االفتتاحية
يطيب لنا تهنئتكم بعيد الفطر الكرمي متمنني لكم دوام الصحة والعافية.
يف هذا العدد مت تغطية املومتر السنوي للجمعية السعودية العلمية للسكري والذي
أقيم يف مدينة جدة حتت عنوان «السكري والسمنة هما قلب املعظلة» حيث شارك فيه نخبة
من األساتذة واألطباء اصحاب اخلبرة العلمية الواسعة من داخل اململكة وخارجها من خالل
ورش العمل املتخصصة والتي ناقشت عدة مواضيع من أهمها السمنة :أسبابها ،مضاعفاتها،
واحللول الطبية لها .مت نقاش مرض ارتفاع الكولسترول الوراثي اسبابه وعالجه واملستجدات
يف عالج ارتفاع الكولسترول وأحدث الطرق احلديثة خلفض نسبة املضاعفات القلبية له من
خالل ورشة الكولسترول .مشاكل الغدة الدرقية وطرق عالجها مت بحثها من خالل ورشة
الغدة الدرقية .ويف ورشة مضخات األنسولني وتكنولوجيا مراقبة السكر مت التركيز على
االستفادة القصوى منها للمرضى وإيجاد اخليار املناسب لكل مريض .ومت نشر اهم ماتطرق
له املومتر من نقاشات حول اجلديد يف عالج مرض السكري وكيفية تقدمي الرعاية املثالية
لألشخاص املصابني بالسكري او السمنة او مضاعفاتهما.
كذلك جتدون من ضمن صفحات العدد كثير من املعلومات املتعلقة
باألمراض املزمنة والسالمة الدوائية وكيفية جتنب األعراض اجلانبية
للعقاقير الطبية.
ويف هذا العدد نبدأ حملة تثقيفية تتعلق بالتعريف
بعالقة السكري بامراض القلب والشرايني ،ومن
ضمن هذه احلملة نرجوا منكم اإلجابة على
استبيان مرفق لن يأخذ اكثر من خمس دقائق من
وقتكم لقياس مدى اطالعكم ومعرفتكم بارتباط
السكري بأمراض القلب والشرايني وعن اجلانب
التوعوي املطلوب من الطاقم الطبي تقدميه
لألشخاص املصابني بالسكري وذويهم .ويف نفس
السياق نقدم لكل القراء املسابقة العلمية الدورية والتي
سيخصص لها جوائز قيمة للفائزين.
ستجدون كافة املعلومات اخلاصة باالستبيان او املسابقة
العلمية داخل العدد.
أخيرا ،حرصنا قي هذا العدد على اجلمع بني املعلومة الصحية الطبية
احلديثة املوثقة علمي ًا والتى يتم كتابتها يف لغة سهلة وكذلك اشراك القراء
للتفاعل مع أسرة حترير املجلة.
مرة أخرى ،كل عام وأنتم بخير

أسرة حترير «صحتك»

د .سعود السفري
رئيس التحرير
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حقائق الدهون  ..وأنواعها
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رئيس التحرير
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السعودية تقفز بجدية لمجابهة وباء العصر
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ورشة عمل حول:

حقائق الدهون ..وأنواعها..

أكد األساتذة أن ليست كل الدهون مضرة ،وبالتأكيد هي
أحد العناصر األساسية والضرورية لعمليات الجسم وخالياه
المختلفة ،إليكم فيما يلي مقال حول أهم ما تمت مناقشته
عن أنواع الدهون وحقيقتها الصحية!
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زيادة كمية
الدهون عن المعدل
الطبيعي يؤدي إلى
تراكمها على جدران األوعية
ُ
الدموية مما يسهم في
ّ
تصلبها وهذا أمر خطير
شرط من شروط أن يكون نظامك صحي و متوازن،
هو احتواءه على نسبة من الدهون ،وبالطبع دهون صحية
غير مشبعة وليست دهون مشبعة متحولة ،فالدهون
ضرورية جداً للجسم كمصدر للطاقة ،ومصدر للعديد
من الفيتامينات الذائبة يف الدهون ،مثل فيتامني A، D،
 ،E، Kكما أنها مصدر لألحماض الدهنية األساسية التي
ال يستطيع اجلسم تصنيعها.

الدهون المشبعة
Saturated Fat
احلميـة الصحيـة املتوازنة هي احلمية التي حتوي
نسبة من الـدهون ال تـزيد فيهـا الدهـون املشبعة عـن
احلد املوصى به ،وبحسب جمعية السكري البريطانية
“ “The British Dietetic Associationفإن كمية الدهون
املشبعة املتناولة يومياً يجب أن ال تزيد عن  30جم
للرجل ،و  20جم للمرأة.

الدهون املشبعة ميكن أن ترفع من نسبة الكولسترول
يف جسم االنسان وتكون سبب مباشر يف حدوث أمراض
القلب .كما وأن تناول كمية تتجاوز احلد اليومي املسموح وتتواجد الدهون املشبعة يف العديد من األغذية مثل:
من الدهون مبختلف أنواعها قد يعرضنا لإلصابة بزيادة  اللحوم ومنتجاتها.
الوزن اذ انها حتتوي على نسبة عالية من السعرات
 احلليب واأللبان غير منزوعة الدسم ومنتجاتها
احلرارية ،ومن املعروف بأن السمنة وزيادة الوزن قد
كالكرمية والبوظة.
تكون سبب يف زيادة فرص خطر اإلصابة باألمراض
املزمنة كالسكري من النوع الثاني ،وارتفاع ضغط الدم  .األجبان وبشكل خاص االنواع الصلبة منها.
إذاً وكما ذكرنا سابقاً هناك أنواع للدهون :دهون  املرجرين والزبدة والسمن.
مشبعة ،دهون متحولة ودهون غير مشبعة .وفيما يلي  بعض أنواع البسكويت والكعك واملعجنات
سنفسر لكم الفرق فيما بينهم واين يتواجد كل نوع!
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على خفض نسبة الكولسترول الضار يف اجلسم ،LDL
الدهون المتحولة
ورفع نسبة الكولسترول اجليد  ،HDLومن أمثلة الدهون
Trans fats
توجد الدهون املتحولة بشكل طبيعي وبكميات قليلة الغير مشبعة :األوميغا  3واألوميغا  ،6والتي تتواجد يف
يف بعض األغذية ،مثل اللحوم ومنتجات األلبان ،أو بشكل العديد من املصادر الغذائية الطبيعية ،مثل:
صناعي يف بعضها اآلخر ،وبشكل خاص يف األغذية التي
 الزيوت النباتية ،مثل :زيت الزيتون ،وزيت الكانوالحتوي الزيوت النباتية املهدرجة .وهي متاماً مثل الدهون «زيت بذور الكتان».
املشبعة مضره للصحة ،وقد تتسبب يف رفع الكولسترول
 االسماك الزيتية كالسلمون والسردين واملاكريل.يف اجلسم ،ولذا ال ينصح أبداً بأن تزيد الكمية املتناولة
 املكسرات كاجلوز واللوز ،والبذور كبذر الكتانً
يوميا من الدهون املتحولة عن  %2من مجموع الطاقة وبذور دوار الشمس.
اليومية املستمدة من الغذاء ،أي ما يقارب  5جم يومياً
 كما وتوجد يف بعض أنواع اخلضار والفواكه مثلللشخص البالغ.
األفوكادو ،وجوز الهند.
الدهون غير المشبعة
Unsaturated fats
نصائحنا لتناول كميات أقل من الدهون!
بالتأكيد نحن نفضل الدهون الغير مشبعة من أنواع
بالطبع يفضل استبدال الدهون املشبعة بالدهون
الدهون ملا حتمله من فوائد جلسم االنسان ،فهي تساعد الغير مشبعة ،ويفضل خفض الكمية اإلجمالية املتناولة
من كافة أنواع الدهون يف النظام الغذائي املتبع ،وإليكم
أهم نصاحنا يف ويب طب والتي قد تساعدك على خفض
كمية الدهون املتناولة وحتديد اختيارات أكثر صحية:








الدهون الغير مشبعة تساعد
على خفض نسبة الكولسترول
الضار في الجسم  ،LDLورفع نسبة
الكولسترول الجيد HDL
8
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اقرا امللصق الغذائي عند التسوق وقارن بني محتويات
الدهون املختلفة ،واختر املنتج االقل محتوى ،وتذكر
أن احلصص قد تختلف من منتج الخر.
اختر اللحوم املنخفضة الدهون وبدون ليه ،ويف
الدجاج قم بازالة جلده قبل طهيه.

اختر منتجات األلبان قليلة الدسم أو اخلالية منه (-0
 %1دسم).
قم باستخدام أساليب الطهي الصحية كالشوي أو
البخار بدال من القلي.
استخدم أدوات القياس واملعلقة عند إضافة الزيوت
بدل من سكبها مباشرة.
قم بزيادة كمية اخلضار املستخدمة يف عملية الطهي
على حساب كمية اللحوم ،فمث ً
ال يف حالة استخدام
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اللحمة املفرومة اعمل على زيادة كمية البصل
والبقدونس املضافة لتقليل كمية اللحم .ويف حالة المنخفضة بها:
السندويشات كذلك األمر ،زد كمية السلطة على  عالية بالدهون املشبعة :حتوي  5جم أو أكثر يف كل
 100جم من املنتج ،وقد تكون ملونة بلون أحمر.
حساب كمية اللحوم.
ولتمييز األغذية العالية بالدهون المشبعة من



جتنب استخدام الزبدة واملرجرين واستبدلهما
بالزيوت النباتية.

كيف تميز بين أنواع األغذية التي تحوي
إجمالي دهون بنسبة عالية من غيرها عند
قراءة الملصق الغذائي؟




أغذية عالية بالدهون :حتوي يف كل  100جم من
املنتج  17.5جم أو أكثر من الدهون ،وقد تكون ملونة
باللون االحمر كرمز لوجود نسبة عالية من الدهون.
أغذية منخفضة بالدهون :حتوي يف كل  100جم من
املنتج  3جم أو أقل من الدهون ،وقد تكون ملونة
باللون االخضر كرمز لوجود نسبة قليلة من الدهون.



منخفضة بالدهون املشبعة :حتوي  1.5أو أقل دهون
مشبعة يف كل  100جم من املنتج ،وقد تكون ملونة
بلون أخضر.

وننوه إلى أنه ال يشترط بالغذاء الذي يطلق عليه منتج
قليل الدسم بأن هذا يعني كونه صحي ،فقد يحوي نسبة
عالية من الدهون ،إال أن القصد بانه أقل من غيره من
نفس نوع املنتج يف نسبة الدهون .فتجاريا عندما نقول
قليل الدسم يقصد به أقل بنسبة تقارب  % 30عن املنتج
األساسي «القياسي» فمث ً
ال املايونيز قليل الدهون هو
املايونيز االقل بنسبة  % 30دهن عن املايونيز االصلي ،أي
أنه ال زال عالي بالدهون .وبالتأكيد ليس منتج منخفض
السعرات احلرارية.

9

الدهون في الدم
من األمور الطبيعية وجود الدهون يف دم اإلنسان،
ولكن إذا زادت كمية الدهون عن املعدل الطبيعي يؤدي
إلى تراكمها على جدران األوعية الدموية مما يُسهم
يف تصلّبها وهذا أمر خطير؛ أل ّنه يزيد من ضغط الدم
ويُعرض القلب إلى مخاطر صح ّية عديدة مثل ارتفاع
ضغط الدم ،وحدوث التجلطات الدموية ،والفشل الكلوي
املزمن ،والسكتات الدماغية ،والقلبية ،التي تؤ ّدي إلى
الوفاة وعلى املدى البعيد تؤ ّثر بطريقة سلبية على اجلهاز
العصبي ،وتفقد أيضاً الشرايني قدرتها ومرونتها يف أداء
ّ
ّ
وظائفها وهو ما يُعرف بتصلب الشرايني باإلضافة إلى
حدوث أمراض خطيرة للشرايني التاجية املسؤولة عن
مما يتس ّبب بالذبحات الصدرية ،لذا من املهم
تغذية القلب ّ
ألن ارتفاعه
احلفاظ على معدل الكولسترول يف الدم؛ ّ
بشكل سيء يعمل على نقل الدهون من الكبد إلى الدم
الطبيعي ينقل الدهون من الدم إلى
وانخفاضه عن املعدل
ّ
إن من املتعارف عليه طبيا عدم ظهورأعراض تدل
الكبد؛ ّ
على ارتفاع نسبة الدهون بالدم إال بواسطة الفحوصات
املخبرية من خالل فحص عينة من الدم.
10
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أسباب وعوامل خطورة الدهون
في الدم
هنالك العديد من االسباب التي تؤدي إلى زيادة الدهون
يف الدم منها:





السمنة وزيادة الوزن والعادات الغذائية السيئة.

عدم ممارسة الرياضة والتي من شأنها حرق الدهون
الزائدة وتصريفها خارج اجلسم.
تناول املأكوالت الدسمة والغنية بالزيوت والدهون
املشبعة.

ورشة عمل
حقائق الدهون وأنواعها







انخفاض إفرازات الغدة الدرقية واإلصابة بأمراض
السكر والفشل الكلوي ومتالزمة كوشينغ.
تناول املشروبات الكحول ّية.

تناول أدوية الكورتيزون وموانع احلمل وإدرار البول.

الوراثة ،واجلنس حيث أثبتت الدراسات على أن نسبة
إصابة النساء أكثر من الرجال.

طرق الوقاية والعالج من ارتفاع
معدل الدهون في الدم
يجب تشخيص املرض بحيث إذا كان
املرض ألسباب وراث ّية فال ميكن معاجلته
بشكل نهائي أ ّما األسباب األخرى
فتعالج باتباع خطوات للوقاية وهي:


تناول األطعمة التي حتتوي على األلياف الغذائية مثل
الفواكه واخلضراوات.

اتّباع نظام غذائي صحي
تتوافر فيه نسبة قليلة
من الدهون ومشتقاتها
واإلبتعاد عن األطعمة
الدسمة ،واإلكثار من

ّ
اتباع نظام
غذائي صحي



احلفاظ على ممارسة التمارين الرياضية بشكل يومي
مثل الركض والسباحة مل ّدة تتراوح النصف ساعة
تقريباً ،وباالنضمام إلى النوادي الرياض ّية املهت ّمة
بتخفيف الوزن والرشاقة.

 إجراء الفحوصات الطب ّية من وقت إلى آخر بحيث
يكون م ّرة ك ّل ستّة أشهر.
� احملافظة على صحة أجسامنا وضرورة احلفاظ
على وزن مثالي بدون زيادة أو نقصان.
�

اتباع احلميات الغذائية بالرجوع إلى
أخصائيني التغذية.

� إذا لم يتم العالج باتباع الطرق التي
ذكرناها سابقاً فهنا يدخل العالج
الدوائي للح ّد والتخلّص من ارتفاع
معدل الكولسترول والدهون
يف الدم باستشارة أطباء
مختصني.

الحفاظ على
ممارسة التمارين

تتوافر فيه نسبة قليلة

الرياضية بشكل يومي

من الدهون ومشتقاتها

مثل الركض والسباحة
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ما هي األدوية التي تستخدم
لعالج ارتفاع كولسترول الدم؟

هناك عدة مجموعات دوائية يمكن استخدامها لعالج ارتفاع
كولسترول الدم وتتصف كل مجموعة دوائية بمزايا تختلف عن
المجموعات األخرى تعرفوا عليها فيما يلي..
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هناك عدة مجموعات دوائية ميكن استخدامها لعالج
ارتفاع كولسترول الدم ،وتتصف كل مجموعة دوائية مبزايا
تختلف عن املجموعات األخرى .حيث تكون بعض األدوية
مث ً
ال فعالة يف إنقاص كولسترول  LDLوأخرى فعالة يف
عالج فرط الشحوم الثالثية أو يف زيادة كولسترول ،HDL
تقوم أدوية الستاتني بإنقاص مستويات الكولسترول
كما تختلف هذه األدوية بتأثيراتها اجلانبية .وعلى كل  LDLكما أنها تساعد يف زيادة مستويات الكولسترول
فإن الطبيب وحده هو املسؤول عن وصف الدواء وحتديد  .HDLويبني اجلدول التالي أشهر أدوية الستاتني
مدة املعاجلة وجرعتها ومراقبة تأثيراتها ،وال يجوز أبداً وأسماءها التجارية.
تناول هذه األدوية إال بعد استشارة الطبيب واستنفاذ
فرص املعاجلة األخرى (احلمية  -الرياضة..إلخ) إال يف
االسم العلمي ألدوية الستاتين المشهورة
حاالت خاصة يحددها الطبيب.
 فلوفاستاتني ()Fluvastatin

ما هي أدوية الستاتين؟
هي أدوية شائعة االستخدام حالياً ،وقد أظهرت
معظم الدراسات أن هذه األدوية فعالة يف إنقاص نسبة
حدوث النوبات القلبية.

أهم املجموعات الدوائية املستخدمة لعالج فرط
كولسترول الدم هي:
 .1مجموعة الستاتني (.)Statines





برافاستاتني

()Pravastatin

اتورفاستاتني

سيمفاستاتني

()Atorvastatin
()Simvastatin

 .2حمض النيكوتينيك.
تعمل أدوية الستاتني عن طريق تثبيط أنزمي يدعى
 .3اجليمفيبروزيل.
اتش ام جي-كو أي ريدوكتاز ()HMG - CoA Reductase
 .4الكولسترامني ( )Cholestyramineوالكوليستيبول ( .)Colestipolودور هذا األنزمي هو حتفيز جزء من التفاعالت الكيماوية
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التي تؤدي النتاج الكولسترول .لذلك عندما تقوم أدوية
الستاتني بتثبيطه فإنها تعمل على منع انتاج الكولسترول،
وبالتالي تزداد فعالية مستقبالت كولسترول  LDLعلى
سطح اخلاليا الكبدية ويحدث انخفاض يف مستوى
كولسترول .LDL

ما هو الجيمفيبروزيل
 Gemfibrozil؟

ما هو حمض النيكوتينيك
 Nicotinic Acid؟
يفيد هذا الدواء يف رفع مستويات كولسترول
بنسبة  %15وينقص مستويات الشحوم الثالثية ويزيد
حجم جزيئات كولسترول  ،LDLوال يعتبر فعاالً يف تخفيض
مستويات كولسترول .LDL

HDL

االسم التجاري لهذا الدواء هو اللوبيد ( ،)Lopidأما
تأثيراته اجلانبية فتشمل الغثيان ،اإلسهال واالنزعاج
املعدي وقد يؤدي أحياناً للتخريش الكبدي ،كما ميكن أن
يسبب حصى املرارة عند االستخدام املديد عدة سنوات.
هو أحد فيتامينات ( Bالنياسني  ،)Niacin -يفيد وقد يقوي تأثير مميعات الدم (مثل الكومادين) عند
عندما يعطى بجرعات عالية ( 3-1غ يومياً) بزيادة استخدامهما معاً لهذا البد من تعديل جرعة الكومادين
حجم جزيئات الكولسترول  LDLوإنقاص مستويات لتجنب التمييع الزائد للدم الذي قد يؤدي للنزف.
الكولسترول ( LP (aومستويات الشحوم الثالثية .ويؤدي
إلى رفع مستويات الكولسترول  HDLبنسبة  %30أو أكثر.
ال يعتبر حمض النيكوتينيك فعاالً يف إنقاص مستويات
الكولسترول ( LDLعلى العكس من أدوية الستاتني.

اكثر التأثيرات اجلانبية شيوعا للمعاجلة هي حدوث
البيغ ( )flushingالوجهي (احمرار الوجه مع الشعور
باحلرارة) مع احلكة واالنزعاج املعدي إضافة إلى
تخريش الكبد (يؤدي الرتفاع خمائر الكبد) ،ويكون هذا
التخريش مؤقتاً عادة ويزول عند إيقاف الدواء .كذلك
من التأثيرات األخرى زيادة مستوى سكر الدم لدى
مرضى السكري.
14
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ورشة عمل
حقائق الدهون وأنواعها

ما هو الكولسترامين
 Cholestyramine؟

يلجأ الطبيب للعالج
الدوائي عند وجود عوامل
خطورة لإلصابة بالداء القلبي
اإلكليلي (مثل الداء السكري
وارتفاع ضغط الدم والبدانة

متى نلجأ للمعالجة الدوائية إلنقاص كولسترول الدم؟

إن قرار املعاجلة الدوائية قرار يتخذه الطبيب فقط
بعد دراسة مجموعة من العوامل املختلفة أهمها:
إن الكولسترامني والكوليستيبول ( )Colestipolمادتان  .1عمر املريض.
تشبهان الرمل ترتبطان مع أمالح الصفراء يف األمعاء
 .2وجود عوامل خطورة أخرى لإلصابة بالداء القلبي
مما يسمح بالتخلص من الشحوم والكولسترول عن
اإلكليلي (مثل الداء السكري وارتفاع ضغط الدم
طريق البراز .يقوم الكولسترامني (االسم التجاري
والبدانة…إلخ).
كويستران  )Questran -بزيادة فعالية مستقبالت LDL
 .3مستوى شحوم الدم (وهي الكولسترول اإلجمالي،
وإنقاص مستويات الكولسترول .LDL
كولسترول  ،LDLكولسترول  HDLوالشحوم الثالثية).
تشمل التأثيرات اجلانبية الغثيان ،سوء الهضم ،تطبل
البطن ( )flatulenceواإلمساك ،وقد يتداخل مع امتصاص  .4وجود إصابة قلبية إكليلية سابقة.
 .5فشل احلمية الغذائية املطبقة بشكل جيد وفشل
العديد من األدوية من املعدة أو األمعاء.
التمارين الرياضية يف إنقاص مستوى كولسترول
الدم.
هناك عوامل أخرى يحددها الطبيب حسب كل حالة
على حدة .وعند اتخاذ قرار املعاجلة يختار الطبيب الدواء
املناسب لكل مريض على حدة ويصف اجلرعة املناسبة
ويراقب مستويات الكولسترول والتأثيرات اجلانبية التي
قد حتدث.

والبد من تنبيه املرضى والتأكيد عليهم أن الدواء
املناسب ملريض ما قد ال يكون مناسباً ملريض آخر ،وال
يجوز أبداً تناول الدواء اعتماداً على أقوال األصدقاء
وأنصاف املتعلمني ،بل ال بد من استشارة الطبيب دوماً.
15

البعض يزحف ..ولكن السعودية تقفز بجدية
لمجابهة وباء العصر..

زرت مدينة جدة احلبيبة ج ًدا إلى قلبي حلضور مؤمتر
الشرق األوسط للسكر والسمنة ،والذي تنظمه اجلمعية
السعودية للسكر مع جامعة امللك عبد العزيز بجدة،
وبدعوة كرمية من إخواني األحباء الدكتور عبد الرحمن
الشيخ والدكتور سعود السفري ،وألقيت  ٥محاضرات
على مدار ثالثة أيام عن السكر والسمنة وخفض الوزن
والتغذية السليمة وعن التكنولوجيا احلديثة يف مجال
السكر؛ ثم مناظرة ممتعة حول خفض الوزن عن طريق
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اجلراحة أو العالج الطبي يف مرضى السكر.

