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 المقدمة:

انتشرت العدٌد من األمراض منذ القدم )عهد األجداد و اآلباء( وعملت على تغٌٌر الكثٌر من 

المفاهٌم، منها ما كان مرتبطا بذلك الزمن فلم ٌستمر لوقتنا هذا ،ومنها ما هو متطور وغٌر 

متعلق بالبٌئة فامتد إلى العصور الحدٌثة السٌما وأن اإلنسان منذ القدٌم كان غٌر قادر على 

ظهر  عرفة الدواء المناسب لهذه األمراض ومن أخطر هذه األمراض هو مرض )داء(السكري م

وال ٌزال موجودا حتى األن ٌمثل واحدا من أخطر التحدٌات الصحٌة فً العالم  طوٌلة منذ فترة 

ٌهدد الدول النامٌة و المتقدمة على حد سواء حٌث ٌالحظ ن الواحد والعشرون ،وقد أصبح للقر

وما ٌزٌد األمر خطورة المضاعفات الناتجة عن ،ٌرة فً أعداد المصابٌن بمرض السكر زٌادة كب

والفشل الكلوي هذا المرض كأمراض القلب و األوعٌة الدموٌة واالعتالل العصبً السكري 

والعمى وغٌرها من األمراض األخرى التً تؤدي للعجز، هذا كله دفع العلماء للبحث فً هذا 

على الحد من وجوده قدر اإلمكان وإٌجاد دواء له ،السٌما وأن معظم  المرض الخطٌر والعمل

الدراسات التً أجرٌت حول هذا المرض تدل على ارتفاع عدد اإلصابات بهذا المرض سنة تلو 

 األخرى

ها فً حلقة عنوغٌرها العدٌد من التساؤالت واالستفسارات التً طرحتها و سأسعى لإلجابة 

 البحث هذه.

 



 

 :ومفهوم داء السكريمرحلة ما قبل السكري الباب األول :

 الفصل األول: مرحلة ما قبل السكري:

تعرف مرحلة ما قبل السكري بالحالة التً ٌكون فٌها معدالت السكر فً الدم اعلى من الطبٌعً 

%من المصابٌن بهذه الحالة ٌتم 95-90وأقل من المعدل التشخٌصً لمرض السكري. 

 تشخٌصهم فً وقت الحق بالنوع الثانً من داء السكري)سنتعرف علٌه فٌما بعد( 

ن بما قبل السكري هً استراتٌجٌة مجدٌة الستكشاف الفحص العشوائً لتحدٌد المصابٌ

األشخاص المعرضٌن لإلصابة بداء السكري من النوع الثانً ،ولتفادي حصول ذلك ٌقوم الفرٌق 

،نظام غذائً صحً وممارسة الرٌاضة الطبً بتحدٌد خطة عالجٌة تتضمن تخفٌف الوزن 

ضاعفات السكري التً تبدأ فً تشخٌص وعالج حالة ما قبل السكري تقلل من خطر اإلصابة بم

 هذه المرحلة المبكرة

 من األسباب التً تؤدي لهذه المرحلة هً:

ارتفاع ضغط الدم                                                               -3زٌادة الوزن والسمنة   -2 التارٌخ العائلً السكري -1

  اإلصابة بسكر الحمل بالنسبة للمرأة-4

وغٌرها العدٌد من األسباب ، عادة ال تكون هنالك أعراض لهذه المرحلة لذلك ٌوصى بعمل 

سنة أو أكثر وخاصة الذٌن ٌعانون من  45تحلٌل لمستوى السكر فً الدم ألي شخص عمره 

لتشخٌص مرحلة ما قبل السكري  السمنة أو لدٌهم تارٌخ عائلً سكري، هنالك نوعان من التحلٌل

 وهً:

لسكر فً حالة الصٌام: وهو أخذ عٌنة من الدم بعد االمتناع عن األكل والشرب لمدة تحلٌل ا- 1

