
توعية حول مرض السكري

السكري مرض حول عامة .مفاهيم

السكري؟ مرض هو ما
الغلوكوز نسبة تتجاوز عندما تشخيصه يتم مزمن مرض عن عبارة هو السكري مرض إن

احملددة) السكر( النسب الدم s.يف
السكري مبرض املصاب الشخص القاعدي...........لدى الغلوكوز الوريدي( نسبة الدم يف

الريق أو) وعلى .mg/dl 126تتجاوزتساوي
الش السكريلدى مبرض املصاب غري القاعدي...خص الغلوكوز .mg/dl 100-75: نسبة

قابلية لديهم الذين األشخاص لدى
السكري مبرض لإلصابة القاعدي...................كبرية الغلوكوز .mg/dl 125-100: نسبة

السكريأ مرض .مهية
شائع مرض هو السكري مرض منإن يصيب وهو السكان،% 10إىل6، من

األشخاص لدى وخاصة املقبلة، السنوات يف النسبة هذه ازدياد احتماالت مع
الغربية احلياة منط ضمن يدخلون الذين .املهاجرين

السن يف املتقدمني األشخاص يصيب أنه .كما
جيداً ا التحكم يتم ال اليت احلاالت يف وخاصة السكري، مرض أمهية ،إن
القلبية الشرايني جهاز خاصة تصيب اليت اإلشكاالت بني العالقة يف تكمن

دماغية( جلطة القلب، عضلة يف والكلى)احتشاء العصيب اجلهاز وكذلك ،
. والنظر

مثل القلب، يف ملشاكل التعرض احتمال من تزيد أخرى أمراض عادة ويرافق
الشحوم نسبة وازدياد الشرياين الضغط وثالثيالكو( ارتفاع ليسترول

البطن(والبدانة) الغليسرييد منطقة يف ).وخاصة

السكري مرض ظهور .أسباب
غلوكوز إىل اهلضمي اجلهاز يف تتحول نتناوهلا اليت األغذية أغلبية ويتم. إن

الطاقة على للحصول باستخدامها اجلسم خاليا تقوم حيث الدم يف الغلوكوز هو. احنالل األنسولني إن
م عن البنكرياسعبارة غدة تفرزها الطعام(ادة نتناول عندما السكر) خاصة أو للغلوكوز تسمح اليت وهي

اخلاليا إىل .بالدخول
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ما وهذا تأثريها، ضعف بسبب أو األنسولني ملادة البنكرياس إفراز يف نقص بسبب السكري مرض ويظهر
الدم يف السكر نسبة يف زيادة  .يولد

  

بالسكري؟ اإلصابة عوارض هي ما
بشكل املرض يكرب وهنا عوارض، تظهر ال عادةً فإنه بسيط، بشكل مرتفعة الغلوكوز نسبة تكون عندما

من لفترة حىت وكامن  . سنة12-10تدرجيي
العالية الغلوكوز نسب عن (إن تزيد أجل)mg/dl 250اليت من اجلسم به يقوم الذي اجلهد إىل باإلضافة ،

السكرإزالة نسب يف خللل عوارض يولد كله السكر، يف قبل: الزيادة من عزهلا يتم الزائدة الغلوكوز كمية
البول كمية من يزيد مما البول، يف بطرحها باجلوع. الكلى وشعور عطش حدوث يتم ثانوي  .وبشكل

السكري مرض  .أنواع

نوع السكري  :1مرض
م املراهقة، سن يف أو الطفولة مع يبدأ كانعادة عمر أي يف ظهوره احتمال .ع

وحاد مفاجئ بشكل يظهر يف: عادة نقص إرهاق، البول، كمية يف زيادة شديد، عطش
كثرياً الطعام تناول رغم .الوزن

نوع السكري :2مرض
نسبة الذي السكري%90وهو مرض أنواع .من

األوىل السنوات يف اضطرابات يسبب ال .عادة
أ ضمن به إصابة حاالت العائلةوجود .فراد

منه االستفادة سوء وإىل األنسولني إفراز يف نقص إىل سببه .يعود
الوزن زيادة ويف الكوليسترول نسبة ويف الشرياين الضغط يف ارتفاع مع عادة يترافق

البطن( منطقة يف ).خاصة

للحمل املرافق السكري  .مرض
احلمل فترة بداية مع  .يبدأ

للعالج عامة  .طرق
أن املهم يليمن مبا السكري مبرض املصاب  :يقوم

الغلوكوز نسبة الدم(مراقبة يف السكر ).نسبة
الشحوم ونسبة الشرياين والضغط الوزن الغليسرييد(مراقبة وثالثي ) الكوليسترول

التدخني عدم  .وخصوصاً
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السكري مرض من الوقاية  .كيفية
النوع من السكري أمراض فإن منه1حالياً، الوقاية ميكن فعالال بشكل النوع. ا من السكري أمراض أما

عن2 املناسبة التغذية خالل من منها الوقاية ميكن فهذه احلركة، وقلة البدانة مع وتترافق الشائعة، وهي ،
يومي جسماين بنشاط القيام إىل باإلضافة الشحوم، تناول من والتقليل واخلضراوات الفواكه تناول طريق

ساعة نصف ملدة املشي  . يومياًمثل


