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مقدمه
کـاهش بـا معمـوالً کـه اسـت زنـان زندگیدرايدورهبارداري

سـطح حفـظ حالاینبااست.همراهمادرروزانهبدنیفعالیتسطح
کودكومادربرايبارداريدوراندرروزانهبدنیفعالیتازکافی
بـا بـارداري دوراندرورزشومتوسطبدنیفعالیتیکاست.مهم

).1(استهمراهحاملگیدیابتبهابتالخطرکاهش
سرمگلوکزسطحکهگرددمیاطالقشرایطیبهبارداريدیابت

بهمبتالقبالًکهبارداريفرددردیابتعالیمورفتهباالبارداريطی
ســببمــادرهورمــونیتغییــرات).2(شــودمــیدیــده؛نبــودهدیابــت

لیـ دلهمینبه.شوندمیانسولینترشحافزایشوانسولینبهمقاومت
تـرین شـایع بـارداري دیابـت واسـت زادیابتوضعیتیکبارداري
).3(استدوراناینمتابولیکاختالل

بـه سـال 20طـی حـاملگی دیابـت بهمبتالیانازدرصد50تقریباً
خطــردردیــابتیمـادران نــوزادانوشــوندمـی مبــتالآشــکاردیابـت 
درکـه خطرزایـی عوامـل تـرین مهـم ).4(هسـتند دیابـت ازباالتري
سـابقه دیابـت، فـامیلی سـابقه شـامل اندشدهمشاهدهبارداريدیابت

نژاديهايگروهوچاقیگلیکوزوري،کربوهیدرات،تحملاختالل
).5(است

نشـان بـارداري، دیابـت بـر ورزشاثـر يروشدهمانجامطالعات
تـا شـود مـی سبببارداريدوراندربدنیفعالیتوورزشکهداده
بـا مقایسـه در).6-9(شـوند بـارداري دیابـت دچارکمترباردارزنان
یـک طـول درفراغـت اوقاتفیزیکیفعالیتبازنانی،غیرفعالزنان
نشـان رابارداريدیابتخطرکاهشدرصد66بارداريازقبلسال
نیزبارداريدوراندرفراغتاوقاتفیزیکیفعالیتبازنانیاند.داده
انـد دادهنشانرابارداريدورانقنديدیابتخطرکاهشدرصد31
).10(استنشدهگزارشدارمعنیآمارينظرازارتباطایناما

سـه یطـ هـا یآزمودن،ییایاسترالزنانيروشدهانجامتحقیقدر
ازنـوعی رويپیـاده شدند.مطالعهبارداريازبعدوحینقبل،مرحله
مشـاهده وبـود متـداول مرحلـه سههردربیشترکهبودبدنیفعالیت
تـا شـود مـی موجب)ورزشیفعالیتوتغذیه(زندگیسبکگردید

ازبعـد مـادران در2نـوع دیابـت ایجـاد نیـز وبـارداري دیابتخطر
ــارداري ــدازبعــدانکودکــوب ــدکــاهشتول وOostdam).11(یاب
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ــدنشــانهمکــاران ــدمــیمتوســطهــوازيورزشــیبرنامــهدادن توان
خطـر معـرض درکـه زنانیپالسمايگلوکزوانسولینبهحساسیت

یـا بـارداري دیابـت خطـر وبخشـد بهبـود راهسـتند بـارداري دیابت
یکانجام).1(دهدکاهشآناننوزادانومادراندرراآنعوارض

ازنفـر 30رويبـر کـه بارداريدیابتخطربررسیمنظوربهتحقیق
بـا رويپیـاده برنامـه دادنشـان ؛شـد انجـام بیمـاري ایـن بهمبتالزنان

دیابــتعــوارضخطــرودادهکــاهشراســرمگلــوکزکــم،شــدت
دربـارداري دیابـت شـیوع ).12(بخشدمیبهبودآناندررابارداري

اغلبپیشینتحقیقات).3(استشدهبرآورددرصد5/4حدودایران
باکـاهش بـدنی فعالیـت وورزشکـه کننـد مـی تاییدراموضوعاین

دورانبـدنی فعالیـت تحقیقات،اکثراما؛داردارتباطبارداريدیابت
برواندنمودهبررسیسومماههسهدراغلبوکلیطوربهرابارداري

بـا نیـز بـارداري ازقبـل مـادر تنداشـ فعالیـت کـه موضـوع اینروي
درکـه شـد افـت یکمـی تحقیقاتاست؛مرتبطدیابتازپیشگیري

