chicken pop corn 

  غرام ١٧٠حجم آبير 
  غرام ٩٩حجم صغير 

٦٢٠  
٣٦٢  

  حجم صغير  البيبسي
  حجم وسط
  حجم آبير

١٤٠  
١٨٠  
٢٨٠  

  ٣١٠  غرام ١١٣ Apple pieفطيرة التفاح 
 
  
  
 Pizza Hutيتزا هت ب
  
  السعرات الحرارية  الوزن/الحجم/الكمية  الطعام

  الخبز بالثوم
 Garlic bread 

  قطعة واحدة
  غرام ٥٠

١٥٠  

  الخبز بالثوم و الجبنة
 Garlic bread & cheese  

  قطعة واحدة
  غرام٦٧ 

٢٠٠  

  شريحة واحدة/  حجم وسط/ البيتزا و أنواعها 
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  ٢٨٠  غرام ١٠٤ Cheese onlyبيتزا مارجاريتا 
  ٢٩٠  غرام ١٠٢ Pepperoni بيتزا بابيروني 
  ٣٢٠  غرام ١٢٧  Supremeبيتزا سوبريم 

  ٣٤٠  غرام ١٣٩  Super  Supremeبيتزا سوبر سوبريم 
  ٢٨٠  غرام ١٢٤ Chicken Supreme دجاج سوبريم 

  ٣٦٠  غرام ١٢٣  Meat lovers بيتزا لحمة 
  ٢٧٠  غرام ١١٩ Veggie loversبيتزا خضار 

  شريحة واحدة/  حجم وسط/ تزا محشوة االطرافبي
  ٣٦٠  غرام ١٤٩ Cheese onlyبيتزا مارجاريتا 
  ٣٧٠  غرام ١٤٧ Pepperoni بيتزا بابيروني 
  ٤٠٠  غرام ١٧٨  Supremeبيتزا سوبريم 

  ٤٤٠  غرام ١٩٠  Super  Supremeبيتزا سوبر سوبريم 
  ٣٨٠  غرام ١٧٤ Chicken Supremeدجاج سوبريم 

  ٤٥٠  غرام ١٦٩  Meat lovers مة بيتزا لح
  ٣٦٠  غرام ١٧٢ Veggie loversبيتزا خضار 

  
 Hardeesهارديـــــــــــــــــــــــــز 

 
  
  السعرات الحرارية  الوزن/الحجم/الكمية  الطعام
  هامبرغر

 Thickburger 
  ٨٥٠  غرام ٣٤٢

  هامبرغر مع جبنة
 Cheese burger 

  ٦٨٠  غرام ٢٥٤

 ر هامبرغر سويسري مع فط
Mushroom ’N’ Swiss Thickburger 

  ٧٢٠  غرام ٢٧٦

  هامبرغر دبل
 Double Thickburger   

  ١٢٤٠  غرام ٤٧٠

 ساندويش دجاج
 Charbroiled Chicken Sandwich 

  ٥٩٠  غرام ٢٩٣

 ساندويش دجاج حار
Spicy Chicken Sandwich   

  ٤٧٠  غرام ١٦٠

 ساندويش روست بيف
Roast Beef Sandwich 

  غرام ١٣٧ ) حجم عادي(
  غرام  ١٩٩)  حجم آبير(

٣٣٠  
٤٧٠  

  هوت دوغ
 Hot Dog  

  ٤٢٠  غرام ١٥٢
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   شرائح دجاج
Chicken Strips  

  غرام ١٤٥)  قطع ٣(
  غرام ٢٤١)  قطع ٥(

٣٨٠  
٦٣٠  

 )وجبة أطفال(شرائح دجاج 
Chicken Strips Kids 

  ٥٠٠  غرام ١٧٥) قطع ٢(

  ٣٥  غرام ٢٨  Grilled Onionsبصل مشوي 
  السعرات الحرارية  الوزن/الحجم/ميةالك  الطعام

  صدر دجاج مقلي
 Fried Chicken Breast  

  ٣٧٠  غرام ١٤٨

  جناح دجاج مقلي
 Fried Chicken Wing  

  ٢٠٠  غرام ٦٦

  فخذ دجاج مقلي
 Fried Chicken Thigh  

  ٣٣٠  غرام ١٢١

  فخذ دجاج صغير مقلي
Fried Chicken Leg   

  ١٧٠  غرام ٦٩

 بطاطا مقلية
   

  )غرام ٧٩( ل حجم أطفا
 )غرام ١٢٦( حجم صغير 
  )غرام ١٦٦( حجم وسط  
  )غرام ١٩٣( حجم آبير 

٢٥٠  
٣٩٠  
٥٢٠  
٦١٠  

  بطاطا آريسبي آيرل
Crispy Curls  

 ) غرام ١٠٩(حجم صغير 
  )غرام١٣٢(حجم وسط 
  )غرام١٥٣(حجم آبير 

٣٤٠  
٤١٠  
٤٨٠  

  سلطة آول سلو
Cole Slaw  

  )غرام١١٣(حجم صغير 
  )غرام٣٤٠(حجم آبير 

١٧٠  
٥١٠  

  بطاطا مهروسة
Mashed Potato  

  )غرام١٤٢(حجم صغير 
  )غرام٤٢٦(حجم آبير 

٩٠  
٢٧٠  

 بسكويت مع قطع شوآوالته
Chocolate Chip Cookie  

  ٢٩٠  غرام٦٨
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  ة بالسكري تداوًال بين المواطنينأآثر األسئلة ذات العالق
  

ئلتهم     في عدة لقاءات تثقيفية استمرت سنوات عدة طلب من ال    ة وضع أس حضور آتاب
ذا   واطنين ل ة م ل خمس ى األق ألها عل ي س ئلة الت رت األس ئلة اختي ذه االس ع ه د جم وبع
واطن     جمعت هذه األسئلة مع اجوبتها لكي تكون دليًال على بعض ما يجول بخاطر الم
ا هي            ة وم ة علي أثير التغذي ة بالسكري وأعراضة ومضاعفاته وت ئلة ذات عالق من أس

  .ورية وغيرهاالفحوصات الضر
  .   وفي ذلك مراجعة بسيطة للموضوع نسأل اهللا أن يكون بها الفائدة

  

   -:السؤال األول 

  ما هو مرض السكري؟ 

ق في األنسولين    -: ١ج وع   (مرض السكري هو المرض الناتج عن نقص مطل وهو الن
اني   (، أو نقص نسبي في األنسولين  )األول وع الث ذا ال   ). وهو الن نقص األنسولين ه  ول

ي        ويات الت ة النش ة وخاص واد األولي ن الم ة م ى الطاق م أن يحصل عل تطيع الجس يس
دم  ادة السكري في ال دما تتسبب ال يستطيع الجسم أن يتعامل مع  . تتسبب في زي وعن

ين    د مع وغ ح د بل كر عن م٢٥٠-٢٠٠(الس ه   ) ملغ ذ مع ول، ويآخ ي الب ه ف دأ خروج يب
را اإلف  " آثي ريض ب دأ الم الح، فيب اء واألم ن الم العطش   م عر ب م يش ول، ث ي الب راط ف

 .الشديد واإلعياء، ونزول الوزن

دم، إذا آانت   ي ال ز سكر الجلوآوز ف ويمكن تشخيص المرض بفحص ترآي

م  200نتيجة الفحص أآثر من   ة    .د/ملغ ر في حال في حالة و. يةرضم ضأعرا دوجولت

 دأح قحقتما يندري عآالس صشخيت نض يمكرحة للمضاواألعراض ال بغيا

  : مناسبتين مختلفتين الية في تة الثالثال وفرالظ

  لتر.د/ملغم  126 ≥يام صحالة الفي   قياس السكر  .٣

  لتر.د/ملغم  200  ≥ائيوقياس السكر العش .٤

  .لتر.د/ملغم  200  ≥السكر  لماتاح صفح لين خالتساع دعبقياس السكر  .٥

ون  ي   يك ان الطبيع دم لالنس وز ال توى جلوآ ن    مس ل م م  ١٠٠أق ي /ملغ دل ف
  .دل بعد األآل بساعتين/ملغم ١٤٠وأصيام حالةال
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امن حيث        ا يسمى السكري الك اك م راوح وهن مستوى سكر   يت
ين   م  ١٢٥-١٠١الدم في حالة الصيام ب ين   أدل / ملغ راوح ب و يت

تحمل الجلوآوز    اعتالل دل في حالة /ملغم٢٠٠-دل /ملغم١٤٠
  .بعد األآل

   -:السؤال الثاني 

  ما هو سبب النوع األول؟ 

و وج -:٢ج اج         ه ن إنت ؤولة ع اس المس دة البنكري ا غ اجم خالي ادة ته ام مض ود أجس
األنسولين وإفرازه مما يؤدي، بعد فترة، إلى نقص في عدد هذه الخاليا، وبالتالي نقص 

   .آمية األنسولين في الدم الالزمة إلبقاء سكر الدم في مجاله الطبيعي

   -:السؤال الثالث 

  ما هو سبب النوع الثاني ؟ 

ة األنسولين، بمعنى أن      اٍَنسبي النوع الثاني فيكون سببه نقصَا أما-: ٣ج .١ في آمي
ة،   ولين االعتيادي ة األنس ة لكمي ة آافي ة بدرج ر حساس م تصبح غي أنسجة الجس

ر من األنسولين     ات أآث ة      . ولهذا يحتاج الجسم لكمي ذه الكمي وافر ه د عدم ت وعن
اع  دم باالرتف كر ال دأ س باب . يب م أس ن أه منة م ر الس ي  وتعتب نقص ف دوث ال ح

  . حساسية أنسجة الجسم لألنسولين

   -:السؤال الرابع 

  ما هو الهدف المنشود من عالج السكري ؟ 

  : الهدف من عالج مرض السكري هو-: ٤ج

تحيل أن      -١ ن المس ه م ع أن ي، م تواه الطبيع ي مس ان، ف در اإلمك دم، بق كر ال اء س إبق
  . التي يأخذها المريض تضمن عدم حدوث حاالت هبوط السكر نتيجة العالجات

ان   -٢ در اإلمك ا بق ل تأخيره ى األق ور مضاعفات السكري أو عل ال ظه يص احتم تقل
ولكي نحقق الهدف   . وتخفيف حدتها وذلك إذا ما تم إبقاء سكر الدم في مستواه الطبيعي

ول الشديد، فيجب أن ال     األول، وهو بقاء المريض دون أعراض العطش الشديد، والتب
دم عن     يزيد مستوى ا م   ١٦٠-١٥٠لسكر في ال ة    . دل /ملغ ع المضاعفات المزمن ولمن

ل من          ى المستوى الطبيعي، وهو أق دم عل م   ١٢٠يجب أال يزيد مستواه في ال  دل/ملغ
  . دل بعد االآل/ملغم  ١٦٠-١٤٠قبل االآل، وأقل من 
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   -:السؤال الخامس 

  ما هي أسباب زيادة السكري في األردن؟ 

ادة مطردة    أثبتت الدراسات -: ٥ج َدر نسبة   ( الميدانية في األردن أن السكري في زي تق
والي ال  ي األردن بح كري ف تمر  17% اإلصابة بالس اد مس ي ازدي ي ف ة وه . )بالمئ

" صحيا" ، وسوف يشكل هذا عبئافي العمر التقدموتزداد فرصة اإلصابة بالمرض مع 
ولهذه الزيادة . هبالغ الخطورة، يستنزف طاقات مجتمعنا وخاصة عند حدوث مضاعفات

واد       ة والم اول األطعم راط في تن أسباب عدة منها انتشار السمنة بين الناس، بسبب اإلف
دني، نظرا      ا العصرية   " الغنية بالدهون، وقلة ممارسة الرياضة والنشاط الب إلن حياتن

ا في الماضي        ان يمارسه آباؤن ذي آ ى    . تخلو من المجهود العضلي ال ذا باإلضافة إل ه
ار  زواج األقا رب في آثير من الحاالت، وتحسن ظروف العيش، حيث أن معدل األعم

ور    مح بظه ي الماضي يس ال ف ان الح ا آ ر مم دم اآث ر متق ى عم ان إل ووصول اإلنس
  . المرض باإلضافة إلى تقدم العناية الطبية وطرق التشخيص

   -:السؤال السادس 

  ؟ هل بالضرورة أن يصاب آل شخص بدين يصاب بالسكري في النهاية

فالسمنة  . من المسلم به أن السمنة تساعد على ظهور أعراض السكري وتمهد له-: ٦ج
ا  ى  " تجعل خاليا الجسم قليلة التجاوب مع األنسولين، مما يشكل في نهاية األمر عبئ عل

ذا      ؤدي ه الخاليا المنتجة لألنسولين، فيصبح إفرازه أقل مما يحتاج إليه الجسم، حيث ي
دم العجز النسبي إلى إرتف رة       . اع نسبة السكر في ال ة مبك ة أولي د السمنة مرحل ذا تع وله

ك   من مراحل السكري إذا لم يتجنبها المريض بالوقاية، أو لم يعالجها إن حدثت، فإن ذل
ا   راض أخرى تبع ا أم كري وربم ور الس ى ظه يؤدي ال ي  " س ذا ال يعن ن ه ذلك، ولك ل

  بدينَا ليست مستحيله  بالضرورة إصابة آل بدين بالسكري  آما ان اصابة من ليس

   -:السؤال السابع 

  إلى أي مدى تؤثر جغرافية المكان على اإلصابة بمرض السكري؟ 

الموقع الجغرافي بحد ذاته ال يؤدي إلى حدوث السكري، إال أنه من المالحظ أن  -: ٧ج
ن      ر م دا أآث د فنلن كندنافية، وبالتحدي بالد األس ي ال ر ف كري منتش ن الس وع األول م الن

رة سردينيا   غيرها دى      ...... من البلدان ، وآذلك في جزي ة ل ات المورث د تلعب الجين وق
أن انتقال أناس من  " آما لوحظ أيضا. في إنتشار هذا المرض" سكان هذه البلدان دورا

اة       ذا المرض، مع وجود حي بالد نسبة إنتشار السكري فيها قليلة إلى بالد ينتشر فيها ه
ع اإلفراط في تناول الطعام والكحول، فإن آل هذا يؤدي رفاهية وقلة المجهود البدني م
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ذا يثبت             ر عرضه لإلصابة بالسكري، وه اس مع الوقت أآث إلى أن يصبح هؤالء الن
  . دور البيئة ونوعيتها في حدوث السكري

   -:السؤال الثامن 

ـري      ـور السكــــ ـي ظهـــ ( ما هــــو دور الظــروف اإلجتماعيـة المحيطة فـ
  ؟ )مشكلةبعد حدوث 

ل      -:٨ج ى اإلصابة بالسكري ب ؤدي إل الظروف االجتماعية المعاآسة، والمشكالت ال ت
ى     ؤدي إل د ت تساعد على إظهاره عند من لديهم استعداد وراثّي، آما أن هذه الظروف ق

ى السكري   ه      .  اضطراب مؤقت في السيطرة عل ى المريض أن يراجع طبيب فيجب عل
ا آانت الظروف التي يمر         خالل األزمات، بهدف السيطرة التا  ى المرض مهم ة عل م

    .بها

   -:السؤال التاسع 

  هل اإلآثار من أآل السكر يسبب السكـرّي؟ 

وز       -: ٩ج اوي ومصادره، فسكر الفرآت ه الكيم يختلف السكر باختالف صفاته وترآيب
ة المشروبات            ذي نستعمله في تحلي ه، وهو يختلف عن السكروز ال موجود في الفواآ

  . ومصدره من قصب السكر والبنجر على األغلب والحلويات

ا كريات عموم ؤدي الس وم   " ت ا يق د تناوله دم، وبع ي ال كر ف بة الس اع نس ى ارتف إل
ى     ادة السكر إل ة من األنسولين إلع ات آافي إفراز آمي ليم ب اس في اإلنسان الس البنكري

ى مرض ال        ؤدي إل دال ال ي اول السكريات باعت إن تن سكرّي،  مستواه الطبيعي، ولهذا ف
ا " أما عند مرضى السكري فالبنكرياس يكون عاجزا ا  " أما جزئي ا آلي راز   " وام عن إف

ولين  ن األنس م م ه الجس ا يحتاج ى  . م كريات إل اول الس ي تن ريض ف راط الم ؤدي إف وي
رض    ى الم يطرة عل دان الس إفراط       . فق الج، ف ن الع ر م ة خي ا إن الوقاي ذآر دائم ونت

ة    كريات الغني اول الس ي تن حاء ف ي    االص منة الت ى الس ؤدي إل ة ي عرات الحراري بالس
    .بدورها تؤدي إلى ظهور السكري عند المهيئين لذلك

 

   -:السؤال العاشر 

  هل يصيـب السكـري فئة عمرية معينـة؟ 

ال تقتصر اإلصابة بالسكرّي على فئة عمرية، النه يصيب األطفال والشباب و -: ١٠ج
ة   الكهول، ولكن عند حدوثه في فئة عمرية مح ددة تكون سماته مشترآة من حيث نوعي
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د في         افعين والشباب يعتم ال والي ذي يصيب األطف العالج فالنوع األول من السكري ال
د نحو عشر     عالجه على األنسولين ويحدث بشكل حاد وتبدأ مضاعفاته في الظهور بع

م في سن       . من حدوثة" سنوات تقريبا ذي يصيب من ه أما النوع الثاني من السكري ال
ة أوال   ا ه بالحمي ن عالج ولين، ويمك ى األنس د عل ه ال يعتم وق فإن ا ف ين فم م "ألربع ، ث

اد   ر ح ه بشكل غي ون حدوث ه، ويك يطرة علي ة للس م تكف الحمي راص إن ل اول األق بتن
ن        زه م رة وجي د فت ون بع اعفاتة يك ور مض ن ظه ة، ولك ي البداي ة ف أعراض خفيف وب

ذ قد يكون المرض قد أصاب المريض اآتشافه وربما تظهر المضاعفات مع اآتشافه، إ
  . ألن حدة أعراضه خفيفة" منذ فترة غير قصيرة، ولكنه لم يكتشفه نظرا

ا   إن ظهور أعراض مرض السكرّي يعني وجود نقص في آمية األنسولين التي يفرزه
م    ي أن أنسجةالجس اس، أو يعن دناء  ( البنكري د الب ة عن ول  ) خاص تجيب لمفع ال تس

دم األنسولين، وفي آلتا  ولكن بعض   . الحالتين يؤدي ذلك إلى ارتفاع نسبة السكر في ال
دون        ة، وب ة البدني ة، والرياض تطيعون بالحمي اني يس وع الث ن الن كري م مرضى الس
ن          فوا م د ش انهم ق ي ب ذا ال يعن كر، وه توى الس بط مس م وض ف أوزانه ة، تخفي أدوي

