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ــكر، خصوصا اذا كان  ــل مصاب بالس ــن لألم معرفة أن الطف ــف ميك  كي
صغير السن؟

  السكر من النوع األول أعراضه واضحة جدا، خاصة لألطفال، فيشعرون 
برغبة في شرب املاء كثيرا، ويذهبون الى احلمام كثيرا من أجل التبول، 
وكذلك تضعف أوزانهم، وخالل أســـبوعني أو ٣ أسابيع يكتشفون هذه 

األعراض وهي الشعور بالعطش وكذلك الشعور بالتعب واإلرهاق.
  ما أكثر األسباب شيوعا إلصابة األطفال بالسكر؟

  أكثر األطفال لدينا مصابون بالســـكر من النوع األول، والنوع األول 
هو السبب في ان يكون لكل طفل خلل جيني معني وبعدها يتعرض هذا 
الشخص ألجواء كثيرة وعديدة، فرمبا يكون التهابا ڤيروسيا أو طعاما 
كيميائيا، أو رمبا جو معني، فإذا كان هناك خلل في اجلني، باالضافة الى 

هذه األعراض مجتمعة يكون هناك سكر من النوع األول.
  أما النوع الثاني فعادة يصاب 
به الكبـــار ولكننا نـــراه اآلن في 
كثير من األطفال والسبب وراثي 
من األجداد أو اآلباء، باالضافة الى 
السمنة فأصبحنا نرى حاالت كثيرة 

من النوع الثاني.

  وراثة مرض السكر

ــكر تلد  ــة بالس ــل األم املصاب   ه
طفال مصابا به؟

  نعم فهناك سكر باخلدج وهو 
عبارة عن جينـــات موجودة في 
األطفال تختلف عن جينات السكر 
من النوع األول، وهو يكون إما مؤقتا 
أو دائما، واملؤقت في حالة إصابة 
األم بالســـكر أو أي أسباب أخرى 
فيكون منذ ٦ أشهر، أما املصابون 
بخلل في اجلينات فعادة يكون هذا 

النوع دائما.
ــكر األطفال؟    ما طريقة عالج س
وهل هي نفسها عند الكبار كاحلقن 

مثال؟
  بالنسبة للصغار فلكي نعرف ما 
الدواء يجب ان نعرف سبب الداء، 
فالسكر من النوع األول يعني ان 
هناك نقصا في األنسولني، فاحلل 
الوحيد هو األنسولني، ودائما تأتي 
إلينا أمهات يردن عالجا ألطفالهن 
باألدوية ولكـــن احلل الوحيد هو 
إعطاء إبـــر األنســـولني أو جهاز 
املضخة. السكر من النوع الثاني هو 
للكبار، فيستطيعون تناول حبوب، 
ألن لديهم زيادة في األنسولني ولكن 
ال يعمل، فالسبب مختلف، ولكن 
الكبار اآلن يستخدمون األنسولني 
كعالج آخر بعد األدوية، ألن األدوية 
ال تفيد البعض ممن لديهم املرض 
مزمنا ويحتاجون الى عالج أقوى 

فنساعدهم باألنسولني.

  الفرق بين سكر األطفال والكبار

ــكر األطفال  ــني س ــا الفرق ب   م
ــن الـ ٤٠  ــوق س ــار ف ــكر الكب وس

وأيهما أخطر؟
  كما ذكرت فإن السكر من النوع 
األول تكمن مشكلته في وجود خلل 

في أنســـولني األطفال فال يفرز جيدا وهؤالء لديهم نقص في األنسولني 
أما الســـكري من النوع الثاني فهو يحدث للكبار وعادة مشكلتهم تكون 
في الســـمنة، فتصبح لديهم زيادة في األنســـولني فال يعمل بالطريقة 
الصحيحة، لذلك تتكون الدهون ويصبح لديهم ارتفاع في سكر الدم، وألن 
الســـمنة منتشرة كثيرا في العالم فنرى ان السكر من النوع الثاني يبدأ 
في الصغر عند أطفال ال تتجاوز أعمارهم ٧ أو ٨ ســـنوات. أما اخلطورة 
فهي في احلالتني فالسكر من النوع األول حيث جند مشاكله بعد سنوات 
فمثال إذا أصيب الطفل اآلن، فسنرى املضاعفات بعد ١٠ سنوات أما عند 
الكبار فال يشعر باألعراض إال متأخرا، ويكون السكر موجودا منذ فترة 
طويلة، فاملضار متشـــابهة وهي التأثير على الكلى، ولكن اخلطورة في 
النوع األول بالنسبة لألطفال تتضح عندهم األعراض سريعا، أما الكبار 
فال يعرفون إال اذا فحصوا بالصدفة، واكتشفوا ان لديهم املرض منذ فترة 

طويلة فتأتي املضاعفات بعد عام او عامني مثال.