طرفـی ازبـود. شـده یبررسـ بـارداري ازقبـل سالیکفقطزینآنها
زنـدگی ازمرحلهکدامدرکردنورزشدینمامشخصکهتحقیقی

؛داردبیشـتري اهمیـت بـارداري دیابـت بـه ابتالازيریشگیپدرمادر
ازقبـل دوراندرمـادر جسـمی شرایطکهاینبهتوجهبانشد.یافت

رودمـی احتمـال ؛استمتفاوتبارداريماههسهدرحتیوبارداري
ومـادر بـر متفـاوتی اثـر نیـز مختلـف هـاي دوراندرورزشیفعالیت

ورزشـی فعالیـت رابطـه تعیینمنظوربهمطالعهاینباشد.داشتهجنین
شد.انجامبارداريدیابتباآنازقبلوبارداريدوران

بررسیروش
دیابـت مبـتال بـه   بـاردار زن80روي يشـاهد -این مطالعه مورد 

ي بـاردار دیابـت مبتال بـه  غیـر زن بـاردار  57و (گروه مورد) ي باردار
ــه(گــروه شــاهد)  ــدهمراجع ــهکنن ــرايرازیشــحــافظمارســتانیبب ب

نجام شد.ا1391سالطی مانیزاازقبليهامراقبت
انتخـاب دسـترس دريهانمونهازوهدفمندشکلبهگیريمونهن
يبـاردار سـن وسـال 30تا20یسنمحدودهدرهایآزمودند.یگرد

براســاسي بــاردارابــتیدصیتشــخمــالكبودنــد.هفتــه40تــا30
ابـت یدبـه زنـان  يابـتال ) و 5بود (کایآمرابتیدانجمني هاشاخص

ن شد.ییم تعدوبتنوGTTتستبا يباردار
مبتالقبلازکهبودبارداريزنانشاملمطالعهبهورودعدماریمع

آنهـا يابـتال يبارداراولماههسهدرایوبودند2یا1نوعدیابتبه
دلیـل بهکهزنانینیهمچنبود.هشددادهصیتشخيباردارابتیدبه

شورزامکــانعروقــی-قلبــیهــايبیمــاريوجســمانیمشــکالت
واردمطالعـه درداشـتند هفتـه 30ازکمتـر يباردارسنیاونداشتند
حـافظ بیمارسـتان بـه روزانـه مراجعـه ماهسهطیهایآزمودننشدند.
زناناینبرايتحقیقهدفبارابطهدرکاملیتوضیحشدند.انتخاب
ولیـ تماصـورت درکننـدگان شرکتودیگردهیارامحققتوسط

هـا یآزمـودن بـه شـدند. واردمطالعـه درنامـه تیرضـا فـرم لیتکمبا
مانـد. خواهـد محرمانهشدههیارااطالعاتهیکلکهشددادهنانیاطم

پرسشـنامه تکمیـل هبـ کننـدگان شـرك بامصاحبهصورتبهمحقق
پرداخت.
درمـنظم مشـارکت ،یورزشـ تیفعالبررسیوگیرياندازهبراي

دومواولماهــهســهدربــار)دوياهفتــه(حــداقلیورزشــتیــفعال
قیـ طرازيبـاردار ازقبـل سـال هشـت وسـال کی،يبارداردوران

یورزشـ تیفعالمنظممشارکتويانرژنهیهزبرآورديبرامصاحبه
یورزشـ تیـ فعالاثريماندگارمدتکهنیابهتوجهباد.یگردثبت

؛)13(اسـت شـده ذکـر نیشـ یپقـات یتحقدرسـال 10تـا ماهچنداز
د.یگردانتخابسالهشتولساکیمدت
(تعـداد یفراوانـ شـامل یورزشـ تیـ فعالشـده ثبـت يهایژگیو

درایماههسهدرماهتعدادماه،درهفتهتعدادهفته،روز،درجلسات
بـرآورد براسـاس یورزشـ تیـ فعالشـدت سـال)، هشتدرایوسال

خـــــودتیـــــفعالهنگـــــامدرتـــــالشدركزانیـــــمازمـــــادر
)rate of perceived exertion(هنگـام درکـردن صـحبت ییتواناای

talk(تیفعال test،( مـدت مـدت) تیـ فعالنـوع وجلسـه) هـر زمـان
يهـا ورزشل،یـ تردم،يبدنسـاز يهـا دستگاهازاستفاده،يروادهی(پ
بودند.منزل)ازخارجایمنزلدرگریديهاورزشایویتوپ،یآب