ؤالء المر      اد ه إذا ع ابرة، ف ة ع يس عل م ول رض دائ كري م رض، فالس ى  الم ضى إل
ع مستوى سكر       اودهم ويرتف اإلفراط في الطعام وقلة النشاط، فإن أعراض المرض تع

  . الدم لديهم

   -:السؤال الحادي عشر 

  هل ينصـح بالزواج بالنسبــة لمرضــى السكـرّي؟ 

من األسلم أن يقوم آل مقبل على الزواج بإجراءات تتضمن بعض الفحوصات -: ١١ج
ة   للتأآد من خلوه من بعض األ   ى سبيل       (مراض الوراثي دم عل يميا ال ل مرض ثالس مث

ى      ). المثال ال الحصر ال عل ل اإلقب وال يوجد إجراء محدد بالنسبة لمرضى السكري قب
ين        ولكن من المستحسن التأآد من عدم  . الزواج دى الطرفين المقبل دم ل اع سكر ال ارتف

ائلّي للسكرّي أ      اريخ ع د أحدهما ت ان أحدهما أو   على الزواج، وخاصة إذا وجد عن و آ
  ". آالهما بدينا

يح        ة األعراض، يت رغم من قل ى ال إن اآتشاف السكرّي أو االستعداد لهذا المرض، عل
إن        . من البداية معالجته في طور مبكر ابقة ف ة الس وآما سبقت اإلشارة في أحد األجوب

ليم         زوج وينجب آأي إنسان س ة، وأن يت اة طبيعي مريض السكرّي يستطيع أن يحيا حي
اة    آ ط الحي الج، ونم ث الع ن حي تحقاقات مرضه م ة باس ة تام ى دراي ان عل ر، إذا آ خ

  . الصحّي

   -:السؤال الثاني عشر 

؟ وهل لألطعمة بأنواعها دور " قبل ثالثين عاما" لماذا لم يكن مرض السكري معروفا
  في ذلك؟ 
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د   " إذا رجعنا الى تاريخ السكري وجدنا أنه آان معروفا -:١٢ج دم، وق ذآر في   منذ الق
له عالقة بنوعية الحياة " إن انتشاره وانحساره أحيانا. أوراق البردى منذ عهد الفراعنة

ان محدود االنتشار      وآثرة تناول األطعمة وخاصة الدهنية منها، والقول إن السكرّي آ
اة        ول صحيح، الن الحي ى خمسين  في األردن ق آانت   قبل ثالثين عامَا الى خمسبن إل

ار لكسب       مختلفة عما هي اآل ل نه ادحين لي زارعين والك ن، فغالبية الناس آانوا من الم
قوت يومهم، وطعامهم قليل الدهنيات والحلويات الشائعة اآلن، والتي انتشر تناولها مع  
ية، إذ       نة الماض ين س الل الخمس اة خ ط الحي ر نم ادية، وتغي اع االقتص ن األوض تحس

را    أآلون آثي اس ي بح الن يال " أص ون قل نا  وبع". ويعمل ام خش ان الطع ا" د أن آ " غني
ما  م أصبح دس دة للجس اف المفي ا" باأللي منة  " غني رت الس ة، فانتش ات المتنوع بالحلوي

ا من        دم والسكري، وغيرهم اع ضغط ال بشكل وبائي مما أدى إلى انتشار حاالت ارتف
  . األمراض في األردن والبالد العربية المجاورة

   -:السؤال الثالث عشر 

  ل للوقاية منها،  وعالجها ؟ السمنة ما السب

ا   " مرض"علينا أن نتعامل مع السمنة على أنها -:١٣ج ى أنه ا يظن   " صحة "ال عل آم
رارة     . عامة الناس خطأ ؤذي القلب والم فالبدانة من أخطر أمراض سوء التغذية التي ت

ل      والشرايين والمفاصل وتؤثر على إفراز معظم الهرمونات، وتجعل أنسجة الجسم أق
لألنسولين، وبذلك ترهق البنكرياس، وتمهد لظهور أعراض السكرّي، وتجعل  استجابة

اث،            د اإلن رحم عن دي وال رطان الث ل س األورام مث ابة ب ه لإلص ر عرض دين أآث الب
  . وسرطان البروستات عند الذآور، وأورام الجهاز الهضمي عند الجنسين

داء   إن أهم وسيلة لمحاربة السمنة هي منع حدوثها بتجنب اإلفراط  ام اقت في تناول الطع
" نحن قوم ال نأآل حتى نجوع وإذا أآلنا ال نشبع"بقول رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

ن آدم وعاء شرا     " وقوله في حديث آخر     ا مأل اب د فثلث       " م ان ال ب إن آ ه ف من معدت
  ". لطعامه وثلث لشرابه وثلث لهوائه

ام،  وتعالج السمنة بتغيير المريض إلسلوب حياته واالب تعاد عن اإلفراط في تناول الطع
ه       ب علي ا يج ة، آم عرات الحراري ة بالس ات الغني مة والحلوي ة الدس ة األطعم وبخاص
ة       ك تحت مراقب ة وأن يكون ذل مزاولة النشاط الرياضّي المالئم بصورة آافية ومنتظم

ى من العالج ي المراحل األول اده ف ه المختص وارش زال . طبيب ي إن نجح ف د أن ي وبع
ه  ام       وزن ام الطع ة نظ اح بمتابع ذا النج ى ه افظ عل ه أن يح وب، علي توى المرغ للمس

  . الصحّي، والنشاط الرياضّي المنتظم

   -:السؤال الرابع عشر 

د أن        ث نعتق األمراض ؟ حي ة ب اة عالق روف الحي طراب ظ ية واض ة النفس ل للحال ه
  اضطراب النفس وعدم الطمأنينة سبب رئيسّي في انتشار المرض ؟ 
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الضطرابات النفسية، وفقدان الطمأنينة، وظروف الحياة المعاآسة ليست من    ا-: ١٤ج
ات        . األسباب المباشرة لظهور مرض السكرّي راز الهرمون د من إف ا تزي ا أنه ولكن بم

ك يعجل بظهور أعراض        إن ذل مثل األدرنالين والكورتيزون المعاآسين لألنسولين، ف
ة     ه بالوراث ين ل د المهيئ ر  . مرض السكرّي عن ى      غي ؤدي ال اةال ت أن قسوة ظروف الحي

    .ظهور السكرّي عند الذين ليس لديهم استعداد وراثي لهذا المرض

   -:السؤال الخامس عشر 

  ما هي عالقة السمنة بالسكري، وهل السمنة سبب للسكري وضغط الدم؟ 

م-: ١٥ج كرّي، الن        . نع رض الس ة لم ة األولي د المرحل منة تع م، فالس م نع م، ث م نع ث
الوظائف الحيوية للجسم البدين تحتاج الى اضعاف األنسولين مقارنة باإلنسان  عمليات 

اس   العادّي الوزن، آما أن أنسجة جسم البدين تقاوم مفعول األنسولين، فيضطر البنكري
ة يعجز       ه في النهاي إلى إفراز آميات مضاعفة من األنسولين للوفاء بحاجة الجسم، لكن

  . أعراض المرضعن ذلك، فيرتفع سكر الدم وتظهر 

ا          دم، مم اع ضغط ال ى تصلب الشرايين، وارتف ؤدي إل آما أن زيادة إفراز األنسولين ت
وزن المرغوب تقي من اإلصابة بالسكرّي           . يرهق القلب  ى ال إن المحافظة عل ذلك ف ل
م وسائل العالج لكل من السكرّي       . وضغط الدم والتخلص من الوزن الزائد هو من أه
  . وضغط الدم

   -:ادس عشر السؤال الس

دم والسكرّي؟     ع ال ما هو سن اإلصابة بالسكرّي ؟ وهل هناك عالقة بين تمي
  وهل مرض السكرّي معد ؟ 

ال         -: ١٦ج  ا يصيب األطف ة، فهو يصيب الخدج آم ليس لإلصابة بالسكرّي سن معين
والشباب والكهول، الذآور منهم واإلناث على حد سواء، ال يفرق بين جنس، ولون، أو 

  . ماعية، آما يصيب الذين يعيشون في األدغال والبوادي واألرياف والمدنطبقة اجت

ذي       ه ال اني من وع الث وليس للسكري عالقة بتميع الدم، وال عالقة له بالعدوى، ولكن الن
ن         ة م ال بالوراث ل لالنتق ولين قاب ى األنس ه عل ي عالج د ف الغين، وال يعتم يب الب يص

  . األجداد إلى األبناء واألحفاد

   -:ل السابع عشر السؤا

ا             ان والسن هل لهم ة بمرض السكرّي؟ والزم ه عالق ّي لإلنسان هل ل المكان الجغراف
ذا     ع ه دور خطير في انتشار مرض السكري؟ ومناخ البحر المتوسط هل له أثر في من

  المرض ؟ 
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ارا-: ١٧ج ر انتش ه أآث الم خال من السكري، ولكن ي الع ان ف د مك ي بعض " ال يوج ف
ا  البلدان وعند ب ة مصونة من      . عض األجناس أآثر من غيره ة جغرافي وال توجد منطق

اخ البحر األبيض     . جنس بشري محصن ضده    " هذا المرض، وال يوجد أيضا   ا من أم
ذا المرض    رة        . المتوسط فال يمنع حدوث ه ل جزي اطق مث اك من إن هن ى العكس ف وعل

  . من السكري سردينيا تعد من أآثر المناطق التي يصاب بها األطفال بالنوع األول

   -:السؤال الثامن عشر 

  هل يتطور النوع الثاني إلى النوع األول من مرض السكرّي؟ 

ة      -:١٨ج ببات، وآيفي اني من حيث المس يختلف النوع األول من السكرّي عن النوع الث
رة ور األعراض ألول م ؤال  . ظه ى الس ي الجواب عل ا ورد ف وع األول آم فسبب الن

طراب ذا   دوث اض و ح ريض       األول ه م الم د جس ث يول ة، بحي از المناع ي جه ّي ف ت
ا   ا "مضادات لخالي دمر   " بيت ذه المضادات ت رز األنسولين، وه اس التي تف في البنكري

ا  ا"خالي ى  "بيت ه ال ؤدي ارتفاع دم، وي ع سكر ال ولين فيرتف راز األنس ، فتتوقف عن إف
وزن، وي  أ الجسم   تواتر التبول، ونزول السكر في البول،وإلى شدة العطش ونزول ال لج

الهزال،   ة، فيصاب المريض ب ديل للطاق ا آمصدر ب دهنيات والعضالت فيحلله ى ال إل
اذا    ولين إنق ن األنس ى حق ة إل ة ماس وزن ويصبح بحاج نقص ال وع " وب ه الن الن لحيات

  . األول ال يستجيب للعالج باألقراص

ة  ا الدهني ببه أن الخالي دن فس ذي يصيب الب اني من السكرّي ال وع الث ا الن م أم ي جس ف
راز          ى إف اس إل ه فيضطر البنكري اوم مفعول ل تق البدن ال تستجيب آالعادة لألنسولين، ب
ه     ى إرهاق ة إل آميات مضاعفة من األنسولين لتلبية حاجات الجسم، مما يؤدي في النهاي
دم،       ع نسبة السكر في ال وعجزه النسبي عن إفراز الكميات التي يحتاجها الجسم، فيرتف

ول       ( وتظهر أعراض السكرّي زول السكر في الب ول، ون واتر التب خ .. ت ذه  ) ال إال أن ه
  . األعراض تكون أقل حدة من األعراض في النوع األول من السكرّي

وب            وزن للمستوى المطل ل ال ى تنزي ام األول، عل اني، في المق وع الث ويعتمد عالج الن
اء األعراض فتو   . بالحمية والنشاط الرياضّي ى اختف صف األقراص   فإذا لم يؤد ذلك إل

ا      اء، مم المنشطة للبنكرياس أو األقراص التي تقلل من امتصاص السكريات في األمع
ّي     تواه الطبيع ى مس دم إل كر ال زول س ى ن ؤدي إل ز   . ي دما يعج نوات عن دة س د ع وبع

راز األنسولين، وتتعطل استجابته لألقراص يصبح المريض         " البنكرياس آليا عن إف
  . لينبحاجة إلى العالج بحقن األنسو

   -:السؤال التاسع عشر 

  هل مرض السكرّي وراثّي؟ 



 87

ة دورا-: ١٩ج  ا" تلعب الوراث اني   " مهم وع الث ي الن كري خاصة ف ور الس ي ظه ( ف
عندما تكون هناك زيادة في وزن الجسم، حيث    ) السكري غير المعتمد على األنسولين

كري   ور أعراض مرض الس ى ظه اعد عل وي يس ل ق منة عام ي ا. أن الس ا ف وع أم لن
ولين( األول  ى األنس د عل كري المعتم ابة ) الس ي األص ة ف ل أهمي ة اق دور الوراث ف

رض  دوث الم ي ح ي ف دور الرئيس ب ال ي تلع ة الت ل المناعي ن العوام المرض م . ب
ا   ا " فاالضطراب المناعي في جسم المريض يتميز بظهور مضادات مدمرة لخالي " بيت

ؤدي لتو      اس ت رز األنسولين في البنكري راز األنسولين وظهور       التي تف ا عن إف ه آلي قف
كرّي وع   . أعراض مرض الس ذا الن د له الج الوحي ي الع ولين ه ن األنس إن حق ذلك ف ل

  ". السكري المعتمد على األنسولين" المسمى 

وال بد من القول أنه إذا أظهرت السيرة العائلية للمريض وجود حاالت مرض السكري 
ى المريض تجنب اإل     ه ممارسة       في العائلة،  توجب عل ام، وعلي اول الطع راط في تن ف

النشاط البدني والرياضة، ما أمكن، للتخلص من السمنة أو تجنب حدوثها، الن تضافر  
  .السمنة مع التاريخ العائلّي اإليجابّي للسكرّي يجعل اإلصابة بالمرض محققة الوقوع

  

   

  

   -:السؤال العشرون 

ذلك     نسمع عن أطفال لم يتجاوزوا العاشرة من العمر مصابين بمرض السكرّي، فهل ل
  عالقة بالوراثة ؟ 

األطفال المصابون بمرض السكري قبل العاشرة يعانون عادة من النوع األول -: ٢٠ج
ابقة أن عامل       )السكرّي المعتمد على األنسولين(  ئلة س ى أس ة عل ، وقد ذآرنا في أجوب

وع األول ق  " الوراثة قد يكون موجودا ذا الن ا أظهرت     ولكن تأثيره في ه ة، آم ل للغاي لي
ّد من أمراض اضطراب       . دراسة التوائم المتماثلة لذا فإن النوع األول من السكرّي يع

    .المناعة، وليس من أمراض الوراثة

   -:السؤال الحادي والعشرون 

ات   اول الحلوي رة تن ل آث ذلك؟ وه ان آ بة إذا آ م النس ّي وآ ل مرض السكرّي وراث ه
  ّي؟ والسكاآر سبب في مرض السكر

ا    -: ٢١ج يس وراثي كري ل ن الس وع األول م بب الن ابقة أن س ة س ي أجوب ي " ورد ف ف
ل     إن دوره قلي ي ف تعداد وراث اك اس ان هن ل، وإن آ ب دورا . األص ة تلع ن الوراث " لك
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يا ا" رئيس كريّ " مهم ن الس اني م وع الث ي الن ال  . ف كريات ف ات والس اول الحلوي ا تن أم
ى السمنة،        تسبب السكرّي عند األشخاص العاديين،  ؤدي إل ا ي ار من تناولهم لكن اإلآث

اجزا  بح ع لفنا، فيص ا أس اس، آم ق البنكري دورها تره ي ب ات " الت راز آمي ن إف ع
ا جسم        . األنسولين المناسبة لجسم البدين ة خالي ذا العجز النسبي مع مقاوم ويتضافر ه

د   كرّي عن رض الس راض م ور أع دم، وظه كر ال اع س ي ارتف ولين ف دين لألنس الب
  .لحدوثه" اص المهيئين وراثيااألشخ

  

  

   -:السؤال الثاني والعشرون

ارب ، وهل    هل ينتقل مرض السكري بالوراثة ؟ ما المحاذير المترتبة على زواج األق
  هذه المحاذير قطعية الحدوث؟ 

ى األنسولين في عالجه، ويصيب       : مرض السكرّي نوعان  -: ٢٢ج د عل األول المعتم
إلى عدم الوراثة، وقد يكون " ت سن الثالثين، وهو مائلاألطفال واليافعين والشباب تح
ام         . هناك استعداد وراثّي بسيط ّد من أمراض المناعة حيث توجد أجس وهو مرض يع

ذلك وجد في          ا ضد األنسولين، و آ رز األنسولين، وإم مضادة إما ضد الخاليا التي تف
وع من مرض السكريّ      ذا الن أن حدوث مرض    التوائم المتماثلة التي أصيب أحدها به

، أما النوع الثاني من السكرّي   %٥٠السكرّي من النوع نفسه في التوأم اآلخر أقل من 
دا     وي ج بابه ق " وهو غير المعتمد على األنسولين فاحتمال عامل الوراثة آسبب من أس

وع من            ذا الن د إصابة األول من ه اثلين بع وأمين المتم حيث إّن إحتمال إصابة أحد الت
ا %١٠٠أقرب إلىالسكرّي يعّد  إذا أصيب األب أو   " ، فلذلك يعتبر النوع الثاني وراثي ف

كريّ  رض الس ادا     األم بم زداد ازدي ال ي ابة األطف ال إص ردا" فاحتم ا زواج ". مط أم
ه الصالة والسالم       ه علي ه لقول ى تجنب د حض اإلسالم عل ارب فق اح"األق وا النك " غرب

ّد     ولكن وجود مرض الس" أغربوا تنجبوا"وفي قول آخر  زوجين ال يع كرّي في أحد ال
ذا المرض،         . آارثة صحية ة به ة التام ا المعرف إن عليهم زواج ف ان ال وإذا ما قرر طرف

اء الصحّي     والدة وباالعتن واالستعداد لمجابهته، وخاصة قبل الحمل، وأثناء الحمل، وال
ا     ة عيش ال والمعيش ة األطف زواج وتربي د ال اب بع ن اإلنج د يمك ا" الجي دون أي " هنيئ

ذآر  كالت ت االت واردة      . مش ي احتم ا ه حيح وإنم ر ص ذا غي دوث فه ة الح ا قطعي أم
  . وليست قطعية
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   -:السؤال الثالث والعشرون 

