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 -1گزٍُ هبهبیی ،داًؾکذُ پزعتبری ٍ هبهبیی ،داًؾگبُ ػلَم پشؽکی ساثل ،ساثل ،ایزاى
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 -3گزٍُ پزعتبری ،داًؾکذُ پزعتبری ٍ هبهبیی ،داًؾگبُ ػلَم پشؽکی ساثل ،ساثل ،ایزاى
 -4گزٍُ هبهبیی ،داًؾکذُ داهپشؽکی ،داًؾگبُ ساثل ،ساثل ،ایزاى
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چکیده:
هقدهه :دیبثت ًَع یک ثِ ػٌَاى ؽبیغتزیي اختالل غذدی -هتبثَلیکی دٍراى کَدکی ٍ ًَجَاًی یکی اس ثیوبریّبی افلی آعیترعبى ثِ دعتگبُّبی
هختلف ثذى اعت .ایي ثیوبری ،ثِ ٍیضُ اگز ثِ خَثی کٌتزل ًؾذُ ثبؽذ ثبػث اختالل در ػولکزد هحَر ّیپَتبالهَطّ -یپَفیش -تخوذاى هیؽَدّ .ذف
هغبلؼِ حبضز ثزرعی ارتجبط هقذار ّوَگلَثیي گلیکَسیلِ ( ٍ )HbA1cثیًظوی قبػذگی در دختزاى ًَجَاى هجتال ثِ دیبثت ًَع یک هزاجؼِکٌٌذُ ثِ
اًجوي دیبثت ایزاى هیثبؽذ.
رٍش کار :ایي هغبلؼِ یک پضٍّؼ عَلی آیٌذًُگز ثَدٍ .احذّبی پضٍّؼ ؽبهل ً 60فز دختز ًَجَاى هجتال ثِ دیبثت ًَع یک 11-19 ،عبل ثَد کِ
ثِ رٍػ ًوًَِگیزی آعبى اًتخبة ؽذًذ ،گزدآٍری اعالػبت ثِ رٍػ هقبحجِ ٍ اعتفبدُ اس دادُّبی ثیَفیشیکبل ٍ اثشار گزدآٍری ،پزعؼًبهِ ٍ اثشار
آسهبیؾگبّی ثزای اًذاسُگیزی ّوَگلَثیي گلیکَسیلِ هیثبؽذ .جْت تجشیِ ٍ تحلیل دادُّب اس آهبر تَفیفی ٍ اعتٌجبعی اعتفبدُ ؽذ.
یافتههاً :تبیج ًؾبى داد کِ  86/6درفذ افزاد قبػذگی عجیؼی 10 ،درفذ الیگَهٌَرُ ٍ  3/33درفذ آهٌَرُ ثبًَیِ داؽتٌذّ .یچ یک اس ٍاحذّبی پضٍّؼ
آهٌَرُ اٍلیِ ًذاؽتٌذ .ارتجبط آهبری هؼٌبداری ثیي هقذار هیبًگیي  ٍ HbA1cفَافل سهبًی ثیي قبػذگی هؾبّذُ ًؾذ.
نتیجه گیری :در پضٍّؼ حبضز هیشاى قٌذ خَى ٍ ّوَگلَثیي گلیکَسیلِ در دختزاى ًَجَاى هجتال ثِ دیبثت ًَع یک تأثیزی ثز ًظن قبػذگی ًذاؽت.
