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داء السكري مرض استقالبي مزمن )maladie métabolique chronique( و خطير ، يوحي انتشاره 
تفيد  مثال  املغرب  ففي  املعمور.  أرجاء  كافة  في  حادة  صحية  بأزمة  للصحة  العاملية  املنظمة  حسب 
التقديرات اإلحصائية بوجود مليوني مصاب علما بأن نصفهم غير مشخص إلى اآلن. يوجد صنفان من 

السكري سنتطرق في عرضنا للصنف الثاني فقط.

ملخ�ص
يشكل التكفل بمرضى السكري من الصنف الثاني رهانا حقيقيا للصحة العمومية نظرا للتنامي المنتظر للمرض في العقدين 
القادمين وكذا للمضاعفات التي يسببها الداء والتي أصبحت جد منتشرة في أوساط المصابين. يتم تشخيص هذا الداء، 
خارج الحالات المرضية الحادة، بقياس لسكر الدم قبل الأكل متجاوز ل 1،26 غرام في اللتر الواحد مرتين متتاليتين أو 
بقياس لنفس المادة في أي ساعة من النهار متجاوز لغرامين في اللتر الواحد. في بعض الدول يتم أيضا تشخيص المرض 
َلى %6،5 أو إذا تجاوز قياس سكر الدم غرامين في اللتر الواحد ساعتين بعد تناول 75 غرام  ُح إذا تجاوز قياس اليحمور الم
من الغلوكوز الخالص. غالبا ما تغيب أو تتأخر أعراض السكري عن الظهور ولهذا  يتعين كشفه عبر العوامل التي تنبئ 
بوجوده عوض انتظار ظهور أعراضه السريرية. وبمجرد تشخيصه ينبغي القيام بسلسلة من التحريات للكشف عن وجود 
مضاعفات تنكسية علما بأنه يمكن أن يتطور لسنوات عدة قبل أن يتم اكتشافه. إن الهدف المتوخى الوصول إليه عبر 
التكفل بالمريض هو الحصول على توازن في معدل اليحمور المحلى لا يتجاوز %7 أو حتى %6،5 عند المرضى الجدد غير 
المصابين بمضاعفات. ويظهر في جميع التوصيات أن أنجع دواء يمكن وصفه للمصاب مهما كان مؤشر كتلة جسمه هو 
مادة الميطفورمين. أما اللجوء إلى استعمال الأنسولين الذي يوصى به مبكرا أكثر فأكثر فغالبا ما يتم تأخيره تعسفيا نظرا 

للتخوف منه أو عدم قبول المريض له.

Résumé
La prise en charge du patient diabétique type 2 constitue un réel enjeu de santé publique du fait, non 
seulement de l’augmentation prévisible de sa prévalence dans les 20 années à venir mais aussi de ses 
complications les plus fréquentes. Le diagnostic de diabète sucré est porté sur une glycémie à jeun 
≥ 1,26g/l vérifiée à 2 reprises, en dehors des accidents coronaires aigus ; ou par une glycémie ≥ 2g/l  
à n’importe quel moment de la journée. Dans certains pays, le recours à l’HbA1c ≥ 6,5% ou encore 
à l’hyperglycémie provoquée par voie orale à 75g de glucose avec une glycémie ≥ 2g/l après 2h. Le 
diabète type 2 est généralement une maladie asymptomatique et son dépistage doit se faire sur des 
critères de facteurs de risque et non pas sur des signes cliniques. Au moment du diagnostic du diabète 
type 2, un bilan dégénératif complet s’impose car généralement la maladie a évolué depuis plusieurs 
années avant d’avoir été dépistée. L’objectif glycémique chez les patients dont l’espérance de vie 
justifie une prévention des complications de micro et de macro angiopathie, est une HbA1c inférieure 
à 7%  voire 6,5% pour des patients diabétiques nouvellement diagnostiqués et non compliqués. Dans 
toutes les nouvelles recommandations, la metformine (en dehors des contre indications classiques), 
est indiquée en première intention quelque soit l’index de masse corporel.  Le passage à l’insuline est 
un moment redouté par le patient, si bien que très souvent celui-ci est victime d’un retard de mise 
en route de ce traitement. Pourtant les dernières recommandations préconisent une insulinothérapie 
plus précoce.
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مقدمة

 diabète de) الثاني  الصنف  من  السكري  مبصاب  التكفل  ميثل 
املرتقب  لالرتفاع  نظرا  العمومية  للصحة  حقيقيا  رهانا   (type 2
في أعداد املصابني وكذا في عدد املضاعفات خصوصا منها الَقلِْبيٌّة 
الصف  في  تأتي  األخيرة  فهذه   .(cardio-vasculaires) الِوعائِّية 
األول ألسباب الوفيات في البلدان املتقدمة ولها دور كبير في ارتفاع 
أنها تشترك بشكل عام في  املرضية بصفة عامة كما  احلاالت  عدد 

تدهور مناط عيش(qualité de vie) املصابني.

