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 ôلد�¬ �لسكر� مـر�
 Äمد يسـتمر  مزمن 
�حليا�، "د« نتيـجة 
�لعو¦ �لكمي 
" �لكيفي لإلنسولني. 
غد�  تفر¦³   Jهرمو "�إلنسولني 
سكر  ال�تفا¥  �ستجابة   Ãلبنكريا�
بإ�خاله  خفضه  على  "يعمل   Oلد�
 ® "ما  �لطاقة،  إلنتا·  �خلاليا   YZ
 YZ (�لغلوكو¦)  �لسكر  يدخل 
 J
��خل �خلاليا، ال ميكن للجسم 
فالد�¬  �لطاقة.  إلنتا·  يستخدمه 
تتوقف  عندما  د«  �لسكر� 
غد� �لبنكرياÃ عن Zنتا· ما يكفي 
يعمل  ال  عندما   "
 �إلنسولني،  من 
 ßمؤ�ي بكفا¬�.  �ملنتج  �إلنسولني 
 
"يبد  Oلد�  � �لسكر  ال�تفا¥ 

يتجا"¦  عندما  �لبو�   � ظهو�³ 
مستو�³ � �لدO حًد� معيًنا.

تا
Wًيـا

قدO "ثيقة تا�¸ية ُعثر فيها على Vكر 
بر��   ���"
 هي  �لسكر�  للد�¬ 
�مليال�  قبل   ١٥٥٢  Oعا  YZ ترجع 
�ملصر�  �لطبيب  قبل  من  "Vلك 
كثر�  تذكر  "هي  �¥“؛  ”حسي 

.ôلتبو� كعر�
"� �لقرJ �أل"� قبل �مليال� ُ"صف 
 Jبا"V بأنه Ãتيو��لسكر� من قبل ��
 Jلبو�. "كا�  YZ �للحم "�ألطر�� 
عليه  
طلق  من   �"
 هو   Ãتيو���
�سم ”�يابيتس“ "هي كلمة التينية  
تع° (�ملا¬ �ملتدفق �  شال�) Zشا�ً� 

�ملرضى  عند  �لبو�  كمية  كثر�   YZ
”بيلة“،  بلفظ  �لعربية   YZ "تترجم 
 �

ما �جلز¬ �لثا; من �السم �حلا¼ 
”ميليتوÃ“ "هي كلمة التينية تع° 
من   ßالحق 
ضيفت  فقد  ”عسل“ 
 O١٦٧٤ Oيليس) عا"  Ãتوما) قبل 
 “Ãميليتو ”�يابيتس  �¢ه  ليصبح 
بو�   Jيكو  VZ �لسكرية.  �لبيلة   �

حلو  بالسكر�  �ملصابني  �ملرضى 

�ملذ�� لوجو� �لسكر فيه. 
كتب  �ملسلمني  
طبا¬  بني  "من 
حيث  �لسكر�   ôمر عن  �لر�¦� 
كثر�  من   ôملر�  ôعر�
 "صف 
"ضعف  �ملا¬   µشر "كثر�  �لتبو� 
 Äلقو� "ضعف  �جلسدية  �لبنية 
 Cلكب� �لطبيب  "صفه  كما  �لبدنية. 

�لدكتو
: "يهاs 7و�
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 Jلقانو�) كتابه   � سينا  �بن  �لشيخ 
� �لطب) �ملؤّلف � �لقرJ �حلا�� 

عشر �مليال��.
عشر  �لتاسع   Jلقر� بد�يا^  "مع 
كيميائي  �ختبا�  مر�  أل"�  ُطّو� 
�لبو�.   � �لسكر  "جو�  يكشف 
"� عاO ١٨٦٩ �كتشفت جزير�^ 
¢يت   Ãلبنكريا�  � �خلاليا  من 
 YZ نسبة  النغرهانس  �ز�   ßالحق
بإفر�¦   Oتقو "هي  مكتشفـها، 
هامة  "هرمونـا^  �إلنسـولني 

