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ما هو اإلنسولين؟

(موجود خلف المعدة)يتم إنتاج اإلنسولين في البنكرياس ●

منهستفادةلاليقوم اإلنسولين بمساعدة إدخال السكر في الخاليا  ●



1سكري النوع  ●

عدم قدرة األقراص على تنظيم السكر ●

خالل الحمل ●

خالل اإلقامة في المستشفى ●

( عادة  مع وجود أعراض)اجد  اعندما يكون مستوى السكر عالي   ●

متى يُستعمل اإلنسولين؟ 



افراز اإلنسولين الطبيعي
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اإلنسولي   عالج أنواع 

طويل
المفعول

متوسط المفعول

اإلنسولي   القاعدي( 1
:ويشمل

إنسولي   الوجبات( 2
:ويشمل

الفوري
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(االرسي    ع جد

الرسي    ع

اإلنسولي   المخلوط( 3
اإلنسولي   القاعدي مع ويحتوي عىل

ي مركب واحد
 
إنسولي   الوجبات ف



:اإلنسولي   القاعدي( 1
متوسط المفعولاإلنسولي   ( أ

ساعة16ىإل12يبدأ العمل خالل ساعتين ويستمر  ●

( مرات3اوأحيانً )ا يوميً انعادةً مرت:الجرعة ●

أعلى من طويل المفعولاحتمالية هبوط السكر ●

سعره أقل من طويل المفعول ●



اإلنسولين متوسط المفعول
NPH Insulin

يسمى )لونه أبيض 

(عكرمالحليب أو ال

Humulin N®

هيومولين  N

Novolin N®

نوفولين  N

Insulatard®

إنسوالتارد



:اإلنسولي   القاعدي( 1
طويل المفعولاإلنسولي   ( ب

ساعة42ىإل16يبدأ العمل خالل ساعتين ويستمر  ●

( انمرتاوأحيانً )ايوميً مرة عادةً :الجرعة ●

أقل من متوسط المفعولاحتمالية هبوط السكر ●

سعره أكثر من متوسط المفعول ●



(®النتس)جالرجين 
Insulin Glargine U-100 

(Lantus®)

لونه صافي مثل الماء



(®توجيو)جالرجين 
Insulin Glargine U-300 

(Toujeo®)

هو انسولين جالرجين 

وحدة لكل ملي300بتركيز 



( ®باساجالر)جالرجين 

Biosimilar Glargine
(Basaglar®)

هو انسولين جالرجين 

وحدة لكل ملي100بتركيز 



(®ليفيمير)ديتيمير 
Insulin Detemir 

(Levemir®)



(®تريسيبا)دجلوديك 
Insulin Degludec (Tresiba®)

U-100 & U-200



:وجباتإنسولي   ال( 1
السريعاإلنسولي   ( أ

ساعة8ىإل6ويستمر دقيقة30يبدأ العمل خالل  ●

( حسب الحالة)ايوميً 3ة أو مرتان أو مر: الجرعة ●

أعلى من الفورياحتمالية هبوط السكر ●

سعره أقل من الفوري ●



اإلنسولين السريع

Regular insulin

Actrapid ®

أكترابيد

Novolin® R
R نوفولين

Humulin® R
R هيومولين



إنسولين ريجيوالر 

Insulin Regular U-500
(Humulin R® U-500)

U-500

مرات5تركيز أعلى -

يستعمل للذين يحتاجون جرعات عالية-



:وجباتإنسولي   ال( 1
الفورياإلنسولي   ( أ

ساعة5ىإل4ويستمر دقيقة15إلى 5يبدأ العمل خالل  ●

( حسب الحالة)ايوميً 3ة أو مرتان أو مر: الجرعة ●

أقل من الفورياحتمالية هبوط السكر ●

سعره أعلى من الفوري ●



الفورياإلنسولي   أمثلة من 

(®هيومالوج)ليسبرو  ●

(®نوفورابد)أسبارت ●

(®أبيدرا)جلواليسين  ●

(®فاياسب)أسبارت السريع  ●



(  ®هيومالوج)ليسبرو
Insulin Lispro

(Humalog®) U-100 & U-200



إنسولين أسبارت
Insulin Aspart

Novorapid ®

نوفورابد
Novolog®

نوفولوج



(®أبيدرا)جلواليسين 
Insulin Glulisine

[Apidra®]



