
مـارس 2016عدد 13 6

مرض السكري واعتالل الكلية

مر�ض ال�سكري
انتشار مرض السكري:

عرف انتشار مرض السكري نوع 2 ارتفاعا مهوال خالل بضعة 

سنة 1985  العامل  عرب  املصابني  عدد  يقدر  كان  عقود، حيث 

ب 30 مليون مصابا، ثم أصبح 177 مليونا سنة 2000، وبعد 

ذلك أصبح 382 مليونا سنة 2013، وسيصبح 592 مليونا سنة 

.2035

اإلصابة  لخطر  معرضني  العامل  سكان  من   10% كان  اذا 

مبضاعفات مرض السكري التي تصيب األوعية الدموية الكبرية 

فإن  املعنية،  للبلدان  اقتصادية  يسبب خسارة  مام  والدقيقة 

و30%   20 إىل  تصل  بكثري،  أكرب  نسب  تعرف  النامية  الدول 

بسبب العامل الورايث وارتباطا بالتغري الرسيع يف منط العيش، 

لدرجة أن %75 من هؤالء املريض يعيشون بهذه الدول.

مليون   14 بحوايل  السكري  مرض  انتشار  يقدر  إفريقيا  ويف 

سنة 2011 وسيصبح 28 مليون سنة 2030. وبالنسبة إلفريقيا 

ومن  أخرى  إىل  دولة  من  االنتشار  هذا  يختلف  الشاملية، 

عنه  الحرضية  املناطق  يف  أكرث  يرتفع  بحيث  منطقة ألخرى، 

يف املناطق القروية. 

يرجع هذا االرتفاع يف اإلصابة بداء السكري يف جميع أنحاء 

احتامل  )يرتفع  الساكنة  شيخوخة  عوامل:  عدة  إىل  العامل 

العمر(، عوامل  التقدم يف  اإلصابة مبرض السكري نوع 2 مع 

النشاط  قلة  الغذايئ،  النظام  )السمنة،  وغذائية  اجتامعية 

البدين(، وأخري إطالة عمر القلب والرشايني مام يسمح بظهور 

األعراض الرسيرية العتالل الكلية السكري.  

ويف هذا الصدد، الحظت دراسة مغربية أجريت سنة 2003 أن 

متوسط انتشار داء السكري يف املجمل هو %6,6 لكنه أعىل 

يف املناطق الحرضية %9 بالنسبة للمناطق القروية 4,4%.

لقد شهد انتشار داء السكري نوع 2 زيادة ملحوظة يف جميع أنحاء العامل، وتعزى هذه الزيادة إىل عوامل عدة من بينها: 

الشيخوخة، عوامل اجتامعية، عادات غذائية، إطالة عيش القلب واألوعية الدموية.

بني  اإلصابة من  السكري، وتعد هاته  بداء  املصابني  املرىض  السكري بشكل متوازي مع عدد  الكلية  باعتالل  اإلصابة  تتزايد 

املضاعفات األكرث خطورة التي تصيب األوعية الدموية الدقيقة، لتعريضها من جهة لخطر تدريجي للفشل الكلوي املزمن 

النهايئ، ومن جهة أخرى ملخاطر قلبية وعائية عالية.

يستند تشخيص اعتالل الكلية السكري عادة عىل معرفة التاريخ الطويل لإلصابة مبرض السكري، عىل وجود بيلة زاللية وعىل 

اعتالل الشبكية السكري.

العوامل التي تؤدي إىل تقدم وتطور اعتالل الكلية السكري متعددة، أهمها: ارتفاع سكر الدم، البيلة الزاللية، ارتفاع ضغط 

الدم، اضطراب دهون الدم، التدخني والسمنة.

يندرج عالج اعتالل الكلية السكري يف إطار رعاية متعددة التخصصات، تركز عىل تحقيق أهداف العالج املوىص بها. ويعد 

الكشف عن البيلة الزاللية الدقيقة حجر الزاوية للوقاية من اعتالل الكلية السكري وذلك ابتداءا من اكتشاف مرض السكري 

نوع 2، وبعد 5 سنوات من اإلصابة مبرض السكري نوع 1.

األستاذة ياسمين بنطاطا

رئيسة مصلحة أمراض الكلي 

بالمستشفى الجامعي 

محمد السادس بوجدة

نائبة عميد كلية الطب بوجدة 

مكلفة بالشؤون البيداغوجية

كلامت أساسية: مرض السكري، اعتالل الكلية السكري، الوقاية.