.Äخـر

 ،١٩٢١ Oكُتشف �إلنسولني � عا�
ُطوَِّ�^   ١٩٤٤  Oعا  �  ßالحق"
�ستخدمت  �ل�  �إلنسولني  حقن 
 �" �لسـكر�،  �لد�¬  عال·   �

�"يـة  طـو�^   ١٩٥٥  Oعـا
خفض  على  تساعد  فمـويـة 

.Oسـكر �لد

 tلسكر� Vنو�� �لد�'
"êا   :Jئيسا�  Jنوعا هنا� 
�أل"�  �لنمط  من  �لسكر�   ¬��
�لثا;،  �لنمط  من  �لسكر�   ¬��"
�حلملي.  �لسكر�   ßيض
 "هنا� 
"يشـكل �لنمـط �لثا; ٩٠٪ من 

�حلـاال^.

��V �لسكرt من �لنمط �أل:#
�لشباù، "هو يصيب   ßيض
 "يدعى 
عا�� �ألطفا� "صغا� �لبالغني، لكن 
كما  عمر.  بأ�  د«   J
 ميكنه 
على  �ملعتمد  �لسكر�   ßيض
 يدعى 
 ßتعويض يتطلب  ألنه  �إلنسولني، 

كامًال لإلنسولني.
خاليا   µتتخر �لنمط  هذ�   �
�لبنكرياÃ �ل� تنتج �إلنسولني "هي 
خاليا ”بيتا“ � جز� النغرهانس، 
مؤ�ية YZ عو¦ شديد � �إلنسولني، 
"يعتقد 
J هذ� د« نتيجة مهاcة 
�خلاليا،  هذ³   ³Cتدم" نفسه  �جلسم 
"يعر� هذ� �ألمر باال�تكاÃ �ملناعي 

.øلذ��
ليس سبُب Vلك "�ضحß، "لكن هنا� 
بتحريض  �ملتهمة  �لعو�مل  من  عد� 
هذ� �ال�تكاÃ منها: �إلصابة ببعض 
 "
 �جلر�ثيم،   "
 �لفC"سا^  
نو�¥ 
�لتعرô للسموO �لكيما"ية �ملوجو�� 
بعمر  �لرضيع   ôتعر" �ألغذية،   �
 J
 Zال  �لبقر.  حلليب   Åجد مبكر 
 ßسباب
 "ليست  نظريا^  تبقى  هذ³ 
�ألشكاـل،  من  بشكل  مؤكد� 
 Åكبيـر  Å�"� �لو��ثـة  تلعب  "ال 
�لنـمـط  من  �لسـكر�   ¬��  �

�أل"�.

��V �لسكرt من  �لنمط �لثـا�
 "
ُيدعى 
يضß ��¬ �لسكر� �لكهلي 
غC �ملعتمد على �إلنسولني. يصيب 
هذ� �لنمط �ألشخا� فو� �أل�بعني، 
قصة  لديهم  "من   ،Jلّسما� "خاصة 
عائلية لد�¬ �لسكر�، Zال 
J حد"ثه 
�ألعما�  بني   Oليو� باال¦�يا�  �خذ 
"�مبا  �ملر�هقني،  "خاصة  �ألصغر، 
يرجع Vلك YZ �¦�يا� �نتشا� �لبد�نة 

.Jعند �ألطفا� � بعض �لبلد�
Zنسولني  يعمل  ال  عندما  "د« 
 Äيعز" مناسب،  بشكل  �جلسم 
فال  لإلنسولني،  للمقا"مة  Vلك 
قبل  من  �ملنتج  �إلنسولني  يتمكن 
خاليا  مع  �لتفاعل  من   Ãلبنكريا�
"�لعضال^  �لشحمية  �ألنسجة 
�لطاقة،  إلنتا·  �لغلوكو¦  إل�خا� 
 ،Oتفا¥ سكر �لد�� YZ هذ� يؤ��"
بإنتا·   Ãلبنكريا�  Oيقو "للمعا"ضة 
"تستشعر  �إلنسولني،  من  �ملزيد 
�إلنسولني  من  �لتدفق  هذ�  �خلاليا 
يؤ��  مما  له،  مقا"مة  
كثر  فتصبح 
YZ ���� معيبة. "هذ� �إلنتا· �لز�ئد 
 � لإلنسولني  �ملنتجة  �خلاليا  يرهق 
على  قا���  تعو�  فال  �لبنكرياÃ؛ 
�إلنسولني،  من  يكفي  ما  Zنتا· 
بصو��  يعمل  ال   Àملتا� "�إلنسولني 
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بالبـد�نة  يتر�فق  ما  "غالبا  جيد�. 
"��تفـا¥ �لكولسـتر"�.

