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سكري النمط األول
(Diabetes type 1)

حول داء السکري
الناس.  بین  شیوعًا  األکثر  االستقالبي  المرض  هو  السکري   داء 
المسّمی  الهرمون  نقص  سببه  مزمن  مرض  هو  األول  النمط  سکري 
عام.   2000 قبل  إلی  تعود  المرض  لهذا  أوصافًا  هناك   األنسولین. 
 ولکن مع هذا ال یزال مرض السکري من جوانب عدیدة مرضًا غامضًا. 
الوراثي  العامل  بین  بالسکري هو تضافر  أّن سبب اإلصابة  القول  یمکن 
وراء  الکامن  السبب  هو  ما  المعروف  غیر  من  ولکن  البیئیة،  والعوامل 

اإلصابة بالمرض. 

یصیب سکري النمط األول األشخاص من کافة الفئات العمریة، ولکّنه 
شبابا.  یزالون  ال  الذین  والبالغین  والشباب  األطفال  بین  شیوعًا  أکثر 
بیتا( في غدة  لألنسولین )خالیا  المنتجة  الخالیا  تلف  المرض هو  سبب 
البنکریاس. ألسباب ال نعرفها فقد اعتقد الجهاز المناعي للجسم أّن خالیا 

بیتا هي عناصر غریبة فقامت بتخریبها. 

یجب أن یحصل األشخاص المصابون بسکري النمط األول علی جرعات 
من األنسولین علی شکل حقن. ُیتلف األنسولین بسبب السوئل الهضمیة في 

المعدة واألمعاء ولهذا یتعذر تناوله علی شکل حبوب.

األعراض
بعکس سکري النمط الثاني حیث األعراض غالبًا ما تکون غیر واضحة 
وتتطور مع مرور الزمن، فإّن األعراض في حالة سکري النمط األول تأتي 
علی حین غّرة وبوضوح. لهذا السبب یتم تشخیص المرض بشکل سریع 
في معظم الحاالت. عندما یرتفع مستوى سکر الدّم یبدأ السکر بالنزول مع 
البول. هذا یٶّدي إلی زیادة کمیة البول والتبّول بکثرة، ورّدة فعل الجسم 
علی هذا تکون علی شکل إحساس بالظمأ. إفراز السکر في البول یعني 
الوزن.  فقدان  إلی  یٶدي  ما  غالبًا  وهذا  الحراریة  للسعرات  الجسم  فقدان 
قد  الشرج  منطقة  في  بالحّكة  والشعور  البولیة  المسالك  بإلتهاب  اإلصابة 

تکون من بین أعراض اإلصابة بالسکري. 

الطاقة.  للحصول علی  والبروتینات  الدهنیة  المواد  الجسم بحرق  یبدأ  کما 
تنفذ هذە  الکیتونات، وعندما  الدهنیة هي  المواد  لعملیة حرق  ثانوي  نتاج 
ِرّي  ُسكَّ كیتوِنيٌّ  ُحماٌض  حدوث  في  ذلك  یتسّبب  فقد  الدم  إلی   األخیرة 

أو التسّمم الحمضي. یسوء الوضع الصحّي العام بشکل سریع، یصاب 

المرء بالجفاف، واألعراض العادیة هي التقیٶ واآلالم المعدیة وضیق النفس 
ِرّي  الُسكَّ الكیتوِنيٌّ  الُحماٌض  یٶدي  قد  األسیتون.  رائحة  تشبه  فم  ورائحة 
اکتشاف األنسولین کان  قبل  الحیاة.  الغیبوبة وهذا یشکل خطرًا علی  إلی 
السکري. بمرض  المصابین  بین  للوفاة  شیوعًا  األکثر  السبب  هو   هذا 

أین یمکنني أن أحصل علی المساعدة؟
إلی  ُتدخل  العادة  في  فإّنك  األول  النمط  سکري  بمرض  إصابتك  عند 
المستشفی لکي تتعلم کیفیة حقن إبر األنسولین وقیاس مستوى سکر الدّم. 
متابعة  للمعاینة.  أخری  إلی  فترة  من  المستشفی  تراجع  سوف  ذلك  بعد 
ذاتهما  حّد  في  یکونان  قد  الثابت  طبیبك  مع  جید  بشکل  والتعاون  حالتك 
مساعدة جیدة لك. عالوة علی ذلك یلقی العدید من الناس دعمًا جیدًا من 

قبل ذویهم واألصدقاء والعائلة. 

