الداء السكري
مقدمة
يصاب حوالي  347مليون شخص بالداء السكري في العالم .في عام  2004توفى ما يقدر ب  3.4مليون شخص بسبب
عواقب ارتفاع نسبة سكر دم الصائم .وقد قدر عدد مماثل من الوفيات لعام  .2010وتتوقع منظمة الصحة العالمية أن
يكون مرض السكري سابع األسباب الرئيسية للوفاة في سنة  .2030وفي الشرق األوسط تم تسجيل معدالت عالية
للوفيات .عندما يخبر مقدم الرعاية الصحية مريضه بأنه مصاب بالداء السكري .يؤكد له أنه رغم عدم وجود عالج شا ٍ
ف
للسكري ،فإن ھناك عالجا ٍ
ت عديدة يمكنھا أن تضبط مستوى السكر في الدم .يعتمد نجاح أي معالجة للسكري على
المصاب بالسكري نفسه.
يساعد ھذا الملخص على فھم السكري وكيفية ضبط مستوى السكر في الدم بشكل أفضل.

ما ھو السكري
يتكون الجسم من ماليين الخاليا التي تحتاج إلى الطاقة ألداء وظائفھا .يتحول الطعام الذي نتناوله إلى السكر المعروف
بالجلوكوز .ينتقل الجلوكوز إلى الخاليا عبر مجرى
الدم ،والجلوكوز ھو أحد العناصر التي تحتاجھا الخاليا
الكبد
إلنتاج الطاقة.
وال ب ّد من توافر شرطين لدخول الجلوكوز إلى الدم.
فأوالً ،ال ب ّد من تو ُّفر عدد كاف من "األبواب" الستقبال
قبالت.
الجلوكوز على سطح الخاليا وھي تسمّى بالمس َت ِ
ثانياً ،البد من تو ّفر ھرمون اإلنسولين الضروري لفتح
المستقبالت .عند توفر ھذين الشرطين ،يدخل
تلك
ِ
الجلوكوز إلى الخلية فتستخدمه إلنتاج الطاقة ،فبدون
توافر الطاقة تموت كل الخاليا.

المعدة

كيس المرارة
البنكرياس

إن اإلنسولين ھو ھورمون ينتجه البنكرياس .وتختلف
مستويات اإلنسولين في الدم باختالف كمية الجلوكوز
الموجودة في الدم .ويؤدي السكري إلى صعوبة حصول
الخاليا على الجلوكوز الذي تحتاج إليه إلنتاج الطاقة.
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يؤدي السكري إلى صعوبة حصول خاليا الجسم على كميات كافية من الجلوكوز بطريقتين :األولى ،عندما ال ينتج
َّ
فيتعذر على سكر الجلوكوز الدخول إلى الخاليا ،فيرتفع
البنكرياس ھرمون اإلنسولين الضروري لفتح أبواب المستقبالت،
مستوى الجلوكوز في الدم .وھذا مايعرف بالنمط األول من السكري.
المستقبالت التي
أما النمط الثاني من السكري فيظھر عند تواجد كميات كافية من اإلنسولين ولكن ھناك انخفاض في عدد
ِ
تسمح لسكر الجلوكوز بالدخول إلى الخاليا .فرغم وجود كميات كافية من اإلنسولين ،إالّ إنه ال يمكن االستفادة منھا بشكل
فعّال ،وتسمى ھذه الحالة "مقاومة اإلنسولين" ،و تؤدي إلى إرتفاع مستوى الجلوكوز في الدم.
إن النمط الثاني من السكري أكثر شيوعا ً من النمط األول .ليس ھناك أسباب معروفة بدقة للسكري ،إال أنه يميل إلى
الحدوث في بعض األسر أكثر من غيرھا .كما أن السكري غير معدي.

