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فحوصات سكر الدم BLOOD Sugar Tests
الجلوكوز) -: (Glucoseهو السكر الرئيسي في دم االنسان وهو مصدر للطاقة لجميع انسجة
الجسمم  .النسمةة الطةيييمة للسمكر فمي المدم تتمراو ةمين  110 – 70مجمم لكم  100ملليتمر دم
ةشرط أن يكون اإلنسان صائما لفترة  12 – 8سماةة  ،وهمه النسمةة ترتفمع لم 150 – 120
مجم لك  100ملليتر دم ةيد وجةمة ممواد كرةوهيدراتيمة وهمها مما يسمم ةاالرتفما الفسميولوجي
لسمكر المدم ) ( Physiological Hyperglycaemiaوهمها االرتفما ال يلةم أن ييمود لم
سمممممممماةا ةيممممممممد ا كمممممممم .
النسممممممممةة الطةيييممممممممة للصممممممممائم ةيممممممممد سمممممممماةتين لمممممممم مممممممم
وأ ناء الصيام لفترة طويلة ( 18 – 12ساةة) ينخفض مستوى السمكر فمي المدم لم 70 – 60
مجممم كمم  100ملليتممر دم  ،وتسممم هممه الـالممة ةمم االنخفاض الفسمميولوجي للسممكر فممي الممدم
). ) Physiological Hypoglycaemia
يُنظم مستوى الجلوكوز ةالدم ةوجود توازن ةين ةم هرمون االنسولين ) (Insulinمن جهة
وةمم الهرمونما المامادة لسنسمولين ) (Anti-Insulinممن جهمة أخمرى .وهمه الهرمونما
المامممادة همممي الجلوكممماجون )(Glucagonواالدرينمممالين ) (Adrenalineو (
)Glucocorticoidوهرمممون النمممو ) (Growth Hormoneو أخيممرا ال يروكسممين
. (Thyroxine).
ـيم يم دم ةمم هرمممون االنسمولين الم خفممض مسمتوى السممكر فمي الممدم ،ةينمما يم دم ةمم
الهرمونممممممممممممما المامممممممممممممادة لممممممممممممم ارتفممممممممممممما مسمممممممممممممتوى السمممممممممممممكر فمممممممممممممي المممممممممممممدم.
ولهلك ال ةد أن يكون هناك توزان ةين ةم ك منهما ـت يـتفظ الدم ةالتركيز الطةييي للسكر.
اسباب ارتفاع مستوى السكر في الدم مرضيا :
مرض الةو السكرم ) ، ( Diabetes Mellitusينمت ممن خلم فمي وظيفمة أم ممن ال مدد
االتيممة :الدرقيممة  ،Thyroid glandالكظريممة  Adrenalوالنخاميممة  ، Pituitaryو أـيان م
يرتفمع السمكر فمي ةيمض اممراض الكةمد .و ييمر ممرض السمكرم () Diabetes Mellitus
ةل انه مجموةة من االخت ال االياية التي تمتيمز ةارتفما سمكر المدم hyperglycemia
نتيجة النخفاض و  /او ةدم فيالية االنسولين .
Typical features of DM are as follows:
•Fasting hyperglycemia
•Glycosuria
•Symptoms due to marked hyperglycemia: polyuria, polydipsia, weight
loss, weakness, polyphagia, and blurred vision
1

مختبر التحليالت المرضية
) Lab ( 3

كلية العلوم  /جامعة تكريت
قسم علوم الحياة المرحلة الرابعة

م.م فراس فارس رجا
•Long-term complications like atherosclerosis (leading to ischemic heart
disease, cerebrovascular disease, and peripheral vascular disease) and
microangio - pathy (which can cause nephropathy with risk of renal
failure; retinopathy with potential loss of vision; and peripheral
neuropathy with risk of foot ulcers,amputations, or Charcot joints ) .
•Acute metabolic complications (hyperosmolar hyperglycemic state,
diabetic ketoacidosis ) .
•Susceptibility to infections especially of skin, respiratory tract, and
urinary tract.
اسباب انخفاض مستوى السكر في الدم مرضيآ :
فمرط افممراز االنسممولين  ، Hyperinsulinemiaقصممور فممي ةمم ال ممدة فمموو الكلويممة وال ممدة
. hepatic
النخاميممممممممممممممة ،و أـيانمممممممممممممم فمممممممممممممممي فشمممممممممممممم الكةمممممممممممممممدfailure
وينخفض السكر أيا مع االستيما السيء الدوية خفض نسةة السمكر  ،وةنمد ـمدو ـساسمية
ةن ةيض الناس لوجةا ميينة.
وينت من ارتفا وانخفاض مستوى السكر ةالدم ما يسم ة "غيةوةة السكرم . Coma

