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اظؼائؿمبإسدادماٌادةماظعؾؿقةم

وتطقؼرماىزءماألولمعـمػذاماٌؼرر

م

خؾقػفمسؾدماٌؼصقدمزاؼدم/ماألدؿاذماظدطؿقرم
أدؿاذمورئقسمجمؾسمضلؿماظقراثةم

 جاععةماٌـصقرة–طؾقةماظزراسةمم



اظقحدةماًاعلةم

بعضماألعراضمصكماإلغلانموررؼؼة

تقارثفاموسالضةماظقراثةمباظصقةمواٌرضم



ممضادراماظطاظبمؼؽقنمأنماظقحدةمػذهمدرادةمغفاؼةمصكماٌؿقضعمعـم:األػداف

:ؼػفؿمأنمسؾل

م- مماظـػاذمتاممشريمظؾؿرضماظقراثكماظرتطقبموبأنماظلؽرمعرضمأسراضم

Incompletely.مم
ماظؿؽرارمسؾكموريماظؿكماإلحصائقاتمغؿائجمسؾكماإلسؿؿادمإعؽاغقةمسدمم-

مم.ماجملؿؿعمصكماٌرضمهلذاماىقين

م.اظلؽرمعرضلمصكمهدثماظؿكماٌرضقةماظؿغرياتم-

م.غقعمطؾموخصائصموبأغقاسفماظعائالتمصكمرمريماظلؽرمعرضمأنم-

مم.بايؿؾماٌؿعؾؼماظلؽرمعرضم-

ممبؽؿريؼامخالؼامعـماظلؽرمعرضمظعالجماظؾشريماإلغلقظنيمإغؿاجمطقػقةم-

مم.اظؼقظقن

معـماظقضاؼةموطقػقةماظلؽرممبرضمباإلصابةماظؾقؽقةماظعقاعؾمسالضةمصفؿم-

.اإلصابة



:عؼدعة
مموراثةمبقصػمغؾدأمأنماإلغلانمصكماظقراثةمعؼاالتمأوماظؽؿبمصكماٌعؿادمعـ

مماٌـدظقةماظعقاعؾمررؼؼمسـماألبـاءمإشمماآلباءمعـمتـؿؼؾماظؿكماظصػات

مماياالتمصؿـاضشماظقراثقةماظـاحقةمعـمتعؼقداماألطـرماظصػاتمأعاماظؾلقطة

ممصكمعـفؿامطؾمأػؿقةمتؼدؼرمععماظؾقؽةمععماظقراثةمتأثريمصقفامؼؿداخؾماظؿك

ممعفؿةمحؼقؼةمتأطقدمبفمعؼصقدماإلواهمػذامصكمواظلؾبم،ماظصػةمهدؼد

مم.اإلغلانمظشكصقةمايققيماألداسمتػفؿمصكمجدا

ممإالمعـفاماظؿقؼؼمميؽـمالمصإغفمذكصمألىماظعؼؾقةماظؼدراتمطاغتموعفؿا

ممؼعقشماظؿكمواظؾقؽةماظقراثلماظرتطقبمبنيمواظؿػاسؾمحقاتفمصرتةمخالل

ممبعدمظؾػردماظقراثلماظرتطقبمتغقريمميؽـمالمأغفماظطؾقعلموعـمصقفا

مم.اإلخصاب



:واٌعؼدةماظؾلقطةماظصػات
ممصكمختؿؾػمبؾموراثؿفامغاحقةمعـمععؼدةمصؼطمظقلتماإلغلانمصكماظصػاتمصمقع

ممسؾكمعامحدمإشممؼؿقضػمصردمأىموزنمصؿـالمبقؽؿفمبإخؿالفماظػردمصكمتعؾريػامدرجة

مم.ماظؿغذؼةموزروفمظؾػردماظصققةماياظة

مم؟ماظؾقؽةمععمطؾريامتداخالموعؿداخؾةمععؼدةماظصػاتمػذهمطاغتمٌاذاماآلنمواظلؤالم

ماظػلققظقجقةماظعؿؾقاتمظؾعضمعـعمأومتغقريمإشممؼؤديمجنيمأىمتغقريمأنمغعرفمطؿا

مماظشؽؾمصإنمعفؿةمشريمغػلفاماظػلققظقجقةماظعؿؾقةمأنمأومبلقطماظؿعؾريمػذامطانمصإذا

ممصإنمذظؽمإشممباإلضاصةماظطػرةمحدوثمضؾؾمسؿامرػقػامإخؿالصامدقكؿؾػماظـاتجماٌظفري

متأثريمظذظؽمتؾعاموسمؿػلماظؾقؽةمتأثريمهتمؼؿققرمضدماىدؼدماٌظفريماظشؽؾمػذا

متاعةمشريمتعؿربماىقـاتمػذهمعـؾماٌظفريماظشؽؾمعلؿقىمسؾكماىدؼدماىنيمػذا

incompleteماظـػاذ penetrance.م

مماظشكصمعـمأشؿؼمععقـةمبقؽةمصكماظؾقنمرمعؾمجنيمميؿؾؽمAماظػردمأىمصرضـامصؾق

BمساشمإذاموظؽـمAمبعؽسمظؾشؿسمؼؿعرضموالمعظؾؿةمداخؾقةمبقؽةمصكمBمماظذىم

  .مAمعـمظقغامأدطـمBمؼظفرمصلقفمعشؿلةمبقؽةمصكمؼعقش



ممطؾموغلؾموأخقاتمأباءمعـمبقاغاتمسؾكمدمصؾمأنمؼـؾغلماىؾدمظقنموراثةمدرادةمسـدموهلذا

Aمعـ & Bم،معضؾؾةماظـاوةماظؾقاغاتمتؽقنمضدماظلابؼةماظؾقؽقةمظؾؿققالتمغؿقفةموظؽـم
ماظعاعؾمبأنمعؼؿـعنيمأغـاموظقمهؾقؾفاماظصعبمعـماىؾدمظقنمصكماظؾلقطةماإلخؿالصاتمصقراثة

