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دانشجوی دکتری تخصصی بهداشت باروری ،دانشکده پرستاری و مامایی ،دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ،تهران،
ایران.
استادیار گروه مامایی و بهداشت باروری ،دانشکده پرستاری و مامایی ،دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ،تهران ،ایران.
استادیار گروه مامایی ،دانشکده پرستاری مامایی ،دانشگاه علوم پزشکی البرز ،کرج ،ایران.
استادیار گروه تغذیه ،دانشکده علوم تغذیه ،دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ،تهران ،ایران.
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تاریخ دریافت 1305/20/22 :تاریخ پذیرش1305/12/15 :

مقدمه :دیابت بارداری یک مشکل بهداشتی در حال افزایش در سراسر دنیا و یکی از شایعترین عوارض بارداری
میباشد که آثار متعددی بر مادر و جنین میگذارد .مطالعه حاضر با هدف بررسی مقاالت انجام شده در ارتباط با
دیابت بارداری و ارتباط تعیینکنندههای اجتماعی سالمت با آن در ایران انجام شد.
روشکار :در این مطالعه مرور سیستماتیک مقاالت چاپ شده موجود در پایگاههای اطالعاتی ،Iranmedex
 pubmed ،Irandoc ،SID ،Magiranو  Google Scholarجستجو شدند .جستجو کامل با استفاده از کلید
واژههای دیابت بارداری ،عوامل خطر ،تعیینکننده ساختاری ،تعیین کننده بینابینی ،شیوع ،ایران برای مقاالت فارسی
و معادل آنها برای مقاالت انگلیسی انجام شد .پس از تکمیل جستجو و ارزیابی مقاالت با استفاده از چک لیست،
تعداد  42مقاله که در سالهای  2212 -2222در ایران انجام شده بود ،وارد مطالعه شدند.
یافتهها :از مجموع  42مطالعه مورد بررسی 14 ،مطالعه عوامل مرتبط با دیابت بارداری 8 ،مطالعه عوامل مرتبط با
دیابت بارداری و شیوع دیابت بارداری و  22مطالعه تنها شیوع دیابت بارداری را گزارش کرده بودند .شیوع دیابت
بارداری بین  %1/25-20/0گزارش شده است .عوامل مرتبط با دیابت بارداری در مقاالت شامل :عوامل ساختاری
(تحصیالت ،شغل ،درآمد ،طبقه اجتماعی و قومیت) ،عوامل بینابینی (استرس ،حمایت اجتماعی ،خشونت ،ناامنی
غذایی ،رفتارهای بهداشتی نادرست) و مراقبتهای بهداشتی بودند.
نتیجهگیری :دیابت بارداری یک مشکل شایع است که فاکتورهای متعددی از عوامل تعیینکننده اجتماعی سالمت با
آن در ارتباط هستند .لذا در بسیاری از موارد اتخاذ مداخالت مناسب از جمله آموزش ،خودمراقبتی و افزایش
مراقبتهای دوران بارداری برای کاهش این پیامد و عوارض بعدی آنها در افراد پرخطر ضروری به نظر میرسد.
کلماتکلیدی :ایران ،تعیین کننده بینابینی ،تعیینکننده ساختاری ،دیابت بارداری ،شیوع ،عوامل خطر

