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(دريافت مقاله -33/61/6 :پذيرش مقاله)36/3/63 :

چكيده
زمينه :ديابت بارداری ميتواند به رشد بيش از حد جنين ،افزايش ناهنجاریهای جنيني ،افزايش شيوع هايپرتانسيون ،افزايش مردهزايي
غيرقابل توجيه منجر گردد .رژيم غذايي نقش بسيار مهمي در پيامدهای بارداری در اين بيماران ايفاء ميکند .هدف از اين مطالعه تعيين
تأثير رژيم غذايي بر اساس شاخص توده بدني بر پيامد بارداری خانمهای باردار  21-53ساله مبتال به ديابت مراجعه کننده به درمانگاه
پره ناتال بيمارستان آرش ميباشد.
مواد و روشها :در اين کارآزمايي باليني تصادفي دو سو کور 71،خانم باردار  21-53ساله مبتال به ديابت در دو گروه شاهد و مداخله
مورد بررسي قرار گرفتند .گروه شاهد تحت درمان با رژيم غذايي حاوی  51کيلو کالری به ازاء کيلوگرم وزن بدن بدون توجه به شاخص
توده بدني قرار گرفتند .در گروه مداخله نمونهها با شاخص توده بدني  63-24/3رژيم غذايي حاوی  51کيلو کالری به ازاء کيلوگرم وزن
بدن انرژی و با شاخص توده بدني  23-23/3رژيم غذايي حاوی  23کيلو کالری به ازاء کيلوگرم وزن بدن انرژی دريافت کردند .جهت
تجزيه و تحليل پيامدهای بارداری در دو گروه از نرمافزار  SPSSويرايش  25استفاده گرديد و ( )P>1/13معنيدار لحاظ شد.

يافتهها :ميانگين افزايش وزن در انتهای بارداری ( ،)p=1/5وزن زمان تولد نوزاد ( ،)p=1/13انسولين مورد نياز مادر  ،p=1/7تولد نوزاد
ماکروزوميا ( ،)p=1/2فشار خون باالی مادر ( )p=1/6و تأخير رشد داخل رحمي ( ،)p=1/5سن بارداری هنگام زايمان ( ،)p=1/5کلسيم
خون نوزاد ( )p=1/5در گروه مداخله در مقايسه با گروه شاهد تفاوت معنيداری نداشت اما قند خون نوزاد ( )p=1/16در گروه مداخله
بهطور معنيداری کمتر از گروه شاهد بود.
نتيجهگيری :محدوديت کالری دريافتي بر اساس نمايه توده بدني در گروه مداخله در مقايسه با گروه شاهد تأثيری بر بيشتر پيامدهای
بارداری از قبيل ميانگين افزايش وزن در انتهای بارداری ،نياز به انسولين ،وزن نوزادان در هنگام تولد ،تولد نوزاد ماکروزومي ،ابتال به
فشار خون باال ،و تأخير رشد داخل رحمي ،سن بارداری هنگام زايمان ،کلسيم خون نوزاد نداشته است .تنها قند خون نوزاد در گروه
مداخله بهطور معنيداری کمتر از گروه شاهد بود.
واژگان کليدی :ديابت بارداری ،رژيم غذايي ،نمايه توده بدني ،وزنگيری در بارداری ،ماکروزومي ،پرفشاری خون
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مقدمه
بارداري شروع و یا ﺗشﺨﻴﺺ داده شود ،دیابﺖ بارداري

ﻣیدﻫﺪ ( .)12اﺛرات ﺳوء دیابﺖ بارداري بر روي ﺟﻨﻴﻦ

گفﺘﻪ ﻣیشود ( )1و یا دیابﺖ بارداري بﻪ شرایﻄی اﻃﻼق

شاﻣﻞ افزایﺶ ﺧﻄر ﺗوﻟﺪ نوزاد ﻣاﻛروزوﻣی (وزن ﺗوﻟﺪ

ﻣیگردد ﻛﻪ ﺳﻄﺢ گلوﻛز ﺧون در ﻃی بارداري باﻻ رفﺘﻪ

بﻴشﺘر از  1ﻛﻴلوگرم) ،ﻫﻴﭙوگلﻴﺴمی نوزادي،

و عﻼﺋﻢ دیابﺖ در ﺧانﻢ بارداري ﻛﻪ ﻗﺒﻼً دیابﺖ برایﺶ

ﻫﻴﭙربﻴلﻴروبﻴﻨمی ،ﻫﻴﭙرﺗروفی ﻗلﺒی ،ﻫﻴﭙوﻛلﺴمی ﻣیباشﺪ

ﺗشﺨﻴﺺ داده نشﺪه اﺳﺖ ،دیﺪه شود ( .)2ﺗﻘریﺒاً  7درصﺪ

( 7 ،2و  .)12ﻫﻴﭙوﻛلﺴمی با ﻫﻴﭙر فﺴﻔاﺗمی و گاﻫی

ﺣاﻣلگیﻫا با دیابﺖ بارداري عارﺿﻪدار شﺪه و ﻣﻨﺠر بﻪ

اوﻗات نﻴز با ﻫﻴﭙوﻣﻨﻴزیمی ﻫمراه اﺳﺖ ( 2و  .)11ﻫﺪف

ابﺘﻼي بﻴﺶ از  222222نﻔر در ﺳال ﻣیشود .شﻴوع آن

از ایﻦ ﻣﻄاﻟﻌﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗأﺛﻴر رژیﻢ غذایی بر اﺳاس شاﺧﺺ

بﺴﺘﻪ بﻪ ﺟمﻌﻴﺖ ﻣورد ﻣﻄاﻟﻌﻪ و ﺗﺴﺖﻫاي ﺗشﺨﻴﺼی از

ﺗوده بﺪنی بر پﻴاﻣﺪ بارداري ﺧانﻢﻫاي باردار 22-32

 1ﺗا  11درصﺪ گزارش شﺪه اﺳﺖ ( .)3در ﻣﻄاﻟﻌﻪ

ﺳاﻟﻪ ﻣﺒﺘﻼ بﻪ دیابﺖ ﻣراﺟﻌﻪ ﻛﻨﻨﺪه بﻪ درﻣانگاه پري ناﺗال

ﺧوشنﻴﺖ و ﻫمکاران ،شﻴوع دیابﺖ در ﻫﻔﺘﻪ 21-22

بﻴمارﺳﺘان آرش ﻣیباشﺪ.

بارداري در شهر ﺗهران  2/9-6/9برآورد گردیﺪه اﺳﺖ
( .)1در یک ﻣﻄاﻟﻌﻪ ﻣروري نظام ﻣﻨﺪ در ﺳال  2212شﻴوع

مواد و روشها

دیابﺖ بارداري در ایران  )1/3-12/6( 3/1درصﺪ گزارش

ایﻦ بررﺳی یک ﻛارآزﻣایی باﻟﻴﻨی ﺗﺼادفی دو ﺳو ﻛور

شﺪه اﺳﺖ ( .)2درﻣان پزشکی ﺗﻐذیﻪاي درﻣان اوﻟﻴﻪ دیابﺖ

بود .روش ﺗﺨﺼﻴﺺ نمونﻪﻫا بﻪ دو گروه بﻪ صورت

بارداري اﺳﺖ و ﻣشکﻞ چاﻗی بﻪ عﻨوان چاﻟﺶ بزرگ در

ﺗﺼادفی ﺳازي ﺳاده ( )simple randomizationو

ﻣشاوره بﻴماران و اﻗﺪاﻣات ﻣﺪاﺧلﻪاي در دوران بارداري

با اﺳﺘﻔاده از ﺟﺪول اعﺪاد ﺗﺼادفی بود .ﻣﻌﻴار ورود بﻪ

ﻣیباشﺪ ( .)6ﻣﺤﺪودیﺖ انﺪک در دریافﺖ ﻛاﻟري در

ﻣﻄاﻟﻌﻪ ﺧانﻢﻫاي باردار  22-32ﺳاﻟﻪ داراي ﺟﻨﻴﻦ یک

ﻣادران باردار چاق ﻣﺒﺘﻼ بﻪ دیابﺖ بارداري ،بﺪون آنکﻪ

ﻗلو ﻣﺒﺘﻼ بﻪ دیابﺖ ﻛﻪ بﻪ درﻣانگاه پره ناﺗال بﻴمارﺳﺘان

ﻣﻨﺠر بﻪ ﻛﺘونوریا یا دیگر ﻣشکﻼت بارداري در ﻣادر و

آرش در ﺳال  91-92ﻣراﺟﻌﻪ ﻣیﻛردنﺪ ،بود.

