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در  زولیکورت یو ادرار یسطح سرم یا  سهیمقا یبررس 

 و زنان باردار سالم یباردار ابتید
، 4ییعطا ی، مار4یباریجو ی، تورج احمد3یاکبر ابوالفتح یعلدکتر ، 2و1یآذرم نایم

*6ی، عباس آقائ5یبهاره لطف
 

کرمانشاه،  ی، دانشگاه علوم پزشکینیمامام خ مارستانیب ینیبال قاتیواحد توسعه تحق ،ینیبال یمیوشیکارشناس ارشد ب .1

 .رانیکرمانشاه، ا

 .، اهر، ایرانیک دانشکده علوم، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد اهرژکارشناس ارشد بیوشیمی بالینی، بخش بیولو .2

 .واحد اهر، اهر ،یدانشکده علوم، دانشگاه آزاد اسالم کیولوژیبخش ب ،ینیبال یمیوشیب یدکترا .3

 .رانیکرمانشاه، کرمانشاه، ای، دانشگاه علوم پزشکینیامام خم مارستانیب ینیبال قاتیوسعه تحقواحد ت ،یداخل متخصص .4

کرمانشاه،  ی، دانشگاه علوم پزشکینیامام خم مارستانیب ینیبال قاتیواحد توسعه تحق ،یولوژیدمیارشد اپ کارشناس .5

 .رانیکرمانشاه، ا

کرمانشاه،  ی، دانشگاه علوم پزشکینیامام خم مارستانیب ینیالب قاتیواحد توسعه تحق ،یولوژیدمیاپ یدکتر یدانشجو .6

 .رانیکرمانشاه، ا

 3/12/1333  :تاریخ پذیرش  22/6/1333: تاریخ دریافت
 

 
 

 

های متفاوت که اولین بار در زمان   دیابت بارداری تحت عنوان عدم تحمل نسبت به کربوهیدرات با شدت :مقدمه

باعث افزایش  ،زا  عنوان شرایط استرس بارداری به  .شود یز کرده است، تعریف متشخیص داده شده یا برو بارداری

حاضر با هدف بررسی و  مطالعه با توجه به رابطه هورمون کورتیزول با دیابت بارداری، لذاشود  ترشح کورتیزول می

 .انجام شدارداری سطح کورتیزول سرم و ادرار در مادران باردار سالم و مادران مبتال به دیابت ب  مقایسه

زن باردار سالم که به  42زن مبتال به دیابت بارداری و  42 بر روی 1332سال  درمقطعی   مطالعه این :کار  روش

ساعته و خون غیر  24ادرار   نمونه ،بارداری 24  در هفته. انجام شد، بودند مرکز دیابت شهر کرمانشاه مراجعه کرده

( 16  نسخه) SPSSآماری نرم افزار استفاده از با  ها تجزیه و تحلیل داده. شدیه ناشتا جهت بررسی سطح کورتیزول ته

کمتر از  pمیزان  .انجام شدهای تی مستقل، همبستگی پیرسون، آنالیز کواریانس چند متغیره و من ویتنی  آزمونو 

 .معنی دار در نظر گرفته شد 25/2

بین سطح سرمی و ادراری کورتیزول در دو گروه مبتال به  ،یرهآزمون آنالیز کواریانس چند متغ بر اساس :ها  یافته

در بررسی سطح زیر منحنی راک برای . (p<221/2) دیابت بارداری و باردار سالم تفاوت معنی داری وجود داشت

دست آمد و جهت تشخیص دیابت بارداری، حساسیت   به 566/2و برای کورتیزول ادرار  555/2کورتیزول سرم 

 .دست آمده ب% 2/32و ویژگی آن % 6/54و حساسیت کورتیزول ادرار % 3/52و ویژگی آن % 5/93رم کورتیزول س

 به طورسطح سرمی و ادراری کورتیزول در زنان مبتال به دیابت بارداری در مقایسه با زنان باردار سالم  :گیری یجهنت

. کردمعیار شناسایی دیابت بارداری استفاده  از این معیارها به عنوان بتوان در آینده شاید .معنی داری بیشتر است

 .استتر   تر نسبت به کورتیزول سرم ارجح  سطح کورتیزول ادراری با حساسیت و ویژگی باالتر و روش غیر تهاجمی
 

 حساسیت، دیابت بارداری، کورتیزول، ویژگی: کلمات کلیدی
 

                                                 
: تلفن. رانیکرمانشاه، کرمانشاه، ا ی، دانشگاه علوم پزشک(ره) ینیامام خم مارستانیب ینیبال قاتیتوسعه تحقواحد  ؛یعباس آقائ :ول مكاتباتئنویسنده مس *

 aqaei.a@gmail.com :پست الكترونیك ؛23155525951
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نسبی ترشح   دامنه ،در افراد مسن. جنس افزایش یافت

بندی ترشح   کورتیزول متعادل و زمان  منظم و روزانه

روزی سطح کورتیزول افزایش یافت که این  شبانه

عمر در ال  قرار گرفتن مادام  تواند مصداق فرضیه می

 باشدمقابل استرس و اختالالت خواب در سالمندان 

مثبت و  تباطار (1353) اوخنکروگ  در مطالعه. (33)