ا هو    ٢٤إذا تزوجت مصابة بمرض السكري في سن العشرين وهي اآلن في سن        م
ا         ا ا ليست مصابة بالسكري وعمره م أنه  ٢٥حتمال إصابة األطفال بالسكري مع العل

  ؟ "عاما

د أثبتت أن     "هذا سؤال هام جدا-: ٢٣ج ع أن الدراسات ق ، وقد آن اآلوان أن يعلم الجمي
د سن الخامسة عشرة هو          ا ودين ألم مصابة بالسكري بع ال المول حتمال إصابة األطف

ل   نفسه اإلحتمال لإلصابة إذا لم تكن الوالدة الحامل مصابة،وفي دراسات آخرى هي أق
  . السكرّيعند األم الحامل المصابة ب

   -:السؤال الرابع والعشرون 

ه ال      ى إن كرّي، حت رض الس ة للمصاب بم ات الجراحي راء العملي اء إج رفض األطب ي
ا          اذا؟ وم يستطيع خلع الضرس المصاب بالسوس وهي من أبسط األمور والسؤال لم

  هو اإلجراء الالزم لذلك؟ 

كرّي،  -٢٤ج ريض الس رى لم غرى أوآب ة ص ات جراحي راء عملي ن إج ب يمك حس
ى السكرّي       د السيطرة عل ّي، بع الحاجة، ما دامت نسبة سكر الدم ضمن المجال الطبيع

ا      ا مع ة أم بهم ة أم الرياض ة الغذائي واء بالحمي اذ    " س رورة اتخ دواء، وض ع ال م
ا       دم ارتفاع ات سكرّي ال ع تقلب دها لمن " االحتياطات الالزمة أثناء العملية الجراحية وبع

ة لظروف الع" أوانخفاضا ع   نتيج ولين م ن األنس ى حق ريض إل اج الم د يحت ة، إذ ق ملي
ل     . المحاليل الطبية خالل العملية ولفترة ما بعد ذلك تظم قب ر من أما إذا آان السكري غي

العملية فإن الجراحين يؤجلون إجراءها حتى يقوم اختصاصّي السكرّي بضبط مستوى 
ى الس    كرّي تعرض المريض   سكر الدم، إلن إجراء العملية الجراحية قبل السيطرة عل

دما يكون            دم البيضاء للجراثيم عن ا ال ة خالي ات نتيجة لضعف مقاوم للنزيف وااللتهاب
   ".سكر الدم مرتفعا

   -:السؤال الخامس والعشرون 

  هل هناك أعمال معينة أو وظائف ال يمكن لمرضى السكرّي أن يعملوا بها؟ 

ذي يكون مرضه     -: ٢٥ج ضمن السيطرة يستطيع    يمكن القول إنَّ مريض السكرّي ال
ليم   " أن يقوم عموما ا أي شخص س ان السكرّي    . بمعظم األعمال التي يقوم به ا إذا آ أم

ا ى أو      " خارج ب أوالكل ار أو القل تالل اإلبص اعفات اع ى مض يطرة وأدى إل ن الس ع
  . األعصاب،فإن ذلك يحد من قدرته على مزاولة بعض المهن
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ة مرضه      م مريض السكري بطبيع ا  من المهم أن يل اون تمام ه في    " ، وأن يتع مع طبيب
ة معظم            ه من مزاول ذه المضاعفات، ويمكن ه من حدوث ه ك يقي متابعة العالج ألن ذل

  . المهن واألعمال والوظائف أسوة ببقية أفراد المجتمع األصحاء

   -:السؤال السادس والعشرون 

ل  ة مث اه المعدني ات المي تعمل حمام كرّي أن يس ريض الس مح لم ل يس ه
  ماعين والحمة؟ حمامات 

ارة، وأّال  -: ٢٦ج ة الح اه المعدني تعمال حمامات المي يفضل لمريض السكري عدم اس
ا طويال ي مائه اع "يمكث ف ر عرضة لإلصابة بارتف ، حيث إن مرضى السكرّي أآث

دم لعضلة القلب     ة ال إن المكوث  . ضغط الدم، وبإصابات القلب الناتجة عن نقص تروي
طويلة يجهد القلب، ويعرضه لعبء غير معتاد، وقد يؤدي في الحمامات الساخنة لفترة 

اعتالل األعصاب   . لمضاعفات نتيجة لذلك آما أن مريض السكرّي معرض لإلصابة ب
الحروق         ا يعرضه لإلصابه ب اء الساخن مم الذي يحد من قدرته على تمييز حرارة الم

  .دون اإلحساس بذلك

  

   -:السؤال السابع والعشرون 

  ؟ "قضاء على مرض السكرّي نهائياهل هناك أمل في ال

ى      " وبائيا" السكري ليس مرضا-:  ٢٧ج ه بالمطاعيم، أو بالقضاء عل ة من يمكن الوقاي
ن        اتج ع رض ن ه م ة، ولكن ادات الحيوي ه بالمض دوى، أو عالج ة للع رات الناقل الحش

  . اضطراب في السيطره على مستوى سكر الدم وما يتلو ذلك من مضاعفات

ن الوق ن الممك اول     إن م ي تن راط ف دم اإلف ك بع منة، وذل ب الس كرّي بتجن ن الس ة م اي
د لإلصابة   وزن تمه ادة ال ام، حيث إنَّ زي ة بانتظ ة الرياضة المالئم ام، وبممارس الطع

  . لذلك" وعائليا" بالسكرّي عند األشخاص المهيئين وراثيا

   -:السؤال الثامن والعشرون 

  من النوع األول؟ ما أســس العنـايـة الطبية لمرضـى السكـرّي 

واع والعالج          -: ٢٨ج ع أوجه مرضه من حيث األسباب واألن إن إلمام المريض بجمي
ه    . والمضاعفات هي من أهم أرآان العناية بهذا المرض وفرت لدي ك إال إذا ت وال يتم ذل

الج            ق الع ب وفري ع الطبي اون م ه والتع ه، وتقبل ع مرض ايش م دة للتع ة األآي الرغب
  . للسيطرة على المرض
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   -:السؤال التاسع والعشرون 

  هل يستطيـع مريـض السكـرّي الصيام بـدون حـدوث مضاعفات؟ 

ل أن يصوم حرصا    -: ٢٩ج ه قب " يجب على آل مريض بالسكرّي أن يتشاور مع طبيب
ذلك الحامل      " على سالمته، وعموما ى األنسولين، وآ د عل فإن مريض السكري المعتم

ة        المصابة بالسكرّي ال ينصحان بالصيام د آل حقن ام بع اول الطع ا يحتاجان لتن ، النهم
ى الصائم          ادة والخطرة عل دم الح وط سكر ال ات هب أنسولين مباشرة، وإال تعرضا لنوب

  . والحامل والجنين

ى األنسولين  د عل ر المعتم وع غي ا مرضى السكرّي من الن الجون (أم انوا يع واء آ س
انوا ال ي )بالحمية وحدها أو بالحمية مع األقراص   انون من مضاعفات السكرّي     ، وآ ع

ى سكر     المزمنة، فإن الصيام يساعدهم على تخفيف أوزانهم، ويمكنهم من السيطرة عل
انوا           ا إذا آ ار، أم د اإلفط ام بع اول الطع ي تن راط ف دم اإلف ريطة ع ه ش دم ودهنيات ال

ى    ى القلب والكل خ فينصحون بالتشاور    ..مصابين بمضاعفات السكرّي التي تؤثر عل ال
  . قبل اإلقدام على الصيام مع طبيبهم

   -:السؤال الثالثون 

  هل ينصـح بالزواج لمرضى السكرّي؟ 

انا -:٣٠ج ّد إنس كري يع ريض الس ا" م ة مرضه  " عادي ة بطبيع ة تام ه دراي ا دام لدي م
ه            ع طبيب اون م ك بالتع ة، وذل كرّي تام ى الس يطرة عل ت الس ا دام اعفاته، وم ومض

ل   ه مث و مثل ة فه ذه الحال ي ه الج، وف ه   المع ة حيات زواج وممارس ه ال أي شخص يمكن
  . الزوجية واإلنجاب

   -:السؤال الحادي والثالثون 

  هل هناك عالقة محددة بيـن السكرّي والتدخيـن؟ 

ه يحدث اعتالال   "السكرّي، إن لم يكن مسيطرا -:٣١ج ا " ، عليه فإن ة   " عام في األوعي
أثيرا  في األوعية ال" الدموية للجسم، آما أن التدخين يؤثر أيضا ة ت لبيا " دموي إن  " س ، ف

ل شرايين     ة مث هذين العاملين يتضافران على اإلضرار بشرايين أعضاء الجسم الحيوي
راف   ب واألط دماغ والقل كتة       . ال ابه بس ه لإلص ر عرض ريض أآث بح الم ذلك يص وب

ى     ة إل الدماغ، والذبحة الصدرية، ونوبات القلب، وارتفاع الضغط التي تؤدي في النهاي
ب  رقصور القل اة للخط ذآر أيضا. أو تعرض الحي دير بال ن " وج ل م دخين يقل أن الت

  . استجابة أنسجة الجسم لألنسولين مما يؤدي إلى ارتفاع سكر الدم وفقد السيطرة عليه
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   -:السؤال الثاني والثالثون 

مريض السكرّي لديه حالة نفسية اسمها مرض السكرّي آيف نخلصه من      
  هذه الحالة النفسية آطبيب؟ 

دا -:٣٢ج ادة         "هذا سؤال مهم ج ه صدمة نفسية ح ، إلن من مرضى السكرّي من تنتاب
ى فشل مزدوج      ود إل بمجرد إعالمه عن وجود المرض لديه ألول مرة، وسبب ذلك يع
ائق   من الطبيب والمريض، فجهل المريض بمرضه، وتقصير الطبيب في إعطائه الحق

ببان   بصورة تدريجية وواقعية في الوقت نفسه، مدعومة باأل ة، يس رقام والحقائق العلمي
ية ذه الصدمة النفس ل ه ة أن مرض . مث ة والعالمي ة المحلي د أظهرت البحوث العلمي لق

السكرّي بسيط إذا عرفنا آيف نتعامل معه بواقعية وفهم صحيح، آما أظهرت البحوث   
شاع الحديثة في أمريكا وأوروبا وأرجاء العالم األخرى بأنَّ المضاعفات المزمنة التي ي

ا  اون       " عنها بين الناس يمكن تجنبها آلي ا إذا تع أخير حدوثها والتخفيف من وطأته أو ت
ا   . آل من الطبيب والمريض في السيطرة على المرض د أحيان ال المتعم ، أو "أما اإلهم

ا  ى          " الناتج عن الجهل أحيان ذا المرض البسيط إل ذي يمكن أن يحول ه آخرى، فهو ال
  . مرض خطير

   -:الثالثون السؤال الثالث و

  هل يجوز لمريض السكرّي أن يتبرع بالدم؟ 

ا  -: ٣٣ج دم أحيان اني     "قد يضطر مريض السكرّي للتبرع بال ان المريض ال يع إذا آ ، ف
رع آأي شخص        ه يستطيع التب من مضاعفات المرض،وسكر دمه تحت السيطرة، فإن

تي يحددها بنك عادّي شريطة خلو دمه من الفيروسات المحمولة أو الموانع المعروفة ال
رع      الل التب ّي خ راف الطب رع تحت اإلش ريض المتب ون الم ى أن يك رع، عل دم للتب ال

د،      . وبعده ى، أو الكب ب، أو الكل ين، أو القل أما المريض المصاب بالمضاعفات في العين
  . فمن األسلم عدم تبرعه بالدم

   -:السؤال الرابع والثالثون 

رة      سمعت عن شهر العسل في مرض السكرّي حيث  ه اإلنسان فت يصاب في
  ثم يختفي فما مدى صحة هذه المعلومات؟ 

ة أول       -: ٣٤ج ولين، خاص ى األنس د عل كرّي المعتم وع األول للس واهر الن ن ظ م
اآتشافه، إمكانية أن يصل المريض إلى مرحلة السيطرة على المرض بدون عالج مما 

ألمر أن غدة البنكرياس وواقع ا. يوحي للمريض بإنه قد شفي بسبب العالج الذي تناوله
ة من األنسولين، ولكن           ات آافي إفراز آمي د ب وم من جدي قد تتعافى إلى حدٍّ ما بحيث تق
ى الحد           دم إل ا مستوى السكر في ال نخفض فيه لفترة تتراوح بين بضعة أسابيع وسنة ي
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رة      مى الفت ذلك تس ولين، ل راز األنس ن إف زه ع ى عج اس إل ود البنكري م يع ي، ث الطبيع
  ". شهر العسل"لتي يتحسن فيها مستوى سكر الدم المؤقتة ا

   -:السؤال الخامس والثالثون 

ن      ر ع ذي ذآ يِّئ ال ترول الس د والكوليس ترول الجي ي بالكوليس اذا تعن م
  التدخين؟ 

ذي -: ٣٥ج يِّئ هو ال النوع الس دة، ف واع ع دم، وهو أن ي ال ة ف ادة دهني الكوليسترول م
أما الكوليسترول الجيد فهو الذي . ي بطانتهايسبب تصلب الشرايين في الجسم لترسبه ف

د           ى الكب ه إل ارة الضاره حيث ينقل ينظف األوعية الدموية من الكوليسترول السيِّئ وآث
د       ى نخفاض الكوليسترول الجي ة ال الذي يقوم بتخليص الجسم منه ومن األسباب المؤدي

منة و        ا أن الس ة، آم ام وبكفاي ة بانتظ ة الرياض دم ممارس دخين، وع ض  الت اول بع تن
م    ي الجس د ف ترول الجي توى الكوليس ع مس ه، ولرف اء علي ك وبن ى ذل ان ال ة يؤدي األدوي

  . ينصح باإلقالع عن التدخين، وإنقاص الوزن، وممارسة الرياضة المالئمة بانتظام

  

   -:السؤال السادس والثالثون 

ة مرضى السكر           ل وزارة الصحة لتوعي ة من قب ة إعالمي ة تبني حمل ا هي إمكاني ّي م
في معالجة  )  Aquasal( الرتداء أحذية خاصة بمرضى السكري على غرار حملة الـ

ا  هال خصوص ة أن   " اإلس ل مقول ي ظ ود     % ) ٨٠( ف راف تع ر األط االت بت ن ح م
  لمرض السكرّي؟ 

وبالغ األهمية، وذلك للوقاية " عناية مرضى السكرّي بالقدمين أمر أساسّي جدا-: ٣٦ج
ي تصيب ال  ن المضاعفات الت ي يصعب   م روح الت روح والق ا الج ن أهمه دمين، وم ق

ا أو   "برؤها أحيانا دم آله ، وقد تكون نتائجها وخيمة تؤدي إلى بتر جزء من القدم أو الق
  . الرجل آاملة

ا       ك، تليه ن ذل دمين م ة الق ّي لحماي رآن األساس ي ال دم ه كرّي ال ى س يطرة عل إن الس
ات   العناية بنظافتهما، ووجوب تفقدهما بشكل دقيق ومن تظم، الآتشاف حدوث أي التهاب

  ". أو تقرحات في بداياتها، واستشارة الطبيب في عالجها حاال

ع حدوث المضاعفات   " إن استعمال األحذية المناسبة للقدمين أمر مهم جدا ويجب  . لمن
   -:مراعاة ما يلي عند استعمالها 
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وءات    ، وأن يتم تفقده قبل استعماله للتأآد م "أن ال يكون الحذاء ضيقا - وه من النت ن خل
اب   تالل أعص بب اع ذلك، بس ريض ب اس الم دمين دون إحس رح الق بب ج ي تس الت

  . اإلحساس في القدمين

  . استعمال الحذاء الجديد على فترات حتى يلين الحذاء وتعتاد القدم عليه -

ة الخاصة       - ة، يفضل استعمال األحذي عند القيام بمجهود أو نشاط رياضّي لفترة طويل
ة     بالرياض ة، ويفضل أن تكون من الجلد الطرّي أو القماش، مع تجنب استعمال األحذي

ر         . البالستيكية وم حتى تتغي دار الي ى م ر من حذاء عل ويفضل التنويع في استعمال أآث
  . نقاط الضغط على القدمين، الن هذه النقاط تختلف من حذاء آلخر

دل جوارب   ينصح باستعمال الجوارب القطنية أو الصوفية ح" وأخيرا - سب الحاجة، ب
  ".النايلون، مع مراعاة تبديلها يوميا

   

   -:السؤال السابع والثالثون 

ا     " السكرّي يسبب نزوال ك يبقى السكرّي مرتفع د  " غير طبيعي في الوزن، ومع ذل عن
  من يوجد هذه الحالة، وما هو السبب؟ 

كرّي ال يس    -: ٣٧ج ريض الس ة، فم كرّي الرئيس راض الس ن أع وزن م تطيع نقص ال
راز         ا بسبب نقص إف ة التي يحتاجه االستفادة من السكريات والنشويات آمصدر للطاق

دم         ع مستوى سكر ال ذلك يرتف ا الجسم لألنسولين، ل . األنسولين، أو بسبب مقاومة خالي
دهنيات        ل ال ى تحلي أ الجسم إل ول، ويلج وعندما يتجاوز عتبة الكلية يظهر السكر في الب

د المريض للسوائل المشبعة بالسكر         التي فيه آمصدر بديل للطا ذا مع فق ؤدي ه قة، في
دم    كر ال اء س م بق زال، رغ عور بالضعف واله وزن، وش ي ال وط ف ى هب ول، إل ي الب ف

  ". مرتفعا

   -:السؤال الثامن والثالثون 

ل      راض وه ن األم ره م كرّي وغي ين الس راض ب ي األع ابه ف اك تش ل هن ه
   يستطيع اإلنسان االنتباه إلى هذه األعراض؟

يال -:٣٨ج ول ل رة التب ارا" آث زول "ونه ديد، ون ول، مع العطش الش ة الب ادة آمي ، وزي
  . الوزن هي من أعراض مرض السكرّي الرئيسة

ه      كرّي التف رض الس ن م ديد م ش الش بب اإلدرار والعط ي تس راض الت ن األم وم
)Diabetes Insipidus (     انع اإلدرار ون م ص هرم ن نق اتج م ذي ) ADH(الن ال
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ه    تفرزه الغد دم، ول ة النخامية الموجودة في قاع الدماغ، آما أن ارتفاع نسبة آالسيوم ال
  ". عدة أسباب، يؤدي إلى آثرة اإلدرار والعطش أيضا

الفحص    كرّي، ب راض، وأعراض مرض الس ذه األم ين أعراض ه ق ب ن التفري ويمك
ك بال      د ذل ا، وتأآي فحوصات  السريرّي الدقيق، واإللمام التام بالسيرة المرضية لكل منه

