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مقدمه :در اکثر زنان مبتال به دیابت بارداری ،اختالل تحمل گلوکز پس از زایمان به حالت عادی بر می گردد ،ولی خطر
قابل مالحظه ای ( )%36-06برای بروز دیابت آشکار در سال های بعد وجود خواهد داشت و عدم اقدام مناسب برای
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فراوانی دیابت ،اختالل تحمل گلوکز و اختالل قند ناشتا به دنبال ابتالء به دیابت بارداری در زنان باردار انجام شد.
روشکار :این مطالعه مقطعی توصیفی در سال  1311بر روی  116بیماری که به دلیل ابتالء به دیابت بارداری در
بیمارستان امام خمینی اهواز بستری شده بودند ،انجام شد .شاخص های آنتروپومتری اندازه گیری ،نمونه خون ناشتا و
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 4گروه طبیعی ،اختالل قند ناشتا ،اختالل تحمل گلوکز و دیابتیک تقسیم شدند .تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از
نرم افزار آماری ( SPSSنسخه  )15و روش های آمار توصیفی و آزمون کای اسکوئر و تی انجام شد .میزان  pکمتر از
 6/62معنی دار در نظر گرفته شد.
یافتهها :در بین بیماران مورد مطالعه 40 ،نفر ( )%41/1دیابتیک و  30نفر ( )% 32/5طبیعی بودند 3 ،نفر ()%2/1
اختالل تحمل گلوکز 16 ،نفر ( )%9/1اختالل قند ناشتا و  12نفر ( )%13/0همزمان اختالل قند ناشتا و اختالل تحمل
گلوکز داشتند .بین دیابت بارداری و احتمال ابتالء به دیابت پس از بارداری ( ،)p<6/661اختالل قند ناشتا ()p<6/661
و اختالل تحمل گلوکز  +اختالل قند ناشتا ( )p<6/62ارتباط معناداری وجود داشت .بین سن بارداری در زمان دیابت
بارداری و ابتالء به دیابت و اختالل تحمل گلوکز  +اختالل قند ناشتا ارتباط معنی داری وجود داشت ( .)p=6/661هرچه
سن فرد در زمان ابتالء به دیابت بارداری باالتر بود ،احتمال ابتالء به دیابت پس از زایمان افزایش می یافت (.)p>6/63
هر چه تعداد نوزاد متولد شده با وزن بزرگتر یا مساوی  4کیلوگرم بیشتر بود ،احتمال ابتالء به دیابت ( )p>6/661و
اختالل تحمل گلوکز ( )p>6/64نیز بیشتر بود.
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سن ،پاریته ،تعداد فرزندان باالی  4کیلوگرم با ابتالء به
دیابت پس از بارداری مورد بررسی قرار گرفت.

مقدمه
 دکتر ناهید شهبازیان و همکاران

دیابت قندی ،نوعی بیماری متابولیک است و مشخصه آن،
هیپرگلیسمی مزمن و اختالل در متابولیسم کربوهیدرات،
چربی و پروتئین می باشد .این بیماری بر اثر نقایصی در
ترشح انسولین ،اثرگذاری انسولین و یا هر دوی آنها به
وجود می آید ( .)1شیوع جهانی دیابت طی دو دهه
گذشته به نحو چشمگیری افزایش یافته است و تخمین
زده میشود که از سال  1992تا سال  2622میالدی،
شیوع دیابت در جمعیت بالغین از  5/4به  92درصد
افزایش یابد ( .)2اگر چه شیوع دیابت نوع  1و  2در سراسر
جهان در حال افزایش است ،ولی انتظار می رود سرعت
افزایش دیابت نوع  2بیشتر باشد که این امر ناشی از
افزایش چاقی و کاهش میزان فعالیت بدنی افراد است .در

روش کار
این مطالعه مقطعی توصیفی در سال  1311بر روی
بیمارانی که به دلیل ابتالء به دیابت بارداری طی 16
سال گذشته ( )1350-10سابقه بستری و زایمان یا هر
دو در بیمارستان امام اهواز را داشتند ،انجام شد926 .
پرونده بیماران مربوط به دوره  1350-10مورد بررسی
قرار گرفت که  315پرونده شرایط ورود به مطالعه را
داشتند .طی تماس تلفنی ،از بیماران دعوت به همکاری
شد و هدف از انجام مطالعه برای آنان توضیح داده شد.
بیمارانی که از داروهای بتابلوکر یا کورتیکواستروئید
استفاده می کردند ،بیماری سیتمیک همراه مانند بیماری
کلیوی داشتند ،افرادی که خارج از شهر اهواز زندگی می-
کردند و یا امکان دسترسی به آنها وجود نداشت ،از
مطالعه خارج شدند .در نهایت  116بیمار وارد مطالعه
شدند .از بیماران خواسته شد که از  1ساعت قبل از
مراجعه ،ناشتا باشند .در هنگام مراجعه ،پرسشنامه ای که
شامل سن بیمار در زمان بارداری ،پاریتی و سن بارداری
در زمان تشخیص دیابت بارداری بود ،تکمیل شد .شاخص
توده بدنی ،قد و وزن بیمار ،دور کمر و دور باسن بیماران
اندازه گیری شد .سپس  1سی سی از خون بیماران جهت
تعیین قند ناشتا گرفته شد و پس از آن بیماران 52 ،گرم
پودر گلوکز حل شده در یک لیوان آب را خوردند و 2
ساعت بعد 1 ،سی سی نمونه خون دیگر جهت بررسی قند

