
 
 

  دیابت 
 

    حاملگ

 مقدمه 

ن انسولی  ن ن هورمون هان جفتن ون ها جنی  ن همهن.جریاننخوننواردنسلولنهاینبدننکندداردنگلوکزنرانازنطریقننوظیفه که است هورمون   هان 

نایجادنمیکند.ندرنبدنننننکه کنند یم تولید ن مادرنمقاومتنبهنانسولی   ان منظور به باردار زنان بیشت   خون قند نرمال سطح حفظ ون جتر

ی انسولی  ن شان ننن.کنند یم تولید بیشت  ن اندازه به توانند نیم باردار زنان از برخ  ن انسولی  ن کاف   آنها خون قند سطح ون کنند تولید اضاف 

ن یابد، یمن افزایشن لن مرکزنن.شودن یم نامیده بارداری دیابتن که وضعیت  ین ون کنت   دیابت که زندن یم تخمی  ن (CDC) ها بیماری از پیشگت 

ن ازن درصد 10 تا 2 بی  ن بارداری
 
ن بارداری دیابتن.هناتفاقنیمنافتدنمتحد ایاالت در ها حاملگ

ا
 .رودن یم بی  ن از زایمان از بعد معمول

ن برای ، این بر عالوهن.است مهم بسیار نوزاد ون مادر برای عوارض خطر رساندن حداقل به برای بارداری دیابت درمان ون تشخیص  زنان 

پیشنن بهن ابتالن احتمال زایمان از بعد هاین سال درن زیران است، مهم بسیار بارداری ازن بعدن دیابت آزمایشن دارند، بارداری دیابت سابقه که

 .یابد یم افزایش 2 نوع دیابتن ونندیابت

  دیابت  آزمایش
 

 حاملگ

ند قرار برریس مورد بارداری دیابت نظر از باردار زنان همه کنیم یم توصیه  عوارض خطر تواند یم بارداری دیابت درمان ون تشخیصنن.گت 

 .دهد کاهش را بارداری

 :باشد زیر موارد شامل تواند یم بارداری دیابتن عوارض

 زایمان هنگام در نوزاد یا مادر به صدمه خطر تواند یم که کیلوگرم، 4.1 یا پوند 9.0 از بیش وزن با نوزاد یک آوردن دنیا به ●

ارینن به نیاز احتمال ون داده افزایش را  توانند یم بارداری دیابتن به مبتال مادرانن از شده متولد بزرگ نوزادان .دهد افزایشن را س 

ن طول در
 

ن ون دیابتن به ابتال خطر معرض در خود زندگ  .باشند چاف 

نمرده ● ن حالن در خوشبختانه که ای عارضه،ن بهندنیانآمدننجنی   لن دلیل به باردارین دیابت به مبتال زنانن در حاض   خوب کنت 

 .استن نادرن بارداری دوران در نوزادان ون مادران دقیقنبر نظارت ون خون قند

 (نوزادی دوره درن پایی  ن خون قند) نوزادان هیپوگلیسیم ●

   اکالمپیس پره ●

 آزمایش  زمان

ن بارداری دیابت آزمایش
ا
 بارداری دیابت به ابتال خطر عوامل اگر ،حال این با .شود یمن انجام بارداری 28 تا 24 های هفته بی  ن معمول

 :مانندن.شود انجام زودتر است ممکن بارداری در دیابت آزمایش ،وجودنداردن

 قبلن بارداری در بارداری دیابتن سابقه ●



 
 

ن ●  چاف 

ن سابقه ●
 

 1درنفامیلندرجه خانوادگ

 (PCOS)کیستیکن پل تخمدان سندرم ●

 آزمایش  روش

 .دارد وجودن بارداری دیابت آزمایش برای روش چند

 مرحله ای  دو آزمایش

ن شود یم داده شما به گلوکز گرم 50.نبنوشیدن ون بخورید غذا معمول طور به توانید یم غربالگری، آزمایش روز در
ا
 شکل به کهنمعمول