.عقجقدماظؾقنمهدؼدمصكماظقراثل

ممصإنماظؿؽقؼـقةماظعؿؾقاتمصكمطؾريمتغقريمتلؾبمرػرةمإشممغظرغامإذاماألخريماظـاحقةموعـم

Fullممتاعامدقكؿؾػمسـفاماظـاتجماٌظفريماظؿعؾري penetrantممعالحظؿفمميؽـمأىم
ممععرصؿفمميؽـماظؼزممصاظرجؾم،ماظقراثلماظؿؼزممعرضمعـؾمظؾؾقؽةمحمقرةمزروفمأىمهت

مم.ساديمذكصمأىمسـموصصؾف

معـفمأطـرماألحقالمععظؿمصكمضارمؼؽقنماظؽائـمتؽقؼـمغظاممصكمحادمأومطؾريمتغقريمصأىمإذنم

Fisherمصقشرمبنيموضدمحماؼدمحؿكمأومعػقد ممبنيمسؽلقةمسالضةمتقجدمضدمأغفم1930
ماألعراضمأنمايؼقؼةمجاءتمػـاموعـمضارماومغاصعماظؿغقريمػذامطقنموإحؿؿالماظؿغقريمطؿقة

.اإلغلانمصكماٌـدظقةماظقراثةمسـموواضقةمطـريةمبأعـؾةممتدغاماظقراثقة



مميفماظؾقؽةمودورماظلؽرممبرضمظإلصابةماظقراثلماالدؿعداد

:إزفاره

موػذهماظلؽرمعـمذائؾةمغلؾةمسؾكمسادىمإغلانمأىمدممزمؿقىم

ممؼؾدأماظـؼصمإشمماظـلؾةمػذهممتقؾموسـدعامثابؿةمدائؿاماظـلؾة

مماظـؼصمػذامظقعادلمصقفماٌكزنماظلؽرمعـمبعضامإصرازمصكماظؽؾد

ممإذامأعام،ماظطاضةمإغؿاجمصكمؼلؿعؿؾمأومسمزنمأنمإعامواظلؽرم،

مموهرقم،ماظؾقلمصكماظؽؾقةمخاللمؼػرزمصإغفماظلؽرمغلؾةمزادت

مم.اظطاضةمسؾكمظؾقصقلماظلؽرمعـمصغريةمأومطؾريةمطؿقة



ممتضعػموبذظؽماألذكاصمبعضمصكماألغلقظنيمإغؿاجمسؿؾقةمتؿؾػمصؼد

ممدؽرمسـدػؿماألرػالمبعضموظدمصإذام،ماظلؽرمإدؿعؿالمسؾكمضدرتفؿ

مإغؿاجمسؿؾقةمتؾػتموإذام.٪100مبـلؾةموراثكمؼؽقنمبذظؽمصإغف
ممصكمغلؾؿفمباظؿاشمموترتػعماظلؽرمإدؿعؿالمسؾكماظؼدرةمدؿؼؾماألغلقظني

مصكماظلؽرمعـماظزؼادةمإصرازمإشمماٌصابنيمبفؤالءماظدرجةموتصؾماظدم

مأسؾكمصقفماظلؽرمغلؾةمأنمدـفدماألذكاصمػؤالءمدممحؾؾموإذاماظؾقل

ماٌصابنيماألذكاصمصؿمرائقةمتؽقنموضدم،ماٌعروفماظعادىماٌؿقدطمعـ

مأدقؿقنمإشمماظلؽرمظؿققلموذظؽماألدقؿقنمرائقةمعـؾماظلؽرممبرض

مم.ظؾفلؿمباظـلؾةمداممواألدقؿقن



Diabetesماظلؽرمػضؿمصكماًطأموؼلؿك  mellitusموعـم،م

Runsماظعائالتمصكمرمرىمعرضماظلؽرمعرضمأنماٌعروف in

familiesماظـلبمدفالتماظعؾؿاءمعـمطؾريمسددمصمعمهلذاموغؿقفةم
مؼؿؿمملمأغفماآلنمحؿكماٌؤطدموعـماٌرضمػذامتقرؼثمرؾقعةمسؾكماظؿعرفمبغرض

مدؾقؾمصكمسؼؾةموأطربم،ماٌرضمػذاموراثةمسـممتاعامعرضقةمغظرؼةمإشمماظؿقصؾ

موضتمأىمصكماٌرؼضمبفمؼصابمضدمأغفمػكماظلؽرمعرضموراثةمتػفؿمإشمماظقصقل

مالموػذامدـةم65م-45مدـمصكماٌرضمؼظفرمعاموسادةماظشقكقخةمإشمماظطػقظةمعـ

متاممشريمبأغفماظلؽرمٌرضماظقراثكماظرتطقبموميؿازموضتمأىمصكمزفقرهمميـع

Incompletelyماظـػاذ penetranceمبعضمأنمحقثم
ممأسراضمأىمسؾقفؿمؼظفرمالمضدماظرتطقبمهلذامحاعؾنيمأغفؿماٌػرتضماألذكاص

