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كيف تطور السكري الحميل ؟

ما هو سكري الحمل؟

مصطلح “سكري الحمل” أو سكري الحمل 
“يعني أن معدالت الحمل من الجلوكوز 

)السكر =( يف الدم مرتفعة جدا. يتم 
تشخيص سكري الحمل يف أكرث من 50 

امرأة حامال يف فالندرز. زيادة الوزن والعمر 

والوراثة متثل عوامل مخاطر مهمة. وعالوة 
عىل ذلك، فإنه ليس من املمكن دامئا التنبؤ 
متى وعند من منهن  سوف يحدث سكري 

الحمل. بعض النساء ليس لََديِْهّن َعواِمل خطر 
و مع ذلك يتطور عندهن ُسكَّري الَحْمل

تشهد فرتة الحمل تغريات كبرية يف جسم 
املرأة؛ وتفرز املشيمة، خالل فرتة الحمل، عدة 

هرمونات ال غنى عنها لنمّو الطفل. ولكنها 
عىل النقيض تحّد من آثار األنسولني يف الجسم، 

وتقاوم عمليات األيض الطبيعية السيام خالل 
النصف الثاين من فرتة الحمل. األنسولني هو 

هرمون يفرزه البنكرياس الذي يلعب دوًرا 
رئيسيًا يف تنظيم نسبة الجلوكوز يف الدم. ونظرًا 

ملقاومة عمل األنسولني بشكل جزيئ، يحتاج 
الجسم إىل كمية أكرب من األنسولني وبشكل 

مفاجئ يف الدم للوصول إىل الخاليا.
وعندما يعجز الجسم عن التعامل مع الكميات 

املطلوبة من األنسولني يف الجسم، يرتفع مستوى 
السكر يف الدم، وهو ما يُطلق عليه اسم “فرط 

جلوكوز الدم”، وتُصاب حينها املرأة بسكري 
الحمل. يف بعض األحيان، يكون وجود فائض من 
األنسولني يف الجسم ضاًرا باألم والجنني، وبالتايل 

يجب عالجه.
وعادًة ما ميكن التعامل مع سكري الحمل 

وعالجه مبامرسة بعض التمرينات واتباع حمية 
غذائية متوازنة. ومع ذلك، قد تشهد بعض 

األوقات حاجة إىل زيادة مستويات األنسولني 
لتفادي التعرض ملشكالت خالل فرتيت الحمل 

والوالدة.

٪90 من الحاالت، يختفي سكري الحمل بعد الوالدة. ومع ذلك، سكري الحمل هو 
إشارة مهمة من الجسم!
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تشري اإلصابة بسكري الحمل إىل ضعف 
يف الجسم، بينام ال تالحظني أنت سيديت 

بأي يشء مختلف. وعادًة ما تعاين النساء 
من املصابات بسكري الحمل من مشكلة 
موجودة مسبًقا تتمثل يف ضعف عام يف 

أداء األنسولني، وتظهر خالل فرتة الحمل. 

ويف أغلب األحوال، يعود سكر الدم إىل 
مستوياته الطبيعية بعد الوالدة. ولكن ال 

ميكن التغايض عن أن تلك إشارة إىل وجود 
مشكلة يف الجسم. فنسبة 30 إىل 50 باملئة 

من السيدات الاليت يصنب بسكري الحمل 
يتعرضن لإلصابة بداء السكري املستمر 

بعد حوال 5 إىل 10 سنوات. وال يكون ذلك 
واقعيًا إال عند الحاجة لألنسولني خالل عالج 
سكري الحمل. وقد تتعرض النساء الاليت ال 
يعانني من سكري الحمل أو يحافظن عىل 
مستوى السكر يف الدم من خالل الحمية 

الغذائية املتوازنة إىل ذلك الخطر ، لذا يجب 
عليهم توّخي الحذر. 

عادًة ما يكون سكري الحمل عرًضا مؤقتًا، وال يكون عىل اإلطالق مرض السكري 
الحقيقي. ويف بلجيكا، يعاين فرد من بني كل 10 أفراد بالغني من أحد أشكال مرض 

السكري. ونحن نفرق بني نوعني من مرض السكري: النوع األول والنوع الثاين.
صورة رسومية للنوعني األول والثاين
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30 إىل 50 باملئة من النساء الاليت يعانني من 

سكري الحمل، يتطور األمر لديهن بعد ذلك 

سكري الحمل، إشارة الجسم أنواع السكري

السكري النوع 1 السكري النوع 2

عادة بني األطفال والشباب
أقل من 10%

من املصابني بالسكري 
ال ميكنهم منعه

خاصة من سن 40 عاًما
ميكن املنع جزئيًا!