واحلقيقة لقد أبهرني املستوى الرائع لهذا املؤمتر عن
دونه يف املنطقة واملجهود املبذول بعزم واضح وإصرار
ُمعجز لتقدمي آخر ما توصل له العلم يف مجال السكر
والسمنة .كذلك أبهرني روح الفريق السعودي النشط
وخاصة الشباب الواعد واملتعلم على أعلى مستوى
واملتعطش دائ ًما للعلم.
لقد قفزت السعودية قفزات ضخمة يف املجال

ورشة عمل السمنـة

الطبي عما تركتها عليه منذ  ٢٣عا ًما وكان وقتها عدد
املتخصصني يف السكر يعد على أصابع اليدين.
لم يدفن املجتمع الطبي السعودي رأسه يف الرمال
مسلحا بالعلم ليواجه وباء السكر والبدانة
بل وقف
ً
بل ويسعى حثي ًثا وبجدية وثبات لوضع برامج متكاملة
ومتطورة للعالج والوقاية بدأوها بإحصائيات دقيقة عن
حجم املشكلة وتوابعها.

وأسعدني وأبهجني الرغبة احلقيقية إلخواني يف
اململكة احلبيبة إلى استخدام أحدث التقنيات التكنولوجية
ملواجهة املرض العضال .فنشاط الدكتور الشيخ والسفري
ملحوظ ورائع ومعهم مجموعة واعدة من أجدر األطباء.
وأدهشني بل وأسعدني ج ًدا حماس األطباء الشبان
والطبيبات الشابات يف جامعة امللك عبد العزيز ومنهم
الدكتور حسني بدوي والدكتورة هالة موصلي والدكتورة
أماني احلوزلي فهو مثير للغبطة والسرور ،والذي يؤكد
أنهم على الطريق الصحيح بأجيال واعدة.

كذلك استمعت لروعة احملاضرات من الطبيبات
نادية غنَّام من الرعيل األول لإلستشاريني السعوديني
ورمي العمودي من الشابات املبشرات ج ًدا مبستقبل باهر
يف مجال السكر والسمنة .ويف مجال السكر من النوع
األول رأيت قيادات واعية ومجتهدة ومتطورة كالدكتور
محمد احلربي والدكتور عدنان الشيخ وكالهما ينقب
على العلم احلديث ليطبقة يف أدق صورة بتفكير من
خارج الصندوق.

ويف زيارتي ملستشفى امللك فيصل التخصصي بجدة
وجدت أطبا ًءا واعدين يف مجال الرعاية األولية تدربوا
يف أمريكا وإجنلترا ويحاولون مع كوكبة من متخصصات
التغذية النابهني نقل عبء محاربة السكر إلى طبيب
األسرة كما هو احلال بالغرب.

د .أسامة حمدي  -كلية الطب جامعة هارفارد

لقد وجدت تنسي ًقا رائ ًعا على أعلى مستوى بني
جميع العاملني يف مجال السكر من الهيئات العسكرية
واحلكومية واخلاصة حتت مظلة املجلس الوطني للسكر.

هذه الدولة احلبيبة تعطي لنا بال شك وبال بهرجة وال
مانشتات بغرض النشر مثالاً رائ ًعا لكيفية تنسيق اجلهود
خلدمة مرضاهم ومجابهة أخطبوط العصر بفكر جديد
ومتفتح وبانتماء ملحوظ .ف ُك ٌّل منهم كاجلندي يف موقعة
يقوم بدوره ويبدع حتت مظلة وارقة من احلب واالحترام.
لقد حضرت مشتا ًقا إلى جدة احلبيبة بعبقها اجلميل
وروحها النضرة وعدت منها محملاً بأحلى الذكريات مع
إخوة وأخوات سعدت وتشرفت مبعرفتهم.

وكان لي مسك اخلتام مع عمرة رائعة مع أحب
أصدقاء الزمن اجلميل الدكتور نبيل النجار الذي كلما
رأيته أحس معه أنني لم أترك هذه املدينة احلبيبة ج ًدا
إلى قلبي يو ًما واح ًدا...حتية واجبة لهذا الشعب احلبيب
لقلوبنا جمي ًعا وإلرادته وعزمه!!...
د .أسامة حمدي
كلية الطب جامعة هارفارد
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البدانة..

مؤشر للعديد من األمراض
ع ّرف زيادة الوزن والبدانة أو السمنة بأنها تلك
احلالة الطبية التي تتراكم فيها الدهون الزائدة باجلسم
على نحو غير طبيعي أو مفرط ،وتش ّكل خط ًرا على
صحة الفرد.
ّ
ّ
مؤشر
مؤشر كتلة اجلسم ( )BMIهو عبارة عن
إن
ّ
بسيط يُحسب بتقسيم الوزن بالكيلوجرام على مر ّبع
الطول باملتر ،ويُستخدم عاد ًة كمعيار لقياس فرط الوزن
والبدانة لدى البالغني ،ويح ّدد األفراد الذين يعانون
البدانة بأ ّنهم أصحاب مؤشر كتلة اجلسم الذي يبلغ 30
كجم/م 2وما فوق.
أدرج تقرير حديث ملنظمة الصحة العاملية تسعة من
بني بلدان الشرق األوسط وشمال أفريقيا ،على قائمة
الدول التي فيها أعلى مستويات للبدانة يف العالم :يأتي
الكويت يف املرتبة األولى ،حيث تصل معدالت البدانة
إلى  ،%37.5ويليه األردن مع  ،%35.5واململكة العربية
السعودية مع  ،%35.4وقطر مع  ،%35.1وليبيا مع
 ،%32.5ومصر ولبنان مع  ،%32ومن ثم اإلمارات العربية
املتحدة مع  %31.7يليها العراق مع .%30.4

تصنيف عالمي

تؤكد األستاذ الدكتور أسامة حمدي أن السمنة تعتبر
خطرة جداً وتزداد خطورتها كلما زادت .وقد صنفت
منظمة الصحة العاملية السمنة إلى ثالثة أقسام هي :إذا
كان مؤشر كتلة اجلسم بني  34،9 – 30تعتبر السمنة من
الدرجة األولى ،أما النوع الثاني فهو عندما يكون مؤشر
كتلة اجلسم بني  39،9 -35وتترافق هذه السمنة مع وجود
18
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Kuwait: 37.5%
Jordan: 35.5%
KSA: 35.4%
Qatar: 35٫1٪

مرض سببه هذه السمنة .وهنا تعتبر السمنة مرضية،
وتؤدي إلى مرض السكري ،انقطاع النفس أثناء النوم،
وارتفاع بضغط الدم ،وأمراض القلب والكوليسترول
والتريجلسيرايد (الدهون الثالثية) وغيرها .أما النوع
الثالث فمؤشر البدانة فيه أكثر من  40وهذا أمر خطير
جداً وتعتبر أيضاً السمنة مرضية.

ورشة عمل السمنـة

وتتابع الدكتورة ابتسام باعيسى “الغزو الكبير الذي أطفال غير أصحاء ويعانون من سمنة مفرطة ،من هنا
حدث حلياتنا من استعمال التكنولوجيا ،واإلنترنت كان ال بد من التفات األهل إلى عادات أكل الطفل وكذلك
والقنوات الفضائية ،وألعاب الكومبيوتر أدى إلى حت ّول نوعية األغذية التي يتناولها”.
حياة األطفال وحتى حياة الشباب إلى أسلوب حياة يتسم
حول األسباب العضوية املؤدية للسمنة ،يقول الدكتور
سعود السفري إن من األسباب الرئيسة التي تؤدي إلى
السمنة املفرطة عند األطفال هي نقص نشاط الغدة
الدرقية ،وهي السمنة الذي يصاحبها ّ
تأخر يف التسنني،
وأرق ،وخشونة يف اجللد ،باإلضافة إلى خشونة شعر
الطفل .كما أن السمنة املفرطة قد حتدث أيضاً نتيجة
نشاط زائد ملركز معني يف املخ مسؤول عن تنظيم الشعور
باجلوع والشبع ،وهو ما يجعل الشخص يشعر باجلوع
املستمر والرغبة يف األكل.

Libya: 32٫5٪
Egypt: 32%
Lebanon: 32%
UAE: 31.7%
Iraq: 30.4%
باجللوس أغلب الوقت .وقد تزايد تفضيل الناس التزام
املنازل ملجرد مشاهدة التلفزيون أو اللعب لدى األطفال
عن قيامهم بأشياء تتطلب النشاط أو احلركة .كما أن
عدم ممارسة األطفال للرياضة بانتظام وميلهم للجلوس
سواء بسبب كسلهم أو بسبب نقص التشجيع واإلرشاد
من جانب آبائهم ملمارسة األنشطة البدنية قد ينتج عنه

ومن األسباب األخرى املسببة للسمنة املفرطة ،هو
اإلفراز الزائد لـ “الكورتيزون” من غدة موجودة أعلى
الكلى ،ويأتي الشك يف أن الطفل مصاب بهذه احلالة عند
تركز السمنة يف اجلزء العلوي من اجلسم ويف الذراعني
ونحافة الساقني ،باإلضافة إلى وجود خطوط حمراء
على البطن .من األسباب األخرى أيضاً التي تسبب
السمنة املفرطة هو االستخدام اخلاطئ لـ “الكورتيزون”
عند عالج بعض األمراض لدى البالغني.

ويشدد السفري أن أسباب السمنة عديدة لكن أكثرها
شيوعاً ،هو توافر التربة املالئمة لذلك أي عامل الوراثة.
وإذا كان أحد الوالدين سميناً تصل نسبة احتماالت
اإلصابة بالسمنة إلى أربعني باملائة .أما إذا كان الوالدان
مصابني بهذا املرض فإن هذه النسبة تزيد لتصل إلى
ثمانني باملائة .كذلك فإن املرأة احلامل يف حال تع ّرضت
لزيادة كبيرة يف الوزن أثناء فترة حملها فإن ذلك ممكن
أن يؤثر على اجلنني فيما بعد ويسهم يف إصابته بالسمنة
املفرطة يف املستقبل .كما أن املشاكل الصحية التي تنتج
عن السمنة املفرطة سواء حدثت نتيجة سبب طبي أو
بسبب أسلوب احلياة ،فإن السمنة املفرطة لدى األطفال
هي أمر ال يجب التهاون فيه.
19

عادات غذائية..
إضافة إلى دور العامل الوراثي يف تفشي السمنة،
يقول بروفيسور أسامة إن هناك أيضاً العادات الغذائية
السيئة مثل االستهالك املفرط لبعض املواد الغذائية ،ما
يسبب خل ً
ال يف احلصة الغذائية اليومية .وبالنسبة للنساء
تعتبر الفترات التي يتعرضن فيها لإلصابة بالسمنة هي
أثناء تناولهن حبوب منع احلمل ،وخالل فترة احلمل.
إلى األسباب اآلنفة الذكر يضيف البروف سبباً ثالثاً
هو وجود خلل يف إفرازات الغدد الص ّماء وخصوصاً الغدة
الدرقية أو الغدد الواقعة يف الكلية ،والسبب الرابع هو
وجود خلل يف اجلهاز اللمفاوي الذي يقتل البروتينيات
“حيث يعتبر أحد أدوارها االحتفاظ باملاء” ،بشكل سيء
وأن حاالت السمنة الناجتة عن هذه األسباب صعبة
العالج إلى أقصى احلدود ،لذلك فإنه يصعب التغلب
على هذا املرض باالعتماد على اتّباع نظام غذائي مح ّدد.
20
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إن سبب عدم كفاية اتباع نظام غذائي “ريجيم”
لعالج حاالت السمنة هذه يعود ،بحسب ،السفري إلى أن
املصابني بها يستهلكون وحدات حرارية ضعيفة جداً “أي
أقل من مائة وعشرين وحدة حرارية باليوم” .فال يوفقون
يف تخفيف وزنهم ،ومن فرط ما يقللون غذاءهم يصبح
نظام أكلهم فقيراً بالبروتينيات ،ومن هنا املفارقة ،باسم
السمنة التي تطلق على هذا املرض.

ويوضح صغبيني أن التجارب على السمنة بدأت
يف إخضاع املرض إلى اختبارات تتيح الكشف عن
اضطرابات اجلهاز اللمفاوي ،حيث لوحظ أن بروتينات
هؤالء املرضى لم تكن تنقل إلى األنسجة غير األقنية
اللمفاوية كما هو مفروض ،بل كانت مترعة باملاء
ومنقوصة وكانت تسد األمكنة ما بني اخلاليا احلية،
مسبب ًة إحداث خلل يف نظام الدماغ املتوسط الذي ينظم

ورشة عمل السمنـة

الوزن وسير الغذاء ،وينتج عنه أيضاً زيادة الوزن .ففي
ظل غياب العالج الالزم تختلط كميات املواد الدهنية
واملائية ويصبح وجودها دائماً”.
ويضيف “هناك فحص مخصص للكشف عن وجود
هذا املرض ،هو اختبار “النديس” النظري املقرون بتقدير
االضطرابات اللمفاوية ،ويرتكز مبدأ هذا الفحص على
حقن البروتني بواسطة إبرة داخل الوريد ،ومتابعة
مسيرته يف الدم واألنسجة بواسطة كاميرا تعمل بأشعة
“جاما” ،وال يستغرق هذا الفحص أكثر من خمس عشرة
دقيقة ويتم بدون حدوث ألم أو وجع”.
أضرار صحية

حول أضرار السمنة ،تقول الدكتورة نادية غنام إن
“السمنة لدى البالغني هي ش ّر حقيقي حيث تعمل على
زيادة أمراض القلب واجللطات بسبب ارتفاع ضغط
الدم وارتفاع معدل الدهون يف الدم .كما تسبب السمنة
أمراض املفاصل وترقق العظام ومرض الكبد الدهني.

وهناك مؤشرات على أن من يعانون من السمنة يشكون
دائماً من ارجتاع العصارة الهضمية من املعدة إلى املريء،
أما النساء فيعانني من اضطرابات يف الدورة الشهرية
ومضاعفات أثناء احلمل .ومن املؤسف أن البدانة تسبب
أيضاً السرطان ،فقد برهنت الدراسات أن سرطان
البروستاتا والرحم والقولون هما أكثر شيوعاً عند الذين
يعانون من السمنة .أما األمراض العقلية والنفسية التي
تسببها البدانة فهي االنهيار العصبي واالضطرابات
النفسية واالكتئاب وضعف الثقة بالنفس ،إضافة إلى
ذلك تسبب السمنة املوت املبكر إذا كانت شديدة .ففي
الواقع هناك أكثر من  112ألف حالة وفاة سنوياً يف
الواليات املتحدة يعود سببها إلى السمنة”.
وعالج مرض السمنة املفرطة ال يقوم على اعتماد
نظام غذائي مح ّدد فقط ،بل يترافق مع تناول أدوية
معينة تؤثر على اجلهاز اللمفاوي ونظامه ،يف هذا اإلطار،
يقول البروف أسامة إن مثل هذه األدوية تسهل تصريف
املياه داخل البروتينيات عبر تغيير املسار الغذائي ما يتيح
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خفض الوزن ،مشيراً إلى أنه ومنذ عدة سنوات جرت لألطفال يف مرحلة النمو لتدارك مرض السمنة والبدء
معاجلة أربعة وثمانني مريضاً يعانون مرض السمنة ،بعالجه يف مراحله األولى”.
فنقص وزن كل واحد منهم بنسب متفاوتة تبعاً لكل فرد،
وجرى ذلك بسرعة متفاوتة أيضاً “بني واحد إلى خمسة بدانة األطفال ..تبعث على القلق
كيلو جرامات يف الشهر” .فنجحت التجربة واستطاع
استضافت اجلمعية السعودية العلمية للسكري،
هؤالء األشخاص احلصول على وزن متوازن واحملافظة مؤمتر الشرق األوسط التاسع عشر،حيث ألقى محاضرة
عليه شرط احملافظة على العالج مدى احلياة ،على أن بعنوان «ظاهرة سمنة األطفال وكيفية التصدي لها»،
يتناولوا جرعات صغيرة من الدواء.
وذلك مبشاركة وزارة الصحة ووزارة التعليم ،وسط

ويؤكد الدكتور السفري أن “ممارسة النشاط البدني
هي الطريقة املثلى حملاربة السمنة إضافة إلى اتباع
نظام غذائي متوازن ،غني بالنشويات املركبة ،البروتينات
اخلالية من الدهون واالعتدال يف تناول الدهون
الصحية ،واختيار األنظمة الغذائية املتعددة التي تساعد
يف تغيير منط احلياة إلى األحسن خاصة عند مرضى
الكوليسترول ،السكري ،العقم” ،ناصحاً “السيدات
باحلفاظ على صحة جيدة خالل فترة احلمل ،كذلك

السمنة لدى
األطفال بشكل
عام وأسبابها التي
من بينها التراكم
الغير طبيعي
للدهون في الجسم
إلى درجة تهدد
الصحة لدى األطفال
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حضور الفت من اآلباء واألمهات وقدمها معالي رئيس
اجلمعية البروفيسور عبد الرحمن الشيخ.
وتناولت احملاضرة التي مت تنظيمها عدداً من احملاور
التي سلطت الضوء على مسببات الظاهرة ومضاعفاتها
واالثار النفسية املترتبة عليها ،حيث حتدث البروفيسور
الشيخ عن محور السمنة لدى األطفال بشكل عام
وأسبابها التي من بينها التراكم الغير طبيعي للدهون يف
اجلسم إلى درجة تهدد الصحة لدى األطفال ،منوهاً أن

ورشة عمل السمنـة

هناك إحصاءات عاملية تؤكد بوجود  40مليون طفل حتت
سن خمس سنوات يعانون من زيادة الوزن أو السمنة.

وذكر البروف الشيخ أن العادات الغذائية غبر الصحية
مثل تناول الكثير من األطعمة عالية السعرات احلرارية
كاملشروبات الغذائية ،من األسباب املؤدية إلى سمنة
األطفال ،باإلضافة إلى قلة النشاط البدني كاجللوس
ملدة طويلة ملشاهدة التلفزيون واأللعاب اإللكترونية،
واتباع عادات األكل اخلاطئة واملنتشرة يف محيط األسرة.

وأشار البروف إلى املضاعفات املتعقلة بسمنة
األطفال ،ومن بينها املضاعفات املرضية واملضاعفات
االجتماعية والنفسية ومضاعفات تظهر عند الكبر،
بجانب اإلصابة بداء السكري النوع الثاني وضعف اجلهاز
املناعي لدى الطفل واإلحساس املتكرر باجلوع وفقدان
التركيز وأضرار على املفاصل ،وأمراض القلب واألوعية
الدموية ،مبيناً أن سمنة األطفال تستمر عادة إلى مراحل
العمر املتقدمة ويصعب التخلص منها عند الكبر ،محذراً
اآلباء واألمهات من االستهانة من ذلك وتدارك الوضع
قبل فوات األوان.

نتيجة ملا يواجهه من تعليقات ساخرة وجارحة على
بدانته من الناس وأقرانه األطفال ،مما قد يؤدي لعدم
ثقة الطفل بنفسه وانعزاله ووحدته.
وطرح االبروف ايضا عدداً من احللول املتعلقة بالنظام
الصحي والنشاط البدني والتي حتد وتقلل من السمنة
لدى األطفال ،وركز على دور الوالدين وباخلصوص دور
األم يف مراقبة غذاء ونشاط أبنائها ،ودور املدرسة كذلك
يف التوعية والتثقيف بأهمية الصحة العامة وجتنب
املأكوالت املضرة بالصحة وغرس الثقافة الصحية لديهم
بالقدوة اجليدة.

واختتم احملاضرة بطرح مجموعة من النصائح للوقاية
من زيادة الوزن والسمنة لدى األطفال ،ومنها تعويد الطفل
على تناول وجبة اإلفطار بشكل يومي ،وتشجيعه على
تناول خمس حصص من الفواكه واخلضار يومياً ،وتقليل
ساعات مشاهدة للتلفاز واأللعاب اإللكترونية ،وتشجيعه
للقيام بنشاط بدني ال يقل عن ساعة يف اليوم ،واالبتعاد
عن املشروبات الغازية والتقليل من الوجبات السريعة
عالية السعرات احلرارية والتي حتتوي على نسبة عالية
وتطرق ايضا ملوضوع األثر النفسي على الطفل من الدهون والسكريات ،ومراجعة طبيب األسرة واملتابعة
املصاب بالسمنة ،الذي ينتج عنه شعوره بالعزلة والتفرقة معه حلالة الطفل بشكل دائم.
23

هل تصلح الرياضة
كعالج للسمنة؟
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ورشة عمل السمنـة

متثل الرياضة اجلدار الواقى من حدوث األمراض ولكن يختلف مفهوم الرياضة
بإختالف احلالة البدنية والصحية ،فمريض السمنة يجب أن ينظر للرياضة
مبنظور مختلف وعند ممارسة الرياضة يجب تفهم عالقة نبض القلب بعمليات
اإلحتراق داخل اجلسم وهذه العالقة حتكمها ضربات القلب.
ويتم حساب الرقم األعلى لضربات القلب كالتالى:

الرقم األعلى لضربات قلب الرجل =

الرقم األعلى لضربات قلب للسيدة =
 – 210نصف السن –  %1الوزن 0 +

 – 210نصف السن –  %5الوزن 4 +

مثال :رجل سنه  55سنة ووزنه  80كيلوجرام يكون املعدل األعلى لضربات القلب كالتالى
182.5= 4 + )80× %5(– )2/55( – 210

 ممارسة الرياضة فى احلزام االول:
يصل معدل ضربات القلب إلى 50
 %من احلد األعلى





ممارسة الرياضة فى احلزام الثانى:
يصل معدل ضربات القلب إلى
 % 70 -60من احلد األعلى

ممارسة الرياضة فى احلزام الثالث:
يصل معدل ضربات القلب إلى
 %80-70من احلد األعلى





ممارسة الرياضة فى احلزام الرابع:
يصل معدل ضربات القلب إلى
 %90-80من احلد األعلى

ممارسة الرياضة فى احلزام اخلامس:
يصل معدل ضربات القلب إلى
 %100-90من احلد األعلى

مث ً
ال :ممارسة الرياضة فى احلزام االول فى املثل السابق يكون عند نبض  91نبضة فى الدقيقة
وممارسة الرياضة فى احلزام الثانى يكون بني  109إلى  127نبضة فى الدقيقة
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تغير نبض القلب أثناء
ممارسة الرياضة وهو
المتحكم الرئيسى فى

على احلزام الثانى تؤدى إلى زيادة هرمون نيوروبيبتيد
واى وهذا الهرمون هو من أهم الهرمونات املسببة
للسمنة فهو يؤدى إلى زيادة الشهية بشكل كبير جداً بعد
املمارسة اخلاطئة للرياضة

وبالتالى فإن النصيحة هى ممارسة الرياضة على
خروج الطاقة من الدهون
احلزام األول أى اليزيد نبض القلب عن  %50من احلد
أو السكريات
األعلى وهو مايعنى قيام اجلسم بإستخراج %80من
الطاقة من كتلة الدهون وبالتالى نستفيد من إحتراق
ما سبق ميثل ببساطة تغير نبض القلب أثناء ممارسة الدهون مع احلفاظ على إستمرار املمارسة وعدم زيادة
الرياضة وهو املتحكم الرئيسى فى خروج الطاقة من هرمون نيوروبيبتيدواى
الدهون أو السكريات ،و مع وجود السمنة يصبح الهدف
واملمارسة على احلزام االول تكون عن طريق املشى
خروج الطاقة من الدهون وبالتالى ينصح باملمارسة على أو السباحة أو ركوب الدراجة ويستبعد ملن يعانى من
احلزام األول أو الثانى ولكن مع األخذ فى اإلعتبار حالة السمنة اجلرى أو أى ممارسة شديدة للرياضة
القلب وأيضا التغير البيولوجى ملريض السمنة
أما من ينظر للرياضة على أنها وسيلة إلخراج الطاقة
فقلب مريض السمنة اليستطيع حتمل الزيادة
السريعة فى النبض مما قد يؤدى إلى سرعة إستهالك
عضلة القلب لألكسجني وبالتالى عدم القدرة على
إستمرار املمارسة ،أضف إلى ذلك أن املمارسة الرياضية
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فقط فأقول له أن هذه نظرة غير علمية فلم تفرق بني
مريض السمنة ومن ميارس الرياضة بشكل دورى وهى
نظرة الحتترم التغير البيولوجى والعضوى داخل جسم
مريض السمنة

