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چکیده
مقدمه :با توجه به این که تشخیص دیرهنگام یا عدم تشخیص دیابت بارداری میتواند عوارض شدیدی بر مادر و جن ین برج ا ذ ذارد و ا
سویی ،در ایران اطالعات مربوط به شیوع و عوامل خطرسا دیابت بارداری محدود میباشد ،این مطالعه با هدف بررسی شیوع دیابت بارداری
و عوامل خطر مؤثر بر آن در منطقه شهداد کرمان صورت ذرفت.
روش بررسی :این مطالعه توصیفی -تحلیلی به صورت مقطعی بر روی  961نفر ا نان ایمان ک رده تح ت پوش ر مرک د بهداش ی-
درمانی شهداد که ا سال  9111لغایت  9114در این مرکد ،پرونده بارداری تشکیل داده بودند ،صورت ذرفت .ب رای انج ام ای ن پ ووهر ا
دادههای موجود در پرونده بارداری نان مذکور اس فاده شد و نان مورد مطالعه ،به صورت سرشماری وارد پووهر شدند .آ مونهای آم اری
تحلیلی شامل آ مون تی مس قل ،کای اسکوئر و رذرسیون لجس یک بودند .تحلیل دادهها با اس فاده ا نرماف دار آم اری  SPSSنس خه 96
صورت ذرفت.
یافتهها :شیوع دیابت بارداری در جمعیت نان باردار مورد مطالعه 91/9 ،درصد بود .رابطه معن یداری ب ین س ابقه م رده ای ی (،)P=1/14
سابقه فامیلی دیابت ( )P>1/ 1119و نمایه توده بدنی باال ( )P=1/111با دیابت بارداری یافت شد .در بررسی پیامد بارداری بین نوع ایمان
و دیابت بارداری ارتباطی یافت نشد ()P=1/6؛ اما و ن هنگام تولد در نو ادان مادران دیاب ی به طور معنیداری بیش ر بود (.)P=1/19
بحث و نتیجهگیری :دیابت بارداری در منطقه شهداد کرمان ا شیوع باالیی برخوردار است و سابقه مرده ایی بیش رین ارتباط را با دیابت
بارداری نشان داد ،ا این رو غربالگری دیابت بارداری و توجه به عوامل خطر آن در این جامعه ضروری به نظر میرسد.
واژگان کلیدی :دیابت بارداری ،شیوع ،عوامل خطر ،نان باردار
ارجاع :نظری رباطی فاطمه ،خانجانی نرگس ،طبسینژاد نسرین ،رضا بیگی داورانی عصمت ،محسنی محبت .شیوع و عوامل مؤثر بر دیابت بارداری.
مجله پژوهشهای سالمت محور 5731؛ .703-753 :)4(2
 .5کارشناس ارشد ،مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی مؤثر بر سالمت ،پژوهشکده آینده پژوهی در سالمت ،دانشگاه علوم پزشکی کرمان ،کرمان ،ایران.
 .2دانشیار ،گروه آمار و اپیدمیولوژی ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی کرمان ،کرمان ،ایران.
 .7استادیار ،گروه بهداشت عمومی و ارتقاء سالمت ،مرکز تحقیقات مدلسازی در سالالمت ،پژوهشالکده آینالده پژوهالی در سالالمت ،دانشالگاه علالوم پزشالکی
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کرمان ،کرمان ،ایران.

