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ــاث وعالج  ــمان ألبح  مركز دس
ــز فريد يحتضن  ــكر، هو مرك الس
وورش  ــرات  املؤمت ــن  م ــر  الكثي
ــل العاملية نظرا لوجود اخلبراء  العم
العامليني بشكل دائم، هال حدثتنا عن 
ــتقام في الفترة  ــرات التي س املؤمت

املقبلة؟
  إن معظم املؤمترات التي تقام 
باملركز بالفعــــل مؤمترات عاملية 
يحضرها نخبة من األطباء واخلبراء 
العامليني الذين ندعوهم للحضور، 
واملؤمترات سيكون هناك العديد 
منها بالفترة املقبلة، وأولها سيقام 
في الفترة مــــن ١٦ إلى ١٨ اجلاري 
في مركز دسمان، وسيكون خاصا 
بكيفية منــــع اإلصابة باألمراض 
املزمنة حيث سيشمل عدة مواضيع 
وأمراض، من بينها مرض السكر، 
والسرطان والكثير من األمراض 
األخرى، وسيحضره حوالي ١٤ عاملا 
من دول أوروبا وأميركا وغيرها 

من الدول.

  منع اإلصابة

ــرض مزمن  ــكر م ــة: الس   جمان
ــان دون أي مقدمات،  يصيب اإلنس

فهل ميكن منع اإلصابة به؟
  هناك دراسات عاملية على السكر 
في كل ما يختص به، لهذا فقد مت 
تقسيمه لنوعني أحدهما النوع األول 
وهو يصيب األطفال والشــــباب، 
والذي مازلنا جنهل أسباب اإلصابة 
املباشــــرة به، لكننا نستطيع أن 
نقول انها عوامل جينية، أو وراثية 
متداخلة، لهذا إلى اآلن لم يكتشف 
العلماء طرقا ملنعه، لكن الســــكر 
من النوع الثاني وهو ما يصيب 
الشباب والكبار، وجدوا أن العوامل 
البيئية تلعب دورا أساسيا فيه، 
وهي السمنة، قلة احلركة، نوعية 
الغذاء. وهناك عدة دراســــات في 
هذا الصدد وهي دراســــة أميركية 
وفنلندية وصينية والتي تعد من 
أكبر الدراسات في العالم، حيث قام 
الباحثون بتخصيص مجاميع من 
الناس حتت الدراسة الذين لديهم 
قابلية لإلصابة بالسكر حيث تتوافر 
لديهم عوامل اإلصابة ومنها البدين، 
ومن يعاني من زيادة في الوزن، 
العائلي  التاريخ  وكذلك أصحاب 
باإلصابة باملرض، وقليلو احلركة، 
وأيضا املــــرأة احلامل التي عانت 
من سكر احلمل ألن لديها القابلية 
لإلصابة مستقبال، وقام الباحثون 
أيضا بتقســــيم النــــاس القابلني 

لإلصابة إلــــى مجموعتني، احدى 
املجموعتني عاشت حياتها بشكل 
عــــادي دون اتخاذ أي احتياطات، 
بينمــــا املجموعــــة األخرى وضع 
لهــــا برنامج مكثف من ممارســــة 
الغذائي  النمط  الرياضة وتغيير 
إلى منــــط صحي وخفض الوزن، 
وفي فترة تتراوح من خمس إلى 
ســــبع ســــنوات وجد الباحثون 
النظام املكثف  املجموعة صاحبة 
نسبة حدوث مرض السكر بينها 
انخفضت تقريبا بنسبة ٦٠٪ عن 
املجموعة التي عاشت بشكل عادي 
دومنا اتخاذ أي احتياطات، فخرجوا 
بنصائح وتوصيات مت تطبيقها في 
العالم كله اآلن، وهي أن الشخص 
املعرض لإلصابة بالســــكر إذا ما 
مارس الرياضة ٣٠ دقيقة يوميا ملدة 
٥ أيام، أي ١٥٠ دقيقة في األسبوع، 
وخفض الوزن حوالي ٧٪ من الوزن 
كله حتــــى الوصول لوزن مثالي، 
الســــليمة  التغذية  إلى  باإلضافة 
بتناول أطعمة صحية حتتوي على 
كل العناصر الغذائية، واالبتعاد عن 
الدهون واملقليات وزيادة تناول 
اخلضــــروات والفواكه واأللياف، 
فسنتالفى اإلصابة بالسكر، لهذا 
بالفعل فإننا نستطيع منع السكر 
لألشــــخاص املعرضني لإلصابة 

بتغيير منط احلياة.