ونـوع بـه توجـه بـا وطهمربمتزانیم،يانرژنهیهزمحاسبهيبرا
ضـرب تیفعالتکراروزمانمدتدرومحاسبه)14(تیفعالشدت

د.یگردمحاسبهماهسهدرآنمتوسطمقدارسپسشد.
لیـ تحلوهیـ تجزSPSS-19يآمـار افـزار نرمازاستفادهباهاداده

آزمـون ازهـا گـروه یورزشـ مشارکتزانیممقایسهمنظوربهشدند.
مشـارکت اسـاس بـر يبـاردار ابـت یدینیبشیپيرابورئاسکويکا

کیلجسـت ونیرگرسيآمارآزمونازمختلفيهادورهدریورزش
شد.استفاده05/0ازکمتريداریمعنسطحدر

هایافته
بـه مـورد و شـاهد  گروهباردارزنانسناریمعانحرافونیانگیم

بود.سال32/27±36/4وسال26/30±49/5بیترت
مربـع) متـر برلوگرمی(کیبدنتودههینمااریمعانحرافونیانگیم

و24/27±29/6بیـــترتبـــهمـــورد و شـــاهدگـــروهبـــاردارزنـــان
بود.82/3±38/24

واولماهـه سـه درگروه شاهدباردارزنانمنظممشارکتزانیم
طـور بـه بـارداري ازقبـل سـال هشـت وقبلسالکیبارداري،دوم
(جـدول )>05/0P(بـود شـتر یبگروه مـورد رباردازنانازيداریمعن

.ک)ی
تیـ فعالزانیـ ممختلف،مقاطعدریبدنتیفعالارتباطبهتوجهبا

ماهـه سـه ويباردارازقبلکسالیوسالهشتدورهچهاردریبدن
ونیرگرســلیــتحلمــدلواردزمــانهــمطــوربــهيبـاردار دومواول
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بـار سـه ياهفتـه (حـداقل یورزشـ تیفعالدرمنظممشارکتشدند.
دومماهـه سـه ويبـاردار ازقبـل سـال کیـ در)یورزشـ مشارکت

نیبـد بـود. يباردارابتیديبرايداریمعنکنندهینیبشیپيباردار
تیـ فعالمـنظم مشـارکت درشیافـزا 2جـدول اسـاس بـر کـه یمعن

رايبـاردار ابـت یداحتمـال ،يبـاردار ازقبـل سـال کیدریورزش
ابـت یداحتمـال يبـاردار دوممـاه سهدروکاهشدرصد60حدود
یورزشـ تیـ فعالانجام.دهدیمکاهشدرصد85حدودرايباردار
ارتبـاط يبـاردار اولماهـه سهويباردارازقبلسالهشتدرمنظم

شـاخص براساسمجموعدر.ندادنشانيباردارابتیدبايداریمعن
CoxوSnellتاســــقــــادریورزشــــمــــنظممشــــارکتریــــمتغ
يهــادادهبراســاسکنـد. نیــیتبرايبـاردار ابــتیدانسیـ وار261/0

ــدول ــ3ج ــدلتیحساس ــخدرم ــتالصیتش ــهاب ــتیدب ــارداراب يب
تیحساسـ ودرصـد 4/56يباردارابتیدبهبهابتالعدمدرصد،90
شد.نییتعدرصد3/76کلدرآن

دادنشـان کیلجسـت ونیرگرسـ لیـ تحلجینتا2جدولبهتوجهبا

ینـ یبشیپـ يبـاردار دومماهـه سـه دریورزشـ تیـ فعاليانرژهنیهز
شیافـزا باکهیمعننیبدبود.يباردارابتیديبرايداریمعنکننده

احتمـال يبـاردار دومماهـه سـه يانـرژ نـه یهزدريکـالر لویککی
ابد.ییمکاهشدرصد70حدوديباردارابتید

يبـاردار ازقبلسالکیوهشتدرمنظمیورزشتیفعالانجام
نشـان يبـاردار ابـت یدبـا يداریمعنـ ارتباطيبارداراولماههسهو

يانـرژ نـه یهزریـ متغSnellوCoxشاخصبراساسمجموعدرنداد.
کند.نییتبرايباردارابتیدانسیوار571/0استقادریورزش

بـه ابـتال صیتشـخ درمـدل تیحساس3جدوليهادادهبراساس
6/38يبـاردار ابـت یدبـه بـه ابتالعدمدرصد،2/91يباردارابتید

