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افتتاحية العدد

تقديم وتقييم
أ.د .كامل العجلوني  -رئيس التحرير

بكل االعتزاز والسرور نضع هذه المجلة بين يدي القارىء المهتم
بشؤون هذا البلد الصحية  -مسؤو ًال كان أو طبيباً أو مواطناً ،فكلهم شركاء
مع اختالف أدوارهم فعلى المسؤول أن يعلم الوضع وأن يتابع الجهد ،وأن
يحاسب على النتائج خاصة في العناية الصحية التي يجب أن تواجه أولوياتها
القصوى بعيداً عن ضغوط الممارسة من هذه الجهة أو تلك.
فالسكري أصبح الشغل الشاغل لثلث سكان هذا البلد والسمنة لثمانين
بالمائة وارتفاع التوتر الشرياني ألكثر من ثلثهم ،والدهنيات وزيادتها ألكثر
من النصف وهذه أمراض فتاكة قليلة الكلفة إن هي اكتشفت وروعيت
ومكلفة إن هي أهملت فهي تؤدي إلى السكتات القلبية والدماغية والعمى
وتلف األعصاب وفشل الكلية وهبوط الدورة الدموية وزيادة نسب التعرض
للسرطانات المختلفة بشكل كبير وإذا ما اعتني بها أصبحت مضاعفاتها
قليلة جداً وكلفتها مقبولة.
أما الطبيب فعليه أن يعد نفسه لرعاية هؤالء المرضى وأن يقوم بذلك
خير قيام كما أقسم فمن واجبه أن يتابع الدراسة في شأنها ويقف على ما
توصل إليه العلم في سبل عالجها ،ويسعى إلى كل ما يحقق ذلك وقاية
وعالجاً ورعاية وأن يلتزم بالمعايير والمؤشرات العالمية الثابتة الجدوى ال أن
يعتقد أن العلم بدأ وانتهى به.
أما المواطن فقد أصبحت حالته ال تسر ،وقدرته المالية ،مهما كان دخله
ال تسمح له باالستمرار في تغيير نمط حياته لقد تركنا كل ما هو صحي في
أسلوب حياتنا من عمل ورشاقة وطعام طبيعي إلى الكسل والترف والسمنة
والغذاء االصطناعي فكثرت لحومه وشحومه ولم يبق لنا بعد اليوم إال أن
نختار إما أسلوب حياة صحية تمنع المرض وتزيد التنعم بالحياة ،أو االستمرار
فيما نحن فيه من سوء التغذية وإهمال الجسد والتنكر له .مخالفين قول
رسول اهلل (صلى اهلل عليه وسلم)« :إن لبدنك عليك حقاً».
وقول اهلل تعالى« :وال تقتلوا أنفسكم إن اهلل كان بكم رحيماً»( .سورة
النساء آية .)29
نضع هذه الصحيفة لكل هؤالء لنقول لهم قد مر على فكرة إنشاء
المركز الوطني للسكري والغدد ما يقارب أربع عشرة سنة ،وهذا ما استطعنا
انجازه من عناية لجزء يسير من المرض والقيام بدور فعال في البحث العلمي
قدره العلماء ونال المركز بسببه جوائز محلية وعالمية متعددة باإلضافة
إلى الجهود الكبيرة التي يبذلها الزمالء والزميالت في نشر الوعي الصحي
والثقافي بالسكري ومضاعفاته وأمراض الغدد واالستقالب ،نريد توجيهاتكم
وانتقاداتكم وإرشاداتكم لتكون الطريق أوضح واألمل أفسح ،ومهما كان هذا
العمل متواضعاً ،فإنني أريد أن أسجل هنا أنه كان مستحي ًال لوال عون الكثير
ممن دعمونا ،ووقفوا معنا ،وعلى رأسهم سمو األمير الحسن المعظم الذي
ما يزال يشرف ويتابع هذا المشروع منذ بدايته ،وإن جاز لي القول فهو الذي
حمل الفكرة إلى المغفور له جاللة الملك الحسين ،وهو الذي تبناها ،وهو الذي
حفزنا إلخراجها إلى حيز الوجود ،وما زال يتابع مسيرتنا ويتفقد أحوالنا ،ولقد
جاءت زيادة جاللة الملك عبداهلل الثاني بن الحسين مفتتحاً المركز تتويجاً
لكل الجهود وكان لكلماته التي خطها« :فقد سررنا بزيارة وافتتاح المركز
الوطني للسكري والغدد الصم والوراثة وهو صرح وطني طبي نفخر بما
يقدم من رعاية طبية متميزة وحرص على تحسين الواقع الصحي للمواطن
األردني العزيز .وإذا اطلعنا على المرافق والخدمات المتميزة والرائدة التي
يقدمها المركز وكادره الكفء ،فإننا نتمنى لرئيس المركز وللعاملين فيه دوام

التقدم واستمرار النجاح في
جهدهم اإلنساني وعملهم
ال���دؤوب» .أكبر األث��ر في
شحذ الهمم وزيادة التحفيز
للعمل متخذين من جاللته
قدوة صالحة في خدمة الوطن والتضحية لخدمة المواطنين أطال اهلل عمره
وأعز اهلل ملكه.
والشكر كذلك إلى الحكومات المتعاقبة ممثلة برؤسائها ووزرائها،
وخاصة التخطيط والصحة والمالية الذين لم يتأخروا يوماً عن دعمنا.
والجامعات األردنية التي ما فتئت تحرك فينا حافز العمل المستمر ،فمنهم
الشركاء كالجامعة األردنية وجامعة العلوم والتكنولوجيا ،ومنهم الذين
لم يتأخروا يوماً في دعم البحث العلمي والتثقيف فلقد شاركتنا جامعة آل
البيت وجامعة مؤتة في دراستنا العلمية ،وقدمت الدعم المالي والعلمي
في التجمعات السكانية المحيطة بها .وقد بدأت بوادر التعاون مع الجامعة
الهاشمية في بداية عمرها فلم تتأخر عن الدعم المالي للبحوث في المركز.
أما جامعة البلقاء التطبيقية فنحن في صدد وضع خطة للتعاون معها في
مجال الخدمات والتثقيف .وأما الخدمات الطبية الملكية فلها كل الشكر
والعرفان لما قدمته من دعم مالي ومشاركة في البحث العلمي ودراسة ما
يقارب عشرين ألف مواطن ،والتي كان لها السبق في إجراء بحوث شاملة
لجميع األعمار والتجمعات السكانية مما أعطى صورة واضحة ومتكاملة عن
الوضع الصحي.
أما منظمة الصحة العالمية ،فهي شريك في الفكرة والتأسيس واإلدارة،
كانت صاحبة فكرة وممو ًال أساسياً في البحث والتثقيف ،وإن كان البعض
يعتقد أن هذا جزء من مهمتها ،فلقد تجاوز العاملون فيها ممثلين بالدكتور
حسين الجزائري المدير اإلقليمي ،والدكتور هاشم الزين الممثل اإلقليمي
لمنظمة الصحة العالمية كل المعضالت والعوائق للدعم المباشر وغير
المباشر وفي كثير من األوقات كانوا مبادرين في طرح كثير من األفكار
والبرامج والدراسات ،فلهم منا جميعاً الشكر والتقدير.
وال يفوتني هنا أن أنوه بالدور الريادي للجمعية األردنية للعناية بالسكري
والتي دأبت ومنذ تأسيسها عام  1991على نشر الوعي وتسليط األضواء
على مرض السكري كمشكلة صحية وطنية وكانت سباقة بالدعوة إلنشاء
مركز وطني للسكري في المملكة كذلك كان الزمالء في جمعية اختصاصيي
السكري والغدد الصم واالستقالب كل التعاون في النشاطات والمؤتمرات
العلمية ،وهذه المنشورة التي سميناها الصحة والسكري هي خالصة جهد
فريق كبير من الزمالء والعاملين وهي تجربة في بدايتها.
فاسمحوا لنا أخطاءنا هنا وهناك وتقصيرنا في هذا الحقل أو ذاك وإننا
سنبذل كل الجهد لجعل هذه الصحيفة الدورية مرآة نعكس فيها جل جهدنا
في وضع ما توصل له العلم في كل أرجاء الدنيا في خدمة المواطن األردني
السكري وغير السكري باإلضافة إلى الطبيب وسنحاول أن نضع الحقائق أمام
المخططين وصناع القرار راجين أن تكون االستراتيجية للتعامل مع السكري
وما يالزمه من أمراض ومضاعفات مثل السمنة وزيادة التوتر الشرياني
واختالط الدهون واالكتئاب وقاية وعالجاً موضع اهتمام المسؤولين ضمن
خطة مستقبلية تلتزم بتنفيذها كافة الحكومات لما سيوفر على األردن مبالغ
ال حصر لها.
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جالل��ة الملــ��ك يفتتــ��ح المركـــ��ز الوطن��ي
للس��كــــري والغـــــ��دد الصمــــ��اء والوراث��ة
أكد جاللة الملك عبداهلل الثاني ..أن االولوية للنهوض
بالقطاع الصحي تكمن في انجاز اإلستراتيجية الصحيه  .وقال
جاللته خالل اجتماع في المركز الوطني للسكري ,أن ما نريده
هو أن يلمس أبناء الوطن تحسنا نوعيّاً في الخدمة الصحية
المقدمة لهم وبأسرع وقت ممكن .
وك��ان جاللة الملك عبداهلل الثاني قد وج��ه الحكومة
لوضع إستراتيجية شاملة للنهوض بالقطاع الصحي في أيار
الماضي بعد زيارات متكررة قام بها للعديد من المستشفيات
والمؤسسات الطبية لمس خاللها وعلى أرض الواقع الوضع
الصحي ومستوى الخدمات الطبية والعالجية المقدمه.
واطلع جاللة الملك خالل زيارة المركز على مرافق وأقسام
المركز الوطني للسكري والغدد الصم الذي يضم
العديد من العيادات المتخصصة والمختبرات المتطورة مثلما
التقى عددا من المرضى والمراجعين الذين يتلقون العالج فيه.
وأثنى جاللته الذي أزاح الستارة عن اللوحة التذكارية للمركز
الذي يقدم خدماته منذ سنوات على الدور االيجابي الذي
يضطلع به المركز وتقديم خدمات نوعية ومميزة لمراجعيه .
وقال جاللته ..أنا فخور بالجهود التي تبذلها اإلدارة
والعاملون في المركز وأبارك االنجاز والدور الكبير الذي
يلعبه في توفير الرعاية الصحية والعالجية لمرضى السكري .
ويوفر المركز الوطني للسكري والغدد الصم وأمراض
الوراثة منظومة متكاملة للرعاية الصحية المتخصصة ألمراض
السكري والغدد الصم والوراثة في القطاعين العام والخاص
بالتعاون مع المؤسسات الطبية العامة والخاصه.
وقال رئيس المركز الدكتور كامل العجلوني..ان المركز
يقدم خدماته العالجية للمرضى وفق منظومة عالجيّة متكاملة
تشمل جميع االختصاصات مثل الكلى والقلب والعيون واألسنان
وغيرها من االختصاصات ،ما يوفر نوعية جديدة للتعامل مع
مرضى السكري  .وأعلن..أن المركز اكتشف أمراضاً وجينات
خاصة باالردن وسميت باسم االردن وحاز على جوائز متعددة
على مستوى العالم والمنطقة كان اخرها جائزة دولة الكويت
المراض السكري التي تمنحها منظمة الصحة العالمية فضال
عن تقدير الكلية األمريكية لغدد الصم والسكري للبحوث
الصادرة عنه هذا العام .
وأض��اف..ان المركز يتميز ب��اإلدارة الجماعية اذ تشترك
بادارته القطاعات الطبية في المملكة ويدار ماليا كمؤسسة
خاصة تقدم كل الخدمات كعيادات خارجية دون مستشفى .
وأعرب عن أمله بإنشاء مستشفى متخصص بأمراض السكري
والغدد الصم خاصة وان الجامعة األردنية أبدت استعدادها
لتقديم قطعة ارض ضمن حرمها القامة المستشفى .
وتوقع العجلوني ان تكون كلفة انشاء المستشفى
خمسة ماليين دينار ويستطيع تمويل نفسه النه سيدار
ماليا كمستشفى خاص ويستفيد من التجهيزات والخدمات
التي تتوفر في عيادات المركز  .يشار الى ان المركز معترف
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به رسميا للتدريب المتخصص ومركز عالمي للبحث العلمي
من الكلية االمريكية للسكري والغدد الصم واالتحاد العالمي
للسكري ومنظمة الصحة العالمية والكلية الطبية البريطانية
وهو يعمل تحت مظلة المجلس االعلى للعلوم والتكنولوجيا.
يشار الى ان المركز يعمل بالتعاون مع القطاعات واألجهزة
ذات العالقة على رفع مستوى الرعاية الطبية ألمراض السكري

والغدد الصم والوراثة وإج��راء البحوث والدراسات العلمية
لتحديد أسباب األمراض المشمولة وعالجها والتعرف على
طرق انتشارها في المملكة بهدف الحد من تأثيرها وتقليل
مضاعفاتها ضمن برنامج وطني شامل  .وشيد بناء المركز من
حمالت التبرع المستمرة الداخلية والخارجية وقد بلغت كلفة
المبنى والتجهيزات  4مليون دينار.
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بسم اهلل الرحمن الرحيم

قصتي مع السكري
بقلم دولة األستاذ أحمد اللوزي
في شهر نيسان من عام  1973أصبت بمرض السكري،
وقد تم كشف إصابتي به مصادفة ،إذ عندما استيقظت صباح
ذات يوم من ذلك الشهر شعرت بدوار حتى كدت أسقط على
األرض ولكني تمالكت قوتي وغادت في الحال إلى مستشفى
الجامعة األردنية حيث قام بفحصي األخ الدكتور زكريا داود
وأخذ عينة من دمي وقال غداً سيخبرني النتيجة ،وكما وعدني
اتصل بي بعد عصر ذلك اليوم أثناء وجودي في مدرج كلية
القيادة واألركان في منطقة ناعور بمعية جاللة سيدنا المغفور
له بإذن اهلل الملك الحسين بن طالل طيب اهلل ثراه وقد كنت
أهم بمغادرة الكلية وأخبرني الدكتور داود أن فحص الدم
ينبىء أن نسبة السكري في دمي تبلغ ستمائة وهي نسبة
عالية وشديدة الخطورة وعندما عرضت هذا األمر على مسامع
جاللة سيدنا وقد تكرم علي وعقيلته بتوصيلي بسيارته إلى
المستشفى العسكري في ماركا ،وأمر جاللته قيادة المستشفى
بعدم السماح بزيارتي مدة ثالثة أيام قضيتها في المستشفى
قيد المعالجة حتى انخفض السكر إلى النسبة الطبيعية وعندها
أمر الطبيب المختص بتناول حبة ونصف يومياً من دواء خاص
بمرض السكري وقد بقيت على هذا الحال من العالج حتى عام
. 1981
وأثناء زيارتي لندن فحصني البروفسور الدكتور سان كسون
وكان رئيس قسم السكري في مستشفى سانت توماس الواقع
مقابل البرلمان البريطاني على نهر التايمز ،فقرر الطبيب
عالجي من هذا المرض بتناول ثالث حقن من مادة األنسولين
يومياً صبحاً وظهراً وعشاء .وما زلت مواظباً على تناول نوعين
من األنسولين نوع سريع التأثير يحمل اسم هيوملوج والثاني
بطيء التأثير باسم النتوس.
وط��وال ه��ذه المدة غير القصيرة يعتمد عالجي على
األنسولين ،وقد تكيفت حياتي واستقرت على نسق شفاف من
التعايش المريح القائم على قواعد ثابتة مع العالج والغذاء
والنشاط الملتزم بممارسة النشاط الرياضي كأسلوب حياة
دقيق.
فأنا آخذ الدواء بمواعيد ثابتة وأتناول الغذاء فطوراً وغذاء
وعشاء على نفس المواعيد الثابتة واتجنب في غذائي الحلويات
وعصائر الفاكهة والدهون والنشويات وأكتفي بخبز القمح مع
نخالته ورقائق الشعير وطحين الشوفان.
وأكثر من الخضار ذات األلياف وهي كثيرة مثل الخبيزة
والجرجير والبقدونس والفلفل األخضر والكزبرة والفجل وحبوب
اليقطين وخضار البروكلي والبندورة والزعتر والنعنع .أما اللبن
والحليب فأتناوله قليل الدسم ،أما اللحوم فآكل البيضاء منها
الدجاج والطيور والسمك .وأتجنب الملح والمشروبات الغاذية
كالبيبسي والكوال والميرندا ونظائرها.
وممارستي للرياضة فاني أمشي في اليوم ستة كيلومترات
موزعة كما يلي كيلومتر قبل الفطور ،وقبل الغداء إثنان كيلو
متر وقبل العشاء إثنان كيلومتر وبعد العشاء كيلومتر واحد.

والحمد هلل أو ًال وآخراً الذي سلمني وحماني من مضاعفات
مرض السكري ومخاطره التي أصابت أمثالي من مرضاه بمثل
العمى وبتر األطراف واآلثار الجسيمة التي تصيب األعضاء
الحيوية والشرايين والكلى التي تعتمد عليها صحة اإلنسان
وسالمته.
وأقوم كل يوم بفحص الدم وقراءة السكر فيه أربع مرات
في اليوم قبل الفطور وقبل الغداء وقبل العشاء وقبل النوم .كما
أحاول جاهداً وبرضا وطمأنينة تجنب القلق والفساد الفكري
والوهم الذي يوهن العزيمة وينال من معنويات اإلنسان
ويشل إرادته ،وبالتجربة والممارسة فإن تهيئة محاضرة أو
إلى درجة
تهيئة ورشة عمل مسؤولة وجادة يرفع السكري ِ
ضارة في حياة اإلنسان.
وال��ذي يعينني ويريحني الركون إلى األخ��ذ باألسباب
الطبيعية والعلمية في إطار وظالل من اإليمان واليقين الثابت
بأن الحافظ هو اهلل وأن هلل جنوداً إذا أرادوا أراد كما أؤمن
بهدي سيدنا محمد وسنته المطهرة بأن المؤمن القوي خير
من المؤمن الضعيف وأن المعدة بيت الداء وأن الحمية رأس
كل دواء وأننا قوم ال نأكل حتى نجوع وإذا أكلنا ال نشبع.
واهلل جل وعال المشافي المعافي ،وهو سبحانه وتعالى ولي
الصابرين.
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Strontium ranelate

 Simultaneously increases bone formation
and reduces bone resorption1

“Results in a rebalance of bone turnover
in favour of bone formation” 2
European SPC

 Reduces vertebral and hip fracture risks

3-4

1 sachet daily
References: 1. Marie PJ, Ammann P, Boivin G, et al. Calcif Tissue Int. 2001;69:121-129. 2. European Summary of Product Characteristics.
3. Meunier PJ, Roux C, Seeman E, et al. N Engl J Med. 2004;350:459-468. 4. Rizzoli R, Reginster JY Diaz-Curiel M, et al. Osteoporos Int. 2004;15:S18. Abstract OC39.
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Presentation and Composition: Each sachet contains 2 g of strontium ranelate. Indication: Treatment of postmenopausal osteoporosis to reduce
the risk of vertebral and hip fractures. Dosage: One sachet daily at bedtime diluted in a glass of water. Properties: Antiosteoporotic agent which
both increases bone formation and reduces bone resorption, resulting in a rebalance of bone turnover in favor of bone formation. Protelos significantly reduces the risk of vertebral fractures in postmenopausal osteoporotic women with or without previous fractures, and also significantly
reduces the risk of hip fractures. Contraindications: Hypersensitivity to the active substance or to any of the excipients. Interactions: Should
be taken 2 hours apart from food, milk and derivative products, and medicinal products containing calcium. Should be taken 2 hours before
antacids. Treatment should be suspended while taking oral tetracycline and quinolone antibiotics. Side effects: Common: Nausea, diarrhea, loose
stools, headache, dermatitis, eczema. Precautions: Not recommended in patients with a creatinine clearance below 30 mL/min due to lack of data. Use with caution in patients
at increased risk of venous thromboembolism (VTE), including patients with a past history of VTE. Use inductively coupled plasma atomic emission spectrometry or atomic absorption spectrometry methods to assess blood and urinary calcium concentrations, as strontium interferes with colorimetric methods. In case of hypersensitivity-induced cutaneous manifestation,
therapy should be stopped immediately and not re-started. Use with caution in patients with phenylketonuria, as Protelos contains phenylalanine. Please refer to the
complete summary of product characteristics for your country as variations may exist. LES LABORATOIRES SERVIER France. Correspondent: SERVIER INTERNATIONAL:
22, rue Garnier - 92578 Neuilly-sur-Seine - France.
www.servier.com

االردن يحتفل باليوم العالمي للسكري

«السكري» المسبب االول لالصابة بالفشل الكلوي
وفقدان البصر و« »%70من الوفيات في المملكة

أكد وزير الصحة الدكتور نايف الفايز ان العالم اليزال يواجه
تحديا كبيرا يتمثل في زيادة نسبة انتشار مرض السكري بنوعيه
حيث تشير احصائيات منظمة الصحة العالمية الى ان  350مليون
بالغ حول العالم مصابون بهذا المرض ويتوقع الخبراء ان يرتفع
العدد الى  380مليونا بحلول عام . 2025
واشار الفايز في كلمة القاها نيابة عنه مدير مديريات الصحة
الدكتور سامي الدليمي خالل االحتفال الوطني باليوم العالمي
للسكري الذي صادف في الحادي عشر من شهر تشرين الثاني الى
ان االرقام االحصائية تشكل مصدر قلق للنظم الصحية في كل
دول العالم.
كلمة وزير الصحة
وفيما يلي نص كلمة وزير الصحة
يسرني أن اكون معكم مندوباً عن معالي الدكتور نايف الفايز
في هذا االحتفال الوطني ،الذي يقام بمناسبة اليوم العالمي
للسكري ،وهو مناسبة لتعزيز الوعي بهذا المرض وإجراء مراجعة
شاملة لمعدالت انتشاره وتقييم اإلجراءات الوقائية والعالجية،
وتطبيق أكثرها نجاعة.
وتعلمون  -أيها السيدات والسادة  -أن العالم ال يزال يواجه
تحدياً كبيراً ،يتمثل في زيادة نسبة انتشار هذا المرض بنوعيه،
وتشير احصائيات منظمة الصحة العالمية إلى أن  350مليون بالغ
حول العالم يعيشون بمرض السكري ،ويتوقع الخبراء أن يرتفع

العدد إلى  380مليوناً بحلول عام . 2025
وتشكل األرق��ام االحصائية مصدر قلق للنظم الصحية ،إذ
يزداد سكري األطفال بمعدل  3بالمئة سنوياً بين األطفال قبل
سن المدرسة ،فيما يصاب بالمرض  70ألف حالة سنويا من
الفئة العمرية تحت سن الـ  15على المستوى العالمي ،فيما
بينت الدراسات التي أجرتها وزارة الصحة بالتعاون مع المنظمات
والهيئات الدولية والجهات المختلفة محلياً على الفئة العمرية
 18سنة فأكثر ،أن نسبة المصابين بهذا المرض مرتفعة بشكل
ملحوظ ،إذ تضاعفت نسبة األصابة بالسكري في حالة الصيام
من  %7في عام  1996إلى  %16عام  ،2007إضافة إلى السكري
الكامن بنسبة  ،%23فض ً
ال عن ارتفاع معدالت اإلصابة بعوامل
الخطورة األخرى ذات الصلة الوثيقة باإلصابة بالسكري ،كزيادة
الوزن ،والسمنة ،وارتفاع الكوليسترول والشحوم الثالثية.
ولعل من أهم األسباب الكامنة وراء زيادة هذه المعدالت،
تحسن الظروف البيئية والمعيشية واالجتماعية للسكان ،وانخفاض
معدالت الوفيات ،وارتفاع العمر المتوقع للفرد عند الوالدة ،التي
أدت إلى تحول ديموغرافي ،تمثل في االزدياد المتسارع في أعداد
الكهول والمسنين ،وبروز األمراض غير السارية كمشكلة صحية
كبرى ،كما أن تغير النمط الحياتي الغذائي وازدياد الخمول البدني
ساهم في هذا التحول السريع.
أيتها السيدات والسادة،،،
لقد خطا األردن خطوات واسعة في عالج األمراض المزمنة
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د .كامل العجلوني
والسكري في مقدمتها ،إال أنه ينبغي أن تكثف الجهود على
النواحي الوقائية ،وتكتسب تعبئة المجتمع واشراكه باألنشطة
المطلوبة الحداث التغيير في عوامل االختطار وتعزيز أنماط الحياة
الصحية السليمة أهمية بالغة.
وفي هذا السياق ال بد من القيام بحمالت التوعية الصحية،
وتعزيز البرامج التي تركز على العوامل االجتماعية واالقتصادية
والسلوكية وأنماط الحياة الصحية ،وتقديم النصائح حول مرض
السكري ومضاعفاته وعالجه والوقاية منه لفئات المجتمع كافة
ذلك أن فهم المرض هو المدخل للسيطرة عليه ،وهذا ما يركز
عليه االحتفال العالمي العام الحالي تحت شعار «إفهم السكري
للسيطرة عليه».
ومما ال شك فيه أن تحقيق هذا الهدف ،يتطلب تضافر
الجهود والتعاون المستمر بين جميع الجهات الحكومية والخاصة،
ومؤسسات المجتمع المدني ،وبنينا في األردن شراكة قوية بين
هذه القطاعات ،ويظهر هذا بجالء احتفالنا الذي تنظمه الجمعية
األردنية للعناية بالسكري ،واللجنة الملكية ،والمركز الوطني
للسكري والغدد الصم والوراثة ،ووكالة الغوث الدولية ،والجمعية
األردنية الختصاصيي الغدد الصم وأمراض االستقالب ،وغيرها من
المؤسسات والهيئات والمنظمات الوطنية والدولية ،فلكم جميعا
الشكر والتقدير على جهودكم الدؤوبة متمنيا منكم مواصلتها
وتعزيزها.
وفقنا اهلل جميعا في خدمة وطننا الغالي تحت ظل الراية
الهاشمية بقيادة جاللة الملك عبداهلل الثاني المعظم حفظه اهلل
ورعاه.
د .كامل العجلوني
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من جانبه انتقد مدير المركز الوطني للسكري والغدد الصماء
والوراثة الدكتور كامل العجلوني عدم اهتمام الحكومة بمرض
السكري وارقامه المخيفة على المستوى المحلي ..مؤكدا ان %70
من الوفيات في االردن سببها مرض السكري وما ينتج عنه من
تالزم في االمراض المرافقة له.
واشار الى ان دراسة وطنية اجريت على سبعة االف شخص
بينت ارقامها ان % 40مصابون بالسكري و %30بالتوتر الشرياني
و %50اختالط دهون و %82سمنة وزيادة وزن وان مرض السكري
هو المسبب االول لالصابة بالفشل الكلوي والسبب االساسي
بفقدان البصر موضحا ان نسب هذه المتالزمات للسكري ترتفع
لدى السكريين بنسب مخيفة وهي  %78للدهنيات و %73للتوتر
الشرياني و1ر %34العتالل الشبكية و %62الضعف الجنسي لدى
مرضى السكري.
واشار العجلوني الى ان السكري هو المرض االم لالصابة
بالذبحات الصدرية والجلطات وبتر االطراف واعتالل الكلى والشبكية
واالعصاب كل هذه االمراض لها تاثير مباشر وغيرمباشر على
مرضى السكري ..مؤكدا ان % 75من حاالت دخول المستشفيات
في المملكة مسؤول عنها مرض السكري.
واعتبر الدكتور العجلوني ان اصابة كل اردن��ي باكثر من
مرض مؤشر خطير وظاهرة غير مسبوقة دون وجود اهتمام
حكومي كاف ..واوضح ان السمنة هي المسبب االساسي لمقاومة
االنسولين واالصابة بالسكري اضافة الى العديد من االمراض
االخرى المترافقة.
وطالب العجلوني بمعالجة اي شخص نسبة السكر لديه فوق
 100واعتباره ارتفاعا في السكر ويجب ان يعالج كما يعالج مريض
السكري كما طالب وزارة الصحة باغالق كل مختبر اليعتبر هذا
االرتفاع مرض سكري الن  %90من المختبرات في القطاعين العام

د .محمد الزاهري

والخاص وضمن دراسة تم اجراؤها خالل االسبوعين الماضيين
التعتبره كذلك موضحا ان كل رجل يرتفع محيط خصره عن
 100مؤهل لالصابة بالسكري والضغط واختالط في الدهنيات
ومقاومة االنسولين وان كل امراة محيط خصرها اكثر من 90
تتعرض لذات المشكلة.
د .محمد الزاهري
من جانبه قال رئيس الجمعية ااالردنية للعناية بالسكري
الدكتور محمد الزاهري ان داء السكري استشرى في المجتمعات
البشرية كافة وفي المجتمعات النامية خاصة موضحا ان المرض
اليقتصر على اصابة كبار السن فقط بل بات يصيب كافة الفئات
العمرية الشابة العاملة والمنتجة مع ما يحمله ذلك من اعباء
صحية واقتصادية هائلة تثقل كاهل الدول ذات االقتصاد القوي
متسائال كيف يكون الحال بالنسبة للدول ذات االقتصاد الضعيف
والهزيلة الموارد.
حضرات الضيوف  -أيها الحفل الكريم،
تشارك الجمعية األردنية للعناية بالسكري كافة دول العالم
االحتفال باليوم العالمي للسكري الذي بدأ بإحيائه االتحاد الدولي
للسكري عام ( )1991ثم تبنته الجمعية العامة لألمم المتحدة منذ
عام ( )2006كيوم من أيامها وذلك إدراكاً لمدى االنتشار الوبائي
لهذا المرض عالمياً ولمدى خطورته على األفراد والمجتمعات.
تعلمون أن الداء السكري قد استشرى في المجتمعات البشرية
كافة وفي المجتمعات النامية خاصة ،ونحن من هذه األخيرة،
وتعلمون أن هذا المرض أضحى غير مقتصر على إصابة كبار
السن فقط بل أمسى يصيب كافة الفئات العمرية الشابة ،العاملة
المنتجة ،مع ما يحمله ذلك من أعباء صحية واقتصادية هائلة
تثقل كاهل الدول ذات االقتصاد القوي ،فكيف يكون الحال للدول
الضعيف اقتصادها ،الهزيلة مواردها؟
ولقد وضع االتحاد الدولي للسكري شعاراً الحتفاالت هذا العام
وعلى مدى األعوام األربعة القادمة «التعريف بالسكري للوقاية منه

