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هشض السكش
بدأ مرض السكر يزداد في المجتمع العربي بشكؿ ممحوظ ،كما انو ينتشر عاماً بعد عاـ ،و السبب في ذلؾ

ىو التغير الحاصؿ في أسموب الحياة ،و الحياة عمى الطريقة الغربية و ما صاحبيا مف تغيير في أساليب

التغذية و العيش برفاىية بأقؿ مجيود حركي.
و حتى اآلف لـ يصؿ العمـ إلى الكشؼ عف الكثير مف أسرار مرض السكر ،كمعرفة األسباب الكامنة و دور
العوامؿ الوراثية ،و ال تزاؿ األسرار أكثر غموضاً حوؿ كيفية حدوث المضاعفات العديدة و الخطيرة لممرض.

التعشيف بوشض السكش:
مرض السكر يطمؽ عمى الحالة المرضية التي يحدث فييا عدـ توازف في بعض المواد الغذائية (خصوصاً

السكر) في الجسـ والتي تؤثر عمى الكثير مف األنسجة واألعضاء .وىذا مرض قديـ قدـ الدىر ،فقد عرفو
الفراعنة منذ أكثر مف إلفي سنة ،وأسماه اإلغريؽ باالسـ المستخدـ حالياً باالنجميزية Diabetes

Mellitusوىي مكونة مف كممتيف  Diabetesوتعني السيفوف ،و ىي أف المريض يتبوؿ كثيراً ،و

الجزء اآلخر  Mellitusوتعني العسؿ ، Honeyحيث يكوف البوؿ حمو المذاؽ لمحتواه مف السكر .وقد
شارؾ العمماء العرب في ذلؾ حيث كتب الطبيب أبف سيناء و غيره عف السكر ،و لكنيـ جميعا لـ يتوصموا
لعالج المرض أو الكشؼ عف أسراره.
السكر مرض قديـ و لكف زيادة الوعي بالمرض و دقة التشخيص أكثر مف الماضي أدت إلى التعرؼ عميو
بصورة أفضؿ ،كما أف ىناؾ زيادة في نسبة حدوثو لألسباب التالية:
العامؿ الوراثي  :و ال يعرؼ مقدار تأثيره عمى نسبة الزيادة.
التغير في أساليب الحياة و زيادة العمؿ المكتبي.
تغيير أساليب التغذية و االعتماد عمى المأكوالت السريعة و الذىنية.
قمة الحركة و النشاط البدني و االعتماد عمى السيارات في التنقؿ.
زيادة المشاكؿ الحياتية اليومية و خصوصاً النفسية و العصبية.
زيادة انتشار مرض السمنة.

أًواع هشض السكش:
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السكر مرض يصيب اإلنساف في كؿ األعمار وألسباب متنوعة ،و الجميع يشترؾ في نقص كمية األنسوليف
أو فعاليتو في البناء الحيوي لمجسـ ،كما يشترؾ في الصورة العامة لألعراض المرضية و ما يتبعيا مف
مشاكؿ عمى المدى القصير و الطويؿ ،ومف أىـ أنواعو:
النوع األوؿ لمسكري (Type 1 diabetes) :
و ىو ما يسمى بسكر األطفاؿ أو السكر المعتمد عمى األنسوليف.
النوع الثاني لمسكري(Type 2 diabetes) :
و ىو ما يسمى بسكر الكبار أو البالغيف ،السكر غير المعتمد عمى األنسوليف.
سكر الراشديف(Maturity Onset Diabetes) :
و يعتبر مف أنواع النوع ا لثاني لمسكر الذي يصيب األطفاؿ في مرحمة المراىقة
سكر الحمؿ (Gestational Diabetes) :
حالة مرضية تصيب نسبة مف الحوامؿ تصؿ إلى نصؼ في المائة و غالباً ما يحدث في النصؼ الثاني
لمحمؿ ،و ذلؾ نتيجة لمتغييرات الكبيرة في ىرموف الجسـ.

لوارا يشتفع السكش في الذم؟
لكي نتعرؼ عمى طبيعة مرض السكر
البد أف نتعرؼ أوال عمى بعض خصائص
أجسامنا السميمة و ال سيما تجاه الطعاـ
و ىضمو و كيفية االستفادة منو ،أف
جسـ اإلنساف يمكف تشبييو باآللة التي
ال تعمؿ إال بوجود الوقود إلعطاء الطاقة
الالزمة و مصدر وقود اإلنساف ىو
الطعاـ .و عندما نتناوؿ الطعاـ ييضمو
الجسـ في األمعاء

و يتكوف في

النياية السكر (الجموكوز) الذي تمتصو
الخاليا المبطنة لجدار األمعاء الدقيقة،
و منيا يتسرب إلى مجرى الدـ و يساعد ىرموف األنسوليف الذي تفرزه غدة البنكرياس عمى دخوؿ السكر
مف الدـ إلى خاليا الجسـ لالستفادة منو .و إذا حصؿ ىناؾ خمؿ في غدة البنكرياس ينتج عف ذلؾ نقص في
األنسوليف و بالتالي يفقد الجسـ قدرتو عمى استيالؾ السكر ثـ ترتفع نسبتو في الدـ و يتسرب في البوؿ و
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بسبب ذلؾ يعاني المريض مف كثرة التبوؿ و العطش و نقص الوزف و ضعؼ عاـ ،ىذا إلى جانب عدد آخر
مف المضاعفات و إذ ا استمرت الحالة دوف عالج فإنيا قد تتطور إلى غيبػوبة عميقػة.

أعشاض هشض السكش:
األعراض المرضية لمسكر تظير عمى المريض بشكؿ مفاجئ ،فعممية تدمير خاليا البنكرياس تستغرؽ أشير
أو سنوات بدوف أي إحساس مف المريض بما يجري داخؿ جسمو ،فالخاليا المتبقية تعمؿ بكامؿ طاقتيا
لتعويض الخاليا المعطوبة ،و لكف عندما يصؿ التدمير إلى نسبة  %68-58مف الخاليا ،ال يستطيع
البنكرياس القياـ بإنتاج كمية كافية مف األنسوليف ،و بذلؾ تظير عالمات تحذيرية و مف ثـ األعراض
المرضية ،و التي تتركز في ما يمي:
زيادة عدد مرات التبوؿ:يرتفع مستوى السكر في الدـ أعمى مف مقدرة الكمى عمى السيطرة عميو
ال معو الكثير مف السوائؿ (الماء) ،لذلؾ
وامتصاصو مرة أخرى لمجرى الدـ ،و عميو فإنو يفقد مع البوؿ حام ً
تزيد عدد مرات التبوؿ.

