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   ماهو؟         
ي الدم. ستكشف نتائج االختبار ما إذا كنِت مصابة بسكري الحمل، 

اختبار تحمل الجلوكوز الفموي، أو OGTT، هو اختبار لفحص كمية الجلوكوز )السكر( �ف
وهو مرض السكري الذي يصيب الحوامل.

ف األسبوع 24 و28. تحتاج بعض النساء المعرضات لخطر اإلصابة بسكري الحمل  يجب عىل جميع الحوامل إكمال OGTT أثناء الحمل، وذلك عادة فيما ب�ي
ي وقت مبكر من الحمل. أنت أك�ث عرضة لإلصابة إذا:

إىل إجراء OGTT �ف
ي حمل سابق	 

صبِت بسكري الحمل �ف
ُ
أ
مؤ�ش كتلة جسمك )BMI( يساوي 30 أو أك�ث	 
تعديت 35 من العمر 	 
سبق وأنجبت طفاًل يزن 4.5 كجم أو أك�ث	 
ف من مرض السكري	  ي أحد أفراد عائلتك المقرب�ي

يعا�ف
ف أو سكان جزر مضيق تورز	  أنت  من السكان األصلي�ي

. ي أو معمل التحاليل الطبية أو المستش�ف المحىلي ي المركز الط�ب
يمكنك إجراء االختبار �ف

القيامبهقبلاالختبار؟ ماالمطلوبم�ن
اب باستثناء الماء. يمكنك تناول   عليك الصوم عادة من الليلة السابقة لالختبار.  ويكون الصوم عن األكل وال�ش

ي كيفية 
ف إىل ثالث ساعات، لذلك من المفيد أن تفكري �ف أدويتك المعتادة.  يستغرق االختبار من ساعت�ي

شغل الوقت خالله )بمجلة أو كتاب أو جهاز تابلت(. ال يمكنك اإلرضاع طبيعًيا أثناء االختبار، لذلك إذا كنت 
ف طفلك من ثديك تأكدي من إرضاعه قبل بدء االختبار. يمكنك إحضار بعض حليب الثدي الُمخّزن  ترضع�ي

تحسًبا لشعور طفلك بالجوع.   

ماذاسيحدث؟   
ي الدم أثناء الصيام.	 

ستأخذ الممرضة عينة دم عند وصولك لقياس مستوى السكر �ف
به كله	  ر يحتوي عىل 75 جرام جلوكوز طعمه مثل عص�ي الليمون البائت، عليك �ش

ّ
وب مسك ف م�ش ستعط�ي

ر 	 
ّ
وب المسك ف من تناولك الم�ش ستأخذ الممرضة عينة من دمك بعد ساعة أو ساعت�ي

ف ونصف إىل ثالث ساعات	  ف ساعت�ي قد يستغرق االختبار بأكمله ما ب�ي
ر وهذا أمر طبيعي	 

ّ
وب المسك قد تشعري بتوعك بعد تناول الم�ش

قد يتحرك جنينك أك�ث أثناء االختبار وهذا أيضا أمر طبيعي	 
ي شيًئا ح�ت ينتهي االختبار	  �ب يجب أن ال تأكىلي أو ت�ش

توقعهبعدذلك؟    ّ ماذاعلي
ي غضون 48 ساعة. تظهر النتائج كيف يتعامل جسمك مع الجلوكوز للكشف عما إذا كنت مصابة بسكري الحمل. إذا كانت نتيجة 

ف نتائج االختبار �ف  ستتلق�ي
ي رعايتك أثناء الحمل.

االختبار سالبة، فلن يكون هناك تغي�ي �ف
ف عىل مساعدة التعامل مع  أّما إذا كانت نتيجة االختبار موجبة، فسوف يتحدث معك طبيبك العام أو القابلة أو طبيب التوليد عما يعنيه ذلك وستحصل�ي

ي التعامل مع سكري الحمل.
حالتك. قد يحيلك فريق رعايتك إىل عيادة متخصصة للمساعدة �ف

معرفةالمزيد؟ ي
أينيمكن�ن
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اير/شباط 2019 ي ف�ب
صدرت �ف

اختبار تحمل السكر الفموي 

هلخضعتلعملية
إنقاصالوزن؟

قمن ي
قدتتعرضالحواملالال�ئ

خضعن ي
بربطالمعدةأوالال�ئ

لجراحةإنقاصالوزنلخطرحدوث
مضاعفاتأثناءإجراءاختبار

  .OGTT

ومعأنهذهالمضاعفاتالتهدد
إىلإجراء ي حياتكولكنقدتحتا�ج
نوعمختلفمناالختبار.لذاتأكدي

 ي
منإخبارطبيبكأواألخصا�ئ

المعالجباألمر.

https://www.healthdirect.gov.au/blood-glucose-test
https://www.babycenter.com.au/a1483/glucose-tolerance-test-gtt
https://www.thewomens.org.au/health-information/pregnancy-and-birth/pregnancy-problems/pregnancy-problems-in-later-pregnancy/gestational-diabetes