عالمات السكري وأعراضه

يكتشف مقدم الرعاية الصحية السكري عند مريضه حين يجد ارتفاعا ً في مستوى السكر في الدم أو البول لديه .ويمكن
الحصول على النتائج الموثوقة لقياس سكر الدم بفحص الدم قبل أن يتناول اإلنسان أي طعام أو شراب لمدة ثماني ساعات،
وھذا ما يعرف بسكر الدم على الريق أو سكر الدم الصائم .أما المستوى الطبيعي لسكر الدم على الريق فيتراوح بين 3.3
و  5.5مليمول  /لتر ) 60و  99ميلي غرام لكل ديسي لتر( .أما مستوى سكر الدم على الريق والذي يتراوح بين  5.6و
 6.9مليمول  /لتر ) 100و  125ميلي غرام لكل ديسي لتر( فيعد في مرحلة ما قبل السكري.
وتشمل العالمات واألعراض الشائعة للسكري:
• العطش المفرط.
• التبول المت ّكرر.
• الجوع المفرط.
• فقدان الوزن.
• التعب.
• تغيّرات في الرؤية.
• التأخر في اندمال الجروح و في الشفاء من
العدوى.
• حكة جلدية مستمرة.

خيارات العالج

ال يمكن الشفاء من السكري شفا ًء تاماً ،إال أنه من الممكن ضبط مستوى الجلوكوز في الدم ضمن المستوى الطبيعي.
وتختلف معالجة السكري وتدبيره من مريض إلى آخر .ويتخذ مقدم الرعاية الصحية وفريق رعاية مرضى السكري
القرارات المناسبة حول المعالجة األفضل لكل مريض على حدة.
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يعتمد نجاح معالجة السكري على المصاب بالسكري نفسه إلى حد كبير ،فحين يتعلم المصاب بالسكري كيفية ضبط مستوى
الجلوكوز ويطبق ذلك بالفعل ،فانه سوف يتمتع بحياة صحية أكثر.

