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Pharmacology Ⅲ           عصام كف الغزال/ ص 

 الداء السكري وعالجاته

 (Disease Definition) :داء السكريالتعريف 
 اضطراب استقاليب يتميز ابرتفاع سكر الدم املزمن مع اضطراب يف استقالب)هو مرض مزمن غري قابل للشفاء.

الثنني ينتج عن خلل يف إفراز األنسولني أو يف أتثري األنسولني أو يف ا.و (والربوتيناتالكربوهيدرات، الشحوم 
 معاً. 

 ملغ /مل ( 117  -07معدل السكر الطبيعي )
 دور االنسولني: 

 وذلك من خالل: ركيز سكر الدمت خفض -1يعمل على 
 التقاط السكر. زايدة 
  الكبد ()تشكيل الغليكوجني زايدة 
  من مصادر غري كربوهيدراتية مثل  الغلوكوزاستحداث ختفيض(aa .)اسرت اسيتات 

 ويتم ذلك  تركيز احلموض الدمسة والكيتون يف الدم: خفض  -2
 تثبيط حل الشحوم.من خالل  يف النسج الشحمية:  -
 تقويض احلموض الدمسة   ختفيض    يف الكبد:  -
 تركيز احلموض األمينية يف الدم: خفض    

 حتطيم الربوتينات.تقليل   التقاطها من قبل النسج        زايدة         
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 يف غياب األنسولني:
 استحداث الغلوكوز  يزداد   -
 حترر الغلوكوز                                                                               يزداد      -
 سكر الدم ارتفاع    ر                          املقاومة لتأثري األنسولني يف خفض السك تزداد    -
 بسبب التعرض الدائم للغلوكوز(      ) βحساسية اخلالاي اخنفاض     -
نتج والذي يكبدي للحموض الدمسة الستقالب اال الذي يؤدي بدوره إىل ازدايدحنالل الدسم ا زدايد ا   -

 .(Ketone acids -مستقبالت متوسطة وهنائية حامضة )الكيتون عنه
 األليات الفيزيولوجية لتنظيم سكر الدم:

 جزر النغرهانس يف البنكرايس :  -اوالا 
 تعترب هذه اجلزر غدة صماء تفرز هرموانهتا إىل الدم وهي:

 النغرهانس.( من خالاي جزر %06اليت تشكل ) بيتايفرز من خالاي  (Insulinاالنسولني )

 (.%52اليت تشكل ) ألفايفرز من خالاي  (Glucagonالغلوكاغون )

 (.%06اليت تشكل ) دلتايفرز من خالاي  (Somatostatinالسوماتوستاتني )
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 ( يف الدم حيث تعمل وفق الطريقة التالية :glucoseتتأثر خالاي جزر النغرهانس برتكيز الغلوكوز )

  الوجبات أو املنبهات افراز االنسولني من خالاي بيتا و الذي يقوم حيرض ارتفاع سكر الدم بعد
 ابلوظائف التالية :

زايدة دخول الغلوكوز إىل اخلالاي العضلية و الشحمية حيث يزيد االنسولني من نفوذية الغشاء اخللوي  .0
و يتم أ يستخدم الغلوكوز يف هذه اخلالاي لتوليد الطاقة أو خيزن على شكل غيلكوجني حيث للغلوكوز

 حتويله إىل محوض دمسة.

ينقص االنسولني اإلنتاج الكبدي للغلوكوز ويزيد حتويل الغلوكوز يف الكبد اىل غليكوجني  .5
(glycogen.) 

