مقاله پژوهشی

بررسی شیوع دیابت بارداری و علتهای مرتبط با آن درزنان
باردارمراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهریزد درسال1931
محمود وکیلی1،سجاد رحیمی پردنجانی ،* 2نرگس علیپور ، 3مسلم طاهری ، 4نجیب اهلل بااراده ،5علی اصغر

هاشمی6

 1استادیار گروه پزشکی اجتماعی ،دانشکده پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی بزد
 2دانشجوی کارشناسی ارشد اپیدمیولوژی  ،دانشکده بهداشت  ،دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
 3کارشناس بهداشت عمومی،دانشکده ی بهداشت،دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی بزد
5و 4دانشجوی کارشناسی ارشد اپیدمیولوژی  ،دانشکده بهداشت  ،دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
 6دانشجوی کارشناسی ارشد اپیدمیولوژی  ،دانشکده بهداشت  ،دانشگاه علوم پزشکی شیراز
نشانی نویسنده مسؤول :دانشجوی کارشناسی ارشد اپیدمیولوژی  ،دانشکده بهداشت  ،دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد  ،سجاد رحیمی پردنجانی
E-mail:sajadrahimip@gmail.com

وصول ،39/4/02:اصالح ،39/5/6:پذیرش39/1/71:

چکیده
مقدمه و

هدف :دیابت بارداری ،شایعترین اختالل متابولیک دوران بارداری است .این مطالعه با هدف تعیین شیوع دیابت بارداری و علتهای

مرتبط با آن در زنان باردار شهر یزد انجامشد.

مواد و

روشها :این مطالعهی توصیفی تحلیلی از نوع مقطعی میباشد که درطی آن از میان زنان بارداری که از فروردین تا مهرسال 2132به

مراکز بهداشتی درمانی سطح شهر یزد مراجعهکردهبودند 144 ،زن باردار بهصورت نمونهگیری تصادفی خوشهای انتخاب و با مراجعه به پرونده-
های آنان فرم جمعآوری دادهها تکمیلگردید .دادهها با استفاده از نرمافزار آماری  spssنسخه  23و آزمونهای کای اسکوئر ،تی مستقل و
رگرسیون لجستیک در سطح معناداری  α=4/40مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفتند.

یافتهها:

شیوع دیابت بارداری در مطالعهی حاضر  14(%21نفر از 144نفر) بود .بر اساس آزمون تی میانگین سن مادران بیمار ()13/93±0/46

بهطور مشخص باالتر از مادران سالم ( )16/22±0/22بود .مادران دیابتی تعداد حاملگیهای بیشتر ،قدی کوتاهتر ،میانگین وزن و نمایهی تودهی
بدنی باالتری نسبت به مادران غیر دیابتی داشتند( .)P<4/40رابطهی آماری معناداری بین ابتال به دیابت بارداری با سنّ ،سطح تحصیالت ،قد،
وزن ،شاخص تودهی بدنی( ،)BMIتعداد بارداریهای قبلی مادر ،سابقهی خانوادگی دیابت و سابقهی ناهنجاری مادر زادی در نوزادان قبلی در
سطح معناداری()P<4/40بهدستآمد.

نتیجهگیری:

باتوجه به شیوع باالی دیابت بارداری در شهر یزد نسبت به سایر مناطق کشور ،انجام غربالگری همگانی برای کلیهی زنان

باردار نسبت به غربالگری انتخابی برتری داشته و لزوم انجام آن در این شهر ضروری به نظر میرسد.

واژههای کلیدی :دیابت بارداری،علتهای مرتبط ،یزد ،مراکز بهداشتی درمانی.
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بررسی شیوع دیابت بارداری و علتهای مرتبط با آن

