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Abstract
Background and purpose: All pregnant women should be screened for diabetes mellitus. In
this regard, two strategies are proposed that superiority of these two is still not clear. The aim of this study
was to investigate the prevalence of gestational diabetes mellitus (GDM) according to these
recommended strategies, (one-step and two-step glucose tolerance tests) in pregnant women attending
health centers in rural areas of Sari, Iran during 2012-2014.
Materials and methods: In this cross-sectional study, the medical records of pregnant women
were randomly selected using cluster sampling. In Sari rural areas, the gestational diabetes mellitus
screening had been done by two-step (50-g and 100-g) and one- step (75-g) tests in 2012 and 2014,
respectively. Demographic data and the results of the glucose tolerance tests were extracted from the
records and the frequency and odds ratios were calculated with a confidence interval of 95%.
Results: Totally, 627 subjects (one-step n= 317 and two-step n=310 patients) were investigated.
The mean ages in those screened by one-step and two-step tests were 26.6±4.1 and 26.5±4 years,
respectively (P= 0.843). The mean values for BMI, history of pervious gestational diabetes and
macrosomal baby delivery and diabetes familial history were not significantly different between the two
groups. According to one-step screening, the prevalence of GDM was 38.5% (CI95%:33.1-44.1) while,
the two-step test showed a prevalence rate of 4.2% (CI95%:2.3-7.1) (P< 0.0001) OR=14.3 (CI95%: 7.826.0).
Conclusion: Prevalence of gestational diabetes mellitus is estimated to be much higher in onestep compared with that of the two-step screening. But, maternal and fetal benefits of this method should be
assessed more accurately.
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چكیده
سابقه و هدف :توصیه بر این است که تمامی خانمهاي باردار ،تحت غربالگري دیابت قررار ییرنر در ایرن راسر ا دو
راهبرد پیشنهاد می یردد که هنوز برتري این دو ،نسبت به یک یگر روشن نیست مطالعره ااررر بره بررسری شریوع دیابرت
بارداري بر اساس روشهاي تک مرالهاي و دو مرالهاي در خانمهاي باردار مراجعه کنن ه به مراکر به اشر ی روسر اهاي
شهرس ان ساري طی سالهاي  19و  19پرداخ ه است
مواد و روشها :در این مطالعه مقطعی با مراجعه به خانههاي به اشت روس ایی ،پرون ه زنان باردار مربوط به سالهاي
 19و  19که به ترتیب غربالگري بر اساس تک مرالهاي (تست  57یرمی) و دو مرالهاي (تست  75یرمی و  955یرمری)
صورت مییرفت ،طبق نمونهییري خوشهاي ان خاب و مورد ارزیابی قرار یرفت اطالعات دمویرافیک بیماران و همچنین
ن یجه آزمایشات از پرون ه اس خراج ش و می ان فراوانی و نسبت شانس با فاصله اطمینان  17درص محاسبه یردی
یافتهها :تعداد  725نفر ( 995نفر یروه ترک مرالرهاي 995 ،نفرر یرروه دو مرالرهاي) وارد مطالعره شر ن میرانگین
سنی در روش تک مرالهاي  27/7±4/9و در روش دو مرالهاي  27/7±4سال بود ( )p=5/349میانگین نمایه تروده بر نی،
سابقه فامیلی دیابت ،سابقه دیابت بارداري و سابقه رایمان نروزاد مراکروز برین دو یرروه اخر الم معنرادار ن اشرت شریوع
دیابررت بررارداري در روش تررک مرالررهاي  93/7درصرر ) (CI95%:33.1-44.1و در یررروه دو مرالررهاي  4/2درصرر
) (CI95%:2.3-7.1برآورد یردی (OR=14.3 (CI95%: 7.8-26.0) (p>5/5559
استنتاج :شیوع دیابت بارداري بر اساس روش تک مراله اي نسبت به دو مرالهاي چن ین برابر برآورد میشود الز
فوای مادري و جنینی این روش مورد ارزیابی دقیقتري قرار ییرد
واژه های کلیدی - :دیابت بارداري ،غربالگري ،تست  57یرمی ،تست  955یرمی ،تک مراله اي ،دو مراله اي