 مؤتمر:تغطية

الشرق األوسط
للسكري والسمنة
التاسع عشر
Coverage of :

Middle East Diabetes
& Obesity Conference 19

الحلول العالجية للسمنة
مر العالج الدوائي للسمنة املفرطة املزمنة بعدد من
التغيرات خالل اخلمسني عاماً املاضية ،حيث أدى التطور
احلضاري البشري لعدد من التغيرات السلوكية املعيشية من
تقليل للحركة وتناول كميات كبيرة من الطعام نتيجة سهولة
الوصول إليه وتوفره بشكل متواصل خالل اليوم ،وانعكست
السمنة املفرطة كتهديد حلياة اإلنسان بعدد من األمراض
كالسكري وارتفاع ضغط الدم ،وكذلك األثر االجتماعي
الذي تتركه فيمن يعاني من هذه املشكلة الصحية.
وظهرالعالج الدوائي كأحد الوسائل املقترحه لعالج
السمنة املفرطة ،حيث إن العالج الدوائي بشكله العام
يتميز بسرعة مفعوله ،وسهولة استخدامه سواء كحبوب
تعطى بالفم بشكل سريع أو حقن حتت اجللد ،وهو ما
استدعى جلب االنتباه الستخدام العالج الدوائي ،وهو
خالفاً للعالج الغذائي والنشاط احلركي اللذين يتطلبان
جهداً ووقتاً للقيام بهما ،أو العالج اجلراحي املكلف وما
يرافقه من مخاطر ،كما أن العالج الدوائي ال يؤثر على
النسيج التشريحي جلسم اإلنسان.
28
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على الرغم من هذه السهولة الستخدام العالج الدوائي
للسمنة إال أن هذه العالجات لم تثبت بالواقع التجريبي
ومن خالل الدراسات احملكمة أنها تؤدي إلى إنقاص دائم
للسمنة ،حيث إن املالحظ أن فقدان الوزن الناجت من
استخدام األدوية يتم استرجاعه بشكل سريع مبجرد وقف
الدواء ،كما أن العالج الدوائي للسمنة ال ميكنه حتقيق
أهداف فقدان الوزن ،وذلك لدى مرضى السمنة املفرطة
الذين تتجاوز كتلتهم (الوزن بالكيلوجرام مقسوماً على
مربع الطول باملتر) أكثر من  40كيلوجراماً مربعاً.
أغلب األدوية التي كانت تستخدم قبل عقد من
الزمان يف عالج السمنة كانت أدوية تعمل على حتفيز
اجلهاز العصبي املركزي ليقوم باستهالك أكبر قدر من
الطاقة ،وما يرافقه من تخفيف للشهية للطعام بالتأثير
على اجلهاز العصبي املركزي ممث ً
ال بالدماغ ،ونظراً ألن
حتفيز اجلهاز العصبي املركزي يرافقه حالة حتفيز
للجهاز القلبي الوعائي قامت عدد من املنظمات الدوائية
حول العالم بحظر (سيبوترامني  )Sibutramineكعالج
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للسمنة ومنها منظمة الغذاء والدواء األمريكية ،كما وقد
سبق أن أسيء استخدام عدد من األدوية احملظورة مثل
( )amphetamineلإلفادة من أعراض دوائية مرافقه يف
تخفيض الوزن.
حالياً توجد عدد من األدوية أكثر أماناً ومصرحة
لالستخدام بشكل مباشر لعالج السمنة ومن أهم هذه
األدوية التي استخدمت بفعالية منذ أكثر من 15
عاماً هو عالج ( )orlistatحيث يتميز هذا العالج
بأنه ليس بباهظ الثمن ،وشحيح االمتصاص حيث
يبقى يف القناة الهضمية ويقوم بكبح امتصاص
األحماض الدهنية الثالثية ،وبالتالي يفقد
اجلسم فرصة تخزين الدهون ومن ثم
إجبار اجلسم على استهالك الدهون
املخزنة يف اجلسم ،يعيب هذا الدواء أنه
يتسبب ببراز دهني باألخص يف بداية
االستخدام ،ورمبا يترتب عليه إحراج
ملتناولها يف الفترة األولى من البدء
فيه ،وهذا العالج موجود يف األسواق
السعودية.
( )Lorcaserinصرح هذا الدواء
يف عام  2012يف الواليات املتحدة
وهو موجود بشكل أقراص فموية
لالستخدام اليومي ،وهو يعمل على
الدماغ يف مراكز شهية الطعام فيقوم
بكبحها ،وبالتالي يقلل الرغبة يف
تناول الطعام ،وأعراضه اجلانبية
قليلة إال أن فعاليته يف تخفيض
الوزن متوسطة ،وهذا العالج
غير موجود يف األسواق
السعودية.
دواء

(phentermine

)and topiramate

وقد

صرح هذا الدواء أيضاً يف عام  2012وهو خلط لدوائني
يعمالن معاً على اجلهاز العصبي املركزي أحدهما عالج
للصرع وجد أن من يتناوله لعالج الصرع يحدث لديه
أيضاً انخفاض للوزن ،إال أن املنظمة األوروبية لم تفسح
هذا العالج للسمنة بسبب حتفظات على أث ر (�phen
 )teramineعلى ضغط الدم ،وهذا الدواء غير موجود
باألسواق السعودية
عالج ( )Liraglutide Saxendaهذا العالج متوفر
بشكل حقن حتقن حتت اجللد بشكل يومي ،وهو
مصرح يف الواليات املتحدة وأوروبا ملرضى
السمنة بكتلة جسم فوق  30كيلو للمتر مربع،
أو املصابني بزيادة يف الوزن أي كتلة
جسم  27فما فوق مع وجود مرض
مرافق كالسكري أو ارتفاع
ضغط الدم ،يحظر العالج
للمرضى الذين لديهم تاريخ
عائلي يف الغدة الدرقية.
 Bupropion/naltrexoneاملسوق
أوروبياً حتت اسم  Mysimbaهو
دواء من دوائني أحدهما مضاد
لالكتئاب واآلخر ترياق لعالج
اجلرعة الزائدة للمورفني وأشباهه،
وهذا العالج يستخدم ملن كتلته 27
كيلوجراماً لكل متر مربع مع وجود داء
سكر أو ارتفاع ضغط الدم ،من محاذير
الدواء استخدامه يف حالة املصابني
بالصرع والتشنجات.

إن اخلطة العالجية لعالج السمنة
ال تعتمد بشكل أساسي على الدواء بل
وال بد من أن يكون هنالك مداومة على
ممارسة الرياضة وااللتزام بغذاء صحي
ومتوازن.
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الكيتو دايت

الصواب والخطأ!..
د .أسامة حمدي  -كلية الطب جامعة هارفارد

لم أكن أعرف أن مقالي االفتتاحي يف جريدة
النيويورك تاميز يف  ١١سبتمبر  ٢٠١٦سيثير
كل هذه الزوبعة عامل ًيا .فعنوان املقال
كان عالج قدمي وأفضل للسكر ونشرته
اجلريدة ً
أيضا أون الين حتت عنوان
قبل أن تدفع  ٢٦ألف دوالر جلراحات
التخسيس إفعل ذلك!

واملقال يتحدث عن إستخدام نظام
غذائي قليل النشويات للقضاء على
مرض السكر من النوع الثاني ويقلل
احلاجة للعالج الدوائي ويخفض الوزن
بصورة قد توازي عمليات التخسيس .لقد
حظى املقال على إهتمام بالغ من قراء اجلريدة
األكثر إنتشا ًرا يف العالم لدرجة أن املقال حصل
على لقب أكثر مقاالت اجلريدة تدوالاً على مواقع
التواصل اإلجتماعي والبريد االلكتروني يف هذا
اليوم وفاق يف إنتشاره لدهشتي تغطية االنتخابات
األمريكية التى كانت حامية الوطيس وقتها بني
ترامب وكلينتون ،وتبعته اجلريدة بحوار طويل
بني جميع املنظمات اخلاصة بالسكر والتغذية
وجراحات التخسيس بني مؤيد ومعارض ملقالي
الذي أثار زوبعة ضخمة لم تهدأ وأرسل آالف
األطباء للجريدة تأيي ًدا ملقالي.

أمريكا من سؤالي عن الكيتو
داخل أو خارج
دايت! فما هى حقيقة نظام النشويات القليلة ج ًدا
 Very Low Carbohydrates Dietأو ما عرف بإسم
 Ketogenic Dietأو الكيتو دايت إختصا ًرا؟ ولنعرف
أصل املوضوع علينا أن نعرف أن علم التغذية
الطبية كان متقد ًما بدرجة مذهلة قبل إختراع
االنسولني يف  ١٩٢٢فمثلاً كتاب فريدرك ألن
وأرسلت العديد من شركات الدواء إحتجاجا عام  ١٩١٩عن التغذية ملريض السكر موسوعة
ً
عليه! ومنذ هذا التاريخ لم تخلو محاضرة لي يف ضخمة من  ٧٨٠صفحة! وكانت طريقة ألن وإليوت
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جوزلني مؤسس مركز جوزلني العاملي والذي أعمل به يف
جامعة هارفارد تعتمد يف عالج السكر على تقدير كمية
النشويات التي يحتاجها اجلسم بدقة شديدة عن طريق
إختبار يسمى ُ
قدرة اجلسم على حتمل النشويا ت �carbo
 hydrates tolerance testوفيه يتم إدخال املريض بالسكر
للمستشفي ويعطى كميات متدرجة من النشويات يو ًما
بعد يوم من الصفر يف اليوم األول وحتى  ٢٥٠جرام (أى
ألف سعر حراري) يف اليوم العشرين مع إجراء مجموعة
من القياسات املعقدة كل يوم إلكتشاف كمية النشويات
اآلمنة التى إذا زاد املعدل عنها يف هذا الشخص تتغير
املؤشرات احليوية للجسم إلى األسوأ ويرتفع السكر يف
الدم ويظهر يف البول.
وكانت النصيحة للمريض بعد هذا اإلختبار
الدقيق هى أن ال تتخطى هذا احلد من النشويات
الذي إكتشفه اإلختبار حتت أى ظرف وهى كمية
مختلفة كما أردفت تتفاوت من شخص آلخر
حسب قدرة اجلسم على حتمل النشويات بال
مشاكل فتعريفهم ملرض السكر وقتها كان
أنه «مرض ينشأ من إختالل قدرة اجلسم
على حتمل النشويات» وهو توصيف
أكثر دقة من تعريفنا اليوم .ورغم
جناحهم الكبير يف اإلبقاء على حياة
مريض السكر لسنوات عدة إال
أن إنخفاض الوزن كان شدي ًدا
وخاصة ضمور العضالت
وظهور الكيتونات يف البول
نتيجة لتكسير الدهون

املستمر للحصول على السكر .ولكن إستطاع العالم
لوي نيوبرج تطوير هذا النظام الغذائي لعالج السكر
ومنع مضاعفاته يف سنة  ١٩٢٠وذلك بإضافة كمية من
البروتينات لألكل قوامها  ٠،٦٥جرام لكل كيلو جرام من
وزن اجلسم ملنع ضمور وتكسير العضالت .ولتعويض
باقي السعرات كان نظامه ينصح املريض بتناول الدهون
لتكملة مجموع السعرات يف اليوم إلى  ٢٥٠٠-١٤٠٠سعر
حراري .فمن يريد خفض الوزن يختار احلد األدنى من
السعرات ومن يريد زيادة الوزن يقصد احلد األعلى
للسعرات .وأطلق نيوبرج إسم «ميتشجن دايت» على هذه
التوليفة الغذائية الدقيقة والتى حتافظ على مستوى
السكر يف الدم بدون إرتفاع وبدون عالج وحتافظ
على وزن اجلسم دون ضمور يف العضالت ودون
زيادة كبيرة يف نسبة األحماض الكيتونية يف البول.
كان جناح ميتشجن دايت يف عالج السكر
مذهلاً حتى بعد بدء إستخدام االنسولني يف
العالج فقد إنخفضت الوفيات من مرض
السكر إلى أقل من  ٪٥وكانت وقتها
تزيد عن  ٪٢٥يف السنوات اخلمس
األولى للمرض لعدم وجود عالج له.
واستمر هذا العلم الغذائي الرائع
يف عالج مرض السكر حتى عام
 ١٩٣٦عندما أصبح العالج
باإلنسولني واسع االنتشار
وأصبح خفض النشويات
ال مبرر له فاالنسولني
اخلارجي يحد من
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خط ًرا على بعض
االشخاص.

إرتفاع السكر حتى
مع أكل النشويات.
ورغم التحرر يف
حاول مؤخ ًرا العديد
النشويات
إستخدام
من زمالئي من خبراء
بأكثر من نظام ميتشجن
التغذية الطبية تقليل
يف األربعينيات من القرن
الضرر بالتوصل إلى
املاضي إال أنه أصبح من
توازن يف إنتاج االحماض
الواضح أنه يستحيل ضبط مستوى السكر يف الدم عند الكيتونية عن طريق قياسها املتكرر يف البول والدم أثناء
مرضى السكر إذا زادت كمية النشويات عن  ٪٤٠من خفض النشويات حتى ال تزيد عن احلد اآلمن .وحقيقة
مجموع السعرات احلرارية اليومية.
األمر أن اجلسم يتخلص بسرعة من كميات كبيرة من املاء
إنطباعا سري ًعا بخفض الوزن ولكن
ويف عام  ١٩٧٧مت املطالبة بخفض الدهون إلحتمال من اخلاليا فيعطى
ً
إرتباطها بجلطات القلب والدماغ ونُ ِصح الناس بزيادة فقد الدهون وهو حقيقي فعلاً يكون مصحو ًبا بفقد كمية
أيضا من العضالت وهو ما الميكن تعويضه بسهولة
النشويات إلى  ٪٦٠-٥٠من السعرات احلرارية كبيرة ُ
اليومية كما هو احلال اآلن مما نتج عنه زيادة كبيرة ألن تكوين العضالت يحتاج لكمية عالية من البروتينات
يف نسبةاملرضى بالسمنة وأصبح ضبط نسبة السكر يف ويحتاج لكفاءة عمل عدة هرمونات عادة ما تتناقص مع
الدم ملرضى السكر من الصعوبة بحال.
تقدم العمر كهرمون النمو وهرمون االنسولني والهرمونات
ولقد إعترض وقتها الكثير من األطباء على ذلك اجلنسية كالتيستورون يف الذكور واالستروجني يف النساء.
التحرر يف أكل النشويات التى هى أساس املشكلة ومنهم إذا ماهى مزايا وأضرار الكيتو دايت يف صورته احلالية
ممارس عام إسمه أتكنز وكان محدود اخلبرة يف علم من خفض النشويات حتى  ٣٠-٢٠جرام مع االعتماد على
التغذية وفهمه لألسس العلمية مليتشجن دايت محدود أكل الدهون بال تفرقة وكيف ميكن تطبيقه بأمان لتحصل
فقد نصح مرضاه بخفض النشويات للجميع دون تفرقة على الفائدة منه دون حدوث الضرر.
متاحا له ولغيره يف السبعينيات
إلى  ٣٠-٢٠جرام فلم يكن ً
معرفة أو فهم إختبار إحتمال اجلسم للنشويات كما فعل
الرعيل األول وبعد مرور نصف قرن من الزمان ضاع فيه
هذا العلم املبهر وبقيت قشوره .كذلك نصح أتكنز ُق َّرا َءه
بتناول الدهون بأى كمية دون االعتبار ملصدرها! والنتيجة
هو إنخفاض سريع يف الوزن ألن اجلسم يصبح مجب ًرا
على حرق الدهون والعضالت للحصول على السكر وكما
ذكرت فإن حرق الدهون ينتج عنه االحماض الكيتونية
التى ترفع من حموضة الدم وقد تشكل يف بعض احلاالت
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المزايا:






خفض سريع للوزن

إنخفاض يف نسبة وكمية الدهون باجلسم

إنخفاض نسبة السكر للمعدالت الطبيعية ملرضى
السكر
خفض جرعات أدوية السكر مبا فيها االنسولني ورمبا
توقفها متا ًما عند مرضى السكر من النوع الثاني
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العيوب:
إنخفاض حجم العضالت نتيجة حلرق البروتينات
للحصول على السكر
إرتفاع نسبة حموضة الدم يف احلاالت الشديدة مما
قد يشكل خطورة عند بعض املرضى خاصة مرضى
القلب وحصى الكلى ومرضى الكبد والكلى
رائحة الفم الكريهة
الصداع يف أسابيعه األولى
اإلمساك الشديد الذي رمبا يحتاج لعالج
حتديد كمية الرياضة حتى ال ترتفع االحماض
الكيتونية عن احلد اآلمن
عدم القدرة على االستمرار عليه لفترات طويلة
عودة اجلسم بسرعة للوزن السابق عند التوقف عنه
أخطاء البرنامج الحالي
حتديد كمية النشويات إلى  ٣٠-٢٠جرام فقط دون
االعتبار لنوعية النشويات
تناول الدهون بأى كمية دون االعتبار لنوعيتها
االعتقاد اخلاطئ بضرورة إستمرار إنتاج االحماض
الكيتونية عند مستوى محدد للحصول على أفضل النتائج
عدم اللجوء لزيادة البروتينات إعتقا ًدا بضررها على
الكلى

واآلن كيف ميكن ممارسة نظام خفض النشويات بأمان
خلفض الوزن ونسبة السكر يف الدم:
 أولاً النشويات املفروض خفضها هى النشويات من
السكر ومنتجات دقيق القمح كاخلبز واملعجنات
واملخبوزات والنشويات احملتوية على كمية كبيرة من
النشا مثل األرز والبطاطس والذرة واملوز أما باقي
النشويات من اخلضراوات بجميع أنواعها طازة
أو مطبوخة والبقوليات كالفول واحلبوب والفاكهة
بإعتدال شديد وجميع منتجات األلبان واجلنب فال









مانع منهم حتى لو زادت كمية النشويات .واالفضل
هو خفض النشويات قدر اإلمكان ولكن إلى حدود
الكمية التي يستطيع الشخص االستمرار عليها
لفترات طويلة دون توقف من ًعا لإلنتكاس
دهون منتجات األلبان واجلنب والقشدة والسمن البلدي
والبيض واملكسرات ال ضرر منها ولكن دهون اللحوم
احلمراء وخاصة منتجات اللحوم كالالنشون والهوت
دوجز والبلوبيف وكذلك السمن الصناعى والزيوت
املهدرجة يف منتهى اخلطورة وتزيد من معدل اإلصابة
بتصلب الشرايني وجلطات القلب وتناولها بال ضابط
فادحا
يعتبر خط ًأ علم ًيا
ً
يجب زيادة البروتينات وممارسة رياضة بناء العضالت
وأفضل البروتينات هى من االسماك واملصادر النباتية
كالفول والعدس وكذلك من الدجاج والرومي والبيض
وحتى اللحم االحمر بال دهون .وزيادة البروتينات
أفضل بكثير من زيادة الدهون ألنها أقل يف السعرات
احلرارية وألنها تنبه إفراز هرمونات الشبع من اجلهاز
الهضمي ومنها هرمونات GLP-1، PYY، Amylin
شرب املاء بكثرة لتعويض إختالل توزيع املاء باجلسم
وفقده عن طريق البول
التوقف عن البرنامج يف حالة حدوث غثيان شديد
أو قئ أو وهن شديد أو إمساك حاد أو صداع شديد
وتناول كمية معقولة من النشويات.

إذا طبق النظام كذلك مع إستمرار قياس نسبة السكر
بالدم خاصة عند مرضى السكر وقياس نسبة الكيتونات
يف الدم أو البول على فترات قريبة مع ممارسة الرياضة
كما ذكرت يف مقال سابق حتصل على أفضل النتائج.
ومن املهم التأكيد على مرضى السكر من النوع األول
على ضرورة عدم وقف االنسولني أو نسيان أخذه.
أمتنى أن أكون قد أوضحت األمور ملن يب َغى إستخدام
هذا النظام خلفض الوزن وضبط معدل السكر..وأمتنى
ً
خفضا آمنا للوزن وصحة وسعادة!!...
لكم
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مضخة
األنسولين
واستعمالها لعالج
داء السكري من النوع األول
ألقى الدكتور محمد احلربي محاضرة علمية عن مستمرة ،وعند حدوث أي إرتفاع يف سكر الدم يرسل
مضخة األنسولني وإستعمالها لعالج مرضى داء السكري اجلهاز إشارة إلى املضخة إلعطاء جرعات من األنسولني،
من النوع األول ،مبشاركة عدد من األطباء وطلبة األمر الذي ميكن املرضى من التحكم بنسبة السكر يف
الدم بشكل أفضل.
الدراسات العليا.

كما قام الدكتور احلربي بتسليط الضوء على التقنيات
احلديثة يف عالج السكري والسيما مضخة األنسولني
التي تتكون من جهاز الكتروني صغير يثبت املضخة فوق
اجللد يرتبط بإنبوب وإبرة بالستيكة يتم تركيبها حتت
اجللد يف منطقة البطن أو األرداف.

وبينت احملاضرة ،أن املضخة تبرمج من قبل الطبيب
املعالج ،وعندما يقوم املريض بتناول وجبة معينة تقوم
املضخة بإفراز األنسولني ببطئ وفقاً حلجم الوجبة التي
مت تناولها ثم يقوم املريض بالضغط على أزرار مضخة
األنسولني لتخرج اجلرعة احملددة.

مضخة االنسولني توفر جرعات ثابتة من األنسولني
وناقشت احملاضرة ،آلية عمل املضخة التي تشابه
طريقة عمل البنكرياس الطبيعي وتتمثل بتوصيل كميات ملرضى السكري حيث تتكون مضخات األنسولني من
قليلة من األنسولني سريع املفعول إلى اجلسم بصورة قسطرة و إبرة صغيرة يتم زرعها حتت اجللد ،وقد يعتقد
36

العدد الثاني | إبريل 2019

ورشة عمل
مضخات األنسولين

البعض أن مضخات األنسولني تعمل مبثابة بنكرياس
كيف تعمل مضخة االنسولين ؟
صناعي ،ولكن هذا اعتقاد خاطئ فمضخات األنسولني
يتم برمجة مضخات األنسولني من قبل الطبيب
تساعد فقط مرضى السكري على التحكم يف نسبة املعالج على إعطاء جرعات معينة من األنسولني عند
السكر يف الدم بشكل أفضل.
تناول الطعام ،فعندما تقوم بتناول وجبة معينة تقوم
مضخات األنسولني بإفراز األنسولني ببطء وفقاً حلجم
الوجبة التي تتناولها ثم تقوم بالضغط على أزرار مضخة
لماذا يفضل بعض األطباء استخدام
األنسولني لتخرج اجلرعة احملددة.
مضخة االنسولين؟
تتكون مضخات األنسولني من قسطرة وهي عبارة
يفضل بعض األطباء استخدام مضخة االنسولني
حيث أنها تعمل على احلصول على جرعات األنسولني عن أنبوب بالستيك و إبرة بالستيكية ،ويتم تركيب
ببطء وهى تشبه نفس طريقة عمل البنكرياس اإلبرة حتت اجللد خاصة يف منطقة البطن أو منطقة
الطبيعي ،كما ميكن التحكم يف نسبة األنسولني األرداف ،ويتم تثبيت املضخة عن طريق شريط الصق
حيث ميكن إعطاء جرعات قليلة من االنسولني عن فوق اجللد ،وبالرغم من أن مضخات األنسولني مقاومة
طريق مضخات األنسولني .ويتم استخدام مضخات للماء إال أن األطباء ينصحون بإزالة مضخات األنسولني
األنسولني ملرضى السكري من النوع األول ،كما أن عند االستحمام أو استخدام حمامات السباحة ،كما
استخدام مضخات األنسولني يعطي نتائج جيدة يفضل قياس نسبة السكري يف الدم أربع مرات يومياً
على األقل للتأكد من أن مضخات األنسولني تعمل بشكل
لدى األطفال.
جيد ،ويتم تعديل جرعات األنسولني وفقاً للنظام الغذائي
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املتبع وممارسة التمارين الرياضية ويتم إعطاء األنسولني
طويل املفعول أو قصير املفعول بداخل املضخة.