زول السكر     دم، أو ن المخبرية الخاصة للبول والدم والتأآد من عدم ارتفاع السكر في ال
  . في البول

   -:السؤال التاسع والثالثون 

  ما  عوارض هذا المرض؟ وما طرق العالج قبل المرض وبعده؟ 

يال     -:٣٩ج ائض ل ولّي الف ارا " أعراض مرض السكرّي الرئيسة هي اإلدرار الب ، "ونه
زال  مع ال وزن واله ى       . عطش الشديد، ونقص ال دان عل ا يعتم ة فإنهم ا العالج والوقاي أم

   -:ثالث رآائز

دينا -١ ان اإلنسان ب إذا آ وزن المناسب، ف ى ال ه " المحافظة عل فالواجب تخفيف وزن
ة     ات الغني اول الحلوي باالعتدال في تناول الطعام، وتقليل نسبة الدهنيات فيه، وتجنب تن

عرات الحراري عر    . ةبالس ه ال يش ات فإن ن الحلوي رة م ات آبي ان آمي اول اإلنس وإذا تن
ق وتسارع في              د الطري ى السمنة التي تمه ؤدي إل ا ي ار من تناوله بالشبع، ولكن اإلآث

  . إظهار أعراض السكرّي

ه أو    -٢ نه أو جنس ّي، بحسب س دل الطبيع ن المع ل م ه أق ان وزن ان، إذا آ ى اإلنس عل
ود المه  ّي، ومجه اطه الرياض ى    نش ه إل د وزن ي تعي ام الت ي أصناف الطع ّي، أن ينتق ن

  . مستواه الطبيعّي

" إن اإلنسان، الذي ينحدر من عائلة عانى أفرادها من مرض السكرّي، مهيّأ وراثيا -٣
ا ه   " وعائلي ا يجب علي ام، آم ن الطع ار م ب اإلآث ه تجن در ب كرّي، ويج لإلصابة بالس

ل  (ممارسة النشاط الرياضي آالسير السريع    ة  أق دة    )من الهرول ادي لم ، أو المشي الع
  . آل يوم بانتظام" ساعة تقريبا

  

   -:السؤال األربعون 

  هل ظهور دم مع البول داللة على السكرّي؟ 

مرض السكرّي يعني ارتفاع السكر في الدم فوق المعدل الطبيعّي الذي يتجاوز  -:٤٠ج
ول المشبع       رة من الب ات آبي يال  عتبة الكلية فيؤدي إلى إدرار آمي ارا " بالسكر ل ، "ونه
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ان من الممكن      . وهذا من األعراض الرئيسة للسكرّي ول سواء أآ أما ظهور دم في الب
تدعي     ه يس كرّي، ولكن راض الس ن أع يس م المجهر، فل ردة أم ب العين المج اهدته ب مش

ا        د يكون ناتج د السبب ووصف العالج فق " مراجعة اختصاصّي المسالك البولية لتحدي
ا          عن التهاب بسيط ف   رة إذا م د تكون خطي ة أو عن أسباب اخرى ق ي المجاري البولي

    .أهملت

  -:السؤال الحادي واألربعون 

دم          ة لع اك طريق ات والمكسرات هل هن اول الحلوي مريض السكرّي يحب تن
  حرمانه منها؟ 

تثقيف المريض بجميع أوجه مرض السكرّي، وإقناعه التام بإن المحافظة على -: ٤١ج
وب   وزن المرغ حياال رآن       " ص ي ال ي، ه اط الرياض ة النش ة وممارس اع الحمي باتب

األساسّي األول للعالج، وأن توليد القناعة لديه سيكسبه قوة اإلرادة ما يمكنه من تجنب  
دينا       ان ب ة إذا آ ة، وبخاص عرات الحراري ة بالس رات الغني ات والمكس اول الحلوي " تن

ا    ة سكرية، علم را  " وينحدر من عائل ه آثي ا تكفي  " بان وزن وحدها      م ى ال السيطرة عل
  .للسيطرة التامة على السكرّي دون اللجوء إلى الدواء

   -:السؤال الثاني واألربعون 

ا  النصائح التي     " إذا آان اإلنسان مصابا بمرض السكري المعتمد على األنسولين، فم
  يجب أن نفيده منها من ناحية ممارسته الرياضة وتخفيض وزنه؟ 

زان،   " لمعتمد على األنسولين يجب أن يتذآر دائمامريض السكرّي ا-: ٤٢ج رة المي فك
اط     ه، والنش ذي يتناول ام ال دار الطع ة مق ة المقابل ي الكف ولين، وف د األنس ة يوج ي آف فف

ة  . الرياضّي الذي يمارسه فالرياضة المجهدة تستهلك الكثير من سكر الدم آمصدر طاق
ة العضالت اد لسكرّي ا. لحرآ وط الح ة الهب ع نوب نقص ولمن ى المريض أن ي دم، عل ل

يال        اول قل د، أو أن يتن ذل الجه ل ب ام   " مقدار جرعة األنسولين التي يأخذها قب من الطع
ادة سكرية سريعة  ود م اء المجه ه أثن ا يجب أن يحمل مع المجهود، آم ل شروعه ب قب

  . الذوبان لمواجهة احتمالية هبوط سكر الدم أثناء نشاطه الرياضّي

   -:ن السؤال الثالث األربعو

  هل هناك مضاعفات جانبية الستعمـال األنسوليـن؟ 

ازير،    -: ٤٣ج ر، أو الخن ن البق تخرج م ابق مس ي الس تعمل ف ان يس ذي آ ولين ال األنس
ا   ابق تمام ر مط ه غي بعض    " وترآيب بب ل ان يس ذلك آ ري، ل ولين البش ب األنس لترآي

ن       " المرضى أنواعا ة في موضع الحق ا ا . من الحساسية في الجسم آالحك ألنسولين  أم
ه ال         ة فإن ه ألنسولين اإلنسان والمستخرج بالهندسة الوراثي البشرّي المطابق في ترآيب
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ا   ه أحيان ان        " يسبب أي حساسية، لكن ة مك ى ضمور أو تضخم األنسجة الدهني ؤدي إل ي
  . الحقن

اد بسبب           دم الح وط سكر ال ة هب إن أهم مضاعفات استعمال األنسولين هو حدوث نوب
اد         اخذ جرعة األنسولي ر معت ود غي ام المريض بمجه ن زائدة عن الحاجة، أو بسبب قي

  . بعد تناولها دون اخذ آمية آافية من الطعام قبل القيام بالمجهود العضلّي أو خالله

وط           ة هب راض نوب ى أع رف ال ولين التع ى األنس د عل ريض معتم ل م ى آ ب عل يج
غ   التعرق، والشعور بالجوع، والدوخة، ورجف  (السكرّي الحاد، وهي  ة األطراف، وزي

ة    دخول في الغيبوب ادة     )البصر، وارتعاش العضالت، قبل ال اول م ادرة بتن ه المب ، وعلي
ي     ذهب ف ى ال ي ذه األعراض حت عوره به ة ش ة بداي ريعة االمتصاص لحظ كرية س س

ة ة       . الغيبوب اء حقن ذ وإعط ى اخ درب عل ه، الت ى عائلت و عل ا ه ريض، آم ى الم وعل
د      التي تقوم بإطالق) الجلوآاجون( زن في الكب ا   (السكر المخت ى شكل نش وضخه  ) عل

ذه    ن ه ائق م د دق ه بع ى وعي د إل م يع ا إذا ل ريض، أم ة فيصحو الم دورة الدموي ى ال إل
المرآزة، ووضعة ) الجلوآوز(إلى المستشفى لعالجه بمحاليل " الحقنة فيجب نقله حاال

  . تحت المراقبة لبضع ساعات أو أليام إذا اقتضى األمر

   -:بع واألربعون السؤال الرا

  هل ثمة طرق آخرى الخذ األنسولين غير الحقن باالبر؟ 

األنسولين هو الدواء الوحيد المستعمل لعالج النوع األول من السكرّي ولعالج  -: ٤٤ج
ق          . سكرّي الحوامل ا اإلنسان عن طري و تناوله دة، ل ة تهضمها المع ادة بروتيني وهو م

ه أمكن تصنيع    . فيدة في عالج السكريّ   الفم، وتحولها إلى أحماض أمينية غير م إال أن
 .األنسولين على شكل رذاذ يستعمل عن طريق األنف

وم بضخ             د، وتق ا تحت الجل أما مضخات األنسولين صغيرة الحجم التي يمكن زرعه
م  ة الجس ات أو حسب حال ل الوجب ولين قب دا . األنس ة ج زة حساس ي أجه اج "فه ، ويحت

  . ودقة فائقةاستعمالها إلى رقابة طبية دائمة 

  

   -:السؤال الخامس واألربعون 

  ما  أفضـل دواء لمعالجـة مــرض السكـري؟ 

األقراص   -: ٤٥ج ة (يعالج السكري ب ن األنسولين، وبعض األقراص     )الفموي ، أو بحق
يحفز البنكرياس على إفراز األنسولين، وبعضها اآلخر يزيد من استجابة أنسجه الجسم 
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ذا تعمل         لألنسولين، وثمة نوع منها  واد السكرية، وهك اء للم ل من امتصاص األمع يقل
  . األقراص على خفض سكر الدم

راز      ص إف ويض نق م لتع ة الجس ب حاج ادير حس ى بمق ولين فتعط ن األنس ا حق أم
ي     كرّي، وف ن الس وع األول م ل، وللن كر الحم د لس الج الوحي و الع ه، وه اس ل البنكري

  . السكريبعض األحيان يلزم استعماله للنوع الثاني من 

ويظل وزن الجسم وإبقاؤه في المجال الطبيعّي، والمحافظة عليه، هو القاسم المشترك    
ة        ة الرياض ة، وممارس ة الالزم ة الغذائي اع الحمي كري، وإتب واع الس ع أن الج جمي لع

  . البدنية المالئمة والمنتظمة

  -:السؤال السادس واألربعون 

  العالج؟  هل نستطيع إيقاف عالج السكرّي بعد فترة من 

د       -: ٤٦ج ر المعتم اني غي وع الث ثمة تفاوت في حدة السكرّي في الدم، وبخاصة من الن
على األنسولين، ويتوقف هذا التفاوت على عدة عوامل منها مدى عجز البنكرياس عن  

ا      دى المريض، وتبع ذلك يختلف عالج السكريّ    " إفراز األنسولين، ومدى السمنة ل . ل
اوبون    د يتج بعض المرضى ق ى     ف الن عل ذين يعم ّي الل اط الرياض ة والنش ع الحمي م

اول            ى تن اجون ال ل يحت د بعضهم اآلخر، ب ذا عن ا ال يكفي ه التخلص من السمنة، بينم
  . األقراص، أوالى حقن األنسولين للسيطرة على السكرّي

اد            إذا ع ه ف فاء من تخلص من السكرّي والش ذه السيطرة ال تعني ال ويجب التأآيد بإن ه
اطي       المريض اإل ه أهمل في تع ه السمنة، أو أن فراط في الطعام، وقلة النشاط، وعاودت

ى الظهور    العالج، فإن مستوى سكر الدم سيعاود االرتفاع، وتعود أعراض السكرّي إل
   .مرة ثانية

  : السؤال السابع واألربعون 

  ما  نسبـة نجـاح عمليـات زراعة البنكريـــاس لعالج السكرّي؟ 

اس غ-: ٤٧ج د  البنكري رز، عن ي تف دة وهي الت د خلف المع بطن توج ي ال دة صماء ف
ة    إن زراعة  . األصحاء، األنسولين الالزم للمحافظة على سكر الدم في الحدود الطبيعي

ام      كل ع الج بش دة للع ر معتم ة، وغي ارب العلمي ور التج ي ط ت ف ا زال اس م . البنكري
ة   ى   ويقتصر إجراؤها في ظروف معينة على حاالت السكرّي المتقدم والمستعصية عل

زراعة الكلية لمريض مصاب بالفشل الكلوي الناجم عن  " وسائل العالج المألوفة فمثال
اس أيضا      زرع البنكري ة     " السكرّي تكون فرصة مناسبة للجراح لي ة في عملي مع الكلي

ه فهو يرفضها، ولتجنب        ة عن واحدة، وحيث إن الجسم يعد األعضاء المزروعة غريب
ى  رفض يعط ك ال دوث ذل اء  ح ول األعض ى قب مه عل اعد جس ة تس ريض أدوي الم
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ا حيث      اء تعاطيه المزروعة، إال أن هذه األدوية مكلفة وتحتاج الى مراقبة طبية في أثن
الج        ده لع اس وح ة البنكري إن زراع ذلك ف م، ل ا الجس ى خالي مية عل ار س ا ذات آث أنه

  . السكري المتقدم ال يستحق آل هذه المخاطر

يس  " بيتا"رب واعدة لزراعة خاليا وجدير بالذآر أن ثمة تجا التي تفرز األنسولين، ول
  . زراعة البنكرياس آله، لكنها لم تصل إلى درجة الشيوع العالجّي

   -:السؤال الثامن واألربعون 

ل شيء           ل آ الج بحقن األنسولين أآ ذي يتع هل يستطيع مريض السكرّي ال
  حتى الحلويات؟ 

وزن     يعتبر النظام الغذائّي، مع ممار-: ٤٨ج ى  حفظ ال سة النشاط الرياضّي المؤدي ال
، من أهم إجراءات السيطرة على مرض السكرّي، وحيث "في حدوده المرغوبة صحيا

وزن   " إن الحلويات غنية بالسعرات الحرارية فإن اإلآثار منها يؤدي حتما ادة ال الى زي
ريض بحاجة  والسمنة التي تقلل من استجابة أنسجة الجسم لألنسولين، ولذلك يصبح الم

وزن، وضغط             د ال تح الشهية، وتزي ادة األنسولين تف ر من األنسولين، وزي ات آآث لكمي
  . الدم، واعتالل أوعية الجسم

  

   -:السؤال التاسع واألربعون 

  آيـف يعطى األنسوليـن؟ 

ق   -:٤٩ج الج عن طري تعماله آع ن اس م، ال يمك ل اللح ّي مث ولين مرآب بروتين األنس
م   دة تهض م، الن المع ذلك       الف الج، ل ه آع ي فاعليت ة فتلغ اض أميني ى أحم ه إل ة وتحلل

د    يستعمل على شكل حقن تحت الجلد في معظم األحيان، أو آحقن في العضل أو الوري
ذي يصاحبه  ائق ال دم الف اع سكر ال ة ارتف ي المستشفى من نوب د عالج المريض ف عن

الخمر، و  ذير آ ل التح ه فع ذي ل اه وال ى الحي ونّي، عل ى األحماض الكيت ؤدي إل ا ي ربم
  . اإلغماء الخطر على الحياة

م     " آان األنسولين سابقا ه ل ازير، وحيث إّن ترآيب يستخلص من بنكرياس البقر أو الخن
ا  ن مطابق ى       " يك بعض المرض ية ل بب الحساس ان يس د آ رّي فق ولين البش ا . لألنس أم

ة   ه  األنسولين البشرّي شائع االستعمال اآلن فيحضر باستخدام الهندسة الوراثي ، وترآيب
  . مطابق لألنسولين البشرّي لذلك ال يسبب الحساسية

ا    ن يومي الث حق ى ث ريض إل اج الم كرّي يحت ى الس ة عل يطرة المقبول ريطة "وللس ، ش
  . التزامه بالحمية واتباعه النصائح الطبية والعالجية
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   -:السؤال الخمسون 

  ما  أحسن الوسائل للوقاية من المــرض؟ 

ة -:٥٠ج ة الوقاي كرّي،    مقول ى مرض الس ون عل ا يك ر م ق أآث الج تنطب ن الع ر م خي
ين      ا ب ر م ن العم وا م كرية، وبلغ ائالت س ن ع درون م دن المنح ا ٤٠-٣٥فالب ، "عام

ى     . مهيَّؤون أآثر من غيرهم لإلصابة بالسكرّي د لهؤالء أن الخطوة األول ونود أن نؤآ
م المناسب، الن الس  وزن الجس اظ ب كرّي هي االحتف ن الس ة م ل أنسجة للوقاي منة تجع

ا أن     كرّي، آم ى الس ك إل ؤدي ذل اس وي ك البنكري ولين فتنه تجابة لألنس ل اس م أق الجس
ة التي      السمنة تؤدي إلى أمراض آخرى آارتفاع ضغط الدم، واعتالل الشرايين التاجي

  . تغذي القلب

   -:السؤال الحادي والخمسون 

ذي يأخذ األنسولين أن يأآل أي شيء من ا         دهون،   هل يحق للشخص ال لنشويات، وال
  والحلويات، وغير ذلك ما دام يأخذ هذا العالج؟ 

ة    -: ٥١ج يجب أن تكون جرعة األنسولين التي يأخذها المريض آافية للتعامل مع آمي
ك          ات دون أن يكون في ذل دهون، والزاللي ما يحتاجه من السكريات، والنشويات، وال

راط  دقيق والمقي   . الطعام تقليل أو إف وازن جرعة      إن المؤشر ال د من ت د للتأآ اس الوحي
من          دم، ض كر ال توى س م، ومس ن وزن الجس ل م ات آ و ثب ام ه ع الطع ولين م األنس
ناف         ذه األص ن ه ريض م ه الم ا يتناول ة م ي أن آمي ذا يعن ة، وه تويات الطبيعي المس

  . مقبولة، وال تحتاج إلى قيود إضافية

   -:السؤال الثاني والخمسون 

  لعالج الطبيعّي للمصاب بالسكري والضغط ؟ ما هو الغذاء المناسب أو ا

وازن       -: ٥٢ج حّي مت ذاء ص ى غ دم إل غط ال كرّي وض اب بالس ان المص اج اإلنس يحت
ه  " يحافظ على ضبط وزنه، فإذا آان بدينا في األصل فعليه التقليل مما اعتاد على تناول

ى الحد المرغوب والطبيع       "سابقا ه إل زل وزن . ّي، وخاصة الدهون والحلويات حتى ين
ام،        " أما اإلجراءات الطبيعية فأهمها، فضال ح الطع اول مل ة واإلقالل من تن عن الحمي

ا   ة دائم ة الرياض ا   " ممارس ب دوري ة الطبي زام بمراجع ام، وااللت ن  " وبانتظ د م للتأآ
  . تجاوبه مع العالج، أو حاجته لتدابير عالجية اخرى
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   -:السؤال الثالث والخمسون 

ذا   هل تعتقدون أن ممارسة الن شاطات الرياضية لها تأثير إيجابّي في الحد من انتشار ه
  المرض أو في نسبة مقاومته ؟ 

