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 انغهوكوس 
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الهضمً إلى الجهاز ٌتم هضم الكاربوهٌدرات الؽذائٌة فً •
 .بسٌطة أو ثنائٌةسكرٌات أحادٌة 

فً معظم الكائنات الحٌة الؽلوكوز مصدر الطالة •

(4cal/gr) ، وبوجود  بٌروفاتالى حٌث ٌتحلل الؽلوكوز

، (كرٌبس)فً دورة حمض السترٌن ( ٌتأكسد)االوكسجٌن 
بطرٌك  ٌستملب،أو 32ATPووالماء    CO2والناتج النهائً

   والكتات ATP2الهوائً لٌعطً 

 

 



 تذكزج
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(  الؽذائًالسكروز من )ٌُمتص الفركتوز 

وتُحّول أٌضاً ( الؽذائًالالكتوز  من)والؽاالكتوز
 الى ؼلوكوز فً الكبد



 استقالب انغهوكوس
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PANCREAS 

 Clinical Biochemistry, Dr. Remah Baaj 5 2022األول،  تشرٌن 10اإلثنٌن، 

HORMONES: 

 
INSULIN   BY BETA 
CELLS 

 

GLUCAGON   BY ALPHA 
CELLS 



HORMONES 
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 األوسونيه

 

من خالل ٌعمل •
مستمبالت غشائٌة 

واألنسجة المستهدفة 
الكبد الرئٌسٌة هً 

والعضالت واألنسجة 
 الشحمٌة

ٌمكن للؽلوكوز أن ال •
ٌدخل خالٌا معظم 
أنسجة الجسم فً 
 ؼٌاب األنسولٌن
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 األوسونيه

:  هرمونات أخرى، مثلتأثٌرات األنسولٌن تعارض •

السكرٌة، هرمون  المشرانٌات، االدرٌنالٌن، الغلوكاغون

وهذا ٌفسر  كاالدرٌنالٌن أواإلجهادالشدة هرمونات النمو، 

ارتفاع ؼلوكوز الدم عند المرضى الذٌن تم إدخالهم بشكل 

 حاد فً المستشفى
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 األوسونيه

 :ٌومٌاوحدة من األنسولٌن  50-40ٌفرز البنكرٌاس 

 (الماعديإفراز األنسولٌن )خالل الصٌام منخفضة مستوٌات •

 post prandialبعد تناول الطعام مستوٌات زائدة  •

 10زٌادة افراز مبكر من األنسولٌن فً ؼضون حٌث ٌحدث 

الطعام وٌستمر تحرٌر االنسولٌن المتزاٌد طالما دلائك من تناول 

 هنان ارتفاع فً سكر الدم
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 وظائف االوسونيه

 الخالٌا إلى دخول الؽلوكوز •

الكبد لتخزٌنه فً  ؼلٌكوجٌنتحوٌل الؽلوكوز الى •

تري )الدهنٌة أو التحوٌل إلى األحماض ، والعضالت

 (.ؼلٌسرٌد

 .والدهون وٌعزز تخزٌنهاوالبروتٌن  الؽلٌكوجٌنتحلل ٌمنع •
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 األوسونيهتأثيزاخ 
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 وظائف األوسونيه 
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 كيف يعمم األوسونيه
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عندما ترتبط جزٌئات األنسولٌن •

الؽلوكوز  ٌتم التماطبمستمبالتها، 

األنسجة المختلفة التً تحتوي إلى 
    على نالالت الؽلوكوز من النوع

GLUT4 ٌةمثل العضالت الهٌكل  

واألنسجة الدهنٌة ( لطالةاجل امن )

إلى الدهون الؽلوكوز التً تحول )
طلك وٌ(. للتخزٌن TAGالثالثٌة 

األولً لألنسولٌن بمستمبله الربط 

 إلتماطتؤدي الى نمل متتالٌة إشارة 

مستوٌات وزٌادة من الدم الؽلوكوز 
 GLUT4الجلوكوز نالالت 



 

 تزوأوسونيه

 (  في سلسلتيه متصلتان بجسور كبريتيةحمض أميىي مرتبة  51)االوسوليه 
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 االوسونيه
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الحموض تسلسل 

األمٌنٌة لطلٌعة 

األنسولٌن واألنسولٌن 

وتحول طلٌعة 

األنسولٌن إلى 

 األنسولٌن 



Diabetes Mellitus (DM) 
 انذاء انسكزي

استمالبً هو اضطراب •
ٌتمٌز متعدد األسباب  

سكر الدم بفرط 
استمالب واضطراب 

السكرٌات والشحمٌات 
 .  والبروتٌنات

زٌادة االختالطات الوعائٌة •
 بسبب أذٌة الؽشاء الماعدي
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 انذاء انسكزي
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تتمثل متالزمة شٌع، االضطراب الغدي األهو الداء السكري •
 :بسبب بارتفاع سكر الدم 

 نسولٌن األمماومة 1)

 نسولٌنالعوز المطلك أو النسبً لأل2)
 ً2ونمط 1ٌصنّؾ بشكل عام الى نمطالداء السكري األول 
هذه الموجودات السرٌرٌة تختلؾ فً الوبائٌات، المظاهر •

 .السرٌرٌة، والفٌزٌولوجٌا المرضٌة
 بنكرٌاسًٌمكن أن ٌنتج عن مرض الداء السكري الثانوي ،

شذوذات ، والعالج الدوائً، كوشٌنغمثل متالزمة مرض غدي 
 مستمبالت األنسولٌن

 