ٍاشگاى کلیدی :دیبثتّ ،وَگلَثیي گلیگَسیلِ ،دختزاى ًَجَاى ،قبػذگی

هقدهه:
دیبثت ؽبیغتزیي اختالل غذدی– هتبثَلیکی دٍراى کَدکی ٍ
ًَجَاًی اعت [ .]1در ایزاى ؽیَع دیبثت در کَدکبى ٍ ًَجَاًبى
اس  0/6تب  5در ّشار گشارػ ؽذُ اعت [ .]2ػلت افلی دیبثت
ًَع یک ًبؽٌبختِ اعت .هَارد جذیذ دیبثت ًَع یک در افزاد
ثبالی  20عبل کنتز هؼوَل اعت .ثِ عَر هؼوَل ؽزٍع دیبثت
ًَع یک ثغیبر ًبگْبًی اعت [ .]3دیبثت قٌذی یکی اس
ثیوبریّبی افلی آعیت رعبى ثِ دعتگبُّبی هختلف ثذى
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اعت [. ]4دیبثت ًَع یک رٍی رؽذ ٍ ثلَؽ ًَجَاًبى تأثیز
هیگذارد .هغبلؼبت ًؾبى دادُاًذ کِ دیبثت ًَع یک ثبػث
کَتبّی قذ ثِ دلیل ًبٌّجبری در رؽذ فیشیَلَصی اعتخَاى
هیؽَد [ HbA1c .]5یک ؽبخـ اختقبفی ثزای ارسیبثی
کٌتزل دیبثت اعتّ .وَگلَثیي گلیکَسیلِ (ثب هیشاى عجیؼی ثزاثز
ثب  4 -6درفذ) ؽبخـ هفیذی ثزای ًؾبى دادى هقذار هتَعظ
قٌذ خَى در ّ 8 -12فتِ قجل هیثبؽذ .هیشاى ثبالی ّوَگلَثیي
گلیکَسیلِ ،در هؼزك قزار داؽتي ػَارك هیکزٍٍاعکَالر را

* ًَیغٌذُ هغئَلً ،ؾبًی :ساثل ،خیبثبى فزدٍعی ،داًؾکذُ پزعتبری ٍ هبهبیی
تلفي توبط 09128321398 :دٍرًگبر 0542-2223943 :پغت الکتزًٍیکsalehinbanoo@yahoo.com :
تبریخ پذیزػ1391/03/20 :
تبریخ افالح1390/11/27 :
تبریخ دریبفت1389/11/20 :
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ًؾبى هیدّذ ٍ ثبیذ ثزای ثْجَد کٌتزل قٌذ خَى در عَالًی
هذت تالػ کزد .ایي ؽبخـ یک هؼیبر اعتبًذارد جْبًی اعت ٍ
ثزای ارسیبثی قٌذ خَى در دیبثت ًَع یک 3 -4 ،ثبر در عبل
اًذاسُگیزی هیؽَد [. ]6
در ارتجبط ثب اختالالت قبػذگی ٍ دیبثت ًَع یک هغبلؼبت اًذکی
اًجبم ؽذُ اعت [ ٍ ]7یبفتِّبی هزثَط ثِ تأثیز دیبثت ًَع یک
رٍی ٍیضگیّبی قبػذگی ٍ هٌبرک هتضبد ٍ ًبّوبٌّگ هیثبؽٌذ
[ٍ ،]8لی ًتبیج هغبلؼِای کِ رٍی  24دختز ًَجَاى در گزٍُ
عٌی  12/5-20/3عبل هجتال ثِ دیبثت ًَع یک اًجبم ؽذً ،ؾبى
داد کِ هیشاى ّوَگلَثیي گلیکَسیلِ در دختزاى هجتال ثِ ایي ًَع
