انواعه اعراضه وطرق الوقاية منه

الوقاية خير من العالج  ...لنحمي مستقبلنا من مرض السكري

ما هو السكري
ال�سكري حالة مزمنة ناجتة عن عوامل عدة ،يحدث فيها انخفا�ض يف �إفراز هرمون الأن�سولني من غدة البنكريا�س� ،أو نق�ص فعاليته ،مما ي�ؤدي �إىل
ارتفاع مزمن يف ن�سبه ال�سكر بالدم .تعترب ن�سبه ال�سكر يف الدم طبيعية اذا كانت بني  100-70مغم100/مل.

عوامل المساعدة على اإلصابه بالسكري

ال

كري مباشرة ،ولكنها تزيد من احتمال اإلصابه به

هذه العوامل ال تسبب الس
وأهمها:
• اال�ستعداد الوراثي للإ�صابه باملر�ض.
• ال�سمنة �أو البدانة.
• احلياة اخلاملة وقلة الن�شاط البدين.
• التقدم يف العمر.
• التوتر النف�سي وال�ضغوط الع�صبية.
• التدخني.
• �إ�صابه املر�أة احلامل ب�سكري احلمل.
• التقدم يف العمر (� 40سنة فمافوق)
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أنواع السكري
النوع األول
يعتمد على الأن�سولني ويحدث يف �سن مبكرة وللوراثة دور مهم فيه .وي�شكل  %10-5من احلاالت
وينتج عن نق�ص كبري �أو انعدام يف �إفراز الأن�سولني.
النوع الثاين
ال يعتمد على الأن�سولني وي�شكل هذا النوع الن�سبة العظمى من احلاالت حوايل % 95-90
وي�صاحب ال�سمنة معظم امل�صابني به يعتمد يف عالجه على احلمية والعقاقري املخف�ضة لل�سكر.
سكري احلمل
يظهر يف فرتة احلمل ،وغالبا ما يعود ال�سكر يف الدم �إىل م�ستواه الطبيعي بعد الوالدة.

مرض السكري
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أعراض مرض السكري

***

هناك أعراض كثرية ملرض السكري ومنها:
 .1العط�ش الزائد وجفاف الفم
 .2التبول الكثري وخا�صة بالليل
� .3إح�سا�س دائم باجلوع
 .4نق�صان غري مربر بالوزن
 .5ال�شعور بالك�سل وال�ضعف واخلمول
 .6مننمة يف اليدين والرجلني (تنميل)
 .7زغللة �أو غبا�ش يف الر�ؤية
 .8حكاك يف اجللد وظهور تقرحات ي�صعب �شفا�ؤها.

أحيانا ال توجد أعراض إمنا يكتشف املرض مع عمل فحص السكر يف الدم لذلك فعلى أولئك الذين لديهم عوامل خماطرة أن
يعملوا فحصا للدم مرة كل عام للكشف عن مرض السكري دون أن ينتظروا ظهور أعراض املرض عليهم.
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تشخيص مرض السكري
يتم ت�شخي�ص املر�ض بعد عمل فح�ص لن�سبة ال�سكر يف الدم (يجب الإمتناع عن الأكل ملدة � 8إىل � 12ساعة)� .إذا كان الفح�ص (اكرث من او
ي�ساوي  126ملغم 100 /مل مرتني يف الأ�سبوع ف�إن ال�شخ�ص م�صاب باملر�ض.