حدوث التبوؿ الميمي الالإرادي لدى األطفاؿ بعد فترة مف تحكميـ فيو ،حيث تزيد كمية البوؿ بحيث ال
يستطيع الطفؿ السيطرة عمييا.
زيادة العطش:
مع ارتفاع السكر و زيادة كمية البوؿ فإف الجسـ يفقد الكثير مف السوائؿ ،و يقؿ المخزوف ،و في
محاولة مف الجسـ لحفظ توازف السوائؿ داخمو فإنو يقوـ بإرساؿ إشارات تنبيييو إلى مركز العطش في المخ
لحث اإلنساف عمى تناوؿ السوائؿ  ،و تظير عمى المريض أعراض الجفاؼ و صعوبة في التنفس.
الجوع المفرط و الرغبة المتكررة في األكؿ.
فقد الوزف السريع و المفاجئ:
الجسـ يحتاج لمطاقة بشكؿ مستمر في حياتنا اليومية ،و مع النقص في كمية و عمؿ األنسوليف
فإف السكر يرتفع في الدـ و لكف ال يستفاد منو في إن تاج الطاقة ،فيقوـ الجسـ بإنتاج الطاقة مف مخزنو
مف الدىوف ،و ىو ما يؤدي إلى نقص الوزف.
الضعؼ و اإلجياد العاـ:
فقد السوائؿ مف خالؿ البوؿ يأخذ معو الكثير مف المواد و المعادف مثؿ الصوديوـ و البوتاسيوـ و
المغنيسيوـ و غيرىا ،ىذه المعادف ميمة لمجسـ  ،و نقصيا يؤدي لمكثير مف األعراض مثؿ تقمص
العضالت و الضعؼ مع اإلجياد العاـ و اإلرىاؽ.
زغممة العينيف و مشاكؿ الرؤية:
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عدسة العيف تتأثر بارتفاع مستوى السكر في الدـ ،فيتغير شكميا و ىو ما يؤدي إلى عدـ وضوح
الرؤية و الزغممة ،كما تزيد المشاكؿ مع تقدـ الحالة.
زيادة حدة الطبع و التييج:
مع ارتفاع مستوى السكر في الدـ والجفاؼ و التغيرات الكيماوية األخرى فإنيا تؤثر عمى عمؿ
الجياز العصبي و توازناتو ،فنرى زيادة حدة الطبع و سرعة التييج و التأثر ،قمة التركيز و الخموؿ ،و
قد تصؿ إلى مرحمة الغيبوبة.
الخموؿ و البالدة.
في بعض الحاالت الحادة يكوف ىناؾ غثياف.
في بعض الحاالت الشديدة قد يكوف ىناؾ غيبوبة و فقد الوعي ،و قد تكوف ىي العالمة األولى
لممرض.
مع االرتفاع المستمر في مستوى السكر في الدـ لمدة طويمة و حتى مع أخذ عالج األنسوليف ،فإف
ىذا االرتفاع يؤدي إلى مشاكؿ عمى المدى الطويؿ.

هضاعفات هشض السكش:
إذا كاف لمسكر العديد مف األعراض ،فأغمبيا قميؿ الخطورة ،و لكف المشكمة الرئيسة ىي المشاكؿ و
المضاعفات التي تحصؿ عمى المدى البعيد ،فالسكر مرض ينخر في أجزاء الجسـ و أجيزتو المتنوعة ببطء
شديد ،و بدوف أف ينتبو المريض لما يجري لو مف أحداث و تغيرات ،يتغمغؿ فييا كسرياف الماء في الرماؿ،
و عمى مدى األياـ و السنيف تسرؽ منو صحتو و عافيتو ،لذلؾ يسميو البعض بسارؽ الصحة.

الوضاعفات الحادة:
نوبات انخفاض مستوى السكر في الدـ:
تحدث نوبات انخفاض السكر في الدـ عندما يصؿ مستوى أقؿ مف الحد الطبيعي ،و يكثر حدوث ىذه
النوبات لدى األشخاص الذيف يستخدموف األنسوليف ،كما يحصؿ لدى جميع مرضى النوع األوؿ لمسكر
بنسب مختمفة
نوبات غيبوبة السكر المرتفع:
تحدث نتيجة الرتفاع مستوى السكر في الدـ ،نتيجة عدـ المواظبة في أخذ العالج باألنسوليف ،و تعتبر مف
أىـ المضاعفات الحادة لمنوع األوؿ مف ا لسكر و التي قد تؤدي لموفاة ال قدر اهلل ،وتبمغ نسبة حدوثيا -08
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 58حالة لكؿ  080888مريض بالسكر ،و تزيد النسبة في المراىقيف أكثر مف األعمار األخرى نتيجة عدـ
مواظبتيـ عمى العالج ،و يصيب األ والد والبنات بنفس النسبة تقريباً
ضعؼ النظر:
غالباً ما تحدث ىذه الحالة عند تشخيص الحالة و بدأ العالج ،فيالحظ عمى الطفؿ عدـ وضوح الرؤية ،و
ىي حالة مؤقتة ناتجة عف االنخفاض المفاجئ في مستوى السكر و تأثر عدسة العيف بذلؾ ،و ال تحتاج

لعالج فسوؼ تزوؿ تمقائياً خالؿ أسابيع قميمة.

الوضاعفات الوضهٌة:
عند حدوث تمؾ المضاعفات فإنو ال يمكف السيطرة عمييا بسيولة ،و تؤثر عمى حياة المريض اليومية ،و قد
تسبب لو اإلعاقة ،لذلؾ تبرز أىمية الوقاية .و الوقاية تكوف بالقدرة عمى التحكـ في مستوى السكر في الدـ
ثابت و قريب لممستوى الطبيعي مف خالؿ أساليب العالج المناسبة ،فقد أثبتت الدراسات أف المحافظة عمى
مس توى منخفض و ثابت لسكر الدـ يساعد عمى عدـ حدوث المضاعفات أو تأجيؿ حدوثيا لمدة أطوؿ.
تتركز المضاعفات في تأثير السكر عمى األوعية الدموية و األعصاب الطرفية ،و ال يعرؼ بشكؿ مؤكد كيفية
حدوث تمؾ التأثيرات ،و لكف األوعية الدموية و األعصاب تصؿ و تؤثر في جميع أنسجة الجسـ ،و مف ثـ
فإف عطبيا يؤثر في كؿ مكاف ،فعطب و تمؼ األوعية الدموية الكبيرة يؤدى إلى مضاعفات في القمب
(وخصوصاً األشخاص الذيف لدييـ قابمية لحدوثيا)  ،كما تؤدي الرتفاع ضغط الدـ ،و عطب األوعية الدموية
الصغيرة يؤثر عمى الكمى و العيف ،أما اعتالؿ األعصاب الطرفية فيؤثر بشكؿ واضح عمى األطراؼ و

