
 د.طراد الحجي              سكر الدمقياس                 

 .للبشر بالنسبة للطاقة الرئيسى المصدر هو لوكوزغال :استقالب الغلوكوز

 الغلوكوز من السائل خارج الخلوي المحيط به للطاقة والغذاء على كليا عتمدي الدماغ ذلك فى بما العصبى الجهاز

لذلك من الضروري الحفاظ على مستوى ثابت من  تركيز او تخزين الغلوكوز  يستطيع الالنسيج العصبي . 

 ,في المسافة خارج الخلوية كي تحافظ على معدل ضيق من التبدل .السكر 

عندما يهبط مستوى السكر عن حد معين وهو حد تغذية النسيج العصبي ,يفقد عندها مصدر الطاقة االولي 

 ه الطبيعيةا.ويصبح غير قادر على القيام بوظيفت

 تنظيم استقالب السكريات :

 في التحكم في مستوى تركيز  الغلوكوز في نطاق ضيق تشارك االخرى الصماء والغدد نكرياسا بالو كبدال

 . الى المسافة خارج خلوية من تحلل الغليكوجين  لوكوزغاليتم تزويد  وسريعة قصيرة فترة صيام  خالل. 

  Gluconeogenesisيتم استحداث السكر من مصادر اخرى عن طريق يوم من اطول لفترة الصيام عندبينما

 Insulinاالنسولينيتم بواسطة هرمونين كالهما يفرز من البانكرياس هما  الدم سكر مستوى فى التحكم

وكل منهما يقوم بعمل يعاكس الهرمون االخر .وهناك هرمونات أخرى ومواد   glucagonوالغلوكاجون 

 عصبية غدية تتداخل للمحافظة والتحكم في مستوى سكر الدم .

بيتا في عن ادخال الغلوكوز الى داخل الخاليا , يتركب في خاليا   سؤولالم يسيئالر هو الهرموناالنسولين :

تحدد هذه الخاليا ارتفاعا في سكر الدم تقوم بافراز االنسولين  والذي  جزر النغرهانس في البانكرياس .عندما

 يقوم بدوره على ادخال الغلوكوز الى داخل الخاليا  ويزيد من استقالب السكر .

 :طرق استقالب الغلوكوز

Glycolysis الغلوكوز: استقالب جزئ الغلوكوز الى بيروفات تحلل pyruvate   الطاقة النتاجأو الكتات 

Gluconeogenesis من مصادر غير سكرية  فوسفات-6-لوكوزغال تشكيل 

Glycogenolysis  في الطاقة  الستخدامه الغلوكوز سكر الى ليكوجينغالتحطم 

  Glycogenesis  للتخزين ليكوجينتحويل الغلوكوز الى غ 

Lipogenesis الدهنية االحماض الى الكربوهيدرات تحويل 

Lipolysis الدهون تحلل 

 :فعل الهرمونات 

 وتحلل الغلوكوز: يزيد من استحداث الغليكوجين-1فعل االنسولين:

Glucose → glycogen → pyruvate → acetyl-CoA. 

 ينقص من تحلل الغليكوجين  -3يزيد من استحداث الدهون من السكريات  .-2

 



 Glycogen → glucose يزيد من تحلل الغليكوجين : -1 فعل الغلوكاجون:

 يزيد من استحداث الغلوكوز-2

: Increases gluconeogenesis: Fatty acids → acetyl-CoA → ketone, Proteins → amino acids  

االنسولين عادة يتحرر من خاليا في جزر النغرهانس في البانكرياس عندما يكون مستوى سكر الدم مرتفعا 

م على انقاص سكر الدم في البالزما عن طريق زيادة  واليتحرر في حال انخفاض مستوى سكر الدم . حيث يقو

نقل السكر الى داخل الخاليا في العضالت والنسيج الشحمي عن طريق مستقبالت النوعية , وينظم االنسولين 

مستوى غلوكوز الدم ايضا بزيادة استحداث الغليكوجين واستحداث الدهون  وتحلل الغلوكوز وتثبيط  تحلل 

 hypoglycemicلين هو الهرمون الوحيد الذي يخفض مستوى سكر الدم المرتفع ويسمىاالنسوالغليكوجين .

agent . 