م.حقاتفؿمصرتةمرقال



ممضادكمؼؽقنمضدماظلؽرمٌرضماظقراثكماظرتطقبمػذامصإنموطذظؽ

ماألحقانمبعضمصكموممقت ممؼشعرمالمضدمأخرىمأحقانموصكم

ممعرضمأغقاعمصمقعمػؾمػقماآلنمواظلؤالم.مبؿأثريهماظشكص

ممأمموراثقنيمظرتطقؾنيمأمماظقراثكماظرتطقبمغػسمإشممترجعماظلؽر

مماآلنمإشممأغفمػقمواإلجابةم،م؟؟؟موراثكمترطقبمعـمألطـرمترجع

ممغظرؼؿنيموضعتمضدمطاغتموإنممتاعامذظؽمتػلرمغظرؼةمتقجدمال

مماظـققمسؾكموػؿاماظعؾؿاءمعـمعؤؼدؼـمعـفؿامطؾمالضتمصرضقؿني

:اظؿاشم



معزعـمأومحادمؼؽقنمضدماظلؽرمعرضمأنماٌعؿؼدمعـم:األوشمماظػرضقةماظـظرؼة

ماظؿؿاثؾمسـمؼـشأماظشكصمحقاةمصكمعؾؽرامؼظفرمواظذىمايادماظلؽرمصؿرض

ماألذكاصمصكمتظفرمواظؿكماٌرضمعـماًػقػةماياظةمأعامعؿـقكمىنيمباظـلؾة

مأخرمىنيمغؿقفةمأوماًؾقطةماياظةمصكماىنيمظـػسمغؿقفةمصؿؽقنماٌلـني

م.اًؾقطةماياظةمصكمدائد

معؿـقكمىنيمغؿقفةمتظفرماظلؽرمعرضمأغقاعمصمقعم:اظـاغقةماظػرضقةماظـظرؼة

ماظـػاذموتاممدائدماظصػةمػذهمصكماٌؿقؽؿماىنيمطانموإذام،مأصقؾةمحاظةمصك

مباظلؽرمعرؼضماآلباءمأحدماألضؾمسؾكمباظلؽرمعرؼضمرػؾمظؽؾمؼؽقنمأنمصقفب

مصإنماظـػاذمتامموأؼضامعؿـقكماىنيمطانمصإذام.ماظطػراتمحدوثمسـماظـظرمبغض

معصابنيماألرػالمعـم٪75مؼعطكمدقفماٌرضمبفذامعصابنيمذكصنيمزواج
.باٌرض



ممظعدممعـفماظؿقؼؼمميؽـمالماظلابؼنيماظػرضنيمأداسمسؾكماٌؿقضعموباظطؾعم

.اظلؽرمٌرضماظقراثكماظرتطقبمغػاذ

Siniscalcoمدقـلقؽاظؽقمبفامضامماظؿكماٌفؿةمواظدرادات et alمم
ممصكمؼقجدماألضؾمسؾكمأغفمأداسمسؾكمإخؿارػامسائؾةم47مدرادةمعـموزعالؤه

مأطـرمأوماألخنيمعـمواحدم،مدـةم60مسؿرمإشمموصالمأخؿنيمأومأخنيمسائؾةمطؾ

ممعـمؼؼؾؾمدقفمباظذاتماظلـمػذاموإخؿقارمباظلؽرمعرؼضمطانماظعائؾةمعـ

ممباٌرضمؼصابقامضدمأصقاءمأغفؿمسؾكمؼلفؾقنماظؾذؼـماألذكاصمأنمإحؿؿال

ممأنماظدراداتمػذهمغؿقفةموطاغتم،مخاركءماإلحصاءمػذامرمعؾمممامبعدمصقؿا

ممعػردمجنيماٌرضمػذامسـماٌلؽقلمبأنماظؼائؾةماظـظرؼةمدقـلقؽاظؽقمصضؾ

مم.اظـػاذمتامموشريمعؿـقك



ممجزئقامإرجاسفمميؽـمخطقرتفمصكموطذظؽمباٌرضماإلصابةمدـمصكمواإلخؿالف

ممم.ماحملقرةماىقـاتمإشمموجزئقاماظؾقؽقةماظؿذبذباتمأوماظؿغرياتمإشم

ماىنيمسؾكمتؤثرمػكموإمنامذاتفامحدمصكماٌرضمتلؾبمالماحملقرةمواىقـات

موتظفرمخمؿؾػةمبدرجةمتظفرهموضدمتظفرهمالمصؼدمظؾؿرضماٌلؾبماألدادك

.باٌرضماٌصابنيماألذكاصمصكمصؼطماحملقرةماىقـاتمأػؿقة

مصقفامؼقجدماظؿكماظعائالتمصكمأغفمػقماحملقرةماىقـاتموجقدمسؾكمواظدظقؾمم

مصكمؼظفرماظعائالتمػذهمصكمأغفمػقمباٌرضمعصابنيماألرػالمعـمأطـرمأومإثـان

مصكمسؿاماٌرضموخصائصمأسراضمصكمأطـرمتشابفمأخقاتفؿمأومإخقتفؿ

مم.صاصؾمشريمطانموإنمضقىمدظقؾموػذام،مأضاربموشريماٌصابنيماألذكاص



مالمصإغفماظلؽرمعرضمصكماٌؿقؽؿةماىقـاتمغػاذممتاممظعدمموغظرام

ماظؿؽرارمسؾكمورىماظؿكماإلحصاءاتمغؿائجمسؾكماإلسؿؿادمميؽـ

مماألعراضمعـماظلؽرموعرضماجملؿؿعمصكماٌرضمهلذاماىقـك

معـمأطـرمػؿمٌـماظدمناركمصكمبفماإلصابةمغلؾةمبؾغتموضدماظشائعة

مصكماٌدنمأحدمصكمبفماإلصابةمبؾغتمبقـؿاماألظػمصكم20مدـةم60

مم.األظػمصكم51مإنؾرتا



مم:اظلؽرمعرضكمصكمهدثماظؿكماٌرضقةماظؿغريات
مماظدممصكماظلؽرمظـلؾةماٌلؿؿرماإلرتػاعم-