  ساعات ،8

مل من شراب الجلوكوز 240مرحلة تحمل الجلوكوز: ٌطلب من المرٌض الصائم شرب -2

 وتؤخذ قراءات لنسبة السكر قبل الشرب وبعده )كل ساعة( لمدة ساعتٌن أو ثالث

 التحلٌل نوعً بٌن المقارنة فٌه (ٌوضح1) جدول 

 السكري ما قبل السكري المعدل الطبيعي 

 أو أكثر126 125-100 أو أقل99 تحليل السكر)صائم(

 أو أكثر200 199-140 أو أقل139 تحليل تحمل الجلوكوز



 

 1:السكري داء مفهوم: الثانً الفصل

 أوال: مفهوم داء السكر

إلى مادى تدعى جلوكوز )سكر أحادي( كما نعلم بأن الجسم ٌقوم بتحوٌل الغذاء الذي نأكله 

وهنالك هرمون ٌدعى هرمون األنسولٌن ٌفرز بواسطة البنكرٌاس وهو ضروري لعملٌة دخول 

الجلوكوز إلى خالٌا الجسم حٌث ٌتم تحوٌل الجلوكوز إلى طاقة حتى تمكن كل خلٌة من القٌام 

 بوظائفها.

ٌن أو عندما تكون كمٌة األنسولٌن إفراز كمٌة كافٌة من األنسول وعندما ال ٌستطٌع الجسم 

ٌعرف بداء  الطبٌعٌة غٌر فعالة لقلة استقباله من قبل خالٌا الجسم المختلفة ٌتشكل لدٌنا ما

ضا عن دخوله إلى نتج عنه ارتفاع نسبة السكر فً الدم عوٌالسكري وهو مرض مزمن وخطٌر 

ملج(وٌتم فقدان 180دم)خالٌا الجسم وٌتم طرحه فً البول عندما تتخطى كمٌة السكر فً ال

 الطاقة

 أي أن حدوث داء السكر ٌتوقف على اختالل أحد الشرطٌن اآلتٌٌن:

وجود "أبواب" كافٌة الستقبال السكر فً الخالٌا وهً تسمى بالمستقبالت)دخول السكر -1

 للخالٌا(

 توفر مادة األنسولٌن الضرورٌة لعمل تلك المستقبالت -2

 الجسم:األنسولٌن و عمله فً ثانٌا: 

م،هو عبارة عن هرمون ٌفرز عن طرٌق خالٌا بٌتا من جذر 1921اكتشف األنسولٌن فً عام  

النغرهانس فً البنكرٌاس ،ٌتكون من سلسلتٌن من األحماض األمٌنٌة مرتبطتان بروابط 

 ٌؤثر على العناصر الثالث األساسٌة فً الطعام وكذلك فً الجسم وهً: كٌمٌائٌة ،

دخول سكر الجلوكوز من الدم إلى الخالٌا وكذلك على عملٌات التمثٌل  السكرٌات: ٌساعد على

 الغذائً له فً الخالٌا التً تنتهً بإنتاج الطاقة التً ٌستخدمها الجسم فً نشاطاته المختلفة

البروتٌنات: ٌساعد على عملٌات البناء فً الجسم بمعنى استخدام األحماض األمٌنٌة الناتجة من 

 البروتٌنات فً الخالٌا هضم الطعام فً بناء
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الدهنٌات: ٌقلل  األنسولٌن من دهنٌات الدم وذلك لتخزٌنها فً أماكن تخزٌن الدهون تحت الجلد 

 وحول الكلٌتٌن

 وإن أٌة نقص فً األنسولٌن لدى اإلنسان ٌؤدي للعدٌد من المشاكل مثل:

 استخدامه للحصول علىتراكم الجلكوز من األطعمة السكرٌة والنشوٌة فً الدم بدال من -1

 الطاقة

 إخراج الكبد لمزٌد من الجلكوز إلى الدم من المخزون لدٌه -2

تحلل الدهون المختزنة بالجسم وخروجها إلى تٌار الدم )منها الكولٌسترول...( مما ٌعرض -3

 المرٌض لإلصابة بتصلب الشراٌٌن و األزمات القلبٌة 

 المختزنة بهاعدم  قدرة العضالت على تجدٌد الطاقة -4

 ثالثا: البنكرٌاس:  