إعطاء جرعات األنسولني بطريقة دقيقة حيث ميكن
إعطاء جرعات قليلة جداً من األنسولني ال ميكن
إعطائها بالطرق التقليدية.

مع التقدم التكنولوجي مت ابتكار مضخة لألنسولني
بدون قسطرة ويتم وضعها على اجللد مباشرة ،ويف عام  السيطرة على مستويات السكر يف الدم.
 2013وافقت منظمة الصحة العاملية على استخدام  احلد من مشاكل انخفاض السكر يف الدم.
جهاز استشعار نسبة اجللوكوز يف الدم عن بعد ويتم  التحكم يف اجلرعات حيث ميكن إعطاء ما يعادل
توصيله باملضخة ،وعند حدوث ارتفاع يف نسبة السكر
 10/1من الوحدة فقط.
يف الدم يرسل اجلهاز إشارة إلى املضخة إلعطاء جرعات
من األنسولني ،والتقنية اجلديدة يتم استخدامها ملرضى
أما عيوب مضخات األنسولين فتشمل:
السكري من النوع األول ،ومن هم أكبر من  16عام.
 زيادة فرص حدوث االلتهابات اجللدية مكان تركيب
القسطرة.
مميزات و عيوب مضخة االنسولين من أهم

مميزات استخدام مضخات األنسولين ما يلي:




تعديل جرعات األنسولني على أساس مستوى السكر
يف الدم.
زيادة املرونة يف إعطاء جرعات األنسولني وجتنب
األعراض اجلانبية حلقن األنسولني.
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حدوث مشاكل يف احلمض الكيتوني.
التكلفة باهظة الثمن.

ضرورة فحص السكر أربع مرات يومياً على األقل.

عند حدوث خلل فني يف املضخة يحدث ارتفاع نسبة
السكر يف الدم.

ورشة عمل
مضخات األنسولين





املضخة يتم تثبيتها خارجياً مما قد يؤدي لشعور بعض جرعات وضخ اإلنسولني يف القطعة البالستيكية هو
املرضى باإلحراج من استخدام مضخات األنسولني .جهاز خارجي منفصل ،ميكن وضعه يف اجليب أو املكتب
إزالة مضخة األنسولني عند االستحمام أو نزول أو يف الشنطة ،وال يلزم حمله دوما.
حمام السباحة.

يبدو أن مريض السكري يتطلع إلى وسيلة أكثر سهولة
وأيسر حمال وأحسن تعامال من مضخات اإلنسولني
املوجودة حاليا اآلن يف األسواق احمللية واخلليجية
والعربية .وقد يجد ضالته فيما يعرف اآلن باملضخات
الالصقة ،وهي جيل جديد من املضخات ،والتي القت
رواجا يف اآلونة األخيرة .وسنتطرق يف هذه املقالة عن
الشركات املصنعة للمضخات الالصقة وطريقة عملها
وكيفية احلصول عليها .حيث إن عدم وجودها يف السوق
العربي أصبح عائقا للكثير من مرضى السكري للحصول
عليها واستخدامها واستعمالها واالستفادة منها كغيرهم
من شعوب العالم.
ما هي طريقة عمل المضخة الالصقة؟
مضخة اإلنسولني الالصقة هي مضخة تتكون من
قطعة بالستيكية خفيفة الوزن صغيرة احلجم ،ال يتجاوز
حجمها ربع راحة اليد الواحدة ،وال يتجاوز وزنها عدة
جرامات بسيطة ،فهي أخف وزنا من اجلوال مبراحل عدة
وأصغر منه حجما مبراحل عدة .هي قطعة بالستيكية
حتوي مخزنا لإلنسولني يكفي لعدة أيام تصل إلى ثالثة
أيام أو نحوها .تلصق هذه املضخة على اجللد مباشرة يف
أماكن حقن اإلنسولني املعتادة ويتم استبدالها كل ثالثة
أيام بقطعة بالستيكية جديدة حتوي كذلك إنسولني
يستمر بقاؤه ثالثة أيام أخر .ال ترتبط هذه املضخة أو
القطعة البالستيكية بأنبوب كما هي العادة مع مضخات
اإلنسولني األخرى املعروفة .حيث إن إبرة املضخة
الالصقة تكون داخل القطعة البالستيكية ،ويتم إخراجها
تلقائيا بعد لصق املضخة أو لصق القطعة البالستيكية
على اجللد .بالطبع يجب القول إن الذي يتحكم يف

ما هي الفروقات بين المضخات
المعتادة والمضخات الالصقة؟
إن أكثر ما يزعج مستخدمي مضخات اإلنسولني
املعتادة واملتوفرة حاليا هو كون هذه املضخات ترتبط
بأنبوب يصل بني املضخة وبني جسم املريض .هنا يشعر
مريض السكري بأنه مرتبط بشيء ما دائم ،يعيقه عن
التحرك والتنقل والتقلب على السرير أثناء النوم ،ولذا
كان تصنيع املضخات الالصقة واستخدامها وسيلة
للتخلص من هذا االرتباط الدائم بني املضخة وبني
املريض .فمريض السكري املستخدم للمضخة الالصقة
ال يشعر بأنه مستخدم ملضخة حيث إنها صغيرة احلجم
وخفيفة الوزن .ومن األمور اإليجابية بخصوص مضخة
اإلنسولني الالصقة هو أن إبرة املضخة ال ترى ظاهريا،
أي أن إبرة املضخة داخل املضخة ،فبعد لصق املضخة،
ميكن إعطاء إشارة للمضخة للبدء بالضخ وبالتالي تعطى
إشارة للمضخة الالصقة بدفع اإلبرة الداخلية لداخل
اجلسم وحتت اجللد دون أن يرى مريض السكري اإلبرة
أثناء دخولها .هذه ميزة جيدة لألشخاص الذين يهابون
اإلبرة ويخشونها.
كما أنها جيدة كذلك لألطفال الذين يهابون اإلبرة
كذلك .وال أريد أن يفهم من إبرة املضخة تبقى داخل
اجلسم ،ولكن إبرة املضخة تخرج مباشرة بعد دخولها
وتبقى القسطرة الصغيرة التي تقوم بنقل اإلنسولني من
مخزن املضخة إلى جسم املريض حتت اجللد .قد يعتقد
البعض أن عدم وجود أنبوب ناقل لإلنسولني يف املضخات
الالصقة هو أمر بسيط وغير هام ،إال إنه يف الواقع أمر
هام جدا ،حيث إن مستخدمي املضخة املعتادة التي حتوي
أنبوبا غالبا ما يعانون من انسداد هذه األنابيب وبالتالي
39

توقف ضخ اإلنسولني واإلصابة بحموضة الدم تلقائيا
أو بعد عدة ساعات .إن فكرة التخلص من األنبوب هي
فكرة رائعة للتخلص من هذه املشاكل املتعلقة بانعطاف
األنبوب او انسداده .كما أن املريض املستخدم للمضخة
الالصقة ال يحتاج إلى شراء هذه األنابيب وهي مكلفة
مادية .ولذا كانت املضخات الالصقة أوفر من الناحية
املادية من املضخات املعتادة األخرى.
هل تستطيع المضخات الالصقة تحليل
السكر المستمر:
عادة ال تستطيع املضخات الالصقة حتليل السكر
بصفة مستمرة كما هو احلال مع بعض املضخات غير
الالصقة .وليس هذا باألمر الذي يجعل املضخات
الالصقة أقل أهمية من املضخات األخرى ،ألن ميكن
للمضخة الالصقة االستعانة بأجهزة حتليل السكر
املستمر .ويف الواقع قامت شركة أمنوبيد وهي إحدى
الشركات املنتجة للمضخات الالصقة باالستعانة بشركة
ديكس كوم املنتجة ألجهزة التحليل املستمر وأصبح جهازا
هذه الشركتني على توافق بحيث ميكن جلهاز الديكس
كوم حتليل السكر بصفة مستمرة وبالتالي يطلع املريض
على القراءات املتكررة للسكر وضبط جرعات اإلنسولني.
ولكن يجب التنويه هنا أن قراءات السكر ال تظهر على
جهاز مضخة اإلنسولني وإمنا على جهاز ديكس كوم وهو
جهاز حتليل السكر املستمر.
كيفية حساب كميات اإلنسولين
المعتمدة على الطعام:
تعتمد عملية حساب اإلنسولني على معرفة حساب
الكربوهيدرات ولذلك أصبح حساب اجلرامات من
الكربوهيدرات أكثر أهمية يف اآلونة األخيرة وذلك بعد
تصنيع أنواع األنسولني سريعة املفعول كأنسولني الهومالوج
والنوفرابد واألبدرا وغيرها ،ويوضع الطفل على طريقة
40
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النسبة والتناسب أي يعطى للطفل مث ً
ال وحدة أنسولني
واحدة قبل أو أثناء أو مباشرة بعد األكل لكل 15-10
جراما من الكربوهيدرات ،وبالتالي تعطي للطفل احلرية
يف تناول كميات متفاوتة من األكل .فمث ً
ال لو أكل الطفل
 10جرامات من الكربوهيدرات يعطى له وحدة واحدة
وإذا أكل  20جراماً يعطى له وحدتان وهكذا ،إن توفر
هذه النوعيات من األنسولني التي تعطى بعد األكل جتنب
الطفل مسألة انخفاض السكر ،حيث كان يف املاضي
لزاماً أن يعطى األنسولني قبل األكل وهذا قد يعرض
الطفل النخفاض السكر يف حالة رفضه لألكل .كما أن
أهمية حساب الكربوهيدرات أصبحت أكثر أهمية بعد
تطبيق استخدام مضخة األنسولني حيث يعطي حساب
جرعات األنسولني عبر املضخة على حساب كمية وعدد
اجلرامات من الكربوهيدرات املتناولة

إن تعلم كيفية حساب اجلرامات من الكربوهيدرات
يعطي للطفل املرونة يف كمية األكل املتناولة ولكن يجب
على الطفل التقيد مبواعيد تناول الوجبات وخاصة وجبة
اإلفطار والوجبات اخلفيفة والتي يجب أن يكون الفرق
الزمني بينها وبني حتليل السكر ساعتني فأكثر.

وعادة ما يقوم بعملية حساب اجلرامات من
الكربوهيدرات أخصائيو التغذية املهتمون بعالج مرضى
السكري النوع األول واملعتمد على األنسولني ويقوم هؤالء
املختصون بعقد جلسات متكررة ألهل املريض نفسه
لهذا الغرض ،ويتم يف البداية حتديد مجموع السعرات
احلرارية التي يحتاجها املريض ،فعلى سبيل املثال يحتاج
الطفل خالل العشر سنوات األولى من حياته من -1200
 1800سعر حراري ،أما عن احتياجه من اجلرامات
من الكربوهيدرات فهو نصف كمية مجموع السعرات
احلرارية على أساس أن  ٪50من احتياج اإلنسان من
السعرات احلرارية هو من الكربوهيدرات وهذه الطريقة
هي طريقة تقريبية حيث إن االحتياج احلقيقي يعتمد
على وزن الطفل وطوله ومعايير أخرى.

ورشة عمل
مضخات األنسولين

ما هي جرعات اإلنسولين التي يحتاجها
مريض السكري المستخدم للمضخة:
هناك ثالث جرعات .اجلرعة املستمرة والتي تستمر
على مدار الساعة وميكن التحكم بقدرها من فترة إلى
أخرى .فمث ً
ال ميكن خفض اجلرعة املستمرة يف الليل
أثناء النوم وزيادتها يف الصباح أثناء تناول الطعام سواء
الوجبات الرئيسة أو الوجبات اخلفيفة .وميكن أيضا
خفض اجلرعة املستمرة أثناء املرض أو أثناء ممارسة
التمرين الرياضي ونحوها .وهناك أيضا جرعة األكل
التي ذكرناها من قبل .فمثال ،يعطى للطفل وحدة واحدة
من اإلنسولني لكل عشرة أو خمس عشرة جراما من
الطعام .والعمل على حتليل السكر بعد األكل للتأكد من
أن هذه النسبة مناسبة وموافقة الحتياج مريض السكري.
وهماك أيضا اجلرعة التصحيحية والتي تعطى حلفض
مستويات السكر املرتفعة .فمث ً
ال يعطى مريض السكري
وحدة واحدة لكل خمسني ملج أكثر من مائة .فمث ً
ال
لو كان مستوى السكر مائة وخمسني ،يعطى مريض
السكري وحدة واحدة لتصحيح هذا االرتفاع .ومث ً
ال لو
كان مستوى السكر مائتني ،يعطى هذا املريض وحدتان

من اإلنسولني إلرجاع مستوى السكر إلى املستوى املقبول
وهو مائة ملج.
كيفية الحصول على المضخات الالصقة:
لكون هذا النوع من املضخات غير متواجد يف املنطقة
العربية ،فإن البعض من مرضى السكري يذهبون للخارج
(مث ً
ال الدول األوربية أو الواليات املتحدة األمريكية)
للحصول عليها .يلزم املريض فقط زيارة واحدة للطبيب
يف اخلارج ألخذ موافقته للحصول على املضخة ومن ثم
تقوم الشركة بإرسال توابع املضخة وغياراتها للمريض
عبر البريد احمللي .قد يصعب على املريض السفر
للخارج من الناحية املادية ولكن لو نظرنا للفرق الكبير يف
السعر بني املضخات املتواجدة يف الدول اخلليجية وهذا
النوع من املضخات الالصقة ألصبح التفكير يف الذهاب
للخارج واحلصول على هذا النوع املضخات مجديا .هذه
كانت نبذة بسيطة عن املضخات الالصقة وميكن ألي
شخص التزود من املعلومات عن املضخات الالصقة ومن
هذه املضخات مضخة أمنيبود على سبيل املثال.
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الغنغرينا
د .خالد بن محمد إدريس
استشاري طب وجراحة القدم والكاحل

هل هناك عالج للغنغرينا ؟
قبل اجلواب على هذا السؤال أود طرح سؤال آخر :هل ميكننا إحياء املوتى؟
بارئها سبحانه وتعالى.
بالطبع ال ،فال يحييها إلى ِ

ما هي الغنغرينا؟
تسمى بالعامية «الغرغرينة» وتعريفها هو َموات أو أُكال األنسجة.
وعام ًة ما يكون ذلك بسبب إنحباس يف األوعية الدموية وضعف أو إنقطاع تروية
الدم جلزء من جسم اإلنسان يؤ ًدي إلى َموات وأُكال هذا اجلزء.
ومبا أنه الميكننا إحياء امليت ،فاجلزء الذي قد مات يجب إزالته بالطرق
اجلراحية .يف نفس الوقت يجب املتابعة مع طبيب جراحة األوعية الدموية للنظر يف
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مقاالت

إمكانية إجراء عمليات جراحية لتوسيع الشرايني أو حتى
زراعة وتوصيل شرايني إلى اجلزء املتأثر من اجلسد مع
أخذ العقاقير الطبية للمساعدة يف التروية.
أما اجلزء األكثر إصابه بالغنغرينة يف جسم اإلنسان
يف بالدنا العربية فهي القدم وأصابعها وبالذات لدى
مرضى السكر لنفس األسباب املذكورة سابقاً.

يعتقد البعض أنه عند بإزالة أو بتر جزء من القدم،
«متشي الغرغرينة» وهذا إعتقاد خاطئ؛ ألن الغنغرينا
المتشي ،بل ما يحصل هو زيادة يف َموات األنسجة بسبب
عدم وصول الدم إليها فيضطر األطباء مر ًة أخرى إلى
إزالة هذا اجلزء من القدم أو الطرف .ولكن من املمكن
التقليل من حصول هذا املوقف بالتخطيط اجلراحي
اجليد واملبني على املفاهمة بني جراح األوعية الدموية
وجراح القدم والكاحل على مدى وصول تروية الدم إلى
القدم وما هي إحتماالت التئام اجلرح بعد العملية يف
املستوى املختار للبتر .وعاد ًة تتم عملية البتر بعد اإلنتهاء
من كل فحوصات وعمليات األوعية الدموية وتوصيل
أكبر كمية ممكنة من الدم للقدم.

الخلطات الشعبية كلها
ليست مبنية على أي أسس
علمية وليس لها مكان من
اإلعراب وال التطبيق حتى لو
صلحت مع البعض..

وماذا عن الخلطات الشعبية واألفكار
المغررة بالمرضى لعالج الغنغرينا؟
كلها ليست مبنية على أي أسس علمية وليس لها
مكان من اإلعراب وال التطبيق حتى لو صلحت مع
البعض ،فمكانها قد يكون معامل التجارب يف اجلامعات
ومراكز األبحاث العلمية للنظر فيها وتقنينها ومعرفة
خيرها من شرها قبل اإللقاء بالناس إلى التهلكة.
وعلى سبيل املثال نأخذ املُر ،فقد إستعمله أهل
البادية لسنوات طويلة والحظوا أنه يساعد على تنشيف
شئ جيد ،ولكن
األجراح بشكل سريع ومن ثم تلتئم وهذا ٍ
أهل البادية األولني لم يكن لديهم داء السكري وإنحباس
يف األوعية الدموية ونقص يف تروية الدم إلى األطراف،
فماذا يحصل عندما يضع مريض السكر املُر على جرح
قدمه؟ ....ينشف بشكل سريع وتبدأ الغنغرينا.
إن املُر به مواد قوية جداً لتنشيف األنسجة ،وهذا
هو بعينه ما ال نريده ألجراء القدم السكرية.
إذاً يف حالة وجود غنغرينا يف جزء من جسد اإلنسان
يجب عليه مراجعةاألطباء املختصني فوراً إلجراء
الفحوصات والتحاليل واملفاهمة مع الطاقم اجلراحي
لعالجه بأسرع وقت وبأقل خسارة ممكنة يف اجلسد.
فهنالك الكثير من املرضى الذين كان لديهم غنغرينا
مت عالجهم بإزالة أجزاء بسيطة جداً ومتاثلوا للشفاء
بإذن اهلل.
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ُ
َّ
المحليات

المنخفضة أو عديمة السعرات
د .خالد بن علي المدني  -استشاري التغذية العالجية

ميكن تصنيف مواد التحلية (بدائل السكر) إلى مجموعات
املليات الغذائية حٌ
مختلفة تشمل :حٌ
واملليات غير الغذائية،
أو ٌاحملليات الطبيعية (بدائل السكر املشتقة من مواد
طبيعية) ومواد التحلية الصناعية ،أو مواد التحلية التي
ميكن أيضها ومواد التحلية والتي ال ميكن أيضها.

حيث يعد مصطلح التحلية منخفضة السعرات احلرارية
هو األكثر انتشار يف شتى أنواع التقارير بالتبادل مع
املصطلحات األخرى مثل مصطلح :مواد التحلية غير
املشتقة من األغذية ،ومواد التحلية الصناعية ،ومواد
التحلية دون السعرات احلرارية ،ومواد التحلية العالية
الكثافة ،وبدائل السكر.
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وتعادل حلوة حٌ
املليات املنخفضة السعرات احلرارية
من مئات املرات إلى آالف املرات لل ٌمحليات املشتقة
من السكروز دون السعرات احلرارية دون املقارنة مع
السعرات احلرارية املوجودة يف حٌ
املليات األخرى.
وقد مت السماح الستخدام حٌ
املليات املنخفضة السعرات
احلرارية يف األغذية املخفضة الطاقة كمحليات أو
األطعمة املنزوعة السكر أو الستخدام مرضى السكري
ويف األطعمة ذات االستخدامات الغذائية اخلاصة يف
العديد من البلدان يف جميع أنحاء العالم .كما تساعد
حٌ
املليات املنخفضة السعرات احلرارية املستهلكني
على احلد من تناول الكربوهيدرات واستهالك الطاقة

مقاالت

كاستراتيجية للتحكم يف مستوى سكر الدم أو املساعدة
على الوصول واحملافظة على الوزن الصحي.
سالمة المحليات:
اعتمد مجلس دول التعاون اخلليجي استخدام ستة
أنواع من حٌ
املليات املنخفضة السعرات احلرارية وذلك
وفقا لهيئة التقييس لدول مجلس التعاون اخلليجي رقم
( ،)GSO995/2015وهي كما يلي :األسبارتام ،وسكرلوز،
والسكارين ،وستيفيا (ستيفيول غليكوسيد) ،ونيوتام،
وبوتاسيوم اسيسلفام .وسوف يتم مناقشة اخلواص
الوظيفية املختلفة التي تؤثر على طعم املنتج أو استخدامه
عند االستخدام يف األغذية املختلفة .ولقد مت اعتماد جميع
أنواع حٌ
املليات املذكورة لالستخدام يف دول مجلس التعاون
اخلليجي ومت إقرارها منتجات آمنة لالستخدام والتناول.
وميكن أن تستمر فترة تقييم سالمة حٌ
املليات املنخفضة
السعرات احلرارية (أو أي مادة مضافة جديدة) عدة سنوات؛
حيث يتم إجراء العديد من األبحاث املكثفة للتأكد من عدم
وجود أي تأثيرات ضارة تظهر بعد فترة زمنية بسيطة أو
طويلة على معايير الصحة أو أعضاء جسم اإلنسان.
آلية حالوة المذاق:
إن حالوة املذاق فطرية يف اإلنسان بطبعه ،فاألطعمة
واملشروبات احللوة املذاق متنح متعة وسعادة للعديد
من املنتجات الغذائية واملشروبات .فحالوة املذاق تع ٌد
أم ًرا حاس ًما للقبول واستساغة الطعم ،فحاسة التذوق
والطعم تشتمل على حواس االستقبال يف اللسان واثنني
من األعصاب املختلفة تقوم بحمل دفعات املذاق التي يتم
حتفيزها عبر خاليا املذاق وحواس استساغة الطعم يف
املخ .ويتميز طرف اللسان يف معرفة املذاقات احللوة.
وقد تنخفض وتقل أفضلية املذاق والطعم احللو ما بني
مرحلة الطفولة ومرحلة املراهقة وحتى يف سن البلوغ.
وعلى الرغم من ذلك ،تعزو هذه االختالفات يف تفضيل
املذاق أو الطعم احللو إلى التفاعل بني الوراثة والبيئة.

