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 الداء السكري 

Diabetes Mellitus  

 

  مخطط املحاضرة

 الفيزيولوجيا المرضية 

  الداء السكري–  
 
 سريريا

 لمعايير التشخيصية للداء السكري ا 

  المعالجة الدوائية للداء السكري 

 األنسولين ومشتقاته 

 خافضات السكر الفموية 

 مجموعات جديدة من خافضات السكر 

  عند البالغين –معايير اختيار المعالجة 

  عند األطفال –معايير اختيار المعالجة 

  عند المرأة الحامل –معايير اختيار المعالجة 

  عند المسنين –معايير اختيار المعالجة 

 التحسين العالجي 

 نصائح للمريض 
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 السكري الداء 

Diabetes Mellitus  
 

 الفيزيولوجيا المرضية

  )الداء السكري: ارتفاع مزمن لتركيز السكر في الدم ناتج عن نقص في إفراز األنسولين و/ أو نقص في فعاليته )مقاومة على األنسولين 

  :مختلفةغير معروف في الغالبية العظمي من الحاالت: نتيجة الستعداد وراثي + عوامل بيئية السبب 

  :نميز بين نمطين رئيسيين للسكري 

: المعتمد على االنسولين(:  •
 
 النمط األول )سابقا

 قبل سن الـ                   
ً
  02غالبا

 النغرهانس  تخرب مناعي ذاتي لخاليا بيتا المنتجة لألنسولين في جزر                  

: غير المعتمد على األنسولين(: النمط الثاني ) •
 
 سابقا

 بعد سن الـ                   
ً
 02غالبا

 مقاومة على األنسولين + نقص جزئي في إفراز األنسولين ) نقص في خاليا بيتا مع الوقت(                                                              

 

  –الداء السكري 
 
 سريريا

  :للنمط األول بشكل أساس يالعالمات السريرية الموجهة لفرط سكر الدم الواضح 

  Polyuriaالبوال )تعدد مرات التبول(  •

  Polydipsiaالعطاش  •

  Polyphagia  النهام •

 فقدان الوزن  •

  :فرط سكر دم غير عرض ي: يكشف بإختالطاته 

 اختالطات استقالبية:  •

 1حماض استقالبي: خاصة مع النمط                  

 سبات مع فرط الحلولية                  
ً
 : نادرا

 0خاصة مع النمط اختالطات تنكسية:  •

 اعتالل النفرونات    

 اعتالل أعصاب محيطية                

 اعتالل الشبكية                 
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 المعايير التشخيصية للداء السكري 

  لمنظمة الصحة العالمية 
 
 يعتبر الشخص مريض سكري في حال كان لديه واحد مما يلي: : 7991تبعا

   لـ 
ً
 ملمول/اللتر(  1111غ/ل ) 0وجود عالمات سريرية للسكري + سكر دم أعلى أو مساويا

   ملمول/ اللتر(، يجب تأكيد هذه القيمة بقياس  7غ/ل ) 1101ساعات صيام أو أكثر( أعلى أو مساوي لـ   8سكر الدم على الريق )بعد

 ي في يوم أخر ثان

   لـ  77سكر الدم بعد ساعتين من تناول 
ً
 أعلى أو مساويا

ً
 غ/ل )طريقة غير منصوح بها(  0غ من السكر فمويا

 المعالجة الدوائية للداء السكري 

 املحافظة عل سكر الدم حول قيمتة الطبيعيةهدف المعالجة : 

  :تعمل المعالجة الدوائية على 

 باستخدام األنسولين و مشابهاته   ألول/:تعويض نقص األنسولين /النمط ا  •

 باستخدام خافضات السكر الفموية:  الحد من المقاومة على األنسولين المتبوعة بنقص إفراز األنسولين /النمط الثاني/:  •

     

 مركبات السلفونيل يوريا )السلفاميدات الخافضة للسكر(  •

 مركبات الغلينيد   •

 مركبات البيغوانيد  •

 مركبات الغليتازون )التيازوليدين ديونات(   •

 غلوكوزيداز -αمثبطات الـ   •

 + األدوية المصححة لعوامل الخطورة المرافقة للنمط الثاني: خافضات الضغط، خافضات الشحوم )فيبرات،        

 ستاتينات،.....(           

 

 األنسولين ومشتقاته

  :مستحضرات قصيرة التأثير 

  النظامياألنسولين (Regular )  ( قصير األمدShort-acting Insulin:)  