شیوع و عوامل خطر دیابت بارداری

فاطمه نظری رباطی و همکاران

مقدمه
دیابتتتتت بتتتتارداری ( Diabetes

متفاوت گزار

شده است که شاید ناشتی ام تفتاوت

Gestational

نژادی یا قومیتی و همچنین عادات غذایی باشد ( )0و

 )GDM: Mellitusبه اختالل متابولیکی که به دلیتل

شیوع آن ام  1/3تا  11/0درصد متغیر بوده استت ()8

عدم تحمل کربوهیدراتها طی بارداری ایجاد یا برای

بته طتتوری کتته در مطالعتته طباطبتتایی و همکتتاران در

اولین بار تشخیص داده شود و منجر به افزایش گلوکز

اصتتفهان شتتیوع آن  6/76درصتتد ( ،)12در مطالعتته

خون گردد ،گفته میشود ( ،)1-3این اختتالل ممتانی

عشقینیا و همکاران در گرگان شتیوع آن  4/0درصتد

رخ میدهد که حداکثر ترشح انستولین در بتدن متادر

( ،)11در مطالعتته میرفیض تی و همکتتاران در اصتتفهان

یتدا

 18/6درصد ( )12و در کل شتیوع آن در کشتور 3/0

کند ،به دنبال چنین رخدادی مادر و جنتین هتر دو در

درصد برآورد گردیده است ( )8اما در مطالعه مروری

معرض افزایش قند خون (هیپرگلیستمی) هستتند کته

سایه میری و همکاران شیوع آن در کشور در مجموع،

خود منجر به آسیبهایی نظیتر افتزایش فشتارخون و

 4/0درصتتد بتتود کتته کمتتترین می تزان ش تیوع دیابتتت

مسمومیت بارداری در مادر و افت قنتد ختون جنینتی

بارداری مربوت به مطالعه انجام شتده در کرمانشتاه بتا

میگردد (.)4

میزان  %2/7و بیشترین میزان شتیوع دیابتت بتارداری

باردار نتواند با مقاومت انسولین بدن وی تطتاب

دیابتتت بتتارداری شتتایعتتترین اختتتالل متابولیتک در
دوران بارداری است ( .)5افزایش یشرونده دیابت در

مربوت بته مطالعتهای در کتر بتا مقتدار  %18/6بتود
(.)13

سراسر جهان به عنتوان یکتی ام معضتالت بهداشتتی

به عالوه این اختالل که همواره با عوارض مادری و

مطرح میباشد به طوری که یشبینی میشود تا ستال

جنینی در دوران قبل و بعد ام مایمان همراه میباشتد،

 2232آمار دیابت به دو برابر میزان فعلی برسد که این

میتواند باعث افزایش خطر ماکرومومی (تولتد نتوماد

ا یدمی دیابت ،شامل منان باردار نیز میشتود ( ،)6بته

با ومن بیش ام  4222گرم) ،صدمات حین مایمان مثل

گونهای که نزدیک به  %02موارد ابتتال بته دیابتت در

دررفتگی شانه ،شکستگیهتای استتخوانی ،فلت هتای

دوران بارداری به دلیل دیابت بارداری میباشد (.)1

عصبی ،هیپوگلیسمی (کاهش شدید قند خون) نتوماد،

متفتتاوت دیابتتت بتتارداری بتتر استتاع نتتوع جمعی تت

برای کودکان متولد شده ام این متادران گتردد ( )14و

غربتتالگری شتتده و معیتتار بتته کتتار گرفتتته شتتده در

با عوارض شدید دیگر نظیر ره اکالمپسی (مسمومیت

تشخیص متفاوت بوده و ام  1تتا  14درصتد گتزار

حاملگی) ،ارگی مودرع تردههتای جنینتی ،مایمتان

شده است ( )4 ،5 ،7که به طور متوسط  4تا  5درصد

مودرع (وقوع عالئم مایمانی قبل ام  37هفتته کامتل

ام کل بارداریها را درگیر میکند (.)5

بارداری) ،سزارین ،هیدرآمنیوع (افزایش حجم متایع

هرچند دیابت بارداری یکی ام عوارض شناخته شده

آمنیون به بیش ام  2222میلیلیتر) و کمتی ومن ممتان

آبستنی میباشد ،ا یتدمیولوژی آن در ایتران بته طتور

تولد همراه میباشد ( ،)15همچنین دیابتت بتارداری،

منظم بررسی نشده است ( .)8در بررسیهای به عمتل

یشگویی کننده بیمتاریهتایی ماننتد چتاقی ،افتزایش

ای تران

فشارخون ،بیماریهای کلیتوی و دیتتابت در جتتنین

آمتتده ،ش تیوع ای تن اختتتالل در نقتتات مختل ت
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در ژوهشهتای انجتام شتده در ستطح دنیتا شتیوع