.»Diabetes Education for Its Prevention
إقراراً بالدور المركزي الذي يتبوؤه التثقيف الصحي بهذا الداء
لتجنب اإلصابة به ،ولم يعد خافياً على أحد أن التغيير الكبير الذي
طرأ على أنماط الحياة المعاصرة هو العامل األهم في هذا االنتشار
الوبائي للداء السكري.
ومن هنا كانت الجهود التي قامت بها الجمعية األردنية للعناية
بالسكري منصبة على هذا الجانب من أجل نشر الوعي الجماهيري
والمهني بمضاعفاته المدمرة للفرد والمجتمع.
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معالي الوزير
لقد دعت الجمعية العامة لألمم المتحدة وكذلك االتحاد
الدولي للسكري كافة المجتمعات بمكوناتها الرسمية والشعبية
على السواء لوضع البرامج الوطنية الشاملة لمكافحة هذا المرض
من حيث الوقاية من اإلصابة به من ناحية ،ورسم الخطط العالجية
الصحيحة في التعامل معه عند اإلصابة به من ناحية أخرى .ولقد
قامت العديد من الدول بما فيها بعض الدول المجاورة بتبني
برامج وطنية لهذه الغاية.
وإنني من هذا المنبر أناشد معاليكم إعطاء إشارة البدء لوضع
برنامج وطني شامل في بلدنا الحبيب ،للوقاية من السكري
ومعالجته حسب ما توصلت إليه المعرفة الطبية المعاصرة ،ونحن
في الجمعية األردنية للعناية بالسكري لن نتوانى في بذل أي جهد
في هذا االتجاه متعاونين مع كافة الجهات ذات الصلة ،وعلى رأسها
وزارة الصحة والمركز الوطني للسكري والغدد الصم والوراثة
والجمعية األردنية الختصاصيي الغدد الصم والوراثة والهيئات
ال ،قاب ً
الصحية األخرى .إن برنامجاً وطنياً شام ً
ال للتطبيق العملي،
وكذلك قاب ً
ال للتقييم الدوري ،سيشكل نقلة نوعية هامة في هذا
المضمار وسيؤتي ثماره في القادم من األعوام إن شاء اهلل.
وختاماً أشكر معاليكم لتكرمكم برعاية حفلنا هذا ،كما أرجو أن
تسمحوا لي بتقديم الشكر الموصول لكافة الزمالء الذين قاموا
على ترتيبات هذه االحتفاالت وكذلك السادة شركة (نوفو نوردسك)
على دعمهم ،وشركة (روش داياجنوستكس) على مشاركتهم في
فعاليات هذا االحتفال.
وفقنا اهلل وإياكم في خدمة هذا البلد تحت الراية الهاشمية
وحامل لوائها جاللة الملك عبداهلل الثاني بن الحسين حفظه اهلل.
د .عبدالكريم الخوالدة
كما طالب رئيس الجمعية االردنية الختصاصي الغدد الصم
والسكري واالستقالب الدكتور عبد الكريم الخوالدة الى تكاتف
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الجهود لمنع حدوث مضاعفات مرض السكري وارقامها ونتائجها
الوخيمة.
باسمي وبالنيابة عن ال��زم�لاء أعضاء الجمعية األردنية
الختصاص الغدد الصم والسكري وأمراض االستقالب يسعدني أن
أرحب بكم في هذا اليوم العالمي للسكري والذي تحتفل به كافة
دول العالم وذلك لما لهذا المرض من تأثير على حياة األشخاص
ومعيشتهم وانتاجهم في العمل وعلى الدول ومؤسساتها الصحية
من أعباء مالية وإدارية وفنية لعالج مضاعفات هذا المرض الذي
يؤثر على جميع أعضاء جسم اإلنسان.
سيداتي سادتي
كما تعلمون أن مرض السكري من أكثر األمراض المزمنة
شيوعاً والتي تحتاج إلى جهد كبير في التقييم والعالج والمتابعة
لمنع حدوث مضاعفاته وهذه يتطلب فريقاً متكام ً
ال من األطباء
والمختصين في الرعاية الصحية باإلضافة إلى عمل مؤسسي
تتعاون فيه مختلف القطاعات الطبية والصحية العامة منها
والخاصة.
األخوات واألخوة الكرام
إن من فضل اهلل على اإلنسانية أن وسائل الوقاية من كثير
من مخاطر المرض ومضاعفاته قد أصبحت معروفة إلى حد معقول
بحيث يمكن مساعدة المصابين بالسكري على التعايش بسالم مع
مرضهم في مختلف مراحل العمر ولكن وال شك أن هذا الهدف ال
يتحقق إال عن طريق الوعي والتثقيف الصحي الالزمين لكل مصاب
بالسكري حتى نضمن له حداً أدنى من المعرفة بطبيعة المرض
ووسائل العالج والوقاية وقدراً كبيراً من المهارات األساسية الالزمة
له في إعداد غدائه وتناول دوائه وإجراء الفحوصات المخبرية
الالزمة ثم أخيراً لضمان تكوين سلوكيات واستعدادات نفسية من
داخله لتنمية إحساسه بالتعايش مع المرض وااللتزام بتعليمات
العالج والوقاية.
ان البرنامج التثقيفي المطلوب للوصول إلى تحقيق تلك

المعرفة والمهارات واالستعدادات النفسية لدى المرضى هو
مسؤوليتنا نحن األطباء المتهمين برعاية مرضى السكري وهذا
البرنامج أما أن يوجه مباشرة إلى الجماهير الواسعة أو المرضى
على وجه الخصوص وأما أن يوجه إلى األطباء المعالجين لهم
لضمان تفهم ومتابعة هؤالء األطباء لكل جديد في العلم عن مرض
السكري وتفهمهم أيضاً «الوسائل الفنية للقيام بتثقيف وتوعية
مرضاهم على الوجه الالزم .وال تقتصر ضرورة التثقيف على األطباء
المعالجين وحدهم بل يحب أن تشمل باقي أفراد الفريق الطبي
من ممرضات واختصاصيات في التنفيذية وغيرهم حتى تتكامل
مهمتهم مع مهمة الطبيب والمريض على حد سواء.
السيدات والسادة
في الختام ال يسعني إال أن أتقدم بجزيل الشكر إلى الجمعية
األردنية للعناية بالسكري وللقائمين عليها على ما يبذلون من
جهود طيبة ومخلصة لتحقيق ما نصبو إليه جميعاً لخدمة ورعاية
هذه الفئة من المرضى على أحسن وجه أم ً
ال في عالقة تكاملية
بين مختلف القطاعات الصحية والجمعيات الطبية في هذا الوطن
العزيز الذي سيبقى موضع الريادة والصدارة ليس في المجال
الطبي فقط بل في مختلف مجاالت الحياة كما يريده قائد المسيرة
جاللة الملك عبد اهلل الثاني المعظم.
كلمة د .نديم الجراح
رئيس اللجنة الوطنية لالحتفال باليوم العالمي للسكري
الدكتور نديم الجراح قال ان شعار االحتفال هذا العام هو التعريف
بالسكري للوقاية منه موضحا انه سيتم وعلى هامش االحتفاالت
اقامة ندوات تثقيفية من قبل خبراء ومختصين ،وفيما يلي نص
الكلمة:
تبادر الجمعية األردنية للعناية بالسكري في كل عام إلى
تأسيس اللجنة الوطنية لالحتفال باليوم العالمي للسكري من
المؤسسات الصحية المعنية بهذا المرض وعلى رأسها وزارة
الصحة ،كذلك المركز الوطني للسكري ،الخدمات الطبية الملكية،

جمعية اختصاصيي الغدد الصم والسكري واالستقالب األردنية
والدائرة الصحية في وكالة الغوث لضمان الوصول األشمل إلى
أكبر عدد من السكريين في بالدنا العزيزة.
في كل عام يأتي اليوم العالمي للسكري تحت عنوان جديد
حسب قرار االتحاد الدولي للسكري ،العنوان األخير كان (سكري
األطفال واليافعين) ولقد أقمنا نشاطات مميزة لخدمة هذا العنوان
منها اطالق مسابقة كتابة (أفضل مقال عن السكري) بين طالب
المدارس حيث كانت المشاركة كبيرة ومثيرة لالهتمام وتم توزيع
الجوائز التقديرية على الفائزين.
وكذلك إقامة ورشات عمل لتثقيف المعلمين عن السكري
ليتمكنوا من التعامل الصحيح مع حاالت الطالب السكريين.
وغيرها من النشاطات.
أما العنوان الحالي وهو (التعريف بالسكري للوقاية منه) وسوف
يمتد لمدة  4سنوات نظراً لحجم العمل المحتاج لتغطية هكذا
موضوع .أما خطتنا األولية فستشمل:
 -1إقامة ندوات تثقيفية من الخبراء للمحور.
 -2إعداد (فريق من المختصين) لالنطالق إلى المحافظات
لنشر الثقافة السكرية في مجتمعنا العزيز وهذا شأن الجمعية
األردنية للعناية بالسكري منذ  5سنوات.
 -3المحاضرات الدورية على مدار السنة.
 -4التعاون مع وسائل اإلعالم والصحف لنشر الثقافة السكرية
الصحيحة وثقافة أنماط الحياة الصحية.
نشكر شركة نوفو نوردسك الشركة الدوائية الرائدة في
صناعة االنسولين على دعمها المتواصل لنشاطاتنا.
نشكر الشركة العربية لصناعة األدوي��ة  -مجموعة أدوية
الحكمة وشركائنا في مشروع زيارة المحافظات .والداعمين للحفل
الخيري الذي ستقيمه الجميعة.
وفي الختام نرجو أن نكون عند حسن الظن.
وفقنا اهلل في خدمة بلدنا الحبيب في ظل صاحب الجاللة
الهاشمية الملك عبداهلل الثاني المعظم.
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Shmeisani - Jubran Khalil Jubran Street
P.O.Box 922464 Amman 11192 Jordan
Tel: +962 6 560 70 31/6
Fax: +962 6 568 39 83
AMARYL®
Abbreviated Prescribing Information
NAME AND PRESENTATION: Amaryl tablets containt 1mg, 2mg, 3mg or 4mg glimepiride. THERAPEUTIC INDICATIONS: Amaryl is indicated for the treatment of type 2 diabetes mellitus, when diet, physical exercise and weight reduction alone
are not adequate. POSOLOGY AND METHOD OF ADMINISTRATION: Dosage is determined by the results of blood and urinary glucose determinations. Starting dose: 1mg per day increased in a stepwise manner with an interval of about 1 to
2 weeks between each step, to 2, 3 or 4 mg glimepiride per day if adequate control is not achieved. The maximum recommended dose is 6 mg per day. In patients not adequately controlled, concomitant insulin therapy can be initiated. See
full SmPC for details. CONTRA-INDICATIONS: Insulin dependent diabetes, diabetic coma, ketoacidosis, severe renal or hepatic function disorders, hypersensitivity to glimepiride, other sulphonylureas or sulphonamides or excipients in the
tablet. SPECIAL WARNINGS AND PRECAUTIONS FOR USE: Amaryl must be taken shortly before or during meal. Treatment with Amaryl requires regular monitoring of glucose levels in blood and urine. HbA1c dosage is recommended. Regular
hepatic and haematological monitoring are required. In stress-situations (e.g. Accidents, acute operations, infections with fever, etc.) a temporary switch to insulin may be indicated. In case of severe renal or hepatic function disorders, a
change over to insulin is required. DRUG INTERACTIONS: Glimepiride is metabolized by cytochrome P450 2C9 (CYP2C9). This should be taken into account when it is co-administered with inducers (e.g. rifampicin) or inhibitors (e.g.
ﬂuconazole) of CYP 2C9. See full SmPC for others. PREGNANCY AND LACTATION: Amaryl should not be used during pregnancy and lactation. EFFECTS ON ABILITY TO DRIVE: Patients should be advised to take precautions to avoid
hypoglycaemia whilst driving. UNDESIRABLE EFFECTS: hypoglycaemic reactions, transient visual disturbances, elevation of liver enzyme. For other uncommon, rare and very rare effects see full SmPC. OVERDOSAGE: After ingestion of an
overdosage, hypoglycaemia may occur, lasting from 12 to 72 hours, and may recur after an initial recovery. Symptoms may not be present for up to 24 hours after ingestion. In case of (severe) overdosage hospitalisation in an intensive care
department is indicated. Start the administration of glucose as soon as possible.

المركز الوطني للسكري والغدد الصم والوراثة في سطور
أنشىء المركز الوطني للسكري والغدد الصم والوراثة
عام 1996م وهو أحد المراكز التابعة للمجلس األعلى للعلوم
والتكنولوجيا ،ويؤدي رسالة في مجال العالج والتدريب والتأهيل
والبحث في إطار مكافحة أمراض السكر والغدد الصم والوراثة..
ويعد المركز أحد المراكز األكاديمية في الحرم الجامعي حيث
يرتبط بالجامعة األردنية ضمن اتفاقية دمج وتنسيق للنواحي
األكاديمية من بحث وتعليم ومعالجة.

رسالة المركز

٭ تقديم الخدمة المتخصصة والمتكاملة لمرضى السكري
والغدد الصم والوراثة بالتعاون مع القطاعات الصحة العامة
والخاصة.
٭ التعاون مع القطاعات الصحية والمهنية لرفع مستوى الرعاية
الصحية لمرضى السكري والغدد الصم والوراثة.
٭ إج��راء البحوث والدراسات لتحديد مسببات المرض كما
ورد ذكرها في نظام المركز ،ومعالجتها ،والتحري عن
وسائل انتشارها في المملكة من أجل الحد من هذا االنتشار
ومضاعفات المرض في إطار برنامج وطني لهذه الغاية.
٭ التعاون مع المراكز والمعاهد المماثلة لتبادل المعلومات
والتعرف إلى مشاريع البحوث والتطورات الجديدة في العالم
العربي.
٭ توثيق وإعداد قاعدة المعلومات الطبية من أبحاث ودراسات
مختلفة.
٭ تشجيع التعليم الطبي المستمر لالختصاصيين ،والعاملين
في هذا المجال للمحافظة على المستوى المهني المطلوب.
٭ تشجيع تثقيف ذوي المريض والمجتمع صحياً ،لتحديد
الوسائل المناسبة للتعامل مع المريض.

نبذة تاريخية

٭ بدأت فكرة المركز نهاية عام 1995م مع إنتهاء اول دراسة
عن شيوع مرض السكري ( %25من السكان فوق سن الخامسة
والعشرين).
٭ تبلورت الفكرة في بداية  1996مع معهد جوسلن في
بوسطن.
٭ صدر أمر من سمو األمير الحسن نائب الملك في ذلك الحين
بتأسيس المركز.
٭ في تاريخ  23/4/1996صدر النظام الخاص بالمركز.
٭ احيل عطاء المبنى بتاريخ  16/2/1999مدة العطاء سنتان.

السكري بعض الحقائق

٭ السكري هو السبب األول في العمى ما بين الفئة العمرية
. 74-20
٭ السكري هو السبب األول في الفشل الكلوي.
٭ السكري مسؤول عن  %60من ح��االت بتر األط��راف غير
المقرونة بالعنف.
٭ السكري يساوي في خطورته خطورة جلطة قلبية عند الذين
ال يعانون من السكري.
٭ السكري يساوي في خطورته خطورة جلطة دماغية عند
الذين ال يعانون من السكري.
٭  %من حاالت الوفاة عند مرضى السكري سببها النهائي
تصلب الشرايين والجلطات الدماغية.
٭ أعداد مرضى السكري ومضاعفاته في الفئة العمرية الكثر
من  25سنة.
٭ السكري267.548 :
٭ ارتفاع التوتر الشرياني589.804 :
٭ اختالط الدهنيات886.693 :
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٭ زيادة في الوزن والبدانة والسمنة1.657.938 :
٭ التكلفة المباشرة لهذه األمراض مجتمعة 654 :مليون
دينار.

تكلفة المشروع

٭ مساحة المبنى 8875 :متراً مربعاً
٭ تكلفة المبنى اإلنشائية 288200 :دينار
٭ األجهزة الطبية والمخبرية 1000000 :دينار
٭ األثاث غير الطبي 200000 :دينار
٭ حوسبة المركز 160000 :دينار
التبرعات
٭ الصندوق العربي /الكويت 200000 :دينار كويتي
٭ البنك اإلسالمي للتنمية 200000 :دينار إسالمي
٭ فوائد صندوق أبو ظبي 250000 :دينار أردني
٭ تبرعات محلية أخرى 500000 :دينار أردني.
٭ مساهمات الدولة األردنية 750000 :دينار أردني.

الجهات المشاركة في إدارة المركز وعالقته
مع الجهات الوطنية
حدد نظام المركز الجهات التالي:

٭ وزارة الصحة.
٭ الخدمات الطبية الملكية.
٭ الجامعات األردن��ي��ة (الجامعة األردن��ي��ة ،جامعة العلوم
والتكنولوجيا ،جامعة مؤتة ،الجامعة الهاشمية).
٭ المجلس األعلى للعلوم والتكنولوجيا.
٭ الجمعية األردنية للعناية بالسكري.
٭ ممثلون عن القطاع الخاص.
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العالقة مع الجامعة األردنية

٭ يرتبطة المركز مع الجامعة األردنية باتفاقية اندماج وتغطي
هذه االتفاقية كافة األهداف األكاديمية من خدمات طبية
وتعليمية وبحثية حيث تمنع االزدواجية في الخدمات ،ويرتبط
المعهد الوطني للسكري والغدد الصم والوراثة باتفاقية تآلف
مع الجامعة األردنية في برنامجي الدبلوم العالي والماجستير.

التعاون مع وزارة الصحة وتشمل

٭ عالج المحولين من وزارة الصحة.
٭ وضع السياسة العامة للتعامل (تشخيص وعالج مرضى
السكري والتوتر الشرياني واختالط الدهنيات والسمنة).
٭ وضع خطوط عريضة ( )Guidelinesلمعالجة هذه األمراض
على مستوى المركز الصحي األول والشامل والمستشفيات في
وزارة الصحة.
٭ تدريب العاملين في وزارة الصحة من:
 ممرضات. أطباء عامين. أطباء أسرة. -في حقل التخصص في السكري والغدد الصم والوراثة.

العالقة مع الخدمات الطبية الملكية

٭ قامت الخدمات الطبية الملكية بدعم فكرة إنشاء المركز
الوطني للسكري منذ البداية.
٭ ساهمت الخدمات الطبية الملكية في بناء المركز وإدارته من
خالل المنح السنوية.

٭ عقدت اتفاقية تآلف مع الخدمات الطبية الملكية والمركز
الوطني للسكري والغدد الصم والوراثة كما هو الحال مع
جامعة العلوم والتكنولوجيا والجامعة األردنية.
٭ يشارك مدير الخدمات الطبية الملكية في عضوية مجلس
إدارة المركز الوطني للسكري.
تمثل الخدمات الطبية الملكية في كافة اللجان الدائمة للمركز
الوطني للسكري.

إنجازات المركز
التعليم والتثقيف

٭ المركز هو المكان الوحيد في المملكة المعترف به لتدريب
اختصاصيي الغدد الصم والسكري  -البرنامج يشارك به :
 مستشفى الجامعة المستشفى اإلسالمي مستشفى األردن الخدمات الطبية الملكية.٭ محلياً  :يدرب في الوقت الحاضر  6زمالء وخُرج لحد اآلن
( )16حصلوا على شهادة المجلس الطبي األردني.
٭ عربياً  :دُرب في دورات  12-6شهراً أطباء من فلسطين -
البحرين  -سوريا  -العراق.
٭ دولياً  :معترف به لتدريب جزئي لطلبة الطب  -أمريكا -
بريطانيا  -المانيا والختصاص الغدد الصم لفترة  6أشهر من
كلية الغدد الصم األمريكية.

التعليم الطبي

التعليم الطبي المستمر  :على مستوى االختصاص.

 أسبوعياً محاضرة لكافة االختصاصيين في األردن. شهرياً محاضرة لكافة االختصاصيين في الغدد الصموالسكري (نادي الغدد الصم والوراثة).

التعليم الطبي

 دورات وزارة الصحة. ورشات عمل تدريبية كل يوم سبت  334طبيباً. دورات تدريبية لمدة أسبوعان  80طبيب. نشارك في التثقيف الصحي على مستوى المملكة بمحاضراتللعامة.

التعليم والتثقيف
 تُمنح شهادة الدبلوم العالي والماجستير. يعتبر المركز الوحيد في منطقة ش��رق البحر األبيضالمتوسط كافة البالد العربية (إيران ،باكستان ،أفغانستان)
الذي يُمنح هذه الشهادة  -وهو معتمد من الجهات الرسمية
في األردن  -منظمة الصحة العالمية  ،WHOمنظمة إتحاد
السكري العالمي .IDF -

تآلفاً مع الجامعة األردنية  :أسس معهداً
للتخصصات التالية -:

 طب سكري تمريض مختص بالسكري تمريض أو فني مختص بالقدم السكرية تمريض أو فني مختص بالتغذية السريرية -تثقيف صحي مختص
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األنسولين سيؤخذ عن طريق الفم
اسكتلندا -قال باحثون إنه سيكون
بإمكان مرضى السكري تناول األنسولين
في شكل أق��راص أو حبوب ،ولن تكون
هناك حاجة لالستخدام المتواصل للحقن.
وتبين للباحثين في جامعة روبرت
غاردن في مدينة ابردين اإلسكتلندية أنه
باالمكان وضع األنسولين في شكل حبوب
أو اقراص حتى يمكن تناولها عن طريق
الفم.
أما حاليا فإن مرضى السكرى يحقنون
باالنسولين في العضالت حتى يسمح لها
بالتحلل قبل أن تدخل مجرى الدم .ويأمل
الباحثون أن يخلص ظهور األق��راص أو
الحبوب أولئك الذين يرتعبون من منظر
اإلبرة.
وي��ق��ول ال��ب��ح��ث ،ال���ذي ق���دم في
مؤتمر علمي عقد في مدينة مانتشستر
البريطانية ،إن تغليف االنسولين بمادة
حامية يتشكل منها القرص سيعني ان
االنسولين سيكون محميا من التحلل عند
تعرضه لالنزيمات.
وق��ال الدكتور كولن تومسون من
كلية الصيدلة بجامعة ابردين "نحن

نعمل على تطوير اسلوب يمكن أخذ
األنسولين من خالله عن طريق الفم ،بعد
أن أظهرت البحوث ان هناك الكثير من
مرضى السكري يرتعبون ويخافون من
حقن اإلبر".
وأض��اف "سيكون لتناول األنسولين
عن طريق الفم أثر إيجابي كبير على حياة
الكثير من المرضى ،ليس فقط في تجنب
استخدام اإلبر ،بل من خالل توفير أسلوب
أكثر راحة وسهولة ألخذ الدواء".
يذكر أن المصابين بالسكري من
الصنف األول يعتمدون على حقن
األنسولين عن طريق اإلبر ،في حين تتم
السيطرة على الصنف الثاني من السكري
من خالل ضبط الحمية الغذائية ،وهو
الصنف األكثر شيوعا من غيره.
ويحاول علماء آخرون إيجاد طرق أخرى
إليصال األنسولين إلى الجسم عن طريق
الفم دون الحاجة إلى ايصاله إلى المعدة
ليتحلل هناك.
ويجري علماء من تايوان تجارب على
نوع من المكونات الكيماوية الموجودة
في حيوان القريدس البحري (الجمبري او

الروبيان) يمكن أن يشكل جدار حماية
لألنسولين.
يذكر أن األنسولين عن طريق التنفس
متوفر للمرضى الذي يعانون من ارتعاب
االبرة ،أو أولئك الذين يعانون من مشاكل
في حقن اإلبرة.

كشف السكري قبل االصابه به

انجاز رائع تحقق بفضل علم الجينات والوراثة بجهود
فريق فرنسي انجليزي كندي مشترك .فقد اكتشفوا
ان اربعة جينات هي المسؤولة عن االصابة بمرض
السكري من النوع الثاني .وهو االكثر انتشارا بين
البشر حاليا ،ويتطلب متابعة ومراقبة يومية لمستوى
السكر في الدم .يتوقع ان يؤدي هذا الكشف الى
تطوير اختبار يحدد االشخاص المعرضين لالصابة
بالسكري مستقبال .ويجرى االختبار بشكل خاص
على االطفال والمراهقين الذين يعاني اباؤهم من
السكري.
تبين للباحثين ان حصول طفرة او تشوه في هذه
الجينات االربعة هو السبب في نحو ثلثي حاالت
القابلية الوراثية لالصابة بالسكري من النوع
الثاني.
ولحسن الحظ فان هذا النوع من المرض يمكن
ضبطه وتفادي تاثيراته الضارة اذا عرف المريض
باصابته واتبع نظاما غذائيا ومعيشيا سليما.
وهكذا فاذا حددنا الطفل المتوقع اصابته بالسكري
مستقبال ،امكن تنظيم غذائه منذ الطفولة وجعله
يمارس الرياضة لتخفيض احتمال تطور المرض
لديه مستقبال .ويتوقع فليب فروغل الذي ترأس
فريق البحث ،ان يتوفر االختبار ويطبق خالل سنتين
او ثالث.
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د .العجلوني خالل لقائه باألئمة والوعاظ بوزارة األوقاف :

الدين اإلسالمي الحنيف يحث على عدم
اإلسراف في الطعام والشراب ويتصدى لمرض السكري

التقى األستاذ الدكتور كامل العجلوني
مدير ع��ام المركز الوطني للسكري
والغدد الصم والوراثة ب��وزارة األوقاف
والشؤون والمقدسات اإلسالمية بعدد
من الوعاظ واألئمة ،في نطاق برامج
التثقيف والتوعية التي يتبناها المركز
لمواجهة مرض السكري ،وتركز الحديث
حول الشريعة اإلسالمية والوقاية من
مرض السكري ،ولتكون مادة في خطبة
الجمعة ،وكانت هذه الخطبة المقترحة :
«وكلوا واشربوا وال تسرفوا»
أيها األخ��وة جاء اإلس�لام بتعاليمه
لسعادة اإلنسان في الدنيا واآلخ��رة،
وخاطبه بإنسانيته ال بجنسه أو لونه
فقال :
«يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل
مسجد وكلوا واشربوا وال تسرفوا إنه
ال يحب المسرفين» صدق اهلل العظيم
«األعراف آية »31
وفي هذه اآلي��ة وجهنا ربنا تبارك
وتعالى إلى أمرين :
أولهما أن نأخذ زينتنا عند كل مسجد،
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لتكون مجتمعاتنا ومكان لقائنا نظيفاً
طيباً ولتكون نظافة البيئة وطهارتها
جزءاً من العبادة التي نتقرب بها إلى
ربنا.
األم��ر الثاني  :أن نأخذ حذرنا فال
نسرف في األكل والشرب حتى نحافظ
على صحة أبداننا كما نحافظ على صحة
أدياننا في إقامة شعائر اهلل والتوجه إلى
مساجد اهلل.
أيها األخ��وة  :بعد ألف وأربعمائة
وثالثين عاماً ونيف على نزول هذا التوجيه
اإللهي «وكلوا واشربوا وال تسرفوا»
الذي هو عالج عظيم توصل له العلماء
بعد كل هذه السنين ألكبر شر يلحق
باإلنسان وهو السمنة أو البدانة التي
تسبب معظم األمراض المزمنة المهلكة
وهي السكري والضغط واختالط الدهون
وتصلب الشرايين والسرطانات بأنواعها
وغيرها من األمراض.
ومن إعجاز اآلية أن اهلل ختمها بهدف
تربوي بقوله « :إنه ال يحب المسرفين»
ليحافظ المؤمن الحريص على أن يحبه

اهلل أن يتجنب ما يكرهه اهلل من إسراف
في الطعام والشراب.
أيها األخوة  :إن اإلسالم في هدايته
وتوجيهه يقرن بين مطالب الجسم
والنفس ويقيم ال��ت��وازن بين حاجات
الجسد وأش��واق ال��روح حتى ال يطغى
أحدهما على اآلخر وليعيش المسلم حياة
كريمة يعرف فيها حق ربه وحق عبادته
وحق بدنه وصحته وحق نفسه وسعادته
وحق أهله ومجتمعه.
وقد وجهنا ربنا تبارك وتعالى إلى
القيم الكريمة التي تنشأ عليها األمة
ونلزم أنفسنا بها ،ونربي أبناءنا عليها
ومن هذه القيم والتوجيهات :
 -1أن حياة المؤمن المصدقة
باآلخرة ليست كحياة الكافر الذي يعيش
لمعدته وشهواته
قال تعالى « :إن اهلل يدخل الذين
آمنوا وعملوا الصالحات جناتٍ تجري من
تحتها األنهار والذين كفروا يتمتعون
ويأكلون كما تأكل األنعام والنار مثوى
لهم» «سورة محمد آية .»12

ويوصي اإلسالم اإلنسان أال يكون
عبداً لبطنه ليس له هدف إال أن يجمع
على مائدته ألوان الطعام والشراب.
وقد روى عن النبي صلى اهلل عليه
وسلم «أن أكثر الناس شبعاً في الدنيا
أطولهم جوعاً يوم القيامة».
ً
 -2وقد ذكر األطباء أن كثيرا من
األم��راض الشديدة تنشأ عن اكتظاظ
المعدة بما ال يليق هضمه ولذلك جاء
في الحديث «ما مأل ابن آدم وعاء شراً
من بطنه» رواه الترمذي.
 -3ومن توجيهات اإلسالم للمؤمن
أن يربط حياته باألهداف الكريمة للحياة
والمقاصد العظيمة للشريعة التي تحفظ
عليه قوة بدنه ليعينه على طاعة اهلل،
والقيام بإعمار األرض الذي استخلفه اهلل
العمارها ،كما تحفظ عليه سعادته وقوة
دينه وسالمة عقله وفكره.
ح��دث أن ص��ادف رس��ول اهلل صلى
اهلل عليه وسلم رج ً
ال كافراً فأمر له بشاة
فحلبت فشرب حالبها ثم أخرى فشرب
حالبها حتى شرب حالب سبع شياه ثم
أنه أصبح فأسلم ،فأمر له رسول اهلل صلى
اهلل عليه وسلم بشاة ليشرب حالبها ثم
أخرى فلم يستتمه فقال رسول اهلل صلى
اهلل عليه وسلم «أن المؤمن ليشرب في
معي واح��د ،والكافر ليشرب في سبعة
أمعاء» رواه مسلم.
وهنا نقف عند قول رسول اهلل صلى
اهلل عليه وسلم :

حسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه،
فإن كان وال بد ،فثلث لطعامه وثلث
لشرابه وثلث لنفسه.
صدقت يا سيدي يا رسول اهلل.
فهذا الحديث النبوي المصطفوي
س��راج منير في علم الصحة الوقائية
ومسلك ديني لمحاربة األم��راض من
جذورها وقلع مسبباتها فكل ما يحتاجه
الجسم هي لقيمات يقمن الصلب وليس
حشو المعدة حتى السمنة فالطعام الثلث
ال يزيد عليه وللشراب أو الماء الثلث ال
يزيد عليه ويبقى الثلث األخير للنفس.
أيها األخ��وة  :لو اجتمع كل علماء
العالم وأطباءه ليلخصوا لنا حمية غذائية
أو ليكتبوا لنا وصفة صحية تحفظ على
الناس أسباب صحته وتحجب عنهم
مآسي األمراض والهالك لما استطاعوا
ولن يقدروا أن يصفوها كما وصفها
رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم في هذه
الحكمة النبوية الجامعة «ثلث لطعامه
وثلث لشرابه وثلث لنفسه».
أيها األخ��وة  :أين هذا من واقعنا
ومن سلوكنا االستهالكي الذي ال يعتمد
على إنتاج البلد ،بل يفتح الباب واسعاً
للمستوردات األجنبية التي تذهب بثروة
األمة واقتصادها وتجعل ألعدائها أن
يتحكموا برفع األسعار واستنزاف مال
األمة واقتصادها.
أيها األخ��وة  :ومن توجيه اإلسالم
لألمة أن تجتنب جذور الترف من معيشة

الفرد ومعيشته الجماعية حتى تحافظ
على بقائها وقولها ،وحذرها من التهالك
على الشهوات والوقوع في المحرمات.
روى عن رسول اهلل صلى اهلل عليه
وسلم  :سيكون رجال من أمتي يأكلون
ألوان الطعام ويشربون ألوان الشراب
ويلبسون ألوان الثياب ويتشدقون في
الكالم أولئك شر أمتي» رواه الطبراني.
وفي الحديث عن رسول اهلل صلى اهلل
عليه وسلم  :وفروجكم ومضالت الهوى
«رواه أحمد».
أيها األخ���وة  :ل�لإس�لام منهجية
التربوي الذي أخرج خير أمة للناس ومن
أعظم خصائص هذا النهج الوسطية.
«فالتوسط هو لب الفضيلة التي
لخصتها اآلي��ة الكريمة « :وكذلك
جعلناكم ً
أمة وسطا لتكونوا شهداء على
الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا».
فالتوسط ف��ي الطعام وال��ش��راب
«وكلوا واشربوا وال تسرفوا»
والتوسط في الكسب واالنفاق «وال
تجعل يدك مغلولة إلى عنقك وال تبسطها
كل البسط فتقعد ملوماً محسورا».
والتوسط في التعامل مع مباهج
الدنيا وزينتها « :وابتغ فيما آتاك اهلل
ال���دار اآلخ���رة وال تنس نصيبك من
الدنيا وأحسن كما أحسن اهلل إليك وال
تبغ الفساد في األرض إن اهلل ال يحب
المفسدين» «سورة القصص آية .»77
وفي الحديث عن رسول اهلل صلى
اهلل عليه وسلم «ما الفقر أخشى عليكم،
ولكني أخشى أن تبسط الدنيا عليكم
كما بسطت على من قبلكم ،فتنافسوها
كما تنافسوها فتلهككم كما أهلتكهم».
وقال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم
« :السمت الحسن ،والتؤدة ،واالقتصاد
جزء من أربعة وعشرين جزءاً من النبوة»
رواه الترمذي.
إن المسلم الصادق هو الذي يتعهد
جسمه وصحته بالرعاية والتهذيب
واالنتفاع بنصائح األطباء ،وك��ان في
مطعمه ومشربه وهيئته وأسلوب حياته
صالحاً مصلحاً قائماً بالقسط وليست
صحة الجسد صالحاً م��ادي��اً فقط بل
صالحاً نفسياً تمكنه من النهوض بأعباء
الحياة وواجبات التكليف اإللهي الذي أمر
اهلل به.
أق��ول قولي ه��ذا وأستغفر اهلل لي
ولكم وصلى اهلل على سيدنا محمد وعلى
آله أجمعين.
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السكري الكامن
السكري الكامن يعني أن مستوى السكر
في الدم أعلى من الحد الطبيعي وأقل من
الحد الذي يتم من خالله تشخيص حالة
المريض بأنه مصاب بالسكري وغالباً ما
يكون وراء ذلك خلل في إفراز األنسولين من
غدة البنكرياس أو وجود مقاومة لألنسولين
في األنسجة العضلية والدهنية .تكون هذه
الحالة صامتة ومن غير أعراض.