المرض.  حول  التعلیم  تلّقي  في  الحّق  لك  بأّن  تدرك  أن  المهم   من 
الدورة التعلیمیة األولیة ستکون 7 ساعات علی أقّل تقدیر. القائمون علی 
مواضیع  إلی  التطّرق  یتّم  الدورة  وخالل  صحّیون،  موظفون  هم  الدورة 
تشمل معلومات حول المرض، أشکال المعالجة المتوفرة، المعالجة الذاتیة، 

إجادة التعامل مع المرض، الحقوق وإجراءات المتابعة مستقباًل. 

نفس  لهم  بأناس  تلتقي  أن  بإمکانك  سیکون  السکري  مرضی  جمعیة  في 
أن  شأنها  من  مفیدة  معلومات  نعطیك  أن  بإستطاعتنا  وسیکون  وضعك، 
 تسّهل علیك التغّلب علی األعباء في حیاتك الیومیة. للمزید من المعلومات، 
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قیاس مستوی سکر الدّم ذاتیاً 
الدم یشکل جزءًا مهمًا من معالجة داء السکري.   إّن قیاس مستوی سکر 
الدّم وما الهدف من وراء ذلك،  ما مدی الحاجة إلی ضبط مستوی سکر 
وکیف ستستخدم نتائج القیاسات، هي أشیاء ستخلتف من شخص إلی آخر 

وینبغي مناقشتها مع الطبیب. 

عندما  ملیمول/لتر   6 الدّم من 4 –  مستوی سکر  یکون  أن  ینبغي  مثالیًا 
بعد بضع  أقّل من 10 ملیمول/لتر  المرء صائمًا، ویحّبذ أن یکون  یکون 

ساعات من تناول وجبة طعام.
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المعالجة باألنسولین
األنسولین هو هرمون یفرزە البنکریاس وهو یساعد الجسم علی استهالك 
یتمّکن  الخالیا بحیث  إلی  یفتح "الباب"  الذي  الدّم. هو "المفتاح"  غلوکوز 

غلوکوز الدّم من النفاذ إلی الخالیا. الغلوکوز هو وقود الخالیا.

هناك أنواعًا عّدة من األنسولین في السوق. األنواع األكثر شیوعًا هي األنسولین 
المفعول  بطيء  األنسولین  تأثیرە من 3-5 ساعات(،  )یدوم  المفعول   سریع 
)یدوم تأثیرە من 12-20 ساعة( وأنسولین المدي الطویل )بطيء المفعول( 

)یدوم تأثیرە لغایة 24 ساعة(. 

تبعًا  الدواء  کمیة  ویجب ضبط  المریض  للشخص  المعالجة  تکییف  یجب 
للنشاط البدني والطعام، وبشکل خاّص تبعًا لتناول الکربوهیدرات. معظم 
المصابین بسکري النمط األول یستخدمون من جرعة واحدة إلی جرعتین 
من األنسولین متوسط المفعول أو وأنسولین المدي الطویل زائدًا األنسولین 

سریع المفعول مع وجبات الطعام. 

من أجل ضمان إمتصاص جّید ومستقّر لألنسولین قدر المستطاع، فإّنه من 
المهم أن یستخدم المرء تقنیة وضع حقن جیدة. 

کیفیة السیطرة علی المرض
بإعتبار أنك أصبت بمرض السکري للتو، فهناك الکثیر من األمور الجدیدة 
التي یجب أن تتعلمها. بإمکان طبیبك أن یقّدم لك دعمًا جیدًا في هذا المجال، 
 ولکن یجب علیك أن تتعامل مع المرض لوحدك معظم الوقت. لهذا فإّنه 
بك.  ألمَّ  الذي  السکري  تتعّلم کیف تسیطر علی مرض  أن  المهم جدًا   من 
یجب أن ال یمنعك السکري من أن تعیش حیاًة جیدًة وطویلة. مسٶولیة جعل 
هذا حقیقة تقع علیك أنت، ولکن لدی جهاز الخدمة الصحّیة أیضًا مسٶولیة 
تقدیم المساعدة لك في هذا الشيء. أن تتعّلم وتکتسب المعارف حول مرضك 

هو أمٌر ال بدَّ منه من أجل رعایة ذاتیة جیدة. 

هناك عوامل کثیرة تٶّثر علی مستوى سکر الدّم عندك
الطعام: یتأثر مستوى سکر الدّم بوتیرة تناول الطعام وکمیته ونوعه.  •

الحاجة  من  العادة  في  البدني  النشاط  یقلل  البدني:   •  النشاط 
إلی األنسولین.