غيةوية السكر:
هناك نوةان من غيةوةة السكر:
أ -غيبوبة ارتفاع السكر( Hyperglycaemic Coma):
وهمممممممممممي ـالمممممممممممة يفيمممممممممممد فيهممممممممممما االنسمممممممممممان وةيمممممممممممه نتيجمممممممممممة ارتفممممممممممما السمممممممممممكر،
واسممممممممممممةاةها هممممممممممممي هممممممممممممما ةمممممممممممم السممممممممممممكر خاصممممممممممممة النممممممممممممو االو منممممممممممممه.
اما اةراض غيةوةة السكر فتشم :
1زيادة ميد التنفس.2رائـة االسيتون( الهم تشةه رائـته الكـو ) ةالفم.3النةض يكون سريي واييف جدا.4-الجلد يكون جاف واللسان كهلك.
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ومن التـالي يتةين وجود ارتفا شديد للسكر ةالدم ووجود أيا ةمالةو ونجمد أجسمام كيتونيمة
) ) Ketones Bodiesةةارة ةن مركةا كـولية سامة تنت ةن تخممر السمكر) فمي الةمو .
ب -غيةوةة انخفاض السكر( Hypoglycaemic Coma):
تـد دائم مع االستيما السيء لألدوية المخفاة للسكر ،مع اهمما ةيمض الوجةما  ،ممما
ي دم ل انخفاض نسةة مستوى السكر ةالدم ةن  60مجم لك  100ملليتر في الدم ،م دي ل
ال يةوةة ن المخ قد تيود ةل نسةة ةالية من السكر.
أةرااها هي:
1ميد التنفس طةييي.2رائـة الفم طةييية.3النةض سريع وقوم.4الجلد يكون مةتآل نظرا لليرو الشديد . Sever sweatingوفمي التـاليم يتةممين انخفماض مسمتوى السممكر ةالمدم ،وةممدم وجمود فمي الةممو وتواجمد اجسممام
كيتونية ةمالةو  .وينصم فمي ـمدو م م همه ال يةوةمة ةتنماو أم ممادة سمكرية  ،ممع االسمتيما
السليم لـين االنسولين ،واقراص ة ممرض السمكر ،وةمدم اهمما الوجةما اليوميمة المنظممة
ـت ال تتكرر م هه ال يةوةة والتي تيتةر أخطر من ساةيتها نها قد ت ر ةل خ يا الممخ (
ها ستمر أك ر من  24ساةة) التي تيتمد ةل الجلوكوز كمصدر رئيسي للطاقة.
ب -مرض البول السكري(Diabetes Mellitus):
هممو مممرض يمتمماز ةارتفمما مسممتوى الجلوكمموز ةالممدم وتواجممد فممي الةممو وتيممدد مممرا التةممو
والجو المتكرر واليطش الك ير  ،وكما سةق هكر فإن ممن اهمم اسمةاب ممرض الةمو السمكرم
هو نيص الميد ةين هرمون ا نسولين والهرمونا الماادة ل نسولين.
وهناك نوةان من مرض الةو السكرم:
)(1مرض البول السكري المعتمدد فدي عالجدل علدن النسدولي ( Insulin Dependent
)Diabetes Mellitusوتختصر بـ( IDDM):
ويسم ايا ةالنو االو من مرض السكر ) ( Type Ιوةادة يـمد فمي سمن مما قةم 30
سنة ،ومريض السكر من هها النو ةادة يكون نـيف ومستوى اإلنسولين ةالدم يكاد يكون منيدم
 ،وييال فيط ةـين االنسولين ،ولهلك يسم ) ، ( IDDMوهها النو يمكن ان يكون ورا ي .
)(2مدرض البدول السدكري الد ي ت يعتمدد فدي عالجدل علدن النسدولي ( Non- Insulin
)Dependent Diabetes Mellitusوتختصددددر بدددددـ ( NIDDM):
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ويسم ةالنو ال اني من مرض السكر) ، ( Type Пوهو اةسمط ممن النمو ا و  ،ويـمد
ةادة ةيد سن ال ين  ،ويتميز مريض هها النو ةالسمنة ،ويوجد ةند أنسمولين ولكمن ال يفمرز
ا نسولين في االنسجة،
ةكمية كافية من الةنكرياس وال يُستفاد منه الن هناك نيص في مستية
Insulin
resistant
و أيامممممممممممم هنمممممممممممماك مياومممممممممممممة لألنسممممممممممممولين.
وةادة ييال ةاالقراص المخفاة للسكر فمي المدم والتمي تسماةد ةلم افمراز االنسمولين الموجمود
ةالةنكرياس.
ويتميممز مممرض الةممو السممكرم ةخل م فممي التم ي م ال ممهائي للمممواد الكرةوهيدراتيممة والدهنيممة
والةروتينية وفيدان ا إلتزان ةمين المماء وا مم ممما يم ر ةلم الممدى الطويم ( ليمدة سمنوا )
ةل ميظم أةااء الجسم خاصة الجهاز اليصةي والكل واليين.