   فشل إفراز الهرمون

  ملياء: كثيرا ما نسمع عن خروج 
ــكر، أو  عقاقير جديدة معاجلة للس
طريقة جديدة للمعاجلة سواء باإلبر 
أو األقراص أو اجلراحة،فماذا تقولني 

عن األدوية املعاجلة لهذا املرض؟
العالج  فــــإن    لنكن واضحني، 
النــــوع األول  يختلــــف مابــــني 
الثانــــي، ميكن أن تكون  والنوع 
هناك أساسيات بالعالج البد من 
النوعني، وهي  وضعها ملصابــــي 
التغذية الصحية بشــــكل سليم، 
الرياضيــــة وزيادة  والتماريــــن 
احلركة، وكذلك التوعية والتثقيف 
الذي يعد عنصرا أساسيا للمصاب 
في أي نوع من االثنني، لكن البد أن 
تختلف طريقة العالج بني مريضي 
النوعني، فمرضى النوع األول لم 
يكتشف له عالج إال بإبر األنسولني، 
ألنهم يعانون من نقص أو فشــــل 
في إفراز هرمون األنسولني، وما 
نستطيعه حيال هذا هو إعطاؤهم 
اإلبر اخلارجية، أما اجلديد في عالج 
النــــوع األول هو خــــروج بعض 

وهي ليست رسمية، فاحلكومات 
متنح الرسمية للمعاجلات بالعقار 
أو اجلراحة حينما يتم االنتهاء من 
األبحاث ويقــــر العالج، ولآلن لم 
تنته الدراسات والناس التي جترى 
لهم هذه اجلراحــــات تكون على 
مسؤوليتهم، ألنهم قد يحتاجون 

الى زراعتها مرات أخرى.
ــل هناك إمكانية    عبد الرزاق: ه
ــكر الذي غير من منطه  ملريض الس
ــن تعاطي  ــتغناء ع ــي االس املعيش
ــف  تخفي ــى  حت أو  ــولني؟  األنس

اجلرعات؟
  البد أن نفرق بني كل من النوعني، 
فــــاألول البد من البدء معه بعالج 
األنسولني، وليس أي عالج آخر، 
إال إذا كانت احلمية الغذائية كعامل 
مساعد، بينما عند مريض النوع 
الثاني نبدأ معه باحلمية الغذائية 
وانخفاض الــــوزن، والذي إن لم 
يفلح معه فإننا نضطر إلى إعطائه 
األقراص، وهنا نقيم الوضع حتى 
نرد على السؤال، فهل املريض كان 
من البداية يحتاج إلى األنسولني 
أو األقراص املســــاعدة، وجند أن 
مريض النــــوع الثاني مع تغيير 
منط احلياة بالفعل قلل من كميات 
األنسولني أو استغنى بالفعل عنه، 
بينما مريض النوع األول ال ميكن 
حتى أن جنرب معه تنظيم منطه 

املعيشي وحده. 

