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؟سكري الحمل كيف يمكن أن يؤثر هذا علي وعل طفلي

ة متأخرة من الحمل ، بمجرد تكوين جسم الطفل ، وأثناء نمو الطفل. ي ف�ت
يصيب سكري الحمل عادة األم �ض

إن سكري الحمل غ�ي المعالج أو غ�ي الخاضع للسيطرة يمكن أن يؤذي طفلك. بما أن جسم األم يحتوي عىل مستويات عالية من 
ي أن الطفل يتل�ت مستويات أعىل من السكر أيًضا ، ألن األم تزود دم الطفل. هذا يمكن أن يسبب بنكرياس  السكر ، فإن هذا يع�ض

ي للتخلص من السكر الزائد. نظًرا ألن الطفل يتل�ت كمية أك�ب من السكر مما يحتاج إىل النمو 
ض اإلضا�ض الطفل إلنتاج األنسول�ي

والتطور ، يتم تحويل السكر الزائد إىل دهون لدى الطفل.

ض أثناء  ي ذلك تلف الكتف�ي
هذا يمكن أن يؤدي إىل طفل كب�ي عند الوالدة. يمكن أن يسبب الحجم األك�ب مشاكل صحية للطفل بما �ض

ي 
ي المواليد الجدد أيًضا من انخفاض مستويات السكر �ض

ي الرحم ، قد يعا�ض
ي الذي يصنعه الطفل �ض

ض اإلضا�ض الوالدة. بسبب األنسول�ي
الدم عند الوالدة. باإلضافة إىل ذلك ، يكونون أك�ث عرضة لمشاكل التنفس عند الوالدة.

ليس سكري الحمل خطأ األم.

ي لألم. عىل الرغم من أن سبب اإلصابة بسكري 
ة بنظام غذا�ئ يمكن أن يحدث سكري الحمل ألي شخص وال يرتبط مبا�ش

ه لتلبية احتياجات الطفل ، تتغ�ي  الحمل غ�ي معروف تماًما ، إال أن هناك أدلة عىل األسباب المحتملة له. مع نمو الجسم وتغي�ي
ي جسدها. وهذا ما 

ض األم �ض ي بعض األحيان ، تمنع هذه الهرمونات عمل أنسول�ي
الهرمونات أيًضا لمساعدة الطفل عىل النمو. �ض

.” ض يسىم “مقاومة األنسول�ي

ض تجعل من الصعب عىل جسم األم استخدام  مقاومة األنسول�ي
ض هو العامل الرئيسي ،  ض بشكل صحيح. نظًرا ألن األنسول�ي األنسول�ي
ي دمنا ، 

ي الجسم استخدام السكر �ض
حيث يتيح للخاليا الموجودة �ض

ض ال تسمح لجسم األم باستخدام السكر بشكل  فإن مقاومة األنسول�ي
ي مجرى الدم. يبدأ سكري الحمل عندما يكون جسم األم 

صحيح �ض
ض الذي يحتاجه أثناء  غ�ي قادر عىل صنع واستخدام كل األنسول�ي

الحمل.

ض ، ال يستطيع الجلوكوز ترك الدم  بدون كمية كافية من األنسول�ي
ي الدم مما يسبب 

اكم الجلوكوز �ض ي الجسم. ي�ت
واستخدامه كطاقة �ض

ي الدم . 
ارتفاع نسبة السكر �ض

ي كل موعد زيارة 
ي الدم معك �ف

ي السيطرة عىل سكري الحمل ، ير�ب إحضار سجل السكر �ض
من أجل المساعدة بشكل أفضل �ض

ي اإلصابة بسكري الحمل.
الطبيب لديك. سيساعد ذلك مقدم الرعاية الخاص بك عىل معرفة أفضل طريقة لمساعدتك �ض

ما هو سكري الحمل؟

ايد ف نمو الطفل ، تأث�ي م�ت

ي 
ض كمفتاح عن طريق السماح للخاليا �ض يعمل األنسول�ي

ي دمائنا
الجسم باستخدام السكر �ض


