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  :چکیده

سبب افزایش عوارض ناشی از آن  دهه اخیر افزایش یافته و شیوع چاقی در کودکان در چند:مقدمه

و  و که به طور فزاینده اي در کودکانازجمله مقاومت به انسولین و دیابت تیپ د.شده است

  .نوجوانان داراي اضافه وزن و چاق در حال افزایش است

اختالل تحمل گلوکز و مقاومت به انسولین و البته شیوع  عاین مطالعه به منظور تعیین شیو:هدف

در کودکان دچار اضافه وزن و چاقی  دیابت تیپ دو و اختالل گلوکز ناشتا به عنوان اهداف فرعی

  .انجام شده است

در سال هاي  سال مراجعه کننده 6-16کودك و نوجوان  199این مطالعه مقطعی بر روي  :روش

 BMI()Body Mass(گاه غدد اطفال شهر قزوین با شاخص توده بدنی به درمان  1391تا  1390

Index(   از بیماران .وارد مطالعه شدند تصادفیکودکان به روش .انجام شد 85باالتر از صدك

قند خون ناشتا و انسولین ناشتا و همچنین تست تحمل گلوکز نمونه خون جهت اندازه گیري 

سی سی آب انجام شد و  250ي هر کیلوگرم وزن بدن در گرم به ازا 1.75خوراکی بعد از خوردن 

 HOMAمقاومت به انسولین با اندکس تشخیص .اندازه گیري شد 120و  0قند دقائق 

)Homeostatic Model Assessment ( داده شد که با فرمول گلوکز ناشتا بر حسب  3باالي

 126گلوکز ناشتاي بزرگتر یا مساوي .محاسبه شد 22.5میلی مول بر لیتر در انسولین ناشتا تقسیم بر 

به  200بزرگتر یا مساوي  OGTT (oral glucose tolerance test)بعد از 120یا گلوکز دقیقه 

به عنوان اختالل تحمل  199تا  140بین  OGTTبعد از  120عنوان دیابت تلقی شد و گلوکز دقیقه 

به عنوان  125تا  100بین و گلوکز ناشتاي  )IGT()Impaired Glucose Tolerance(گلوکز
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داده ها با  .شد  هدر نظر گرفت )IFG()Impaired Fasting Glucose(اختالل گلوکز ناشتا 

  .و آزمونهاي آماري توصیفی تجزیه و تحلیل شدند  spssاستفاده از نرم افزار 

  :یافته ها

 82.4وزن و درصد داراي اضافه 17.6.سال بود 10.94±2.56میانگین سنی کودکان مورد مطالعه 

نفر  10نفر چاق و  92درصد مقاومت به انسولین داشتند که از این میان  51.3 .چاق بودنددرصد 

نفر اضافه وزن 5نفر چاق بودند و  3درصد دیابت تیپ دو وجود داشت که  4 .اضافه وزن داشتند

  .داشتند IFGدرصد  15.6داشتند و  IGTدرصد  7.5. داشتند

کودك و نوجوان چاق و داراي اضافه وزن از نظر  199ي که انجام شد،در مطالعه ا :گیرينتیجه 

مورد بررسی قرار گرفتند، چاقی و  IFGو  IGTوجود مقاومت به انسولین و دیابت تیپ دو و 

و مقاومت به انسولین و نهایتا  IFGو  IGTاضافه وزن در کودکان و نوجوانان با افزایش خطر 

با شناسایی و درمان به موقع کودکان ونوجوانان دچار .اه استپیشرفت به سمت دیابت تیپ دو همر

IGT  وIFG  می توان از پیشرفت آن به سمت مقاومت به انسولین و دیابت تیپ دو و عوارض

  .جبران ناپذیر ناشی از آن در آینده پیشگیري کرد

  

  زن ، چاق، اضافه و، کودك و نوجواناختالل تحمل گلوکز،،مقاومت به انسولین:  کلمات کلیدي
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:ان مسئلهمقدمه و بی

می باشد که بسیاري از گروه هاي سنی از جمله کودکان با  چاقی مشکل فزاینده و همه گیر

هم اکنون در کل جهان چاقی جزء علل عمده مرگ هاي قابل پیشگیري  .آن مواجه هستند

)1.(محسوب می شود

دکان درصد از کو 27تا  10.5که  درکشورهاي توسعه یافته چاقی رو به افزایش است بطوري

)2.(مبتال به اضافه وزن و چاقی هستند

که نتایج  کشورهاي در حال توسعه و توسعه یافته تقریبا مشابه است بطوري روند آن در

 15درصد نوجوانان در معرض خطر اضافه وزن و  30نشان داد که  NHANESمطالعات  

)3. (درصد آنها داراي اضافه وزن   هستند

حدود 2010در سال  کشور نشان می دهد که 144وي کودکان نتیجه یک مطالعه مروري بر ر

داراي اضافه وزن ) سی و پنج میلیون در کشورهاي در حال توسعه(چهل و سه میلیون کودك

در همین مطالعه کودکان در معرض خطر اضافه وزن نود و دو میلیون  .بوده یا چاق هستند

)4.(برآورد شده است

در بسیاري از .حال توسعه همه گیر شده است در حال حاضر چاقی در کشورهاي در

بر اساس نتایج .کشورهاي جهان از جمله خاورمیانه شیوع چاقی اطفال رو به گسترش است

مطالعه مونیکا که توسط سازمان بهداشت جهانی انجام گرفته است بیش از سی درصد 

)5.(ساکنین خاورمیانه دچار اضافه وزن می باشند
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بصورت مهم ترین مشکل تهدید کننده سالمت انسان  21در قرن پیش بینی می شود چاقی 

ن نیز به عنوان یک مشکل جدي مطرح و به پاندمی چاقی در چاقی در ایرا )6.(مطرح گردد

)7.(جهان متصل شده است

کشور ایران  1998طبق گزارش مرکز بیماري هاي قلب و عروق سازمان بهداشت جهانی در 

ان نوجوانی یکی از هفت کشور اول جهان می باشد و این از نظر شیوع باالي چاقی دور

)8.(دو برابر شده است 1996تا  1993میزان از سال 

 )9.(رو به افزایش بوده است 1369بر اساس مطالعات موجود در ایران چاقی کودکان از سال 

درصد گزارش شده  17تا  6شیوع چاقی کودکان بر اساس مطالعات مختلف در کشور ما 

)10.(است

تغییرات سریع شیوه زندگی باعث دگرگون شدن الگوي غذایی و فعالیت جسمی کودکان  و 

)11.(نوجوانان شده است و آن ها را در معرض خطر اضافه وزن و چاقی قرار داده است

  )12.(عوامل متعدد ژنتیکی،هورمونی،متابولیک و رفتاري در ایجاد چاقی نقش دارند

مل خطرساز غالب براي چاقی فرزندان مشخص شده است که چاقی والدین به عنوان یک عا

)13.(افزایش آن به صورت خطی موجب افزایش چاقی در کودکان می شود

درصد از کودکانی که یکی  40 .خطر چاق شدن کودك به سابقه خانوادگی هم بستگی دارد

دو والد دچار  از والدین آن ها اضافه وزن دارند دچاراضافه وزن می شوند،در حالیکه اگر هر