خصوصاً القدميف .و ىذه بعض أمثمة لممضاعفات المزمنة لمرض السكر:
اإلصابة بااللتيابات:
جميع المرضى المصابيف بالسكر لدييـ قابمية أعمى مف غيرىـ لإلصابة بااللتيابات الفيروسية و البكتيرية،
و تكمف الخطورة في نقص األحاسيس لدى المريض ب وجود تمؾ االلتيابات ،لذلؾ ينصح بإعطاء تطعيمات
إضافية لموقاية و منيا:
 لقاح المكورات الرئوية  Pneumococcal vaccineو يعطى مرة واحدة في العمر لفعاليتو
الدائمة  ،و عادة ما يعطى بعد عمر السنتيف
 لقاح األنفمونزا  :األنفمونزا مرض فيروسي معدي  ،ينتقؿ عف طريؽ الرذاذ المتطاير مف الفـ واألنؼ ،و
يحصؿ كموجات مف الوباء كؿ شتاء  ،و لكف تركيبتو تتغير بيف عاـ وآخر  ،و قد يكوف التغير كبيراً
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فيحدث أعراضاً مرضية شديدة ،لذلؾ تقوـ المراكز الطبية بالتعرؼ عمى المرض مع بداية الشتاء ثـ
القياـ بتصنيع المقاح المناسب ،لذلؾ يحتاج المريض لجرعة سنوية مع بداية الشتاء.

 عالج حاالت االلتياب :يجب عمى مرضى السكري االىتماـ بأنفسيـ ،باالبتعاد عف مصادر األمراض ،و
عند حصوؿ أي التيابات يراجع الطبيب و يجب االىتماـ بالعالج و عدـ إىماؿ الحالة.
المضاعفات القمبية:
عند حدوث السكر يحدث زيادة في تصمب الشراي يف ،و ىذه العممية تحدث نتيجة ترسب بقع صفراء مف
الدىوف ( الكولستروؿ ) و مواد أخرى عمى السطح الداخمي لألوعية الدموية ،ىذه البقع تكوف عمى شكؿ
طبقات ،و مع تزايدىا تؤدي إلى ضيؽ األوعية الدموية و مف ثـ ضعؼ سرياف الدـ داخميا ،كما تحدث
تصمباً فييا ،و قد تنتيي باال نسداد الكامؿ ليا ،و ىو ما يؤدي لمشاكؿ قمبية متعددة ،كما أف ارتفاع ضغط
الدـ قد ينتج عنيا ،و قد أثبتت الدراسات أف السكر ىو السبب الرئيسي في حدوث:
السكتة القمبية.
الذبحة الصدرية و مشاكؿ الشرياف التاجي.

الوقاية و عالج المضاعفات القمبية:
المصابيف بالسكر لدي يـ نسبة خطورة عالية لحدوث األمراض القمبية ،و ىناؾ دراسات عديدة تشير إلى أف
التحكـ في مستوى ثابت لمسكر في الدـ يقمؿ مف المشاكؿ القمبية ،و يعتمد العالج و الوقاية ،و يشمؿ ذلؾ:
التحكـ في نسبة الكولستروؿ في الدـ :ىناؾ دراسات تشير إلى أف استخداـ األدوية المخفضة
لمدىوف (الكولستروؿ ) لدى مرضى السكر تقمؿ المشاكؿ القمبية.
ينصح بمراقبة مستوى ضغط الدـ بشكؿ دوري و أخذ العالج الالزـ عند بداية ارتفاعو.
أخذ جرعة صغيرة يومياً مف األسبريف (أسبريف األطفاؿ ) قد تقي مف األمراض القمبية.
اعتالؿ الكمي و الفشؿ الكموي:
يحدث اعتالؿ الكمى في حوالي ثمث المرضى بالنوع األوؿ لمسكر ،و تعتبر مف األسباب الرئيسة لموفاة ،كما
تزداد خطورتيا في حالة تزامنيا مع وجود مشاكؿ قمبية ( الشرياف التاجي )  ،ارتفاع ضغط الدـ ،أو مشاكؿ
في الجياز البولي ( تكرر االلتيابات ) ،و تتركز األعراض األولية في ما يمي:
تورـ األطراؼ و خصوصاً القدميف
اإلجياد السريع

شحوب الجمد
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الوقاية و عالج اعتالؿ الكمي:
مشاكؿ الكمى والفشؿ الكموي مف المضاعفات الخطيرة لمسكر ،و لقد أثبتت الدراسات وجود عالقة وثيقة بيف
التحكـ في مستوى ثابت لمسكر في الدـ و بيف اعتالؿ الكمى ،كما أف التحكـ في مستوى ضغط الدـ يمنع
االعتالؿ السريع لمكمى.
اعتالؿ الشبكية و مشاكؿ العيوف:
المصابيف بالسكر لدييـ قابمية أعمى مف غيرىـ لحدوث مشاكؿ في العينيف أكثر مف غيرىـ ،و مف أىـ
المشاكؿ:
التيابات متكررة بالجفوف تظير عمى شكؿ احمرار بالعيف أو دمامؿ
عتامػة بعدسػة العيػف و ىو ما يعرؼ بالماء األبيض Cataract
المياه الزرقاء الجمو كوما Glaucoma
اعتالؿ الشبكية
الشبكية ىي الغشاء الذي يغطي قاع العيف ،و تتكوف مف مجموعة مف األعصاب الطرفية ،مسئولة عف نقؿ
األحاسيس البصرية و التي تصؿ قاع العيف عف طريؽ الضوء ،و بذلؾ يستطيع اإلنساف رؤية األشياء.
جميع المصابيف بالسكر يصابوف باعتالؿ الشبكية في مرحمة مف مراحؿ عمرىـ و بدرجة متفاوتة معتمدة
عمى مقدار التحكـ في مستوى ثابت و منخفض لمسكر في الدـ ،و لقد وجد أنو بعد السنة السابعة مف
اإلصابة بالسكر تكوف الشبكية قد تأثرت بدرجة معينة في نصؼ الحاالت تقريباً ،و تزيد نسبة اإلصابة و

التغيرات لتصؿ إلى  %68مف الحاالت بعد  01سنة مف اإلصابة ،و يعتبر السكر بأنواعو ىو السبب في
حدوث عشريف ألؼ حالة جديدة مف العمى سنوياً في أمريكا ،كما يعتبر ىو السبب الرئيسي لحدوث العمى
في البالغيف.

