فهم سكري الحمل
سكري الحمل هو شكل من أشكال مرض
السكري الذي يحدث أثناء الحمل .سوف
يصاب حوالي  ٪14-12من النساء الحوامل
بسكري الحمل ،عادة في فترة الحمل من 24
إلى  28أسبوعاً.
في معظم الحاالت ،تعود مستويات الجلوكوز
في الدم إلى النطاق المستهدف بعد والدة
الطفل وتتعافى المرأة من مرض السكري.
ومع ذلك ،ستعاني بعض النساء من استمرار
ارتفاع مستويات الجلوكوز في الدم بعد
الوالدة ،مما يؤدي إلى تشخيصهن بإصابتهن
بمرض السكري من النوع .2

السكري هو حالة مرضية تتميز بتواجد الكثير من
الجلوكوز(السكر) في مجرى الدم.
الجلوكوز هو مصدر هام للطاقة لجسمك .يأتي من
األطعمة الكربوهيدراتية التي تتناولينها ،مثل الخبز
والباستا واألرز وحبوب اإلفطار (السيريالز) والفواكه
والخضروات النشوية والحليب واللبن الزبادي .يحلل
ِ
جسمك الكربوهيدرات إلى جلوكوز ،ومن ثم يدخل
إلى مجرى ِ
دمك.
هناك حاجة إلى االنسولين للسماح للجلوكوز في
مجرى الدم بالدخول إلى خاليا الجسم واستخدامه
ِ
جسمك.
للطاقة .يفرز البنكرياس االنسولين في
أثناء الحمل ،تقلل بعض الهرمونات التي تنتجها
المشيمة من عمل االنسولين .يحتاج البنكرياس بعد
ذلك إلنتاج انسولين إضافي للحفاظ على مستويات
الجلوكوز في الدم ضمن النطاق المستهدف .إذا
كان البنكرياس غير قادر على إنتاج كمية كافية من
االنسولين ،عندها ترتفع مستويات الجلوكوز في الدم
وتحدث اإلصابة بسكري الحمل.

يمكن أن يساعد التحكم
بسكري الحمل في الحفاظ
على مستويات الجلوكوز
في الدم ضمن النطاق
المستهدف لحمل صحي.
خط  NDSSللمساعدة1300 136 588

ndss.com.au

( National Diabetes Services Schemeالبرنامج الوطني لخدمات مرض السكري) هو مبادرة من الحكومة األسترالية يُدار بمساعدة .Diabetes Australia
 | Arabicالعربية

فهم سكري الحمل

الصابة بسكري الحمل؟
من هو المعرض لخطر إ
تشمل النساء اللواتي يعانين من زيادة خطر اإلصابة
بسكري الحمل أولئك اللواتي:
» »يبلغن من العمر  40سنة أو أكثر
» »لديهن تاريخ عائلي لمرض السكري من النوع  2أو
قريبة من الدرجة األولى (األم أو األخت) أصيبت
بسكري الحمل
» »يزيد وزنهن عن النطاق المستهدف للوزن الصحي
» »ارتفعت لديهن مستويات الجلوكوز في الدم في
الماضي
» »من خلفيات السكان األصليين أو جزر مضيق توريس
» »من خلفية ميالنية أو بولينيزية أو صينية أو جنوب شرق
آسيوية أو شرق أوسطية أو هندية
» »ك ّن يعانين من سكري الحمل في فترة حمل سابقة
» »يعانيْن من متالزمة المبيض المتعدد الكيسات
» »ولد لهن طفل كبير الحجم في السابق (يزن أكثر من
 4.5كغ)
» »يتناول َن بعض أنواع األدوية المضادة للذهان أو
الستيرويد
» »زاد وزنهن بسرعة كبيرة في النصف األول من الحمل.

