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 Gestational Diabetes Mellitus (GDM) يالسكري الحمل

 والكيمياء الصيدلية : بكالوريوس في الصيدلةور زمرد دحبإعداد الصيدالنية 

 : الدكتور الصيدالني رامز القضمانياإلشراف والتدقيق واملراجعة العلمّية

ص
ّ
لخ

ُ
 امل

 هو ي والذيالحمل سكري ال علىسنتعرف في هذا املقال 

 خالل األولى للمرة تشخيصه يتم الذي السكري  داء

 على يالحمل سكري ال كيفية تأثيرناقش سن. الحمل

 في يتسببوكيف  ،(الغلوكوز ) للسكر الخاليا استخدام

الحمل  على يؤثر قد مما الدم، في السكر نسبة ارتفاع

 صابةامل األم نسنناقش فكرة أ .الجنين وصحة والحامل

 من السكري  بداء إصابتها خطر يزداد ،يالحمل سكري الب

 الكتشاف لالختبار للخضوع تحتاج قدف ،الثاني النوع

 يمكن .األحيان من كثير في الدم سكر مستوى  تغييرات

من  يالحمل سكري ال على السيطرة الحوامل لألمهات

 الرياضة، وممارسة الصحية األطعمة ل تناو  خالل

 ضبط يساعد. األمر لزم إذااللجوء للمعالجة الدوائية و 

 يمنع كما جنينهاو  صحة األم على الحفاظفي  الدم سكر

 .املتعسرة الوالدة

 قّدمةُم 

تم تشخيصه ألول مرة أثناء يالذي هو مرض السكري 

هو ارتفاع نسبة السكر في الدم )الجلوكوز( الذي . الحمل

يمكن أن ، يتطور أثناء الحمل ويختفي عادة بعد الوالدة

، ولكنه أكثر يحدث في أي مرحلة من مراحل الحمل

 
 
يتسبب  (1).في الثلث الثاني أو الثالث من الحمل شيوعا

في  ثل األنواع األخرى من داء السكري م يالسكري الحمل

 الحاملارتفاع نسبة السكر في الدم مما قد يؤثر على 

من النساء  %10يصيب ما يصل إلى  .طفلهاوصحة 

السكري يحدث  (2).الحوامل في الواليات املتحدة كل عام

إنتاج ما  رأة الحاملامل معندما ال يستطيع جس الحملي

وهو هرمون يساعد على التحكم في  -يكفي من األنسولين 

اإلضافية  هالتلبية احتياجات -السكر في الدممستويات 

، السكري الحمليعند النساء املصابات ب .أثناء الحمل

يعود سكر الدم عادة إلى طبيعته بعد الوالدة بفترة وجيزة. 

 ري الحمليالسكب في بعض األحيان عند إصابة املرأةلكن 

. النمط الثانيأكثر عرضة لإلصابة بالسكري من  فهي

ستحتاج إلى إجراء اختبار للتغيرات في نسبة السكر في 

 الدم في كثير من األحيان.

 أسبابه

ال يعرف الباحثون بعد سبب إصابة بعض النساء 

 البغوالبعض اآلخر ال يصاب به.  السكري الحمليب
 
ما  ا

 الحمل دور لعب الوزن الزائد قبل ي
 
عمل الهرمونات  (3).ا

م تحت املختلفة على إبقاء مستويات السكر في الد

، اتولكن أثناء الحمل، تتغير مستويات الهرمون ،السيطرة

 .سكر الدم بكفاءة السيطرة علىا يجعل من الصعب مم  

يمكن للبنكرياس أن يرسل ما يكفي من األنسولين 

جسم من إنتاج ما الللتعامل معه. ولكن إذا لم يتمكن 

عن استخدام األنسولين  يكفي من األنسولين أو توقف

 وتصاب ،، فإن مستويات السكر في الدم ترتفعكما ينبغي
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أثناء الحمل تفرز املشيمة  .السكري الحمليب الحامل

 Human Placental ملشيمي البشري الالكتوجين ا هرمون 

Lactogen  (HPL) ت التي تزيد من الهرمونامن وهو

تؤثر هذه الهرمونات على املشيمة  .مقاومة األنسولين

، تزداد . بمرور الوقتالحملوتساعد في الحفاظ على 

 الجسمقد تبدأ في جعل والتي . تاكمية هذه الهرمون

 مقاوم
 
 .لألنسولين ا

 Risk Factors (4) عوامل الخطر 

السكري بعض النساء أكثر عرضة لإلصابة بتكون 

 :. تشمل عوامل خطر اإلصابة ما يليالحملي

 (BMI) مؤشر كتلة الجسم :زيادة الوزن والسمنة •

 .30أعلى من 

 .قلة النشاط البدني •

 وجود مستويات منخفضة من الكوليسترول الجيد •

(HDL) في الدم 

في  TGالثالثية  الشحوموجود مستويات عالية من  •

 الدم

 سابق السكري الحملياإلصابة ب •
 
 ا

 Polycystic متالزمة املبيض املتعدد الكيسات •

Ovary Syndrome (PCOS) 