هً غدة تقع فً أعلى البطن خلف المعدة وٌوجد بها مجموعات من الخالٌا التً تفرز 

) كهرمون األنسولٌن الذي ٌفرز من جذر النغرهانس التً تقع فً مؤخرة البنكرٌاس الهرمونات

ة تساعد فً عملٌة أنزٌمات هاضمباإلضافة إلى غدد أخرى تفرز التً تحوي على خالٌا بٌتا (

 الهضم

  

 جذر النغرهانس الحاوٌة على خالٌا بٌتا



 

 2الباب الثانً: أنواع داء السكري:

 هنالك أنوع عدٌدة لداء السكري تختلف عن بعضها ببعض األمور وتتشابه فً بعضها ومنها : 

صٌب مرض ٌ داء السكري الناجم عن –2الوراثً نتٌجة خلل فً الصبغة الوراثٌة -1

تناول داء السكري الناجم عن  – 4 الغدد الصمأمراض النجم عن داء السكري  -3البنكرٌاس 

 لسكري-5باإلضافة  ...(بعض العقاقٌر مثل)هرمون الغدة الدرقٌة والكورتٌزونات والنكوتٌنك

داء السكر الذي ال ٌعتمد على األنسولٌن و -7داء السكر الذي ٌعتمد على األنسولٌن و-6الحمل و

 فً حلقة البحث هذه األنواع الثالثة األخٌرة فقط: سندرس

 :الفصل األول: النوع األول من مرض السكر

هو مرض ٌقوم الجهاز المناعً خالله بإتالف خالٌا بٌتا فً البنكرٌاس )ألسباب غٌر محددة 

 حتى األن( تسبب بفشلها عدم قدرتها على إنتاج األنسولٌن ،وبالتالً فإن عدم وجود األنسولٌن

تكون بالدم منتجات ثانوٌة ناتجة عن تكسٌر الدهون والبروتٌنات الموجودة فً العضالت ما ٌ

والتً فٌما بعد إذا لم ٌتم عمل شًء من أجلها سٌرتفع  ونات،ٌتٌؤدي لتشكٌل مواد تدعى بالك

وٌكون  مستوى هذه المواد إلى مستوى ٌتسبب فً نهاٌة المطاف بغٌبوبة الحماض الكٌتونً، 

انتشارها لدى صغار السن واألضعف أكثر من  الكبار، حٌث تكون سرٌعة تستمر بضعة أسابٌع 

حتى بضع سنٌن وأما عند البالغٌن فتستمر سنوات عدٌدة ،وهً ال ترتبط بأٌة عامل وراثً 

، وٌكون عالج هذا المرض من وٌنجم عن أسباب فً المناعة الذاتٌة وخلل فً عمل األنسولٌن 

 الرٌاضة      -الحمٌة الغذائٌة      -األنسولٌن    خالل :

 ومن الضروري أن ٌتفهم المرضى أن هذا النوع ال ٌستجٌب للعالج بالحبوب.

وقد أصبحت هذه الحالة أقل شٌوعا فً وقتنا الحاضر ألن السكري بات ٌكتشف عادة قبل فترة 

ٌقرب من ربع األشخاص الذٌن طوٌلة من اإلصابة بالغٌبوبة المذكورة ،على الرغم من أن ما 

ٌشخصون بأنهم ٌعانون من النوع األول من السكري ٌدخلون المستشفى إلصابتهم بالحماض 

 .الكٌتونً

حقن األنسولٌن و سوائل فً  ٌحتاج الحماض الكٌتونً إلى عالج سرٌع فً المشفى من خالل :

 الورٌد
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 :فصل الثانً: داء السكري من النوع الثانًال

عاما 40وٌنتشر لدى الكبار فوق  داء السكري  %من مرضى90كثر شٌوعا وٌشكلهو النوع األ

أو أكثر من البقٌة ،ٌحدث نتٌجة عدم مقدرة الجسم على إفراز كمٌة كافٌة من هرمون األنسولٌن 

