
انواعه اعراضه وطرق الوقاية منه

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

�ل�سكري حالة مزمنة ناجتة عن ع��مل عدة، يحدث فيها �نخفا�ص يف �إفر�ز هرم�ن �لأن�س�لني من غدة �لبنكريا�ص، �أو نق�ص فعاليته، مما ي�ؤدي �إىل 

�رتفاع مزمن يف ن�سبه �ل�سكر بالدم. تعترب ن�سبه �ل�سكر يف �لدم طبيعية �ذ� كانت بني 70-100 مغم/100مل.

العوامل المساعدة على اإلصابه بالسكري
هذه العوامل ال تسبب السكري مباشرة، ولكنها تزيد من احتمال اإلصابه به 

وأهمها: 
باملر�ص. للإ�سابه  �ل�ر�ثي  • �ل�ستعد�د 

• �ل�سمنة �أو �لبد�نة.
�لبدين. �لن�ساط  وقلة  �خلاملة  • �حلياة 

�لعمر. يف  • �لتقدم 
• �لت�تر �لنف�سي و�ل�سغ�ط �لع�سبية.

• �لتدخني.
�حلمل. ب�سكري  �حلامل  �ملر�أة  • �إ�سابه 

• �لتقدم يف �لعمر )40 �سنة فماف�ق(
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أنواع السكري

النوع األول
يعتمد على �لأن�س�لني ويحدث يف �سن مبكرة ولل�ر�ثة دور مهم فيه. وي�سكل  5-10% من �حلالت 

وينتج عن نق�ص كبري �أو �نعد�م يف �إفر�ز �لأن�س�لني.

النوع الثاين
ل يعتمد على �لأن�س�لني وي�سكل هذ� �لن�ع �لن�سبة �لعظمى من �حلالت ح��يل 95-90 %  

وي�ساحب �ل�سمنة معظم �مل�سابني به يعتمد يف علجه على �حلمية و�لعقاقري �ملخف�سة لل�سكر.

سكري احلمل
يظهر يف فرتة �حلمل، وغالبا ما يع�د �ل�سكر يف �لدم �إىل م�ست��ه �لطبيعي بعد �ل�لدة. 
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أعراض مرض السكري

هناك أعراض كثرية ملرض السكري ومنها:

1. �لعط�ص �لز�ئد وجفاف �لفم 

2. �لتب�ل �لكثري وخا�سة بالليل

3. �إح�سا�ص د�ئم باجل�ع

4. نق�سان غري مربر بال�زن

5. �ل�سع�ر بالك�سل و�ل�سعف و�خلم�ل

6. مننمة يف �ليدين و�لرجلني )تنميل(

7. زغللة �أو غبا�ص يف �لروؤية

8. حكاك يف �جللد وظه�ر تقرحات ي�سعب �سفاوؤها.

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�سخي�ص �ملر�ص بعد عمل فح�ص لن�سبة �ل�سكر يف �لدم )يجب �لإمتناع عن �لأكل ملدة  8 �إىل 12 �ساعة(.  �إذ� كان �لفح�ص )�كرث من �و 

ي�ساوي 126 ملغم/ 100 مل  مرتني يف �لأ�سب�ع فاإن �ل�سخ�ص م�ساب باملر�ص.
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عالج السكري 

�لهدف �لأ�سا�سي لعلج �ل�سكري ه� �حليل�لة دون حدوث �لأعر��ص �حلادة، مما ي�سمح للمري�ص بانتهاج منط حياة عادي، و كذلك حماية �ملري�ص 

من �مل�ساعفات �ملزمنة للمر�ص. و يتم ذلك من خلل �ل��س�ل �ىل ت��زن بني �لأن�س�لني و �ل�سكر يف �جل�سم لكي تك�ن ن�سبه �ل�سكر يف �لدم �سمن 

�لريا�سية  و�لتمارين  �لغذ�ئية  �لطبية و�حلمية  �ل�سكري من �ل�ست�سارة  �ل�ساملة لعلج  �لتد�بري  �لي�م. وتك�ن  معدلها �لطبيعي خلل كل �ساعات 

و�لعلج بالأدوية. كلما �زد�دت �ملعرفة مبر�ص �ل�سكري تعاظمت �حلرية و �لر�حة �لتي يتمتع بها �مل�ساب�ن بهذ� �ملر�ص، مما يعزز قدرتهم على 

�لعناية �لذ�تية �لتي ت�سكل جزء� ل يتجز�أ من �لعلج. في�سبح �ملر�سى �قدر على �نتقاء ن�عية نظامهم �لغذ�ئي و كميته تبعا حلاجتهم �لي�مية، مع 

�هتمام خا�ص بالن�ساط �لبدين �لذي يجب �أجر�وؤه خلل �لي�م. يهدف علج �ل�سكري �إىل �ل�سيطرة على �ملر�ص، لكنه ل ي�ؤدي �إىل �سفائه.

