
األحد ٦ سبتمبر ٢٠٢٠
07 احلياة تعود إلى الكويت

(املرحلة الرابعة)

أكد استشاري أمراض السكر والغدد الصماء مبستشفى املواساة د.حبيب ستيتية أن مرضى السكر من أصحاب اخلطورة العالية، ويجب عليهم اتخاذ االجراءات االحترازية بشكل دقيق حتى ال 
يصابوا بڤيروس كورونا املستجد (كوفيد ـ ١٩)، الفتا إلى أن االصابة قد تعرض حياة املريض للخطر. وقال د.ستيتية، في لقاء مع «األنباء»، ان الدراسات احلديثة التي أجريت في الصني وايطاليا 

أكدت أن املصابني بالكورونا كان لديهم التهاب رئوي حاد، وكانت نسبة االلتهاب أعلى ظهورا لدى االشخاص املصابني بالسكر، حيث تكون لديهم امكانية التجلط بالشرايني سريعة، وهذا 
التجلط بالشرايني قد يصل الى جلطات رئوية سريعة مما يوجب معه ادخال املريض الى العناية املركزة. وشدد على ضرورة املداومة على عمل فحص السكر التراكمي وان يكون لدى املريض 

بنسبة أقل من ٧٪ وان كان املريض حتت العالج والنسبة أعلى من ٧٪ فالبد أن يبذل اجلهد للوصول الى تقليل هذا الرقم الن خفض املعدل حتى وان كان ١٪ فإنه يخفف بنسبة ٤٣٪ من 
احتماالت االصابة بغرغرينا في األرجل و٣٧٪ من االصابة بأمراض القلب والشرايني من جلطات وضعف الكلى والبصر، كما يخفف ١٢٪ من االصابة باجللطات الدماغية (الفالج). كل هذه األمور 

الطبية املهمة املتعلقة مبرض السكر وآثاره وكيفية التعامل معه بالطريقة املثلى وغيرها مما أثير في اللقاء، تفاصيلها في السطور التالية:

بها للعالج واستخدامها بالكويت 
ال تتعــارض، ولكن هنــاك أدوية 
حتدثــوا عنهــا بأوروبــا وأميركا 
ومنهــا «الهيدروكلوركني» والذي 
من املمكن تكون لــه آثار جانبية 
على القلب حيث يؤثر على تخطيط 
القلب، فمن املهم اال يستخدم على 
فترات طويلــة وامنا لفترة قليلة 
محددة، من أســبوع الــى ١٠ أيام، 
وهناك أدوية أخرى اجماال ال يتم 

استخدامها بالكويت.
ومريــــض السكـــــر ان كـــان 
منومــا باملستشــفى فالبــد مــن 
متابعة املؤشرات احليوية بشكل 
مكثف، مخزون الســكر التراكمي، 
وقياس الضغط على مدار اليوم، 
واالوكسجني، وضربات القلب، وان 
كان هناك هبوط او ارتفاع سكر، 
وكذلك ان كان يتناول أقراصا يتم 
التقييم ان كان يحتاج الى االنسولني 

او االستمرار على األقراص.
عالجات حديثة

وماذا عن العالجات احلديثة ملرضى 
السكر، وهل العالجات املتاحة حاليا 

كافية؟
٭ حاليا األدوية اجلديدة تســمى 
«اس جي ال تــي ٢» االدوية التي 
متنع امتصاص الســكر من الكلى 
الــى الــدم وتقــوم بتحويله على 
مجــرى البول وينزل مــع البول، 
وهو حاليا له نتائج فعالة النه اوال 
يقوم بطرد السكر الزائد املوجود في 
الكلى وينزله في البول، وبالتالي 
املريض ينخفض وزنه وهذا جيد 
ملريض السكر الذي يعنى من البدانة 
وتساعده في خفض وزنه، وكذلك 
تخف السوائل بجسم مريض السكر 
فــان كان يعاني ضعفا في عضلة 
القلب أو قصور، فان هذا يحســن 
من قصــور عضلــة القلب، حيث 
ثبت في مؤمتــر القلب االخير ان 
حاليا هــذا العالج اعتمــده أطباء 
القلب لعــالج مرضاهم ويقومون 
بعمل ابحاث لتحديــد امكانية ان 
تعطى ملريض القلب الذي يعاني 
قصورا في العضلة حتى وان كان 
ال يعاني من مرض الســكر، حيث 
بالفعل هذه التقنية العالجية شكلت 
طفرة عالجية خالل السنوات االربع 