 من خصائص االنسولني أنه يزيد اصطناع الربوتني و هذا ما جيعله يعترب كعامل مساعد على النمو. .3
 هد الفيزيولوجي افراز الغلوكاغون من خالاي ألفا حيرض اخنفاض سكر الدم بني الوجبات أو بسبب اجل

 و الذي يقوم ابلوظائف التالية :
A. يكوجني يف الكبد مما يوفر كميات من الغلوكوز.حيرض حتلل الغل 
B. .يزيد استحداث السكرايت يف الكبد 

 .ويتبني مما سبق دور االنسولني و الغلوكاغون يف ضبط سكر الدم ضمن احلدود الطبيعية
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  Incretinsيدات املعدية املعوية )االنكرتينات ( : ببتال -اثنيا

  هي جمموعة من اهلرموانت املعدية املعوية اليت تفرز من خالاي خاصة يف األنبوب اهلضمي استجابة
 للمحرضات الطعامية وأمهها :

  Glucagon Like peptide (GLP-1) الببتيد املشابه للغلوكاغون : .0

 (.Lيفرز من خالاي )

 Glucagon Inhibitory peptide (GIP) تيد املثبط للغلوكاغون :ببال .5

 (.Kيفرز من خالاي )

 : تقوم هذه اهلرموانت ابلعديد من الوظائف اهلامة و هي 

 .)ِدث هبوط سكر  يزيد افراز االنسولني من خالاي بيتا مبا يتناسب مع ارتفاع الغلوكوز )ال حيح

 .نقص افراز الغلوكاغون من خالاي ألفا 

 .)نقص االفراغ املعدي و تثبيط الشهية )زايدة االحساس ابلشبع 

 .زايدة كتلة وفعالية خالاي بيتا يف املعثكلة 

 .زايدة احلساسية لألنسولني من خالل زايدة قبط الغلوكوز يف األنسجة احمليطية 

 دعى ي تتدرك هذه اهلرموانت سريعاً بعد افراز ها )نصف العمر حوايل دقيقتني( بواسطة أنزمي خاص
 (.DPP-4تيد )بالبيتيداز ثنائي الب

  ال تالحظ ألية عمل االنكرتينيات عند اعطاء السكر وريدايً بسبب عدم افرازها من االنبوب
 اهلضمي.
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 التحكم العصيب بسكر الدم : -اثلثا

 .حيرض اخنفاض سكر الدم اجلهازالعصيب الودي بتأثري الوطاء مسبباً زايدة يف حترر السكر من الكبد 

 .حيرض التنبيه العصيب قبل تناول الطعام افراز االنسولني حتضرياً الرتفاع سكر الدم التال لتناول الطعام 

 ( يف تنظيم سكر الدم.اثنويةتعترب هذه االليات العصبية عوامل مساعدة ) 

ي.. ديكون افراز األنسولني أصغراًي يف غياب تناول الطعام ويدعى هذا اإلفراز ابإلفراز القاع مالحظة:
 ويزيد اإلفراز عند تناول الطعام وفق األليات السابقة.

 التحكم اهلرموين بسكر الدم : -رابعا
 : يعمل على رفع تركيز الغلوكوز يف الدم ، عن طريق التدخل يف عملية حتلل الغليكوجيين األدرينالني 

 ، ويثبط إفراز األنسولني .
 : وز يف األمعاءع من امتصاص الغلوكيسرع هذا اهلرمون الدرقي من حتلل الغليكوجني ، يسر  الثريوكسني. 
 : استحداث الغلوكوز إضافة لكونه مضاد لألنسولنية يزيد الكورتيزول من عملي الكورتيزول. 

 تصنيف داء السكري:
 األمناط التالية:اىل  0111يصّنف الداء السكري حسب تصنيف منظمة الصحة العاملية الصادر عام 

 (: Type 1 D.Mالداء السكري من النمط األول: ) .0
 دعي سابقاً ابلسكري الشبايب أو السكري املعتمد على األنسولني.

 (: Type 2 D.Mالداء السكري من النمط الثاين: ) .5
 دعي سابقاً ابلسكري الكهلي أو السكري غري املعتمد على األنسولني.

