
األنسولين والسكري
ُحقن األنسولين مطلوبة عندما ينتج الجسم القليل من األنسولين أو ال شيء، كما هو الحال في مرض السكري من النوع 1. 
كما أنها مطلوبة أيضًا لبعض الناس الذين يعانون من السكري من النوع 2 عندما تكون أقراص السكري، مع تناول الطعام 

الصحي وممارسة النشاط البدني المنتظم، ليست كافية للسيطرة على مستويات الجلوكوز في الدم.  

ما هو األنسولين؟
األنسولين هو هرمون ُيفرز بواسطة خاليا خاصة، تسمى خاليا بيتا في البنكرياس. عندما نأكل، يتم اإلفراج عن األنسولين في 

مجرى الدم حيث يساعد على نقل الجلوكوز من الطعام الذي نأكله إلى الخاليا إلستخدامه كطاقة.
ويساعد األنسولين ايضا على تخزين الجلوكوز الفائض في الكبد.

 

لماذا يجب أن يتم حقنه؟ 
بينما يتم تطوير طرق أخذ األنسولين عن طريق الفم أو على شكل رذاذ أنفي، فإنها ليست متاحة بعد. ال يمكن أن ُيعطى 

األنسولين في شكل أقراص ألن المعدة تهضمه كما تهضم الطعام. 

ماذا لو كان يجب علّي أن آخذ األنسولين؟
لمرضى السكري من النوع 2، يمكن أن يكون البدء في  األنسولين قرار صعب ومخيف. ومع ذلك، فإن العديد من أجهزة 
الحقن واإلبر الصغيرة المتاحة اليوم تجعل حقن األنسولين أسهل بكثير مما يتصوره معظم الناس. في الواقع يقول كثيرون 

أنهم يمكن أن يشعروا بوخز األصبع لمراقبة مستوى الجلوكوز في الدم أكثر مما يمكن أن يشعروا باإلبرة المستخدمة لحقن 
األنسولين.  

عند البدء باألنسولين، سيساعدك طبيبك ومثقف السكري على التكيف مع الروتين الجديد. قد تجد أنه حتى مع مساعدتهم، قد 
يستغرق األمر بعض الوقت إليجاد بالضبط 

الجرعة المناسبة للحد من الجلوكوز في الدم إلى المستويات المقبولة ولتناسب مع نمط حياتك المعين.  

هل هناك أنواع مختلفة من األنسولين؟
هناك خمسة أنواع من األنسولين التي تتراوح بين االنسولين القصير والطويل المفعول حيث أن األنسولين يصنف حسب مدى 

مدة عمله في الجسم. بعض األنسولين مظهره صافيًا، والبعض اآلخر معكرًا.

وحيث أن األنسولين يصنف وفقا لمدى مدة عمله في الجسم، هناك 
خمسة أنواع متاحة. الجميع مختلفون، وسوف يستجيبون بشكل مختلف 

لألنسولين الذي يأخذونه. لذلك، يحتاج الكثير من الناس إلى كميات متفاوتة 
من األنسولين القصير والطويل المفعول على حد سواء. 
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األنواع الخمسة من األنسولين المتاحة في أستراليا
1. األنسولين ذو البداية السريعة - سريع المفعول 

األنسولين السريع المفعول مظهره صافي. وهو سريع المفعول جدًا، يبدأ بالعمل من دقيقة واحدة إلى 20 دقيقة، وتبلغ ذروته 
بعد ساعة واحدة تقريبا ويدوم من 3 إلى 5 ساعات. عند إستخدام هذه األنواع من األنسولين، من المهم أن تأكل مباشرة بعد 

الحقن. 
أنواع األنسولين ذو البداية السريعة - سريع المفعول المتوفرة حاليا هي:

 ))lispro( أنسولين ليسبرو()®Humalog(®هومالوغ >  ))aspart( أنسولين آسبارت()®NovoRapid(®نوفورابيد >

       ))glulisine( أنسولين جلوليزين()®Apidra(®أبيدرا >

2. األنسولين القصير المفعول
مظهر األنسولين القصير المفعول صافي. وهو يبدأ في خفض مستويات الجلوكوز في الدم خالل نصف ساعة لذلك تحتاج إلى 

