
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 کنترل و درمان دیابت بارداری

برای کنترل دیابت بارداری اقدامات زیر توصیه 

 گردد:می

 پایش منظم سطح قند خون در طی روز 

بار در  ۴گردد که در مراحل اولیه توصیه می

 اندازه گیریهای روز قند خون را با دستگاه

 ۲قند خون کنترل نمود: قبل از صبحانه و 

ساعت پس از هر وعده غذایی. برخی مواقع 

ممکن است پایش قند خون قبل از همه 

 نیز الزم گردد.  های غذاییوعده

نظم غذایی یکی از  رعایت رژیم غذایی: 

مهم ترین موارد در کنترل قند خون در طی 

ساعات روز است. بر همین اساس پزشک 

کند دریافت معالج، از بیمار درخواست می

کالری اش را در چند نوبت منظم در طی روز 

 توزیع کند.

پس از تایید پزشک  :و ورزش فعالیت بدنی 

منظم در کنترل  پیاده رویمعالج: داشتن 

سطح قند خون بسیار مفید است. برای 

جلوگیری از بروز عوارض مرتبط با فعالیت 

بدنی، حتماً باید بیمار با پزشک خود مشورت 

 نماید.

میزان افزایش  بررسی روند افزایش وزن:  

وزن در طی دوران بارداری باید حدوداً بین 

کیلو باشد. در افرادی که  1.تا  11..

با چاقی و افزایش وزن آغاز  بارداری را

 ایننمایند، می

شود که به شرایطی گفته می بارداری دیابت

افزایش قند خون برای اولین بار، در طی دوران 

درصد  ۴بارداری دیده شود. دیابت بارداری، تقریباً در 

 .کندها بروز میاز بارداری

دیابت  مادر، جنین و نوزاد:عوارض برای 

جنین در طی  رشد و نموتواند بر روی بارداری می

بارداری اثر داشته باشد. در اوایل بارداری، دیابت مادر 

های مادرزادی و افزایش تواند منجر به بروز نقصمی

ادی، گردد. بسیاری از نواقص مادرز سقط جنینخطر 

های مهم بدن مانند مغز و اثرات نامطلوبی را بر ارگان

در طی سه ماهه دوم و سوم بارداری،  قلب دارند.

تواند منجر به تغذیه و رشد زیاد از حد دیابت مادر می

گردد. داشتن نوزاد بزرگ و با وزن باال، خطر  جنین

وزن باالی نوزاد  .دهدهای سخت را افزایش میزایمان

عث تاخیر در زمان زایمان و خطرات همچنین با

پس  به عالوه شود.کمبود اکسیژن برای مغز نوزاد می

از زایمان، احتمال افت شدید قند خون در نوزاد وجود 

دارد، زیرا دیگر آن مقادیر باالی قند را از خون مادر 

دریافت نخواهد کرد.با توجه به عوارض فوق، بهترین 

ارداری است. ولی اگر اقدام پیشگیری از وقوع دیابت ب

به هر دلیل به دیابت بارداری مبتال شدید، با یک 

رغم ابتال به دیابت، یک توانید علیدرمان مناسب می

 نوزاد سالم به دنیا آورید.

 

 

 دیابت بارداری

 

 
 

 

 تهیه کنندگان:

 نسترن نادری فر

 فوزیه صناعتی
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 بارداری را ندارند.ابتال به دیابت 

زنانی که در معرض خطر دیابت بارداری  تشخیص: 

هستند، باید هرچه سریع تر به منظور تشخیص 

دیابت بارداری غربالگری گردند و سایر زنان نیز 

بارداری به منظور  ۲۲تا  ۲۴بایست در هفته می

بررسی دیابت بارداری غربالگری گردند. به منظور 

تست تحمل "غربالگری دیابت، یک آزمایش به نام 

انجام خواهد گرفت. این آزمایش  "ز خوراکیگلوک

شامل نوشیدن سریع یک محلول شیرین که حاوی 

باشد. بدن این گلوکز را به گرم گلوکز است، می 1۵

کند که موجب افزایش قند )گلوکز( سرعت جذب می

گردد. یک ساعت دقیقه می 1۵تا  ۰۵خون در طی 

پس از نوشیدن محلول شیرین، یک نمونه خون از 

دهد که گیرند. نمونه خون نشان میوی شما میباز

چه میزان از محلول قندی توسط بدن استفاده 

است. اگر مقدار قند خون، برابر و یا بیشتر از شده

میلی گرم در دسی لیتر باشد، به عنوان مقادیر  ۴۵.

