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مستشفى طيبة وعياداته التخصصية مستمر في حملة التوعية بمرض السكري

بجانب أمراض األوعية الدموية 
الطرفية.

الذي���ن يعتنون  واألطباء 

لم تنظم عملية اإلفراز الزائد 
حلامض املعدة فاالس���تعانة 
باألدوية األقوى والتي حتظر 
مضخة حام���ض املعدة مثل 

األميبرازول. 
وفقدان حركة املعدة الطبيعي 
قد ينتج عنه تشكيالت غريبة 
في جدار ف���م املعدة يحد من 
عملية قفل وفت���ح فم املعدة 
لتمرير الطعام وحامضها فقط 

في اجتاه واحد.
الخلل الوظيفي الجنسي

الذين  الرج���ال  يقدر عدد 
يعانون م���ن اخللل الوظيفي 
اجلنسي بحوالي 30 مليون رجل 
في الواليات املتحدة األميركية 
ونسبة مرضى السكري منهم 

ما بني 30 و %59.
وقد استعملت لعالج ذلك 
إب���ر حقن ذاتي م���ن املريض 
القضيب، وإدخال حبوب  في 
بوس���تاجالندين ومضخات 
تفريغ الهواء لشفط القضيب 
واملس���اعدة عل���ى انتصابه، 
اجلراحي���ة  واحلش���وات 

للقضيب.
وإل���ى فترة قصي���رة كان 
العالج باألدوية محبط لعدم 
قدرتها على احداث االنتصاب 
العالجات  املرغ���وب ولك���ن 
احلديثة مثل الفياجرا )سترات 
السيلدين افيل( رفعت نسبة 
النجاح بنسبة عالية وسهلت 
عالج الضعف اجلنس���ي عند 

مرضى السكري الرجال. 
ولك���ن األدوي���ة احملتوية 
على النترات ميكن ان تسبب 
هبوطا ح���ادا في ضغط الدم 
مع املرضى الذين يستعملون 
الفياجرا. لذا الفياجرا ممنوعة 
على املرضى الذين يتعاطون 
أي نوع من منتجات النترات. 
واملرضى الذين يأخذون عادة 
النت���رات هم مرض���ى القلب 
الدموية ومرضى  واألوعي���ة 
الذبحة الصدري���ة وجلطات 
القلب  القلب ومرضى اعتالل 

االحتقاني.
الخطوات التي يجب اتباعها 

قبل بدء العالج بالفياجرا

الذين يعانون  الرجال  كل 
الوظيفي اجلنسي  من اخللل 
يجب اخذ قصة املرض الطبية 
لهم. ويعمل لهم فحص طبي 
شامل. ومرضى القلب واألوعية 
الدموي��ة يحتاجون كذلك لتقيم 
دقيق بس���بب زيادة الضغط 
أثن���اء  اجلس���ماني عليه���م 
عملية اجلم���اع مما يقلل من 
االحتياطات األمنية التي تتخذ 
مع استعمال الفياجرا وهذا مهم 
حتديدا مع مرضى الس���كري 
بس���بب زيادة امراض القلب 
بينهم. مع متنياتنا بالصحة 

للجميع.

مع رقابة صارمة للسكر في الدم 
تبني منها أن احلد من اعتالل 
الشبكية واعتالل الكلى وصل 

إلى %25.
وعلى غرار هذه الدراس���ة 
أظهرت دراسات اخرى أهمية 
املراقبة الصارمة للس��كر في 
الدم للمرض��ى الذين يع���انون 
م���ن الن���وع ال���ثاني ملرض 
الس������كري. واملرض��ى ف��ي 
هذه الدراسات والذين حافظوا 
الهموجلوبني  عل���ى مع���دل 
املس���كر )HBA1C( عند نسبة 
7% انخفض���ت لديهم إجماال 
مخاطر مرض السكري بصورة 

واضحة.
الدراسات  وعليه ثبت من 
ان التحكم الصارم في نسبة 
السكر في الدم تقلل على املدى 
البعيد من مضاعفات السكر 
للنوع���ني األول والثاني من 

مرض السكري.
اعتالل العصب الحسي الالإرادي

اعتالل العصب احلس���ي 
الالإرادي ينجم عنه انخفاض 
قدرة املع���دة على احلركة أو 
ضعف اجلهاز الهضمي. وضعف 
املعدة يحدث في 20% � 60% من 
املصابني بالس���كري. وعشرة 
� أحد عش���ر مريض س���كري 
يعانون غالب���ا من األعراض 