أخذ الحقنة قبل نصف ساعة من تناول الطعام. لهذه األنواع ذروة تأثير في 2 إلى 4 ساعات وتدوم لمدة 6 إلى 8 ساعات. 
أنواع األنسولين القصير المفعول المتوفرة حاليا هي:

 )Humulin® R( هيومولين® أر >   )®Actrapid( ®أكترابيد > 
))Hypurin® Neutral )beef( )هايبورين® نيوترال )لحم البقر >

3. األنسولين المتوسط المفعول
مظهر األنسولين المتوسط المفعول معكر. ومضاف إليه إما بروتامين أو زنك لتأخير عمله. هذه األنواع من هذه االنواع من 

األنسولين تبدأ بالعمل بعد حوالي ساعة ونصف من الحقن، وتبلغ ذروتها بعد 4 إلى 12 ساعة وتدوم لمدة 16 إلى 24 ساعة. 
قبل حقن هذا النوع من األنسولين، تأكد من اإلطالع على المنشور داخل الحزمة للحصول على تعليمات حول كيفية إعداد 

االنسولين، بما في ذلك خض األنسولين بلطف أو تدويره قبل االستخدام.
أنواع األنسولين المتوسط المفعول المتوفرة حاليا مع بروتامين هي:

 )Humulin® NPH( هيومولين® ن ب ه >  )®Protaphane( ®بروتافين >
 ))Hypurin Isophane® )beef( )هايبورين® إوفين )لحم البقر >

4. األنسولين الممزوج
مظهر األنسولين الممزوج معكر. وهو يحتوي على تركيبات ممزوجة مسبقًا من  األنسولين السريع المفعول أو القصير المفعول 

واألنسولين المتوسط المفعول، مما يسهل األمر من خالل اعطاء نوعين من األنسولين في حقنة واحدة. إذا كان االنسولين هو ‘30/ 
70’ فأنه يحتوي على ٪30 أنسولين سريع المفعول و ٪70 أنسولين متوسط المفعول. إن ‘50/ 50’ هو بنسبة ٪50 لكل منها.  

قبل حقن هذا النوع من األنسولين، تأكد من اإلطالع على المنشور داخل الحزمة للحصول على تعليمات حول كيفية إعداد 
االنسولين، بما في ذلك هز األنسولين بلطف أو تدويره قبل االستخدام.

أنواع األنسولين الممزوج التي تحتوي على األنسولين السريع المفعول المتوفرة حاليا هي:

< نوفوميكس® )NovoMix®( )30٪ انسولين آسبارت، ٪70 انسولين آسبارت بروتامين مبلور(  

<  هيومالوغ® ميكس Humalog®Mix 25( )25٪( 25 انسولين ليسبرو، ٪75 معلق انسولين ليسبرو بروتامين 

<  هيومالوغ® ميكس Humalog®Mix 50( )50٪( 50 انسولين ليسبرو، ٪50 معلق انسولين ليسبرو بروتامين

أنواع األنسولين الممزوج التي تحتوي على األنسولين القصيرالمفعول المتوفرة حاليا هي:

< هيومولين® 70/30 < ميكستارد® 50/50  2< ميكستارد® 70/30 

 يتم حقن االنسولين من خالل الجلد في األنسجة الدهنية 
المعروفة بإسم الطبقة تحت الجلد
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5. األنسولين الطويل المفعول 

يتم حقن األنسولين الطويل المفعول مرة أو مرتين في اليوم ويدوم لمدة 24 ساعة. إنه ُيستخدم لتوفير األنسولين الخلفي أو 
القاعدي. إذا كان لديك مرض السكري من النوع 1، يحتاج األنسولين الطويل المفعول أن ُيستكمل بحقن األنسولين القصير 

أو السريع المفعول. إذا كان لديك مرض السكري من النوع 2 والذي يتطلب اآلن المعالجة بواسطة األنسولين، قد تحتاج إلى 
مالحق من األنسولين القصير أو السريع المفعول، أو تبقى على األقراص مع األنسولين الطويل المفعول فقط. سوف ينصحك 

طبيبك. 
أنواع األنسولين الطويل المفعول المتوفرة حاليا هي:

 *))insulin glargine( انسولين جالرجين()®Lantus ( ®النتوس > 
*))insulin detemir( انسولين ديتيمير( )®Levemir( ®ليفيمير >

يجب أن ال يمزج النتوس مع أي أنسولين آخر في حقنة. يتوفر النتوس في قلم يمكن التخلص منه بعد االستعمال ُيسمى 
سولوستار®  )Solostar®(، وكذلك في خرطوشة من 3 مل لإلستخدام مع جهاز القلم الدائم. 

