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 چه چیزهایی را الزم است در مورد دیابت حاملگی بدانم؟
  

 دیابت حاملگی چیست؟
دیابت حاملگی دیابتی است که برای اولین بار در طی حاملگی شناسایی می شود. دیابت به این معناست که قند 

استفاده می کند. اما قند زیاد در بدن می تواند مضر باشد. زمانی خون شما بسیار باال است. بدن از قند برای انرژی 

  که حامله هستید قند اضافی برای جنین شما خوب نیست.

چه عواملی باعث ایجاد دیابت حاملگی می 

 شود؟

تغییرات هورمونی و وزن گیری بخشی از یک 

حاملگی سالم است. اما هر دوی این موارد کار 

دان هورمونی به نام بدن را برای افزایش 

انسولین مشکل می نماید. وقتی این اتفاق 

بیفتد بدن شما انرژیی را که نیاز دارد از غذا 

 دریافت نمی نماید. 

خطر ابتال به دیابت حاملگی در من چقدر 

 است؟

برای دانستن خطر دیابت حاملگی، هر یک از 

ین ویزیت برای مراقبتهای بارداری با پزشک خود مشورت آیتم هایی را که با شما تناسب دارد عالمت بزنید. و در اول

 کنید.
  
 من برادر، خواهر یا والدی مبتال به دیابت دارم. -

 سال سن دارم 52من باالی  -

 من اضافه وزن دارم -

 کیلو گرم به دنیا آورده ام. 2/4من قبالً سابقه دیابت حاملگی داشته ام یا حداقل یک کودک بیش از  -

ته شده که دچار حالت پیش دیابتی هستم، که در آن قند خون بیش از حد طبیعی است ولی آنقدر زیاد به من گف -

 مختل ناشتای قند یا مختل گلوکز تحمل تست: حالت این برای دیگر نامهای) نیست که مبتال به دیابت باشم. 

 (.است
  

بخواهید که آزمایشات مربوط به دیابت حاملگی را  اگر هر یک از موارد باال را عالمت زده اید، از کارشناسان بهداشتی

 انجام دهند.

اگر اضافه وزن دارید، قبالً دیابت حاملگی داشته اید، سابقه خانوادگی قوی برای دیابت دارید یا در ادرارتان قند قابل 

 هستید. خطر زیادیمشاهده است، در 
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 هستید. متوسطخطر اگر یکی یا بیشتر از عوامل خطر را عالمت زده اید، در 

 هستید. خطر کمیاگر هیچ یک از عوامل خطر را عالمت نزده اید، در 

  

 چه وقت باید برای دیابت حاملگی بررسی شوم؟
 بستگی به عوامل خطری که دارید، پزشکتان تصمیم می گیرد چه زمانی برای دیابت بررسی شوید.

 ویزیت برای مراقبتهای بارداریباشید، سطح قند خون شما باید در اولین  خطر زیاداگر در  -

 بررسی باید خود بارداری 52 تا 54 هفته بین  دوباره باشد، طبیعی شما آزمایشات نتایج اگر. شود گیری اندازه 

 .شوید

 بارداری تست را انجام دهید. 52تا  54هستید باید بین هفته خطر متوسط اگر در  -

 هستید، پزشکتان تصمیم می گیرد که نیازی به انجام آزمایش ندارید. خطر کمیاگر در  -

  

 دیابت حاملگی چگونه تشخیص داد می شود؟
کارشناسان بهداشتی سطح قند خون شما را اندازه گیری خواهند کرد. بسته به میزان خطر شما و نتایج آزمایشات 

 ممکن است، الزم شود یک یا چند آزمایش زیر را انجام دهید.
  

 آزمایش قند خون ناشتا یا آزمایش تصادفی قند خون:
پزشک ممکن است قند خون شما را با استفاده از آزمایشی به نام قند خون ناشتا اندازه گیری نماید. قبل از انجام 

این آزمایش پزشک از شما خواهد خواست که ناشتا باشید، که به معنای این است که شما پیش از انجام آزمایش 

چیزی به جز آب بخورید و بیاشامید. یا ممکن است پزشک در هر ساعتی از روز قند خون شما را اندازه گیری  نباید

 نماید که به آن آزمایش تصادفی قند خون گفته می شود.

