
CONTACT US
SWITCHBOARD:      + (965) 2224 2999
HOTLINE:               + (965) 1877 877
FAX:                       + (965) 2249 2436
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اإلنسولنياإلنسولني



اإلنسوليـــن



النوع األول من السكري: ال يوجد عالج جذري هلذا النوع ولكن باإلماكن السيطرة عىل 
احلالة والتعايش معها من خالل حقن اإلنسولني فقط واليت تعترب مهمة جدا لسالمة املريض 

وال ميكن احلياة بدوهنا.

النوع الثاين من السكري: تمت السيطرة هيلع بتغيري منط احلياة أو عن طريق األدوية اليت 
تساعد عىل خفض السكر، مهنا ما يعىط عن طريق الفم وأخرى عن طريق احلقن. ويف 
حالة عدم السيطرة عىل ارتفاع السكر عن طريق تغيري منط احلياة أو عن طريق األدوية 

اخلافضة للسكر، يمت استخدام حقن اإلنسولني. 

سكر امحلل: وذلك يف حاالت عدم ضبط السكر بامحلية الغذائية لوحدها.
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اإلنسولني رسيع املفعول
اإلنسولني قصري املفعول

اإلنسولني متوسط املفعول
اإلنسولني طويل املفعول

اإلنسولني املخلوط مسبقا (من الرسيع أو القصري مع املتوسط أو طويل املفعول)

اإلنسولني هو هرمون يستخدم لتنظمي السكر يف الدم. يعىط اإلنسولني عن طريق احلقن حتت 

اجللد لتعويض نقص هرمون اإلنسولني يف اجلسم.

دوايع االستعامل�

طريقة معل اإلنسولني�
هرمون اإلنسولني هو املفتاح الذي يحمس بعبور السكر من الدم إىل اخلاليا حىت يمت استخدامه 
عىل  السيطرة  تمت  اإلنسولني  خالل  مفن  اجلسم.  وقود  هو  فالسكر  للطاقة  أسايس  مكصدر 

مستويات السكر املرتفعة يف اجلسم.

الشلك الصيدالين�
يتوفر اإلنسولني بعدة أنواع وأشاكل مهنا ما يعبأ يف قوارير (أمبوالت) أو عىل شلك أقالم. قد تكون 
األقالم ذات استخدام متكرر مع إماكنية تبديل أمبوالت اإلنسولني املسهتلكة بأمبوالت إنسولني جديدة 

أو أقالم ذات استخدام واحد واليت يتخلص مهنا بعد استعامهلا بالاكمل.

تنقسم أنواع اإلنسولني حسب رسعة بدء املفعول والوصول إىل أعىل تركزي لإلنسولني يف اجلسم 
(ذروة املفعول) ومدة مكوثه يف اجلسم اكآليت:
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نوع اإلنسولني: رسيـع املفعول

نوع اإلنسولني: قصري املفعول

نوع اإلنسولني: متوسط املفعول 
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الذروة

2-1
ساعة

بدء املفعول

15-10
دقيقة 

مدة بقائه يف اجلسم

5-3
 ساعات

يمتزي هذا النوع بشفافية احمللول. ينصح حبقن هذا النوع ما بني 10–15 دقيقة 
قبل الوجبة.

ينيمت هلذه املجموعة أنواع اإلنسولني التالية: نوفورابيد، هيومالوج، أبيدرا

الذروة

3-2
ساعات

مدة بقائه يف اجلسم

8-6
 ساعات

بدء املفعول

45-30
دقيقة 

يمتزي هذا النوع بشفافية احمللول. ينصح حبقن هذا النوع ما بني 25 - 30 دقيقة 
قبل الوجبة. 

R  ينيمت هلذه املجموعة أنواع اإلنسولني التالية: أكرتابيد و هيومولني

الذروة

8-5
ساعات

بدء املفعول

1-3
ساعات

مدة بقائه يف اجلسم

18-14
 ساعة

حىت  اليد  راحيت  بني  بلطف  حتريكه  ويتطلب  املعكر،  بلونه  النوع  هذا  يمتزي 
يتجانس احمللول متاما قبل احلقن. 

