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السكري و رمضــان

يتميز شهر رمضان باالمتناع الكلي عن استهالك الطعام و السوائل من شروق الشمس إلى غروبها. و لم يثبت أن 
لهذه العبادة أثرًا سلبًيا على األشخاص األصحاء )غير املصابني بأمراض مزمنة(، بل ثبت على عكس من ذلك أن لها 
آثارًا مفيدة و واقية ضد مجموعة من عوامل اخلطر كخلل شحميات الدم )dyslipidémie(. كما أن الصوم يتيح 
لبعض األشخاص املعانني من الوزن الزائد إمكانية فقدان بعض الكيلوغرامات خصوصا إذا لم يتبع هذا الفقدان 

باستدراك وزني )rattrapage pondéral( في الفترة بعد الرمضانية.
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ADN AMECHO G11

الغذائية  عاداتنا  على  تؤثر بشكل كلي  العبادة  هذه  إن  القول  من  مفر  وال 
وذلك من خالل ما يلي: 

�  glucides( السريعة  بالكربوهيدرات  غنية  اإلفطار  وجبة  تكون 
عند   )glycémie( لسكردمية  مفاجئ  ارتفاع  إلى  يؤدي  مما   ،)rapides
ارتفاع سكر دمية بشكل مزمن طيلة  إلى  بداء السكري. إضافة  املصابني 
إلى  ساعتني  بعد  عشاء  بوجبة  اإلفطار  وجبة  إتباع  نتيجة  الليلية  الفترة 
ثالث أو بعد أخذ وجبات خفيفة أو بهما معا. أما إذا أضفنا وجبة السحور 
الفترة  في  للكربوهيدرات  التراكمي  االستهالك  يصل  فقد  سبق،  ما  إلى 
الليلية إلى 500 غرام. وعلى هذه احلال، ال عجب أن يشهد توازن سكر دمية 
)équilibre glycémique( عند املصابني بالسكري و املعاجلني باألنسولني 

)insulinés( )املُؤنسلني( اختالالً عميًقا في رمضان.

كما أن االمتناع عن الشرب خالل اليوم  ملدة تتراوح ما بني 11 و 18 ساعة،  �
ميكن أن يكون مسؤوال عن حاالت جتفاف )déshydratation(خصوًصا إذا 
ما تصادف رمضان مع موسم ساخن أو حدث الصوم في املناطق اجلغرافية 

الساخنة.

عند  �  )conséquences métaboliques( استقالبية  حدوث عواقب 
آخر النهار ناجمة عن الصيام، حيث تتحرك األحماض الدهنية و تنتج أجسام 
األنسولني  مقاومة  في  مساهمة   )corps cétoniques( األسيتونية 
الثاني،  الصنف  من  السكري  مرضى  لدى   )insulinorésistance(
تسريع  في  االستقالبية  االضطرابات  هذه  فتساهم  اآلخر  النوع  لدى  أما 
 décompensation( الكيتونية   احلماضية  املعاوضة  انهيار  إلى  التطور 

.)cétoacidosique
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عند  � الكربوهيدرات  و  احلرارية  السعرات  استهالك  في  اإلفراط  يؤدي  قد 
كثير من املرضى إلى زيادة في الوزن. ومما يؤكد ذلك ما أدلت به ربات البيوت 
أن  وتؤكد  التغذوية،  التقييمات  تفيد ألجل  الغذائية،  للمواد  من مشتريات 

استهالك السعرات احلرارية في ارتفاع مفرط.

إلى  باإلضافة  احلمية  مقاييس  تسيير  أن  يبدو  املالحظات  هذه  ضوء  في  و 
ليس  األنسولني  عالج  منه  وخصوصا  الُسكري،  ضد  الدوائي  العالج  ضبط 
باألمر الهني في شهر رمضان. و لهذا يظل ثني مرضى السكري عن الصيام 
في  جنملها  متعددة  شروط  استيفاء  يتم  ال  عندما  خصوصا  مهما  أمرا 
املراعاة التامة لبرنامج تغذوي ُمهيكل إضافة إلى قبول و فهم نظام عالجي 
األقل  على  لسكردمية،  املكثفة  و  الذاتية  املراقبة  مع  مقنن  و  شخصي 
multi-( املتعدد  احلقن  طريق  عن  باألنسولني  عالجا  حالتهم  تتطلب  ملن 