شد.نییتعدرصد3/69کلدرآنتیحساسودرصد
يرییـ تغزینونیرگرسلیتحلدریبدنتودهشاخصکردنواردبا

شـاخص کـه یزمـان نیـ ابـر عالوه.نشدمشاهدهجینتايداریمعندر
هرابطـ ؛شـد یابیـ ارزونیرگرسـ لیـ تحلدرمستقلطوربهیبدنتوده
،EXP=71/0(دنــدانشــانيبــاردارابــتیدبــايداریمعنــيقــو

(گروه شاهد)یابتیردیغو(گروه مورد) یابتیدباردارزنانیورزشتیفعالدرمنظممشارکتزانیمسهیمقا:1جدول
1391سالدرشیرازحافظبیمارستانبهکنندهمراجعه

p-valueکامجذورمشارکتدرصدهاگروهیورزشتیفعالزمان

25/2101/8018/0موردباردارياولماههسه 85/42شاهد
4/1669/24001/0موردبارداريدومماههسه 54/54شاهد
25/4127/6012/0موردبارداريازقبلسالهشت 40/60شاهد
26/3186/13001/0موردبارداريازقبلسالیک 96/62شاهد

یورزشتیفعالدرنانزيانرژنهیهزومنظممشارکتساسابريباردارابتیدکیجستلونیرگرسلیتحل:2جدول
BS.E.WaldDfSigExp(B)

مشارکت
منظم
یورزش

426/0443/0922/01337/0531/1يباردارازقبلسالهشت
446/0222/41040/0400/0-916/0يباردارازقبلسالکی

427/0546/0614/01433/0533/1يبارداراولماههسه
525/0933/131000/0141/0-953/1يبارداردومماههسه

322/3067/1695/91002/0719/27ثابتمقدار

يانرژنهیهز
یورزش

000/0001/0618/01432/0000/1يباردارازقبلسالهشت
000/0001/0005/01942/0000/1يباردارازقبلسالکی

001/0001/0564/01453/0001/1ياربارداولماههسه
001/0916/51015/0301/0-003/0يبارداردومماههسه

239/0220/101001/0466/0-765/0ثابتمقدار

یورزشتیفعالدرزنانيانرژنهیهزومنظممشارکتاساسبريباردارابتیدصیتشخدرکیلجستونیرگرسمدل:3جدول
کلینیبشیپدرصدحیصحینیبشیپدرصدانتظارموردهشدمشاهده یابتیدریغزنانیابتیدزنان

منظممشارکت
یورزش

7280/903/76یابتیدزنان 24314/56یابتیدریغزنان
7372/913/69یابتیدزنانورزشیيانرژنهیهز 35226/38یابتیدریغزنان
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051/0=P،82/3=Wald.(
ازقبلسالهشتیطغیردیابتیباردارزنانیورزشيانرژنهیهز
،=36/3t(يبـاردار ازقبـل سالکی،)>72/2t=،007/0P(يباردار

003/0P<،(يبـاردار اولماههسه)29/3t=،001/0P<(ماهـه سـه و
بود.یابتیدزنانازشیب)>18/5t=،001/0P(يدارباردوم

بحث
کـه دادنشـان یابتیـ ردیغویابتیـ دبـاردار زنـان گروهدوسهیمقا

بـاردار زنـان یورزشـ يانـرژ نـه یهزویورزشمنظممشارکتزانیم
،يباردارازقبلسالکی،يباردارازقبلسالهشتیطغیردیابتی

یابتیـ دزنـان ازشیبـ بـارداري دومماههسهويرباردااولماههسه
درمـنظم مشارکتک،یلجستونیرگرسلیتحلجینتابراساساست.

يبارداردومماههسهويباردارازقبلسالکیدریورزشتیفعال
انجـام امـا ؛بـود يبـاردار ابـت یديبـرا يداریمعنـ کننـده ینـ یبشیپ

اولهـه ماسـه ويبـاردار ازقبلسالهشتدرمنظمیورزشتیفعال
يانـرژ نهیهزنداد.نشانيباردارابتیدبايداریمعنارتباطيداربار
يداریمعنـ کنندهینیبشیپيبارداردومماههسهدریورزشتیفعال
لیـ تحلدریبـدن تودهشاخصکردنواردبود.يباردارابتیديبرا

.نکردجادیاجینتادريرییتغزین
دریورزشـ مـنظم مشـارکت زانیـ ممطالعـه نیـ انتایجبهتوجهبا