مـــقــــــــاالت
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مرض السكري واعتالل الكلية السكري

سنة  أنشئ  الذي  باملغرب  املزمن  الكلوي  للمرض   Maremar سجل  أن  كام 

2009 مببادرة من وزارة الصحة والجمعية املغربية ألمراض الكيل بتعاون مع 

ارتفاع ضغط  املزمن،  الكلوي  املرض  انتشار  مدى  تقدير  دولية، ألجل  وكاالت 

الدم، مرض السكري، أظهر من خالل عينة متثيلية من السكان املغاربة املرتاوحة 

يف  االستطالع  شملهم  شخصا   10000 بني  من  أن  سنة  و70   26 بني  أعامرهم 

منطقة الخميسات-الجديدة، %13.8 مصابون بداء السكري مع تسجيل نسبة 

أعىل عند الفئة العمرية املرتاوحة بني 56 و70 سنة )27.4%(.

نستخلص إذن مبقارنة الدراستني املغربيتني أن انتشار مرض السكري تضاعف يف 

مدة وجيزة حيث مر من %6.6 سنة 2000 إىل %13.8 سنة 2009.

هذا وقد كان يالحظ سابقا أن مرض السكري نوع 2 يصيب الكبار فوق 40 سنة، 

يف حني أصبح حاليا يصيب أيضا الشباب واملراهقني الذين يعانون من السمنة، 

وبشكل متساو بني الرجال والنساء. أما فيام يتعلق مبرض السكري نوع 1 فان 

املعطيات غري متوفرة بشكل كاف، إال أنه ميكن القول أن اإلصابة بالنوع 1 ترتفع 

ولكن بوترية أقل من النوع 2، كام أن النوع 1 يعد أكرث شيوعا يف بعض البلدان 

خاصة شامل أوروبا.

تعريف مرض السكري:

يعرف داء السكري عىل أنه اضطراب استقاليب يتميز بوجود ارتفاع مزمن لسكر 

الدم بسبب خلل يف إفراز األنسولني و/أو عمل األنسولني. إن ارتفاع سكر الدم 

املزمن املرتبط مبرض السكري يكون مصحوبا مبضاعفات تصيب األوردة الدموية 

الدقيقة عىل املدى البعيد وهي مميزة للمرض حيث تصيب العينني، الكليتني، 

األعصاب وكذا القلب و األوعية الدموية.

تستند املعايري التشخيصية ملرض السكري عىل البيانات البيولوجية التالية: سكر 

 HbA1c≤6.5% الدم عند الصائم ≥1.26 غرام/لرت ونسبة الهيموغلوبني السكري

وسكر الدم ساعتني بعد تناول 75 من الغلوكوز ≥ 2 غرام/لرت.

تصنيف مرض السكري:

ميكن تصنيف مرض السكري، عىل الرغم من عدم التجانس املظهري للمرض، إىل 

مجموعتني فرعيتني أساسيتني: مرض السكري نوع 1 ونوع 2.

1. مرض السكري نوع 1 املعروف سابقا مبرض السكري املعتمد عىل األنسولني: 

ميثل هذا النوع 5-%10 من مرض السكري، وميكن اإلصابة به يف أي سن، ولكن 

عادة ما يظهر يف سن مبكرة )عند األطفال واملراهقني( وخاصة يف الفرتة املحيطة 

الذي ميكن أن يكون  إفراز األنسولني  يتميز املرض أساسا بنقص يف  باملراهقة. 

معتدال أو شديدا.

2. مرض السكري نوع 2 املعروف سابقا بالسكري غري املعتمد عىل األنسولني: 

من  األوىل  املرحة  وتتميز  السكري،  مرض  من   95% إىل   90 النوع  هذا  ميثل 

املرض باختالل يف املقاومة النسيجية لألنسولني أكرث أهمية من نقص اإلفراز، أما 

يف املراحل املتأخرة من املرض، فيصبح إفراز األنسولني أكرث وضوحا ومصحوبا  

باختالل مهم يف مقاومة األنسولني.

إن الغالبية العظمى من الذين يعانون من مرض السكري نوع 2 يعانون أيضا 

من السمنة، التي متثل بحد ذاتها سببا يف مقاومة األنسولني وتعزز بذلك تطور 

مرض السكري.