  الغدة الدرقية وقصر القامة

  هل يؤدي الضمور في الغدد الدرقية الى قصر قامة الطفل وهل هناك عالج 
لقصر القامة؟

  نقص الغدة الدرقية يكون بسبب نقص في الهرمون ونقص الهرمون 
لــــه أعراض كثيرة منها قصر القامة فأحيانــــا يأتينا أطفال قصار القامة، 
ونكتشــــف ان لديهم الغدة ولكن هناك أعراضــــا أخرى لذلك عندما يأتينا 
الطفـــل نفحــص الغدة ألن لها عالجا وعالجها موجـــود، ومن أســــبـــاب 

قصــر القامة ١٪ أو ٢٪ بسبب نقص الغدة.
  هل اذا عوجلت الغدد يعالج قصر القامة؟

  اذا كــان هو الســــبـــب الوحيد فنعم، ولكــــن اذا وجـــدت أســــبـــاب 

أخـــرى فيصعب عالجه.

  اكتشاف خلل الغدد

ــبة  ــليم وطفل يعاني خلال في الغدد بالنس   كيف ميكن التمييز بني طفل س
لألم مثال؟

  تقوم املستشــــفيات اخلاصة بعمل تشكر عليه، ويا حبذا لو تقوم به 
املستشــــفيات احلكومية أيضا، وهو فحص شامل جلينات األطفال تقوم 
به مستشفيات العالم منذ أربعني عاما تقريبا، وذلك لكي نكتشف اذا كان 
لديهم نقص في الغدة، ألنه عادة ما تكون من اجلينات. فإذا كانوا صغارا 
سيكون لديهم مشكلة باالمساك أو بطء باألكل أو ان اسنانهم بارزة توحي 
بأن وجوههم كوجوه الكبار، أو لديهم اختناق واذا كانوا كبارا فهناك مظاهر 
قصر القامة، والســــمنة والكسل والرغبة بالنوم، وبالنسبة للطالب يفقد 
القدرة على التركيز فإذا كان مجتهدا 

يتراجع في دروسه.

  السمنة عند األطفال

ــمنة عند    إلى أي درجة تعتبر الس
الطفل مسؤولة عن السمنة في كبره؟
  بنســــبة ١٠٪ إلى ٣٠٪ فعندما 
يولــــد الطفل كبيــــر احلجم مثال ٤ 
أو ٥ كيلوغرامــــات فهذه فرصة ان 
يصبح لديه سمنة في كبره تختلف 
عما اذا كان مولودا بحجم طبيعي، 
والشيء نفسه اذا كان الطفل ذو الـ 
٤ أو ٥ سنوات سمينا سيكون لديه 
فرصة ٣٠٪ ان يصبح عنده سمنة 

في الكبر.

  القابلية للسمنة

  هناك أشخاص يعانون من السمنة 
ومن قابلية اجلسم الكبيرة للسمنة، 
ــة بطفولتهم من حيث  هل لذلك عالق

تكون اخلاليا الدهنية؟
  عندما يولد الطفل كبير احلجم 
حوالي ٤ أو ٥ كيلوغرامات يحدث 
ان تكبر اخلاليا الدهنية وتتكاثر، 
فاخللية الكبيرة اذا أردنا تصغيرها 
ستصغر، ولكن عندما تتكاثر وتزيد 
األعــــداد من الصعب ان نقلل العدد 
فستظل هذه اخلاليا مع الطفل الى 
ان يكبر، لذلك على األم اللجوء الى 
الطعام الصحــــي منذ فترة احلمل 
واحلفاظ علــــى وزن طفلها جتنبا 
حلدوث تلك املشاكل، وذلك من أول 

ستة أشهر بعد والدته.
  ما عالقة سمنة الطفل بغذائه وهل 
على األم حرمان طفلها من احللويات 

والشبس وما الى ذلك؟
  أهم أسباب السمنة هو الغذاء، 
ولكن الطفل املصاب بالسكر يجب 
أال نحرمه من الشبس واحللويات، 
بل يجب ان يكون هناك توازن بني 
األكل واحلركة، فاجلســــم يحتاج 
الى ســــكريات ودهون ونشويات 
وبروتينات والطفل يجب ان يأكل 
الغذاء متكامال ولكن بحدود وعندما 
يكون امليــــزان ثابتا فهذا هو األكل 

الصحي. 

 زينب أبوسيدو

  تلعب الغدد الصماء دورا أساسيا في منو اجلسم وبنائه وتكامله وهي العقل الكيميائي جلسم اإلنسان، بحيث يظهر 
اي خلل غددي خصوصا في الطفولة املبكرة على شكل كارثة، وغالبا ما يترك اخللل الغددي أثره على منو الطفل 

وسـالمة أجهزته بحيث يظهر في سن البلوغ كشخص مختلف اما يكون قصير القامة بشكل الفت للنظر او ذا 
مالمح ال تتناسب مع عمره اضافة الى بعض القصور في أجهزة اجلسم األخرى. والغدد الصماء مسؤولة عن 

تنظيم بيئة اجلسم الكيميائية بدءا من نسبة السكر في الدم الى السمنة الى منو ونشاط الغدد األخرى، 
الى سالمة العظام والكلى وغير ذلك.