خون ،مقاومت به انسولین ،اضافه وزن و چاقی

مقدمه
دیابت بارداری ،عبارتاست از :اختالل تحمل

هستند(.)13-11

گلوکز که برای اولین بار درطی بارداری ایجاد یا

غربالگری عمومی مادران باردار از سال ،1991

تشخیصدادهمیشود( .)4-1این حالت اغلب در نیمهی

در  ADAمدّنظرقرارگرفت ،ولی با وجود  31سال تحقیق

آخر آبستنی رویمیدهد .بهطوریکه مقاومت به انسولین

در این زمینه ،هیچ توافقی درمورد روش ایده ال غربال-

بهطرز پیشروندهای تا هنگام زایمان افزایش مییابد(-1

گری دیابت بارداری وجود ندارد ( .)14 ,6چالشهای

 .)4این بیماری ،یک مشکل بهداشتی درحال افزایش

اصلی عبارتند از اینکه :آیا غربالگری باید به صورت

درسراسر دنیا و یکی از شایعترین عوارض حاملگی

همگانی یا انتخابی صورت گیرد؟ و اینکه برای شناسایی

است( .)5 ,1شیوع دیابت حاملگی در جوامع مختلف،

زنان در معرض خطر دیابت بارداری توسط آزمایش 51

بین 1تا 14درصد گزارششدهاست(.)6 ,5

گرم گلوکز ،چه آستانهای بهتراست انتخاب شود؟(.)14 ,1

تشخیص دیابت بارداری در حین دوران بارداری،

از لحاظ اپیدمیولوژی  ،دیابت بارداری بیشتر

الزمهی سالمت مادر و جنین است .با وجود اینکه

همراه با دیابت نوع دو دیدهمیشود .بهگونهای که در

پیشرفت در مراقبتهای طبی و مامایی ،پیامد بارداری را

جوامعی که شیوع باالتری از دیابت نوع  2را دارند ،این

بهبودبخشیده ،ولی بهطورکلی دیابت بارداری منجر به

نوع دیابت نیز شایعتر است و همانند دیابت نوع ،2

افزایش احتمال بروز پارهای از عوارض در مادر و جنین

افزایش سنّ و شاخص تودهی بدنی) (BMIدر ایجاد

در طول بارداری و پس از آن میگردد.

دیابت بارداری دخیل بوده و بیشتر در جمعیت غیر سفید

عوارض مادری دیابت شامل زایمان پیش از

پوست دیدهمیشود( .)6 ,4-1دیابت بارداری نظیر دیابت

موعد ،عولرض عفونی ،هیدروآمنیوس و افزایش فشار

نوع  ،2هم با مقاومت به انسولین و هم با ترشح انسولین

خون است .عوارض نوزادی شامل مرگ جنین در داخل

معیوب همراهاست ( .)4-1لذا باتوجه به اهمّیّت بیماری و

رحم ،ناهنجاریهای مادرزادی ،تاثبر بر رشد جنین،

پیامدهای ناگوار آن در نوزادان و مادران میتال و همچنین

ماکروزومی نوزاد ،تاخیر رشد داخل رحمی ،ناهنجاری-

تفاوتهای نژادی و جغرافیایی در شیوع بیماری و شیوع

های متابولیک (هیپوگلیسمی ،هیپوکلسیمی ،هیپربیلی

باالی دیابت نوع  2در شهر یزد و عدم وجود اطالعات

روبینمی) ،کاردیومیوپاتی ،سندرم دیسترس تنفسی و مرگ

مشابه در این شهر ،برآن شدیم تا مطالعهی حاضر را با

و میر پرینتال بهعلت ناهنجاریها در نوزادان است()6

هدف تعیین شیوع دیابت بارداری و علتهای مرتبط با آن

.بیشتر بیماران دیابت بارداری ،بالفاصله پس از زایمان به-

در زنانِ باردار شهر یزد بهمنظور طراحی و اجرای برنامه-

حالت نرموگلیسمی بر میگردند .باوجوداین ،این بیماران

ریزیهای بهداشتی جهت پیشگیری از عوارض مذکور و

استعداد بیشتری برای ابتالی مجدد به این بیماری در

کاهش مرگ و میر و بیماری انجامدهیم.

بارداریهای بعدی دارند .همچنین خطر باالتری را در
ابتال به عدم تحمل گلوکز و درنهایت ابتال به دیابت نوع 2

مواد و روشها

در آینده دارند( .)9-7در مطالعاتی که بر روی فرزندان

این مطالعه توصیفی ـ تحلیلی و از نوع مقطعی

متولدشده از مادران مبتال به دیابت بارداری انجامگرفته،

میباشد .جمعیت مورد هدف مطالعه شامل کلیهی زنان

مشخصگردیده که این فرزندان در معرض خطر باالتری

بارداری بود که از فروردین تا مهر سال  1391به چهار

برای ابتال به بیماریهای کلیوی ،دیابت نوع  ،2فشار

مرکز بهداشتی درمانی در سطح شهر یزد مراجعه کرده-
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وکیلی و همکاران

بودند.

آوری دادهها ( )data collection formدر زمینهی

نمونهگیری بهصورت تصادفی خوشهای بود .بهگونهای که

اطالعات مورد نیاز و متغییرهای مورد بررسی استفادهشد.

