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دیابت بارداری چیست؟
دیابــت بارداری همانند ســایرانواع دیابت 
اختاللی اســت که نحــوه ی مصرف قند توســط 
بدن را مختل میسازد.دیابت بارداری شکلی از 
دیابت اســت کــه برخی از زنان در طــی بارداری 
مبتــال مــی شــوند.دلیل ایجاداین اختــالل این 
است که بارداری نیاز بدن به انسولین را افزایش 
میدهد،درحالی که بدن همیشــه نمی تواند به 

مقدار کافی انسولین تولید نماید .
تجمع قنــد در عروق شــما می توانــد برای 
شــما مضر باشــد خصوصأزمانی که شما باردار 
هســتید و عــوارض ناخواســته ای بــرای شــما 

وجنین دارد.
 معمــوال ایــن نــوع دیابــت در افــرادی کــه 
ســابقه ای از دیابــت را بازگونمیکننــد از نیمــه 
ی دوم بــادراری آغــاز می شــود.معموالپس از 
بارداری عالئم رفع می شــود.اما بروز دیابت در 

سه ماه اول از عالئم دیابت آشکارمی باشد.

دیابــت بارداری چه تاثیــری بر مادر و 
فرزندش دارد؟

این اختالل می تواند منجر به بزرگ شــدن 

جنین)بیــش از4کیلوگرم(شــود،که ایــن خــود 
مشــکل ساز اســت زیرا یک جنین بزرگ ممکن 

است هنگام زایمان دچارآسیب شود،
همچنیــن یک جنیــن بزرگ ممکن اســت 
هنــگام زایمان بــه مادر خــود آســیب وارد کند.
گاهــی انــدازه ی جنیــن مناســب نبــوده ومــادر 
بایست تحت عمل سزارین)جراحی به منظور 
خــروج جنین(قرارگیرد.دیابــت بــارداری هم 
چنیــن احتمــال بــروز پــره اکالمپســی کــه یــک 
بیماری تهدید کننده ی حیات اســت راافزایش 

می دهد.
)پــره اکالمپســی یامســمومیت حاملگی، 

سبب افزایش فشار خون می شود(

آیا مــن درطی بــارداری دچار دیابت 
بارداری خواهم شد؟

پیش بینــی این که کــدام یک از زنــان دچار 
دیابــت بــارداری  خواهنــد شــد امــری مشــکل 
اســت،اما برخــی زنــان نســبت بــه ســایرین در 
معــرض خطر بیشــتر ابتال بــه دیابت بــارداری 
هستند.شــانس ابتالی شــما به دیابت بارداری 

بیشتر خواهدبود چنان چه:
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 سن باال بیش از 25سال باشد
 اضافــه وزن قبــل از بــارداری ودرحیــن 

بارداری وجود داشته باشد.
 سابقه فامیلی دیابت وجود داشته باشد.
 بــاال بــودن نســبی قنــد خون بــه صورت 

عدم تحمل به گلوکز
 داشتن سابقه ی دیابت بارداری ویا تولد 

نوزاد4کیلوگرم ویا بیشتر

اگر مــن دیابت بــارداری بگیــرم چه 
عوارضی دیابت بارداری برای من دارد؟

 مرده زایی
 تولد نوزاد درشت 

 تولد نوزاد نارس
 افت قند خون در نوزاد

 افزایش احتمال فشار خون بارداری
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آیا الزم اســت از نظردیابت بارداری 
بررسی شوم؟

بله،تمــام زنــان بــاردار مــی بایســت برای 
دیابت بارداری بررسی شوند.تمام زنان باردار 
می بایســت در حوالی ماه های 6یا7)مطابق با 
هفته های 24تا28حاملگی(بررســی شوند،اما 
زنان با خطر باالتر برای ابتال به دیابت بارداری 
بایــد زودتــر از ایــن زمــان مــورد ارزیابــی قــرار 
گیرند)در اولین ویزیت(آزمایش تحمل گلوکز 
توســط پزشــک در خواســت مــی شــود.بدین 
ترتیــب مشــخص می شــود، قند خون شــما به 

دنبال مصرف گلوکز چقدر افزایش می یابد.

