
 
 

 رود. یم نیاز ب مانیو معموالً پس از زا است یقند خون )گلوکز( در دوران باردار بارداری افزایش ابتید

 تر است. عیسوم شا ای، اما در سه ماهه دوم فتدیاتفاق ب یاست در هر مرحله از باردار ممکنبارداری  ابتید

 .ستین یدر باردار یاضاف یازهایرفع ن یبرا یکاف نیانسول دیکه بدن قادر به تول ی رخ می دهدهنگامبارداری  ابتید

 ییکند. اما در صورت شناسا جادیا یو کودک مشکالت مادر یبرا زایمانو بعد از  یتواند در دوران باردار یمبارداری  ابتید

 .دنابمی یخطرات کاهش  به خوبی کنترل شده وزود هنگام 

 ؟قرار دارند یحاملگ ابتیدر معرض خطر د انیچه کس

 باالتر  ایسال  40سن  مادران باردار در 

 یباردار ابتیخواهر( به د ای)مادر  کیبستگان درجه  ی ازکابتالی ی ای 2نوع  ابتید یخانوادگ سابقه  

 اضافه وزن 

 سطح قند خون  سابقه افزایش 

 بارداری ابتیبه د سابقه ابتال 

  کیستیک یسندرم تخمدان پلابتال به  

 لوگرمیک 4.5از  شیوزن ب سابقه تولد نوزاد با 

  هادیاستروئ ای ضد افسردگی یاز داروها یبرخمصرف 

  یاول باردار مهین درافزایش وزن زیاد  

 شود؟ یمبارداری  ابتیباعث د یچه عوامل

 یم پانکراسگلوکز در خون شوووود. معموالً  تولیدتواند منجر به  یکند که م یم جادیا ی، جفت هورمونیدوران باردار در

 ابتیتواند باعث د یرود و م ینباشد، سطح قند خون باال م نطوریکند. اگر ا را تولیدمقابله با آن  یبرا یکاف نیتواند انسول

 شود. بارداری

 تشخیص دیابت بارداری:

  .قند خون ناشتا درخواست گردد ایشبرای تمام خانمهای باردار می بایست در اولین ویزیت بارداری، آزم

، رژیم غذائی مناسب و استمیلی گرم در دسی لیتر باشد، فرد پره دیابتیک  93-125بین در صورتی که قند خون ناشتا 

 ورزش توصیه می شود

میلی گرم در دسی لیتر یا بیشتر باشد، تکرار آزمایش توصیه و چنانچه نتیجه آزمایش  126در صورتی که قند خون ناشتا 

 .، فرد دیابتیک است و می بایست درمان شودمیلی گرم در دسی لیتر باشد 126دوم نیز مساوی یا بیش از 



 
 

 .ورزش و تغذیه مناسب از ابتدای بارداری می تواند باعث پیشگیری از ابتال به دیابت بارداری شود 

بارداری، در هفته  به منظور غربالگری دیابت  باردار غیردیابتیک،  تحمل  ایشبارداری آزم 28-24برای تمام خانم های 

. در صورتی که حداقل یکی از نتایج آزمایش درخواست میشودگرم گلوکز  75با مصرف  OGTT ه گلوکز خوراکی دو ساعت

 .قند خون غیر طبیعی باشد، تشخیص دیابت بارداری قطعی و اقدام الزم و پیگیری ضروری است

 تحمل گلوکز خوراکی ایشنكات آزمایشگاهی آزم

  ناشتا بودن انجام شودساعت  8نمونه گیری باید صبح هنگام و پس از حداقل 

  گرم کربوهیدرات در روز( و فعالیت های  150روز، آزاد و بدون محدودیت بوده )حداقل  3رژیم غذایی بمدت

 بدنی نیز بطور معمول صورت گیرد

 75  دقیقه باید نوشیده شود  5میلی لیتر آب حل شده و در مدت  300گرم گلوکز در 

 دن، فعالیت بدنی، نوشووویدن چای یا قهوه و خوردن مواد غذایی فرد در طول انجام آزمایش از سووویگار کشوووی

سوورپایی انجام می گیرد و انجام آن در افراد بسووتری و بدون تحرک ممکن  به صووورتآزمایش  .خودداری نماید

 .است منجر به اخذ نتایج نادرست گردد

 تاثیر دیابت بارداری بر مادر و جنین

سالم به دنیا می آورند. ی، نوباردار ابتیزنان مبتال به د شتریب شکالت یم بارداری ابتیحال، د نیا بازادانی  زیر را  تواند م

  ایجاد کند:

 ست هنگام زاامر  نیا -شود  یاز حد معمول بزرگتر م نوزاد شکالت مانیممکن ا شود و احتمال ن یبه م  ازیمنجر 

 دهد یم شیرا افزا نیسزار ای دستکاری در روند زایمانبه 

  ایزودرس  مانیتواند باعث زا یم افزایش یافته و کیوتیآمن عیما آمنیوس، وضووعیتی اسووت که در آنپلی هیدر 

 .شود مانیمشکالت در هنگام زا

 یباردار 37قبل از هفته  مانیزا ،زودرس مانیزا 

 شود و در صورت عدم درمان ممکن است  یم یکه باعث فشار خون باال در دوران باردار یطیشرا ،یاکالمپس پره

 شود یباردار شدیدی در نجر به عوارضم

 داشته  مارستانیبه درمان در ب ازیکه ممکن است ندارد پوست و چشم  یزرد ای نییبعد از تولد قند خون پا نوزاد

 .باشد

 احتمال ابتالی نوزاد به سندروم دیسترس تنفسی 

 ییمرده زا 

 است. ندهیدر آ 2نوع  ابتیخطر ابتال به د شیافزا یبه معنا نیهمچن یحاملگ ابتیبه د ابتال 



 
 

 درمان

ود  وه ای نتوان نگاه  140گلوکز دو ساعت پس از غذا را زیر  میزان یا 105گلوکز ناشتا را زیر  میزان معموال اگر درمان تغذی

دارد درمان با انوووسولین توصووویه می شود. انجمووون دیابوووت آمریکوووا درمان با انسولین را هنگامی توصیه می کند کوووه 

 .نباشد میلی گرم بر دسی لیتر یوا کمتر 105غذیوه ای قادر به حفظ قند خون ناشتا در حد درموان ت

است و وقتوووی بوووه رژیم درمانی اضافه می گردد بیشترین ارووور را در کووواهش مووور  و میر  داروییانسولین یک درمان 

 جنین دارد. 

 .جهت درمان دیابت بارداری توصویه نموی شوود قند خونکواهش دهنوده  داروهای خوراکی

 زمان و روش زایمان 

ور دارای کنترل  وابتی اگ واردار دی وای ب کامل شدن مکن است تا زایمان م ، انجامخوبی باشند بیماریبه طور کلی خانم ه

مادرانی که بیماری آنها تحت کنترل نیست در ر بیفتد. ودی زایموان بوه توأخیوع خوود بوه خوجنین یوا زموان شور رشد

ووغ  تاییداز  وجود دارد پس، اختالل رشد یا پلی هیدرآمنیوس جنین)بزرگی(  ، ماکروزومیافزایش فشار خون و احتمال بل

وین،  وا ی جن وه ه وان جنین )دیستوشی شانه( و برای پیشگیری از زایمان سخت و خطر گیر کردن شانه ری و ود زایم و بای

 انجام شود.سووزارین 
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