    وجود كمٌة كافٌة من األنسولٌن ولكنها غٌر فعالة مما ٌنتج ارتفاع السكر فً الدم

  

 للدم( انتقال السكر 1صورة)

ٌلعب العامل الوراثً دورا كبٌرا فً انتقال مرض السكر من النوع الثانً وذلك فً العدٌد من 

 الحاالت أهمها:

فان  2فً حالة التوائم المتماثلة )من بوٌضة واحدة(إذا أصٌب شقٌق بداء السكري نوع -1

 %90-60احتمال إصابة شقٌقه تصل إلى 

ٌزٌد من نسبة اإلصابة بمعدل  2ء السكري نوعوجود تارٌخ عائلً لشخص واحد مصاب بدا-2

 مرتٌن ،ووجود تارٌخ عائلً لشخصٌن ٌزٌد من نسبة اإلصابة بأربع مرات

 كـ: 2باإلضافة للعامل الوراثً فإن هنالك أسباب أخرى لإلصابة بمرض السكري نوع

  -ٌن(المناعة التلقائٌة ضد األنسولٌن )عدم تقبل الجسم لألنسول -السمنة وزٌادة الوزن  

 التعرض اللتهابات فٌروسٌة مثل )النكاف أو التهاب البنكرٌاس(

 حبوب –رٌاضة  –ٌحتاج هذا النوع من داء السكري إلى القٌام بحمٌة غذائٌة 

ٌتم تشخٌص حالتهم  2%فقط من الناس المصابٌن بداء السكري نوع50ٌجدر اإلشارة إلى أن 

قلٌلة وغٌر كافٌة أو وجود بعض االعراض ألنه فً المراحل األولى من المرض توجد أعراض 

 المشابهة ألمراض أخرى



 

 الفصل الثالث : سكر الحمل:

اسبوعا ،وأٌضا فً هذا الشكل من  28و24ٌنشأ سكر الحمل فً أسابٌع الحمل المحصورة بٌن -

،وفً أغلب  2ٌكون بحاجة لألنسولٌن مثلما الحال فً مرض السكر نوع  ةاألشكال فإن المصاب

 ٌصاحب ذلك الشكوى ألن فترة تطور الشكوى قصٌرة بقدر ال ٌجعل المرأة تعانً األحٌان ال

 من الشكوى،

 حدوث مرض سكر الحمل لدى المرأة أعلى إذا كان:ٌكون احتمال -

 مرض السكر موجود فً العائلة من قبل -1

 وزن األطفال الذٌن ولدوا فٌما سبق ثقٌال عند والدتهم -2

 حمل سابقإذا كانت مصابة بمرض السكر فً  -3

 إذا كانت المرأة بدٌنة  -4

لمعرفة إذا كانت المرأة الحامل مصابة بمرض السكري ٌتم فحص قٌمة غلوكوز الدم لدٌها -

 وهنالك حالتان :

 القٌمة مرتفعة)فرط سكر الدم(:  -1

إذا كانت قٌمة غلوكوز الدم مرتفعة فإنه ٌجب العمل على إنقاص الوزن وزٌادة الحركة أو 

)رٌجٌم خال من السكر و ٌحوي على كمٌات قلٌلة من النشوٌات( و فً اتباع نظام تحمٌة 

 بعض األحٌان ٌكون هنالك ضرورة ألخذ حقن أنسولٌن

 القٌمة منخفضة)نقص سكر الدم(:  -2

تكون أقل ضررا من القٌم المرتفعة ولكن ٌمكن أن تتسبب بشعور باإلغماء أو الدوخة 

 غرام نشوٌات(20إلى15ثل سكر العنب)...ومن المفٌد فً هذه الحالة تناول شًء حلو م

 هذه تكون األحوال بعض وفً. الفحص فً قٌاسها تم التً القٌم على العالج ٌتوقف العالج:-

 .للتأكد الحق فحص ٌجري أو عالج،القٌام ب الضروري من ولٌسفقط  قلٌالا  مضطربة القٌم

 على الدم غلوكوز مستوٌات إبقاء طبٌعً بشكل الطفل ونمو تطور أجل من جداا  المهم من

 .اإلمكان بقدر طبٌعٌة قٌم

 



