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 مقدمه
  

اوس           مرض السكر معروف   ل     (Aretaeus) منذ القدم حيث الحظ الطبيب اإلغريقي أريت  في أوائ
شديد              200عام   د  .  قبل الميالد أن بعض المرضى تظهر عليهم أعراض آثرة التبول والعطش ال وق

اهرة   ذه الظ مى ه وال"س ديابيتس "أو " الب ى   " Diabetesال ذهاب إل ي ال ة تعن ة التيني ي آلم وه
ول   رة التب ام أو آث ي الحم ام  . آرس ي ع يس   1675وف اس ويل الم توم  Thomas(م أضاف الع

Willis (  ملليتوس  "آلمةMellitus " ول      " الحلو آالعسل "التينية  لاوتعني ب بعد مالحظة أن دم وب
ابيتس ملليتوس  "مرضى السكر له مذاق حلو فأصبحت تسمية هذا المرض         سكر  " دي . أو مرض ال

سكر      رض ال ي م ابيتس تعن ة دي ع أن آلم ا , وم سمى     إال أن هن ادرة ت ة ن ضًا حال ابيتس  "ك أي دي
سيبيدوس  و " Diabetes Insipidusإن ه حل ول في ذاق الب ون م سبب  . ال يك ة ب ذه الحال تج ه وتن

  .قصور في وظائف الكلى أو الغدة النخامية
رينج     ون مي ان جوزيف ف د اآتشف العالم و أوسكار مينكوسكي  ) Joseph Von Mering(وق

)Oskar Minkowski( اس   م دو1889 عام وا البنكري ر البنكرياس في مرض السكر عندما أزال
اتهم    حيث ظهرت عليهم عالمات وأعراض مرض السكر وأدى ذ        , بشكل تام من الكالب    لك إلى وف

زة    رة وجي د فت ام  وف . بع الم سير إدوارد شاربي    1910ي ع  Sir Edward( شيفر  -م اآتشف الع
Sharpey - Schafer (ميائية واحدة   من نقص في مادة آيأن المرضى المصابين بالسكر يعانون

وآلمة أنسولين مشتقة من آلمة التينية تعرف باسم أنسوال         ". األنسولين"ماها  ينتجها البنكرياس وس  
انز     "وترجع إلى آلمة جزر      , وتعني جزيرة  تج        " Langerhansالنجر ه اس والتي تن في البنكري

اتينج       . األنسولين الم ب ه من ج    ) Bating(وقد تمكن الع ام            وزمالئ دا في أواخر ع و بكن ة تورنت امع
ر1920 اس البق ره من بنكري سولين ألول م ون األن ن .  م من فصل هرم وفر حق ى ت ذا أدى إل وه

  .م1922األنسولين والتي تستخدم ألول مره على مرضى السكر عام 
شارا في         ويعد مرض السكر في الوقت الحاضر من أ           ر األمراض انت الم   آث ه      الع دم من اجمع المتق

راء     والنام اء والفق ار   , ي ويصيب األغني صغار والكب ساء   , ال د    .الرجال والن  أظهرت الدراسات     وق
را من المرضى ال تظهر                 % 8-5العلمية أن ما يقارب من       سكر وآثي داء ال من األفراد مصابون ب

سك        عليهم أعراض المرض وال      م مصابون بال ون أنه ر          .ريعرف شار الكبي ا يكون وراء االنت  وربم
ذا المرض تغي بعض له سية واإلصابة ب وترات النف ق والت ة والقل سمنة والرفاهي ام وال وع الطع ر ن

ام                  .الفيروسات وأسباب أخرى   صادر ع ة ال ة الصحة العالمي ر منظم ى تقري اء عل إن   2006 وبن م ف
الم       171عدد المصابين بهذا المرض يقارب       إن      . مليون شخص على مستوى الع شديد ف ولألسف ال

ى           2030 يتضاعف بحلول العام      ويتوقع أن  ازديادالعدد في    ؤدي إل سمنة ، والتي ت م بسبب زيادة ال
            . عدل العمري لألشخاص في الدول المتقدمة م الارتفاع ، وآذلك األنسولينخلل في إفراز هرمون 

فهذا عرض لمرض يتغلغل    ,  إن مشكلة مرض السكر ليست في مجرد ارتفاع نسبة السكر في الدم           
ص سان ب ي جسم اإلن فف ه يضرب بعن بطء ولكن ر الدراسات أن خطورة . مت وب حيث بينت أآث

رهم من األصحاء                  ة بغي الوفاة نتيجة المضاعفات التي تحدث لمريض السكر تعادل الضعف مقارن
أمراض شرايين القلب      . ممن هم في مثل عمرهم وجنسهم  اة ب وتحديدًا مرضى السكر عرضة للوف

 من وفيات مرضى السكر هي بسبب أمراض شرايين         %75فحوالي  , بنسبة تتجاوز ثالثة أضعاف   
ر   .  بجلطات الدماغ بنسبة تتجاوز الثالثة أضعاف   لإلصابةوهم عرضة   , القلب سكر يعتب ومرض ال

سبب في حدوث         , السبب األول لحاالت فقدان البصر لدى من هم فوق سن العشرين           % 44وهو ال
ام       وي الت انون من ح         , من حاالت الفشل الكل سكر يع سي      ومرضى ال , االت ضعف االنتصاب الجن

  .يعانون من االآتئاب علموا بذلك أم لم يعلموا% 30وحوالي 
درها المصادر               سكر للعالج والتي تق ا مريض ال ة التي يتحمله اتورة الثقيل يس آخرا الف وأخيرًا ول

وق سن العشرين من العمر بحوالي  م ف ط من ه ة لعالج فق ى 286الطبي نويا عل ون دوالر س  بلي



ستوى ال المم ى  . ع ك عل شمل ذل ةوي ة الرعاي شفيات, الطبي ة المست ارات , وتكلف ةواالختب , المعملي
 . وعدد األيام التي ينقطع فيها المريض عن العمل بسبب مضاعفات المرض, الطبية واألدوية

سكر حيث        ارتفاعوتعد المملكة العربية السعودية واحدة من أعلى الدول في            نسبة انتشار مرض ال
 على مرضى السكر السعوديين أن نسبة اإلصابة بهذا المرض في        التي عملت سات  أوضحت الدرا 
  ءللنسا% 12.18 بينما بلغت % 17.3الرجال بلغت 

ة                .) 2000, عثمان والنزهة  ( ة العربي سكر في المملك وقد قدرت تكلفة الرعاية الطبية لمرضى ال
  . من ميزانية وزارة الصحة% 5-4السعودية بما يعادل 

  
ام إحصائية ة في الع دول العربي سكر في ال داد مرضى ال ين أع ام  2000 تب ع في الع م والمتوق

   م 2030
 م2030 م2000 الدولة

 99.000 37.000 البحرين

 6.726.000 2.623.000 جمهورية مصر العربية

 2.009.000 668.000 العراق

 680.000 195.000 األردن

 319.000 104.000 الكويت

 378.000 146.000 لبنان

 245.000 88.000 ليبيا

 1.138.000 427.000 المغرب

 343.000 113.000 عمان

 88.000 38.000 قطر

 2.523.000 890.000 المملكة العربية السعودية

 331.000 97.000 الصومال

 1.277.000 447.000 السودان

 2.313.000 627.000 سوريا

 684.000 350.000 اإلمارات العربية المتحدة

 1.286.000 327.000 اليمن

 1.203.000 426.000 الجزائر
  

  .م2006 الصادر في العام العالمية الصحةتقرير منظمة : المصدر
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  متى يصاب اإلنسان بالسكر؟
د        أن إاليظهر مرض السكر في أي مرحلة من مراحل العمر            يتخطى   أن معظم الحاالت تحدث بع

سان  ين سن  اإلن ره األربع ه   إال , من عم د يصاب  ان سان ق سن   اإلن ذه ال ل ه ذا المرض قب  ومن . به
ادر الحدوث         مبكرة في سن  األطفال يصاب به    أنالممكن   ك ن ان ذل ذا     أن ويمكن    ,وان آ  يصيب ه

شرينات  ي الع شباب ف رض ال ذه أوالم ت ه ات وان آان دودة الثالثين ابات مح سبة اإلص  الن
WHO,1999 )( .  

  
  :ى المصابين بمرض السكر حسب العمرويوضح الجدول التالي النسب المئوية للمرض

___________________________________________________  
   من مجموع مرضى السكرالمئوية النسبة                                العمر بالسنوات

  
  5                                                                20أقل من 

10  
40-59                                                                   40     
  45 فأآثر                                                                 60

  
  
  مرض السكرالعلمي لتعريف ال

سكر                 اع مستوى ال ى ارتف ؤدي إل ذي ي سكر ال ة أيض ال يعرف مرض السكر بأنه اختالل في عملي
سية             ) آوزالجلو( د تكون نف ة ق ة ألسباب مختلف سبب  , أو عضوية ,في الدم بصوره غير طبيعي  أو ب

سكريات  اول ال ي تن راط ف ة ,اإلف ل وراثي سبب عوام راز   .  أو ب ي إف ل ف ود خل ة وج دث نتيج ويح
وب أو يكون                    .نكرياساألنسولين من الب   ل من المطل ا اق تم إفرازه  فقد تكون آمية األنسولين التي ي

ا     ة              هناك توقف ت ذه الحال ى ه ق عل سولين   "م عن إنتاجه ويطل ة     ,"قصور األن رز  أو أن الكمي  هالمف
ا                  سجة والخالي ة من األن اك مقاوم سمنة ولكن هن األفراد المصابين بال آبيرة في بعض الحاالت آ

  ". مقاومة األنسولين"بالجسم تعوق وظيفة األنسولين ويطلق على هذه الحالة 
دم                 وفي آلتا الحالتين يكون  الجلوآ      ه في ال ى تراآم ؤدي إل ا ي ا مم وز غير قادر على دخول الخالي

ا             . وإمكانية ظهروه في البول    وبمرور الوقت ومع ازدياد تراآم السكر في الدم بدًال من دخوله خالي
ة في                          , الجسم ة الدقيق ة الدموي ى بعض أجزاء الجسم آاألوعي ة عل ى مضاعفات مزمن ؤدي إل د ي ق

  .( WHO, 1999)    وتلك التي تغذي األعصاب, وحويصالت الكلى,شبكية العين
ه   ر نمط حيات ي العالج وتغيي ام ف ى االنتظ ه وحرصه عل ات طبيب سكر لتعليم اع مريض ال إن إتب
اليومي من اعتماد على التغذية الصحية وزيادة النشاطات الرياضية آفيلة بتحسن صحته والعيش                

بعض              من ل إن مريض السكر قد يكون أآثر حظاً       ب. بسعادة اآبر  ام ب ًا للقي ًا قوي ه دافع  غيره الن لدي
  .التغيرات المعززة للصحة في أسلوب حياته

  
  ما هو البنكرياس؟

دة               ًا ويوجد خلف المع إفراز      . البنكرياس هو عضو صغير بحجم آف اليد تقريب اس ب وم البنكري ويق
سيطة          واد ب ى م ه إل ام وتحويل سير الطع ضم وتك ا ه ة مهمته اء الدقيق ي األمع ات ف سهل إنزيم ي

ى استخدام              . امتصاصها وباإلضافة إلى ذلك يفرز البنكرياس هرمونات في الدم لمساعدة الجسم عل
  .األنسولين,  هذه الهرمونات وأحد.)الجلوآوز(السكر 

  
  ما هو األنسولين؟

ا             ا بيت سمى خالي م   ( األنسولين هو هرمون تفرزه خاليا خاصة في البنكرياس ت ا رق  , )2أي الخالي
" عة من الخاليا المنتشرة على شكل جزر داخل البنكرياس وتعرف هذه الجزر     وهي ضمن مجمو  



انز    شفها     " بجزر النجر ه ى مكت سبة إل سلتان من األحماض              . ن سولين من سل ويتكون هرمون األن
ة  ةاألرميني روابط آيميائي ان ب تفادة     .  مرتبطت ن االس تمكن م ي ي سم آ روري للج سولين ض واألن

دم               ىحيث يعمل عل   . لطعامواستخدام السكر والطاقة في ا     سوبة في ال ادة من سكر وزي راآم ال ع ت  من
ة و عشرون                     ًا طوال األربع سكر ثابت مهما تناول اإلنسان من سكريات ونشويات وإبقاء مستوى ال

  .( Gale and Anderson, 2005 )   ساعة
  

  سكر الدم وآلية عمل األنسولين
ا يقرب من              سان م ة صغيرة   " جلوآوز   جرامات من سكر ال       5يذوب في دم اإلن ". أي ملء ملعق

سان                ة في اإلن ولكي  . وهذا السكر هو المصدر الرئيسي للطاقة الالزمة لعمل أجهزة الجسم المختلف
ال       وم بإدخ ذي يق سولين وال ون األن ى هرم اج إل سم يحت إن الج ة ف اج الطاق سكر وإنت رق ال تم ح ي

  .الجلوآوز إلى خاليا الجسم لتقوم بحرقه وإنتاج الطاقة
واد                        ويتم   ى الم ة عل ة المحتوي اول األطعم د تن ى سكر الجلوآوز في الغالب عن حصول الجسم عل

ل            : النشوية مثل    ام   : األرز أو الخبز أو المكرونة أو من المواد السكرية مث  , أو المربى ,سكر الطع
ى سكريات            حيث يتم   . أو الحلويات  اء إل ام داخل األمع ة   تحويل السكريات في الطع  هي في     أحادي

وزا سكر  معظمه سكرية. الجلوآ ادة ال ية وهي الم دم  األساس ي ال سكرية ال .  ف واد ال وبعض الم
ة   كر الفاآه ل س وز مث كر الجلوآ ى س ول إل وز " تتح ود  " Fructoseالفرآت ستخدم آوق ذي ي وال

ل           " Celluloseالسيليلوز    " وآذلك المادة الكاربوهيدراتية    . للخلية حيث ال يمكن هضمها من قب
  . الحيواناإلنسان أو

ة         . والبروتينات يتم تحويلها إلى أحماض أمينيه      اء الدقيق ة لجدار األمع ا المبطن وم الخالي بعد ذلك تق
اد في                         اع ح دم حيث يحصل ارتف ى مجرى ال ا إل ة ونقله بامتصاص الجلوآوز واألحماض األميني

اس           . مستوى الجلوآوز في الدم    ا في البنكري راز هرمون     وينبه االرتفاع في سكر الدم خاليا بيت  إلف
دم     . األنسولين والذي ينطلق بسرعة في الدم    ة من ال يقوم األنسولين بنقل السكر واألحماض األميني

  .إلى خاليا الجسم وخاصة خاليا الكبد والعضالت
ا             األنسولينولكي يؤدي    ستقبالت  " وظيفته فإنه يتحد مع بروتينات خاصة على الخلية يطلق عليه م
ال  األولى تعمل تلك المستقبالت آأ    : يفتين أساسيتين بالنسبة للجلوآوز   وهي تقوم بوظ  " األنسولين قف
ة  . حيث تنفتح الخلية إلدخال الجلوآوز    , يعمل آمفتاح , نسولينوعندما يتحد بها اال   , بوابات والوظيف

ه             الثانية لمستقبالت اال   ق علي روتين آخر يطل ى ب ل الجلوآوز  "نسولين هي إرسال إشارات إل  ,"ناق
ة             والذي يحمل ا    شاط وحيوي ة الضرورية لن اج الطاق ه وإنت وم بحرق ة لتق ى داخل الخلي لجلوآوز إل

  .الجسم
ولكن تأثيره يظهر   , نسولين دورًا مهمًا في التفاعالت الكيميائية داخل معظم خاليا الجسم         ويلعب اال 

  :بصورة واضحة في
ى شكل         نسولين بتخزين السكر الزائد عن حاجة الجسم في توليد الطا         يقوم اال : الكبد د عل قة في الكب

  .إلعادة إنتاج السكر منه وقت الحاجة) نشا حيواني(جليكوجين 
ل اال دوال يقف عم سولين عن وين  ن ى تك داه إل ل يتع وز الممتص ب صريف الجلوآ ن ت د م ذا الح  ه

ات األخرى آاألحماض  ن المرآب د م ي الكب وز ف ةالجلوآ ذه .. األميني اد ه ى اتح ل عل ه يعم ل ان ب
  . معا لتكوين البروتينات آما انه يساعد المواد البروتينية في عملية البناءاألمينيةاألحماض 
شا                      يقوم اال : العضالت ى شكل ن د عن حاجة الجسم في العضالت عل سكر الزائ نسولين بتخزين ال
 .حيواني

نسولين بتخزين الزائد من الجلوآوز على قدرة تخزين الكبد والعضالت          يساعد اال : الخاليا الدهنية 
ا وقت                    على هي  تفادة منه دهون لالس ذه ال ئة دهون في الخاليا الدهنية في الجسم ويقلل من تكسير ه
  .الحاجة

ذا يتضح إن دور اال     د            ومن ه ه في الكب ا مع تخزين سكر في الخالي شيط استهالك ال سولين هو تن ن
 .والعضالت فتكون المحصلة تقليل السكر الموجود في الدم



  نسولين؟   ماذا يحدث عند نقص اال
ستقبالت اال         إذا نسولين أو في حال غياب اال    شكلة في م دم           حدثت م راآم الجلوآوز في ال سولين ت ن

سكر                ى الطبيعي وظهر مرض ال سوبة عل ود وازداد من وعجز عن دخول الخلية التي تحتاجه آوق
  .وما ينتج عنه من مضاعفات مرضية خطيرة

ة وت          آما أن غياب اال    ل األحماض األميني ى تحل ذا          نسولين يؤدي إل ى سكر الجلوآوز وه ا إل حويله
سبة    آما إن غياب اال. ة السكر في الدم يزيد من نسب   ادة ن دهون وزي نسولين يؤدي إلى زيادة تحلل ال

ة   ات وإمكاني ادة الكيتون دم وزي ى حموضة ال ؤدي إل د ي ذا ق دم وه ي ال رة ف ة الح األحماض الدهني
  . حدوث الغيبوبة السكرية الكيتونية

سكر                      نسولين ينطلق من م   اال اع في مستوى ال در االرتف ى ق ة عل ة مقنن ة وبكمي ة متناهي ة بدق خزون
  .وبكون االنطالق بسرعة آافية وفي خالل دقائق معدودة. بالدم
تم راز االوي صيام إف ة ال ي حال اعة ف ل س دة آ دة واح ع وح سولين بواق ى , ن دل إل زداد المع  7-3وي

  .وحدات بعد تناول النشويات والسكريات
  
  

 
تحلل الدهون المختزنة          تحلل البروتينات وتحويلها      تحلل جاليكوجين الكبد        عدم السماح لسكر     
في الجسم لتوليد الطاقة        إلى سكر الجلوآوز       والعضالت إلى سكر الجلوآوز  الجلوآوز بدخول الخاليا  

 
 
 

 زيادة األحماض الدهنية الحرة في الدم                                        تراآم السكر في الدم 
وأآسدتها عن طريق الكبد 

 
خروج السكر مع البول وحدوث                                                                         

 الجفاف ونقص الوزن                           تراآم األجسام الكيتونية في الدم مسببة
 حموضة الدم وغيبوبة السكر

 نقص االنسولين- مرض السكر

 
  
  

  نسولين بعد أداء مهمته؟ ما مصير اال
د أداء اال هبع تخلص من سيره وال ى بتك د والكل وم آل من الكب ه تق سولين لمهمت وم الك, ن د حيث تق ب

ول             ,نسولينمن اال % 60بتكسير ما يقارب من      رازه في الب  بينما تقوم الكلى بتكسير الباقي منه وإف
ائق محد          ادة في دق تخلص من اال            والح. ودةويتم هذا ع ذا التكسر وال ة في ه ادي      كم سولين هو تف ن

ة نقص              ,نسولينتراآم اال  دخول في غيبوب شكل ملحوظ وال  وإال أدى التراآم إلى انخفاض السكر ب
  .السكر

  
  
  
  
  
  



  
  
  
  

  الفصل الثاني
  تشخيص مرض السكر

  
  آيف يتم تشخيص مرض السكر؟ •
  تحليل السكر في الدم •
  لوآوز ؟آيف يتم اختبار تحمل الج •
الذي يجب على مريض السكر     ) A1c) HbA1cما هو اختبار الهيموجلوبين      •

  عمله وما أهميته وما معنى قراءته؟
   التوصيات العامة لفحص السكر ؟يه ما •

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  آيف يتم تشخيص مرض السكر؟

  تحليل السكر في الدم
ين اال    ) لوآوز الج( يحتوي الدم على الدوام قدرًا من سكر العنب          ذب ب د      يتذب اع واالنخفاض بع رتف

  . وآذلك بعض االنفعاالت, وفي حالة الصيام,تناول األآل
ة الصحة                       ل منظم ة مث دم بواسطة المؤسسات العالمي سكر في ال دل الطبيعي لل د المع ولقد تم تحدي

ا       ة وغيره صائم     العالمية ورابطة السكر األمريكي سليم ال سان ال ل   (   في اإلن ى األق ) ساعات   8عل
  ). لتر/  ملليمول 6.1أو ( من الدم 3سم100/ ملليجرام110حتى 

ين  *  سكر ب ستوى ال م100 /مراجلليم 125 و 110م ول 6.9 – 6.1( 3 س ر/ ملليم ة  ) لت ي حال ف
دم      يكون الصيام فإن الشخص  ل في الجلوآوز في ال ه خل  ( impaired fasting glucose ( لدي

ه              رضة ل ويكون ع أو ما يعرف بالسكر الكامن       ا يتبع سكر وم اني من ال النوع الث خطورة اإلصابة ب
  .من مضاعفات

دم          *  سكر في ال ر /ملليمول   7 ( 3سم 100 / مراج لليم 126إذا آانت نسبة ال ة     ) لت ر في حال أو أآث
ين             بتين مختلفت ين في مناس ذا في نتيجت ا    , الصيام وآان ه شخيص يكون نهائي إن الت  وخاصة في   ,ف

  . فإن هذا الشخص مصاب بمرض السكر,ر السابقةحالة وجود أعراض مرض السك
ر من             ى أآث سبته إل د أن تصل ن ول إال بع  مراج لليم180ومن المعروف أن السكر ال يظهر في الب

ادة امتصاصه بالكامل من                    ) لتر/ملليمول  10  (3سم100لكل   ى عن إع دم حيث تعجز الكل من ال
  الدم وهو ما يعرف بالحد الكلوي للسكر

) Renal Sugar Threshold (ل  ا    . لبولفيفرز السكر الزائد في ا إن إجراء تحلي ذلك ف سكر  ول ل
ي دم ف ول  ال ل الب ن تحلي ة م شخيص والمتابع ًا للت و األدق دائم  America Diabetes    ه

Association, 2001 ).(   
  

   حالة الصياماختبار مستوى السكر في الدم في
   في الدمالسكرمعدل 

  )لتر/ملليمول (3سم100/م راجلليم
  التشخيص

  طبيعي  فأقل) 6.1(110 
خلل في   (السكر الكامن أو مرحلة ما قبل السكر          )6.1-7 (125 -110

  )سكر الصيام
  *مرض السكر  فأآثر  )7( 126

  
  .ي نتيجتين وفي أيام مختلفةإذا آان هذا ف*

ة أن  ارويجب مالحظ اساختب صيام   قي ة ال ي حال دم ف ي ال سكر ف ستوى ال ه دا م د علي اال يعتم    ئم
 :سباب التاليةوذلك لأل, لتقرير ما إذا آان المريض مصاب بالسكر من عدمه

ة     3سم100/مراجلليم126أن تحديد نقطة    *  شخيص           لإلصابة  آنتيجة نهائي ى ت ؤدي إل د ت سكر ق  بال
ذين               آثير   سكر وال اني من ال النوع الث ون من األشخاص ب ا    يكون دًا    معرضين فقط لمخ ة ج طر قليل

 .ة لمرض السكريحقيقلحدوث المضاعفات ال
ون في خطر من                             *  ذين ال يزال د من األشخاص ال ة في العدي ائج طبيعي ار نت ذا االختب قد يظهر ه

يهم        , وعلى سبيل المثال . اإلصابة بمرض السكر   ار عل ذا االختب تم إجراء ه ذين ي فإن األشخاص ال
ة  ديهم طبيعي سكر ل ائج فحص ال ر نت رة وتظه رة الظهي د فت ستوى, بع ون م د ال يك ديهم ق سكر ل  ال

 .طبيعي عند إجراء االختبار في الصباح الباآر
سكر*  ص ال يفح ن   ف دة م ل فائ ون أق د يك صيام ق ة ال ار ا حال ل الختب وز   تحم                            جلوآ

( glucose tolerance test )  ؤ  ل ة لخطر اإلصابة      المعرضين ل باألشخاص لتنب درجة عالي
دة من               .القلب أو الوفاة   أمراض    و ,سكربمرض ال  ل فائ صيام أق  وآذلك فإن قياس السكر في حالة ال



ارا وبينختب سكر والمعرض AIC  الهيموجل صابين بمرض ال د األشخاص الم ي نفس ين لتحدي  ف
 .الوقت لخطر اإلصابة بشدة المضاعفات الناتجة عن السكر

دم ف            * ار تحمل         يعتقد بعض الباحثين أن قياس مستوى السكر في ال ة اختب يس بدق صيام ل ة ال ي حال
سكر               الجلوآوز لتحديد مرض السكر في بعض األشخاص مثل النساء الذين لديهم تاريخ اإلصابة ب

 .الحمل أو بعض األفراد اآلسيويين
صيام                  , وفي الوقت الحاضر   ه طبيعي في حال ال فإن الشخص الذي يكون معدل السكر في الدم لدي

, تاريخ عائلي لإلصابة بالسكر أو عوامل خطورة أخرى       ر أو لديه    ولكن لديه أعراض مرض السك    
   .عمل اختبار تحمل الجلوآوز  غير مصاب بالسكر ويلزم اعتبارهفإنه ال يمكن 

  
   ؟آيف يتم اختبار تحمل الجلوآوز  

 ثم يطلب من      )أثناء الصوم ( االختبار   إجراءيتم عمل تحليل الدم لقياس نسبة السكر في الدم قبل           * 
م       را ج 75  يعطى أو خص شرب مادة سكرية   الش ق الف سكر في      .م جلوآوز عن طري ل ال تم تحلي وي

 . دقيقة على مدى ساعتين30الدم آل 
أقل  جرام من الجلوآوز     75في الشخص الطبيعي بعد ساعتين من تناول        مستوى السكر في الدم     * 

 .البول مطلقًاوال يظهر السكر في  ) لتر / ملليمول 7.80 ( 3سم100 / ملليجرام140من 
اول *  اعتين من تن د س دم بع ي ال سكر ف دل ال ان مع ين 75إذا آ ع ب وز يق -140جرام من الجلوآ

رام 200 م100/ملليج ول11.1-7.8 ( 3 س ر / ملليم ر    )  لت رض لخط ون مع د يك شخص ق إن ال ف
ك        ى ذل ق عل سكر ويطل ل في تحمل الجلوآوز    "اإلصابة بمرض ال  impaired glucose" خل

tolerance) .(يعتقد بعض الباحثين في الوقت الحاضر بأن هناك ارتباط آبير بين حدوث الخلل             و
اً       سكر الحق رض ال ابة بم ر اإلص دة خط وز وش ل الجلوآ ي تحم ن   , ف ر م ورة أآث ون الخط وتك

  .المتوسط لحدوث أمراض القلب والوفاة سريعًا
 /م  راجلليم200 من   أآثرم جلوآوز   را ج 75 السكر في الدم بعد ساعتين من تناول         معدل إذا آان * 

م100 ول 11.1 (3س ر/  ملليم ين )لت ين مختلفت ي نتيجت ذا ف ان ه ًا  ,  وآ ون نهائي شخيص يك إن الت ف
رض  صاب بم شخص م ر ال سكر ويعتب رض ال راض م ود أع ة وج ي حال ة ف وخاص

  .    )(American Diabetes Association, 2001السكر
دم              و تدل الدراسات على أن اختبار تحمل الجلوآوز أقوى       و سكر في ال اس مستوى ال أدق من قي

  .في حال الصيام لتشخيص مرض السكر
  
  جلوآوز اختبار تحمل ال 

دم     اول      معدل السكر في ال د ساعتين من تن  75 بع
وزراج رامم( م جلوآ م100 /لليج  3س
  )لتر/ملليمول(

  التشخيص

  طبيعي       )7.80 ( 140أقل من 
امن أو     )7.80-11.1 (200 -140 سكر الك امرحال ة م ل  ل قب

  )خلل في تحمل الجلوآوز(السكر 
  *مرض السكر         )11.1أآثر من(   200أآثر من 

  
  مختلفةن هذا في نتيجتين وفي أيام إذا آا*
  
  
  
  



  
  

ه و   )A1c) HbA1cما هو اختبار الهيموجلوبين    سكر عمل ه    الذي يجب على مريض ال ا أهميت م
  وما معنى قراءته؟

شهرين أو    A1cاختبار الهيموجلوبين    دم خالل ال  هو اختبار بسيط يظهر متوسط آمية السكر في ال
ة شهور الماضية   شخيص مرض   .) (Kuzuya etal.,2002 الثالث ستخدم لت ار ال ي ذا االختب  وه

م          سكر في           السكر،ولكنه أفضل طريقه لمعرفة مدى تحك سكر بمستوى ال دم مريض ال الي   .ال وبالت
ا المريض أو  ي يحتاجه سولين الت ة األن دد آمي د تح ه ق الج معلومات هام و يعطي الطبيب المع فه

  . تغيير نمط الوجبة الغذائية للمحافظة على مستوى السكر في الدم بصورة جيدة
وبين                ات الهيموجل ز جزئي اس ترآي تم قي د حيث ي ويتم عمل هذا االختبار بسحب عينه من دم الوري

وز    ال ا الجلوآ رتبط به ي ي راء الت دم الحم رات ال ي آ ودة ف , )glycated haemoglobin(موج
ة       سبة مئوي ام  . ويكون القياس في صورة ن شكل ع ا      , وب رتبط به وبين الم سبة الهيموجل ا زادت ن آلم

سكر                 ال حدوث مضاعفات مرض ال ون   (الجلوآوز آلما زاد ذلك من احتم ى , أمراض العي , والكل
ف األعصاب ر, وتل بوأم ة, اض القل ة الدماغي د أن خفض , والعكس صحيح) والجلط ث وج حي

ال حدوث مضاعفات مرض              % 1ترسب السكر في الهيموجلوبين بنسبة       سبة احتم فقط تقلل من ن
ين            , %12السكر بشكل عام لدى المريض بمقدار        ى الع سبة المضاعفات عل ل ن وبشكل خاص تقلي

ى واألعصاب  دار والكل دوث, %25بمق ال ح ى احتم سبة  اإلصابةوعل ب بن ة القل   .%16 بجلط
وبين    سبة الهيموجل ون ن سكر تك صابين بال ر الم خاص غي دود A1cواألش ي ح ا %. 6-4 ف أم

ل من   األشخاص المصابين بالسكر من النوع الثاني   بعض  % 7 فيجب أن تكون النسبة اق و أن ال  ول
  % ).6 .5اقل من(ينصح بنسبة اقل من ذلك 

  3سم100 /مراجللي م60 وز في الدميعني أن متوسط الجلوآ% 4ورقم 
  3سم100/ ملليجرام  90يعني أن متوسط الجلوآوز في الدم % 5ورقم 
  3سم100/ ملليجرام  120يعني أن متوسط الجلوآوز في الدم % 6ورقم 
  3سم100/ ملليجرام150يعني أن متوسط الجلوآوز في الدم % 7ورقم 
  3سم100/لليجرام م 180يعني أن متوسط الجلوآوز في الدم % 8ورقم 

   .3سم100/ ملليجرام  30 يعني زيادة مقدارها% 1وهكذا آل 
  

وبين                  ار الهيموجل سكر إجراء اختب  A1cويجب على جميع المرضى المصابين بالنوع الثاني من ال
ل   ى األق ام عل ي الع رتين ف الج أو   .م ر الع ة تغي ي حال انإذاوف ع    آ دم مرتف ي ال سكر ف دل ال  مع

  .الختبار آل ثالثة أشهر على األقل حتى يتحسن معدل السكر في الدمفيجب عمل ا, باستمرار
وبين   ار الهيموجل راء اختب ة أن إج وف ي A1cويجب مالحظ ة س صورة منتظم ريض  ب ساعد الم

امج                     الي عمل برن ددة وبالت ات متع والطبيب على حد سواء على متابعة نسبة السكر في الدم في وق
  . لة للسكرطويل للعالج للوصول إلى معدالت مقبو

  
  
  هي التوصيات العامة لفحص السكر ؟ ما

شديد،         : عادة بظهور األعراض مثل    يتم تشخيص النوع األول من السكر      ول والعطش ال ر ة التب آث
وزن  دان لل ك فق صاحب ذل ا ي ا م ابيع. وغالب ى أس ام إل سوء خالل أي ذه األعراض ت والي . وه وح

النوع األول م           % 25 ديثا ب ديهم درجة من               من األشخاص المصابين ح د حدث ل سكر يكون ق ن ال
  . األحماض الكيتونية عند اآتشاف السكر لديهم

ر من             شكل      45وينصح الخبراء في الوقت الحاضر آل شخص أآب سكر ب إجراء فحص ال ًا ب  عام
  .منتظم

  



  :وأيضًا يجب فحص السكر لدى البالغين من صغار السن وذلك في الحاالت التالية
 .من الوزن المثالي% 20ل زيادة في الوزن بما يعاد •
 ). زئبق أو أآثرترملي مل140/90(ارتفاع ضغط الدم  •
سيلتر /ملليجرام 35أقل من    (في الدم   ) HDL(نقص معدل الكوليسترول الجيد      • ادة  ) دي وزي

 ).لتر/ملليمول2.83 ) (ديسيلتر/لليجرامم250أآبر من (في معدالت الترايجليسرايد 
 .السكرإصابة أحد أفراد العائلة المقربين ب •
 .انتماء الشخص إلى إحدى السالالت المعروفة تاريخيًا بإصابتها بالسكر •
 .وجود تاريخ سابق باإلصابة بسكر الحمل •

  
ديناًً   10وينصح الخبراء بإجراء فحص السكر من النوع الثاني لكل طفل أآبر من    ان ب سنوات إذا آ

  . أو لديه أحد عوامل خطورة اإلصابة بالسكر المذآورة أعاله
سببها مرض   وي ادة ي ي ع راض الت د األم شخص بأح د إصابة ال سكر عن شخيص مرض ال ن ت مك

روح، أو      ام الج طء التئ تالل األعصاب ، وب ة، واع ة الدماغي ة القلبية،والجلط ل الجلط سكر، مث ال
اني                دين يع ل ب ة ، أو والدة طف ات الفطري ظهور قرحة القدم ، ومشاآل في العين ، وبعض االلتهاب

  . لدممن نقص في سكر ا
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  
  
  

  الفصل الثالث
   وأعراضهأنواع مرض السكر

  
  النوع األول

  ما هو سبب حدوث النوع األول؟ •
  من الذي يصاب بالنوع األول من السكر؟ •
  العوامل التي تسبب خطورة اإلصابة بالنوع األول من السكر عند األطفال •

 النوع الثاني
   ؟ثانيما هو سبب حدوث النوع ال •
  من الذي يصاب بالنوع الثاني من السكر؟ •
  في وسط البطن غير صحي؟ لماذا يعتبر شكل التفاحة •

  انوي مرض السكر الث: النوع الثالث 
  سكر الحمل : النوع الرابع

  من الذي يصاب بسكر الحمل؟ •
  األعراض العامة لمرض السكر

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  املكتبة األلكرتونية
  موقع القدم السكرية

www.algadam.net 
  
  
  
  



  
  أنواع مرض السكر 

سكر  تم تصنيف  ديثاً  مرض ال ى   ح ة  إل واع أربع وع األول  :   أن ى    ( Type 1 )  الن د عل ذي يعتم ال
ي عالجه سولين ف اني و,األن وع الث ي عالجه( Type 2 )الن سولين ف ى األن د عل ذي ال يعتم ,  ال

انوي والنوع  ع وهو سك     , الثالث ويعرف بمرض السكر الث وع الراب  American)  لر الحم والن
Diabetes Association, 2001).  