أثير مزدوج فهو أوال   -:٥٣ج يخلص من   " نعم، ثم نعم، ثم نعم، فالنشاط الرياضّي له ت
إن النشاط الرياضي    . يزيد من استجابة أنسجة الجسم لألنسولين" السمنة، وثانيا لذلك ف

ا   م الوس ة         يعتبر من أه ة فاعلي ة بالسمنة وقل تخلص من إشكاليات السكري المتعلق ئل لل
از المناعة  دعم جه ان النشاط الرياضي ي ة ب ذلك أشارت دراسات حديث األنسولين، آ

  . ويقويه

  

  

   -:السؤال الرابع والخمسون 

  ؟ " هل يمكن تغير أو استبدال غدة البنكرياس آما يحصل في الكلية مثال

ا     سبق أن أجبنا على-: ٥٤ج تبدال خالي إن اس ا "هذا السؤال، ونعيد القول ب التي  " ( بيت
ة  ) تفرز األنسولين تبدال الكلي . في البنكرياس ممكن من الناحيتين النظرية والعملية آاس

ه،      ه آجسم غريب عن ولكن الجسم يقوم بعد زراعة أي عضو فيه برفضه والتعامل مع
ذلك يعطل عمل العضو المزروع     ذا ال  . وب ار ه ع آث ة مثبطة   ولمن رفض توصف أدوي

ر  . للرفض المناعي الموجه ضد األعضاء المزروعة إن هذه األدوية تؤدي لفقدان الكثي
عا     ق وض ذلك تخل م، وب ة الجس ن مناع بيها" م ة   " ش دان المناع رض فق دز(بم ، )اإلي

دفا م ه دفا" سهال" فيصبح الجس ا وه ة وغيره ات الجرثومي ر " لاللتهاب ألورام، وغي ل
اس لعالج          . قادر على مقاومتها ا البنكري زرع خالي ذا ال ينصح في الوقت الحاضر ب ل

  . أسوأ من السكري" مرضيا" السكري ألن زرعها يخلق وضعا

اج           اتج عن مضاعفات السكري، ويحت وي ن أما إذا آان لدى مريض السكري فشل آل
ل           ة واحدة يصبح أق ة في عملي اس مع الكلي إن زرع البنكري عالجه إلى زرع الكلية، ف

ة المثبطة        آلفة  اول األدوي ه تن ه آلي وله ما يبرره، حيث إن على المريض المزروعة ل
  . للمناعة على آل حال

غ درجة       " وعموما م تبل فإن زراعة البنكرياس ما زالت في طور البحث والتجارب ول
  . التعميم في الممارسة العالجية حتى اآلن

   -:السؤال الخامس والخمسون 



 102

لقضية االنتصاب، وخاصة إن   ) ACTIVE(جهاز الشفط هل هناك تأثيرات جانبية ل 
  معظم الذين يستعملونه مرضى سكري؟ 

من الوسائل التي يستعملها مرضى السكري للتغلب على ضعف قدرة القضيب  -: ٥٥ج
ة    از بطريق ل الجه ه، ويعم ال القضيب في تم إدخ ذي ي فط ال از الش ى االنتصاب جه عل

دم       تفريغ الهواء الموجود داخله بواسطة مضخ   دفع ال ه فين ة ب ة صغيرة ملحق ة آهربائي
إلى الشرايين ويحتبس في األوردة ويؤدي ذلك إلى انتصاب يمكن مستعمله من الجماع 

لداخل القضيب،  " ومن تأثيراته السلبية أن اندفاع الدم المفاجيء أحيانا. بصورة مقبولة
ه عض         ل من تروي دوره يقل ذا ب دم، وه ب،  والذي ربما يؤدي إلى هبوط ضغط ال لة القل

وينتج عن ذلك ألم في الصدر عند من تكون تروية عضلة القلب عندهم ضعيفة، بسبب 
  .ضيق الشرايين التاجية، لذلك يجب االنتباه إلى هذا األمرعند استعمال هذا الجهاز

  

   -:السؤال السادس والخمسون 

دد   ل طبيب مختص بالغ ه من قب زم لتشخيص مريض السكري أن يكشف علي هل يل
  أو نسائية؟ " عاما" اء، أم يمكن الوثوق بأي طبيب آخر سواء آان طبيباالصم

اع سكر -: ٥٦ج ري ارتف الفحص المخب إذا آانت أعراض السكري واضحة، وثبت ب
اء تشخيص            ى أي من هؤالء األطب إن من السهل عل ول، ف الدم مع وجود سكر في الب

اون الوثي       . المرض ى التع اج إل ة مريض السكري تحت ام،    ولكن متابع ه الع ين طبيب ق ب
ة    واختصاصي السكري، أو بين طبيبه العام واألطباء المختصين في المجاالت المختلف

  . حسب ظهور مضاعفات المرض

   -:السؤال السابع والخمسون 

  هل توجـد مقـايـيس عـامـة موحـدة للسيطرة على السكري؟ 

ـرة    -: ٥٧ج دى السيطــ ة م تعمله لمعرف ددة مس اييس متع ـالك مق رض   هنـ ى م عل
رة عن    )  HBA1Cخضاب الدم المحلى ( السكري، ومنهـــا فحـــص  الذي يعطي فك

ي    دم الكل . مستوى سكر الدم خالل الشهرين الماضيين، وهو نسبة مئوية من خضاب ال
ذه النسبة عن الحد الطبيعي،          اع مستوى ه ين ارتف وقد وجد بان هناك عالقة طردية ب

ى     . ريواحتماالت حدوث مضاعفات مرض السك دل عل ومن المقاييس االخرى التي ت
ذهاب        ل آل من الفطور، أو ال دم قب السيطرة على هذا المرض ثبات نسبة السكر في ال

ؤدي      . للنوم، أو بعد تناول الوجبات بساعتين إن الفحص السريري ي ول ب وغني عن الق
ة  م الحيوي اء الجس تالل أعض اف اع اب، (الآتش ى، واألعص ب، والكل ين، والقل الع

  . نتيجة لمضاعفات هذا المرض) وعية األطرافوأ
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   -:السؤال الثامن والخمسون 

طته          اء بواس ض األطب وم بع ذي يق غير ال از الص ة الجه م بدق و رأيك ا ه م
  بفحص السكري ؟ 

ملم ٥٠(دقة هذه األجهزة معقولة ومقبولة إذا آان مستوى سكر الدم ال يقل عن -: ٥٨ج
ا      واأل) . دل/ملم٢٥٠(وال يزيد على ) دل/ د م صل في إستعماله هو إعطاء مؤشر يؤآ

ة    " إذا آان العالج صحيحا يس األصل الدق زة   % ١٠٠أو غير ذلك ول وال توجد األجه
لكن صناعة األجهزة الصغيرة تتطور بسرعة تقربها . إال في المختبرات" الدقيقة تماما

    .من دقة أجهزة المختبرات الكبيرة

   -:السؤال التاسع والخمسون 

ـن خالل      هل من ا ى الجني لممكن أن ينتقل مرض السكري من األم الحامل إل
  فترة الحمل؟ 

ى تكون   -: ٥٩ج عند وجود مرض السكري لدى الحامل، تكمن الخطورة في تأثيره عل
ل        ه قب ر مسيطر علي ان السكري غي الجنين واحتمال حدوث تشوهات خلقية لديه، إذا آ

  . الحمل

ا، بمعنى أن السكري ال يصيب     إن مرض السكري ال ينتقل من األم الح امل إلى جنينه
ن          ة ل ذا ال يعني أن العوامل الوراثي ل، ولكن ه اء الحم الجنين لكونه األم مصابة به أثن
د نشوء عوامل مساعدة لحدوث مرض          ة، خاصة عن تلعب دورها في السنوات المقبل

  ". السكري آالسمنة مثال

   -:السؤال الستون 

  ي مــواليد مرضى السكري؟ ما أسباب التشوهات الخلقية ف

ل، شريطة أن يكون مسيطرا      -: ٦٠ج  ى  " يمكن للسيدة المصابة بالسكري أن تحم عل
دان       ث إن فق ا، حي ع طبيبه يق م ك بالتنس هر، وذل ة أش و ثالث ل بنح ل الحم المرض قب
السيطرة على السكري، وبخاصة في المرحلة األولى للحمل التي يكون الجنين فيها في 

ب،    طور التكوين، ر بما يؤدي إلى تشوهات خلقية في الجهاز العصبي، والعظام، والقل
ى            ي يبق ا آ ل لطبيبه الل الحم ة خ ه المنتظم رورة المراجع ل بض ح الحام ا ننص آم

  . السكري تحت السيطرة التامة

إن    م تكف ف ل، وإذا ل ى ضبط السكري خالل الحم ؤدي إل ن أن ت ة يمك ة الغذائي الحمي
د   رة الحمل والرضاعة، وال        األنسولين هو الدواء الوحي ذي يمكن استعماله خالل فت ال
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را  كر نظ راص الخافضة للس تعمال األق وز اس ين، أو  " يج ى الجن ا الضارة عل الثاره
  . الوليد خالل فترة الرضاعة

 

   -:السؤال الحادي والستون 

  لماذا يكون المولود بحجم آبير لألم التي تعاني من مرض السكري؟ 

ون الس  -: ٦١ج  دما يك ا  عن ل خارج د الحام كر    " كري عن اب الس يطرة، ينس ن الس ع
دى            اس ل ك غدة البنكري ين، فيحث ذل ى دم الجن المرتفع في دمها من خالل المشيمة إل
ذا             ل ه ه، وينتق ع لدي دم المرتف وم بخفض سكر ال ذي يق راز األنسولين ال الجنين على إف

ى     ة إل ي النهاي ك ف ؤدي ذل جته، وي ى أنس ة إل ه الدموي ن دورت كر م مه الس تضخم جس
ة قيصرية تدعي إجراء عملي ا تس يرة، وربم والدة عس د تجعل ال إن تبصير . لدرجة ق

ى       " الحامل بهذا االحتمال سيكون سببا ا في السيطرة عل اون مع طبيبه يحثها على التع
  . السكري لديها، وبذلك تحمي نفسها وجنينها من العواقب التي ذآرناها

   -:السؤال الثاني والستون 

    الحمل على مضاعفات السكري؟هل يؤثر 

ى ظهور             -: ٦٢ج  ؤدي إل د ي اني من السكري ق يدة التي تع دى الس ؤثر فالحمل ل نعم ي
ثال ين م بكية الع ر في ش ا"اعتالل مبك د يظهر فعلي اء الحمل " ، أو ق ذا االعتالل أثن ه
ى أن جزءا ك إل ود ذل رة، ويع را" ألول م ى " آبي دم خالل الحمل يتجه إل م ال من حج

ك    الرحم و ا في ذل المشيمة، ولهذا تقل تروية الدم لبقية األعضاء الحيوية في الجسم، بم
. ، نتيجة ضيق أوعيتها الدموية بسبب السكري "شبكية العين المهددة بهذا النقص أصال

ون        د تك ه ق ل وخالل ل الحم كري قب ى الس ارمة عل يطرة الص ات أن الس ن المفارق وم
امال اعدا" ع ين " مس بكية الع تالل ش ى اع را عل ا ". مبك ذآر أيض ا أن ن أن " وال يفوتن

ذا األمر سريريا     " وظائف الكلى تتأثر بالحمل مما يستدعي أيضا   ة له ة الدقيق " المراقب
  ". ومخبريا

   -:السؤال الثالث والستون

  هل يمكن للمرأة المصابة بالسكري الحمل والوالدة بشكل طبيعي؟ 

يدة  نعم، يمكن بشرطين مهمين بسيطين، أولهما الت-:٦٣ج حضير للحمل، فإذا آانت الس
دا  ا ضبط السكري جي ا مصابة بمرض السكري، فعليه م أنه دة " تعل ل، ولم ل الحم قب

ة          ى أهمي د أشارت الدراسات إل ذار، وق ل الب شهرين أو ثالثة، آمن يحضر األرض قب
  . هذه الخطوة األولى
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ان اختصاص      واء آ ا س ع طبيبه اون م ل بالتع اء الحم كر أثن ا ضبط الس أم " ياوثانيهم
ين     " عاما" طبيبا اون ب ا فالتع ى حمله باإلضافة إلى أخصائي التوليد، الذي سيشرف عل

د   (الثالثة  ا وأخصائي التولي دا  ) المريضة وطبيبه م ج ع المضاعفات التي     " مه لكي تمن
  .يمكن أن تصيب الجنين والحامل أثناء الوالدة وبعدها

   -:السؤال الرابع والستون

  السكرّي؟  ما  تأثير التمر على مرض

ى السكرّي، وتهدف    -:٦٤ج يعتبر النظام الغذائي من اإلجراءات األساسية للسيطرة عل
اء     ه، مع بق الحمية مع الرياضة إلى الوصول إلى وزن الجسم المقبول، والمحافظة علي

ا  دم ثابت كرّي ال ة " س تويات الطبيعي ة  . ضمن المس ام الحمي ون نظ ن أن ال يك ويستحس
ل  حتى ال يقع على" صارما ار      . المريض عبء نفسي ثقي ام يكفي عدم اإلآث وبشكل ع

وحيث إن التمر غني بالسكريات واأللياف لذلك يمكن إدخال   . من الدهنيات والحلويات
ى         يطرة عل دان الس ى فق ؤدي إل ه ي ار من ذائي، إال أن اإلآث ام الغ ي النظ ه ف ل من القلي

  . السكرّي

   -:السؤال الخامس والستون 

روبا   و دور المش ا ه ة م ول(ت الروحي د    ) الكح رض عن ور الم ي تط ف
  المصابين؟ 

دات    -:٦٥ج كريات، و الوح ن الس ة م به عالي ةعلى نس روبات الروحي وي المش تحت
ة ى    . الحراري يطرة عل دان الس وزن، وفق ادة ال ى زي ؤدي ال ا ي ار منه إن اإلآث ذا ف و له

لبية     ار س ن آث ك م ع ذل ا يتب دم، وم كر ال توى س ا " وفضال.مس أثيرات الض ن الت رة ع
إن       ة، ف م الحيوي اء الجس ن أعض ا م دة وغيره اس والمع د والبنكري ى الكب ول عل للحك
ة           ات آافي اول آمي اول الكحول دون تن الج باألنسولين، إذا تن ذي يع مريض السكرّي ال
د من     ع الكب من الطعام معها، معرض لإلصابة بنوبة هبوط سكر الدم، ألن الكحول تمن

وط    تكوين السكر، وهذه اآللية هي إحدى ة هب الوسائل التي يلجأ إليها الجسم لتجنب نوب
  . سكر الدم

   -:السؤال السادس والستون 

  ما هي مادة السكريـن التـي يضعـــها مريض السكـرّي في الشاي؟ 

د وزن الجسم      -: ٦٦ج ة، ال تزي مادة السكرين مادة محلية خالية من السعرات الحراري
اء ال   د حجم السوائل        وال ترفع سكر الدم، وحيث إن األمع ا تزي ل، فإنه تمتصها بالكام

  . في البراز، مما يؤدي الى زيادة حرآة األمعاء وحدوث اإلسهال
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ة هي     ، )اإلسبرتام (والسكرين غير متوفر في األردن، والمادة البديلة المستعملة للتحلي
ة     ربة الخاص ات واألش ير الحلوي ي تحض تعمل ف رار، وتس ا أي أض رف له وال تع

والجدير بالذآر أن العديدين من مرضى السكرّي يفضلون   . والسمنة لمرضى السكرّي
ذاق الشاي        م يتمتعون بم ل، النه ذا القبي شرب الشاي دون إضافة أي مواد محلية من ه

  . وغيره من المشروبات الخفيفة دون تحلية

   -:السؤال السابع والستون 

  هل آل المواد النشوية والسكرية محظورة على مرضى السكرّي؟ 

ا  -:٦٧ج د عالمي ى   " النظام الغذائّي المعتم ه من    % ) ٦٠-%٥٠(يشتمل عل من مكونات
اديء      . المواد النشوية والسكرية ة بمب ة تام ى دراي ويجب أن يكون مريض السكرّي عل

ذائّي يلعب           ا، ألن النظام الغ ا من حيث مكوناته ة التي يتناوله التغذية، وأنواع األطعم
يا    في السيطرة على ا" رئيسا" دورا بحيث ال يشكل   " لسكري، ويجب أن ال يكون قاس
ا     " على المريض، ومن األفضل أن يكون محببا" نفسيا" عبئا ى المريض، وأقرب م ال

  . يكون ألنواع الغذاء التي يتناولها األصحاء ولكن دون إفراط

إن الدليل على سالمة النظام الغذائّي ومالئمته للمريض ثبات وزن المريض ومستوى   
ى       " وعموما. لديه في الحدود الطبيعية سكر الدم ر محظورة عل واد النشوية غي إن الم ف

وم   مريض السكرّي إذا تناولها باعتدال، وبكميات تتناسب مع مكونات جسمه، ما دام يق
ا السكريات   . بنشاط رياضّي مالئم ومنتظم، مع الحرص على تناول عالجه بانتظام   أم

ا، خاصة السكر     اد عنه ر      ) كروزالس (فالمفضل االبتع ة، فهو أآث ادة للتحلي المستعمل م
  ). الفرآتوز(من سكر الفواآة " ضررا

   -:السؤال الثامن والستون 

  هل يرفع العسل مستوى السكر؟ 

ة      -: ٦٨ج كر الفواآ ن س رة م ات آبي ى آمي وي عل ي يحت ل الطبيع وز(العس ، )الفرآت
ه،        د السيطرة علي ى فق ؤدي إل دم، وي وحيث إّن العسل   واإلآثار منه يرفع نسبة سكر ال

وزن         ادة في ال ى زي ؤدي إل ه ي ار من إن اإلآث والسمنة هي   . غني بالسعرات الحرارية ف
كريّ    ى الس يطرة عل انع األول للس ام      . الم من النظ ل ض تعمال العس ن اس ن الممك وم

  . الغذائّي بكميات قليلة، وحسب إرشاد الطبيب أو اختصاصّي التغذية

   -:السؤال التاسع والستون 

ه أن           ّيلمريض السكر هل يمكن  ة مناسبة طوال حيات ة غذائي ى حمي و حافظ عل ا ل فيم
  يتجنب آل مضاعفات مــــرض السكرّي، أو أن بعضها سيصيبه ال محـالـه؟ 
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ة السيطرة   . الحمية هي الرآن األساسّي األول لعالج مرض السكريّ    -: ٦٩ج وديموم
عفات المرض، آما أنها من حدوث مضا" على السكرّي بالحمية مع األدوية تقلل آثيرا

دوثها   ؤخر ح دتها وت ن ح ف م ا  . تخف رتبط ارتباط اعفات م دوث المض ث إنَّ ح " وحي
إن  " وثيقا بمدة ارتفاع السكر في الدم ودردته، آما أثبتت ذلك البحوث الطبية الحديثة، ف