ت این آزمایشات می توانند، بعضی از افراد مبتال به دیابت حاملگی را شناسایی نمایند. اما برای اطمینان از اینکه دیاب

 حاملگی تشخیص داده نشده، باقی نمانده است نیاز به آزمایشات دیگری است. 
  

 آزمایش غربالگری پاسخ به قند
در این آزمایش شما یک نوشابه قند دار مصرف می کنید و یکساعت بعد قند خون خود را اندازه گیری می نمایید. 

تایج بیش از حد طبیعی باشند، ممکن است نیاز به این آزمایش می تواند در هر ساعتی از روز انجام شود. اگر ن

 آزمایشات دیگری داشته باشید.
  

 تست تحمل خوراکی قند
برای انجام این آزمایش کارشناس بهداشتی راهنمایی های الزم را به شما می کند. حداقل سه روز قبل از انجام این 

 جام آزمایش هیچ چیزی نمی خورید. ساعت قبل از ان 2آزمایش باید غذای طبیعی بخورید. سپس حداقل 

کارشناس بهداشتی قند خون شما را پیش از انجام آزمایش اندازه گیری می کند. سپس یک نوشابه قند دار میل 

می کنید. پرسنل قند خون شما را یک ساعت، دو ساعت و سه ساعت بعد اندازه گیری می کنند. اگر سطوح قند 



 

 

 3صفحه  دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی بوشهر -تهیه شده در واحد فناوری اطالعات پژوهشکده علوم زیست پزشکی خلیج فارس 

 طبیعی باشد، شما مبتال به دیابت حاملگی هستید. شما در حداقل دو آزمایش بیش از حد
  

 نتایج بیش از حد طبیعی برای تست تحمل خوراکی قند

 52بیش از  ناشتا

 121بیش از  بعد از یک ساعت

 122بیش از  ساعت 5بعد از 

 141بیش از  ساعت 3بعد از 

 بعضی آزمایشگاهها از اعداد دیگری برای این آزمایش استفاده می کنند.

 گرم قند استفاده کرده باشید. 111این اعداد مربوط به زمانی است که نوشابه حاوی 

  

 کند؟ می تأثیر دیابت حاملگی چگونه بر جنین 
  

نشده یا کنترل نشده حاملگی می تواند به معنای دیابت درمان 

  :باشد زیر موارد مانند  مشکل برای جنین

بسیار بزرگ و با چربی اضافی متولد شدن. این مسئله می  -

 تواند زایمان را برای جنین مشکلتر و خطرناکتر کند.

 قند خون پایین بالفاصله پس از تولد کودک -

  مشکالت تنفسی -

ملگی دارید کارشناسان بهداشتی آزمایشات اگر دیابت حا

دیگری را برای بررسی جنین مانند موارد زیر پیشنهاد خواهند 

 کرد:

یک سونو گرافی برای آنکه ببینند جنین چگونه رشد می  -

 کند.

  شمارش زمان بین حرکات جنین برای آنکه از وضعیت فعالیت جنین مطلع شوند یا آزمایشات استرسی خاص.  -

  داوم با پزشک کمکتان می کند که یک نوزاد سالم به دنیا بیاورید.کار م

 

 دیابت حاملگی چه اثری بر من دارد؟
 غالباً زنان دچار دیابت حاملگی عالئمی ندارند. دیابت حاملگی می تواند:

 خطر فشار خون باال را در طی حاملگی افزایش دهد. -

  به سزارین را افزایش دهد.خطر جنین بزرگ و احتمال زایمان مشکل و نیاز  -

در  5خبر خوب اینکه دیابت حاملگی پس از تولد بچه از بین می رود. به هرحال احتمال ابتال شما به دیابت نوع 

 آینده بیشتر است. در ضمن ممکن است در حاملگی مجدد باز هم دچار دیابت حاملگی شوید. 

