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ارزیابی نقطه مبنای مناسب در آزمون چالش گلوکز در زنان
باردار بر اساس میزان خطر دیابت بارداری
دکتر آزیتا منشوری ،1دکتر محسن رضائیان ،2دکتر حسین باقری،3
دکتر فریبا امینزاده ،1رضا گوجانی

*4

 .1دانشیار گروه زنان و مامایی ،دانشکده پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان ،رفسنجان ،ایران.
 .2استاد گروه پزشکی اجتماعی و مرکز تحقیقات محیط کار ،دانشکده پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان ،رفسنجان،
ایران.
 .3پزشک عمومی ،دانشکده پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان ،رفسنجان ،ایران.
 .4کارشناس ارشد اپیدمیولوژی ،دانشکده پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان ،رفسنجان ،ایران.
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مقدمه :تعیین نقطه مبنای مناسب در آزمون چالش گلوکز ،از مهمترین مسائل مورد بحث در زمینه غربالگری دیابت
بارداری است ،لذا مطالعه حاضر با هدف ارزیابی نقطه مبنای مناسب در آزمون چالش گلوکز در زنان باردار انجام شد.
روش کار :در این مطالعه اطالعات زنان باردار ایرانی فاقد دیابت که جهت ارزیابی دیابت بارداری به کلینیکهای
تخصصی زنان و زایمان شهر رفسنجان مراجعه کرده اند ،جمعآوری شد .این افراد در هفتههای  24-28بارداری تحت
آزمون چالش گلوکز قرار گرفتند .برای زنانی که نتیجه تست آنها بیشتر یا مساوی  135و کمتر یا مساوی  200میلی
گرم بر دسی لیتر بود؛ آزمون تحمل گلوکز خوراکی انجام شد .نتیجه آزمون تحمل گلوکز خوراکی با معیار کارپنتر و
کوستان ( )Carpenter and Coustanتفسیر شد .در نهایت با استفاده از نرمافزار ( SPSSنسخه  )22و به وسیله
منحنی  ،ROCنقطه مبنای مناسب برای آزمون چالش گلوکز محاسبه شد.
یافته ها :نتایج  GCTنشان داد که مقادیر حداقل و حداکثر این آزمون به ترتیب  93و  199میلی گرم بر دسی لیتر
با میانگین و انحراف معیار  161/99±15/83میلی گرم بر دسی لیتر بود 235 .نفر از زنان باردار تست  GTTمثبت
داشتند .بر اساس منحنیهای  ROCبرای کل جامعه مورد مطالعه آزمون مقدار  140میلی گرم بر دسی لیتر با
حساسیت  ،%97برای گروه کمخطر مقدار  147میلی گرم بر دسی لیتر با حساسیت  %96و برای زنان گروه پرخطر
برای ابتالء به دیابت بارداری در نقطه برش برابر با مقدار  135میلی گرم بر دسی لیتر دارای حساسیت  %100بود و
بیش ترین قدرت پیشگویی را داشت.
نتیجه گیری :نقطه مبنای مناسب برای آزمون  GCTبسته به کمخطر یا پرخطر بودن زن باردار برای ابتالء به دیابت
بارداری متفاوت است و با توجه به وجود یا عدم عوامل خطر در مادر ،می توان نقطه مبنای آزمون را کاهش یا افزایش
داد.
کلمات کلیدی :دیابت بارداری ،آزمون چالش گلوکز ،آزمون تحمل گلوکز ،نقطه مبنا
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ماکروزومی ،دیستوشی شانه 2و همچنین زایمان سزارین
 %50کاهش مییابد (.)8 ،5
پس از  40سال تحقیقات مستمر در نقاط مختلف
جهان ،هنوز اتفاق نظر جامع و یکسانی برای نحوه
غربالگری و تشخیص دیابت بارداری وجود ندارد (.)8 ،5
در حال حاضر بهترین راه غربالگری دیابت بارداری،
انجام آزمایش قند خون پس از مصرف  50گرم گلوکز
خوراکی است که به آن تست چالش گلوکز ()GCT3
گفته میشود ( .)5در آمریکا و بسیاری از کشورهای
جهان ،پذیرفته شدهترین راه غربالگری و تشخیص
دیابت بارداری ،یک روش دو مرحلهای است که توسط
 NDDG4و  ACOG5پیشنهاد شده است (.)10 ،9
این روش به این صورت است که ابتدا تست GCT
انجام میشود و در صورت غیر طبیعی بودن آن برای
تأیید تشخیص دیابت بارداری ،تست تحمل گلوکز
خوراکی ( )OGTT6انجام میشود ( .)10-8 ،5این
تستها در هفتههای  24-28بارداری انجام میشوند.
هرچند زنانی که عوامل خطری مانند چاقی ،سابقه تولد
نوزاد ماکروزوم ،سابقه ناهنجاری در نوزادان قبلی ،سابقه
مرگ توجیه نشده پری ناتال در بارداریهای قبلی و
سابقه خانوادگی دیابت در یکی از بستگان درجه اول را
داشته باشند ،ممکن است از انجام این تستها در اولین
ویزیت پری ناتال نیز سود ببرند (.)8 ،5
تعیین نقطه مبنای مناسب برای غیرطبیعی قلمداد
کردن آزمون چالش گلوکز ،از مهمترین مسائل مورد
بحث در زمینه غربالگری دیابت بارداری است (،8 ،5
 .)10بهطور کلی اگر مبنای  ،GCTبیشتر یا
مساوی 140میلی گرم بر دسی لیتر قرار گیرد%80 ،
موارد دیابت بارداری شناسایی میشود و %14-18
موارد مثبت کاذب خواهند بود و اگر معیار بیشتر یا
مساوی  130میلی گرم بر دسی لیتر قرار گیرد ،بیش از
 %90موارد دیابت بارداری تشخیص داده میشود ،اما
 20-25درصد موارد مثبت کاذب خواهد شد (.)5