 اإلرشادات الغذائية:
�إن نقطة �لنطلق �لرئي�سية للعلج �لط�يل �لأمد لل�سكري، و بخا�سة �لن�ع �لثاين، هي تغيري �لعاد�ت �لغذ�ئية بهدف �لإقلل من تناول �ل�سعر�ت 

�حلر�رية و تخ�سي�ص �ل�زن. و لتحقيق هذين �لهدفني ينبغي خف�ص ��ستهلك �ل�سكريات �لب�سيطة و خف�ص تناول �لدهنيات.

التغذية الصحيحة 
 يتطلب مفه�م �لتغذية �ل�سحيحة ملر�ص �ل�سكري �أن يك�ن �لطعام منتظما و متن�عا و مت��زنا.

�ملهم تق�سيم �لطعام �لي�مي �إىل 6 وجبات )3 رئي�سية و 3 ثان�ية(، و خا�سة للمر�سى �لذين يعاجل�ن بالأن�س�لني. من  "• منتظم: 
بالتن�ع �ن يت�سمن �لطعام كل �ملجم�عات �لغذ�ئية، و هي جمم�عة �خل�سرو�ت و�لف��كه، و جمم�عة �لأطعمة �لتي حتت�ي على  �ملق�س�د  • متن�ع: 

 ن�س�يات، و جمم�عة �حلليب و �لبي�ص، و جمم�عة �للح�م و �لقطاين، و �لقليل من جمم�عة �لدهنيات و �لزي�ت.

تنق�سم �ل�سعر�ت �حلر�رية �لتي يتناولها مري�ص �ل�سكري من �ملجم�عات �لغذ�ئية كما يلي : 55-60% من �لن�س�يات %30-25  �أن  يجب  • مت��زن: 
من �لده�ن 15-20% من �لربوتينات.
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نصائح غذائيه:
�للح�م �حلمر�ء وخا�سة  �حلي��نية،  �مل�سادر  من  �لده�ن  • جتنب 

�لطازجة �لأ�سماك  تناول  من  • �لإكثار 
�لمت�سا�ص، مثل �لأطعمة و�ل�س��ئل �ملحلة و�مل�سروبات �لغازية. �سريعة  �ل�سكريات  • جتنب 

�لقه�ة و�ل�ساي �سرب  من  • �لإقلل 
�لتدخني عن  • �لمتناع 

�ململحة �ملاأك�لت  تناول  من  • �لإقلل 

التمارين الرياضية:
�إن ممار�سة �لن�ساط �لبدين �ملنا�سب تزيد من �لقدرة على �لتحكم مب�ست�ى �سكر �لدم.  ويعد �لن�ساط �لبدين جز�ء ل يتجز�أ من �لعلج كما ه� 

�لنظام �لغذ�ئي و�لأدوية. من �ملهم �نتقاء �لتمارين �ملنا�سبه �لتي تن�سط �لقلب و�لرئتني باعتد�ل ل ب�سدة فين�سح باأد�ء �لتمرين �أو �لن�ساط �لذي 

يحتاج وقتا ط�يل وجهد� �قل، كامل�سي و�لرك�ص و�ل�سباحة ورك�ب �لدر�جة... �لخ. من �لتمارين �مل�ستحبه �مل�سي �ل�سريع 30 دقيقة ي�ميًا.



8

العالج باألدوية

يبد�أ علج �ل�سكري باحلمية �لغذ�ئية و تخفيف �ل�زن و �لريا�سة. و �لعديد من مر�سى �لن�ع �لثاين من �ل�سكري ل يحتاج�ن �إىل ��ستخد�م �أية �أدوية 

يف علج �ملر�ص. �إل �أن بع�ص �ملر�سى قد يحتاج�ن �إىل �لعلج بالأدوية، بالإ�سافة �إىل خط��ت �لعلج �ل�سابقة.

