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سؤال في الصحة

قطرة للعين تعالج طول النظر وتغني عن نظارة القراءة
وافقت إدارة الغذاء والدواء األميركية للمرة األولى على 

استخدام قطرة للعني لعالج طول النظر الشيخوخي.

كيف تعمل قطرة فيوتي؟
 - %1.25 Pilocarpine HCl( القطرة الجديدة تسمى فيوتي

Vuity(، وتعمل عن طريق تقليص حجم بؤبؤ العني، ما يسمح 
لألشخاص الذين يتمتعون برؤية جيدة عن بعد بالتخلي عن 
 Waring Vision نظارات القراءة. قال جورج، املدير الطبي ملعهد
في ساوث كارولينا: »فيوتي فعالة في تحسني الرؤية القريبة 

واملتوسطة دون التأثير على الرؤية عن بعد بقطرة واحدة 
)one drop( يومًيا«، ويعرف أطباء العيون أن من يعانون من 

طول النظر يمكنهم تحسني الرؤية القريبة من خالل انقباض 

العضلة العاصرة للقزحية، ما يقلل من حجم بؤبؤ العني، وقد 
تؤدي بعض األدوية، بما في ذلك بيلوكاربني، لزيادة التكيف.

 
فعالية فيوتي

قام الباحثون بدراسة 750 شخصًا يعانون من طول النظر 
الشيخوخي، وتم تقسيمهم ملجموعتني لتلقي إما بيلوكاربني 

أو عالج وهمي، وقام الباحثون باختبار املشاركني في اليوم 30، 
ملعرفة عدد من حققوا معيار النجاح الذي حددته إدارة الغذاء 

والدواء. ووجدوا أن عددًا أكبر من األشخاص في مجموعة 
بيلوكاربني استوفى هذا املعيار، وكان االختالف بني مجموعة 

بيلوكاربني ومجموعة الدواء الوهمي ذا داللة إحصائية.
)العربي الجديد(

من حوالي 5 أشهر حصل لي 
إغماء متواصل ألكثر من مرة، 

وآخر إغماء حصل حدث فيه 
أن القلب توقف تمامًا وتم 

إنعاشي بالضغط على الصدر 
cpr بدون أجهزة، بعدها لمدة 

أسبوع عانيت من الكوابيس 
وعدم القدرة على النوم إال 
بصعوبة شديدة،  ولم يعد 

مقتصرًا على الكوابيس، لكني 
أصبحت أخاف جدًا أن أنام، 

وأحس كثيرًا جدًا أن نفسي 
ينقطع كلما غمضت عيني.

ابننا العزيز؛
الــشــكــايــة مـــن الـــخـــوف والــكــوابــيــس 
ليست أمـــرًا غــيــر مــعــتــاد بــعــد حالة 
ــاجــــئ،  ــفــ ــــب مــ ــلـ ــ ــــف قـ ــ ــوقـ ــ ــ إغـــــــمـــــــاء وتـ
وتــتــحــســن هـــذه الــحــالــة مـــع الــوقــت 
ــتــــي أدت  ــون الــــحــــالــــة الـــقـــلـــبـــيـــة الــ ــ كــ
ــم عــالجــهــا  ــد تـ ــى تـــوقـــف الــقــلــب قـ إلــ
وضـــبـــطـــهـــا. نــنــصــحــك بــاســتــشــارة 
طــبــيــب مــخــتــص بــكــهــربــائــيــة القلب 
ســبــب  لــكــشــف   Electrophysiolgy
اضــــطــــراب الـــنـــظـــم وتــــوقــــف الــقــلــب، 
ــــع خــطــة الـــعـــالج لــئــال تــحــدث  ووضـ
هــــذه الـــحـــالـــة مــــرة ثـــانـــيـــة. وغــالــبــًا، 
ــذا الــطــبــيــب تــحــلــيــل دم  ســيــطــلــب هــ
وتسجيل تخطيط القلب 24 ساعة، 
وهــــو مـــا يــســمــى تــســجــيــل هــولــتــر، 
ــات نــظــم  ــرابــ ــطــ لــكــشــف حــــــدوث اضــ
القلب ونوعها ومدى تكرارها. كما 
ســيــطــلــب فــحــص الــقــلــب بـــاألمـــواج 
فوق الصوتية )اإليكو القلبي(، ومن 
ثــم سيضع خــطــة الــعــالج الــدوائــيــة 
بتجنب  حاليًا  ننصحك  املــنــاســبــة. 
مــنــبــهــات الــقــلــب )الـــقـــهـــوة والـــشـــاي 
ــكــــوال والـــشـــوكـــوال ومـــشـــروبـــات  والــ
الطاقة والبانادول إكسترا(، وكذلك 
واألرق  ــر  ــ ــوتـ ــ ــتـ ــ والـ ــلــــق  ــقــ الــ ــنـــب  ــجـ تـ
والـــريـــاضـــة الــعــنــيــفــة مـــا أمـــكـــن، ألن 
هـــذه األمــــور تــزيــد احــتــمــال حــدوث 
القلب. معظم هذه  اضطرابات نظم 
بــاألدويــة،  يمكن ضبطها  الــحــاالت 
إذا  القلب  إلــى قسطرة  وقــد تحتاج 

