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  اختصاري عالیم فهرست

 

PPT : Postpartum Thyroiditis 

GDM : Gestational Diabetes Mellitus 

PET : Positron Emission Tomography 

Anti-TPO : Anti-thyroid peroxidase 

TSH : Thyroid-stimulating hormone 

T3 : triiodothyronine 

T4 : thyroxine 

FT3 : Free T3 

FT4 : Free T4 

T3RU : T3 Resin Uptake 

FT4I : Free  T4(thyroxine)  index 

TT4 : Total T4 

TT3 : Total T3 

TBII : Thyrotropin binding inhibitory immunoglobulin 

FNA :  Fine Needle Aspiration 

TSI : Thyroid stimulating immunoglobulin 

CCB : Calcium channel blocker 

GCT : Glucose Challenge Test 
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OGTT : Oral Glucose Tolerance Test 

BMI : Body Mass Index 

BS : Blood sugar 

SLE : Systemic Lupus Erythematosus 
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       1392 شهریورماه تا 1391 شهریورماه از اردبیل در GDM زنان در حاملگی از بعد تیروئیدیت فراوانی بررسی

 چکیده

 یک تیروییدیت بعد از حاملگیو است  بارداري دوران متابولیک اختالل ترین شایع بارداري دیابت: مقدمه

و د نگرد می فرزندش و مادر در جدي عوارض بروز موجبکه این موارد  باشد می کننده تخریب تیروئیدیت

 با تا شدیم آن برموارد ذکر شده  اهمیت به توجه باو تظاهرات مختلفی می باشند.  جهانی فراوانی میزان داراي

 .بپردازیم بارداري دیابت دچار زنان در بارداري از بعد تیروییدیت بررسی به مطالعه این انجام

 آزمایشات با بارداري از بعد تیروییدیت نظر از GDM بیمار 86 مطالعه این در: ها روش و مواد

TSH,T4,AntiTPO,T3RU  هاي بیماري و قندي دیابت فامیلی سابقه، سقط سابقه وگرفتند قرار بررسی مورد 

 و دو گروه با و بدون تیروییدیت با هم مقایسه شدند. گردید تعیین تیروئیدي

 و هایپرتیروییدیت ) 23.5(% نفر 4 تعداد این از که بودند حاملگی از بعد تیروییدیت داراي نفر 17 تعداد: نتایج

 گروه در) 47.1(% نفر 8 و سال 30 تا 21 سنی گروه در) 52.9(% نفر 9 تعدادهایپوتیروییدیت ،) 76.5(% نفر 13

 نفر دو، ).P = 0.006(خانواده در دیابت سابقه داراي )52.9(% نفر 9 تعداد،)P = 0.59( سال 40 تا 31 سنی

 P = 0.54(،4(سقط  سابقه داراي) 11.8(% نفر دو ،)P = 0.12(تیرویید اختالل خانوادگی سابقه داراي) 11.8(%

 سومین از بعد) 35.3(% نفر 6 ، بارداري دومین از بعد) 29.4(% نفر 5 ، یارداري اولین از بعد) 23.5(%نفر

 P(باال AntiTPO داراي)29.4(% نفر 5،)P = 0.36(بیشتر و بارداري چهارمین از بعد) 11.8(% نفر 2 و بارداري

 , P = 0.005(  35.9 ± 17.2 و 4.8 ± 2.8 ترتیب به AntiTPO و TSH مقادیر میانگین و بودند )0.022 =

P = 0.001( .بوده است 

 با تواند می دیابت خانوادگی سابقه و AntiTPO باالي تیتر که شد مشاهده مطالعه این نتایج طبق: گیري نتیجه

 زمان دیابت دچار زنان در که شود می پیشنهاد رو این باشد،از همراه حاملگی از بعد تیروییدیت بیشتر میزان

 .آید بعمل حاملگی از بعد تیروییدیت نظر از الزم بررسی شده، ذکر موارد داراي بارداري

بارداري از بعد تیروییدیت ،حاملگی دیابت :کلیدي کلمات



 ١     ...        اردبیل در حاملگی دیابت به مبتال باردار زنان در حاملگی از بعد تیروئیدیت فراوانی بررسی
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 ٢     ...        اردبیل در حاملگی دیابت به مبتال باردار زنان در حاملگی از بعد تیروئیدیت فراوانی بررسی

 

       

 مقدمه و بیان مساله 1-1

 همچنین بارداري طی در اي تغذیه افزایش جبران جهت کافی انسولین ترشح به قادر فرد که زمانی     

 جفتی هورمون مانند میشوند تولید بارداري حین در که ضدانسولین هاي هورمون و چربی تولید افزایش

 میزان بارداري دیابت در. شود می ایجاد بارداري دیابت نباشد، پروژسترون و کورتیزول پروالکتین، انسان،

 در که است مقداري نصف تنها) انسولینوژنیک اندکس( گلیسمی تحریک واحد هر ازاي به انسولین پاسخ

 و گلوکز به بتا لهاي سلو حساسیت افزایش اختصاصی تحریکی هاي تست.  شود می دیده طبیعی بارداري

 دیابت داراي هاي خانم در پاسخ این که حالی در اند، داده نشان طبیعی بارداري در را آمینه اسیدهاي

 ).7( است تر پائین واضحی طور به بارداري

 در جدي عوارض بروز موجب که است بارداري دوران متابولیک اختالل ترین شایع بارداري دیابت     

 می برخوردار زیادي اهمیت از بارداري دیابت ساز خطر عوامل شناخت بنابراین). 8(گردد می جنین و مادر

 تشخیص با و داده انجام مستعد زنان در را غربالگري هاي برنامه توان می عوامل این شناخت با زیرا باشد

 ).9(نمود پیشگیري جنین و مادر در عوارض ایجاد از خون قند مناسب جحکنترل و موقع به

 70 از بیش ولی گردد، می برطرف زایمان از بعد شان گلوکز تحمل اختالل بیماران این در اگرچه     

 ).18 و15(شوند می 2 تیپ دیابت به مبتال سال 10 از پس بیماران این درصد

 مکانیسمهاي توسط تواند می که باشد می کننده تخریب تیروئیدیت یکتیروییدیت بعد از حاملگی 

 از بعد تواند میتیروییدیت بعد از حاملگی  همچنین. شود القا بارداري از بعد یکسال مدت طی اتوایمیون

 :شود می ظاهر زیر صورت سه از یکی به معموال).1(دهد می رخ نیز القایی یا خودبخودي سقط

  تنهایی به گذرا هایپرتیروئیدیسم -1

 تنهایی به گذرا هایپوتیروئیدیسم -2

 نرمال حالت به برگشت سپس و هایپوتیروئیدیسم آن بدنبال و گذرا هایپرتیروئیدیسم -3

 )4-2(باشد می درصد هفده تا یک بین و بوده متغیرتیروییدیت بعد از حاملگی  جهانی فراوانی میزان 