Fig. : Blood glucose values in normal individuals
prediabetes, and diabetes mellitus
ج -الفـوصا الخاصة ةالسكر :
1تـلي السكر في الدم والةو :يوجد ةدة طرو للكش

ةن السكر في الدم والةو منها:

اةتمادا ةل قوة االختزا الخاصة ةالسكر ( الجلوكوز) فإنه يمكن ستخدام مـلو فهليمن (
) Fehlingأو ةنمدك ) ( Benedictللكشم ةمن الجلوكموز فمي الةمو ـيم يتـمو لونهمما
ا زرو لمممممممممممممممممممممممممممم راسممممممممممممممممممممممممممممب أـمممممممممممممممممممممممممممممر مممممممممممممممممممممممممممممع التسممممممممممممممممممممممممممممخين .
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اسمتخدام الشممرائط ) ( Stripsالتممي تـتمموم ةلم أنممزيم أوكسمميد الجلوكمموز ( Glucose
)Oxidaseوهها التـلي أشم وأدو من ساةيه.
كمما و يمتم سمتخدام أجهممزة تـليم الجلوكموز ) (Glucose Analyzerوهمه تيتممد ةلم
ختزا الجلوكوز ةواسطة نزيم ) (Glucose Oxidaseوخرو االكسجين الهم يتم تيمدير
ةمن طريممق قيماس قطممب ا وكسمجين ) ( Oxygen Electrodeومممن مم قياسممه لكترونيم
ةواسطة هه ا جهزة ،وتيتةر هه الطريية من أدو الطرو في تـليم الجلوكموز فمي المختةمرا
الطةية.
2تحليل السكر العشوائي( Random Blood Glucose):فائدته فيط أنه ييطي فكرة ةام ة ةن مستوى السكر في دم المريض ـي يتم تـلي اليينة فمي
أم وق خ اليوم .
3تحليل سكر الصائم( Fasting Blood Glucose) :يجممممممرى هممممممها التـليمممممم ةلمممممم المممممممريض ةـيمممممم يكممممممون صممممممائم مممممممن  12 – 8سمممممماةة
ةلم أن المستوى الطةييي للسكر فمي المدم يتمراو مما ةمين  110 – 70مجمم لكم  100ملليتمر
دم ،فإها زاد النسةة ةن  120فهها م شر لـدو االصاةة ةالسكر في المستية  ،و ها تجاوز
 130فهممها ييتةممر مريا م ةالسممكر ،ويممتم الت كممد مممن هلممك ةإةممادة التـلي م لفتممرتين أو  3فتممرا
متتاةية ةل ا ق ةفاص اسةو ةين ك قياس.
4تحليل السكر بعد ساعتي م الكل( Post Prandial Blood Glucose):يتم هها التـلي ةل المريض ةيد وجةة طةييية ( أو  75جمرام جلوكموز) مم نيميس لمه السمكر
في الدم ةيد ساةتين من االك  ،وفائدة هها التـلي أنه ييطينا فكرة ةمن مسمتية ـمدو ممرض
السمممممكر ةنمممممد همممممها الممممممريض وهممممم سمممممو سممممميـتا لممممم تـليممممم منـنممممم السمممممكر أو ال.
فإها تجاوز النسةة  140مجم ةيمد سماةتين ممن ا كم فهمها يمد ةلم ان هنماك خلمآل فمي ةمودة
السكر ل مستوا الطةييي.
5تحليدددددل منحندددددن تحمدددددل السدددددكر )Testويختصر بـ( GTT):

