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ما هو مرض السكري ؟

يعتمد السبب على نوع السكري

هو ارتفاع سكر الدم



الطعام والطاقة

يتحول جزء مهم من

الطعام بعد الهضم إلى 

سكر ليستفيد الجسم منه 

سكرسكر سكر



البنكرياس والسكر 

يفرز البنكرياس

مادة اإلنسولين



عمل اإلنسولين

يساعد اإلنسولين

على إدخال السكر 

في الخاليا لتستفيد منه
سكر

اإلنسولين

سكرسكر سكر



أنواع مرض السكري 

1النوع سكري
( خطأاألولتسميته النوع )

2النوع سكري
( خطأالثانيتسميته النوع )



أنواع مرض السكري 

سكري الحمل

أنواع أخري 
(أو السكري الثانوي)



إلنسولينموت الخاليا المفرزة ل ●

األطفال وصغار السنعادةً يصيب  ●

السكريحاالتكل من % 10أقل من  ●

والغالب وجود خلل مناعي, السبب غير معروف ●

هناك نظريات مثل التهاب فيروسي أو العامل الوراثي ●

1النوع سكري



موت )ال يفرز الجسم إنسولين  ●

اإلنسولين: العالج الوحيد ●

قد يصيب البالغين  ●

ليس هناك شفاء منه حتى اآلن ●

1النوع سكري



2النوع سكري
%(                                    90أكثر من )ااألكثر شيوعً  ●

متوسطي وكبار العمر عادةً يصيب  ●

مع صغار السنىأصبح يحدث حت ●

:معينة مثلمرتبط بعوامل  ●

زيادة الوزن  ●

قلة الحركة  ●

العامل الوراثي  ●



؟2كيف يحدث سكري النوع 

تحدث مقاومة لعمل 

اإلنسولين فال يدخل 

السكر في الخلية

اإلنسولين

سكر

سكر

سكر

يزيد إفراز اإلنسولين 

للتغلب على المقاومة 

اإلنسولين

اإلنسولين
اإلنسولين



؟2كيف يحدث سكري النوع 

يزيد الكبد انتاج السكر

لتعويض النقص في الخلية

اإلنسولين

سكر

سكر

سكر
يقل إفراز اإلنسولين 

مع الوقت

سكر



الحملخالليحدث  ●

بسبب مقاومة الجسم لعمل اإلنسولين  ●

يختفي بعد الوالدة ●

في المستقبل 2النوع لسكري عرضة  يجعل المرأة  ●

الحملسكري



سكريأنواع أخرى من ال

:أمراض البنكرياس
والتليفمثل االلتهابات واألورام 

:ودوي بعض األ 
و : مثل ديد وعقاقير عالج ال , دسيستير

:نتج من أمراض أو أودوي  معين تو 



سكريأنواع أخرى من ال

:حاالت وراثي 
ي الوالودة

مثل السكري عند حديث 
بعد  راع  األعضاء



من سكان العالم مصابون بالسكري % 10.5
(أشخاص10من كل 1) 

اإلحتاد الدولي للسكري

2021

السكري؟معدل انتشارما هو



(البالغين)معدالت انتشار السكري 

للسكريدولياإلتحاد ال 2021. www.idf.org
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؟السكريعن كشف متى يجب ال

سنة وأكبر35عمر ( 1
إصابة سابقة بسكري الحمل(  2
وجود عوامل خطورة للسكري ( 3



لسكريحدوث اعوامل الخطورة ل

زيادة الوزن ( 1

قلة النشاط البدني( 2

وجود السكري في العائلة( 3

ارتفاع ضغط الدم ( 4

أمراض شرايين القلب( 5



مع 2لسكرياحتمالية حدوث ا

وجوده في العائلة

إحتمالية اإلصابة قريب لديه السكري

%20ىإل5 األم

%20ىإل5 األب

%50ىإل25 األم واألب

%50ىإل25 أختأوأخ



تحاليل الكشف عن السكري

تحليل محلول السكر( 3
(استعماله قليل)

