
 

  

   ما هي الكيتونات؟

What are Ketones? 

 



 ؟ ما هي الكيتونات 

حرق الدهون  ي عندما  ينتجها جسمك هي مواد   كيتونات ال

عند حرق كميات كبيرة من   . حتاجهات المخزنة  إلنتاج الطاقة التي 

ن مستوى الكيتونات في الدم يكون  إالدهون بشكل سريع ف

كثر حامضية مما يؤثر على التوازن  أ ك دم فيصبح مرتفع  

 تك. لمضاعفات تؤثر على صحذلك يؤدي  الكيميائي للجسم. 

  



 كيف يحدث ذلك؟ 

في الوضع الطبيعي يقوم األنسولين بوظيفته بإدخال السكر  

عدم   . الحيويةالوظائف القيام بإلى داخل الخاليا إلنتاج الطاقة و

الطاقة عن طريق حرق الدهون  جسمك وجود األنسولين تنتج  

لمصابين بداء  ل هذا يحدث  . لكيتونات(ا)  مواد السامة  امنتج  

السكري خصوصا  النوع األول المعتمد على األنسولين في  

باألخص وحاالت أخرى نادرة مثل المجاعات في  ة عمر المراهق

 الدول الفقيرة.

  



 األحماض الكيتونية؟ كيف تتكون 
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 ما هي األسباب؟ 

على أخذ عالج   تكفي عدم مواظب يكون   الرئيسي السبب

حدوث   ،نفعاالتحدوثه مع اال نسبة زيد تنسولين، ولكن اإل

– الحرارة   – األمراض الحادة مثل )األنفلونزا  أو بعضااللتهابات 

 . (ة الدورة الشهري–النزالت المعوية  

 : ر أو أكث التالية  األسباب  حدأفي  يتمثل   قدو

  



  ارتفاع مستوى الجلكوز: .1

 

ارتفاع مستوى الجلكوز يعني أن هناك الكثير من الجلكوز  

كما هو معلوم  يحتاج   . كنسولين في دموالقليل من اإل

نتاج الطاقة .  إنسولين الستخدام الجلكوز في إلى اإل كجسم

بحرق   ك جسم أ عدم وجود كمية كافية من األنسولين  يبد بسبب

ا عن الجلكوز الدهون  نتاج الطاقة. إل  عوض 
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 التمارين الرياضية:  .2

 

في حالة عدم  . إلى الكثير من الطاقة كعندما تتمرن يحتاج جسم

يضطر  سوف   نسولين أو الجلكوز،كافية من اإلوجود كمية  

 من الدهون. كمية كبيرة حرق جسمك ل

  



 ط: الضغو .3

 

إجراء عملية   :مثلها )كان نوع ا أي   طضغولل  ة تعرضك في حال

إلى طاقة   ك. يحتاج جسم( اإلختبارات خالل فترة  جراحية  أو 

قد تنتج من احتراق   هذه الطاقة  ط.لمقاومة هذه الضغو 

 عدم وجود كمية كافية من الجلكوز.   عندالدهون 

 

 

  



 المرض: .4

 

في هذه  . ضافية لمحاربة المرضإإلى طاقة  ك يحتاج جسم

 حصل على الطاقة اإلضافية من الدهون.تن أالحالة يمكن 

  



 ل: الحم .5

 

ضافية تكفي  إلطاقة ِك  في فترة الحمل يحتاج جسم

  سوف يومكمية كافية من الطعام   ِك لشخصين، عدم تناول 

 حرق الدهون للحصول على الطاقة. ب  كجسم

 

  



 يف يتم الكشف عن الكيتونات؟ ك

 

للتحليل وذلك بغمس الشريط  علب خاصة استخدام يمكنك 

في كمية من البول ومقارنة اللون الناتج باللون المدرج على  

 . الجديدةقياس السكر العلبة، أو عن طريق بعض أنواع أجهزة 

  



 ما هي أعراض االرتفاع؟ 

  أخدعدم مدة ، نسبة ارتفاع السكر مدة و حسب  عراضاأل تختلف 

 .  البروتين والطاقة المبذولة، ربوهيدراتامخزون الك ،  نسولينإلا

 تتمثل في اآلتي: و

  .عطش شديدأو  جفاف الفم  .1

 .رائحة الفم تشبه األستيون .2

 فقدان الشهية  .3

   . لم في المعدةأ .4

 . تقيؤغثيان أو  .5

 . جفاف  وحرقان في الجلد .6

 والدوار.  التعب  .7

 . تكرار التبول .8

 . صعوبة في التنفس .9



 مالحظة: 

قد  بدون عالج صل لمرحلة الغيبوبة و إذا استمرت الحالة تقد 

 . تؤدي إلى الوفاة

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 يتم فحص الكيتونات؟  متى

 

لديك   ت إذا كان  عليك القيام بالفحص  •

عالمات ارتفاع الكيتونات أو كنت  

  ى األسباب الت حدأحامل أو ، مريض

 ذكرت سابقا. 

 

  مجم/  250أو عندما يكون مستوى السكر في الدم فوق   •

 .دسل  خاصة في حالة القيام بتمارين رياضية 
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 ما هو العالج؟ 

تحدد الكمية  و. في البولمستوى الكيتونات على   عالجكعتمد ي  

 :  الغالج كما يلي

ملجم/دسل وال   300- 250إذا كان سكر الدم  .1

 يوجد كيتونات: 

 

 . اشرب كمية من الماء   ▪

 

 

 . امشي قليال  من غير مجهود  ▪

 

 

تحليل السكر إذا انخفض المعدل عن  أعد   ▪

 الخطر.  ةفقد تعديت مرحل  ملجم/دسل 250

  



كانت كمية الكيتونات قليلة وسكر الدم أكثر من   .2

 ملجد/دسل:   300

 

   . اشرب كمية  من الماء  ▪

 

 

 . دةواح  خذ جرعة انسولين تصحيحية  ▪

 

   

ثم أعد التحليل بعد ساعه إذا لم ينخفض   ▪

    اذهب إلى الطوارئ.

  



 إذا كانت كمية الكيتونات متوسطة أو عالية:  .3

 

عند استمرارها بنفس المستوى و بعد عمل العالجات المناسبة،  

راجع الطبيب مباشرة و ال تنتظر قد يكون هناك احتمال كبير بأن  

 ترتفع مستوى الكيتونات و تتعرض للخطر. 

 

 

  



 ظة: مالح

  سكر الدم  وىمست ما يكون بعمل التمارين عند تقم ال 

 . مجم/دسل250

   



 

  

 المصادر والمراجع:

 ADA، جمعية السكر األمريكية

 المراجعة والتدقيق: 

تمت مراجعة محتوى هذا الكتيب من قبل استشاريين وحدة  

 السكري بمستشفى الملك فهد الجامعي. 
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