مقدمه
1
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دیابت بارداری (  )GDMبه صورت هر گونه عدم
تحمل کربوهیدرات با هر شدتی که آغاز یا اولین
تشخیص آن در دوران بارداری باشد ،تعریف شده است
( .)3-1دیابت بارداری بر اساس روشهای مختلف
غربالگری ،معیارهای تشخیصی و جمعیتی تحت
غربالگری دامنه شیوعی بین  %1-14دارد ( .)4هرچند
بخشی از این موارد ،شامل دیابت تشخیص داده نشده
قبل از بارداری است ( ،)5اما به طورکلی دیابت بارداری
شایعترین اختالل متابولیک در دوران بارداری است (،1
 .)2نتایج مطالعات مختلف حاکی از شیوع  1/4تا 8/9
درصدی دیابت بارداری در ایران است ( .)7 ،6پیشبینی
میشود شیوع دیابت در سراسر جهان تا سال ،2050
 %165افزایش یابد ( )5که قسمت اعظم این موارد را
دیابت نوع  2تشکیل میدهد ( .)5به دلیل افزایش
موارد دیابت نوع  ،2موارد بارداری توأم با دیابت نیز
افزایش یافته؛ به طوریکه از سال  1989تا سال 2004
این میزان  %40بیشتر شده است (.)5
قند باالی مادر در حین بارداری منجر به افزایش انسولین
و متعاقب آن افزایش تولید سلولهای چربی در جنین و
در نهایت افزایش احتمال چاقی و مقاومت به انسولین در
کودکی و ابتالء به دیابت در بزرگسالی میشود (.)8 ،5
دیابت بارداری باعث عوارض زیادی برای مادر و جنین
میشود که از جمله عوارض مادری آن میتوان به
افزایش خطر پره اکالمپسی ،صدمات زایمانی ناشی از
ماکروزومی جنین ،پلیهیدرآمنیوس و شیوع بیشتر
عفونتهای باکتریایی و قارچی اشاره کرد .زنانی که پیش
از بارداری مبتال به دیابت بودهاند ،در معرض عوارض حاد
دیابت قرار میگیرند .همچنین نفروپاتی و رتینوپاتی
دیابتی نیز ممکن است همراه با بارداری پیشرفت کند
( .)8 ،5از جمله عوارض جنینی دیابت بارداری
ماکروزومی جنین ،هیپوگلیسمی و هیپوکلسمی،
هیپربیلی روبینمی و افزایش موارد مرگ و میر پریناتال
می باشد .با تشخیص و درمان به موقع دیابت بارداری،
عوارض آن نیز کاهش مییابد؛ به طوری که موارد
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روش کار
در این مطالعه اطالعات تمام زنان باردار ایرانی واجد
شرایط که در طی بررسیهای معمول پری ناتال جهت
ارزیابی دیابت بارداری به کلینیکهای تخصصی زنان و
زایمان شهر رفسنجان در سال  1390مراجعه کرده و
دچار دیابت از پیش تشخیص داده شده نبودند،
جمعآوری شد .تمامی زنان شرکت کننده در مطالعه با
آگاهی کامل وارد مطالعه شده و برای آنها فرم رضایت
آگاهانه تکمیل شد .همچنین طرح این مطالعه مورد
تأیید کمیته اخالق دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان قرار
گرفت .ابتدا فرم اطالعات مورد نیاز تکمیل و زنان باردار
American Diabetes Association