كيف يُشخص سكري الحمل؟
يجب على جميع النساء الحوامل الخضوع
لفحص سكري الحمل خالل األسابيع من 24
إلى ( 28باستثناء النساء اللواتي كن مصابات
بمرض السكري من النوع  1أو النوع  2الذي
تم تشخيصه قبل الحمل).
ﻳﻤﻜﻦ ﻓﺤﺺ اﻟﻨﺴﺎء المعرضات لخطر اإلصابة
بسكري اﻟﺤﻤﻞ ﻓﻲ مرحلة مبكرة ﻣﻦ ﺣﻤﻠﻬﻦ.
يُش ّخص سكري الحمل عن طريق
،OGTT) oral glucose tolerance test
فحص تحمل الجلوكوز الفموي) .يتم ذلك
في مختبر علم األمراض .سوف تحتاجين إلى
الصيام طوال الليل قبل إجراء هذا الفحص.
سيؤخذ الدم لفحص مستوى السكر في ِ
دمك
ِ
ِ
إعطاءك مشروبًا
صيامك .بعد ذلك ،سيتم
أثناء
سكريًا ويُفحص ِ
دمك بعد ساعة أو ساعتين.
س ُيطلب ِ
منك الجلوس واالنتظار ما بين
الفحوصات.
إذا كان مستوى جلوكوز ِ
دمك أعلى من
ِ
صيامك ،أو خالل
المعدل الطبيعي أثناء
الفحص ذات فترة الساعة أو الساعتين ،فأنتِ
مصابة بسكري الحمل.
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ِ
تشخيصك
عندما يتم
ِ
بأنك مصابة بسكري
الحمل ،هناك
اخصائيون في مجال
الصحة يمكنهم
ِ
مساعدتك.

لماذا من المهم إدارة سكري الحمل؟
إذا كانت مستويات الجلوكوز في الدم مرتفعة
أثناء الحمل ،يمر الجلوكوز عبر المشيمة إلى
الجنين ،الذي يقوم بعد ذلك بزيادة االنسولين.
وهذا يمكن أن يجعل الطفل ينمو بشكل كبير،
مما قد يسبب مشاكل أثناء المخاض ،ويزيد من
خطر الوالدة المبكرة أو الحاجة إلى إجراء عملية
قيصرية.
بعد الوالدة ،قد يعاني الطفل من خطر أكبر من
انخفاض مستويات الجلوكوز في الدم (هبوط
السكر في الدم أو  .)hypoهذا ألن الطفل لم يعد
يتلقى الجلوكوز الزائد من أمه ،لكنه يستمر في
فرز المزيد من االنسولين ،مما يؤدي إلى انخفاض
مستويات الجلوكوز في الدم.
تعاني النساء المصابات بسكري الحمل أيضً ا من
خطر متزايد لإلصابة بارتفاع ضغط الدم أثناء
الحمل.

كيف تتم إدارة سكري الحمل؟
ِ
تشخيصك بسكري الحمل ،هناك
عندما يتم
ِ
مساعدتك.
اخصائيون في مجال الصحة يمكنهم
وهذا يشمل أطباء أخصائيين ومرشدي السكري
وأخصائيي التغذية .يمكنهم العمل معك للمساعدة
في الحفاظ على مستويات الجلوكوز في الدم ضمن
النطاق المستهدف .هذا سيوفر أفضل نتيجة ِ
لك
ِ
ولطفلك.
ِ
يمكنك إدارة سكري الحمل عن طريق اتباع خطة
غذائية صحية ،والقيام بنشاط بدني بانتظام ،ومراقبة
مستويات الجلوكوز في الدم .سيساعد ذلك في
الحفاظ على مستويات الجلوكوز في الدم ضمن
ِ
تساعدك
النطاق المستهدف لحمل صحي .وسوف
أيضا على التحكم بزيادة ِ
وزنك أثناء الحمل .كما
ستحتاج بعض النساء إلى دواء يسمى ميتفورمين أو
حقن االنسولين للمساعدة في إدارة سكري الحمل.
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تناول طعام صحي
ِ
إن تناول الطعام الصحي يعتبر أمرا ً مهماً
لمساعدتك في
الحفاظ على مستويات الجلوكوز في الدم ضمن النطاق
ِ
احتياجاتك الغذائية للحمل
المستهدف ،ولتوفير جميع
والحصول على زيادة صحية لوزنك أثناء الحمل.
تناول الطعام بشكل جيد والخاص بسكري الحمل يتضمن
اختيار النوع المناسب والكمية المناسبة من األطعمة
الكربوهيدراتية ،والحد من األطعمة الغنية بالدهون
المشبعة ،وتناول مجموعة متنوعة من األطعمة المغذية.
اختاري النوع المناسب والكمية المناسبة من األطعمة
الكربوهيدراتية
تعتبر األطعمة الكربوهيدراتية مصد ًرا ها ًما للطاقة
ِ
لجسمك ،خاص ًة أثناء الحمل .وتشمل هذه األطعمة
الخبز والحبوب ( )grainsوحبوب اإلفطار (السيريالز)
والخضروات النشوية (مثل البطاطا والذرة والبطاطا الحلوة)
والفواكه والبقوليات واللبن الزبادي والحليب .إلدارة
مستويات الجلوكوز في ِ
دمك ،تحتاجين إلى تناول النوع
المناسب والكمية المناسبة من األطعمة الكربوهيدراتية.
تناولي بعض األطعمة الكربوهيدراتية في كل وجبة أساسية
وخفيفة .أفضل الخيارات هي تلك التي تحتوي على نسبة
عالية من واأللياف وأيضاً ،GI) lower glycaemic index
مؤشر نسبة السكر في الدم مخفّض) .الكربوهيدرات
منخفضة السكريات وتشمل الخبز الكثيف المحبب  /ذات
البذور ،والشوفان الملفوف ،والموسلي الطبيعي ،والباستا،
واألرز األبيض أو األسمر المنخفض السكريات ،والحليب،
واللبن الزبادي ،والبقوليات ،ومعظم الفواكه.

