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 Our right to a healthy future) -(Women and diabetes« ای سالمدیابت و زنان: حق ما داشتن آینده»
 

کرده است. تا  های اخیر افزایش شیوع بیماری دیابت در جهان، این بیماری را به بزرگترین اپیدمی تاریخ تبدیلطی سال

از  5151ساله دنیا مبتال به دیابت بودند. این تعداد تا سال  97تا  51میلیون نفر از افراد  502بیش از  5102پایان سال 

میلیون نفر خواهد گذشت. تعداد مبتالیان به دیابت در همه کشورهای جهان در حال افزایش است، بیش از نیم  051مرز 

میلیون نفر به دلیل ابتال  2سال در جهان مبتال به دیابت نوع یک هستند و ساالنه  05از  ترن کممیلیون کودک و نوجوا

میلیون نفر در جهان دچار اختالل تحمل گلوکز  803دهند. از طرف دیگر بیش از به این بیماری جان خود را از دست می

 د. خواهند شمبتال ها به دیابت  اغلب آن ثرومهستند که در صورت عدم مداخله 

این میلیون نفر در کشورمان مبتال به دیابت هستند و نیمی از  2نا  2/5حدود  ،بر اساس مطالعات مختلف در حال حاضر

تعداد مبتالیان به دیابت  5182اطالعند. اگرچه سازمان جهانی بهداشت پیش بینی کرده تا سال از بیماری خود بیافراد 

رود تعداد های اخیر این سازمان، انتظار میاما با توجه به تغییر برآوردهای سالمیلیون نفر افزایش یابد،  2/0در ایران 

 بیماران در کشورمان تا دو دهه دیگر بیش تر از رقم فوق باشد.

های غیرواگیر و عوامل خطر مرتبط، جمهوری اسالمی ایران با توجه به اهداف سند ملی پیشگیری و کنترل بیماری 

های ادغام متوقف نماید. همگام با ادغام برنامه مراقبت 0515یر صعودی شیوع دیابت را تا سال متعهد گردیده است که س

زمان با روز جهانی دیابت انجام زمینه اهمیت بیماری دیابت هم اطالع رسانی همگانی در ،های غیرواگیریافته بیماری

کید بر اهمیت اصالح شیوه زندگی، همانند أت و تخواهد شد. امسال نیز به منظور آگاهی عموم مردم درباره بیماری دیاب

نام گذاری شده است و شعار روز جهانی  "هفته ملی دیابت"آبان ماه به عنوان  25لغایت  91روزهای  های گذشتهسال

  دیابت

 «ای سالمدیابت و زنان: حق ما داشتن آینده»
Our right to a healthy future) -(Women and diabetes باشد.می 

 چه زنانی درمعرض خطر ابتال به دیابت هستند؟

 باشند در معرض خطر ابتال به دیابت هستند: که حداقل یكی از مشخصات زیـر را داشته  و باالتر سال 81تمام زنان 

 ( ≤52BMI)  وزن دارند و یا چاق هستند. زنانی که اضافه .0

 دارند.را به دیابت  ءی ابتال آنها سابقه (و یا برادرپدر، مادر، خواهر یكی از اقوام درجه یک خانواده ) زنانی که  .5

و فشارخون مینیمم )یا حداقل( مسـاوی   mmHg051زنانی که فشارخون ماکزیمم )یا حداکثر( مساوی یا بیش تر از  .8

 (. ≤mmHg71/051 BPدارند) mmHg71یا بیش تر از 

ی  زایـی و یـا سـابقه    ی مـرده  و یـا سـابقه   خودی )بدون علت مشخص( بار یا بیش تر سقط خودبه 5ی  زنانی که سابقه .5

 دارند. kg5دنیا آوردن نوزاد با وزن بیش از  به

 ی دیابت بارداری دارند. های قبلی خود سابقه زنانی که در یكی از بارداری .2

 زنان باردار )در هر گروه سنی(. .0

 ای داشته باشیم:اشاره دیابت بارداری با توجه به اهمیت شعار روز جهانی امسال، در نظر داریم به 



 Gestational Diabetes Mellitusدیابت بارداری 

 5و  0است مبتال به نوعی دیابت شوند که از انواع دیابت  های باردار ممكن خانم

متفاوت است. این نوع دیـابت، دیابت بارداری نامیده می شود و اغلب پس از 

اهمیت بسیار زیادی دارد رود، اما کنترل آن طی دوران بارداری  زایمان از بین می

 کند. و درصورت عدم کنترل قند خون عوارض متعددی مادر و جنین را تهدید می

کنترل دیابت بارداری با رعایت رژیم غذایی مناسب، فعالیت بدنی باالتنه انجام می شود. در مواردی هم تزریق انسولین 