ضبط السكري
يمكن للمصاب بالسكري تحقيق ضبط مستوى سكر الدم عبر:
 .1تناول األطعمة المالئمة.
 .2ممارسة الرياضة.
 .3مراقبة مستوى الجلوكوز في الدم.
 .4االلتزام بتناول األدوية التي وصفت له.
 .5االطالع على المعلومات التي تتعلق بالسكري.
سوف يقوم أخصائي التغذية والطبيب االختصاصي بالسكري
بشرح كيفية تنظيم الوجبات للمصابين بالسكري أو لذويھم
وباإلجابة عن أي سؤال يطرح عليھم .إن األھداف الثالثة من
تناول األطعمة الصحيّة ھي:
 .1التحكم بالوزن.
 .2المحافظة على مستوى الجلوكوز في الدم ضمن الحدود
الطبيعية.
 .3خفض الدھون في الجسم.
قد يتضمن النظام الغذائي الصحي للمرء تغيير المأكوالت التي
يتناولھا ،وتغيير كميتھا ،وتغيير عدد وجبات الطعام التي يتناولھا
كل يوم .وھناك مجموعة متنوعة من االطعمة الصحية واللذيذة
التي يمكن للمرء التمتع بھا.
نواح كثيرة ،فھي تخ ّفض من مستوى الجلوكوز في الدم لديھم ،كما تخفض
تساعد ممارسة الرياضة المصابين بالسكري في
ٍ
وزن الجسم لديھم ،وتحافظ على صحة القلب والدورة الدموية ،كما أن ممارسة الرياضة تخ ّفف من التوتر النفسي وتقوّ ي
العضالت .وينبغي أن يناقش المصاب بالسكري مع الفريق الذي يقدم له الرعاية الصحية خطة التمارين الرياضية المناسبة
له ،وعليه أن يستشير الفريق الذي يقدم له الرعاية الصحية قبل البدء بأي برنامج جديد من برامج التمارين الرياضية.
إن قياس مستوى الجلوكوز في الدم أم ٌر ھام لمعرفة ما إذا كان طبيعيا ً .أما إذا كان مستوى الجلوكوز لدى المصاب
بالسكري منخفضا ً جداً أو مرتفعا ً جداً فينبغي عليه تغيير األدوية التي يتناولھا ،أو النظام الغذائي الذي يتبعه ،أوالتمارين
الرياضية التي يمارسھا .فإذا احتاج إلى تغيير شيء من ذلك ،فإن مقدم الرعاية الصحية أو الفريق الصحي الذي يقدم
الرعاية الصحية للمصاب بالسكري سيقدم له التعليمات المالئمة حول ما ينبغي عليه فعله.
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يتم قياس مستوى جلوكوز الدم بفحص قطرة دم صغيرة تؤخذ من وخزة أو من جرح صغير في اإلصبع بواسطة إبرة
نصل دقيقة الحجم .ويجرى قياس جلوكوز الدم من مرة إلى أربع مرات في اليوم قبل الوجبات عاد ًة .ويمكن القيام بذلك في
المنزل .يشعر معظم المصابين بسكر الدم بالثقة وبأنھم مؤھلين
أكثر عند قياس جلوكوز الدم لديھم بأنفسھم.
وينبغي على المصاب بالسكري أن يتعلم من الطبيب
االختصاصي بالسكري الطريقة الصحيحة لقياس جلوكوز الدم
لديه ،وأن يعرف منه األوقات المناسبة لقياس السكر في الدم كل
يوم ،وأن يطلع منه أيضا ً على كيفية تغيير األدوية التي يتناولھا
والنظام الغذائي الذي يتبعه وبرنامج التمارين الرياضية التي
يمارسھا لضبط جلوكوز الدم لديه .وسيوفر الطبيب االختصاصي
كل تلك المعلومات بعد استعراض النتائج المسجلة لقياسات
جلوكوز الدم لدى المصاب بالسكري.
حين يكون مستوى جلوكوز الدم مرتفعا ً جداً لدرجة ال يمكن فيھا ضبطه باتباع النظام الغذائي وممارسة التمارين
