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 يالحمل والسكر

 
السكري والحمل  وهو أن تكون السيدة مصابة 

  .بمرض السكري قبل حدوث الحمل

أن مريضة السكرى يمكنها أن تحمل وأن تلـد طفـال    

  .طبيعيًا تمامًا 

فهـو حالـة مـن إرتفـاع السـكر فـي        سكر الحمل أما

ر أعــراض مــرض الســكري خــالل فتــرة  الــدم و ظهــو

الحمـــل لـــدى المـــرأة التـــي لـــم يســـبق لهـــا و أن 

وينتهــي مــع إنتهــاء   شخصــت بالســكري مــن قبــل

الحمل وهو يعتبر بمثابة تحـذير عـن قـدوم السـكري     

 مـن  مبكـرة في المسـتقبل ويعتبـره الـبعض مرحلـة     

  .النوع الثاني السكري

  

  

 



متى ينبغى عمل الفحص الالزم  الآتشاف 

  فى السيدة الحامل؟السكر 

يفضل أن يتم عمل فحص السكري في حالة الصيام 

   .لكل سيدة تنوي الحمل مرتين على األقل

  

 OGTT تحمل السكر الفموي فحص البد من عمل

 نلديه واتيللسيدات الل عند تشخيص الحمل

  : يمؤشرات قوية الحتمال اإلصابة بسكر الحمل وه

  السمنة -

 اإلصابة السابقة بسكر الحمل -

 جود سكر فى البولو -

 تاريخ إيجابى للسكرى فى األسرة -

 الحمل في سن متأخرة -

 آغم 4الوالدة السابقة لطفل يتجاوز وزنه  -

 عاما 25أآثر من  السن -



معـــروف بزيـــادة اإلصـــابة  عـــرقاإلنتمـــاء الـــى 

 وســكان اســتراليا   بالســكري آــالهنود الحمــر  

 والعرب األصليون

 

مـل  وفى حالة عدم وجود سـكر فـى الحمـل يعـاد ع    

الــدم فــى الفتــرة مــن فــي  تحمــل الســكر الفمــوي

األسبوع الرابع والعشرين إلى الثامن والعشرين من 

ويوصى بعمل منحنى السكر فى الـدم فـى    .الحمل

  .هذه الفترة لكل السيدات الحوامل

  

ما هو مستوى السكر الطبيعى فى الدم فى  

  أثناء الحمل؟

   