تتركز أسباب اعتالؿ الشبكية في وجود عيوب في األوعية الدموية التي تغذي المنطقة ،ففي البداية يكوف
ىناؾ ضعؼ في جدار األوعية الدموية يؤدي إلى سيولة تمزقيا و مف ثـ خروج الدـ إلى المنطقة المحيطة،
ىذا الدـ يتـ امتصاصو و لكف تتبقى منو بعض المكونات ،و إذا حصؿ انسداد في األوعية الدموية الصغيرة
فإف ذلؾ يؤدي إلى توقؼ سرياف الدـ لتمؾ المنطقة ،و بذلؾ ال تحصؿ المنطقة عمى الغذاء الكافي  ،مما
يؤدي إلى ضمورىا ،و بذلؾ تتكوف منطقة بيضاء ،و ىي عالمة أولية لحصوؿ انفصاؿ الشبكية.
إذا كانت التأثيرات و المشاكؿ في المنطقة المركزية لمشبكية ،فإف السوائؿ تتجمع و يحدث انتفاخ و تورـ
نتيجة لالستسقاء ،و ىو ما يؤدي لعدـ القدرة عمى التركيز (الغشاوة ) و مف ثـ فقد القدرة البصرية.
في الحاالت األشد خطورة ،تتكوف أوعية دموية جديدة ،أو تتضخـ األوعية الدموية نتيجة لضعؼ جدارىا،
ىذا التضخـ يضغط عمى األعصاب الطرفية في الشبكية ،كما قد يكوف ىناؾ نمو لألوعية الدموية داخميا مع
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حدوث النزيؼ ،و ىو ما يؤدي النفصاؿ الشبكية  ، Retinal detachmentو ىو ما يؤدي إلى
نقص كبير في القدرة البصرية و العمى ال قدر اهلل.
لألسؼ ليس ىناؾ عالمات تحذيرية معينة تنبئ ببداية حدوث اعتالؿ العيف أو الشبكية ،و لكف اإلحساس
بوجود وميض الضوء أو تغير القوة البصرية قد تكوف مف العالمات التحذيرية.
الوقاية و عالج اعتالؿ الشبكية و البصر:
 أثبتت الدراسات إلى أف التحكـ في مستوى ثابت لمسكر في الدـ يؤجؿ حدوث اعتالؿ الشبكية و يجعؿ
حدوثيا يتـ ببطء وعمى مدى طويؿ ،كما أف التحكـ في مستوى ضغط الدـ والسيطرة عمى نسبة الدىوف
(الكولستروؿ) يجدي في عدـ حدوث اعتالؿ الشبكية.
 يحتاج مرضى السكري مراجعة طبيب العيوف بشكؿ دوري مرة واحدة كؿ عاـ  ،حيث يقوـ بالكشؼ عمى
قاع العيف واكتشاؼ مشاكؿ الشبكية في بداياتيا ،فقد يحتاج األمر إلى التدخؿ ،و قد يكوف ىناؾ نزيؼ
أو توسع في األوعية الدموية ،و يكوف التدخؿ الجراحي عف طريؽ الجراحة بأشعة الميزر  ،أو إجراء
الجراحة في وجود الماء األبيض أو الماء األزرؽ.
اعتالؿ األعصاب:
ومف أكثر األجيزة تأثراً بمضاعفات السكر ىو الجياز العصبي ،و تحدث بطريقة متدرجة وبدرجة طفيفة

كسرياف الماء في القش ،بحيث ال يالحظيا المريض سوى بعد استفحاليا ،مما يؤثر سمباً عمى حياة
اإلنساف.

أف ارتفاع السكر في الدـ لفترة طويمة ينتج عنو مواد سمية وضارة عمى األعصاب ،كما يؤدي إلى تأثر
األوعية الدموية الصغيرة التي تغذي ىذه األعصاب ،كؿ ذلؾ يؤدي إلى تمؼ األعصاب.
األعراض المرضية العتالؿ األعصاب:
األعصاب و األوعية الدموية تغذي جميع أجزاء الجسـ ،و في حالة السكر فإف االعتالؿ عادة ما يؤثر
عمييما سوياً ،و يؤثر عمى جميع أجزاء الجسـ بدرجة متفاوتة ،و عميو تكوف األعراض مختمفة مف شخص
آلخر حسب الجزء مف الجسـ المتأثر و درجة اإلصابة ،و عميو تكوف اإلعراض الظاىرة كما يمي:
الدماغ :
نقص في الذاكرة والتفكير و تحميؿ األمور ،و زيادة احتمالية اإلصابة بانفجار األوعية الدموية في
الدماغ.
األعصاب الحسية :
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اعتالؿ األعصاب يعنى نقص اإلحساس في األعصاب الطرفية ،و تمؾ التغيرات تحدث في جميع أجزاء
الجسـ و إف كانت أكثر وضوحاً في األطراؼ و خصوصاً القدميف .و كيفية حدوث اعتالؿ األعصاب غير
واضح ،و تتركز األعراض المرضية في درجة اإلصابة و منيا:

 يفقد اإلحساس في تمؾ المنطقة بالحرارة و البرودة


عدـ اإلحساس بالضربات البسيطة و القوية



عدـ اإلحساس بحدوث الجروح و النزؼ

 اإلحساس بالضعؼ و التنميؿ
 اإلحساس باأللـ الشديد بدوف وجود مسببات ،كمسع اإلبر أو شعور بحرارة غير طبيعية أو أحيانا" يشعر
اإلنساف كأنو يسير عمى الحجارة


نقص اإلحساس بموقع القدـ و ىذا يؤدي إلى المشي بشكؿ غير طبيعي حيث يضطر المصاب إلى
السير والق دميف مبتعديف عف بعض و ىو ينظر لألرض التي يسير عمييا.
اعتالؿ األعصاب الطرفية  -القدـ السكرية :
مف أىـ مضاعفات ىذا النوع مف االعتالؿ ىو حدوث القدـ السكرية نتيجة لضعؼ اإلحساس باألقداـ.
تزداد المشكمة في مرضى السكر عند تواجد ضعؼ الدورة الدموية مع نقص األحاسيس الطرفية،
فاإلصابات والتجرثـ البسيط ( االلتيابات بالفيروسات و الميكروبات) عادة ما يقوـ الجسـ بالتغمب عمييا
مف خالؿ المضادات الذاتية و كريات الدـ البيضاء ،و لكف ضعؼ وصوؿ الدـ لتمؾ المنطقة يعطى
الميكروبات الفرصة لمتكاثر و ىدـ األنسجة التي يتواجد بيا ،مع عدـ إحساس المريض بأي أعراض
حسية تنبيو ،و يستمر التجرثـ حتى يصؿ إلى األنسجة العميقة ،مما يجعؿ العالج أصعب ،و قد تصؿ
الحالة إلى درجة كبيرة و ىي ما يسمى بالقدـ المتفحمة ،مما قد يستدعي بتر القدـ لمسيطرة عمى
الحالة.
اعتالؿ األعصاب الحركية :
ينتج عنيا ضمور بالعضال ت أو عدـ القدرة عمى تحريؾ القدـ ،فإصابة األعصاب الحركية تؤدي إلى
ضمور العضالت الصغيرة في اليديف والقدميف و ىذا يؤدي إلى أوضاع غير طبيعية لمقدميف مما يزيد
مف احتماؿ حدوث اإلصابات لمقدـ وحدوث القرح عمى مناطؽ الضغط عمى األنسجة

 .0الجياز العصبي الذاتي :
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و ىذا الجياز وظيفتو السيطرة عمى األجيزة المختمفة في الجسـ كالجياز الدوري و القمب ،الجياز
اليضمي ،التنفسي ،التناسمي ،و إصابتو قد تؤدي إلى:


عدـ القدرة عمى التحكـ في ضغط الدـ ،أو تسارع في ضربات القمب حتى أثناء الراحة.