مرض السكري
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عالج السكري
الهدف الأ�سا�سي لعالج ال�سكري هو احليلولة دون حدوث الأعرا�ض احلادة ،مما ي�سمح للمري�ض بانتهاج منط حياة عادي ،و كذلك حماية املري�ض
من امل�ضاعفات املزمنة للمر�ض .و يتم ذلك من خالل الو�صول اىل توازن بني الأن�سولني و ال�سكر يف اجل�سم لكي تكون ن�سبه ال�سكر يف الدم �ضمن
معدلها الطبيعي خالل كل �ساعات اليوم .وتكون التدابري ال�شاملة لعالج ال�سكري من اال�ست�شارة الطبية واحلمية الغذائية والتمارين الريا�ضية
والعالج بالأدوية .كلما ازدادت املعرفة مبر�ض ال�سكري تعاظمت احلرية و الراحة التي يتمتع بها امل�صابون بهذا املر�ض ،مما يعزز قدرتهم على
العناية الذاتية التي ت�شكل جزءا ال يتجز�أ من العالج .في�صبح املر�ضى اقدر على انتقاء نوعية نظامهم الغذائي و كميته تبعا حلاجتهم اليومية ،مع
اهتمام خا�ص بالن�شاط البدين الذي يجب �أجرا�ؤه خالل اليوم .يهدف عالج ال�سكري �إىل ال�سيطرة على املر�ض ،لكنه ال ي�ؤدي �إىل �شفائه.
اإلرشادات الغذائية:
�إن نقطة االنطالق الرئي�سية للعالج الطويل الأمد لل�سكري ،و بخا�صة النوع الثاين ،هي تغيري العادات الغذائية بهدف الإقالل من تناول ال�سعرات
احلرارية و تخ�سي�س الوزن .و لتحقيق هذين الهدفني ينبغي خف�ض ا�ستهالك ال�سكريات الب�سيطة و خف�ض تناول الدهنيات.
التغذية الصحيحة
يتطلب مفهوم التغذية ال�صحيحة ملر�ض ال�سكري �أن يكون الطعام منتظما و متنوعا و متوازنا.
"• منتظم :من املهم تق�سيم الطعام اليومي �إىل  6وجبات ( 3رئي�سية و  3ثانوية) ،و خا�صة للمر�ضى الذين يعاجلون بالأن�سولني.
• متنوع :املق�صود بالتنوع ان يت�ضمن الطعام كل املجموعات الغذائية ،و هي جمموعة اخل�ضروات والفواكه ،و جمموعة الأطعمة التي حتتوي على
ن�شويات ،و جمموعة احلليب و البي�ض ،و جمموعة اللحوم و القطاين ،و القليل من جمموعة الدهنيات و الزيوت.
• متوازن :يجب �أن تنق�سم ال�سعرات احلرارية التي يتناولها مري�ض ال�سكري من املجموعات الغذائية كما يلي  %60-55 :من الن�شويات %30-25
من الدهون  %20-15من الربوتينات.
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نصائح غذائيه:
• جتنب الدهون من امل�صادر احليوانية ،وخا�صة اللحوم احلمراء
• الإكثار من تناول الأ�سماك الطازجة
• جتنب ال�سكريات �سريعة االمت�صا�ص ،مثل الأطعمة وال�سوائل املحالة وامل�شروبات الغازية.
• الإقالل من �شرب القهوة وال�شاي
• االمتناع عن التدخني
• الإقالل من تناول امل�أكوالت اململحة

التمارين الرياضية:
�إن ممار�سة الن�شاط البدين املنا�سب تزيد من القدرة على التحكم مب�ستوى �سكر الدم .ويعد الن�شاط البدين جزاء ال يتجز�أ من العالج كما هو
النظام الغذائي والأدوية .من املهم انتقاء التمارين املنا�سبه التي تن�شط القلب والرئتني باعتدال ال ب�شدة فين�صح ب�أداء التمرين �أو الن�شاط الذي
يحتاج وقتا طويال وجهدا اقل ،كامل�شي والرك�ض وال�سباحة وركوب الدراجة ...الخ .من التمارين امل�ستحبه امل�شي ال�سريع  30دقيقة يومي ًا.

مرض السكري
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العالج باألدوية
يبد�أ عالج ال�سكري باحلمية الغذائية و تخفيف الوزن و الريا�ضة .و العديد من مر�ضى النوع الثاين من ال�سكري ال يحتاجون �إىل ا�ستخدام �أية �أدوية
يف عالج املر�ض� .إال �أن بع�ض املر�ضى قد يحتاجون �إىل العالج بالأدوية ،بالإ�ضافة �إىل خطوات العالج ال�سابقة.
هناك نوعان من العالج بالأدوية :الأقرا�ص عن طريق الفم و  /او حقن الأن�سولني.
عالج السكري باألنسولني
الأن�سولني هرمون تفرزه غدة البنكريا�س .وهو امل�س�ؤول عن �إدخال ال�سكر من الدم �إىل اخلاليا لال�ستفادة منه .ويتم العالج به عن طريق حقنة
حتت اجللد.
من يحتاج للعالج باألنسولني ؟
• املر�ض امل�صابني بال�سكري من النوع الأول • .احلوامل امل�صابات بال�سكري.
• مر�ضى النوع الثاين يف حالة ف�شل العالج بالأقرا�ص.
بعض قواعد استخدام األنسولني:
• التزم باملواعيد املحددة من قبل الطبيب والعيادة الطبية.
"• �إن حقن الأن�سولني باردا يكون م�ؤملا ،لذلك حرك زجاجةالأن�سولني بطريقة دائرية بلطف بني يديك قبل تعبئة املحقنة.
"• �أحفظ الأن�سولني يف حرارة الثالجة املعتادة ما بني  8-2درجات مئوية.
"• يجب تغيري مكان حقن الأن�سولني كل مرة.
• �أماكن حقن الأن�سولني مو�ضحة يف ال�شكل (املنطقة العلوية يف الذراع والبطن حتت ال�سرة والأرداف واجلزء العلوي من ال�ساق).
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عالج السكري باألقراص
يف حالة عدم القدرة على التحكم مب�ستوى ال�سكر يف الدم عن طريق احلمية الغذائية و تخ�سي�س الوزن و الريا�ضة ،قد يقوم الطبيب ب�إ�ضافة
العالج بالأقرا�ص (ملر�ضى النوع الثاين من ال�سكري) .ان العالج بهذه الأقرا�ص ال يغني عن اخلطوات ال�سابقة� ،إذ على املري�ض �أن يوا�صل
االلتزام باحلمية و تخ�سي�س الوزن و الريا�ضة والإر�شادات الأخرى.