خطر ابتال به عدم تحمل گلوکز و چاقی در بزرگسالی

شیوع و عوامل خطر دیابت بارداری

فاطمه نظری رباطی و همکاران

میباشد ( .)4در مطالعات انجام شده ،عوامل متعتددی

با توجه به این که شیوع دیابت بتارداری در سراستر

میتواند با دیابت بارداری در ارتبات باشد .در مطالعته

جهتتتان در حتتتال افتتتزایش استتتت ،جلتتتوگیری ام

بتر روی ا یتدمیولوژی

هیپرگلیسمی اتولوژیک در دوران بارداری متیتوانتد

دیابت بتارداری در ایتران و نیتز مطالعته طباطبتایی و

منافع میادی ام جمله کاهش در عوارض جانبی فوری

همکاران در اصفهان ،عوامل مختلفتی ام جملته ستن،

در دوران بتتارداری ،کتتاهش خطتتر عتتوارض طتتوالنی

نمایه توده بدنی نامناسب ،سابقه دیابت در افراد درجه

مدت و کاهش بار اقتصتادی بته سیستتم بهداشتت و

ی تک ختتانواده ،تعتتداد بتتارداری ،ستتابقه تولتتد نتتوماد

درمان را داشته باشتد ( .)22ام ایتن رو بتا توجته بته

ماکروموم ،چند قلتویی یتا ستابقه آن و ستابقه ستقط

عوارض فراوان و شدید دیابتت بتارداری بتر متادر و

مکرر با دیابت بارداری رابطه معنیداری داشتند که در

جنتین و اهمیتت حفتتس ستتالمت متتادر و نتتوماد و ام

این میان رابطه سن ،نمایه توده بدنی و تعداد بتارداری

سویی کمبود مطالعات مربوت بته دیابتت بتارداری در

قویتر ام بقیته بتود ( .)8 ،12در مطالعته میرفیضتی و

منطقه کرمان به نحوی که تنهتا یتک مطالعته در ستال

همکاران سابقه متاکرومومی ،ستابقه دیابتت در افتراد

 1377بر روی منان باردار مراجعه کننده بته مایشتگاه

درجه اول فامیل و سن باالی  25سال به عنوان عوامل

نیک نفس کرمان صورت گرفته است ( ،)21شتناخت

مرتبط با دیابت بارداری شناخته شتد ( .)12همچنتین

عوامل مؤثر بر دیابت بارداری به منظتور یشتگیری ام

در مطالعه یزدانی و همکاران بر روی منان باردار بابل،

ابتال و عواقب آن ضروری متیباشتد .ام ستوی دیگتر

سن مساوی یا بیشتر ام  25سال ،شاخص تتوده بتدنی

تقریباً تاکنون مطالعهای جهت بررسی دیابت بتارداری

مساوی یا بیشتر ام  ،21تاریخچه فامیلی دیابت ،سابقه

بتتر روی منتتان مایمتتان کتترده (نتته بتتاردار) در کرمتتان

سقط ،سابقه مردهمایی و ماکرومومی ،ره اکالمپستی و

صورت نگرفته است و اکثر مطالعات کشوری نیتز بتر

فشارخون باال در منان مبتال به دیابت بارداری نستبت

روی منان باردار انجام شده است ،لذا بررسی تس ام

به منان سالم اختالف معنیداری داشت (.)16

مایمان منان به ویژه ام نظر عوارض احتمتالی دیابتت

مروری جانقربتانی و انجتذا

مرستوم و استتاندارد در

بارداری بر سرانجام مایمان و وضعیت نوماد ضتروری

غربالگری دیابت یک رو

مامایی است ( )17و برای آن ،راهکارهتای تشخیصتی

به نظر میرسید و این ژوهش با هدف بررسی شتیوع

تشخیصی و درمانی وجتود

دیابت بارداری و عوامل خطر مرتبط بتا آن در منطقته

متعددی در مراکز مختل

دارد ( .)18در حتتال حاضتتر معیارهتتای کوستتتان و

شهداد کرمان صورت گرفت.

آن تشخیص دیابت بارداری را میتوان یا بتا رویکترد

روش بررسی

یک گام به وسیله تستت تحمتل بتا  75گترم گلتوکز

این مطالعه توصیفی-تحلیلی بته صتورت مقطعتی بتر

خوراکی انجام داد یا با رویکترد دو مرحلتهای بتا 52

روی  162نفر ام منان مایمان کرده تحت وشش مرکز

گرم گلوکز خوراکی غیرناشتا و س ام آن با  122گرم

بهداشتی -درمتانی شتهداد کته ام ستال  1303لغایتت

گلوکز خوراکی ( Oral Glucose Tolerance Test

 1304در ایتتن مرکتتز رونتتده بتتارداری تشتتکیل داده

 )OGTT:برای افراد با تست مثبت انجام داد (.)10

بودند ،صورت گرفت 142 .نفر ام منان مورد بررستی
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کار نتر قابل قبولترین آممون غربالگری است که طب

شیوع و عوامل خطر دیابت بارداری

فاطمه نظری رباطی و همکاران

سالم و  22نفر آنها مبتال به دیابتت بتارداری بودنتد.