Last Menstrual Period
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 نقطه مبنای  GCTدر زنان باردار

مؤسسه دیابت آمریکا ( )ADA1و  ACOGهر دو
معیار را قبول دانستهاند ( .)9تحقیقات گوناگونی برای
تعیین عدد مبنای مناسب برای غیر طبیعی تلقی کردن
 GCTانجام شده است ( .)11در مطالعات مختلف
معیارهای گوناگونی برای جمعیت کشورها تعریف شده
است ،از جمله در مطالعه میاکوشی و همکاران (سال
 )2002معیار  GCTرا بر اساس نژاد متغیر دانستند و
مقادیر  130-147میلی گرم بر دسی لیتر را برای
نژادهای گوناگون بیان داشتند ( .)13 ،12در مطالعاتی
بیان شده است که برای از دست ندادن هیچ یک از
بیماران و کاهش موارد منفی کاذب ،عدد معیار پایینتر
از  140میلی گرم بر دسی لیتر قرار گیرد ( .)16-14در
هر حال اگر معیار را به اشتباه پایینتر از حد نیاز قرار
دهیم ،هزینه اضافی جهت انجام آزمایشهای تکمیلی
متحمل میشویم و اگر به اشتباه باالتر قرار دهیم،
بخش قابل توجهی از بیماران را از دست خواهیم داد
(.)19-17 ،15
نظر به اهمیت موضوع و اختالف نظرهای موجود در
تعیین نقطه مبنای مناسب برای آزمون چالش گلوکز و
با توجه به محدود بودن مطالعات انجام شده در این
زمینه در ایران ،مطالعه حاضر با هدف بررسی عدد
مبنای مناسب در آزمون چالش گلوکز در زنان باردار
مراجعهکننده به کلینیکهای تخصصی زنان و زایمان
شهر رفسنجان انجام شد.

