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 סוגי סוכרת בהריון

 סוכרת הריונית  . 1 

 

 24-28מתגלה בשבועות    

     200mg/dl> GCT >130mg/dl    

     OGTT : fasting -  95    

   1h – 180 

  2h – 155    

3h – 140   

 

 

 



 המלצה לאבחון סוכרת

 ערך אחד פתולוגי -אבחנת סכרת

 עליית סיכון לתחלואה

 הפרעה במטבוליזם הפחמימות

 ,  במידה וקיימים גורמי סיכון נוספים

 הטיפול והמעקב כמו בסוכרת הריונית

 

 

 לכל הנשים' ג 75העמסת סוכר  -26-24בשבוע 

 %ג"מ 92< צום

 %ג"מ 180<שעה 

 %ג"מ 153<שעתיים 

Metzger et al, Diabetes Care, 2010 



 

 .  בבדיקת סוכר שגרתית, סוכרת שהתגלתה בתחילת הריון. 2

 

 

 Type 2סוכרת . 3

 

 

 

 Type 1סוכרת . 4



 סוכרת הריונית

 גלוקומטר
 .עשוי לגרום פחד וחשש-

 "חבר הצמוד"בהמשך הופך ל-

   בגלוקומטרשימוש -

 .נותן שליטה וסיפוק   



 עקומת סוכר

שעה   בצום תאריך
אחרי  
ארוחת  
 בוקר

  לפני
ארוחת  
 צהריים

שעה  
אחרי  
ארוחת  
 צהריים

לפני  
ארוחת  
 ערב

שעה  
אחרי  
ארוחת  
 ערב

לפני  
 השינה

 הערות



 If you're testing your blood glucose, the American 
Diabetes Association suggests the following targets for 
women who develop gestational diabetes during 
pregnancy. More or less stringent glycemic goals may 
be appropriate for each individual. 

 

 Before a meal (pre-prandial): 95 mg/dl or less 

 1-hour after a meal (postprandial): 140 mg/dl or less 

 2-hours after a meal (postprandial): 120 mg/dl or less 

 



 המלצות נוספות לאיזון

ג"מ 60-90 -צום% 

ג"מ 60-90 -לפני הארוחות% 

ג"מ 100-120 -שעה לאחר הארוחה% 

Jovanovic & Nakai, Endoc Metab Clin N Am 2006 



"שיבא"באיזון ערכי סוכר   

  צוםmg%      >     90    

  שעה לאחר הארוחה    <mg% 130   

 מדידות נוספות לפי הצורך 



 דיאטה
 אנרגיה

 ל ליום בהריון"קק 300תוספת של : צריכת קלוריות 

30-35 ג ליום לאישה במשקל גוף אידיאלי"ק/ל"קק 

24 ממשקל אידיאלי 120%ג ליום לאישה במשקל "ק/ל"קק 

30-40 ממשקל אידיאלי   90%> ג ליום לאישה במשקל "ק/ל"קק 

 

ל ליום"קק 2000-2400כ  "סה 

ל ליום  "קק 1700-1800השמנה /לנשים עם עודף משקל 

 
 ACOG Practice Bulletine 2005 

 

 

 



 המלצות משרד הבריאות לעלייה במשקל

 

 צריכות לעלות במשקל בהתאם לטווח העליון של 18נערות מתחת לגיל : הערה
 (שנה 18מתחת לגיל )נערות  BMI “ -לפי ה, תוספת משקל בהריון עם עובר יחיד "

 :ב"ארה, מבוסס על הפרסום של ועדת מזון ותזונה. יופנו לטיפול ומעקב בקהילה
Institute of Medicine, Food and Nutrition Board. Weight Gain During Pregnancy: 

Reexamining the Guidelines. Released: May 28, 2009 



 דיאטה

פיזור הארוחות לאורך כל היום 

3 ארוחות עיקריות 

2-4 ארוחות ביניים 

 

 40% - 50%: פחמימות 

 20%: חלבונים   

 30% - 40%: שומנים 

 

 
ACOG Practice Bulletine 2005 

 

 



 פחמימות

ישנה , סך הפחמימות צריכות להיות מפוזרות לאורך כל היום
הקצבה בכל ארוחה ואין לדלג או להעביר פחמימות מארוחה  