دیبثت کِ قبػذگی ًبهٌظن داؽتٌذ  ٍ 12/8در دختزاى هجتال ثِ
دیبثت کِ قبػذگی هٌظن داؽتٌذ  10/5هیثبؽذ [ .]9یکی اس
ػلتّبی هؼوَل هزاجؼِ دختزاى ًَجَاى ثِ هزاکش ثْذاؽتی
اختالل قبػذگی اعت ،اگزچِ ثیًظویّبی قبػذگی هیتَاًذ در
عبلّبی ثؼذ اس هٌبرک عجیؼی ثبؽذ ٍلی هوکي اعت پبتَلَصیک
ثَدُ ٍ ًیبس ثِ تَجِ فَری داؽتِ ثبؽذ [ .]10اختالالت قبػذگی
در عبلّبی اٍل ثؼذ اس هٌبرک ثِ هٌظَر جلَگیزی اس ػَارك
ثؼذی اس جولِ ًبثبرٍری ثبیذ ثِ عزػت ارسیبثی ؽًَذ .ثیؼتز ایي
اختالالت هَقتی ّغتٌذ ٍ خَد ثِ خَد ثْجَد هییبثٌذ ،اهب
تؼذادی اس آىّب ؽذیذ ثَدُ ٍ ًیبس ثِ درهبى دارًذ .آهٌَرُ ٍ
الیگَهٌَرُ هوکي اعت ًؾبًِای اس اختالالت غذد درٍىریش ثبؽذ
[ .]11در اکثز هغبلؼبت اًجبمؽذُ رٍی دختزاى ًَجَاى ثب دیبثت
ًَع یک کِ اعالع درعتی اس عیکل قبػذگی ًذارًذ ،اختالالت
قبػذگی در آىّب ثِ هَقغ تؾخیـ دادُ ًویؽَد .ثِ ػلت ایي
کِ هغبلؼِ در خقَؿ ارتجبط هیشاى ّوَگلَثیي گلیکَسیلِ ٍ
ًظن قبػذگی در ایي گزٍُ عٌی اًذک ثَدُ ٍ ثیؼتز هغبلؼبت در
افزاد ثشرگعبل ثِ فَرت گذؽتًِگز ٍ ثب عؤال درثبرُ اختالالت
قبػذگی دٍراى ًَجَاًیؾبى اًجبم ؽذُ اعت ٍ ثِ ػالٍُ ،در
ثیؼتز هغبلؼبت قٌذ خَى تقبدفی ٍ یب قٌذ خَى ًبؽتب کِ در
هقبثل ّوَگلَثیي گلیکَسیلِ دٍرًوبی سهبًی هحذٍدتزی در
کٌتزل قٌذ خَى دارًذ ثزرعی ؽذُ اعت [ ،]10پضٍّؼ حبضز
ثب ّذف ثزرعی ارتجبط هقذار ّوَگلَثیي گلیکَسیلِ ٍ ًظن
قبػذگی در دختزاى ًَجَاى هجتال ثِ دیبثت ًَع یک اًجبم ؽذُ
اعت.
رٍش کار:
ایي هغبلؼِ یک پضٍّؼ عَلی آیٌذًُگز ثَد کِ در عبل 1385
اًجبم ؽذ .هحیظ پضٍّؼ اًجوي دیبثت ایزاى ٍ جبهؼِ پضٍّؼ
دختزاى ًَجَاى هجتال ثِ دیبثت ًَع یک ثَدًذً .وًَِ پضٍّؼ در
ایي هغبلؼِ ؽبهل  60دختز ًَجَاى هجتال ثِ دیبثت ًَع یک ثَد
فقلٌبهِ داًؾگبُ ػلَم پشؽکی جْزم ،دٍرُ دّن ،ؽوبرُ عِ ،پبییش 1391

ؽْزثبًَ فبلحیي ٍ ّوکبراى

کِ ثز اعبط هؼیبرّبی ٍرٍد ثِ هغبلؼِ ثِ فَرت ًوًَِگیزی
آعبى اًتخبة ؽذًذ .حجن ًوًَِ ثب اعویٌبى  95درفذ ٍ تَاى
آسهَى  80درفذً 59 ،فز هحبعجِ ؽذ کِ در ػول ً 60فز در
ًظز گزفتِ ؽذ.