ن یک ین اندازه برای بعد، ساعت یکبنوشید.ن دقیقه چند عرض در را مقدار این بایدشمانن.ناستننقندین نوشیدن   تان خون قند سطح گت 

 .میشودن انجام خون آزمایش

 .شودن نیم انجام دیگرین آزمایش هیچ باشد، طبییع شما خون قند سطح اگر

ن ن)نن140تانننن130اگرنباالین دانند یم باال غربالگری آزمایش در را شما خونن قند سطح پرستاران ون پزشکان اکت  تانننن7.2میلنگرمندرندیسنلیت 

(ننن7.7 ن]ننن200اگرنسطحنقندنخوننشمانبسیارنباالنباشدن)باالترنازننننباشد.نمیلنمول/لیت  [(ن،نننن11.1میلنگرمندرندیسنلیت  میلنمولندرنلیت 

 احتمالناینکهنشماندیابتنباردارینداشتهنباشیدنبسیارنزیادناست.نن

ننندارید بارداری دیابت که شوید مطمی  ن تا دارید احتیاج دیگری آزمایش به ،باالنباشد شما خون قند غربالگری سطح اگر  این .یانخت 

ین اندازه با آزمایش ایننن.نامند یم (GTT) خورایکننگلوکزن تحمل تست را آزمایشن  سه ون دون ،ن یک سپسندوبارهن ون ناشتا خونن قندن سطح گت 

نن یک نوشیدن از بعد ساعت .نن(استننساعته یک آزمون برابر دونمقدارنگلوکزنخورایکنن ( شود یم انجام زگلوکن گرم 100 حاوینوشیدن 

ن رژیم که است مهم  نتایج رفی  ن باالن باعثن است ممکنن غذا کمن مرصف زیرا, نکنید محدود GTT از قبلن روز سه تا دون را خود غذان 

 .شود آزمایش

ینشدهندرساعتنهاینمختلفنآزمایشن)ناشتا مقادیرازنن حداقلندونمورداگرنن GTT طول در نسهنساعته(ننن,دوساعتهنن,یکنساعتهنن,اندازهنگت 

نازنمقدارناستانداردنباشدندیابت ن اگرچه ،نشودن یم دادهن تشخیصن باردارین بیشت  ننیک مشاهدهنازن پس را درمانن است ممکنن پزشکان از برخ 

نازمقدارناستانداردنآن  افزایشنمایع یا بزرگ جنی  ن یک)باشیدن داشته را بارداری دیابت دیگر عالئم اگر ویژه به ،کنند توصیه موردنبیشت 

 .ن( جنی  ن اطراف در

نآزمایش یک مرحله ای 



 
 

نازن نازنپزشکانندیابتنرانباننوعنمتفاون  ینسطحننGTTبرخ  اشتانونسپسنیکننقندنخونننخورایکنآزمایشنیمنکنند.نایننآزمایشنباناندازهنگت 

نحاوینیکنوندونساعتنبعدنازننوشیدنن نانجامنیمنشود.نننگرمنگلوکزننن75نوشیدن 

ن ینشدهن)ناشتامقدارنننسهازنننننکهنحداقلندوموردندرنصورن  ننندوساعته(نن,یکنساعتهنن,اندازهنگت  ،ندیابتنبارداریننازنمقدارناستانداردنباشدننبیشت 

نتشخیصندادهنیمنشود.ن

 
 

 درمان دیابت حاملگ

یدنکهنسطحنقندنخوننخودنرانبرریسنکنید.ندرنن نایجادنکنیدنونیادنبگت 
ان  پسنازنتشخیصندیابتنباردارین،نشمانبایدندرنغذاینخودنتغیت 

ن نیانمرصفنقرصنبراینکاهشنسطحنقندنخوننخودنرانبیاموزید.ننبرخ  نبایدننحوهنتزریقنانسولی   نمواردن،نشمانهمچنی  

نمانندنمواردنذکرنشدهندرنباالناستن ییکنازنعوارضناصلننوزادنبیشنازنحدنبزرگننن.نهدفناصلندرمانندیابتنباردارینکاهشنخطرنعوارض 