لم تتحسن بالعالج الدوائي.
د. عامر شيخوني
أستاذ جراحة القلب والصدر

معلومة تهمك

ألسئلتكم:
health@alaraby.co.uk

د. هبة سدراك

هـــل أنـــت مــصــاب بــالــســكــري مـــن الـــنـــوع األول 
وتتلقى الكثير من جرعات األنسولني؟

ــرات بــالــيــوم،  هــل تستخدم األنــســولــني عـــده مـ
ورغــــم ذلــــك مـــا زلــــت تــعــانــي مـــن عــــدم انــتــظــام 

معدالت سكر الدم؟
هل تعاني من السكري النوع الثاني وال تجد 
جــدوى لألقراص وتستخدم جرعات مرتفعة 

من األنسولني من دون انتظام السكر؟
تواصل مع طبيبك واسأله عن النوع املناسب 

لك من مضخات األنسولني.

¶ ما هي مضخة األنسولني؟
بحجم جهاز  إلكتروني صغير  جــهــاز  هــي 
السكري،  ملرضى  تستخدم  الــذكــي،  الهاتف 
ملرضى  تستخدم  كما  األول،  الــنــوع  خاصة 
ــقـــن املـــتـــكـــرر  ــدال مــــن الـــحـ ــ الــــنــــوع الــــثــــانــــي بــ
باألنسولني حال عدم االستجابة لألقراص 
املعتادة، حيث تعتبر أفضل الطرق املشابهة 
لوظائف البنكرياس، ألنها تعمل على ضخ 
األنـــســـولـــني بـــصـــورة طــبــيــعــيــة، وبــالــتــالــي، 
تنظيم معدالت سكر الدم بطريقة منتظمة 

ومستقرة طوال الوقت.
يعطى املريض جرعات صغيرة من األنسولني 
باإلضافه   ،)Basal( باستمرار  املفعول  قصير 
إلى كميات متغيرة من األنسولني عند تناول 
للتدريب  املــريــض  ويحتاج   ،)Bolus( الوجبة 
عــلــى ضــبــط إعــــــــدادات وبـــرمـــجـــة الـــجـــهـــاز عن 
الــطــبــي املــكــلــف بمتابعته كما  الــفــريــق  طــريــق 

يحدد مع الطبيب املعالج.
وتحدد الجرعات بناء على احتياجات الجسم 

من األنسولني وحجم وجبات الطعام.

¶ ما هي آلية عمل مضخة األنسولني؟
 
ً
يــتــم تــوصــيــل املــضــخــة بــالــجــســم، وخــاصــة

وذلــك  والــفــخــذيــن،  واألرداف  البطن  منطقة 
تتصل   )Canula( مــغــذيــة  إبــــرة  طــريــق  عـــن 

باملضخة عبر أنبوب بالستيكي.
ويضخ األنسولني على مدار اليوم بكميات 
كافية من املضخة عبر األنبوب البالستيكي، 
ثم إلى اإلبرة املثبتة تحت الجلد، كما تضخ 
كمية منه بعد كل وجبة طعام تتناسب مع 
نسبة السكر في الدم وكمية الكربوهيدرات 
الــوجــبــة، لضبط مستويات  فــي  املـــوجـــودة 