يظهر ارتباطه بنمط الحياة 
بزيادة الوزن وغري الصحي
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إذا كنت مصابة بسكري الحمل، لديك خطر 
أكرب لإلصابة مبرض السكري من النوع 2 يف 

سنوات الحقة. مرض السكري هو حالة خطرية 
تتطلب الرصد لبقية حياتك. 

ومع العالجات املتوفرة اليوم املعروفة 
للسيطرة عىل مرض السكري، إال أن املضاعفات 

طويلة األجل قد تقلل من فرتة البقاء عىل 
قيد الحياة، ولكن إذا تم الكشف عن مرض 

السكري يف مرحلة مبكرة، وتم التحكم 
به جيًدا، سنعرف كيف نتجنب كل هذه 

املضاعفات.

عواقب ومضاعفات

مرض السكري

االكتشاف املبكر والعالج رضوري

أمراض القلب واألوعية الدموية

أمراض العينني

مشاكل يف الكىل

مشاكل يف القدمني

يكون يف حالة تأهب لذلك تظهر عليهم خطة العمل
اعراض مرض السكري: تعطش كبري، والحاجة 
إىل التبول بشكل متكرر، والتعب وااللتهابات 

إىل الكثري من التكرار. ومع ذلك غالبا ما 
تحدث هذه األعراض عندما يكون املرض 

موجود بالفعل يف مرحلة أعىل. ولذلك يجب 
علينا أن نرص عىل أنه ليس مبارشة عىل 
األعراض املرتبطة مبرض السكري بحاجة 

ملناقشة هذا املرض، ولكن األحداث التي تهيئ 
ملرض السكري، خالل وجود مرض السكري 

الحميل.

متثل العبارات التالية أهمية بالغة للنساء 
الحوامل الاليت يعانني من سكري الحمل:

بعد الوالدة، وطبيب العائلة هو الشخص 
املناسب ملتابعتكم عىل املدى الطويل. ال 

تنىس التواصل معه إن كنت مصابة بسكري 
الحمل. أنِت تتحملني املسؤولية دامئًا.

املراقبة املنتظمة رضورية لتحديد أي مشاكل 
محتملة يف وقت مبكر ومرض السكر. 

ولذلك فمن املستحسن إجراء االختبار األول 
بعد الوالدة مبدة 8 إىل 12 أسابيع الوالدة. 

احريص عىل استشارة الطبيب كل عام ملراقبة 
السكري.

حتى إذا كنِت تخططني للحمل مرة أخرى، 
من املستحسن الخضوع للفحوصات. ويف 
النهاية، ميثل الحمل خالل اإلصابة مبرض 

السكري دون التحكم فيه خطرًا بالًغا عىل 
الطفل.

-1 اطلبي من الطبيب التحقق من مستوى السكر يف الدم بانتظام

تظهر 
املضاعفات 
بالفعل بني 

%30 تقريبًا 
من األشخاص 

املُشخصني 
باإلصابة باملرض.
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-2 الحياة الصحية يف جميع النواحي
هل أعاين من زيادة يف الوزن؟

محاولة يف غضون 6 إىل 12 أسبوعا بعد الوالدة، لتصل إىل وزنك قبل الحمل. الوزن الزائد 
هو أحد العوامل الرئيسية التي ستحدد ما إذا كان أو ال سوف ستصابني بداء السكري من 

النوع 2 بعد سكري الحمل. هنا طريقتان لتحديد ما إذا كان وزنك الحايل هو صحي:

حساب مؤرش كتلة الجسم )مؤرش كتلة الجسم(: يتم احتساب هذا املؤرش عىل 
أساس الحجم والوزن:

IMC  = الوزن كلغ   )  ارتفاع )م( × االرتفاع )م(
عىل سبيل املثال، شخص يزن 70 كجم وقياس 1.60 مرت لديه مؤرش كتلة الجسم من 

.X1، 6( = 27 1،6( / 70

مؤرش كتلة الجسم > 25 كجم/م2  الوزن الطبيعي  
25 ≥ مؤرش كتلة الجسم < 30 كجم/م2  زيادة يف الوزن  

مؤرش كتلة الجسم ≤ 30 كجم/م2 سمنة   

قياس محيط الخرص )محيط البطن(: وسيلة جيدة لقياس مستوى الدهون يف 
منطقة البطن. محيط البطن مرتفع جدا، حتى مع وجود مؤرش كتلة الجسم 

العادية يزيد من خطر اإلصابة مبرض السكري من النوع 2 ومخاطر القلب واألوعية 
الدموية.