وزعي األطعمة الكربوهيدراتية على ثالث وجبات صغيرة
ووجبتين أو ثالث وجبات خفيفة .يمكن لهذا األمر أن
يساعد في الحفاظ على مستويات الجلوكوز في الدم ضمن
النطاق المستهدف والحفاظ على مستويات الطاقة ِ
عندك.
يمكن أن تؤدي كميات كبيرة من األطعمة الكربوهيدراتية
في أي وجبة واحدة أو وجبة خفيفة إلى ارتفاع مستويات
الجلوكوز في الدم بشكل كبير.
ألخصائيك للتغذية أن ينصح ِ
ِ
لك بكميات من
يمكن
الكربوهيدرات المناسبة ِ
لك.
تجنبي األطعمة والمشروبات الغنية بالسكريات المضافة
والتي لها قيمة غذائية قليلة .وتشمل هذه المشروبات
الغازية ومشروبات الكورديال والكعك (الكيك) والبسكويت
والشوكوالتة والمعلل (اللوليز).
قللي من األطعمة الغنية بالدهون المشبعة
تناولي كمية أقل من الدهون المشبعة باختيار لحوم
خالية من الدهون ،والدجاج المنزوع الجلد ،ومنتجات
األلبان قليلة الدسم ،وتجنبي الوجبات الجاهزة واألطعمة
المص ّنعة.
تناولي كميات صغيرة من الدهون الصحية ،مثل زيت
الزيتون أو زيت الكانوال ،والمكسرات غير المملحة والبذور
واألفوكادو.
تناولي مجموعة متنوعة من األطعمة المغذية
ِ
جسمك إلى عناصر غذائية
خالل فترة الحمل ،يحتاج
ِ
طفلك
إضافية ،بما في ذلك الحديد والفوالت ،لمساعدة
على النمو .إن تناول مجموعة واسعة من األطعمة المغذية
 بما في ذلك الخضراوات والفواكه واللحوم الخالية منالدهون ومنتجات األلبان قليلة الدسم والخبز والحبوب
ِ
تساعدك على تلبية هذه االحتياجات
الكاملة  -يمكن أن
الغذائية اإلضافية.
تعتبر سالمة األغذية مهمة أيضً ا أثناء الحمل ،لذا تجنبي
األطعمة عالية الخطورة مثل اللحوم المص ّنعة واللحوم
غير المطبوخة والمأكوالت البحرية الباردة والبيض النيء
والجبن اللين والخضروات والسلطات المعدة مسبقًا.
ِ
ينصحك بكيفية تلبية
يمكن ألخصائي التغذية أن
احتياجاتك الغذائية أثناء الحمل ،وسالمة الغذاء واألكل
الصحي لسكري الحمل.

