ارتفاع إنسولين الدم الخلقي
يتظاهر ارتفاع �إن�سولني ال��دم اخللقي (�أوانخفا�ض �سكر الدم
الناجت عن ارتفاع �إن�سولني ال��دم) مب�ستويات عالية ب�شكل غري
�شيوعا النخفا�ض
طبيعي من الإن�سولني وهو ي�شكل ال�سبب الأكرث
ً
�سكر الدم احلاد وامل�ستمر عند حديثي الوالدة والأطفال .حيث �إن
الإن�سولني عاد ًة ما يفرز من البنكريا�س باال�ستجابة للم�ستويات
العالية من ال�سكر يف الدم بعد تناول وجبات الطعام ,وبذا يقوم
الإن�سولني بتخفي�ض �سكر الدم مبق ًيا �إياه �ضمن احلدود الطبيعية
كما �أنه ي�ساعد على تخزين الغلوكوز يف الكبد كم�صدر احتياطي
للطاقة .بوجود هذا املر�ض يكون البنكريا�س خارج عن ال�سيطرة
فيفرز كميات �أكرب من الإن�سولني طوال الوقت ب�شكل م�ستقل عن
م�ستويات ال�سكر يف ال��دم .وي�سبب هذا الفائ�ض من الإن�سولني
�سل�سلة م��ن ردود الفعل التي ميكن �أن ينجم عنها م�ستويات
منخف�ضة من �سكر الدم ب�شكل خطر بالإ�ضافة �إلى افتقار اجل�سم
ملخازن الغلوكوز خا�صة عندما يكون املري�ض قد تناول وجبته
الأخرية منذ وقت طويل ن�سب ًيا.
يبدي معظم الر�ضع امل�صابني بارتفاع �إن�سولني الدم انخفا�ض �سكر
الدم ب�شكل غري طبيعي خالل ال�شهر الأول من العمر ,كما ت�صاب
الغالبية العظمى من الأط��ف��ال املر�ضى بارتفاع �إن�سولني الدم
بحاالت انخفا�ض �سكر الدم خالل ال�سنة الأولى من العمر .كما �إنه
من ال�صعب ت�شخي�ص الأعرا�ض ال�شائعة النخفا�ض �سكر الدم عند
حد كبري الأفعال االعتيادية
الر�ضع لأن تلك الأعرا�ض ت�شبه �إلى ٍ
التي يقوم بها الر�ضع عاد ًة من مثل االنزعاج والنعا�س واخلمول
واجلوع وت�سرع نب�ض القلب .وهنا ي�ساعد العالج املبكر والوقاية
الفعالة من انخفا�ض �سكر الدم على تاليف االختالطات اخلطرية
النخفا�ض �سكر الدم مثل الأذية الدماغية ,لكن يف حال مل يتم
ت�شخي�ص احلالة عند الطفل �أو مل يتم تقدمي املعاجلة الفعالة
للوقاية من انخفا�ض �سكر الدم فيمكن �أن يحدث تثبيط �أو موت
اخلاليا الدماغية ب�سبب ت�أخر ح�صول تلك الأخرية على ال�سكر/
الوقود الالزم لعملها .ميكن لهذا التثبيط الوظيفي �أن ي�سبب �أذية
دماغية دائمة تتمثل �أعرا�ضها باالختالجات �أو �إعاقات التعلم �أو
ال�شلل الدماغي �أو العمى �أو ال�سبات �أو حتى املوت.
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عوامل الخطورة
هناك العديد من الأ�سباب التي تقف وراء ارتفاع �إن�سولني الدم
اخللقي ,يكون بع�ضها م�ؤق ًتا وال يدوم �أكرث من �أيام �أو �أ�شهر بينما
يكون بع�ضها الآخ��ر دائ ًما لأنه ينتج من عيوب مورثية دائمة,
مع �أنه يف بع�ض الأحيان ي�صبح عالج هذه احلاالت �أكرث �سهولة
مع تقدم الطفل يف العمر حيث �أن الإنذار يعتمد ب�شدة على نوع
ارتفاع �إن�سولني الدم املوجود لدى املري�ض (انظر �صفحة .)5
�إن العيب الوراثي الأكرث �شيوع ًا كم�سبب لفرط �إن�سولني الدم هو
فرط �أن�سولني الدم ( )KATPوهو ال�شكل الكال�سيكي للمر�ض.