Tolerance

Glucose

(

يجممرى هممه التـليم ةنممدما يكممون هنمماك شممك فممي اإلصمماةة ةمممرض السممكر ،وييطينمما فكممرة ةممن
اـتممممممممممممممممممممممممممممممم ا اإلصمممممممممممممممممممممممممممممماةة ةالسممممممممممممممممممممممممممممممكر مممممممممممممممممممممممممممممممن ةدمممممممممممممممممممممممممممممممه.
ةند جراء التـلي ال ةد أن يكون المريض صائم من  12 – 8ساةة  ،م ن خه ةينمة دم وةمو
ممم يتنمماو المممريض جرةممة جلوكمموز ميممدارها  75جممرام ( أو  1جممم لك م كيلمموجرام مممن وزن
المريض) م ن خه ةينة دم وةو ك نص ساةة لمدة  3ساةا ونييس السكر في ك ةينة دم
 ،ونكش ةنه في ك ةينة ةو .
فممي المنـنم الطةييممي يظهممر أن مسممتوى السممكر الصممائم مممن  110 – 70مجممم  ،ممم يصم لم
أقص درجة وهي  130 – 120مجمم ةيمد سماةة ونصم مم ييمود لم مسمتوا الطةييمي ممرة
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أخرى ةيد  2ل  3سماةا  ،ويمكمن يمنخفض أقم ممن الطةييمي مم ييمود ممرة أخمرى لمسمتوا
الطةييمي وهلمك مما يسمم ةم " اليهفمة ا نسممولينية )" ( Insulin Shotوسمةةها زيمادة فممراز
االنسولين في ةيض ا شخاص.
في منـن مريض السكر يظهر أن مستوى سكر الصائم أك ر من  130ويتيمدى 180مجمم ةيمد
ساةة ونص م ينخفض مرة أخرى ولكن ال يص ل نيطة الةداية في خ ساةتين ونص .
ها لم يرجع مستوى السكر ل مستوا الطةييي في خ
اإلصاةة ةالسكر مستيةآل ةلم ة ن سكر الصائم طةييي .

 3 – 2ساةا  ،فهها م شر إلمكانيمة

============================
6الهيموجلوبي السكري)( Glycosylated Haemoglobin - HbA 1cالهيموجلموةين السمكر م ةةمارة ةمن ةمروتين (جلوةيمولين) ممرتةط ممع الـديمد فمي مجموةمة (
) Haemوهممها الةممروتين ( الهيموجلمموةين) مممرتةط ةسممكر الجلوكمموز وهنمماك أنمموا ةديممدة مممن
الهيموجلوةين ولكن ما يهمنما همو  A1cنمه يتميمز ةإرتةاطمه ممع الجلوكموز ،ـيم تمرتةط نسمةة
قليلة ممن الهيموجلموةين ال تتيمدى %10 - 5ممن الهيموجلموةين ةجلوكموز المدم ويطلمق ةلم همه
الجزء المرتةط  (HbA1c).نسةة ارتةاط الجلوكوز ةالهيموجلوةين ييتمد ةل مستوا في الدم ،
فكلمما زاد نسمةة الجلوكموز زداد نسمةة) ، ( HbA1cولكمن همها االرتةماط يمتم ةمةطء وينفمك
ةةطء ،وال تت ر نسةة السكر المـمولة ةليه ةالوجةا ال هائية وييطينا م شمرا ةمن نسمةة السمكر
في الدم في خ فتمرة ـيماة كريما المدم الـممراء وهمي ـموالي  120يومم ويمزداد فمي ممرض
السممكر فممي ـالممة ةممدم االنتظممام فممي اليم وكممهلك فممي مممرض السممكر مممن النممو االو ها كممان
المريض في ـاجة ل زيادة جرةة اإلنسولين.
الييم الطةييية : Normal Values
%

4.2 – 6.2

Good control :- ( 5.5 – 6.8 ) %
Fair control : - ( 6.8 – 7.6 ) %
Poor control :- Above 7.6 %
7الفركتوزامي ( Fructosamine):ييد من أـد وأدو الطرو للكش ةن مسمتوى السمكر ةالمدم فمي الفتمرة ممن  20 - 15يومم
السممممممممممممممممممممممممممممماةية للتـليممممممممممممممممممممممممممممم ةنمممممممممممممممممممممممممممممد الممممممممممممممممممممممممممممممريض ةالسمممممممممممممممممممممممممممممكر.
وتسمتخدم همه الطرييمة فمي قيماس نسمةة الةروتينما السمكرية )(Glycosylated Proteins
وهلك ةن طريق قياس نسةة الفركتوزامين المرتةط ةالةروتين  ،وال يت ر هها التـليم ةالوجةما
ال هائية.
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