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 ماهو داء السكري؟
 مــرض مزمــن يحــدث عندمــا يعجــز البنكريــاس
أو كافيــة،  بكميــة  اإلنســولين  إنتــاج   عــن 
 عندمــا يعجــز الجســم عــن االســتخدام الفعــال
هــو واإلنســولين  ينتجــه.  الــذي   لإلنســولين 
فــي الغلوكــوز  مســتوى  يضبــط   هرمــون 
 الــدم. وُيعــد ارتفــاع او انخفــاض الســكر فــي
 الــدم، مــن النتائــج الشــائعة الدالــه علــى خلــل
 فــي ضبــط مســتوى الســكر فــي الــدم، ويــؤدي
 مــع مــرور الوقــت إلــى اإلضــرار الخطيــر بالعديــد
األعصــاب والســيما  الجســم،  أجهــزة   مــن 

واألوعية الدموية



 :
ً
احصائيات داء السكري عالميا

 فــي عــام 2019 بلغــت عــدد المصابيــن بــداء
 السكري ما يقرب من 463  مليون شخص بالغ
 (79-20 ســنة) وبحلــول عــام 2045 ســيرتفع

.هذا العدد إلى 700 مليون

 ذكرت الدراســات أنه 1 من كل 5 أشــخاص فوق
 يعانون من داء السكري وأن 1 من كل

ً
 65 عاما

بــداء الســكري لــم  2 (232 مليــون) مصــاب 
.يتم تشخيصهم

شــخص مليــون   374 أن  الدراســات   ذكــرت 
 معرضــون بشــكل متزايــد لخطــر اإلصابــة بــداء
داء تســبب  الثانــي  النــوع  مــن   الســكري 

السكري في وفاة 4.2 مليون شخص



احصائيات داء السكري بالسعودية

متصاعــد تزايــد  إلــى  والبحــوث  الدراســات   تشــير 
 ألعــداد المصابيــن بــداء الســكري فــي المملكــة

.العربية السعودية

 بعــد االطــالع علــى الدراســات التــي تــم إجراؤهــا
 فــي المملكــة العربيــة الســعودية لتحديــد

ً
 ســابقا

 نســبة انتشــار داء الســكري بيــن الســكان مــن عــام
 1982م إلــى عــام 2015م تبيــن لنــا أن هنالــك زيــادة
 ســنوية فــي نســبة اإلصابــة بــداء الســكري تزيــد
 عن %1 سنويا وبينت أن معدل االنتشار هو ٪13.4 أي
ً أن عــدد المصابيــن بــداء الســكري الذيــن أعمارهــم
 وإناثــا

ً
 15 ســنة أو أكثــر يصــل إلــى 1,745,532 ذكــورا

.وتزداد هذه النسبة مع تقدم العمر

المصابيــن نســبة  أن  إلــى  الدراســات  تشــير   كمــا 
بلغت %51 تقريبا فيمن تجاوزت أعمارهم 65 سنة



2
السكري مــن النــــوع الثاني

 
 

غيــر الســكري  داء   
ً
ســابقا ُيســمى   كان 

الســكري داء  أو  األنســولين  علــى   المعتمــد 
 البــادئ عنــد البالغيــن ويكــون نتيجــة عــن عــدم
بفعاليــة. لألنســولين  الجســم   اســتخدام 
ــكري ــى الس ــن مرض ــن %95 م ــر م ــي أكث  ويعان
 مــن داء الســكري مــن النــوع الثانــي و ينتــج
ــون ــد تك ــم. وق ــرط وزن الجس ــبب ف ــا بس  غالب
األول، النــوع  ألعــراض  متشــابهه   األعــراض 
مــن كثيــر  فــي  ظهــورا  أقــل  تكــون   ولكــن 
ص المصــاب بعــد

ّ
 األحيــان. ولــذا فقــد ُيشــخ

مرور عدة أعوام على بدء األعراض

1
السكري من النــــوع االول

 
 

 ُيعــرف باســم داء الســكري المعتمــد علــى األنســولين
 أو داء الســكري الــذي يظهــر فــي مرحلــة المراهقــة أو
.
ً
يوميــا األنســولين  أخــذ  يقتضــي  والــذي   الطفولــة 

النــوع مــن  للســكري  المســببة  العوامــل  جهــل 
ُ
 وت

األول و وسائل الوقاية منه

وتشمل أعراض هذا الداء:ش
 فرط التبّول

 العطش
 الجوع المستمر

 فقدان الوزن
 .تشوش الرؤية والتعب

- 



 سكر الحمل

 ســكري الحمــل هــو فــرط الغلوكــوز فــي الــدم بحيــث
ــد نســبة غلوكــوز الــدم عــن المســتوى الطبيعــي  تزي
 ولكنهــا ال تصــل إلــى المســتوى الــالزم لتشــخيص
الحمــل. أثنــاء  النــوع  هــذا  ويحــدث  الســكري.   داء 
الحمــل أثنــاء  مضاعفــات  ظهــور  احتمــال   ويــزداد 
بســكري المصابــات  النســاء  لــدى  الــوالدة   وعنــد 
ــة بــداء الســكري مــن ــزداد احتمــال اإلصاب  الحمــل. وي
ــاء ــؤالء النس ــدى ه ــتقبل ل ــي المس ــي ف ــوع الثان  الن

.وربما حتى لدى أطفالهم

ص ســكري الحمــل بواســطة عمليــات الفحــص
ّ
 ُيشــخ

.قبل الوالدة، وليس عن طريق األعراض المبلغ عنها



كيف يتم تشخيص السكري؟
تحليل السكر العشوائي:س

 ويتم عمل هذا التحليل في أي وقت عند الشعور بأعراض
 ارتفاع أو انخفاض السكر بالدم، ويعتبر الشخص مصاب