  
  النوع األول

س م وي سكر رق وع" 1"مى بمرض ال ذا الن سمى ه ان ي ديما آ سولين ب وق ى األن د عل سكر المعتم ال
)(IDDM.صد ى   ويق دون عل ذين يعتم سكر ال ه مرضى ال سولين ب ماألن ي عالجه ان  و. ف ذا آ ه

 في سن  أعراضهتظهر  نه عادة ماأل"  Juvenile diabetes سكر الصغارب "  يسمى آذلكالنوع
ى               الخامسة عشر   ولكن هذه التسمية ألغيت ألن النوع األول من السكر يصيب الشباب والمسنين عل

نمط                فيوهذا النوع   . حد سواء  دء ال ًا وذروة ب ين عام  الغالب يصيب األطفال والبالغين اقل من ثالث
  . بما فيها الشيخوخةفئة عمريهفي أي لكنه قد يبدأ ,  سنة 13 و11 عمربيناألول 

د    ة عن م اعتيادي م أصحاء وأوزانه ادة ه سكر ع ن ال النوع األول م صابين ب ب المرضى الم و أغل
رض  دوث الم ز . ح دامويتمي سول بانع ي      أو نقص األن ا ف ا بيت م خالي ف معظ سبب تل شديد ب ين ال

اس  دم  البنكري ي ال سكر ف ستوى ال اع م ى ارتف ؤدي إل ا ي ذا مم ذا فه الج وله ستجيب للع وع ال ي الن
األقراص  سكر  ب ن     الخافضة لل ه سوى حق سولين  وال ينفع  Atkinson and) .           األن

Eisenbarth , 2001 )   
د تحدث       أعراض أنآما   أة  المرض ق شهية و      مع     فج اح لل ر وانفت ول آثي دان  حدوث عطش وتب فق

دم  فات آحمضاع ال عديدة وتزيد معه احتمال حدوث  أيامللوزن يتم في خالل  ه موضة ال  ) الكيتوني
Ketoacidosis )والغيبوبة السكرية.(Diabetic coma)   

اة لألو  ان متوسط الحي سولين آ شاف االن ل اآت صهم قب تم تشخي ذين ي النوع باإلصابةشخاص ال  ب
ورة              . األول من السكر في حدود سنتين فقط       سولين واستخدامه في العالج ث وقد أحدث تطوير األن

سوء الحظ   .  مرض مزمن إلى بسرعةمرض السكر وتحويله من مرض يقتل    عظيمه في عالج     ول
شمل الثانوية ظهور المضاعفات   إلى  مع وجود المرض   أدت اطالت عمر المريض    ,  للسكر والتي ت

تالل األعصاب وي, اع شل الكل تالل , والف شبكيةواع راض , ال دورةوأم ة ال ي الدموي ب والت  والقل
   . اآتشاف المرض سنه من بداية20-10تحدث في حدود 

  
  هو سبب حدوث النوع األول؟ ما

  نقص في آفاءة الجهاز المناعي للجسم 
ى            الرئيسي السببيعود   سكر إل اعي للجسم      في حدوث النوع األول من ال از المن اءة الجه   نقص آف

ا       تهاجم   ) Antibodies(والتي يصاحبها ظهور أجسام مضادة     سولين وخالي ات األن النجر  بروتين
سولين           وتسبب زهان رز األن سبب الحقيقي عن         . تلف خاليا بيتا في البنكرياس التي تف وال يعرف ال

اعي للجسم         از المن ى الجه أثير عل ش   , آيفية بدء الت وراثي    ولكن الدراسات ت تعداد ال ى أن االس ير إل
   .تكون السبب في حدوث نقص آفاءة الجهاز المناعي للجسم ببعض الفيروسات قد  واإلصابة

  
  راثيةالعوامل الو

ى                         ببه إل د ال يرجع س سولين في عالجه ق مرض السكر الذي يصيب صغار السن ويحتاج إلى األن
رة في       , الماضية وقد بينت اإلحصائيات التي عملت خالل الثالثين سنة          . الوراثة ادة آبي  حدوث زي

ة       دة األمريكي ات المتح ة والوالي دول األوروبي ي بعض ال سكر ف ن ال وع األول م ت  . الن و آان ول



وع األول من        ال د للن ادة في عدد الحاالت سوف        عوامل الوراثية هي السبب الوحي إن الزي سكر ف ال
  . سنة400 يقل عن الاتأخذ م

  
  الفيروسات

احثين أن اإلصابة د الب ل يعتق ات مث بعض الفيروس ك ب سببة تل ة الم اف ،  للحصبة األلماني   والنك
)mumps(,  صيلة ن ف رى م ات أخ ا"وفيروس وآس س ي و, " Coxsackieآي آ ة ف خاص

  .من السكر قد يكون سببًا في حدوث النوع األول , وراثياستعداداألشخاص الذين لديهم 
سولين    الفيروسات  وهذه   رزة لألن اس المف دمرها تهاجم بعنف خاليا بيتا في البنكري ا أن .  وت ة  آم  بني
اس               الفيروسات هذه ا في البنكري ا بيت ى خداع     و  تماثل بنية البروتينات الموجودة في خالي تعمل عل

از ال ة جه ون جه ( مناع ذين يك ي األشخاص ال اعي ف ًاازهم المن از )  معرض وراثي فيحسب جه
ا         المناعة خطأ أن خاليا بيتا هي جزيئات الفيروس ويقوم بتكوين          ى خالي  أجسام مضادة للتصدي إل

ا بفعل األجسام المضادة                   ا بيت ة الموبيتا بدًال من التصدي للفيروسات وبذلك تدمر خالي اً  جه   توجيه
 نقص   إلىتدمرها بشكل مباشر وتؤدي      تهاجم الفيروسات خاليا بيتا و      وقد .خاطئا بفعل الفيروسات  

د                إلىسريع في األنسولين، أو تؤدي       سكر بع ا وحدوث مرض ال ا بيت  فقدان تدريجي لوظائف خالي
  .عدة سنوات من اإلصابة بالفيروسات

  .فقط من مرضى السكر% 10-5وهذا النوع يمثل 
  
   السالالت أوختالف األجناس ا

سكر    ن ال النوع األول م دل اإلصابة ب ي مع ين األشخاص ف رة ب ات آبي د اختالف ر . يوج و أآث وه
ل سردينيا   (شيوعًا في األشخاص المنحدرين من شمال أوربا وبعض مناطق البحر المتوسط               , )مث

سود  ريكيين ال يويين واألم ين اآلس يوعًا ب ل ش سو . وأق د أن ال ا وج ي أمريك النوع وف صابين ب د الم
وقد يكون السبب في     , من األشخاص البيض  % 50األول من السكر أآثر عرضة للوفاة بما يعادل         

  .( Rennert et al., 1999 )  ذلك تدني العناية الطبية لدى السود
  

  من الذي يصاب بالنوع األول من السكر؟
د      ات المتح ي الوالي سكر ف ن ال النوع األول م صابين ب دد الم در ع ةيق دهاة األمريكي ون  وح  بملي

شاف مع  , شخص ارب من      اآت ا يق ين  م نوياً  أالف ثالث ة س ل    .  حال وع أق ذا الن وع    وه شيوعًا من الن
سكر     % 10-5حيث يشكل فقط    , الثاني من السكر   ابقاً      من حاالت مرض ال ا ذآر س ك   .  آم , ومع ذل
س  ل مرض ال انيمث وع الث دل اإلصابة, كر من الن إن مع سكف النوع األول من ال د زاد خالل ر  ب ق

ة    دول األوروبي ض ال ة وبع دة األمريكي ات المتح ي الوالي ًة ف ية خاص سنوات الماض دا نف(ال لن
  ).وبريطانيا

  
  السكر عند األطفال صابة بالنوع األول منالعوامل التي تسبب خطورة اإل

وع األ ين  الن ادة ب ي الع ر ف ا يظه ا ذآرن ةول آم ين مرحل ن الثالث ى س والدة وحت صيب .  ال و ي وه
  .صغار السن من الذآور واإلناث بنسبة متساوية

سكر                وقد أظهرت الدراسات وجود عدد من عوامل الخطورة التي تسبب حدوث النوع األول من ال
  :في األطفال وهي

 .مرض الطفل في سن مبكرة •
 . عند األطفال الرضععية من صدر األم وشرب حليب البقرعدم الرضاعة الطبي •
 .آبر سن األم •
 .النوع األول من السكرإصابة األم ب •
 .أثناء الحملإصابة األم بارتفاع ضغط الدم  •



سكر في                        • اني من ال النوع الث رة ب سبه آبي ة إصابتهم بن تم ربط السمنة لدى األطفال بإمكاني
ة وزن   . سن متقدم ادة ال ين زي دة ب ة وطي ضًا عالق ات أي رت بعض الدراس د أظه د وق عن

وع األول      سبب ر  بأنهاالوالدة والسمنة خالل الطفولة      سكر من الن . ئيسي لحدوث مرض ال
ا              .والعامل الرئيسي في ذلك هو زيادة الوزن       د خالي ل يمكن أن يجه ى األق  وهذا نظريًا عل

سكر خاصة              بيتا في البنكرياس مما يجعلها أآثر عرضه للتلف وحدوث النوع األول من ال
 .لدى األطفال الذين لديهم استعداد وراثي لإلصابة بالمرض

 
ع أن  وع األول      وم ن الن ي م ال ه ي األطف سكر ف االت ال م ح ت   , معظ ي الوق ديرات ف إال أن التق

ال هي               % 45و  % 8 الحاضر تشير إلى أن ما نسبته      ديثًا في األطف شفة ح سكر المكت من حاالت ال
  . وقد يكون السبب الرئيسي في ذلك السمنة المفرطة لدى األطفال,من النوع الثاني

  
  حليب البقر

ام       لقد أظهرت دراس   ة أي ة أن األطفال الذين يتم تغذيتهم عن طريق شرب حليب البقرة خالل الثماني
سكر              النوع األول من ال ادل   األول من الوالدة أآثر عرضة لإلصابة ب ا يع ة    بم رة ونصف مقارن م

واء            . بأولئك الذين يعتمدون على الرضاعة الطبيعية من حليب األم          ك احت سبب في ذل د يكون ال وق
د أولئك               حليب األم لمكو   نات قد تساعد في تنظيم الجهاز المناعي وبالتالي تمنع اإلصابة بالسكر عن

  .األطفال
النوع            أنوقد بينت الدراسات     تم تشخيصهم ب ذين ي ال ال ا        األول األطف ديثًا غالب سكر ح تكون   ً  من ال

ات موجود في حليب                           ين من البروتين وع مع ة من األجسام المضادة لن ر لديهم معدالت عالي , البق
ا          ". BSAبروتين مصل حليب البقر     "ويعرف باسم    وهو يشبه أحد البروتينات الموجودة في خالي

  .بيتا
دة     م األطعمة بما فيها   هضوحيث أن معدة األطفال الرضع ال تستطيع         إن  ,  البروتينات بصورة جي ف

دم                الكبيرةالبروتينات   ى ال اء إل ر جدران األمع ر المهضومة تمر عب ذ       .  غي ل ه ر الجسم مث ه ويعتب
وم      , BSAبما فيها   , البروتينات ة فيق إفراز مواد غريب ا  األجسام المضادة    ب د يحصل   . لمهاجمته وق

روتين      شبه ب ا ت  BSAخطأ في التعرف على خاليا بيتا فتقوم تلك األجسام المضادة بمهاجمتها ألنه
دمرها ب   . وت ين حلي ة ب ة حقيق ود عالق ن وج ق م ًا للتحق ل حالي اك دراسات تعم وم هن ى العم وعل

  .األبقار ومرض السكر من النوع األول
  

  النوع الثاني 
م  سكر رق رض ال سمى بم سمى"2"وي ان ي ديمًا آ سولين ب  وق ى األن د عل ذي ال يعتم سكر ال ال

(NIDDM) .                  م سولين في عالجه ى األن دون عل ذين ال يعتم سكر ال ان   . ويقصد به مرضى ال و آ
ذلك  يسمى ار   " آ د سن األ      " سكر الكب دأ بع ا يب ادة م ه ع ين ألن ذا المرض تظهر     .ربع  وأعراض ه

وع األول         ا   . بشكل تدريجي واحتماالت حدوث الغيبوبة السكرية والمضاعفات اقل من الن ًا م وغالب
ة                     ة الروتيني ل الطبي د إجراء التحالي صدفة عن ق ال وفي  . يتم اآتشاف هذا النوع من السكر عن طري

ة من     هذا النوع يفرز البنكرياس آمية من األنسولين ولكنها قد تك  اك مقاوم ة أو أن هن ون غير آافي
سولين أو لوجود  ستقبالت األن سبب نقص  م سولين ب ة األن ا بالجسم تعوق وظيف سجة والخالي األن
اع                  ى ارتف ؤدي إل أجسام مضادة لهذه المستقبالت تمنع األنسولين وتنافسه على الوصول إليها مما ي

  .مستوى السكر في الدم
ة   ب الوراث ؤالء المرضى تلع ي ه م المرضى   وف دوث المرض فمعظ ي ح ًا ف سمنة دورًا هام وال

بطن               شكل  (يتصفون بالسمنة وخاصة األشخاص الذين لديهم زيادة في الوزن حول منطقة وسط ال
سكر   )  Apple- shape التفاحة اني من ال د   , فهؤالء أآثر عرضة لإلصابة بالنوع الث ة تجه فالبدان

ض السكر من النوع الثاني في مالحظة انخفاض   ويتضح دور السمنة في اإلصابة بمر .البنكرياس



ى    معدل اإلصابة بالسكر أثناء الحرب العالمية الثانية بسبب المجاعات        ا عادت إل  وقلة األغذية بينم
سان سمين سوف يصاب        . بعد الحرب نظرًا لوفرة الغذاء    االرتفاع الطبع إن آل إن ي ب  وهذا ال يعن

  . بين السمنة ومرض السكر من النوع الثاني عالقة وطيدةهناكحتمًا بمرض السكر وإنما 
ذاء         ا يكفي تنظيم الغ سكرية          وغالبًا م واد ال ل من استهالك الم وزن   ,  بالتقلي  والرياضة   ,وإنقاص ال

سولين     ود مستوى األن دل الطبيعي  لعالج هذا النوع من السكر حيث يع وزن   للمع د تخفيض ال    بع
Tumilehto et al., 2001 ).(  

ك              وقد يكون الشخص مصاب    ا بالسكر من النوع الثاني لعدة سنوات قبل التشخيص دون مالحظة ذل
ة                ة في البداي رة      . من قبل المريض بسبب أن األعراض عادة تكون خفيف ولكن المضاعفات الخطي

شمل        يمكن أن تحدث بسبب عدم مالحظة اإلصابة بهذا النوع من السكر بعد عدة سنوات ، والتي ت
  ).بما فيها أمراض األوعية التاجية (ية الدموية الفشل الكلوي ، وأمراض األوع

ة       ل األغلبي وع يمث ة          ) %90(وهذا الن ه عالق يس ل وع األول ل سكر وهو بعكس الن  من مرضى ال
سولين         ى األن سكر       . بالجهاز المناعي للجسم وقد ال يعتمد عل وع من ال ذا الن والمريض المصاب به

   يستجيب في الغالب لألقراص الخافضة للسكر
2000;Rosenbloom et al. 2001 )ِAmerican Diabetes Association,(  

  
   الثاني ؟ما هو سبب حدوث النوع

  السمنة
ام  ي ع ت ف ة عمل د أظهرت دراس ن 2001لق ارب م ا يق ى م سمنة ,  ممرضة85.000 م عل أن ال

آما أوضحت دراسة حديثة    . آانت السبب الرئيسي واألول لخطر اإلصابة بالنوع الثاني من السكر         
اني                   % 5ن إنقاص الوزن بما يعادل      أ وع الث سكر من الن ع حدوث مرض ال فقط قد يكون آاف لمن

ديرات أن   . عند األشخاص البدينين الذين يعانون من اختالل في تحمل الجلوآوز         شير التق % 80وت
دهون         % 95إلى   ادة ال سمنة وزي من الزيادة الحالية في مرض السكر من النوع الثاني هي بسبب ال

سولين                . ة البطن في منطق  ة األن ًا في مقاوم د تلعب دورًا مهم ضا    , حيث أن زيادة الدهون ق ولكن أي
فزيادة الوزن حول البطن والجزء العلوي من الجسم         . طريقة توزيع الدهون في الجسم أيضًا مهمة      

وزيادة ضغط , ومرض القلب,  له عالقة بمقاومة األنسولين وحدوث مرض السكر) شكل التفاحة(
ى       . وزيادة معدالت الكوليسترول الغير صحية    , لجلطة الدماغية وا, الدم بينما الدهون التي تكون عل

ذآورة أعاله  (pear –  shape)شكل أجاصه .  حول األوراك قد ال يكون لها عالقة باألمراض الم
ر من     آان محيط الخصر  إذاوقد اقترحت دراسة أنه  ساء و   )  سم  89( بوصة  35 أآب  40في الن

ب     ) م  س102(بوصة  ابة بمرض القل ورة اإلص ادة خط ى زي ؤدي إل د ي ك ق ان ذل ال ف ي الرج ف
  .( Defronzo, 1997 )  والسكر

ذي  , ويجب اإلشارة هنا إلى أن السمنة وحدها قد ال تشرح جميع حاالت السكر من النوع الثاني           وال
  .مثل آسيا والهند, ينتشر أيضًا في أشخاص من بلدان أخرى معروفة بقلة الوزن

  
  ي وسط البطن غير صحي؟ف ذا يعتبر شكل التفاحةلما

ورة اإلصابة  سبة خط سكر تختلف ن ن ال اني م النوع الث اختالفب ن ب دهون م زن لل ان المخت  المك
النوع    اإلصابة  تكون خطورة   , )شكل التفاحة (فإذا آانت الدهون تتمرآز في وسط البطن        . الجسم  ب

  .وى الورآينما لو آانت السمنة على مستالثاني من السكر أآبر م
ك         وق تل سرعة تف وتفسير ذلك أن الخاليا الدهنية الموجودة في وسط البطن تطلق الدهون في الدم ب

وعلى سبيل المثال فإن الدهون تبدأ في االنطالق من        . الخاليا الموجودة في أجزاء الجسم المختلفة     
ا    ساعات من الوجبة األخيرة مقارنة بالساعات الك أربعالبطن بعد ثالث إلى      ة النطالقه بيرة الالزم

ة من الجسم         دهون من       . من الخاليا الدهنية في األجزاء المختلف وتكمن سهولة وسرعة انطالق ال
د الخطر                   سان من الهرب عن منطقة البطن لتزويد الجسم بالطاقة الضرورية والسريعة لتمكين اإلن

اة     . أو الخوف  ر نمط الحي بط      , ولكن مع تغي ة ال دهون في منطق اء ال إن بن ادة في     ف ا زي تج عنه ن ين



سببة    وزيادة الدهون أحد العوامل األس      . معدالت الترايجليسرايد واألحماض الدهنية الحرة     اسية الم
  .لمقاومة األنسولين

النوع                  دى المرضى المصابين ب ام ل ًا ع بطن تقريب يعتبر شكل التفاحة المملوء بالدهون في وسط ال
  . البالغين المصابين بالنوع األول من السكرالثاني من السكر وقد يحدث أحيانا في المرضى

سكر             وترتفع خطورة اإلصابة   ذآور المصابين بال رتين ونصف في ال ادل م  بأمراض القلب بما يع
ساء المصابات         ولديهم شكل التفاحة في وسط البطن وترتفع الخطورة بما يعادل ثمان مرات في الن

جمع الدهون في وسط البطن فإنه ينبغي الحد        ولمنع ت . بالسكر ولديهن شكل التفاحة في وسط البطن      
  :من العوامل التي تؤدي إلى ذلك والتي تشمل

  المشروبات الكحولية  •
 التدخين  •
 الضغوطات اليومية •
 قلة الرياضة •
 الزيادة في الوزن •
 أآل أقل من ثالث وجبات في اليوم •
 األغذية الغنية بالدهون أو السكريات •

 
  هل لديك شكل التفاحة؟

ا إذ ة م اع بوصة لمعرف اس الخصر بارتف زم قي ه يل بطن فإن ي وسط ال ديك شكل التفاحة ف ان ل ا آ
ه             . فوق السرة )  سم 2.5(واحدة ه من د اعرض منطق ورك عن ة حسابية    . بعد ذلك يتم قياس ال وبعملي

  .ين الورآ محيطيتم قسمة ناتج قياس الخصر على ناتج قياس
ر             1.0 لإلناث أو أعلى من      0.8إذا آان ناتج القسمة أآبر من        راآم غي ى ت دل عل ك ي  للذآور فإن ذل
  .صحي للدهون في وسط البطن

الي لتحسين الحساسية   ل الت ن عم ه يمك بطن فإن ي وسط ال ة ف دى المريض شكل التفاح ان ل إذا آ
  :لألنسولين وبالتالي منع المشاآل الصحية

  .تناول أغذية تحتوي على سعرات حرارية ودهون قليلة •
 .جبةاألآل بكميات قليلة في آل و •
 .تناول آميات قليلة من الطعام بشكل متكرر •
 .الحفاظ على المستوى الطبيعي للسكر قبل وجبة اإلفطار وبعد ساعتين من األآل •
 .تجنب الكحول والتدخين •
 .المحافظة على الرياضة بصفة مستمرة •
 . الحد من الضغوط اليومية ما أمكن •

 
  التاريخ العائلي

بين بالنوع الثاني من السكر لديهم أفراد في العائلة من المرضى المصا% 33إلى % 25حوالي 
ة أن األشخاص الذين لديهم تاريخ عائلي بالسكر يكونون وقد أظهرت دراس. مصابين بالمرض

وعند .  وتكون أعراضه شديدةفي سن مبكرةأآثر عرضه لخطر حدوث مرض السكر لديهم 
 فإن عامل الوراثة يكون له دور ,حدوث مرض السكر من النوع األول والثاني في نفس العائلة

 فقد بينت دراسة بأن المرضى المصابين بالنوع الثاني من, ومن الطريف. آبير جدًا في المرض
 ولديهم أقرباء مصابين بالنوع األول والثاني من السكر يميلون إلى الحاجة إلى العالج السكر

لب من المرضى الذين لديهم باألنسولين ولكنهم أيضًا أقل عرضة لخطر اإلصابة بأمراض الق
  .لسكر فقط اتاريخ عائلي باإلصابة بالنوع الثاني من

  



   األجناس أواختالف السالالت 
 يختلف بين , السكرض وآذلك شدة مضاعفات مر,خطر اإلصابة بالنوع الثاني من السكر

في مهما ًا  االجتماعية دور و,والعوامل االقتصادية, وقد يكون للوراثة.  المختلفة البشرسالالت
  .سالالت البشراالختالف بين 

 الرجال األمريكيين من أصل أفريقي أآثر عرضة لإلصابة بالنوع أنوقد بينت دراسة أمريكية 
والنساء األمريكيات من أصل أفريقي أآثر عرضة , الثاني من السكر بما يعادل مره ونصف

وقد يعزى ذلك إلى زيادة . أبيض مقارنة باألمريكيين من أصل ,لخطر اإلصابة بما يعادل مرتين
 وقد تلعب الوراثة أيضًا .معدالت ارتفاع ضغط الدم والتدخين وآذلك قلة العناية الطبية لدى السود

 األمريكيين من أصل أفريقي أنفقد بينت بعض األبحاث , وعلى سبيل المثال. دورًا مهمًا في ذلك
 .أو العوامل األخرىة لديهم خلل في إفراز األنسولين ليس له عالقة بالتغذي

 األصليين اآبر بما األمريكيينع الثاني لدى  مرض السكر من النو معدل حدوثأنوقد وجد 
وآذلك فإن معدل اإلصابة بالنوع الثاني من السكر , البيض معدل حدوثه لدى  من مرة19يعادل 

 .عففي األمريكيين من أصل اسباني أآبر من ذلك الموجود لدى البيض بما يعادل الض
  نقص الوزن عند الوالدة

لقد أظهرت األبحاث أن نقص الوزن عند الوالدة يشكل عامل خطورة لحدوث اإلصابة بالنوع 
ويرجع العلماء سبب ذلك إلى سوء التغذية عند المرأة الحامل والذي قد يؤدي . الثاني من السكر

  .ة بمرض السكرإلى اختالل في عمليات األيض في األطفال الناشئين  وإمكانية اإلصاب
  

  من الذي يصاب بالنوع الثاني من السكر؟
 16يقدر عدد المصابين بالنوع الثاني من السكر في الواليات المتحدة األمريكية بما ال يقل عن 

م أن 2000وقد بينت دراسة أمريكية عملت في عام . مليون شخص ولألسف فإن العدد في ازدياد
 م وآانت 1998-1990ر قد زاد بمقدار الثلث بين عامي معدل اإلصابة بالنوع الثاني من السك

يصيب النوع الثاني من السكر عادة . بين الشباب  في عمر الثالثين سنه%) 70(الزيادة الكبرى 
% 6 م فقط زادت نسبة اإلصابة بمعدل إجمالي 1999وفي السنة . األشخاص بعد سن األربعين

ويعزى السبب الرئيسي لتلك الزيادة . فريقيفي األمريكيين من أصل أ% 10مع زيادة قدرها 
  Defronzo, 1997  )  السمنةإلىالكبيرة 

  
  مرض السكر يف األطفال والبالغني

نقص (آان مرض السكر الذي يصيب األطفال عادة هو من النوع األول تقريبًا , حتى وقت قريب
% 8ر إلى أن ما نسبته ولألسف فإن التقديرات في الوقت الحاضر تشي). في آفاءة جهاز المناعة

االختالفات الكبيرة . (من الحاالت الجديدة للسكر في األطفال عادة هو من النوع الثاني% 45إلى 
. ( Rosenbloom, 2001 ))في التقديرات بسبب الصعوبات في اآتشاف المرض عند األطفال

  .والشك أن ذلك يعطي دالله على أن مرض السكر في ازدياد عند جميع الشعوب
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  النوع األول  الخصائص
 

  النوع الثاني
 

  عادة بعد سن األربعين   عادة قبل سن الثالثين  العمر
ظهور األعراض 

  المرضية
  بشكل تدريجي   فجأة

المريض عادة نحيًال أو سوي  الحالة البدنية 
  الوزن

  عادة سمناء

ورغبة شديدة , عادة عطش شديد  ية األعراض الطب
ونقص , وآثرة التبول, في األآل

  في الوزن 

  غالبًا بدون أعراض 

  عادة ال تظهر  غالبًا موجودة  األحماض الكيتونية 
موجود ولكن الجسم غير قادر على   ال يوجد األنسولين داخل الجسم 

  االستفادة منه 
زيادة الكوليسترول   االعتالل في الدهون

  يجليسرايد في الدم والترا
زيادة الكوليسترول والترايجليسرايد 

  في الدم 
  مطلوبة فقط في حوالي   مطلوبة  العالج باألنسولين 

  من المرضى % 20-30
األدوية الخافضة 

  للسكر
  تستخدم طبيًا  يجب عدم استخدامها

  مطلوبة مع أو بدون األدوية  نسولين مطلوبة مع اال  الحمية الغذائية
  
  
  

  )                      Secondary(مرض السكر الثانوي  : الثالثالنوع 
نسولين في البنكرياس المفرزه لالويحدث نتيجة لوجود عله مرضية تؤثر على الخاليا  •

  :وأهم هذه العلل
 .االلتهاب المزمن للبنكرياس •
 ) .Pheochromocytoma(أورام الغدة فوق الكلوية  •
 .أورام سرطانية مثًالاستئصال البنكرياس في حالة ظهور  •
 بسبب زيادة إنتاج )acromegaly(آمرض العملقة : بعض أمراض الغدد الصماء •

آما يحدث في حاالت ) Hyperthyroidism (ةفرط إفراز الغدة الدرقيو, هرمون النمو
ؤدي إلى زيادة  والتي تCushing's Syndromeومتالزمة آوشينج , التسمم الدرقي

 .معدالت الكورتيزون
زون  والكورتيThyroid hormoneة أخذ بعض األدوية مثل هرمون الغدة الدرقية نتيج •

. 
  
  
  
 



   (Gestational Diabetes )  سكر احلمل : النوع الرابع
  ض السكر والحملمر

قبل اآتشاف األنسولين وعالجه بنجاح في مرض السكر آانت المرأة المصابة بالسكر تعاني من 
وحتى لو أستمر الحمل .  وخصوبته وتكرار حدوث اإلجهاضتأثير المرض على وظيفة المبيض

  :آان يصاحب هذا بعض المضاعفات والمخاطر على المرأة الحامل مثل
 .وخاصة في األشهر األخيرة من الحمل, زيادة مستوى السكر بالدم بشكل ملحوظ •
 .زيادة احتمال اإلصابة بتسمم الحمل •
 .وليةزيادة احتمال اإلصابة بالتهابات المسالك الب •
 .زيادة فرصة حدوث مضاعفات في العين •

 
  وهناك نوعان من السكر أثناء الحمل

  سكر الحمل
م يصبن         , وهو من أنواع مرض السكر األقل انتشارا       واتي ل ساء الل ويظهر أثناء الحمل فقط في الن

وال          . بمرض السكر في السابق    د ال ة بع ه الطبيعي ى معدالت دم إل دة وغالبًا يعود سكر الجلوآوز في ال
ذا      ليعاو ساء                 . د الظهور في الحمل التالي وهك ى نصف الن ى أن حوالي ثلث إل شير الدراسات إل وت

  .المصابات بسكر الحمل قد يصبن بالنوع الثاني من السكر في غضون عشر سنوات
وتظهر عادة أعراض سكر الحمل آالعطش وآثرة التبول والتعب المبكر أو اإلجهاد السريع خالل              

دون أعراض           . والعشرين من الحمل    األسبوع الرابع    ان يكون المرض ب حيث  , وفي بعض األحي
  .يكتشف ارتفاع السكر للمرة األولى عند الفحص الشهري لدم الحامل

ى  درة جسم األم الحامل عل ين ق و الجن شيمة المرتبطة بنم ات الم ة هرمون سبب إعاق د يحدث ب وق
إفرازه          مما قد يجهد خال   , استعمال األنسولين على الوجه الصحيح       وم ب يا جزر النجر هانز التي تق

سولين  ,  ة األن ى مقاوم ل       . أو إل سكر الحم ابة ب ة لإلص ة جيني ساء قابلي بعض الن ا أن ل تم . آم وي
 WHO, 1999 )تشخيصه عادة عن طريق الفحص الروتيني للحامل أو بوالدة طفل آبير الوزن

).  
ل ويعبر فائض السكر في دم األم عن طريق المشيمة إلى جسم ال             ذلك   . طف اس    , ونتيجة ل دأ بنكري يب
سكر                 ادة ال تخلص من زي سولين لل د من األن د المزي د في           . الطفل بتولي ان يعتم ين آ وحيث إن الجن

سكر                        ك لخطر اإلصابة بانخفاض ال ؤدي ذل غذائه على دم األم وبعد الوالدة فقد هذا المصدر فقد ي
  .في دمه

  :وهذا قد يعرض الطفل لخطر حدوث
 .تشوه خلقي •
 .آبيرة في النموزيادة  •
 .الوالدة فس عند الطفل لحظةقصور في نمو الرئة وما يسببه ذلك من متاعب في التن •
 .زيادة احتمال خطر اإلصابة بالسكر في المستقبل وزيادة الوزن في سن الطفولة •

ين            ضًا عامل          , وباإلضافة إلى المشاآل الصحية التي يحدثها سكر الحمل للجن شكل أي سكر ي إن ال ف
أل لخطورة ل سمى  . م الحام ة ت ى حال ؤدي إل سكر ت ادة ال ث أن زي وميا"حي ين "أو " ماآروس الجن

  .والذي قد يؤدي إلى صعوبة الوالدة وضرورة إجراء عملية قيصرية إلخراجه" البدين
من النساء المصابات بسكر الحمل يحتجن إلى عملية        % 25وقد بينت دراسة أجريت في ألمانيا أن        

  .قيصرية إلخراج الجنين
بوع            ي ين األس ل ب كري الحم ن س شف ع دم للك ل فحص ال رأة الحام ري الم ب أن تج عج  الراب

  : والعشرين والثامن والعشرين من الحمل خاصة
  .  سنة أو أآثر25إذا آان عمرها • 
  . احد أفراد عائلتها مصابًا بالسكري• 



  .أو والدة طفل ميت)  آجم4,5أآبر من (والدة سابقة لطفل آبير الوزن • 
  .اض متكررإجه• 
  .السمنة المفرطة مع الحمل• 

 االختبار على المرأة الحامل األآثر عرضة لخطر اإلصابة بالسكر في وقت مبكر من              عملويجب  
 .الحمل

ارين الرياضية المناسبة            ويتم عالج سكر الحمل غالبًا باالآتفاء بتنظيم الغذاء وحده وممارسة التم
اع        . ا من حموضة الدم   مع عدم محاولة إنقاص الوزن خوف     , لحالتها وإذا استمر سكر الدم في االرتف

  .نسولين فيعطى اال3 سم100لكل م راجللي م135عن معدل 
تثناء  ديها عام ويجب اس يس ل ي ل ل الت رأة الحام ن فحص  الم سكر م ورة لإلصابة بال دم ال خط ل

  :للكشف عن سكر الحمل وخاصة
 . سنة25إذا آان عمرها أقل من  •
 .وزنها طبيعي •
 .قرباء من الدرجة األولى مصابين بالسكرليس لها أ •
 .ال تنتمي إلى ساللة لديها تاريخ مرضي لإلصابة بالسكر •

  

  من الذي يصاب بسكر الحمل؟
سكر الحمل بحوالي            ضا    %.4يقدر معدل اإلصابة ب دل         أظهرت  ولكن أي  بعض الدراسات أن مع

د يكون  اإلصابة  ك   ق ر من ذل ي ألماني    .  أآب ثًال أظهرت دراسة أجريت ف ساء  % 13ا أن فم من الن
  .الحوامل تم تشخيصهم بهذا النوع من السكر

  :وتشمل عوامل الخطورة باإلصابة بسكر الحمل التالي
 . خالل السنوات األولى من البلوغ, آانت ضئيلةوإن حتى ,زيادة الوزن •
 .وجود تاريخ عائلي لإلصابة بمرض السكر •
 .التدخين •
 .بمرض السكرسالالت مصابة   تنتمي إلىإذا آانت المرأة •
 .زيادة الوزن قبل حدوث الحمل •
 .آبر عمر المرأة •

 
 مرض السكر مع الحمل

اء الحمل                      سكر أثن دما تكتشف اإلصابة بال ويقصد به حدوث الحمل لمريضة مصابة بالسكر أو عن
سكر في مدى الخطورة                         . وال تنتهي بنهايته   وع من ال ذا الن ين سكر الحمل وه وال يوجد خالف ب
  . وفي طرق العالجعلى األم والجنين

يترآز الهدف األول لعالج سكر الحمل أو مرض السكر على الحفاظ على مستوى ثابت وطبيعي                  
  .للسكر في الدم طوال فترة الحمل

ة أن اال د   ويجب مالحظ سكر عن ستوى ال ضبط م تخدامه ل د الواجب اس ار الوحي و العق سولين ه ن
النوع األول أو الن  صابة ب ت م واء آان ل س رأة الحام ضة الم راص الخاف ب األق ع تجن اني م وع الث

  :للسكر لألسباب التالية
 .نسولين هرمون طبيعي ال يسبب أي تشوهات خلقية للجنيناال• 
نسولين من بنكرياس الجنين وهذا يؤدي إلى تقليل اص تسبب زيادة في إفراز هرمون االاألقر• 

 الجنين إلى غيبوبة نقص مستوى السكر بدم الجنين وخاصة بعد الوالدة مباشرة مما قد يعرض
 .السكر والموت

  .سكر الحملاألقراص الخافضة للسكر ال تستطيع تخفيض • 



  كر الحمل عن مرض السكر االعتيادياختالف س
 :يختلف سكر الحمل عن السكر االعتيادي بنقطتين أساسيتين

 .تياديسكر الحمل ال يؤدي إلى مضاعفات تصلب الشرايين الذي يكثر عند مرضى السكر االع• 
احتمال المضاعفات التي قد يصاب بها الجنين ال تزيد عن الحاالت الطبيعية في غير المصابات               • 

  .بمرض السكر
  ائل تنظيم الحمل عند مريضة السكروس

ه يجب    ل إال أن ع الحم تخدامها لمن سكر اس ضة ال ن لمري ائل يمك دة وس اك ع شارةهن ب است  الطبي
  .نوع من تلك العالجات أي استعمالج قبل اإلقدام على المعال

  
 .حبوب منع الحمل

  :هناك نوعان رئيسيان من حبوب منع الحمل
  .يرونتسيالمحتوية على االستروجين والبروجالحبوب  •
 .رون فقطيالحبوب المحتوية على البروجيست •

دي إلى ل المحتوي على االستروجين ألنه يؤ النوع األواستخدامويجب على مريضة السكر تجنب 
  .ويقلل من تأثير األنسولين, وقد ينتج عنه مشاآل في األوعية الدموية, الدم سكر ارتفاع
فليس هناك مشاآل من استخدامه على سكر , يرون فقطتسيلنوع الثاني والمحتوي على البروجأما ا

  .الدم عند مريضة السكر
, ستيرونيوالحقن المحتوية على البروج, ولبهناك وسائل أخرى لمنع الحمل مثل الل •

والعزل أثناء , الواقي الذآري, وربط قناة فالوب أو استئصال المبيض, المهبلي اجزوالح
 .وهذه الوسائل مناسبة لمريض السكر. فترة اإلخصاب

 
  مرض السكرل  العامةعراضاأل

 ويحدث .اإلآثار من شرب المياه وخاصة المثلجة و) Polydypsia(العطش شدة  •
( لزيادة الكبيرة في مستوى السكر في الدم حيث أن ا. موزي زالعطش بسبب التأثير األ
يتم إفرازها عن طريق الكلى ، ولكن هذا يحتاج إلى الماء ) فوق الحد الكلوي للسكر

لحمله ، وبالتالي يؤدي ذلك إلى فقدان آبير للسوائل من الجسم والتي يجب إحاللها عن 
 . فوهذا بدوره يؤدي إلى الجفا. طريق الماء المتواجد في خاليا الجسم

وفي النوع الثاني من السكر فإن زيادة التبول والعطش قد تكون خفيفة في البداية ولكنها  •
وبعد ذلك يشعر المريض بالتعب الحاد ، وقد . تزيد سوءا بالتدريج خالل أسابيع أو أشهر

 يتطور ذلك إلى زغللة في البصر ويمكن أن يتعرض للجفاف 
 . )Polyuria (زيادة عدد مرات وآمية التبول •
 .وخاصة الحلويات والسكرياتpolyphagia)(ازدياد الشهية لتناول الطعام  •

سكر ، وخاصة في                    أعراض السكر المذآورة أعاله يمكن أن تحدث بسرعة في النوع األول من ال
اني من            ) أسابيع أو أشهر  ( األطفال   وع الث ولكنها قد ال تظهر تماما ، أو تظهر بشكل بطيء في الن
  .السكر
 . واللسانجفاف الحلق •

رغم   ن الجسم دون سبب واضح نقص في وز وفي النوع األول من السكر يمكن أن يحدث        ى ال  عل
شخص    د ال ل عن ادة األآ ى زي ي أو حت ل الطبيع ن األآ ون  , م راز هرم ى إف ك إل زى ذل ويع

ضاً والذي يفرز من البنكرياس, )المضاد لعمل األنسولين ( Glucagone الجلوآاجون  ويعمل  . أي
 حدوث نقص في       في ون على تكسير البروتينات والدهون وتحويلها إلى سكر مما يسبب         هذا الهرم 
  .آما يرجع نقص الوزن أيضًا بسبب فقد آمية آبيرة من الماء نتيجة لكثرة التبول. الوزن



ى            يمكن أن يصاحب النوع األول من السكر         درة عل الشعور بالكسل والضعف والخمول وعدم الق
ي وهنا يجب الحرص على عمل التحاليل الطبية بدًال من البحث عن دواء                احتمال المجهود العضل  