سكر الدم.
هــــذا بـــاالضـــافـــة إلــــى إمــكــانــيــة تــلــقــي جــرعــة 

إضافية من األنسولني إذا لزم األمر.
الــدم،  فــي  السكر  ويــجــب فحص مستويات 
املــرضــى بفحص نسبة  يــقــوم معظم  حــيــث 
السكر في الدم أربع مرات على األقل يومًيا، 
أو استخدام جهاز مراقبة الغلوكوز )جهاز 
االستشعار(، وتقوم املضخة بحساب كمية 
ــتـــي يــحــتــاجــهــا املــــريــــض عــن  األنـــســـولـــني الـ
طــريــق املــعــلــومــات الــتــي تــصــل عـــن الــطــعــام 
ــه اآلخـــــر،  ــتـــويـــات الـــســـكـــر عـــلـــى الــــوجــ ومـــسـ
الجرعات  بضبط  املضخات  بعض  وتــقــوم 
األســاســيــة تــلــقــائــًيــا بـــنـــاًء عــلــى مــســتــويــات 
ــة الــغــلــوكــوز  ــبـ ــراقـ ــلـــوكـــوز مــــن جـــهـــاز مـ الـــغـ

املستمر.

أنواع مضخات األنسولين
 Traditional( االعــــتــــيــــاديــــة  املــــضــــخــــة   .1
حيث  سلكية،  مضخة  هــي   :)Insulin pump
ــرة مــغــذيــة  ــإبــ ــم بــ يـــتـــم تــوصــيــلــهــا بــســلــك ثــ
االعتيادية  املضخة  هــذه  بالجلد،  متصلة 
يــتــم بــواســطــتــهــا الــتــحــكــم وبـــرمـــجـــة نسب 
ــة لـــلـــمـــريـــض، ويــمــكــن  ــ ــــالزمــ األنــــســــولــــني الــ
أكياس  فــي  حملها  أو  الجيب  فــي  وضعها 
خاصة، حيث يمكن ارتداؤها تحت املالبس 

أو فوقها.
 :)Insulin patch pump( 2. مضخة التصحيح

ويتم ارتداء الجهاز مباشرة على الجسم مع 
برمجة  اللصق، وتتم  ذاتــيــة  بــمــادة  تثبيته 
التصحيح من خالل جهاز استشعار متصل 
باملضخة يقوم باستشعار نسبة الغلوكوز 
في الدم عن بعد، ومن خاللها، يجرى إعطاء 
الجرعات للمريض عادة تستبدل مضخات 
التصحيح كل ثالثة أيــام، كما يجب الحذر 

ملنع حدوث إخراج للمضخة.
املــزروعــة )IIP(: وهي  3. مضخة األنسولني 
مــضــخــة تــبــقــى داخــــــل الـــجـــســـم فــــي جــمــيــع 
األوقات، وتساهم في امتصاص األنسولني 
ــالــــيــــة، حــــيــــث تــــقــــوم بــتــوصــيــل  ــكــــفــــاءة عــ بــ
الذي  البريتوني  التجويف  إلــى  األنسولني 

يحتوي على الكثير من األوعية الدموية.
ــريـــض ال يــشــعــر  ــاملـ ولـــهـــا عـــــدة مــــمــــيــــزات، فـ
بمعاناة الحقن املستمر أو التغيير املتكرر 
للمضخة كما في األنواع األخرى، إال أن أهم 
العيوب أنه تجب إعادة تعبئة املضخة عدة 

مرات في السنة.
)البنكرياس  املغلقة  الحلقة  ذات  املضخة   .4
االصــطــنــاعــي(: حــيــث يــرتــدي املــريــض جهاز 
ــلـــوكـــوز املـــســـتـــمـــر، الــــــذي يــقــيــس  ــة الـــغـ ــبـ ــراقـ مـ
يــعــدل جرعات  ثــم  باستمرار  السكر  مــعــدالت 
األنسولني فورا من دون تدخل من املريض، ما 

يضمن التحكم املستمر بمعدالت سكر الدم.
املـــضـــخـــات فــي  ــذه  ــ تــــــزال هـ ــتـــى اآلن، ال  وحـ

مرحلة البحث والتطوير املستمرين.

فوائد مضخات األنسولين:
- تساعد على االلتزام بالعالج.

- تنظم مــســتــويــات الــســكــر فــي الــــدم، مــا يقلل 
حدوث مضاعفات.