يتوفر ليفيمير في قلم يمكن التخلص منه بعد االستعمال ُيسمى فليكسبن® )FlexPen®(، وكذلك في خرطوشة من 3 مل 
لإلستخدام مع جهاز القلم الدائم.  

كيف ُيعطى األنسولين؟
هناك أجهزة مختلفة كثيرة متاحة لحقن األنسولين. الخيارات الرئيسية تشمل: 

حقن األنسولين  
يجب أن ُتستخدم حقن األنسولين مع قارورة األنسولين )10	  مل(. 

 يتم تصنيع الحقن في قياسات من 30 وحدة )0.3 مل(، 50 وحدة )0.5 مل(  100وحدة  )1.0	  مل(. سوف يعتمد حجم 
الحقنة على جرعة األنسولين، على سبيل المثال: من األسهل قياس جرعة من 10 وحدات 10 في حقنة من 30 وحدة  و 55 

وحدة في حقنة 100وحدة. 
	 من األفضل إستخدام كل حقنة مرة واحدة فقط. 

اإلبر على الحقن متوفرة في أطوال مختلفة تتراوح بين 8 ملم إلى 13	  ملم. سيقوم طبيبك أو مثقف السكري بمساعدتك في تقرير أي 
حقنة مناسبة لك. 

(. اتصل بمنظمة السكري في واليتك أو   	NDSS( الحقن مجانية لألشخاص المسجلين لدى برنامج خدمات السكري الوطنية
 .www.ndss.com.au إقليمك  للحصول على تفاصيل على 588 136 1300 أو قم بزيارة

تسليم أجهزة األنسولين
األجهزة متوفرة في مختلف األشكال واألحجام. خرطوشة األنسولين )3 مل، تحتوي على 300	  وحدة من األنسولين( تالئم 
الجهاز. عند اإلنتهاء، يتم إدخال خرطوشة جديدة. ومع ذلك فإن بعض أجهزة القلم قد تم تعبئتها مسبقًا باألنسولين والجهاز 
كله يستخدم لمرة واحدة فقط. سيقوم طبيبك أو مثقف السكري بتقديم المشورة بخصوص النوع المناسب إلحتياجاتك ونمط 

حياتك. 
	 كثير من الناس يجدون بان أجهزة ‘القلم’ أسهل وأكثر مالءمة لإلستخدام من الحقن..

 )®  	InnoLet( ®أولئك الذين لديهم صعوبات في البصر، أو لديهم مشاكل مع التهاب المفاصل قد يجدون بأن جهاز إنوليت 
المعبأ مسبقًا أو شبيه له سهل اإلستخدام. ناقش هذا األمر مع طبيبك أو مثقف السكري. 

	  من المستحسن تغيير اإلبرة مع كل حقنة. 
غ أو  تختلف اإلبر في الطول – 5 ملم، 6 ملم، 8 ملم أو 12 ملم. كما أنها تختلف في السمك )أو القياس( – 28غ، 29غ، 30	 

31غ. كلما ارتفع العدد كلما أصبحت  اإلبرة أرفع. 
(، القلم اآللي ®   	NovoPen® 3 Demi( قلم نوفو3® ديمي ،)NovoPen® 3( ®3األجهزة الدائمة: قلم نوفو

)AutoPen®(، قلم هوما الكسورا )HumaPen Luxura( جرعة كاملة ونصف جرعة®. 
®(، نوفوليت®   	FlexPen (®قلم فليكس ،)®InnoLet( ®إينوليت :)األجهزة المعبأة مسبقًا )أو التي تستخدم لمرة واحدة فقط

.)®KwikPen( ®وقلم كويك )®Solostar( ®سولوستار ،)®NovoLet(

3* مدرج في نظام المساعدات الصيدالنية. ديتيمير لمرض السكري من النوع 1 فقط.
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(. اتصل بمنظمة السكري في واليتك أو   	NDSS( اإلبر مجانية لألشخاص المسجلين لدى برنامج خدمات السكري الوطنية