و يظهر جليا في الوقت احلاضر أن التكفل باملرض ينبغي أن يراهن في 
نفس الوقت على التحكم في مستوى السكر في الدم وإرساء مناهج 
ألمراض  املسببة  األخرى  العوامل  انتشار  من  احلد  تروم  محكمة  جد 
وارتفاع   (obésité viscérale) اجلوفية  كالبدانة  والشرايني  القلب 
الضغط الشرياني (hypertension artérielle) والتدخني وارتفاع 
الَقلِْبيٌّة  األمراض  على محاربة  يعني  مما  الدم  في  الشحوم  مستويات 

الِوعائِّية.

الت�شخي�ص

 glycémie الدم  داء السكري حني يفوق قياس سكر  يتم تشخيص 
1.25 غرام في اللتر الواحد بعد امتناع عن األكل لثمان ساعات أو أكثر 
ملرتني متتاليتني، أو بإثبات ارتفاعه فوق غرامني في اللتر الواحد في أي 
ساعة من ساعات النهار مع وجود أعراض توحي بوجود املرض كالهزال 
الطارئ أو اإلعياء املفرط أو كثرة التبول (polyurie) املرفق بالعطش 
املفرط (polydypsie). وفي بعض الدول يتم تشخيص املرض أيضا 
  HbA1c hémoglobine glyquée اليحمور احمللى  إذا جتاوز قياس 
%6،5 أو إذا جتاوز سكر الدم غرامني في اللتر الواحد ساعتني بعد تناول 
75 غرام من الغلوكوز اخلالص. ثم إن وجود سكر الدم قبل األكل بني 
ال ينبغي اعتباره قياسا عاديا أو  الواحد  اللتر  1،26 غرام في  1،10 و 
طبيعيا. بل هو من قبيل االرتفاع املرضي للسكر قبل األكل (1،2،3) 
احلاالت  بعض  في  الدم.  في  السكر  لقياسات  أشد  مراقبة  يوجب  مما 
يستعصي التفريق بني صنفي مرض السكري خصوصا الصنف الثاني 
عند صغار السن ذوي الوزن الزائد والصنف األول الذي ال تظهر أعراضه 

إال تدريجيا عند بعض الكهول (4).

principes de prise en charge مبادئ التكفل بال�شكري

1. مبادئ الكشف عن السكري من الصنف الثاني

أعراض  الثاني  الصنف  من  السكري  ملرض  يكون  ال  األحيان  غالب  في 
تذكر ومن ثم فالكشف عنه ينبغي أن ال يعتمد فقط على األعراض 
املعرضة  العوامل  وجود  على  مبنية  معايير  على  أيضا  بل  السريرية 
يحمل  من  عند كل  نفسه  يفرض  عنه  فالكشف  وبالتالي  لإلصابة. 

العوامل التالية:

سن يفوق أو يعادل 45 سنة �

وجود حاالت إصابة بالسكري في األسرة �

عند  � الزئبق  من  ميليمتر   90/140 حافة  الشرياني  الضغط  جتاوز 
الكهل

�   indice de masse corporelle IMC اجلسم  كتلة  مؤشر 
متجاوز ل 25 كيلوغرام لكل متر مربع

وبعد إجراء عملية الكشف يتعني مراقبة كل األشخاص غير املصابني 
ثالث  كل  بني  ما  الواحد)  اللتر  في  غرام   1،10 من  أقل  الدم  (سكر 
االرتفاع املرضي للسكر قبل  بالنسبة حلاالت  إلى خمس سنوات. أما 
األكل فاملراقبة تكون مبعدل مرة كل سنة. باإلضافة لذلك يتعني قياس 
السكر في الدم قبل األكل عند جميع من أصيب بجلطة حادة تاجية 
crise coronarienne aigue على أن يعاد بعد ثالثة أشهر إذا ثبت 
أن القياس األول كان غير عادي (2،3). هذا وتوصي اجلمعية األمريكية 
الدم  أو قياس سكر   (HbA1c) احمللى  اليحمور  بقياس  السكري  لداء 
ساعتني بعد تناول 75 غرام من الغلوكوز للكشف عن السكري من 

الصنف الثاني مع اعتماد عتبتي 1،40 و1،99 في اللتر الواجد (1).

2. اإلجراءات األولية الواجب اتخاذها

يتعني على الطبيب، مباشرة بعد الكشف عن املرض، القيام بتشخيص 
متكامل للمضاعفات التي ميكن أن تكون قد جنمت عنه ألنه عادة ما 
يكون قد ظهر لسنوات عدة (مبعدل 6 إلى 12 سنة) قبل اكتشافه. 