مقدمه
دیابت بارداري یکی از عوارض شرای دوران برارداري
است و شرایطی می باش کره سرطب براالي قنر خون در

طول دوران بارداري براي اولرین برار بر ون سرابقه اي از
دیابت در خانرم باردار یرافت میشرود( )9طبق مطالعرات
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شیوع دیابت بارداری بر اساس غربالگری تک مرحله ای و دو مرحلهای
در مناطق روستایی شهرستان ساری ،سال  19و 19

شيوع دیابت بارداری

تاثیر خود قرار میده که در جمعیتهاي مخ لر

و بسر ه

مک یک( ) )94و با توجره بره اهمیرت دیابرت برارداري و

به روش ان ازهییري ،درص شیوع م فاوت مریباشر

()9،2

پیام هاي جنینی و مادري آن و با توجره بره عر

توافرق

از آنجاییکه دیابرت برارداري مرنعکسکننر ه فراوانری

مش ر رم مجررام بررینالمللرری در اس ر فاده از یررک معیررار

دیابت نوع  2در جمعیت میباش وخطر ابر ال بره دیابرت

تشخیصی واا ( )97و همچنین برا توجره بره ایرن کره در

نروع  2درخررانم مبر ال برره دیابرت بررارداري و فرزانر ان

مطالعاتی که تاکنون انجا ش ه است ،کم تر مطالعره اي

پی ا میکن ( )7،4و هرمچنرین بره علرت همراهری

دی ه ش که به مقایسه دو روش قبلری و ج یر در کنرار

دیابت بارداري با عوارض مادري و جنینی( )5،7از جملره

هم بپردازد و عوامل مرتبط با دیابرت برارداري را نیر در

پراکالمپسی( ،)3اخ الالت رش جنینی( )1و مرردهزایری(،)95

دو روش مقایسره کنر ب برر آن شر یم کره مطالعره اي بررا

دادن

ه ر م مقایسرره ي شرریوع دیابررت بررارداري بررا دو روش

مناب براي م یریت مراقبتهاي پرري ناترال و اسر رات ي

غربالگري تک مراله اي و دو مراله اي در روسر اهاي

اف ای

شناسایی رون شیوع دیابت بارداري در اخ صرا
جلوییري از دیابت پس از زایمان اهمیت دارد

دیابررت بررارداري عالیررم ان ر کی دارد و معمرروال از
طریررق غربررالگري تشررخی
تشخی

داده مرریشررود در یتشر ه،

دیابت بارداري بر اساس توصیه انجمرن دیابرت

آمریکا ) (ADAطبرق معیارهراي Carpenter and Coustan

شهرس ان ساري طرااری کنریم علرت انجرا مطالعره در
روسر اها ،وجررود پرونر ههرراي مررنظم و دقیررق در منرراطق
روس ایی این منطقه است