التالية:
انتفاخ، تخمة مبكرة )وهو 
الشعور بالشبع غالبا مباشرة 
الوجبة(، متارعة،  بعد بداية 
استفراغ، ومغص في البطن، 

وفقدان الشهية.
األمس���ك وعدم التحكم في 

نسبة السكر في الدم:
كثير من املرضى ال تظهر 
عليهم اعراض وعليه الضعف 
في حركة املعدة يفتقد كمصدر 
العتالل اجلهاز الهضمي ولذا ال 
يربط بعدم التحكم في نسبة 

السكر في الدم.
الدم  وانخفاض السكر في 
عندما يحدث بعد فترة طويلة 
الرتفاع السكر في الدم يظهر 
عادة مع أناس متأثرين بضعف 
حركة املعدة املرتبط بالسكر 
املرتفع في ال���دم. والتقلبات 
اخلاطئة في سكر الدم يكون 
بسبب عدم إفراغ املعدة بطريقة 

صحيحة.
املع���دة ممكن أن  وضعف 
يس���بب االرجت���اع املعروف 
باسم جرد عندما تكون املعدة 
ممتلئ���ة وال حت���رك الطعام 
الى االمع���اء الرقيقة وعندها 
يرجتع حامض املعدة بسهولة 
للمريء. واملرض املسمى بجرد 
ينتج عنه الم وضرر للمريء 
وعندها تساعد جرعة عالية 
من عالج���ات احلموضة مثل 
الزنتاك ف���ي ارجتاع حامض 
املعدة للمريء وإذا هذه الدموية 

مبرضى السكري لديهم فرصة 
للمساعدة في منع أو تأخير، أو 
حتى حكر التطور في االعتالل 
العصب���ي، وتقدمي العالجات 
ألعراض املضاعفات العصبية 

املوجودة. 
كيفية ضرر األوعية الدموية

النس���يج العصبي يعتمد 
على تدفق الدم الكافي لتسليم 
املواد الغذائية وإزالة نفايات 
التمثيل الغذائي. وفى العادة، 
القاع���دي لألوعية  الغش���اء 
الشعرية يسمح مبرور املواد 
إلى اخلاليا ويسمح  الغذائية 
بإزال���ة منتج���ات النفاي���ات 
املودعة، لكن مع املرضى الذين 
يعانون من ارتفاع السكر في 
الدم لفت���رات طويلة احتمال 
ترس���ب اجللوكوز في قاعدة 
غش���اء األوعية الدموية يقلل 
من نفاذيتها للمواد الس���امة. 
وتقلي���ل نفاذيتها ينتج عنه 
تراكم املواد السامة مما ينتج 
عنه تقليل قدرة اخلاليا للتمثيل 
الغذائي والنس���يج العصبي 
يعتمد على تدفق الدم الكافي 
لتسليم املواد الغذائية، وإزالة 
النفايات الناجتة عنه، وعندما 
يكون ذلك غير ممكن نتيجة 
لعدم نفاذية قاع���دة جدران 
األوعية الدموية يحدث ضرر 
األوعي���ة الدموية واخللل في 

وظيفتها.
-أهمية الرقابة الصارمة لنسبة 

السكر في الدم

ادت إحدى دراسات تنظيم 
السكر ومضاعفاته في دراسة 
ملدة عش���ر س���نوات شملت 
1441 متطوعا مريضا مبرض 
الن���وع األول  الس���كري من 
بان الرقابة الصارمة لنس���بة 
السكر في الدم انقصت خطر 
التغي���رات لألعصاب. وكانت 
النتيج���ة ان 7 من املتطوعني 
الذين لم يكن لديهم مضاعفات 
اوعية دموية والذين استمروا 
بالرقابة الصارمة لنسبة السكر 
في الدم اس���تطاعوا تخفيض 
اخلطر باإلصابة بتلف األنسجة 
العصبية بنسبة 69%، والذين 
كانت لديهم مضاعفات أوعية 
دموية خفيف���ة نقص معدل 
اخلطورة باإلصابة بتغيرات 
مرضي���ة لألعصاب بنس���بة 

.%57
ومن املتفق عليه عموما أن 
املضاعفات للنوع األول والثاني 
على حد س���واء م���ن مرض 
البعيد  الس���كري على املدى 
ميكن إنقاصها بالتحكم الصارم 

لنسبة السكر في الدم.
وقد نشرت دراسة في اململكة 
املتحدة عل���ى 5000 مريض 
الثاني ملدة  النوع  سكري من 
متوسطها مابني 10 الى 11 سنة 

موتورية أو التهابات العصب 
احلسي الالإرادي.