قنتتد ی تک ستتاعت بعتتد ام مصتترف  52گتترم گلتتوکز

ابتتزار متتورد استتتفاده در ایتن مطالعتته ،رونتتده دوران

خوراکی ام صفحه دوم رونده منان بتاردار استتخرا

بارداری منتان متذکور بتود .منتان متورد بررستی بته

شد .همچنین اطالعات مربوت بته سترانجام بتارداری

صورت سرشماری وارد مطالعه شدند .معیار ورود بته

(نوع مایمان و ومن نتوماد) ام بختش انتهتایی رونتده

مطالعه ،دارا بودن رونده بارداری منتان مایمتان کترده

بارداری و فرم مراقبتت تس ام مایمتان کته ضتمیمه

تحت وشش مرکز بهداشتی -درمتانی شتهداد کرمتان

رونده بارداری متادران بتود ،استتخرا شتد .ضتمن

بود که در ستال  1303 -1304مایمتان کترده بودنتد،

بررسی روندههای مذکور ،چنانچه اطالعات مرتبط با

متتدنظتتر قتترار گرفتتت .معیتتار ختترو ام مطالعتته،

سابقه بیماری مادر در رونده وی ام قلتم افتتاده بتود،

روندههایی بودند که در آنها خانم باردار سابقه قبلی

در تکمیل این اطالعات ام دفتر مراقبت ممتتد متادران

ابتال به دیابت ،مصرف داروی خاص یا رژیتم غتذایی

و یا برقراری تماع تلفنی با مادر باردار کمک گرفتته

ویژهای جهت کنترل دیابت را در شرح حال خود ذکر

شد.
حفس محرمانه بودن اطالعات افراد مورد مطالعته و

کرده بود.
در ای تن مطالعتته اطالعتتات مربتتوت بتته خصوص تیات

عدم تداخل با فعالیت معمول مرکز بهداشتی -درمتانی

دموگرافیک منان باردار (سطح سواد ،شغل ،سن ،قتد،

شتتهداد ام جملتته نکتتات اخالقتتی بتتود کتته توستتط

ومن )BMI: Body Mass Index( ،و اولتین روم

ژوهشگران رعایت گردید .برای تحلیل دادهها ام آمار

آختتترین قاعتتتدگی ( LMP: Last Menstrual

توصتتیفی ماننتتتد میتتانگین و انحتتتراف معیتتار و ام

 ،)Periodاطالعتتات مربتتوت بتته ستتواب بتتارداری و

آممونهای آماری تحلیلی مانند  ،t-testکای استکوئر

مایمان قبلی (دیابت بتارداری ،فشتارخون بتاال ،چنتد

و رگرسیون لجستیک استفاده شد.

قلویی ،مایمان سخت ،سقط ،سزارین ،مردهمایی ،نوماد

سطح معنیداری 2/25 ،در نظتر گرفتته شتد .تحلتتیل

با ومن بیش ام  4222گرم ،نوماد ناهنجار) و اطالعات

دادهها با استفاده ام نرمافزار آمتاری  SPSSنستخه 16

مربوت به سابقه یتا ابتتال فعلتی بته بیمتاری (دیابتت،

انجام گرفت.

دیابت در خانواده ،فشارخون باال ،بیماری کلیتوی) ام
صفحه نخست رونده ایشان و با توجه بته استتاندارد
بتتودن فرمتتت صتتفحات رونتتده منتتان بتتاردار طب ت
چک لیست کامل در اختیتار ژوهشتگر قترار متیداد،
مورد استفاده قترار گرفتت .اطالعتات تاراکتتلینیکی
نتظیر جوا

آممتایشات ام جمله متیزان قتند ختتون

میانگین سنی متادران  26/12±5/82ستال بتود20/4 .
درصد منان مورد بررسی برای اولین بار باردار بودنتد.
 BMIدر  71/0درصد منان کمتتر ام  25بتود%56/0 .
آنتتان دارای تحص تیالت ابتتتدایی و راهنمتتایی بودنتتد
(جدول .)1

نتاشتتتا ( )FBS: Fasting Blood Sugarو میتزان
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دستورالعمل کشتوری کته کلیته اطالعتات را هماننتد

یافتهها

شیوع و عوامل خطر دیابت بارداری

فاطمه نظری رباطی و همکاران
جدول  :1توزیع فراوانی ویژگیهای دموگرافیک در زنان مورد بررسی
آماره توصیفی

تعداد (درصد)

ویژگیهای دموگرافیک
تعداد بارداری

بارداری اول

(43 )23/4

بارداری دوم

(44 )40

بارداری سوم

(53 )50/4

بارداری چهارم و بیشتر

(75 )53/4

نامشخص
( BMIنمایه توده بدنی)

(5)0/4

>21

(551 )35/3

≤21

(41 )23/5

بیسواد
تحصیالت

(4 )2/1

ابتدایی و راهنمایی

(35)14/3

دبیرستان و دیپلم

(15 )75/3

دانشگاهی

(54 )3/3

جمع کل

(540)500

در بررسی عوامتل خطتر دیابتت بتارداری ،هتر چنتد
میانگین سنی مبتالیان به  GDMباالتر ام افتراد ستالم
بود اما ام نظر آماری معنیدار نشد .تعداد بتارداری در
گروه مبتال به دیابت بارداری بیشتر ام گروه سالم بتود
اما رابطه آمتاری معنتیداری یافتت نشتد .در بررستی
سایر عوامل خطر ،بین دیتابت در ختانتواده و دیتابت

بارداری رابطه معنیداری یافتت شتد ( )P<2/2221و
ومن هنگام تولد در نومادان متادران دیتابتی بته طتور
معنیداری باالتر بود .همچنین بین شاخص نمایه توده
بدنی ( )BMIباال و دیابت بارداری ارتبات معنتیداری
یافت شد (جدول .)2

