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مسار استراتيجيات عالج 
داء السكري نوع 2

مقدمة

النوع 2 بسلسلة  السكري من  الطبيعي ملرض  التاريخ  يتميز 

مع  تدريجيا  املرض  يتقدم  منظور رسيري،  من  املراحل:  من 

اضطرابات يف نسبة سكر الدم التي متيل إىل التفاقم، كام هو 

  .)UKPDS( للسكري  املتحدة  اململكة   ]1[ دراسة  يف  مبني 

وخالل هذا التطور املتواصل، من املمكن تواجد فرتات طويلة 

نسبيا  مستقرة  الدم  سكر  نسبة  اضطرابات  خاللها  تظهر 

تحت عالج معني. و خالل كل مرحلة، ميكن أن يحدث خلل 

لهذا  العالج.  يف  فشال  ميثل  الذي  الدم  سكر  نسبة  توازن  يف 

يجب تشديد التدابري العالجية الستعادة توازن سكري ُمرْض 

يتفق مع التوصيات الحالية ]2، 3[. رغم أن التطور الرسيري 

يختلف من شخص إىل آخر وأحيانا متقلب عند نفس الفرد، 

فمن املمكن تحديد مسار يتبع بصفة عامة من قبل معظم 

األشخاص الذين يعانون من السكري من النوع 2. 

هذا املسار مرشوط بثالثة عوامل:

االضطرابات الفيزيومرضية لداء السكري نوع 2. �

سكري   � توازن  عىل  للحصول  مختلفة  منظامت  توصيات 

الوقت. هذا  السكري مع مرور  التدريجي يف توازن  بالخلل  النوع 2 )س ن 2(  السكري من  الطبيعي ملرض  التاريخ  يتميز 

التقدم نحو مراحل أكرث حدة ناتج عن التغريات التدريجية لعاملني  يلعبان دورا رئيسيا يف مراقبة توازن سكر الدم: الحساسية 

لألنسولني، واالفراز الذايت لألنسولني. مير خلل التوازن السكري عادة  بالعديد من املراحل املتتالية التي  تعد  فشال للعالجات 

التالية:

أ( االقتصار عىل نظام غدايئ و صحي أو ربطه باستعامل امليتفورمني.

ب( العالج املتعدد باستعامل مضادات مرض السكري الفموية بجرعات قصوى محتملة

ج( العالج باألنسولني.

 A1c تويص جميع املنظامت اليوم، عىل املحافظة عىل مستوى سكر الدم ضمن الحدود املعقولة وخفض نسبة الهيموغلوبني

ل7 ٪ أو أقل، ملنع تطور وتقدم كال من مضاعفات األوعية الدموية الكبرية أو الدقيقة. ولتحقيق هذه األهداف، ينبغي تشديد 

العالج يف أقرب وقت ممكن عندما ال يتم تحقيق األهداف الخاصة باملريض. لهذا السبب، فإن التصعيد العالجي هو نتيجة 

معتادة خالل تطور داء السكري نوع 2. 

عىل مدى السنوات القليلة املاضية، تم اغناء الوسائل العالجية بتسويق أدوية جديدة ملرض السكري التي متكن من التحكم 

نظمته  مؤمتر  خالل  إليها  التطرق  تم  الجديدة  واالسرتاتيجيات  العالجات  هذه  والسالمة.  الفعالية  حيث  من  املرض  يف 

الجمعية  املغربية  ملرض السكري والتغذية والرتبية العالجية، والذي عقد يف كلية الطب والصيدلة فاس )املغرب( من 17-15 

أكتوبر2015.  تم نرشاملعطيات املقدمة يف هذا املؤمتر عىل شكل ملف موضوعي، يصف الطرق العالجية لداء السكري نوع 2.

الدكتور إدرس رشد
الطب العام.

التغذية الطبية وأمراض السكري

مسؤول و فاعل يف جمعيات

التكوين الطبي املستمر باملغرب

ADN AMECHO G11

كلامت أساسية: الطرق العالجية - داء السكري من النوع 2.

مـــقــــــــاالت

إدريس رشد 1، عبد اإلله األزرق 1، س. كوليت 2، لويس مونيي 2
1 الكواكب األحد عرش ADN AMECHO G11 للتكوين الطبي. الدار البيضاء

2 املعهد الجامعي للبحث الرسيري. جامعة مونبوليي. فرنسا
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جيد )مثل الجمعية األمريكية ملرض السكري، الجمعية األوروبية لدراسة مرض 

السكري ]2[، هيئة الصحة الفرنسية، الوكالة الوطنية لسالمة  األدوية واملنتجات 

الصحية بفرنسا(.