ى أضرار في             ان إل ع األحي ؤدي في جمي ر من خمس سنوات ي بقاء االرتفاع لمدة أآث
جة أعضاء ال ةأنس م الحيوي ه   . جس ذ مراحل دم من ي ال كر ف بة الس ى نس يطرة عل إن الس

  .األولى تقي الجسم من هذه المضاعفات

   

   -:السؤال السبعون

  هل يؤثر أآل الفواآـة على مريض السكرّي؟ 

ات      -: ٧٠ج د من الفيتامين ى العدي وي عل الفواآه هي من عناصر الطعام الطبيعية وتحت
ه    واألمالح المفيدة للجسم، آما  ة بسكر الفواآ وز ( أنها غني ل ضررا  ) الفرآت من  " األق

اول مريض السكريّ     ) السكروز(السكرّي العادّي  انع من أن يتن ه   ! وال م بعض الفواآ
  . ولكن باعتدال ضمن نظامه الغذائّي المقرر

  

   -:السؤال الحادي والسبعون 

اس    ر الن ث إنَّ  الوضع االقتصادّي يجب منة جي كرّي بالس ة الس ا  عالق ة  م ى نوعي عل
ا     ة آالبطاط ة قليل معينة من الطعام تسبب السمنة، وهي المتوافرة بين أيدي الناس وبكلف

  واألرز والخبز فما الحل؟ 

تناول البطاطا واألرز والخبز بمقادير مناسبة ال يسبب السمنة، إال إذا أضيفت   -: ٧١ج
د تحضيرها  كريات عن ات أو س واد دهني ذه الم ة ذات. له ر أو قل ا  إن الفق ن يكون د ل الي

في حدوث السمنة، فاألرز والبطاطا دون دهنيات أو سكريات ال تسبب  " مباشرا" سببا
ا تصبح مصدرا دهنيات أو السكريات فإنه ا ال ا إذا أضيفت إليه ا" السمنة، أم " مزعج

ا ببا" وغني الحريرات وس ا" ب منة" مهم باب الس ن أس ب . م ن واجب الطبي إن م ذلك ف ل
محدودي الموارد االستماع لهم، ومعرفة المواد الغذائية التي  المعالج لمرضى السكرّي

دهون         افة ال ب إض يرها وتجن رق تحض ى ط دهم إل رائها، وأن يرش ى ش درون عل يق
  . والسكريات في أثناء تحضيرها
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   -:السؤال الثاني والسبعون 

هل التقليل من تناول السكر أحد وسائل الوقاية من مرض السكرّي ؟ وهل هناك عالج  
  للسمنة المكتسبة بالوراثة ؟ 

ؤدي       -:٧٢ج ه في راط في تناول ا اإلف تناول السكر باعتدال ال يسبب مرض السكرّي، أم
ور السكريّ  د لظه ي تمه منة الت ى الس دوث، . إل ادرة الح ة ن بة بالوراث منة المكتس والس

راط ف       الج السمنة الناتجة عن اإلف ي وتعالج بالحمية واإلقالل من تناول الطعام، آما تع
ل ا   . االآ د ذاته منة بح يس الس ذلك ول تعداد ل و االس ان ه ه اإلنس ا يرث ور . إن م إن ظه

ة   ل البيئي ى العوام افة إل وراثي إض تعداد ال ود لالس ائالت يع ض الع ي بع منة ف الس
كريات،  دهنيات والس ة بال ة الغني اول األطعم ي تن اإلفراط ف مة ب ة المتس واإلجتماعي

  . هاواعتماد األساليب الخاطئة في تحضير

   -:السؤال الثالث والسبعون 

ة مراحل        ذا المرض؟ وهل ثم هل ثمة أنواع معينة من األطعمة تؤدي الى االصابة به
أرجو إعطاء لمحة     بدائية له تظهر على الجسم، وإن وجدت آيف تكون الوقاية منها؟ ف

  . بسيطة عن المرض

تطيع     -: ٧٣ج ي يس ة الت ي الدهني ا ه ة وأخطره واع األطعم م  أن ان  إن أه م اإلنس جس
دهنيات          ر، فكل غرام واحد من ال ة بكثي ه اليومي تخزين آميات آبيرة منها تفوق حاجت
ة      واد البروتيني رات في الم فيه تسع حريرات مقارنة بأربع إلى أربع ونصف من الحري

دهنيات  . والكربوهيدراتية أو النشوية إن قدرة الجسم على تخزين الكميات الزائدة من ال
ا  زداد يوم ان     بع" ت إن اإلنس ا، ف الة منه ة المح ويات، وخاص ا النش اطراد، أم وم ب د ي

م إذا   ذة الطع ا لذي ى أنه بع، إضافة إل دة دون الشعور بالش ات زائ ا بكمي تطيع تناوله يس
واد  . خلطت بها الدهنيات ولذا ينصح باإلقالل من تناول المواد الدهنية واالبتعاد عن الم

  . النشوية المحالة

   -:بعون السؤال الرابع والس

ل صحيح    دها، فه ز خاص لمرضى السكري عن ود خب ابز عن وج ن بعض المخ تعل
  وما مواصفات هذا الخبز؟ " علميا

ادة     -: ٧٤ج ز م د الخب كرّي، ويع ى الس يطرة عل ة للس الغ األهمي ر ب ذائّي أم ام الغ النظ
عير      ن الش ن تحضيره م دال، ويمك ا باعت ن تناوله كرّي م ع مرضى الس وية ال يمن نش

ز   . لكن الخبز األبيض الذي نستعمله محضر من دقيق القمح المنخول   . والذرة ا الخب أم
ة         ه من نخال ا في . األسمر الخاص بمرضى السكرّي فيحضر من دقيق القمح الكامل بم

واد السكرية، وتساعد           اء للم اف التي تخفف من امتصاص األمع لذلك فإنه غني باأللي
اك  ن األمس ي م ذلك تق ا، وب يط حرآته ى تنش يض أم. عل ز األب ة للخب ة الحراري ا القيم
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وزن،        ادة ال ى زي ؤدي إل ا ي اول أي منه واألسمر فهي متساوية، لذلك فإن اإلآثار من تن
  . ورفع نسبة السكر في الدم

   -:السؤال الخامس والسبعون 

  لدى المصابين بمرض السكرّي؟ )  Diet Pepsi( هل من السليم تناول

رآن األساسّي األول لعالج مرضى      سبقت اإلشارة إلى أن النظام الغ-٧٥ج ذائّي هو ال
اند      اني المس رآن الث د ال ام يع ه بانتظ ة مع ة الرياضة المالئم ا أن مزاول كرّي، آم الس

  . للحمية في المحافظة على الوزن المثالّي، وبالتالي السيطرة على المرض

ا  وي عموم ة تحت ة العادي روبات الغازي كر " والمش واد الس ن الم ة م ة عالي ى آمي ية عل
روبات        ا مش ا بينم ب تناوله ح بتجن ذلك ننص ة، ل عرات الحراري ة بالس دايت(الغني ) ال

وزن، إال أن       ادة ال ى زي ؤدي إل ة ال ت ل من السعرات الحراري وى قلي ة ذات محت الغازي
  ".المادة المحلية المستعملة فيها قد يؤدي اإلآثار منها إلى اإلسهال أحيانا

   

   -:السؤال السادس والسبعون 

  وجد دور لألعشاب في عالج السكرّي؟ هل ي

ذ  -: ٧٦ج ي تؤخ راص الت ل األق ولين، وتعم ن األنس األقراص أو بحق كرّي ب الج الس يع
م    جة الجس تجابة أنس ادة اس ولين، و لزي راز األنس اس إلف ز البنكري ى تحفي الفم عل ب
كرية     واد الس اء للم اص األمع ل امتص ى تقلي ؤدي ال راص ي ض األق ه، وبع لمفعول

وية د    . والنش ت الجل ن تح كل حق ى ش ى عل ولين فيعط ا األنس اب  . أم إن بعض األعش
دم، ولكن ال تعرف بالضبط        والوصفات الشعبية تؤدي إلى تخفيض نسبة السكر في ال
الكمية الالزمة للحصول على هذه النتيجة، ولذا فإن تناول األعشاب آعالج للسكرّي ال 

ا أن      يعد دواء بحد ذاته، وال يمكن التحكم بجرعاتها حسب ه، آم ة المريض وحاجت حال
  .لألعشاب" آثاراألقراص الفموية أو حقن اإلنسولين الجانبية معروفة لألطباء خالفا

   

   -:السؤال السابع والسبعون 

د، أو   ) المساعدة على تخفيض السكر(ما مدى خطوره تناول األعشاب المرة  ى الكب عل
  أجهزة الجسم األخرى ؟ 

ا  إن أغلب هذه األعشاب -: ٧٧ج رى، ومن      " معروف عالمي ة الكب دى مصانع األدوي ل
ا، ومعروف     دى خبرائه النادر وجود عشبة في أي مكان على األرض ليست معروفة ل
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را" أيضا دخل  " أن آثي اب، أو ت ن األعش تخرج م تعمال مس ائعة اإلس ة الش ن األدوي م
  . األعشاب في ترآيبتها

ة للتعامل   إن االعتماد على األعشاب أو الطب الشعبّي آعالج لل سكري يعد طريقة بدائي
دوره              ذي ب وزن ال ى خفض ال د يساعد عل م، رغم أن بعضهما ق ذا المرض المه مع ه

ا   . يؤدي إلى نزول مستوى سكر الدم بوجود  " والمشكلة في تناول األعشاب تكمن غالب
ا  ا،         "مضاعفات مجهولة علمي رويج له ان الت ا آ اول األعشاب مهم ذلك ال ننصح بتن ، ل

ت   ا آان ة      ومهم ة تام تعملها معرف دى مس ة ل ت معروف ا إال إذا آان عبية به رة الش الخب
ومن الواجب التحذير بقوة . لخلوها من األضرار آالبابونج والميرمية والشيح والقيسوم

ا      ذر أيض ا، ونح ريض مكوناته رف الم ي ال يع اب الت ات األعش ن خلط ن  " م وة م بق
ى    " استعمالها عالجا دين عل ال السكريين المعتم د      لألطف ك ق األنسولين خاصة، إلن ذل

  . يؤدي إلى وفاتهم فجأة

   -:السؤال الثامن والسبعون

  هذا عن ارتفاع السكري ماذا عن الهبوط واألضرار الناتجة عنه؟ 

دم أضرارا  -: ٧٨ج ي ال كر ف اع الس ا أن الرتف إن   " آم دى، ف دة الم رى بعي ة، وآخ آني
ا  دم أيض ي ال كر ف وط الس دة ا" أضرارا" لهب ة، وبعي ذا  آني رر ه دى، خاصة إذا تك لم

وط  ي           . الهب دواء الت ين جرعة ال وازن ب دم هو عدم الت وط السكر في ال م سبب لهب وأه
ه     ذي يتناول ام ال ين الطع ريض، وب ذها الم ة    . يأخ دواء، وبخاص ة ال إذا زادت جرع ف

دة        كرأو ح وط الس ة هب اختالف درج ف ب راض تختل ريض أع دث للم ولين، تح األنس
ة        وسرعة هبوطه، تبدأ بالشع  ادة التعرق، مع رجف بض، وزي ور بالدوخة، وتسارع الن

ا   ز، واختالج العضالت، وربم ة الترآي ك قل و ذل ه، يتل ي الوج دين، وشحوب ف ي الي ف
، وذلك بإعطائه سكريات سريعة "يغيب المصاب عن الوعي إذا لم يتلق اإلسعاف حاال

د من أن       د التأآ اء، بع وعي،   اإلمتصاص آالعصائر، أو السكر المذاب في الم ه آامل ال
ويتمكن من الشرب لئال تتسرب السوائل إلى رئتيه إن آان فاقد الوعي، وإذا لم يعد الى 

ة   " وعيه حاال اجون (يعطى حقن ى         ) جلوآ دربين عل ه الم ل أحد ذوي في العضل من قب
د     م يع وز، وإذا ل كر جلوآ ى س د إل ا الكب ل نش ى تحوي ة إل ؤدي الحقن ث ت ا، حي إعطائه

ه أو  ى وعي ريض ال فى   الم ه للمستش ائق، فيجب نقل د بضع دق ه بع ن غيبوبت ق م م يف ل
  . لعالجه بمحاليل الجلوآوز بالوريد

د     ار السن، ق وبالمثل فإن زيادة جرعة األقراص الخافضة لسكر الدم، وبخاصة عند آب
وط   " تؤدي إلى هبوط في سكر الدم يسبب تلفا ة هب في الجهاز العصبي، وقد تستمر نوب

الثة أيام، يجب أن يبقى المريض خاللها قيد العالج والمالحظة   السكر من يومين إلى ث
اد بضبط          . في المستشفى  وط السكر الح ر أن يتالفى المريض مخاطر هب إن من الخي
دواء   ى       )األقراص أو األنسولين  (جرعة ال ا أن عل دها مباشرة، آم ام بع اول الطع ، وتن

اد       دم، والمب وط السكر في ال اول   " رة حاال المريض أن يتعرف الى أعراض هب ى تن إل
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ة أو      . سكريات سريعة اإلمتصاص لعالج ذلك ة في الرقب ة  معلق ويجب أن يحمل بطاق
ذي يأخذه              دواء ال وع  ال ه ون ا تشخيص مرض السكرّي لدي ًا عليه د مثبت أسورة في الي

  . وجلرعته، آي يساعد ذلك على سرعة إسعافه وإنقاذ حياته

   -:السؤال التاسع والسبعون 

  اب الرئيسية للعنة ؟ ما هي األسب

راز          -: ٧٩ج د النساء،  بسبب نقص إف رود الجنسي عن تحدث العنة عند الرجال، والب
ذآورة   ى نقص         ) التستوستيرون (هرمون ال ؤدي ال ذي ي دد الصم ال نتيجة العتالل الغ

از    ذي الجه ي تغ ة الت ة الدموي تالل األعصاب أو األوعي ا أن اع ذآورة، آم ون ال هرم
ل،         التناسلّي يؤدي إل ر آام دم للقضيب، ويصبح االنتصاب غي دفق ال ل ت ى العنة، إذ يق

ة          اول بعض األدوي ى أن تن ة إضافة إل آما أن القلق واالضطرابات النفسية تحدث العن
  . يسبب ذلك

ة         ى اعتالل األعصاب واألوعي ؤدي إل ة ي رة طويل إن فقدان السيطرة على السكري لفت
ان        الدموية المسؤولة عن انتصاب القضيب، وفي  ة حتى وإنَّ آ ة تحدث العن ذه الحال ه

ذآورة    "مستوى هرمون الذآورة طبيعيا ات هرمون ال ، وبذلك ينصح بعدم تناول مرآب
السيطرة على السكرّي، ويمكن أن يحصل المريض   " لعالج هذه الحالة، بل يجب أوال

دم،            ة القضيب بال تالء أوعي ة الم ة المؤدي ن األدوي اع بحق ل الجم د قب  على انتصاب جي
ية  ة الجنس ة العملي ا ممارس ن خالله رة يمك از . لفت تعمال جه ريض اس تطيع الم ا يس آم

اول   ) Active(الشفط  ى تن للحصول على انتصاب يساعدة على الجماع دون اللجوء ال
ة  " هرمون الذآورة دون مبرر، فضال عن ان استعمال الهرمون ال يخلو من آثار جانبي

  . في هذه الحالة

   -:السؤال الثمانون

ين  ي الع اعفات ف ابة بمض كري لإلص ريض الس اج م ت يحت ن الوق م م آ
  واألعصاب؟ 

ا،    -:٨٠ج م جميعه ي أعضاء الجس ة ف دة ومتنوع ى مضاعفات عدي كرّي إل ؤدي الس ي
ابة     دة اإلص رتبط بم ه م ا أن كري، آم ى الس يطرة عل دان الس رتبط بفق دوثها م وح

الظهور، وبخاصة  بالمرض، وبعد نحو عشر إلى خمس عشرة سنة تبدأ المضاعفات ب  
اني من    ) المعتمد على األنسولين(عند النوع األول من السكرّي  وع الث أما المدة عند الن

ا يكون السكرّي موجودا    ) غير المعتمد على األنسولين(السكرّي  " فهي أقصر، إذ ربم
ادة،   قبل تشخيصه بمدة قد تكون طويلة دون مالحظة أعراضه النها عادة تكون غير ح

دة اعتالال      فيسبب السكر  ذه الم د ه ر المنضبط بع ة الجسم     " ي غي في أعصاب و أوعي
عيفا   اب ض بح االنتص اعتها يص يب، وس ة القض اب وأوعي ا أعص ا فيه ة، بم " عام
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ا را  " وأحيان ّي مبك ز الجنس ر العج دوث    "يظه ل ح كرّي وقب رض الس ة م د بداي ، وعن
  ". لسبب نفسيااعتالل باألعصاب أو األوعية الدموية، وفي هذه الحالة ربما يكون ا

   -:السؤال الحادي والثمانون 

  آم يلزم من الوقت ليؤثر السكرّي على حدوث العجز الجنسي عند الرجال؟ 

ة،           -:٨١ج زة الجسم المختلف ى أجه ة عل دة ومختلف ى مضاعفات عدي ؤدي إل السكرّي ي
وحدوثها جميعها مرتبط بعدم السيطرة على سكرّي الدم، ومرتبط بحدة وجود السكرّي  

د حوالي   . الجسم في وع          ١٥-١٠فبع دأ المضاعفات في الظهور خاصة في الن سنة تب
د يكون السكري موجودا          ه ق ل الن دة أق اني فتكون الم ر   " األول، أما النوع الث دة غي لم

ة، و     . قصيرة قبل تشخيصه ة الدموي ى األوعي أثيره عل وسبب مضاعفات السكرّي هو ت
دى الرجل  األعصاب، و هذان العنصران ضروريان لحدوث  اذا   . االنتصاب ل ذا ف و له

ا   ل، أم دى الرج ّي ل ى العجز الجنس ؤدي ال ن أن ي ه يمك تظم فان ر من كرّي غي ان الس آ
  . فقد يكون سببه العوامل النفسية لدى المريض" العجز الجنسّي الذي يحدث مبكرا

   -:السؤال الثاني والثمانون 

  ؟ "هل يسبب السكرّي إسهــاال

ى أعراض     إن اعتالل األع -: ٨٢ج ؤدي إل صاب الذاتية التي تغذى الجهاز الهضمّي ي
االمتالء          ريض ب عر الم دة يش يبت المع إذا أص اب، ف و المص اختالف العض ف ب تختل

