
السكري الحميل  

من هن النساء األكرث عرضة

ما هو السكري الحميل

يظهر السكري الحميل عادًة يف الثلث الثاين أو الثالث من الحمل ويختفي بعد الوالدة. يُصاب به حوايل %10-7 من السيدات الحوامل وللتحكم يف مستوى سكر الدم، يجب تغيري أسلوب 

الحياة )التغذية والنشاط البدين(؛ وإذا مل يكن هذا كافيًا، فيصبح من الرضوري الحصول عىل العالج للحفاظ عىل مستوى سكر الدم تحت السيطرة. العالج الوحيد املخول ملرض السكري 

يف الحمل هو العالج باإلنسولني.

النساء اللوايت كن زائدات يف الوزن أو بدينات قبل الحمل؛ 
اللوايت تزيد أعامرهن عن 35 عام؛ اللوايت لديهن والد مصاب 
مبرض السكري من النوع 2؛ اللوايت أُصنب بالسكري الحميل يف 

حمل سابق.

بدًء من الثلث الثاين يف الحمل تفرز املشيمة هرمونات تعارض 
عمل اإلنسولني، فيقوم جسد األم برد فعل عن طريق إفرازه 

بكمية أكرب.

من الصعب والدة الجنني زائد الوزن والدة طبيعية، وهذا 
يتطلب بالرضورة أحيانًا اللجوء للوالدة القيرصية.

اللوايت تكون نسبة سكر الدم لديهن عند التحليل وهن صامئات 
بني 100 و 125 ملج/ ديسيلرت قبل الحمل أو يف األسابيع األوىل 

منه؛ النساء املنتميات إىل األعراق التي تكون نسبة إصابتها 
بالسكري من النوع 2 عالية؛ النساء الحوامل بتوأم.

إذا مل تنجح كمية اإلنسولني املفرزة يف موازنة عمل الهرمونات 
املشيمية، فإن سكر الدم يزيد ويظهر السكري الحميل.

عند والدة هذه األطفال يكن أن يكونوا أكرث عرضة لإلصابة 
بنقص سكر الدم ويف حاالت نادرة يصابوا مبشاكل يف التنفس أو 
الريقان. هي مشاكل انتقالية وتختفي عن طريق التحكم الجيد 

يف مستوى سكر الدم خالل فرتة الحمل.

النساء اللوايت تلقني تلقيًحا صناعيًا؛ اللوايت زاد وزنهن يف الحمل 
زيادة كبرية؛ اللوايت يزداد حجم جنينهن بصورة كبرية طبقا 

للفحوصات باملوجات الفوق الصوتية. 

ينتقل سكر األم إىل الجنني عن طريق املشيمة، مام يؤدي إىل فرط 
منو الجنني. عندما يكون الجنني زائد الوزن فإننا نتحدث عن طفل 

يكون وزنه أكرث من 4 كجم عند الوالدة.

تشخيص السكري الحميل مهم أيًضا لألم حيث أن وجوده يُنبأ 
بارتفاع ضغط الدم الرشياين يف الحمل وظهور السكري من 

النوع 2 يف األعوام التالية للحمل.
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