
 أنواع مرض السكري
 هناك ثالثة أنواع رئیسیة من مرض السكري، والتي تتمثل في:

 السكري من النوع األول1.

 السكري من النوع الثاني2.

 سكري الحمل3.

 
  السكري من النوع األول

 یعتبر مصطلح سكري الشباب، االسم القدیم لمرض السكري من النوع األول. كما كان من المتعارف علیه في

 الماضي، إطالق اسم السكري المتعلق باألنسولین على سكري الشباب، وذلك ألن عالج السكري یتم عن

 طریق تزوید خارجي للجسم باألنسولین. إن سكري الشباب هو مرض مزمن ینشأ عادة في مرحلة الطفولة أو

 المراهقة، لكن یمكنه الظهور بأي جیل أیًضا.

  یشكل مرضى سكري الشباب، أقل من نسبة 10% من كافة المرضى بالسكري.

 كیف یؤثر السكري على مستوى السكر في الدم؟

 إن األنسولین هو هرمون، تفرزه خالیا "بیتا" في البنكریاس. یشترك األنسولین بعملیات تبادل المواد

 للسكریات والدهنیات في كافة األنسجة، لكن وظیفته الحاسمة هي بالمساعدة في إدخال السكر، الذي یشكل

 مصدًرا للطاقة، إلى الخالیا؛ عندما تضمر خالیا "بیتا"، یتوقف إنتاج األنسولین وتختل آلیة ضبط مستوى

 السكر في الدم.

 یتوقف، بنقصان األنسولین، إدخال السكر، مصدر الطاقة، إلى خالیا الجسم، ویبقى في الدم ویرتفع مستواه.

 یالحظ ارتفاع تركیز السكر في الدم في البول. ویؤدي نقصان السكر في الخالیا لتفكیك الدهنیات

 والبروتینات، كبدیل لمصدر الطاقة.

 

 



 

 أعراض سكري النوع األول
 تشمل اعراض السكري من النمط 1 األولى عطًشا، فقدان الوزن، كثرة التبول، كثرة األكل، الضعف والوهن،

hyperglycemia) تشویش في الرؤیة، حكة بالمهبل لدى النساء. تنشأ هذه الظواهر بسبب فرط سكر الدم

 )، ارتفاع مستوى السكر في الدم. توجد عالمة أخرى وهي ظهور أسیتون في البول. یرتفع مستوى األسیتون

 في الحاالت الصعبة، ومن شأن ذلك أن یسبب حماض كیوني (ketoacidosis) والذي یمكنه، دون عالج

 السكري المالئم، أن یسبب الجفاف، صدمة (shock) وحتى الموت.

 أسباب وعوامل خطر سكري من النوع األول
 إن سبب ظهور مرض السكري من النوع األول، أو باألحرى، سبب ضمور خالیا "بیتا" لیس معروًفا، لكن

 یعتقد وجود عدة عوامل لحدوثها:

 - وراثة: میول وراثیة لإلصابة بنوع من السكري.

 - رد فعل مناعي: عملیة التمنیع اآللي تهاجم خالیا البنكریاس.

 - أمراض فیروسیة: فیروسات محدثة للسكري (diabetogenic) معروفة مثل الفیروسات التي یمكنها أن

 تصیب البنكریاس.

.(stress - إجهاد) عوامل بیئیة: یعتقد وجود عوامل غذائیة مختلفة، وربما حاالت كرب - 

 

 

 

 

 مضاعفات سكري النوع األول
 تقسم مضاعفات مرض السكري من النوع األول إلى قسمین حسب موعد حدوثها نسبة لحدوث المرض:



 مضاعفات فوریة:

 نقص سكر الدم (hypoglycemia): هبوط حاد في مستوى السكر بالدم، والتي تتمثل بظواهر●

 مثل: ضعف، دوخة، جوع، نبض سریع، تعرق، رجفة، بلبلة، فقدان الوعي، وفي حاالت قصوى

 الموت.

 مضاعفات متأخرة:

 إصابة األوعیة الدمویة الصغیرة (Micro - angiopathy) والتي تسبب ضرًرا لألعصاب، في●

 الكثیر من المواضع خاصة الرجلین - اعتالل عصبي (neuropathy)، للرؤیة، وذلك عن طریق

اإلصابة بالشبكیة، بشكل خاص  اعتالل الشبكیة (retinopathy) والكلیتین – اعتالل الكلیة (

.(nephropathy 

 إصابة األوعیة الدمویة الكبیرة (Macro - angiopathy). خطر كبیر لإلصابة بأمراض القلب●

 مثل نوبات قلبیة، إصابة المخ، ولمضاعفات في الرجلین والتي یمكن أن تنتهي بقطع األطراف.