ويظل هذا النوع غري معروف ملدة طويلة وتشخيصه ال يتم إال بعد عدة سنوات 

من اإلصابة به، وذلك بسبب ارتفاع معتدل ُسكر الدم املزمن، ال تنتج عنه بالتايل 

الدم  سكر  ارتفاع  كان  وان  وحتى  السكري.  لداء  املعتادة  الرسيرية  األعراض 

املعتدل املزمن بدون أعراض إال أنه يسبب مضاعفات تنكسية غالبا ما تكون 

موجودة وقت تشخيص املرض.

المضاعفات الوعائية:

أظهرت الدراسة التاريخية » Framingham Heart Study « أن اإلصابة بداء 

مبرتني  الدموية  واألوعية  القلب  بأمراض  اإلصابة  خطر  من  يضاعف  السكري 

عند الرجل وبثالث مرات عند املرأة، بحيث متثل إصابة القلب والرشايني أول 

سبب لإلمراض وللوفاة عند مرىض السكري، خاصة الذين لديهم عوامل خطورة  

لإلصابة بأمراض القلب واألوعية الدموية، و يتعلق األمر بارتفاع ضغط الدم، 

التدخني، السمنة و اضطراب دهون الدم.

وتعد أمراض الرشايني التاجية، اعتالل عضلة القلب، الفشل القلبي أهم أمراض 

القلب التي لوحظت عند مريض السكري. كام ال تختلف الخصائص الرسيرية 

الغري  املرىض  عند  املالحظة  تلك  عن  كثريا  الدموية  واألوعية  القلب  ألمراض 

مصابني بداء السكري، ولكن هذه األمراض تظهر عند مرىض السكري يف سن 

مبكرة وتكون أكرث عدوانية وتكون مرتبطة مبعدل وفيات أعىل مبرتني إىل أربع 

مرات.

الدموية  األوعية  مرض  اختطار  عوامل  أهم  أحد  كذلك  السكري  مرض  يعترب 

الطرفية وكذا الحادثة الوعائية الدماغية.

إجامال، تشكل املضاعفات الوعائية ملرض السكري خطورة هذا الداء، وتنقسم 

إىل نوعني:

باألوعية  املضاعفات  هذه  تتعلق  الدقيقة:  الدموية  األوعية  مضاعفات   .1

الدموية ذات القطر الصغري، وتتمثل يف:

ͳ اعتالل الكلية السكري؛	

ͳ اعتالل الشبكية السكري؛	

ͳ االعتالل العصبي السكري.	

2. مضاعفات األوعية الدموية الكبرية: تصيب هذه املضاعفات األوعية الدموية 

ذات القطر الكبري واملتوسط، وتتمثل يف:

ͳ مرض الرشايني التاجية؛	

ͳ أمراض الرشايني القصوى لألطراف السفىل؛	

ͳ ارتفاع ضغط الدم الرشياين؛	

ͳ األمراض الوعائية الدماغية.	

اعتالل الكلية ال�سكري
يعد اعتالل الكلية السكري من بني مضاعفات األوعية الدموية األكرث خطورة 

ملرض السكري.
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تعريف وتشخيص اعتالل الكلية السكري:

أيضا  بروتينية دامئة، وتسمى  بيلة  السكري عادة بوجود  الكلية  اعتالل  يعرف 

بيلة ألبومينية ظاهرة )معدل اإلفراز البويل لأللبومني < 300 مغ/24 ساعة( و/

أو ارتفاع ضغط الدم و/أو اختالل وظائف الكلية التي تتميز بانخفاض صبيب 

الرتشيح الكبيبيي يف غياب خلل يف الرواسب البولية )بيلة دموية، بيلة قيحية(.

يعد وجود بيلة ألبومينية دقيقة العالمة األولية العتالل الكلية السكري ومن تم 

يعترب قياس البيلة الزاللية الدقيقة الفحص البيولوجي املرجعي للكشف املبكر 

عن اعتالل الكلية السكري. وأخريا فإن تشخيص اعتالل الكلية السكري  سهل 

نسبيا و ينبني عىل أساس حجج رسيرية وبيولوجية.

لذا، ال يتطلب التشخيص إجراء الخزعة الكلوية إذا كان املظهر الرسيري منوذجيا، 

يف حني يتم إجراءها عند كل مريض يعاين من أعراض رسيرية أو بيولوجية تشري 

إىل مرض كلوي ذي سبب آخر غري مرض السكري وارتفاع ضغط الدم.