درصد از  10درصد می رسد،در حالیکه فقط  80اضافه وزن باشند این میزان در کودکان به 

)14.(کودکانی که هیچ کدام از والدینشان اضافه وزن ندارند دچار این مشکل می شوند
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با .در آینده به فرد بزرگسال چاق تبدیل شود یک کودك چاق با احتمال بیشتري ممکن است

سن کودك احتمال تداوم چاقی در دوران بزرگسالی به نحو فاحشی افزایش می یابد افزایش 

درصد این احتمال وجود دارد  70سالگی چاق بماند  13تا  10به طوریکه اگر کودکی تا سن 

)15.(که این فرد در آینده نیز فرد بزرگسال چاق بماند

هاي  ماشاي تلویزیون و بازياز عوامل رفتاري زمینه ساز چاقی،زندگی کم تحرك به علت ت

عوامل دیگر خانواده کم جمعیت  و زندگی در .رایانه اي و رژیم غذایی پرکالري می باشد

)16.(مناطق شهري نیز نقش دارد

اگرچه عوامل بیولوژیک در کشورهاي در حال توسعه و توسعه یافته یکسان است ولی 

فرهنگی مختلف متفاوت  پیشرفت چاقی کودکان در زمینه هاي اجتماعی اقتصادي و

)17.(است

نبود فعالیت فیزیکی کافی و مناسب و در واقع کم تحرکی مشکل عصر حاضر می 

تمایل به افزایش فعالیت فیزیکی معمول در نوجوانان  نتایج تحقیقات نشان می دهد.باشد

ن در ایران میزا.ایرانی وجود ندارد و سطح فعالیت فیزیکی در آنان بسیار پایین می باشد

)18.(فعالیت فیزیکی در دختران کمتر از پسران است

عنوان یک مشکل جدي براي  ز آن بهاهمیت رفتارهاي تغذیه اي و مشکل چاقی برگرفته ا

هدف از اهداف تصویب شده ي سازمان بهداشت  18قرن حاضر مطرح شده است بطوریکه 

)19.(شده استبه آن اختصاص داده  2010جهانی تحت عنوان مردم بهداشتی تا سال 
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با عوارض داخلی،روانی و اقتصادي تبدیل شده  ی دوران کودکی به یک اپیدمی جهانیچاق

)20.(است

مقاومت به انسولین،دیابت تیپ دو،افزایش کلسترول و تري گلیسرید،سندرم 

متابولیک،پرفشاري خون،عوارض ارتوپدي و اسکلتی،آسم،آپنه هنگام خواب،سندرم تخمدان 

بد چرب از عوارض همراه با چاقی در کودکان ونوجوانان می پلی کیستسک و ک

درصد در مقایسه با کودکان نرمال بیشتر در معرض افزایش  85باالي BMI کودکان با.باشد

)21.(فشارخون هستند کلسترول  و تري گلیسرید و

عوارض روحی روانی چاقی به صورت اختالالت خواب،کاهش اعتماد به نفس،اضطراب و 

هزینه هاي  .نیز می تواند  بر روابط اجتماعی و تحصیلی کودکان تاثیرگذار باشد افسردگی

تشخیص و درمان بیماري هایی که بطور مستقیم (اقتصادي چاقی شامل هزینه هاي مستقیم 

کاهش بهره وري به دلیل غیبت (و هزینه هاي غیر مستقیم) به چاقی مربوط هستند

ورد شده آیاري از کشورها بررسی و بسیار سنگین بردر بس..)فرد،ناتوانی و مرگ زودرس و 

)22.(است

اهمیت چاقی در دوران کودکی و نوجوانی نه تنها به دلیل عوارض جسمی و روانی زودرس 

بلکه به دلیل افزایش احتمال چاقی در بزرگسالی و نیز به عنوان یک عامل عمده ي خطر در 

  )23.(دارتباط با بیماري هاي مزمن قلبی عروقی می باش

شیوع باالیی از اختالل تحمل گلوکز در کودکان و نوجوانان چاق گزارش شده است که 

نمایانگر ارتباط چاقی با مقاومت شدید به انسولین، اختالل تحمل گلوکز،اختالل عملکرد 

  )24(.سلول هاي بتاي پانکراس و تغییر در توزیع چربی شکمی است
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ان و نوجوانان در دیابت نوع دو در این کودک با توجه به افزایش چشمگیر شیوع چاقی و

ه انسولین در و ارتباط قوي بین چاقی دوران کودکی و بروز مقاومت ب) 25(سراسر جهان 

به نظر می رسد همراهی  متغیرهاي خطرساز قلبی عروقی همانند ) 26(اوایل بزرگسالی 

نین اصلی بروز بزرگساالن در کودکان نیز وجود داشته باشد،از سوي دیگر اگرچه  س

ولی مطالعات  تظاهرات بیماري هاي آترواسکلروتیک  قلبی عروقی در بزرگسالی است،

  )27.(آن را در کودکی ذکر می کنند انجام شده شروع روند

اضافه وزن و چاقی دوران کودکی از اجزاي کلیدي سندرم متابولیک هستند که می توان آنها 

چاقی عمده ترین و شایع ترین ).28. (کودکان دانستابت تیپ دو در را عامل بروز بیشتر دی

  )29.(مت به انسولین در کودکان استعامل مقاو

ي دیابت تیپ دو و اختالل تحمل گلوکز اخیرا به عنوان یک مشکل بحرانی در نوجوانان دارا

،با این حال شیوع اختالل قند ناشتا در کودکان نسبتا )30(اضافه وزن مطرح گردیده است 

،در مقابل )درصد 205(و حتی در کودکان داراي اضافه وزن نیز باال نیست )درصد 1.8(پایین 

ان داراي اضافه وزن باال است بعد از یک وعده گلوکز در بین کودکان و نوجوان IGTشیوع 

.)31(  

 BMI 22.5در کشور مان نیز شیوع چاقی در دهه هاي گذشته افزایش یافته به طوریکه 

بتال به سندرم درصد نیز م 26.6بوده  و  95ساله بیش از صدك  17تا  11درصد از نوجوانان 

ند انی سندرم متابولیک همزمان داریرهمچنین بسیاري از کودکان چاق ا.)32(متابولیک بودند

چاقی و ).33(کان چاق دچار این سندرم بودنددرصد کود 42.5به طوریکه در یک مطالعه  

  .وامل پاتوژنز سندم متابولیک هستندمقاومت به انسولین یکی از مهم ترین ع
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پیشرفت از حالت تحمل طبیعی گلوکز به سمت دیابت تیپ دو در بزرگسالی اغلب یک 