مم(اظؾقلمصكماظلؽرمغزولمصكمػائؾةمزؼادة)ماظؾقلمصكماظلؽرمصؼدانم-

ممماماظدممإشممختزؼـفامعـارؼمعـماظدػقنمهركمطؿقةمزؼادةم-

مم.اظدممصكماظؽقؿقنمدؽرمغلؾةمإرتػاعمإشمماياالتمععظؿمصكمؼؤدى



ماظصقةمعـظؿةموضعتمبدضةماظلؽرىماظؾقلمعرضموظؿشكقص

مإدؿقػائفامعـمالبدماظؿكماٌعاؼريمبعضم1980مسامماظعاٌقة

مصكمبدضةماظلؽرمغلؾةمهدؼدمسؾكمتعؿؿدموػكماٌرضمظؿشكقص

ماظؿشكقصمأعام،ماظػؿمررؼؼمسـماظلؽرمعـمجرسةمإسطاءمبعدماظدم

ماٌرؼضمععاغاةم:مسؾكمؼعؿؿدماظغاظبمصكمصإغفمظؾؿرضماإلطؾقـقؽك

مغلؾةمزؼادةمععماظقزنمصؼدانم،ماظعطشم،ماظؾقلمإدرارمظؽـرة

.األطؾموبعدمضؾؾماظدممصكماظلؽر



Geneticsماظقراثكماظعاعؾ
مررؼؼةموظؽـمععقـةمسائالتمصكمرمرىماظلؽرىماظؾقلمعرضمأنماٌعروفمعـ

مػذاموراثةمسؾكمإصرتاضنيموػـاكماآلنمإشممعػفقعةمظقلتماٌرضمػذامتقرؼث

مم:اٌرض

عػردمجنيمسـفمعلؽقلماظلؽرىماظؾقلمعرضمتقرؼثمأنم:األول

ممماىقـاتمعـمسدؼدمسـفمعلؽقلماظلؽرىماظؾقلمعرضمتقرؼثمأنم:اظـاغك

معؾاذرةمبفماإلصابةمإشممتؤدىمالمظؾؿرضماظقراثقةماظعقاعؾمصإنمايظمويلـ

م،ماظؾقؽقةماظعقاعؾمععفامتقاصرتمإنموزفقرهماٌرضميدوثممتفدموظؽـفا

مغػاذمظعدممعـفماظؿقؼؼمميؽـمالماظلابؼنيماظػرضنيمأداسمسؾكماٌؿقضعموباظطؾع

.اظلؽرمٌرضماظقراثكماظرتطقب



:اظلؽرممبرضمباإلصابةموسالضؿفاماظؾقؽقةماظعقاعؾ
ماظؾقلمعرضمزفقرمبداؼةمإشممتؤدىمخمؿؾػةمخارجقةمسقاعؾمػـاكمأنموجد

مايصؾةمصريسمعـؾماٌكؿؾػةماظػريوداتمأنمؼؼالمضدمياموطانماألوشمماظلؽرى

موظؽـماٌرضمبفذاماإلصابةمصكماظرئقلكماظلؾبمػكمأخرىموصريوداتماألٌاغقة

متؤدىماظؿكمطاظلؿـةماظغذائقةماألعراضمعـؾمأخرىمسقاعؾمػـاكمأنمحدؼـامثؾت

ماألسضاءمبعضمأخذمضابؾقةمتؼؾقؾمإشممتؤدىمحقثمظإلغلقظنيماٌؼاوعةمزؼادةمإشم

مصكماألغلقظنيمطؿقةمباظؿاشممصؿزؼدمواظعضالتماظدػـقةماألغلفةمعـؾمظإلغلقظني

ماظظاػرةمػذهمتعقؼضمهاولمBماظـقعمعـماظؾـؽرؼاسمخالؼامصإنموباظؿاشمماظدم
مباظـقعماإلصابةمإشممؼؤدىمممامباإلحؾاطمصرتةمبعدمصؿصابماألغلقظنيمإصرازمبزؼادة