مواد و روش ها

صورت می یرفت ،به این صرورت کره در مرالره اول،

این مطالعره از نروع مقطعری برا اسر فاده از دادههراي

 75یر یلوک خوراکی به خانم باردار داده مریشرود و

موجود در پرون هي خانمهراي براردار مراجعرهکننر ه بره

در صورتی که قن یک ساعت بع مساوي و بری ترر از

خانههاي به اش ی روس ایی شهرس ان ساري در سرال 19

 945باش  955 ،یر یلوک به خرانم براردار داده و قنر

و  19در شهر ساري می باش در این مطالعره برا در نظرر

یک ،دو و سه ساعت ان ازهییري میشود و ایر ا اقل

یرف ن می ان شیوع دیابت بارداري  7درص برا روش دو

دو مورد مساوي و باالتر از ا تعیین ش ه باش  ،دیابرت

مرالهاي و  97درص با روش ترک مرالرهاي( )99و در

بارداري در نظر یرف ه میشود( )99بر اسراس معیارهراي

نظر یرف ن خطاي اول  5/57و خطراي دو  ،5/95تعر اد

انجمن بینالمللیِ یروههاي مطالعهي دیابرت و برارداري

نمونههاي مورد نیاز در هر یروه 939 ،نفر محاسبه ش

) (IADPSGروش تک مرالهاي پیشنهاد ش ه است کره

با توجه به این که نمونه ییري به صورت خوشه اي

قن خون ناش ا و یک ساعت و دو ساعت پس از دریافت

تصادفی انجا ش  ،تع اد نمونه با اا ساب رریب  9/5به

 57یر پودر یلوک خوراکی انر ازهییرري مریشرود و

 995نفر خانم باردار در هر یروه در نظر یرف ه ش و در

طبق این توصیه ،یک مورد قن خون مسراوي و براالتر از

نهایت به صورت  77خوشه  7نفري انجا ش

ا تعیین ش ه ،براي تشخی
میکن

دیابرت برارداري کفایرت

()92

پس از تاییر طررت توسرط کمی ره اخرال معاونرت
پ وشررری دانشرررگاه علرررو پ شرررکی مازنررر ران ،جهرررت

با توجه به این که در بعضی از مطالعات انجا ش ه،

نمونهییري به صرورت خوشرهاي تصرادفی  2مرالرهاي،

شیوع دیابت بارداري با این روش بسریار براالتر از روش

اب ا لیست خانه هاي به اشت شهرس ان ساري بر اسراس

دو مراله اي ی ارش ش ه است ( 97در برابرر  7درصر

تع اد زنان باردار مرتب ش و تعر اد  77خانره به اشرت

در مطالعررهي  Ogunleyeدر لوی امبررور ( )99و 95در

با اس فاده از ج ول اع اد تصادفی ان خاب ش ن پس از
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قبلی ،دیابت بارداري  9-94درص بارداريهرا را تحرت

برابررررر  95درصرررر در مطالعررررهي  Reyes-Muñozدر

پژوهشی

نرگس دمیا و همکاران

بر اساس دف ر ثبت زنان براردار ،سرخوشره برا اسر فاده از

 3ساعت ناش ایی ش ه و اب ر ا قنر ناشر ا انر ازهییرري و

ج ول اعر اد تصرادفی تعیرین و سرپس تعر اد  7نفرر زن

سپس محلولی ااوي  955یرر یلروک داده مریشر و

باردار ان خاب یردی با توجه به ایرن کره در خانرههراي

قن خون دقیقه  75و  925و  935ان ازهییري مییردیر

به اشت ،پرون ه خانوار و فر هاي مراقبت بارداري براي

در صورت نرمال نبرودن دو مرورد از ارقرا زیرر ،جهرت

همه زنان باردار وجود دارد ،با اس فاده از پرون ه خرانوار

دیابت بارداري یتاش ه میش :

مادر تشخی

و فر ثبت مراقبتهراي برارداري ،اطالعرات مرورد نیراز

قن ناش ا کمتر از  ،17قن یک ساع ه کمتر از ،935

اس خراج ش جهت اطمینان از صحت دادهها ،اس خراج

قن دو ساع ه کمتر از  977و قن سه ساع ه کمتر از 945

اطالعات توسط  2تن از محققین انجا شر و هرمچنرین

میلییر در دسیلی ر

در

در روش تک مرالهاي ،خانمهاي براردار در هف ره

در صورت شک به درس ی اطالعات یا وجرود نقر

پرون ه با تماس تلفنی با مادر و یا با مراجعه اضوري بره

 24تا  23بارداري و در موارد پر خطر در اولین وی یرت،

دادههرراي

تحت بررسی قرار مییرف ن به این صورت که پرس از

منر ل وي ،اطالعررات بری تررر اخرت و نررواق

 3ساعت ناش ایی ،قن ناش ا ان ازهییري ش ه و سپس 57

موجود در پرون هها جبران ش ن
علررت ان خرراب سررال  19و  19برره علررت ارزیررابی بررر
اساس  75یر در سال  19و بر اساس  57یر در سال 19
براساس دس ورالعمل کشوري بود و علت عر

یر پودر یلروک خروراکی در  255سریسری آب ارل
ش ه و طی  7دقیقه توسط خانم براردار خرورده مریشر