ابتدا ازمیان مناطق مختلف شهر یزد 4 ،منطقه بهتصادف

فرم

مزبور ،شامل  4بخش بود :بخش اول حاوی

انتخابشدند .سپس از هر منطقه 1 ،مرکز بهداشتی درمانی

مشخصات دموگرافیکی مادر و بخش دوم حاوی

بهصورت تصادفی انتخابگردید .بنابراین در پایان از بین

اطالعات حاملگیهای قبلی ازجمله :سوابق دیابت

کلیهی مراکز بهداشتی درمانی سطح شهر یزد 4 ،مرکز از 4

بارداری ،مردهزایی ،سقط خودبهخودی ،تولد نوزاد با وزن

منطقه مختلف شهر یزد به صورت تصادفی انتخابشد.

 4کیلوگرم و بیشتر ،مسمومیّت بارداری ،ناهنجاریهای

سپس کلیهی زنان بارداری که از فروردین تا مهر سال

مادرزادی در نوزادان قبلی و خانوادگی دیابت بود.

 1391به این مراکز بهداشتی درمانی جهت مراقبت و

همچنین بخش سوم مربوط به اطالعاتی در مورد نوزادان

دریافت خدمات بهداشتی درمانی مراجعهکردهبودند ،از

ازجمله :رتبهی تولد  ،قدّ ،وزن و دور سر نوزاد هنگام

لحاظ ابتال به دیابت بارداری و علتهای مرتبط با آن

تولد و بخش چهارم در ارتباط با برخی ویژگیهای مادران

مورد بررسیقرارگرفتند.

باردار ازجمله :قدّ  ،وزن و نمایهی تودهی بدنی ()BMI

معیار ورود به مطالعه شامل سکونت در شهر یزد
و مراجعه به یکی از 4مرکز بهداشتی درمانی منتخب در

مادر  ،ابتال به عفونت ادراری  ،فشارخون سیستول و
دیاستول بود.

سطح شهر یزد جهت مراقبت و گرفتن خدمات بهداشتی

تشخیص دیابت بارداری براساس آخرین

درمانی و معیار خروج از مطالعه شامل ابتال به دیابت نوع

دستورالعمل کشوری غربالگری و

تشخیص دیابت

1و 2و نیز مصرف داروهایی همانند استروئیدها بود که بر

بارداری انجامشدهاست .زنان مبتال به دیابت بارداری

متابولیسم گلوکز اثر میگذاشتند .درنهایت از میان کلیهی

ازطریق یک آزمایش  GCTبا 51گرم گلوکز و اندازهگیری

زنان بارداری که از فروردین تا مهر سال  1391به مراکز

قند خون یک ساعت بعد شناساییمیشدهاند .بهطوریکه

بهداشتی درمانی منتخب مراجعهکردهبودند ،پس از تشریح

مقادیر پایینتر از  131منفی و عاری از بیماری ،اما مقادیر

اهداف مطالعه و کسب رضایت آگاهانه از آنها و اعمال

مساوی یا باالتر از  131در این برنامه مثبت تلقیشدهاند.

معیارهای ورود و خروج ،تعداد  411زن بادار وارد

در مرحلهی بعد درصورت مثبتشدن  GCTتست تحمل

مطالعهشدند و از لحاظ ابتال به دیابت بارداری و علت-

گلوکز  3ساعته ( )OGTTبرای آنها درخواستمیشد.

های مرتیط با آن مورد بررسیقرارگرفتند .حجم نمونه با

 OGTTپس از  3روز رژیم بدون محدودیّت

توجه بهحدود اطمینان 95درصد ،شیوع حدود 11درصد

کربوهیدراتها و درحالت ناشتا انجام میگردید که ابتدا

دیابت بارداری ،در نظر گرفتن خطای 3/5درصد و اعمال

گلوکز ناشتای خون ثبتشده و سپس  111گرم گلوکز

ضریب نمونهگیری خوشهای تعداد 411نفر برآوردشد.

تجویز میگردید .بعداً در فواصل یک ،دو و سه ساعت

برای هر مادر بارداری که وارد مطالعهمیشد ،یک فرم

پس از مصرف محلول گلوکز  ،سطوح گلوکز خون

جمعآوری دادهها در زمینهی اطالعات مورد نیاز و

اندازهگیریمیشد .درنهایت تشخیص براساس معیارهای

متغیرهای مورد بررسی با مراجعهی پژوهشگر به پروندهی

کارپنتر بوده است

(Bs3h>140,Bs2h≥155,Bs1h>180,

خانوار افراد و درصورت نیاز پرسش از خود زنان باردار

 .)FBS>95به نحوی که اگر در حداقل  2تست از تست-

تکمیلمیگردید.

های سنجش گلوکز نتیجه مثبتمیشد ،ابتالی فرد به

بهمنظور جمعآوری دادهها از بک فرم جامع جمع-
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مادران ( ،)161±6/14میانگین وزنشان( )64/74±11/91و

پس از جمعآوری اطالعات ،دادهها کدگذاریشده

میانگین نمایهی توده بدنی ( )25/21±4/42بود.

