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د.العنزي: منع مرض السكر في بدايته أمر ممكن من خالل 
نمط صحي للحياة يشمل ممارسة الرياضة وغذاء معتداًل

حنان عبد المعبود

أكد استشاري األمراض الباطنية والغدد الصماء والسكري،مبستشفي اجلهراء د. فهد العنزي، أن تناول األطعمة دون حساب السعرات احلرارية والكربوهيدرات الداخلة إلى اجلسم، يشكل 

عامال هاما في زيادة الوزن والتي بدورها تعيق عمل البنكرياس، مما يؤدي إلى اإلصابة مبرض السكري. وأوضح أن مضخة األنسولني تعتبر حال ملرضى السكري يفيدهم في الوصول بشكل قريب 

إلى التعويض الفسيولوجي، مشيرا إلى أن احلفاظ على مستويات السكر في املعدالت الطبيعية يجعل املضاعفات بعد مدة طويلة من اإلصابة أقل بكثير مما لو كان هناك سوء انتظام في 

معدله بالدم. وبني د.العنزي خالل إجاباته عن استفسارات قراء »األنباء«، أن األقراص اجلديدة املعاجلة ملرض السكري ال تستخدم إال مع مرضى النوع الثاني الذي يصيب الكبار، أما الذي 

يصيب األطفال، فال تفيد احلبوب معه، نظرا ألن الطفل املصاب يكون البنكرياس ال يعمل ألن اخلاليا التي تفرز األنس�ولني دمر أغلبها عند األطفال املصابني. وتناول احلوار بعض مشاكل 

الغدة الدرقية، ودور احلالة النفسية في حدوث السمنة، وضرورة وعي الناس إزاء ثقافتهم الغذائية.. وغير ذلك من اجلوانب ذات الصلة.. فإلى التفاصيل.

أكد ضرورة وجود قانون يلزم المطاعم بإعالن عدد السعرات الحرارية بالوجبات

الخب�رة ف�ي اس�تخدام تقني�ة »مضخ�ة األنس�ولين« ض�رورة ملح�ة لضب�ط المع�دل بش�كل دقيق
آلية عمل المضخة 

ماجد: لدى طفل في التاسعة من عمره يعاني من 
مرض السكري، فهل تصلح املضخة له أم ال؟

الش���خص الطبيعي عندما يتناول أي طعام 
يجد كمية من األنسولني مقابل ما يأكله، وعندما 
نعطي املريض إبرتني في اليوم، فإننا لم نعوض 
التعويض الفس���يولوجي، ولهذا فان هدفنا من 
العالج هو نقل الشخص من مريض إلى إنسان 
طبيعي يعمل البنكرياس لديه متاما. والتعويض 
الفسيولوجي هو أن نعوض املريض بأنسولني 
قصير املدى، فيما أن األنسولني طويل املدى يعمل 
ملدة 24 ساعة، وهذا التعويض الفسيولوجي جاء 
بعد أن فكرت دول الغرب في إدخال التكنولوجيا 
احلديثة في األنسولني، فابتكروا جهازا صغيرا 
بحجم جهاز البيج���ر، فيه أمبول يحتوي على 
كمية من األنس���ولني وله برمجة بحيث تعطي 
املضخة أوامر لضخ األنس���ولني في كل ساعة. 
ويجب برمجة هذه املضخة على أن تضخ كمية 
معينة بحيث تكون في الليل غير النهار وعندما 
يحدث هبوط عند الشخص مثال يكون لها حساب 
معني والعكس كذلك، كما أننا نعلمه حسبة األكل 
وعدد السعرات احلرارية والكربوهيدرات، لكي 
تعطيه املضخة كمية من األنس���ولني مقابل ما 
يتناوله، وهذا يقربنا من التعويض الفسيولوجي 
لألنسولني، وهي فكرة املضخة، ولكنها حتتاج 
إلى شخص يستخدمها بشكل صحيح من حيث 
توقيتها، وحساب األكل الذي يتناوله واحلفاظ 
عليها وإش���راف الطبيب وقياس السكر 7 

مرات على األقل في اليوم.