ان خراب

سررپس  2سرریسرری خررون در دقررایق  75 ،5و  925از وي

نمونه از سال  12این بود که دس ورالعمل کشوري جهت

یرف ره و در صرورت غیرر نرمررال برودن یرک مررورد از 9

دیابررت بررارداري از تابسرر ان  12از روش دو

دیابت برارداري یتاشر ه

تشررخی

آزمای

یرف ه ش ه ،تشخی

مرالهاي به تک مرالهاي تغییر یافت و ج اسرازي مرادران

میش مقادیر نرمال شامل قن ناش اي کمترر از  ،12قنر

طبق تست انجا ش ه امکان خطا را براي ما باال میبرد

یک ساع ه کمتر از  935و قن دو سراع ه کرمترر از 979

خانمهرا برا دیابرت آشرکار ،برارداري چنر قلرویی،
سابقه بیماريهاي م من کب ي و سابقه نارسرایی کلیروي

میلییر در دسیلی ر بود
جهت آنالی دادهها از نر افر

ار آمرار )SPSS(16.0

( ،)Cr>1.5مصرررررم کورتیکواسرررر روتی ت ریقرررری یررررا

اس فاده ش پس از کن رل نرمال بودن دادهها برا اسر فاده

خوراکی و داروهاي آن یسایکوتیک در اب ر ا از مطالعره

از آزمون کولمویروم -اسرمیرنوم ،فراوانری م غیرهرا

خارج ش ن

با رریب اطمینران  17درصر ) (CI95%محاسربه شر و

در روش دو مرالهاي ،خانمهاي باردار در هف ه 24

جهررت مقایسرره م غیرهرراي کمرری student t-test T ،و

تررا  23بررارداري و در مرروارد پررر خطررر در اولررین وی یررت

م غیرهاي کیفی تست کاي دو مورد اس فاده قرار یرفت

ا GCT

و سطب معنیداري  5/57در نظرر یرف ره شر هرمچنرین

بررسرری مرریشرر ن برره ایررن صررورت کرره اب رر

) (Glucose Challenge Testانجرا مریشر  ،برهطروري

 odd ratioبررا رررریب اطمینرران  17درصرر

که  75یر یلوکوز در  255سریسری آب ارل شر ه و

محاسبه یردی

)(CI95%

طرری  7دقیقرره توسررط مررادر خررورده و قن ر یررک سرراع ه
ان ازهییري میشر چنران چره ن یجره برین  945ترا 255
میلییر در دسری لی رر برود ،تسرت تحمرل یلروک سره
ساع ه با اس فاده از  955یرر یلروک

مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران

خروراکی )(GTT

یافته ها
این مطالعره مقطعری برر روي  725زن براردار واجر
شرایط مراجعرهکننر ه بره خانرههراي به اشر ی روسر ایی
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مراجعه به هر خانه به اشت و لیست کرردن زنران براردار

انجا می یرفت براي انجا این تست به مادر توصیه بره

شيوع دیابت بارداری

شهرس ان ساري در سالهاي  9919و  9919انجا ش بر

 995نفر) ) (CI95%:33.1-44.1به دست آم در یرروه

روي  995نفر تست تشخیصی تک مرالرهاي و برر روي

دو با تست  955یرمی یا روش دو مرالهاي 99 ،نفر از

 995نفر تست تشخیصی دو مرالهاي انجا ش ه بود
میررانگین سررنی افررراد مررورد مطالعرره در روش تررک

دیابت بارداري داش ن (( (p>5/5559نمودار شرماره )9

مرالرررهاي  27/7±4/9سرررال و در روش دو مرالرررهاي

شررانس ابر ال برره دیابررت بررارداري بررر اسرراس روش تررک

 27/7±4سال بوده است ( )p=5/349میانگین نمایه توده

مرالهاي 94/9 ،برابر روش دو مرالهاي بود (OR=14.3

ب نی خانمهاي باردار بر اساس وزن قبرل از برارداري در

))(CI95%: 7.8-26.0

روش تررک مرالررهاي  25/9±7/2 kg/m2و در روش دو
مراله اي 27/3±4/9 kg/m2بود ()p=5/259
تع اد بارداريها در دو یروه مورد بررسی بر اساس
آنالی آماري اخ الم معنادار ن اشت ( (p=5/925تع اد
تول هاي زن ه قبلی ( 2نوزاد و بری ترر) در یرروه ترک
مرالهاي بری