ﺟﻨﻴﻦ شود ،باعث وزنگﻴري آﻫﺴﺘﻪ ﻣادر باردار ﻣیشود

ﻛلﻴﻪ ﻣادرانی ﻛﻪ داراي ﻣﻌﻴار ورود بﻪ ﻣﻄاﻟﻌﻪ بودنﺪ و

( .)7ﻫر چﻨﺪ برﺧی ﻣﻄاﻟﻌات ﺣکایﺖ از آن دارد ﻛﻪ

در ایﻦ بازه زﻣانی بﻪ بﻴمارﺳﺘان ﻣذﻛور ﻣراﺟﻌﻪ

ﻣﺤﺪودیﺖﻫاي رژیمی و ﻛاﻫﺶ ﻗﻨﺪ ﺧون ﻣادران باردار

نمودنﺪ ،وارد ﻣﻄاﻟﻌﻪ شﺪنﺪ ﻛﻪ ﺗﻘریﺒاً با ﺣﺠﻢ نمونﻪ

دیابﺘی ﻛمﺘر از داﻣﻨﻪ ﻣﻄلوب ﻣیﺗوانﺪ بﻪ ﺗوﻟﺪ نوزاد

ﺗﻌﻴﻴﻦ شﺪه ﺗوﺳط ﻣشاور آﻣار با اﺳﺘﻔاده از نوﻣوگرام

ﻛوچک براي ﺳﻦ بارداري (وزن ﺗوﻟﺪ ﻛمﺘر از صﺪک )12

آﻟﺘمﻦ و در نظر گرفﺘﻦ اﺧﺘﻼف اﺳﺘانﺪارد شﺪه 22

بﻴانﺠاﻣﺪ ( .)2ﻫمچﻨﻴﻦ ﻛاﻫﺶ ﻗﻨﺪ ﺧون نوزاد و نﻴز ﺗوﻟﺪ

درصﺪ و ﺗوان آزﻣون  22درصﺪ و ﺧﻄاي نوع اول 2

نوزاد نارس در برﺧی ﻣﻄاﻟﻌات ﻣورد بررﺳی ﻗرار گرفﺘﻪ

درصﺪ و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺣﺠﻢ نمونﻪ  22نﻔر ( 12نﻔر در ﻫر

اﺳﺖ (.)9

گروه) ﻫمﺨوانی داشﺖ .در گروه شاﻫﺪ علﻴرغﻢ

ﻣﻄاﻟﻌات نشان دادهانﺪ ﻛﻪ دیابﺖ بارداري ﺧﻄر ایﺠاد

پﻴگﻴري ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ برﺧی نمونﻪﻫا از اداﻣﻪ ﻫمکاري

پلیﻫﻴﺪرآﻣﻴﻨوس ،ﻫﻴﭙرﺗانﺴﻴون بارداري ،ﻫﻴﭙرﺗانﺴﻴون

انﺼراف دادنﺪ و ﺗﻌﺪاد ﻣوارد ازدﺳﺖ رفﺘﻪ در ﻃول
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با ﺗﺴﺖ ﺗﺤمﻞ گلوﻛز ( 72یا  122گرم گلوﻛز) ﻛﻪ در

ﻛاﻟري انرژي بﻪ ازا ﻛﻴلوگرم وزن بﺪن دریافﺖ ﻛردنﺪ.

ﻫﻔﺘﻪ  21-22بارداري انﺠام ﻣیشود ،ﺗشﺨﻴﺺ داده

ﻣراﻗﺒﺖﻫاي روﺗﻴﻦ بارداري براي ﻛلﻴﻪ بﻴماران اراﺋﻪ

شﺪ .در روش  122گرم گلوﻛز در صورﺗی ﻛﻪ ﻗﻨﺪ

گردیﺪ .ﻛﻨﺘرل ﻗﻨﺪ ﺧون بﻴماران با انﺪازهگﻴري ﻗﻨﺪ

ناشﺘا بﻴشﺘر از  92ﻣﻴلیگرم در دﺳی ﻟﻴﺘر یا یک ﺳاعﺘﻪ

ﺧون ناشﺘا و دو ﺳاعﺖ پس از غذا بﻪ صورت ﻫﻔﺘگی

بﻴشﺘر از  122ﻣﻴلیگرم در دﺳیﻟﻴﺘر یا دو ﺳاعﺘﻪ بﻴشﺘر

و انﺪازهگﻴري  HbA1Cﻣاﻫﻴانﻪ بود .بﻴماران ﺗا 36

از  122ﻣﻴلیگرم در دﺳیﻟﻴﺘر یا ﺳﻪ ﺳاعﺘﻪ بﻴشﺘر از

ﻫﻔﺘگی ﻫر  2ﻫﻔﺘﻪ یک بار و پس از آن ﻫر ﻫﻔﺘﻪ

 112ﻣﻴلیگرم در دﺳیﻟﻴﺘر بود و در روش  72گرم

ﻣراﺟﻌﻪ ﻣینمودنﺪ .در ﻫر ﻣراﺟﻌﻪ ،فشار ﺧون و وزن

در صورﺗی ﻛﻪ ﻗﻨﺪ ناشﺘا بﻴشﺘر از  92ﻣﻴلیگرم در

بﻴمار انﺪازهگﻴري ﻣیگردیﺪ .درﻣان با انﺴوﻟﻴﻦ در

دﺳیﻟﻴﺘر یا یک ﺳاعﺘﻪ بﻴشﺘر از  122ﻣﻴلیگرم در

ﻣواردي ﻛﻪ ﻗﻨﺪ ﺧون ناشﺘا بﻴشﺘر از  92ﻣﻴلیگرم در

دﺳیﻟﻴﺘر یا دو ﺳاعﺘﻪ بﻴشﺘر از  123ﻣﻴلیگرم در

دﺳیﻟﻴﺘر و دو ﺳاعﺖ پس از غذا بﻴشﺘر از 122

دﺳیﻟﻴﺘر بود ،غﻴر ﻃﺒﻴﻌی بوده در صورﺗی ﻛﻪ در ﺗﺴﺖ

ﻣﻴلیگرم در دﺳیﻟﻴﺘر بود ،شروع ﻣیشﺪ .در ﻣوارد

 122گرم دو ﻣورد و در ﺗﺴﺖ  72گرم یک ﻣورد

ﻣﺼرف انﺴوﻟﻴﻦ نﺴﺒﺖ بﻪ ﻛﻨﺘرل و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻗﻨﺪ ﺧون در