و تتلخص هذه اإلجراءات في ما يلي:

� (HbA1c) قياس اليحمور احمللى

للنتائج  � جدول  ووضع  األكل  وبعد  قبل  املتكرر  الدم  سكر  قياس 
املتتالية لهذا القياس

اثني  � يفوق  تام  بعد صيام  الدم  في  اخملتلفة  الدهون  قياس مستوى 
عشر ساعة وفي منأى عن خلل حاد في مستوى السكر في الدم وهذا 
 HDL القياس يطال عادة: الكولسترول العام والكولسترول من فئتي

triglycérides وكذا الدهون الثالثية LDLو

اختبار تصفية  � الكرياتنني عبر  الكلية على صرف مادة  قياس قدرة 
الكرياتينني clairance de la créatinine حسب صيغة كوكروفط 

أو صيغة ليوي.

علما  �   micro albuminurieزهيدة ألبومينية  بيلة  عن  البحث   
بأن خلال في هذا املادة لن يؤخذ بعني االعتبار إال إذا تكررت نتيجته بعد 

شهر وتأكدت بعد ثالثة أشهر مع عدم وجود تعفن البول

ال بد للمريض من زيارة طبيب العيون من أجل فحص كامل وإدراج  �
أوعية  األحيان بتصوير  rétinoscopie وفي بعض  تنظير للشبكية 

 angiorétinographie الشبكية

إلجراء  �  (5،6) والشرايني  القلب  أخصائي  زيارة  من  للمريض  بد  ال 
ُط كَْهرَبِيَِّة الَقلْب électrocardiogramme ECG قبل وبعد  ُمَخطِّ
مجهود عضلي معتبر ECG d’effort  ألن هذه الطريقة هي األنسب 

لتقرير ما إذا كان املصاب يحتاج إلى كشوف أخرى  أم ال.

3. العالج الالدوائي

رغم   (7،11) السكري  الطبيب مبريض  األولية في تكفل  املرحلة  ميثل 
املصابني  اكتراث  عدم  بسبب  صعبة  تكون  ما  غالبا  املقاربة  هذه  أن 

داء السكري: إجراءات عملية
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مبرضهم وكذا تسرع األطباء في وصف األدوية. فال بد من التأكيد على 
أن فقدان بعض الكيلوغرامات في الوزن لها دائما تأثير طيب مباشر على 
مستويات الغلوكوز في الدم والضغط الشرياني وكذا على مستويات 
بفضل  تتحسن  ما  عادة  املعالم  هذه  فكل  اخملتلفة.  الدموية  الدهون 
انخفاض ولو بسيط في الوزن. إال أن هذا االنخفاض ال ينبغي أن يتجاوز 
كيلوغرامني في الشهر الواحد (12). أما التوصيات األمريكية فتحبذ 
الدوائية  غير  التعليمات  مع  بتزامن  البداية  من  امليطفورمني  وصف 
و هذا ما ال نستطيع تعميمه في املغرب (9). وجتدر اإلشارة إلى أن هذه 
التعليمات غير الدوائية تعتمد أساسا على التوعية الغذائية واحلركات 

الرياضية ومحاربة العادات السيئة من تدخني وتناول املواد الكحولية.

التوعية الغذائية:

تعتمد احلمية عند مريض السكري أساسا على التقليل من السعرات 
أخصائي  مراجعة  و يستحب  السكر.  تناول  من  وليس فقط  احلرارية 
احلمية لتحديد املمنوعات و وصف املباحات من األطعمة واإلشارة إلى 

الكميات اليومية اجلائز تناولها (5،6،13). ويوصى عموما بـ:

اعتماد الوجبات الثالث اليومية مع االمتناع عن األكل ما بينها. �

شرب املاء املتكرر وجميع السوائل باستثناء احملالة منها. �

تنويع األطعمة علما بأن نصف السعرات احلرارية ينبغي استخالصها  �
من املواد السكرية.

إعطاء األسبقية لألطعمة املطبوخة من غير دهون. �

تفضيل اللحوم ومشتقات احلليب اخلالية من الدهون. �

� graisses végétales النباتية  للدهون  األسبقية  إعطاء 
 acides gras املشبعة  غير  األحادية  الدهنية  باألحماض  الغنية 

monoinsaturés كزيت الزيتون والكولزا.
املتعددة  � الدهنية  األحماض  استعمال  يستحسن  هذه  غياب  وفي 

غير املشبعة  acides gras polyinsaturés  كزيت دوار  الشمس 
والذرة.