به دو دسته کمخطر و پرخطر تقسیم شدند؛ به این
صورت که افراد دارای سن زیر  25سال ،افراد دارای
وزن نرمال در شروع بارداری (به صورت شاخص توده
بدنی شروع بارداری کمتر یا مساوی  29/9کیلوگرم بر
متر مربع) و افرادی که سابقه خانوادگی دیابت نوع  2در
یکی از بستگان درجه اول ،سابقه قبلی دیابت بارداری،
سابقه تولد نوزاد ماکروزوم و یا مرده زایی قبلی
نداشتند ،به عنوان گروه کمخطر در نظر گرفته شدند،
در غیر این صورت در گروه پرخطر قرار میگرفتند (،1
 .)20سن بارداری بر اساس تاریخ آخرین قاعدگی
مطمئن ( )LMP2با سابقه دورههای منظم و یا
سونوگرافی انجام شده در سه ماهه اول با معیار CRL
تعیین شد .سپس افراد مذکور در هفتههای 24-28
بارداری تحت آزمون چالش گلوکز قرار گرفتند .از تمام
افراد  5میلی لیتر نمونه خون وریدی گرفته شد و
آزمایش قند خون با استفاده از کیت اندازه گیری گلوکز
شرکت پارس آزمون و با استفاده از دستگاه اتوآناالیزر
 BS400ساخت شرکت  Mindryاندازه گیری شد .در
این مطالعه نتیجه تست چالش گلوکز کمتر از 135
میلی گرم بر دسی لیتر به عنوان طبیعی (سالم) در نظر
گرفته شد .نتیجه تست چالش گلوکز باالتر از 200
میلی گرم بر دسی لیتر نیز به عنوان دیابت بارداری در
نظر گرفته شد و این افراد دیگر نیازی به انجام آزمون
تحمل گلوکز خوراکی نداشتند .افرادی که نتیجه آزمون
چالش گلوکز بیشتر یا مساوی  135میلی گرم بر دسی
لیتر و کمتر یا مساوی  200میلی گرم بر دسی لیتر
داشتند ،در مرحله بعد تحت آزمون تحمل گلوکز
خوراکی قرار گرفتند.
آزمون چالش گلوکز به این صورت است که بدون توجه
به زمان مصرف آخرین وعده غذایی و زمان انجام تست
در طول شبانه روز 50 ،گرم گلوکز خوراکی در 200
سیسی آب حلشده و در طی  5دقیقه مصرف می شود
( .)21یک ساعت پس از مصرف گلوکز ،نمونه خون
وریدی اخذ و قند پالسما سنجیده میشود .اگر نتیجه
آزمون گلوکز خوراکی زن بارداری بیشتر یا مساوی
 135میلی گرم بر دسی لیتر و کمتر از  200میلی گرم
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آزمون چالش گلوکز محاسبه شد؛ به گونهای که عددی
که روی منحنی به طور همزمان دارای قابل قبولترین
حساسیت و ویژگی بود به عنوان نقطه مبنای مناسب
تعیین شد .در این مطالعه آنالیز دادهها و انتخاب نقطه
مبنای مناسب به طور جداگانه برای گروه پرخطر و
کمخطر نیز انجام شد و نقاط مبنای مناسب برای هر
یک از این گروهها مورد محاسبه قرار گرفت .میزان p
کمتر از  0/05معنادار در نظر گرفته شد.

بر دسی لیتر شود ،آزمون تحمل گلوکز خوراکی پس از
حداقل سه روز رژیم غذایی عادی و بدون هرگونه پرهیز
غذایی در شرایطی که فرد  12ساعت ناشتا باشد ،انجام
میشود .در این حالت ابتدا نمونه خون وریدی برای قند
خون ناشتا ( )FBS1گرفته میشود ،سپس بیمار 100
گرم گلوکز خوراکی محلول در  200سیسی آب مصرف
کرده و پس از آن فقط میتواند آب مصرف کند .در
ساعات  2 ،1و  3پس از مصرف گلوکز خوراکی نمونه
خون وریدی اخذ میگردد و قند پالسمای در هر نمونه
سنجیده میشود .نتیجه این آزمون بر اساس معیار
کارپنتر و کوستان ()Carpenter and Coustan
تفسیر میشود؛ بدین صورت که قند خون ناشتا بیشتر
یا مساوی  95میلی گرم بر دسی لیتر ،قند خون یک
ساعته بیشتر یا مساوی  180میلی گرم بر دسی لیتر،
قند خون  2ساعته بیشتر یا مساوی  155میلی گرم بر
دسی لیتر و در نهایت قند خون  3ساعته بیشتر یا
مساوی  140میلی گرم بر دسی لیتر غیر طبیعی
قلمداد میشود .حال اگر از این  4مورد 2 ،مورد
غیرطبیعی بود ،برای بیمار تشخیص دیابت بارداری
گذاشته میشود (.)22
پس از جمعآوری اطالعات مورد نظر ،اعداد به دست
آمده از آزمایش چالش گلوکز در  5دسته تقسیم شده و
با توجه به نتیجه آزمون تحمل گلوکز خوراکی به دست
آمده ،با استفاده از نرمافزار آماری ( SPSSنسخه )18
و استفاده از منحنی ( ROC2به صورت حساسیت در
برابر یک منهای ویژگی) ،نقطه مبنای مناسب برای