ة    ا مقوي ريض أنه ن الم ات يظ شط أو فيتامين ة     , من شافه لحقيق د اآت ؤخر موع ع ت ي الواق ي ف وه
 .المرض الذي يشكو منه فعًال

سكر                  • د مريض ال ستمر يمكن أن تظهر عن وزن والتعب الم والشراهة في األآل وفقدان ال
 .ثاني عندما يكون مستوى التحكم في السكر لديه ضعيفمن النوع ال

 .أو الصداع وعدم الترآيز) الدوار(عدم وضوح الرؤية والدوخة  •
ة    • سكرية الكيتوني ة ال ون الغيبوب د تك ر  ) Diabetic Ketoacidosis ( ق ي أول مؤش ه

سن    ي صغار ال سكر وخاصة ف ود مرض ال سكر لوج ن ال النوع األول م صابين ب  .الم
ق                     تحدث الغيب و ات يطل اج مرآب ة و إنت ا الدهني سبب تكسر الخالي ة ب سكرية الكيتوني ة ال وب

دم          . عليها المرآبات الكيتونية   وتقوم الكيتونات بإمداد الخاليا ببعض الطاقة ولكنها تجعل ال
ة   ديد الحموض ول ،     ) ketoacidosis(ش ش والتب رة العط ة آث ها األولي ن أعراض ، وم

 وفي األطفال، على وجه الخصوص، يحدث     . واإلجهاد   زن، والغثيان والتقيؤ،  وفقدان الو 
ويكون التنفس عميقا وسريعا بسبب محاولة الجسم لتصحيح حموضة     . لديهم ألم في البطن   

وان من األظافر                    . الدم   ل األل بيه برائحة مزي يتون وهو ش وتتميز هذه الحالة برائحة األس
ؤدي ال        . من تنفس المريض   سكرية      وبدون التدخل العالجي يمكن أن ت ة ال حمضية الكيتوني

  .  الغيبوبة السكرية والوفاة والتي قد تحدث في بعض األحيان خالل ساعات محدودةإلى
سبب  • اجوب سولين بعض إنت إن  األن سكر ف ن ال اني م النوع الث صابين ب ي األشخاص الم  ف

 . عادة ال تحدث لديهمالغيبوبة السكرية الكيتونية 
 .سرعة التهيج والتوتر •
ذلك         زيادة قابلية  • و الجراثيم ل ى نم ساعد عل ادة ت سكر م  اإلصابة بااللتهابات الميكروبية فال

لية     ضاء التناس ل األع سم مث ن الج ة م اطق الرطب ي المن ات ف ر االلتهاب دى (تكث خاصة ل
آما تساعد على تقليل مقاومة الجسم ضد الجراثيم في مواقع أخرى من            . والجلد, )السيدات
 .الجسم

 .ألعضاء التناسليةالحكة وخاصة في منطقة ا •
 ).تقرحات القدم(التأخر في التئام الجروح والرضوض عند حدوثها  •
 .الضعف الجنسي ويكون واضحًا عند الذآور •
 .وعدم انتظام التبرز.. واألرق..القلق واالضطراب النفسي وعدم الرغبة في العمل •

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  

  الفصل الرابع
   مضاعفات مرض السكر

  اجلسم املختلفة وأعضاء على أجهزة
  

  مرض السكر واألعصاب •
  مرض السكر والدورة الدموية والقلب •
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  مرض السكر والكلى •
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  املكتبة األلكرتونية
  موقع القدم السكرية

www.algadam.net 
  
  



  ؟ وأعضاء الجسم المختلفةأجهزةمضاعفات مرض السكر على ما هي 
ة لدراسات أن خطر الوفاة أآبر في مرضى السكر بغض النظر عن الجنس والعمر                  تشير ا   والحال

ة د بينت  . االجتماعي د مريض وق اة هو مرض القلب عن سي للوف سبب الرئي ك الدراسات أن ال تل
اد غًا نظرًا وال شك أن تلك الدراسات تسبب قلقًا بال      . السكر  المضطرد في معدالت اإلصابة     لالزدي

سكر           . وخاصة النوع الثاني   ,بمرض السكر  ة   اعتالل  ومن المضاعفات األخرى لمرض ال  األوعي
ى      الدموية الصغيرة والكبيرة واألعصاب      ر من      حدوث مضاعفات    والتي تؤدي إل  ,األعضاء  لكثي

سكر             . والقلب, والكلى, مثل العين  دم في مرضى ال تحكم في سكر ال ه  وقد أثبتت الدراسات أن ال ل
ن ل م رة للتقلي ة آبي سكرأهمي رض ال صاحبة لم ضاعفات الم  & Srivastava)    الم

Brajendra,2006)  .                   ة في ة بالغ ه أهمي سكر ل ه بمرض ال  وبالتالي فان تعليم المريض ومعرفت
  .التقليل من خطورة مضاعفات المرض

شاآل الصحية األخرى التي               اد المرضى للم وينبغي للمعالجين لمرض السكر أيضا ضرورة إرش
سيء        سكر       قد تعجل أو ت دخين ،           . لألمراض المصاحبة لمرض ال اف الت شمل ضرورة إيق ذه ت وه

ست  ادة الكولي ة،         يوزي ة، واألدوي ذاء، و الرياض ة الغ ي نوعي تحكم ف ق ال ن طري دم ع ي ال رول ف
  .والسمنة، وارتفاع ضغط الدم

  
  

  مرض السكر واألعصاب
  :ألعصابا منجسم اإلنسان ثالثة أنواع رئيسية يوجد في 

  .بالبرودة والحرارة واأللم عن اإلحساس المسئولةوهي : األعصاب الحسية •
  . وهي المسئولة عن حرآة العضالت والقدمين والذراعين:األعصاب الحرآية •
سئولة عن تنظيم عم         :األعصاب الالإرادية  • ل           وهي الم ة في الجسم مث  ل األعضاء الداخلي

 . واألمعاءالمعدة, القلب
  

  :ف آخر لألعصابوهناك تصني
  . وهي التي تتحكم في حرآة العضالت واإلحساس بالجلد:أعصاب طرفية •
ة              :أعصاب ذاتية  • زة الداخلي تحكم في عمل األجه از   ( وهي التي ت از   ,الهضمي الجه  الجه

  ). الجهاز التناسلي والبولي,والدوري ,التنفسي
ذه األعصاب   وع من ه سكر أي ن د يصيب مرض ال وإصابة األعصاب هي من مضاعفات , وق

 آثير من المرضى وتختلف شدتها         أعراضهاويشكو من   .  التي تظهر مبكراً   ة الشائع مرض السكر 
  . من مريض آلخروأعراضها

ى    سكر عل رض ال أثير م ع ت صابويرج ى األع ذي     إل ي تغ ة الت شرايين الدقيق ي ال دم ف  نقص ال
  . آثرة تصلب هذه الشرايين عند مريض السكرإلىاألعصاب ويؤدي هذا 

ادة      ويفسر البعض اآلخر السبب لوجود   سبب زي ة العصبية ب اضطراب آيماوي حيوي داخل الخلي
ى تحول سكر الجلوآوز      وز       سكر  إل سوربيتول وسكر الفرآت ة       .  ال سوربيتول داخل الخلي ادة ال وزي

  . تلفهاإلىدي سبة الماء واألمالح داخلها مما يؤعلى نالعصبية يحدث بها تغيرات أسموزية تؤثر 
  :ومن أعراض تأثر األعصاب ما يلي

o الخدر(إلحساس ضعف ا.( 
o  مثل وخز اإلبر(إحساس بوخز خفيف.( 
o إحساس بحرقان. 
o فقدان اإلحساس بالحرارة أو البرودة. 
o  ًيال زداد ل ل ي دان      ,تنمي ن فق ريض م شكو الم د ي كل فق ن ش ر م ذ أآث دمين يأخ ل الق وتنمي

ا  , أو الوخز باإلبرة  , اإلحساس بالقدمين سواء باللمس    ذا م سر   أو اإلحساس بالحرارة وه يف
ذاء  ع سكر بالح ساس بعض مرضى ال هدم إح ي قدم ي  . ف ساس ف دمين وضعف اإلح الق



رح          وث والتق ا والتل امين    واستخدام . يساعد على آثرة اإلصابات به مع  , المرآب  )ب( فيت
  .وموسعات الشرايين تقلل من هذه الشكوى, بعض المسكنات 

o   شعر     آما أنهم يمشون    يشعر المريض ببرود القدمين وقد ي ى قطن   بعض المرضى وآ  عل
  .أو رمل

o     وهي األلم الشديد في الصدر الذي ينبأ بحدوث مرض   ومن المعروف أن الذبحة الصدرية 
ستطيع المريض               ,القلب والجلطة القلبية   د ال ي ديدًا في الصدر ق  عندما تحدث تسبب ألمًا ش

ه إنهم ال          , تحمل صدرية ف ة ال صابون بالذبح دما ي سكر عن ى ال ض مرض د بع ن عن ولك
ذآر           يشعرون إال بأ   م ي أي أل ا         . لم خفيف بل قد ال يشعرون ب ذا سميت الذبحة هن حة  بالذب"ل

ى            ويرجع ذلك إلى تأثير   " الصامتة ؤدي إل ذي ي السكر على الجهاز العصبي الالإرادي وال
ا  اب األعصاب وتلفه د  , الته ريض يفق ل الم ا يجع ب مم ن القل أتي م ي ت ك الت وخاصة تل

  .اإلحساس باأللم
o     شمل التعب              ويجب على مرضى السكر م ة والتي ت سكتة القلبي عرفة األعراض األخرى لل

 .المفاجئ والتعرق و نقص النفس و الغثيان والتقيؤ
o   از ى أعصاب الجه سكر عل أثير ال ة ت ي حال الإراديوف د يحدث , ال تاللفق ي اخ  ضبط ف

 .والمثانة, لجهاز الهضمياو, ضغط الدم
o  اليؤدي أيضًا إلى الضعف الجنسي لدى الرجتأثر األعصاب.   
o     د  . تأثرًاأما األعصاب الحرآية والمسئولة عن حرآة العضالت فهي أقل وتتأثر خاصة عن

هرها    سن وأش ار ال ذي  آب صب الفخ أثرًا الع ضالت  .. ت ع ضعف ع ورآي م  ذالفخ أو ال
ا  الخلفية وآالمها أواألمامية   ة      وأحيان سير والحرآ د  .  ضمورها فتعوق المريض عن ال وق

  .يع المريض رفع ذراعهتتأثر عضالت الكتف فال يستط
o                  ذي يغذي عضالت الوجه أو .. وقد يتأثر آذلك احد األعصاب المخية آالعصب السابع ال

ل اإلحساس من       ذي ينق سكر من شلل       . .الوجه العصب الخامس ال شكو المريض بال د ي فق
شكوى         ا شلل نصفي        نصف الوجه وقد يصيب هذه ال نصف الوجه مع الطرف        (أو يتبعه

ذا   ) ب واحد من الجسم    السفلي والعلوي لجن   ة من الحاالت           يحدث   وه سبة قليل وفي  , في ن
الم      ي الك دث اضطراب ف د يح االت ق صلب    , بعض الح ة لت ام نتيج اول الطع ي تن أو ف

  .شرايين المخ وحدوث جلطة بها أحيانًا
o  رأس        إلى العصب الثالث الذي يغذي العين والذي يؤدي         وقد يتأثر ة ال  صداع حاد في مقدم

   . وارتخاء بجفن العين, وزغللة,ازدواج في الرؤية يليه بعد أسبوع
  
  

  )neuropathy( األعصاب اعتاللعالج
تخدام  سن  الموضعياالس ار  () capsaicin( للكابسي ل الح ي الفلف ة ف ادة الفعال ي ) الم وه

 .شائعة االستخدام لعالج اعتالل األعصاب الموضعي
ـطــبــمث  سـ ل االمTricyclic antidepressants  كــليــيكات التراي ـلاربتــتي مث  ينـ

)amitriptaline (ين بأو الدوآس)doxepin(, م ل من األل ي التقلي ة ف الناشئ  وهي فعال
ا      , ولسوء الحظ . من المرضى % 75األعصاب في    اعتالل   عن سيكليك له فإن أدوية التراي

دة  ة عدي راض جانبي سين    . أع شمل فينالفاآ ي ت رى والت دة األخ ات الجدي والمثبط
venlafaxine , والسيرترالينsertralineأعراضها الجانبية قليلة ولها مستقبل واعد . 

ثمن      ووهو دواء مضاد للصرع      )Gabapentin(الجابابنتين    قد يكون فعال ولكنه باهظ  ال
 .وله مضاعفات جانبية أيضًا

ادول  ه      ) Tramadol(الترام ون وأعراض شتقات األفي شابه لم م م سكن لألل و دواء م وه
سيكليك     الجانبية أقل  ابنتين والتراي ك               ,  من الجاب ان ذل ان وإن آ سبب اإلدم د ي ه ق يس  إال أن ل
 . واإلمساك, والصداع,والغثيان, بدرجة آبيرة



 .األعصابيمكن أن يفيد في إعتالل ) E Vitamin ( هـ إستخدام فيتامين 
سين     تخدام االيريثروماي ن اس د Erythromycinيمك  والميتوآلوبرامي

Metoclopramideالج طء تفري  لع از    غ ب صاب الجه أثر أع ن ت ئ ع دة الناش  المع
 .الهضمي

اغرا    تخدام الفي ن اس ال    Sildenafilيمك د الرج سي عن ضعف الجن الج ال ره لع  وغي
 .المصابين بالنوع األول والثاني من السكر

 
 رض السكر والدورة الدموية والقلبم

دوري از ال أثر أعصاب الجه ات : ت دد دق ادة ع ن زي سكر م شكو مريض ال ةي اء الراح ب أثن ,  القل
اض    ة وانقب ي حرآ ة ف ة المتحكم ى األعصاب الالإرادي سكر عل أثير مرض ال ى ت ذا إل زى ه ويع

  .القلب
شاآل القلب الناتجة عن                سبب مرض      اعتالل وقد قدر العلماء معدل الوفيات بسبب م  األعصاب ب

  %.53و % 15السكر بين 
شرايين    • صلب ال ن ت ل م سكر يعج رض ال ضاعفا : م م الم صيب مرضى  أن أه ي ت ت الت

شرايين  صلب ال ال العالج هي ت ع إهم يما م سكر وال س ى أمراض  .ال ؤدي إل د ي ذا ق  وه
شرايين ة ال ة,  التاجي ة والجلط ة و, القلبي ة    . الدماغي ات أن  الجلط رت الدراس د أظه   وق
سكر % 25والجلطة الدماغية , %60 تشكل   القلبية وع وفي  . من الوفيات في مرضى ال  الن

ى        ارتفاعلسكر قد يحدث لدى المريض      ا األول من  .  في ضغط الدم إذا تعطلت وظائف الكل
سي آخر         مواالرتفاع في ضغط الد    شل القلب      للجلطة       يعتبر سبب رئي ة وف ر  . القلبي ويعتب

 .تصلب الشرايين من األسباب المهمة في ارتفاع ضغط الدم
  :رايين عن غيرهومن األسباب التي تجعل مريض السكر أآثر عرضه لإلصابة بتصلب الش

ى جدار                         د وتترسب عل دم والتي تتحد مع الجلوآوز الزائ زيادة نسبة الدهون والكولسترول في ال
  .الشريان الداخلي

 .زيادة فرصة حدوث ارتفاع ضغط الدم عند مريض السكر •
 .إهمال ضبط السكر بالدم •
 .السمنة وزيادة الوزن •
 .التدخين والكحوليات •

ريض  د م شرايين عن صلب ال د ت رة  ويمت شرايين الكبي واع ال ل أن صيب آ سكر لي طة,  ال , والمتوس
صغيرة ن. وال صيبها ولك ي ي شرايين الت م ال خ  أخطر وأه رايين الم ى,  ش ين, والكل ب, والع , والقل
  .والقدمين

شبكية            أو . فقد يصيب التصلب أحد شرايين المخ فيؤدي إلى احتمال حدوث جلطة المخ أو جلطة ال
ة والتي       شرايين التاجي صدرية وجلطة           يصيب ال ى حدوث الذبحة ال ؤدي إل  تغذي عضلة القلب فت

   . القلب وعدم انتظام ضرباته
عند مريض السكر أآبر منها في األشخاص         " فشل القلب "ومن المعروف إن نسبة حدوث حاالت       

ا              شل في وظيفته ر عرضة للتلف وحدوث الف سكر أآث الطبيعيين وذلك ألن عضلة قلب مريض ال
ادة                , طبيعيين  أآثر من األشخاص ال    ذلك زي دم وآ اع ضغط ال بسبب آثرة التعرض لإلصابة بارتف

  .وجلطة القلب عند مرضى السكر, والذبحة الصدرية , نسبة اإلصابة بتصلب الشرايين التاجية 
  تحسين مستوى الكوليسترول والدهون

ستاتين                صيلة ال ة من ف إن األدوي ل الز   Statinفي الوقت الحاضر ف سكول  للوا, Zocorآور   و مث ي
Lescol , سكر    وغيرها تعتبر األفضل لضبط مستوى الكوليسترول والدهون د  . في مرضى ال وق

 تقلل من المضاعفات التي تحدث عند مرضى السكر على القلب           قدبينت الدراسات أن هذه األدوية      
ديهم من          حتى ولو آان معدل الكوليسترول لديهم في حدود المستوى الط            سكر ل ان ال بيعي أو إذا آ

  . لنوع الخفيفا



سكر      ى ال ي مرض سترول ف ستوى الكولي يض م تخدامه لتخف ن إس ر يمك اك دواء آخ ووهن   ه
  .Fenofibrateالفينوفيبريت 

ذا     Niacinدواء النياسين  سكر ولكن ه  له مفعول جيد لتخفيض معدل الكوليسترول في مرضى ال
  .يزيد أيضًا من مستويات السكر في الدمالدواء 

  
  ث الجلطة الدمويةالتقليل من خطر حدو

د مرضى               األسبرينإن أخذ    دم عن ة من اإلصابة بجلطات ال رة في الوقاي دة آبي  بشكل يومي له فائ
وقد أثبتت الدراسات أن استخدام جرعة صغيرة      . المانعة لتخثر الدم وذلك بسبب خاصيته  ,السكر

في األشخاص  % 30 أمراض القلب بنسبة     الناشئة عن  يمكن أن تقلل من خطر الوفاة        األسبرينمن  
  .المصابين بالنوع الثاني من السكر

  
  تقليل ضغط الدم

سكر   ضاعفات مرض ال ع م دًا لمن م ج دم مه ل ضغط ال دم . ال شك أن تقلي إن ضغط ال ًا ف وعموم
  . ملليمتر زئبق80/120المثالي أقل من 

دم      اع ضغط ال ك مثبطات ايس    . وهناك أدوية آثيرة يمكن استخدامها لعالج ارتف  ACE(ومن ذل
Inhibitors (ل شمل الكابتوبري ل , )Captopril(وت ل  ,)Enalapril(واإلناالبري و االيزينوبري

)isinopril(وغيرها .  
 تلك األدوية فائدة آبيرة في األشخاص المصابين يمرض السكر من حيث اإلقالل من               أظهرتوقد  

ى     ؤخر ا وهذه األدوية أيضا ت   . والوفاة, الجلطة الدماغية  و , القلبية الجلطةخطر   إلصابة بمرض الكل
ين          أن ويمكن أيضًا    ,%60إلى  % 30بما يعادل    بكية الع دم وش .  تمنع أو تحد من حدوث قرحة الق

   . لتخفيض ضغط الدميمكن إستخدامها فعالة  أخرىوهناك أدوية آثيرة
  

  مرض السكر والعين
  .ممن مرضى السكر قد تتأثر عيونهم في وقت من األوقات ويضعف إبصاره% 50ما يقرب من 

ؤدي  ا وي دوث م ى ح سكر إل ن  مرض ال ادل م ى 12.000يع دان 24.000 إل ن فق دة م ة جدي  حال
نويًا صر س ر. الب سكرويعتب ي    مرض ال دة ف صر الجدي دان الب االت فق سي األول لح سبب الرئي  ال

ن   ي س الغين ف ى 20األشخاص الب نة74 إل ي  .  س يوعًا ف ر ش شاآل األآث ن الم ريض وم ين الم ع
ة          ,retinopathy الشبكية   تاللاع هو   المصاب بالسكر  ة الدموي  وهي عبارة عن اختالل في األوعي

شبك  ي ال ة       . ةيف ابة بعتام ة لإلص ر عرض سكر أآث ى ال إن مرض ذلك ف ا وآ ة أو م رف  العدس يع
  . Glucoma)  ( داخل العين وارتفاع ضغط الدم  Cataract بالكتارآت 

  
   الشبكيةاعتالل

بكية ا            ل في ش ين قد يؤدي مرض السكر إلى خل سيج رقيق حساس              . لع ارة عن ن شبكية هي عب وال
ا              سقط عليه ى إشارات          ملتصق بمؤخرة العين تقوم بالتقاط الصورة التي ت ا إل من الخارج وتحوله

ا                 ا وترجمته التعرف عليه وم ب ين ليق التلف    . آهربائية تصل إلى المخ عن طريق عصب الع ذا ف وله
وعادة ال يؤثر السكر على الشبكية قبل مرور  . ظرفي شبكية العين يؤثر تأثيرًا مباشرًا على قوة الن   

  . سنة من اإلصابة بمرض السكر15-20
ه                              نجم عن د ي ذي ق ة وال ة الدموي ذي يصيب األوعي سبب التلف ال ين ب بكية الع ل في ش ويحدث الخل

سبب           . نزيف داخل الشبكية أو في أقسام العين األخرى        ين تت ينتج عن النزيف حدوث ندوب في الع
شبكية يعرف                         , في ضعف النظر   ى جزء من ال دم إل سرب ال العمى إال إذا ت ادة ب سبب ع ذا ال يت وه

شبكية      و        . ريب من العصب البصري       ق) macula(باسم البقعة ال د يحدث أن تنم ة   أوعي وق ة دموي
سرعة وتتمزق      . داخل السائل الزجاجي خلف العين    جديدة فوق الشبكية وفي      و ب ة تنم ذه األوعي وه



سهولة و  دا تب ي فق سبب ف صرت ة    . ن الب ورم البقع ى ت شبكية إل راض ال ؤدي أم ن أن ت ن الممك وم
  .وينتج عن ذلك إضعاف النظر والعمى, الشبكية المختصة برؤية التفاصيل الدقيقة للصور

ل من حدوث المضاعفات                    ويجب مالحظة أن ضبط مستوى السكر في الدم في غاية األهمية للتقلي
ين بصفة    . عد حدوثهاوفي عالج مضاعفات الشبكية ب , في الشبكية  ى الع ومن أجل ذلك فالكشف عل

  .دورية بواسطة أخصائي العيون أمر البد منه
  

  )الكاتراآت(عتامة العدسة 
ى               ) المياه البيضاء (الكاتراآت   شعاع الضوئي إل وهي عتامة العدسة التي تقلل من أو تمنع مرور ال

دة النظر          ذا يحدث أل       . داخل العين وبالتالي تقلل من ح دم العمر إال أن           ومع أن ه ي شخص مع تق
  .ويمكن في هذه الحالة إصابة أشخاص أصغر سنًا, ذلك أآثر شيوعًا عند مرضى السكر

ة     ة عدس صابة وزراع ة الم صال العدس دخل الجراحي الستئ تخدام الت تم عالج الكاتراآت باس وي
  .أخرى

ين    ة الع ذي عدس ي تغ شرايين الت صلب ال ت ت دوث الكاتراآ بب ح ون س د يك دم فتق, وق ة ال ل آمي
  .الواصلة إليها

  
  )Glucoma(الزرق 

  . وهو ارتفاع ضغط الدم داخل العينحيانًا إلى اإلصابة بحالة الزرق يؤدي مرض السكر أ
  

  دمامل في جفن مريض السكر
سكر              ن مريض ال صغيرة في جف دمامل ال ة باألشخاص األصحاء   يتكرر حدوث ال ويرجع  . مقارن

  :ذلك إلى األسباب التالية
 .الجراثيميجعلها بيئة مناسبة لنمو  نسبة السكر في أنسجة وجفن العين ممازيادة  •
 .قلة المناعة عند مريض السكر •
 .حدوث قصر أو طول النظر عند مريض السكر •

  
  رض السكر والكلىم

سكر             رة لمرضى ال اني         , يعتبر مرض الكلى من المضاعفات الخطي ان المريض يع وخاصة إذا آ
دم     ارتفاعمن   ة     أو  ,  في ضغط ال شرايين التاجي ول      , أعراض ال شاآل في مجرى الب اك م . أو أن هن

  .وشحوب لون الجلد, )التعب(واإلجهاد , وتشمل أعراض الفشل الكلوي التورم في القدم والرآبة
ه                 تج في داخل دخل الجسم أو التي تن ضارة التي ت سموم ال وم  . وظيفة الكلى هي التخلص من ال وتق

سكر في           ."glomeruli "يريواليجلومبهذا العمل مصاف دقيقة تسمى       ع مستوى ال دما يرتف  وعن
د    ك يجه إن ذل دم ف واليال شيتها  الجلوميري ماآة أغ ن س د م ى   ,  ويزي درتها عل ر ق ًا للخط معرض

وي            شل الكل سكر   التخلص من نفايات الجسم الضارة وحدوث الف اء       . لمريض ال ى بق ؤدي إل ذا ي  وه
ا في                يومين والكرياتين باألل وظهور, السموم داخل الجسم   دًال من إبقائه ول ب ع في الب ين بشكل مرتف

يًال     . الدم ة يكون دل ولذلك فإن وجود البروتينات بشكل آبير في البول عند إجراء فحوصات روتيني
  .بمرض السكرلالشتباه 

ة            ات الجرثومي رار اإلصابة بااللتهاب ى تك سكر إل ا    آما يؤدي مرض ال ة مم ى والمثان  لحوض الكل
  .ات التبول والحرقان أثناء التبوليؤدي إلى زيادة عدد مر

شرايين          ويؤثر. وقد يؤدي إصابة الكلية إلى ارتفاع في ضغط الدم         ع ال ى جمي  ارتفاع ضغط الدم عل
سكر       . وبالتالي على شرايين الكلية   , الكبرى والصغرى  الي  , ويكثر حدوث ذلك عند مرضى ال وبالت

  .يمكنه أن يزيد حالة الكلية سوءًا
ا  وي ويجب عالج الفشل الكل     وي    إم ق الغسيل الكل ا   , عن طري ى أو م راه الطبيب    أو زراعة الكل ي

ات من لحوم           . المعالج اول البروتين د    وبقو, وأسماك  , وبيض  ,ومن الضروري الحد من تن ات عن لي



دم             . هؤالء المرضى  سكر وضغط ال ام بعالج ال ى المريض االهتم ولتجنب متاعب الكلى يجب عل
  .ةومراجعة الطبيب المختص بصورة دوري

  
  مرض السكر والجهاز الهضمي

د                   قد يسبب مرض السكر خلل في األعصاب الالإرادية ويؤدي إلى حدوث عدد من المشكالت عن
  :مريض السكر ومن ذلك 

شكو المريض من        . الذي ال يستجيب لتناول األدوية الطبية ويزداد ليالً       : اإلسهال • ًا ي وأحيان
ة       وفي الغالب ينشأ هذا ا    . عسر الهضم مع اإلسهال    إلسهال بسبب تلف األعصاب الالإرادي

 .لألمعاء والمعدة والتي تتحكم في حرآة هذه األعضاء
اء                  : اإلمساك • ة األمع ة لحرآ ة المنظم ل في األعصاب الالإرادي وينشأ ذلك أيضًا بسبب خل

 .حيث يؤدي ذلك إلى قلة حرآة األمعاء وحدوث اإلمساك
ان          :  انتفاخ البطن  • سكر في بعض األحي د         يشعر مريض ال البطن بع اخ وعدم راحة ب  بانتف

دة               امتالء المع دائم ب شعور ال ة (تناول الطعام مما يعطي ال ويرجع  . وعسر الهضم   ) التخم
 .ذلك إلى آسل المعدة وبطء إفراغ الطعام منها فيمكث الطعام فيها مدة طويلة

سل                   : سلس البول  • تحكم ال درة في ال سبب عدم الق د ي ة ق ة للمثان يم إصابة األعصاب الالإرادي
سليم                     ول في التوقيت ال ا من ب ا به راغ م ى إف درتها عل د يصل األمر في بعض          . في ق وق

ة                     غ المثان ة لتفري سطرة دائم ستدعي وضع ق ا ي األحيان إلى التوقف الكامل عن التفريغ مم
 .من البول

  
  مرض السكر والضعف الجنسي

سية       قد تتأثر آذلك األعصاب الالإرادية التي تغذي األعضاء الداخلية وأهمه           أثر األعصاب الجن ا ت
ضيب    صاب الق ى انت درة عل دان الق ا فق تج عنه ة وين ذآري(الالإرادي ضو ال صال ) الع ام االت وإتم

  . ولكنه ال يؤثر على الخصوبة وإنجاب األطفالالجنسي بنجاح
ى   ,  وتكثر حاالت الضعف الجنسي بين مرضى السكر بشكل واضح     من  % 50وهناك ما يصل إل

سي    مرضى السكر من الرجا    ان في حدوث الضعف       . ل يشكون الضعف الجن اك عامالن مهم وهن
  :الجنسي عند مريض السكر وهما

دفع                • دم المن ل ال العامل العضوي مثل إصابة شرايين العضو الذآري بالتصلب والضيق فيق
  .للعضو فيقل االنتصاب

سكر           • د يكون العامل   . العامل النفسي مثل القلق والتوتر والخوف المصاحب لمريض ال  وق
  .النفسي هو العنصر األساسي واالهم في حدوث الضعف الجنسي عند مرضى السكر

سية خاصة                   دم ومعالجة المشكالت النف ويمكن عالج الضعف الجنسي بضبط مستوى السكر في ال
اك بعض                    ..  صغار السن  دعن ا صعب ولكن هن د يكون عالجه ة ق ولكن في بعض الحاالت المزمن

  :لب على هذه المشكلة وهيالوسائل من الممكن إتباعها للتغ
ددة        •  وفي  .زراعة أجهزة خاصة تعويضيه داخل القضيب تساعد على االنتصاب وهي متع

ول مع عدم                         ع الب وة دف ول مع ضعف ق بعض األحيان قد يشكو المريض من صعوبة التب
ات    ة حدوث التهاب ة وإمكاني ي المثان ول ف راآم الب ى ت ؤدي إل ا ي ة بالكامل مم راغ المثان إف

 .ميكروبية
ساعد            • ة فت ة الدموي دد األوعي ى تم ؤدي إل ذآري فت حقن أدوية موضعية في جدار العضو ال

 .على االنتصاب ويكون هذا قبل الجماع مباشرة
ا • ة الفي اغأدوي ى   : را وغيره ا عل ة عمله د آلي سكر وتعتم دة لمرضى ال وهي عالجات جي

شكل      ة للقضيب ب د  .  خاص تنشيط الدورة الدموية ووصول الدم إلى األعصاب المغذي والب
 .من استشارة الطبيب المعالج قبل استخدام هذه األدوية



  
 البرود الجنسي عند النساء

ن     ن الممك ل م سكر ب صابين بمرض ال ال الم ى الرج صورة عل ست مق سية لي شكالت الجن  أنالم
سيدات    د ال دث عن ضاتح ة       . أي دان الرغب شكين فق سكر ي رض ال صابات بم سيدات الم بعض ال ف

شعر  ,الجنسية ة          ن وي اء عملي ديد أثن ألم ش اع ب ذه    ,الجم زداد ه دهن مع         وت شكوى عن راب  ال  سن   اقت
ى          .اليأس د من المحافظة عل  ويمكن التقليل من تلك الحالة باستعمال هرمون االستروجين مع التأآ

  .معدل السكر في الدم
  

 قدم مريض السكر
ى ق            ؤدي إل ا     قد يصيب التصلب الشرايين الطرفية للقدم في مرضى السكر مما ي دم فيه ة سريان ال ل

شي    اء الم م أثن دمين واألل رودة الق سبب ب ذا ي ؤدي  . وه ف  وي ى تل شرايين إل يق ال صلب وض ت
ويطلق تعبير القدم السكرية على المضاعفات      . األعصاب الطرفية للقدم وإلى حدوث القدم السكرية      

  " .ريناغرغ"والتغيرات التي تحدث في قدم مريض السكر من التهابات وتقرحات و 
د   أ ذا التلف يفق ى أن ه سكرية فيرجع إل دم ال ي حدوث الق ة ف ا عن دور تلف األعصاب الطرفي م

ياء وعدم      االصطدامه مما يعرضها لكثرة     اإلحساس بالقدم أو تضعف    ألم أو        باألش شعور المريض ب
  . القدمين وبالتالي ال يشعر المريض بأي جرح أو حرقةةحرارة أو برود

سبب       فقدان اإلحساس بمفاصل     إلىيؤدي   تلف األعصاب الطرفية     أن آما   ا ي القدمين واألصابع مم
ور    ى ظه ؤدي إل دمين في ى الق سم عل ع وزن الج افؤ توزي دم تك شوه األصابع وع الو"ت ي "* الك ف

  ).القدم السكرية ( الضغط تحدث تشققات ثم تقرحوباستمرارمناطق الضغط الزائد 
سكر   من أهم المضاعفات التي تواجه مريض      القدم السكرية و  شير   .  ال ة  اإلحصاءات وت ه   العالمي  أن

ه  30يتم بتر قدم سكري آل        ا                 .  ثاني ا عالمي ذا الموضوع وحددت يوم الم به ذلك اهتمت دول الع ول
  . من البترالوقاية يحمل اسم يوم القدم السكري للتعريف بطرق المشكلةللتعريف بخطورة 

  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .بثر صغير صلب مستدير يظهر على الجلد آالحمصة أو دونها: وهي" ثآليل "وعربيتها *
  
  

  آيف يؤدي تصلب الشرايين بالقدم عند مريض السكر إلى القدم السكرية؟
 تصلب الشرايين الذي يزداد نسبة حدوثه عند مريض السكر يؤدي إلى نقص آمية الدم التي تغذي                

شرايين وتصاب      ) غرغرينا (وينتج عن ذلك موت بعض أنسجة القدم    , القدم   ذه ال والتي تتغذى به



اقي                . هذه األنسجة بالتقرحات وااللتهابات    ى ب ك إل د ذل د بع دم وتمت وعادة تبدأ في طرف أصابع الق
  .القدم والرجل

ك الناش       ن تل دوثًا ع ر ح ة أآث صاب الطرفي ف األع ن تل ئة ع سكرية الناش دم ال صلب  الق ن ت ئة ع
ك الناشئة عن تصلب          , من إصابات القدم في مرض السكر     % 45الشرايين إذ تبلغ حوالي      ا تل بينم

ين      % 45و  %.  10الشرايين تبلغ    ين االثن سكرية يجمعون ب سكرية   . من المرضى بالقدم ال دم ال الق
والنبض , ةوالتقرحات بها غير مؤلم   , الناشئة عن تصلب الشرايين تكون عادة باردة وشاحبة اللون        

  .وأحيانًا ال يحس, بها ضعيف
  .والتقرحات بها مؤلمة ولونها قرنفلي, وفاقدة للحس, أما الناشئة عن تلف األعصاب فتكون دافئة

  
  :وعالج إصابات القدم يستلزم

  .عالج السكر باألنسولين وإراحة القدم من الضغوط •
ر  • صابون أآث اء وال ًا بالم سلها يومي دمين بغ ة الق ة بنظاف ام  العناي ي األي رة خاصة ف ن م  م

  .الحارة وتجفيف القدمين جيدًا بعد الغسيل وخاصة بين األصابع
  .تجنب المشي عاري القدمين •
ة            • داء أحذي ايلون وعدم ارت استعمال الجوارب القطنية وتغيرها يوميًا وتجنب الجوارب الن

  .ضيقة
  .قص األظافر بعناية مع عدم تقصيرها بدرجة آبيرة •
 .مبكرًا بواسطة الطبيب" بالكالو" العناية •
شاف أي              • جرح   العناية بالجروح في القدم حتى لو آانت بسيطة وفحص القدمين يوميًا الآت

  ).وبطن القدم, والمفاصل الصغيرة ,آالو خاصة بين األصابع ( صغير 
  .عدم تعريض القدمين للحرارة أو البرودة الشديدة والحفاظ عليها دافئة •
  .زيد من فرصة حدوث القدم السكريةتجنب اإلصابة بالسمنة ألنها ت •

  
  مرض السكر والجلد

ة            السكر يدخل في ترآيب    ا الجسم وسوائله بنسب مختلف سجة جسم مريض      .  آل أنسجة وخالي وأن
سكر دم       ال ة ع ي حال صوصًا ف ة خ ات الميكروبي ابة بااللتهاب ر عرضة لإلص د أآث  وخاصة الجل

دة        ل األع   . التحكم في مستوى سكر الدم بصورة جي ة      وتتمث ة بالحك وظهور  ) الهرش (راض الجلدي
دمامل وال ات األخرىال ات والميكروب ا والفطري و البكتري دًا لنم صبح وسطًا جي ي ت . خراريج والت

سكر  ريض ال د م راريج عن دمامل والخ ز ال ا يمي م م صل  وأه ي ف ررة الحدوث خاصة ف ا متك  أنه
  .وتأخذ فترة طويلة لكي يتم الشفاء منها. الصيف

ي و ة ف ز الحك ليةتترآ ة حول األعضاء التناس ة العان شرج,منطق ساء وحول ال ال والن د , للرج  وق
ؤدي ذل ساقين  ي فل ال دي وأس ط والث ة تحت اإلب ا تحدث الحك سلخات وجروح آم ى حدوث ت ك إل

ا سبب جفافه ريض   . ب د م دمين عن دين والق ى الي صفة خاصة عل د وب اف الجل ة جف ن مالحظ ويمك
  .السكر
الج ريض  ولع د م ة عن االت الحك سكر ح دم    ,ال ي ال سكر ف ستوى ال ه يجب أوًال ضبط م ع  فإن م