تناول أكبر قدر من اخلضر اخلضراء وذلك في كل وجبة. �

ألنها  � التني  و  للموز  نسبي  اجتناب  مع  وجبة  كل  في  فاكهة  أكل 
غنية بالغلوكوز.

املواد احملَِْلية املذاق. �

النشاط الرياضي:

احلالة  مع  واملتالئمة  التدريجية  البدنية  الرياضة  منافع  أحد  ينفي  ال 
ويوصى  ناجعة.  جد  كونها  على  متفق  فاجلميع  للمصاب.  املرضية 
كاملة.  ساعة  إلى  ساعة  نصف  من  يومي  بنشاط  الصدد  هذا  في 
فقد نشرت فعال في اآلونة األخيرة عدة دراسات عرضية تظهر التأثير 
اإليجابي للنشاط البدني على اليحمور احمللى (HbA1c) بغض النظر 
عن الوزن اإلجمالي للمصاب. كما أن ذات النشاط كلما زاد كما وكيفا 

إال وازداد إيجابا في التأثير (14،16).

4. العالج الدوائي 

داء  حملاربة  جديدة  أدوية  الطبيب  لدى  توفرت  األخيرة  السنوات  خالل 

السكري وتعلم األطباء تدريجيا كيفية استعمال كل منها في اإلطار 
والسلفاميدات   biguanides البيغوانيدات  جانب  فإلى  لها.  احملدد 
لبعض  ومضادات   glinides الغلينيدات  ظهرت   sulfamides
بيبتيداز  البيبتيديل  ثنائي  و   glucosidasesكالغلوكوزيداز األنزميات 
الرابع والذي سنفصل فيه  الصنف  من   bipeptidyl peptidases
استعماله  منع  فتم    glutazone الغليطازون  صنف  أما  الحقا. 
بعد التأكد من تسببه في أعراض جانبية خطيرة. وقد تفننت بعض 
واحد  دواء  في  متعددة  عالجات  إحداث  في  األدوية  لصناعة  اخملتبرات 
سعيا منها لتحسني مراعاة املريض لتناول وصفاته. هذا وينبغي دائما 
املريض  حالة  مع  العالج  إليه  يصبو  ما  وحتديد  الدواء  اختيار  مالءمة 
بنقص  إصابته  وخطر  اخلاصة  وأحواله  إصابته  وِقدم  سنِّه  حيث  من 
وصف  من  املانعة  احلاالت  غياب  وفي   .hypoglycémie الدم  سكر 
هذه األدوية كالقصور الكلوي، التنفسي أو الكبدي أو احلمل يستحب 
وصف امليطفورمني أوال سواء كان املصاب يعرف فرطا في الوزن أم ال. 
األنسولني مقاومة  بحالة  يعرف  ما  محاربة  على  الدواء  هذا  يساعد 
و  السكري  مرضى  على  عادة  تطغى  التي   insulino-résistance
ميكن مزجه إيجابيا بجميع األنواع األخرى من األدوية املضادة للسكري 
يجوز  ال  التي  األساس  الرسالة  أن  إال  السولفاميدات.  منها  وخاصة 
املريض  أن  التحقق من  إال بعد  األدوية ال يكون  أن وصف  نسيانها هو 
لألدوية  يتسنى  حتى  الالزمة  والرياضية  الغذائية  التدابير  كل  احترم 
التأثير الفعلي والدائم على مستويات سكر الدم (7،11). ليس هناك 
للسكري  املزمنة  املضاعفات  حدوث  بني  عالقة  وجود  في  شك  أدنى 
وارتفاع مستوى سكر الدم فقد ثبت علميا أن ارتفاع اليحمور احمللى 
القلبية  باملضاعفات  اإلصابة  خطر  من  يزيد   1% مبعدل   (HbA1c)

الوعائية مبعدل %18 ومن خطر الوفاة مبعدل 12 إلى 14%.

من  بيبتيداز  بيبتيديل  بثنائي  املسمى  األنزمي  مضادات  يخص  ما  وفي 
في  كبير  بنجاح  توحي  الظهور  حديثة  أدوية  فهي  الرابع  الصنف 
محاربة السكري من الصنف الثاني إال أن الزمن هو الكفيل بأن يقول 
هذه  بأن  القول  فيمكن  أي  وعلى  األدوية.  من  النوع  هذا  في  كلمته 
يحدثه  الذي  املضاعف  األثر  مالحظة  خالل  من  اكتشافها  مت  األدوية 
الفم مقارنة  عبر  اإلنسان  يتناوله  األنسولني حني  فرز  الغلوكوز على 
مع حقنه عبر الوريد (21،22). فمن خالل هذه املالحظة مت اكتشاف 
الطعام  لتناول  منها  استجابة  األمعاء  تفرزهما خاليا  اثنني  هرمونني 

وهذان الهرمونان ميتازان بأدوار ثالثة:

مضاعفة فرز األنسولني الناجت عن تناول الغلوكوز. �

احلد من فرز هرمون الغلوكاغونglucagon  بعد األكل. �

إبطاء تفريغ املعدة.  �

بأن  علما   GIP و   GLP1 بـ  عليه  اصطلح  ما  هما  الهرمونان  وهذان 
GLP1 هو الذي حضي باالهتمام لكون أثره في املوضوع املذكور أكبر 
في  النقص  أن  أيضا  تبني  املالحظات  هذه  من  وانطالقا   .GIP أثر  من 
GLP1 يشارك في إحداث االرتفاع في مستوى سكر الدم عند مريض 
ثنائي  يحدثه  الذي  السريع  تقهقره  وأن  الثاني  النوع  من  السكري 
بيبتيديل بيبتيداز من الصنف الرابع يحد من أمد فاعليته. ولهذا ثمَّ 
 GLP1 اختراع عالجني للسكري من النوع الثاني هما اجلزيء املماثل لـ
وثنائي  وليراكلوتيد)  (إكزيناتيد  مرتني  أو  مرة  يوميا  حقنه  يتم  الذي 
بيبتيديل بيبتيداز من الصنف الرابع الذي تكلمنا عنها آنفا (وهي ما 

ملف العدد
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اصطلح على تسميتها بـ عائلة الكليبتني) (23).

استعمال األنسولني عند مريض السكري من الصنف 2

الصنف  من  بالسكري  التكفل  مجال  في  احلديثة  التوصيات  تذهب 
أن استعمال األنسولني في العالج ينبغي أن يكون مبكرا. أما  2 إلى 
طرق استعماله فعليها أن تأخذ بعني االعتبار عوامل عدة منها السن 
متعلقة  مضاعفات  وجود  وكذا  ورغبته  املريض  واستقاللية  والوزن 
أمرا يخشاه  العالج  النوع من  إلى هذا  االنتقال  باملرض. عموما يبقى 
املصاب رغم أنه ال يعدو أن يكون مؤشرا على القدرة التطورية للمرض 
 2 الصنف  من  بالسكري  املصاب  قدرة  أن  فعال  املؤكد  من  نفسه. 
فشل  يفسر  مما  السنني  مر  مع  تدريجيا  تتقلص  األنسولني  فرز  على 
احلمية ثم األدوية في احلد من ارتفاع سكر الدم. وهذا ما يؤخر  وصف 
تستوجب  حادة  حاالت  حدوث  عند  إال  املرضى  بعض  عند  األنسولني 
استعماله على وجه االستعجال وإن أدى ذلك إلى توقيفه بعد متاثل 

املصاب بالشفاء (11،17-7) (انظر اجلدول رقم 1).

ليس هناك حاليا أي إجماع على الكيفية املثلى الستعمال األنسولني 
عرض  باستطاعتنا  أنه  إال  الثاني  الصنف  من  السكري  مريض  عند 

بعض التصاميم أو اخملططات العالجية:

ͳ semi- األمد  متوسط  أو  طويل  مفعول  ذات  أنسولني  استعمال 
وهذه  الفراش.  أنسولني  عليها  يطلق  ما  وهو  النوم  قبل   retard
ارتفاع ليلي  الذين يعانون من  املرضى  الطريقة ميسرة وموثوقة عند 
الطريقة  هذه  مزج  وميكن  الصباح.  عند  استقرار  مع  الدم  لسكر 
إيجابيا باألدوية األخرى التي تتناول عبر الفم. واألولى أن تكون جرعات 
األنسولني خفيفة في البداية ال تتجاوز 8 إلى 12 وحدة دولية مباشرة 
قبل النوم مع قياس ملستوى سكر الدم عند االستيقاظ وقبل اإلفطار. 
يتم بعد ذلك الرفع من عدد الوحدات تدريجيا إلى حني احلصول على 
التوازن املناسب واملطلوب (حوالي غرام واحد في اللتر) علما بأنه ليس 

من النادر أن يصل عدد الوحدات احملقونة 40 وحدة يوميا (18).

ͳ  ميكن مرٍض  توازن  إلى  التوصل  من  الطريقة  بهذه  نتمكن  لم  اذا  و 
في  ثانية  حقنة  وصف  إلى  تعمد  أخرى  بطريقة  استبدالها  عندئذ 
ما  إلى  املساء  حقنة  تقدمي  يتم  أن  على  الفطور  وجبة  قبل  الصباح 
قبل وجبة العشاء عوض جعلها قبل النوم مباشرة. وفي هذه احلالة 
االستمرار  ميكن  بينما  نهائيا  بالسولفاميدات  التداوي  إيقاف  يتم 
احلاالت متكن احلقنتان من  امليطفورمني. وفي كثير من  في استعمال 
أن  إلى  اإلشارة  جتدر  و  السكر.  مستوى  في  ُمرٍض  توازن  إلى  الوصول 
األنسولني من صنف كالرجني (النتوس*) ال تستعمل إال في الطريقة 

األولى ألن أمد مفعولها قد يصل إلى 24 ساعة.