 ( 1ومػ)انذاء انسكزي 
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 من كل مرضى السكري% 15شكل تمرٌباً ٌ•

 سنة 14 - 9مع ذروة حدوث بٌن عمر الشباب فً شائع •

التخرٌب المناعً الذاتً لألنسولٌن عن العوز المطلك ٌنتج •

 لخالٌا بٌتا المنتجة لألنسولٌن

األخماج مثل بٌئٌة مؤهبة ٌمكن أن ٌكون هنان عوامل •

 الفٌروسٌة

لخالٌا الجزر فً المصل ٌنبئ بالتطور أضداد وجود •
 المستمبلً للسكري

 



 (2ومػ )انذاء انسكزي 
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 من كل مرضى السكري % 85ٌشكل تمرٌباً •

 ٌمكن أن ٌحدث فً أي عمر•

سنة لكن توجد حالٌاً تمارٌر تبٌّن  80لـ  40أشٌع عمر •

 وجوده لدى الشباب وحتى األطفال

 :لعمل األنسولٌنمماومة فً األنسجة المحٌطٌة وجد ت•

 طبٌعٌة أو حتى مرتفعةتكون لد  األنسولٌنمستوٌات 

   المرافك األشٌعهً المظهر السرٌري  البدانة•

 



 (2ومػ )انذاء انسكزي 
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 2نمط 1نمط المظاهر الرئٌسٌة

 %85  %15  االنتشار

 40<  30> العمر

 مرتفع طبٌعً/منخفض الوزن

 تدرٌجً مفاجئة البداٌة

 فً سٌاق االجهاد شائع الكٌتونًالحماض 

 (غٌر كافً)موجود  غائب/نالص c ببتٌدعٌار /الداخلًاألنسولٌن 

 ال نعم أضداد خالٌا الجزر

التدمٌر المناعً الذاتً لخالٌا  المسببات المرضٌة

 الجزر البنكرٌاسٌة

  أوالمماومةاألنسولٌن نمص افراز 

 لألنسولٌن

 للة النشاط الفٌزٌائً بدانة،ال الفٌروسات والسموم العوامل البٌئٌة

تمارٌن وخافضات غذائٌة، حمٌة  انسولٌن العالج

 السكر الفموٌة   

 %90 %50 التوافك فً التوائم الحمٌمٌة
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 أعزاض انسكزي 

دل بٌلة mg / 180الدم ألكثر من السكر فً ارتفاع  عنٌنتج •

 . سكرٌة

إدرار البول عنه  نتج ٌالبول  الؽلوكوز فً  تركٌزارتفاع •

 .التناضحً وبالتالً بوال

 .  عطاشالمٌاه ٌسبب فمدان  الناتج عن االوزمولٌةفرط •

فً أشد (. بولٌفاجٌا)أٌضا مع زٌادة الشهٌة السكري ٌرتبط •

ال  اوزمولٌةأو حالة فرط  الكٌتونًأشكاله، والحماض 

 .ؼٌبوبةلد تتطور وتؤدي إلى  كٌتونٌة
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 أعزاض انسكزي 
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 انسكزيتشخيص 
 

 FPG fasting plasma glucose ≥126 الصٌامًسكر البالزما (  1
  8الصٌام هو عدم تناول السعرات الحرارٌة لمدة (. )ل/ممول 7)دل /مغ

 (.على األللساعات 

  oral glucose tolerance test   OGTT≥200السكر اختبار تحمل ( 2
غ من  75، سكر البالزما بعد ساعتٌن من إعطاء (ل/ممول 11.1)دل /مغ

 (.    ل/ممول 11.1)دل /مػ 200≤  (h PG-2)الؽلوكوز 

 HbA1c  ≥.6.5%الخضاب السكري ( 3

مع أعراض ( ل/ممول 11.1)دل /مغ 200≤ العشوائً سكر البالزما ( 4
 .سرٌرٌة

 18ضرب وبالعكس  0.055ل ضرب /دل الى ممول/ملغبٌن للتحوٌل 
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 انذاء انسكزيتشخيص 

   الصٌامًؼلوكوز البالزما 

 ل/ممول  6.0ألل من

110)  mg/d  (  

 ل/ممول 6.0-6.9

(110 - 125 mg/dl) 

ل/ممول 7.0 أوٌساويأكثر   

  (126 mg/dl) 

 مرٌض سكري الصٌامًاضطراب السكر  ؼٌر سكري
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ل /ملمول 7.0≤دل  /مغ 126≤ الصٌامًتركٌز غلوكوز الدم ٌعتبر 
سواء كانت أعراض فرط سكر الدم ) مشخصاً للداء  السكري
 (.موجودة أو ؼٌر موجودة

  125 - 110اذا كانت النتٌجة ٌن mg/dl 6.0  ل/ملمول 6.9و ،
  impairedسكر صٌامً مضطرب "ٌُمال أن المرٌض لدٌه 

fasting glucose" 

https://en.wikipedia.org/wiki/Impaired_fasting_glycemia
https://en.wikipedia.org/wiki/Impaired_fasting_glycemia


 Clinical Biochemistry, Dr. Remah Baaj 27 2022األول،  تشرٌن 10اإلثنٌن، 

Criteria for The Diagnosis of DM 
 معايير تشخيص الداء السكري

IGT 



Whole blood left at room temperature 

Glycolysis @ 7mg/dl/hr 

Sodium fluoride  
Leucocytosis  and bacterial 

contamination 

 