إنسولين أسبارت السريع
Fast-acting Aspart

[Fiasp®]



اإلنسولين المخلوط

• NPH/R 70/30

• Aspart 70/30

• Aspart 50/50

• Lispro 75/25

• Lispro 50/50

• Degludec/Aspart 70/30

مخلوط من القاعدي -

( المتوسط أو الطويل)

مع السريع أو الفوري



المخلوط
NPH/R 70/30

Mixtard® 30

Contains 70 % NPH +  30 % Regular

المتوسط السريع + 70% يحوي 30%

Mixtard® 30

Mixtard® 30/70



Humulin® 70/30

المخلوط
NPH/R 70/30

المتوسط السريع + 70% يحوي 30%



75/25ليسبرو 

Lispro 75/25 
(Humalog® 25, Humalog Mix 75/25®)

المتوسط الفوري + 75% يحوي 25%



50/50ليسبرو

Lispro 50/50 
(Humalog® 50, Humalog Mix 50/50®)

المتوسط الفوري + 50% يحوي 50%



70/30أسبارت
Insulin Aspart 70/30

(NovoMix® 30)
(Novolog® Mix 70/30 )

المتوسط الفوري + 70% يحوي 30%



50/50أسبارت 
Insulin Aspart 50/50

(NovoMix® 50)

المتوسط الفوري + 50% يحوي 50%



Combination 

Degludec/Aspart 70/30

(Ryzodeg®)

الطويل الفوري + 70% يحوي 30%



Combination 

Degludec/Liraglutide

(Xultophy®)

مخلوط من إنسولين ديجلوديك

GLP-1(مستقبل  ساعدم)ليراجلوتايد + 



Combination 

Glargine/Lixisenatide

(Soliqua®)

مخلوط من إنسولين جالرجين

GLP-1(مستقبل  ساعدم)ليكسيسيناتايد + 



؟أفضلأي نوع من اإلنسولين 

: علىيعتمد اختيار نوع اإلنسولين-

نوع السكري  ●

مستوى السكر ●

نمط الحياة ●

توفر اإلنسولين وسعره  ●

اختيار الشخص   ●



1سكري النوع 

اإلنسولين المخلوط ال ينظم 

السكر ويجب عدم استعماله 

1لسكري النوع 

اإلنسولين الطويل مع الفوري 

هو األفضل

إذا لم يتوفر يُستعمل المتوسط 

مع السريع 



2سكري النوع
هناك عدة اختيارات

: (تعتمد حسب الحالة)

اإلنسولين الطويل

مرة أو مرتان )

(يوميا  

مع 

إنسولين الوجبات

3مرة أو مرتان أو )

(ايومي  

اإلنسولين 

المخلوط

مرة أو )

3مرتان أو 

(ايومي  

اإلنسولين القاعدي 

فقط            

(الطويل أو المتوسط)

(امرة أو مرتان يومي  )

اإلنسولين المتوسط

3مرة أو مرتان أو )

(يوميا  

مع إنسولين 

الوجبات

3مرة أو مرتان أو )

(ايومي  



اإلنسولي   
الفوري 

اإلنسولي   
الرسي    ع

اإلنسولي   
الطويل

دقائق5
15أو 10البعض يصفه )

قبل األكل( دقيقة

دقيقة قبل 30
األكل

مرة قبل 
النوم أو 
 
 
اصباح

 بع
ً
ة د يمكن حقنه مباشر

 )األكل 
ً
(  لألطفالخاصة

حيث يتم تحديد الجرعة 
حسب الطعام

 
 
ا أو مرتي   صباح

12كل )اومساء  
(ساعة

أوقات حقن اإلنسولي   



اإلنسولي   المخلوط

:متوسطاإلنسولي   ال
يعتمد حسب عدد الجرعات

مرة 

ايومي  

قبل 
النوم
أو 

(الصباح)

مرتان 
ايومي  

قبل 
اإلفطار 
والعشاء

أو قبل 
اإلفطار 
وقبل النوم

قبل الوجباتا يومي  3مرتان أو 
نوع إنسولي   الوجباتحسب والتوقيت 

(الفوري أو الرسي    ع)