 .)injections

و كل مريض ال يتقيد بهذه التوصيات يبقى مهددًا بخطر اإلصابة الفورية 
بحوادث حادة خالل شهر رمضان: 

1. نقص حاد لسكردمية )hypoglycémie sévère( : يرفع الصيام في 
 )EPIDIAR( شهر رمضان عموًما وتيرة هذه احلوادث، و حسب دراسة إبيديار
االستشفاء  تستوجب  )التي  حاد  سكردمي  بنقص  اإلصابة  خطر  فإن 
hospitalisation( مضروب في 4.7 لدى األشخاص املصابني من الصنف 

األول و 7.5 بالنسبة لألشخاص املصابني بالسكري من الصنف الثاني.

 2 الصنف  بسكري   50( مصابا   56 على  ركزت  حديثة  دراسة  في  و 
املستمرة  دمية  سكر  تسجيالت  من  انطالقا  و   .)1 الصنف  وبسكري 
)enregistrement glycémique continu( لوحظ أن النسبة املئوية 
للوقت الذي يقضيه املريض في انخفاض سكر دمه )أي سكردمية أقل من 
3.9 ملمول/ل أي ما يعادل 0.7 غرام / ل( ال تختلف في رمضان  )1.6±2.4( 
سكردمية  تغير  مؤشر  تغير  أن  إلى  باإلضافة   .)1±1.1( خارجه  عن 
 facteur de( كامن  خطر  عامل  ]وهو   )variabilité glycémique(
يطرأ  لم  مرتفًعا[  يكون  عندما  الدم  سكر  لنقص   )risque potentiel

عليه أي ارتفاع ُمعبِّر خالل شهر رمضان.

أظهرت  قد  و   :  )Hyperglycémie aiguë( حادة  سكردمية  فرط   .2
دراسة إبيديار )EPIDIAR( أن فترات فرط سكردمية احلادة و التي حتتاج إلى 
الصنف  من  بالسكري  املصابني  لدى  مرات  تضاعفت خمس  قد  استشفاء 
في  مريض/  حوادث/100  )خمس  بغيره  مقارنة  رمضان  شهر  في  الثاني 
بالنسبة  أما  الشهر(.  في  مريض   100 لكل  مصابًا  يعادل  ما  أي  الشهر 
للمصابني بداء السكري من الصنف األول فإن احتمالية حدوث نوبات فرط 
سكردمية احلادة املرفوقة بحماض كيتوني أو بدونه فقد انتقلت من 5 إلى 
100 مريض في الشهر. و السبب في ذلك يرجع إلى عدة  17 حادثة لكل 
أو  األنسولني مع/  في جرعات  املبرر  غير  و  املفرط  االنخفاض  أولها  عوامل: 
بالتعليمات  التقيد  عدم  فهو  الثاني  أما  الفموية،  لسكردمية  اخلافضات 
الغذائية خصوصا عند تناول وجبات غنية بالسعرات احلرارية و السكريات 

السريعة.

نتيجة  املزمنة  املضاعفات  تتطور  أو  تظهر  قد  الطويل  املدى  على  و   .3
االستمرار في التعرض املفرط للكلوكوز لعدة أسابيع مسببة ما يلي:

ͳ .HbA1 غير طبيعي  للهيموغلوبني مع ارتفاع )glycation( تَسكُّر

ͳ  "الذاكرة "تأثير  مع  الوعائية  اجلدران  لبنية  للبروتينات  مفرط  تسكّر 
»effet mémoire« و الذي تظهر له تأثيرات بعد عدة سنوات.

بصفة  و  شهر  ملدة  دمّية  لسكر  الطبيعي  غير  التعرض  فترة  فإن  هكذا  و 
مستقرة  سكردمية  فرط  من  شهرًا   24 ترادف  سنة   24 ملدة  سنوية 
مرتفعة.  جد  ضارة  بتأثيرات  اإلصابة  احتمالية  تبقى  بالتالي  و  ومتراكبة، 
)Lessan et al( عن دراسة متت حول مصابني  وقد نشر مؤخرا ليزان و آل 
باالعتماد على تسجيالت سكردمية املستمرة على فترة ال تقل  بالسكري 
عن يومني متتاليني في شهر رمضان و غيره، فكانت النتائج مثيرة لالهتمام 

و هي كالتالي:

تساوي زمن فرط سكردمية بزمن السكردمي الطبيعي سواًء أكان األمر  �
في رمضان أو غيره.