مرحله میانی دارد که همراه با تغییر متابولیسم گلوکز بوده که از آن به عنوان اختالل تحمل 

ي دیابت در آینده  و اختالل تحمل گلوکز برا).34(رحله قبل از دیابت یاد می شودگلوکز یا م

بتال محسوب می شود و عامل افزایش خطر ابیماري هاي قلبی عروقی یک ریسک فاکتور 

در بزرگسالی  به سندرم مقاومت به انسولین  و مرگ و میر به دلیل بیماري هاي قلبی عروقی

  )35.(شناخته شده است

دکان و نوجوانان  از لذا با توجه به شیوع رو به افزایش چاقی و عوارض متعدد ان در کو

در جمله اختالل تحمل گلوکز  و مقاومت به انسولین و احتمال ابتالي باال به دیابت تیپ دو 

آینده  و عوارضی که براي فرد  در بر خواهد داشت ،هدف این مطالعه بررسی شیوع اختالل 

 کودکان و تحمل گلوکز و مقاومت به انسولین و دیابت تیپ دو و اختالل در گلوکز ناشتا در

است تا بتوان با شناسایی و درمان به موقع کودکان  و داراي اضافه وزن نوجوانان چاق

ونوجوانان چاق مبتال به اختالل تحمل گلوکز از پیشرفت آن به سمت دیابت تیپ دو 

  .پیشگیري کرد

  

اختالل تحمل گلوکز،دیابت تیپ دو،مقاومت به انسولین، کودکان و :  کلیدواژگان

  چاق،اختالل گلوکز ناشتا ، اضافه وزن ،نوجوانان

  :تعریف لغات کلیدي 
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-Impaired Glucose Tolerance (IGT) :  اختالل تحمل گلوکز وقتی اطالق می شود

 Oral Glucose Tolerance(که قند دو ساعته بعد از تست تحمل گلوکز خوراکی 

Test)(OGTT (ساوي بزرگتر یا مmg/dl140  باشد 200و کمتر از).36(  

  )37(:هرگاه هرکدام از سه مورد زیر باشد :دیابت تیپ دو -

   mg/dl 126گلوکز ناشتا بزرگتر یا مساوي -1

   mg/dl 200بزرگتر یا مساوي  OGTTساعته بعد از  2گلوکز -2

  به همراه عالئم دیابت mg/dl 200گلوکز رندوم پالسما  بزرگتر یا مساوي -3

)  HOMA )Homeostatic Model Assessmentاندکس : مقاومت به انسولین -

  )38. ( 3باالي

  )39. ( براي سن وجنس 95باالي صدك  BMIکودکان و نوجوانان با : چاقی -

  )40. (براي سن وجنس 85-95بین صدك  BMIکودکان و نوجوانان با : اضافه وزن -

  سال 11تا  6سن :کودك -

  سال 16تا  12سن : نوجوان -

BMI  :به توان  حسب متر حسب کیلوگرم به قد بر فرمول وزن بر شاخص توده بدنی که از

جنس  کودکان عدد بدست آمده بر اساس منحنی هاي مخصوص به سن و در محاسبه می شودو2

  .تفسیر می شود
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  :اهداف و فرضیات

   :هدف اصلی طرح-الف

ي باال BMIنوجوانان با درکودکان و و مقاومت به انسولین  اختالل تحمل گلوکزوع تعیین شی

  1390-91مراجعه کننده به کلینیک غدد اطفال قزوین طی سال هاي  85 صدك

  :اهداف فرعی-ب

  در کودکان و نوجوانان داراي اضافه وزن) IGT( اختالل تحمل گلوکزتعیین شیوع -1

در کودکان و نوجوانان چاق) IGT( اختالل تحمل گلوکزتعیین شیوع -2

نسیتبر حسب ج) IGT( اختالل تحمل گلوکزتعیین شیوع -3

در کودکان و نوجوانان داراي اضافه وزنتعیین شیوع مقاومت به انسولین -4

در کودکان و نوجوانان چاقتعیین شیوع مقاومت به انسولین -5

در کودکان و نوجوانان بر حسب جنسیتتعیین شیوع مقاومت به انسولین -6

در کودکان و نوجوانان داراي اضافه وزنتعیین شیوع دیابت تیپ دو -7

در کودکان و نوجوانان چاقیوع دیابت تیپ دو تعیین ش-8

در کودکان و نوجوانان بر حسب جنسیتتعیین شیوع دیابت تیپ دو -9

در کودکان و نوجوانان داراي اضافه وزن )IFG(تعیین شیوع اختالل گلوکز ناشتا-10
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در کودکان و نوجوانان چاق )IFG(تعیین شیوع اختالل گلوکز ناشتا-11

در کودکان و نوجوانان بر حسب جنسیت )IFG(ناشتاتعیین شیوع اختالل گلوکز -12

  

  :اهداف کاربردي-ج

یک ریس فاکتور تخمینی خوبی براي دیابت تیپ دو  و بیماري هاي قلبی  IGTبا توجه به اینکه 

ارض همه به عو نعروقی و مورتالیتی ناشی از بیماري هاي قلبی عروقی می باشد،و در واقع ای

ع دو می باشد و همچنین با توجه به اینکه چاقی و مقاومت به انسولین بت نونحوي در ارتباط با دیا

یکی از مهم ترین عوامل پاتوژنز سندرم متابولیک می باشند،در صورتی که مطالعه ما نشان دهد 

مقامت به انسولین همراه و  IGTبا افزایش خطر  اضافه وزن و چاقی در کودکان و نوجوانان

رمان به موقع این کودکان و نوجوانان از پیشرفت آن به سمت دیابت ان با شناسایی و داست،می تو

  .تیپ دو و سایر عوارض جبران ناپذیر آن پیشگیري کرد

  

  :سوال هاي پژوهشی- د

  کودکان و نوجوانان داراي اضافه وزن چقدر است ؟در) IGT( اختالل تحمل گلوکزشیوع  -1

ن چاق چقدر است ؟در کودکان و نوجوانا) IGT( اختالل تحمل گلوکزشیوع  -2

بر حسب جنسیت چقدر است ؟) IGT( اختالل تحمل گلوکزشیوع  -3

در کودکان و نوجوانان داراي اضافه وزن چقدر است ؟شیوع مقاومت به انسولین  -4
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در کودکان و نوجوانان چاق چقدر است ؟شیوع مقاومت به انسولین  -5

نسیت چقدر است ؟در کودکان و نوجوانان بر حسب جشیوع مقاومت به انسولین  -6

در کودکان و نوجوانان داراي اضافه وزن چقدر است ؟شیوع دیابت تیپ دو  -7

در کودکان و نوجوانان چاق چقدر است ؟شیوع دیابت تیپ دو  -8

در کودکان و نوجوانان بر حسب جنسیت چقدر است ؟شیوع دیابت تیپ دو  -9

است ؟چقدري اضافه وزن کودکان و نوجوانان دارادر )IFG(شیوع اختالل گلوکز ناشتا -10

در کودکان و نوجوانان چاق چقدر است ؟ )IFG(شیوع اختالل گلوکز ناشتا -11

در کودکان و نوجوانان بر حسب جنسیت چقدر  )IFG(شیوع اختالل گلوکز ناشتا -12

  است ؟
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:فصل دوم

بررسی متون و

االتمروری بر مق 
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: بررسی متون

