مركز ديترويت الطبي ()DMC

معلومات حول مرض السكري
كيف يؤثر مرض السكري في الغلوكوز في الدم؟

كي يتسنى للغلوكوز التحرك إلى داخل خاليا اجلسم ،يجب أن يكون هرمون
األنسولني متوفرا .األنسولني يتم إنتاجه بشكل أساسي في البنكرياس،
ويكون ،عادة ،متوفرا سلفا لدفع الغلوكوز إلى داخل اخلاليا .غير أن بعض
األشخاص املصابني مبرض السكري ،ال ينتج البنكرياس في أجسامهم
ما فيه الكفاية من األنسولني أو ال ينتجه إطالقا ،أو ال تستجيب اخلاليا
لألنسولني املنتَج .هذا األمر يؤدي إلى تراكم الغلوكوز في الدم ،الذي مير
إلى البول حيث يتم إزالته في نهاية املطاف ،مما يحرم اجلسم من مصدره
الرئيسي للطاقة.

كيف تختلف األنواع الرئيسية الثالث ملرض
السكري؟

يعد مرض السكري املس ّبب
السادس للوفاة لدى األميركيني.
وتشمل تعقيدات مرض السكري
اضطرابات في العيون والعمى،
مرض القلب ،السكتة الدماغية،
اضطرابات في األعصاب ،بتر األعضاء ،والعجز اجلنسي.
ستساعدك هذه املعلومات على التع ّرف بشكل أكبر على
مرض السكري ،مبا في ذلك عوامل اخملاطرة والتشخيص
والعالج .يضم مركز ديترويت الطبي ( )DMCطليعة من
اختصاصيي الوالية في أمراض القلب ،مبا في ذلك فريق
االستجابة األول ألطباء قلب  ، DMCوضمانة أن يتم إدخالك
إلى غرفة الطوارئ خالل  29دقيقة.

ما هو مرض البول السكري؟

أيض ّي يتّسم بفشل فرز كمية كافية من هرمون
مرض السكري هو اضطراب ِ
األنسولني ،أو ،في بعض احلاالت ،يتمثل في عدم استجابة اخلاليا بالشكل
املناسب لألنسولني الذي يتم إنتاجه .ومبا أن األنسولني ضروري للجسم ألنه
يح ّول الغلوكوز (السكر) إلى طاقة ،فإن هذه اإلخفاقات تؤدي إلى مستويات
عالية وغير طبيعية للغلوكوز املتراكم في الدم .وقد تكمن أسباب مرض
السكري في حاالت وأمراض أخرى مثل االضطرابات اجلينية أو املواد الكيميائية
أو األدوية أو سوء التغذية أو األمراض املُعدية أو الفيروسات أو أمراض أخرى.

رغم أن األنواع الرئيسية الثالث ملرض السكري متشابهة فيما يخص
عملية بناء الغلوكوز في الدم بسبب املشاكل املتعلقة بهرمون األنسولني،
إال أنها تختلف من ناحية األسباب والعالج:
• النوع األول من مرض السكري هو مرض ذاتي املناعة حيث يقوم
جهاز املناعة للجسم بتدمير اخلاليا في البنكرياس التي تنتج
هرمون األنسولني ،ما يؤدي إلى فقدان األنسولني كليا أو تدني
كميته .لذا يجب على األشخاص املصابني بالنوع األول من مرض
السكري أخذ األنسولني يوميا كي يستطيعون البقاء على قيد
احلياة .النوع الثاني من مرض السكري سببه عدم قدرة اجلسم
على إنتاج كمية كافية من األنسولني أو استعماله بالشكل
املناسب.
• ميكن التحكم بالنوع الثاني ملرض السكري عبر اتباع احلم ّية
والتمارين الرياضية وتنقيص الوزن ،أو قد يتطلب األمر أخذ أدوية
يتم تناولها عبر الفم و/أو ُحقن األنسولني.
• مرض سكري احلمل تصاب به النساء احلوامل اللواتي لم يتم
تشخيصهن مبرض السكري من قبل .ويتمثل هذا النوع في عدم
إمكانية استعمال األنسولني املتوفر ،إال أنه سرعان ما يختفي
بعد الوالدة .وميكن التحكم في سكري احلمل عبر اتباع احلم ّية
والتمارين الرياضية والتن ّبه إلى أي زيادة في الوزن .وقد تكون
احتماالت إصابة النساء املصابات مبرض سكر ي احلمل بالنوع
الثاني من مرض السكري أعلى في فترة الحقة في حياتهن.
إذا كنت قلقا من احتماالت اإلصابة بالسرطان ،فيمكنك مناقشة األمر
مع طبيبك .وفي حال لم يكن لديك طبيب ،فإن مركز  DMCالطبي
ميكنه أن يجد لك طبيب .يرجى االتصال على الرقم 1-888-362-2500
بني الساعة  8:30صباحا و  5:00مساء ،من االثنني وحتى اجلمعة.
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