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 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 الدالــة علــى خلــل
 فــي ضبــط مســتوى الســكر فــي الــدم، ويــؤدي
 مــع مــرور الوقــت إلــى اإلضــرار الخطيــر بالعديــد
األعصــاب والســيما  الجســم،  أجهــزة   مــن 

 واألوعية الدموية
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السكري مــن
النــــوع األول

 
 

السكري مــن
النــــوع الثاني

 
 

علــى المعتمــد  الســكري  داء  باســم   ُيعــرف 
ــي ــر ف ــذي يظه ــكري ال ــولين أو داء الس  األنس
والــذي الطفولــة  أو  المراهقــة   مرحلــة 
جهــل

ُ
وت  .

ً
يوميــا األنســولين  أخــذ   يقتضــي 

 العوامــل المســببة للســكري مــن النــوع األول
و وسائل الوقاية منه

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  متشــابهة   األعــراض 
مــن كثيــر  فــي  ظهــورا  أقــل  تكــون   ولكــن 
ص المصــاب بعــد

ّ
 األحيــان. ولــذا فقــد ُيشــخ

مرور عدة أعوام على بدء األعراض



 سكر الحمل
الــدم فــي  الغلوكــوز  فــرط  هــو  الحمــل   ســكري 
ــتوى ــن المس ــدم ع ــوز ال ــبة غلوك ــد نس ــث تزي  بحي
ــى المســتوى الــالزم  الطبيعــي ولكنهــا ال تصــل إل
 لتشــخيص داء الســكري. ويحــدث هــذا النــوع أثنــاء
ــاء ــات أثن ــور مضاعف ــال ظه ــزداد احتم ــل. وي  الحم
المصابــات النســاء  لــدى  الــوالدة  وعنــد   الحمــل 
بــداء اإلصابــة  احتمــال  ويــزداد  الحمــل.   بســكري 
ــدى ــتقبل ل ــي المس ــي ف ــوع الثان ــن الن ــكري م  الس

.هؤالء النساء وربما حتى لدى أطفالهم

عمليــات بواســطة  الحمــل  ســكري  ص 
ّ
 ُيشــخ

طريــق عــن  وليــس  الــوالدة،  قبــل   الفحــص 
األعراض المبلغ عنها



 هــو نــوع مــن االضطرابــات الســكرية غيــر الشــائعة،
 تنجــم عــن خطــأ وراثــي بجيــن واحــد فقــط لــدى
 الشــخص المصــاب، وعــادة مــا يرثــه المصــاب مــن
 أحــد أو كل والديــه، لهــذا االضطــراب الســكري عــده
 أنــواع، منهــا مــا يعالــج بالحميــة أو الحبــوب ومنهــا
 مــا يعالــج بحقــن األنســولين، يــورث هــذا النــوع مــن
بفحــص ينصــح  لذلــك  األبنــاء،  لبعــض   الســكري 
 أطفــال األشــخاص المصابيــن للتأكــد مــن عــدم

حملهم للجين المرضي

MODYسكري مودي



أعراض ارتفاع مستوى السكر في الدم :

الجوع المستمر

اإلرهاق الشديد فقدان الوزن

اضطراب الرؤيةعدم التئام الجروح

كثرة التبول العطش المستمر

التهابات المسالك
البولية والتناسلية 



كيف يتم تشخيص السكري؟

اختبار السكر التراكمي

تحليل السكر العشوائي

تحليل السكر الصائم

اختبار تحمل الجلوكوز



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



أعراض ارتفاع السكر
أعراض انخفاض السكر

عدم وضوح الرؤية
شحوب الوجه
كثرة العطش

التعرق
جفاف الفم

النعاس
زيادة التبول

الجوع
صداع

كثرة االنفعال
تعب

عدم االتزان



كيف اتعامل مع انخفاض السكري؟

 قاعدة

15 

دقيقة
15 
 انتـــظر

 استخدم قاعدة 15 عند انخفاض السكري
في الدم اتبع الطريق التالية

 ثم قم بقياس مستوى السكر في الدم
ــدم ــي ال ــكر ف ــتوى الس ــد مس ــم يع  إذا ل
بتطبيــق قــم  الطبيعــي   لمســتواه 

القاعدة مرة آخرى

مكعبين سكر مذابة في الماء
ملعقة طعام عسل

نصف كوب عصير

الــدم فــي  الســكر  مســتوي  عــاد   إذا 
لمستواه الطبيعي قم بأخذ وجبة خفيفة



الوقاية من السكري

كيف اتعامل مع ارتفاع السكري؟

ممارسة الرياضة وزيادة النشاط البدني
اتباع نظام غذائي صحي متوازن

االمتناع عن التدخين
الحفاظ على وزن صحي

زيادة النشاط البدني
تناول األدوية حسب تعليمات الطبيب المختص

 اتباع خطة الوجبات الغذائية المناسبة
لمصابي داء السكري

 فحص نسبة السكر في الدم
       حسب توجيهات الطبيب المختصش


