
 

عبارة عن مضاعفات خطيرة لمرض السكري الذي يحدث عندما ال يقدر هي  :التعريف

تكسير الدهون في الجسم   إلىالجسم على إنتاج كمية كافية من األنسولين مما يؤدي 

مستويات عالية من أحماض الدم التي تسمى  راكمت  نتج هذه العملية وت   إلنتاج الطاقة،

يب مرضى السكر من النوع األول وقد ت صيب مرضى النوع الثاني ص، غالبًا ما ت  الكيتونات

 .تحت ظروف أو أمراض حرجة

 :األسباب
 الحادة أو الحرجة العدوى أو اإلصابة بأحد األمراض . 
 العالج الموصوف والنظام الغذائيعدم التقيد ب .  
 تعاطي الكحول والمخدرات. 
 وزة التي تزيد من نسبة الجلوكبعض العالجات الدوائي.  

 

 :الفئات األكثر عرضة لإلصابة 

 .طيلة العمر حقن األنسولين يعتمد علىعالجهم  ألن األول وعالن مرضى السكري من 

 
 :األعراض

 42غالبًا ما تتطور سريًعا، وأحيانًا في غضون  اوأعراضه ةالسكري ةالكيتوني وضةعالمات الحم
 لى إصابتهم بداء السكريوقد تكون هذه العالمات واألعراض هي أول مؤشر ع، ساعة

 :وتشمل
 ارتفاع في مستوى السكر. 
 العطش الشديد و الجفاف. 
 كثرة التبول. 
 الغثيان والقيء. 
 ألم في البطن. 
 ضعف أو تعب. 

 التشوش. 
  (و التفاح الناضجأسيتون تشبه األ) تغير في رائحة النفس. 
 تنفس سريع و عميق.  

 
 
 
 

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

التثقيف الصحيقسم   
 

  السكرية الحموضة الكيتونية
Diabetic Ketoacidosis 
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 :طرق الكشف عن الكيتونات

 باستخدام شرائط التحليل  لكيتون في البولقياس ا
 .المنزلي

 قياس الكيتون في الدم. 
 

 :التحليل المنزلي للكشف عن الكيتوناتطريقة إجراء 
تتوفر أشرطة اختبار الكيتونات في الصيدليات وطريقة 
استخدامها بسيطة لكن على المريض اتباع التوجيهات 

 :التالية للحصول على نتائج دقيقة
 نظيفبالستيكي ى عينة من البول في وعاء الحصول عل. 
 وضع الشريط في العينة. 

  التخلص من البول الزائد على الشريط بهزه. 
   حتى يتغير لون الشريطقليال االنتظار . 
 شرائط ال عبوةالشريط بلوحة األلوان في  نلو مقارنة . 
 سب حسب إذا كشف التحليل عن وجود كيتونات فيجب اتباع اإلجراء العالجي المنا

 . إرشادات الطبيب
 

  : التحليل العوامل التي تؤثر على دقة

  أو مشكالت شريط االختبار مثل التلف أو انتهاء الصالحية أو التخزين بطريقة خاطئة
 .التعرض للرطوبة أو درجات الحرارة العالية 

 الليل  يجب أن تكون عينة البول جديدة ،فالبول المتجمع طوال فترة:جودة العينة
 .يعطي نتيجة غير دقيقة لذلك يجب طرح عينة البول صباًحا

 
 :الحاالت التي تستدعي إجراء االختبار

  (.البرد،الرشح ،اإلسهال ، التقيؤ)عندما يعاني المريض من حاالت 

  سكر النوع األولمرضى عند ارتفاع نسبة السكر في الدم بشدة خاصة في. 
 عند وجود أعراض ارتفاع السكر السيدة الحامل المصابة بمرض السكري. 

 
 :المضاعفات

 فقدان الوعي.  
 الوفاة.  
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 :مايجب عمله عند ارتفاع الكيتونات

 اإلكثار من تناول السوائل الغير سكرية. 
 االلتزام بالراحة وعدم ممارسة أي مجهود جسدي. 
 فحص نسبة السكر في الدم والكيتون في البول. 
  حاالت معينة حسب إرشادات الطبيب فييجب نقل المريض للمستشفى . 

 :الوقاية
 والحفاظ على مستوى السكر في الدم داء السكري التحكم في.  
 والنظام الغذائي االلتزام بجرعات اإلنسولين الموصوفة.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :المراجع

  ويب طب 

 كلينك مايو 

  جمعية أصدقاء مرضى السكري الخيرية –الطريق اإلرشادي لمريض السكري. 

 http://www.diabetes.org/living-with-diabetes/treatment-and-care/blood-glucose-

control/checking-for-ketones.html 

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