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چکیده

:مقدمه 

در این بین تیروئیدیت هاشیموتو و بیماري گریوز شایع ترین انواع بوده و از نظر .بیماري خودایمنی تیروئید اختاللی شایع است

یاوشروعبارداريطیدرباراولینکهازآنجاییمتغیرشدتباگلوکزتحملعدم.ایمونولوژیک داراي نقاط مشترك بسیاري هستند

تا کنون در برخی مطالعات ارتباط .باال می رودبارداريطیدرخونگلوکزسطحکهچراشودمیگقتهبارداريدیابتشود،دادهتشخیص

از این رو ما بر آن .با بیماري هاي خودایمنی تیروئید مورد ارزیابی قرار گرفته است و نتایج مختلفی ذکر شده استGDMدیابت قندي و 

.ببریمGDMیم تا با طراحی این مطالعه پی به ارتباط اختالالت تیروئیدي در بیماران مبتال به شد

:مواد و روش ها 

زن باردار در سه ماه سوم بارداري با تشخیص 70در این مطالعه .این مطالعه از نوع مطالعه توصیفی تحلیلی مقطعی آینده نگر می باشد

GDM)تست هاي عملکرد تیروئیدي.وارد مطالعه شدند)گروه شاهد(زن باردار در سه ماهه سوم بارداري و سالم 70و )گروه مورد

سابقه .، در تمامی افراد شرکت کننده اندازه گیري گردیدAnti-TPOو اتوآنتی بادي هاي )FT4 ،TSHشامل اندازه گیري سطح سرمی (

اطالعات تمامی بیماران وارد چک لیست شده و پس .ي در هر دو گروه تعیین گردیدیا بیماري هاي تیروئیدGDMفامیلی دیابت قندي، 

SPSSاز تکمیل چک لیست ها اطالعات حاصل را وارد برنامه آنالیز آماري  v16شده و به تحلیل داده ها پرداختیم.

:نتایج

98/29±23/6گروه مورد میانگین سنی افراد ).شاهدنفر گروه 70نفر گروه مورد و 70(خانم باردار شرکت نمودند140در این مطالعه 

درصد سابقه 2، 2درصد سابقه خانوادگی تیپ 1/27در گروه مورد ).P=0.098(بودسال 38/28±15/6سال و در گروه شاهد 

58/29و در گروه شاهد 52/30در گروه مورد BMIمیانگین .درصد سابقه دیابت بارداري قبلی داشتند1/7اختالالت تیروئید و 

14/17در برابر 42/41(افزایش یافته در گروه مورد بیش از گروه شاهدTSHتحلیل داده ها نشان داد که سطح ).P=0.225(بود

0در برابر 1/17(در گروه مورد یبش از گروه شاهدFT4کاهش یافتهح سط، )P=0.001()درصد

Antiو سطح افزایش یافته )P=0.001()درصد TPO0در برابر 85/12(در گروه شاهد بیش از گروه مورد

.می باشد)P=0.002()درصد

:نتیجه گیري

نتایج مطالعه حاضر نشان داد که اختالالت تیروئیدي در بیماران مبتال به دیابت بارداري به صورت معنی داري بیش از گروه شاهد می 

.توصیه می شود در بیماران با دیابت بارداري تست هاي تیروئیدي به صورت روتین انجام شودبنابراین.باشد

اتوآنتی بادي ,دیابت حاملگی,بیماري خودایمنی تیروئید:کلمات کلیدي
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فهرست عالیم اختصاري
GDM : Gestational Diabetes Mellitus.

Anti-TPO : Anti-thyroid peroxidase.

BMI : Body mass index.
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SGA: Small for Gestational Age.

IUGR : Intrauterine growth restriction.

TSH : Thyroid-stimulating hormone.

FT4 : Free thyroxine (T4).
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مقدمه و بیان مسئله1-1

جنین.استشدهاثباتجنینرشدوبارداريسیربربارداريدوراندرتیروئیديهايبیماريزیانباراثرات

هـاي هورمـون ترشـح وتولیـد کـه ییآنجاازوداردنیازتیروکسینبهمغزرشدویژهبهطبیعیرشدبراي

تیروکسـین بـه وابسـته کامالاولماههسهدرجنینرشددهد؛نمیرخبارداري20هفتهتاجنینتیروئیدي

تیروئیدهايبادياتوآنتی.داردوجودجنینومادرتیروئیدعملکردبیننزدیکیارتباط.استمادرازانتقالی

ونشـده کنتـرل تیروتوکسـیکوز واسـت بـوده همـراه حـاملگی اوایـل درجنـین رفـتن دستازافزایشبا

هیپوتیروئیديوجود).1-3(اندبودههمراهحاملگینامطلوبپیامدهايبادوهرنشدهدرمانهیپوتیروئیدي

ز،)برابـر سـه افـزایش (جفـت دکولمـان جملهازحاملگیعوارضافزایشباباردارمادراندربالینیتحت

هـاي بررسـی عـالوه بـه ).5،4(اسـت بودههمراهتولدزمانکمتروزنبانوزادانو)برابردو(زودرسایمان

تیروئیـد علیـه بـادي آنتـی ایـش افـز نظیـر تیروئیـد ایمیوناتواختالالتبینارتباطکهشدهانجاممختلفی

زودرسزایمـان وسـقط جملهازحاملگیعوارضباراتیروئیدطبیعیعملکردباباردارزناندرپراکسیداز

).7،6(انددادهنشان

ومـادر درجـدي عوارضبروزموجبکهاستدوران بارداريمتابولیکاختاللترینشایعبارداريدیابت

باشـد  مـی برخـوردار زیادياهمیتازبارداريساز دیابتخطرعواملشناختبنابراین).8(گرددمیجنین

موقعتشخیص بهباودادهانجاممستعدزناندرراهاي غربالگريبرنامهتوانمیعواملاینشناختزیرا با

بـه بـارداري دیابـت ).9(نمودپیشگیريجنینودر مادرعوارضایجادازخونقندمناسبکنترلت و جح

دورانایـن دریاوشدهایجادبارداريطیدرباراولینکهگرددمیگلوکز اطالقتحملاز اختاللدرجاتی

و اکثریت این بیمـاران  )12-14(درصد بوده1-14در حدود GDMشیوع ).10،11(می شودتشخیص داده