�  incrément( ترافق وجبة اإلفطار بارتفاع واضح و حاد ملؤشر سكردمي
glycémique( أي حوالي 1 غرام )أي ما يعادل 5 مليمول /لتر(. و قد استمر 
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باألنسولني.  املعاجلني  املصابني  لدى  خصوًصا  الليل  طيلة  سكردمية  فرط 
ال  و  اإلفراط في سكردمّية،  السحور تساعد على جتديد هذا  وجبة  أن  كما 
يرجع سكر الدم ملستواه القاعدي إال بعد وقت متأخر في فترة الظهيرة بعد 

انخفاض تدريجي و بطيء خالل الفترة النهارية )فترة الصيام(.

هل تعد املداخيل التغذوية م�ضكاًل كبرًيا يف رم�ضان؟

واالستمرار  اإلفطار  وجبة  أثناء  املالحظة  لسكردمية  احلادة  االرتفاعات  إن 
املداخيل  الليلية يطرح إشكالية  الفترة  ارتفاع نسبة سكردمية طيلة  في 

التغذوية للمصابني في شهر رمضان الكرمي.

فوجبة اإلفطار وحدها توفر مدخوالً  كالوريًا و سكريًا معقواًل )1400 كلغ 
كالوري و 156 غرام من الكربوهيدرات(. وبهذا فإن وجبة اإلفطار لن تشكل 
إال التواًء بسيًطا في النظام الغذائي املعتاد ملريض السكري إذا ما كانت غير 
متبوعة بوجبات أخرى )وجبة العشاء بعد 2 أو 3 ساعات بعد وجبة اإلفطار 

أو بتصبيرات )وجبات خفيفة((.

و حسب دراسة أجنزت سنة 2006-2007 فإن نفقات التغذية زادت بنسبة 
%18.6 خالل شهر رمضان، و هي موزعة كالتالي %104.1 فواكه طازجة 
دواجن.  و  حلوم  و22.9%  مشروبات   53.8% و  األلبان  منتجات   62.2% و 
وفي ظل هذه الوضعية ال نتفاجأ إذا ما كانت هنالك زيادة في الوزن تزيد عن 
2 كلغ في شهر واحد، و إذا ما علمنا أن هذين الكيلوغرامني تقابلهما زيادة 
في املداخيل الكالورية 14400 كيلوكالوري أي ما يقابل 280 سعرة حرارية 
و كيف  وزنهم  يزداد  املصابني  بعض  ملاذا  نفهم  أن  السهل  و من  اليوم.  في 
في  غرامات   4 إلى  الليلية ليصل  الفترة  التوازن سكردمي في  يحدث خلل 

اللتر الواحد.

تكييف العالج الدوائي مب�ضادات ال�ضكري خالل �ضهر رم�ضان 

)معاجلني  ُمؤنسِلني  غير  الثاني  الصنف  من  السكري  مرضى   .1
باألنسولني(

احتمالية  تكون  ال  عندما  االعتيادي  مستواه  في  الدوائي  العالج  يعتمد 
 ،)metformine( ميتفورمني   : املنشأ  عالجي  سكردمية  نقص  خطر 
مستقبالت  محاكيات   ،)inhibiteurs de la DPP-4) DPP-4 مثبطات 
ألفا  مثبطات   ،)agonistes des récepteurs du GLP-1) GLP-1
غلوكوزيداز )inhibiteurs des alpha glucosidases(، و في املستقبل 
مثبطات SGLT2 )التي يجب جتنبها في املوسم احلار نظرًا خلطر االجتفاف(. 
خاصة  سكردمية  نقص  تسبب  التي  األدوية  بعض  من  احلذر  يجب  كما 
اقترح  حيث   ،)glinides( كلينيد  و   )sulfonylurées( يوريا  سلفونيل 
اخليار  لكن  بكلينيد.  يوريا  سلفونيل  تعويض  أو  ايقافهما  الكتاب  بعض 
األفضل هو معايرة )titration( جرعة هذه األدوية لتجنب نقص سكردمية 
باالعتماد على قياس سكردمية في نهاية ما بعد الظهيرة قبل وجبة اإلفطار 
) وهو ما يدعى بسكردمية السالمة » de sécurité « التي تظل أكبر من 
0.7 و 0.8 غرامات/ لتر(. و في الواقع تأتي هذه النسبة في أدنى مستويات 
الثاني، خصوصا عند  السكردمية عند جميع مرضى السكري من الصنف 

صوم رمضان.

