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كشفت دراسة استقصائية جديدة عن ان احلقن الطبية ملرضى السكري متثل واحدة من اكثر املخاوف شيوعا بني سكان الكويت.
وبحسب خبراء الرعاية الصحية احملليني تسلط الدراسة الضوء على االثر النفسي الواقع على مرضى السكري الذين يواجهون احلقن عدة مرات يوميا
واهمية احلاجة اليجاد حلول بديلة .لذلك ،مت تطوير وسيلة حقن مساعدة جديدة متكن املرضى من خفض عدد احلقن اجللدية املباشرة من  120خالل الشهر
الواحد الى مرة فقط كل  3ايام .وخالل لقائنا مع اختصاصي الغدد الصماء وسكري االطفال د.فهد اجلاسر ،اكد ان احلاجة للحقن الذاتي اليومي كانت مبنزلة
أزمة لدى الكثير من مرضى السكري ،مضيفا ان استخدام الوسائل املساعدة للحقن ميكن ان يقلل املخاطر املستقبلية ملشاكل احلقن ،خصوصا لدى مرضى
السكري االصغر سنا ،كما يسهل هذا االمر استخدام احلقن اليومية املتعددة ،فإلى التفاصيل.
كتبت :زينب أبو سيدو

د.اجلاسر لـ «األنباء» :جهاز «آي ـ بورت أدفانس»
يُخفض حقن األنسولني من  120إلى  10مرات في الشهر
ضيفنا في سطور
د.فهد اجلاسر ،اختصاصي غدد صماء وسكري
اطفال ،حصل على شهادة الطب من الكلية امللكية
للجراحني في ايرلندا ،انضم الى برنامج املقيمني
في طب االطفال وتبعه باختصاص الغدد الصماء
واالستقالب عند االطفال في مستشفى االطفال
في تورنتو بكندا ،عالوة على ذلك حصل على
شهادة برنامج استاذ في العمل السريري من
جامعة تورنتو.
انضم د.فهد الى املستشفى االميري كاختصاصي
في الغدد الصماء لدى االطفال في العام ،2014
كما يقدم خبرته في معهد دسمان للسكري
ومستشفى عدن.
يشغل د.فهد منصب االمني العام لرابطة السكر
الكويتية ،وهو مختص في مرض السكري من
النمط االول واضطرابات هرمون النمو والتعليم
الطبي.

بقلم طبيب
د .محمد دياب

جهاز «آي ـ بورت أدفانس»

د.فهد اجلاسر اختصاصي غدد صماء وسكري أطفال

ما أنواع مرض
السكري؟
٭ ينقس���م مرض السكري
إلى أربعة أنواع :النوع األول
والنوع الثاني وسكر احلمل،
وأنواع أخرى.
عند األطفال األكثر انتشارا
هو النوع األول ،أكثر من %85
من احلاالت الت���ي نراها في
الكويت والعال���م هي النوع
األول من السكري ولكن لوحظ
في الفترة السابقة أن النوع
الثاني من الس���كري انتشر
بشكل ملحوظ.
ما سبب إصابة األطفال
مبرض السكري؟
٭ النوع االول من الس���كري
يح���دث نتيجة ع���دم إفراز
البنكري���اس لألنس���ولني
ألهميت���ه في تثبيت نس���بة
الدم ،س���ببه الرئيسي يكون
إما أجسام مضادة في اجلسم
أو املناعة الذاتية التي حتارب
البنكري���اس ،ومتن���ع إفراز
األنسولني في جسم اإلنسان،
وخصوصا عند االطفال.
هناك نظريات كثيرة تدل
على أن السبب استعداد وراثي،
وجيني مع مؤثرات خارجية
تأتي عن طريق مواد كيميائية،
كالتهابات معينة ڤيروسية
تصيب الطف���ل وهو صغير
وهناك نظريات أخرى ترجع
السبب إلى استخدام احلليب
قبل سن السنتني ،ولكن هذه
النظري���ة انتهت مع األبحاث
احلديثة والسبب األخير هو
نقص ڤيتامني .D
التمييز بين النوعين
ما أعراض السكري
عند األطفال وكيف
ميكن التمييز بني
النوعني األول والثاني؟
٭ أكثر األعراض التي تصيب
األطفال هي مع النوع األول من
السكري فإذا عرفنا األعراض
مبكرا مت تش���خيصها مبكرا
ونستطيع جتنب املضاعفات
التي حتدث مع بداية املرض
وأكثر املضاعفات قصيرة األمد
وجود احلامض الكيتوني في
الدم قد تصل بالطفل إلى حالة
الغيبوبة ومن اعراضه :التبول
املتكرر عند الطفل والتبول
عند النوم.
السبب اآلخر هو العطش
الشديد وفقدان الوزن والهزال
والنحافة ،ما يجعل الطفل غير
نشط وليست لديه رغبة في
اللعب مع األطفال فهذه أعراض
النوع األول.
أما اعراض النوع الثاني من
السكري فهي اخف قليال من
النوع االول الن السكر ال يرتفع
بنس���بة ارتفاع النوع االول
فينتابه العطش الشديد ولكن