* نویسنده مسئول مكاتبات :دکتر ماهرخ دولتیان؛ دانشکده پرستاری و مامایی ،دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ،تهران ،ایران .تلفن221-88222518 :؛
پست الكترونیکmhdolatian@gmail.com :
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مقدمه
بیماری دیابت یک بیماری متابولیک است که تعداد
مبتالیان به آن روز به روز در حال افزایش است ( .)1در
سراسر جهان ،افزایش پیشرونده شیوع دیابت در
دهههای اخیر مشهور بوده و به عنوان یکی از معضالت
بهداشتی مطرح میباشد؛ بهطوریکه انتظار میرود تا
سال  2232تعداد مبتالیان به دیابت به دو برابر میزان
فعلی آن برسد و این اپیدمی دیابتی شامل زنان باردار
نیز میشود .دیابت بارداری به عنوان یک بیماری
خاموش ،پدیده بارداری را تحت تأثیر قرار میدهد ،بر
مادر و جنین اثرات سوء گذاشته و منجر به پیامدهای
نامطلوب بارداری و زایمانی میشود .بنابراین شناسایی
عوامل خطر ،تشخیص اولیه آن برای کاهش عوارض
مادر و جنینی و یا انجام اقداماتی جهت پیشگیری یا
تأخیر در شروع دیابت نوع دو ضروری است ( .)2شیوع
واقعی دیابت بارداری ،یک موضوع مورد بحث باقی
مانده است .حدود  %8از تمام بارداریها با دیابت
بارداری مواجهه میشوند که شیوع آن بین  1تا %14
است و وابسته به جمعیت مورد مطالعه و تستهای
تشخیصی بهکار رفته میباشد ( .)4 ،3در نقاط مختلف
ایران شیوع آن متفاوت گزارش شده است .به احتمال
زیاد نژاد و قومیتهای مختلف میتوانند باعث ایجاد
تفاوت در شیوع دیابت بارداری شوند .در مطالعه
متاآنالیز سایهمیری و همکاران ( )2213میزان شیوع
دیابت بارداری در ایران در مجموع  4/0%برآورد شد
( .)5امروزه مطالعات متعددی برای شناسایی عوامل
خطر بروز دیابت بارداری در حال انجام هستند تا با
شناخت عوامل خطر بروز دیابت بارداری ،بتوان از
غربالگری اختصاصی بر اساس عوامل خطر به جای
غربالگری عمومی استفاده کرد ( .)2عوامل متعددی با
دیابت بارداری در ارتباط هستند که یکی از مهمترین
این عوامل ،تعیینکنندههای اجتماعی مؤثر بر سالمت
هستند.
بر اساس چهارچوب مفهومی این تعیینکنندهها،
شناخت علتالعمل بیماریها بسیار با اهمیت میباشد؛
هر یک از این تعیینکنندهها به خودی خود و یا از
طریق تأثیر بر یکدیگر وضعیت سالمتی را به شدت
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تحت تأثیر قرار میدهند و باعث بروز بیعدالتیهایی در
وضعیت سالمت میشوند ( .)8 ،8بر اساس چهارچوب
مفهومی کمیسیون عوامل اجتماعی مؤثر بر سالمت
سازمان جهانی بهداشت (شکل  ،)1عوامل کلیدی
عباتند از -1 :عوامل زمینهای سیاستهای اجتماعی،
اقتصادی (حکومت ،نهادهای سیاسی و فرآیندهای
اقتصادی ،فرهنگ و عملکرد نظام اجتماعی) -2 ،عوامل
ساختاری (تحصیالت ،درآمد ،جنسیت ،قومیت و
وضعیت اشتغال ،که منجر به ایجاد نابرابریهای
اجتماعی ،اقتصادی شده و در نهایت طبقه اجتماعی
یک فرد را تشکیل میدهند) -3 ،بخش میانی و یا
عوامل واسطهای که شامل شرایط زندگی ،دسترسی به
مواد غذایی ،عوامل روانی -اجتماعی و عوامل رفتاری
است و نشان میدهد که عوامل ساختاری به طور
مستقیم بر سالمت تأثیر نمیگذارد ،بلکه به واسطه
عوامل واسطه بر سالمت تأثیر میگذارند ( .)12 ،0در
بررسی مطالعات انجام شده در ایران بر اساس مدل
سازمان جهانی بهداشت ،تعیینکنندههای ساختاری
(شغل ،تحصیالت ،درآمد) بیشتر از سایر تعیینکنندهها
مورد بررسی قرار گرفتهاند؛ بهطوریکه تحصیالت از
طرق مختلف بر بروز دیابت بارداری مؤثر میباشد.
میزان تحصیالت و دانش فرد بر روی رفتار و تمریناتش
از طریق تأثیر بر سبک زندگی و شبکه اجتماعیاش ،اثر
گذاشته و از این طریق بر سالمتی فرد تأثیر میگذارد.
عدم استفاده از مراقبتهای بارداری در مادران کم
سواد ،مادران با رفتارهای ناسالم (مانند مصرف سیگار،
مواد مخدر ،الکل) ،بیشتر بوده و همه این عوامل در
بروز پیامدهای بد بارداری نقش دارند ( .)11در
مطالعات انجام شده در ایران ارتباط برخی از تعیین
کنندههای اجتماعی سالمت مانند تحصیالت ،اشتغال،
استرس ،حمایت اجتماعی ،خشونت ،مصرف سیگار ،در
معرض قرار گرفتن ثانویه با دود سیگار و وضعیت
مراقبتهای بهداشتی با دیابت بارداری بررسی شده
است ( .)14-12 ،2مطالعات انجام شده در سایر
کشورها در خصوص ارتباط تعیینکنندههای اجتماعی
سالمت با دیابت بارداری ،نتایج متناقضی را نشان
میدهند .در مطالعه وود و همکاران ( )2212بین

 نسیبه شریفی و همكاران

استرس و پیامدهای نامطلوب بارداری مانند دیابت و
فشار خون ارتباط وجود داشت ( ،)15اما در مطالعه
سیلوریا و همکاران ( )2213بین استرس درک شده و
دیابت بارداری ارتباط معنیداری وجود نداشت (.)12
سلیگمن و همکاران ( )2212و الریا و همکاران
( )2212ارتباط معنیداری بین دیابت بارداری با ناامنی
غذایی بیان کردند ( ،)18 ،18همچنین کارکون و
همکاران ( ،)2211نشان دادند که حمایت اجتماعی با
کنترل دیابت همراه است ( .)10اینگلند و همکاران
( )2224نیز در مطالعه خود ارتباطی بین مصرف سیگار
و دیابت بارداری را گزارش کردند ( ،)22اما در مطالعه
روالند و همکاران ( )2220ارتباط معنیداری وجود
نداشت ( .)21دلیل تفاوت نتایج در مطالعات مختلف
میتواند بـه دلیل متفاوت بودن شیوع عوارض بارداری
در جمعیتهای مختلف و متفاوت بودن سطوح

پیامدهای متمایز

نظام
بهداشتی

بازار کار ،نظام آموزشی

ساختار سیاسی اجتماعی

فرهنگ

فرهنگ متعاقب عملكرد نظام اجتماعی،حقوق بشر

یییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی

حمایت اجتماعی یا انسجام اجتماعی

مواجهه خاص تعیین کننده های اجتماعی بینابینی

بازار کار ،نظام آموزشی

محل زندگی

شرایط زندگی ،شرایط کار،
دسترسی غذایی ،رفتارهای
ناسالم

فرهنگ

طول دوره زندگی(دوران اولیه زندگی)

