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داء السكري عند الطفل
ملف العدد

مب يتميز مر�ص ال�شكري عند الطفل؟

يختلف مرض السكري عند الطفل عن مرض السكري عند الكبار في عدة 
نقاط :

األنسولني من طرف  إفراز  الطفل غالبا بسبب عدم  السكري عند  داء  ينتج 
البنكرياس مما يستدعي عالجا بديال باألنسولني مدى احلياة. يشكل النوع األول 

نسبة %95 من هذه الداء.
قد يصيب داء السكري األطفال في جميع األعمار من الرضيع إلى املراهق كما 
أن أعراض املرض ال تختلف أيا كان سن الطفل املريض وتتمثل هذه األعراض 
في عطاش (polydipsie) وبُوال (polyurie) مع نقص في الوزن و اجتفاف 
أصغر سنا  الطفل  كان  أنه كلما  إلى  االشارة  وجتدر   ،(déshydratation)
كلما زادت خطورة هذا االجتفاف خاصة إذا لم يكن التشخيص مبكرا. وينتج 
ذلك عن أسباب عدة منها أن الرضيع غير قادر على التعبير عن العطش كما 
أن تقييم البوال يكون صعبا، وعليه ننبه بأن كل حالة اجتفاف مصاحبة لبلل 

كبير للحفاظات تستدعي فورا التفكير في احتمال داء السكري.

عند   (cétonémie) الدم  الكيتون في  وجود  التنبيه على حالة  كما يجب 
األطفال و هي من املضاعفات متأخرة احلدوث الرتفاع السكر في الدم و تتمثل 
أعراضها في إسهال مع قياء وأوجاع بطنية مما قد يؤدي إلى التفكير خطأً في 
أمراض اجلهاز الهضمي وفي مثل هذه احلاالت ال يجب التسرع في التشخيص 
قبل التأكد من سالمة املريض من السكري وذلك بالتحقق من عدم وجود بيلة 

كلوكوزية (glycosurie) وعدم ارتفاع سكر الدم.

كيف نعالج مري�ص ال�شكري ومن يجب عليه معاجلة املر�ص؟

إلى  يحتاج  املرض  هذا  أن  السكري  مرض  عالج  في  األساسية  القواعد  من 
األنسولني الذي يتم الشروع في استعماله في أسرع وقت ومدى احلياة.

تشخيصه  وسائل  أن  كما  طبية  عيادة  أي  في  املرض  هذا  تشخيص  ميكن 
السكر  نسبة  فحص  مع  كلوكوزية  بيلة  عن  البحث  تتعدى  وال  سهلة 

الشعيرية (glycémie capillaire) ، فكل ارتفاع بنسبة السكر الشعيرية 
مع وجود بيلة كلوكوزية مصاحبة لبوال وعطاش متثل أعراض مرض السكري 
وتستدعي فورا اللجوء لألنسولني، ومن املهم عدم تضييع الوقت في انتظار 
واليحمور   (glycémie veineuse) الدم  السكر  كنسبة  اخملبرية  النتائج 

.(hémoglobine glycosylée) احمللى

أما بالنسبة للطبيب املناسب لعالج السكري فمن األفضل إن وجد أن يكون 
أو طبيب  أطفال  وإال فطبيب  السكري  في مرض  أطفال متخصصا  طبيب 
وإال  لألطفال  السكري  في  تدريبا  يتلقى  أن  بشرط  الغدد  في  اختصاصي 
مدربا  يكون  أن  بشرط  األطفال  لدى  السكري  لعالج  كاف  العام  فالطبيب 
في عالج السكري لدى األطفال وباجلملة نقول أن شرط عالج السكري لدى 
األطفال هو تلقي التدريب الالزم لذلك وخاصة معرفة الفرق بني السكري عند 

الطفل وعند الكبير.

باالإ�شافة اإىل االأن�شولني هل توجد تدابري اأخرى لهذا املر�ص؟

وتتمحور حول  السكري  الزاوية في عالج مرض  العالجية حجر  التربية  متثل 
يجب  العملية  الناحية  فمن  باملرض،  يتعلق  ما  كل  وعائلته  املريض  تعليم 
تعليم الطفل وأبويه كيفية حقن األنسولني وطريقة تكييف جرعة االنسولني 
حسب نتيجة نسبة السكر الشعيرية . فمن املعلوم أن نسبة السكري عند 
الطفل قابلة للتغيير املستمر وهناك عدة عوامل كاملرض ومنو الطفل و البلوغ 
واملدرسة كلها تتسبب في تغيير نسبة السكري وعليه فإنه على األطفال 
مراقبة نسبة السكري على األقل 3 مرات في اليوم وتكييف اجلرعة باستمرار 
حسب نتيجة املراقبة.كما يجب تلقني العائلة اإلجراءات الالزم اتخاذها في 

احلاالت االستعجالية.

وفي النهاية نقول بأن السكري عند الطفل يختلف في عدة جوانب عنه عند 
الكبير كما يختلف من طفل آلخر مما يستوجب دروسا خاصة لكل حالة على 

حدة. ●
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