- تضمن بقاء نسبة السكر في الدم بصورته 
الطبيعية بشكل أكثر دقة وأمان.

- تساعد في التخلص من ظاهرة الفجر.

- تحقن األنسولني مرات أقل كثيرا من الطرق 
املعتادة.

- تحسن جودة الحياة.

¶ متى يجب استخدام مضخات األنسولني؟
يختارها العديد من املرضى للتعامل مع:

- تكرار حاالت هبوط السكر، كما يحصل عند 
األطفال أو كبار السن، خاصة مع عدم االنتباه 

ألعراض هبوط السكر في الدم.
- الــحــاالت حــيــث ُيــخــشــى حـــدوث املضاعفات 

املزمنة ملرض السكر.
الــذيــن يخافون مــن الحقن بإبر  - األشــخــاص 

األنسولني بسبب الوخز املتكرر.
- مـــن يــصــعــب عــلــيــهــم الــتــحــكــم فـــي مــســتــوى 

ارتفاع السكر أو هبوطه.
في  خاصة  للسكر  املفاجئ  الهبوط  حــاالت   -

فترات الليل.
- مريضة السكري التي تخطط للحمل.

الــذيــن  ــنـــوع األول،  الـ ــن  الـــســـكـــري مـ - مـــرضـــى 
يعتمد عالجهم على األنسولني فقط.

سلبيات أو مضاعفات 
مضخات األنسولين

الوجبات  بــشــأن  معلومات  ــال  إلدخـ تحتاج   -

املختلفة ليتم حساب الجرعة.
- قـــد تــســبــب الــحــســاســيــة والــتــهــيــج الــجــلــدي 

لبعض املرضى.
- عدم القدرة على إخفاء األنبوب أو املضخة.

- كلفتها أعلى من الحقن.
- انـــكـــســـار املـــضـــخـــات أو انـــفـــصـــال األنــابــيــب 

.Dislodging
- خطر تركيب املضخة بشكل غير صحيح.

ــول الـــجـــســـم عـــلـــى حـــاجـــتـــه مــن  - عــــــدم حــــصــ
السكر  نسبة  متابعة  عــدم  بسبب  األنسولني، 
في الدم، قد يشكل خطرا شديدا على حياتك، 

وخاصة الغيبوبة الكيتونية.

)DKA( الحماض الكيتوني السكري
هو حالة خطيرة ناتجة عن مستويات عالية 
ــمـــاض فـــي الــــدم تــســمــى الــكــيــتــونــات،  مـــن األحـ
وتــحــصــل عــنــدمــا ال يــحــتــوي الــجــســم عــلــى ما 

يكفي من األنسولني.
:DKA الحاالت التي يمكن أن تتطور فيها

- إذا نــســي املـــريـــض إعـــــادة تــوصــيــل مضخة 
األنسولني بعد التمرين أو االستحمام.

- إذا سحب القسطرة خطأ.
- إذا نفد األنسولني من خزان املضخة.
- إذا توقفت املضخة عن العمل فجأة.

¶ هل يمكن استبدال املضخة بأقالم األنسولني؟
فيمكنك  دائما،  ليس  املضخة  استخدام  نعم، 
الرجوع إلى الحقن واستخدام أقالم األنسولني 

مرة ثانية إذا لزم األمر.

¶ ماذا تفعل عند فصل املضخة Disconnect؟
إمكانية  املــضــخــات على  مــن  الــعــديــد  تحتوي 
ا في 

ً
»الفصل«، التي تسمح بفك املضخة مؤقت

حاالت مثل الرياضة والسباحة واالستحمام 
وعند إجراء فحص باألشعة.

األنسولين المستخدم في 
المضخات قصير المفعول، 

لذا راقب مستوى السكر 
عند فصل الجهاز

)Getty( مضخة األنسولين هي جهاز إلكتروني صغير بحجم جهاز الهاتف الذكي

Saturday 6 November 2021
السبت 6 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021 م  1  ربيع اآلخر 1443 هـ  ¶  العدد 2623  السنة الثامنة

الحقن  من  وتعبت  األنسولين  حقن  وتتناول  بالسكري  مريضًا  كنت  إذا 
المتكررة، فيمكن أن تجرب مضخات األنسولين

مضخات 
األنسولين

معلومات وأسئلة هامة