  : اضافه وزن وچاقی

ه با خطر عوارض دوران کودکی و افزایش چاقی یک مشکل سالمت عمومی در کودکان است ک

شیوع چاقی در دوران کودکی افزایش  .میر در تمام دوران بزرگسالی همراه است ناخوشی و مرگ و

یافته و پیشگیري و درمان چاقی یک موضوع مورد توجه در تحقیقات کودکان و مراقبت بالینی شده 

  .است

  : اپیدمیولوژي

عمومی است که به طور چشمگیري فقط مناطق فقیر جنوب چاقی به طور کلی یک مشکل سالمت 

بیلیون فرد  106بیش از  2005تا سال .در آفریقا و هائیتی را گرفتار نمی کند Saharanصحراي 

  .سال دچار اضافه وزن یا چاقی بودند 15باالي 

ع در کودکان شیو .درصد دیگر اضافه وزن دارند 35درصد بالغین چاق هستند و  30در امریکا 

در بررسی ملی معاینه سالمت و .درصد افزایش یافت 300 سال، 40چاقی در طی  تقریبا 

درصد کودکان بزرگتر از دو سال دچار اضافه وزن یا  NHANES (IV ،1999-2002 ،31(تغذیه

خطر کودکان برحسب .سال در محدوده چاقی بودند 19تا 6درصد کودکان و نوجوانان  16اقی و چ

دختران نوجوان .،نژاد،سطح تحصیالت مادر و جنس متفاوت است صاديوضعیت اجتماعی اقت

امریکایی بیشترین میزان چاقی را در مقایسه -سال مکزیکی 12تا  6آمریکایی و پسرهاي -آفریقایی

همچنین چاقی کودکی به طور افزاینده اي در برخی گروه هاي بومی .با سایر گروه ها دارند
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ه هاي نژادي تحصیالت باالتر مادر در برابر چاقی دوران کودکی در تمام گرو.آمریکایی شایع است

  .نقش محافظتی ایجاد می کند

عوامل مربوط به والدین شامل   .نها مطابقت داردآچاقی والدین با خطر بیشتر چاقی در کودکان 

وزن تولد باال و دیابت بارداري با افزایش خطر چاقی بعدي  وزن گیري در دوران بارداري،

به طور متناقض تاخیر رشد داخل رحمی با جهش رشد زودرس شیرخواري با پیدایش  .ندهمراه

  .چاقی مرکزي و خطر قلبی عروقی همراه است

  ) :Body Mass Index(نماي توده بدن 

که نماینده عالی سنجش مستقیم  BMIمراقبین بهداشتی چاقی یا افزایش چربی را با استفاده از 

 .ند که برابر است با وزن به کیلو گرم تقسیم بر مجذور قد به مترچربی بدن است تعریف می کن

  30تا  25نهایی که بین آدارند معیار چاقی را پر می کنند و  30بزرگتر یا مساوي  BMIبالغینی که 

در طی دوران کودکی سطوح تغییر چربی بدن  با .قرار دارند در محدوده اضافه وزن قرار دارند

الگی تا س 5.5سطوح چربی بدن تقریبا از . دوران شیرخواري آغاز می گردد افزایش بافت چربی در

به طور معمول در کمترین  زمانی که چربی بدن) Adiposity rebound(دوران برگشت چربی

متعاقبا  .سپس بافت چربی تا اوایل بزرگسالی افزایش می یابد .سطح خود است کاهش می یابد

 ≥BMIکودکان باالي دو سال با  .تعریف شدند BMI چاقی و اضافه وزن مطابق صدك هاي

هستند در محدوده اضافه  95و  85معیار چاقی را داشته و آنهایی که بین صدك هاي  95صدك 

  .وزن قرار دارند
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  :اتیولوژي 

انسان ها توانایی ذخیره انرژي  در بافت چربی را دارند که امکان ارتقاي بقا در زمانهاي قحطی را 

حتی  .به طور ساده چاقی ناشی از عدم توازن دریافت کالري و صرف انرژي است .زدفراهم می سا

چاقی فرد نتیجه تعامل پیچیده  .دریافت مداوم کالري اضافی موجب افزایش بافت چربی می گردد

دریافت تغذیه اي، فعالیت جسمی و صرف  هیبت بدن که از نظر ژنتیکی مشخص شده،اشتها،

سطح فعالیت  سطح غذاهاي موجود،ارجحیت براي انواعی از غذاها، عوامل محیطی .انرژي است

  .جسمی و ارجحیت براي انواعی از فعالیت ها را تعیین می کند

  :تغییرات محیطی 

بخشی از تغییرات صنایع غذایی با  .دهه اخیر نوع غذاها به طور چشمگیري تغییر یافته است 4در 

انواده هاي توسعه یافته بیشتر دچار پراکندگی می تغییرات اجتماعی در ارتباط می باشد چون خ

به طور افزاینده اي غذاها  .خانواده هاي کمی فردي را در منزل دارند که غذا درست کند.شوند

قیمت .توسط صنایع غذایی با سطوح باالي کالري،کربوهیدرات هاي ساده و چربی تهیه می گردد

موجب سهم این تغییرات با فشار بازار،.ه استیافتبسیاري از غذاها به نسبت بودجه خانواده کاهش 

افزایش مصرف نوشیدنی هاي .هاي بزرگتر و افزایش میان وعده هاي بین غذاها گشته است

پرکربوهیدرات شامل لیموناد،نوشابه هاي گازدار،نوشابه هاي ورزشی،آب میوه هاي گازدار و آب 

  .میوه به این عوامل می افزاید

یک نمونه .مصرف می کنند) fast food(متحده روزانه از غذاي آماده یک سوم کودکان ایاالت

بسیاري از کودکان  .گرم چربی داشته باشد 80کیلو کالري و  2000معمول این غذاها می تواند 
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کیلو کالري اضافی با  560سهم غذایی از نوشیدنی  پرکربوهیدرات مصرف می کنند که  4روزانه 

شیدنی هاي شیرین با افزایش خطر چاقی ارتباط داشته اند زیرا نو.ارزش تغذیه هاي کم می شود

استفاده چشمگیر از .کودکانی که مقادیر زیادي قند می نوشند غذاي کمتري مصرف نمی کنند

شربت ذرت غنی از فروکتوز براي شیرین کردن نوشیدنی ها و غذاهاي آماده،یک تغییر محیطی 

وکتوز ممکن است از راه یک مکانیسم مرتبط با محصوالت غنی از فر .حائز اهمیت دیگر است

برخالف گلوکز که دریافت غذا را از راه مسیر عالمت دهی .کنترل اشتها خطر چاقی را بیفزاید

)Signaling (malonyl-CoA می کاهد،مصرف فروکتوز موجب کاهش مشابهی نمی گردد.  