ــيولوجية لـــدى      تحـــدث بعـــض التغييـــرات الفسـ

وامل تـؤدى إلـى انخفـاض مسـتوى السـكر فـى       الح

الدم عما آان عليه قبل الحمل ولذلك فـإن مسـتوى   



 80-60السكر فى الدم صائمًا يكون من                 

 120دل وبعد اإلفطار بساعتين يكون أقـل مـن   /ملغم

  .دل/ ملغم

ما هو مستوى السكر فى الـدم فـى السـيدة    

  المصابة بسكر الحمل؟ 

باستخدام اختبار الحمل  يتم تشخيص سكر

عند   سكر غم 100  تحمل السكر الفموي

  تشخيص الحمل

وتعتبر المريضة مصابة بسكر الحمل فى حالة وجـود  

  :  ينتيجتين إيجابيتين أو أآثر من آل من اآلت

دل أو /ملغـ م 95مستوى السكر فى الدم صـائمًا   •

 .أآثر

مســتوى الســكر فــى الــدم بعــد ســاعة مــن        •

  دل أو أآثر/ م لغم180الجلوآوز 

مســتوى الســكر فــى الــدم بعــد تنــاول الجلوآــوز  •

  دل أو أآثر/ ملغم     155بساعتين 



 140مستوى السكر فى الدم بعـد ثـالث سـاعات     •

 أآثر دل أو / ملغم

  ما هو مصير سكر الحمل بعد الوالدة ؟

الحمــل لــديها   يبســكر المصــابة إن المريضــة    

كرى احتمـال قــوى لإلصــابة بــالنوع الثــانى مــن الســ 

 .عقب انتهاء الحمل وخاصة من تعانى مـن السـمنة  

وربما يختفى السكرى بعد الوالدة ليـداهم المريضـة   

  .مرة أخرى فى حمل آخر فى المستقبل

بمــاذا تنصــح مريضــة الســكرى التــى ترغــب 

   ؟ فى الحمل

تبدأ مسيرة السيدة المصابة بداء السكري قبل 

تسمى تلك الفترة بمرحلة ما قبل .مرحلة الحمل

في هذه المرحلة تبدأ السيدة الراغبة . ملالح

بالحمل باطالع طبيبها على رغبتها بالحمل ليبدأ 

  .التخطيط لحدوث حمل آمن

تكمن أهمية المتابعة لضبط سكر الدم في مرحلة 



ما قبل الحمل في تقليل مضاعفات السكري على 

الجنين خاصة في مرحلة التكوين األولى و التي 

رابع و الثامن و ذلك لتجنب تحدث بين األسبوع ال

حدوث التشوهات الخلقية أو اإلجهاض المبكر أو 

المضاعفات األخرى التي قد تحدث نتيجة ارتفاع 

  .مستوى سكر الدم

  :  إجراء التحاليل اآلتية   

ــدم   -أ ــى الـ ــكرى فـ ــوبين السـ ــتوى الهيموجلـ  مسـ

  0%6له  المستوى المثالى و

د نسـبة  تحليل نسبة الكرياتنين فى الدم وتحديـ  -ب

  .الزالل فى البول

  

ــة    - ج ــدة الدرقيـ ــة الغـ  T3, T4, TSH: وظيفـ

الستبعاد وجود زيـادة أو نقـص فـى هرمونـات     

ــوع     ــة فــى مريضــة الســكرى الن ــدة الدرقي الغ

 .األول



ويكون : المتابعة المنزلية للسكر فى المنزل يوميًا -2

العالج ناجحًا إذا آانت مستويات السكر فـى الـدم   

 :  

  دل/ ملغم 100 -70من  ةصائم  -

  .دل/ ملغم 140أقل من  ةبعد األآل بساع - 

التوقف عن استخدام الحبوب المخفضة للسكرى  -3

ــانى واســتخدام    ــوع الث فــى مريضــة الســكرى الن

  .األنسولين فى جرعات يحددها الطبيب

إجراء فحـص لقـاع العينـين ألن الحمـل قـد يـؤدى        -4

تالل أو تدهور هذا االع,إلى حدوث اعتالل الشبكية

  .إن آان موجودًا من قبل

  .متابعة ضغط الدم والسيطرة على ارتفاعه -5

يحدث ارتفاع ضـغط الـدم فـى مريضـة السـكرى           

ــكرى    ــتالل السـ ــود االعـ ــة لوجـ ــوع األول نتيجـ النـ

  .بالكليتين

وقد تنصح المريضة بعدم الحمل إذا آان مستوى  

دل أو / ملغم 3الكرياتنين فى الدم أآثر من 



 24/ جم 2مستوى الزالل فى البول أآثر من 

  .ساعة

أما ارتفاع ضغط الدم فى مريضة السكرى النوع  

أما األدوية  ,الثانى فهو آثيرًا ما يصاحب السكرى

استخدام األدوية  فيمنعالمخفضة لضغط الدم 

  -:اآلتية 

              مدرات البول  -

ــة   - ــة المثبطــ ــرةاألدويــ  للخميــ

  نسينالمحولة لألنجيوت

ــد مــن عــالج المشــاآل التــى تصــيب الجهــاز    -6 الب

  العصبى التلقائى فى مريضة السكرى 

مما يؤدي الى بطء تفريغ ضعف حرآية المعدة : مثل 

                                   المعدة من األآل

  االحتباس البولى                                          

  انخفاض السكر عدم اإلحساس بنوبات      

  انخفاض الضغط عند الوقوف                     

  



متابعة تحليل البـول لألسـتيون لـه أهميـة آبيـرة       -7

فى اآتشاف بوادر غيبوبة ارتفاع السكر االسـتيونية  

آمـا أن اآتشـاف    ,فى مرضى السـكرى النـوع األول  

ــ ــد يكــون نتيجــة عــدم أخــذ    ياالســتيون ف ــول ق الب

تخفـيض السـعرات الحراريـة    المريضة وجبات آافيـة و 

  .يبشكل شديد فى محاولة للسيطرة على السكر

  

  