 في حاؿ وجود مشاكؿ قمبية فإف وجود اعتالؿ األعصاب قد يخفي العالمات الرئيسة لمذبحة الصدرية ،و
مف عالماتيا التي يجب أف يحتاط ليا المريض اإلجياد المفاجئ ،العرؽ الشديد ،صعوبة التنفس،
الغثياف.


إصابة الجياز اليضمي يؤدي إلى شعور بامتالء المعدة حتى بعد تناوؿ كمية قميمة مف الطعاـ  ،كما
يؤدي إلى إمساؾ أو حاالت إسياؿ شديدة و مفاجئة خاصة بعد األكؿ.



عدـ القدرة في التحكـ في البوؿ والبراز.

 إصابة الجياز التناسمي يؤدي إلى العنة عند الرجاؿ أي ضعؼ قدرة االنتصاب نتيجة نقص تغذية
القضيب بالدـ أثناء االنتصاب و كذلؾ مشاكؿ في القذؼ أما عند النساء فيؤدي ذلؾ إلى حدوث جفاؼ
الميبؿ و ألـ أثناء الجماع.
الوقاية وعالج اعتالؿ األعصاب:
ىناؾ دراسات عديدة تشير إلى أف التحكـ في مستوى ثابت لمسكر في الدـ يؤجؿ حدوث اعتالؿ األعصاب و
يجعؿ حدوثيا يتـ ببطء و عمى مدى طويؿ ،و لكف يجب االنتباه إلى أف التحكـ الشديد في مستوى السكر
في الدـ المصحوب بنوبات انخفاض السكر قد يؤدي إلى عطب األعصاب.
أمراض الفـ واألسناف:
أمراض الفـ و األسناف تظير بطريقة غير ثابتة ،و نادراً ما نراىا لدى األطفاؿ مرضى النوع األوؿ مف

السكر ،و لكف نراىا في البالغيف ،و تحدث نتيجة لمتغيرات و القصور التي تحدث في الدورة الدموية لمثة

واألسناف.
أسباب حدوث مشاكؿ الفـ واألسناف:


التغيرات التي تحدث في األوعية الدموية الدقيقة مؤدية إلى قصور الدورة الدموية بالمثة واألسناف.



القصور في وظائؼ كريات الدـ البيضاء التي تقاوـ البكتيريا والفطريات.
المشاكؿ التي تحدث في األغشية المخاطية لمفـ:

 .0رائحة الفـ الحادة
 .2التياب حواؼ الشفاه مما يؤدي لمجفاؼ والتشققات
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 .0الشعور بالحرقة في الفـ والمساف الناتج عف اعتالؿ األعصاب الطرفية
 .1نقص إفرازات الغدد المعابية المؤدي إلى ظيور االلتيابات الفطرية خصوصاً في وجود التركيبات
الصناعية

المشاكؿ التي تحدث في المثة واألسناف:
 .0زيادة حدوث تسوس األسناف
 .2تمؼ واسع لمنسيج المثوي
 .0التيابات متكررة لمثة واألسناف
 .1جيوب و خراج في المثة
 .2تضخػػـ المثػػة النػزفػػػػػػي
 .3فقداف سريع لعضمة الفكيف
طرؽ الوقاية:


المحافظة عمى تركيز سكر الدـ تحت السيطرة التامة



فحص األسناف دوريا كؿ ستة أشير



إزالة أية رواسب جيرية حوؿ األسناف



المحافظة عمى نظافة الفـ واألسناف بعد كؿ وجبة رئيسية وقبؿ النوـ



تعمـ الطرؽ الخاصة في تنظيؼ األسناف بواسطة أخصائي المثة



تجنب استخداـ المواد الصمبة كاألعواد الخشبية في تنظيؼ األسناف



أخبار طبيب األسناف عف اإلصابة بمرض السكر عند المراجعة و ذلؾ مف أجؿ القياـ بالعناية الكافية
سواء العالجية أو الوقائية



سرعة زيارة الطبيب عند حدوث مشاكؿ في األسناف
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تشـخيص هشض السكش:
مف الميـ اكتشاؼ حاالت مرض السكر قبؿ
حدوثيا ،خاصة النوع األوؿ ،في محاولة
لمنعو مف الحدوث ما أمكف .لكنيا عممية
ليست بالسيمة ،فالعمماء ما زالوا يبحثوف
عف طريقة سيمة و غير مكمفة لمكشؼ عمى
األشخاص الذيف لدييـ عوامؿ الخطر .كما
أف وجود األعراض المرضية قد يكوف كافياً
لموصوؿ لمتشخيص لكف يجب إثباتو بتحميؿ

سكر الدـ ،كذلؾ خالؿ متابعة حالة السكر
يحتاج المريض ألجراء بعض الفحوصات
مثؿ:

سكش الذم الصائن:$
ىي الطريقة السيمة و البسيطة التي أتفؽ
المتخصصيف عمى استخداميا .و يجرى
تحميؿ لمستوى السكر في الدـ بعد الصياـ
عف األكؿ و الشرب لمدة ست ساعات.
المستوى الطبيعي لسكر الدـ الصائـ ىو
 008مجـ /دسؿ ،أما المستوى  022-008مجـ /دسؿ و يعتبر عالمة خطر ،وخصوصاً في النوع الثاني
لمسكر ،و ىو ما يحتاج لعالج بالتغذية و النشاط البدني.

المستوى أكثر مف  023مجـ /دسؿ في يوميف مختمفيف ،يعتبر عالمة تشخيصية لحدوث المرض .لكف مع
وجود مستوى طبيعي لمستوى السكر في الدـ ( الصائـ ) مع وجود األعراض المرضية لمسكر ،أو وجود
عوامؿ الخطر مثؿ وجود مرض السكر في العائمة ،ال يمكف استبعاد التشخيص ،و يجب إجراء تحميؿ قدرة
تحمؿ السكر.
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تحليل قذسة تحول السكش:
يعتقد الكثير مف المتخصصيف أف تحميؿ قدرة تحمؿ السكر ميـ كتحميؿ أولي (بداية) لتشخيص حاالت السكر
قبؿ ظيور األعراض المرضية أو في بداياتيا ،و خصوصاً األشخاص الذيف يكوف مستوى السكر الصائـ
لدييـ في الدـ طبيعياً و لدييـ قابمية و عوامؿ الخطر لحدوث السكر ،و ىذا التحميؿ أكثر تأكيداً مف تحميؿ
السكر الصائـ ،و يجري ىذا التحميؿ كما يمي:

يجرى تحميؿ سكر الدـ الصائـ ( بعد ست ساعات مف الصياـ).
يعطى الشخص كمية مف مشروب يحتوي عمى السكر ،الكمية تعتمد عمى العمر و الوزف .بعد ذلؾ يجرى
تحميؿ سكر الدـ عمى فترات محددة ( ساعة ،ساعتيف ،ثالث ساعات).
عادة يرتفع مستوى السكر في الدـ في الساعة األولى ،و ينخفض مرة أخرى بعد ساعتيف ،أما في
األشخاص المصابيف بالسكر أو لدييـ قابمية لحدوثو ،فإف االرتفاع في مستوى السكر في الدـ في الساعة

األولى يكوف عالياً ،و يستمر مستواه عالياً في الساعة الثانية  200مجـ/دسؿ أو أكثر .يمكف أيضا إجراء
ىذا التحميؿ بكثرة عمى الحوامؿ الذيف لدييـ قابمية لحدوث سكر الحمؿ.

