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تعريف ونبذة عن داء السكري:
يعــرف داء الســكري بأنــه متالزمة مزمنــة فــي فــرط ارتفــاع نســبة الســكر)الجلوكوز فـي ال ـدم نتيج ـة
إلـى نقـص هرمـون األنسولين ،أو انخفـاض حساسـية أنسـجة الجسـم لألنسولين ،أو االثنين معــا
( داء الس ـكري م ـرض مزم ـن ،يااح ـض المري ـض )باس ـتثناء س ـكري الحم ـي ال ـشي ى ـد ت ـفى منـ ـة
المريضـ ـة ولكـ ـن يمكـ ـن التكيـ ـف معـ ـه وضبـ ـط مسـ ـتوـ الجلوكـ ـوز فـ ـي الـ ـدم باس ـتخدام األدوي ة
وممارسـة األن طة الرياضيـة واتبـاع نظـام غشائـي احـي ىليـي فـي كميــة الدهـ ـون والسـ ـكريا وغنـ ـي
بالفيتامينــا واأللياف  .ينت ـر داء السـكري فـي المملكـة ب ـكي كبيـر جـدا وهـو ىـد يكـون مس ـبض للعدي ـد
مـن األمراض المزمنـة األخرـ .

آلية حدوث داء السكري:
يفـرز هرمـون األنسـولين مـن خاليـا بيتـا (–(B-cellsالمتواجـدة فـي البنكريـاس فــي جــزر النجرهانــز
) 0)Langerhans of Islets
وهــشا الهرمــون مســؤوي عـن تنظيـم عمليـا أيـض السـكر فـي الـدم ) األيض  :عمليـا الهـدم والبنـاء للمركبـا
الحيويـة فـي جسـم اإلنسان .فـي حالـة نقـص هـشا الهرمـون أو انخفـاض حساسـية أنسـجة الجسـم لهـشا الهرمـون ،ينتـج
عـن شلـك ارتفـاع فـي نسـبة الجلوكـوز فـي الـدم .فمثاال فـي اإلنسان السـليم عنـد تنـاوي وجبـة ،يتـم تكسـيرها إلـى
مركباتهـا األساسية (جلوكــوز) ثــم تمتــص إلــى الــدورة الدمويــة ،فيبــدأ عندئــش عمــي األنسولين بإدخـاي الجلوكـوز
إلـى الخاليا ،وهـشا مـا يفتقـده مريـض السـكري إمـا لنقـص األنسولين أو وجــود مقاومــة لعملــه بســبض انخفــاض
حساســية انســجة الجســم لــه  .ينجــم عــن شلــك ىلــة الطاىــة فــي الخليــة ،فتقــي العمليــا الحيويـة داخلهـا ،في ـعر
المريـض بالخمـوي وفقـد القـدرة علـى التركيـز .وىـد يترسـض الجلوكـوز علـى جـدران األوعية الدمويـة مسـببا م ـاكي
فـي األوعية الدمويــة.

أنواعه:
 -1مرض السكرـ النوع األوي )Type I Mellitus Diabetes) :
• ويتميز بوجود أجسام مضادة تانع من ىبي جهاز المناعة (  (Auto Antibodiesتقوم بتحطيم خاليا بيتا التي تفرز األنسولين مما
ينتج عنه فقدان امتااص األنسولين في الدم.
• ويحتاج ال خص المااض منش البداية لألنسولين.
 -2مرض السكرـ النوع الثاني)Type II Mellitus Diabetes) :
• يتميز بوجود مقاومة لألنسولين من ىِبي أنسجة الجسم مما يؤدـ إلى عدم االستجابة له .العوامي المساعدة على ظهور هشا النوع:
 السمنة ،حيث أن % 85من الحاال الماابة بالنوع الثاني من مرض السكرـ يعانون من السمنة. تاريخ عائلي لإلاابة بمرض السكرـ ،حيث أن % 100-74من مرضى السكرـ النوع الثاني لديهم أىارض من الدرجة األولىماابون بالمرض أيضا .
 اإلناث أكثر عرضة لإلاابة بالمرض من الشكور. -3مرض السكرـ أثناء الحمي ) )Gestational Mellitus Diabetes

أعراض مرض السكري:
• العطش.
• التبوي كثيرا ،في أوىا متقاربة.
• الجوع ال ديد جدا.
• انخفاض الوزن ألسباض غير واضحة وغير معروفة.
• التعض.
• ت وش الرؤية.
• فاء (التئام) الجروح ببطء.
• تلوثا (عدوـ) متواترة ،في :اللثة ،الجلد ،المهبي أو في المثانة البولية.