(-) (+) 
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 مالحظاخ
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 مالحظاخ
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 سكر فرط أعراض بوجود خاصةً   العشوائً الدم غلوكوز لٌاس
 والبوال العطش مثل (التناضحٌة األعراض) الدم

  ل/ممول 11.1 تساوي أو أكبر تكون التً النتٌجة "
(200 mg/dl) الصٌامً بالؽلوكوز تأكٌد تتطلب" 

 :OGTT الفموي الغلوكوز تحمل اختبار

 لٌاس وٌتم ،gram 75 فموٌة غلوكوز جرعة المرٌض ٌستهلن•
 .ساعتٌن وبعد ،(صٌامً) االختبار بداٌة فً الدموي الؽلوكوز

 ساعتٌن بعد (دل/ملػ 200) ل/ملمول 11.1 ≤ البالزما ؼلوكوز•
 السكري الداء ٌشخص



 :OGTTاختثار تحمم انغهوكوس انفموي 
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 :فً الحاالت التالٌة OGTT  الٌستطب

 دسل/ملػ  126أكثر من  الصٌامًفرط سكر الدم 

  دسل/ ملػ  110ألل من سكر دم طبٌعً 

 .السكريمرضى بموجودات سرٌرٌة للداء 
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Test Procedure OGTT                               
 كيفيح االختثار

 ساعات 10ٌسحب عٌنة دم من المرٌض بعد صٌام 1.

مل ماء تشرب  250ؼرام ؼلوكوز  منحلة ب  75ٌعطى 2.

 دلائك  5خالل 

بعد  180، 120،  60، 30تسحب عٌنات دم فً الدلٌمة 3.

 اعطاء الؽلوكوز وٌعاٌر السكر فً العٌنات 

ٌجب ان ٌجرى مبدئٌا للمرضى ذوي سكر   OGTT:االستخدام 

  دسل/ملػ  126-110دم صٌامً حدودي بٌن 

 



Normal Glucose tolerance curve 
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Diabetic curve 
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  Glycated hemoglobinانخعاب انسكزي
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 :من   HBعند البالؽٌن ٌتألؾ الهٌموؼلوبٌن 

•  97 %HBA    أوHBA1  إلى عدة أنواع أخرى هًٌنمسم a,b,c  
•%2,5  HBA2  

•0,5 %  HBF 

فً الدم من  الؽلوكوزالموجودله المدرة على ربط  HbA1c الخضاب•
هذا الخضاب وكمٌة و ال تراجعٌة خالل عملٌة حٌوٌة ؼٌر إنزٌمٌة 

 .الدمفً  الؽلوكوزالموجودتتناسب طرداً مع مستوى 

نتٌجة تكثٌؾ  للؽلوكوز على النهاٌة HBA1c ٌتشكل الخضاب السكري •
N   وبذلن تبمى على  العكوسمن الفالٌن للسلسلة بٌتا للخضاب بتفاعل

وٌعبر عنها بنسبة مئوٌة ( ٌوم 120تمرٌبا )امتداد حٌاة الكرٌة الحمراء 
 .  لتركٌز الخضاب الكلً
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HbA1c 
 الخضاب السكري–

 السكر التراكمً–

–HBA1C 

 اشهر 3سكر الدم –

 الخضاب الخزٌن للسكر–

 مخزون السكر–



انتقذيزي مه قيمح كيف وحسة متوسػ انسكز 

  انخعاب انسكزي

•Average Blood Glucose = (HbA1c × 35) - 75  

فهذا ٌعنً أن % 36.مثال الخضاب السكري للمرٌض كان 

دل /مػ 145.5مستوى السكر فً دمه خالل الفترة الماضٌة كان 

(6.3×35 ) - 75 = avg BG= 145.5 

 

السكري تجدر المالحظة إلى إن كل ارتفاع فً الخضاب •

او  28ٌمابله ارتفاع فً مستوى السكر بنسبة % 1بممدار 

 دل/مػ 29
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 انخعاب انسكزي
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 :السكري مرضى فً 

تشٌر  6.5ألل من  •

ضبط جٌد  الى

 لسكري ل

ٌشٌر إلى  8-7بٌن •

  متوسط ضبط

 سكري لل

ٌشٌر : 8من أكثر •

  ضبط ضعٌؾإلى 

 لسكريل



 انسكزينتشخيص  انغهوكوسيقياس انخعاب استخذاو 
 إٌجابٌات   سلبٌات              

 ٌحتاج صٌام  

HbA1c  ٌملن حساسٌة ضئٌلة

 لتشخٌص السكري

   للصٌام الٌحتاج

 ٌستخدم لمتابعة ضبط مرضى السكري

HbA1c  فً الظروؾ ال ٌعتمد علٌه

التً تزداد فٌها تبدالت الكرٌات 

الحمراء مثل فمر الدم المزمن وانحالل 

 الدم واعتالالت الخضاب

شهور  3ل  ؼلوكوزالدم ٌعكس لٌمة

 السابمة
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 انسكزيمزاقثح مزيط 
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Urine 
analysis 

Blood 
chemistry 

• Glucose  

• Ketone  

• Microalbuminuria 

• Blood glucose estimation 

• HbA1c 

• Lipid profile  



 في انثول أو انذو انكيتون
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 وأسٌتواسٌتات األسٌتون إلى "الكٌتونٌة األجسام" مصطلح ٌشٌر•
 .البوتٌرات وبٌتاهٌدروكسً

 أكسدة من المشتك أ التمٌم أسٌتٌل من انطاللا الكبد فً تتشكل•
 الحرة الدهنٌة الحموض

 :فً متكرر بشكل موجودة المركبات هذه•

  المضبوط غٌر السكري (السكري الكٌتونً الحماض DKA) 