و توسط نرمافزار  SPSSنسخه  19و آزمونهای آماری
کای اسکوئر ،آزمون تی مستقل ،آنالیز واریانس و

در جدول شمارهی  ،1نتایج آزمون تی مستقل در

رگرسیون لجستیک در سطح معناداری  α =1/15مورد

مورد اختالف میانگین برخی عوامل مرتبط با بیماری

تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.

دیابت بارداری در دو گروه مادران مبتال به دیابت باداری
و مادران سالم نشاندادهشدهاست .درنهایت ،نتایج این
آزمون در سطح معناداری  α =1/15نشانداد اختالف

یافتهها
در این پژوهش ،تعداد  411پروندهی زن باردار که

آماری معناداری از لحاظ میانگین سن ،قدّ ،وزن و نمایهی

از فروردین تا مهر 1391به  4مرکز بهداشتی درمانی در

تودهی بدنی) (BMIبین مادران مبتال به دیابت بارداری و

سطح شهر یزد مراجعهکردهبودند ،از لحاظ ابتال به دیابت

مادران سالم وجود دارد ،اما هیچگونه اختالفی از لحاظ

بارداری و علتهای مرتبط با آن مورد بررسی قرارگرفتند

فشار خون سیستول ،فشار خون دیاستول ،قدّ ،وزن و

که درنهایت از این تعداد 49 ،نفر ( )%12مبتال به دیابت

دورِسر نوزادان بین دو گروه یافتهنشد.

بارداری و  352نفر از آنها ( )%99سالم بودند .درمجموع،

در پژوهش حاضر ،عوامل خطر بیماری دیابت

میانگین سنّی کلیهی زنان باردار ،برابر با ()26/55±5/34

بارداری در دو گروه موردبررسیقرارگرفت که نتایج آن

ودامنهی سنّی از17تا 42سال متغیربود .میانگین قدّ کلیهی

در جدول شماره( )2نشان داده شده است .در مجموع،

جدول :1اختالف میانگین برخی عوامل مرتبط با بیماری دیابت بارداری در دو گروه مادران مبتال به دیابت باداری و مادران سالم
میانگین  ±انحراف معیار
متغییر

مبتال به دیابت بارداری

سالم

()N =84

()N =253

Pمقدار

37/97 ±5/46

36/11 ± 5/11

>0/001

قد مادر

154/30±9/16

160/53±5/75

0/018

وزن مادر

64/78±13/43

68/16±11/59

0/004

سن مادر

BMIمادر

39/57±5/11

38/44±8/33

>0/001

فشارخون سیستول مادر

105/53±13/35

105/19±10/56

0/422

فشارخون دیاستول مادر

69/58±4/45

65/83±7/61

0/151

وزن موقع تولد نوزاد

2370±590

2300±510

0/370

قد موقع تولد نوزاد

51/12±2/25

50/89±3/65

0/116

دورسر موقع تولد نوزاد

28/69±1/41

28/40±1/26

0/555

جدول: 2مقایسه عوامل خطرساز بیماری دیابت بارداری در دو گروه زنان مبتال به  GDMو زنان سالم
متغییرهای مورد بررسی

زنان سالم

زنان مبتالبه دیابت بارداری
تعداد

درصد

تعداد

نتیجه آزمون
درصد

تعداد بارداریهای قبلی

بیشتر از  2بار

31

82/95

62

19/47

>0/001

وضعیت اشتغال مادر

خانه دار

89

79/7

237

72/5

0/332

عفونت ادراری

دارد

8

4/2

15

8/2

0/312

تحصیالت مادر

ابتدایی

30

83/6

51

18/5

>0/001

سابقه ناهنجاری مادر زادی در نوزاد

دارد

1

3/1

0

0

0/009

سابقه اکالمپسی

دارد

3

8/3

8

1/1

0/105

سابقه خانوادگی دیابت در فامیل درجه 1

دارد

30

81/6

62

19/4

>0/001

سابقه سقط خود به خودی

دارد

1

3/1

5

1/8

0/932

سابقه دیابت بارداری

دارد

1

3/1

1

0/2

0/079
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جدول  :9نتایج آنالیز چند متغییره ارتباط بین عوامل خطر با دیابت بارداری
متغییر مستقل
سن

قد

وزن در زمان شروع بارداری

BMI

عفونت ادراری
سابقه خانوادگی دیابت بارداری
سابقه ناهنجاری درنوزادقبلی
سابقه مسمومیت بارداری
سابقه خانوادگی دیابت
سابقه سقط خود به خودی