واعتالالت األعصاب احلسية 
احلركية تأثيرها يكون بوضوح 
عادة عند اإلحساس باأللم في 
أو  األطراف كخ���دور، ووخز 

حرورة في القدمني واليدين.
التي  واعتالالت األعصاب 
النظ���ام العصبي  تؤثر على 
الالإرادي تشمل ضعفا معديا 
)إضع���اف حرك���ة املعدة مما 
الش���عور بالتخمة(،  يسبب 
والعجز اجلنس���ي، وس���لس 
البولية، وضعف  املثانة  بول 
القل���ب واألوعية  ردود فعل 
القدم  الدموي���ة. وتقرح���ات 
التي تنتج بس���بب اعتالالت 
األعصاب احلسية واالإرادية، 

الدم يزيد  الس���كر في  نسبة 
تناس���بيا مع ط���ول اإلصابة 

مبرض السكري.
االعتالل السكري العصبي

تل���ف األلي���اف العصبية 
واالعتالل العصبي املرتبطة 
مبرض السكري تؤثر على %60 
� 70% من مرضى السكري وهم 
العالمات املبكرة  من بني اول 
التي تكتشف على املدى البعيد 
عن الس���م السكري )فارتفاع 
السكر على املدى البعيد يعتبر 
سما يسمم اجلسم مما يعنى 
أن يصب���ح النافع ضارا وكما 
يقال الش���يء الذي يزيد عن 
ح���ده ينقلب ضده( وتصنف 
التهابات األعصاب على أنها إما 

الدموية الكبيرة، التي تشمل 
اوعية اجلسم الدموية الواسعة، 
وتس���هم في تطوي���ر مرض 
الش���ريان التاج���ي وأمراض 
األوعية الدماغية )على سبيل 

املثال: السكتة الدماغية(.
 وأمراض األوعية الدموية 
الطرفية مما يؤدي إلى ضعف 
الدموية في األطراف.  الدورة 
الدموية  وم���رض األوعي���ة 
الدقيقة، مما يؤثر على األوعية 
الدموية الصغيرة من اجلسم، 
وهي املس���ؤولة عن أمراض 
الكلى ومشاكل البصر )اعتالل 
الشبكية(، وميكن أن تسهم في 

االعتالل العصبي.
وقد ثبت ان مدى مضاعفات 
األعصاب بسبب سوء مراقبة 

صرح استشاري الباطنية 
الب���ورد األملاني  والس���كري 
واخلبي���ر بع���الج األمراض 
الس���كري  الباطنية ومرضى 
مبستشفى طيبة  د.عبدالرحمن 
محمد أبوعي���ش بأن املرضى 
الذي���ن يعانون م���ن مرض 
السكري غير املنضبط ميرون 
أبك���ر مبضاعفات خطيرة في 
وقت أس���رع أكثر مما يحدث 
مع مراقبة نس���بة السكر في 
الدم بطريقة جيدة. وقال: نذكر 
هنا مجموعتني رئيسيتني من 
املضاعفات على املدى الطويل 
من آثار مرض الس���كري غير 
املنظ���م على األوعية الدموية 
الكبي���رة واألوعي���ة الدموية 
الدقيق���ة، مضاعفات األوعية 

د.محمد العتيبي

د. عبدالرحمن محمد أبوعيش

حالة العجز اجلنسي قد تكون 
مؤشرا على احتمال حدوث أزمة 
قلبية مس���تقبال، وقد أشارت 
احدى الدراسات إلى أن العجز 
اجلنسي قد يس���بق اإلصابة 
باألزمات القلبية من سنة إلى 
5 سنوات، محذرا املرضى الذين 
يعانون من أمراض القلب بأال 
العقاقير اخلاصة  يستخدموا 
بعالج العجز اجلنسي إال بعد 