ͳ  األنسولني سريعة من  إضافة حقن  يتم  فإنه  الضرورة  اقتضت  وإذا 
حقن  أربع  إلى  الوصول  إمكانية  مع  الوجبات  قبل  مباشرة  املفعول 
يوميا على غرار ما هو سار به العمل عند مرضى السكري من الصنف 
1 (19). وهذه الطريقة العالجية األخيرة يتم فيها الرجوع إلى حقن 
النوم  قبل  مباشرة   insuline retard املفعول  بطيئة  األنسولني 
قبل   insuline rapide املفعول  سريع  األنسولني  حقن  واستعمال 
الوجبات الرئيسية اليومية الثالث سعيا من الطبيب إلحداث تشابه 
ميكن  مما  املادة  لهذه  الطبيعي  والفرز  احملقونة  األنسولني  دفعات  بني 

املصاب من استقاللية أكبر في التعامل مع أوقات الوجبات. 

ال بد من اإلشارة إلى أن وزن املريض يعرف شيئا من التضخم عند حقن 
تتدخل  أنها  إذ  املادة  لهذه  الرئيس  اجلانبي  األثر  هو  هذا  و  األنسولني. 
أيضا، إلى جانب حدها من مرور الغلوكوز في البول، في تكوُِّن الدهون 

وزيادة كميتها في الدم. 

أما خطر نقص سكر الدم فوارد إال أنه ضئيل في السكري من الصنف 
يعاني  التي  الطبيعية  الغير  األنسولني  مقاومة  حالة  جراء  الثاني 
منها. هناك في هذا الصدد أنواع جديدة من األنسولني التي مت إحداثها 
مختبريا وتختلف عن األنسولني الطبيعي والتي متتاز بتجنيبها لهذا 

اخلطر (20).

الجدول رقم 1: الحاالت المستوجبة الستعمال األنسولين

مرحليةنهائية

القصور الكلوي�
� إخفاق األقراص في كسب توازن مرض رغم استعمال

محكم وقياسي
ظهور نقص جلي وواضح أو افتقاد تام لمادة األنسولين�

الحاالت االستعجالية�
الحمل�
مرض موازي تعفني أو خطير�
إصابة قلبية تاجية حادة�
إجراء عملية جراحية أيا كان نوعها�
� استعمال أدوية من شأنها الزيادة في مستوى الغلوكوز الدموي كمضادات االلتهاب

من فئة الكورتيكويد
� ظهور مضاعفات عصبية أو شريانية  جد مؤلمة مع اضطراب جلي في غلوكوز

الدم
� إلى الخضوع  المريض  يحتاج  كأن  األقراص  استعمال  مانعات  مانعة من  حدوث 

فحص باألشعة مستوجب لحقن مادة مبينة تحتوي على اليود

داء السكري: إجراءات عملية
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5. مراقبة المريض الالحقة

احمللى  واليحمور  الدم   في مستويات سكر  املتوخاة  األهداف 
)HbA1c(

حُتدد هذه األهداف بغية الوقاية من املضاعفات املزمنة للسكري والتي 
يرتفع خطر اإلصابة بها كلما ارتفع معدل اليحمور احمللى عند املريض. 
ويوصى بقياس هذا األخير مرة كل ثالثة أشهر وإن كان املريض قد تناول 
النتيجة  يؤثر على  ذلك ال  الدم ألن  أخذ عينة  الطعام قبل  شيئا من 

(5،6). ويبقى حتليل هذه األخيرة على الشكل التالي:
HbA1c أقل من 6،5 % من دون حالة انخفاض حاد في السكر هي  �

النتيجة املثلى املرجوة ولكنها صعبة املنال ويظهر من خالل دراستي 
(ACCORD) و (ADVANCE) أنها تليق فقط باملرضى املصابني حديثا 

والذين ليست لديهم أي مضاعفة مزمنة (24،25)

HbA1c في حدود 7 % يُنبئ بتوازن جيد وميثل هدفا معقوال ميكن  �
اعتماده

تعزيزا في العالج خصوصا إذا اتضح  � يتطلب   % 7 يفوق   HbA1c
أن ليس هناك عامل جانبي يؤثر في توازن السكر كوجود تعفن موازي 

أو تناول عالج آخر له انعكاس سلبي على توازن سكر الدم (7 – 11)

يخضع   (HbA1c) احمللى  اليحمور  قياس  أن  إلى  هنا  اإلشارة  وينبغي 
لبعض التغيرات في حاالت مرضية معينة تؤثر على مدة حياة الكريات 
احلمراء كالفقر الدموي أو القصور الكلوي املزمن أو األمراض املتعلقة 
بالهيموغلوبني نفسه. ومن جهة أخرى ال بد من التنبيه على أن تناول 

مادة األسبرين بقوة يؤثر سلبا على معدل اليحمور احمللى (26).

