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 إرشادات وصفة النشاط البدني لمرضى السكري من النوع الثاني

 ُ وعُنيعدُالنشاطُالبدنيُمفيدُجداًُفيُضبطُمستوىُالسكرُفييُاليدلُلضرضياُ الُالسيكر ُمي ُي

نيُ،ُوكذلكُمهمُلصحةُالقلبُواألوعييةُالدموييةُعنيدُءياللُالضرضيادُوييا  ُالنشياطُالبيد2

،ُينبغييُفييُالالاليياُوصا يةُالعضيليةُمنهيادُليذاُأيضاًُإلاُزيا ةُحساسيةُمستقبالتُاألنسولي 

بعدُفترةُُ قيقة60ُ قيقةُعلاُاألقلُتضتدُإلا30ُُمضارسةُنشاطُبدنيُءوائيُمعتدلُالشدةُلضدةُ

دنيييةُوتتضثيلُاألنشي ةُالبمي ُالتيدر ،ُوتكيولُالضضارسيةُكيلُييولُأوُفييُمع يمُأييالُاألسيبوع،ُ

ألنشي ةُلدرجيةُالثابتية،ُأوُمضارسيةُبعي ُاالهوائيةُُبالضشيُالسريع،ُأوُالسباحة،ُأوُركيو ُا

فينلُُالرياضيةُاألصرى،ُمثلُكيرةُالريشية،ُأوُالتينألُاألرضيي،ُأوُمياُذياب ُلليكدُوللضعلوميية

تو ياتُالكليةُاألمريكيةُلل بُالرياضيُتحي ُعلياُألُيصيرلُالضيري ُبيدالُالسيكر ُمياُ

ثُوحتياُصضيألُكيلوُسعرُحرار ُعلاُاألقلُفيُنشياطُبيدنيُءيوائي،ُلضيدةُ يال1000ُيعا لُ

ُمييراتُفيييُاألسييبوع،ُعليياُألُتكييولُالضضارسييةُمنت ضييةُوعنييدُذييدةُمعتدلييةدُوفيييُحالييةُزيييا ة

لُالوزلُلدىُالضري ،ُفينبغيُزييا ةُميدةُالضضارسيةُلتصيلُإلياُسياعةُفييُكيلُميرةُمع يمُأييا

كضياُيديدرُالتيكييدُُدم ُأجلُ رلُطاقيةُحرارييةُإضيافيةُتسياءمُفييُصفي ُاليوزلُاألسبوع

ُاُالضري البدنيُن راًُأللُالفوائدُالتيُيحصلُعليهُت الُعلاُمضارسةُالنشاطعلاُأءضيةُالن

 أسبوعُإلاُأسبوعي دُتتراوحُم ُم ُمضارسةُالنشاطُالبدنيُتضضحلُبعدُالتوقفُلضدةُ

 ُ ضثلهاُم ُب قائقُم ُتضريناتُاإلحضال،ُوينتهي5ُُلبدُللنشاطُالبدنيُألُيتضض ُماُلُيقلُع

 تضريناتُالتهدئةدُ

 ارسيةُألُيتدنبيواُمضفعلييهمُلذي ُيعانولُم ُمشياكلُفييُالقيدمي ،ُسبةُلضرضاُالسكر ُاوبالن

ضاُ ُويعرضيهالدر ُأوُالهرولة،ُن راًُأللُءذاُالنوعُم ُالنشاطُيلقيُعبئاًُكبيراًُعلاُالقيدمي

اًُضضارسييةُالضشيييُيومييبُهمُالقيييالوعوضيياًُعيي ُللييكُيضكيينُلإل ييابةُبصييورةُأكبييرُميي ُالضعتييا ،

ًُ ،ُالدسيمُللدزلُالعلو ُم ُبدنيةُآصر،ُأوُركو ُالدراجة،ُأوُمضارسةُتضريناتُوالسباحةُيوما

لُمعُالحرصُعلاُاستالدالُحذالُجيدُمناسبُلقدلُالضري ُويحتو ُعلاُب انةُجيدةُم ُءال

 السليكاُأوُالفقاعاتُالهوائيةدُ

 اعُفيُفيضك ُللضصابي ُبدالُالسكر ُالذي ُليألُلديهمُمضاعفاتُفيُالشبكية،ُوليألُلديهمُارت

لُضغطُالدلُالشرياني،ُمضارسةُتضاري ُتقويةُالعضيالتُبضعيدلُميرتي ُفييُاألسيبوع،ُعلياُأ

ُتكرار،ُويشضلُالضدضوعاتُالعضليةُالكبرىُفيُالدسمدُويضكي 12ُ-8يتضض ُكلُتضري ُم ُ

ُاأل قيالُللضري ُاسيتالدالُالعدييدُمي ُأنيواعُالتضرينياتُالبدنييةُالكفيليةُبتقوييةُالعضيالت،ُمثيل