 ً(للطالة مصدر) المجاعة او للصٌام كنتٌجة العادٌة الحالة ف 

 الكٌتونً الحماض) سًء غذائً وارد مع ٌنالكحولٌ عند 
 (الكحولً
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• Glycosuria  
• Micro albumin urea 

• Ketone bodies   



Micro albumin urea   
URINE ANALYSIS 
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 :بٌلة البومٌن الصغرى  

o  بٌلة البومٌن كبرىو( ٌوم/ ملػ  25-2.5)طبٌعًلبومٌن المعدل إفراز اال  

 (.ٌوم/ ملػ  250)

oالبول عن فً صؽٌرة فً إفراز األلبومٌن الزٌادة الٌتم الكشؾ عن  عندما ال

معاٌرة كمٌة تأكٌد عن طرٌك البسٌطة ٌتطلب ال الشرٌط طرٌك اختبارات 

 .ساعة 24مدار  المجموع علفً عٌنة البول  االلبومٌن



 :انذاء انسكزي( معاعفاخ)اختالغاخ 
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 :االختالطات الحادة. 1
 السكري الكٌتونًالحماض 

 ؼٌر الكٌتونٌة األسمولٌةمتالزمة فرط 
 السكرياللبنً الحماض 

 (:المتأخرة)المزمنة االختالطات . 2
الؽشاء سماكة فً جدران األوعٌة الدموٌة الصؽٌرة، شذوذات : أدواء األوعٌة الصؽٌرة

 الكلٌةواعتالل اعتالل الشبكٌة فً كما الماعدي 
 المحٌطٌةالشرٌان التاجً وأوعٌة الدماؼٌة وألوعٌة : أدواء األوعٌة الكبٌرة

 اعتالل األعصاب : العصبٌة
 المدم ،اعتالالت الجلد، اإلنتاناتتمرحات 



 انمعاعفاخ انمتأخزج نهذاء انسكزي
 الجسم نزؾ بسبب العمى إلى ٌؤدي لد :الشبكٌة اعتالل•

 الشبكٌة، فً المتكاثرة الدموٌة األوعٌة عن الناجم الزجاجً

 تؤثر التً الوذمة أو األوعٌة ارتشاح نتٌجة البمعة واعتالل

 البمعة على
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 انمعاعفاخ انمتأخزج نهذاء انسكزي

    :الكلى اعتالل•

ًكلوي، وظٌفً نشاط فرط ٌحدث المبكرة، المرحلة ف 
 األلبومٌن وبٌلة الكبٌبً الحجم وزٌادة ،GFR بزٌادة مترافك

 المجهرٌة

ًالبروتٌنٌة البٌلة فً زٌادة تحدث ،المتأخرة المرحلة ف 
 الكلوي المصور وأخٌراً  الكلى، وظائؾ فً ملحوظ وتراجع

 17بـ المصور الكلوي المزمن مرة و 25أشٌع بـ فمد البصر •
 .مرة لدى المرضى السكرٌٌن
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 انمعاعفاخ انمتأخزج نهذاء انسكزي
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 :ٌتظاهر ب االعتالل العصبً•

 سهالاال•

 هبوط الضؽط الوضعً•

 العجز الجنسً•

 المثانة العصبٌة •

عتالل األوعٌة الدموٌة وابسبب االعتالل العصبً لرحة المدم •
  الحس العصبً المحٌطً  لأللم والحرارة وٌنمص . لألعصاب

 ...  الثالوث الخاص بالمدم السكرٌة 

 (الوعائٌة، االنتان والجروحاالذٌة ، االعصابالتهاب )      

 



 انمعاعفاخ انمتأخزج نهذاء انسكزي
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 الشراٌٌن تصلب أو) الكبٌرة الدموٌة األوعٌة اعتالل•
 األكلٌلٌة الملب بأمراض اإلصابة إلى ٌؤدي (المتسارع

   .المبكرة

 المرضى هؤالء فً تُشاهد التً الدموٌة الشحوم اضطرابات•
 أصؽر  HDL،LDL انخفاض ،الثالثٌة الشحوم ارتفاع)

 .كبٌر بشكل العصائد لتشكل تؤهب (وأكثؾ

  من المرضى السكرٌٌن بسبب مرض تمرٌباً % 60ٌموت
 وعائً 

35 %منهم بسبب أمراض الملب االكلٌلٌة 

 



 انسكزي وأمزاض انقهة انوعائيح

لإلصابة باألمراض الملبٌة الوعائٌة من  أكثرعرضةً السكري هم مرضى الداء •

لدٌهم بارتفاع سكر الدم وارتفاع الضؽط  االختطارؼٌرهم، وترتبط زٌادة 

وٌمٌل بروفٌل شحمٌات الدم عند مرضى الداء . الشرٌانً وارتفاع شحمٌات الدم
 :السكري لٌُظهر ما ٌأتً

 VLDLارتفاع •

 LDLارتفاع خفٌف •

 HDL انخفاض•

باضطراب شحمٌات الدم السكري وهذا البروفٌل الشحمً لمرضى السكري ٌدعى •

وهو مؤهب ومسرع لحدوث التصلب العصٌدي لدٌهم، حٌث ترتبط مماومة 

 مستوى السكر فً الدم بالتصلب العصٌدي وارتفاع األنسولٌن وفرط األنسولٌن 

•NonHDL Cholesterol = total cholesterol - HDL cholesterol 
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 األوسونيهمتالسمح مقاومح 

  metabolic syndromeاالستقالتيح انمتالسمح 

 
المركزٌة وارتفاع الضغط الشرٌانً والداء السكري البدانة •

 اختطارإلى زٌادة نسبة تؤدي ، واضطراب شحمٌات الدم

 .  واإلناثأحداث الملب الوعائٌة فً الذكور 
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 انمعاعفاخ انمتأخزج نهذاء انسكزي