روابط
جنسیتی
قومیت

ساختار سیاسی اجتماعی

اجتماعی

بازار کار ،نظام آموزشی

دسترسی
به خدمات

فرهنگ متعاقب عملكرد
اجتماعی،حقوق بشر
درآمد،
نظامتحصیالت

مواجهه متمایز و آسیب پذیری متمایز

طبقه بندی

تعیین کنندههای اجتماعی
ساختاری

جهانیسازی
شكل  -1چهارچوب تعیینکننده عوامل مؤثر بر سالمت

8

فرهنگ متعاقب عملكرد نظام اجتماعی،حقوق بشر

بیماری و
ناتوانی

بازگشت به/یا حفظ و
نگهداری منزلت اجتماعی

ساختار سیاسی اجتماعی

تأثیر سالمت

اقتصادی ،اجتماعی در جمعیتهای مختلف باشد کـه از
عوامل تأثیرگذار بر عوارض دوران بارداری میباشند .با
توجه به اهمیت بیماری و پیامدهای ناگوار آن در
نوزادان و مادران مبتال و همچنین افزایش چاقی و
دیابت در اکثر مناطق دنیا از جمله ایران و گزارشهای
متفاوت از میزان شیوع دیابت بارداری در نژادهای
مختلف و تأثیر عوامل متعدد در بروز آن ،شناخت این
عوامل و تعیین میزان تأثیر آنها در ابتالء به این
بیماری ،به شناخت بهتر دیابت بارداری و تدوین
راهکارهای مناسب غربالگری کمک میکند .لذا مطالعه
حاضر با هدف بررسی مقاالت انجام شده در ارتباط با
دیابت بارداری و ارتباط تعیینکنندههای اجتماعی
سالمت با آن در ایران انجام شد.

روشکار
مطالعه حاضر یک مطالعه مرور سیستماتیک تعیین
کنندههای اجتماعی سالمت و ارتباط آنها با دیابت
بارداری بر اساس مدل سازمان جهانی بهداشت در ایران
است .نتایج این مطالعه بر اساس مطالعات انجام شده در
ایران و از مقاالت چاپ شده در مجالت داخلی و
خارجی بهدست آمد .مطالعه حاضر بر اساس سیستم
گزارش دهی مطالعات سیستماتیک استروپ 1و در چند
مرحله شامل مشخص شدن اعضاء گروه مطالعه مروری،
تعیین دقیق مسئله مورد مطالعه ،تحلیل و تفسیر
یافتهها انجام شد .در این مطالعه مرور نظاممند،
بانکهای اطالعاتی ،SID ،Magiran ،Iranmedex
 pubmed ،Irandocو  Google Scholarبا
استفاده از استراتژی جستجوی پیشرفته و عملگرهای
 BOLEANمتناسب با هر پایگاه علمی ،ابتدا بر
اساس عنوان و سپس بر اساس کلید واژه مورد جستجو
قرار گرفتند .برای محدود کردن اطالعات از کلمات و
عبارات کلیدی مانند عوامل ساختاری تعیینکننده
اجتماعی سالمت ،عوامل بینابینی تعیینکننده
اجتماعی سالمت ،تحصیالت ،شغل ،درآمد ،وضعیت
اجتماعی اقتصادی ،محل سکونت ،استرس ،اضطراب،
افسردگی ،حمایت اجتماعی ،خشونت ،سوءمصرف مواد،
استفاده از سیگار ،الکل و داروهای غیرمجاز،
مراقبتهای پره ناتال ،ناامنی غذایی ،دیابت بارداری،
عوامل خطر ،شیوع ،پیامدهای بارداری و ترکیبات
احتمالی آنها استفاده شد .برای پایگاههای الکترونیکی
انگلیسی معادل التین و  Mesheکلمات
شاملStructural social determinants of :
Intrmediate social determinants ،health
،income ،occupation،education ،of health
،stress ،location ،socioeconomic status
social support ،depression ،anxiety
use of smoking ،drug abuse ،violence،
prenatal care and ،alcohol and illicit drugs
risk ،gestational diabetes ،food insecurity
pregnancy outcomes"،prevalence ،factors
STROBE
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و با استفاده از عملگرهای  ANDو  ORبه صورت
ترکیبی جستجو شدند .در این بررسی همه مقاالت
ایرانی به زبان فارسی و انگلیسی که در فاصله زمانی
سالهای  2222-2212منتشر شده بودند ،مورد بررسی
قرار گرفتند.
پژوهشگر ابتدا تمام مطالعات و مقاالت مرتبط با
تعیینکنندههای اجتماعی سالمت و دیابت بارداری در
ایران را جمعآوری و پس از اتمام جستجو ،لیستی از
چکیده مقاالت را تهیه کرد .پس از مخفی کردن
مشخصات مقاالت شامل نام مجله و نام مؤلف ،متن
کامل مقاالت در اختیار مرورگرها قرار گرفت .هر مقاله
توسط دو نفر مرورگر و به طور مستقل مطالعه شد و در
صورت رد شدن مقاله ،دلیل رد آن ذکر شد .در مرحله
بعد مقاالت یافت شده بر اساس معیارهای ورود و خروج
مورد بررسی قرار گرفتند تا مقاالت مناسب انتخاب
شوند .معیارهای ورود به مطالعه شامل :انجام شدن
مطالعه در ایران ،مطالعات مشاهدهای (مقطعی ،مورد
شاهد و همگروهی) و کامل بودن متن مطالعه بود و
معیارهای خروج از مطالعه شامل :ارتباط نداشتن با
موضوع مورد بررسی ،مطالعات مداخلهای ،مقاالت
مروری ،گزارش مورد ،خالصه مقاالت ،پوسترها و نامه
به سردبیر ،گزارش تکراری نتایج در سایر مقاالت بود.
ارزیابی نهایی مقاالت با استفاده از چک لیست ثبت
عنوان مقاله ،سال و محل انجام مطالعه ،شیوه انتخاب
نمونه ،حجم نمونه ،نوع مطالعه ،میزان شیوع در کل
انجام شد .طبقهبندی موضوعی مقاالت در شکل  1ارائه
داده شده است .با استفاده از  22کلیدواژه ذکر شده
بهصورت ترکیبی یا به تنهایی 1222 ،مقاله بهدست آمد
که با حذف مطالعاتی که مرتبط با موضوع نبوده و یا
تکراری بودند که از بین آنها  82مطالعه انتخاب شد
که بعد از بررسی بر اساس معیارهای ورود و خروج
مطالعه 32 ،مطالعه حذف شد و در نهایت  42مقاله
مورد بررسی قرار گرفت .همچنین برخی از مقاالت به
بررسی چند تعیینکننده با هم پرداخته بودند.