االخيرة.
وكذلك هناك عدة ابر مت طرحها 
باالسواق لعالج السكر وتخفيف 
الوزن منها االسبوعي او اليومي، 
وكذلــك هناك األحدث مخلوط مع 
االنسولني، حيث ابرة واحدة تضم 
مادتني احداهما أنسولني واالخرى 
خاصة لتخفيف الوزن وهي ايضا 
جرعاتها اســبوعي او يومي وهي 
حاليا الدارجة بكثرة نظرا لنتائجها 

اجليدة.
ولكــن األدويــة القدميــة قــل 
اســتعمالها كثيرا ألن اغلبها كان 
قوي املفعول على املرضى وكثيرا 
ما يصيبهم بالهبوط في مستوى 
السكر، وبالتالي قل استعمالها مع 
ظهور األدويــة اجلديدة أصبحت 
تقلل العوارض وحتسن من حالة 

املريض.

وحتى عالج الڤيروس حال دخول 
املريض املستشفى مع العالجات 
التي يقوم األطباء املعاجلون من 
الڤيروس باســتخدامها ملكافحته 
ابــر  فإنهــم يقومــون بإعطــاء 
كورتيــزون واملعروف انها ترفع 
السكر، فإن كان املريض يعالج من 
السكر باالقراص فإن نسبة السكر 
في اجلسم ســترتفع أكثر وأكثر 
بسبب الكورتيزون وهنا نضطر 
الى اعطائه ابرا حتى يكون العالج 
فعاال، واالبر قد تصل الى ٣ او ٤ 
ابر يوميا فمن الضرورة اعطاؤه 
ابرة طويلة األمد مساء وثالث ابر 

أخرى تقريبا قبل الوجبات.
أوجه اخلطورة

ما مدى اخلطورة على مريض 
السكر من االصابة بكورونا؟

٭ ان اخلطورة تكون مرتفعة لدى 
مريض الســكر أكثر من الشخص 
العــادي غيــر املصــاب، وهذا ألن 
مناعتــه تكون ضعيفة، ومؤشــر 
اخلطورة لدى مريض السكر يكون 
مضاعفا بشدة أكثر من غيره مثال 
ان حدث التهاب رئوي فيكون عالجه 
اصعب من االنســان العادي، فقد 
يحتاج املريض في هذه احلالة الى 
أوكسجني، تنفس صناعي، مضادات 
حيوية، او عالج بجرعات انسولني 

اعلى.
التعارض الدوائي واجللطات الرئوية
ذكرت بعض األبحاث والدراسات 
ان االدوية املعاجلة لـ «كوفيد ـ 

١٩» قد تتعارض مع بعض االدوية 
التي يتعاطاها بعض املرضى، فهل 

تتعارض هذه العالجات مع عالجات 
مريض السكر؟

٭ اجماال، االدوية العادية التي يتم 
اســتخدامها من مضادات حيوية 
وكورتيزون وڤيتامني سي، زنك، 
مع مراقبة املؤشرات احليوية من 
درجة احلرارة والنبض، ونســبة 
االوكسجني، وان ساءت احلالة يتم 
حتويله إلــى العناية املركزة وقد 
يصل الى التنفس الصناعي، ولهذا 
فإن االدوية التي تتم االســتعانة 

من االصابــة باجللطات الدماغية 
«الفالج».