تغییرات .اهش یافته استاز زمان جنگ جهانی دوم سطح فعالیت جسمی در کودکان و بالغین ک

کارها به طور . محیط پیرامون موجب اتکاي بیشتر به ماشین ها و کاهش راه رفتن شده است

روزافزونی نشسته شده اندو بسیاري از بخش هاي اجتماع در زمان فراغت در فعالیت جسمی 

نجر به براي کودکان محدودیت هاي بودجه اي و فشار براي عملکرد تحصیلی م .شرکت نمی کنند

کامپیوتر و ، پیدایش تلویزیون .زمان کمتر صرف شده براي آموزش جسمی در مدارس شده است

بازیهاي ویدئویی موجب فرصت هایی براي فعالیت هاي نشسته که کالري نسوخته و عضالت 

  .ورزش نمی کند شده است

ن خواب در زما دهه اخیر از4در .داشته باشد تغییرات رفتار سالمت خواب نیز ممکن است دخالت

دالیل این تغییرات ممکن است با افزایش زمان کار،افزایش زمان .کودکان و بالغین کاسته شده است

کم خوابی نسبی .تماشاي تلویزیون و به طور کلی پیشرفت هاي سریعتر زندگی ارتباط داشته باشد

ر کودکان بیشتر از ن بآتاثیر  چاقی را زیاد کند که احتماال وزن و مزمن می تواند خطر افزایش

مدت کوتاه خواب با کاهش سطح لپتین و ،در مطالعات مردان سالم،جوان و الغر .بالغین است
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همچنین خواب کم موجب .در کنار افزایش گرسنگی و اشتها همراه بود ghrelinافزایش سطح 

کاهش تحمل گلوکز و حساسیت انسولین در ارتباط با تغییرات  فعالیت سمپاتیک  و 

  .دها می شودیکورتیکوئگلوکو

  :ژنتیک 

افزایش سریع شیوع چاقی با تغییرات قابل مالحظه محیطی در ارتباط می باشد اما عوامل تعیین 

اختالالت تک ژنی نادري که  .کننده ژنتیکی ممکن است براي استعداد فردي اهمیت داشته باشد

وهمچنین کمبود  INSIG2و  FTOموجب چاقی می شوند شناخته شده اند و شامل موتاسیون هاي 

نتیکی همراه با چاقی از ژبه عالوه سایر اختالالت . هستند Pro-opiomelanocortinلپتین و 

یپ هاي احتمال دارد که ژن ها در فنوت.ندقبیل سندرم پرادر ویلی مدت هاست که شناخته شده ا

  .اشندرفتاري مرتبط با تنظیم اشتها و ارجحیت براي فعالیت جسمی  دخالت داشته ب

  :فیزیولوژي اندوکرین و عصبی 

که از راه قوس ) اشتها و تغذیه(پایش سوخت هاي ذخیره شده  و کنترل کوتاه مدت دریافت غذا

دستگاه گوارش و دستگاه عصبی مرکزي را   هاي فیدبک نورواندوکرین روي می دهد،بافت چربی،

 شبه گلوکاگون، 1پپتید  کینین،هورمون هاي گوارشی شامل کوله سیستو .به یکدیگر مرتبط می کند

بافت  .محرك اشتها است Ghrelin. وفیدبک عصبی واگ سیري را پدید می آورند ، YYپپتید 

چربی فیدبک هاي سطح انرژي ذخیره شده به مغز را از راه آزادي هورمون هاي آدیپونکتین و لپتین 

ده و به نوبه خود شبکه هاي این هورمون ها بر هیپوتاالموس و ساقه مغز اثر کر.فراهم می سازد

آدیپوسیت ها،آدیپونکتین را به خون ترشح می کنند که سطح آن در .عصبی مجزاي را فعال می کنند
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کاهش سطح آدیپونکتین با .یابد پاسخ به چاقی کاهش یافته و در پاسخ به گرسنگی افزایش می

لپتین مستقیما در سیري  .هش حساسیت به انسولین و عواقب قلبی عروقی زیان باري همراه استکا

دخالت دارد؛در مدل هاي حیوانی و انسان هاي سالم داوطلب سطح پایین لپتین دریافت غذا را 

چاقی با سطح لپتین سرم در کودکان  و  .تحریک کرده  و سطح باالي آن گرسنگی را مهار می کند

  .بالغین ارتباط دارد و جهت این تاثیر نامشخص است

  :ناخوشی هاي همراه 

یک  .تا بزرگسالی ادامه می یابد عوارض چاقی کودکان در دوران کودکی و نوجوانی روي داده و

دلیل مهم پیشگیري و درمان چاقی کودکان افزایش خطر ناخوشی و مرگ و میر بعدها در زندگی 

متوجه شدند احتمال مرگ ناشی از بیماري قلبی عروقی در  Harvardدر مطالعه رشد  .است

سایر ناخوشی  .انی که اضافه وزن داشتند دو برابر آنهایی بود که وزن طبیعی داشتندپسرهاي نوجو

هایپرلیپیدمی و بیماري کبد چرب غیر الکلی ،،هایپرتنشن2هاي زودرس شامل دیابت نوع 

مقاومت به انسولین با افزایش چاقی بیشتر شده  و به طور مستقلی بر متابولیسم چربی و .است

نوجوانان درصد  25تا  10بیماري کبد چرب غیر الکلی در  .اثیر می گذاردسالمت قلبی عروقی ت

  .ی تواند به سمت سیروز پیشرفت کندم چاق روي داده و

در بالغین تلفیق چاقی مرکزي،هایپرتانسیون،عدم تحمل گلوکزو هایپرلیپیدمی سندرم متابولیک 

مرگ ومیر قلبی عروقی  افراد دچار سندرم متابولیک در معرض افزایش خطر ناخوشی و.است

همه متخصصین موافق نیستند که این مجموعه نشانه ها در گروه سنی کودکان ارزش پیش  .هستند

  .آگهی داشته باشد
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در مقایسه با افراد .شواهد روزافزونی وجود دارد که ممکن است چاقی با التهاب مزمن همراه باشد

در بیماران چاق در سطح پایین ) ضدالتهابیپپتیدي با خواص (الغر حساس به انسولین،آدیپونکتین

 کاهش سطح آدیپونکتین با سطح افزایش یافته اسیدهاي چرب آزاد و تري.تري می باشد

باال مطابقت دارد و سطح باالي آدیپونکتین با حساسیت  BMIگیلیسریدهاي پالسما همچنین 

ن ها را به گردش خون ترشح آدیپوسیت ها پپتیدها و سایتوکای.محیطی به انسولین  مطابق می باشد

در بیماران چاق در سطوح  TNF-αو  6می کنند و پپتیدهاي پروانفالماتوار از قبیل اینترلوکین 

