
 دیابت بارداری چیست ؟

-دیابت شایعترین عارضه حاملگی است که اغلب قابل برگشت می

باشد. سیستم گوارش بیشتر غذای خورده شده را به نوعی قند به نام 

شکند. گلوکز وارد شده خون شده و کمک انسولین گلوکز می

)هورمونی که از لوزالمعده ترشح می شود( سوخت الزم را برای 

کند. در دیابت حاملگی گلوکز به جای رفتن سلولهای بدن فراهم می

 ماند. به درون سلولها و تبدیل شدن به انرژی در داخل خون باقی می

-ها استفاده از انسولین را برای بدن سخت میدر حاملگی هورمون

کند در صورتی که پانکراس نتواند به اندازه ی الزم انسولین ترشح 

دهدو کند و سطح گلوکز در خون باال رود دیابت حاملگی رخ می

 دهد.ابتال به دیابت را در حاملگی های بعدی و یا درآینده افزایش می

 تأثیر دیابت بر روی جنین 

احتمال بروز کاهش قند خون، کاهش کلسیم خون افزایش درد نوزاد 

 و زجرتنفسی در نوزاد.

 تواند منجر به زایمان سخت گردد.جنین درشت که می

افزایش میزان مرگ و میر و سقط جنین در سه ماهه اول 

 بیشتر است .

 شود.احتمال زایمان زود رس دو تا سه برابر می

 عوارض مربوط به مادر 

 کاهش قند خون 

افزایش قند خون بیشتر مشکالت جنین ناشی از افزایش قند خون مادر 

شود. عفونتی،خصوصاً ادراری است که اغلب در نیمه دوم بارداری ایجاد می

که شیوع آن در زنان باردار به علت وجود هورمون استروژن شل شدن 

 برگشت ادرار از مثانه و قند در ادرار بیشتر است. -عضالت دستگاه ادراری

 کند.مسمومیت حاملگی: دیابت حاملگی خطر ابتال به آن را دو برابر می

 لیتر بسیار شایع است. 2افزایش مایع جنین: بیشتر از 

 تشخیص دیابت باردار 

دیابت حاملگی اغلب بدون عالمت است به همین دلیل تقریباً در تمام زنان 

شود. در گیری قند خون درا ولین ویزیت حاملگی انجام میحامله اندازه

زنانی که در آنان عمل تست تحمل گلوکز در اوایل حاملگی مشخص نشده 

 حاملگی انجام میشود.22-22است تست تحمل گلوکز در هفته 

 نحوه انجام آزمایش: 

گرم گلوکز خوراکی به زنان باردار داده شده یک  02برای انجام نمونه گیری 

 GCT شودگیری می-ساعت بعد گلوکز خون اندازه

 باشد طبیعی است. 032در صورتی که گلوکز خون زیر

 انجام مجدد.GCTباشد032در صورتی که باالتر از 

 

-باشد باید قند خون ناشتا را اندازه222در صورتی که قند خون باالی 

باشد بیمار مبتال به دیابت  50گیری کرده و در صورتی که بیشتر از 

 بارداری است.

 تست تحمل گلوکز چیست؟

گلوکز به 100gگیری کرده و سپس محلولی ابتدا قند خون را اندازه

ساعت اندازه گیری 3و 2-0بیمار داده و آنگاه قند خون بیمار پس از 

شود در صورتی که یکی از مقادیر باالتر از حد طبیعی باشد آزمایش می

شود در صورتی که دو مورد از نتایج مساوی یا باالتر ماه بعد تکرار می 0

 از حد طبیعی باشد بیمار مبتال به دیابت بارداری است .

 عوامل خطرساز به دیابت بارداری:

سابقه ابتال به دیابت بارداری در حاملگی قبلی -سابقه خانوادگی -چاقی

 -وجود قند در ادرار و باالتر بودن فشار خون و مرده زایی بدون دلیل -

 افزایش سن  -سابقه بدنیا آمدن نوزاد بزرگ

 رژیم غذایی:

فراهم کردن مواد غذایی ضروری و ایجاد تعادل بین پروتئین چربی، 

 هاکربوهیدرات و ویتامین

پیشکیری از گرسنکی شدید )مصرف  -کنترل میزان قند خون

 (ها هنگام صبحانه محدود شودکربوهیدرات
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 ورزش:

تمرینات مناسب ورزش تمرینی است که فشار مختصری به 

ناحیه تنه وارد کند. ورزش یک باعث بهبود توانایی بدن در 

شود. اثر ورزش بر سوزاندن قند و سبب کاهش قند خون می

شود فعالیت هفته ورزش آشکار می 2جریان قند بعد از 

جسمانی در دوران حاملگی باعث کاهش خطر دیابت 

به خصوص بعد از  -شود. ورزش منظم هوازیحاملگی می

 کند.غذا به کنترل قند خون کمک می

 شود.انجام پیاده روی توصیه می

 انسولین:

درصورتی که قند خون با رژیم غذایی و ورزش کنترل نشود 

پزشک ممکن است انسولین تزریق نیز تجویز کند تعداد 

کمی از زنان مبتال به دیابت حاملگی به انسولین نیاز پیدا 

کنند. در بیماران باردار نمی توان از داروهای خوراکی می

کاهنده قند خون استفاده کرد زیرا سبب کاهش قند خون 

طوالنی در نوزاد شده و کنترل مناسبی نیز در دوران 

 کند. بارداری ایجاد می

 مراقبت از خود در منزل:

 رژیم غذایی متعادل سه وعده غذایی با حجم کم در فواصل غذایی اصلی

 -ارائه فهرستی از رژیم غذایی و تعیین جایگزینی توسط مشاوره تغذیه

 در سه ماهه سوم هفته..؟ 2-3انجام سونوگرافی -ورزش منظم

درمورد عالئم کاهش قند خون و کنترل تعداد حرکت  -آموزش به بیمار

جنین و مراجعه به پزشک در صورت بروز کاهش حرکات و ارائه 

اطالعات از میزان انسولسن مصرفی یا نحوه استفاده تأکید به استفاده 

هفته بعد از  6و انجام تست تحمل گلوکز -صحیح و به موقع از انسولین

 زایمان.

ضرورت مراجعه و پیگیریهای بعدی جهت کنترل و جلوگیری از عود 

 بیماری.

دقیقه فعالیت در روز  03انجام  -رژیم غذایی-پایین نگه داستن وزن

 نظیر پیاده روی و استفاده از روش مناسب جهت جلوگیری از بارداری.

تشویق خانمهای باردار به شرکت در برنامه آموزش و حکایت روحی و 

 روانی

 ارزیابی پس از زایمان:

 6-21در زمانی که دیابت بارداری تشخیص داده می شود باید در هفته 

گلوکز خوراکی انجام 7بعد از زایمان ارزیابی تشخیص با تست تحمل 

 شود.

 -لرزش -سرگیجه-گرسنگی -افزایش ضربان قلب -عالئم افت قند

گیجی و اشکال در  -خواب آلودگی -تعریق -اضطراب و حاالت عصبی

 تکلم 

دیابت حاملگی تا حد زیادی با رژیم غذایی و ورزش متعادل کنترل وزن 

 شود.گردد و به ندرت نیاز به انسولین پیدا میدرمان می


