
 دیابت بارداری چیست ؟
دیابت بارداری شرایطی است که طی آن سطح قند           

خون در زنانی که قبال به دیابت مبتال نبوده اند در               

طول بارداری باال می رود. دیابت بارداری قابل               

درمان است ، مخصوصا اگر زود تشخیص داده               

شود. بهترین روش کنترل دیابت بارداری ، تشخیص        

 زودرس و درمان سریع آن است.

 

 علت دیابت بارداری :
معموال بدن اکثر غذاها را به یک نوع قند به نام                  

گلوکز تبدیل می کند. بدن شما هورمونی به نام               

انسولین می سازد که گلوکز را از خون گرفته و                

وارد سلولها می کند. در خانم های دارای دیابت              

بارداری ، گلوکز نمی تواند وارد سلولها شود.                

بنابراین مقدار آن در خون باالتر از حد طبیعی می             

 گردد و این باعث ایجاد دیابت بارداری می شود. 

 

 عالیم دیابت بارداری :
افزایش احساس تشنگی ، افزایش دفعات و حجم            

ادرار ، کاهش وزن علی رغم افزایش اشتها ،                   

خستگی مفرط ، تهوع و استفراغ ، عفونت های                

 مکرر ) عفونت های ادراری ، پوستی و ... (

نکته : به خاطر داشته باشید  که هر بارداری  با            

بارداری قبلی تفاوت دارد ، اگر شما در طی           

بارداری قبلی دچار دیابت بارداری نبوده اید،       

ممکن است در بارداری بعدی به آن دچار           

شوید و یا اگر در بارداری قبلی به آن مبتال             

بوده اید ، ممکن است در بارداری بعدی آن          

 را تجربه نکنید.

 روش تشخیص دیابت بارداری :

آزمایش خون تشخیصی دیابت بارداری  معموال در             

حاملگی انجام می شود. در ابتدا شما یک           82-82هفته  

گرم از پودر گلوکز       05لیوان از یک نوشیدنی حاوی       

را بدون توجه به آخرین وعده غذایی نوشیده و بعد از             

گذشت مدت معینی ، از شما یک نمونه خون گرفته              

می شود. اگر میزان قند خون شما طبیعی بود ) کمتر از             

 (  شما دچار دیابت بارداری نیستید.   035عدد 

اگر میزان قند خون شما باال باشد ، شما ممکن است            

دچار دیابت بارداری باشید. در این حالت برای               

 0اثبات بیماری باید آزمایش اندازه گیری قند ناشتا ،          

ساعت بعد از مصرف صد گرم پودر گلوکز          3و    8،  

 برای شما انجام شود.  

 نحوه درمان دیابت دوران بارداری :

دیابت بارداری در وهله اول با تغییر رژیم غذایی و             

افزایش ورزش درمان می شود.  فعالیت هایی را               

انتخاب کنید که مناسب با دوران بارداری باشند. اگر         

تغییرات ایجاد در رژیم غذایی و ورزش شما کافی            

نیستند ، ممکن است تزریق انسولین الزم باشد که             

 تشخیص آن را به پزشک خود بسپارید.



هدف از درمان ، نگهداری سطح قند خون در             

محدوده ی طبیعی در حین بارداری است. که با           

خودپایشی قند خون ) اندازه گیری قند خون با            

دستگاه اندازه گیری قند خون یا گلوکومتر(  قبل         

از صبحانه و دو ساعت بعد از هر وعده غذایی                

 می توانید این امکان را فراهم کنید.

            مصرف مواد غذایی در حجم کم و وعده

میان وعده و سه وعده         3تا    8های زیاد )     

غذای اصلی ( ، مصرف تنقالت مثل چیپس         

و شیرینی و ... و همچنین غذاهای آماده و            

 فرآوری شده ممنوع  می باشد.

            مصرف غذاهای حاوی فیبر مانند نان سبوس

دار  ، خیار ، کاهو و سبزیجات ) غیر از سیب               

 زمینی ، ذرت و حبوبات ( توصیه می شود.

           برخی از میوه ها که قند باالیی دارند را محدود

مصرف کنید مانند ، انگور ، موز ، خرما  ،                  

 خربزه 

با ورزش و رعایت رژیم غذایی         :  نکته  

مناسب دوران بارداری را با سالمت             

 بگذرانید.

( ، بارداری و زایمان   8502کانینگهام ، جی ، )  :  منبع

 ویلیامز، ترجمه : قاضی جهانی ، ب ، تهران ، گلبان
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