 مجس اضافي

التقني���ة مت  وه���ذه 
تطويرها منذ اكتشافها 
في الس���بعينات، 
أضافوا  حيث 
مجسا  لها 
إضافي���ا 
يقيس 

مس���توى السكر ملدة 24 س���اعة، مما يفيد في 
برمجة الضخ الذي يتم كل ساعة، إلى أن نصل 
تقريبا إلى التعويض الفسيولوجي، ونتجنب 
بذلك حدوث هبوط أو ارتفاع وتكون املعدالت في 
اإلطار الطبيعي. وإذا وصلنا إلى هذا الهدف املهم، 
فإننا بذلك نكون قد قللنا املضاعفات على الكلى 
والعيون والقدمني والقلب أيضا. واجلدير بالذكر 
أنه كلما ارتفع السكر أكثر وزادت املعدالت، زادت 
املضاعفات، وفي املقابل، كلما كان العالج مبكرا 
استفاد الشخص من الوقت وجتنب املضاعفات، 
وه���ذا كالم ثبت من خالل بحوث علمية، بينت 
أن احلفاظ على مس���تويات السكر في املعدالت 
الطبيعية يجعل املضاعفات بعد 20 س���نة من 
اإلصاب���ة، أقل بكثير مما لو كانت املعدالت غير 

طبيعية.

تأثير الحالة النفسية على الصحة

نادين: والدتي أصيبت مبرض السكري والبعض 
رج��ح أن هذا يع��ود الى بعض العوامل النفس��ية 
والتوت��ر العصبي اللذين كان��ت تعاني منهما، فما 

عالقة احلالة النفسية باإلصابة مبرض السكري؟
اجلانب النفسي هام جدا، خصوصا أن املجتمع 
مليء باملش���اكل، فالشخص الذي تسوء حالته 
النفسية وبالتالي يفقد االهتمام بصحته، ويتناول 
أي نوع أو كمية من الطعام، واملش���كلة األكبر 
أن الطع����ام ل�م نع�د نتناوله بس���بب اجلوع، 
وإمن�ا لالنشغال، وهذه مشكلة ثقافة األكل في 
مجتمعنا، فنحن نرى البعض يأكلون احللويات 
في الديوانيات، أو يتناولون الطعام واملشروبات 
الغازية أثناء متابعة التلفاز، من غير أن يعلموا 
أن هذه سعرات حرارية عالية تسبب السمنة، 
ومن املعروف أن تناول كمية من السعرات تفوق 
الكمية التي يحرقها اجلسم، يؤدي لتحول الزائد 

منها إلى شحوم. 
ولهذا فان احلالة النفسية مهمة خصوصا مع 
مريض السكر، والذي يجب أن يكون لديه القدرة 
على أن يحارب، ف���إذا كانت معنوياته ممتازة، 
اس���تطاع أن يقوم باحلمية الغذائية وميارس 
الرياضة وينتظم في ال���دواء. بينما إذا ما كان 
البعض يتخيل أن احلالة النفس���ية س���ببا في 

اإلصابة في حد ذاتها فهذا مفهوم خاطئ.

الثقافة الغذائية والوعي بين الناس

نهال: مع انتش��ار مطاعم الوجبات السريعة 
ازدادت مع��دالت الس��منة باملجتمع، بس��بب 
كميات الدهون بالطعام والس��عرات احلرارية 
الكثيفة بالوجبات. فهل ترى أن من الضروري 
أن يكون هناك قانون يلزم املطاعم بالتعريف 
بع��دد الس��عرات احلرارية للوجب��ات التي 

تقدمها؟
ان هذا أمر هام، ومن الضروري أيضا 
أن يكون هناك وعي لدى اجلمهور ألن 
هذا الوعي هو احملرك للشركات، فإذا لم 
يكن لدى الناس مشكلة في األكل، فإن 
الشركات ال تهتم باتخاذ خطوات كتلك، 
وفي أميركا لدى كثير من املطاعم ركن 
خاص يهتم بعدد السعرات احلرارية 
في الوجبات، فوعي املستهلك وثقافته 

الغذائية أمر هام جدا.
وم���ن املهم ج�دا أن يعل�م الن��اس 
أن زي�ادة ال��وزن س�بب رئي�سي ف�ي 
حدوث مضاعف���ات، نحن في غنى عنها، 

ومبج�رد إنق�اص ال�وزن يعود األنس���ولني إلى 
عمله، وينزل الضغط، وينخفض الكوليسترول، 
وبالتالي، ال يحتاج املريض إلى صيدلية األدوية 

التي نصفها للمريض.

