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ما هو مرض السكري ؟؟ 

داء السكري مرض مزمن وغير معد ويصيب جميع األشخاص بمختلف األعمار وتزداد•
معدالت اإلصابة به بتقدم العمر

.السكريس يسبب مرضالبنكرياالدم المفرز من غدة النسولينالكلي أو النسبي النقص •

.لألنسولينا الخاليمقاومة اوفعالبشكل األنسولين المنتجاستخدامال يستطيع الجسمعندما•



مسببات مرض السكري



اسباب مرض السكري

دوث السمنة المفرطة، وارتفاع نسبة الدهنيات في الدم، األمر الذي يتسبب في ح•
.إلنسولينلتغيّرات وظيفية في خاليا الجسم، وبالتالي حدوث خلل في االستجابة 

.ة بهعوامل وراثية، حيث إّن وجود أقرباء مصابين بالمرض يزيد نسبة اإلصاب•

.قلة ممارسة التمارين الرياضية بشكل منتظم•

لسريعة إلكثار من تناول األطعمة الغنية بالدهون الضارة بالجسم، وخاصةً الوجبات ا•
.اإلنسولينالتي تتسبب في ارتفاع نسبة الدهون، وزيادة مقاومة 



ّي غير ، مثل إصابتها بالتهاب فيروساإلنسولينتلف خاليا بيتا التي تفرز •
.ملحوظ

.  تزداد نسبة اإلصابة بمرض السكرّي مع تقدم العمر•

اًء البنكرياس، نتيجة إصابته بأحد األمراض كااللتهاب أو األورام سوتلف •
.الحميدة أم الخبيثة

.البنكرياس، نتيجة إصابته بأورام سرطانيةإزالة •

رط، لبعض أمراض الغدد الصماء مثل تضّخم األطراف، أو الطول المفالتعرض •
.أو مرض العملقة



انواع مرض السكري



السكرأنواع مرض 

: النمط األول من السكر•

األطفالهذا النوع من األنواع التي تصيب يعتبر 

الفيروسية، وتعّد الوراثة وااللتهابات والمراهقين

تشملالمسؤول الرئيسي عن حدوثه، وغالباً ما 

أعراضه العطش الشديد، والجوع، 

المرضىالمفرط، والعطش، ويعتمد والتبول 

علىللمحافظة اإلنسولينفي هذا النوع على 

.صحتهم



ن النوع من السكري األشخاص البالغين مهذا يصيب : النمط الثاني من السكر•
انون سنة فأكثر، وهو عبارة عن اضطراب وراثّي يزداد عند األشخاص الذين يع40العمر 

العطش الشديد، والجوع، ونقص : من السمنة المفرطة، ومن أهم األعراض الخاصة به
.التبولالوزن بشكل غير متعمد، وسرعة الغضب، وكثرة 

ابع يصيب المرأة الحامل، ويتم تشخيص اإلصابة به في األسبوع الر: سكر الحمل•
.الحملوالعشرين إلى الثامن والعشرين من 



ي ويعتبر مرض السكري من أسرع اإلمراض المزمنة انتشاراً ف
المرتبة ويحتلويشكل عبئ ثقيل على المنظومة الصحية. العالم

الرابعة لإلمراض الفتاكة بحياة اإلنسان



وجب العراق تشير االحصائيات الرسمية التي أصدرتها وزارة الصحة العراقية بمفي •
من الوفيات للعام كانت بسبب المرض، % 2.9الى أن 2013تقريرها السنوي لعام 

ألف 900ألف حالة ترقد في المستشفيات وهناك أكثر من 33وإن هناك أكثر من 
د على مراجعة للعيادات االستشارية والخارجية في كافة محافظات القطر مع وجود ما يزي

ألف حالة مراجعة للمراكز الصحية إلصابات متنوعة بسبب مرض السكر، 520الـ 
د، أكثر وبموجب تلك االرقام فمن المتوقع أن تكون لدينا، في ذلك العام على وجه التحدي

مليون إصابة بالمرض، من جانب آخر فاإلحصائيات العالمية تشير الى أن1.5من 
%  10.2عالمياً بنسبة إصابات تصل الى30العراق يحتل المرتبة التاسعة عربياً والـ 

.من سكانه

30وهي بالترتيب الـ% 10.2نسبة الُمصابين من الُسكان المرتبة التاسعة عربيا يحتل:العراق•
 ً عالميا







عيةاعراض ارتفاع السكر فوق المعدالت الطبي

جفاف الفم-1•

حكة في كل الجسم او مكان معين من الجسم-2•

جوع شديد•

صداع•

ادرار متكرر كثيرا•

تعب ووهن غير معروف السبب•

غثيان وتقيء وحرقة في المعدة•

مشكالت بصرية في الرؤية•

ارتفاع ضغط الدم•



يةاعراض انخفاض السكر عن المعدالت الطبيع

اغماء•

تعرق وقشعريرة•

دوار•

خمول•

تغيرات في المزاج وقلق•

اهتزاز او رجفة•

وكوابيسكابة•

وخز في الشفة•

الخفقان•





بعض المعتقدات •
الخاطئة عن مرض 

السكري



.لالدويةاالعشاب افضل بديل •

.السكري مرض معد•

.  األعضاءبتر والى إلى اإلدمان عليه األنسولين يؤدي -•

. حادمرض السكري التعّرض لصدمة أو ضغط نفسي أسباب •

الدواءهبوط السكر يمكن التوقف عن تناول عند •

حياة مريض السكري صعبة•



.السكرتناول جرعة أكبر من الدواء يسمح للمريض بتناول كمية أكبر من •

.بالسكريتناول الحلويات والسكر يؤدي إلى اإلصابة •



نانواالسخصائص مرض السكري وتأثيره على الفم

:العطش.•

مما ، ية من السمات التي يتميز بها مريض السكري نقص افرازات الغدد اللعاب•
د نقص وعن، يساعد على دفع المريض الى تناول السوائل من اجل ترطيب الفم 

اللثةوالتهاباتاالفرازات اللعابية قد تصاب االسنان بمرض تسوس االسنان 

مما ،وخاصة االمامية منهاباالسنانيصاب مريض السكري بخلخله او قلقه .2•
لالسنانيشير الى تأثر االنسجة الداعمة 

.في التئام الجروحتأخر 3•



.حدوث خراجات لثوية متكررة.•

.لثوي متكررنزف •

.او صديد يخرج من بين اللثة واالسنان عند اقل لمسةقيحوجود •

.بين االسنانفراغاتحصول •

.في اطباق االسنانتغير •

مما يساعد على عدم ثبات طقم االسنان بالفكينالنسيج العظمي للفكينتأثر •