تدبٌراً أساسٌاً ٌعد عند مرضى الداء السكري سكر الدم ضبط •

 .الدلٌمةللولاٌة من مضاعفات األوعٌة الدموٌة 

لدٌهم المتسبب  والشحوم الثالثٌة الكولٌستٌرولتركٌز ضبط •

أمر أساسٌاً أٌضاً للولاٌة من فً تصلب الشراٌٌن ٌعد 

 .الكبٌرةأمراض األوعٌة الدموٌة 
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اوكسار ) السكريالمرتبطة بالداء  اإلسعافيةالحاالت 

 انسكزي انكيتوويانحماض  (المعاوضة

Diabetic ketoacidosis 
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•(DKA ) طبٌة طارئةهو حالة. 
هً عوالب مباشرة أو ؼٌر   DKAجمٌع االضطرابات االستمالبٌة المشاهدة فً •

 .مباشرة لنمص األنسولٌن
حدث ارتفاعه ٌوالذي فرط سكر الدم، نمص نمل الؽلوكوز إلى األنسجة ٌؤدي إلى •

 .بٌلة سكرٌة
، وهو ٌؤدي إلى فمدان الماء والشوارد إدرار البول التناضحًتسبب البٌلة السكرٌة •

 .(والفوسفات والكلورٌد المؽنزٌومالصودٌوم، البوتاسٌوم، الكالسٌوم، )
ولد ٌؤدي إلى حدوث لبل كلوٌة  ٌورٌمٌا، إذا كان شدٌد، إلى حدوث التجفاف ٌؤدي•

 .صدمة نمص حجم الدم

 تحوٌل، حٌث ٌتم زٌادة إنتاج الحموض الدسمةٌسبب انحالل الدسم المتزاٌد •
 .والبٌلة الكٌتونٌة، الحماض االستمالبً، الكٌتونٌمٌا، مما ٌنتج كٌتوناتبعضها إلى 

 
 



DKA 
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 انسكزي انكيتوويانحماض 
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  ً(تنفس كوسماول)زٌادة معدل التهوٌة تتم معاوضته جزئٌاً عبر الحماض االستمالب 
وٌزٌد البصلة فً بسبب تحرٌض األجسام الكٌتونٌة للمستمبالت الكٌمٌائٌة  االلٌاء المتكرر•

 .من فمدان الماء والشوارد
 تطور الـ DKA  االستمالب الطبٌعً للكربوهٌدرات ستعادة كسرها الحلمة مفرؼة، ٌجب

 .والشحوم
  لتطور العوامل الشائعة المؤهبة أكثر DKA ًه: 
 الخمج  •
 احتشاء العضلة الملبٌة •
 الرض •
 األنسولٌنعدم أخذ •

ألنه  ،DKAدائًما البحث عن الخمج لدى مرٌض السكري الذي ٌتظاهر بـ ٌجب : مالحظة•
 .عامل مؤهب شائع



 DKAتذتيز 
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  :ألنسولٌنا1.

ً  األكثر هو الورٌدي ألنسولٌنا•    .استخداما

 أو التسرٌب مضخة تتوفر ال عندما بدٌل الجلد تحت األنسولٌن•
ً  الورٌدي المدخل ٌكون عندما  .(الصؽار األطفال) صعبا

 الذٌن المرضى لدى السوائل استنفاذ ٌتم ما عادة :السوائل2.
 ECF (extracellularزٌادة بسبب بشدة DKA من ٌعانون
fluid) الدورة الستعادة الملحً السٌروم باستخدام وذلن 

 .لدٌهم الدموٌة
 تبدو المصلٌة البوتاسٌوم مستوٌات أن رؼم :البوتاسٌوم3.

 كامل استنزاؾ من ٌعانون  DKA مرضى جمٌع فإن طبٌعٌة،
 .شدٌداً  ٌكون لد والذي الجسم فً البوتاسٌوم

 



 DKAتذتيز 
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 :  فً معظم الحاالت•

  سٌؤدي تصحٌح التجفاؾ والعالج باألنسولٌن إلى تصحٌح

الحالة الحماضٌة االستمالبٌة، وال ٌتم اإلشارة إلى أي عالج 

 .إضافً

  تركٌز شوارد الهٌدروجٌن أكبر من )فً الحاالت األكثر شدة

بٌكربونات الصودٌوم الورٌدٌة فإن ( لتر/ نانومول  100

 .ٌمكن أن تُستطب

 

 



 DKAتذتيز انمخثزيح ن االستقصاءاخ
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الغلوكوز من أجل ( إن وجد)تحلٌل البول اجراء ٌجب •
 .شرٌط اختباروفحص الدم للؽلوكوز باستخدام والكٌتونات 

 :إلى المخبر من أجلالدم الورٌدي ٌجب إرسال 1.

