
خطرأ ة   من السكري  القدم  تعتبر       
السكري  الناتجة عن  داء   المضاعفات  

بترآما أن .     تكلفة  أآثرها و حدوثا 
    ) جزئيا آو  آليا  (  السفلية   األطراف
ما حاتيعادة تق حدوث عن ناتجا كون

آالم في وقت الراحة تزول عند خفض   -                
.القدمين                                   

عرج  (آالم بالساق عند المشي    -                    
    .)متقطع

كون ناتجا عن حدوث تقرحاتي عادة ما
. في القدم

لذا يجب على مرضى السكري    
هالسكري  وأعراض القدم  أسبابمعرفة  

لحيلولة  ل  لعالج وا   الوقايةآيفية   و
الوقوعدون .مضاعفاتتلك

     
    

.سماآة الجلد,تصلب ,تشقق ,جفاف  - 
األظاف ه تش

                                          
.مضاعفاتتلك الوقوع دون

؟ القدم السكريةهي ما 
هي قدم مريض السكري المعرضة       

ألخطار اإلصابة باألمراض مثل  
ااإلل اا ق ال

تشوه األظافر-   
انتفاخ األطراف السفلية  , تورم  -      

, بالضغط قلة اإلحساس  أو   فقدان -     
  والبرودة   الحرارة  , اللمس,  األلم , االهتزاز      

                     

.  و التقرحاتتهاباتاإلل

القدم السكرية؟ما هي أسباب 
:اعتالل األعصاب الطرفية -1 
إن ارتفاع نسبة السكر في الدم على   

.شحوب الجلد ,لمعان  -                    
.فقدان الشعر بالقدمين -                    

التقرحات- و الجروح التئام .عدم
المدى الطويل يؤدي إلى تلف الغالف

الواقي لألعصاب فتبدأ بالتآآل  
:والضمور مما قد يؤدي إلى  

.وخز واآلم  بالقدمين , خدران  ,تنميل  - 
.   حرارة أو بروده بالقدمين - 

 
    
   
  

عظام  ,ضمور تقلص وتشوه عضالت,ضعف  -   

   .عدم التئام الجروح و التقرحات                     
                   

: اإلستقالباختالل  -3              
و ارتفاع  نسبة      اإلنسولينقلة                                        

                                   السكر                                                      
إلى0 يؤدي الدم :في

:  ومفاصل أصابع القدمين      .تكون فقاعات - 
,  أصابع المطرقة , أصابع مخلبية (     
)     نتوءات وبروزات عظمية  , تصلب اإلبهام       
.اختالل وصعوبة المشي  -      

:في الدم يؤدي إلى                  0
بهذا   و, خمول خاليا الدم البيضاء  -                  

تقل مقدرة الجسم   وتقل المناعة                                       
على  

.  االلتهابات ومحاربة الجراثيم                                       
لألنسجة- المصنعة الخاليا ,خمول

:انسداد األوعية الدموية  -2
الدم يحمل  (قلة أو انعدام وصول الدم إلى األقدام    
الغذائية التي تحتاجها األنسجةالمواد واألآسجين   

)  للنمو

,  خمول الخاليا المصنعة لألنسجة                   
وبهذا يفقد الجسم قدرته على تجديد                                        
  والتئام الجروح  واألنسجة                                      

التقرحات  

  

  

بسبب تصلب أو انسداد  الشرايين مما قد                            
:  يؤدي إلى

.  برودة بالقدمين  -                

    



أسبابها  وآيف تبدأ ؟ …االلتهابات و التقرحات    
  

 
 

      
األحذية الغير مناسبة  -الجلد الناشف والمتشقق     -

         

السكري ةالقدم ةالقدم السكري                  
              

           
 

أمراض األظافر-األجسام الغريبة             -     ريب م رج ض ر

عظام تشوهات  -
القدمين أصابع ومفاصل أصابع القدمينومفاصل

 

ا ال ا الك ال

                                                  

.الجروح والكدمات و الحوادث -    
.الحروق و لدغ الحشرات -    
.الظفر المنغرس  -    