در ایي پضٍّؼ اثتذا ثب هغبلؼِ پزًٍذُّبی پشؽکی دختزاى
ًَجَاى هجتال ثِ دیبثت ًَع یک (در هجوَع  274پزًٍذُ)
ٍاحذّبی پضٍّؼ ثز اعبط هؼیبرّبی ٍرٍد ثِ هغبلؼِ اًتخبة
ؽذًذ .هؼیبرّبی ٍرٍد ثِ هغبلؼِ ،داؽتي عي ثیي  11-19عبل،
عپزی ؽذى حذاقل دٍ عبل اس هٌبرک در فَرت ًبهٌظن ثَدى
فَافل ثیي قبػذگی ،هجتال ًجَدى ثِ ثیوبریّبی پلی کیغتیک
تخوذاى ٍ اختالالت غذُ تیزٍئیذ ثز اعبط تؾخیـ پشؽک
هتخقـ ،ػذم هقزف دارٍّبی َّرهًَی هَثز رٍی خًَزیشی
قبػذگی در ًظز گزفتِ ؽذ.
رٍػ جوغآٍری اعالػبت ،هقبحجِ ٍ دادُّبی ثیَفیشیکبل ٍ
اثشار گزدآٍری اعالػبت پزعؼًبهِ ٍ اثشار آسهبیؾگبّی ثزای
اًذاسُگیزی ّوَگلَثیي گلیکَسیلِ ثَد .پزعؼًبهِ ؽبهل
هؾخقبت دهَگزافیکً ،حَُ کٌتزل قٌذ خَى ،ػَارك دیبثت ٍ
ثزخی ٍیضگیّبی قبػذگی ثَد .اس ٍاحذّبی پضٍّؼ خَاعتِ ؽذ
کِ سهبى ؽزٍع ٍ پبیبى خًَزیشی را در عی عِ عیکل قبػذگی
هؾخـ کٌٌذ .عیکلّبی کَتبُتز اس  21رٍس ٍ عَالًیتز اس 35
رٍس ثِ ػٌَاى اختالل قبػذگی در ًظز گزفتِ ؽذ [ .]12ثزای ّز
یک اس ٍاحذّبی پضٍّؼ دٍ ثبر آسهبیؼ ّوَگلَثیي گلیکَسیلِ
ثِ فبفلِ عِ هبُ در ًظز گزفتِ ؽذ ٍ اس آىّب خَاعتِ ؽذ کِ
فقظ ثِ آسهبیؾگبُ هؾخـ ؽذُ هزاجؼِ کٌٌذ .اٍلیي درخَاعت
آسهبیؼ ّوَگلَثیي گلیکَسیلِ ،سهبى اٍلیي هالقبت ثب ٍاحذّبی
پضٍّؼ ثزای تکویل پزعؼًبهِ ثَد .در عی عِ عیکل
قبػذگی ثِ عَر هذاٍم ثب کلیِ ٍاحذّبی پضٍّؼ ،ارتجبط تلفٌی
ثزقزار ؽذ تب ضوي اعالع اس رًٍذ هغبلؼِ ٍ یبدآٍری ثجت سهبى
ؽزٍع ٍ پبیبى خًَزیشی ٍ اًجبم آسهبیؼ ّوَگلَثیي گلیکَسیلِ،
ٍضؼیت کبر ًیش کٌتزل ؽَد .ثؼذ اس اتوبم عِ عیکل قبػذگی اس
ٍاحذّبی پضٍّؼ خَاعتِ ؽذ کِ فزمّب را ثِ ّوزاُ جَاة
آسهبیؼ ّوَگلَثیي گلیکَسیلِ ثِ اًجوي دیبثت تحَیل دٌّذ.
جْت افزاد دارای الیگَهٌَرُ ،آسهبیؾبت َّ( TSHرهَى
تحزیککٌٌذُ تیزٍئیذ)( T3 ،تزی یذٍتیزًٍیي)(T4 ،تیزٍکغیي)،
َّ( FSHرهَى هحزک فَلیکَل)َّ( LH ،رهَى لَتئیٌی)،
تغتَعتزٍى عزم( DHEAS ،دّیذرٍاپی اًذرٍعتزٍى عَلفبت)،
پزٍالکتیيّ ،یذرٍکغی پزٍصعتزٍى درخَاعت ؽذّ .وچٌیي
هؼبیٌبت ثبلیٌی اس قجیل ّیزعَتیغن ،آکٌِ ،پَعت چزة ،ریشػ
هَ ،فذای کلفت ٍ آکبًتَسیظ ًیگزیکبًظ اًجبم ؽذ.
