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 13/4/94:تارید تصَیة پایاى ًاهِ تاتک پشضکی :ًام زاًطجَ

 6/3/95:تارید زفاع پایاى ًاهِ زکتز حسیي چیتی :استاز راٌّوا

 62/19ػالی تا ًوزُ :  زرجِ پایاى ًاهِ زکتز فزًاس هحوسیاى،زکتز سؼیسُ هظلَم سازُ :استاز هطاٍر

 1393:ٍرٍزی غسز :گزٍُ

تا تطریص سٍزرس زیاتت حاهلگی ٍػَاقة  زر سِ هاِّ اٍل تارزاری مسًاى تارزار سال Hb-A1Cطحستزرسی ارتثاط  :عنوان طرح

 ًاضی اس آى ًاذَضایٌس تارزاری
تا تَجِ تِ ضیَع رٍتِ افشایص ایي تیواری ٍ ػَارض ًاذَضایٌسی  .است تالل هتاتَایک زٍراى حاهلگیزیاتت تارزاری ضایؼتزیي اخ:مقدمه

استفازُ اس رٍضْای تطریصی هَجَز فؼلی یا رٍضْای جایگشیي  رس تیواری تارٍی هازر ٍ جٌیي زارز ًیاس تِ تطریص توَقغ ٍ سٍزکِ تز 

تا تطریص  زر سِ هاِّ اٍل تارزاری مسًاى تارزار سال Hb-A1Cتزرسی ارتثاط سطحتحقیق حاضز تا ّسف  . زیگز کاهال احساس هیطَز

 .گزفت ًاضی اس آى اًجام ًاذَضایٌس تارزاریسٍزرس زیاتت حاهلگی ٍػَاقة 

ّفتِ  تَزًس  12هتز اس سى تارزار سالن کِ ک 432تحقیق تصَرت یک کََّرت تَصیفی زر یک زٍرُ یکسالِ تز رٍیایي :روش بررسی

یستَلیک ٍ ،فطارذَى سBMI ،HbA1C ،FBS  ،TG ،Chol ،HDL،LDLقس ،ٍسى،تواهی افزاز زر تسٍ ٍرٍز تِ طزح اس ًظز . ،اًجام ضس

گزم گلَکش اًجام ضس ٍ زر ّویي سهاى تزای ًَتت زٍم  75تارزاری تست تحول ذَراکی  20-24تزرسی ضسًس سپس زر ّفتِ زیاستَلیک، 

Hb-A1C جْت .فزستازُ ضسًسگزم گلَکش  75اکی تارزاری جْت آسهایص تحول ذَر 24-28تواهی افزاز هجسزا زر ّفتِ  .چک گززیس

ًتایج حاصلِ تِ ّوزاُ هطرصات اٍلیِ افزاز زر پزسطٌاهِ ّای  هزتَطِ .استفازُ گززیس ADA2016س هؼیارّای تطریص زیاتت تارزاری ا

 .هار تَصیفی ٍ جساٍل تَسیغ فزاٍاًی پززاسش ضسطالػات تسست آهسُ تا استفازُ اس آٍارز گززیس ٍ سپس ا

 4/26±3/4هیاًگیي سٌی افزاز ضزکت کٌٌسُ .ًفز زرپایاى تاقی هاًسًس 356ًفزی کِ زر اتتسا ٍارز طزح ضسًس، 432اس  :نتایج

زر ّفتِ %( 4/8)ًفز 30ٍ  20-24زر ّفتِ  %(7)ًفز 25گزم گلَکش، OGTT 75 تز اساس ًفز ، 356اس هیاى ایي . سال تَز

تارزاری زر افزاز هثتال تِ  20-24چک ضسُ زر سِ هاِّ اٍل ٍ ّفتِ  Hb-A1Cهیاًگیي  .ًس تَز  GDMهثتال تِ 28-24

GDM تطَر هؼٌی زاری تیطتز اس افزاز سالن تَز(.0001/0>P.)حساسیت ٍ اذتصاصیت تست OGTT 75   گزم گلَکش تزای

زر  A1Cتیي ّوَگلCutoffَتا استفازُ اس . .تسست آهس % 97 ٍ  % 53ُ تزتیةب 20-24زر ّفتِ  زیاتت تارزاری  تطریص 

 .ُ ضستطریص زاز 24-28زر ّفتِ % 80ٍ حساسیت % 80تا اذتصاصیت   GDM % 3/5ی ٍ تیطتز اس هساٍسِ هاِّ اٍل 

زر  GDMتیطتز اس گزٍُ هثتال تِ  20-24زر ّفتِ  GDMزر گزٍُ هثتال تِ ( fetal death) زرصس ػارضِ هزگ جٌیٌی

 .تَز 24-28ّفتِ 

. تاضس 24-28زیاتت تارزاری زر ّفتِ ّای  زر سِ هاِّ اٍل تارزاری هی تَاًس پیطگَیی کٌٌسُ،A1C≥ 3/5%ّوَگلَتیي :نتیجه گیری

لذا . ّوزاُ گززز( fetal death)تا افشایص ػَارضی ّوچَى هزگ جٌیٌی ى پاییي تز حاهلگی هی تَاًس اتتال تِ زیاتت تارزرای زر سٌی

 .ّاز هیطَزغزتالگزی زیاتت تارزاری سٍزتز اس پزٍتکل ّای فؼلی پیطي

 ، تطریص سٍزرسA1Cزیاتت تارزاری، ّوَگلَتیي  :واژه های کلیدی
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