  وخالل لقائنا مع د.إميان البصيري، استشاري غدد صماء، وسكري وسمنة لألطفال، أكدت ان العطش 
وكثرة شرب املاء، والتبول الكثير اضافة الى الشعور باإلرهاق والتعب من أهم أعراض سكر األطفال، 

مشيرة الى ان سـبب النوع األول هو خلل جيني، بينما النوع الثاني في حال أصاب األطفال 
غالبا ما يكون السبب وراثيا وأوضحت د.البصيري ان العالج الوحيد لسكر األطفال هو 

األنسولني، وميكن اعطاؤه للطفل عن طريق اإلبر او عن طريق املضخة، محذرة 
من السمنة عند الصغار والكبار، باعتبارها من أسباب اإلصابة بالسكر.

  وحول مضار ومضاعفات مرض السكر أكدت الدكتورة ان أهم نتائجه 
هو ضعف الكلى ولكن عند األطفال غالبا ما تكون النتائج سريعة وحول 

قصور بعض الغدد الصماء أكدت ان نقص هرمون الغدة الدرقية مثال 
يسبب غالبا قصرا في القامة اضافة الى الكسل وامليل الى النوم 

وضعف التركيز، في حال كان املريض طالبا اضافة الى السمنة. 
وحذرت د.البصيري من السمنة عند األطفال وخصوصا حني 

تؤدي الى تكاثر اخلاليا الدهنية حيث ترافق هذه اخلاليا 
الطفل الى كبره، وتكون عامال أساسيا بإصابته بالسمنة 
التي يصعـب التخلص منها. ونصحت األمهات بتقدمي 
الغذاء املتوازن ألطفالهن، واحلرص على التوازن بني 

الغذاء واحلركة، فإلى التفاصيل: 

 كيف تعرفين أن طفلك مصاب بالسكر؟ 
 هناك اعراض متعددة ملرض السكر تختلف حدتها ومدتها من مريض 
الى آخر، وقد تسرع االلتهابات واالمراض العارضة من تفاقمها واظهارها 
بشكل اسرع، ومن ابرز هذه االعراض فقدان الوزن واخلمول وشرب 
املاء بكثرة والتبول بكثــــرة، وقد تالحظ األم تردد الطفل كثيرا 
على احلمام، او االستيقاظ ليال او التبول الال ارادي اثناء النوم، 
وفي سن الطفولة املبكرة قد تالحظ األم امتالء حفاظات 
الطفل بكمية كبيرة من البول. ومن االعراض: اجلوع 
الدائم والصداع، واضطراب بالرؤية وجفاف باجللد 
وآالم بالبطن، والبد من تدارك املرض بسرعة كافية، 
حتى ال يؤدي الى تدهور صحة الطفل، او اصابته 

بجفاف شديد، او غيبوبة كيتونية. 

 اخلاليا الدهنية في الصغر سبب رئيسي للسمنة 

 د.إيمان البصيري لـ «األنباء»:  
 العطش وكثرة التبول مؤشران إلصابة الطفل بالسكر

 حّذرت من تكاثر الخاليا الدهنية في الصغر ألنها سبب رئيسي للسمنة

 الخلـل الجينـــي هو السـبب الرئيسـي لسـكر األطفـــال مـن النــوع األول
 سـكر الكبار في حــال أصاب األطفــال.. يكون سـببه وراثيًا أو بسـبب السـمنة
 الحل الوحيد لعالج سـكر األطفال هو األنسـولين بواسـطة اإلبر.. أو جهـاز المضخة

 اخلاليا الدهنية في الصغر سبب رئيسي للسمنة 

 سكر األطفال يرتبط بنقص األنسولين عكس سكر الكبار فبسبب السمنة يزداد لديهم األنسولين
 أهم مضار السـكر تأثيـره على الكلـى.. وغالبًا  ما يكـون التأثير سـريعًا عند األطفال
 أهم أعـراض نقص هرمـون الدرق قصـر القامـة إضافة إلى اإلمسـاك واألسـنان البارزة

 (كرم ذياب)  د.إميان البصيري في حوار مع «األنباء» 

 د. إميان مع احدى مريضاتها 

 كلمة إلى األمهات
 دعت د.إميان البصيري األمهات الى ان يحافظن 
على إطعام اطفالهن وتشجيعهم على اللعب على األقل 
نصف ســــاعة في اليوم، وكذلك االنتساب الى األندية 
الرياضية مشــــيرة الى ان الهدف ليس تقليل الوزن، 

امنا الهدف هو تغيير منط حياتهم.
  كما أكدت على أن السكر من النوع الثاني هو من 
اهم مضاعفات السمنة واضافت: فلو جتنبنا السمنة 
سنتجنب املضاعفات وهي زيادة الكوليسترول 
وزيادة السكر وامراض القلب وغيرها، 
وقد حتدث كثيرا لألطفال فنصيحتي 
لألمهات ان يلتزمن بالطعام واحلركة 

بالنسبة للطفل.
  وتابعت د.البصيري وبالنسبة 
لقصر القامة فيجب ان تكون هناك متابعة 
لكل طفل منذ صغره بالنسبة لوزنه وطوله 
مع الطبيب لتجنب اي مضاعفات له ســــواء 
قصر القامة او السمنة، حتى نقي اطفالنا من 

تلك االمراض. 