از یرروه دو مرالرهاي برود ،یرچره ایرن

اخ الم معنیدار نبود ( )p=5/511از لحاظ سابقه سرقط
جنین ،سابقه زایمان نوزاد مراکروزو  ،سرابقه نابراروري،
سابقه زایمان زودرس ،سابقه فامیلی دیابت ،سابقه دیابت
بارداري و سابقه پرهاکالمپسی ،رابطره معنراداري برین دو
یروه مشاه ه نش (ج ول شماره )9
جدول شماره  :1مقایسه فاک ورهاي خطر دیابرت برارداري برین دو یرروه
زنان باردار ارزیابی ش ه برا دو روش ترک مرالره اي و دو مرالره اي در
مراک به اش ی روس اهاي شهرس ان ساري -سال هاي  19و19
م غیرها

روش تک مراله اي

روش دو مراله اي

سطب

نع اد (درص )

نع اد (درص )

معنی داري

)29/9( 54

سابقه فامیلی دیابت
سابقه دیابت بارداري

55

24/3

5/772

4

9/9

2

5/7

5/737

نمودار شماره :1فراوانی دیابت بارداري براساس دو روش تک مرالره اي
و دو مراله اي در مناطق روس ایی شهر ساري -سال هاي  19و 19

باتوجه به اینکه در روش تک مرالهاي ،تشرخی

سابقه پره اکالمپسی

9

5/9

5

5

9

سابقه زایمان زودرس

7

9

4

9/9

5/572

سابقه ناباروري

7

9/1

92

9/1

5/993

سابقه ماکروزومی

2

5/7

9

5/9

5/159

71

93/7

74

95/4

5/919

میش و تنها معیار مش رم بین دو یروه تک مرالرهاي

25

3/7

94

4/7

5/511

9

923

45/4

944

47/7

5/925

و دو مرالهاي ،قن ناش ا بود ،افراد مربروط بره یرروه دو

=<2

291

71/7

977

79/7

سابقه سقط جنین
تول هاي زن ه قبلی  2نوزاد و بی
تع اد بارداري

تر

دیابت بارداري تنها بر اساس یک معیرار مثبرت یتاشر ه

مراله اي ،مجر دا ارزیرابی شر ن و تمرا افرراد برا قنر
ناش اي باال (باالتر یا مساوي  )12نیر بره عنروان ابر ال بره

مقایسه شیوع دیابرت برارداري برر اسراس دو روش ترک

دیابت بارداري در نظر یرف ه ش ن تا ب روان میر ان افر ای

مراله اي و دو مراله اي

شیوع بر اساس این معیار نی ارزیابی یردد بر اساس این

شرریوع دیابررت بررارداري در تسررت  57یرمرری یررا
روش یک مرالهاي به می ان  93/7درصر ( 922نفرر از

55

مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران

معیررار ،شرریوع دیابررت بررارداري در سررال  19و روش دو
مرالهاي از  4/2درص به  97/47درص اف ای
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 995نفررر برابررر بررا  4/2درصر

افررراد )(CI95%:2.3-7.1

پژوهشی

نرگس دمیا و همکاران

بررسی رون تغییرات  BMIدر دوران برارداري در افرراد

تک مرالهاي معنادار بود ( ،)p>5/559بره یونرهاي کره

مورد بررسی

می ان اب ال به دیابت در زنانی که تع اد بارداري بی تري

 BMIدر اب اي بارداري ،در یروه زنان براردار دیراب ی،

کمترري داشر ن امرا در مرورد روش دو مرالرهاي ایرن

ترر برود

رابطه معنادار نبود و ارتباطی بین اب ال به دیابرت و تعر اد

 BMIدر زنرران

بررارداري مشرراه ه نش ر ( )p=5/249رابطرره بررین اب ر الي

به شکل معناداري نسبت به زنان غیردیاب ی بی
امررا در طررول بررارداري ،میرر ان افرر ای