بانک های اطالعاتی بررسی شده:

 نسیبه شریفی و همكاران

 pubmed ،Irandoc ،Iranmedex, Magiran, SIDو )Google Scholar (n=1200

مطالعاتی که بعد از بررسی عنوان و
چکیده با موضوع مرتبط نبودند1128 :
مقاالتی که طبق معیارهای ورود و
6 :
خروج حذف شدند32 :

مقاالتی که با عنوان و چکیده باقی ماندند82 :

 42مقاله وارد مرور نظامند شدند

شیوع28 :

عوامل ساختاری:
15

عوامل بینابینی12 :

نظام سالمت1 :

شكل  -1مروری بر مطالعات جستجو شده و انتخاب مقاله

 )42-28و شیوع باالی  %12در  4مطالعه گزارش شده
بود ( .)48 ،48 ،22 ،25اکثر مطالعات ( 12مطالعه) در
تهران انجام شده که شیوع بین  %2/0تا  %8/2گزارش
کرده بودند (،40 ،45 ،43 ،41 ،32 ،33 ،28 ،22 ،3
.)52
بهجز یک مورد مطالعه که غربالگری در هفته  24تا 32
هفته انجام شده بود ()25؛ در سایر مطالعات غربالگری
دیابت در هفته  28-24بارداری انجام شده بود .بر اساس
جداول  2و  ،3عوامل تعیینکننده اجتماعی مرتبط با
دیابت بارداری در مقاالت عبارت بودند از :عوامل
ساختاری مانند تحصیالت ،شغل ،درآمد ،طبقه اجتماعی
و قومیت (،)54-51 ،42 ،35 ،31 ،25 ،14 ،13 ،2
عوامل بینابینی یا واسط مانند استرس ( ،)13حمایت
اجتماعی ( ،)55 ،13خشونت ( ،)52ناامنی غذایی (،12
 )52و رفتارهای بهداشتی نادرست (استفاده از سیگار،
الکل و مواد مخدر) ( )58 ،53 ،38 ،2و سیستم بهداشتی
(مراقبتهای دوران بارداری) ( .)13در بین عوامل ذکر
شده ،بیشترین عاملی که در اکثر مطالعات به عنوان
عامل مرتبط برای دیابت بارداری در نظر گرفته شده بود

یافتهها
در این مرور سیستماتیک روش بررسی  28مطالعه،
مقطعی (توصیفی ،توصیفی -تحلیلی ،همبستگی)8 ،
مطالعه مورد شاهدی و  8مطالعه کوهورت بود .از بین
 42مقاله 28 ،مقاله شیوع دیابت بارداری را گزارش
کرده بودند که معیارهای تشخیصی در اکثر مقاالت
( 23مطالعه) ،معیار تشخیصی پیشنهاد شده از سوی
کارپنتر کوستان بود 3 ،مطالعه از روش کارگروه دادهها
دیابت ملی  2 ،)24-22( NDDG1مطالعه معیار
تشخیصی که اخیراً سازمان جهانی بهداشت و همچنین
کارگروه مطالعات بارداری انجمن بینالمللی دیابت
پیشنهاد کردهاند را استفاده کرده بودند
( .)22 ،25( 2)IADPSGبر اساس جدول  1کمترین
شیوع دیابت در تبریز با  %1/25و بیشترین شیوع در
اهواز با  %20/0گزارش شده است ( .)28 ،25شیوع بین
 1/25تا  %12در بیشتر مطالعات ( 25مطالعه) (،22 ،3
1
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در گروه تعیینکننده اجتماعی ساختاری ،تحصیالت و
شغل بود .در  14مطالعه ارتباط بین تحصیالت و دیابت
بارداری را سنجیده بودند که فقط در  3مطالعه ارتباط
معنیداری یافت شده بود ( .)53 ،35 ،25در
ارتباطسنجی شغل با دیابت بارداری 11 ،مطالعه انجام
شده بود که  2مطالعه ارتباط معنیداری را گزارش کرده
بودند ( .)32 ،25در ارتباطسنجی سایر تعیینکنندههای
ساختاری با دیابت بارداری در آیتم درآمد 1 ،مطالعه
( ،)31طبقه اجتماعی 2 ،مطالعه ( )58 ،52ارتباط
معنیداری با دیابت بارداری داشتند .قومیت به عنوان
یک تعیینکننده ساختاری تنها در یک مطالعه سنجیده
شده بود که ارتباط معنیداری با دیابت بارداری نداشت
(.)14
در مطالعات بررسی شده از بین عوامل بینابینی
تعیینکننده سالمت ،تنها  5عامل با دیابت بارداری
ارتباطسنجی شده بودند و از بین عوامل روانی؛ استرس،
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حمایت اجتماعی و خشونت بررسی شده بود که در یک
مطالعه استرس ( )13و در  2مطالعه حمایت اجتماعی
با دیابت بارداری ارتباط معنیداری داشتند (.)55 ،13
در مطالعه فرامرزی و همکاران ( )2225ارتباط
معنیداری بین خشونت با دیابت بارداری گزارش نشد
( .)52در بررسی سبک زندگی به عنوان تعیینکننده
بینابینی سالمت عوامل مانند ناامنی غذایی و رفتارهای
بهداشتی نادرست بررسی شده بودند که ارتباطی با
دیابت بارداری نداشتند ( .)58 ،53 ،52 ،38 ،12 ،2در
بررسی سیستم بهداشتی به عنوان تعیینکننده
اجتماعی سالمت فقط در یک مطالعه ارتباط معنیداری
بین دریافت مراقبتهای دوران بارداری با دیابت
بارداری گزارش شده بود ( .)13در جداول متغیرهای
که با دیابت بارداری ارتباط داشتند با عالمت ● و
آنهایی که ارتباط نداشتند با عالمت × مشخص شده
است.