حيث �إن املورثات امل�شفرة لقناة البوتا�سيوم (قناة )KATP
ميكن �أن ت�صاب بالطفرات وبالتايل تت�سبب هذه املورثات الطافرة
واملوجودة يف خاليا البنكريا�س ب�إفراز الإن�سولني ب�شدة وبالتايل
ينخف�ض �سكر الدم عن حدوده الطبيعية.
�شيوعا من ارتفاع �إن�سولني الدم اخللقي ي�سمى
يوجد منط �أقل
ً
( )GDH HIوهو ينتج من طفرة ت�صيب املورثة التي ت�شفر
لإنزمي نازعة هيدروجني الغلوتامات ( .)GDHتنظم مورثة
( )GDHانتاج الإن�سولني باال�ستجابة ملدخول اجل�سم من
ال�بروت�ين ,وهكذا فمن املمكن للم�صابني بهذا املر�ض �أن ميروا
بحالة من انخفا�ض �سكر الدم بعد تناول وجبة عالية الربوتني
وفقرية بال�سكريات .ومن اجلدير بالذكر �أن �أعرا�ض هذا املر�ض
تبد�أ عادة بالظهور يف ال�شهر الثالث �أو الرابع من العمر بعد فطام
الر�ضيع عن حليب الأم الفقري بالربوتني واللجوء �إلى التغذية
با�ستعمال حليب الأطفال امل�سوق جتار ًيا.
التشخيص والعالج
يتم ت�شخي�ص ارت��ف��اع �إن�سولني ال��دم باالعتماد على الق�صة
املر�ضية والفح�ص ال�سريري والفح�ص املخربي ,ومبا �أن م�ستويات
الإن�سولني تتغري ب�شدة عرب الزمن عند ه�ؤالء املر�ضى ف�إنه من
الأجدى التحري عن امل�ستويات املنخف�ضة من الأحما�ض الد�سمة

احلرة والكيتونات عند ح�صول انخفا�ض �سكر الدم .كما ميكن القيام
بالت�شخي�ص اعتمادًا على اختبار حتري�ض الغلوكاغون حيث يحدث
ارتفاع �سكر الدم بعد حقن املري�ض بالغلوكاغون ,وقد يتطلب الأمر
جعل املري�ض ي�صوم لتحري�ض حدوث انخفا�ض �سكر الدم من �أجل
تثبيت الت�شخي�ص.
�إن معرفة اخللل املورثي عند املري�ض �سي�ساعد على التحديد الدقيق
لنمط ارتفاع �إن�سولني الدم ,حيث ميكن حتليل الدنا امل�ستخل�ص من
�شيوعا ولكن قد ت�ستغرق هذه العملية
الدم بح ًثا عن �أكرث الطفرات
ً
�أ�سبوعني �أو �أكرث .بينما يتطلب اتخاذ قرارات عالجية �سريعة �إجراء
دواءا
درا�سة اال�ستجابة احلادة للإن�سولني والتي يحقن فيها ال�شخ�ص ً
ً
حمر�ضا للإن�سولني �أو الغلوكوز ,وميكن تقلي�ص عدد الطفرات املر�شحة
لتكون �سبب احلالة من خالل درا�سة منط ا�ستجابة خاليا البنكريا�س
لدى املري�ض من حيث انتاجها للإن�سولني.