 

 3_أعراضه: طرائق الكشف عنه_أسبابه  و الباب الثالث: أعراض داء السكري

 أعراض داء السكريأوال:  الفصل األول: 

 التً تدلنا على وجود داء السكري لدى اإلنسان أهمها: هنالك العدٌد من االمور

 العطش الشدٌد وجفاف الحلق-2                            )خصوصا لٌال(المستمرالتبول  -1

            (3صورة)     (2صورة)

 آالم حادة فً البطن -4                   ضعف عام)كالشعور بالتعب ألقل مجهود(-3

 شعور بالغثٌان-6                                                 فقدان الشهٌة -5

       التهابات جلدٌة -8                                          التنفسصعوبة فً -7

بطء التئام الجرو-10                           نقص الوزن                     -9

 (5صورة)                      (4صورة) 

 ثانٌا: أسباب اإلصابة بداء السكري:

لوقوعه وكذلك داء السكري فهنالك أسباب أدت ال ٌحدث أي شًء دون وجود سبب أدى 

 لإلصابة به وأهمها:
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 ،(العربٌة إلى مترجم) بٌلوس رودي للبروفٌسور السكري مرض كتاب  
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 العوامل الوراثٌة2                              الوزن الزائد )السمنة الزائدة(-1

 (7صورة)              ( 6صورة)

 

                                 الضغوط النفسٌة            -4         اإلفراط فً االطعمة)خاصة الحاوٌة على سكرٌات(-3

 ارتفاع ضغط الدم  -6                             ارتفاع نسبة الكولٌسترول فً الدم-5

 :الفصل الثانً: طرائق الكشف عن مرض السكري

 سنذكر أهم هذه الطرائق: هنالك العدٌد من الطرائق لتحدٌد إصابة الشخص بداء السكري

الغلوكوز فً الدم: ٌقوم فٌه الطبٌب باستعمال جهاز خاص  وخز األصبع لقٌاس مستوى -1

لقٌاس مستوى السكر، حٌث ٌعمل على وخز إصبع المرٌض ألخز عٌنة من الدم عبر 

الجهاز ثم تظهر على شاشة الجهاز قٌمة السكر فً الدم المرٌض فإذا كانت فوق الحد 

ه من قبل المشفى الطبٌعً فهذا ٌعنً بأن المرٌض مصاب بداء السكري وٌتم متابعت

 والطبٌب

 

 



 

االختبار الفموي لتحمل الغلوكوز: فً حال كان معدل السكر لدٌك على الحد الفاصل  -2

ٌقوم  الطبٌب بإعطاء الشخص كمٌة معٌنة من السكر الختبار ،بٌن اإلصابة أو ال 

 وهنا تتشكل ثالث حاالت: ،إصابته أو ال

عدل الطبٌعً بالتالً تكون غٌر مصاب األولى أن ٌكون مستوى الغلوكوز فً دمك ضمن الم

 بالسكري

الثانٌة أن ٌكون المستوى أعلى من المعدل لكن بشكل ال ٌكفً لٌتم تصنٌفك بأنك مصاب 

 ( IGTبالسكري وتسمى هذه الحالة بضعف تحمل الغلوكوز )

 الثالثة أن ٌكون مستوى الغلوكوز فً الدم عال بما فٌه الكفاٌة لإلشارة إلى إصابتك بالسكري

 وبالتالً ستحتاج إلى زٌارة طبٌبك من أجل مناقشة العالج المطلوب

فحص البول: ٌمكن أن ٌقوم الطبٌب بطلب عٌنة بول لفحص مستوٌات الغلوكوز فٌها  -3

 فإذا كانت نسبة الغلوكوز مرتفعة فهذا ٌعنً إصابتك بداء السكري

إصابته بهذا  وفً جمٌع الحاالت فإن على كل إنسان متابعة حالته الصحٌة تحسبا من

 المرض وذلك من خالل القٌام بعدة تحالٌل دورٌة كل ستة أشهر على األقل وهً:

