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يُعدُالنشاطُالبدنيُمفيدُجداًُفيُضبطُمستوىُالسكرُفييُاليدلُلضرضياُ الُالسيكر ُمي ُنيوعُ
ُ، 2وكذلكُمهمُلصحةُالقلبُواألوعييةُالدموييةُعنيدُءياللُالضرضيادُوييا ُالنشياطُالبيدنيُ
أيضاًُإلاُزيا ةُحساسيةُمستقبالتُاألنسولي ُفييُالالاليياُوصا يةُالعضيليةُمنهيادُليذاُ،ينبغييُ
مضارسةُنشاطُبدنيُءوائيُمعتدلُالشدةُلضدةُ ُ30قيقةُعلاُاألقلُتضتدُإلاُ ُ60قيقةُبعدُفترةُ
مي ُالتيدر ُ،وتكيولُالضضارسيةُكيلُييولُأوُفييُمع يمُأييالُاألسيبوعُ،وتتضثيلُاألنشي ةُالبدنيييةُ
الهوائيةُُبالضشيُالسريعُ،أوُالسباحةُ،أوُركيو ُالدرجيةُالثابتيةُ،أوُمضارسيةُبعي ُاألنشي ةُ
الرياضيةُاألصرىُ،مثلُكيرةُالريشيةُ،أوُالتينألُاألرضييُ،أوُمياُذياب ُلليكدُوللضعلومييةُفينلُ
تو ياتُالكليةُاألمريكيةُلل بُالرياضيُتحي ُعلياُألُيصيرلُالضيري ُبيدالُالسيكر ُمياُ
يعا لُُ1000كيلوُسعرُحرار ُعلاُاألقلُفيُنشياطُبيدنيُءيوائيُ،لضيدةُ يالثُوحتياُصضيألُ
مييراتُفيييُاألسييبوعُ،عليياُألُتكييولُالضضارسييةُمنت ضييةُوعنييدُذييدةُمعتدلييةدُوفيييُحالييةُزيييا ةُ
الوزلُلدىُالضري ُ،فينبغيُزييا ةُميدةُالضضارسيةُلتصيلُإلياُسياعةُفييُكيلُميرةُمع يمُأييالُ
األسبوعُ م ُأجلُ رلُطاقيةُحرارييةُإضيافيةُتسياءمُفييُصفي ُاليوزلدُكضياُيديدرُالتيكييدُ
علاُأءضيةُالنت الُعلاُمضارسةُالنشاطُالبدنيُن راًُأللُالفوائدُالتيُيحصلُعليهاُالضري ُ
م ُمضارسةُالنشاطُالبدنيُتضضحلُبعدُالتوقفُلضدةُتتراوحُم ُأسبوعُإلاُأسبوعي دُ
لبدُللنشاطُالبدنيُألُيتضض ُماُلُيقلُع ُ ُ5قائقُم ُتضريناتُاإلحضالُ،وينتهيُبضثلهاُم ُ
تضريناتُالتهدئةدُ
وبالنسبةُلضرضاُالسكر ُالذي ُيعانولُم ُمشياكلُفييُالقيدمي ُ،فعلييهمُألُيتدنبيواُمضارسيةُ
الدر ُأوُالهرولةُ،ن راًُأللُءذاُالنوعُم ُالنشاطُيلقيُعبئاًُكبيراًُعلاُالقيدمي ُويعرضيهضاُ
لإل ييابةُبصييورةُأكبييرُمي ُالضعتييا ُ،وعوض ياًُعي ُللييكُيضكيينهمُالقيييالُبضضارسييةُالضشيييُيومياًُ
والسباحةُيومُا ًُآصرُ،أوُركو ُالدراجةُ،أوُمضارسةُتضريناتُبدنيةُللدزلُالعلو ُم ُالدسيمُ،
معُالحرصُعلاُاستالدالُحذالُجيدُمناسبُلقدلُالضري ُويحتو ُعلاُب انةُجيدةُم ُءاللُ
السليكاُأوُالفقاعاتُالهوائيةدُ
يضك ُللضصابي ُبدالُالسكر ُالذي ُليألُلديهمُمضاعفاتُفيُالشبكيةُ،وليألُلديهمُارتفاعُفيُ
ضغطُالدلُالشريانيُ،مضارسةُتضاري ُتقويةُالعضيالتُبضعيدلُميرتي ُفييُاألسيبوعُ،علياُألُ
يتضض ُكلُتضري ُم ُُ12-8تكرارُ،ويشضلُالضدضوعاتُالعضليةُالكبرىُفيُالدسمدُويضكي ُ
للضري ُاسيتالدالُالعدييدُمي ُأنيواعُالتضرينياتُالبدنييةُالكفيليةُبتقوييةُالعضيالتُ،مثيلُاأل قيالُ
الحرةُ،أوُ األرب ةُالض اطييةُ،أوُالتضرينياتُالحائ ييةُ،أوُمياُذياب ُلليكُ،وفييُحاليةُاسيتالدالُ
