لوحة المعلومات لعلم الغدد الﺻماء لدى االطﻔال

السكري من النوع الثاني :دليل العائالت

ما هو السكري من النوع ﺍﻠﺜﺎﻨﻲ ؟
يتم تشخيص السكري عند اكتشاف مستوى عال من السكر في الدم .على الرغم من وجود أنواع أخرى من السكري  ،بما في ذلك
السكري من النوع األول وسكري الحمل  ،فإن النوع الثاني من السكري هو األكثر شيوعًا بشكل عام .ﻮﻤﻊ ﺬلﻚ ،ﻔﺇﻦ السكري من النوع
الﺜاﻨي أقل شيوعًا لدى األطﻔال .ﺇﺬا ﺤﺪﺚ ،ﻔﺇﻨﻪ يحدث بشكل أكثر تكرارً ا بين أولئك الذين يعانون من زيادة في الوزن أو البدانة ﻮيبدأ من
عمر  ١٠سنوات و ﻜﺬلﻚ في المراهقين.
تشير التقديرات ﺇلى أن أكثر من ٢٩مليون شخص في الواليات المتحدة يعانون من السكري .هذا ﻴعاﺪﻞ واحد من بين كل  ١١ﺸﺨﺻا.
حوالي  ٪ ٣٠من هؤالء الناس ال يعرفون أن لديهم السكري .يتم تشخيص حوالي  ٣۷٠٠طﻔل في الواليات المتحدة بالسكري من النوع
الثاني كل عام.

ما الذي يسبب السكري من النوع ﺍﻠﺜﺎﻨﻲ ؟
من ﺒﻴﻦ المغذيات في الغذاء سكر بسيط يسمى الجلوكوز  ،وهو مﺻدر مهم للطاقة بالنسبة للجسم .يدخل الجلوكوز الخاليا في الجسم
ليﺻبح طاقة بمساعدة هرمون يسمى األنسولين .يﺻنﻊ األنسولين بواسطة خاليا (تسمى خاليا بيتا) في عضو يقﻊ خلف المعدة يسمى
البنكرياس .ﺘﺤﺘاﺝ العضالت والدهون والكبد ﺇلى االنسولين لﺘﺤﻮﻞ الجلوكوز من مجرى الدم ﺇلى طاقة للجسم.
يمكن أن يحدث السكري ﺇذا كان الجسم غير قادر على ﺻنﻊ األنسولين (السكري من النوع األول) أو ﺇذا استمر الجسم في ﺻنﻊ
األنسولين ولكنﻪ غير قادر على االستجابة الحتياجات الجسم (السكري من النوع الﺜاﻨي) .مﻊ تطور السكري من النوع الﺜاﻨي  ،ال تستجيب
الخاليا العضلية والدهنية والكبدية لألنسولين بشكل طبيعي وتﺻبح مقاومة لألنسولين .بمرور الوقت  ،تضعف قدرة البنكرياس على ﺇنتاﺝ
كمية كافية من األنسولين للحﻔاظ على مستويات السكر في الدم فيالﺤﺪ الﻂبﻴعي.

ما هي أعراض السكري من النوع ﺍﻠﺜﺎﻨﻲ ؟
• فقدان الوزن يحدث ﺒدون تغيير كبير في النظام الغذائي
• زيادة العطش
• زيادة التبول
• التبول الجديد في الﻔراش اثناء النوم
• ﺇعياء
• رؤية ضبابية
• االلتهابات المتكررة
• تقرحات أو جروح بطيئة الشﻔاء
• الشعور بالوخز أو تنميل في اليدين أو القدمين

كيف يتم تشخيص السكري من النوع ﺍﻠﺜﺎﻨﻲ ؟
يتم التشخيص عندما يكون لدى الشخص مستوى السكر في الدم أﻜثر من  ٢٠٠ملغ  /ديسيلتر في أي وقت مﻊ أعراض السكري أو في
حالة حدوث نتائج االختبار التالية:
• مستوى السكر في الدم أﺜﻨاﺀ الﺻيام يساوي أو يزيد عن  ١٢٦ملغ  /ديسيلتر
• مستوى السكر في الدم يساوي أو يزيد عن  ٢٠٠ملغ  /ديسيلتر أثناء اختبار تحمل الغلوكوز عن طريق الﻔم
يمكن تشخيص السكري أيضًا عن طريق فحص الدم الذي يقيس نسبة الهيموجلوبين في الدم ﻮالذي يحتوي على الجلوكوز المرتبط
بالهيموجلوبين ويعكس متوسط مستوى سكر الدم خالل األشهر الثالثة السابقة .
يدعى هذا االختبار  ،c1AbHوالنتيجة التي تساوي أو تزيد عن  %6.5توحي السكري .قبل تطور السكري من النوع الﺜاﻨي بالكامل ،
يمكن أن يكون هناك مرحلة من مقدمات السكري تسمى تثاقل في تحمل الجلوكوز (ﺇذا كان مستوى السكر في الدم بعد تناول الطعام بين
 ١٤٠و  ١٩٩ملغم  /ديسيلتر) أو شكل آخر من مقدمات السكري يسمى ضعف الجلوكوز الﺻائم( .ﺇذا كان مستوى سكر الدم الﺻائم بين
 ١٠٠و  ١٢٦ملغ  /ديسيلتر).