غیردیاب ی باالتر بود (( )p=5/593نمودار شماره )2

کنونی به دیابت و سابقه قبلی اب ال به دیابت برارداري در

می ر ان  BMIو هررم چنررین تغییرررات آن ،در اب ر ا و

یروه تک مرالهاي معنادار بود ( ،)p=5/529به یونهاي

طول برارداري ،در زنران براردار دیراب ی و غیردیراب ی در

که سابقه قبلی اب ال به دیابت بارداري در افررادي کره در

یروه تسرت دو مرالره اي تفراوت معنری داري ن اشرت

اال اارر نی دیابت بارداري دارن  ،بی تر بود امرا در

(( )p=5/729نمودار شماره )9

مورد روش دو مرالهاي ،این رابطه معنادار نبرود و ارتبراطی
بین اب الي کنونی به دیابت بارداري و سابقه قبلی اب ال به
آن ،مشاه ه نش ( )p=5/137ارتباط برین سرابقه فرامیلی
اب ال به دیابت و اب الي کنونی به دیابرت در یرروه ترک
مرالهاي با وجود این که در افراد مب ال به  ،GDMنسبت
سابقه فامیلی اب ال به دیابت بری ترر برود ،امرا رابطره برین
اب الي کنونی به دیابت بارداري و سابقه فرامیلی ابر ال بره
دیابت معنادار نش ( ،)p=5/557اما در یرروه دو مرالرهاي،

نمودار شماره  :2تغییرات  BMIدر دوران بارداري در یروه تست
تک مراله اي

سابقه فامیلی اب ال به دیابت در افراد مبر ال بره  ،GDMبره
شکل معناداري بی تر بود ( )p=5/591هم در یرروه ترک
مرالهاي و هم در یروه دو مرالهاي رابطه بین ابر ال بره
دیابت بارداري و سرابقه مراکروزومی ،سرابقه نابراروري،
سابقه سقط و سابقه زایمان زودرس معنادار نبود

بحث
مطالعه اارر به بررسی شریوع دیابرت برارداري برر
اساس روشهاي تک مرالهاي (تست  57یرمری) و دو
مرالررهاي (تسررت  75یرمرری و  955یرمرری) و عوامررل
نمودار شماره  :3تغییرات  BMIدر دوران بارداري در یروه تست دو
مراله اي

مرتبط با آن ها ،در خرانمهراي براردار مراجعرهکننر ه بره
مراک به اش ی روس اهاي شهرس ان ساري در سرالهراي
 19و  19پرداخت

مقایسه عوامل خطر دیابت بارداري بین دو یروه مب ال به
دیابت بارداري و سالم
رابطه بین اب ال به دیابت و تع اد برارداري در یرروه

مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران

در پ وه

اارر ،با توجه به ن ایج به دست آمر ه،

می ان شیوع دیابت بارداري در تست  57یرمی یرا روش
یک مرالرهاي بره میر ان  93/7درصر و در تسرت 955
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در افراد بررسی ش ه با روش تک مراله اي تفاوت