نشانه"نننزایماننطبییعبهندنیانآوردننیکننوزادنبزرگنازنطریقننننهنگامنتولد(ن.نننکیلوگرم 4.1ازنننناستن)وزننبیش دشوارناستن)"دیستویسی

(نن.ننامیدهنیمنشود( ناستخواننهانیانآسیبنعصتر
 

.ننزایماننطبییعنخطرنصدمهنبهننوزادنبزرگنرانافزایشنمیدهدن)بهنعنواننمثالن،نشکستیک

ناحتمالنداردنکهنهنگامنزایماننبهنمادرنآسن نبیشت  نشدیدنواژن(ن.نیکننوزادنبزرگننت  
 

نیبنبرساندن)بهنعنواننمثالن،نپارگ

نازنحدنمعمولناستنبهناحتمالنزیادنشمانصاحبننوزادن خواهیدننننبانوزننبیشنازنحدنرمالننیاگرنسطحنقندنخوننشماندرندوراننباردارینبیشت 

نشد.ن

 برنامه غذا خوردن 

ندرمانندیابتنباردارین،نتغذیهنمناسبناست نخودنایجادنکنید،نبانیکنمتخصصننن.ناولی   نکهنبایدندرنرژیمنغذان 
ان  نبهنتغیت  برایندستیانر

ندیابتنمالقاتنن نمعتتر نشخیصنشمانبهنشمانکمکنیمنننکنید.نتغذیه،نپرستارنیانمرنر دستورالعملنهاینکلنزیرنتانزمانندریافتنبرنامهنغذان 

 کند:ن

نسالمندوراننباردارینادامهندهید.ن •  بهنرژیمنغذان 

o نکوچکنونسهنتانچهارنمیاننوعدهنسالمنبخوریدسهن ن.وعدهنغذان 

o ندرنطولنروزنبهنطورنمساویننن،هرندونتانسهنساعتنیکبارنغذانبخوریدن نبی   نفاصلهندهید.ننساعاتنغذان 

o نقندنخونندرنروزنقبلنازنغذانخوردن(نمهمناست.ن نشمان)اولی    میاننوعدهنقبلنازنخوابنبراینحفظنناشتان 

ننندسهانخوردنننازنن • ینننوننوشیدن  یننننن,هاینشت  بتنونسسنهاینشت  ،ندونات،نمربانونژله،نسی شاملنآبننبات،نکیک،نکلوچه،نبستت 

نها،ننوشابهنهاینننن.نخوددارینکنید نازنافزودننشکرنبهنغذانیاننوشیدن  ینهمچنی   نهاینمیوهننشت  یننونسایرننوشیدن  ،نچاینشت 

 اینخوددارینکنید.ن



 
 

یننکنندهنهاینجایگزیننآسپارن • سولفامنننن،ناستویوزیدن)استویا(نیانآساسپلندا(نن،نسوکرالوزن)نوترانسوئیت(تامن)شمانیمنتوانیدنازنشت 

یننکنندهنهانبانافزایشنخطرننقایصنمادرزادیننرانرعایتنکنیداعتدالننتوصیهنمیشودنناستفادهنکنید.نننن Sunnet)پتاسیمن) .نایننشت 

 مرتبطننیستند.ن

ناشباعنمحدودنمانندنگوشتنقرمزنوننننمرصف • نبانچرنر رنمایهنرانبهندلیلننمقادی)انواعنونننن.نننگوشتنخوکن،نمرغنونمایهپروتئی  

نازنجیوهنمحدودنکنید(.ن نبراینشمانونننگران  ننت   ،نتخمنمرغن،نآجیلن،ندانهنهانونکرهنبادامنزمیت  نمانندنپنت  سایرنغذاهاینپروتئیت 

 نوزادنشمانمفیدناست.ن

ننمحدودننوعدهنهای •  مرصفنکنید.ن)نشاستهنونقندهاینطبییع(ننحاوینکربوهیدراتغذان 

o نذرت،نغالت(ن، ،نسیبنزمیت  ننکاملغالتننترجیحانندرنصورتنامکاننن-نغذاهایننشاستهناین)مانندننان،نبرنج،نماکارون 