تؤكد أنه ال فرق بين السكري والسكري
الكامن م��ن حيث اإلص��اب��ة بمضاعفات
السكري فهذا يعني بأن المصاب بالسكري
ال��ك��ام��ن م��ع��رض��اً ل�لإص��اب��ة بالسكري
ومضاعفاته ومنها أمراض القلب وتصلب
الشرايين والجلطات وارتفاع دهنيات الدم.
ان أي شخص يتم تشخيصه بالسكري
الكامن يجب أن تعامل كاإلصابة بالسكري
النوع الثاني ..وهنا ال نقول عنه أنه مصاب
بالسكري النوع الثاني بل نتعامل معه على
هذا األساس.

كيف يتم التشخيص؟

هنالك نوعان من الفحوصات المخبرية
التي يجريها المريض والتي يتم من خاللها
تحديد اإلصابة وهي :
 السكر الصائم  :وهو فحص مستوىالسكر في الدم في حالة الصيام.
 فحص قدرة تحمل السكر  :أي فحصمستوى السكر في الدم بعد ساعتين من
إعطاء الشخص محلو ًال سكرياً.
فالسكري هو زي��ادة السكر بالدم بما
يعادل  126ملجم /ديسيليتر أو أكثر عند
تحليل سكر الدم الصائم أو هو زيادة السكر
بالدم بما يعادل  200ملجم /ديسيليتر أو
أكثر وذلك بعد ساعتين من تناول الشخص
عن طريق الفم لمحلول سكري يحتوي على
 75جرام جلوكوز ،طبعاً ال بد أن يكون صائم
قبل إجراء هذا التحليل.

د .موسى ابو جبارة
( »)Prediabetesالمهم في هذه المرحلة
ما قبل السكري أنه ال يمكن تشخيصها إال
باستعمال التحليل للدم (نوعين من التحليل
وهما تحليل السكري الصائم وتحليل السكر
بعد ساعتين من أخذ  75جرام جلوكوز).
وقد أظهرت الدراسة التي أجراها المركز
الوطني للغدد الصم والسكري برئاسة
البروفيسور كامل العجلوني عا م2004
أن نسبة األردنيين المصابين بالسكري
والسكري الكامن .%30.5

أم��ا المقصود بالسكري الكامن
( )Prediabetesهو أي شخص م��ا ه��ي ع��وام��ل الخطورة
مصاب بإحدى الحاالت الثالث اآلتية  :بالسكري الكامن؟
 -ال��وزن الزائد والسمنة خاصة حول

 مصاب بـ « »IGTوهو إختصار لجملةباللغة اإلنجليزية impaired glucose
 toleranceوالمقصود بالجملة هو زيادة
السكر بالدم في معدل يتراوح من 140
ملجم /ديسيليتر إلى  200ملجم /ديسيليتر.
وذلك بعد ساعتين من تناول الشخص عن
طريق الفم لمحلول سكري يحتوي على 75
ملجرام جلوكوز.
 مصاب بـ « »IFGوهو إختصار لجملةباللغة اإلنجليزية Impaired Fasting
 glucoseوالمقصود بالجملة هو زيادة
السكر بالدم في معدل يتراوح من 100
ملجم /ديسيليتر إلى  126ملجم /ديسيليتر.
عند تحليل سكر الدم الصائم.
 مصاب باإلثنين معاً ..أي لديه «»IGTو « »IFGمع بعض.
ه��ذه ال��ح��االت ال��ث�لاث ..فقط ..وهي
م��ا ي��ع��رف «ب��م��رح��ل��ة م��ا ق��ب��ل السكري
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منطقة البطن.
 ارتفاع ضغط الدم أكثر من 140/90ملم زئبقي.
 ارتفاع نسبة الكوليسترول والدهنياتالثالثية في الدم وانخفاض مستوى .HDL
 أفراد األسرة (األب ،األم ،األخ ،األخت)مصاب بمرض السكري من النوع الثاني.
 اإلصابة بمرض سكري الحمل ()GDMأو إنجاب مولود يزن أكثر من  4كيلوجرام.
 إذا سبق وأن أصيب الشخص بأمراضفي األوعية الدموية.
 -وجود أكياس بالمبايض (.)PCOS

ما هي خطورة اإلصابة
بالسكري الكامن؟

ان جميع الدراسات والبحوث العالمية

كيف يمكن الوقاية من اإلصابة بالسكري
النوع الثاني إذا كان الشخص مصاب
بالسكري الكامن؟ ()Prediabetes

 تناول الطعام الصحي واتباع حميةغذائية (األكل الغني بالفواكه ،والخضروات
وال��ح��ب��وب الكاملة واإلق�ل�ال م��ن تناول
الدهون).
 إنقاص الوزن .أن تنزيل  10كغم منوزن الشخص المصاب بالبدانة يسهم في
تقليل الوفاة بنسبة  10بالمائة واإلصابة
بالضغط بنسبة  20بالمائة وبالسكري 30
بالمائة و 40بالمائة من الدهون.
وان الذين يعانون من السمنة ترتفع
نسبة تعرضهم لخطر اإلصابة بأمراض
الضغط والدهون الثالثية والسكري ثالثة
أضعاف اإلنسان العادي وأظهرت الدراسات
العالمية أن الخاليا الدهنية المتراكمة
حول األعضاء البطنية نشيطة في النظام
االستقالبي أي أنها تفرز في ال��دم مواد
هرمونية تؤدي إلى اإلصابة بمرض السكري
والزيادة المفرطة في الشحوم الثالثية مع
نسبة منخفضة للكوليسترول الجيد (الحميد(
بالدم وارتفاع ضغط الدم.
 زي��ادة النشاط الجسدي وممارسةالرياضة لمدة  30دقيقة في اليوم وذلك
ل��م��دة  5أي���ام ف��ي األس��ب��وع على األق��ل
وباستمرار.
 المبادرة إلج��راء الفحوصات الطبيةالالزمة.
أحد أهم األدوية التي ثبت علمياً أنها
تحد من حدوث «أو تأخير اإلصابة بمرض
السكري هو الميتفورمين ()Metformin
الذي يجب إعطاؤه لمريض السكري الكامن
باإلضافة إلى ممارسة نمط الحياة الصحي
الذي تمت اإلشارة إليه سابقاً.

فيتامين دال وعالقته بالسكري

يصنع فينامين دال في الجلد تحت
تأثير أشعة الشمس الفوق بنفسجية
وتعتبر أشعة الشمس ه��ي المصدر
األساسي للحصول على هذا الفيتامين
الفعال والمسؤول عن امتصاص الكلس
من الكلى واألمعاء والكلس بدوره يعد
عنصراً أساسياً في بناء العظام والمحافظة
على بنيتها وصالبتها.
كما يلعب فيتامين دال دوراً مهماً
ف��ي المحافظة على ق��وة العضالت
وزيادة إفراز وفعالية هرمون األنسولين
وال��م��س��ؤول ب���دوره ع��ن تنظيم نسبة
السكر في الدم ،كما أن له دوراً فعا ً
ال في
تقوية جهاز المناعة في جسم اإلنسان
وبالتالي الحيلولة دون حدوث العديد من
االلتهابات كما يعد فيتامين دال عالجاً
أساسياً لمرض الصدفية الذي يصيب جلد
اإلنسان.
نقص فيتامين دال يؤدي إلى نقص
في امتصاص الكلس من الكلى واالمعاء
وبالتالي تقل نسبة الكلس في الدم
وحتى يتم التعويض عن هذا النقص
يزيد الجسم من إفراز هرمون حيوي آخر
يسمى هرمون جار الدرقي والذي يقوم
بدوره بسحب الكلس من عظم اإلنسان
إلى الدم لتعود نسبة الكلس في الدم

ضمن حدودها الطبيعية ولكن يكون
ذلك على حساب العظم الذي يصبح رقيقاً
وهشاً وقاب ً
ال للكسر في أية لحظة.
ولذلك فإن النقص في فيتامين دال
ي��ؤدي إل��ى هشاشة العظام في الكبار
ومرض الكساح لدى األطفال كما أنه قد
يسبب العديد من األمراض منها مرض
السكري وارتفاع ضغط الدم الشرياني
وم��رض التصلب اللويحي وداء السل
وقد يلعب دوراً في حدوث بعض أنواع
السرطانات في جسم اإلنسان.
وهناك عوامل عديدة تساعد على
الحيلولة دون امتصاص فيتامين دال من
الجلد أهمها عدم التعرض ألشعة الشمس
لفترة زمنية كافية ،ارتداء المالبس التي
تغطي الجسم كام ً
ال وتحول دون تعرض
الجلد للشمس ،استخدام واقيات الشمس
والتعرض للشمس من خالل الزجاج ومن
المهم أن ننوه هنا أن كمية فيتامين دال
الموجودة في منتجات األلبان بما فيها
الحليب هي كمية قليلة ( 200وحدة)
في حين أن احتياجاتنا اليومية من هذا
الفيتامين تصل إل��ى ( 2000وح��دة)
يومياً ويجدر بنا الذكر هنا أن العديد من
المواطنين في األردن كما هو الحال في
العديد من البالد العربية يعانون من

د .دانا حياصات
نقص األنزيم المسؤول عن امتصاص
مادة الالكتيز وهو االنزيم المسؤول عن
هضم الحليب في منتجات األلبان ولذلك
فإن تناول الحليب لدى هؤالء األشخاص
يسبب لديهم آالم وانتفاخ في البطن
ولذلك فإن عدداً ال بأس به من األردنيين
ال يستطيعون شرب الحليب للسبب آنف
الذكر األمر الذي أدى إلى تفاقم مشكلة
النقص في فيتامين دال .نذكر السيدات
المرضعات أن حليب األم يحتوي علىكمية
قليلة ج��داً من فيتامين دال وهي غير
كافية مطلقاً لنمو عظام طفلك.
وفي دراسة كشف عنها المركز الوطني
للسكري والغدد الصم والوراثة على حوالي
 3000امرأة اردنية من كافة أنحاء األردن
بينت هذه الدراسة أن العديد من النساء
األردنيات يعانين من نقص في فيتامين
دال ويرجع ذلك إلى قلة تعرضهن ألشعة
الشمس وعدم تناولهن لكميات كافية
من فيتامين دال في غدائهن .وللحيلولة
دون هذه المشكلة ننصح بزيادة التعرض
ألشعة الشمس لمدة نصف ساعة يومياً
في الفترة ما بين العاشرة صباحاً والثالثة
بعد الظهر ويكفي تعريض الكفين أو
القدمين ألشعة الشمس للحصول على
كمية كافية من فيتامين دال كما ننصح
بأخذ فيتامين دال على شكل حبوب
حيث تحتوي هذه الحبوب على كميات
مناسبة من فيتامين دال وسوف تسهم
في تعويض النقص في هذا الفيتامين
الحيوي والمهم.
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التغذية السليمة والوقاية من األمراض

التغذية هو العلم الذي يدرس الغذاء والطعام وكيف يستفيد
جسم اإلنسان منه .والغذاء الصحيح يقي الجسم من العديد من
األمراض ويساعد في نقاهة الجسم ألمراض أخرى ،أما التغذية
غير الصحيحة أو غير الكافية فإنها تزيد من احتمال اإلصابة
بأمراض أخرى ،فالغذاء المتوازن هو الذي يشتمل على مجموعات
الطعام الست الرئيسة (النشويات والخضروات والفاكهة واأللبان
ومنتجاتها واللحوم وبدائلها والدهون) باإلضافة إلى الكثير
من الماء والسوائل ويجب أن يمدنا بمقدار كافٍ من السعرات
للحصول على الوزن الصحي المطلوب ولكي يساعد الجسم على
القيام بوظائفه الحيوية على أكمل وجه.
التغذية لها دور أساسي في مرض السكري ولكن ال توجد
هناك حمية خاصة لمريض السكري تختلف عن التغذية الصحية
لإلنسان السليم صحياً ،ولكن الحفاظ على الوزن المثالي عند
مريض السكري هي األساس في عالجه ،ويكون توزيع السعرات
الحرارية في الغذاء الصحي كاآلتي -:
 كربوهيدرات %60-50 البروتينات %20-10 الدهون %30-25فالغذاء يعطي جسم اإلنسان :
 الطاقة الضرورية لكل حركة فيه. العناصر التي تدخل في بنائه وإصالحه. المحافظة على عمل أعضائه وأجهزته. -تقوية جهازه المناعي ومقاومة األمراض.

العناصر الغذائية :

هي المواد الكيميائية الموجودة في الطعام وهي ضرورية
للحياة ويحتاجها الجسم للحصول على الطاقة والنمو وبناء
األنسجة وتجديدها ولتنظيم العمليات الحيوية المختلفة :
 . 1الكربوهيدرات  :يعطي  4سعرات حرارية وهي المصدر
الرئيسي للطاقة.
 . 2البروتينات  :يعطي  4سعرات حرارية وهي بناء األنسجة
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وتجديدها.
 . 3الدهون  :يعطي  9سعرات حرارية وهي مصدر للطاقة.
 . 4الفيتامينات  :تنظيم العمليات الحيوية بالجسم وهي خالية
من السعرات الحرارية أي ال تؤثر على الوزن.
 . 5األمالح المعدنية  :تنظيم العمليات الحيوية بالجسم وهي
خالية من السعرات الحرارية أي ال تؤثر على الوزن.
 . 6الماء  :تنظيم العمليات الحيوية بالجسم وهي خالية من
السعرات الحرارية أي ال تؤثر على الوزن.

الكربوهيدرات :

هي أي من مكونات األغذية التي تتحلل إلى جلوكوز ،وهو
نوع من السكر تستخدمه الخاليا الكتساب الطاقة أما الزائد
منها فيختزن في الكبد على هيئة جليكوجين .يراعى أن تحتوي
الوجبة الغذائية اليومية على  %60-50من السعرات الكلية من
الكربوهيدرات.

وهناك نوعان من الكربوهيدرات :

 -1النوع البسيط  :مثل الموجود في السكر ،العسل بنوعيه،
المربى ،العصائر والفواكه ،المشروبات الغازية.
 -2النوع المركب  :مثل الموجود في الحبوب (القمح  -الخبز -
البليلة  -الفريك  -البرغل  -المعكرونة  -األرز  -الشعير  -الذرة)
البقوليات (اللوبيا  -الفاصولياء البيضاء  -البازيالء  -الفول -
العدس) الخضراوات (الجزر  -البطاطا  -القلقاس).

البروتينات

عبارة عن جزيئات مكونة من مجموعة من األحماض األمينية
التي يقوم الجسم بتكسيرها وامتصاصها إلعادة بناء وإصالح
األنسجة مثل العضالت والهرمونات واألنزيمات الهضمية وهي
ضرورية للنمو والصحة.
يحتاج اإلنسان إلى حوالي عشرين حمض أميني لكي يعيش.

تستطيع أجسامنا أن تصنع معظمهما وتوجد ثمان أحماض
أمينية فقط ال يستطيع الجسم تصنيعها ولذا يجب أن يحصل
عليها عن طريق الغذاء (األحماض األمينية الضرورية) يراعى أن
تحتوي الوجبة اليومية على حوالي  %20-10من البروتينات.

وتنقسم البروتينات إلى نوعين :

 -1البروتين الحيواني مثل اللحوم والدواجن والسمك والبيض
واللبن ومنتجاته وهذا النوع يحتوي على الثمان أحماض أمينية
الضرورية.
 -2البروتين النباتي  :مثل الحبوب والخضار والبقوليات ال يحتوي
أي منها على األحماض األمينية الضرورية كلها ولكن بإضافة
الحبوب إلى البقول يحدث التكامل الغذائي ويحصل الجسم على
األحماض األمينية الضرورية كلها (مثل  :إضافة األرز إلى العدس
في طبق المجدرة).

الدهون

الدهون مصدر هام جداً للطاقة ويمكن االستفادة منها
مباشرة أو تخزينها لحين الحاجة .حيث يتم امتصاص الدهون
بعد تحويلها في األمعاء إلى أحماض دهنية .إذا زاد مقدار الدهون
عن حاجة الجسم ،فتتراكم في أماكن مختلفة من الجسم أهمها
األنسجة الدهنية وقد تترسب في جدار األوعية الدموية .وعلى
الرغم من أهمية الدهون إال أن اإلفراط فيها يؤدي إلى كثير من
األضرار .ويراعى أن تحتوي الوجبة اليومية على حوالي %30-25
من الدهون.

مصادر الدهون :

 -1الدهون الحيوانية  :مثل السمنة  -القشطة  -دهون
اللحوم والدواجن واألسماك  -األلبان ومنتجاتها والبيض.
 -2الدهون النباتية  :مثل السمسم  -فول الصويا  -زيت
الزيتون  -زيت الذرة  -زيت بذرة القطن  -زيت عباد الشمس
 -زيت بذرة الكتان  -زيت جوز الهند  -المكسرات (الفستق

السوداني  -الجوز  -اللوز  -البندق).

أنواع الدهون :

 -1الدهون المشبعة (أقل من  %7من السعرات الحرارية)
مثل  :السمن والزبد والدهون المصاحبة للحوم والدواجن
والبيض واأللبان.
 -2الدهون المتعددة عدم التشبع (أقل من  %20من السعرات
الحرارية)
مثل  :زيت الذرة  -زيت بذرة القطن  -زيت عباد الشمس.
 -3الدهون أحادية عدم التشبع (الباقي من السعرات الكلية
المخصصة للدهون)
مثل  :زيت الزيتون ودهون األسماك.

الكوليسترول

مادة دهنية أساسية تتواجد في األغذية مثل دهون الحيوانات
والزيوت المهدرجة وصفار البيض وجسم اإلنسان ويتم تصنيعها
أيضاً في العديد من أنسجة الجسم مثل الكبد .إذا كانت نسبة
الكوليسترول في الدم أعلى من مستواها الطبيعي ،فإن هناك
احتمال لتعرض المريض ألزمات قلبية حيث أنه يبطن جدار
الشرايين مؤدياً إلى تضييقها .يراعى أال يزيد كميته في الغذاء
عن  300ملغم يومياً في الشخص السليم.

األمالح المعدنية

يتركب جسم اإلنسان من عناصر مختلفة من المعادن ،لذلك
فهو بحاجة مستمرة إلى تلك العناصر الضرورية ويحصل اإلنسان
على احتياجاته منها عن طريق الغذاء والماء وما يمكن تصنيعه
داخل الجسم.

فوائد األمالح المعدنية
 مساعدة الجسم في بناء األنسجة من عظام وأسنان وغضاريف25

البوتاسيوم :
(أساسية لتكوين سوائل الجسم) الموز  -البروكلي  -الطماطم
 الخضروات الورقية ذات اللون األخضر  -الموالح كالبرتقال -البقوليات  -الفواكه المجففة  -البطاطس بالقشرة.

الكلوريد :

(أساسية لتكوين سوائل الجسم الداخلية ويساعد في عملية
الهضم) ملح الطعام.

الزنك :

(يدخل في تركيب األنزيمات التي تساعد في تكوين الجينات
والبروتين بالجسم) اللحوم الحمراء والبقوليات كالفول والعدس
والبسلة والفول السوداني.

المغنيسيوم :

(تكوين العظام واألسنان) الخضراوات ذات اللون األخضر -
البقوليات  -المكسرات  -الحبوب الكاملة القشرة.

السيلينم :

(مضاد لألكسدة) األطعمة البحرية  -الكبد  -الكلى  -اللحوم
 -الحبوب  -البذور (تعتمد الكمية على نوع التربة).

الكروميوم :

وعضالت.
 حفظ كثافة الدم واإلفرازات والسوائل المحافظة على محتويات القناة الهضمية من التخمروالتعفن
 إكساب السوائل خاصية اإلنتشار في الجسم والحفاظ علىضغطها.
 إكساب الدم خاصية التجلط عند اللزوم. تكوين المادة الصباغية في الدم (هيموجلوبين) -إكساب المرونة لألنسجة

أهم هذه األمالح وأهم مصادرها الغذائية :
الكالسيوم :

(تكوين العظام واألس��ن��ان) األلبان ومنتجاتها  -السلمون
والسردين المعلب  -الخضروات الورقية ذات اللون األخضر -
الفاكهة المجففة  -السمسم  -زيت بذرة الكتان.

الفسفور :

(تكوين العظام واألسنان) البروتينات بصفة عامة (اللحوم -
األسماك  -األلبان  -المكسرات  -البقوليات  -الحبوب)

الحديد :

(تركيب كريات الدم الحمراء والخاليا الحية للعضالت واألنسجة
المختلفة) العسل األسود  -اللحوم الحمراء  -البيض  -التونة
والسردين  -الخضراوات الورقية ذات اللون األخضر  -الباذنجان
الفول  -الحبوب كاملة القشرة كالبليلة  -الفواكه المجففة).

األيودين :

الفلورين :

(تكوين العظام واألسنان والوقاية من تسوس األسنان)
األسماك المعلبة بالعظام كالسلمون  -الشاي  -الماء المدعم
بالفلورين  -معجون األسنان المدعم.

الفيتامينات

هي عبارة عن مواد عضوية كيماوية تتواجد في الجسم
بكميات ضئيلة وال يستطيع الجسم تركيبها ،لذا يجب الحصول
عليها عن طريق الغذاء وقد يحتاج األمر إلى إمداد الجسم ببعض
الفيتامينات عن طريق األدوية وهي ضرورية للحياة ألنها :
 تساهم في إنتاج كريات الدم والهرمونات واألعصاب. -تبطل مفعول العناصر السامية بفضل خصائصها المضادة

للتأكسد.

 تساعد في إعادة بناء األنسجة إذ تدخل في تركيب بعضأغشية الخاليا.
 تزيد من مناعة الجسم والوقاية من األمراض. ضرورية جداً لنمو الخاليا وعمل األعضاء. تساعد في تأخير عالمات الشيخوخة والوقاية من أمراضالقلب ومنع ظهور بعض أن��واع السرطانات أو التخفيف من
حدتها.

تنقسم الفيتامينات إلى مجموعتين

(يدخل في تركيب هرمونات الغدة الدرقية التي تساعد على
النمو وتنظيم العمليات األيضية بالجسم) األسماك البحرية -
الملح المدعم باليود.

المجموعة األول��ى  :ت��ذوب في ال��ده��ون وتشتمل على
الفيتامينات (أ) ( ،Aد) ( ،Dهـ) ( ،Eك) .K
المجموعة الثانية  :تذوب في الماء وتشتمل على فيتامين (ج)
 ،Cومجموعة فيتامين (ب) .B

(أساسية لتكوين سوائل الجسم) ملح الطعام  -األطعمة
المحفوظة.

المجموعة األولى

الصوديوم :
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(يساعد على توليد الطاقة من الجلوكوز وهو مرتبط بهرمون
األنسولين) اللحوم  -الحبوب الكاملة القشرة  -المكسرات.

المصادر الغذائية للفيتامينات

فيتامين (أ)  :الجزر  -البطاطا  -الكنتالوب  -السبانخ -
المشمش  -البروكلي  -اللبن الكامل الدسم  -الجبن  -الكبد
 زيت كبد الحوت.فيتامين (د)  :صفار البيض  -الزبد  -السمن  -الكريمة -
الجبن  -السمك الدهني  -القشريات (يصنع الفيتامين في الجسم
عند التعرض ألشعة الشمس).
فيتامين (هـ)  :جنين القمح  -الذرة  -البذور  -المسكرات
 الزيتون  -الخضراوات ذات اللون األخضر  -الزيوت النباتية -السبانخ  -ا لجمبري  -البطاطا.
فيتامين (ك)  :الكرنب  -القرنبيط  -السبانخ  -فول الصويا -
الحبوب  -الخضراوات ذات اللون األخضر  -البروكلي.

المجموعة الثانية
( -1فيتامين ب المركب) :

فيتامين (ب : )1الخميرة البيرة  -األرز  -القمح  -السبانخ -
البسلة  -الطماطم.
فيتامين (ب : )3الفول السوداني  -طحين القمح من حبوب
كاملة  -اللحم البقري  -صدور الدجاج  -التونة المحفوظة في
الماء  -الكبد والكالوي  -الجمبري.
البيوتين  :الحليب  -البيض  -البقول  -الكبدة.
حمض البانتوسين  :الحبوب  -الخميرة  -الفول السوداني -
مصادر البروتين الحيواني.
حمض الفوليك  :الخضراوات الورقية  -الحبوب الكاملة
 الطاطم  -الفول األخضر  -البروكلي  -العدس  -البامية -اللوبيا.
فيتامين (ب : )12اللحوم  -الدجاج  -السمك  -الكبد -
القشريات  -البيض  -اللبن.
 -2فيتامين (ج)  :البرتقال  -اليوسفي  -الجوافة  -الجريب
فروت  -الليمون  -الفراولة  -المانجو  -السبانخ  -البروكلي -
الفلفل األحمر  -الطماطم  -الكيوي.

 الماء له دور فعال في عملية الهضم ،ويعتبر عنصر أساسيفي نقل مكونات الغذاء من فيتامينات وعناصر غذائية إلى مختلف
أجزاء الجسم.
 تنظيم درجة حرارة الجسم بالشكل األمثل ،وذلك عن طريقإفراز العرق عند ارتفاع درجة حرارة الجسم.
 يحافظ الماء على نضارة البشرة وحيويتها حيث أن تناولالكمية الكافية من الماء ،يحافظ على مرونة الجلد ونضارته
وحيويته.
 يقلل الماد من نسبة األمالح في الدم وبالتالي يزيل آثاراالكتئاب ويزيد الشعور بالحيوية.

األلياف الغذائية

 هي الجزء من النبات الذي ال يهضم وال يمتص بالدم. تختلف األطعمة من حيث كمية وأن��واع األلياف التيتحتويها.
 الحاجة اليومية من األلياف تعادل  30-20 :غم /اليوم. من المصادر الرئيسية لأللياف الغذائية  :الخضراوات -الفاكهة  -البقوليات  -الحبوب كاملة القشرة.

وتقسم إلى نوعين :
 ألياف قابلة للذوبان في الماء : Soluble Fiberفهي نوع من األلياف النباتية التي تشكل ،حال الخلط
بالماء ،مزيجاً غروياً ،وهي التي تنسب إليها فوائد خفض نسبة
الكوليسترول والسكر في الدم .ومن المصادر الغنية لها العدس
والفاصوليا والحمص والفول والتفاح والحمضيات وبذور الكتان.
 ألياف ال تذوب في الماء  Insoluble Fiberكتساعد في تسهيل خروج الفضالت ومعالجة حالة اإلمساك،
ونخالة القمح ،أو القشرة الخارجية لحبوب القمح ،والمكسرات
وكثير من الخضار والفواكه ،تحتوي كميات جيدة من تلك
«األلياف غبر الذائبة».

الماء

 يفقد اإلنسان كمية كبيرة من الماء يومياً وتخرج منالجسم عن طريق البول  -التنفس «الزفير»  -التبخر خالل الجلد
«العرق».
 يشكل الماء حوالي  %70من وزن جسم اإلنسان. بسبب الفقد الدائم من الماء فال بد من تعويض هذا الفقدكل يوم في شكل سوائل وأطعمة.
 أثناء الطقس الحار أو التمرين يمكن أن يحتاج الجسم ضعفهذه الكمية.
 الكثير من األطعمة تحتوي على كم هائل من الماء خاصةالفاكهة ،ويكمل الماء والسوائل األخرى الكمية التي يحتاجها
الجسم.
يراعى أن يشرب الشخص السليم ما ال يقل عن ثمانية أكواب
من الماء يومياً.

أهمية الماء للجسم

 يخلص الماء الجسم من الفضالت والسموم التي تتكونفيه فالماء مث ً
ال يقوم بتخفيف البول وهي عملية مهمة جداً بسبب
األخطار التي قد تنجم عن تكون الحصى في الكلى إذا لم يتم
تخفيف البول باستمرار.
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Lutein Softgel 40 mg:
30 softgel
Lutein is the principal carotenoid found in the central area of the retina
called the macula. Lutein is a high potency phytonutrient with antioxidant
benefits to support the retina and macula of the eye. It is naturally contains
Zeaxanthin. Lutein is an essential macula pigment which are responsible
for supporting the health of the eye’s photoreceptor cell layer.
Dose: For adults take one (1) softgel daily , preferably with a meal .

Supplement Facts Serving Size :1 Softgel
Amount Per Serving
%Daily Value
Lutein
40mg
**
(contains Zeaxanthin, 1600 mcg)
**Daily Value not established.
Other Ingredients: Com Oil, Gelatin, Vegetable
Glycerin, Yellow Beeswax, Soy Lecithin.

Alpha Lipoic Acid Capsules 200 mg:
30 capsules
It is a vitamin-like antioxidant that help fight free radicals in the body. Alpha lipoic Acid helps
revitalize the underlying structure of skin. It plays an essential role in mitochondrial dehydrogenase
reactions and is therapeutically useful for preventing free radical cellular damage, reducing
oxidative stress, lowering blood sugar, and enhancing the antioxidant
potency of vitamin C& vitamin E. ALA has also increase the coenzyme
Q10 and intracellular GSH levels. Lipoic acid administration shown to be
beneficial in ischemia-reperfusion injury, diabetes (hydrophobic binding
to protein such as albumin occurs which can prevent glycation reactions),
cataract formation , neuro degeneration and radiation injury.
Dose: For adults, take one (1) cap.daily preferably with a meal.

Q-10
Supplement Facts Serving Size :1 Capsule
Amount Per Serving
%Daily Value
Alpha Lipoic Acid

200mg

**

**Daily Value not established.
Other Ingredients: Rice Powder, Gelatin, Cellulose (Plant Origin),
Vegetable Magnesium Stearate.

السكري والحمل

يبدأ السكري مع الحمل ويسمى السكري الحملي ،كما يمكن
أن يحدث الحمل في مريضة السكري النوع الثاني وفي كلتا
الحالتين يجب أن توقف األدوية الخافضة للسكر عن طريق
الفم ويستعاض عنها باإلنسولين .وال ينصح بإنقاص الوزن
أثناء الحمل لما قد يسببه ذلك من أذى على نمو الجنين.
وينصح ببذل جهد كبير إلبقاء معدل السكر التراكمي في
المدى الطبيعي لتجنب احتمال تأذي الجنين من ارتفاع السكر.
ويتطلب ذلك فحص تركيز السكر عدة مرات في اليوم وأخذ
حقن اإلنسولين ثالث مرات في اليوم أو أكثر وذلك للوصول
إلى القراءات التالية :
 . 1قيمة السكر في الدم بعد الصيام وقبل الوجبات أقل من
 95ملغم /ديسيلتر.
 . 2قيمة السكر في الدم بعد األكل بساعة أقل من 140
ملغم /ديسيلتر.
 . 3قيمة السكر في الدم بعد األكل بساعتين أقل من 120
ملغم /ديسيلتر.
ويجب على السيدة المصابة بالسكري اتباع ما يلي قبل حدوث
الحمل :
 )1تنظيم معين لوجبات الطعام.
 )2القدرة على أخذ قراءات لنسبة السكر في الدم ومراقبتها.
 )3تناول اإلنسولين والقدرة على تحديد الجرعات المالئمة
لطبيعية األكل ونسبة السكر في الدم.
 )4القدرة على التعامل مع هبوط مستوى السكر وعالجه من
قبل المريضة وأفراد عائلتها.
 )5المحافظة على النشاط الجسدي والرياضة المستمرة.
تأثير السكري على األم الحامل والجنين
المضاعفات على الجنين :
 )1اإلجهاض المبكر وموت الجنين داخل الرحم.
 )2زيادة وزن الجنين وحجمه.