جدول  :2بررسی ارتباط بین ویژگیهای دموگرفیک با دیابت بارداری در زنان مورد بررسی
مبتال به دیابت بارداری تعداد

سالم

(درصد)

تعداد (درصد)

وضعیت زنان مورد بررسی
20-21

(3 )71

(10 )73/1

24-70

(3 )71

(30 )10

75-71

(4 )70

(51 )50/3

نامشخص

(0 )0

(1 )5/3

متغیرهای مورد بررسی
سن مادر (سال)

تعداد زایمان

وزن بدو تولد نوزاد

5-7

(3 )71

4-4

(7 )51

(51 )50/3

نامشخص

(0 )0

(1 )7/4

2/100-7/100

(3 )71

(30 )44/2

7/400-4000

(57 )41

(41 )72/2

نامشخص

(0 )0

0/51

0/42

0/054

(1 )7/4

BMI≥25

-

(52 )40

(77 )24/4

0/007

سابقه دیابت بارداری

-

(7 )5/3

(513 )33/5

0/74

پره اکالمپسی

-

(3 )1

(512 )31

0/23

سقط مکرر

-

(7 )5/3

(513 )33/5

5

دیابت در اعضاء درجه یک خانواده

-

(3 )71

(4 )4/44

> 0/ 0005

مرده زایی

-

(2 )50

(5 )0/34

0/04

طبیعی(NVD )Normal Vaginal Delivery

-

(3 )71

(45 )23/23

0/33

سزارین (C/s)Caesarean section

-

(57 )41

(34 )43/54

نامشخص

-

(0 )0

(1 )7/4

-

(20)500

(540)500

نوع زایمان

جمع کل
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0

(50 )10

(30 )10
(10 )71/3

P-Value

شیوع و عوامل خطر دیابت بارداری

فاطمه نظری رباطی و همکاران

جدول  3نشان میدهد که در منان با دیابت بتارداری،

بررسی بود و رابطه آماری معنیدار دیده شد .شتانس

شتتانس  ،4/47 BMI≥25ستتابقه متتردهمایتتی ،14/88

بروم سایر عوامل خطر در بین منان با دیابت و ستالم،

دیابت در خانواده  11/57و ومن هنگتام تولتد نتوماد

معنیدار نبود.

بیشتر ام  3622گرم ،یک بار بیشتر ام منان سالم مورد
جدول  :3نسبت شانس عوامل خطر مورد بررسی با دیابت بارداری در زنان مورد بررسی
OR

نسبت شانس

CI %59

P-value

ویژگیهای دموگرافیک
BMI ≥21

4/47

5/34 – 52/75

0/002

سابقه دیابت بارداری

0/23

0/02 – 7/7

0/7

سابقه پره اکالمپسی

0/35

0/55 – 1/35

0/37

سابقه مرده زایی

54/33

5/23 – 32/4

0/07

سابقه زایمان سخت

0/25

0/05 – 4/7

0/75

سابقه سقط مکرر

0/31

0/57 – 4/ 35

0/34

فاصله کم بین دو بارداری

0/72

0/35 – 5/52

0/03

55/13

7/73 -73/47

>0/0005

0/4

0/07 – 4/33

0/43

سن باالی  21سال

5/11

0/14 – 4/23

0/73

زایمان به روش سزارین

0/35

0/7 – 2/53

0/43

5

5 - 5/007

0/05

دیابت در خانواده
ابتال به هیپرتیروئیدی

وزن هنگام تولد نوزاد بیشتر از 7400گرم

بحث و نتیجهگیری

در این مطالعه شیوع دیابت بتارداری در منتان بتاردار
بختتش شتتهداد کرمتتان  12/5درصتتد محاستتبه گردیتد.
مطالعات مختل

شیوع دیابت بارداری را در جمعیتت

های گوناگون متفاوت نشتان دادهانتد ،بته طتوری کته
شیوع آن در جهان بین  1تا  14درصد ( )4 ،5 ،7و در
ایران شیوع آن ام  1/3تا  11/0درصد گزار

گردیتده

است .شیوع آن در اصفهان  6/76درصد ( ،)12در کر
همکتتاران در  11استتتان (تهتتران ،مامنتتدران ،ستتمنان،
اردبیل ،هرمزگتان ،کرمتان ،بوشتهر ،اهتوام ،کرمانشتاه،
لرستان و اصفهان) بین  1/3تا  8/0درصد ( )0و در کل
شیوع آن در کشور  3/0درصد برآورد شده است ()22
فروتن و همکاران در مطالعتهای متشابه شتیوع دیتابت

752

کرمان را  8/0درصد برآورد کردند (.)21
هرچند شیوع دیابت بتارداری در مطالعته حاضتر بتا
گزار های شیوع آن در جمعیتهتای مختلت