إجراءات املراقبة الذاتية للسكري

آلة معدة  بواسطة  بنفسه  الدم  بقياس متكرر لسكر  املصاب  يقوم 
لهذا الغرض. وتختلف األوقات التي يقوم فيها بالقياس حسب األيام 

مثل ما هو مسطر في اجلدول رقم 2. 

وهكذا يستطيع الطبيب عند زيارة املصاب له تقييم جناعة العالج الذي 
وصفه سابقا وكذا تقدير ما إن كان املريض يتقيد بالترتيبات الغذائية 
باألنسولني من  املعالج  املصاب  يتمكن  بذلك  و  بها.  التي هو مطالب 
املريض  و كذلك  النتائج احملصلة،  بالنظر في  القيام بتصحيح عالجه 
الذي يتناول األقراص املضادة للسكري ألن قياسه للغلوكوز على طرف 
أصابعه يعينه على االقتناع بفائدة احلمية الغذائية والنشاط الرياضي 
وذلك حني يرى الفرق بني النتائج احملصل عليها في هذه احلالة أو تلك. 
وتبقى املراقبة الذاتية ملستويات السكر عموما مفيدة عند وصف عالج 
بالسولفاميدات وذلك ملعرفة اجلرعة الالزم وصفها وكذا تشخيص نقص 
سكر الدم خصوصا في حدود اخلامسة بعد الزوال. وتظهر أيضا فائدتها 
األمراض  احلال في  توازن السكر كما هو  عند ظهور اضطراب حاد في 
املوازية للسكري (27). وهكذا فطريقة قياس السكر املتكرر و قياس 
اليحمور احمللى متكامالن واألولى لو يستطيع املريض أن يقوم بهما معا 

قبل حضوره عند الطبيب في كل عيادة يلتقي فيها به.

متابعة املريض السنوية

تتأثر شبكة العني ببطء وصمت ملفت إلى أن يصل املصاب إلى درجة 
واملنتظمة  اجلادة  البصرية  املراقبة  أهمية  إلى  يشير  وهذا  العمى. 
ولو  لإلصابة  مؤشرات  هناك  كانت  إذا  السيما  سنة  كل  مرة  مبدئيا 

ضعيفة (6،8).

البيلة  قياس  عبر  بالسكري  الكليتني  إصابة  عن  الكشف  يتم 
األلبومينية الزهيدة وكذا البحث عن تعفن في البول وحساب تصفية 

الكرياتينني وذلك أيضا مرة كل سنة (6،28).

وينبغي كذلك القيام مرة كل سنة بفحص سريري دقيق  لألعصاب 
احمليطية بحثا عن إصابتها . كما يتوجب على الطبيب فحص األوردة 
مضاعفة  أهم  بأن  علما  منتظمة،  بصفة  الدوبلر  بآلة  وكذا  سريريا 
احلس   فاقدة  الرِّْجل  قرحة  هي  اجملال  هذا  في  السكري  مريض  تصيب 

اجلدول رقم 2: مثال للمراقبة اليومية للغلوكوز في الدم

السبتاجلمعةاخلميساألربعاءالثالثاءاإلثنني

XXXالثامنة صباحا

XXXالعاشرة صباحا

XXXالزوال

XXXالثانية زواال

XXXاخلامسة مساء

XXXالثامنة ليال

XXXالعاشرة ليال

XXXالثالثة صباحا
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في إطار القدم السكرية pied diabétique التي غالبا ما تؤدي إلى 
الَبتر  amputation ال قدَّر اهلل. وهذا ما يؤكد أهمية الكشف املبكر 
لبوادر اإلصابة العصبية والوريدية وما يرافق ذلك من نصائح ذات عالقة 
بحفظ الرجلني على العموم مع اعتماد أحذية مالئمة وفحص منتظم 
تعريضهما  بعدم  عليهما  واحلفاظ  نفسه  املصاب  قبل  من  للرجلني 