 عدم انتظام

مصطفى: عمري 50 س��نة، وأعاني من مرض 
الس��كري من��ذ 20 عام��ا، أحرص عل��ى أن يكون 
مستوى السكر منتظم في النهار، بينما أعاني من 
كثرة التبول في الليل بعد أن أش��رب كأس��ا كبيرا 

من الشاي قبل النوم؟
ان كثرة التب���ول الذي تالحظه يدل على أن 
السكري غير منتظم لديك، بل هو في ارتفاع، لذا 
ينبغي أن ال تس���تخدم السكر في الشاي، وإمنا 
حبوب التحلية، ولهذا يجب أن يكون لديك جهاز 
لقياس مستوى السكري، وهذه مشكلة نالحظها 
في أغلب مرضى السكر بالوطن العربي، حيث 
ال يهتمون مبسألة قياس مستوى السكر، وهي 
عادة غير صحية. في حني أن األمر يتطلب إجراء 
القياس ثالث مرات في اليوم خصوصا قبل األكل 
وعن���د النوم، وبعد ذلك، عليك أن تأخذ األرقام 
إل���ى طبيبك اخلاص لكي يعي���د تقييم حالتك 
ومراجعة ال���دواء واألكل، وينصحك باألصناف 
الت���ي ميكن أن تأكلها، أو تقل���ل منها، وطريقة 
توزيع األكل أيضا، إضاف���ة إلى أنه من املمكن 
أن يصف لك أدوية مختلفة. ومن غير املعقول 
أن تعتقد أن الس���كر منتظم لديك دون القياس 

والرجوع إلى األرقام.

الغدة وفحوصاتها المخبرية

قماش��ة: عمري 36 سنة، وأشك في أني أعاني 
من مش��كلة في الغدة، نظرا ألني أعاني من رعشة 
ف��ي القلب، وكس��ل، إال أنني عندم��ا أقوم بإجراء 
التحاليل أفاجأ بأن الغدة سليمة، فهل هناك حتليل 

آخر أدق من الذي يجرى في املستشفيات؟
م��ع كث�رة انتش����ار أمراض الغدة الدرقية 
أصب����ح الن�اس ينس����بون أي ع��رض يح�دث 
معه�م إليه���ا، م��ع العلم أن األع�راض ال تعطي 
التشخيص الدق�يق، وال�دلي�ل العل��مي عل�ى عمل 
الغ��دة بشك�ل جيد ه�و حتليل اله�رم��ون في الدم، 
وطاملا أن األطباء أخذوا عينة من دمك وكشفوا 
أن الهرمون طبيعي واس���تبعدوا أن يكون ه�و 
السبب في األعراض التي تعاني منها، فال ينبغي 
أن يكون لديك شك في ذلك. وبالنسبة لتحليل 
الغدة فهو يجرى في أي وقت، وال يش���ترط أن 

يكون الشخص صائما.
وماذا عن الشعور بعدم التوازن؟

قد يعود السبب في ذلك الى األذن الداخلية، 
وقد تكون الرعشة والكسل والدوخة التي تعاني 
منها ناجتة عن سبب عضوي، ولكن طاملا كان 
حتليل الدم اخلاص بالغدة س���ليما، فاجلانب 

النفسي له دور مهم. 
أجريت فحص��ا لألذن أثبت س��المتها، ولكني 

أتناول في الوقت احلالي عالجا للضغط؟
قد حتتاجني إلى إج���راء فحصوات إضافية 
وش���املة للهرمون، ملعرفة إن كان هناك سبب 
هرموني لإلصابة بالضغط، ولكن ليس بالضرورة 
أن نبحث عن س���بب عضوي للكسل واخلمول 

الذي نعاني منه.