•  المرض: المرض یزید من الحاجة إلی األنسولین. هذا صحیح بشکل 
خاص في حالة اإلصابة بالحمی. 

•  مکان حقن األنسولین: ینفذ األنسولین إلی الدم بأسرع ما یمکن إذا 
تّم حقنه في البطن. إذا حقنت األنسولین في ذراعیك فإنه ینفذ إلی الدم 
بشکل أبطأ، وإذا حقنته في الفخذین والردفین فإّن األنسولین یأخذ وقتًا 

طویاًل قبل أن یعطي مفعوله. 
•  الضغوطات النفسیة واإلجهاد: یٶّدي اإلجهاد النفسي إلی ارتفاع مستوى 
سکر الدّم. ما هي نسبة اإلرتفاع وکم تدوم عملیة ارتفاع مستوى سکر 

الدم، هما شیئان یختلفان من حالة إلی حالة. 
•  المشروبات الکحولیة: من األسهل أن تحدث معك غیبوبة هبوط ُسكَّر 
الدّم إذا شربت المشروبات الکحولیة، وفي نفس الوقت یصعب علی 
المرء اکتشاف ذلك. ال تشرب الکحول ومعدتك خاویة، قّس مستوى 

سکر الدّم عندك وُکل شیئًا ما قبل النوم إذا لزم األمر. 

من األسهل لك أن تضبط مستوى سکر الدم إذا کانت حیاتك منتظمة فیما 
یخّص النظام الغذائي الذي تّتبعه والتمرین علی سبیل المثال. 

ما هو هبوط مستوی سکر الدم )غیبوبة هبوط سکر الدم(؟
علیه  یطلق  فهذا  ملیمول/لتر،   4 من  أقل  الدم  سکر  مستوی  کان  إذا 
الدم.  سکر  لنقص  دقیق  تعریف  إعطاء  الصعب  من  الدم.  سکر   نقص 
سیشعر معظم المرضی باإلزعاج و/أو الغیبوبة عندما یهبط مستوی سکر 
الدم إلی 2٫5 – 3٫3 ملیمول/لتر. أین بالضبط تقع حدود الدخول في غیبوبة 
تختلف من شخص إلی آخر. عندما تشتبه بأّنك رّبما تقترب من الغیبوبة فإّنه 

من المهم أن تقیس مستوی سکر الدم عندك. 

األسباب قد تکون کمیة زائدة من األنسولین، نشاط بدني کبیر جدًا أو تناول 
کمّیة قلیلة من الطعام. حاالت الغیبوبة تتباین في شدتها وفي أغلب األحیان 
 یشعر المرء بأّنها مزعجة. األعراض قد تکون علی شکل التعّرق، صعوبة 
واضح  غیر  کالم  بالدة،  غضب،  قلق،  شحوب،  رعشة،  الترکیز،   في 
 Diabetesforbundet واإلحساس بالجوع. قامت جمعیة مرضی السکري

أیضًا بإعداد بطاقة معلومات حول مرض السکري ونقص سکر الدم.

المضاعفات المتأّخرة
مستوی  مع  العیش  أي  سيء،  بشکل  المنّظم  السکري  مرض  یٶّدي  قد 
عاٍل لسکر الدّم لعدة سنوات، إلی مضاعفات مع مرور الوقت. فمرضی 

السکري معّرضون بشکل خاّص لإلصابة بـ

أمراض الکلی  •
السکتة القلبیة والجلطة الدماغّیة  •

قروح بسبب السکري وأضرار تصیب األوعیة الدمویة في الرجلین  •
بدورە  وهذا  العینین،  في  الصغیرة  الدمویة  األوعیة  تصیب   •  أضرار 

قد یسّبب ضعف البصر والعمی
اعتالل األعصاب مع نقص في اإلحساس في الرجلین  •

عجز جنسي عند الرجال   •
أمراض اللثة والتهابات في الفّم   •

مبکر  وقت  في  جیدة  معالجة  علی  والحصول  بإستمرار  المرض  مراقبة 
السکري  مرضی  جمعیة  قامت  العقابیل.  حدوث  ویمنعان  یٶخران  رّبما 
المضاعفات  حول  معلومات  ورقة  بإعداد  أیضا   Diabetesforbundet

المتأخرة/العقابیل.

السکري  مرضی  جمعیة  من  الصادرة  المعلومات  بطاقة  تحدیث   تّم 
هذە في عام 2013.
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