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ما هي اسباب اخنفاض نسبة السكر يف الدم؟
زيادة النشاط اجلسماين
زيادة جرعة االنسولني
 عدم أخذ كمية كافية من الطعام بعد تناول

عالج السكري

كيف ميكن التصرف يف حال حصول هبوط 
يف سكر الدم؟

العالج السريع يف هذه احلالة اذا كان املريض قادرا 
على البلع :

.تناول قطعتني أو ملعقتني من السكرمذابتان يف املاء
.تناول نصف كوب من عصري الفواكه
 ثلث كوب من أي عصري حملى، واذا مل تزول هذه

دقيقة فعلى املريض اعادة  15-10األعراض خالل 
شرب الكمية نفسها حلني انتهاء األعراض.



 



مىت تكون نسبة السكر يف الدم منخفضة؟
يعد السكر منخفضا عندما تكون نسبته يف الدم أقل من

ملغم/د  مع ظهور بعض األعراض أو غياا. 50

ماهي عالمات هبوط (إخنفاض) نسبة السكر يف الدم؟

هناك عالمات أولية مثل:
الرجفة
تصبب العرق من اجلسم
تسارع نبضات القلب
قلة التركيز
اجلوع الشديد
العصبية وتصرفات غريبة غري مألوفة

جيب أخذ هذه العالمات جبدية كبرية وعدم امهاهلا الن 
استمرار اخنفاض نسبة السكر يف الدم من املمكن أن تؤدي 

اىل ظهور أعراض أكثر خطورة مثل:

تشنجات عصبية
فقدان الوعي

فاذا كان هناك ادىن شك من أن ظهور أحد تلك 
األعراض هو ناتج عن نقص السكر يف الدم فعليك التأكد 
بفحص نسبة السكر يف دمك أثناء ظهور األعراض وال 
تتردد يف أخذ القليل من السكر املذاب باملاء أو أي طعام أو 

عصري حملى اذا مل يتوفر لديك جهاز الفحص.




هو ارتفاع يف نـسبة الـسكر يف الـدم، وهـي حالـة مزمنـة 
تنتـج عـن نقـص جزئــي أو كلـي يف هرمـون األنــسولني 
والذي هو عبـارة عـن هرمـون تفـرزه غـدة البنكريـاس 
ليقوم مبساعدة السكر يف الدم للدخول اىل خاليا اجلسم 

حيث يتحول اىل طاقة تساعد اجلسم على احلركة.

عنـدما يقـل األنـسولني يف اجلـسم فـان الـسكر يزيـد يف 
الدم، وال يستطيع اجلـسم االسـتفادة منـه، ولـذلك نـراه 

يظهر يف البول.


هناك نوعان ملرض السكري:

  وهو النوع الذي يعتمد
يف عالجه على األنسولني.

 وهـو النـوع الـغري معتمـد يف
عالجه على األنسولني.


ما هو ارتفاع سكر الدم عند مريض السكري؟

ان ارتفاع نسبة السكر يف الدم عند مرضى السكري هـي 
حالة متكررة ومزمنة، ويكمن اهلدف األساسـي يف عـالج 
مــرض الــسكري يف تقليــل الفــترات الــيت حيــدث فيهــا 
ارتفاع السكر يف الدم. ان مدى شعور املريض بـأعراض 
ارتفاع السكر خيتلف مـن شـخص اىل آخـر، لـذا توجـد 
ــن خــالل  ــدم م ــسكر يف ال ــسبة ال ــة ن صــعوبة يف معرف

األعراض الظاهرة.

ماذا تعرف عن مرض السكري؟
ميكـــن تعريــــف ارتفــــاع الــــسكر يف الــــدم بأنــــه زيــــادة 

ملغـم/د يف حالـة الـصيام،  125يف معدل السكر يف الـدم عـن 
ملغم/د بعد األكل. 200وعن 


الشعور بالتعب
تكرار التبول مع العطش
زوغان البصر
 الـــشعور بنمنمـــة أو وخـــز يف أصـــابع القدمـــني

واليدين
بطء التئام اجلروح
تقلصات يف العضالت




امل يف البطن
 من الفم“ األسيتون”انبعاث رائحة
نقصان يف الوزن
كثرة التبول
اجلفاف الشديد يف اجللد والفم
سرعة يف معدل التنفس


تناول كمية كبرية من الطعام
قلة احلركة أو عدم القيام بالتمارين املعتادة
عدم أخذ عالج السكري
املرض أو االصابة بالتهاب حاد
الوقوع حتت ضغط نفسي


ــــسبة الــــسكر يف الــــدم،  ــــاع يف ن اذا كــــان هنــــاك ارتف
جيــب التفــكري بالــسبب الــذي أدى اىل هــذا األرتفــاع حيــث 
باالمكان املحافظـة علـى مـستوى الـسكر يف الـدم باملـستوى 

الطبيعي وذلك عن طريق:

احلمية الغذائية املناسبة
القيام بنشاطات ومتارين معينة
أخذ خمفضات السكر حسب رأي الطبيب املعاجل


 اذا كنت تعاين من أعـراض الـسكر احلـادة يف الـدم جيـب

االتصال بطبيبك حاال أو الذهاب اىل املستشفى فورا
 ــــدة ــــة مل ــــسبة الــــسكر يف الــــدم مرتفع اذا كانــــت ن

أسبوع وكنت ال تعرف السبب، جيب عليـك مناقـشة هـذا 
املوضوع مع طبيبك.

 ــدم لفــترات قــصرية ــسيط يف ال ــسكر الب ــاع ال ان ارتف
وحمدودة ليـس بـاألمر اخلـطري وهـو حيـدث لكـل مرضـى 
ــا  ــسكر مرتفع ــى مــستوى ال ــدما يبق الــسكري ولكــن عن
لفترات طويلة فأن اخلطورة تكمن يف حدوث مـضاعفات 

مرض السكري
 ان السكر يف الدم يكشف لنا مـستوى الـسكر يف اجلـسم

ويعطي القيمة الفعلية للسكر.
 ان فحص البول يعكس مستوى ارتفاع السكر يف اجلـسم

لكن ال يعطي القيمة الفعلية ملستوى السكر.