OR

CI=95%
حد پایین

حد باال

p-value

>35

1

-

-

36-25

8/582

1/602

13/495

0/008

>26

3/532

0/791

6/514

0/056

>150

1/996

0/588

5/975

0/281

167-151

3/787

0/025

6/652

0/774

>190

1

-

-

-

>50

1

-

-

-

67-51

1/034

0/319

8/457

0/793

>90

1/349

0/804

8/057

0/666

>35

1

-

-

-

35/1-37/7

3/106

0/401

5/581

0/121

>20

3/631

0/932

7/877

0/182

بله

3/027

0/635

6/658

0/324

خیر

1

-

-

-

بله

11/832

0/672

14/343

0/044

خیر

1

-

-

-

بله

6/011

0/004

10/496

0/779

خیر

1

-

-

-

بله

8/683

0/947

39/206

0/047

خیر

1

-

-

-

بله

2/090

1/543

5/755

0/001

خیر

1

-

-

-

بله

1/741

0/314

19/776

0/588

خیر

1

-

-

-

 411زن بارداری که مورد ارزیابی قرارگرفتند ،هیچ

پیدانشد ،اما درصد بیشتری از زنان مبتال به  GDMدر

موردی از سوابق مردهزایی ،تولد نوزاد با وزن  4کیلو و

گذشته دچار اکالمپسی ،دیابت بارداری و سقط خودبه-

باالتر و مسمومیّت بارداری در بارداری فعلی گزارشنشد.

خودی شدهبودند(جدول .)2

اختالف معناداری از لحاظ میانگین تعداد

وضعیت اشتغال در دو گروه ،تفاوت معناداری نداشت و

بارداریهای قبلی بین دو گروه مادران یافتهشد و میانگین

اکثر زنان در هر دو گروه خانهداربودند) ، (p=1/223اما

بارداریهای قبلی مادران مبتال به دیابت بارداری

براساس آزمون آنالیز واریانس یکطرفه سطح تحصیالت

( )2/52±1/47بهطور معناداری از میانگین بارداریهای

مادران تفاوت معناداری بین دو گروه داشت)

قبلی مادران سالم ( )1/94±1/913بیشتر

.(p>1/111

بود) .(p>1/111

بهگونه ای که درصد زنان با سطح تحصیلی ابتدایی در

همچنین دامنهی تعداد بارداریهای قبلی در زنان مبتال به

گروه مادران مبتال به  GDMبیشتر از مادران سالم بود،

 GDMاز 1تا 9و در زنان سالم از 1تا 5متغیر بود.

ولی درصد زنان دارای تحصیالت دانشگاهی در گروه

دراین پژوهش ،اختالف معناداری در سطح

مادران سالم بیشتر از مادران بیمار بود (.(p>1/111

معناداری  α =1/15بین دو گروه مادران مبتال به

اختالف معناداری در دو گروه مادران مبتال به

GDMو مادران سالم از لحاظ ابتال به عفونت ادراری در

 GDMو مادران سالم از جهت داشتن سابقهی ابتال به

)،(GDM

دیابت در فامیل درجهی یک پیداگردید .) p>1/111(.به

اکالمپسی و سقط خودبهخودی در بارداریهای قبلی

گونه ای که %41/6از مادران مبتال به  GDMسابقهی ابتال

بارداری فعلی ،سوابق ابتال به دیابت بارداری
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بررسی شیوع دیابت بارداری و علتهای مرتبط با آن

به دیابت را حداقل در یکی از اعضای خانوادهشان

دستآمد( Anzaku.)19درسال  2112شیوع  GDMرا در

گزارشکردهبودند .هیچ یک از مادران سالم گزارشی از

نیجریه 11/1درصد بهدست آورده است( .)21همچنین طی

ناهنجاری مادرزادی در نوزادان قبلیشان نداشتند ،اما یک

مطالعهای که در کانادا توسط

نفر از مادران مبتال به  GDMاظهارداشت در یکی از

انجام شد ،شیوع دیابت بارداری  12/9درصد برآورده

نوزادان قبلیش ،سابقهی ناهنجاری مادرزادی داشتهاست

گردید.)21( .

که بر اساس آزمون کای مربع ،این تفاوت ازلحاظ آماری
معنادار بود. )p=1/117( .

Donald-Katherine Gravy

در مجموع به نظر میرسد که پراکندگی دیابت
بارداری در جمعیتهای مختلف ،بسیار متغیر میباشد که

در این پژوهش بهمنظور برآورد نسبت شانس

البته بایستی تفاوتهای مربوط یه نژاد ،نحوهی زندگی و

برای عوامل خطر ساز بیماری دیابت بارداری ،آنالیز چند

تغذیهی افراد ،نوع جمعآوری اطالعات ،انتخاب غیر

متغیره انجام گرفت که نتایج آن در جدول شماره  3نشان-

تصادفی مادران و عدم پروتکلهای یکسان جهت غربال-

داده شده است.