  N ينيمت هلذه املجموعة إنسولني هيومولني



نوع اإلنسولني: طويل املفعول

نوع اإلنسولني:  طويل املفعول

نوع اإلنسولني: طويل املفعول 
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ينيمت هلذه املجموعة إنسولني النتوس

يمتزي هذا النوع بشفافية احمللول. يؤخذ مرة أو مرتني يف اليوم. جيب عدم خلطه مع أي 
نوع آخر من أنواع اإلنسولني بنفس اإلبرة وال حقنه يف نفس املاكن. يفضل أخذه بنفس 
التوقيت يوميا وفق إرشادات الفريق الطيب. يالحظ املفعول الاكمل لإلنسولني بعد 3 أيام من 

تعديل اجلرعة.

ينيمت هلذه املجموعة إنسولني ليفميري

الذروة

10-8
ساعات

بدء املفعول

2-1
ساعات

مدة بقائه يف اجلسم

18-12
ساعات

يمتزي هذا النوع بشفافية احمللول. يؤخذ مرة أو مرتني يف اليوم. جيب عدم خلطه مع أي 
نوع آخر من أنواع اإلنسولني بنفس اإلبرة وال حقنه يف نفس املاكن. يفضل أخذه بنفس 

التوقيت يوميا وفق إرشادات الفريق الطيب.

الذروة

ال يوجد ذروة 
(يعمل بشلك ثابت)

بدء املفعول

2-1
ساعات 

مدة بقائه يف اجلسم

24-22
 ساعة

ينيمت هلذه املجموعة إنسولني توجييو

يمتزي هذا النوع بشفافية احمللول. يؤخذ مرة مرة واحدة يوميا. جيب عدم خلطه مع أي نوع 
آخر من أنواع اإلنسولني بنفس اإلبرة وال حقنه يف نفس املاكن. يفضل أخذه بنفس التوقيت 
يوميا وفق إرشادات الفريق الطيب. يالحظ املفعول الاكمل لإلنسولني بعد 5 أيام من تعديل 

اجلرعة.

الذروة

ال يوجد ذروة 
(يعمل بشلك ثابت)

بدء املفعول

6
ساعات

مدة بقائه يف اجلسم

36-30
 ساعة
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نوع اإلنسولني: طويل املفعول
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نوع اإلنسولني:  املخلوط مسبقا

ينيمت هلذه املجموعة إنسولني ريزودج

حيتوي عىل إنسولني رسيع املفعول مع إنسولني طويل املفعول.

صايف غري معكر.
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ينيمت هلذه املجموعة إنسولني تريسيبا

الذروة

ال يوجد ذروة 
(يعمل بشلك ثابت)

بدء املفعول

90-60
دقيقة 

مدة بقائه يف اجلسم

42-38
ساعة

يمتزي هذا النوع بشفافية احمللول. باإلماكن أن خيلط مع اإلنسولني رسيع املفعول. حيقن 
مرة واحدة باليوم. يالحظ املفعول الاكمل لإلنسولني بعد 5-7 أيام من تعديل اجلرعة.

نوع اإلنسولني:  املخلوط مسبقا
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و   70/30 نوفوميكس   ،70/30 ميكستارد  التالية:  اإلنسولني  أنواع  املجموعة  ينيمت هلذه 
هيومالوج ميكس 50/50 

ميتاز بعمل مزدوج من نوعني من أنواع اإلنسولني اليت سبق ذكرها (رسيع أو قصري مع 
متوسط املفعول).

يمتزي هذا النوع بلونه املعكر، ويتطلب حتريكه بلطف بني راحيت اليد حىت يتجانس احمللول 
متاما قبل احلقن.

يؤخذ ما بني 10 – 30 دقيقة قبل الوجبة، حسب نوع مستحرض اإلنسولني املخلوط.



األعراض اجلانبية�
قد حيدث امحرار أو حكة أو هتيج 
أو تورم يف منطقة احلقن يف حال 

وجود حساسية

إذا  اجللد  حتت  دهنية  تكتالت 
املاكن  بنفس  اإلنسولني  حقن 
ماكن  تغيري  دون  من  باسمترار 

احلقن

هبوط السكر وخاصة عند حقن 
جرعة إنسولني أعىل من اجلرعة 
املطلوبة أو تناول مكية قليلة من 

الطعام أو عدم تناول الطعام

زيادة الوزن

األعراض 
اجلانبية 
الشائعة 
لإلنسولني

طريقة حقن اإلنسولني�
يؤخذ اإلنسولني عن طريق احلقن حتت اجللد، ويه الطريقة املستخدمة إليصال الدواء إىل الطبقة 

إىل  اإلنسولني  وصول  يضمن  املناسبة  احلقن  طرق  تعّمل  إن  والعضالت.  البرشة  بني  الدهنية 

املوضع املناسب بعيدا عن العضالت أو األوعية الدموية، مما قد يسبب أمل ويؤدي إىل امتصاص 

اإلنسولني برسعة وذلك قد يزيد من خطورة اإلصابة هببوط السكر. 

