
 

 

 :التعريف 
هو أحد أنواع السكر التي تحدث أثناء فترة الحمل نتيجة تغييرات 

إلى ارتفاع نسبة السكر في الدم  هرمونية في المشيمة تؤدي
ومع ذلك  ويبدأ في النصف األخير من الحمل ويزول بعد الوالدة

 .يفضل المتابعة مع الطبيب المختص للتأكد من عدم استمراره
 

 :السبب
عمل  قاومت   التي خالل فترة الحمل مستويات عالية من الهرمونات المختلفة تنتج المشيمة
 . يؤدي إلى رفع نسبة السكر في الدم ممااألنسولين ، 

 

 :المحتملةعوامل الخطر 

 وجود تاريخ مرضي لإلصابة بسكري الحمل في حمل سابق. 
 الزيادة الغير طبيعية في وزن الحامل. 
 عوامل أخرى يحددها الطبيب المختص. 

 
 

 :األعراض

ال تظهر لدى الغالبية العظمى من النساء المصابات بسكري الَحْمل، 
  .للمرض  أعراض أي

 

 :التشخيص
  من الحمل  - 4228تحاليل مخبرية روتينية في بداية الحمل وفي األسبوع الـ. 
 فحوصات إضافية لتأكيد التشخيص: 

o  فحص مدى تحمل الجلوكوز( GTT-Glucose Tolerance Test.) 
o فحص سكر الدم الصائم( (GCT-Glucose Challange Test. 

 

 اإلدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة
 مستشفى الملك فهد للقوات المسلحة بجدة

التثقيف الصحيقسم   
 

 ري الحملكس
Gestational Diabetes 
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  :المضاعفات

  أو نقص حجم الجنين عن المعدل الطبيعيزيادة.  
 تشوهات خلقية للجنين. 
 الوالدة المبكرة. 
 الوالدة القيصرية. 
 تكرار حدوث اإلجهاض أو وفاة الجنين قبل الوالدة. 
 اإلصابة بتسمم الحمل. 
  بفترة قصيرة عند الطفل بعد الوالدةسكر نسبة الانخفاض. 
  الثانياإلصابة بمرض السكري من النوع. 

 

 :العالج

 التغذية الصحية والرياضة البدنيّة تغييرات في نمط الحياة مثل.  
 اإلنسولين عند الحاجة حسب تعليمات الطبيب حقن. 

 

 
  :طرق التعايش مع المرض

 سليمة، خاصة فيما يتعلق بمستوى التغذية ال المحافظة على
 .السكريات في كل وجبة

  فحص ذاتي لمستوى السكر عدة مرات في اليوم عن
 .سكر الدمطريق جهاز قياس 

 االلتزام بالعالج الموصوف من قبل الطبيب.  

  مصدر من السكر سريع المفعولالتأكد دائما من وجود 
 .في حوزة المريضة

  الحفاظ على مواعيد زيارة الطبيب والحرص على إجراء
 .طفل الفحوصات الروتينية الهامة لألم وال

 

 

 

 :المراجع

  ويب طب 
 كلينك مايو 

  جمعية أصدقاء مرضى السكري الخيرية –الطريق اإلرشادي لمريض السكري. 
 

 إن المعلومات في هذه النشرة الطبية مخصصة
 للتثقيف فقط و ال تغني عن استشارة الطبيب
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