
داء السكري
بين العـالج والوقـاية من المضـاعفات



مقـّدمـــة

يشــكل مــرض الســكري خطــرا صحيــا حقيقيــا فــي كافــة الــدول ومــن 
ضمنهــا لبنــان، وذلــك باالســتناد الــى النســب العاليــة لعــدد المرضــى 
المصابيــن بــه، ولكونــه يــؤدي فــي اغلــب االحيــان الــى حــدوث العديــد 
مــن المضاعفــات الخطيــرة المزمنــة مــن جلطــات دماغيــة، واحتشــاء 
فــي عضلــة القلــب، وعجــز فــي الكلــى، وتلــف لشــبكة العيــن، وبتــر 
فــي  تؤثــر  والتــي  المضاعفــات  مــن  وغيرهــا  الســفلى،  لfطــراف 
مجموعهــا علــى صحــة المريــض وحياتــه وتقلــل مــن متوســط عمــره، 
كمــا انهــا تقلــل مــن انتاجيتــه، وتزيــد مــن التكلفــه الماديــه لعالجــه، 
ــا ثقيــال علــى الفــرد والمجتمــع وعلــى كافــة  ممــا يشــكل عــبء مادي

الجهــات والمؤسســات الضامنــة العامــة والخاصــة. 

ــا نضــع هــذا الكتيــب فــي متنــاول الجميــع  ــك، فانن واستشــعارا بذل
ولــدى  اللبنانــي  المجتمــع  فــي  الصحيــة  الثقافــة  تعميــم  بهــدف 
المرضــى المصابييــن بالســكري حــول مختلــف الجوانــب االساســية 
المتعلقــة بهــذا المــرض، وذلــك ضمــن حملــة شــاملة اطلقتهــا وزارة 
الصحــة العامــة هــذه الســنة لمواجهــة مــرض الســكري، وذلــك للحــد 

مــن انتشــاره وتداعياتــه الخطيــرة علــى المريــض والمجتمــع. 

                                                    مدير البرنامج الوطني للسكري 
                                                     د. اكرم اشتي            
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إن هذا الكتيب سوف يقدم لك 
المعلومات االساسية عن مرض السكري

ما هو مرض السكري؟

هو مرض يرتفع فيه مستوى السكر في الدم عن المعدل الطبيعي وذلك 
نتيجة نقص كلي أو جزئي في انتاج هرمون االنسولين من خاليا البنكرياس 

و/أو ضعف في فعالية االنسولين على مستوى الخاليا واالنسجة.

ما هو المعدل الطبيعي لمستوى السكر في الدم؟

•  صباحا قبل تناول الطعام: اقل من ١٠٠ ملغم/دل 
•  ساعتين بعد تناول الطعام: اقل من ١٤٠ ملغم/دل

ما هي أنواع مرض السكري؟

أنواع مرض السكري

النوع ا~ول

النوع الثاني

سكري الحمل

المواصفات  العامة

نقص كلي في إنتاج 
هرمون االنسولين

 من خاليا البنكرياس

نقص جزئي في إنتاج 
هرمون االنسولين مع 

ضعف في فعالياته على 
مستوى الخاليا وا~نسجة

من يصيب؟

يصيب عادة ا~شخاص دون 
سن ال ٣٠ سنة

يصيب عادة ا~شخاص فوق 
سن ال ٣٠ سنة

يصيب الحوامل ويختفي عادة 
بعد الوالدة، مع بقاء احتمالية 

ا�صابة بمرض السكري من 
�النوع الثاني الحق

فهرست الكتيب عن مرض السكري:

1.  تعريفه                                                              

2.  أنواعه

3.  أسبابه 

4.  عوارضه 

5.  تشخيصه 

6.  عالجه 

7.  مضاعفاته

8.  هبوط السكر في الدم: أسبابه، عوارضه، عالجه

9.  نصائح عامة 
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ما هي أسباب اTصابة بمرض السكري من النوع اPول؟

•  العامل المناعي
قد يحصل خلل في عمل الجهاز المناعي ل�نسان يؤدي الى إفراز مواد تسبب 

تلف لخاليا “بيتا” الموجودة في البنكرياس والمنتجة لهرمون االنسولين.

•  العامل اJلتهابي
إن ا�صابة ببعض ا�لتهابات الفيروسية قد تسبب تلف لخاليا “بيتا” الموجودة 

في البنكرياس والمنتجة لهرمون االنسولين. 