یافتهها
تعداد زنان باردار در این مطالعه  458نفر و میانگین
سنی زنان حاضر مورد مطالعه  28/42±5/26سال بود.
حداقل سن ثبت شده در این مطالعه  17سال و
حداکثر  43سال بود .میانگین قد زنان 159/8±5/5
سانتیمتر و حداقل و حداکثر قد به ترتیب  140/0و
 178/0سانتیمتر بود .میانگین وزن زنان
 66/53±11/45کیلوگرم بود .میانگین شاخص توده
بدنی زنان باردار  26/03±4/18کیلوگرم بر متر مربع
بود .توزیع متغیرهای سن ،وزن ،قد ،شاخص توده بدنی
و آزمون  GCTدر زنان باردار به تفکیک وضعیت
عوامل خطر یعنی گروه پرخطر و کمخطر برای ابتالء به
دیابت در جدول  1نشان داده شده است .میانگین سن،
وزن و شاخص توده بدنی در زنان گروه پرخطر باالتر از
زنان گروه کمخطر بود ( ،)p>0/05بر اساس نتایج
آزمون  ،GCTاین مقادیر در زنان گروه پرخطر بیشتر
از زنان گروه کمخطر بود (( )p>0/001جدول .)1

جدول  -1توزیع مقادیر میانگین و انحراف معیار متغیرهای مورد بررسی به تفكیك وضعیت عوامل خطر ابتالء به دیابت بارداری
وضعیت عوامل خطر

گروه پرخطر

گروه کمخطر

سطح معنی داری

سن

29/24±4/85

27/54±5/54

0/001

قد

1/60±0/05

1/60±0/06

0/607

وزن

70/87±11/52

61/85±9/35

>0/001

BMI

27/78±4/23

24/13±3/17

>0/001

GCT

163/24±16/14

160/64±15/42

>0/001

متغیرها

*آزمون تی مستقل

Fast Blood Glucose
Receiver-Operator characteristic

1
2

4

*

نتایج آزمون  GCTزنان باردار که در هفتههای 24-28
بارداری اندازهگیری شد ،حاکی از آن بود که مقادیر
حداقل و حداکثر این آزمون به ترتیب  93و  199میلی
گرم بر دسی لیتر با میانگین  161/99±15/83میلی
گرم بر دسی لیتر بود .در نهایت در این مطالعه 235
نفر از زنان باردار تست  GTTمثبت داشتند .سپس با
استفاده از منحنی ( ROCبه صورت حساسیت در برابر
یک منهای ویژگی) نقطه مبنای مناسب برای آزمون

نمودار :1منحنی  ROCبرای کل جمعیت تحت بررسی یا نقطه مبنای 140و حساسیت  97درصد

بر اساس نمودار  ،2برای گروه کمخطر مقدار محاسبه
شده آزمون  147میلی گرم بر دسی لیتر با حساسیت
 %96دارای قدرت باالیی از پیشگویی وضعیت ابتالء در
این افراد بود (نمودار .)2

نمودار :3منحنی  ROCبرای گروه پر خطر با نقطه مبنای
 135و حساسیت  100درصد

بحث
در علم پزشکی هدف از بررسی بالینی یا آزمایشگاهی
بر روی یک فرد ،تشخص افتراقی بیماری با حداکثر
دقت ممکن در معاینه بالینی است .مجموعه این
فرایندها معموالً توسط پزشک و با یک نتیجهگیری
کلی از وضعیت فرد انجام می گیرد؛ از جمله برای
تشخیص بیماری دیابت (که در حیطه پیشگیری سطح
دوم قرار میگیرد) از مالکها و شاخصهای متفاوتی
استفاده میشود .سادهترین حالت زمانی است که هدف،

نمودار :2منحنی  ROCبرای گروه کم خطر با نقطه مبنای
 140و حساسیت  96درصد

در نهایت نتایج نمودار  3منحنی  ROCبرای زنان گروه
پرخطر برای ابتالء به دیابت بارداری نشان داد که در
نقطه برش برابر با مقدار  135میلی گرم بر دسی لیتر
دارای حساسیت  %100و بیش ترین قدرت پیشگویی را
دارا است (نمودار .)3
5
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 GCTنتیجه مثبت  GTTیک بار برای کل حجم
نمونه و یک بار هم به طور جداگانه برای گروه پرخطر و
کمخطر محاسبه شد .بر اساس منحنی  ،ROCمقدار
آزمون  GCTبرای کل زنان باردار مورد مطالعه 140
میلی گرم بر دسی لیتر با حساسیت  %97تعیین گردید
که دارای بیش ترین قدرت پیشگویی بیماری دیابت
بارداری در این گروه بود (نمودار .)1

