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Managing hypoglycaemic episodes in congenital 
hyperinsulinism: information for families 

: الِخْلقيعن فرط اإلنسولين  في الدم الناتج إدارة نوبات نقص السكر
 معلومات للعائالت

 

التي بدورها يمكن أن نسولين من اإل إفراز كميات كبيرة بسببالذي يحدث  الِخْلقينسولين فرط اإلتسمى  حالةب طفلكص ُشخ  لقد 

في مستشفى  الِخْلقي نسولينفرط اإلب المختص فريقالبدأ   (.سيمياهايبوغل) في مستوى السكر في الدم اشديد اتسبب انخفاض

  في الدم. (الغلوكوز )طفلك يعاني من نوبات هبوط السكر ومع ذلك ربما يبقى ،باألدوية العالج )غوش( غريت أورموند ستريت

ذا الدم، وماذا تفعل إ رسك نقص طفلك، وأعراض نوبة الدم عند كوز فيوكيفية مراقبة مستويات الغل هذه، معلوماتالنشرة  تقدم

  .هاأن طفلك مصاب بساورك الشك في 

 التمريض السريري يييرجى االتصال بأخصائفأي أسئلة،  أو لديك الِخْلقينسولين مزيد من المعلومات عن فرط  اإلالإذا كنت ترغب في 

خارج ساعات  . 1016:بليب الأو  0360: تحويلة -9200 7405 020 التليفون:رقم  علىساعات العمل  ، خاللالِخْلقيسولين فرط االنب

. المناوب أمراض الغدد الصماءطبيب مع  ثم اطلب التحدث 9200 7405 020 التليفون الرقم على االتصال العمل يمكنك

 الدم مراقبة مستويات غلوكوز

شكل ب لكطف عند دمغلوكوز المستويات  ةراقباج إلى مسوف تحت

 أو ،بتوعك طفلكيشعر حينماأيضا و، على مدار اليوم منتظم

  الدم. سكرنوبة نقص لديه  في أن شكينتابك ال

في  كوزوغلالدم الذي يقيس كمية ال سوف نقدم لك جهاز مراقبة

،  القدمصغير أو كعب الصبع االويتم ذلك عن طريق وخز  الدم.

 شريطدم لوضعها على من اجل الحصول على قطرة وذلك 

الى مستوى رقم يشير الجهازشاشة . وسوف تعرض االختبار

 لتر/موللم وحدةبالسكر في الدم ويقاس 

 صباحا صباحا صباحا صباحا

 مساء مساء مساء مساء

 

طفلك إذا كانت عند غلكوزاليجب عليك أيضاً التحقق من مستوى 

 .تظهر عليه أي من عالمات نوبة نقص سكر الدم

بعدم تناسب وإنتظام إفراز  الِخْلقي اإلنسولينفرط إفراز  يتميز
فرط إفراز في حالة   من خاليا بيتا في البنكرياس. اإلنسولين
  اإلنسولينبإفراز  ، تقوم خاليا بيتا على الدوامالِخْلقي اإلنسولين

غير مرتبط بمستوى  اإلنسولينبشكل غير مالئم، ليصبح إفراز 
يؤدي هذا النشاط غير  يعية(.غلُوكوز الدم )كما هو في الحالة الطب

  الدم.  في سكر المستوى  هبوطالطبيعي لألنُسولين إلى 
 

في  وزكوالغلنسولين استجابة لمستوى اإلعادة طلق خاليا بيتا تُ 

الجسم من  مكن تإلى مكون ي غلوكوزالسولين اإلنيحول و الدم،

، فيتم تخزين غلوكوزالكثير من الإذا تم تحويل و استخدامه.

ل يمكن تحوي كوجين.يلفي الكبد والعضالت بشكل غ منه الفائض

عندما يكون السكر  ستخدامهال غلوكوزمرة أخرى إلى يكوجين الغل

  غير متوفر.

الدم نتيجة قص سكرنحالة  حدوث هذا الى سوليناإلن سبب عملي

 لدم .امستوى السكر خفاض شديد فيان والذي هو ،نسوليناإل فرط

 وهذا  ن أجسام الكيتون.ينسولين العالية من تكواإلتمنع مستويات 

 ،(غلوكوز)ال ود األكثر أهميةليس فقط من الوقدماغ يعني حرمان ال

.ستخدم كوقود بديلأيضا من أجسام الكيتون التي تُ بل 
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 لوكوزالغمنتجات  عن شاداترإ

 لوكوزالغ من مغ10على  يحتوي الغلوكوز أنبوب جل

 ستة  سن حتى مغ 3.33أنبوب = ثلث عط أ

 أشهر

 ستة أشهر  من سن  مغ5= نصف انبوب  عطأ

 إلى سنتين

 إلى  سنتينسن  من مغ10=  واحد أنبوب عطأ

 خمس سنوات

 من سن  مغ15=  انبوب ونصف 1 عطأ

 خمس سنوات وأكثر

 م  غ15على  مل يحتويGlucojuice®)) - 60 غلوكوجوس

 لوكوزغ

 نتين إلى س عمرمن   مغ10 = مل 40 عطأ

  خمس سنوات 

 خمس من عمر   مغ15مل =  60 عطأ

 كثرأو سنوات

 لوكوزغمن ال مغ 4كل قرص يحتوي على  –وز لوكغأقراص ال

 من عمر  مغ10=   صقر  ½2  عطا

 سنتين إلى خمس سنوات

 عمر من   مغ16أقراص =  4 عطا

 خمس سنوات أو أكثر
 

 

 

 

 

 

  

 الدم سكرنقص النوبات الناتجة عن 

أقل من  كوزوغلال مستوى عندما يكونسكرال نقص تحدث نوبة

 طفلك أيًضا عالمات مثل:على ظهرتوربما  .لتر /ملمول 3.5

 رتخاءاال 

 رتعاشاال 

 سوء التغذية  

 النعاس 

 ( او تشنجات اختالجاتالنوبة) 

 الدم سكرعالج نوبة نقص 

لكن و ،طفلك لدى تتعلق بنقص السكر خاصة ك خطةسوف نعطي

 ام:عما يلي هو دليل 

 لتر /لوملم 3.5الدم هو  إذا كان مستوى سكر

أعد الفحص باستخدام إصبع ، أو أقل

 جديد. فحصشريط واالخرى  قدمال كعبأوخرآ

  3.5الدم ال يزال إذا كان مستوى سكر 

 نصف منتج فاعطه، لتر أو أقل/لوملم

 أو وجبة خفيفة لوكوز وطعامغال

  دقائق  10بعد  سكر في الدمفحص مستوى أعد

االخرى  القدم كعبأو  إصبع أخرباستخدام 

 وشريط فحص جديد 

  3.5 إذا بقي مستوى السكر في الدم أما 

 لمنتجيستجيب  نه اللتر أو أقل، أوأ /للموم

 النصف عطهألوكوز والوجبة الخفيفة، غال

 999 بـ لوكوز واتصلغمنتج الالمتبقي من 

 عاف.سالستدعاء اإل
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