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 -بغىداد  -جامعة بغداد -كلية الصيدلة/ السريريةمدرس يف فرع الصيدلة 

؛ ماجستري يف الصيدلة السريرية 2000بكلوريوس يف علوم الصيدلة عام . العراق
حماضر يف عدد مىن كليىات الصىيدلة    . من كلية الصيدلة جامعة بغداد 2013عام 

ايىة  حبيا يف جمالت حملية وعامليىة يف جمىال الرع   26له اكير من . االهلية يف العراق
, الصيدالنية وعالج االمراض املزمنة كالسكري والتهاب املفاصل الروماتويىدي 

 .باالضافة ملشاركته بصفة باحث يف العديد من املؤمترات احمللية والعاملية
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مىن جامعىة    1008بكلوريىوس يف علىوم الصىيدلة عىام     . ماليزيىا  -انجبوالو بين

العلوم املاليزية ؛ ماجستري يف الصيدلة السريرية عام  من جامعة العلىوم املاليزيىة   
. اسىرتاليا  –مىن جامعىة مونسىا     2000؛ دكتوراة يف الصيدلة اجملتمعية عام 2001

كىة املتحىدة واسىرتاليا    استاذ زائر وحماضر يف عدد مىن كليىات الصىيدلة يف اململ   
حبيىا يف جمىالت عامليىة يف جمىال الرعايىة الصىيدالنية        400له اكير من . ونيوزلندا

 200اضافة للمشاركة بصىفة باحىث يف اكيىر مىن     , واالستخدام االميل لالدوية

 .مؤمتر عاملي
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 -بغىداد –اجلامعة كلية الرافدين /أستاذ األدوية والسموم يف قسم الصيدلة
؛ ماجستري يف الصيدلة السريرية 1090بكالوريوس يف علوم الصيدلة عام . العراق

جامعىة  /من كليىة الصىيدلة   1008؛ دكتوراه يف األدوية والسموم عام 1003عام 
له . تدريسي وحماضر يف كليات الصيدلة يف عدد كبري من جامعات العراق. بغداد

ية وعاملية يف جمىال األدويىة والسىموم والصىيدلة     حبيا يف جمالت حمل 160اكير من 
باالضافة ملشاركته بصفة باحث يف العديد من املؤمترات العلمية احملليىة  , السريرية
 .والعاملية
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 مقدمة

 

 

والذي ميكنىه  , مرض السكري من أكير األمراض انتشارا يف العامل امجع ان
كمىىا . الرجىىال والنسىىاء , الصىىغار والكبىىار , يصىىيب األغنيىىاء والفقىىراء  ان 

ويعتربالسكري من أهم أسباب الوفيات ملا له من قابلية على تدمري اجلسىم اذا مل  
تل  الكلىى والعيىون واالعصىاب    فميال قد يسبب , يتم عالجه بالشكل األميل

السىكري ومنىع حىدو      عىالج مىرض  ان احلجىر االسىاس يف    .وحتى القلىب 
لىذا فىان مجيىع مرضىى     . مبمارسات الرعايىة الذاتيىة   مضاعفاته هو قيام املريض

السكري هم حباجة اىل توعية وتيقي  حول كيفية تعايشهم مع مىرض السىكري   
وتيقيى    تعلىيم يزال الد الشدي لألس ولكن . والقيام مبمارسات الرعاية الذاتية

 .دون املستوى املطلوبيف العراق  السكري مرضى

تب التعليمية ملرضى السكري حىول  على الرغم من وجود العديد من الك
ليسىت باللغىة   هىذه الكتىب    مجيىع كيفية القيام باجراءات الرعاية الذاتيىة اال ان  

متىت  ( دليل الرعاية الذاتية ملرضى السكري مىن النىوع اليىاني   )إن لذا ف. العربية
اعد أساسىا  باللغة العربية مع تفسري شامل جلميع املصطلحات الطبية كونه  كتابته

لتزويدهم بالقدر  ,ةيصحرعاية الأنفسهم ولذويهم من غري املختصني بالللمرضى 
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باالضىافة  . األساسي من املعلومات عن هذا املرض وكيفية التعايش األميل معىه 
من أطباء )عد أيضا ليكون معينا للمختصني يف جمال الصحة أ الكتاب لذلك فان

  مرضىى السىكري   يف أداء دورهم احليوي يف تيقي( وصيادلة وممرضني وغريهم
 . بعض املواضيع اليت متيل لكونها اختصاصية نوعا ما لذا قد جيد القارئ

د  املعلومات دليل على أحالواجلدير بالذكر انه مت الرتكيز عند كتابة هذا 
واليت تنشرها مجعية السىكري االمريكيىة واجلمعيىة     طبية حول مرض السكريال

ربىط هىذه املعلومىات بالعىادات      مىع حماولىة   االمريكية مليقفي مرضى السىكري 
 .والتقاليد واليقافات والظروف البيئية العراقية
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 الفصل االول
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 التغذية الصحية

 

الدوائية ملرضى السكري هو تعىديل النظىام    -ان أحد أهم العالجات غري
    حيث ميكن للعىالج الغىذائي ان يسىاهم    . العالج الغذائيبالغذائي أو ما يسمى 

أيضًا تأثري إجيابي على خفض وزن اجلسم له و, حتسني مستوى السكر يف الدم يف
وبالتالي, فإنه يقلل من خطر مضاعفات مرض . وضغط الدم ومستويات الدهون

(. الفشل الكلوي وأمراض القلب وتل  األعصىاب ومشىاكل العىني   )السكري 
ضىى السىكري   ومييل العالج الغذائي عادة اجلزء األكير حتديا يف خطة عىالج مر 

حيث غالبًا ما يشعر مرضىى السىكري   . ألنه يتطلب منهم تغيري عاداتهم الغذائية
ون أنه جيىب  أباإلحباط أو االرتباك بسبب العالج الغذائي ألنهم يسمعون أو يقر

يف الواقىع ان مىرض السىكري ال يعى      . عليهم جتنب أنواع معينة من األطعمىة 
مبعنى اخر . عن تناول الطعام يف املطاعمالتخلي عن األطعمة املفضلة أو التوق  

اليوجد طعام اليستطيع مريض السكري تناولىه, ولكىن جيىب ان يعىي مىريض      
السكري ان األطعمة اليت يتناوهلا من املمكن ان تؤثر علىى مسىتوى سىكر الىدم     

 .لديه

 العناصر الغذائية

الىيت  العناصىر  )يتكون النظىام الغىذائي لسنسىان مىن املغىذيات الكىربى       
اليت حيتاجها اجلسم العناصر )واملغذيات الصغرى ( تاجها اجلسم بكميات كبريةحي
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 (.بكميات صغرية
الكربوهيدرات والربوتينات : تشمل املغذيات الكربى ثالثة عناصر أساسية

حيث توفر هذه العناصر السعرات احلراريىة الالزمىة لتزويىد اجلسىم     , والدهون
 .لفيتامينات واالمالح املعدنيةاما املغذيات الصغرى فتشمل ا. بالطاقة

 املغذيات الكربى

 الكربوهيدرات( 0

الكربوهيدرات هي أهم العناصر الغذائية اليت تؤثر علىى مسىتوى السىكر    
وبعبىارة أخىرى, يىتم حتويىل     . يف الىدم بعىد تنىاول وجبىة الطعىام     ( الكلوكوز)

د سكر الكلوكوز يف جمرى الدم يف غضون سىاعات قليلىة بعى   إىل  الكربوهيدرات
النشىويات  : هنالك ثالثة أنواع رئيسية من الكربوهيدرات. تناول الكربوهيدرات

جىزء غىري قابىل للهضىم مىن      ), واألليىاف  (اليت تسمى أحيانا الكربوهيىدرات )
 :توجد الكربوهيدرات يف االطعمة التالية. والسكريات( الطعام

 :االطعمة الغنية بالنشويات واليت تشمل. أ

ميىل الشىعري والشىوفان والقمى      ( بوب غري املطحونىة احل) احلبوب الكاملة. 1
طبقىات   3مىن  تتكون هىذه احلبىوب   (. أ 1-1الشكل( )الب )والرز االمسر 

واملعىىادن كاحلديىىد  الغنيىىة باالليىىاف( النخالىىة)الطبقىىة اخلارجيىىة : اساسىىية
( كفيتامني ب وفيتامني هىى )والطبقة الوسطى الغنية بالفيتامينات  والكالسيوم

لسوء احلظ فان اغلب . الغنية بالنشويات( السويداء)طبقة الداخلية واخريا ال
وكىذلك احلىال   )منتجات احلبوب ميل اخلبز واملعكرونة والشعرية يف العراق 

حتىوي فقىط علىى سىويداء     )مصنعة من احلبوب املطحونىة  ( يف معظم الدول
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 واليت تكون غنيىة بالنشىويات وفقىرية مبحتوياتهىا مىن الفيتامينىات      ( احلبوب
 .واملعادن

وتشىىمل اخلضىىروات النشىىوية كالبطاطىىا  ( ب 1-1الشىىكل )اخلضىىراوات . 2
امىا  . والبزاليا والذرة واليت حتوي علىى كميىات كىبرية مىن الكربوهيىدرات     

اخلضراوات غري النشوية كاللهانىة والربوكلىي والقىرنبيط واخلىل والبصىل      
لطماطىة  والفاصوليا اخلضراء والباذجنىان والقىرع والكىرفل والبقىدونل وا    

والفلفىىل االخضىىر واالاىىر والباميىىا فتحىىوي علىىى كميىىات قليلىىة مىىن     
 .الكربوهيدرات

الفاصوليا البيضىاء واللوبيىاء احلمىراء    وتشمل ( ت 1-1الشكل )البقوليات . 3
والعىىىدس واملىىىاص واحلمىىىء والبىىىاقالء والىىىيت تعتىىىرب مصىىىدرا غنيىىىا  

 .بالكربوهيدرات

 
 األطعمة الغنية بالنشويات: 0-0الشكل 

 االطعمة الغنية باأللياف  .ب

الكاملة والبقوليىات واخلضىروات والفواكىه وخصوصىا      احلبوبوتشمل 
وحتىى املكسىرات   ( كالتفىاح واخليىار  )تلك احلاوية على قشىور صىاحلة لالكىل    

 .كاللوز حتوي ايضا على االلياف
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 :السكريات وتكون على نوعني. ت

ذي يوجىد يف احلليىب   الى ( سىكر احلليىب  )السكريات الطبيعية ميل الالكتوز. 1
الذي يوجد يف الفواكه كاملوز والربتقىال  ( سكر الفواكه)ومشتقاته والفركتوز 

والتفاح والكيىوي والرقىي والبطىيخ واخلىومل واملشىمش والرمىان والكىرز        
 .والعنب

السكر االبيض )ميل السكروز ( السكريات غري الطبيعية)السكريات املضافة . 2
مىيال  , ايتم اضىافته خىالل عمليىات التصىنيع    والذي عادة م( او سكر املائدة

تصنيع البسكويت والشوكوالتة والكيك واملعجنات والىبقالوة واملشىروبات   
 .الغازية كالبيبسي

 االستهالك الصحي للكربوهيدرات

 :لضمان استهالك صحي للكربوهيدرات، ينصح مريض السكري بأن

 قابلىة للهضىم وتزيىد    غراما من األلياف كل يوم ألنها غري 30إىل  26يتناول . 1
الشعور بالشبع بعد تنىاول الطعىام, وهلىا فائىدة إضىافية يف خفىض مسىتوى        

 .الكوليسرتول يف الدم
يزيد كمية األلياف تدرجييا ملنع تهيج املعدة, مع زيادة تنىاول املىاء والسىوائل    . 2

 .األخرى, ملنع اإلمساك
ميىل  )وب كاملىة  يتناول ما ال يقل عن نص  كمية احلبوب خالل اليوم كحب. 3

ألنها حتتىوي علىى أليىاف وفيتامينىات     ( الشعريخبز خبز الطحني االمسر او 
ولقد أثبتت . (خبز الطحني االبيضميل )ومعادن أكير من احلبوب املطحونة 
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البحو  العلمية فائدة احلبوب الكاملة على ختفيض مستوى الشحوم اليالثية 
بة بأمراض القلب واألوعيىة  وخطر اإلصا( نوع من الدهون اخلطرة يف الدم)

ولكن ال توجد أدلة كافية تيبىت فائىدة تنىاول احلبىوب الكاملىة يف      . الدموية
 .خفض مستوى السكر يف الدم

يتناول البقوليات على االقل مرتني او ثال  مرات يف االسبوع ألنها حتتىوي  . 4
توي على الكربوهيدرات والربوتينات واأللياف والفيتامينات واملعادن وال حت

 .على الدهون

يتناول الفواكه الطازجة بدال من عصىري الفواكىه ألن الفواكىه حتتىوي علىى      . 6
ميىل   (سي)ج ويف هذا الصدد يفضل تناول الفاكهة الغنية بفيتامني . األلياف

 .احلمضيات ألن ارتفاع السكر يف الدم جيعل امتصاص فيتامني سي صعًبا

 احللويات ومرض السكري

طئة هو أن مرضى السكري جيب أال يتنىاولوا احللويىات   أحد املفاهيم اخلا
يف الواقع, . أبدًا ألنها ترفع مستوى السكر يف الدم أكير من أنواع الطعام األخرى

فان كمية ونوعية الكربوهيدرات املتناولة يف وجبة الطعام هي العامىل األساسىي   
مىىن وبعبىىارة أخىىرى, يتسىىبب غىىرام واحىىد  . احملىىدد ملسىىتوى السىىكر يف الىىدم 

       حلويىات أو بقوليىات أو حبىوب    )الكربوهيدرات, بغىض النظىر عىن مصىدره     
ولذلك, فإن . برفع مستوى السكر يف الدم بنفل املقدار( أو خضروات أو فواكه

       مراقبة كمية الكربوهيىدرات سىواء عىن طريىق حسىاب كميىة الكربوهيىدرات        
اسىرتاتيجية رئيسىية يف حتقيىق    يف وجبة الطعام أو التقدير القائم على اخلربة تظل 

 .السيطرة على مستوى السكر يف الدم
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ابتعاد مريض السكري عن تنىاول  جتعلنا نفضل هناك بعض أالسباب اليت 
 :هذه االسباب تشمل, احللويات

احللويات ال متتلك نفل فوائد االطعمة االخرى كاحلبوب الكاملة والفواكىه  . 1
مىة علىى عكىل احللويىات, غنيىة      واخلضراوات والبقوليات ألن هذه االطع

         ومىىن ناحيىىة أخىىرى, فىىإن املىىذاق احللىىو . باألليىىاف والفيتامينىىات واملعىىادن
نىوع السىكر   )وجود الفركتوز األكير أماًنا من السكروز إىل  يف الفاكهة يعزى

فيما يتعلق بتأثريه على مستويات السىكر ومسىتويات   ( املوجود يف احللويات
لذلك, من املستحسن أن يستمتع مىريض السىكري   . الدمالدهون اليالثية يف 

 .بالطعم احللو عن طريق تناول الفواكه بداًل من احللويات

غالبا ما حتتوي احللويات على كميات كبرية من الدهون والسعرات احلرارية, . 2
زيادة إىل  لذلك فان تناول احللويات من قبل مريض السكري ميكن أن يؤدي

ي فمىن األفضىل ملرضىى السىكري الىراغبني يف تنىاول       وبالتىال . وزن اجلسم
واحملالة باحملليات الصناعية ( الدايت)احللويات اختيار احللويات غري السكرية 

ألنهىا  ( والسىوربيتول , األسبارتام, ميل السكرين, األسيسولفام, السكرالوز)
 . حتتوي على سعرات حرارية أقل من احللويات احملالة بالسكر

ن حتضري بعض احللويىات الىدايت يف املنىزل وذلىك باسىتخدام      ميك :0مالحظة 
 .احملليات الصناعية واليت التتاثر باحلرارة ميل السكرالوز أو األسيسولفام

ملنع ارتفاع مستوى السىكر يف الىدم عنىد مرضىى السىكري الىذين        :8 مالحظة
جيىىب تقليىىل كميىىة , (غىىري الىىدايت)يرغبىىون بتنىىاول احللويىىات السىىكرية  

ميىل اخلبىز او الىرز او    )رات الىيت يىتم تناوهلىا يف وجبىة الطعىام      الكربوهيد
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مبقىدار مسىاوي لكميىة السىكر يف احللويىات املزمىع تناوهلىا مىع         ( املعكرونة
 ٪10رارية الناجتة عن تناول السكرياتمالحظة عدم جتاوز كمية السعرات احل

ببسىاطة, متىى مىا يىتم تنىاول       .من إمجالي السعرات احلراريىة خىالل اليىوم   
 .احللويات السكرية, فمن األفضل تناوهلا بكميات صغرية

 الربوتينات( 8

                 الربوتينىىات لىىيل هلىىا تىىأثري كىىبري علىىى مسىىتويات السىىكر يف الىىدم بىىل  
توجىد  . على العكل فانها تزيد من قدرة اجلسم يف االستجابة حلاجة االنسىولني 

 :الربوتينات يف األطعمة التالية

وكىذلك حلىم   ( أ 2 -1الشىكل  )ميىل حلىم البقىر والضىأن      راءاللحوم احلم. 1
 (.غري احلالل)اخلنزير 

( ميىل الىدجاج واألوز والىبط   )ميىل األمسىاك والىدواجن     اللحوم البيضاء. 2
 (.ب 2-1الشكل )

 (.ت 2 -1الشكل )ميل البيض ومنتجات األلبان واملكسرات  بدائل اللحوم. 3
 
 
 
 
 
 

 لربوتينات األطعمة الغنية با: 8-0الشكل 

 ت            ب            أ
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 االستهالك الصحي للربوتينات

 :لضمان تناول مريض السكري للربوتينات الصحية, يفضل

تناول اللحوم البيضاء بدال من اللحوم احلمراء ألنها حتتوي على كميات أقل . 1
 .من الدهون

تناول األمساك وبشىكل خىاص األمسىاك الدهنيىة ميىل مسىك السىلمون        . 2
, 3مرتني أسبوعيا بسبب حمتواهىا مىن األوميغىا     والتونة والسردين والروبيان

وهو أمر مفيد لتقليل مسىتوى الىدهون اليالثيىة يف الىدم واحلىد مىن  ىاطر        
 .أمراض القلب واألوعية الدموية

       تناول اللحوم وبدائل اللحوم عاليىة الدسىم مبىا اليزيىد عىن ثىال  مىرات        . 3
هون املشىىبعة يف األسىىبوع ألنهىىا حتتىىوي علىىى كميىىات عاليىىة مىىن الىىد     

 .والكولسرتول والسعرات احلرارية
 .بيضات يف األسبوع بسبب حمتوياتها الدهنية 8تناول البيض مبا ال يزيد عن . 4
تناول بياض البيض وجتنب صفار البيض, خاصة إذا كىان مىريض السىكري    . 6

يعاني من فرط كوليسرتول الدم حيث أن صفار البيض حيتوي على كميىات  
 .سرتولكبرية من الكولي

تناول املكسرات غري اململحة بكميات صغرية ملنع زيادة الوزن ألن املكسرات . 0
 (.تنتج سعرات حرارية أكير من اللحوم)غنية بالربوتينات والدهون 

غىىرام مىىن   0.8)مىىن املستحسىىن تنىىاول الربوتينىىات بكميىىات معتدلىىة     . 9
ين يعىانون  بالنسبة ملرضى السكري الىذ ( كيلوغرام من وزن اجلسم/الربوتني

 .من امراض الكلى
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 الدهون( 0

الكربوهيىدرات  إىل  تقوم الدهون بامداد اجلسم بالطاقة وتقلل من احلاجىة 
وبالتالي قد تساهم يف حتسني الىتحكم يف مسىتوى السىكر يف الىدم عنىد تناوهلىا       
بكميات معتدلة؛ يف حني أن الوجبىة الدهنيىة الكىبرية ميكىن أن تضىع  قابليىة       

على مسىتوى السىكر يف الىدم وذلىك الن كميىات الىدهون       اجلسم يف السيطرة 
خاليىا  إىل  الكبرية تعيق عمل االنسولني املتميل بنقل سكر الكلوكىوز مىن الىدم   

من ناحية أخرى, ميكن أن يظهر مستوى السكر يف الىدم ضىمن املعىدل    . اجلسم
احلاوية على كميىة دهىون   )الطبيعي بعد ساعتني من تناول وجبة الطعام الدمسة 

 طلىوب بينما يكون مستوى السكر يف الىدم أعلىى بكىيري مىن املسىتوى امل     ( ةكبري
حيىد  هىذا ألن الىدهون علىى      بعد مخل ساعات من تناول الوجبىة؛  (نشودامل)

 . ليتم هضمها( ساعات 0-4)عكل الكربوهيدرات تتطلب وقتا أطول 

 :تشملاليت و ,هناك انواع عديدة من الدهون يف االغذية

 :وتشمل( أ 0 -0الشكل( )الصحية)شبعة الدهون غري امل. 0

الدهون األحادية غىري املشىبعة املوجىودة يف زيىت الزيتىون وزيىت الكىانوال        . أ
واألفوكادو واملكسرات ميىل الفىول السىوداني والكىاجو واللىوز والفسىتق       

 (.كما يف الطحينية)وبذور اليقطني وبذور السمسم 

زيت عباد الشمل وزيىت الىذرة    الدهون املتعددة غري املشبعة اليت توجد يف. ب
 . األمساك واجلوزإىل  وزيت فول الصويا وزيت بذرة الكتان, باإلضافة
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املوجىودة يف منتجىات   ( ب 3-1الشىكل  ) (صىحية الغىري  )الدهون املشبعة . 8
احلليىب الكامىل الدسىم والزبىدة واجلىي واآليىل كىريم        )األلبان الكاملىة  
ند واللحىوم احلمىراء خاصىة حلىم     والشوكوالته وجوز اهل( والقشطة والقيمر

 (. االلية)الضأن وشحم اللحم 

موجىودة يف الزبىدة واحللويىات والشىحوم      (صحيةالغري )الدهون املتحولة . 0
 .واملقليات كالدجاج املقلي والبطاطل املقلية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 انواع الدهون: 0-0الشكل 

 االستهالك الصحي للدهون

اتبىاع   قبل مريض السكر, يفضىل  لضمان االستهالك الصحي للدهون من
 :مايأتي

تناول الدهون غري املشّبعة بداًل من الدهون املشبعة والدهون املتحولة لضبط . 1
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مستوى السكر يف الدم وتقليىل خطىر اإلصىابة بىأمراض القلىب واألوعيىة       
الدموية, ألن الدهون غري املشبعة ليست خطرة على صحة القلب واالوعيىة  

من ( غرام 16)مليال, من األفضل استبدال قطعة صغرية على سبيل ا. الدموية
ميال مربىع واحىد مىن الكىريي او ميلىث واحىد مىن جىي         )اجلي الكرميي 

حبة من اللوز واليت تعطي نفل الطاقة الىيت يعطيهىا اجلىي     12ب ( امليليات
 .ولكن مع نوعية صحية من الدهون

من إمجالي السىعرات  ( غرام00 ~) ٪ 30أقل من إىل  احلد من تناول الدهون. 2
من إمجالي ( غرام20 ~) ٪ 10أقل من إىل  احلرارية اليومية, والدهون املشبعة

يوم وجتنب / ملغ 300أقل من إىل  السعرات احلرارية اليومية, والكولسرتول
الدهون غري املشبعة قدر اإلمكان للحد من  اطر أمراض القلىب واألوعيىة   

 .الدموية

 املكمالت الغذائية

جد أدلة علمية كافيىة عىن فوائىد اسىتخدام الفيتامينىات واملكمىالت       التو
. الغذائية من قبل مرضى السكري الذين ال يعانون من نقء يف هذه الفيتامينات

ولكن قد ينص  باستعمال احلبوب متعددة الفيتامينات جملموعة حمددة من مرضى 
ذلىك التوجىد   ىل إ اضىافة . السكري كاحلوامل, واملرضعات, واملسنني والنباتيني

بيتا كاروتني وفيتامني ج )أدلة علمية كافية عن فوائد استخدام مضادات األكسدة 
كما وانه ال يوجد دليل علمي . من قبل مرضى السكري 3وأوميغا ( هىوفيتامني 
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ييبىىت ان اسىىتخدام املكمىىالت الغذائيىىة الىىيت حتتىىوي علىىى املعىىادن كىىالكروم   
 .سني السيطرة على نسبة السكر يف الدمواملغنيسيوم وفيتامني د يساعد يف حت

 التوابل واألعشاب ومرض السكري

األاىر أو  )تشمل التوابل الكمون والكاري والقرفىة والسىماق والفلفىل    
على الرغم من أنه اليوجد دليل علمي ييبت فاعلية التوابىل  . والزجنبيل( األسود

. ة ملرضىى السىكري  يف السيطرة على سكر الدم, إال أن التوابل غري مؤذية وآمنى 
 .لذلك ميكن ملرضى السكري تناول التوابل وفًقا لرغبتهم دون أي قيود

    فيما يتعلق باألعشاب, فال يوجد دليل علمىي واضى  علىى أنهىا تسىاعد      
يف حتسني السيطرة على مستوى السكر يف الدم, وبالتالي, الينصى  باسىتخدامها   

سىتخدام العديىد مىن هىذه     ذلىك, فىان ا  إىل  باإلضىافة . كعالج ملرض السىكري 
 .مع بعض األدوية( يتداخل تاثريها)األعشاب اليتوافق 

 أمناط التغذية

هي جمموعات األطعمة اليت خيتار الشىخء تناوهلىا   ( االكل)امناط التغذية 
هناك العديد من أمناط التغذية, وفيما يلي أمناط األكىل  . يومًيا على مدار الساعة

 :األكير شيوًعا

 لبحر األبيض املتوسطمنط تغذية ا. 0

يركز منط تغذية البحر االبيض املتوسط يف الغالب علىى األطعمىة النباتيىة    
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. واملكسرات وزيت الزيتىون البقوليات ميل اخلضار والفاكهة واحلبوب الكاملة و
ويشمل منط األكل هذا أيًضا كمية صغرية من منتجات األلبان, ميل اجلي واللي 

. مساك والدواجن مع كمية حمدودة من اللحوم احلمراءاألإىل  الزبادي, باإلضافة
( كوب مىن النبيىذ يوميىا    2-1)يف هذا النمط ميكن تناول النبيذ بكميات صغرية 

أن هذا النمط الغذائي يساعد يف احلماية من أمراض القلىب  . مع وجبات الطعام
والسكتة الدماغية وبعىض أنىواع السىرطانات وقىد يسىاعد أيًضىا علىى حتسىني         

 .طرة على مستوى السكر يف الدم واملساعدة على فقدان الوزنالسي

 (محية داش)النمط الغذائي لوقف ارتفاع ضغط الدم . 8

يشجع منىط التغذيىة هىذا علىى تنىاول املزيىد مىن اخلضىروات والفاكهىة          
واحلبوب الكاملة واملكسرات والبذور ومنتجات األلبان والىدهون غىري املشىبعة    

هون, بينما حيد من األطعمة اليت حتتوي على نسبة عالية واألمساك اخلالية من الد
والدهون املشبعة واللحوم احلمراء واحللويات واملشروبات ( املل )من الصوديوم 
ان هذا النمط من احلمية حيوي على كميات عاليىة مىن األليىاف    . احملالة بالسكر

والىيت قىد تسىاعد     وغ  باملواد املغذية, ميل البوتاسيوم والكالسيوم واملغنيسيوم,
 .على خفض ضغط الدم

 النمط النباتي. 0

يعتمد منط التغذية النباتية على األغذية النباتية , ميل اخلضراوات والفواكه 
ان هذا النظام الغىذائي غى    . املكسرات والبذورالبقوليات وواحلبوب الكاملة و

لىدهون  بالفيتامينات واملعادن واأللياف, وحيتىوي علىى كميىات منخفضىة مىن ا     
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قد تكون أمناط التغذية النباتيىة فعالىة للحىد مىن  ىاطر      . املشبعة والكولسرتول
 .السمنة وأمراض القلب والسرطان والسكري

 ط الغذائي منخفض الكربوهيدراتمالن. 4

يركز منط الغذاء منخفض الكربوهيدرات على استهالك اخلضىروات غىري   
مىن األطعمىة والكربوهيىدرات     النشوية والربوتينات واألطعمة الدهنية مع احلد

ومع ذلك, ال يوجد مقياس حمدد لكمية الكربوهيىدرات الىيت   . املصنعة أو جتنبها
ذلك, فإن هذا الىنمط الغىذائي   إىل  باإلضافة. جيب تناوهلا يف هذا النمط الغذائي

نظىًرا الرتباطىه بزيىادة  ىاطر أمىراض القلىب واألوعيىة الدمويىة         , ليل عملًيا
راجىع املالحظىات أعىاله يف قسىم     )ستوى السكر يف الدم وضع  التحكم يف م

ألن املرضى سيأكلون كميات أكرب من الدهون والربوتني للتعويض عن ( الدهون
 .الطاقة املفقودة اليت نتجت عن خفض استهالك الكربوهيدرات

 (الدهون)النمط الغذائي قليل الدسم . 5

واكىه والنشىويات   يشمل النمط الغذائي قليل الدسم على اخلضروات والف
والربوتينات اخلالية من الىدهون ميىل الىدجاج والىديك الرومىي بىدون اجللىد        

وعلىى الىرغم مىن أن هىذا الىنمط      . واألمساك ومنتجات األلبان قليلىة الدسىم  
الغذائي يساعد يف حتسن صحة القلب نتيجىة تقليىل السىعرات احلراريىة الكليىة      

 .سني  مستوى السكر يف الدمحتإىل  وفقدان الوزن, إال أنه ال يؤدي دائًما

باختصار, ميكن القول بان أمناط الغذاء ميل منط التغذية املتوسطي والنمط 
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الغذائي لوقى  ارتفىاع ضىغط الىدم, والنظىام الغىذائي النبىاتي مفيىدة ملرضىى          
السكري وذلك لقدرتها على حتسني السيطرة علىى مسىتوى السىكر يف الىدم أو     

لسوء احلظ, . راض القلب واألوعية الدمويةعلى األقل خفض خطر اإلصابة بأم
باالضىافة لىذلك, فانىه ال    . اليوجد منظ غذائي مناسب جلميع مرضى السىكري 

      يوجد أي دليل على وجود نسبة مياليىة للكميىة الواجىب تناوهلىا خىالل اليىوم       
من الكربوهيدرات والربوتينات والدهون من قبل مرضى السكري, لذلك جيىب  

الكربوهيىىدرات )أمنىىاط التغذيىىة وتوزيىىع املغىىذيات الكىىبرية   أن يىىتم اعتمىىاد  
نشىود  املسىتوى امل )حسىب االهىداف االيضىية املنشىودة     ( والربوتينات والدهون

وحسب رغبة وتفضيل املريض اعتمادا علىى التقاليىد    (سكر والدهون يف الدملل
 .واليقافة والدين واالقتصاد واملعتقدات الصحية للمريض

منط األكل الذي يتم اختياره, جيب اتباع النقاط التالية بغض النظر عن نوع 
 :من قبل مرضى السكري لضمان منط التغذية الصحي

ينص  بتناول األطعمة الصحية من مصىادر متنوعىة ميىل احلبىوب الكاملىة      . 1
والبقوليات والفواكه واللحوم البيضاء واخلضروات والىدهون غىري املشىبعة    

طلوبة من السعرات احلرارية والفيتامينىات  لضمان احلصول على الكميات امل
 .واملعادن واأللياف

يفضل إعداد معظم وجبات الطعىام يف املنىزل وذلىك باسىتخدام املكونىات      . 2
 .الطازجة غري املصنعة

يوصى بعدم تناول أو على األقل تقليىل تنىاول األطعمىة املعلبىة واألطعمىة      . 3
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األنواع من الطعام حتتىوي  السريعة اليت تكون مقلية بشكل أساسي ألن هذه 
السىمنة وفقىدان   إىل  على كميات كبرية من السىعرات احلراريىة الىيت تىؤدي    

 .السيطرة على مستوى السكر يف الدم

          انظىر املالحظىات   )عند اختيار الطعام املعلب, جيب قىراءة امللصىق الغىذائي    . 4
ألفضل اختيىار  من ا. ملعرفة مدى صحة الطعام املختار( يف نهاية هذا الفصل

األطعمة الغنية باأللياف الغذائية, مع جتنب اختيار األطعمىة املعلبىة احلاويىة    
كما وجيب غسل أي منتج . على كميات كبرية من الدهون والدهون املتحولة

 .معلب باملاء للتخلء من األمالح املضافة قبل تناوله

واليت قىد  " ن السكراخلالية م"جيب أن يكون املريض حذرا عند تناول األطعمة . 6
فطىرية التفىاح   : على سبيل امليال. حتتوي على كمية كبرية من الكربوهيدرات

, اخلالية من السكر حتتوي على كربوهيدرات من التفاح ومن غالف الفطىرية 
 .كما حتتوي امليلجات اخلالية من السكر على الكربوهيدرات من احلليب

 2300كميىات تزيىد عىن    جيب على مرضىى السىكري عىدم تنىاول امللى  ب     . 0
أو حتىى أقىل   ( اي ما يقرب من نص  ملعقىة كىوب صىغرية   )يوم /مليغرام

جنىب مىع   إىل  بالنسبة للمرضى الذين يعانون من ارتفاع ضىغط الىدم جنبىا   
 .مرض السكري

           يفضىىل تنىىاول اخلضىىروات قبىىل الفواكىىه ألن بعىىض الدراسىىات وجىىدت   . 9
يدرات يسىاهم يف حتسىني السىيطرة    أن تناول اخلضروات قبل تناول الكربوه

 .على سكر الدم

يفضل جتنب تناول الطعام أثناء مشاهدة التلفزيىون أو الكمبيىوتر أو اهلىات     . 8



 

30 

احملمول ألنه من الصعب الىتحكم يف كميىة الطعىام املتناولىة عنىدما الينتبىه       
على أية حال, بالنسبة ملرضىى  . كمية ونوعية الطعام الذي يتناولهإىل  املريض

سكري الذين يفضلون تناول الطعام أثناء املشاهدة, من األفضل هلم جتنىب  ال
تناول احللويات ومن املمكن االستمتاع ومشاركة اآلخرين بتناول قلىيال مىن   

 .(الشامية) الفشار

مىن األفضىل اختيىار الوجبىات صىغرية احلجىم       : لتناول الطعام يف املطىاعم . 0
وجبىات الطعىام الىيت حتمىل      وعدم اختيىار ( كالوجبات املخصصة لألطفال)

اسم جامبو أو دبل أو سوبر, ألن هذه األنواع حتتوي على كميات كبرية مىن  
عالوة على ذلىك, مىن اآلمىن اختيىار وجبىات الطعىام       . السعرات احلرارية

. املصنوعة من الدجاج ألنها حتتوي على دهىون أقىل مىن اللحىوم احلمىراء     
املقلية, مع الرتكيىز علىى طلىب     ويفضل أيضا االبتعاد عن املقليات كالبطاطا
واخريا يفضل جتنىب إضىافة أو   . املقبالت احلاوية على اخلضروات كالسلطة

الوجبة بسبب مىا  إىل  إضافة القليل جًدا من املايونيز أو الكاتشب أو الصاص
 (.أو األثنان معا) ميكن ان حتتويه من سكر أو دهون 

 اخلطط الغذائية

يابة دليىل يسىاعد مىريض السىكري علىى      يعترب التخطيط لوجبة الطعام مب
 .نشوداحلصول على وزن ومستوى سكر يف الدم ضمن النطاق امل

جيب أن تتضمن اخلطة الغذائية تفاصيل عن وقت وجودة وكمية األطعمىة  
الصحية يف كل وجبة, مع األخذ يف االعتبىار تفضىيل مىريض السىكري ألنىواع      
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وى التعليمىي, وأسىلوب احليىاة    معينة من الطعام, واألمراض املصاحبة, واملسىت 
لىذلك, مىن األفضىل أن يىتم     (. املهنة, واحلالة االجتماعية, والىدخل الشىهري  )

بغىض  . تصميم اخلطة الغذائية ملريض السكر بعد التشاور مع اختصاصي التغذية
النظر عن نوع اخلطة الغذائية املتبعىة, يوصىى مرضىى السىكري للقيىام بالنقىاط       

 :التالية

حبيىث  , ثال  وجبات خالل اليوم موزعة على ساعات النهىار يفضل تناول . 1
سىاعات ألن عىدم تنىاول الطعىام      0اليزيد الوقت بني وجبىة واخىرى عىن    

 اجلوع املفرط, والذي ميكن أن يؤدي بدورهإىل  لفرتات طويلة ميكن أن يؤدي
 .اإلفراط يف تناول الطعام يف وقت الحقإىل 

على بدء عملية حرق السعرات احلرارية  ال ينبغي إهمال الفطور ألنه يساعد. 2
اليت تزود اجلسم بالطاقة املطلوبة ومينع الكبد من حتويل الدهون والربوتينات 

 .سكر الكلوكوزإىل  املخزونة يف اجلسم

ميكن تعديل اخلطة الغذائية ملىريض السىكري عىن طريىق إضىافة الوجبىات       . 3
الرئيسية اعتمىاًدا علىى    بني الوجبات( ميل قطعة صغرية من الفاكهة)اخلفيفة 

علىى سىبيل   )العديد من العوامل, ميل رغبة املريض والوقت بني الوجبىات  
وإمكانيىة حصىول   ( ساعات  0امليال, إذا كان الوقت بني الوجبات أكير من 

علىى سىبيل امليىال, عنىد القيىام مبمارسىة       )هبوط يف مستوى السكر يف الدم 
 (.الرياضة



 

41 

 0حتىى  )كىبري مىن الوجبىات خىالل اليىوم       ان تناول مريض السكري لعدد. 4
اليسبب له زيادة يف الوزن او فقدان السيطرة على مسىتوى السىكر   ( وجبات

يف الدم, بشرط ان يتم تناول هذه الوجبات مع عدم جتاوز السعرات احلرارية 
ختتل  السعرات احلرارية املطلوبة من مريض سكري آلخر )اليومية املطلوبة 

ريض والنشاط البدني الذي يقىوم بىه وأدويىة السىكري     اعتمادا على وزن امل
وبشكل عام جيب على مريض . (لسكر الدم نشوداليت يستعملها واملستوى امل

السكري عدم اعتبار الوجبات اخلفيفة كوجبة إضافية ولكن يفضل بداًل مىن  
قسىمني حيىث جيىب تنىاول     إىل  ذلك تقسيم كمية الطعام يف الوجبة الرئيسية

لوجبة الرئيسىية و جىزء آخىر يؤخىذ كوجبىة خفيفىة وذلىك        جزء واحد يف ا
 .لضمان عدم جتاوز احلد اليومي للسعرات احلرارية

 اخلطط الغذائية شائعة االستخدام

اخلطط الغذائية اليت يتم استخدامها بشىكل شىائع بىني مرضىى السىكري      
 .تشمل طريقة الطبق وطريقة حساب الكربوهيدرات

 طريقة الطبق

 حيث تركىز , من ابسط الطرق لتخطيط وجبات الطعام طريقة الطبقتعترب 
هىذه الطريقىة مناسىبة جىدا     . على التحكم يف كمية وخيىارات الطعىام الصىحي   

ملرضى السكري من النوع الياني خصوصىا الىذين يعىانون مىن البدانىة, كونهىا       
جانىب مسىاعدته يف السىيطرة    إىل  تساعد مريض السكري على التقليل من وزنه



 

42 

يف الدم الن هذه الطريقة تىوفر دلىيال مرئيىا يوضى  كيفيىة       على مستوى السكر
والكربوهيدرات ( من خالل استخدام طبق صغري)التحكم يف السعرات احلرارية 

( عن طريق حتديد كمية الكربوهيىدرات مبىا يتناسىب مىع ربىع مسىاحة الطبىق       )
د هذه الطريقة البسيطة ال تتطلب ع. والتأكيد على تناول اخلضروات غري النشوية

السعرات احلرارية املستهلكة؛ لذلك, قد تكون أكير مالئمة لبعض املرضى كبىار  
السن, أو الىذين يعىانون مىن ضىع  يف اإلدراك, أو الىذين الجييىدون القىراءة        

هنىاك نوعىان اساسىيان    . والكتابة أو أولئك الذين ميتلكون ثقافة صحية ضىعيفة 
 .املعدلة طريقة الطبق االساسية وطريقة الطبق :لطريقة الطبق

 طريقة الطبق األساسية

جيب على املريض املصاب بداء السكري اتبىاع اخلطىوات التاليىة إلنشىاء     
 :الوجبة باستخدام طريقة الطبق األساسية

اي ( سىنتيمرت تقريبىا   22)بوصىة   0جيب على املريض استخدام طبىق قطىره   . 1
( أقسىام )أربىاع   4إىل  مايعادل طول شرب اليد, ثم يتم تقسىيم الطبىق بصىريا   

 (.4-1الشكل )

بواسىىطة ( الربىىع االول مىىن الطبىىق) جيىىب ملىىق القسىىم األول مىىن الطبىىق . 2
اللحىم أو بىدائل   )بالربوتينىات  ( الربىع اليىاني  )النشويات, والقسىم اليىاني   

املطبوخة او )باخلضروات غري النشوية ( نص  الطبق)واجلزء األخري ( اللحم
ضروات غري النشوية قد تكىون  مع مالحظة ان اخل(. 4-1الشكل ( )الطازجة
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غري مناسبة اثناء تناول وجبىة اإلفطىار, وبالتىالي ميكىن تىرك نصى  الطبىق        
 .فارغا

بشكل عام, يفضل ان تكون كمية الطعام اليت توضع يف الطبق حبدود مسىك  . 3
 .ك  اليد

إذا مت اختيار بروتني نباتي, ميل البقوليات اجملففة, ميكن للمرء أن ميأل نصى   . 4
ق بواسىىطة هىىذه البقوليىىات املطبوخىىة ألنهىىا حتتىىوي علىىى كىىل مىىن   الطبىى

اليت جيب ان )والربوتينات ( اليت جيب ان منأل ربع الطبق بها)الكربوهيدرات 
 (.منأل ربع الطبق االخر بها

لتحضري مرق اخلضىروات  . ميكن استخدام الدهون الصحية بكميات صغرية. 6
 .لشمل أو زيت الذرةجيب استخدام الزيوت الصحية ميل زيت دوار ا

عنىىد حتضىىري السىىلطات, مىىن املمكىىن اضىىافة بعىىض املكونىىات الصىىحية    . 0
 .كاملكسرات والبذور واألفوكادو والتوابل واخلل

                           ميكىىىىن ملىىىىريض السىىىىكري تنىىىىاول قطعىىىىة صىىىىغرية مىىىىن الفاكهىىىىة . 9
إذا  ولكىن (. 4-1الشىكل  )من احلليب قليل الدسىم  ( مليليرت240)أو كوب 

أعلىى  )كان مستوى السكر يف الدم بعد ساعتني من تناول وجبة الطعام عاليا 
فمن األفضل عدم تنىاول احلليىب أو الفاكهىة ضىمن      ,(املنشود ستوىمن امل

 (.ساعات بعد الوجبة الرئيسية 3)الوجبة الرئيسية بل تناوهلا كوجبة خفيفة 

ام إذا مل يرغىب مىريض   من املمكن زيادة كمية الكربوهيدرات يف وجبة الطع. 8
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السكري بتناول الفاكهة أو احلليب يف تلك الوجبة؛ ومع ذلك, فمن األفضل 
 .التغذية أخصائيان تتم مناقشة ميل هذه احلاالت مع 

الوجبة تشمل املاء, الشىاي أو  إىل  احملتويات األخرى اليت ميكن إضافتها حبرية. 0
 (.صطناعيةميكن إضافة احملليات اال)القهوة ولكن بدون سكر 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 التخطيط الغذائي لوجبات طعام مريض السكري بواسطة طريقة الطبق: 4-0الشكل 

 طريقة الطبق املعدلة

         يفضىىل بعىىض مرضىىى السىىكري اسىىتخدام  أكىىواب القيىىاس للمسىىاعدة 
بينمىا يفضىل الىبعض االخىر     . يف قياس كمية الطعام الواجب وضعها يف الطبىق 

( 1-1جىدول  )لواجب وضىعها يف الطبىق باسىتخدام اليىد     قياس كمية الطعام ا
ان الطريقىة  . أو حتى تقديرها بالنظر كبىديل ألكىواب القيىاس   ( 6-1الشكل )و

 .التقريبية للقياس مفيدة جدا عندما يتم تناول الطعام خارج املنزل
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 تقنية اليد لتقدير كمية الطعام:  0-0جدول 

 كمية الطعام أداة القياس

 (ثالثة اونصات)غرام  00 اليد( ك )راحة 

 (غرامات 6)ملعقة كوب  (من طرف االبهام ولغاية املفصل)طرف االبهام 

 (غرام 16)ملعقة طعام  االبهام

 كوب واحد قبضة اليد أو اليدان املتجاورتان سوية بشكل كوب

 نص  كوب جتوي  راحة اليد

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 تقنية اليد لتقدير كمية الطعام: 5-0الشكل 
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 خلطوات الالزمة إلنشاء وجبة الطعام بطريقة الطبق املعدلةا

ميأل نص  الطبق باخلضروات بواسطة إضافة كوبني من اخلضروات الطازجة . 1
ميىىل مىىرق  )أو كىىوب واحىىد مىىن اخلضىىروات املسىىلوقة أو املطبوخىىة     

 (.اخلضروات

 :ميأل ربع الطبق بالربوتينات بواسطة اضافة. 2

مىع مالحظىة أن   . من اللحم املطبىومل ( احة اليدحبجم ر( )غرام 00)قطعة . أ
على سبيل امليال, نص  قطعة من صىدر  )غرام من اللحم النيق  120كل 

 .غرام من اللحم املطبومل 00تعادل ( الدجاج الكامل أو فخذي دجاج

مىن  ( غىرام  00)قطعىة صىغرية    بدائل اللحم ميل بيضتني صىغريتني, أو . ب
املكسرات أو ملعقيت طعىام مىن زبىدة    غرام من  30اجلي قليل الدسم, أو 

الفول السوداني ألن الكميىات األكىرب مىن بىدائل اللحىوم حتتىوي علىى        
 .كميات كبرية من الدهون والسعرات احلرارية

ان الكميىىة الدقيقىىة مىىن    : ميىىأل ربىىع الطبىىق االخىىري بالكربوهيىىدرات    . 3
 من األفضل احلصىول )الكربوهيدرات عادة ماتكون  تلفة من مريض ألخر 

حصء  4-3ولكن بشكل عام جيب تناول , (على استشارة اخصائي التغذية
         اي مايعىادل كىوب مىن الىرز املطبىومل      )من الكربوهيىدرات يف كىل وجبىة    

  ملزيد من التفاصيل حول حجىم حصىة الكربوهيىدرات    (. او صمونة واحدة
 (.2-1)يف  تل  االطعمة يرجى قراءة جدول 
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 ة الشعبية يف املطبخ العراقيتطبيق طريقة الطبق لألطعم

 (حلم بعجني)اللحم بالعجني . 0

اللحم بالعجني عبارة عن قطعة مىن العجىني الىيت يوضىع عليهىا اللحىم       
عند الرغبة بتناول اللحم بعجني كوجبىة رئيسىية يفضىل    (. 0-1الشكل )املفروم 

 ألنهىا ( قطر الواحدة حبدود شرب اليىد )تناول قطعتني صغريتني من اللحم بعجني 
كمصىىىدر )ودقيىىىق الطحىىىني ( كمصىىىدر للىىىربوتني)حتىىىوي علىىىى اللحىىىم 

باخلضىروات  ( نصىفه )جيب ملق اجلزء املتبقي من الطبىق  بينما . (للكربوهيدرات
 .الطازجة او سلطات اخلضار

من املستحسن جتنب تناول اللحىم بعجىني السىوبر بسىبب حمتىواه       :مالحظة
 .الده  الناتج عن اضافة البيض املقلي فوقه

 
 قطعة من اللحم بالعجني: 1-0كل الش
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 (الشوربة)احلساء . 8

هىي وجبىات   ( 9-1الشىكل  )احلساء ميل حساء العدس أو شىوربة الىرز   
لضمان تنىاول الربوتينىات   . شائعة يف مجيع أحناء العامل وخاصة يف املطبخ العراقي

باحلساء املعىد  ( كوب 2مقدار)والكربوهيدرات ميكن للمرء أن ميأل نص  الطبق 
باخلضىروات املناسىبة   أما النص  االخىر مىن الطبىق فىيمكن ملىؤه      . للحممع ا