من األطفال ﺍﻷﻜﺜﺮ عرﺿﺔ لخطر اإلصابة بالسكري من النوع ﺍﻠﺜﺎﻨﻲ ؟
بعض األشخاص الذين يعانون من ارتﻔاع مستويات السكر في الدم ال يعانون من أعراض السكري .لذا  ،توﺻي الجمعية األمريكية
للسكري بأن يتم فحص األطﻔال األﻜﺜﺮ عرضة لخطر اإلﺻابة بالسكري من النوع الﺜاﻨي عندما يبدأ سن البلوغ  ،أو بحلول سن العاشرة ،
ثم كل ثالث سنوات بعد ذلك .األطﻔال األﻜﺜﺮ عرضة لخطر كبير هم أولئك الذين يعانون من زيادة الوزن والذين لديهم أيضا أي من
الخﺻائص التالية:

• قريب من الدرجة األولى أو الثانية (األم  ،األب  ،األخت  ،األخ  ،العمة ,الخالة  ،العم ,الخال  ،أو الجد) ﻴعاﻨي من السكري من النوع
الﺜاﻨي
• تنتمي ﺇلى ﺇحدى المجموعات التالية:
االمريكان االﺻليين (تعود اﺻولهم قبل اكتشاف امريكا)
االمريكان من اﺻول افريقية
أﺻل هسباني (امريكا الوسطى و الجنوبية)
أﺻل آسيوي أو جزر المحيط الهادئ
عالمات مقاومة االنسولين أو الظروف المرتبطة بمقاومة األنسولين:
سواد  /سماكة الجلد  ،عادة على الجزء الخلﻔي من الرقبة
ضغط دم مرتﻔﻊ
مستويات الكوليسترول في الدم غير طبيعية
متالزمة المبيض المتعدد االكياس (مﻊ فترات الحيض غير المنتظمة) في الﻔتيات

كيف يتم عالج السكري من النوع ﺍﻠﺜﺎﻨﻲ ؟
• زيادة التمرين
• حمية ﺻحية
• ﺪﻮاﺀ الميتﻔورمين
• حقن األنسولين
يمكن استخدام أدوية أخرى لخﻔض مستويات سكر الدم ولكن لم يتم اعتمادها لالستخدام في األطﻔال حتى اآلن.
تعتبر تغييرات نمط الحياة (فقدان الوزن المتواضﻊ وزيادة التمرين) جزءًا أساسيًا من عالﺝ السكري من النوع الثاني .بالنسبة
لألشخاصاألﻜﺜﺮ عرضة لخطر اإلﺻابة بالسكري من النوع الﺜاﻨي  ،يمكن لتغيير نمط الحياة أن يمنﻊ تطور المرض.
بالنسبة ألولئك الذين يعانون من مرض السكري الذين تم تشخيﺻهم حديثا  ،يمكن أن تؤدي تغييرات نمط الحياة ﺇلى انحسار (شﻔاء
مؤقت) من السكري في بعض الناس .يساعد ﺪﻮاﺀ 'الميتﻔورمين' خاليا الكبد والدهون والعضالت على االستجابة لألنسولين الﻄبﻴعي بشكل
أفضل وخﻔض مستوى السكر في الدم.
ﺇذا ظل مستوى السكر في الدم مرتﻔعا ً أو زاد بعد أن يكون طﻔلك قد تناول جرعة مثالية من الميتﻔورمين  ،فقد يبدأ طبيب طﻔلك بالحقن
باألنسولين .بشكل عام  ،يجب على األطﻔال المﺻابين بالبﻮﻞ السكري من النوع الﺜاﻨي السعي للحﻔاظ على نسبة c1AbHأقﻞ من
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