 فحص الهٌموغلوبٌن السكري-1

 تحلٌل مستوى الكولٌسترول فً الدم ، وتحلٌل الدهون الثالثً -2

 تحلٌل وظائف الكلى ، مستوى الكرٌاتٌن فً الدم -3

 تحلٌل مزرعة البول -4

 اآللبٌومٌن المجهريتحلٌل بول للبحث عن  -5

 ( وخاصة لكبار السن أو وجود أعراض أمراض القلبECGرسم )تخطٌط ( القلب ) -6

 وظائف الغدة الدرقٌة  -7

 وهذه التحالٌل ضرورٌة جدا لألشخاص التالٌة:

 سنة  45األشخاص فوق سن -1

 األشخاص األصغر سنا إذا كان ٌعانون من السمنة-2

 الدرجة األولى مصابون بمرض السكرياالشخاص الذٌن لدٌهم أقارب من -3



 

 مضاعفات داء السكري:الفصل الثالث:  

 : العٌن وأمراض السكري -1

 السكري ٌرتبط حٌث البصر واختالل بالعمً بةصالإل الرئٌسً السبب: العٌن شبكٌه اختالل

 انه الدراسات أوجدت .البصر فقدان عنه ٌنتج مما الشبكٌة فً الصغٌرة الدموٌة وعٌه أال بإصابة

 10% بٌنما بالعمً ٌصابون من األشخاص 2% حوالً فانه بالسكري اإلصابة من سنه 15 بعد

( الزرقاء المٌاه) كوما الجلو: مثل أخرى ألسباب البصر فقدان. حادة بصرٌه بإعاقة ٌصابون

 الجٌد التحكم.  السكري ىمرض بٌن شٌوعا كثرأ ٌكون أن ٌمكن( البٌضاء المٌاه) والكاتاراكت

 عند والعمً البصر فقدان .الشبكٌة ةصابإ استفحال و ظهور ٌؤخر قد الجلوكوز مستوي فً

 والتدخل للعٌن المبكر الفحص مثل. والعالج المبكر بالتشخٌص تفادٌه ٌمكن السكري ىمرض

 .جراحٌا أو باللٌزر العالجً

  :الكلى وأمراض السكري -2

 باختالف ٌختلف حدوثه اختالف ولكن ،الكلوي الفشل ألً المؤدٌة األسباب من السكري ٌعتبر

 لمنع تؤخذ قد احتٌاطات  عده هناك. بالمرض اإلصابة ومدى بحدة عالقة له أن كما .المجتمعات

 التدخل، الدم ضغط فً التحكم، الدم فً الجلوكوز مستوى فً التحكم منها الكلى إصابة استفحال

 .بالبروتٌنات الغنٌة االطعمة تناول من والتقلٌل مبكرة مراحل فً باألدوٌة  العالجً

 :القلب وأمراض السكري  -3

 هناك .الصناعٌة المدن فً السكري لمرضى الوفٌات من 50% حوالً تمثل القلب أمراض

 الدم ضغط، التدخٌن: ومنها السكري ىمرض لدي القلب بأمراض اإلصابة فً مساهمة عوامل

 بأمراض الطبٌعٌة الوقاٌة ٌلغً السكري. والسمنة الدم فً الكولٌسترول نسبه وارتفاع العالً

 أو ٌؤخرقد  ومعالجتها العوامل هذه علً التعرف. الٌأس سن قبل النساء عند الموجودة القلب

 .السكريى مرض لدى القلب بأمراض اإلصابة ٌمنع

 : العصبً الجهاز وأمراض السكري -4

 من 50% حوالً أن الدراسات أكدت.  السكري مضاعفات بٌن شٌوعا األكثر ٌكون أن ٌمكن

 اإلصابة ومده الجلوكوز مستوي ٌعتبر. ما حد  الى عصبً بخلل ٌصابون السكري مرضى

 فقد الى العصبً الخلل ٌؤدي. االعصاب بإتالف اإلصابة ألً المؤدٌة العوامل أهم من بالسكري

