
 

 
  :التعريف 

مقاومة الجسم لتأثير اإلنسولين أو نقص تتميز بالبالغين غالبًا ، تحدث في  حالة مرضية مزمنة هو

 .مما يؤدي إلى ارتفاع السكر في الدمنسبي في إفرازه 
 

 :األسباب

 السكري من داء الثانيتحدث اإلصابة بالنوع 
 :ألحد سببين 

 مقاومة الجسم لإلنسولين. 
 قلة إفراز اإلنسولين. 

 
 :عوامل الخطر

 الوراثة. 
 السمنة. 
  (.الخمول)قلة النشاط  

  العائلة أحد أفرادإصابة.  

 أكثر  ءمراذوي البشرة السف الِعرق

  .عرضة لإلصابة

 في  الشخص كلما تقدم الثانييزداد خطر اإلصابة بداء السكري من النوع  ،العمر

 .العمر

 سكري الحملاإلصابة ب. 

 اإلصابة بتكيس المبايض المتعدد.   

 

  :األعراض

 زيادة العطش. 
 كثرة التبول. 
 (.في حاالت نادرة) السريع فقدان الوزن 

   .نتيجة ارتفاع السكر الشديد وعدم استجابة الجسم للعالج
 والخمول التعب. 
 عدم وضوح الرؤية.  
 القروح بطيئة الشفاء أو العدوى المتكررة.  

 

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

التثقيف الصحيقسم   
 

  ثانيالنوع المن مرض السكري 
Diabetes Mellitus Type2  
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 :التشخيص

 عند وجود األعراض فحص سكر الدم العشوائي.  
 السكر التراكمي فحص.  
  سكر الدم الصائمفحص.  

 
 المصاب بالسكري ما قبل السكري المعدل الطبيعي 

 دسل أو أعلى/ملجم 021 يساوي دسل/ملجم 021-011 دسل/ملجم 011أقل من  صائم

 دسل أو أعلى/ملجم 211يساوي دسل/ملجم 011-041 دسل/ملجم 041أقل من  بعد الوجبة بساعتين

 أو أعلى 1.1 1,4 – 1,5 1,5أقل من  السكر التراكمي

 

 المضاعفات 

 أمراض القلب واألوعية الدموية.  
 األعصاب اعتالل.  
 الكلى اعتالل.  

 العين اعتالل.   
 اإلصابة بالقدم السكرية. 
 بما في ذلك االلتهابات  ،الجلدية األمراض

 .البكتيرية والفطرية

 :العالج

  التغذية الصحية تغييرات في نمط الحياة مثل
 . والرياضة البدنيّة و تخفيف الوزن

 األدوية المتناولة عن طريق الفم. 
 حقن اإلنسولين. 
 الُحقن المعالجة الرتفاع السكر. 
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 :طرق التعايش مع المرض 
 خاصة فيما يتعلق تغذية سليمة المحافظة على وزن مالئم للجسم و ،

 .وجبة بمستوى السكريات في كل

  دقيقة على األقل لممارسة  01االنتظام في ممارسة التمارين الرياضية
المشي ، الجري، : مثل  التمارين الهوائية في خمسة أيام في األسبوع

 .السباحة

  يراه الطبيب حسب مافحص ذاتي لمستوى السكر. 
 االلتزام بالعالج الموصوف من قبل الطبيب.  
  قد تطرأ وتؤثر على مستوى السكر في مراعاة التغيرات الحادة التي

 .الدم مثل التعرض لمرض آخر أو السفر

  مثل العصائر التأكد دائما من وجود مصدر من السكر سريع المفعول
 .في حوزة المريضالمحالة 

  تقديم الدعم النفسي للمريض إذا استدعى األمر كالتحدث مع أحد المعالجين.  
 لحرص على إجراء الفحوصات الروتينية الحفاظ على مواعيد زيارة الطبيب وا

  .الهامة للمتابعة 

 ارتداء قالدة أو سوار يدل على اإلصابة بالسكري. 

 فحص القدم باستمرار. 

 والكوليسترول  (ملم زئبقي 021/01أقل من أو يساوي ) الحفاظ على ضغط الدم

  .في المعدل الطبيعي

 االمتناع عن التدخين وشرب الكحول. 

 
 

 

 

 

 

 

 :المراجع

 كلينك مايو 

  جمعية أصدقاء مرضى السكري الخيرية –الطريق اإلرشادي لمريض السكري 

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