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عيادة
في آخر إحصاءاتها،
بينت الرابطة األميركية
للسكري أن  %30ممن
يصابون بمرض السكري هم
من أصحاب "المقدمات".
والمقدمات هنا هي لإلشارة
إلى حالة ما قبل السكري التي
تطال كثيرين ،من دون أن
يتنبهوا لها ولمخاطرها .فما
هي هذه الحالة؟

حالة «مقدمات السكر» :المرض قبل النضوج
ه ــل سـمـعـتــم بـحــالــة "مـقــدمــات
ّ
الـ ـ ـس ـ ــك ـ ــر"؟ ح ـ ــال ـ ــة "م ـ ـ ـ ــا ق ـبــل
السكري"؟ ربما ،لم يخطر هذا
املصطلح عـلــى ب ــال الكثيرين،
ّ
فجل ما يعرفه الناس العاديون
هو مرض السكري .لكن ،ما ال
يـجــب أن يغفل عــن بــال هــؤالء
أن تلك الحالة تؤسس لإلصابة
بـمــرض السكري املــزمــن ،على
األقل لدى  %30من املصابني بها .هذا ما بينته الرابطة
األمـيــركـيــة للسكري ( .)ADAلـكــن ،مــا هــي عالمات
تلك الحالة؟ وكيف يجري تشخيصها؟ وكيف يمكن
الــوقــايــة منها؟ وهــل يمكن اعـتـبــارهــا مقدمة حتمية
لإلصابة بمرض السكر؟

أسئلة كثيرة سيحاول هذا التقرير اإلجابة
عنها قدر اإلمكان ،على األقل في سبيل التوعية
على أهمية حالة قد تتحول في لحظة إهمال
مرض يقتل بصمت.
إلى ٍ

¶ ما هي عالمات ما قبل السكري؟
ال ت ـظ ـهــر ع ــام ــات م ــا ق ـب ــل ال ـس ـك ــري بـشـكـ ٍـل
واضـ ـ ــح ،ول ـك ــن ي ـم ـكــن اإلحـ ـس ــاس ب ـهــا عـنــدمــا
ّ
يشعر املرء بأعراض اضطراب مستوى السكر
فــي ال ــدم .فهذه الحالة هــي عـبــارة عــن مجموعة
من االضطرابات في مستويات "الجلوكوز" في
الـجـســم ،والـتــي قــد تـحــدث قبل س ـنــوات ـ ـ ّ
تقدر
ٍ
بخمس ـ ـ مــن تـطــور مــرض الـسـكــري مــن النوع
الثاني .وهو النوع الذي يمكن الوقاية منه ،على
عكس النوع األول.
¶ كيف يتم التشخيص؟
يجري تشخيص تلك الحالة عن طريق فحص
ساعات
الدم لقياس السكر في الدم ،عقب ثماني
ٍ
من الصوم .ويمكن هنا الحديث عن اختبارين:
اخ ـت ـبــار ت ـحـ ّـمــل ال ـج ـلــوكــوز واخ ـت ـب ــار خـضــاب
ال ــدم ال ـس ـكــري ،أو مــا ُي ـعــرف بــ"الـهـيـمــوغـلــوبــن
ال ـج ـلــوكــوزيــاتــي" .ف ــي االخ ـت ـبــار األول ،يطلب
ع ـ ــادة م ــن امل ــري ــض أن ي ـش ــرب  75غ ــرام ــا من
الـجـلــوكــوز ،عـلــى أن يـجــري بـعــد نـحــو ساعتني
فحص مستوى السكر في الــدم .وإذا ما جاءت
النتيجة مــا بــن  140إلــى  200ملغ /دسيليتر،

ف ـه ــذا إنـ ـ ــذار ب ـحــالــة "ع ـ ــدم ت ـح ـمــل ال ـج ـل ــوك ــوز"،
والتي تعتبر حكمًا حالة ما قبل السكري .أما
االختبار الثاني ،والــذي جرى إدخاله أخيرًا في
تلك الفحوص ،فيقوم على اختبار خضاب الدم
السكري كوسيلة تشخيصية تقاس بالنسبة
املئوية ،بحيث تعتبر القيمة األعـلــى مــن %5.7
على أنها حالة ما قبل السكري.
¶ ماذا بعد مرحلة "ما قبل السكر"؟
إذا اس ـت ـمــرت االض ـط ــراب ــات فــي عـمـلـيــة تمثيل
السكر غذائيًا ،فمن الطبيعى أن يبلغ األمر مداه
وتبدأ أعراض مرض السكري في الظهور .أما إذا
تنبه اإلنسان في تلك املرحلة التى تنذر بالخطر،
فإن احتماالت تفادى اإلصابة بمرض السكري
واردة وب ـقــوة .وهـنــا ،تكمن ض ــرورة مضاعفة
الكتشاف تلك الحاالت في الوقت املناسب ،خوفًا
من اإلصابة باملرض ومضاعفاته التي تشمل
أعضاء كثيرة في الجسم؛ منها تضرر العينني
والكليتني واألط ــراف العصبية ،وحتى أمــراض
القلب واألوعية الدموية.
¶ ما املطلوب للمواجهة إذا؟

