
 اعراض سكر الحمل : المضاعفات والعالج

سكري الحمل هو نوع من مرض السكري يحدث فقط أثناء الحمل. يُشخَّص سكري الحمل عادةً في األشهر 

إذا كنِت مصابة بداء السكري في األشهر األولى من الحمل ، فربما تكونين مصابة بداء  األخيرة من الحمل.

 السكري قبل الحمل.

يمكنك حماية نفسك وطفلك من  على سكري الحمل في الحفاظ على صحتك وصحة طفلك.تساعد السيطرة 

 األخطار المحتملة إذا اتخذت إجراءات فورية للسيطرة على نسبة السكر في الدم.

مصابة بداء  إذا كنتِ  مالحظة ما يلي: 2أو النوع  1يجب على النساء المصابات بداء السكري من النوع 

  السكري من

وتخططين إلنجاب طفل ، فتأكدي من استشارة طبيبك قبل الحمل ، ألن مرض السكري غير  2أو النوع  1النوع 

 معالج ، أو مرض السكري إذا لم يتم التحكم فيه جيدًا ، يمكن أن يسبب مشاكل خطيرة لطفلك.

 

 

 [ إخفاء ] جدول المحتويات

 1 سبب سكري الحمل  

 2 مدى احتمالية إصابتي بسكري الحمل؟ ما  

 3 متى يجب أن أحصل على اختبار سكري الحمل؟ 

 4 أعراض سكري الحمل  

 5 اختبارات سكري الحمل 

 6 ـ مضاعفات سكري الحمل على الجنين  

 7 مضاعفات سكري الحمل على األم  

 8 عالج سكري الحمل  

 9 سكري الحمل والنظام الغذائي 

  سكر الحمل اسباب

 



أثناء الحمل ،  على إنتاج كمية كافية من األنسولين أثناء الحمل.يحدث سكر الحمل عندما يكون جسمك غير قادر 

تؤدي هذه التغييرات إلى عدم  ينتج جسمك المزيد من الهرمونات ويخضع للعديد من التغييرات مثل زيادة الوزن.

لين إلى تؤدي مقاومة األنسو استخدام خاليا الجسم لألنسولين كما اعتادت ، وهي حالة تسمى "مقاومة األنسولين".

احتياج جسمك للمزيد من األنسولين ، وإذا فشل البنكرياس في تلبية هذه الحاجة لألنسولين ، فسوف تصاب 

ومع ذلك ، كان لدى  جميع النساء اللواتي يحملن يصبن بدرجة معينة من "مقاومة األنسولين". بسكري الحمل.

بحن حوامل ، والذي عادة ما يكون بسبب بعض النساء شكل من أشكال "مقاومة األنسولين" حتى قبل أن يص

 زيادة الوزن.

 

  ما مدى احتمالية إصابتي بسكري الحمل؟

 

 يمكن أن تؤدي اإلصابة بأي من الحاالت التالية إلى زيادة خطر اإلصابة بسكري الحمل:

 زيادة الوزن. -

 تاريخ من سكري الحمل في الماضي.

 كجم. 4تاريخ والدة طفل يزن أكثر من 

 .2أو األخ أو األب أو األم مصابة بداء السكري من النوع األخت 

إن اإلصابة بحاالت ما قبل اإلصابة بمرض السكري تعني أن مستوى الجلوكوز في الدم لديك مرتفع جدًا ولكنه 

 ليس مرتفعًا بما يكفي لتشخيص إصابتك بالسكري.

أمريكي آسيوي أو التيني التيني أو دولة  أن تكون على صلة بأمة أمريكية من أصل أفريقي أو أمريكي هندي أو

 جزيرة في المحيط الهادئ.

 اإلصابة باضطراب هرموني يسمى متالزمة تكيس المبايض أو متالزمة تكيس المبايض

 كيف يمكنني تقليل مخاطر اإلصابة بسكري الحمل؟

 الحمل عن طريق: إذا كنت تعانين من زيادة الوزن وتخططين للحمل ، فيمكنك تقليل خطر اإلصابة بسكري

 إنقاص الوزن -

 زيادة مستوى نشاطك البدني ، قبل الحمل -

بعد أن تصبحي حامالً ، يجب أال تحاولي إنقاص الوزن بعد اآلن ، ألنه من الطبيعي ومن أجل صحة طفلك ، تحتاجين إلى 



قصيرة يمكن أن يزيد من خطر الحظ ، مع ذلك ، أن اكتساب الكثير من الوزن في فترة زمنية  اكتساب القليل من الوزن.

سيخبرك طبيبك بمقدار الوزن الذي يمكنك اكتسابه أثناء الحمل ومقدار النشاط البدني الذي يجب  اإلصابة بسكري الحمل.

 أن تمارسه.

  

 متى يجب أن أحصل على اختبار سكري الحمل؟

 

والعشرين والثامن والعشرين من من المحتمل أن يقوم طبيبك باختبار سكري الحمل بين األسبوع الرابع 

ة لخطر اإلصابة بسكري الحمل ، فسوف يقوم طبيبك بفحصك لمرض بالطبع ، إذا كنت لسبب ما معرض الحمل.

إذا كان مستوى السكر في الدم لديك مرتفعًا في هذا الوقت )األسابيع  السكري في زيارتك األولى بعد الحمل.