را  ى اسهال           "والشبع مبك ؤدي ال ة فت اء الدقيق ا إصابة األمع ل، أم د االآ اخ بع ، وباالنتف
اء ا    تالل أعصاب األمع د اع ل، وعن الل اللي رر وبخاصة خ هال متك كو س ة يش لغليظ

يوعا        ر ش ي األآث كوى ه ذه الش زمن، وه اك الم ن اإلمس ريض م ى  " الم دى مرض ل
    .السكري

   -:الثمانون والسؤال الثالث 

  ما تأثير السكرّي على المفاصل؟ 

لبا-: ٨٣ج ام س كل ع ل بش أثر المفاص دمين " تت ل الق ة مفاص كرّي وبخاص ن الس م
ا     دان اإلحس راف وفق اب األط اعتالل أعص دين، ف ر    والي لها أآث ل مفاص ا يجع س فيه

د   دين ق ع أن مفاصل الي ا ، وم ى اعتالله ؤدي إل ا ي عرضة للضربات واإلصابات مم
ذا يعطي  إن ه ا، ف ة األنسجة الرابطة المحيطة به دان مرون التيبس نتيجة لفق تصاب ب

كال ا" ش ا" وإحساس ريض " معين دى الم ى    . ل غ ال تالل مفاصل الرس ؤدي اع ا ي وربم
ى أعصاب األ ه الضغط عل ي يدي ه ، ويشكو المريض من آالم ف ر من ي تم طراف الت

ة    ة إلزال راء عملي تدعي إج ا يس دين مم ي عضالت الي ع ضعف ف ل م ي اللي خاصة ف
  . الضغط عن األعصاب
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   -:السؤال الرابع والثمانون 

  هل هناك عالقة بين السكرّي وارتفاع ضغط الدم؟  

بارتفاع ضغط الدم، بسبب  مرضى السكرّي مهيؤون أآثر من غيرهم لإلصابة-: ٨٤ج
العكس           ة في الجسم، وب ة الدموي ى واألوعي ببه السكري المزمن للكل االعتالل الذي يس

ا تكون عنصرا     " فإن ارتفاع ضغط الدم ال يؤدي إلى السكرّي، علما أنَّ السمنة ربم " ب
ا " و مسببا" مشترآا ا   "للسكرّي وضغط الدم مع ا مع ا أن وجودهم د المريض   " ، آم عن
د من إمكانية إصابته بجلطة القلب، أو سكته الدماغ، واعتالل األوعية الدموية نفسه يزي
  . لألطراف

  

   -:السؤال الخامس والثمانون 

  ما أخطر مضاعفات السكرّي على المريض؟ 

ه     -:٨٥ج دم، فإن إذا ألم المريض بكل جوانب مرضه، وتعاون مع طبيبه لضبط سكر ال
اعف   ن مض د م دى البعي ى الم ه عل ي نفس كرّي   يحم ى الس ذا يبق رض، وهك ذا الم ات ه

م أهداف العالج،     ". بسيطا" مرضا إن هذه الوقاية من المضاعفات المزمنة تعّد من أه
دم         " آما أن من أهداف العالج أيضا  ادة للسكر في ال ات الح ة المريض من التقلب حماي
  . والسيطرة عليها بأسرع وقت

ين مضاع      اع السكرّي وب ين ارتف ة، من حيث حدتها     هناك تناسب طردّي ب فاته المزمن
رة دوثها مبك ذا  . وسرعة ح ه ه ا يحدث و م ة ه ترك للمضاعفات المزمن م المش إن القاس

رة            ة، أو الصغيرة، أو الكبي ع شرايين الجسم، سواء الدقيق المرض من ضيق في جمي
الحجم، وما ينتج عن ذلك من تلف في أنسجة أعضاء الجسم الحيوية بسبب قلة ترويتها 

دم ب،        وأ. بال رايين القل ين، وش بكية الع تالل ش اعفات اع ذه المض ى ه ة عل م األمثل ه
  . لذلك" واألطراف، واعتالل الكلى الذي يؤدي إلى قصورها، وارتفاع ضغط الدم تبعا

   -:السؤال السادس والثمانون 

  متـى يسبــب السكـري العمـى؟ 

ابقا  -: ٨٦ج ا س ا ذآرن دة آم كري مضاعفات عدي بب الس ؤثر "يس د ي ع ، وق ى جمي عل
دءا ين ب زاء الع رورا" أج الجفون، وم ى  " ب ؤدي إل م ي اجّي، ث ائل الزج ة، والس بالعدس
ل سن الخامسة       . اعتالل الشبكية م سبب للعمى قب ويعّد السكرّي في البلدان المتقدمة أه

تين ه ينصح   . والس ى، فعلي تالل الكل ع اع زامن م بكية يت تالل الش ن المالحظ أن اع وم
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ا أي    مريض السكرّي بإجراء  وحظ فيهم إذا ل فحص سنوّي لعينه بما في ذلك الشبكية، ف
  . تغيرات مرضية فيجب أن يتم الفحص لدى اختصاصّي العيون آل بضعة أشهر

   -:السؤال السابع والثمانون 

ان أحدهما مصابا      ه وآ ؤثر     " إذا جامع الرجل زوجت بمرض السكرّي هل ي
  ذلك على اآلخر؟ 

ذل -:٨٧ج  ى       السكرّي مرض غير معد، ل ؤدي إل ه يمكن أن ي اع، ولكن ل بالجم ك ال ينتق
العنة عند الرجال إذا أصيب باعتالل األعصاب، واألوعية الدموية التي تزود القضيب 
ى،       ب، أو الكل ة في القل بالدم، آما أنَّ إصابة أحد الزوجين بمضاعفات السكرّي المزمن

د   أو األعصاب أو األوعية الدموية، فإن ذلك قد يؤثر على الرغبة أو القدرة الجنسية عن
  . أحدهما أو عند آليهما

   -:السؤال الثامن والثمانون 

  هل ألم الرآب والرجلين من أعراض مرض السكريذ ؟ 

إن         -: ٨٨ج  دم، ف زود األطراف بال ى اعتالل الشرايين التي ت نعم، إذا أدى السكريذ إل
ا من            ه ترويتهم ه من العرج المتقطع بسبب قل ا أن   المريض يشكو من رجلي دم، آم ال

ة التي      اعتالل أعصاب الساقين بسبب السكرّي يؤدي إلى فقد الحس بالضربات المؤلم
قد تؤدي إلى إصابة القدمين بجروح، وإصابة مفاصل الرآبة بالضربات دون الشعور   

  . إلى تلفها" باأللم مما يؤدي أيضا

   -:السؤال التاسع والثمانون 

  إذا آانت لديه قرحة  ؟ هل ثمة احتمال إلصابة شخص بالسكرّي 

ال توجد عالقة مباشرة بين قرحة المعدة ومرض السكرّي، فمرض القرحة ال     -:٨٩ج
ال اإلصابة     ن احتم د م د يزي كرّي ق ن الس كرّي، ولك ن اإلصابة بمرض الس ي م يحم

  . بقرحة المعدة وأمراض القنوات المرارية

   -:السؤال التسعون 

وم،   من األعراض التي تواجهها زوجتي ألم  د الن باألقدام وأطراف األصابع والخدر عن
  ، ولكن نخشى من زيادة هذا المرض ؟ )آلومابيد(وهي تأخذ آل يوم حبة 

ر      -: ٩٠ج وخز آوخز اإلب إن آالم القدمين، وأطراف األصابع، واإلحساس بالخدر وب
دان        ذه األطراف، بسبب فق أو النار التي تشتعل في األطراف سببه اعتالل أعصاب ه
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ذه األعراض   السي طرة على السكرّي، لذلك ننصحها بالتعاون الوثيق مع طبيبها، إلن ه
إن بعض        تمرت ف دم، وإذا اس كر ال توى س بط مس د ض ان بع م االحي ي معظ ي ف تختف
ا، إال أن      اء عليه ن اآلالم والقض ف م ي التخفي ع بعض المرضى ف د م د تفي ة ق األدوي

ى دواء شاف واف لكل ه م يتوصل إل ى اآلن ل ك الطب حت د ثقت ذلك ال تفق ذه اآلالم، ل
دة      مانة األآي و الض ا ه ة بينهم اون والثق ك، الن دوام التع الج لزوجت ب المع بالطبي

  . للوصول إلى أحسن النتائج في العالج

   -:السؤال الحادي والتسعون 

ى اإلنجاب خصوصا    ارب؟ هل لمرض     " ما تأثير مرض السكرّي عل ى زواج األق عل
  لدم عند اإلنسان ؟ السكرّي عالقة بمرض فقر ا

دا    -:٩١ج د الرجال جي أثيره      "إذا عولج مرض السكرّي عن إن ت دم، ف ، وضبط سكر ال
دا    ئيل ج اب ض ى اإلنج ز     "عل ى العج كرّي أدت إل اعفات للس دثت مض ن إذا ح ، ولك

ي  ة(الجنس را) العن بح أم د يص اب ق إن اإلنج عبا" ف ابات ". ص يدات المص ا الس أم
ل    ن قب اء به ب االعتن كرّي فيج رض      بالس ى ال تتع والدة حت اء ال ه وأثن ل وخالل الحم

  . حياتهن وحياه أجنتهن ألي خطر من األخطار

اون مع اختصاصي  ة تحت إشراف اختصاصي السكرّي، وبالتع ذه العناي ائج ه إن نت
ين  . األمراض النسائية، قد أدت إلى نتائج باهرة ال توجد عالقة مباشرة بين السكرّي وب

د    فقر الدم، ولكن إذا أدى ا ا بع وي فيم لسكرّي إلى اعتالل الكلى، فإن حدوث الفشل الكل
  . يؤدي إلى فقر الدم، فالعالقة إذن بين السكرّي وبين فقر الدم عالقة غير مباشرة

   -:السؤال الثاني والتسعون 

  هل يؤثر مرض السكري على الشعر أي هل من آثاره تساقط الشعر؟ 

  يس عنده سكرّي، فهل هذا صحيح ؟ قد يكون عند أحد الناس أعراض السكرّي ول

د         -: ٩٢ج ال حدوث مضاعفات في الجل ة فاحتم ى السكرّي تام إذا لم تكن السيطرة عل
ة        ) الشعر واألظافر( ك اعتالل األعصاب واألوعي زامن مع ذل واردة، وإذا تضافر وت

  . الدموية فإنه يؤدي إلى تساقط شعر الرأس بكثرة

إن أعراض السكرّي ا ب بق أن أجبن د س دة العطش،  وق ول، وش ة هي إدرار الب الرئيس
ه يحدث في أمراض     " ونزول الوزن، وإذا اخذنا إدرار البول مثال ر   أنجد أن خرى غي

إلدرار    انع ل ون الم ا نقص الهرم كرّي منه ة  ) ADH(الس دة النخامي رزه الغ ذي تف ال
ين        راوح اإلدرار  ب د يت دماغ، وق فل ال ودة أس ة الموج را ٢٥-٢٠الخلفي ا" لت ، "يومي

ذاق   ويشعر المريض بعطش شديد دون أن يحتوي البول على سكر الجلوآوز الحلو الم
ا      " السكرّي التفه"لذلك يسمى هذا المرض  ه طبيعي دم في ا  ". ويكون مستوى سكر ال آم
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ى، أو بسبب       أن شدة اإلدرار والعطش الشديد يمكن حدوثها بسبب بعض أمراض الكل
ذه الحاالت يكون    نقص البوتاسيوم في الدم، أو زيادة نسبة ا لكالسيوم فيه، وفي جميع ه

، وال يحتوي البول على سكر الجلوآوز وهذا ينفي اإلصابة   "مستوى سكر الدم طبيعيا
  . بالسكرّي رغم وجود بعض أعراضه الرئيسة

  

   -:السؤال الثالث والتسعون 

  على عينيه ؟ " أرجو إفادتنا عن الحالة التي يصل إليها المريض بحيث تكون خطرا

ين     -: ٩٣ج تالل العين ى اع ؤدي إل تمرة ي ة ومس رة طويل دم لفت كر ال اع س إن ارتف
ى خمس     وبخاصة الشبكية إذا مضى على اإلصابة بالسكرّي زمن يتراوح بين عشر إل

  . عشرة سنة

   -:السؤال الرابع والتسعون 

ا       ه أيض ا عالقت عفه وم النظر وض كرّي ب ة الس ا عالق وي  " م ل الكل بالفش
  ن ذلك؟ وآيفية الوقاية م

ابقا   -:٩٤ج ى حدة وشدة في أعراض           " ذآرنا س ؤدي إل اد ي دم الح اع سكر ال أن ارتف
فإذا آان . السكرّي الرئيسة  وهي آثرة اإلدرار، وشدة العطش، ونزول الوزن والهزال

ا يحتاجه جسمه      السكرّي من النوع األول المعتمد على األنسولين ولم يأخذ المريض م
ه يصاب   ولين فإن ن األنس اض    م مها األحم ادة واس دم الح كر ال أخطر مضاعفات س ب

وني  تهلك ) Ketoacidosis(الكيت م يس وزن، إلن الجس ديد لل دان ش ي فق ة ف المتمثل
من السكريات التي ال " الدهنيات الموجودة فيه آمصدر للطاقة الالزمة الحتياجاته بدال

  . من األنسولينيستطيع استعمالها آمصدر للطاقة دون توفر الكميات الالزمة لذلك 

واد    ى م عندما يحلل الجسم المواد الدهنية تتحول إلى أحماض دهنية، ثم يحولها الكبد إل
ى         ) مثل األسيتون والخل (آيتونية  المريض إل ؤدي ب ا ت الكحول، ربم ا فعل مخدر آ له

اة  ذا يستدعي عالجه في المستشفى      . غيبوبة األحماض الكيتوني الخطرة على الحي وه
  . حاليل األمالح بالوريدباألنسولين مع م

ا  دم مرتفع اء سكر ال ع بق ى السكري م يطرة عل دم الس ى " إن ع ؤدي إل نوات ي دة س لع
م       اء الجس ذي أعض ي تغ رايين الت تالل الش ا اع ة، وأهمه كرّي المزمن اعفات الس مض

  ). شبكية العينين، والقلب، والكلى، واألعصاب، وأوعية األطراف(الحيوية 

اعفات م   ذه المض دوث ه ا،     إن ح وراثّي له تعداد ال ا االس ل، أولهم ة عوام رتبط بثالث
ن         ل م اء آ كرّي، وبق ى الس يطرة عل دم الس ا ع كرّي، وثالثه رض الس دة م ا م وثانيه
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وبين المتعسلن     ا  ) HbA1c(مستوى سكر الدم ومستوى الهموجل رتفعين، علم إن  " م ب
ذه المضاعفات، وإن تخف        ف من  السيطرة على السكرّي يمكن أن تقي من اإلصابة به

  . حدتها، أو تؤخر من وقت حدوثها

  

  

  

  

   -:السؤال الخامس والتسعون 

ون األزرق   ما سبب إصابة مريض السكرّي بتغير لون أصابع األقدام إلى الل
  وآيف تتم معالجته؟ 

رايين           -:  ٩٥ج ى ش ام، وعل كل ع م بش ة للجس ة الدموي ى األوعي كرّي عل ؤثر الس ي
ذا     ؤدي ه اق        األطراف السفلى بوجه خاص، في دم، وازرق دام بال ة األق ى نقص تروي إل

ت أيضا   رايينها، وإذا اعتل بض ش اء ن ع ضعف أو اختف دمين، م أعصاب " أصابع الق
األطراف وقل اإلحساس فيها فإن الجروح البسيطة ربما تتفاقم وتصاب القدم أو بعض  

ر  ، وربما يستلزم ذلك بتر األجزاء المصابة، أو حتى  )الغرغرينا(أصابعها بالموات  بت
ا  دم آله ابة        . الق ب اإلص ه لتجن ة بقدمي ة الفائق كرّي بالعناي ريض الس ى م ذلك يوص ل

بالجروح، أو القروح، أو االلتهابات الجرثومية، ألن هذا قد يؤدي إلى هذه المضاعفات 
دم بسبب اعتالل شرايينها       . الخطيرة دمين بال ة الق ومن األعراض المبكرة لنقص تروي

د  ا، أو ح ا واإزرقاقه ا يضطر    برودته ي، مم د المش اقين عن ي عضالت الس م ف وث أل
  ". العرج المتقطع"المريض إلى اإلستراحة قبل متابعة السير وتدعى هذه الحالة 

  

   -:السؤال السادس والتسعون 

ة    ديل آلي ة تب رى عملي ريض أج ى م كرّي عل أثير الس راض ( ت األع
  ؟ )المستقبلية

ن   -:  ٩٦ج كرّي م بب الس ى بس تالل الكل ّد اع رض  يع ذا الم اعفات ه ر مض أخط
ي     ارع ف دوره يس ذا ب دم، وه اع ضغط ال ى ارتف ؤدي إل ى ي تالل الكل ة، الن اع المزمن
ا يستدعي إجراء غسيل دوري لكليتي المريض، واألفضل         حدوث الفشل الكلوّي، مم
ن       تغني ع ه يس ة، فإن ة المزروع مه الكلي رفض جس م ي إذا ل ة، ف ه زرع آلي وفر ل أن ي
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وّي       . الدورية عمليات غسيل الكليتين ة المزروعة من الفشل الكل ى الكلي وللمحافظة عل
  . يجب السيطرة على السكرّي سيطرة تامة

   -:السؤال السابع والتسعون 

إذا آان تأثير مرض السكرّي على األعصاب وحدث آما قلت وخز وآالم في األرجل    
  فما الحل لمثل هذه الحاالت؟ 

دان ال  -:٩٧ج  ة في       يسبب مرض السكرّي بعد فق ة الدموي ه اعتالل األوعي سيطرة علي
ة       ى األوعي أثير السكرّي عل الجسم، وينتج عن ذلك اعتالل أعصاب األطراف بسبب ت
اآلم   الدموية الدقيقة المغذية لهذه األعصاب، لذلك يشعر المريض بوخز في القدمين، وب

ه االرق    بب ل ل تس الل اللي ة خ ديدة خاص دمين،   . ش ة بفحص للق ذه الحال وتشخص ه
ذه اآلالم في         ة له ة مخفف وتخطيط العصابهما في معظم الحاالت، ويمكن وصف أدوي

  . حاالت آخرى

   -:السؤال الثامن والتسعون 

ه اإلنسان     ذي يعمل ر شاق   (هل هناك عالقة بين السكرّي وطبيعة العمل ال اقًًّا أو غي ) ش
  ه؟ لإلصابة بالسكري فهل هناك طرق وقائية لتأخير" إذا آان اإلنسان مهيّئا