النوع األول من
السكري عند األطفال
ُيشكل أكثر من %85
من احلاالت في
الكويت والعالم
النوع األول من
السكري يحدث
نتيجة عدم إفراز
البنكرياس لألنسولني
بسبب أجسام
مضادة واملناعة
الذاتية

ليس عطشا مستمرا وميكن
ان يزي���د ورنه ،ولكن زيادة
بسيطة ،ويكون هناك أيضا
تكرار تبول ولكن نستطيع
التمييز بني النوعني بان اطفال
النوع االول ضعيفي البنية وأما
أطفال النوع الثاني فاغلبهم
يتمي���ز بالس���منة ،ولديهم
اجزاء من اجسامهم خصوصا
الرقبة يك���ون لونها متغيرا
عن لون اجلسم ،وهذا بسبب
ان اجللد يقاوم االنس���ولني،
ومعظم االهالي يعتقدون ان
هذا بسبب فطريات ومشاكل
في اجللد ولك���ن في الواقع
يكون السبب قلة حساسية
االنسولني ،بس���بب مقاومة
اجلسم لالنس���ولني فيسبب
االلوان الداكنة.
نسبة الدم التجسسي
هناك فرق أيضا في نسبة
الدم التجسسي فدائما يكون
مع النوع األول مرتفعا أكثر من
 ،%10أما مع النوع الثاني تكون

النسبة من  %8إلى .%10
هل صحيح ان العديد
من االطفال في الكويت
مصابون بالسكري؟
٭ حسب االحصائيات األخيرة،
نسبة اإلصابة سنويا تتراوح
بني  38حالة الى  40حالة من
بني مائة ألف طفل بالكويت
وعند البنات جند تزايدا أكثر
من الصبيان.
أعلى نسبة إصابة بالنسبة
للن���وع األول ه���ي احلاالت
اجلديدة ،اما الن���وع الثاني
فال توجد الى اآلن احصائية
كاملة ،ولكن نسبة اإلصابة
شديدة بس���بب منط احلياة
غير الصحي وزيادة السمنة،
قلة احلركة وأسباب وراثية
أخرى.
ما املضاعفات في حال
تفويت موعد احلقن
بشكل متكرر؟
٭ ننصح األهالي باستمرار

نصائح لألمهات
مباذا تنصح األمهات الالتي
لديهن طفل مصاب بالسكري؟
٭ يجب أن تتعامل األمهات مع الطفل
املصاب بالس���كري بأال يختلف عن
أقران���ه اآلخرين لك���ن يراعني فقط
وقت حقن االنسولني ووقت قياس
الس���كر وباقي الوقت يعيش حياته
كاآلخرين.
وغالبية األطف���ال الذين ينتظم
الس���كر لديه���م ال يتعرضون ألي
مضاعفات في املستقبل ،وفي فترة
املراهقة يكون هناك صراع بني األبناء
واألهل ويزداد عند مرضى السكر مما
يوجب على ذويهم اس���تيعاب هذه

الفترة لتفادي اي مضاعفات او مشاكل
وال يعاملونهم كأطفال تفرض عليهم
األوامر فقط ،ويلج���أون الى حلول
وسطية.