الكلية، يف غياب دليل نسيجي، عىل  السكري العتالل  الطابع  وإجامال، يستند 

بيلة  وجود  وعىل  سنوات،   10 يتجاوز  الذي  السكري  ملرض  الطويل  التاريخ 

ألبومينية قليلة أو كثرية، وكذا عىل اعتالل الشبكية السكري.

السكري،  الكلية  العتالل  إيجابية  تنبؤية  قيمة  السكري  الشبكية  اعتالل  ميثل 

حيث يوجد عند 90 إىل %95 من مرىض السكري نوع 1 املصابني باعتالل الكلية 

الشبكية  اعتالل  يساعد  و   ،2 نوع  السكري  مرىض  من   65% وعند  السكري، 

السكري هذا عىل تشخيص اعتالل الكلية السكري يف غياب أية عالمة تشري إىل 

مرض كلوي آخر غري اعتالل الكلية السكري.

يعكس وجود البيلة الربوتينية املصحوبة باعتالل الشبكية عند مرىض السكري 

نوع 1، يف غالب األحيان، مرضا كلويا سكريا منوذجيا، يف حني أن لدى مرىض 

السكري نوع 2 االعتالل الكلوي غري متجانس:

ͳ يصاب ثلث املرىض بآفات كلوية سكرية منوذجية؛	

ͳ يصاب الثلث اآلخر بآفات كبيبية أقل وضوحا؛	

ͳ ويعاين الثلث األخري من إصابات سكرية مبارشة ولكن االعتالل الكلوي ذو 	

أن  وميكن   ،2 نوع  السكري  ملرض  يضاف  أو  مصادفة  يحدث  مغايرة  طبيعة 

يتطلب نهجا عالجيا معينا. 

الفيزيولوجية المرضية العتالل الكلية السكري:

 30-20 )حوايل  السكري  مرض  تطور  من  مدة  بعد  القدمية،  الدراسات  بينت 

سنة(، معدال تراكميا من 30 إىل %50 من اعتالل الكلية السكري مهام كان نوع 

داء السكري، ويستقر بعدها. يف حني أن الدراسات الحديثة تعطي أرقاما دنيا 

لإلصابة وحاالت متكررة للرتاجع أو الهدأة العتالل الكلية السكري، وذلك راجع 

بدون شك للتدخالت العالجية املوىص بها.

تطور  عوامل  وتضاف  الكلوية  اآلفات  وتفاقم  لبدء  بتآزر  عوامل  عدة  تعمل 

اعتالل الكلية السكري إىل عوامل تقدمه. ولكن يظل ارتفاع سكر الدم املزمن 

أهم آلية فيزيولوجية مرضية لتطور اعتالل الكلية السكري مهام كان نوع مرض 

السكري، وتعد مدة ومستوى ارتفاع سكر الدم أهم عوامل اختطار تطور آفات 

الكلية السكري.   

عوامل تطور اعتالل الكلية السكري:

األلبومينية،  البيلة  أهمها:  متعددة،  السكري  الكلية  اعتالل  تطور  عوامل  إن 

ارتفاع ضغط الدم، اختالل دهون الدم، التدخني، السمنة.

يعترب ارتفاع ضغط الدم عامل تطور أسايس وغري نوعي العتالل الكلية السكري، 

للكلية  الفعالة  الحامية  إطار  يف  أسايس  الدم  ضغط  يف  التحكم  فإن  تم  ومن 

السكرية، كام أكدت بوضوح كل الدراسات التدخلية أن التحكم األمثل يف ضغط 

الدم مكن من تبطيء رسعة تطور اآلفات والقصور الكلوي.

تعد السمنة مشكلة للصحة العامة، ومتثل وباءا عامليا حقيقيا، ويهم هذا الوباء يف 

نفس الوقت الدول املتقدة والنامية. كام أنها عامل اختطار معروف ملرض السكري 

نوع 2، الرتفاع ضغط الدم والضطراب دهون الدم، والتي تؤدي إىل اإلصابة بأمراض 

القلب واألوعية الدموية، مرض الكيل املزمن والقصور الكلوي املزمن النهايئ. لكل 

هذا يوىص بفقدان %5 من وزن الجسم خالل 5 سنوات التي تيل تشخيص مرض 

السكري عند املرىض الدين يعانون من السمنة أو زيادة الوزن.  

