
  تعريف:
ن سازگاري بدن با ميزان قند خون ديابت اختاللي است كه در آ

  كند. تغيير مي
ن اند ممكن است در دورازناني كه هرگز مبتال به ديابت نبوده

 "ديابت بارداري"بارداري به ديابت مبتال شوند كه به آن 
  گويند.مي

ارد. اين حالت در بارداري نياز به ارزيابي، توجه و درمان ويژه د
ما ممكن رود، اديابت بارداري معموال بعد از زايمان از بين مي

هاي بعدي، مجددا نمايان شود يا ممكن است است در بارداري
  فرد را مستعد ابتال به ديابت نوع دوم كند.هاي بعد، در سال

  خطرات ديابت براي زنان باردار
  * وزن جنين بيش از حد طبيعي است

  د* كاهش قندخون در نوزا
زايي (زايمان سخت به دنبال بزرگي تمال بيشتر براي سخت* اح

  جنين، به دليل اين كه جنين قادر به عبور از لگن مادر نيست)
  * تولد جنين با نقايص مادرزادي

* افزايش احتمال زايمان سزارين، يا زايمان طبيعي به همراه 
عمل جراحي كوچك و احتمال بيشتر براي استفاده از 

  كننده خروج جنين)مكتگاه كفورسپس(دس
  * افزايش خطر زايمان زودرس يا تولد نوزاد مرده

  كنترل زنان باردار مبتال به ديابت
آنچه كه از اهميت خاصي برخوردار است، كنترل ديابت قبل از 

هاي قبل از گيري براي بارداري است. بنابراين مراقبتتصميم
. كنترل ري استبارداري در زناني كه ديابت دارند بسيار ضرو

قند خون از بروز خطرات و عوارض ديابت در مادر و جنين 
هاي مزمن كه ممكن است همراه با كاهد. درمان ساير بيماريمي

هاي قلبي، پرفشاري خون و ديابت اتفاق بيفتند، مانند بيماري
هاي عروق خوني محيطي بسيار مهم است و شانس به بيماري

داده و عوارض مرتبط با  افزايشدنيا آوردن نوزادي سالم را 
دهد. بنابراين كنترل منظم قند بارداري را در مادران كاهش مي

  خون ضروري است.

زنان باردار مبتال به ديابت نوع دوم ممكن است به انسولين نياز 
داشته باشند، حتي اگر قبل از بارداري از انسولين استفاده نكرده 

كنند، الزم است تا افت ميباشد. زنان بارداري كه انسولين دري
  ميزان انسولين را تنظيم نمايند.

زنان مبتال به ديابت بارداري هم ممكن است در دوران بارداري 
  به انسولين احتياج پيدا كنند.

   عيشا ميعال
 ناتيوجود ندارد. امكان دارد در معا يعالمت واضح معموالً

 است. يعيبزرگتر از حد طب نيمعلوم شود كه جن يدوران حاملگ
 24-48هفته هاي  نيقند خون ب شيبر مبناي آزما صيتشخ

نداشته اند صورت  ابتيكه قبالً سابقه د ييدر خانمها يحاملگ
 هاييحاملگدر  يحاملگ ابتيكه سابقه د ي. در صورترديگيم

زودتر  يقند خون در زمان شيوجود داشته باشد، انجام آزما يقبل
  شوديم هيتوص
  علل

براي  يكاف نيدارد بدن نتواند انسولامكان  ،يبه هنگام حاملگ 
  كند. ديتول ،يعينگاه داشتن قند خون در حد طب

  دهنده خطر  شيافزا عوامل
 هيدارند شب يشكم يكه چاق يخصوصاً زنان ( يچاق 

  قابل توجه وزن  شيافزا ) بيس
 ابتيد يخانوادگ سابقه   
 براي  يعيسابقه تولد نوزادي كه بزرگتر از حد طب

  ست.سنش بوده ا
 سال  25مادر باالي  سن  
 شتريب اي يحاملگ سابقه   
 ييمردهزا اي نيجن هيمرگ بدون توج سابقه   
 يقبل هاييدر حاملگ يحاملگ ابتيد سابقه   

 
  درمان

و ورزش  ييغذا ميدر رژ رييدرمان مشتمل است بر تغ يكل اصول
  در حد متوسط.

  تيفعال
دن كه به ب ييمعموالً برنامه هاي متعادل شامل ورزش و نرمشها 

 يبراي مدت ي. ورزش، حتشوديم هيتوص Ĥورنديوارد نمفشار 
 يداشته باشد. برنامه ورزش ياثرات مثبت فراوان توانديكوتاه، م
  .ديكن رييگيبه دقت پ خود را

   ييغذا ميرژ 
و  رودياز درمان به شمار م يجنبه مهم ييغذا ميدر رژ رييتغ

 يياغذ ميرژ تيداده خواهد شد. رعا يخاص ييدستورات غذا
 ني. اشوديم نيشده باعث كاهش خطرات براي مادر و جن هيتوص
 وهي(مانند مييغذا بريف شيعبارتند از: افزا ييغذا راتييتغ

 ،ييغذا يچرب دن, حبوبات , غالت و نان)، محدود كر تجاي,سبز
كالري  زانيم شيو پا ،ييغذا مياز رژ نيسنگ هايينيريحذف ش

از اندازه ... خوردن  شين بوز شيزااز اف رييبراي جلوگ يافتيدر
در روز.  ييوعده غذا انيتا سه وعده م كيكم و  ييسه وعده غذا