 .www.ndss.com.au إقليمك  للحصول على تفاصيل وذلك على  588 136 1300 أو قم بزيارة

مضخة األنسولين
	 مضخة األنسولين هي جهاز مبرمج صغير )في حجم البيجر( والذي يحمل إحتياطي من األنسولين. وتمت برمجة المضخة 

لتوفير األنسولين في الجسم من خالل أنابيب بالستيكية رقيقة معروفة بإسم مجموعة التسريب أو مجموعة اإلعطاء. يتم 
وضع المضخة خارج الجسم، في حقيبة أو على حزامك. مجموعة التسريب لديها إبرة رقيقة أو كانيوال مرنة التي يتم 

إدخالها تحت الجلد مباشرة )عادة على البطن( حيث تبقى في مكانها من يومين إلى ثالثة أيام. 
	 األنسولين السريع المفعول ُيستخدم فقط في المضخة. كلما تم تناول الطعام فإن المضخة مبرمجة لتوفيرموجة من األنسولين 

في الجسم مماثلة لطريقة عمل البنكرياس في الناس غير المصابين بالسكري. بين الوجبات يتم توفير معدل صغير وثابت من 
األنسولين.  

	 مضخة األنسولين ليست مناسبة للجميع. لذا، إذا كنت تفكر في إستخدام واحدة، يجب عليك مناقشة هذا األمر أواًل مع فريق 
الرعاية الصحية للسكري الخاص بك.

أين يتم حقن االنسولين؟

أين يتم حقن االنسولين؟
يتم حقن األنسولين من خالل الجلد في األنسجة الدهنية المعروفة 

بإسم الطبقة تحت الجلد. ال ُيعطى في العضالت أو مباشرة في 
الدم.  

يختلف إمتصاص األنسولين إعتمادا على الجزء من الجسم الذي 
قمت بالحقن فيه. البطن يمتص األنسولين أسرع وهو المنطقة 
المستخدمة من قبل معظم الناس. كما يتم إستخدام أعلى اليدين 

واألرداف والفخذين من قبل بعض الناس.   

في حين أنه من الضروري إعطاء كل حقنة في مكان مختلف 
قليال في نفس الموقع الواحد )مثل البطن(، فإنه من غير 

المستحسن تغيير المواقع من دون مناقشة األمر أواًل مع طبيبك 
أو مثقف السكري. 

ما الذي يؤثر على الطريقة التي يتم فيها 
إمتصاص األنسولين؟
يتم تسريع اإلمتصاص عن طريق:

	 الحقن في منطقة ممارسة مثل الفخذ
	 درجات الحرارة العالية )مثل: اإلستحمام، الحمام، زجاجة الماء 

الساخن، الحمامات الطبية )spa(، ساونا( 
	 تدليك المنطقة حول موقع الحقن

	 عن طريق الحقن في العضل )كلما كان الحقن أعمق في 
العضل، كلما كان إمتصاص األنسولين أسرع(   4

إختيار مكان الحقن
المكان األكثر مناسبة لحقن 

األنسولين بشكل عام هي تلك 
المناطق من الجسم المشار 

إليها هنا

البطن 
جانبي السرة وتحتها 

الجزء الخارجي ألعلى 
الذراعين

األرداف

الجزء الخارجي 
ألعلى الفخذين 

هام
ال تعطي الحقن في المنطقة الصغيرة 

نفسها/هذا قد يؤدي إلى تورم الجلد
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يمكن تأخير اإلمتصاص عن طريق:

	 التدخين

	 الجروح أو األورام بسبب اإلستخدام المفرط لموقع الحقن نفسه، والذي يسبب في أن يصبح اللحم صلب ويؤدي إلى عدم 

إنتظام إمتصاص األنسولين

	 األنسولين البارد )على سبيل المثال: الحقن مباشرة بعد إخراجه من الثالجة( 

	 اإلختالف في امتصاص األنسولين )إما التسريع أو التأخير( يمكن أن يسبب تقلبات في مستويات الجلوكوز في الدم 

	 عدم خلط األنسولين الذي يتطلب إعادة تشكيل قبل الحقن 

نصائح حول األنسولين
التخزين

	  ضع قارورة األنسولين أو خراطيش ‘القلم’ على جانبهم في الثالجة.  

ال تدعه يتجمد.

متى يتم فتحه، يجوز اإلحتفاظ باألنسولين في درجة حرارة الغرفة )أقل من 30	  درجة( لمدة شهر ثم التخلص منه. 