داش ن  ،باالتر بروده و زنران غیرر دیراب ی تعر اد برارداري

شيوع دیابت بارداری

این مق ار در روش تک مراله اي ا ود  3برابرر روش

جم آوري اطالعات ،ان خاب غیر تصادفی مرادران و یرا

دو مرالهاي بوده و این اخ الم از نظرر آمراري معنرادار

عوامل دیگر باش که نیازمن بررسی است

بررود ای رن در اررالی اسررت کرره در مطالعرره  Ogunleyeو

مطالعه ما و سرایر مطالعرات مشرابه نشران دادنر کره

در لوی امبررور  ،میرر ان شرریوع دیابررت

دیابت بارداري در روش ترک مرالرهاي

همکرراران

می ان تشخی

بارداري در روش تک مراله اي 97 ،درص و در روش

بی

دو مرالهاي 7 ،درص ی ارش ش ( )99با این که در آن

است ناشی از وی یی خود تسرتهرا باشر  ،چررا کره در

مطالعه می ان شیوع دیابت در روش تک مرالهاي بری

روش تک مرالهاي ،تنها یک تست غیرطبیعی ،به من له

از روش دو مراله اي بود ،اما این نسبت سه برابر بروده و

بیمار بودن فرد تلقی میشود ،در ارالی کره در روش دو

می ان شیوع دیابرت در آن مطالعره نسربت بره مطالعره مرا

مرالهاي ،ا اقل دو مرورد قنر خون غیرطبیعری نیازمنر

کمتر بود که الب ه میتوان این مسئله را به شریوع دیابرت
نرروع  2در جوام ر مخ ل ر

از روش دو مرالهاي میباش این موروع ممکرن

است تا فرد ،بیمار تشخی

داده شود ،کما این که برا در

نسرربت داد در مطالعرره سررال

نظررر یرررف ن تنهررا قنر ناشر اي برراال ،فراوانرری دیابررت در

 2592توسررط  Reyes-Muñozو همکرراران در مک یررک

خانمهاي باردار در سال  19در مطالعه ااررر از  4/2بره

نی  95 ،درص افراد برر اسراس روش دو مرالرهاي و 95

بی

یافت هم چنین

درص بر اسراس روش ترک مرالرهاي مبر ال بره دیابرت

آس انه ع د قن خون غیر طبیعی جهرت تشرخی

بودن که شریوع دیابرت برارداري برر اسراس روش ترک

بارداري در روش تک مرالهاي نسبت بره دو مرالرهاي

مرالهاي در مقایسه با روش دو مرالهاي سره برابرر افر ای

پایینتر میباش که این مورد نی عل ی براي باالتر برودن

داشت( )94در این مطالعه نی میر ان تشرخی

در یرروه

از  97درص یعنی دو برابر اف ای

دیابرت

شیوع دیابت بارداري در روش تک مرالهاي مریباشر

تک مرالهاي بی تر بود ،با این اال این اخ الم بسیار

در پ وه

کمتر از مطالعه ما بود که میتوان یکی از علل باال بودن

سال  2595در فرانسه انجا ش  ،نشان داده ش که هر دو

شیوع دیابت بارداري طبق روش دو مرالهاي در مقایسه

روش تک مرالهاي و دو مرالرهاي تکرارپرتیري نسرب ا

با مطالعه ما را پایینتر در نظرر یررف ن آسر انه عر د قنر

خرروب دارن ر (ا ر ود  35درص ر ) ،بررا ایررن اررال اکثررر

خون پس از دریافت  75یر یلروک خروراکی دانسرت

مطالعات ،با توجه به این که روش تک مرالهاي نسربت

که این ع د در مطالعه ما  945و در مطالعه مرورد بحر ،

سرری ترر ،تحمرل

 997بوده است در پ وه

 Shangو همکاران در سرال

 2592تا  2599در چین ،شیوع دیابت بارداري برر اسراس
روش تک مرالهاي در  9539خانم باردار 91/1 ،درص
ی ارش ش ه است در این مطالعه مقایسهاي برا روش دو
مرالهاي نش

ه بود()97

تفاوتهاي آماري موجود در می ان دیابت بارداري

مروري کره توسرط  Virallyو همکراران در

به روش دو مرالهاي ،زمان تشخی

به ر و یادییري آسانترري دارد ،اسر فاده از روش ترک
مرالهاي ( 57یر یلوک ) را توصیه کردهان
شاخ

اف ای

تودهي ب نی با اف ای

()95

خطر اب ال به

دیابت بارداري همراه بوده و  BMIباال ،همواره به عنوان
یکی ازعم هترین ریسک فاک ورهاي اب ال به  GDMمعرفی
ش ه است( )93در یروه ترک مرالرهاي ،رونر افر ای

در روشهاي تک مرالهاي یا دو مرالهاي در مطالعات

وزن در افراد مب ال به دیابت کمتر از افراد با قنر طبیعری

مشابه نسبت به مطالعه ما ،ممکن است ناشی از نقاط برش

بود که میتوان توجه وی ه بره رژیرم غرتایی خرانمهراي

م فررررراوت در روش دو مرالرررررهاي ( 995یرررررا ،)945

دیاب ی و ع

تفاوتهاي فرهنگی و ن ادي موجود بین ما و کشورهاي

طبیعی را از علل اف ای

55
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رعایت رژیم غتایی در زنان باردار برا قنر
وزن بی ترر در طرول برارداري
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یرمی یا روش دو مرالهاي به می ان  4/2درص بود کره

