
ماهي مرحلة ما قبل الس�ر�؟



تخفيف الوزن  � حالة الزيادة

م�رسة الرياضة أو أي نشاط بد	 
دة   30 دقيقة

 ا�كثار من أكل الخ�وات و الفواكة و ا�قل من

 الدهون و السكريات

 استخدام الحبوب ا
نظمة وهي من عجات السكري

 تحت ا�اف الطبيب

 طرق العالج و الوقایة من مرحلة



ماھي مرحلة ما قبل السكري؟

يُعرف ما قبل السكري بالحالة التي تكون فيها معد�ت

السكر � الدم أع¦ من الطبيعي و أقل من التشخي¥ 
رض السكري 

من ا
صاب¬ بهذه الحالة يتم تشخيصهم � وقت �حق 

 بالنوع الثا	 من داء السكري 95%-90% 



 ارتفاع ضغط الدم

 ارتفاع في مستو� الكول�سترول و الدهون الثالث�ة

 اإلصا�ة �س�ر الحمل لد� النساء

التار�خ العائلي للس�ر�

ز�ادة الوزن و عدم الحر�ة

  أسباب مرحلة ما قبل السكري



 اعراض و التشخ�ص مرحلة

 هناك نوعان من التحاليل التي تستخدم

     للتشخيص

 � يوجد أعراض 
رحلة ماقبل السكري لذا من

 اµفضل عمل فحص و تحليل مستوى السكر �

 يُطلب من ا
ريض الصائم �ب 240 مل من �اب الجلوكوز

 (وتُؤخذ قراءات للسكر قبل ال¹ب وبعده( كل ساعة


دة ت¾اوح من ساعت¬ لثث ساعات.

.( معد�ت السكر � الدم � حالة ما قبل السكري و مرضالسكري (ملجم/دسل



أنواع التحاليل التشخ�ص�ة

 تحليل الس�ر في حالة الص�ام

تحليل تحمل الجلو�وز

وهو عبارة عبارة عن أخذ عينة من الدم بعد الصيام 
دة 8 ساعات

لتحديد مستوى السكر � الدم , بحيث إذا كان ما ب¬ 125-100ملجرام/دسل 

 يُطلب من ا
ريض الصائم �ب 240 مل من �اب الجلوكوز

 (وتُؤخذ قراءات للسكر قبل ال¹ب وبعده( كل ساعة


دة ت¾اوح من ساعت¬ لثث ساعات.

.( معد�ت السكر � الدم � حالة ما قبل السكري و مرضالسكري (ملجم/دسل



أنواع التحاليل التشخ�ص�ة ماهي مرحلة ما قبل الس�ر�؟

الجسم يحول الغذاء الذي نأكله إÃ مادة تدعى جلوكوز

 يقوم هرمون اµنسول¬ الذي يفرز بواسطة البنكرياس بإدخال

الجلوكوز إÃ خيا الجسم

يتحول الجلكوز داخل الخيا اÃ طاقة



 داء الس�ر� ��ارة عن مرض مزمن وشائع ناتج عن
ازد�اد مستو� الس�ر في الدم و �حدث عندما

 الجسم � يفرز كمية

كافية
 قلة استقباله من قبل

خيا الجسم ا
ختلفة

 كمية اµنسول¬

الطبيعية غÊ فعالة



 ماهو عمل األنسولين في الجسم

 اµنسول¬

 األنسولين یؤثر على العناصر الغذائ�ة في الجسم
 وهي

البروتينات
 يساعد ع¦ عملية بناء الÌوتينات � الخيا باستخدام اح�ض امينيه

ناتجة عن هضم الطعام

 يقلل اµنسول¬ من الدهون الدم و ذالك لتخزينها تحت الجلد

 وحول الكليت¬ و اµمعاء

الدهون في الدم

 الس�ر�ات
يساعد ع¦ دخول ”الجلوكوز“ إÃ الخيا وينتج الطاقة

اµنسول¬ هو عبارة عن هرمون يفرز عن طريق خيا بيتا من البنكرياس



أعراض ارتفاع الس�ر  أعراض إنخفاض الس�ر

- عطش
 

- الجوع
 

- التعب و اإلرهاق
 

- فقدان الوزن
 

- تشو�ش الروئ�ة

- كثرة التبول

 - التعرق
 

- اإلرهاق
 

- الشعور �الضعف
 

-  ز�ادة ن�ضات القلب