مرض السكر والكورونا
ڤيروس كورونا اجتاح العالم، 
وشكل خطرا على حياة بعض 
الفئات ومنها مرضى السكر، 

فكيف تقيم املرض وتأثيره على 
مرضى السكر؟

٭ من املمكن أن يصيب ڤيروس 
كورونا (كوفيد ـ ١٩) أي شخص 
سواء كان مريض سكر او غيره، 
ولكن في العادة إذا اصيب مريض 
الســكر بالڤيــروس فإنــه يكون 
اكثر تأثــرا من غيــره، وهذا ألن 
الكورونــا نوع من الڤيروســات 
التــي تؤثر علــى املناعة ومرض 
السكر من االمراض التي تدخل في 
جهــاز املناعة، ولهذا فإن املريض 
ان أصيــب بأي مــرض ناجت عن 
ڤيــروس أو بكتيريا فإن نســبة 
الســكر ترتفع بجســمه ويصبح 
العالج ال يلبي احتياج اجلســم، 
حيث قد يصاب املريض باجلفاف 
او القيء، ضيق النفس، االلتهابات، 
واحلرارة حيث األخيرة بحد ذاتها 
تربك الســكر، ولهــذا املريض ان 
كان يعالــج عادة باالقراص فإننا 
نقوم بتحويله الى ابر االنسولني، 

يجب معاجلتها حتى ال تكون هناك 
اي ترسبات باألوعية الدموية.

ولهذا، يجب املداومة على عمل 
فحص السكر التراكمي وان يكون 
لدى املريض بنسبة أقل من ٧٪ وان 
كان املريض حتت العالج والنسبة 
أعلى من ٧٪ فالبد وأن نبذل اجلهد 
للوصول الى أقل هــذا الرقم ألن 
خفض املعدل حتــى وان كان ١٪ 
فانه يخفف بنسبة ٤٣٪ من احتمال 
االصابــة بغرغرينــا فــي األرجل 
و٣٧٪ من االصابة بأمراض القلب 
والشــرايني من جلطات وضعف 
الكلــى والبصر، كمــا تخفف ١٢٪ 

«املوجة القصيرة» والتي اتضح 
مــن خاللهــا ان ٦٨٪ مــن مرضى 
النــوع الثانــي مــن الســكر بعد 
مرور ٥ ســنوات حتى مع العالج 
من املمكن ان يحدث معهم تضخم 
بالبطني مما يعطي اشارات ببداية 
ضعف او قصور في عضلة القلب، 
وكذلك فإن اثنني من ثالث وفيات 
مبرض السكر لديهم أمراض القلب 

والشرايني.
صيانة املضخة

ربطت في حديثك بني القلب 
والسكر، فكيف تنظر للقلب وانت 

غير متخصص به؟
٭ القلب أشــبهه باملضخة والتي 
تخرج منها أســالك تقوم بالضخ 
لباقي اجلسم واإلصابة تعمل على 
ضعف وقصور في عضلة القلب، 
وبالتالي مع هذا القصور فإن مع 
الوقت وضعف العضلة قد حتدث 
الوفاة الفجائيــة، ولهذا يجب ان 
نقوم بصيانة املضخة بشكل دائم 
ومســتمر، فالشرايني التي تؤدي 
للمضخة يجب ان تعالج ويكون 
هناك حرص على منع االنســداد 
عنهــا اذا مــا كان املريض يعاني 
من الكوليســترول الذي يتسبب 
بالترسبات، أو اي مضاعفات أخرى 

ان يؤثر على االبصار حيث يضر 
بالشــرايني الصغيــرة والرفيعة 
باجلســم، وقد تصل الــى العمى 
ان لــم يعالج بشــكل جيــد، كما 
ميكن ان يصاب املريض بالتهاب 
الشــبكية وضعف النظر نتيجة 
تلــف الشــبكية، كمــا يؤثر على 
الشرايني الكبيرة مثلما هو احلال 
في اجللطات القلبية والدماغية، 
وأكثر تأثر ميكــن أن نراه يكون 
باألطراف، حيث تصاب القدم بتلف 
االعصاب احلسية وامراض انسداد 
الشرايني والتي قد تتطور لتصل 

الى غرغرينا في األرجل.
الوفيات والسكر واملوجة القصيرة
حدثنا عن كيفية الوقوف على 
االحصائيات والدراسات عامليا 
وارتباط الدول وتعاون بعضها 