ن(نرانمرصفنکنید.نوننهنغالتنتصفیهنشده)

o نن100مرصفنمیوهنرانبهنیکنتکهنکوچکنمیوهنمحدودنکنید.نازنآبنمیوهناجتنابنکنیدنیانننن-نمیوهنهانونآبنمیوهنهانن

نتوصیهنیمنکنندنبهننندرنهرنوعدهنمحدودنکنید.نننمیوهنرانبهننصفنفنجاندرصدنآبن بسیارینازنمتخصصاننرژیمنغذان 

نازنافزایشنسطحنقندنخونندرنصبحنزودن  ازنخوردننمیوهندرنوعدهنصبحانهنخوددارینکنید.نن,دلیلننگران 

o نونماستن نیانن-نشت  نبدوننچرنر نندرصدن1شت  نسالمنترینننچرنر است.نماستنکمنچربنرانانتخابنکنیدنکهنساده،نشت 

نباشد.نبهنسبکنونیانن  سبکنیونان 

یجات • یجاتن)اسفناج،نکلمنشاملننقندنونکربوهیدراتنکیمندارند.نننن،بسیارینازنستر  ،نکلمنبروکل،نهوی    ج،نن(پیچمقدارنزیادینساالد،نستر 

نکهندوستندارید.ننییمنستر نلوبیان یجان  ،نپیاز،نقارچنونسایرنستر 
 

یجاتنن،نگوجهنفرنیک نشمانیمنتواندنستر  ازنبشقابندرنوعدهنهاینغذان 

ننشاستهناینباشد.ن  غت 

نهاینسالمنمانندنروغننزیتوننیانن •  والناستفادهنکنید.نکانازنچرنر

 قند خون نظارت بر 

دستورالعملنهایننشمانخواهیدنآموختنکهنچگونهنسطحنقندنخوننخودنرانبرریسنکردهنوننتایجنرانثبتنکنید.نندرنکالسنهاینبارداری،نن

ینقندنخون د.ننن,انتخابندستگاهناندازهنگت  نبرریسنسطحنقندنخونندرنخانهنونروشهاینثبتننتایجنبهنطورنجداگانهنموردنبحثنقرارنیمنگت 

نزناننبایدنچهارنبارندرنروزنسطحن نقندنخوننخودنرانبرریسنکنند:ندرنابتدان،ناکت 

 صبحندرننقبلنازنخوردننن •

 دونساعتنبعدنازنصبحانهن،نناهارنونشامنیکنتان •

.نننانکمکنکندنشمنناینناطالعاتنیمنتواندنبه نکنیدنکهنآیانسطحنقندنخوننشمانبهنمقدارنهدفنرسیدهناستنیانخت  ننآنناگرنسطحننننتانتعیی  

نپزشکنتوصیهنیم
ا
نبماند،ناحتمال وعنکنید.نکندنکهنننباالترنازنحدنمجازنباف  نرانسی نتزریقنانسولی  



 
 

 ورزش 

لنسطحنقندنخوننکمکنکند.ناگرنقبالنورزشنیمنکردید،نن وریندرمانندیابتنبارداریننیست،نامانممکنناستنبهنکنت  اگرچهنورزشنجزءنض 

نبایدنبعدنازنتشخیصندیابتنباردارینبهنورزشنخودنادامهندهید.ن

نورزشننکردهناید،نازنپزشکنیانن
ا
سیدنکهنآیانورزشنتوصیهنیمنشودناگرنقبال .نننپرستارنخودنبتر ننننیاخت  ناکت  نیانعوارضننننخانمنهان  کهنعوارضندارون 

نندارند،نیمنتوانندنحداقلندرنطولن
 
ن  ورزشنکنند.ننبارداریمربوطنبهنحاملگ

 انسولی   

نن
ً
ننیازندارندننخانمنهایندرصدنازنننن15تقریبا ناسننن.مبتالنبهندیابتنباردارینبهنانسولی   ندارون  تنکهنبهنکاهشنسطحنقندنخوننکمکننانسولی  