ّیزعَتیغن ثب تَجِ ثِ درجِثٌذی فزیوي -گبلَی تؼییي ٍ ًوزُ
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ثیؼ اس ّ ،8یزعَتیغن در ًظز گزفتِ ؽذ .آکبًتَسیظ
ًیگزیکبًظ ًیش ثب تَجِ ثِ ضبیؼِ پَعتی ضخین ،پیگوبًتِ،
هخولی ٍ ًزم در سیز ثغل ،پؾت گزدى ،سیز پغتبى ٍ قغوت
داخلی راى تؼییي ؽذ .ثز اعبط آسهبیؾبت اًجبمؽذُ ٍ هؼبیٌبت
ثبلیٌی تَعظ هتخقـ غذد ،ؽؼ ثیوبر هجتال ثِ عٌذرم پلی
کیغتیک تخوذاى اس هغبلؼِ کٌبر گذاؽتِ ؽذًذّ .وچٌیي ثز
اعبط ًتبیج آسهبیؾبت ،یک ًفز اس ٍاحذّبی پضٍّؼ دارای
آهٌَرُ اٍلیِ ثِ دلیل افشایؼ تغتَعتزٍى در حذ هزداًِ ٍ ثِ
ػلت ایي کِ عجق ًظز پشؽک هتخقـ دیبثت ًَع یک ًبؽی
اس آهٌَرُ اٍلیِ ًجَد ،اس هغبلؼِ کٌبر گذاؽتِ ؽذ.
توبم آسهبیؾبت ّوَگلَثیي گلیکَسیلِ ثب رٍػ کزٍهبتَگزافی
هبیغ ثب ػولکزد ثبال ( )HPLCاًذاسُگیزی ؽذًذ .در ایي رٍػ
هیشاى عجیؼی ّوَگلَثیي گلیکَسیلِ 4/2-6/4 ،درفذ اعت.
هیبًگیي ًتبیج آسهبیؾبت ّوَگلَثیي گلیکَسیلِ ًَجَاًبى دیبثتی
ثب تَجِ ثِ ایي هیشاى ثِ دٍ گزٍُ عجیؼی (کنتز اس ٍ )7/2
غیزعجیؼی (ثیؼتز اس  )7/2عجقِثٌذی ؽذ.
ثزای تجشیِ ٍ تحلیل دادُّب اس آهبر تَفیفی ٍ ثزای ثزرعی
ارتجبط ثیي هتغیزّب اس آسهَى دقیق فیؾز ،آسهَى رگزعیَى عبدُ
ٍ ًغجت ؽبًظ اعتفبدُ ؽذ.
ایي تحقیق تَعظ ؽَرای پضٍّؼ داًؾگبُ ػلَم پشؽکی
تْزاى ،اس لحبػ رػبیت ًکبت اخالقی هَرد تبییذ قزار گزفت.
ثِ ایي هٌظَر قجل اس اًجبم هغبلؼِ ،اّذاف تحقیق ٍ اعویٌبى
اس هحزهبًِ هبًذى اعالػبت ثزای ثیوبراى تَضیح دادُ ؽذ ٍ
آًبى ثب کغت آگبّیّبی السم ٍ اػالم رضبیتٍ ،ارد هغبلؼِ
ؽذًذ .ثِ ػالٍُ توبهی آسهبیؾبت ثزای ثیوبراى ثِ عَر رایگبى
اًجبم ؽذ.
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یافتهها:
ًتبیج حبفل اس پضٍّؼ ًؾبى داد کِ ثیؼتزیي درفذ دختزاى
هَرد هغبلؼِ ( 41/7درفذ) دارای عي ثیي  18-19عبل ٍ
کنتزیي درفذ ( 6/7درفذ) ،ثیي  12-13عبل عي داؽتٌذ.