•  )
ً
 )ممكن عضليا

ً
،  يمكن إعطاؤه وريديا

ً
 األكثر استخداما

 ساعات 10ساعات و يستمر تأثيره  حتى  4-2يبدأ تأثيره بعد ساعة و تظهر القمة بعد  •

 األنسولين ليسبرو(Lispro ) فائق السرعة/ فائق قصير األمدUltrafast/ultra short-acting:  

 النظامي جرى فيه تبديل موقعي حمضين أمينيين لألنسولين مشابه  •

 يظهر تأثيره خالل ربع ساعة، تظهر القمة بعد ساعة، يستمر تأثيره ألربع ساعات •

 األنسولين glulisine   وaspart  

 تشبه في حرائكها أنسولين ليسبرو ) تختلف في تسلسل األحماض األمينية عنه(   •

  تعطى عادة قبل الوجبات بربع ساعة      

 تحت الجلد      
ً
  تعطى حقنا
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  :مستحضرات متوسطة التأثيرIntermediate-acting insulin  

 األنسولين إيزوفان isophane insulin  

  ((Neutral protamine Hagedorn NPHيسمى  •

 وسط معتدلمزيج من األنسولين والزنك مع عديد بيبتيد هو البروتامين في  •

 ساعة(  18-10ارتباطه مع البروتامين يؤخر امتصاصه و يستمر تأثيره ) •

 ( األنسولين البطيLente :) 

 مستحضر مشابه اليزوفان في بدء فترة تأثيره   •

 تأثيره أطول بقليل من االيزوفان   •

 تحت الجلد        
ً
 تعطى حقنا

 

 :مستحضرات مديدة التأثير  

 األنسولين غالرجين (Insulin glargine)  : 

  ليس له قمة محضر بتقنية التأشيب •

  ساعة على األقل 24دقيقة و يستمر لمدة  45مطول التأثير يبدأ تأثيره بعد  •

 قد يعطى لوحده أو بالمشاركة  •

  يؤخذ عادة وقت النوم •

  األنسولينdetimir: 

 لغالرجين يرتبط مع األلبومين في الدم بنسبة عالية مما يطيل فترة تأثيره مثل ا •

  األنسولين فائق البطءultralente insulin  

 ساعة 61 -00يستمر تأثيره ربما مدة  •

 تحت الجلد       
ً
  تعطى حقنا

 توجد مستحضرات تشرك فيها بعض المستحضرات مع بعضها بنسب معينة  

األنسولين ومشتقاته
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 خافضات السكر الفموية

 :تعمل بشكل أساس ي وفق ثالث آليات مختلفة  

  تحريض إفراز األنسولينsecretagogue:  

   مركبات السلفونيل يورياSulfonylureas  

  :Tolazamide,   Tolbutamide,   Chlorpropamideالجيل األول  •

  gliclazide, Glipizide, Glyburide (glibenclamide)  الجيل الثاني:  •

• Glimepiride  )جيل ثاني أو ثالث (  

  :مركبات الغلينيدRepaglinide ،Nateglinide  

  زيادة حساسية الخاليا لألنسولينInsulin sensitizers : 

   مركبات البيغوانيدBiguanides ميتفورمين :metformin  

  مركبات الغليتازونGlitazone :pioglitazon ،rosiglitazon  

 :تثبيط امتصاص الغلوكوز في األمعاء Acarbose ،Miglitol 

 

  خافضات السكر:مجموعات جديدة من  

  المسؤول عن تحطيم هرمونات االنكريتين 4مثبطات دي بيبتيديل ببتيداز  

•  sitagliptin, saxagliptin, vildagliptin  

 تحرض إفراز األنسولين، تثبط تحرر الغلوكاغون  •

•    
ً
 تعطى فمويا

 إكسيناتيد Exenatide  

األنسولين، يثبط تحرر الغلوكاغون، يبطئ اإلفراغ المعدي، يقلل الشهية (: يحرض إفراز glucagon like peptide)  GLP-1لمشابه  •

 للطعام

  براملينتيدpramlintide  

 مماثل لهرمون األميلين، يثبط امتصاص الغلوكوز من األمعاء +..... •

 تحت الجلد قبل الوجبات •
ً
 تعطى حقنا

 

 عند البالغين –معايير اختيار المعالجة 

  7معالجة السكري من النمط : 