 (: Gestational D.Mالداء السكري احلملي: ) .3
وهو الداء السكري الذي يظهر أثناء احلمل وخيتفي بشكل اتم بعد احلمل وقد يظهر يف احلمول 

 من احلاالت. %06التالية، قد يتحول إىل داء سكري صريح من النمط الثاين يف 
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 (: Specific Types of D.Mاألمناط النوعية اخلاصة من الداء السكري: ) .4
 نذكر منها:

  السكري احملرض دوائياً: ومن أهم األدوية املسببة نذكر: الستريوئيدات، الفنتؤئني،املدرات الداء
 الثيازيدية، حاصرات بيتا.

 .الداء السكري الناجم عن التهاب البنكرايس املزمن 
 :الداء السكري الكهلي عند اليافعني (Maturity-Onset Diabetes of young)  

سنة(..وتلعب البدانة  36النمط الثاين يف أعمار مبكرة )أقل من يتميز حبدوث داء سكري من 
 دوراً هاماً يف احداثه.

  :الداء السكري الشبايب عند البالغني(Latent Autoimmune Diabetes in 
Adult)  

سنة( وذلك بسبب اصابة  36يتميز حبدوث داء سكري من النمط األول يف أعمار متأخرة )فوق 
 مناعية متأخرة.

 (Clinical manifestations) التظاهرات السريرية للداء السكري :
 ( البوال و السهافPolyuria & Polydipsia :)والسهاف  حيدث البوال

ملغ /د.ل( 086)العطاش( بسبب التأثري التناضحي للغلوكوز حيث يؤدي ارتفاع سكر الدم فوق )
 يف اطراح املاء وحدوث التجفاف.إىل ضياع الغلوكوز من الكليتني مما يسبب زايدة مرافقة 

 ( اجلوعPolyphagia : ) حيدث اجلوع عند املريض السكري بسبب عدم قدرة اجلسم على
 االستفادة من الغلوكوز وازدايد طرحه يف البول.

 ( نقص الوزنWeight Loss : ) حيدث بنفس ألية حدوث اجلوع اضافًة إىل نقص النمو
 وازدايد اهلدم بسبب نقص االنسولني.

  جتفاف 
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 غثيان - تعب -غباشة يف النظر 
 ( االنتاانتinfection : ) حتدث خاصة يف اجللد و السبيل البويل و سببها نقص املناعة

، سبات مما يؤدي للموت يف حتمضن خلويناملرافق للداء السكري. إذا كانت احلالة أشد حيدث 
 غياب املعاجلة.

تكون غائبة أي أن زايدة سكر الدم قد تتواجد لفرتة يف كثري من األحوال ال تكون األعراض شديدة أو 
 طويلة قبل التشخيص )صامت لكن متطور(.

 مالحظات هامة:
 ( :اخلضاب الغلوكوزيHBA1c:) 

( مما يشري اىل متوسط Glucose Glaciatedيظهر هذا التحليل نسبة اخلضاب املغلوز يف الدم  )
 بثالثة أشهر )عمر الكرايت احلمر(.تركيز السكر يف الدم خالل فرتة من الزمن تقدر 

يستخدم هذا التحليل ملراقبة ضبط سكر الدم على املعاجلة حيث جيب أن يكون اخلضاب الغلوكوزي 
 .% 0.2ويف بعض التوصيات العاملية أقل من  %7أقل من 

 ال يستخدم تقييم اخلضاب الغلوكوزي يف تشخيص الداء السكري.
  االنسولني والببتيدC: 

 هو طليعة األنسولني يف اجلسم..  Cالببتيد 
 تستخدم معايرة العنصرين السابقني للتمييز بني منطي الداء السكري.

 اختالطات الداء السكري:
 تقسم اختالطات الداء السكري اىل اختالطات حادة وأخرى مزمنة..