 تشخيصك بـ "السكري" وليس "سكري الحمل".األولى من الحمل( ، فسوف يقوم طبيبك ب

 عراض سكر الحملا

 

هو سبب أهمية فحص الدم لتقييم هذا  عراض لمرض السكري.اال يسبب سكر الحمل عادة أي عالمات أو 

 في حاالت نادرة ، قد يعاني الشخص من أعراض مثل العطش الشديد وكثرة التبول. حالتك.

 اختبار سكري الحمل

 

يتم إجراء فحص الدم دائًما في مختبر طبيبك أو عيادته  يستخدم األطباء اختبارات الدم لتشخيص سكري الحمل.

 يم.ويتم إرساله إلى المختبر للتقي

اختبار فحص تحمل الجلوكوز: في هذا االختبار ، يتم إعطاؤك مشروبًا حلًوا وبعد ساعة ، يتم اختبار مستوى 

يمكن إجراء هذا االختبار في أي وقت من اليوم ، وإذا كانت نتائج االختبار أعلى من المعتاد ، فقد  السكر في الدم.

 يلزم إجراء اختبار تحمل الجلوكوز عن طريق الفم.

الصوم يعني عدم األكل أو  ساعات قبل هذا االختبار. 8ختبار تحمل الجلوكوز الفموي: يجب أن تصوم لمدة ا

يتم قياس مستوى  إذا لزم األمر ، سيشرح طبيبك الخطوات الضرورية األخرى قبل االختبار. الشرب إال الماء.

ك شرابًا حلًوا وسيتم اختبار نسبة السكر في سيتم إعطاؤك بعد ذل الجلوكوز في الدم مرة واحدة قبل بدء االختبار.

يمكن لطبيبك استخدام هذا االختبار لتحديد ما  الدم مرة أخرى بعد ساعة ، وبعد ساعتين وربما بعد ثالث ساعات.

 إذا كنِت مصابة بسكري الحمل.

  مضاعفات سكري الحمل على الجنين

 

فعًا بسبب نقص السيطرة ، سيرتفع سكر دم طفلك إذا كنت تعانين من سكري الحمل وكان سكر الدم لديك مرت

يتم تخزين الجلوكوز الزائد في دم  وسيتعين على بنكرياس طفلك إنتاج األنسولين للسيطرة على الجلوكوز الزائد.

يمكن أن يتسبب نقص العالج المناسب أو السيطرة على سكري الحمل في حدوث  طفلك على شكل دهون.

 المشكالت التالية لطفلك:

https://www.pregnancyinside.info/%D8%A7%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D8%B6-%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D9%84.html


 ولد بجسم أكبر من الطبيعي. -

 اإلصابة بنقص السكر في الدم بعد الوالدة مباشرة.

 وجود مشاكل في الجهاز التنفسي تزيد من فرصة وفاة الطفل قبل الوالدة أو بعدها مباشرة.

 في حالة حدوث اليرقان ، يتحول لون جلد الطفل وبياض عينيه إلى اللون قد يولد طفلك أيًضا مصابًا باليرقان.

بالطبع ، يزول اليرقان بعد فترة ، لكن قد يكون من الضروري وضع الطفل على النوم تحت ضوء  األصفر.

 يمكن أن تساعد الرضاعة الطبيعية أيًضا في تخفيف اليرقان. خاص خالل هذا الوقت.

  مضاعفات سكري الحمل على األم

 

 ة:يمكن أن تزيد اإلصابة بسكري الحمل من مخاطر المشكالت التالي

 ارتفاع ضغط الدم والكميات الزائدة من البروتين في البول )إفراز البروتين(.

 تحتاج إلى إجراء عملية جراحية )والدة قيصرية( للوالدة ، ألن طفلك أكبر من الالزم.

 كآبة.

 اإلصابة بمرض السكري من النوع الثاني وما يصاحب ذلك من مشاكل مرضية. -

  عالج سكري الحمل

 

سيعلمك طبيبك  عالج سكري الحمل اتخاذ خطوات للحفاظ على نسبة السكر في الدم في النطاق المطلوب.يتضمن 

 كيفية التحكم في نسبة السكر في الدم باستخدام الطرق التالية:

 تناول طعاًما صحيًا -

 ممارسة الرياضة -

 حقن األنسولين إذا لزم األمر -

 سكري الحمل والنظام الغذائي

 

بعض النقاط  صابة بسكري الحمل ، فال بد أن طبيبك قد نصحك بإيالء اهتمام خاص لنظامك الغذائي.إذا كنِت م

 الرئيسية التي يجب عليك اتباعها في نظامك الغذائي هي:

استخدم الكربوهيدرات المعقدة )مثل البقوليات والحبوب الكاملة( بدالً من الكربوهيدرات البسيطة )مثل األرز 

 والخبز األبيض(.

 استخدم البروتين قليل الدسم بدالً من البروتين عالي الدهون.

 أكل الكثير من الفواكه والخضروات. -

 استخدم منتجات األلبان قليلة الدسم أو الخالية من الدسم قدر اإلمكان.

 تناول وجبات خفيفة على مدار اليوم وبين الوجبات الرئيسية للحفاظ على ثبات مستويات السكر في الدم.

 جنب األطعمة التي تحتوي على السكر المعالج.ت
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