ع���دم تفويت موع���د احلقن
فجسم الطفل املصاب بالنوع
األول من الس���كري ال ُيبقي
االنس���ولني متواجدا به ألن
البنكرياس توقف عن افراز
االنسولني.
لذلك يجب استبدال عمل
البنكرياس م���ن خالل ضخ
االنسولني عن طريق احلقن،
فدور احلقن مهم وضروري
حلياة الطفل ومنوه.
أعراض المرض
تفويت أي نوع من احلقن
س���يزيد الس���كر عند الطفل
وتبدأ أعراض املرض ،وتسنح
الفرص���ة لوج���ود احلامض
الكيتوني ف���ي الدم بصورة
أعلى ،ويبدأ يش���كو الطفل
م���ن هذه األع���راض ويدخل
في مرحلة مرضية من تقيؤ
وصداع بالرأس ورمبا أدخل
الى املستشفى.
يشكل احلقن وعدد

اخلاليا اجلذعية
هل هناك عالج نهائي
ملرض السكري من النوع
األول؟
٭ نتمن���ى ذل���ك ولكن مرض
السكري مزمن ،وعالجه الوحيد
املعتمد حاليا هو األنس���ولني،
يعطى عن طريق اإلبر واحلقن أو
مضخة االنسولني لكن ال يوجد
عالج معتمد لهذا املرض.
هن���اك اخلالي���ا اجلذعية
وهو عالج صحيح نظريا لكن
عمليا غير معتمد إلى اآلن ألنه
مازال قيد االبحاث وإذا اعتمد
فسننصح به األهالي.

								
د.فهد اجلاسر متحدثا للزميلة زينب أبوسيدو

(محمد هاشم)

مراته مشكلة كبيرة
للطفل فكيف ميكن
التغلب على هذه
املشكلة؟
٭ يجب ان يحقن الطفل نفسه
أربع مرات أو أكثر في اليوم،
وهذا األمر يسبب له أملا ،لذلك
يجب ان يكون مرض السكر
جزءا م���ن حيات���ه اليومية
فاحلقن يعطى عن طريق ابر
االنس���ولني القدمية ،أو عن
طريق االق�ل�ام أو عن طريق
مضخة االنسولني وال توجد
طريق���ة معينة للتغلب على
عدم اخذ احلق���ن التي يجب
ان تؤخذ في موعدها.
ولكن هناك طريقة جديدة
تسهل على الطفل أخذ احلقنة
أكثر من الطرق السابقة وهي
أقل حساسية وأقل أملا وأقل
ازعاج���ا وه���ي ع���ن طريق
اجله���از اجلديد «آي ـ بورت
ادفانس».
آي ـ بورت ادفانس
ما هذا اجلهاز؟ وما
أهميته؟
٭ جهاز آي ـ بورت ادفانس
ه���و جهاز جدي���د ،توصلت
له ش���ركة ميدترونيك يعمل
بتعبئة حقن االنسولني دون
ألم للطفل عن طريق شريحة
تدخل الدواء عن طريق انبوب
على ش���كل ابرة وتبدل هذه
الشريحة كل ثالثة أيام تقلل
من عدد مرات احلقن فبدال من
حقن الطفل  120مرة ،جتعله
يحقن  10مرات بالشهر ،ومن
خاللها تدخل حقن االنسولني
س���واء كانت طويلة األمد أو
قصيرة األمد.
كيف ميكن السيطرة
على احلمية الغذائية
لألطفال املرضى؟
٭ انتشر في اآلونة األخيرة
ان هناك طعاما معينا ألطفال
مرضى السكري ولكن هذا غير
متواجد لدينا ،فنحن ال ننصح
به األطفال وحتى الكبار ،بل
يجب ان يأكل األطفال عموما
طعاما صحيا ويبتعدون عن
احللوي���ات واألطعم���ة غير
املفيدة.
أطفال الس���كري يجب ان
يهتموا بالنشويات ،وأفضل
طريقة للسيطرة على السكري
حساب النشويات وحساب
عدد جرعات االنسولني وكم
تساوي غرامات من النشويات
فإذا عرف األطفال هذه احلسبة
سهلت عليهم حقن االنسولني
وسهلت عليهم ضبط معدل
الس���كر في ال���دم ،فاحلمية
الغذائية الصحيحة ألي طفل
مهمة لنموه ،ومنع مضاعفات
الس���منة أو مش���اكل القلب
والشرايني.