األسبارتام ..ما هو األسبارتام؟
األسبارتام هو ثنائي الببتيد،
يحتوي على اثنني من األحماض
حمض
وهما
األمينية،
األسبارتيك والفنيل أالنني،
واللذان يعتبران من اللبنات
األساسية للبروتني .وتوجد
األحماض األمينية املوجودة يف األسبارتام بصورة طبيعية
يف األطعمة التي حتتوي على البروتني مثل منتجات األلبان،
واحلبوب ،واللحوم .فإنه عقب عملية الهضم ،ينقسم
األسبارتام إلى فنيل أالنني وحمض األسبارتيك ،وكمية
صغيرة من مادة امليثانول .و يوجد امليثانول يف األطعمة
مثل :العصائر ,واخلضراوات ,والفواكه ،لذا فإن اجلسم
لديه الكفاءة للتعامل مع كميات صغيرة من امليثانول املنطلق
من التمثيل الغذائي (األيض) لألسبارتام .وبعد امتصاص
كل هذه املكونات يتم أيضها بواسطة اجلسم ويجب ألي
مشروب أو منتج غذائي الذي يحتوي على األسبارتام ،أن
يحمل عبارة «يحتوي على مصدر للفنيل أالنني» .وتهدف
هذه املعلومات الهامة لتعريف األفراد فقط املصابني
مبرض وراثي ونادر معروف باسم بيلة الفنيل كيتون،
وهؤالء املرضى هم من لديهم لديهم صعوبات يف أيض
الفنيل أالنني ،ألن أجسامهم تفتقر إلى إنزمي األيض.
درجة الحلوة & السعرات الحرارية

يتميز األسبارتام بحالوة مذاق تعادل 200مرة أكثر من
مذاق السكروز .على الرغم من توفير األسبارتام لعدد 4
كيلو سعرات حرارية /جرام.
استخدام األسبارتامفي األغذية & المشروبات

يستخدم األسبارتام كبديل للسكر يف إنتاج األغذية
واملشروبات منخفضة الطاقة أو املواد الغذائية املعروفة
باسم « األطعمة اخلالية من السكر» ،كما يستخدم ً
أيضا
يف إنتاج املشروبات الغازية الفوارة ،واحللويات الصناعية،
واحللوى ،واللبان (العلكة) ،والزبادي ،و ُمحليات املائدة
45

البديلة للسكر ،وكمكسبات طعم غذائية .وقد انتشر بل ًدا على مستوى العالم ،مبا يف ذلك اململكة املتحدة،
األسبارتام على نطاق واسع يف أكثر من  100دولة يف والواليات املتحدة األمريكية وكندا ،وأستراليا ،واليابان،
جميع أنحاء العالم ،مبا يف ذلك أمريكا اجلنوبية ،وأوروبا ،والصني ،واملكسيك ،والبرازيل ،وروسيا.
والواليات املتحدة األمريكية ،وكندا ،وأستراليا ،واليابان.
السكرين ..ما هو السكرين؟
يعد السكرين أقدم احملليات
السكرلوز ..ما هو السكرلوز ؟
غير الغذائية الطبيعية التي مت
يعتبر منتج السكرلوز أحد
اعتمادها لالستخدام يف األغذية
مشتقات السكروز األصلي
واملشروبات .ويتم امتصاصه
والذي يتم احلصول عليه عبر
ببطء ،وغير قابل للتحول ،وسهل
عملية تصنيع متعددة اخلطوات
االمتصاص جزئ ًيا بسرعة دون
حيث يتم استبدال ثالثة
بدائل انتقائية أليونات الكلور تغيير عند املرور من الكلى يف جسم اإلنسان.
مبجموعات الهيدروكسيل على جزيء السكروز العادي
درجة الحلوة & السعرات الحرارية
إلنتاج السكرلوز .ومعظم السكرلوز ال يتم امتصاص (85
 ،)%ويتم طرحه دون تغيير عن طريق البراز ،ليظل املتبقي يتميز السكرين مبذاق يفوق من Sacc har
 400-300مرات أحلى من
ذو امتصاص بنسبة  ٪15من اجلهاز الهضمي ،ولكن يظل السكروز ،ولكن مذاقه م ُر قليلاً
ً
أيضا يف نهاية املطاف يف البول دون تغيير ،ويحتفظ ج ًدا.
السكرلوز مبذاقه الذي يكاد يشبه مذاق السكروز حتت
Suc
ظروف التخزين املختلفة ويف السوائل مع مرور الوقت.
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درجة الحلوة & السعرات الحرارية

يتميز السكرلوز مبذاق حلو يعادل ما يقرب من  600مرة
أكثر حالوة من السكروز.
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ميكن ملصنعي املواد الغذائية استخدام السكرلوز البتكار
العديد من األطعمة واملشروبات اجلديدة مبختلف املذاقات
يف العديد من املنتجات مثل الفواكه املعلبة ،ومشروبات
الفاكهة منخفضة السعرات احلرارية ،ومنتجات اخلبز،
والصلصات ،والسوائل احللوة املذاق .كما ميكن استخدام
السكرلوز ً
أيضا يف التحلية كالفيتامينات أو األمالح
املعدنية .وقد مت اعتماد السكرلوز حال ًيا لالستخدام يف
املواد الغذائية كمادة حتلية وكذلك يف عدد من احللويات
واملشروبات ،حيث انتشر استخدامه يف أكثر من 50

As

استخدام السكرلوز في األغذية & المشروبات

Sw

Zero
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استخدام السكرين في األغذية & المشروبات

وقد مت اعتماده يف االستخدام كمادة غذائية مضافة إلى
األغذية واملشروبات مبا تشمله من املشروبات الغازية،
و ٌمحليات مائدة الطعام ،واخلبز ،واملربيات ،والعلكة،
والفاكهة املعلبة ،واحللوى ،ومكسبات الطعم بالنسبة
للحلوى والسلطات ،باإلضافة الستخدام السكرين يف
صناعة العديد من املنتجات والفيتامينات ،واملستحضرات
الصيدالنية كعوامل حتلية بديلة للسكر .وقد مت اعتماد
استخدام السكرين من قبل اللجنة املشتركة ملنظمة
األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العاملية املعنية باملواد
املضافة إلى األغذية ،وإدارة الغذاء والدواء األمريكية،
والهيئة األوروبية لسالمة األغذية .ومت اعتماد استخدامه
يف أكثر من  90دولة يف جميع أنحاء العالم.
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يتفوق مذاق طعم ستيفيا  300-200مرات أكثر عن
حالوة مذاق السكروز.
استخدام ستيفيا في األغذية & المشروبات
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ستيفيا (ستيفيول غليكوسيد)
ما هو ستيفيا ؟
ينتمي عشب استيفيا إلى
عائلة النباتات مثل نبات
عباد الشمس والتشيكوري.
ويعزو سبب املذاق احللو
لنبات الستيفيا إلى إنتاج
مكونات حلوة تسمى ستيفيول
غليكوسيد يتم استخراجها من أوراق نبات استيفيا
ريبوديانا بيرتوني .وحتتوي جميع أوراق نبات ستيفيا
على العديد من املكونات النشطة ،ولكن ليست جميعها
حلوة املذاق .ويتم استخالص ستيفيول غليكوسيد من
نبات ستيفيا عن طريق فصل وتنقية املركبات احللوة
املذاق من األوراق .وقد يتم استخراج ستيفيا املنقى بعد
ذلك من خالل اخلطوات األربعة للبلورة املتعددة وذلك
لتعزيز نقاء مادة واحدة أو أكثر من مركبات ستيفيول
غليكوسيد املوجودة يف ورقة نبات ستيفيا.

يتم حتلية مئات األطعمة واملشروبات مثل العصائر
ومشروبات الشاي باستخدام مواد حتلية ستيفيا ،كما
تتوفر كمواد حتلية ملشروبات املائدة .وبالنسبة لألشخاص
الذين يعانون من مرض بيلة الفنيل كيتون ،تعتبر ستيفيا
خيار أفضل للتحلية نظ ًرا خللوها من فنيل أالنني .وقد
مت اعتماد ُمحليات ستيفيا لالستخدام يف العديد من
البلدان األخرى ،مبا يف ذلك الواليات املتحدة ،واليابان،
واملكسيك ،وتايوان ،والصني ،وروسيا ،وأوروبا وأستراليا،
ونيوزيلندا ،وبيرو ،واألرجنتني ،وكولومبيا ،وباراجواي،
وأوروغواي ،والبرازيل ،وماليزيا.
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يخرج يف نهاية املطاف دون تغيير عن طريق الكلى يف
نيوتام ..ما هو نيوتام؟
يشتق نيوتام من فنيل أالنني البول ،وتفرز بنسبة أقل من  ٪1يف البراز.
الببتيد وحمض األسبارتيك.
درجة الحلوة & السعرات الحرارية
ويتميز نيوتام باالمتصاص يعادل بوتاسيوم اسيسلفام تقري ًبا ما يقرب من  200مرة
جزئيا يف األمعاء الدقيقة أحلى يف املذاق عن السكروز ،وال يعطي بوتاسيوم اسيسلفام
وسرعة األيض يف شتى خاليا أي سعرات حرارية ،وال يؤثر على تناول البوتاسيوم.
اجلسم ،ويتم طرحه بسرعة
استخدام بوتاسيوم اسيسلفام في األغذية & المشروبات
يف البول والبراز مع كمية ضئيلة من امليثانول.
مت اعتماد استخدام مادة بوتاسيوم اسيسلفام يف
درجة الحلوة & السعرات الحرارية
العديد من االستخدامات مثل بديل لسكر املائدة ،واملزج
يتميز النيوتام بحالوة مذاق تبلغ  8000من املرات باملقارنة مع املشروبات اجلافة ،وتصنيع اللبان .وقد مت اعتماد
مع السكروز ،باإلضافة لكونه ٍ
خال من السعرات احلرارية .استخدامه يف أكثر من  100دولة يف جميع أنحاء العالم،
مبا يف ذلك الواليات املتحدة األمريكية ،واالحتاد األوروبي،
استخدام نيوتام في األغذية & المشروبات
يستخدم النيوتام كبديل للسكر يف إنتاج األغذية واليابان ،وسويسرا ،والنرويج ،وكندا ،وأستراليا.
واملشروبات مثل العصائر ،واملشروبات الغازية ،واحللوى،
واللبان (العلكة) ،واجليلي ،وغسول الفم ،واألدوية .وقد
الخالصة
مت اعتماد مادة نيوتام يف معظم املنظمات العاملية لسالمة
وفقا ألكادميية التغذية
الغذاء مثل إدارة الغذاء والدواء األمريكية ،واللجنة
األمريكية وعلم التغذية
املشتركة ملنظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة
يتمتع املستهلكون بالعديد
العاملية املعنية باملواد املضافة إلى األغذية ،ومت اعتماد
من اخليارات لتلبية رغباتهم
استخدامه يف أكثر من  100دولة على مستوى العالم.
الفطرية للمذاق احللو؛ حيث
بوتاسيوم اسيسلفام
ما هو بوتاسيوم اسيسلفام؟
يعرف بوتاسيوم اسيسلفام
أحيا ًنا باسم إيس ،K-ومت
اكتشافه يف عام 1967م،
ومت استخدامه يف منتجات
األغذية واملشروبات منذ
عام 1983م .وهو ثابت عند
التسخني والتبريد ،وغير قابل لأليض أو التراكم يف
اجلسم .كما أن اجلزء املمتص من بوتاسيوم اسيسلفام
48
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ميكن للمستهلكني الذين
يرغبون يف املذاق احللو دون تناولهم أي سعرات حرارية
إضافية باالختيار من بني ستة أنواع معتمدة من حٌ
املليات
املنخفضة السعرات احلرارية يف دول مجلس التعاون
اخلليجي وذلك وفقا ملذاقهم الشخصي واالستخدام
املقصود (على سبيل املثال ،للطهو أو الستخدام مائدة
الطعام) .كما ميكن ألنواع من حٌ
املليات املنخفضة
السعرات احلرارية أن تستخدم كبدائل للسكر مما يساعد
املستهلكني على احلد من استهالك وتناول الكربوهيدرات
والطاقة كاستراتيجية للتحكم يف سكر الدم أو للمساعدة
يف حتقيق أو احلفاظ على وزن اجلسم الصحي.

فرط كولسترول الدم العائلي
فــــرط كولستــــرول الــــدم العائلـــي
()Familial hypercholesterolemia

هـــــــو اضطراب وراثــي صبغــي
جســدي سائد (،)Autosomal dominant
وهو تعبير عن خلل يف اجلني املورثة
( )Geneاملســؤول عن إنتـــاج مستقبـــل
( )receptorالـبروتني الشحمي منخفض
الكثافـــــة  /الكوليستــــرول الســــــيء
(.)LDL - Low Density Lipoprotein

أ .د .أحمد الجديعي

( )Achilles tendonوكذلك األورام
الصفراء يف بــؤبــؤ العيـــن واألقــواس
الشيخيـــة ( .)arcus senilisيتطور مرض
القلب اإلقفاري ()Ischemic heart disease
لدى املرضى منذ عقدهم الثالث ،وهو
يبلغ ذروة انتشاره يف العقدين الرابع
واخلامس من العمر .يتأخر املرض يف
ظهوره لدى النساء مبا يقرب من 10
سنوات.

حاالت الزيجوت املتماثلة األالئل ( )Homozygosityيف
هذا االضطراب نادرة جدا ،ويكون تركيز الكولسترول
لدى مثل هؤالء األشخاص أعلى من املستوى الطبيعي بـ
 6 - 4أضعاف.

يبلـــغ معـــدل انتشــــار احلـــــاالت املتغايـــــرة الزّيجـــوت
( )heterozygoticنحو  500 : 1يف املجتمع .وتكون درجة
الكولسترول لدى هؤالء أكثر بـ  3 - 2أضعاف من املعدل
السليم ويكمن مصدرها يف ارتفاع تركيز الـ  .LDLيتمثل
تظهر األورام الصفراء يف أماكن مختلفة يف اجللد،
التطور النموذجي املميز يف األورام الصفراء (Xanthoma
 ترسب دهنيات) يف األوتـــار ،وخاصـــة يف العرقــــوب وخاصــة يف أماكـــن الضـغـــط واالحتكـــاك يف األوتـــار50
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( ،)tendonsكما أن اللويحات الصفر واألقواس الشيخية
هي من العالمات النموذجية املميزة للمرض .يبدأ املرضى
يعانون من نوبات قلبية ابتداء من العقد الثاني من العمر.
يظهر اضطراب الشحميات يف الدم كارتفاع يف درجات
الكولسترول على حساب الـ  LDLمع بقاء درجة ثالثي
الغليسيريد يف املجال السليم.
عالج فرط كولسترول الدم العائلي
يعتمد عالج املرضى املتغايري الزيجوت على تغيير
نهج احلياة ،وذلك بتناول طعام قليل الكولسترول والقيام
بنشاط جسدي .باإلضافة إلى ذلك ،يكون العالج بواسطة
أدوية مثل :الستاتينات ( ،)Statinsأدوية ممتصة ألمالح
املرارة ،نياسني ( ،)Niacinوكذلك مزيج من الستاتينات
ودواء حديث يدعى إيزيتيميب ( )Ezetimibeمينع امتصاص
الكولسترول يف األمعاء.

يعتمد عالج المرضى
المتغايري الزيجوت على تغيير
نهج الحياة ،وذلك بتناول طعام
قليل الكولسترول والقيام بنشاط
جسدي .باإلضافة إلى ذلك ،يكون
العالج بواسطة أدوية
الظاهرة والقضاء عليها.

متكن باحثون يف دراسة جديدة لهم من تطوير
لقاح جديد ساعد يف احلفاظ على مستويات طبيعية
من الكوليسترول لدى الفئران.

وأشار الباحثون يف الدراسة التي نشرت يف املجلة
العلمية ( )European Heartأن املرحلة األولى من هذه
التجارب ستبدأ قريباً على اإلنسان ،وذلك للتأكد من
ال يكون العالج الدوائي فعاال ملرضى الزيجوت فعالية اللقاح عليه.
اإلصابة بالكوليسترول املرتفع تساهم يف ارتفاع
املتماثلة األالئل .ومن احملبذ تبديل البالزما ( )plasmaمرة
خطر اإلصابة بأمراض القلب أيضاً ،وبالرغم من وجود
كل  4 - 3أسابيع.
من محاضرة الدكتورة جانني رويترز أدوية تساعد يف خفض مستويات الكوليسترول املرتفع،
حاول الباحثون البحث عن خيار أفضل يكمن يف احلفاظ
تطوير لقاح جديد للكوليسترول المرتفع على هذه املستويات باألصل.
وأفاد الباحثون أن هذا اللقاح يشجع اجلسم على
يف ظل تزايد أعداد اإلصابة بالكوليسترول املرتفع،
عكف الباحثون على إيجاد طريقة مناسبة للحد من هذه محاربة أنزمي معني يدعى ( ،)PCSK9وهو انزمي مرتبط يف
ارتفاع مستويات الكوليسترول السيء.

وخالل التجربة التي قام بها الباحثون على الفئران،
وجد أن تلك التي مت حقنها يف هذا اللقاح املدعو
( ،)AT04Aكانت مستويات الكوليسترول لديها منخفضة،
وبالتالي خطر تضرر األوعية الدموية لديها أصبح أقل.
وترك اللقاح أثراً طويل األمد على الفئران ،مبعنى
أن مستويات الكوليسترول بقيت منخفضة لديهم لفترة
طويلة من الزمن.
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سكري الشبان الناضجين

المحاضرة:

د .ابتسام باعيسى
52

العدد الثاني | إبريل 2019

ما هو سكري الشبان الناضجين
يف العام  1974فقط ،تبينّ وجود شكل خاص
من مرض السكري لدى الشباب والبالغني ،والذي يشبه
من الناحية السريرية منط  2من السكري اخلاص
بالبالغني ،ولكنه ينتقل داخل عائالت مع ّينة من جيل إلى
جيل ،بني أفراد نفس العائلة ،بقرابة أولى (أب ،أخ ،أخت)
أو بقرابة ثانية (أبناء األعمام أو األخوال من درجة أولى

مقاالت

 .2يف سكري الشباب الناضجني ،من النادر تأثير البيئة،
ويف الغالب ال يكون املريض مصاباً بالسمنة .أما يف
السكري منط  2فهناك احتمال لتأثيرات بيئية ،وأكثر
من ثلثي املرضى مصابون بالسمنة.

وأبناء األخ أو األخت) .ينتقل سكري الشبان الناضجني
بالوراثة ،وف ًقا لقوانني علم الوراثة ( ،)Geneticsكصفة
وراثية سائدة ( ،)Dominantوما ينتقل بالوراثة ،ينعكس
لدى املريض ،كاضطراب يف أداء البنكرياس ،الذي ،وعلى
عكس منط  1من مرض السكري ،ال يصل حد التهدمي  .3يف سكري الشباب الناضجني ،هناك اضطراب
الواسع والكامل للبنكرياس.
يف قصور البنكرياس .أما يف السكري منط 2
فهناك (كما يظهر يف السنوات األولى) نشاط مفرط
إن االسم الذي مت اختياره لهذا النوع من السكري ،هو
للبنكرياس ودليل على مقاومة لألنسولني.
 ،MODYوهي األحرف األولى لـمصطلح :سكري الشباب
الناضجني ( .)Maturity Onset Diabetes of the Youngيحدث  .3يف سكري الشباب الناضجني ،هناك اضطراب
االنتقال الوراثي لهذا السكري يف العائالت ،بسبب طفرة
يف قصور البنكرياس .أما يف السكري منط 2
يف جني ( )Geneواحد ،والتي ينقلها حامل الطفرة من
فهناك (كما يظهر يف السنوات األولى) نشاط مفرط
جيل إلى جيل.
للبنكرياس ودليل على مقاومة لألنسولني.
ّ
االختالف بين ميزات الـ  MODYوبين تلك
 LADAالذي لم تعرفوه من قبل!
الخاصة بالسكري نمط  2لدى البالغين:
الزيادة احلادة يف حاالت السمنة بني االطفال والكبار
 .1يف سكري الشباب الناضجني ،هناك دليل على حولت مرض السكري إلى وباء حقيقي .ومؤخرا ،تعرف عالم
مرضى السكري يف ثالثة أجيال يف العائلة .أما يف الطب على نوع جديد من أنواع السكري  -مرض السكري
مرض السكري منط  2فهناك دليل على سكري يف من النوع ( 1سكري األحداث) الذي يظهر لدى البالغني.
العائلة يف حاالت وحيدة فقط.
تنشأ أمراض السكري نتيجة لتكوين اجلهاز
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السؤال الذي يطرح
نفسه عند اإلصابة بمرض السكري
من نوع  LADAهو ما إذا كان ينبغي
إضافة مجموعة من األدوية المعدة
لمعالجة أنواع السكري من النوع ،2
والتي تعمل على تشجيع البنكرياس

السمنة الزائدة ومقاومة األنسولني ،وهو مرضا من
أمراض املناعة الذاتية.
وجتدر اإلشارة على أنه وبالرغم من أن جزءاً من خاليا
البنكرياس ال يتم تدميرها لدى مرضى السكري من نوع
 ،LADAإال أنه يتم تدمير جميع خاليا بيتا بنهاية املطاف
ليصبح املريض متعلقاً باألنسولني.

تشخيص سكري الـ LADA
على إفراز األنسولين ،أم ال.
هنالك العديد من العوامل التي تساهم يف تشخيص
املناعي الذاتي أجساماً مضادة تؤدي إلى تدمير خاليا أنواع السكري من فئة  ،LADAوهي تتمثل بـ:
بيتا يف البنكرياس .وبالطبع هناك عدة أنواع من السكري،
وسنركز يف حديثنا اليوم عن السكري من النوع  ،١حيث  .1مستوى الـ C-Peptide
هذا البروتني جزءاً من جزيء األنسولني الذي يربط بني
كان يعتقد أن هذا السكري يظهر لدى األطفال والشباب
فقط ،ولكن اليوم ،أصبح العلم على بينة من أن داء سلسلتني من األنسولني الفعال ،وميكن العثور عليه عادة ،يف
دم املرضى يف بداية مرض السكري ،وذلك خالفا للمرضى
السكري من نوع  1ميكن أن يظهر لدى البالغني أيضا.
مرض السكري هذا يسم ى � LADA- Latent Autoimالشباب حيث ال يكون هذا البروتني موجودا.
( mune Diabetes of Adulthoodسكري املناعة الذاتية
املتأخر عند البالغني) ،لكن هذا أيضا ليس دقيقا ،ألن
مرض السكري من نوع  1ميكن أن يظهر يف أي سن.

ما هو سكري األحداث عند الكبار؟
الشيء الذي مييز أنواع السكري من فئة  ،LADAخالفا
ملرض السكري الشائع من النوع   ،1هو أن تدمير
خاليا بيتا يتم بشكل تدريجي ،أي على عكس عملية
التدمير السريع والكامل التي متيز مرض السكري العادي
من النوع  1لدى األطفال واملراهقني .ويف الواقع ،يكون هذا
النوع من السكري ،يف بدايته ،أشبه بالسكري من النوع .2
ويف املقابل ،يحدث السكري من النوع  2يف
الغالب بسبب السمنة الزائدة ومقاومة األنسولني ،كما
ال يعتبر مرضا من أمراض املناعة الذاتية ،يف حني
أن معظم مرضى السكري من نوع  LADAال يعانون من
54
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 .2األجسام المضادة

فحص األجسام املضادة التي تشارك يف عملية
املناعة الذاتية ،والتي تؤدي لتدمير خاليا بيتا .ويعتبر
 GADاألهم من بينها ،وهو موجود يف معظم حاالت
مرض السكري من نوع  .1هذا اجلسم املضاد مهم
للتمييز بني نوعي السكري األول والثاني .وباإلضافة إلى
ذلك ،فان هذا اجلسم املضاد يشير إلى مخاطر عالية
لتطوير مرض السكري من نوع  1يف املستقبل.
لتسهيل تشخيص مرض السكري من نوع  LADAمت
اقتراح عدة معايير سريرية للتشخيص:
 .1يجب أن يكون عمر الشخص ثالثني عاما على األقل.
 .2ال يعاني من البدانة.
 .3بداية املرض ليست حادة ،وإمنا تدريجية.
 .4هناك تاريخ العائلي من اإلصابة مبرض السكري من
نوع  ،1أو أمراض املناعة الذاتية األخرى.
 .5لديه تركيز منخفض من البروتني C
 .6وجود األجسام املضادة من نوع GAD

عالج مرض السكري من نوع LADA
املرضى الذين يتم تشخيص إصابتهم مبرض السكري
من النوع  ،2مع وجود األجسام املضادة  ، GADيطورون
التعلق باألنسولني ،يف غضون  3سنوات إلى  12سنة
من موعد تأكيد اإلصابة .أي أنه ،يف وقت التشخيص
ال تزال هنالك خاليا بيتا نشطة ،وتتم عملية تدميرها
بشكل تدريجي .هذا الوضع يسبب اختالف وجهات
النظر بشأن نوع العالج املطلوب أو املالئم.
بالتالي يف هذه احلالة ،يجب إيجاد السبل الكفيلة
باحلفاظ على نشاط خاليا بيتا القائمة ألطول فترة
ممكنة ،وذلك من خالل إحداث تغيير يف منط حياة
املريض ،والتي تضم نظام األكل السليم ،ممارسة الرياضة
وجتنب السمنة (التي تسبب مقاومة األنسولني).