  باألنسولين يتم تكييفها لكل مريض بهدف جعل السكر طبيعي معالجةHemoglobine glyquée HbA1c= 7%) ) 

  :نظام غذائي معتدل الحريرات بعض المبادئ التي تساعد على تحقيق ذلك + 

   مع محاكاة نمط األنسولين الفيزيولوجي:إعطاء األنسولين عدة مرات باليوم  

 مرات  6(/ )تغطي  الحاجة األساسية( + حقن NPHمرة أنسولين متأخر التأثير/طويل التأثير أو  0 -1حقن            

 أنسولين سريع )تمنع فرط السكر بعد الوجبات(            
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 غ/ل لخمس أيام على األقل في األسبوع بدون هبوط السكر الليلي:  110بهدف الحصول على سكر صباحي أقل من ضبط السكر ليال

 ( 11أو  12تأخير حقن األنسولين المتأخر التأثير من العشاء إلى قبل النوم )الساعة 

   :قياس ذاتي للسكر قبل كل حقن 

 ل بين حقن األنسولين وبداية الوجبات تصحيح جرعة األنسولين السريع، ضبط الفواص           

 

 أمثلة عن مخططات المعالجة باألنسولين املحسنة

 
 

  2معالجة السكري من النمط 

  :التوصيات الرئيسية 

  الحمية الغذائية هي االجراء العالجي األول 

 في حال وزن زائد(، خفض استهالك الكحول، تخفيف الدهون المشبعة  •
ً
 نظام غذائي معتدل الحريرات )منخفض الحريرات قليال

 + نشاط فيزيائي ورياض ي منتظم   •

  المشاركات العالجية )ثنائية وثالثية الدواء( تأتي بعد فشل المعالجة وحيدة الدواء 

 ي حال فشل مشاركات خافضات السكر الفموية المعالجة باألنسولين يتم إدخالها عادة ف 
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 عند األطفال –معايير اختيار المعالجة 

  جدا نمط  7بشكل رئيس ي سكري من النمط 
 
 ، يتزايد مع  تزايد  البدانة( 2)نادرا

  2عالج النمط : 

   الحمية الغذائية + نشاط فيزيائي 

   سنوات  12عند الضرورة: معالجة دوائية بخافضات السكر الفموية: فقط الميتفورمين حاصل على ترخيص عند األطفال فوق 

  ( تدريب الطفل على الضبط الجيد للسكر منذ بداية المعالجةHb1c = 7-7,5 % ) 

    :المعالجة باألنسولين 

  المبادئ نفسها عند البالغين 

  :0 -1تفضيل النظام  NPH  +6 short  

 إعادة تقييم الجرعات و توزعها بشكل خاص لكل مريض خالل االستشارات )كل شهرين( + عند البلوغ 

  مع  نظام غذائي معتدل الحريرات متوازن ومع نشاط فيزيائي 
ً
 مشاركة دائما
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 عند المرأة الحامل –معايير اختيار المعالجة 

  :الحمل عند مريضة سكري 

  1,2 – 0,6ضرورة الضبط التام للسكر بحيث يبقى ضمن املجال g/l  

  + استخدام المضخة املحمولة )حقن مستمر تحت الجلد لألنسولين السريع )القصير( أو مباشر تحت الجلد من نمط: أساس ي

 قبل الوجبات  NPH 6 Short + 0-1 وجبات: 

  الها باألنسولين: إيقاف خافضات السكرالفموية واستبد0في حال سكري نمط 

  :حريرة/يوم في حال 1122بروتينات( ويخفض إلى  %17دسم +  %62سكريات +  %77حريرة/يوم ) 0222مراقبة النظام الغذائي

 زيادة الوزن( 

  :خالل الوالدة 

 لسكر الدم ) •
ً
 غ/ل( المراقب كل نصف ساعة  110 – 211تسريب مستمر أنسولين + سيروم سكري: ضبط الجرعات تبعا

  السكري الحملي: حالة 

  تعريف حسب  الـWHO اضطراب بتحمل السكر يبدأ أو يشخص ألول مرة خالل الحمل مهما كانت المعالجة الضرورية أو التطور :

 بعد الوالدة

  المعالجة : 

حريرة/كغ/يوم خالل الثلث األول ترفع إلى 62بروتينات(، الوارد الحروري:  %17دسم +  %62سكريات +  %77نظام غذائي متوازن: )  •