 .وخاصة البصل أو تركه فارغا وحسب الرغبة

من املستحسن حتضري احلساء مع اللحوم البيضاء مع جتنب إضافة مرق  :مالحظة
 .بسبب حمتوياته امللحية العالية( ماجي)الدجاج 

 
 
 
 
 
 
 

 حساء العدس والرز: 7-0الشكل 

 وملةالد. 0

              ميىىىل ورق العنىىىب,   )الدوملىىىة عبىىىارة عىىىن خضىىىروات حمشىىىوة      
بىالرز واللحىم املفىروم    ( الباذجنان, الطماطم, الفلفل األخضر احللىو أو البصىل  

الىىرز )يفضىىل ملىىق نصىى  الطبىىق مبحتويىىات حشىىوة الدوملىىة (. 8-1الشىىكل )
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مىن  ويفضل ملق النصى  اآلخىر   , كمصدر للربوتني والكربوهيدرات( واللحم
 .الطبق باخلضروات الطازجة او باخلضروات املستعملة كغالف حلشوة الدوملة

يفضل اعداد الدوملة باستخدام حلم العجل بدال مىن حلىم الضىأن     :مالحظة
 .بسبب حمتواه املنخفض من الدهون

 
 
 

 
 
 

 

 

 طبق الدوملة: 2-0الشكل 

 الرز مع القيمة. 4

الشكل )صل واحلمء اجملروص يتم إعداد القيمة من اللحم املفروم مع الب
           جيب ملق ربع الطبق بالكربوهيىدرات وذلىك باضىافة الىرز واحلمىء,      (. 0 -1

اما الربع االخر من الطبق فيجب ملؤه بالربوتينات وذلك بإضافة اللحم املفىروم  
ميكن ملق النص  االخري من الطبق باخلضىروات الطازجىة أو   . من مرق القيمة

 .حسب الرغبةالسلطات الصحية و

يوصى بتحضري القيمة باستخدام حلم العجل بدال من حلم الضىأن   :مالحظة
 .بكميات صغرية من الزيوت الصحية
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 طبق الرز مع القيمة: 9-0الشكل 

 الكبة. 5

مملوءة باللحم املفروم ( الربغل)الكبة عبارة عن قشرة من الرز أو اجلريش 
بالكبة كونهىا غنيىة بالكربوهيىدرات    يفضل ملق نص  الطبق (. 10-1الشكل )
يف حني أن النص  اآلخىر  ( اللحم املفروم)والربوتينات ( قشرة الرز أو اجلريش)

 .من الطبق جيب ملؤه باخلضروات الطازجة أو السلطات

 .يوصى بإعداد الكبة عن طريق السلق وليل بطريقة القلي :مالحظة
 
 
 
 
 
 
 

 كبة اجلريش: 01-0الشكل 
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 املشويات. 1

, (11-1الشىكل  )ترب الكباب والتكة اكير املشويات شىيوعا يف العىراق   يع
يفضل ملق الربع . والذين ميكن حتضريهما باستخدام اللحوم احلمراء أو البيضاء

, (كمصدر للىربوتني )صغريين من املشويات ( شيشني)األول من الطبق بسيخني 
, بينمىا  (وهيىدرات وهو مصدر للكرب)وينبغي ملق الربع الياني من الطبق باخلبز 

 .ميكن ملق نص  الطبق باخلضروات الطازجة أو املشوية أو السلطة

 .اللحم عند حتضري املشوياتإىل  يفضل جتنب إضافة حلم الغنم :مالحظة
 
 
 
 
 
 
 

 
 املشويات العراقية: 00-0الشكل 

 الربياني. 7

الربياني حيضر خبلىط الىرز مىع قطىع الىدجاج وكىرات اللحىم والبطاطىا         
يفضىىل ملىىق الربىىع األول مىىن الطبىىق   (. 12-1الشىىكل )ء واللىىوز والبىىازال
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بالربوتينات باستخدام مكونات الربياني ميل الىدجاج وكىرات اللحىم واللىوز,     
وميكن ملىق الربىع اليىاني مىن الطبىق بالكربوهيىدرات باسىتخدام رز الربيىاني         

لىؤه  والبطاطا والبازالء اخلضراء, يف حني أن النص  املتبقي من الطبق يفضىل م 
 .باخلضروات الطازجة أو السلطة

يفضل إعداد الربياني عن طريق قلي احملتويات باسىتخدام كميىات    :مالحظة
 .صغرية من الزيوت الصحية ميل زيت دوار الشمل أو زيت الذرة

 
 الربياني : 08-0الشكل 

 التشريب. 2

الشىكل  )عادة ما يتم حتضري التشريب عن طريق نقع اخلبز يف مرق اللحم 
الىذي ينقىع   ( كمصدر للكربوهيدرات)يفضل أن ميأل ربع الطبق باخلبز (. 1-13

مع كمية صغرية من مرق اللحم لتفادي حمتواه العالي من الىدهون, بينمىا ميكىن    
, وميكن ملىق النصى  املتبقىي    (بدون اجللد)ملق الربع الياني من الطبق باللحم 

 .من الطبق باخلضروات ميل البصل أو البامية أو الطماطم

 .يفضل استخدام حلم الدجاج يف حتضري التشريب :مالحظة
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 التشريب: 00-0الشكل 

 الكربوهيدرات( عد)طريقة حساب 

 طريقة حساب الكربوهيدرات األساسية. أ

 طريقة حساب الكربوهيدرات املتقدمة. ب

 طريقة حساب الكربوهيدرات األساسية .أ

علىى انهىا طريقىة     طريقة حساب الكربوهيدرات األساسية ميكن تعريفهىا 
منظمىىة لتخطىىيط الوجبىىات والىىيت تركىىز بشىىكل رئيسىىي علىىى توقيىىت وكميىىة 

لىذلك, يتمتىع   (. ثابتىة )الكربوهيدرات املستهلكة واليت جيىب أن تكىون متسىقة    
املرضىىى الىىذين يسىىتخدمون هىىذه الطريقىىة حبريىىة اختيىىار أنىىواع الطعىىام الىىيت   

عنىد  . الكربوهيىدرات يستسيغونها بشرط احلفاظ على تناول كميىات ثابتىة مىن    
استخدام هذه الطريقة جيب أن يتعلم مريض السكري كيفية حتديد األطعمة الىيت  
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حتتوي على الكربوهيدرات وكمية الكربوهيدرات يف كل نوع من هذه األطعمىة  
حتسىني  إىل  ن هذه الطريقة يف ختطيط الوجبات ميكن أن تىؤدي أ(. 2-1اجلدول )

لىذا فىان   , وتقليل خطر هبوط السكر احلادالسيطرة على مستوى السكر يف الدم 
هذه الطريقة مناسبة ملعظم مرضى السكري, باستيناء أولئك الىذين يسىتخدمون   

ولئك أاملرضى الذين يستخدمون مضخة األنسولني وك)جرعات األنسولني املرنة 
 (. من وجبات الطعامالنسولني قبل كل وجبة أالذين حيقنون 

 ت باحلصة الغذائية الواحدة ملختل  األطعمةكمية الكربوهيدرا: 8-0اجلدول 

 حجم احلصة الغذائية نوع الطعام

كمية الكربوهيدرات 
باحلصة الغذائية 

 الواحدة

 
 

 النشويات

قطعة صغرية مىن اخلبىز أو الصىمون     •
قطعىىة = غىىرام  30وزنهىىا حبىىدود  )

 ( واحدة من اللوف

ثلىىث كىىوب مىىن الىىرز أو املعكرونىىة  •
 املطبوخة

 ( الشامية)لفشار اكواب من ا 3 •

 
 

 غرام 16

اخلضروات 
 النشوية

قطعة متوسىطة مىن البطاطىا املشىوية      •
 (غرام 00 ~ هاوزن)

و أو الىذرة  أكوب مىن البطاطىا    1/2 •
 املسلوقة البزليا اخلضراء

 غرام 16
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 حجم احلصة الغذائية نوع الطعام

كمية الكربوهيدرات 
باحلصة الغذائية 

 الواحدة

 غرام 16 نص  كوب من البقوليات املطبوخة • البقوليات

 
 
 
 

الفواكىىىىىه 
 الطازجة

 120دود حبىى هىىاوزن)تفاحىىة صىىغرية  •
 (غرام

حبىىات مشىىمش متوسىىطة احلجىىم  4 •
 (رامغ160 ~نوى الب هموزن)

بدون قشىر   هاوزن)نص  موزة كبرية  •
 (غرام 100حبدود

وزن حبىىات العنىىب )حبىىة عنىىب  16 •
 (غرام 100حبدود 

وزن )برتقالىىىىة متوسىىىىطة احلجىىىىم  •
 (غرام 100الربتقالة حبدود 

حبىدود  )كوب وربع من قطىع الرقىي    •
 (غرام 200

حبدود )كوب وربع من قطع الفراولة  •
 (غرام 200

قطعة صغرية حبجم : الفواكه االخرى •
 الكوب

نصىى  كىىوب مىىن عصىىري الفواكىىه    •
 الطبيعية

 
 
 
 

 غرام 16
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 حجم احلصة الغذائية نوع الطعام

كمية الكربوهيدرات 
باحلصة الغذائية 

 الواحدة

الفواكىىىىىه 
اجملففىىىة او 

 املعلبة

نص  كوب من الفواكه املعلبىة غىري    •
 احملالة

فواكىىه (ملعقىىيت طعىىام )كىىوب  1/4 •
 و الطرشانةأجمففة كالزبيب 

 
 غرام 16

احلليىىىىىب 
 واللي

كوب واحد من احلليب او اللي غىري   •
 احمللى

 غرام 12

 
 احللويات

وزنهىىا )قطعىىة صىىغرية مىىن الكيىىك   •
 (غرام 30حبدود 

 ملعقة طعام من املربى او العسل •
قطعتني من البسىكويت غىري احملشىى     •

 (غرام 20)

 
 غرام 16

اخلضروات 
غىىىىىىىىىري 

 النشوية

 طبوخىة كوب من اخلضروات امل 1/2 •
 عصري اخلضروات وأ

 كوب كامل من اخلضروات الطازجة •

 غرام 6

 حساب كمية الكربوهيدرات يف الغذاء

ميكن حساب كمية الكربوهيىدرات املسىتهلكة عىن طريىق حسىاب عىدد       
, أو عىن  (غىرام مىن الكربوهيىدرات    16= كل حصىة  )حصء الكربوهيدرات 

طريقىىة غرامىىات  )طريىىق احلسىىاب املباشىىر لكميىىة الكربوهيىىدرات بىىالغرام    
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ميكىىن اسىىتخدام أي مىىن الطىىريقتني ولكىىن طريقىىة غرامىىات (. الكربوهيىىدرات
الكربوهيدرات توفر دقة اكير عند حسىاب جرعىة األنسىولني املطلىوب حقنهىا      

 .حسب الكمية املستهلكة من الكربوهيدرات

بطريقىة   ةإذا كان مريض السىكري حيسىب كميىة الكربوهيىدرات املتناولى     
يعرف حجم حصة الكربوهيدرات يف  درات, فعليه أنحساب حصء الكربوهي

عنىد اسىتخدام قائمىة    (. 2-1جىدول  ( )قائمة تبادل االطعمة)األطعمة املختلفة 
تبادل االطعمة, ميكىن ملىريض السىكري أن خيتىار و يتنىاول أنواًعىا  تلفىة مىن         
األطعمة بشرط احتوائها على كميات متماثلة من الكربوهيىدرات, ولكىن جيىب    

على سبيل . كمية الربوتينات والدهون يف الطعام املختارإىل  يض االنتباهعلى املر
امليىىال, حيتىىوي نصىى  كىىوب مىىن عصىىري الفاكهىىة  علىىى حصىىة واحىىدة مىىن   
الكربوهيدرات وكذلك حيوي كوب وربع من احلليب علىى حصىة واحىدة مىن     

 ولكن احلليب فقط حيتوي على الدهون والربوتينىات باإلضىافة  , الكربوهيدرات
لذا, فمن املستحسن إجراء تعديالت يف وقت (. 3-1جدول )الكربوهيدرات إىل 

وجرعة األنسولني لتعويض االرتفاع املتأخر ملستوى السكر يف الىدم بعىد األكىل    
ملرضى السكري الذين يستهلكون وجبات حتتوي على كميىات مىن الربوتينىات    

 .والدهون أكير من املعتاد

مىن الكربوهيىدرات يف األطعمىة    ( امبىالغر )ميكن معرفة الكميىة الدقيقىة   
بسهولة إذا كان هناك ملصق غذائي على املنىتج؛ خىالف ذلىك, جيىب ان يقىوم      

بعض الكتىب  إىل  مريض السكري بوزن او قياس حجم الطعام ومن ثم الرجوع
او مواقع االنرتنيت اخلاصة للحصول على معلومات حول حمتويات الطعام مىن  
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هىىذه املعلومىىات بشىىكل غرامىىات مىىن   عىىادة مىىا يىىتم ذكىىر )الكربوهيىىدرات 
, ثىم يىتم حسىاب كميىة     (غىرام مىن املنىتج الغىذائي     100الكربوهيدرات لكل 

الكربوهيدرات يف الطعام املزمع تناوله بعمليىة حسىابية بسىيطة وذلىك بضىرب      
ميكىن االسىتعانة مبوقىع وزارة الصىحة     . حمتوى الطعام من الكربوهيدرات بوزنه

كميىة السىعرات والكربوهيىدرات والىدهون     ) ذائيالبحرينية ملعرفة الىدليل الغى  
 ملختل  االطعمة( والربوتينات

https://www.moh.gov.bh/HealthInfo/Foods 

 االطعمة احلاوية على كربوهيدرات وبروتينات: 0-0جدول 

 نوع الطعام
حجم احلصة 

 الواحدة

كمية 
درات يف الكربوهي

 احلصة الواحدة

كمية الربوتينات 
يف احلصة 

 الواحدة

كمية الدهون 
يف احلصة 

 الواحدة
احلليب كامل 

 الدسم
 غرام 8 غرام 9 غرام 12 كوب واحد

احلليب قليل 
 الدسم

 غرام 6 غرام 9 غرام 12 كوب واحد

احلليب خالي 
 الدسم

 غرام 1-0 غرام 9 غرام 12 كوب واحد

 غرام 1-0 غرام 8 -0 غرام 16 نص  كوب البقوليات

 غرام 8-0 غرام 8-0 غرام 30 املكسرات
16-10 

 غرام
زبدة الفول 

 السوداني
 غرام 8-0 غرام 8-0 غرام 30

16-10 
 غرام

               احلصىىة الواحىىدة  : غىىرام 16= احلصىىة الواحىىدة مىىن الكربوهيىىدرات   
 .امغر 6= احلصة الواحدة من الدهون : غرام 9= من الربوتينات 

https://www.moh.gov.bh/HealthInfo/Foods
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 ملصق املعلومات الغذائية

باسىتيناء اللحىوم   ) حتتوي مجيىع املنتجىات الغذايىة املوجىودة يف احملىالت      
ويف معظم االحيان تقىوم  . على ملصق للمعلومات الغذائية( واملنتجات الطازجة

الشركات بكتابة املعلومات الغذائية للمنتج على امللصق مفرتضىة احتىواء علبىة    
يف حني ان العلبة قىد حتتىوي علىى حصىتني او     , واحدة املنتج على حصة غذائية

وبالتالي فإن على مريض السكري ان يقوم باخلطوات التالية ملعرفىة كميىة   , اكير
 :الكربوهيدرات يف اجلزء املزمع تناوله من املنتج

 (. 14-1الشكل )معرفة حجم حصة املنتج . 1

سىكريات يف احلصىة   التحقق من الكمية الكلية للكربوهيدرات وليل فقط ال. 2
 (.14-1الشكل )الواحدة للمنتج 

حساب عدد حصء الكربوهيدرات بقسمة وزن الكربوهيدرات يف احلصىة  . 3
فىأن  ( 14-1الشكل )وحسب امليال املذكور يف . 16الواحدة من املنتج  على 

؛ 2.00=  31/16لىذلك فىان   , غرام هي الوزن الكلىي للكربوهيىدرات   31
مىن هىذا املنىتج تسىاوي تقريبىًا حصىتني مىن        وهذا يع  أن حصىة واحىدة   

 .الكربوهيدرات

مع حجم احلصة الغذائيىة للمنىتج   ( املختار)مقارنة حجم اجلزء املزمع تناوله . 4
فميال عند تناول مريض السكري كوب ونء من املنتج حبسب . على امللصق

 1.6فإن هذه الكمية من املنتج حتتوي على ( 14-1الشكل )امليال املذكور يف 
 .حصة وذلك الن حجم احلصة الواحدة للمنتج هي كوب واحد
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ضرب عدد حصء الكربوهيدرات املوجىودة يف حصىة واحىدة مىن املنىتج      . 6
ففي امليال أعىاله, عنىد تنىاول مىريض     . بعدد حصء املنتج يف اجلزء املختار
حصىء مىن    3فهذا يعى  أنىه سىيأكل    , السكري لكوب ونص  من املنتج

ن كىوب ونصى  مىن املنىتج حتىوي علىى حصىة        وذلك ال)الكربوهيدرات 
ونص  من املنتج ومبا ان كىل حصىة مىن املنىتج حتىوي علىى حصىتني مىن         

 (.حصء من الكربوهيدرات 3فهذا يع  ( 1.6*  2)الكربوهيدرات 

ميل إكسيليتول, سىوربيتول, مىالتيتول   )طرح نص  كمية الكحول السكري . 0
د حسىىاب حمتىىوى  مىىن إمجىىالي كميىىة الكربوهيىىدرات عنىى   ( وإيزومالىىت

 .الكربوهيدرات يف األطعمة احملتوية على كحول السكر

 

 

 

 

 

 
 ملصق املعلومات الغذائية: 04-0الشكل 

 طريقة حساب الكربوهيدرات املتقدمة. ب

طريقة حساب الكربوهيدرات املتقدمة على ضبط جرعىة األنسىولني   تركز 
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                    الواجىىىب حقنهىىىا قبىىىل وجبىىىة الطعىىىام علىىىى أسىىىاس الكميىىىة املسىىىتهلكة
لىذلك, فىان هىذه الطريقىة هىي األكيىر مالئمىة        . من الكربوهيدرات يف الوجبة

على سبيل امليال, املرضى )للمرضى الذين يستخدمون جرعات االنسولني املرنة 
ولكىن  (. حقن يوميىة مىن األنسىولني    4الذين يستخدمون مضخة األنسولني أو 

دام هذه الطريقة أن يتعلم االعراض جيب على مريض السكري قبل البدء باستخ
ملزيىد مىن التفاصىيل حىول     )وطريقة عالجه  احملتملة للهبوط احلاد يف سكر الدم

, وذلك لوجىود احتماليىة   (هبوط السكر يف الدم يرجى مراجعة الفصل اخلامل
حلقن جرعات غري صحيحة من األنسولني أثناء تعلىم املىريض وتطبيقىه لطريقىة     

 .تقدمةحساب الكربوهيدرات امل

            توفر هذه الطريقة يف ختطيط الوجبات أقصى قدر مىن احلريىة ملىريض السىكري     
يف اخليارات الغذائية ألن كمية ونوع الكربوهيدرات املستهلكة يف وجبىة الطعىام   

لألس , فان بعض املرضى أثناء تركيزهم على حسىاب  لكن و. ميكن أن ختتل 
والىربوتني  ( 4-1جىدول  )دهون ة الى الكربوهيدرات يتغاضون عن حساب كميى 

الىيت يسىتهلكونها, وهىو مىا يعى  تنىاول الكىيري مىن السىعرات          ( 6-1جدول )
 .احلرارية وزيادة فرصة اكتساب الوزن

جمموعىة متنوعىة مىن األطعمىة     ذلك فان املريض مسؤول عن اسىتهالك  ل
د مع االنتباه لعدم تتجىاوز احلى  ( الربوتينات والدهون والكربوهيدرات)الصحية 

من جانب اخىر قىد حيتىاج    . املطلوب من السعرات احلرارية لتجنب زيادة الوزن
لضىمان   ٪6بعض مرضى السكري مىن النىوع اليىاني ألنقىاص وزنهىم بنسىبة       
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           ميكىن حتقيىق   . السيطرة على ضىغط الىدم ومسىتوى السىكر والىدهون يف الىدم      
وم للنسىاء  يى /سىعرة حراريىة   1600-1200فقدان الىوزن بتنىاول اغذيىة تعطىي     

اميلة عن احلميات الغذائية منخفضة . يوم للرجال/سعرة حرارية 1800-1600و
 (.0-1)السعرات مذكورة يف اجلدول 

 حجم حصة الدهون الواحدة ملختل  األطعمة: 4-0جدول 

 5 ~)حجم احلصة الواحدة  نوع الطعام
 (غرامات

 
 
 
 
 

االطعمىىة احلاويىىة  
علىىى دهىىون غىىري  

 مشبعة

 فوكادو متوسطة احلجممثن ا االفوكادو

 كبرية 6حبات صغرية او  10 الزيتون

 (غرام 16)ملعقة طعام كبرية  معظم املكسرات

 كبرية 10حبة صغرية او  20 فستق احلقل

 (غرام 16)ملعقة طعام كبرية  بذور دوار الشمل املقشورة

 (غرام 6)ملعقة كوب  السمن

زيت بىذور  , زيت الذرة)الزيوت 
زيىت  , ت فول الصىويا زي, القطن

زيىىىت دوار الشىىىمل , الزيتىىىون
 وزيت القرطم

 (غرام 6)ملعقة كوب 

 
االطعمىىة احلاويىىة  

 على دهون مشبعة

 (غرام 6) ملعقة كوب الزبد

 (غرام 10) ملعقيت كوب جوز اهلند املبشور

 (غرام 6) ملعقة كوب القيمر

 (غرام 6) ملعقة كوب (ميال جبنة كريي)اجلي الكرميي 
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 حجم حصة الربوتني يف األطعمة املختلفة: 5-0جلدول ا

الغ  )نوع الطعام 
 (بالربوتينات

 

كمية الطعام احلاوية على حصة واحدة من 
 الربوتني

 (غ بروتني 7)

 حمتوى الطعام من الدهون

غ  0اقل من )خالي او قليل الدسم   
 (من الدهنيات

 متوسط الدسم
 (غ من الدهنيات 5)

 عالي الدسم
من  غ 2)

 (الدهنيات

 (غ 30)صغرية حلم قطعة  حلم البقر
من اخلالي اللحم املفروم 

 خلاصرةا و حلمأ أوحلم الستيك,الدهن

اللحم مع دهن )اللحم املفروم 
 أو حلم االرداف, (اللحم

 حلم االضالع

   مجيع اجزاء حلم العجل عدا االضالع (غ30)صغرية حلم قطعة  حلم العجل

حلم الضأن 
 (اخلروف)

  جزاء حلم الضأنأمعظم   (غ30)صغرية حلم طعة ق

 الدواجن
 

وزن )قطعة صغرية من حلم الدواجن 
 ةنص  فخذ الدجاج= غ  30 ~القطعة 

 (او ربع صدر الدجاجة الصغري

حلم البط , (بدون جلد)حلم الدجاج 
 (بدون جلد)او االوز الربي 

حلم البط , حلم الدجاج مع اجللد
 (جلدبدون )او االوز غري الربي 

 

  االمساك الطازجة او اجملمدة (غ30)صغرية مسك قطعة  االمساك
قطع السمك 

 املقلي

 مسك التونا املعلب باملاء ربع كوب من السمك املعلب االمساك املعلبة
املعلب أو السلمون مسك التونا 

 زيتالمع 
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الغ  )نوع الطعام 
 (بالربوتينات

 

كمية الطعام احلاوية على حصة واحدة من 
 الربوتني

 (غ بروتني 7)

 حمتوى الطعام من الدهون

غ  0اقل من )خالي او قليل الدسم   
 (من الدهنيات

 متوسط الدسم
 (غ من الدهنيات 5)

 عالي الدسم
من  غ 2)

 (الدهنيات

 اجلي

 (احللوم)ربع كوب من اجلي االبيض 
من ( طعام يتملعق=غ30)أو قطعة صغرية 

 مجيع انواع االجبان عدا احللوم

او اجلي قليل ( احللوم)اجلي االبيض 
سعرة  66احلاوي على )الدسم 

 (غ 100حرارية لكل 

او اجلي قليل , جي املوزريال
 66احلاوي اكير من )الدسم 

 (غ 100سعرة حرارية لكل 

مجيع انواع 
 االجبان االخرى

  (صفار وبياض)لة بيضة كام بيضات منزوعة الصفار 3  البيض

   مجيع انواع البقوليات املطبوخة نص  كوب من البقوليات املطبوخة البقوليات

 حليب قليل الدسم حليب خالي الدسم (ملليليرت 200)كوب من احلليب  احلليب ومشتقاته
حليب كامل 

 الدسم

  والكلية والقلب( املعالق)الكبد   (غ 30)كمية صغرية  عضاء الداخليةاأل

دة الفول زب
 السوداني

   ملعقيت طعام =غ 30
زبدة الفول 

 السوداني

 وزن اللحم املذكور ميثل وزن اللحم غري املطبوخ: مالحظة: غرام= غ 
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 خطط غذائية منخفضات السعرات احلرارية: 1-0جدول 

 0911-0111 0111-0411 0411-0811 كمية السعرات احلرارية

كمية الكربوهيدرات 
 بالغرامات

100 180 210 

عدد حصء 
= احلصة )الكربوهيدرات 

 (غرام 16

11 12 14 

 عدد احلصء اليومية

البقوليات , احلبوب
 واخلضروات النشوية

6 0 8 

 3 3 3 الفواكه

 2 2 2 احلليب ومشتقاته

 4 4 3 اخلضروات غريالنشوية

 غرام 180 غرام 180 غرام 160 اللحوم

 8 0 6 الدهون

ة األنسوولني الواجوب حقنهوا قبول وجبوة الطعوام       اخلطوات الالزمة لضبط جرع

 الكربوهيدرات املتقدمة حسابوفقا لطريقة 

الكربوهيدرات, واليت متيل كمية الكربوهيىدرات  إىل  حساب نسبة األنسولني. 1
عىادة مىا   . واحىدة مىن االنسىولني   اليت ميكن أن تغطيها وحىدة  ( اماتبالغر)

مىريض الخىر وتعتمىد علىى     الكربوهيدرات من إىل  ختتل  نسبة االنسولني
 بالنسبة ملعظم الناس, متيل حساسىية االنسىولني  . حساسية املريض لألنسولني
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يف ميىل  . أن تكون أقل قليال يف الصباح مما هو عليه يف باقي اوقات اليومإىل 
هذه احلالة, جيب تعديل نسبة االنسولني للكربوهيدرات يف أوقات الوجبىات  

     16: 1يف وجبىة اإلفطىار,    8: 1يكىون النسىبة    على سبيل امليال قد. املختلفة
إىل  ميكن حساب نسىبة األنسىولني  . يف وجبة العشاء 12: 1يف وجبة الغداء و

 :الكربوهيدرات بواسطة طريقتني

امجىالي  / وزن اجلسم بالرطل*  2.8= الكربوهيدرات إىل  نسبة االنسولني. أ
 . اجلرعة اليومية لالنسولني

 .رطل 2.2يعادل كل كيلوغرام  :مالحظة

مجىىالي اجلرعىىة اليوميىىة  إ/ س= الكربوهيىىدرات إىل  نسىىبة االنسىىولني. ب
 لالنسولني

إذا كىان املىريض يسىتخدم نظىائر      600هو رقىم ثابىت يسىاوي    ( س)حيث 
( على سبيل امليال, انسولني ابيدرا أو نوفورابيىد أو هيومىالوج  )األنسولني 

نسىىولني العىىادي  إذا كىىان املىىريض يسىىتخدم األ  460يسىىاوي ( س)أو 
 (.االنسولني الصايف قصري املفعول)

انظىىر )املزمىىع تناوهلىىا يف الوجبىىة ( بىىالغرام)حسىىاب كميىىة الكربوهيىىدرات . 2
 (.التفاصيل أعاله

نسىبة  / كمية الكربوهيىدرات املزمىع تناوهلىا يف الوجبىة    = جرعة األنسولني . 3
 .الكربوهيدراتإىل  االنسولني

جيىب قيىاس مسىتوى    : الكربوهيىدرات إىل  لنيالتحقق من دقة نسبة األنسىو . 4
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 3-1ملىدة  ( بعد الوجبىة بسىاعتني  )السكر يف الدم قبل وبعد كل وجبة طعام 
الكربوهيىدرات, حيىث ميكىن أن ختتلى      إىل  أيام لتقييم دقة نسبة االنسولني

خالل فرتة تقيىيم  (. أعاله تفاصيلانظر ال)النسبة  باختالف الوقت من اليوم 
املرضىى تنىاول وجبىات منخفضىة الىدهون مىع حمتىوى        النسبة, جيب علىى  

إىل  مىن الضىروري تعىديل نسىبة االنسىولني     . معروف مىن الكربوهيىدرات  
الكربوهيىىدرات عنىىدنا تكىىون مسىىتويات السىىكر يف الىىدم خىىارج النطىىاق   

ميال عندما يكون مسىتوى السىكر يف الىدم قبىل الوجبىات اكيىر       )املستهدف 
كر يف الىدم سىاعتني بعىد تنىاول     ديسيلرت, ومسىتوى السى  /ملليغرام 130من

( تغىيري ), ولكن قبل البىدء بتعىديل   (ديسيلرت/ملليغرام 180الطعام اكير من 
الكربوهيدرات جيب اسىتبعاد بعىض االسىباب االخىرى     إىل  نسبة االنسولني

      اليت تؤثر على مستوى السكر يف الىدم كسىوء تقىدير كميىة الكربوهيىدرات      
, يف حقن جرعة االنسولني قبىل وجبىة الطعىام    خرأو التأالنسيان , يف الطعام

خطأ يف طريقة حقن االنسولني, التأثريات اهلرمونيىة, طفىرات النمىو, نسىبة     
عالية مىن الىدهون او الربوتينىات يف الطعىام, القيىام بالتمىارين الرياضىية,        

الكربوهيىدرات  إىل  لتعديل نسىبة االنسىولني  . أوالتغري يف نسق احلياة اليومية
 :الدليل التاليجيب اتباع 

      إذا زاد مستوى السكر يف الدم بعىد تنىاول وجبىة الطعىام بسىاعتني بىأكير       . أ
ديسيلرت عما كان عليه قبل وجبة الطعىام, فيجىب تقليىل    /مليغرام 00من 

   علىى سىبيل امليىال    )وحىدة  /غرام 2إىل  1أو  ٪20إىل  ٪10النسبة مبقدار 
 (.1: 8أو  1: 0إىل  1: 10من 
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مستوى السكر يف الدم بعد تناول وجبة الطعىام بسىاعتني مبقىدار     إذا زاد. ب
ديسيلرت عما كلن عليه قبىل وجبىة الطعىام, فيجىب     /مليغرام 30أقل من 

على سبيل )وحدة /جرام 2إىل  1أو من  ٪20إىل  ٪10زيادة النسبة مبقدار 
 (.1: 12أو  1: 11إىل  1: 10امليال من 

 30اول وجبة الطعام بساعتني حبدود إذا زاد مستوى السكر يف الدم بعد تن
ديسيلرت عما كان عليه مستوى السكر قبل وجبات الطعام, فهذا /مليغرام 00إىل 

             املسىىتخدمة صىىحيحة ( نسىىبة االنسىىولني للكربوهيىىدرات)أن النسىىبة إىل  يشىىري
ولكن قد يكون مستوى السكر يف الدم قبل تناول وجبة الطعىام خىارج النطىاق    

 ف, يف هذه احلالة جيب إعطاء جرعة تصحيحية من األنسىولني باإلضىافة  املستهد
تفاصيل اكير حول جرعة . جرعة األنسولني الواجب حقنها قبل وجبة الطعامإىل 

 .االنسولني التصحيحية مذكورة يف الفصل اخلامل

قرر الطبيب البدء باعطاء االنسىولني ملريضىة بالسىكري     :0-ميال حسابي
كتىب الطبيىب يف وصىفته للمريضىة االنسىولني العىادي       (. مكيلوغرا 43وزنها )

(Actrapid®)   مىرات يوميىا    3وحىدات   6والذي يسمى الصايف قصري املفعىول
وانسولني النتوس ( أي قبل وجبة الفطور وقبل الغذاء وقبل العشاء)قبل الطعام 

(Lantus® ) وحدة مرة واحدة لىيال قبىل    16وهو انسولني طويل املفعول مبقدار
 .نومال

عادة مايعتمد االطباء على وزن املىريض لتقىدير وحسىاب اجلرعىات      :مالحظة
 .األولية من األنسولني
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كىىم وحىىدة مىىن االنسىىولني حتتىىاج هىىذه املريضىىة لتغطيىىة       :السىىؤال
شرائ  من  3الكربوهيدرات يف وجبة االفطار؟ علما ان وجبة االفطار هلا تشمل 

 (البياض فقط)مع بيضتني ( اللوف)اخلبز 

 :حلساب جرعة االنسولني الالزم حقنها جيب أن :واباجل

 6واليت تشىمل  : حنسب امجالي اجلرعة اليومية لالنسولني املوصوفة للمريضة. 1
وحىدة   16مىع  ( 16=  3* 6)وحدات من االنسولني الصايف قبل كل وجبىة  

لذلك فان اجلرعىة اليوميىة   . يف الليل( النتوس)من األنسولني طويل املفعول 
 وحدة 30=  16+  16= ني لالنسول

الن ) 460وذلىىك بقسىىمة  : الكربوهيىىدراتإىل  حسىىاب نسىىبة االنسىىولني . 2
والىيت  ( وحىدة  30)على امجالي اجلرعة اليومية لالنسولني ( االنسولني عادي

غىرام مىن    16مما يع  ان كل وحدة من االنسولني كافية لتغطيىة   16تساوي 
 الكربوهيدرات يف وجبة الطعام

                  مبىىىا ان البىىىيض خىىىالي  : يىىىة الكربوهيىىىدرات يف الوجبىىىة حسىىىاب كم. 3
من الكربوهيدرات لذلك جيب ان حنسىب كميىة الكربوهيىدرات يف شىرائ      

ومبا انه كل شرحية حتتوي على حصة واحدة من الكربوهيىدرات  , اخلبز فقط
لىذلك فالكميىة   , شىرائ   3واملىريض يتنىاول   ( 2راجع جدول ( )غرام 16)

 .غرام 46= للكربوهيدرات بوجبة االفطار الكلية 

                      وذلىىىك بقسىىىمة كميىىىة  : حسىىىاب جرعىىىة األنسىىىولني قبىىىل الوجبىىىة  . 4
               , الكربوهيىىدراتإىل  يف الوجبىىة علىىى نسىىبة االنسىىولني    الكربوهيىىدرات
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من األنسولني وهي جرعىة االنسىولني    وحدات 0=  16/ 46ويف ميالنا هذا 
 .حقنها قبل وجبة االفطار الواجب

بعد عدة أيام عادت املريضة : (1-تكملة للميال احلسابي) 2-ميال حسابي
قراءات ملىدة  )الطبيب حاملة معها تفاصيل عن قراءات السكر يف الدم إىل  نفسها

 120حيث كىان مسىتوى السىكر يف الىدم قبىل الوجبىة  حبىدود        , (أيام متتالية 3
بينمىا كىان    (ديسىيلرت /مليغىرام  130-80طلىوب  امل سىتوى امل)ديسىيلرت  /مليغرام

/ مليغىىىرام 200سىىاعة بعىىد اإلفطىىار حبىىدود      2مسىىتوى السىىكر يف الىىدم    
 ماذا يع  هذا؟(. ديسيليرت/مليغرام 180املستوى املطلوب أقل من )ديسيلتري

الكربوهيىدرات  إىل  هذا يع  أنه جيب ان تعدل نسبة االنسىولني  /اجلواب
 .بعد الوجبة خارج النطاق املطلوب ألن مستوى السكر يف الدم

وحىدة وذلىك    2-1الكربوهيىدرات مبقىدار   إىل  جيب خفض نسبة االنسولني. 1
 00الن مستوى السكر يف الدم بعد وجبة الطعام بساعتني قد زاد بىأكير مىن   

 .ديسيلرت عما كان عليه قبل وجبة الطعام/مليغرام

ممىا يعى  ان    13=  2-16 =النسبة اجلديدة لالنسولني على الكربوهيىدرات  . 2
غرام مىن الكربوهيىدرات    13كل وحدة من االنسولني ستكون كافية لتغطية 

 .يف وجبة الطعام
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 النشاط البدني

 

ميكن تعري  النشىاط البىدني علىى أنىه أي حركىة تقىوم بهىا العضىالت         
( حىرق السىعرات احلراريىة   )واليت تزيد من استهالك الطاقة , (اإلرادية)اهليكلية 

. والتمارين الرياضية, وممارسة األنشطة الرتفيهية, واألعمال املنزلية, اللعب: ميل
ين الرياضية فتعرف على انها نشاط بدني منظم و طط له يتم تكىراره  اما التمار

 .أو اللياقة البدنية/بغية حتسني الصحة و

القيام بالنشاط البدني بصورة منتظمة له العديىد مىن الفوائىد الصىحية     ان 
( دهىون ضىارة  )وخفض مستوى الكوليسرتول , املساعدة يف انقاص الوزن :ميل

 .وحتسني احلالة املزاجية, وخفض التوتر والقلق, وحتسني ضغط الدم, يف الدم

متميلىىة بالنسىىبة ملرضىىى السىىكري, فىىإن للنشىىاط البىىدني فائىىدة إضىىافية  
املساعدة يف حتسني التحكم يف مستوى السكر يف الدم وذلىك مىن خىالل زيىادة     ب

امتصىىاص العضىىالت لسىىكر الكلوكىىوز باسىىتخدام آليىىات غىىري معتمىىدة علىىى 
 .النشاط البدني جزًءا هاما يف عالج مرض السكرياألنسولني؛ لذلك, يعترب 

 الفوائد الصىحية ملمارسىة التمىارين الرياضىية عىادة مىاتظهر بشىكل         :مالحظة
لفىرتات  الرياضىية  واض  عند استمرار مريض السكري مبمارسىة التمىارين   

 (.أسابيع 0 <)طويلة 
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 النشاط البدني( قوة)شدة 

قىدار اجلهىد املطلىوب ألداء    ميكن تعري  شدة النشاط البدني علىى انىه م  
وتتفاوت شدة األنىواع املختلفىة لألنشىطة البدنيىة بىني األفىراد وذلىك        . النشاط

حسب مستوى اللياقة البدنية للفرد؛ وبالتالي, ميكن قياس شدة النشىاط البىدني   
وفًقا ملشاعر الفرد أو بشكل أكير دقة اعتماًدا على احلىد األقصىى ملعىدل دقىات     

 .القلب

 
 

تسارع إىل  يؤديالذي نشاط الهو : الشدة( متوسط)لبدني معتدل النشاط ا
ويصىاحبه شىق   ( من احلد األقصى ملعدل دقات القلىب  ٪90-60)دقات القلب 

خالل هذا النوع من النشاط البدني ميكن للشخء التحىد   . من ضيق التنفل
 .بشكل مري  ولكنه اليتمكن من الغناء

تسىارع  إىل  يىؤدي الذي نشاط ال هو(: قوي الشدة)النشاط البدني الشديد 
( من احلد األقصى ملعدل دقىات القلىب   ٪90أكير من )دقات القلب بشكل كبري 

لذلك يف هذا النوع من النشاط ال يسىتطيع الشىخء أن   . ويرتبط بضيق التنفل
 .يقول أكير من بضع كلمات دون التوق  أللتقاط انفاسه

كىن احلصىول عليهىا عنىد     معظم الفوائد الصىحية للنشىاط البىدني مي    :مالحظة
 .أو قوية الشدة/املشاركة يف األنشطة البدنية املعتدلة و

 العمر   - 881= احلد االقصى ملعدل دقات القلب 
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 أنواع التمارين الرياضية

هناك أنواع  تلفة من التمارين الرياضية ميل التمارين الرياضىية اهلوائيىة,   
 .ومتارين التوازن, (املرونة)ومتارين املقاومة, ومتارين التمدد 

 ئيةالتمارين الرياضية اهلوا( 0

مترينات يتم فيها حتريك عضالت التمرينات اهلوائية على انها  ميكن تعري 
بشىكل متكىرر وملىدة طويلىة     ( كعضالت األرجل)اجلسم و خاصة الكبرية منها 

هناك العديد من أنواع التمارين اهلوائيىة ميىل اجلىري    (. دقائق أو اكير 10)نسبيا 
ر املشي النوع األكير شيوًعا ميكن اعتبا. (1-2شكل ) واملشي وركوب الدراجات

من التمارين اهلوائية واألكير مالئمًة ملرضى السكري املسنني والذين يعانون مىن  
 .البدانة

 
 
 
 
 
 
 

 

 انواع التمارين اهلوائية: 0-8شكل 

فوائد صىحية كىيرية وخصوصىا ملرضىى السىكري فهىي       للتمارين اهلوائية 
تىوتر, وحتسىن الىدورة    تساعد علىى تقويىة عضىلة القلىب والعظىام, وختفى  ال      
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وذلك النها تساعد على خفىض  , وتقلل خطر اإلصابة بأمراض القلب, الدموية
وذلك من خالل حتسني استجابة اجلسىم  )مستوى الكولسرتول و السكر يف الدم 

لذلك, ينبغي على معظم مرضى . وضغط الدم, , ووزن اجلسم(لالنسولني املفرز
ممارسىة التمىارين اهلوائيىة    ( يكية للسكريطبًقا للجمعية األمر)السكري البالغني 

أي , دقيقىة اسىبوعيا   160مبااليقل عىن  و( 1-2جدول )( قوية الشدة -متوسطة)
                 . دقيقىىة يوميىىا خلمسىىة أيىىام يف االسىىبوع  30أو , دقيقىىة يوميىىا 30-20مبعىىدل 

أيىام يف   3دقيقة يوميا وملدة  60ومن املمكن ايضا ممارسة الرياضة ملدة التقل عن 
األسبوع ولكن يف هذه احلالة يشرتط عدم اهمال ممارسة الرياضة ملدة تزيىد عىن   

ومن جانب اخر فأن ممارسىة التمىارين اهلوائيىة الشىديدة     . يومني وبشكل متتالي
ولكىن هىذا النىوع     ؛أسبوع تعترب كافية ملرضى السكري/دقيقة 96ومبااليقل عن 

السكري األصغر سنا والذين يتمتعون من التمارين قد يكون اكير مالئمة ملرضى 
 .بلياقة بدنية أعلى
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 أنواع التمارين اهلوائية وشدتها: 0-8جدول 

نوع التمرين 
 اهلوائي

 شدة التمرين
 قوي الشدة متوسط الشدة خفي  الشدة

 املشي البطق املشي
 املشي السريع

 (س/مك 4.8-9.2)
سريع جدا لا شيامل

 (س/مك8≤)
 الركض   الركض

ة على احلرك
 البقعة

على  املشي
 البقعة

  اهلرولة على البقعة

 جةركوب الدرا
 اهلوائية

 
قيادة الدراجة اهلوائية 

اقل من ) اعتياديةبسرعة 
 (س/ مك 10

قيادة الدراجة اهلوائية 
اكير من )بسرعة عالية 

 (س/مك10
 السباحة السريعة السباحة البطئية  السباحة

 الرقء
رقء ال

 (سلو)البطق 
ميل ) لسريعالرقء ا

 (اجلوبي
 

املسابقات 
 الرياضية

 (كرة املنضدة)تنل الطاولة  
, كرة القدم

, كرة السلةو,التنلو
 كرة الطائرةو

العمل يف 
 احلديقة

 

مللمة و, الشتالت زراعة
تزيني و, االوراق املتساقطة

العشب باستخدام ماكنة 
 كهربائية

قطع و, حراثة االرض
تزيني و ,االشجار

العشب باستخدام 
 يدويةالاكنة امل

 كيلومرت بالساعة= س /كم
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 (القوة)متارين املقاومة ( 8

ميكن تعري  متارين املقاومة على أنها التمارين اليت حتفز تقلء العضالت 
ميكىن ممارسىة متىارين املقاومىة مىن      . يزيد من قوتها باستخدام ثقل او مقاومة مما

    , (حلىرة او اجهىزة الىوزن   باستخدام االثقىال ا )خالل التدريب على رفع االثقال 
            ( التعلىىق بااليىىدي لرفىىع او سىىحب اجلسىىم لالعلىىى   )اسىىتخدام اجلاذبيىىة  أو 

أو استعمال أجهزة تعتمد على القوى اهليدروليكية أو املطاطية يف مترين العضىلة  
علىى اسىتخدام    وهذا يع  أن متارين املقاومة تعتمد يف الغالىب  (.2-2الشكل )

لذلك, جيب على مريض السىكري قبىل القيىام بتمىارين     . خاصة أجهزة رياضية
املقاومة ان يستعني بأحد مدربي الصالة الرياضية لتعلم كيفية استخدام االجهىزة  

 .اخلاصة بهذا النوع من التمارين

الش
 أنواع متارين املقاومة: 8-8كل 
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هلىا فوائىد   ( 2-2جىدول  )مجيع متارين املقاومة بغىض النظىر عىن شىدتها     
, ؛ وتشمل هذه الفوائد زيادة حجم وقوة العضالت, وزيىادة قىوة العظىام   صحية

واحلد من  اطر أمراض القلب عن طريق حتسني ضىغط  , وحتسني احلالة النفسية
امىا متىارين املقاومىة قويىة الشىدة فهىي تسىاهم        . الدم ومستوى الدهون يف الدم

لى مسىتوى السىكر   يف حتسني السيطرة ع( ولكن بنسبة اقل من التمارين اهلوائية)
مىن جانىب اخىر فىان     (. من خالل حتسني استجابة اجلسىم لألنسىولني  )يف الدم 

مرضى السكري الذين ميارسىون كىال مىن التمىارين اهلوائيىة ومتىارين املقاومىة        
حيققون قدر أكرب من السيطرة على مستوى السكر يف الدم مقارنة بأولئك الىذين  

 . ميارسون نوًعا واحًدا من التمارين

( مجعية السكري األمريكية)جلميع فوائد ممارسة متارين املقاومة, فإن  لنًظربا
تشجع مرضى السكري من النوع  اليىاني, باسىتيناء أولئىك الىذين يعىانون مىن       

, أو أمىراض القلىب  , اعتالل الشبكية, أو ارتفاع ضغط الدم غىري املسىيطر عليىه   
حيث ان كل جلسىة  . بوعياعلى القيام جبلستني على االقل من متارين املقاومة أس

من جلسات متارين املقاومة تتضىمن القيىام جبولىة واحىدة او اكيىر مىن متىارين        
 .متارين  تلفة أو أكير 6وكل جولة تشتمل على , املقاومة

عند الرغبة يف املشاركة يف متارين املقاومة يستحسن البدء جبولة واحدة مىن  
يف حال مت حتمل جولة واحىدة مىن   )التمارين متوسطة الشدة واليت ميكن زيادتها 

جولتني من التمارين مع زيادة طفيقة يف الىوزن وتقليىل   إىل  (التمرين بشكل جيد
جممىوعتني  )واذا مت حتمل الزيىادة االخىرية   , من عدد مرات التمرين يف كل جولة
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جىوالت مىن متىارين     3بشكل جيد ميكىن االجتىاه ملمارسىة    ( من متارين املقاومة
 .املقاومة

دقيقة بني جولىة وأخىرى مىن     2-1ينص  بأخذ قسط من الراحة ملدة  :مالحظة
 .التمارين

 أنواع متارين املقاومة وشدتها: 8-8جدول 

 اجلولة الواحدة من مترين املقاومة شدة مترين املقاومة
مىىرة  16التمىىرين ( تكىىرار)ممارسىىة  مترين متوسط الشدة

بالنسىىىبة للتمىىىارين الىىىيت يصىىىعب 
 مرة 16تكرارها الكير من 

مرات  8-0التمرين ( تكرار)ممارسة  مترين قوي الشدة
بالنسىىىبة للتمىىىارين الىىىيت يصىىىعب 

 مرات 8تكرارها الكير من 

 (املرونة)متارين التمدد ( 0

متارين التمدد هي نوع من التمارين اليت تساعد على احلفىاظ علىى مرونىة    
( دقائق 10-6دة مل)يفضل القيام بهذا النوع من التمارين . املفاصل ومتنع تصلبها

لغىرض ااىاء اجلسىم وبالتىالي     ( خاصة التمىارين اهلوائيىة  )قبل ممارسة الرياضة 
قد جيد بعض األشىخاص  , ومع ذلك. تقليل فرص االصابة اثناء ممارسة الرياضة

وهىذا  , أنه من األسهل اجراء متارين التمدد بعد انتهىائهم مىن ممارسىة الرياضىة    
 .األجراء جيد أيًضا
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وبسىبب فوائىد   , ة مرضى السكري من حمدودية حركة املفاصىل نظًرا ملعانا
مجيىع  ( مجعيىة السىكري االمريكىي   )متارين التمدد على حركة املفاصل, توصىي  

مىرات يف   3-2مرضى السكري وخصوصا املسنني مىنهم بىأداء متىارين التمىدد     
ات ولكن ال ينبغي اعتبار هذه التمارين بدياًل للتمرينات اهلوائية ومترين. األسبوع

مستوى ( ال ختفض)املقاومة, ألن متارين التمدد وبالرغم من فوائدها التؤثر على 
 .السكر يف الدم

هنىىاك العديىىد مىىن أنىىواع متىىارين التمىىدد ميىىل التمىىدد اليابىىت والتمىىدد 
 .والتمدد النشط املعزول( احلركي)الديناميكي 

 متارين التمدد الثابت. أ

التمدد الشائعة واآلمنة واليت تستخدم متارين التمدد اليابت تعتربمن متارين 
(. 3-2الشىكل  )العضالت عندما يكون اجلسم يف حالة االسرتخاء ( مد)ألطالة 

جيىب  )يف هذا النوع من التمارين, يتم مد العضالت حتى الشعور بشىد خفيى    
. ثانيىة دون أي حركىة أو ارتىداد    30-10ملدة ( أال يكون التمدد مؤمًلا أو مزعًجا

ينص  بالتنفل بعمق وبشكل بطق خىالل  . مرات 4-2ذه العملية ميكن تكرار ه
 .هذا النوع من التمارين
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 متارين التمدد اليابت: 0-8الشكل 

 (الديناميكية)متارين التمدد احلركية . ب

                 وهي نوع مىن التمىارين الىيت حتىاكي احلركىات الرياضىية والىيت تشىتمل         
واليت تساعد على حتريىك العضىالت بكامىل نظىاق      على حركات بطيئة ومرحية

جيىب تكىرار   (. 4-2الشىكل  )حركتها دون جتاوزها ميل أرجحة الساق والذراع 
 .مرة 12-10هذه احلركات مابني 

التمدد الديناميكي أكير فائدة من التمدد اليابت لتحسني نطاق حركىة   :مالحظة
 .حلياةالعضالت عند ممارسة الرياضة واألنشطة اليومية يف ا
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 انواع متارين التمدد احلركي: 4-8الشكل 

 متارين التمدد النشط املعزول. ت

ابعد مدى ممكن إىل  يف هذا التمرين, يقوم الشخء عادة بتحريك املفصل
وايقاف احلركة عند هذه النقطة لفرتة وجيىزة فقىط, ثىم    ( حركة كاملة للمفصل)

يستخدم العديد من الرياضيني هىذه التمىارين   . نقطة البداية وتكرارهاإىل  العودة
 . ملنع حدو  اإلصابات أو اختالل توازن العضالت

 (التوازن)متارين املوازنة ( 4

هي التمارين اليت تسىاعد الشىخء علىى البقىاء     ( التوازن)متارين املوازنة 
. ثابًتا على القدمني وتقلل من  اطر السقوط من خالل حتسني التىوازن واملشىي  
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 :ميل( 6-2الشكل)انواع كيرية لتمارين التوازن هناك 

 الوراء أو اجلانبإىل  املشي. أ

 الوقوف على اطراف االصابع. ب

 املشي على اطراف االصابع خبط مستقيم. ت

 الوقوف على رجل واحدة يف وقت واحد.  