 .مرض السكري ب ةأحد أفراد األسر إصابة  •

 (.كجم 4.1أرطال ) 9يزيد وزنه عن طفل  إنجاب •

النساء ذوات البشرة السوداء، الالتينية،  :رق الع •

، واألمريكيين اآلسيويين أكثر عرضة الهنود األمريكيين

 .السكري الحمليلإلصابة ب

 

 
ُ
 Complications ضاعفاتامل

بعناية يتم تدبيره  الذي ال السكري الحملييمكن أن يؤدي 

إلى ارتفاع مستويات السكر في الدم. يمكن أن يسبب 

 .لألم وجنينهاارتفاع نسبة السكر في الدم مشاكل 

 الطفلاملضاعفات التي قد تؤثر على 

يمكن أن يؤدي ارتفاع  :الوزن الزائد عند الوالدة •

نسبة السكر في الدم لدى األمهات إلى زيادة حجم 

 الطبيعي. األطفال الكبار جدأطفالهن عن املعدل 
 
 - ا

ر عرضة هم أكث -أرطال أو أكثر  9أولئك الذين يزنون 

، أو يعانون من إصابات لالنحشار في قناة الوالدة

 .أثناء الوالدة أو يحتاجون إلى والدة قيصرية

يؤدي ارتفاع نسبة السكر في قد  :الوالدة املبكرة •

للوالدة املبكرة الدم إلى زيادة خطر تعرض النساء 

قبل األسبوع السابع ) والوالدة قبل املوعد املحدد

. قد يوص ى بالوالدة املبكرة ألن (والثالثين من الحمل

 .الطفل كبير

قد يعاني األطفال  :صعوبات خطيرة في التنفس •

 الذين يولدون مبكر 
 
السكري ألمهات مصابات ب ا

وهي حالة  -من متالزمة الضائقة التنفسية  الحملي

 تجعل التنفس صعب
 
 .ا

ى  •
َ
ل هي حالة يحدث فيها  :Polyhydramniosَمَوه السَّ

الذي يحيط  ائلكثرة السائل األمنيوس ي )الس

، والذي يمكن أن يسبب الوالدة بالجنين( في الرحم

 .املبكرة أو مشاكل عند الوالدة

، بعض األحيانفي  :دمانخفاض نسبة السكر في ال •

من  السكري الحملييعاني أطفال األمهات املصابات ب

السكر في الدم بعد الوالدة بوقت انخفاض في نسبة 

قصير. قد تسبب النوبات الشديدة من نقص السكر 
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في الدم نوبات عند الطفل. يمكن أن تؤدي التغذية 

 السريعة وأحيان
 
محلول الجلوكوز الوريدي إلى إعادة  ا

 .مستوى السكر في دم الطفل إلى املستوى الطبيعي

يتعرض  :النمط الثانيكري من الس والداءالسمنة  •

لخطر  السكري الحمليأطفال األمهات املصابات ب

النمط أكبر لإلصابة بالسمنة ومرض السكري من 

 .الحياةفي وقت الحق من  الثاني

 السكري الحملييمكن أن يؤدي  :ميتطفل والدة  •

غير املعالج إلى وفاة الطفل إما قبل الوالدة أو بعدها 

 بفترة قصيرة.

 على األماملضاعفات التي قد تؤثر 

السكري يزيد  :يتسمم الحملالارتفاع ضغط الدم و  •

، بارتفاع ضغط الدم اإلصابةمن خطر  الحملي

 عن 
 
وهو من  Pre-eclampsia يتسمم الحملالفضال

املضاعفات الخطيرة للحمل التي تسبب ارتفاع 

ضغط الدم وأعراض أخرى يمكن أن تهدد حياة األم 

 الحمل لتسمم املبكرة العالمات تشمل .والطفل

  بروتينية بيلة) البول  في والبروتين الدم ضغط ارتفاع

Proteinuria). في بما أخرى، أعراض تظهر أن يمكن 

 واليدين والوجه والكاحلين القدمين تورم :ذلك

 في مشاكل، (وذمة) السوائل احتباس عن الناجم

 (5) .وغيرها الرؤية

 41 قبل الوالدة األفضل من :راء والدة جراحيةإج •

 
 
