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 ميلجاما® بروتكت 
لعالج تلف األعصاب الناجم عن نقص فيتامني ب1
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تلف األعصاب )اعتالل األعصاب(

الشعور بالوخز، والحرقان، والشعور بالتنميل – عندما تطلق القدمان 

ناقوس الخطر هذا، فغالبًا ما يكون ذلك عالمة عىل أن األعصاب قد 

تعرضت للتلف. عندئذ يتحدث األطباء عن اعتالل األعصاب. تبدأ 

األعراض، التي يسببها املرض، عادًة يف القدَمني. ميكن أن تصبح هذه 

األعراض عذابًا يف ليايل األرق والحرمان من النوم وتكون مرهقة للغاية 

لألشخاص املصابني بها يف حياتهم اليومية. ويف الوقت نفسه، غالبًا ما 

يقلل تلف األعصاب من حساسية القدمني لألمل أو الضغط أو درجة 

الحرارة. ويؤدي ذلك إىل خطر اكتشاف اإلصابات بعد فوات األوان 

واإلصابة بااللتهاب.

 غالًبا ما تحدث اعتالالت األعصاب بشكل غري ملحوظ عىل مدار 

فرتة طويلة. لذلك: كن حذًرا واتصل بطبيبك املعالج إذا الحظت أيًا 

من هذه األعراض.

تلف األعصاب نتيجة نقص فيتامني ب1

ما ال يعرفه الكثريون: ميكن أن يكون نقص فيتامني ب1 سببًا لتلف 

األعصاب؛ ألن فيتامني ب1 رضوري وال غنى عنه لصحة األعصاب. وإذا 

مل يتم تزويد األلياف العصبية الحساسة به بشكل كاٍف، فمن املمكن 

أن تحدث اضطرابات وظيفية خطرية وتلف.

الشعور بالوخر الحرقان الشعور بالتنميل



عامل الخطر مرض السكري

يعاين مرىض السكري يف حد ذاتهم من مخاطر عالية لإلصابة بتلف األعصاب. 

لذلك يجب عىل مرىض السكري أن يتعاملوا بحذر شديد مع أقدامهم.

باإلضافة إىل ذلك، يؤدي ارتفاع مستوى السكر يف الدم إىل زيادة الحاجة 

إىل فيتامني ب1 يف الجسم. إال أنه يف الوقت نفسه يتم إخراج فيتامني ب1 

بشكل متزايد يف مرىض السكري، مام قد يؤدي إىل نقص خطري يف فيتامني 

األعصاب املهم. أظهرت دراسة أن تركيز فيتامني ب1 يف بالزما الدم ملرىض 
السكري كان منخفًضا مبعدل 75% مقارنة باألشخاص األصحاء.1

لذلك من املهم بشكل خاص ملرىض السكري تعويض نقص فيتامني ب1.
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فيتامني ب1 يف التغذية

يوجد فيتامني ب1 يف العديد من األطعمة، ولكن بكميات قليلة جًدا يف 

الغالب. املصادر الجيدة لفيتامني ب1 هي، عىل سبيل املثال، البذور أو 

لحم الخنزير أو البقوليات أو منتجات الحبوب الكاملة. إال أنه ميكن أن 

يحدث فقدان كبري لفيتامني ب1 أثناء تحضري الطعام؛ ألن فيتامني ب1 
قابل للذوبان يف املاء وحساس للحرارة.2

وبذلك، ال يحصل حوايل 21 % من الرجال و32 % من النساء عىل 

الكمية اليومية املوىص بها يوميًا من فيتامني ب1. بل حتى إنه يف الفئة 

العمرية من 65 إىل 80 عاًما، ترتفع نسبة النساء اللوايت ال يحصلن عىل 
الكمية املوىص بها إىل 40 %. 3

 ييإن وضع تزويد الجسم بفيتامني ب1 يف حالة مرىض السكري 

 حرج بدرجة أكرب: فهنا، ال ميكن عادًة تغطية الحاجة املتزايدة 

إىل فيتامني ب1 من خالل التغذية العادية. فقد أظهرت دراسة أيًضا أن 

مرىض السكري من النوع الثاين غالبًا ما يحصلون عىل فيتامني ب1 يف 
طعامهم بدرجة أقل من األشخاص األصحاء. 4

مكافحة نقص فيتامني ب1 بالبنفوتيامني!