 الوقوف من وضعية اجللوس. ج

مىرات يف   3-2مبمارسة متارين التوازن ( مجعية السكري االمريكية)توصي 
, خصوصىا ملرضىى   (بغض النظىر عىن مىدة ممارسىة متىارين التىوازن      )األسبوع 

, ال سىيما اولئىك   (سىنة  60الذين تزيد اعمارهم عىن  )السكري من كبار السن 
 .الذين يعانون من اعتالل األعصاب احمليطية

تعتربممارسة اليوغا ممارسة رياضية شىاملة جتمىع بىني متىارين املقاومىة       :مالحظة
 .رونة والتوازنوامل

 الوقت املفضل ملمارسة الرياضة 

ان ممارسة الرياضة يف الصىباح البىاكر قبىل اإلفطىار قىد ختفىض مسىتوى        
, يف حىني ان ممارسىة الرياضىة    ٪20-10بنسبة ( السكر الصيامي)السكر يف الدم 

بعىد  )خفض مستوى السكر يف الدم إىل  بعد وجبات الطعام من املتوقع ان تؤدي
لذلك, للحصول على أقصى فائدة من الرياضة, يفضل . ٪60-20 بنسبة( األكل

قيام مرضى السكري باجراء التمارين الرياضىية بعىد وجبىات الطعىام باسىتيناء      



 

01 

اولئك الذين يعانون من ارتفاع مستوى السىكر الصىيامي مىع مسىتوى طبيعىي      
حيث يستحسن هلؤالء ان يقوموا مبمارسة , لسكر الدم بعد تناول وجبات الطعام

 .الرياضة يف الصباح الباكر قبل اإلفطار

 (الساكنة)منط احلياة املستقرة 

يعيشون منط احليىاة املسىتقرة   ( حوالي ثليهم)ان كيريا من مرضى السكري 
واليت تع  القيام بفعاليات تتميز باستهالك منخفض للطاقة ميل مشاهدة التلفىاز  

أثناء اجللوس أو االستلقاء؛  أو استخدام اهلات  أو القراءة أو الكتابة أو التحد 
يف حني أن اخلمول البدني خيتل  عن منط احلياة املستقر ويع  القيام بنشاط بدني 

 (.كمية غري كافية لتلبية توصيات النشاط البدني احملددة)ولكن بكميات قليلة 

مىن املستحسىن ملرضىى السىكري     , بسب الفوائد الكبرية للنشاط البىدني 
فمىيال عنىد   . ي يقضىونه يف عىيش منىط احليىاة املسىتقرة     التقليل من الوقت الىذ 
يفضل ان يقوم مريض ( عند مشاهدة برامج التلفاز ميال)اجللوس لفرتات طويلة 

او املشىي  , مىن الوقىوف  ( دقيقىة  2-1)السكري كل نص  ساعة ببنوبة قصىرية  
ويف هذا الصىدد, ينبغىي أن يضىاف    . لتحسني التحكم يف مستوى السكر يف الدم

ممارسىة النشىاط   إىل  (مقاطعة اجللوس املستمر بىالوقوف أو املشىي  )اط هذا النش
والنشاط اليومي غري املنظم ميىل القيىام باملهىام املنزليىة     ( الرياضة)اليومي املنظم 

 .والبستنة بداًل من اعتباره بديال هلم

بالنسبة ملرضى السكر الذين يعيشون منط احلياة املستقرة واليرغبون أو غري 



 

02 

ى البدء مبمارسة األنشطة الرياضية, فمن املستحسن هلم تقليل الوقىت  قادرين عل
اإلمجالي للجلوس يوميًا من خالل زيادة ممارستهم لألنشطة اليومية غىري املنظمىة   

 16-3), ألن ميل هذه األنشطة حتى وان كانىت قصىرية   (مهام منزلية او بستنة)
ز من فقدان الوزن, ورمبىا  ميكن أن تزيد من استهالك الطاقة اليومية وتعز( دقيقة

 .حتسن التحكم يف سكر الدم خاصة عند القيام بذلك بعد تناول الوجبات

 عوائق ممارسة التمارين الرياضية واسرتاتيجيات التغلب عليها

قىىد اليىىنج  معظىىم مرضىىى السىىكري يف البىىدء أو االسىىتمرار مبمارسىىة  
ئيىة؛ هىذه العوائىق    التمارين الرياضية بسبب العديد من العوائق الشخصىية والبي 

 :تشمل

قلة املعرفة بفوائد التمارين الرياضية؛ لذلك, فمن املستحسن جلميع مرضىى  . 1
الىىربامج التعليميىىة لىىتعلم كيفيىىة ممارسىىة الرياضىىة  إىل  السىىكري االنضىىمام

 .وفوائدها

اخلوف من صعوبة ممارسة التمارين الرياضية خاصة بالنسبة ملرضى السكري . 2
حلياة املستقرة؛ هذا اخلوف ميكن القضاء عليه عن طريىق  الذين يعيشون منط ا

فعلىى سىبيل امليىال, ميكىن ملىريض      . البدء يف ممارسة التمرين الرياضي ببطء
دقائق يومًيىا   10دقائق يومًيا ملدة أسبوع, ثم  6السكري أن يبدأ بالتمرين ملدة 

كىذا  دقيقىة يف اليىوم وه   16ملىدة أسىبوع, ثىم    ( دقائق مرتني يف اليىوم  6أو )
دقيقىة مىن التمىارين اهلوائيىة      160دواليك, حتى يكون قادرا علىى ممارسىة   
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 .اسبوعيا

علىى سىبيل امليىال    )عدم اليقة يف حتقيق املدة املوصى بها للتمارين الرياضىية  . 3
جيب الىتفكري بانىه مهمىا    (: أسبوع من التمارين الرياضية اهلوائية/دقيقة 160

قصرية فهىي أفضىل مىن عىدم ممارسىة      كانت مدة ممارسة التمارين الرياضية 
يستحسن ايضا ملرضى السكري تدوين مدة التمارين . الرياضة على اإلطالق

الرياضية اليت يقومون بها كل يوم يف سجل خاص ممايزيد من اليقىة بىالنفل   
 .واالصرار على مواصلة النشاط البدني بشكل يومي

 90ألقىل مىن    اخنفاض مسىتوى السىكر يف الىدم   )اخلوف من هبوط السكر . 4
يف الواقع, هذه املخاطر : نتيجة ملمارسة التمارين الرياضية( ديسيلتري/ ملغرام

املزيىد مىن   . منخفضة إذا مت اتباع التىدابري الوقائيىة املناسىبة بشىكل صىحي      
التمىارين الرياضىية وهبىوط    )التفاصيل حول هذا املوضوع يف القسم التالي 

 (.السكر

لبًا ما يشتكي مرضى السىكري مىن عىدم تىوفر     غا: عدم توفر الوقت الكايف. 6
بسبب ( دقيقة يوميا 30ميال )الوقت الكايف للقيام مبمارسة التمارين الرياضية 

               لىىذا ينصىى  مرضىىى السىىكري الىىذين يعىىانون  . جىىدول األعمىىال املىىزدحم
من جدول اعمال مزدحم مبمارسة التمارين الرياضية بشكل نوبىات قصىرية   

خىالل  ( مىرات  3)وتكرار هذه النوبات عدة مىرات  (  كل نوبةدقائق يف 10)
ميال نوبة مىن الرياضىة صىباحا    )اليوم وبالوقت الذي يراه املريض مناسبا له 

مع مالحظىة ان فوائىد ممارسىة الرياضىة بهىذه      , (ونوبة ظهرا واالخرى ليال
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كل ممارسة الرياضة بش)الطريقة التقل عن ممارسة الرياضة بالطريقة التقليدية 
هناك بعض احليل البسيطة االخىرى والىيت ميكىن أن    (. مستمر وليل متقطع

تساعد مرضى السكري للقيام مبمارسة الرياضة اثنىاء العمىل منهىا الوقىوف     
وصىعود الىدرج بىداًل مىن املصىعد,      , (او الىدائرة )بعيدا عن بوابىة املكتىب   

لىوس علىى   أثنىاء اجل ( متىارين التمىدد  )إمكانية ممارسة التمرين إىل  باإلضافة
 .كرسي العمل

عدم االهتمام مبمارسة التمارين الرياضية واليت تعتىرب مىن املشىاكل الشىائعة     . 0
. الفشل يف االستمرار مبمارسة التمىارين الرياضىية بانتظىام   إىل  واملؤدية عادة

على سبيل )لذلك يوصى مرضى السكري باختيار التمارين الرياضية املمتعة 
وممارسىة أنواًعىا   ( كرة القدم أو كرة السلة أو التنلامليال املشاركة يف دوري 

 تلفة من التمارين الرياضية لتجنب امللل وجعىل التمىارين الرياضىية أكيىر     
علىى  )عالوة على ذلك, ميكن أن يساعد الىدعم االجتمىاعي   . متعة وحتفيًزا

( سبيل امليال اجراء التمىارين الرياضىية مىع  صىديق او احىد افىراد العائلىة       
علىى ممارسىة التمىارين الرياضىية     ( خاصىة النسىاء  )مريض السكري بتحفيز 
 .بانتظام

؛ يف ميل هىذه احلىاالت,   (أو املمطر, احلار جدًا, أو العاص )الطقل السيق . 9
: من املستحسن القيام بالتمارين الرياضية من خالل اختيار األنشطة الداخلية

عنىد الرغبىة   . بقعىة ميل التدريب يف صالة األلعاب الرياضية واملشي علىى ال 
مبمارسة التمارين يف اهلواء الطلق عندما يكون الطقىل حىاًرا, جيىب إجىراء     
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أي عندما تكون درجات )التمارين يف الساعات املبكرة أو املتاخرة من النهار 
ذلك, جيب على مجيع مرضى السىكري,  إىل  باإلضافة(. احلرارة أكير اعتداال

حلارة, أن الينسوا شرب املاء قبل وأثناء عندما ميارسون الرياضة يف االجواء ا
 .التمرين بشكل متكرر وبالكميات الكافية للتعويض عن فقدان املاء

 التمارين الرياضية وهبوط السكر

أو بعىض االدويىة الىيت    /مرضى السكري الذين يستخدمون األنسىولني و 
ميىىل االدويىىة مىىن جمموعىىة السىىلفونيل يوريىىا )تسىىاعد علىىى افىىراز األنسىىولني 

لىىدائونيل واالماريىىل وإىل حىىد أقىىل االدويىىة مىىن جمموعىىة اجمللتينايىىدات      كا
قد يكونون اكير عرضة حلدو  هبوط السىكر عىادة بعىد ممارسىة     ( كالنوفونورم

ساعة, وخاصة عندما تكون هذه التمىارين لفىرتات    16-0التمارين الرياضية ب
 (.ساعة 1 ≤)طويلة 

مارسىة التمىارين   وعالوة علىى ذلىك, فىإن خطرهبىوط السىكر نتيجىة مل      
الرياضية يكون اعلى بني مرضىى السىكري الىذين لىديهم تىاريخ مىن النوبىات        
املتكررة هلبوط سكر الدم, واولئك الذين لديهم مؤشر مىنخفض لكتلىة اجلسىم    

, وايضا ألولئك (مؤشر كتلة اجلسم هو وزن الشخء مقسوما على مربع طوله)
 .رالذين يعانون من عدم االحساس حباالت هبوط السك

ملنع أو على األقل احلد من خطر حىدو  هبىوط السىكر نتيجىة ملمارسىة      
 :التمارين الرياضية, جيب على مرضى السكري اتباع التوصيات التالية بعناية
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جيب قياس مستوى السىكر يف الىدم   : مستوى السكر يف الدم( قياس)مراقبة . 1
النتهىاء منهىا   قبل البدء مبمارسة التمارين الرياضية وخالهلا, وكىذلك فىور ا  

وبعد عدة ساعات من انتهاءها, خاصىة يف االيىام االوىل ملمارسىة التمىارين     
الرياضية ملعرفة تأثريها على مستوى السكر يف الدم ومراقبة حاالت حىدو   

, وذلك ألن تأثري التمارين الرياضية على مسىتوى  (ان حدثت)هبوط السكر 
( معرفىة )ا يىتم حتديىد   وعندم. آخرإىل  السكر يف الدم قد خيتل  من شخء

تأثري هذه التمارين على مستوى السكر يف الدم, يصب  قياس مستوى السكر 
غىري ضىروريا اال يف حىاالت تغىيري النظىام      ( عند اجىراء الرياضىة  )يف الدم 

 .أو مدة التمرين وشدته/ الغذائي, أو وزن اجلسم, و

ية أقىل مىن   إذا كان مستوى السكر يف الدم قبل ممارسىة التمىارين الرياضى   . أ
ديسيلرت, فمن األفضل ملىريض السىكري تنىاول وجبىة طعىام      / ملغم100

غرام من الكربوهيدرات ميل قطعة من الفاكهة  30-16خفيفة حتوي على 
يرجىى مراجعىة الفصىل االول ملزيىد مىن      )قبل البدء بالتمارين الرياضىية  

مىن ناحيىة   (. التفاصيل حول كمية الكربوهيىدرات يف االطعمىة املختلفىة   
غىرام مىن    1-0.6)خرى جيب تناول كميىات أكىرب مىن الكربوهيىدرات     ا

الكربوهيدرات لكل كيلوغرام من وزن اجلسم لكل سىاعة مىن التمىارين    
عند التخطيط ملمارسة التمارين الرياضية معتدلة الشدة لفىرتات  ( الرياضية

 (.ساعة 1 ≤)طويلة 

اضىية أكيىر مىن    إذا كان مستوى السكريف الدم قبل ممارسة التمىارين الري . ب
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يص  هذا الكالم )ديسيلرت, فال داعي لتأجيل ممارسة التمارين /ملغم 300
, بىداًل مىن ذلىك, يفضىل البىدء      (ملرضى السكري من النوع اليىاني فقىط  

مبمارسىىة التمىىارين الرياضىىية معتدلىىة الشىىدة وجتنىىب التمىىارين الشىىديدة 
 300أقىىل مىىن إىل  مسىىتوى السىىكر يف الىىدم حتىىى يىىنخفض ( العنيفىىة)

ديسيلرت, ألن ميل هذه التمارين  قد تزيد من ارتفاع السكر يف الدم /ملغم
ات املضىادة لالنسىولني   من خالل حتفيز هرمونات معينىة تسىمى باهلرمونى   

ذلك, جيب على إىل  باإلضافة. واليت حتفز الكبد على انتاج سكر الكلوكوز
 عالمىات إىل  مريض السىكري شىرب كميىات كافيىة مىن املىاء واالنتبىاه       

ميل زيادة العطش, والغييان, والتعب الشىديد, وعىدم   )وأعراض اجلفاف 
ملنع اجلفاف الذي قد حيد  خاصة عند القيىام  ( وضوح الرؤية أو الصداع

 .مبمارسة الرياضة يف الطقل احلار

التعرق, وزيادة سىرعة دقىات القلىب,    )إذا ظهرت أعراض هبوط السكر. ت
التمارين الرياضية, وكىان مسىتوى    أثناء ممارسة( والشعور بالدوار واجلوع
ديسيلرت, جيب علىى مىريض السىكري    /ملغرام90السكر يف الدم أقل من 

التوق  عن ممارسة التمارين الرياضية وعالج هبىوط السىكر وذلىك مىن     
ملزيد مىن التفاصىيل حىول    . )خالل تناول نص  كوب من عصري الفاكهة

 (.عالج هبوط السكر يرجى مراجة الفصل السادس

  السىتخدامها عنىد   ( قطعىة مىن الشىوكوالتة الصىغرية مىيال     )ل احللويات ا. 2
 .هبوط السكر أثناء أو بعد التمارين الرياضية



 

08 

من األفضل تعديل جرعة أدوية السكري بداًل : تعديل جرعة أدوية السكري. 3
من تناول الكربوهيدرات ملرضى السكري الذين يعانون مىن هبىوط السىكر    

 . لتمارين الرياضيةاملتكرر أثناء اجراء ا

مىن األفضىل أجىراء التمىارين الرياضىية يف      : وقت اجراء التمارين الرياضية. 4
الن هىذه الطريقىة تسىاعد يف معرفىة     , نفل الوقت كل يوم, إن أمكن ذلىك 

وقد تقلل من خطر هبىوط  , كيفية تأثري التمارين على مستوى السكر يف الدم
كر حيد  بنسبة أقىل اذا مىا   وعالوة على ذلك, فإن خطر هبوط الس. السكر

اجريت التمارين الرياضية قبل وجبة اإلفطار ألن مستوى األنسولني يف الدم 
( اهلرمون املضاد لعمل االنسىولني )يكون اكير اخنفاضا ومستوى الكورتيزول 

 .يكون اكير ارتفاعا يف الصباح مقارنة مبا هو عليه يف فرتة الظهرية واملساء

ساعة بعد حدو  نوبة هبوط  24تمارين الرياضية ملدة يفضل جتنب ممارسة ال. 6
السكر ألن نوبة اهلبوط تعمىل علىى تقىويض اسىتجابة اهلرمونىات املضىادة       
لالنسولني ملمارسة الرياضىة, وبالتىالي يىزداد خطىر تكىرار حىدو  هبىوط        

 .السكر

قبىل أو بعىد جلسىات    ( ثواٍن 10)القيام باجلري بسرعة قصوى وملدة قصرية . 0
الرياضية متوسطة الشدة قد يسىاعد مبنىع حىدو  هبىوط السىكر,       التمارين

وذلك بسبب افراز اجلسم للهرمونات املضادة لالنسىولني كاسىتجابة طبيعيىة    
 .للنشاط العني  الناتج عن اجلري السريع

عند ممارسة كال من متارين املقاومة والتمارين اهلوائية يف جلسة مترين واحىدة  . 9
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ين املقاومىة ومىن ثىم التمىارين اهلوائيىة الن خطىر       يفضل البدء بإجراء متىار 
حدو  هبوط السكر يكون اعلى نسبيا عندما يىتم تنفيىذ التمىارين اهلوائيىة     

 .أوال

ارتداء أو ال بطاقة تعريفية توضى  بىأن الشىخء الىذي ميىارس الرياضىة       . 8
 .مصاب بالسكري

ية معظم األدوية اليت يسىتخدمها مرضىى السىكري لعىالج املشىاكل الصىح      . 0
املصاحبة ملرض السكر كأالدويىة املعاجلىة الرتفىاع ضىغط الىدم او اعىتالل       
االعصاب ال تؤثر على اجراء التمارين الرياضىية, باسىتيناء حاصىرات بيتىا     

ألن ميل هذه االدويىة  ( ميل التينورمني والكونكور واالنديرال والديالتريند)
ممىا يزيىد   ( اليدزيادة دقات القلب وارتعاص )قد ختفي أعراض هبوط السكر 

 .من خطر عدم اكتشاف حاالت هبوط السكر اثناء ممارسة التمارين الرياضية

االحتياطات الالزمة لتقليل خطر هبوط السوكر النواجم عون سارسوة     

 التمارين الرياضية بني مستخدمي االنسولني

االنسولني )جرعة األنسولني ( تقليل)يفضل تعديل : تعديل جرعة األنسولني. 1
 والىيت عىادة مىا   ( قصري املفعول او نظائر االنسىولني سىريعة املفعىول    الصايف

         قبىىل وجبىىات الطعىىام يف حىىال اسىىتخدام هىىذه اجلرعىىة  ( تىىزرق)تسىىتخدم 
مىن الوقىت احملىدد ملمارسىة     ( ذروة تىأثري األنسىولني  )ساعة  3-2يف غضون 

            ان مقىدار التعىديل الىالزم    . التمارين الرياضية ملنع حىدو  هبىوط السىكر   
ويعتمد ( ٪96إىل  26من )يف جرعة االنسولني ختتل  بشكل كبري بني األفراد 
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على سبيل . وتوقيت النشاط البدني على العديد من العوامل ميل شدة ومدة
امليال, جيب تقليل جرعة االنسولني الواجب حقنها قبل وجبة الطعام مبقىدار  

الرياضية خفيفىة الشىدة ملىدة    ملرضى السكري الذين ميارسون التمارين  26٪
ملرضىى   ٪60التزيد عن نص  ساعة, بينمىا يفضىل تقليىل اجلرعىة مبقىدار      

ين الرياضية خفيفىة الشىدة ملىدة التقىل عىن      السكري الذين ميارسون التمار
وايضا الولئك الذين ميارسون التمارين الرياضية متوسطة الشدة ملىدة  , ساعة

تكون مناسىبة للمرضىى    ٪ 96قدار يف حني أن تقليل اجلرعة مب؛ نص  ساعة
وكىذلك  , الذين ميارسىون متىارين متوسىطة الشىدة ملىدة التقىل عىن سىاعة        

مىن  . ارين الرياضية القويىة ملىدة نصى  سىاعة    للمرضى الذين ميارسون التم
ناحية أخرى, إذا مت إجراء التمرين يف وقت متأخر مىن النهىار أو يف املسىاء,    

لذا من األفضىل يف  السكر اثناء الليل؛ فقد يرتافق هذا مع زيادة خطر هبوط 
متوسىط  ميل االنسولني ( االساسية)هذه احلالة تقليل جرعة األنسولني الليلة 

 (النتىىوسميىىل انسىولني  )طويىىل املفعىول  او االنسىولني   (اخلىىابط)املفعىول  
أو على األقل تناول الوجبات اخلفيفة احلاوية على الكربوهيدرات  ٪20بنسبة

 .و عند النوم لتقليل خطر هبوط السكر الليليإما بعد التمرين أ

خطر هبوط السكر عند ممارسة التمارين الرياضية قد حيىد   : نوع األنسولني. 2
االنسىولني السىريع   )ملرضى السكري الىذين يسىتخدمون نظىائر األنسىولني     

ولكن بنسبة اقىل مقارنىة بأولئىك    ( املفعول ميل نوفورابيد وهيمالوغ وابيدرا
(. االنسىولني الصىايف  )ن األنسولني االعتيادي قصري املفعول الذين يستخدمو
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إن خطر هبوط السكر الليلي الناجم عن ممارسة التمارين الرياضية يف املسىاء  
هو أعلى بالنسبة للمرضى الىذين يسىتخدمون األنسىولني متوسىط املفعىول      

مقارنة مع أولئك الذين يستخدمون األنسولني طويل املفعىول ميىل   ( اخلابط)
 .النتوسال

ان اجىراء التمىارين الرياضىية مباشىرة بعىد حقىن       : موقع حقىن األنسىولني  . 3
باسىتيناء األنسىولني   ؛ األنسولني قد تسرع امتصاص االنسولني جبميع أنواعه

موقع احلقن إىل  طويل املفعول ميل الالنتوس, وذلك بسبب زيادة تدفق الدم
يط الجىراء  لىذلك عنىد التخطى   . مما يزيد من خطىر حىدو  هبىوط السىكر    

دقيقة بعد حقن األنسىولني, فمىن األفضىل جتنىب حقىن       46الرياضة خالل 
فعلىى  . األنسولني يف جزء اجلسم الذي سيتم استخدامه يف التمرين الرياضي

سبيل امليال, يفضل جتنب حقن األنسولني يف الىذراع عنىد التخطىيط للعىب     
. سىة اجلىري  التنل وجتنب حقن األنسولني يف الفخذين عند التخطىيط ملمار 

عالوة على ذلك, جيب حقن األنسولني باستمرار يف نفل املنطقة من اجلسم 
 .قبل التمرين لتقليل الفوارق يف عمل األنسولني

 ارتفاع السكر يف الدم الناجم عن ممارسة التمارين الرياضية

أن ارتفاع مستوى السكر يف الدم هىو اكيىر شىيوعا عنىد ممارسىة مرضىى       
( متارين املقاومة والتمارين اهلوائيىة )ول للتمارين الرياضية السكري من النوع اال

 :ولكنه قد حيد  ايضا ملرضى السكري من النوع الياني يف احلاالت االتية

عند استخدام جرعة قليلة من االنسولني قبل تناول وجبات الطعىام واجىراء   . 1
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 . التمارين الرياضية بعد تناول الطعام مباشرة

إىل  ط للكربوهيدرات قبل أو أثناء التمارين الرياضىية, جنبىا  االستهالك املفر. 2
 جنب مع اخلفض الشديد جلرعة األنسولني 

ميىل  ( حتى لو كانت لوقىت قصىري  )ممارسة التمارين اهلوائية الشديدة للغاية . 3
الركض ورفع االثقال الكبرية, خاصة إذا كانت مستويات السكر يف الدم قبل 

يف ميىل هىذه احلالىة ميكىن     (. ديسيلرت/ ملغم 300≤)البدء بالتمرين مرتفعة 
التخفي  من خطىر ارتفىاع السىكر يف الىدم عنىد ختلىل التمىارين الشىديدة         

ممارسة التمارين معتدلة الشدة قبل وبعىد التمىارين   )للتمارين معتدلة الشدة 
 (.الشديدة

لتصحي  ارتفاع السكر يف الدم بعد اجراء التمارين الرياضية, ميكن إعطاء 
تفاصيل حول جرعة االنسولني )من جرعة األنسولني التصحيحية املعتادة %( 60)

, ألن اعطاء جرعىة كىبرية مىن االنسىولني بعىد      (التصحيحة يف الفصل السادس
إىل  التمرين تزيد من خطر هبوط السكر الليلىي, والىذي مىن املمكىن أن يىؤدي     

 .الوفيات

 اإلصابات النامجة عن التمارين الرياضية

لنامجة عن التمارين الرياضية واليت ميكن أن تشمل العضىالت  اإلصابات ا
أو املفاصل واليت عىادة مىاتكون مؤملىة وموهنىة, ولىديها القىدرة علىى تىرك         /و

الشخء طري  الفراص ألسابيع أو أشىهر؛ ملنىع ميىل هىذه اإلصىابات ملرضىى       
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 :يستحسنالسكري 

مع متارين التمدد قبل  أو البدء مبمارسة التمارين( إااء)البدء بالتمرين ببطء . 1
اجراء متارين املقاومة او التمارين اهلوائية, وهذا سيعطي القلب والعضىالت  

بعد االنتهاء من ممارسة التمارين الرياضية, يفضل . فرصة للبدء بشكل افضل
 .أخذ بضع حلظات البطاء احلركة قبل التوق  التام

عل الفىرد غىري قىادر علىى     جتنب ممارسة التمارين الرياضية الشديدة واليت جت. 2
 .االستمرار يف احملادثة أثناء ممارسة الرياضة

البدء بفرتات قصرية من التمىارين الرياضىية خفيفىة الشىدة والقيىام بزيىادة       . 3
 .يف كل أسبوع ٪10شدتها ومدتها ببطء مبقدار 

 ممارسة التمارين الرياضية للمرضى املصابني مبضاعفات مرض السكري

سووووكري املصووووابني بووووأمراا القلووووب للتمووووارين  سارسووووة مرضووووى ال. 0

 الرياضية

من التمارين  التمارين الرياضية اهلوائية معتدلة الشدة ومتارين التمدد تعترب
ميل قصىور القلىب   )اآلمنة واملفيدة يف مرضى السكري املصابني بأمراض القلب 

 (.أو الذحبة الصدرية/واحتشاء عضلة القلب و

( قويىة الشىدة  )وائية ومتارين املقاومة العنيفة ال ينص  مبمارسة التمارين اهل
ملرضى السكري املصابني بأمراض القلب وارتفاع ضغط الدم غىري املسىتقر, ألن   
هذه األنواع من التمارين ميكن أن تزيد من خطر اإلصابة بأمراض القلب وحتى 
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ذلك, فإن مرضى السكري املصابون بالذحبة الصىدرية هىم   إىل  باإلضافة. املوت
عضىلة القلىب   إىل  عرضة لسصابة بأمل يف الصدر بسبب اخنفاض تدفق الدم أكير

حيد  االمل عند ممارسة التمارين اهلوائية العنيفة . خالل ممارسة التمارين الرياضية
كاجلري ويكون اكير حدة عما تسببه متارين املقاومة كرفىع األثقىال, وذلىك ألن    

. حد أقل من التمارين اهلوائيةىل إ رفع االثقال قد يزيد من معدل ضربات القلب
عالوة على ذلك, جيب أيًضا على مرضىى السىكري املصىابني بىأمراض القلىب      

أو /جتنب ممارسة التمىارين الرياضىية يف اهلىواء الطلىق يف األيىام احلىارة جىدا و       
الرطبة, ألن تدفق الدم يف اجللد قد يكون ضعيًفا يف ميل هؤالء املرضى وبالتالي 

ضىة لسصىابة بىاألمراض املرتبطىة بىاحلرارة كضىربة الشىمل        يكونون أكيىر عر 
 .وغريها

جيب استشارة الطبيب والقيام ببعض الفحوصات الطبية كتخطيط القلىب  
أو اختبار اإلجهاد فقط ملرضى السىكري الىذين يعىانون مىن امىراض قلبيىة       /و

واولئك الذين يعانون من أعراض توحي بأمراض القلب, ميل ضيق التىنفل أو  
 .راحة يف الصدرعند الرغبة يف ممارسة رياضة أكير شدة من املشي السريععدم ال

أثناء ممارسة التمارين الرياضية, إذا حىد  أمل يف الصىدر أو ضىيق يف     :مالحظة
إذا . التنفل, فمن األفضل إبطاء التمرين تدرجيًيا ثىم التوقى  عىن ممارسىته    

اك ضىرورة  استمرت األعراض بعىد عىدة دقىائق مىن انتهىاء التمىرين, فهنى       
 .مستشفى الطوارئ أو على األقل االتصال بالطبيبإىل  للذهاب

سارسوووة مرضوووى السوووكري املصوووابني بووواعتالل األعصووواب الوووال رادي  . 8
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 للتمارين الرياضية

يتعرض مرضى السكري املصابني باعتالل األعصاب الالإرادي لكيري مىن  
 :ب معاناتهم مناملشاكل الصحية عند ممارستهم للتمارين الرياضية وذلك بسب

فشىل يف عمليىة تعىايف    إىل  نبضات القلب السريعة عند الراحىة والىيت تىؤدي   . أ
معدهلا الطبيعي بعد دقيقة من انتهاء التمارين إىل  رجوع دقات القلب)القلب 

؛ لذلك يفضل مليل هوالء املرضى إنهاء التمىارين الرياضىية بنوبىة    (الرياضية
أو متارين التمدد لتقليل معدل دقات /ء ورين التهدئة ميل املشي البطيمن متا

 .القلب وملساعدة العضالت على االسرتخاء

العديىد مىن   إىل  اخنفاض ضغط الدم بتغيري وضىعية اجلسىم والىذي يىؤدي    . ب
األعراض ميل الدوار عند الوقوف بسرعة كىبرية, واإلغمىاء بعىد النهىوض     

ات سىريعة يف  لذلك, فان األنشطة اليت تتطلب تغىيري . أوتغيري موضع اجلسم
احلركة غري مناسبة ملرضى السكري الىذين يعىانون مىن اعىتالل األعصىاب      

 .االغماءإىل  الالإرادي كونها قد تؤدي

اختالل قابلية اجلسىم لتنظىيم احلىرارة وذلىك بسىبب ضىع  تىدفق الىدم         . ت
لذا من املستحسن عدم اجراء التمارين الرياضية يف االجواء احلارة . والتعرق

 .مكن أن تساعد على حدو  اجلفافواليت من امل

لىذا يفضىل ممارسىة    , ضع  الرؤية الليليىة ممىا يزيىد مىن  ىاطر السىقوط      .  
 .التمارين الرياضية اثناء النهار

خطورة كبرية عند هبوط السكر, ألن اعتالل االعصاب الىالرادي يضىع    . ج
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احساس مريض السكري بهبوط السكر ويضع  القدرته علىى التعىايف مىن    
بوط السكر بسىبب وجىود خلىل يف افىراز االدرينىالني وهىو احىد        نوبات ه

اهلرمونات املضادة, والذي يزيد من معدل دقات القلب وحيفز الكبد إلنتىاج  
ذلك, قد يكون عالج هبىوط السىكر أصىعب    إىل  باإلضافة. سكر الكلوكوز

ملرضى السكري املصابني باعتالل االعصاب الالراديىة بسىبب خىزل املعىدة     
؛ لىذلك جيىب هلىوالء املرضىى ممارسىة      (حلركة الطعام يف املعدةبطق شديد )

التمارين الرياضية ذات الشدة اخلفيفة او املتوسىطة واالبتعىاد عىن التمىارين     
 (.الشديدة)العنيفة 

جيب على مرضى السكري الذين يعانون مىن اعىتالل األعصىاب     :مالحظة
شىاط بىدني   الالإرادي أن خيضعوا لفحء القلب قبل بىدئهم مبمارسىة أي ن  

 .أكير حدة من ذلك الذي اعتادوا عليه

الكلوووووي ( الفشوووول)سارسووووة مرضووووى السووووكري املصووووابني بووووالعجز    .0

 للتمارين الرياضية

ليست هناك حاجة ملمارسة متارين رياضية حمددة ملرضى السكري املصابني 
تتسبب بتدهور  بأمراض الكلى, فحتى ممارسة التمارين الرياضية شديدة القوة ال

الكلى ملريض السكري؛ عالوة على ذلك, ميكن إجراء التمارين الرياضىية  صحة 
ومىع ذلىك, ينبغىي جتنىب     . معتدلة الشدة بأمان أثناء جلسات الغسىيل الكلىوي  

ممارسة التمارين الرياضية العنيفة يف اليىوم الىذي يسىبق إجىراء فحىء الىزالل       
 .جيابية كاذبةملنع احلصول على نتائج إ( وجود الربوتني يف االدرار)البولي 
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سارسوووة مرضوووى السوووكري املصوووابني بووواعتالل األعصووواب ا يطيوووة . 4

 للتمارين الرياضية

خاصىىة يف )ان مرضىىى السىىكري املصىىابني بىىاعتالل االعصىىاب احمليطيىىة  
يعانون من ضىع  االحسىاس وحتمىل    ( احلاالت الشديدة من االعتالل العصيب
ممارسىتهم لىبعض التمىارين    لذلك فىان  , اكرب لالمل يف االطراف وخاصة القدمني

الرياضية ميل املشي ملسافات طويلة أواجلري أوالقفز قد تزيد من خطورة تشىقق  
جلد القدمني واحتمالية حصول العدوى البكتريية وحتى تىدمري مفاصىل القىدم    

لذلك, يفضل اجراء تقييم شدة االحساس يف القدم مىن قبىل   (. مفصل شاركو)
اعتالل االعصىاب احمليطيىة وخاصىة اولئىك     الطبيب ملرضى السكري املصابني بى 

بينمىا املشىي   . املصابني باالعتالل العصيب احلاد قبىل البىدء مبيىل هىذه التمىارين     
زيادة خطر اإلصابة بقرحة القدم أو إعادة التقرح إىل  املعتدل السرعة قد اليؤدي

ملرضى السكري املصابني باعتالل األعصاب احمليطية والذين يستخدمون األحذية 
ومع هذا, جيب على هؤالء املرضى أن يقوموا بتفحء أقىدامهم يوميىًا   . ملناسبةا

خاصًة يف األيام اليت ميارسون الرياضة فيها للكش  عىن اجلىروح واخلىدوص يف    
 .القدمني وعالجها مبكرًا وبالتالي جتنب التقرح وبرت األطراف

 ةسارسة مرضى السكري املصابني جبروح القدم للتمارين الرياضي. 5

جيب أن يقتصر اجراء التمارين الرياضية ملرضى السىكري الىذين يعىانون    
يف القدم على التمارين الرياضية اليت التسبب ( جرح او تقرح)من وجود إصابة 
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ميل السباحة وركوب الىدراجات  ( القدم والساق)ضغطا على االطراف السفلية 
 (.ا بوضعية اجللوسمتارين متدد العضالت واليت يتم اجرائه)ومتارين الكراسي 

سارسووووة مرضووووى السووووكري املصووووابني بووووأمراا األوعيووووة الدمويووووة  . 1

 الطرفية للتمارين الرياضية

مرض األوعية الدموية احمليطية هو تضيق يف شرايني أالرجل والذي عىادة  
لىذلك, يفضىل ملرضىى السىكري     , يسبب أملا يف عضالت الساق عنىد املشىي   ما

مىارين الرياضىية الىيت التسىبب ضىغطا علىى       املصابني بهىذا املىرض ممارسىة الت   
                . االطىىراف السىىفلية ميىىل السىىباحة وركىىوب الىىدراجات ومتىىارين الكرسىىي    

اما التمارين الرياضية االخرى خاصة اجلري او املشي السريع فيفضل جتنبها, مع 
فىرتة  )مالحظة امكانية املشي ولكن فقط اذا كان بسرعة معتدلة وبشكل متقطىع  

ويف هذه احلالة من الضىروري أيًضىا   , املشي تليها فرتة توق  قصرية للراحةمن 
                    ارتىىداء أحذيىىة مناسىىبة وفحىىء منىىتظم للقىىدم أثنىىاء القيىىام باملشىىي لتجنىىب   

 .أمل وتقرح القدم

سارسوووة مرضوووى السوووكري املصوووابني بوووامراا املفاصووول للتموووارين    . 7

 الرياضية

راض املفاصىل ميىل السىوفان أو التهىاب     مرضى السىكري املصىابني بىام   
لذلك, يفضىل  . املفاصل الروماتويدي عادة مايشكون من تصلب واالم املفاصل

قيامهم بإجراء متارين التمدد بشكل يومي للتقليل من تصىلب املفاصىل وينصى     
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البىدء باالنشىطة   )ايضا عند ممارسىة التمىارين الرياضىية بزيىادة شىدتها تىدرجييا       
 (.اخلفيفة

             . ين الرياضية املعتدلة الشدة ميىل املشىي آمنىة مليىل هىؤالء املرضىى      التمار
ومع ذلك, ميكن للمرضى الذين يعانون من األمل عند املشىي أن جيربىوا ممارسىة    
               التمارين الرياضية اليت التسبب ضىغطا علىى االطىراف السىفلى ميىل السىباحة       

 .اخلفيفة أو ركوب الدراجات أو رفع االثقال

سارسوووة مرضوووى السوووكري املصوووابني بوووأعتالل الشوووبكية للتموووارين     . 2

 الرياضية

تل  شبكية العني والذي قىد  )مرضى السكري املصابون باعتالل الشبكية 
ميكن أن يشىاركوا بأمىان يف التمىارين الرياضىية متوسىطة      ( يسبب ضع  البصر

وميىة, يف حىني جيىب    الشدة ميل املشي وركوب الدراجات واألعمال املنزليىة الي 
, قويىىة الشىىدة( اهلوائيىىة ومتىىارين املقاومىىة)جتنىىب ممارسىىة التمىىارين الرياضىىية 

, والتمارين الرياضية اليت تستوجب قطع التنفل ميل السىباحة أو رفىع االثقىال   
جتنب التمارين اليت يكون فيها الرأس مبستوى أوطأ مىن اخلصىر, ألن   إىل  اضافة

وانفصاال ( يف اجلسم الزجاجي للعني)ا يف العني ميل هذه التمارين قد تسبب نزف
لذا فان استشارة طبيب العيىون  . ضع  البصر او العمىإىل  يف الشبكية ممايؤدي

ضرورية ملرضى السكري املصابني باعتالل الشبكية قبل البدء مبمارسة التمىارين  
 .الرياضية قوية الشدة
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 تناول األدوية

 

     هناك عدة أنواع من األدوية اليت غالبىا مىا توصى  ملرضىى السىكري مبىا       
يف ذلك أدوية السكري اليت تساعد على احلفاظ على مستوى السكر يف الدم, إىل 
جانب األدوية اليت تقلل من  ىاطر مضىاعفات مىرض السىكري ميىل أمىراض       

على سبيل امليال لقاحات األنفلونزا والتهاب )اللقاحات القلب أو الكلى وحتى 
 .اليت تساعد مريض السكري على البقاء يف صحة جيدة( ذات الرئة

لضمان أقصى فائدة وسالمة من استعمال  األدويىة, جيىب علىى مىريض     
 :السكري سؤال الصيدلي والطبيب ملعرفة مجيع املعلومات التالية عن أدويته

 وصوفةأمساء األدوية امل. 1

 جرعات األدوية املوصوفة. 2

 أسباب وص  كل دواء. 3

ألن األدوية ميكن أن تؤثر سلبا على اجلسىم  . الستخدام لكل دواءاتعليمات . 4
 .اذا مت استخدامها بوقت خاطق او بطريقة غري صحيحة

 .اإلجراء الذي ينبغي القيام به يف حال  نسيان تناول الدواء. 6

تملة للدواء كاإلسهال, والغييان, والصداع, وأمل يف موضىع  اآلثار اجلانبية احمل. 0
كما انه, مىن املهىم جىدا بالنسىبة ملىريض      . احلقن, باإلضافة إىل طرق تقليلها



 

120 

السكري أن خيرب الصيدلي أو الطبيىب إذا كىان قىد الحىظ أي آثىار جانبيىة       
 .لألدوية اليت يتناوهلا

يدلي عن مجيع األدوية اليت من املهم ملريض السكري أن خيرب الطبيب أو الص. 9
علىى األدويىة األخىرى    ( يزيد او يقلىل )يتناوهلا ألن كل دواء ميكن أن يؤثر 

, أو قد يسبب مشاكل أخىرى ميىل اخىتالل السىيطرة     (التداخالت الدوائية)
وكميال على ذلك بعض . على ضغط الدم ومستوى السكروالدهون يف الدم

ض البسيطة ميل حبىوب االكتفيىد   األدوية شائعة االستخدام يف عالج األمرا
(Actified ® ) والكولىىدين(Coldin ® )   و البانىىادول اخلىىاص بالزكىىام
(Panadol cold and flu® )   واليت من املمكن أن تزيد كال من ضىغط الىدم
 (.بشكل قليل)ومستوى السكر يف الدم ( بشكل كبري)

ن أي أعشاب من املهم أيًضا ملريض السكري أن خيرب الطبيب أو الصيدلي ع. 8
ألن هذه املنتجىات ميكىن أن تىؤثر     ؛أو فيتامينات أو مكمالت غذائية يتناوهلا

كميال على ذلك فان بعض األعشىاب ميكىن   . على فعالية األدوية املوصوفة
أن تزيد من ضىغط الىدم ميىل عىرق السىوس, والىبعض اآلخىر يزيىد مىن          

فيتىامني  )ني , والنياسى (جنكىو بيلوبىا  )مستويات السكر يف الدم ميل اجلنكىة  
B3) عنىدما  ), والكىافيني  (عشبة تستخدم لعالج السىوفان ), والكلوكوزامني

 (.يستهلك يكمية كبرية

 أدوية السكري

تساعد أدوية السكري يف احلفاظ علىى اسىتقرار مسىتوى السىكر يف الىدم      
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 (.احلبوب واحلقن)وتشمل األنسولني واالدوية غري االنسولينية 

 األنسولني 

مىون يسىاعد اجلسىم علىى ختىزين أو اسىتخدام سىكر        األنسولني هىو هر 
الذي حيصل عليه الفرد من الطعام الىذي يتناولىه ألن   ( إلنتاج الطاقة)الكلوكوز 

مما يساعد علىى  , األنسولني ينقل سكر الكلوكوز من جمرى الدم إىل خاليا اجلسم
ومن جانب اخر يعمىل  . تغذية خاليا اجلسم ومينع ارتفاع مستوى السكر يف الدم

 .االنسولني على ختفيض إنتاج الكبد لسكر الكلوكوز

          يف الواقىىع, العديىىد مىىن مرضىىى السىىكري مىىن النىىوع  اليىىاني يىىرتددون  
يف استخدام األنسولني على الرغم من عدم مقدرتهم على السيطرة على مستوى 

              قىىد يسىىتند (. احلبىىوب)السىىكر يف الىىدم باسىىتخدام أدويىىة السىىكري الفمويىىة  
            هىىذا الىىرتدد يف اسىىتخدام األنسىىولني علىىى بعىىض األسىىاطري واالفرتاضىىات    

 (.1-3جدول )اخلاطئة 

 األساطري واالفرتاضات اخلاطئة عن األنسولني: 0-0جدول 

االسطورة واالفرتاض 
 اخلاطق

 احلقيقة

استخدام االنسولني يع  
فشل املريض يف االعتنىاء  

 مبرض السكري

بالنسىىبة لكىىيري  مىىن مرضىىى  مىىن الطبيعىىي جىىدًا
وخاصىىة  -السىىكري أن حيتىىاجوا إىل األنسىىولني 

أولئك الذين يعانون مىن مىرض السىكري لفىرتة     
طويلة جدًا ألن مرض السكري من النىوع اليىاني   
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االسطورة واالفرتاض 
 اخلاطق

 احلقيقة

هو مرض يسوء تدرجييا, لذا فالبنكريىاس يصىب    
غري قادر على مواكبىة حاجىة اجلسىم لألنسىولني     

غىري  ( احلبىوب ) وبالتالي تصب  االدويىة الفمويىة  
كافية لعالج املرض بغض النظر عن التزام املريض 

 .بالعالج واحلمية الغذائية وممارسة الرياضة

االنسىىىىىولني يسىىىىىبب 
مضىىىىاعفات او حتىىىىى 

 املوت

على النقىيض مىن ذلىك فىان مىا جيعىل مرضىى        
السىىكري يف خطىىر مىىن مشىىاكل صىىحية خطىىرية 
واملوت هو عدم السيطرة على مستوى السىكر يف  

ا فاالنسولني يقلل من هىذه املخىاطر مىن    لذ. الدم
خالل حتسينه القدرة على السيطرة علىى مسىتوى   

 .السكر يف الدم

حقىن االنسىولني عمليىة    
 مؤملة

من الطبيعي جدا أن الجنىد شخصىا حيىب وخىزة     
االبرة, إال أن معظم مرضى السىكري يتفىاجؤون    

هذا ألن اإلنسىولني يىتم   . بقلة امل حقن األنسولني
هون حتىىت اجللىىد حيىىث ال توجىىد حقنىىه يف الىىد

نهايىىات عصىىبية واإلبىىر املسىىتخدمة يف الوقىىت   
لذا, جيد معظىم  . احلاضر صغرية جًدا ورقيقة جًدا

مرضى السكري حقن االنسولني أقل إيالمىا مىن   
وخىىزة اإلصىىبع الىىيت تسىىتعمل لفحىىء مسىىتوى 

 .السكر يف الدم
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االسطورة واالفرتاض 
 اخلاطق

 احلقيقة

اسىىىىتعمال االنسىىىىولني 
 يسبب زيادة يف الوزن

احلراريىىة بكميىىة اكىىرب مىىن  ان تنىىاول السىىعرات 
لىذلك  . احتياج اجلسم هو السبب يف زيادة الوزن

فان مريض السكري الذي يقوم مبمارسة الرياضىة  
بشكل اكير ويأكل كميات اقىل مىن الطعىام فقىد     

 .يقل وزنه حتى عندما يستخدم األنسولني

حقن األنسولني يف البطن 
يسبب السمنة يف منطقىة  
الىىىبطن بسىىىبب تىىىراكم 

 .البطن الدهون يف

ال يسىىبب االنسىىولني السىىمنة وال يسىىبب جتميىىع 
الدهون يف منطقىة الىبطن وذلىك الن األنسىولني     

 .ميتصه اجلسم وال يبقى يف موضع احلقن

مبجرد أن يبدأ املريض يف 
أسىىىتخدام األنسىىىولني, 

سىىىىىىيتوجب عليىىىىىىه   
االستمرار يف اسىتخدامه  

 .إىل األبد

يستطيع العديد من مرضىى السىكري مىن النىوع     
اني تقليل حاجتهم إىل االنسولني بل قد يصلون الي

احيانا إىل مرحلة االستغناء التام عنىه وذلىك عىن    
تناول اطعمىة  )طريق تب  عادات صحية يف احلياة 

, وفقىىدان الىىوزن,  (صىىحية وممارسىىة الرياضىىة  
واستخدام بعض األدوية احلدييىة املعاجلىة ملىرض    

 .السكري

حقىن األنسىولني عمليىة    
ن يقوم صعبة وال ميكن أ
 .بها املريض بنفسه

سنوات فمىا فىوق    4ميكن ألي شخء, من عمر 
 .ان يتعلم ببساطة طريقة حقن االنسولني

ال ميكن ألحد أن يدمن األنسولني ألن األنسولني  يسبب االنسولني االدمان
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االسطورة واالفرتاض 
 اخلاطق

 احلقيقة

 .مادة طبيعية يفرزها اجلسم وحيتاج اليها

 

 نواع األنسولنيأ

 :يف مابينها يف ثالثة أشياء أساسيةيأتي االنسولني على أنواع ختتل  

وهو الوقىت الىذي يسىتغرقه االنسىولني خلفىض      ( بداية العمل)بداية التأثري . 1
 مستوى السكر يف الدم

 وقت الذروة وهو الوقت الذي يصل به تأثري األنسولني للحد االقصى. 2

 وهو الوقت الذي يستمر عمل االنسولني فيه( مدة العمل)مدة التأثري . 3

 :ما، هناك نوعان رئيسيان من األنسولنيعمو

: ويسمى احيانا أنسولني املضغة األنسولني املرتبط استخدامه بوجبات الطعام( أ
هو األنسولني الذي يعمل على عىدم ارتفىاع مسىتوى السىكر يف الىدم بعىد       

 :ويشمل هذا النوع من األنسولني. تناول وجبة الطعام

نظامي أو االعتيادي أو الصايف والذي ويسمى ال: األنسولني قصري املفعول. 1
ساعة لذا يفضىل حقنىه    9-6دقيقة ويستمر ملدة  00-30يبدء تأثريه خالل 

(. مىرات يوميىا   3)دقيقة قبل البدء بتناول وجبات الطعام الرئيسة  16-30
الشىكل  )االنواع املتوفرة من االنسولني االعتيادي يف الصىيدليات تشىمل   
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3-1:) 

 Actrapid® (Regular Insulin) اكرتابد  -أ

 Humulin R® (Regular Insulin)هيومولني أر  -ب

ويسمى عادة نظري االنسولني والذي عادة مايبدء : االنسولني سريع املفعول. 2
سىاعات لىذا يفضىل     6دقيقة ويستمر ملدة التزيد عىن   16-6تاثريه خالل 

رات مى  3)دقيقة قبل البدء بتناول وجبىات الطعىام الرئيسىية     16-0حقنه 
االنىىواع املتىىوفرة مىىن نظىىائر االنسىىولني يف الصىىيدليات تشىىمل  (. يوميىىا

 (:1-3الشكل)

 Humalog® (Insulin lispro)هيومالوج  انسولني -أ

 Novorapid ® (Insulin Aspart)انسولني نوفورابد  -ب

 Apidra® (Insulin Glulisine)انسولني ابيدرا  -ت

 16والذي يبدء تىأثريه خىالل   (: شقاملستن)األنسولني اخلاص باالستنشاق . 3
ساعة فقط لذا يفضل استنشاقه عىن طريىق الفىم     6-3دقيقة ويستمر ملدة 

يتىوفر نىوع   (. مىرات يوميىا   3)عند البدء بتناول وجبات الطعام الرئيسىية  
واحىىد مىىن االنسىىولني املستنشىىق يف الصىىيدليات وهىىو انسىىولني افريىىزا  

Afrezza ®. 