األسباب وعوامل الخطر:
عوامل مرض السكري من النوع األول
ليس معروفا ،حتى اآلن ،المسبض العيني الحقيقي لمرض السكري من النوع  ،1لكن يبدو إن التاريخ العائلي
يلعض ،على األرجح ،دورا مهما.
خطر اإلاابة بمرض السكري من النوع األوي يزداد لدـ األ خاص الشين يعاني أحد والديهم أو أخوتهم
وأخواتهم من مرض السكري.
وهنالك عوامي إضافية ،أيضا ،ىد تكون مسببة لمرض السكري ،مثي التعرض ألمراض فيروسية.

عوامل وأسباب السكري النوع الثاني:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

العمر :عمر أكبر أو يساوي 45
الوزن :وزن زائد معرّ ف على أنه BMIأكبر أو يساوي .25
الوراثة :ىريض عائلة من ال ّدرجة األولى مريض بمرض السكري.
العرق :فئا عرىية معيّنة والمعروف عن خطورة مرتفعة لديها لإلاابة بمرض السكري.
الن اط البدني :ىلة الن اط البدني.
فرط/ارتفاع ضغط ال ّدم :والمعرّ ف بواسطة ىيم ضغط دم أعلى من mmHg 90/140.
فرط الكولستروي :والمقاود الضار LDL
مستوـ مرتفع من ثالثي الغليسيريد في الدم :وهو احد أنواع الدهنيا الموجودة في الجسم .ىيم أعلى من mg/dL 250.
متالزمة المبيض المتع ّدد الكيسا .
أمراض االوعية الدموية :تاريخ خاي لإلاابة بهشه األمراض.
والدة طفي شو وزن كبير :تاريخ خاي لدـ ال ّنساء ي مي والدة طفي شو وزن أعلى من  4.1كغم (وزن الطفي فور الوالدة

مضاعفاته:
ىد تؤدي اإلاابة بمرض السكري إلى:
ارتفاع تدريجي في ضغط الدماضطرابا مميزة في دهنيا الدم ،وخااة ارتفاع ثالثي الغليسرين ))Triglycerideيااض مرضى السكري إجماال بأضرار مميزة:
في الكليتين 0 بكيتيّ العيني.-الجهاز العابيّ .

عالج داء السكري:
تتمحـور الخطـة العالجية لمريـض السـكري فـي :
• اسـتخدام االدويـة المخفضـة لمسـتوـ الســكر فــي الــدم او اســتخدام االنســولين
كعـالج تعويضــي او اســتخدام األنسولين واألدوية المخفضــة لمســتوـ الســكر فــي الــدم معــا .
• ان يقــوم بممارســة األن طة الرياضيــة.
• المحافظــة علــى نمــط غشائــي احــي متـوازن ىليـي فـي نسـبة الدهـون والسـكريا وغنـي باأللياف والفيتامينـا
حتـى يتمكـن مـن التحكـم بمسـتوـ السـكر بالـدم وكشلـك منـع مضاعفـا داء السـكري التـي تـؤدي الــى تدهــور احــة
األوعية الدمويــة واألعااض وكشلــك العيــون .
• متابعة مستولى الجلوكوز بالدم باستخدام جهاز التحليي الشاتي.
• يناح مريض السكري بعمي زيارا دورية لبعض العيادا المتخااة اآلتية :
• (عيادة األسنان كي ستة أ هر )
• (عيادة العيون كي ستة أ هر )
• (عيادة العناية بالقدمين كي ستة أ هر )
• (فحص السكر التراكمي )
• (عمي التحاليي الالزمة للتأكد من وظائف الكلى)

