
 
 

 : التعريف
حالة هو مرض السكري النوع األول ويعرف بمرض السكري المعتمد على األنسولين 

مرضية مزمنة تنجم عن توقف إنتاج هرمون األنسولين في جسم المريض مما يستدعي 
 .استخدام إنسولين خارجي 

 
 :السبب

لم يعرف لداء السكري من النوع األول سببًا واضحا حتى اآلن 
ولكن يتميز هذا النوع بعجز شديد في وظيفة البنكرياس 

 ذلك بسبب قيامونقص مطلق في إفراز اإلنسولين وُيعتقد أن 
 .جهاز الجسم المناعي بتدمير الخاليا المنتجة لألنسولين 

 
 :المحتملة  عوامل الخطر

 التاريخ العائلي.  
 الوراثة.  
 الخاطيء  النظام الغذائي. 

 
 :األعراض 

 زيادة العطش. 
 كثرة التبول.   
  فقدان الوزن السريع.  
 التعب والخمول.  
  التغيُّرات السلوكية و سرعة الغضب.  
 عدم وضوح الرؤية.  
  العدوى الفطرية التناسلية.   
  األسيتون أو رائحة تشبه ) تغير في رائحة النفس

 .بسبب  ارتفاع الكيتونات(عطنالتفاح ال
 

 :التشخيص
 فحص سكر الدم العشوائي.  
 فحص السكر التراكمي.  
 فحص سكر الدم الصائم.  

فحوصات إضافية وتتضمن اختبارات الدم للتحقق من وجود األجسام المضادة، واختبارات 

 البول للتحقق من وجود الكيتونات

 اإلدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة
 مستشفى الملك فهد للقوات المسلحة بجدة

التثقيف الصحيقسم   
 

 النوع األول من مرض السكري
Diabetes Mellitus Type1  
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 :شهر العسلظاهرة 

  هي ظاهرة ينشط فيها البنكرياس بشكل مؤقت منظًما مستويات اإلنسولين في

تستمر أكثر من  اللكنها الدم فيعتقد بعض مرضى السكري أنهم ُشفوا من المرض 

 .عدة أشهر

  أثناء هذه الفترة يجب أخذ اإلنسولين بشكل متوازن ومراقبة سكر الدم لتجنب

 .انخفاض السكر

 :المضاعفات
 أمراض القلب واألوعية الدموية.  
  اعتالل األعصاب.  
 اعتالل الكلى.  
 اعتالل العين.  
 مثل االلتهابات البكتيرية وااللتهابات  األمراض الجلدية

 .الفطرية والحكة
 هشاشة العظام.  

 
  :العالج

عن طريق عالج مكثف  عالج السكري من النوع األوليتم 
باإلنسولين يوميا مع برنامج غذائي متوازن ونظام رياضة 

 . منتظم

 
 

 :طرق التعايش مع المرض

 تغذية  و المحافظة على وزن مالئم للجسم
، خاصة فيما يتعلق بمستوى السكريات سليمة

 .وجبةفي كل 

  حسب مايراه الطبيبفحص ذاتي لمستوى السكر. 
 مع مراقبة مستوى السكر قبل وبعد التمرين واستشارة الطبيب نشاط بدني يومي. 
 االلتزام بجرعات اإلنسولين الموصوفة من قبل الطبيب.  
  الحرص على التبادل الحرص على حقن اإلنسولين في األماكن الصحيحة مع

 . والتنويع

  مراعاة التغيرات الحادة التي قد تطرأ وتؤثر على مستوى السكر في الدم مثل
 .التعرض لمرض آخر أو السفر
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  في مثل العصائر المحالة التأكد دائما من وجود مصدر من السكر سريع المفعول
  .حوزة المريض

 

 تقييم ضغط دم المريض.  
  استدعى األمر كالتحدث مع أحد المعالجينتقديم الدعم النفسي للمريض إذا. 
   الحفاظ على مواعيد زيارة الطبيب والحرص على إجراء الفحوصات الروتينية الهامة

 .حسب إرشادات الطبيبللمتابعة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :المراجع

  ويب طب 
 كلينك مايو 
  جمعية أصدقاء مرضى السكري الخيرية –الطريق اإلرشادي لمريض السكري. 

 إن المعلومات في هذه النشرة الطبية مخصصة
 للتثقيف فقط و ال تغني عن استشارة الطبيب
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