               هىو األنسىولني الىذي يقىاوم االرتفىاع       :عىدي األنسولني األساسي أو القا( ب
يف مستوى السكر يف الدم نتيجة لتكوين سكر الكلوكىوز بواسىطة الكبىد أو    

وبالتالي فان اجلسم حيتىاج هلىذا   . بسبب تقلبات اهلرمونات الناجتة عن التوتر
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يشىمل هىذا   . النوع من أألنسولني خصوصا اثناء الليل وبني وجبات الطعىام 
 : نوع من االنسولنيال

األنسولني ذو املفعول املتوسط ويسمى احيانا باألنسىولني اخلىابط والىذي    . 1
 18-12ساعة بعد حقنه يف اجلسم ويستمر هذا التأثري ملدة  4-2يبدء تأثريه 

االنواع املتوفرة . ساعة لذا يفضل حقنه مرة او مرتني يوميا يف نفل الوقت
 (:2-3الشكل )ط  يف الصيدليات تشمل من االنسولني ذو املفعول املتوس

 Insulatard (NPH Insulin) ® انسوالتارد -أ

 Humulin N (NPH Insulin)أن  هيومولني -ب

 (:2-3الشكل)االنسولني ذو املفعول الطويل ويشمل االنواع التالية . 2

يبدء تىأثري هىذا   :  Levemir ® (Insulin Detemir)انسولني ليفيمري  -أ
ساعة لىذا   23-0ساعة ويستمر ملدة  2-1سولني خالل النوع من االن

 .يفضل حقنه مرة واحدة يوميا يف نفل الوقت

 ® Lantus ® and Basaglarانسىىولني النتىىوس وباسىىاكالر  -ب

(Insulin Glargine) : 1.6يبدء تأثري هذا النوع من االنسولني خالل 
      سىاعة لىذا يفضىل حقنىه مىرة واحىدة يوميىا         24ساعة ويستمر ملدة 

 .يف نفل الوقت

يبدأ تأثري هذا : Tresiba ® (Insulin Degludec)انسولني تريسيبا  -ت
لىذا   ;ساعة 42النوع من االنسولني خالل ساعة واحدة ويستمر ملدة 

 . يفضل حقنه مرة واحدة يوميا يف نفل الوقت
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 االنسولني االعتيادي ونظائر االنسولني: 0-0الشكل 
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 انواع االنسولني االساسية: 8-0الشكل 

تتىوفر انىواع عديىدة مىن     ,باالضافة إىل انواع االنسولني املذكورة انفىا  :مالحظة
 :وتشمل هذه االنواع( 3-3الشكل)االنسولني املخلوط يف الصيدليات 

مىع االنسىولني ذو املفعىول املتوسىط     ( الصىايف )خليط االنسولني االعتيادي . 1
دقيقىة ويسىتمر    00-30أثري هذا النوع من االنسولني خالل يبدأ ت(:  اخلابط)

دقيقة قبل البدء بتناول وجبات  30-16ساعة لذا يفضل حقنه  12تاثريه ملدة 
هىذا النىوع مىن    (. مرة قبل االفطار ومىرة قبىل العشىاء   )الطعام مرتني يوميا 

انسىولني  % 90انسىولني صىايف مىع    % 30االنسولني يتوفر برتاكيز  تلفة منها 
مىن االنسىولني الصىايف وميلىها مىن      % 60خابط والقسم االخر حيوي علىى  

االنواع املتوفرة يف الصيدليات هلذا النىوع مىن االنسىولني    . االنسولني اخلابط
 :تشمل

 ® Mixtrad insulin))انسولني مكستارد   -أ

 ((® Humulin insulinهيومالني  -ب

يبدء تأثري (: اخلابط)ل املتوسط خليط نظري االنسولني مع االنسولني ذو املفعو. 2
سىاعة لىذا    12دقيقة ويستمر تاثريه ملىدة   16هذا النوع من االنسولني خالل 

مىرة  )دقيقة قبل البدء بتناول وجبات الطعام مرتني يوميا  16-0يفضل حقنه 
االنواع املتوفرة يف الصيدليات هلذا النوع من (. قبل االفطار ومرة قبل العشاء

 :االنسولني تشمل

هىىو عبىىارة مىىزيج مىىن نظىىري االنسىىولني  (: (® Novomixنوفىىوميكل  -أ



 

120 

يتوفر هذا النوع من االنسولني . مع االنسولني اخلابط( انسولني نوفورابيد)
مىن االنسىولني   % 90من انسولني نوفورابيىد مىع   % 30برتاكيز  تلفة منها 

مىن كىل مىن انسىولني نوفورابيىد      % 60اخلابط ومنها مايكون حاويا على 
 النسولني اخلابطوا

وهىو عبىارة مىزيج مىن نظىري      (: (® Humalog mixهيومالوج ميكل  -ب
يتىوفر هىىذا النىوع مىىن   . مىىع االنسىولني اخلىىابط ( هيومىالوج )االنسىولني  

مىن  % 96من انسولني هيومىالوج مىع   % 26االنسولني برتاكيز  تلفة منها 
ني مىن كىل مىن انسىول    % 60االنسولني اخلابط ومنها مايكون حاويا علىى  

 .هيومالوج واالنسولني اخلابط
 
 
 

 
 
 
 
 

 انواع االنسولني املخلوط: 0-0الشكل 

 اعطاء االنسولني

وميكىن  . ميكن زرق األنسولني حتت اجللد بواسطة حمقنة أو قلم أو مضخة
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 .أيضا أن يعطى عن طريق االستنشاق بواسطة الفم

 األنسولني( سرجنات)حماقن 

دقيقة للغاية, حادة, ( نيدل)ية مع ابرة حماقن األنسولني هي حماقن بالستيك
تأتي حمىاقن األنسىولني بأحجىام    . مشحمة جيدًا لتسهل عملية اإلدخال يف اجللد

وهىي مىن النىوع الشىائع يف     ( وحىدة  100) مىل   1حمقنة (: 4-3الشكل ) تلفة 
احملىاقن  . وحدة مىن األنسىولني   2العراق حيث ان كل خط على هذا احملقنة مييل 

( وحدة 30)مل  0.3و ( وحدة 60)مل  0.6باحجام أصغر ميل  األخرى وتكون
 .حيث ان كل خط على هذه احملاقن مييل وحدة واحدة من األنسولني

 
 حماقن االنسولني: 4-0الشكل 

األنسولني مباشرة إىل طبقة الىدهن  ( زرق)ميكن استخدام احملاقن لتوصيل 
الشىكل  )يبت على اجللىد  مؤقت ي" منفذ"حتت اجللد, أو ميكن حقن األنسولني يف 

يتكون هذا املنفذ من أنبوب بالستيكي صغري مىرن يوضىع اسىفل اجللىد     (. 3-6
ايىام   3 -2هذا املنفذ مرة كىل   جيب تغيري(. 0-3الشكل )باستخدام ابرة خاصة 

أيام عند اسىتخدام منفىذ    3-2لذلك هناك حاجة إىل وخزة إبرة واحدة فقط كل 
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دة مرات يوميا عند استعمال الطريقة التقليدية االنسولني بدال من تكرار الوخز ع
 (. طريقة احملاقن)

 
 
 
 
 
 

 
 

 طريقة زرق االنسولني باستخدام منفذ االنسولني: 5-0شكل

 
 

 
 
 
 
 
 

 منفذ زرق االنسولني: 1-0شكل 
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 العوامل اليت جيب أخذها يف االعتبار قبل شراء حمقنة األنسولني

            ن مىن حيىث كميىة األنسىولني الىيت     ختتلى  احملىاق   :حجم حمقنة األنسىولني . 1
( وحدة 60)نص  مل , (وحدة 100)مل  1فمنها ( حجمها)ميكن أن حتملها 

, لىذلك مىن املهىم اختيىار احملقنىة      (4-3الشكل( )وحدة 30)مل  0.3ومنها 
املناسبة لكل مريض مبا يتناسب واجلرعة املستخدمة حسب ما يقرره الطبيىب  

 .املختء

                تأتي إبر حمقنىة األنسىولني  أو قلىم األنسىولني بىأطوال  تلفىة        :طول اإلبرة. 2
ومع ذلك, فمن غري . ملم12.9مم,  8مم,  0, (مم)مليمرتات  4مبا يف ذلك 

ملم حتى بالنسبة للمرضىى الىذين    0املرج  وجود حاجة إىل إبرة أطول من 
تلى  كىيريا مىن    يعانون من زيادة الوزن أو السىمنة ألن مسىك اجللىد ال خي   

ويف الواقع, عادًة ما يتم تفضيل اإلبر القصرية ملعظم املرضىى  . شخء آلخر
نتيجىة حقىن الىدواء داخىل     )ألن اإلبر الطويلة قد تؤدي إىل امل اثناء احلقىن  

, مما يؤدي إىل امتصاص أسرع لألنسولني ممىا ينبغىي, وهىذا بىدوره     (العضلة
فىإن االسىتيناء الوحيىد     ومع ذلك,. يزيد من خطر حدو  هبوط سكر الدم

ميل )الستخدام اإلبر القصرية هو املرضى الذين يعانون من بعض االمراض 
والىذين ال  ( التهاب املفاصل الروماتويدي أو الذين يعانون مىن رعشىة اليىد   

يف هذه احلىاالت يفضىل اسىتخدام االبىر     )يستطيعون إدخال اإلبرة بالكامل 
 (.الطويلة

ميكىن احلصىول علىى    . سىمك بواسىطة املقيىاس   يتم قيىاس ال  :مسك اإلبرة. 3
كلما زاد املقياس, كلما كانىت  . 28ومنخفضة إىل  32مقاييل عالية تصل إىل 
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تكون اقل ايالما من  32لذا فان ابرة بسمك , اإلبرة أصغر وأقل أملا يف احلقن
 .وهكذا 28االبرة بسمك 

 أقالم األنسولني

د إبرة قصىرية ورفيعىة تىربط    تبدو أقالم األنسولني كأقالم الكتابة مع وجو
 .بنهاية القلم قبل حقن األنسولني

الىيت متكىن   ( الدائميىة )تشمل أقالم األنسولني األقالم القابلة إلعادة امللء 
مستخدمها من زيادة كمية االنسولني املعدة للزرق مبقدار وحدة واحدة أو حتىى  

والىيت  ( لىؤة مسىبقا  املم -اجلاهزة للحقن)وحدة واألقالم غري القابلة للملق  0.6
هذه االقالم متكن مستخدمها من زيادة كمية األنسىولني  , جيب رميها عندما تفرغ

 (. 9-3الشكل )املعدة للزرق مبقدار وحدة واحدة  

 
 
 
 
 

 

 اقالم االنسولني: 7-0شكل رقم 

تعترب أقالم األنسولني يف معظم األحيىان أكيىر مالءمىة ودقىة وسىهولة يف      
قد تكون مفيدة لألشخاص الذين يعىانون مىن ضىع     االستخدام من احلقن, و

 . ومع ذلك, فإن قرار استخدام احملاقن أو األقالم هو قرار شخصي. البصر
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 مضخات االنسولني

هي أجهىزة إلكرتونيىة يىتم ارتىداؤها     ( 8-3الشكل )مضخات األنسولني 
بوب باستمرار وتقوم بتوصيل األنسولني إىل الطبقة الدهنية حتت اجللد بواسطة أن

حتظى مضىخات األنسىولني بشىعبية كىبرية بىني أولئىك الىذين        . بالستيكي مرن
حيتاجون إىل حقن يومية متعددة من األنسولني, وخاصىًة مرضىى السىكري مىن     
النوع األول يف حني أن مرضى السكري من النوع اليىاني نىادرًا مىا يسىتخدمون     

ب قىدرًا كىبريًا   ان االستخدام اآلمن والناج  للمضخة يتطلى . مضخة األنسولني
لذا يفضل قبىل  . من التعليم والتدريب, كما أن تكلفة هذه املضخات عالية نسبيًا

شراء مضخة االنسىولني استشىارة الطبيىب للتأكىد مىن مىدى مناسىبة مضىخة         
 .األنسولني ملريض السكري من النوع الياني

 
 

 
 
 
 
 

 مضخة االنسولني: 2-0الشكل 
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 تقنية حقن األنسولني

 قن االنسولني التحضريات حل( أ

 حقن االنسولني( ب

 مواقع حقن األنسولني( تبديل)تدوير ( ت

 اعادة استخدام االبرة(  

 التخلء من اإلبرة املستخدمة( ج

 تقنيات التقليل من آالم احلقن( ح

 :تشمل هذه التحضريات: التحضريات حلقن األنسولني( أ

سىكري الىذين   يقىوم بهىا مرضىى ال   )التحضريات العامة حلقن االنسولني ( 1
 ( حيقنون االنسولني باستخدام احلقن أو األقالم

 التحضريات حلقن االنسولني باستخدام القلم ( 2

 ( سرجنة)التحضريات اخلاصة حبقن االنسولني باستخدام حمقنة ( 3

 التحضري خللط نوعني من األنسولني يف نفل احملقنة( 4

 التحضريات العامة حلقن االنسولني ( 0

 .ين وجتفيفهماغسل اليد. 1

فحء قنينة األنسولني أو القلم للتأكد من أنه النوع الصحي  من األنسولني . 2
وعدم وجود بلورات أو تغري يف لون األنسولني الصايف وعدم وجود كتىل أو  

جيب أيًضا التحقق مىن تىاريخ   . جزيئات عالقة على جانيب األنسولني اخلابط
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دام أي إنسىولني بعىد انتهىاء    انتهاء صالحية األنسىولني وجيىب عىدم اسىتخ    
 .صالحيته

إذا مت استخدام األنسولني اخلابط, فيجب خلطه جيدا قبل استخدامه, وذلك . 3
بشىكل جيىد ميكىن أن    ( غىري املتجىانل  )ألن حقن األنسولني غري املخلىوط  

ميكىن أن  . يؤدي إىل ارتفاع أو اخنفاض مستوى السكر يف الدم بشكل خطىري 
برفق بني راحىيت اليىدين   ( قنينة او قلم)الزجاجة يتم اخللط عن طريق تدوير 

بعىد اخللىط جيىب    (. 0-3الشىكل  )مرة والجيوز اهلز أو الرج  20-10مبقدار 
 .مالحظة األنسولني والتأكد من ان له مظهر أبيض حلييب متجانل

 
 خلط االنسولني بتدويره بني راحيت اليد: 9-0الشكل 

 لمالتحضري حلقن األنسولني باستخدام الق( 8

اإلبرة بشكل آمن يف مكانها وفقىا  ( ل )جيب برم : إرفاق إبرة جديدة بالقلم. 1
مىن إبىرة القلىم    ( األغطيىة )جيب إزالىة الغطىاء   . لتعليمات الشركة الصانعة

 (.10-3الشكل )لكش  اإلبرة كما هو موض  يف 
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 فك غطاء ابرة القلم وبرمها على رأس قلم االنسولني: 01-0الشكل  

جيب جتهيز قلم االنسولني قبىل كىل اسىتعمال وذلىك     : م األنسولنيجتهيز قل. 2
باختيار وحدة واحدة أو وحدتني على مؤشر القلم, وجيب ان تكىون االبىرة   

, ثم جيب الضغط على املكىبل بالكامىل بواسىطة    (يف اهلواء)متجهة لالعلى 
ميكن تكرار العملية حتى تظهىر قطىرة مىن االنسىولني وهىذا يعى        . اإلبهام
إذا مل خترج (. 11-3الشكل )أي هواء قد يكون موجودا داخل االبرة  خروج

قطرة األنسولني من طرف اإلبىرة بعىد عىدة حمىاوالت, جيىب تغىيري اإلبىرة        
وتكرار اخلطوات السابقة وإذا مل خيرج األنسولني من طرف اإلبرة بعد تغىيري  

مبىا يكفىي    أن أقالم األنسولني يتم تصنيعها. اإلبرة, فال جيب استخدام القلم
 .من األنسولني لتغطية هذه العملية

ناهضىىات مسىىتقبل الببتيىىد الشىىبيه  بالنسىىبة لالدويىىة مىىن جمموعىىة   :مالحظىىة
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, وهي نوع من ادوية السىكري غىري الفمويىة    (RA1GLP) 1-باجللوكاجون
فان االمر  تل  بعىض الشىق    وخاصة دوائي بايتا وفيكتوزا( املعدة للحقن)

قلم بالطريقة السابقة قبل اجلرعة األوىل مىن القلىم   حيث يلزم إجراء جتهيز لل
 .فقط وليل مع كل جرعة

أدر القرص يف نهاية القلم إىل الىرقم الىذي   : جرعة األنسولني املطلوبةحتديد . 3
 .مييل اجلرعة املطلوبة

 
 جتهيز قلم االنسولني: 00-0الشكل 

 (سرجنة)التحضري حلقن األنسولني باستخدام حمقنة ( 0

إذا كانىت قنينىة األنسىولني جديىدة فيجىب إزالىة       : ري قنينىة األنسىولني  حتض. 1
ليل من الضروري مس  اجلزء العلوي من القنينىة بىالكحول طاملىا    . الغطاء

 .أنها نظيفة

 .تغطي إبرة احملقنة اليتإزالة االغطية . 2

جيب سحب مكبل احملقنة للخل , مللء احملقنة الفارغة بىاهلواء بكميىة هىواء    . 3
 .ة جلرعة األنسولني املطلوبةمساوي
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             جيىىب أن يىىتم اىىل احملقنىىة ميىىل قلىىم   : حقىىن اهلىىواء يف قنينىىة االنسىىولني . 4
الرصاص وإدخىال اإلبىرة يف السىدادة املطاطيىة يف اعلىى قنينىة االنسىولني        

جيب دفع املكبل ألسفل حتى يدخل كىل اهلىواء يف قنينىة    (. أ13-3الشكل )
ة تساعد على احلفاظ على كمية مناسبة من الضغط يف هذه العملي. االنسولني

 .القنينة وتسهل عملية سحب االنسولني بواسطة احملقنة

بعد ادخال االبىرة وحقىن اهلىواء يف قنينىة     : سحب األنسولني بواسطة احملقنة. 6
ثم يىتم  ( القنينة فوق احملقنة)االنسولني تقلب القنينة واحملقنة رأسًا على عقب 

 13-3الشىكل  )لء احملقنة  بالكمية املطلوبة مىن االنسىولني   سحب املكبل مل
 (.ب

من املستحسن ملء احملاقن باألنسولني من قبل أحىد أفىراد العائلىة     :مالحظة
هذه احملاقن املعبأة مسبًقا . بالنسبة للمرضى الذين يعانون من ضع  البصر

 .ةتبقى صاحلة لالستعمال ملدة أسبوع واحد إذا مت ختزينها يف اليالج

علىى الىرغم مىن أن    : فحء احملقنة للتأكد من خلوهىا مىن فقاعىات اهلىواء    . 0
الفقاعات ليست ضارة إذا مت حقنها حتت اجللىد, فإنهىا ميكىن أن تقلىل مىن      

. كمية األنسولني يف احملقنة وبالتالي ميكن أن تؤثر على مستوى السكر يف الدم
ر على احملقنة لتحريك لذا إذا ظهرت أي فقاعات كبرية يف احملقنة, فيجب النق

دفىع املكىبل بعنايىة    ومن ثم (. ت 13-3الشكل) فقاعات اهلواء إىل األعلى
بعد ذلك جيب القيىام بىالنظر للمحقنىة للتأكىد مىن ان      . لطرد فقاعات اهلواء

 .كمية االنسولني مساوية للجرعة املطلوبة
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لكي ال ) ءجيب أن ال تالمل اإلبرة أي شي: إزالة اإلبرة من قنينة االنسولني. 9
 .حتى يتم حقنها يف اجلسم( تتلو 

 
 

 
 
 

 

 سحب جرعة االنسولني: 00-0الشكل 

 التحضري خللط نوعني من األنسولني يف نفس ا قنة( 4

نوعني من األنسولني يف نفل احملقنة اصبحت أقىل  ( خلط)أن عملية مزج 
األنسىولني  شيوًعا يف الوقت احلاضر بسبب االستخدام املتزايد لقلم األنسولني, و

الذي ال ميكن مزجه مع أنواع أخرى من ( ميل النتوس وليفيمري)طويل املفعول 
مع االنسولني متوسط املفعول ( الصايف)ميكن مزج األنسولني العادي . االنسولني

ان املزيج احلاوي على األنسولني العادي واألنسىولني اخلىابط  يكىون    (. اخلابط)
أشىهر عنىد    3زينه يف درجة حرارة الغرفىة أو  صاحلا ملدة شهر على األقل عند خت

؛ ولكىن هنىاك احتماليىة حىدو      (درجىة مئويىة   8-2حرارة )ختزينه يف اليالجة 
علىى سىبيل امليىال    )ميكن مىزج نظىائر األنسىولني    . التلو  اجلرثومي عند املزج

علىى شىرط كونهمهىا    ( اخلىابط )مىع األنسىولني متوسىط املفعىول     ( هيومالوج 
حبد أقصى خالل )الشركة وجيب زرق هذا اخلليط مباشرة مصنعني من قبل نفل 
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عند مزج نوعني من األنسولني يف نفل احملقنة جيب القيىام  . بعد اخللط( دقيقة16
 :مبا يلي

حقن كمية من اهلواء مساوية جلرعة األنسىولني اخلىابط يف قنينىة االنسىولني     . 1
 .برة من القنينةثم تسحب اإل. اخلابط لكن بدون سحب األنسولني إىل احملقنة

. حقن كمية هواء مساوية جلرعة األنسولني الصايف يف قنينة االنسولني الصايف. 2
 .جيب ترك اإلبرة يف القنينة

مع وجود اإلبرة يف قنينة االنسولني الصايف يتم قلب القنينة رأسا على عقىب  . 3
 .ويسحب املكبل مللء احملقنة  باجلرعة املطلوبة من االنسولني الصايف

التأكد من خلو احملقنة من فقاعات اهلواء ويف حالة ظهور أي فقاعات, جيىب  . 4
 . إزالتها كما متت مناقشته سابًقا

 .إزالة اإلبرة من قنينة األنسولني الصايف. 6

جيب إدخال اإلبرة يف قنينة األنسولني اخلابط ثم قلب القنينة رأًسا على عقب . 0
مىع  , وبىة مىن األنسىولني اخلىابط    ومن ثم سحب املكبل ألخذ اجلرعة املطل

مينع . االنتباه لسحب األنسولني اخلابط ببطء وحذر لتجنب تكوين الفقاعات
حقن أي زيادة يف األنسولني اخلابط مرة أخرى يف القنينة ألن احملقنىة حتتىوي   

 .اآلن على مزيج من األنسولني الصايف واخلابط

ن القنينة جيب أن ال متل أي شيء عند إزالة اإلبرة م: إزالة اإلبرة من القنينة. 9
 .آخر عدا جلد املريض وذلك ملنع تلوثها
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 حقن أدوية السكري( ب

 :قيام مريض السكري باخلطوات التاليةجيب عند حقن ادوية السكري 

جيب حقن األنسولني يف طبقة الىدهن  : اختيار موقع مناسب حلقن األنسولني. 1
 :ميل( 14-3الشكل )حتت اجللد يف مناطق حمددة  

 .بعيدا عن السرة( أصابع 3-2)سنتيمرت  6-2ميكن حقن األنسولني : البطن. أ

 .ميكن حقن األنسولني يف منطقة األرداف: األرداف. ب

 .ميكن حقن األنسولني يف ظهر الذراع بني الكت  واملرفق: الذراع. ت

ميكن حقن األنسولني يف اجلزء العلوي واخلارجي من الفخذ مىع  : الفخذ.  
( تقريبىا عىرض كى  اليىد    )سنتيمرتات على األقل  10-8تعاد مبقدار االب

. مفصل الورك( أسفل)سنتيمرتات بعيدا عن  8الركبة و ( فوق)بعيدا عن 
مع االنتبىاه لعىدم حقىن األنسىولني يف املنطقىة الداخليىة للفخىذ بسىبب         

باإلضىافة إىل  . احتوائها على عدد كبري من األوعيىة الدمويىة واألعصىاب   
ما احتك الفخذان مًعا عند املشي, فقىد يىؤدي ذلىك إىل جعىل      ذلك, إذا

 .موضع احلقن مؤمًلا

من املهم جدا أثناء اختيار موقع حقن األنسولني القيام باختيار بقعة علىى  . ج
 .اجللد ميكن رؤيتها والوصول إليها بسهولة

بعض انواع األنسولني كاالنسىولني العىادي, اخلىابط او املخلىوط متىتء      . ح
ومتىتء ببطىق عنىد حقنهىا يف      ريع عند حقنها يف منطقة الىبطن, بشكل س
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لىذلك  . الساق واألرداف, ومتتء مبعدل متوسط عنىد حقنهىا يف الىذراع   
يفضل حقىن االنسىولني بىالبطن قبىل االفطىار ملرضىى السىكري الىذين         

وينص  حبقن االنسولني يف البطن , يستخدمون حقنتني من االنسولني يوميا
حقىن مىن االنسىولني     4للمرضى الذين يستخدمون قبل أكرب وجبة طعام 

وعىادة مايفضىل احلقىن يف الفخىذ أو األرداف جلرعىة االنسىولني       . يوميا
املسائية لتقليل من سرعة امتصاص األنسولني وبالتالي احلىد مىن خطىورة    

 .هبوط السكر اثناء النوم
 

 

 
 
 
 
 
 

 مواقع زرق االنسولني: 04-0الشكل 

ان تنظيى  اجللىد   : ن علىى اجللىد نظيفىًا وجافىاً    جيب أن يكون موضع احلقى . 2
املتسخ باملاء والصابون يعترب كافيا وليل من الضروري مسحه بالكحول قبل 

ولكىىن إذا مت تنظيىى  اجللىىد باسىىتخدام الكحىىول, فمىىن . حقىىن األنسىىولني
 .الضروري االنتظار حتى جي  اجللد متاًما قبل حقن األنسولني
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ليًا من العىدوى, أو الوذمىة, أو الكىدمات أو    جيب أن يكون موقع احلقن خا. 3
وللكش  عىن التجمعىات الشىحمية    (. 16-3الشكل )التجمعات الشحمية 

مىن املستحسىن أن يىتم فحىء مواقىع احلقىن       ( منطقة مسيكة أو مطاطيىة )
بتلمسها من قبل املريض قبل كل حقنة شىريطة ان يكىون املىريض يف وضىع     

طبيىب أن يعلمىه كيفيىة القيىام     الوقوف وجيب على املريض أن يطلب مىن ال 
 .بذلك

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 التجمعات الشحمية يف البطن والذراع: 05-0الشكل 

اال انه الداعىي  (. أ 10-3الشكل )قرص طية من اجللد بني اإلبهام والسبابة . 4
ألن قرصىة اجللىد أثنىاء    ( مىم  4)هلذه العملية عند استخدام اإلبىر القصىرية   

 .فرصة كدمات اجللد استخدام اإلبر القصرية تزيد من

الشىكل  )يف اجللىد  ( درجة 00بزاوية )ادخال اإلبرة بسرعة وبشكل عمودي . 6
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درجة للمرضى النحىيفني   46ولكن جيب حقن األنسولني بزاوية (. ب3-10
( مىم أو أكيىر   8)فقط عند استخدام اإلبر الطويلة ( وخاصة املرضى الذكور)

مىن سىرعة امتصىاص     لتجنب احلقن العضىلي غىري املقصىود والىذي يزيىد     
ميل هذا اخلطر يبدو أكىرب إذا مت حقىن األنسىولني يف    . األنسولني بشكل كبري

 .الفخذ

ادخال االبرة بالكامل يف اجللد وذلك الن عدم ادخاهلا بشىكل كامىل يكىون    . 0
 .اكير ايالما ويؤدي إىل امتصاص االنسولني بشكل غري تام

د قبل دفع املكبل والذي جيب جيب انهاء عملية قرص اجلل: حقن االنسولني. 9
 (.ت 10-3الشكل )دفعه بسرعة معتدلة حلقن االنسولني 

إذا مت حقىن األنسىولني باسىتخدام حمقنىة,     : إبقاء اإلبرة يف اجللد لبضع ثوان. 8
ثوان, أما بالنسبة للذين يستخدمون القلىم   6فيجب إبقاء اإلبرة يف اجللد ملدة 
وذلك ألن عملية احلقن مع القلىم  , ثواٍن 10فيجب إبقاء اإلبرة يف اجللد ملدة 

أبطىىأ بكىىيري ممىىا يتوقعىىه الشىىخء الن قلىىم االنسىىولني معتمىىد علىىى نظىىام 
هيدروليكي حلقن االنسولني حيث انه عندما يتم ضغط مكىبل القلىم, فىأن    

 .عملية احلقن تكون قد بدأت للتو

بب سحب اإلبرة بشكل عمودي ألن التواء أو تغيري موقع اإلبرة سىوف يسى  . 0
 .األمل

إن تطبيق . جيب تغطية موقع احلقن باإلصبع أو بقطعة من القطن أو الشاص. 10
ثواني ضروري ملنىع تسىرب األنسىولني, ولكىن      10-6الضغط الطفي  ملدة 
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تزيىد مىن    قىد جيب عدم فرك أو تدليك موضع احلقن ألن هىذه املمارسىات   
 .يف الدمسرعة امتصاص األنسولني وبالتالي تزيد من خطر هبوط السكر 

. ظهور كدمة أو نزي  يف موقع احلقن التؤثر على عمل االنسىولني  :مالحظة
ومع ذلك, قد تشري هذه الكدمات أو النزي  املتكرر يف موقىع احلقىن إىل   

 .وجود خطأ يف تقنية احلقن
 

 
 
 
 
 

 طريقة حقن االنسولني: 01-0الشكل 

 مواقع حقن األنسولني( تبديل)تدوير ( ت

ألسهل على مريض السكري العيور على منطقة حقن ال تؤذي قد يبدو من ا. 1
غري أن حقن األنسولني يف نفل املنطقة ميكىن أن  . والقيام باحلقن الدائم فيها

يسبب يف كيري من االحيان مشاكل جلدية ميل تكون العقىد أو التورمىات أو   
ان هذه املشاكل اجللدية من املمكن أن تضع  امتصاص . زيادة مسك اجللد

( بقعىة )حقىن االنسىولني مبنطقىة    "  اإلفراط يف"لذا, من املهم عدم . نسولنياأل
 2-1عىرض  )سم على األقىل   2حيث جيب االبتعاد مبسافة . معينة من اجللد

بني بقعة حقىن واخىرى وعىدم إعىادة اسىتخدام نفىل البقعىة ملىدة         ( إصبع
امها مرة قبل استخد" للشفاء " يوًما  14أسبوعني ألن كل بقعة حقن حتتاج إىل 
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لسوء احلظ, مىن السىهل أن ننسىى أيىن مت حقىن األنسىولني للمىرة        . أخرى
األخرية, لذا فإن أفضل طريقىة هىي ختيىل موقىع احلقىن علىى هيئىة لوحىة         

طريقىة  (. 19-3الشىكل  )شطرنج, ويتم إعطاء كل حقنة على مربىع واحىد   
أخرى هي لتدوير احلقن يف اجتاه عقارب الساعة حول سىرة الىبطن إلعطىاء    

 (.19-3الشكل)احلقن ( بقعة)رصة لراحة منطقة ف
 

 

 
 
 

 تبديل مناطق حقن االنسولني: 07-0شكل 

فقط يف حالىة املىريض   )يفضل حقن االنسولني : موقع ثابت حلقن االنسولني. 2
يف ( الذي يستخدم االنسولني العادي قصري املفعىول او اخلىابط او املخلىوط   

يف نفىل الوقىت   ( ذراع او الفخىذ ميال الىبطن او الى  )نفل املوقع من اجلسم 
ولكن باسىتخدام بقىع  تلفىة    ( ميال وقت الفطور او الغداء او العشاء)يوميا 

ملنع حصول تأثريات متباينىة لالنسىولني   ( 19-3الشكل )ضمن موقع احلقن 
كمىا ذكىر   )الن االنسولني ميتء بكميات ختتلى  بىاختالف منىاطق اجلسىم     

قبىل  )جرعىة االنسىولني املسىائية     لذلك اذا اسىتخدم الفخىذ حلقىن   (. سابقا
فيفضل االبقاء على حقن جرعة االنسولني املسائية بشكل دائمىي يف  ( العشاء
ولكن حقن جرعة االنسولني املسائية يف الفخذ يىوم االحىد وحقنهىا    , الفخذ

 .يف البطن يوم االثنني يعترب ممارسة خاطئة
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 اعادة استخدام االبرة( ث

وابىر قلىم   ( ذات االسىتعمال الواحىد  )نبيىذة  ان إعادة استخدام احملىاقن ال 
ولكىن مجعيىة السىكري االمريكيىة ال     . األنسولني تعترب من املمارسىات الشىائعة  

تشجع على إعادة استخدام هذه احملاقن أو إبر القلم ألن هذه اإلبر عادة ماتكون 
وبالتىالي تكىون عرضىة للىي      ( 32–30علىى سىبيل امليىال قيىاس     )رفيعة جدا 
جيب على املرضىى الىذين يعيىدون اسىتخدام اإلبىر اعىادة تغطيىة        . واالعوجاج

كمىا  . اإلبرة, دون احلاجة إىل تربيدها أو مسحها بالكحول بىني اسىتخدام واخىر   
توصي مجعية السكري االمريكية املرضى الذين يعيدون استخدام اإلبر بىتفحء  

بىرة إذا  مواقع احلقن للتاكد من خلوها من االارار أو التورم والتخلء مىن اال 
 .اصبحت مينية او غري حادة أو عند مالمستها لألسط  األخرى غري اجللد

بالنسىبة   أمىا على الرغم من أنىه ال ينصى  بإعىادة اسىتخدام إبىر القلىم,       
للمرضى الذين يقومىون بىذلك, ينصى  بفصىل اإلبىرة عىن القلىم بعىد حقىن          

هىذا ألن  . ليقبىل احلقىن التىا   ( تركيبها برأس القلم)األنسولني وإعادة توصيلها 
االوىل هو أن بعض األنسولني ميكىن أن  : ترك اإلبرة على القلم يسبب مشكلتني

. جي  ويتبلور يف اإلبرة, بشكل كامل أو جزئىي, ممىا سىيؤثر علىى دقىة اجلرعىة      
املشكلة اليانية هي أن ترك اإلبىرة يف مكانهىا ميكىن أن يىدخل اهلىواء إىل خىزان       

كىن أن تعمىل عمىل السىيفون و تتسىبب يف      القلم, باالضافة لذلك فان االبرة مم
بالنسبة للمرضى الذين يعيدون استخدام إبرة قلم . تسرب األنسولني من اخلزان

األنسولني, ويرتكون اإلبرة متصلة بالقلم, فيجب ختزين القلم يف وضع عمودي, 
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, حبيىث  (على الطاولة ميال)مع توجيه اإلبرة لألعلى أو وضع القلم بشكل افقي 
تنطبق هذه التوصىية أيًضىا علىى األشىخاص     . يئات األنسولني اإلبرةال تسد جز

الذين يعانون من ضع  يف الرؤية ممىن يسىتخدمون حمىاقن اإلنسىولني اململىوءة      
 .مسبًقا

 التخلص من اإلبرة املستخدمة( ج

جيب التخلء . مينع منعا باتا مشاركة اإلبر واحملاقن لتجنب انتقال العدوى
تعملة بعىد االسىتخدام ولكىن جيىب عىدم رميهىا يف سىلة        من اإلبر واحملاقن املس

ُيعرف أيًضا باسم )القمامة املنزلية العادية بل جيب وضعها يف وعاء مقاوم لليقب 
حلماية ( 18-3الشكل )املصنوع من البالستيك السميك ( حاوية األدوات احلادة

تغلق  كما جيب ان, الشخء وعائلته وعمال النظافة من وخز االبر غري املقصود
 .هذه احلاويات باحكام عندما تقارب على االمتالء

 
 حاوية النفايات احلادة: 02-0الشكل 
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 تقنيات التقليل من آالم احلقن( ح

جيب استخدام إبىرة جديىدة لكىل حقنىة فحتىى بعىد       : استخدام إبرة جديدة. 1
تصب  غري )استخدام واحد أو اثنني فقط, ميكن ألبرة احملقنة والقلم أن تتل  

 ., حيث ان احلقن باستخدام اإلبرة التالفة عادة ما يكون مؤملا(ادةح

جيب أن يكون األنسولني احملقون يف درجة حىرارة الغرفىة   : األنسولني الدافق. 2
لىذلك, إذا مت ختىزين   . ألن األنسولني البارد ممكن ان يسبب املا شبيها باللسع
من اليالجة قبل نص  األنسولني يف اليالجة, فمن املستحسن أن يتم اخراجه 

اي ليصىب  بدرجىة   )ساعة من وقت احلقن العطائه الوقىت الكىايف للىدفق    
 (.حرارة الغرفة

جيب ان تكون العضىالت يف منطقىة حقىن األنسىولني     : العضالت املسرتخية. 3
مسرتخية ألن العضالت املتوترة جتعل األعصىاب يف املنطقىة أكيىر حساسىية     

 .وشعورا بامل احلقن

 .ينبغي اختيار أحن  وأقصر إبرة ممكنة: برةخصائء اإل. 4

وجدت بعض الدراسات أن حقىن األنسىولني يف الىبطن أقىل     : موقع احلقن. 6
 .إيالما من الفخذ

جيعل سىط  اجللىد صىلبا    ( كما ذكر انفا)قرص طية من اجللد : قرصة اجللد. 0
يؤدي إدخال اإلبىرة السىريع إىل قىدر أقىل مىن      . والذي يضمن حقنا سريعا

 .األمل
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يف تكوين ( وحدة أو أكير 30)قد تتسبب اجلرعات الكبرية : جرعة األنسولني. 9
وحدة  30لذا فمن املستحسن تقسيم اجلرعات األكرب من . ضغط حتت اجللد

     فقط عند حدو  أمل أثناء حقن األنسىولني بينمىا بالنسىبة للجرعىات األكىرب      
قن األنسولني يف وحدة فمن االفضل تقسيم هذه اجلرعات ومن ثم ح 60من 

 .موقعني  تلفني لسسراع يف امتصاص االنسولني وتقليل األمل

إذا استمر األمل بالرغم من استخدام كل التقنيات املذكورة : فرك اجللد باليلج. 8
: ملحوظة. أعاله, فيفضل فرك اجللد لبضع دقائق باليلج قبل حقن األنسولني

 .ب لفه مبنشفه او قطعة قماصال جيب وضع اليلج على اجللد مباشرة, بل جي

إن استخدام منفذ احلقن بداًل من احلقىن مباشىرة   (: 6-3الشكل)منفذ احلقن . 0
 .يف اجللد ميكن أيًضا أن يقلل من األمل

 اجلانبية لالنسولني ( االعراض)اآلثار 

هو أحد اآلثار اجلانبية الشائعة (: نقء مستوى السكر يف الدم)هبوط السكر . 1
( الصىايف )وهو أكير حدوثا عند استخدام األنسىولني االعتيىادي   . لألنسولني

وللحد من خطر هبوط السىكر جيىب   (. اخلابط)واالنسولني متوسط املفعول 
 :على مريض السكري القيام بالتوصيات التالية

مىيال مينىع   )عدم حقن األنسولني يف منطقة ستخضع ملمارسة الرياضة قريًبا . أ
ذا كان الشخء يرغب مبمارسىة التىنل بعىد    حقن االنسولني يف الذراع ا

ألن التمارين الرياضية تزيد من تىدفق الىدم إىل هىذه    ( احلقن بفرتة قصرية
 .مما يؤدي إىل امتصاص األنسولني مبعدل أسرع من املطلوب, املنطقة
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عدم حقن األنسولني قبل االستحمام أو الساونا, ألن الساونا واحلمامات . ب
 .لدم وتزيد من امتصاص األنسولنيالساخنة تزيد من تدفق ا

هذه الزيادة غري مرغوب فيها ملعظم مرضى السكري من النوع : زيادة الوزن. 2
الياني, ولكنها قد تكون مفيدة للمرضىى الىذين يعىانون مىن نقىء الىوزن       

ميكن احلد من زيادة الوزن عىن  . خصوصا مرضى السكري من النوع االول
القيام بنشاط بدني أو اجلمىع بىني العىالج    طريق التحكم يف النظام الغذائي و

اليت تقلل من زيادة الىوزن  ( وفقا لقرار الطبيب)باألنسولني مع أدوية أخرى 
 . كاجللوكوفاج

 (.انظر املالحظات أعاله حول كيفية تقليل أمل احلقن)أمل احلقن . 3

شحمي حتت اجللد والذي من املمكىن أن ينىتج عىن احلقىن     ( جتمع)تضخم . 4
انظر املالحظات أعاله على تىدوير مواقىع   . )يف منطقة واحدة صغريةاملتكرر 

 (.احلقن لتقليل من هذا العرض اجلانيب

اآلثار اجلانبية األكير شيوعا عند استخدام األنسولني املستنشق هىي السىعال   . 6
لىذلك فىان االنسىولني املستشىنق لىيل      . والتهابات اجلهاز التنفسي العلىوي 

 .انون من أمراض اجلهاز التنفسي ميل الربومناسبا للمرضى الذين يع

 ختفيف األنسولني

يعد ختفي  األنسولني ممارسة شائعة بني مرضىى داء السىكري مىن النىوع      
ان (. النحىيفني جىدا  )االول وقد حيتاجه بعض مرضى السكري من النوع الياني 
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ختفي  االنسولني ضروري جدا لضمان سالمة املريض ومنىع حىدو  أعىراض    
كر خاصة عند االحتياج لتعديل جرعة االنسىولني مبقىدار قليىل جىدا     هبوط الس

وذلك الن حماقن االنسولني غري جمهزة حلقن جىرع اقىل   ( اقل من وحدة واحدة)
فمىيال عنىد احلاجىة حلقىن ربىع وحىدة مىن        . من وحدة واحدة مىن االنسىولني  

يىزه  وحدة من املاء املعد للحقن او حملىول ملحىي ترك   30االنسولني ميكن اضافة 
وحدة من االنسولني ومزجهما جيدا ومن ثىم بعىد ذلىك حقىن      10إىل ( 0.0٪)