 دکترآزیتا منشوری و همكاران

( )1997طی یک برنامه غربالگری تصادفی %11 ،از موارد
دیابت تشخیص داده شده بدون عوامل خطر بودند (.)18
در مطالعه هامکو ( )2001خاطر نشان شد که اگرچه
اتفاق نظری درباره نحوه انجام تست غربالگری دیابت
بارداری وجود ندارد ،اما با توجه به شیوع باالی آن ،انجام
آن به صورت همگانی برای همه زنان باردار توصیه می
شود (.)24
نتایج مطالعه علی محمدی و همکاران ( )2012که به
بررسی شیوع اختالالت آزمون چالش گلوکز در زنان
باردار شهرستان اراک پرداختند ،نشان داد در صورتی
که نقطه برش این آزمون  140میلی گرم بر دسی لیتر
در نظر گرفته شود %14/39 ،از زنان  GCTمختل
دارند ،در حالی که وقتی نقطه برش  130میلی گرم بر
دسی لیتر در نظر گرفته شود ،این مقدار به %26/14
می رسد؛ که حاکی از یک اختالف  12درصدی در
تشخیص موارد ابتالء می باشد ( .)25در مطالعه خوش
نیت ( )1387که به بررسی مطالعات شیوع دیابت
بارداری در نقاط مختلف کشور پرداختند ،مطالعات
مختلفی بررسی شدند که تقریباً در تمامی مطالعات
وارد شده نقطه برش تست  GCTدر محدوده باالتر از
 130یا  140در نظر گرفته شده بود ( .)7البته نکته
حائز اهمیت در این مطالعات این است که تقسیم بندی
از نظر وجود یا عدم عوامل خطر در مادران باردار در
نظر گرفته نشده و تنها یک نقطه برش برای همه زنان
در نظر گرفته شده است .در مطالعه کاشانی ()1386
که به بررسی آزمون غربالگری دیابت در زنان فاقد
عوامل خطر انجام گرفت ،مشخص شد که با نقطه برش
 140میلی گرم بر دسی لیتر در آزمون  GCTحدود
 %23از مادران فاقد عوامل خطر دارای قند خون باال
بودند که پس از انجام آزمون  11 ،OGTTنفر مثبت
بودند و تشخیص دیابت بارداری برای آنها نهاده شد.
همچنین در افراد با خطر متوسط و پرخطر نیز فراوانی
دیابت بارداری  %59بود که نسبت به گروه کم خطر
مقدار باالتری است .در مطالعه حاضر حساسیت آزمون
با نقطه برش  140میلی گرم بر دسی لیتر برابر %100
بود ( .)26اگرچه حساسیت آزمون این مطالعه با این
نقطه برش مذکور ،با مطالعه حاضر برابر بود ،اما حجم