الصفحة  4من 6

فهم سكري الحمل

النشاط البدني
ِ
يساعدك النشاط البدني على التحكم بمستويات
يمكن أن
الجلوكوز في ِ
دمك وزيادة الوزن أثناء الحمل ،وكذلك في
ِ
ِ
طفلك.
لياقتك البدنية لالستعداد لوالدة
الحفاظ على
كما أن لها فوائد أخرى ،مثل إدارة أعراض الحمل كحرقة
المعدة واإلمساك وآالم أسفل الظهر.
ِ
طبيبك قبل البدء في أي شكل من أشكال
تحدثي إلى
النشاط البدني أو قبل متابعة النشاط البدني أثناء الحمل.
عندما تكونين مصابة بسكري الحمل ،من المهم أن تحاولي
ممارسة النشاط كل يوم .يمكن أن تشمل األنشطة السباحة
والمشي السريع واليوغا أو البيالتيس وحضور حصص
اللياقة البدنية المائية.
تحدثي إلى مرشد السكري عن تأثيرات التمارين على
مستويات الجلوكوز في ِ
دمك ،خاصة إذا ِ
كنت تتناولين
االنسولين.
مراقبة مستويات الجلوكوز في الدم
تعد مراقبة نسبة الجلوكوز في الدم جز ًءا أساس ًيا في
إدارة سكري الحمل .يمكن لمرشد السكري أن يشرح ِ
لك
كيفية فحص مستويات الجلوكوز في ِ
دمك باستخدام عداد
ِ
ونصحك بالمستويات المستهدفة للحمل.
جلوكوز الدم
أكثر األوقات شيوعا لفحص مستويات الجلوكوز في الدم
هي عندما تستيقظين في الصباح (صيام) وبعد ساعة
أو ساعتين من كل وجبة أساسية .قد يُنصح أيضً ا بفحص
مستويات الجلوكوز في ِ
دمك في أوقات أخرى.
يمكن أن تكون المراقبة المنتظمة للجلوكوز في الدم
مفيدة في فهم تأثيرات الطعام والنشاط البدني على
مستويات الجلوكوز في الدم .احتفظي بسجالت لقراءات
جلوكوز ِ
دمك حتى يتمكن اخصائيو الصحة لعالج السكري
ِ
مساعدتك في البحث عن أية أنماط في مستويات
من
جلوكوز ِ
دمك .ويمكنهم أيضً ا تقديم النصح بشأن ما يجب
فعله إذا كانت مستويات الجلوكوز في ِ
دمك خارج النطاق
المستهدف.

تعد مراقبة نسبة الجلوكوز
في الدم جز ًءا أساس ًيا في
إدارة سكري الحمل.
أ
الدوية
إذا كانت مستويات الجلوكوز في الدم أعلى من النطاق
المستهدف ،فقد تحتاجين إلى دواء للمساعدة في
إدارة سكري الحمل .معظم أقراص السكري غير مناسبة
لالستخدام أثناء الحمل ،ولكن يمكن استخدام دواء يسمى
ميتفورمين .metformin
تحتاج بعض النساء إلى حقن االنسولين للمساعدة في
الحفاظ على مستويات الجلوكوز في الدم ضمن النطاق
المستهدف .هذا لن يضر طفلك .إذا ِ
كنت بحاجة إلى
االنسولين ،سيعلمك مرشد السكري كيفية إعطاء الحقنة.
يجب أيضً ا إعادة النظر بانتظام في جرعات االنسولين.
زيادة الوزن خالل الحمل
طفلك ،من الطبيعي أن يزيد ِ
ِ
وزنك أثناء فترة
مع نمو
الحمل .يعتمد مقدار الوزن الذي يجب أن تكتسبينه على
ِ
مقدار ِ
لوزنك
وزنك قبل الحمل .ناقشي الزيادة المستهدفة
ِ
ِ
أخصائيك الصحي.
حملك مع
أثناء
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من يستطيع المساعدة في سكري الحمل
الذي أعاني منه؟
إن إدارة سكري الحمل هو جهد جماعي يشارك فيه
ِ
ِ
وعائلتك واألخصائيين الصحيين .هناك العديد من
أنت
ِ
مساعدتك،
األخصائيين الصحيين اآلخرين الذين يمكنهم
بما في ذلك:
ِ
طبيبك العام
» »
» »أخصائي الغدد الصماء (أخصائي مرض السكري)
» »طبيب توليد
» »مرشد السكري معتمد أو ممرضة السكري
» »اخصائي تغذية معتمد
» »أخصائي فسيولوجي للتمارين معتمد أو أخصائي عالج
فيزيائي
» »قابلة توليد.
طفلك
بعد والدة
ِ
ِ
إخطارك بإجراء فحص تحمل الجلوكوز الفموي
سيتم
( )OGTTبعد  6أسابيع إلى  12أسبوع من والدة طفلكِ
(أو في أقرب وقت ممكن بعد هذا الوقت) .هذا للتحقق
من أن مستويات الجلوكوز في ِ
دمك قد عادت إلى النطاق
المستهدف.
اعتمادا ً على عوامل الخطر الخاصة ِ
بك ،سوف تحتاجين
أيضا إلى فحص مرض السكري من النوع  2مرة كل سنة
ِ
طبيبك عن مزيد من المعلومات.
إلى ثالث سنوات .اسألي
يمكن أن يحدث سكري الحمل مرة أخرى في حمل
مستقبلي وسوف تكونين عرضة لخطر متزايد باإلصابة
بمرض السكري من النوع .2
يمكنك تقليل المخاطر ِ
عندك عن طريق:
» »المحافظة على الوزن الصحي
» »اختيار الغذاء الصحي
» »أن تكوني نشطة بدنيا كل يوم.