گری و تشخیص بیماری را نیز در این تنوع شیوع در نظر
گرفت.)17(.
از نظر اپیدمیولوژی ،دیابت بارداری بیشتر همراه با

بحث
یافتههای پژوهش موجود نشاندادند شیوع دیابت
بارداری در افراد مورد پژوهش %12 ،معادل  49نفر می

دیابت نوع  2دیده میشود .بهگونهای که در جوامع با
شیوع باالی دیابت نوع  ،2این نوع دیابت نیز شایعتر می-

باشد .در پژوهشی که توسط منافی و همکاران در ارومیه

باشد و مانند دیابت نوع  ،2افزایش سنّ و شاخص تودهی

انجامگردید ،شیوع دیابت بارداری  11/9درصد بهدست-

بدنی ( )BMIدر ایجاد دیابت بارداری دخیل بوده و بیشتر

آمد ()15که تقریبا با شیوع بهدستآمده دراین مطالعه

در جمعیت غیر سفید پوست دیده میشود(.)6 ,4-1

برابری میکند .شیوع دیابت بارداری توسط شهبازیان
درسال  1391در شهر اهواز 7/4 ،برآوردگردید)16(.

همچنین شیوع دیابت بارداری ،روند افزاینده دارد .همان-
گونه که مطالعهی کالیفرنیای شمالی نشانداد شیوع دیابت

در یک مطالعهی مروری در سال  1397که به-

بارداری از  5/1درصد در سال  ،1991به  7/4درصد

بررسی شیوع دیابت بارداری در استانهای مختلف کشور

درسال  1997افزایش یافته و این افزایش ،مستقل از

پرداختهشده ،خوشنیت و همکاران ،شیوع دیابت بارداری

تغییرات سنّ و نژاد گروه مورد مطالعه بوده است ،در واقع

را در مناطق مختلف ایران 1/3 ،تا  9/9درصد گزارش-

این افزایش ،مبیّن افزایش شیوع دیابت نوع دو و چاقی در

کردهاند که علت این اختالف شیوع  ،نژاد و قوم ّیتهای

جامعه بوده است (.)22

مختلف و عدم وجود دستورالعملهای یکسان جهت
غربالگری و تشخیص این بیماری بود)17(.

درنهایت به نظر میرسد شیوع به دست آمده در
این پژوهش ،باالتر از سایر بررسیهای صورت گرفته در

شیوع دیابت حاملگی در نقاط مختلف جهان ،بین

ایران میباشد و این موضوع ،بیانگر آن است که زنان این

 1تا  14درصد برآوردشدهاست ،اما شیوع آن هر ساله

منطقه در خطر باالیی جهت ابتال به  GDMقرار دارند ،اما

درحال افزایش میباشد( .)6 ,5درمطالعهی  Boseو

با توجه به اینکه استان یزد ،باالترین میزان شیوع دیابت

همکاران در هند ،شیوع دیابت بارداری  %7برآورده گردید

نوع  2را در بین تمامی استانهای کشور با شیوع 16/3

( .)19مطالعهای در ایرلند توسط  O’Sullivanدر سال

درصد داراست ( )23و نیز وجود همبستگی باالی بین

 2112انجامشده که شیوع دیابت بارداری در آن %12 ،به-

دیابت بارداری با دیابت نوع  2و درنظرگرفتن تفاوتهای
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نژادی و قومیّتی ،سبک زندگی و تغذیهی افراد و عدم

مبتال به  ،GDMبهطور معناداری مُسنّتر هستند و تعداد

وجود پروتکل یکسان جهت غربالگری و تشخیص

حاملگیهای بیشتری دارند )16(.

بیماری ،این اختالفات قابل توجیه می باشند.

دراین مطالعه ،رابطهی معناداری بین تعداد

در این مطالعه ،همانند بسیاری از مطالعات دیگر

بارداریهای قبلی و ابتال به  GDMبهدستآمد .بهگونهای

سنّ ،تعداد بارداریهای قبلی ،قدّ ،وزن و شاخص تودهی

که میانگین و دامنهی بارداریهای قبلی مادارن مبتال به

بدنی مادر ،سوابق خانوادگی دیابت و ناهنجاری مادرزادی

دیابت بارداری ،باالتر از شاخصهای مربوط در مادران

در نوزادان قبلی بهعنوان ریسک فاکتورهای مرتبط با

سالم بود و این یافته ،گویای این مطلب است که با

دیابت حاملگی شناساییشدند.