 )3قد يعاني المولود من انخفاض السكر واليرقان وزيادة
خضاب الدم وانخفاض الكالسيوم في الدم.
 )4العيوب الخلقية للجنين.
 )5ال���والدة المبكرة وح��دوث صعوبات تنفسية خطيرة
للمولود.
 )6ترافق سكري الحمل مع ارتفاع ضغط الدم مما قد يؤدي
إلى قصور في وظيفة المشيمة ونقص في نمو الجنين داخل
الرحم.
المضاعفات على األم :
 -1تسمم الحمل.
 -2التهابات الجهاز البولي المتكررة.
 -3تعثر الوالدة وزيادة احتماالت التداخل الجراحي (والدة
قيصرية).
 -4اإلجهاض المبكر.
 -5تزداد نسبة حدوث جميع مضاعفات السكري خالل فترة
الحمل ،لذا يجب متابعة األم الحامل جيداً .فتتعرض السيدة
الحامل إلى هبوط في سكر ال��دم خالل الثلث األول من
فترة الحمل وذلك لزيادة حساسية االنسولين في الجسم
وتعرضها للتقيؤ والغثيان ،وقد يستدعي ذلك تخفيض
جرعات االنسولين .وتحتاج السيدة الحامل إلى زيادة جرعات
اإلنسولين في الثلثين الثاني والثالث من فترة الحمل بسبب
زيادة مقاومة الجسم لالنسولين ،ويتطلب ذلك منها أخذ
قراءات لسكر الدم ومراجعة طبيبها على األقل مرة واحدة في
الشهر.
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الضغط السكري

ارت��ف��اع الضغط الشرياني األساسي
والسكري يشكالن ضلعين من متالزمة
األيض ،وكثيراً ما يصاب الشخص نفسه
بهما معاً .ان مرضى السكري الذين يعانون
من ارتفاع في ضغط الدم هم أكثر عرضة
لحدوث مضاعفات السكري على شبكية
العينين والكلى .كما أن أم��راض األوعية
الدموية والقلب تزداد عادة بوجود السكري
والضغط معاً ويكون المرضى أكثر عرضة
للجلطات القلبية والسكتة الدماغية وإعتالل
األوعية الدموية لألطراف ،علماً بأن السمنة
ربما تكون عنصراً مشتركاً أو مسبباً للسكري
وارتفاع ضغط الدم معاً مما يزيد نسبة
وجود المضاعفات.
وع��ن��د ع�لاج الضغط عند المصاب
بالسكري ال بد من االهتمام بالسيطرة
المثالية علي الضغط لما له من أثر مضاعف
مع السكري في إيذاء وظائف الكلى .وهناك
نوعان من أدوية الضغط التي تقدم حماية
إضافية لوظائف الكلى وهي الـ  ARBوالـ
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 ACEوالتي تعمل معاً على انزيم Renin
ومادة  Angiotensinذات التأثير القوي
على ضغط الدم الشرياني .وهذه األدوية
تقلل من زالل البول المؤشر المبكر على
اعتالل وظائف الكلى.
قد يضطر الطبيب الستعمال عدة أنواع
من أدوية الضغط كثالثة أو أربعة أنواع
أو أكثر للسيطرة بشكل أفضل على ضغط
الدم الشرياني .وليست العبرة بالعدد ولكن
الغاية هي النتيجة وهي السيطرة المرجوة
على ارتفاع الضغط ليكون أقل من 130/80
في كل األوق��ات وال بد من فحص ضغط
الدم الشرياني في كل زيارة سريرية للعيادة
الطبية .كما وينصح المريض بفحص ضغط
الدم في المنزل أو في الصيدليات الخارجية
لتكوين صورة متكاملة عن ارتفاع ضغط
الدم في الحالة اليومية االعتيادية.
ونظراً ألن الدراسات بينت أن مرضى
السكري ال��ذي يبلغ ضغط ال��دم لديهم
أكثر من  120/70هم أكثر عرضة لألزمات

القلبية والوفاة ،لذا فإن التوصيات الطبية
تنصح بأن يحافظ على ضغط الدم لهؤالء
المرضى أقل من . 130/80

إذا كنت تعاني من ارتفاع
في ضغط الدم فإننا ننصحك
بالقيام بما يلي -:
 تجنب أو خفف من استهالك ملح الطعامويجب أيضاً تجنب األطعمة المحفوظة
والمعلبة ألنها تحتوي أحياناً على كميات

كبيرة من الملح.
 تخفيض ال��وزن ،فقد بينت الدراساتأن اإلنقاص من الوزن يساعد في خفض
مستوى ضغط ال��دم ،كما يحسن نسبة
السكري والدهنيات في الدم.
 ممارسة رياضة المشي بانتظام وبمعدل 45-30دقيقة يومياً معظم أيام األسبوع.
 -التوقف عن التدخين.

السكري والتغذية
ان كنتما م��رض��ى ب����داء ال��س��ك��ري
إن ال���وق���اي���ة ق�����در ح���ب���ة ب��ي��در
ع�����وداً إل���ى خ��ب��ز ال��ن��خ��ال��ة تسلما
وإل���ى ال��خ��ض��ار ل��م��ا ل��ه��ا م��ن قيمة
إذ ال ش��ح��وم وال ارت���ق���اع بسكر
إن ال��ش��ح��وم ك��م��ا ال��ن��ش��اء رواف���ع
ح��ل��وى الطعام إذا انتشيت بأكلها
ُ
وال��ع��س��ل ال���ذي يصفونه
وال��ت��م��رُ
ال ت��أت خمر ال��ك��أس تطلب سكرها
أق��ل��ع ع��ن ال��ت��دخ��ي��ن واه��ج��ر اسمه
ق��دم��اك واح���ذر أن يضيق حذاهما
واف��ح��ص ع��ي��ون��ك ب��ان��ت��ظ��ام دائ��م��اً
إن ال���ري���اض���ة ل���ل���ع���روق دم���اؤه���ا
ف���ال���داء يلقى ف��ي ال��ب��دان��ة مرتعاً

ف��اذك��ر نصائح م��ن طبيب وأذك���ري
خ��ي��ر وأج������دى م���ن ط��ب��اب��ة ب��ي��در
ف��ال��ع��ودُ أح��م��د ل��ل��رغ��ي��ف األس��م��ر
رك���ز ع��ل��ي��ه��ا ف���ي ال���غ���ذاء كمصدر
ت��أت��ي إل��ي��ك م���ن ال���غ���ذاء األخ��ض��ر
ل���ل���س���ك���ري ق���ت���ر ب���ه���ا وت��ق��ت��ري
ت��ل��ق��ى ال��ن��دام��ة ع��ن��د ب���اب الخنجر
ه���و ف���ي دم�����اك رواف�����ع ل��ل��س��ك��ري
ف���ال���داء يصحو ب��ال��ش��راب المسكر
فسمومه ف��ي القلب طعن الخنجر
س���وء ال��ع��واق��ب ف��ي ال��ح��ذاء األص��غ��ر
ح��ت��ى ت���رى ال��دن��ي��ا ب��أب��ه��ى منظر
أك��ث��ر م��ن ال��ج��ري الخفيف وأك��ث��ري
وي��ق��ل ف���ي ج��س��م رش��ي��ق المظهر
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األدوية الخافضة لسكر الدم الفموية
ORAL HYPOGLYCAEMIC DRUGS
هناك أدوية متنوعة فعالة في عالج مرض
السكري النوع الثاني والذي يعرف بالسكري غير
المعتمد على االنسولين .رغم أن آليات تأثير
هذه األدوية مختلفة فإن معظمها يعتمد على
تأمين االنسولين داخلي المنشأ وهي لذلك
ليس لها أي تأثير خافض لسكر ال��دم عند
المرضى المصابين بالنوع األول من مرض
السكري.
تتمثل هذه األدوية في المجموعات التالية:
 .1م��ج��م��وع��ة ال��س��ل��ف��ون��ي��ل ي��وري��ا
()SULPHONYLUREAS
وه��ي مجموعة االدوي���ة االك��ث��ر شيوعاً
واستعما ًال من قبل المرضى المصابين بمرض
السكري غير المعتمد على االنسولين (النوع
الثاني) والذين ال يمكن السيطرة على تركيز
مستوى سكر ال��دم عندهم بواسطة الحمية
والتمارين الرياضية وتخفيض الوزن ،وتعمل
ه��ذه االدوي��ة على تنبيه البنكرياس إلف��راز
االنسولين من خلية بيتا البنكرياسية .ويمكن
استخدام مركبات السلفونيل يوريا مع ادوية
السكري الفموية المحتوية على متفورمين او مع
االنسولين .كما انها تعتبر افضل االدوية التي
تعطى عن طريق الفم من الناحية االقتصادية
والدوائية.
ومن اهم اآلثار الجانبية لهذه االدوية انها
تعمل على تخفيض حاد للسكر بالدم وبخاصة
عند اولئك المرضى الذين ال يتناولون وجبة
الطعام بعد حبة الدواء وتؤخذ هذه االدوية قبل
تناول وجبة الطعام.
امثلة على مجموعة السلفونيل يوريا
Sulfonylurea
 -1جلبنكالميد  5ملجم Glibenclamide
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ويعرف باالسم التجاري داونيل .Daonil
 -2جليالزيد  80ملجم  Gliclazideو
 MR 30 Gliclazideويعرف باالسم التجاري
دايميكرون .Diamicron
 -3جليمبرايد  Glimeprideويعرف باالسم
التجاري .Amaryl
 .2مجموعة البيغوانيد ()BIGUANIDES
إن الميتفورمين  Metforminهو البيغوانيد
الوحيد المتوافر .تم إظهار فائدة الميتفورمين
على المدى الطويل في العديد من الدراسات
التي اجريت على مرضى السكري .هذا ولم تحدد
بعد االلية الدقيقة لتأثير الميتفورمين .وليس
له تأثير خافض لسكر الدم عند االشخاص غير
المصابين بمرض السكري .اما في حالة مرض
السكري فهو يقلل من المقاومة لالنسولين
وي��زي��د م��ن اي��ض الغلوكوز ،وه��ن��اك بعض
االدلة على انه يضعف امتصاص الغلوكوز من
االمعاء ويثبط تصنيع السكر الكبدي ،كما ان
الميتفورمين ال يزيد افراز االنسولين وال يسبب
نقص سكر الدم وال يترافق اعطاء الميتفورمين
مع زيادة وزن الجسم ولذلك فهو مفضل عند
المريض البدين .يمكن اضافة الميتفورمين مع
ادوية السلفونيل يوريا واالنسولين.
يعطى الميتفورمين مع الطعام كل 12-8
ساعة وتكون جرعة البدء المعتادة  500ملغ كل
 12ساعة وتزداد تدريجيا حسب الحاجة حتى
جرعة عظمى تصل الى  1غ كل  8ساعات.
وال يستخدم الميتفورمين عند المرضى
المصابين باعتالل الوظيفة الكلوية او الكبدية
كذلك عند المرضى الذين يتناولون كمية كبيرة
من الكحول بسبب زيادة خطر حدوث الحامض

ص .أريج الشريدة
اللبني عندهم بشكل كبير.
 -4مجموعة الميغليتينيد ومشتقات
االحماض األمينية (MEGLITINIDES AND
)AMINO ACID DERIVATIVES
يعتبر  Repaglinideمن أكثر ادوي��ة
المجموعة استخداماً وتعمل بتنبيه اف��راز
االنسولين داخلي المنشأ بشكل مباشر وهو
يؤخذ قبل الطعام مباشرة ،ويعتبر اقل احداثا
لنقص سكر الدم من كركبات السلفونيل يوريا.
 -4م��ج��م��وع��ة ال��ث��ي��ازول��ي��دن��ي��دي��ون
()THIAZOLIDINEDIONES
إن ه��ذه األدوي��ة الجديدة (تدعى أيضاً
أدوي��ة  TZDأو الغليتازونات) والمتوفر منها
نوعان :الروسيغليتازون  Rosiglitazoneأو
البيوغليتازون  Pioglitazoneعملها الرئيسي
هو تقليل الممانعة لالنسولين.
وتستعمل في عالج السكري النوع الثاني
من خ�لال تقليل ممانعة الخاليا العضلية
والخاليا الدهنية لعمل االنسولين وتثبط
عملية تصنيع الجلوكوز بالكبد ،وبالتالي تحسن
ضبط مستويات السكر وتقلل من مستويات
االنسولين بالدورة الدموية.
بعكس السلفونيل يوريا ،الغليتازونات وال
تحفز افراز االنسولين وغالبا يتم وصفها مع
السلفونيل يوريا او الميتفورمين .وتأثيراتها
الجانبية قليلة ويمكن ان تسبب زيادة الوزن
واحتباس السوائل ال ينصح باستعمالها عند
المرضى المصابين بقصور القلب.

نص المقابلة التي اجرتها اسرة صحيفة الدستور مع
الدكتور كامل العجلوني مدير عام المركز الوطني للسكري والغدد الصم والوراثة
حول مرض السكري ومضاعفاته.
الدستور :كثر الحديث عن االرقام وواقع
السكري في المملكة فكيف ترون اوتقيمون
هذا الوضع ضمن المؤشرات العلمية؟
البد ان اذكر هنا ان هناك ارقاما كثيرة عن
واقع السكري في المملكة اوواقع امراض اخرى
وتشتت هذه االرقام وكثرتها ياتي من كونها
تصدر عن جهات اومصادر غير موثوقة.
اال ان هناك رقما واحدا يجب ان نعترف
به صادر عن ابحاث سليمة وموثقة من خالل
لجنة شكلها وزي��ر الصحة االسبق ضمت
خبراء متخصصين في السكري ممثلين عن
وزارة الصحة والخدمات الطبية الملكية
والمركز الوطني للسكري والجامعات األردنية
التي لديها كليات طب ،ونظروا في األرقام
المتداولة ووجدوا قبل خمس سنوات أن نسبة
السكري واألمراض المزمنة في الفئة العمرية
فوق الـ  25سنة هي  30بالمائة للسكري و37
بالمائة للتوتر الشرياني و 50بالمائة الختالط
الدهون ،وهذه أرقام مرعبة ومما يزيد الطين
بله أن نسبة السمنة تصل إلى  80بالمائة في
الفئة العمرية من  25فما فوق.
وهذه االرقام الخطيرة موجودة وواضحة
ولكن الى االن لم توضع لدينا أي استراتيجية
لمواجهة هذه األمراض رغم أن وزارة الصحة
استقدمت في  2004فريقا متكامال من مركز
مراقبة األمراض األميركي ،وقدر هذه الكلفة
للعناية بهذه األمراض بـ 623مليون دينار
ككلفة مباشرة ،وعادة الكلفة غير المباشرة في
العالم الغربي تساوي الكلفة المباشرة ،وفي
األردن أعتقد أن الكلفة غير المباشرة تساوي
أكثر من نفس الكلفة وذلك ألن المريض في
بالدنا ال يذهب وحده إلى الطبيب ،فدخول
أي إنسان للمستشفى نجد أن ال��زوار لديه
بالعشرات وهذا كلفة اقتصادية ليس فقط
التعطيل وإنما أيضاً بالتنقل وبأمور كثيرة
جداً ،فكلفة هذه األمراض األربعة في األردن
كما قدرتها المنظمة األميركية المستقدمة
من وزارة الصحة بـ 1,2بليون دينار في عام
.2004
واعرب العجلوني عن اسفه البالغ كون
فيروس انفلونزا الخنازير يحظى باهتمام
عالمي كبير م��ن قبل ك��اف��ة المنظمات
الصحية العاليمة والمحلية في كل الدول
وان هذه االمراض االربعة المشار اليها في
ال��دراس��ة التحظى ب��اي اهتمام قائال ..من
المؤسف ان شاشات التلفزيون تتحدث يوميا
عن هذا المرض ،ولم أسمع لجلسة طارئة
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لمجلس الوزراء وال المجلس الصحي العالي
تدعولالنعقاد من اجل مناقشة هذه األمراض
المزمنة التي أدعي أنها تقتل يومياً في األردن
على األقل  100إلى  120شخصا اسبوعيا،
ألن الجلطات القلبية التي يتحدث عنها الناس
وتصلب الشرايين هي عارض من األعراض
وليست مرضا.
الجلطات القلبية
واض��اف ..ما أريد أن أقول أن كثيرا من
الناس يعتبرون الجلطات القلبية مرضا
بذاتها ،وهي ليست كذلك ،فالجلطات القلبية
هي نتيجة لهذه األمراض المزمنة ،باإلضافة
إلى العامل واالستعداد الوراثي الذي يسبب
الجلطات القلبية ،اختالط الدهون ،وارتفاع
التوتر الشرياني والسكري ،فلذلك من يصيبه
تصلب في الشرايين أومن يصيبه جلطة قلبية
أوجلطة رئوية أوجلطة دماغية هي بالنهاية
ناتجة عن هذه االمراض المزمنة األربعة.
الدستور :هل تدخل السمنة ضمن مخاطر
هذه االمراض؟
 د .العجلوني :ارجوان يفهم الجميع انالسمنة مرض اليؤدي فقط الى السكري بل
الى التوتر الشرياني واختالط الدهون ،السمنة
سبب في ازدياد السرطانات المختلفة ،وسبب
في تصلب الشرايين والتهابات الشرايين
وانسدادها والجلطات القلبية والجلطات
الدماغية ،وأم��راض كثيرة في االستقالب،

باإلضافة إلى أمراض المرارة والكلى والمفاصل
ونستطيع أن نعدد عشرات األمراض التي لها
عالقة مباشرة مع السمنة ،فنحن في وقت
لألسف نعطي أهمية لألشياء التي يجب أن
تكون في الصف الثاني أوالثالث ،وسأعطيكم
مثاال ،لوان مطعم لبيع الشاورما سبب بتسمم
عشرة أشخاص فان مجلس الوزراء يعقد جلسة
وقد يؤخذ إج��راءات ضد كبار الموظفين في
وزارة الصحة ،لكن ما هي الخطة الوطنية
لمكافحة هذه األمراض؟ الجواب ال توجد.
وإذا وجدت أنا ال أعرف عنها ،ونحن بحكم
النظام الساري في هذا البلد مسؤولون عن
ه��ذه األم��راض من ناحية الخطة الوطنية
والخطة االستراتيجية .وفي الوقت الحاضر
وزارة الصحة قامت بعمل دراس��ة مع إحدى
الجامعات األميركية ووجدت أن نسبة السكري
 40بالماية في هذه الفئة العمرية ،ونحن
نحذر في كل يوم وفي كل اجتماع وفي كل
لقاء مع المسؤولين سواء كان رئيس الحكومة
أوال��وزراء أوغيرهم وأعتقد أن وزارة الصحة
عملت ما بوسعها أن تعمله ،فأنا ال ألوم وزارة
الصحة ،لكن ما يخصص لوزارة الصحة من
أموال تعتبر قليلة جداً لمكافحة هذه األمراض
المزمنة.
سؤال كيف يمكن ان ينظم االنسان الذي
يود الصيام س��واء في شهر رمضان اواي��ام
اخرى عالجه في حال تناوله للعالج ثالث مرات

يوميا؟
ً
 د .العجلوني :أوال هناك خلط هذه األيامفي موضوع الصيام ،فاإلسالم موقفه واضح،
الصيام فريضة ..فهي فريضة فرضت ألن اهلل
فرضها على المسلمين كما فرض الصالة
والوضوء والزكاة وكل شيء .ولكن الحكم
فيها عند اهلل ،والمبرر لها عند اهلل ،ال نستطيع
أن نبررها ،فالصيام فرض ألنه أمر من اهلل،
ورخصة االفطار في رمضان موجودة والفقهاء
أجمعوا أن الطبيب المسلم الذي يخشى اهلل
يستطيع أن يمنعك من الصيام إذا كان هذا
الصيام يلحق الضرر بصحتك ،ولذلك نعود
إلى المرضى 90 ،بالمائة من المرضى الذين
لديهم أمراض مزمنة وسكري غير منضبط
يحتاج إلى مراجعة طبيبه إذا لم يرد أن يأخذ
الرخصة ،وإذا أراد أن يأخذ الرخصة فال يوجد
نقاش في ذلك.
الدستور ما الوزن المثالي الذي يمكن أن
يبقى عليه اإلنسان ،والغذاء المتوازن حتى
يتجنب ويعيش في صحة جيدة؟
 د .العجلوني :الغذاء المتوازن ،طبيعةطعامنا في بالدنا هوغذاء متوازن ،فإذا نظرنا
إلى األكالت الشعبية القديمة ،كالحمص مث ً
ال
بالطريقة األردنية ،فالحمص بروتين ،نضع
عليه القليل من الزيت فهنا وضعنا دهنيات،
ونأكله بالخبز فهذا نشويات ،ونضع معه بندورة
فهذا فيتامينات ،فأصبح الحمص بذاته غذاء
كامال ..وأيضاً المحشي على الطريقة القديمة
هوغذاء كامل ،فأكلنا األساسي هوغذاء كامل،
وشوربة العدس أيضاً وكل الطعام التقليدي،
فطعامنا طعام جيد ومتوازن ،لكن المشكلة
كم نأكل ،ولذلك قديما كنا شعبا صحتنا جيدة
نسبياً عندما كنا نأكل القليل ونعمل الكثير.
بالنسبة للوزن المثالي ،فالوزن المثالي

معروف ،وأبسط طريقة هومحيط الخصر،
الرجال أكثر من  100محيط الخصر فأؤكد
لهم بأن لديهم بداية سكري وبداية توتر
شرياني ودهنيات ،والسيدات فوق التسعين
نفس الشيء.
في البداية كنت أتحدث عن الحكومات،
فالحكومات ليس لديها استراتيجية ،،فلننظر
إلى عمان التي نفتخر بنظافتها لكن ال يوجد
شارع يستطيع المواطن أن يمشي عليه ،فإما
يكون متعدى عليه من أشجار ،واآلن يوجد
ظاهرة جديدة في عمان وهي األشجار الزاحفة
والمتسلقة ،أومعتدى عليه من السيارات أومن
البسطات أواألوساخ والنفايات التي ترمى في
الشارع ،فأين المكان اآلم��ن في أي رصيف
في كل عمان حتى في أرقى األحياء ..وقلنا
للحكومة وللبلديات وألمين عمان بأننا ال نريد
أن يقوموا بعمل مدينة رياضية لكن على األقل
أن يقوموا بإغالق شارعين أوثالثة من الساعة
السادسة إلى التاسعة في كل حي ليسير
الناس عليها ،في السعودية تم عمل ما يسمى
بشارع الحوامل ،حتى تسير الحوامل على هذا
الشارع ،ونجحت الفكرة ..المشكلة أن األخطاء
إما أن نعطيها طابعا اجتماعيا أودينيا ،فمث ً
ال
شخص معتدي على الشارع ببسطته فإذا أردت
إزاحته يخرج لك ألف شخص ليقول لك :قطع
األعناق وال قطع األرزاق ،.فهذا ليس كالم دين
وال قانون وال شيء ،فهذا الشخص مخالف
ومعتدي على حقوق كل المواطنين ،فلذلك
نعطيها لباسا دينيا .أيضاً بالنسبة لتجميل
عمان ،فهناك قصور يقوم أصحابها بوضع
شجرة كبيرة تغطي كل الشارع أونباتات تسلق
أوزاحفة على الشارع ،الفرق بين عمان الفقيرة
وعمان الغنية ،ففي عمان الفقيرة البسطات
والسيارات ألنه ليس لديهم ال كراجات وفي

عمان الغنية يعتدي األغنياء على األرصفة بما
يدعون أنه حماية لبيوتهم ،فيضعوا األشجار
الشائكة والزاحفة ونباتات متسلقة.
الدستور هل يمكن لمواطن غير مؤمن أن
يدفع تأمينا صحيا لدى المركز الوطني؟
 د .العجلوني :ال ،نحن نخالف هذه الفكرة..فأنت ال يمكن أن تكون الخصم والحكم ،وهذه
مشكلة في كل المستشفيات ،فهل يجوز أن
يملك الطبيب المستشفى ،هل يجوز أن يملك
المستشفى شركة تأمين ،فهذا موضوع يحتاج
إلى نقاش طويل .في كل العالم ال توجد عناية
صحية مجاناً حتى في الدول الشيوعية ..نحن
في المركز الوطني للسكري مؤسسة وطنية
يجب أن يدفع المريض أويكون مؤمنا لدى
جهة أخرى.
التوعية والتثقيف
الدستور هل يوجد لدى المركز أي تفكير
لفتح فرع له في الشمال خاصة في مستشفى
الملك المؤسس؟
 د .العجلوني :أخذنا هذا القرار قبل عشرسنوات ولكن لم تتم االستجابة للموضوع،
فأخذنا قرارا وكانت البداية أن لي أخا متوفى
تبرع ببيته أن يكون مركزا وكتبنا لجامعة
العلوم والتكنولوجيا ولم نتلق جوابا لغاية اليوم
رغم المراجعات الشفوية ،فنحن مستعدون،
لكن نحن ال نستطيع أن نصرف على مركز في
الشمال ،فقلنا في ذلك الوقت بأننا مستعدون
لدعمهم في األدوات واإلمكانيات البشرية،
لكن ال نستطيع في الوقت الحاضر أن نفتح
فرعا كالموجود هنا ،ونحن ال نريد أن نقلل
من قيمة الشمال ونفتح له مركزا بسيطا ،بل
بنفس المستشفى الموجود حالياً ،لكن القرار
موجود وكان المنزل متبرع به ،وكانت مساحة
البيت  1200متر في وسط اربد ،واقترحنا
على جامعة العلوم والتكنولوجيا أن تتبناه وأن
تديره بإشرافنا.
الدستور :ما سر نجاح المركز الوطني
وحصوله على ثقة المواطن المطلقة؟
د .العجلوني :المركز الوطني هومركز
متخصص ،فأي مركز متخصص يستطيع أن
يقدم خدمة أكثر بكثير من المراكز العامة،
فمن المراكز الناجحة مث ً
ال مركز السرطان،
بغض النظر ع��ن ان��ت��ق��اد بعض ال��ن��اس.
فمركزنا نجح ألن��ه مركز متخصص ،ومن
يعمل به اشخاص مؤهلون ،ثانياً يجب عمل
ضبط جودة ،فاألساس في الموضوع ضبط
الجودة ،فمقياس النجاح أن نرى هل الخدمة
التي نقدمها جيدة أم غير جيدة ،وهل هي
في المقاييس العالمية جيدة أم ال ،فهذه ال
ينظر لها األردنيون ،بل ينظروا إلى الموضوع
م��ن المنظار الشخصي ،لكن ف��ي العالم
هناك مقاييس ،وإذا ربطنا الخدمة في هذه
المقاييس ،فإذا لم تكن مثاليا فلتكن أقرب
للمثالية من غيرها وأقرب للنجاح من غيره.
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معدل اإلصابة بـالسكري بين األردنيين
أظهرت نتائج ال��دراس��ة الوطنية
لسلوكيات وعوامل الخطورة لألمراض
غير السارية لعام  2007ارتفاع نسبة
االص��اب��ة بالسكري وزي���ادة ف��ي عدد
المدخنين وانخفاضا في زي��ادة الوزن
وم��ع��دالت الكوليسترول م��ا يفرض
مسؤولية مراجعة وتقييم الخطط
الوطنية وبرامج المكافحة والبحث عن
اساليب اكثر نجاعة.
وبينت الدراسة التي اعدتها وزارة
الصحة بالتعاون مع منظمة الصحة
العالمية وم��رك��ز مكافحة األم��راض
األم��ي��رك��ي أن م��ع��دل ان��ت��ش��ار مرض
السكري ارتفع الى 8ر 16بالمائة مقابل
 13بالمائة عام  2005كما بينت ان
نسبة الزيادة بين المدخنين ارتفعت
من 29بالمائة ال��ى 34بالمائة خالل
ذات الفترة.
وأظ��ه��رت ال��ن��ت��ائ��ج أن م��ع��دالت
الكوليسترول الكلي في الدم انخفضت
من2ر 50بالمائة الى  39بالمائة وان
معدل االنتشار الكلي لمرض ارتفاع
ضغط الدم حافظ على معدله ضمن
السنوات العشر االخيرة إذ بلغ 6ر25
بالمائة توزعت هذه النسبة على 9ر30
بالمائة ذكور و5ر 21بالمائة اناث.
وبالنسبة للشحوم الثالثية اظهرت
النتائج ان معدل انتشارها الكلي بلغ
8ر 48بالمائة وانه عند الذكور اعلى
من االناث وكذلك الحال بالنسبة لزيادة
الوزن التي يصل معدلها الكلي 5ر30
بالمائة موزعة 5ر 35ذكور و5ر 27اناث
في حين تصل نسبة البدانة الى 9ر35
بالمائة.
وق���ال مساعد ام��ي��ن ع��ام وزارة

الصحة لشؤون الرعاية الصحية االولية
الدكتورعادل البلبيسي لوكالة االنباء
االردن��ي��ة إن ام���راض القلب تشكل
نسبة2ر 38بالمائة من اسباب الوفيات
في االردن في حين تصل نسبة الوفيات
بأمراض السرطان 3ر 14بالمائة.
وبين أن الكلفة االجمالية لمعالجة
ام��راض السكري وارتفاع ضغط الدم
وارتفاع معدالت الكوليسترول وصلت
ال��ى  288مليون دينار خ�لال العام
الماضي وشملت االدوي��ة واالستشارة
الطبية والفحوص المخبرية واالقامة في

المستشفى.
وتشير تقارير منظمة الصحة العالمية
الى ان االمراض غير السارية تشكل60
بالمائة من مجموع الوفيات في العالم
وان 79بالمائة من تلك الوفيات تحدث
في ال��دول النامية وان نسبة العبء
العالمي للمرض تصل الى  43بالمائة.
وتتوقع المنظمة بحلول عام2020
ان تتسبب االمراض غير السارية في73
بالمائة من مجموع الوفيات في العالم
وان يرتفع العبء العالمي للمرض60
بالمائة.

مليون مصاب بالسكري فـي تونس
افاد خبير تونسي ان عدد االشخاص المصابين بداء السكري في تونس يصل
الى حوال مليون مصاب من بينهم  70الف شاب.
وقال احمد غطاس رئيس جمعية مرضى السكري في تونس ان ''عدد المصابين
بالسكري في تونس من مختلف االصناف يتراوح بين  700الف ومليون شخص''.
واضاف ان ''ثمانية بالمئة من اجمالي المصابين هم اطفال ومراهقون''.
واشار الى ان ''هذا العدد مرشح لالرتفاع الى ثالثة ماليين مصاب بحلول
 .''2022وعزا غطاس انتشار هذا المرض خصوصا بين الشباب ''الى السمنة نتيجة
االضطراب الغذائي وعدم التوازن االسري''.
وتشير االرقام الرسمية الى ان  %35من مصابي السكري في تونس يعانون من
القصور الكلوي.
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البلوغ المبكر
فترة البلوغ هي الفترة التي يتحول فيها الجسم من
جسم الطفل إلى جسم اإلنسان البالغ أو الناضج،
وت��ح��دث خ�لال ه��ذه الفترة تغيرات سببها م��واد
كيماوية في الجسم تسمى الهرمونات الجنسية وهي
التستوستيرون عند الذكور واالستروجين عند االناث.
والبلوغ هو نضوج األعضاء التناسلية الدال على إمكانية
اإلنجاب ويصاحبه عالمات منها تسارع النمو للعظام.
تتضمن فترة البلوغ:
 -1ظهور الصفات الجنسية.
 -2تسارع النمو.
 -3تسارع النضج العظمي.
تطور البلوغ عند اإلناث:
العالمة األولى هي تسارع النمو وظهور برعم الثدي
يلي ذلك ظهور شعر اإلبط والعانة أما الحدث األخير
هو ظهور الطمث وع��ادة  2الى  3سنوات بعد أول
عالمة.
تطور البلوغ عند الذكور:
العالمة األولى هي زيادة حجم الخصيتين يلي ذلك
كبر حجم القضيب وظهور شعر اإلبط والعانة وأخيراً
تسارع النمو.
البلوغ المبكر:
هو ظهور عالمات البلوغ الجنسي عند اإلناث في فترة
ما قبل عمر  8سنوات وما قبل  9سنوات عند الذكور
وهو أكثر شيوعاً عند اإلناث ،وهي حالة تسبب القلق
للطفل واألهل وقد تدل على مرض ما تخفيه هذه
التظاهرات.
تأثير البلوغ المبكر على األطفال:
عندما ينتهي سن البلوغ ،يتوقف نمو الجسم طو ًال
واألطفال في سن البلوغ المبكر عادة ال يحصلون على
الطول المعتاد للبالغين.
إن نموهم المبكر قد يجعلهم يبدون أطول عندما
يقارنون بنظائرهم ،لكنهم عادة يتوقفون عن النمو
أيضاً في وقت مبكر وال يحصلون على قامة طويلة
مناسبة.
وبمرور سن البلوغ المبكر يشعر الطفل بصعوبة في
النواحي العاطفية واالجتماعية ،فعلى سبيل المثال،
فإن البنت بعد سن البلوغ المبكر قد تصبح في حرج
من التغييرات الجسمية التي تمر بها مثل حدوث
الدورة الشهرية وكبر حجم الصدر قبل ان يحدث ذلك
لنظرائها من البنات.
لكن األمر األشد واألصعب في هذه الحالة قد يكون
حدوث «اإلثارة» .ويأتي بعد ذلك التغييرات العاطفية
والسلوكية التي يمر بها الطفل في سن البلوغ
المبكر.
البنات يمكن أن يصبحن مزاجيات وعصبيات .األوالد
يمكن أن يصبحوا أكثر عدوانية ويتطور لديهم أيضاً
الدفاع الجنسي الذي ال يالئم أعمارهم.