جدول  -1شیوع دیابت بارداری در مطالعات انجام شده در بازده زمانی 2111-2116
نویسنده و سال

حجم
نمونه

محل
نمونهگیری

نوع
مطالعه

شیوع
(درصد)

نویسنده و سال

حجم
نمونه

محل
نمونهگیری

نوع
مطالعه

شیوع
(درصد)

شهبازیان و همکاران
()25( )2212

852

اهواز

کوهورت

20/0

شیرازیان و همکاران
()52( )2220

081

تهران

کوهورت

8/4

وکیلی و همکاران
()35( )2215

422

یزد

مقطعی

12

محمدبیگی و همکاران
()48( )2228

422

شیراز

کوهورت

12/8

شهدادی و همکاران
()42( )2215

323

زابل

مقطعی

4/8

همت یار و همکاران
()32( )2228

5128

تهران

مقطعی

3/3

درستکار و همکاران
()22( )2215

403

رزن

مقطعی

12/2

گرشاسبی و همکاران
()3( )2228

1824

تهران

کوهورت

8/2

مخلصی و همکاران
()40( )2214

1233

تهران

مقطعی

8

منافی و همکاران
()42( )2228

84

ارومیه

مقطعی

11/0

اشرفی و همکاران
()33( )2214

828

تهران

مقطعی

8/3

حسین نژاد و همکاران
()41( )2228

2412

تهران

مقطعی

4/8

اشرفی و همکاران
()45( )2214

322

تهران

مقطعی

12

طباطبایی و همکاران
()50( )2222

1112

اصفهان

مقطعی

2/82

بوذری و همکاران
()34( )2213

1224

بابل

مقطعی

8/25

آتشزاده شوریده
()28( )2225

2221

تهران

مقطعی

4/8

منافی و همکاران
()32( )2213

252

ارومیه

مقطعی

11/0

اصنافی و همکاران
()20( )2225

421

بابل

مقطعی

4/8

گلی و همکاران ()2212
()44

2214

اصفهان

مقطعی

3/8

رحیمی و همکاران
()23( )2224

221

اردبیل

مقطعی

1/3

محمدزاده و همکاران
()38( )2212

1282

گرگان

مقطعی

4/0

حدائق و همکاران
()30( )2223

822

بندرعباس

مقطعی

8/0

00

رحیمی و همکاران
()38( )2212

1822

کرمانشاه

مقطعی

3/43

کمالی و همکاران
()43( )2222

452

تهران

مقطعی

2/0

میرفیضی و همکاران
()48( )2212

228

کرج

مقطعی

18/2

نوایی و همکاران
()22( )2221

822

تهران

مقطعی

2/3

جدول  -2تعیینکنندههای ساختاری اجتماعی سالمت مرتبط با دیابت بارداری در مطالعات سال 2111-2116

تحصیالت

شغل

آخوندان و همکاران ()58( )2211

302

تهران

مورد شاهد

درآمد

مومنی جاوید و همکاران ()13( )2215

222

تهران

مقطعی

×

×

×

طبقه

نویسنده و سال

حجم
نمونه

محل
نمونهگیری

نوع مطالعه

×
●

×

علم الهدی همکاران()22( )2212

222

تهران

مورد شاهد

×

×

کشاورز و همکاران ()31( )2225

1312

شاهرود

کوهورت

×

×

وکیلی و همکاران ()35( )2215

422

یزد

مقطعی

شیرازیان و همکاران ()52( )2220

081

تهران

کوهورت

●
×

×

عدالت و همکاران ()21( )2213

144

تهران

کوهورت

×

نصیری و همکاران ()54( )2213

222

بایل

مورد شاهد

×

هدایتی و همکاران ()32( )2212

082

بیرجند

مقطعی

×

کریمان و همکاران ()2( )2212

121

تهران

مورد شاهد

×

خسروی همکاران ()52( )2215

284

تهران

مورد شاهد

×

باقری و همکاران ()14( )2214

82

اهواز

مورد شاهد

×

×

زکایی و همکاران ()53( )2214

442

سنندج

مورد شاهد

شهدادی و همکاران ()42( )2215

323

زابل

مقطعی

●
×

×
×

شهبازیان و همکاران ()25()2212

852

اهواز

کوهورت

●

●

اجتماعی

عوامل ساختاری
قومیت

●

×
●
×
●
×

×

جدول  -3تعیینکنندههای بینابینی اجتماعی سالمت مرتبط با دیابت بارداری در مطالعات سال 2111-2116
عوامل بینابینی