 .לארוחה

 

חלוקת הפחמימות על פני היום: 

 10-20% –ארוחת בוקר 

 30-40% –ארוחת צהריים 

 20-30% –ארוחת ערב 

 30% –ארוחות הביניים 

 

 



 פחמימות
 

צריכת פחמימות מורכבות: 

לחם מקמח מלא , כוסמת, בורגול, פסטה, קינואה, בטטה, דגנים מלאים
 קטניות , א"תפו, קוסקוס, אורז, או שיפון או דגנים

 

פחמימות עם אינדקס גליקמי נמוך 

 דרוג המזונות לפי השפעתם על רמות הסוכר בדם= אינדקס גליקמי  .
 .נמדד ביחס לגלוקוז

 גורם לעלייה איטית של הסוכר בדם, 55אינדקס גליקמי נמוך מתחת ל  ,
כמו  , כך שומר על רמות אנרגיה וסוכר תקינות, לאחר אכילת הפחמימה

 .  כן מונע תנודות קיצוניות במצב הרוח

אין עבודות טובות 

 



 מזונות בעלי אינדקס גליקמי נמוך
חומוס, מש, עדשים, אפונה, שעועית: קטניות 
 שיפון, שעורה: לחם 
פסטה 
כוסמת, גריסי פנינה 
במיה, לוביה 
משמש, דובדבנים, אשכולית 
אגס, תפוח 
יוגורט לא ממותק 

 
גורמים המשפיעים: 
 (לקטוז, פרוקטוז, סוכרוז, גלוקוז)סוג הסוכר 
עיבוד המזון -אופן ההכנה 
משך הבישול 
סיבים 
שומן 

 



 יומן מזון שבועי

 שבת יום   ו יום   ה יום   ד יום   ג יום  ב יום   א  

               ארוחת בוקר

               ארוחת ביניים

               ארוחת צהריים

               ארוחת ביניים

               ארוחת ערב

               ארוחת לילה

               הערות



 תפריט 
 

 :ארוחת בוקר

 פרוסות לחם קל או   2דגנים או /קמח מלא/פרוסת לחם שיפון 1= מנה פחמימה  1

 פתית3פריכיות אורז או  2

 .סרדינים, טונה, טחינה, אבוקדו, ביצים, גבינות, ירקות= ללא הגבלה   

 

                       



 
 

 :  ארוחות ביניים
 פרוסות לחם קל 2מ ' סנדביץ= מנה פחמימה  1

 שקדים/או פרי עם אגוזים                              

 גביע יוגורט לא ממותק   1או                                

 וואן   פייבר/ כפות ברפלקס 1-2עם                               

 



    :ארוחת צהריים   

 פסטה/א"תפו/בטטה/כוסמת/בורגול/קינואה/כוס אורז/כפות 5= מנות פחמימה  2  

 מאש, שעועית, גרגירי חומוס, פול, עדשים, אפונה= כוס קטניות ½    

 ללא ציפוי –בקר /הודו/עוף/דגים= ללא הגבלה   

 ברוקולי    , פלפל, חצילים, דלעת, גזר, אספרגוס, תרד, קישואים: ירקות מבושלים  

 עשבי תיבול, קולרבי, לפת, כרוב ניצנים, כרובית, כרוב  

 ו טחינה/סלט ירקות מכל הצבעים עם שמן זית או    

                        



 

 :ארוחת ערב
 פרוסות לחם קל  2דגנים או /קמח מלא/פרוסת לחם שיפון 1= מנה פחמימה  1     

 א בינוני"פתית או תפו 3פריכיות אורז או  2או     

 .סרדינים, טונה, ביצים, אבוקדו, טחינה, גבינות, ירקות= ללא הגבלה      

      



 :ארוחת לילה   
 !לא חובה  

 .למניעת קטונים –כעשר שעות , צום של לילה  

   

 18:00-19:00ארוחת ערב בשעה     

 21:30 - 22:00ארוחת לילה בשעה     

פרוסת לחם קל עם   1:  או שומנים כמו/פחמימה מורכבת עם חלבונים ו= ארוחת לילה     
 ירקות, גבינה, טחינה, אבוקדו