ما هي أسباب البلوغ المبكر؟
في الحاالت الطبيعية يحدث البلوغ تحت التأثير الغدي
من منطقة ما تحت المهاد في الدماغ ،حيث تعطي هذه
المنطقة األوامر للغدة النخامية من أجل إفراز هرمونات
توم بتحريض المبيضين عند اإلناث والخصيتين عند
الذكور لتقوم هذه الزعضاء بإنتاج الهرمونات الجنسية
وفي بعض الحاالت من البلوغ المبكر قد يحدث هذا
التحريض بشكل مبكر بسبب :
 وجود ورم في الدماغ في منطقة ما تحت المهاد. وقد ينجم التحريض أيضاً عن رض على الدماغ أوبعد التهاب السحايا.
وفي أكثر حاالت البلوغ المبكر عند اإلناث ال نعثر علىسبب محدد (بلوغ مبكر مجهول السبب) على عكس
الذكور حيث غالباً يكون هناك سبب ما.
 في  %5من الحاالت يكون السبب وراثي عند الذكورفي أقل من  %1من الحاالت يكون السبب وراثي عند
اإلناث.
وأحياناً أخرى قليلة لسبب بعيد عن الدماغ كالغدة
الدرقية أو المبيضين..
كيف يقوم الطبيب بتشخيص الحالة؟
سيقوم الطبيب بفحص كامل ودقيق للطفل ومن ثم
سيقوم بطلب مجموعة من الفحوصات تشمل:
 -1تحاليل دموية لتحري الهرمونات الزائدة ومن أهمها
فحص وظيفة الغدة الدرقية ،هرمون األستروجين،
التيستيستيرون ،هرمونات الغدة الكظرية ،هرمونات
الغدة النخامية ( ،)LH, FSHوإجراء فحص تحفيزي
لهرمونات الغدة النخامية (GnRH Stimulation
.)Test
 -2صورة لليد لتقدير العمر العظمي للطفل ففي

د .نهلة الخواجا
حاالت البلوغ المبكر يكون العمر العظمي متقدم عن
سن الطفل الزمني.
 -3تصوير باألمواج فوق الصوتية للبطن وصورة
الرنين المغناطيسي للدماغ والغدة النخامية.
عالج البلوغ المبكر
يقوم طبيب متخصص في أمراض الغدد الصم بعالج
حاالت البلوغ المبكر ،وحالما يتأكد التشخيص يكون
الهدف من العالج هو إيقاف سير البلوغ المبكر وإيقاف
النمو السريع للطفل للحيلولة دون حصول قصر القامة
عند الطفل.
وهناك طريقتان رئيسيتان للعالج وفقاً لسبب البلوغ
المبكر:
 -1معالجة السبب الكامن وراء البلوغ كالورم مث ًال.
 -2إنقاص مستوى الهرمونات المرتفعة بواسطة
األدوية المسماة ( )LHRH Analoguesومنها إبرة
الديكابيبتيل التي تعطى كل شهر في الحاالت التي ال
يعرف فيها سببب واضح للبلوغ المبكر.
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الرياضة والسكري

ال تخفى أهمية التمارين الرياضية
لصحة اإلنسان وحمايته من أمراض
كثيرة ،وعند تشخيص مرض السكري
يجب أن تكون التمارين الرياضية ضمن
جدول العالج كجزء أساسي مع تثقيف
المريض وخصوصاً المرضى الذين
يتناولون اإلنسولين كعالج للسكري.
بالنسبة للمرضى الذين يتعاطون
اإلنسولين يجب عليهم االنتباه إلى
نسبة السكر الموجودة بالدم قبل البدء
بالتمارين ويفضل عدم القيام بالتمارين
في هذا اليوم إذا زادت نسبة السكر عن
 250ملغم /دل .ويجب االنتباه إلى كمية
اإلنسولين التي تؤخذ قبل البدء بالتمارين
الرياضية ومدة تأثيرها بالجسم كما أن
على مريض السكري الذي يعتمد على
اإلنسولين أن يقوم بحقن اإلنسولين
بالبطن وليس بالفخذ حتى يقلل من
نسبة امتصاص اإلنسولين وسرعته إذا
تم إعطاؤه بعضل تستعمل بالتمارين
الرياضية حيث االنقباط العضلي يزيد
سرعة امتصاص اإلنسولين.
أما المرضى المصابون بمضاعفات
السكري فإن التمارين الرياضية التي قد
تكون مفيدة للبعض يمكن أن تكون
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لها آثار سلبية على اآلخرين مع احتمال
زيادة المضاعفات ولذلك يجب استشارة
الطبيب األخصائي المعالج لتقييم الحالة
جيداً وقبل النصح ببرنامج التمارين
الرياضية المالئمة.
وللرياضة دور كبير في تنظيم نسبة
السكر بالدم وتخفيض نسبة الدهنيات
خفيضة الكثافة ال��م��ض��رة وزي���ادة
الدهنيات رفيعة الكثافة التي تحمي
من أم��راض القلب وتصلب الشرايين
وتخفيض ضغط الدم واألهم من هذا
زيادة فعالية اإلنسولين فعند ممارسة
الرياضة يتحسن تأثير اإلنسولين على
النسيج العضلي وبالتالي زيادة استهالك
السكر الموجود بالدم كذلك يزيد تأثير
اإلنسولين على الكبد فينخفض معدل
إطالق السكر منها.
ب��اإلض��اف��ة إل��ى ذل��ك ف��إن مزاولة
التمارين الرياضية ي��ؤدي إل��ى زي��ادة
اإلح��س��اس بالصحة العامة وال��راح��ة
النفسية.
ال��ت��م��اري��ن ال��ري��اض��ي��ة ن��وع��ان -:
التمارين الهوائية والالهوائية .التمارين
الهوائية أكثر فائدة لمرضى السكري
مثل المشي والهرولة والسباحة وركوب

الدراجة والرقص والتي تزيد من الطاقة
المتوفرة للعضالت أثناء التمارين .أما
التمارين الالهوائية فهي مثل الركض
السريع لمسافة طويلة ورفع األثقال.
على مريض السكري أن يقوم بعمل
فحوصات طبية شاملة وأهمها تقييم
للقلب والجهاز الدوري قبل البدء ببرنامج
التمارين الرياضية وخاصة إذا كان يعاني
من مضاعفات السكري المزمنة.

الرياضة لمن لديه مشاكل
في القدم من السكريين :
كثير من مرضى السكري يعانون من
متاعب في القدمين وذلك أن السكري
يتسبب في تصلب الشرايين واعتالل
األعصاب والعرج المتقطع هو من أول
أع���راض تصلب الشرايين وه��ذا قد
يتحسن مع التمارين الرياضية ،أما آالم
القدمين عند الراحة أو النوم فهي من
األعراض المتقدمة لتصلب الشرايين،
وهي موانع مطلقة لتمارين المشي.
ومن التمارين التي يحبذ االبتعاد عنها
هي الركض السريع والنط والمشي
لمسافة طويلة ورياضة الدرج للمرضى
الذين يعانون من وجود تقرحات في

القدمين أو فقدان الحس.

الرياضة واعتالل الشبكية
عند السكريين :

في المراحل األول��ى البسيطة من
إصابة الشبكية لدى مرضى السكري فإن
التمارين الرياضية عموماً ليس لها تأثير
سلبي على الشبكية أو على النظر بل
تأثير إيجابي ،أما في المراحل المتأخرة
والتي تسبب تكاثر األوعية الدموية
الهشة في قاع العين ،فإن التمارين
الرياضية قد تتسبب في تفجير هذه
األوعية ،مما يؤدي إلى نزيف وانفصال
في الشبكية .والتمارين التي يجب
تجنبها هي التمارين التي تسبب زيادة
في ضغط التجويف الصدري والبطني أو
زيادة في ضغط الدم ،وكذلك الركض
ورفع األثقال أو التمارين التي بها ينزل
الرأس إلى دون الخصر.

الرياضة لمن لديه اعتالل
بالقلب من السكريين :
تساعد التمارين الرياضية على منع
حصول مضاعفات لما تسببه من تقوية
لعضلة القلب مع تحسين في نسبة
الدهنيات في الدم مما يساعد على منع
تصلب الشرايين .وينصح بالتمارين
متوسطة الشدة للمرضى الذين يعانون

من تصلب الشرايين التاجية ،حيث ال
تزيد سرعة النبض من  %80-60من
الحد األقصى المسموح به ،ويتم ذلك
بتحديد الحد األقصى لضربات القلب
من المعادلة ( - 220العمر ويضرب
الناتج  )%7وينصح ب��زي��ادة التمرين
تدريجياً حتى يصل إلى  60-30دقيقة
يومياً على األقل  5-3أيام في األسبوع،
وبشكل عام فإن على مريض القلب أن
يتوقف عن عمل التمارين إذا شعر بألم
في الصدر .وينصح بعمل تقييم كامل
لحالة الشرايين التاجية والقلب قبل
البدء في التمارين الرياضية.

الرياضة وارتفاع ضغط الدم
عند السكريين :

التمارين تساعد على تخفيض ضغط
الدم من  10-5ملم زئبقي خالل 10
أسابيع ،ينصح المريض بعمل التمارين
المتوسطة الشدة بحيث ال تزيد سرعة
نبضات القلب عن  %80-60من الحد
األقصي المسموح ب��ه ،من 60-30
دقيقة يومياً ،مع تجنب التمارين العنيفة
أو رفع األثقال.

الرياضة واعتالل األعصاب
عند السكريين :
إن اعتالل األعصاب تشكل مشكلة

صعبة في عالج مرض السكري ويصعب
معها وصف التمارين الرياضية .ذلك
أن التغييرات الفسيولوجية المصاحبة
للتمارين الرياضية مثل ارتفاع الضغط
وتسارع ضربات القلب تعتمد على سالمة
األعصاب وبالتالي فإنها قد تختفي عند
المرضى المصابين بالسكري.
اعتالل ال���دورة الدموية الجلدية
ونسبة التعرق والشعور باختالف درجات
الحرارة يحتم على المريض عدم القيام
بالتمارين الرياضية في أماكن حارة أو
باردة مثل الذهاب إلى حمامات ماعين
أو أماكن مشابهة ،حيث يعتمد اإلنسان
ال��ع��ادي على ه��ذه األع���راض للشعور
بالتعب أثناء التمرين وبالتالي إليقاف
التمرين .فعدم وجودها لدى مرضى
السكري يزيل هذا اإلحساس المفيد.
أنواع التمارين الرياضية
 -1المشي العادي
 -2المشي الجاد
 -3المشي متوسط الشدة
 -4المشي السريع
< 3.2كم /ساعة
4.8-3.2كم /ساعة
6.2-4.8كم /ساعة
> 6كم /ساعة
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عوامل مسببة أو مشاركة في
إظهار اإلصابة بالسكري
ال يزال السبب الحقيقي لإلصابة بالسكري
غير معروف حتى اآلن ولكن هنالك عدة
عوامل تساعد على ذلك منها:
 -1الوراثة:
ً
إذا كان أحد أفراد العائلة مصابا بالسكري
النمط األول (غير المعتمد على اإلنسولين)
فإن هنالك قابلية لإلصابة به لدى بقية
أفراد العائلة.
 -2السمنة:
زيادة الوزن تؤدي إلجهاد جسمي ونفساني،
وتقلل م��ن فعالية اإلنسولين ،ولذلك
تتضاعف احتماالت اإلصابة بالسكري النمط
الثاني (غير المعتمد على اإلنسولين) عند
األشخاص البدينين.
 -3قلة النشاط الحركي:
قلة النشاط الحركي تؤدي للسكري عند من
لديهم استعدادً لذلك.
 -4األمراض واألزمات:
األمراض والعمليات الجراحية وكذلك األزمات
النفسية كالقلق والتوتر تلقي أعباء زائدة
على البنكرياس وتؤدي إلى ظهور أعراض
السكري عند من لديهم قابلية لذلك.
 -5األدوية:
مدرات البول ومركبات الكورتيزون وحبوب
منع الحمل عند استعمالها طوي ً
ال تؤدي إلى
ظهور أعراض السكري لدى األفراد األكثر
استعداداً.
 -6االلتهابات:
بعض االلتهابابات الفيروسية التي تساعد
على تبدل االستجابة المناعية للجسم
تؤدي إلى اإلصابة بالسكري المعنمد على
اإلنسولين (النمط األول).
 -7الكحول:
اإلدمان على المشروبات الروحية يعمل على
إتالف غدة البنكرياس ويساعد على ظهور
أعراض السكري.
 -8الحمل:
يمكن أن يؤدي إلى ظهور سكري الحمل
عند من لديهن استعداد لحدوثه.

العمر .وع��ادة ما يكون مريضه نحي ً
ال أو
معتدل البنية .وهو يظهر عادة بشكل طارىء
بأعراض شديدة كالغثيان والتقيؤ ووجع
البطن والجفاف الحاد .ومنهم من يصاب
في البدانة باحمضاض الدم الكيتوني مما
يستدعي العناية الطبية الطارئة.
وهو ينتج عن نقص فعلي فتركيز هرمون
اإلنسولين سببه عادة هو تدمير خاليا بيتا
الموجودة في البنكرياس المصنعة والمفرزة
لإلنسلوين في جسم اإلنسان الطبيعي.
وعادة ما يكون تدمير خاليا بيتا ناتجاً عن
أجسام مناعة ذاتية تهاجم هذه الخاليا
وتحاربها كأنها عدو غريب عنالجسم.
ال بد عند عالج النمط األول من السكري من
حقن اإلنسولين مما يعوض جسم المريض
عن هذا الهرمون المهم للوظائف الطبيعية،
وال يغني عنه في هذا األودي��ة المخفضة
للسكر التي تؤخذ عن طريق الفم أو األدوية
المساعدة لخفض السكر.

ما هو السكري النمط األول؟
السكري النمط األول يتميز ع��ادة بكون
مرضاه من األطفال والشباب في مقتبل

ما هو السكري النمط الثاني؟
هو النوع األكثر شيوعاً من السكري .وهو
يزداد شيوعاً في األردن والعالم .وهو نوع

ينتج بداية عن نقص نسبي في تركيز
هرمون اإلنسولين في الدم مما يقلل عن
حاجة الجسم الفعلية له ويصحب ذلك
اضطراب في طريقة عمل خاليا بيتا في
البنكرياس وسرعة إفرازها لإلنسولين لدى
ارتفاع السكر في الدم كما يصحبه نقص في
فعالية اإلنسولين في خاليا الجسم المختلفة
(زي���ادة مقاومة اإلنسولين ف��ي أنسجة
الجسم) .وفي المراحل المتقدمة من هذا
النوع من السكري يظهر نقص فعلي في
تركيز اإلنسولين نتيجة فشل ونقص خاليا
بيتا في البنكرياس.
وعادة ما تكون أعراض المرض صامتة أو
مبهمة ويكون المصاب به غير عالم بأنه من
مرضاه حتى يكتشف مصادفة .وقد تظهر
األع��راض ع��ادة على شكل زي��ادة العطش
وزيادة شرب السوائل وزيادة األكل وزيادة
التبول وتغير الوزن عن غير حمية.
أما عن مضاعفات السكري فتبدأ حا ًال مع أي
ارتقاع في نسبة السكر في الدم ،أما تلف
األعضاء أو األعراض الناتجة عن مضاعفات
السكري فقد تحتاج من  5-3سنوات بعد
بدء ارتفاع نسبة السكر في الدم.
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ويكون المصاب به عادة في متوسط أو
متقدم العمر ويكون ممتلىء البنية أو بديناً.
وتظهر السيرة المرضية للمصاب أن أفراد
أسرته كالوالدين واإلخوة واألخوات منهم
مصابون بالسكري النمط الثاني .وتزداد
احتمالية اإلصابة بهذا النوع من السكري
بوجود البدانة ،والتقدم بالعمر ،ونمط
الحياة الحديث الذي يتمثل في زيادة تناول
السعرات الحرارية وقلة النشاط الرياضي
والحركي .كما يظهر عند النساء الحوامل أو
ما بعد سكري الحمل ،ويتالزم غالباً مع تهيؤ
جيني وراثي بنسبة تفوق كثيراً النمط األول
لداء السكري.
من المهم التنبه ألع��راض النمط الثاني
للمرض خ��اص��ة عند األف���راد المحتمل
إصابتهم به حتى يتم الكشف المبكر عنه
من أجل تفعيل إجراءات حماية تمنع تقدم
المرض كالحمية الغذائية وتنزيل الوزن
وممارسة الرياضة والمعالجات الدوائية
واإلشراف الطبي.
يختلف هذا النوع من السكري في بالدنا عن
الدول المتقدمة من حيث إنه:
 -1يبدأ في سن مبكر في أوائل العشرينات.
 -2قد يبدأ يظهر عند األطفال في أي سن
وخاصة في العقد الثاني من العمر وبشكل
خاص عند الذين يعانون من زيادة الوزن.
وتكفي الحمية الغذائية وتخفيف الوزن
لعالج بعض الحاالت بينما يحتاج بعضهم
إلى األدوية الخافضة للسكر أو اإلنسولين.

42

كيف يكون السكري حسن المعشر؟
يستطيع مريض السكري أن يلزم مرض
السكري على التصرف كضيف حسن المعشر
ال يسيء التصرف فظهور مرض السكري
النوع الثاني قد يكون إشارة ضوئية حمراء
تجبر المريض المستقبل لهذه اإلشارة عن
التوقف عن منهاج حياة اختطه لنفسه فيما
مضى من األي��ام ينتج عنه تدهور صحة
المريض مما أوصله إلى أعتاب السكري
النمط الثاني .واإلشارة الحمراء عندما تتبع
بالتوقف عن ال��ع��ادات السيئة كاإلفراط
في األكل والتدخين والخمول سوف تعود
بالمنفعة على صحة المريض بشكل كلي.
ممارسة الرياضة والحمية وتخفيف الوزن
واالمتناع عن التدخين ال شك تساعد على
السيطرة على السكري ولكنها أيضاً تنفع
صحة المريض العامة .وأي انحراف عن
الممارسات الصحية أو عدم االلتزام بأخذ
العالجات الدوائية بالجرعات واألوقات التي
يحددها الطبيب المعالج ،سوف يعكسه
السكري مباشرة كزيادة في تركيز الجلوكوز
في الدم مما يعطي المريض رجعاً ذاتياً
( )Feedbackعن أسلوب حياته المتبع.
وبإمكان مريض السكري التعايش مع
مرضه لعشرات السنين إذا أمكنه السيطرة
عليه دونما تدهور عام في صحة المريض
ودونما ظهور مضاعفات حادة أو مزمنة في
أجهزة الجسم المهمة .فيعيش المريض
حياة طبيعية ومديدة إذا ما أنصت إلرشادات
الطبيب والتي هي في النهاية لمصلحة

المريض وفي خدمته.
وتتلخص أهداف عالج مرض السكري فيما
يلي:
 -1تمكين المصاب من العيش والتمتع
بأقراب ما يمكن منالحياةالطبيعية ،وذلك
بإبقاء المريض دون أع���راض العطش
والتبول الشديد أو الوهن والهزال.
 -2المحافظة على أقرب وزن للوزن المثالي
للجسم ،مما يساعد على ضبط مستوى
السكر في الدم.
 -3منع تذبذب مستوى السكر في الدم،
حتى يبقى أق��رب ما يكون إل��ى الحدود
الطبيعية ،مع عمل ما يمكن لتفادي هبوط
تركيز السكر في الدم.
 -4تركيز السكر بمقياس خضاب الدم
السكري (معدل السكر التراكمي) بحيث ال
يزيد عن .%6.5-6
 -5المحافظة على الدهنيات والكوليتسرول
في الدم ضمن الحدود الطبيعية لمريض
السكري ما أمكن.
 -6المحافظة على التوتر الشرياني (ضغط
ال��دم) ضمن الحدود الطبيعية لمريض
السكري ،أي أقل من  130/80ملم زئبق.
 -7أن يخلو البول من أي أثر للزالل.
 -8أن تخلو العيون من أي أثر للمضاعفات
وإن حصلت فاإلسراع في عالجها.
 -9أن نحافظ على تروية القلب والدماغ
لمنع الجلطات القلبية والدماغية.
 -10أن تخلو األطراف من أعراض اعتالل
األعصاب الطرفية كالخدر ،أو أعراض القدم
السكرية كالتقرحات أو االلتهابات.
 -11أن تكون القدرة على العالقة الزوجية
جيدة.
 -12أن نحافظ على سالمة األسنان.
 -13أن نمنع تخثر الدم.
تعد معرفة األم��ور التالية ضرورية لكل
مصاب بالسكري:
 -1إتقان طريقة فحص السكر في الدم في
المنزل واالحتفاظ بسجل للنتائج.
 -2إلمام كل مريض يحتاج إلى اإلنسولين
بأنواعه ومواضع حقنه وكيفية حقنه بطريقة
صحيحة.
 -3معرفة كيفية العناية بقدميه.
 -4ضرورة زيارة طبيب العيون باستمرار
وبشكل دوري منتظم.
 -5ينصح مريض السكري بحمل بطاقة
توضح اسمه وعنوانه ورقم هاتفه ،واسم
طبيبه المعالج أو المستشفى الذي يتردد
عليه ونوع العالج الذي يتناوله.

 -6على كل مريض أن يعرف أعراض ارتفاع
السكر في الدم وأعراض انخفاضه وكيفية
الوقاية منها والتعامل معها حين حدوثها.
 -7وعليه أن يعرف أن تناول وصفات لمواد
أو أعشاب لعالج السكري بعيداً عن األطباء
ظاهرة خطرة يجب تالفيها لعدم وجود دليل
علمي على فائدتها وقد تؤدي إلى الضرر.
 -8مراقبة الوزن بين فترة وأخرى ،حيث إن
نقصان الوزن قد ينجم عن ارتقاع مستوى
السكر في ال��دم ،وليس نتيجة للحمية
الغذائية ،وزي��ادة ال��وزن قد تعني حدوث
مضاعفات جديدة.
 -9التقيد بتعليمات الطبيب واالنتظام
بالمراجعة الدورية كل  3أشهر على األقل ،أو
عند حدوث أي طارىء كارتفاع درجة الحرارة،
أو الشعور بالغثيان ،أو عند حدوث حرقة في
البول.
كيف يصبح السكري عدواً إذا تم تجاهله؟
ال بد من االعتراف بواقع اإلصابة بالسكري
وم��ن االل��ت��زام بأسلوب حياة صحي من
الحمية وتنزيل ال��وزن وممارسة الرياضة
اليومية واإلقالع عن التدخين.
وال بد من االلتزام بأخذ ال��دواء بانتظام
كما يقترح الطبيب المعالج .وتجاهل حقيقة
اإلصابة بالسكري بعدم اتباع اإلج��راءات
المذكورة سالفاً سوف يخرج السكري عن
السيطرة فيغدو كالسيارة بال مكابح على
طريق وعر.
لقد أثبتت الدراسات أن االرتقاع المستمر
في تركيز سكر الجلوكوز في الدم يتسبب
فيالمضاعفات المزمنة للسكري كهبرط
وظيفة الكلى واعتالل شبكية العين واعتالل
األعصاب الطرفية ويزيد من فرص اإلصابة
بتصلب الشرايين التاجية وتصلب الشرايين
الطرفية وزيد من نسبة اإلصابة بإحتشاء
عضلة القلب والسكتة الدماغية وأمراض
القدم عند مرضى السكري.
وكما يقول المثل «دره��م وقاية خير من
قنطار عالج» ،فإن بذل الجهد للسيطرة على
السكري في بداية الطريق يجنب المريض
معاناة أكبر بكثير في المستقبل من كل
ه��ذه المضاعفات إذا تمكن من تجنبها
مسبقاً باتباع أسلوب حياة صحي وااللتزام
بإرشادات الطبيب وأخذ العالجات الدوائية
واالل��ت��زام بمواعيد المراجعات العيادية
المقترحة.
ماذا يزيد تركيز سكر الجلوكوز في الدم؟
وماذا ينقصه؟

يتحدد تركيز سكر الجلوكوز في الدم عن
تفاعل معدل إنتاج السكر مع معدل استهالك
أو تخزين السكر من ال��دم .فهنالك بيئة
هرمونية في الدم تتفاعل فيها مجموعة
من الهرمونات ذات التأثيرات المعاكسة
لإلنسولين واإلنسولين نفسه مما ينتج عنه
محصلة نهائية تحدد تركيز السكر في الدم.
فاإلنسولين هو الوحيد القادر على خفض
تركيز السكر في ال��دم عن طريق زي��ادة
استهالكه وتخزينه في الخاليا العضلية
والدهنية ،في حين أن هنالك مجموعة كبيرة
من الهرمونات التي ترفع تركيز السكر في
الدم الستعماله في الحاالت الطارئة كزيادة
المجهود البدني والذهني وحاالت الحمى
ومراحل النمو البدني.
ومن أمثلة هذه الهرمونات نذكر هرمون
النمو وهرمونات الغدة الكظرية كالكورتيزول
واالدرينالين وهرمون جلوكاجون الذي تفرزه
مجموعة مختلفة من خاليا البنكرياس.
وتععمل هذه الهرمونات منفردة أو مجتمعة
على الكبرد والذي بإمكانه أن يطلق السكر
في الدم أو يمنعه من ذلك في المحصلة
النهائية لهذه الهرمونات واإلنسولين
مجتمعة.
وف��ي ح��االت مرضية تقل استجابة خاليا
العضالت الهيكلية والخاليا الدهنية في
الجسم لتأثير هرمون اإلنسلوين في تركيزه
العادي فيقل امتصاص هذه الخاليا للسكر
في الدم مما يؤدي إلى ارتفاع تركيز سكر
الجلوكوز في ال��دم .وتسمى هذه الحالة
بمقاومة اإلنسولين .وتتزامن هذه الحالة
وتترافق مع ارتفاع في تركيز اإلنسولين ناتج
عنزيادة إفرازه من خاليا بيتا في البنكرياس

دونما استجابة طبيعية من خاليا العضالت
الهيكلية والخاليا الدهنية لهذه التراكيز
المرتفعة من اإلنسولين في الدم.
عند تناول الطعام يتم هضم النشويات في
األمعاء وتحويلها إلى سكر الجلوكوز الذي
يتم امتصاصه إلى دورة الدم مما يؤدي
الى ارتفاع تركيز سكر الجلوكوز بعد تناول
الطعام في حالة وجود نقص في تركيز أو
وظيفة هرمون اإلنسولين في الدم.
في الحالة الطبيعية يتزامن إفراز هرمون
اإلنسولين مع حاجة الجسم الستهالك
وتخزين الطاقة .فهنالك إف��راز قاعدي
لإلنسولين يستمر بصورة دائمة ويغطي
الحاجات القاعدية من استهالك الجلوكوز
للطاقة في الجسم ،مثل التنفس ونبض
القلب ووظائف الدماغ وهناك نوع آخر من
إف��راز اإلنسولين يتزامن مع حمل سكر
الجلوكوز ،الذي يتبع تناول وجبات الطعام
وهو إفراز دفعي سريع ويبقى تركيز السكر
في الحدود الطبيعية ويخزنه في خاليا
العضالت الهيكلية والدهنية وخاليا الكبد
لالستعمال في وقت الحق.
تنخفض نسبة السكر في ال��دم ألي من
األسباب التالية:
 -1ع��دم االل��ت��زام بالطعام بعد حقنه
اإلنسولين.
 -2حقن كمية زائدة من اإلنسولين.
 -3القيام بمجهود عضلي زائد.
 -4اعتالل وظائف أجهزة الجسم الرئيسة
كالفشل الكبدي أو الكلوي والصدمة
الدورانية.
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OcuHealth Tablet:

OcuHealth Tablets-60 Tab
ﺗﺮﻛﻴﺒﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻏﻨﻴﺔ ﺑﺎﻟﻔﻴﺘﺎﻣﻴﻨﺎﺕ ﻭﻣﻀﺎﺩﺍﺕ ﺍﻷﻛﺴﺪﺓ ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻓﻲ
ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﺻﺤﺔ ﺍﻟﻌﻴﻦ ﻭﺗﺤﺘﻮﻱ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺎﺩﺗﻲ
 ﻭﻫﻲ ﻣﻮﺍﺩ ﻃﺒﻴﻌﻴﺔ ﺗﺘﻮﺍﺟﺪ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻴﻦZeazanthan ﺍﻟﻠﻮﺗﻴﻦ ﻭ
 ﺇﻥ ﺍﻟﺼﻔﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﻛﻤﻀﺎﺩﺍﺕ ﻟﻸﻛﺴﺪﺓ.ﺍﺻﻼ
ﻭﻗﺎﺑﻠﻴﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻣﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﺘﻠﻒ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﻋﻦ ﺍﻷﺷﻌﺔ ﺍﻟﻀﺎﺭﺓ
ﻛﺎﻟﻔﻮﻕ ﺑﻨﻔﺴﺠﻴﺔ ﻳﺠﻌﻠﻬﺎ ﺫﺍﺕ ﻗﻴﻤﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﻼﻣﺔ
.ﺍﻟﻌﻴﻦ
. ﻗﺮﺹ ﻣﺮﺗﻴﻦ ﻳﻮﻣﻴﺎً ﻭﻳﻔﻀﻞ ﻣﻊ ﺍﻟﻄﻌﺎﻡ:ﺍﻹﺳﺘﻌﻤﺎﻝ

60 tablet

High potency antioxidant formula to help maintain eye health. It is a high-potency vitamin
& mineral formula with lutein, zeaxanthan and bilberry extract. Lutein & zeaxanthan are
the only carotenoids generally found in the eye. Their antioxidant properties and ability to
absorb damaging near -to- UV blue light may be why these particular carotenoids are so
valuable to eye health. Bilberry extract contain 25% anthocyanosides ﬂavonoids calculated
as anthocyanidins which acts as a powerful antioxidant for support & maintenance of
normal vision.

Dose: one tablet 2 times daily preferable with meal.
Supplement Facts

Servings Per Container: 30

Serving Size: 2 Tablets
%DV Amount Per Serving

Amount Per Serving
Vitamin A (as Beta Carotene)
Vitamin C (as Ascorbic Acid)
Vitamin E (as d-Alpha Tocopherol Succinate)
Calcium (as Calcium Carbonate)
Zinc (as Zinc Monomethionine)
Selenium (as Selenium Methionine)

5000 IU
150 mg
50 IU
560 mg
17.5 mg
70 mcg

100%
250%
166%
56%
116%
100%

%DV

Copper (as Copper Glycinate)
Bilberry Extract
Lutein
Zeaxanthan

1 mg 50%
15 mg
6 mg
1.2 mg

Percent Daily Value (DV) not established.

Other Ingredients: Cellulose, Stearic Acid, Croscarmellose Sodium, Silicon Dioxide, Magnesium Stearate.