ایتران

میاد نزدیک نیست و ام میانگین کشوری بتاالتر استت
اما به آمار جمعیتهایی در آسیا و جهان نظیتر هنتد و
آمریکا ( )22 ،23نزدیک میباشتد .بته نظتر متیرستد
رو های متفاوت غربالگری در جمعیتهای مختلت
ام یک سو و تفاوتهای نژادی ،فرهنگی و قتومیتی در
این جمعیتها ام سوی دیگر در به وجتود آمتدن ایتن
تفاوتهای آماری نقش داشته باشتد .همچنتین شتیوع
رومافزون دیابت و دیابت بارداری میتواند بته عنتوان
یکی دیگر ام دالیتل ایتن تفتاوتهتای آمتاری مطترح
گردد.
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 18/6درصتتد ( ،)12در مطالعتته ختتو نیتتت نیکتتو و

بارداری در منان مراجعه کننده به مایشگاه نیتک نفتس

شیوع و عوامل خطر دیابت بارداری

فاطمه نظری رباطی و همکاران

در مطالعه حاضر ام بین عوامل خطر دیابت بارداری به

مستقیم در بتروم دیابتت بتارداری نداشتت ( ،)12ایتن

ترتیب مردهمایی ،سابقه فتامیلی دیابتت و نمایته تتوده

مسئله میتواند به دلیل شیوع باالی دیابت نوع  2در دو

بدنی باال بتا دیابتت بتارداری رابطته آمتاری معنتیدار

گروه در این جامعه ،دوره کوتتاه ایتن مطالعته و ستایر

داشتند .در مطالعه جانقربانی و انجذا

در کنتار ستایر

دالیل ناشناخته باشد.

عوامل خطر دیابتت بتارداری ،ستابقه دیابتت فتامیلی،

در این مطالعه همچنین بین نمایه توده بتدنی بتاال و

شاخص توده بدنی باال و مردهمایی نیز ام جمله عوامتل

دیابت بارداری ارتبات معنیداری یافت شد کته ام ایتن

خطر یافت شده بود ( .)8هر چند در مطالعه عشقینیتا

لحاظ با مطالعه طباطبایی و همکاران که در آن همراه با

و همکاران ( )11بتا عنتوان شتیوع دیابتت بتارداری و

سن و تعتداد بتارداری ،نمایته تتوده بتدنی هتم نقتش

عوامل خطرسام آن در منان باردار شهر گرگتان ارتبتات

مستتتقیم و غی تر وابستتته در دیابتتت بتتارداری داشتتت،

بین مردهمایی و دیابت بارداری معنتیدار نشتد ،امتا در

همختوانی دارد .در مطالعتتات مشتتابه نیتز ارتبتتات بتین

مطالعه یزدانی و همکاران مردهمایی به عنتوان یکتی ام

دیابت بارداری و نمایه توده بدنی باال معنتیدار گردیتد

گردیتد و

( .)24-26هرچند در مطالعه یزدانتی و همکتاران ()16

مادرانی که سابقه مردهمایی داشتند 10/78 ،برابتر ستایر

و مطالعتته  Seshiahو همکتتاران ( ،)22ارتبتتاطی ب تین

مادران شانس ابتال به دیابت بارداری داشتتند ( )16کته

نمایه توده بدنی و دیابت بتارداری گتزار

نشتد ،امتا

در مطالعه حاضر مادران دارای سابقه مردهمایتی 14/88

مطالعتته حاضتتر ام ای تن نظتتر بتتا مطالعتته عشتتقینی تا و

برابر سایر مادران به دیابت بارداری مبتتال شتدند ایتن

همکاران نیز که نمایه توده بدنی باال به عنتوان یکتی ام

تفاوت بین مطالعه حاضر با سایر مطالعات ممکن است

عوامتتل خطرستتام دیابتتت بتتارداری گتتزار

گردی تد،

به خاطر تفاوت فرهنگی و جغرافیایی باشد.

