
ما هو
 السكري؟ 

تتطــور  البعيــد  المــدى  علــى  الســكري  مضاعفــات 
تدريجيا

أمراض القلب و ا�وعية الدموية:
التعــرض  خطــر  مــن  الســكري  يزيــد 

الدمويــة  وا�وعيــة  القلــب  �مــراض 
مــرض  ذلــك  فــي  بمــا  المختلفــة، 

القلبيــة،  والســكتة  التاجــي  الشــريان 
الشــرايين  وتضييــق  الدماغيــة  والســكتة 

(تصلب الشرايين).

أمرض الكلى (اعتالل الكلية السكري):
 يعــد الســكري الســبب الرئيســي للفشــل 

المرحلــة ا�خيــرة للفشــل  أو  الكلــوي 
يتطلــب  الــذي  رجعــي  الغيــر  الكلــوي 

غسيل الكلى أو زرع الكلى.

أمرض ا�عصاب (االعتالل العصبي السكري): 
مــرض الســكري قــد يســبب وخــز، وخــدر، وحرقــان أو 
اليــد  أو  القــدم  أصابــع  أطــراف  فــي  عــادة  يبــدأ  ألــم 

ــؤدي  ــد ي ــا ق ــى. كم ــى ا�عل ــا إل ــر تدريجي وينتش
ــى فقــدان ا§حســاس و الــذي  الســكري إل

لمرضــى  خطيــرة  مشــكلة  يمثــل 
ــى  ــم عل ــدم قدرته ــراً لع ــكري  نظ الس

أو  كدمــات  أو  بثــور  بــأي  الشــعور 
ــى  ــؤدي ال ــا ي ــدوى مم ــرة للع ــراض المبك با�ع

ا§صابة بالتهابات خطيرة أو إلى بتر ا�طراف.

• رصد ومتابعة مستوى السكري في الدم

• الحفاظ على وزن صحي
• ممارسة التمارين

• تناول الغذاء الصحي المناسب
• تنــاول جرعــة الــدواء ســواء عــن طريــق الفــم أو حقــن 

ا§نسولين، بحسب الوصفة الطبية
• التوقف عن التدخين

• مراقبة أعراض مضاعفات السكري: 

وذلــك عــن طريــق الفحــص المنتظــم للقــدم و العيــن، 
والســيطرة علــى ضغــط الــدم ومســتوى الســكر فــي 
ــب  ــراض القل ــؤدي إلىأم ــي ت ــم المخاطرالت ــدم، وتقيي ال

وا�وعية الدموية  و الكلى.

ماهي مضاعفات السكري على 
المدى البعيد؟

كيفية التحكم بالسكري؟

ا§مارات العربية المتحدة، ص.ب ٩٩٧ رأس الخيمة
 ت: 2461461 (7-971)،  ف: 2462462 (971-7) 

www.julphar.net

أمراض العيون (اعتالل الشبكية السكري): 
مــن الممكــن أن يتســبب مــرض الســكري 

بضــرر فــي ا�وعيــة الدمويــة فــي شــبكية 
ا§صابــة  إلــى  يــؤدي  قــد  ممــا   ، العيــن 

بالعمى.
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مزمــن  مــرض  الســكري 
مســتوى  بارتفــاع  يتميــز 
فــي  (الجلوكــوز)  الســكر 
الجلوكــوز مــن  يأتــي  الــدم. 
و  تأكلــه  الــذي  الطعــام 
يســتعمل كمصــدر §نتــاج  
الجســم.  فــي  الطاقــة 
هرمــون  هــو  ا�نســولين 
بيتــا فــي  يصنــع مــن خاليــا 
البنكريــاس و هــو المســؤل 
عــن نقــل الســكر مــن الــدم 

إلى الخاليا.

•إمــا أن يكــون البنكريــاس عاجــزاً تمامــًا عــن إ نتــاج 
هرمون  ا�نسولين أو ينتجه بكميات قليلة.

اســتخدام  عــن  عاجــزاً  الجســم  يكــون  •أو 
ا�نسولين بشكل فعال.

ونتيجــة لذلــك، اليســتطيع الســكر الدخــول الــى 
خاليــا جســمك و يبقــى فــي دمــك. مســببا ً ارتفــاع 

نسبة السكر في دمك.

 هــي حالــة مرضيــة خاليــة 
يكــون  ا�عــراض  مــن 
الســكر  مســتوى  فيهــا 
مــن  أعلــى  الــدم  فــي 
المعتــاد ولكــن ليــس بمــا 
بأنــك  لتشــخص  يكفــي 
مــن  بالســكري  مصــاب 

النوع الثاني.
إذا كنــت تعانــي مــن حالــة 
الســكري"،  قبــل  "مــا 
ــور داء  ــر تط ــك تأخي يمكن

الســكري مــن النــوع الثانــي مــن خــالل تغييــر العــادات 
ونمــط الحيــاة، و زيــادة النشــاط البدنــي والحفــاظ علــى 

وزن صحي.

النوع ا�ول من داء الســكري:
عــادة مــا يصيــب ا�طفــال أو البالغيــن 
بســكري  تقليديــًا  معــروف  ولكنــه 
ا�طفــال �ن معظــم المصابيــن بــه 

من ا�طفال.
الســكري  مــن  النــوع  هــذا  يتميــز 
لهرمــون  كامــل  أو  نســبي  بنقــص 
الخاليــا  تدمــر  بســبب  ا�نســولين 
المنتجــة لÅنســولين (خاليــا بيتــا) فــي 

البنكرياس.

النوع الثاني من داء السكري:
ويتميــز  شــيوعًا  ا�كثــر  النمــط  هــو 
مقاومــة  بوجــود 
لمفعــول  مضــادة 

ا�نســولين حيــث ال تســتجيب خاليــا 
بشــكل  لÅنســولين  الجســم 
إفــراز  قلــة  إلــى  با§ضافــة  صحيــح 
داء  مــن  النــوع  وهــذا   ، ا�نســولين 
الغالــب  فــي  يُصيــب  الســكري 

المصابيــن  ا�شــخاص 
بالسمنة والوزن الزائد.

سكري الحمل:
هــو نــوع مــن أنــواع الســكري الــذي يظهــر 
للمــرة ا�ولــى خــالل فتــرة الحمــل، و هــو 

يختفي عادة بعد والدة الطفل. 
الحمــل  بســكري  تصــاب  التــي  المــرأة 
تكــون أكثــر عرضــة لÉصابــة بالســكري 

مــن النــوع الثانــي فــي فتــرة الحقــة 
من حياتها.

ما هو السكري؟

ما الذي يحدث عندما تصاب بالسكري؟

ما هي مرحلة ما قبل ا�صابة بالسكري
ما هي ا�نواع الرئيسية للسكري؟أو مقدمات السكري ؟

ما هي أعراض السكري؟

•كثرة التبول

•العطش الشديد

•زيادة الشهية لتناول الطعام

•فقدان الوزن 

•تكرر ا§لتهابات

•قلة االهتمام والتركيز

•الشعور بالتعب العام

•تغّيم الرؤية

•تباطؤ التئام الجروح