یک   CRP.در کبد را تحریک می کند CRPتولید  6به طور اختصاصی اینترلوکین .باالتري هستند

  .ت بالینی در ارتباط باشدمارکر التهابی است و ممکن است با چاقی ،بیماري کرونر و التهاب تح

عوارض .بعضی از عوارض چاقی شامل آپنه انسدادي خواب و عوارض ارتوپدي ،مکانیکی هستند

  .و لغزش اپی فیز سر فمور هستند Blountارتوپدي شامل بیماري 

مشکالت سالمت ذهنی می تواند با چاقی وجود داشته باشد و احتمال دو سویه بودن تاثیر 

ممکن  .ا بر حسب سن ،نژاد و وضعیت اجتماعی اقتصادي تعدیل می گردداین همراهی ه.است

. ه با هم سن و ساالن غیر چاق آنها کمتر باشدساست اعتماد به نفس در کودکان چاق دختر در مقای

گرایش قابل مالحظه اي به  .انداقی و افسردگی نوجوانان را یافته بعضی از مطالعات ارتباط بین چ

  .الت خوردن و چاقی وجود داردوقوع همزمان اختال

  : تشخیص

چاق در مراقبت طبی و روتین تشخیص داده می شوند و ممکن است  کودکان داراي اضافه وزن و

آنها ممکن از طرح این موضوع توسط .کودك و خانواده از افزایش چاقی کودك مطلع نباشند



شیوع اختالل تحمل گلوکز و مقاومت بھ انسولین در کودکان و نوجوانان چاق 

25

اغلب ضرورت دارد که .دهند مراقب بهداشتی خوشنود نبوده و باانکار یا بی توجهی به آن واکنش

با کمک به خانواده براي درك اهمیت وزن سالم براي سالمت حال و آینده به خصوص که 

ایجاد یک ارتباط درمانی .اده دارد،آغاز نمودبه تالش قابل مالحظه کودك و خانو مداخالت نیاز

الزمه بهبودي .می باشدخوب  اهمیت دارد زیرا مداخله چاقی به رویکرد اداره بیماري مزمن نیازمند 

میز این مشکل تالش قابل مالحظه کودك و خانواده در مدتی طوالنی براي تغیر رفتارهاي آموفقیت 

  .خوردن و فعالیت است

  :ارزیابی 

در نظر  BMIارزیابی کودك داراي اضافه وزن یا چاق با بررسی روند منحنی رشد براي وزن،قد و 

وي دقیق الگوهاي فعالیت ،تغذیه اي و خوردن خانواده داشتن علل طبی احتمالی چاقی و جستج

در .یک شرح حال کامل کودکان براي یافتن ناخوشی هاي همراه به کار می رود.شروع می شود

شرح حال خانوادگی به چاقی سایر افراد خانواده  و شرح حال خانوادگی اختالالت همراه با چاقی 

را که منجر به تشخیص هاي مهمی می گردند به معاینه فیزیکی اطالعات دیگري .توجه می شود

تست هاي آزمایشگاهی بر اساس نیاز به تعیین ناخوشی هاي همراه درخواست می .دست می دهد

  .شود

احتمال ایجاد ناخوشی هاي .بررسی منحنی رشد شدت،مدت و زمان شروع چاقی را نشان می دهد

 BMIآنهایی که .است که چاق هستند همراه در کودکانی که اضافه وزن دارند کمتر از آنهایی

کالت طبی همراه داشته شدارند حتی بیشتر محتمل است که م 99بزرگتر یا مساوي صدك 

براي روشن شدن زمانی که کودك چاق شده  BMIزمانی که شدت چاقی تعیین شد روند .باشند

انی که زم(دوره هاي متعددي در زمان کودکی  شامل شیرخواري،برگشت چربی.بررسی می شود



شیوع اختالل تحمل گلوکز و مقاومت بھ انسولین در کودکان و نوجوانان چاق 

26

و نوجوانی به عنوان دوران هاي حساس یا ) سالگی 5.5چربی بدن کمترین مقدار است در حدود 

چاقی شدید و چاقی طوالنی مدت می .زمان هاي افزایش خطر ایجاد چاقی در نظر گرفته می شوند

یر فعالیت تواند به مداخله شدیدتري نیاز داشته باشد مگر آنکه خانواده انگیزه زیادي براي ایجاد تغی

کن است از شروع یک مشکل طبی یا دوره اي مم BMIتغییر ناگهانی .ها و رژیم غذایی داشته باشد

بررسی روند رشد می تواند به درك . از استرس شخصی یا خانوادگی براي کودك خبر دهد

قد باالیی داشته باشد  یک کودك خردسال ممکن است وزن و.چگونگی ایجاد این مشکل بیفزاید

در بعضی .اگر کودك انرژي زیادي مصرف کند رشد قدي می تواند در اوایل کودکی زیاد شود زیرا

سمت محدوده چاقی سیر می  کودك به BMIجاها صدك وزن بیش از صدك قد است و 

نمونه دیگر کودکی است که زمانی که سطح فعالیتش کاهش یافته و غذاي بیشتري را خارج از .کند

بررسی روند قد می تواند مشکالت .سرعت افزایش یافته است منزل میل می کند،وزنش به

.اندوکرین را که اغلب با آهسته شدن رشد قدي روي می دهند،آشکار نماید

کمبود .در نظر داشتن علل احتمالی چاقی ضرورت دارد گرچه علل اندوکرین و ژنتیکی نادر هستند

اختالالت اندوکرینی هستند که منجر  هورمون رشد،هیپوتیروئیدي و سندرم کوشینگ  نمونه هاي از

از آنجایی که .به طود کلی این اختاللت با رشد قدي آهسته تظاهر می کنند .به چاقی می شود

کودکانی که مقادیر زیادي کالري مصرف می کنند،رشد قدي تسریع یافته اي را تجربه می 

ی همراه با چاقی می توانند اختالالت ژنتیک .کنند،کوتاهی قد بررسی بیشتري را ایجاب می نماید

در  .یا کوتاهی قد داشته باشند چهره دیس مورفیک،اختالل شناختی،اختالالت بینایی و شنوایی

سطوح  عضالنی،تروفی ساز قبیل میلودیسپالزي یا دی زاديضی از کودکان دچار اختالالت مادربع

روها می توانند سبب بعضی از دا .می تواند موجب چاقی ثانویه شود پایین تر فعالیت جسمی
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داروهاي ضدسایکوز آتیپیک بیشتر این عارضه .افزایش اشتها و پرخوري در نتیجه چاقی شوند

افزایش سریع وزن در کودك یا نوجوانی که یکی از این داروها را دریافت .جانبی چشمگیر را دارند

ر وزن گیري رشد قدي کم و تغییرات سریع د.می کندممکن است نیاز به قطع آن داشته باشد

  .اندیکاسیون هاي ارزیابی علل طبی احتمالی هستند

جستجوي الگوي فعالیت و تغذیه اي و خوردن خانواده با توصیف زمان معمول وعده هاي غذایی 

