
 مـــرض السكــــري

  

  

 إحصائیات بعدد المصابین بالسكري :  

یعتبر داء السكري أو مرض السكر من األمراض الشائعة بین البشر؛ حیث أظھر إحصاء أعلنتھ الجمعیة 
مؤخًرا  ١٤٣العالمیة لمرضى السكر في العاصمة البلجیكیة بروكسل ملیون مصاب بالسكري في جمیع أنحاء 

،  ٢٠٠٢مالیین في دول العالم الثالث، وأن ھذا الرقم سیتضاعف حتى عام  ١١٠حالیًا  أنھ یوجد في العالم
  !أكثر من مرتین؛ نظًرا لالعتماد على أنظمة غذائیة غیر صحیة وعدم ممارسة الفعالیات الریاضیة 

  
  ملیون وھناك ما یقرب من ١٦أكثر من ملیون أمریكي یعانون من مرض السكري ، بینما في ألمانیا 

مسة مالیین مصاب وفي بریطانیا نحو ملیون شخص یعانون من مرض السكري دون مالیین مصاب خ
والسكري لھ من .. ویوجد في مصر أكثر من ملیون مصاب .. أدنى علم منھم بذلك  ٦بالمرض ، ویقدر 

دیا، فآثاره ملیون ولھ آثار سیئة صحیا واجتماعیا واقتصا ١.٥المصابین حالًیا بالسكري في الخلیج بنحو 
) لھ فیما بعد( الصحیة المدمرة تشمل القلب والكلیتین وشبكیة العین واألعصاب المركزیة والطرفیة سأتطرق

!!  
  

ویعتبر السكري السبب األول لبتر األطراف غیر الناتج عن اإلصابة بحوادث السیارات أو غیرھا من الحوادث 
صعید االقتصادي، فمریض السكري یحتاج إلى متابعة دائمة ویعتبر مرض السكري داء مكلًفا جدا على ال.. 

وزیارات متكررة للعیادات والمراكز الطبیة، ویحتاج إلى أجھزة قیاس للسكر في الدم، وأدویة مختلفة لعالج 
  ..المرض أو عالج ما قد ینجم عنھ من مضاعفات 

  
  
وھي تحدث بسبب نقص نسبي أو  ھو حالة مزمنة ناتجة عن عوامل وراثیة وبیئیة مختلفة: السكري  - ١

مطلق في إفراز ھرمون األنسولین من غدة البنكریاس، وھذا بدوره یؤدي إلى عجز الجسم عن اإلستفادة من 
السكر في تولید الطاقة بصورة فعالة عند ذلك یتراكم السكر في الدم إلى درجة یتسرب فیھا البول عن طریق 

  الكلیتین
  
  : أسباب مرض السكري  - ٢
  
  .حیث یكون أحد الوالدین أو األقارب مصابا بالسكري: لوراثة ا -أ

  .السمنة -ب
  .الحمل لدى بعض النساء -ت
  .كالخمول والعادات الغذائیة غیر الصحیة: ممارسة األنماط الحیاتیة غیر الصحیة  -ث
  
  
  :أنواع مرض السكري  - ٣
  
  :السكري المعتمد في عالجھ على األنسولین  -أ

  
الشامل للخالیا التي تفرز األنسولین في البنكریاس وھذا النوع من السكري غالبا ما  یحدث نتیجة للتلف

  .یحدث عند الصغار ویجب معالجتھ بحقن المریض األنسولین
  



  :السكري غیر المعتمد على األنسولین  -ب
  

الج ھذا النوع یحدث نتیجة لقلة في إفراز ما یحتاجھ الجسم من األنسولین ویحدث بشكل عام عند البالغین ویع
بااللتزام بحمیة غذائیة صحیة وإنقاص الوزن ، ممارسة الریاضة أو إستخدام األدویة كالحبوب المنشطة 

  ..للبنكریاس، وقد یتطلب األمر العالج باألنسولین 
  

  :أنواع أخرى من السكري 
  
  :سكري الحامل  -ج
  

لسكر في الدم نتیجة للھرمونات التي حیث یحدث ھذا النوع عندما تصاب المرأة الحامل بإرتفاع نسبة ا
تفرزھا المشیمة خالل فترة الحمل ، وغالبا ما یختفي ھذا النوع بعد الوالدة ویمكن عالجھ بالمحافظة على 