مضاعفات السكري
مضاعفات حادة
 .1انخفاض السكر هو انخفا�ض ن�سبه ال�سكر يف الدم عن املعدل الطبيعي.
أسبابه • :قلة الأكل • .كرثة الريا�ضة �أو احلركة الزائدة عن الن�شاط اليومي بدون �أكل منتظم.
• كرثة الدواء (الأن�سولني ،احلبوب اخلاف�ضة لل�سكر).
اعراضه:
ال�شعور باجلوع ،الدوار ،الرع�شة والعرق ال�شديد� ،شحوب الوجه،
ال�صداع ،عدم و�ضوح الر�ؤية والدوخة ،ال�ضعف العام و�إذا مل يتناول املري�ض �شيئا من ال�سكر يكون عر�ضه لفقدان الوعي.
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عالج انخفاض السكر احلاد:
• تناول �سكر �سريع املفعول مثل:
 .1ن�صف كوب ع�صري
 .2ن�صف كوب من امل�شروبات الغازية
� .3أو ملعقة �سكر مذابه يف املاء.
الوقاية:
• تناول الوجبات يف �أوقاتها املحددة وال تلغي احدها
• اخذ االحتياطات عند ممار�سة الريا�ضة
(مبراقبه ال�سكر قبل البدء بالريا�ضة) ،تناول وجبة خفيفة �إذا لزم الأمر.
 .2ارتفاع السكر هو ارتفاع ن�سبه ال�سكر يف الدم عن املعدل الطبيعي.
اسبابه:
• زيادة كمية الأكل �أو تناول كميات كبرية من الأطعمة املحالة �أو الدهنيه.
• عدم ممار�سة الريا�ضه ب�شكل منتظم.
• اخذ كمية غري كافية من العالج �أو ن�سيانه �أو �إلغاء بع�ض اجلرعات.
• التعر�ض لل�ضغوط النف�سية ال�شديدة.
• اال�صابه بالتهابات او جروح او �أي مر�ض عار�ض.
مرض السكري
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اعراضه:
• عط�ش �شديد وجفاف الفم.
• كرثة التبول
• جفاف اجللد
• الآم يف املعدة
• الغثيان او التقي�ؤ
• ظهور رائحة كريهة يف الفم
• يتم التشخيص بعد عمل فحص السكر يف الدم
عالجه:
• �شرب املاء او ال�سوائل غري املحالة • .اخذ الدواء بانتظام
• االت�صال بالطبيب لأخذ االر�شادات لتنظيم ال�سكر يف الدم
الوقاية:
• يجب تناول الوجبات ح�سب �إر�شادات �أخ�صائي التغذية
• اخذ العالج بانتظام
• ممار�سة الريا�ضة وخا�صة امل�شي
• االبتعاد قدر الإمكان عن ال�ضغوط النف�سية
• عالج االلتهابات �إن وجدت
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املضاعفات املزمنة:
ي�ؤدي ا�ستمرار ارتفاع ن�سبه ال�سكر يف الدم �إىل

م�ضاعفات كثرية يف غالبية �أجهزة اجل�سم .فارتفاع ال�سكر ي�ؤثر على:
القلب و الكلى و العينني و الأطراف نتيجة ت�صلب ال�شرايني التي تغذي

• الأوعية الدموية ,مما ي�ؤدي �إىل اعتالل يف �أداء
هذه الأع�ضاء.
الإح�سا�س ومننمة يف الأطراف و �ضعف �أو �ضمور ع�ضلي يف الأطراف.
• الأع�صاب ,مما ي�ؤدي �إىل �أمل و فقدان
ريات ,قد يتعر�ض مر�ضى ال�سكري لعدد من امل�ضاعفات� ,أهمها:
نتيجة لهذه الت�أث
• �صعوبه التئام اجلروح.
نزيف داخلي يف �شبكية العني ي�سبب �ضعف الب�صر ،و قد ي�ؤدي �إىل فقدانه.
• احتمال حدوث
• �إمكانية حدوث الغرغرينا يف الأطراف.
• فقر الدم.
واللثة و ت�ساقط الأ�سنان يف حالة عدم املحافظة على نظافة الأ�سنان.
• التهاب الفم
• التهاب جلدية فطرية يف املناطق التنا�سلية.
ب�سبب وجود ال�سكر يف البول مما ي�ساعد على منو اجلراثيم و تكاثرها.
• التهاب امل�سالك البولية املتكررة،
على مرض السكري فالعواقب ستكون وخيمة
إذا مل يتم السيطرة