يبارداردومواولماههسهويباردارازقبلسالکیوسالهشت
زنـان میـانگین ازبیشـتر داريمعنـی طـور بهغیردیابتیباردارزناندر

بود.دیابتیباردار
يهـا سالوبارداريازقبلسالیکدرراهافعالیتکهتحقیقی

دیابـت بـه مبـتال غیـر ومبتالانزندرمجزاصورتبهيباردارازقبل
نشد.یافتمحققتوسط؛باشدسنجیدهبارداري

زمـان اماشده؛دهیسنجبارداريازقبلفعالیتDoranمطالعهدر
مشـخص )یورزشـ ایـ (روزانهیبدنتیفعالنوعوتیفعالانجامقیدق

بعـد وحـین قبـل، درمتوسطشدتبابدنیفعالیت).11(استنشده
وبـا زنـانی بینتوجهیقابلآماريتفاوتوبودسودمنديبارداراز

وجـود بارداريدوراندیابتکنترلدربارداريازقبلتیفعالبدون
درورزشـی فعالیـت زمینـه درکـه يگـر یدتحقیقتنها).11(داشت

همکـاران وDempseyمطالعـه ؛شـد یافتبارداريازقبلسالیک
ایروبیـک شـامل هافعالیتمکارانهوDempseyمطالعهدربود.)6(
هـاي فعالیـت همـه تحقیـق ایـن درکـه صـورتی در.بودرويپیادهو

قیـ تحقنیـ اجینتـا شد.میشاملرا)ايغیرحرفهوايرفه(حورزشی
ازقبـل سـال یـک ماقبلدوراندرورزشیفعالیتانجامکهدادنشان

تحقیـق ردشـد. بارداريدیابتداریرمعنیغکاهشموجببارداري
Dempseyفعالیـت بـا زنـانی ،غیرفعـال زنانبامقایسهدرهمکارانو

درصـد 66بـارداري ازقبلسالیکطولدرفراغتاوقاتفیزیکی
اوقـات فیزیکـی فعالیـت .دادنشـان رابـارداري دیابـت خطرکاهش

داریرمعنـ یغکاهشدرصد31موجبنیزبارداريدوراندرفراغت
ــر ــتخط ــديدیاب ــاردارياندورقن ــدب ــقدر).6(ش ــرتحقی دیگ

Dempseyقبـل سالیکدربدنیفعالیتنوعهربازنانهمکارانو
دررابـارداري دیابـت بـه ابـتال خطـر کـاهش درصد55باردارياز

ودادنـد نشـان ؛داشـتند تحركکمزندگیسبککهزنانیبامقایسه
راکـاهش صددر48بارداريهفته20طولدربدنیفعالیتبازنانی

).10(دادنشانبارداريدیابتبهابتالخطردر
علـل ازاسـت. انسـولین بـه مقاومتحاملگی،دیابتاصلیعلت

درجـانبی هـاي بررسـی واستوزنافزایشوBMIبودنالبادیگر
بـاردار زنـان دادشـان نگـروه دوBMIووزنسـه یمقاوتحقیـق این

کـه داشـتند دیـابتی زنـان هبـ نسـبت کمتـري وزنوBMIغیردیابتی
بـرعکس ایـ وباشددیابتیزنانفعالیتبودنکمتربامرتبطتواندمی

البتـه .کننـد یمـ شـرکت یورزشـ تیفعالدرکمترBMIيدارازنان
تواندینممستقلطوربهBMIدادنشانقیتحقنیاگریدیجانبجهینت
ابـت یدبـا یدنبـ تیـ فعالارتباطبروکندینیبشیپرايباردارابتید

گرفـت نتیجـه تـوان مـی بنـابراین نـدارد. يداریمعنـ اثـر زینيباردار
کــاهشموجـب انســولینیهـاي گیرنــدهمقاومـت کــاهشبـا ورزش
نتیجـه تـوان مـی همچنـین وشـود مـی بارداريدیابتابتالبهیاحتمال

است.BMIازشیباحتماالًورزشیتمریناثرکهگرفت
کیـ دریورزشـ منظمیورزشتیفعالقیتحقنیاجینتااساسبر
ینیبشیپدریمهمنقشيبارداردومماههسهويباردارازقبلسال

دومماهـه سـه يانـرژ نـه یهزژهیـ وطـور بـه وداشـت يباردارابتید
عـدم لیـ دلکـرد. یمـ ینـ یبشیپـ رايبـاردار ابـت یدارتباطيباردار