  غلوكوز المصل 

 صودٌوم وبوتاسٌوم المصل   

  الكلورٌدو البٌكربونات 

 البولة والكرٌاتٌنٌن 

 .لمٌاس ؼازات الدمعٌنة دم شرٌانٌة ٌجب أٌضاً إرسال 1.
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 لٌاس مع المصل فً الموجودة الكٌتونٌة األجسام تتداخل•
 مرتفع المصل كرٌاتٌنٌن ٌكون أن ٌمكن لذلن ،الكرٌاتٌنٌن

 .الحادة المرحلة فً خاطئ بشكل

 تراجع بعد فمط الموثولة الكرٌاتٌنٌن لٌم على الحصول ٌتم•
 .الكٌتونٌمٌا

 حتى السرٌر بجانب ساعة كل الؽلوكوز مستوى مرالبة ٌجب•
   .(دل/ مػ 250 تمرٌبا)لتر / ملٌمول 15 من ألل ٌصبح

 4-2 كل المخبر فً البالزما فً الؽلوكوز لٌمة تأكٌد ٌجب•
 .ساعات
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   DKAعلى شدة غازات الدم ٌعتمد تواتر مرالبة •

 6كل ساعتٌن ألول فً الدم البوتاسٌوم  ٌجب لٌاس مستوى•

 ساعات

 ساعات  4كل البولة والشوارد فً حٌن ٌجب لٌاس •
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  انمزتثطح تانذاء انسكزي اإلسعافيحانحاالخ 

 (انمعاوظحاوكسار )

 Clinical Biochemistry, Dr. Remah Baaj 59 2022األول،  تشرٌن 10اإلثنٌن، 

شكالن آخران من المعاوضة االستمالبٌة الوخٌمة لد ٌحدث •

 :  لدى مرضى السكري

 

 (HONK)ؼٌبوبة فرط األوسمولٌة ؼٌر الكٌتونٌة 1.

 الحماض اللبن2ً.

 



 (HONK)غيز انكيتوويح  األوسمونيحغيثوتح فزغ 

Hyperglycemic Hyperosmolar 
Nonketotic Coma 
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 :التشخٌص
 النمط من السكري مرضى فً ؼالبًا  HONK ؼٌبوبة تحدث•

ً  ببطء وتتطور ،المسنٌن ،الثانً  .أسابٌع أو أٌام مدى على نسبٌا
 ال ولكن الكٌتونٌة األجسام ازدٌاد لمنع ٌكفً األنسولٌن مستوى•

 .التناضحً البول وإدرار الدم فً السكر ارتفاع ٌمنع
 المشرانٌات التجفاف، الشدٌد، المرض :المؤهبة العوامل تشمل•

 الكلى وغسٌل الورٌدٌة والتغذٌة البول مدرات السكرٌة،
 .والجراحة

  ملٌمول 35 من أعلى) جداً  المرتفعة الدم فً الغلوكوز مستوٌات•
 شدٌد تجفاف ٌرافمها (لتر / ملٌمول 50 عن تزٌد ما وعادة لتر /

  .الوعً تأذي إلى ٌؤدي
 



 غيز انكيتوويح  األوسمونيحغيثوتح فزغ  عالج
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 :، مع التعدٌالت التالٌةDKAالعالج مشابه لعالج 

 استخدام تمٌ .العصبً الضرر لتجنب أبطأ اإلماهة تكون أن ٌجب•
 الصودٌوم مستوى ٌكون حٌث (٪0.45) مخفؾ ملحً محلول

 الحدٌثة البٌانات أن رؼم ،ملٌمول 160 من أعلى المصل فً
 المحلول استخدام ٌكون الحاالت معظم فً أنه إلى تشٌر

 .كافًٌا (٪0.9) الفٌزٌولوجً

 فً علٌه كانت مما ألل تكون ما عادة األنسولٌن جرعة متطلبات•
DKA. 

ً  هنان•  ٌوصىو الخثرٌة بالصمات اإلصابة خطر فً زٌادة أٌضا
 .الولائً الهٌبارٌن باستخدام

 



 انحماض انهثىي
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 :لتشخٌصا
 بأي أو (األوزمولٌة فرط) المفرط بالتجفاؾ كبٌر بشكل األنسجة تروٌة تتأثر•

 احتشاء أو الحادة األخماج) االستمالبٌة المعاوضة فمدان إلى ٌمود آخر عامل
  اللبنً الحماض حدوث ٌسبب لد األكسجٌن عوز فإن (الملبٌة العضلة

 .(لتر / نانومول 100 فوق H) الشدٌد االستمالبً بالحماض ٌتمٌز•
 .الدم لالكتات عالٌة وتراكٌز ،غائبة أو منخفضة كٌتونات•

 :العالج
 طرٌك عن الصودٌوم بٌكربونات من كبٌرة كمٌات إلى حاجة هنان تكون لد •

 .الحماض لتصحٌح الورٌد
  على ٌحتوي محلول استخدام بدل للمرٌض كلوي غسٌل اجراء ٌمكن•

 .بٌكربوناتال
 



انمظاهز انزئيسيح نألشكال انثالثح مه اوكسار 

 انمعاوظح االستقالتيح في انذاء انسكزي
 

الحماض  DKA HONK المظاهر

 اللبنً

ؼلوكوز 

 البالزما

 متؽٌر مرتفع جداً  مرتفع

 متؽٌر ؼٌر موجود موجود الكٌتون

 شدٌد ؼٌر موجود شدٌد/معتدل الحماض

 متؽٌر واضح واضح التجفاؾ

 موجود ؼٌر موجود موجود فرط التهوٌة
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 Maturity onset diabetes of MODYالىمط 
Youngs 