اکثر زنان مبتال به دیابت بارداری ( ،1)GDMتست تحمل
گلوکز پس از زایمان به حالت طبیعی بر می گردد ،ولی
خطر قابل مالحظه ای ( )%36-06برای بروز دیابت آشکار
در سال های بعد وجود خواهد داشت ( .)3با در نظر
گرفتن عوارض متعدد و جدی این بیماری ،عدم اقدام
مناسب برای پیشگیری ،کنترل و درمان آن ،محدودیت ها
و معضالت بی شماری را برای افراد در معرض خطر به
وجود می آورد ( .)4زنان با سابقه دیابت بارداری در
مقایسه با زنان طبیعی ،شاخص توده بدنی ،فشار خون و
چربی خون باالتری دارند که تمام این موارد ،جزء عوامل
خطر ایجاد دیابت محسوب می شوند ( .)2همچنین زنانی
که هیپرگلیسمی ناشتا در حین بارداری دارند ،خطر
بیشتری برای ابتالء به دیابت آشکار بعد از بارداری دارند
( .)0در مطالعه هافمن و همکاران در استرالیا ،زنان مبتال
به دیابت بارداری باید حتماً  0-1هفته بعد از زایمان تست
 52گرم گلوکز خوراکی را انجام می دادند و در صورت
طبیعی بودن ،حتماً هر دو سال یک بار این تست را تکرار
می کردند ( .)5مطالعه حاضر با هدف بررسی فراوانی و
عوامل خطر دیابت آشکار ،اختالل تحمل گلوکز و اختالل
قند ناشتا به دنبال ابتالء به دیابت بارداری در زنانی که
عرض  1-16سال گذشته (سال های  1350تا  )1310در
بیمارستان امام خمینی زایمان کرده بودند ،انجام شد.
همچنین ارتباط عوامل دیگر مانند شاخص توده بدنی،

خون  2ساعته بیماران به آزمایشگاه ارسال شد ( .)5با
توجه به جواب آزمایشات ،بیماران به  4گروه:
 -1نرمال قند ناشتا ( ،2)FBSکمتر از  166و قند دو
ساعت بعد ،کمتر از  146میلی گرم در دسی لیتر
 -2افراد با اختالل قند ناشتا ( ،3)IFGقند خون بین
 166-122میلی گرم در دسی لیتر
4
 -3افراد با اختالل تحمل گلوکز ( ، )IGTقند خون دو
ساعت بعد از خوردن  52گرم گلوکز خوراکی محلول در
آب  146-199میلی گرم در دسی لیتر
2
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Gestational Diabetes Mellitus
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دسی لیتر تقسیم شدند.
بیماران آگاهانه و با رضایت کامل وارد مطالعه شدند و به
آنها اطمینان داده شد که اطالعات شخصی آنها محرمانه
خواهد ماند .تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم
افزار آماری ( SPSSنسخه  )15و روش های آمار
توصیفی و آزمون کای اسکوئر و تی انجام شد .میزان p
کمتر از  6/62معنی دار در نظر گرفته شد.

( )%2/1دارای اختالل تحمل گلوکز 16 ،نفر ()%9/1
دارای اختالل قند ناشتا و  12نفر ( )%13/0همزمان
اختالل قند ناشتا و اختالل تحمل گلوکز داشتند.
در این مطالعه ،میانگین شاخص توده بدنی در گروه
دیابتیک  25/31±2/31و در گروه طبیعی ±2/65
 22/20کیلوگرم بر متر مربع بود که این تفاوت از نظر
آماری معنی دار بود ( .)p<6/661مقایسه شاخص توده
بدنی گروه طبیعی با سایر گروهها در جدول  1آمده
است.