تفریحات  وعده ها و عادات خانواده براي زمان قدم زدن،دوچرخه سواري، و میا ن

ساعته با  24است یک یادداشت ودرخ.می گرددفعال،تلویزیون،کامپیوترو بازیهاي ویدیویی آغاز 

توجه خاص به دریافت میوه ها،سبزي ها و آب همچنین غذاهاي پرکالري و نوشیدنی هاي 

در صورت امکان ارزیابی یک متخصص تغذیه بسیار مفید می  .پرکربوهیدرات کمک کننده است

در طی  فعالیت جسمیدریافت کالري و  ،این اطالعات اساس تغییرات در رفتار خوردن .باشد

  .مداخله را تشکیل می دهد

ی با توجه به ارزیابی ابتدایی کودك دچار اضافه وزن یا چاق شامل مرور کامل سیستم هاي بدن

تاخیر تکاملی و اختالل بینایی و شنوایی می تواند با اختالالت  .مراه استاحتمال ناخوشی هاي ه

لودگی روزانه احتمال آپنه خواب را آخواب مشکالت خواب،خرخرکردن یا .ژنتیکی همراه باشد

 2تیجه دیابت تیپ شب ارداري یا پرنوشی ممکن است ن نشانه هاي پرادراري یا .مطرح می کند

و لغزش اپی  Blountبه دلیل مشکالت ارتوپدي ثانویه شامل بیماري  درد مفصل ،لگن یا زانو.باشد

سندرم تخمدان پلی کیستیک همراه  عادت ماهانه نامنظم ممکن است  با.فیز سر فمور باشد

  .آکانتوزیس نیگریکانس می تواند مقاومت به انسولین و دیابت نوع دو را مطرح کند.باشد
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چاقی والدین خطر مهمی براي .سابقه خانوادگی با تعیین سایر افراد چاق در خانواده آغاز می گردد

در تمام خانواده  دن مداخلهاگر تمام اعضاي خانواده چاق باشند،متمرکز کر.چاقی کودك است

  )41.(منطقی است

  :درمان چاقی

  : رژیم مداخله اي

رژیم مداخله اي در کاهش کالري دریافتی ودر کاهش پاسخ انسولین که تبدیل انرژي مازاد به بافت 

ي با کالري بی شماري ارتباط بین مصرف غذاهامطالعات  .چربی را زیاد می کند موثر است

در کاهش روشی که .،چربی باال و فیبر کم  وچاقی کودکان را نشان داده اندباال،کربوهیدرات باال

تغییر رژیم غذایی به  شکر  و يشامل حذف آشامیدنی هاي حاو ،چاقی در کودکان موثر بود

تاثیرات آن در کودکان در دسترس (روش دیگري که در بزرگساالن  .غذاهاي با قند کم می باشد

هش تعداد وعده ها،افزایش مصرف میوه و سبزیجات،کاهش میان شامل خوردن صبحانه،کا)نیست

  .وعده هاي غذایی و فست فودها می باشد

اي به تنهایی،روش موفقی در کاهش وزن کودکان نبود مگر اینکه بسیار جدي ولی رژیم مداخله 

اثیرات زمینه ارائه رژیم نیز تعالوه براین قابل ذکر است که مطالعات بدون نظارت در  .دنبال شود

به این معنی که تالش هاي زیادي این چنین در زنان باعث بیشتر شدن وزن .عکس خواهد داشتبر

  .و ریسک بیشتر چاقی می شود
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  ):ورزش(مداخله فعالیت فیزیکی

در بزرگساالن ورزش وسیله اي براي کاهش وزن نیست مگر اینکه همراه با کاهش مصرف کالري 

بنابراین .زن داشته باشد تا کاهش وزنوتاثیر بیشتري بر افزایش ورزش به تنهایی ممکن است .باشد

سوالی که مطرح می شود این است که آیا دستورات فعالیت فیزیکی براي کودکان می تواند باعث 

شود یا نه؟ مطالعات کوتاه مدت نشان می دهد که ورزش قدرتی می تواند  BMIتثبیت یا کاهش 

  .پایداري انسولین را نیز افزایش دهد داشته باشد  وتاثیر کوتاه مدتی در درمان چاقی 

مطالعه اي که اخیرا زیر نظر انیستیتوي پزشکی و با نام روش هاي راهبردي فعالیت هاي ورزشی 

انجام شد،نشان داد که حتی چنین مداخالتی نیز سرانجام تاثیرات حاصله را خنثی می کند و حتی 

به منظور  .نیز معکوس می شود و یا متوقف می شود قف کوتاه مدت،نتایج بدست آمدهوپس از ت

به عبارت دیگر فعالیت فیزیکی باید  .فعالیت هاي ورزشی باید طوالنی مدت باشد کسب موفقیت ،

 آموزش اجباري ورزش در مدرسه: مداخالت اختصاصی شامل .در راس برنامه هاي باال قرار بگیرد

عد از مدرسه، افزایش فرهنگ ورزش هاي افزایش سرگرمی هاي ب وبراي هر کودك،دسترسی 

و ) پله و پیاده روي تا مدرسه(اي ورزشی در زندگی روزانههاختصاصی،افزایش شرکت در برنامه 

افزایش شرکت والدین در فعالیت هاي فوق برنامه ورزشی به منظور مدیریت وزن و به عنوان 

  .الگویی براي فرزندانشان می باشد

اهش رفتار غیر متحرك با کاهش تماشاي تلویزیون در مطالعات گوناگون در مرحله نهایی تاثیرات ک

کاهش تماشاي تلویزیون مزیت دیگري نیز داردکه باعث کاهش انرژي دریافتی در . بررسی شد

نتایج به کارگیري رژیم ها  و ورزش ها به تنهایی رضایت بخش  .حین تماشاي تلویزیون می شود
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م هاي غذایی،اصالح رفتارها و ورزش هاي مداخله اي است در برنامه هایی که شامل رژی نیست،

  .کنار یکدیگر موفق خواهند بود،گرچه تاثیرات بلند مدت این برنامه ها در دسترس نیست

  :مداخله با محوریت مدرسه 

اکثر برنامه هایی که موفق .مداخله با محوریت مدرسه بر روي کاهش چاقی در کودکان تمرکز دارد

اما مداخالتی که زمان صرف شده  براي .دلیل خوراکی هاي بوفه مدارس بوده است نبوده اند به

دقیقه در مدارس  30دقیقه در مدارس ابتدائی و  20(فعالیت هاي ورزشی را افزایش داده

  .موفق تر بوده اند)راهنمایی

د بی روش دیگر افزایش اعتماد به نفس و خودباوري دانش آموزان به عنوان آموزش آنها در مور

نظمی هاي مواد غذایی مصرفی شان است،چون که به کارگیري این روش باعث افزایش فعالیت 

مدرسه می تواند الگویی براي ارائه و گسترش سالمتی باشد و آموزش .هاي ورزشی شان می شود