عو�مل �خلطو
� � �لنمط �لثا�
 ÅCكب  ��"� �لو��ثية  �لعو�مل  تلعب 
� �لسكر� من �لنمط �لثا; �ال� 
قصة  "جو�   JZ" �أل"�،  �لنمط 
خطو��  عامل  يشكل  عائـلية 

لإلصابة.
تزيد  �ل�  �خلطو��  عو�مل  "من 
بالسكر�  �لشخص  Zصابة  �حتما� 

من �لنمط �لثا;:
سنة)،   ٤٥ �(فو �لسن   �  Oلتقد�
�لبد�نة "خاصة �ملتركـز� حـو� 
�خلصـر، "�لعـا��^ �لغـذ�ئـية 
�لبد;.   ûلنشا� "قلة  �لسيـئة، 
 J
 
يضا  ميكن   ôملر� لكـن 
يصيـب �لنحيـلني "خاصة كبا� 

�لسن.
��تفا¥   :Äألخر� �لعو�مل  "من 
 Äمستو ��تفا¥  �لشريا;،  �لضغط 
�لثالثية،   Oلشحو�  "
 �لكوليستر"� 
ترتفع  حيث   �لعرقي؛  "�النتما¬ 
 Äلد بالسكـر�  �إلصابة  نسبة 
�لعـرقية  �ملجموعا^  بعض 
كاألمريكـاJ من 
صل Zفريقـي، 

ستـر�ليا  Jنو� �حلمـر، "سكا%�"

�ألصليـني.

tعر�� �لسكر'
بالسكر�:  �إلصابة   ôعر�
 من 
"�جلو¥،  بالعطش  �لشعو�  كثر� 
كثر� �لتبو�، نقصاJ �لو¦J، تشو� 
بالتنميل  �لشعو�  �%يا·،  �لرìية، 
"�لوخز � �ليدين 
" �لقدمني، �نتانا^ 
�ملثانة   "
 �للثة   "
 �جللد   � متكر�� 
 ،À"بط¬ شفائها، تأخر شفا¬ �جلر"
 � "خلل  مفسر،   Cغ شديد  تعب 

�لقد�� �جلنسية عند �لرجا�. 
 �  ôألعر�� بد�ية   Jتكو ما   ßغالب
�لد�¬ �لسكر� من �لنمط �أل"� حا�� 
 ôألعر�� �حتت حا�� حيث تتطو "

 ßحيان
" 
سابيع  بضعة  خال�  عا�� 
ير�جع  ما  "عا��   Oيا
 بضعة  خال� 
 "
 طفًال  عا��   Jيكو �لذ�  �ملريض 
شابß بقصة �لعطش �ملستمر "�لتبو� 
بشكل  ليًال   ëالستيقا�" �ملتكر� 
 YZ جل �لتبو�، باإلضافة
متكر� من 
"ليس   ،J¦لو� "نقص  �ألكل  ¦يا�� 
حالة  �ملريض �   øيأ  J
 �لنا��  من 
"هو  سكر�“:  خلو;   ôا)”
حالة طبية طا�ئة يكوJ فيها ��تفا¥ 
 ،Oلد� (Jكيتو) Jسكر "خلو � Cكب
"تتطلب  بالتجفا�،  عا��  "تتر�فق 
 "
 �لعال·   Oعناية طبية �قيقة، "عد
�لتدبC �لسيي¬ قد يؤ�� YZ �لُسبا^ 

(�لغيبوبة) ç �ملو^.