غﻴرﻃﺒﻴﻌی بود ،ﺗشﺨﻴﺺ دیابﺖ بارداري ﻣﺴﺠﻞ

ﻣﻨزل ﺗوصﻴﻪ ﻣیگردیﺪ .ﺟهﺖ پﻴگﻴري ﻫر ﻫﻔﺘﻪ با

ﻣیگردیﺪ .زنانی ﻛﻪ ﻣﻴزان ﻗﻨﺪ ﺧون آنها در یک نمونﻪ

بﻴماران ﺗماس و رعایﺖ برناﻣﻪ غذایی یادآوري

ﺗﺼادفی بﻴﺶ از 222ﻣﻴلیگرم در دﺳیﻟﻴﺘر بود و

ﻣیگردیﺪ .در نهایﺖ ﻣﻴزان نﻴاز بﻪ انﺴوﻟﻴﻦ در ﻫر یک

نشانﻪﻫا و عﻼﺋﻢ ﻛﻼﺳﻴکی ﻣانﻨﺪ پرنوشی ،پلیاوري و

از گروهﻫا و پﻴاﻣﺪﻫاي ﻣادري و ﺟﻨﻴﻨی و نوزادي از

ﻛاﻫﺶ غﻴر ﻗابﻞ ﺗوﺟﻴﻪ وزن را نشان ﻣیدادنﺪ و یا ﻗﻨﺪ

ﻗﺒﻴﻞ ﻣﻴزان ابﺘﻼ بﻪ پرفشاري ﺧون ،ﻣاﻛروزوﻣﻴا ،ﺗأﺧﻴر

ﺧون ناشﺘاي آنها بﻴﺶ از  122ﻣﻴلیگرم در دﺳیﻟﻴﺘر

رشﺪ داﺧﻞ رﺣمی ،ﻣﺘوﺳط ﺳﻦ بارداري در ﻫﻨگام

بود ،بﻪ عﻨوان بﻴماران ﻣﺒﺘﻼ بﻪ دیابﺖ آشکار در نظر

زایمان و وزن نوزاد و ﻛلﺴﻴﻢ ﺧون نوزادان و ﻗﻨﺪ

گرفﺘﻪ شﺪنﺪ .بﻌﺪ از ﻣوافﻘﺖ آگاﻫانﻪ و اﻣضاء

ﺧون نوزادان در ﻫر دو گروه با ﻫﻢ ﻣﻘایﺴﻪ شﺪنﺪ.

رﺿایﺖناﻣﻪ ﻛﺘﺒی و داشﺘﻦ شرایط ورود بﻪ ﻣﻄاﻟﻌﻪ،

ﻣﻌﻴارﻫاي ﺧروج از بررﺳی ،ابﺘﻼ بﻪ فشار ﺧون ﻣزﻣﻦ،

بﻴماران با ﺗشﺨﻴﺺ دیابﺖ بارداري یا دیابﺖ آشکار

اشﺘﻐال بﻪ ورزش ﺣرفﻪاي ،ﺳابﻘﻪ بﻴماري ﻛﺒﺪي و یا

بﻪ ﻃور ﺗﺼادفی بﻪ دو گروه ﺗﻘﺴﻴﻢ شﺪنﺪ .گروه اول

ﻛلﻴوي ،ﺳابﻘﻪ بﻴماري ﺳوء ﺟذب ،بیاشﺘهاﺋی عﺼﺒی،

یا گروه شاﻫﺪ ﺗﺤﺖ درﻣان با رژیﻢ غذایی ﺣاوي 32

اﺧﺘﻼﻻت ﺗﻴروﺋﻴﺪ ،ﺳابﻘﻪ ﻣﺤﺪودیﺖ رشﺪ داﺧﻞ

ﻛﻴلو ﻛاﻟري انرژي بﻪ ازا ﻛﻴلوگرم وزن بﺪن بﺪون

رﺣمی ،ﺳابﻘﻪ ( PROMپارگی ﻗﺒﻞ از ﻣوعﺪ ﻛﻴﺴﻪ

ﺗوﺟﻪ بﻪ شاﺧﺺ ﺗوده بﺪنی و گروه دوم یا گروه

آب) ﻗﺒلی ،بﻴماران ﺗﺤﺖ درﻣان با رژیﻢﻫاي غذایی

ﻣﺪاﺧلﻪ ﺗﺤﺖ درﻣان با رژیﻢ غذایی بر اﺳاس شاﺧﺺ

ﺧاص ،ﺳﻴگاريﻫا و ﻛﺴانی ﻛﻪ اﻟکﻞ ﻣﺼرف ﻣیﻛﻨﻨﺪ،

ﺗوده بﺪنی ﻗرار گرفﺘﻨﺪ .بﻪ ایﻦ ﺗرﺗﻴب ﻛﻪ با شاﺧﺺ

بﻴمارانی ﻛﻪ با روشﻫاي ﻛمک باروري باردار شﺪهانﺪ

ﺗوده بﺪنی 19-21/9رژیﻢ غذایی ﺣاوي  32ﻛﻴلو

و نﻴز عﺪم رعایﺖ رژیﻢ غذایی ﻟﺤاظ گردیﺪ .بﻪ ﻣﻨظور

ﻛاﻟري انرژي بﻪ ازا ﻛﻴلوگرم وزن بﺪن و با شاﺧﺺ

ﺗﺤلﻴﻞ ﻣﺘﻐﻴرﻫاي ﻛمی ابﺘﺪا بﻪ ﻣﻨظور چک نرﻣاﻟﻴﺘﻪ،
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ﻛلﻴﻪ ﻣﺘﻐﻴرﻫاي ﻛمی از ﺗوزیع نرﻣال برﺧوردار بودنﺪ.

در گروه دوم  12/6±2/2ﻛﻴلوگرم بود ﻛﻪ از نظر آﻣاري

بﻨابرایﻦ ﺟهﺖ ﻣﻘایﺴﻪ ﻣﺘﻐﻴرﻫاي ﻛمی در دو گروه

ﺗﻔاوت ﻣﻌﻨیداري نﺪاشﺘﻨﺪ (.)p=2/3

آزﻣون ﺗی ﻣﺴﺘﻘﻞ ( )independent t-testانﺠام شﺪ.

ﻣﻴانگﻴﻦ وزن نوزادان ﻣادران باردار دیابﺘی ﺗﺤﺖ درﻣان

ﺟهﺖ بررﺳی ﺗﻔاوت بﻴﻦ دو گروه بر اﺳاس ﻣﺘﻐﻴرﻫاي

با رژیﻢ غذایی  32ﻛﻴلو ﻛاﻟري انرژي بﻪ ازا ﻛﻴلو گرم

ﻛﻴﻔی نﻴز آزﻣون ﻛاي اﺳکوﺋر ( )χ2ﻣورد اﺳﺘﻔاده ﻗرار

وزن بﺪن ،برابر  3127/3±372/7ﻛﻴلوگرم و ﻣﻴانگﻴﻦ

گرفﺖ .آناﻟﻴز آﻣاري با اﺳﺘﻔاده از نرمافزار آﻣاري

وزن نوزادان ﻣادران باردار دیابﺘی ﺗﺤﺖ درﻣان با رژیﻢ

 SPSSویرایﺶ  23صورت گرفﺖ و ()P>2/22

غذایی بر اﺳاس شاﺧﺺ ﺗوده بﺪنی 3372/9±191/3

ﻣﻌﻨیدار ﻟﺤاظ شﺪ.

بود اﻣا ایﻦ ﺗﻔاوت نﻴز در ﺳﻄﺢ  2/22ﻣﻌﻨیدار نﺒود
( .)p=2/22ﻣﻴانگﻴﻦ ﻗﻨﺪ ﺧون نوزادان ﻣادران گروه اول

يافتهها

 66/2±12/2و در گروه دوم  27/2±12/2بود ﻛﻪ ایﻦ

در ایﻦ ﻣﻄاﻟﻌﻪ  72زن با ﻃﻴف ﺳﻨی  22ﺗا  32ﺳال و

ﺗﻔاوت از نظر آﻣاري ﻣﻌﻨیدار بود ( .)p=2/21ﻣﻴانگﻴﻦ

ﻣﻴانگﻴﻦ نمایﻪ ﺗوده بﺪنی برابر با  22/79±2/29ﻣورد

ﻛلﺴﻴﻢ ﺧون نوزادان ﻣادران گروه اول  9/1±2/6و در

بررﺳی ﻗرار گرفﺘﻨﺪ .ﻛمﺘریﻦ نمایﻪ ﺗوده بﺪنی  19/27و

گروه دوم  9/3±2/2بود ﻛﻪ از نظر آﻣاري ﻣﻌﻨیدار نﺒود

بﻴشﺘریﻦ  29/71بود.

