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األنواع المتعددة من اإلنسولين بين
صعوبة االختيار ومهارة االنتقاء

إن صناعــة وتوفيــر أنــواع اإلنســولين طويلــة المفعــول الــذي يســتمر عملهــا
أربعــة وعشــرين ســاعة والــذي يعــرف باســم اإلنســولين القاعــدي (الطويــل
ً
فتحــا فــي عــاج مــرض الســكري .والجميــل أن اإلنســولين
المفعــول) .يعتبــر
القاعــدي ال يســبب انخفاضــات فــي مســتوى الســكر فــي الــدم ويعمــل علــى
تغطيــة الســكريات أو الكربوهيــدرات المتناولــة بيــن الوجبــات .واألجمــل أيضــا ان
هــذا اإلنســولين يمكــن إعطــاؤه لألطفــال والبالغيــن كذلــك .وأنــواع اإلنســولين
طويــل المفعــول هــي:
 -1اإلنسولين العكر أو اإلنسولين متوسط المفعول:
يمتــد عملــه لمــدة  12ســاعة ،و يناســب األطفــال صغــار الســن الذيــن يخشــى أن
يمتــد عمــل اإلنســولين لديهــم لمــدة  24ســاعة ممــا قــد يســبب هبــوط مســتوى
الســكر لديهــم أثنــاء النــوم ،وخاصــة لــو أعطــي هــذا اإلنســولين فــي الصبــاح
وقبــل اإلفطــار.
 -2اإلنسولين الليفيمر أو الديتيمير:
فتــرة عملــه قــد تمتــد لمــدة  18ســاعة إلــى  24ســاعة ،وهــو مفيد أيضــا لألطفال
وخاصــة الذيــن يخشــون نقــص الســكر لديهــم أثنــاء النــوم وفــي فتــرة الفجــر،
فيعطــى هــذا اإلنســولين فــي الصبــاح لكــي تمتــد فتــرة عملــه لمــا قبــل النــوم
وكذلــك الســاعات األولــى مــن النــوم وبالتالــي ال ينخفــض مســتوى الســكر أثنــاء
النــوم .كمــا أن هــذا اإلنســولين ليــس لــه قمــة عمــل أو مــا يعــرف بــأوج عمــل
كمــا هــو الحــال مــع إنســولين العكــر ،وبالتالــي ال يخفــض الســكر بعــد ســاعات
مــن إعطائــه.
 -3إنسولين الالنتوس أو الجالرجين:
مريــض الســكري الــذي هــو بحاجــة إلــى إنســولين فتــرة عملــة قرابــة ال  24ســاعة
أو أكثــر يكــون إنســولين الالنتــوس خيــارا جيــدا لــه .وبعــض األطبــاء يفضلــون
اســتخدام وإعطــاء إنســولين الالنتــوس فــي الصبــاح بــدال مــن المســاء ،لكــي ال
ينخفــض الســكر أثنــاء النــوم وخاصــة فــي األطفــال.
وقــد أصبــح لدينــا خبــرة واســعة فــي اســتخدام الالنتــوس أو إنســولين الجالرجين
فــي األطفــال خاصــة وفــي المراهقيــن أيضــا ،حيــث انخفــض معــدل الســكر
الشــهري لــدى مــن اســتخدم فيهــم هــذا النــوع مــن اإلنســولين كمــا انخفضــت
نســبة هبــوط الســكري لديهــم.

 -4إنسولين التريسبا أو إنسولين الديقلوديك:
نــوع جديــد مــن اإلنســولين والــذي يســتمر لمــدة  24ســاعة إلــى  48ســاعة ،فهــو
بالفعــل يعطــي مريــض الســكري المرونــة فــي وقــت اإلعطــاء وعنــد نســيان
أخــذه فــي الوقــت المحــدد:
 -5إنسولين توجيو:
وتســتمر فتــرة عمــل هــذا اإلنســولين أربعــة وعشــرين ســاعة إلــى ســتة وثالثيــن
ســاعة  ,هــذا النــوع مــن اإلنســولين بالرغــم مــن أنــه هــو نفســه إنســولين
الالنتــوس ولكنــه مركــز حيــث يحــوي  300وحــدة فــي المللــي الواحــد بــدال مــن
 100وحــدة.
أي أن كميــة أو حجــم ســائل اإلنســولين المعطــى أقــل مقارنــة بإنســولين
الالنتــوس وأقــل مــن ناحيــة أوج العمــل مقارنــة بأنــواع اإلنســولين األخــرى،
ويســبب انخفاضــات أقــل مــن انســولين الالنتــوس وهنــاك دراســات مقارنــة
بينــه وبيــن الالنتــوس أوضحــت تفوقــه علــى إنســولين الالنتــوس مــن ناحيــة
نســبة انخفاضــات الســكر فــي الليــل وأثنــاء النــوم.
تقرن هذه األنواع من اإلنسولين الطويلة المفعول مع
أنوع اإلنسولين قصيرة المفعول مثل إنسولين ليسبرو أو
إنسولين النوفورابد أو إنسولين األبدرا والتي تعطى قبل
الوجبات .إن هذا اإلسلوب العالجي يسمى العالج بالحقن
المتكرر والذي يعتبر أفضل من الطريقة الحديثة في عالج السكري.
ويعطي هذا الدمج بين اإلنسولين طويل المفعول واإلنسولين
قصير المفعول نتائج جيدة إذا ما تمت معرفة حساب الجرامات من
الكربوهيدرات وحساب الطعام بدقة.
وخالصــة القــول أن تواجــد وتوفــر هــذه األنــواع المتعــددة من اإلنســولين طويل
المفعــول وأيضــا قصيــر المفعــول يعطــي الطبيــب مرونــة فــي العــاج وايضــا
يعطــي المريــض خيــارات متعــددة تتناســب مــع رغباتــه واحتياجاتــه اليوميــة.
ولكــن المريــض ال يســتطيع االســتفادة مــن هــذه األنــواع المتعــددة مــن
اإلنســولين مــن غيــر تحليــل متكرر للســكر وتوفيــر قراءات متعددة من مســتويات
الســكر للطبيــب وإحضارهــا للعيــادة فــي يــوم الزيــارة لكــي يــدرس هــو والطبيــب
الخيــارات المتعــددة مــن هــذه األنــواع المتعــددة مــن اإلنســولين.