تضريناتُاأل قالُ،فينبغييُألُلُتيدولُعضلييةُرفيعُالثقيلُألكثيرُمي ُ ُ6-5يوانيُ،حتياُلُييا ُ
للكُإلاُارتفاعُضغطُالدلُلدىُالضري د ُ
مي ُالضييرور ُتنويييعُاألنشي ةُالبدنيييةُالتيييُيضارسييهاُالضصييا ُبالسييكر ُلتشييضلُالعضييالتُ
الرئيسيةُفيُالدسمُ،حي ُتشيرُالبحوثُإلاُألُالعضالتُالعاملةُءيُالتيُتستفيدُم ُالنشياطُ
(ءيُالتيُتنالف ُمقاومتهياُلننسيولي ُ،وبالتياليُفكلضياُذيضلُالنشياطُالبيدنيُأكبيرُحديمُمي ُ
العضالتُاز ا تُالفائدةُمن ُبصورةُأكبرد ُ
إلُفوائييدُالنشيياطُالبييدنيُالعائييدةُعليياُمييري ُالسييكر ُتبييدأُفيييُالضييضحاللُبعييدُتوقفي ُعي ُ
مضارسةُالنشاطُلضدةُتتراوحُم ُأسبوعُإلاُأسبوعي ُ،لهذاُتكض ُأءضيةُالنت الُفييُمضارسيةُ
النشاطُالبدنيُحتاُتستضرُالفائدةُمن د ُ
ينبغيُتناولُالسوائلُوصا ةُالضالُقبلُالضضارسةُوأ نالءاُم ُأجلُتعوي ُالسوائلُالضفقيو ةُ
ع ُطريقُالتعرق ُ،صا ةُفيُالدوُالحاردُويضك ُذر ُكضياتُقليليةُمي ُالضيالُعلياُفتيراتُ
متقاربةد ُ
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ينبغيُتدريبُمرضاُالسكر ُوتعليضهمُكيفيةُمالح ةُالندو ُوالبثورُ(لاتُالفقاعيات ُالتييُ
يضك ُألُتحدثُللقدمي ُمي ُجيرالُمضارسيةُالنشياطُالبيدنيُميعُليبألُاألحذييةُالرياضييةدُوليذاُ
فعليهمُفحصُالقدمي ُ ائضاًُقبلُمضارسةُالنشاطُوبعدُالضضارسيةُمباذيرةُ،ميعُتن ييفُالقيدمي ُ
جيداًُوتنشيفهضادُوفيُءذاُالصد ُلبدُم ُالعنايةُباصتيارُالحذالُالديدُالضريحُللقدمي ُوالضالئمُ
للرياضةُالضضارسةُ،علاُألُيحتو ُعلاُب اناتُجيدةُمثلُاللبيا اتُالتييُتحتيو ُعلياُءياللُ
السليكاُ،أوُاللبا اتُالتيُتحتو ُعلاُفقاعاتُءوائييةدُكضياُيديبُالعناييةُبيالدوار ُالضالئضيةُ،
مثلُالدوار ُالق نيةُالتيُتضتصُالعرقُوتقللُم ُحدوثُالبثورد ُ
بالنسبةُلضرضاُالسكر ُالذي ُيبلغُبهمُالضرضُمرحلةُمتقدمةُ،فقيدُيعيانولُمي ُاضي راباتُ
فيُالتحكمُالذاتيُبضيرباتُالقليبُ(ُ Chronotropicوضيغطُاليدلُ(ُ، Inotropicوعليي ُينبغييُ
الحييذرُعنييدُمضارسييةُءيياللُالنشيياطُالبييدنيُالييذ ُيت لييبُتغييييرُوضييعيةُالدسييمُ،وللييكُمنع ياًُ
لحدوثُءبوطُملحوظُفيُالضغطُالشريانيُلديهمُ( Postural Hypotensionد ُ
إلاُكالُمري ُالسكر ُيستالدلُاألنسيولي ُأوُيتنياولُأ وييةُمالفضيةُللسيكرُ،فعليي ُألُيتيكيدُ
م ُألُمستوىُالسكرُفيُالدلُقبلُبدلُمضارسةُالنشاطُليألُأقيلُمي ُُ100ملديم ُ سيلُ،وفييُ
حالةُكون ُمنالفضاًُفالُبيدُمي ُألُيتنياولُطعامياًُصفيفياًُيحتيو ُعلياُميوا ُكربوءيدراتييةُقبيلُ
بدلُمضارسةُالنشاطُ(ق عةُم ُالفواك ُمثلُحبةُموزُ،أوُتفاحةُ،أوُعصيرُتفاحُأوُبرتقال د ُ
لُينبغيُألُتتمُمضارسةُالنشاطُالبدنيُإلاُكالُمسيتوىُسيكرُاليدلُليدىُالضيري ُمرتفعياًُجيداًُ
