چگًَِ هی تَاى اص دیبثت ثبسداسی پیطگیشی وشد ؟
ثطَس ولی ثب تَجِ ثِ عَاهل صهیٌِ ای روش ضذُ هی تَاى دس
مقدمه:
دیبثت ثبسداسی یه اختالل دٍساى ثبسداسی است وِ ثِ دلیل عذم
تحول وشثَ ّیذسات ّب ،چشثی ّب ٍ پشٍتئیي ّب ثشای اٍلیي ثبس دس
دٍساى ثبسداسی ثشٍص هی وٌذ  .ایي اختالل هعوَال پس اص ثبسداسی
خَد ثِ خَد ثْجَد هی یبثذ اهب احتوبل استوشاس آى ٍ یب اثتالی
هجذد ثِ دیبثت دس آیٌذُ دس ایي خبًن ّب ٍجَد داسد .

عَاهل هَثش دس ثشٍص دیبثت ثبسداسی ضبهل:
 -1علل صهیٌِ ای ( ون تحشوی ،چبلی ،سبثمِ دیبثت دس افشاد
دسجِ یه خبًَادُ ،سبثمِ دٍ ثبس یب ثیطتش سمط خَد ثِ خَدی،
سبثمِ تَلذ ًَصاد ثب ٍصى چْبس ویلَ گشم ٍ ثیطتش ،سبثمِ دیبثت
حبهلگی دس ثبسداسی ّبی لجلی ٍ هشدُ صایی )
 -2ایحبد اختالل دس تشضح اًسَلیي ٍ گیشًذُ ّبی آى ثِ دًجبل
تشضح َّسهَى ّبی دٍساى ثبسداسی ( اًسَلیي تٌظین وٌٌذُ لٌذ
خَى است ).
حذٍد  % 4-5صًبى ثبسداس ،دس دٍساى ثبسداسی ثِ دیبثت ثبسداسی
هجتال هی ضًَذ .

جْت پیطگیشی اص اثتال ثِ دیبثت ثبسداسی الذام ًوَد .

الذاهبت پیطگیشاًِ عجبستٌذ اص :

 سبثمِ تَلذ ًَصاد ثب ٍصى چْبس ویلَ گشم ٍ ثیطتش
 سبثمِ دیبثت حبهلگی دس ثبسداسی ّبی لجلی ٍ هشدُ صایی سا
داسد

در معرض خطر ابتال به دیابت بارداری می باشند .

 -1اًجبم فعبلیت ّبی ثذًیٍ ،سصش ٍ تحشن
 -2جلَگیشی اص افضایص ٍصى ٍ ًگْذاضتي آى دس هحذٍدُ ٍصى
طجیعی
 -3عذم هػشف ثیص اص حذ هَاد لٌذی  ،چشثی ٍ ًوه

درمان:

 -4استفبدُ اص هیَُ جبت ٍ سجضیجبت تبصُ

دسغَست اثتالی هبدس ثِ دیبثت ثبسداسی ثبیستی هشالجتْب ٍ

 -5اًجبم آصهبیطبت لجل اص ثبسداسی خػَغب آصهبیص لٌذ خَى

دسهبى الصم سا اص طشیك ولیٌیه ّبی دیبثت  ،پضضه هتخػع

ًبضتب

داخلی یب فَق تخػع غذد دسیبفت ًوبیٌذ  .ثطَس ولی دسهبى

 -6اًجبم آصهبیطبت دٍساى ثبسداسی ضبهل :
 اًجبم آصهبیص تحول گلَوض (  ) GCTدس اثتذای ثبسداسی دس
غَست داضتي ّش یه اص فبوتَسّبی خطش


دیبثت ثش  3اغل استَاس است .
 -1سطین غزایی  :سطین غزایی دس صًبى حبهلِ ًوی تَاًذ ثِ ضذت
سبیش ثیوبساى دیبثتی هَثش ٍالع ضَد ثب ایي ٍجَد یىی اص اغَل

اًجبم آصهبیص تحول گلَوض (  ) GCTدس ّفتِ  24تب 28

دسهبى ثِ ضوبس هی سٍد ٍ

ثبسداسی دس ولیِ هبدساى ثبسداس ٍ دس غَست اختالل اًجبم

سعبیت ًوبیذ :

دس ایي خػَظ هَاسد ریل سا ثبیذ

آصهبیص تحول گلَوض ( )OGGT
الف  :غزا سا دس حجن ون ٍ دفعبت ثیطتش هػشف ًوبیذ.

