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 1391: ٍرٍدی (هرکس تحقیقبت بیوبری ّبی هتببَلیک)داخلی : گرٍُ

 حبهلگی 24-28در زًبى ببردار هبتال بِ دیببت ببرداری ٍ زًبى ببردار سبلن در ّفتِ  TG/HDLهقبیسِ ًسبت   :عٌَاى طرح

 

ضٌبخت زًبى در هعرض خطر، ًقص هْوی در . دیببت ببرداری ضبیعتریي عبرضِ ی اًدٍکریي در زًبى ببردار است ٍ ضیَع آى رٍ بِ افسایص هی ببضد :هقدهِ

ی ببال در هطبلعبت اخیر در بعضی از کطَرّب ًسبت تری گلیسیرید بِ لیپَ پرٍتئیي بب ٍزى هَلکَل. پیطگیری، درهبى ٍ جلَگیری از عَارض هْن آى دارد

(TG/HDL  )در ایي . هطبلعِ ی هطببْی در ایراى اًجبم ًطدُ است. هقبٍهت بِ اًسَلیي هعرفی ضدُ است پیص بیٌی کٌٌدُ عبهل خطرهبرکر  یک بِ عٌَاى

. هطبلعِ ایي هَضَع در هیبى هَارد دیببت ببرداری در ضْر زًجبى ارزیببی ضدُ است

 

 18-35هبِّ بر رٍی زًبى ببردار هبتال بِ دیببت ببرداری ٍ زًبى ببردار سبلن  4ضبّد هی ببضد کِ در یک دٍرُ ی  -هَردایي هطبلعِ ًَعی هطبلعِ ی  :روش بررسی

سبعت 12بعد از . قرار گرفتٌد(  GDM)افراد ضرکت کٌٌدُ در هطبلعِ در دٍ گرٍُ ضبّد ٍ هبتال بِ دیببت ببرداری .اًجبم ضد ّفت24ِ-28سبلِ بب سي حبهلگی 

 .در دٍ آزهبیطگبُ دٍلتی بب یک کیت ثببت اًدازُ گیری ضد TG ، Cho  ،HDL  ،LDL ٍHbA1cآزهبیطبت ًبضتبیی 

در  TG/HDL-Cًسبت . ًفر خبًن ببردار سبلن هَرد بررسی قرار گرفتٌد 65ًفر خبًن ببردار هبتال بِ دیببت ببرداری ٍ  65ًفر ضبهل  130در ایي هطبلعِ  :ًتبیج

 .ببالتر بَد(  non GDM)ٍاضحبً ًسبت گرٍُ غیر زًبى ببردار سبلن(  GDM)گرٍُ زًبى ببردار هبتال بِ دیببت ببرداری

هَرد استفبدُ قرار  عبهل خطر در افراد بب دیببت ببرداری هی تَاًد بِ عٌَاى یک هبرکر پیص بیٌی کٌٌدُ TG/HDLبر اسبض ایي هطبلعِ ًسبت : ًتیجِ گیری

. گیرد
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