ل                 ة المضادة للحساسية للتقلي استخدام األدوية المضادة للبكتريا والفطريات وأحيانًا استخدام األدوي
  . وآذلك االهتمام بنظافة الجلد وسرعة معالجة الجروح,الحكةمن شدة 

  
  

  التينيا



تج  . ز برغبة المريض الشديدة في الهرش      وهي مرض جلدي تظهر على شكل بقع آبيرة وتتمي         وين
ين أصابع         ادة ب دم من التهابات فطرية وتظهر ع ين   ,الق ا ب ط  أو تحت  ,الفخذين  أو م  أو تحت  ,اإلب

  .الثديين في اإلناث
سجته   وزيادة  , ض السكر إلى الجفاف     يونظرًا لكثرة تعرض جلد مر     سكر بأن ر عرضة      , ال ه أآث فإن

  . سيما مرضى السكر البدينينوال, يره لإلصابة بالتينيا من غ
  .هناك العديد من المراهم والكريمات المضادة للفطريات تساعد في عالج هذه الحاالت و
  

  ون مريض السكر أآثر عرضة لإلصابة بااللتهابات الميكروبية مقارنة باآلخرين؟لماذا يك
سكر        ات عادة ما تكون مناعة مريض ال ل من   للميكروب ين  األشخاص  اق ة    مم الطبيعي سهل عملي ا ي

  :  ويفسر بعض العلماء ضعف مناعة مريض السكر إلى.الميكروباتنمو 
درة  • عف ق ة   ض ن مناع سئولة ع ضاء الم دم البي رات ال سمآ د  ,الج ه ض دفاع عن  وال

ا                 شرايين وضيق مجراه الميكروبات في الوصول إلى مكان االلتهاب إما نتيجة لتصلب ال
  . مريض السكرأو نتيجة لضعف قدرة آرات الدم البيضاء في

سولين  • ة األن سكر قل ريض ال د م ى عن ؤدي إل ذي ي ات  وال وين البروتين ي تك ص ف نق
  . التي تدخل في ترآيب األجسام المناعية المسئولة عن الدفاع عن الجسمالضرورية

  
   األسنانمرض السكر و

يح حول األسنان في الل                    ة وحدوث ق ادة باللث ات الح رة االلتهاب سكر من آث شكو مريض ال ة قد ي . ث
ة   ام المحيط ة والعظ سجة اللث رات بأن ك تغي دث ذل نانويح نان باألس ل األس ى تخلخ ؤدي إل  في

ى                 توقد  .وسقوطها دوى إل ل الع ة جذور األسنان وتصبح مصدرًا لنق د نهاي ؤر صديدية عن تكون ب
ة                           .باقي الجسم   م ولث اف ف رة جف ى آث ات إضافة إل ة للميكروب ة اللث ى ضعف مقاوم ذا إل ويرجع ه

ات وحدوث                  مريض السكر  و الميكروب ة صالحة لنم ا بيئ ا يجعله ة مم  وزيادة السكر في أنسجة اللث
  .االلتهابات

الفم                      ة ب ة بالعناي صفه منتظم ام وب سقوط بالقي نانه من التخلخل وال ة أس سكر وقاي ويمكن لمريض ال
نان  ك بتنظيف األس نان وذل تخدامواألس ل باس د آ اة والمعجون بع ة الفرش ب ,وجب ة طبي  ومراجع

  . خاصة عند حدوث أي التهابات أو تقرحات باللثة,دوريةنان بصورة األس
  

  مرض السكر واألنف واألذن  
ات     سكر من التهاب شكو مريض ال د ي رازات ق ة وإف ررة  مخاطي ي األنف واألذن متك يمكن أن و.  ف

سكر       سبب    تتأثر قوة السمع عند مريض ال سمع في األذن              ب ى أعصاب ال سكر عل أثير مرضى ال  ت
  .هذه المشكلة نادرة الحدوثان آانت و
  

  الوظائف العقلية وفقدان الذاآرة
دان                          ر عرضة لإلصابة بفق سكر أآث اني من ال النوع  الث بينت الدراسات أن المرضى المصابين ب

ة في     المشاآل أو ,Alzheimer)( الزهايمر  مرضالذاآرة الناتج عن   ة الدموي  الناتجة عن األوعي
ل من             مكن أن ي   ي والذاآرة الترآيز   وضعف .الدماغ م أق ذين ه  سنة   55حدث حتى في األشخاص ال

ادة في    أنوقد أظهرت دراسة      . مرض السكر لعدة سنوات   والذين يعانون من     سكر      الزي مستوى ال
دماغ   ب قد يكون لها عالقة        في األشخاص المصابين بالنوع األول من السكر        في الدم  , بطء وظيفة ال

  .بة في إجراء العمليات الحسابية الذهنيةالصعو صعوبة في النطق وآذلك  ذلكشملوي
  
  
  
  



  :اإلصابة بااللتهابات
 التهابات الجهاز التنفسي

اإلنفلونزا                ر عرضة لإلصابة ي سكر أآث سببه من مضاعفات        المرضى المصابين بمرض ال ا ت وم
ريض ى الم ة , عل اب الرئ شمل الته ي ت ين . Pneumonia)(والت اة ب دل الوف إن مع ة ف وفي الحقيق

ادل          المرضى ال  ا يع ع بم سكر ترتف ى   % 5مصابين بال ونزا     % 15إل ر    , خالل موسم اإلنفل م أآث وه
ة باألشخاص      نفلونزا بما يعادل ستة     اإلب مضاعفات   عرضة لدخول المستشفيات بسب    مرات مقارن

اإلنفلونزا   صابين ب حاء الم صح   . األص ه ين ذلك فإن تخدامول ذلك    باس نويًا وآ ونزا س يم اإلنفل  تطع
وي  ا البكتريضدتطعيم ال  لكل مرضى   (Preumococcal pneumonia)  المسببة لاللتهاب الرئ

  .السكر
  

 التهاب المجرى البولي
ة     النساء المصابات بالسكر أآثر عرضة لخطورة اإلصابة بااللتهابات        ا أن   آم  , في المجاري البولي

  .آثر تعقيدًا وصعوبة مقارنة باألشخاص األصحاءأعالجها 
  

  السرطانمرض السكر و
ساء ا ن   الن ط إذا آ رحم فق سرطان ال ورة لإلصابة ب ر خط سكر أآث ن ال اني م النوع الث صابات ب لم

رة لخطر                  . يعانين من السمنة   سبة آبي ساء معرضين بن وآذلك فإن مرضى السكر من الرجال والن
  . اإلصابة بسرطان القولون والمستقيم

  
  مريض السكر والجراحة

ات ج          اتهم     قد يحتاج مرضى السكر مثل غيرهم إلجراء عملي ة خالل حي شكل الجراحة     . راحي وال ت
ي  سكرف ى مريض ال ة, الوقت الحاضر خطورة عل ائل الجراحة الحديث وافر وس د ت , وخاصة بع

شاف سولين االواآت ة ,ن ضادات الحيوي راج     .  والم تح الخ ل ف صغيرة مث ات ال االت العملي ي ح وف
ادة          سكر المعت ة ال سولين آاالوغيره يمكن استخدام أدوي سكر   واألقراص الخ ن ة   . افضة لل وفي حال

سولين االة فيجب استخدام   رالعمليات الجراحية المتوسطة والكبي  ومين     , ن دة ي ويفضل استخدامه لم
ة   راء العملي ل إج ة قب ريض      , أو ثالث ان الم سكر إذا آ ضة لل راص الخاف تخدام األق اف اس ع إيق م

وي   المضاد ريض   الم إعطاءويجب  . يعطى األنسولين مع الجلوآوز    العملية   وأثناء. يستخدمها  الحي
  .وبعد العملية, وأثناء, المناسب قبل

د الجراحة         ى     , وبعد تحسن حالة المريض بع ود إل ادة      استخدام يع سكر المعت ة ال سولين أو   ا (  أدوي ن
  ). أقراص

  
  Hyperglycemic Keto acidotic comaغيبوبة السكر الكيتونية 

وع األول          نقص الكامل أو       تحدث غيبوبة السكر الكيتونية غالبًا في الن سكر نتيجة لل من مرضى ال
دم وعدم          . شبه الكامل لالنسولين في الجسم       وينتج عن ذلك ارتفاع لمستوى سكر الجلوآوز في ال

سولين           اب هرمون االن سبب غي ى تكسير              . استفادة الخاليا منه ب ة إل ذه الحال ويضطر الجسم في ه
د            ة ب د الطاق د لتولي وين        . ًال من الجلوآوز    الدهون المخزونة بالجسم بواسطة الكب ذا تك تج عن ه وين

ة بالجسم                          زان الحموضة والقلوي وازن في مي ى عدم الت ؤدي إل ذه ت د وه األجسام الكيتونية في الكب
يتيك  acetoneمسببة زيادة في أحماض الكيتون وهي األسيتون   acetoacetic وحمض أسيتوأس

acid      وتيرك ا هيدروآسي بي سبب حموضة    .  β- hydroxybutyric acid وحمض بيت ذه ت وه
ك                        ة وذل ا يحدث في الظروف الطبيعي ة آم الدم حيث ال يستطيع الكبد أآسدة هذه األحماض الدهني

دم          . بسبب نقص االنسولين   ساهم  . وهذه العناصر سامة ويجب التخلص منها ومنع تراآمها في ال وت
ق الزف                   ا عن طري رئتين فتخرجه ا ال ول وأم ة رائحة      الكلى في إفراز تلك العناصر في الب ر معطي ي



اء الجسم      . األسيتون المميزة مع النفس    ر لم وخروج األسيتون مع السكر في البول يسبب فقدان آبي
سبة البوتاسيوم والفوسفات بالجسم                 نخفض ن ل من األمالح فت سوائل من        . مع قلي دان ال ونتيجة لفق

سان و     ق والل اف الحل د الجسم يصاب المريض بالجفاف فيشعر بالعطش الشديد مع جف ا أن  . الجل آم
اً      واه         . التنفس يكون سريعًا وعميق شعر المريض بانحطاط في ق سبب ضعف        . وي دم ت وحموضة ال

سوائل         . ضربات القلب واتساع األوعية الدموية الطرفية      د ال سبب فق دم ب ة ال ان نقص آمي ذلك ف وآ
  .يؤدي إلى الهبوط الحاد في ضغط الدم والصدمة

ة      ومع تزايد عناصر الكيتون في الدم تفش    دم وتحدث الغيبوب راآم بال ا فتت تخلص منه . ل الكلى في ال
ا            ابيع لظهوره ام أو أس دة أي ة            . وهذه الغيبوبة تحتاج لع رة تحدث أعراض تحذيري ذه الفت وخالل ه

وزن                 آثيرة وهي العطش الشديد وآثر التبول يعقبها شعور باإلعياء والتعب ألقل مجهود ونقص ال
يء وآالم           وتق . بسبب حرق الدهون وفقد السوائل     ًا الق ان وأحيان شعور بالغثي ام مع ال شهية للطع ل ال

دها                     دأ بع يتون ويب ه مع رائحة االس شديدة في البطن والدوار والصداع وتزيد سرعة التنفس وعمق
ي    دخل ف ى أن ي رارة إل اض الح ان وانخف الهبوط والخفق ع اإلحساس ب وعي م د ال ي فق المريض ف

ة خط      . الغيبوبة سكر الكيتوني ة ال الج              وغيبوب م تع اة المريض إذا ل ؤدي بحي د ت ا ق دًا حيث أنه رة ج ي
  .بسرعة

  
  باب حدوث غيبوبة السكر الكيتونيةأس

ن     • ى حق دين عل وع األول المعتم ن الن سكر م الج خاصة مرضى ال ذ الع ي أخ ال ف اإلهم
 .االنسولين

 .عدم تنظيم الغذاء •
 .القيام بمجهود شاق غير عادي دون تناول الطعام •
زالت            التعرض لمشكالت طب   • ل ن ية شديدة مثل جلطات القلب والمخ واألمراض المعدية مث

 .البرد واالنفلونزا
 .التعرض لصدمات عصبية أو نفسية شديدة •
 .تناول بعض األدوية مثل الكورتيزون بكثرة •
 .االضطرابات الهضمية مثل القيء واإلسهال الشديد •
 .الصوم أو الجوع الشديد •
 .التعرض لجراحة طارئة •
 .ة والتحاليل الدورية وعدم التنبه لحدوث األعراض التحذيريةإهمال المتابع •

 
  مرض السكر والدورة الشهرية

دورة          نظم ال ي ت ستيرون الت تروجين والبروجي ات االس اج هرمون رأة بإنت ي الم ايض ف وم المب تق
شهرية دالت  . ال ي مع ات ف ضًا إختالف دورة يحدث أي ات خالل ال دالت الهرمون اين مع دما تتب وعن

ي  سكر ف دمال سبب . ال دم ب ي ال سكر ف ستويات ال ي م رات ف ديهم تغي ذين يحدث ل ساء ال وأغلب الن
 يوم التي تسبق خروج الدم أثناء       14-7عالقة ذلك بالدورة الشهرية يالحظون تلك الفروقات خالل         

شهرية  دورة ال ة حدوث      . ال ومين من بداي وم أو ي د ي دم بع سكر في ال تظم مستوى ال ادة ين وفي الع
سكر في                 . يةالدورة الشهر  ل في معدالت ال اني من خل ضًا تع أس أي رأة في سن الي إن الم وآذلك ف

  .الدم
  
  
  
  
  



  مرض السكر والضغوطات
  :تؤثر الضغوطات على مستوى السكر في الدم بطريقتين

ادي           • سهل انقطاعه عن العمل االعتي عندما يعاني اإلنسان من ضغوطات آبيرة فإنه من ال
ة الرياضة         وقد تؤدي الض  . الذي انتظم عليه   ل من مزاول اول القلي   , غوطات إلى التقلي ل وتن

دة صحيا للجسم      ة المفي دم      , من األغذي سكر في ال . وعدم االنتظام في فحص  مستوى ال
 .وبالتالي فإن الضغوطات قد تؤدي بشكل غير مباشر إلى زيادة مستوى السكر في الدم

ا هو    .  بشكل مباشر  آذلك قد تؤدي الضغوطات إلى رفع مستوى السكر في الدم أيضاً           • وآم
ة        , الحال بالنسبة للضغوطات الناتجة عن مرض عضوي         ادة الضغوطات العاطفي إن زي ف

ى       . إذا طالت  قد تحفز الجسم إلنتاج هرمونات تقاوم عمل االنسولين           ؤدي إل دوره ي وهذا ب
دم ي ال سكر ف ستوى ال ادة م ي المرضى . زي يوعًا ف ر ش شكل أآث رات ب ك التغي وتحدث تل

  .  بالنوع الثاني من السكراإلصابةنون من الذين يعا
  

  السكر على المدى البعيدمرض مضاعفات 
ضو   سيج أو الع  الن

  المصاب
  المضاعفات  ماذا يحدث

سداد   األوعية الدموية ة وان ة الدموي صلب األوعي ت
ي     رة ف طة والكبي شرايين المتوس ال

ب دماغ, القل ل , وال , legsواألرج
ذآري  ضو ال دار  . والع ف لج تل

دان  األوع صغيرة وفق ة ال ة الدموي ي
شكل  سجين ب ل األآ ى نق درتها عل ق

 leakطبيعي ويمكن أن يحدث لها 

ؤدي    ة ي دورة الدموي ضعف ال
روح  ام الج دم التئ ى ع إل

سهولة ى , ب ؤدي إل ن أن ي ويمك
ة ة القلبي ة , الجلط والجلط

دم      , الدماغية ا في الق وغرغرين
دي صاب  و, واألي دم انت ع

ذآري  ضو ال ضعف , الع وال
  .وآثرة االلتهابات, الجنسي

صغيرة في          العيون ة ال تلف األوعية الدموي
  الشبكية

ى  ؤدي إل ي ت صار والت ة اإلب قل
  العمى

ى   الكلى ي الكل ة ف ة الدموي ضخم األوعي ت
ول    ي الب ات ف راز البروتين , وإف
  وعدم ترشيح الدم بصورة طبيعية

ى     ائف الكل ي وظ عف ف ض
  والفشل الكلوي

ا  األعصاب سبب زي دة سكر تلف األعصاب ب
ة  ص التروي سبب نق وز وب الجلوآ

  الدموية 

دريجي  اجئ أو ت عف مف ض
دم  ساس , legللق ة اإلح , وقل

ي   م ف الوخز واألل شعور ب وال
دمين دين والق زمن , الي وتلف م

  .لألعصاب
ي    الجهاز العصبي الالإرادي  تحكم ف ي ت صاب الت ف األع تل

  الضغط والجهاز الهضمي
دم   غط ال ذب ض عوبة , تذب وص

ض ع واله هالالبل ع إس  م م
 متقطع

د       الجلد ى الجل دم إل ول ال عف وص ض
رار        ى تك وفقدان اإلحساس يؤدي إل

 صاباتحدوث اال

ة        ات عميق تورم وحدوث التهاب
  وبط الشفاء, )قرحة السكر(

دم       الدم رات ال ائف آ ي وظ ل ف خل
  البيضاء

ات  رض لاللتهاب ادة التع زي
ة   اري البولي صوصًا المج وخ

  .والجلد



  
  
  
  

  الفصل اخلامس
  ج مرض السكرعال

  
  الهدف من عالج مرض السكر •
  طرق عالج مرض السكر •
  العالج  بدون استخدام أي دواء  •

 .تنظيم الغذاء آمًا ونوعًا         
 .مزاولة الرياضة بشكل مستمر         
 .زراعة البنكرياس         
 .زراعة خاليا بيتا المفرزة لالنسولين         
  ا لعالج  باستخدام األدوية  •

 .حقن االنسولين          
 .األقراص الخافضة للسكر          

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  

  الهدف من عالج مرض السكر
 .المحافظة على معدل طبيعي لسكر الجلوآوز في الدم طوال اليوم •
 .تجنب الهبوط الحاد في مستوى السكر في الدم •
 .منع حدوث أعراض ومضاعفات مرض السكر •
 .اعفات للسكرالتعامل مع أي مض •
 .تمكين المريض من مزاولة أنشطته اليومية بدون تعب أو وهن •

 
  طرق عالج مرض السكر

  :يمكن التحكم في سكر الجلوآوز في الدم بدون استخدام أي دواء مثل
 .تنظيم الغذاء آمًا ونوعًا •
 .مزاولة الرياضة بشكل مستمر •
 .زراعة البنكرياس •
 .زراعة خاليا بيتا المفرزة لالنسولين •

 
  :وهناك طرق أخرى لعالج مرض السكر باستخدام األدوية مثل

 .حقن االنسولين •
 .األقراص الخافضة للسكر •

 
  تنظيم غذاء مريض السكر

من المرضى المصابين بالنوع الثاني من السكر يمكنهم        % 50تشير اإلحصاءات أن ما يقارب من       
ط  ذاء فق يم الغ ق تنظ دم عن طري ي ال سكر ف ستوى ال ي الحق. ضبط م ن وف د مرض م ة ال يوج يق

سكر            ه ال يمكن           , األمراض يعتمد في عالجه على تنظيم الغذاء مثل مرض ال وفي نفس الوقت فإن
  .ضبط مستوى السكر في الدم بدون تنظيم الغذاء

  
  هدف تنظيم الغذاء في عالج مريض السكر

 .ضبط مستوى السكر في الدم •
 . أدوية عالج السكرتجنب حدوث إنخفاض شديد في سكر الدم وخاصة مع إستخدام •
 .الحد من األعراض ومضاعفات ارتفاع السكر •
 .تقليل الكلوليسترول والدهنيات الضارة بالجسم والوقاية من تصلب الشرايين •
 .المساعدة في تخفيف الوزن والتخلص من السمنة •
 .التقليل من جرعة أدوية السكر •

 
  مواصفات غذاء مريض السكر

 .ت مريض السكرأن يكون مالئمًا لظروف واقتصاديا •
شويات        • ن ن ة م ة المختلف ر الغذائي ن العناص ة م سبة مقنن ى ن وي عل كريات, أن يحت , وس

 .وبروتينات, ودهون
ضروات    • وب والخ ة والحب الح المعدني ات واألم ى الفيتامين وي عل ب أن يحت ذلك يج آ

 .واألطعمة الغنية باأللياف
 . ثالث وجبات في اليومأن يتم تقسيم الوجبات الغذائية إلى وجبات صغيرة ال تقل عن •



 .أن ال يحتوي على الكثير من السكريات سريعة الهضم مثل سكر الطعام والحالوة •
ات           • ون الحيوان دي وده سمن البل ل ال شبعة مث ة الم دهون الحيواني ى ال وي عل أن ال يحت

 .واستبدالها بالزيوت النباتية مثل زيت الزيتون والذرة
 

  ومريض السكر..... نحلعسل ال..... األرز..... الخبز األسمر
دم                          سكر في ال ع من مستوى ال ة ال يرف أي آمي ز األسمر ب اول الخب وفي  . يعتقد البعض خطاًْ أن تن

ى سعرات                          وي عل ه يحت سكر ولكن ز األبيض لمريض ال الواقع فإن الخبز األسمر أفضل من الخب
ه ويزيد من مستوى السكر في الدم إذا أفرط في , حرارية مقاربة من الخبز األبيض  وينصح  .  تناول

  .باستخدام الخبز المصنع من البر والقشرة قليل السعرات
ة من       , سعرة حرارية   55تحتوي الملعقة الكبيرة من األرز األبيض على ما يعادل           سبة عالي وهي ن

  .ولذا يجب على مريض السكر عدم اإلفراط في تناول األرز, السعرات
يط من سكر العنب            ى خل ه   ) لوآوز الج(ويحتوي عسل النحل عل وز (وسكر الفواآ ك  ) الفرآت وذل

ين       ى الثلث سكاآر       , بنسبة الثلث إل واع أخرى من ال ات واألمالح       , وأن ى الفيتامين ومن  . باإلضافة إل
سولين للتعامل                     ى هرمون االن اج إل وز الموجود في عسل النحل ال يحت المعروف أن سكر الفرآت

ه اد ا , مع وم بإجه وز ال يق كر الفرآت اول س إن تن ذلك ف سولينول راز االن اس أو إف و , لبنكري ا ه آم
ام          . الحال مع سكر الجلوآوز   دًال من سكر الطع سكر ب لذا يفضل استخدام عسل النحل لمرضى ال

  .والذي يحتوي على سكر الجلوآوز لتحليه المأآوالت والمشروبات
ادل   ا يع ى م وي عل رة تحت ة عسل النحل الكبي ن  65وملعق ة م سبة مرتفع ذه ن ة وه عره حراري  س

اً     (لذا فإن من الممكن لمريض السكر تناوله ولكن بكميات قليلة           . لسعراتا ين يومي , )ملعقة أو ملعقت
ى سكر                    وز إل ل سكر الفرآت حيث أن المغاالة في تناول عسل النحل يعطي الفرصة للجسم لتحوي

  .سوهذا يؤدي بدوره إلى ارتفاع مستوى السكر في الدم وإجهاد البنكريا, الجلوآوز بواسطة الكبد
  

  أهمية مزاولة الرياضة لمريض السكر
  :للرياضة دور مهم في عالج مرض السكر حيث تؤدي إلى

ة        • شاط وحرآ ة لن ة الالزم ى الطاق صول عل وز للح كر الجلوآ ن س رة م ة آبي رق آمي ح
  .العضالت أثناء الرياضة وبالتالي تؤدي إلى التقليل من مستوى السكر في الدم

رة وهذا سوف يقلل من فرص حدوث تصلب الشرايين         إنقاص الوزن وتقليل الدهون الضا     •
 .شائعة الحدوث في المرضى المصابين بالسكر

دمين            • ساقين والق دم في شرايين ال ة حدوث مضاعفات            , زيادة تدفق ال ل من إمكاني ا يقل مم
 .مرض السكر في القدمين

س               كر في   ويعتبر المشي من الرياضات المهمة لمريض السكر التي تساعد على تخفيض مستوى ال
دة فارغة     , ويفضل المشي بخطوات واسعة     . الدم ى           , وتكون المع تظم عل شكل من ك ب وأن يكون ذل

دمين                . األقل ثالثة أيام في األسبوع       ريح للق ة وأن يكون الحذاء م داء المالبس القطني . ويفضل ارت
ة الريا                اء مزاول ايلون أثن . ضة ويجب عدم استعمال األحذية الضيقة أو الجوارب المصنوعة من الن

ل             ة مث ة الرياضة العنيف سكر تجنب مزاول ه وخالف    : ويجب على مريض ال المصارعة والكاراتي
ك سكر   , ذل ن ال النوع األول م صابين ب ة المرضى الم سولين   , وخاص ة األن ذ حقن د أخ ة بع خاص

ة نقص                       وى لتجنب حدوث غيبوب ة من الحل اظ بقطع ويفضل عند مزاولة النشاط الرياضي االحتف
  .السكر

  
  
  
  
  



  
  عة البنكرياسزرا

  
ة                           في بداية القرن   نتين فقط من بداي اة في حدود س د الحي ى قي سكر عل اء مرضى ال  آان متوسط بق

سكر   اجح        . تشخيصهم بالنوع األول من ال دواء ن سولين واستخدامه آ د أدى تطوير هرمون األن وق
ى                    ؤدي إل ه من مرض ي سكر وتحويل ة في عالج المرضى المصابين بال ورة عظيم إلى إحداث ث

ولألسف الشديد فإن تطويل عمر مريض السكر مع بقاء المرض          . لوفاة بسرعة إلى مرض مزمن    ا
ى    شل الكل شمل ف ي ت سكر والت صاحبة لل ة الم ضاعفات الثانوي ور الم ى ظه تالل , أدى إل واع

ين   بكية الع صاب وش ر  ,األع صغيرة والكبي شرايين ال ى ال رى عل ضاعفات األخ ذه . ةوالم وه
  .سنة من بدء اإلصابة بمرض السكر20 – 10المضاعفات تحدث بعد 

ن      ديهم ع سكر ل ستوى ال تحكم بم تم ال سكر ي ن ال النوع األول م صابين ب ن المرضى الم ر م وآثي
سولين  ن األن اء حق ة وإعط ق الرياضة والتغذي ي  . طري دون صعوبة ف ن بعض المرضى يج ولك

رة           ك مضاعفات خطي تج عن ذل ك الطرق وين ى المدى   ضبط مستوى السكر لديهم باستخدام تل عل
د صير والبعي النوع األول   . الق صابين ب اجح للمرضى الم ديل الن اس الب ة البنكري ون زراع د تك وق

يهم           ر عل ذين تظه سولين وال الج باألن دة للع صورة جي ستجيبون ب ذين ال ي سكر ال ن ال دم م المتق
وع األول من             . مضاعفات خطيرة بسبب المرض    ى تحسين الن وتهدف عملية زراعة البنكرياس إل

  .رض السكر وعدم االعتماد على األنسولينم
  

   
ام     الم ع ي الع اس ف ة أول بنكري ت زراع د تم ي   1966وق شارد ليليه دآتور ريت طة ال م بواس

)Richard lillehei (       ة ات المتحدة األمريكي سوتا في الوالي ة ميني حيث تمت زراعة    , من جامع
ى واإلثني عشر      ثم تلى ذلك زراعة ال. بنكرياس مع الكلى في نفس الوقت بنجاح    اس مع الكل بنكري

ة  .  سنة28لمريضة تبلغ من العمر      وبالرغم من انخفاض مستوى السكر في دمها مباشرة بعد عملي
ام   . الزراعة إال أنها توفيت بعد ثالثة أشهر بسبب مشاآل في الرئة  م زراعة أول   1979وفي ع م ت

ة     وقد آانت ت. جزء من البنكرياس من األشخاص المتطوعين األحياء  ر في مرحل ات تعتب لك العملي
اً                . م1990التجارب حتى العام     ة عالجي ر مقبول اس تعتب إن زراعة البنكري . وفي الوقت الحاضر ف

ارب من            ا يق ًا م اس     100وفي الواليات المتحدة األمريكية يوجد حالي ي لزراعة البنكري  مرآز طب
ة        ويعتبر ه .  حالة زراعة بنكرياس سنوياً    1400يتم بها ما يقارب من       سبب قل ذا العدد محدود جدًا ب

  .األعضاء التي يتم التبرع بها من قبل األشخاص المتوفين لغرض الزراعة
  



  
  

  ما المقصود بزراعة البنكرياس؟
سولين في الشخص المصاب                            اج األن ى إنت ادر عل ليم ق اس س ة زراعة بنكري ارة عن عملي هي عب

اس من الشخص الم            . بالسكر ى آامل البنكري رع           ويتم الحصول عل ق التب ديثًا أو عن طري وفى ح ت
اس وفي نفس الوقت               . بجزء منه من أحد األقارب األحياء      رع بنصف البنكري سان التب ويمكن لإلن

سكر     . يعيش حياة طبيعية   , واألشخاص الذين تتم لهم الزراعة يكونون مصابون بالنوع األول من ال
تم   من حا% 95وان  .  سنة أو أقل   55وبشكل عام يكون عمرهم في حدود        اس ت الت زراعة البنكري

سكر          م            , في المرضى الذين يعانون من أمراض الكلى بسبب ال ذين سبق أن تمت له أو المرضى ال
  .( Frank et al., 2004)  عملية زراعة آلى في الماضي وال زالت تعمل بنجاح

  
  من هم المرضى المؤهلين لعملية زراعة البنكرياس؟ 

اس في مرضى          ستجيبون            تتم عملية زراعة البنكري ذين ال ي سولين وال ى األن دين عل سكر المعتم  ال
تحكم  دم ال سبب ع رة ب ديهم مضاعفات خطي ي نفس الوقت ل سولين وف دة للعالج باألن صورة جي ب

اة        . بمستوى السكر في الدم    سولين مدى الحي وفي الغالبية من مرضى السكر فقد يكون استخدام األن
سبب ذا ب ي الوقت الحاضر وه ل ف ى األق ة أفضل عل ة الكابت ذ األدوي ى أخ  اضطرار المرضى إل

اس       ) Immunosuppressives(للمناعة ع رفض الجسم للبنكري بعد عملية زراعة البنكرياس لمن
اة               . المنقول ة مدى الحي ذه األدوي د        . وقد يضطر المريض إلى أخذ بعض ه ة سامة وق ذه األدوي وه

ريض ى جسم الم ًا عل سبب ضررًا بالغ ة زراعة. ت إن عملي ذلك ف بة ول ون مناس د تك اس ق  البنكري
م        –للمرضى الذين يتناولون تلك األدوية أصًال ألسباب أخرى           ذين تمت له ثًال في األشخاص ال  م

  . زراعة آلى بسبب الفشل الكلوي
  

  ما هي أنواع زراعة البنكرياس؟
   :ع رئيسية لعملية زراعة البنكرياسهناك ثالثة أنوا

سكر وفي         زراعة البنكرياس مع الكلى في وقت و      . 1 انون من مرض ال احد في المرضى الذين يع
  .وتؤخذ تلك األعضاء عادة من نفس الشخص المتوفى. نفس الوقت لديهم فشل في الكلى

من حاالت زراعة      % 75وهذا النوع يشكل أغلب عمليات زراعة البنكرياس حيث يعادل حوالي            
اة آل      وآذلك فإن زراعة البنكرياس مع الكلى في نفس الوقت       . البنكرياس دل أفضل لحي  تعطي مع

اتج عن                       , من العضوين  ى الن شل الكل ع ف دم ومن دة في سكر ال وآذلك تؤدي إلى التحكم بصورة جي
  .مرض السكر في المستقبل

ى  أخذت من                        . 2 ابقة ناجحة لكل د زراعة س وفى بع زراعة البنكرياس بعد أخذه من الشخص المت
اة               د الحي ى قي رع عل وفى أو متب د يكون مت ة نفس الهدف المرجو من       . شخص آخر ق ك العلمي ولتل

ت        س الوق ي نف ى ف ع الكل اس م ة البنكري سبب      , زراع ستقبًال ب ى م شل الكل ك ف ع ذل ث يمن حي
سكر  رض ال ضاعفات م والي    .م ة ح ن الزراع وع م ذا الن شكل ه ة  % 15وي ات زراع ن عملي م

  . البنكرياس
انون من      زراعة البنكرياس فقط وذلك في المرضى المصابين بالنوع األول          . 3 من السكر الذين يع

ويمكن أن ينصح بهذه الطريقة     . هبوط حاد متكرر في سكر الدم ولكن الكلى لديهم تعمل بشكل جيد           
سولين  سبب األن ررة ب ة متك ن أعراض جانبي ريض م اني الم دما يع تحكم , عن دم ال ة ع ي حال أو ف

ذا   . العالج بشكل جيد في مستوى السكر في الدم على الرغم من إتباع أفضل الطرق في             شكل ه وي
  .من حاالت زراعة البنكرياس% 10النوع من العمليات حوالي 

  
  
  



  
  ماذا تتوقع من البنكرياس الجديد؟

دًا ده ج ر جي اس تعتب ة البنكري د زراع شفاء بع ة ال ة . إمكاني م زراع تم له ذين ت وأغلب المرضى ال
دة      اة جي ول ف         . البنكرياس يتمتعون بحي اس المنق اة للبنكري م         ومتوسط الحي تم له ذين ي ي المرضى ال

ى     % 86زراعة الكلى مع البنكرياس في نفس الوقت في حدود              سنة األول خالل  % 77و, خالل ال
م    . خالل خمس سنوات  % 70و, ثالث سنوات  تم له ومتوسط الحياة للبنكرياس في المرضى الذين ي

ادل   ط يع اس فق ة البنكري ى% 81زراع سنة األول ي ال والي , ف نوات% 65وح الث س الل ث و , خ
وقد بينت اإلحصاءات أن زراعة البنكرياس مع الكلى في نفس الوقت   . خالل خمس سنوات  % 52

  .تعطي معدل أفضل للحياة لكلى العضوين بعد خمس سنوات من الزراعة
  

  جراحيةل االعملية
بطن وتخدير المريض                      ى عمل فتحة في ال اج إل رة وتحت تعتبر عملية زراعة آامل البنكرياس آبي

عادة ال يتم إزالة بنكرياس المريض والذي يستمر في عمله إلجراء بعض الوظائف    بشكل آامل و  
  . األخرى

د    ,  ساعات 7-5ويستغرق زمن زراعة الكلى مع البنكرياس معًا في حدود          اس بع وزراعة البنكري
ى     ابقة للكل ده في حدود             , زراعة س اس لوح ذلك زراعة البنكري ويجب أن يعمل     .  ساعات  4-2وآ

  .يد في الحالالبنكرياس الجد
د       . سوف يعاني المريض من تورم وألم حول الفتحة الجراحية         ومدة بقاء المريض في المستشفى بع

  . أسابيع حيث يعتمد ذلك على صحة المريض والبنكرياس الجديد3-1العملية حوالي 
  

  ما هي المضاعفات التي قد تحدث بعد عملية زراعة البنكرياس؟
  : بعد عملية الجراحة واستخدام األدوية الكابتة للمناعة من أهم المضاعفات التي قد تحدث

ات التي تواجه               . رفض الجسم للبنكرياس المنقول    • ر المعوق رفض من أآب ة ال وتعتبر عملي
اعي في جسم            . عمليات نقل وزراعة األعضاء بشكل عام      از المن ويرجع ذلك إلى أن الجه

إنما أيضًا األنسجة المنقولة والتي     اإلنسان مبرمج ليس فقط  لتدمير البكتريا والفيروسات و        
ة للمناعة لجعل األعضاء              . يعتبرها أجسام غريبة   ة الكابت وبالتالي البد من استخدام األدوي

 .المنقولة تعمل بشكل جيد
 .الجلطة الدموية •
 .النزيف •
 .قرحة الفم •
 .الغثيان •
 .الصداع •
 .تورم القدم •
 .بة بالعدوىنقص آريات الدم البيضاء والتي تجعل المريض عرضة لإلصا •
 .ارتفاع ضغط الدم •
 ).الكوليسترول والترايجليسرايد(زيادة الدهون في الدم  •
 .استدارة الوجه •
 .مشاآل في المعدة •
 .إمكانية زيادة الوزن •
 .حب الشباب وشعر في الوجه •
  .وبعض هذه األعراض الجانبية قد تكون شديدة في البداية ولكن شدتها قد تقل فيما بعد •

   



  
  نكرياس الجديد؟ماذا لو فشل الب

ه أو ألسباب أخرى      سبب رفض الجسم ل ا ب د إم اس الجدي شل البنكري دما يحدث . يمكن أن يف وعن
رة                , ذلك ة الزراعة م ادة عملي ر في إع سولين والتفكي فيمكن للمريض معاودة استخدام العالج باألن

ة                . أخرى د وقت إجراء العلمي ى صحة المريض عن د عل ى تح      , وهذا يعتم درة المريض عل مل  وق
  .العملية الجراحية

  
  برعين باألعضاءاالنتظار للمت

ارب من            ام      2500وجد في الواليات المتحدة األمريكية وحدها أن ما يق وم من أي  شخص في أي ي
 شخص في انتظار    1700وأن هناك ما يقارب من       , السنة في انتظار زراعة للبنكرياس مع الكلى      

ط  اس فق ة للبنكري ن ا . زراع وفر م ك ال يت ع ذل وى وم رعين س ة  900لمتب نويًا لزراع  شخص س
  . شخص سنويًا لزراعة البنكرياس لوحده600-500وحوالي , البنكرياس مع الكلى

بعض             ة ال سبب عدم رغب وفين ب ونظرًا لصعوبة الحصول على آامل األعضاء من األشخاص المت
اة     د الوف د        , بالتبرع بأعضائهم بع ا ق سكر وم رة االنتظار لمرضى ال ل من فت ه من    وللتقلي تج عن  ين

اس                , مضاعفات خطيرة قد تؤدي بحياته     ًا لزراعة جزء من البنكري فإن هناك تجارب تجرى حالي
اء        تم أخذه من األشخاص األحي د أجريت حوالي    . بدًال من آامل العضو ي ذه    50وق ة فقط به  عملي

اس في                    . الطريقة ى مع البنكري م زراعة الكل ى مرضى أجريت له ات تمت عل ك العملي ومعظم تل
حيث أعطي هؤالء المرضى آلية واحدة وجزء من البنكرياس من الشخص المتطوع          , نفس الوقت 

ق استخالص              إجراءآذلك يتم في الوقت الحاضر      . الحي ا عن طري ا بيت  تجارب على زراعة خالي
  .تلك الخاليا من بنكرياس شخص متطوع وحقنها في مريض السكر

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  ن البنكرياسزراعة خاليا بيتا م

  
اس           الطريقةوهذه   ذا  .  تعتبر بديل جديد لزراعة البنكرياس لتالفي معوقات التبرع بكامل البنكري وه

اس      الزراعةالنوع من    ة زراعة البنكري ل في    ,  اليزال تحت التجربة وليست بنفس فاعلي ى األق عل
ذه     . الوقت الحاضر  ة وتهدف ه اد               العملي دة ق ا جدي سكر خالي ى إعطاء مريض ال اج       إل ى إنت رة عل

دًال من                          . األنسولين اس شخص متطوع ب ا من بنكري ك الخالي ق إستخالص تل ك عن طري تم ذل وي
  . زراعة آامل العضو

اس       ة للبنكري ة الزراعة الكامل ى عكس عملي ة      , وعل ا ال يتطلب إجراء عملي ا بيت إن زراعة خالي ف
اءه في الم           ى تخدير موضعي فقط وال يتطلب بق اج المريض إل ك    آبيرة ويحت شفى أو يكون ذل ست

اس    ل البنكري ة آام دًا عن زراع ديًال جي ون ب د تك ة ق ذه الطريق إن ه الي ف صيرًا وبالت ال , ق ي ح ف
  .للمرضى المصابين بالنوع األول من السكر, نجاحها

سري       د ال ة في الوري رة دقيق ) Umbilical vein( وتتم هذه الطريقة بحقن خاليا بيتا من خالل إب
شخص المتل بطن لل ي ال د   ف ى الوري ة إل ر أنبوب ا تمري ن خالله تم م بطن ي ي ال ه ف ل فتح ي أو بعم ق

وب    ) Portal vein(الكبدي ك األنب ق ذل دًا     . ويتم حقن تلك الخاليا عن طري ًا جي د مكان ر الكب وتعتب
تج                     ا المزروعة تن ك الخالي ا أن تل اس آم لزراعة خاليا بيتا لسهولة الوصول إليها أآثر من البنكري

  .فضل بتواجدها في محيط الكبداألنسولين بشكل أ
  

  
ة                          ذه الطريق سمى ه سكر وت ا مريض ال ا من نفس خالي ى أخذ الخالي ا عل وتشمل زراعة خاليا بيت

Islet cell autotransplantation         سمى ا من شخص آخر وت ك الخالي  Islet أو أن تؤخذ تل
cell allotransplantation    سك ريض ال س م ن نف ا م ا بيت تخدام خالي ن اس ي بعض   ويمك ر ف

ة المرضى         –األحيان لمنع تطور مرض السكر وعندما يتطلب ذلك إزالة البنكرياس            ثًال في حال  م
ه                     ألم يصعب معالجت اس مصحوبًا ب انون من التهاب مزمن في البنكري ل      . الذين يع ة نق تم عملي وت

تحكم           ذي يصعب ال سكر ال خاليا بيتا من شخص آخر لعالج األشخاص الذين يعانون من مرض ال
  .ه ولم يصل بعد إلى مرحلة حدوث المضاعفات الخطيرة المصاحبة لمرض السكرب



ن          اس م ن بنكري ر م ين أو أآث دد أثن ى ع ة إل ى الحاج ب إل ك يتطل إن ذل ة ف ذه العملي راء ه وإلج
  .المتطوع للحصول على عدد آاف من خاليا بيتا تكفي للزراعة لمريض واحد فقط

ك                 تجارب    إجراء آذلك يتم في الوقت الحاضر        ق استخالص تل ا عن طري ا بيت ى زراعة خالي عل
سكر  طريقالخاليا من بنكرياس شخص متطوع وحقنها عن   Berneyy et  الوريد في مريض ال

al., 2002 )( .  
  