كذلك ،ونظرا ألن مرض السكري من نوع
يف مراحله األولى ال يعتمد على األنسولني ،ميكن
(وفقا لتقديرات الطبيب املعالج) البدء بالعالج بدواء
امليتفورمني .وكما يف حاالت مرض السكري من النوع
 ،2فان السؤال الذي يطرح نفسه عند اإلصابة مبرض
السكري من نوع  LADAهو ما إذا كان ينبغي إضافة
مجموعة من األدوية املعدة ملعاجلة أنواع السكري من
النوع  ،2والتي تعمل على تشجيع البنكرياس على إفراز
األنسولني ،أم ال .فمثل هذه األدوية ينبغي أن حتقق
توازنا أفضل ملستويات السكر يف الدم .ومع ذلك ،ال
ينصح بهذه األدوية يف حاالت اإلصابة مبرض السكري
من نوع  ،LADAألنها تزيد من وتيرة إنتاج األنسولني ،من
ثم تتعب خاليا بيتا وتسارع يف عملية تدهورها.
LADA

األنسولين
وفقا ملعظم الباحثني ،يشكل األنسولني الدواء األكثر
فاعلية ملعاجلة مرض السكري ،سواء يف حاالت الـ-
 LADAأم يف السكري من النوع  2يف مراحله األولى،
ألن تناول جرعات غير كبيرة من اإلنسولني من شأنه أن
55

يحافظ على نشاط خاليا بيتا لفترة طويلة .ومن املعتاد
إعطاء جرعة غير كبيرة من األنسولني ،عن طريق احلقن
مرة واحدة يوميا ،ويستمر مفعولها ملدة  24ساعة.

بالنسبة لألدوية يجب
النظر بجدية إلى العالج
باالينكرتينات ،وخاصة تلك التي

يف السنوات األخيرة مت تطوير أدوية جديدة تنتمي
تساعد على خفض الوزن .وثمة
إلى مجموعة االينكرتينات .وتنقسم هذه األدوية إلى
مجموعتني :األقراص واحلقن .لهذه األدوية ميزة أساسية
دراسات حديثة تدعم الدمج بين
تتمثل يف حفظ خاليا بيتا بشكل جيد للغاية ،عن طريق
االينكرتينات واألنسولين
احلد من إفراز هرمون اجللوكاجني من خاليا ألفا يف
البنكرياس .واجللوكاجني عبارة عن هرمون ضا د (�An
تعطى عن طريق احلقن تساعد كثيرا يف خفض الوزن،
 )tagonistلألنسولني ،وبالتالي فهو يرفع مستويات السكر
بواسطة تأثيرها على مركز الشهية يف الدماغ وتأثيرها
يف الدم.
املباشر على اجلهاز الهضمي.
باإلضافة إلى ذلك ،اتضح يف جتربة أجريت على
احليوانات أن هذه األدوية تؤدي إلى تكوين خاليا
السكري من نوع  LADAوالسمنة
بنكرياس جديدة ،جنبا إلى جنب مع وجود تأثير على
نظرا للزيادة احلادة يف حاالت البدانة عند
املدى الطويل على حماية األوعية الدموية من العمليات
التي تسبب الضرر يف جدرانها الداخلية .األدوية التي األطفال ،الشباب والكبار ،فقد طرأت زيادة كبيرة  يف
انتشار مرض السكري يف العالم ،مما أدى إلى تزايد
احلاالت من جميع أنواع السكري ،مبا يف ذلك ،LADA
وحتى داء السكري من نوع  1عند األطفال واملراهقني.

هذا الوضع يتطلب معاجلة عاجلة ،من خالل العالج
الوقائي ،أي تغيير منط احلياة ،األكل السليم وممارسة
األنشطة اجلسمانية.

بالنسبة لألدوية يجب النظر بجدية إلى العالج
باالينكرتينات ،وخاصة تلك التي تساعد على خفض
الوزن .وثمة دراسات حديثة تدعم الدمج بني االينكرتينات
واألنسولني ،على الرغم من عدم ترخيص استعمال هذا
العالج حتى االن ،ولكن النجاحات املذهلة لهذا الدمج
تقرب من موعد املصادقة عليه.

كما ميكن استبدال السكر باحملليات الصناعية
املصنوعة من السكرالوز ،وذلك ألهمية دورها يف احلفاظ
على توازن السكر يف الدم لدى مرضى السكري ،وبالتالي
مساعدتهم يف السيطرة ولو بشكل بسيط على املرض.
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التغذية العالجية إلنقاص الوزن
إن البرامج اجليدة لتخفيف الوزن هي تلك التي تتوفر معتدل ومحدد ملدى احلياة هو الطريقة املثلى للمحافظة
فيها شروط األمان وتخفيف الوزن تدريجياً وإحداث على الوزن أو حملاولة التخلص من الزيادة يف الوزن.
تغييرات يف منط احلياة.
معظم الذين يعانون من زيادة الوزن والسمنة يعلمون
وسنستعرض اآلن البرنامج املتكامل لتخفيف الوزن جيداً الطرق املثلى لتناول األطعمة ،فهم ال يجهلون
املكون من التغذية العالجية والتعديل السلوكي والرياضة األطعمة األنسب لهم ولكنهم يفتقدون القدرة والتصميم
كل على حدة.
على اتباع النظام الغذائي الذي يعلمون جيداً لصحتهم،
ٍ
يف هذه احلالة يجب أن يركز برنامج محاولة فقدان الوزن
الزائدعلى التعديل يف طريقة تناول األطعمة.
التغذية العالجية إلنقاص الوزن:
إن البرنامج احلقيقي حملاولة فقدان الوزن الزائد
يعتمد على اتباع نظام غذائي منطقي ومعقول وليس
االعتماد على أنظمة احلمية باالمتناع عن تناول أطعمة
معينة ولفترات معينة من الزمن ،ألن اتباع نظام غذائي
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إن الهدف األساسي الذي يجب حتقيقه هو عكس
(قلب) ميزان الطاقة احلرارية يف اجلسم ،بحيث يقل
محتوى الغذاء من الطاقة عن حاجة اجلسم فيضطر إلى
استخدام وحرق مخزونه من الطاقة واملتراكم على هيئة

مقاالت

أ -شـروط ومواصفات النظام الغذائي:

د .أسامة حمدي  -كلية الطب جامعة هارفارد

دهون يف أنحاء اجلسم ،وهذا يؤدي إلى تقلص تدريجي
يف األنسجة الدهنية ونقصان تدريجي يف وزن اجلسم،
لكن مع األخذ بعني االعتبار تناول األغذية احملتوية على
العناصر األساسية.
وتقسم التغذية العالجية إلى مرحلتين:
.1استمرار سلبية ميزان الطاقة احلرارية (أي أن يقل
محتوى الغذاء من الطاقة عن حاجة اجلسم) للغذاء
املوصوف حتى يصل وزن اجلسم إلى املستوى املرغوب
حسب السن والطول ودرجة النشاط.
.2احملافظة على استمرارية هذا الوزن.

توجد بعض النقاط األساسية التي يجب أن يعرفها
الشخص زائدالوزن قبل البدء يف النظام الغذائي وهي:
 .1البـــــد مـــــن اقتـــنـــــاع املريــــض وتفهمــــــه ملسببــــــات
السمنــــــة وضرورة إنقاص الوزن وأن جنـــاح
البرنامــــــج يعتمد عليه أوالً وقبل كل شيء وليس على
الطبيب أو اختصاصي التغذية.

 .1يجـب أن تكـون احلميـة قليلـة السعرات احلرارية ،ومع
ذلك محتوية على العناصر الغذائية الالزمة األساسية
(السكريات ،البروتينات ،الدهون ،الفيتامينات ،األمالح
املعدنية واملاء) لكن مع التركيز على حتديد الدهون
والكربوهيدرات (السكريات) ويحبذ االعتماد على
السكريات املعقدة مثل البطاطا ،اخلبز واملعكرونة ،وعاد ًة
يتم االعتماد على نظام املجموعات الغذائية األساسية،
والبد من تذكر أن الطعام قد ال يكون مفرطاً بالكمية إال
أن ما يتناوله الشخص يكون غير صحي فإما أنه يحتوي
على سعرات حرارية عالية أو على نسب عالية من
الدهون ،فجرام من الدهون يحتوي على سعرات حرارية
أكثر من جرام بروتني أو سكريات ( 9سعرات مقابل ،)4
ويعتقد العديد من الناس أن األطعمة القليلة الدسم ال
حتتوي على سعرات عالية لكن هذا غير صحيح.
 .2احتواء الغذاء على كميات كبيرة من املواد البروتينية.
 .3يجب أن حتتوي على أطعمة مختلفة املذاق ومناسبة
لذاتية الشخص وحتتوي على قدر كبير من األطعمة
الغنية باأللياف مثل اخلضراوات ألنها تعطي إحساساً
وشعوراً بالشبع.
 .4يجب أن تكون مناسبة ملستوى معيشة الفرد وسهلة
احلصول عليها وعدم ارتفاع أسعارها ،وتوافقها مع
العادات الغذائية للشخص (العادات السليمة فقط)
حتى ال تزيد اآلثار السلبية وحتدث لدى الشخص
حالة من التململ واملقت فال يلتزم بالنظام الغذائي.
 .5توزيع النظام الغذائي على ثالث وجبات وأن تكون
يف مواعيد ثابتة يوم ًيا أما فكرة االقتصار على وجبة
واحدة يومياً فهو مفهوم خاطئ.
 .6يجب أن تؤدي إلى فقدان الوزن ببطء مبا ال يزيد
عن  1.5 :1كجم أسبوعياً ،ويتم ذلك بااللتزام بتناول
السعرات احلرارية املناسبة يومياً على الشكل التالي:

 .2تـعـليـمه بــعض القواعـد الفيزلوجـية األولية اخلاصة
مبيزان الطاقة يف اجلسم والشهية للطعام ،وأن حالة
السمنة وزيادة الوزن ال تأتي من فراغ.
 .3تثقيفه غذائياً مبا يلي :االبتعاد عن املعلومات اخلاطئة عن
تخفيض الوزن املذكورة يف بعض وسائل اإلعالم واملجالت،
وأنه ال توجد أطعمة منحفة تخفض وزن اجلسم وحترق
السعرات اليومية = الوزن احلالي (كجم) ×22
دهونه كما يشاع عن بعض األنواع الغذائية.
وهي تساعد على تخفيض الوزن مبعدل  0.5كجم يف األسبوع.
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ب-تخطيط الوجبات الغذائية (النظام الغذائي):

توجد إرشادات مهمة لتخطيط وجبة غذائية محدودة
الطاقة للشخص البدين وميكن تلخيص اإلرشادات
والتوصيات التي يجب أن تؤخذ يف االعتبار عند تخطيط
وجبة غذائية متكاملة للشخص البدين كاالتي:

 .5حتديد كمية البروتينات والدهون والكربوهيدرات
يف احلمية الغذائية مبا يتناسب مع كمية الطاقة
التي يحتاجها البدين لتخفيض وزنه ،وتتراوح كمية
البروتينات يف الوجبة املنخفضة الطاقة عادة ما بني
 100-70جرام يوميا ،وبشكل عام يوصى بتناول اللحم
الصايف ،الدواجن املنزوعة اجللد ،األسماك املشوية
وجتنب اللحوم املقلية.

 .1جتنب تناول األغذية الدهنية :مثل الفطائر ،األغذية
املقلية ،اللحوم الدسمة ،الزبدة ،اآليس كرمي ،اللحوم،
األسماك املعلبة يف الزيت ،املكسرات ،األجبان  .6عدم إهمال وجبة اإلفطار وتقدمي الشاي والقهوة
الدسمة ،الشوكوالتة ،القشدة واألسماك الدهنية
بدون إضافة السكر.
كما يجب اإلقالل  -قدر اإلمكان  -من كمية الزبدة  .7استعمال احلليب املفرز (اخلالي من الدهن) املدعم
واملارجرين املضافة إلى الطعام.
بفيتاميني (أ) و (د) أو أحد مشتقاته (احلليب املروب
 .2اإلكثار من تناول اخلضراوات الطازجة واملطهوة
أو املجفف أو املركز) مبا يعادل كوبني أو أكثر يوميا
ويجب تقليل كمية الدهن املضافة إلى الطعام أثناء
وميكن تناول احلليب املنخفض الدسم ( %2دسم) أو
عملية الطهو ،كما ميكن إضافة امللح والبهارات
أحد مشتقاته إذا كان هناك حاجة لزيادة كمية الطاقة
إلى اخلضراوات إلعطاء النكهة ،ألنها خالية متاماً
يف الوجبة الغذائية وجتدر اإلشارة إلى أنه يجب
من السعرات ،وبشكل عام ميكن تناول جميع أنواع
جتنب احلليب احمللى واحلليب بالشوكوالته واآليس
اخلضروات فيما عدا اخلضروات املقلية.
كرمي ،كما يجب تناول األجبان املنخفضة الدهن.
 .3االعتدال يف تناول الفواكه الطازجة أو الفواكه املعلبة  .8جتنب تناول املشروبات الغازية مثل الكوال وغيرها،
بعد سحب محلول التعبئة (محلول سكري) منها.
واألخذ يف االعتبار أنها حتتوي على كمية أكبر من
السكر من الفواكه الطازجة ،حيث إن احلصة الواحدة
من الفواكه الطازجة (حبة تفاح أو برتقال أو نصف
كوب عصير ....إلخ) حتتوي على15جرام كربوهيدرات
بينما احلصة الواحدة من الفواكه املعلبة املصفاة
(نصف كوب) حتتوي على 17جرام كربوهيدرات
وبشكل عام ميكن تناول جميع أنواع الفواكه.

 .4اإلقالل من تناول األغذية الكربوهيدراتية :مثل :األرز،
اخلبز ،املنتجات املخبوزة ،الكيك ،املعكرونة ،الفواكه
املجففة واحملالة بالسـكر ،العسل ،البطاطا والبطاطا
احللوة ،املوز والدبس واحللويات ،وبشكل عام يوصى
بتناول منتجات احلبوب املصنوعة من احلبوب الكاملة،
وجتنب تلك احملتوية على السكر أو الدهن.
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مقاالت

وكذلك املشروبات غير الغازية (املشروبات املتوافرة
بكميات كبيرة لألطفال يف عبوات ورقية) والعصائر
احملالة وجميع املشروبات املضاف إليها السكر.

 .12يجب أال يقل محتوى الوجبة الغذائية اخلاصة
بخفض الوزن عن  1000سعرة يومياً ،حيث أنه حتى
عند تخطيط وجبة غذائية محتوية على-1200
 1500سعرة يومياً ،فإن حصول الشخص على كامل
احتياجاته من العناصر الغذائية ال يزال أمراً صعباً
لهذا يوصى بإعطاء الشخص البدين األغذية املدعمة،
الفيتامينات واملعادن عند تناوله وجبة غذائية محتوية
على سعرات حرارية أقل مما ذكر أعاله.

 .9يجب اإلقالل قدر اإلمكان من مجموعة الدهون
والزيوت واحللويات ألنها غنية يف محتواها بالسعرات
احلرارية ،وفقيرة بالعناصر الغذائية ،إال أن الوجبة
الغذائية يجب أن حتتوي على ملعقة شاي واحدة على
األقل من الزيوت النباتية تضاف إلى الطعام يومياً كما
يفضل استعمال البهارات ( )spicesواألعشاب ( .13 )Herbsيجب أن يصاحب تناول الوجبة احملدودة السعرات
ممارسة التمارين الرياضية املناسبة واالبتعاد عن
بدالً من الصلصة ( )Saucesوالزبدة والدهون األخرى
الضغوط النفسية واجلسدية.
ويجب شرب الشاي والقهوة بدون إضافة السكر أو
الكرمية.
إن القاعدة األساسية يف تخطيط النظام الغذائي
 .10يجب تخطيط الوجبة الغذائية الالزمة لتخفيض لتخفيض الوزن هي يف إعطاء غذاء محدود يف محتواه
الوزن ،بناء علىنظام البدائل الغذائية ،لضمان حصول الطاقي بدرجات متفاوتة حسب احلالة ،ويجب أن يخطط
الشخص على جميع احتياجاته من العناصر الغذائية النظام الغذائي لكل شخص على حدة على الوجه التالي:
فيما عدا السعرات.
 .11يوصى بأن ال ينقص وزن الشخص بأكثر من -0.5
1كجم/أسبوع.

.1تحديدالطاقة اليومية الكلية (تحديد السعرات):

يتم حتديد الطاقة على أساس إنقاص الوزن يف
حدود  6-4كجم شهرياً أي مبعدل  1.5-1كجم أسبوعياً
حتى يصل وزن الشخص إلى املعدل املطلوب ،وإن إنقاص
السعرات احلرارية اليومية بحيث يصبح املدخول اليومي
= وزن اجلسم احلالي (كجم) ×  22يؤدي إلى إنقاص
أسبوعي مبعدل  0.5كجم (أي مايعادل إنقاص500
سعرة يومياً تقريباً وإنقاص 1000سعرة يومياً يؤدي إلى
فقد  1كجم أسبوعياً).
لقد وجد أن الشخص زائد الوزن يستهلك يومياً2600
سعرة حرارية للحفاظ على وزنه ثابتاً لذلك يفضل أن يكون
مدخول الشخص البالغ زائد الوزن أو البدين1800-1400
سعرة (وميكن تطبيق املعادلة السابقة حسب الوزن أيضاً)
وتوضع األنثى البالغة على مدخول يومي1500-1000
سعرة حرارية ،وبشكل عام يجب أال يقل املدخول اليومي
من السعرات عن 1000سعرة.
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‑.2تقسيم السعرات اليومية:

فالشخص العادي (غير البدين) يحصل
على %15من السعرات الكلية من البروتينات
و %30من السعرات من الدهون و  %55من
السعرات من الكربوهيدرات (السكريات)
(%10من السكريات البسيطة و  %45من
الكربوهيدرات املعقدة أي النشوية).
أما حمية زائد الوزن اليومية فيجب أن
حتتوي على:
أ %25-20 .من السعرات الكلية مصدرها
البروتينات (وسطياً .)%22

ب %30-25 .من السعرات الكلية مصدرها
الدهون (وسطياً .)%28

ج %55-45 .من السعرات الكلية مصدرها
الكربوهيدرات (وسطياً .)%50
.3نقطة هامة في تحويل السعرات
الحرارية إلى جرامات:

وهذا واضح يف املثال التالي:
لنفترض أن شخصاً زائد الوزن سوف يوضع
على حمية ذات مدخول يومي من السعرات احلرارية كمية السعرات ذات املصدر الكربوهيدراتي
=  650 = %50 × 1300سعرة.
مقداره  1300سعرة.
ج .إذاً فكمية الكربوهيدرات التي يحتاجها يومياً هي:
كمية السعرات ذات املصدر البروتيني
 286 = %22 × 1300سعرة حرارية.
أ .إذاً كمية البروتني التـي يحتاجهـا يومياً هي:

162.5=4÷650جرام (ألن كل1جم تعطي  4سعرة حرارية).

 71.5 = 4 ÷ 286جرام (ألن كل 1غ تعطي  4سعرات
كاف:
في النظام الغذائي بقدر
ٍ
حرارية).
أما ملح الطعام فيجب التقيد باملقدار املوصى به
كمية السعرات ذات املصدر الدهني = 364 = % 28× 1300
فيما يتعلق بحمية امللح الحقاً ،أما املاء فهو ال يضيف
سعرة حرارية.
أي سعرات حرارية لذلك يجب تناول اجلرعات املعتادة
ب .إذاً فكمية الدهون التي يحتاجها يومياً هي:
وينصح بكوب قبل تناول الوجبة حتى تثبط الشهية.
 40.4= 9 ÷ 364جم (ألن كل  1جم تعطي  9سعرات حرارية).
.4يجب توفير الفيتامينات واألمالح المعدنية
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مقاالت

10%

اﻟﺴﻜﺮﻳﺎت اﻟﺒﺴﻴﻄﺔ

اﻟﺴﻌﺮات ﻣﻦ
اﻟﻜﺮﺑﻮﻫﻴﺪرات
)اﻟﺴﻜﺮﻳﺎت(

55%

اﻟﺴﻌﺮات
ﻣﻦ اﻟﺪﻫﻮن

30%

اﻟﻜﺮﺑﻮﻫﻴﺪرات
اﳌﻌﻘﺪة أي اﻟﻨﺸﻮﻳﺔ

45%

اﻟﺸﺨﺺ اﻟﻌﺎدي
ﻏﻴﺮ اﻟﺒﺪﻳﻦ

اﻟﺴﻌﺮات اﻟﻜﻠﻴﺔ
ﻣﻦ اﻟﺒﺮوﺗﻴﻨﺎت

15%

ﺣﻤﻴﺔ زاﺋﺪ
اﻟﻮزن اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ

تقسيم السعرات اليومية للشخص
العادي والشخص البدين

 50%وﺳﻄﻴ ًﺎ

اﻟﺴﻌﺮات اﻟﻜﻠﻴﺔ
ﻣﻦ اﻟﻜﺮﺑﻮﻫﻴﺪرات

45-55%

 28%وﺳﻄﻴ ًﺎ

اﻟﺴﻌﺮات اﻟﻜﻠﻴﺔ
ﻣﻦ اﻟﺪﻫﻮن

25-30%

 22%وﺳﻄﻴ ًﺎ

اﻟﺴﻌﺮات اﻟﻜﻠﻴﺔ
ﻣﻦ اﻟﺒﺮوﺗﻴﻨﺎت

20-25%
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النظرة المستقبلية

في عالج مرض السكري
مرض السكري هو أحد األمراض التي حصلت
على لقب الوباء للقرن الـ ،21بسبب االرتفاع الكبير
في انتشاره في االونة األخيرة .نسبة انتشار مرض
السكري من النوع الثاني في جميع أنحاء العالم
هي  %8-6وتصل حتى  %15لدى السكان المتقدمين
بالعمر .كما يشكل مرض السكري وباء حقيقيا
وخطيرا في العالم العربي
وخاصة في دول مثل لبنان
والكويت.
ينعكس مرض السكري
في ارتفاع نسبة السكر
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في الدم ،دون القدرة على تنظيم المستويات
الطبيعية ،وهذه الحالة تتطلب تناول األدوية.
ويتميز هذا المرض بعدة أعراض ،مثل :التبول
المفرط ،الشرب المفرط للماء ،غباشة الرؤية
وغيرها .كما ويعاني العديد من المرضى من
السمنة.
االليات الرئيسية التي تساهم في تطور
مرض السكري هي مستويات منخفضة من
االنسولين (وهو الهرمون الذي يقوم بإدخال
السكر إلى خاليا الجسم) ،أو مقاومة الجسم
لعمل االنسولين (يرتبط بشكل عام بالسمنة).