.بالسكري إذا كانت النتيجة 200 ملجم/دسل أو أعلى

التحاليل المخبرية:ش
 توجد عدة وسائل مخبرية لتشخيص اإلصابة بداء

 السكري يتم عملها في المستشفى، وغالًبا يتم إعادتها
لتأكيد اإلصابة، وتشمل:س

س1. تحليل السكر الصائم

 يتم في هذا التحليل قياس السكر في الدم بعد االمتناع
 عن األكل (الصيام) ألكثر من 8 ساعات، وغالًبا يكون في

الصباح قبل تناول وجبة اإلفطار

 س2. اختبار تحمل الجلوكوز
 يتم في هذا التحليل قياس السكر في الدم قبل وبعد

ساعتين من شرب محلول سكري معين
 

س3. اختبار السكر التراكمي

 يقوم هذا التحليل بحساب معدل السكر في الدم بآخر
 شهرين أو ثالثة أشهر، ويتميز هذا التحليل بأنه ال يشترط

 الصيام وال تناول أي شيء قبله ويستخدم لتشخيص
ا

ً
الحاالت الجديدة ومتابعة الحاالت المزمنة أيض



معدالت السكر بالدم :

صائم نوع التحليل 

المصاب بالسكري

ما قبل السكري

المعدل الطبيعي

أعلى من 125 ملجم /دسل

أقل من 100 ملجم/دسل

ملجم/دسل 100-125

بعد الوجبة بساعتين نوع التحليل 

المصاب بالسكري

ما قبل السكري

المعدل الطبيعي

يساوي 200 ملجم /دسل أو أعلى

أقل من 140 ملجم/دسل

ملجم/دسل 199-140

أو أعلى6.5

 أقل من 5.7

السكر التراكمي نوع التحليل 

المصاب بالسكري

ما قبل السكري

المعدل الطبيعي

 6.4 – 5.7



مع داء السكري

التحكم بمستويات السكر بالدم:ش

 الحفاظ على مستويات السكر في الدم قدر
 اإلمكان يساعد على منع أو تأخير المضاعفات لداء

 السكري مثل تلف األعصاب وأمراض العيون
 وأمراض الكلى. كما أن التحكم بمستويات السكر

 على تحسين الطاقة والمزاج
ً
.بالدم يساعد أيضا

مسببات انخفاض السكر بالدم؟ (هايبوجالسيميا)ش
وله أسباب عديدة، بما في ذلك

.تفويت الوجبات الغذائية
.االستخدام غير المناسب لألنسولين

.تناول أدوية داء السكري
.ممارسة الرياضة أكثر من المعتاد

 



 تختلف عالمات انخفاض نسبة السكر في الدم من

:شخص آلخر. تشمل األعراض الشائعة ما يلي

.الشعور باالرتعاش
.الشعور بالتوتر أو القلق

.التعرق والقشعريرة
.التهيج واالرتباك

.التسارع في ضربات القلب
.الشعور بالدوار أو الدوخة

.الشعور بالجوع
.غثيان

.شحوب البشرة
.شعور بالنعاس

.الشعور بالضعف العام
.ضبابية بالرؤية

.الشعور بالوخز أو التنميل
.الصداع

.ضعف بالتركيز
 



العناية الذاتية النخفاض السكر بالدم:س
.أقراص الجلوكوز

.نصف كوب من العصير أو المشروبات المحالة
.ملعقة طعام من السكر أو العسل أو شراب الذرة

.العلكة

مسببات ارتفاع السكر بالدم:ش
:وله أسباب عديدة، بما في ذلك

.عدم أخذ كمية كافية من األنسولين
.تناول الطعام أكثر مما خطط له

.ممارسة الرياضة أقل مما خطط له
.اإلصابة بأحد األمراض مثل الزكام أو اإلنفلونزا

أو مشــاكل المشــاكل األســرية  الحيــاة، مثــل   ضغــوط 
.العمل أو المدرسة

 
ــن ــدم م ــي ال ــكر ف ــبة الس ــاع نس ــات ارتف ــف عالم  تختل

شخص آلخر. تشمل األعراض الشائعة ما يلي:س
.ارتفاع نسبة السكر في الدم

.ارتفاع مستويات السكر في البول
.كثرة التبول

.ضبابية بالرؤية
.زيادة العطش

العناية الذاتية الرتفاع السكر بالدم:ش
.زيادة النشاط البدني

.تناول األدوية حسب تعليمات الطبيب المختص
ــي داء ــبة لمصاب ــة المناس ــات الغذائي ــة الوجب ــاع خط  اتب

.السكري
توجيهــات حســب  الــدم  فــي  الســكر  نســبة   فحــص 

       .الطبيب المختص



الوقاية من السكري
بــداء اإلصابــة  خطــر  مــن   للتقليــل 
 الســكري يجــب اتبــاع أســلوب الحيــاة

الصحية وذلك من خالل:س

ــوزن ــى ال ــوزن إل ــزول ال ــى ن ــل عل  العم
.المثالي والحفاظ عليه

 االســتمرارية فــي ممارســة النشــاط
.البدني

الصحــي الغذائــي  النظــام   اتبــاع 
.المتوازن

باألمــراض اإلصابــة  مســببات   تجنــب 
.القلبية الوعائية

.تجنب الضغط النفسي والقلق

العناية الذاتية الرتفاع السكر بالدم:ش
.زيادة النشاط البدني

.تناول األدوية حسب تعليمات الطبيب المختص
ــي داء ــبة لمصاب ــة المناس ــات الغذائي ــة الوجب ــاع خط  اتب

.السكري
توجيهــات حســب  الــدم  فــي  الســكر  نســبة   فحــص 

       .الطبيب المختص