مخ لررر  ،نحررروهي زنررر یی و تغتیررره ي افرررراد ،نررروع

پژوهشی

نرگس دمیا و همکاران

اخ الم در یرروه

به اش ی نی میگردد زیررا برا ایرن کره روش تشخیصری

یروه با قن طبیعی دانست علت ع

دو مرالهاي را میتوان به توجه و مراقبت دقیقترر افرراد

پایین آم ه است و پرس از

یرچه از مح ودیتهاي مطالعه مرا عر

تشخی

انجرا دو

الز است بیماران م او تحت انجا آزمرای

و معاینه قرار ییرن  ،اما تعری

ج ی ي از آس انه شروع
شرریوع دیابررت

روش در یررک خررانم برراردار ،برره علررت سررخ ی انجررا

درمرران ارایرره نشر ه اسررت و ایررن افر ای

آزمایشات براي بیماران بوداما فاک ورهراي خطرر دیابرت

بارداري ب ون تغییر رویکررد درمرانی بریشرک اسر رس

بارداري از جمله سن ،BMI ،تع اد بارداري قبلی ،تع اد

روای و فشار مالی بر مادر و خانواده و بار اق صرادي برر

فرزن ان زن ه ،سرابقه سرقط جنرین ،سرابقه مراکروزومی،

نظا اق صادي دارد لتا الز است مقرون به صرفه بودن

سابقه زایمان زودرس ،سابقه فامیلی دیابت ،سابقه دیابت

این رویکرد مورد ارزیابی قرار ییرد پاسخ هی بره ایرن

بررارداري و سررابقه پرررهاکالمپسرری ،نشرران داد کرره ایررن

سواالت نیازمن تحقیقات یس رده تر در زمینره عروارض

فاک ورهرررا برررین دو جمعیرررت مشرررابه بودنررر و تفررراوت

مادري و جنینی طبق دو روش تشخیصری و مقایسره برین

معنیداري وجود ن اشت

این دو است در نهایت به نظر میرس اتکا به هیچکر ا از

با توجه به این که در نظا سالمت ،از دست رف ن و

این دو روش ،کافی نبوده و اا مراال نیازمنر اسر فاده از

نادی ه یرف ن ا ی یک بیمار ،قابل قبول نبوده و ممکرن

روشها و معیارهاي دیگري جهت تایی تشخی

دیابت

است صر مات جبررانناپرتیري در پری داشر ه باشر  ،در

بارداري باش که هرم روش سراده ترري باشر و هرم بره

کشور ما روش تک مرالهاي توصیه ش ه است نک هاي

اقیقت ن دیک ر بوده و بار مالی و روای کم رري را بره

که قابل اهمیت است ،این است که آیرا واقعرا همره ایرن

مادر و جامعه تحمیل کن

افرررادي کرره در روش تررک مرالررهاي تشررخی

داده

ش ه ان  ،مب ال به دیابت برارداري هسر ن و در واقر یرک

سپاسگزاری

سو زنان باردار کشور ما  ،ممکن است مبر ال بره دیابرت

مجریان طرت ب ین وسیله تشکر و ق ردانی خرود را

بارداري شون ؟ کما این که شهبازیان و همکاران نی در

از پرسرنل مح رر و صرربور مراکر به اشر ی روسر ایی و

سال  2597در اهواز نشان دادنر کره میر ان کلری شریوع

هررمچنررین سرراکنین مح ررر روس ر ایی اس ر ان کرره ب ر ون

 GDMبررر اسرراس روش تررک مرالررهاي 95 ،درصرر

همکاري این ع یر ان انجرا طررت امکرانپرتیر نبرود ،را

میباش ( )91یرچه بره نظرر مریرسر اسر فاده از روش

اعررال مرریدارنر هررمچنررین از مرکر تحقیقررات دیابررت

تک مرالهاي در جهت شناسایی بی تر بیماران ،موثرتر

مازن ران جهت تصویب طرت (ک اخال )9919-95799

بوده و افراد بی تري تحت کن رل قرار خواهنر یرفرت

و معاونررت تحقیقررات و فنرراوري دانشررگاه علررو پ شررکی

اما بای توجه کرد کره افر ای

تعر اد افرراد من سرب بره

مازن ران جهت امایت مالی طرت تشکر به عمل میآی

بیمرراري موجررب تحمیررل ه ینررههرراي برری تربرره سیس ر م
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