استرس

حججی و همکاران ()12( )2215

822

تهران

مقطعی

حمایت اجتماعی

مومنی جاوید و همکاران ()2215
()13

222

تهران

مقطعی

خشونت

خسروی همکاران ()52( )2215

284

تهران

مورد شاهد

ناامنی غذایی

نویسنده و سال

حجم
نمونه

محل
نمونهگیری

رفتارهای بهداشتی

عوامل روانی
نوع مطالعه

سبک زندگی

×
●

●
×
●

عبداهللپور و همکاران ()55( )2215

358

شاهرود

مقطعی

کاراجیبانی و همکاران ()58( )2215

212

زاهدان

مقطعی

×

زکایی و همکاران ()53( )2214

442

سنندج

مورد شاهد

×

آخوندان و همکاران ()58( )2211

302

تهران

مورد شاهد

01

×

نادرست

 نسیبه شریفی و همكاران

هدایتی و همکاران
()32( )2212

082

بیرجند

مقطعی

5/1

کریمی و همکاران
()24( )2222

012

بوشهر

کوهورت

1/85

کریمان همکاران ()2( )2212

222

تهران

مورد شاهد

●

فرامرزی و همکاران ()52( )2225

3285

بابل

مقطعی

×

برخی شهرها (تهران ،اهواز ،اصفهان ،ارومیه ،بیرجند)
که مطالعات بسیاری در زمینه دیابت بارداری انجام
شده است ،در برخی استانها آمار دقیقی از شیوع
دیابت بارداری وجود ندارد که نیاز به انجام مطالعه با
پروتکلهای یکسان جهت غربالگری و تشخیص در این
زمینه را نشان میدهد.
وضعیت اقتصادی  -اجتماعی یکی از مهمترین تعیین
کنندههای سالمت و میرایی است؛ برخی منابع شاخص
اقتصادی اجتماعی را ترکیبی از سه معرف تحصیالت،
شغل و درآمد معرفی میکنند .خانوادههایی که در سطح
اقتصادی -اجتماعی پایینتری قرار دارند با مواردی
همچون سوء تغذیه ،مراقبت ناکافی در طول بارداری،
اعتیاد ،استعمال دخانیات و الکل ،بارداریهای پی در پی،
استرس و  ...مواجه هستند که پیامد نامطلوب بارداری در
آنها افزایش مییابد ( .)25در مقاالت مورد بررسی ،در
بین عوامل ساختاری ،تحصیالت ،شغل و درآمد بیشتر
بررسی شده بودند که در بررسی ارتباط تحصیالت با
دیابت ،مطالعات وکیلی و همکاران ( ،)35( )2215زکایی
و همکاران ( )53( )2214و شهبازیان و همکاران
( ،)25( )2212در بررسی ارتباط شغل با دیابت ،مطالعات
هدایتی و همکاران ( )32( )2212و شهبازیان و همکاران
( )25( )2212و در بررسی ارتباط درآمد با دیابت،
مطالعه کشاورز و همکاران ( )2225ارتباط معنیداری را
نشان دادند ( .)31اما نتایج سایر مطالعات ارتباط
معنیداری بین تحصیالت و دیابت بارداری (،14 ،13 ،2
 ،)21 ،22 ،54 ،52 ،52 ،42 ،31 ،32شغل و دیابت
بارداری ( ،)22 ،58 ،53 ،42 ،35 ،31 ،14 ،13 ،2درآمد
و دیابت بارداری ( )21 ،14 ،13و طبقه اجتماعی و
دیابت بارداری ( )13گزارش نکردند .نتایج مطالعات نشان
میدهند که زنان با درآمد و تحصیالت باالتر نسبت به
زنان با درآمد ،تحصیالت پایینتر ،رفتارهای سالم
بیشتری مانند مصرف مکملهای دوران بارداری ،پیگیری
مراقبتهای دوران بارداری و حضور در جلسات آموزشی

بحث
هدف از مطالعه حاضر کسب آگاهی و بینش در زمینه
ارتباط تعیینکنندههای اجتماعی سالمت با دیابت
بارداری است که همانطور که در یافتهها هم بیان شد
در اکثریت مقاالت مورد مطالعه فقط برخی از
تعیینکنندههای اجتماعی سالمت بررسی شده بودند.
شیوع دیابت بارداری با توجه به بررسی  28مطالعه از
مطالعات شهرهای مختلف ایران که در بازده زمانی سال
 2222تا  2212انجام گرفته بودند ،بین  1/25تا %20/0
متغیر بود .کمترین شیوع مربوط به مطالعه فردی آذر و
همکاران ( )2228در تبریز و باالترین شیوع مربوط به
مطالعه شهبازیان و همکاران ( )2212در شهر اهواز بود
( .)28 ،25بهنظر میرسد در کنار نوع و روش غربالگری
و تشخیصی دیابت بارداری یکی از علل مهم تفاوت در
شیوع دیابت بارداری در استانهای مختلف مربوط به
تفاوت در نژاد یا قومیتها باشد ،این عوامل نقش مهمی
در تعیین شیوع دیابت بارداری دارند که متأسفانه در
بررسی مطالعات انجام شده فقط یک مطالعه باقری و
همکاران ( )2214ارتباطسنجی دیابت با قومیت را
انجام داده بود ( ،)14که نمیتوان صرفاً با توجه به یک
مطالعه قضاوت درستی انجام شود .مطالعات در نقاط
مختلف دنیا ،تأثیر نژاد و قومیت را در میزان شیوع
دیابت بارداری تأکید میکنند؛ بهطوریکه در مطالعه
اساکوف و همکاران ( )2225شیوع دیابت در زنان
آسیایی  ،%0/8آمریکایی آفریقایی  ،%4/3زنان
سفیدپوست  %4/1و زنان آمریکای التین  %2/3گزارش
شده است ( .)22نتایج مطالعات در این زمینه
بیانکننده شیوع باالتر دیابت در نژاد آسیایی بهویژه
آسیای جنوبی میباشد و پژوهشگران این تفاوتها را به
عوامل مختلفی مانند تفاوت ژنتیکی ،فرهنگ ،سبک
زندگی و عوامل وابسته به مذهب نسبت دادهاند (-22
 .)24لذا نیاز به انجام مطالعات در نژاد و قومیتهای
مختلف ضرورت دارد .اطالعات  18شهر در ایران ،در
رابطه با شیوع دیابت بارداری در دسترس بود .برخالف
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رحیمی و همکاران ()38( )2212