ّوچٌیي ثیؼتزیي درفذ دختزاى ( 45درفذ) ،ثزای هذت -10
 6عبل ٍ کنتزیي درفذ ( 11/7درفذ) 11 ،عبل ٍ ثیؼتز ،ثِ
ثیوبری دیبثت هجتال ثَدًذ .هیشاى اًغَلیي هقزفی رٍساًِ
ثیؼتزیي درفذ ٍاحذّبی هَرد پضٍّؼ ( 45درفذ)40-60 ،
ٍاحذ ٍ کنتزیي درفذ ( 0/5درفذ)ٍ 20 ،احذ ٍ کنتز ثَد .هیشاى
 HbA1cثیؼتزیي درفذ ٍاحذّبی پضٍّؼ ( 73/3درفذ)
ثیؼتز اس  ٍ 7/2هیشاى  HbA1cدر  26/7درفذ ٍاحذّبی
پضٍّؼ در حذ عجیؼی (کنتز اس  )7/2ثَد .آسهَى رگزعیَى عبدُ
ارتجبط هؼٌبداری ثیي عَل هذت اثتال ٍ ًظن قبػذگی ًؾبى ًذاد
(ّ .)p=0/361 , B=0/93وچٌیي ًتبیج ًؾبى داد کِ تفبٍت
هؼٌبدار آهبری در ًغجت ؽبًظ اثتال ثِ ثیًظوی قبػذگی ٍ
هقبدیز ٍ HbA1cجَد ًذارد ( .)p=0/839 ،OR=1/125یبفتِّب
ًؾبى داد کِ ّیچکذام اس ٍاحذّبی پضٍّؼ ،فَافل ثیي
قبػذگی کنتز اس  21رٍس ًذاؽتٌذ ٍ فَافل ثیي دٍ قبػذگی در
 10/3درفذ آىّب ثیؼ اس  35رٍس ثَدّ .وچٌیي ًتبیج ًؾبى داد
کِ  89/5درفذ ٍاحذّبی پضٍّؼ کِ فَافل ثیي قبػذگی
عجیؼی داؽتٌذ ،دارای  HbA1cعجیؼی ٍ  15/3درفذ کِ فَافل
ثیي قبػذگی غیزعجیؼی داؽتٌذ دارای  HbA1cغیزعجیؼی ثَدًذ.
آسهَى آهبری دقیق فیؾز ًؾبى داد کِ فَافل ثیي قبػذگی ٍ
 HbA1cدارای ارتجبط آهبری هؼٌبداری ًیغتٌذ (.)p=0/649

جذٍل  :1تَسیغ فزاٍاًی هغلق ٍ ًغجی دختزاى ًَجَاى هجتال ثِ دیبثت ًَع یک هزاجؼِکٌٌذُ ثِ اًجوي دیبثت ایزاى ثز اعبط هقذار هیبًگیي ٍ HbA1c
فَافل ثیي قبػذگی
هیبًگیي HbA1c
غیزعجیؼی ( ٍ 7/2ثیؼتز)
عجیؼی (کنتز اس )7/2
تؼذاد (درفذ)
تؼذاد (درفذ)
هیبًگیي فَافل ثیي قبػذگی
(35 )89/7
(17 )89/5
عجیؼی ( 35رٍس ٍ کنتز)
غیزعجیؼی (ثیؼتز اس  35رٍس)
(4 )15/3
( 2 )15/5
جوغ

(19 )100

(39 )100
p=0/649
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بحث:
در ایي هغبلؼِ ،هیبًگیي عي ٍاحذّبی پضٍّؼ 16/76 ± 1/87
عبل ٍ هیبًگیي هذت ثیوبری اس سهبى تؾخیـ 6/19 ± 3/71