تشخيص اعتالل الكلية السكري:

يظل الكشف عن البيلة الربوتينية الدقيقة حجر الزاوية يف الوقاية من اعتالل 

الكلية السكري. حيث يتيح بفضل ترسانة طبية ذات أهمية متزايدة من تبطيء 

التقدم نحو فشل كلوي مزمن  والحد من خطر  السكري  الكلية  اعتالل  تطور 

نهايئ.

بروتينية  يف  بيلة  البحث عن  السكري عىل  الكلية  اعتالل  الكشف عن  يرتكز 

إيجابية  حالة  املخترب يف  قياس وزين يف  ثم  البولية،  الرشائط  البول عن طريق 

الكشف عن األلبومني بالرشائط البولية، أما يف حالة سلبية الرشائط يتم قياس 

البيلة األلبومينية الدقيقة.

كام يعد تقييم وظيفة الكلية أساسيا، ويشمل بطبيعة الحال قياس الكرياتنني 

الدموي وتقدير معدل الرتشيح الكبيبي.

يعترب كل مريض بداء السكري معرضا ملخاطر كلوية عالية، ويجب أن يتلقى 

كشفا روتينيا عن مرض الكيل. كام يجب أن يكون الكشف ممنهجا ابتداءا من 

تشخيص مرض السكري نوع 2 و بعد 5 سنوات من اإلصابة بالنوع 1.

عالج اعتالل الكلية السكري:

تدخل التدابري العالجية العتالل الكلية السكري يف إطار منهج متعدد التخصصات 

بفضل طاقم طبي يشمل: طبيب الكيل، طبيب الغدد الصامء، طبيب القلب، 

طبيب العيون، طبيب األعصاب، جراح األوعية الطرفية... وذلك بهدف الوقاية 

من اإلصابة بالداء والحد من تطوره.

تهدف األدوات املستعملة إىل التحكم يف نسبة سكر الدم، والتحكم األمثل يف 

ضغط الدم، وخفض البيلة الربوتينية وتصحيح عوامل االختطار املصاحبة.

الهيموكلوبني  الدم،  الرتفاع ضغط  بها  املوىص  العالجية  لألهداف  بالنسبة  أما 

السكري، دهون الدم، البيلة األلبومينية فهي مثبتة من قبل الجمعيات العلمية 

العاملية ويعد احرتامها أساسيا يف التدابري العالجية ملريض السكري.

مـــقــــــــاالت



9 مـارس 2016عدد 13

تلعب كابحات نظام رينني أونجيوطونسني دورا حيويا يف رعاية مريض السكري 

ومتكن من تأخر تطور اعتالل الكلية السكري.

الخطوط العريضة لعالج اعتالل الكلية السكري:

1. التدابري املتعلقة بنمط الحياة: 

يوىص بهذه التدابري لجميع مرىض السكري.

ͳ اإلقالع عن التدخني.	

ͳ مامرسة نشاط بدين بانتظام.	

ͳ إتباع نظام غدايئ قليل امللح يف حالة ارتفاع ضغط الدم )5-6 غرام كلورير 	

الصوديوم يوميا عىل األكرث(.

ͳ إنقاص الوزن يف حالة السمنة.	

2. التحكم يف سكر الدم: ويظل التحكم يف سكر الدم حجر الزاوية يف العالج 

مهام كان نوع مرض السكري، حيث تصبح السيطرة عىل سكر الدم منذ تشخيص 

داء السكري هدفا عالجيا أساسيا، وال تخص هذه املسألة فقط اعتالل الكلية 

الغدد  يف  متخصص  فريق  طرف  من  خاصا  عالجا  اعتياديا  وتستلزم  السكري، 

الصامء. والهدف هو بلوغ الهيموكلوبني السكري أقل من 7% .

تعد مضادات السكري الفموية ذات استعامل صعب عند مرىض السكري املصابني 

األدوية  ترتاكم هذه  الكلوي، حيث  القصور  مرحلة  السكري يف  الكلية  باعتالل 

وتعرض املريض لخطر كبري بنقص حاد يف سكر الدم وكذا لخطر الحامض الالكتييك.

يجب أن تتكيف جرعة مضادات السكري الفموية مع وظيفة الكيل، وهي عىل 

العموم غري منصوح بها يف حالة الفشل الكلوي الحاد والنهايئ وتعوض حينئذ 

بالعالج باألنسولني.