لقياس محيط البطن بسهولة، ميكنك استخدام رشيط عن طريق وضعه عىل الخرص 
يف الرسة )بني الوركني والضلع األخري الخاص بك(.

محيط الخرص ≤ 80 زيادة يف املخاطر الصحية  
محيط الخرص ≤ 88 زيادة بالغة يف املخاطر الصحية  

ثبت علميًا أنه ميكن منع اإلصابة مبرض 
السكري من النوع 2 لدى األشخاص املعرضني 

لخطر اإلصابة مبرض السكري من النساء الذين 
لديهم سكري الحمل.

ميكن االطالع أدناه عىل اإلجراءات التي 
ميكنك اتخاذها للحد من مخاطر مرض 

السكري يف املستقبل فضاًل عن الحد من 
مخاطر سكري الحمل.

سكري الحمل، وبعد ذلك؟
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منع مرض السكري النوع 2
أسلوب الحياة الصحي

يساعد أسلوب الحياة 
الصحي يف الوقاية من 
مرض السكري النوع 2 

ألكرث من 50%

املحافظة عىل 
الوزن الصحي

تناول الطعام 
الصحي

الحركة املنتظمة تجنب التدخني

الوزن الصحي
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كيف أفقد الوزن ؟.
إذا كنِت تعانني من زيادة يف الوزن، يجب 

تحليل بتفصيل عادات تناول الطعام الخاصة 
بك: اكتبي ما تأكلني، صادقة مع نفسك. وهذا 

يعطي لك الفرصة الكتشاف ما ميكنك القيام 
به لتحسني عادات تناول الطعام الخاصة بك.

 ال تجويع. عىل العكس من ذلك ... خسارة 5 
إىل ٪10 من وزنك الحايل لديها بالفعل تأثري 
إيجايب عىل صحتك ، حتى لو كنت ال تصلني 

إىل وزنك املثايل. حساب نفسك:.

إرضاع طفلك! هذا سوف يسهل فقدان الوزن. 
ويوىص بشدة أكرث الرضاعة الطبيعية لصحة 
األم والطفل، وبالتأكيد بعد سكري الحمل. 
تنبيه: ال تبدأي نظاما غذائيا أثناء الرضاعة. 
عند الرضاعة الطبيعية تحتاجني املزيد من 

الطاقة  للحصول عىل ما يكفي من الحليب.

هناك توازن بني ما تأكله والسعرات الحرارية 
التي تحرق. ولذلك فإنه من املستحسن لنقل 
الحد األدىن 30 دقيقة يوميا  لكثافة معتدلة، 

مثل السباحة وركوب الدراجات. تبدأ ببطء، ال 
تقلق كثريا من البداية. من املهم أن تبدأ ببطء 

وتدريجيا تزيد كمية النشاط.

إن الحل يكمن يف الحفاظ عىل خسارة الوزن 
عىل املدى الطويل. للحفاظ عىل  هدف 

واقعي. إذا لزم األمر، ميكنك أن تسأل دامئا 
للحصول عىل املشورة  عند اختصايص تغذية(.

“ميكن الحد من مخاطر 
النوع 2 من مرض 

السكري باتباع منط 
حياة صحي.”

الطعام الصحي

بعض النصائح

تناويل الخرضوات بشكل أسايس يف كل وجبة.

تناويل املنتجات الحيوانية بحساب

ارشيب كمية كافية من املاء

قليل من املنتجات الخاضعة للمعالجة قدر 
املستطاع

ابحثي عن البدايئ ونّوعي يف طعامك: يصيبك تناول 
الطعام نفسه كل يوم بامللل. نّوعي يف حميتك 

الصحية.