•  العامل الوراثي

ما هي أسباب اTصابة 
بمرض السكري من 

النوع الثاني؟

•  العامل الوراثي
•  البدانة 

•  اJقالل من الحركة وممارسة 
    الرياضة البدنية

•  التقدم في العمر

ما هي عوارض مرض السكري؟

•  التبول المتكرر
•  الشعور بالعطش الشديد وشرب الماء بكثرة

•  شهية أكبر للطعام 
•  الشعور باJرهاق والتعب

•  إنخفاض الوزن

كيف يتم تشخيص مرض السكري؟

يتم تشخيص مرض السكري من خالل الفحص المخبري على أن يكون :

•  مستوى السكر في الدم صباح� قبل تناول الطعام أكثر من ١٢٦ ملغم/دل
•  مستوى السكر في الدم بعد تناول الطعام أكثر من ٢٠٠ ملغم/دل 

 (HBA1C) مستوى جاليكوزليتد هيموغلوبين - مخزون السكر في الدم  •
أكثر من ٪ ٦٫٥

علم� أن تراوح مستوى السكر في الدم صباحا قبل تناول الطعام ما بين ١٠٠ و 
١٢٦ ملغم/دل و/أو بعد تناول الطعام بين ١٤٠ و ٢٠٠ ملغم/دل و/أو مستوى 

مخزون السكر في الدم بين ٥٫٧ و ٦٫٥ يشير الى احتمال ا�صابة بمرض 
السكري.
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كيف يعالج مرض السكري ؟

نـوع المـرض

النوع ا~ول

النوع الثاني

سكري الحمل

وسـائل العـالج

االنسولين بصورة يومية ودائمة باالضافة الى الحمية  
الغذائية.

إتباع نمط حياة صحي وسليم من خالل الحمية الغذائية 
وممارسة الرياضة البدنية.

مع تناول االدوية  المخفضة لنسبة السكر في الدم 
وأحيانا االنسولين.

إتباع الحمية الغذائية واالنسولين.

ما هو النمط الحياتي الصحي والسليم؟

•  إعتماد مبدأ ا�عتدال والتنوع من خالل تناول مختلف الفئات الغذائية 
بكميات محددة.

•  إتباع نظام غذائي يتالءم مع نمط وطبيعة حياة كل مريض. 
•  تناول ثالث وجبات رئيسية يومي� وبانتظام مع إحتمال إضافة وجبتين 

خفيفتين إذا دعت الحاجة الى ذلك. 
•  ا�متناع عن المأكوالت الدسمة والغنية بالدهون المشبعة.

•  تناول المأكوالت الغنية با~لياف.
•  ممارسة الرياضة البدنية بصورة منتظمة.

ما هو النمط الحياتي الصحي والسليم؟

إستبدل لحم الغنم، الخنزير، 
فخذ الدجاج وجلدته، اللحوم 
العضوية، النخاعات...، سمك 
مقلي، البيض المقلي بلحم 

بقر أو عجل، سفيحة دجاج دون 
الجلدة، سمك مشوي، سمك 

معّلب... البيض المسلوق. 

إستبدل السكر، العسل، المرّبى، 
الشوكوال، الحلويات العزبية بالسكر 

االصطناعي  والحلويات المصنوعة منه.

إستبدل الفاكهة المجففة 
والمعلبة بالفاكهة الطازجة 

بالكميات المسموحة.

إستبدل النشويات المقلية، 
بالنشويات البيضاء والسمراء 

بالكميات المسموحة، اxرز، 
المعكرونة، الحبوب، البطاطا...

إستبدل الزبدة، السمنة، الصلصات 
الدسمة، المايونيز بالزيت النباتي، 

الزيتون، الطحينة.

إستبدل الخضار المقلية 
بالخضار النية والمطبوخة.

إستبدل الحليب الكامل الدسم، 
القشطة، الكريما، اxجبان الصفراء 

بالحليب الخالي الدسم و مشتّقاته، 
اxجبان البيضاء والمصّنعة بدون 

دسم كالجبنة البلدية، الدوبل 
كريم.
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كيف تعمل االدوية المستعملة في عالج مرض 
السكري؟

•  زيادة إنتاج وإفراز هرمون االنسولين من غدة البنكرياس.
•  زيادة فعالية عمل هرمون االنسولين على مستوى الخاليا واالنسجة. 

•  زيادة إدرار السكر من خالل الكلى. 
•  ا�قالل من امتصاص السكر من ا~معاء. 