 تشخیص المصاب بالسكري من النوع األول
 یتم تشخیص مرض السكري من النوع األول عن طریق فحص مستوى السكر في الدم خالل الصیام، وبعد

 تحمیل السكر. یكون مستوى السكر السلیم خالل الصیام دون 110 ملغم/دیسي لتر. وبعد ساعتین من التحمیل

 یصل إلى 140 ملغم/دیسي لتر.

 إن تشخیًصا مبكًرا وتشدیًدا على تلقي عالج السكري المالئم للوقایة من مضاعفات ممكنة، یشكل شرًطا

 ضروریا لجودة حیاة، قریبة من تلك التي یعیشها الشخص المعافى.

 

 

 عالج سكري النوع األول



 یتم عالج السكري من النوع األول، عن طریق تزوید أنسولین خارجي للجسم، عن طریق الحقن. ال یساعد

 عالج السكري بالشفاء من مرض السكري من النوع األول، إال أنه یمنع تقدمه. عالج السكري مركب من عدة

 إجراءات في المدى القصیر والطویل.

 إجراءات یومیة:

 المحافظة على وزن مالئم للجسم وعلى تغذیة سلیمة، خاصة فیما یتعلق بمستوى السكریات في كل1.
 وجبة.

 فحص ذاتي لمستوى السكر، عدة مرات في الیوم، عن طریق جهاز القیاس (الجلوكومتر -2.
.(Glucometer 

 نشاط بدني یومي.3.

 حقن أنسولین عن طریق محاقن، أقالم حقن أو بمساعدة مضخة االنسولین، عدة مرات في الیوم.4.

 مراعاة التغیرات الحادة التي قد تطرأ وتؤثر على مستوى السكر في الدم، عقب حاالت خاصة، مثل5.
 ظهور مرض عشوائي آخر، سفر لدولة أخرى.

 المراقبة لدى مریض السكري:

 المتابعة الثابتة لدى طاقم طبي یشمل طبیب مختص في السكري، ممرضة سكري، مختص غذائي،1.
 مختص لألرجل وعاملة اجتماعیة. یتم في إطار المتابعة فحص مناطق الحقن، مستوى السكر في الدم

 مقارنة بجرعات األنسولین طوال الفترة، وزن الجسم، تطورات جسمانیة وعالمات لمضاعفات
 طویلة المدى للمرض.

 فحص همیوغلوبین A1C  (Hæmoglobin A1C) لتحدید متوسط مستوى السكر في الدم طوال2.
 فترة ثالثة أشهر، ومیكروالبومین (ِبیَلٌة َأْلُبومیِنیٌَّة) (Microalbumin) في البول.

 فحص للرجلین.3.

 متابعة لدى أطباء مختصین، مثل طبیب عیون، أسنان، أوعیة دمویة، قلب.. لتشخیص مبكر4.
 لمضاعفات ممكنة.

 مرضى السكري الذین یشددون على نمط حیاة مالئم، یحافظون على مستویات سلیمة للسكر،5.
 ویخضعون للمتابعة المنظمة، یمكنهم أن ینعموا بحیاة طویلة بدون مضاعفات، مثل طول وجودة حیاة

 الشخص المعافى.

 



 السكري من النوع الثاني:

لقد سمي  السكري  النوع الثاني    في الماضي بأسماء عدیدة، مثل السكري غیر المعتمد على األنسولین (

 NIDDM)، سكري النوع الثاني والسكري لدى البالغین (Adult - onset diabetes). یكون المریض

 بالسكري النوع الثاني  ما یزال یملك إفراًزا معیًنا لألنسولین، ولكن هذه التركیزات المنخفضة لألنسولین

 غیر قادرة على التغلب على مقاومة األنسولین (Insulin Resistance) النموذجیة لهؤالء المرضى. إن

 هذه المجموعة من مرض السكري، في الواقع، تشمل مجموعة واسعة من العیوب، بدًءا بحالة أولیة تسیطر

 فیها مقاومة األنسولین، وصوًال لحالة متقدمة أكثر لخلل خطر بإفراز اإلنسولین.

 ممّیزات  مرض السكري  النوع الثاني هي:

1. من الممكن أن یظهر السكري النوع الثاني  في كل األجیال، ولكنه، بشكل عام، ُیشّخص بعد جیل الـ 30

. 