من أجل تعويض نقص فيتامني ب1 املوجود وملواجهة تلف األعصاب 

ل من الصيدلية ملرىض  الناجم عن ذلك، يوىص باستخدام مستحرض مكمِّ

السكري، عىل سبيل املثال ميلجاما® بروتكت املحتوي عىل املادة الفعالة 

الفريدة بنفوتيامني.

ب1



كيف يعمل ميلجاما® بروتكت؟
 ميلجاما® بروتكت هو دواء مرخَّص لعالج تلف األعصاب 

الناجم عن نقص فيتامني ب1. وهو يحتوي عىل املادة الفعالة 
الفريدة بنفوتيامني. 

 البنفوتيامني هو سلف لفيتامني ب1، والذي يتم تحويله إىل 
شكل فيتامني نشط يف الجسم. ونظرًا إىل الخصائص الخاصة التي 

يتمتع بنفوتيامني، فإنه ميكن للجسم امتصاصه مبعدل 5 مرات 
أفضل من فيتامني ب1 البسيط. 5

يعوض ميلجاما® بروتكت نقص فيتامني ب1، ومن ثمَّ يكافح 
سببًا محتماًل لتلف األعصاب، الذي يُطلق عليه اعتالل األعصاب. 
ميكن التخفيف من حدة األعراض املزعجة، مثل الوخز والحرقان 

والشعور بالتنميل يف القدَمني.

ميكنك العثور عىل مزيد من املعلومات يف املوقع اإللكرتوين:
www.milgamma.de 

نصيحة: شاهد الفيديو التوضيحي
شاهد أيًضا مقطع الفيديو التوضيحي البسيط الخاص بنا عىل 

يوتيوب. ضع كلمة البحث »milgamma« أو امسح رمز 
االستجابة الرسيعة ضوئيًا.

www.youtube.com/watch?v=p6tgQsiBBO4

امتصاص أفضل
مبعدل

5 مرات 5



 PZN 01528157     30 قرًصا مغلًَّفا
PZN 17414438     60 قرًصا مغلًَّفا
PZN 01529731     90 قرًصا مغلًَّفا

مرىض السكري لديهم مخاطر متزايدة لنقص فيتامني ب11

  ميكن مليلجاما® بروتكت عالج نقص فيتامني ب1 
باعتباره سبًبا العتالل األعصاب

  ميكن التخفيف من أعراض مثل الوخز والحرقان
 والشعور بالتنميل يف القدَمني

  مناسب ملرىض السكري، ميكن تحمله بصورة جيدة

  يوىص به لالستخدام طويل األمد*

  جرعة كافية، قرص واحد فقط يف اليوم

ميلجاما® بروتكت 
 املادة الفعالة: بنفوتيامني. االستخدامات: عالج االعتالالت العصبية 
 واضطرابات القلب واألوعية الدموية الناتجة عن نقص فيتامني ب1.
  العالج أو الوقاية من حاالت نقص فيتامني ب1 الرسيرية، إذا كان ال

  ميكن عالجها من الناحية التغذوية. للحصول عىل معلومات حول املخاطر 
واآلثار الجانبية، اقرأ النرشة الداخلية واسأل طبيبك أو الصيديل. 

Wörwag Pharma GmbH & Co. KG, Calwer Str. 7, 71034 Böblingen

* أكرث من ثالثة أسابيع عىل األقل

1 Thornalley et al. High prevalence of low plasma thiamine concentration in diabetes linked to a marker of vascular disease, 
Diabetologia 2007, 50:2164-2170 
2 Hahn, Ströhle, Wolters. Ernährung -Physiologische Grundlagen, Prävention, Therapie. 3. Auflage. WVG 2016. 
3 Max Rubner-Institut, Bundesforschungsinstitut für Ernährung und Lebensmittel. 
Nationale Verzehrsstudie II, Ergebnisbericht, Teil 2, 2008.
4 Wong et al. Daily intake of thiamine correlates with the circulating level of endothelial  progenitor cells and the endothelial 
function in patients with type II diabetes, Mol Nutr Food Res 2008;52(12):1421-7. 
5 Schreeb et al. Comparative bioavailability of two vitamin B1 preperations: benfotiamin and thia mine mononitrate. Eur J Clin 
Pharmacol 1997, 52:319-320
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اختيارك لعالج تلف األعصاب الناتج عن نقص فيتامني ب1
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