متكن الرتبية العالجية والتحكم الذايت يف سكر الدم من تكييف أفضل للعالج 

وخفض خطر األعراض الجانبية خاصة نقص سكر الدم، وكذا من تحسني توازن 

سكر الدم إىل حد كبري.

3. التحكم يف ضغط الدم: يعترب التحكم يف ضغط الدم ثاين حجر زاوية لعالج 

اعتالل الكلية السكري كيفام كان نوع مرض السكري، ويعترب دوره محددا فيام 

يخص إبطاء تطور اعتالل الكلية السكري، أما بالنسبة لألهداف الجديدة املوىص 

بها لعالج ضغط الدم  فهي كالتايل: ضغط الدم اإلنقبايض ˃ 130 مم زئبقي، 

وضغط الدم االنبساطي ˃ 80 مم زئبقي مهام كان معدل البيلة األلبومينية.

ويف الواقع يظل هذا الهدف صعب املنال، حيث أن أكرث من %50  من مرىض 

السكري يخرجون عن اإلطار املوىص به.

4. كابحات نظام رينني أنجويوطونسني: إن لهذه الكابحات مكانة خاصة لدى 

اعتالل  عالج  يف  فاعلية  األكرث  العالجية  الطريقة  متثل  حيث  السكري،  مرىض 

الكلية السكري، وتتميز بخاصية عمل مزدوج: خفض ضغط الدم وخفض البيلة 

الربوتينية.

تطور اعتالل الكلية السكري:

الفشل  نحو  بشكل رسيع  األمثل،  العالج  رغم  السكري،  الكلية  اعتالل  يتطور 

الرتشيح  معدل  فإن   ،2 نوع  السكري  مرض  حالة  ففي  النهايئ.  املزمن  الكلوي 

الكبيبي يتأثر بالدرجة األوىل بالسن، ضغط الدم اإلنقبايض، وظيفة الكيل وقت 

التشخيص، جودة توازن سكر الدم والتدخني املبارش، وكل هذه املعايري تبقى 

عوامل مستقلة عن املآل. 

أما يف حالة مرض السكري نوع 1 فإن معدل الرتشيح الكبيبي يستند أساسا عىل 

وجود البيلة األلبومينية، الذكورة، ارتفاع ضغط الدم وعدم توازن سكر الدم.

أما متوسط الوقت بني البيلة الربوتينية والقصور الكلوي املزمن النهايئ فهو 15 

سنة.

الوقاية:

تعد أفضل اسرتاتيجية إلنقاد البلدان املعنية من الخسائر البرشية واالقتصادية 

الناجمة عن اعتالل الكلية السكري هي الوقاية من مرض السكري، والكشف 

املبكر عن اعتالل الكلية السكري.

تستند هذه الوقاية عىل ست محاور أساسية:

ͳ الوقاية من السمنة،	

ͳ الوقاية والكشف عن داء السكري عند األشخاص املعرضني للخطر	

ͳ التحكم يف سكر الدم األمثل عند مرىض السكري	

ͳ التحكم يف سكر الدم األمثل عند مرىض السكري و/أو املصابني بارتفاع ضغط 	

الدم

ͳ الكشف عن املرض الكلوي عند مرىض السكري و/أو املصابني بارتفاع ضغط 	

الدم

ͳ و/أو 	 بالسكري  املصابني   أونجوطونسني عند  رينني  نظام  كابحات  استعامل 

بارتفاع ضغط الدم

ͳ ذلك 	 يف  مبا  الوعائية  القلبية  األخرى  الخطورة  عوامل  يف  األمثل  التحكم 

الكوليسرتول الضار.

خالصة:

يعد اعتالل الكلية السكري من بني املضاعفات الخطرية ملرض السكري، الذي 

ميكن تأخري تطوره نحو القصور الكلوي املزمن النهايئ عن طريق التحكم األمثل 

يف كل عوامل تطور املرض.

يعترب ارتفاع ضغط الدم، البيلة األلبومينية، عدم التحكم يف سكر الدم، اضطراب 

التدخني والسمنة أهم عوامل تطور مرض الكيل وأمراض القلب  دهون الدم، 

واألوعية الدموية عند مريض السكري.

يعترب الوصول لألهداف العالجية املوىص بها، أساسيا يف الرعاية الطبية، وينبغي 

أن يكون تحديا دامئا لألطباء املعنيني.

مرض السكري واعتالل الكلية السكري