تحليل تسكش هيووجلوبيي الذم :Glycosylated hemoglobin
ىناؾ بروتينيات معينة في الدـ مثؿ الييموجموبيف و داخؿ كريات الدـ الحمراء الذي ترتبط نسبة منو
بجزئيات السكر و لمكشؼ عف ىذه النسبة يستخدـ تحميؿ يعرؼ باسـ Hemoglobin A1C
ىذا التحميؿ يجرى في أي وقت و ال يحتاج إلى الصياـ ألنو ال يتأثر بما أكؿ المريض ،أو بمستوى سكر
الدـ الصائـ في ذلؾ اليوـ.
و فائدة التحميؿ أنو يعطي صورة عف التحكـ في مستوى السكر في الدـ لمدة طويمة تصؿ إلى ثالثة أشير
تقريبا ،كما أنو ال يستخدـ لمعرفة التشخيص ،لذل ؾ ال يتـ إجراءه إال لمعرفة مقدار التحكـ في مستوى
السكر.

القواعذ الشئيسة للعالج
الغزائي لوشضى السكش
البرنامج الغذائي لمرضى السكر متنوع و
متغير ليقابؿ احتياجات كؿ المرضى و في كؿ
األوقات ،و اليدؼ منو أف يكوف غذاء
صحي محتوي عمى الكمية الكافية مف الطاقة
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الالزمة و خاصة بالنسبة لألطفاؿ ،و يعتبر البرنامج الغذائي ىو المفتاح و الطريقة لمتوازف في عالج السكر
و ضبط مستوى السكر في الدـ و احتياج الشخص مف األنسوليف ،و لكنو ليس بيذه السيولة فيو صعب
التطبيؽ .أما البرامج الجيدة و تطبيقيا يؤدي إلى نتائج ممتازة ،و يجب مراجعة أخصائي التغذية لوضع
الخطة الغذائية المناسبة لكؿ شخص مع مالحظة احتياجاتو الشخصية  ،و نوع المأكوالت بما يتناسب مع
المستوى االقتصادي لألسرة ،فمكؿ بمد مأكوالتيا الخاصة كما أف ليا أساليب متنوعة في الحياة اليومية.
مف ىنا فإف نوعية الغذاء بالتوازف مع جرعة العالج تؤدي إلى نتائج باىرة ،و مف أىـ النقاط في البرنامج
الغذائي:
تنظيـ وقت الوجبات:
تنظيـ وقت الوجبات يساعد عمى حفظ مستوى السكر في الدـ ،فيجب عمى المرضى تناوؿ ثالث وجبات
رئيسية في أوقات محددة .كما قد ينصح الطبيب بتناوؿ ثالث وجبات خفيفة (خصوصاً قبؿ النوـ ) ،فتنظيـ
الوجبات يمنع حدوث نوبات انخفاض السكر ،و لكف عمينا مالحظة التالي:

 الوجبة الكبيرة جداً ترفع مستوى السكر في الدـ بشكؿ عالي و بذلؾ ال يمكف لمعالج السيطرة عمييا
بالشكؿ المناسب و المطموب.

ال منيا فترة انتياء المفعوؿ كما أف لممفعوؿ أمد محدد ،لذلؾ فإنو
 ىناؾ أنواع متعددة مف األنسوليف لك ً
اعتماداً عمى نوع الغذاء و كميتو يكوف اختيار نوع األنسوليف و الجرعة المناسبة.

 تناوؿ وجبات كبيرة كما في المناسبات يحتاج إلى تغيير نوعية و كمية األنسوليف قبؿ األكؿ لمنع حدوث
ارتفاع في مستوى السكر في الدـ ،و أخصائي التغذية يمكنو الشرح عف كيفية تغيير الجرعات و كيفية
حساب مقدار الوجبة الغذائية.
محتوى الوجبة الغذائية لمرضى السكر:
أوال :أف يكوف محتواه مف السكريات منخفضاً

عندما نتكمـ عف مرض السكر فإننا دائماً نركز عمى السكر (الجموكوز) ،و السكر في األغذية يأتي عمى
أشكاؿ و أنواع متعددة ،فيناؾ السكر البسيط و السكر المعقد (سكر القصب) أو األكثر تعقيداً (النشويات)،

و تمؾ التسميات تعتمد عمى سرعة ىضميا و تحوليا إلى سكر في الدـ ،فكمما زادت سرعة التحوؿ أرتفع

مستوى السكر في الدـ بسرعة ،و مف ثـ أصبحت غير مرغوبة لمرضى السكر حيث يجد العالج صعوبة في
التعامؿ معيا .لذلؾ فأف األغذية المحتوية عمى السكر البسيط غير مرغوبة لمرضى السكر ومف أمثمتيا:
المربى و العسؿ.
الحمويات و الشوكوالتو.
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المشروبات الغازية.
العصائر بأنواعيا.
أما األغذية المحتوية عمى السكر المسمى سكر القصب (السكروز) يتـ ىضميا و تتحوؿ إلى سكر بسرعة
أقؿ مف السكر البسيط ،و لكف ليس ليا فائدة تذكر فيي تعطي كمية قميمة مف السعرات الحرارية ،لذلؾ
ينصح باالبتعاد عنيا
ثانيا :أف يكوف محتوياً عمى كمية معتدلة مف النشويات

النشويات ىي األغذية التي تتكوف مف سكر معقد ،و كاف االعتقاد لدى المتخصصيف أف األغذية النشوي ة

مثؿ بقية السكريات مضرة لمرضى السكر ،و لكف الدراسات أثبتت أف تناوؿ كمية معقولة مف النشويات تنفع
مرضى السكر و تمنع حدوث نوبات ىبوط السكر ،فالنشويات يتـ ىضميا و تحويميا إلى سكر عمى مدى
وقت طويؿ نسبياً ،مما يؤدي إلى ارتفاع بسيط لمستوى السكر في الدـ عمى مدى ساعات عديدة ،و ىذه
النشويات تشمؿ:

 البطاطس المطبوخة.
 الدقيؽ األسمر (خبز البر ،القرصاف ،الجريش).
 دقيؽ الشوفاف.
 خبز النخالة.
لكف ىناؾ أغذية نشوية غير جيدة لمرضى السكري وىي الخبز األبيض بأنواعو ،األرز ،البطاطس المقمية،
الحبوب المصنعة مثؿ الكورف فميكس ،و غيرىا ،ألنيا تؤدي الرتفاع سريع لمسكر كما أنيا تؤدي إلى زيادة
الوزف.
ثالثا :أف يكوف محتواه مف الدىوف منخفضاً

األغذية المحتوية عمى الدىوف تزيد مف احتمالية ارتفاع نسبة الدىوف في الدـ و خصوصاً الكوليستروؿ و

ىو مف العوامؿ المساعدة عمى حدوث المشاكؿ القمبية ،كما أنيا تحتوي عمى كمية عالية مف السعرات

الحرارية حيث تؤدي إلى زيادة الوزف ،مثاؿ ذلؾ:
 الزيت ،الزبد ،الدىف.
 المقميات.
 المحوـ الحمراء.
رابعا :أف يكوف محتواه مف األمالح منخفضاً :و ذلؾ في محاولة لمنع ارتفاع ضغط الدـ.

خامسا :أف يحتوي عمى كمية كافية مف األلياؼ:
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األلياؼ ىي المواد الغذائية التي يصعب عمى الجياز اليضمي تكسيرىا ،لذلؾ تبقى وتخرج مع البراز ،و ىي
عادة ال تعطي سعرات حرارية كما أنيا تعطي اإلحساس بالشبع ،كما تساعد عمى تقميؿ الكوليستروؿ و مف
ثـ تمنع الزيادة في الوزف ،كما تساعد عمى تنظيـ البراز ،مثاؿ ذلؾ:
 األلياؼ الموجودة في الخض اروات.
 بعض الفواكو.
 النخالة.
سادسا :االبتعاد عف العادات الغذائية السيئة مثؿ المأكوالت السريعة ما أمكف ذلؾ:
المأكوالت السريعة مثؿ اليامبرجر و النقانؽ (اليوت دوج) تتكوف مف خميط مف المواد و مف أكثرىا الشحوـ
( و ىي التي تعطي الطعـ المذيذ) ،و مف ى نا ينصح باالبتعاد عنيا ،و كذلؾ المشروبات الغازية فإنيا تحتوي
عمى كمية عالية مف السكريات و التي ترفع مستوى السكر في الدـ بسرعة.
النشاطات البدنية و الرياضة
النشاط الرياضي و البدني أحد األساليب الميمة لعالج حاالت السكر بأنواعيا ،كما أنو ميـ لجعؿ الطفؿ و
الشاب يعيش حياة طبيعية.
فوائد الرياضة والنشاط البدني :
 إنقاص محتوى الجسـ مف الدىنيات.
 تحسيف و خفض مستوى الكولستروؿ في الدـ.
 تقوـ بتحسيف مستوى ضغط الدـ.
 تزيد مف حساسية الخاليا الجسمية لتأثير األنسوليف.
كيفية تأثير الرياضة عمى مستوى السكر في الدـ:


الرياضة تستيمؾ الكثير مف السكر ( الجموكوز).



مستوى السكر في الدـ ينخفض مباشرة بعد الرياضة.



ىناؾ تأثير طويؿ المدى عمى مستوى السكر في الدـ مع قمة ذبذبة ىذا المستوى لدى األشخاص
الذيف يواظبوف عمى أداء الرياضة بشكؿ مستمر و منتظـ.

ما ىي الرياضة األكثر فائدة ؟
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جميع أنواع الرياضة مفيدة لمرضى السكر ،و تعتبر السباحة مف أكثر أنواع الرياضة شموالً و فائدة ،حيث

ىناؾ استخداـ لعدد كبير مف العضالت بدوف التركيز عمى عضالت معينة ،كما إف المجيود المبذوؿ كبير

جداً.
النقاط التي يجب االنتباه ليا مع الرياضة:
مع الفوائد الجمة لمرياضة فعمى مريض السكر االنتباه لمجموعة مف النقاط الميمة المرتبطة بالنشاط
البدني ،فمستوى السكر في الدـ يتذبذب ( ارتفاعا وانخفاضا ) خالؿ التدريبات الرياضية ،لذلؾ يجب عمييـ
مراقبة مستوى السكر في الدـ قبؿ و بعد القياـ بالتدريبات الرياضية ،و ذلؾ لمنع حدوث نوبات انخفاض
السكر ،و ىناؾ نصائح عديدة منيا:
 عدـ القياـ بالنشاط الرياضي إذا كاف مستوى السكر في الدـ أعمى مف 088مجـ/دسؿ.
 إذا كنت تمارس الرياضة أحياناً (و ليس بشكؿ مستمر) فقد يحتاج األمر إلى موازنة جرعة العالج و
تقميميا لمنع حدوث نوبة ىبوط السكر.

 ينصح البعض بتناوؿ وجبة خفيفة و خصوصاً النشويات ،و تسمى وجبة الرياضة مثؿ الحميب قميؿ الدسـ
مع شريحة مف الخبز.

 ينصح بتناوؿ الكثير مف السوائؿ و الماء قبؿ و بعد النشاط الرياضي.
 ينصح المريض باالنتباه لمكاف حقنة األنسوليف ،و االبتعاد عف األماكف القريبة مف العضالت التي
تستخدـ في الري اضة ،ألف ذلؾ يؤدي المتصاص سريع لألنسوليف ،و مف ثـ تأثير سريع و عالي قد يؤدي
لنوبة انخفاض السكر.
 حيث أف المصابيف بالسكر لدييـ قابمية أعمى لحدوث األمراض القمبية ،فعمييـ مراجعة الطبيب بصفة
دورية و إجراء تخطيط القمب لمعرفة وجود موانع مف عدميا.
 إذا كانت الرياضة عنيفة فقد تؤثر عمى األوعية الدموية الضعيفة و خصوصاً في العيف واألطراؼ مما قد
يؤدي لتمزقيا ،لذلؾ ينصح باالبتعاد عف الرياضات العنيفة.

 عدـ لعب الرياضة حافي القدميف لمنع اإلصابات.
 في حاؿ حدوث إصابات رياضية فيجب عدـ إىماليا و متابعتيا قبؿ استفحاليا.