.األوشمماظلؽرىماظؾقلمعرضمعـماظـاغك



مبلؾبماظغربقةمظؾـؼاصةمإوفقامغاسمسؾكمدراداتمأجرؼتمصؾؼدم

ممأشذؼؿفؿمأنمإثؾاتموميؽـم،مواظؿقضرماإلضؿصادؼةماظؿطقرات

مموأوشـدةمطقـقامصكمصؿقجدم.اظلؾبمهلذامإخؿؾػتمضدموأعراضفؿ

مماألصارضةمبعضمصقفامغؼؾماظؿكماظؿؿدنمصرتةمسربةممتؿدمرؾقةمدفالت

م،متغذؼؿفؿمصكماظؿغرياتمتقثقؼموميؽـماٌدنمإشمماظرؼػمعـماٌعدعني

ماظدمموضغطماٌخمذراؼنيموتصؾبماظؼؾبمأعراضمبفؿمازدادتمصؾؼد

ممسقتماظؿكماألخرىماألعراضمعـموشريػاماظلؽرموعرضمواظلؿـة

موصكماألعرؼؽقنيماهلـقدمبنيماظشقكءمغػسموؼشاػدماظغربمأعراض

  .األدغكمواظشرقمأصرؼؼقاممشال



م،ماظـاعقةماظدولمصكماظؿؿدنمأثارمضدماظعؿؾمرمبمصإغفموظؾقضاؼة

ماإلضؾالمضدم،ماحملػقزةماألشذؼةمظصـاسةماٌروجةماألغشطةمضد

مباٌؾحماظغـقةماظطرؼةمواألشذؼةمايؾقىمتعاركمسؾكماٌؿزاؼد

مصلؿؽقنمػذامعـمأغػلـامغـؼذمأنمدماولمملموإنم،مواظدػقن

معـماظعاملممعلؿقىمسؾكماظـاسمعـمطؾريامسددامؼؼادكمأنماظـؿقفة

.األغلقظنيمحؼـمتقضػفمظـمبشؽؾماٌرضمػذامأثار



:ررؼؼةماظعالج
ممصكماظشائعةماألعراضمعـماظلؽرمعرضمؼعؿربمايؼقؼةمصك

ممميؽـماظؿكماألعراضمعـماٌرضمػذامصإنمايظمويلـم،ماجملؿؿعات

مأعراضمأوماٌـالمدؾقؾمسؾكماظلررانمعرضمبعؽسمسؾقفاماظلقطرة

ممععظؿمصإنمايظمظلقءموظؽـم،ماظؽؾقىماظػشؾمأوماظؽؾدىماظػشؾ

ممبفذامعصابقنمأغفؿمؼعرصقنمالماظلؽرممبرضمؼصابقنماظذؼـماظـاس

ممعرحؾةموصكمبعدمصقؿامإطؿشاصفؿمبعدمإالمعـفمؼعاىقنمالموظذاماٌرض

  .اظلؽرممبرضمعصابقنمأغفؿمباٌرضماإلصابةمعـمجدامعؿأخرة



مإالماظشائعةماألعراضمعـمأغفمعـمباظرشؿماظلؽرمعرضمأنموحقث

ماٌـادؾةماظعالجمودائؾمبؿقصرماٌرضمسؾكماظلقطرةمأعؽـمضدمأغف

ماهلـددةمظؿؼـقاتمطانموظؼدم.ماظؾشرىماألغلقظنيمتقصريمعـؾ

ماظؾؽؿريؼامخالؼامعـماآلدعكماألغلقظنيمإغؿاجمصكماظػضؾماظقراثقة

مظؾكؾقةمجزىءم100000ماألغلقظنيمحمصقلمإغؿاجمبؾغمحقث

ممبمؼؼدرمغفائكمحمصقلمإلغؿاجمطاصقاماإلغؿاجمػذاموطانماظؾؽؿريؼة

  .ظرتم2000محفؿفمختؿريموساءمعـماألغلقظنيمعـمجرامم100



مخاللمعـمإغلقظنيمجرامم100مصـاسةمبأنمسؾؿامػذا 
ممإشممزمؿاجمايققاغقةماظؾـؽرؼاسمشددمعـمادؿكالصف

ماجملازرمعـماظغددمػذهمعـمررؾم1600 مؼعؽسمممام

ممإغؿاجمصكماظقراثقةماهلـددةمتؼـقاتمطػاءةمعدى

.اظؾؽؿريؼامعـماظؾشرىماألغلقظني



(م:1ذؽؾمرضؿم)واألغلقظنيماظؾشرىمؼؿؿمإغؿاجفمداخؾمخالؼاماظؾؽؿريؼامباظطرؼؼةماظؿاظقةم

.ررؼؼةمإغؿاجماإلغلقظنيماظؾشريمداخؾماًالؼاماظؾؽؿريؼة.مم1ذؽؾمرضؿم

http://www.accessexcellence.org/RC/VL/GG/transfer_and.html  

http://www.accessexcellence.org/RC/VL/GG/transfer_and.html


: ويمكن تقسيم مرض البول السكرى لنوعين هما 

Classification of diabetic disorders

Primary diabetes mellitus

Type I : Insulin dependent

Type II : Non insulin dependent

Secondary diabetes mellitus

Gestational diabetes

Hormonal imbalance

Drug induced

Pancreatic disease

:أغقاعمعرضماظلؽر



ممبلؾبمأسراضفمتـؿجمعرضمػقمساممبشؽؾماظلؽرمعرض

ممغشارفمصكمأومإغؿاجفمصكمدقاءمباألغلقظنيمتؿعؾؼمعشاطؾ

  :متلؿكماظلؽرمعرضمعـمذققساماألغقاعموأطـرم،

 Type - I diabetes

& Type II diabetes 



Typeماألولماظـقعمعـماظلؽرمعرض – I diabetes:
ممضلقةماٌرضقةماياالتممأذؽالمأطـرمعـماألولماظـقعمعـماظلؽرمعرضمؼعد

ممايؼـمسؾكمسالجفمصكمؼعؿؿدماظذىماٌرضموػقم،ماظلؽرمعرضكمصك

–Insulinمبأغفماٌرضمػذامسـماٌعروفمصؿـموظذام،مباألغلقظني

dependent diabetesممبفذاماٌصابنيماألذكاصمصإنموظذام،م

مماظؿؿـقؾمسؿؾقةمظؿـظقؿمباألغلقظنيمايؼـمسؾكمسالجفؿمؼعؿؿدماٌرض

مم.أجلاعفؿمصكمظؾلؽرماظغذائك



ماظلؽرممبرضماظلؽرمعرضمعـماظـقعمػذامؼلؿكمطانماٌاضكمصك

Typeماظصؾقةمؼصقبماظذىماٌرضمأىماظشؾابك – I

diabetes was called juvenile
diabetesمػذامأنمؼعؿؼدونمطاغقاماألرؾاءمألنموذظؽم،م

مثؿموعـم،مصغريمدـمصكمواظشؾابماألرػالمصؼطمؼصقبماٌرض

مبفؿمؼؿؽقنمأنمميؽـمسؿرمأىمصكماظؾشرمأنماآلنماألرؾاءمسرف

معـماٌرضقةماياالتمععظؿمبقـؿام،ماألولماظـقعمعـماظلؽرمعرض

مسـمأسؿارػؿمتؼؾماظذؼـماألصرادمصكمإطؿشاصفامؼؿؿماظـقعمػذا

مم.ساعامسشرون



ماظؾـؽرؼاسمصشؾمأومغؼصمإشمماظلؽرمعرضمعـماألولماظـقعموؼرجع

ماظؾـؽرؼاسمؼػشؾمسـدعاماٌرضمػذاموزمدثم،ماألغلقظنيمإغؿاجمصك

ماظذىماهلرعقنمػذام،ماألغلقظنيمعـماٌـادبماظؼدرمإغؿاجمصك

مًالؼامعؿاحام(اىؾقطقز)ماظدممدؽرمجعؾمصكماىلؿمؼلؿكدعف

م.اىلؿ

معـمؼعاغقنماألولماظـقعمعـماظلؽرمعرضمعـمؼعاغقنماظذؼـمصاألصرادم

مخطقرةموػكمKetoacidosisمػكمخاصةمخطريةمحاظة
مم.اىلؿمصكماظلاعةماألضماضمإرتػاع



Typeماألولماظـقعمعـماظلؽرمعرضمحاالت – I diabetes:

مماظذاتقةماٌـاسةمأعراضمعـماألولماظـقعمعـماظلؽرمعرضمؼعؿرب

Autoimmune diseaseمأنماًرباءمعـماظؽـريموؼعؿؼدم،م
مجنيمصكممبشاطؾمؼؿعؾؼمألغفموراثقةمبطرقمسالجفمميؽـماٌرضمػذا

ماألغلقظنيمسـمطػاءتفمتؼؾمراصرمإغلقظنيمتـؿجماٌرضكموعؾماألغلقظني

ممؼؼقمموعؾفماظؿكمباظدرجةماألغلقظنيمبؽؿقةمتؿعؾؼممبشاطؾمأوم،ماظطؾقعل

م.اىلؿمصكماظطؾقعقةمبقزقػؿف

مماظـقعمػذامعـماظلؽرمعرضكمتصقبماظؿكماظذاتقةماٌـاسةمأعراضمحاظةموصكم

مم.بـػلفمغػلفمؼفاجؿماٌرضكمػؤالءمجلؿمصكماٌـاسةمجفازمصإن



مخؾقىموؿعمصكمخؾقةم100.000محقاشممؼقجدماظؾـؽرؼاسمخالؼامداخؾمصػك

knownمباىزرمؼعرف as the isletsمػذهمعـمجزؼرةمطؾم

betaمبقؿامخالؼامعـمخؾقةم2000م–1000سؾكمهؿقىمرمباماىزر

cellsمم.اظدممإشمموهقؼؾفماألغلقظنيمبؿصـقعمتؼقمم

متفاجؿمبقؿامخالؼامصإنماألولماظـقعمعـماظلؽرممبرضماٌصابقنماألذكاصمصك

معشؽؾةمصإنموباظؿاشمم،مبؾطلءمتدعريػاموؼؿؿماىلؿمصكماٌـاسةمجفازمبقادطة

betaمخالؼامبؼاءموسدممتدعريمعـمػـامتأتكماألغلقظنيمإغؿاج cellsمصكم
مم.اظؾـؽرؼاس

مخالؼامؼفاجؿماٌـاسةمجفازموعؾماظؿكماياالتماآلنمحؿكمتعرفمومل

معـماظلؽرممبرضماإلصابةمباظؿاشممسؾقفمؼرتتبممماماىلؿمصكماظؾـؽرؼاس

  .األولماظـقع



-Typeاظـاغكماظـقعمعـماظلؽرمعرض  II diabetes:

ممبرضموؼعرفماظشائعةماظلؽرمعرضمأغقاعمععظؿمعـماظـقعمػذامؼعد

مسؾكمسالجفمصكمؼعؿؿدمالماٌرضموػذاماظؽؾارمؼصقبماظذىماظلؽر

Maturityبالموؼعرفماألغلقظني – onset diabetes

معرضمحاالتمطؾمعـم٪90مإشمم85مميـؾماظلؽرمعرضمعـماظـقعموػذام

مصكمزائدموزنمذوماٌصابقنمعـماجملؿقسةمػذهمعـم٪5محقاشمم،ماظلؽر
مأنمضؾؾماألصؾمحبلبمزائدموزغفؿماظـاسموػؤالءم،ماياالتمععظؿ