( .)p=2/3آناﻟﻴز آﻣاري انﺠام شﺪه نشان داد ﺳﻦ بارداري

ﻣﻴانگﻴﻦ وزن ﻣادران ﻗﺒﻞ از ﺣاﻣلگی در گروه ﻣادران

در ﻫﻨگام زایمان نﻴز در دو گروه ﺗﻔاوت ﻣﻌﻨیداري از

باردار دیابﺘی ﺗﺤﺖ درﻣان با رژیﻢ غذایی  32ﻛﻴلو

نظر آﻣاري نﺪاشﺖ ( .)p=2/3ﻣﻴزان نﻴاز بﻪ انﺴوﻟﻴﻦ در

ﻛاﻟري انرژي بﻪ ازا ﻛﻴلوگرم وزن بﺪن (گروه شاﻫﺪ)،

ﻣادران باردار دیابﺘی ﺗﺤﺖ درﻣان با رژیﻢ غذایی 32

برابر  61/2±2/2ﻛﻴلوگرم و در گروه ﺗﺤﺖ درﻣان با

ﻛﻴلو ﻛاﻟري انرژي بﻪ ازا ﻛﻴلوگرم وزن بﺪن با ﻣادران

رژیﻢ غذایی بر اﺳاس شاﺧﺺ ﺗوده بﺪنی (گروه

باردار دیابﺘی ﺗﺤﺖ درﻣان با رژیﻢ غذایی بر اﺳاس

ﻣﺪاﺧلﻪ)  72/2±7/3ﻛﻴلوگرم بود و ایﻦ ﺗﻔاوت از نظر

شاﺧﺺ ﺗوده بﺪنی ﺗﻔاوت ﻣﻌﻨیداري از نظر آﻣاري

آﻣاري ﻣﻌﻨیدار بود ( .)p>2/221ﻣﻴانگﻴﻦ افزایﺶ وزن

نﺪاشﺖ (( .)p=2/7ﺟﺪول .)1

جدول  )6ميانگين و انحراف معيار برخي از شاخصهای کمي مطالعه
متغير
وزن نوزاد
ﻗﻨﺪ ﺧون نوزاد

تحت درمان با رژيم غذايي

تحت درمان با رژيم غذايي بر اساس

( 51kcal/kgگروه شاهد)N=51

شاخص توده بدني (گروه مداخله)N=41

3127/3±372/7

3372/9±191/3

p=2/22

66/2±12/2

27/2±12/2

p=2/21

p-value

ﻛلﺴﻴﻢ ﺧون نوزاد

9/1±2/6

9/3±2/2

p=2/3

ﺳﻦ ﺣاﻣلگی ﻣادر ﻫﻨگام زایمان (ﻫﻔﺘﻪ بارداري)

32/2±1/2

37/9±1/1

p=2/3

12/2 ± 22/6

11/2 ± 33/6

p=2/7

نﻴاز بﻪ انﺴوﻟﻴﻦ

اﺣﺘمال ابﺘﻼ بﻪ ﻣاﻛروزوﻣی در ﻣادران باردار دیابﺘی
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آزﻣون آﻣاري ﻛوﻟموگروف اﺳمﻴرنوف انﺠام شﺪ ﻛﻪ

در انﺘهاي بارداري ،در گروه اول  13/7±1/2ﻛﻴلوگرم و

تاثير رژيم غذايي بر روی ديابت بارداری 377 /

بيگي و همكاران

با ایﻦ اﺣﺘمال در ﻣادران باردار دیابﺘی ﺗﺤﺖ درﻣان با

ﻫمچﻨﻴﻦ بﻴﻦ دو گروه از نظر اﺣﺘمال ابﺘﻼ بﻪ فشار ﺧون

رژیﻢ غذایی  32ﻛﻴلو ﻛاﻟري انرژي بﻪ ازا ﻛﻴلوگرم وزن

باﻻ و نﻴز ﺗأﺧﻴر رشﺪ داﺧﻞ رﺣمی ،ﺗﻔاوت ﻣﻌﻨیداري

بﺪن ﺗﻔاوت ﻣﻌﻨیداري از نظر آﻣاري نﺪاشﺖ (.)p=2/2

ﻣشاﻫﺪه نشﺪ (بﻪ ﺗرﺗﻴب  p=2/1و ( )p=2/3ﺟﺪول )2

P.value

گروه مداخلهN=41

گروه شاهدN=51

تعداد(درصد)

تعداد (درصد)

ﻣاﻛروزوﻣی

)%7/2(3

)%2(2

2/2

فشار ﺧون باﻻ

)%22/2(9

)%6/7(2

2/1

ﺗأﺧﻴر رشﺪ داﺧﻞ رﺣمی

)%2/2(1

)%12(3

2/3

متغير

بحث

شﺪ .در ایﻦ ﻣﻄاﻟﻌﻪ ﺗأﺛﻴر ﺳﻪ نوع ﻣﺪاﺧلﻪ رژیمی شاﻣﻞ

در ایﻦ ﻣﻄاﻟﻌﻪ بﻪ بررﺳی ﺗأﺛﻴر دو رژیﻢ غذایی با ﻣﻴزان

ﻣﺤﺪودیﺖ انرژي ﻛﻞ ﻣﺼرفی و رژیﻢﻫاي با ﻛربوﻫﻴﺪرات

ﻛاﻟري ﻣﺘﻔاوت در ﻣادران باردار و ﺗأﺛﻴر آن بر ﺳﻼﻣﺘی نوزاد

پایﻴﻦ و نﻴز انﺪیکس گلﻴﺴمﻴک پایﻴﻦ ،بر پﻴاﻣﺪﻫاي

و ﻣادر پرداﺧﺘﻪ شﺪ .ﻣﻄاﻟﻌﻪ ﻣا نشان داد ﻣﻴانگﻴﻦ افزایﺶ

بارداري بررﺳی گردیﺪ .بﻄور ﻗابﻞ ﻣﻼﺣظﻪاي ﺗﻨها رژیﻢ

وزن در انﺘهاي بارداري در گروه ﻣﺪاﺧلﻪ در ﻣﻘایﺴﻪ با گروه

درﻣانی با انﺪیکس گلﻴﺴمﻴک پایﻴﻦ در گروه ﻣﺪاﺧلﻪ

شاﻫﺪ ﺗﻔاوت ﻣﻌﻨیداري نﺪاشﺖ .اﻣا ﻣﻴانگﻴﻦ وزن ﻣادران

نﺴﺒﺖ بﻪ گروه شاﻫﺪ ،با پﻴاﻣﺪﻫاي ﻣﻔﻴﺪ بارداري از ﻗﺒﻴﻞ

ﻗﺒﻞ از ﺣاﻣلگی در گروه ﺗﺤﺖ درﻣان با رژیﻢ غذایی بر

نﻴاز ﻛمﺘر بﻪ انﺴوﻟﻴﻦ و وزن ﻛمﺘر در زﻣان ﺗوﻟﺪ ﺗوأم بود.