همخوانی دارد .همچنین در صورت داشتن نمایه تتوده

عوامتتل خطرستتام دیابتتت بتتارداری گتتزار

در مطالعه حاضر رابطته دیابتت بتارداری بتا ستابقه

بدنی باالتر ام  ،25شانس ابتال به دیابت بتارداری 4/63

فامیلی دیابت معنیدار شد به نحوی که شانس ابتال بته

برابر برآورد گردیده است ،ممکن است تفاوت مطالعته

دیابتت بتتارداری در منتتان دارای ستتابقه مثبتتت دیابتتت

حاضر با سایر مطالعاتی که رابطه معنیداری بین نمایته

فامیلی  11/57بود .در مطالعه یزدانتی و همکتاران نیتز

توده بدنی و دیابت بارداری یتدا نکتردهانتد بته دلیتل

مادران با سابقه فتامیلی مثبتت دیابتت بتارداری 13/84

تفاوت در حجم نمونه یتا تفتاوتهتای فرهنگتی بتین

برابر بیشتر ام مادران دیگتر بته دیابتت بتارداری مبتتال

مکانهای انجام مطالعه باشد (.)11

فامیلی دیابت معنیدار شد ( .)24در این راستتا عتالوه

بارداری ارتبات معنیداری یافت شد به طتوری کته در

و  Rajputو همکتاران

مطالعتته عشتتقینی تا و همکتتاران ،یزدان تی و همکتتاران،

در مطالعه میرفیضی و همکاران و کشاورم و همکتاران

کشتتاورم و همکتتاران ( )11 ،16 ،26نیتز شتتانس تولتتد

نیز سابقه فامیلی دیابت با دیابت بارداری رابطه مستقیم

نوماد ماکروموم در متادران مبتتال بته دیابتت بتارداری

داشت ( ،)8، 12، 26،27،24اما در مطالعته طباطبتایی و

بیشتر ام سایر مادران بتود .در مطالعته حاضتر هرچنتد

همکاران سابقه دیابت در فامیل درجه اول مادر ،نقتش

ماکرومومی صرفاً به معنای واقعی (نوماد با ومن 4222

بر مطالعه جانقربانی و انجذا

فصلناهم علمی ژپوهشاهی سالمت محور

– سال دوم  /شماره / 4زمستان 5931

757

] [ Downloaded from hbrj.kmu.ac.ir on 2023-01-07

شدند ( .)16در مطالعه  Rajputو همکاران نیز ستابقه

در مطالعات متعددی بین سابقه ماکرومومی و دیابتت

شیوع و عوامل خطر دیابت بارداری

فاطمه نظری رباطی و همکاران

گرم و بیشتر) معنیداری نشد ،ولتی در بررستی یامتد

نشد ( ،)11اما در مطالعه یزدانی و همکاران ،کشاورم و

بارداری در این مطالعه ارتبات معنیداری بتین افتزایش

همکاران و طباطبایی و همکاران شانس ابتال به دیابتت

ومن بدو تولد نوماد و دیابت بتارداری در متادر یافتت

بارداری در منان رخطر بیشتتر بتود ( .)12، 16،27بته

شد .به طوری که میانگین ومنی نومادان متولد شتده ام

نظر میرسد ایین بودن حجم نمونه میتوانتد در عتدم

مادران دیابتی به طور معنیداری ام سایر نومادان بیشتر

شناسایی موارد بیماریهای همزمان با دیابتت بتارداری

بود .به نظر میرسد افتزایش چتاقی در دهته اخیتر در

در جامعته متورد مطالعتته تتأثیرگتتذار باشتد .ام ستتویی

جهان و در ایران بتا ایجتاد مقاومتت بته

تفاوت نژادی ،اقلیمتی و اقتصتادی -اجتمتاعی جامعته

انسولین شانس ابتتال بته دیابتت بتارداری و یامتد بتد

مورد مطالعه نیز میتواند بر روی ابتتال متادران بتاردار

بارداری نظیر متاکروممی و متردهمایتی را بیشتتر کترده

دیابتی به اختالالت همزمانی همچتون تره اکالمپستی،

است ،این افزایش ومن میتواند به دلیتل هیپرگلیستمی

هیپرتیروئیدی و مواردی ام این قبیل نقش داشته باشتد.

در مادران مبتال به دیابت بارداری باشتد کته بتا ایجتاد

همچنین در این مطالعه رابطه معنیداری بین سن باالی

هیپرانسولینمی در جنین منجر به تحریک بیشتر رشد و

 25و دیابت بارداری یافت نشد ،اما در مطالعات متعدد

در نتیجه افزایش ومن این نومادان میگردد .در بررسی

ام جمله مطالعته عشتقینیتا و همکتاران ،میرفیضتی و

یامد بتارداری در ایتن مطالعته همچنتین ارتبتات بتین

همکاران ،طباطبایی و همکتاران و یزدانتی و همکتاران

ستترانجام بتتارداری ام نظتتر نتتوع مایمتتان (ستتزارین یتا

بین افزایش سن و دیابتت بتارداری رابطته معنتیداری

طبیعی) و دیابت بارداری متورد بررستی قترار گرفتت.

یافت شد ( .)12، 11 ،16،21شاید این عدم همختوانی

هرچند درصد قابل توجهی ( 65درصد) ام مادران مبتال

در مطالعه حاضر ایین بودن میانگین سنی جامعه مورد

به دیابت بارداری نهایتاً سزارین شتده بودنتد ،امتا ایتن

مطالعه نسبت به مطالعات متذکور و نزدیتک بتودن بته

درصد ام نظر آماری معنتیدار نشتد .در مطالعتهای کته

سن ایه  25سال باشد.