DiaVites Formula Tablet :

90 tablet

Diavites formula provides a dynamic combination of vitamins and minerals that could be low
due to the stress that diabetes can have on a body. It includes the key antioxidants, Vitamins A ,
Vitamin C , Vitamin E & selenium , as well as alpha lipoic acid which along with it’s antioxidant
DiaVites Formula Tablets-90 Tabs
beneﬁts may help maintain healthy glucose metabolism . Folic acid is added as support for
normal heart health and chromium picolinate to aid in the normal metabolism of protein & fat.
 ﺗﺮﻛﻴﺒﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﻴﺘﺎﻣﻴﻨﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﻔﻘﺪ ﺃﻭ ﺗﻘﻞ ﻓﻲWith added herbal support from bitter melon & Gymnema sylvestris.
 ﺍﻟﺠﺴﻢ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻺﺟﻬﺎﺩ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﻋﻦ ﻣﺮﺽ ﺍﻟﺴﻜﺮﻱ ﻭﺗﺘﻀﻤﻦIt is specially designed as nutritional support for people with diabetes .
 ﻭﻓﻴﺘﺎﻣﻴﻦ،A ﺍﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻤﻀﺎﺩﺍﺕ ﺍﻷﻛﺴﺪﺓ ﻛﻔﻴﺘﺎﻣﻴﻦ
 ﻭﺍﻟﺴﻴﻠﻴﻨﻴﻮﻡ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﻟﺬﻟﻚ ﺗﺤﺘﻮﻱ ﻋﻠﻰ ﻣﺎﺩﺓE  ﻭﻓﻴﺘﺎﻣﻴﻦ،C Dose: one tablet daily preferable with meal.
Supplement Facts Serving Size: 1 Tablet
ﺍﻟﺬﻱ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﻟﻔﻮﺍﺋﺪﻩ ﻛﻤﻀﺎﺩ ﻟﻸﻛﺴﺪﺓ
-Lipoic Acid Servings
Per Container: 90
 ﺗﺤﺘﻮﻱ ﻛﺬﻟﻚ ﻋﻠﻰ. ﻳﺴﺎﻋﺪ ﻭﻳﺤﺎﻓﻆ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻤﺜﻴﻞ ﺍﻟﺒﻨﺎﺋﻲ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻲAmount Per Serving
%DV Amount Per Serving
%DV
 ﺣﻤﺾ ﺍﻟﻔﻮﻟﻴﻚ ﻭﺫﻟﻚ ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﺻﺤﺔ ﺍﻟﻘﻠﺐ ﻭﻋﻠﻰ ﻣﺎﺩﺓVitamin A (as Acetate & 20% as Beta Carotene) 1.667 IU 33% Selenium (as Sodium Selenate) 73.3 mcg 105%
166.7 mg 278% Copper (as Cupric Oxide)
0.67 mg 33%
C (as Ascorbic Acid)
 ﻟﻠﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻤﺜﻴﻞ ﺍﻟﺒﻨﺎﺋﻲChromium Picolinate Vitamin
133 IU 33% Manganese (as Manganese sulfate) 0.67 mg 33%
Vitamin D (as Cholecalciferol)
E (as dl-alpha Tocopheryl Acetate) 133 IU 444% Chromium (as chromium Chloride & Picolinate) 116.7 mcg 97%
 ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﻟﻜﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﺮﻭﺗﻴﻨﺎﺕ ﻭﺍﻟﺪﻫﻮﻥ ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﺣﺘﻮﺍﺋﻬﺎ ﻋﻠﻰVitamin
3.3 mcg 4% Molybdenum (as Sodium Molybdate) 15 mcg 20%
Vitamin K (as phytonadione)
Bitter Melon  ﻭGymnema Sylvestris  ﺍﻷﻋﺸﺎﺏThiamin (Thiamin Mononitrate,B1) 0.5 mg 33% Chloride (as Potassium Chloride) 24 mg 1%
0.56 mg 33% Potassium (as Potassium Chloride) 26.6 mg 1%
Riboﬂavin (Vitamin B2)
 ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻔﻴﺘﺎﻣﻴﻨﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻥ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﺟﻌﻞ ﻣﻨﻬﺎ ﺗﺮﻛﻴﺒﺔNiacin (as Niacinamide)
6.7 mg 33%
50 mcg **
Boron (as Borates)
1 mg 50%
B6 (as Pyridoxine HCI)
1.1 mcg **
Nickel (as Nickelous Sulfate)
. ﻓﺮﻳﺪﺓ ﺧﺎﺻﺔ ﻟﺘﺪﻋﻴﻢ ﻣﺮﺿﻰ ﺍﻟﺴﻜﺮﻱVitamin
267 mcg 67%
Folic Acid
 ﺃﻭ ﺣﺴﺐ. ﻣﺮﺍﺕ ﻳﻮﻣﻴﺎً ﻭﻳﻔﻀﻞ ﻣﻊ ﺍﻟﻄﻌﺎﻡ٣  ﻗﺮﺹ:ﺍﻹﺳﺘﻌﻤﺎﻝ
.ﺍﺭﺷﺎﺩ ﺍﻟﻄﺒﻴﺐ

Vitamin B12 (as Cyanocobalamin)
Biotin
Pantothenic Acid (as d-Calcium Pantothenate)
Calcium (as Calcium Phosphate & Carbonate)
Phosphorus (as Calcium Phosphate)
lodine (as Potassium lodide)
Magnesium (as Magnesium Oxide)
Zinc (as Zinc Oxide)

8.3 mcg
10 mcg
3.3 mg
167 mg
16 mg
50 mcg
33.3 mg
5 mg

139%
3%
33%
17%
1%
33%
8%
33%

0.7 mg
Silicon (as Silicon Dioxide)
Vanadium (as Sodium Metavanadate) 3.3 mcg
100 mcg
Lycopene
83.3 mcg
Lutein
Gymnema Sylvestris Extract (leaf) 33.3 mg
Bitter Melon Extract (Momordica charantia fruit) 33.3 mg
16.7 mg
Alpha Lipoic Acid

**
**
**
**
**
**
**

**Daily Value (DV) not established

Other Ingredients: Cellulose, Starch, Croscarmellose Sodium, Stearic Acid, Silicon Dioxide, Magnesium Stearate. 0608

السعرات الحرارية في المواد الغذائية
• السعرات الحرارية في الحبوب

• السعرات الحرارية في الخبز
الوزن السعرات
(بالغرام) الحرارية

نوع الخبز
رغيف خبز أبيض صغير (قطر  18سنتم)

80

208

رغيف خبز أبيض كبير (قطر  35سنتم)

200

520

خبز شراك (قطر  52سنتم)

200

520

خبز حمام (طول  18سنتم)

60

160

خبز حمام بسمسم (طول  18سنتم)

100

260

رغيف خبز أسمر صغير (قطر  18سنتم)

100

260

توست أبيض

30

78

توست أسمر

30

78

خبز هامبرغر

100

260

كعك قرشلة مدور

30

78

٭ لحساب السعرات الحرارية في الخبز اتبع المعادلة التالية:
السعرات الحرارية في الخبز = وزن الخبز * . 2.6

النوع

السعرات
الحرارية

الكمية
الوزن
(غرام)

أرز أبيض قبل الطبخ

 100غرام

355

أرز مطبوخ

 100غرام

145

برغل قبل الطبخ

 100غرام

350

برغل مطبوخ

 100غرام

75

عدس مسلوق

 100غرام

120

مجدرة (أرز  +عدس)

 100غرام

170

شوربة عدس

 100غرام

70

أرز بشعيرية

 100غرام

220

طحين

 100غرام

350

كورن فليكس

كوب واحد  30غراماً

100

بران فليكس

كوب واحد  60غراماً

160

٭٭  100غرام = نصف وقية 200 ،غرام = وقية.
 250غراماً = ربع كيلو غرام ،كوب =  250ملليتر وتعادل ربع كليو غرام من الماء.

• السعرات الحرارية في طبخات الخضار (اليخنة والمحاشي)
النوع

السعرات الحرارية لكل 100
غرام

يخنة فاصولياء
خضراء

100

يخنة فاصولياء بيضاء

140

يخنة ملوخية

100

يخنة بامية

100

يخنة بازيالء

70

يخنة بطاطا

100

يخنة سبانخ

90

حشوة المحاشي

250

ملفوف محشو

60

ورق عنب (دوالي)

110

كوسا محشو

50

باذنجان محشو

110

بطاطا محشوة

120

هندباء بالزيت

80

باذنجان مقلي بالزيت

110

فاصولياء خضراء
بالزيت

90

بامية بالزيت

120

45

الكمية /الوزن (غراماً)

السعرات
الحرارية

بندورة

حبة طازجة ( 100غراماً)

25

رب البندورة

 100غرام

80

خيار

حبة وسط ( 100غراماً)

15

خس

 100غرام

20

بصل

 100غرام

50

فلفل حلو

حبة وسط ( 120غراماً)

30

فلفل حار

حبة وسط ( 45غراماً)

20

بقدونس

 100غرام

60

نعناع

 100غرام

65

بازيالء خضراء

كوب مسلوق ( 160غراماً)

130

بصل أخضر

 100غرام

40

فاصولياء خضراء

كوب مسلوق ( 125غراماً)

40

فاصولياء بيضاء

كوب مسلوق ( 180غراماً)

250

فول

كوب مسلوق ( 170غراماً)

190

فول معلب

كوب معلب ( 260غراماً)

180

حمص

كوب مسلوق ( 160غراماً)

270

حمص معلب

كوب معلب ( 240غراماً)

290

عدس

كوب مسلوق ( 200غراماً)

230

ترمس

كوب مسلوق ( 170غراماً)

200

كوسا

 100غرام

30

ملفوف طازج

 100غرام

25

شمندر

ملفوف مسلوق

 100غرام

35

ذرة

كوب مسلوق ( 160غراماً)

قرنبيط طازج
(زهرة)

 100غرام

25

زعتر

 100غرام

90

قرنبيط مسلوق
(زهرة)

لفت

 100غرام

30

 100غرام

30

رشاد

 100غرام

30

باذنجان مسلوق أو
مشوي

 100غرام

30

شومر

 100غرام

75

بروكولي مسلوق

 100غرام

25

أرضي شوكي
مسلوقة

حبة وسط ( 120غراماً)

60

جرجير

 100غرام

30

هليون

 100غرام

20

سلق مسلوق

 100غرام

20

كزبرة

 100غرام

60

خبيزة

 100غرام

50

ملوخية

 100غرام

70

الخضار
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سبانخ

 100غرام

35

بامية

 100غرام

50

ورق عنب طازج

 100غرام

90

بقلة

 100غرام

30

فجل

 100غرام

30

عكوب

 100غرام

15

ثوم

 3فص ( 10غراماً)

13

زيتون أخضر
مكبوس بالماء
والملح

 100غرام

زيتون أخضر
مكبوس بالماء
والملح

حبة وسط

زيتون أسود
مكبوس بالزيت

 100غرام

210

زيتون أسود
مكبوس بالزيت

حبة وسط

7

جزر طازج

حبة وسط ( 70غراماً)

30

جزر مسلوق

 100غرام

50

هندباء

 100غرام

25

بطاطا مسلوقة
مقشرة

حبة وسط ( 170غراماً)

140

بطاطا حلوة
مشوية مع قشرها

حبة وسط ( 120غراماً)

120

بطاطا حلوة
مسلوقة مقشرة

 100غرام

100

 100غرام

50
180

140

4

٭٭  100غرام = نصف وقية 200 ،غرام = وقية
 250غراماً = ربع كيلو غرام ،كوب =  250ملليتر
وتعادل ربع كيلو غرام من الماء.

العالقة الزوجية والسكري
تشمل العالقة الزوجية العالقة النفسية واالجتماعية بين الزوج
و زوجته باإلضافة إلى العالقة الجنسية.
أثر السكري على العالقة الزوجية:
وجدت الدراسات أن الدعم من جانب الزوج/الزوجة هو عامل
شديد األهمية لدى مرضى السكري ،لذا يجب أن تكون المرأة
شريكة في العناية لزوجها المريض بالسكري ،واألمر ذاته
ينطبق على الزوجة المصابة بالسكري ،فيعمالن معاً كفريق.
 - 1ارتفاع السكري ،انخفاضه والعالقة الزوجية:
 نوعية العالقة الزوجية لها عالقة مباشرة بتأقلم الشخصالمصاب بالسكري ،من ناحية تقبل العالج ،قيامه بالنشاطات
المختلفة ،اختبار أقل للضغط النفسي الناتج عن اإلصابة
بالسكري ،صفاء ذهني وعاطفي أفضل ،ونوعية حياة فضلى
بشكل عام.
 كما أن العالقة الزوجية بشكل عام والعالقة الجنسية بشكلخاص لهما دورُ كبير في تنظيم السكري عند المصاب به ،فدعم
الزوجة لزوجها المصاب بالسكري في االلتزام باألدوية والنظام
الغذائي لهما دورُ فاعل في تنظيم السكري عند المرضى به.
 - 2مضاعفات السكري والعالقة الزوجية:
قد تؤثر مضاعفات السكري بشكل واضح على العالقة الزوجية،
فيتزايد مستوى التوتر بين المصاب بالسكري وزوجته ،باإلضافة
إلى االكتئاب وزيادة احتمالية االنفصال ،وبخاصة مع تأثر البصر،
كما وجدت إحدى الدراسات ،هذا بالنسبة للعالقة الزوجية بشكل
عام.
 كما أن العالقة الزوجية الخاصة قد تتأثر بشكل جليِّ عندحدوث مضاعفات السكري.

الرياضية ،والعمل على الوصول إلى الوزن المثالي في حالة
البدانة ،واخذ القسط الكافي من النوم .ويتوافر حالياً ثالثة
أنواع من مثبطات فوسفوداسيتراز هي سيلدانافيل وفاردنافيل،
وتادالفيل .ويجب تناول سيلدانافيل وفاردنافيل والمعدة فارغة.
ويبدأ مفعول هذين الدواءين بعد حوالي نصف ساعة ،ويبلغ
ذروته بعد ساعة ليستمر من  6-4ساعات ،أما تادالفيل فيبلغ
ذروته بعد ساعتين ويستمر لمدة أطول تتراوح من 48-36
ساعة .ويمنع تناول مثبطات إنزيم الفوسفوداسيتراز مع األدوية
المعطية ألكسيد النيتريك إذ قد يؤدي تناولهما معاً إلى هبوط
مفاجىء في الضغط الشرياني.
٭ االعتالل الجنسي لدى النساء المصابات بالسكري:
 هو اعتالل في واحد أو أكثر من النواحي التالية :الرغبة ،التهيج ،الرعشة الجنسية ،أو حدوث األلم ،مما يسبب
كرباً لدى المرأة أو اختال ًال في عالقتها مع زوجها.
 وهي مشكلة متعددة األسباب ،ذات أصول نفسية وعضوية. ويعتبر السكري من األم��راض التي تلعب دوراً رئيساً فيحدوث االعتالل الجنسي لدى النساء .فمن المعروف أن مريضات
السكري عرضة لحدوث األلم أثناء الجماع وقلة الرغبة في
العالقة الزوجية أكثر من النساء السليمات .رغم أن نواحي أخرى
كالرعشة ،تحدث على حد سواء لدى النساء المصابات بالسكري
والسليمات.
 لذلك فإن االعتالل الجنسي لدى النساء المصابات بالسكريمشكلة يجب زيادة الوعي لها من جانب المريضة والطبيب

 - 3العالقات الجنسية والسكري:
٭ القصور الجنسي لدى الرجال المصابين بالسكري:
سبب مضاعفات السكري هو تأثيره على األوعية الدموية ،و
األعصاب ،و هذان العنصران ضروريان لحدوث االنتصاب لدى
الرجل .و لهذا فاذا كان السكري غير منتظم فيمكن أن يؤدي
الى العجز الجنسي لدى الرجل ،أما العجز الجنسي الذي يحدث
مبكرا» فسببه قد يكون العوامل النفسية لدى المريض.
يعتبر ضعف االنتصاب أح��د مظاهر الضعف الجنسي عند
المصابين بمرض السكري ويعرف بانه عدم القدرة على
الحصول على االنتصاب والمحافظة عليه بالدرجة الكافية إلتمام
عملية الجماع .وأحيانا يكون ضعف االنتصاب العالمة المنبهة
الكتشاف السكري عند بعض المرضى .وتوجد عوامل أخرى
تساعد على تطور هذه الحالة ،منها التدخين وارتفاع الضغط
الشرياني وارتفاع الدهنيات في الدم (ارتفاع الكوليستيرول أو
الدهنيات الثالثية) ،وعدم انضباط السكر في الدم.
ان الخطوة األولى في العالج هي السيطرة على السكري وتعديل
نمط الحياة ،ويتضمن ذلك االمتناع عن التدخين والمشروبات
الكحولية وتتضمن تناول الغذاء الصحي ،وممارسة التمارين
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على حد سواء ،ويجب السؤال عنها بشكل روتيني في مريضات
السكري.
- 4السكري و اإلنجاب:
ً
السكري ال يؤدي مباشرة إلى العقم ،النه ال يقف مانعا أمام إنتاج
خصيتي الرجل للحيوانات المنوية وال عائقاً دون التبيض عند
المرأة .كما أنه ال يمنع التلقيح أو اإلخصاب .أما إذا أدى إلى
اعتالل األوعية أو األعصاب التي تغذي الجهاز التناسلي عند
الرجل فإنه يؤدي إلى العنة وضعف االنتصاب ،أو يؤدي إلى
القذف العكسي للحيوانات المنوية داخل المثانة بدل قذفها
إلى الخارج.
أما فقد السيطرة على السكري عند النساء لفترة طويلة فإنه
يؤدي إلى حدوث آالم عند الجماع ،أو اإلصابة بااللتهابات
المهبلية التي تؤثر سلبياً على الحمل ،وخالصة القول إن
السكري غير المنضبط يقلل من احتماالت الحمل بصورة غير
مطلقة وغير مباشرة.
ً
وإذا عولج مرض السكري عند الرجال جيدا ،وضبط سكر الدم،
فإن تأثيره على اإلنجاب ضئيل جداً ،ولكن إذا حدثت مضاعفات
للسكري أدت إلى العجز الجنسي (العنة) فإن اإلنجاب قد يصبح
أمراً صعباً .أما السيدات المصابات بالسكري فيجب االعتناء
بهن قبل الحمل وخالله وأثناء الوالدة حتى ال تتعرض حياتهن
وحياه أجنتهن ألي خطر من األخطار .إن نتائج هذه العناية تحت
إشراف اختصاصي السكري ،وبالتعاون مع اختصاصي األمراض
النسائية ،قد أدت إلى نتائج باهرة.
لذا فإن مريض السكري يستطيع أن يحيا حياة طبيعية ،وأن
يتزوج وينجب كأي إنسان سليم آخر ،إذا كان على دراية تامة
باستحقاقات مرضه من حيث العالج ،ونمط الحياة الصحي.

 - 5السكري والوراثة:
مرض السكري نوعان :األول المعتمد على األنسولين في عالجه،
ويصيب األطفال واليافعين والشباب تحت سن الثالثين ،وهو
مائل إلى عدم الوراثة ،وقد يكون هناك استعداد وراثي بسيط.
وهو مرض يعتبر من أمراض المناعة حيث توجد أجسام مضادة
إما ضد الخاليا التي تفرز األنسولين ،أو ضد األنسولين ،وكذلك
وجد في التوائم المتماثلة التي أصيب أحدها بهذا النوع من
مرض السكري أن احتمال حدوث مرض السكري من نفس النوع
في التوأم اآلخر أقل من  ،% 50أما النوع الثاني من السكري
وهو غير المعتمد على األنسولين فاحتمال عامل الوراثة كسبب
من أسبابه قوي جداً حيث ان احتمال إصابه أحد التوأمين
المتماثلين بعد إصابة األول من هذا النوع من السكري تعتبر
أقرب إلى  ،% 100فلذلك يعتبر النوع الثاني وراثياً فإذا أصيب
األب أو األم بمرض السكري فاحتمال إصابة األطفال يزداد
ازدياداً مطرداً .أما زواج األقارب فقد حض اإلسالم على تجنبه
لقوله عليه الصالة والسالم غربوا النكاح وفي قول آخر اغربوا
تنجبوا ولكن وجود مرض السكري في أحد الزوجين ال يعتبر
كارثة صحية .وإذا ما قرر طرفان الزواج فإن عليهما المعرفة
التامة بهذا المرض ،واالستعداد لمجابهته ،وبخاصة قبل
الحمل ،وأثناء الحمل ،والوالدة ،وباالعتناء الصحي الجيد يمكن
اإلنجاب بعد الزواج وتربية األطفال والمعيشة عيشاً هنيئاً دون
أي مشكالت تذكر .أما قطعية إصابة األطفال بالسكري فهذا
غير صحيح وإنما هي احتماالت واردة ولكن ليست قطعية.
مالحظة -:إذا لم يبادر الطبيب لنقاش العالقة الزوجية يرجى
المبادرة لطرح االسئلة متذكرين (ال حياء في الدين وال حياء
في الطب)
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القدم السكرية
تعتبر القدم السكرية من أخطر المضاعفات الناتجة عن داء السكري
حدوثاً وأكثر تكلفة .كما أن بتر األطراف السلفية (كلياً أو جزئياً) عادة
ما يكون ناتجاً عن حدوث تقرحات في القدم.
لذا يجب على مرضى السكري معرفة أسباب وأعراض القدم السكرية
وكيفية الوقاية والعالج للحؤول دون وقوع تلك المضاعفات.
ما هي القدم السكرية؟
هي قدم مريض السكري المعرضة ألخطار اإلصابة باألمراض مثل
اإللتهابات والتقرحات.
ما هي أسباب القدم السكرية؟
 -1اعتالل األعصاب الطرفية :
إن ارتفاع نسبة السكر في الدم على المدى الطويل يؤدي إلى تلف
الغالف الواقي لألعصاب فتبدأ بالتآكل والضمور مما قد يؤدي إلى :
 تنميل ،خدران ،وخز واأللم بالقدمين. حرارة أو برودة بالقدمين. تكون فقاعات. جفاف ،وتشقق ،وتصلب ،وسماكة الجلد. تشوه األظافر. تورم ،وانتفاخ األطراف السفلية. فقدان أو قلة اإلحساس بالضغط ،واالهتزاز ،واأللم ،واللمس،والحرارة والبرودة.
 ضعف ،وضمور تقلص وتشوه عضالت ،وعظام ومفاصل أصابعالقدمين.
(أصابع مخلبية ،أصابة المطرقة ،تصلب اإلبهام ،نتوءات وبروزات
عظمية).
 -اختالل وصعوبة المشي.

 -2انسداد األوعية الدموية :
قلة أو انعدام وصول الدم إلى األقدام (الدم يحمل األكسجين والمواد
الغذائية التي تحتاجها األنسجة للنمو) بسبب تصلب أو انسداد
الشرايين مما يؤدي إلى :
 برودة في القدمين. آالم في وقت الراحة تزول عند خفض القدمين. آالم في الساق عند المشي (عرج متقطع). لمعان ،وشحوب الجلد. فقدان الشعر بالساقين. عدم التئام الجروح والتقرحات. -3اختالل اإلستقالب :
قلة اإلنسولين وارتفاع نسبة السكر في الدم يؤدي إلي :
 خمول خاليا الدم البيضاء ،وبهذا تقل المناعة وتقل مقدرة الجسمعلى محاربة الجراثيم وااللتهابات.
 خمول الخاليا المصنعة لألنسجة وبهذا يفقد الجسم قدرته علىتجديد األنسجة والتئام الجروح والتقرحات.
االلتهابات والتقرحات ...أسبابها وكيف تبدأ؟
 الجلد الناشف. األحذية غير المناسبة. األجسام الغريبة. أمراض األظافر. تشوهات عظام ومفاصل أصابع القدمين. الجروح والكدمات والحوادث. الحروق ولدغ الحشرات. -الظفر المنغرس.
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القدم السكرية

القواعد األساسية للعناية بها
القواعد األساسية للعناية بالقدم السكرية :
 التفقد والفحص المنتظم للقدم غير المهددة بالخطرة :يجب فحص القدمين عند كل زيارة لطبيب السكري ومرة واحدة بالسنة
على األقل عند اختصاصي القدم السكرية.
 التعرف على القدم المهددة بالخطر :يصنف كل مريض حسب وجود عوامل الخطورة عنده من وجود اعتالل
األعصاب أو  /تشوهات القدم أو /عالمات نقص التروية أو  /قرحة قديمة
أو بتر الساق ويمنحون مواعيد كل ثالثة أو أربعة أو ستة أشهر لمراجعة
اختصاصي القدم السكرية.
 توعية المريض وعائلته بمهارات الفحص والعناية الذاتية بالقدمين،والتي يجب أن تشتمل على :
 غسل القدمين يومياً بالماء الدافىء والصابون والتنشيف جيداً وخاصةبين األصابع.
 فحص القدمين باستخدام المرآة أو بمساعدة شخص آخر. عدم السير حافي القدمين داخل أو خارج المنزل وارتداء الجربان دوماً. عدم استعمال المواد الكيماوية أو اللزقات المزيلة للمسامير والتصلباتالجلدية.
 تقليم األظافر بشكل مستقيم. يجب عدم التقليم مطلقاً بحفر جوانب األظافر. استخدام الزيوت أو الكريمات المطرية للجلد الجاف وعدم وضعها بيناألصابع.
 عدم تقريب األقدام من مصادر النيران مثل المدافىء. عدم محاولة معالجة الجلد القاسي أو المسامير اللحمية باستعمالالمواد الحادة كالشفرات والسكاكين.
 إذا حدث هناك فقاعات بالقدم ال تقم بفقء تلك الفقاعات بل وضع غيارمعقم عليها ومراجعة المختص.
 عدم استعمال زجاجات أو قرب المياه الساخنة أو المثلجة لألقدام. عدم ارتداء زوجين من الجوارب فوق بعضهما البعض واختيار الجواربدون حواف بارزة والعمل على تبديلها يومياً وعدم ارتدائها رطبة أو
مبلولة.
 عدم ارتداء الجوارب الثقيلة واستعمال الجوارب القطنية أو الصوفيةالماصة.
 عدم استعمال الجوارب الضاغطة والمشدودة ذات الحجم الموحد بليجب أن تكون رخوة قلي ًال.
 عدم استخدام الخلطات الشعبية. االمتناع عن الكي وحجامة القدم والتبخير. على المريض استشارة اختصاصي القدم فوراً عند حدوث (فقاعة جرح تشقق  -تقرح  -تورم انتفاخ  -احمرار أو تلون الجلد) أو مالحظة أيةتغيرات.
األحذية المالئمة للمريض :
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 يجب أن ال يكون الحذاء واسعاً أو ضيقاً بحيث يقوم بدفع أصابع القدمإلى الخلف مؤدياً إلى حدوث اآلالم والتشوهات بها وأن تكون هناك
مسافة من  1.5-1سم بين نهاية األصابع ونهاية الحذاء.
 اختيار الحذاء ذو الكعب القصير. اختيار الحذاء الممتص للصدمات. يجب أن يكون للحذاء نوع من الرباط أو الحزام يقوم بتثبيت الحذاءوالقدم بوضع مريح أثناء المشي ليمنع االحتكاك واالنزالق في القدم
داخل الحذاء.
 يجب أن تكون المادة المصنعة للحذاء طرية ناعمة من مواد طبيعيةلها خواص االمتصاص والترطيب وتسمح للهواء بالدخول.
 الحشوة المناسبة لكي ال يضغط على القدم وعلى األصابع. يجب على مرضى السكري الذين يعانون من مشاكل االحساس بالقدمانتعال أحذية ذات أرضية وكعب قاس ال يسمح للمسامير أو المواد
المدببة باختراقه والوصول للقدم.
 يجب تفقد الحذاء من الداخل قبل انتعاله. عدم لبس الحذاء الجديد لفترات طويلة.عالج األمراض غير التقرحية :
 يجب إجراء العالج الدوري للتشققات والتصلبات وخشونة وجفاف الجلدوفطريات القدم والمسامير اللحمية وأمراض األظافر ومراقبة تطور
التشوهات ومعالجتها إن أمكن عند كافة مرضى السكري ،ويفضل أن
يقوم بذلك اختصاصي معالج األقدام.
 ضبط مستوى السكر بالدم. إيقاف التدخين ،عالج فرط التوتر الشرياني ،وارتفاع كولسترول الدموسوء التغذية والسمنة.

أسئلة وأجوبة حول مرض السكري
ما هي أسباب زيادة السكري في األردن؟
 أثبتت الدراسات الميدانية في األردن أن السكري في زيادة مطردة(تقدر نسبة اإلصابة بالسكري في األردن بحوالي الـ  %17بالمئة وهي
في ازدياد مستمر).
وت��زداد فرصة اإلصابة بالمرض مع التقدم في العمر ،وسوف يشكل
هذا عبئاً صحياً بالغ الخطورة ،يستنزف طاقات مجتمعنا وخاصة عند
حدوث مضاعفاته .ولهذه الزيادة أسباب عدة منها انتشار السمنة بين
الناس ،بسبب اإلفراط في تناول األطعمة والمواد الغنية بالدهون ،وقلة
ممارسة الرياضة والنشاط البدني ،نظراً ألن حياتنا العصرية تخلو من
المجهود العضلي الذي كان يمارسه آباؤنا في الماضي .هذا باإلضافة
إلى زواج األقارب في كثير من الحاالت ،وتحسن ظروف العيش ،حيث أن
معدل األعمال ووصول اإلنسان إلى عمر متقدم أكثر مما كان الحال في
الماضي يسمح بظهور المرض باإلضافة إلى تقدم العناية الطبية وطرق
التشخيص.
هل بالضرورة أن يصاب كل شخص بدين بالسكري في النهاية؟
 من المسلم به أن السمنة تساعد على ظهور أعراض السكري وتمهدله .فالسمنة تجعل خاليا الجسم قليلة التجاوب مع اإلنسولين ،مما يشكل
في نهاية األمر عبئاً على الخاليا المنتجة لإلنسولين ،فيصبح إفرازه أقل
مما يحتاج إليه الجسم ،حيث يؤدي هذا العجز النسبي إلى ارتفاع نسبة
السكر في ال��دم .ولهذا تعد السمنة مرحلة أولية مبكرة من مراحل
السكري إذا لم يتجنبها المريض بالوقاية ،أو لم يعالجها إن حدثت ،فإن
ذلك سيؤدي إلى ظهور السكري وربما أمراض أخرى تبعاً لذلك ،ولكن
هذا ال يعني بالضرورة إصابة كل بدين بالسكري كما أن إصابة من ليس
بديناً ليست مستحيلة.

 الموقع الجغرافي بحد ذاته ال يؤدي إلى حدوث السكري ،إال أنه منالمالحظ أن النوع األول من السكري منتشر في البالد األسكندنافية،
وبالتحديد فنلندا أكثر من غيرها ،وكذلك في جزيرة سردينيا من
البلدان ......وقد تلعب الجينات المورثة لدى سكان هذه البلدان دوراً
في انتشار هذا المرض .كما لوحظ أيضاً أن انتقال أناس من بالد نسبة
انتشار السكري فيها قليلة إلى بالد ينتشر فيها هذا المرض ،مع وجود حياة
رفاهية وقلة المجهود البدني مع اإلفراط في تناول الطعام والكحول ،فإن
كل هذا يؤدي إلى أن يصبح هؤالء الناس مع الوقت أكثر عرضه لإلصابة
بالسكري ،وهذا يثبت دور البيئة ونوعيتها في حدوث السكري.