الرياضية ،فقد تكون ھناك حاجة إلى تناول األدوية ،وعندھا يخبر مقدم الرعاية الصحية مريضه في ما إذا كان بحاجة إلى
أدوية تؤخذ عن طريق الفم أم إذا كان بحاجة إلى اإلنسولين .في حال الحاجة إلى اإلنسولين  ،فإنه ال يمكن أن يعطى إال
بالحقن .ويحتاج جميع المصابين بالنمط األول من السكري الى االنسولين ،كما يحتاج إليه بعض المصابين بالنمط الثاني
منه.
إن معرفة مستويات الجلوكوز في الدم مھمة جداً لتحديد مدى التحكم
بالسكري في وقت إجراء إختبار الدم .وھناك إختبار آخر للدم
يعرف بـفحص الخضاب أو ھيموغلوبين الدم الس َّكري .ويحدد ھذا
االختبار مدى التحكم بجلوكوز الدم خالل األشھر الثالثة الماضية.
إن المستوى الطبيعي عند األشخاص غير المصابين بالسكري ھو
 %5.7عاد ًة.
على األشخاص المصابين بالسكري أن يحاولوا السيطرة على
مستوى خضاب أو ھيموغلوبين الدم السكري بحدود  %7أو أقل
طالما لم يعانوا من أعراض نقص سكر الدم .إن مستوى  %7من
خضاب أو ھيموغلوبين الدم السكري يعادل  8.6ميليمول  /لتر ) 154ميلي غرام لكل ديسي لتر( من مستوى سكر الدم
بشكل تقريبي .كلما كان مستوى خضاب أو ھيموغلوبين الدم السكري أقل كلما قلت فرص حصول مضاعفات السكري.
متوسط الجلوكوز التقديري ھي قيمة مشتقة من قيمة مستوى خضاب أو ھيموغلوبين الدم السكري عن طريق معادلة
حسابية.
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إرتفاع مستوى سكر الدم

قد يزداد مستوى جلوكوز الدم ازدياداً كبيراً أو ينقص نقصا ً شديداً لدى المصابين بالسكري في سياق سعيھم لضبط مستوى
جلوكوز الدم لديھم .وينبغي على المصابين بالسكري االنتباه بجدية لكل من زيادة مستوى جلوكوز الدم ونقص مستوى
جلوكوز الدم لديھم .ولحسن الحظ ،فإن بإمكان المصابين بالسكري أن يستعيدوا ضبط جلوكوز الدم لديھم بعد ذلك.
تحدث زيادة مستوى سكر الدم عند وجود كميات كبيرة من السكر في الدم .ويمكن أن تنتج زيادة سكر الدم عن تناول
المصاب بالسكري لكمية كبيرة من األطعمة والمأكوالت السكريّة الحلوة ،أو عدم تناول األدوية ويمكن أن تنتج أيضا ً عند
اإلصابة بمرض .إذا لم تتم معالجة زيادة سكر الدم فقد يصاب المصاب بالسكري بالغيبوبة.
تشمل بعض عالمات زيادة السكر في الدم:
• جفاف الحلق.
• العطش.
• التبول المتكرر.
• تغيُّم الرؤية.
• التعب أو الدوار.
• فقدان الوزن.
وينبغي على المصاب بالسكري حين يرتفع مستوى
الجلوكوز في دمه أن يشرب الماء أو السوائل الخالية من
السكر .وأن يقيس مستوى جلوكوز الدم لديه ،وأن يلتزم
بالنظام الغذائي المصمم له .فإذا لم ينخفض مستوى
الجلوكوز لديه ،وجب عليه أن يتصل بفريق الرعاية
الصحية .وسيطلعه فريق الرعاية الصحية على مستوى
الجلوكوز الذي يعتبر مرتفعا بالنسبة له .أما اذا كان
ً
ً
مستوى جلوكوز الدم لدى المصاب بالسكري مرتفعا جدا ،فقد يضطر إلى الذھاب إلى المستشفى.