  هل المضخة فاشلة؟

ــة  مضخ إن  ــال  يق ــي:    هان
ــي عالج  ــا ه ــا م ــولني نوع األنس
فاشل. لم أستخدمها، ولكني أردت 
ــك، فهل هذا  ــض أفادني بذل والبع

األمر صحيح؟
  إن الفكرة من مضخة األنسولني 
هي إعطــــاء الهرمــــون على مدار 
الســــاعة، مثلما يحدث باجلســــم 
الطبيعي غير املصاب، وهذه املضخة 
حتتاج إلى عناية معينة من شخص 
مؤهل الســــتخدامها، فهي تفشل 
إذا ما استخدمها املريض اخلطأ، 
فبعض األطباء قد يخضعون لرغبة 
املريض في استخدامها، ولكن األمر 
يعود بالفعل إلى تقييم الطبيب في 
اختيار املريض املالئم الستخدام 
املضخة، فاملريض قد يطلبها ملجرد 
شــــعوره بالراحة لوجودها الذي 
يريحه من ضرب ابر األنســــولني 
ألنها تكون موجودة باجلسم ويتم 
تغيير إبرتها كل ثالثة أيام فقط، 
وهي حتتاج إلى أن يكون املريض 

أدوية تخفض  إلى أعطاء  يحتاج 
املناعة حتى ال يقاوم اجلسم اجلزء 
اجلديــــد املزروع، وهذا يجعل لها 
الكثير من األعراض اجلانبية، ولهذا 
أصبح جناحها غير مضمون، وال 
الذين  ينصح بها الن لألشخاص 
يعانون من فشل كلوي وسيقومون 
بزراعة كلى ألنه سيتناول نفس 
املضادات، ولكن العمليات التي تعد 
ذات نتائج مبشرة هي زراعة خاليا 
بيتا املفرزة لألنسولني وهي تقع 
داخــــل البنكرياس حيث إن جزءا 
من خالياه يفرز هرمون األنسولني، 
ولهذا فهناك مراكز عديدة تقوم بأخذ 
خاليا، وتزرعها بطريقة بسيطة 
في جسم الشخص املصاب بالسكر 
بدون جراحة أو دخول مستشفى، 
وبالطبع فان هذا األمر يجذب الناس 
لعمله، ولكن هذه العمليات مازالت 
في طور البحث حيث العمليات التي 
أجريت ٧٥٠ عملية حتى اآلن، ولم 
تخرج الى أن تكون متاحة للجميع 
وأي مريض يزرعها باطمئنان أنها 

أدوية األنسولني اجلديدة، أو طرق 
جديــــدة لتناوله، لكن في النهاية 
هي أنسولني، فمنها القلم، واإلبرة 
العادية، لكنها تشكل عالجا دائما 
يجب االستمرار فيه، وليس هناك 
حقــــن أو دواء إليقاف هذا النوع، 

إمنا معاجلة مستدمية.
الذي  الثاني  النوع    أما ســــكر 
يعالج باإلضافة إلى التغذية والنمط 
الصحي للحياة الذي حتدثنا عنه، 
فهنــــاك أقراص مخفضة للســــكر 
يأخذهــــا املريض إذا ما فشــــلت 
احلمية الغذائية وإنقاص الوزن، 
والرياضة في هبوط الســــكر إلى 
الطبيعــــي، فنبدأ في  املســــتوى 
إعطائه أقراصا تنشط البنكرياس 
ليخرج األنســــولني الــــذي لديه، 
ومرضى السكر يختلفون في مدى 
استجابتهم لهذه احلبوب فالبعض 
تســــتمر معهم هذه األقراص ملدة 
قد تصل إلى ١٠ سنوات، وتخرج 
األنســــولني باجلســــم، وهنا فإن 
البنكرياس له قدرة على ذلك لفترة 

مازالت حتت الدراسة، فهي ناجحة 
حتى اآلن وقد تكون كذلك لسنوات 
قد تصل الــــى ١٠ لكن هل جتعله 
يستغني بشــــكل دائم عن اإلبر؟ 
هذا مازال مجهــــوال ألننا نحتاج 
استخدامها من أجل أطفال قد تكون 
أعمارهم ١٠ سنوات وقد تزرع لهم 
الى ان يبلغوا العشرين، وتفشل 
معهم؟ صحيح أن نتائجها جيدة 
حتى اآلن حيث استطاع البعض 
االستغناء عن ابر األنسولني لعام 
أو اثنني، إال أننا ال نعرف إن كانوا 