نـه یهزبايربارداازقبلسالکیدرمنظمیورزشتیفعالیخوانهم
عوامـل ریسـا توانـد یمـ يبارداردورانینیبشیپخصوصدريانرژ

نیبنـابرا باشـد. تیـ فعالشـدت ومـدت ماننـد يانـرژ نـه یهزبرموثر
درمـنظم شـرکت صـرفاً يبـاردار ازقبلسالکیدرگفتتوانیم

يریشـگ یپدرتوانـد یمشدتومدتبهتوجهبدونیورزشتیفعال
ومـدت یعیطبکاهشلیدلبهدومماههسهدر.دباشموثرابتیداز

ــارداردوراندرتیــفعالشــدت ــفعالدرمــنظمشــرکتهــم،يب تی
يانـرژ نـه یهزقالـب درشـدت ومـدت نیـ ابیـ ترکهـم ویورزش

باشـد. داشـته يبـاردار ابـت یدینـ یبشیپـ دریمهمـ نقـش توانـد یم
نـوع همـه تواننـد یمـ بـاردار مـادران قبـل سالکیدرکهیمعننیبد

شدتنوع،نیبیچنداناختالفنیبنابرا.دهندانجامیورزشتیفعال
یپراکندگيانرژنهیهزجهینتدرونداردوجودافرادتیفعالمدتو
سـه در.کنـد ینـ یبشیپـ رايبـاردار ابتیدتواندینموندارديادیز

مـادران ازياریبسـ اگرچـه موجـود طیشرالیدلبهاحتماالًدومماهه
مـدت وشـدت مختلـف لیدالبهاما؛دهندیمانجامیورزشتیفعال
مـنظم، یورزشـ تیـ فعالبـا همراهنیبنابرااست.متفاوتآنهاتیفعال
وCoxخصشـا باشد.مرتبطيباردارابتیدباتواندیميانرژنهیهز



83/همکارانويموسوعصمتسیده

)59پیدر(پی3شماره/18دوره/1395پاییز/گرگانپزشکیعلومدانشگاهعلمیمجله

Snellیورزشـ مـنظم مشـارکت ازبهتـر يانـرژ نـه یهزدادنشـان زین
درتحقیـق ایـن نتایجکند.نییتبرايداربارابتیدانسیوارتواندیم

کـاهش بـا يانـرژ نـه یهزویورزشـ مـنظم تیـ فعالارتباطخصوص
بـود همسو)10و6(موجودتحقیقاتاغلببايباردارابتیداحتمال

تحقیقــاتبــاحاضــرتحقیــقتفــاوتنشــد.یافــتمخــالفیتحقیــقو
سهوراندسهبهبارداريدورانتحقیقایندرکهبودایندرموجود

ایـن درمتفـاوت صورتبهکهتغییراتیبهتوجهباوشدتقسیمماهه
هـم ورزشاثـر ؛آیدمیوجودبهجنینومادردرماههسهيهادوره

شـد. سـنجیده هادورانایندربارداريدیابتبرجداگانهصورتبه
شــد.بررســیکلــیصــورتبــهبــارداريدورانتحقیقــاتســایردر

ســطحدربــدنیفعالیــتحفـظ دادنشــانطالعــاتمازیکــیچنانچـه 
ورزشـی برنامـه یـک واسـت ضـروري نـوزاد ومـادر بـراي مناسب
ازپیشگیريومادريانسولینوپالسماگلوکزکاهشباعثمتوسط

همکـاران وArtalمطالعـه در.)1(شـود مـی نوزادبهمربوطعوارض
ايدارچــاقزنـان درورزشوغــذاییرژیـم شــاملزنـدگی سـبک 
دورانوزناضافهوباردارينتایجگلوکز،کنترلدربارداريدیابت

رژیــموورزشکــهگروهــیدروزناضــافهشــد.بررســیبــارداري
در).15(بـود کمتـر دیگـر گروهبهنسبت؛کردنددریافتراغذایی
رويبـر بـدنی فعالیتاثربررسیهدفباهمکارانوGracoمطالعه

2نـوع دیابـت بـه ابـتال معـرض درکـه رداريبـا قبلـی دیابتبازنان
فعالیـت بـه نسـبت بیشـتري خیلیاثراتغذاییرژیم؛بودندبارداري

ــدنی ــگیريدرب ــتازپیش ــوعدیاب ــارداري2ن ــتب ــا).16(داش نی
نظـر دریـا رادیابـت ازپیشگیريدررابدنیفعالیتنقشقات،یتحق