"נישנושים"      
 :מזונות דלי פחמימות

 חתוכים או כסלטים: ירקות טריים

 פשטידות של ירקות ללא בצק, מרק ירקות: ירקות מבושלים

 (עם תוספות)חביתה , קשה: ביצה

 פסטראמה ביתית, בשר, דגים

 גבינות

 כוסות פופקורן 2-3

 .מעדנים, חטיף, יוגורט, גלידה: דיאטמוצרי 

 



Type 2  סוכרת 
 מטופלות בזריקות אינסולין או במשאבה

 

 ככל שההיריון מתקדם התנגודת לאינסולין  עולה

 .וצריכת האינסולין עולה בהתאם

 מצב המצריך העלאת מינון אינסולין הגורם לעליית תחושת הרעב  

 .עלייה במשקל ועלייה בערכי סוכר, לעלייה בצריכת המזון, ומכאן 

 .יש צורך בדיאטה קפדנית וקשוחה, לכן

ההמלצה היא להקפיד על כמות הפחמימות ולא למהר לעלות את 
 .מינון האינסולין

 



 פעילות גופנית

 Diabetes Care 34:223–229, 2011 

 A meta-analysis 

 

 

מסקנות: 

מורידה סיכון ל, פעילות גופנית לפני ההיריון ובתחילת הריוןGDM 

כך משפר את  , לפעילות גופנית השפעה חיובית על הרגישות לאינסולין ולהפרשתו
 .לגלוקוזהסבילות 

 

 דקות כל יום 30הליכה של  –המלצה 

 

Physical Activity Before and During 
Pregnancy and Risk of Gestational 
Diabetes Mellitus 



 השפעת גורמים נוספים על

רמת הסוכר   
 עקב גלוקונאוגנזה –סטרס . 1

מאט את קצב עיכול  , מהשומן יהפוך לגלוקוז 10% –שומנים . 2
 הפחמימות וקצב ספיגתן לדם

 מאטים את ספיגת הפחמימות לדם –סיבים תזונתיים . 3

חלק יתפרק ויהפוך  , באכילת כמות גדולה של חלבונים –חלבונים . 4
 שעות לאחר האכילה 3-4לגלוקוז ויגרום לעלייה בסוכר כ 

שינויים במשקל דורשים התאמה מחודשת של מינון   –משקל . 5
 האינסולין

 מוריד סוכר בזמן היפוגליקמיה –אלכוהול . 6



Type 1 סוכרת 

 מטופלות במשאבה -

יכולות לאכול הכול אבל ישנה השפעה של סוג ואיכות  , תיאורטית -
 .הפחמימות

פחמימות מעובדות או מקמח לבן גורמות לעלייה יותר גבוהה של -
לכן , הסוכר לאורך זמן ממזון אחר ששווה בכמות הפחמימות

 .השגת האיזון קשה יותר

 

,  עוגיות, עוגות, באגט, לחמניות, פיתה, חלה: מומלץ להימנע  -
 ... לאפה ועוד, בורקסים, ממתקים

 

 



 ספירת פחמימות
 .בעלת חשיבות רבה בנשים המטופלות במשאבה

ספירת הפחמימות היא הגורם המשמעותי ביותר שקובע את גובה  
 .העלייה ברמת הסוכר

הפחמימות הן בעלות השפעה העיקרית על העלייה בסוכר לאחר  
שעות אחרי  1-2מהפחמימות הופכות לגלוקוז תוך  90%. האוכל

 .שנאכלו

,  גם הוא לא משתייך לקבוצת הפחמימות, יש לחשב כל מזון שנצרך 
 .לפי כמותו

  



 ספירת פחמימות
 הינה בגרמים, הספירה המדויקת יותר

 :דוגמאות
 'גר 50= פיתה 

 'גר 15= פרוסות לחם קל  2/פרוסת לחם  1
 'גר 15= כפות  3, שקדי מרק   
 'גר 15= פתית  3
 'גר 15= כוס חלב  1
 'גר 30= כוס אורז  1

 'גר 15= כוס קטניות ½ 
(פלפל,עגבנייה, מלפפון)פחמימה ' גר 5=  1ירק   

פחמימה ' גר 5= כוס ירק מבושל   
'גר 20= תפוח בינוני   

 
. במוצרים ארוזים יש להסתכל על תוויות המזון  



 צמחונות

דגים, עוף, בשר: אי אכילת חלבונים מן החי 

מוצרי חלב, הימנעות מביצים 

 פחמימות -מרבית המזון 



Prepregnancy adherence to dietary 
patterns and lower risk of gestational 
diabetes mellitus 
Am J Clin Nutr 2012 96: 2 289-295;First published online July 3, 2012. 