نن.یمنکندنونیمنتواندنخطرنعوارضندیابتنباردارینرانکاهشندهد نرایجنترینندارونبرایندرمانندیابتنبارداریناست.نانسولی   بهنننبایدنانسولی  

ندریافتن نازنطریقنننشودنصورتنتزریق  ن.نیمنکندنعملمرصفنیمنشودن،ننخورایکزیرانوقت 

ن ندرننندریافتباننخانمنهانبیشت  وعنیمنکنند.ناگرنسطحنقندنخوننشمانبعدنازنغذانباالناست،نممکنناستنننهرنیکنتاندونتزریقنانسولی   روزنسی

نتزریقنالزمنباشدنسهنیانچهارنبارندرنروزن ن.کنیدننانسولی  

،نبایدنحداقلنچهارنبارندرنروزنسطحنقندنخوننخودنرانبرریسنکنید.نن نندرنصورتنمرصفنانسولی   نمرصف  اننانسولی   نبایدننتایجنونمت   همچنی  

حفظنسوابقندقیقنبهننخودنرانیادداشتنکردهنونایننسوابقنراندرنهرنویزیتنقبلنازنزایماننیانمکررانبرناساسنتوصیهنپزشکنمرورنکنید.نن

نن نکمکنیمنکندنونیمنتواندنخطرنعوارضنرانکاهشندهد.نتنظیمندوزنانسولی  

ناوقاتنازنداروهاینخورایکندیابتنمانندنداروهاینموردناستفادهنافرادنمبتالنبهندیابتننوعن درندوراننبارداریندرنایاالتنمتحدهننن,2بعیص 

نرانبراینناستفادهنیمنشود.ن ندرمان  وانندنسطحنقندنخوننرانبهنطورنمناسبننمبتالنبهندیابتنترجیحنیمندهیمنکهننیمنتنخانمنهایمانانسولی  

لنکنند.نننایننباندرماننتغذیه نننکنت  ننیمنرسد.ننننموثرنانسولی   نخطرناستنونازنجفتنبهنجنی   داروهاینخورایکندیابتنازنطریقنجفتنازننوننر

نیاننوزادنمتولدنشدهنآسیبنیمنرساند،نامانمش خصننیستنکهنمادرنبهننوزادنمنتقلنیمنشود،ندرنحایلنکهنمشخصننشدهناستنکهنبهنجنی  

.ن نمدتنبرنروینکودکاننداردنیانخت 
نبراینکمکنبهنپاسخنبهنایننسوالندرنحالنانجامناست.نبانایننحال،نداروهاینننآیاناثراتنطوالن  مطالعان 

نخوددارینیمنکنندنیانقادرنبهنرعایتنآنننیستند،نتان ندرمان  ناستنکهنازنانجامنانسولی   نمناسبنبراینزنان  ننضدنقندنخوننخورایکنجایگزیت 

نکهناطالعاتندرنموردنخطراتنیانمزایاینبلندنمدتنن نشودنزمان  ن.نآننبیشت 

 ویزیت های قبل از تولد 

نن ناکت  نپیشنازنباردارینویزیتنیمنشوندن)بهنعنواننمثالن،نیکنیاندونهفتهنیکنبار(،ننننخانمنهان 
ً
کهنبهندیابتنباردارینمبتالنیمنشوند،نمکررا

ناستفادهنشودن نشمانوننوزادننن.نبهنویژهناگرنازنانسولی   ن،نبرریسنقندننخودنهدفنازنایننویزیتنهاننظارتنبرنسالمت  ،نبحثندرنموردنرژیمنغذان 



 
 

ن)درنصورتنمرصفنآن(ننخوننونتنظیمندوزنانسون باننمعموالنن.نناستدرنحدننرمالننننسطحنقندنخوننتانننبرایننگهداریلی   ن دوزنانسولی  

فتنباردارین نمیکندننپیشی ن.نتغت 

س  زمایش  آ  بدون استر

ناحتیاجنداشتهنباشید،نبهنویژهناگرنقندنخوننشمانباالن ننممکنناستنبرایننظارتنبرنسالمتننوزادندرنمراحلنبعدینبارداری،نبهنآزمایشنهان 

