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 ديابت بارداري چيست؟

دیابت بارداري همانندد سدایر اندواي دیابدت اخ   دی      

است كه نحوه ي مصرف قند توسد  بددن را مل د     

می سازد. دیابت بارداري شكلی از دیابدت اسدت كده    

اري مب   مدی شدوند. د ید     برخی زنان در طی بارد

ایجاد این اخ  ل این است كه بارداري نیاز بددن بده   

انسو ین را افزایش می دهد, در حا ی كه بددن نمدی   

تواند همیشه به مقدار كافی انسدو ین تو یدد نمایدد.    

معموال این نوي دیابدت در افدرادي كده سدابقه اي از     

دیابت را بازگو نمدی كنندد از نیمده ي دوم بدارداري     

آغاز می شود. معموال پس از بارداري ع ئم رفع مدی  

شود. اما بروز دیابدت در سده ماهده ي اول از ع ئدم     

 دیابت آشكار می باشد.

ديابت بارداري چه تاثيري بر مادر و فرزندش 

 ؟دارد

این اخ  ل می تواند منجر بده بدزرش شددن نندین     

كیلوگرم( شود, كه این خود مشك  سداز   4)بیش از 

ید  نندین بدزرش ممكدن اسدت هنگدام        است, زیرا

زایمام دچار آسیب شود.هم چنین ی  ننین بدزرش  

ممكن است هنگام زایمان به مادر خدود آسدیب وارد   

كند. گاهی انددازه ي نندین مناسدب نبدوده ومدادر      

بایست تحت عم  سزارین قرار گیرد. دیابت بارداري 

اك مپسی كه ی  بیماري  همچنین اح مال بروز پره

 نده ي حیات است را افزایش می دهد.تهدید كن

 

آيا من در طي بارداري دچار ديابت بارداري 

 خواهم شد؟

پیش بینی اینكه كدام ی  از زنان دچار دیابت 

بارداري خواهند شد امري مشك  است اما بعضی 

زنان نسبت به سایرین در معرض خطر بیش ر اب   به 

 س ند. دیابت بارداري ه

شانس ابتالي شما به ديابت بارداري بيشتر 

 :خواهد بود چنانچه

 سال باشد 25سن باال بیش ر از -1

اضافه وزن قب  از بارداري و در حین بارداري -2

 ونود داش ه باشد

 سابقه فامیلی دیابت ونود داش ه باشد-3

باال بودن نسبی قند خون به صورت عدم تحم   -4

 گلوكز

 4دیابت بارداري و یا تو د نوزاد  داش ن سابقه ي-5

 كیلوگرم یا بیش ر

اگر من ديابت بارداري بگيرم, چه عوارضي براي 

 من دارد؟

 زایی همرد-1

 تو د نوزاد درشت-2

 تو د نوزاد نارس-3

 افت قند خون نوزاد-4

 افزایش اح مال فشار خون بارداري-5

 



 

 

 
 
 
 
 

آيا الزم است از نظر ديابت بارداري 

 بررسي شوم؟

بله تمام زنان باردار می بایست براي دیابدت  

بارداري بررسی شوند. تمام زنان بداردار مدی   

 28تددا  24مطددابب بددا هه دده هدداي  بایسددت

بارداري بررسی شوند اما زنان با خطر بداالتر  

براي اب   به دیابت بدارداري بایدد زودتدر از    

این زمدان مدورد ارزیدابی قدرار گیرندد ) در      

او ین ویزیت( آزمایش تحم  گلوگز توسد   

پزش  درخواست می شدود, بددین ترتیدب    

مشلص می شود قند خون شما بده دنبدال   

 گلوكز چقدر افزایش می یابد.مصرف 

 ديابت بارداري چگونه درمان مي شود؟

به منظور درمان دیابت بدارداري, شدما مدی    

بایست قند خون را مرتب اندازه گیري كنید 

و این كار را می توانید به آسانی یاد بگیرید. 

اغلب زنان سطح قند خون را می توانندد بدا   

 تغییر رژیم غذایی خود كن رل كنند. برخدی 

 درمان هاي دیابتزنان به انسو ین یا سایر 

 نیاز خواهند داشت

در چه فواصلي بايد به پزشك خود 

 مراجعه كنيم؟

ر زنان دچار دیابت بارداري نسبت به سای  
 

 

زنان نیاز  به دفعات مرانعات بیش ري دارند. اینكه در 

چه زمانی مرانعه كنید به وضعیت شما در هر مرانعه 

 توس  شما بس گی  دارد. و مصرف انسو ین

طي مراجعات پزشك شما موارد زير را انجام 

 خواهد داد:

 را بررسی می كندوضعیت ننین -1

 در مورد رژیم غذایی شما سوال می كند-2

 از  كن رل قند خون شما اطمینان حاص  می كند-3

مقدار انسو ین شما را تنظدیم مدی كندد )چنانچده     -4

 انسو ین مصرف می كنید(

انجام تمرینات ورزشی زیر نظدر پزشد  معا ج دان    -5

)شنا و پیاده روي براي كاهش قند خون بسدیار مدو ر   

 باشد.(می 

به یاد داش ه باشید قب  از هدر گونده تمدرین ورزشدی     

 اب دا باید با پزش  معا ج ان مشاوره كنید.

انجام سونوگرافی دوره اي براي بررسی میزان رشدد  -6

 ننین

بررسی ضربان قلب, حركات ننین براي اطمینان از -7

 س مت ننین

 چگونه بايد رژيم غذايي خود را تغيير دهيم؟

یه می تواند به  شما بگوید كه ی  م لصص تغذ

چگونه رژیم غذایی خود را تغییر دهید. هر خانمی با 

   ی  رژیم غذایی دیگري كمی تهاوت دارد, در ن یجه

واحد كه براي ی  فرد صحیح است  زومدا بدراي   

 دیگري مناسب نیست.

 توصیه هاي تغذیه اي براي افراد مب   به دیابت:

در برنامه غذایی خود از تمام گروه  هاي غدذایی  

 اس هاده كنید

غذاي مورد اس هاده خو را در دفعات بیش ر و بدا  

 ( وعده غذایی 5-6كنید ) در حجم كم ر اسهاده 

مصرف غذاي چدر,, سدرك كدرده و شدور را بده      

 حداق  برسانید

روزانه ح ما از مواد غذایی فیبردار مانند حبوبات 

 و غ ت سبوس دار اس هاده كنید

به خاطر داش ه باشید كه نیاز شما  به گروه شیر 

 و  بنیات بیش ر از زمانیست كه باردار نیس ید

 آيا الزم است ورزش كنيم؟

 .شما نیاز نیست براي درمان دیابت ورزش كنید

اما داش ن فعا یت به شما كم  می كند كه قند 

 خون خود را كن رل كنید.

اگر از قب  ورزش می كردید همان ورزشی را كه 

انجام می دادید. اگر تا به حال ورزش نمی كردید 

ار و حاال قصد ورزش داریدد, از پزشد  یدا پرسد     

خود سوال كنید كه چه نوي  ورزشی بدراي شدما   

 مناسب است.

 

 