التزايد املستمر لبدائل العدة العالجية. �

باضطرابات  مشروط  مسار   :  2 نوع  السكري  داء 
فيزيومرضية    

الفيزيولوجية املرضية ل)س ن 2( معقدة نسبيا. عمليا، يظهر )س ن 2( نتيجة 

الثنني من االضطرابات الفيزيومرضية الرئيسية وهي: حالة من مقاومة األنسولني، 

وعجز اإلفراز الذايت لألنسولني. وباعتبار أن تنظيم نسبة سكر الدم يتعلق بنوعني 

من تدفق الغلوكوز، والتي تتمثل يف اإلنتاج الكبدي للغلوكوز )تدفق داخيل(، 

)تدفق خارجي(.  الدهنية  واألنسجة  الطرفية  العضالت  واستخدامه من طرف 

هاذين  عىل  زيادة  استخدامه.  ويحفز  الغلوكوز  إنتاج  األنسولني  يكبح  حيث 

اللذان يتجليان بشكل متقطع )االمتصاص املعوي  اثنني آخرين  التدفقني نجد 

للكربوهيدرات الغذائية( أو غري ثابت )اإلفراز الكلوي للغلوكوز عندما يتجاوز 

يف  عادة  تتمثل  والتي  الغلوكوز،  إلمتصاص  الكلوية  العتبة  الدم  مستوى سكر 

حوايل 1.8 غ/لرت(. مقاومة األنسولني تظهر تدريجيا خالل السنوات التي تسبق 

مقاومة  مع  ومتأقلم  كايف،  لألنسولني  الذايت  اإلفراز  يبقى  حني  يف  التشخيص. 

األنسولني وذلك للحفاظ عىل مستوى طبيعي لسكر الدم، عىل األقل يف فرتات 

الصوم و بني الوجبات. أثناء الصوم، يكون إفراز األنسولني املتبقي نسبيا )املُعدل 

 .]7[ الطبيعي  اإلفراز  مع  مقارنة  للنصف  منخفضا  الدم(  سكر  نسبة  حسب 

السكري،  مرض  تشخيص  عادة  يصاحب  للغلوكوز  الكبدي  اإلنتاج  يف  الزيادة 

حيث يكون مصحوبا بزيادة مهمة يف نسبة سكر الدم عند الصوم )≤ 1.26 غ / 

لرت(، واحدة من العالمات التي تُعرف مرض السكري ]8[. 

فوق  الصوم يف مستويات  عند  الدم  نسبة سكر  ارتفاع  أن  إىل  اإلشارة  وتجدر 

1.26 غ/ لرت )7 مليمول/لرت( مسبوق عادة بتغريات خفية: ظاهرة الفجر، زيادة 

معتدلة يف مستويات سكر الدم عند الصوم بني 1 غ/لرت و 1.26 غ/لرت، وارتفاع 

نسبة سكر الدم بعد األكل ]9[.  

وتوصف هذه التغريات تحت أسامء متعددة: خلل سكر الدم عند الصوم، عدم 

تحمل الغلوكوز، ومقدمات السكري ]8[. هذه الحاالت تتطلب عموما اإلقتصار 

السكري  مرض  تطور  تأخري  من  ميكن  األخري  فهذا  وصحي.  غدايئ  نظام  عىل 

الالنجرهانسية،  الوظيفة  التدريجي يف  التدهور  الرصيح ]10[. ومع ذلك، فإن 

نسبة  اضطرابات  تفاقم  إىل  تؤدي  السكري،  اكتشاف مرض  بعد  تتواصل  التي 

سكر الدم مع التحول التدريجي من مرض السكري متوازن بنظام غذايئ وصحي 

للسكري  مضادة  أخرى  أدوية  وصف  تتطلب  حاالت  إىل  فقط  وبامليتفورمني 

عندما يتدهور اإلفراز الذايت لألنسولني بشكل واضح.

بجرعات  الفم  طريق  عن  تؤخد  التي  للسكري  املضادة  األدوية  تكون  عندما 

باألنسولني  العالج  إىل  املرور  ينبغي  الكايف،  بالقدر  فعالة  غري  محتملة  قصوى 

األسايس  باألنسولني  العالج  فشل  يصبح  عندما  متقدمة،  مرحلة  ويف  األسايس. 

واضحا، الحل يكمن يف اللجوء إىل عالجات باألنسولني أكرث تعقيدا. فهذا التقدم 

البسيط نسبيا والتقليدي يف العالج ينبغي حاليا العمل به:

   HbA1c الشكل 1: االسرتاتيجيات العالجية من خالل خطوات  مقرتحة حسب  التاريخ الطبيعي لداء السكري من النوع 2 :  توافق منطقة

املمتدة بني 6.5 و ٪7 التوصيات املثالية  للتحكم يف توازن سكر الدم.  كل ارتفاع  لنسبة HbA1c   فوق  ٪7  يوافق فشل نسبي  يف العالج 

الحايل.  يُذكر يف كل خطوة البدائل العالجية املتاحة.
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األصناف العالجية الجديدة التي تم تسويقها يف السنوات األخرية )منبهات   �

تسويقها  سيتم  التي  أو   ،)]GLP-1[ الببتيد1-  مثل  الجلوكاجون  مستقبالت 

 2 نوع  الصوديوم-الجلوكوز  املشرتك  الناقل  )مثبطات  القريب  املستقبل  يف 

]SGLT2[ يف النبيبات الكلوية(؛

توصيات أو اقرتاح أهداف واسرتاتيجيات جديدة.  �

السكري من النوع 2: مسار مشروط بتجديد التوصيات 
العالجية و تعزيز العدة الدوائية 

ثابتة   A1c الهيموغلوبني  نسبة  قياس  إىل  املستندة  العالجية  األهداف  تبدوا 

خالل السنوات األخرية ]2[. إذا اعتربنا أن مستوى سكر الدم ينبغي أن يظل يف 

حدود صارمة ملنع تطور أو تقدم مضاعفات السكري املتعلقة باألوعية الدموية 

الدقيقة أو الكبري، فينبغي االحتفاظ بعتبتني بالنسبة HbA1c، األوىل تتجىل يف 

٪7، واآلخرى يف 8٪. 

النجاح العالجي يف أدق تعريف له، يتمثل يف الحفاظ عىل نسبة HbA1c أقل 

من ٪7. عىل الرغم من أن البعض سعوا إىل نفي أو التقليل من هذه املسلمة، 

نقلل من  العتبة ميكن أن  أقل من هذه   HbA1c الحفاظ عىل نسبة فبفضل 

خطر حدوث مضاعفات السكري. 

فالدراسات األخرية التي قارنت العالج اإلعتيادي بالعالج املكثف، اكدت بشكل 

القلب  مخاطر  يقلل  الدم  سكر  نسبة  باضطرابات  الصارم  التكفل  أن  واضح 

واألوعية الدموية، برشط خفض نسبة HbA1c  بشكل هام )فارق يفوق ٪1 بني 

املجموعات اإلعتيادية واملكثفة( ولفرتات طويلة )أكرث من 10 سنوات بالنسبة 

ملدة تحسني مراقبة نسبة سكر الدم( ]11، 12[. ومع ذلك، فإنه ينبغي التأكيد 

عىل أن الحصول عىل "النجاح املطلق" مع نسبة HbA1c بني 6.5 و٪7 ليس 

هدفا غري ملموس.

الشخص غري متحمس مبا  إما ألن  الهدف غري ممكن،  الحاالت، هذا  بعض  يف 

فيه الكفاية، ال سيام ملتابعة النصائح الصحية، أو ألنه "ُمَعرض أكرث". يف هذه 

الحالة، يجب النظر يف مخاطر نقص سكر الدم ]13، 14[. يف ظل هذه الظروف، 

يجب اإلكتفاء عند بعض املرىض ب"نجاح نسبي"، وذلك باملحافظة عىل نسبة   

املضاعفات  فإن خطر   ،UKPDS إذا متسكنا مبعطيات و 8٪.  HbA1c بني 7 

عند شخص له نسبة HbA1c يف حدود ٪7 مضاعٌف بنسبة 1.5 مقارنة بشخص 

تكون   عندما  مرتني  ومضاعف   .5.5٪ حدود  يف  طبيعية   HbA1c نسبة  عنده 

نسبة HbA1c يف ٪8، و ال يزال الخطر متصاعدا إذا فاق هذا الحد.

- يف حال فشل النظام الغذايئ وامليتفورمني، ينبغي اختيار العالج التكمييل بني 

مثبطات DPP-4، السلفونيل يوريا أو غلينيد ومنبهات مستقبالت GLP-1؛

السكري  مضادات  بواسطة  وخاصة  السابقة،  باألدوية  العالج  فشل  حال  يف   -

باألنسولني يصبح  العالج  اللجوء إىل  الفموية و بجرعات قصوى محتملة، فإن 

مبنبهات  البدء  جديد:  عالجي  مسلك  فتح  مؤخرا  تم  أنه  إال  رضوريا،  غالبا 

مستقبالت GLP-1، إذا مل يتم اللجوء إليها يف املرحلة السابقة.

آنفا،  ذكرنها  التي  العالجات  و/أو  األسايس  باألنسولني  العالج  فشل  حال  يف   -

باألنسولني  العالج  بني  الجمع  أو  األنسولني  ترسيمة  تشديد  مشكل  يطرح 

األساسية ومبنبهات مستقبالت GLP-1. كام يف الحالة السابقة، ينبغي أن تكون 

هذه الفئة من األدوية مل تستخدم يف املراحل السابقة.

خاتمة

واعداد  إمكانيات جديدة  من  مُيكننا  العالجية  عدتنا  إغناء  أن  يبدو  نهاية،  يف 

خرائط قرار أكرث تعقيدا. هذه املسارات العالجية الجديدة ل )س ن 2( تظل 

إضافة  برضورة  و  متغرية،  فرتة  بعد  العالج  فعالية  بفقدان  متسمة  ذلك  رغم 

أدوية جديدة تدريجيا ملحاولة الحفاظ عىل توازن نسبة سكر الدم.
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