أول خـطــوة ّ
يتعي الـقـيــام بـهــا ،هــي ـ ببساطة ـ
اجــراء الفحوص الــازمــة ملعرفة ما إذا ما كنت
تـعــانــي مــن عــامــات مــا قـبــل الـسـكــري ،وم ــا اذا
كــان الخطر مــوجــود أم ال .ووفـقــا لتوصيات الـ
 ،ADAفمن ال ـضــروري بمكان إج ــراء اختبار
الـجـلــوكــوز أثـنــاء الـصــوم لكل شخص يتخطى
الخامسة واألربعني من العمر مرة كل  3سنوات،
وخصوصًا أولئك الذين لديهم تاريخ عائلي من
اإلصــابــة بـمــرض السكري والسمنة واالصــابــة
بسكري لبحمل لدى النساء.
أمــا اإلج ــراءات األخ ــرى ،فتكمن فــي اتـبــاع نظام
وزن مـثــالــي
غ ــذائ ــي س ـل ـيــم وامل ـح ــاف ـظ ــة ع ـل ــى ٍ
وممارسة التمارين الرياضية.
◄ هـنــا ،أول مــا يـجــب االنـتـبــاه إلـيــه هــو ال ــوزن:
هــل وزن اإلن ـســان يـعــد مــائـمــا لـطــولــه وعـمــره؟
فـمـحــاولــة إن ـق ــاص ال ـ ــوزن وال ـح ـفــاظ عـلــى وزن
صحى مثالى هو أول ما يجب التفكير فيه.
◄ ممارسة التمارين الرياضية :توصى جمعية
أط ـب ــاء ال ـس ـكــر األمــري ـك ـيــة ب ــأن ي ـبــذل اإلن ـســان
جهدًا بدنيا متوسط القوة مثل املشى والهرولة
والـسـبــاحــة وركـ ــوب ال ــدراج ــات بـمــا ال يـقــل عن
 150دقيقة اسبوعيًا على فترات متقطعة ثالث
أو أربــع مــرات أسبوعيا .هــذه النسبة كافية ألن
تحافظ على ليونة العضالت وسالستها إلى
جانب دعمها لعملية التخلص من الــوزن الزائد
وتنشيط الدورة الدموية ،إضافة إلى أثرها على
تنظيم نسبة السكر بــن ال ــدم وخــايــا الجسم
وأنسجته.
◄ االه ـت ـمــام ب ـت ــوازن ال ـغ ــذاء أم ــر ي ـفــوق أهمية
اللجوء لــأدويــة فــى تلك املرحلة .وهـنــا ،ينصح
بالتنويع مــن تـنــاول الـخـضــروات الـطــازجــة إلى
الـفــاكـهــة الـغـنـيــة بــاألل ـيــاف والـفـيـتــامـيـنــات قليلة
السكر مثل اإلجــاص والتفاح ،مع االبتعاد قدر
االمـكــان عــن تلك الغنية بالسكر مثل املشمش
وال ـخــوخ واملــان ـغــو .ام ــا بالنسبة ال ــى املــأكــوالت،
فينصح بـتـنــاول الـسـمــك وال ــدج ــاج عــوضــا عن
اللحوم الحمراء الدسمة واختيار منتجات األلبان
قليلة الدسم واللنب الــذى ال تتعدى فيه الدهون
نسبة  %1كحد أقصى.
◄ الـبــدء فــى تـنــاول أدوي ــة تساعد على تراجع
نسبة السكر فى الــدم أمــر وارد ،وقــد يلجأ إليه
الطبيب فــى تلك املــرحـلــة خصوصًا ملــن لديهم
تاريخ عائلى وراثى للسكر.