  
ما هى مضـاعفات سـكر الحمـل علـى     

  األم والجنين ؟
   

  : المخاطر التى تصيب األم : أوًال

   زيادة معدل العمليات القيصرية -  1

  ارتفاع ضغط الدم - 2

  ما قبل إرجاج الحمل أو إرجاج الحمل -   3    

) Preeclampsia and Eclampsia(  

    يزيادة السائل األمينوس -4

  يالنوع الثان ياإلصابة بمرض السكر -5



  

  
  
  
  
  
  

المخـاطر التـى قـد تصـيب الجنـين أو حـديثى       : ثانيًا
  الوالدة

  
  الوفاة داخل رحم  األم  -1

 آبر حجم الجنين  -2

 التشوهات الخلقية  -3

 الوالدة المبكرة  -4

 -:الوالدة  مشاآل لحديثى -5



  زيادة نسبة الصفراء بالدم -

 انخفاض نسبة السكر فى الدم -

 زيادة عدد آرات الدم الحمراء -

 انخفاض نسبة الكالسيوم بالدم -

 الوفاة -

عانت من  التي ألمليكون الطفل  المولود  :ثالثًا

سكر الحمل أآثر عرضة فى فترة الشباب 

  .لإلصابة بمرض السكر والسمنة

  

  

  

  

للسيدة الحامل المصابة بسكر ما هى خطة العالج 
  الحمل أو لمريضة السكرى التى تحمل؟

   
إجراء تحليل منزلى يومى بالجهاز فى المنزل صائمًا  -1

   .وبعد الوجبات

  أفضل المعدالت للسكر هى



  ,دل أو أقل من ذلك/ ملغم 95أن يكون صائمًا  -

  لل أو أقد/ ملغم 140 ةبساعاألآل بعد  -

  لل أو أقد/ ملغم 120 تينبساعاألآل بعد  -

 

  .مراقبة ضغط الدم-2

  .مراقبة وجود زالل في البول-3

مراقبــة الجنــين بواســطة جهــاز االمــواج الصــوتيه -4

(ultrasound).  

  
  الغذائية المناسبة الحمية -5

االنتبــاه إلــى الــوزن المعتــدل والغــذاء الصــحي    -

ومناقشة هذا الموضوع مع الطبيب المعالج ومع 

 .أخصائي التغذية

  :اإلنسولين -6

باإلضـافة إلـى    -أثبتت الدراسات أن اإلنسولين  -

ــة  ــادة   -الحمي ــل مــن حــدوث زي حجــم  فــي يقل

 .الجنين



تعتمـد آميــة اإلنســولين علــى قــراءات الســكر   -

 .في الدم

ال ينصــح باســتخدام خافضــات الســكر الفمويــة  -

صــحة  علىخــالل الحمــل لعــدم ثبــوت ســالمتها

 .الجنين

حمل بممارسة تنصح السيدة المصابة بسكري ال-7

  .التمارين الرياضية المعتدلة وممارسة المشي

  
  :الوالدة    
  
تتم الوالدة فى األسبوع الثامن والثالثين وذلك تحسبا  -

  لزيادة حجم الجنين

ال بد من الوالدة في المستشفى، وتحت إشراف  -

طبيب الوالدة، ووجود اختصاصـي حـديثي الـوالدة    

  .لالزمةلمتابعة المولود وإعطائه الرعاية ا

 
  :ما بعد الوالدة

  



. قد يكون الحمل سببا في الكشـف عـن مـرض السـكري    

ولهذا يجب على المصابة بسكري الحمـل متابعـة العـالج    

  :بعد الوالدة واتباع الخطوات التالية

 .تقليل الوزن عن طريق الحمية و ممارسة الرياضة •

 .االمتناع عن التدخين ألنه مرتبط بمقاومة اإلنسولين •

إذا لــم يصــاحبها زيــادة فــي تنــاول ( الطبيعيــة الرضــاعة  •

وذلك لمساعدتها علـى تقليـل الـوزن وتنظـيم       ) الطعام

 .سكري الدم عن طريق تخفيف الوزن

أسـابيع   6يجب إجراء فحص تحمل السكر الفموي بعـد   •

لإلصـابة مـرة   عرضـة  من الوالدة وذلك ألن األم تبقـى م 

 .ثانية بسكري الحمل أو السكري العادي

اء فحص السكر في الدم مرة واحدة آل سـنة  يجب إجر •

 .إذا آان فحص تحمل السكر طبيعيا

 

  
  

  

  

  
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  
  