البعض في هذا اجلانب؟
٭ تشتهر السويد بأن لديهم سجل 
وطني للسكري، ومن هذا املنطلق 
فإن اغلب الدول بالعالم تستظل 
مبا يقومون به على أثر هذا السجل 
مثل اوروبــا وباقي الدول، وحني 
يرغبون في عمل احصائيات البد 
وان يتفقدوا ما قامت به السويد 
وما لديهم مــن جديد، وكذلك في 
الــدول العربيــة ان ارادوا عمــل 
احصائيات البــد وان يرجعوا ملا 
قامت به السويد واجنلترا ايضا في 
هذا الصدد ويحاولون االستفادة 
من هذه التجارب، وفي الســويد 
خرجوا بنتائج ان مرض الســكر 
يرفع من نســبة الوفيات نتيجة 
االصابة بأمراض القلب والشرايني 
واجللطة القلبية وأمراض القلب 
بشكل عام، وكذلك جميع األمراض 
املسببة للوفاة، حيث كل حالة وفاة 
يكون السكر له عامل فيها سواء 
مباشــر او غير مباشر، حيث قد 
ترتفع نسبة السكر لدى املريض 
وعلى اثرها يرتفع الضغط ويصاب 
املريض بضيق الصــدر ومن ثم 
يتضــح ان الرئة معبأة باملاء من 

جراء قصور في العضلة.
كذلك فإن هناك الدراسة التي 
قامت بها السويد وتسمى دراسة 

مرض السكر من األمراض املزمنة 
واسعة االنتشار، فهل مازال العدد 

في ازدياد، وما رؤيتكم لنسب 
االصابة مستقبال؟

٭ العيادة تستقبل بالشهر حوالي 
٨٠٠ الى ٩٠٠ مريض ومراجع من 
أصحاب االمراض املزمنة من ضغط 
وســكر وأمراض الغدد املختلفة. 
والسكر من النوع الثاني هو االكثر 
انتشارا، فعلى الرغم من أن هناك 
أنواعا أخرى من السكر مثل النوع 
االول وســكر احلمل فإن نســبة 
اإلصابة بالنوع الثاني تصل إلى 
٩٠٪ بينما النوع األول نسبته ال 
تتعدى ١٠٪، أما سكر احلمل فهو 
نوعا ما يكون مؤقتا حيث يصيب 
النساء خالل فترة احلمل وبعدها 

تشفى املريضة منه.
وســكر النوع الثانــي أصبح 
مثل الوباء، حيث انتشــر بأعداد 
كبيــرة حيث بالعالــم هناك ٤٢٥ 
مليون مصاب بسكر النوع الثاني، 
وســيصل هذا العدد بعد ١٥ عاما 
الى ٦٢٠ مليــون مصاب، وهناك 
تقريبا شــخص واحد بني كل ١٠ 
حاالت من املمكن ان يكون مصابا 
بالسكر، وتعتبر الكويت من الدول 
العشــر االولى بالعالــم في أعلى 
نســبة اصابة بالسكر، حيث أول 
او ثالث دول في الترتيب هي جزر 
املارشــال وبعض اجلزر ومن ثم 
تأتي السعودية، الكويت، االمارات، 
وقطــر، حيــث جتاوزت نســبة 
االصابة في الكويت بالســكر من 
النوع الثاني أكثر من ٢٥٪ حيث 
االسرة املكونة من ٤ أفراد بينهم 
شــخص واحد على االقل مصاب 
بالســكر، ومــن ٣٠ الــى ٤٠٪ من 
االشخاص ال يعلمون انهم مصابون 
بالسكر، وقد يكون لديه شخص 
بالعائلة مصاب بالسكر ولكنه ال 
يقوم بالفحوصات الالزمة للوقوف 
على حالته، وآخر احصاء لنسبة 
املصابني بالسكر من النوع الثاني 
من الكويتيني كان منذ عامني وكان 
عدد الكويتيني مليونا و٥٠٠ ألف 
شــخص، وجاءت اعداد املصابني 
أكثــر مــن ٧٠٠ ألف مصــاب من 

الكويتيني.

