
 

  

مضاعفات السكري  

 المزمنة

Diabetes  Chronic 

Complication  

 



 كيف تحدث مضاعفات السكري المزمنة ؟ 

الدم فوق المعدل الطبيعي  في  سكر  ال   إن ارتفاع نسبة  

يتسببلفترة   و متعددة     طويلة  مزمنة  في حدوث مضاعفات 

 منها:   بالجسم في عدة مناطق

   

 

 

 

 

 

 األعصاب الحسية والحركية

العيون    

 الكلى 

لقلب ا  

 القدمين 

 األعصاب  



 ؟ أثر األعصاب الحسية والحركيةتتكيف 

    في األعصاب الحسية والحركية تأثر يسبب 

 . التهابات في معظم أعضاء الجسمحدوث 

 

 ؟ تأثر األعصاب  أعراضما هي 

مما   والخدران  تنميلفقدان اإلحساس أو الشعور بال ▪

 يؤدي إلى الكثير من الجروح وااللتهابات  أو اآلالم. 

فقدان جزئي لحاسة اللمس و الشعور باأللم خصوصًا   ▪

 بالنسبة لألطراف. 

 الضعف الجنسي عند الرجال.  ▪

  األمعاء, قد تتسبب: تقيؤ, غثيان  ضعف المثانة و  ▪

 .وإسهال

مشاكل في القدمين, وذلك بسبب تأثير السكري على   ▪

األوعية الدموية الدقيقة  واألعصاب  مما يؤدي إلى  

ضررها  وبالتالي قلة تدفق الدم إلى القدمين  

 وعدم الشعور باأللم , الحرارة, أو االلتهابات. 

 



 ؟   العيون كيف تتأثر

كلما طالت مدة اإلصابة بالسكري وقلت  

السيطرة على نسبة السكر في الدم، زاد  

مثل  احتمال حدوث مضاعفات في العين 

األبيض   اء و مرض الم   إعتالل الشبكية السكري ،

 في العين . 

 

 ؟متابعتها التي يجب  تأثر العين  أعراضما هي  

 التالية: يجب زيارة الطبيب في أي وقت تشعر فيه باألعراض 

  احمرار في العين. ▪

   .بصر زغللة في ال ▪

 رؤية نقط سوداء  ▪

 صعوبة في القراءة.  ▪

 الرؤية المزدوجة لألشياء. ▪

 الشعور بضغط في العين.  ▪



 ؟ العين   عالج ي طرقما ه

 

 

 

ري و القيام بالفحوصات دورية لمرضى السك

نوع منها فحص العيون عند بدء التشخيص لل

الثاني من السكري و بعد خمس سنوات من

.بداية المرض للنوع األول من السكري 

عند اكتشاف أي مضاعفات في 

المراحل األولى يستلزم متابعة 

.مستمرة مع طبيب  العيون

في المراحل المتقدمة يكون العالج 

بالليزر في المنطقة المتأثرة في 

شبكية العين



 ؟ من السكري  الكلى كيف تتأثر  

د ارتفاع السككككر بالدم لدل المصكككابين بداء السككككري  عن

)داخل النفرون( واألعصكككاب تتأثر فإن األوعية الدموية  

مع مرور الوقت، باإلضككككككافة إلى أن تصككككككفية كميات  

كبيرة من الجلوكوز يشككككل عبً ا على الكلى، وبعد عدة سكككنوات 

يبكدأ البروتين المفيكد بكالخروع مع البول، وفي الحكاالت المتكأخرة  

 .يمكن أن يصل إلى مرحلة الفشل الكلوي

 

  ؟ الكلويعتالل اإل  أعراضما هي  

 في البول. الزاللظهور ا ▪

 اإلجهاد . ▪

 ضعف الشهية . ▪

 احتباس السوائل  ▪

 ارتفاع ضغط الدم الشرياني  ▪

 



 ؟ حفاظ على وظائف الكلى كيف يتم ال

 

متابعة فحص وظائف الكلى )البروتين في   ▪

 الدم(. 

 

التي  البروتين في الطعام وااللتزام بكمية  ▪

 المعالج. يحددها أخصائي التغذية و الطبيب 

 

المحافظة على نسبة الكولسترول والسكر في   ▪

 الدم.

 

 فحص ضغط الدم بانتظام.  ▪

 

 . بشكل دوري الدم  ات صومتابعة فح ▪

 

  االمتناع عن التدخين.  ▪



 ؟من السكري    كيف يتأثر القلب

القلبية عند مريض السكر   لمشاكل تبدأ ا

  تراكم بسبب الشرايين, وذلك تصلب لنتيجة 

الداخلي   جدار الدهون )الكولسترول( على ال

 عية الدموية. لألو

 

 ؟ من المضاعفات القلبية  ةالوقايما هي طرق 

 في الدم  السكر   عدل مبالتحكم  ▪

 الكولسترول في الدم. بمعدل التحكم  ▪

 

 المحافظة على معدل ضغط الدم طبيعي   ▪

 

 

 



 مهمة: معلومات

داء   مضاعفات المتسببة في  من المهم معرفة العوامل 

 : السكري وهي

 مدة اإلصابة بالسكري. ▪

 مقدار التحكم بالسكري. ▪

تزيد احتمالية اإلصابة بالمضاعفات  التى العوامل األخرل  ▪

 المزمنة و منها: كثرة الضغوط النفسية, و ارتفاع ضغط الدم. 

 

 

 

  



 الضغوط النفسية: كيف أتحكم ب

بعض المصاعب الحياتية اليومية التي نتعرض لها    علىتغلب لل

 نتعايش معها و ذلك بإتباع اآلتي: و

وقتًا لممارسة تمارين االسترخاء مثل تمارين    خصص ▪

 التنفس.

 رياضة يومية منتظمة و محببة لديك.  مارس  ▪

استمتع بالقراءة الحرة و تعلم مبادئ عالع السكري عن   ▪

 . طريق القراءة و استشارة المتخصصين

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 كيف أتحكم بضغط الدم؟ 

ي إلى الزيادة  يؤد   الذي   رتفاع ضغط الدم للوقاية وعالع إ 

 االهتمام بك:   عليك    يجب  في مضاعفات السكر 

 

 . المحافظة على الوزن الطبيعي   ▪

 

 كمية الملح في الطعام.   قليل من ت ال    ▪

  

 . االبتعاد عن عوامل الضط النفسي   ▪

 

 الرياضة  ممارسة    ▪

 

 

 عن التدخين.   التوقف     ▪

  



 

  

 المصادر والمراجع:

 MOH، وزارة الصحة السعودية

 المراجعة والتدقيق: 

تمت مراجعة محتول هذا الكتيب من قبل استشاريين وحدة  

 السكري بمستشفى الملك فهد الجامعي. 
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