السكر التراكمي( 2

:يمكن إجراء أي من هذه التحاليل في المعمل

السكر بعد الصيام( 1



أنواع تحاليل الكشف عن السكري

:السكر أثناء الصيام( 1

(ساعات8)يحتاج إلى صيام •

قبل التحليليمكن شرب الماء•

األقل تكلفة•



تحليل سكر الدم أثناء الصيام

ملجم125

ملجم 100  

مرض السكري
مليجرام  125 أكثر من 

الطبيعي
مليجرام 100أقل من 

ملجم 125إلى 100

حالة ما قبل السكري



تحليل السكر التراكمي

ي 
 
ي كرات الدم الحمراء ف

 
يتجمع السكر ف

A1c  هيموجلوبير  ماودة

 عن معدل السكر 
ً
ا هذا التحليل ديعطي مؤشر

أشهر السابق 3خالل 

كرة الدم الحمراء

السكر

مادة
A1c هيموجلوبير  

ستعمل التحليل لتشخيص السكري
ُ
ي

وكذلك لتقييم التحكم به



أنواع تحاليل الكشف عن السكري

:السكر التراكمي( 2

يتطلب معمل معتمد•

ال يحتاج إلى صيام •

األكثر تكلفة•



تحليل السكر التراكمي

أو أكثر السكري 6.5

إلى 5.7 6.4 حالة ما قبل السكري

أقل من 5.7 الطبيعي

(مخزون السكر)