لكافة أنواع اجلروح واإلصابات املؤملة

سنويا  تتم  أن  أيضا،  هي  فينبغي،  املريض  قلب  حالة  متابعة  أما 
وبانتظام (6). فإذا ثبت أن املصاب يعاني من ارتفاع الضغط الشرياني 
 mm Hg 80/130 فينبغي بدء العالج كلما فاقت القياسات حدود
وفي حالة وجود بيلة ألبومينية زهيدة متجاوز لغرام واحد في اللتر في 
 mm 80/125 اليوم والليلة فسيبدأ بالعالج مبجرد جتاوز هذا الرقم
Hg. وثمة فائدة مبرهنة على وصف أدوية من فئة  IEC أو ARA2 ثم 
َّة للبول diurétiques في حالة عدم التوصل  إحلاق بعض األدوية املُِدر
إلى نتيجة مشجعة (6،29،30). وعالوة على ذلك يستحسن وصف 
مريض  عند  اليوم)  كل  ملغ   100) معتدلة  بصفة  األسبرين  مادة 
السكري الذي يعاني من ارتفاع الضغط الشرياني وخصوصا إذا كانت 
قد سبقت إصابته بقصور شرياني ما، وبطبيعة احلال في غياب كل 

مانع من استعمال هذا العالج (5،6).

مريض  عند  الدموية  الدهون  عادة  يطال  الذي  باخللل  التكفل  أما 
السكري فذو أهمية قصوى وجوهرية. فإضافة إلى الترتيبات الغذائية 
التي تروم التخفيض من تناول الدهون املشبعة، هناك عالجات دوائية 
أولية أو الحقة يجب اعتمادها للتقليل من مادة الـ LDL وذلك حسب 

القرائن املوجودة عند املصاب (31،32).

أما اإلقالع عن التدخني فهو ضروري وإجباري.

حاالت خا�شة 

1. إصابة الشرايني التاجية

التوقف عن استعمال  يستحسن  حادة،  تاجية  أزمة  وقوع  حالة  في 
األقراص املضادة للسكري واستبدالها تلقائيا باألنسولني. وال ينصح 
بالرجوع إلى تلك األقراص مبا فيها امليطفورمني إال إذا اعتبر األخصائي 
وقد  بذلك  تسمح  املرضية  احلالة  أن  والشرايني  القلب  أمراض  في 
أصبحت مستقرة ال تدعو إلى القلق. وتبقى مراقبة وظيفة الكليتني 

هي األساس في اتخاذ القرار (6،33).

2. قصور عضلة القلب

ينبغي التجاوب معها مبزيد من املالحظة كما هو األمر مع جميع من 
الغليطازون  أقراص  أن  العلم  يصاب بها من غير مرضى السكري مع 

ممنوعة االستعمال في هذه احلالة (6).

3. مريض السكري املسن

يجب جتنب نقص سكر الدم احلاد. ينصح باستعمال األنسولني منذ 
الوهلة األولى علما بأن األهداف املتوخاة من هذا العالج أقل حزما منها 
عند مريض شاب أو كهل. وهكذا يظهر أن البحث عن مستوى سكر 
الدم حوالي غرامني في اللتر ويحمور محلى (HbA1c) ال يتعدى 8% 

هدف جد معقول ومقبول خصوصا عند من جتاوزت سنهم اخلامسة 
خطر  يكون  وحني  أخرى  موازية  بأمراض  املصابني  وعند  والسبعني 

اإلصابة بنقص سكر الدم مرتفعا (6).

4. إصابة الكليتني 

باستعمال  عموما  ينصح  الكامل  الكلوي  القصور  ظهور  حالة  في 
أخصائي  استشارة  بعد  إال  األقراص  إلى  االلتجاء  يتم  وال  األنسولني 

السكري.

5. املرأة احلامل

تام  توازن  إلى  الوصول  بغية  وذلك  األنسولني  ينبغي استعمال غير  ال 
ملستوى السكر في الدم مع أرقام ال تتجاوز 0،90 غرام في اللتر قبل 

األكل و1،20 بعده (34).

خامتة

بكافة  والشرايني  األوردة  الثاني  الصنف  من  السكري  داء  يصيب 
أصنافها، صغيرة كانت أم كبيرة احلجم فهو بذلك مرض قَلِْبيٌّ ِوعائِّي 
مثالي  غذائي  نظام  باعتماد  منه  والوقاية  املبكر  وكشفه  بامتياز. 
باخلطر  التكفل  أن  لنا  ويبدو  ومؤكد.  رياضي منتظم ضروري  ونشاط 
وذلك  يكون شموليا  أن  ينبغي  السكري  الِوعائِّي عند مريض  الَقلِْبيٌّ 
باالهتمام بجميع جوانبه في وقت واحد دون التفرقة بني خطر السكري 
وخطر اضطراب الدهون و ارتفاع الضغط. فينبغي عالج الكل دفعة 
واحدة من غير انتظار حتى تستجلب خير النتائج. و بذلك فعالج داء 

السكري متعدد التخصصات مع دور محوري ألخصائي السكري.
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