فهو  �لثا;  �لنمط  من  �لسكر�  
ما 
لعد�   ôعر�
 له   ßيÖ�تد يتطو� 

شهو� "ح´ سنو�^. 

�لسكرt �حلملي
 "د« لدÄ بعض �لسيد�^ 
ثنا¬ 
�حلمل، "هو مماثل للنمط �لثا; من 
لإلنسولني،  مقا"مة  "جو�  حيث 
"سببها 
J هرمونا^ �حلمل تعاكس 
ال�تفا¥  يؤ��  مما  �إلنسولني   Cتأث
.ßثي��لسكر عند �لنسا¬ �ملؤهبا^ "�

�حلامل   O� سكر  ضبط  من  بد  "ال 
 Jتفا¥ �لسكر قد يكو�� Jملصابة أل�
 ôثر مشو³ على �جلنني، كأمر�
له 
�لقلب �لوال�ية "�لتشوها^ �%يكلية، 
�جلنني  حجم  ¦يا��   YZ باإلضافة 
عسر   � يتسبب  قد  �لذ�  �ألمر 
 ôللر Oملولو� "�أل� ôلوال�� "تعر�

ثنا¬ �لوال��، "�¦�يا� �حلاجة إلجر�¬ 
 J
  YZ باإلضافة  قيصرية،  عمليا^ 
عرضة   Jيكونو �ألجنة  هؤال¬  مثل 
�لساعا^  خال�   Oلد� سكر  لنقص 
�عتيا�  بسبب  �لوال��  بعد   Y"أل�

جسامهم على مستويا^ عالية من 
�لسكر �لقا�O من �O �ألO ع� �ملشيمة 
خال� �حلمل. "يتحقق ضبط �لسكر 
لدÄ هؤال¬ �حلو�مل من خال� �حلمية 
فقط 
" مع �ستخد�O �إلنسولني، "ال 
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�لسكر  خافضا^   Oستخد�� ميكن 
 ßمشوه  ÅCتأث %ا   Jأل �لفموية 
�حلملي  �لسكر�  "يز"�  لألجنة. 
من  يعت�  
نه  Zال  �لوال��  بعد  عا�� 
بالسكر�  لإلصابة  �خلطو��  عو�مل 

من �لنمط �لثا; مستقبًال.

�الختالطا=
ميكن للسكر� 
J يتسبب � �لعديد 
طويلة   "
  �Cقص �الختالطا^  من 

�ألمد.
"هي  �ألمد   �Cقص �ملضاعفا^ 
تدخًال  تتطلب  Zسعافية  حاال^ 

سريعß "منها: 
�ملرضى   � "خاصة  �لسكر  نقص 
Zما  �إلنسولني،   Jيستخدمو �لذين 
�إلنسولني  من  ¦�ئد�  جرعة  بسبب 
 Oلطعا� تنا"� ما يكفي من   Oعد "



" بذ� Íهو� بد; فو� �ملعتا�. 
(�لكيتو;)  �خللو;   ôحلما�
مرضى  عا��  "يصيب  �لسكر�، 
 Jيكو ما  "غالبا  �أل"�،  �لنمط 

خذ بعض جرعا^  Oلسبب هو عد�
فيها  د«  حالة  "هي  �إلنسولني، 
خلل �ستقالù عميق � �جلسم. قد 
تؤ�� YZ �لسبا^ "�ملو^ � حا� 

عدO �لعال· �ملناسب.
(�أل"¦مولية)  �حللولية   ûفر سبا^ 

�لالكيتو;: "د« عا�� � �لنمط 
عن  �لناتج  �لتجفا�  بسبب  �لثا; 
�ال�تفا¥  بسبب  �لبو�   ����Z ¦يا�� 

J ير�فق  J"� ،Oسكر �لد � Cلكب�

 .Oلد� Jتفا¥ كيتو�لك �V

�الختالطا= بعيد� �ألمد
 Åجيد  يعا ال  �لذ�  �لسكر�   ¬��
من  Íموعة   YZ يؤ��   J
 ميكن 
كاعتال�  �ألمد  طويلة  �الختالطا^ 
ينتهي  قد  �لذ�  �لسكر�  شبكية 
�لسكر�،  �لكلية  "�عتال�  بالعمى، 
�ملحيطية،  �لدموية  �أل"عية  �عتال� 
�لتصلب �لشريا;، "مرô �لشر�يني 
�لشريا;  �لضغط  ��تفا¥  �إلكليلية، 
�عتالال^  �لكولستر"�،  "��تفا¥ 

�ألعصاµ �لُعَنة عند �لرجا�.