حبوب الغدد 

نهى: وال�دتي عم�رها 48 عاما، ومنذ خمس 
سن�وات ب�دأت تشكو صعوبة البلع، وظهور 

حبوب في آخر أسنانها، وأجرت حتليل هرمون 
فكان سليما، لكن الفحص كشف عن وجود حبة 
ف�ي الغدة بحج�م 1س�م، فنصحها أحد األطباء 

بإجراء عملية جراحية، بينما نصحها طبيب آخر 
بتأجيل األمر ملدة سنة، فإذا كبر حجمها أمكن 

العوامل المسببة لإلصابة

أش��رف: ما هو م��رض الس��كر؟ وما هي 
أسباب حدوثه؟

السكر مادة غذائية، ولكي نعرف ملاذا 
حت���ول إلى مرض، الب���د أن نعلم أن اهلل 
س���بحانه وتعالى خلق اجلسم بحيث ال 
يرتفع فيه مستوى السكري عن حد معني، 
فإذا تناول اإلنس���ان أي طعام، فسيدخل 
في مجرى الدم مباش���رة، ويرفع مستوى 
السكري، وفي اإلنسان الطبيعي، يتعامل 
اجلسم مع ذلك بطريقة دقيقة جدا تعدل 
كمية الس���كري مهما أكل اإلنسان، وذلك 
من خالل مادة األنس���ولني التي هي مادة 
كيميائية لها تركيبة خاصة تفرز من عضو 

البنكرياس.
وكيف يتم إفراز األنسولني؟

اكتشف العلماء أن هناك إشارات تصدر 
من املعدة تبل���غ البنكرياس بوجود أكل 
قبل أن يحدث االمتص���اص، مع أن الذي 
كان يعتقد في السابق هو أن األكل يصل 
إلى البنكرياس ومن ثم يفرز هذا العضو 
األنسولني، وعند مرضى السكر وجدوا أن 
هناك خلال في تلك اإلشارات وفي التنسيق 
بني كمية األكل الداخلة إلى الدم، وبني كمية 

األنسولني التي يفرزها البنكرياس، إضافة 
إلى أن البنكرياس يضخ األنسولني خالل 
ال� 24 س���اعة بأكملها، والدليل على ذلك 
أن الصائم ال يهبط لديه السكر ولو صام 

ثالثة أيام. 
وتكمن املشكلة في أن البنكرياس يضعف 
كليا أو يدمر وذلك في حالة الس���كري من 
الن�وع األول الذي يصيب األطفال، أو يصبح 
في�ه خ�لل ج�زئي ف�ي ح�الة السكري من 
الن����وع الثاني ال�ذي يصي���ب الب�الغني، 
فإذا ح�دثت إح����دى هات�ني احلالتني، فإن 
الطعام يدخ�ل إل�ى ال�دم دون أن يجد أمامه 
األنسولني، فيبقى في مجرى الدم دون أن 
يستطيع الدخول في اخلاليا، فاألنسولني 
مبثاب���ة املفاتيح التي تدخل الس���كر إلى 
اخلاليا. وقد خلق اهلل اجلس���م بحيث ال 
يزيد السكر فيه عن 6، فإذا بقي السكر كما 
ذكرنا في مجرى الدم، فإن املعدل يرتفع إلى 
أكثر من ذلك، وم�ن ثم حتدث املضاعفات 
نظرا ألن السكر مادة سامة، تؤذي أي مكان 
تصل إليه من اجلسم، سواء في العيون، 
أو الشرايني، أو القلب، أو الكلى، أو اجلهاز 

املناعي.

استخدام األقراص المعالجة 
يقوم على مبدأ المساعدة في اإلفراز 

أو تنظيمه.. وه�ي حل ال 
يصلح إال لمرضى 

ال��ن�وع 
ني لثا ا

تش�خيص 
الغ�دة الدرق�ية 
لي�س باألعراض 
فق�ط وتحلي�ل 
الهرم�ون ه��و 
الس�بل  أفض�ل 
عمله�ا  لرص��د 
صحي�ح بش�كل 

د.فهد العنزي على الهاتف