 االختالطات احلادة للداء السكري: .1
  املعاجلني ابألنسولني بسبب زايدة اجلرعة أو عدمان اخنفاض سكر الدم حيدث غالبًا عند املرضى 

 تناول الطعام بعد اجلرعة، وهو حالة خطرية تسبب فقد وعي سريع وتعاجل بتعويض السكر  السريع.
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  ناضح أو احلّماض مفرط الت احلّماض الكيتوينيسبب ارتفاع سكر الدم حالة سبات تعرف ابسم
 سولني ضمن املشفى.وهي حالة خطرية ومهددة للحياة وتعاجل ابألن

 االختالطات املزمنة للداء السكري: .2
  .. تنجم هذه االختالطات عن األذية املزمنة لألوعية الدموية بسبب االرتفاع املزمن يف سكر الدم

وحيتاج حدوث هذه االختالطات عدة سنوات من اإلصابة ابلداء السكري وهي تعترب اختالطات 
 خطرية ومرتقية ومهددة للحياة.

  أذية األوعية الدموية بسبب حدوث التصلب العصيدي يف األوعية الكبرية، وترسب املواد حتدث
 السامة كالسوربيتول يف األوعية الدقيقة.. وبناًء على ذلك تقسم االختالطات املزمنة اىل:

 يتظاهر مبا يلي:اعتالل األوعية الدقيقة: 
  اعتالل األعصاب احمليطية 
  اعتالل الشبكية السكري والساد السكري  
 قصور الكلية املزمن  
 )عجز االنتصاب عند الذكور )سوء الوظيفة اجلنسية  

 يتظاهر مبا يلي: اعتالل األوعية الكبرية:
  ارتفاع التوتر الشرايينHTN 
 .تصلب شرايني : ارتباط الغلوكوز ابلربوتني والدسم 
  نقص الرتوية القلبيةIHD 
 لدماغيةاالحتشاءات ا  Stroke 
  القدم السكريةDiabetic Foot 
 اختالطات عصبية: نقص ابالحساسات و تنميل و خدر يف هناية األطراف. 
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 املعاجلة الدوائية

 خافضات السكر الفموية: –أوال 
 .  Sulfonyl Ureaمركبات السلفونيل يوراي .0
              . Biguanidesالبيغوانيدات  .5
 .  Thiazolidinedione'sالثيازوليدينديون   .3
 .Alfa Glycosidase Inhibitorمثبطات ألفا غلوكوزيداز   .4
 .DPP- 4 Inhibitorمثبطات الببتيد ثنائي البيبتيداز: .2
 SGLT2مثبطات  .0

A. مركبات السلفونيل يورايSulfonyl Urea   
 : تأثريالية ال
  وذلك من زايدة حساسية اخلالاي حترض على اطالق االنسولني من خالاي بيتاβ رايسية البنك

 للسكر.
 .تزيد من حساسية األنسجة لألنسولني 
  تعمل هذه املركبات على تثبيط االصطناع الكبدي للغلوكوز 
 انقاص مستوايت الغلوكاغون 

 االستطباابت  واجلرعة:
 لى احلمية ع تستطب هذه املركبات ملرضى الداء السكري من النمط الثاين عند عدم االستجابة

 وامليتفورمني.
  من فوائد العالج هبذه املركبات أهنا جيدة التحّمل، تستخدم جبرعة وحيدة يومياً مما جيعلها أكثر

 مالئمة للمريض 
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  هناك فروق بسيطة يف الفعالية السريرية بني األدوية من هذه الزمرة، وبشكل عام إذا مل تتم السيطرة
ألدوية من هذه الزمرة فال قيمة لتغيريه بدواء آخر من نفس على السكر ابجلرعة العظمى ألحد ا

 الزمرة
 يتحدد بناء على مدة التأثري، عمر املريض، وظيفة الكلية. الدواءر يااخت 
 جيب ضبطها لكل مريض على حدة للوصول إىل ضبط سكر الدم دون أن ينخفض 
 .جيب البدء جبرعة قليلة وتزداد تقريباً كل أسبوعني 
 املرضى أن التأثري األعظمي يكون عند تناول الدواء قبل نصف ساعة من  لوحظ عند معظم

 الوجبة
 األاثر اجلانبية والتحذيرات:

  اخنفاض سكر الدم 
 زايدة وزن 
 ستنزاف ا ان العالج املديد مبركبات السلفونيل يوراي وغريها من حمرضات افراز االنسولني يؤدي اىل

مما جيعل هذه املركبات غري فّعالة بعد فرتة من الزمن، وعندها جيب بدء العالج  خالاي بيتا
 ابالنسولني. 