ك      -: ٩٨ج د ذل إذا آان المقصود بالسؤال العالقة بين العمل واإلصابة بالسكري، يعتم
ى األنسولين ال      " أوال د عل وع األول المعتم على نوع السكري فمرض السكري من الن

ه     ون ل ن أن يك ولين يمك ى األنس د عل ر المعتم اني غي وع الث ا الن ل، أم ه بالعم ة ل عالق
ذل      عالقة غير مباشرة فباإلضافة اج لب ال التي ال تحت إلى االستعداد الوراثي فإن األعم

ى السمنة       ان إل ر من االحي أي جهد جسماني آاألعمال المكتبية والمنزلية تؤدي في آثي
ا كل عبئ ا يش و م راز   " وه ي إف بي ف ن أن تسبب ضعف نس اس يمك دة البنكري ى غ عل

  . ور مرض السكرياألنسولين أو زيادة المقاومة لعمل األنسولين مما يؤدي إلى ظه

أما نوع العمل وتأثيره على مرض السكري المشخص والمعالج فإن أي زيادة بالحرآة 
ادة حساسية الجسم           ى تحسن وضع السكري لزي ؤدي إل الجسمية والنشاط الجسماني ي
ا إن      منة أو تخففه دوث الس ال ح ن احتم ل م ذلك تقل ة آ ر فاعلي ولين فيصبح اآث لألنس

  . وجدت

   -:لتسعون السؤال التاسع وا

  ماذا عن عالقة أمراض الجهاز الهضمي بالسكري؟ 

تقلة   -: ٩٩ج إن فقد السيطرة على السكري لمدة طويلة يصيب باعتالل األعصاب المس
اعتالل أعصاب        اختالف العضو، ف التي تزود الجهاز الهضمي، وتختلف األعراض ب
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اجي  د    المعدة يؤدي إلى شعور المريض بالغثيان، وبامتالء شديد ومف ر، بع ء وشبع مبك
وإذا أصيبت أعصاب  . تناول آمية قليلة من الطعام نتيجة الضطراب آلية تفريغ المعدة

ة        اء الدقيق أثرت األمع ام، وإذا ت ع الطع عوبة بل ن ص كو م ريض يش كا الم ريء ش الم
تج   . أو بعد تناول الطعام" أصيب المريض باإلسهال ليال أما إصابة األمعاء الغليظة فين

اك ه اإلمس ات عن الج بالملين ى الع ي عل ذه  . المستعص ن ه ة م ن الوقاي ن الممك وم
ن الصعب       ن م كرّي، ولك ى الس ة عل ة الدائم يطرة التام دوثها بالس ل ح راض قب األع

دم يجب أن تكون هدف         . عالجها بعد حدوثها ى سكر ال ة عل وهكذا فإن السيطرة التام
  . آل مريض بالسكرّي

   -:السؤال المئـة 

  الشباب يؤدي إلى العقم؟ هل مرض السكري عند 

اج خصيتي    " السكري ال يؤدي مباشرة إلى العقم، النه ال يقف مانعا -: ١٠٠ج ام إنت أم
رأة  " الرجل للحيوانات المنوية وال عائقا د الم يح     . دون التبيض عن ع التلق ه ال يمن ا أن آم

ل         . أو اإلخصاب از التناس ة األعصاب التي تغذي الجه ى اعتالل أوعي ا إذا أدى إل ّي أم
ذف العكسي    ى الق ؤدي إل ة وضعف االنتصاب، أو ي ى العن ؤدي إل ه ي د الرجل فإن عن

  . للحيوانات المنوية داخل المثانة بدل قذفها إلى الخارج

د     ى حدوث آالم عن أما فقد السيطرة على السكرّي عند النساء لفترة طويلة فإنه يؤدي إل
على الحمل، وخالصة القول " سلبياالجماع، أو اإلصابة بااللتهابات المهبلية التي تؤثر 

ر          ة وغي ر مطلق ورة غي ل بص االت الحم ن احتم ل م بط يقل ر المنض كري غي إن الس
  . مباشرة

  :وواحد السؤال المئـة
 إلى الفشل الكلوّي؟) (Glucophageهل يؤدي 

  
ى     Metformin"  Glucophage"ال يؤثر ؤدي إل الي ال ي على وظائف الكلية ، وبالت

  .هو معتقدالفشل الكلوي آما 
تخلص من    ذلك ينصح        ) (Glucophageولكن يتم ال ى ، ل ق الكل في الجسم عن طري

 .ستعماله لدى األشخاص المصابين باعتالل الكلىابعدم 
 
 
 

  :واثنان السؤال المئـة
ؤدي    ل ي وط   ) (Glucopohage; Metformin ه راض هب ى أع إل

  السكر؟
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ويقلل مقاومة األنسولين وال  يحسن من عمل اإلنسولين في الجسم ) (Metforminال، 
اول    ) (Metforminيزيد إفراز اإلنسولين من البنكرياس، لذلك يمكن للمريض أن يتن

  .حتى لو لم يتناول وجبة الطعام 
  
  
 
 

  :وثالثة السؤال المئـة
  

 هل يحتاج مريض السكرّي إلى أخذ حبوب فيتامينات؟
  

ى أخذ حبوب فيتام     ادة إل ر السكرّي    ال يحتاج مريض السكرّي في الع ات ،  إال إذا أث ين
ادن نتيجة اإلسهال       ات والمع على الجهاز الهضمّي وأدى إلى سوء امتصاص الفيتامين

 .المتكرر 
 
  

  :وأربعة السؤال المئـة
 هل يعطل اإلنسولين عمل البنكرياس؟

  
الج        ولين لع ر اإلنس ذ إب ه أخ ه يجب علي م أن دما يعل ديد عن وف ش ريض خ اب الم ينت

ه   ًا من اس ، ولكن بسبب شدة          السكرّي ظن د يعطل عمل البنكري ه ق اع السكرّي   اأن رتف
(Glucose Toxicity) قد ال يستجيب البنكرياس للحبوب الخافضة .  

ى         تم السيطرة عل رة حتى ت ر األنسولين لفت ويجب على المريض في هذه الحالة أخذ إب
  .مستوى السكر، ويمكن بعد ذلك الرجوع إلى الحبوب الخافضة

  
 

  :وخمسة مئـةالالسؤال 
 ".اإلنسولين المستنشق " ؟   (Inhaled Insulin)ما هو 

  
دة       - ات المتح ي الوالي وفر اآلن ف ول ومت ريع المفع ق س ولين المستنش األنس

ة ن    . األمريكي رع م و أس ذلك ه ائق ، ل بع دق الل س ل خ دأ العم و يب وه
  ) .دقيقة ٦٠-٣٠يبدأ العمل خالل (اإلنسولين سريع المفعول القابل للحقن 

ن   و - ن م ل للحق ول القاب ريع المفع ولين س ابه لإلنس ولين المستنشق مش اإلنس
 .ناحية الفعالية وإمكانية حدوث هبوط في السكر

و ال ينصح به للمرضى المدخنين أو الذين يعانون مشاآل في الرئة ويحتاج  -
رئتين    ائف ال ى فحص وظ ريض إل ل  (Lung function tests)الم قب

 .(Inhaled Insulin)إعطائه 
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إن           - د األآل فقط ، ف ا بع اع السكر م وآون اإلنسولين المستنشق يغطي ارتف
ر اإلنسولين           ى إب اج إل د يحت اني من السكري ق وع الث  Basal مريض الن

Insulin    ولين ى اإلنس افة إل كري باإلض ة للس وب الخافض أو الحب
 .المستنشق

 
  :وستة السؤال المئـة

 ".Insulin pump"  مضخة اإلنسولين ؟  ما هي
  

      Continuous Subcutaneous Insulin Infusion    
ل    في مضخة اإلنسولين توفر مرونة أآثر، انضباطًا أفضل للسكري، وتذبذبًا أق

ن   ددة م اإلبر المتع ةً  ب كر مقارن وط الس ل لهب ة أق كر وفرص تويات الس مس
 .اإلنسولين

د في مضخة   (Rapid)واإلنسولين قصير المفعول   - يستعمل بشكل متزاي
بطه       ا ى ض افة إل ع باإلض ريع والمتوق ه الس بب امتصاص ولين بس إلنس

  .(Regular Insulin)مستويات السكر بشكل أفضل مقارنة ب 
فهي ال تستعمل حتى     (Basal and Premixed Insulin)أما بالنسبة ل  -

 .اآلن في مضخة اإلنسولين
  
  
  
 

 :وسبعة السؤال المئـة
ة ل     راض الجانبي ي األع ا ه ة  ؟ ا (Statins)م ة الخافض ألدوي

 .للدهنيات
  
د والعضالت   (Statins) قد تسبب ال  - ذه   . اعتالًال في إنزيمات الكب ولكن ه

د          دورّي إلنزيمات الكب ق الفحص ال ا عن طري تم مراقبته نادرة الحدوث وت
  .والعضالت

  :وثمانية السؤال المئـة
  ؟   (Viagra)ما هي 

 هل يجوز استعمالها في مرضى السكرّي؟
  

Viagra (Sildenafil) 
 (phosphodiesterase Inhibitor-5)هي 

  .وال يوجد مانع من استعمالها في مرضى السكرّي
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ادة      - اولون م ذين يتن ب ال ي مرضى القل تعمالها ف د اس ذر عن ن يجب الح لك
رات   دة    Isoket، فيوقف ال    Isosorbide dinitrate: Isoketالنيت لم

 .مالهاويومين بعد استع Viagraيومين قبل استعمال ال 
 

 
 :وتسعة السؤال المئـة

  ماذا يزيد ترآيز سكر الجلوآوز في الدم ؟ وماذا ينقصه ؟
د  د    َّيتحدد ترآيز سكر الجلوآوز في الدم عن تفاعل مع اج السكر مع مع ل َّل  إنت

دم    ن ال كر م تهالك  الس ه اس ا      . أو تخزين ل منه دم تتفاع ي ال ة ف ة هرموني ك بيئ فهنال

مما ينتج فسه ننسولين ولين واإلنسلإلكسة يرات المعامجموعة من الهرمونات ذات التأث

دم        ز السكر في ال ٌة تحدد ترآي اإل . عنه محصلٌة نهائي ى     لين وسنف ادر عل د الق هو الوحي

ا العضلية      ه في الخالي خفض ترآيز السكر في الدم عن طريق زيادة استهالآه وتخزين

ات الت   ز السكر    والدهنية ، في حين أن هنالك مجموعة آبيرة من الهرمون ع ترآي ي ترف

دنيّ     ود الب ادة المجه ة آزي االت الطارئ ي الح تعماله ف دم الس ي ال ذهنّي ف االت  وال وح

  .الحمى ومراحل النمو البدنّي

ة      دة  الكظري ات الغ و وهرمون ون النم ذآر هرم ات ن ذه الهرمون ة ه ن أمثل وم

ون   رين وهرم الكورتيزول واإلبينف ا وجلآ ٌة   جوآ ٌة مختلف رزه مجموع ذي تف ن ن ال م

ه     . خاليا البنكرياس ذي بإمكان د وال ى الكب وتعمل هذه الهرمونات منفردًة أو مجتمعًة عل

ات          ذه الهرمون ة له لة النهائي ي المحص ك ف ن ذل ه م دم أو يمنع كرفي ال ق الس أن يطل

  .واإلنسولين مجتمعة

ة  ا الدهني ة والخالي ا العضالت الهيكلي تجابة خالي ل اس ي حاالت مرضية تق وف

أث   د لت ل     نسولين ير هرمون اإل تحت الجل ادي فيق زه الع ا    صاصامتفي ترآي ذه الخالي ه

دم ي ال وز ف ز سكر الجلوآ اع ترآي ى ارتف ؤدي ال ا ي دم مم ذه . للسكر من ال وتسمى ه

ة اإل  ة بمقاوم ز     . نسولينالحال ي ترآي اع ف ع ارتف ق م ة وتتراف ذه الحال زامن ه وتت

اء في البنك    نسولين اإل ا ب ة     ناتج عن زيادة إفرازه من خالي ا استجابة طبيعي اس دونم ري

ن    ة م ز المرتفع ذه التراآي د له دهن تحت الجل ا ال ة وخالي ا العضالت الهيكلي ن خالي م

  .أو وظيفته اإلنسولين في الدم
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تم  م ضهعند تناول الطعام  يتم  النشويات في األمعاء إلى سكر الجلوآوز الذي ي

كر ال   اصمتا ز س اع ترآي ى ارتف ؤدي إل ا ي دم مم ى دورة ال اول  صه ال د تن وز بع جلوآ

  .الطعام في حالة وجود نقٍص في ترآيز أو وظيفة هرمون اإلنسولين في الدم

ون اإل      راز هرم زامن إف ة يت ة الطبيعي ي الحال ة  نسولين ف ع حاج ى سم جالم ال

تهالك ة اس ا الطاق ديّ  . وتخزينه راز قاع ك إف إل فهنال تمر  ننسوليل ٍة ة ورصبيس دائم

تهال   ن اس ة م ات القاعدي ي الحاج ي  ويغط ة ف وز للطاق نفس  سم جالك الجلوآ ل الت ، مث

زامن مع حمل       راز اإلنسولين يت ونبض القلب ووظائف الدماغ وهناك نوٌع آخٌر من إف

ّي راز دفع ام وهو إف ات الطع اول وجب ابع لتن وز ، الت ز  سكر الجلوآ ي ترآي سريع يبق

د   السكر في الحدود الطبيعية ويخزنه في خاليا العضالت الهيكلية والدهنية  ا الكب وخالي

  .لالستعمال في وقت الحق

  :تنخفض نسبة السكر في الدم ألي من األسباب التالية

  لتزام بالطعام بعد حقنة األنسولينعدم اال-١           

  حقن آمية زائدة من اإلنسولين-٢  

  .زائد القيام بمجهود عضلّي-٣     
دّي والص     -٤ ل الكب ية آالفش م الرئيس زة الجس ائف اجه تالل وظ دمة اع
  ٠الدورانية
  
  

 :وعشرة السؤال المئـة
  

ة   ذر مرحل ل تن كريّ (ه ل الس ا قب ي مرض   ) م ال ف ي الح ا ه دوث مضاعفات آم بح
  ؟) ما قبل السكري(السكرّي؟ بمعنى آخر هل يجب عالج مرحلة 

فقد اجريت دراسات عدة وتبين حدوث مضاعفات على شبكية العين واالعصاب  ، نعم 
كري    ل الس ا قب ة م ي مرحل امنال(ف كري الك ل   ) س امن مث كري الك ار الس فيجب اعتب

  .السكري من حيث المضاعفات ويجب البدء بالعالج في هذه المرحلة
  
 

  :وأحد عشر السؤال المئـة
  هل السيطرة على السكري تمنع أو تبطئ مضاعفاته ؟
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ى شكٍل      أن السيطرة على السكريّ  تاساأثبتت العديد من الدر ع أو تبطئ إل تمن

  .فات المزمنة لمرض السكرّيعالمضاآبيٍر 

رى      اعفاضلمهذه اقسم تو ة الكب ة الدموي ت إلى المضاعفات التي تصيب األوعي

ى   . واألوعية الدموية الصغرى ى األول ة     : ومثال عل ة والطرفي تصلب الشرايين التاجي

ين واعتالل وظائف          . والشريان األبهر  ى األخرى هي اعتالل شبكية الع ة عل واألمثل

  .الكلى

اك أد يّ   فهن كر التراآم دل الس اء مع ى أن إبق ٌة عل ٌة قوي ن ) HBAIC( ل ل م أق

ل العمى ونزف         % 7.0 ين ومضاعفاته مث اعتالل شبكية الع يقلل آثيرًا من اإلصابة ب

ى     . الشبكية ى مع السيطرة المثل وهناك أدلة آذلك على الحماية من اعتالل وظائف الكل

  ٠على السكرّي

  

 السؤال المئة وإثني عشر
يما شاع عن إختفاء مرض السكري بعد إجراء عملية في القدم ما رأيكم ف

؟األوردةبين األصابع و إزالة أحد   
ال يمكن لمرض السكري ان يزول تمامًا بل على العكس إن إجراء  ، طبعا ال : ١١٢ج 

ذا  دم، ه ر الق م بت ي بعض الحاالت ت دم وف ي الق ى حدوث ف ات أدى إل ذة العملي ل ه مث
دوث احمض  ى ح ولين باالضافة ال اف االنس ة اليق وني نتيج دم الكيت د أن  .اض ال ونري

اس     ا في البنكري نذآر أن سبب مرض السكري وخاصة النوع األول هو تلف خاليا بيت
يس        ان في الجسم ل والتي عادة تفرز األنسولين، وإزالة أي وريد أو شريان من أي مك

زا        دليس واإلبت دجل والت وع من ال ا هو ن ة   له عالقة بهذا المرض وانم ة العاطفي ز للحال
  ٠الموجودة لدى والدي الطفل المريض

 
 السؤال المائة وثالثة عشر:

هل اذا ابتدأ المريض بحقن االنسولين فانه عليه االستمرار بذلك طيلة  -
 الحياة؟

يعتمد ذلك على نوع السكري فاذا آان من النمط األول فعلى المريض أخذ : ١١٣ج 
ن من النمط الثاني فيمكن استخدام االنسولين لفترة االنسولين مدى الحياة أما اذا آا

مؤقنه حتى يتم تنظيم السكر ثم يتم ابقاء المريض على الحبوب الفموية آعالج للسكري 
.بعد ذلك  
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 حقوق مريض السكري على طبيبه
  

ررة،   ( سجل السكري    –التأآد من ضبط السكري     -١ الفحوصات المتك
  -:وبالمطل) فحص التراآمي(الخضاب السكري

 
دون دواء        -٢ دواء أو ب وتر الشرياني ب ) ١٣٠/٨٠(التأآد من مستوى الت

  أو أقل
 

ة        -٣ نخفض الكثاف د من مستوى الكوليسترول الم   LDL) السيء (التأآ
 )إعطاء األدوية( ٧٠ليكون حوالي 

 
عدم  (والعمل على رفعه  HDLالتأآد من مستوى الكوليسترول الجيد  -٤

 )التدخين، الرياضة
 

 لشبكية بنفسه أو تحويله لطبيب العيونالتأآد من فحص ا -٥
 

 التأآد من فحص القدمين وسالمتها -٦
 

ى وسالمتها      -٧ ى   Creatininفحص  (التأآد من فحص وظائف الكل عل
 )األقل

 
 التأآد من فحص الشرايين وسالمتها ما أمكن -٨

 
ة أو       -٩ الفحوص المخبري ة والمساعدة ب ة الزوجي التأآد من سالمة العالق

 ٠األدوية
  

 ائف الكبدالتأآد من وظ - ١٠
  