1822

کرمانشاه

مقطعی

×

 نسیبه شریفی و همكاران

در بررسی سبک زندگی به عنوان تعیینکننده بینابینی
سالمت ،عوامل مانند ناامنی غذایی و رفتارهای
بهداشتی نادرست بررسی شده بودند که ارتباطی با
دیابت بارداری نداشتند ( .)58 ،53 ،52 ،38 ،12 ،2در
مطالعات خسروی و همکاران ( ،)2215حججی و
همکاران ( )2215و آخوندان و همکاران ()2211
ارتباطی بین ناامنی غذایی و دیابت بارداری یافت نشد
( .)58 ،52 ،12در مطالعه سلیگمان و همکاران
( ،)2212ناامنی غذایی با فشارخون و دیابت ارتباط
داشت ( .)18در مطالعه سلیگمان و همکاران ()2228
ارتباط معنیداری بین ناامنی غذایی با دیابت در بین
افراد بزرگسال مشاهده شد ( .)81اما در مطالعه الرایا و
همکاران ( )2212ارتباط معنیداری بین ناامنی غذایی
و دیابت بارداری بیان کردند ( .)18با وجود نتایج منفی
ناشی از ناامنی غذایی متأسفانه تاکنون اطالعات بسیار
کمی درباره شیوع و ارتباط ناامنی غذایی با پیامدهای
بارداری وجود دارد .ناامنی غذایی با مشکالت عمدهای
که به احتمال زیاد بر سالمت و رفاه افراد تأثیر
میگذارند ،ارتباط دارد .این عامل با دریافت غذا و مواد
مغذی ناکافی ،مشکالت سالمت روحی و جسمانی ،عدم
مدیریت صحیح بیماریهای مزمن ،عدم تبعیت در
مصرف دارو و افزایش استفاده از خدمات بهداشتی -
درمانی و ایجاد یا تشدید بیماریهای مزمن (دیابت،
فشار خون باال ،بیماری عروق کرونر قلب و غیره) مرتبط
است ( .)82بررسیها نشان دادهاند که جمعیتهای
مبتال به ناامنی غذایی با مصرف غذاهای ارزان قیمت با
دانسیته انرژی باال اما کم ارزش از نظر ریزمغذیها و
رژیمهای فقیر از نظر دریافت میوهها و سبزیها ،شیر،
لبنیات و الگوهای غذایی نامناسب ،از سطح سالمت
پایینی برخوردار هستند؛ بهطوریکه منجر به چاقی،
اضافه وزن و فشارخون باال میشود (.)85-83
در بررسی ارتباط رفتارهای بهداشتی نادرست (سیگار،
الکل و مواد مخدر) با بروز دیابت بارداری ،نتایج مطالعه
کریمان و همکاران ( )2212نشان داد که مصرف سیگار
حین و قبل از بارداری با بروز دیابت بارداری ارتباط
معنیداری دارد .همچنین بیان کردند که طول مدت
زمان مصرف سیگار و نیز تعداد نخهای مصرفی با بروز