 تعترب مضادة استطباب يف القصور الكبدي والكلوي 
 اهم املركبات :

 :اجليل األول  
  Tolbutamideو  Tolazamide: مل تعد أدويته تستخدم حالياً ومن مركباته
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 :اجليل الثاين  
 مركباته بكثرة وأمهها:تستخدم 

 مدة التأثري العيار االسم التجاري الدواء
عدد 

 اجلرعات
Glipizide Glucotrol 2 0 ساعة 54 ملغ 

Glimipride Amaryl 5-4 0 ساعة 54 ملغ 
Glyburide Diabeta 2 5 ساعة 05 ملغ 
Gliclazide Diamicron 86 5 ساعة 05 ملغ 

Glibenclamide Glibomet 
5.2-2 
 ملغ

 5 ساعة 05

 
B.    البيغوانيداتBiguanides  ومثاهلا امليتفورمني.حمسسات االنسولني 

 الية التأثري :    
 .انقاص امتصاص الكربوهيدرات املعوي املعدي 
 .انقاص الشهية وزايدة االحساس ابلشبع 
 الكبد. منالغلوكوز  انقاص انتاج 
  الغلوكوز احمليطي(.حتريض التقاط الغلوكوز من األنسجة )زايدة استخدام 
  لألنسولني. األنسجة حساسيةزايدة 
 .نقص تركيز الشحوم الثالثية والكولسرتول يف الدم 
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 االستطباابت  واجلرعة:
 .يعترب اخليار األول لدى املرضى البدينني الذين فشلت لديهم احلمية 
  ال يؤدي إىل نوبة اخنفاض السكر 
 ال يؤدي إىل زايدة وزن 
  طريق الكلية.ينطرح كلياً عن 
 .ميكن مشاركتها مع االنسولني أو السلفونيل يوراي أو الثيازوليدينديون 
  ملغ مرتني يف اليوم يف األسبوع الثاين مث  266ملغ/يوم يف ملدة أسبوع مث  266يقرتح البدء بـ

 تحزاد اجلرعة حىت احلصول على استجابة واخنفاض السكر.
  يفيد امليتفورمني يف معاجلة الداء املبيضي متعدد الكييسات. 

 األاثر اجلانبية والتحذيرات:
اضطراابت هضمية، قلة شهية، غثيان، إسهال وكلها مؤقتة ميكن ختفيفها ابلبدء جبرعة قليلة مع أو بعد 

 .واليعطى يف حاالت القصور القليب والكبدي والكلوي الطعام

C.   مثبطات ألفا غلوكوزيدازAlfa Glycosidase Inhibitor. 
 يعد أنزمي ألفا غلوكوزيداز مسؤوالً عن حلمهة عديد السكاريد إىل غلوكوز وسكرايت اخرى.

 .ينقص امتصاص السكر و يؤخر هضم الكربوهيدراتالية التأثري :
 االستطباابت  واجلرعة: 
 .مانعات الرتفاع السكر أكثر منها خافضات سكر 
  يستخدم كمعاجلة مساعدة 
 ( يوجد دواء واحد فقط متواجد يف السوق السورية وهو األكاربوزAcarbose ويعطى جبرعة )

 ملغ قبل الوجبة الطعامية مباشرًة. 26-066
 .ميكن مشاركتها مع االنسولني أو السلفونيل يوراي أو الثيازوليدينديون 
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D.   الثيازوليدينديونRosiglitazone) ،Pioglitazone ( 
 الية التأثري :

 : زايدة التقاط احلموض الدمسة من النسج الشحمية  تقليل املقاومة احمليطية لألنسولني من خالل
 وابلتايل خفض احلموض الدمسة امللتقطة من العضالت.