2. مرضى السكري غير املؤنسلني ) الصنفان األول و الثاني(

الترسيمة  � بإتباع  نصحهم  يجب  لهؤالء  بالنسبة   : رمضان  قبل شهر 
األنسولينية )schéma insulinique( "القاعدية – جرعة" أو "القاعدية 
– أكثر" )Basal-Bolus ou Basal-Plus( عندما ال يكون متوازنًا بشكل 

السريعة  احملاكيات  حقن  أخذ  إلى  إضافة  اجلدول2(.   ( رمضان  قبل  كاف 
ذات  الغذائية  الوجبات  قبل   )injections d’analogues rapides(

احلمولة الكربوهيدراتية النوعية و الكمية.

التحكم  � جتعل  التي  السحور  لوجبة  نتيجة  و  رمضان:  شهر  خالل 
بسكردمية صعًبا، يجب أخذ  وحدة و نصف )1.5( من محاكيات األنسولني 
السريعة لكل 10 غرامات من الكربوهيدرات املستهلكة عوض وحدة واحدة 

لكل 10 غرامات في الوجبات األخرى.

و كخالصة يجب عدم نسيان تعديل هذه اجلرعات والتي يجب اعتمادها خالل 
األيام السابقة لرمضان و تعزيزها خالل هذا الشهر الكرمي. كما يجب وضع 
الترسيمة األنسولينية "القاعدية –جرعة" أو "القاعدية – أكثر" قبل بداية 

رمضان الختبار رد فعل املريض.

وكل هذا يشير إلى أن إدارة العالج األنسوليني خالل هذا الشهر ليست باألمر 
الهني، و في كثير من احلاالت يجب ثني املرضى عن متابعة الصيام إذا لم يتم 

استيفاء الشروط التي مت ذكرها سابقا.

خال�ضة

تبقى هذه الدراسة في نهاية األمر بعيدة عن الشمولية نظرًا لغنى و تنوع 
العادات الغذائية في هذا الشهر. و يظهر على أن األطباء أن يولوا اهتماما 
نوعيا مبرضى السكري خاصة فيما يخص التوصيات الغذائية باالعتماد على 

املداخيل التغذوية من السعرات احلرارية والكاربوهيدرات. 

أما إذا ما الحظ الطبيب عدة انزالقات غذائية لدى املريض فيجب عليه ثنيه 
"هًشا" مبعنى غير متوازن بشكل  املريض  إذا ما كان  عن الصيام، خصوًصا 
كاف في حالته املرجعية، أو عند تعاطيه ألدوية  مسببة لنقص سكردمية أو 

عندما تكون تغيرات السكردمية جد متقلبة لديه.

نقاط اأ�ضا�ضية:

عناية  � السكري  ملرضى  رمضان  شهر  في  الصيام  عبادة  ممارسة  تتطلب 
خاصة.

كثيرًا ما يالحظ ارتفاع مداخيل السعرات احلرارية و الكربوهيدراتية )زيادة  �
في الوزن(، إضافة إلى ارتفاعات غير طبيعية لسكردمية بعد وجبة الفطور 

و السحور مما يساهم في تفاقم فرط السكردمية الليلي.

السكري  � ملرضى  بالنسبة  األنسولينية  الترسيمات  تكثيف  يجب 
املؤنسلني إلى جانب مراقبة السكردمية الذاتية املقننة.

خالل شهر رمضان و بغض النظر على نوع مرض السكري، ينبغي على  �
املريض اتباع برنامج غذائي منظم ومهيأ على األقل قبل هذا الشهر.

يؤدي عدم توازن فرط سكردمية في رمضان إلى عواقب سيئة على املدى  �
الطويل، نظرًا لتردده سنويًا و ألثر "تأثير الذاكرة" في فترات فرط سكردمّية.

ينبغي النظر بجدية في إعفاء مرضى السكري من ممارسة عبادة الصيام: �

الذين يعانون من اختالل توازن السكردمية. -

النساء احلوامل املصابات بداء السكري احلملي. -

غير  - أو  قادر  غير  مريض  كل  و   )vulnérables( الهّشني"  "املرضى 
راغب في تكييف نظامه الغذائي و الدوائي مع تغيرات منط احلياة خالل 

هذا الشهر الكرمي.
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