اﺳاس شاﺧﺺ ﺗوده بﺪنی (گروه ﻣﺪاﺧلﻪ) در ﻣﻘایﺴﻪ با

ﻫمچﻨﻴﻦ ﺗﻌﺪاد نوزادان ﻛوچک براي ﺳﻦ بارداري و نﻴز

گروه ﻣادران باردار دیابﺘی ﺗﺤﺖ درﻣان با رژیﻢ غذایی بﺪون
ﻟﺤاظ نمایﻪ ﺗوده بﺪنی (گروه شاﻫﺪ) ،بﻪﻃور ﻣﻌﻨیدار بﻴشﺘر
بود .باﻻ ﺗر بودن ﻣﻴانگﻴﻦ وزن ﻣادران ﻗﺒﻞ از ﺣاﻣلگی در

ﻣﺒﺘﻼ بﻪ ﻣاﻛروزوﻣﻴا نﻴز افزایﺶ پﻴﺪا نکرده بود ( .)9چﻦ
( )Chenو ﻫمکاران در یک ﻣﻄاﻟﻌﻪ ﻣروري اذعان نمودنﺪ
بﻴﻦ اﻟگوي رژیمی ﻣادر و پﻴاﻣﺪ بارداري ارﺗﺒاط وﺟود

گروه ﻣﺪاﺧلﻪ در ﻣﻘایﺴﻪ با گروه شاﻫﺪ ﻣیﺗوانﺪ بر نﺘﻴﺠﻪ

دارد .اﻟگوي رژیمی بﻪ عﻨوان یک فاﻛﺘور ﻗابﻞ اصﻼح در

نهایی ﻣﻴانگﻴﻦ افزایﺶ وزن در انﺘهاي بارداري و نﻴز ﺳایر

ﻣﺪاﺧﻼت بهﺪاشﺘی براي ﻣادران باردار ﻛاربرد فراوانی

پﻴاﻣﺪﻫاي بارداري و نوزادي در دو گروه ﻣؤﺛر باشﺪ.

دارد .اﻟگوي ﺗﻐذیﻪ ﻣﻨاﺳب نﻪ ﺗﻨها بر پﻴاﻣﺪ بارداري ﺗأﺛﻴر

پﻴشﻨهاد ﻣیگردد در ﻣﻄاﻟﻌات آﺗی بﻪ ﺟاي روش ﺗﺼادفی

فراوان دارد ،بلکﻪ بر ﺳﻼﻣﺘی عموﻣی ﻣادر باردار نﻴز ﻣؤﺛر

ﺳاده از روش ﺗﺼادفی ﺳازي ﻃﺒﻘﻪبﻨﺪي شﺪه براي

ﻣیباشﺪ ( .)12ﻃﺒاﻃﺒایی و ﻫمکاران نﻴز بﻴان ﻛردنﺪ

ﺗﺨﺼﻴﺺ شرﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪگان بﻪ گروه ﻣورد و شاﻫﺪ اﺳﺘﻔاده

وزنگﻴري زیاد در بارداري ،ﺧﻄر پﻴاﻣﺪﻫاي ناﻣﻄلوب

شود .بﻪ دیگر ﺳﺨﻦ نمونﻪﻫا بﻪ گونﻪاي وارد دو گروه

بارداري را افزایﺶ ﻣیدﻫﺪ (.)13

شونﺪ ﻛﻪ ﻣﻴانگﻴﻦ نمایﻪ ﺗوده بﺪنی در دو گروه ،در آغاز

نﺘایج برﺧی ﻣﻄاﻟﻌات با بررﺳی ﻣا ناﻫمﺴو بود .از ﺟملﻪ

بررﺳی از نظر آﻣاري ﺗﻔاوت ﻣﻌﻨیداري نﺪاشﺘﻪ باشﺪ.

در ﻣﻄاﻟﻌﻪ وﻟف ( )wolffو ﻫمکاران دریافﺖ انرژي در

ﻣشابﻪ نﺘایج ﻣﻄاﻟﻌﻪ ﻣا در ﻣﻄاﻟﻌﻪ ﺳﻴﺴﺘماﺗﻴک ریویو ﻛﻪ

گروه ﻣﺪاﺧلﻪ ﻛﻪ ﻣادران باردار چاق بودنﺪ ،در ﻣﻘایﺴﻪ با

ﺗوﺳط ویانا ( )Vianaو ﻫمکاران انﺠام شﺪ ،نشان داده

گروه شاﻫﺪ بﻪﻃور ﻣوفﻘﻴﺖآﻣﻴزي ﻣﺤﺪود گردیﺪ .در ایﻦ
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در گروه ﻣﺪاﺧلﻪ در ﻣﻘایﺴﻪ با گروه شاﻫﺪ بﻪﻃور

ﻣﺘﻘابﻞ پﻴچﻴﺪه بﻴﻦ عواﻣﻞ گوناگون از ﻗﺒﻴﻞ ژنﻫاي ﺟﻨﻴﻨی

ﻣﻌﻨیداري ﻛاﻫﺶ یافﺖ ( .)11اﺳﺘروﻟﻴﻨگ ()streuling

و عواﻣﻞ ﻣﺤﻴﻄی و عواﻣﻞ ﻣرﺗﺒط با ﻣادر ﻣیباشﺪ (.)22

و ﻫمکاران نشان دادنﺪ ﻣﺪاﺧلﻪ ﻣﺒﺘﻨی بر فﻌاﻟﻴﺖ بﺪنی،

در ﻣﻄاﻟﻌﻪ ﻣا از نظر ﻣﻴزان نﻴاز بﻪ انﺴوﻟﻴﻦ بﻴﻦ گروه

ﻣشاوره رژیمی بﻪ ﻫمراه نظارت بر ﻛﻨﺘرل وزن براي

ﻣﺪاﺧلﻪ و شاﻫﺪ ﺗﻔاوت ﻣﻌﻨیداري ﻣشاﻫﺪه نشﺪ .بﻪﻃور

ﻛاﻫﺶ وزنگﻴري ﻣادر در بارداري و پﻴشگﻴري از اﺿافﻪ

ﻣشابهی پریچارت-پرارا ( )Perichart-Pereraو

وزن زیاد ﻣوفﻘﻴﺖآﻣﻴز بوده اﺳﺖ (.)12

ﻫمکاران نﻴز نشان دادنﺪ ﻣﻴزان انرژي رژیﻢ غذایی بر ﻣﻴزان

در ﻣﻄاﻟﻌﻪ نگارنﺪگان بﻴﻦ گروه ﻣﺪاﺧلﻪ و شاﻫﺪ ﺗﻔاوت

نﻴاز بﻪ انﺴوﻟﻴﻦ ﻣؤﺛر نﻴﺴﺖ ( .)21در ﻣﻄاﻟﻌﻪ نگارنﺪگان،

ﻣﻌﻨیداري از نظر وزن زﻣان ﺗوﻟﺪ نوزاد ﻣشاﻫﺪه نشﺪ.

بﻴﻦ گروه ﻣﺪاﺧلﻪ و شاﻫﺪ ﺗﻔاوت ﻣﻌﻨیداري از نظر ﺗوﻟﺪ

ﻣﻌموﻻً یکی از نگرانیﻫا در ﻣورد رژیﻢﻫاي با ﻣﺤﺘواي

نوزاد ﻣﺒﺘﻼ بﻪ ﻣاﻛروزوﻣﻴا ﻣشاﻫﺪه نشﺪ .اﻣا ﻛروﺗر و

انرژي ﻛمﺘر ،ﻛاﻫﺶ وزن زﻣان ﺗوﻟﺪ نوزاد اﺳﺖ .اﻣا با

ﻫمکاران نشان دادنﺪ ﺧﻄر ﺗوﻟﺪ نوزادان ﻣاﻛروزوﻣﻴا در

ﺗوﺟﻪ بﻪ داﻣﻨﻪ ﻣﻄلوب براي وزن ﺗوﻟﺪ نوزاد ﻛﻪ 2222

گروه ﻣﺪاﺧلﻪ ﻛﻪ شاﻣﻞ ﻣادرانی بود ﻛﻪ دیابﺖ بارداري

گرم ﺗا  1222گرم ﻣیباشﺪ ( )16در ﻫر دو گروه ﻣﻄاﻟﻌﻪ

ﺧود را از ﻃریق ﻣﺪاﺧلﻪ رژیمی ،ﻛﻨﺘرل ﻗﻨﺪ ﺧون و ﺗزریق

ﻣﻴانگﻴﻦ وزن ﺗوﻟﺪ نوزاد در داﻣﻨﻪ ﻣﻄلوب ﻗرار داشﺖ.