 حتريض األنسولني لدخول الغلوكوز للنسج احمليطية. : زايدة التحسس من خالل 
  من األحشاء إىل األنسجة اجللدية. عودة توزع الدهونتسبب هذه األدوية 

 االستطباابت  واجلرعة:
  أو  السلفونيل يوراي  عادة يستخدم معMetformin . 
 .ال يستخدم مع األنسولني 

 األاثر اجلانبية والتحذيرات:
 بب زايدة و يس )حيث يسبب احتباس سوائل( ال يوصف يف حال الفشل الكبدي وال القليب

 وزن و ال يعطى للحوامل.
 أدوية هذه اجملموعة:

 Troglitazone.مت سحبه من األسواق بسبب السمية الكبدية : 
 Rosiglitazone.مت سحبه من األسواق بسبب ارتفاع نسبة االحتشاءات القلبية : 
 Pioglitazone( ملغ/ مرة42-36: يستخدم حالياً على نطاق واسع جبرعة ) ياً.واحدة يوم 

E.   :مثبطات الببتيد ثنائي البيبتيدازDPP- 4 Inhibitor   
من املعروف حالياً حدوث اضطراب هام يف عمل االنكريتينات )الببتيدات املعدية املعوية( لدى مرضى 
النمط الثاين للداء السكري.. وابلتايل فإن العالجات احلديثة تتوجه اىل تعزيز عمل االنكريتينات وفق 

 اجملموعتني التاليتيني:احدى 
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 : GLP-1الشادات املضاهية للـ  .1
 مركبات ببتيدية تعطى ابحلقن حتت اجللد ومتاثل يف تركيبها هرمون الـGLP-1   وابلتايل فإهنا

حيث يزيد  بسبب نقص هذا البيتيد عند مرضى السكري تفّعل مستقبالته حمرضًة افراز االنسولني
 .افراز األنسولني وينقص افراز الغلوكاكون

  :مركبات هذه اجملموعة 
a) Exenatid  
b) Liraglutide  

 (:DPP-4مثبطات مخرية الـ ) .2
 ( مركبات هذه اجملموعة تثبط مخرية الـDPP-4 املسؤولة عن استقالب االنكريتينات مما يؤدي )

 العمر النصفي هلذه اهلرموانت وابلتايل زايدة افراز االنسولني بعد وجبات الطعام.اىل ازدايد 
 :مركبات هذه اجملموعة 

a) Sitaglptin 
b) Vidaglptin 
c) Saxaglptin 

 :تتميز هذه املركبات أبهنا 
 ( وسطياً،وختفض سكرالدم %0ذات فّعالية جيدة حيث ختفض اخلضاب الغلوكوزي حبوايل )

 الصيامي وسكر الدم بعد الطعام )ميزة هامة(. 
 .دث نوب هبوط سكر دم وال تسبب اضطراب يف الوزن  كما أهنا ال حتح
 خرى(.تظهر الدراسات السريرية أهنا حتّسن وظيفة خالاي بيتا )ميزة التوجد يف األدوية األ 
 تها مع خافضات سكر الدم األخرى و متوافرة فموايً.ميكن مشارك 
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F.  مثبطاتSGLT2 (Sodium/glucose cotransporter 2:) 
تعمل من خالل تثبيط عود امتصاص الغلوكوز من النبيبات الكلوية من خالل تثبيطها للربوتني الناقل 

SGLT2  بولية ()قد يسبب انتاانت وتقوم بطرح الغلوكوز يف البول 
  داابغليفلوزين ،اهم الزمر الدوائية : إمباغليفلوزين. 