تشــخیص دیابــت بــارداری چگونه 
انجام می شود؟

برای تمامی خانــم های بــاردار در ویزیت 
اولیه قند خون ناشتا همراه ازمایشات معمول 

انجام می شود،چنانچه،
 قندخون باالی 95 باشد،تست امتحان 
گلوکــز )GlucoseChallenge Test  یــا  GCT یا

GTT( در ویزیت اولیه انجام می شود.
 چنانچه قند خون ناشــتای خانم باردار 

مشــکلی نداشــته باشد تســتGCTیاGTTدر 
هفته ی 24-28بارداری انجام می شود.

 در افــرادی کــه در گــروه پــر خطــر قــرار 
دارنــد در صــورت طبیعــی بــودن میــزان قنــد 
آزمایشGCTبایــد اولیــه  ویزیــت  در   خــون 

24-28مجددانجام می شود.
 زمــان انجــام کلیــه ی تســت هــای فوق 

بستگی به نظر پزشک معالج شما دارد.

روش انجــام تســت امتحــان گلوکز 
)GCT(

بــه ایــن صــورت اســت کــه خانــم حاملــه 
باید50گــرم گلوکــز بخوردوقنــد خــون او یــک 
ســاعت بعدازآزمایــش شــود اگــر قند خــون او 
بیشتر از 130باشد به دیابت حاملگی مشکوک 

می شویم.
در صورتی که تســت امتحــان گلوکز مثبت 
باشد ،برای تشــخیص قطعی دیابت حاملگی 
باید تست تحمل گلوگز3ســاعته را انجام داد.
در صورتی که تســت امتحان گلوکز منفی باشد 
ولــی فــرد دارای عوامل خطر دیابــت حاملگی 

باشد نیز این تست انجام می شود.
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گلوگــز  تحمــل  تســت  انجــام  جهــت 
ابتــدا بایــد بــه مــدت  3ســاعته،خانم حاملــه 
8ســاعت ناشــتا باشــد وســپس100گرم گلوکــز 
مصــرف کنــد و قنــد خــون وی ســاعت اول،دوم 
 وســوم پــس از مصــرف قندخــون اندازه گیــری 

شود.

قند خون 
ناشتا

قند یک 
ساعت بعد

 قند دو 
ساعت بعد

 قند سه 
ساعت بعد

باالتر از 140باالتر از 155باالتر از 180باالتر از 95

اگــر دو مورد از چهــار مورد فــوق در قند خون 
دیابــت  دارد،تشــخیص  بارداروجــود  خانــم 

بارداری محرز خواهد شد.
توســط  شــده  اعــالم  نرمــال  میــزان 

آزمایشگاه های مختلف باهم متفاوت است.
هــای  ســایرآزمایش  انجــام  ولــزوم  زمــان 
مورد نیاز برای شــما توســط پزشک شــما تعیین 
می شــود،مانند:میزان کتــون موجــود در خون یا 

ادرار.
روش دیگربرای تشــخیص دیابــت بارداری 

تست یک مرحله ای می باشد.
بــه این صورت کــه خانم بــارداردر ابتــدا قند 

خــون ناشــتارانجام مــی دهدســپس 75گلوکــز 
بعدو2ســاعت  ســاعت  میکندویــک  مصــرف 
بعدقنــد خــون انــدازه گیری شــود.اگرقند ناشــتا 
بــاالی 92وقندیــک ســاعت بعدباالی180وقنــد 
دوســاعت بعد باالی 155باشــداحتمال دیابت 

بارداری مطرح می شود.
لزوم استفاده از دستگاه قند خون وزمان های 
کنترل توســط پزشــک شــما تعیین می شــود.اگر 
شما طبق دستور پزشک معالج تان نیاز به کنترل 
قنــد خونتــان بــا دســتگاه گلوکومتردارید،حتمــا 
پــس از هربــار چــک قندخونتــان را در دفترچــه 
مخصــوص ثبت کنیــد و در زمان ویزیت پزشــک 
همــراه خــود داشــته باشــید .باتوجــه بــه ایــن که 
دیابت بارداری،معموالبااتمــام دوران بارداری 
از بیــن میــرود شــما میتوانید6-12هفتــه پــس 
اززایمان برای اندازه گیــری میزان قند خون خود 