أنواع تحاليل الكشف عن السكري

:تحليل محلول السكر( 3

صيام ثم شرب المحلول•

يحتاج إلى البقاء في المعمل •

لمدة ساعتين

التكلفة متوسطة•



كيف يتم إجراء تحليل محلول السكر

؟لغير الحامل

ساعات على األقل 8صيام  ●

تحليل سكر الدم بعد الصيام  ●

جرام محلول سكر75شرب  ●

استمرار الصيام  ●

تحليل سكر الدم بعد ساعتين ●

:تحليل محلول السكر للحامل

بعد الصيام وساعة وساعتين



متى يتم إجراء تحليل محلول السكر؟

للكشف عن سكري الحمل ●

بعد الوالدة لحاالت سكري الحمل ●

تشخيص السكري المصاحب لحاالت زراعة األعضاء ●

تشخيص السكري المصاحب للتليف الكيسي البنكرياسي  ●

(أحد التحاليل)الكشف عن السكري  ●

( أحد التحاليل)تأكيد تشخيص السكري  ●

Cystic fibrosis



ملجم أو أكثر 200 ملجم140أقل من 

السكريالطبيعي

ملجم199إلى 140

حالة ما قبل السكري

:تحليل محلول السكر
سكر الدم بعد ساعتين



تشخيص السكري
ملجم أو أكثر126= عند الصيامسكر الدم 

أو

ملجم أو أكثر200= جرام 75بعد شرب محلول تحليل سكر الدم ساعتان 

:أعراض السكري مع سكر الدم في أي وقت

ملجم أو أكثر200

أو أكثر6.5= التراكميتحليل السكر 

أو

أو



تأكيد تشخيص السكري

إعادة نفس التحليل في يوم آخر-

أو إجراء تحليل آخر-
إذا التحليل في مستوى السكري

يجب تأكيد تشخيص السكري

إما بإعادة سكر الدم في الصيام-

أو

مثل السكر التراكميآخرإجراء تحليل -

:مثال

ملجم140= سكر الدم عند الصيام 



!!تنبيه

ال يُستعمل جهاز القياس المنزلي

لتشخيص السكري



2النوع أعراض سكري

 أعراض لسكري النوع 
ً
2ال توجد عاودة

سكري النوع من مرض  % 50إىل30
ال ديعلمون أن لديهم المرض2

بسبب عدم الكشف

ي تظهر األعراض فقط
 
ف
المراحل المتقدم  للمرض

ي لديهم % 25
من المرض 

مضاعفات السكري عند 
تشخيص المرض نتيج  
التشخيص المتأخر

ديكون الشخص , عند التشخيص
قدر 

ُ
قد عان  من المرض لمدة ت

سنوات7اىلي 5بحواىلي 



الذي تأخر تشخيصه2النوع أو1سكري النوع 

ة التبول ياودة العطش كي 

اضطراب النظر

فقدان الو ن الرهاق

 ياودة تناول الطعام

ما هي أعراض السكري؟



مضاعفات السكري

أمراض شرايين القلب

الجلطة الدماغية

ضيق شرايين األطراف

اعتالل شبكية
العين

اعتالل الكلى

اعتالل األعصاب



أهمية مرض السكري

احتمالية عالية لحدوث أمراض القلب والشرايين ● 

غسيل الكلويإلى الالمسبب الرئيسي للفشل الكلوي والحاجة ● 

المسبب الرئيسي لفقدان البصر عند البالغين● 

مسبب رئيسي لبتر األقدام ● 

مسبب رئيسي للغياب عن العمل واإلعاقة المهنية● 

(عالج المرض ومضاعفاته)تكلفة اقتصادية عالية ● 



التكلفة االقتصادية للسكري 

تٌخصصمن ميزانية الصحة % 25

هلعالج السكري ومضاعفات

)الواليات المتحدة (

ة مثل :هناك تكاليف غير مباشر

الغياب عن العمل •

قل  النتاجي  •

ارتفاع )عالج األمراض المصاحب  •

(والدهون والحاالت النفسي طالضغ



قتصادية للسكري التكلفة اإل

أكثر مقارنةً 2.3تكلفة العناية حوالي 

بتكلفة الشخص غير المصاب بالسكري

لتكاليف العالمي  ا
ة• (2021)مليار ودوالر 966:المباشر

ودوالرتريليون2030:1.02تقديرات •



ما قبل  السكريحالة

قابلية عالية لحدوث مرض السكري-

قابلية عالية لحدوث أمراض القلب-

ارتفاع ضغط الدم أو ارتفاع الدهون, العديد من األشخاص لديهم زيادة وزن -



ما قبل السكريحالةعالج 

:إنقاص الوزن( 1

من الوزنعلى األقل % 7-

:يبدنالنشاط ال( 2

اأيام أسبوعي  5-

جلسةدقيقة كل 30-

:(جلوكوفاج)دواء ميتفورمين ( 2

في بعض الحاالت  في حالة عدم فاعلية انقاص الوزن والنشاط  -



السكريمعتقدات مغلوط  عن 

تناول الحلويات 

يسبب السكري
ا بالسكري

ً
ال ديمكن أن أكون مصاب

ي ال أشكو من أي أعراض 
ألن 

 ياودة الو ن عامل خطورة 

لسكريلحدوث ا
ي معظم 

 
ال توجد أعراض ف

حاالت السكري



السكريمعتقدات مغلوط  عن 

ديصيب 2سكري النوع 

كبار السن فقط

ديصيب 2سكري النوع 

نالبالغير  وحثى صغار الس

ال ديمكن أن أصاب 

ي طبيعي 
 
بالسكري ألن و ن

ا 
ً
قل  الحرك  والوراث  أديض

ي حدوث السكري
 
لها ودور ف



السكريمعتقدات مغلوط  عن 

هناك سكري ودم وسكري بول

ا 
ً
 ياودة الو ن وقل  الحرك  أديض

ي حدوث ا
 
لسكريلها ودور ف

رتفاع سكر االسكري هو 
الدم

صاب بالسكر 
ُ
يال ديمكن أن أ

ي لدديه المرضفال أحد 
من عائلثى



السكريمعتقدات مغلوط  عن 

سكر الدمزيد العسل ال ي

العدديد من األشخاص لديهم 

مضاعفات عند تشخيص السكري

العسل يزيد سكر الدم

ال يمكن أن يكون عندي مضاعفات 

االسكري ألني أصبت بالمرض حديثً 



مرض السكري شائع ● 

التراكميأو الصائم : الشائعةتحاليل كشف السكري● 

ليس له أعراضفي الغالب 2النوع سكري ● 

الخطورةوجود عواملخاصةً عندبكر مهم مالكشف ال● 

قتصادعلى الصحة واالاكبيرً ائً السكري عبيشكل● 

الخالصة
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