انﺴوﻟﻴﻦ درﻣان ﻛرده بودنﺪ ،در ﻣﻘایﺴﻪ با گروه شاﻫﺪ ﻛﻪ

نﺘایج برﺧی ﻣﻄاﻟﻌات با بررﺳی ﺣاﺿر ناﻫمﺴو بود .از

ﻣراﻗﺒﺖﻫاي ﻣﻌمول و روﺗﻴﻦ را دریافﺖ ﻣینمودنﺪ ،بﻪﻃور

ﺟملﻪ ﻛروﺗر ( )Crowtherو ﻫمکاران نشان دادنﺪ با

ﻣﻌﻨیداري ﻛاﻫﺶ یافﺖ (.)17

درﻣان دیابﺖ بارداري ﻣﻴانگﻴﻦ وزن زﻣان ﺗوﻟﺪ در گروه

در ﻣﻄاﻟﻌﻪ اﻫرنﺒرگ ( )Ehrenbergو ﻫمکاران ﺧﻄر

ﻣﺪاﺧلﻪ در ﻣﻘایﺴﻪ با گروه شاﻫﺪ بﻪﻃور ﻣﻌﻨیداري

ﺗوﻟﺪ نوزاد بزرگ براي ﺳﻦ بارداري در ﻣادران باردار ﻛﻪ

ﻛاﻫﺶ یافﺖ ( .)17در بررﺳی ﻣؤﺳس و ﻫمکاران نﻴز

نمایﻪ ﺗوده بﺪنی آنان ﻗﺒﻞ از بارداري در ﻣﺤﺪودهﻫاي ﻛﻢ

رژیﻢﻫاي ﺣاوي انرژي ﻛﻢ باعث ﻛاﻫﺶ ﻣﻌﻨیدار وزن

وزن ،اﺿافﻪ وزن و چاق بود  ،با ﻣادرانی ﻛﻪ نمایﻪ ﺗوده

نوزادي گردیﺪ ( .)12در ﻣﻄاﻟﻌﻪ گشﺘاﺳﺒی و ﻫمکاران

بﺪنی آنان ﻗﺒﻞ از بارداري در ﻣﺤﺪوده ﻣﻄلوب بود،

نشان داده شﺪ نمایﻪ ﺗوده بﺪنی ﻣادر در ابﺘﺪاي بارداري

ﻣﻘایﺴﻪ شﺪ .در ایﻦ ﻣﻄاﻟﻌﻪ چاﻗی و دیابﺖ ﻗﺒﻞ از

با ﻣﻴزان وزنگﻴري در ﻃی بارداري و وزن ﻫﻨگام ﺗوﻟﺪ

بارداري ،ﺧﻄر ﺗوﻟﺪ نوزاد بزرگ براي ﺳﻦ بارداري را

نوزاد ارﺗﺒاط ﻣﻌﻨیدار داشﺖ (.)19

افزایﺶ داد ( .)22ﻛاﺳی ( )KCو ﻫمکاران نﻴز بﻪﻃور

ﻫمچﻨﻴﻦ در ﻣﻄاﻟﻌﻪ ﻣا از نظر ﺳﻦ ﺣاﻣلگی ﻫﻨگام زایمان

ﻣشابهی چﻨﻴﻦ نﺘﻴﺠﻪگﻴري ﻛردنﺪ ﻛﻪ ﺟﻨﻴﻦ ﻣادران چاق

بﻴﻦ گروه ﻣﺪاﺧلﻪ و شاﻫﺪ ﺗﻔاوت ﻣﻌﻨیداري ﻣشاﻫﺪه نشﺪ.

ﻣﺒﺘﻼ بﻪ دیابﺖ بارداري در ﻣﻘایﺴﻪ با ﻣادران ﻣﺒﺘﻼ بﻪ

اﻣا در ﻣﻄاﻟﻌﻪ ﻛروﺗر و ﻫمکاران ﺳﻦ بارداري ﻫﻨگام

دیابﺖ بارداري ﻛﻪ چاق نﻴﺴﺘﻨﺪ ،بﻪ ﻣﻴزان بﻴشﺘري در

زایمان در گروه شاﻫﺪ بﻪﻃور ﻣﻌﻨیداري بﻴﺶ از گروه

ﻣﻌرض ﺧﻄر ﺗوﻟﺪ نوزادان ﻣاﻛروزوﻣﻴا ﻣی باشﻨﺪ(.)23

ﻣﺪاﺧلﻪ بود ( .)17در ﻣﻄاﻟﻌﻪ نگارنﺪگان ﻣﻴانگﻴﻦ ﺳﻦ

ﺟوﻟی ( )Jollyو ﻫمکاران در یک ﻣﻄاﻟﻌﻪ ﻣروري،

ﺣاﻣلگی ﻫﻨگام زایمان در ﻫر دو گروه بﻴشﺘر از  37ﻫﻔﺘﻪ

عواﻣﻞ ﻣرﺗﺒط با ﺗوﻟﺪ نوزاد ﻣاﻛروزوﻣﻴا را نمایﻪ ﺗوده

بود .بﻪ ﻫر ﺣال ﺗوﻟﺪ نوزاد نارس (ﺳﻦ ﺣاﻣلگی ﻣادر

بﺪنی ،ﺳﻦ ﻣادر ،نژاد ،فشار ﺧون باﻻي ﻣادر ﻗﺒﻞ از
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بررﺳی ﻣﻴانگﻴﻦ وزنگﻴري ﻣادران از ﻫﻔﺘﻪ  36بارداري

ﻫﻨگام زایمان ﻛمﺘر از ﻫﻔﺘﻪ  37بارداري) در نﺘﻴﺠﻪ اﺛر

بيگي و همكاران

تاثير رژيم غذايي بر روی ديابت بارداری 373 /

بارداري و اﺳﺘﻌمال دﺧانﻴات عﻨوان ﻛردنﺪ ( .)21در

رﺣمی (وزن ﺟﻨﻴﻦ زیر صﺪک  )3از عوارض شﻨاﺧﺘﻪ

ﻣﻄاﻟﻌﻪ ﺣاﺿر ﺳﻦ ،اﺳﺘﻌمال دﺧانﻴات ،نمایﻪ ﺗوده بﺪنی

شﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ در بﻴماران دیابﺘی ﻛﻪ ﻗﺒﻞ از بارداريشان

و نژاد در نظر گرفﺘﻪ شﺪه بود اﻣا فشار ﺧون باﻻي ﻣادر

بﻪ دیابﺖ ﻣﺒﺘﻼ بودهانﺪ ،بﻪ دﻟﻴﻞ صﺪﻣﻪ بﻪ عروق و در

ﻗﺒﻞ از بارداري و ابﺘﻼ بﻪ دیابﺖ ﻗﺒﻞ از بارداري ﻟﺤاظ

ﻣادران ﻣﺒﺘﻼ بﻪ دیابﺖ بارداري بﻪ دﻟﻴﻞ دریافﺖ زیاد

نشﺪه بود .پﻴشﻨهاد ﻣیگردد در ﻣﻄاﻟﻌات آﺗی ایﻦ دو

انﺴوﻟﻴﻦ ایﺠاد ﻣیشود.

