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واحه)  3تها 2برای  افراد بالغ روزانه  گوشت ها: 

گرم(از انواع گوشتها گروه توصههه  شه)ه و 06تا06

مصرف گوشت قرمز فقط هفت  ای دوبار بصورت آب 

 پز و بخارپز باش).

واحه) تهوصههه   3تا2لبنهات: برای افراد بالغ مصرف 

مهشود ک  معادل یک لهوان شهر یا یک لهوان مهاتهت 

 اتت و بهتر اتت از نوع کم چرب آن اتتفاده شود.

مق)ار مجاز مصرف مهوه  در دیابتی هها مهوه و تبزی:

 5تها  3واح) ک  معادل یک مهوه کوچک  و  3تا2

واح) تبزی  ک  معادل یک لهوان در روز اتت ودر 

مصههرف مهههههوه هههای دارای قههنهه) بهها  مهه هه  

موز،طالبی،خرمالو و آناناس ،توت خشک و کشمش 

مح)ودیت دارن) و تبزیجات را بصورت خام مصرف 

 کنه).

 

چربی خوب شام  روغن های گهاهی  و مغزها در ح) :چربی ها

کم و چربی ب) م   روغن جام) و حهوانی ب  ههچ وج  اتتفاده 

 نشود.

قن)وشکر،مربا،عس ،شهرینی،شکالت،بهسکویهت،کهکقن)وشکر:

،آب نبات،شربت،کمپوت،وژل  را از حذف کنه) ب  جای اینها 

روزان  یک قاشق غذاخوری توت خشک یا کشمش مصرف 

 نمایه).
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 دانشگاه علوم پزشکی و خ)مات به)اشتی گهالن     
          بهمارتتان امام خمهنی صومع  ترا 

 قن) خون بارداری         

 مادران باردار: گروه ه)ف

زیر نظر واح) آموزش تالمت با همکاری کارشناتان 

 مامایی بهمارتتان امام خمهنی  ره( صومع  ترا 

 8931خرداد 

 

قن)خون با   یک بهماری پرهزین  و 

پرخطراتت با تشخهص زودهنگام 

وکنترل آن از عوارض این بهماری 



1 2 
3 

 

 

 قن)خون با  در بارداری چهست؟

قن)خون با  در بارداری ب  حالتی گفت  می شود ک  در آن ب)ن نسبت 

ب  گلوکز قن)خون( تحم  خود را از دتت داده ب  طوری ک  دراین 

حالت مادر ممکن اتت نسبت ب  شرایط عادی بهشتر تشن ،گرتن  و 

خست  شود ک  هم  ی اینها عالیم شایعی در دوران بارداری بوده و 

طبهعی تلقی می شون).قن) خون با  در بارداری اغلب ب)ون عالمت 

الی  21اتت ب  همهن دله  تقریبا در تمام زنان باردار بهن هفت  های 

 آزمایش تحم  گلوکز انجام می شود.  22

 عوارض قن)خون با  در بارداری چهست؟

اضطراب  ،عفونت،فشارخون بها ،افهزایهش خهطهر مسهمهومهههت 

 حاملگی،زایمان زودرتوافزایش امکان تزارین .

 عل  قن)خون با  در بارداری چهست؟

تال،تابق  خانوادگی دیابت،تابق  ی تهوله) نهوزاد 36تن با ی 

بزرگ،چاقی،وجود گلوکز در ادرار،تابق  ی تول) نوزاد نهاههنهجهار یها 

بارداری در بارداری های قب  مرده،فشارخون با ،تابق  ی ابتال ب  دیابت 

 و  تقط خودب  خودی ب)ون علت دردو نوبت یا بهشتر .

 افت قن) خون  کاهش قن) خون( 

مهلی گرم کمتر شود خطر ههپوگلهسمی یا  06اگر مهزان قن) خون از 

 نهایت تشنج می شود.

 درمان افت قن) خون

مصرف چن) حب  قن) یا نصف لهوان آب مهوه و یا یک لهوان 
دقهق  قن) خون  خود را انه)ازه گهههری  55تا56شهر،پس از

نمایه) اگر همچنان پایهن بود دوباره ازچن) حبه  قهنه) یها 
 مایعات شهرین اتتفاده کنه).

 قن)خون با   افزایش قن) خون(

بهن نهاز ب)ن ومهزان انسولهن تعادلی برقرار نباش)، قن) خون 
 افزایش می یاب) .

 مصرف موادغذایی برای قن) خون با  در بارداری

فعالهت ب)نی کهم،فهرامهوش کهردن عل  افزایش قن)خون: 
مصرف دارو و خوردن بهش از ان)ازه ودراین حالت بهایه) 
داروی خود را مصرف نموده  ودر صورت برطرف نشه)ن 

 مشک  ب  پزشک مراجع  کنه).

بهشترین نقش را در توله) انرژی دارن) و کربوهه)رات ها: 
شام  نان وماکارونی،برنج،تهب زمهنی وشکراتت بهههتهر 
اتت از نان تنگگ یا تافتون یا مهاکهارونهی تهبهوس دار 

قاشق غذاخوری  7اتتفاده کنه) در هر وع)ه غذایی بهش از 
برنج مصرف نکنه) ودر مهان وع)ه ها بهشتر از ته  کهف 

 دتت نان مجاز ب  مصرف نهسته).

 ب  نام خ)ا

 قن)خون با  چهست؟ 

غذای مصرفی در ب)ن در نهایت تب)ی  ب  نوعی قن) ب  

نام گلوکز می شود ک  این قن) توتط نوعی هورمون 

ب  نام انسولهن وارد تلول ش)ه و بر ای توله) انهرژی 

مورد اتتفاده قرار می می گهرد حال اگر در توله) و 

یا عملکرد این هورمون اختاللی وجود داشت  باش) ، 

در خون باقهی مهی ، قن) نمی توان) وارد تلول ش)ه 

مان) و مق)ارش با   می رود و ب  این ترتهب فرد مبتال 

 ب  دیابت خواه) ش).