  ماذا يحدث بعد زراعة الخاليا؟
ل   ي تعم زمن لك ن ال ت م ى وق ة إل دة المزروع ا الجدي اج الخالي ي . تحت ق الطب ن الفري ب م ويتطل

الج مراقب ة المع د الحاج سولين عن اء األن ة وإعط د العملي دم بع ي ال سكر ف ستوى ال وإذا آانت . ة م
ة ة ناجح ة الزراع ا   , عملي ذ الخالي ا تأخ د م دريجي بع شكل ت ضها ب تم تخفي سولين ي ة األن إن آمي ف

  .الجديدة دورها في إفراز األنسولين
  

  ما هي المخاطر المحتملة جراء عملية زراعة الخاليا؟
ة    من المخاطر المح   ا النزيف والجلطة الدموي ى     . تملة لعملية زراعة الخالي اج المرضى إل ا يحت آم

ا                  سبب خطورة آثاره ات ب أخذ مثبطات المناعة والتي تعتبر من المساوئ الرئيسية لمثل تلك العملي
  .الجانبية

  
  ما هو معدل نجاح زراعة الخاليا؟

داً    تم      وتح . آان معدل نجاح زراعة خاليا بيتا في البداية قليل ج ى المدى المنظور ي ائج عل سين النت
ة المثبطة للمناعة                  ا المزروعة وإعطاء األدوي ادة عدد الخالي دل النجاح      . عن طريق زي ولكن مع

  .على المستوى البعيد ال يزال مخيبًا لآلمال
ا       36 م على عدد      2006وفي دراسة نشرت عام      ا بيت م زراعة خالي أظهرت أن  ,  مريض تمت له

ام خالل سنة واحدة      من هؤال% 40أآثر من    شكل ت ء المرضى تم إيقاف إعطاء األنسولين عنهم ب
ة الزراعة ل من . من إجراء عملي دد أق ام عن ع شكل ت سولين ب اف األن م إيق نتين ت ي خالل س وف

  .من المرضى الذين تمت لهم الزراعة% 14
  

  ماذا لو فشلت عملية زراعة الخاليا؟
ة ناجحة   في الوقت الحاضر ال يوجد ضمان بأن زراعة ا         از    . لخاليا ستكون عملي رفض الجه د ي وق

د               , المناعي للجسم تلك الخاليا الغريبة المزروعة      د ال تعيش في الكب دة ق ا الجدي إن الخالي , وآذلك ف
ا  ك الخالي دمير تل ى ت ؤدي إل د ت سكر ق اودة مضاعفات مرض ال ك . أو أن مع وت تل ة م ي حال وف

  .استخدام األنسولينالخاليا فإن المريض يحتاج إلى معاودة العالج ب
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  عالج مرضى السكر باالنسولني
  

  مستحضرات االنسولين
ق                    ك عن طري تم استخالص أول مستحضر من االنسولين من األبقار ثم بعد ذلك من الخنازير وذل

ا                فصل خاليا ال   د ذبحه ات بع ك الحيوان ا من تل ى    . نجرهانز وبروتين االنسولين المتواجد فيه م تل ث
ي      تخدام اآلدم ه لالس ازير وتعبئت ار والخن ن األبق ستخلص م سولين الم ة األن ك تنقي ح  . ذل د نج وق

دد            د الع دم عن سكر في ال زال في خفض مستوى ال االنسولين المستخلص من تلك الحيوانات وال ي
ه صعوبات                    . ىالغالب من المرض   تج عن د ن ات ق اس الحيوان سولين من بنكري إال أن استخراج األن

ه                     د من اج المتزاي ة االحتي سولين لتلبي ة من االن ة الكافي ضًا    , ليس فقط من ناحية تأمين الكمي ولكن أي
سبب وجود    . فيما يتعلق باآلثار الجانبية لالنسولين المستخلص من الحيوانات      لكثير من المرضى ب

روتين                  شوائب البر  ذي يختلف عن الب ات وال وتين الحيواني في االنسولين المستخلص من الحيوان
وقد أصبح آثير من المرضى غير قادرين على تحمل االنسولين المشتق من           . الموجود في اإلنسان  

  . المصدر الحيواني وآذلك تكونت لديهم مقاومة لهذا االنسولين
م          1980وفي عام    ة ت رة       م وبسبب التقدم في التقني سان ألول م سولين اإلن شابه الن سولين م صنع ان

شري             . عن طريق تسخير البكتريا واستعمال الجينات الوراثية لالنسولين وأطلق عليه االنسولين الب
ى   ه عل دم احتوائ سبب ع ة ب ار جانبي ل عرضة إلحداث آث ه أق سولين أن وع من االن ذا الن زة ه ومي

ه        جميع أفراد البشر تحتوي على نف     (بروتين غريب    س االنسولين بالضبط وبالتالي فإنه ال ينظر إلي
ب  روتين غري ه ب ي     ). بأن ه ف ساني وإدخال وروث اإلن تخالص الم ى اس ة عل ى الطريق د عل وتعتم

تظم                     شكل من ستخدمه ب ا ت البكتريا ومن ثم يتم إحداث عدة طرق لخداع هذا الموروث لجعل البكتري
سولين صنع االن ن. ل د م اك العدي ي الوقت الحاضر هن ن وف رة م ات آبي صنع آمي وم ب ا تق  البكتري

م              . االنسولين البشري يتم تنقيته وتعبئته على نطاق واسع         ر من أه سولين يعتب وع من االن ذا الن وه
ر      ت الحاض ي الوق تخدامها ف شائع اس واع ال دث      . األن ي ال يح ون طبيع سولين هرم ر االن ويعتب

تحكم         تشوهات خلقية لألجنة وبالتالي يعتبر الدواء المناسب واآل        رة الحمل لل من لالستخدام خالل فت
  .في مستوى السكر في الدم

ى عدم                    ؤدي إل وال يمكن أخذ االنسولين عن طريق الفم حيث أن العصارة المعدية تقوم بتكسيره وت
ومع أن هناك العديد من األبحاث والمحاوالت التي تجري حاليًا للبحث عن طرق مريحة                . فاعليته

سولين  اء االن اء         إال أن, إلعط دة إلعط ى والوحي ة المثل ي الطريق زال ه د ال ت ت الجل ن تح  الحق
  .األنسولين في الوقت الحاضر

  
  :ويعتمد توقيت إعطاء حقن االنسولين على عدد من العوامل

سولين   • ول االن دة مفع سريع     (م شمل ال ول ت ددة المفع كال متع ى أش سولين عل د االن , يوج
 ).والطويل, والمتوسط, والقصير

ا الكحول              (عام  آمية ونوع الط   • دم بينم تناول الطعام يرفع من مستوى سكر الجلوآوز في ال
 ).يخفض من مستوى السكر في الدم

شخص   • ه ال ذي يبذل سماني ال شاط الج دل الن كر  (مع ستوى س ن م ض م ة تخف الرياض
 ).الجلوآوز في الدم

  
  :توجد مستحضرات االنسولين في الوقت الحاضر على ثالثة أشكال

 Vials )زجاج  ( قوارير •
  pre- filled syringesحقن مسبقة التعبئة  •
 Cartridgeخرطوشة  •

 .تستخدم في أقالم لتسهيل عملية حقن االنسولين خرطوشة



ًا   دل وراثي سولين المع ر االن ت الحاض ي الوق تخدامها ف شائع اس سولين ال واع االن م أن ن أه وم
recombinant insulin ,   سبرو سولين لي سولين اسبارت   , واالن سولين جالرجين   و, واالن . االن

  .وفي الوقت الحاضر يندر استخدام االنسولين المشتق من المصدر الحيواني مثل البقر والخنزير
  

  متى يتم اللجوء إلى العالج باالنسولين؟
 .المرضى المصابين بالنوع األول من السكر حيث ينعدم االنسولين •
دم ال  • ال ع ي ح سكر ف ن ال اني م النوع الث ستوى المرضى المصابين ب ى ضبط م درة عل ق

ة ق التغذي دم عن طري ي ال سكر ف وزن, ال ضة , والرياضة, وإنقاص ال راص الخاف أو األق
 .للسكر

 .غيبوبة السكر الكيتونية •
 .أثناء العمليات الجراحية •
 .السيدات الحوامل المصابات بمرض السكر •

  
  

  أنواع االنسولين المستخدمة في العالج
ى أشكال مت    سولين عل صنيع االن تم ت ددةي ة عن اآلخر    , ع سرعة مختلف وع يعمل ب ومعظم . وآل ن

سيولوجي    راز الف اة اإلف ة محاآ سولين لمحاول ن االن وع م ن ن ر م تخدام أآث ضطر الس المرضى ي
  .الطبيعي لألنسولين في جسم اإلنسان

ة     اب األولمبي ي األلع دائيين ف ين الع االختالف ب سولين ب ن األن ددة م واع المتع شبيه األن ن ت . ويمك
م يصل     ,  أنواع من األنسولين مثل العداء الذي يجري بالسرعة القصوى         فهنالك حيث يبدأ بسرعة ث

سرعة       م ينتهي ب اراثون أو         . إلى أقصى سرعة ث ل عداء الم سولين مث وع أخرى من االن اك أن وهن
ة                            دة طويل بطء ويبقى في الجسم لم ه ب ستمر في عمل بطء وي دأ ب ة حيث يب . سباق المسافات الطويل

ن   وع م اك أن رآض        وهن ذي ي داء ال ل الع سريعة مث ست ب ي لي ول فه طة المفع سولين متوس  االن
  .بالسرعة القصوى وليست بالبطيئة مثل العداء الذي يخوض سباق المسافات الطويلة

تحكم في سكر            ة لل واع مهم ع األن وال يمكن وصف نوع من االنسولين بأنه أفضل من اآلخر فجمي
سولين     . الدم ذي يحدد                   وتختلف استجابة المريض لالن ى آخر والطبيب وحده هو ال  من شخص إل

  . نوع االنسولين ومواعيد إعطاءه للمريض
  

   Ultra – short acting Insulinاالنسولين سريع المفعول جدًا 
  insulin lispro (Humalog)) هيومالوج(مثل االنسولين ليسبرو  •
بارت  • سولين اس وج(واالن د, نوفول  ,insulin aspart (Novolog) نوفوراب

Novorapid). 
ة ن وخرطوش ى شكل حق سولين عل ن االن وع م ذا الن د ه سولين cartridge)( ويوج وءة باالن  ممل

ويعتبر من أسرع أنواع االنسولين في عمله في تخفيض مستوى سكر الجلوآوز في    . صافية اللون 
ه ي      . الدم ولكن مدة مفعوله في الجسم قصيرة       د فإن سبرو تحت الجل ه   وبعد حقن االنسولين لي دأ عمل ب

 دقيقة من   15وبالتالي فإنه يجب على المريض تناول الوجبة الغذائية في خالل           .  دقيقة 15-5خالل  
سبرو سولين لي ن االن ن . حق د الحق دة بع اعة واح والي س ي ح دم ف ي ال ه ف ز ل , ويصل أقصى ترآي

دود  ي ح ه ف اعات5-3وينتهي مفعول ن خطورة  .  س ل م د يقل ي الجسم ق صيرة ف ه الق دة مفعول وم
دًا خاصة            . حدوث االنخفاض الحاد في سكر الدم بعد األآل        د يكون مفي وهذا النوع من األنسولين ق
سكريات          ة بال ة الغني ات الغذائي ل األآل         . مع تناول الوجب ه قب سبرو إلعطائ سولين لي د صمم االن وق

ام      اول الطع اء  وبمجرد  . مباشرة ويبدأ عمله تقريبًا في نفس الوقت الذي يبدأ فيه المريض بتن االنته



وي                         شكل ق ه ب دأ عمل د ب سبرو ق سولين لي دم يكون األن سكر في ال دء ظهور ال ام وب من هضم الطع
  .إلدخال السكر من الدم إلى الخاليا وتخفيض مستوى السكر في الدم

  
  قصير المفعول عن االنسولين سريع المفعولمزايا االنسولين 

سولين  د صمم االن وللق ساوئ االسريع المفع ي م س لتالف ول ولينن صير المفع ه ق ز عن  حيث يتمي
  :بالمحاسن التالية

سولين   • سيمة   سريع المفعول  االن سرعة      monomeric أحادي الق ه يمتص ب الي فإن  وبالت
ه في الحال             د ويعطي مفعول ًا            . عند حقنه تحت الجل ي عدم انتظار المريض وقت ذا يعن وه

ل األآل   ط5(طويًال قب ائق فق ريح للمريض)  دق ه م ذا ال شك أن دما يكون وه  خاصة عن
زل ارج المن دعوًا خ سولين . م ا االن ولبينم صير المفع سيمة ق ي الق ن سداس ارة ع  عب

Hexameric   سيمة ادي الق ائي وأح ى مرآب ثن ه إل سيره وتحويل ب أوال تك ذا يتطل  وه
د            ذا  . ومن ثم يتم امتصاصه مما يعني الحاجة إلى وقت أآبر المتصاصه من تحت الجل وه

د      سولين      يتطلب من المريض بع دة     قصير المفعول    إعطاء االن ة  45-30 االنتظار لم  دقيق
ر من       . قبل األآل  إن آثي وتعتبر فترة االنتظار هذه طويلة والشك أنها غير مريحة ولذلك ف

سولين   تخدام األن ضل اس ولالمرضى يف ريع المفع ن  س ل وحق ين األآ سيق ب سهولة التن  ل
 .الدواء

سولين   )  ساعات  4-3(جسم أقصر    في ال  سريع المفعول مدة مفعول االنسولين     • ة باالن  مقارن
سكر                 ).  ساعات 8-6 (قصير المفعول  ًا في حال عدم انتظام مريض ال وهذا قد يكون مهم

ه في           قصير المفعول  آما أن االنسولين    . في تناول الوجبة الغذائية    دة مفعول سبب طول م  ب
 .جبة الغذائيةالجسم قد يؤدي إلى حدوث هبوط حاد في سكر الدم في وقت متأخر بعد الو

دم                 قصير المفعول االنسولين   • سولين في ال ة االن  قد يؤدي إلى خطر حدوث ارتفاع في آمي
ه من                    تج عن وما قد يصاحبها من إمكانية تعرض المريض لهبوط حاد في سكر الدم وما ين

 .مضاعفات
 

  Short – acting insulinاالنسولين قصير المفعول 
ول باال صير المفع سولين ق رف االن ولين أرويع ه نوف ادي ومن سولين الع ولين أر , ن وهيومي

(Humulin R, Novolin R)     صافي ذائب أو ال سولين ال ذلك باألن سمى آ ارة عن    .  وي وهو عب
شوائب             ه من ال سولين          . محلول من االنسولين مخلوط بمادة الزنك لتنقيت وع من االن ذا الن ويوجد ه

ات  كل زجاج ى ش سولين , عل وءة باالن ة ممل ن م, وخرطوش ةوحق سولين . سبقة التعبئ ذ االن ويؤخ
د لكي                   ه تحت الجل د حقن العادي مع الوجبة الغذائية مثل االنسولين ليسبرو ولكنه يأخذ وقع أآبر بع

ه في حدود               دأ عمل ن      30يعمل مقارنة باالنسولين ليسبرو حيث يب د الحق ة بع ذا      .  دقيق إن ه ذلك ف ول
ادة في حدود                 ه ع تم حقن سولين ي ة      دقي45-30النوع من االن ة الغذائي اول الوجب ل تن ة قب ويصل  . ق

دم في حدود             دة              4-2أقصى ترآيز له في ال ه في الجسم لم ستمر عمل  ساعات أو    8-6 ساعات وي
  . أآثر

ق          ا عن طري سولين التي يمكن إعطائه واألنسولين العادي والليسبرو هي األنواع الوحيدة من االن
انون        الوريد باستخدام المضخة وبالتالي فهي مفيدة في الحا        ذين يع الت اإلسعافية لعالج المرضى ال

ر      . من غيبوبة السكر الكيتونية  ات غي ى شكل معلق ولكون األنواع األخرى من االنسولين توجد عل
عافية        االت اإلس الج الح ي ع دًا ف ستخدم أب د وال ت ق الوري ن طري ا ع ن إعطائه ه ال يمك ة فإن ذائب

  .الرتفاع السكر في الدم
  
  
  
  



  Intermediate – acting insulinفعول االنسولين متوسط الم
ك  ذلك     :ومن وأمثلة ذل سمى آ ان وي ولين إن   NPH االيزوف ه هيمي ولين  Humulin Nومن  أو نوف

  .Novolin Nإن 
ولين إل   ) Lente(االنسولين لينت  ه هيمي ولين إل  Humulin Lومن ويوجد   . Novolin L ونوف

ات كل زجاج ى ش سولين, عل وءة باالن ة ممل ن, وخرطوش ةوحق سبقة التعبئ سولين .  م سمى االن وي
  . ايزوفان واللينت باالنسولين العكر أو غير الصافي لكونهما يوجدان على شكل معلق غير ذائب

واد                         ا مع م تم خلطه ا حيث ي دأ عمله وهذه األنواع من االنسولين تأخذ وقت طويل لكي تمتص ويب
ذا ي                د وه ة تحت الجل د حقن ان        تؤدي إلى بطء امتصاص االنسولين بع ضبابي لاليزوف ون ال سر الل ف

  .ويستمر عملها في الجسم لمدة طويلة, واللينت انسولين
د        2.5-1ويبدأ عمل االيزوفان في حدود       ه تحت الجل ه في          ,  ساعة بعد حقن ز ل ويصل أقصى ترآي

ى حوالي               10-4الدم بعد    ه في الجسم إل ستمر عمل ارة      .  ساعة  16 ساعات وي سولين عب واللينت ان
شكل          , ين من بللورات االنسولين مختلفة الحجم      عن خليط من نوع    دًا وت ورات صغيرة الحجم ج بلل

رعة   % 30 الي س ن وبالت ان الحق ن مك سولين م صاص االن رعة امت ى س دف إل وط وته ن المخل م
من المخلوط تؤدي إلى    % 70والنوع اآلخر من بللورات االنسولين آبيرة الحجم وتشكل         . المفعول

  . ن الحقن ولكنها تعطي مفعول طويل األمدبطء امتصاص االنسولين من مكا
ستمر       12-4يصل أقصى ترآيز للينت انسولين في الدم في حدود           د وي ن تحت الجل د الحق  ساعة بع

سولين                 ان ان رة أطول من االيزوف ى حد     ).  ساعة 18-12(في عمله داخل الجسم لفت شبه إل وهو ي
يًال إلحداث            ر م ه ال يختلط              آبير االيزوفان أنسولين ولكنه قد يكون أآث ا أن  حساسية في الجسم آم

سولين            ان ان ة بااليزوف ادي مقارن سولين متوسط المفعول        . بشكل جيد مع االنسولين الع ويعمل االن
سولين طوال       . طوال اليوم عند إعطائه صباحاً     ى مستوى االن وعند حقنه في المساء فإنه يحافظ عل

  .الليل
 االنسولين متوسطة المفعول قبل استخدامها      ويجب التأآيد على المريض بوجوب خلط أو رج حقن        
  .لتوزيع جزيئات االنسولين بطريقة جيدة داخل المحلول

  
   Long – acting insulinاالنسولين طويل المفعول 

ى   ) Humulin U( مثل هيميولين يو  ultralenteومن أمثلة ذلك االلترالينت انسولين  ويوجد عل
ه في                  وهذا النوع من االنسولين يم    . شكل حقن  ز ل ن ويصل أقصى ترآي ان الحق بطء من مك تص ب

دود  ي ح دم ف اعات10-6ال دة  ,  س سم لم ي الج ه ف ستمر عمل ه  20وي ن فاعليت ر ولك اعة أو أآث  س
وم        . تختلف بشكل آبير من وقت آلخر      ل الن سولين متوسط      , ويؤخذ عادة في الصباح أو قب ل االن مث

  . المفعول
و    ل المفع سولين طوي ن االن ر م وع آخ اك ن ين  وهن سمى جالرج م  Glargineل ي رف باالس  ويع

وس  اري النت سولين) Lantus(التج وءة باالن ة ممل ن و خرطوش كل حق ى ش وفر عل و مت . وه
ن         ان الحق سكر في            . واالنسولين جالرجين يمتص ببطء من مك ه في تخفيض مستوى ال دأ عمل ويب

 وهو يشبه االنسولين    . ساعة 24الدم في حدود ساعة واحدة من حقنه ويستمر عمله في الجسم لمدة             
ن   ر م دم ألآث سكر ال ستوى ثابت ل ى م افظ عل ر ويح د آبي ى ح ي الجسم إل اعة24الطبيعي ف .  س

اء                  دم أثن اد في سكر ال وتشير الدراسات إلى أن االنسولين جالرجين أقل خطورة إلحداث هبوط ح
اآر                 (الليل   صباح الب دم في ال وزن     أ). مع أنه قد يؤدي إلى انخفاض مستوى السكر في ال ادة ال و زي

  .ولكن معدل حدوث األلم في مكان الحقن أآبر من االيزوفان انسولين, مقارنة بااليزوفان انسولين
وم        . ويعطى االنسولين جالرجين مرة واحدة فقط في اليوم        اء الي ويمكن إعطاءه خالل أي وقت أثن

وم                 ك في نفس الوقت من آل ي دواء     . ولكن يجب أن يكون ذل ذا ال د إعطاءه ه د   وعن رة فق ألول م
ع والعشرين ساعة                    دم خالل األرب , يتطلب يومين إلى أربعة أيام للوصول إلى مستوى ثابت في ال

ومن المهم معرفة أن االنسولين جالرجين يختلف في اللون عن  . وهذا قد يختلف من شخص آلخر     
واع األ          ا األن خرى من   األنواع األخرى من االنسولين طويلة المفعول حيث أن محلوله صافي بينم



ون          رة أو ضبابية الل ة عك ستخدمون آل من                  . هذه الفئ ذين ي ى المرضى ال ه ينبغي عل الي فإن وبالت
  .مع االنسولين طويل المفعول مراعاة ذلك لمنع االلتباس) الصافي(االنسولين قصير المفعول 

ة ويجب حفظ              ويجب عدم خلط االنسولين جالرجين مع أي نوع آخر من االنسولين في نفس الحقن
-1خرطوشة االنسولين واالقالم المحتوية على االنسولين جالرجين في درجة حرارة الغرفة لمدة             

سولين األخرى       .  ساعة بعد إخراجها من الثالجة قبل استخدامها      2 واع االن ا هو الحال مع أن , وآم
ى                    دة تصل إل ًا في    30عند استخدام هذا الدواء فعليًا فإنه يمكن إبقاءه خارج الثالجة لم  درجة    يوم

  . درجة مئوية25أقل من 
ويمكن استخدام االنسولين جالرجين لوحده أو مع األنواع األخرى من االنسولين أو مع األقراص               

سكر               اني من ال النوع الث ى          . الخافضة للسكر في المرضى المصابين ب رار استخدامه عل م إق د ت وق
ر من  الغين أآب ال الب ر6األطف ري.  سنوات من العم ل الم د تحوي سولين وعن تخدام االن ى اس ض إل

ديل                 جالرجين فإنه يجب عليه أخذ أنسولين قصير المفعول لتغطية الوجبات الغذائية على أن يتم تع
  .الجرعة الحقًا

داً        اني حوالي       . واآلثار الجانبية لالنسولين جالرجين محدودة ج د يع من المرضى من       % 4-3وق
اخ , وحكة, وألم, احمرار ان الحق    , وانتف ة والتهاب مك ام            . ن ادة خالل أي ذه المضاعفات تختفي ع وه

  .معدودة وفي بعض األحيان قد تطول

  
 Insulin mixturesخليط االنسولين 

ة                     دورة الطبيعي اة ال سولين متوسط المفعول لمحاآ يتم عادة خلط االنسولين قصير المفعول مع االن
ة يمكن إت            . إلفراز االنسولين من الجسم    اك طريق ال هن ى سبيل المث ذين       وعل ا في المرضى ال باعه

سولين والتي                          ن من االن دة باستخدام ثالث حق ة جي ديهم بطريق سكر ل يمكنهم التحكم في مستوى ال
سولين متوسط المفعول                  ان ان د  ) NPH(تشمل خليط من االنسولين قصير المفعول مع األيزوف عن

شاء  ة الع ة م      . وجب اء حقن شمل إعط ن وت ع حق تخدام أرب تم باس رى ت ة األخ ن  والطريق صلة م نف
وم                 ل الن سولين قب ان ان شاء واأليزوف ة الع د وجب ل        , االنسولين قصير المفعول عن د تكون أق ذه ق وه

ن          ى ثالث حق وي عل خطورة لحدوث هبوط حاد في سكر الدم أثناء الليل من تلك الوصفة التي تحت
  .من االنسولين

ادي   سولين الع ول واالن ان متوسط المفع سولين ايزوف ن االن زيج م اك م د وهن ول مع صير المفع ق
أ في                           سهولة االستخدام ولتجنب الخط صانعة ل شرآة ال ل ال ة من قب للحقن تم خلطه في نفس الحقن

من  % 70فمثًال يوجد مزيج من     . حساب نسبة خلط هذين النوعين من االنسولين عند الحاجة لذلك         
ولين 30/70نسولين العادي ويعرف باسم   من اال% 30االيزوفان مع  ولين ه 30/70 أو  نوف  . يوم



ان مع      % 50آما يوجد خليط من      ادي ويعرف باسم           % 50من االيزوف سولين الع  50/50من االن
  .هيومولين

  
  :أنواع االنسولين الشائعة االستخدام في الوقت الحاضر وخواصها

  
وع  ن

  االنسولين 
  مدة المفعول   أقصى مفعول   بدء المفعول  االسم العلمي والتجاري

ريع  س
  المفعول 

سولين  سبرو ان لي
  )هيومالوج(

بارت   سولين أس ان
  )نوفولوج(

   دقيقة90-30   دقيقة5-15
  
   ساعات1-3

   ساعات3-5

صير  ق
  المفعول

ادي  سولين الع االن
ولين أر( ولين , هيومي نوف
  )أر

   ساعة8-5   ساعة5-2   دقيقة30-60

ط  متوس
  المفعول 

ان   سولين ايزوف ان
ولين إن( ولين , هيومي نوف
  )إن

سولين  ولي(لينت ان ن هيومي
  )إل

   ساعة1-2.5
  
  
   ساعة1-2.5

   ساعة8-14
  
  
   ساعة8-12

   ساعة14-24

ل  طوي
  المفعول

سولين  ت ان الترالين
  )هيوميولين إل(

ين   سولين جالرج ان
  )النتوس(

   ساعات4-6
  
   ساعة1-2

   ساعة10-18
  

  ال يوجد
No peak  

   ساعة20-36
  

   ساعة24إلى 

زيج     , 30/70 , 25/75م
50/50  

     ساعة12-7  دقيقة30

  
  ما هو نوع االنسولين المناسب لمريض السكر؟

ى آخر     وع      . تختلف استجابة مريض السكر لالنسولين من شخص إل د يناسب بعض المرضى ن فق
ار             . معين من االنسولين قد ال يناسب اآلخرين       الج الختي شارة الطبيب المع ه ينبغي است وبالتالي فإن

ة أآل          وعادة يتم ا  . نوع االنسولين المناسب لحالته الصحية     ختيار نوع االنسولين بالتوافق مع طبيع
  .المريض ونمط الرياضة

  
  أين يحقن االنسولين؟

دة                ه لم د مفعول بطء ويمت في الحاالت الطبيعية يتم حقن االنسولين تحت الجلد حيث يتم امتصاصه ب
 .طويلة

د أو في العضل         سولين في الوري ن االن تم حق تم   في الحاالت اإلسعافية والغيبوبة السكرية ي  حيث ي
ات       سولين بجرع ى االن الي يعط دودة وبالت دقائق مح ه إال ل ستمر مفعول سرعة وال ي صاصه ب امت

 .ويستخدم االنسولين المائي السريع فقط للحقن في الوريد. متتالية
 

  آيف يتم حقن االنسولين تحت الجلد؟
 .يتم تطهير مكان الحقن بالكحول •
 .ة السبابة واإلبهاميتم شد جلد المنطقة المراد الحقن بها بواسط •



ة                 • د بزاوي -45تمسك الحقنة المعبأة باالنسولين بإحدى اليدين ثم يغرس سن الحقنة في الجل
 . درجة90

, وذلك بسحب مكبس الحقن قليًال إلى الخلف  , يجب التأآد من عدم دخول اإلبرة في الوريد        •
 .تسحب الحقنة ويتم تغيير موضع الحقن, وفي حالة خروج دم

الكحول                 بعد حقن االنس   • ل ب القطن المبل واني ب دة ث ن لع ولين يضغط برفق على موضع الحق
 .بدون تدليك أو فرك لمكان الحقن

  
 ما هي األماآن في الجسم التي يتم عن طريقها حقن االنسولين؟

 

 
دة    . يمكن حقن االنسولين في أماآن متعددة من الجسم    ة المع وحقن االنسولين في البطن قرب منطق

سولين   تعد هي األسرع ف      غ        , ي امتصاص وعمل االن سرة والتي يبل ة المحيطة بال تثناء المنطق باس
د    شكل جي سولين ب صاص االن ع امت سيج صلب يمن ى ن وي عل ي تحت ا بوصتين فه . نصف قطره

ه            ار            . وإعطاء االنسولين في منطقة الفخذ يبطئ من سرعة عمل تم اختي ن في الفخذين ي د الحق وعن
ة من ال ة والخارجي اطق العلوي سبب المن د ي ذين ق ة من الفخ ة الداخلي ي المنطق ن ف ذين ألن الحق فخ

ان والمريض في وضع            . التهابًا في مكان الحقن نتيجة احتكاك الساقين       ويفضل الحقن في هذا المك
سرعة              . الجلوس ذراع يعطي مفعول متوسط ال سولين في ال ة      . وحقن االن ة الخلفي ستخدم المنطق وت

ي ا  ن ف د الحق ن العضد عن ة م سجة  والخارجي ن األن رة م ة واف ا آمي ة به ذه المنطق ون ه ذراع لك ل
  .الدهنية

  .ويجب استشارة الطبيب المعالج عن أفضل منطقة في الجسم يتم بها حقن االنسولين
  
  
  
  
  
  
  



  الطرق المختلفة إلعطاء االنسولين
 Insulin Syringesإعطاء االنسولين عن طريق الحقن   ) 1

 
ة من      . ء االنسولين على الحقنة واإلبرة    معظم مرضى السكر يعتمدون في إعطا      وتعتبر هذه الطريق

سولين                         ر شيوعًا في الوقت الحاضر إلعطاء االن سولين وال زالت األآث أقدم الطرق إلعطاء االن
ا سحب الجرعة                    . لدى آثير من المرضى      تم منه وارير منفصلة ي سولين في ق ول االن ويوجد محل

ر   ن وإب تخدام حق ة باس ذه ا . المطلوب وب ه ن  وعي ل الحق ة ضرورة حم ر, لطريق وارير , واإلب وق
ن   . والمعقمات الكحولية , االنسولين باإلضافة إلى أن آثير من المرضى يجدون صعوبة في أخذ حق

  .آثيرة خالل اليوم وبالتالي قد يؤدي ذلك إلى ضعف التحكم في مستوى سكر الدم
 
 Pre – filled Insulin pensاألقالم المعبئة مسبقًا باالنسولين ) 2

 
د  ا  . وهي عبارة عن أقالم شبيهه بأقالم الحبر السائلة تستخدم لحقن االنسولين تحت الجل  ويوجد به

ى      (مملوءة باالنسولين   ) زجاجة(خرطوشة   وي عل سولين        300 أو   150عادة تحت  – وحدة من االن
ستخدم            ).  مل 3 أو   1.5 سولين الم واع االن في  ويوجد   . ويوجد أشكال عدة من الخراطيش لمعظم أن

ل من ثلث البوصة                               ى أق ين نصف بوصة إل ا ب ا م راوح طوله ة وقصيرة يت رة دقيق طرف القلم إب
ين     )  ملليمتر 5حوالي  ( سولين              31-29ومقاسها ب ن لالن ة حق د آل عملي تبدالها عن تم اس ومع أن   .  ي



دة ويصعب استخدامها            ى          , األقالم آانت حتى وقت قريب معق ة عل دة المحتوي واع الجدي إال أن األن
سكر            االن سمح لمريض ال اء استخدامها وهي ت د انته ا بع تخلص منه سولين سهلة االستخدام ويتم ال

  .  وغيرهاHumulin, Humalogومن أمثلة تلك األقالم . بإعطاء الجرعة المطلوبة بدقة
ى                           ى نصف وحدة وإل د تصل إل الم إعطاء جرعات صغيرة ق ق األق .  وحدة  12ويمكن عن طري

ق تحريك          . طبيب المعالج وتعتمد الجرعة على وصفة ال     ويمكن التحكم بجرعة االنسولين عن طري
رة تحت   . زر في القلم حتى مشاهدة عدد الوحدات المطلوب حقنها      وبآلية معينة تسمح باختراق اإلب

ا               . الجلد يتم دفع الكمية المطلوبة من االنسولين       د انتهائه تخلص من الخرطوشة بع ك ال د ذل ويتم بع
  . وفي آثير من الحاالت يتم التخلص من القلم نفسه.  بأخرى جديدةوآذلك اإلبرة واستبدالها

  
  ما هي مزايا أقالم االنسولين؟

ي            • سفر أو في العمل أو ف اء ال زل أثن ان خارج المن ى أي مك ا إل سهولة استخدامها وحمله
 .المدرسة

 .ال يحتاج المريض إلى سحب االنسولين من قارورة •
 .كن المريض من إعطاء الجرعة بشكل دقيقطريقة تحديد الجرعة سهلة ومريحة وتم •
ريض        • ة للم ون مريح د تك الي ق صيرة وبالت دًا وق ة ج الم رفيع ي األق ستخدمة ف ر الم اإلب

 .مقارنة بحقن االنسولين التقليدية
الم   • ى أق ة إل سولين التقليدي ن االن ن حق ريض م ر الم اث أن تغيي ض األبح رت بع أظه

وط             االنسولين حسنت من انتظام مريض السكر في أ        ا قللت من حدوث الهب خذ العالج آم
 . الحاد في سكر الدم والمضاعفات األخرى

 .استخدام أقالم االنسولين على المدى الطويل أقل آلفة مادية من حقن االنسولين التقليدية •
  

  ما هي عيوب أقالم االنسولين؟
o أقالم االنسولين أآثر آلفة مادية على المدى القصير من حقن االنسولين. 
o ًا يتم فقد وحدة أو وحدتين من االنسولين عند محاولة معايرة القلم لضبط الجرعةغالب. 
o غالبًا يتم بقاء بعض االنسولين في الخرطوشة أو القلم عند التخلص منهم. 
o ليست جميع أنواع االنسولين متوفرة على شكل أقالم. 
o فس القلمالمرضى الذين يستخدمون األقالم ال يمكنهم خلط أنواع االنسولين في ن. 
o            د استخدام ده عن وع لوح ن آل ن ه ينبغي حق في حالة الحاجة إلى نوعين من االنسولين فإن

 .األقالم
 
 External Insulin Pumpمضخة االنسولين الخارجية ) 3

  ما هي مضخة االنسولين؟
سولين                     ة إلعطاء االن ة الحديث ه التقني ا توصلت إلي وي  . تعتبر مضخة االنسولين من أحدث م وتحت

  :ة االنسولين علىمضخ
 . مشابه لخرطوشة االنسولين )Reservoir ( خرطوشة •
 .تعمل بالبطارية)  (Pumpمضخة  •
 .جهاز آمبيوتر صغير ُيمكِّن المستخدم من إعطاء آمية االنسولين المطلوبة بدقة •

 
  ما هو حجم مضخة االنسولين؟

ستخدم ف              داء الم ة     يقارب حجم مضخة االنسولين في الوقت الحاضر حجم الن . ي االتصاالت العادي
ل        ضخات مث ك الم ن تل ة م واع تجاري دة أن اك ع  ,D-Tron Plus, H-Tron Plus  :وهن

Cozmo, R-1000.  