دارند و میزان پیامدهای نامطلوب بارداری در این مادران
کمتر میباشد (.)22
در مطالعات بررسی شده از بین عوامل بینابینی
تعیینکننده سالمت تنها  5عامل با دیابت بارداری
ارتباطسنجی شده بود که از بین عوامل روانی عامل
هایاسترس ،حمایت اجتماعی و خشونت بررسی شده
که در یک مطالعه مؤمنی جاوید و همکاران ()2215
استرس ( )13و مطالعات مؤمنی جاوید و همکاران
( )2215و عبداهللپور و همکاران ( )55 ،13( )2215بین
حمایت اجتماعی با دیابت بارداری ارتباط معنیداری
گزارش شده است .اما در مطالعه فرامرزی و همکاران
( )2225که ارتباط خشونت با دیابت بارداری را بررسی
کرده بودند ،ارتباط معنیداری وجود نداشت ( .)52در
مطالعه مؤمنی جاوید و همکاران ( )2215نمره حمایت
اجتماعی در زنان سالم بهطور معنیداری باالتر از زنان با
دیابت بارداری بود ( .)13همچنین مطالعه کارکون و
همکاران ( )2211نشان داد که حمایت اجتماعی دریافت
شده از سوی خانواده با کنترل دیابت همراه است (.)10
افرادی که حمایت اجتماعی دریافت میکنند از کیفیت
زندگی بهتری برخوردارند؛ بهطوریکه السنبروچ و
همکاران ( )2228فقدان حمایت اجتماعی را به عنوان
یکی از مهمترین عوامل خطر در طول بارداری معرفی
کردهاند که باعث تأثیر منفی بر پیامدهای بارداری می-
شود ( .)28 ،28مطالعات نشان دادهاند که بین حمایت
اجتماعی و سالمتی ارتباط معنیداری وجود دارد؛ افرادی
که حمایت اجتماعی باالتری دارند ،از سالمت بهتری نیز
برخوردارند ( .)20برخالف استرس ،حمایت اجتماعی با
پیامدهای نامطلوب بارداری ارتباط منفی دارد ( .)82در
مطالعه مؤمنی جاوید و همکاران ( )2215میانگین نمره
استرس درک شده در زنان دیابتی پایینتر از زنان سالم
بود اگرچه استرس سایکولوزیکی بهطور مثبت بر خطر
دیابت نوع دو تأثیر میگذارد ( .)13مطالعه سیلوریا
( )2213نشان داد که استرس سایکولوژیکی با بروز
دیابت بارداری ارتباط معنیداری ندارد ( .)12با توجه به
اینکه مطالعات بسیار کمی در زمینه استرس و دیابت
بارداری انجام شده است ،برای مقایسه کردن نیاز به
مطالعات آیندهنگر و بیشتری میباشد.
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دیابت بارداری بطور معنیداری در ارتباط است ( .)2در
مطالعه تری و همکاران ( )2223نیز بین تعداد نخ
مصرفی و بروز دیابت بارداری ارتباط معنیداری گزارش
کردند ( .)82همچنین مطالعه اینگلند و همکاران
( )2224بیان داشتند که زنان بارداری که سابقه مصرف
سیگار را حین یا قبل بارداری داشتند نسبت به زنانی
که این سابقه را ذکر نمیکنند  1/0برابر بیشتر در
معرض خطر ابتالء به دیابت بارداری بودند ( .)22اما
نتایج سایر مطالعات در کشور ارتباط معنیداری
مشاهده نکردند که برخی علت آن را حجم کم نمونه
مورد مطالعه بیان کردند ( .)58 ،53 ،38مطالعه روالند
و همکاران ( )2220نیز ارتباط معنیداری یافت نکردند
( .)21مکانیسم احتمالی مصرف سیگار و افزایش
احتمال ابتالء به دیابت بارداری این است که سیگار
کشیدن بر روی تنظیم میزان گلوگز پالسما تأثیر دارد و
مصرف سیگار احتماالً باعث افزایش مقاومت به
انسولین ،تغییر در هموستاز گلوگز و هایپرانسولینمی
میشود ( .)2نظر به عوارض و پیامدهای ناگوار دیابت
بارداری لزوم توجه بیش از پیش به عوامل خطر
میتواند از اهمیت بسیار باالیی برخوردار باشد .به دلیل
تفاوت در بررسی برخی از عوامل مرتبط با دیابت
بارداری در نقاط مختلف مطالعات آیندهنگر با حجم
نمونه باال و معیارهای استاندارد در تشخیص دیابت
بارداری ضروری به نظر میرسد .از بین مطالعات انجام
شده در ایران تنها یک مطالعه ارتباط بین مراقبتهای
بارداری و دیابت را بررسی کرده بودند که در آن مطالعه
ارتباط معنیداری مشاهده شده بود ( .)13بررسی
مطالعات مختلف نشان داد که شرکت در کالسهای
آمادگی زایمان و مراقبتهای بارداری به دلیل دریافت
کردن اطالعات و مراقبتها و همچنین استفاده از
تجارب سایر مادران عالوه بر کاهش اضطراب میتوان
نقش مهمی در کاهش بیماریها ،عوارض آنها و بهبود
سالمت از طریق افزایش دانش و مهارت داشته باشد
( .)88از نقاط قوت اصلی این مطالعه جمعبندی
مطالعات مختلف در زمینه عوامل خطر غیرطبی دیابت
بارداری ،افزایش آشنایی و آگاهی محققین و دانشگاهیان
در خصوص تأثیر تعیینکنندههای اجتماعی سالمت بر

نتیجهگیری
دیابت بارداری یک مشکل شایع بوده که فاکتورهای
متعددی از عوامل تعیینکننده اجتماعی سالمت با آن
در ارتباطند ،لذا مطالعات کمّی و کیفی در خصوص
تمام تعیینکنندههای اجتماعی سالمت نیاز است تا بر
اساس نتایج آنها بتوان از طریق آموزش بیشتر مراقبین
سالمت و مادران ،افراد را به افزایش مراقبتهای دوران
بارداری ،متعادل کردن سبک زندگی (برخورداری از
وزن متناسب و فعالیت بدنی ،خودداری از مصرف سیگار
و الکل ،تغذیه مناسب) ترغیب کرده تا بتوان گامهای
اساسی در جهت جلوگیری از بروز و کاهش شیوع این
بیماری برداشت.
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پیامدهای بارداری ،بیان کردن این موضوع که کمبودهای
مطالعاتی در زمینه ارتباط تمامی تعیینکنندههای
اجتماعی سالمت با پیامدهای بارداری از جمله دیابت
بارداری احساس میشود که انجام مطالعات طولی و
آیندهنگر با حجم نمونه باال پیشنهاد میشود .از
محدویتهای مطالعه حاضر میتوان به در نظر گرفتن
صرف مطالعات انجام شده در ایران ،عدم دستیابی به
تمامی مقاالت و گزارشهای منتشر نشده ،ناتوانی در
مقایسه و تحلیل نتایج مطالعات میباشد که از علل آن
میتوان به مواردی مانند :تعداد کم مطالعات انجام شده
در مورد تعیینکنندهها اجتماعی سالمت و دیابت
بارداری ،عدم گزارش صحیح ،با کیفیت و قابل استفاده
برخی مقاالت ،روش مختلف نمونهگیری ،روشهای
غربالگری و تشخیصی متفاوت ،حجم نمونه متفاوت اشاره
کرد.
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