الغــــــــــــــزاء الصحي
يجب أف يحتوي الغذاء عمى جميع العناصر األساسية مف نشويات وبروتيف ودىوف وكذلؾ يجب أف يحتوي
عمى كميات مناسبة مف المعادف والفيتامينات.
الوجووعات الغزائية الثالثة
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لتسييؿ عممية اختيار األطعمة المناسبة لمفرد تـ تقسيـ األطعمة إلى ثالث مجموعات حسب وظيفتيا
األساسية و ىي ما اتفؽ عمى تسميتيا بالمجموعات الثالثة و ىي:
المجموعة األولى ( أطعمة الطاقة و المجيود ):
وتتكوف مف األطعمة التي تمد الجسـ بالطاقة و ىي مصادر الكربوىيدرات و الدىوف مثؿ الحبوب بأنواعيا و
منتجاتيا و السكريات و الدىوف الحيوانية و الزيوت النباتية بأنواعيا.
المجموعة الثانية ( أطعمة البناء ):
و تتكوف مف األطعمة الغنية بالبروتينات و الكالسيوـ مثؿ المبف و منتجاتو و المحوـ بأنواعيا و منتجاتيا و
الطيور و األسماؾ و البيض ز البقوؿ بأنواعيا مثؿ الفوؿ و العدس .
المجموعة الثالثة ( أطعمة الوقاية ):
و تتكوف مف األطعمة الغنية بالفيتامينات و األمالح المعدنية مثؿ الخضروات و خصوصا الطازجة منيا
لضماف الحصوؿ عمى فيتاميف (ج) و الفواكو بأنواعيا و منتجاتيا .
عند تكويف وجبة غذائية يجب أف تشمؿ عمى صنؼ أو أكثر مف كؿ مجموعة مف المجموعات الثالث ،و مف
أمثمة ىذه الوجبات:
المجموعة األولى

المجموعة الثانية

المجموعة الثالثة

أرز

لحـ أو طيور

خضار مطيى و فاكية

خبز

فوؿ

جرجير

أرز

سمؾ

فجؿ و ليموف

كشري

كشري

سمطة خضراء

خبز

طعمية

طماطـ وجرير أو خص

هعلوهات هاهة عي األغزية الوختلفة:
 الخضروات والفاكية
 ينصح بتناوؿ الخضروات والف اكية يوميا وبكميات كبيرة حيث أثبتت الدراسات أف ذلؾ يقي مف أمراض
القمب والشراييف
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 البامية والباذنجاف والكوسة والفوؿ والشوفاف تساعد عمى خفض مستوى الدىوف (الكوليستروؿ) الضارة
في الدـ.
المحوـ
 يجب اإلقالؿ مف تناوؿ المحوـ الحمراء ( 0- 2مرات أسبوعيا عمى األكثر).
 يفضؿ تناوؿ المحوـ الخالية مف الدىوف (البتمو) واالبتعاد عف المحوـ السمينة مثؿ الضأف واألعضاء
الداخمية مثؿ المخ والكبد والكالوي والسجؽ واليامبورجر.
 يفضؿ تناوؿ لحوـ صدور الدجاج والديؾ الرومي ( بدوف جمد) واألرانب واالبتعاد عف تناوؿ البط واإلوز
والحماـ.
 يفضؿ تس وية المحوـ عف طريؽ السمؽ أو الشوي أو في الفرف ال عف طري القمي أو التحمير.
األسماؾ
 ينصح بكثرة تناوؿ األسماؾ ( 0-2مرات أسبوعيا) حيث أثبتت الدراسات أف ذلؾ يقي مف أمراض القمب
والشراييف.
 يجب تجنب البطارخ والجمبري والكابوريا والمحار والجندوفمي حيث أنيا تحتوي عمى كميات عالية مف
الكوليستروؿ.
الدىوف والزيوت
 ينصح باالبتعاد عف استخداـ الزيوت والدىوف في الطعاـ.
 عند استخداـ الزيوت ينصح باستخداـ الزيوت المستخرجة مف الذرة – عباد الشمس – الزيتوف –
الصويا واالبتعاد تماما عف زيت جوز اليند والنخيؿ.
 يجب االبتعاد عف استخداـ الزبدة والسمنة والزيوت المتجمدة الميدرجة (السمف النباتي) والتي توجد
بكثرة في الحمويات واألطعمة الجاىزة السريعة.
 يفضؿ استخداـ األلباف منزوعة الدسـ وكذلؾ تناوؿ الزبادي بدوف قشدة وفيما يخص األجباف ينصح
بتناوؿ الجبف القريش أو الجبف خالي الدسـ.
 ينصح بعدـ اإلكثار مف تناوؿ صفار البيض (مرتيف أسبوعيا).
 فيما يخص المكسرات ( الموز والبندؽ) فإنيا توفر بعض الحماية لمقمب والشراييف إال أف ما تعطيو مف
السعرات عالية يجعؿ اإلكثار مف تناوليا غير مرغوب فيو.
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النشويات والبقوليات
 ينصح باالعتداؿ في تناوؿ الخبز (ويفضؿ األسمر) واألرز والمكرونة والبطاطس.
 يجب االعتداؿ في تناوؿ الحمويات واالبتعاد قدر اإلمكاف عف استخداـ السكر والمشروبات الغازية.
 ينصح بتناوؿ البقوليات مثؿ الفوؿ المدمس والعدس والفاصوليا والموبيا.
ممح الطعاـ
 يجب عدـ اإلفراط في استخداـ ممح الطعاـ أثناء الطيي وكذلؾ عدـ إضافة الممح( بواسطة المالحة)
أثناء تناوؿ الطعاـ.
 جميع األطعمة التالية تحتوي عمى كميات كبيرة مف الممح:
 .0كؿ أنواع الجبف عدا الجبف القريش ( يمكف إقالؿ ممح الجبف بنقعو في الماء وتغيير الماء
دوريا لمدة يوميف).
 .2الزيتوف األسود والمخمالت والكاتشب.
 .0المحوـ واألسماؾ المحفوظة والمجففة والمممحة مثؿ الرنجة والفسيخ والالنشوف وكذلؾ
الخضروات المحفوظة.
 .1األطعمة الجاىزة السريعة اإلعداد مثؿ ماكدونالدز والبيت از.

ششوط الغزاء الصحي الوتواصى :
 .0أف يحتوى عمى جميع العناصر الغذائية حسب االحتياجات و المقننات لكؿ فرد حسب سنو و
جنسو و مجيوده و الحالة الفسيولوجية.
 .2أف يكوف متنوعا بحيث يفي بالعناصر الغذائية الغير منصوص عمييا في جداوؿ االحتياجات و
المقننات.
 .0أف يكوف فاتحا لمشيية و مقبوؿ الشكؿ.
 .1أف يكوف صحيا و خاليا مف أي ميكروبات أو مواد ضارة بالصحة.
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 .2أف يكوف متمشيا مع العادات الغذائية السائدة في المجتمع.
 .3أف يكوف مناسبا لمحالة االقتصادية فإف قيمة الغذاء ليست في غمو ثمنو بؿ في حسف اختياره.
 .4أف يحتوى عمى كمية مناسبة مف األلياؼ الغذائية .
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