عبل ثَد .یبفتِّب ًؾبى داد ارتجبط هؼٌبداری ثیي عَل هذت اثتال
ثِ ثیوبری ٍ ًظن قبػذگی ٍجَد ًذاردّ .وچٌیي فَافل ثیي
قبػذگی ثب  HbA1cارتجبط آهبری هؼٌبداری ًذارد .در هغبلؼِ
اعکزٍدر ٍ ّوکبراى ثب ػٌَاى ارتجبط ثیي کٌتزل قٌذ خَى ٍ
قبػذگی در ًَجَاًبى دیبثتیّ ،یچکذام اس ًَجَاًبى پلی هٌَرُ
ًذاؽتٌذ ٍ  15/2درفذ آىّب هجتال ثِ اٍلیگَهٌَرُ ثَدًذ کِ اس
ًظز آهبری ارتجبط هؼٌبداری ثیي اٍلیگَهٌَرُ ٍ هیشاى HbA1c
ثبال ٍجَد داؽت [ً .)P>0/05( ]9تبیج ایي هغبلؼِ اس ًظز اثتال ثِ
اٍلیگَهٌَرُ ثب ًتبیج پضٍّؼ حبضز هتفبٍت اعت .ػلت تفبٍت
ایي اعت کِ در هغبلؼِ هذکَر سًبى هجتال ثِ تخوذاى چٌذ
کیغتی جشء ٍاحذّبی پضٍّؼ ثَدًذ ،در حبلی کِ در پضٍّؼ
حبضز ًَجَاًبى هجتال ثِ تخوذاى چٌذ کیغتی کِ اٍلیگَهٌَرُ
داؽتٌذ اس هغبلؼِ حذف ؽذًذ.
ثز اعبط هغبلؼِ اعتزٍهبیز ٍ ّوکبراى تحت ػٌَاى تفبٍتّبی
عیکل قبػذگی در سًبى هجتال ثِ دیبثت ًَع یک ٍ سًبى
غیزدیبثتیً ،یش ًتبیج ًؾبى دادًذ کِ ّیچکذام اس ٍاحذّبی
پضٍّؼ پلی هٌَرُ ًذاؽتٌذّ .وچٌیي  78/7درفذ افزاد دیبثتی ٍ
 66/7درفذ افزاد غیز دیبثتی اٍلیگَهٌَرُ (فَافل ثیي قبػذگی
ثیؼتز اس  31رٍس) داؽتٌذ ٍ آسهَى آهبری اختالف هؼٌبداری اس
ًظز اثتال ثِ اٍلیگَهٌَرُ در دٍ گزٍُ ًؾبى داد [.)p=0/02( ]7
ایي هغبلؼِ اس ایي ًظز کِ ّیچ کذام اس ٍاحذّبی پضٍّؼ پلی-
هٌَرُ ًذاؽتٌذ هؾبثِ پضٍّؼ حبضز اعتٍ ،لی اس ًظز اثتال سًبى
دیبثتی ثِ اٍلیگَهٌَرُ هؾبثِ ًیغت .ایي ػذم تؾبثِ ثِ ػلت ایي
اعت کِ در هغبلؼِ هذکَر ،هؼیبر اٍلیگَهٌَرُ فَافل ثیي
قبػذگی ثیؼتز اس  31رٍس ثَدُ اعت ،در حبلی کِ در پضٍّؼ
حبضز  35رٍس در ًظز گزفتِ ؽذُ ثَدّ .وچٌیي در هغبلؼِ
یبدؽذُ سًبى هجتال ثِ تخوذاى چٌذ کیغتی جشء ٍاحذّبی
پضٍّؼ ثَدًذ در فَرتی کِ در پضٍّؼ حبضز ًَجَاًبى هجتال
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ثِ تخوذاى چٌذ کیغتی دارای اٍلیگَهٌَرُ اس هغبلؼِ حذف
ؽذًذ.