ﻣورد نﻴز ﻟﺤاظ شود .در ﻣﻄاﻟﻌﻪ ﻫود ( )Heudeو

ﺗاﻛﻨون ﺗوصﻴﻪاي ﻣﺠزا و ﺧاص براي ﻛﻨﺘرل ﻗﻨﺪ ﺧون

ﻫمکاران نﻴز وزنگﻴري ﺧاﻟﺺ بارداري بﻴشﺘر (وزن

براي بﻴماران دیابﺘی باردار ﻣﺒﺘﻼ بﻪ ﺗأﺧﻴر رشﺪ داﺧﻞ

انﺪازهگﻴري شﺪه ﻣاﺣﺼﻞ ﺗﻔاوت بﻴﻦ وزن بﻌﺪ از زایمان

رﺣمی اراﺋﻪ نشﺪه اﺳﺖ اﻣا از ﻃریق ﻛﻨﺘرل دﻗﻴق و شﺪیﺪ

و وزن ﻗﺒﻞ از بارداري) با ﻟﺤاظ نمودن اﺧﺘﻼﻻت

ﻗﻨﺪ ﺧون در ﻃی دو ﻫﻔﺘﻪ آﺧر بارداري ﻣیﺗوان از

ﻗﻨﺪﺧون و فشار ﺧون بﻪﻃور ﻣﻌﻨیداري با ﺧﻄر بﻴشﺘر

عوارض ﻣﺘابوﻟﻴک نوزادي از ﻗﺒﻴﻞ ﻣاﻛروزوﻣﻴا و ﺗأﺧﻴر

ﺗوﻟﺪ نوزاد بزرگ براي ﺳﻦ بارداري ﻣرﺗﺒط بود (.)22

رشﺪ داﺧﻞ رﺣمی اﺟﺘﻨاب نمود (.)22

پرفشاري ﺧون بارداري نﻴز در ﻣﻄاﻟﻌﻪ ﺣاﺿر در گروه

در بررﺳی ﺟهانﻴان ﺳادات ﻣﺤلﻪ و ﻫمکاران ،اﺣﺘمال

ﻣﺪاﺧلﻪ و شاﻫﺪ ﺗﻔاوت ﻣﻌﻨیداري نﺪاشﺖ .ایﻦ یافﺘﻪ در

 IUGRدر زنان داراي  BMIﻛمﺘر یا بﻴشﺘر از ﻃﺒﻴﻌی،

ﻣﻄاﻟﻌات ﻻنﺪن ( )Landonو ﻛروﺗر نﻴز ﻣورد ﺗوﺟﻪ ﻗرار

زایمان نوزاد دﺧﺘر و زنان ﺧانﻪدار بﻴشﺘر بود .ﻫمچﻨﻴﻦ

گرفﺖ اﻣا آنها نشان دادنﺪ ﻛﻪ ﻣادران در گروه دریافﺖ

بﻴﻦ  IUGRو ﺳابﻘﻪ بﻴماريﻫاي ﻣزﻣﻦ ﻣادر ارﺗﺒاط

ﻛﻨﻨﺪه انرژي با ﻛاﻟري ﻛمﺘر ،ﻛمﺘر از گروه شاﻫﺪ ،دچار

ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ وﺟود داشﺖ (.)29

پره اﻛﻼﻣﭙﺴی و پر فشاري ﺧون بارداري شﺪنﺪ ( 17و

در ﻣﻄاﻟﻌﻪ ﻟﻴﺴﺖ ( )Listو ﻫمکاران ،اﺧﺘﻼف آﻣاري

 .)26ﻫمچﻨﻴﻦ بریﺴون ( )Brysonو ﻫمکاران چﻨﻴﻦ

ﻣﻌﻨیداري بﻴﻦ دو گروه ﻣﺪاﺧلﻪ و شاﻫﺪ از نظر

نﺘﻴﺠﻪگﻴري نمودنﺪ فشار ﺧون ایﺠاد شﺪه در بارداري

پﻴاﻣﺪﻫاي بارداري براي ﻣادر و ﺟﻨﻴﻦ ﻣشاﻫﺪه نشﺪ .در

در ﻣادران ﻣﺒﺘﻼ بﻪ دیابﺖ بارداري ﻛﻪ بﻪ ﻣﻴزان ﻛمﺘري

ایﻦ بررﺳی در گروه شاﻫﺪ ،ﻣادران صرفاً در ﻛﻼسﻫاي

ﻣراﻗﺒﺖﻫاي ﻗﺒﻞ از ﺗوﻟﺪ نوزاد را دریافﺖ ﻣی نمودنﺪ و

آﻣوزش ﺗﻐذیﻪ و ﻣراﻗﺒﺖﻫاي درﻣانی شرﻛﺖ نمودنﺪ و

نﻴز در بﻴﻦ ﻣادران ﺳﻴاه پوﺳﺖ بﻪﻃور ﻣﻌﻨیداري بﻴشﺘر

در گروه ﻣﺪاﺧلﻪ عﻼوه بر شرﻛﺖ در ﻛﻼسﻫاي

بود .ایﻦ بررﺳی بﻪ ﺗأﺛﻴر بﺴﻴار زیاد ﻣراﻗﺒﺖﻫاي دوران

آﻣوزشی ،نکات ﺿروري ﺗﻐذیﻪ بﻪ ﻃور انﻔرادي ﺗوﺳط

بارداري بر ﻛاﻫﺶ ابﺘﻼ بﻪ پر فشاري ﺧون ﻣادر ﺣکایﺖ

رژیﻢ نویس ﻣاﻫر و با ﺗﺠربﻪ براي ایشان یادآوري و

داشﺖ (.)27

پﻴگﻴري ﻣی گردیﺪ ( .)32با ﺗمام ﺗﻔاوتﻫایی ﻛﻪ در

در ﻣﻄاﻟﻌﻪ ﻣا از نظر  IUGRیا ﺗأﺧﻴر رشﺪ داﺧﻞ رﺣمی

ﻣﻄاﻟﻌات ﻣﺨﺘلف بﻪ آنها اشاره شﺪ بﻪ ﻃور ﻛلی ﻫﻢ اﻛﻨون

بﻴﻦ گروه ﻣﺪاﺧلﻪ و شاﻫﺪ ﺗﻔاوت ﻣﻌﻨیداري ﻣشاﻫﺪه

ایﻦ ﻣوﺿوع ﻣورد ﺗوافق اﺳﺖ ﻛﻪ ﺣﺘی در زنان با دیابﺖ

نشﺪ IUGR .یا ﺗأﺧﻴر رشﺪ داﺧﻞ رﺣمی در گروه

بارداري ﺧﻔﻴف ﻫﻢ درﻣان با نﺘایج غﻴر ﻗابﻞ انکار و

ﻣﺪاﺧلﻪ در یک نوزاد در گروه ﻣادران دریافﺖ ﻛﻨﻨﺪه 22

ﺳودﻣﻨﺪي ﻫمراه اﺳﺖ .ایﻦ ﻣوﺿوع بﻪ ویژه در ﻣﻄاﻟﻌﻪ

ﻛﻴلوﻛاﻟري انرژي بﻪ ازاء ﻛﻴلوگرم وزن بﺪن دیﺪه شﺪ اﻣا

اﺳکول ( )Schollو ﻫمکاران و نﻴز ﻛروﺗر و ﻫمکاران
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بارداري ،ابﺘﻼ ﻣادر بﻪ دیابﺖ ﻗﺒﻞ از بارداري ،دیابﺖ

در گروه شاﻫﺪ در  3نﻔر دیﺪه شﺪه بود .ﺗأﺧﻴر رشﺪ داﺧﻞ

سال بيستم /شماره  /6بهمن و اسفند 6536

 /381طب جنوب

عﻨوان گردیﺪ ( 17و .)31

ﻣیگردد ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ در ﻣﻄاﻟﻌات آﺗی بﻪ ﻣوﺿوع ﻣذﻛور

ﻣهﻢﺗریﻦ ﻣﺤﺪودیﺖ ﻣﻄاﻟﻌﻪ ﻣا ﺣﺠﻢ نمونﻪ ﻛﻢ بﻴماران

ﺗوﺟﻪ نمایﻨﺪ.