خواهند، بدانند آیا می توانند پس از ابتال به دیابت حاملگی به نوزاد خود شیر دهند؟! شیردهی برای بعضی زنان می 
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 اکثر نوزادان، منجمله آنان که مادرشان دیابت حاملگی دارد توصیه می شود.

وزادتان دیابت حاملگی خطرناک است، حتی اگر شما عالئمی نداشته باشید. مراقبت از خودتان می توند به سالمتی ن

 کمک کند. 
  

 دیابت حاملگی چگونه درمان می شود؟
 درمان دیابت حاملگی به معنای برداشتن قدمهایی در جهت حفظ سطح قند خونتان در دامنه هدف است. 

 می توانید یاد بگیرید که چگونه با استفاده از موارد زیر قند خون خود را در سطح طبیعی نگاه دارید.

 برنامه غذایی -

 لیت بدنیفعا -

 انسولین در صورت نیاز -
  

 برنامه غذایی
شما باید با یک آموزشگر دیابت یا یک متخصص تغذیه که برنامه غذایی برای کمک به انتخاب غذاهایی که برای 

شما و جنینتان سالمتر باشد، مشورت کنید. استفاده از یک برنامه غذایی به حفظ سطح قند خونتان در محدوده 

 به بخورید وقت چه و بخورید میزان چه بخورید باید را غذایی چه آنکه برای راهنمایی برنامه  د.هدف کمک می کن

 مهم هدف محدوده در خون قند سطح نگهداری برای همگی آن میزان و آن زمان انتخاب، نوع. دهد می شما

 .هستند
  

 زیر شوید: دممکن است توصیه به موار
 محدود کردن شیرینی جات -

 میان وعده در طی روز 3ه وعده غذای کامل و یک تا خوردن س -

مراقبت از اینکه کی و چه میزان غذای پر کربوهیدرات مصرف می کنید. برنامه غذایی به شما خواهد گفت چه  -

 وقت و چه میزان کربوهیدرات در هر غذا و میان وعده بخورید.

 نان وارد کنید.  در غذای خود فیبرها را به شکل میوه ها، سبزیجات، غالت و -
  

 فعالیت بدنی
فعالیت بدنی مانند پیاده روی و شنا، می تواند به شما کمک کند، که به سطح قند خون هدف خود دست یابید. با 

گروه مراقبت از بهداشت خود در مورد نوع فعالیت بدنی که برای شما بهتر است صحبت کنید. اگر در حال حاضر 

 هستید، به تیم سالمتی خود بگویید که چه می کنید.فعال 
  

 انسولین
بعضی زنانی که مبتال به دیابت حاملگی هستند، عالوه بر برنامه غذایی و فعالیت بدنی نیاز به انسولین دارند. اگر الز 

از طریق خون م است تیم سالمت به شما نحوه تزریق انسولین به خودتان را نشان خواهند داد. انسولین می تواند 
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 شما به کودک برسد. 
  

 چگونه بفهمم که آیا سطح قند خونم در محدوده هدف هست یا نه؟

تیم سالمت از شما خواهد خواست که از وسیله کوچکی به نام سنجش قند خون برای اندازه گیری سطح قند خون 

 توسط خودتان استفاده کنید. یاد خواهید گرفت که چطور:

 استفاده کنید.از گلوکومتر  -

 خراشی بر انگشت خود ایجاد کنید و یک قطره خون بگیرید. -

 محدوده هدف شما چیست. -

 چه وقت قند خون خود ار چک کنید. -
  

 در موارد زیر قند خون خود را چک کنید:
 زمانی که از خواب برمی خیزید. -

 بالفاصله قبل از غذا. -

 یک تا دو ساعت بعد از صبحانه. -

 دو ساعت بعد از ناهار. یک تا  -

 یک تا دو ساعت بعد از شام. -

جدول زیر نشان می دهد که هدف قند خون برای اکثر زنان مبتال به دیابت حاملگی چقدر است. با تیم سالمت خود 

 در مورد اینکه آیا این اهداف برای شما مناسب هستند یا خیر صحبت کنید.
  