سيحتاجونه بعد ذلك أم ال. 
  أما اخلاليــــا اجلزعية فقد قيل 
عنها الكثير، وبعض الناس تذهب 
ملراكز في اخلارج إلجراء جراحة 
بــــدول أوروبيــــة، وقــــد حضرنا 
مؤمترات مؤخرا عاملية حتدث فيها 
كبار العلماء، والى اآلن ليس هناك 
مركز في أي مــــكان أجرى زراعة 
خاليا جزعية للمرضى العاديني، فما 
زال األمر حتت البحث، وما نسمع 
عن إجرائه مت فقط في مراكز جتارية 

ولكنه سيتوقف، ويحتاج بعض 
املرضى إلى تناول ابر األنسولني، 
وفي هذا النوع جنــــد الكثير من 
أنواع األقراص املعاجلة وكل واحدة 
منها لها طريقة عمل معينة، ولكنها 
جميعا في النهاية تعمل على حتفيز 
البنكرياس أو اجلسم على استقبال 
أو تقوي األنسولني  األنســــولني 
املوجود باجلسم، أدوية كثيرة اال 
أنــــه ليس هناك دواء يقضي على 

السكر بشكل كامل.

  ٧٥٠ عملية زراعة غير رسمية

ــمعت عن شيء يطلق    روان: س
ــي عبر زراعة  ــه العالج اجلراح علي
ــاس واخلاليا اجلزعية. فما  البنكري

هو مستوى أدائهما؟
البنكريــــاس يعملون    زراعة 
عليها منذ أكثر من ٣٠ عاما، كزراعة 
الطريقة  بنكرياس كامل، وهــــي 
الشــــخص  التي جتعل  الوحيدة 
لديه أنســــولني، لكن مشكلة هذه 
الطريقة أن الطبيب من أجل الزراعة 

متفهما وواعيا لآللية عملها، فهي 
بالفعل تعطي األنســــولني ملدة الـ 
٢٤ ساعة باليوم، ولكنها حتتاج 
إلى البرمجة مع كل وجبة إلعطاء 
كمية األنسولني املالئمة لها، والبد 
مــــن إجراء التحليــــل من ٣ الى ٦ 
مرات فــــي اليوم ليتمكن املريض 
من التحكم في الكم، وإال سيرتفع 
السكر ويهبط دومنا اإلحساس به، 
كما انه البد أن يعلم املريض كيفية 
تغيير اإلبر واالعتناء باملضخة، 
ولهذا أقــــول انه ليس كل مريض 
يصلح للمضخة إال إذا ألم بها عبر 
تدريب جيد عنها، وإال ســــتكون 

عواقبها وخيمة. 

  مضاعفات التكاسل في العالج

  رجاء: كثيرون منا حني يعلمون 
يخشون  ــكر  الس باإلصابة مبرض 
ــزم بكل  ــهم، ولهذا نلت ــى أنفس عل
ــات الطبيب في البداية، ولكن  تعليم
مع مرور الوقت، نشعر بأن األمور 
عادية، ولهذا نتكاسل بعض الشيء 
ــديد باتباع  ــد االهتمام الش أو نفق
املضاعفات  ــي  ه فما  ــادات،  اإلرش

الناجتة عن ذلك؟
  نحن ال نريد أن نشعر الناس 
إذا  السكر  باخلوف، ولكن مرض 
ظل غيــــر منتظم لفترات طويلة، 
وارتفع بالدم على مدى ســــنوات 
ففي النهاية سيؤثر على كل جزء 
من أجزاء اجلسم، ولهذا دائما ما 
ننبه املرضى إلى املضاعفات التي 
ستحدث، ولكن بالطبع ال نستطيع 
حينما نشخص طفال مصابا بالسكر 
ونعلمه عنه ومن أول يوم نخبره 
باملضاعفات، ولكننا نحاول ترغيب 
املرضــــى به في إظهــــار اجلوانب 
املضيئة وأن االنتظام في العالج 
واإلبر وتنظيم منط احلياة، وإجراء 
التحاليل فان هذا يجعله يتفادى 
حدوث املضاعفات ويجعله يعيش 