مقاالت

زيادة كمية الدهون عن المعدل

زراعة خاليا بيتا الجزيرية
Beta islets cells transplantation

الطبيعي يؤدي إلى تراكمها على
ُ
ماليني األشخاص حول العالم مصابون بداء السكري
جدران األوعية الدموية مما يسهم
ّ
من النوع األول ( .)Type I Diabetesيقلل احلفاظ على
خطير
أمر
وهذا
بها
تصل
في
مستويات سكر سليمة يف الدم ،باستخدام اإلنسولني،
من خطر حدوث املضاعفات الثانوية الناجمة عن مرض
قد يؤدي السكري غير املتوازن الى نشوء مضاعفات السكري .لكن بالرغم من ذلك عند احلرص الشديد على
خطيرة مع مرور الوقت ،الضرر الرئيسي هو يف احلفاظ على توازن السكر يف الدم قد يصاب املريض
األوعية الدموية الصغيرة والكبيرة ،األمر الي قد يتجلى بحاالت من نقص سكر الدم (.)Hypoglycemia
مبضاعفات قلبية مثل النوبات القلبية وفشل القلب،
تنتمي خاليـا بيتا يف البنكرياس للجهـاز الص ّماوي
تضرر األوعية الدموية يف األطراف وحتى احلاجة الى بتر
( .)Endocrine systemوهي مسؤولة عن إنتاج وإفراز
األطراف ،تضرر العينني حتى اإلصابة بالعمى ،وغيرها
هورمون اإلنسولني كرد فعل إلرتفاع مستوى سكر يف
املزيد  -مرض السكري هو السبب رقم واحد يف العالم
الدم بغية إدخاله إلى اخلاليا.
لنشوء الفشل الكلوي ،احلاجة لعمل غسيل وزرع الكلى.
تشكل زراعة خاليا بيتا اجل َزيْ ِر َّية الناجحة بدي ً
ال عن
يتقدم االن عالج مرض السكري أكثر من أي وقت
اإلنسولني الذي يتلقاه مريض السكري ،كما أنها تساهم
مضى ،وهناك مجموعة متنوعة من
يف احلفاظ على مستويات سليمة للسكر يف الدم (أثناء
خيارات عالج مرض السكري املختلفة،
الصوم وبعد تناول الوجبات) ،باإلضافة إلى منع حدوث
العالج بواسطة احلقن ،مثل االنسولني
حاالت نقص سكر الدم .تعتبر زراعة البنكرياس اليوم من
واألدوية املستخدمة كعقارات .يف املاضي
الوسائل املتبعة لعالج عدد قليل من املرضى الذين يعانون
كانت عالجات مرض السكري الرئيسية املقترحة ملرضى
من النوع األول من داء السكري ،خاص ًة أولئك الذين
السكري هي عالجات من مجموعة سلفونيل يوري ا (�Sulfo
يعانون من مراحل متقدمة من املرض (كالذين يعانون من
 .)nyl Ureaعلى الرغم من أن هذه العالجات كانت فعالة
أمراض كلوية) ،أو األشخاص الذين أصيبوا بإنعدام التوازن
من حيث خفض مستويات السكر يف الدم ،اال أنها تزيد
األيضي (كاملصابني بنقص الوعي لنقص سكر الدم).
من خطر حدوث التأثيرات اجلانبية كزيادة الوزن وحتى
تأثيرات جانبية أكثر أهمية مثل االنخفاضات احلادة يف
مستويات السكر يف الدم  -نقص سكر الد م (�Hypogly
 .)cemiaهذا التأثير اجلانبي مهم لدى كبار السن النه
ميكن أن يؤدي إلى السقوط والكسور التي تسبب عواقب
خطيرة بشكل خاص لدى هذه الفئة من السكان .أيضا
استخدام األنسولني ميكن أن يؤدي إلى انخفاض حاد
يف مستويات السكر وجتب احلاجة لتوخي احلذر أثناء
استخدام الدواء خاصة لدى السكان الذين ال ميلكون
معاجلني مثل املسنني الوحيدين.
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ال تزال عملية زراعة البنكرياس منوطة مبعدالت
كبيرة من حاالت األمراض واملوت ،لذلك فإن معظم
املرضى الذين يعانون من داء السكري من النوع األول ال
يعدون مرشحني مالئمني للخضوع لزراعة البنكرياس.

لهذا السبب هنالك حاجة إليجاد بديل مناسب
لزراعة البنكرياس وعلى هذا البديل أن يكون منوطاً
بنسب أقل من حاالت املرض واملوت .تشكل زراعة
ال جزئياً
جزيرات النغرهانس ( )Islets of Langerhansح ً
لهذه املشكلة.

لقد متت زراعة بنكرياس كامل لدى ما يزيد عن
الـ  20،000شخص حتى اآلن ،بينما مت زراعة جزيرات
النغرهانس لدى ما يقارب األلف شخص .ساهم التطوير
يف أساليب منع رفض اجلسم للعضو املزروع ،يف تقليل
نسبب رفض اجلسم للبنكرياس ب  %20-%10من
احلاالت ،بينما جنحت هذه األساليب يف تقليل نسب
رفض جزيرات النغرهانس بنسبة .%50
تستلزم زراعة جزيرات البنكرياس ،غالباً إجراء
عمليتي زراعة بنكرياس ،يف أوقات مختلفة بهدف شفاء
مرض السكري بشكل تام.
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من أجل إتاحة إمكانية زراعة جزيرات الجنرهانس
ملعظم مرضى داء السكري ،يتوجب احلصول على مصادر
كبيرة جلزيرات الجنرهانس وكذلك التوصل ألساليب
لتثبيط املناعة يف جسم املستقبل بطرق أقل س ِّم َّية.
نظراً لنقص األعضاء املعدة للزراعة مقارنة مع نسب
حدوث مرض السكري ،تستدعي احلاجة إيجاد مصدر
غير محدود جلزيرات لينغرهانس .يعد إنتاج خاليا بيتا
بشرية من اخلاليا اجلذعية أو زراعة خاليا بيتا التي
يكون مصدرها من احليوانات ،حلوالً ممكنة قد تلبي
هذه احلاجة .تستلزم هذه الزراعة تطبيق بروتوكوالت
خاصة بهدف جعل اجلسم قادراً على حتمل ()Tolerance
هذه األنسجة الغريبة.

باملقابل ،ومبساعدة التقنيات احلديثة ،باإلمكان
تطبيق أساليب غير سا ّمة كإعادة جينات ُمح ِّفزة ،إفراز
اإلنسولني داخل خاليا الكبد أو تطوير حواسيب صغيرة
جداً حتتوي على مجسات داخل مضخات اإلنسولني
والتي تقوم بفحص مستويات السكر يف الدم بشكل
متواصل وتقوم بتزويد اجلسم باإلنسولني عند احلاجة
للحفاظ على مستويات سكر سليمة يف الدم.

مقاالت

النسبة هي أعلى بكثير لدى األطفال البدينني 38 -
 ٪لدى األطفال الذين يعانون من مرض السكري من
النوع  2وحتى  .٪ 48وجدت واحدة من الدراسات القليلة
التي قيمت مبنى الكبد (علم األنسجة) لدى األطفال أن
 ٪ 23من األطفال الذين يعانون من الكبد الدهني يوجد
لديهم بالفعل حالة متقدمة من االلتهاب ولدى  ٪ 9منهم
توجد ندبه كبيرة أو تليف يف الكبد.

عالج تليف الكبد وكيف يتم ذلك؟
مرض الكبد الدهني غير الناجم عن تناول الكحول
( ،Nonalcoholic Fatty Liver Diseaseوباختصار ()NAFLD
عرف يف السنوات األخيرة كعبء طبي كبير .أهمية هذا
املرض تنبع من ارتفاع نسبته لدى عموم السكان وكذلك
ألنه يشكل عامل خطر مهم لتطور تلف الكبد ،بدءا من
التهاب  ،NASHوحتى تليف الكبد ،قصور الكبد وسرطان
الكبد .وعالوة على ذلك ،فمن املعروف اليوم أن NAFLD
أسباب وعالج تليف الكبد
هو التعبير الكبدي ملتالزمة التمثيل الغذائي .هذه املتالزمة
السمنة هي عامل اخلطر الرئيسي لل ،NAFLD
التي جتمع بني مرض السكري ،ارتفاع ضغط الدم ،السمنة
واضطراب الدهون يف الدم ،وتعتبر واحده من عوامل ولكن هناك عوامل سلوكية أخرى مثل النظام الغذائي
غير الصحي واخلمول البدني .هناك إجماع على أن
اخلطر املبكرة ملرض القلب اإلقفاري.
العوامل السلوكية تساهم يف تكون الكبد الدهني حيث
أن اجلوانب األكثر أهمية هي استهالك الطاقة املفرط
انتشار مرض تليف الكبد
والتركيبة الغذائية الغير صحية .باإلضافة إلى ذلك ،فقد
مرض تليف الكبد الغير ناجم عن تناول الكحول،
أظهرت الدراسات أن منط احلياة الذي ينطوي على كثرة
واملسمى أيضا  NAFLDيعرف اليوم كمرض الكبد األكثر
اجللوس ،على سبيل املثال ،العمل املكتبي ،يشكل بحد
شيوعا يف العالم الغربي ،مع نسبة انتشار تقدر ب -20
ذاته عامل خطر حلدوث تليف الكبد.
 ٪ 30من عموم السكان .نسبته لدى املصابني بزيادة
الوزن والدهون تصل إلى  ،٪ 80-70ولدى املرضى
الستاتينات في عالج تليف الكبد
الذين يعانون من مرض السكري من النوع  2إلى 50
الستاتينات هي األدوية األكثر فعالية خلفض
 .٪املعطيات املقلقة بشكل خاص هي تلك التي تبني أن
مستويات البروتني الدهني منخفض الكثافة ((LDL - Low
 NAFLDحتول ملرض الكبد األكثر شيوعا لدى األطفال.
 ،Density Lipoproteinوتستخدم على نطاق واسع يف عالج
حيث كانت تقدر نسبة انتشار  NAFLDلدى األطفال ب-
تليف الكبد .فهي تعرقل عمل انزمي رئيسي يف عملية
 ٪ 2.6يف العقد املاضي ،وحاليا تقدر بنحو  ٪ 5لدى
انتاج الكوليسترول عن طريق التثبيط التنافسي ،تزيد
األطفال ذوي الوزن الطبيعي.
من نشاط مستقبالت ال LDL -وتعرقل خروج الLDL -
الى مجرى الدم .هناك عدد كبير من الستاتينات والتي
تشملRosuvastatin، Fluvastatin، Atrovastatin، Pravastatin، :
 .Simvastatinعلى الرغم من أن هناك اختالف يف فعالية
الستاتينات بجرعات مختلفة ولألغراض املختلفة ،فمن
املعتاد تصنيفها كمجموعة واحدة.
يف دراسات املراقبة ،دراسات تداخلية مزدوجة
التعمية ،وحتليالت متقدمة التي شملت أكثر من
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100،000مشارك ،أظهرت أن العالج بالستاتينات أدى
إلى انخفاض  ٪ 19يف أحداث الوفيات القلبية ٪ 17 ،من
أحداث السكتة الدماغية القاتلة والغير قاتلة وانخفاض
 ٪ 21يف معدالت االعتالل والوفيات من كل حدث يف
األوعية الدموية .الفائدة من العالج بالستاتينات كانت
الوقاية األولية ،الوقاية الثانوية ،ويف مختلف الفئات
املعرضة للخطر بغض النظر عن العمر واجلنس.

جنبا إلى جنب مع الفهم بأن الستاتينات هي األكثر
فعالية يف احلد من الوفيات واالعتالل يف القلب واألوعية
الدموية فقد لوحظت أيضا اثار جانبية لهذا الدواء.
حوالي  ٪ 3-1من املرضى اشتكوا من اثار جانبية التي
شملت التعب ،ألم يف البطن ،وتغييرات يف حركات
األمعاء .االثار اجلانبية األكثر خطورة التي مت وصفها
بعد استخدام الستاتينات شملت باألساس إصابة يف
العضالت واضطراب يف وظائف الكبد .على الرغم من
أن زيادة نشاط إنزميات الكبد املتعلقة باجلرعة وصفت
بعد تلقي العالج بالستاتينات ،اال ان نسبة انتشار تضرر
الكبد بشكل كبير (الفشل الكبدي أو فرط بيليروبني الدم)
 Hyperbilirubinemiaبسبب الستاتينات منخفضة جدا.

مت فحص مخاطر استخدام الستاتينات يف املرضى
الذين يعانون من أمراض الكبد املزمنة ،فقد ثبتت فعالية
خفض مستويات الكوليسترول يف الدم دون زيادة يف
حدوث اإلصابة الكبدية .على الرغم من هذه املعلومات،
فال يزال هناك قلق غير مثبت حول اعطاء الستاتينات
للمرضى الذين يعانون من أمراض الكبد املزمنة .من بني
املصابني بهذه األمراض فليس هناك شك يف أن احلاجة
إلى اعطاء الستاتينات مهم بشكل خاص للمرضى
املعرضون لعوامل اخلطر يف القلب واألوعية الدموية.
عالج تليف الكبد والتغذية
النظام الغذائي له أهمية هائلة يف عالج تليف الكبد،
يف الواقع أكثر من  ٪ 30من عامة السكان اليوم يعانون
من مرض الكبد الدهني ،وليس بالضرورة البدناء.
النظام الغذائي هو العالج الوحيد الذي اثبت اليوم
يف جميع األبحاث الطبية انه يساعد على عالج الكبد
الدهني بشكل ال لبس فيه .احلمية الغذائية ليست معركة
محدودة للحظة وانتهى األمر ،يجب أن نتذكر أن هذا هو
تغيير يف منط احلياة ،التركيبة الغذائية ،االهتمام مبا
يدخل الى الفم وممارسة التمارين الرياضية بانتظام.

املعلومات املشتركة عبر العديد من الدراسات،
أظهرت أن حاالت اإلصابة بأمراض الكبد لدى املرضى
الذين عوجلوا بالستاتينات كانت منخفضة من أولئك
الذين عوجلوا بالدواء الوهمي .دراسة وصفية أخرى
أظهرت نسبة  ٪ 0.1يف  23،000لزيادة كبيرة يف
إنزميات الكبد (حتى  10أضعاف من املعتاد) يف املرضى
الذين عوجلوا بالستاتينات .بحسب معطيات الFDA -
فقد وصفت حاالت الفشل الكبدي التي تنسب إلى
الكبد هو جهاز مدهش ،لديه القدرة على شفاء نفسه،
العالج بالستاتينات ،مع نسبة حدوث تقدر ب 0.1 -بل واملدهش أكثر من ذلك هو أنه يشفي نفسه من خالل
لكل  100،000سنوات من املرض.
احلمية الغذائية فقط ،ال حاجة لعملية جراحية ،ال حاجة
دراسة أخرى فحصت خطر حدوث الفشل الكبدي لعالج دوائي خطير .احلمية الغذائية وحدها تشفي الكبد،
بسبب ال Lovastatin -أشارت الى نسبة مماثلة .يف ال حاجة حلمية غذائية شديدة تذكروا ذلك ،فالتغيرات
دراسة مراقبة ،مزدوجة التعمية ،مقابل العالج الوهمي ،الصغيرة حتدث التغييرات الكبيرة يف الكبد.
يبدو األمر صعب جدا ولكن باحملصلة فليس من
الضروري إجراء تغييرات جذرية ،ال ينبغي أن نأكل
اخلس ،ال ينبغي الصوم ،فهذا هو تغيير يف التصور،
تطوير الوعي ،لألطعمة األكثر صحية واألقل صحية.
يفضل أن نأكل معظم الوقت الطعام الصحي ،التقليل
من األطعمة األقل صحية .يجب أن ندرك أنه مبجرد أن
يتحول ذلك لنمط حياة ،فإنه يغير كل الصورة.
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كتلة العضالت تسمح باستخدام أكثر كفاءة للجلوكوز
عالج تليف الكبد بالنشاط البدني
يف دراسة أجريت يف مجال الصحة والتغذية على ( 350مقابل إفراز أنسولني أقل.
شخصا) وجد أن األشخاص الذين مت تشخيص NAFLD
يف دراسة عرضت مؤخرا يف مؤمتر الكبد األوروبي
لديهم قاموا بنشاط بدني أقل يف أوقات الفراغ .وجد أن والتي فحصت تأثير التمارين الالهوائية (تدريبات
القيام بالنشاط البدني يرتبط بعالقة عكسيه مع  ، NAFLDاملقاومة) ل 8 -أسابيع على عالج تليف الكبد .وجد أن
وخاصة العالقة مع النشاط الالهوائي (متارين املقاومة) .التدريب قلل من كمية الدهون يف الكبد وحسن مستويات
هذه النتيجة ليست مفاجأة ألن الدراسات السابقة أظهرت اجللوكوز يف الدم من دون خفض الوزن .توصي جمعية
أن النشاط البدني يعبر عنه على وجه اخلصوص يف القلب األمريكية بالدمج بني التدريب الالهوائي ضمن
التقليل من األنسجة الدهنية يف البطن (دهون جتويف النشاطات البدنية املوصى بها مرتني يف األسبوع على
البطن) التي ثبتت كعامل خطر كبير لل.NAFLD
األقل .ويشمل التدريب املقاومة كل التمارين التي تفعل
التمرينات الرياضية قد تساعد على عالج تليف وتقوي العضالت بدءا من رفع األثقال حتى اليوغا.
الكبد  NAFLDأيضا من خالل اليات أخرى .النشاط
دراسة أخرى حول تأثير ممارسة التدريبات
البدني ،مع عدم خفض الوزن أو تغير يف تكوين اجلسم ،الالهوائية على تليف الكبد والتي فحصت تأثير
يعطي حساسية لألنسولني ويحسن العمليات األيضية التدريبات الالهوائية مبا يف ذلك التمارين يف صالة
للجلوكوز .باإلضافة إلى ذلك ،ممارسة الرياضة حتسن األلعاب الرياضية مبرافقه مدرب اللياقة البدنية واملعالج
أيضا التمثيل الغذائي لألحماض الدهنية عن طريق الطبيعي وفحص املوجات فوق الصوتية املتطور للكبد
تشجيع حتللها .التمارين الالهوائية تزيد من كتلة الذي يعطي أيضا كمية الدهون يف الكبد.
العضالت بشكل ملحوظ أكثر من التمارين الهوائية .زيادة
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فيتامين  Eوتأثيره على الكبد الدهني
فيتامني  Eهو فيتامني مضاد لألكسدة والذي يذوب
يف الدهون الطبيعية املوجود يف الفواكه واخلضروات مثل
البروكلي ،الكيوي وكذلك املكسرات ،الفول السوداني ،اللوز
وزيت عباد الشمس .عدد من الدراسات الصغيرة أثبتت
فعالية اعطاء جرعة عالية من هذا الفيتامني 800 ،وحدة
يف اليوم من انزميات الكبد ومبنع تضرر الكبد .نشرت
مؤخرا مقالة كبيرة التي أظهرت انخفاض كبير يف مدى
الضرر يف الكبد بواسطة اخلزعة وانخفاض يف إنزميات
الكبد يف مرضى تليف الكبد الغير مصابني بالسكري
والذين مت عالجهم بفيتامني  Eمقابل العالج الوهمي ،يف
دراسة استمرت ملدة نحو عامني .وأظهرت دراسة أخرى
أجريت على األطفال واملراهقني الذين يعانون من مرض
تليف الكبد انخفاض يف عالمات تضرر الكبد ولكن لم تصل
الى مستوى ذا داللة إحصائية باملقارنة مع الدواء الوهمي.

الدراسات على احليوانات أن زيت السمك يساعد الكبد
على «التخلص» من الدهون الزائدة يف الكبد ويساعد
كذلك على تقليل االلتهاب يف الكبد .مصادر جيدة
لهذه األحماض هي أسماك املياه العميقة مثل :سمك
السلمون ،سمك القد ،التونة والسردين .جمعية القلب
األمريكية توصي بتناول أسماك املياه العميقة على األقل
مرتني يف األسبوع ملنع أمراض القلب.

عالج تليف الكبد بنبتة الخرفيش
اخلرفيش هو نبات شوكي موجود يف منطقتنا .وهو
أحد النباتات الطبية القدمية التي مت دراستها بشكل
واسع يف عالج أمراض الكبد وكذلك مت فحصه على
احليوانات وعلى بني البشر .املركب النشط يف هذه النبتة
هو السيليمارين  silymarinوهو يعمل كمضاد لألكسدة
وااللتهابات وكمعيق لعمليات تطور ندبة الكبد ويشجع
وأظهرت الدراسات السابقة التي فحصت فعالية على تعايف األنسجة الكبدية .كذلك وجد إنه مفيد يف
العالج بفيتامني  Eعلى أمراض القلب والسكري زيادة تقليل مقاومة األنسولني الذي يشكل أحد االسباب
صغيرة يف معدالت االعتالل والوفيات لدى املرضى الرئيسية حلدوث تليف الكبد.
الذين عوجلوا مبستويات عالية من فيتامني  ، Eلذلك ال
السيليمارين هو أيضا فعال يف خفض إنزميات الكبد
ينصح اليوم بالعالج بشكل جارف ،وال ينصح به ملرضى ( .)ALT، ASTعلى الرغم من النتائج الواعدة فال توجد
السكري أو املرضى الذين يعانون من تليف الكبد.
يف الوقت الراهن توصية من اجلهات املهنية املتخصصة
يف دراسة أمراض الكبد إلعطاء اخلرفيش دون قيود
عالج تليف الكبد واألحماض الدهنية األوميغا 3
ثبت أن األحماض الدهنية األوميغا  3فعالة يف الوقاية ملرضى تليف الكبد ،ألنه ما تزال هناك حاجة إلى املزيد
ويجب فحص
من األمراض االلتهابية وأمراض القلب .يف جتربة سريرية من البحث
أجريت مؤخرا ،وعرضت يف مؤمتر الكبد األوروبي األخير،
وجد أن إضافة  3غرام من األوميغا  3يوميا ملدة سنة
خفضت كمية الدهون يف الكبد بغض النظر عن خفض
الوزن ،ولكن لم حتسن وضع الندبة أو التهاب الكبد.

أيضا يف التجارب السابقة على بني البشر
لوحظت فائدة عند اضافة  3-1غرام من زيت
السمك يوميا يف احلد من الدهون يف الكبد وكذلك
يف خفض انزميات الكبد .وقد أثبتت العديد من
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عدم تفاعله مع األدوية األخرى التي يأخذها املريض.
يجب استشارة الطبيب حول أخذ هذا املكمل الغذائي.
عالج تليف الكبد والقهوة
القهوة هي مادة طبيعية ذات خصائص قوية مضادة
لألكسدة .يف االونة األخيرة زادت الدراسات التي تبني
أن شرب القهوة (بجرعة من  3-2أكواب يوميا) يرتبط
بانخفاض مخاطر اإلصابة بسرطان الكبد ،مرض الكبد
الكحولي وزيادة أنزميات الكبد .وقد أظهرت األبحاث
على احليوانات أن شرب القهوة (بجرعة  2كوب يوميا)،
يخفض بشكل كبير من كمية الدهون يف الكبد وكذلك
كمية االلتهاب وتضرر الكبد.
دراسة أجريت على  245شخصا (مرضى بتليف
الكبد ومجموعة ضابطة) أثبت أن شرب القهوة كان
مرتبطا بانخفاض يف السمنة ،انخفاض مقاومة
األنسولني وانخفاض يف عالمات تضرر الكبد.حاليا،
ليست هناك توصية شاملة لتناول القهوة للمرضى الذين
يعانون من تليف الكبد ،ألن هناك حاجة الى
املزيد من البحث.

