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أھم مراحل تطور عالج مرض السكري

:تعود على مریض السكريالیك أھم مراحل تطور عالج مرض السكري، وفوائده التي

؟ قد یبدو ھذا السؤال ساذجاً للوھلة األولى، ولكن الرد یأتي سریعاً: ما ھو البرھان مرض السكريھل من الضروري أن نعالج
على أھمیة العالج، وأي عالج ھو المھم؟

إلیكم ھذه القصة الحقیقیة:

. ملغ٪٤٠٠وجدت انھا مرتفعة جدا حوالي نسبة الجلوكوز في الدمأذكر أن مریضاً بالسكري جاءني لمتابعة حالتھ، وبعد تحلیل
وكان ذلك مفاجئاً جدا؛ فكان السؤال البدیھي إذا كان الدواء قد نقص عنده او أنھ لم یجدد الوصفة الطبیة أو ربما یكون قد انقطع 

عن العالج مدة طویلة.

اٍف لمرض وكان الرد مفاجئا أیضا، فقد قال انھ تعمد ان ال یتناول العالج ! وأكمل یقول متسائالً: طالما أنھ ال یوجد عالج ش
فلماذا التعب والمصاریف؟!السكري 

ومفصل، ولھذا فقد اجتھد العلماء والباحثون منذ عدة سنین، جواب المریض لیس ساذجاً، بل یحتاج إلى رد علمي وعملي 
وأجروا عدة دراسات لكي یبرھنوا أن العالج وبالذات العالج المكثف الذي یحافظ على نسبة جلوكوز الدم طبیعیا طیلة الیوم، ھو 

الخطیرة.الكفیل بحمایة المریض من المضاعفات
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أھم الدراسات في عالم السكري

إن أھم دراستین في تاریخ السكري واللتین غیرتا كثیراً من المفاھیم بالنسبة ألھمیة وكیفیة عالج السكري، وتعتبران ركناً 
في ھذا المجال ھما:مھما 

)UKPDSملكة المتحدة ومستقبل عالج السكري (اوالً: دراسة الم
مركزاً طبیاً متخصصاً، وكانت النتائج ٢٢مریضا، من ٥١٠٢واستمرت عشر سنوات، وشملت ١٩٧٧بدأت ھذه الدراسة عام 

أن العالج المكثف من شأنھ أن یؤخر ویقلل من معظم المضاعفات الخطیرة لھذا المرض، لدرجة تخفض نسبة الوفیات بمقدار 
٢٥٪ .

)DCCTثانیاً: دراسة ضبط عالج السكري و مضاعفاتھ ( 
طبیاً متخصصاً، وأثبتت بصورة قاطعة أن العالج المكثف للسكري أفضل مركزاً ٢٦وھي دراسة أمریكیة كندیة، أجریت في 

عین االعتبار إلى أن ضبط نسبة جلوكوز الدم ضمن المعدالت السویة الطبیعیة یجب أن یتم بكثیر من العالجات التي ال تنظر ب
طوال الیوم.

مریضا، وقد ركزت ھذه الدراسة على تطور ١٤٤١، وشملت ١٩٩٣واستمرت حتى عام ١٩٨٣بدأت ھذه الدراسة عام 
الشعیرات الدمویة الدقیقة، وھذا یعني أن والتي تصیبمضاعفات السكري، وخاصة المضاعفات التي تصیب الجھاز العصبي 

التركیز كان على األعصاب الطرفیة التي تسبب االالم المبرحة في القدمین والتي قد تؤدي إلى بتر القدم أو جزء منھا، 
، وھذه ھي أھم النتائج:الفشل الكلويوأعصاب العین والشعیرات الدمویة للعین التي تؤدي إلى العمى، وللكلیتین التي تؤدي إلى

 ھذه نسبة عظیمة، اما اذا ، و٪٧٩ان الضبط الحازم لنسبة جلوكوز الدم یمنع ویؤخر مضاعفات شبكیة العین بنسبة
.٪٥٤فان العالج المكثف سوف یؤخر تطور المضاعفات بنسبة قلیالً كانت شبكیة العین متأثرة 

 ایضاً. ٪٥٤أما المضاعفات التي تصیب الكلیتین فإنھا تقل بنسبة

أو األقراص والحرص على أن نحافظ على تحلیل الھیموجلوبین العالج المكثف باألنسولینھذه النتائج المثیرة أثبتت أن
السكري بشكل أكید.) یقلل ویبطئ مضاعفات HbA1ccالجلوكوزي (

ولعل ھذه الدراسات وھذه النتائج المبھرة تجیب بشكل واضح على أھمیة العالج الدقیق والمكثف لمرض السكري.