 . وحدة واحدة من االنسولني املخف  واليت تعادل ربع وحدة من االنسولني

سىاعة بعىد    24يف غضون ( االنسولني املخف )جيب استتخدام املزيج  :مالحظة
 .التحضري

 ختزين األنسولني

أو القلم أو جهاز االستنشىاق غىري املسىتعمل يف    جيب ختزين قنينة األنسولني . 1
درجة مئوية لضمان فاعليته حتى تاريخ انتهىاء   8-2اليالجة يف درجة حرارة 

الصالحية ألن األنسولني هو مىادة بروتينيىة تتكسىر تىدرجيًيا عنىد تعرضىها       
 .لدرجات احلرارة العالية

جىة حىرارة الغرفىة    ميكن االحتفاظ بقنينة او قلم األنسولني املفتىوح عنىد در  . 2
بعىد هىذه   (. 2-3اجلىدول  )لفرتة معينة من الوقىت  ( درجة مئوية 26لغاية )

الفرتة, جيب التخلء مىن األنسىولني املفتىوح واسىتبداله بأنسىولني جديىد       
 .لضمان فاعليته باحلد االقصى
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بىالقرب مىن   ( سواء كان مفتوًحا أم غىري مفتىوح  )ال ينبغي ختزين اإلنسولني . 3
أو بالربد القارص ( درجة مئوية 30درجات حرارة اكير من )دة احلرارة الشدي

         . كمىا حيىد  عنىد وضىع االنسىولني يف اجملمىدة      ( درجىة مئويىة   2أقل من )
يف بعض البلدان احلارة ميل العراق, مىن األفضىل ختىزين قنينىة االنسىولني      

ب أن ويف ميل هذه احلالة جي, املفتوحة يف اليالجة خالل اشهر الصي  احلارة
يدفق االنسولني بعد سحبه من قنينة االنسولني ووضعه يف احملقنة ملدة ال تقل 

مع مالحظة أن هذه . دقيقة قبل االستخدام 30دقائق ويفضل ملدة  10-6عن 
النصيحة ال ميكن تطبيقها على املرضى الذين يستخدمون قلم األنسولني ألنه 

رة الغرفىة, ال ينبغىي إعىادة    مبجرد فت  قلم األنسولني وختزينه يف درجة حىرا 
وضعه يف اليالجة, ألن هذا الفعل ميكن أن يتسىبب يف انكمىاص األنسىولني    
ودخول اهلواء إىل خزان االنسولني يف القلىم, ممىا يىؤدي إىل احتماليىة عىدم      

 .إعطاء جرعة دقيقة من االنسولني عند االستخدام
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 رجة حرارة الغرفةمدة صالحية االنسولني املستخدم عند حفظه بد: 8-0جدول 

 نوع االنسولني

لقنينة ( بااليام)مدة الصالحية 
االنسولني بعد فتحها الول مرة 

 وحفظها بدرجة حرارة الغرفة

لقلم ( بااليام)مدة الصالحية 
االنسولني بعد استخدامه الول مرة 

 وحفظه بدرجة حرارة الغرفة

 Novorapid ® (insulin Aspart) 28 28  نوفو رابيد

 Humalog ® (insulin Lisipro) 28 28  وجهيومال

 Apidra ® (insulin Glulisine) 28 28       ابيدرا

 (االنسولني العادي او الصايف)هيوميلني 
Humulin® (regular or short acting insulin) 

28 28 

 (االنسولني العادي او الصايف)اكرتابيد 
Actrapid ® (Regular insulin) 

42 - 

 (انسولني خابط)ارد انسوالت
Insulatrad ® (NPH insulin) 

42 - 

 Humulin N ® (NPH insulin) 31 14 (انسولني خابط)هيوميلني ن 
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 نوع االنسولني

لقنينة ( بااليام)مدة الصالحية 
االنسولني بعد فتحها الول مرة 

 وحفظها بدرجة حرارة الغرفة

لقلم ( بااليام)مدة الصالحية 
االنسولني بعد استخدامه الول مرة 

 وحفظه بدرجة حرارة الغرفة

 - Mixtrad 30/70 ® 42(انسولني  لوط) 30/90مسكتارد 

 (انسولني  لوط) 30/90هيوميلني مزيج 
Humulin 30/70 ® 

31 10 

 Novolog 30/70 ® 28 14  30/90نوفولوج مزيج

 26/96و  60/60هيومالوج مزيج
Humalog 50/50 ® and Humalog 25/75 ® 

28 10 

 Levemir ® (insulin detemir) 42 42 ليفيمري

 مل/وحدة 100النتوس 
 ® Lantus ® or Basaglar مل/ وحدة 300النتوس 

(insulin glargine) 

28 
 

42 

28 
 

42 

 Tresiba ® (insulin degludec) - 60  تريسيبا
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 نوع االنسولني

لقنينة ( بااليام)مدة الصالحية 
االنسولني بعد فتحها الول مرة 

 وحفظها بدرجة حرارة الغرفة

لقلم ( بااليام)مدة الصالحية 
االنسولني بعد استخدامه الول مرة 

 وحفظه بدرجة حرارة الغرفة

ايىام ولكىن االشىرطة غىري املسىتخدمة       3االشرطة املفتوحة صاحلة ملىدة   Afrezza ® (inhaled insulin)    افريزا
 ايام بدرجة حرارة الغرفة 10صاحلة ملدة 
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 (غري االنسولينية)أدوية السكري االخرى 

أدوية السكري هي أدوية تساعد اجلسم على افراز األنسولني أو استخدامه 
 :ل, وهي تشمل العديد من جماميع االدوية ميلبشكل أفض

 جمموعة الباجيوانايد( 1

 جمموعة السلفونيل يوريا( 2

 جمموعة اجمللتينايدات( 3

 (4-ميبطات ثنائي ببتيديل ببتيديز)جمموعة اجللبتينات ( 4

 (2كلوكوز / الناقل املشارك صوديوم ميبطات)جمموعة اجلليفلوزينات ( 6

 غلوكوسيديزجمموعة ميبطات الفا ( 0

 جمموعة اليايوزولديندايون( 9

 1-ناهضات مستقبل الببتيد الشبيه باجللوكاجونجمموعة ( 8

 جمموعة الباجيوانايد( 0

ان جمموعىىة الباجيوانايىىىد تشىىمل دواءا واحىىىدا اال وهىىو اجللوكوفىىىاج    
ان اجللوكوفاج هو الدواء املفضل اسىتعماله عنىد   (. 10-3الشكل ( )ميتفورمني)

مرضى السكري من النوع الياني ألنه قادر على التحكم يف مستوى البدء بعالج 
وتقليل نسبة حدو  االمراض القلبية, مع , السكر يف الدم, وخفض وزن اجلسم

إىل جانىب ذلىك فىان تكلفتىه     , خطورة منخفضة نسبيا للتسبب يف هبوط السكر
 .منخفضة جدا
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ال
 حبوب اجللوكوفاج: 09-0شكل 

 لية عمل اجللوكوفاجآ

 .ل اجللوكوفاج على تقليل كمية سكر اجللوكوز املصنع بواسطة الكبديعم

 اآلثار اجلانبية للجلوكوفاج

اآلثار اجلانبية للجلوكوفاج غالبا ماتشمل مشاكل اجلهاز اهلضمي ميل آالم 
, واإلسهال (الغازات)يف البطن, وفقدان الشهية, واضطرابات التذوق, والنفخة 

  خالل األسىابيع القليلىة األوىل مىن بىدء العىالج      وكل هذه اآلثار اجلانبية حتد
 (.خالل عدة أسابيع)وتقل شدتها تدرجييا مع االستعمال املتواصل 

وهو أحد اآلثار اجلانبيىة  )يف حاالت نادرة جدا, قد حيد  احلماض اللب  
وخاصة لدى األشخاص الذين يعىانون مىن عجىز بالكليىة او الكبىد او      ( املميتة

 .حول بشكل مزمنالذين يتعاطون الك
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 تعليمات هامة عند استخدام اجللوكوفاج

اجللوكوفىاج االعتياديىة مىع أو    ( حبوب)من املستحسن أن تؤخذ اقراص 
 .بعد الطعام مباشرة للحد من اآلثار اجلانبية على اجلهاز اهلضمي

لتقليل اآلثار اجلانبية على اجلهىاز اهلضىمي للمرضىى الىذين يسىتخدمون      
واحىدة مىن اجللوكوفىاج    ( قرص), ُينص  ببدء تناول حبة اجللوكوفاج ألول مرًة

ملدة أسبوع على األقل, ثىم حبىة   ( يفضل مع أو بعد اإلفطار)ملغرام يوميًا  600
ملىدة  ( واحدة مع وجبة اإلفطار و األخرى مع وجبة العشىاء )واحدة مرتني يوميًا 

فطىار,  واحدة مىع وجبىة اإل  )أسبوع واحد على األقل, ثم ثالثة حبوب يف اليوم 
 (.وواحدة مع وجبة الغداء وآخرى مع وجبة العشاء

بالنسبة للمرضى الذين ال يتحملون االثىار اجلانبيىة حلبىوب اجللوكوفىاج     
بعىد استشىارة   )االعتيادية على الرغم من تناوهلا مع الوجبىة أو بعىدها, يوصىى    

, (طويلىة التىأثري  )بتجربة استخدام حبوب اجللوكوفىاج مديىدة التىاثري    ( الطبيب
وهذا النوع من احلبىوب جيىب   . واليت عادة ما تؤخذ مرة واحدة يوميا يف الصباح

 .ابتالعه بشكل كامل دون مضغه

 معلومات  ضافية للمرضى الذين يستخدمون اجللوكوفاج

يفضل ايقاف استعمال حبوب اجللوكوفاج واالتصال بالطبيىب علىى الفىور    . 1
ؤ أو اجلفاف أثناء اسىتخدام  للمرضى الذين يعانون من الغييان الشديد والتقي

 .اجللوكوفاج
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من الضروري استشارة الصيدلي او الطبيب حول امكانية اسىتخدام حبىوب   . 2
 .اجللوكوفاج قبل إجراء عملية جراحية أو قسطرة

 12الختبىار مسىتويات فيتىامني ب    ( مرة واحدة سنويًا)اجراء فحء دوري . 3
, خاصة أولئك الىذين  جلميع مرضى السكري الذين يستخدمون اجللوكوفاج

 .يعانون من فقر الدم أو االعتالل العصيب احمليطي

 جمموعة السلفونيل يوريا( 8

 :ميل( 20-3الشكل )تشمل جمموعة السلفونيل يوريا العديد من األدوية 

 Daonil ® (Glibenclamide)الدائونيل  . أ

 Amrayl ® (glimepiride)االماريل . ب

 Diamicron ® (gliclazide)دايامكرون . ت

 Glucotrol ® (Glipizide)جلوكوترول .  

تستخدم ادوية هذه اجملموعة كعالج إضايف للجلوكوفاج عند املرضى غىري  
كمىا ميكىن   . من سىكر الىدم  ( املستهدف)القادرين على حتقيق املستوى املطلوب 

( بدون اسىتخدام ادويىة اخىرى للسىكري    )استخدام هذه االدوية كعالج منفرد 
بسىبب وجىود موانىع    )ري الىذين الميكىن عالجهىم باجللوكوفىاج     ملرضى السك

ولكن فعالية هذه االدوية عند استخدامها كعىالج اوحىد   (. للعالج باجللوكوفاج
 .تنخفض تدرجييا مع مرور الوقت
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 ادوية السلفونيل يوريا: 81-0الشكل 

 : آلية عمل ادوية السلفونيل يوريا

 .البنكرياس لالنسولنيتزيد هذه االدوية من افراز 

  تعليمات هامة عند استخدام ادوية السلفونيلوريا

     عادة ما يتم تناول مجيع أدوية السىلفونيل يوريىا مىع الطعىام مىرة واحىدة       
ولكىن  ( مع االفطار ومع العشاء)أو يف بعض األحيان مرتني يومًيا ( مع االفطار)

السىكر يف الىدم بعىد    ميكن ملرضى السكري الذي يعىانون مىن ارتفىاع مسىتوى     
االماريل أو اجللوكوترول ( تناول)ساعتني من تناول الطعام ان يقوموا باستخدام 

 (.بعد استشارة الطبيب أو الصيدلي)دقيقة  30ىقبل وجبات الطعام ب
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 اآلثار اجلانبية ألدوية السلفونيل يوريا

 ادوية هذه اجملموعىة لىديها خطىر التسىبب يف هبىوط السىكر      : هبوط السكر. 1

ويكون هذا اخلطر بىاعلى درجاتىه   ( اخنفاض كبري يف مستوى السكر يف الدم)
وكىىبريا مىىع االماريىىل ولكىىن بدرجىىة اقىىل مىىن , عنىىد اسىىتخدام الىىدائونيل

ولتقليىل خطىر   . الدائونيل, ويكون اخلطر قليال عند استخدام اجللوكىوترول 
اد هبوط السكر, جيب على املريض عدم اهمال تناول وجبة الطعام, واالبتعى 

قطعىة مىن الشىوكوالتة    )عن ممارسة التمارين الرياضية القوية وال احللوى 
وألن هذه االدوية لديها القابلية علىى خفىض   . أثناء االبتعاد عن املنزل( ميال

مستوى السكر يف الدم لذا جيب أن يكون املريض حذرا بشأن قيادة املركبات 
 (.الفصل اخلاململزيد من التفاصيل حول هذا املوضوع يرجى قراءة )

حيىث مىن املمكىن حىدو      . زيادة الوزن ولكن بدرجة أقل من األنسىولني . 2
غري انه وحلسن احلظ فان هذه , كيلوغرام 2إىل  1زيادة يف وزن اجلسم مبقدار 

االدوية عندما تستخدم مع دواء اجللوكوفاج سوية فان احملصىلة النهائيىة هىو    
 .حدو  نقء يف وزن املريض

هاز اهلضمي ميل الغييان والقيء واليت من املمكن حدوثها عند مشاكل يف اجل. 3
 .من املرضى( ٪ 2أقل من )نسبة قليلة 

وهو أحد االثار اجلانبية النىادرة الىيت   (: اجللد األار واحلكة)الطف  اجللدي . 4
إذا حد  هذا التأثري اجلانيب جيىب  . قد حتد  خالل أول شهرين من العالج

 .العالج واالتصال بالطبيب على الفورعلى املريض التوق  عن 

على الرغم من ان : والتهاب الكبد( ابو صفار)مشاكل يف الكبد ميل الريقان . 6



 

104 

ولكىن مىن االفضىل عىدم     , نسبة حصول مشاكل يف الكبد هىي نىادرة جىدا   
 .استخدام ادوية  هذه اجملموعة ملرضى السكري الذين يعانون من عجز الكبد

 اجمللتينايدات( 0

 (:21-3الشكل )موعة تضم االدوية التالية هذه اجمل

 Novonorm ® (Repaglinide)نوفونورم . أ

 Starlix ® (Nateglinide)ستارليكل . ب

ال
 ادوية جمموعة امليجلتينايد: 80-0شكل 

 آلية عمل اجمللتينايدات 

تعمل على حتفيز البنكرياس إلفراز املزيد من األنسولني مباشرة بعد تناول 
 .موجبة الطعا

 تعليمات هامة عند استخدام اجمللتينايدات 

دقيقىة قبىل وجبىات     30ينبغي أن تؤخذ ادوية هىذه اجملموعىة يف غضىون    
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ويف حالة عدم تناول احدى الوجبات فيجب عدم تناول الدواء . الطعام الرئيسية
 .هلذه الوجبة  ايضا

 اآلثار اجلانبية للمجلتينايدات 

اجملموعة زيادة الوزن وهبوط السىكر   تشمل االعراض اجلانبية الدوية هذه
. ولكن اهلبوط يكون مبستوى أقل مما يكون عليه مىع جمموعىة السىلفونيل يوريىا    

ميكن أن حتد  بعض اآلثار اجلانبيىة علىى اجلهىاز اهلضىمي ميىل الغييىان وآالم       
 .اما الطف  اجللدي فهو أحد اآلثار اجلانبية النادرة. البطن لدى بعض املرضى

 ينايدات على السلفونيل يوريامزايا اجمللت

أنها أكير مالءمة للمرضى الذين يعانون من ارتفاع السكر يف الدم بعد األكل . 1
 .بساعتني ألنها ميكن أن تعمل بشكل أسرع من السلفونيل يوريا

ألن مفعول هذه االدوية ميتد ملدة زمنية أقصر مىن السىلفونيل يوريىا لىذلك     . 2
 خلطر هبوط السكر يف الدم بسبب تنىاول  فهي خيار جيد للمرضى املعرضني

وجبات الطعام باوقات غري منتظمة كالذي حيىد  علىى سىبيل امليىال اثنىاء      
 .الصيام يف شهر رمضان

 (4-مثبطات ثنائي ببتيديل ببتيديز)اجللبتينات ( 4

 (:22-3الشكل )تشمل هذه اجملموعة االدوية التالية 

 Galvus ® (Vildagliptin)كالفل . أ

 Januvia ® (sitagliptin)وفيا جان. ب
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 Onglyza ® (Saxagliptin)اوجناليزا . ت

 Trajenta ® (linagliptin)تراجينتا .  

 Nesina ® (Alogliptin)نيسينا . ج
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 جمموعة ادوية اجللبتينات: 88-0الشكل 

 آلية عمل اجللبتينات

اجللوكىاجون   أدوية هذه اجملموعة حتسن من افراز األنسولني وتقلىل افىراز  
اهلرمون املضاد لعمل االنسولني والذي يعمل على زيادة ختليىق اجلسىم لسىكر    )

لذلك فان ادوية هىذه اجملموعىة لىديها    . بعد تناول وجبة الطعام فقط( الكلوكوز
خطر منخفض جدا للتسبب يف هبوط مستوى السكر يف الدم ولكن هىذا اخلطىر   

 .ني أو ادوية السلفونيل يوريايزداد عندما تضاف هذه األدوية إىل األنسول
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 تعليمات هامة عند استخدام اجللبتينات

تؤخذ هذه االدوية مرة واحدة بنفل الوقت يوميا بغض النظر عن وجبات 
 (.اليهم قبل اوبعد تناول وجبة الطعام)الطعام 

 اآلثار اجلانبية للجلبتنيات 

صىابة بالتهىاب   ميكن أن تزيد هذه االدوية مىن خطىر اإل  : التهاب البنكرياس. 1
البنكرياس, على الرغم من أن اخلطر منخفض للغاية ولكن استشارة الطبيب 

ضرورية ألي مريض يستعمل هذا الدواء و ظهرت عليىه بعىض االعىراض     
 .ميل االالم املستمرة يف البطن

لىذلك فمىن   , ميكن أن تسبب آالم املفاصىل الشىديدة لىدى بعىض املرضىى     . 2
 . ميل هذه احلاالتاملستحسن االتصال بالطبيب يف

ان مجيع ادوية هىذه اجملموعىة ممكىن أن تسىبب الصىداع وتزيىد مىن فرصىة         . 3
 .حدو  التهابات اجلهاز التنفسي والتهاب البلعوم

اآلثار اجلانبية األخرى والىيت حتىد  عنىد اسىتخدام ادويىة معينىة همىن ذه        . 4
 :اجملموعة دون غريها ميل

لفل مسية الكبد يف بعىض املرضىى,   ميكن أن يسبب دواء كا: مسية الكبد. أ
لذلك جيب على كل مريض ان يستشري طبيبىه بشىكل عاجىل إذا ظهىرت     

 .أعراض ميل الغييان والقيء وآالم البطن والتعب والبول الداكن

ان دواء أوجناليىزا ممكىن ان يتسىبب حبىدو      : التهاب املسىالك البوليىة  . ب
 .التهابات املسالك البولية
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قد يزيد اوجناليزا من خطر اإلصابة بقصور القلب  :القلب( عجز) قصور. ت
وخاصة يف املرضى الذين يعانون من الفشىل الكلىوي, وقىد يزيىد معىدل      

 .الدخول للمستشفى للمرضى الذين يعانون من قصور يف القلب

 (8كلوكوز / الناقل املشارك صوديوم مثبطات)اجلليفلوزينات ( 5

 (:23-3الشكل)تشمل هذه اجملموعة على االدوية التالية 

 Forxiga ® (Dapagliflozin)فوركسيجا . 1

 Invokana ® (Canagliflozin)انفوكانا . 2

 Jardiance ® (Empagliflozin)جاردينل . 3

عادة ما يتم استخدام ادوية هذه اجملموعة كعالج إضايف ألدويىة السىكري   
ملسىتوى   األخرى عندما التستطيع االدوية املستخدمة من حتقيق اهلىدف املنشىود  

كعىالج  )وميكن أيضا ألدوية هذه اجملموعة أن تستخدم لوحىدها  . السكر يف الدم
وفقىا  . إذا مل يستطع املريض حتمل اجللوكوفاج او ادوية السكري االخرى( أوحد

لتوجيه مجعية السكري األمريكية, فانه من املفضل جدا استخدام دواء جاردينل 
 .لقلب واألوعية الدمويةملرضى السكري الذين يعانون من أمراض ا
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 ادوية اجلليفلوزينات: 80-0الشكل 

 آلية عمل اجلليفلوزينات

متنع هذه االدوية إعىادة امتصىاص سىكر الكلوكىوز عىن طريىق الكلىى,        
ولذلك, فإن هذه األدوية هلا فوائد . وبالتالي زيادة طرح سكر الكلوكوز يف البول

مىن  )السكر يف الىدم ميىل فقىدان الىوزن      أخرى غري تأثريها للتحكم يف مستوى
, وزيىادة  (خالل فقدان السىعرات احلراريىة عىن طريىق زيىادة طىرح الكلوكىوز       

مىن  ), واخنفاض ضىغط الىدم   (كولسرتول عالي الكيافة)مستوى الدهون املفيدة 
 (.خالل التبول املتكرر

ظهر السىكريف االدرار عنىد اجىراء حتاليىل االدرار وذلىك      يدائما ما :انتباه
 .سبب آلية عمل هذه األدويةب
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 تعليمات هامة عند استخدام اجلليفلوزينات

جيب أن تؤخذ أدوية هذه اجملموعة يف الصباح البىاكر بىنفل التوقيىت يوميىا     . 1
انفوكانىا هىو الىدواء    (. مع أو بدون الطعام)بغض النظر عن وجبات الطعام 

 .الوحيد الذي يفضل تناوله قبل االفطار

ب كمية كافية من السوائل عند تناول هىذه األدويىة ملنىع    ينص  املرضى بشر. 2
 .حدو  اجلفاف ومضاعفاته

الينص  القيام بفحء السكرعن طريق حتليل االدرار وذلىك الن عىادة مىا    . 3
( حتى وان كان السكر يف الىدم باملسىتوى الطبيعىي   )يظهر السكر يف االدرار 

 .وذلك بسبب آلية عمل هذه األدوية

 اآلثار اجلانبية للجليفلوزينات

اكير االعراض اجلانبية شيوعا تشمل زيادة عدد مرات التبىول, وااللتهابىات   . 1
 لتهابىات هذه اال. الفطرية التناسلية وزيادة طفيفة يف التهابات املسالك البولية

 .حتد  غالبا عند النساء والرجال غري املختونني

ذي ميكىن أن حيىد  بسىبب كيىرة     هناك أيضا خطر اخنفاض ضغط الىدم الى  . 2
قد يكون هذا التأثري اجلانيب أكير وضوًحا خىالل األسىبوعني األوىل   . اإلدرار

وحيد  بشكل خاص عند املرضى الذين يتناولون , من بدء استخدام العالج
 .ادوية مدررة للبول

تكوين احلماض الكيتوني السكري عند استخدام ( خطر ضئيل)زيادة فرصة . 3
ة, لذلك جيب علىى املىريض االتصىال بالطبيىب علىى الفىور إذا       هذه األدوي
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ظهرت أعراض أمل يف البطن والغييان والقيء والعطىش املفىرط وصىعوبة يف    
 .التنفل واالرتباك والتعب غري العادي

لذلك جيب على املرضىى الىذين   قد يزيد دواء انفوكانا من خطر البرت قليال, . 4
 .ا ايقاف استخدام هذا الدواءيعانون من تقرح اجللد أو الغرغرين

 جمموعة مثبطات الفا غلوكوسيديز ( 1

 (:24-3الشكل )تشمل هذه اجملموعة االدوية التالية  

 Glucobay ® (Acarbose)جلوكوباي . 1

 Glyset ® (Miglitol)جاليسيت . 2

 
 ميبطات الفا غلوكوسيديز: 84-0الشكل 

 آلية عمل مثبطات ألفا جلوكوسيديز 

الدوية على إبطاء عملية اهلضم للكربوهيدرات وبالتالي تبطق تعمل هذه ا
امتصاصها, لذلك فهي مفيدة للغاية عند اسىتخدامها كعىالج اضىايف للمرضىى     
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ومن املالحظ . الذين يعانون من ارتفاع مستوى السكر يف الدم بعد تناول الطعام
يات كىبرية  أن هذه االدوية تكون أكير فعالية عندما حيتوي غذاء املريض على كم

 .من الكربوهيدرات املعقدة ميل اخلبز والرز

 تعليمات الستخدام مثبطات ألفا اجللوكوسيديز

وجيب على . جيب أن يتناول املريض هذه األدوية مع اللقمة األوىل للطعام
 .املريض عدم أخذ جرعة الدواء إذا مل يتناول وجبة الطعام

 االثار اجلانبية ملثبطات ألفا جلوكوسيديز

ترب الغازات واإلسهال وآالم البطن من أكير اآلعراض اجلانبيىة شىيوعا   تع
. ان هذه اآلثار اجلانبية عادة ما خت  وتقل مع استمرار االستخدام. هلذه األدوية

ولكن يف حالة عدم قلة هذه االثار اجلانبية بعد بضعة أسابيع مىن بىدء اسىتخدام    
 .العالج فمن الضروري استشارة الصيدلي او الطبيب

 جمموعة الثايوزولديندايون( 7

 (:26-3الشكل)تشمل هذه اجملموعة على االدوية التالية 

 Actos ® (Pioglitazone)اكتوس . 1

والذي مت سحبه مىن الصىيدليات يف    Avandia ® (Rosiglitazone)افانديا . 2
 العديد من بلدان العامل
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 نادوية جمموعة اليايوزولوديندايو: 85-0الشكل 

 آلية عمل الثايوزولديندايون

 .لعمل األنسولني( استجابة)هذه االدوية جتعل خاليا اجلسم أكير حساسية 

 تعليمات هامة عند استخدام الثايوزولديندايون 

كىل يىوم بغىض    ( يف نفل التوقيىت )تؤخذ هذه االدوية عادة مرة واحدة 
 (.مع أو بدون الطعام)النظر عن وجبات الطعام 

 ية للثايوزولديندايوناآلثار اجلانب

قد تسبب هذه االدوية حدو  الوذمة (: الوذمة)احتباس للسوائل يف اجلسم . 1
يكون خطر اإلصابة بالوذمة اكرب عند استخدام ادوية . من املرضى ٪0-4يف 

 .هذه اجملموعة مع األنسولني

ادوية هذه اجملموعة تزيد من خطىر حىدو  أو تفىاقم قصىور     : قصور القلب. 2
لذلك جيب . خاصة ملرضى السكري الذين يعانون من وجود الوذمةالقلب و
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على مريض السكري الذي يعاني من حدو  ضيق التنفل أثنىاء اسىتخدام   
 .هذه األدوية استشارة الطبيب

كيلىوغرام   3-2قد تزيد هذه االدوية مىن وزن اجلسىم حبىدود    : زيادة الوزن. 3
 .بسبب قدرتها على حبل السوائل

استخدام هذه االدوية يزيد من خطورة كسىر العظىام وخاصىة    : كسر العظام. 4
 .للنساء املسنات واملرضى الذين يستخدمون الكورتيزونات

ولكن من الضروري جدا ملىريض  . هو اثر جانيب نادرا احلدو : فشل الكبد. 6
السكري الذي يستخدم هذه االدوية القيام باستشىارة الطبيىب او الصىيدلي    

ىل وجود مشكلة يف الكبد ميل الريقىان أو الغييىان   عند ظهور أعراض تشري إ
كمىا جيىب إجىراء    . أو القيء أو اإلرهاق أو فقدان الشهية أو البىول الىداكن  
 .اختبارات وظائ  الكبد الدورية وفًقا لتعليمات الطبيب

ان استخدام عالج اكتوس ملدة تزيد عن العام الواحد قد يزيد : سرطان امليانة. 0
لىذا ال ينبغىي   , رطان امليانىة ولكىن بنسىبة قليلىة جىدا     من خطر االصابة بسى 

 .استخدامه من قبل املرضى الذين لديهم اصابة سابقة بسرطان امليانة

قىد يزيىد مىن    ( ولكن ليل اكتوس)ان دواء افانديا : احتشاء العضلة القلبية. 9
خطورة حدو  احتشاء العضلة القلبية لذا مل يعد متاحا يف العديد من بلىدان  

 .العامل
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 0-ناهضات مستقبل الببتيد الشبيه باجللوكاجونجمموعة ( 2

 (:20-3الشكل)تشمل هذه اجملموعة االدوية التالية 

 Byetta ® (exenatide)بايتا . 1

 Bydureon ® (once weekly exenatide)بايدرون . 2

 Eperzan ® (Albiglutide)ايربزان . 3

 Lyxumia ® (Lixisenatide)ليكسوميا . 4

 Trulicity ® (Dulaglutide)لسيت ترو. 6

 Victoza ® (Liraglutide)فيكتوزا . 0
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 0-ناهضات مستقبل الببتيد الشبيه باجللوكاجونادوية : 81-0الشكل 
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 0-ناهضات مستقبل الببتيد الشبيه باجللوكاجونآلية عمل 

 ان ادوية هذه اجملموعة تعمل على زيىادة إفىراز األنسىولني وتقليىل افىراز     
وبالتىالي ال تسىبب هىذه االدويىة هبوطىا      , اجللوكاجون بعد تناول الطعام فقىط 

كما أنها تبطق فرتة إفراغ املعدة وبالتالي تبطق امتصاص الطعىام  . للسكر يف الدم
 .وتزيد الشعور بالشبع

 0-ناهضات مستقبل الببتيد الشبيه باجللوكاجونتعليمات الستخدام 

يتوفر البعض من هذه األدوية  . ت اجللديتم حقن األدوية من هذه الفئة حت
 (.معبأة مسبقا)بشكل أقالم والبعض االخر بشكل حماقن جاهزة للحقن 

سىاعة  )البايتا جيب حقنه حتت اجللد مرتني يومًيا ساعة قبل وجبىة الطعىام   
ومىع ذلىك, إذا كىان املىريض ال     (. قبل وجبة االفطار وساعة قبل وجبة العشىاء 

قد يتم زرق احلقنة األوىل قبل وجبة الغداء مع االنتباه إىل يتناول وجبة اإلفطار, ف
سىاعات علىى األقىل مىن وقىت       0أن اجلرعة التالية جيب أن تزرق بعىد مىرور   

 .اجلرعة االوىل

بالنسبة للمرضى الىذين يعىانون مىن آعىراض جانبيىة شىديدة يف اجلهىاز        
حيولىون   اهلضمي من املمكن جتربة حقن البايتىا قبىل وجبىة الطعىام مباشىرة ثىم      

 .دقيقة قبل وجبة الطعام 00دقيقة ومن ثم إىل  30تدرجييا وقت احلقن إىل 

مرة واحدة يوميا حبىدود سىاعة   ( حيقن)بالنسبة لدواء لوكسيميا فانه يؤخذ 
 (.االفطار عادة)واحدة قبل الوجبة االوىل من الطعام 
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يتم حقن فيكتوزا مرة واحدة يوميا يف نفل الوقت كىل يىوم دون احلاجىة    
 (.اليهم قبل او بعد الطعام)لربط العالج بوقت تناول وجبات الطعام 

اما االدوية االخرى من هذه اجملموعة كالبايىدرون وااليىربزان وترولسىيت    
اليهىم قبىل او بعىد    )يتم حقنهم مرة واحدة اسبوعيا بنفل اليوم من كل اسبوع 

 (.الطعام

 0-نناهضات مستقبل الببتيد الشبيه باجللوكاجوطريقة زرق 

تشبه تقنية احلقن الدوية هذه اجملموعة الطريقىة اخلاصىة حبقىن األنسىولني     
اال انىه مىىن األفضىل للمرضىى الىىذين    (. انظىر تقنيىة حقىن األنسىىولني أعىاله    )

يستخدمون بايديرون او ايربزان طلب املساعدة من الصيدلي قبل استخدام هىذه  
خللىط مسىحوق   ( اتعملية متعىددة اخلطىو  )املنتجات واليت تتطلب تقنية خاصة 

ميكن قراءة تفاصيل كل دواء يف النشرة الطبيىة  . الدواء مع مادة  ففة قبل احلقن
 .املرفقة مع الدواء

ناهضوات مسوتقبل الببتيود    االجراء الالزم اختاذه عند نسيان جرعة احود ادويوة   

 0-الشبيه باجللوكاجون

أخىذ اجلرعىة   جرعة البايتىا, ينبغىي تفويتهىا وينبغىي     ( حقن)عند نسيان اخذ  -
 .التالية يف الوقت احملدد هلا بانتظام

. عند نسيان اخذ جرعة الفيكتوزا, جيب أن حتقن اجلرعة يف أقرب وقت ممكن -
وقت التىذكر قريىب مىن    )ساعة  12إذا نسيت جرعة الفكتوزا ملدة تزيد عن 
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, فيجىب علىى املىريض ختطىي اجلرعىة الفائتىة       (وقت اجلرعة املقررة التاليىة 
 .رعة التالية يف وقتها الطبيعيوتناول اجل

فمن املستحسن أن يتم حقىن هىذه اجلرعىة    , عند نسيان اخذ جرعة ليكسوميا -
حبدود ساعة واحدة قبل وجبة الطعام التالية, وينبغي عدم حقنها بعد تنىاول  

 .وجبة الطعام

فمن املمكىن  , او بايدرون, ترولسيت, عند نسيان جرعة العالج الدوية ايربزان -
امىا إذا تىذكر   . رعة الفائتة خالل ثالثة أيام من وقت اجلرعة االصليةاخذ اجل

املريض اجلرعة الفائتة بعد اليوم اليالث, فعليه ختطي اجلرعة واالنتظار حتىى  
 .موعد اجلرعة التالية

 0-ناهضات مستقبل الببتيد الشبيه باجللوكاجونحفظ ادوية 

مىن هىذه اجملموعىة يف    ( غري املستخدمة)جيب ختزين مجيع األدوية اجلديدة 
ملدة ( آمنة وفعالة)ومبجرد البدء باستخدامها, فتكون صاحلة لالستخدام . اليالجة

يوما بالنسبة لدواء  28يوما بالنسبة لدواء ترولسيت و 14)ال تزيد عن شهر واحد 
 .عند حفظها يف درجة حرارة الغرفة( ايربزان

 0-الشبيه باجللوكاجوناآلثار اجلانبية الدوية ناهضات مستقبل الببتيد 

وهي من االثار اجلانبيىة األكيىر شىيوعا املرتبطىة     : مشاكل يف اجلهاز اهلضمي. 1
ومىن املالحىظ أن هىذه    . بأدوية هذه الفئة وتشمل الغييان والقيء واإلسهال

نسبة حدو  هذه االعراض . اآلثار اجلانبية تنخفض تدرجييا مع مرور الوقت
ية هذه اجملموعة, حيث تكون أشد مع بايتا و أقل اجلانبية ختتل  قلياًل بني ادو
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لتقليل فرصة حصول هذه االعراض . وايربزان وترولسيت, مع ادوية بايدرون
اجلانبية, جيب على املريض أن يأكىل بىبطء وأن يتوقى  عىن األكىل عنىدما       

 .يالحظ أن الغييان قد ازداد سوًءا

يف الىبطن, وغييىان, وتقيىؤ    إذا كان املريض يعاني من أمل : التهاب البنكرياس. 2
متكرر, فمن األفضل التوق  عن العالج مؤقًتا واالتصىال بالطبيىب للتأكىد    

التهىىاب )مىىن أن األعىىراض ليسىىت عالمىىة علىىى وجىىود مشىىكلة خطىىرة   
 (.البنكرياس

 .اخنفاض الشهية. 3

 .أمل ومشاكل مبوقع احلقن. 4

 (.عرض جانيب نادر)فرط احلساسية . 6

جيب على مجيىع النسىاء املصىابات بىداء السىكري      : ننيالتأثري على صحة اجل. 0
اللواتي يعتزمن احلمل أن يناقشن هذه املعلومات مىع الطبيىب او الصىيدلي    

 .بسبب خطر التأثري على صحة اجلنني من قبل هذه االدوية

ناهضات مستقبل الببتيد الشبيه اعتبارات خاصة للمرضى الذين يستخدمون 

 0-باجللوكاجون

دوية ان تؤخر امتصاص األدويىة األخىرى وذلىك لتأخريهىا     ميكن هلذه األ
لذلك جيب أخذ األدوية األخرى إما قبىل سىاعة واحىدة أو    . عملية إفراغ املعدة

 .ساعات من وقت حقن ادوية هذه اجملموعة 3على األقل بعد 
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 أدوية السكري املركبة

 ان الكيري من مرضى السكري حيتاجون إىل تناول اكير مىن دواء للسىيطرة  
ومن املعلوم انه كلما زاد عدد االدوية كلمىا زادت  , على مستوى السكر يف الدم

لىذا حتىاول شىركات االدويىة مسىاعدة املىريض بتسىهيل تناولىه         , فرص نسيانها
لالدوية وتذكرها وذلك من خالل تصنيعها لعديىد مىن ادويىة السىكري املركبىة      

 (.3-3اجلدول)واليت حتتوي على دوائني من أدوية السكري 

 قائمة بامساء أدوية السكري املركبة: 0-0 جدول

 األدوية املركبة
مكونات الدواء 

 (املواد الفعالة)
 طريقة االستخدام

خليط السلفونيل 
يوريا مع 
 اجللوكوفاج

 جلوكوفانل
Glucovance 

دائونيل مع 
 جلوكوفاج

 مع ابو بعد تناول الطعام

 اماريل ام
Amaryl M 

اماريل مع 
 جلوكوفاج

 عد تناول الطعاممع او ب

خليط اجللبتني 
 مع اجللوكوفاج

 فبدوميت
Vipdomet 

فيبيدا مع 
 جلوكوفاج

 مع ابو بعد تناول الطعام

 جنتاديوتو
Jentadueto 

تراجينتا مع 
 جلوكوفاج

 مع ابو بعد تناول الطعام

 كومبجاليزا
Kombiglyza 

اوجناليزا مع 
 جلوكوفاج

 مع ابو بعد تناول الطعام

 جانوميت
Janumet 

جانوفيا مع 
 جلوكوفاج

 مع ابو بعد تناول الطعام
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 األدوية املركبة
مكونات الدواء 

 (املواد الفعالة)
 طريقة االستخدام

 كالفل ميت
Galvus met 

كالفل مع 
 جلوكوفاج

 مع ابو بعد تناول الطعام

خليط 
اجلليفلوزين مع 

 اجللوكوفاج

 فوكاناميت
Vokanamet 

انفوكانا مع 
 جلوكوفاج

 مع ابو بعد تناول الطعام

 زيكدو
Xigduo 

فوركسجيا مع 
 جلوكوفاج

 د تناول الطعاممع ابو بع

 سينجاردي
Synjardy 

جاردينل مع 
 جلوكوفاج

 مع ابو بعد تناول الطعام

خليط 
اليايوزولديندايون 

 م اجللوكوفاج

 كومبيتاكت
Competact 

اكتوس مع 
 جلوكوفاج

 مع ابو بعد تناول الطعام

خليط االنسولني 
 مع الفكتوزا

 زلتويف
Xultophy 

تريسيبا مع 
 فكتوزا

الوقت حقنة واحدة بنفل 
يوميا بغض النظر عن 

مع او بدون )وجبة الطعام 
 (الطعام

 األدوية اليت تقلل من خطر مضاعفات مرض السكري

مىن  . يعمل علىى التقليىل مىن خطىر االصىابة بالنوبىات القلبيىة        :األسربين. 0
األفضل أن يؤخذ االسربين بعد الطعام للتقليىل مىن خطىر حىدو  قرحىة      

 (.لالسربيناحد االثار اجلانبية )املعدة 
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على الرغم من ان ارتفىاع ضىغط الىدم هىو      :األدوية املخفضة لضغط الدم. 8
مرض عديم األعراض ولكنه مزمن لذلك فان االدوية املخفضة لضغط الدم 

 .جيب أن تؤخذ على أساس يومي منتظم

           تعتىىرب االدويىىة مىىن جمموعىىة (:الىىدهون)األدويىىة اخلافضىىة للكولسىىرتول . 0
. هي األكير شيوًعا خلفض مستوى الكولسىرتول يف الىدم  ( Statin)الستاتني 

يفضل أن يتم تناول هذه االدويىة لىياًل ألن تصىنيع الكولسىرتول يف اجلسىم      
ومع ذلك, ميكن تناول دواء لبيتىور  . يكون مبعدالت أعلى يف ساعات املساء

(Lipitor ®; Atorvastatin)  و كرسىىتور(Crestor ®: Rosuvastatin )
يف أي وقت من اليوم, ولكىن يف هىذه   ( Livazo ® :pitavastatin)و وليفاز

 .احلاالت جيب تناول الدواء يف وقت ثابت يومًيا
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 مستوى السكر يف الدم( قياس)مراقبة 

 

إن احلفاظ على مستوى السىكر يف الىدم ضىمن حىدود معينىة قريبىة مىن        
مهىم جىدا   , (1-4جدول ( )احلدود املوصى بها)املستويات الطبيعية لسكر الدم 

ل مشىاكل العىني   ملنع أو على األقل تأخري حدو  مضاعفات مرض السكري مي
 .والكلى والقلب واألعصاب والقدمني

يف الواقع, يرتفع ويىنخفض مسىتوى السىكر يف الىدم علىى مىدار اليىوم,        
واالعراض اليت يشعر بها مريض السكري قد ال تعكل املستوى الىدقيق لسىكر   

مستوى السكر يف الدم فهو الطريقة الوحيدة اليت تعطي ( فحء)اما قياس , الدم
. ة عما إذا كان مستوى السىكر قىد وصىل للحىد املطلىوب أم ال     معلومات دقيق

وبالتالي فان عمليىة الفحىء هىذه ضىرورية جىدا للمسىاعدة يف احلفىاظ علىى         
 .مستوى السكر يف الدم ضمن احلدود املطلوبة
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 احلدود املوصى بها ملستوى السكر يف الدم ملرضى السكري: 0-4جدول 

 املستوى املنشود لسكر الدم الفحء
بعد مثىان سىاعات علىى    )سكر الصيامي ال

االقل من الصيام عن الطعام وعىادة مىايتم   
اجىىراء هىىذا الفحىىء صىىباحا قبىىل وجبىىة 

 (الفطور

 ديسيليرت/ ملغرام 80-130

/ ملغىىىرام 130اقىىىل مىىىن   مستوى السكر يف الدم قبل وجبات الطعام
 ديسيليرت

مستوى السكر يف الدم بعد وجبات الطعىام  
 (تناول وجبة الطعامساعتني بعد البدء ب)

/ ملغىىىرام 180اقىىىل مىىىن  
 ديسيليرت

يفضىىل اجىىراء هىىذا   : السىىكر الرتاكمىىي 
أشىهر ملرضىى    3الفحء مرة واحىدة كىل   

السكري الذين يعانون مىن عىدم السىيطرة    
 0ومىرة كىل   , على مستوى السكر يف الىدم 

اشىىهر ملرضىىى السىىكري الىىذين ميتلكىىون   
 سيطرة جيدة على مستوى السكر يف الدم

ملعظىىم مرضىىى % 9اقىىل مىىن 
 السكري البالغني

ملرضىى السىكري   % 8اقل من 
املصىىابني بىىامراض قلبيىىة او   

 نوبات هبوط السكر املتكررة 

 قياس مستوى السكر يف الدم  طرق

يعتربمن الفحوصات االساسىية ملرضىى   : (HbA1c)فحء السكر الرتاكمي . 1
أو  مسىتوى السىكر يف الىدم خىالل الشىهرين     السكري, ألنه يقيل متوسىط  

, فإنه ال يوفر للمريض معلومىات آنيىة عىن    ومع ذلك. اليالثة أشهر املاضية



 

103 

مستوى السىكر يف الىدم خىالل اليىوم؛ وبالتىالي, ال ميكىن أن يسىاعد هىذا         
          الفحء املريض علىى اختىاذ قىرارات فوريىة بشىأن تعىديل جرعىة العىالج         

 .او كمية ونوعية الطعام

ميكن إجراء قياس مستمر للسىكر يف  : يف الدم القياس املستمر ملستوى السكر. 2
والذي ميكن , الدم من خالل استخدام مستشعر دقيق يتم إدخاله حتت اجللد

سكر الكلوكوز املوجود يف السىائل  )أن يقيل تركيز سكر الكلوكوز اخلاللي 
ثم يرسل جهاز االرسال هىذه  , كل بضعة دقائق( أ1-4الشكل ( )بني اخلاليا

ًا إىل جهاز عرض خاص أو إىل اهلات  احملمول من خىالل  املعلومات السلكي
تسىتخدم هىذه الطريقىة يف الغالىب     (. ب 1-4الشكل )تطبيق خاص بذلك 

ملرضى السكري الذين يتعاجلون باستخدام مضخة األنسىولني أو باسىتخدام   
كما ان هذه الطريقىة مفيىدة   (. حقنات يوميا 4)احلقن املتعددة من االنسولني 

كري الذين يعانون من حالة عدم االحساس حباالت هبىوط  جدا ملرضى الس
 . السكر واولئك الذين يعانون من نوبات هبوط السكر املتكررة

ينبغي تزويد مرضى السكري الذين يستخدمون هذه االجهىزة مبىا    :مالحظة
يكفي من التعليم والتىدريب والىدعم لضىمان االسىتخدام األميىل وحتقيىق       

 .هزةاهلدف من استخدام هذه االج

القياس اآلني ملستوى السكر يف الدم والذي ميكن اجراءه عن طريق فحىء  . 3
املراقبىة  )جهاز قياس السىكر املنزلىي   م أو يف املنزل باستخدا, الدم يف املخترب

 (.2-4ل شكال( )الذاتية ملستوى السكر يف الدم
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يعطي هذا الفحء معلومات عن وجود السكر او احلامض : فحء االدرار. 4
وعلى الرغم من كون هذا الفحء سهل ولكنىه يفتقىر   , وني يف االدرارالكيت

 (.اليعطي معلومة دقيقة عن مستوى السكر يف الدم)للدقة 
 
 

 

 
 
 
 

 جهاز االستشعار واالرسال لقياس مستوى السكر يف الدم بشكل مستمر: 0-4الشكل 

 

  

  انواع  تلفة من اجهزة قياس السكر: 8-4الشكل 
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 ة ملستوى السكر يف الدماملراقبة الذاتي

تساعد يف حتسىني السىيطرة علىى     راقبة الذاتية ملستوى السكر يف الدمان امل
كهبوط )مستوى السكر يف الدم وبالتالي متنع حدو  مضاعفات مرض السكري 

 :وذلك من خالل( والعينني والكلى , ومشاكل القدم, السكر

ة ميىل تنىاول الىدواء أو    معلومات فورية حول تىأثري األنشىطة اليوميى    ريتوف. 1
لىذلك ميكىن   . ممارسة الرياضة أو تناول الطعام على مستوى السكر يف الىدم 

ملريض السكري أن يكتش  بسرعة مىا إذا كىان مسىتوى السىكر مرتفًعىا أو      
منخفًضا عن احلد املطلوب, ليعمل على اعادته ملستواه الطبيعىي عىن طريىق    

لىدواء أو ممارسىة الرياضىة أو    مىيال تعىديل جرعىة ا   )اختاذ اإلجراء املناسب 
وهىذا يعى  أن املراقبىة الذاتيىة تسىاعد علىى       (. التقليل من تناول احللويات

 .حتسني السيطرة على مستوى السكر يف الدم

 معلومات فورية حول مستوى السكر يف الدم مما يزيد مىن اإلحسىاس   ريتوف. 2
حتسىني السىيطرة    بالسيطرة والتحفيز لاللتزام بالعالج, وهذا يؤدي بدوره إىل

 .على مستوى السكر يف الدم

 متطلبات املراقبة الذاتية ملستوى السكر يف الدم

وهي إبرة رفيعىة للغايىة تسىتخدم يف وخىز     (: أ 3-4الشكل )االبرة الواخزة . 1
يتم عادة وضع هذه االبرة يف جهاز الوخز , اجللد جلمع كمية ضئيلة من الدم

