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Congenital hyperinsulinism: information 
for nurseries, schools and colleges 

 والمدارس حضاناتلل: معلومات الِخْلقياألنسولين  فرازإفرط 
  والكليات الجامعية

 

تسبب في تمنذ الوالدة وة موجود التي تكون الِخْلقياألنسولين  إفراز تسمى فرط مرضية يعاني أحد تالميذك من حالةقد 

ريت أورموند ستريت غمن مستشفى  ا الصادرالمعلومات هذ منشور وضحياج مستويات عالية من األنسولين. إنت

وعالمات وأعراض نوبة نقص السكر في الدم حيث تنخفض مستويات  الِخْلقياألنسولين  افراز فرطما هو ( غوش)

نوبات نقص السكر في الدم في الحضانة أو  للتعامل معالجلوكوز في الدم بشكل كبير. كما أنه يحتوي على إرشادات 

 المدرسة أو الكلية.

االتصال  يُرجى أو لديك أي أسئلة الِخْلقينسولين األ افراز فرط عنإذا كنت ترغب في الحصول على مزيد من المعلومات 

أو  0360تحويلة  02074059200 على الرقم الِخْلقياألنسولين  افراز فرطات بالمتخصصالسريريات الممرضات ب

 cns.hypoglycaemia@gosh.nhs.ukمراسلتهم عبر البريد اإللكتروني 

( CHI )سي إتش آي الِخْلقيفرط األنسولين  صفيت  
 من ةغير منظمبصورة غير صحيحة و بإفراز األنسولين 

طلق تُ  CHI حالة الـ خاليا بيتا في البنكرياس. في قِبَل
خاليا بيتا األنسولين بشكل غير مناسب طوال الوقت وال 

مستوى الجلوكوز مع اسب تنبما يإفراز األنسولين  يُنظ م
 (.يحدث عادة   في الدم )كما

 
ستجابة لمستوى طلق خاليا بيتا األنسولين اتُ  عادة  

 الجلوكوز إلىل يحوبتاألنسولين قوم ي. الجلوكوز في الدم
الكثير من  في حال تم تحويل ،يمكن للجسم استخدامه نوع

 ،جليكوجينكفي الكبد والعضالت  هيتم تخزينس الجلوكوز
تحويل الجليكوجين إلى الجلوكوز الستخدامه  إعادةيمكن 

 .ا  توفرم الجلوكوزيكون عندما ال 
 

 خفضفي الكثير من األنسولين  تسببيالـ سي إتش آي في 
 مستوياتالمنع ت ،الى حد كبير ممستوى الجلوكوز في الد

تون. هذا يعني أن أجسام الكي األنسولين صنعَ  العالية من
دالدماغ ال يُ    فحسب بلمن أهم وقود له )الجلوكوز(  جر 

د أيضا  من يُ  أجسام الكيتون التي تستخدم كوقود بديل. جر 
 عندما ال يكون لدى الدماغ جلوكوز أو كيتونات

 لخطر النوبات ا  يكون الطفل معرضد الستخدامها كوقو
 الدماغ. صابةإوفقدان الوعي وحتى  )التشنجات(

 

 ؟الِخْلقياألنسولين  افراز ج فرطال  عكيف ي  
 

ستوى الجلوكوز في م استقرار على الِحفاظ الىهدف العالج ي
القيام يمكن  .مليمول/لتر 10مليمول/لتر إلى  3.5 مندم الطفل 

الكربوهيدرات  من عاليةذات نسبة  منتظمةوجبات تناول بذلك ب
يمكن أن  أحيانا   . لكنناألدوية لتقليل إفراز األنسولي إلى جانب

 بمجرد استقرارومع ذلك  ،صعبا   سي إتش آي التحكم بـالـ كوني
من الحياة  الى قَدر   التوصلمكن من الم سي إتش آي الـ

 األطفال والشباب الذين يعانون من يكون لدىقد  ، لكنالطبيعية
في الذاكرة  يؤثرالدماغ مما  تطورفي  مشاكل  سي إتش آي الـ

  لذا قد يحتاجون إلى دعم إضافي. ،ومعالجة المعلومات
 

 عالمات وأعراض نقص السكر في الدم
 

الدم  في جلوكوزالتحدث نوبة نقص السكر في الدم عندما يكون 
 بأنهماألطفال  كذلك يشعر بعض ،مول/لتريمل 3.5أقل من 
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مستويات السكر في الدم  عندما تبدأ ليسوا على ما يرام
 .الشديد باالنخفاض

 
 ما يلي: تتضمناألعراض الشائعة 

 

 الشعور بالتعب أو النعاس. 

  رجفانأو الالشعور باالرتعاش. 

 الشعور بالدوار. 

 الشعور بالجوع. 

  فعالناالالشعور بالغضب أو. 

 الصداع. 

 
 األعراض التالية:ا  تلميذك أيض على قد يظهر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

إذا أبدى تلميذك أو  من هذه العالمات ا  إذا الحظت أي
يجب عليك التحقق من مستوى ف ،اديتيعاغير  ا  سلوك

خطة  اعات ب ثم  من و الجلوكوز في الدم على الفور
 الطوارئ أدناه.

