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مقدمة عن داء ال�سكري :-
داء السكري معروف منذ القدم ويعتبر من األمراض القاتلة ، وكان يعالج 

في  الحقيقية ألسباب املرض وطرق عالجه بدأت  املعرفة  بدائية ولكن  بطرق 

النصف األول من القرن العشرين منذ اكتشاف األنسولين سنة 1921م.

أفراد  من   
ً
كبيرا  

ً
عددا تصيب  التي  املزمنة  األمراض  من  السكري  داء 

أكثر من 280 مليون مصاب بمرض  إلى وجود  ، وتشير اإلحصاءات  املجتمع 

السكر في العالم وستزيد هذه النسبة إلى 420 مليون في عام 2030 ميالدية 

يعيش 80% منهم في الدول النامية واململكة العربية السعودية كجزء من هذا 

العالم عرضه لهذه الزيادة في نسبة اإلصابة بمرض السكر فقد زادت نسبة 

اإلصابة من 2,5% في عام 1982 إلى حوالي 17% في عام 2010م وفي عام 2004 

 ممن هم فوق سن ال 30.
ً
وصلت النسبة إلى 24% تقريبا

املثقفين  عدد  زيادة  على  العمل  في  السكري  داء  لعالج  املثلى  والطريقة 

في  بدورهم  يقوموا  لكي  اململكة  مستشفيات  جميع  في  الصحيات  واملثقفات 

تثقيف  في  كبير  واجب  األطباء  على  أن  كما   ، السكر  مر�ضى  وتثقيف  تعليم 

 بأن عملهم ال يقتصر فقط على وصف العالج لهؤالء 
ً
وتعليم مرضاهم علما

املر�ضى.
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تعريف داء ال�سكري :
) جلوكوز  تدعى  مادة  إلى  نأكله  الذي  الغذاء  يحويل  الجسم 

بواسطة  ويفرز  األنسولين  هرمون  يدعى  هرمون  وهناك  أحادي)  سكر 

البنكرياس وهو ضروري لعملية دخول الجلوكوز إلى خاليا الجسم حيث 

من  خلية  كل  تمكن  حتى  طاقة  إلى  الخاليا  داخل  الجلوكوز  تحويل  يتم 

القيام بوظائفها.

وداء السكري  من األمراض املزمنة  ناتج عن إزدياد مستوى السكر في 

الدم ويحدث عندما ال يستطيع الجسم إفراز كمية كافية من األنسولين 

أو عندما تكون كمية األنسولين الطبيعية غير فعالة مما ينتج عنه ارتفاع 

نسبة السكرفي الدم عوضا عن دخوله لخاليا الجسم ( .
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تعريف البنكريا�س :
غدة تقع في أعلى البطن خلف املعدة ويوجد بها مجموعات من الخاليا 

أنزيمات هاضمة تساعد  إلى غدد أخرى تفرز  الهرمونات باإلضافة  التي تفرز 

في عملية الهضم.

تاأثري الأن�سولني يف اجل�سم ؟
هو عبارة عن هرمون يفرز عن طريق خاليا بيتا من البنكرياس.

عمله : يؤثر على العناصر الثالث األساسية في الطعام وكذلك في الجسم وهي:

الخاليا 	  إلى  الدم  من  الجلوكوز  سكر  دخول  على  : يساعد  السكريات 

بإنتاج  تنتهي  التي  الخاليا  في  له  الغذائي  التمثيل  عمليات  على  وكذلك 

الطاقة التي يستخدمها الجسم في نشاطاته املختلفة.

البروتينات : يساعد على عمليات البناء في الجسم.	 

أماكن 	  في  لتخزينها  الدم وذلك  األنسولين من دهنيات  : يقلل  الدهنيات 

تخزين الدهون تحت الجلد وحول الكليتين واألمعاء.
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الك�سف املبكر عن داء ال�سكري :-
دون  إصابتهم  املمكن  ومن  السكري  بداء  لإلصابة  عرضة  األشخاص 

من  يعانون  املصابين  بعض  يصبح  الوقت  وبمرور  التشخيص  قبل  علمهم 

أخطر املضاعفات املزمنة للسكر .