 (.ب 3-4الشكل ( )جهاز يشبه القلم)
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وهي عبارة عىن قطعىة   (: ج 3-4الشكل ( )شرائط القياس)شرائط االختبار . 2
حتتوي الشىرائط علىى   . صغرية من الورق اخلاص الذي يتم وضع الدم عليه

 .مواد كيميائية تتفاعل مع سكر الكلوكوز يف عينة الدم

وهو عبىارة عىن جهىاز صىغري يقىيل      (: د 3-4الشكل )جهاز قياس السكر . 3
 الدم يف غضون ثوان قليلة بعد وضع قطرة صغرية من الدم مستوى السكر يف

 .على شريط االختبار

    دفرت خاص لتسجيل نتائج فحء السىكريف الىدم ومىن الضىروري إحضىار     . 4
عند مراجعة الطبيب ليتمكن الطبيب مىن متابعىة احلالىة املرضىية      هذا الدفرت

 .ومدى االستجابة للعالج

 
 عملية قياس السكرمتطلبات القيام ب: 0 -4الشكل 

 أنواع أجهزة قياس السكر

ميكن تصني  أجهزة قياس السكر إىل نوعني اعتماًدا على نىوع اإلنزميىات   
املستخدمة للكش  عن مستوى السكر ( مواد كيمائية توضع يف شريط االختبار)
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        حيىث ان هىذه االنزميىات تتفاعىل مىع سىكر الكلوكىوز لتحويلىه امىا          . يف الدم
( طريقة كهروكيميائيىة )نات واليت ميكن قياسها بواسطة قطب كهربائي الكرتوإىل 

أو إىل مركبات كيميائية معينة يتم قياسها بعد ذلىك بواسىطة اللىون النىاتج عىن      
 (.الطريقة الضوئية)التفاعل الكيميائي 

 :اجهزة قياس السكر املعتمدة على انزيم مؤكسد الكلوكوز وتشمل. 1

 ((One touch select glucometerسيليكت  جهاز قياس السكر ون تتش. أ

 (On call plus glucometer)جهاز قياس السكر اون كول بلء . ب

 :اجهزة قياس السكر املعتمدة على انزيم نازع هيدروجني الكلوكوز وتشمل. 2

                      االجهىىزة املعتمىىدة يف قيىىاس السىىكر علىىى الطريقىىة الضىىوئية ومنهىىا       . أ
وجهىاز فىري سىتايل     (Accu check active)شىيك اكتيى    جهىاز اكىو ت  

 (. (Free style Liteاليت

االجهزة املعتمدة يف قياس السكر على الطريقة الكهروكيميائية ميل جهاز . ب
وجهىىىىاز  (Accu check performa)اكىىىىو تشىىىىيك بريفورمىىىىا   

 .(Contour)كونتاور

سىواق العامليىة   على الرغم من توفر بعض اجهزة قياس السىكر يف اال  :مالحظة
واليت ميكنها قياس مستوى السكر يف الدم دون احلاجة إىل وخز اجللد ولكىن  
لسوء احلظ فإن دقة هذه األجهزة ليست عالية جًدا, لذا مل حتصل اي من هذه 
االجهزة على رخصة منظمة الغىذاء والىدواء لالسىتعمال مىن قبىل مرضىى       

 . السكري حتى تاريخ كتابة هذا الكتاب
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 هامة قبل شراء جهاز قياس السكرمعلومات 

هناك العديد من العوامل واليت جيب اخذها بنظر االعتبار قبل شراء جهاز 
 :هذه العوامل تشمل, قياس السكر لتقييم مدى مالئمته ملريض السكري

 .سعر اجلهاز واالهم من ذلك هو سعر اشرطة قياس السكر: السعر. 1

 .دلياتمدى توافر اشرطة قياس السكر يف الصي. 2

مىن املستحسىن قىراءة التفاصىيل التقنيىة يف دليىل       : دقة جهاز قياس السىكر . 3
ان املهم استخدام االجهىزة ذات الدقىة العاليىة    . املستخدم ملعرفة دقة اجلهاز

خصوصا ملرضى السىكري الىذي يعتمىدون علىى مسىتوى السىكر يف الىدم        
 .حلساب جرعة االنسولني املطلوب حقنها

من نتائج قيىاس  % 06هي االجهزة اليت تكون : ة العاليةاالجهزة ذات الدق. أ
 . من النتائج املختربية% 6 ±السكر بواسطتها ضمن 

مىن نتىائج   % 00هي االجهىزة الىيت تكىون    : االجهزة ذات الدقة املعتدلة. ب
 .من النتائج املختربية% 20 ±قياس السكر بواسطتها ضمن 

ليت ميكن الها يف اجليىب قىد   االجهزة ذات احلجم الصغري وا: حجم اجلهاز. 4
تكون اكير مالئمة للمرضى الذين يقضون معظم اوقىاتهم يف العمىل خىارج    

 .املنزل

معظم االجهزة يف الوقت احلالي حتتىاج  : كمية الدم املطلوبة الجراء الفحء. 6
 1إىل ( قطرة دم صغرية جدا)مايكروليرت  0.3إىل كمية دم صغرية ترتاوح بني 
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حيث انه كلما كان حجم قطرة الدم املطلوبىة  (. دم صغريةقطرة )مايكروليرت 
 .صغريا فان امل وخز اجللد الخراج الدم يكون قليال ايضا

يف معظىم االجهىزة احلدييىة    : طريقة وضع قطرة الدم على شىريط االختبىار  . 0
تكىىون اشىىرطة االختبىىار مصىىممة علىىى سىىحب قطىىرة الىىدم بطريقىىة ذاتيىىة 

, (أ 4-4الشىكل  )قطىرة قريبىة مىن الشىريط     مبجرد ان تكىون ال ( اومتاتيكية)
واليت تعمىل علىى قيىاس    ( ميل اكو تشيك اكتي )ولكن يف االجهزة القدمية 

السكر بالطريقة الضوئية فان الدم جيب ان يوضع مىن قبىل املىريض بشىكل     
 (.ب4-4الشكل )مباشر فوق شريط االختبار 

ال
 طريقة وضع قطرة الدم على شريط االختبار: 4-4 شكل

مجيع االجهزة مصممة على سحب الدم (: موقع سحب الدم)وقع الفحء م. 9
بعض االجهزة مصممة على سحب الىدم مىن منىاطق    . من اطراف االصابع

ان سحب الدم من املناطق البديلة اقل . والبطن, و الرجل, بديلة ميل اجلبني
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 لذا. ايالما من اطراف االصابع كون اطراف االصابع غنية بالنهايات العصبية
خصوصا )فان استخدام املناطق البديلة لسحب الدم مالئمة ملرضى السكري 

والذين هم حباجة إىل اجراء فحوصات متعددة لسىكر  ( ملستخدمي االنسولني
 .الدم خالل اليوم

حيتاج مريض : يف جهاز قياس السكر( الشفرة)احلاجة الدخال شرحية خاصة . 8
ميىل جهىاز اكىو    )لسىكر  السكري الدخال الشفرة يف بعض اجهىزة قيىاس ا  

عنىد اسىتخدامه   ( تشيك اكتي  وجهاز ون تتش وجهاز اون كول سىيليكت 
الشفرة عادة ماتكون موجودة ضمن علبىة  )لعلبة جديدة من اشرطة االختبار 

ميىل جهىاز   ), يف حني ان كيريا من اجهزة القياس احلدييىة  (اشرطة االختبار
ال هذه الشىفرة ممىا يسىهل    الحتتاج إىل استعم( كونتاور واكو تشيك بريفورما

 .من عملية قياس السكر

قابلية اجلهاز على خىزن نتىائج قيىاس السىكر وبعىض املعلومىات االخىرى        . 0
 .كاملالحظات عن كمية الطعام او جرعة العالج

: قابلية اجلهاز على ارسال نتائج القياس إىل احلاسوب او إىل اهلات  الىذكي . 10
س السكر وتقلل من نسبة اخلطىأ الناجتىة   هذه اخلاصية تسهل جتميع نتائج قيا

 .إىل سجل املالحظات( كتابة)عن نقل النتائج يدويا 

معظم االجهىزة املتىوفرة يف االسىواق    : الوقت الالزم الظهار نتائج القياس. 11
 .ثواني 10-6تظهر النتائج بعد مرور 
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بعىض االجهىزة مىزودة بشاشىة كىبرية لتسىهيل القىراءة        : االجهزة اخلاصة. 12
والبعض االخر من االجهزة مزود , مرضى الذين يعانون من ضع  البصرلل

خباصية نطق النتائج والذين يكون اكير مالئمة للمرضى الىذين يعىانون مىن    
 (.العمى)فقدان البصر 

 التهيئة للقيام بقياس مستوى السكر يف الدم

 جيب غسل اليد باملاء والصابون وتنشيفها جيىدا وذلىك الن الرطوبىة جتعىل    . 1
 .الدم ينتشر على طرف االصبع ومتنعه من تكوين قطرة

حتضري مستلزمات القياس من القطن والكحول وجهاز الوخز وجهاز قيىاس  . 2
 .السكر

ادخال الشفرة املالئمة يف جهاز قياس السكر عند استخدام االجهزة املتطلبىة  . 3
 .لذلك

يىاس السىكر   ومن ثىم ادخالىه يف جهىاز ق    العلبةاخراج شريط االختبار من . 4
 (.يشتغل اجلهاز تلقائيا بادخال الشريط فيه)لتشغيل اجلهاز 

 (.اجلهاز يعمل)التاكد من كون البطارية غري تالفة وغري منخفضة الطاقة . 6

 .وخز طرف االصبع. 0

جيب ان يكون االصبع مبستوى اوطأ من مستوى القلب مىع توجيىه املنطقىة    . 9
 .اليت مت وخزها لالسفل

جيب ان يوضع الدم على املنطقة املخصصة , كمية كافية من الدم عندما تظهر. 8



 

202 

 .يف شريط االختبار

بعد وضع قطرة الدم على شريط االختبار تظهر النتيجة تلقائيىا علىى شاشىة    . 0
 .اجلهاز ليتم قرائتها

 تقليل األمل الناتج عن قياس السكر

 يرغب معظم مرضى السكري باجراء فحء السكر الن هىذه العمليىة   ال
جيب اتباع املالحظات . تتسبب يف حدو  امل نتيجة وخز اجللد الظهار قطرة الدم

 :التالية للتقليل من األمل الناتج عن عملية قياس السكر

 0.6)اختيار جهاز قياس السكر الذي يتطلب كمية صىغرية جىدا مىن الىدم     . 1
 (.مايكروليرت او اقل

حيىث كلمىا كىرب    , او اكيىر  33قياس )استخدام ارفع ابرة ممكنة لوخز اجللد . 2
 (.القياس كلما كانت االبرة ارفع

وذلىك الن  , استخدام ابرة جديدة للوخز يف كل عمليىة قيىاس لسىكر الىدم    . 3
 .االبر اجلديدة تكون حادة وتسبب املا اقل اثناء الوخز

شدة الوخز )استخدام جهاز الوخز والذي يسم  باجراء ضبط لشدة الوخز . 4
ويفضىل ان يىتم   , (كلما زاد الرقم زادت شدة الوخز حيث 6-1ترتاوح بني 

 .ضبط هذا اجلهاز على اقل قوة واليت تكون كافية الخراج الدم

الجىراء عمليىة   ( اليالث والرابع واخلامل)يفضل استخدام اطراف االصابع . 6
الوخز, ويف هذا الصدد يفضل اجراء الىوخز يف احلافىة اخلارجيىة بىدال مىن      
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والىيت حتىوي علىى نهايىات     ( 6-4الشىكل  )االصبع  املنطقة الوسطية لطرف
 .عصبية كيرية

 .عصر االصبع بعد وخزه من االسفل لالعلى لتسهيل تدفق الدم. 0

سحب الدم من املواقع البديلة بدال من طرف االصىبع يف حىال كىان جهىاز     . 9
 .القياس مصمم لذلك

 
 

 

 
 
 
 

 
 

 املواقع امليالية لوخز االصابع: 5-4الشكل 

 المة عند قياس السكرضمان الس

عدم مشاركة جهاز القياس وجهاز الىوخز مىع املرضىى االخىرين الن هىذه      . 1
العملية قد تتسبب يف انتشىار بعىض االمىراض كالتهىاب الكبىد الفريوسىي       

 .وحتى االيدز

جيب تعقيمها بالكحول قبل كل , عند استخدام االبرة الواخزة الكير من مرة. 2
 .استخدام
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املستخدمة جيب رميها يف حاويىات خاصىة شىديدة االحكىام      االبرة الواخزة. 3
 (.18-3الشكل )وعدم رميها يف حاوية النفايات املنزلية 

 عدد مرات قياس مستوى السكر يف الدم

ان القيام بالقياس املتكرر لسكر الدم ضروري جدا لضمان السيطرة علىى  
فان كيري مىن   لذا. مستوى السكر يف الدم ولكن هذه العملية مكلفة بعض الشق

ان ميىىل هىىذه . مرضىى السىىكري يهملىىون قيىاس السىىكر الدخىىار بعىض املىىال   
املمارسات خاطئة متاما الن مرض السكري قد يتسبب حبدو  مضاعفات كىيرية  

لذا فان . واليت حيتاج عالجها لنفقات اعلى بكيري من نفقات قياس السكر املتكرر
ن االفضل له ان يعرف متىى  فم, مريض السكري اذا رغب فعال يف ادخار امواله

 .وكي  يقوم بقياس السكر لضمان عدم اهلدر يف عملية قياس السكر

قد حيتاج بعىض مرضىى السىكري خصوصىا اولئىك املشخصىني حىدييا        
واولئك الذين يعانون من عدم السيطرة على مستوى السكر يف الىدم إىل اجىراء   

(. الفحىء املشىدد  )مرات يوميا  9عدد كبري من عمليات قياس السكر تصل إىل 
يشمل الفحء املشدد قيام املريض بقياس السكر مرة قبل كل وجبة من وجبات 

بتناول  كل وجبىة مىن وجبىات    ( بعد ساعتني)ومرة بعد البدء , الطعام الرئيسية
قياسىات   9)ان القيام مبيل هذه العمليىة  . ومرة اخرية قبل النوم, الطعام الرئيسية

طباعا كامال عن مسىتويات السىكر يف الىدم خىالل     ايام تعطي ان 9-3ملدة ( يوميا
اليوم وتساعد الطبيب واملريض على القيام بتعديالت يف جرعىة االدويىة لضىبط    

 .مستوى السكر يف الدم ضمن احلدود املطلوبة
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اجراء فحء السكر املشىدد ليىوم واحىد يف الشىهر مفيىدة جىدا ملرضىى        
ر يف الدم وذلك ملعرفىة  السكري الذين ميتلكون سيطرة جيدة على مستوى السك

استجابة اجلسم للدواء واحلفاظ على السيطرة على مستوى السكر يف الدم ضمن 
 .احلدود املطلوبة

ميكىن تقليىل عىدد    , عندما يصل مستوى السكر يف الىدم للحىد املطلىوب   
يف الواقع ان عدد مرات قياس , (مرات باليوم 9اقل من )مرات قياس سكر الدم 

هىا خىالل اليىوم ملىريض السىكري املسىيطر علىى مرضىه         السكر املطلوب اجرائ
, بشكل جيد يعتمد على نوع الىدواء الىذي يسىتخدمه   ( مستوى السكر يف الدم)

 :وبشكل عام جيب اتباع النقاط التالية

                     مرضىىىى السىىىكري الىىىذين يتعىىىاجلون باسىىىتخدام جرعىىىة االنسىىىولني   . 1
للمسىاعدة يف  (: او مضخة االنسولنيحقنات يوميا من االنسولني  4)املركزة 

اختيار جرعة االنسولني الصحيحة قبل تناول وجبة الطعام وبالتالي التقليىل  
من احتمالية حدو  هبوط او ارتفاع يف مستوى سىكر الىدم جيىب ان يقىوم     

مىرة قبىل كىل    )مرات يوميا  4هؤالء املرضى بقياس مستوى السكر يف الدم 
امىا املرضىى الىذين    (. ومىرة قبىل النىوم    وجبة من وجبات الطعام الرئيسىية 

فيفضل قيامهم بالقياس ليالثىة  , مرات يوميا 4يرفضون القيام بقياس السكر 
أو علىى االقىل   ( مرات يف اليوم الذي يىتم فيىه القيىاس    4)ايام يف االسبوع 

قياس السكر مرتني يف اليوم لكل ايىام االسىبوع ويف هىذه احلالىة يفضىل ان      
ميال قبل الفطىور وقبىل الغىذاء يف    )تلفة يف كل يوم يكون القياس بأوقات  
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امىا  (. يوم السبت وقبل العشاء وقبل النوم يف يىوم االحىد وهكىذا دواليىك    
( سىنة او اكيىر  )مرضى السكري الذين يستخدمون االنسولني منذ زمن بعيد 

 . فان قياس السكر مرتني يف اليوم يعد كافيا هلم

تخدام جرعتني من االنسولني املخلىوط  مرضى السكري الذين يتعاجلون باس. 2
مرة قبىل الفطىور ومىرة    )يفضل ان يقوموا بقياس السكر مرتني يوميا : يوميا

وخصوصا عند البدء باستخدام هذا العالج او عند احلاجىة إىل  , (قبل العشاء
قبىل  )القيام بقياس السكر الكير مىن مىرتني يوميىا    . تعديل جرعة االنسولني

كىن ان يسىاعد يف حتسىني السىيطرة علىى مسىتوى       مم( وبعد وجبات الطعىام 
 .يف الدم   السكر 

مىيال  )مرضى السىكري الىذين يتعىاجلون باسىتخدام االنسىولني االساسىي       . 3
ان قياس السىكر الصىيامي ضىروري لتعىديل     (: انسولني النتوس او ليفيمري

 .جرعة االنسولني لضمان السيطرة على مستوى السكر يف الدم

(: عدا االنسولني)ين يتعاجلون باستخدام أدوية السكري مرضى السكري الذ. 4
لضمان السيطرة على مستوى السكر يف الدم يفضل قياس السكر مرة واحدة 

مىيال قبىل الفطىور يف يىوم السىبت وبعىد       )يوميا وباوقات  تلفة يف كل يوم 
 (.الفطور يف يوم االحد وقبل الغداء يف يوم االثنني وهكذا دواليك

مستوى السىكر يف الىدم قبىل وجبىات الطعىام ضىمن احلىدود         عندما يكون. 6
يف هىذه احلالىة فىان اجىراء     : املطلوبة ولكن مستوى السكر الرتاكمي مرتفعا

قياس السكر بعد البدء بتناول وجبة الطعام بساعتني ضروري جدا للمساعدة 
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يف تعديل جرعة العىالج او كميىة الطعىام وبالتىالي لضىمان السىيطرة علىى        
 .ر يف الدم ضمن احلدود املطلوبةمستوى السك

عند الرغبة بقيىاس السىكر   : مرضى السكري الذين اليقومون بقياس السكر. 0
يفضل اجرائه قبل وبعد الطعام للتاكىد مىن مالئمىة جرعىة الىدواء بالنسىبة       

 .لكمية الطعام يف الوجبة

 قياس السكر يف بعض احلاالت اخلاصة

دما يعىاني مىريض السىكري مىن     جيب أن يتم قياس السكر بشكل عاجل عن. 1
بعض األعراض اليت توحي بارتفاع مسىتوى السىكر يف الىدم ميىل اخلمىول      

 .وكيرة االدرار والعطش

جيب أن يتم قياس السكر بشكل عاجل عندما يعىاني مىريض السىكري مىن     . 2
بعض األعراض اليت توحي باخنفاض مستوى السىكر يف الىدم ميىل التعىرق     

 .الرعشةواجلوع والدوار واخلفقان و

جيب القيام بقياس السكر يف أوقات  تلفة على مدار اليوم للمرضىى الىذين   . 3
يعانون من عدم االحساس بهبوط السكر للمساعدة يف التعرف على نوبىات  

 .هبوط السكر عند حدوثها

يفضل قيام مرضى السكري الذين يعانون من هبوط السكر الشىديد بقيىاس   . 4
 .صباحا 3وم  أو يف الساعة مستوى السكر يف الدم قبل الن
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جيب ان يتم قياس السكر بعد عالج نوبىة هبىوط السىكر لتحديىد اسىتجابة      . 6
 .اجلسم لتناول كمية صغرية من الكربوهيدرات

جيب قياس السكر قبل القيام مبهام حرجة ميل قيادة السيارة خاصىة ملرضىى   . 0
ارزة لالنسىولني  السكري الذين يتعاجلون باستخدام االنسولني او االدوية الف

ميل االدوية من جمموعة السلفونيل يوريا كالدائونيل واالماريل واالدوية من 
 .جمموعة اجمللتينايدات كالنوفونورم

من الضروري االكيار من عىدد مىرات قيىاس السىكر اثنىاء معانىاة مىريض        . 9
 .السكري من االمراض االلتهابية كاالسهال او االفلونزا

 .قياس السكر يف حالة التوتر العصيب او القلق النفسيمن املفضل القيام ب. 8

من الضروري القيام بقياس السكر بعد وجبات الطعام الكىبرية والىيت عىادة    . 0
 .مايتم تناوهلا ايام االعياد

من الضروري االكيار من عدد مرات قياس السكر ملىريض السىكري عنىد    . 10
 .(ميال عند السفر او عند التقاعد)تغري منط حياته 

(: تغىيري كميىة او نوعيىة الطعىام    )عندما يقوم املريض بتغيري نظامه الغذائي . 11
الوجبىة الىيت مت   )يفضل يف ميل هذه احلاالت قياس السكر قبل وبعد الطعام 

لتحديىد تىاثري وجبىة    ( ايىام  3)ليالثىة ايىام متتاليىة    ( تغيري كميتها او نوعيتها
 .الطعام اجلديدة على مستوى السكر  يف الدم

عندما يص  الطبيب عالجا إضافيا ملرض السكري, أو عند تغىيري نىوع أو   . 12
جيب يف هذه احلاالت االكيار من عدد مرات قياس : جرعة العالج املوصوف
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حتىى يىتم السىيطرة علىى     ( العدد حيدد بناءا علىى نصىيحة الطبيىب   )السكر 
 .مستوى السكر يف الدم

 .اء من ممارسة التمارين الرياضيةجيب القيام بقياس السكر قبل وبعد االنته. 13

من الضروري االكيار مىن عىدد مىرات قيىاس السىكر إذا كانىت مريضىة        . 14
 .السكري حامال او ختطط لتصب  حامال

 دقة قياس مستوى السكر يف الدم

كلما زادت دقة جهاز قياس السكر كلمىا زادت دقىة نتىائج القيىاس, ممىا      
سكر وحتسني السيطرة على مستوى ينعكل اجيابا خلفض خطر اإلصابة بهبوط ال

دقة نتائج ( تقلل من)هناك العديد من العوامل اليت ميكن أن تغري . السكر يف الدم
 :املراقبة الذاتية ملستوى السكر يف الدم ومنها

 دقة جهاز قياس السكر( 1

 العوامل ذات الصلة باملريض ( 2

 العوامل البيئية( 3

 لكيماوية استخدام بعض االدوية او املواد ا( 4

بدال من اطراف االصابع ( كالرجل والبطن والذراع)استخدام املواقع البديلة ( 6
 لقياس السكر

 دقة جهاز قياس السكر( 0

ألن مريض السكري يعتمد عىادة  , دقة جهاز قياس السكر هلا اهمية كبرية



 

210 

وعلى الرغم من . على نتائج قياس السكر لضبط كمية الغذاء وجرعة األنسولني
ظم أجهزة قياس السكر املتىوفرة يف الصىيدليات هلىا مسىتوى مقبىول مىن       أن مع

فميال اجهزة القياس مىن نىوع   , الدقة, إال أن بعض األجهزة أكير دقة من غريها
يف حىني ان اجهىزة قيىاس اكىو تشىيك      , هلا دقة عالية (Free style)فري ستايل 

(Accu check) وامىا جهىاز كونتىاور    , هلا دقة جيدة(Contour) هىو مىن اقىل    ف
بالنسبة الجهزة قياس اكو تشيك يفضل استعمال جهاز اكىو  . اجهزة القياس دقة

للمرضى الذين يعانون من هبىوط السىكر كونىه      (Accu check Go)تشيك جو
/ ملغىرام  96اقىل مىن   )من ادق اجهزة اكو تشيك يف قيىاس السىكر املىنخفض    

للمرضى  (Accu check active)بينما يفضل جهاز اكو تشيك اكتي  , (ديسيلرت
يف الذين اليتعرضون لنوبات هبوط السىكر كونىه مىن ادق اجهىزة اكىو تشىيك       

 .ديسيلرت/ ملغرام 96اكير من قياس السكر بالدم عندما يكون مستواه  

للتأكد من دقة جهاز قياس السكر واستبعاد أي مشىاكل تقنيىة فيىه, جيىب     
ويكىرر هىذا   , الول مىرة  اجراء اختبار لدقة اجلهاز عند شرائه وقبىل اسىتخدامه  

كما وجيب أن يتم اختبار دقة اجلهاز يف حىال كانىت   . االختبار مرة واحدة سنوًيا
نتائج قياس السكر غري متناسقة مع األعراض اليت يعاني منها مىريض السىكري   
أو غري متناسقة مع قيم قياس السىكر الرتاكمىي وأيضىًا يف حالىة سىقوط جهىاز       

 .قياس السكر على االرض

ضل طريقة لتحديد ما إذا كانت نتائج قياس السىكر بواسىطة جهىاز    أن أف
القياس دقيقة هي مبقارنة نتائج اجلهاز مع النتائج اليت يىتم احلصىول عليهىا مىن     
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املخترب واما مقارنة نتائج جهاز جبهاز اخر فال ينص  بها وذلك ألن نتىائج مجيىع   
 .هذه االجهزة اقل دقة من نتائج املخترب

اس السكر مرتني أو ثال  مرات متتالية دون أي تأخري بني مرة عند قي :مالحظة
اختالف بسيط )واخرى, فقد الميكن احلصول على نفل القياس يف كل مرة 

وهذا ال يع  أن اجلهىاز ال يعمىل بشىكل صىحي  ولكنىه      ( بني قياس واخر
 (.دقة ضبط اجلهاز)يعكل التباين املضّمن يف كل جهاز 

 رتقييم دقة جهاز قياس السك

للمقارنة بني نتائج جهاز قياس السكر ونتىائج املختىرب, جيىب علىى مىريض      . 1
سىاعات علىى االقىل مىن الصىيام       8السكري أن يقوم بقياس السىكر بعىد   

وذلك الن اجراء القياس بعد تناول الطعام عىادة مىايظهر   ( السكر الصيامي)
وعية نتائج  تلفة باختالف مواقع سحب الدم حيث تستخدم عينة دم من اال

الدموية الشعرية يف اجهزة قياس السكر بينمىا تؤخىذ عينىة الىدم مىن اوردة      
 .الذراع عند اجراء القياس يف املخترب

من األفضل إجراء قياس السكر بواسىطة املختىرب وجهىاز القيىاس يف نفىل      . 2
ويف هذا الصدد يفضل أن ُيسحب الدم مىن طىرف   (. دقائق 6خالل)الوقت 

وذلك ألنه من , دقائق 6الذراع مبدة التزيد عن اإلصبع قبل سحب الدم من 
غري املنطقي وخز طرف االصبع بعد سحب الدم من الذراع النشغال املريض 

 .على موقع الوخز يف الذراع( باستعمال القطن)بالضغط 
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جيب وخز طرف االصبع الستخراج قطرة الدم من االوعية الدموية الشعرية . 3
االختبار جلهاز قيىاس السىكر وجتنىب     ووضعها على شريط( الدم الشعري)

استخدام الدم الوريدي ألن بعض شرائط االختبار مصىممة للىدم الشىعري    
 .فقط لذا فانها تعطي نتائج خاطئة إذا ما مت وضع الدم الوريدي عليها

عند استخدام اجهزة قياس السكر يتم أخىذ عينىة دم مىن االوعيىة الدمويىة      . 4
ذا الدم على البالزما وكريات الدم احلمر حيوي ه)الشعرية يف طرف اإلصبع 

بينما يف , , ويستخدم هذا الدم لقياس مستوى السكر(لذا يسمى الدم الكامل
بعد إزالة )يتم أخذ عينة دم من الوريد, ثم يتم استخدام بالزما الدم , املخترب

لقياس مسىتوى السىكر؛ يف هىذا الصىدد,     ( كريات الدم احلمر من عينة الدم
زما على حمتوى مائي أعلى من الدم, ومبىا أن السىكر يىذوب يف    حتتوي البال

املاء, فهذا يع  أن البالزما حتتوي على السكر برتكيز أعلى من الدم حبىوالي  
, وبالتالي فإن نتائج قياس السكر بواسطة أجهزة القياس املنزلي اليت ال 12٪

لذا يفضل . ختربمن نتائج امل% 12تتم معايرتها إىل البالزما تكون اقل حبوالي 
ان يقوم مريض السكري بقراءة دليل املستخدم جلهاز قياس السىكر ليعىرف   

 .فيما إذا متت معايرة نتائج جهاز القياس إىل الدم أو البالزما

ميل جهىاز اكىو تشىيك    )إذا مل تتم معايرة نتائج جهاز قياس السكر للبالزما . 6
قبىل القيىام    1.12لىى  فستكون هناك حاجة لقسمة نتيجة املختىرب ع , (اكتي 

فعلى سبيل امليال, إذا كانت نتيجة . مبقارنة نتيجة جهاز القياس بنتيجة املخترب
علىى   112ديسىيلرت, فيجىب أن يقسىم    /ملغرام 112قياس السكر يف املخترب 

حيىث مييىل الىرقم الىذي مت احلصىول عليىه        . ديسيلرت/ملغرام 100=  1.12
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سىتواه يف البالزمىا حسىب النتيجىة     مستوى السكر يف الدم املكىافق مل ( 100)
 .املختربية, والذي ميكن مقارنته بنتيجة جهاز قياس السكر

كما هو احلال يف معظىم   ,عندما تتم معايرة نتائج جهاز قياس السكر للبالزما. 0
ميل جهاز اكو تشيك بريفورما وجهاز كونتىاور  )أجهزة قياس السكر احلديية 

, فال حاجة للقيام حبساب يىدوي  (شوجهاز فري ستايل اليت وجهاز ون تت
وبالتالي ميكن ملريض السكري أن يقارن مباشرة نتيجة جهىاز قيىاس السىكر    

 .بالنتيجة املختربية

فىان جهىاز قيىاس السىكر يعتىرب دقيًقىا إذا        ,وفقا جلمعية السكري األمريكية. 9
فعلى سبيل امليىال, إذا كىان   . نتائج املختربمن  ٪16±كانت نتائجه يف حدود 

ديسىيلرت, فىان احلصىول علىى نتيجىة      /ملغىرام  100ياس السكر يف املخترب ق
ديسىيلرت بواسىطة جهىاز قيىاس السىكر تعتىرب       /ملغرام 116-86ترتاوح بني 

 .دقيقة

 العوامل ذات الصلة باملريض( 8

 :تشمل العوامل ذات الصلة باملريض

 طريقة تشغيل جهاز قياس السكر -1

 اس السكراهمال الصيانة الدورية جلهاز قي -2

 اصابة مريض السكري ببعض االمراض  -3

 طريقة تشغيل جهاز قياس السكر -0

ان عدم تشغيل املريض جلهاز قياس السكر بصورة صحيحة تعترب من احد 
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هناك العديد من االخطىاء والىيت   . اهم االسباب اليت تقلل من دقة نتائج القياس
 :السكر ومنها قد يقوم بها مريض السكري اثناء تشغيله جلهاز قياس

عدم تطابق الشفرة املدخلة يف جهاز قياس السكر مع رقم الشىفرة يف شىرائط   . أ
حيث ميكن ان يتسىبب هىذا اخلطىأ باعطىاء نتىائج غىري       . االختبار املستخدمة

لىىذا, فمىىن (. اكيىىر او اقىىل مىىن القيىىاس احلقيقىىي)متوقعىىة لقيىىاس السىىكر 
هىاز يطىابق الىرقم املوجىود     املستحسن دائًما التأكد من أن رقم الشفرة يف اجل

يف االونىة االخىرية   . على حاوية شريط االختبار قبىل القيىام بقيىاس السىكر    
قامت بعض الشركات املصنعة الجهزة قياس السكر بتصنيع اجهزة ال حتتاج 
إىل إدخال ميل هذه الشفرات وذلك لتقليل من نسبة حدو  اخلطا يف نتىائج  

 .القياس

حيىث  , بشكل كامىل يف جهىاز قيىاس السىكر    عدم ادخال شريط االختبار . ب
فمىيال قىد تكىون    )يؤدي هذا اخلطأ إىل اخنفاض وهمي بنتائج قياس السىكر  

ديسيلرت يف حني ان النتيجىة احلقيقىة   / ملغرام 120نتيجة القياس مساوية إىل 
يف حالة حدو  هذا اخلطا, جيب اعىادة عمليىة   (. ديسيلرت/ ملغرام 160هي 

ط جديد مىع إيىالء اهتمىام خىاص للتأكىد مىن       قياس السكر باستخدام شري
 .إدخال الشريط بالكامل يف جهاز القياس

وضع كمية غري كافية من الدم على شريط االختبار واليت ميكن أن تتسىبب  . ت
معظىم اجهىزة قيىاس السىكر     . حبدو  اخنفاض وهمي بنتائج قياس السىكر 

علىى شىريط   تعطي اشعارا للمريض يف حال عدم كفاية عينة الدم املوضوعة 
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جيب اعادة قياس السكر باستخدام شىريط جديىد   , إذا حد  ذلك. االختبار
على أية حال, هذا اخلطأ هو أقل شيوعا يف الوقت احلاضر و. وعينة دم كافية

 .ألن معظم اجهزة قياس السكر احلديية حتتاج لعينة دم صغرية جدا

زه ليزيد مىن  قد يتسبب قيام املريض بالضغط الشديد على اإلصبع بعد وخ.  
يف ميل هذه احلالة, يفضل . تدفق الدم باخنفاض وهمي يف نتائج قياس السكر

اعادة القياس باستخدام عينة دم جديدة من موقع اختبار جديد علىى شىريط   
هذا اخلطأ هو أيضا أقل شيوعا يف الوقت احلاضر ألن معظىم اجهىزة   . جديد

 .القياس احلديية حتتاج لعينة دم صغرية جدا

ان وجىود العديىد مىن املىواد علىى اجللىد ميىل        : اقع اختبار غىري نظيفىة  مو. ج
فعلى سبيل امليال ميكىن  . األوسامل والغذاء ميكن أن تتسبب بنتائج غري دقيقة
مسىتوى السىكر يف الىدم    )احلصول على ارتفاع وهمي بنتائج قياس السىكر  

 لىذلك, يوصىى  . إذا كان اإلصىبع ملوثىا بالسىكر   ( اعلى من مستواه احلقيقة
إذا مل و. دائما بتنظي  موقع االختبار باملاء والصابون وجتفيفه قبل وخز اجللد

يكن غسيل اليدين ممكنًا, ومل تكن اليدين متسخة بشىكل واضى  أو مل تكىن    
 .ملوثة بالسكر, فمن املقبول استخدام قطرة الدم اليانية بعد مس  أول قطرة

  همال الصيانة الدورية جلهاز قياس السكر -8

على ( على سبيل امليال, الغبار أو الدم أو الدهون)كن أن تتسبب االوسامل مي. أ
لذا جيب تنظي  جهىاز قيىاس   . جهاز قياس السكر يف اعطاء نتائج غري دقيقة



 

210 

ويف هذا الصىدد يستحسىن قىراءة دليىل املسىتخدم لىتعلم        .السكر باستمرار
 .الطريقة الصحيحة لتنظي  اجلهاز

فىإذا كانىت طاقىة    . لبطارية او اخنفىاض طاقتهىا  مشاكل البطارية ميل تل  ا. ب
البطارية منخفضة, فعادة مايقوم اجلهاز بإظهىار اشىعار يىدل علىى اخنفىاض      

بينمىا اليعمىل جهىاز القيىاس علىى االطىالق اذا كانىت        , الطاقة املنخفضىة 
يف كل هذه احلىاالت, هنىاك حاجىة لتغىيري البطاريىة واعىادة       . البطارية تالفة
 .قياس السكر

 ة مريض السكري ببعض االمراااصاب -0

نسىىبة اهليموغلىىوبني اقىىل مىىن  )ميكىىن ان يتسىىبب فقىىر الىىدم : امىىراض الىىدم. أ
فميال )يف احلصول على ارتفاع وهمي بنتائج قياس السكر ( ديسيلرت/غرام10

ديسيلرت يف حني ان النتيجىة  / ملغرام 160قد تكون نتيجة القياس مساوية ل 
يف حني يتسبب فىرط الكريىات احلمىر    , (رتديسيلي/ ملغرام 120احلقيقة هي 

يف احلصول على اخنفاض ( ديسيليرت/ غرام 18نسبة اهليموغلوبني اعلى من )
يف ميل . وهمي بنتائج قياس السكر عند استخدام اجهزة قياس السكر املنزلية

( بسىىحب دم مىىن الوريىىد)هىىذه احلىىاالت, جيىىب قيىىاس السىىكر يف املختىىرب 
مىن املستحسىن جلميىع    فاإلضىافة إىل ذلىك,   ب. للحصول على نتىائج دقيقىة  

مرضى السكري الذين يعانون من امراض الدم قراءة دليل املسىتخدم جلهىاز   
القياس ملعرفة نطاق اهليموغلوبني الذي ميكن أن يعمل به جهاز قياس السكر 

 (.يقيل به مستوى السكر بدقة)بكفاءة 
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اع مسىتوى الىدهون   ميكن ان يتسىبب ارتفى  : ارتفاع مستوى الدهون اليالثية. ب
ديسىيلرت يف احلصىول علىى اخنفىاض     /ملغىرام  206اليالثية يف الدم اكير من 

ألن الىدهون  , وهمي بنتائج قياس السكر عند قياسه بأجهزة القياس املنزليىة 
اليالثية تأخذ حيزا يف الدم, ممايقلل من كمية املاء يف الدم وبالتالي يقل تركيز 

لذلك فمن املستحسن قراءة . ذوب يف املاءالسكر يف الدم وذلك ألن السكر ي
دليل املستخدم للتحقق من مستوى الىدهون اليالثيىة الىذي يىؤثر علىى أداء      

 .جهاز قياس السكر

إىل ( البىيلريوبني ) امُلريىرة ميكن أن يتسبب ارتفاع تركيز (: ابو صفار)الريقان . ت
قيىاس  ديسيلرت يف احلصول على ارتفىاع وهمىي بنتىائج    /ملغرام 20اكير من 

السكر خصوصا عند استخدام أجهزة قياس السكراملعتمدة على انىزيم نىازع   
 .هيدروجني الكلوكوز

                ميكىىىن أن يتسىىىبب ارتفىىىاع اىىىض البوليىىىك  (: داء امللىىىوك)النقىىىرس .  
يف احلصىول علىى ارتفىاع وهمىي يف     ( ديسىيلرت /ملغرام 10-10 <)يف الدم 

م مرضى السكري الجهىزة قيىاس   نتائج قياس السكر خصوصا عند استخدا
 .السكر اليت تعمل بالتقنية الكهروكيميائية

فقىدان  )ميكن ان يتسبب االسىهال الشىديد املصىحوب باجلفىاف     : االسهال. ج
يف احلصول علىى اخنفىاض وهمىي بنتىائج     ( كميات كبرية من سوائل اجلسم

خصوصا عند استخدام عينة دم من طرف االصىبع يف اجهىزة   , قياس السكر
وذلك الن اجلفاف يقلىل مىن تىدفق الىدم إىل اخلاليىا      : س السكر املنزليةقيا
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, وهذا يؤدي إىل زيىادة اسىتهالك   (اليدين والرجلني)واألنسجة يف االطراف 
لىذا  . هذه االنسجة واخلاليا لسكر الدم لتعويض اخنفاض تىدفق الىدم اليهىا   

دام عينة يستحسن اجراء قياس السكر يف ميل هذه احلاالت يف املخترب باستخ
 .دم وريدية بغية ضمان احلصول على نتائج دقيقة

ميكىن ان تتسىبب نوبىة الربىو احلىادة يف      : امراض اجلهاز التنفسي ميل الربو. ح
تقليل كمية االوكسجني الواصلة خلاليا وانسجة اجلسىم وبالتىالي تسىاعد يف    
احلصول على ارتفاع وهمي يف نتائج قيىاس السىكر عنىد اسىتخدام اجهىزة      

 .السكر املعتمدة على انزيم مؤكسد الكلوكوزقياس 

 العوامل البيئية( 0

ان معظم اجهزة قياس السكر مصممة العطاء نتائج دقيقىة عنىد تشىغيلها يف    . 1
 16ودرجة احلرارة تىرتاوح بىني   % 00الرطوبة اقل من )ظروف جوية قياسية 

 لذا  فان قياس السىكر الىذي يىتم إجىراؤه يف ظىروف     , (درجة مئوية 36إىل 
غري مالئمىة لعمىل جهىاز قيىاس السىكر ميكىن ان       ( حرارة أو رطوبة)جوية 

ان العديد من اجهزة قياس السىكر تظهىر   . يتسبب يف ظهور نتائج غري دقيقة
إذا كانىت الظىروف احمليطىة مىن      أرسالة على شاشتها تدل على وجود خطى 

لذلك, فمن املستحسن . أو رطوبة خارج نطاق عمل اجلهاز/ درجة حرارة و
ومن ثم , ريض السكري قراءة دليل املستخدم ملعرفة ظروف التشغيل امليلىمل

 .اجراء قياس السكر يف ظروف جوية مناسبة

ميال أثناء السفر )مرت  2000اجراء قياس السكر يف املناطق املرتفعة ألكير من . 2
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وخاصة تلىك املعتمىدة علىى    , ان مجيع أنواع اجهزة قياس السكر(: بالطائرة
% 16-0تزيد قياس السىكر بنسىبة   )د الكلوكوز تقل دقة نتائجها انزيم مؤكس

لىذلك مىن املفضىل قىراءة دليىل      . يف املناطق املرتفعىة ( عن القياس احلقيقي
 .املستخدم قبل قياس السكر ملعرفة دقة اداء اجلهاز يف االرتفاعات العالية

بىار  ميكىن أن تتلى  شىرائط االخت   : تعرض شرائط االختبار للعوامل البيئيىة . 3
ميال ترك علبة االشرطة مفتوحىة او  )بسرعة عند خزنها بطريقة غري صحيحة 

وذلك بسبب تعرضها للرطوبىة أو الضىوء أو   ( اخراج االشرطة خارج العلبة
ان القيام بقياس السىكر باسىتخدام هىذه االشىرطة     . درجات احلرارة العالية

اقل من النتيجة  اكير او)التالفة قد يتسبب يف احلصول على نتائج غري متوقعة 
لذلك جيب حفظ أشرطة االختبار يف علبتهىا وإغىالق   (. احلقيقية لسكر الدم

 .غطاء العلبة فورا بعد أخذ شريط االختبار

إذا مل يىتم فىت  علبىة    : (حول شرائط االختبار املنتهيىة الصىالحية  ) :مالحظة
وقىع  شرائط االختبار ومت ختزينها وفقا لتوجيهات الشركات املصنعة, فمن املت

ومىع  . أن حتتفظ الشرائط بفعاليتها لعام واحد بعد تىاريخ انتهىاء الصىالحية   
ذلك فمن املستحسن مقارنة نتائج قيىاس السىكر الىيت يىتم احلصىول عليهىا       
باسىىتخدام هىىذه الشىىرائط مىىع النتىىائج املخربيىىة للتحقىىق مىىن صىىالحيتها   

اسىتخدام   فإذا كانت النتيجة متطابقة, فهذا يع  انه من املمكىن . لالستخدام
 .هذه الشرائط املنتهية الصالحية
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 استخدام بعض االدوية او املواد الكيماوية( 4

كىن  ميهناك العديد من األدوية عند تناوهلا من قبل مرضى السكري : األدوية. 1
ان تؤثر على دقة نتائج قياس السكر باجهزة القياس املنزلية ومن هذه االدوية 

احىد  ) ® Sinemet)), والسىينيميت  (® Panadal( )الباراسىيتول )البنادول 
ويضىاف هلىذه   , (األدوية اليت تسىتعمل يف معاجلىة مىرض الشىلل الرعاشىي     

هذه األدوية ميكنها أن تظهىر  (. ج)االدوية احلبوب احلاوية على فيتامني سي 
ارتفاعا وهميا يف نتائج قياس السىكر عنىد اسىتخدام اجهىزة قيىاس السىكر       

ولكنها قد تسىاعد يف اظهىار   , وجني الكلوكوزاملعتمدة على انزيم نازع هيدر
اخنفاضا وهميا يف نتائج قياس السكر عنىد اسىتخدام اجهىزة قيىاس السىكر      

حلسن احلظ ان معظىم تىاثريات هىذه    . املعتمدة على انزيم مؤكسد الكلوكوز
االدوية على دقة نتائج قياس السكر حتد  عند وجود تركيز عالي للدواء يف 

ند تناول جرعات كبرية من هىذه االدويىة يف حىني ان    اي انها حتد  ع, الدم
هلا تأثري ضئيل على دقة نتائج قيىاس  ( جرعات عالجية)اجلرعات االعتيادية 

سىاعات علىى    4لذا من املستحسن القيام بقياس السكر بعد مضىي  . السكر
لضىمان  ( حبة 2= ملغرام  1000)األقل من تناول جرعة كبرية من البنادول 

ل من البنادول يف الدم وبالتالي احلصول علىى نتىائج دقيقىة    وجود تركيز قلي
 .ملستوى السكر يف الدم

ال تستطيع (: الكاالكتوزوميل املالتوز, الزيلوز, )السكريات غري الكلوكوزية . 2
اجهزة قياس السكر املعتمدة على انزيم نازع هيىدروجني الكلوكىوز التمييىز    
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زية واملوجودة يف حملول غسىيل  بني سكر الكلوكوز والسكريات غري الكلوكو
الكلى الربيتوني الذي قد يؤدي إىل اظهار ارتفاعا وهميا كبريا يف نتائج قياس 

, وبالتىالي فىان هىذه    (ضع  للنتائج املختربية املقابلىة  16إىل  3من )السكر 
غري )االرتفاع الوهمي ميكن ان يؤدي إىل استخدام جرعات دوائية عالية جدا 

كري واليت تؤدي إىل هبىوط حىاد يف مسىتوى السىكر يف     ملريض الس( مالئمة
لذا يوصىى باسىتخدام   . الدم والذي بدوره قد يسبب الغيبوبة او حتى الوفاة

اجهزة قياس السكر املعتمدة على انزيم مؤكسد الكلوكوز ملرضىى السىكري   
 .املصابني بالفشل الكلوي والذين يتعاجلون بالغسيل الربيتوني

بووودال مووون اطوووراف ( كالرجووول والوووبطن والوووذراع)بديلوووة اسوووتخدام املواقوووع ال( 5

 االصابع لقياس السكر

على الرغم من أن معظىم مرضىى السىكري يفضىلون اسىتخدام املواقىع       
البديلة لقياس السكر بسبب كون الوخز يف هذه املناطق اقل ايالما, إال أن القيام 

 :تيةبقياس السكر باستخدام املوقع البديل ال ينص  به يف احلاالت اال

وذلك بسبب , بعد ساعة من تناول وجبة الطعام او ممارسة التمارين الرياضية. 1
وجود اختالف كبري بني نتائج قياس السكر بطريقىة القيىاس املعتمىدة علىى     
سحب الدم من اطراف االصابع والطريقة املعتمدة علىى سىحب الىدم مىن     

 . املواقع البديلة

م من املواقع البديلة ملرضىى السىكري   ال ُينص  بقياس السكر باستخدام الد. 2
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الذين لىديهم أعىراض تىوحي بهبىوط مسىتوى السىكر يف الىدم كىالتعرق,         
واجلوع وذلك ألن الدم يف أطراف األصىابع   ,واخلفقان, والدوخة, والرعشة

يف مستوى السكر بشكل اسرع مماهو عليه الىدم يف  ( اهلبوط)يتحسل التغيري 
 .بقية أجزاء اجلسم األخرى
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 حلحلة املشاكل

 

جيب على مىريض السىكري أن يقىوم بوضىع خطىط مناسىبة تسىاعده يف        
/ ملغىرام  180-90) املنشىودة احلفاظ على مستوى السكر يف الدم ضمن احلدود 