ن و باالرفتن تعداد بارداریهای مادر ،خطر ابتال
افزایش س ّ

نتایج مطالعهی حاضر نشانمیدهد بین سنّ و

به بیماری دیابت بارداری در زنان باردار افزایش پیدا

دیابت بارداری ،رابطهی معناداری وجود دارد .بهطوریکه

خواهد کرد .نتیجهی بدستآمده با نتایج سایر مطالعات از

میانگین سنّ بیماران بهطور مشخصی ،باالتر از افراد سالم

جمله شهبازیان و همکاران ( ،)24زرگر و همکاران(،)23

بود و دیابت بارداری بیشتر در محدوده سنّی  31و باالتر

حدائق و همکاران( )27و طباطبایی و همکاران ()29

دیده شده است .درنتیجه ،آنالیز چند متغیره پس از

همخوانیداشته و تعداد بارداریهای باال ،همواره بهعنوان

قراردادن گروه سنّی زنان  25سال و پایینتر از  25سال

یک ریسک فاکتور ابتال به  GDMمورد تاکید بوده است.

بهعنوان گروه مرجع ،مقدار نسبت شانس برای گروه سنّی

در پژوهش حاضر ،میانگین وزن زنان مبتال به

 26-35سال برابر با  4/543با فاصلهی اطمینان %95

 GDMدر زمان شروع بارداری ،بهطور معناداری باالتر از

( )12/975-1/613و مقدار p=1/114بهدستآمد که نشان-

میانگین وزن زنان سالم بهدستآمد .همچنین میانگین قد

دهندهی ریسک باالی ابتال به دیابت بارداری در این گروه

زنان بیمار ،بهطور معناداری پایینتر از میانگین قدّ زنان

سنّی میباشد .در مطالعات مختلفی ،ارتیاط بین سنّ مادر

سالم بود که متعاقب آن نیز ،میانگین شاخص تودهی بدنی

و تعداد حاملگی با شیوع دیابت بارداری نشان داده شده -

بهطور معناداری در زنان مبتال به  GDMباالتر از زنان

است .از جمله این مطالعات ،میتوان به مطالعهی زرگر و

سالم بهدستآمد .این یافته ،با یافتههای سایر مطالعات از

همکارانش در کشمیر اشارهکرد که نشاندادند شیوع

جمله کاشی و همکاران ( )29درسال ،2117آتش زاده و

دیابت بارداری با افزایش سنّ و افزایش تعداد حاملگیها

همکاران ( )31در سال ،2116طباطبایی و همکاران()29

باالترمیرود( .)24در مطالعهی کشاورز و همکاران در

در سال  O’Sullivan ،2117و همکاران( )19در زنان

دانشگاه شاهرود ،ارتباط معناداری بین سنّ باالی  31سال

ایرلند در سال  2112مطابقت دارد .همچنین طی مطالعهی

در زمان بارداری و احتمال ابتال به دیابت بارداری

 Hirstو همکاران در زنان ویتنامی که در سال  2112به-

وجودداشت( .)25در تحقیق کمالی و همکاران در زنجان،

صورت کوهورت آیندهنگر انجامشده ،افزایش شاخص

شیوع دیابت بارداری در زنان ،باالتر از  31سال ،بهطور

تودهی بدنی با افزایش خطر ابتال به دیابت بارداری همراه

معناداری افزایش یافتهبود(.)26

بوده و BMIباال ،همواره بهعنوان یکی از عمدهترین

منافی و همکاران در ارومیه ،شیوع دیابت بارداری

ریسک فاکتورهای ابتال به GDMمعرفیشدهاست(.)31

ن کمتر از  25سال را  2/99درصد و زنان 25
در زنان با س ّ

بدین ترتیب ،اهمّیّت سبک زندگی متعادل ،تغذیهی

ساله و باالتر از آن را  26/6درصد تخمینزدند(.)15

مطلوب و تحرک و ورزش در سالمت و عدم ابتال به

مطالعهی شهبازیان و همکاران در اهواز نشانداد که افراد
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دراین مطالعه ،ارتیاط معناداری بین ابتال به دیابت

درمانی تکمیلشده ،استخراجشده که از نقاط ضعف این

بارداری با داشتن سابقهی خانوادگی دیابت بهدست-

مطالعه می باشد .ازطرفی بهعلت عدم بررسی زنان

آمد) (p>1/111و دارا بودن سابقهی دیابت در افراد درجه-

روستایی در این پژوهش ،نتایج مطالعه ،قابل تعممیم به

ی اول خانواده ،بهعنوان یکی از ریسک فاکتورهای ابتال

جامعهی روستایی نیست.