ً
افتحوا شبابيك غرفكم ليال
للشبابيك وظيفة أكـثــر مــن مـجــرد إيـصــال الـضــوء.
فهذه "الــديـكــورات" الواجبة في كل منزل ال تقتصر
وظيفتها على الناحية الجمالية ،فلها وظائف أخرى،
مـنـهــا "ال ـص ـح ـي ــة" .ف ـع ــدا ع ــن كــون ـهــا تـتـيــح إي ـصــال
الضوء وتغيير الهواء في املنزل ،فهي أيضًا تساعد
ـراض مــزم ـنــة .وفــي
عـلــى الــوقــايــة م ــن اإلص ــاب ــة ب ــأم ـ ٍ
آخــر "وظــائــف" تلك الشبابيك ،بينت دراســة قــام بها
البروفسور آشلي غروسمان ،املختص في علم الغدد
ً
الـصـمــاء ،الـعــاقــة مــا بــن فـتــح الـنــوافــذ لـيــا ومــرض
الـســركــي املــزمــن ،إذ أش ــار غــروسـمــان إل ــى أن "فتح
ً
نافذة غرفة النوم ليال يسمح للهواء البارد بالدخول،
والذي ّ
يعد بمثابة طريقة بسيطة للوقاية من السمنة
ومــرض السكري ـ النوع الثاني"ّ .
يشدد البروفسور
ً
على "تقنية ال ـهــواء ال ـبــارد ل ـيــا" ،مستندًا بــذلــك إلى
وجود أدلة تثبت أنه "كلما انخفضت حرارة الجسم،
ً
ّ
عد ذلك دليال صحيًا للوقاية من األمراض".
مــا بـيـنــه غــروس ـمــان فــي أب ـحــاثــه ،ت ـطــرق إل ـيــه أيضًا
علماء هولنديون اكتشفوا أن "ارتفاع درجات الحرارة
بمقدار درجة مئوية واحدة فقط ،يمكن أن يؤدي إلى
ظهور  100ألف حالة جديدة من مرض السكري كل
عام في الواليات املتحدة" .ويعود السبب في ذلك إلى
أن "الجسم يكون في حاجة إلى حرق الدهون البنية
بنسبة أقل ،وذلك بغية الحفاظ على دفئه ،األمر الذي

يؤدي إلى عدم استقرار األنسولني ،وزيادة الوزن".
وفــي هــذا اإلط ــار ،اعتبر غروسمان أن هــذه الدراسة
تدعم نظرية "الحفاظ على البرودة" املتعلقة بأمراض
الـسـكــري والسمنة ،مشيرًا إلــى أن "ع ــددًا مــن األدلــة
املقنعة أثـبـتــت حقيقة أن انـخـفــاض ح ــرارة الجسم

لــدرجــة مئوية مـحــددة ،مــن شــأنــه أن يحد مــن خطر
اإلصابة بمرض السكري".
وأضاف غروسمان أن "العيش في بيئة تغلب عليها
ال ـب ــرودة قــد ُيـســاهــم فــي اسـتـقــرار األنـســولــن ودرء
ً
مرض السكري ،فضال عن أن الحصول على قسط

وافـ ــر م ــن ال ـن ــوم م ــن شــأنــه أن يـحـمــي اإلن ـس ــان من
اإلصــابــة بالسمنة ومختلف أن ــواع مــرض السكري،
ومن هذا املنطلق ،نحن بحاجة إلى قضاء ليلة هانئة
من النوم في غرفة تكون درجة حرارتها منخفضة،
وذل ــك مــن خ ــال ت ــرك ال ـنــافــذة مـفـتــوحــة ،م ــا يسمح
بدخول نسيم الليل العليل".
وف ــي ه ــذا اإلطـ ــار ،أص ــدر املــركــز الـطـبــي فــي جامعة
مــاسـتــرخــت ب ـهــول ـنــدا ،أخ ـي ـرًا ،دراسـ ــة أخـ ــرى تــؤكــد
ضرورة البقاء في مكان مغلق تتراوح درجة حرارته
بني  15و 17درجة مئوية لبضع ساعات يوميًا ،وذلك
بهدف تجنب الزيادة في الوزن.
وأكـثــر مــن ذلــك ،أكــد الخبراء فــي املــركــز أنــه فــي حني
"نحرص على أن نحافظ على درجات حرارة مرتفعة
داخل املنزل واملكتب للشعور بالدفء ،يصبح جسمنا
عاجزًا عن حرق الدهون بشكل طبيعي .وبالتالي من
املستحسن أن تـكــون درج ــات ال ـح ــرارة فــي الــداخــل
قريبة من درجات الحرارة في الخارج ملا في ذلك من
فوائد جمة لصحة اإلنسان" .وأشاروا إلى أن "حرارة
الـجـســم املنخفضة تـعــزز مـعــدل األي ــض ،أي سرعة
حرق السعرات الحرارية ،وذلك بنسبة  ،%30إذ ينتج
من الشعور باالرتعاش من البرد حرق حوالى 400
سعرة حرارية في الساعة ،وهو ما يضاعف نسبة
األيض بمعدل خمس مرات".