 .الرجال عند الجنسً بالضعف لإلصابة رئٌسٌا سبب ٌعتبر كما .األطراف وأصابه اإلحساس

 :القدم وإصابة السكري  -5

 تقرحات وءنش الى ٌؤدي ما غالبا واألعصاب الدموٌة ةوعٌاأل فً السكري ٌسببه الذي التغٌر

 والتً السفلً األطراف لقطع الرئٌسً السبب السكري ٌعتبر. لألطراف قطع عنه ٌنجم قد مما

 . بالقدم الجٌدة والعناٌة المنتظمة بالمراقبة منعها ٌمكن



 

 4الرابع: الوقاٌة وعالج المرض:الباب 

و االختبارات والتأكد من أنك مصاب بمرض السكري أو أنه ٌوجد بعد القٌام بالفحوصات 

 احتمال إلصابتك به فإنه علٌك اتخاذ العدٌد من التدابٌر ومن أهمها: 

من  تعنً الحمٌة الغذائٌة الخاصة بالسكري ،اتباع خطة أكل صحٌة بدال أوال: الحمٌة الغذائٌة:

برنامج غذائً صعب  أو تقٌٌدي ، وهذا ٌنطبق على جمٌع من ٌعانون من السكري بغض النظر 

عن نوعه ، وقد تكون هذه الحمٌة وحدها كافٌة للتحكم بالنوع الثانً من المرض عند بعض 

قٌق التوازن األشخاص ، لكن إن كنت ممن ٌعانون من النوع األول فقد تحتاج إلى تعلم كٌفٌة تح

تحقٌق أفضل تحكم ممكن بمستوٌات الغلوكوز اولك للطعام وأخذ حقن األنسولٌن من أجل بٌن تن

 (8صورة)                                                          فً دمك. 

 

 :ثانٌا: العالج باألنسولٌن

، لكن ٌنبغً على كل مصاب بالنوع األول من السكري أخذ جرعات من األنسولٌن عبر الحقن  

قلة فقط من المصابٌن بالنوع الثانً من ٌحتاجون إلى هذا العالج 

 (9صورة)
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  :هنالك مصدران رئٌسٌان لألنسولٌن 

مصدر بشري: وهو مصنع بطرق الهندسة الكٌمٌائٌة لكً ٌصبح مطابقا لمواصفات  -1

 األنسولٌن الطبٌعً وهو الذي ٌستخدم حالٌا

 استعماله حالٌا مصدر حٌوانً: ومنه البقري  ولكن ال ٌفضل -2

 :هنالك العدٌد من أنواع األنسولٌن  منها 

بعد  دقٌقة بعد الحقن وٌنتهً تأثٌره  15-5األنسولٌن سرٌع المفعول :ٌبدا عمله خالل  -1

 ساعات  3-4

متوسط المفعول: وهو بطًء المفعول ٌبدأ عمله بعد ساعتٌن وٌنتهً فً  األنسولٌن  -2

 ساعة 24-18خالل 

 8-6المفعول : عمله قصٌر ٌبدأ خالل نصف ساعة وٌنتهً خالل األنسولٌن قصٌر  -3

 ساعات

  :ًهنالك أماكن محددة فً الجسم لحقن أبر األنسولٌن وه 

 الجزء األعلى والخارجً من الذراعٌن-

 الجزء األمامً والخارجً من الفخذٌن -

 منطقة البطن بعٌدا عن السرة -

 الجزء األعلى من األلٌتٌن)المقعد(-

  اإلشارة إلى أن العلماء أوجدوا طرائق جدٌدة ألخذ جرعات األنسولٌن دون حقن ٌجدر

ومن أهمها هو إمكانٌة أخذ األنسولٌن على شكل بخاخ أو حبوب أو لصقات أنسولٌن، 

 ولكن الطرٌقة األكثر شٌوعا واستخداما هً الحقن

 ثالثا: األقراص الدوائٌة:

 (10صورة)

بداء السكري النوع الثانً  بشكل خاص وبعضها ٌستعمل تستخدم األقراص الدوائٌة للتحكم 

 للنوع األول ، وهً خمس مجموعات دوائٌة:



 