سيتالدالُااألرب ةُالض اطيية،ُأوُالتضرينياتُالحائ يية،ُأوُمياُذياب ُلليك،ُوفييُحاليةُالحرة،ُأوُ

ُييا  ُ يواني،ُحتياُل6ُ-5تضريناتُاأل قال،ُفينبغييُألُلُتيدولُعضلييةُرفيعُالثقيلُألكثيرُمي ُ

ُللكُإلاُارتفاعُضغطُالدلُلدىُالضري د

 شييضلُالعضييالتُميي ُالضييرور ُتنويييعُاألنشيي ةُالبدنيييةُالتيييُيضارسييهاُالضصييا ُبالسييكر ُلت

النشياطُُالرئيسيةُفيُالدسم،ُحي ُتشيرُالبحوثُإلاُألُالعضالتُالعاملةُءيُالتيُتستفيدُم 

ديمُمي ُ)ءيُالتيُتنالف ُمقاومتهياُلننسيولي  ،ُوبالتياليُفكلضياُذيضلُالنشياطُالبيدنيُأكبيرُح

ُالعضالتُاز ا تُالفائدةُمن ُبصورةُأكبرد

 ُعييلسييكر ُتبييدأُفيييُالضييضحاللُبعييدُتوقفيي ُإلُفوائييدُالنشيياطُالبييدنيُالعائييدةُعليياُمييري ُا 

مضارسيةُُمضارسةُالنشاطُلضدةُتتراوحُم ُأسبوعُإلاُأسبوعي ،ُلهذاُتكض ُأءضيةُالنت الُفيي

ُالنشاطُالبدنيُحتاُتستضرُالفائدةُمن د

 ُلضفقيو ةُاينبغيُتناولُالسوائلُوصا ةُالضالُقبلُالضضارسةُوأ نالءاُم ُأجلُتعوي ُالسوائل

تُصا ةُفيُالدوُالحاردُويضك ُذر ُكضياتُقليليةُمي ُالضيالُعلياُفتيراُع ُطريقُالتعرق،

ُمتقاربةد
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  التييُُينبغيُتدريبُمرضاُالسكر ُوتعليضهمُكيفيةُمالح ةُالندو ُوالبثورُ)لاتُالفقاعيات

ليذاُويضك ُألُتحدثُللقدمي ُمي ُجيرالُمضارسيةُالنشياطُالبيدنيُميعُليبألُاألحذييةُالرياضييةدُ

لقيدمي ُايهمُفحصُالقدمي ُ ائضاًُقبلُمضارسةُالنشاطُوبعدُالضضارسيةُمباذيرة،ُميعُتن ييفُفعل

لضالئمُلقدمي ُوالجيداًُوتنشيفهضادُوفيُءذاُالصد ُلبدُم ُالعنايةُباصتيارُالحذالُالديدُالضريحُ

اللُءيللرياضةُالضضارسة،ُعلاُألُيحتو ُعلاُب اناتُجيدةُمثلُاللبيا اتُالتييُتحتيو ُعلياُ

،ُالضالئضيةُيكا،ُأوُاللبا اتُالتيُتحتو ُعلاُفقاعاتُءوائييةدُكضياُيديبُالعناييةُبيالدوار السل

ُمثلُالدوار ُالق نيةُالتيُتضتصُالعرقُوتقللُم ُحدوثُالبثورد

 باتُبالنسبةُلضرضاُالسكر ُالذي ُيبلغُبهمُالضرضُمرحلةُمتقدمة،ُفقيدُيعيانولُمي ُاضي را

 ،ُوعليي ُينبغييInotropicُ ُوضيغطُاليدلُ)Chronotropicفيُالتحكمُالذاتيُبضيرباتُالقليبُ)

اًُالحييذرُعنييدُمضارسييةُءيياللُالنشيياطُالبييدنيُالييذ ُيت لييبُتغييييرُوضييعيةُالدسييم،ُوللييكُمنعيي

ُ دPostural Hypotensionلحدوثُءبوطُملحوظُفيُالضغطُالشريانيُلديهمُ)

 تيكيدُ ُألُيإلاُكالُمري ُالسكر ُيستالدلُاألنسيولي ُأوُيتنياولُأ وييةُمالفضيةُللسيكر،ُفعليي

فييُملديم ُ سيل،ُو100ُم ُألُمستوىُالسكرُفيُالدلُقبلُبدلُمضارسةُالنشاطُليألُأقيلُمي ُ

اتييةُقبيلُحالةُكون ُمنالفضاًُفالُبيدُمي ُألُيتنياولُطعامياًُصفيفياًُيحتيو ُعلياُميوا ُكربوءيدر

ُرتقال دبدلُمضارسةُالنشاطُ)ق عةُم ُالفواك ُمثلُحبةُموز،ُأوُتفاحة،ُأوُعصيرُتفاحُأوُب