  .باٌرضمؼصابقن



مموػقماظعائالتمصكمرمرىمعرضمػقماظـاغكماظـقعمعـماظلؽرموعرض

ممساعامأربعقنمعـماألطـرماألصرادمؼصقبماظذىماظلؽرمعرضمأغقاعمأطـر

ممعـمعؾؽرةمعرحؾةمصكمؼصابمأنمميؽـمذكصمأىمصإنمذظؽموععم،

مععظؿمأنمحدؼـامتؼررموضدم،ماظـاغكماظـقعمعـماظلؽرممبرضمسؿره

ممعـماظـاغكماظـقعمتشكقصمبفؿممتماظلؽرممبرضماٌصابقنماألرػال

م.اٌرض

ممؼؼقمماظؾـؽرؼاسمأنمندماظـاغكماظـقعمعـماظلؽرمعرضلمععظؿموصك

ممزمؿاجفاماظؿكمتؾؽمعـمأطـرماألغلقظنيمعـمطؾريةمطؿقاتمبإغؿاج

  .اٌرضمبفذاماإلسقاءمعـماٌؾؽرةماٌراحؾمصكماألضؾموسؾكماىلؿ



مماظرجقؿمسـماظـاوةمواظدػقنماظؽقظقلرتولمزؼادةمصكمتؿؿـؾمػـامواٌشؽؾة

مم،ماىلؿمًالؼامعؿاحاماىؾقطقزمىعؾماألغلقظنيمغشاطمؼقضػممماماظدممصك

ممظؾكالؼامإحؾاطميدوثماظعؿؾمسـماظؾـؽرؼاسمؼؿقضػماألسراضموبؿؼدم

مصكماٌرضكمصكمحؼـفمؼؿطؾبمممامتـؿففمالمصؿصؾحمظإلغلقظنيماٌـؿفة

.اظضرورؼةماياالت

مسؾكماألغلقظنيمإشممهؿاجمالماظـاغكماظـقعمعـماظلؽرمعرضمحاالتمصؿعظؿم

مموغظرام.ماٌرضمبفذاماإلصابةمعـماٌؿقدطةمواٌراحؾماٌؾؽرةماٌراحؾمصكماألضؾ

مصكمسادؼةمشريمزؼادةمزمدثمصإغفماًالؼامبقادطةمؼلؿفؾؽمالماىؾقطقزمألن

.اظؾقلمصكمتػرزماظلؽرمعـماظزؼادةموػذهم،ماظدممصكماظلؽرمغلؾة



ممصكمععقـةمسقاعؾمبقادطةماظـاغكماظـقعمعـماظلؽرمعرضمسؾكماظلقطرةموميؽـ 

مم،ماظرؼاضقةماظؿؿرؼـاتموبإجراءمباظغذاءمتؿعؾؼمباٌرضماٌصابنيماألذكاصمحقاة

ممتصقبماظؿكمباألعراضماإلصابةمخطقرةمبفؿمتزدادماظـاغكماظـقعمعـماظلؽرمصؿرضك

  .اظعققنموأعراضماظعصؾكمواىفازمواظؼؾبماظؽؾقة

أسراضمعرضماظلؽرمعـماظـقعماألولم
أسراضمعرضماظلؽرمعـماظـقعم

كاظـاغ

ممصكمإذمػاضم،ماظؾقلمإدرارمتؽرارمزؼادة

مغزولم،مظؾفؾدماٌؿؽررةماظعدوىم،ماظقزن

م.اظؾقلمصكماظلؽرمعـمطؾريةمطؿقات

مم،ماظعطشمزؼادةم،ماظؾقلمإدرارمزؼادة

ممضعػم،ماإلبصارمضعػم،ماىقعمزؼادة

مإصابةمععدلمإرتػاعم،ماىروحمإظؿؽام

مم.اظػطرؼةمباألعراضماظلقدات



Secondaryماظـاغقىماظلؽرمعرض diabetesمم
مم:ؼؾكمسؿاماظـاغقىماظلؽرمعرضمموؼـشأ

مسـماظـاوةماٌزعـةماظؾـؽرؼاسمأعراضموخاصةماظؾـؽرؼاسمتصقبماظؿكماألعراضم1)

م.ماظؽققالتمتعارك

متصقبماظؿكماألسراضمسـماظـاوةماألعراضمتؿضؿـموػكماهلرعقغكماظؿقازنمسدمم2)

ماألغلقظنيمعلؿؼؾالت

ماظلؽرمٌرضماحملدثةمواألدوؼةماظؽقؿاوؼاتم3)

مماظقراثقةماألعراضمعـماظعدؼدم4)

م:معـؾمسادؼةمشريمبصقرةماظدممصكماظلؽرمعلؿقىمزؼادةمصكمتؿلؾبماظؿكماظؽقؿاوؼاتم5)

Glucocorticoidsكمؼلؿكدمموػقمanti- inflammatories

Thiazideم،مماظدممضغطمصكماظؿقؽؿمصكمؼلؿكدمموػقمFurosemideم،م

diureticsماظدوائقةماٌـؿفاتم،ماظدممضغطمصكماظؿقؽؿمصكمؼلؿكدمموػقم

Betaم،مEstrogenمسؾكماحملؿقؼة blockersمصكمؼلؿكدممواظذىم

  .ماظؼؾبمأعراضمسالج



Riskماظلؽرمٌرضكمباظـلؾةماًطقرةمسقاعؾ

factors for diabetes
ممظإلصابةمحقاتفؿمصرتةمخاللمععرضةماظـاسمطؾم:اظعؿرم(1

ممباٌرضماإلصابةمخطقرةمتزدادمذظؽموععم،ماظلؽرممبرض

ممضابؾقةمصكمتدررمقةمزؼادةمتقجدموحقـؽذم،ماظعؿرمتؼدممعع

ممسـدمجدامدرؼعاماظزؼادةمػذهمتؿؼدممباٌرضماإلصابة

ممضػزاتمهدثماظلـمػذاموبعدمساعاماألربعقنمظعؿرماظقصقل

مم.باٌرضماإلصابةمضابؾقةمصكمدرؼعة



م:اظقراثكماظعاعؾم(2 مأوماظؼابؾقةمهدؼدمصكمجدامػاممساعؾمتعدماظقراثةم
مماألولماظـقعمعـماظلؽرمعرضمخاصةماظلؽرممبرضمظإلصابةماظقراثكماإلدؿعداد

Type – I diabetesماظـاغكماظـقعمعـماظلؽرمعرضمأعامType

– II diabetesموتعؿربم،ماظعائالتمصكمرمرىعرضمسادةمصفقم
م.ماظـاغكماظـقعمعـماظلؽرممبرضماإلصابةمتؽقؼـمصكمجدامػاممساعؾماظلؿـة

ماظـقعمعـماظلؽرممبرضماٌصابقنماظـاسمعـم٪85م–80حقاشممأنموجدمصؼد
مؼؿصػقنماظذؼـماظـاسمطؾمظقسمأغفمػكموايؼقؼةم،مزائدموزنمذومطاغقاماظـاغك

مباظلؿـةمعصاباماظػردمطانمإذاموظؽـم،ماظلؽرممبرضمعصابقنماٌػرطمباظقزن

معـمضادعةمساعام20مإشمم10مٌدةمباٌرضماإلصابةمعـمغػلفمؼؼكمأنمظفمميؽـمصإغف

مم.اآلن



ماٌؿقدةماظقالؼاتمصكماظشائعةماألعراضمعـماظلؽرمعرضمؼعؿربم:اظلالظة3)

م٪40معـمأطـرموانم،ماألعرؼؽانمواهلـقدماألعرؼؽانماألصارضةمعلؿقىمسؾك
معـماظلؽرممبرضمعصابقنماألعرؼؽقةماٌؿقدةماظقالؼاتمصكماهلـقدمعـ

مباٌرضمظؾؿـؾؤمجماالمتؽـمملموحدػاماهلـقدمدالظةمبقـؿام،ماظـاغكماظـقع

معـؾمػاممأخرمبعاعؾماظلؽرممبرضماإلصابةمضابؾقةمتؿقددموظؽـمصقفا

مم.اٌػررةماظلؿـة

مصػكم،ماظلؽرممبرضمواإلصابةماظػؼرمبنيمسالضةماظعؾؿاءمرمدمملم:اظػؼر4)