هناك ن�عان من �لعلج بالأدوية: �لأقر��ص عن طريق �لفم و / �و حقن �لأن�س�لني.

عالج السكري باألنسولني
�لأن�س�لني هرم�ن تفرزه غدة �لبنكريا�ص. وه� �مل�س�ؤول عن �إدخال �ل�سكر من �لدم �إىل �خلليا لل�ستفادة منه. ويتم �لعلج به عن طريق حقنة 

حتت �جللد.

من يحتاج للعالج باألنسولني ؟
�لأول. • �حل��مل �مل�سابات بال�سكري.   �لن�ع  من  بال�سكري  �مل�سابني  • �ملر�ص 

بالأقر��ص. �لعلج  ف�سل  حالة  يف  �لثاين  �لن�ع  • مر�سى 

بعض قواعد استخدام األنسولني:
�ملحددة من قبل �لطبيب و�لعيادة �لطبية. بامل��عيد  • �لتزم 

لذلك حرك زجاجة�لأن�س�لني بطريقة د�ئرية بلطف بني يديك قبل تعبئة �ملحقنة. م�ؤملا،  يك�ن  بارد�  �لأن�س�لني  حقن  "• �إن 
2-8 درجات مئ�ية. بني  ما  �ملعتادة  �لثلجة  حر�رة  يف  �لأن�س�لني  "• �أحفظ 

مرة. كل  �لأن�س�لني  حقن  مكان  تغيري  "• يجب 
• �أماكن حقن �لأن�س�لني م��سحة يف �ل�سكل )�ملنطقة �لعل�ية يف �لذر�ع و�لبطن حتت �ل�سرة و�لأرد�ف و�جلزء �لعل�ي من �ل�ساق(.
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عالج السكري باألقراص

يف حالة عدم �لقدرة على �لتحكم مب�ست�ى �ل�سكر يف �لدم عن طريق �حلمية �لغذ�ئية و تخ�سي�ص �ل�زن و �لريا�سة، قد يق�م �لطبيب باإ�سافة 

�لعلج بالأقر��ص )ملر�سى �لن�ع �لثاين من �ل�سكري(. �ن �لعلج بهذه �لأقر��ص ل يغني عن �خلط��ت �ل�سابقة، �إذ على �ملري�ص �أن ي���سل 

�للتز�م باحلمية و تخ�سي�ص �ل�زن و �لريا�سة و�لإر�ساد�ت �لأخرى.

مضاعفات السكري

مضاعفات حادة
1.  انخفاض السكر ه� �نخفا�ص ن�سبه �ل�سكر يف �لدم عن �ملعدل �لطبيعي.

عن �لن�ساط �لي�مي بدون �أكل منتظم. �لز�ئدة  �حلركة  �أو  �لريا�سة  • كرثة  �لأكل.  أسبابه: • قلة 
لل�سكر(. �خلاف�سة  �حلب�ب  )�لأن�س�لني،  �لدو�ء  • كرثة 

اعراضه:
�ل�سع�ر باجل�ع، �لدو�ر، �لرع�سة و�لعرق �ل�سديد، �سح�ب �ل�جه، 

�ل�سد�ع، عدم و�س�ح �لروؤية و�لدوخة، �ل�سعف �لعام و�إذ� مل يتناول �ملري�ص �سيئا من �ل�سكر يك�ن عر�سه لفقد�ن �ل�عي.
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عالج انخفاض السكر احلاد:
�سريع �ملفع�ل مثل: �سكر  • تناول 

     1.  ن�سف ك�ب ع�سري

     2.  ن�سف ك�ب من �مل�سروبات �لغازية

     3.  �أو ملعقة �سكر مذ�به يف �ملاء.

الوقاية:
�ل�جبات يف �أوقاتها �ملحددة ول تلغي �حدها • تناول 

ممار�سة �لريا�سة عند  �لحتياطات  • �خذ 
)مبر�قبه �ل�سكر قبل �لبدء بالريا�سة(، تناول وجبة خفيفة �إذ� لزم �لأمر.

2. ارتفاع السكر ه� �رتفاع ن�سبه �ل�سكر يف �لدم عن �ملعدل �لطبيعي.

