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غربالگري براي دیابت حاملگی

ام البنین زارع 

کارشناسی ارشد مامایی 

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد بابل

مقدمه و هدف :

دیابت حاملگی عدم تحمل کربوهیدرات است که منجر به هیپرگلیسمی می شود که در شروع یا در حین بارداري تشخیص 
، صدمات و مرگ و میر پري ناتال ممکن است افزایش یابد. تشخیص دقیق باعث درمان داده می شود. در صورت عدم درمان 

مناسب می شود. هدف این مطالعه بررسی اثرات روشهاي مختلف غربالگري دیابت حاملگی و سرانجام مادر و نوزاد است.

مواد و روشها :

انجام شد. واژه هاي انتخابی غربالگري Pubmedو Up-to-dateجهت ارائه مقاله مروري حاضر ،جستجو در سایتهاي 
)Screening()و دیابت حاملگیGestational Diabetes Mellitus ( مقاله بود که پس از بررسی آنها 10و نتیجه شامل

اضر مقاله که بیشتر به موضوع پرداخته و روش کار مناسبتري داشتند انتخاب و از داده هایشان براي نگارش مقاله ح4تعداد 
استفاده شد.

یافته هاي پژوهش :

زنانی که آبنبات دریافت کردند نسبت به زنانی که گلوکز منومر نوشیدند اثرات جانبی کمتري را گزارش کردند. زنانی که گلوکز 
بدنبال منومر نوشیدند اثرات جانبی کمتري را نسبت به زنانی که گلوکز پلیمر نوشیدند تجربه کردند. زنان کمتري تهوع و ورم 

نوشیدن گلوکز پلیمر در مقایسه با گلوکز منومر گزارش کردند. هیچ تفاوتی در تشخیص دیابت حاملگی بین مقایسه ها پیدا 
نشد. صدمات مادري یا سرانجامی براي بچه گزارش نشد. 

نتیجه گیري :

غربالگري می تواند سرانجام سالمتی مدرك ناکافی براي تعیین اگر غربالگري براي دیابت حاملگی وجود دارد ، کدام نوع از
مادر و نوزاد را بهبود بخشد. 

.غربالگري و دیابت حاملگیکلمات کلیدي: 
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BACKGROUND and OBJECTIVE:

Gestational diabetes mellitus is carbohydrate intolerance resulting in hyperglycemia with
onset or first recognition during pregnancy. If  untreated , perinatal morbidity and mortality
may be increased. Accurate diagnosis allow appropriate treatment. The objective of study to
assess the effects of different methods of screening for gestational diabetes mellitus and
maternal and infant outcomes.

MATERIAL and METHOD:

To present this review article, researcher used Screening and Gestational diabetes mellitus as
key words and searched the Up-to-date and Pubmed sites, and the result was 10 articles, that
after study all of them carefully we selected 4 of them, and use their data in this article.

Findings:

Women receiving the candy bar , rather than glucose monomer drink , reported fewer side
effects. Women drinking the glucose monomer experienced fewer Side effects from testing
than women drinking the glucose polymer. Significantly fewer women reported nausea and
bloatedness following the glucose polymer drink compared to glucose monomer drink. No
differences in diagnosis of Gestational diabetes mellitus were found between each
comparison. No other measures of maternal morbidity or outcome for the baby were reported.

Discussion and Conclusions:

There was insufficient evidence to determine if screening for gestational diabetes , or what
types of screening , can improve maternal and infant health outcomes.
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