 الوالدة أو املخاض بتحريض يوص ى قد. أسبوعا

 بحلول  طبيعي بشكل املخاض يبدأ لم إذا القيصرية

 .الوقت هذا

 السكري  اإلصابة بالداء •
ا
عند إصابة  :مستقبل

 السكري الحمليالحامل ب
 
صاب به ، فمن املرجح أن ت

 هالدي كما أن رى أثناء الحمل في املستقبل.مرة أخ

 أيض
 
من مخاطر أعلى لإلصابة بمرض السكري  ا

يجب إجراء  في العمر. التقدممع  النمط الثاني

 13إلى  6بعد فحص دم للتحقق من مرض السكري 

 أسبوع
 
واحدة كل عام بعد ذلك ، ومرة من الوالدة ا

 .إذا كانت النتيجة طبيعية

 Symptoms يلسكري الحملاأعراض 

يتم اكتشاف معظم الحاالت فقط عند اختبار مستويات 

قد تظهر  .السكري الحمليالسكر في الدم أثناء فحص 

أعراض على بعض النساء إذا كانت مستويات السكر في 

بعض هذه . الدم مرتفعة للغاية )فرط سكر الدم(

عالمة  عراض شائعة أثناء الحمل وليست بالضرورةاأل 

 :مثل السكري الحملعلى اإلصابة ب

 زيادة العطش •

 الحاجة إلى التبول أكثر من املعتاد •

 جفاف الفم •

 تعب •

 السكري الحمليفحص 

يمكن إجراء الفحص بإحدى طريقتين. األول يسمى 

 Glucose Challenge Test (GCT) لوكوز غالتحمل اختبار 

 Oralالفموي  لوكوز غالتحمل اختبار سمى و ما ي  أ

Glucose Tolerance Test ((OGTT يتم  .ثناء االختبارأ

  شرب
 
 سكري محلوال

 
سحب الدم بعد ساعة. إذا كانت ثم ي   ا

لوكوز غفسيتعين إجراء اختبار ال ،هذه النتيجة مرتفعة

 24بين  تكون عندما  OGTT يتم إجراء .ملدة ثالث ساعات

 أسبوع 28و 
 
قد عانت من املرأة ت نامن الحمل. إذا ك ا

عرض علي السكري الحملي في  OGTT هامن قبل، فسوف ي 
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 ، ثمحجز بفترة وجيزة، بعد موعد الوقت مبكر من الحمل