 ممنوع است. ی قند خون طی دوران بارداری نیاز است. مصرف داروهای کاهنده

ها،  علت دقیق بروز دیابت بارداری همچون انـواع دیگر دیابت ناشناخته است، اما دانشمندان عقیده دارند هورمون 

ی  ـه وظیفهکطی دوران بارداری، جفت،  ای در ایجاد این بیماری ایفا می کنند. ی ژنتیكی و چاقی نقش ویژه زمینه

ها برای  کند. اگرچـه وجـود این هورمون تـولیدمیرا ها  ـر زیادی از انواع هورمونعهده دارد، مقادی ی جنین را بـر تغذیـه

 شوند. رشد جنین ضروری است، اما موجب اختالل در عملكرد انسولین و مقاومت به آن در بدن مادر می

به دیابت بارداری مبتال  شونـد، ولی تعداد کمی از آنها هایی از مقاومت به انسـولین می های باردار دچار درجه تمام خانم

های باردار در این  همین دلیل خانم شـود و به می حاملگی ظاهر 55-53های  خواهندشد. دیابت بارداری معموالً در هفته

 سرعت شناسایی و درمان شوند. شوند تا درصورت ابتال به دیابت بارداری به گری میغربال GTT ی به نامها با آزمایش هفته

که قبل از  هایی است. دیابت بارداری در خانم 5مقاومت به انسولین، دیابت بارداری بیش تر شبیه دیابت نوع علت وجود  به

کردن وزن قبل از بارداری به پیشگیری از ابتال به این بیماری  شود و بنابراین کم می  تر دیدهحاملگی چاق هستند بیش

 کند. می کمک 

 :مدیریت دیابت بارداری

 کید أم غذایی مناسب داده شود و در ارتباط با رعایت آن تبه زن مبتال به دیابت بارداری رژیاید در مرحله اول ب

 گردد.

 شود. بهترین  فعالیت بدنی مناسب یكی دیگر از اصول درمانی است و با توجه به شرایط زن باردار طراحی می

روز باشد. شنا کردن و انجام  دقیقه در 81فعالیت بدنی برای زن باردار پیاده روی است که باید حدود 

 های سبک هم مناسب هستند. نرمش

 تواند از ورزش باالتنه )تكان  در صورتی که به هر علتی زن باردار نباید راه برود و یا قادر به راه رفتن نیست، می

 بار در روز، سود ببرد. 211دادن ریتمیک دست ها( حداقل، 

 فعالیت بدنی ، درمانی ندارند. اما اگر با رعایت رژیم غذایی یازی به داروبسیاری از زنان مبتال به دیابت بارداری ن

 شود. ها به حد مطلوب نرسید از انسولین درمانی کمک گرفته می آن مناسب، قند خون

 گیری قند خون در منزل با گلوکومتر )خودپایشی( براساس دستور پزشک ضروری است و نتایج باید به  اندازه

 ت و یا پزشک اطالع داده شود تا بر اساس آن اقدامات الزم انجام پذیرد.بهورز/ مراقب سالم

 های اصلی توصیه  ساعت بعد از مصرف غذا در وعده 5های قبل از صبحانه و  گیری قندخون در زمان معموالً اندازه

 گردد. شود. در بعضی از موارد قبل از خواب نیز چک می می

  شود.سالمت جنین باید به طور منظم بررسی 



 گیری فشارخون در  زن مبتال به دیابت بارداری شانس بیشتری برای ابتال به فشارخون باال دارد. در نتیجه اندازه

 هر ویزیت ضروری است.

 :زن مبتال به دیابت بارداری در موارد زیر باید به طور اورژانس توسط پزشک ویزیت شود 

   کم شدن تحرک و یا عدم تحرک جنین 

 اختالل دید 

 بیش از حد تشنگی 

 تهوع و استفراغ 

 هرگونه آب ریزش، لكه بینی و خونریزی واژینال 

  هفته پس از زایمان )درآمدن از چله( از نظر قندخون و ابـتال بـه دیابـت مـورد بررسـی قـرار        0این بیماران باید

 گیرند.

 های بعد از زایمان دارند.   لزنان با سابقه ابتال به دیابت بارداری شانس باالیی برای ابتال به دیابت آشكار در سا 

  ،نان با سابقه دیابت بارداری، باید رژیـم غـذایی سـالم را رعایـت     زبرای پیشگیری از بروز دیابت در سال های بعد

 کنند، وزن ایده آل داشته باشند و فعالیت بدنی کافی و مستمر انجام دهند.

 

 گروه پیشگیری و کنترل بیماری های غیر واگیر

 