ناستفادهنیمنکنیدنیانهرگونهنعارضهنمرتبطنبانباردارین)مانندنفشارنخوننباال(ندارید.ن ننتستمتداولنتریننآزمایش،ننننبودهناست،نازنانسولی  

س نموضوعنجداگانهنموردنبحثنقرارنگرفتهناست.نیکننبرریساست.نایننآزمایشندرننن(NST)نبدونناست 

 بارداری با دیابت  زایمان

ناگرنسطحنقندنخوننشمان تانننن39درندوراننباردارینبهنحدننرمالننزدیکناستنونهیچنعارضهندیگرینندارید،نزماننایدهنآلنبراینزایماننبی  

نتانموعدنمقررننن40 نشما.ننزایماننهفتهنبارداریناست،نحداکت 

نبرایننظارتنبرنسالمتنخودنون نوزادنخودنداشتهننناگرندرنموعدنمقررنزایماننخودنرانانجامنندهید،نممکنناستننیازنبهنآزمایشنهایناضاف 

نباشید.ن

ن ارینننسبتنبهنزایماننطبییعنوجودنندارد،نننبارداریمبتالنبهندیابتنننخانمنهایندرناکت  نبراینزایماننس  نباناندازهنطبییع،نهیچنمزیت  وننوزادان 

اریننالزمنباشد ننوزاد،نس  اریننبنن.اگرچهنممکنناستندرنهرنبارداری،نبهنویژهندرناولی   هنطورنجداگانهنموردنبحثننخطراتنونمزایاینزایماننس 

د.نن نقرارنیمنگت 

نن لنیمنشود.نسطحنقندنخونناکت  نزایمانننخانمنهانسطحنقندنخوننشماندرنطولنزایماننکنت  نندارند.نننن،درنحی   طبییعناستنوننیازینبهنانسولی  

نسطحنقندنخون نتجویزنیمنشود.نسطحنباالینقندنخونندرنهنگامنزایماننیمنتواندنمن،درنصورتنباالنرفی   نراندرننوزادن،نقبلننانسولی   شکالن 

ن.ونبعدنازنزایماننایجادنکند

 زایمان مراقبت پس از 

نن نندارند.ننننخانمنهایپسنازنزایمان،ناکت  نبانانسولی   مبتالنبهندیابتنباردارینداراینسطحنطبییعنقندنخوننهستندنوننیازینبهندرماننبیشت 

ندهیدشمانیمنتوانیدنبهنرژیمنقبلنازنباردارینخودنبازگردیدنونبهنشمانتوصیهنیمنشودنکهن ن.نبهننوزادتاننشت 

نشود.نباردارینبهنخودیننبانایننحال،نپزشکنممکنناستنروزنبعدنازنزایماننسطحنقندنخوننشمانرانن برریسنکندنتانازنطبییعنبودننآننمطمی  

ندیابتنباردارینخطرنابتالنبهندیابتننوعنننن.رانافزایشننیمندهدنن2خودنخطرنابتالنبهندیابتننوعنن راندرنمراحلنبعدینننن2بانایننحال،نداشی  

نافزایشنیمندهد.ن
 

نزندگ



 
 

نرانانجامندهید.نبهننن2پسنازنزایمان،نبایدنآزمایشندیابتننوعنن درنحالتنایدهنآلنپیشنن)نهفتهنپسنازنزایمانننن12تانن4طورنمعمول،نایننکارنبی  

نشاملنیکنآزمایشنتحملنگلوکزندونساعته.ننشودنانجامنیمنن(ننازنمعاینهنبعدنازنزایمان
ا
ازننظرنپیشندیابتننهمنناستنتانننن (GTT)آزمایشنمعمول

ید.ننبرریسدیابتنموردنهمننون نقرارنگت 

 بارداری خطر ابتال به دیابت 

نیکنسومنتاندونسومنن نبهنآننمبتالنیمنشوند.نکاهشنوزننازننننخانمنهان 
ً
کهندرنیکنبارداریندیابتنبارداریندارند،ندرنباردارینبعدینمجددا