تناويل الطعام يف أوقات محددة وبصحبة اآلخرين

تناويل الطعام بحساب وباعتدال

عديل البيئة من حولك: نظمي حياتك لتتالءم مع 
خياراتك الصحية ولتبتعدي عن كل ما ليس صحيًا

اقطعي الطريق خطوة بخطوة: هل يتعنّي عليِك 
تغيري نظامك الغذايئ اليومي بالكامل؟ ال، ليس 
رضوريًا إمنا األفضل إجراء التحسينات البسيطة 

خطوة بخطوة

استمتعي مبا تتناولينه، واجعيل وقت تناولك 
للطعام احتفااًل مبهًجا! دليل نفسك لتستمتعي 

بالطعام الصحي
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إذا أردِت الحصول عىل مزيد من النصائح لحياة صحية، احريص 
.ww.gezondleven.be عىل االطالع عىل النصائح الواردة يف

“أخربي الطبيب أنِك كنِت تعانني من 
سكري الحمل واطلبي منه فحص 
مستوى السكر يف الدم بانتظام.”

الوقاية

ماريس الكثري من الرياضة. فالهدف هو مامرسة 
نشاط بدين ملدة 30 دقيقة عىل األقل كل يوم.

الخيار يرجع لِك: مامرسة السباحة أم الركض أم 
امليش أم الرقص أم غريها... 

ابديئ بخطوات بسيطة إىل أن تبلغي هدفك

ال تبقي جالسة لفرتة طويلة. تحريك بانتظام 
وقفي إذا جلسِت لفرتة طويلة. اجعيل الحركة 

روتيًنا يف حياتك خطوة بخطوة. فكل حركة ولو 
بسيطة خري من الجلوس.

ال تحتاجني بالرضورة إىل إكامل برنامج لياقة 
بدنية مكثف كل أسبوع. أحيانًا تكون الخطوات 

البسيطة كافية إلدخال املزيد من التامرين 
يف حياتك تدريجيًا. يرجى الحد من استخدام 

السيارة أو ركن السيارة مبسافة معينة وإكامل 
املسافة املتبقية سريًا عىل األقدام. استخدمي 

الدرج بدالً من املصعد. كوين مبدعة!

استمتعي بالشعور الجيد. وانعمي باالسرتخاء بعد 
يوم صحي. وفكري يف مكافأة نفسك مبا يالئم 

منط حياتك الصحي.

كأم شابة، أنت دامئًا مشغولة. كل ما تبذلينه من 
العناية واالهتامم لطفلك، هو رد فعل طبيعي. 

لكن من املهم أن تخصيص بعض الوقت لنفسك 
بني الحني واآلخر. اجعيل هذا موضوًعا للمناقشة 

مع رشيكك أو بيئتك املبارشة. 

�ب كمية وف�ة من ا�ياه

مثلث التغذیة

األكثر

 أقل قدر
ممكن 

األقل

�ب كمية وف�ة من ا�ياه

مثلث التغذیة

األكثر

 أقل قدر
ممكن 

األقل

�ب كمية وف�ة من ا�ياه

مثلث التغذیة

األكثر

 أقل قدر
ممكن 

األقل
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تجنب مرض السكري 
هو جهد فريق

تهانينا! كنت قد قرأت هذا الكتيب هو خطوة 
أوىل يف االتجاه الصحيح. ولكن تجنب مرض 

السكري هو عملية ال نستطيع القيام به وحدها. 
حتى تحقق مع طبيب األرسة الخاص بك، فمن هو 
الشخص املناسب ملساعدتك. ميكنك أيضا استخدام 
أشخاص آخرين يف محاولة لتجنب  مرض السكري   

بعض االقرتاحات 

اإلستعانة باختصايص  تغذية  الذي يعرف كيف 
يساعدك عىل ضبط النظام الغذايئ الخاص بك وفقدان 

الوزن تدريجيا.

مشاركةجميع أفراد األرسة : إرشاك أطفالك ورشيك 
حياتك يف العمل!

نقل املجموعة: كنت تبحث عن رشيك الرياضة، 
تسجيل يف ناد أو اختياري الفرق الرياضية

يف حالة إذا كنِت مدخنة، يرجى التواصل مع 
استشاري لإلقالع عن التدخني.



30 إىل 50 باملئة من النساء الاليت 
يعانني من سكري الحمل، يتطور 

األمر لديهن بعد ذلك 

“ميكن الحد من مخاطر 
النوع 2 من مرض السكري 

باتباع منط حياة صحي.”

“أخربي الطبيب أنِك كنِت تعانني من 
سكري الحمل واطلبي منه فحص 
مستوى السكر يف الدم بانتظام.”

مبادرة ُمقدمة من  الرشكاء
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