عمليات

جتميل األسنان
شهدت عمليات جتميل األسنان تطورات كبيرة،
واستفادت من التقنيات العصرية حيث ابتكر
األطباء أساليب حديثة في حتسني شكل األسنان
وجتميلها وظهرت أنواع عدة من املعاجلات في هذا
الشأن ،ومن ذلك عمليات تبييض األسنان إلزالة
الشكل السيئ والتصبغات ،كما ظهرت عالجات
متطورة لعالج اللثة والتخلص من رائحة الفم
الكريهة.
ان كل معاجلة لألسنان مهما كان نوعها هي عبارة
عن عملية جتميل لألسنان بحيث حتسن من
شكلها ووظيفتها ،ولكن في اآلونة األخيرة بدأنا
نلجأ الى أساليب حديثة في ذلك مما أسهم في
حتسني نفسية ومزاج املريض.
ومن العالجات احلديثة احلشوات التجميلية التي
ظهرت حديثا بجيل متطور تدعى Composites
اذ حلت مشكلة كبيرة في جتميل الشكل واغالق
املسافات وترميم األسنان ،وتغيير شكل السن
بشكل كامل.
من العالجات احلديثة ايضا الوجه اخلزفي حيث
نضع وجها خزفيا أماميا للسن املراد جتميلها
ويلصق عليها دون ان نحفر ،أو نقوم بتصغير
السن بشكل كامل وكذلك التاج اخلزفي ،حيث يتم
تتويج السن بشكل كامل دون معدن أو كما يدعى
بالعامية بورسالن وهناك أنواع كثيرة من اخلزف
نلجأ اليها في حال التتويج ،وهي جميعها تعطي
نتائج ممتازة وأشكال أسنان غاية في الروعة.
هناك أشخاص كثيرون لديهم أفكار خاطئة عن
موضوع التبييض وبأنه مؤذ لألسنان أو ما شابه
لكننا جند ان تبييض األسنان بنوعيه التبييض
املنزلي والتبييض داخل العيادة آمن جدا.
التبييض املنزلي طريقة تعتمد على تصنيع
طوابع خاصة بكل مريض جتهز في عيادة طبيب
األسنان ،ويقوم املريض بوضع أدوية تبييض
خاصة ،داخل هذه الطوابع ويضعها على أسنانه
العلوية والسفلية ،ولكن هذه الطريقة مملة
للمريض ألنها حتتاج ما بني  10و 14يوما حتى
يحصل املريض على درجة البياض املطلوبة ،وذلك
يعتمد على درجة لون األسنان األساسية ،كما انها
قد تؤذي اللثة في بعض األحيان ان لم يحسن
استعمالها.
التبييض داخل العيادة طريقة تعتمد على جهاز
حديث للتبييض وجترى خالل ساعة واحدة الى
ساعتني فقط داخل العيادة وتعتمد على نوع من
اإلضاءة املركزة التي ترتكز على األسنان ونضع
مواد مبيضة خاصة ايضا على األسنان فتقوم
اإلضاءة بتنشيط هذه املواد لتعمل على إزالة
التصبغات وامللونات من مينا وعاج األسنان وهذه
الطريقة مريحة جدا وسريعة وتناسب جميع
األشخاص ذكورا وإناثا.
كما انها تعمل على إزالة جميع أنواع التصبغات
والتي تكون أسبابها :الوراثة وتناول بعض
األدوية كمركبات احلديد ملعاجلة فقر الدم وبعض
املضادات احليوية والتدخني وتناول القهوة
والشاي وامللونات بكثرة وبعض األنواع األخرى
من التصبغات التي تسببها اجلسور أو التركيبات
السيئة ،وأخيرا هناك سؤال دائم للمرضى عن
الفترة التي تدوم فيها األسنان على درجة البياض
بعد التبييض واجلواب يعتمد على املريض نفسه
ومدى تعاطيه التدخني أو امللونات ،ولكن بشكل
عام تدوم ما بني السنة ونصف السنة والسنتني،
ولكنها ال تعود كما كانت في السابق غامقة ،وإمنا
تغمق فقط درجتني.
٭٭اخصائي عالج وتجميل األسنان