مضاعفات اإلصابة
ما أهــم املضاعفــات التي حتدث 

ملريض السكر؟
٭ ان مــرض الســكر مــن النوع 
الثاني يؤثر على العديد من أجهزة 
اجلســم بشكل سيئ، حيث يؤثر 
على أمراض القلب والشرايني، وقد 
يصاب املريض بجلطات في القلب 
وجلطــات دماغية، أو قصور في 
عضلة القلب والتي قد يعاني منها 
املريض بعد مرور عدة سنوات من 
االصابة بالســكري، حيث يحدث 
تضخم بالقلب جراء الضغط ومن 
ثم تضعف العضلة وبالتالي يصاب 
بقصور في العضلة، ومن املمكن 
ان يؤثر ويتسبب بارتفاع ضغط 
الــدم ويؤثر على الكلى باالصابة 
بالضعف او الفشل الكلوي والذي 
يصل الى غسيل الكلى، كما ميكن 

٢٥٪ نسبة اإلصابة باملرض في الكويت وتقترب من ٥٠٪ بني املواطنني و٤٠٪ من املصابني ال يعلمون بإصابتهم
حتويل مريض السكر إلى العالج بإبر األنسولني بدًال من استخدام األقراص في حالة إصابته بڤيروس «كورونا» املستجد
٦٨٪ من مرضى النوع الثاني معرضون خلطر تضخم بطني القلب بعد ٥ سنوات في إشارة لبداية قصور في عضلة القلب

ع ٦٠٠ وجبة «ريوق» على عمال النظافة «بصمة كويتي» وزَّ
لميس بالل

نظــم فريق «بصمة كويتــي» حملة بعنوان 
«ريوقكم علينا» لتوزيــع وجبات اإلفطار على 
عمال النظافة في منطقتي الري والشويخ وذلك 
صباح اليوم، حيث رافقت «األنباء» الفريق خالل 
توزيع الوجبات للعمال في إطار المحافظة على 
قواعد السالمة وااللتزام بالتباعد وارتداء الكمامات. 
في هذا الســياق، قالت رئيس فريق «بصمة 
كويتي» التطوعي أمل الشويع لـ «األنباء» إن حملة 
«ريوقكــم علينا» لعمال النظافة تضمنت توزيع 

وجبات لـ ٦٠٠ عامل بمســاندة وحضور ممثل 
الشركة الوطنية للخدمات البيئية وبلدية الكويت، 
مؤكدة اتخاذ االحتياطات االحترازية الالزمة، الفتة 
الى أن الفريق سيستمر في الحملة خالل األسابيع 
القادمة مع اختالف الوجبات التي سيوزعها بين 

الفطور والغداء والعشاء.
وذكرت الشويع أن الوجبات والمساعدات التي 
الفريق بمجهود شخصي من األعضاء،  يقدمها 
متمنيــة أن يحفظ اهللا الكويــت من كل مكروه 
وأن ينعم على صاحب الســمو األمير بالصحة 

والعافية.

بدوره، قال ممثل بلدية الكويت ضاري الزامل إن 
تواجدنا اليوم للتأكد من أن فريق «بصمة كويتي» 
ملتزم بإجراءات الوقاية والتباعد االجتماعي، مؤكدا 
أن هذه الحملة اضافت له طاقة ايجابية خصوصا 

ان هدفها إنساني.
من جانبه، قال مســاعد مدير المشروع في 
الشركة الوطنية للخدمات البيئية والمسؤول عن 
العمالة في منطقة الشويخ والري خالد الظفيري 
ان ســبب تواجده لتنظيم حضور العمالة خالل 
الحملة وتوزيع الوجبات، شاكرا فريق العمل على 

الجهود المبذولة في االعداد والتنظيم.