اسبابه:
�أو تناول كميات كبرية من �لأطعمة �ملحلة �أو �لدهنيه. �لأكل  كمية  • زيادة 

ممار�سة �لريا�سه ب�سكل منتظم. • عدم 
�أو ن�سيانه �أو �إلغاء بع�ص �جلرعات. �لعلج  من  كافية  غري  كمية  • �خذ 

�ل�سديدة. �لنف�سية  لل�سغ�ط  • �لتعر�ص 
• �ل�سابه بالتهابات �و جروح �و �أي مر�ص عار�ص.
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اعراضه:
�لفم. وجفاف  �سديد  • عط�ص 

�لتب�ل • كرثة 
�جللد • جفاف 
• �لآم يف �ملعدة

�لتقي�ؤ �و  • �لغثيان 
�لفم يف  كريهة  ر�ئحة  • ظه�ر 

• يتم التشخيص بعد عمل فحص السكر يف الدم

عالجه:
بانتظام �لدو�ء  • �خذ  �ملحلة.  غري  �ل�س��ئل  �و  �ملاء  • �سرب 
�لدم يف  �ل�سكر  لتنظيم  �لر�ساد�ت  لأخذ  بالطبيب  • �لت�سال 

 

 الوقاية:
• يجب تناول �ل�جبات ح�سب �إر�ساد�ت �أخ�سائي �لتغذية

بانتظام �لعلج  • �خذ 
�مل�سي وخا�سة  �لريا�سة  • ممار�سة 

�لنف�سية �ل�سغ�ط  عن  �لإمكان  قدر  • �لبتعاد 
�إن وجدت �للتهابات  • علج 
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املضاعفات املزمنة:
ي�ؤدي ��ستمر�ر �رتفاع ن�سبه �ل�سكر يف �لدم �إىل م�ساعفات كثرية يف غالبية �أجهزة �جل�سم. فارتفاع �ل�سكر ي�ؤثر على:

�أد�ء �لقلب و �لكلى و �لعينني و �لأطر�ف نتيجة ت�سلب �ل�سر�يني �لتي تغذي  يف  �عتلل  �إىل  ي�ؤدي  مما  �لدم�ية،  • �لأوعية 
هذه  �لأع�ساء.

و فقد�ن �لإح�سا�ص ومننمة يف �لأطر�ف و �سعف �أو �سم�ر ع�سلي يف �لأطر�ف. �أمل  �إىل  ي�ؤدي  مما  • �لأع�ساب، 
 نتيجة لهذه �لتاأثري�ت, قد يتعر�ض مر�ضى �ل�ضكري لعدد من �مل�ضاعفات, �أهمها:

�جلروح. �لتئام  • �سع�به 
نزيف د�خلي يف �سبكية �لعني ي�سبب �سعف �لب�سر، و قد ي�ؤدي �إىل فقد�نه. حدوث  • �حتمال 

�لأطر�ف. يف  �لغرغرينا  حدوث  • �إمكانية 
�لدم. • فقر 

• �لتهاب �لفم و�للثة و ت�ساقط �لأ�سنان يف حالة عدم �ملحافظة على نظافة �لأ�سنان.
�لتنا�سلية. �ملناطق  يف  فطرية  جلدية  • �لتهاب 

�مل�سالك �لب�لية �ملتكررة، ب�سبب وج�د �ل�سكر يف �لب�ل مما ي�ساعد على من� �جلر�ثيم و تكاثرها. • �لتهاب 
إذا مل يتم السيطرة على مرض السكري فالعواقب ستكون وخيمة
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القدم السكري

�إن �مل�سابني بد�ء �ل�سكري �أكرث عر�سة من غريهم للإ�سابه مب�ساكل �لقدم ملا ي�سببه �ل�سكري من

�لدم�ية.  �لدورة  • �سعف 
�لأع�ساب • �عتلل 

�ملناعة. • �سعف 
�جلروح �لتئام  • تاأخر 

العناية اليومية بالقدمني للمصابني بالسكري:

ك�عك(  با�ستخد�م  �ملاء  حر�رة  درجة  منا�سبه  من  )تاأكد  و�ل�ساب�ن  �لد�فئ  باملاء  ي�ميا  قدميك  • �غ�سل 
�ل�سابع. بني  وخا�سة  جيد�  قدميك  • جفف 