	 يمكن حمل األنسولين بأمان في حقيبة اليد أو الجيب. 

 قد يتلف األنسولين بواسطة درجات الحرارة القصوى. ويجب أال يترك حيث درجات الحرارة أكثر من 30	  درجة )تذكر بأنه 

يمكن أن يصبح ساخنًا جدًا في قفاز 

	 صندوق سيارتك( أو في أشعة الشمس المباشرة. يجب أال يسمح لألنسولين بالتجميد.

	 اإلختالف في امتصاص األنسولين )إما التسريع أو التأخير( يمكن أن يسبب تقلبات في مستويات الجلوكوز في الدم

ال تستخدم االنسولين إذا:

	 تحول األنسولين الصافي إلى غائم 

	 تم الوصول إلى تاريخ انتهاء الصالحية 

	 تم تجميد أو تعريض األنسولين لدرجات حرارة عالية

	 تم رؤية كتل أو رقائق في األنسولين

	 تم رؤية رواسب من األنسولين في داخل القارورة، وال يمكن حلها عن طريق تدوير القارورة بلطف 

تم فتح القارورة لمدة تزيد عن شهر واحد.	 

5
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ما هي أفضل طريقة للتخلص من الحقن المستعملة؟
يجب التخلص من الحقن وإبر القلم والالنست المستخدمة في حاوية األدوات الحادة الموافق عليها من قبل معايير السالمة 

االسترالية والتي هي مقاومة للثقب، ولديها غطاء محكم. هذه هي عادة صفراء اللون وتتوفر من خالل الصيدليات ومنظمة 
السكري في واليتك أو إقليمك.

إجراءات التخلص من حاويات األدوات الحادة تختلف من والية إلى أخرى. اتصل بمنظمة السكري في واليتك أو إقليمك على 
588 136 1300، أو دائرة الصحة في واليتك أو المجلس المحلي للحصول على معلومات. 

العديد من البلدان حتتاج لألنسولني. إذا كان لديك فائض من األنسولني في تاريخه، يرجى التبرع ملنظمة السكري في 
 Insulin for Life Inc., PO Box 2010 Ballarat واليتك أو إقليمك على 1300 136 588 أو إرساله مباشرة إلى

.Mail Centre, Vic 3354

هل ترغب في اإلنضمام إلى منظمة السكري الرائدة في استراليا؟
< خدمات الطفولة < مجالت مجانية  < الخدمات الغذائية 

< مجموعات الدعم  < خصومات على المنتج   < األدب التثقيفي 

لمزيد من المعلومات اتصل على 588 136 1300  أو قم بزيارة موقع المنظمة في واليتك / إقليمك: 
ACT www.diabetes-act.com.au  NSW www.australiandiabetescouncil.com
NT www.healthylivingnt.org.au QLD www.diabetesqueensland.org.au
SA www.diabetessa.com.au  TAS www.diabetestas.com.au
VIC www.diabetesvic.org.au  WA www.diabeteswa.com.au

تصميم ومحتوى وإنتاج صحيفة معلومات مرض السكري هذه أجري من قبل: 

NSW Australian Diabetes Council >   ACT Diabetes ACT > 
QLD Diabetes Australia – Queensland >  NT Healthy Living NT >  

TAS Diabetes Tasmania >   SA Diabetes SA > 
WA Diabetes WA >   VIC Diabetes Australia – Vic >

المحتوى الطبي والتعليمي األصلي لصحيفة المعلومات هذه تم مراجعته من قبل لجنة الرعاية الصحية والتعليم للسكري استراليا المحدودة. 
تصوير هذا المنشور في شكله األصلي مسموح لألغراض التعليمية فقط. يحظر إعادة إنتاجه في أي شكل آخر من قبل طرف ثالث. 
 وبالنسبة ألي مسائل تتعلق بصحيفة المعلومات هذه، يرجى االتصال بالمنشورات الوطنية على dapubs@tpg.com.au  أو االتصال على

 .02 9527 1951

اإلختصاصيين الصحيين: للحصول على نسخ عديدة من هذا المورد، اتصل بمنظمة السكري في واليتك / إقليمك على النحو الوارد.

تمت المراجعة في آب/ أغسطس 2010    سلسلة معلومات السكري من منظمات السكري في الوالية / اإلقليم - حقوق الطبع والنشر © 2009