وGracoتحقیـق دربودنـد. دادهآنبهکمیاهمیتیابودندنگرفته
دیابـت سـابقه کـه بودنـد یزنـان قیتحقيهایآزمودن)16(همکاران

دراسـت. بـارداري دیابـت بـه ابـتال عوامـل ازیکـی خودکهداشتند
نشدند.واردمطالعهدرابتیدسابقهباافرادمامطالعهدرکهصورتی

معـد بـه مربوطيهاسمیمکانبهبودطریقازاحتماالًبدنیفعالیت
يبـاردار ابـت یدکاهشموجبنیانسولبهمقاومتوگلوکزتحمل

گلـوکز برداشـت ونیانسـول بـه تیحساسـ یورزشـ تیفعالشود.یم
توانـد یمـ آنسـم یمکانکـه )17(بخشـد یمـ بهبـود راهابافتتوسط

تقویتطریقازانسولینتوسطشدهتحریکگلیگوژنسنتزافزایش
ورودتسـهیل وگلـوکز ناقـل روتئینپافزایشوسیلهبهگلوکزانتقال

وعضـالنی هـاي سـلول خصـوص بهبدنهايسلولدرونبهگلوکز
توانـد میورزشیفعالیت).18(باشدسنتتازگلیگوژنفعالیتافزایش

عضالنیتودهافزایشانسولین،گیرندهسوبستراهايافزایشطریقاز
سـبب انسـولین بهترحساسعضالنیفیبرانواعازباالترنسبتیکو

يهاسلولازنیانسولدیتولایشودانسولینبهبدنپاسخدهیافزایش
قنـد بیشـتر مصرفباعثامراین).17(بخشدبهبودراپانکراسيبتا
).19(دهـد یمـ شیافزاراگلوکزتحملوگرددمیسلولیسطحدر

اشـاره آنهـا بـه باالدرکههاییمکانیسمتمامیطریقازبدنیفعالیت
دیابـت چـون وگذاردمیاثرآنکاهشو2نوعدیابترويبرشد

بـر هـا مکانیسـم ایـن همـه است؛2نوعدیابتانواعازیکیبارداري
ند.اثرگذارنیزآنبهابتاللاحتماکاهشروي

دریورزشـ تیفعالبابتاززندگیدورانترینمهمخصوصدر
هـا تحقیـق همـه درونشدیافتیتحقیقيباردارابتیدازيریشگیپ

هـا دورانایـن درورزشـی فعالیـت انجـام کهشدذکرنکتهاینفقط
دیابـت بـه ابتالعدمدربارداريدورانوبارداريازقبلدورانیعنی

جنـین ومـادر بهمربوطعوارضکاهشباعثواستمفیدبارداري
قبـل سـال یکدورانهمکارانوDempseyمطالعهدرتنهاشود.می
زنــانبــامقایســهدروشــدمقایســهبــارداريدورانبــارابــاردارياز

سـال یـک طـول درفراغتاوقاتفیزیکیفعالیتبازنانی،غیرفعال
نددادنشانرابارداريدیابتخطرشکاهدرصد66بارداريازقبل

31نیـز بـارداري دوراندرفراغـت اوقـات فیزیکیفعالیتبازنانیو
امـا نـد؛ دادنشانرابارداريدورانقنديدیابتخطرکاهشدرصد

وBarkatمطالعـه در).10(نبوددارمعنیآماريلحاظازارتباطاین
ازيریشگیپيبرادومماههسهدریورزشتیفعالانجامزینهمکاران
بـه توجـه بـا .)20(شـد ذکرياژهیوتیاهميباردارابتیدعوارض

مـاه ويازبـاردار قبـل سالکیدریبدنتیفعالحاضرقیتحقجینتا
ابـت یدینـ یبشیپـ دريبـاردار دوممـاه ژهیـ وطوربهويبارداردوم

رد.داتیاهميباردار
آناثــرکــهاســتيادوره،يبــاردارازقبــلســالکیــاحتمــاالً

نیالذاشود.حفظابتیدازيریشگیپدريبارداردورانتاتواندیم
ــنقــشدوره ــتیدازيریشــگیپدریمهم ــهســهدردارد.اب اولماه

ریپـذ بیآسـ ومتخصصـان وپزشکانيهاهیتوصبهتوجهبايباردار
وابـد ییمکاهشيباردارمادرانیبدنتیفعالمعموالًيبارداربودن

دررااولماههسهیبدنتیفعالکاهشنیهمزینحاضرقیتحقجهینت
کمتـر نیبرابنـا داد.نشـان يبـاردار ازقبـل ودومههـ ماسهباسهیمقا

