
 

محدودیت در مصرف میوه هایی مانند هندوانه , -

 خربزه, طالبی ,انگور, خرما و انجیر به علت قند باال

محدودیت مصرف موادی مانند عسل و شیرینی -

,مربا, کره, آب میوه ها و سایر مواد با کربوهیدرات 

 باال 

پرهیز از حذف وعده های غذایی به ویژه صبحانه -

نگه داشتن قند خون موثر )رعایت این مسئله بر ثابت 

 است(

افزایش تعداد وعده های غذایی و کاهش حجم غذا -

 در هر وعده

 محدودیت مصرف برنج ,ماکارونی و سیب زمینی -

انجام ورزش های آرام و مالیم مانند پیاده روی و -

 شنا

 پرهیزاز مصرف بیش از انداره نمک -

 

 
 

 
 

 

کنتدرل تهیه دستگاه کنترل قندد خدون در مندزل  هدت -

 2و1مداوم قند )میزان قند خون را قبدل از غدذا و نیدز 

 ساعت بعد از غذا اندازه گیری نمایید(

بدا ایددن روش متو دده خواهیددد شددد ذدده مددواد غددذایی در 

باال رفتن قند خونتان موثر است و در نتیجه بهتر مدی 

 توانید رژیم غذایی خود را رعایت کنید.

 
 

هددددای استرس,اضدددد راب ,خسددددتگی و دیگرویژگددددی 

روانشناختی ممکن است بر انتخداب غدذا توسدن زندان 

باردار تاثیر گذارد.رژیم غدذایی یدک مدادر بدر تکامدل 

  نین و سالمت نوزادش تاثیر می گذارد.

زندانی کده بیشدتر احسداس خسدتگی مدی کنندد ,اسددترس 

بیشدددتری دارندددد و مرددد رب ترندددد ,بیشدددتر غدددذا مدددی 

خورند و به ویژه کربوهیدرات زیادتری مصرف می 

کننددد و درنتیجدده بایسددت از اسددترس بدده خصددو  در 

 دوران بارداری خودداری شود.

 

 

 

 
 

 
 

 بارداری تغذیه در دیابت
 

 

 
 

 

 

 تهیه و تنظیم:

 

 الهام آریافر

 کارشناس تغذیه بیمارستان برکت فاطمه الزهرا

 مینودشت

 

 

 



 

 چیست؟ بارداری دیابت

 
درصد بارداری ها ایجداد  8الی  3دیابت بارداری در 

 ی شود.م

دیابت بارداری یکی از بیماری هایی اسدت کده بدویژه 

در خانم های ذاق ,سدالمتی آندان و سدالمتی  نینشدان 

را تهدیددد مددی نمایددد. ایددن بیمدداری بدده علددت تغییرسدد   

هورمون ها در بدن بو ود آمده و گاهی اوقدات بدرای 

درمان آن نیاز بده تزریدا انسدولین مدی باشدد. بهتدرین 

در مدادران  ز بدروز ایدن بیمداریراه برای پیشگیری ا

ذاق کاهش وزن قبل از بارداری و پس از آن کنتدرل 

 سیر افزایش وزن در طی دوره بارداری است.

امروزه بیشتر زنان مبتال به دیابدت بدارداری کودکدان 

سدالمی بددنیا مدی آورند.پزشدک معدالج بیمدار را تحددت 

نظر گرفته و قند خدون بدا اسدتهاده از رژیدم درمدانی و 

ورزش و در صددورت لددزوم تزریددا انسددولین در حددد 

نگه داشته می شود اما در صورتی کده دیابدت طبیعی 

ب  دی برای مادر بخوبی کنترل نشود می تواند عواق

 و کودک داشته باشد.

 
 

دیابت بارداری به حد زیادی با رژیم غذایی , ورزش 

متعادل و کنترل وزن درمان می گردد و بنددرت نیداز 

به انسولین می شود.در طول حاملگی برای پیشگیری 

از افددزایش یدددا کددداهش زیددداد قنددد خدددون الزم اسدددت بدددا 

متخصدددغ تغذیددده و پزشدددک معدددالج خدددود مشدددورت 

یددد.اگر وزن شددما در شددروگ حدداملگی بددیش از وزن کن

نباید سعی کنید وزن خدود را کدم کنیدد.اگر  معمول بود

در شروگ حاملگی وزن م لوب داشدته باشدید انتظدار 

کیلوگرم اضافه وزن  11-7می رود تا پایان بارداری 

پیددددا کنیدددد.خانم هدددای الغدددر الزم اسدددت اضدددافه وزن 

 .بیشتری در طول بارداری داشته باشند

 

 تشخیص دیابت بارداری

 

مددادر ممکددن اسددت متو دده شددود کدده نسددبت بدده شددراین 

معمددول بیشددتر تشددنه, گرسددنه و خسددته مددی شددود و یددا 

دذار تکرر ادرار شده اسدت ولدی اینهدا همگدی عال دم 

شددایعی در زمددان حدداملگی هسددتند و طبیعددی تل ددی مددی 

 شوند.

واقعیددت ایددن اسددت کدده دیابددت حدداملگی اغلددب بدددون 

کدده ت ریبددا در تمددام  همددین دلیددل اسددتاسددت.به عالمددت 

قنددد خددون  28الددی  24زنددان بدداردار بددین ههتدده هددای 

 اندازه گیری می شود.

 
 تغذیه در دیابت بارداری

 

در زمددان ابددتال بدده دیابددت بددارداری عددالوه بددر نددوگ و 

حجم مدواد غدذایی زمدان غدذا خدوردن نیدز بسدیار مهدم 

وعده غدذای اصدلی :  3 (وعده غذایی  6است .داشتن 

صب  , میان  10میان وعده ) 3بحانه ,نهار,شام( و ص

وعده عصر و قبل از خواب( به ت سیم مناسب کدالری 

در بدن و در نتیجه  لوگیری از افزایش یا کاهش قندد 

 کمک خواهد کرد.

 

 

 

 
 توصیه های کلی در دیابت بارداری:

 

 رژیم غذایی  زحذف قند و شکر ا-

شیرینی ها و  محدود کردن مواد غذایی نشاسته ای و-

 نوشیدنی های شیرین

 محدود کردن روغن مصرفی-

حددذف روغددن هددای  امددد و روغددن هددای حیددوانی از -

 رژیم غذایی 

 ایگزین کردن روغن های مایع خدوراکی در رژیدم -

 غذایی 

عدم استهاده از مواد غذایی سرخ شده در رژیم -

 غذایی 

 استهاده از مواد لبنی کم ذرب-

بصورت خام یا پخته افزایش مصرف سبزیجات -

)سعی کنید حداقل دو واحد در روز از سبزیجات 

 استهاده کنید(

 