 2. بالرغم من أن 80% على األقل، من مرضى السكري مصابون بالسمنة، إال أن السكري النوع الثاني

مان، خصوًصا في الجیل المتقدم.  قادر على الظهور وسط األشخاص غیر السِّ

 3. لدى العدید من مرضى السكري النوع الثاني، تكون األعراض النموذجیة للسكري النوع الثاني غائبة

 عند التشخیص، مثل العطش المفرط، التبول المفرط وانخفاض الوزن. إن غیاب أعراض السكري یؤدي في

 العدید من األحیان للتأخر بتشخیص المرض.

4. ال یكون مرضى السكري النوع الثاني معّرضین لتطویر مضاعفة، تعرف باسم ُحماض كیتوني سّكري (

 Diabetic ketoacidosis)، إال في حاالت الَكْرب الحادة (تلوث، كدمة، جراحة، حادث).

 5. من الممكن أن یصاب مرضى السكري النوع الثاني ، منذ موعد التشخیص، بمضاعفات وعائیة مجهریة

 (Microvascular – أي مضاعفات في األوعیة الدمویة الصغیرة في العیون، في الكلى، في األعصاب)

 وبمضاعفات وعائیة كبیرة (Macrovascular – أي مضاعفات في األوعیة الدمویة الكبیرة في القلب،

 في الدماغ، في األقدام).

 6.سكري النوع الثاني  ناجم عن دمج بین اضطراب بإفراز األنسولین، وبین خلل في أدائه. فبالرغم من أن

 مرضى السكري نمط 2  ال یعتمدون على حقن األنسولین لبقائهم على قید الحیاة، إال أن معظمهم یحتاج هذا



 العالج، لیحصل على توازن مرغوب للغلوكوز في الدم. یكون العالج باألنسولین مؤقًتا أحیاًنا، كما هو األمر

 في الحاالت المترافقة بَكْرب حاد مثًال.

 

 

 كیف تصاب بمرض السكري من النوع الثاني؟

 یشكل مرضى السكري النوع الثاني نسبة 90% من مجموع مرضى السكري. وترتفع نسبة انتشار المرض

 مع تقدم العمر، خاصة لدى مجموعات اثنیة معینة.

 هناك دالئل مثبتة على أن عدد مرضى السكري الجدد النوع الثاني، یزداد كل سنة. إن المسبب (السببّیات –

 Etiology) للسكري النوع الثاني، غیر معروف، وعلى الغالب فإنه مرض متنوع، مع تأثیرات وراثیة

 وبیئیة مهمة.

 إن سكري النوع الثاني، هو مرض یتطور ویتقدم ببطء. واالضطراب األیضي األول الذي یمكن مالحظته،

 هو مقاومة األنسولین التي قد تظهر بعد عدة سنوات من تطور مرض السكري. في البدایة یزید البنكریاس

 من إنتاج وإفراز األنسولین، وذلك لیتغلب على مقاومة األنسولین، ومع الوقت، وخصوًصا بوجود عوامل

 الخطر المذكورة أعاله، یفشل البنكریاس، وال یحتمل الضغط، وعندها یتطور مرض السكري السریري.

 أسباب وعوامل خطر سكري  النوع الثاني
ا في تطور هذا النوع من السكري. إن یشكل االستهالك المكثف للسعرات الحراریة والسمنة، عامًال مهم 

 السمنة، خاصة تلك المتمركزة حول البطن، تعتبر، في الواقع السمنة وفي األساس، عامل الخطر األهم. إن

 انخفاض الوزن، أحیاًنا بدرجة قلیلة فقط، یترافق بتحسن َجلي بنسبة الغلوكوز، بالرغم من أن الغلوكوز ال

 یعود لقیمه الطبیعیة إال في حاالت نادرة؛ فباإلضافة للجیل وللسمنة، فإن احتمال اإلصابة بهذا النوع من

 السكري، یرتفع وسط األشخاص الذین ال یقومون بأي نشاط جسدي، وسط النساء اللواتي أصبن بالسكري

 الحملّي، ووسط المرضى المصابین بفرط ضغط الدم واضطراب بدهون الدم، والمنتمین بغالبیتهم للمصابین

.(Metabolic syndrome) بالمتالزمة األیضیة 



 یمكن، أحیانا، أن یظهر مرض السكري لدى المرضى المصابین بإفراز هورمونات مفرط، تلك المنتمیة

 للهورمونات المقاومة لنشاط األنسولین، والزائدة لدرجات السكر في الدم. توجد هناك أیًضا، أدویة تؤثر على

إفراز األنسولین، ومن شأنها أن تؤدي لتطور مرض السكري، مثل األدویة المدرة للبول، الستیرویدات (

 Steroids) وأدویة أخرى. ال یوجد الیوم، شك أن حاالت الَكْرب (الضغط) المختلفة، قادرة على تسریع

 ظهور السكري. یمكن أن یكون الكرب جسدیا (تلوث، كدمة، جراحة، حادث)، فیزیولوجیا (حمل) أو نفسیا.