ى ومىاذا جيىب   وهذا يع  أنه من الضروري ملريض السكري معرفة مت(. ديسيلرت
أن يأكل, ومتى جيب ان يقوم بقياس السكر, وأي نىوع مىن التمىارين الرياضىية     

 (.مت ذكر معلومات موسعة بهذا اخلصوص يف الفصول السابقة)عليه ممارستها 

أن احلياة عادة ما تكون مليئة باملشاكل, وبغض النظر عن مدى جودة خطة 
تؤدي إىل فقدان السيطرة علىى  مريض السكري, ميكن لألحدا  غري املتوقعة أن 

ومبا ان مشاكل احلياة المفر منها لىذلك يتوجىب علىى مىريض     . مستوى السكر
     والعمىل علىى منىع تكرارهىا     , السكري معرفة كيفية حل املشكلة عنىد حىدوثها  

 .يف املستقبل

 مهارات حلحلة املشاكل

قد يواجه مريض السىكري بعىض املشىاكل اثنىاء حماولتىه السىيطرة علىى        
لىذلك فىان مىريض    (. املطلوبىة )ستوى السكر يف الدم ضمن احلدود املنشىودة  م

السكري حيتاج لبنىاء وحتسىني مهاراتىه يف حلحلىة املشىاكل مىن خىالل تطبيقىه         
 :النصائ  التالية
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جيب عدم لوم الذات يف حال فقدان السيطرة على مستوى : عدم لوم الذات. 1
               السىىيطرة املياليىىة الن عىىالج مىىرض السىىكري ال يعىى   ,السىىكر يف الىىدم

على مستوى السكر حيث الميكىن الي مىريض بالسىكري حتقيىق السىيطرة      
كما وجيب ان نأخذ بنظر األعتبىار بأنىه مىن الطبيعىي جىدا حىدو        . امليالية

 .مشاكل وحتديات ملريض السكري

ل املفتاح لتحديد سبب املشكلة هو التفكري يف االختالف احلاصى : حتليل اليوم. 2
 :خالل اليوم, فعلى سبيل امليال

 تناول الكربوهيدرات بكمية أكير أو أقل من املعتاد. أ

 القيام بنشاط بدني أكير أو أقل من املعتاد. ب

 تناول دواء السكري جبرعة أكرب أو أقل من املعتاد. ت

      وظيفىة جديىدة, االسىتيقاظ    )حدو  بعض التغيريات يف الروتني اليومي .  
 (كر أو السهر الطويليف وقت مب

 الشعور باملرض. ج

 السفر أو التخطيط للقيام بالسفر . ح

 القلق او التوتر العصيب. مل

علىى الىرغم مىن أن الطبيىب ميكىن أن يسىاعد       : حل املشكلة والتعلم منهىا . 3
مريض السكري يف إجياد طرق حلل املشاكل, إال أن املىريض ال يىزال حباجىة    

لذا يفضل أن جيرب مريض السىكري حلوًلىا   , ملعرفة ما هو احلل األفضل له
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 تلفة للمشكلة ثم يقّيم أي احللول هي األفضل, وبالتالي يقوم بتطبيق هىذا  
 .احلل عند مواجهة مشاكل مستقبلية مماثلة

 مهارات حلحلة املشاكل الشائعة 

 مهارة التعرف على ارتفاع مستوى السكر يف الدم وطرق معاجلته ( 1

 ى اخنفاض مستوى السكر يف الدم وطرق معاجلتهمهارة التعرف عل( 2

 املهارة الالزمة لضمان قيادة السيارة بصورة آمنة( 3

 مهارة عالج مرض السكري اثناء االصابة ببعض االمراض البسيطة( 4

 مهارة عالج مرض السكري خالل أيام السفر( 6

فصىل  تفاصيل حىول هىذا املوضىوع يف ال   )مهارة التعامل مع التوتر العصيب ( 0
 (التالي

 مهارة التعرف على ارتفاع مستوى السكر يف الدم وطرق معاجلته  (0

 180خصوصا عند ارتفاعه الكيىر مىن   )ميكن أن يسبب ارتفاع سكر الدم 
أعراضا  تلفىة ميىل الضىع , والتبىول املتكىرر, والعطىش,       ( ديسيليرت/ملغرام

يف حىال ظهىور    لذا جيب القيام بقياس السىكر . وعدم وضوح الرؤية, واالرتباك
لسوء احلظ, قد ال يؤدي . ميل هذه االعراض للتحقق من مستوى السكر يف الدم

ارتفاع السكر يف الىدم إىل ظهىور أعىراض, ألن مسىتوى السىكر الىذي يسىبب        
ويبدو أن بعض مرضى السكري يتكيفىون  ؛ أعراضا قد خيتل  من شخء آلخر

لىذين يعىانون مىن    خصوصا مرضى السكري ا)مع مستويات سكر الدم املرتفعة 
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حيث أن بعضىا مىنهم ال يعىانون مىن اي     , (ارتفاع مزمن ملستوى السكر يف الدم
 360أعىىراض الرتفىىاع السىىكر اال عنىىدما يتجىىاوز مسىىتوى السىىكر يف الىىدم    

وعليه, فإن القياس املتكرر هو أفضل طريقة ملعرفة مىا إذا كىان   . ديسيلرت/ملغرام
إن أحد اهم مفاتي  عىالج  . ى منهامستوى السكر ضمن احلدود املنشودة او اعل

ارتفاع السكر هو معرفة املشكلة املسببة هلذا االرتفاع, ألنه عنىد معرفىة املشىكلة    
 . ميكن البدء خبطوات حللها

 أسباب ارتفاع مستوى السكر يف الدم

 تناول كميات كبرية من الكربوهيدرات. 1

 عدم ممارسة النشاط البدني. 2

 االدوية. 3

 خرىالعوامل األ. 4

 تناول كميات كبرية من الكربوهيدرات. 0

مىيال  )بكمية أكىربمن املعتىاد   ( خصوصا الكربوهيدرات)ان تناول الطعام 
ميكن ان يتسبب يف ارتفاع مستوى السكر ( وجبات الطعام يف االعياد واملناسبات

فان مستوى السكر يف الدم قد يرتفع ايضا عنىد تنىاول    ,من جانب اخر. يف الدم
ة من الطعام يف حال كان الطعام غري مألوفا وذلىك بسىبب احتماليىة    نفل الكمي

احتوائه على كربوهيدرات  فية اي ان كمية الكربوهيدرات يف هذه احلالة تكون 
ويف هذا الصدد من املستحسن  قيىام مىريض السىكري بتعىديل     . اكير من املعتاد
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نع ارتفىاع السىكر   جرعة دواء السكري قبل تناول وجبة الطعام الكبرية مل( زيادة)
لكن ولألسى  أن هىذه الطريقىة مناسىبة     . يف الدم بعد تناول ميل هذه الوجبات

فقط للمرضى الذين يتعاجلون باسىتخدام االنسىولني وخصوصىا اولئىك الىذين      
والىىيت يىىتم ضىىبطها بطريقىىة حسىىاب كميىىة )يقومىىون حبقىىن جرعىىة االنسىىولني 

نى اخر فأن هذه الطريقىة  مبع؛ مقبل كل وجبة من وجبات الطعا( الكربوهيدرات
حمىددة مسىبقا بىدون    )غري مناسبة للمرضى الذين يتعاجلون باستخدام جرع ثابتة 

مىيال املرضىى   )مىن االنسىولني   ( االعتماد على كمية الكربوهيدرات يف الطعىام 
 (. الذين يستخدمون االنسولني املخلوط

من جانب اخىر يعىاني بعىض مرضىى السىكري مىن ارتفىاع ملحىوظ يف         
يف ميىل  , (ميال بعد الغىداء )السكر يف الدم بعد تناول وجبة طعام معينة مستوى 

هذه احلاالت فإن أفضل حل هو تقليل كمية الكربوهيدرات اليت يىتم تناوهلىا يف   
مىيال تنىاول   )تلك الوجبة أو توزيع هذه الكمية على أوقات أخىرى مىن اليىوم    

سىاعات مىن    3عىد  نص  كمية الطعام يف وقت الغداء وتناول النص  املتبقىي ب 
 (.وقت الغداء

 عدم سارسة النشاط البدني. 8

علىى سىبيل امليال,شىراء    )قد يؤدي التغيري املفاجق يف منط حيىاة املىريض   
او ممارسىته بدرجىة   )إىل عدم ممارسة النشاط بدني ( سيارة أو تغيري طبيعة العمل

فمىن  لىذلك,  . , وهذا السلوك ميكن أن يزيد من مستوى السىكر يف الىدم  (قليلة
املستحسن ملريض السكري ان يستمر مبمارسته للنشاط البدني ملنع هذه الزيادة يف 
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ملزيد من التفاصيل حول ممارسة النشاط البىدني يرجىى   )مستوى السكر يف الدم 
 (.مراجعة الفصل الياني

 االدوية. 0

 عدم تناول دواء السكري. أ

 تناول ادوية السكري بصورة غري صحيحة. ب

 غري كافية من ادوية السكري تناول جرعة. ت

 تناول بعض االدوية اليت ترفع من مستوى السكر يف الدم.  

 عدم تناول دواء السكري. أ

ان عدم تناول املريض ألدوية السكري عادة ماتسبب ارتفاعىا ملحوظىا يف   
هناك كىيريا مىن االسىباب الىيت تىؤدي إىل عىدم تنىاول        . مستوى السكر يف الدم
ولكن النسيان يعترب اهمهىا واكيرهىا شىيوعا ؛ النصىائ       املريض لدواء السكري

التالية ضرورية ملريض السكري ملساعدته علىى تىذكر تنىاول ألىدواء يف الوقىت      
 :احملدد له

تناول األدوية يف الوقت نفسه كىل يىوم تسىاعد املىريض يف جعلىها عمليىة        -1
 .روتينية

قائهىا يف مواقىع   ربط استخدام األدوية مع نشاط معني, وذلك عن طريىق إب  -2
سرتاتيجية حبيث ميكن مالحظتها يف األوقىات املناسىبة؛ ومىن األميلىة علىى      

تسىاعد يف تىذكر جرعىة الىدواء     )وضع األدوية جبانب فرشاة األسنان : ذلك
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تساعد يف تذكر جرعة الدواء )أو وضع االدوية جبانب طبق االفطار , (الليلية
 (.الصباحية

 .از املوبايلاستخدام خاصية التذكري يف جه -3

من املمكن استعانة مريض السكري بأحد أفىراد العائلىة ملسىاعدته يف تىذكر      -4
 .تناول الدواء

استخدام علب خاصة لوضع حبوب الدواء واليت يتم تعبئتها اسبوعيا حبيث  -6
يتم وضع االدوية اخلاصة بكل يوم يف خانة منفصلة عن ادويىة اليىوم اليىاني    

 (.1-6الشكل )

ولصقه على اليالجة أو يف أمىاكن  ( األدوية يتعلق مبوعد تناول)كري كتابة تذ -0
 .أخرى( مألوفة أوظاهرة للعيان)حيوية 

ال
 علبة وضع الدواء: 0-5شكل 

 تناول ادوية السكري بصورة غري صحيحة. ب

قد يرتفع مستوى السكر يف الدم لدى بعض مرضى السكر على الرغم من 
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بسبب تناوهلم اياها يف أوقات غىري مناسىبة    تناوهلم ألدويتهم بشكل يومي وذلك
يف حىني ان معظىم   . فميال تناول الدواء بعد عدة ساعات من تناول وجبة الطعام

ادوية السكري جيب تناوهلا قبل البدء بتناول وجبة الطعام, والبعض االخىر مىن   
 لذا,. ادوية السكري جيب تناوله عند البدء بتناول وجبة الطعام أو بعدها مباشرًة

من املستحسن ملرضى السكري أن يستفسىروا ويتعلمىوا مىن الصىيدلي الوقىت      
ملزيىد مىن التفاصىيل حىول ادويىة السىكري       )الصحي  لتناول ادويىة السىكري   

 (.3والوقت الصحي  لتناوهلا يرجى مراجعة الفصل 

بالنسبة ملرضىى السىكري الىذين يتعىاجلون باسىتخدام باألنسىولني, فىإن        
دم قد ينتج بسبب حقن االنسولني بطريقة غري صحيحة, املستوى املرتفع لسكر ال

واليت ميكن أن تؤدي إىل تسرب األنسولني من موقع احلقن, أو يتسبب يف ضع  
يرجى مراجعة الفصىل اليالىث لقىراءة التفاصىيل     ) .امتصاص اجلسم لالنسولني

 (.حول طريقة حقن األنسولني

 تناول جرعة غري كافية من ادوية السكري. ت

ارتفاع السكر يف الدم إىل مسىتوى اعلىى مىن املسىتوى املطلىوب      يف حال 
بوقتهىا وجرعتهىا   ( ادوية السىكري )وكان مريض السكري ملتزما بتناول ادويته 

ويف . الصحيحة, فان هذا االرتفاع يدل على عدم كفاية جرعة الىدواء للمىريض  
ا جرعىة الىدواء وفًقى   ( زيىادة )ميل هذه احلالة, ُيفضل استشىارة الطبيىب لضىبط    

ولكن يف حالة كان املريض مستخدما للجرع القصوى مىن  . الحتياجات املريض
فهذا يدل على وجود نقىء يف إفىراز اجلسىم    ( احلبوب)ادوية السكري الفموية 
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لذا يف هذه احلاالت بالىذات حيتىاج مىريض السىكري     , لألنسولني( البنكرياس)
 .البدء باستخدام األنسولني

ند استخدامهم ملضخة األنسولني مىن بعىض   يعاني مرضى السكري ع :مالحظة
املشاكل التقنية؛ ميل هذه املشاكل ميكن أن تؤدي إىل عدم حقن جرعة كافيىة  
من األنسولني وبالتالي تكىون سىببا الرتفىاع مسىتوى السىكر يف الىدم عىن        

جيىب إصىالح   )تتضمن هذه املشاكل الفنية عطل املضىخة  . املستوى املطلوب
جيىب  )أألعداد غىري الصىحي  ملضىخة األنسىولني      , أو(املضخة أو استبداهلا

جيىب إعىادة   ), أو نفاد األنسولني من املضىخة  (إعداد املضخة بشكل صحي 
, أو عىدم دخىول األنسىولني يف اجلسىم بالشىكل      (ملق املضخة باالنسىولني 

على سبيل امليال, خروج اإلبرة عن موقعها ويف ميىل هىذه احلالىة    )الصحي  
 (.ى جديدةجيب استبدال االبرة باخر

 تناول بعض االدوية اليت ترفع من مستوى السكر يف الدم. ث

األدوية املعاجلة الرتفاع ضغط الدم, وخاصة مدّررات البول كاملوديورتيىك   -1
(Moduretic® )رأو حاصىىىىرات بيتىىىىا كىىىىالكونكو /و (®  (Concor 

عند ارتفاع السكر بسبب هذه االدويىة جيىب   (. ® Tenormin)والتينورمني  
 .ارة الطبيب املختءاستش

اذا عانت مريضة السىكري مىن ارتفىاع السىكر بسىبب      , حبوب منع احلمل -2
( بعد استشارة طبيبة النسائية)استخدام حبوب منع احلمل فمن املستحسن هلا 
 . استخدام موانع احلمل البديلة كالواقي الذكري
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د فلىو  ميىل حبىوب البانىادول كولىد انى      ,االدوية اليت تزيل احتقان االنى   -3
(Panadol Cold and Flu ®)    و حبىوب االكتفيىد((Actifed ® .  يف هىذه

احلاالت يفضل ملريض السكري عىالج احتقىان االنى  باسىتخدام قطىرات      
 .االن  بدال من هذه احلبوب

عىادة  ( حتت اشراف الطبيب)حبوب او حقن الكورتيزونات واليت تستخدم  -4
لروماتويىىدي, ولكىىن يسىىاء  لعىىالج األكزميىىا والربىىو والتهىىاب املفاصىىل ا  

( على الىرغم مىن عىدم فائىدتها    )استخدامها يف العراق حيث تستخدم عادة 
 ( !!! االبر اخللطمايسمى بالعامية )لعالج نزالت الربد واالنفلونزا 

 العوامل االخرى. 4

بعض النساء املصابات مبرض السىكري يعىانني مىن ارتفىاع     : الدورة الشهرية. أ
ل فىرتة احلىيض, أو يف معظىم األحيىان خىالل أول      ملحوظ يف سكر الدم قب

لذا جيب على النساء اللواتي يعىانني مىن ارتفىاع السىكر     . يومني من احليض
قبل فرتة احليض أو خالهلا استشارة الطبيب للمساعدة يف ضبط جرعة الدواء 

 .خالل هذه الفرتة

علىى  انظر أدنىاه للحصىول   ( )العدوى)االصابة ببعض االمراض االلتهابية . ب
 (.املزيد من التفاصيل حول هذا املوضوع

سيتم مناقشىة هىذا املوضىوع بالتفصىيل يف الفصىل      )التوتر والشد العصيب . ت
 (.التالي
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 عالج ارتفاع مستوى السكر يف الدم

على الرغم من أن ارتفاع السكر يف الدم ملرة واحىدة فقىط لىيل مشىكلة     
ر ليىتم معاجلتىه بصىوره    ولكن, من املستحسن معرفة سبب ارتفاع السك. خطرية

وبشكل عام ميكن معاجلىة ارتفىاع السىكر يف    . صحيحة ومنع حدوثه يف املستقبل
وزيادة ممارسىة الرياضىة   ( الكربوهيدرات)الدم عن طريق احلد من كمية الطعام 

وميكىىن ايضىىا ملرضىىى السىىكري الىىذين يتعىىاجلون  (. انظىىر املالحظىىات أعىىاله)
مىن األنسىولني   ( تصحيحية)جرعة اضافية باستخدام األنسولني أن يقوموا حبقن 

باإلضافة إىل جرعة األنسىولني املعتىادة قبىل وجبىة     ( الصايف او نظري االنسولني)
 130الطعام يف حال مالحظتهم ارتفاعا يف مسىتوى السىكر يف الىدم الكيىر مىن      

 .ديسيلتري قبل تناول وجبة الطعام/ ملغرام

يستشىري الطبيىب    من ناحيىة أخىرى, مىن املستحسىن ملىريض السىكر أن      
بالسرعة املمكنة عندما تكون مسىتويات السىكر يف الىدم أعلىى مىن املسىتويات       

مهمىا كىان   )أيىام متتاليىة أو أكيىر     3املطلوبة يف نفل الوقت من كل يوم وملىدة  
عالوة على ذلك, فإن استشارة الطبيب ضرورية أيضًا (. السبب يف هذا االرتفاع

للسىكر  % 9لوصىول إىل نسىبة اقىل مىن     ملرضى السكري الىذين ال يسىتطيعون ا  
 .الرتاكمي



 

242 

 حساب جرعة االنسولني التصحيحية

ميكن حساب جرعىة األنسىولني التصىحيحية وذلىك باسىتخدام املعادلىة       
 :التالية

 
 

حيث ان عامل التصحي  هو قابلية وحدة واحدة من االنسولني لتخفيض 
 ديسيليرت/مستوى السكر يف الدم بامللغرام

/ 1600( = االعتيىادي )ند استخدام االنسولني الصايف معامل التصحي  ع
 اجلرعة اليومية االمجالية لالنسولني

االنسىىولني سىىريع )معامىىل التصىىحي  عنىىد اسىىتخدام نظىىائر االنسىىولني 
 اجلرعة اليومية االمجالية لالنسولني/ 1900( = املفعول

ن وحدة م 40عاًما, يستخدم حالًيا  68رجل يبلغ من العمر  :ميال حسابي
قبل كل ( نوفورابيد)وحدة من االنسولني سريع املفعول  12االنسولني النتوس و

وعند قياسه لسكر الدم قبل تنىاول الغىداء وجىده    . وجبة من الوجبات الرئيسية
لسىكر الىدم قبىل     املطلىوب املسىتوى   أن على الرغم مىن . ديسيلرت/ملغرام 190

 .ديسيلرت أو أقل/ ملغرام 130الغداء هو 

ي جرعة االنسىولني التصىحيحية املطلىوب اسىتخدامها هلىذا      ما ه :سؤال
 املريض؟
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 حساب اجلرعة اليومية اإلمجالية لألنسولني: اخلطوة االوىل: إجابة السؤال

=  30+  40( = وحىدة نوفورابيىد   12* )3+ وحدة انسولني النتوس  40
 امجالي وحدات االنسولني خالل اليوم 90

 يححساب معامل التصح: اخلطوة الثانية

 (الن املريض يستخدم نظري االنسولني) اجلرعة االمجالية لالنسولني/1900= معامل التصحي  

 =1900/90  =22 

سىتخفض  ( نوفورابيىد )وهذا يعى  ان كىل وحىدة مىن نظىري األنسىولني       
ومن أجىل جعىل حسىابات    . ديسيلرت/ملغرام 22مستوى السكر يف الدم حبوالي 

ديسىيلرت  /ملغىرام  26أو  20ذا الرقم إىل جرعة األنسولني أسهل, ميكن تقريب ه
 .لكل وحدة من األنسولني

 حساب جرعة األنسولني التصحيحية: اخلطوة الثالث

 =جرعة األنسولني التصحيحية 

 معامل التصحي / (املستوى املستهدف من السكر – مستوى السكر قبل الغداء)

 وحدة من األنسولني  2=  20( / 190-130= )

إىل جرعة االنسىولني  ( وحدة 2)النسولني التصحيحية جيب إضافة جرعة ا
وهىذا يعى  أن   ( وحىدة  12)اليت يزرقها املريض بالعادة قبل تناول وجبة الطعام 

وحدة مىن األنسىولني نوفوربايىد قبىل تنىاول وجبىة        14املريض سيحتاج حلقن 
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 .الغداء

 مهارة التعرف على اخنفاض مستوى السكر يف الدم وطرق معاجلته (8

إذا ( هبوط السىكر يف الىدم  )اعتبار مستوى السكر يف الدم منخفًضا  ميكن
يف حني ان هبوط سكر الدم احلاد حيد  عنىد  . ديسيلرت/ملغرام 90كان أقل من 

قىد يسىبب هبىوط    . ديسىيلرت /ملغىرام  64يكون مستوى السكر يف الدم اقل من 
انتظىام   السكر أعراضا عديدة ميل الشعور باجلوع والرعشة وكيرة التعرق وعىدم 

بينما يف حالىة هبىوط السىكر    . دقات القلب والنعاس وعدم القدرة على الرتكيز
احلاد, ميكن أن تتطور األعراض إىل فقدان الوعي أو حدو  نوبة صرع أو حتى 

من جانب اخر فان هبوط السىكر الىذي حيىد  أثنىاء النىوم قىد يكىون        . الوفاة
 .مصحوبا بالكوابيل أو البكاء

كري بىأعراض هبىوط السىكر يفضىل التأكىد مىن       عند شعور مريض الس
مستوى السكر يف الدم وذلك باستخدام جهاز القياس املنزلي وذلك ألن بعىض  
املرضى يشعرون باعراض هبوط السكر على الرغم مىن كىون مسىتوى السىكر     

قد يشعر بعض املرضىى بىأعراض هبىوط    )ديسيليرت /ملغرام 90لديهم اكير من 
هذا , (ديسيليرت/ ملغرام 130لسكر يف الدم عن السكر يف حال اخنفض مستوى ا

 (. الزائ )النوع من هبوط السكر يسمى هبوط السكر الوهمي 

من اهم اسباب حدو  هبوط السكر الوهمي هو قيام مرضىى السىكري   
الذين يعانون من ارتفاع مستوى السكر )وخصوصا غري املسيطرين على مرضهم 
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ختفيض مسىتوى السىكر يف الىدم وجعلىه     مبحاولة ( يف الدم لفرتات زمنية طويلة
ضمن احلدود املطلوبة بشكل سريع, وذلك ألن مسىتويات سىكر الىدم املرتفعىة     

لذا يفضل القيام بتخفيض . لفرتات زمنية طويلة قد يفسّ رها اجلسم بكونها طبيعية
 .تدرجيي ملستوى السكر يف الدم ملنع حدو  هبوط السكر الوهمي

ريض السكري بأعراض هبوط السكر لكنه إذا شعر م :هامة جدا مالحظة
مل يتمكن من قياس مستوى السكر يف الىدم ألي سىبب مىن األسىباب, فعندئىذ      

ومعاجلىة  ( لىيل وهميىا  )يكون من اآلمن اعتبارهذه احلالة كهبوط سكر حقيقي 
هذه األعراض ألنه إذا مل يعاجل هبوط السكر فقد يؤدي إىل فقدان الوعي وحتى 

 .املوت

على الرغم من وصول مستوى السكر يف الدم إىل اقل من من جانب اخر ف
ديسيلرت فان بعض مرضى السكري خصوصا اولئك الذين يعىانون  / ملغرام 90

من نوبات متكررة من هبوط السكر قد اليشعرون بىأي اعىراض وتسىمى هىذه     
 .احلالة عدم االحساس بهبوط السكر

 الوقاية من هبوط سكر الدم 

  هبوط السكر هو معرفة أسباب هبوط السكر أن احلل األميل ملنع حدو
ألنه إذا عرفت االسباب, فمن السىهل اختىاذ خطىوات ملنىع هبىوط السىكر مىع        

يرتبط هبوط السىكر  . احلفاظ على مستوى السكر يف الدم ضمن احلدود املطلوبة
 :باألسباب التالية
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 تناول الطعام. 1

 االدوية. 2

 النشاط البدني. 3

 تناول الطعام. 0

تناول وجبة الطعام او تأجيل تناول وجبة الطعام, أو تناول وجبىة   إن عدم
بكمية اقل من املعتاد ميكن أن يسىبب هبوطىًا   ( خصوصا الكربوهيدرات)الطعام 

لذلك, من املستحسن عدم تغيري الكمية او الوقت اخلاص بتنىاول  . يف سكر الدم
روبات اضىافة لىذلك, ميكىن للمشى    . وجبات الطعام ملنع حدو  هبوط السىكر 

زيادة خطر هبوط ( بدون طعام)الكحولية, وخاصة عند تناوهلا على معدة فارغة 
السكر, لذا فمن األفضل جتنب أو على األقل احلد من شرب الكحول ويف حال 

 .مت ذلك جيب جتنب شربها على معدة فارغة

 أالدوية. 8

ان تناول ادوية السكري جبرعىات اعلىى مماهوموصى  ملىريض السىكري      
لىذا جيىب علىى مىريض السىكري تنىاول       . يسبب هبوطا يف سكر الدم ميكن أن

من جانب اخر ميكىن أن حيىد  هبىوط    (. املوصوفة)اجلرعة الدوائية الصحيحة 
غري االدوية املعاجلة ملرض )السكر كأحد اآلثار اجلانبية الستخدام بعض األدوية 

لىذا جيىب   (. ريوم أو أكي/غرام 3), كاألسربين عند تناوله جبرعة عالية (السكري
 .على مريض السكري استشارة الصيدلي قبل استخدام أي دواء
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 سارسة التمارين الرياضية. 0

ميكن أن حيد  هبوط السكر أثناء ممارسىة التمىارين الرياضىية او بعىدها,     
لذا جيىب قيىاس   . خاصة إذا كان التمرين اكير شدة او اطول مدة مماهو  طط له

اء وبعد انتهاء التمرين الرياضي, خاصة إذا كىان  مستوى السكر يف الدم قبل وأثن
ملزيىد مىن التفاصىيل حىول     )التمرين  تلًفا يف النوع أو املدة مما كان  ططىا لىه   

 (.الرياضة وهبوط السكر يرجى مراجعة الفصل الياني

 عالج هبوط السكر يف الدم

 :لعالج هبوط السكر يف الدم, من الضروري اتباع اإلرشادات التالية

 :غرام من الكلوكوز أو الكربوهيدرات البسيطة ميل 20-16ناول ت. 1

 من عصري الفاكهة الطبيعي او الصناعي( مل 120)نص  كوب  -أ

 كالبيبيسي واملريندا( غري الدايت)نص  كوب من املشروبات الغازية  -ب

 ملعقة طعام من السكر أو العسل -ت

 ( جكليت)قطع من احللوى  4-6 - 

 مبقدار ملعقيت طعام حفنة من الزبيب -ج

دقيقىة  مىن تنىاول الكربوهيىدرات؛ فىإذا كىان        16إعادة قياس السكر بعىد  . 2
ديسيلرت, فمن الضروري تكىرار  /ملغرام 90مستوى السكر يف الدم  اقل من 

 90اخلطوات املذكورة أعاله حتى يصل مستوى السكر يف الدم إىل أكير مىن  



 

248 

 .ديسيلرت/ملغ

 90)دة مسىتوى السىكر يف الىدم إىل طبيعتىه     بعد عالج هبىوط السىكر وعىو   . 3
يفضل تناول وجبة طعام خفيفة يف حال كان موعد ( ديسيلرت او اكير/ ملغرام

مىن وقىت عىودة السىكر     )وجبة الطعام الرئيسية التالية بعد ساعتني او اكير 
 (. ملستواه الطبيعي

 (2-6الشكل )يف بعض احلاالت من هبوط السكر جيب استخدام ابر خاصة . 4
اهلرمون الذي حيفىز الكبىد إلطىالق سىكر     )حاوية على هرمون اجللوكاكون 

خاصىة عنىدما يكىون مسىتوى     , (الكلوكوز املخزون يف الكبد إىل جمرى الدم
 . ديسيلرت أو للمرضى فاقدي الوعي/ ملغرام 64السكر يف الدم اقل من 

عند عىالج هبىوط السىكر للمرضىى فاقىدي الىوعي جيىب عىدم         : مالحظة
ي طعىىام او شىىراب الن ذلىىك قىىد يتسىىبب حبىىدو  الغصىىة     اعطىىائهم ا

 (.االختناق)

من الضروي ادخىال مىريض السىكري فاقىد الىوعي نتيجىة هلبىوط السىكر         . 6
 : للمستشفى يف احلاالت االتية

  .إذا مل يكن اجللوكاكون متوفرا يف تلك اللحظة. أ

ام دقيقة على الرغم من اسىتخد  16اذا مل يستعد املريض وعيه يف غضون . ب
 .اجللوكاكون

 .املريض لديه نوبة صرع. ت
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 .اجللوكاكونعدم معرفة االشخاص احمليطني باملريض كيفية حقن .  
 
 
 

 

 
 
 
 

 هرمون اجللوكاكون: 8-5الشكل 

 اجللوكاكون( حقن)طريقة اعطاء 

ألن املرضى الذين يعىانون مىن هبىوط السىكر احلىاد عىادة مىا حيتىاجون         
الج, لىذلك فمىن املستحسىن لالشىخاص     املساعدة من شخء آخر العطاء الع

على سبيل امليال, أفراد األسرة وزمىالء  )الذين هم على اتصال دائم مع املريض 
إلعطىاء اجللوكىاكون جيىب اتبىاع     . ان يتعلموا طريقة حقن اجللوكىاكون ( العمل

 :اخلطوات التالية

وثىم  حيقن املاء املعد للحقىن يف قنينىة اجللوكىاكون, ثىم تىرج القنينىة جيىدًا        . 1
 (.3-6الشكل )يسحب الدواء يف احملقنة 
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 طريقة حتضري حقنة اجللوكاكون: 0-5الشكل 

 .أي جزء غري مستخدم( اتالف)تستخدم احلقنة على الفور وجيب رمي . 2

( علىى جانبىه  )عند حقن اجللوكاجون, جيب وضع املريض يف وضع االفاقىة  . 3
 (.4-6الشكل )للمساعدة على التنفل 

اجللوكاجون باستخدام حقنة األنسولني يف األرداف أو الذراع أو  ميكن حقن. 4
 .الفخذ, وفًقا لتعليمات الشركة املصنعة

, قىد يعىاني مىن    (دقيقة 16-6عادة يف غضون )عندما يستعيد املريض وعيه . 6
لذلك, جيب التأكد من أن املريض ال يزال يف وضع االفاقىة  . الغييان والقيء

 .ملنع حدو  االختناق

بعد أن يستفيق املريض, ينبغي إعطائه وجبة خفيفة من الكربوهيىدرات ملنىع    .0
 .تكرار هبوط السكر
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 وضع االفاقة: 4-5الشكل 

 عالج هبوط السكر الوهمي

إذا شعر مريض السكري بأعراض هبوط السكر ولكن مستوى السىكر يف  
شيء سوى  ديسيلرت, فليل هناك حاجة ملحة لفعل أي/ملغرام90الدم اكرب من 

إذا مل يكن ذلك ممكنىًا,  . االسرتخاء واالنتظار حلني زوال األعراض مبرور الوقت
مىن الكربوهيىدرات   ( غرامات 6)ميكن ملريض السكري أن يتناول كمية صغرية 

لتخفيى   ( ميال قطعة صىغرية مىن الشىوكوالتة أو ملعقىة صىغرية مىن السىكر       )
 .الدم األعراض ودون التسبب يف ارتفاع مستوى السكر يف

 االستشارة الطبية بعد حاالت هبوط السكر

بعد أن يتعافى مريض السكر من نوبة هبوط السكر الدم, يوصى باستشارة 
 :الطبيب إلعادة تقييم وتعديل جرع العالج يف احلاالت االتية

عندما يكون مستوى السكر يف الدم  منخفضا يف نفل الوقت كل يوم وملىدة  . 1
 يومني متتاليني أو أكير

 عند حدو  حالة هبوط السكر احلاد . 2

 يف حاالت عدم احساس املريض بهبوط السكر. 3
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 املهارة الالزمة لضمان قيادة السيارة بصورة آمنة (0

معظم مرضى السكري ميكنهم قيادة السىيارات بأمىان دون التسىبب بىأي     
هبوط السىكر هىو السىبب االساسىي يف     . خطر حقيقي لسصابة هلم أو اآلخرين

لضمان قيادة السيارة بأمىان  . حواد  السري للسائقني املصابني بالسكري حدو 
ال سيما أولئك الذين يتعاجلون باستخدام األنسولني )جيب على مرضى السكري 

 :ان يقوموا بالتالي( أو ادوية السلفونيل يوريا أو اجملليتينايدات

لىى  وضع جهاز قياس السىكر وبعىض وجبىات الطعىام اخلفيقىة احلاويىة ع      . 1
وايضا بعض احللويىات او  , يف السيارة( ميال سندويش اجلبنة)كربوهيدرات  

 .العصائر الستخدامها يف عالج حاالت هبوط السكر ان حدثت

ميال مرة )القيام بقياس السكر قبل البدء بقيادة السيارة وعلى فرتات منتظمة . 2
 .يف حال القيادة ملدة تزيد عن الساعة( كل ساعة

خصوصىا ملسىافات   )صغرية من الطعام قبل البدء بقيادة السيارة  تناول كمية. 3
/ ملغىرام  00اقل مىن  )عندما يكون مستوى السكر يف الدم منخفضا ( طويلة

 .لتجنب حدو  اخنفاض يف مستوى السكر يف الدم أثناء القيادة( دييسيلرت

إيقاف السيارة فور حدو  أي من أعىراض هبىوط السىكر وقيىاس السىكر      . 4
 90اقىل مىن   )عاجلة اهلبوط إذا كان مستوى السكر يف الدم منخفضا والبدء مب

 (.دسيلرت/ ملغرام

استئناف قيادة السيارة حلني اسرتداد الىوعي والرتكيىز الكامىل برجىوع      معد. 6
 (.ديسيلرت/ملغرام 90اكير من )السكر ملستواه الطبيعي 
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جيب على مرضى السكري الذين يعانون مىن عىدم االحسىاس     :مالحظة
 .بوط السكر االمتناع عن قيادة السياراتبه

 مهارة عالج مرض السكري اثناء األصابة باالمراض البسيطة (4

أيىام,   4إىل  1ان فرتات املرض البسيط واليت تستمر عادًة مدة ترتاوح بىني  
, (واالنفلىونزا  الزكىام )ميل التهاب اجملاري البوليىة والتهابىات اجلهىاز التنفسىي     

ميكنهىا ان تسىبب   , , وقلىع االسىنان  (اإلسهال والقيء)ي ومشاكل اجلهاز اهلضم
ارتفاعا ملحوظا يف مستوى السكر يف الدم وبالتىالي فانهىا تعقىد مهمىة مىريض      

وذلك النه اثناء املىرض يقىوم اجلسىم بىإفراز     . السكري يف السيطرة على مرضه
الىيت تسىاعد علىى مكافحىة     ( اهلرومونات املضادة لالنسىولني )بعض اهلرمونات 

ض ولكنها ترفع مىن مسىتوى السىكر يف الىدم عىن طريىق حتفيزهىا النتىاج         املر
لضمان السيطرة على مستوى السىكر يف الىدم, جيىب    . السكريات بواسطة الكبد

على مىريض السىكري الشىروع بتىب  خطىة عالجيىة خاصىة عنىد ظهىور أوىل          
 .كان مستوى السكر يف الدم مايزال طبيعيا ذاعالمات املرض, حتى ا

 ريض السكري خالل فرتات االصابة باالمراا البسيطةخطة عالج م

 :جيب على مرضى السكري القيام مبا يلي

 ( ميال الزكام)عالج املرض حتى وان كان بسيطا . 1

االهتمام بتناول الطعام والسوائل بكميات مماثلة لفرتة ماقبل االصابة باملرض . 2
 البسيط
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 سكر اثناء فرتة املرضالقياس . 3

 بتناول ادوية السكريااللتزام . 4

اخذ قسطا من الراحة وجتنب ممارسة التمارين الرياضىية العنيفىة اثنىاء فىرتة     . 6
 املرض ألنها من املمكن أن تزيد من مستوى السكر يف الدم 

 عالج املرا. 0

علىى سىبيل امليىال,    . خالل فرتة املرض, هناك حاجة لتناول أدوية إضافية
إىل تنىاول أدويىة لعىالج احتقىان االنى        عند االصىابة بالزكىام, فهنىاك حاجىة    

مع مالحظة ان بعض األدوية خاصىة شىرابات السىعال حتتىوي علىى      . والسعال
لذا من املستحسن سؤال الصيدلي دائما عن تىوفر شىرابات خاليىة مىن     . السكر
وذلك الن العالج من خالل استخدام األدوية اخلالية من السىكر مفيىد   . السكر

ومع ذلك, لىيل مىن الضىروري    . ى السكر يف الدملضمان السيطرة على مستو
أي من املمكن تناول الشراب احلىاوي علىى   )استخدام الدواء اخلالي من السكر 

من ناحية أخرى, (. ميال ملعقة كوب)عند تناول جرعة صغرية من الدواء ( سكر
ميكن أن تؤثر العديد من األدوية املستخدمة لعالج بعض األمراض البسيطة على 

 (.انظر املالحظات أعاله)السكر يف الدم, حتى لو مل حتتوي على السكر مستوى 

 االهتمام بتناول الطعام والسوائل اثناء فرتة املرا . 8

من املهم جدًا اثناء فرتة املرض تناول الطعام بكميات مماثلىة ملىا هىو عليىه     
غىىرام مىىن  160)قبىىل فىىرتة املىىرض أو علىىى األقىىل تنىىاول الكربوهيىىدرات    
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للحصىول علىى   ( سىاعات  4-3غىرام كىل    60درات يف اليوم ومبعدل الكربوهي
باإلضىافة إىل الطعىام,   . السعرات احلرارية املطلوبة واحلد من خطر هبوط السكر

-مبعدل نص  كوب)ليرت يوميًا  2.6يفضل شرب السوائل وخاصة املاء ومبقدار 
رض والذي قىد  ملنع االصابة باجلفاف أثناء امل( كوب من املاء يف الساعة الواحدة

اضافة لذلك فان شرب كميات كبرية . حيد  بسبب احلمى أو اإلسهال أو القيء
 .من املاء تساعد اجلسم على التخلء من سكر الدم

يف حالة كان مريض السكري غري قادر على تناول الطعام االعتيادي, فمن 
مىن خىالل تنىاول بعىض     ( السىعرات احلراريىة  )األفضل احلصول على الطاقىة  

أو حتىىى , عمىىة اخلفيفىىة ميىىل الشىىوربات, أو البطاطىىا املهروسىىة, أو الىىرز األط
اما إذا كان من الصعب جىًدا تنىاول هىذه األطعمىة اخلفيفىة, فمىن       . البسكويت
 :املستحسن

ميىل  )كوب مىن السىوائل احلاويىة علىى كربوهيىدرات      -تناول نص  كوب. أ
ل سىاعة إذا  مىرة واحىدة كى   ( املشروبات الغازية او عصري الفواكه او احلليب

 .ديسيلرت/ملغرام 240كان مستوى السكر يف الدم اقل من 

علىى  )كوب من السوائل اخلالية مىن الكربوهيىدرات    -تناول نص  كوب. ب
( سبيل امليال, املاء, املشروبات الغازية الدايت, الشاي بدون سىكر, أو املىرق  

 .يسلرتد/ملغرام 240 ≤مرة واحدة كل ساعة إذا كان مستوى السكر يف الدم 

 أو اإلسهال/عالج مرضى السكري املصابني بالقيء و

أو اإلسىهال القيىام   /جيب على مرضى السكري الذين يعىانون مىن القىيء و   . أ
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بشرب السوائل ببطق, ألن شرب السوائل بسرعة ميكن أن يىؤدي إىل زيىادة   
 .أو اإلسهال/القيء و

هىا لفىرتة بسىيطة    تركشربها بعد املشروبات الغازية جيب عند الرغبة بشرب . ب
, الن السوائل الفوارة ميكن أن تؤدي إىل زيادة الغييىان  (حلني انتهاء الفوران)
 .أو التقيؤ/و

قد حيتاج بعض مرضى السكري الستخدام ادويىة مضىادة للقىيء لضىمان     . ت
 .حصوهلم على كمية كافية من املاء والكربوهيدرات

هال, فىإن حماليىل االرواء   بالنسبة للمرضى الذين يعانون من القيء أو اإلس.  
الفموي ميل الدكستوراليت مفيدة جدا لتعويض نفء السىوائل واالمىالح   

ولكىىن هىىذه احملاليىىل حتتىىوي علىىى تركيىىز مىىنخفض نسىىبيًا مىىن   , يف الىىدم
الكربوهيدرات وبالتالي جيب على مريض السكري ان يتناول بعض االطعمة 

ل لتجنب حىدو  هبىوط   احلاوية على كربوهيدرات باالضافة إىل هذه احملالي
 .السكر

 قياس السكر أثناء فرتة املرا .0

هناك حاجة لالكيار مىن قيىاس مسىتوى السىكر يف الىدم خىالل نوبىات        
جيب على مجيع مرضى السكري من النوع الياني القيام بقيىاس مسىتوى   . املرض

قبل كل وجبة من وجبىات الطعىام   )السكر يف الدم على االقل أربع مرات يوميا 
عدا اولئك الىذين يتعىاجلون باسىتخدام جىرع االنسىولني      ( ة وقبل النومالرئيسي
والذين جيب عليهم ( حقنات يوميا من االنسولني 4مضخة االنسولني او )املكيفة 
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وجيىب علىى مىريض السىكري القيىام      . ساعة 4-2القيام بقياس السكر مرة كل 
 :باستشارة الطبيب وبشكل عاجل يف احلاالت االتية

 240ن مسىىتوى السىىكر يف الىىدم قبىىل الوجبىىات أكىىرب مىىن   عنىىدما يكىىو. أ
 .ساعة 24ديسيلرت واستمر على هذا االرتفاع ملدة تزيد عن /ملغرام

 64مستوى السكر اقل مىن  )يف حالة حصول نوبات هبوط السكر احلادة . ب
او يف حالة عدم القدرة على احلفاظ على مستوى السكر ( ديسيلرت/ملغرام

 .ديسيلرت/ملغرام 90ن يف الدم مبستوى اعلى م

 االلتزام بتناول ادوية السكري. 4

أثناء فرتة املرض, جيب على مرضى السكري االسىتمرار يف تنىاول أدويىة    
السكري املعتادة حتى عند تنىاول كميىات اقىل مىن الطعىام ولكىن ويف بعىض        

 :احلاالت جيب

جرعىة ونوعيىة دواء السىكري يف اثنىاء فىرتة املىرض ملنىع        ( ضبط)تعديل . أ
 حدو  ارتفاعا يف مستوى السكر يف الدم

 استخدام ادوية السكري حبذر أو إيقافها اثناء فرتة املرض. ب

 جرعة ونوعية دواء السكري يف اثناء فرتة املرا( ضبط)تعديل . أ

إذا ارتفع مستوى السىكر يف الىدم اثنىاء    (: احلبوب)ادوية السكري الفموية  -1
ديسىيلرت قبىل وجبىات الطعىام علىى      /ملغىرام  240فرتة املرض إىل اكير من 

الرغم من االستمرار بتناول ادويىة السىكري الفمويىة, جيىب علىى مىريض       
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حيث ميكىن للطبيىب املسىاعدة يف    . السكري يف هذه احلالة استشارة الطبيب
بشىكل  )السيطرة على مستوى السكر يف الدم وذلىك بزيىادة جرعىة الىدواء     

ويل املريض لالنسولني والذي أو عن طريق حت( مؤقت اثناء فرتة املرض فقط
 .بعد الشفاء( احلبوب)من املمكن ايقافه والرجوع لنفل العالج السابق 

السىكري   مرضىى خالل فرتة املرض, ويف بعض االحيان حيتىاج  : األنسولني -2
الذين يتعاجلون باستخدام االنسولني حلقىن جرعىة تكميليىة مىن االنسىولني      

الصىىايف او نظىىائر االنسىىولني   باسىىتعمال االنسىىولني  ( جرعىىة اضىىافية )
باإلضىىافة إىل جرعىىة األنسىىولني ( كالنوفورابيىىد او االبيىىدرا او اهليومىىالوج)

 . اليومية للسيطرة على مستوى السكر يف الدم

 حساب جرعة االنسولني التكميلية

حتسب جرعة األنسولني التكميلية عادة كنسبة مئوية من اجلرعىة االمجاليىة   
ى سبيل امليال, إذا كان مستوى السكر يف الدم قبل وجبىة  اليومية لالنسولني؛ فعل

ديسيلرت, فهذا يعى   /ملغرام 240ديسيلرت وأقل من /ملغرام180الطعام أكير من 
بينما إذا . من اجلرعة االمجالية اليومية  ٪6ان جرعة االنسولني التكميلية تساوي 

يلرت, فإن جرعة ديس/ملغرام 240جتاوز مستوى السكر يف الدم قبل وجبة الطعام 
مىيال يف حىال   )من اجلرعة االمجاليىة  اليوميىة    ٪10األنسولني التكميلية ستكون 

وحدة انسولني وكان مستوى السكر يف الدم  60كانت اجلرعة االمجالية ملريض ما 
 6ديسيليرت قبل االفطار فهذا يع  ان هىذا املىريض حباجىة حلقىن     / ملغرام 260

من املستحسن اضافة جرعة االنسولني (. ميليةوحدات من االنسولني كجرعة تك
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التكميلية إىل جرعة االنسولني املعتادة وحقن اجلرعة الناجتىة قبىل وجبىة الطعىام     
وحدات من االنسىولني كجرعىة تكميليىة     6فميال اذا كان املريض حباجة حلقن )

وحىدة فعلىى املىريض يف     10واجلرعة املعتادة لالنسولني قبل تناول االفطار هي 
إذا ), وكمىا ميكىن   (وحدة من االنسولني قبل تناول االفطار 16ه احلالة حقن هذ

حقن جرعة االنسولني التكميليىة يف اي وقىت اخىر دون احلاجىة إىل     ( لزم األمر
ان مىىن (. قبىىل وجبىىات الطعىىام)االنتظىىار ألوقىىات حقىىن األنسىىولني املعتىىادة 

الدم بعد مىرور  الضروري جدا ملريض السكري القيام بقياس مستوى السكر يف 
فإذا اظهر القياس عدم . ساعات من وقت حقن جرعة االنسولني التكميلية 2-4

 240 <اسىىتمر يف االرتفىىاع أو ال يىىزال   )حتسىىن مسىىتوى السىىكر يف الىىدم    
 4, ففي هذه احلالة ميكن حقن جرعة تكميلية ثانية ولكىن بعىد   (ديسيلرت/ملغرام

عة األنسولني التكميلية ميكىن  على الرغم من أن جر. ساعات من اجلرعة األوىل
ساعات عند احلاجة, ولكن طلب املشورة الطبية ضىروري إذا مل   4أن تعطى كل 

 .يتحسن مستوى السكر يف الدم بعد إعطاء جرعتني تكميليتني من األنسولني

استخدام جرعىة األنسىولني التكميليىة مناسىب ملرضىى السىكري الىذين        
النسولني اي انها مناسىبة للمرضىى الىذين    ميتلكون االنسولني الصايف او نظائر ا