 Clinical Biochemistry, Dr. Remah Baaj 64 2022األول،  تشرٌن 10اإلثنٌن، 

 1974اكتشافه فً عام تم •

  2وٌشبه سرٌرٌاً النمط خاص من الداء السكري لدى الشباب والبالغٌن شكل 
ٌنتمل داخل عائالت معٌنة من جٌل إلى جٌل بٌن أفراد نفس السكري من 

أجٌال  3المرض موجود فً )أو لرابة من الدرجة الثانٌة ( لرابة أولى)العائلة 
 .واحدبسبب طفرة فً جٌن ( 

  اضطراباً فً أداء ٌعكس ( صفة جسدٌة سائدة لجٌن واحد)ٌنتمل بالوراثة
حٌث ال ٌصل حد التهدٌم الواسع والكامل  1عكس النمط )البانكرٌاس 
توجد مماومة لألنسولٌن واحتمال مشاركة عدة  2بٌنما فً النمط ، (للبانكرٌاس

 .جٌنات لإلصابة 

  ًأكثر من ثلثً  2النمط بٌنما فً ( ال تأثٌر للبٌئة)المرضى ؼٌر بدٌنٌن ؼالبا
 .المرضى مصابون بالسمنة

  ٌمكن تحدٌد موضع الجٌنات واكتشاؾ فحص جٌنٌة حدٌثة بمساعدة طرق
 .المصابالجٌن 



 وقص سكز انذو 
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 مستوى ٌمل لم ما عادة عرضٌٌن والبالؽون األطفال ٌكون ال•
 دل/ ملػ 40 من ألل لتر / ملٌمول 2.2 عن الؽلوكوز

 : على كبٌر بشكل الدم فً السكر نمص تمٌٌم ٌعتمد•

   المرٌض عمر1.

 األكل بعد أو الصٌام حالة فً حدوثه2.

 ال أم السكري بمرض مصاب المرٌض3.

 بدون البدٌلة المستحضرات) الدوائٌة السوابك تفصٌل4.
 (الموصوفة األدوٌة وكذلن طبٌة وصفة

 



 باألنسولٌن المعالَجٌنالسكري مرضى  عندأكثر ما تحدث •

الؽلوكوز  تحرٌرالكبد من ٌمنع كبٌر ٌمكن أن بشكل : الكحول•
 المخزن

فائض من الذي ٌنتج  إنسولٌنوماورم البنكرٌاس المعروؾ باسم •
ٌزال الورم  حمٌد، فً المئة  90حوالً . هرمون األنسولٌن

 .جراحٌا

 أكثر األنسجة تأثراً من نمص سكر الدم  هً العصبٌةالجملة 

الحاجز الدموي الدماؼً بمعدٍل  ٌعبرالذي  الوحٌد هوألّن الؽلوكوز 
 .  متطلبات الطالة لتأمٌن ٌكفً
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 وقص سكز انذو 

 



 انتأثيزاخ انسزيزيح

 Clinical Biochemistry, Dr. Remah Baaj 67 2022األول،  تشرٌن 10اإلثنٌن، 

 إفراز وزٌادة األنسولٌن إفراز كبح إلى عادةً  الدم سكر نمص ٌؤدي 
 .النمو وهرمون الكورتٌزول الغلوكاغون، ومحفزات الكاتٌكوالمٌنات

 األكثر واألعراض العالمات عن مسؤول الكاتٌكوالمٌنات اندفاع  ً  شٌوعا
 : الدم سكر نمص فً المشاهدة

 .والغثٌان الذعر بالوهن، الشعور إلى باإلضافة الملب تسرع التعرق،•

 أعراضوظهور المخ إلى الغلوكوز وصول من ٌملل الدم سكر نمص•
 :وتشمل اإلدراكً الضعف

 1 من ألل السكر ٌنمص عندما  coma وتحدث التركٌز ضعف ، التخلٌط 
 دل/مغ 18 من ألل ل/ممول

 (والغٌبوبة االختالج) شدة األكثر الحاالت وفً
  كسةالمع ورٌدٌة كجرعة %50 دكستروز ٌستخدم الخطٌرة الحاالت فً•

 .الدم فً السكر نمص وأعراض عالمات



 تشخيص وقص انسكز
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 تشخٌص نمص السكر فً الدم ٌتم تحدٌد •

 سكر الدمنمص  أعراض•

 لنمص سكر الدممخبري  اثبات 

  بإعطاء السكرتراجع األعراض 

 

ٌتم تزوٌد المرضى بشرائط دموٌة وٌطلب  : كخطوة أولٌة•
 .منهم أخذ عٌنات دم اصبعٌة أثناء النوبات العرضٌة

 



 تشخيص وقص انسكز
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الصوم ك) لد ٌكون من الضروري محاولة إثارة األعراض•

  (المدٌد

خالل نوبة األعراض، لتحلٌل الغلوكوز عٌنة دم  عند أخذ•

 األنسولٌنفٌجب جمع عٌنة إضافٌة من أجل 

 الدمال ٌلزم تحلٌل األنسولٌن ما لم ٌتم تأكٌد نمص السكر فً •

 مستوى األنسولٌن ٌؽٌر التشخٌص التفرٌمً لنمص سكر الدم •



 وقص انسكز في انذو بسثاأ
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 40> :ل/ملمول 2.2ما دون )نمص سكر الدم تمسم أسباب •

 :  مجموعتٌنإلى (دل /مغ

 : المرٌض الصائمنمص سكرالدم لدى 1.