ساعت پس از  3 غلظت کورتیزول سن و قوی بین

در مطالعه . (42) شد مشاهده دگزامتازون تجویز

نیز میانگین غلظت ( 1399)و همکاران  ویدمن

در ، کورتیزول پالسما در افراد مسن افزایش یافت

سال و جوان   در افراد میان ارتباطیکه چنین   حالی

و همکاران  جاکوبس در مطالعه. (41) نشدمشاهده 

رتباط سن و ترشح که در رابطه با بررسی ا( 1354)

کورتیزول آزاد ادراری در افراد مسن و میانسال که 

، افراد اند انجام شد   تحت فشارهای استرسی قرار گرفته

ترشح کورتیزول ادراری  ،مسن نسبت به افراد میانسال

 حاضر  که در مطالعه  از آنجایی. (42) بیشتری داشتند

های مورد مطالعه از نظر   داری بین گروه  تفاوت معنی

شاخص توده میانگین سن، میانگین سن بارداری و 

   هنشد و اکثر مطالعات با نتایج مطالع مشاهده بدنی

توان با قطعیت اظهار  نمی ،همخوانی نداشتحاضر 

شاخص توده بین سن و  یمعکوس  ارتباطداشت که 

با سطوح کورتیزول ادرار در افراد مبتال به دیابت  بدنی

 ،از طرفی سطح ترشح کورتیزول. داردبارداری وجود 

شاخص تنها تحت تأثیر عوامل جسمی از جمله سن و 

از جمله  یعوامل دیگر باشد، بلکه نمی توده بدنی

وضعیت اقتصادی اجتماعی، مصرف داروهای همراه، 

  تیپ شخصیتی، رژیم غذایی، فعالیت بدنی و استرس

با اثر افزاینده یا کاهنده بر روی سایر  های روحی

عوامل، ترشح کورتیزول را تحت تأثیر خود قرار 

شود در مطالعات آتی  بنابراین پیشنهاد می. دهند می

  .گنجانده شوند مطالعه در اهداف این عوامل

با توجه به همبستگی ذاتی سطح سرمی و ادراری 

کورتیزول در افراد و با در نظر گرفتن متغیرهای سن و 

برای به دست آوردن نتایج  ،شاخص توده بدنی

آنالیز کواریانس چند متغیره استفاده معتبرتر از آزمون 

شخص م شاخص توده بدنیسن و شد که با کنترل اثر 

شد که سطح کورتیزول سرم و ادرار در دو گروه مبتال 

به دیابت بارداری و باردار سالم تفاوت آماری معنی 

که سطح سرمی  مطالعه ایکه  ییاز آنجا. شتداری دا

و ادراری کورتیزول مادران مبتال به دیابت بارداری و 

یافت نشد،  کندمادران باردار سالم را با هم مقایسه 

 .نداردررسی بیشتری وجود جای بحث و ب

برای  سطح زیر منحنی راک حاضر،  در مطالعه

 566/2و برای کورتیزول ادرار  555/2کورتیزول سرم 

 تشخیص دیابت بارداری، دست آمد و جهت  به

% 3/52و ویژگی آن % 5/93حساسیت کورتیزول سرم 

و حساسیت کورتیزول ادرار  1/225در نقطه برش 

 .بود 15/146 نقطه برش در %2/32 و ویژگی آن% 6/54

و میرفیضی   مطالعهنسبت به  حاضر  نتایج مطالعه

که سطوح زیر منحنی برای قند ( 2211)همکاران 

برش   و با نقطه 35/2  خون ناشتای پالسما دو ساعته

لیتر دارای   گرم بر دسی میلی 31بیشتر و مساوی 

برای تشخیص % 56/96و ویژگی % 53/63حساسیت 

، دارای حساسیت و ویژگی (43)بود  اریدیابت بارد

های فوق به جز  با این حال تمام آزمون. باالتری است

ژگی کمتری حساسیت و وی ،ویژگی کورتیزول ادرار

گرم قند  122نسبت به تست تحمل گلوکز خوراکی 

 153برش بیشتر و مساوی   ساعت دوم با نقطه

 و ویژگی% 69/31 لیتر با حساسیت گرم بر دسی میلی

 . (44) داشتند میرفیضی  در مطالعه% 26/53
 

 یریگ یجهنت
سطح سرمی و ادراری کورتیزول زنان باردار مبتال به 

زنان باردار  ی باالتر ازدیابت بارداری به طور معنی دار

سطح  حاضر،  بنا بر نتایج مطالعه. سالم می باشد

روش  و کورتیزول ادراری با حساسیت و ویژگی باالتر

 ارجح کورتیزول سرم تر نسبت به آزمون  غیر تهاجمی

این روش بتواند  ،شاید با مطالعات بیشترتر است و  

 .شودجایگزینی برای تشخیص دیابت بارداری 
 

 یتشكر و قدردان
 از کارشناسان واحد توسعه تحقیقاتبدین وسیله 

کرمانشاه که ما را ( ره)بالینی بیمارستان امام خمینی 

 .می شودتشکر و قدردانی 
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