دهقانی و همکاران در شهرستان بم انجتام دادنتد بتین

ام نقات قوت و تقریباً جدید این مطالعه بررسی یامتد

دیابت بارداری و سزارین رابطه آماری معنتیدار دیتده

بتتارداری در منتتان متتورد مطالعتته متیباشتتد .همچنتتین

شد ( ،)27به نظر میرسد در مطالعه حاضر دالیل طبتی

غربتتالگری دیابتتت

نقات مختل

دیگری که منجر به ختم بارداری به رو

ستزارین در

مادران سالم گردیده است تا حتدودی بتر ایتن نتیجته

بارداری در روندههای بررستی شتده طبت استتاندارد
ومارت بهداشت در ممان مطالعه اشاره کرد.
یکی ام محدودیتهای مطالعه کم بودن حجم نمونته

در مطالعه حاضر ارتباطی بین ره اکالمپستی ،مایمتان

بود که با توجه به تغییر دستورالعمل غربالگری دیابتت

سخت ،سابقه ستزارین ،ستابقه ستقط مکترر ،ابتتال بته

اضافه کردن حجم نمونه ،به دلیل عتدم یکستان بتودن

هیپرتیروئیدی ،فاصله کم بین بارداریهتا ،ستابقه قبلتی

رو

تشخیص و نیز عدم دسترسی به یامد بتارداری،

دیابت بارداری و سن باالی متادر بتا دیابتت بتارداری

امکان ذیر نبود ،ام ایتن رو تمتامی رونتدههتا در بتامه

یافت نشد .در مطالعه عشقینیتا و همکتاران نیتز بتین

ممانی تعیین شده بترای مطالعته (ستال  )1303-04بته

سابقه ره اکالمپسی و دیتابت بارداری ارتتباطی یتافت

سترشماری وارد متطالعه شدند .با توجه محدود
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متیتتتوان بتته یکستتان بتتودن رو
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فاطمه نظری رباطی و همکاران

این مقاله حاصل طرح تحقیقاتی با عنوان بررسی شیوع
دیابت بارداری و عوامتل خطتر متؤثر بتر آن در منتان

 اجتمتتاعی،بتتودن حجتتم نمونتته و نیتز تفتتاوت نتتژادی
اقتصادی و اقلیمی جامعه متورد مطالعته ممکتن استت
.نتای قابل تعمیم نباشد

 مصتتو1303 -1304 بتتاردار بختتش شتتهداد کرمتتان
دانشگاه علوم زشتکی و ختدمات درمتانی کرمتان در
 استتت کتته توستتط کمیتتته02/527  بتتا کتتد1304 ستتال
تحقیقاتی زشکی محیطتی دانشتکده بهداشتت کرمتان
تصویب و توستط معاونتت ژوهشتی دانشتگاه تتأمین
.اعتبار شد
تعارض منافع

بدینوسیله نویسندگان تصریح مینمایند که هتیچگونته

پیشنهادها

غربالگری دیابت بارداری طب

با توجه به تغییر رو

 یشنهاد میگردد کته بررستی بتا،دستورالعمل کشوری
جدید و مقایسه نتای با یافتههای این مطالعته و

رو

 همچنین مطالعتات.مطالعات قبلی مشابه صورت گیرد
استان کرمان به ویژه در مادران

بیشتر در نقات مختل

.رخطر و در اقلیمهای متفاوت توصیه میگردد

تعارض منافعی در خصتوص تژوهش حاضتر وجتود
سپاسگزاری

.ندارد
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Abstract
Background & Objectives: Since late diagnosis of diabetes or missing it during pregnancy
can leave severe maternal and fetal complications, and on the other hand information on the
prevalence and risk factors of diabetes in pregnancy in Iran is limited, this study aimed to
determine the prevalence and risk factors of gestational diabetes in Shahdad/ Kerman/ Iran.
Methods: This cross-sectional, descriptive-analytical study was performed on 160 post
partum women who had prenatal care files in health care center of Shahdad city from 2014
to2015. Subjects were selected through census sampling and their information was extracted
from their files. Data were analyzed through SPSS version 16 and using t-test, chi-square,
Fisher's exact test and logistic regression.
Results: The prevalence of gestational diabetes mellitus (GDM) in the studied women was
12.5 percent. Gestational diabetes showed significant relationships with history of stillbirth
(P=0.04), family history of diabetes (P<0.0001) and body mass index (0.003). In studying
pregnancy outcomes, no relationship was found between the type of delivery and GDM
(P=0.6), but the weight was significantly higher in infants of diabetic mothers (P=0.01).
Conclusion: The prevalence of gestational diabetes is high in the region of Shahdad/ Kerman
and history of stillbirth has the highest correlation with GDM. Therefore, screening of
gestational diabetes and its risk factors in this community seems necessary.
Keywords: Gestational diabetes, Prevalence, Risk factors, Pregnant women
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