 نجد في حاالت الكرب، ارتفاعا بهورمونات الَكْرب (Stress) التي تزید درجة الغلوكوز، ولدى األشخاص

س المفرط، والُعرضة لإلصابة بالسكري (على خلفیة وراثیة أو بسبب عوامل خطر أخرى)  ذوي التحسُّ

 سیتطور بالفعل هذا المرض.

إن لسكري النوع الثاني میًال وراثیا قویا، والذي یبرز أكثر من الوراثة الخاصة في سكري  المناعة الذاتیة  (

 Autoimmune) النوع األول. یظهر هذا المیل بنسبة االنتشار المرتفعة للسكري، وسط أبناء نفس العائلة،

 مع مالءمة تتراوح بین 50%-70% وسط التوائم المتشابهین؛ وعلى أي حال، فالوراثة الخاصة بسكري

 النوع الثاني معقدة جدا، وغیر مفهومة بالكامل.

 

 سكري الحمل

Glucose) هو اضطراب في تحّمل الغلوكوز (Gestational diabetes) كري الَحْمل  ان سُّ

 tolerance)، أو ُسكري (Diabetes) حقیقي یظهر أو ُیشّخص للمرة األولى خالل الَحْمل. ال یتعلق

 التعریف بنوع العالج الُمْعطى للحامل (تغذیة أو إنسولین - Insulin) وهو شامل أیًضا للحاالت التي یبقى

كري بعد الَحْمل.  فیها السُّ

 النساء الالتي یصبَن بسكري الَحْمل أكبر عمًرا، في المعدل، من مجمل النساء الحوامل ومعظمهن ذوات وزن

.(Overweight) زائد 

 یكون رد الفعل للغلوكوز لدى هؤالء النساء طبیعیا قبل الَحْمل، وستعود معظمهن للحالة الطبیعیة فوًرا بعده.

 مع ذلك، تتواجد هذه النساء بخطر مرتفع جدا لإلصابة بمرض السكري في كل َحْمل إضافي (%60-%90)

Diabetes) 1 وخطورة مفرطة أن یتطور لدیهن، خالل حیاتهن، خلل في تحّمل الغلوكوز، ُسكري نوع 

https://www.webteb.com/orthopedics-and-rheumatology/%D9%85%D8%B1%D8%B6-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D8%B0%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%A9


 mellitus type 1)، أو بشكل خاص، ُسكَّري نوع 2 (Diabetes mellitus type 2). یتطور في

 الواقع، لدى 40%-60% منهن ُسكَّري خالل الـ 5-15 سنة عقب سكري الَحْمل.

تحدث في الَحْمل تغییرات هورمونیة تصّعب على تحّمل الغلوكوز. ُیْحِدُث الَحْمل في جسم المرأة حالة إجهاد (

Stress) فیزیولوجي یؤدي الرتفاع هورمونات اإلجهاد، األدرینالین (Adreneline) والكورتیزول (

 Cortisol). ِكال هذین الهورمونین یعمل بدرجة معیّنة لدى كل البشر في كل الوقت، وجزء من تأثیرهما هو

 رفع درجة الغلوكوز في الدم.

 في حاالت الَكْرب یزداد إفرازهما، ولذلك ترتفع درجة الغلوكوز في الدم. بین الهورمونات األخرى التي ترفع

 السكر في الدم، نجد أیًضا الغلوكاغون (Glucagon) الُمْفَرز من البنكریاس (Pancreas)، باإلضافة

لهورمونات خاصة بالَحْمل والُمْفَرَزة من المشیمة (Placenta). ترفع هذه الهورمونات درجة الغلوكوز (

.(Anti - insulin) في الدم وتناقض نشاط اإلنسولین (Hyperglycemia 

 

 

 إن هذه هي آلیة مقاومة اإلنسولین (Insulin resistance) القائمة في كل حمل طبیعي. تزید المرأة الحامل

 غیر المصابة بمرض السكري من إفراز اإلنسولین وتوازن نفسها.

 في سكر الَحْمل، كما هو األمر في حاالت المؤدیة لظهور السكري نوع 2، تكون هذه اآللیة معیوبة واإلفراز

 المختل لإلنسولین وحده غیر قادر على التغلب على مقاومة اإلنسولین الموصوفة هنا. یظهر على خلفیة

 العملیات المذكورة، سكري الَحْمل بشكل عام في الثلثین الثاني والثالث للحمل.