  
  
  

  آيف تعمل مضخة االنسولين؟
ا      توضع مضخة االنسولين عادة من الخارج ويتم توصيلها بأنبوبة بالستيكية نحيفة يوجد في نهايته

تيكية   ( soft cannula لينة أنبوبة سولين     ) أو إبرة بالس ا مرور االن تم من خالله تم زراعة   . ي وي
بطن  دهني لل ي الجزء ال د أو ف رة تحت الجل ق إب ة عن طري ة اللين ات . األنبوب ال التعليم تم إدخ وي

ة                      سولين بطريق وتر الخاص بالمضخة إلعطاء االن از الكمبي سولين في جه الخاصة بجرعات االن
 بوبة من المضخة عند االستحمام أو      ويمكن فصل األن  . يومين ويتم تغيير األنبوبة آل   . ابتةحسابية ث 
   .السباحة

ستمرة   صفة م سولين ب ن االن ة م ات قليل اء آمي ي إعط ة ف د الرغب سولين عن ستخدم مضخة االن وت
ا           . خالل اليوم وجرعة آبيرة عند تناول الطعام       تم إعطائه سولين التي ي ة االن  خالل   وغالبًا فإن آمي

وم    ,  ساعة تختلف حيث تعتمد على عدة عوامل مثل الرياضة         24 شاط والن ويمكن من   . مستوى الن
ة      ريض اليومي اة الم ى ليناسب حي سولين المعط دل االن ي مع تحكم ف سولين ال ضخة االن الل م . خ

اء            , وباإلضافة إلى ذلك   فإنه يمكن للمريض برمجة المضخة إلعطاء آميات أآبر من االنسولين أثن
دم          األ سكريات في ال ة            . آل لمواجهة الزيادة في معدل ال سولين الالزم ة االن إن آمي وم ف ى العم وعل

ل الطبيب والمريض حيث أن الجرعة المعطاة                         دها من قب لتنظيم مستوى السكر في الدم يتم تحدي
ابقًا                           ا س ا ذآرن ا آم ا يجب برمجته از وإنم ق الجه ًا عن طري عن طريق المضخة ال يتم حسابها آلي

  . قدرة هذه األجهزة على تحسس مستوى السكر في الدملعدم

  
  



  ما هي مزايا مضخة االنسولين؟
قد يكون مستوى التحكم في سكر الدم وآذلك طبيعة الحياة اليومية لمريض السكر أفضل باستخدام          

سولين            ذين       . مضخة االنسولين من اعتماده على إعطاء الحقن المتعددة من األن ا أن المرضى ال آم
دم             يستخدم وفي الوقت الحاضر      . ون تلك المضخات أقل عرضة لحدوث الهبوط الحاد في سكر ال

ي  ى ف تخدامها حت ًا الس ارًا مهم د تكون خي راهقين وق الغين والم ي الب ستخدم ف زة ت ك األجه إن تل ف
زة إلعطاء       . صغار السن من مرضى السكر  ك األجه وقد أظهرت بعض الدراسات أن استخدام تل

ا    سولين في األطف رهم عن   االن ل عم ذين يق ستوى     5ل ال ى انخفاض ملحوظ في م  سنوات أدت إل
وبين  دم    AICالهيموجل كر ال ي س اد ف وط الح ن الهب ات م دوث نوب ل عرضه لح انوا أق ذلك آ  وآ

د أن يكون                      . مقارنة بحقن االنسولين   ع لكل مريض إذ الب د ال تنف زة ق ومع ذلك فإن مثل هذه األجه
شخص  سية , motivatedال ه النف دةوظروف ك  , جي تخدام تل ى اس درة عل تعداد والق ه االس ولدي
  .األجهزة

  
  ما هي عيوب مضخات االنسولين؟

 .مضخات األنسولين باهظة الثمن مقارنة بحقن االنسولين •
 .تتطلب صيانة من وقت آلخر وقد تتعرض لحدوث انسداد في الجهاز نفسه •
 .قد تحدث تهيج في الجلد عند مكان الحقن •
د   • ة الفائ ون عديم د تك ة      ق ن الغيبوب ررة م االت متك ن ح انون م ذين يع ي المرضى ال ة ف

 .السكرية
  

  ما مدى شيوع استخدام مضخة االنسولين؟
ى                        أآثر من خمسين ألف شخص عل يقدر عدد مستخدمي مضخة االنسولين في الوقت الحاضر ب

ة                       . مستوى العالم  ة مع تطور تقني سنوات القادم ر في ال شكل آبي دد ب ذا الع زداد ه ك  ويتوقع أن ي  تل
سولين في الوقت الحالي       . األجهزة حيث أنها صغيرة الحجم وسهلة االستخدام       ر مضخة االن وتعتب

وترآز األبحاث العلمية حاليًا على تطوير       . من أقرب األجهزة الموجود لعمل البنكرياس الصناعي      
ذلك بط                ة  مضخة لها القدرة على تحسس مستوى السكر في الدم وتعديل جرعة االنسولين تبعًا ل ريق

  .آلية
  
 Inhaled aerosolإعطاء االنسولين عن طريق االستنشاق ) 4

ة                     دواء األمريكي ذاء وال ة الغ رة من منظم تم إقرار إعطاء االنسولين عن طريق االستنشاق ألول م
)FDA .(       ن وال يزال هذا النوع من االنسولين محط اهتمام األبحاث في الوقت الحاضر آبديل لحق

سيوبيرا               وبعضها يت . االنسولين سمى إآ ودرة أو مسحوق وت ) Exubera(م استنشاقها على شكل ب
شاء         الل الغ ن خ صاصه م تم امت ائل ي كل رذاذ س ى ش ي  عل اخ فم تخدام بخ ا باس تم إعطائه أو ي

  .)Oralin(المخاطي الجانبي للوجنتين واللسان والحلق وتسمى اورالين 
ى شكل مسحوق جاف              سولين عل دخول            وبهذه الطريقة يتم تعبئة االن سمح ب شاق ي از استن  في جه

شاق                    ا استن االنسولين في تجويف يوجد في نهايته قطعة يتم إدخالها في فم المريض ويتم من خالله
اءه في                    .مسحوق االنسولين  دة بق سولين سريع المفعول وم شبه االن سيوبيرا ي  وأقصى مفعول لالآ

  .الجسم يشبه االنسولين العادي قصير المفعول
  

ن                 والمرضى الذين ي   ة عن حق تغناء آلي نهم االس شاق ال يمك ستخدمون االنسولين عن طريق االستن
ل  ل األآ تخدامها قب د اس دة عن ون مفي د تك سولين ق اء االن ة من إعط ذه الطريق ن ه سولين ولك . االن

ي المرضى         م ف ق الف ن طري ى ع ي تعط سكر الت ضة لل ة الخاف ع األدوي اءه م ن إعط ذلك يمك وآ
ن ا    اني م النوع الث صابين ب سكرالم اء      , ل ة إعط ستدعي الحاج دما ت وارئ عن االت الط ي ح أو ف



سرعة   ل الجالرجين في المرضى                    . االنسولين ب ل المفعول مث سولين طوي ويجب استخدامه مع ان
  .المصابين بالنوع األول من السكر

    
دم من        وإعطاء االنسولين على شكل رذاذ قد يكون تأثيره أفضل على مستوى ا             سترول في ال لكولي

  .ذلك المعطى على شكل استنشاق وال يعرف بالتحديد سبب ذلك
سولين                واع األخرى من االن شابهه لألن سولين م وع من االن ذا الن ة له ى   . واآلثار الجانبي ويجب عل

ن          وع م ذا الن تخدام ه راء اس دم ج كر ال ي س اد ف وط الح دوث الهب ة ح ة إمكاني ريض مالحظ الم
إن                        وباإل. االنسولين ة ف ق الرئ تم عن طري دواء ي ذا ال ه نظرًا لكون امتصاص ه ضافة إلى ذلك فإن

ة           . هناك تخوف من احتمال تأثيره على وظائف الرئة        وفي الواقع لوحظ انخفاض في وظائف الرئ
اف العالج               د إيق وحيث  . عند استخدام االآسيوبيرا ولكن سرعان ما عادت إلى وضعها الطبيعي بع

ل استخدام              أن هذا المنتج ال يزال      يعتبر جديد فإنه ينصح بإجراء فحص لوظائف الرئة للمريض قب
يم     . االنسولين عن طريق االستنشاق    ل من     FEV1وإذا آانت ق ذا     % 70 أق فيجب عدم استخدام ه

دواء دواء    . ال تخدام ال ن اس هر م تة أش د س رى بع رة أخ ار م ذا االختب ادة ه زم إع وحظ . ويل وإذا ل
  . استخدام الدواءانخفاض في وظائف الرئة فيوقف

  :وآذلك يجب عدم استخدام االآسيوبيرا في
 .المرضى المدخنين بانتظام أو بشكل متقطع •
 .المرضى الذين يحتاجون إلى جرعات قليلة جدًا من االنسولين •
 .المرضى الذين يعانون من أمراض في الرئة •
 .األطفال والنساء الحوامل •
 .عض مرضى السكرومع ذلك قد يكون هذا الدواء خيارًا جيدًا لب •

  
  إعطاء االنسولين على شكل أقراص عن طريق الفم ) 5

  .الشك أن إعطاء الدواء عن طريق الفم هي الطريقة المناسبة والمريحة للمرضى
م                 ولقد تم تجربة إعطاء االنسولين على شكل أقراص ومحاليل عن طريق الفم إال أن تلك الطريقة ل

  .ن وانعدام فاعليته من قبل اإلنزيمات الهاضمة في المعدةتكن فعالة بسبب تكسير هرمون االنسولي
اير                       صينيين في ين اء ال ق من العلم ل فري ات     2007وهناك تجارب واعدة تمت من قب ى حيوان  عل

ول عن                         ى شكل محل سولين عل ك بإعطاء األن سكر وذل ا ال ران المحدث به التجارب وبالتحديد الفئ
, Chitosanالنسولين بمادة تعرف باسم آيتوسان       وتتلخص الطريقة بتغليف هرمون ا    . طريق الفم 

ات         , وهي مادة آيميائية مستخلصة من صدف الروبيان       وسرطان البحر يتم عملها على شكل جزيئ
م                  . صغيرة جداً  ق الف وبعد ذلك يتم وضع تلك الجزيئات الصغيرة في محلول مائي يعطى عن طري



 إعطاء االنسولين بهذه الطريقة أدت إلى       وقد أظهرت نتائج تلك الدراسة أن     . في حيوانات التجارب  
سكر           ى تخفيض مستوى ال د وأدى إل شكل جي امتصاص االنسولين من األمعاء ووصوله إلى الدم ب

سان سوف       . في الدم  ويجري العمل حاليًا لمعرفة ما إذا آان إعطاء االنسولين بهذه الطريقة في اإلن
  .يؤدي إلى نتائج مشابهه جيدة

  
  Insulin jet injectors) بدون إبر(عن طريق منفث إعطاء االنسولين ) 6

وهذا النوع من الحقن يعطي رذاذ رفيع  من االنسولين من خالل الجلد باستخدام آلية ضغط الهواء                  
ون من                . العالي بدًال من استخدام اإلبر     ذين يتخوف سبة للمرضى ال دة بالن وهذه الطريقة قد تكون جي

  .الحقن باهظة الثمن ويتطلب غليها وتعقيمها باستمرارولكن هذا النوع من , استخدام اإلبر
  
  إعطاء االنسولين عن طريق فتحة األنف واللصقات ) 7

ى اآلن                   نجح حت م ت سولين ولكن لألسف ل ال      . تم تجربة طرق أخرى إلعطاء االن ى سبيل المث وعل
حقن تحت الجلد  آان هناك اعتقاد بأن إعطاء االنسولين عن طريق األنف قد يكون بديًال جيدًا من ال              

إال أن ذلك لم ينجح بسبب انعدام امتصاص االنسولين من التجويف المخاطي لألنف وحدوث تهيج               
م                           . لألنف ضًا ل ذه أي د وه ى الجل صقات توضع عل ق ل سولين عن طري ة إعطاء االن م تجرب آذلك ت

  .تنجح حتى اآلن
  
    إعطاء االنسولين عن طريق نبضات الصوت فوق السمعية ) 8

قة قد تكون واعدة إلعطاء االنسولين ولكنها قيد البحث والدراسة وذلك بإرسال نبضات         هناك طري 
  .صوت فوق سمعية

  
   لالنسولين المحتملةاآلثار الجانبية

  الهبوط الحاد في سكر الدم) 1
  .يعتبر الهبوط الحاد في سكر الدم من أهم المضاعفات الجانبية للعالج باالنسولين

  :ويحدث ذلك بسبب
 . جرعة آبيرة من االنسوليناستخدام •
 .عمل جهد رياضي غير عادي •
 .تأخير أو عدم أخذ الوجبة الغذائية •

  
ا                ه سرعان م دم ولكن اع سكر ال ى ارتف في حالة الشخص السليم فإن تناول الوجبة الغذائية يؤدي إل

اس               سولين من البنكري راز االن سكرية إلف واد ال ه الم سبب تنبي كن  ول. يعود إلى المستوى الطبيعي ب
ى انطالق هرمون                     ك إل دم ويرجع ذل إفراز االنسولين ال يستمر وإال حصل هبوط حاد في سكر ال

ة ويوقف          ) Glucagon(آخر مضاد لالنسولين وهو الجلوآاجون       دورة الدموي والذي ينطلق في ال
سولين ون االن راز هرم شخص . إف ي ال دث ف شديد ال تح ف ال سيولوجية لألس ة الف ذه العملي وه

سك  سولين المصاب بال تم عالجه باستخدام االن ذي ي رة , ر ال ة آبي سولين بكمي حيث أن إعطاء االن
  .سوف تسبب هبوط حاد في سكر الدم

ة    ى مزاول زمهم عل د ع سولين عن ة االن يض جرع ى وجوب تخف سكر عل يم مرضى ال ويجب تعل
ة لحين ضبط الجرعة         10-5الرياضة ويكون ذلك بمقدار      ك يجب      .  وحدات آبداي ى عكس ذل وعل

ة أو                 إعط ة عالي اء زيادة طفيفة من االنسولين قبل الوجبة الغذائية التي تحتوي على سعرات حراري
د دعوة مريض                          ال عن ى سبيل المث ة عل في حالة تناول أغذية غير مسموح بها في الحاالت العادي

  .السكر لوجبة غداء أو عشاء مفتوحة
  



سبب اال       دم ب اد في ال د    ومع أن عالمات وأعراض هبوط السكر الح شكل جي ة ب سولين معروف إال , ن
ادة    ة عن زي ادة الناتج سكرية الح ة ال ة والغيبوب ذه الحال ين ه ًا ب ق طبي ا يصعب التفري ًا م ه غالب أن

دم               . مستوى السكر في الدم    ولألسف الشديد فقد تم عالج حاالت آثيرة من هبوط السكر الحاد في ال
سولين  ن االن سولين بحق ضاعفات األن سبب م ريض ا. ب صح م ى  وين واره عل بس س ادة بل سكر ع ل

  .معصمه أو سلسال أو آرت يوضع في محفظته لسرعة التدخل العالجي في الحاالت اإلسعافية
  

  )صدمة الهبوط الحاد في سكر الدم(أعراض وعالمات نقص السكر 
اك   .  بسبب زيادة آمية االنسولين في الجسم    بسرعةتظهر أعراض نقص السكر الحاد في الدم         وهن

دث راض تح دمأع ي ال سكر ف نقص ال ة ل ون ,  نتيج راز هرم ادة إف ة لزي دث نتيج رى تح وأخ
  .الذي يزداد نتيجة لنقص مستوى السكر في الدم, األدرينالين

  
  :واألعراض التي تظهر نتيجة لنقص مستوى السكر في الدم تشمل

 جوع شديد مفاجئ  •
 ضعف في الذاآرة  •
 تشنجات •
 دوخة  •
 اضطرابات نفسية •
 فقدان الوعي •

  
  :عراض التي تحدث نتيجة لزيادة إفراز هرمون االدرينالين فتشملأما األ
 شحوب أو إصفرار الجلد وزيادة العرق وعادة يكون باردًا •
 رعشة باليدين  •
 قلق وتوتر •
 نبض سريع •
 ارتفاع في ضغط الدم •
شكل ملحوظ                        • دل الطبيعي ب ضًا عن المع ه يكون منخف دم فإن وبقياس مستوى السكر في ال

  ).3سم100 لكل  ملليجرام40أقل من (
  

  أعراض وعالمات غيبوبة السكر الكيتونية 
بطء      ابيع     -تظهر أعراض غيبوبة السكر الكيتونية ب ام أو أس دة أي ام أو    - خالل ع نقص الت  نتيجة لل

  :شبه التام لالنسولين في الجسم وتشمل
 العطش الشديد  •
 جفاف اللسان والحلق •
 جفاف الجلد وسخونته •
 إحمرار الجلد والوجه •
 ضغط الدمإنخفاض  •
 الغثيان والقيء •
 التنفس السريع والعميق •
 ظهور رائحة األسيتون بالفم •
 آثرة التبول  •
 آالم في البطن •



 وهن وضعف عام ألقل مجهود •
 هذيان وعدم القدرة على الترآيز •
 سرعة في ضربات القلب •
 هبوط في درجة الحرارة  •
 نبض سريع وضعيف •
 وغيبوبة, ميل شديد للنوم مع فقدان للوعي •
اس  • ي      وبقي دل الطبيع ن المع رة ع سبة آبي ًا بن ون مرتفع ه يك دم فإن ي ال سكر ف ستوى ال م

  .)3سم100 ملليجرام لكل 300-600(
  

  عالج الهبوط الحاد في سكر الدم بسبب االنسولين
ق إعطاء المريض سكر                     جميع حاالت الهبوط الحاد في سكر الدم يمكن عالجها بسرعة عن طري

ه        وفي حالة حدوث هبوط طفي    . الجلوآوز وعي ويمكن د لل ر فاق ان المريض غي دم وآ ف في سكر ال
ال            , البلع ة عصير من البرتق ذه الحال وي       , أو سكر الجلوآوز    , فيعطى في ه ائلة تحت ادة س أو أي م

دم    .قطعه من السكر أو الشيكوالته      أو يمكن إعطاءه    , على مواد محلية    وإذا آان الهبوط في سكر ال
ديد  ن    (اش ل م رام م50أق سي  /لليج ى      ) لتردي ريض ال ل الم ب نق وعي فيج دان لل صحوبا بفق وم

ول       50-20لحالة إعطاءه     في هذه ا   والعالج المفضل . المستشفى فورا    الجلوآوز  سكر مل من محل
ى مدى       %) 50( د عل ائق 3-2عن طريق الوري ق         .  دق ذا العالج عن طري وفر ه ة عدم ت وفي حال

ن درها , الحق ة ق اء المريض جرع يمكن إعط اج5-1ف ن الجلوآ م م ق العضل أو مج ون عن طري
سكر        15وهذا سوف يؤدي إلى إعادة الوعي في خالل         . تحت الجلد  ك ألخذ ال د ذل سماح بع  دقيقة لل

ة من العسل أو شراب           ة قليل عن طريق الفم وفي حالة عدم توفر الجلوآاجون فإنه يمكن دعك آمي
د         . حلو المذاق في سقف فم المريض      شكل خطورة    ويجب مالحظة أن الهبوط الشديد في سكر ال م ي
  .على المريض وقد يؤدي إلى الوفاة

  
 اآلثار المناعية للعالج باالنسولين ) 2
  الحساسية بسبب االنسولين)  أ

والي   د ح سولين بع سبب االن ساسية ب دث الح ن60-30وتح ن الحق ة م الل  ,  دقيق ي خ ادة تختف وع
  .قنوحكة في مكان الح, وتورم, وتتمثل أعراض الحساسية باحمرار. بضعة أيام

ادة   راز م سبب إف رة ب سولين ألول م ستخدمون االن ذين ي ي المرضى ال ًا ف وتحدث الحساسية غالب
د                 الهستامين والتي تحدث تفاعالت موضعية على الجلد سرعان ما تختفي أو في الحاالت الشديدة ق

سب           . تؤدي إلى االختناق والوفاة    سه ولكن ب ب وتحدث الحساسية لالنسولين ليس بسبب االنسولين نف
ى ظهور أعراض الحساسية             ة      . تلوثه بالبروتين الحيواني والذي يؤدي إل ة الحديث وباستخدام التقني

ن   شكل ملحوظ م ل ب شري قل سولين الب تخدام االن واني واس سولين الحي ة االن ي استخالص وتنقي ف
اعالت الموضعية سولين وخاصة التف سبب االن ة حدوث الحساسية . حدوث الحساسية ب ي حال وف

  .تخدام مشتقات الكورتيزون لعالجهافيمكن اس
  
  مقاومة االنسولين )  ب

ن   ر م ة اآب تخدام جرع ب عالج المريض اس سولين إذا تطل ة االن صد بمقاوم ن 200ويق دة م  وح
ة                سكر الكيتوني ة ال ومعظم المرضى    . االنسولين في اليوم للتحكم في سكر الدم ومنع حدوث غيبوب

ديه        شأ ل اعي          الذين يتم عالجهم باالنسولين ين ة من المضاد المن ذي       IgGم آمي ة وال اوم لألدوي  المق
سكر   . يعادل مفعول االنسولين بدرجة قليلة    ديهم درجة من      , وفي بعض مرضى ال وخاصة ممن ل

دينين     سكر الب ي مرضى ال دث ف ذي يح ك ال ل ذل سولين مث سبب االن سجة ب ساسية األن ذلك , ح وآ
ر        المرضى الذين يستخدمون االنسولين بشكل متقطع باستخ       ر غي دام مستحضرات من انسولين البق



اعي  High titreالنقي فيحصل لديهم عيار عالي  سولين  IgG من المضاد المن اوم لالن ذا  .  المق وه
ومع  .  وحدة في اليوم200يؤدي إلى زيادة الحاجة إلى جرعات أآبر من االنسولين غالبًا أآبر من          

  .صبح نادر الحدوثفإن مثل هذا األثر الجانبي أ, تطور تنقية االنسولين
اء                  د من عدم انته وفي حالة حدوث مقاومة لنوع معين من االنسولين بشكل مفاجئ فإنه يجب التأآ

ومعروف أنه خالل المرحلة المرضية يكون هناك       . صالحية االنسولين أو وجود التهابات مرضية     
سولين               ات المضادة لالن ز الهرمون راز وترآي ادة في إف اجون   (إجهاد للمريض ينتج عنه زي الجلوآ

رين و, واالبينق ون النم ورتيزول وهرم دم عن  ) والك ي ال سكر ف ستوى ال ع م ى رف ؤدي إل ي ت والت
  .طريق إنتاج الجلوآوز من مخزون الكبد وتقليل إدخال الجلوآوز في الخاليا

  
 lipodystrophy at injection sitesالحثل الشحمي في أماآن الحقن ) ج  

د يحدث ضمور      سيج         لألن atrophyق ن حيث يختفي الن ان الحق د في مك ة تحت الجل سجة الدهني
ن    ان الحق ي مك د ف ى الجل وءات عل سبب نت د وي دهني تحت الجل ضاعفات  . ال ن الم وع م ذا الن وه

شرية أو         المناعية أصبح اآلن من النادر حدوثه بسبب تطور تنقية مستحضرات األنسولين سواًء الب
د         ولكن تضخم األ   . تلك المحضرة من الخنازير    ة تحت الجل سجة الدهني يمكن  ) Hypertrophy(ن

سولين                          واع االن ى مع أن ان حت سولين في نفس المك ن االن أن تحدث في مكان الحقن عند تكرار حق
  . ويمكن منع ذلك بتغيير مكان الحقن من وقت آلخرً.ويبدو الجلد في هذه الحالة متورما, النقية

  
سف         ) 3 ورم في األطراف ال ان              احتجاز السوائل والت سولين وإن آ د يحدث نتيجة استخدام االن لى ق

ة واألنابيب                        . ذلك نادر الحدوث    اذ األوعي ى آل من نف سولين عل أثير االن سبب ت ك ب د يرجع ذل وق
  .ويمكن استخدام مدررات البول في هذه الحالة للتخلص من السوائل الزائدة. الكلوية

  
وط) 4 ان رعشة وهب ي بعض األحي ي النظر وف ة ف ى انخفاض . حدوث زغلل ات عل ذه عالم وه

اجئ           شكل مف دم ب سكر في ال د جرعة                  . مستوى ال ام بع اول الطع ة تن ى أهمي ذآير عل ا يجب الت وهن
   .االنسولين

  الزيادة في الوزن )5
  

  أدوية تتفاعل مع االنسولين
ستوى  ي م اع ف ى انخفاض أو ارتف ؤدي إل سولين وت ع االن د تتفاعل م ي ق ة الت اك بعض األدوي هن

د   ي ال سكر ف الج    , مال ب المع شارة الطبي ب است ذلك يج صيدلي  ل ع    وال تخدام أي دواء م ل اس  قب
  .االنسولين

  
  

  حفظ االنسولين
ة          شديدة حيث ال يعمل بطريق رودة ال شديدة أو الب يجب عدم تعريض االنسولين للحرارة ال

وبالتالي ال يجوز وضع حقن االنسولين في األماآن المخصصة         . جيدة تحت هذه الظروف   
سولين  . ي الثالجة أو في أدراج السيارة خالل المواسم الحارة     للتجمد ف  آما يجب حماية االن

  .من الضوء
رارة       ة ح ين درج ة ب ي الثالج تعمالها ف ا واس تم فتحه م ي ي ل سولين الت وات االن ظ عب تحف

 ). درجة فهرنهايت46-36( درجات مئوية 8-2تتراوح من 
وة اال            ات عب تم         إذا آان المريض سوف يستخدم جميع محتوي ًا في ين يوم سولين خالل ثالث ن

ان             و آ ى ل ا حت تخلص منه تم ال دها ي ة وبع حفظ زجاجة االنسولين في درجة حرارة الغرف
 .بها آمية متبقية من االنسولين بعد هذه المدة



ًا فيجب في                   في حال عدم النية الستخدام محتويات آامل عبوة االنسولين خالل ثالثين يوم
 .الثالجة باستمرارهذه الحالة حفظ الزجاجة في 

 . يجب عدم استخدام االنسولين والتخلص منه بعد انتهاء فترة صالحية استعماله 
 .يجب عدم رج عبوة االنسولين 
زل        ة المن ي ثالج سولين ف ن االن ة م دة احتياطي ة واح اظ بزجاج ًا االحتف ضل دائم يف

 .الستخدامها عند الضرورة
ا          ؤدي سوء       يجب التأآد عند شراء عبوات االنسولين من أنه  محفوظة في الثالجة حيث ي

 .الحفظ إلى فقدان فاعليته وعدم استجابة المريض لمفعوله العالجي
  

  أسباب عدم فاعلية االنسولين
ان                       سولين في بعض األحي سكر للعالج باالن هناك أسباب معينة تؤدي إلى عدم استجابة مريض ال

  :ومنها
مقاومة الجسم وخصوصًا المرضى    حيث أن الميكروبات تقلل من      , اإلصابة بأي ميكروب   •

 .الذين يعانون من عدم التحكم في سكر الدم
 .يحتاج مريض السكر البدين إلى جرعة آبيرة من االنسولين •
 .اإلصابة بداء العملقة والذي يؤدي إلى زيادة إفراز هرمون النمو •
 .أمراض الكبد المختلفة والتي تؤدي إلى نقص فاعلية االنسولين •
ة تلق • باب مناعي ضادة   أس سام م وين أج سبب تك سولين ب ة االن ى خفض فاعلي ؤدي إل ة ت ائي

 .لالنسولين
 .انتهاء فترة صالحية االنسولين المستخدم •

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
   اخلافضة للسكراألقراص

  
اني من      النوع الث توصف األدوية الخافضة للسكر التي تعطى عن طريق الفم للمرضى المصابين ب

د   السكر عندما تفشل ال  شكل جي ديهم ب . حمية الغذائية والرياضية في خفض مستوى السكر في الدم ل
ذه                    ة عمل ه وهذه األدوية ال تستخدم في عالج المرضى المصابين بالنوع األول من السكر ألن آلي

ر موجود           . األدوية تعتمد أساسًا على إفراز األنسولين من البنكرياس        لفنا غي ا أس وهذا الهرمون آم
  .ء المرضىأصًال عند هؤال

وم                صباح   (تعطى األدوية الخافضة للسكر عن طريق الفم مرة واحدة في الي مع أن بعض     , )في ال
ق             . األشخاص قد يحتاج إلى جرعتين أو ثالث جرعات           ر من دواء عن طري ويمكن استخدام أآث

وب                . الفم عندما يكون أحد األدوية غير آاف لوحده لخفض مستوى السكر في الدم بالمستوى المطل
سكر في                      و تحكم بمستوى ال م في ال ق الف عندما تفشل األدوية الخافضة للسكر التي تعطى عن طري

  .فإنه يعطى حقن األنسولين إما لوحدها أو بإعطائها مع األدوية األخرى, الدم بشكل جيد
  

  :وهناك عدة أنواع من األدوية الخافضة للسكر التي تعطى عن طريق الفم
 مثل Insulin secretagogues نسولين العملها على إفراز ااألدوية التي تعتمد في آلية  .1

ا    سلفونيل يوري د  (ال ل الجاليبيوراي د  , )مث د  (والميتيقليني ل الريباقليني ة   ). مث ذه األدوي وه
ا  بيه إفراز االنتمتص من األمعاء إلى الدورة الدموية ومن ثم تعمل على ت        نسولين من خالي

  .بيتا في البنكرياس
د  .2 ي تزي ة الت سولين األدوي تجابة الجسم لالن ن اس ل Insulin sensitizerم ة  مث مجموع

ون      , )مثل الميتفورمين (اليقوانيد   دين دي ازون   (ومرآبات الثيازولي ل الروزيقليت ذه وه ). مث
راز اال  ى إف ؤثر عل ة ال ت اس ول  األدوي ي البنكري ا ف ا بيت ن خالي سولين م ن  ن د م ا تزي كنه

ستقبالت اال ي أعضاء الجسحساسية م سولين ف سولينن ة لألن ذه . م المختلف ل ه ولكي تعم
ون اال  األ د هرم ي تواج ه ينبغ ة فإن اس دوي ي البنكري سولين ف الج  . ن ب المع ن للطبي ويمك

 .صرف هذه األدوية إما لوحدها أو مع أدوية السلفونيل يوريا
ذ ,  مثل األآاربوزAlph- glucosidase inhibitors جلوآوزايديز -مثبطات االلفا .3 ه وه

اس     ؤثر على إفراز اال   ت ال   األدويه سولين من البنكري ادة ال    , ن د        توع اء عن متص من األمع
اإعطا صر دور  ئه م ويقت ق الف ن طري ا ع اء ام ه ى إبط ن    عل وز م كر الجلوآ صاص س ت

 .الوجبة الغذائيةتناول ستخدم عادة للتقليل من االرتفاع في سكر الدم بعد تو. األمعاء
  

  Sulfonylureas   مرآبات السلفونيل يوريا
ا والتي                   وه سلفا المضادة للبكتري ذه األدوية تم اآتشافها عن طريق الصدفة بعدما لوحظ أن أدوية ال

دى المرضى                     دم ل سبب انخفاض في سكر ال د ت م     . آانت تستخدم لعالج مرض التيفوي ك ت د ذل وبع
زا                      سلفا و ال ت ار ال ائي لعق شكل الكيمي ر ال  لتشييد العديد من أدوية السلفونيل يوريا عن طريق تغيي

سكر من             .  تستخدم حتى هذا اليوم    هذه األدوية  تم استخدامهم لعالج مرضى ال ارين ي وآان أول عق
  .النوع الثاني التولبيوتاميد والكلوربروباميد

ائي            اء الكيمي ى نفس البن اني عل ل األول أو الث ا سواًء الجي سلفونيل يوري وتشترك جميع مرآبات ال
سلفا سوف       وبالتالي فإن ا  , األساسي لمرآبات السلفا   لمرضى الذين قد يعانون من حساسية ألدوية ال

  .يكون لديهم نفس الدرجة من الحساسية لمرآبات السلفونيل يوريا
ق ال  ن طري ذ ع ة تؤخ ذه األدوي راز اال وه ه إف ى تنبي درة عل ا ق م وله ي  ف ا ف ا بيت ن خالي سولين م ن

ل األآل         وللحصول على تحكم جيد لمعدل السكر في الدم فإنه يلزم أ          . البنكرياس ة قب ذه األدوي خذ ه
دة               .  دقيقة 30-20بمدة   ا لم سلفونيل يوري ة ال اول أدوي  سنوات   10-7ومعظم المرضى يمكن أن يتن



ا     ة من اال         وإعطاء   . قبل أن تفقد فاعليته ة قليل ة مع آمي ك األدوي ة األخرى     تل سولين أو مع األدوي ن
ا         الخافضة للسكر مثل الميتفورمين او مرآبات الثيازوليدين ديون          دة مفعوله ل من م . يمكن أن تطي

ت         د أثبت د وق رص واح ي ق ورمين ف ع الميتف د م ن الجليبيوراي يط م ًا خل د حالي ة يوج ي الحقيق وف
ام             . فاعليتها ك دراسة عملت ع ى ذل شدة من مرض       2000وقد شجع عل انون ب ى مرضى يع م عل

اني  وع الث ن الن سكر م اء اال  ح, ال ة أن إعط ك الدراس ت تل ث بين ع الكلي سولين م د أو ن وربروبامي
ة   نوعين مختلفين من     (الجليبيزايد   ا   أدوي سلفونيل يوري د في مستوى           ) ال شكل جي تحكم ب ى ال أدى إل

  .السكر في الدم مقارنة باالستخدام الطويل لالنسولين لوحده
  

  :وتصنف مرآبات السلفونيل يوريا إلى مجموعتين أساسيتين حسب مراحل تطويرها وفاعليتها
  First Generationالجيل األول . 1

   .والتوالزاميد, واألسيتوهكساميد, والكلوربروباميد, التولبيوتاميدأدوية الجيل األول وتشمل 
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اني       وتشمل   د أدوية الجيل الث د , الجاليبيواري د , والجليبيزاي شييدها          .والجليمبراي م ت ة ت ذه األدوي وه
شييد واستخدام       شرون عاماً بعد حوالي خمسة وع    ة   أ من ت ل األول   دوي ا    الجي سلفونيل يوري .   من ال

ل األول             هذه  وتعمل   ة من الجي ة عمل األدوي ة    ,  األدوية بنفس آلي ر فاعلي ا أآث ل   ولكنه  بجرعات أق
ل    ةآثر دقة في اإلتحاد مع المستقبالت على أعضاء الجسم المختلف         أ وقد تكون  ة الجي ة بأدوي  مقارن

  .ريامن السلفونيل يواألول 
  

  نسولينمزايا أدوية السلفونيل يوريا التي تؤخذ عن طريق الفم مقارنة بحقن اال
ه                   -سهولة إعطاء الدواء   • م ال شك أن ق الف ا عن طري سلفونيل يوري  حيث أن إعطاء أدوية ال

  .نسولين عن طريق الحقنل تكلفة من إعطاء االأسهل وأق
سلفونيل ي • ة ال رإعطاء أدوي ه إف م ينب ق الف ا عن طري ي از االوري ا ف ا بيت سولين من خالي ن

شبه          ك ي إن ذل سيولوجية من حيث أن ا         البنكرياس وبالتالي ف ة الف ق    الالعلمي سولين المنطل ن
و               ى خروج الجلوآ ؤثر عل د وي ى الكب ة يصل أوًال إل ز من  من البنكرياس بفعل تلك األدوي

ه ت         نسولين المعطى عن ط   وعلى عكس ذلك فإن اال    . الكبد تج عن ن سوف ين ق الحق راآم ري
 .نسولين في األنسجة الطرفية قبل أن يصل إلى الكبداال

ا       • سلفونيل يوري سبب اال          أدوية ال يًال إلحداث حساسية ب ل م سولين من اال    أق ذي    ن سولين ال ن
واني أو األشخاص   ن المصدر الحي ستخلص م ك الم ن خاصة ذل ق الحق يعطى عن طري

  .نسولينالذين يوجد لديهم أجسام مضادة لال
 

  أدوية السلفونيل يوريالية وأمان فاع
ة      سكر الجامعي امج مجموعة ال  University Group Diabetes)  أظهر تقرير صادر من برن

Program)     تم         عدد  زيادة م1970 في عام  الوفيات بسبب مرض القلب في مرضى السكر الذين ي
ن اال         بأولئكعالجهم بعقار التولبيوتاميد مقارنة      م بحق م عالجه سولين  المرضى الذين ت زال   . ن وال ي