حمض الصفراء
هو عبارة عن احلمض املراري الطبيعي واملوجود
بتركيز منخفض يف األمالح الصفراوية يف اجلسم.
اعطاء هذا احلمض يستخدم كعالج ألمراض الكبد
يف القنوات الصفراوية ،على سبيل املثال تليف املرارة
األولي .مؤخرا مت استخدام هذه األحماض الصفراوية
لعالج تليف الكبد وكانت النتائج متفاوتة .عدد من
الدراسات لم تظهر فعالية الستخدام الدواء باملقارنة مع
الدواء الوهمي .باملقابل أظهرت دراسة حديثة انخفاض
يف عالمات االلتهاب لدى املرضى الذين يعانون من
تليف الكبد الذين مت عالجهم بجرعة عالية من حمض
الصفراء .الدمج بني احلمض املراري وفيتامني  Eأظهر
أيضا فعالية يف احلد من عالمات االلتهاب لدى املرضى
الذين يعانون من تليف الكبد.
يف امللخص ،يف حني ان املرض كان يعتبر يف املاضي
مرض غير خبيث ،فمن املعروف اليوم أنه قد يتطور
الى التهاب ،ندبة ،تليف الكبد ،وحتى الى فشل الكبد
وسرطان الكبد .باإلضافة إلى ذلك وجد ان املرض
مرتبط بتطور مرض السكري وأمراض القلب .حاليا
ال يوجد هناك دواء فعال الذي مينع تقدم املرض أو
تطوره ،وبالتالي فهناك اهتمام كبير بتأثير املستحضرات
الطبيعية والتغيرات يف منط احلياة على تطور املرض.
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يُعد داء السكري من األمراض اخلطيرة خاصة إذا
ما ترك بدون عالج ومتابعة ،حيث ميكن أن يؤدي إلى
مضاعفات قد تصل إلى الوفاة .ومن حسن احلظ أنه
أصبح باإلمكان التح ّكم بداء السكري والتعايش معه ،إال
أن معظم الذين يعانون منه ال يدركون أنهم مصابون به،
وعليه ال يقومون بعالجه إال بعد بلوغه مرحلة متق ّدمة.
لذلك ،إذا كنت تشك بإصابتك بداء السكري فمن املهم
أن تتص ّرف بحذر إلى حني التأكد من ذلك.
وقد وفقنا اهلل إلى تقدمي هذا التقرير وفيه كل ما
يجدر معرفته عن هذا املرض املدمر لكثير من األسر يف
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شتى بقاع األرض .فهناك أكثر من  100مليون شخص
حول العالم ممن يعانون من داء السكري ولعل تلك النسبة
تكون مرتفعة بشكل ملحوظ يف عاملنا العربي.
يتأ ّثر املصابون بداء السكري من النوع الثاني بشكل
أكبر من عدم وضوح الرؤية ،ومشاكل الكلى وأمراض
أن أكثر من  %90من العادات
القلب وتلف األعصاب ،علما ّ
اليومية والتعديل يف نظام احلياة مثل خفض الوزن وتقليل
الدهون يف الطعام وممارسة التمارين الرياضية اليومية
ميكنها املساعدة يف احلفاظ على املستوى املطلوب من
السكر يف الدم.

مقاالت

أنواع داء السكري:
داء السكري من النوع 1

وضوحاً يف كثير من األحيان .ولذا فقد
يُ ّ
شخص الداء بعد مرور عدة أعوام
على بدء األعراض ،أي بعد حدوث
املضاعفات .وإذ لم نكن نُصادف هذا
النمط من داء السكري إال بني البالغني
حتى وقت قريب ،بتنا حالياً نراه بني
صفوف األطفال أيضاً.

يتسم داء السكري من النوع 1
(الذي كان يُعرف سابقاً باسم داء
السكري املعتمد على األنسولني أو داء
السكري الذي يبدأ يف مرحلة الشباب
أو الطفولة) بنقص إنتاج األنسولني،
ويقتضي االعتماد على األنسولني يومياً.
د .رائد عبدالعزيز الدهش*
وال يُعرف سبب داء السكري من النوع
داء السكري الحملي
 ،1وال ميكن الوقاية منه .تشمل أعراض
السكر احلملي هو فرط سكر الدم
هذا الداء فرط التب ّول ،والعطش ،واجلوع املستمر ،الذي تزيد فيه نسبة اجللوكوز يف الدم عن املستوى
وفقدان الوزن ،والتغيرات يف البصر ،واإلحساس بالتعب .الطبيعي ،من دون أن تصل إلى املستوى الالزم لتشخيص
وقد تظهر هذه األعراض فجأة.
داء السكري ،وهو يحدث أثناء احلمل.

فهن أكثر عرض ًة
أ ّما النساء املصابات بالسكر احلملي ّ
داء السكري من النوع 2
ملضاعفات احلمل والوالدة .كما أنهن وأطفالهن أكثر
ً
يظهر هذا النمط (الذي كان يُسمى سابقا داء عرضة لإلصابة بداء السكري من النوع  2يف املستقبل.
السكري غير املعتمد على األنسولني أو داء السكري الذي
ويُ ّ
شخص داء السكري احلملي عن طريق التحري
يظهر يف مرحلة الكهولة) بسبب عدم فعالية استخدام
السابق للوالدة ،ال عن طريق األعراض املبلغ عنها.
اجلسم لألنسولني .وقد تكون أعراضه مماثلة
ألعراض النوع  ،1ولكنها قد تكون أقل
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أهم العالمات واألعراض
التي تصيب مريض السكري

تتشابه أعراض داء السكري بنوعيه ،إ ّال أن بعضها
قد يكون أكثر وضوحاً لدى فئة دون األخرى.
تتمثل أهم أعراض داء
السكري يف:








اجلوع الشديد.
العطش.

كثرة التبول.

فقدان الوزن.

عدم وضوح الرؤية.
التعب والوهن.

تأخر التئام اجلروح.

أعراض النوع األول

يف ما يلي أشهر أعراض
داء السكري من النوع األول:









الشعور بالعطش.

 اجلوع املفرط :اذ ال يتم افراز
هرمون األنسولني بكميات كافية داخل
اجلسم مما يعني عدم نقل السكر الى خاليا اجلسم
بصورة سليمة واستغالله كمصدر للطاقة ،وبالتالي
الشعور باجلوع الشديد.

اجلوع الشديد.
التبول املتكرر.

التبول الالإرادي عند االطفال.
عدم وضوح الرؤية.

التعب والوهن العام.
فقدان الوزن.
تقلّب املزاج.





أعراض النوع الثاني

عادة ما تتطور أعراض داء السكري من النوع الثاني
ببطء .ويف بعض األحيان قد يصعب على مريض السكري
معرفة اصابته لسنوات .وأكثر أعراض هذا النوع شيوعاً هي:
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التعب والوهن :اذ يتم حرمان اخلاليا من اجللوكوز،
أي مصدر الطاقة.
العطش الشديد :يؤدي السكر الزائد يف مجرى الدم
الى اختالل يف توازن السوائل على أسطح اخلاليا،
ما يؤدي إلى سحب السوائل داخل االنسجة ،وبالتالي
زيادة الشعور بالعطش.
التبول املتكرر :وخاصة لي ً
ال ،نتيجة للشعور بالعطش
وتكرار عملية الشرب يزيد وتيرة التبول.

مقاالت













ضبابية الرؤية :تؤدي نسبة السكر املرتفعة يف مجرى
الدم الى سحب السوائل من عدسة العني مما يؤثر
على قوة التركيز والنظر.
بطء التئام التقرحات واجلروح.
االلتهابات املتكررة :نتيجة الرتفاع السكر يف الدم ،ما
يجعل البيئة مناسبة للميكروبات.

يف الدم أكثر من  200ملغ).




الفحص التراكمي (يكون املعدل  %6.5أو أكثر).



معاجلة داء السكري ،وأحدث العالجات الطبيعية

يتمثل عالج داء السكري يف حتسني النظام الغذائي
والنشاط البدني وخفض مستوى اجللوكوز يف الدم،
وخفض سائر عوامل اخلطر املعروفة التي تضر باألوعية
الدموية .كما يُعد اإلقالع عن التدخني مهما أيضا يف
جتنّب املضاعفات.

رائحة كريهة للنفس :نتيجة إلنتاج االجسام الكيتونية،
اذ يعمد اجلسم الى حرق الدهون كمصدر بديل
للطاقة عند عدم توافرها من اجللوكوز يف اخلاليا،
وكنتيجة جانبية لعملية أيض الدهون ينتج أجسام
كيتونية تتسبب برائحة الفم الكريهة.



فقدان الوزن :إذ على الرغم من االستهالك املرتفع
للسعرات احلرارية ،ال يستطيع اجلسم احلصول
على الطاقة مبقدار كاف ،وبالتالي يعمل على التحول
الى مخازن اجلاليكوجني والدهون واستخدامها
إلنتاج الطاقة.



ضبط مستوى ضغط الدم.



االعتناء بالقدمني.

وجود أماكن داكنة اللون يف أنحاء اجلسم :مثل
الرقبة أو االبطني ،والذي قد يكون دلي ً
ال على مقاومة
االنسولني.
تشخيص داء السكري

ميكن تشخيص السكري يف مراحل مب ّكرة بواسطة
اختبار الدم زهيد التكلفة نسبياً .فعاد ًة ما يكون ارتفاع
مستوى السكر يف الدم او يف البول وسيلة للكشف عن
االصابة بداء السكري ،وعادة ما يتم ذلك بعدد من
الفحوصات املخبرية التي يتم اجراؤها من قبل املريض.
فاذا اتضح يف النتائج زيادة يف مستويات السكر
عن املعدل الطبيعي قد يتم تشخيص االصابة ،وتشمل
فحوصات الدم املستخدمة لهذا الغرض ما يلي:
فحص مستوى السكر يف الدم العشوائي (يكون السكر

تشمل التدخالت :ضبط املستوى املعتدل جللوكوز
الدم .ويتطلب ذلك إعطاء األنسولني للمصابني بداء
السكري من النوع 1؛ يف حني ميكن عالج املصابني
بداء السكري من النوع  2باألدوية عن طريق الفم ،إال
أنهم قد يحتاجون أيضاً إلى األنسولني يف املستقبل.

وتشمل التدخالت األخرى ،ما يلي:




فحص مستوى السكر يف الدم أثناء الصيام (يكون
السكر يف الدم أكثر من  120ملغ).





حتري اعتالل الشبكية وعالجه :إذ قد يؤدي السكري
إلى فقدان النظر.
ضبط مستوى الدهون يف الدم :لتنظيم مستويات
الكولسترول.
حتري العالمات املبكّ رة ألمراض الكلى املتعلقة بداء
السكري.

* رئيس قسم الغدد ومركز السكري
استشاري الغدد الصماء والسكري
مدير برنامج زمالة السكري مبدينة امللك عبدالعزيز الطبية بوزارة
احلرس الوطني بالرياض
عضو املركز الوطني للسكري باملجلس الصحي السعودي
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احتياطات ونصائح
لمرضى السكري
في شهر رمضان
من الضروري قياس مستوى السكر فى الدم عدة انخفاض السكر فى الدم أو ارتفاعه ،أو اجلفاف أو
مرات يومياً ،خصوصا لدى مرضى السكري الذين جتلط الدم .أ ّما مرضى السكري األكثر عرضة ملخاطر
يحتاجون لألنسولني .ويوصى بتحليل السكر صباحاً ويف الصيام فهم الذين يصابون بانخفاض حاد فى مستوى
منتصف النهار وعند صالة العصر وقبل اإلفطار وبعد السكر ،ومرضى النوع األول ،واحلوامل ،وكبار السن
صالة التراويح وقبل السحور .وإذا كنت تشعر بأعراض الذين يعانون من أمراض أخرى متزامنة.
انخفاض السكر فى الدم فيجب قياس
ويعلّق الدكتور أحمد أمني ،املدير
السكر فوراً.
الطبي اإلقليمي يف وحدة األغذية يف
شركة أبوت ،قائ ً
ال« :يُعتبر شهر رمضان
أ ّما بالنسبة لألشحاص الذين يعانون
الكرمي مرحلة مه ّمة جداً بالنسبة لعدد
من آالم الوخز املتك ّرر لإلصبع ،أصبح
كبير من الناس يف الشرق األوسط
هناك تقنية جديدة متط ّورة لقياس
والعالم .ويطرأ خاللها تب ّدل كبير
السكر بالدم بدون احلاجة إلى الوخز،
يف عاداتنا اليومية مثل أوقات تناولنا
مثل جهاز فري ستايل ليبري FreeStyle
للطعام وخلودنا للنوم ،لذلك ،فمن
ص ّمم
 Libreوهو جهاز سهل االستخدام ُ
الضروري االعتناء بصحتنا بشكل
ملساعدة مرضى السكري يف قياس
د .أحمد أمين
ج ّيد من خالل احلصول على املغذيات
وضبط معدالت السكر.
املدير الطبي اإلقليمي
من املخاطر احملتملة عند الصيام يف وحدة األغذية يف شركة أبوت املناسبة وتناول كمية كافية من املياه،
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مقاالت

واحلفاظ على اللياقة مبا يتناسب مع احلالة الصحية الغذائية التى حتتوي على نسبة عالية من البروتني.
لكل فرد .أ ّما العبرة فهي يف التوازن واالعتدال».
ويُستحسن اإلقالل من املشروبات الغنية مبادة

يُنصح باإلفطار عند انخفاض مستوى السكر إلى الكافيني مثل الشاي والقهوة واملشروبات الغازية.
أقل من  70ملغ/دل ،أو ارتفاعه إلى أكثر من  300ملغ/
دل.

وتتن ّوع أعراض نوبات انخفاض السكر فى الدم بني
اجلوع ،والرجف ،وتصبب العرق ،والعصبية ،وتسارع
 3مالعق أرز  +شريحة حلم  +خضار مسلوق  +طبق
النبض ،وخفقان القلب .يجب أن تض ّم الوجبات سلطة خضراء .وميكن استبدال املشروبات الغازية بطبق
أطعمة صحية حتتوى على الكثير من األلياف “بطيئة أرز أو رغيف خبز.
االمتصاص” ،كي متد اجلسم بالطاقة ببطء .يجب
تعجيل اإلفطار وتأخير السحور لتجنب حدوث انخفاض
نموذج وجبة سحور صحية
السكر أثناء الصيام.
يجب أن حتتوي الوجبة على الكربوهيدرات املركبة
جتدر اإلشارة إلى أن هناك مك ّمالت غذائية مثل “التي تنتج الطاقة ببطء” مثل احلبوب والقمح واألرز
جلوسيرنا إس أر ( )Glucerna SRحتتوي على كربوهيدرات والذرة ،والبقوليات مثل الفول والعدس .أحرص على
بطيئة الهضم ،وغن ّية باأللياف الغذائية واألحماض تأخير وجبة السحور لتقليل مخاطر انخفاض السكر يف
الدهنية األحادية غير املشبعة ،تساعد يف التحكم الدم أثناء الصيام
باجلوع .ويف حني ال تس ّبب التمارين الرياضية اخلفيفة
أي مشكلة ،من األفضل جتنب الرياضات املجهدة خالل
ساعات الصيام .فقد يؤدي النشاط
البدني إلى خسارة كمية كبيرة من
السوائل واجلفاف وارتفاع السكر
فى الدم .لذلك ،يُنصح مبمارسة
الرياضة بعد اإلفطار بساعتني.
يؤدي تناول الكربوهيدرات واألطعمة
السكرية إلى ارتفاع السكر فى الدم
وإلى زيادة الوزن .لذا ،فاحرص
على تناول كميات كبيرة من السلطة
واخلضار كونها صحية ومنخفضة
السعرات احلرارية.
نموذج إفطار صحي

ويوصى بتجنب األغذية التى
حتتوي على الكثير من امللح مثل
املكسرات اململحة ،واألنظمة
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إرشادات هامة
لمريض السكري

قبل قيادة السيارة

يتطلب من مريض السكري أخذ احليطة واحلذر الطريق ،يتمكن من يجدك من القيام باإلسعافات األولية
عند قيادة السيارة؛ أل َّنها حتتاج يف جميع األوقات إلى الالزمة لك.
مهارة وتركيز ،ومن املمكن أن يتع َّرض السائق لهبوط أو
جتنّب القيادة لفترة طويلة من دون التوقف
ارتفاع مفاجئ يف نسبة سكر الدم ،ما يؤدي إلى تع ُّرضه لالستراحة ،وتناول بعض الطعام واملاء.
حلوادث مرورية
ال داعي لقيادة السياراة لي ً
ال ،إذا كنت تعاني من
احتفظ دائماً يف سيارتك مبكعبات سكر وماء وعصير ضعف البصر ،وال تقودها حتى تزور اختصاصي العيون.
ووجبة خفيفة حتى وأن كانت الرحلة قصيرة.
تتقدم للحصول على
أبلغ إدارة املرور مبرضك عندما َّ
احمل معك دائماً البطاقة التي تشير إلى أ َّنك مريض رخصة قيادة جديدة أو جتديد رخصتك القدمية.
سكري ،مدوناً عليها اسمك وعنوانك كاملني ،والعالج
قم بالكشف على سيارتك بانتظام ،وكن حذراً يف
الذي تعتمده .فإذا ما حدث إغماء مفاجئ وأنت ف قيادتك واتبع قوانني وأنظمة القيادة اآلمنة.
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مقاالت

تحذير من القيادة!

المشاكل الصحية التي يمكن أن تواجه
مريض السكري أثناء القيادة
الحاالت التي تحتم على مريض السكري
 انخفاض مستوى السكر بالدم وبالتالي عدم القدرة االمتناع عن قيادة السيارة :
على التركيز ورمبا حدوث الغيبوبة ،ما قد يسبب حادثاً  .حال السكري احلديثة ،خاصة مرض السكري من
النوع األول الذي عالج باألنسولني ،وقد يؤدي انخفاض
 ارتفاع يف سكر الدم.
السكر إلى اضطراب يف الرؤية ينصح بعدم قيادة
 ضعف اإلبصار نتيجة إعتام عدسة العني أو اعتالل
السيارة حتى يصبح مستوى السكر حتت السيطرة.
شبكية العني.


إذا شعر املريض بأحد أعراض انخفاض السكري
مثل :اجلوع ،الرعشة ،التعرق ،اخلفقان ،تشوش يف
النظر ،عليه القيام باآلتي :
ألن هذه احلال الطارئة ،جتعلك
 إيقاف السيارة فوراً َّ ،
غير قادر على السيطرة.







فحص مستوى السكر يف الدم.

تناول وجبة خفيفة وأخذ قسط من الراحة.



كثرة اإلصابة بنوبات هبوط السكر ،خاصة إذا فقد
املريض قدرة التعرف على مستوى السكر.
أعراض مرض السكري
ضعف اإلبصار.

التهاب األعصاب الطرفية ،وضعف أو فقدان
اإلحساس يف القدمني.
اعتالل الشرايني الطرفية للساقني.

فحص مستوى السكر يف الدم م َّرة أخرى قبل استئناف الرحلة.
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تؤدي وسائل التواصل االجتماعي
دوراً واضحاً يف تثقيف املجتمع ،ونشر
الكثير من العادات الصحية والسليمة يف
شتى املجاالت ،فعلى سبيل املثال أصبح
كثيرون على دراية بقضايا متس حياتهم
اليومية كأهمية ممارسة الرياضة ،ويف
هذا الصدد ومن منطلق إميان املسؤولني
بأهمية الرياضة قاموا برعاية حمالت
التوعية ملمارستها يف األماكن العامة
ونشرها يف مواقع التواصل لتثقيف
املجتمع ،لكن ،هل كانت لتغني وسائل
التواصل االجتماعي عن املمارسة
الفعلية؟ اإلجابة ال ميكن التشكيك فيها
وهي طبعاً ال.
يظهر ذلك جلياً يف مناقشة أمور
الرعاية الصحية والطبية عموماً ،إذ
يحرص كثير من الزمالء على زيادة الوعي
لدى املجتمع بنشر اجلديد يف عالج بعض
األمراض على حسابات يف تويتر ،وعلى
اجلانب اآلخر فإنه تظهر بعض السلبيات
التي أراها يف بعض املعلومات التي يتم
نشرها ،فمث ً
ال عندما يتم تداول خبر عن
موافقة هيئة الغذاء والدواء األمريكية
على عالج جديد أو البدء يف إجراء
بحث على عالج جديد يف الواليات
املتحدة ،فإنهم بحسن نية يتسابقون
للتغريد بهذه األخبار التي تعطي املريض
أمالً غير حقيقي على األقل يف الوقت
احلاضر أن هناك عالجاً جديداً وجتد
أ .د .عبدالرحمن الشيخ
املريض يبدأ يف االستفسار عن العالج،
رئيس اجلمعية العلمية
وأنا أعرف مرضى أرادوا أن يسافروا
السعودية للسكر
للحصول على أحد تلك العالجات ،ورغم
أن لدينا عالجاً مماث ً
ال له ،ولكن صناعة
شركة أخرى .لذلك ال أرى أي جدوى من
نشر وتغريد ما هو ليس متاحاً بأسواقنا،
وذلك رحم ًة بنا وباملرضى واالنتظار حتى

التثقيف
الصحي
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يتوافر يف السعودية .فما زلت أتذكر بأن
عالج اجللوكوفاج متت املوافقة عليه
من قبل هيئة الغذاء والدواء األمريكية
يف عام ۱۹۹۷م ومتت الكتابة عن هذا
اخلبر يف إحدى الصحف السعودية بأنه
عالج جديد وبشرى ملرضى السكري
رغم أن هذا العالج متوفر يف السعودية
من الثمانينات وأخيراً فإن من سلبيات
وسائل التواصل االجتماعي أن بعض
املرضى يتخذونها كعيادة ،فيرسلون
شكواهم إلى طبيب ويطلب منه العالج،
مع العلم أن تشخيص أي مرض يعتمد
على الشكوى وحتليلها ،ومن ثم الفحص
اإلكلينيكي ومن ثم الفحص املخبري أو
اإلشعاعي ،إذا تطلب األمر ذلك ،ومن
ثم يبدأ العالج بعد التشخيص ،وهذا ال
ميكن توفره عن طريق تويتر أو الواتس
آب ولكن هناك فائدة عظيمة ،عندما يتم
تشخيص املريض وبدء العالج ،فيمكن
متابعة تطور احلالة أو إذا كان هناك
أي تأثير سلبي من العالجات وإيضاً
متابعة التحليل املنزلي مثل حتليل السكر
ومراقبة الضغط فهذه تعطى راحة
للمريض بأن هناك تواص ً
ال مستمراً وأنا
مع الطبيب الذى يعطي املريض طريقه
للتواصل معه .ورغم الفوائد العظيمة
من وسائل التواصل االجتماعي يف زيادة
الوعي الصحي هناك معلومات كثيرة
خاطئة .ولألسف تنتشر بسرعة وأحياناً
مصدرها بعض األطباء ففي الفترة
األخيرة انتشرت فيديوهات مث ً
ال عدم
الفائدة من عالج الكولسترول أو عالج
السكر بأوراق الشجر وهذه املعلومات لها
تأثير سلبي؛ ولذا ننصح اجلميع بأن ليس
كل معلومة تنتشر يف الواتس آب أو تويتر
صحيحة والبد التأكد من املصدر.