للتاكد من عدم وج�د ت�سققات �و جروح �و جفاف باجللد يف �لقدمني �و بني �ل�سابع. مر�آة  با�ستخد�م  جيد�  قدميك  • �فح�ص 
مع ��ستخد�م �ملربد لتقليم ح��ف �لظافر. م�ستقيمة  وب�س�رة  بعناية  �لظافر  • قلم 

�ملرطبه وخا�سة يف �مل���سيع �جلافة وجتنب �لدهان بني �ل�سابع. �لكرميات  با�ستخد�م  قدميك  • رطب 
�لج�سام �ل�سلبه �لتي قد ت�ؤذي �لقدم. من  خل�ها  من  للتاكد  لب�سها  قبل  و�جل��رب  �حلذ�ء  • �فح�ص 

وجتنب �لحذية �ملفت�حة. و�ملغلقة  �ملريحة  �لحذية  • �لب�ص 
د�خل �ملنزل حتى لتعر�سها جلروح. حتى  ول  �لقدمني  حايف  مطلقًا  مت�سي  • ل 
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�ن��عه �عر��سه وطرق �ل�قاية منه

�لدورة �لدم�ية ول ت�سع �ساقيك �أحد�هما ف�ق �لأخرى. لتن�سط  متكررة  ب�سفة  جل��سك  و�سع  • غري 
�جللد �ل�سميك �أو �مل�سامري بنف�سك بل يجب �لذهاب �إىل �لطبيب �أو �أخ�سائي �لعناية بالقدم لإز�لتها تزيل  • ل 

وم�سن�عة من �لقطن �أو �ل�س�ف ويجب تغريها ي�ميا. �سيقة  غري  منا�سبه  ج��رب  • �لب�ص 
�جلديدة تدريجيا لتفادي �لبث�ر و�خلدو�ص. �لأحذية  • �لب�ص  

• �لإ�ست�سارة �لطبية �سرورية ب�سكل مت���سل.
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سكري الحمل 

ه� �رتفاع ن�سبة �ل�سكر يف �لدم خلل فرتة �حلمل، و يحدث لدى 5% من جمم�ع �حل��مل. ينبغي �جر�ء فح��سات �ل�سكري لكل �لن�ساء �حل��مل 

ما بني �ل�سب�ع 24-28 من �حلمل. و ميكن �جر�ء �لفح�ص يف وقت �بكر للن�ساء �لكرث عر�سة ل�سكري �حلمل، و هن:

�ل�سابقة.، �حلمل  مر�ت  يف  �حلمل  ب�سكري  ��سنب  �لل��تي  "• �لن�ساء 
بال�سكري. م�ساب�ن  �قرباء  لديهن  "• �لل��تي 

�و يلحظ �زدياد وزنهم خلل فرتة �حلمل مبعدل �كرث من �لطبيعي؟ �ل�سمنة  من  يعانني  "• �لل��تي 
مرتفع )�كرث من 4كغم(. ويجب �جر�ء فح�ص ن�سبة �ل�سكر يف �لدم له�ؤلء �لن�ساء ثلث مر�ت  ب�زن  �كرث  �و  طفل  �جننب  و�ن  �سبق  • �لل��تي 

خلل فرتة �حلمل و ذلك يف �لفرتة ما بني: �ل�سب�ع �لول 12-18،      �ل�سب�ع 24-28،    �ل�سب�ع 38-30.

 على مري�سة �ل�سكري مر�جعة �لطبيب �ذ� �ر�دت �حلمل �و ��سبحت حامًل لتحديد طرق �لعلج �ملنا�سبة.

يتم �لعلج بالن�س�لني عند �حلاجة، �ذ �ن �لقر��ص ل ت�ستخدم يف علج �ل�سكري �ثناء �حلمل.

املضاعفات
�مل�ساعفات �لتي ميكن حدوثها نتيجة عدم �ل�سيطرة على ن�سبة �ل�سكر يف �لدم خلل فرتة �حلمل:

• زيادة وزن �جلنني.
• وفاة �لطفل قبل �ل�لدة.

• ولدة طفل خد�ج.
• حدوث ت�س�هات خلقية.

• حدوث بع�ص �ل�سطر�بات لدى �لطفل �ل�ليد مثل �عتلل �جلهاز �لتنف�سي.
• هب�ط ن�سبة �ل�سكر يف �لدم.

• هب�ط ن�سبة �لكال�سي�م يف �لدم.
• �ل�سفر�ر.