 Nurses Health study 2  -מחקר שנעשה במחקר אחיות        

  

 1991-2001בשנים 

21,376 הריונות עובר יחיד 

 ללא מחלות כרוניות אוGDM בעבר 

 שאלוניFFQ 

3 סוגי דיאטה 

 

 

 



 דיאטה ים תיכונית

 

עשירה בירקות ופירות 

קטניות, עשירה בדגנים מלאים , 

 אגוזים וזרעים 

 שמן זית–המקור לשומן 

 עוף, דגים –המקור לחלבון  , 

 יוגורט, גבינה, ביצים 



להורדת לחץ דם 

דלה בשומן וכולסטרול 

עשירה בירקות ופירות 

מוצרי חלב דלי שומן 

עוף ודגים, בשר רזה 

דגנים מלאים, זרעים, אגוזים 

 

DASH Diet 
 



 HEI – Healthy Eating Index, 
Diet 

 צריכת ירקות ופירות טריים

 דגנים מלאים

 צריכת קטניות

 חלב, גבינות, יוגורט: מוצרי חלב

 סויה, אגוזים, חלבונים כולל מאכלי ים

 PUFA+MUFA\SFA  > 2.5: חומצות שומן

 

 סוכרים, שומן רווי, הפחתת צריכת אלכוהול

 



 תוצאות
 נשים עם סוכרת הריונית  872היו , הריונות 21,376מתוך. 

3 הדיאטות נקשרו עם ירידה בסיכון לסוכרת הריונית 

פחות סיכון ל  24%, בדיאטה הים תיכוניתGDM 

 בדיאטת הDash ,34%  פחות סיכון לGDM 

 בדיאטתHei  ,46%  פחות סיכון לGDM 

נמצא גם קשר בין ירידה בסיכון לסוכרת הריונית ואכילת פירות  ,
 .שתיית אלכוהול מתונה, סיבים, דגנים מלאים, סויה, אגוזים

 נמצא קשר בין ירידה בסיכון לסוכרת וירידה בצריכת בשר אדום
 .שומן טרנס ומשקאות ממותקים, ומעובד





 מסקנות
 Overall, we found strong and consistent associations between prepregnancy 

adherence to several dietary patterns and a lower GDM risk. Common elements 
of these diets include a high intake of fruit, vegetables, whole grains, and nuts 
and legumes and a low consumption of red and processed meats. Further 
research is required to know whether improving one's dietary pattern 
adherence during pregnancy is associated with a lower risk of GDM. These 
results suggest that clinical and public health efforts to encourage diets similar 
to the aMED, DASH, and HEI patterns for women of a reproductive age might 
yield benefits in the reduction of GDM risk in a future pregnancy. 

 
נמצא קשר חזק בין מספר דיאטות לפני ההיריון והורדת הסיכון לסוכרת הריונית. 
 אגוזים וקטניות, דגנים מלאים, צריכה רבה של ירקות ופירות: המשותף בין הדיאטות. 
צריכה מעטה של בשר אדום ומעובד. 

 
או נשים שהייתה להן סוכרת הריונית  לשמור על עקרונות  , ניתן להמליץ לנשים שרוצות להרות

 .והדיאטה הבריאה  -Dashה , הים תיכונית, הדיאטות
 
 



 לסיכום

לדיאטה חשיבות רבה באיזון הסוכר 

 התאמת תפריט אישי לכל אחת לפי הרגלי חייה והשפעת המזון על
 .ערכי הסוכר שלה

תמשכנה לשמור על  , נשים שהייתה להן סוכרת הריונית בעבר
דיאטה בריאה ונכונה למניעת סוכרת הריונית בהריון הבא 

 .בעתיד 2ולסוכרת סוג 

הריוןהמתכננת , המלצה לכל אישה עם גורמי סיכון לסוכרת  ,
 .  על דיאטה בריאה ונכונהשתקפיד 