استشارة الطبيب املعالج. 
 أما عن طرق العالج فأشار 
إلى أن »هناك الكثير من طرق 
العجز اجلنسي وميكن  عالج 
تقس���يمها إلى جراحية وغير 
جراحية، واجلراحية إما أن تكون 
تعويضية بزرع جهاز انتصاب 
صناعي أو تصليحه مثل ربط 
األوردة ملنع تهريب الدم أثناء 
االنتصاب وإصالح الش���رايني 
التي بها انسداد أو استبداله«. 
أما الطرق غير اجلراحية، فتكون 
دوائية مثل عقار السيلدنافيل أو 
حقن العضو بعقار البابا فرين 
والبروستاديل والفينوالمني، 
عالوة على استخدام حتاميل 
البروس���تاديل في قناة  عقار 
مجرى البول من األمام، كما أن 
هناك طريقة عالج باستخدام 
التفريغ  أجهزة تسمى أجهزة 
وتعمل على س���حب الدم إلى 
القضي���ب وبالتالي احلصول 

على انتصاب.
العقاقير  وقال: ان بع���ض 
أحدث���ت ث���ورة ف���ي ع���الج 
مرضى العجز اجلنس���ي ومت 
التصريح باستخدامها لعالج 
العجز اجلنسي مثل السيالس 

وغيرها.

الذي ينتج عنه قلة تدفق الدم 
للعضو الذكري وبالتالي ضعف 
االنتصاب، ومرض الس���كري 
الذي يؤدي إلى العجز اجلنسي 
نتيجة لتصلب الش���رايني أو 
تلف أعص���اب العضو الذكري 
أو أسباب نفسية أو هذه العوامل 
مجتمعة، وارتفاع ضغط الدم، 
والتدخني، وزيادة الوزن وكلها 
مسببة لتصلب الشرايني. كما 
أن هناك بعض األدوية تؤدي 
إلى ضع���ف االنتصاب  أيضا 
مثل أدوية ارتفاع ضغط الدم، 
وأدوية قرحة املعدة، وبعض 
أدوية االكتئاب واالضطرابات 
النفسية، موضحا أيضا أنه من 
أسباب العجز اجلنسي نقص 
هرمون الذكورة والذي يحدث 
إما نتيجة تقدم العمر أو ألسباب 
مرضية كأورام الغدة النخامية 

أو تلف اخلصيتني.
وأوض���ح د.العتيب���ي أن 
األس���باب املس���ببة للعج���ز 
اجلنس���ي هي أيضا مس���ببة 
لالزمات القلبي���ة، كما انه في 

حنان عبدالمعبود
كشف رئيس مركز النهضة 
الصحي ورئي���س رابطة طب 
العائلة السابق د.محمد العتيبي 
عن أن نسبة مرضى السكري 
املصابني بالعجز اجلنسي من 
خالل آخر دراس���ة أجريت في 
البالد بلغت 85.3%، مشيرا إلى 
أن هذه الدراسة أوصت بان يهتم 
األطباء بسؤال مرضى السكري 

عن احلياة اجلنسية.
العتيبي في تصريح  وقال 
صحافي أمس »أن اإلحصائيات 
العجز اجلنسي  أن  إلى  تشير 
يزيد مع تقدم العمر، موضحا أنه 
يصيب حوالي 5% ممن يبلغون 
األربعني، و 15 � 25% ممن بلغوا 
اخلامسة والستني، باإلضافة 
إلى 74% مم���ن كانت أعمارهم 
فوق اخلامسة والسبعني. وعرف 
العجز اجلنسي بأنه عدم القدرة 
على إمتام عملية جنسية ناجحة 
في العالقة الزوجية، ويكون ذلك 

بشكل متكرر وليس مؤقتا.
العجز أو  وع���ن أس���باب 
الضعف اجلنسي ذكر أنه من 
املمكن تقسيمها إلى 50% أسبابا 
نفسية، و50% أسبابا عضوية، 
ولكن يجب أن نع���ي أن هذه 
العلمي  التقسيمة هي للبحث 
وأن أس���باب العجز اجلنسي 
تعتبر مزيجا بني القسمني، الفتا 
إلى أنه من األمثلة على األسباب 
النفسية االكتئاب والقلق، وعدم 
الثقة بالنف���س، باإلضافة إلى 
العالقة  املفاهيم اخلاطئة عن 

اجلنسية.
وزاد: أما بالنسبة لألسباب 
العضوية فهي كتصلب الشرايني 

الضغط والجلطات وتعاطي بعض األدوية واالكتئاب قد تتسبب في اإلصابة

العتيبي: 85% من مرضى السكري مصابون 
بالعجز الجنسي 74% منهم تجاوزوا الـ 75 عاماً