جرع من االنسولني يوميا و اولئىك الىذين يسىتخدمون مضىخة      4يقومون حبقن 
االنسولني وكذلك املرضى الذين يقومون خبلط االنسولني اخلابط مع االنسىولني  

ولكنهىا غىري مناسىبة للمرضىى     . الصايف او نظري االنسولني وحقنه مىرتني يوميىا  
باسىىتخدام االنسىىولني طويىىل املفعىىول فقىىط كىىالالنتوس او    الىىذين يتعىىاجلون
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وذلىك لعىدم   ( مكسىتارد )باستخدام حقنتني يوميا من االنسولني املخلوط مسبقا 
لذلك, جيب علىى ميىل هىؤالء    . امتالكهم لالنسولني الصايف او نظائر االنسولني

. املرضى االتصال بالطبيب للحصول على املشورة بشأن تعديل جرعة االنسولني
إذا مل يتمكن هؤالء املرضى من االتصال بطبيبهم, فيمكنهم القيام بزيىادة جرعىة   

وحقنه يف نفىل وقتىه   ( سواء كان  لوطا أو طويل املفعول)األنسولني املستخدم 
من اجلرعة اليومية االمجالية إذا كان مستوى  ٪6تكون هذه الزيادة بنسبة و, املعتاد

مىن   ٪10ديسىيلرت, وبنسىبة   /ملغرام 180ن السكر يف الدم قبل الوجبات أكرب م
 240اجلرعة االمجالية إذا كان مستوى السكر يف الىدم قبىل الوجبىات أكىرب مىن      

 .ديسيلرت/ملغرام

جيب على مرضى السكري الذين يستخدمون مضخة األنسولني  :مالحظة
والذين حيتىاجون إىل القيىام حبقىن جرعىات تصىحيحية متكىررة خىالل األيىام         

الطويىل او متوسىط   )قوموا بزيادة معدل حقن االنسولني االساسي املرضية, أن ي
ويستمرون يف قياس مستوى السكر يف الىدم   ٪30بشكل مؤقت وبنسبة ( املفعول

 .كل ساعتني

 استخدام ادوية السكري حبذر أو  يقافها اثناء فرتة املرا. ب

رضىى  او االسىهال مل /جيب عدم تناوله اثناء نوبات القق و: دواء جلوكوفاج -1
الن ميل هذه النوبىات قىد تسىبب اجلفىاف     , السكري املصابني بعجز الكلى

وبالتالي تزيد من خطر تكوين احلماض اللب  الذي يعترب من االثار اجلانبيىة  
 .املميتة للجلوكوفاج
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جيب على مرضى السكري :1-ناهضات مستقبل الببتيد الشبيه باجللوكاجون -2
ذه اجملموعىة وخصوصىا دواء بايتىا او    الذين يتعىاجلون باسىتخدام ادويىة هى    

فيكتوزا استشارة الطبيب قبل استخدام هذه االدوية خىالل فىرتة االمىراض    
املسببة لنوبات الغييان او التقق, وذلك ألن استخدام هذه االدوية قد يىؤدي  

        وكما جيب علىى مرضىى السىكري التوقى      . إىل تفاقم القق وفقدان الشهية
اجملموعة والسعي للحصول على استشارة طبية فوريىة,   عن تناول أدوية هذه

يف حال حصول أي أمل مفاجق يف البطن بسبب احتمال كون هىذا االمل أحىد   
أعراض التهاب البنكرياس احلاد والذي يعترب واحدا من اخطر االثار اجلانبية 

 .هلذه االدوية

وريا كالىدائونيل  جمموعة السلفونيلي)ادوية السكري احملفزة الفراز االنسولني  -3
ميكن هلذه االدوية أن تزيىد  (: ة اجملليتينايدات كالنوفونورمعواالماريل وجممو

من خطر هبوط السكر أثناء فرتة املرض وخاصة عند وجىود نوبىات فقىدان    
لذلك, من املستحسن ملرضى السىكري الىذين   . او الغييان والتقيؤ/الشهية و

طعىام اثنىاء فىرتة املىرض ملنىع      يستخدمون هذه االدوية عدم اهمال تنىاول ال 
حدو  هبوط السكر, واالكيار من قياس السكر للتمكن من حتديد حىاالت  

 .هبوط السكر وعالجها بسرعة حال حدوثها

ميىىل جانوفيىىا وكىىالفل ( 4-ميبطىىات ثنىىائي ببتيىىديل ببتيىىديز)اجللبتينىىات  -4
ينص  بالتوق  عن تنىاول ميىل هىذه األدويىة والسىعي      : واونكاليزا ونيسنا

للحصول على استشارة طبية فورية يف حالة حدو  أي أمل مفاجق يف البطن 
بسبب احتمال كون هذا االمل أحد أعراض التهاب البنكرياس احلىاد والىذي   
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 .يعترب واحدا من اخطر االثار اجلانبية هلذه االدوية

ميل انفوكانىا   (2كلوكوز / الناقل املشارك صوديوم ميبطات)اجلليفلوزينات  -6
جيب على مريض السكري التوق  عىن اسىتخدام   : سجيا وجاردينلوفورك

هذه األدوية وطلب استشارة طبية فورية أثناء اي مىرض ينىتج عنىه جفىاف     
 .مفاجق, ميل القيء أو اإلسهال الشديد

يف حال مل يتناول مريض السىكري الطعىام جيىب إيقىاف حقىن      : األنسولني -0
حيقن عادة قبل وجبىات الطعىام    األنسولني الصايف او نظري االنسولني والذي

ميىل االنسىولني اخلىابط او    )مع االنتباه البقاء استخدام االنسولني االساسي 
 .لتجنب حدو  نوبات هبوط السكر( انسولني النتوس او ليفيمري

 أالستشارة الطبية العاجلة ملرضى السكري اثناء االيام املرضية 

عاجلىة يف احلىاالت   جيب على مريض السكري طلىب املسىاعدة الطبيىة ال   
 :التالية

 .عدم حتسن اعراض املرض يف غضون يومني. 1

ميىىل النعىىاس, واالرتبىىاك, )وجىىود أعىىراض قىىد تكىىون مؤشىىرا للجفىىاف . 2
 (.والنحول, والعطش, و نقء التبول, وجفاف اللسان والشفتان

على سبيل امليال, أمل يف الصدر, أو آمل شديد )وجود بعض األعراض اخلطرية . 3
 (.بطن, أو صعوبة يف التنفليف ال

 .حدو  عدوى التهابية يف القدم. 4

 .ساعات 0التقيؤ املتكرر واملستمر ألكير من . 6
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ملىدة تزيىد عىن    ( يوم/مرات 0التغوط ألكير من )االصابة باالسهال الشديد . 0
 .اليوم الواحد

 240عنىىدما يكىىون مسىىتوى السىىكر يف الىىدم قبىىل الوجبىىات أكىىرب مىىن     . 9
 .ساعة 24رت واستمر على هذا االرتفاع ملدة تزيد عن ديسيل/ملغرام

استمر يف االرتفىاع أو كىان أكىرب مىن     )إذا مل يتحسن مستوى السكر يف الدم . 8
علىىى الىىرغم مىىن تنىىاول جىىرعتني تكميليىىتني مىىن ( ديسىىيلرت/ملغىىرام 240

 .األنسولني

 64مسىتوى السىكر اقىل مىن     )يف حالة حصول نوبات هبوط السكر احلىادة  . 0
او يف حالة عدم القدرة على احلفاظ على مستوى السكر يف ( ديسيلرت/امملغر

 .ديسيلرت/ملغرام 90الدم مبستوى اعلى من 

إذا كان املريض يعاني من عجز الكلىى او القلىب او الكبىد؛ يف ميىل هىذه      . 10
احلالة, جيب احلصول على عناية طبية فورية بغض النظر عن مستوى السىكر  

 .يف الدم

 السكري لضمان بقائه يف صحة جيدة نصائح ملريض

املسببة لذات )أخذ جرع من اللقاحات املضادة لالنفلونزا واملكورات الرئوية . 1
 ( الرئة

 احلرص على النظافة الشخصية لتجنب انتشار اجلراثيم. 2

( املنشىودة )احلفاظ علىى مسىتوى السىكر يف الىدم ضىمن احلىدود املطلوبىة        . 3
 ي احلد من خطورة االصابة بالعدوىلتحسني مناعة اجلسم وبالتال
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 مهارة عالج مرض السكري خالل أيام السفر (5

بىدال مىن ذلىك,    . ان االصابة مبرض السكري التع  االمتناع عن السىفر 
هناك حاجة فقط للتخطيط املسىبق قبىل السىفر لضىمان البقىاء يف صىحة جيىدة        

. نىاء السىفر  أث( ضىمن احلىدود املقبولىة   )والسيطرة على مستوى السكر يف الىدم  
 :لضمان السفر اآلمن والناج  ملرضى السكري جيب عليهم القيام مبايلي

فعلى سىبيل امليىال, إذا مىا    : اخذ كميات اضافية من االدوية حتسبا للطوارئ. 1
قرر مريض السكري السفر ملدة اسبوع, فستكون هناك حاجىة ألخىذ أدويىة    

ه العملية مفيدة جىدا  بكمية كافية ملدة أسبوعني؛ هذ( واشرطة قياس السكر)
باإلضافة إىل ذلك, جيب ايضا على مريض . يف حالة تأخر الرجوع من السفر

 .السكري اخذ معه بعض االسعافات االولية وحقنة اجللوكاكون

أثناء السفر بالطائرة, جيب علىى مىريض السىكري    : ااية االدوية من التل . 2
متنىاول يديىه يف حقيبىة    االحتفاظ بأدويته يف عبواتهىا االصىلية ووضىعها يف    

عنىد السىفر   )منفصلة عىن لىوازم االسىتحمام وعىدم شىحنها مىع االمتعىة        
, ملنىع  (عند السفر بالسىيارة )وعدم وضعها يف يف الصندوق اخللفي ( بالطائرة

 (. عالية جدا او منخفضة جدا)تعرض االدوية لدرجات حرارة 

كىون الشىخء    ارتداء باج او سىوار تعريفىي يشىري إىل   : التعري  الشخصي. 3
من الضروري أيًضا أن يتعلم مريض السكري كيى   . مصابا مبرض السكري

 .بلغة البلد الذي ينوي الذهاب اليه" أنا مصاب بداء السكري"يقول 

النه من الصعب معرفىة وقىت تنىاول    :  حتضري وال وجبات الطعام اخلفيفة. 4
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لكىيري مىن   لىذلك جيىب التأكىد مىن إحضىار ا     , الطعام اثناء السفر بالطىائرة 
لالسىىتفادة منهىىا يف عىىالج ( ميىىل البسىىكويت والفواكىىه)الوجبىات اخلفيفىىة  

حىىاالت هبىىوط السىىكر ان حىىدثت, وذلىىك ألن السىىوائل ميىىل العصىىري أو 
 .املشروبات الغازية غري مسموح بها يف الطائرات

جيب على مريض السكري إخبار املضيفة : تناول ادوية السكري اثناء الطريان. 6
داء السكري لتساعده يف احلصول على املاء عند احلاجة لتنىاول  بانه مصاب ب

بالنسبة ملرضى السكري الذين يتعىاجلون باسىتخدام االنسىولني فىإن     . الدواء
السيطرة على مستوى السكر يف الدم ميكن أن تكىون صىعبة خصوصىا عنىد     

, (فارق التوقيت بني بلد املريض االصلي وبلد الرحلىة )تغيري املناطق الزمنية 
لذلك من املستحسن القيىام باستشىارة الطبيىب قبىل الرحلىة لوضىع خطىة        

مىن جانىب   . عالجية وترتيب اجلدول الزم  حلقن االنسىولني اثنىاء الرحلىة   
باسىتخدام  )اخرى جيب على مريض السكري الذي حيتاج حلقىن األنسىولني   

أثنىاء الطىريان, عىدم حقىن اهلىواء داخىل قنينىة        ( حمقنة طبيىة ولىيل القلىم   
لني الن اهلواء املضغوط قد جيعل عملية سحب األنسولني حنىو احملقنىة   االنسو

 .أكير صعوبة

ان اختالف كمية ونوعيىة الطعىام   : االكيار من قياس مستوى السكر يف الدم. 0
( بسىبب كيىرة املشىي عنىد زيىارة املعىامل السىياحية       )وزيادة النشىاط البىدني   

مىن االسىباب املهمىة     تعتربباالضافة إىل فارق التوقيت الزم  بني بلد واخر 
واليت تفقد مريض السكري سيطرته على مستوى السكر يف الدم اثناء السفر؛ 
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لذلك جيب على مريض السكري أن يقوم بقياس السكر بشكل متكىرر, مبىا   
 . يف ذلك قبل وبعد وجبات الطعام

يف من املفضل ارتداء أحذية مرحية اثناء السفر وعدم املشي حا: العناية بالقدم. 9
ومن الضروري ايضا تفحء القدمني يوميا للتاكىد  . القدمني الي سبب كان

من خلوها من الشقوق او اجلروح او اخلدوص, وخاصة بعد املشي ملسىافات  
وكما يفضل ايضا عدم اجللوس لفرتات طويلة بشىكل مسىتمر اثنىاء    . طويلة

ت السفر والقيام بتحريك القدمني باستمرار لتحسىني تىدفق الىدم يف عضىال    
( تكوين اخليرة)الساق وتقليل التورم فضاًل عن تقليل خطر التجلط الدموي 

 .يف االوعية الدموية للساق

جيب ان يوثق بالوصفة الطبيةمجيع االدويىة الىيت   : التأكد من ال وصفة طبية. 8
يتناوهلا مريض السكري لتساعده يف شىراء االدويىة يف بلىد الرحلىة يف حالىة      

 . احتياجه ملزيد منها

عنىد احلاجىة ألستشىارة طبيىة, مىن األفضىل       : االستعداد حلاالت الطوارئ. 0
ملريض السكري أن يطلب من مشىرف او مىدير الفنىدق مسىاعدته يف اجيىاد      

يف حىال كىان املىريض ال يعىرف     . طبيب حملي  تء بعالج مرض السكري
اللغة احمللية للطبيىب, فيجىب أن جيىد مرتجىم للمسىاعدة يف التواصىل مىع        

 .الطبيب
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 التقليل من مضاعفات وخماطر مرض السكري

 

مبرض السكري تزيد من فرص حدو  العديىد مىن املشىاكل     ان االصابة
باالضىافة إىل تلى    , (اجللطىة )الصحية ميل النوبات القلبية والسكتات الدماغية 
للحىد مىن هىذه املضىاعفات     . الكلى واألعصاب وفقدان الرؤية وبرت األطىراف 

 : واملخاطر جيب على مريض السكري القيام بالتعليمات األتية

مستوى السكر والدهون يف الدم وكىذلك ضىغط الىدم ضىمن      احملافظة على. 1
 (.1-0اجلدول ( )املنشودة)احلدود املسموح بها 

 :واليت تشمل, املراجعات الدورية لالطباء. 2

مراجعة الطبيب املعاجل ملرض السكري كل ثالثة أشهر والذي عادة مايقوم . أ
ضىغط  )بالتحقق من صحة املريض من خالل قياس وزن املريض وضغطه 

باالضافة إىل متابعة نتائج الفحوصات املختربية ميل , وفحء قدميه( الدم
سكر الدم, وفحء السكر الرتاكمي والكوليسرتول وفحوصات وظىائ   

ومن جانب اخىر جيىب علىى مىريض السىكري القيىام باستشىارة        . الكلى
( اعىراض مرضىية  )عاجلة للطبيب عند الشعور حبالة صىحية غىري جيىدة    

 .ور الصحة, وتعلم ما جيب فعله حيال ذلكملعرفة سبب تده

مراجعة طبيب العيون لفحء العني مىرة واحىدة يف السىنة علىى األقىل      . ب
للمساعدة يف الكش  املبكر عىن تلى  الشىبكية وعالجهىا ملنىع حىدو        
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 .العمى

أشهر لفحء االسىنان والليىة    0مراجعة طبيب األسنان مرة واحدة كل . ت
كمىا  . سوس األسنان وأمىراض الليىة  ألن مرض السكري يزيد من خطر ت

جيب أال ينسى مريض السكري تنظي  أسىنانه واسىتعمال خىيط تنظيى      
 .االسنان بانتظام للحد من  اطر تسوس األسنان ومشاكل اللية

 اجراء الفحوصات الطبية واملختربية بشكل دوري. 3

أشهر ملرضى  3مرة واحدة كل  HbA1c)) جيب قياس سكر الدم الرتاكمي. أ
سكري الذين يعانون من عدم السىيطرة علىى مسىتوى السىكر يف الىدم      ال
 0ومىرة واحىدة كىل    , (مستوى السكر يف الدم اعلى من احلدود املطلوبة)

 .أشهر ألولئك الذين يتمتعون بسيطرة جيدة على مستوى السكر يف الدم

 . جيب قياس ضغط الدم عند كل زيارة إىل الطبيب. ب

لى ميل الزالل البىولي علىى االقىل مىرة     جيب اجراء فحء وظائ  الك. ت
 .واحدة يف السنة

 .جيب قياس مستوى الدهون يف الدم على األقل مرة واحدة يف السنة.  

 (.انظر املالحظات الالحقة)القيام برعاية القدم . 4

 (.انظر املالحظات الالحقة)االبتعاد عن التدخني . 6
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 ستوى السكر والدهون يف الدماحلدود املسموح بها لضغط الدم ومل: 0-1جدول 

 املالحظات احلدود املسموح بها  الفحء
ملرضى السىكري  % 8اقل من  %9اقل من  السكر الرتاكمي

 املصابني بأمراض قلبية
 
 

 ضغط الدم

 
 

ملىم   80/ 130اقل من 
 زئبق

بالنسىىىبة ملرضىىىى السىىىكري  
املصىىابني بىىامراض قلبيىىة او   
عجىىز الكلىىى فيجىىب علىىيهم 

تأكىد مىن   استشارة الطبيىب لل 
 احلد املسوح به لضغط الدم 

 
 
 

 الدهون

الكولسىىىىىىرتول 
منخفض الكيافىة  

 (الدهون الضارة)

 
/ ملغىرام  100اقل مىن  

 ديسيلرت

ديسىيلرت  /ملغىرام  90اقل من 
بالنسىىىبة ملرضىىىى السىىىكري  

 املصابني بأمراض قلبية
الكولسىىىىىىرتول 
عىىىالي الكيافىىىة  

 (الدهون املفيدة)

 40اكيىىىىىىىر مىىىىىىىن  
ل ديسيلرت للرجا/ملغرام

/ ملغىرام  60واكير مىن  
 ديسيلرت للنساء

 

 160اقىىىىىىىل مىىىىىىىن  الشحوم اليالثية
 ديسيلرت/ملغرام

 

 رعاية القدم

ان اجلروح يف قدم مريض السكري وحتى الصغرية منهىا ممكىن أن تىؤدي    
ان خطىورة مىرض السىكري علىى القىدم تكمىن       . إىل عواقب خطرية ميل البرت

 (:1-0الشكل )باالسباب االتية 



 

290 

سكر الدم غري املسيطر عليه ميكن أن جيعل جلد القدم جاًفا عن طريق  ارتفاع. 1
باإلضافة إىل ذلك, قد يؤدي ارتفىاع السىكر يف الىدم    . سحب املاء من اجللد

هذا التل  بدوره ميكن أن يقلل من كمية , لفرتات طويلة إىل تل  األعصاب
قق اجللىد اجلىاف قىد يتشى    . التعرق وبالتالي يزيىد مىن جفىاف جلىد القىدم     

وبالتالي ميكن أن يسم  للجراثيم بالدخول وهذا يع  زيادة خطىر  , (يتفطر)
 .يف القدم( التهاب)اإلصابة بالعدوى 

جىدا  قد يقلل داء السكري من تدفق الدم إىل القدمني, مما جيعل من الصعب . 2
 . شفاء اجلروح أو مقاومة العدوى

 
 
 
 
 
 

 اسباب حدو  قدم السكري:  0-1الشكل 

 كل القدمجتنب مشا

الىيت  ( 2-0الشىكل  )لتجنب مشاكل القدم اخلطرية كالتقرحات والغنغرينا 
ميكن أن تؤدي إىل برت إصبع القدم أو القدم أو حتى الساق, جيىب علىى مىريض    
السكري احلفاظ على مستوى السىكر يف الىدم باحلىدود املسىموح بهىا, وجتنىب       
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مني, والىذهاب للطبيىب   التدخني ألن التدخني ميكن أن يقيد تدفق الدم يف القىد 
باإلضىافة إىل ذلىك جيىب    . الجراء فحء القدم الشىامل ( سنوي)بشكل دوري 

 :على مجيع مرضى السكري القيام مبا يلي

 ( رعاية القدمني)االعتناء بصحة القدمني ( 1

 االعتناء باألظافر( 2

 اختيار احذية مناسبة( 3
 
 
 
 
 
 

 
 قدم السكري ومضاعفاتها:  8-1الشكل 

 :جيب أن يقوم مريض السكري باآلتي :ناء بصحة القدمنياألعت( 0

, االاىرار , الشقوق, تفحء يومي للقدمني للتاكد من خلوها من اجلروح. أ
الورم ومشاكل االظافر وذلك الن مرض السكر يتل  االعصاب احلسىية  

مل يسىىتطيع املىىريض  ذاا. وبالتىىالي يضىىع  او ينعىىدم االحسىىاس بالقىىدم
ة او طلب املساعدة مىن احىد   أيفضل استخدام املرف, دة اسفل القدمهمشا
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على مريض السكري استشارة الطبيب بشىكل عاجىل عنىد    . افراد العائلة
 .مالحظة اي شق غري طبيعي بالقدم اثناء تفحصها

احملافظة على نظافة القدمني وذلك بغسلها يوميا باملاء الىدافق والصىابون   . ب
 .بعوجتفيفها بعناية وخصوصا منطقة بني االصا

ينص  باستشعار حرارة املاء باستخدام اصابع اليد او الكوع قبل وضع  :مالحظة
القدم به الن مرض السكري قد جيعل مىن الصىعب استشىعار حىرارة املىاء      

 .بواسطة القدم

علىى بىاطن   ( كريم او غسىول )ترطيب القدمني بواسطة وضع املرطبات . ت
 .يف اجللد اجلاف واعلى القدم بشكل يومي ملنع حدو  التشقق واحلكة

جيب عدم وضع املرطبات على منطقة بني اصىابع القىدم الن هىذه     :مالحظة
 .املمارسة قد تشجع على حدو  االصابة بفطريات القدم

 :جتنب العادات الغري صحية واليت تشمل.  
جتنب تنقيع القدمني النها ميكن ان جتف  جلىد القىدم وتسىاعد علىى     . 1

 .تشققها

مري القىدم باسىتعمال لواصىق املسىامري املتىوفرة يف      جتنب معاجلة مسىا . 2
الصيدليات النها حتوي على مواد حامضية واليت من املمكن ان تسبب 

يف ( التهابات)شقوقا بالقدم وبالتالي تزيد من فرص حصول العدوى  
 .ولذلك ينص  مبراجعة طبيب اجللدية لعالج مسمار القدم. القدم

بدال من ذلىك جيىب   , (أو اليلج)ناء املطرجتنب ترك القدمني مبللتني اث. 3
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ان تبقى القدمني دافئة وجافة لذلك فمن املستحسن ارتىداء اجلىوارب   
 .السميكة واالحذية اثناء فصل الشتاء

بىدال  , جتنب وضع اكياس املاء احلار على القدمني اثناء الليالي الباردة. 4
النىوم يف   من ذلك يفضل ارتداء اجلوارب اثناء االستيقاظ ونزعها عنىد 

 .السرير

جيب علىى مىريض السىكري دائمىا     : جتنب املشي حافيا حتى يف املنزل. 6
 .ارتداء احلذاء او النعال ملنع حدو  جرح او خدص بالقدم

او الوقىوف مبوقى    ( تربيع)جتنب وضع احدى الساقني فوق االخرى . 0
 .لفرتات طويلة( وضعية واحدة)واحد 

 : تشمل القيام بالعادات الصحية واليت. ج

مىرتني او  , دقىائق  6حتريك أصابع القدم والكاحل صعودا ونزوال ملدة . 1
 .ثال  مرات يوميا

هىىذه العمليىىة مفيىىدة : وضىىع مضىىادات التعىىرق علىىى بىىاطن القىىدم . 2
 .لالشخاص الذين يعانون من كيرة تعرق القدم

 :باآلتييقوم  جيب على مريض السكري ان :رعاية االظافر( 8

 .ناية وذلك بعدم قء االظافر إىل حوافهاقء االظافر بع. أ

 .قء االظافر بشكل قصري جداعدم . ب

 .م املربد لتنعيم حواف االظافراستخدا. ت
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 .غسل القدمني قبل قء االظافر لتليني االظافر وتسهيل عملية القء.  

و يف حىال  أطلب املساعدة اثناء قء اظافر القدم اذا تعذر الوصول اليهم . ج
 . ضعيفا لضمان قصهم بامانالسكري كون نظر مريض 

 :جيب على مريض السكري ان يقوم باآلتي :اختيار االحذية املناسبة( 0

خصوصا مىن جهىة   ( غري ضيقة)اختيار احذية ذات قياس مناسب ومرحية . أ
 .اصابع القدم وعدم شراء احذية ضيقة على امل ان تتسع الحقا

د عىن االحذيىة املصىنوعة مىن     اختيار وارتداء األحذية اجللدية واألبتعىا . ب
 .البالستيك او اجللود الصناعية

االبتعاد عن األحذية الرفيعىة او املفتوحىة مىن االمىام او االحذيىة ذات      . ت
 .الكعب العالي

جيب هز احلذاء قبل االستعمال للتاكد من خلىوه مىن االجسىام الغريبىة     .  
سىه نىاعم   يفضل ايضا حتسل باطن احلذاء باليد للتاكىد ان ملم . كاحلصى

 .الن قدم مريض السكري غري قادر على حتسل وجود االجسام الغريبة

 6اعطاء القدم فىرتة مىن الراحىة أو تبىديل االحذيىة بعىد لبسىهم لفىرتة         . ج
ساعات لتغيري مواقع الضغط على اجزاء القدم املختلفة خصوصا ملرضىى  

 .السكري الذين يعانون من تل  االعصاب

ومرحية واالبتعاد عن اجلوارب الضىيقة والىيت   لبل جوارب نظيفة وجافة . ح
 .تسبب ضغطا على الساق

 .تبديل اجلوارب بشكل يومي. مل
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 التدخني ومرض السكري

فالتىدخني  . التدخني خطر على صحة االنسان وخصوصا ملرضى السكري
ويضىع  قىدرة اجلسىم علىى االسىىتجابة     , يرفىع مىن مسىتوى السىكر يف الىىدم    

يف احلقيقىة  . كل البصر ويؤذي القلب والىرئتني ويسرع من تطور مشا, لالنسولني
ان مرضى السكري املدخنني اكيرعرضة للموت بىيال  مىرات بسىبب امىراض     

لذلك فىاالقالع عىن   ؛ القلب او السكتات الدماغية مقارنة باملرضى غري املدخنني
 .التدخني يعترب فكرة حسنة خصوصا ملرضى السكري

 منافع األقالع عن التدخني

عندما يتوق  الشخء عن التدخني, سيشىعر بالراحىة علىى    : حةحتّسن الص. 1
 .الفور وسيصب  أكير صحة لبقية حياته

 .امراض الرئة او السرطان, التقليل من فرص حدو  امراض القلب. 2

 .التقليل من خطورة حدو  هشاشة العظام واعاقة املريض. 3

 .الشعور بتحسن يف مذاق الطعام. 4

 .حتّسن قابلية الشم. 6

 .توفري املال .0

 .املالبل وحتى نفل الشخء, السيارة, حتّسن رائحة املنزل. 9

 .التخلء من قلق تعريض االخرين لدخان السجائر وخصوصا االطفال. 8

 .الشعور بصحة جسدية واداء التمارين الرياضية بشكل افضل. 0

 .التقليل من جتاعيد وشيخوخة اجللد. 10
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تىدخني بالنسىبة ملرضىى السىكري     وهناك منىافع اضىافية لألقىالع عىن ال    
 :وتشمل

 .حتّسن مستوى سكر الدم. 1

 .تقليل ضغط الدم. 2

 .حتّسن مستويات الدهون بالدم. 3

 .(يقلل الزالل البولي)حتّسن وظيفة الكلى . 4

 موانع االقالع عن التدخني

ولكىن الكىيري مىن    , على الرغم من املنافع الكيرية لالقالع عىن التىدخني  
وفيما يلي بعىض  . ن وبالتالي حيجمون عن االقالع عن التدخنياملدخنني يتخوفو

املوانع الشائعة اليت تواجه املدخنني يف طريقهم لسقالع عن التىدخني مىع بعىض    
 : للتغلب عليها( احليل)التلميحات 

معظىم  (: خلىو اجلسىم مىن النيكىوتني    )حدو  اعراض انسحاب النيكوتني . 1
حاب النيكىوتني مىن اجلسىم ميىل     املدخنني يتخوفون من ظهور اعراض انس

االرق وعىىدم و, صىىعوبة الرتكيىىزو, الكابىىةو, القلىىقو, العصىىبيةو, التهىىيج
حتىى تبلىغ   , تظهر هذه االعراض عادة خالل أول يىوم أو يىومني  . االرتياح

اسابيع بعىد االقىالع    4-2الذروة خالل االسبوع االول وتقل تدرجييا خالل 
تل  من شىخء ألخىر ولكنهىا    ان حدة هذه االعراض قد خت. عن التدخني

لىذا  , تكون أكير حدة لالشخاص الذين يقلعون عن التدخني بشكل مفىاجق 
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ينص  بتقليل عدد السكائر املدخنة قبل البدء باالقالع الكامل عىن التىدخني   
 .لتقليل فرصة حدو  هذه االعراض

جيب ان اليشعر املدخن بالغضب عند فشىله يف االقىالع   : اخلوف من الفشل. 2
لتىدخني الن معظىم املىدخنني قىاموا مبحىاوالت عديىدة قبىل جنىاحهم         عن ا

, فاذا كان للمدخن خربة سابقة باالقالع عن التىدخني . باالقالع عن التدخني
فمن االفضل له القيام مبراجعة احملاولىة السىابقة لتحديىد العوامىل املسىاعدة      

( التىدخني  الرجوع إىل عىادة )على االقالع والعوامل اليت ادت إىل االنتكاسة 
وذلك ألن القيام بهذه املراجعة قىد تزيىد مىن فىرص جنىاح      , يف تلك احملاولة

 .عملية االقالع عن التدخني

ان من الطبيعي حدو  بعض الزيادة يف الوزن بعد : اخلوف من زيادة الوزن. 3
. بعد االقىالع عىن التىدخني   االقالع عن التدخني وذلك بسبب زيادة الشهية 

أشهر بعىد   0مر هذه الزيادة يف الشهية وزيادة الوزن ملدة ومن املتوقع أن تست
مىن فوائىد   ومع ذلك فان هذه الزيادة الوزنية التقلىل  . اإلقالع عن التدخني

بشكل عامل ينص  املدخنني الىذين  . االقالع عن التدخني على صحة القلب
وا ان كىان )اقلعوا عن التدخني بالبدء مبمارسة الرياضة او زيادة مدة ممارستها 

 .ملنع زيادة الوزن الناجتة عن االقالع عن التدخني( ميارسونها

ميكن للمىدخن ان يطلىب املسىاعدة والىدعم مىن افىراد       : عدم وجود الدعم. 4
 .عائلته او اصدقائه مبساعدتة يف حماولة االقالع عن التدخني
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اشغال الفىم مبضىغ العلكىة او قطىع     : االستمتاع بالتبغ والشغ  يف التدخني. 6
 . اكه يقلل من احلاجة النفسية للتدخنيالفو

يعىاني بعىض املىدخنني مىن الكابىة اثنىاء       : الكابة بعد االقالع عن التىدخني . 0
. حماولتهم االقالع عن التدخني وهذه الكابة ممكن ازالتهىا مبمارسىة الرياضىة   

 .أما اذا كانت الكابة شديدة فيفضل استشارة الطبيب

 االستعداد لالقالع عن التدخني

ومىن الناحيىة املياليىة,    . جيب على املدخن حتديد تاريخ لألقالع عن التدخني. 1
 .جيب أن يكون تاريخ اإلقالع خالل مدة أقصاها أسبوعني

الينصىى  باسىىتعمال السىىجائر االلكرتونيىىة كبىىديل للسىىجائراالعتيادية النىىه . 2
اليوجد دليل علمي ييبت انها صحية او انها تساعد وتسهل عمليىة االقىالع   

 .التدخني عن

الينص  بتدخني السىجائر قليلىة النيكىوتني او قليلىة القطىران النهىا جتعىل        . 3
واليفضىل ايضىا تىدخني النركيلىة او     . الشخء يستنشق الدخان بقوة اكىرب 

 .السيجار ملا هلما من  اطر مشابهة للسجائر

مىيال املنىزل او   )عدم التدخني باالمكنة اليت يقضي بها الفرد اوقىات طويلىة   . 4
 (.كان العمل او السيارةم

عىدم   -أو علىى االقىل   -تشجيع افراد العائلة على االقىالع عىن التىدخني    . 6
وذلك الن االقالع عن التىدخني  , التدخني امام الشخء املقلع عن التدخني

 .يكون صعبا جدا بوجود مدخن اخر يف املنزل
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ادويىة   الطبيب ميكن ان يساعد املدخنني بوص : طلب املساعدة من الطبيب. 0
خاصة تزيد من جناح عملية االقالع عن التدخني وتقلل من حدو  اعراض 

 .انسحاب النيكوتني

 نقاط عملية لتقليل خطر الرجوع للتدخني بعد االقالع عنه

حيث ان االمتناع , االبتعاد عن بعض االفكار كفكرة سيجارة واحدة التؤذي. 1
( ى وان كان لنفل واحدحت)التام عن التدخني ضروري الن البدء بالتدخني 

وجيعىل  , (سيجارة واحدة تؤدي عادة إىل الكىيري )سيزيد من احلافز للتدخني 
 .إىل عادة التدخني( الرجوع)االقالع اكير صعوبة ويزيد من فرصة االنتكاس 

 (.مكان العمل والسيارةو, املنزل)ازالة مجيع السجائر من البيئة احمليطة . 2
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 الطرق الصحية للتعامل مع التوتر العصيب

 

جزء مهم يف حياتنا ال ميكن ألي شىخء  هو ( التوتر)ان الضغط النفسي 
 . ياةكونه مييل ردة فعل لألحدا  السعيدة وامُلحزنة  يف احل ;االبتعاد عنه

بعضها بسيط كازدحام : ان االسباب اليومية للتوتر والضغط النفسي كيرية
املرور وتوتر العمل ميال, وبعضها خطر كحاالت الوفاة ألحىد افىراد العائلىة او    

يف حني ان بعض القضايا ميل الطىالق والفقىر مىن املمكىن     , حواد  السيارات
 .اعتبارها سببا مزمنا للتوتر

 رمرض السكري والتوت

باإلضافة إىل توتر وضغط احلياة النفسي, يعاني مرضى السكري من تىوتر  
والذي قد ينتج عن شعور املريض باخلوف , اخر ُيعرف بالتوتر املرتبط بالسكري

من مضاعفات مرض السكري وتأثريه على تقليل العمر املتوقع, والشعور بالقلق 
ريض باإلحبىاط بسىبب   من احلاجة إىل أخذ حقن األنسولني, فضال عن شعور امل

متطلبات الرعاية الذاتية املرهقة, والشعور باإلرهاق بسىبب احلاجىة لتغىيري منىط     
 . احلياة اليومي

ان للتوتر والضغط النفسي تأثريات سلبية تنعكل على  الىتحكم  مبىرض   
حيث يقوم اجلسم خالل نوبات التوتر بىاطالق بعىض اهلرمونىات الىيت      ;السكر
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ميىىل اجللوكىىاجون والكىىورتيزول واألدرينىىالني    )تسىىمى هرمونىىات التىىوتر   
. مىع أالحىدا  املقلقىة   ( أو للتكي )للتعامل ( والنورأدرينالني وهرمونات النمو

على الرغم من كون هذه اهلرمونات مفيدة ملساعدة الفرد على مواجهة االحدا  
أال , من خالل إعطاءه طاقة إضافية متكنه من االستجابة بشىكل مناسىب للتىوتر   

تضع   من السيطرة على مستوى السكر وبالتالي تسبب زيادة  -ولألس -انها
ومن ناحيىة أخىرى, فىإن التىوتر يقلىل السىيطرة علىى        . مستوى السكر يف الدم

فعادة مايهمل املريض رعاية نفسه اثناء , مستوى السكر يف الدم بشكل غري مباشر
القيىام مبهىام    التوتر والضغط النفسي,  وهذا بدوره يقلل من قدرة املريض علىى 

الرعاية الذاتية ميل مراقبة سكر الدم بشكل متكرر وممارسىة الرياضىة وااللتىزام    
ويف بعىض  . باحلمية الغذائية وتذكر تنىاول أدويىة السىكري يف الوقىت املناسىب     

مىن  . االحيان قد تصب  مهام الرعاية الذاتية للسكري حبد ذاتها مصىدًرا للتىوتر  
ملىريض السىكري التعامىل مىع التىوتر       ملستحسىن كل ما تقدم يتبني لنا انه مىن ا 

 .والضغط النفسي حتى يعيش حياته بشكل جيد

 مواجهة التوتر العصيب

هناك الكيري من الطرق للتقليل مىن التىوتر فىبعض األشىخاص يلجىأون      
للتدخني أو تناول الطعام أو شرب الكحىول بكميىات كىبرية, والىبعض االخىر      

التلفزيون أو لعىب ألعىاب الفيىديو مىن      يفضل االنعزال عن الناس, أو مشاهدة
مجيع العادات املذكورة أعاله قد تساعد مؤقًتا لكنهىا قىد   . أجل التقليل مع التوتر

لذلك, مىن املهىم جتنىب هىذه     . تسبب آثارا جانبية على صحة الفرد يف املستقبل
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 .العادات الضارة والتعامل مع التوتر بطرق صحية

يه بطريقىة صىحيحة وصىحية حيتىاج     من أجل مواجهة التوتر والتغلب عل
إىل حتديد األحىدا  الىيت تىؤدي إىل التىوتر     ( وباالخء مريض السكري)الفرد 

وبالتأكيد فان احلىل  . ومن ثم العمل على إجياد احلل املناسب مليل هذه األحدا 
اجلدول )األفضل هو منع حدو  التوتر عند التعرض لنفل املواق  يف املستقبل 

فىان الفىرد حباجىة ان يىتعلم بعىض      , ر منع حدو  التىوتر ويف حالة تعذ(. 9-1
فيما يلىي افضىل الطىرق لتخفيى      . الطرق للحد من التوتر وختفيفه على األقل

 :التوتر

على الىرغم مىن أن  األشىخاص ال يسىتطيعون تغىيري      : تغيري طريقة التفكري. 1
رة االحدا  املسببة للتوتر يف معظم األحيان, لكنهم يف الغالب لىديهم القىد  

 (.2-9اجلدول )على النظر إىل احلد  بطريقة  تلفة 

إذا كان الشخء غري قادر على تغيري احلد  أو تغىيري طريقىة تفكىريه فىإن     . 2
أفضل ما ميكن فعله هو تناسي احلد  ألن التوتر ينتج غالبًا بسبب ما يتوقعه 

 .الشخء لنتائج هذا احلد ( يتخيله)

 .التوتر الصالة وسيلة مساعدة للتخفي  من. 3

إتباع طريقة إجيابية للتعامل مع التوتر واليت من املمكن اعتبارها أفضل طريقة . 4
 :ايلييف هذا الصدد جيب على مريض السكري القيام مب. للحد من التوتر

عند الشعور بالتوتر او القلق, فمىن األفضىل الىذهاب يف    : ممارسة الرياضة. أ
ا  أن الىدماغ أثنىاء النشىاط    وقد اظهرت االحبى . نزهة أو ركوب الدراجة
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 .البدني يطلق مواد كيميائية جتعل الفرد يشعر بأنه أفضل

تشتيت التوتر من خالل ممارسىة اهلوايىات املمتعىة كالتسىوق والىرقء,      . ب
إخل, أو من خالل حضور األنشطة املمتعىة ميىل مباريىات كىرة القىدم أو      

 .املسرحيات واالفالم

سان منزعًجا, فإن التحىد  مىع الزوجىة    عندما يكون االن: دعمالطلب . ت
باإلضافة إىل ذلك فان . واألحباء واألصدقاء هو طريقة فعالة لتقليل التوتر

الذهاب إىل جلسات تعليمية مجاعية مفيد جدا, وتعطي انطباعًا بأن مريض 
السكري ليل وحيدًا النها متكنه من االلتقاء والتواصل مع مرضى آخرين 

 .ميرون بالتجارب ذاتها

االسىتماع إىل املوسىيقى,   : التقنيات العامة األخرى لتقليل التوتر تشىمل .  
واحلمامات الساخنة, واالسرتخاء يف التنفل عن طريق التنفل العميق من 

 .األن  لعدة دقائق
 افكار ملنع تكرار االحدا  املسببة للتوتر: 0-7جدول 

 االحدا  املسببة للتوتر العصيب
ار االحدا  املسببة الطرق املقرتحة ملنع تكر

 للتوتر العصيب

اإلزعىىاج الىىدائم ملىىريض السىىكري الىىذي  
يسببه افراد عائلته  من خالل تكرار تذكريه 
بتناول األدويىة وجتنىب اإلفىراط يف تنىاول     

وبعبارة أخرى, يعمل افراد العائلة . الطعام
 .عمل الشرطة

جيب على املريض أن جيد فرصىة للتحىد    
ويطلب مىنهم تىوفري   إىل افراد عائلته بهدوء 

الدعم له بطرق أخرى غري الطرق املزعجىة  
ميىىل ممارسىىة الرياضىىة معىىه أو ببسىىاطة     
االسىىتماع إىل مشىىاكل املىىريض الصىىحية    
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 االحدا  املسببة للتوتر العصيب
ار االحدا  املسببة الطرق املقرتحة ملنع تكر

 للتوتر العصيب

 (.اعطائه اإلذن الصاغية)

ُيعد الىذهاب إىل احلفىالت مصىدر إزعىاج     
وتوتر ملرضىى السىكري لوجىود مغريىات      

 .لتناول الطعام والشراب أكير مما جيب

يتجنب مريض السكري الوصول  يفضل ان
عندما يكون ذلىك  )إىل احلفالت وهو جائع 

 ,(ممكنا
يفضل ايضا وقبل البدء بتناول الطعام إلقىاء  
نظرة علىى خيىارات االطعمىة املتىوفرة ثىم      

من األفضىل أن  . وضع خطة لتناول الطعام
يتم مأل الطبق باستخدام األطعمة الصىحية  

يئىة  كالسلطات واخلضروات املطبوخة أو الن
والفاكهة مع االستمتاع بكميات صغرية من 
األطعمة األقىل صىحية ميىل احللويىات او     

 .املقليات

مىىن االفضىىل عقىىد اجتمىىاع مىىع صىىاحب   التوتر بسبب ضغط العمل
العمىىل أو زمىىالء العمىىل للحصىىول علىىى  
مسىىاعدة يف التخفيىى  مىىن عىىبء العمىىل, 

 .والذي بدوره قد خيف  من حدة التوتر

أن ال أحىىد يريىىد  يعتقىىد بعىىض املرضىىى  
لذلك عندما يشىعرون  . أالستماع ملشاكلهم

 .بالضيق, فإنهم يبقون املشاكل ألنفسهم

يف الواقع ان هذه املمارسة خاطئىة فمىريض   
السكري هو حباجة للحىديث عىن عواطفىه    
مىىع األصىىدقاء أو العائلىىة أو الطبيىىب الن  
جمرد التحد  عىن املشىكلة قىد يسىاعد يف     

 .حلها بعض االحيان
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 تقليل التوتر بتغيري طريقة التفكري: 8-7ول جد

 احلد  املسبب للتوتر
رد الفعل املتوقع 

 للحد  املسبب للتوتر

تقليل التوتر بتغيري طريقة 
 التفكري

االزدحام حبركة املرور الذي  
قىىىىد يتسىىىىبب  يف تىىىىأخر 

 .الشخء عن موعده

ميكىن للمىرء أن يصىب     
متىىوتًرا جىىًدا, وميسىىك  
عجلىىة القيىىادة بإحكىىام 

ديد ويكىرر اسىتعمال   ش
املنبه, وحياول أن يلىوح  
للجميىىع لكىىي يصىىل   

 .بالوقت احملدد

مىىن املستحسىىن تشىىغيل بعىىض 
املوسىىىيقى اهلادئىىىة وتىىىذكر أن 
التأخري ليل نهايىة العىامل ولىن    

 .ُتحد  بضع دقائق فرقًا كبريًا

مسىىتويات السىىكر يف الىىدم 
عاليىىة دائمىىا  بغىىض النظىىر 
عن مىدى جديىة حمىاوالت    

 .رة عليهااملريض للسيط

ميكن أن يكتئب املريض 
ويرفض قياس مسىتوى  
السكر يف الدم, ويهمىل  
تناول األدويىة, ويرجىع   
إىل منىىط احليىىاة القىىديم  

اإلفىىىىراط يف تنىىىىاول )
الطعىىام وعىىدم ممارسىىة  

 (.الرياضة

ميكن اعتبار نتائج فحء السكر 
كمصىىدر لتنبيىىه املىىريض عىىن   
صىىحته لتسىىاعده علىىى اختىىاذ   

مىرض  التدابري الالزمىة لعىالج   
السكري ولىيل للحكىم علىى    

كما انه . مايقوم به لعالج مرضه
مىن األفضىىل أن يفكىر مىىريض   
السكري يف النجاحات املتحققة 
وأن يشعر بالرضىا عىن التقىدم    
الىىذي حتقىىق يف حتقيىىق هدفىىه,  

اضافة لكىل  . حتى لو كان قليال
ماذكر يفضل  استشارة الطبيىب  
يف ميىىل هىىذه احلىىاالت ملعرفىىة  

م يف مستوى كيفية حتسني التحك
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 احلد  املسبب للتوتر
رد الفعل املتوقع 

 للحد  املسبب للتوتر

تقليل التوتر بتغيري طريقة 
 التفكري

 .السكر يف الدم

اخلىىىوف مىىىن مضىىىاعفات 
مىىرض السىىكري واخلىىوف 
مىىن تسىىبب هىىذا املىىرض   
بتقليىىىل العمىىىر املتوقىىىع   

 .للشخء

ميكن أن يكتئب املريض 
ويرفض تنىاول األدويىة   
ويعىىىود لىىىنمط احليىىىاة 

االفىىىراط يف )القىىىديم 
تنىىاول الطعىىام وعىىدم   

قىىد (. ممارسىىة الرياضىىة
يىىؤدي هىىذا الفعىىل إىل  

يل زيىادة  نتائج مؤسفة م
مستوى السكر يف الىدم  
والتقليل من جودة حياة 
املريض, ورمبىا حىدو    
أو تفىىىاقم مضىىىاعفات 

 .مرض السكري

إن احلفاظ على مستوى السىكر  
( النسب)يف الدم ضمن احلدود 

املوصى بها يساعد على التقليل 
من احتمال حدو  املضاعفات 
وبالتالي زيىادة متوسىط العمىر    

 .املتوقع

 لطبيةطلب املشورة ا

كل شخء لديىه أيىام جيىدة وأيىام سىيئة, لىذا فمىن الطبيعىي الشىعور          
يف وهذه امور طبيعية يتعرض هلىا كىل النىاس ولكىن     . باإلحباط من وقت آلخر

حال كان الشعور باإلحباط مطوال و له تىأثري سىيق علىى حيىاة الفىرد وصىحته       
لىذلك فىإن    .وعالقاته, فانه يف هذه احلالة ميكن أن يكون عالمة على االكتئىاب 

 :طلب املشورة الطبية ضروري إذا كان مريض السكري يعاني من
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 .االفتقار إىل الرغبة أو املتعة يف ممارسة األنشطة اليومية. 1

عدم الرغبة يف التحد  إىل العائلة أو األصىدقاء حىول مىرض السىكري أو     . 2
 .الضغوط األخرى

 .النوم معظم اليوم. 3

 .كريالشعور باهلزمية من مرض الس. 4

 .عدم القدرة على القيام بالرعاية الذاتية. 6
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