يفرز من خاليا بيتا في جزر النغرهانس في البانكرياس وهو الهرمون الرئيسي المسؤول عن  :الغلوكاجون

وكوز الدم عن زيادة مستوى السكر في الدم . يتحرر في حالة الشدة وحاالت الصيام  ويؤدي الى ارتفاع غل

 .hyperglycemic agentطريق  تحلل الغليكوجين في الكبد  وزيادة استحداث الغلوكوز ويسمى

يرفع سكر الدم بتثبيط افراز االنسولين   االبينفريناحدهما من اللب هو  غدة الكظرهناك هرمونان يفرزان من 

يفرز من قشر الكظر  ويعمل ايضا   الكورتيزولخاصة  غلوكوكورتيكوئيدواالخر  stressويفرز عند الشدة

يزيدان من سكر الدم بانقاص ادخال الغلوكوز  ACTHعلى ارتفاع سكر الدم .ومن النخامة هرمون النمو وال

 للخاليا وزيادة تحلل السكر .

والذي يرفع يفرز من الدرق  Thyroxineالتيروكسين هرمونان اخران يتدخالن في مستوى سكر الدم هما 

السوماتوستاتين  الغليكوجين  وزيادة في استحداث السكر , الهرمون الثاني هو اثه زيادة في تحللالحد سكر الدم

Somatostatin   يفرز من خاليا بيتا في البانكرياس  ويرفع مستويات سكر الدم  بتثبيطه عمل كل من

 االنسولين والغلوكاغون وهرمون النمو وغيره من هرمونات .

 :  Hyperglycemiaأسباب ارتفاع سكر الدم

ب:تحطم خاليا بيتا في البانكرياس ,غياب تام : يتميز Type Iالنمط االول -الداء السكري : وله انماط : أ -1

 لالنسولين , وجود أضداد ذاتية لكل من خاليا بيتا البانكرياسية وأضداد لالنسولين 

 افراز االنسولين, عوز انسولين نسبي : يتميز بوجود مقاومة لالنسولين ,مع عيب Type IIالنمط الثاني -ب

ثانوية كوجود عيب مورثي في وظيفة خاليا بيتا, مرض بانكرياس , مرض  االتمرتبط مع ح: Otherأخر-ت

 غدي , ادوية محدثة للداء السكري ,عيوب في مستقبالت االنسولين ,

 هرمونية . عدم تحمل السكر اثناء الحمل  بسبب تبدالت استقالبية او السكري الحملي :-ث

(WHO) guidelines recommend the following categories of 

diabetes: 

■ Type 1 diabetes 

■ Type 2 diabetes 

■ Other specific types of diabetes 



■ Gestational diabetes mellitus (GDM) 

 الموجودات المخبرية في ارتفاع سكر الدم :

ارتفاع في الكثافة النوعية  -3ارتفاع في اسمولية  المصل والبول .  -2في سكر البالزما والبول .  ارتفاع -1

 اضطراب شوارد -6الدم والبول. PHانخفاض في  -5وجود الكيتونات في المصل والبول  .  -4للبول . 

CATEGORIES OF FASTING PLASMA GLUCOSE(FPG) 

Normal fasting glucose FPG: <100 mg/dL (<5.6 mmol/L) 

Impaired fasting glucose : FPG 100–125 mg/dL (5.6–6.9 mmol/L) 

Provisional diabetes diagnosis : FPG≥      126 mg/dL  ( 7.0 mmol/L)* 

*Must be confirmed. 

 أسباب انخفاض سكر الدم 

سكر الدم , لكن الخطورة تكمن  اذا بلغ  ملغ/دل يعتبر انخفاضا في 65لسكر الدم اقل من الحد االدنى قياسكل 

ملغ /دل حيث تظهر أعراض نقص السكر  وكما ذكرنا في البداية اول مايتاثر الجهاز  55السكر أقل من 

 العصبي  وقد يدخل المريض في سبات نقص السكر .أما األسباب فهي :

لالنسولين في البانكرياس  الورم المفرز-2دوائي :جرعة  زائدة من أدوية السكر او االنسولين .  -1

Insulinoma .3- فرط تنسج وتصنع جزر النغرهانسIslet hyperplasia .4-  تمارين رياضية عنيفة 

 مرضى المشافي . -Ketotic hypoglycemia .6نقص السكر الخلوني  -5

 :طرق قياس سكر الدم 

يمكن قياس السكر في المصل او البالزما او في الدم الكامل , لكن حاليا معظم القياس يتم اما على المصل او  

% عنه في المصل . يجب فصل المصل او البالزما عن كريات 11البالزما . تركيز السكر في الدم الكامل أقل 

 ستهالكه من قبل كريات الدم .لتجنب انخفاض السكر في العينة ال الدم خالل ساعة من سحب الدم 

لكن لم تعد تستخدم المكانية احداثهاالسرطان .طرق القياس  o-Toluidineأقدم الطرق استخداما هي طريقة 

 الحالية هي خمائرية:
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