 

 أعراض السكري الحملي
 ال تظهر لدى الغالبیة العظمى من النساء المصابات بسكري الَحْمل، أي أعراض  للمرض. بما أن المضاعفات

 من شأنها أن تظهر في الجنین (Fetus)، بدًءا من درجات سكري منخفضة (Hypoglycemia) نسبیا،

 والتي ال تسبب لألم أي اضطراب، من المهم تمییز واكتشاف سكري الَحْمل مبكًرا قدر اإلمكان.

 

 

 

 مضاعفات السكري الحملي
 َتطوُّر سكري الَحْمل خالل الحمل، یعرض النساء الحوامل وأجنتهّن لمخاطر ممكنة. ال یوجد هنا خطر ُمفرط

 لتشوُّهات (إال إذا كانت المرأة الحامل مصابة بسكري خفي لم یكن مكتشًفا في السابق)، وذلك ألن أعضاء

 الجنین ُتِتمُّ تطورها في نهایة الثلث األول للحمل، قبل ظهور سكري الَحْمل.

Large for) المضاعفات األخرى للسكري والتي تظهر متأخرة في الحمل، مثل: أطفال كبیرون 

لى (Polyhydramnios – كثرة السائل  Gestational age - LGA./ Macrosomia)، َمَوُه السَّ



َلوي)، تأخر نضوج الرئتین (Hyaline Membrane Disease)، قد تظهر خالل سكري الَحْمل،  السَّ

 رغم أنها تكون بخطورة منخفضة بشكل عام.

(Cesarean section) تشمل مضاعفات األم، الناجمة عن هذه الحالة، احتماًال أعلى لجراحات قیصریة 

 وفرط ضغط دم (Hypertention) مزمن، وذلك باإلضافة لخطر مرتفع لإلصابة بالسكري في المستقبل،

 كما ذكرنا سابًقا.

 تشخیص السكري الحملي
 ال تظهر لدى الغالبیة العظمى من النساء المصابات بسكري الَحْمل، أي أعراض. بما أن المضاعفات من

 شأنها أن تظهر لدى الجنین، بدًءا من درجات سكري منخفضة نسبیا، والتي ال تسبب لألم أي اضطراب، من

 المهم تمییز واكتشاف سكري الَحْمل مبكًرا قدر اإلمكان.

 تقاس في الفحص (GCT - Glucose Challenge Test) درجة الغلوكوز في الدم، ساعة بعد شرب

 وجبة 50 غراًما غلوكوًزا.

 تعتبر درجة الغلوكوز سلیمة إذا لم تزد عن 140 ملغم/دیسیلتر. إذا كانت الدرجة أعلى یتم تعریفها كَمَرضّیة،

 وتكون هناك حاجة لتحمیل سكر كامل (GTT - Glucose Tolerance Test) بواسطة شرب 100

 غرام غلوكوًزا في الصباح، بعد الصوم لـ 8-14 ساعة.

 

یجب قبل الخضوع للفحص، المحافظة لمدة ال تقل عن ثالثة أیام على تغذیة غنیة بالكربوهیدرات (

كریات) (أكثر من 150 غراًما في الیوم). خالل التحمیل یجب على الخاضعة  Carbohydrate – السُّ

 للفحص االمتناع عن التدخین والجهد الجسدي.

 یتم فحص تركیز السكر قبل تناول الغلوكوز بالشرب، وبعد مرور ساعة، ساعتین وثالث ساعات من شرب

 وجبة الـ 100 غرام سكًرا. یستلزم األمر فحصین شاذین  عن الوضع السلیم لتعریف الوضع على أنه سكري

 الَحْمل.



 إن القیم القصوى للغلوكوز هي: حتى 95 ملغم/دیسیلتر عند الصوم، حتى 180 ملغم/دیسیلتر بعد مرور

 ساعة، حتى 155 ملغم/دیسیلتر بعد مرور ساعتین وحتى 140 ملغم/دیسیلتر بعد مرور ثالث ساعات.

 عالج السكري الحملي
 یعتمد العالج منذ لحظة التشخیص على تغذیة خاصة بالَحْمل، قلیلة السكر المتوفر.

HbA1c ،Glycated إذا لم یتم الوصول لدرجات السكر المرغوبة والتي تظهر في فحص الـ 

 hemoglobin، أي أقل من 6%، یجب إضافة اإلنسولین. العالج بالدواء هو الوحید المصادق علیه الیوم

 لخفض درجات السكر في الَحْمل.

 باإلضافة للموازنة الدقیقة لدرجات الغلوكوز، من المهم، في حال إصابة المرأة بُسكري الَحْمل، إجراء متابعة

 دقیقة لتطور الحمل والجنین.

 
 
 
 