مرات 3

ايومي  

قبل 
الوجبات

(2)أوقات حقن اإلنسولي   



؟أفضلأي نوع من اإلنسولين 

: احتمالية هبوط السكر -

تريسيبا وتوجيو أقل من النتس   ●

النتس أقل من المتوسط ●

اإلنسولين الفوري أقل من السريع ●

: السعر -

تريسيبا وتوجيو أغلى من النتس   ●

النتس أغلى من المتوسط ●

اإلنسولين الفوري أغلى من السريع ●



اإلنسولين العناية بزجاجة

وحدة إنسولين  100ملي يحتوي على 1يعني أن كل  U-100 ●

وحدة إنسولين1000= ملي 10الزجاجة تحوي  ●

حفظ الزجاجة الجديدة في باب الثالجة وليس الصندوق المجمد     ●

الزجاجة صالحة حتى تاريخ االنتهاء  ●

حفظ الزجاجة المفتوحة في الثالجة   ●

(مئوية25إلى 18)أو حرارة الغرفة 

يمكن حفظ   , في حالة عدم وجود ثالجة ●

أسابيع 4الزجاجة الجديدة في حرارة الغرفة 



اإلنسولين العناية بزجاجة

إبعاد الزجاجة عن الحرارة المباشرة او أشعة الشمس   ●

قم بكتابة تاريخ فتح الزجاجة ●

:لمعظم األنواع ماعداأسابيع 4الزجاجة المفتوحة صالحة لمدة  ●

أسابيع6= ديتيمر , 70/30مكستارد -

أسابيع8= ديجلوديك -

(    فقدان الفاعلية)ال تستعمل الزجاجة بعد المدة المسموح بها  ●

تأكد من عدم تغير لون أو صفاء اإلنسولين أو وجود قطع  ●

(  ال تستعمله في هذه الحاالت)صلبة 



أنواع إبر اإلنسولين

50 units

(0.5 ml)

100 units

(1 ml)



50-units إبر اإلنسولين

20, 15, 10, 5الترتيب يكون  ●

بين كل رقمين متتالين   ( عالمات)خطوط 4هناك  ●

إنسولين واحدة    وحدةكل خط يساوي  ●

:   وحدة12الجرعة : مثال ●

يجب وضع العالمة على المؤشر الذي بعد -

خطينبمقدار 10عالمة 

10

15



100-units إبر اإلنسولين

40, 30, 20, 10الترتيب يكون  ●

بين كل رقمين متتالين   ( عالمات)خطوط 4هناك  ●

إنسولين واحدة    وحدتينكل خط يساوي  ●

:   وحدة12الجرعة : مثال ●

يجب وضع العالمة على المؤشر الذي بعد -

خط واحدبمقدار 10عالمة 

10

20



أقالم اإلنسولين

يوجد نوعان من األقالم

ال قلم الإنسولين يوفر سهولة الاستعم

وكذلك مرونة في نقله مقارنًة مع 
زجاجة الإنسولين

القلم المتغير( 2
يتم تغيير القلم بعد انتهاء كمية اإلنسولين فيه-

العبواتتغييرىالكثير يجد هذا القلم أسهل حيث ال حاجة إل-

القلم الدائم( 1
هاويتم تغيير العبوة عند انتهائ



العناية بقلم اإلنسولي   

القلم الجديد المتغير وعبوات القلم الدائم يجب أن تٌحفظ في الثالجة ●

تُتَرك أول إستعمال للقلم المتغير و عبوة القلم الدائم يجب أن بعد  ●

في درجة حرارة الغرفة

قم بكتابة تاريخ فتح القلم ●

(الصفحة القادمة)صالحية القلم المفتوح تعتمد حسب نوع اإلنسولين  ●

ال تسحب اإلنسولين من القلم أو العبوة باستعمال إبرة      ●

( ثبت انتقال أمراض)ال تشارك قلمك مع شخص آخر  ●



الصالحية بعد أول نوع قلم اإلنسولين

ستعمالا

أسابيع4(أبيدرا, نوفورابد, هيومالوج)الفوري 

أسابيع4(أكترابد, Rهيومولين)السريع 

أسبوعان(أنسوالتارد, Nهيومولين)المتوسط 

:طويل المفعول

النتس

ليفيمير, توجيو

تريسيبا

أسابيع4

أسابيع6

أسابيع8

:المخلوط

هيومالوج, 30/70هيومولين

50/50هيومالوج,75,/25

30/70مكستارد

30/70نوفومكس

30/70رايزودج

أيام10

أسابيع6

أسبوعان

أسابيع4

م اإلنسولي   قال أصالحية 



أماكن حقن اإلنسولين
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