نقص سكر الدم

يحدث نقص سكر الدم حين ينخفض مستوى الجلوكوز في الدم انخفاضا ً شديداً .وتحدث ھذه الحالة حين يأخذ المصابون
بالسكري كمية كبيرة من اإلنسولين .وھذا ما يسمى ب"صدمة اإلنسولين"  .وقد ينتج نقص سكر الدم عن تقليل المصاب
بالسكري لكمية الطعام الذي يتناوله ،أو عندما يستغني عن تناول أحد الوجبات ،او عند ممارسة الرياضة بمقدار أكثر من
المعتاد.
ومن عالمات حدوث نقص سكر الدم:
• التعرّ ق واالرتعاش وتوتر االعصاب.
• الجوع والدوار واإلغماء.
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• تسارع نبضات القلب ،وتغيّرات في الشخصيّة ،واالرتباك في التفكير والتململ والقيام بتصرفات غريبة.
ّ
متقطع.
• تنميل في الشفتين واللسان ،والصداع ،وتغيُّم الرؤية ،والتحدث ببطء أو بشكل
إذا لم تتم معالجة نقص سكر الدم فإنه قد يؤدي إلى اإلغماء أو إلى اختالجات أو تشنجات عصبية .ويمكن أن يحدث نقص
سكر الدم بسرعة وقد يكون مھدداً للحياة.
يعاني المصاب بالسكري من عالمات مختلفة حين ينقص مستوى الجلوكوز في دمه ،وعليه أن ينتبه إلى ما يشعر به عند
نقص مستوى الجلوكوز في دمه ،فبعض المصابين بالسكري ال تظھر عليھم أي عالمات عندما ينقص مستوى جلوكوز
الدم في دمائھم .وينبغي عليھم االعتماد على قياس مستوى الجلوكوز في الدم لكشف حدوث نقص سكر الدم لديھم.
إذا نقص مستوى جلوكوز الدم لدى المصاب بالسكري فعليه أن يأكل أو
أن يشرب شيئا ً يحتوي على جلوكوز سريع المفعول ،مثل  4-3أقراص
من الجلوكوز أونصف كوب من عصير الفاكھة أو نصف علبة من
مشروب غازي عادي أو  2-1من حبات السكاكر أو ملعقتين صغيرتين
من السكر أو العسل .إذا لم تختف ھذه األعراض بعد ربع ساعة ،أو بقي
مستوى الجلوكوز لديه أقل من  4.4ميليمول/لتر ) 80ملي غرام لكل
ديسي لتر( ،فينبغي عليه أن يأخذ جرعة إضافية من السكر السريع
المفعول ،وأن يكرّ ر ذلك كل عشر دقائق أو كل ربع ساعة حتى يزيد
مستوى جلوكوز الدم لديه عن  4.4ميليمول/لتر ) 80ملي غرام لكل
ديسي لتر(.
إذا بقي أقل من نصف ساعة ليتناول المصاب بالسكري الذي يعاني من
نقص سكر الدم لديه وجبته التالية فينبغي عليه أن يتناولھا فوراً .أما إذا بقي على تلك الوجبة أكثر من نصف ساعة فينبغي
عليه أن يتناول وجبة خفيفة مثل نصف ساندويتش أو ثالث قطع من البسكويت .وعلى المصاب بالسكري أن يتناول وجبته
الخفيفة بعد أخذ جرعة من السكر السريع المفعول ،وأن ال ينقص ھذه الوجبة من الوجبة التالية التي يخطط ألخذھا.
على المصاب بالسكري أن يتجنب قيادة السيارة أو تشغيل أي آلة إذا كان يشعر أن مستوى الجلوكوز منخفض لديه.
وينبغي على المصاب بالسكري أن يخبر أسرته وأصدقاءه عن إصابته بالسكري ،وأنه ينبغي عليھم أن ينقلوه إلى
المستشفى مباشر ًة أو أن يتصلوا برقم الطوارئ الخاص بمكان إقامته ،إذا ما وجدوه مغمىً عليه أو يتحدث بكالم غير
مفھوم أو غير مترابط.

