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 مقدمه
يكي از موادي كه سلولهاي بدن براي زنده ماندن و توليد انرژي به               
آن نياز دارند، قند است. قند به كمك هورموني به نام انسولين وارد               

 سلولها مي شود و مورد استفاده قرار مي گيرد.
هورمون انسولين توسط عضوي در بدن بنام لوزالمعده توليد مي               

شود. اگر توليد انسولين در بدن كاهش يابد يا ورود قند به داخل                 
سلول توسط انسولين مشكل پيدا كند )به عبارت ديگر دربدن نسبت            
به انسولين مقاومت ايجاد مي شود( فرد مبتال به ديابت يا همان                

 بيماري قند مي شود. 
ديابت موجب افزايش قند خون به بيش از حد طبيعي مي شود كه به              

 بروز آن در بارداري ، ديابت بارداري مي گويند.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 ديابت بارداري

به شرايطي گفته مي شود كه افزايش قند خون براي اولين بار در                
درصد   4طي دوران بارداري ديده مي شود. ديابت بارداري تقريبا در            

از بارداري ها بروز مي كند. با توجه به عوارضي كه ديابت براي جنين 
و مادر باردار مي تواند داشته باشد پيشگيري و كنترل ديابت در طي              

 دوران بارداري ضروري است.
  شود.بارداري ظاهر مي 41تا  44هاي اين بيماري معموال بين هفته 
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 عوامل مستعد كننده
  سال  9/سن باالي 
 سابقه خانوادگي ديابت 
 چاقي 
 افزايش فشار خون 
 سابقه قبلي تولد بچه درشت 
 سابقه ديابت در بارداري هاي قبلي 
 افراد چاق قبل از بارداري 
 وجود قند در ادرار 
 اختالل تحمل گلوكز و اختالل در گلوكز ناشتا 
 داشتن مايع آمينيوتيك بيش از حد 
 سابقه مرده ايي 
 سابقه خانوادگي ابتال به ديابت 

  

 عوارض ديابت بارداري
  اختالالت مربوط به رشد و نمو جنين 
 افزايش خطر سقط جنين بخصوص سقطهاي خود به خودي 
 زايمان زودرس 
 افزايش احتمال مرده زايي 
       غير وابسته به انسولين( بعد       4افزايش ريسك ابتال به ديابت نوع(

 از بارداري 
 افزايش احتمال نياز به انجام زايمان از طريق سزارين 
 تولد نوزاد با وزن باال 
  چاقي دوران كودكي و افزايش مقاومت به انسولين در كودك 
 اثرات نامطلوب بر ارگانهاي مهم جنين مانند مغز و قلب 
 احتمال افت شديد قند خون پس از زايمان در نوزاد 
 خطرات كمبود اكسيژن براي مغز نوزاد 
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 رژيم غذايي  
نياز بدن به مواد غذايي در بارداري نسبت به زمان غير بارداري به                

كيلو كالري روزانه )تقريبا به اندازه يك كفگير برنج پخته            99/اندازه  
شده( افزايش مي يابد. بنابراين ميزان مصرف مواد غذايي و نوع آن              
در بارداري بايد با توجه به نياز بدن هر فرد، ميزان فعاليت فيزيكي او              

 و نياز جنين و بيماريهاي مادر تعيين شود.

 

 يك رژيم مناسب براي ديابت بارداري شامل:
مصرف غذاهاي سالم و پرهيز از مصرف غذاهاي چرب، پر نمك يا              

 حاوي شكر مي باشد.
مصرف غذاهاي حاوي كربوهيدرات )قند( در ديابت بارداري بايد              

 محدود شود. 
وعده هاي غذايي كم حجم و متعدد و مصرف ميان وعده هاي                 

 دهد.مناسب احتمال بروز افت قند خون در مادر ديابتي را كاهش مي
 مادر بايد از انواع غالت سبوس دار مثل:

 بلغور، نان سنگگ، گندم، جو دو سر و... استفاده كند. 
دار و سبزيجات و بسياري از ميوه ها كه داراي فيبر              غالت سبوس 

فراوان مي باشند قند موجود در آنها به آهستگي جذب و مورد استفاده 
 بدن قرار مي گيرد.
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مادر مبتال به ديابت بارداري حتما بايد تحت نظر 

متخصص تغذيه مواد غذايي را مصرف كند بخصوص 

 اگر انسولين تزريق مي كند پزشك متخصص تغذيه

مي تواند بين دوزهاي انسولين مصرفي با رژيم غذايي  

 مادر باردار تطابق ايجاد كند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ورزش
ورزش منظم در خانم هاي باردار ديابتي به كنترل بهتر قند خون                
كمك مي كند ولي تاثير آن تاخيري است. يكي از بهترين ورزش ها             

 مي باشد.روي پيادهدر بارداري 
 

 كنترل و درمان ديابت بارداري
 ( 4پايش منظم سطح قند خون در طي روز)بار در روز 
                بررسي ادرار به منظور وجود كتون ها )ماده اي كه وجود آن در

 ادرار نشان مي دهد كه ديابت كنترل نشده است(
                 رعايت رژيم غذايي: نظم غذايي يكي از مهم ترين موارد در

 كنترل قند خون در طي ساعات روز است.
                 فعاليت بدني و ورزش پس از تاييد پزشك معالج بخصوص

 روي پياده
              تا   7بررسي روند افزايش وزن: افزايش وزن بايد در بارداري بين
 كيلو باشد 14
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 كنترل فشار خون 
   فواصل معين در مادر كه تحت درمان          ارزيابي سالمت جنين به

 انسولين قرار ميگيرد ضرورت دارد
 انسولين در صورت نياز بهترين دارو مي باشد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بيمار ديابتي بايد به عالئم زير توجه كند:
 عالئم افزايش شديد قند خون 
 پرنوشي 
  پر ادراري 
 خشكي دهان 
 خستگي و خواب آلودگي 

 

 عالئم افت قند خون
  گرسنگي ناگهاني 
 خستگي 
 تغييرات ناگهاني خلق و خو مانند: تحريك پذيري 
  سردرد، سرگيجه و تهوع 
 رنگ پريدگي 
 دوبيني و تاري ديد 
 اضطراب و تپش قلب 
 عدم تمركز تشنج و بيهوشي 
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در صورت بروز هر يك از عالئم  

ذكر شده، مادر بايد به پزشك 

مراجعه كند و هميشه يك ميان 

 وعده همراه داشته باشد
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 طراحي و چاپ: روابط عمومي بيمارستان آتيه
 شهرك غرب، تقاطع بلوار فرحزادي و شهيد دادمان  آدرس بيمارستان: تهران،

 14741تلفن بيمارستان: 
 1191/959فاكس بيمارستان: 
 /1474/45 - 1474/451شماره هاي تماس اتاق زايمان:

 www.atiehhospital.irسايت بيمارستان: 