ثز اعبط هغبلؼِ کجبیز ٍ ّوکبراى ثب ػٌَاى اپیذهیَلَصی هٌبرک
ٍ اختالالت قبػذگی در یک گزٍُ غیزاًتخبثی سًبى ثب دیبثت ًَع
یک در هقبیغِ ثب گزٍُ کٌتزل 10/6 ،درفذ افزاد دیبثتی ٍ 4/8
درفذ افزاد غیز دیبثتی اٍلیگَهٌَرُ داؽتٌذ ٍ آسهَى آهبری
اختالف هؼٌبداری اس ًظز اثتال ثِ اٍلیگَهٌَرُ در دٍ گزٍُ ًؾبى
داد [ّ .)P>0/02( ]13وچٌیي  7/3درفذ افزاد دیبثتی ٍ 5/2
درفذ افزاد غیز دیبثتی پلی هٌَرُ داؽتٌذ (ً .)P>0/005تبیج ایي
هغبلؼِ ثب ًتبیج پضٍّؼ حبضز هتفبٍت اعت ٍ ػلت آى ،تفبٍت
در هؾخقبت ًوًَِّب ٍ رٍػ کبر اعت .در ایي هغبلؼِ هحذٍدُ
عٌی ٍاحذّبی پضٍّؼ  18 -49عبل ثَد ٍ افزاد هجتال ثِ ثزخی
ثیوبریّب هَثز رٍی قبػذگی اس جولِ اختالالت تیزٍئیذ ٍ
تخوذاى چٌذکیغتی اس هغبلؼِ حذف ًؾذًذ ،در فَرتی کِ در
پضٍّؼ حبضز عي ٍاحذّبی پضٍّؼ  11-19عبل ثَد ٍ افزاد
هجتال ثِ اختالالت تیزٍئیذ ٍ تخوذاى چٌذکیغتی اس هغبلؼِ
حذف ؽذًذ.
یکی اس اّذافی کِ در اًجبم ّز تحقیق هذًظز هیثبؽذ اهکبى
ثِکبرگیزی ًتبیج تحقیق در هحیظّبی هختلف اعت تب ثذیي
ٍعیلِ ثتَاى در تغییز یب ثْجَد ٍضؼیت هَجَد کوک هؤثزی
ًوَدً .تبیج ایي تحقیق هیتَاًذ در هَارد آهَسػ ثِ ًَجَاًبى
دیبثتی در خقَؿ ارتجبط ثیي دیبثت ًَع یک ٍ اختالالت
قبػذگی ٍ آهَسػ ثِ خبًَادُ ّبی آًبى ثزای کوک ثِ
پیؾگیزی ٍ در فَرت ٍجَد اختالالت قبػذگی ثِ درهبى
فحیح ٍ ثِ هَقغ آى کوک کٌذ.
تقدیر ٍ تشکر :ثذیي ٍعیلِ اس ّوکبری ٍ راٌّوبییّبی
ریبعت ٍ کبرکٌبى هحتزم اًجوي دیبثت ایزاى تؾکز هیؽَد.
ّوچٌیي اس توبهی ثیوبراى دیبثتی ؽزکتکٌٌذُ در تحقیق کِ
ثذٍى هؾبرکت آًبى اًجبم ایي پضٍّؼ اهکبىپذیز ًجَدُ اعت،
قذرداًی هیًوبیذ.
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Abstract
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Introduction:
Type 1 diabetes mellitus (T1DM) is the most common endocrine problem seen in children and
adolescents; it is one of the main diseases which damages the body organs such as disrupt
hypothalamic pituitary-gonadal function if blood sugar is not well controlled. This study aimed to find
the correlation between Glycosylated Hemoglobin and menstrual cycle length in Type 1 diabetic
adolescent referred to Iran Diabetes Association.
Materials and Methods:
This is a prospective longitudinal study. The subjects consisted of 60 diabetic girls aged 11-19 years
selected by easy sampling method. The research instruments included a questionnaire, HbA1c sample
laboratory test, interviews on the biophysical data. Data were analyzed through descriptive and
inferential statistical tests.
Results:
Our results showed that 86.6% of the patients had normal menstrual cycle.10% had oligomenorrhea
and 3.33% amenorrhea. No one had primary amenorrhea. There was no statistically significant
correlation between the mean HbA1c and menstrual cycle length.
Conclusion:
In this study, blood sugar rate and HbA1c in adolescents showed no significant effect on the
menstrual cycle.
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