مضاعفات السكري

عند ضبط مستوى جلوكوز الدم تصبح أعراض ھذا المرض أقل ظھوراً .وسيشعر المصاب بالسكري بتحسن في حالته،
وبازدياد في طاقته وفي نشاطه الجسدي .أما إذا لم يتقيد المصاب بالسكري بالنظام الغذائي الذي ُنصِ ح باتباعه ،ولم يمارس
التمارين الرياضية ،أوإذا لم يقس مستوى الجلوكوز في دمه ،فإنه سيتعرّ ض لمضاعفات خطيرة .تشمل مضاعفات السكري
التلف في األعصاب واألوعية الدموية في الجسم.
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إن تلف األعصاب لدى مرضى السكري يعرف باعتالل االعصاب السكري ،وھو يشمل األعصاب الممتدة إلى الساقين
والقدمين عاد ًة .فيشعر المصاب بالسكري بتنميلھا أو ببرودتھا .قد يتم بتر الطرف السفلي حتى بدون حدوث أي إصابة
وذلك عند المرضى ذوي السكري الغير مضبوط .وينبغي على المصابين بالسكري الذين يعانون من ضعف إحساسھم
بأقدامھم أن يتجنبوا إيذائھا بشكل عام ،فيتجنبوا لبس االحذية الضيّقة أو صب المياه الساخنة جداً عليھا ،أو إلحاق أي أذية
بھا بشكل خاص.
وينبغي على المصابين بالسكري أن يفحصوا أقدامھم كل يوم الكتشاف
أي جرح أو إحمرار أو تورم ،ويمكنھم أن يستعينوا بمرآة إذا لزم األمر.
وعند ذھابھم للعيادة  ،عليھم أن يطلبوا من مقدم الرعاية الصحية فحص
أقدامھم.
قد يعاني المصابون بالسكري من خلل في أداء الوظيفة الجنسية .إن أكثر
المشاكل شيوعا ً ھي العنانة أو الضعف الجنسي الذي ينتج عن تلف
األعصاب الممتدة لألعضاء التناسلية عند الرجال .يمكن ألطباء الجھاز
البولي والتناسلي معالجة العنانة اما بطرق جراحية او بالعالجات غير
الجراحية .تعاني النساء المصابات بالسكري من ضعف الشھوة واأللم
عند الجماع نظراً لتلف األعصاب الممتدة إلى األعضاء التناسلية
عندھن .ويمكن لمقدم الرعاية الصحية أن يوصي بعالج معيّن لھذه
الحالة.
قد ال يشعر المصابون بالسكري باأللم الصدري الذي يشعر به المصابون بذبحة قلبية ،وذلك بسبب تلف األعصاب الممتدة
إلى القلب .لذا ينبغي على المصابين بالسكري رفع مستوى االشتباه عندھم باحتمال إصابتھم بنوبة قلبية عند شعورھم بثقل
في الصدر أو تنميل في الذراعين أو عسر في الھضم ،ألن تلك األعراض قد تكون من أعراض الذبحة القلبية .تكون
معدالت الوفاة الناجمة عن اإلصابة بأمراض القلب عند األشخاص البالغين المصابين بالسكري أعلى بمرتين الى أربع
مرات من األشخاص البالغين غير المصابين بالسكري .كما أن خطورة اإلصابة بالسكتة الدماغية تكون أعلى بمرتين الى
أربع مرات بين المصابين بالسكري.
قد يؤدي ارتفاع جلوكوز الدم إلى تلف األوعية الصغيرة والكبيرة ،حيث يتراكم الدھن الموجود في الدم على جدران
األوعية الدموية مما يؤدي إلى تصلب الشرايين .قد يصيب تصلب الشرايين بعض شرايين القلب ،كما قد يصيب التصلب
شرايين الطرفين السفليين.
إن الھدف من النظام الغذائي الذي يوصى به المصابون بالسكري ھو تخفيض مستوى الدھون والكولسترول في الدم .حين
بشكل كا ٍ
ف مما يؤدي
تسبّب اللويحات والدھون ضيقا في األوعية الدموية الصغيرة عندھا يتعذر وصول الدم إلى األعضاء
ٍ
إلى موت الخاليا التي تعتمد على وصول الدم عبر تلك االوعية .وقد يؤدي ذلك إلى نزيف تلك األوعية الدموية المصابة
بالتضيق.
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يتم مالحظة تسمك األوعية الدموية الصغيرة بشكل أكبر في الكلية وفي خلفية العين .أصبح السكري من األسباب الرئيسية
لإلصابة بالعمى بين البالغين.
قد يعيق السكري أداء الكليتين لوظيفتھما في تنظيف الدم،
كما أن الجسم قد يفقد بعض البروتينات التي كان يتوجب
بقاؤھا فيه ،عبر تسرّ بھا إلى البول .يمكن لمقدم الرعاية
الصحية أن يفحص وجود كميات من البروتين في بول
المصاب بالسكري للتأكد من وجود أي عالمات مبكرة
لألمراض الكلوية .إن السكري ھو السبب الرئيسي للفشل
الكلوي.
غالبا ً ما يعاني المصابون بالمرض الكلوي السكري من
ارتفاع ضغط الدم .مما يجعل من الضروري جداً خفض
ضغط الدم المرتفع باألدوية ،ألن ذلك يساعد المصاب
بالسكري على تجنب تفاقم المشاكل الكلوية .وإذا كان
المصاب بالسكري يعاني من مرض كلوي سكري فقد يصف له مقدم الرعاية الصحية نظاما ً غذائيا ً خاصا ً قليل البروتين
واألمالح .قد يصبح غسيل الكلية أو نقل الكلية من األمور الضرورية في بعض الحاالت النادرة من امراض الكلى.
إن أمراض اللثة أكثر شيوعا ً بين المصابين بالسكري .إن المصابين بالسكري من البالغين الشباب يكونون أكثر عرضة
بمرتين لإلصابة بأمراض اللثة من البالغين الشباب غير المصابين بالسكري .إذا كان الشخص مدخنا ً فعليه استشارة مقدم
الرعاية الصحية حول الدعم الدائم لإلقالع عن التدخين.
يعتقد مقدموا الرعاية الصحية أن التحكم بالسكري يقي من تلف األعصاب واألوعية الدموية .إن التحكم السليم بالسكري ھو
مزيج من اتباع خطة للنظام الغذائي وتناول األدوية وممارسة التمارين الرياضية ومراقبة جلوكوز الدم والنظافة.

الخالصة
يمكن ضبط مستوى سكر الدم بفضل التقدم العلمي في مجال الطب .لكن للمريض دور أساسي في إنجاح الخطة المرسومة
لتدبير السكري و السيطرة عليه.
يشتمل تدبير السكري على:
• اتباع خطة لنظام غذائي.
• قياس مستوى سكر الدم.
• ممارسة الرياضة.
• تناول جميع األدوية أو العقاقير الموصوفة في الوقت المناسب.
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• المحافظة على نظافة الجسد.
• تعلم كل ما يتعلق بمرض السكري.
يقدم فريق الرعاية الصحية المختص بالسكري شرحا ً مفصالً
للنظام الغذائي الذي ينبغي على المصابين بالسكري اتباعه
لضبط مستوى سكر الدم لديھم .إن إتباع المصابين بالسكري
لھذه التعليمات يقلل من إمكانية إصابتھم بالمشاكل المذكورة في
ھذا الملخص.
يتم تقديم ھذا الملخص للمصابين بالسكري من قبل فريق
الرعاية الصحية المختص بالسكري للمساعدة على فھم السكري
وكيفية التحكم به لكي يتمتعوا بحياة أفضل وأنشط وأطول.
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