اقدام کنید.
خانــم هایــی کــه ســابقه ابتــال بــه دیابــت 
داشــته  خاطــر  بــه  بایــد  دارنــد  را  بــارداری 
باشــند،احتمال بروز دیابت در حاملگی بعدی 
و همینطوراحتمــال ابتالی آنها به دیابت نوع2 

زیاد می باشد.
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درمــان  چگونــه  بــارداری  دیابــت 
می شود؟

شــما  بــارداری،  دیابــت  منظوردرمــان  بــه 
می بایســت قند خون را مرتب اندازه گیری کنید و 

این کار را می توانیدبه آسانی یادبگیرید.
اغلــب زنــان ســطح قندخــون را می توانند با 

تغییر رژیم غذایی خود کنترل کنند.
برخی از زنان به انســولین یاسایر درمان های 

دیابت نیاز خواهند داشت.

در چــه فواصلــی بایــد پزشــک خــود 
مراجعه  کنیم؟

بــه  نســبت  بــارداری  دیابــت  دچــار  زنــان 
 ســایر زنان نیــاز بــه دفعــات مراجعات بیشــتری 

دارند.
اینکــه در چــه فواصلــی مراجعــه کنیــد بــه 
وضعیت شــمادر هر مراجعه ومصرف انســولین 

توسط شما بستگی دارد.
طی این مراجعات پزشــک شــما مواردزیر را 

انجام خواهند داد:
 وضعیت جنین را بررسی می کنند

 در مورد رژیم غذایی شما سوال می کنند

 از کنتــرل قند خون شــما اطمینان حاصل 
می کنند

 مقــدار انســولین شــمارا تنظیــم می کننــد 
)چنانچه انسولین مصرف می کنید(

 انجــام تمرینات ورزشــی زیر نظر پزشــک 
معالجتان )شنا وپیاده روی برای کاهش قند خون 

بسیار موثر می باشد(
 به یاد داشته باشــید قبل از هرگونه تمرین 

ورزشی ابتدا باپزشک معالج تان مشاوره کنید
 انجــام ســونوگرافی دوره ای برای بررســی 

میزان رشد جنین
)NST(بررسی ضربان قلب  حرکات  جنین 

و  برای  اطمینان  از سالمت  جنین
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چگونــه باید رژیم غذایی خــود را تغییر 
دهیم؟

یــک متخصــص تغذیــه مــی توانــد به شــما 
بگویدکه چگونه رژیــم غذایی خود را تغییر دهید.
هرخانمــی بادیگری کمی تفــاوت دارد،در نتیجه 
یــک رژیم غذایــی واحدکه برای یــک فرد صحیح 

است لزوماً  برای دیگری مناسب نیست.

تغذیه:
دوران  در  تغذیــه  بــرای  هــای  توصیــه   

بارداری برای افراد مبتال به دیابت بارداری
 در برنامــه غذایــی خود از تمــام گروه های 

غذایی استفاده کنید.
 غذای مورد اســتفاده ی خود را در دفعات 
بیشتر وبا حجم کمتر استفاده کنید)در5-6وعده 

غذایی(
 مصرف غذای چرب،ســرخ کرده و شــور  را 

به حداقل برسانید.
 روزانــه حتما ازموادغذایــی فیبر دارمانند: 

حبوبات وغالت سبوس دار استفاده کنید.
به خاطر داشــته باشــید که نیاز شــما بــه گروه 
شــیرو لبنیــات بیشــتر از زمانــی ســت کــه بــاردار 

نیستید.

آیا الزم است ورزش کنیم؟
شــمانیاز نیســت برای درمــان دیابت ورزش 
کنید،اماداشــتن فعالیــت بــه شــماکمک میکند 
که قندخــون خود را کنترل کنید.اگــراز قبل ورزش 
میکردیــد همــان ورزشــی را کــه انجــام می دادید 
ادامه دهید اگر تا به حال ورزش نمی کردیدوحاال 
قصد ورزش دارید،از پزشــک یا پرستار خود سوال 

کنید که چه نوع ورزشی برای شما مناسب است.
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