یافته ها
در این مطالعه 116 ،نفر مورد بررسی قرار گرفتند.
میانگین سن افراد 34/2±4/1 ،سال و میانگین مدت

جدول  -1ارتباط بین عوامل مختلف (شاخص توده بدنی ،تعداد بارداری با دیابت ،سن) با ابتالء به دیابت
فاکتور
شاخص توده بدنی
نسبت دور کمر به دور باسن
تعداد بارداری های همراه با دیابت
سن بارداری در زمان تشخیص دیابت (هفته)
تعداد نوزادان بیشتر یا مساوی  4کیلوگرم
سن مادر در زمان بارداری

نرمال
22/20 ± 2/65
6/53 ± 6/60
6/41 ± 6/22
29/19 ±4/24
6/31 ± 6/24
32/22 ± 0/54

دیابت
25/31 ± 2/31
*
6/59 ± 6/61
*
1/19 ± 6/31
*
23/39 ± 4/46
*
1/36 ± 6/51
*
30/69 ± 4/21
*

IFG
24/03 ± 2/03
6/53 ± 6/69
*
1/1 ± 6/42
*
22/96 ± 0/13
6/31 ± 6/41
34/36 ± 0/51

IGT
22 ± 1
*
6/12 ± 6/64
1/05 ± 6/22
20 ± 3/40
*
1
36/05 ± 2/36

IFG ± IGT
22/94 ± 2/01
6/50 ± 6/61
*
2 ± 6/661
*
24/65 ± 4/31
6/41 ± 6/03
31/05 ± 0/35

* عالمت معنی دار بدون  P valueمی باشد.

مورد اختالل تحمل گلوکز ،تفاوتی در مقایسه با گروه
نرمال وجود نداشت (جدول .)1
در مطالعه حاضر ،میانگین سن افراد در زمان دیابت
بارداری ،در گروهی که بعداً به دیابت مبتال شدند
( 30/69 ± 4/21سال) نسبت به گروه طبیعی (± 0/54
 32/22سال) باالتر بود که این تفاوت از نظر آماری
معنی دار بود ( )p<6/63ولی در سایر گروه ها ،تفاوتی
با گروه طبیعی وجود نداشت.
همچنین تعداد نوزادان متولد شده بیشتر یا مساوی 4
کیلوگرم در افراد با دیابت بارداری ،در افرادی که بعداً
به دیابت و  IGTپس از زایمان مبتال شدند ،باالتر از
گروه طبیعی بود (به ترتیب  p<6/64و  )p<6/661که
این تفاوت از نظر آماری معنی دار بود ولی در سایر
گروه ها تفاوت آماری معنی داری مشاهده نشد.

در این مطالعه نسبت دور کمر به دور باسن در گروه
دیابتیک و اختالل تحمل گلوکز ،باالتر از گروه طبیعی
بود (به ترتیب  ،)p<6/64 ،p<6/662همچنین هر چه
تعداد بارداری های همراه دیابت بیشتر بود ،احتمال
ابتالء به دیابت ،اختالل قند ناشتا ،اختالل قند ناشتا و
اختالل تحمل گلوکز ،پس از بارداری باالتر از گروه
طبیعی بود که این تفاوت از نظر آماری معنی دار بود
(به ترتیب  ،)p<6/62 ،p<6/661ولی در مورد اختالل
تحمل گلوکز تفاوت معنی داری مشاهده نشد .میانگین
تعداد بارداری های همراه با دیابت در جدول  1نشان
داده شده است .همچنین سن بارداری در زمان
تشخیص دیابت بارداری در کسانی که بعداً به دیابت،
اختالل قند ناشتا و اختالل قند ناشتا و اختالل تحمل
گلوکز همزمان مبتال شدند ،نسبت به گروه طبیعی
پایین تر بود که این تفاوت از نظر آماری معنی دار بود
( 6/661و  6/662و  P <6/661به ترتیب) ،ولی در
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 عوامل خطر دیابت آشکار ،اختالل تحمل گلوکز و اختالل قند ناشتا

 -4دیابتیک :قند ناشتا بزرگتر یا مساوی  120و قند
خون دو ساعت بعد ،بزرگتر یا مساوی  266میلی گرم در

زمان گذشت از زایمان 5/1 ،سال بود .از این تعداد30 ،
نفر ( )%32/5طبیعی 40 ،نفر ( )%41/1دیابتیک 3 ،نفر

معنی داری بین سن باالی  36سال در زمان بارداری و
احتمال ابتالء به دیابت پس از بارداری وجود داشت