 الصٌام ،التمارٌن الرٌاضٌة، مرض،ٌحدث بعد عدة ساعات من 

 .صماوياضطراب 

نمص سكر الدم )استجابة لحافز نمص سكرالدم 2.
  (االرتكاسً
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 :سباب نمص سكر الدم الصٌامً تشملهم أأ
   :األنسولٌنوما•
خالٌا أورام تكون لد B  حمٌدة) معزولة لألنسولٌن المنتجة البنكرٌاسٌة  ً    (ؼالبا

المتعددة الصماء الؽدد أورام متالزمة من جزء أو (MEN) 

الورم مولع تحدٌد الصعب من ٌكون لد 

الصٌام من سا 72 إلى تمتد ولد 36 -24 بعد السكر نمص أعراض تبدأ المرضى معظم عند 

   :التشخٌصً المفتاح

 الصٌامً البالزما غلوكوز تركٌز انخفاض مع ٌتناسب ال بما الدم أنسولٌن ارتفاع

 : التشخٌص ٌدعم

   الدم سكر نمص إلحداث الخارجً األنسولٌن تسرٌب خالل البالزما فً C الببتٌد تركٌز لٌاس•

 الدم سكر نمص نتٌجة الداخلً األنسولٌن إفراز تثبٌط عدم إلى ٌشٌر C الببتٌد كشف استمرار•
 (لألنسولٌنوما بموة ٌوجه)

 ممٌزة سمة هً األنسولٌن ٌسببها التً الوزن زٌادة
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   :الخباثة•

  نمص سكر الدم ٌمكن أن ٌوجد مع أي ورم خبٌث متمدم 

 تسبب نمص سكر الدم عن طرٌك  (الساركوما خلف البرٌتوان) بعض األورام
 إنتاج عوامل نمو شبٌهة باألنسولٌن

التشمع البابً الوخٌم والنخر الكبدي الحاد أو األورام )مثل  أمراض الكبد•
  :والكلى (الكبدٌة

 كل من الكبد والكلى لادران على تكوٌن السكر 

  الفشل الكبدي أو الكلوي المتمدمنمص سكر الدم هو سمة من سمات 

 :  داء أدٌسون•

 (ٌرفع سكر الدم) المشرانٌات السكرٌة تعارض عمل األنسولٌن   

  الكظري مصورللممٌزة سمة نمص سكر الدم هو 
 (اآللٌة ؼٌر واضحة) ٌمكن أن ٌرافك نمص سكر الدم :انتان الدم•



 وقص سكز انذو االرتكاسي
reactive hypoglycemia   
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   :لمحرض باألنسولٌنا1.

   األنسولٌن ؼٌر المناسب أو المفرط ٌنتج عنه نمص سكر الدم 

   ٌتم إفراز األنسولٌن والببتٌدC بكمٌات متساوٌة 

 المرٌض ٌستخدمه الذي) األنسولٌن بٌن التمٌٌز ٌمكن كٌف 
 ً  الداخلً واألنسولٌن (خارجٌا

الببتٌد لٌاس C بٌن ٌمٌز أن ٌمكن األنسولٌن جانب إلى : 

   (مرتفع C الببتٌد) األنسولٌنوما عن الناتج الدم سكر نمص1)

  Cالببتٌد) الخارجً سولٌناألن عن الناتج الدم سكر نمص2)
 (منخفض
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   :المحرض باألدوٌة2.

ٌمكن كشؾ ) مثل السلفونٌل ٌورٌاخافضات السكر الفموٌة •
   (فً البول لسلفونٌل ٌورٌاا

 بٌتا وحاصرات الباراسٌتامولو السالٌسٌالت•

 لدى الدم سكر نمص بٌتا حاصرات (تمنع) تخفً أن ٌمكن•

 من حدوت الرجفة أو الملب خفمان تزٌل ألنها المرضى،
 .األعراض
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 :الكحول3.

 :اآللٌات وتشمل .الكحولٌٌن لدى السكر نمص 

.Aالدم فً السكر تكوٌن تثبٌط   

.Bالتؽذٌة سوء   

.Cالكبد أمراض 

    :اإلغراق متالزمة4.

 إلى المعدة الستئصال التالً للمعدة السرٌع االفراغ ٌؤدي لد 
 تحرر عنه ٌنتج الؽلوكوز من كبٌرة لكمٌات السرٌع االمتصاص

 من الحد فً المتعددة الصؽٌرة الوجبات تساعد وهنا .لألنسولٌن كبٌر
 .الظاهرة هذه
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 المرضى السكرٌٌنعند . 5

 :تشملالعوامل المؤهبة 

 وارد كاربوهٌدراتً غٌر كافً•

 جرعة زائدة من األنسولٌن اوالسلفونٌل ٌورٌا•

 تمارٌن مجهدة•

 وارد كحولً كبٌر•

 



 انذو عىذ حذيثي انوالدج زسك صوق
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 سكر لنمص خاص بشكل ةمعرض الوالدة حدٌثً من معٌنة مجموعات
 :الدم

   :الصغٌر الحملً العمر ذوي األطفال•
 .الدم سكر انتاج نمصو الؽلٌكوجٌن مخازن استنفاذ بسبب

   :بالسكري المصابات األمهات أطفال•
  تنسج فرط الوالدي الدم سكر لفرط المعرض الجنٌن لدى ٌتطور
   الدم انسولٌن وفرط النؽرهانس جزر خالٌا

    :االستمالبٌة الوالدٌة الشذوذات•

  الغلٌكوجٌن تخزٌن وأمراض الدسمة األحماض أكسدة شذوذات مثل
 الغاالكتوزٌمٌاو
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