مواضع احلقن�
من األفضل حقن اإلنسولني يف املواضع التالية: (ويه ُمدرجة وفقًا ملعدل اإلمتصاص)

مالحظة� مق باختيار املنطقة األنسب لك وتأكد من تغيري موضع احلقن باسمترار. اتبع نظامًا 
لتجنب حقن املنطقة ذاهتا مرارًا وتكرارًا كتدوير مواضع احلقن يف منطقة البطن باجتاه عقارب 
الساعة. قد تظهر كتل دهنية أو تشعر بفقدان اإلحساس يف حال حقن نفس املوضع مرة تلو األخرى 
مما يؤدي إىل اختالل معدل امتصاص اإلنسولني والتأثري سلبًا عىل السيطرة عىل سكر الدم يف 

حال تشلك كتل دهنية، جيب تفادي احلقن هبا بشلك هنايئ.   
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الفخذ

البطن
أرسع معدل امتصاص

املؤخرة
أبطأ معدل امتصاص

الذراعني
(ال ُينصح به لألطفال أو األفراد 
النحيلني، إذ من املمكن أن يمت 

احلقن يف العضالت)



احرص عىل أخذ النصاحئ التالية بعني االعتبار قبل حقن اإلنسولني:

إذا كنت غري متأكد من نوع اإلنسولني اخلاص بك وإرشادات اخللط أو التخزين، الرجاء مراجعة 
طبيبك املعاجل أو مثقفة السكر.

تفادى حقن اإلنسولني قبل اإلستحامم ألن املاء الساخن يؤدي إىل وصول مكية أكرب من الدم 
من  الدم.  سكر  هبوط  إىل  يؤدي  وقد  اإلنسولني  امتصاص  من  يّرسع  مما  اجللد،  إىل 

املستحسن االنتظار 90 دقيقة عىل األقل قبل اإلستحامم باملاء الساخن. 

تأكد من تارخي انهتاء اإلنسولني الذي تستخدمه.

ميكن ختزين قمل أو قارورة اإلنسولني املستخدمة حاليا يف درجة حرارة الغرفة (حبيث ال 
تارخي  تدوين  من  تأكد  فتحها.  تارخي  من  يومًا  تصل إىل 28  ملدة  موئية)  درجة   25 تتجاوز 
استخدامها أول مرة للتخلص مهنا عند انقضاء املدة. احتفظ باإلنسولني غري املستخدم يف 

الثالجة (مع احلرص عىل عدم تعرضه للتجميد) يف درجة حرارة ترتاوح بني 2-8 موئية.

يف  حال استخدام اإلنسولني العكر (NPH) أو املخلوط، حرك القارورة بلطف بني راحّيت 
الكف خللط املزجي جيدًا. 

�متوسط املفعول��،  �رسيع املفعول� ومعّكر  �صاٍف  يف حال خلط نوعني من اإلنسولني 
احسب اإلنسولني الصايف أوًال ومن مث املعّكر. 

يف حال السفر بالطائرة، احفظ اإلنسولني معك داخل الطائرة وليس حبقائب السفر ألن 
حقائب السفر قد تضيع أو تتأخر بالوصول.
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تستخدم حماقن اإلنسولني مرة واحدة فقط إذ ميكن أن تسبب العدوى 
املستعملة   احملاقن  من  ختلص  السالمة،  عىل  للحفاظ  واإلصابات. 
واألدوات احلادة األخرى يف وعاء من البالستيك الصلب أو املعدن املزود 

بغطاء حممك اإلغالق. 

نصاحئ 
هامة�

ال ختزن القمل مع اإلبرة. تحمس اإلبرة بدخول اهلواء أو اجلراثمي إىل 
خزان اإلنسولني.

ال تتشارك باستخدام قمل اإلنسولني مع أي خشص آخر حىت إذا مت 
تغيري اإلبرة. 

يتوجب حفص اإلنسولني الصايف للتأكد من عدم تغري اللون أو وجود 
جزيائت مرتسبة. يف حال وجود أٍي مهنا، ختلص منه فورًا.
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مالحظات