مثل أي شخص آخر.
  أما عن املضاعفات فالسكر يؤثر 
على كل أجزاء اجلسم، فهو املسبب 
األول لفقدان البصر، أو حتى ضعف 
البصر، وهناك فئات عمرية صغيرة 
تصــــاب بفقدان البصــــر في عمر 
األربعني، كذلك السكر هو املسبب 
األول للفشل الكلوي، واالحتياج الى 
زراعة الكلى، كما أن مرضى السكر 
معرضون أكثر من غيرهم لإلصابة 
باجللطات القلبية، والدماغية بشكل 
مضاعف إلى أربعة أضعاف أكثر من 
غير املصاب بالسكر، كذلك معرض 
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  والعوامل البيئية تلعب دورًا أساسيًا في اإلصابة بالمرض  والعوامل البيئية تلعب دورًا أساسيًا في اإلصابة بالمرض

  ٩٠٩٠٪ من عالجه يكمن في التوعية والتثقيف٪ من عالجه يكمن في التوعية والتثقيف

 حنان عبدالمعبود

  اليوم العاملي للسكر، مناسبة لتذكير العالم كله بهذا املرض الذي انتشر بنوعيه 

بني الناس مبختلف أعمارهم، لهذا فقد ارتأت «األنباء» اسـتضافة أحد األشـخاص 

املميزين في هذا التخصص، هي أخصائية أمراض السكر باملستشفى األميري سابقا 

وأمني سـر رابطة السكر الكويتية ومؤسسـة الرابطة ونائب املدير ملركز دسمان 

ألبحاث وعالج السكر د.منيرة العروج، والتي أكدت أن السكر مرض ميكن مكافحته 

عبـر منط حياة صحي، وقالت طاملا كان الشـخص عرضة لالصابة، حيث انه قليل 

احلركة أو بدين أو ذو تاريخ عائلي للمرض، يجب عليه اتخاذ منط للحياة يساعده 

على تالفي أو تأخير املرض لسنوات طويلة.

  وعن العالجات اجلديدة للسكر، أفادت بأن هناك العديد منها لكن 

نتائجها مازالت غير محسومة مثل زرع اخلاليا اجلزعية، وزرع خاليا 

بيتا البنكرياسية. أما عن زراعة البنكرياس فبينت أنها غير مجدية 

كثيرا اال أن متت بجانب زراعة كلى، كما استعرضت د.العروج 

العديد من األمور املختصة مبرض السـكر في معرض 

اجاباتها على القراء في اللقاء التالي:

 

 د. منيرة العروج في حوار مع الزميلة حنان عبداملعبود 

 كان أول تنظيم لهذا اليوم العاملي من قبل االحتاد الدولي ملرض الســــكر بالتعاون مع منظمة الصحة 
العامليــــة، والــــذي يعتبر أول حملة وعي عاملية تخص هذا املرض الذي ميكن أن نصفه باملرض الســــهل 
املمتنع. وبدأ االحتفال باليوم العاملي ملرض الســــكر في عام ١٩٩١ لكي يتماشى مع ازدياد نسبة املصابني 
بهذا املرض «الداء السكري» على مستوى العالم، ونال هذا اليوم شعبيته، حيث يشارك فيه أكثر من ٣٥٠ 
مليون شخص في العالم بأسره مبا فيهم مؤسسات وأفراد على املستوى السياسي والطبي، بل واالطفال 
سواء من املرضى أو االصحاء. ومت اختيار يوم ١٤ نوفمبر ألنه هو نفس يوم ميالد «فريدريك بانتج» الذي 

توصل الى الفكرة التي أدت الى اكتشاف االنسولني في اكتوبر عام ١٩٢١ بالتعاون مع «تشالز بست».  

 اليوم العالمي لمرض السكر
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