 عياًُجيداًُلُينبغيُألُتتمُمضارسةُالنشاطُالبدنيُإلاُكالُمسيتوىُسيكرُاليدلُليدىُالضيري ُمرتف

جسيالُملدم ُ سلُفيكثر ،ُأوُفيُحالةُحصولُرائحةُفيُالنفألُ) للةُعلاُاسيتالدالُاأل250)

ُالكيتونيةُكضصدرُلل اقة د

 مثيل ُعلاُاألذالاصُالذي ُيستالدمولُاألنسولي ُأوُاأل ويةُالالافضةُللسكر(ُsulfonylurea ُ

ةُتوصيُالحذر،ُوللكُبيصذُمعهمُطعالُيحتو ُعلاُما ةُسكريةُسريعةُالمتصاص،ُمثيلُحبي

ُموز،ُعصيرُتفاح،ُأوُعصييرُبرتقيال،ُحتياُيتفيا واُانالفياضُسيكرُاليدلُمي ُجيرالُاسيتعضال

عيدةُفارةيةُمضارسةُالنشاطُالبدني،ُكضاُلُينبغيُمضارسةُالنشاطُالبدنيُعلياُمُقبلاألنسولي ُ

لُأصييذُيسييتالدلُإبييرُاألنسييولي دُأميياُاللييذي ُلييديهمُحالييةُالسييكر ُمنضييب ةُبالتغذيييةُ)بييدوُلضيي 

ارسية،ُمياُاألنسولي ُأوُأ ويةُالسكر  ُفالُيت لبُاألمرُمعهمُأصذُأ ُطعيالُمعهيمُأ نيالُالضض

ُلمُتك ُمدةُالنشاطُالبدنيُطويلةُجداًُ)كيلُتصلُإلاُساعتي ُأوُتزيد د

 طُشيييرُإليياُمشييكالتُتتعلييقُبالقلييبُُأ نييالُمضارسييةُالنشييايدييبُالنتبيياىُإليياُأ ُعييرضُقييدُي

،ُوُالغثييالالبدني،ُمثلُآللُفيُالصيدرُأوُالكتفيي ُأوُاليذراعُاأليسيرُمي ُالدسيم،ُأوُالدوصيةُأ

ُوفيُحالةُحدوثُللكُعلاُالضري ُالتوقفُع ُالنشاط،ُواستشارةُطبيب ُفيضاُبعدد

 عييي ُأوُميي ُنزيييفُسييابقُفيييُعليياُمرضيياُالسييكر ُالييذي ُيعييانولُميي ُمشيياكلُفيييُذييبكيةُال

ال،ُأوُالعييي ،ُالحييذرُالشييديدُعنييدُالقيييالُبضضارسييةُنشيياطُبييدنيُيت لييبُحضييلُأ قييالُأوُرفييعُأ قيي

ُإجرالُتضريناتُعنيفةُيضكنهاُألُترفعُم ُضغطُالدلد

 نياولُعندُاستالدالُأ ويةُصفي ُالسيكرُأوُاألنسيولي ُومي ُ يمُمضارسيةُالنشياطُالبيدنيُبيدولُت

فليييألُميي ُالضسييتبعدُلسييكرُالييدلُميي ُألُييينالف ،ُولهييذاُعليياُُطعييالُصفيييفُقبييلُالضضارسيية،

الضري ُمراعاةُأعيراضُانالفياضُسيكرُاليدل،ُوالتييُقيدُتالتليفُمي ُذيالصُهصير،ُولكنهياُ

،ُرباتُالقلييبُبشييكلُأكبييرُميي ُالضعتييا ارتفيياعُفيييُضييتشييويفُفيييُالر ييية،ُُتتضثييلُفيضيياُيلييي 

دلُ،ُالتشييويفُالييذءني،ُعيياشُاليييدي ارتعييالشييعورُبالتعييبُةيييرُالضعتييا ،ُالشييعورُبالصييداع،ُ

ُالشعورُبالضعفُالعالدالتوافقُالحركي،ُ

عندُالشعورُبي ُم ُءيذىُاألعيراض،ُعلياُالضيري ُألُيتوقيفُعي ُمضارسيةُالنشياطُالبيدنيُ

وءيييدراتُمباذيرة،ُوألُيقيولُبقيياكُسيكرُاليدلُ)إلُأمكي ُلليك ،ُ يمُتنياولُطعامياًُةنيياًُبالكرب

ُعصيرُبرتقال،ُعصيرُتفاح،ُق عةُحلوىدالسريعةُالمتصاص،ُمثل ُحبةُموز،ُتفاحة،ُ
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 ُبقياًُطللذي ُيستالدمولُجرعاتُاألنسولي ُبانت ال،ُعلييهمُألُيعييدواُضيبطُمقيا يرُالدرعيات

ُلتغذيتهمُومستوىُنشاطهمُالبدنيُبعدُالتنسيقُمعُال بيبُالضالتصد

 