تتمكن من   حتى 
ً
السكري مبكرا بداء  التعرف على اإلصابة  لذا البد من 

كشف  بعمل  ويو�ضى   ، املضاعفات  نسبة  لتفادي  السكري  داء  في  التحكم 

مبكر للسكر في الدم لألشخاص من ) 40 سنة ( كل سنة بصفة دورية .

اأنواع داء ال�سكري :
1- النوع األول :-

املعتمد في عالجه على اإلنسولين ، وعادة ما يصيب األطفال صغار السن 

والشباب ويتميز هذا النوع بعدم مقدرة البنكرياس على إفرازاإلنسولين .
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ويحتاج هذا النوع إلى :

اإلنسولين .	 

الحمية الغذائية .	 

الرياضة .	 

2- النوع الثاني :-
 ويشكل 90% من مر�ضى داء السكري ويسمى هذا 

ً
هذا النوع األكثر شيوعا

 
ً
النوع هو مرض السكري الغير معتمد على اإلنسولين وهو النوع األكثر انتشارا

في الكبار أو املصابين بزيادة الوزن .

املضاعفات  حدوث  إلى  يؤدي  سوف  فإنه  عالج  دون  املرض  ترك  إذا 

)فقدان البصر ، أزمات قلبية ، جلطات دماغية ، فشل كلوي ( .

ويحتاج هذا النوع إلى :- 

حمية غذائية .	 

رياضة .	 

حبوب .	 
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3- النوع الثالث :- 
سكر احلمل 

نتيجة  الدم  في  السكر  نسبة  بإرتفاع  الحامل  تصاب  عندما  ويحصل 

النوع بعد  التي تفرزها املشيمة خالل فترة الحمل ، ويختفي هذا  للهرمونات 

الوالدة في الغالب .

4- النوع الرابع :-
السكر الناجم عن أسباب أخرى:

هنالك أنواع عديدة من السكري تصاحبها أمراض أخرى، وتندرج تحت 

هذا ااملضمون ما يعرف بسكري الشباب الوراثي الذي يماثل في غالب األحوال 

الشباب  من  الكثير  عند  بوجوده  يختلف  ولكنه  السكري،  من  الثاني  النوع 

والشابات في نفس العائلة، وقد يستطيع اإلنسان عالج هذا النوع من السكري 

عن طريق التحكم الغذائي أو عن طريق تناول األقراص .
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العوامل امل�ساعدة للإ�سابة بداء ال�سكري :
عن  مقنعا  جوابا  تعطي  ال  الحاضر  الوقت  في  املتوفرة  املعلومات  إن   

نتائج  إن  إال  السكري،  من  األول  بالنوع  اإلنسان  إلصابة  الحقيقي  السبب 

البحوث العلمية التي توفرت حتى األن أعطت بالتأكيد إنطباعا عاما عن تلك 

األسباب، ولعلها تصل إلى الحقيقة في أقرب وقت، وعند معرفة الحقيقة قد 

يسهل العالج بإذن هللا، ومن األسباب املؤدية لإلصابة بهذا النوع من السكري 

مايلي-:

1  - خلل اجلهاز املناعي:
املناعي  الجهاز  خلل  بأمراض  لإلصابة  قابلية  لديه  من  أن  املعروف  من 

مثل: أمراض الغدة الدرقية وأمراض املفاصل يكون معرضا أكثر لإلصابة بهذا 

النوع من السكري وكذلك من املعروف بأن من يصاب بالسكري يكون معرضا 

في  إختالل  على  أسبابها  تبني  التي  األخرى  الغدد  بإضطرابات  لإلصابة  أيضا 

الجهاز املناعي لدى اإلنسان.