 حريرة/كغ/يوم في الثلثين االخيرين(  68 -67

 في حال عدم كفاية النظام الغذائي: معالجة باألنسولين   •

  مراقبة ذاتية للسكر قبل وبعد ساعتين من كل وجبة •

 

 عند المسنين –معايير اختيار المعالجة 

  >:72من السكان فوق عمر الـ  %12زيادة نسبة حدوث السكري مع العمر  

  زيادات اختالطات السكري: خاصة سبات فرط الحلوية 

  زيادة األذيات الدوائية: هبوط السكر 

 ال مبرر للمعالجة الدوائية إال إذا كانت الفائدة أكبر من الخطورة       

   خافضات السكر الفموية بشرط احترام مضادات االستطباب: : إمكانية استعمال 2في النمط 

 بشرط عدم وجود قصور كلوي + مراقبة منتضمة لكرياتينين الدم البيغوانيد: •

 ممكن دون ضبط الجرعة الغليتازون:  •

ر + فعالية متوسطة: مثال: غليبيزيد : غير مفضلة بسبب خطورة هبوط السكر)ممكن في حال عمر نصفي قصيالسلفونيل يوريا •

 ( glipizid LP)لكن ليس 

 بحذر بسبب خطورة نقص السكر( لغلينيد: ا •

    يفضل تجنبها بسبب االضطرابات الهضمية غلوكوزيداز: -αمثبطات الـ  •

  وظيفة الكلية + مراقبة في حال فشل المعالجة وحيدة الدواء لكن + احترام مضادات االستطباب + مراقبة معالجة ثنائية الدواء

 سكر الدم
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  :معالجة باألنسولين عند فشل خافضات السكر الفموية 

 أنسولين طويل أو متوسط في حال هبوط سكر ليلي  :1 •
ً
 حقن مرة واحدة صباحا

• 0 
ً
 : حقن مرة واحدة مساء أنسولين طويل أو متوسط في حال مريض ذو سكر صباحي مرتفع جدا

 متوسط : حقن صباحا ومساء انسولين 6 •

  7في النمط : 

  0و  1معالجة باألنسولين وفق البروتوكول   •

 : مريض في مركز رعاية  6البروتوكول   •

 

 التحسين العالجي

 :الجرعات وخطة األخذ 

  :األنسولين 

 لحاجة المريض ويتم ضبطها بشكل خاص بكل مريض 
ً
 تختلف الجرعات تبعا

  مرة /اليوم في حال عم  1ثم إلى  0سريع قبل الوجبات  ثم خفضها إلى  6مرة طويل التأثير +  0-1بشكل عام: حقن

 إمكانية المتابعة مع هذا النمط 

  :خافضات السكر الفموية 

  :تختلف الجرعات من مركب ألخر وبشكل عام 

  مرات مع الوجبات 6-0ميتفورمين:  •

 تدريجية للجرعات مرة ثم زيادة  0-1الغليتازون:  •

•  
ً
 مرة/يوم، زيادة تدريجية للجرعات 0السلفونيل يوريا: وسطيا

 الغلينيد: قبل كل وجبة ، زيادة تدريجية للجرعات •

 غلوكوزيداز: مع بداية كل وجبة/ زيادة تدريجية للجرعات -αمثبطات الـ  •

 

  :ضبط الجرعات 

  األنسولين 

  حتى ضبط السكر قريب من الطبيعي على مدى 
ً
 ساعة  00البدء بجرعات متوسطة وزيادتها تدريجيا

   ألنسولين  % 12لألنسولين األساس ي و  % 02وحدة/كغ توزع بنسبة  2.8 – 217بشكل عام: الحاجة اليومية من األنسولين عادة بين

 الوجبات 

   :ضبط الجرعات في حال المشاركات الدوائية 

• ICE ، حاصراتβ ،ساليسيالت بجرعة عالية ،Octreotideخطورة هبوط السكر : 

 : خطورة فرط السكر β0مانعات الحمل، الحاالت العصبية بجرعة عالية، الكورتيزونات، مقلدات   •

  وريدي، كورتيزونات، مدرات، ملينات: خطورة نقص بوتاسيوم Bأمفوتريسين  •
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 :خافضات السكر الفموية  

   زيادة تدريجية للجرعات 

  في حال زيادة الوزن: تفضيل الميتفورمين  

 القدرة الخافضة للسكر:  يوريا وترتب حسب بغياب زيادة الوزن:  السلفونيل 

           glibenclamid > glicazid > glipizid  

   ضرورة خفض جرعة السلفونيل يوريا والريباغلينيد في بعض المشاركات )معالجة ثنائية الدواء( لتجنب هبوط السكر 