رسـد. یمـ نظـر بهیمنطقيباردارابتیدازيریشگیپدرآناثربودن
يبــارداريخطــرزاعوامــلنبــودنبابــتازمــادردوم،ماهــهســهدر

توانـد یموزننبودنادیزلیدلبهیطرفازوکردهدایپینسبنانیاطم
توانـد یمـ ابـت یدازيریشگیپدرلذاودهدانجامرایورزشتیفعال
بـر اثـر بـا دورهنیـ ادریورزشـ تیـ فعالانجاماحتماالًباشد.ثرترمو

وپروژسـترون استروژن،شامليباردارابتیددرموثريهاهورمون
ایـ وییتنهـا بـه کیـ هـر ایـ وهمزمـان طوربه)21(یجفتالکتوژن
تیـ فعالاثـر بريباردارابتیدکاهشبامرتبطعواملازيامجموعه

مـوثر يبـاردار ابـت یدکنتـرل درتواندیم؛شدرذکقبالًکهیورزش
مربـوط تواندیمزینشدهذکرقاتیتحقجینتادراختالفلیدلباشد.

باشـد مختلـف مـدت وشـدت بـا یورزشـ يهـا برنامهمتفاوتاثربه
زمـان ییغـذا میـ رژماننـد یمختلفـ عوامـل استذکربهالزم).22(
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دورانشـده هیتوصـ ایـ یآموزشـ يهـا برنامـه آن،ازقبـل ويباردار
قیـ تحقجـه ینتبـر توانـد یمـ یروانـ عواملویزندگسبک،يباردار
یکـاف حوصلهعدموهایآزمودنژهیوطیشرالیدلبهاما؛باشدموثر

همـه یبررسـ وکنتـرل امکـان ،یطوالنيهاپرسشبهقیدقپاسخدر
محسـوب مطالعـه نیـ ايهـا تیمحـدود ازکـه نداشتوجودعوامل

شوند.یم
گیرينتیجه

قبـل سـال کییبدنتیفعالاحتماالًکهدادنشانمطالعهنیاجینتا
دومماهـه سـه يانـرژ نـه یهزويبـاردار دومماهـه سـه ويبارداراز

یبـدن تـوده شـاخص ازمسـتقل رايبـاردار ابتیدتواندیميباردار
بااگریحتدوراننیادریبدنتیفعالکهیمعننیبدکند.ینیبشیپ

تیـ اهميبـاردار ابتیدازيریشگیپيبرا؛نباشدهمراهوزنکاهش
ــا؛دارد ــراام ــگجــهینتيب ــدقيری ــرقی ــاتانجــام،ت دریطــولمطالع
رسد.یمنظرهبيضرورندهیآقاتیتحق

قدردانیوتشکر
اخـذ يبرايموسوعصمتدهیسخانمنامهانیپاحاصلمقالهنیا

یورزشـ علـوم خـش بازیورزشيولوژیزیفارشدیکارشناسدرجه
ازلهیوسنیبدبود.رازیشدانشگاهیروانشناسویتیتربعلومدانشکده
ــدگانشــرکت ــهدرکنن ــتشــکرمطالع ــم.یینمــایم ــهازنیهمچن هم

راقیـ تحقیمـال منـابع کهینیمحققورازیشحافظدرمانگاهنیولؤمس
گردد.یمیقدردانند؛نمودنیتام
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________________________________________________________________________________________________________________________________

Abstract
Background and Objective: Pregnancy is a period of women’s life which is usually associated with
reducing maternal daily physical activity. However, maintaining adequate daily physical activity is
important for mother and fetus. This study was conducted to determine the relationship between exercise
before and during pregnancy and gestational diabete mellitus (GDM).

Methods: This case-control study was conducted on 80 pregnant women with gestational diabete mellitus
and 57 non-diabetic pregnant women. Physical activity during one and eight years before, and first and
second trimesters of pregnancy was recorded through interview.

Results: Regular participation in exercise activities in non-diabetic women were significantly more than
diabetic women during all periods (P<0.05). Regular participation in exercise during one year before and
second trimester of pregnancy was inversely correlated to GDM (P<0.05). Energy expenditure of second
trimester of pregnancy was significantly correlated to reduce GDM (P<0.05).

Conclusion: Regular exercise before and during pregnancy can be effective in reducing the probability of
GDM. Exercise during one year before and especially second trimester of pregnancy are more important
predictors of GDM.
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