بحث
 دکتر ناهید شهبازیان و همکاران

مطالعات نشان داده اند که  1تا  24درصد زنان مبتال به

( .)12در مطالعه حاضر نیز بین سن بارداری و ابتالء به
دیابت پس از بارداری ارتباط معنی داری وجود داشت.
در مورد ارتباط نسبت دور کمر به دور باسن در زنان با
سابقه دیابت بارداری و احتمال ابتالء به دیابت آشکار و
اختالل تحمل گلوکز ،در مطالعه پاالرادو و همکاران
( )2663در اسپانیا ،ارتباط معنی داری بین این دو
مشاهده شد ،همچنین ارتباط شاخص توده بدنی با
اختالل قند ناشتا و اختالل تحمل گلوکز و دیابت نیز
مورد بررسی قرار گرفت که شاخص توده بدنی در گروه
دیابتیک و اختالل قند ناشتا باالتر از گروه نرمال بود ولی
در مورد اختالل تحمل گلوکز ،تفاوت با گروه طبیعی
مشاهده نشد ( .)16در مطالعه حاضر هر چه سن بارداری
در زمان ابتالء به دیابت بارداری پایین تر بود ،احتمال
ابتالء به دیابت پس از بارداری بیشتر بود که شاید به این
دلیل باشد که برخی از این افراد ،قبل از بارداری به
دیابت مبتال بودند ولی تشخیص داده نشده بود.

دیابت بارداری در سال اول و بیش از  26درصد آنان،
طی سال های بعد به دیابت آشکار مبتال میشوند (،1
 .)9نتایج مطالعه حاضر نشان داد زنانی که به دیابت
بارداری مبتال می شوند ،در معرض خطر ابتالء به دیابت
پس از بارداری هستند و این ابتالء با برخی معیارها در
این زنان ارتباط بیشتری دارد.
در مطالعه حاضر %41/1 ،از افرادی که دیابت بارداری
داشتند ،بعداً به دیابت آشکار مبتال شدند و  %2/1از افراد،
تست تحمل گلوکز مختل %9/1 ،تست گلوکز ناشتای
مختل و  %13/0همزمان تست گلوکز ناشتای مختل و
تست تحمل گلوکز مختل داشتند .در مجموع %22/2 ،را
پره دیابت (افراد دارای اختالل قند ناشتا) و سایر افراد
طبیعی بودند .در مطالعه پاالرادو و همکاران ( )2663در
مادرید اسپانیا که بر روی  131زن که قبالً سابقه دیابت
بارداری داشتند ،انجام شد %11/3 ،افراد نرمال و %3/2
دیابتیک بودند و  %4/5تست گلوکز ناشتای مختل%5/4 ،
تست تحمل گلوکز مختل و  %3همزمان تست تحمل
گلوکز مختل و تست گلوکز ناشتای مختل شده داشتند
( .)16علت این اختالف می تواند ناشی از طول دوره
پیگیری ،سن بیماران ،تعداد زایمان و نژاد باشد .مطالعه
مروری کیم و همکاران که نتایج  21مطالعه که زمان
انجام غربالگری در آنها از  0هفته تا  21سال پس از
زایمان بود را مورد بررسی قرار داد ،میزان شیوع دیابت
آشکار در زنان با سابقه دیابت بارداری بین  2/0تا 56
درصد گزارش شد ( .)11مطالعه الئنبورگ و همکاران
( )2664در دانشگاه کپنهاک که بر روی  411زن با
سابقه ابتالء به دیابت بارداری که به طور میانگین 9/1
سال قبل زایمان کرده بودند ،انجام شد ،دیابت در 39
درصد افراد و اختالل تحمل گلوکز در  25درصد افراد
گزارش شد که با مطالعه حاضر همخوانی داشت (.)12
سن ،یکی از عواملی است که بر شیوع دیابت تأثیر می
گذارد و خطر بروز دیابت نوع  2با باال رفتن سن ،افزایش
مییابد ( .)14 ،13در مورد ارتباط بین سن بارداری و
احتمال ابتالء به دیابت پس از بارداری ،در مطالعه
کشاورز و همکاران ( )2662در دانشگاه شاهرود ،ارتباط

نتیجه گیری
از آنجایی که درصد قابل توجهی از افراد با دیابت
بارداری ،طی سال های بعد به دیابت آشکار مبتال
خواهند شد و از آنجایی که دیابت ،عوارض مخرب
فراوانی بر اعضاء بدن بر جای می گذارد ،پس از وضع
حمل و قبل از ترخیص بیماران ،باید توضیحات الزم در
مورد احتمال بروز دیابت آشکار و آموزش های الزم از
نظر پیشگیری از دیابت به آنها داده شود.

تشکر و قدردانی
این مقاله منتج از پایان نامه سرکار خانم دکتر سارا
عبداللهی کشکولی جهت اخذ مدرک دکترای تخصصی
در رشته زنان و زایمان است که در مرکز تحقیقات دیابت
دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز به ثبت رسیده
و در تاریخ اردیبهشت ماه  1311به پایان رسید (شماره
ثبت پایان نامه /15/9د) ،بدین وسیله از تمام افرادی که
م ا را در انجام این مطالعه یاری کردند ،تشکر و قدردانی
می شود.
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