شود. اگر غیر طبیعی و نامناسب در نظر گرفته می

باشد،  جواب تست تحمل گلوکز خوراکی نامناسب

ساعت ناشتا بودن  ۵.تا  ۲تست دیگری پس از 

)تست قند خون ناشتا( انجام خواهد شد. با توجه به 

تواند به همراه داشته عوارضی که دیابت بارداری می

باشد، در زنانی که در معرض خطر زیاد ابتال به دیابت 

بارداری هستند؛ به دنبال مشاهده نتایج طبیعی تست 

ر کسب اطمینان، مجدداً یک تست غربالگری، به منظو

بارداری انجام  ۲۲تا  ۲۴غربالگری دیگر نیز در هفته 

 خواهد گرفت.

 

 افراد در معرض خطر

عوامل زیر خطر ابتال به دیابت بارداری را در طی دوره 

 دهند:بارداری افزایش می

قبل از بارداری )چنانچه  اضافه وزنداشتن  

آل به میزان وزن قبل از بارداری از وزن ایده

 و یا بیشتر، باالتر باشد.( ۲۵٪

 وجود قند در ادرار 

اختالل تحمل گلوکز و اختالل در گلوکز  

ناشتا )در این شرایط قند خون باال است، 

باال نیست که بتوان آن را ولی به حدی 

دیابت در نظر گرفت. به این حالت مرحله 

 شود(پیش از دیابت گفته می

سابقه خانوادگی ابتال به دیابت )اگر مادر و   

پدر یا برادر و خواهر شما دیابت داشته 

 باشند.(

کیلوگرم در  ۴سابقه تولد نوزاد بیش از   

 گذشته

 سابقه تولد نوزاده مرده در گذشته 

سابقه ابتال به دیابت بارداری در بارداری  

قبلی میزان خطر دیابت بارداری را در دفعه 

 نماید.برابر می ۰تا  ۲بعد 

داشتن مایع آمنیوتیک بیش از حد  

)شرایطی که پلی هیدرآمینوس نامیده 

شود(.به یاد داشته باشید بسیاری از می

زنانی که دیابت بارداری در آنها پیشرفت 

 یک از عوامل خطر شناخته.  کند، هیچمی

میزان افزایش وزن به ویژه در صورت ابتال به دیابت 

 7-11..بارداری باید کمتر از این مقدار باشد )حدود 

کیلوگرم  1-9کیلوگرم برای افراد دارای اضافه وزن و 

 برای افراد چاق(.

انسولین  در صورت نیاز: انسولینمصرف  

تنها داروی دیابتی است که مصرف آن در 

طی بارداری در صورتی که قند خون با رژیم 

غذایی و ورزش کنترل نشود، توسط پزشک 

 گردد.توصیه می

 بیمار فشار خونکنترل  

رژیم غذایی صحیح در دوران  رژیم غذایی:

بارداری از اهمیت بسیار باالیی برخوردار است، 

مت نوزاد در گرو سالمت و چرا که رشد و سال

تغذیه صحیح مادر است. یک رژیم غذایی مناسب 

های برای دیابت بارداری تقریباً مشابه رژیم

( ۲و یا  .مناسب برای دیگر دیابت ها )دیابت نوع

باشد. به عبارت دیگر یک رژیم مناسب برای می

دیابت بارداری نیز شامل مصرف غذاهای سالم و 

ی چرب، پر نمک و یا پرهیز از مصرف غذاها

مناسب برای دیابت  رژیم غذاییحاوی شکر است. 

بارداری شامل مصرف طیف متنوعی از غذاهای 

تمام سالم است. این رژیم حاوی مقادیر کافی از 

گروههای غذایی )اعم از: غالت، سبزیجات، میوها، 

 باشد.لبنیات، پروتئین و چربیهای سالم( می
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