( 250ملدم ُ سلُفيكثر ُ،أوُفيُحالةُحصولُرائحةُفيُالنفألُ( للةُعلاُاسيتالدالُاألجسيالُ
الكيتونيةُكضصدرُلل اقة د ُ
علاُاألذالاصُالذي ُيستالدمولُاألنسولي ُأوُاأل ويةُالالافضةُللسكرُ(مثيل ُُ sulfonylurea
توصيُالحذرُ،وللكُبيصذُمعهمُطعالُيحتو ُعلاُما ةُسكريةُسريعةُالمتصاصُ،مثيلُحبيةُ
موزُ،عصيرُتفاحُ،أوُعصييرُبرتقيالُ،حتياُيتفيا واُانالفياضُسيكرُاليدلُمي ُجيرالُاسيتعضالُ
األنسولي ُقبلُ مضارسةُالنشاطُالبدنيُ،كضاُلُينبغيُمضارسةُالنشاطُالبدنيُعلياُمعيدةُفارةيةُ
لضي ُ يسييتالدلُإبييرُاألنسييولي دُأميياُاللييذي ُلييديهمُحالييةُالسييكر ُمنضييب ةُبالتغذيييةُ(بييدولُأصييذُ
األنسولي ُأوُأ ويةُالسكر ُفالُيت لبُاألمرُمعهمُأصذُأ ُطعيالُمعهيمُأ نيالُالضضارسيةُ،مياُ
لمُتك ُمدةُالنشاطُالبدنيُطويلةُجداًُ(كيلُتصلُإلاُساعتي ُأوُتزيد د ُ
يدييبُالنتبيياىُإليياُأ ُعييرضُقييدُيشيييرُإليياُمشييكالتُتتعلييقُبالقلييبُُأ نييالُمضارسييةُالنشيياطُ
البدنيُ،مثلُآللُفيُالصيدرُأوُالكتفيي ُأوُاليذراعُاأليسيرُمي ُالدسيمُ،أوُالدوصيةُأوُالغثييالُ،
وفيُحالةُحدوثُللكُعلاُالضري ُالتوقفُع ُالنشاطُ،واستشارةُطبيب ُفيضاُبعدد ُ
عليياُمرضيياُالسييكر ُالييذي ُيعييانولُمي ُمشيياكلُفيييُذييبكيةُالعييي ُأوُم ي ُنزيييفُسييابقُفيييُ
العييي ُ،الحييذرُالشييديدُعنييدُالقيييالُبضضارسييةُنشيياطُبييدنيُيت لييبُحضييلُأ قييالُأوُرفييعُأ قيالُ،أوُ
إجرالُتضريناتُعنيفةُيضكنهاُألُترفعُم ُضغطُالدلد ُ
عندُاستالدالُأ ويةُصفي ُالسيكرُأوُاألنسيولي ُومي ُ يمُمضارسيةُالنشياطُالبيدنيُبيدولُتنياولُ
طعييالُصفيييفُقبييلُالضضارسيية ُ،فليييألُم ي ُالضسييتبعدُلسييكرُالييدلُم ي ُألُييينالف ُ،ولهييذاُعليياُ
الضري ُمراعاةُأعيراضُانالفياضُسيكرُاليدلُ،والتييُقيدُتالتليفُمي ُذيالصُهصيرُ،ولكنهياُ
تتضثييلُفيضيياُيلييي ُتشييويفُفيييُالر يييةُ،ارتفيياعُفيييُض يرباتُالقلييبُبشييكلُأكبييرُم ي ُالضعتييا ُ،
الشييعورُبالتعييبُةيييرُالضعتييا ُ،الشييعورُبالصييداعُ،ارتع ياشُاليييدي ُ،التشييويفُالييذءنيُ،ع يدلُ
التوافقُالحركيُ،الشعورُبالضعفُالعالد ُ
عندُالشعورُبي ُم ُءيذىُاألعيراضُ،علياُالضيري ُألُيتوقيفُعي ُمضارسيةُالنشياطُالبيدنيُ
مباذيرةُ،وألُيقيولُبقيياكُسيكرُاليدلُ(إلُأمكي ُلليك  ُ،يمُتنياولُطعامياًُةنيياًُبالكربوءيييدراتُ
السريعةُالمتصاصُ،مثل ُحبةُموزُ،تفاحةُ،عصيرُبرتقالُ،عصيرُتفاحُ،ق عةُحلوىد ُ
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 للذي ُيستالدمولُجرعاتُاألنسولي ُبانت الُ،علييهمُألُيعييدواُضيبطُمقيا يرُالدرعياتُطبقياًُ
لتغذيتهمُومستوىُنشاطهمُالبدنيُبعدُالتنسيقُمعُال بيبُالضالتصد ُ
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