  :االنتباه للتداخالت الدوائية 

الحماض اللبني  زيادة خطورة وير الشعاعي الحاوية على اليود تؤدي إلى مشاركة البيغوانيد )الميتفورمين( + المدرات ومواد التص •

 تالي يجب: وبال

 مراقبة تصفية الكرياتينين              

 إيقاف مؤقت للمعالجة خالل التصوير: قبل وبعد يومين من التصوير الشعاعي             

 ضبط جرعة الروزيغليتازون عند مشاركته مع مثبط أو محرض إنزيمي   •

 خطورة هبوط السكر مع بعض المشاركات لمركبات السلفونيل يوريا والغلينيد )انظر المشاركات مع األنسولين(  •

 

  :طريقة اإلعطاء 

  :األنسولين 

  :باستعمالطريق تحت الجلد 

 سيرنغ  •

 قلم الحقن )طريقة مستعملة أكثر فاكثر(  •

•  )
ً
 المضخة املحمولة )مضخة الحقن المستمر تحت الجلد، نادرا

  ضرورة تعليم المريض كيفية استعمال هذه األدوات 

  :لمكان الحقن وفق الترتيب التالي 
ً
 اختيار مكان الحقن عامل هام في جودة مراقبة السكر:تختلف سرعة امتصاص األنسولين تبعا

 البطن <الكتف<اإللية<الفخذ 

 طريق وريدي/ عضلي: فقط لألنسولين السريع •

 ن السريع المعطى تحت الجلدطريق استنشاقي: كبديل لألنسولي •

 

  :مضادات االستطباب 

  :القصور الكلوي والكبدي: خطورة الحماض اللبني البيغوانيد 

  :القصور الكلوي والكبدي: خطورة التراكم والسمية السلفونيل يوريا 

  مثبطات الـα-األمراض الهضميةغلوكوزيداز : 

  :القصور القلبي والكبديالغليتازون 
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  :التداخالت الدوائية 

  :غير مسموحة 

  السلفونيل يوريا + ميكونازول: مفاقمة هبوط السكر الشديد 

   + ريباغلينيدgemfibrozilزيادة احتباس الصوديوم      زيادة خطورة قصور القلب : 

  :غير منصوح بها 

   دانازول )تأثير مولد للسكري(، الكحول )مفاقمة خطورة هبوط السكر(  –خافضات السكر 

   فنيل بوتازون )مفاقمة خطورة هبوط السكر(  –السلفونيل يوريا 

   روزيغليتازون– gemfibrozil زيادة التأثيرات الجانبية للروزي(، مثبطات الـ(α-)غلوكوزيداز)نقص تأثيرها  

 

 ة: التأثيرات الجانبي 

  :األنسولين 

 ضرورة االلتزام بالقواعد الصحية الغذائية + مراقبة سكر الدم وبالتاليهبوط السكر:  •

• Lipodisrophy تغيير مكان الحقن :  وبالتالي يجب 

 احترام مضادات االستطباب  اللبني وبالتالي يجب : الحماضالبيغوانيد 

 احترام مضادات االستطباب : هبوط السكر وبالتالي يجب السلفونيل يوريا 

  :زيادة وزن + احتباس صوديوم قد يسرع قصور القلبالغليتازون 

  مثبطات الـα-غلوكوزيداز: اضطرابات هضمية تعتبر سبب رئيس ي إليقاف المعالجة        أخذ الدواء في بداية الوجبة 

 

 نصائح للمريض

  :المتابعة البيولوجية 

 مراقبة السكر واألجسام الكيتونية في البول )خاصة السكري المعتمد على األنسولين (  •

 مراقبة سكر الدم •

  :التأكيد على طرق الوقاية من وتدبير حوادث هبوط السكر: المتابعة السريرية 

 تشوش رؤية، عصبية، صداع  األعراض المنبئة: جوع، دوار، رجفان، اضطراب بالكالم، تعب،  •

 غ سكر 02- 17ية وخطة المعالجة وتكييفها تبعا للنشاط الفيزيائي، االحتفاظ بما يعادل والتدبير: االلتزام بالقواعد الغذائالوقاية  •

 وتناولها عند اللزوم.

 القواعد الصحية الشخصية وخاصة العناية باألقدام •
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