تخصیص نمونهها به یکی از دو گروه بیمار و سالم باشد
که در این حالت صفتی در مقیاس پیوسته و یا رتبهای
بر روی افراد اندازهگیری شده و سپس با انتخاب یک
نقطه برش مناسب ،برحسب میزان حساسیت و ویژگی
تست در آن نقطه و نیز مقدار اهمیت تشخیص ،افراد
سالم و بیمار مشخص میشوند .در حالتی که این
شاخصها و استانداردها برای بیماری خاصی موجود
نباشند و محققی با بررسیهای خود در پی آنها باشد،
اولین مسئله در پیش رو ،ارزیابی هر یک از شاخصهای
تشخیصی است .یک روش شناخته شده برای ارزیابی
یک تست آزمایشگاهی یا روش تشخیصی که نتایج آن
به صورت رتبهای یا کمی باشد ،استفاده از منحنی
 ROCاست .در این روش دامنه تغییرات متغیر تست
تعیین و سپس در نقاط برش متوالی در این دامنه
حساسیت و مثبت کاذب (یک منهای ویژگی) در هر
نقطه برش تعیین و نقاط حاصل به هم وصل میشوند.
از این طریق منحنی  ROCبه دست میآید که
مساحت زیر آن بیانگر قدرت تشخیصی آزمون است.
بر اساس نتایج این مطالعه ،انتخاب یک نقطه برش برای
اطالق بیمار مبتال به دیابت بارداری در گروههای
مختلف افراد متفاوت است و کمترین نقطه برش یعنی
مقدار تست  GCTبرابر با  135میلی گرم بر دسی
لیتر ،برای گروهی به دست آمد که دارای خطر باالتری
برای ابتالء به دیابت بارداری بودند .در مقابل برای زنانی
که در معرض خطر پایینتری برای ابتالء به دیابت
بارداری بودند این مقدار  147به دست آمد؛ که نشانگر
این مطلب است که میتوان نقطه برش باالتری برای
این گروه زنان انتخاب کرد که در نهایت از هزینههای
اضافی که برای افراد و خانواده و حتی سیستمهای
بهداشتی تحمیل میشود کاست؛ چرا که از ارجاعات
بیش از حد زنان باردار برای انجام آزمایشهای اضافی و
غیر ضروری جلوگیری خواهد شد .در مطالعه اسالمی
(سال  )1378که بر روی زنان باردار دارای عوامل خطر و
فاقد عوامل خطر انجام شد %5 ،زنان فاقد عوامل خطر
پس از تست  ،GCTدارای قند خون باالی  140میلی
گرم بر دسی لیتر بودند و در بیماران دارای عوامل خطر
این مقدار  %84بود ( .)23در مطالعه نیلور و همکاران
6

نمونه بیشتر مطالعه حاضر باعث اعتبار بیشتر نتایج می
شود.
دیگر نتایج مطالعه حاضر که مربوط به نتایج آزمون
 GCTزنان باردار در هفتههای  24-28بارداری بود
نشان داد میانگین و انحراف معیار آزمون ،GCT
 161/99±15/83میلی گرم بر دسی لیتر (با دامنه
 93-199میلی گرم بر دسی لیتر) بود .این یافته با
نتایج مطالعه علی محمدی ( )1392که در آن میانگین
 GCTدر زنان باردار  118/32میلی گرم بر دسی لیتر
با (دامنه  140-351میلی گرم بر دسی لیتر) بود،
متفاوت بود ( )25و حاکی از باالتر بودن میانگین آزمون
 GCTدر مطالعه ما است .این یافته میتواند به دلیل
حجم نمونه بیشتر مطالعه حاضر باشد که میتواند نتایج
را به مقادیر واقعی جمعیت نزدیکتر کند .اگرچه نتایج
برخی مطالعات حاکی از این است که آزمون GCT
یک آزمون قابل اعتماد برای غربالگری و تشخیص
دیابت بارداری نیست ( ،)25اما همانطوری که ذکر شد
و نتایج مطالعه حاضر نیز نشان داد؛ اگر نقطه برش
مناسبی برای این آزمون در گروههای خاص انتخاب
شود ،این آزمون قدرت مناسبی برای تشخیص دیابت
بارداری خواهد داشت؛ به طوری که در آخرین
کنفرانس بین المللی درباره دیابت که در شیکاگو برگزار
شد ،توصیه های پیشین مبنی بر غربالگری همگانی به

نتیجهگیری
با توجه به یافتههای حاصل از مطالعه حاضر ،نقطه
مبنای مناسب برای آزمون  GCTبسته به کمخطر یا
پرخطر بودن خانم های باردار برای ابتال به دیابت
بارداری متفاوت است؛ و در گروه زنان باردار پرخطر،
برای افزایش حساسیت تست میتوان نقطه مبنای
آزمون  GCTرا تا  135میلی گرم بر دسی لیتر کاهش
داد.

تشكر و قدردانی
بدین وسیله از معاونت محترم پژوهشی دانشگاه علوم
پزشکی رفسنجان و تمام زنان بارداری که ما را در انجام
مطالعه یاری کردند ،تشکر و قدردانی می شود.
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