إلى أي مدى تؤثر جغرافية المكان على اإلصابة بمرض السكري؟

ما هو دور الظروف االجتماعية المحيطة في ظهور السكري (بعد حدوث
مشكلة)؟
 الظروف اإلجتماعية المعاكسة ،والمشكالت ال تؤدي إلى اإلصابةبالسكري بل تساعد في إظهاره عند من لديهم استعداد وراثي ،كما أن
هذه الظروف قد تؤدي إلى اضطراب مؤقت في السيطرة على السكري.
وعليه يجب على المريض أن يحسب حساب ذلك بزيادة جرعات دوائه
خالل األزمات ،بهدف السيطرة التامة على المرض مهما كانت الظروف
التي يمر بها.
هل االكثار من أكل السكر يسبب السكري؟
 يختلف السكر باختالف صفاته وتركيبه الكيماوي ومصادره ،فسكرالفركتوز موجود في الفواكة ،وهو يختلف عن السكروز الذي نستعمله
في تحليه المشروبات والحلويات ومصدره من قصب السكر والبنجر على
األغلب.
ً
تؤدي السكريات عموما إلى ارتفاع نسبة السكر في الدم ،وبعد تناولها
يقوم البنكرياس في اإلنسان السليم بإفراز كميات كافية من األنسولين
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إلعادة السكر إلى مستواه الطبيعي ،ولهذا فإن تناول السكريات باعتدال
ال يؤدي إلى مرض السكري ،أما عند مرضى السكري فالبنكرياس يكون
عاجزاً اما جزئياً أو كلياً عن إفراز ما يحتاجه الجسم من األنسولين .ويؤدي
إفراط المريض في تناول السكريات إلى فقدان السيطرة على المرض.
ونتذكر دائما إن الوقاية خير من العالج ،فإفراط االصحاء في تناول
السكريات الغنية بالسعرات الحرارية يؤدي إلى السمنة التي بدورها تؤدي
إلى ظهور السكري عند المهيئين لذلك.
هل يصيب السكري فئة عمرية معينة؟
 ال تقتصر اإلصابة بالسكري على فئة عمرية ،ألنه يصيب األطفالوالشباب والكهول ،ولكن عند حدوثه في فئة عمرية محددة تكون
سماته مشتركة من حيث نوعية العالج فالنوع األول من السكري الذي
يصيب األطفال واليافعين والشباب يعتمد في عالجه على األنسولين
ويحدث بشكل حاد وتبدأ مضاعفاته في الظهور بعد نحو عشر سنوات
تقريباً من حدوثه .أما النوع الثاني من السكري الذي يصيب من هم
في سن األربعين فما فوق عند األوروبيين ولكنه يحدث في أي سن
إذا اقترن بالسمنة وبعد البلوغ أو سن الخامسة والعشرين عند العرب،
فإنه ال يعتمد على األنسولين ،ويمكن عالجه بالحمية أو ًال ،ثم بتناول
األقراص إن لم تكف الحمية للسيطرة عليه ،ويكون حدوثه بشكل غير
حاد وبأعراض خفيفة في البداية ،ولكن ظهور مضاعفاتة يكون بعد فترة
وجيزه من اكتشافه وربما تظهر المضاعفات مع اكتشافه ،إذ قد يكون
المرض قد أصاب المريض منذ فترة غير قصيرة ،ولكنه لم يكتشفه نظراً
ألن حدة أعراضه خفيفه.
إن ظهور أعراض مرض السكري يعني وجود نقص في كمية األنسولين
التي يفرزها البنكرياس ،أو يعني أن أنسجة الجسم (خاصة عند البدناء) ال
تستجيب لمفعول اإلنسولين ،وفي كلتا الحالتين يؤدي ذلك إلى ارتفاع
نسبة السكر في الدم .ولكن بعض مرضى السكري من النوع الثاني
يستطيعون بالحمية ،والرياضة البدنية ،وبدون أدوية ،تخفيف أوزانهم
وضبط مستوى السكر ،وهذا ال يعني بأنهم قد شفوا من المرض،
فالسكري مرض دائم وليس علة عابرة ،فإذا عاد هؤالء المرضى إلى
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اإلفراط في الطعام وقلة النشاط ،فإن أعراض المرض تعاودهم ويرتفع
مستوى سكر الدم لديهم.
هل ينصح بالزواج بالنسبة لمرضى السكري؟
 من األسلم أن يقوم كل مقبل على الزواج بإجراءات تتضمن بعضالفحوصات للتأكد من خلوه من بعض األمراض الوراثية (مثل مرض
ثالسيميا الدم على سبيل المثال ال الحصر) .وال يوجد إجراء محدد بالنسبة
لمرضى السكري قبل اإلقبال على الزواج .ولكن من المستحسن التأكد
من عدم إرتفاع سكر الدم لدى الطرفين المقبلين على الزواج ،وخاصة إذا
وجد عند أحدهما تاريخ عائلي للسكري أو كان أحدهما أو كالهما بديناً.
إن إكتشاف السكري أو االستعداد لهذا المرض ،بالرغم من قلة األعراض،
يتيح من البداية معالجته في طور مبكر .وكما سبقت اإلشارة في أحد
األجوبة السابقة فإن مريض السكري يستطيع أن يحيا حياة طبيعية ،وأن

يتزوج وينجب كأي إنسان سليم آخر ،إذا كان على دراية تامة باستحقاقات
مرضه من حيث العالج ،ونمط الحياة الصحي.
لماذا لم يكن مرض السكري معروفاً قبل ثالثين عاماً؟ وهل لألطعمة
بأنواعها دور في ذلك؟
 إذا رجعنا لتاريخ السكري نجد أنه كان معروفاً منذ القدم ،وقد ذكر فيأوراق البردى منذ عهد الفراعنة .إن انتشاره وانحساره أحياناً له عالقة
بنوعية الحياه وكثرة تناول األطعمة وخاصة الدهنية منها ،والقول أن
السكري كان محدود االنتشار قبل ثالثين في األردن قول صحيح ،ألن
الحياة كانت مختلفة عما هي اآلن ،فغالبية الناس كانوا من المزارعين
والكادحين ليل نهار لكسب قوت يومهم ،وطعامهم قليل الدهنيات
والحلويات الشائعة اآلن ،والتي انتشر تناولها مع تحسن األوض��اع
االقتصادية ،وتغير نمط الحياة خالل الخمسين سنة الماضية ،إذ أصبح
الناس يأكلون كثيراً ويعملون قلي ًال .وبعد أن كان الطعام خشناً غنياً
باأللياف المفيدة للجسم أصبح دسماً غنياً بالحلويات المتنوعة ،فانتشرت
السمنة بشكل وبائي مما أدى إلى انتشار حاالت ارتفاع ضغط الدم
والسكري ،وغيرهما من األمراض في األردن والبالد العربية المجاورة.
السمنة ما السبل للوقاية منها ،وعالجها؟
 علينا أن نتعامل مع السمنة على أنها «مرض» ال على أنها «صحة»كما يظن عامة الناس خطأ .فالبدانة من أخطر أمراض سوء التغذية
التي تؤذي القلب والمرارة والشرايين والمفاصل وتؤثر على إفراز معظم
الهرمونات ،وتجعل أنسجة الجسم أقل استجابة لألنسولين ،وبذلك
ترهق البنكرياس ،وتمهد لظهور أعراض السكري ،وتجعل البدين أكثر
عرضة لإلصابة باألورام مثل سرطان الثدي والرحم عند اإلناث ،وسرطان
البروستات عند الذكور ،وأورام الجهاز الهضمي عند الجنسين.
إن أهم وسيلة لمحاربة السمنة هي منع حدوثها بتجنب اإلفراط في تناول
الطعام اقتداءاً بقول رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم «نحن قوم ال نأكل
حتى نجوع وإذا أكلنا ال نشبع» وقوله في حديث آخر « ما مأل إبن آدم
وعا ًء شراً من معدته فإن كان ال بد فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث
لهوائه».

وتعالج السمنة بتغيير المريض ألسلوب حياته واالبتعاد عن اإلفراط
في تناول الطعام ،وخاصة األطعمة الدسمة والحلويات الغنية بالسعرات
الحرارية ،كما يجب عليه مزاولة النشاط الرياضي المالئم بصورة
كافية ومنتظمة وأن يكون ذلك تحت مراقبة وإرشاد طبيبه المختص
في المراحل األولى من العالج .وبعد أن ينجح في إنزال وزنه للمستوى
المرغوب ،عليه أن يحافظ على هذا النجاح بمتابعة نظام الطعام الصحي،
والنشاط الرياضي المنتظم.
هل للحالة النفسية واضطراب ظروف الحياة عالقة باألمراض؟ حيث
نعتقد أن اضطراب النفس وعدم الطمأنينة سبب رئيسي في انتشار
المرض فما تعليقكم على ذلك؟
 اإلضطرابات النفسية ،وفقدان الطمأنينة ،وظروف الحياه المعاكسةليست من األسباب المباشرة لظهور مرض السكري .ولكن بما أنها تزيد
من إفراز الهرمونات مثل األدرنالين والكورتيزون المعاكسين لألنسولين،
فإن ذلك يعجل بظهور أعراض مرض السكري عند المهيئين له بالوراثة.
غير أن قسوة ظروف الحياة ال تؤدي لظهور السكري عند الذين ليس
لديهم استعداد وراثي لهذا المرض.
ما هي عالقة السمنة بالسكري ،وهل السمنة سبب للسكري وضغط
الدم؟
 نعم .ثم نعم ،ثم نعم ،فالسمنة تعتبر المرحلة األولية لمرض السكري،ألن عمليات الوظائف الحيوية للجسم البدين تحتاج إلى أضعاف كمية
األنسولين مقارنة باإلنسان عادي الوزن ،كما أن أنسجة جسم البدين
تقاوم مفعول األنسولين ،فيضطر البنكرياس إلى إفراز كميات مضاعفة
من األنسولين للوفاء بحاجة الجسم ،لكنه في النهاية يعجز عن ذلك،
فيرتفع سكر الدم وتظهر أعراض المرض.
كما أن زيادة إفراز األنسولين تؤدي إلى تصلب الشرايين ،وارتفاع ضغط
الدم ،مما يرهق القلب .لذلك فإن المحافظة على الوزن المرغوب تقي من
اإلصابة بالسكري وضغط الدم .والتخلص من الوزن الزائد هو من أهم
وسائل العالج لكل من السكري وضغط الدم.
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حقن األنسولين ومفاهيم خاطئة
حول طريقة استعمالها

إعداد الصيدلي ابراهيم علي ابو رمان

كثير من مرضى السكري الذين يستخدمون األنسولين
يحملون بعض األفكار حول الحقن قد تكون في معظمها
خاطئة وفيما يأتي أهم هذه النقاط:
-1حقن األنسولين في مكان واحد باستمرار في الجسم كثير
من المرضى ال يولون اهمية لتغيير مكان الحقن من وقت
الى اخر ظنا منهم ان لذلك عالقة بتركيز االنسولين وتوزيعه
في الجسم والواقع ان االنسولين يؤدي الى ذوبان الطبقة
الشحمية التي تكون موجودة تحت الجلد مما يؤدي الى
ظهور ندبات في الجلد ناتجة من استمرار الحقن في مكان
واحد فالطريقة الصحية واالسلم هي تغيير مكان الحقن تجنبا
لحدوث مثل تلك الندبات
-2حقن األنسولين في المكان الخطأ بعض مرضى السكري
يحقنون أنفسهم في مناطق مثل السرة واليدين والقدمين
وفي الساقين خصوصا في بطة الساق وهذه األماكن تعتبر
خاطئة ،اما بالنسبة للمناطق التي يفضل حقن األنسولين بها
فهي منطقة البطن والجهات الجانبية من الفخذ والمناطق
الجانبية من الساعدين ويفضل التناوب بين أماكن الحقن.
-3كيفية حقن األنسولين اغلب المرضى يحقنون األنسولين
تحت الجلد مباشرة وهذا تصور خاطئ لكيفية الحقن إذ يجب

حقن األنسولين عميقا تحت الجلد حتى يصل الى الطبقة
الدهنية الن حقن األنسولين بالعضل ي��ؤدي إلى سرعة
امتصاص االنسولين كما ان حقن االنسولين باالوردة الدموية
وبخاصة األنسولين العكر يؤدي إلى حدوث أضرار جسيمة منها
ما له عالقة بحدوث التخثرات في األوردة كما انه مؤلم للغاية
فاالسلوب االمثل هو رفع الجلد مكان الحقن حتى ال يتم ارسال
االنسولين في المكان الخطا
-4عدم تعقيم مكان الحقن وهذا مالحظ بكثرة اذ ان المصاب
ال يقوم بتطهير مكان الحقن ظنا منه أن عدم نزول الدم أو عدم
حدوث نزف في منطقة الحقن ال يتطلب تعقيم مكان الحقن
واالسلم هو تعقيم مكان الحقن النه عبارة عن ثقب موجود في
الجلد قد يؤدي الى دخول جراثيم مما يؤدي الى حدوث انتانات
متعددة واألسلم كما قلنا بتطهيره مباشرة ولو بتنظيفه
بالصابون والماء اذ لم يتوفر أي مطهرات مثل الكحول او الديتول
-5عدم تكرار الحقن باالبرة اغلب المرضى يقومون بتغيير
االبرة في كل مرة يقومون بحقن االنسولين بها ظنا منهم
انها تستخدم لمرة واحدة فقط واالسلم هو تغييرها يوميا
ولكن يمكن استخدامها حتى خمس م��رات ومن ثم يتم
التخلص منها ويجب على المصاب ان يتاكد من خلوها من
االنسولين في كل مرة وعدم استخدامها اذا تلوثت بالدم.
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قلـــة النــوم تزيـد مخاطــر االصابـة بالسكــري
قال باحثون امريكيون ان النوم العميق المريح ربما يكون
مهما في الوقاية من االصابة بالبول السكري من النوع الثاني.
وق��ال الباحثون ان��ه بعد حرمان شبان اصحاء ال يعانون من
أي زي��ادة في ال��وزن من أكثر مراحل النوم عمقا على مدى
ثالث ليال فقط تبين أنه أصبحت لديهم مقاومة لالنسولين
وهي سمة ترتبط باالصابة بالبول السكري من النوع الثاني.
وه�����ذا ي��ش��ب��ه االث�����ر ال�����ذي ت��ح��دث��ه زي�����ادة ف���ي ال����وزن
ب��ي��ن ت��س��ع��ة ك���ي���ل���وج���رام���ات و 6ر 13ك��ي��ل��وج��رام.
وقالت ايف فان كوتر استاذة الطب بجامعة شيكاجو <>هذا يظهر
اهمية النوم العميق ليس فقط من اجل المخ لكن ايضا من اجل
سائر الجسم.
واض���اف���ت زان دراس������ات س��اب��ق��ة اظ���ه���رت ان ال��ن��وم
ال��ع��م��ي��ق م��ه��م ل���ل���ذاك���رة ووظ����ائ����ف ال���م���خ االخ�����رى.
وقالت فان كوتر التي نشرت دراستها في دورية االكاديمية الوطنية
للعلوم هذا يوضح ان النوم العميق له تأثيره على عملية التمثيل
الغذائي للجلوكوز ومخاطر االصابة بالبول السكري.
وترتبط االصابة بالبول السكري من النوع الثاني بزيادة وزن
الجسم والنظام الغذائي ونمط الحياة المرتبط بالجلوس لفترات
طويلة.
ويرتبط النوم المتقطع غير الكافي بتغيرات في الشهية والتمثيل
الغذائي.
وأراد فريق فان كوتر التأكد مما اذا كان الحرمان من النوم العميق
يمكن ان يزيد من مخاطر االصابة بالبول السكري من النوع
الثاني ..فدرس حالة تسعة اعمارهم بين  20و  31عاما قضوا
ليلتين متعاقبتين في مختبر للنوم حيث ناموا نوما متصال لمدة
ثماني ساعات ونصف الساعة كل ليلة.

ثم عكر الباحثون صفو نومهم لمدة ثالث ليال بالضوضاء فور ان
اشارت انشطة نومهم الى انهم دخلوا في مرحلة النوم العميق.
وكانت هذه االصوات صاخبة بما يكفي لتعكير صفو نومهم العميق
لكنها ال تصل الى حد ايقاظهم.
وكان الهدف هو تقليل فترة أعمق مراحل النوم بحوالي  90في
المئة دون احداث تغيير في مدة النوم اجماال.
وفي نهاية الدراسة حقن الباحثون محلول السكر او الجلوكوز
في كل فرد وقاسوا مستويات السكر في دمه ومدى استجابته
لالنسولين والهرمون الذي ينظم الجلوكوز.
وبعد ثالث ليال من النوم المشوش اصبح ثمانية من المتطوعين
التسعة اقل حساسية لالنسولين دون زيادة في انتاج االنسولين.
ونظرا الن االنسولين يشير الى ان الجسم استهلك الطاقة فقد
يؤدي هذا التراجع الى زيادة في الوزن واالصابة بالبول السكري.
وتنخفض مدة النوم غالبا مع الزيادة في الوزن والتقدم في العمر.
فبينما تستغرق أع��م��ق م��راح��ل ال��ن��وم م��ا بين  80و100
دق��ي��ق��ة ك��ل ليلة ل���دى معظم ال��ش��ب��ان ف��ان��ه��ا ت��ق��ل ال��ى
 20دقيقة فقط ل��دى م��ن ت��زي��د اع��م��اره��م ع��ن  60عاما.
وقالت فان كوتر <>اي حالة تنخفض لديها مدة النوم العميق
ترتبط بزيادة في مخاطر البول السكري .وهذا هو الحال مع تقدم
العمر واضطرابات النوم .هذه الدراسة تظهر فعال وجود عالقة
سببية>>.
وهناك  194مليون شخص على االقل في العالم يعانون من البول
السكري وتتوقع منظمة الصحة العالمية ان يزداد العدد الى اكثر
من  300مليون بحلول .2025
ومعظم ه��ؤالء يعانون من النوع الثاني ال��ذي يقل فيه انتاج
الجسم لالنسولين او يصبح الجسم اقل قدرة على استخدامه.
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وجبة البحر المتوسط تقي من مرض السكري
اشارت نتائج دراسة استرالية الى ان تناول وجبة البحر المتوسط
التقليدية والتي تشمل ق��درا أكبر من الخضراوات والفواكه
واالسماك وكمية اقل من المنتجات الحيوانية ،يقي فيما يبدو
من امراض القلب وربما يفيد بشكل خاص االشخاص المصابين
بمرض السكري.
ويشير الدكتور لينتون هاريز بجامعة موناش في ملبورن وزمالء
له الى ان المهاجرين في استراليا الذين ولدوا بمنطقة البحر
المتوسط لديهم معدالت وفيات اقل مقارنة باالستراليين الذين
ولدوا في استراليا .ودفع ذلك الباحثين الى بحث انماط الوجبات
الغذائية التي تتصل بوفيات امراض القلب لدى سكان متنوعين
عرقيا.
وشملت الدراسة  40الف رجل وامراة تراوحت اعمارهم بين 40
و 69عاما وبينهم  24في المائة ولدوا بمنطقة البحر المتوسط
بينما البقية من االستراليين الذين ولدوا بأستراليا .وجرى تتبعهم
لمدة عشر سنوات .واستخدم الباحثون استبيانات لحساب المقادير
التي يتناولها االستراليون الذين ولدوا بمنطقة المتوسط من
االطعمة والخضراوات والفواكه واللحوم .ونشرت نتائج الدراسة
بالدورية االميركية للتغذية الطبية.
وقال هاريز لرويترز «هؤالء الذين شملتهم دراستنا وهم ضمن
الفئة االعلى في انماط اغذية البحر المتوسط الذين غالبا ما
يتناولون اطعمة متوسطية تقليدية لديهم مخاطر اقل بنسبة
 30في المائة من الوفاة نتيجة أمراض االوعية الدموية القلبية
مقارنة بهؤالء الذين كانوا ضمن الفئة االقل» .ووجد الباحثون ان
اي وجبة على غرار وجبة البحر المتوسط «ربما تكون مفيدة بشكل
اكبر للمصابين بالسكري».
وقال هاريز انه من بين المشاركين في الدراسة هناك مرضى
بالسكري واضاف «توحي نتائجنا بأن وجبات البحر المتوسط ربما

تقلل من الوفيات بمرض االسكيمية وهو فقر الدم الموضعي
الناشىء عن عقبات تعترض تدفق الدم في الشرايين» .لكن نظرا
الن نتائجنا ترتكز على عينات بسيطة هناك حاجة الجراء مزيد من
البحوث للتحقق من هذه النتائج.
وظهر االثر الوقائي النماط وجبات البحر المتوسط ضد الوفاة
المتعلقة بامراض القلب بشكل اكبر بين الناس الذين كانوا
غير مصابين بأمراض القلب في البداية .ومع ذلك قال هاريز ان
انماط التغذية المتوسطية اظهرت مزايا سواء ادخلنا او استبعدنا
االشخاص الذين لديهم تاريخ باالصابة بمرض االوعية الدموية
القلبية.
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السكري عند االطفال

السكري حاله مزمنه يرتفع فيها السكر في
الدم الى مستويات غير مقبوله و بشكل مديد
فيسبب ذلك اعراضاً و عالمات و مضاعفات
الحقه ما يستلزم معالجه جديه و دائمه
للتخلص من اعراضه و الحد من مضاعفاته.
و للسكري نوعان رئيسان و رغم ان مظاهرهما
و مضاعفاتهما متشابهه فان اَليه حدوثهما
و معالجتهما مختلفتان ففيما ينجم النوع
االول من السكري عن نقص اف��راز هرمون
االنسولين المسؤول االول عن ضبط مستوى
سكر الدم ،ينجم النوع الثاني عن ضعف عمله
بسبب مقاومه خاليا الجسم لعمله او النقص
النسبي له ,و فيما تعتبر البدانه حجر زاويه في
حدوث النوع الثاني و تكون الحميه اساسيه
في الوقايه و المعالجه فان االمر يختلف في
النوع االول حيث ال اهميه للبدانه في حصوله
و ال تهدف التغذيه الى اٍنقاص ال��وزن بل
الى الحصول على غذاء صحي و متكامل .و
سيقتصر موضوعنا على النوع االول حيث ان
غالبيه حاالت السكري عند االطفال ناجمه عن
النوع االول.
ينجم السكري االول عن خلل في جهاز
المناعه في الجسم يؤدي الى تخرب الخاليا
المفرزه لهرمون االنسولين الموجوده في
غ��ده البنكرياس عند طفل لديه استعداد
خلقي لالصابه بذلك .و يؤدي غياب او نقص
االنسولين الى ارتفاع سكر الدم الى مستوى
يفوق قدره الكليه على االحتفاظ به مما يؤدي
الى نزوله مع البول و حصول البيله السكريه
 Diabetes Mellitusو م��ن هنا ج��اءت
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التسميه ،و حتى يحصل ذلك فان من المتوقع
ان ما يقارب  % 90-80من غدة البكرياس
المفرزه لالنسوبين تكون قد تعرضت للتلف.
يظهر السكري االول عاده في الطفوله
و ليس لبدئه سن معينه غير انه يكثر حول
فترتين عمريتين االول��ى سن السادسه و
الثانيه و هي اكثر بين سن العاشره و الرابعه
عشر اي حول سن البلوغ.
يختلف مدى انتشار السكري االول و ونسبة
االصابه السنويه فيه من بلد الى اخر ومن
منطقه الى اخرى ففي حين تبلغ نسبه االصابه
السنويه فيه  0.7حاله من كل مئه الف في بلد
كالباكستان ترتفع الى حوالي 35حاله بالمئه
الف في فنلندا ،و من الواضح انه في تزايد مع
الزمن.
و رغم ان السكري االول مرض مناعي فان
بعض العوامل الخارجيه قد تلعب دورا في
حدوثه لكن هذا الدور يعتقد بانه ليس اكثر من
الدور المحرض على اظهار مرض كامن و من
هذه العوامل بعض انواع الفيروسات  ،اعطاء
الرضع الحليب البقري المصدر بدل حليب االم
ونقص فيتامين د عندهم وكما يكثرظهور
السكري في فصلي الخريف و الشتاء.
اما بالنسبه للدور الوراثي فان احتماليه
اصابه شقيق المصاب بالنوع االول هي حوالي
،%6أما اصابة ابن او ابنه االب المصاب فهي
 %6بينما هي  %2اذا كانت االم هي المصابه
و ترتفع النسبه الى  %30اذا كان األبوان
مصابين بالنوع االول.
اعراض السكري:

د .باسم الزعبي
مستشاري الغدد الصماء والسكري عند اآلطفال
شرب كميات كبيره من الماء
نقص الوزن رغم النهم الزائد
التبول الزائد و التبول الليلي الالارادي
ه��ذه هي اع��راض السكري على ان ما
يصل الى  %40من االطفال يشخص المرض
لديهم عند ظهور ما يسمى باالحمضاض
السكري)Diabetic Ketoacdosis,DKA
) وهذا هو مضاعفه حاده ناجمه عن ارتفاع
السكر مع احمضاض الدم ناجم عن عدم قدره
الجسم على استعمال سكر الجلوكوز في التزود
بالطاقه و استعمال الدهون بدال من ذلك ما
يؤدي الى تشكل مركبات االسيتون في الدم و
طرحها في البول و تتظاهر هذه الحاله باعراض
خاصه اهمها االقياء و الم في البطن و سرعه
التنفس و التجفاف اضافه الى التبول الزائد و
العطش و قد تترقى الحاله الى اضطراب الوعي
ثم الغيبوبه التامه.
تشخيص السكري:
يعتمد تشخيص السكري على مستوى
السكر في الدم فاذا اخذت عينه بعد  8ساعات
من الصيام و كان مستوى السكر اكثر من
125مغ 100/مل فان ذلك يدل على السكري
اما اذا اخذت عينه عشوائيه لسكر الدم و كان
مستواه 200مغ100/مل او اكثر مع وجود
اعراض السكري دل ذلك على االصابه به .
تدبير السكري:
نهدف من اجراءات التعامل مع السكري
الى تحقيق:
غياب العراض السكري
نمو سليم و تطور طبيعي للطفل
ممارسه حياة طبيعية بصحة جيده بما في
ذلك الحياة المدرسية و المهنيه

الوقايه من المضاعفات
و للوصول الى ذلك فان معالجه و تدبير
النوع االول من السكري يتم عبر محاور
رئيسيه
التغذيه
مراقبه السكري
العالج باالنسولين
التغذيه:
ال حمية خاصة في النوع االول من السكري
النه غير ناجم عن البدانة و الن األطفال بحاجة
الى الغذاء للنمو و التطور و الن عالج النوع االول
خصوصا و في االطفال عموماً هو باالنسولين
الذي يمكننا تعديله بحسب المحتوى الغذائي
من المواد النشويه و السكريه على ان هناك
مبادئ عامه يجب التقيد بها:
يجب ان يحتوي الغذاء على كافة العناصر
الغذائيه
يجب ان توزع مصادر السعرات الحراريه التي
يحتاجها الجسم بحيث تشكل الكربوهيدرات (
النشويات والسكر) حوالي  %55و البروتينات
حوالي  %15و الدهون  %30من هذه السعرات
و على ان يقل دور الدهون المشبعه على %10
و يكون ما تبقى من دهون ( )%20من مصادر
نباتيه ( دهون غير مشبعه)
االكثار من االغذيه الغنيه بااللياف

تناول الوجبات في اوقات متشابهة يوميا
تناول وجبات متقاربه في مقدار محتواها
من الكربوهيدرات ما بين اليوم وا ُالخر بالنسبه
لنفس الوجبه ،اي ان تكون وجبات الفطور
تحتوي على نفس كميه الكربوهيدرات تقريبا
كل يوم و كذلك االمر بالنسبه للوجبات االخرى
و ذلك ألن االنسولين المعطى في المعالجه
في بالدنا هو في الغالب من النوع الممزوج
مسبقا بنسبه ثابته ال نستطيع التحكم بها
لتعديلها بما يتالئم مع محتوى كل وجبه.
الوجبات الخفيفه يتم تناولها حسب ظروف
االطفال و مدارسهم و هي بالعاده  3وجبات
خفيفه االولى بين الفطور و الغداء و الثانيه
بعد العصر و الثالثه قبل النوم.
يمكن توزيع السعرات الحراريه على
الوجبات على النحو التالي  %20للفطور%20 ،
للغداء %30 ،للعشاء و %10لكل وجبة خفيفة.
يفضل تجنب « وجبات المطاعم السريعة»
فغالبيتها غير صحي.
السكر البديل :يمكن استخدام السكرين
وبعض أنواع المحليات األخرى.
على أن األهم في التعامل مع غذاء الطفل
المصاب بالسكري هو الثقافة الكافية واالطالع
الجيد من قبل األهل والطفل على محتويات
األغذية المختلفة من المركبات الغذائية
وخاصة الكربوهيدرات وهناك الكثير من

األغذية الجاهزة تحتوي على هذه المعلومات
بالتفصيل وخاصة المستورد منها وفيما عدا
ذلك فان قوائم باألغذية المختلفة ومحتوياتها
من الكربوهيدرات والسعرات الحرارية يجب أن
تتوفر لدى كل عائلة أحد أفرادها لديه سكري
ويمكن الحصول على هذه القوائم عبر شبكة
االنترنت أو من كتب التغذية في األس��واق
أوفي المكتبات العامة ،كما أن مطاعم الوجبات
السريعة قد تقدم مثل ه��ذه القوائم عن
وجباتها ربما عبر مواقعها على االنترنت.
ان مثل هذه المعلومات تمكن من وضع
خطط غذائية مع امكانية التبديل والتعديل
واحالل مادة غذائية بدل أخرى تحوي نقس
المحتوى من الكربوهيدرات كما أن ذلك
ضروري العطاء جرعات من االنسولين تغطي
محتوى هذه الوجبات اذا ما كان االنسولين
المعطى من النوع ال��ذي يتطلب أو يسمح
بذلك.
مراقبة سكر الدم
نهدف من المراقبة المتكررة لسكر الدم
التدخل عند اللزوم للمحافظة على مستواه
ضمن أرقام مقبولة مستهدفة وذلك حسب
عمر الطفل وهذه األرقام هي ما بين -100
 180مغ100/مل عند األطفال دون السادسة
و  180-90مغ100/مل بين السادسة والثانية
عشر و  130-90مغ100/مل بين الثالثة عشر
والتاسعة عشر وهذه األرقام هي لقراءات ما
قبل الوجبات في النهار أما في الليل فيضاف
اليها  10مغ وذلك لتجنب حدوث هبوط في
سكر الدم في الليل دون االنتباه اليه خاصة مع
عدم تناول الطعام في تلك الفترة.
وللمحافظة على ذلك فال بد من وضع
برنامج الجراء فحوص متكررة لسكر الدم عبر
جهاز فحص السكر اليدوي المتنقل في البيت
وكلما ازداد عدد هذه الفحوص كلما أمكن
تحسين مستوى سكر الدم عبر تعديل جرعات
االنسولين المتناولة وهناك حاليا أجهزة
توصل بالجلد قادرة على قياس سكر الجسم
واعطاء قراءة عنه كل  5دقائق ورغم أنها ال
تقيس سكر الدم مباشرة اال أنها ذات فائدة
كبيرة وتعطي مؤشرات قريبة الى حد كبير عن
حقيقة سكر الدم.
أما الفحص اآلخر الذي يجب اجراؤه بتكرار
ليعطي مؤشرات عن سكر الدم فهو فحص
 HbA1cالذي يعكس السمة العامة لسكر
الدم خالل الشهور الثالثة التي تسبق اجراءه
واألرقام المقبولة منه تعتمد أيضاً على العمر
وهي بين  %8.5-7.5لمن هم دون السادسة
وأقل من  %8لمن هم بين  12-6سنة وأقل
م���ن %7.5لما هم بين  19-13سنة من
العمر.
المعالجة باالنسولين باالضافة الى أمور
أخرى تتعلق بالنوع األول من السكري ستكون
موضوع الجزء الثاني من هذه المقالة.
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تعتبر الكبد من أهم أجزاء الجسم بل إنها أهم عضو للحياة،
تقع في الجزء األعلى واأليمن من تجويف البطن يحميها الجزء
السفلي من القفص الصدري األيمن ،وهي عبارة عن خاليا كبدية
محاطة بأوعية دموية كثيفة وتخرج منها قنوات صفراوية تنقل
العصارة الصفراوية إلى المرارة ،ذلك الكيس المالصق للكبد.
والكبد عضو هام في إنتاج وتأمين الطاقة للجسم بل إن
الكبد مصنع للعصارة الصفراوية الهاضمة للدهون ومن خالل
تلك العصارة تتخلص الكبد من كثير من سموم الجسم كما أن
الكبد تقوم بمهمة رئيسة في هضم وتكسير كرات الدم الحمراء
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والتخلص من مكوناتها.
وللكبد دور هام في ضبط سكر الدم والمحافظة عليه وذلك
من خالل تأثير هرمون األنسولين والجلوكاجون فالكبد هي الجزء
المسئول عن تأمين سكر الدم للخاليا ،كما أن الكبد هي المسئولة
عن هضم الدهون وتأمين مادة الكولسترول الضرورية للحياة.
ويقوم الجسم بخزن السكر في الكبد على صفة جاليكوجين ،ثم
يتم تكسيره بعد ذلك وتحويله إلى جلوكوز عند الحاجة إليه .فعند
الصيام مث ً
ال يبدأ الجسم مباشرة بإفراز السكر من الجاليكوجين.
وال يستطيع اإلنسان أن يعيش دون هذا العضو المهم ومن
عجائب قدرة اهلل أن قطع أي جزء من الكبد يجعلها تنشط للنمو
مرة أخرى إلى أن تأخذ شكلها السابق تماماً.
ولقد نجحت عمليات زراعة الكبد في العديد من مراكز زراعة
األعضاء بل إن هذه الطريقة قد أنقذت العديد من المرضى
الميئوس من عالجهم.
وتصاب الكبد بأمراض عدة أهمها التهاب الكبد البائي
الفيروسي وهو شائع الحدوث في مجتمعنا العربي كما أن إصابات
الكبد الناتجة عن البلهارسيا تنتشر بشكل كبير في بعض الدول
العربية في بالد النيل مصر والسودان وبعض المناطق في وطننا
العربي.
أما أمراض الكبد األخرى كالسرطانات والخراريج وغيرها فهي
نادرة الحدوث.
ترتبط المرارة الصفراوية بالكبد حيث أنها مخزن العصارة
الصفراوية ومكان تكون الحصوات المرارية وهي من أكثر أمراض
الكبد شيوعاً في العالم .وغالباً ما تكون الحصوات المرارية مختفية
أي دون أعراض إال أن حدوث األع��راض كآالم البطن والغثيان
أحدى مؤشرات ضرورة استئصال المرارة وينصح مرضى السكري
بالمبادرة إلى استئصال المرارة حتى وإن لم تظهر أي أعراض
لها.