الشويع: احلملة شملت منطقتي الشويخ والري ومستمرة خالل األسابيع القادمة

(متني غوزال) د.حبيب ستيتية والزميلة حنان عبداملعبود خالل اللقاء  

خفض ١٪ من السكر يقلل احتماالت اإلصابة بغرغرينا األرجل بنسبة ٤٣٪ وأمراض القلب ٣٧٪ 
لدى حديثه عن إمكانية تعارض أدوية عالج 
ڤيروس كورونــا مع بعــض األدوية التي 
يستخدمها مرضى األمراض املزمنة، السيما 
السكر، قال د. حبيب ستيتية إن هناك دراسات 
خرجت في هذا الصدد منها دراسة مت اجراؤها 
في مدينة يوهان في الصني، في شهر فبراير 
املاضي ومت اجراؤها على مدى شهر متكامل، 
ومن خاللها اكتشفوا ان كل احلاالت ممن كانوا 
بالعناية املركزة من املصابني بالكورونا كانوا 
لديهم التهاب رئوي حاد، وكانت نسبة االلتهاب 
أعلى ظهورا لدى االشخاص املصابني بالسكر، 
فإن كانت نســبة االلتهاب لدى األشخاص 
العاديني غير املصابني بالسكر من ٣٠ الى ٤٠، 
فإنه مع مريض السكر قد يتراوح بني ٧٠٠ 

و ١٠٠٠، حيــث تكون لديهم امكانية التجلط 
بالشرايني سريعة، وهذا التجلط بالشرايني قد 
يصل الى جلطات رئوية سريعة مما يوجب 
معه ادخال املريض الى العناية املركزة وتهبط 
نسبة االكســجني مما يصعب معه التنفس 
العادي ويتم اللجوء الى التنفس الصناعي، 
وبالفعل أغلب حاالت الوفاة كانت بســبب 
التجلط، وهناك اوقات ال يكون فقط التجلط، 
 (CRP أو) C ولكن ايضا البروتــني املتفاعل
الذي عادة يرتفع مع اي التهاب بسيط، ولكن 
مع مريض السكر فانه يرتفع كثيرا، وكذلك 
مخزون احلديد يرتفع وهذه اشــارة الى ان 
الدم أصبح مكثفا ومــن املمكن ان يتجلط، 
وهناك أيضا «االنترلوكني ٦» وفحص التجلط 

الرئوي «دي ادمير» ومن خالله يتم اكتشاف 
ان هناك جلطة رئوية وان املريض يحتاج 
الى عناية مركزة ونسبته ترتفع أيضا لدى 
مرضى الســكر، وهذا حسب احصائيات 
مستشفى يوهان، وكذلك في ايطاليا قاموا 
ببعض االحصائيات، اكتشــفوا احتماالت 
الوفاة للمصابني بڤيروس كورونا بشكل 
أكثر، وكانت النسبة االعلى رقم واحد ١٠٪ 
ملن لديه ضغط أو أمراض القلب والشرايني، 
ومريض السكر ٧٫٣٪، ومريض الربو ٦٫٣٪ 
ومريض الضغط ٦٪ ومريض السرطان ٥٪، 
وهذه الدراسة كانت مبستشفيات ايطاليا، 
واعتبروا ان الســكر مع ڤيروس كورونا 
املستجد أعلى نسبة تؤدي للوفاة في مقارنة 

باالنفلونزا اخلنازير، أو السارس «امليرس» 
وهو من نفس فصيلة كورونا املســتجد 
ولكنه أخف وقد مت اكتشافه باململكة العربية 
السعودية منذ عام ٢٠١٢، وحتى انفلونزا 
اخلنازير والتي كانت شائعة قبل الكورونا، 
وكان هناك تخوف كبير منها، اال أنها تعالج 
بشكل عادي اآلن ولها عالج خاص بها كما 
مت تصنيفها كانفلونزا عادية ولم تصل الى 
«كوفيدـ  ١٩»، والذي توفي به اعداد كبيرة 
في مختلف بلدان العالم، ففي ايطاليا كان 
٧٠٪ ممن توفــوا كانوا مصابني بالضغط 
و٥٦٪ كانوا مرضى بالسكر، و٣٠٪ مصابني 
بأمراض القلب والشــرايني، و١٠٪ مرضى 

بالسرطان.

شاهد  بتقنية الواقع املعزز 

 Zappar حمل تطبيق

ألول مرة في الكويت

(قاسم باشا) جانب من توزيع الوجبات على العمال  
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إال و«السكر» له عامل فيهاإال و«السكر» له عامل فيها

استشاري أمراض السكر والغدد الصماء أكد أن ارتفاعه يؤدي الرتفاع الضغط والشعور بضيق الصدر بسبب تعبئة الرئة باملاء

حنان عبداملعبود

ملشاهدة الڤيديو

ملشاهدة الڤيديو