الـ NDSS
وأنت
ِ

إذا ِ
كنت مصابة بمرض السكري من النوع  ،2فإن التشخيص
المبكر وأيضاً إدارة السكري هي مهمة للتمتع بصحة جيدة،
خاصة إذا كنت تخططين للحمل في المستقبل.
األطفال الذين يولدون من نساء مصابات بسكري الحمل
يعانون أيضاً من خطر متزايد من سمنة األطفال ومرض
السكري من النوع  2في المستقبل .من المهم أن تتناول
العائلة بأكملها أطعمة صحية وأن تظلي نشطة للحد من
هذه المخاطر.

مزيد من المعلومات
ِ
تشخيصك بأنك تعانين
إذا تم
ِ
وتسجلت في
من سكري الحمل
National Diabetes Services Scheme
) ،NDSSالبرنامج الوطني لخدمات مرض
السكري) ،فستحصلين على كت ّيب يسمى
ِ
ِ
وطفلك.
نفسك
رعاية
طفلك ،سوف ترسل ِ
ِ
لك  NDSSكتيّب
بعد والدة
آخر ،الحياة ما بعد داء سكري الحمل ،وكذلك
رسائل تذكير منتظمة لمتابعة فحص السكري
ومعلومات حول نمط حياة صحية .لمزيد من
المعلومات حول كيفية التسجيل ،تفضلي بزيارة
ِ
أخصائيك الصحي
 ndss.com.auأو تحدثي إلى

للرضاعة الطبيعية العديد من
الفوائد الصحية القصيرة والطويلة
ِ
األمد ِ
ولطفلك .ويوصى
لك
بالرضاعة الطبيعية لجميع األطفال.

ِ
لمساعدتك في إدارة مرض السكري .وهذا يشمل
تتوفر مجموعة واسعة من الخدمات والدعم من خالل NDSS
ِ
تساعدك المنتجات
معلومات عن إدارة مرض السكري من خالل خط مساعدة  NDSSوموقع االنترنت .يمكن أن
والخدمات والبرامج التعليمية على البقاء بمأمن من مخاطر مرض السكري الذي تعانين منه.
إصدار  2تشرين أول /أكتوبر  .2018تم نشره ألول مرة في حزيران /يونيو .2016
ِ
المقصود بصحيفة المعلومات هذه أن تكون دليالً فقط .وال ينبغي أن تحل محل المشورة الطبية الفردية وإذا كان ِ
صحتك أو
لديك أي مخاوف بشأن
ِ
لديك أسئلة إضافية ،عندها يجب ِ
ِ
بأخصائيك الصحي.
عليك االتصال
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