 
 نوبة نقص السكر في الدم معالجة

 
 لوكوز جمن النتج أو وجبة خفيفة تلميذك مُ  كون لدىسي

 نوبةمعالجة ميع األوقات لجفي لالستعمال في حالة الطوارئ 
قم السكر نوبة نقص في حال حدوث .  نقص السكر في الدم

بل  فحسبيكونوا على دراية ال لعلى الفور الطفل بإبالغ أسرة 
وجبة النتج أو زويد الطفل بما نقص من المتب أيضا   نهميمكلت
 ر.الجلوكوز إذا لزم األممن خفيفة ال
 

  مول/لتر أو أقل يمل 3.5إذا كان مستوى الجلوكوز في الدم
 فحص شريطم بإعادة الفحص مستخدما  وخزة اصبع وقُ 

 .ينجديدَ 

 3.5يزال  ذا كان مستوى الجلوكوز في الدم ماإ 
من منتج  رةاالعص  نصف  همول/لتر أو أقل اعطيمل

 .الجلوكوز ووجبة خفيفة

  دقائق 10أعد فحص مستوى الجلوكوز في الدم بعد 
 .جديَدينفحص مستخدما  وخزة اصبع و

 مول/لتر أو يمل 3.5مستوى الجلوكوز في الدم عند ا بقي ذإ
من  منتج والوجبات الخفيفةلل )الطفل( يتجاوب لم ذاإأقل أو 

منتج  ارةعص   النصف المتبقي من اعط، الجلوكوز
 سعاف.اإلتصال بلال 999الجلوكوز واطلب 

 

 منتجات الجلوكوزعن إرشادات 
 
ارةحتوي ت  الجلوكوز غم من 10جل الجلوكوز على  عص 

 

ارةال  ⅓ عطا -أشهر  6حتى سن  •  مغ 3.33=  عص 

ارةا  ½عط ا - أشهر إلى سنتين 6 من •  مغ 5=  لعص 

=  ةواحد ارةعص  عط ا -سنتين إلى خمس سنوات  من •
 غم10

ارة1½ عط ا - وما فوق خمس سنوات من •  غم15=  عص 
 

( ®Glucojuiceمل من عصير الجلوكوجوس  60 يحتوي
  من الجلوكوز غم15 على

 

 غم10مل =  40 عطِ ا -سنتين إلى خمس سنوات  سنمن  •

 غم15مل =  60 اعطِ  -فوق ما وخمس سنوات  من •
 

 من الجلوكوز غم 4على  حبةحتوي كل ت -الجلوكوز  حبوب
 

 غم10 حبة = 2½  اعطِ  -من سنتين إلى خمس سنوات  •

 غم16=  حبات 4 اعطِ  - وما فوقخمس سنوات  •
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 دواءلا

إذا  . اليوم الدراسي كما هو موضح في الجدول أدناهفترة قد يحتاج تلميذك إلى تناول أدويته على فترات منتظمة طوال 

 مع تقدم تلميذك في السن، سنقوم بتحديث هذه الصفحة. اتالجرع مواعيد جدولتغ ير رت الجرعة أو تغي  

 أوقات الجرعات جرعةال أسم الدواء

 مساء   صباحا   مساء   صباحا  

      Diazoxide يدايازوكسد ☐

       Chlorothiazide يداكلوروثياز ☐

       Octreotide  أوكتريوتايد ☐

      Sirolimus سمَ سيرولي ☐

      أدوية أخرى ☐

      

      

 شرابالطعام و ال

منتظمة ومتكررة بصورة وجبات خفيفة ومشروبات  يتناولهو التأكد من أن تلميذك  سي إتش آيالـ من عالج مهم   جزء  

معه في جميع  بقىأن تويجب هذه الوجبات الخفيفة و المشروبات  له ستوفرعائلة تلميذك . اليوم الدراسي فترة طوال

 تلميذك يتناوليجب أن  . لتناول وجبة خفيفة أو مشروب إذا لزم األمر ِحصصله بترك الالسماح  يُرجى . األوقات

 :يوميا الخفيفة والمشروبات التالية وجباتال

 األوقات الوجبة الخفيفة او المشروب

 مساء   صباحا   مساء   صباحا  
     

     

تابعة  الدمفي جلوكوز مستوى ال م 

بترك  السماح له يُرجىمستويات الجلوكوز في الدم على فترات منتظمة طوال اليوم.  فحصلسيحتاج تلميذك  ،إضافة لذلك

عن  هذايتم  . س كمية الجلوكوز في الدماقيل اطفال والشباب جهازعطى لأليُ  . لزم األمري عندماللقيام بذلك  ِحصصال

مستوى الجهاز ستعرض شاشة  .الفحص شريطعلى  توضع واحدةقطرة دم منها  تخرجصبع لإل ةصغير ةطريق وخز

 الجلوكوز في الدم في األوقات التالية: فحصالقيام بيجب .  ول / لتريمملرقم بوحدة القياس: شكل بالجلوكوز في الدم 

 مساء   ا  صباح مساء   صباحا  

 

األلعاب والرحالت  مثل حيويةأو يشارك في أنشطة  مريضاتلميذك  إذا كانك حاجة لفحوصات إضافية لقد تكون هنا

 .المطلوبة اإلضافيةلوكوز الدم ج فحوصاتفيما يخص أسرة التلميذ التنسيق مع  يُرجى . المدرسية
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