  .الوزن واإلھتمام بالغذاء ولكن في معظم الحاالت یتم العالج بواسطة حقن األنسولین
  
  :فقدان القدرة على تحمل السكر  -د

  
بھذا النوع عن مریض السكر بعدم وجود أي أعراض للسكري وعدم حدوث مضاعفات للعین  یختلف المصاب
  !!من الحاالت تتحول إلى مصابین من النوع الثاني من السكري %  ٤٠إلى  ٣٠أو الكلى ولكن 
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· إحصائيات بعدد المصابين بالسكري : 

يعتبر داء السكري أو مرض السكر من الأمراض الشائعة بين البشر؛ حيث أظهر إحصاء أعلنته الجمعية العالمية لمرضى السكر في العاصمة البلجيكية بروكسل مليون مصاب بالسكري في جميع أنحاء 143 مؤخرًا أنه يوجد في العالم حالياً 110 ملايين في دول العالم الثالث، وأن هذا الرقم سيتضاعف حتى عام 2002 ، أكثر من مرتين؛ نظرًا للاعتماد على أنظمة غذائية غير صحية وعدم ممارسة الفعاليات الرياضية !

أكثر من مليون أمريكي يعانون من مرض السكري ، بينما في ألمانيا 16 مليون وهناك ما يقرب من
خمسة ملايين مصاب وفي بريطانيا نحو مليون شخص يعانون من مرض السكري دون ملايين مصاب بالمرض ، ويقدر 6 أدنى علم منهم بذلك .. ويوجد في مصر أكثر من مليون مصاب .. والسكري له من المصابين حاليًا بالسكري في الخليج بنحو 1.5 مليون وله آثار سيئة صحيًّا واجتماعيًّا واقتصاديًّا، فآثاره الصحية المدمرة تشمل القلب والكليتين وشبكية العين والأعصاب المركزية والطرفية سأتطرق( له فيما بعد) !!

ويعتبر السكري السبب الأول لبتر الأطراف غير الناتج عن الإصابة بحوادث السيارات أو غيرها من الحوادث .. ويعتبر مرض السكري داء مكلفًا جدًّا على الصعيد الاقتصادي، فمريض السكري يحتاج إلى متابعة دائمة وزيارات متكررة للعيادات والمراكز الطبية، ويحتاج إلى أجهزة قياس للسكر في الدم، وأدوية مختلفة لعلاج المرض أو علاج ما قد ينجم عنه من مضاعفات ..


1- السكري : هو حالة مزمنة ناتجة عن عوامل وراثية وبيئية مختلفة وهي تحدث بسبب نقص نسبي أو مطلق في إفراز هرمون الأنسولين من غدة البنكرياس، وهذا بدوره يؤدي إلى عجز الجسم عن الإستفادة من السكر في توليد الطاقة بصورة فعالة عند ذلك يتراكم السكر في الدم إلى درجة يتسرب فيها البول عن طريق الكليتين

2- أسباب مرض السكري : 

أ- الوراثة : حيث يكون أحد الوالدين أو الأقارب مصابا بالسكري.
ب- السمنة.
ت- الحمل لدى بعض النساء.
ث- ممارسة الأنماط الحياتية غير الصحية : كالخمول والعادات الغذائية غير الصحية.


3- أنواع مرض السكري :

أ- السكري المعتمد في علاجه على الأنسولين :

يحدث نتيجة للتلف الشامل للخلايا التي تفرز الأنسولين في البنكرياس وهذا النوع من السكري غالبا ما يحدث عند الصغار ويجب معالجته بحقن المريض الأنسولين.

ب- السكري غير المعتمد على الأنسولين :

يحدث نتيجة لقلة في إفراز ما يحتاجه الجسم من الأنسولين ويحدث بشكل عام عند البالغين ويعالج هذا النوع بالالتزام بحمية غذائية صحية وإنقاص الوزن ، ممارسة الرياضة أو إستخدام الأدوية كالحبوب المنشطة للبنكرياس، وقد يتطلب الأمر العلاج بالأنسولين ..

أنواع أخرى من السكري :

ج- سكري الحامل :

حيث يحدث هذا النوع عندما تصاب المرأة الحامل بإرتفاع نسبة السكر في الدم نتيجة للهرمونات التي تفرزها المشيمة خلال فترة الحمل ، وغالبا ما يختفي هذا النوع بعد الولادة ويمكن علاجه بالمحافظة على الوزن والإهتمام بالغذاء ولكن في معظم الحالات يتم العلاج بواسطة حقن الأنسولين.

د- فقدان القدرة على تحمل السكر :

يختلف المصاب بهذا النوع عن مريض السكر بعدم وجود أي أعراض للسكري وعدم حدوث مضاعفات للعين أو الكلى ولكن 30 إلى 40 % من الحالات تتحول إلى مصابين من النوع الثاني من السكري !!