سكر  مبعاير�   Jيكو �لتشخيص: 
.Oلد�

 Y"أل� �ألهد��  �لعــال�: 
 ôألعر�� من  �لتخلص  هي  للعال· 
 µقر
 � Oسكر �لد Äضبط مستو"
�لطبيعي "ألطو�   Äملستو�  YZ ا�Í
بعيد�  ¦منية ممكنة. "�ألهد��  فتر� 
�آلجلة  �لعقابيل  منع  هي  �ملنظو� 

"Zطالة �حليا�.

 ÄحدZ  Cتش كما  �حلظ،  "حلسن 
�لد��سا^ �لكب�C �ل� 
جريت على 
حافظ   �VZ 
نه  سنو�^،   ١٠  Äمد

قرµ ما ميكن  Oملرضى على سكر �لد�
خطر  يقللو�   J
 فيمكنهم  للطبيعي، 
�الختالطا^  هذ³  بعض  حد"« 


كثر. "
بنسبة ٥٠ ٪  
كل  على  ينبغي  معينة  
مو�  هنا� 
 Jكا
 سو�¬  �لسكر�  بد�¬  مريض 
 J
 �لثا;،   "
 �أل"�  �لنمط  من 
بالصحة؛ فيجب  يتمتع  يفعلها ح´ 

J يكوJ لديهم خطة غذ�ئية، كما 
مبما�سة  يهتمو�   J
 عليهم  ينبغي 
تساعد  أل�ا  �لبدنية،  �لنشاطا^ 
لإلنسولني  �الستجابة  على  �جلسم 

بشكل 
فضل. 
ميكن  �لثا;  �لنمط  مرضى  بعض 
من  "Vلك  
�"ية   J"بد تدبCهم 
 J¦خال� �حلمية �لغذ�ئية "ضبط �لو
"هي  �ملناسب،  �لفيزيائي   ûلنشا�"
من  �لسكر�  معاجلة   �  Ãألسا�
مرضى  لبعض  "ميكن  �لثا;.  �لنمط 
بعد  �أل�"ية  Zيقا�  �لنمط  هذ� 
Zنقا� �لو¦J، مع 
J �لد�¬ �لسكر� 

ما ¦�� موجو�Å لديهم.
"ينبغي 
J تر�عى � �حلمية �لعا��^ 
�خلا�،  "V"قه  للمريض  �لغذ�ئية 
 J
 �لتغذية  ألخصائي  "ميكن 
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التقوى

�حتياجاته  �ملريض � حتديد  يساعد 
�لغذ�ئية.

���سا^ حديثة كشفت عن  هنا� 
عد� كبC من �جلينا^ �ملسؤ"لة عن 
"تبني  �جلسم،   �  Oلشحو� تو¦يع 
هو  للبد�نة   
�ألسو �لنمط   J
  ßيض

حو�   Oلشحو� بتر�كم  �ملتر�فق 
(�لكر�)،  �لبطن  "منطقة  �ألحشا¬ 
 Cعقاق �نتا·  �ملستقبل   � يتم  "�مبا 
تؤثر على هذ³ �جلينا^ 
" منتجاִדا 
 Oللسيطر� على �لبد�نة "تو¦¥ �لشحو
� �جلسم، "لكن � �لوقت �حلاضر 
�لوسيلة  هي  "�لتمرين  �حلمية  تبقى 

�ألمثل.