بود ﻛﻪ باعث ﻣی شود ﺗﻌمﻴﻢ نﺘایج بﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه بﻪ
بﺪنی بﻴماران ﻛﻪ ﺧود ﺗأﺛﻴر بﺴﻴار زیادي بر درﻣان ﻣادران

ﻣﺤﺪودیﺖ ﻛاﻟري دریافﺘی بر اﺳاس نمایﻪ ﺗوده بﺪنی در

باردار دیابﺘی و رونﺪ وزنگﻴري فرد دارد ،از دیگر

گروه ﻣﺪاﺧلﻪ در ﻣﻘایﺴﻪ با گروه شاﻫﺪ ﺗأﺛﻴري بر بﻴشﺘر

ﻣﺤﺪودیﺖﻫاي ﻣﻄاﻟﻌﻪ بود .دریافﺖ انﺴوﻟﻴﻦ ﺗوﺳط ﻣادر

پﻴاﻣﺪﻫاي بارداري از ﻗﺒﻴﻞ ﻣﻴانگﻴﻦ افزایﺶ وزن در

در ایﻦ ﻣﻄاﻟﻌﻪ یک ﻣﺘﻐﻴر ﻣﺨﺪوش ﻛﻨﻨﺪه بود .پﻴشﻨهاد

انﺘهاي بارداري ،نﻴاز بﻪ انﺴوﻟﻴﻦ ،وزن نوزادان در ﻫﻨگام

ﻣیگردد در ﻣﻄاﻟﻌات آﺗی گروه دریافﺖ ﻛﻨﻨﺪه انﺴوﻟﻴﻦ

ﺗوﻟﺪ ،ﺗوﻟﺪ نوزاد ﻣاﻛروزوﻣی ،ابﺘﻼ بﻪ فشار ﺧون باﻻ ،و

از ﻣﻄاﻟﻌﻪ ﺣذف یا بﻪ عﻨوان یک گروه ﺟﺪاگانﻪ ﻣورد

ﺗأﺧﻴر رشﺪ داﺧﻞ رﺣمی ،ﺳﻦ بارداري ﻫﻨگام زایمان،

بررﺳی ﻗرار گﻴرنﺪ .پذیرش رژیﻢ غذایی بﻴماران در ﻃی

ﻛلﺴﻴﻢ ﺧون نوزاد نﺪاشﺘﻪ اﺳﺖ .ﺗﻨها ﻗﻨﺪ ﺧون نوزاد در

ﻣﻄاﻟﻌﻪ بررﺳی نگردیﺪ ﻛﻪ از دیگر ﻣﺤﺪودیﺖﻫاي ایﻦ

گروه ﻣﺪاﺧلﻪ بﻪﻃور ﻣﻌﻨیداري ﻛمﺘراز گروه شاﻫﺪ بود.

ﻣﻄاﻟﻌﻪ بود .ﻫمچﻨﻴﻦ روش ﺗﺨﺼﻴﺺ شرﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪگان

ایﻦ ﻣﻄاﻟﻌﻪ ﺗﺤﺖ ﺣمایﺖ ﻣاﻟی ﻫﻴچ ﺳازﻣان و یا

بﻪ گروهﻫا بﻪ صورت ﺗﺼادفی ﺳازي ﺳاده

ﻣؤﺳﺴﻪاي ﻗرار نﺪارد.

( )simple randomizationبود .بﻪ ﻫمﻴﻦ دﻟﻴﻞ در
گروه شاﻫﺪ (ﺧانﻢﻫاي باردار دیابﺘی ﺗﺤﺖ درﻣان با رژیﻢ

سپاس و قدرداني

غذایی  32ﻛﻴلو ﻛاﻟري انرژي بﻪ ازا ﻛﻴلوگرم وزن

ایﻦ ﻣﻘاﻟﻪ ﺣاصﻞ پایان ناﻣﻪ ﺧانﻢ فرزانﻪ نظري در ﻣرﺣلﻪ

بﺪن) ،ﻫمﻪ افراد  BMIﻃﺒﻴﻌی داشﺘﻨﺪ.

دﺳﺘﻴاري زنان و زایمان دانشگاه علوم پزشکی ﺗهران

ﺗأﻛﻴﺪ ﻣیشود ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ در ﻣﻄاﻟﻌات آﺗی ﺟهﺖ ﺗﺨﺼﻴﺺ

بوده و بﺪیﻦوﺳﻴلﻪ از ﻛلﻴة شرﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪگان ﻛﻪ با صﺒر و

شرﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪگان بﻪ گروهﻫا ﺣﺘماً از روش ﺗﺼادفیﺳازي

ﺣوصلﻪ در انﺠام ایﻦ پژوﻫﺶ ﻣا را یاري نمودنﺪ ،ﻛمال

ﻃﺒﻘﻪبﻨﺪي شﺪه ( )Stratified randomizationاﺳﺘﻔاده

ﺗشکر و ﻗﺪردانی را داریﻢ.

نمایﻨﺪ .بﻴشﺘر ﻣﻄاﻟﻌات ﻣﻨﺘشر شﺪه در زﻣﻴﻨﻪ بررﺳیﻫاي
ﻣﺪاﺧلﻪاي ﺗﻐذیﻪ در بﻴماران دیابﺘی بﻪ ﺗأﺛﻴر بﺴﻴار زیاد

تضاد منافع

رژیﻢﻫاي غذایی با نمایﻪ گلﻴﺴمﻴک پایﻴﻦ و فﻴﺒر باﻻ بر

ﻫﻴچ گونﻪ ﺗﻌارض ﻣﻨافع ﺗوﺳط نویﺴﻨﺪگان بﻴان

درﻣان دیابﺖ بارداري پرداﺧﺘﻪ بودنﺪ .ﻟذا پﻴشﻨهاد

نشﺪه اﺳﺖ.
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Abstract
Background: Gestational diabetes can cause macrosomia, fetal abnormalities, and increased prevalence of
hypertension, which unreasonably increases fetal mortality rate. Nutrition plays a crucial role in the complications
of pregnancy in these patients. The purpose of this study was to investigate the effect of a BMI (Body Mass Index)
based diet on pregnancy outcomes in diabetic pregnant women aged between 20-35 years referred to Arash Hospital.
Materials and Methods: In this randomized, double-blind clinical trial, 70 diabetic pregnant women aged
between 20-35 years were divided into two groups as case and control. The control group received a diet including
30 kilocalories per kilogram energy regardless of their BMI. The first group, including participants with the BMI
ranged between 19-24.9 received 30 kilocalories per kilogram energy diet, and the second group including
participants with the BMI between 25-29.9 received 25 kilocalories per kilogram diet. The SPSS software version
23 was used for analyzing the data and P-value<0.05 was considered as significant.
Results: There was no significant difference between the cases and control group in the mean of gaining weight
at the end of pregnancy (p=0.3). There was also no significant difference between the mean birth weight (p=0.05),
Insulin requirement (p=0.7), macrosomia (p=0.2), hypertension (p=0.1), intrauterine growth retardation (p=0.3),
gestational age in delivery (p=0.3), and infant blood calcium (p=0.3) between the groups.However, the mean
newborn blood sugar level in case group was significantly lower than the control group (p=0.01).
Conclusion: BMI based calorie intake restriction in diet during pregnancy did not affect the main pregnancy
outcomes such as average weight gain at the end of pregnancy, insulin requirement, newborns birth weight risk
of fetal macrosomia r, maternal high blood pressure, intrauterine growth retardation, gestational age in delivery,
infant blood calcium. However, newborn blood sugar was significantly lower in the case group compared to
control group.
Key words: Gestational diabetes mellitus (GDM), Diet, Body mass index, Weight gain in pregnancy, Macrosomia,
Hypertension
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