 دچار دیابت حاملگیسطح قند خون طبیعی برای اکثر زنان 

 112کمتر از  هنگام بیدار شدن

 122کمتر از  یک ساعت بعد از غذا

 131کمتر از  دو ساعت بعد از غذا

  
  

خود در هر ویزیت هر بار که شما قند خون را چک می کنید، نتایج را در یک کتابچه ثبت کنید. کتابچه را با 

مراقبت از بارداری ببرید. اگر غالباً قند شما خارج از حد طبیعی است، تیم سالمت شما راههای را برای دستیابی به 

 هدف به شما توصیه می کند. 
  

 آیا الزم است آزمایشات دیگری را خودم انجام دهم؟
کارشناس بهداشتی به شما آموزش می دهد که چطور کتوز خود را در ادرار صبحگاهی خود یا در خونتان اندازه 

گیری نمایید. سطح باالی کتوز عالمت این است که جنین شما به جای استفاده از غذایی که می خورید، در حال 

بی به عنوان منبع انرژی در حاملگی توصیه نمی استفاده از چربی بدن شما به عنوان منبع انرژی است. استفاه از چر

 شود. کتوز می تواند برای جنین شما مضر باشد. 
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اگر سطح درکتوز شما باالست، کارشناس بهداشتی می تواند توصیه به تغییر نوع و میزان غذای مصرفی تان نماید. 

 یا ممکن است نیاز به تغییر زمان مصرف غذا یا میان وعده را داشته باشید.
  

 بعد از تولد نوزادم، چطور می توانم بدانم که آیا دیابتم برطرف شده یا نه؟
هفته پس از تولد نوزادتان یک آزمایش قند خون انجام می دهید که ببینید آیا هنوز دیابت دارید؟ در اکثر  15تا  6

گی در نوبت های زنان دیابت حاملگی پس از حاملگی پایان می یابد. به هر حال شما در خطر دیابت حامل

 .هستید آینده در 5 نوع دیابت به ابتال یا بعدی حاملگی 
  

 چگونه از ابتال به دیابت پیشگیری کنم یا آن را به تأخیر بیندازم؟
 کارهای زیادی می توانید برای پیشگیری از دیابت انجام دهید.

درصد  7تا  2معقول دست یابید و آن را حفظ کنید. حتی اگر باالتر از وزن طبیی تان هستید کاهش به یک وزن  -

 51از وزن بدنتان می تواند برای ایجاد تغییرات بزرگ کافی باشد. مثالً اگر شما 

ما کاهش کیلوگرم می تواند به میزان زیادی خطر ابتال به دیابت را در ش 2/6الی  2/4کیلو گرم هستید کم کردن 

  دهد.

دقیقه در اکثر روزهای هفته فعالیت بدنی داشته باشید. پیاده روی کنید، شنا کنید، ورزش کنید یا  31به مدت  -

 پایکوبی نمائید.

یک برنامه غذایی سالم را تعقیب کنید. غالت، میوه و سبزی بیشتری بخورید. چربی و کالری را کم کنید.  -

  در طراحی یک برنامه غذایی کمک کند. متخصص تغذیه می تواند به شما

به تیم سالمتتان یادآوری کنید که به طور منظم قند خونتان را اندازه گیری نمایند. زنانی که دیابت حاملگی داشته 

سال بعد ادامه دهند. تشحیص زود هنگام دیابت و پیش  3اند باید اندازه گیری برای دیابت و پیش دیابت را تا 

 د به پیشگیری از عوارضی چون بیماری قلبی کمک کند. دیابت می توان
   

 48تر جمه و تلخیص: دکتر رها پازکی شهریور 

  
 