تشخيص داء السكري:
يتم ت خيص مرض السكري (عموما) بوجود أحدـ المؤ را التالية في يومين مختلفين:
وجود أعراض مرض السكر مثي (فرط العطش و رض الماء و التبوي) مع مستوـ السكر في الدم في أي
وى ()Random Blood Sugar
أكثر من أو يعادي  200مليجرام 100/مليلتر دم أو  11،1ملموي/لتر دم.
مستوـ السكر في الدم اائما ( 8ساعا على األىي بدون طعام) أعلى من أو يعادي  126مليجرام100/
مليلتر دم أو  7ملموي في لتر دم.
مستوـ السكر في الدم بعد ساعتين من فحص اختبار تحمي الجلوكوز ) )Glucose Tolerance Testأكثر
من أو يعادي  200مليجرام 100/مليلتر دم أو  11،1ملموي/لتر دم.

عالج داء السكري:
•
•
•
•

اإلىالع عن التدخين أو الحد منة ىدر المستطاع.
عالج فرط ضغط ال ّدم.
عالج فرط حميّا ال ّدم.
العالج بواسطة األسبيرين.

الوقاية من داء السكري:
• الحرص على تغذية صح ّية.
البدني.
• زيادة ال ّنشاط
ّ
• ال ّتخلص من الوزن ّ
الزائد.
• اإلقالع عن التدخين.

القدم السكرية:
هــو داء يايــض مريــض الســكري مــن خــالي ظهــور بعــض األعراض المرضيــة
فــي القــدم مثــي التــورم والقــروح والجــروح نتيجــة االعتالي العابــي أو ىاـور
الـدورة الدمويـة االلتهابا الجرثوميـة وتؤثـر القـدم السـكرية علـى تركيبـة ىــدم مريــض
الســكري أو وظيفتهــا.
أسباب القدم السكرية:
-1التهـاض األعااض الطرفيـة الـشي يـؤدي عـادة إلـى فقـدان اإلحساس أو نقاـه لـدـ
مريـض السـكري .
- 2اختالي وظائف الجهــاز العابــي ممــا يــؤدي إلــى فقــدان بعــض وظائــف
الحمايــة الالزمة للحفــاظ علــى ســالمة القدميــن خااــة اإلحساس باأللم وإفــراز مــا
يكفــي مــن العــرق مــن أجــي ترطيــض الجلــد.

تابع ...
 -3ضيق أو انسداد الشرايين الطرفية التي تغذي الساقين .
 -4العدوى الجرثومية التي تسبب اهتراء أنسجة القدم المصابة.
 -5ارتفاع مستوى الجلوكوز في الدم والذي يعتبر بيئة مالئمة لنمو الجراثيم.
 -6عدم االهتمام والعناية بنظافة القدمين والمشي حافيا.
 -7زيادة الوزن والتي تؤدي بالضغط على القدمين.

كيفية العناية بقدم مريض السكري
• غسلها يوميا وباستمرار بالماء الدافئ
• تقليم األظافر .
• ارتداء األحشية المناسبة  :ال بد من أن تكون أحشية احية ومناسبة  ،وينبغي ارتداء أيضا الجوارض .
• التأكد من عدم وج ود إا ابا أو ج روح ف ي الق دم  ،وع دم الم ي ب دون أحشي ة  ،لتف ادي ح دوث أي إا ابا ف ي
القدم.
• اإلىالع عن التدخين ،فهو ممكن أن يؤدي إلى نقص التروية باألوكسجين للقدم .
• يساعد الفحص اليومي لألىدام بالنسبة لمريض السكري ،المحافظة على أىدامه وهو يتم كاآلتي :
 -1فحص األىدام يوميا  -2 .فحص أاابع القدمين  -3 .البحث عن الجروح أو الخدوش الاغيرة  ،أو عن أي تورم
ومعالجت ه عل ى الف ور  -4 .اس تخدام م ر ة ا غيرة إشا ك ان الم ريض ال يس تطيع النظ ر إل ى ب اطن ىدم ه .