مرض السكري
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القدم السكري
�إن امل�صابني بداء ال�سكري �أكرث عر�ضة من غريهم للإ�صابه مب�شاكل القدم ملا ي�سببه ال�سكري من
• �ضعف الدورة الدموية.
• اعتالل الأع�صاب
• �ضعف املناعة.
• ت�أخر التئام اجلروح
العناية اليومية بالقدمني للمصابني بالسكري:
• اغ�سل قدميك يوميا باملاء الدافئ وال�صابون (ت�أكد من منا�سبه درجة حرارة املاء با�ستخدام كوعك)
• جفف قدميك جيدا وخا�صة بني اال�صابع.
• افح�ص قدميك جيدا با�ستخدام مر�آة للتاكد من عدم وجود ت�شققات او جروح او جفاف باجللد يف القدمني او بني اال�صابع.
• قلم االظافر بعناية وب�صورة م�ستقيمة مع ا�ستخدام املربد لتقليم حواف االظافر.
• رطب قدميك با�ستخدام الكرميات املرطبه وخا�صة يف املوا�ضيع اجلافة وجتنب الدهان بني اال�صابع.
• افح�ص احلذاء واجلوارب قبل لب�سها للتاكد من خلوها من االج�سام ال�صلبه التي قد ت�ؤذي القدم.
• الب�س االحذية املريحة واملغلقة وجتنب االحذية املفتوحة.
• ال مت�شي مطلق ًا حايف القدمني وال حتى داخل املنزل حتى التعر�ضها جلروح.
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• غري و�ضع جلو�سك ب�صفة متكررة لتن�شط الدورة الدموية وال ت�ضع �ساقيك �أحداهما فوق الأخرى.
• ال تزيل اجللد ال�سميك �أو امل�سامري بنف�سك بل يجب الذهاب �إىل الطبيب �أو �أخ�صائي العناية بالقدم لإزالتها
• الب�س جوارب منا�سبه غري �ضيقة وم�صنوعة من القطن �أو ال�صوف ويجب تغريها يوميا.
• الب�س الأحذية اجلديدة تدريجيا لتفادي البثور واخلدو�ش.
• الإ�ست�شارة الطبية �ضرورية ب�شكل متوا�صل.
مرض السكري
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سكري الحمل
هو ارتفاع ن�سبة ال�سكر يف الدم خالل فرتة احلمل ،و يحدث لدى  %5من جمموع احلوامل .ينبغي اجراء فحو�صات ال�سكري لكل الن�ساء احلوامل
ما بني اال�سبوع  28-24من احلمل .و ميكن اجراء الفح�ص يف وقت ابكر للن�ساء االكرث عر�ضة ل�سكري احلمل ،و هن:
"• الن�ساء اللواتي ا�صنب ب�سكري احلمل يف مرات احلمل ال�سابقة,.
"• اللواتي لديهن اقرباء م�صابون بال�سكري.
•" اللواتي يعانني من ال�سمنة او يالحظ ازدياد وزنهم خالل فرتة احلمل مبعدل اكرث من الطبيعي؟
• اللواتي �سبق وان اجننب طفال او اكرث بوزن مرتفع (اكرث من 4كغم) .ويجب اجراء فح�ص ن�سبة ال�سكر يف الدم له�ؤالء الن�ساء ثالث مرات
خالل فرتة احلمل و ذلك يف الفرتة ما بني :اال�سبوع االول  ،18-12اال�سبوع  ،28-24اال�سبوع .38-30
على مري�ضة ال�سكري مراجعة الطبيب اذا ارادت احلمل او ا�صبحت حام ًال لتحديد طرق العالج املنا�سبة.
يتم العالج باالن�سولني عند احلاجة ،اذ ان االقرا�ص ال ت�ستخدم يف عالج ال�سكري اثناء احلمل.
املضاعفات
امل�ضاعفات التي ميكن حدوثها نتيجة عدم ال�سيطرة على ن�سبة ال�سكر يف الدم خالل فرتة احلمل:
• زيادة وزن اجلنني.
• حدوث بع�ض اال�ضطرابات لدى الطفل الوليد مثل اعتالل اجلهاز التنف�سي.
• وفاة الطفل قبل الوالدة.
• هبوط ن�سبة ال�سكر يف الدم.
• والدة طفل خداج.
• هبوط ن�سبة الكال�سيوم يف الدم.
• حدوث ت�شوهات خلقية.
• اال�صفرار.
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