 إن هذا اإلضطراب يعني تولد أجسام مضادة ضد خاليا بيتا املوجودة  في 

البنكرياس مما يؤدي إلى تحطمها  وعجزها عن إنتاج  مادة اإلنسولين.

2  - العوامل البيئية: 
 ال بد وأن يكون له محرض ، وهذا 

ً
إن الخلل في الجهاز املناعي املذكور آنفا

في  فشلوا  العلماء  لكن   ، البيئة  من  يأتي  أنه   
ً
جازما  

ً
اعتقادا يعتقد  املحرض 
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 أن بعض األمراض 
ً
 قاطعا

ً
تحديد محرض واحد بعينه بالرغم من إثباتهم إثباتا

األسا�ضي  املحرض  دور  تلعب  وقد   ، كبيرة  عالقة  ذات  الفيروسية  االلتهابية 

لدى السكري ونذكر على سبيل املثال بعض الفيروسات مثل : فيروس مرض 

النكاف ، وفيروس الكوكساكي ، فيروس الحصبة األملانية.

3 - الوراثة:
داء  نشوء  في  الوحيد  املهم  العامل  ليس  لكنه  مهما  دورا  للوراثة  إن 

السكري، حيث إن النوع األول قد يحدث لطفل ليس له قريب مصاب بداء 

على  السكري  بداء  اإلصابة  من  ينجون  األطفال  جميع  بأن  علما  السكري 

هذا  من  يعانيان  الوالدين  كال  ولوكان  وحتى  العائلة  في  وجوده  من  الرغم 

املرض.

كيفية التعاي�س مع داء ال�سكري :
الحمية.. 1

العالج الدوائي ) اإللنسولين  - الحبوب(.. 2

ممارسة الرياضة . . 3

التثقيف الصحي. . 4

املتابعة  الدورية.. 5

املتابعة املنزلية.. 6
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اأر�سادات عامة: 
على املصاب بداء السكري اتباع مايلي:

بشكل  السكري  عيادة  مراجعة   -.1

مراجعة  وكذلك  منتظم، 

أخصائي التغذية .

الدم   في  السكر  نسبة   فحص    -2

بصورة منتظمة في املنزل .

3 - فحص شبكية العين سنويا لدى طبيب العيون وتكون بعد تشخيص 

النوع الثاني  من السكري أما النوع األول فيبدا بعد خمس سنوات من 

التشخيص.

تسبب  القدم  بالقدم:     اإلعتناء   -4

التي  واملشاكل  األمراض  من  الكثير 

يمكن تفاديها .

الن�سائح الواجب اأتباعها:
املحافظة  على  نظافة  القدم، ولبس الحذاء املناسب.  	

تجنب لبس األحذية الضيقة.  	

عدم امل�ضي حافي القدمين.  	

مراجعة الطبيب عند وجود قرحة أو جرح، ولو كان بسيطا.  	

اإلقالع عن التدخين.  	
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اأعرا�س اأرتفاع م�ستوى ال�سكر بالدم:
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انخفا�س ال�سكر بالدم :
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مستويات تشخيص داء السكري

بعد األكل بساعتين مستوى السكر صائم التشخيص

أقل من 140 ملغم أقل من 100 ملغم طبيعي

ملغم 199 - 140 من ملغم 125 إلى 100 قابل إللصابة

200 ملغم فأكثر 126 ملغم فأكثر من مصاب

�شائلني اهلل عز وجل 
للجميع ال�شحة والعافية 





ربع مببلغ 40 هللة
�أر�سل رقم 1 للت

ربع بـ 10 ريال
�ر�سل ر�سالة فارغة للت

جمعية السكري السعودية الخيرية
تحت إشراف وزارة العمل والتنمية االجتماعية

Saudi Charitable Association of Diabetes

ساهم في الحد من انتشار

 داء السكري
ارسل رسالة على الرقم
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@ALSSUKKARY1

alsukkary@gmailcom

www.facebookcom/alsukkary

+966114704147
+966112120184

+966114703839