  المجموعة االولى : بٌجواناٌدز : مساعدة لألنسولٌن الموجود فً الجسم على العمل

 و ٌخفض نسبة السكر بعد األكل و مثبط للشهٌةبصورة أكثر فعالٌة 

 ٌساعد على زٌادة إفراز أنسولٌن من البنكرٌاس الثانٌة: السلفوناٌلٌورٌاز المجموعة :

 وٌخفض نسبة إنتاج السكر من الكبد وٌعطى قبل الطعام بنصف ساعة

  المجموعة الثالثة: مثبطات ألفا جلوكوساٌدٌز: تعمل على تقلٌل هضم السكرٌات المركبة

وٌعمل على إبطاء امتصاص السكرٌات و النشوٌات بعد األكل فٌخفض من ارتفاع 

 ر  بعد الوجباتالسك

  المجموعة الرابعة:  الثٌازولٌدٌنداٌون:  ٌعمل على زٌادة قابلٌة الخالٌا لهرمون

األنسولٌن و ٌساعد على إدخال الجلكوز إلى الخالٌا الستعماله كطاقة وٌمنع انتاج 

 الغلوكوز من الكبد

  )إلفراز المجموعة الخامسة: المٌجلٌتٌناٌد: ٌعمل على تحفٌز البنكرٌاس )خالٌا بٌتا

األنسولٌن بعد األكل مما ٌساعد على منع ارتفاع  السكر بعد األكل ، وهو ٌتمٌز بسرعة 

األشخاص تأثٌره العالجً مما ٌعطً المرٌض حرٌة أكثر فً تناول الوجبات، وخاصة 

 الذٌن ال ٌستطٌعون تنظٌم أوقات وجباتهم الٌومٌة

ٌة  وموانع االستعمال حسب ٌجدر اإلشارة إلى أن لكل  دواء بعض التداخالت الدوائ

 حالة الشخص المرٌض 

 :وأٌضا هنالك العدٌد من الطرائق األخرى لمعالجة داء السكري ومن أهمها 

  ًممارسة التمرٌنات الرٌاضٌة بشكل منتظم ، حٌث أن الرٌاضة لها دور هام ف

 تنشٌط الدورة الدموٌة و تنشٌط العدٌد من أعضاء الجسم وحثها على  العمل

 (11صورة)

  على االبتعاد عن الضغوط النفسٌة ، ألنها تسبب العدٌد من األمور السلبٌة 

مرٌض بل اللجوء إلى االسترخاء والهدوء ،فإن نصف العالج ألي صحة ال

 مصاب ٌكون فً نفسٌته

 



 

 الخاتمة:

أسبابه وأنواعه وكٌفٌة جزء من فً نهاٌة حلقة البحث نكون قد تعرفنا على مرض السكري و

ألن هذا المرض وأعراضه موضوع واسع ال ٌمكننا التخفٌف من ضرره على اإلنسان المصاب 

حتى  األن لم ٌتم التوصل لدواء مناسب أو عالج قادر على إنهاء هذا أن نحٌط به بكامله ...،و

نتبه لنفسه ب اإلنسان به ، فهو ٌرافقه طٌلة حٌاته وإن لم ٌاالمرض بشكل كامل عندما ٌص

كما أن هذا المرض قادر  ،العدٌد من المضاعفات الضارة على صحة اإلنسان هفسوف ٌنشأ عن

على التأثٌر من جٌل إلى جٌل)له عامل وراثً ( مما ٌجعله من األمراض الخطٌرة على كل 

العالم ، ولذلك ٌتوجب على كل إنسان مراقبة صحته من خالل مراجعة الطبٌب باستمرار والقٌام 

باإلضافة التباع نظام  العدٌد من الفحوصات الالزمة حتى ٌتجنب إصابته بهذا المرض الخطٌرب

 . غذائً متوازن وممارسة التمرٌنات الرٌاضٌة باستمرار

هللا ما أوجد الداء إال و أوجد معه الدواء وربما من ٌوم مع التطورات و األبحاث الجارٌة أن 

 نصل لهذا الدواء بإذن هللا



 

المراجع والمصادر:
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