ة      ى طريق ات عل ود مالحظ رًا لوج تنتاج نظ ذا االس ول صحة ه وم ح ذا الي ى ه اقض حت اك تن هن
ة               . تصميم تلك الدراسة   سبب أمراض القلب وأدوي وبالتالي فإن العالقة بين وفاة المرضى الناشئة ب

ة ة الواضحة والقوي م تثبت باألدل ا ل سلفونيل يوري إن . ال سبب ف ذا ال سلفونيلوله ة ال ا ال أدوي  يوري
سكر                          اني من ال النوع الث شكل واسع لعالج المرضى المصابين ب ستخدم ب وم ت ذا الي . زالت حتى ه

ام     ي ع ك ف ع ذل دواء   1984وم ة وال ت إدارة التغذي ة   ) FDA(م ألزم صنعة ألدوي شرآات الم ال
سبب مرض القلب نتيجة                         اة ب ادة خطر الوف ال زي ة تحذير عن احتم السلفونيل يوريا بوجوب آتاب

   . دام تلك األدويةاستخ
  
  



   
   األول من أدوية السلفونيل يورياالجيل

  Tolbutamide تولبيوتاميد
ر ار  يعتب د عق يض   التولبيوتامي تخدامًا  لتخف ر اس زال األآث ا وال ي سلفونيل يوري ة ال دم أدوي ن أق م

  .مستوى السكر في الدم في المرضى المصابين بالنوع الثاني من السكر
تقالبه            عن طري  هعند إعطاء و تم إس از وفي نفس الوقت ي شكل ممت ق الفم فإنه يمتص من األمعاء ب

ة       . بسرعة عن طريق الكبد    ر فعال ستقالباته غي ع م دم          , وجمي ى سكر ال أثير خافض عل ا ت يس له ول
سبياً     . ويتم إخراجها عن طريق البول      والعمر النصفي   , )ساعات 8-6 (ومفعول هذا الدواء قصير ن

Half-life)(      دواء           .  ساعات 5-4 له في حدود ر ال ونظرًا الستقالب هذا الدواء بشكل تام فهو يعتب
اني    األآثر أمانًا من أدوية السلفونيل يوريا لدى آبار السن المصابين          ذين      من  بالنوع الث سكر وال ال

ى        في نفس الوقت    يعانون   دم          و .من قصور في وظائف الكل ات ال وة مع بروتين ار بق ذا العق يتحد ه
سلفا    ( يتفاعل مع األدوية األخرى      وبالتالي يمكن أن   افس مع      ) مثل السليسيليت ومرآبات ال التي تتن

  .مراآز ارتباط التولبيوتاميد مع البروتين
  

  الجرعة العالجية
  .مجم500مجم و 250يوجد على شكل أقراص بوزن  •
رعتين   • ى ج د عل ار التولبيوتامي تخدام عق ضل اس ثًال (يف ل  500م ة وقب ل وجب ل آ م قب مج

  .ض المرضى قد يحتاج إلى حبة واحدة فقط أو حبتين في اليوموبع). النوم
  
       Acetohexamide   دسيتوهكساميا

اء   ن األمع د م شكل جي ساميد ب ار اسيتوهك تص عق اءد  عنيم مه  إعط ق الف تقالب   طري تم إس  هو ي
ول               ا  في الب تم إخراجه ة ي ات فعال ى مرآب ذا الع    بسرعة في الكبد إل الي ينبغي استخدام ه ار   وبالت ق

ى             ين          . بحذر في المرضى الذين يعانون من قصور في وظائف الكل دواء متوسط ب ذا ال ومفعول ه
ين      راوح ب ث يت د حي د والكلوربروبامي اعة16-10التولوبيوتامي دواء   .  س صفي لل ر الن والعم

ي  ستقلباته ف دودوم اعات8-6 ح ادة إدرار   هومفعول.  س ث زي ن حي د م ار التولبيوتامي شابه لعق  م
  .  نفس اآلثار الجانبية ألدوية السلفونيل يوريا األخرىوله. البول

  
  الجرعة العالجية

وزن    راص ب كل أق ى ش د عل م و 250يوج م500مج ار   . مج ة لعق ة العالجي راوح الجرع وتت
  . في اليومتؤخذ مرة واحدة أو مرتين,  جرام في اليوم1.5-0.25االسيتوهكساميد بين 

  
  Tolazamide توالزاميد

وله مفعول  . ميد ببطء من األمعاء مقارنة باألدوية األخرى من السلفونيل يوريا         يمتص عقار توالزا  
صر   ه أق ن مفعول د ولك ارب للكلوربروبامي دود (مق ي ح اعة14-12ف ساميد,) س ل االسيتوهك .  مث

ويتم استقالبه عن طريق الكبد إلى عدة مرآبات        .  سكر الدم عدة ساعات    لتخفيض  ويتطلب مفعوله   
وعمره النصفي حوالي   . غير فعالهأخرى فض للسكر في الدم وآذلك مرآبات       لها أيضًا مفعول خا   

  . ساعات7
  

  الجرعة العالجية
  مجم500مجم و 250مجم و100يوجد على شكل أقراص  •
سكر في    500إذا دعت الحاجة الستخدام اآثر من   • دم مجم في اليوم لتخفيض مستوى ال ,  ال

ر من      .  مرتين في اليوم   واعطائها  فإنه يجب تقسيم الجرعة       مجم في     1000الجرعات أآب
  .اليوم ال تعطي نتيجة أفضل فيما يتعلق بالتحكم في سكر الدم



  Chlorpropamide آلوربروباميد
اء           سرعة من األمع ق     . عند إعطاء هذا العقار عن طريق الفم فإنه يمتص ب تقالبه عن طري تم إس وي

ول ب   % 30-20وحوالي  , الكبد ببطء  ر  من الدواء يتم إخراجه في الب ر متغي دواء   . شكل غي ذا ال وله
 وبالتالي يمكن أن يسبب هبوط حاد       , ساعة 32مفعول طويل حيث يبلغ العمر النصفي له في حدود          

  .في سكر الدم وخاصة في آبار السن الذين يعانون من قصور في وظائف الكلى
  

  الجرعة العالجية
ادل     ومتوسط الجرعة اليو    . مجم250مجم و   100يوجد على شكل أقراص بوزن       ة يع مجم  250مي

صباح        دم          . تعطى آجرعة واحدة في ال سكر في ال وط مستوى ال ة هب د   وإطال سبب الكلوربروبامي ب
سن   ى من     . أآثر شيوعًا من التولبيوتاميد وخاصة في آبار ال مجم في   500واستخدام جرعات أعل

دى المريض                 ان ل د من خطورة حدوث اليرق ر أن    اليوم تزي ائع الحدوث          غي ر ش ذا العرض غي ه
  .باستخدام الجرعات الصغيرة

 الدواء في المرضى الذين يعانون من اعتالل في           ذاوفي الوقت الحاضر فإنه ال ينصح باستخدام ه       
  .وظائف الكبد والكلى

  
  دوية السلفونيل يوريا من أالجيل األول 

  آلوربروباميد  توالزاميد  اسيتوهكساميد  تولبيوتاميد  

  االمتصاص
  االستقالب 

   نواتج االستقالب
  )ساعة(العمر النصفي 

  )ساعة(مدة المفعول 
  اإلخراج

  )مجم(حدود الجرعة 
  اليوم/عدد الجرعات 

  جيد
  نعم

  غير فعالة
4-5  
  )قصير (6-8

  البول
500-3000  

2-3  

  جيد
  نعم
  فعالة

6-8  
  )متوسط (10-16

  البول
250-1500  

1-2  

  بطئ
  نعم 
  فعالة

7  
  )متوسط (12-14

  البول
100-1000  

1-2  

  جيد
  نعم ولكنه بطئ

  غير فعالة
32  
  )طويل (20-60

  البول
100-500  

1-2  

  
  

  الثاني من أدوية السلفونيل يورياالجيل 
د     ل الجاليبيوراي ول مث ة المفع اني قوي ل الث ن الجي ا م سلفونيل يوري ة ال تخدام أدوي ب اس , يج

والجليمبرايد بحذر في المرضى الذين يعانون من أمراض في القلب أو في المرضى      , والجليبيزايد
  . آبار السن والذين يكونون أآثر عرضة لخطر الهبوط الحاد في سكر الدممن

د            مرضى السكر المصابين بالنوع الثاني من السكر الذين لم يستجيبوا للعالج باستخدام التولبيوتامي
ة       ل األول ألدوي ن الجي وى م ات األق تخدام المرآب الج باس ستجيبوا للع ن أن ي د يمك أو التوالزامي

  .أو ألحد األدوية من الجيل الثاني, )مثل الكلوربروباميد(يا السلفونيل يور
  

  Glyburide (Glibenclamide)) جليبنكالميد(جاليبيورايد 
ار ال أثر امتصاصه بوجود جاليبيوراييمتص عق م واليت ق الف ه عن طري د اعطائ د عن شكل جي د ب

الرغم من قصر العمر     ويمتاز هذا الدوا.  وبالتالي يمكن تناوله مع األآل    الطعام في المعده     ء بأنه ب
إال أن مفعوله يظل مستمرًا لمدة أربع وعشرين ساعة بعد إعطاء      , ) ساعات 3أقل من   (النصفي له   

  .جرعة واحدة في الصباح



دم               سكر في ال دًا لخفض مستوى ال ة ضعيفة ج ا فاعلي ات له ى مرآب تم  . يتم استقالبه في الكبد إل وي
  .ريقة البول والصفراءإخراج نواتج استقالب هذا الدواء عن ط

  
  الجرعة العالجية

  . مجم5,  مجم3,  مجم2.5,  مجم1.5,  مجم1.25ويوجد على شكل أقراص بوزن  •
درها  و • ة ق ة بجرع ي البداي د ف ادة يعطى الجاليبيوراي ل2.5ع وم أو أق ي الي م ف غ . مج ويبل

صباح         , مجم في اليوم  10-5متوسط الجرعة ما بين      . تعطى على شكل جرعة واحدة في ال
  .مجم في اليوم20وال ينصح باستخدام جرعات أعلى من 

ل                    • د ب ا يحدث مع الكلوربروبامي سوائل في الجسم آم ه احتجاز لل تج عن دواء ال ين وهذا ال
  .إدرارًا للبول وإن آان ذلك بشكل طفيفيسبب على العكس 

د أو      • ائف الكب ي وظ اعتالل ف صابين ب ي المرضى الم دواء ف ذا ال تخدام ه صح باس وال ين
  .ضى الذين يعانون من قصور في وظائف الكلىالمر

  
   Glipizide     جليبيزايد

حصول على معدل   ولل. م بشكل جيد من األمعاء عند إعطائه عن طريق الف         عقار الجليبيزايد يمتص  
ة اإلفطار                    أآبر لتخفيض مستوى السكر في الدم بعد األآل فإنه يلزم أخذ هذا الدواء قبل تناول وجب

   .ث ان الطعام يعيق امتصاص الجليبيزايد من األمعاءبثالثين دقيقة حي
ة               % 90وحوالي   ر فعال ات غي ى مرآب د إل تم      % 10و, من الدواء يتم إستقالبه في الكب دواء ي من ال

ة  )  ساعات4-2(وله أقصر عمر نصفي . إخراجه عن طريق البول بشكل غير متغير       مقارنة بأدوي
ل        , وبسبب قصر عمره النصفي   . ولالسلفونيل يوريا من الجيل الثاني قوية المفع       دواء أق ذا ال إن ه ف

د   ن الجاليبيوراي دم م كر ال ي س اد ف وط ح داث هب سم  .عرضة إلح ي الج ه ف دة مفعول  16-10 وم
  .ساعه

  
  الجرعة العالجية

ة   ينصح باستخدام جرعة       دارها   واحده   مبدئي وم       15 -5مق ى إعطاء        . مجم في الي د الحاجة إل وعن
ه يج وم فإن ي الي ر ف لجرعات أآب ل األآ ا قب سيمها وإعطائه ي . ب تق ة الت ة اليومي ة الكلي والجرع

ى أن الحد     مع أن ,مجم في اليوم 40تنصح بها الشرآة المصنعة للدواء    بعض الدراسات أشارت إل
                                  . مجم20-15ألقصى للمفعول العالجي لهذا الدواء يمكن أن يتحقق باستخدام جرعة قدرها أ

وال ينصح باستخدام الجليبيزايد في المرضى الذين يعانون من اعتالل في وظائف الكبد أو قصور                
  .في وظائف الكلى والذين قد يكونون عرضة لحدوث هبوط حاد في سكر الدم

  
  Glimperide  جليمبرايد

تقالبه عن      و , من األمعاء  يديمتص عقار جليمبرايد بشكل ج     ر          يتم اس ات غي ى مرآب د إل ق الكب طري
ول      فعالة غ          . يتم اخراجها عن طريق الب دواء يبل ه في         9-5 والعمر النصفي لل دة مفعول  ساعات وم

  .   ساعه 24-12الجسم 
  

  الجرعة العالجية
ى  ادة يعط د ع ة وا  دواء الجليمبراي كل جرع ى ش ع اال  عل ده أو م ا لوح وم إم ي الي دة ف سولين ح ن

ق   عون التحكم في مستوى السكر لديهم لمرضى السكر الذين ال يستطي     ذاء  عن طري . والرياضة الغ
ة                  دواءهذا ال ويؤدي   ل من أي مرآب آخر من أدوي دم بجرعة أق  إلى انخفاض في مستوى سكر ال

ى تخفيض       1حيث أوضحت الدراسات أن    , السلفونيل يوريا  درة عل ا الق ار له ذا العق مجم فقط من ه
دم     ادل           والجرعة القصوى     . مستوى السكر في ال ًا تع ا يومي ى    . ممج 8التي ينصح به وباإلضافة إل

راز اال  ه إف ا   تنبي ا بيت ن خالي سولين م ار الجلي , ن از عق ة     يمت ن مقاوم ف م يض طفي د بتخف مبراي



سلفونيل                          اال ة ال دم من أدوي اد في سكر ال يًال إلحداث انخفاض ح ل م د يكون أق الي ق نسولين وبالت
اد في وظائف                وأيضًا يعتبر أآثر أمانًا في    . يوريا األخرى  انون من قصور ح ذين يع  األشخاص ال

ع        ديهم مرتف اتينين ل سلفونيل      . الكلى والذين يكون مستوى الكري ة ال ادة ال ينصح باستخدام أدوي وع
ع            ديهم مرتف دواء        . يوريا األخرى في المرضى الذين يكون مستوى الكرياتينين ل ذا ال إن ه ذلك ف وآ

ة         ة لألوعي ساط الطبيعي ة           ال يمنع عملية االنب شرايين التاجي ى ال ؤثر عل ة وال ي ار    .  الدموي ذه اآلث وه
  .الجانبية قد تحدث مع أدوية السلفونيل يوريا األخرى وإن آان ذلك نادرًا

  
  دوية السلفونيل يوريامن أالجيل الثاني 

  جليمبرايد  جليبيزايد  جليبيورايد  
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  ة عمل أدوية السلفونيل يورياالي

ه        سلفونيل يوريا سواء آانت من الجيل األول أو الثاني بش         تعمل أدوية ال   ق تنبي كل أساسي عن طري
اس           إفراز اال  ا في البنكري ا بيت سولين من خالي ان في           . ن ا أي مك يس له ة ل ذه األدوي إن ه الي ف وبالت

م        أو مرضى السكر  , عالج المرضى المصابين بالنوع األول من السكر       دون في عالجه  الذين يعتم
زم وجود حوالي           وولكي تعمل هذه األد   . ننسوليعلى اال  ه يل ا في     % 30ية بنجاح فإن ا بيت من خالي

اني من                  . حالة سليمة  النوع الث رة من اإلصابة ب دة في المراحل المبك ة مفي وبالتالي فإن تلك األدوي
اً             . السكر . ولكي تعمل أدوية السلفونيل يوريا بشكل جيد فإنه يفضل استخدامها في نفس الوقت يومي
ون      ويمك دين دي ة الثيازولي ع أدوي ورمين أو م ع الميتف تخدامهما م ول  . ن اس ة ذات المفع واألدوي

شاء   , القصير مثل الجاليبيورايد والجليبيزايد تؤخذ عادة مرتين في اليوم  . قبل وجبتي اإلفطار والع
وم    ي الي دة ف رة واح ذها م ن أخ ل يمك ول الطوي ة ذات المفع د   , واألدوي شاء عن ة الع ل وجب ا قب إم

اك      , حظة ارتفاع مستوى السكر في الدم عند موعد النوم   مال دما يكون هن ة اإلفطار عن أو قبل وجب
  .عناية جيدة لمراقبة مستوى السكر في الدم خالل اليوم حتى يتم التأآد من سالمة الجرعة اليومية

تخفيض  وجميع أدوية السلفونيل يوريا سواء آانت من الجيل األول أو الثاني تعمل بنفس الطريقة ل              
ة       . مستوى السكر في الدم    ى وجه الدق ة عل اك  , ومع أن آلية عمل تلك األدوية غير معروف إال أن هن

  :عدد من اآلليات المقترحة
 .نسولين من خاليا بيتا في البنكرياستنبيه إفراز اال .1

ا  وتعتبر هذه اآللية األساس في عمل جميع أدوية السلف         راز اال      . ونيل يوري ه إف تم تنبي سولين م   وي ن ن
ا                  ا بيت ى خالي ا عل ستقبال ت له ة مع م ك األدوي اد تل ة    . خاليا بيتا عن طريق إتح ك األدوي اد تل وإتح

ك زوال االستقطاب                   تج عن ذل وات وين بهذه الطريقة يمنع خروج أيونات البوتاسيوم من خالل القن
depolarization .       سيوم وخر        وهذا بدوره يفتح قنوات الكالسيوم ويؤدي ى دخول الكال وج ذلك إل

ااال ن داخل الخالي اهز م سولين الج ا  . ن يس له ة ل ذه األدوي ة أن ه ذه النظري ى صحة ه د عل ويؤآ
ا               ي المرضى الذين يفتقرون لوجود اال     فاعلية ف  ا بيت دمير خالي م ت ات التي ت نسولين أو حتى الحيوان

  .alloxanفيها باستخدام المادة الكيميائية اللوآسان 
  
  



   في الدمGlucagonتخفيض ترآيز الجلوآاجون . 2
تخدام  ة اس سلفونيل أدوي ا ال ن  يوري اني م النوع الث صابين ب ي المرضى الم ل ف دى الطوي ى الم عل

دم      , السكر يؤدي إلى تخفيض مستويا ت الجلوآاجون في الدم      ساهم في تخفيض سكر ال  وهذا قد ي
ر واض     هذه األدوية    وآلية عمل . من قبل هذه األدوية    اجون غي ًا   لتخفيض مستويات الجلوآ حة تمام

سولين               ن االن ل م الق آ ادة انط ق زي ن طري ر ع ر مباش أثير غي سبب ت ك ب ون ذل د يك ن ق ولك
سوماتوستاتين   ا أ     somatostatinوال راز من خالي دورهم اإلف ذين يثبطون ب ي ) A cells( وال ف

ا        . البنكرياس   النوع              , وفي حالة عدم وجود خاليا بيت سبة للمرضى المصابين ب ا هو الحال بالن آم
سكر   األ ستربتوزاسين            ,ول من ال سكر باستخدام ال ديهم ال ات التجارب المحدث ل ذلك في حيوان  وآ

Streptozacin ,        راز ي إف ف ف اع طفي ى ارتف ؤدي إل ة ت ي الحقيق ا ف سلفونيل يوري ة ال إن أدوي ف
  .الجلوآاجون

  
  :نسولين على األنسجةزيادة مفعول اال. 3

ستقبالت اال     ي من السك  يتميز المرضى المصابين بالنوع الثان     س ر بقلة عدد م سر       ن د يف ذي ق ولين وال
أثير اال سولين ضعف ت دن ة اال هؤالعن سمى بمقاوم ا ي سولينء المرضى أو م اك دراسات . ن وهن

اط اال       تقترح أن االستخدام المزمن    سجة عن       لتلك األدوية يزيد من ارتب ستقبالت األن سولين مع م ن
ا ال     دران خالي ى ج ستقبالت عل دد الم ادة ع ق زي دكطري ة اال  , ب ن فاعلي د م الي يزي سولين وبالت ن

ا في هؤالء المرضى أو اال      المنطلق من خ   ن     اليا بيت ق الحق سولين المعطى عن طري ى آل   . ن وعل
ى             ا للمرض سلفونيل يوري ة ال اء أدوي ث إن إعط د حي حتها بع ت ص م يثب ة ل ذه اآللي إن ه ال ف ح

ديهم         المصابين بالنوع األول   سولي ا من السكر والذين ال يوجد ل م يحسن من مستوى             ن ك ل إن ذل ن ف
ق    تلك األدوية إلى زيادة فاعلية االوآذلك لم تؤدي   , السكر في الدم لديهم    نسولين المعطى عن طري

  .  نسولينعدد المستقبالت التي ترتبط مع االأو زيادة , الحقن
  

   ألدوية السلفونيل يوريا المحتملةالجانبيةاآلثار 
  :وتشمل اآلثار الجانبية. وريا من قبل المرضى بشكل جيدعادة يتم احتمال أدوية السلفونيل ي

 . حاد في سكر الدمالهبوط ال •
وط           داث الهب ي إح سولين ف ن األن ورة م ل خط ا أق سلفونيل يوري ة ال ع أن أدوي                         وم

سلفوني               ة ال اتج من أدوي دم الن د   الحاد في سكر الدم إال أن هذا االنخفاض الحاد في سكر ال ا ق ل يوري
ى المريض               شكل خطورة عل د ي سلفونيل          . يطول وفي نفس الوقت ق ة ال دء باستخدام أدوي د الب وعن

ى                    ة األول ام القليل يوريا فإن خطر حدوث انخفاض في مستوى السكر في الدم يكون أآبر خالل األي
ى من االستخدام           ة أشهر األول ى المريض             . وحتى األربع د عل ه ينبغي التأآي الي فإن بوجوب  وبالت

وآذلك يجب التأآد من مستوى السكر في الدم        . االنتباه إلى مستوى السكر في الدم خالل هذه الفترة        
ة         ة الغذائي ة عدم أخذ الوجب ويجب  . بصفة مستمرة عند مزاولة الرياضة وزيادة النشاط أو في حال

ات اإلفطار اول وجب ة تن ى المرضى بأهمي د عل ه والتأآي داء, التنبي ة خفي, والغ وم ووجب ل الن ة قب ف
دم                     , يوميًا اد في سكر ال وط ح ى هب ؤدي إل حيث أن عدم تناول أو تأخير الوجبة الغذائية يمكن أن ي

ة  ك األدوي تخدام تل ر  .باس دم  وخط كر ال ي س اد ف وط الح دوث الهب تخدام                         ح راء اس  ج
ل       1/10يعادل  , مثل الجليمبرايد , أدوية السلفونيل يوريا من الجيل الثاني      ة   ذلك المحدث من قب أدوي

 .السلفونيل يوريا من الجيل األول
دينين  • ى الب ي المرض ستحب ف ر م ذا غي ل وه شهية لألآ ادة ال سبب زي وزن ي ادة ال زي

 .المصابين بالسكر
 .قد تحدث تلك األدوية احمرار للوجه وخاصة عند استخدام الكلوربروباميد مع الكحول •
ار الكلورب  • سبب عق ن أن ي سم  يمك ي الج اء ف ز الم د حج ذا  . روبامي ه ه ي مفعول شبه ف و ي

ول    Vasopressinهرمون الفاسوبرسين     انع للتب ى انخفاض مستوى          .  الم ؤدي إل ذا ي وه
 .الصوديوم في الدم وحدوث التسمم المائي



 .من المرضى% 1حدوث تسمم الدم وهذا نادر الحدوث وقد يحصل في أقل من  •
 .فيفة على القلبيمكن أن تحدث تلك األدوية خطورة ط •
 .من المرضى% 3-1غثيان وطعم معدني أو تغير في المذاق في  •
 ويتم استقالبها والتخلص منها عن طريق       ,  تتحد مع بروتينات الدم     يوريا   أدوية السلفونيل  •

د  إ, الكب الي ف سلفونيل يورنوبالت ة ال اط أدوي ز إرتب ع مراآ افس م ي تتن ة الت ا األدوي ع ي  م
ة           أو األ  , بروتينات الدم  د يمكن أن تتفاعل مع أدوي دوية التي تؤثر على استقالبها في الكب
 . وتزيد أو تقاوم من مفعولها الخافض للسكر في الدمالسلفونيل يوريا

 
  في خفض مستوى السكر في الدمالسلفونيل يورياأدوية تزيد من فاعلية أدوية 

o ألدوية غير الستيرويديه المضادة لاللتهابات     ا)NSAIDS(- ل ا سيليت  مث ات  , لسلي ومرآب
سلفا  ارين ,ال د من ترآيزه       -والورف ا وتزي سلفونيل يوري ة ال زيح أدوي دم وإحداث   ا ت  في ال

ل             . هبوط حاد في سكر الدم     ة الجي وأدوية السلفونيل يوريا من الجيل الثاني تتميز عن أدوي
سكر وبالتالي فإن إحداث هبوط حاد في مستوى ال          , األول بعدم إتحادهم مع بروتينات الدم     

في الدم بسبب تفاعالت األدوية مع بروتينات الدم قليلة الحدوث مع أدوية السلفونيل يوريا              
 .من الجيل الثاني

o           د من مفعول سلفونيل   حبوب منع الحمل المحتويه على االستروجين يمكن أن تزي ة ال أدوي
 .هبوط حاد في مستوى السكر في الدم في احداث يوريا

o    ازل   ومثل الفلوآ ات  بعض األدوية المضادة للفطري ه   والمض Fluconazoleن ادات الحيوي
و ل الكلورأمفنيك ي chloramphenicol  لمث اد ف وط ح ى حدوث هب ؤدي إل ن أن ت يمك

يط اإلنزيمات                 سبب تثب ك ب سكر الدم عند استخدامها مع أدوية السلفونيل يوريا  ويحدث ذل
ات     وأيضًا ب بواسطة هذه األدوية    الهاضمة ألدوية السلفونيل يوريا      سبب التنافس مع بروتين

 .الدم أو مع اإلخراج
o  سكر في               مانعهاألدوية ال د من خطورة حدوث انخفاض مستوى ال  لالحتقان يمكن أن تزي

  . يورياوية السلفونيلدأ عند استخدامها مع الدم
o     وط      وية السلفونيل د أ عند تعاطي  الكحول مع  يوريا فان ذلك يزيد من خطورة حدوث الهب

 .دمالحاد في سكر ال
  

  في خفض مستوى السكر في الدمالسلفونيل يورياأدوية تقلل من فاعلية أدوية 
ا   و, Corticosteroidsات مرآبات الستيرويد • ستقبالت بيت , )beta blockers(قافالت م

ين و ريتين, )niacin(النياس ات     ) Retin-A( أ -وال ول مرآب ن مفع ل م ن أن تقل يمك
 . مستوى السكر في الدمالسلفونيل يوريا وتؤدي إلى ارتفاع في

ل   • د  مدرات البول مث ات الثيازاي د   Thiazide  مرآب  يمكن   Furosemide والفيوريزماي
 .وية السلفونيل يوريادأن تقلل من مفعول أ

وين • ل الفينيت د مث ات الكب ز انزيم ي تحف ة الت ال, Phenytoin   األدوي  والفينوباربيت
Phenobarbital, السلفونيل يوريالسكر الدم ألدوية تقاوم المفعول الخافض  وغيرها. 

  
  موانع االستعمال

 .المرضى المصابين بالنوع األول من السكر 
 .المرضى الذين يعانون من فشل في وظائف الكبد والكلى 
 .الحساسية لمرآبات السلفا 
رة الحمل                وعدم استخدام    . ال ينصح باستخدام تلك األدوية في المرأة المرضع أو خالل فت

ة                     تلك األدوية    شوهات خلقي سبب ت د ت ة ق ذه األدوي سبب أن ه خالل فترة الحمل ليس فقط ب



ة ي , لألجن شكل المرغوب ف دم بال ي ال سكر ف ستوى ال ى تخفيض م ؤدي إل د ال ت ا ق ولكنه
د       , وباإلضافة إلى ذلك  . النساء الحوامل  شيمة وق ور من خالل الم تستطيع تلك األدوية العب

ين  د الجن دم عن كر ال ي س اد ف وط ح سبب هب ستخدم و. ت ادة ي سوليناالع ستوى ن ضبط م  ل
دوث          ه ح تج عن ن وال ين ي وآم ون طبيع ه هرم ل آون رة الحم الل فت دم خ ي ال سكر ف ال

 .تشوهات خلقية للجنين
 . المرضى الذين يعانون من ضغوط شديدة 

  
  فشل أدوية السلفونيل يوريا وعدم استجابة الجسم لهم 

د      علىاالستمرارفشل أدوية السلفونيل يوريا في    ة عن ك األدوي دة لتل  المحافظة على االستجابة الجي
سكر              مساوئ  بداية استخدامها تعتبر من أحد       اني من ال وع الث .  أدوية السلفونيل يوريا في عالج الن

د يكون             االنتظامومع أن عدم القدرة على       ة ق ة الغذائي ى الحمي ر   مسئوال  في االستمرار عل  عن آثي
ة من    تخدام جرعات متعددة والتي ينتج عنها    فإن من المحتمل أن اس    , من الحاالت  ستويات مرتفع م

  . في استجابة خاليا بيتا في البنكرياسقصورأدوية السلفونيل يوريا طويلة المفعول قد ينتج عنها 
  

  نسوليندام أدوية السلفونيل يوريا مع االاستخ
 ولكنها أيضًا تزيد من      ,بيتا من خاليا    نسولينااله فقط إفراز    لسلفونيل يوريا آما ذآرنا ال تنب     أدوية ا 

ل           . نسولينحساسية واستجابة األنسجة الطرفية لال     ة سوف يقل من  وبالتالي فإن استخدام تلك األدوي
دم    الجرعة الكلية لال   وفي الوقت الحاضر    . نسولين الالزمة للتحكم في ارتفاع مستوى السكر في ال

ن    وفرة ع ات المت إن المعلوم اءف ع اال إعط ة م ك األدوي سول تل ق  ن ا يتعل دودة فيم ت مح  ين ال زال
سولين  أدوية السلفونيل يوريا مع اال في حال وصفبالتكلفة المادية   بإجمالي لمرضى المصابين    لن

ر من        . بالنوع الثاني من السكر    ستجيبون ألآث ذين ال ي إن المرضى ال  وحدة  100وعلى أي حال ف
نسولين بدًال من   لفونيل يوريا مع اال    من أدوية الس   فإنه قد يفضل إعطاء آل    , نسولينفي اليوم من اال   

  . نسولينار في زيادة الجرعة الكلية من االاالستمر
  

   Meglitinidesأدوية المقليتينيد 
 Mitiglinide والميتيقلينيد Natiglinide والناتيقلينيد Repaglinide الريباقلينيد 

اني        وهي أدوية جديدة تؤخذ عن طريق الفم على شكل أقراص في المر              النوع الث ضى المصابين ب
  .من السكر

الي                         م وبالت ق الف د أخذها عن طري از الهضمي عن تمتاز تلك األدوية بسرعة امتصاصها من الجه
ه           . فإن مفعولها العالجي سريع    ل آل وجب الزم    . ولذلك فانه يلزم تناولها مباشرة قب زمن ال در ال ويق

سرعة  .  دقيقة55 للحصول على أعلى ترآيز لهذه األدوية في الدم بحوالي   ويتم ايض تلك األدوية ب
ولهم العالجي قصير حيث          . عن طريق الكبد ويقدر العمر النصفي بحوالي ساعة واحدة         دة مفع وم

دم                  4-3يتراوح بين    اد في سكر ال وط ح ل عرضة لحدوث هب  ساعات وبالتالي فإن تلك األدوية أق
  .عند المريض

  
  آيف تعمل هذه األدوية؟
ي  ة ف ذه األدوي شبه ه ون    ت راز هرم ه إف ى تنبي وم عل ث تق ا حي سلفونيل يوري ة ال ا أدوي ة عمله  آلي

  .نسولين من خاليا بيتا في البنكرياس ولكنها أضعف من أدوية السلفونيل يوريااال
  
  جرعة العالجيةال

ين             أدوية المقليتينيد   تعطى   راوح ب لليجرام   م 4-0.25 على شكل أقراص عن طريق الفم بجرعة تت
 عادة قبل األآل مباشرة للتقليل من  االرتفاع في سكر   ؤخذوت).  في اليومليجرام يلم16بحد أعلى   (

م                         ذين ل سكر ال اني من ال النوع الث ة في المرضى المصابين ب الجلوآوز في الدم بعد الوجبة الغذائي



ذه      . يمكن التحكم بمستوى السكر لديهم بشكل جيد عن طريق التغذية والرياضة           سبب ه ويمكن أن ت
ة            األدوية ه  ة الغذائي أو عدم   , أو عدم أخذها    , بوط حاد في سكر الجلوآوز في الدم عند تأخير الوجب

  .احتوائها على آمية آافية من السكريات
د    استخدام     ويمكن ة المقليتيني ورمين     أدوي رد أو مع الميتف شكل منف ات تختلف في     .  ب ذه المرآب وه

دم احتوائ            ا بع سلفونيل يوري ة ال الي يمكن            الشكل الكيميائي عن أدوي ى عنصر الكبريت وبالت ا عل ه
ذين                  سكر ال اني من ال النوع الث ا في المرضى المصابين ب استخدامها آبديل ألدوية السلفونيل يوري

ا   سلفونيل يوري ة ال ن أدي ساسية م ديهم ح د    . ل ذين ق ي المرضى ال دة ف ة جي ك األدوي ون تل د تك وق
  .يكونون عرضة لحدوث مشاآل في الكلى

  
  لمحتملةر الجانبية ااآلثا

 .اإلسهال والصداعألدوية المقليتينيد على تشمل األعراض الجانبية 
ا                         سلفونيل يوري ة ال ل أدوي ى القلب مث ه درجة من الخطورة عل د يكون ل ا  , عقار الريباقلينيد ق بينم

 .مثل الناتيقلينيد قد تكون أقل خطرًا على القلب, األدوية الجديدة
 .رضى الذين يعانون من اعتالل في وظائف الكبديجب استخدام تلك األدوية بحذر في الم

اتج عن                           ك الن ل من ذل ا أق ة في وزن المريض ولكنه ادة طفيف قد يصاحب استخدام تلك األدوية زي
  .أدوية السلفونيل يوريا

 
  :Biguanidesأدوية البقوانيد 

  Metforminمين ورالميتف
اني       الميتفورمين على شكل أقراص عن طريق الفم في المرض          عقاريعطى   النوع الث ى المصابين ب

دواء مع بروتي       . ويتم إمتصاص الدواء بشكل جيد من األمعاء      . من السكر  ا      وال يتحد ال دم آم ات ال ن
راوح    لل  والعمر النصفي    .  في البول  متغير  الكبد ويتم إخراجه بشكل غير      في ستقلبأنه ال ي   دواء يت

  . ساعات3 -1.5بين 
  

  آيف تعمل هذه األدوية؟
ار المي  قيعمل عق دم عن طري ي ال وز ف سكر الجلوآ ستوى ثابت ل ى م اظ عل ورمين للحف ادة تف  زي
  :واألنسجه الدهنيه لالنسولين وهذا يؤدي الى, والعضالت, حساسية الكبد

ة تحول الجاليكوجين المخزن في                تخفيض آمية الجلوآوز التي يفرزها الكبد وذلك بإعاق
 .الكبد إلى سكر الجلوآوز

ة     ستخدامه داخل العضالت  زيادة إدخال الجلوآوز وا     ل من       ( واألنسجة الدهني الي يقل  وبالت
 .)مقاومة األنسولين

   .من الوجبه الغذائيه سكر الجلوآوز قدرة األمعاء على امتصاص الحد من  
 

  :نسولين بالتاليين عن أدوية السلفونيل يوريا واالويتميز عقار الميتفورم
o        ث اس حي ي البنكري ا ف ا بيت ى خالي أثيره عل دم ت راز     أن ع ى إف د عل ه ال تعتم ة عمل آلي

ارتفاع في مستوى    دواء الميتفورمين اليسبب    فإن  نتيجة لذلك    و ،نسولين من البنكرياس  اال
ى          ؤدي ال دم         االنسولين في الدم وبالتالي الي اد في سكر ال وط ح د استخدامه      هب رده  عن   بمف

 .نسولين مع أدوية السلفونيل يوريا أو االآما يحدث
o      ة ال د المرضى       هذه األدوي وزن عن ادة في ال سبب زي د استخدام أدو    , ت ا يالحظ عن ة  مثلم ي

ا أو اال     سولين   السلفونيل يوري شهية          .ن ه ال ورمين ال ينب ار الميتف ى أن عق ك إل ود ذل د يع  وق
د المريض إن . لألآل عن الي ف ورمين وبالت ر دواء الميتف دة يعتب ة الجي سبة من األدوي  بالن

النو   صابين ب دينين الم سكر  للمرضى الب ن ال اني م ال     .ع الث ي ح ه ف ة أن ب مالحظ ويج



ا أو مع اال         عقار الميتفورمين مع   استخدام د يحدث        أدوية السلفونيل يوري سولين فق وط  ن هب
  .حاد في سكر الدم وآذلك زيادة في وزن المريض

o   دم ي ال دهون ف ستوى ال يض م ى تخف ه عل ورمين قدرت ار الميتف ا األخرى لعق ن المزاي وم
ى مرضى   المعروف بضرره على الجسم وخاصة عل     ) LDL(الكثافة  وخاصة النوع قليل    

ة  %) 8(ق أقل معدل وفاة     جد أن عقار الميتفورمين حق    وفي دراسة مقارنة و   . السكر مقارن
 %).14(والثيازوليدين ديون , %)16(والسلفونيل يوريا , %)28(نسولين باال

  
   االستخدامات الطبية

سكر و خاصة            الصغار الكبار و  يوصف عقارالميتفورمين للمرضى   اني من ال  المصابين بالنوع الث
نهم دينين م ة اال, الب سبب مقاوم سولينب ع   . ن ده أو م ا لوح دواء ام ذا ال تخدام ه ن اس ة األويمك دوي