يوم تثقيفي بمناسبة اليوم العالمي للسكري
اقام المستشفى التخصصي بمناسبة
اليوم العالمي للسكري يوم تثقيفي عن
مرض السكري  ،وكيفية الوقاية والعالج
 ،وقد حضر هذا اليوم التثقيفي حوالي
(  ) 400اربعمائة شخص استفادوا من
المحطات التي اقامها المستشفى
وقد عرضت مسرحية بعنوان ( يا
ريت ) حيث ركزت على السلوك الخاطئ
لمرضى السكري  ،وما ينعكس على
صحتهم مستقبال.
وقامت الفرقه الفنيه للمدارس
األردنية الدولية للبنات بعرض فني
يعكس االنتماء لهذا الوطن وقائده .
وافاد الدكتور فوزي الحموري  /مدير
ع��ام المستشفى التخصصي بكلمة
االفتتاح أن المستشفى التخصصي
يؤمن بايصال الرسالة الطبية السليمة
لمجتمعنا للحفاظ على صحته وعدم
حصول المضاعفات بسبب عدم الوعي
الصحي أو االه��م��ال حيث أن مرض
السكري من األم��راض الشائعة نتيجة
العادات الغذائية السيئة وعدم ممارسة
الرياضة .
وأفاد أن مرض السكري يصيب اكثر
من  220مليون نسمه في جميع انحاء
العالم وأن هذا المرض مرشح للزياده
بنسبة تفوق الضعف بحلول عام 2030
ويشكل السكري ومضاعفاته عبئاً كبيراً
على موازنات الصحه في بلدان العالم
ونرى أننا باألردن يجب أن نكون سباقين
في الوقايه من ه��ذا المرض نتيجة
التقدم الطبي الذي يشهده األردن.
وق���دم ال��دك��ت��ور ف���وزي الحموري

 /استشاري ط��ب األط��ف��ال والسكري
محاضرة عن السكري (ال��ن��وع األول)
ل��دى األط��ف��ال ,وق��دم الدكتور نديم
الجراح  /استشاري السكري محاضرة عن
السكري(النوع الثاني)  ,وقدم اختصاصي
رعاية القدم السكرية السيد /معتصم
اسماعيل محاضرة عن القدم السكرية.
وشارك الدكتور محمد الزاهري رئيس
الجمعية األردنية للعناية بالسكري في
هذا االحتفال  ,حيث قدم بحفل االفتتاح
كلمة أشار فيها إلى انتشار مرض السكري
وضرورة التكافل لمواجهة هذا المرض ,
والسلوك الصحي السليم الذي يقلل من

مضاعفات المرض ,وأن االحتفال باليوم
العالمي للسكري وبرعاية األمم المتحدة
جاء نتيجة انتشار هذا المرض وخطورة
مضاعفاته .
ومن الجدير بالذكر أن معدالت حدوث
السكري (النوع الثاني) وصلت لدرجات
غير مسبوقة في كافة المجتمعات .
وفي المجتمع األردني وصل معدل
حدوث السكري والتهيؤ لحدوثه %30
من األردنيين واألردنيات فوق ال25
سنة  ,وه��ذا له ارتباط وثيق بكثرة
السعرات الحرارية في الطعام ,وقلة
الحركة  ,والنشاط البدني .
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الوعي الصحي عند مريض السكري أساس النجاح
أثبتت كثير من الدراسات اإلكلينيكية بانه كلما زاد الوعي الصحي عند مريض السكري كانت نتائج درجة ضبط المرض والمضاعفات
أقل ضرراً لذلك هناك تعليمات وسلوكيات يجب على مريض السكري االلتزام بها.
 -1يجب على مريض السكري أن يكون لديه دراية تامة في كيفية تجنب العوامل المؤدية إلى الهبوط أو االرتفاع وطرق الوقاية.
 -2العناية الذاتية وهي كيفية الفحص الذاتي لمستوى السكر بالدم عن طريق األجهزة اإللكترونية الصغيرة.
 -3فحص القدمين يومياً للتعرف على وجود بقع أو شقوق أو تقرح في القدمين ألن االكتشاف المبكر يجعل العالج سه ً
ال وسريعاً.
 -4االلتزام بالحمية الغذائية ويجب على مريض السكري أن يعتمد على اإلكثار من األلياف وتناول الخضار والفواكه الطازجة في الغذاء
اليومي واالبتعاد نهائياً عن تناول السمن والشحم وصفار البيض وتقليل كميات الحلويات والنشويات والسكريات.
 -5االلتزام بممارسة الرياضة والتعود على الحركة المستمرة حيث تساعد مريض السكري على إحراق أكبر كمية من الطاقة الحيوية
المخزنة داخل الجسم.
 -6المحافظة على إجراء الفحوص الالزمة للسكر والكوليسترول وضغط الدم بشكل دوري.
 -7االبتعاد عن التدخين والكحول.
 -8تجنب التعرض للضغوط النفسية والقلق لزنها تزيد من تفاقم شدة مرضه.
 -9التعليم والتثقيف الصحي المستمر من األركان األساسية للسيطرة على مستوى السكر في الدم.
 -10التقيد بتعليمات الطبيب وااللتزام بالعالجات الموصوفة واالنتظام بالمراجعات الدورية كل ثالثة أشهر على األقل.
 -11مراجعة طبيب األسنان وخصوصاً إذا الحظ حدوث تكرار آالم.

أم األمراض ...
اصبحت  Aالوباء والبالء الذي أصاب العالم كله في القرن الحادي
والعشرين وهي اآلن تعتبر بحق «أم األم��راض» فمن أبنائها
السكري والضغط المرتفع والذبحة الصدرية والسرطان ،ومن
أحفادها أمراض الشخير أثناء النوم والروماتيزم وآالم الركبتين
والعمود الفقري ومرض اإلكتئاب.
وشعوب العالم كلها دخلت في سباق الشراهة ،فشعوب الدول
الغنية تأكل بشراهة ألن لديها وفرة وتنوعاً كبيراً في األطعمة
اللذيذة .وشعوب الدول الفقيرة تأكل بشراهة هي األخرى ألن
لديها وفرة في االكتئاب واإلحباط والجميع يأكلون ،فيتحولون
إلى أشجار جميز ،ولقد زادت نسبة من يعانون من مرض السمنة
في معظم دول العالم على  %40من تعداد السكان.
وتناست جميع شعوب العالم أن اهلل عز وجل وجه إليهم بال
استثناء أمراً واضحاً إذ قال« :يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل
مسجد وكلوا واشربوا وال تسرفوا إنه ال يحب المسرفين» صدق
اهلل العظيم (األعراف  )31فأراد سبحانه الخير لجميع أهل األرض
من بني آدم .وربط محبته بعدم اإلسراف في الطعام والشراب
على الرغم من أن ضرر اإلسراف يقع علينا نحن كبشر.
ولما كنت أنا شخصياً أرغب في خفض وزني عشرة كيلو جرامات
فقد لجأت إلى فكرة حققت معي نجاحاً طيباً ،فلقد كتبت اآلية
الكريمة وتحتها بعض الكلمات على لوحة وعلقتها على حائط
في غرفة الطعام لتكون أمام عيني عندما أجلس لألكل.
وكتبت على هذه اللوحة اآلية الكريمة :قال اهلل تعالى« :وال
تسرفوا إنه ال يحب المسرفين» ،وتحتها :كلما أحببت اهلل عز وجل
كلما أعليت كلمته في «وال تسرفوا».
وكلما نظرت إلى تلك الكلمات وأنا أتناول طعامي أخجل من أن
أكون من الذين ال يعون كالم اهلل عز وجل ،فأتخلى عن طيب
خاطر عن جزء من الطعام الذي أمامي حتى أكون أبعد ما يمكن
عن المسرفين ،والنتيجة لم تكن مفاجأة لي فقد انخفض وزني
عشر كليو جرامات في نحو ثالثة أشهر دون جهد كبير .لذلك
أنصح أصدقائي من ق��راء مجلة السكري الذين يعانون من
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مرض السمنة بتجربة هذه الطريقة وسيحصلون على فائدتين
عظيمتين :األولى واألهم أنهم سيفوزون بمحبة اهلل عز وجل
لهم ،والثانية أن أوزانهم ستنخفض تدريجياً دون أن يبذلوا
جهداً كبيراً في عمل رجيم.

المعهد الوطني للسكري والغدد الصم والوراثة

تم تأسيس المعهد الوطني للسكري والغدد الصم والوراثة
بالتعاون مع الجامعة االردنية ،حيث اختيريت الجامعة االردنية
كشريك أساسي نظراً لقدراتها المتميزة وتجربتها طويلة األمد
للبدء في هذا البرنامج من أجل تعبئة جميع الخدمات العاملة في
مجال الصحة في البالد من خالل فريق يشمل اطباء متخصصين
وأكاديميين وممرضين متخصصين وأخصاصيي تغذية سريرية
وأطباء أطفال ..إلخ وتدريبهم ،وقد كان المكان المختار لتدريب
هؤالء المهنيين المركز الوطني للسكري والغدد الصم والوراثة،
باإلضافة الى مستشفى الجامعة األردنية بما فيهما من مرافق
عال من التميز لدى الخريجين.
وخدمات ،وذلك لضمان مستوى ٍ
أعطى مجلس التعليم العالي الموافقة النهائية على هذا
البرنامج في تشرين الثاني عام  2004وقد تم اعتماد هذا
البرنامج من قبل المكتب اإلقليمي لمنظمة الصحة العالمي
( ،)WHOويعتبر مركزاً للتميز في مجال السكري منذ تاريخ 16
آذار عام . 2006
بداية هذا المشروع كانت في األول من شهر تموز عام
 2005مع مجموعة متميزة من األساتذة هم من أصحاب
الكفاءات ،ومحاضرين من الجامعة األردنية إضافة إلى خبراء
وطنيين من جامعات أخرى ،وقد عززت هذه المجموعة بمجموعة
من الخبراء االستشاريين قادمين من غرب أوروب��ا والمملكة
المتحدة والواليات المتحدة ،حيث بدأ المعهد الوطني للسكري
والغدد الصم والوراثة باستقبال الفوج االول من طلبة الدبلوم
العالي بتخصصات خمس هي:
 اختصاص تمريض سكري (.)Diabetic Nursing اختصاص تثقيف صحي سكري (.)Diabetes Eduvator -اختصاص تغذية سريرية (.)Clinical Nutrition

 طب سكري (.)Diabetology اختصاص قدم سكرية (.)Diabetic Podiatryوفي تموز من العام التالي  2006تم استقبال الدفعة األولى
من طالب الماجستير في التخصصات السابقة.
يشمل برنامج الدبلوم العالي دراس��ة مهنية لمدة سنة
كاملة وب��دوام كامل ،والماجستير سنتان ،ويستعمل أسلوب
الورشات العلمية والتعليم المباشر والخبرة السريرية باإلضافة
الى المحاضرات ويشرف على هذه الدراسة أساتذة متخصصون
من الجامعات األردنية والعربية وخبراء عالميون متخصصون في
الحقول المختلفة مما يعطي الطلبة خبرة عملية مهنية بمستوى
عالمي.
وقد تم تخريج الفوج االول في  ،15/6/2006اما الطلبة
الملتحقون بهذا البرنامج فهم من األطباء والممرضين من
األردن ومن ال��دول العربية المجاورة الذين انهو دراستهم
الجامعية األولى.
ويستقبل المعهد الوطني للسكري والغدد الصم والوراثة
طالباً عرباً غير أردنيين في برامج الدراسات العليا من خالل
اتفاقية التبادل الثقافي بين المملكة األردنية الهاشمية
وبلدانهم .وان ال يقل تقديره عن جيد ،وأن ال يكون قد أخل
بجنحة أو أدب ،ويقوم باإلشراف على تدريس الطلبة نخبة من
األساتذة الجامعيين من خارج األردن وداخلها.
ويتطلع المعهد في رحلته المستقبلية الى تحقيق الطموحات
المرجوة برؤية واعية ،بثقة وبأمل وذلك من خالل الحرص على
النوعية والتميز في التعليم األكاديمي وارساء مفاهيم جديدة
يحتذى بها في مجاالت عديدة.
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• طالب الدبلوم العالي

• طالب الماجستير
64

السكري وتأثيره على الشبكية
والسائل الزجاجي في العيون للدكتور محمد صالح
إن نسبة كبيرة من أمراض الشبكية التي تحتاج الى عالج
بالليزر أو بجراحة قص السائل الزجاجي تحدث نتيجة لمضاعفات
مرض السكري الذي يتسبب في نزف في السائل الزجاجي ويؤدي
الى تليفه وبالتالي ال يستطيع الضوء المرور من خالله فتضعف
الرؤيا ,كما يؤدي تليف السائل الزجاجي الى شد على الشبكية مما
يؤدي الى انفصالها وبالتالي يفقدها القدرة على تحسس الضوء
وتكون النتيجة في هذه الحالة هو فقدان الرؤية اذا لم تستدرك
الحالة بسرعة.
وفي الوقت الحاضر يعد مرض السكري الذي يتسبب في هذه
المضاعفات من األمراض الشائعة حيث ينتشر في أنحاء العالم
ويصيب أجناس البشر كافة .لقد بينت الدراسات الحديثة أن
نسبة إنتشاره بين أفراد المجتمع تتراوح بين  %15الى  %25في
الفئة العمرية  25سنة وأكثر وهذا يعني وجود أكثر من نصف
مليون شخص مصاب بمرض السكري في األردن وتنطبق هذه
اإلحصائيات على سكان دول الخليج العربي أيضاً .وفي دراسة
ابتدائية وجد أن أكثر من  %50من المصابين بالسكري يصابون
وبدرجات متفاوته بإعتالالت الشبكية .وكلما طالت مدة اإلصابة
بالسكري كلما ارتفعت إحتماالت اإلصابة بإعتالالت الشبكية.
وحسب توصيات منظمة الصحة العالمية ( )WHOينصح
المواطن المصاب بالسكري أو له تاريخ عائلي باإلصابة بالسكري
بإجراء فحص دوري سنوي على العين بصورة عامة وقعر العين
بصورة خاصة.
إن العالج بأنواع معينة من الليزر يقلل من إمكانية حصول
نزف في السائل الزجاجي أما في حالة اإلهمال في التشخيص
والعالج فيحدث النزف وتتكون األلياف في السائل الزجاجي ويصبح
عالجها صعباً ويقتضى إجراء جراحة قص السائل الزجاجي وإعادة
الشبكية المنفصلة الى موضعها ,وهذا النوع من العمليات معقد
ونتائجها دائماً ليست حسب التوقعات  ,لذا نحذر مرضى السكري
من اإلهمال في الفحص الدوري على العين فقد يؤدي الى فقدان
البصر ال سمح اهلل.
أما األمراض المهمة األخرى التي تصيب مركز اإلبصار في
الشبكية ( اللطخة الصفراء ) هي أمراض تحدث نتيجة تقدم العمر
أو أمراض وراثية أو أمراض غير معروف سببها ,وبما أن  %90من
اإلبصار يتم في هذه المنطقة الصغيرة من الشبكية لذلك يكون
تأثير هذه األمراض على االبصار كبير جداً لذا ينصح المرضى
بصورة عامة وكبار السن خاصة بمراجعة طبيب العيون بدون
تأخير وذلك في حالة حدوث أي تغيير أو خلل في الرؤيا.
ومن الوسائل المستخدمة في تشخيص أمراض واعتالالت
الشبكية واللطخة الصفراء هي:
تصوير الشبكية بصبغة الفلوروسين بواسطة كاميرا رقمية
خاصة تستطيع تشخيص أمراض الشبكية وباألخص اعتالالت
الشبكية الناتجة عن مرض السكري.
تصوير الشبكية المقطعي (  ) OCTوهو من أحدث األجهزة في
العالم الذي يستخدم في التشخيص والكشف المبكر لالعتالالت
الشبكية واللطخة الصفراء حيث يقوم الجهاز بارسال أشعة تحت
الحمراء تقوم باختراق طبقات الشبكية وارس��ال صورة ثالثية

استشاري أمراض العيون

األبعاد عالية الجودة تصل سماكتها من  10الى  17مايكرون
وذلك خالل فترة دقائق معدودة كما ويستخدم الجهاز في متابعة
المرضى المصابين باعتالالت الشبكية بعد أخذهم للعالج .
العالجات المتبعة:
العالج بالليزر لكي الشبكية (  : ) ARGON LASERحيث
يستخدم الليزر وهو ضوء بطول موجي معين لكي مناطق النزيف
في شبكية العين والمحافظة على النظر ومنع حصول مضاعفات (
مثل النزيف في السائل الزجاجي ).
العالج بواسطة الباسكال ليزر (  : )PASCAL LASERوهو
أحدث وأسرع طريقة لمعالجة اعتالل الشبكية السكري حيث أن
جهاز باسكال يقوم باعطاء أشعة ليزر على أكثر من بقعة وفي
آن واحد وبزمن حوالي  10مل  /ثانية مقارنة مع  100مل/
ثانية في األجهزة التقليدية وبالتالي فإنه ال يصيب الشبكية بأي
حروق أو ضرر وال يشعر المريض بأي آالم عند اعطاء الليزر كما
هو موجود في األجهزة األخرى ويختصر الوقت من 20 – 15
دقيقة في األجهزة العادية الى  5 – 3دقائق في جهاز باسكال
ولقد أعتمد الجهاز من قبل الجمعية األمريكية لألخصائيين
الشبكية والجمعية األوربية ألطباء الشبكية ,وهو من العالجات
في مستشفيات الواليات المتحدة األمريكية.
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زيارات للمركز الوطني للسكري

االمير رعد يزور المركز الوطني

زيارة وزير الصحة نايف الفايز للمركز الوطني
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زيارات للمركز الوطني للسكري

وزيرة التنمية االجتماعية هالة لطوف خالل اجتماع مع د .كامل العجلوني

زيارة اللجنة الصحية في مجلس النواب للمركز الوطني
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زيارات للمركز الوطني للسكري

زيارة وفد من البنك االسالمي والتنمية للمركز الوطني

زيارة د .نبيل العسة أخصائي غدد من سوريا للمركز الوطني
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العناية بنظافة االطفال المصابين بداء السكري
حض اإلسالم على النظافة العامة ،وما أمر الوضوء للصالة خمس
مرات في اليوم والليلة ،إال من هذا القبيل ،فهي عبادة توقيتية أو ًال،
ونظافة للجسد ثانياً.
فالجسم غير النظيف يتراكم عليه العرق ،ويكون عرضة لمهاجمة
البكتيرياوالفطيرات .ويعتبر الجلد مرآة للجسم ،وهو وسيلة اإلنذار
المبكر لكثير من األم��راض .ومن أهم األم��راض التي تؤثر على
جلد الطفل المريض بالسكري ،االلتهابات الفطرية ،وتصل نسبة
اإلصابات عن طريق الجلد إلى حوالي  %20والذي يحدث هو أن
ارتفاع السكر بصفة مستمرة يرهق الجسم ،ويسبب خل ً
ال في األمالح
وفقد سوائل الجسم ،هذا باإلضافة إلى أن األدوية التي يتناولها
الطفل المصاب بالسكري ،تؤدي إلى تقليل كفاءة الجهاز الدفاعي
للجسم تجاه المكروبات ،وزد على ذلك النقص في كمية الفيتامينات
وضررها .وفي نفس الوقت فإن االرتفاع في نسبة السكر يساعد في
انتشار الفطريات والمكروبات وعلى نموها وتكاثرها.
وسوف نستعرض مضاعفات السكر على الجلد لدى األطفال،

ومنها األشياء األكثر شيوعاً كالخمائر والفطيرات:
فإن أكثر مناطق الجسم عرضة لإلصابة بالفطريات هي ثنيات
الجلد مثل الفخذين واإلبطين وتظهر على شكل إلتهاب إحمراري مع
تهتك الجلد وحكة وألم .وعادة تحدث هذه الفطريات نتيجة تراكم
العرق ولبس المالبس الضيفة فينصح بكثرة االستحمام ووضع
المرطبات ولبس المالبس القطنية الفضفاضة.
والفطريات (التنيا  )Tinaeتصيب األطفال وغالباً ما تكون نتيجة
عدوى وينصح عرض الطفل على الطبيب لوصف العالج المناسب
حتى ال تتفاقم المشكلة.
وتصيب بعض األطفال الحكة وتكون على شكل هرش في الجسم
ولسخونة الجو وارتفاع معدل سكر الدم دور في ظهور الفطريات.
واألمراض البكتيرية أيضاً تصيب األطفال وقد تظهر على شكل
فقاعات قبيحة ودمامل وخراجات في مختلف أنحاء الجسم ،وال بد من
عرض الطفل على الطبيب ليصف العالج المناسب ألن تلك الخراجات
والدمامل يمكن أن تتفاقم في حالة أي ارتفاع في مستوى سكر
الدم.
وننصح القائمين على رعاية الطفل السكري االهتمام بنظافة
جسمه عامة وعلى األخص خالل فصل الصيف.
 إرشادات ونصائح للعناية بقدم طفل السكري:األطراف واألجزاء المعرضة للجروح والخدوش واألقدام أهم هذه
المناطق التي يفترض على المريض االهتمام بها وعلى من يرعى
الطفل السكري مراعاة تلك النصائح :
 -1غسل القدمين كل يوم وتجفيفها بعناية ،بواسطة منشفة (فوطة
نظيفة).
 -2ده��ان القدم ببعض الكريم المرطب وذل��ك حفاظاً لها من
الجفاف.
 -3ارتداء جوارب نظيفة كل يوم على أن تكون من القطن وتكون
مناسبة لمقاس القدم.
 -4الفحص الدائم والمستمر للقدمين.
 -5تقليم األظافر بعناية وحرص مع عدم نزع الزوائد اللحمية من
جوانب األظافر.
 -6الحرص على اختيار الحذاء المناسب للقدم بحيث يكون مريحاً
ومالئماً ومصنوعاً من الجلد.
 -7عدم السير عاري القدمين.
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EXELON® Patch (rivastigmine)
Transdermal paten 4.6 mg/24h (Exelon® Patch 5) Transdermal patch 9.5 mg/24h (EXeIon® Patch 10) Presentation: Exelon Patch 5 contains 9 mg rivastigmine. The release rate is 4.6 mg/24h. Exelon Patch 10 contains 18 mg rivastigmine. The
release rate is 9.5 mg/24h. Indications / Potential uses: Symptomatic treatment of patients with mild to moderate dementia of the type found in Alzheimer’s disease. Dosage and Administration: Treatment should be initiated and supervised by
a physician experienced in the diagnosis and treatment of Alzheimer’s dementia. Therapy should only be started if a caregiver is available who will monitor use of the medicinal product by the patient. The diagnosis should be made according to current
guidelines. Method of administration: Rivastigmine transdermal patches should be applied once a day to clean, dry, hairless, intact, healthy skin on the upper or lower back, upper arm or chest, at a site which will not be rubbed by tight clothing. The
patch must not be applied to skin that is red, irritated or damaged. The application site should be changed daily to avoid skin irritation and increased exposure. Patches should not be applied to the same site more than once within a 14 day period in
order to minimize the potential risk of skin irritation. The patch should be pressed down ﬁrmly until it sticks well. The patch should be replaced by a new one after 24 hours. Only one patch should be worn at a time. Patients and caregivers should be
instructed accordingly. Initial dose: Treatment is started with Exelon Patch 5 once daily. If well tolerated for a minimum of four weeks of treatment, the dose should then be increased to Exelon Patch 10, which is the recommended effective dose.
Maintenance dose: Exelon Patch 10, the recommended daily maintenance dose, can be continued for as long as there is a therapeutic beneﬁt for the patient. If there are gastrointestinal adverse effects and/or worsening of pre-existing extrapyramidal
symptoms (e.g. tremor), treatment should be temporarily interrupted until the adverse effects resolve. Patch treatment may be resumed at the same dose if it has not been interrupted for more than 3 days. Otherwise, treatment should be re-initiated
with Exelon Patch 5. If adverse effects recur on re-initiation of therapy, a temporary reduction should be made to the previous well tolerated dose. Switching from capsules or oral solution: It is not possible to maintain precisely the same dose when
switching from capsules to patches. Based on comparable exposure with oral and transdermal rivastigmine, patients previously treated with Exelon capsules or Exelon oral solution may be switched to Exelon transdermal patches as follows: • Patients
taking oral doses of rivastigmine of 3 mg/day may be switched to Exelon Patch 5 (4.6 mg rivastigmine per 24 hours). • Patients taking oral doses of rivastigmine of 6 mg/day may be switched to Exelon Patch 5 (4.6 mg rivastigmine per 24 hours). •
Patients taking stable and well tolerated oral doses of rivastigmine of 9 mg/day may be switched to Exelon Patch 10 (9.5 mg rivastigmine per 24 hours). If the oral dose of 9 mg/day is not stable or well tolerated, a switch to Exelon Patch 5 is
recommended. • Patients taking oral doses of rivastigmine of 12 mg/day may be switched to Exelon Patch 10 (9.5 mg rivastigmine per 24 hours). Provided that Exelon Patch 5 is well tolerated after a minimum of four weeks of treatment, the dose
should be increased to the recommended effective dose, Exelon Patch 10. Special patient populations: Renal impairment No dose adjustment is required in patients with renal impairment. Children and adolescents under 18 years of age.
Rivastigmine is not recommended for use in this age group. Contraindications: Known hypersensitivity to rivastigmine, other carbamate derivatives, or other ingredients of the formulation. Precautions/Warnings: If treatment is interrupted for longer
than several days, treatment should be re-initiated with Exelon Patch 5. Gastrointestinal adverse effects have been observed at initiation of therapy and shortly after dose increase. Extrapyramidal symptoms may be exarcerbated by cholinomimetics
and worsening of parkinsonian symptoms (particularly tremor) has been observed in patients with Parkinson’s disease treated with oral rivastigmine. Adverse effects may respond to removing the patch. If they persist, the daily dose should be
temporarily reduced to the previous well-tolerated dose. Patient’s weight should be monitored during therapy with Exelon Patch. As with other cholinomimetics, caution is recommended in patients with sick sinus syndrome, conduction defects
(sino-atrial block, atrio-ventricular block), gastroduodenal ulcerative conditions, history of or current respiratory disease, urinary obstruction, and seizures in predisposed patients. Caution in patients with clinically signiﬁcant hepatic impairment and in
patients with body weight below 50 kg. The safety of Exelon Patch is not established in pregnant and lactating women. Not recommended in children. Interactions: Caution in case of concomitant use with cholinomimetic drugs, anticholinergic
medications, succinylcholinetype muscle relaxants during anaesthesia. Adverse reactions: Very common: vomiting, nausea. Common: anorexia, decreased appetite, anxiety, depression, insomnia, dizziness, headache, diarrhoea, dyspepsia, abdominal
pain, application site reactions (erythema, pruritus, oedema), fatigue, asthenia, weight decrease. Uncommon: agitation, delirium, hallucinations, cerebrovascular accident, syncope, somnolence, cardiac arrhythmia (e.g. bradycardia, supraventricular
extrasystole), gastric ulcers, gastrointestinal haemorrhage, hyperhidrosis, contact dermatitis, malaise. Additional adverse reactions observed with Exelon capsules/oral solution: urinary infection, hypertension, mild pancreatitis and severe vomiting
associated with oesophageal rupture (very rare); seizures, angina pectoris, myocardial infarction, duodenal ulcers and rashes (rare); abnormal liver fun tion tests and accidental fall (uncommon), tremor, confusion (common). Packs and prices: Country
speciﬁc. Note: Before prescribing, please read full prescribing information.
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Candesartan cilexetil & Hydrochlorothiazide

أعضاء مجلس المركز الوطني للسكري والغدد الصم والوراثة

معالي البروفسور كامل العجلوني
رئيس المركز

د .محمد الزاهري
رئيس جمعية العناية بالسكري

معالي المهندس عوني المصري
ممثل القطاع الخاص

معالي أ.د .عادل الطويسي

أمين عام المجلس األعلى للعلوم والتكنولوجيا

عطوفة الدكتور ضيف اهلل اللوزي
أمين عام وزارة الصحة

عطوفة السيد محمد سراج
ممثل القطاع الخاص

أ.د .محمد الخطيب
نائب رئيس المركز

عطوفة اللواء الطبيب عبد اللطيف وريكات
مدير الخدمات الطبية الملكية

أ.د .عبد القادر بطاح
عميد كلية الطب في الجامعة األردنية

أ.د .ماضي الجغبير
عميد كلية طب في الجامعة الهاشمية

أ.د كمال الدين بني هاني
عميد كلية الطب جامعة العلوم والتكنولوجيا
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أ.د .عادل أبو الهيجا
عميد كلية الطب في جامعة مؤته

سعادة السيد عثمان بدير
ممثل القطاع الخاص

وإلى اللقاء .
وبعد فهذا هو العدد األول من مجلة الصحة والسكري وهي مجلة صحية
متخصصة بمرض السكري هذا المرض الذي أصبح ظاهرة في األردن وعدد
تجد كل التحذيرات
المواطنين المصابين بهذا المرض يزداد يوما بعد يوم ولم
ِ
التي يطلقها األطباء في التقليل من نسبة اإلصابة بهذا المرض والسبب في ذلك

أننا تعودنا على نظام غذائي يساعد على اإلصابة بمرض السكري وقد أثبتت
الدراسات واإلحصائيات أن عددا ال يقل عن عشرين شخصا يموتون في بلدنا كل يوم
بسبب هذا المرض .
مجلة الصحة والسكري ستصدر عن المركز الوطني للسكري والغدد الصماء
والوراثة أربع مرات في السنة وبمبادرة من رئيس هذا المركز األستاذ الدكتور كامل
العجلوني وهي ترحب بكل الذين يحبون المساهمة في الكتابة فيها خصوصا
من األطباء المتخصصين أو ممن يديرون مراكز أبحاث خاصة بهذا المرض كما ترحب
بمساهمات القراء خصوصا مرضى السكري الذين يحبون أن يكتبوا عن تجاربهم مع
هذا المرض .
على كل حال فنحن نضع العدد األول من هذه المجلة بين أيدي القراء الكرام
راجين أن ينال رضاهم ونتمنى أن تكون األعداد القادمة أكثر شمولية مرحبين في
الوقت نفسه بأية مالحظات أو إقتراحات تصلنا على عنوان المجلة من األطباء أو القراء
مع وعد باإلهتمام بكل مالحظة أو إقتراح بناء للنهوض بمستوى المجلة متمنين
الشفاء لجميع المصابين بمرض السكري كما نتمنى على جميع المواطنين أن
يأخذوا بمنتهى الجدية التحذيرات التي يطلقها األطباء األخصائيون لتحاشي
اإلصابة بهذا المرضأي مالحظات نرجو أن نتلقها على العناوين المدرجة ادناه  .وإلى
اللقاء في األعداد القادمة .
المحرر
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