خانمهایی که :
 ون تحشن ٍ چبق ّستٌذ
 سبثمِ دیبثت دس افشاد دسجِ  1خبًَادُ
 سبثمِ دٍ ثبس یب ثیطتش سمط خَد ثِ خَدی

ة :حجن غزا دس ّش ٍعذُ ًجبیذ ثیطتش اص حذ هعوَل ثبضذ .
ح :اص هَاد غزایی حبٍی فیجش ثیطتش استفبدُ ًوبیذ ( هثل  :سجضی
 ،هیَُ  ،حجَثبت ً ،بى ّبی سجَسذاس هثل ًبى سٌگه)

عوارض نوزادی :ثبال ثَدى ٍصى ًَصاد ( 4ویلَ ٍ ثیطتش) ،افت لٌذ
خَى پس اص تَلذ ٍ افضایص عَاسؼ ًبضی اص آى

ت  :اص هَاد غزایی هثل ًبى لَاش یب هبضیٌی ،ثبلال ثذٍى پَست ،
َّیج ٍ سیت صهیٌی ووتش استفبدُ ضَد.
د  :استفبدُ اص غزاّبی پشچشثی ،سشخ ضذُ ،پش ًوه هحذٍد

توصیه های ضروری:

گشدد..

ثِ ولیِ خبًوْبیی وِ لػذ ثبسداسی داسًذ تَغیِ هی ضَد ثِ
ًضدیىتشیي هشوض ثْذاضتی دسهبًی ٍالع دس هحل سىًَت خَد
هشاجعِ ًوَدُ ٍ خَاستبس اًجبم هطبٍسُ پیص اص ثبسداسی گشدًذ.
آصهبیطبتی وِ دس ٌّگبم هطبٍسُ پیص اص ثبسداسی تَغیِ هی ضَد
سا حتوب اًجبم دادُ ٍ جَاة آى سا پیگیشی ًوبیٌذ  .خبًوْبیی وِ
ٍ -2سصش ٍ تحشن ثذًی ثبیذ ثب احتیبط ٍ ثب اجبصُ هتخػع

ثبسداس ضذُ اًذ چٌبًچِ ثب تَجِ ثِ هَاسد روش ضذُ دس ثبال جضء

صًبى ثبضذ  .ضوٌب هی تَاى ٍسصش ّبی سجه سا هبًٌذ پیبدُ سٍی

خبًوْبی دس هعشؼ خطش هی ثبضٌذ الصم است دس اٍلیي هشالجت

تب جبیی وِ ثبعث خستگی ًطَد اًجبم داد .

دٍساى ثبسداسی آصهبیص تحول گلَوض (  )GCTسا اًجبم دٌّذ دس

 -3هػشف داسٍ ثش اسبس دستَس پضضه ( دسهبى داسٍیی ثیطتش
ثش سٍی تضسیك اًسَلیي هی ثبضذ ).

عوارض دیابت بارداری برای مادران و نوزاد

ایي آصهبیص ًیبصی ثِ ًبضتب ثَدى ًیست ٍ دس ٌّگبم هشاجعِ ثِ
آصهبیطگبُ اثتذا  50گشم گلَوض حل ضذُ دس آة ثِ هبدس ثبسداس
دادُ هی ضَد تب هیل وٌذ ٍ یه سبعت پس اص آى لٌذ خَى هبدس
اًذاصُ گیشی هی ضَد .دسضوي ضشٍسی است ولیِ خبًوْبی
ثبسداس دس ّفتِ  28-24ثبسداسی جْت تطخیع دیبثت ثبسداسی

عَاسؼ هبدسی ضبهل:

احتوبل افضایص هسوَهیت حبهلگی

آصهبیص تحول گلَوض (  )GCTسا اًجبم دٌّذ .ثبتَجِ ثِ عَاسؼ

( پشُ اوالهپسی ) ،صایوبى صٍدسس ،صایوبى سخت ،سمط ،جٌیي

ًبضی اص دیبثت ثشای هبدس ٍ جٌیي ثِ ولیِ هبدساًی وِ هجتال ثِ

دسضت (هبوشٍصٍهی) ،هشدُ صایی

دیبثت هی ثبضٌذ تَغیِ هی گشدد تب حذ اهىبى اص ثبسداس ضذى
خَدداسی ًوبیٌذ .

دیابت بارداری