دم                األخرى الخافضه للسكر   سكر في ال  ويمكن   . في حالة عدم قدرة دواء منفرد  لخفض مستوى  ال
سكر في األشخاص المعرضين لخطر االصابه       استخدام الميتفورمين ايضا لمنع حدوث مرض ا    ل

   .Polycystic ovariesبهذا المرض وآذلك لعالج حاالت المبايض متعددة الكيسات  
  

  الجرعه العالجية
شاء ويحدد الطبيب الجرعة                   يؤخذ الميتفورمين عادة مرتين في اليوم مع وجبة اإلفطار ووجبة الع

درها             وفي المرضى الك   .  آل مريض  ةالدوائية حسب حاج   دء بجرعة ق ادة الب تم ع ار ي  مجم   500ب
دار   .  مجم مرة واحده يوميا 850تؤخذ مرتين يوميا  أو       دريجيا بمق  مجم  500ويتم زيادة الجرعة ت

 مجم آل اسبوعين اذا تحمل المريض ذلك حتى يصل مستوى السكر في الدم الى                850اسبوعيا أو   
وب   د المطل ي ا    . الح دواء ف ذا ال ه له صى جرع غ اق وم وتبل الث    2550لي دل ث ى بمع م تعط  مج

ة             . جرعات  مجم في     500واذا أعطي أقراص الميتفورمين طويلة المفعول فتكون الجرعة المبدئي
 مجم في األسبوع بحد        500ويمكن زيادة الجرعة بمقدار     . اليوم تؤخذ مع وجبة العشاء في المساء      

  . الميتفورمين مع األآلويجب أخذ .  مجم مرة واحده أو مرتين في اليوم 2000أقصى قدره 
وم       500فتكون الجرعة المبدئية    ,  سنه   16-10وفي األطفال الذين يبلغ عمرهم        مجم مرتين في الي

  .     مجم 2000 مجم اسبوعيا بحد أقصى قدره 500ويمكن زيادتها بمقدار , 
  

  اآلثار الجانبية المحتملة 
د    . لى الجهاز الهضمي  ين بشكل أساسي ع   متترآز اآلثار الجانبية لعقار الميتفور     • شمل فق وت

ان , والتقيؤ, الشهية لألآل  دة   , والغثي ذه األعراض      . واإلسهال , واضطراب المع وتحدث ه
من المرضى وتعتمد على الجرعة العالجية وغالبًا ما تكون مؤقتة حيث           % 20في حوالي   
دواء استخدام ويل في   االستمرار الط تختفي مع    س     .  ال ورمين مع األآل ي اول الميتف اعد وتن

سبب   % 5-3الج في قاف الع وقد يتم إي  . على التقليل من تلك اآلثار الجانبية      من المرضى ب
 .اإلسهال

 .ي في الفم بسبب طعم عقار الميتفورميننإحساس المريض بمذاق معد •
امين ب       • صاص فيت ة امت ى إعاق ة إل رة طويل ورمين لفت تخدام الميتف ؤدي اس د ي ن 12ق  م

ذ           ه نقص في ه امين ا الف األمعاء مما ينتج عن دواء           . يت ذا ال شرآة المصنعه له إن ال ذلك ف  ول
ار تنصح بعمل     امين ب          اختب دل فيت د مع ذا             12 دوري لتحدي ن من ه دم وإعطاء حق  في ال

 .الفيتامين عند الحاجة
رة  م • ة الخطي ار الجاني ي  ن اآلث سمم اللبن دوث الت ورمين ح ار الميتف  Lactic( لعق

acidosis (      دا حيث         . الدمنتيجة لتراآم الحمض اللبني في وهذه الحاله تكاد تكون نادرة ج
اة في         30000تحدث في شخص واحد من آل        سبب الوف . من الحاالت     % 50 مريض وت

و اضطراب  , ومشاآل في التنفس  , الضعف العام  : الحمض اللبني وتشمل أعراض تراآم      
ي العضالت   , القلب في نبظات   ر طبيعي ف م غي ده  ,  و أل ي المع م ف وشعور , وصداع , وأل



وفي هذه الحالة فإنه يجب إدخال المريض إلى المستشفى وإعطائه جرعات من              .بالبروده
  . عن طريق الوريدمحلول بيكرنونات الصوديوم

شمل اولئك    التسمم اللبني  والمرضى األآثر عرضة لخطر حدوث           • ذي     ي انون من      ال ن يع
ى  ائف الكل ي وظ صور ف د أق ب االحت  , و الكب شل القل ن ف انون م ذين يع انيوال   ق

Congestive heart failure ,والجفاف, واألمراض الحاده الخطيره. 
انون من حساسية تج         , يجب عدم إعطاء الميتفورمين للمرأة الحامل      • اه والمرضى الذين يع

ة      ى الكحول     و, هذا النوع من األدوي دمنين عل وني   والمرضى ال  ,  الم سمم آيت ديهم ت . ذين ل
,  آان المريض يعاني من فصور في وظائف القلب          إذا هذا الدواء    استخدام يجب عدم   آما  

ادة خطورة الحمض اللبني ال      , والكلى ورمين     والكبد بسبب زي راآم الميتف اتج من ت  نظرا ن
 .تلك األعضاء حساسة جدًا لقلة األآسجينألن 

  
 
 Alpha- glucosidase inhibitorsمثبطات الفا جلوآوزايديز  
   Acarboseآاربوز األ

وز ( مثل الجلوآوز وسكر العنب         السكريات األحادية  ر        فقط هي     ) الفرآت ور عب ستطيع العب التي ت
ة    دورة الدموي ى ال اء إل ة لألمع شية المخاطي ددة     .األغ سكريات المتع ن ال ذاء م ات الغ ا محتوي أم

ة      يفإنه يلزم تكس  ) السكروز(والسكريات الثنائية   ) النشاء( رها في داخل األمعاء إلى سكريات أحادي
ام في جزء صغير            . قبل امتصاصها من األمعاء   ) رئيسيالجلوآوز بشكل   ( تم هضم الطع ادة ي وع

اء                 نسبيًا من  األمعاء وهو الجزء العلوي من األمعاء الدقيقة عن طريق إنزيمات موجودة في األمع
م  رف باس ا "تع دألف سير ا "يز جلوآوزاي وم بتك ي تق كر   ل والت ى س ا إل ددة وتحويله سكريات المتع

 ويؤدي ذلك إلى ارتفاع سريع في       .سرعة من األمعاء إلى الدورة الدموية     متص ب الجلوآوز والذي ي  
اس      ,  مباشرة  الغذائيه سكر الجلوآوز في الدم بعد الوجبة      اد للبنكري ك إجه تج عن ذل ا ين دون  . آم وب

ن   سكريات ال يمك ك ال إن تل ات ف ك اإلنزيم صاصهاتل ق  امت ا عن طري تم إخراجه اء وي ن األمع  م
  .البراز

  
  ألدوية؟آيف تعمل هذه ا

ؤدي األ ق ال   ي ن طري ه ع اربوز عمل ات    تآ ع إنزيم اد م سكريات باإلتح ع ال افس م ا "ن  األلف
ديز سية لأل. "جلوآوزاي درة التناف غ الق ات األلفوتبل ع إنزيم اد م اربوز باإلتح ديز بماآ ا  جلوآوزاي

ديز  "ع إنزيماتآاربوز م وبإتحاد األ . لسكرياتا مرة أآبر من     1000يعادل   ا جلوآوزاي ان " األلف   ف
شويات                       طء في هضم الن ك ب تج عن ذل سكرية وين واد ال تلك اإلنزيمات تفقد قدرتها على تكسير الم

وي من     ة في الجزء العل سكريات الثنائي د   اوال دريجي عن شكل ت تم امتصاصها ب ة وي اء الدقيق ألمع
شر   ي ع ق اإلثن ن طري اء ع ي األمع دمها ف صائم , )duodenum (تق ي ال , )Jejunum(والمع

ة امتصاص   بطء في  وهذا يؤدي إلى    ). ileum(لفائفي  والمعي ال  اء   سكر عملي الجلوآوز من األمع
ة   م بعد ت الكبير في سكر الجلوآوز في الدوبالتالي يحد ذلك من االرتفاع  ة الغذائي اول الوجب ذا  . ن وه

نسولين في الدم بعد الوجبة الغذائية وهذا       جهاد على البنكرياس حيث ينخفض اال      يقلل من اإل   ه  بدور
ادة في           معدل اال  حيث أن االرتفاع في   , د يكون مفيداً  ق د يصاحبه زي ة ق نسولين بعد الوجبات الغذائي

  .خطورة أمراض القلب
ع                  ويجب مالحظة أن األ    يس لمن اء ول آاربوز صمم لكي يبطئ من امتصاص الجلوآوز من األمع

  .امتصاصه



  
  االستخدامات الطبية

ة   دواء االمريكي ة وال د أقرت إدارة التغذي تخدام األ) FDA (لق ي المرضى المصابين  اس اربوز ف آ
ورمين ع الميتف سكر م ن ال اني م النوع الث ة أو, ب اأدوي سلفونيل يوري سولينأو اال,  ال ار . ن وعق

ة               حاد  آاربوز لوحده ال يسبب هبوط      األ ة إال إذا استخدم مع األدوي في سكر الدم إلى معدالت متدني
يجب أن يكون  فانه حاد في سكر الدم في هذه الحالة ولمواجهة أي نقص . األخرى الخافضة للسكر 

وز  صدر للجلوآ ريض م اول الم وز(بمتن راص الجلوآ ضرورة) أق ت ال تخدامه وق ع . الس وال ينف
ة   ذه الحال ي ه ادي ف سكر الع تعمال ال شويه اس ه الن واد الغذائي ع ألن األأو الم اربوز يمن هضمها آ

  .اصاصهامتوتحويلها الى سكريات أحاديه وبالتالي يمنع 
اني                    النوع الث دينين المصابين ب وهذا العقار مثل الميتفورمين يمكن أن يفيد في حاالت المرضى الب

وبين    .من السكر  ل من الهيموجل ده أو    A1C آما لوحظ أن عقار األآاربوز يقل د استخدامه لوح  عن
  .مع األدوية األخرى الخافضة للسكر

ي     دواء ه ذا ال ن ه ا م ة الموصى به رام م 100-25والجرع ة   , يلليج ل الوجب رة قب ذ مباش وتؤخ
  .الغذائية

  
  اآلثار الجانبية المحتملة

تم                      % 2أن أقل من     اقي ي ة والب دورة الدموي ى ال اء إل تم امتصاصه من األمع اربوز ي من عقار االآ
دوري             , إخراجه مع البراز   از ال ى الجه ر آمن عل دواء يعتب ة       . وبالتالي فإن ال ذه األدوي وحيث أن ه

سير ع تك سكريات  اتمن ا ل ددة وتحويله ىالمتع وز إل كر الجلوآ ك  س راآم تل ى ت ؤدي إل ك ي إن ذل  ف
م    وتحللها بواسطة البكتيريا الموجودة في القولون و ينتج عن ذلك            السكريات في األمعاء    حدوث ال

ؤدي        . واالنتفاخ والغازات , واإلسهال, في البطن  د ي وهذا لألسف غير مريح لكثير من المرضى وق
  .ستخدام العالجإلى إيقاف ا

ك   دة تل ث أن ش اروحي ة اآلث ى الجانبي د عل ة تعتم ة الجرع تخدام   , العالجي صح باس ادة ين ه ع فان
  .الحاجة يمكن زيادتها تدريجيا عند البدايةفي من عقار األآاربوز جرعات صغيره 

  
  
  
  
  



  Thiazolidinedionesمرآبات الثيازوليدين ديون 
  Pioglitazoneقليتازون  والبيوRosiglitazon الروزيقليتازون

سرعة من               تم امتصاصهم ب م حيث ي ق الف ازون عن طري يعطى آل من الروزيقليتازون والبيوقليت
وآالهما يتحد مع   .  أعلى ترآيز لتلك األدوية في الدم في أقل من ساعتين     صل  الجهاز الهضمي وي  

د    ويتم التخلص منهما عن طريق االس     , %)99أآبر من   (بروتينات الدم بشكل قوي      . تقالب في الكب
صير    يين ق دوائين األساس صفي  لل ر الن ن (والعم ل م اعات7أق اتج  , ) س صفي لن ر الن ن العم ولك

ل  تقالبهم طوي ي حدود (إس ازون150ف ى , ساعة للروزيقليت ازون 24وال تم ).  ساعه  للبيوقليت وي
ول     ق الب ن طري ي ع شكل أساس ازون  ب ستقلبات الروزيقليت تخراج م ك النا, اس ن  توتل ة ع ج

أثير      . البيوقليتازون عن طريق الصفراء    وفاعلية تلك األدوية على سكر الدم بطيئة حيث ال يحدث ت
  .جيد بعد استخدامها إال بعد مضي شهر إلى شهرين من العالج 

  
  آيف تعمل هذه األدوية؟

ة الم            ة الحديث ادة الحساسية لال     تعد مرآبات الثيازوليدين ديون من األدوي ًا لزي سولين ستخدمة طبي  ن
  . المرضى المصابين بالنوع الثاني من السكرفي

ة الجس            ق        م لال ويترآز المفعول الرئيسي لتلك األدوية في التقليل من مقاوم ك عن طري سولين وذل ن
ة    سجة الدهني ضالت واألن ل الع تقالبه داخ م إس ن ث وز وم ال الجلوآ ادة إدخ ذه  . زي إن ه ذلك ف وآ

ذه          . لكبد إلى الجلوآوز  األدوية تقلل من تحول الجاليكوجين المخزن في ا        د ه ك تزي ى ذل واضافة ال
الي تق        من فاعلية اال   األدوية اس وبالت رز من البنكري ل من جرعة اال   نسولين الذي يف سولين التي   ل ن

 %.30لسكر في الدم بمقدار حوالي  ق الحقن للمحافظة على معدل ثابت لمستوى  ا تعطي عن طري  
  .ين واألحماض الدهنية الحرة في الدمنسولاال في  نقصالسكريصاحب خفض مستوى  وعادًة

د البحث والدراسة         ة ال زالت قي در , ومع أن القيمة العالجية لتلك األدوي ى تخفيض   تها إال أن ق  عل
دل طبيعي لال          مستوى السكر في   زداد بوجود مع دم      الدم ت سولين في ال ك        . ن ة تل إن فاعلي الي ف وبالت

ر   ة الخاف       ن  في حال استخدامهم مع العالج باال           المرآبات اآب سكر التي     سولين أو مع األدوي ضة لل
  . مثل أدوية السلفونيل يوريا نسولين من البنكرياستعمل على إفراز اال

د        ويجب مالحظة أن تلك األد     اد في سكر ال ى حدوث انخفاض ح د  وية ال تؤدي إل استخدامهم  م عن
ادة مع اال     هامع أن , بشكل منفرد  سولين  تستخدم في الع ة  وأ, ن سلفونيل ي أدوي ا ال ورمين أ , وري  والميتف

  .وعندها يمكن أن يحدث انخفاض حاد في سكر الدم
ه سحب من             Troglitazone) ( ويعتبر التروقليتازون   أول دواء يستخدم من تلك المجموعة ولكن

  .والكبد والوفاة جراء استخدامه, السوق بعد وصول تقارير تفيد بحدوث فشل للقلب
ازون هي    ازونالوقت الحاضر فإن الروزيقليت   وفي   ا والمستخدمة      والبيوقليت ة الموافق عليه األدوي
د         ,  من مجموعة الثيازوليدين ديون    حاليًا شل للكب على الرغم من صدور تقارير قليلة تفيد بحدوث ف

  .جراء استخدام تلك األدوية
  

  ة الطبياتاالستخدام
ة اال ث أن مقاوم رحي سولين تعتب ي  ن باب المرضية ف م األس ن أه صاباألشخاص م النوع  الم ين ب

صاحبة       شرايين الم ب وال راض القل سبب أم ات ب ادة الوفي ا زي زى إليه ه يع سكر وأن ن ال اني م الث
دم     وا, وارتفاع ضغط الدم  , الدهون الحشوية (لمتالزمة االستقالب الشائعة     , ضطراب الدهون في ال

ة  سوليناالومقاوم ي المر  , )ن ون ف دين دي ات الثيازولي تخدام مرآب د الس بب جي اك س إن هن ضى ف
سكر  ن ال اني م النوع الث صابين ب تخدا . الم ت الحاضر اس ي الوق سريرية ف ات ال صح الدراس م وتن

ذين ال       أدوية   مع الميتفورمين أو مع      مرآبات الثيازوليدين ديون     ا في المرضى ال سلفونيل يوري  ال
ة                     ك األدوي د باستخدام أحد تل شكل جي ديهم ب ردة  يمكن التحكم في معدالت السكر في الدم ل أو ,  منف

  .ال يناسبهم استخدام دواء آخر مع أحد تلك األدويةفي المرضى الذين 



ادة   هذه األدوية يمكن أن تؤدي    و ويض  إلى إع سبب في عدم       التب دما يكون ال رأة عن د الم زول   عن  ن
ة اال  ن مقاوم اتج ع ضة ن سولين البوي انين (ن ي يع ساء الالت ل الن ةمث ن متالزم دد  م يض متع  المب

  .syndrome )   (polycystic ovaryالكيسات 
  

  اآلثار الجانبية المحتملة
رغم من       • ى                    أنعلى ال ى حدوث مضاعفات عل شير إل الدراسات في الوقت الحاضر ال ت

د    , والبيوقليتازونأالكبد نتيجة استخدام الروزيقليتازون      إال أنه يجب عمل الفحوصات للتأآ
سنة      ص الكبد   ويعاد فح . من سالمة الكبد قبل استخدام تلك األدوية       مرة آل شهرين خالل ال

اً  ك دوري د ذل الج وبع ن الع ى م ب  .األول الغ الطبي رعة إب ى س ريض عل  ويجب حث الم
ة حدوث تلف          ئ بإمكاني د  لالمعالج عند حدوث األعراض التي تنب ان (لكب ان ,الغثي ,  واليرق

 ). والبول الداآن, وفقدان الشهية لألآل,  واإلجهاد,وألم البطن, والتقيؤ
 .األدوية عند المريض جراء استخدام تلك فقر الدمإمكانية حدوث  •
شل القلب وخاصة                     هذاو). التورم(احتباس السوائل    • ى ف ؤدي إل د ي ه ق د ألن  قد ال يكون جي

  . آل في عضلة القلب مشامن أصال نيعانوأولئك المرضى الذين عند 
ادل                   • ا يع دى المريض بم وزن ل ادة ال م   4-1ومن األعراض الجانبية شائعة الحدوث زي آغ

ي تؤخذ عن        سكر الت ة األخرى الخافضة لل ة باألدوي ة مقارن ادة طفيف ك الزي وإن آانت تل
د           . طريق الفم  ستقر بع ادة ت ادة      .  شهر  12-6وهذه الزيادة في الوزن ع ويعزى بعض الزي

 .في الوزن إلى احتباس السوائل داخل الجسم
ذ ,يجب عدم استخدام تلك األدوية في المرأة الحامل أو المرضع       انون من أمراض      وآ ذين يع لك ال

 .القلب وأمراض الكبد
  

  األدوية الخافضة للسكر التي تعطى عن طريق الفم
عدد   الدواء  المجموعة

الجرعات 
  اليومية

  اآلثار الجانبية المحتملة

  الميتفورمين  مرآبات البيقوانيد
ل   ورمين طوي الميتف

  المفعول

2-3  
1-2  
  

هال ة  , اإلس ادة حموض وزي
ادر (سوائل الجسم   , )ة الحدوثن

  ).نادر الحدوث(وفشل الكبد 
سلفونيل  ات ال مرآب

  يوريا
  االسيتوهكساميد
  الكلوربروباميد

  الجليمبرايد
  الجليبيزايد

  الجاليبيورايد
  التوالزاميد
  التولبيوتاميد

1-2  
1  
1  
1-2  
1-2  
1-2  
1-2  

وزن ي ال ادة ف ص , زي ونق
ع    دم م ي ال صوديوم ف ال

  الكلوربروباميد

  الناتيقلينيد  مرآبات الميقليتينيد
  الريباقلينيد

3  
3  

  زيادة في الوزن

دين  ات الثيازولي مرآب
  ديون

  البيوقليتازون
  الروزيقليتازون

1  
1-2  

وزن   ي ال ادة ف از , زي واحتج
  )تورم(السوائل 

ات  مثبط
  الجلوآوزايديز

  االآاربوز
  الميقليتول 

3  
3  

  وألم وانتفاخ في البطن, إسهال

  



  
  ني من مرض السكرالنوع الثا لعالج    أدوية جديده

    Vildagliptinفيلداقليبتين 
شكل                           م  ب ر الف سكر عب سان ال اول االن ا يتن زداد حينم دم ي سولين في ال راز االن ال حظ العلماء أن إف

د ق الوري سكر عن طري ائل ال ن س د حق و الحال عن ا ه ر مم شاف . أآب ى اآت احثين إل اد الب ذا ق وه
ادة        ى زي ؤدي إل اء ي ا األمع رزه خالي دعى هرمون     هرمون تف اس وي سولين من البنكري راز االن إف

راز                 ). incretin(إنكريتين   ديهم عجز في إف وقد لوحظ أن مرضى السكر من النوع الثاني يوجد ل
  .هذا الهرمون

النوع                 يعتبر عقار فيلداقليبتين من األدوية الجديدة التي يمكن استخدامها في المرضى المصابين ب
ى             .أدويتهم المعتادة الثاني من السكر باإلضافة إلى       ا لتجارب سريريه عل  وهذا الدواء يخضع حالي

ل      ن قب سجيله م دا لت الم تمهي ن الع اطق م دة من ي ع سكر ف ن مرضى ال وعين م ذاء متط ادارة الغ
   ).FDA( والدواء األمريكية 

شكل طفيف من         . ويمتص هذا الدواء بسرعة من األمعاء عند أخذه عن طريق الفم           ام ب ويؤثر الطع
رعة ام صاصهس داً  . ت ة ج سبة قليل دم بن ات ال ع بروتين د م ى  , ويتح د إل طة الكب ه بواس تم تحويل وي

  .مرآبات غير فعالة يتخلص منها الجسم عن طريق البول
  
  

  آلية عمل الدواء
اني عن                         وع الث سكر من الن دم في مرضى ال يتميز عقار فيلداقليبتين بتحسين مستوى السكر في ال

ري  ون إنك راز هرم ادة إف ق زي دام   طري سيره وانع ى تك ؤدي إل ي ت ات الت يط اإلنزيم ك بتثب تين وذل
  .  فاعليته

  
  الجرعة العالجية 

اني                     النوع الث م في المرضى المصابين ب يعطى عقار فيلداقليبتين على شكل أقراص عن طريق الف
ورمين               ل المبتف سكر األخرى مث ا     , من السكر إما لوحده أو مع أدوية ال سلفونيل يوري , ومجموعة ال

دم                     الث سكر في ال يوزوليدين ديون أو االنسولين في حال عدم تمكن المريض من ضبط مستوى ال
ين         . الرياضة أو باستخدام دواء واحد    , عن طريق الحمية الغذائية    راوح ب ا تت والجرعة الموصى به

 مجم فإنه يمكن أخذها     100وإذا تطلب استخدام هذا الدواء بجرعة قدرها        .  مجم في اليوم   50-100
رة وا  ا           م دار آل منه ى شكل جرعتين مق ا عل وم أو إعطائه دة في الي ساءاً   50ح .  مجم صباحًا وم

ى                  د والكل وليس هناك حاجة لتعديل الجرعة في المرضى الذين يعانون من اختالل في وظائف الكب
  .ولكن ال ينصح باستخدام هذا الدواء إذا آان الفرد يعاني من مرض في الكلى في مراحله األخيرة

  
  الجانبية المحتملة اآلثار 

  :من اآلثار الجانبية شائعة الحدوث جراء استخدام هذا الدواء
 الصداع والغثيان  •
 الوهن •
 اإلمساك  •
  األلم في المفاصل •

  
  
  
  
  



  Exinatide        اآسيناتيد
وفر في لعاب                             ادة تت داقليبتين وهو مستخلص من م ار الفيل ة عمل عق نفس الي وهذا الدواء يعمل ب

ة وهو                         السحالي المتوحش  دواء األمريكي ذاء وال ل ادارة الغ ديثا من قب ز ح د أجي وع غيال وق ة من ن
  .  فقطمتوفر حاليا في الواليات المتحدة األمريكية

ق   ادة عن طري تهم المعت ى أدوي سكر باالضافة ال اني من ال وع الث ستخدم لمرضى الن و دواء ي وه
  . يةالحقن تحت الجلد قبل تناول وجبات الطعام الصباحية والمسائ

رد                     شكل منف ه المرضى ب ا يتناول ويأمل المنتجون أن يثبت هذا الدواء جدارة تخوله أن يكون عالج
  . دون الحاجة الى تناول أدوية السكر األخرى معه

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  

  الفصل السادس

  حقائق تهم مريض السكر

  الصيام وأثره على مريض السكر •

  انخفاض مستوى السكر في الدمتعاطي الكحول وخطر  •

  والدهون عند مريض السكر, والعين,  على األعصابهالكحول وأثر •

  الكحول وأثره على تغذية مريض السكر •

  منع حدوث مرض السكر •

  نصائح هامة لمرضى السكر •

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  الصيام وأثره على مريض السكر
دل سكر الجلوآوز            ل مع ام يق دم  عندما يصوم اإلنسان عن الطع راز     .  في ال تم إف ك ي ولتعويض ذل

اجون    سمى الجلوآ ون ي اس Glucagoneهرم ن البنكري الين   ,  م ون األدرين ذلك هرم وآ
adrenaline    ويعمل هذان الهرمونان على االستخالص السريع للجلوآوز     ,  من الغدة فوق الكلوية

  .من مخزون النشا في الكبد لتعويض نقص الجلوآوز في الدم
ى                 وإذا أستمر الصيام   يعمال عل و ل ورتيزون وهرمون النم راز هرمون الك زداد إف  لفترات أطول ي

  .تكوين سكر الجلوآوز من البروتينات والدهون
شكالت       ه م دث ل ضان دون أن يح هر رم يامه ش ة ص ن إمكاني سكر ع ريض ال سأل م ا ي رًا م آثي

  :وفي الحقيقة يتوقف صيام مريض السكر على عدة عوامل مثل. صحية
عانون من عدم استقرار مستوى السكر لديهم ويعانون من مضاعفات في            المرضى الذين ي   •

 .القلب أو الكلى أو األعصاب والحوامل والمرضعات فال يسمح لهم بالصيام
سولين أو      • ن األن رة م ات آبي اطون جرع ذين يتع ى ال صيام للمرض سمح ال ذلك ال ي آ

ول          صيام   . المعرضون لحدوث الغيبوبة أو ظهور األسيتون في الب ى حدوث      فال ساعد عل ي
درات  اب الكربوهي ي غي ه ف دهن المخزن بالجسم وحرق سبب استهالك ال دم ب حموضة ال

 .إلنتاج الطاقة
سولين         • ستقر      , المرضى الذين يحتاجون إلى جرعة واحدة من األن ديهم م سكر ل ومستوى ال

 .فيمكنهم الصوم
سكر   • ضة لل األقراص المخف الجون ب ذين يع ديهم م , المرضى ال سكر ل ستوى ال ضبط وم ن

 .وتناول األقراص ال يتعارض مع صيامهم فهؤالء عليهم الصيام
 .هناك آخرون ال يضرهم الصيام بل بالعكس قد ينفعهم مثل المصابون بالبدانة •

ة        سب الحال الج وح ب المع شارة الطبي روك باست ه مت ن عدم صيام م د ال إن تحدي وم ف ى العم وعل
  .المرضية

  
   في الدمتعاطي الكحول وخطر انخفاض مستوى السكر

ويصل أقصى ترآيز له في      .  دقائق فقط  5عند تعاطي الكحول فإنه ينتقل من المعدة إلى الدم خالل           
دم خالل  اطي الكحول90-30ال ن تع ة م ن الكحول  .  دقيق تخلص م ر لل دور األآب د بال وم الكب وتق

ل       ان وزن الشخص في حدود                 . ولكن ذلك يحتاج إلى وقت طوي ال إذا آ ى سبيل المث م  68وعل   آغ
ه           تخلص من ة أسرع           . فإن الكبد تحتاج إلى حوالي ساعتين لتكسيره وال م شرب الكحول بكمي وإذا ت

ى أجزاء أخرى من الجسم                     , من قدرة الكبد للتخلص منه     دم إل ل من ال فإن الزيادة في الكحول تنتق
  .وخاصة خاليا المخ

ي    سكر ف ستوى ال ى م ة عل ام للمحافظ دور ه د ب وم الكب ة تق االت العادي ي الح وم وف ث تق دم حي  ال
بتحويل السكريات المختزنة في الكبد إلى سكر الجلوآوز لتعويض الدم في حال انخفاض مستوى         

د تحدث نتيجة انخفاض              , السكر عن المعدل الطبيعي    وبالتالي يتجنب الشخص المضاعفات التي ق
ك     . مستوى السكر في الدم    ى   وعند تعاطي الكحول وانتشاره في الدم فإن الجسم يعامل تل ادة عل الم

إن    . وتعمل الكبد جاهدة على التخلص من تلك المادة بسرعة من الدم          . أنها مادة سامة   وفي الحقيقة ف
الكبد ال تغذي الدورة الدموية بسكر الجلوآوز من مخزون السكريات في الكبد حتى تخلص الجسم              

نخفض أصًال      وإذا آان مستوى السكر في ا      . من الكحول الذي يمنع الكبد من إنتاج الجلوآوز        دم م ل
ول    اطي الكح د تع دم عن كر ال ي س اد ف اض ح ى انخف شخص إل د يعرض ال ك ق إن ذل ان . ف وإذا آ

ه يعرض                  سولين فإن ن االن سكر أو حق ة الخافضة لل اول األدوي اإلنسان مصاب بمرض السكر ويتن
سكر                 ة ال اطي الكحول مع أدوي د تع دم عن اد في سكر ال د . نفسه لخطر أآبر نتيجة الهبوط الح  وعن

ن      ر م شكل خطي د ب ك يزي إن ذل د ف ت واح ي وق ارين الرياضية ف ة التم ول وممارس اطي الكح تع
دم  كر ال ي س اد ف وط الح دوث الهب ى   . ح ؤدي أصًال إل ة الرياضة ت سبب أن مزاول ك ب ويحدث ذل



ى                 . خفض مستوى السكر في الدم     إن الجسم يعمل عل ارين الرياضية ف اء التم وبعد ساعات من إنه
 فقدت من العضالت عن طريق تغذية مخزون العضالت من سكر الجلوآوز     تعويض الطاقة التي  

دم ي ال دم  . ف ي ال سكر ف ستوى ال ى خفض م ؤدي الرياضة إل سبب ت ذا ال ريض . وله ان الم وإذا آ
اء       ول أثن ضا الكح اطى أي ت يتع س الوق ي نف سكر وف ضة لل راص الخاف سولين أو األق اول االن يتن

ل  ول يوقف عم إن الكح ة الرياضة  ف وز  مزاول ى جلوآ ة إل سكريات المختزن ل ال ي تحوي د ف  الكب
  .وبالتالي امكانية تعرض المريض للهبوط الحاد في سكر الدم تكون آبيرة جدًا

وط    ذين يتعرضون للهب ة المرضى ال ي معالج ساعد ف اجون ال ت ن الجلوآ ة أن حق ويجب مالحظ
ستخدم فقط في معالجة             اد في سكر     الحاد في سكر الدم بسبب تعاطي الكحول ولكنها ت وط الح  الهب

د                   . الدم بسبب زيادة جرعة االنسولين     اجون تعتم ة عمل الجلوآ ى أن آلي ك إل سبب في ذل ويرجع ال
دم              ى  ال ا ال سكريات به د إلطالق الجلوآوز من مخزون ال ز الكب ع    , على تحفي ولكن الكحول يمن

سبب الكحول ع               . الكبد من عمل ذلك      دم ب ق إعطاء     ويمكن عالج الهبوط الحاد في سكر ال ن طري
  .مثل حبوب الجلوآوز التي تعطى عن طريق الفم, السكريات

  
  والدهون عند مريض السكر, والعين, على األعصابوأثره الكحول 

ؤدي           إذا آان مريض السكر يعاني من تلف األعصاب في الذراعين والقدمين فإن تعاطي الكحول ي
صاب        ام لألع ول س ث أن الكح اة حي ن المعان د م ى مزي م      و . إل ن األل د م ول يزي رب الكح , ش

ان الوخز, والحرق ل واألعراض األخرى المصاحبة لتلف األعصاب , واإلحساس ب د . والتنمي وق
ة              ة قليل أشارت بعض الدراسات إلى أن شرب أقل من آأسين من البيرة الخفيفة المحتوية  على آمي

ى     وقد يؤدي تعاط  . ألعصابينتج عنه  تلف ل    جدا من الكحول في األسبوع قد        ي الكحول بشراهة إل
اع في   . مضاعفات خطيرة في العين  وآثير من المرضى المصابين بمرض السكر يعانون من ارتف

ومعلوم أن الكحول يؤثر على آلية عمل        . معدالت الدهون المعروفة باسم التراجليسرايدات في الدم      
دم  ي ال دهون ف ن ال تخلص م ي ال د ف د , الكب ل المزي ى عم د عل ز الكب ه يحف ا أن ن آم  م

سوف ) آأسين في األسبوع  (وبالتالي فإن تعاطي الكحول حتى بكميات قليلة        ". الترايجليسيرايدات"
يؤدي إلى رفع مستوى الترايجليسيرايدات في الدم وهذا ال شك سوف يزيد من مضاعفات مرض                 

  .السكر
  

  على تغذية مريض السكروأثره الكحول 
ام ت      ي نظ الل ف ى اإلخ ؤدي إل ول ي اطي الكح دف       إن تع ون اله دما يك سكر عن ريض ال ة م غذي

دون إضافة أي                       ام ب ى الطع ة إل د من سرعة إضافة سعرات حراري وزن ويزي المطلوب إنقاص ال
ا                حيث   , فوائد غذائية  يعادل آأسين من البيرة الخفيفة المحتوية على آمية قليلة جدا من الكحول م
ال أن الكحول خالي         .  سعرة حراريه  200يقارب من    ك          وعندما يق ان ذل ة ف سعرات الحراري من ال

  .يعني أنه اليزود الجسم بأي مادة غذائية مفيدة
  

  منع حدوث مرض السكر
ت         ي الوق د ف ه يوج الي فإن وع األول وبالت ن الن سكر م رض ال دوث م ة ح د آلي رف بالتحدي ال يع

سكر    ن ال النوع األول م ابة ب ب اإلص ا لتجن ن إتباعه اليب يمك ع الرياضة. الحاضر ال أس  وال تنف
  .والتغذية في منع أو عكس حدوث النوع األول من السكر

رات في نمط         النوع الثاني من السكر يمكن منع حدوثه في آثير من الحاالت عن طريق عمل تغيي
وع                    . التغذية والرياضة  سكر من الن أخير حدوث مرض ال ة ت وقد أظهرت بعض الدراسات إمكاني

ق      ن طري ابة ع ين لإلص خاص المعرض ي األش اني ف ورمين  الث تخدام الميتف  أو metforminاس
الهن           . valsartanالفالسارتان   وقد أظهرت بعض الدراسات الحديثة أن النساء الالتي يرضعن أطف

سكر                اني من ال النوع الث ى      . من الصدر لفترة طويلة يكونون أفل عرضة لإلصابة ب ك إل ويعزى ذل
  .أن الرضاعة الطبيعية تحسن من مستوى الجلوآوز واألنسولين



سكر إال                         شفي من اإلصابة من مرض ال ومع أن هناك إدعاء بأن بعض المواد الغذائية يمكن أن ت
ك     حة ذل اطع ص دليل الق ت بال م يثب ى اآلن ل ه حت افة. أن اء أن  , وباإلض ن اإلدع الرغم م ه ب فإن

ك         , التطعيمات يمكن أن تسبب مرض السكر    ة تثبت صحة تل اك دراسات علمي ه ال يوجد هن إال أن
  . العالقة

  
  نصائح هامة لمرضى السكر

سكر              • تحكم بمستوى ال د من ال الج باستمرار للتأآ ارة الطبيب المع يجب المحافظة على زي
 .في الدم بشكل جيد

 .المواظبة على أخذ أدوية السكر بانتظام •
دفق        . مراعاة االنتباه لألآل وممارسة القليل من الرياضة بانتظام        • ى ت ساعد عل والرياضة ت

ى شرايين ال دم إل دمينال ي , ساقين والق سكر ف ل من حدوث مضاعفات مرض ال ا يقل مم
 .القدمين

ذلك                  • سكر حيث أن اإلخالل ب ضرورة التنسيق بين مواعيد الوجبات ومواعيد أخذ أدوية ال
 .قد يسبب ارتفاع أو انخفاض شديد في مستوى السكر في الدم

سج            • ذه ال ا   أهمية قياس مستوى السكر بصورة دورية وتسجيله واالحتفاظ به الت لمراجعته
 .من قبل الطبيب المعالج

دوى         • وث والع ع التل رة لمن ر من م اء    , يجب عدم استخدام حقن االنسولين أآث ا يجب إلق آم
 .اإلبرة في وعاء مغلق لتجنب إصابة شخص آخر بأضرار

 .يجب عدم تغيير نوع دواء السكر الذي يستخدمه المريض بدون استشارة الطبيب المعالج •
ة  • ضروري معرف ن ال ي      م اجئ ف اع مف ادة أو ارتف دوث زي ة ح ي حال صرف ف ة الت  آيفي

 .مستوى السكر
 .إذا آان مريض السكر بصدد إجراء عملية جراحية فمن الضروري إبالغ الطبيب بذلك •
 .االمتناع عن تعاطي المشروبات الكحوليه •
الج حيث أن        • شارة الطبيب المع دون است شعبية ب ا يجب عدم استخدام األدوية ال مضار    له

تهم     .نبية آثيرة قد تؤدي بحياة المريض جا أن أدوي شعبيين ب اء ال  آما أن ادعاء بعض األطب
 .تشفي المريض نهائيا من مرض السكر غير صحيح 
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