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 :ها دارو

طبیعی ود   محد و ورزش در یی  ایم غذ رژبا  ن گر قندخو  ا

 . نیست دارو به زی نیاد، گیرار قر

یم رژنند با  اخانم هایی که نتو از بعضی  ا ی بر ن دارد مکا  ا

نسولین اکنند  ل   کنتر د را خو ن قند خو  و ورزش یی  اغذ

ارد و شما ند ای برری نسولین هیچ ضرایق رتز. دتجویز شو

انسولین .  شما به جنین برسد رگ های طریق از ند انمی تو

جهت جلوگیری از عوارض دیابت بر روی جنین موثر میی  

در حال حاضر در مواردی میتیوان از داروهیای       .  باشد 

خوراکی ضد دیابت نیز برای خانم های باردار اسیتیدیاده    

 (تحت نظر پزشک متخصص.)کرد 
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 :نمادر

 کلی ل صوا

ورزش در   و    یی ایم غذدر رژتغییر ست بر امشتمل ن ما در

 .حد متوسط 

 

 :فعالیت 

نرمشهایی که به ورزش و شامل  د ل متعا ای معموالً برنامه  

ا حتی بر ور زش، .  دند توصیه میشو آورنمیر وارد فشان بد 

. شته باشد دانی اوامثبت فرا ت ثراند امی توه، مدتی کوتا ی 

 . کنیدی قت پیگیر دبه د را شی خوورزبرنامه 

  

 :یی ایم غذرژ

می ر   به شما ن   ما  از دریی جنبه مهمی  ایم غذدر رژتغییر 

عایت ر.  هد شد اخو داد ه     یی خاصی  اغذ رات ستو رود و د

در و ما ا ی بر ا ت باعث کاهش خطر ه یی توصیه شدایم غذرژ

 . دجنین میشو

مانند ) یی ایش فیبر غذ افز ا:  ازتند  ریی عبا اغذ ات ین تغییر ا

د ن   کر ود   محد ، ( ننا ت و غال ,  ت حبوبا ,  ت سبزیجا ,ه میو

، و ییایم غذاز رژسنگین ی شیرینیها ف حذ ، ییاچربی غذ

وز یش  افز ی از اجلوگیر  ا ی یافتی بر ی درکالر  ان پایش میز

یک تا سه و یی کم  اغذ ه عدوسه ردن خوازه و نداز ابیش ن 

 . در روزیی اغذه عدن ومیاه عدو
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 :تشخیص 

 :مایش  آز

ید رشربت شیرین می خو ان یک لیو، مایشع آزین نوای ابر

ساعت بعد قند شما اندازه گیییری میی       2ویک ساعت و 

جواب آزمایش تست تحمل گلوکز اگر در حالت ناشتا . شود

 2یا باالتر باشد و      681ساعت بعد اگر  6یا باالترباشد ، 32

یا باالتر باشد مثبت خواهد بود و دیابت  659ساعت بعد اگر 

 . بارداری محسوب می شود

 . می کنندده ستدای ایگرم دقااز ارها ه مایشگااز آزبعضی  -

گرم گلوکز داشته  55این اعداد برای تستی که نوشیدنی   -

 .باشد استداده می شود 

در صورت مثبت بودن آزمایش و تشخیص دیابت بیارداری  

هدتیه   62و  1پس از اتمام دوران بارداری در فاصله زمالنی 

بعد از زایمان بایستی آزمایش فوق تکرار می شود و اگیر    

جواب مندی باشد پاییش  

 .ساالنه الزم است  

 

 :علل 

به هنگام حاملگی نیاز به انسولین بیشتر میشود که علت آن  

 . مقاومت به انسولین می باشد 

 :خطر ه هنددیش افزامل اعو

 ( ند شبیه سیب دارنانی که چاقی شکمی زخصوصاً )چاقی  -

 سابقه کیست تخمدان  -

 یابت دگی اد سابقه خانو -

 کیلوگرم 5/9زادی با وزن باالی سابقه تولد نو -

 ل سا 25ی باال در سن ما -

 سابقه حاملگی یا بیشتر  -

 یی د ه زاتوجیه جنین یا مرو ن بدگ سابقه مر  -

 قبلیی حاملگیها در یابت حاملگی دسابقه  -

 مادر(سندرم متابولیک )سابقه اختالالت سوخت و ساز بدن -

 دیابت حاملگی چیست؟

ی خانمها  در یابتی که تنها  از دست رت ایابت حاملگی عباد

عالیم و   فته  رباال ن که سطح گلوکز خود میشوه یدردار دبا

داده تشخیص  ای او یابت بردکه قبال رداری خانم بادر یابت د

 . دمی شوه یده ، دنشد

 :عالیم شایع 

ت معاینا ن دارد در   مکا  ا. اردندد جووضحی وامعموالً عالمت 

حد طبیعی از   گتر  رکه جنین بز د شو م حاملگی معلو  دورا ن 

ي بین هفتهها  ن مایش قند خو  ي آزتشخیص بر مبنا . ستا

شته ایابت ند دخانمهایی که قبالً سابقه  در حاملگی  24 -42

یابت حاملگی دتی که سابقه  رصو در   .  دمیگیر رت   ند صو ا

مایش قند م آز  نجا ، اشته باشدد داجووقبلی ي حاملگیها در

در صوورت وجوود       .  دتر توصیه میشو زودمانی  ن در زخو  

عوامل خطر آفرین براي دیابت حاملگی آزمایش قند خون در 

ابتداي حاملگی انجام میشود عوامل خطر آفرین شامل سابقه 

فامیلی دیابت ،چاقی مفرط ،سابقه کیست  تخمدان،دیوابوت   

 بارداري قبلی 