 يعيو ورزش در محدود طب ييغذا ميداروها اگر قندخون با رژ
از  ي. امكان دارد براي بعضستيدارو ن به ازيين رد،يقرار گ
و ورزش قند خون خود را  ييغذا ميكه نتوانند با رژ ييخانمها

ضرري  چيه نيانسول قيشود. تزر زيتجو نيند انسولنترل كنك
 نيرگهاي شما به جن قيتواند از طر يبراي شما ندارد و نم

  برسد.
در دفترچه خود  ديكن يم شيقند خون خود را آزما دفعه كه هر

حتما دفترچه  ديكن ي. هر دفعه كه به دكتر مراجعه مديثبت كن
 ستيترل ن. اگر قند خون شما كنديخود را همراه داشته باش

  . ديكه چگونه كنترل كن دهديم اديدكتر به شما 
  :ييغذا ميو رژ يا هيتغذ يها هيتوص

 ليمشخص م يدر ساعت ها غذا را در فواصل منظم و -1
  .ديينما
وعده  ژهيوعده ها بو انيو م ييغذا يوعده ها نيالزم است ب -2
وعده  انيم كيه از از خواب فاصله گذاشته شود. استفاد شيپ ي
از افت قند  يريجلوگ يكوچك هنگام بلند شدن از خواب برا ي

  است. يخون ضرور



  .ديكن يجدا خوددرا ييغذا ياز حذف وعده ها -3
پرتنش  يها تيو قرار گرفتن در موقع ي, نگران تياز عصبان -4

  .ديكن يخوددار
در زمان كاهش قند خون خود كه با عالئم تشنج، عرق سرد،  -5
و تپش قلب همراه است، از  يحال يضعف و ب د،يد يرزش، تارل

  .دييآب پرتقال استفاده نما وانينصف ل ايشربت قند 
و...  تيسكويب ر،يش وه،ينند موعده ما انيم كيهمراه داشتن  -6
  افت قند خون ضرورت دارد. يموارد احتمال يبرا
 يساده مثل شكر، قند، شكالت، نوشابه ها ياز مصرف قندها -7

ژله، كمپوت، عسل، مربا،  ن،يريش يدسرها ،يبستن ،يصنعت
  .ديكن يها و آبنبات خوددار كيها،ك ينيريش
 وهيم ريه،موز و ساخربز ر،هندوانه،يخرما، توت، كشمش ،انج -8
 يشده از سو زيمطابق با مقدار تجو ستيبايم نيريش يها

  مصرف شود. هيكارشناس تغذ
سنگك و  ،يند بربرو سبوس دار مان يسنت ياز نان ها -9

  .ديياستفاده نما ديسف ينان ها يتافتون به جا
استفاده شود. بهتر  يتازه به مقدار كاف يو سبز وهيروزانه م -10

  شوند. ليبصورت تازه و كمتر سرخ شده م ها ياست سبز
سعي كنيد غذاهاي خود را كمتر سرخ كنيد خود را به  -11

  ي عادت دهيد.خوردن غذاهاي آب پز و بخارپز و يا كباب
  .ديمصرف كن يبار گوشت ماه كي يحداقل هفته ا -12
استفاده شود. از سرخ  عيبه هنگام طبخ غذاها از روغن ما -13

 – عيشود و در صورت سرخ كردن از روغن ما زيكردن غذاها پره
  .شود استفاده – كردن سرخ مخصوص

حد  پرچرب، سرخ شده، امعا ، احشا ياز مصرف غذاها -14
  شود. يخوددارامكان 

كالباس،  س،يخامه، سوس ونز،يسس ما ن،يكره، مارگار -15
 مياز رژ تزايو پآماده و كنسرو شده در  يو غذاهاژامبون، كوكتل 

  ذف شود.ح ييغذا
از آبليمو و ماست و آبغوره و سركه به  ونزيسس ما يبه جا -16

مقدار كم و به همراه سبزيجات معطره براي صرف ساالد استفاده 
  . ديكن

در خوراك ها و استفاده از نمكدان  ياز مصرف نمك اضاف -17
  .ديكن زيدر سر سفره پره

  .ديينمابار از حبوبات پخته استفاده 2در طول هفته حداقل  -18
به  ييو هرگونه ماده غذا  و پفك) چيپست (از صرف تنقال -19

  .ديكن زيپره ونيزيتلو يهنگام تماشا
 جانيو ه) يس (فشار روحاستر طياز صرف غذا در شرا -20
  .دينكن ليم شاني. غذا را با عجله و همراه با افكار پرديكن زيپره
مخلوط با  يساده از پلوها يمصرف پلوها يبه جا -21
  .دييپلو و ...) استفاده نما ديبات (عدس پلو، شوحبو اي جاتيسبز
تا  ديصبر كن يبا قند، كم يبه مصرف چا ليدر صورت تما -22
حبه قند آنرا  كيمصرف  و سپس تنها با خنك شده يچا

.(در ديماند، آن را خارج كن ي. اگر قند در دهانتان باقديبنوش
  )ديحبه قند مصرف كن 3طول روز حداكثر 

و مكمل  ياهيگ يدارو چيه ديزنان باردار نبا يبه طور كل -23
با  ديبا زيآنها ن يآنها را مصرف كنند و در مورد مصرف قبل يها

  رت كنند.پزشكشان مشو
در كاهش وزن و  ياديز دياز پستان اثرات مف يردهيش -24

  مجدد دارد. يو كاهش احتمال ابتال ابتيكنترل د
 يرو ادهيباشند. پ ديممكن است مف يهواز يورزش ها -25

  .شوديم هيست كه اغلب توص يورزش
  است.   ستنيسالم ز يبرا يبلكه اجبار ستين يماريب ابتيد    
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