نونورزشنیمنتواندنایننخطرنرانکاهشندهد.ن نطریقنرژیمنغذان 

 2خطر ابتال به دیابت نوع  

ندرنمعرضنابتننبارداریمبتالنبهندیابتننخانمنهای نهستند،نبهنویژهناگرنداراینعواملنخطرننن2النبهندیابتننوعننبیشت 
 

درنمراحلنبعدینزندگ

ندیابتننوعنن
 

،نسابقهنخانوادگ ن(.ن2دیگرینباشدن)بهنعنواننمثال،نچاف 

نوزننبدنناستنن2خطرنابتالنبهندیابتننوعنن ننن.بهنشدتنتحتنتاثت  درصدندرنمعرضنابتالنبهندیابتنننن75تانننن50کهنچاقنهستندننننخانمنهان 

نازننن2نوعنن نکهنوزننطبییعندارندنکمت  درصدندرنمعرضنخطرنهستند.ناگرناضافهنوزننداریدنیانچاقنهستید،نیمنننن25هستند،ندرنحایلنکهنزنان 

نرانکاهشندهید.نن2توانیدنبانکاهشنوزننونورزشنمنظم،نخطرنابتالنبهندیابتننوعنن

ن(نتوصیهنیمنکندنکهنهمهنن (ADAمریکاانجمنندیابتنآ کهنسابقهندیابتنبارداریندارند،نحداقلنهرنسهنسالنپسنازنآزمایشناولیهننننخانمنهان 

نننرانانجامندهند.ننن2بارداری،نآزمایشندیابتننوعننبعدنن نبهندیابتنباردارینمبتالنهستندنبایدنسایلنیکبارنآزمایشنننن45کهنبعدنازننننخانمنهان 
 
سالگ

توصیهنیمنکندنکهنننADA،نافزایشنداشتهنباشددرنمحدودهنپیشندیابتنننشماناگرندرنزماننغربالگرینپسنازنزایمان،نقندنخونننانجامندهند.ن

نتوصیهنیمنشودنکهنبراینتغذیهنسالم،نننهرنسالنآزمایشنانجامندهید.ن نونورزشنمنظمنبانپزشکنخودنهمچنی   همکاریننننکاهشنوزنناضاف 

 کنید.نننکمکنن2کاهشنخطرنابتالنبهندیابتننوعننبهننننتاننکنید

 
ر
 بیماری قلب و عروق

ن نونسکتهنننباردارینکهندرنگذشتهنبهندیابتننننخانمنهان  ،نازنجملهنحملهنقلتر
نعروف  مبتالنبودهناند،ندرنمعرضنخطرنابتالنبهنبیمارینهاینقلتر

نبانخطرنابتالنبهندیابتننوعندرنحنننمغزینهستند.ن ننننامانندرنارتباطناست،ن2ایلنکهنایننامرنبیشت  سدنحت  نبهننظرنمت  کهنبهندیابتننننخانمنهان 

نخود،ننن،شوندنمبتالننیمن2نوعنن
 

نآنهانکیمنافزایشنیمنیابد.ندرنمراحلنبعدینزندگ
 

ندرنزندگ ادامهنبهنانتخابننننخطرنابتالنبهنبیمارینهاینقلتر

نسالمن
 

نمتعادل،نورزشنمنظمنوناجتنابنازنسیگارنکشیدننیمنتواندنایننخطرنرانبهنحداقلنبرساند.نشیوهنزندگ نمانندنخوردننرژیمنغذان 

 

 



 
 

ل  بارداری  کنتر

ن ینازنباردارینبعدنازنزایمانناستفادهنکنند.نننخانمنهان  مرورنهمهنگزینهنهایننننکهنسابقهندیابتنبارداریندارندنیمنتوانندنازنهرننوعنپیشگت 

لنباردارینب سناست.نکنت  نهنطورنجداگانهندرندست 

ن

 منبع: 

 (www.uptodate.com/patients)  

ن