 أهم املشاركات الدوائية يف املعاجلة:    
o امليتفورمني +الستاغلبتني 
o امليتفورمني +الغليكالزيد 
o امليتفورمني + البيوغليتازون 
o امليتفورمني +الغليبوريد 
o حمسس انسولني(امليتفورمني +الكروميوم بيكولينات( 

 االنسولني:-اثنيا
 استطباابت العالج ابالنسولني: .1

 .الداء السكري من النمط األول 
  الداء السكري من النمط الثاين يف حال عدم االستجابة على املعاجلة الفموية أو حدوث

 االختالطات.
 .الداء السكري احلملي 

 أنواع االنسولني املستخدم حسب مدة التأثري: .2
 ( :األنسولني سريع التأثريRapid Acting) 

 ساعات... أهم أنواعه: 4دقيقة ويستمر  02خالل  هيبدأ أتثري 
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a) Insulin Aspartat امسه التجاري :Novolog 
b) Insulin Glulisin :امسه التجاريApidra  
c) Insulin Regularامسه التجاري : Act rapid أنسولني  أوR  

 وارتفاع الدم الشديد( لوحيد الذي يعطى حقنا وريداي يف حالة احلماض السكريا)
 ( : االنسولني متوسط التأثريIntermediate Acting): 

 ساعات .. أهم أنواعه: 06يبدأ أتثريه خالل ساعتني  ويستمر 
a) ايزفان أو  Insulin NPH امسه التجاري :Humulin 

 ( : االنسولني مديد التأثريLong Acting): 
 أهم أنواعه:ساعة ..  54ساعات  ويستمر  4يبدأ أتثريه خالل 

a) Insulin Glargin امسه التجاري :Lantus 
b) Insulin Detemir امسه التجاري :Levemir 
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 سكر الدم خنفاض ا
 سكر الدم: اخنفاض أعراض

 ، جوع، رجفة، ضعف، دوخة، نعاس، غباشة نظر، فقد وعي.قلب تعرق، خفقان
 سكر الدم: اخنفاض معاجلة
 .يف حال كان الشخص واعي يف حال االخنفاض املزمن غ سكر عن طريق الفم 56 -06إعطاء 

 يف حال اخنفاض السكر احلاد ولكن ال تعطى يف االخنفاض املزمن. glucagonميكن إعطاء 
 .أو ميكن تسريب حملول سكري وريدي

 حاالت خاصة
 معاجلة مرضى الكلى السكريني: 

حىت  Angiotensin Пأو معاكسات  ACEيعاجلون مبثبطات املصابني ابعتالل كلوي السكريني  -
 لو كان ضغط الدم طبيعياً.

 معاجلة االعتالل العصيب السكري:
o  Pregabaline ,Gabapentin لآلالم العصبية 

 معاجلة احلامل السكري:
 تتم املعاجلة ابالنسولني -

 بعض العناصر اهلامة يف معاجلة الداء السكري:
  فيامني B: ضروري ملنع اختالطات الداء السكري وخاصة التهاب األعصاب  . املركب 
 : ويستعمل بشكل بيكولينات الكروميومحيسن كفاءة األنسولني ويقلل معّدل سكر الدم  الكروم. 
 : ارتبط نقصه مبرض السكر . الزنك 
  فيتامنيA : . مهم لسالمة العينني 
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  فيتامنيC : رضى السكر .نقصه يسبب أمراض األوعية الدموية يف م 
  : كاالسباراتم والسكرين من أجل تقليل كمية السكرايت املتناولة.احملليات الصنعية  

 مالحظات : 
o .اجلرعات العالية من الكروم ضارّة ميكن أن تسبب فقر دم وتلف الكلوي 
o  اجلرعات عالية من فيتامنيB1 التيامني( ، وكذلك فيتامني (C    والنياسني،  قد توقف نشاط

 األنسولني
o نقص عمل الغدة الدرقية سبباً رئيسياً يف حدوث السكر 
o يؤدي التهاب األعصاب إىل : وهن وضمور العضالت، وفقد اإلحساس، وفقد املنعكسات العصبية 