OGTT  أسبوع 28إلى  24آخر في 
 
إذا كان االختبار األول  ا

 طبيعي
 
 .ا

 أثناء الحملالدم املستهدفة سكر مستويات 

 Americanتوص ي جمعية السكري األمريكية

Diabetes Association (ADA)  بهذه األهداف للنساء

 :نسبة السكر في الدم يختبرن الحوامل اللواتي 

 أو أقلل د/ملغ 95قبل الوجبة:  •

 أو أقلدل /ملغ 140ساعة بعد الوجبة:  •

 أو أقل دل/ملغ 120بعد ساعتين من الوجبة:  •

 السكري الحمليلجات ع

 (6) :إلى فئتين السكري الحمليينقسم 

الذي يمكن  السكري الحمليلوصف  A1 الفئةتستخدم 

السيطرة عليه من خالل النظام الغذائي وحده. سيحتاج 

إلى  A2 من الفئة السكري الحملياألشخاص املصابون ب

يمكن  .األنسولين أو األدوية الفموية للتحكم في حالتهم

 :خفض مستويات السكر في الدم عن طريق

 الغذائي نظامالتغيير 

نصح 
ُ
األم الحامل باإلرشادات الغذائية التالية ت

 (7) :لتخفيف اختطار تعرضها للسكري الحملي

من السعرات الحرارية اليومية  %40على  الحصول  •

من البروتين. يجب أن تكون  %20و  السكرياتمن 

نسبة خمسين باملائة من الكربوهيدرات معقدة 

 %.30-25وتتراوح نسبة الدهون بين  ،وعالية األلياف

من السعرات  %40إجمالي الدهون إلى أقل من  تقليل •

 الحرارية اليومية. يجب أن تكون الدهون املشبعة 

Saturated Fat  من إجمالي الدهون  %10أقل من

 .التي تتناولها

 -عادة ثالث وجبات في اليوم  -تناول الطعام بانتظام  •

 .وتجنب تفويت الوجبات

 السكري تناول األطعمة النشوية ذات املؤشر  •

التي تطلق السكر Glycemic Index  (GI) املنخفض

مثل املعكرونة الكاملة القمح، األرز البني،  -ببطء 

خبز الحبوب، الحبوب الكاملة، البقول، الفاصوليا، 

 .العدسو 

حصص  5 -تناول الكثير من الفاكهة والخضروات  •

 .على األقل في اليوم

نظام ال يجب إعتماد  –تجنب األطعمة السكرية  •

 غذائي خاٍل تمام
 
ل ااستبديتم ولكن  ،من السكر ا

الوجبات الخفيفة مثل الكعك والبسكويت ببدائل 

 .صحية مثل الفاكهة واملكسرات والبذور 

النظام الغذائي أو  -تجنب املشروبات السكرية  •

املشروبات الخالية من السكر أفضل من األنواع 

السكرية. يمكن أن تحتوي عصائر الفاكهة وعصائر 

 الفاكهة أيض
 
 .السكر  منعلى نسبة عالية  ا

تناول مصادر البروتين الخالية من الدهون، مثل  •

 .األسماك

 مارسة الرياضةم

 لذا ؛الدم في الغلوكوز  مستوى  البدني النشاط يخفض

 لتدبير فعالة وسيلة املنتظمة التمارين تكون  أن يمكن

ممارسة الرياضة  هي الشائعة التوصية .السكري الحملي

 من( دقيقة 30 و ساعتان) األقل على دقيقة 150 ملدة
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 أسبوعي الشدة املعتدل النشاط
 
 تمارين إلى ةباإلضاف ،ا

 .األسبوع في أكثر أو يومين على القوة

 العلج الدوائي

 ميتفورمين يشتمل العالج الدوائي على وصف

Metformin يتم تناول امليتفورمين (7).أو حقن األنسولين 

 .الوجبات، عادة مع أو بعد مرات في اليوم 3حتى من مرة 

يمكن أن تشمل اآلثار الجانبية للميتفورمين تقلصات 

قد يوص ى باستخدام . فقدان الشهيةو  إسهاة و املعد

 :في الحاالت التاليةاألنسولين 

 امليتفورمين أو يسبب آثار وجود مانع الستخدام  •
 
 ا

 مزعجة للمريض جانبية

التحكم في مستويات السكر في الدم  عدم القدرة على •

 يتفورمينباستخدام امل

 ارتفاع شديد في سكر الدم •

 طفل كبير جدال •
 
الكثير من السوائل في  ى األمأو لد ا

ىال
َ
ل  (.رحم )َمَوه  السَّ

السكري فقط من النساء املصابات ب %20-10 يحتاج

إلى األنسولين للمساعدة في التحكم في نسبة  الحملي

يمكن أن يتسبب األنسولين في  (8).السكر في الدم

انخفاض نسبة السكر في الدم بشكل كبير )نقص سكر 

الدم(. تشمل أعراض انخفاض نسبة السكر في الدم 

الشعور باالرتعاش أو التعرق أو الجوع أو الشحوب أو 

اختبار نسبة السكر  يجب ،إذا حدث هذا .صعوبة التركيز

 جتها على الفور إذا كانت منخفضة.ومعال -في الدم 

 

 حملالمراقبة 

 من خطر حدوث مشاكل السكري الحملييمكن أن يزيد 

لهذا السبب،  .، مثل النمو أكبر من املعتادطفلاللدى 

 :ة هيمواعيد إضافية قبل الوالدحدد ست  

في Ultrasound فحص باملوجات فوق الصوتية  •

 من الحمل بحث 20إلى  18األسبوع 
 
 .عن أي تشوهات ا

 32و  28 الفحص باملوجات فوق الصوتية في األسبوع •

 طفل وكمية السائل األمنيوس يالملراقبة نمو  - 36و 

Amniotic fluid باإلضافة إلى الفحوصات املنتظمة ،

 فصاعد 38من األسبوع 
 
 .ا

أثناء  التحكم فيهامراقبة نسبة السكر في الدم و  •

أنسولين  هاإلى إعطائاألم . قد تحتاج املخاض والوالدة

 .للتحكم في مستويات السكر في الدم

 بعد الوالدةاملراقبة 

إلى  2ابتداء  من  طفلالفحص مستوى السكر في دم  يتم

، فقد يحتاج ات بعد الوالدة. إذا كانت منخفضةساع 4

 إطعامه مؤقتإلى 
 
يحتاج إلى كما س .من خالل أنبوب ا

، فقد يتم االعتناء به في وحدة حديثي مراقبة دقيقة

  .الوالدة املتخصصة
 
ما يتم إيقاف أي أدوية  عادة

نصح  للسيطرة على نسبة السكر في الدم بعد الوالدة. ي 

 باالستمرار في فحص نسبة السكر في الدم
 
يجب . عادة

 أسبوع 13ى إل 6إجراء فحص دم بعد 
 
وذلك  ،من الوالدة ا

 ألن عدد
 
 من النساء املصابات ب ا

 
 السكري الحمليقليال

 .ارتفاع نسبة السكر في الدم بعد الحمل يالحظ عندهن

نصح بإجراء اف، إذا كانت النتيجة طبيعية ختبار سنوي ي 

لإلصابة بمرض  في خطر متزايد هاملرض السكري. هذا ألن

 .النمط الثانيالسكري من 
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