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  تحذير
 احتمال قراءة خاطئة لمستوى سكر الدم 

 
 التاريخ.٢٠٠٨يوليه

 
 

 عزيزي عضو الرعاية الصحية،
 

 التأكد من سالمة  جداًً من المهمهبيه إلى أننتلود ات الصحية ةلرعايلشركة باكستر 
الذين وجة بالغسيل البريتوني الخاضعين للمعال من مرضى الفشل الكلوي  المستقاةالمعلومات

أيكوديسترين والذي يحتوي على مادة  Extranealاكسترانيل يستخدمون محلول

(Icodextrin)بالدم) الجلوكوز( فحص مستوى السكر ونظم  ستعمال أجهزة عند إ.  
  

  المحتوي على مادةExtraneal محلول ستخدمونخذ  للمرضى الذين يأإن القراءات التي ت
(Icodextrin)  تكون من خالل الغسيل البريتوني من الممكن أنغسيل الكلى اجراء  أثناء 

نظم بعض أجهزة وخاصة عند استخدام وبغير صحيحة أثناء إجراء فحص لمستوى  السكر في الدم 
  . مراقبة نسبة الجلوكوز في الدم

  
  

 إن هذه .الجلوكوز عند التحليلهي مختصة ب التي  االختبارفقط أجهزة وشرائط استخدم
اتصل بالشركة الصانعة لألجهزة .ةالمختبرات السريرياالستخدام في  ةاألساليب  تعتبر شائع

  تصفح الموقع االلكتروني. وشرائط الجلوكوز لكي تعلم أي أساليب مستعملة
com.GlucoseSafety.www 

 
 

تنطبق على األجهزة والشرائط التي لم تتأثر بوجود سكر " المختصة بالجلوكوز"إن عبارة 
 .، أو سكاكر أخرى)المالتوز(الشعير 

 
ألن اكسترانيل يؤدي إلى ارتفاع نسبة سكر الشعير في الدم، لذا يجب استعمال األجهزة 

المختصة "تتضمن أجهزة وشرائط .والشرائط المختصة بالجلوكوز لفحص مستوى سكر الدم
 :ساليب التاليةاأل" بالجلوكوز

glucose oxidase (GOD), hexokinase, glucose dehydrogenase with nicotinamide adenine dinucleotide 
(GDH-NAD), or glucose dehydrogenase with flavin-adenine dinucleotide (GDH-FAD) 

 
 :ال تستعمل األجهزة أو الشرائط لفحص الجلوكوز التي تستخدم االنزيم

glucose dehydrogenase pyrroloquinolinequinone (GDH-PQQ) or glucose-dye-oxidoreductase 
 

الى حدوث المالتوز يتداخل مع تلك األجهزة والشرائط لفحص الجلوكوز الذي ممكن أن يؤدي 
 يخفي حقيقة وواقع قناعك هذا يعملوقد .  عند رصد القراءةأءًً أو خطوهماًارتفاع الجلوكوز 

فرط زيادة سكر الدم   يؤدي الى تشخيص خاطئ ل،أو hypoglycemia اض مستوى سكر الدمانخف

hyperglycemia. في اآسترانيللوهذه القراءة الخاطئة للمرضى الذين يستخدمون  محلو 
 لجعل نسبة السكر ةأن يتخذ الخطوات المناسبمن  الفريق الطبي تمنع قد ،ىيريتونغسيل الال

 من ءة خاطئة وغير صحيحة أبداًان هذه القرأ  علماًً،ى العاديستولمفي الدم منخفظة الى ا
 .أساسها

 
بالخطأ وجعل المريض يحصل تإن القراءة الوهمية لمستوى ارتفاع السكر في الدم يمكن ان 

ؤدي توفي هاتين الحالتين يمكن ان . على مزيد من االنسولين  وهو مااليحتاجه المريض أساساًً
  او ةو احداث  قد تهدد الحياة، بما في ذلك فقدان الوعي ، غيبوبالى خطر أو أضرار أ

 .  أوالوفاة  ةالتلف لألنسجة العصبي
 



 
 

 ):إيكوديكسترين (إكسترانيلمعلومات اضافية للمرضى الذين يستخدمون 
 
 

وقف استخدام االكسترانيل سوف لن يؤدي إلى أيقاف سريع للتداخل أو التعارض مع  .1
ر الدم، وذلك ألن مستوى االيكوديكسترين ونواتجه في بالزما الدم أجهزة قراءة نسبة سك

 . الختفائه يوم ١٤تتطلب فترة زمنية اليقل قدرهاعن 
لمعرفة األساليب المستعملة لقراءة الجلوكوز في الدم يلزم قراءة النشرة المرفقة  .2

 .للتأكد اتصل بالشركة المصنعة. للجهاز والشرائط المستعملة
شفى تستخدم الملفات االلكترونية، فيلزم أن تذكر هذه التعارضات إذا كانت المست .3

والتداخالت مع األجهزة والشرائط لقراءة مستوى سكر أو جلوكوز الدم بطريقة واضحة 
 .ومتاحة امام جميع أعضاء الفريق الطبي

 
 
 

  عبوةنشرة وللحصول على مزيد من المعلومات ، يمكن الرجوع الى المعلومات الموجودة على 
:الموقع االلكتروني التالي او زيارة  اكسترانيل Extraneal 

www.glucosesafety.com 
 

بممثل شركة سئلة اضافية يرجى أاذا كان لديكم . آمل ان تكون هذه المعلومات مفيدة لكم
.ياكستر  

  
  

 مع أطب تحياتي،،،،
 

  بيتر رذرفورد        / د
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