•  التعويض عن نقص االنسولين من خالل حقن هرمون االنسولين.
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ما هي المضاعفات المرتبطة بمرض السكري؟

إن مريض السكري معّرض لzصابة بالمضاعفات التالية:

•  قصيرة المدى ناجمة عن ا�رتفاع الحاد لنسبة السكر في الدم. 

•  طويلة المدى ناجمة عن إرتفاع نسبة السكر في الدم لفترة زمنية طويلة.

المضــاعفــات

قصـيرة المـدى

خلل في شبكية 
العين

خلل في وظيفة 
الكــلى

أمـراض القـلب 
والشرـاييـن

خلل في وظيفة 
ا~عصــاب

طويــلة المـدى

إن معالجة مرض السكري وإبقاء مستوى السكر في الدم ضمن المعدالت 
المبينة في الجدول أدناه يقلل من احتمالية ا�صابة بالمضاعفات المزمنة 

المرتبطة بمرض السكري.

مضاعفات داء السكري

جلطات
 دماغية

أمراض
 القلب

 والشرايين

أمراض
 الجهاز 
العصبي

أمراض
 شبكة 
العين

عجز
 الكلى

(HBA1C) مخزون السكري

(FPG) مستوى السكر قبل الطعام

(PPG) مستوى السكر بعد الطعام

6.5% - 7%

120 - 90 ملغم/دل

180 - 140 ملغم/دل
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إن إنخفاض نسبة مخزون السكر في الدم يؤدي إلى
تجنب المضاعفات التالية:

على المريض المصاب بالسكري أن:

•  يمتنع عن التدخين.
•  يحافظ على مستوى ضغط الدم ضمن المعدل الطبيعي.

•  يحافظ على مستوى الدهنيات في الدم ضمن المعدل الطبيعي.
•  يحافظ على الوزن ضمن المعدل الطبيعي.

كــّل انخفــاض

HBA1C في الــ

خطـر المــوت

تلــف ا~وعيــة 
الدمــوية

خطر ا�صــابة 
بنوبــات قلبيــة

ما هي حالة هبوط نسبة السكر في الدم؟ 

إن المرضى الذين يعالجون با~دوية المخفضة للسكر بالدم، معرضون إلى خطر 
ا�صابة بهبوط نسبة السكر دون المعدل الطبيعي أي ٧٠ملغم/دل.

ما هي أسباب هبوط معدل السكر في الدم؟

• تناول وجبة طعام غير كافية. 
• التأخر في تناول وجبة الطعام.

• بذل مجهود جسدي غير إعتيادي. 
• جرعة مفرطة من الدواء.

• وجود حالة مرضية كا�سهال والتقيؤ. 
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ما هي اعراض هبوط السكر في الدم؟

وإذا لم تتخذ ا�جراءات العالجية الالزمة فقد يصاب المريض بفقدان الوعي  
وغيبوبة.

الجــوع

التعـّرق

الصداع

الــدوار

ا�رتجــاف

التعب وا�عياء

الــقلق

الـغضب وا�نفعال

تسارع ضربات القلبتشوش البصر
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ما هي الخطوات التي يجب اتباعها عند هبوط 
مستوى السكر في الدم؟ 

• إفحص نسبة السكر في الدم.
• خذ فور� ٣ أو ٤ أقراص سكاكر سريعة ا�متصاص أو سوائل محالة بالسكر.

• توقف فور� عن ممارسة أي مجهود جسدي أوعن قيادة السيارة.
• كّرر فحص نسبة السكر في الدم خالل الساعات الالحقة. 

• إتصل بطبيبك للبحث معه عن تعديل العالج المعطى لك للوقاية من تكرار 
هبوط السكر.

• ينصح بتعليم عائلتك وأصدقائك عن كيفية التعّرف على عوارض إنخفاض 
نسبة السكر في الدم بحيث يكونوا قاديرين على إتخاذ ا�جراءات العالجية 

المناسبة إذا دعت الحاجة إلى ذلك. 



نصائح عامة لمرضى السكري: 

.�• تناول طعام� صحي
• ممارسة الرياضة البدنية بطريقة منتظمة.

• المحافظة على الوزن ضمن المعدالت الطبيعية.
• التقييد والمثابرة على إستعمال العالج الطبي.

• إجراء المراقبة الذاتية لنسبة السكر في الدم.
• إجراء الفحوصات المخبرية بصورة دورية ومنتظمة  من ضمنها 

قياس مخزون السكر في الدم على ا~قل مرتين في السنة.
• مراجعة الطبيب المعالج على ا~قل مرتين في السنة.
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