مرضى  كل  تا·  �أل�:يــة: 
�أل"�  �لنمط  من  �لسكر�   ¬��
"بعض مرضى �لنمط �لثا; 
J يأخذ 
مرضى  بعض  �إلنسولني.  حقن 
تدعى   ßحبوب  J"يأخذ �لثا;  �لنمط 
�ل�  �لفموية)  �لسكر  (خافضا^ 
Zنتا·  ¦يا��  على  
جسامهم  تساعد 
�إلنسولني   Oستخد��  "
 �إلنسولني 
�لذ� ينتجه �جلسم على Ðو 
فضل. 
�لسكر�  مريض  يستطيع  ال  عندما 
على   ëحلفا� �لثا;  �لنمط  من 
مستويا^ سكر طبيعية 
" قريبة  من 
�لطبيعي من خال� �حلمية "�لتما�ين، 

تضا� �أل�"ية خلطة �لعال·. حيث 
�لفموية،  �لسكر  خافضا^  تعطى 
 Jفإ �لسكر  �ستمر سو¬ ضبط   �VZ"
�لذ�  �إلنسولني  يصف  �لطبيب 
يعطى حقنß حتت �جللد "هنا� Aاقن 
 ßيض
	تلفة منها �حلقن �لعا�ية "منها 
مضخا^  "كذلك  �إلنسولني   Oقال


�إلنسولني.
�لسكر�  مرضى   :Oبالقد �لعناية 
بسبب   Oلقد� ملشاكل  عرضة 
 µألعصا�" �لدموية  �أل"عية  
Vية 
مقا"مة  على  �لقد��   ôفا��"
 YZ �ألVية  تصل  "قد  �النتانا^. 
 Jفإ ،Äمو^ �جللد "�ألنسجة �ألخر
® تعا فقد يتطلب �ألمر � �لنهاية 
�لعناية  من  بد  ال  لذلك   .Oلقد� بتر 
 �
 لعال·  للقدمني  �ليومي  "�لتفقد 

Zصابة باكًر�.

�لوقـايـة: ينبغي على كل شخص 
فو� سن ٤٠ فحص مستوÄ سكر 
ثال«  كل  مر�  �ألقل  على   Oلد�
سنو�^. "Öب 
J يتم هذ� �لفحص 
 Jكا  JZ 
كثر  "بتو�تر  
صغر  بعمر 

هنا� 
� عو�مل خطو�� لإلصابة.
�ملحافظة على "¦J مناسب للجسم 
حيث  مناسب،  بد;   ûنشا "على 
منط   ^�Cتغي  J
 �لد��سا^   Cتش

بد�ية  تؤخر   "
 متنع   J
 �حليا� ميكن 
 Äلثا; لد� �لنمط  ��¬ �لسكر� من 

"لئك �لكهو� �لذين لديهم خطو�� 
"ينصح   .ôباملر لإلصابة  عالية 
�جلسم   J¦" ýفيض  على  بالعمل 
بشكل معتد� (بنسبة ٥ – ١٠٪) 
 ٣٠) معتد�  بد;   ûنشا "مما�سة 

  .(Oقيقة � �ليو�
هنا� �لعديد من �ألفكا� �خلاطئة �ل� 
 µسبا
 عن  �لسنني  ع�  تر�كمت 
�لسكاكر  فتنا"�  �لسكر�.  �لد�¬ 
(�حللوÄ) ال يسبب �لد�¬ �لسكر�. 
"لكنه قد يسبب �لسمنة �ل� تؤهب 
�لشد�  منه.  �لثا;  بالنمط  لإلصابة 
�لد�¬  يسببا  ال  �لنفسي  "�لضغط 
 ßرضA Jما قد يكو�
�لسكر�، Zال 
إلطال� ��تكاÃ �ملناعة �لذ�تية كما 
�لد�¬   J
 كما  �أل"�.  �لنمط   �

�لسكر� غC معد�.

 Vلد�� من   Vلشفا� ميكن  هل 
�لسكرt؟

�مبـا يوًمـا مـا.
قا� تعـاY على لسـاJ سيـدنا 

Zبر�هيـم:
﴿َ"�VَZِ م�ِرْضُت َفُهـَو َيْشِفـِني﴾ 

(�لشعر�¬: ٨١)
 