مؼؼؾماظؿكماألدرمأنموجدم،ماألعرؼؽقةماٌؿقدةماظقالؼاتمصكمحصرمسؿؾقة

ممبرضمإصابؿفامصكمإحؿؿاالمأطـرماظعاممصكمدوالرم15000مسـمدخؾفا

مم.اظلؽر



مصكمأجلاعفؿمتػشؾماظذؼـماألصرادم:اىؾقطقزمهؿؾمصشؾم5)

ممواٌعدالتماٌرتػعماظدممبضغطمؼؿصػقنماظذؼـمػؿماىؾقطقزمهؿؾ

مم.أطـرمأومجراممعؾؾم240مإشممتصؾماظؿكماظؽقظقلرتولمعـماٌرتػعة

مدقداتمسائؾؿفـمتارؼخمصكمؼقجدماظالتكماظلقداتم:ماظلقداتم6)

مؼؾدنماظالتلمػـمبايؿؾماٌؿعؾؼماظلؽرممبرضمظإلصابةمضابؾة

م.أطـرمأومأررالم9ماظطػؾمؼزنمأرػاال

مؼعـكمالماظلابؼةماًطقرةمسقاعؾمعـمأطـرمأومساعؾموجقدموسؿؾقة

مماإلصابةموضقعمإحؿؿالمزؼادةمؼعـكموظؽـماظلؽرممبرضماإلصابة

.باٌرض



:واًالصةم
Diabetesمؼلؿلماظلؽرمػضؿمصكماًطأمأنمػك mellitusممعرضم،مم

Runsماظعائالتمصكمرمرىمعرضماظلؽر in familiesم ماٌؤطدموعـم،م
مم،ماٌرضمػذاموراثةمسـممتاعامعرضقةمغظرؼةمإشمماظؿقصؾمؼؿؿمملمأغفماآلنمحؿك

ممبفمؼصابمضدمأغفمػكماظلؽرمعرضموراثةمتػفؿمإشمماظقصقلمدؾقؾمصكمسؼؾةموأطرب

ممدـمصكماٌرضمؼظفرمعاموسادةماظشقكقخةمإشمماظطػقظةمعـموضتمأىمصكماٌرؼض

ممٌرضماظقراثكماظرتطقبموميؿازموضتمأىمصكمزفقرهمميـعمالموػذامدـةم65م-45

Incompletelyماظـػاذمتاممشريمبأغفماظلؽر penetranceمم
ممؼظفرمالمضدماظرتطقبمهلذامحاعؾنيمأغفؿماٌػرتضماألذكاصمبعضمأنمحقث

.حقاتفؿمصرتةمرقالمأسراضمأىمسؾقفؿ



مم:ماظؿاظقةماألدؽؾةمصمقعمسـمصضؾؽمعـمأجبم
Diabetesماظلؽرمػضؿمصكماًطأموؼلؿلماظعائالتمصكمرمريمالماظلؽرمعرضم-1

mellitusمم.م
ماظرتطقبمهلذاماياعؾنيماألصرادمأنممبعـكماظـػاذمتامماظلؽرمٌرضماظقراثلماظرتطقبم-2

م.ماٌرضمأسراضمسؾقفؿمتظفر

مإشممجزئقامؼرجعمخطقرتفمصكمواإلخؿالفماظلؽرممبرضماإلصابةمدـمصكماإلخؿالفم-3

مم.ماحملقرةماىقـاتمإشمموجزئقاماظؾقؽقةماظؿغريات

ماظلؽرمٌرضماىقـكماظؿؽرارمسؾكموريماظؿكماإلحصاءاتمغؿائجمسؾكماإلسؿؿادمميؽـمالم-4

مم.ماظـػاذمتاممشريمظؾؿرضماظقراثلماظرتطقبمأنمبلؾبماجملؿؿعمصك

مبطرقمسالجفمميؽـمألغفماظذاتقةماٌـاسةمأعراضمعـماظـاغلماظـقعمعـماظلؽرمعرضمؼعؿربم-5

مسـماألغلقظنيمطػاءةمعـمتؼؾؾماظؿكمباظدرجةماألغلقظنيمجنيمصكممبشاطؾمؼؿعؾؼمألغفموراثقة

مم.ماظطؾقعلماألغلقظني



مم:ماظلابؼةماألدؽؾةمإجابة
Diabetesماظلؽرمػضؿمصكماًطأموؼلؿلماظعائالتمصكمرمريمالماظلؽرمعرضم-1

mellitusم(مخارؽةمإجابةم)مم.م
ماظرتطقبمهلذاماياعؾنيماألصرادمأنممبعـكماظـػاذمتامماظلؽرمٌرضماظقراثلماظرتطقبم-2

م(مخارؽةمإجابةم)م.ماٌرضمأسراضمسؾقفؿمتظفر

مإشممجزئقامؼرجعمخطقرتفمصكمواإلخؿالفماظلؽرممبرضماإلصابةمدـمصكماإلخؿالفم-3

م(مصقققةمإجابةم)مم.ماحملقرةماىقـاتمإشمموجزئقاماظؾقؽقةماظؿغريات

ماظلؽرمٌرضماىقـكماظؿؽرارمسؾكموريماظؿكماإلحصاءاتمغؿائجمسؾكماإلسؿؿادمميؽـمالم-4

م(مصقققةمإجابةم)م.ماظـػاذمتاممشريمظؾؿرضماظقراثلماظرتطقبمأنمبلؾبماجملؿؿعمصك

مبطرقمسالجفمميؽـمألغفماظذاتقةماٌـاسةمأعراضمعـماظـاغلماظـقعمعـماظلؽرمعرضمؼعؿربم-5

مسـماألغلقظنيمطػاءةمعـمتؼؾؾماظؿكمباظدرجةماألغلقظنيمجنيمصكممبشاطؾمؼؿعؾؼمألغفموراثقة

م(مخارؽةمإجابةم)م.ماظطؾقعلماألغلقظني