ب�شكل عام تعتمد اال�سرتاتيجيات املتبعة لتدبري هذا املر�ض على
نوع ارتفاع �إن�سولني الدم� ,إذ ت�شمل قائمة الأدوية امل�ستخدمة مادة
الديازوك�سيد (يغلق قنوات  )KATPوالأوكرتيوتيد (املثبطة لإفراز
الإن�سولني) والنيفيديبني (يح�صر دخول الكال�سيوم �إلى اخلاليا) .من
ناحية �أخرى يحتاج الأطفال الذي يعانون من ارتفاع �إن�سولني الدم

كما يتوجب تثقيف ومتابعة املري�ض وعائلته على امل��دى الطويل
للو�صول �إل��ى التعامل الأمثل مع حالة ارتفاع �إن�سولني ال��دم مدى
احلياة� ,إذ يجب تعليم املري�ض كيفية قيا�س �سكر الدم ب�شكل �شخ�صي
بالإ�ضافة �إلى اتباع الأ�سلوب الأمثل فيما يتعلق باحلمية الغذائية
والأدوي��ة .كما يجب توعية �أف��راد العائلة ب�ش�أن �أعرا�ض وعالمات
انخفا�ض �سكر الدم و�ضرورة �إب�لاغ هيئة اخلدمات الطبية املحلية
يف حال عدم متكنهم من معاجلة حالة انخفا�ض �سكر الدم التي بني
�أيديهم �أو عند كون املري�ض ال ي�ستجيب للعالج ب�شكل فوري.
ارتفاع إنسولين الدم الخلقي لدى الشعوب العربية
داءا متعدد الأ�شكال من قيا�س
ي�ص ّعب كون ارتفاع �إن�سولني الدم اخللقي ً
مدى انت�شاره يف جمموع �سكاين ما ,ولكن يقدر وجود املر�ض عند خم�سة
ر�ضع لكل  100000مولود حي يف الكويت وعمان ,ويرتفع هذا الرقم
يف اململكة العربية ال�سعودية ليبلغ  37لكل  .100000ومبقارنة هذا
الرقم بالن�سبة امل�سجلة يف الواليات املتحدة الأمريكية وهي 4 - 2
لكل  100000مولود حي جند �أنه من املهم بالن�سبة للمملكة العربية
ال�سعودية مثلاً �أن يتم اعتماد اال�ست�شارة الوراثية ب�ش�أن خطر
الإ�صابة عند الأطفال .هذا وتتوافر يف بع�ض املراكز الطبية التقانات
الالزمة للت�شخي�ص يف مرحلة ما قبل الوالدة.
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تعترب املعاجلة الفورية حلاالت انخفا�ص �سكر الدم الناجتة عن ارتفاع
�إن�سولني الدم �أم� ً�را �أ�سا�س ًيا لتفادي الأذي��ة الدماغية ,وميكن تدبري
انخفا�ض �سكر الدم على املدى الق�صري ب�شرب الع�صري �أو �أي �شراب غني
بال�سكريات �أو �إعطاء الغلوكوز وريد ًيا يف حال كان االنخفا�ض �شديدً ا
جدً ا .من املمكن � ً
أي�ضا ا�ستعمال الغلوكاغون وريد ًيا لتحري�ض حترير
الغلوكوز ب�شكل م�ؤقت من الكبد مما ي�ؤدي �إلى ا�ستقرار م�ستويات �سكر
الدم� .أما على املدى الطويل فيجب اتباع نظام وجبات دقيق بحيث ال
ً
انخفا�ضا
يبقى الطفل فرتات طويلة ن�سب ًيا بدون طعام مما يحر�ض
مر�ض ًيا يف �سكر الدم .كما ميكن �إعطاء الر�ضيع حليب الأم �أو حليب
الأطفال �أو احلبوب املطحونة �أو املواد الن�شوية الأخرى �أو املاء املحلى
بال�سكر عرب �أنبوب التغذية الأنفي كو�سائل ل�ضمان �أن الر�ضيع يتلقى
كميات كافية من ال�سكريات على مدار اليوم.

ذو الـ( )KATPاملنت�شر �إلى تدخل جراحي لإزالة  99% – 95من
كتلة البنكريا�س ,بينما ميكن �شفاء الأطفال الذين يعانون من ارتفاع
�إن�سولني الدم ذو الـ( )KATPغري املنت�شر ب�إزالة املنطقة امل�صابة
من البنكريا�س فقط لأن بقية خاليا البنكريا�س طبيعية .و بالطبع
أمرا مه ًما جدً ا للو�صول �إلى
يعد حتديد مو�ضع املنطقة امل�صابة بدقة � ً
الت�شخي�ص ال�صحيح ومل�ساعدة اجلراح على �إزالة جزء �صغري فقط من
البنكريا�س �إن �أمكن.