به  GDMشناسایی و گزارششد .بهگونهای که در نتایج

مطالعهی حاضر نشانداد شیوع بهدستآمده در

آنالیز چند متغیره ،ریسک ابتال به دیابت بارداری در زنانی

شهر یزد ،باالتر از سایر نقاط مختلف ایران است که خود

که سابقهی دیابت در فامیل درجهی یک را گزارش کرده-

می تواند مؤیّد شیوع باالی دیابت نوع دو در این استان

بودند 3 ،برابر آنهایی بود که چنین سابقهای را نداشتند و

باشد .بنابراین ،انجام غربالگری همگانی برای کلیهی زنان

این نتیجه با نتایج سایر مطالعات صورتگرفته در

باردار ،نسبت به غربالگری انتخابی برتریداشته و لزوم

ایران()31و ( )25و مطالعات انجامشده در آرژانتین(،)32

انجام آن در این شهر ،ضروری بهنظرمیرسد .همچنین در

ژاپن( )14و بنگالدش( )33همخوانیداشت .اما در

این مطالعه ،نشاندادهشد که زنان مبتال به دیابت بارداری،

پژوهشهای انجام شده در نیجریه( ،)21سریالنکا( )34و

نتر ،تعداد حاملگیهای بیشتر ،قدّی
بهطور معناداری مُس ّ

مطالعهی کاشی در ساری( )29چنین رابطهای مشاهده-

کوتاهتر ،وزن و نمایهی تودهی بدنی باالتری نسبت به

نگردید.

مادران سالم داشتهاند .بنابراین با توجه به نقش ثابتشدهی
رابطهی معناداری بین ناهنجاریهای مادرزادی در

سنّ  ،نمایهی تودهی بدنی و تعداد حاملگیهای باال در

نوزادان قبلی با ابتال به  GDMمشاهدهشد ،اما این رابطه

بروز  ،GDMمیتوان با آموزش همگانی زوجین برای

در مطالعات شهبازیان و همکاران( ،)16کشاورز و

بارداری در سنین کمتر از 31سال ،توجه ویژه به بارداری-

همکاران( )25وحدائق و همکاران( )27مشاهدهنشد.

های شکم سوم به بعد و متعادلکردن سبک زندگی مادران

در این مطالعه ،فشار خون سیستول ودیاستول

بهمنظور برخورداری از وزن متناسب و فعالیت بدنی

زنان باردار و داشتن سابقهی اکالمپسی در بارداریهای

مطلوب ،گامهای اساسی در جهت جلوگیری از بروز و

قبلیشان ،رابطهی معناداری با دیابت دوران بارداری

کاهش شیوع این بیماری برداشت.

نداشت.گرچه عدم ارتباط فشار خون حاملگی و سابقهی
پره اکالمپسی با دیابت بارداری در این مطالعه با مطالعهی
انجامشده

توسط

آتش

زاده()31

،

پیشنهاد

کاشی(،)29

با توجه به آمارهای متفاوتی که از نقاط مختلف

کشاورز( )25و  )34( Siribaddanaمشابهاست ،ولی این

ایران و جهان ارائه شده ،نیاز به مطالعات جامع تر با حجم

مسأله بر خالف یافتههای سایر مطالعات( )36 ,35(،)1می

نمونهی باالتر از قبیل مطالعات کوهورت آیندهنگر در این

باشد.

زمینه می باشد.
برخی دادههای بهداشتی مادران باردار از فرمهای
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Background and purpose: Gestational diabetes mellitus(GDM)
is a metabolic disorder which is diagnosed for the first time during
pregnancy. This disease is the most common metabolic disorder
in this period. This study was aimed at determining the
associated factors with prevalence of in pregnant women in the
Yazd city during a specific period of time.
Materials and Methods: This is an analytical descriptive study
which has been done by a cross-sectional design. Participants
were pregnant women who had been referring to health care
centers of Yazd city between April 2012to October2012. 400
pregnant women were selected by cluster random sampling
method. Data were collected by a data collection form based on
family files and also were analyzed by using SPSS19 Statistical
Software. Chi-square, T- test and logistic regression test were
used with significant level of 0.05.
Results: The prevalence of GDM in this study was 12% (48
people).Mean age of the patients (29.79±5.86) was significantly
higher than normal subjects (26.11±5.11).Diabetic mothers had
more number of pregnancies, shorter height, mean weight and
body mass indices (BMI)higher than non-diabetic mothers.
Significant relationships were found between age, maternal
education level, BMI, birth order, family history of diabetes and
history of congenital malformations by GDM. (P <0/05).
Conclusions: Due to the higher prevalence rate of GDM in Yazd
comparing with other cities performing a general screening study
that includes more pregnant women is highly recommended
inthis city.
Key words: GDM, Related factors, YAZD, healthcare centers.
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