در نتیجه می تواند حس و قدرت دانش آموزان را در ساختن .هاي الزم براي سالمتی را ارائه دهد

  .دهد ءزندگی سالم ارتقا شیوه

  :مداخله خانوادگی 

افراد چاق دیگري نیز وجود .همواره مشاهده می شود که بیمار تنها فرد چاق خانواده نیست

به کودك غذا می دهند و بدون )مانند مادربزرگها و پرستاران بچه( مراقبین گوناگون.دارند

لویزیون روشی مناسب براي تماشاي تمحدودیت به اواجازه تماشاي تلویزیون می دهند،زیرا که 

بعضی .خطري متوجه کودك باشدآنها  یاي خانگی است به خصوص زمانی که در همسایگفعالیته

زیرا که معتقد هستند از دیگر ، خرید غذاهاي با ارزش غذایی باال را تغییر نمی دهند نوالدی
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اهند از خرید این نوع غذاها و معموال خود والدین هستند که نمی خو.بستگانشان نباید عقب بیفتند

  .تنقالت دوري گزینند

ن دادن عشق و اکه طالق گرفته و از هم جدا شده اند اغلب غذا را پاداشی براي نش یوالدین

بنابراین خانواده خودش باید هدفی براي مداخله در روش زندگی به .وفاداري به کودك می دانند

نشانه عشق نیست باید ،است  و در کل بر مفهوم غذا  حضور والدین در این برنامه حیاتی.شمار آید

الیت و کاهش در میزان اب در رژیم غذایی سالم،افزایش فعخانواده به منظور انتخ .تاکید کرد

نالیز اخیر در مورد مداخالت روش زندگی  در کاهش چاقی در آ.استرس نیاز به رفتار درمانی دارد

را همراه با مداخله خانوادگی و کاهش  Kg/m2  BMI 1.5شمگیري در حدود چکودکان،کاهش 

  .در مورد بیماران بدون دخالت خانواده نشان داد Kg/m2 0.4نه چندان واضحی را در حدود 

  :درمان دارویی 

درمان دارویی در کودکان باید به عنوان ضمیمه و الحاقی براي اصالح شیوه زندگی و استاندارد 

اضر محدودیت هاي چندي  مانع از تجویز دارو توسط در حال ح.ن در نظر گرفته شودآکردن 

استفاده طوالنی مدت از دارو براي درمان کودکان چاق .پزشکان در درمان کودکان چاق می شود

داروهاي زیادي براي درمان چاقی در بزرگساالن وجود دارد که باعث عواقب .باید فراموش شود

مثل هورمون ( در تجویز داروها گردیده استپیش بینی نشده اي هستند که باعث محدودیت هایی 

علیرغم این موارد ،تاثیر ).تیروئید و آمفتامین و یا دي نیتروفنل،فن فلورامین،فنیل پرونپوالمین،افدرا

منفی بر سالمتی کودکان  چاق ممکن است با تجویز طوالنی مدت داروها در کنترل پیشرفت چاقی 

  .هم تراز شود
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جذب مواد غذایی و  محدودیت در دستیابی  و میزان کالري دریافتی، اخیرا روشها بر پایه کاهش

  .انسولین می باشد يس سازاجذب یا حس

  سیبوترامین : کاهش میزان انرژي دریافتی 

داروهاي کاهنده اشتهاي متعددي براي درمان چاقی در بزرگساالن مورد استفاده قرار گرفته 

تنها  .تا میزان کالري دریافتی کاهش یابد می کنند را دگرگون VMHاین داروها انتقال عصبی .است

سال تایید شده  16و دوپامین براي کودکان زیر ) مهارکننده سروتونین و نوراپی نفرین(سیبوترامین 

سیبوترامین به طور موثري دریافت کالري را کم می کند،البته تحریک ترموجنیس در موش ها . است

  .و انسانها ضدونقیض می باشد

  ارلیستات: جذب انرژي کاهش 

این دارو محصول باکتریایی اصالح شده اي است که به طور اختصاصی مانع جذب لیپاز روده اي 

درصد کاهش  30 دشده و می تواند چربی را کاهش دهد و جذب کلسترول را نیز حدو

ارلیستات به طور ثابتی به بخش فعال لیپاز متصل می شود و از جذب تري گلیسیرید .دهد

تاثیرات ارلیستات روي .چربی مدفوع را افزایش می دهد g/day 16در نتیجه .گیري می کندجلو

عوارض جانبی ارلیستات دیگر آنزیم هاي روده اي را تحت تاثیر قرار .بزرگساالن بررسی شده است

  )42(.این دارو کمترین حد جذب را داشته و تاثیري بر لیپاز سیستمیک ندارد.نمی دهد
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  :دیابت شیرین

دیابت شیرین یک سندرم متابولیک شایع و مزمن بوده که افزایش قند خون در آن به عنوان نماي 

م هاي اصلی بیماري به دو قسمت تقسیم می شود، نوع یک به علت رف. اصلی بیوشیمیایی است

کمبود ترشح انسولین به علت آسیب سلول هاي بتاي پانکراس و نوع دو که در نتیجه مقاومت به 

طح عضالت اسکلتی،کبد،بافت چربی همراه با درجاتی از اختالل در سلول هاي بتا سن در انسولی

  .ایجاد می گردد

بیماري متابولیک غدد درون ریز در کودکان و نوجوانان می باشدکه داراي  شایع ترین 1دیابت نوع 

ر تغییرات افرادي که به دیابت تیپ یک مبتال می شوند دچا.پیامدهاي مهم عاطفی و جسمانی است

نیاز به کنترل قند خون و نیاز به ،شدید در وضعیت  زندگی شامل نیاز روزانه به انسولین خارجی

میزان مرگ و میر و ناخوشی در این بیماري به علت اختالالت .توجه ویژه به تغذیه روزانه دارند

وپاتی متابولیک حاد و عوارض بلند مدت در نتیجه درگیري عروق کوچک و بزرگ شامل رتین

  .،انسداد شریانی همراه با گانگرن اندام ها ایجاد می شودIHD،نفروپاتی، نوروپاتی،

مکانیسم .تظاهرات بالینی حاد به علت کتواسیدوز هایپرگالیسمیک هیپوانسولینمیک ایجاد می شود

دخالت دارند در حالیکه عوارض  1هاي خودایمنی به عنوان عواملی هستند که در ایجاد دیابت نوع 

  .ایجاد می شود) هایپر گالیسمی(بلند مدت آن به علت اختاللت متابولیک 

  :دیابت شیرین تیپ دو

قبال به عنوان دیابت غیروابسته به انسولین ویا دیابت بزرگساالن شناخته می شد، دیابت تیپ دو 

ن یک اختالل هتروژنوس است که با مقاومت انسولین محیطی و ناکارایی سلولهاي بتا براي تامی



شیوع اختالل تحمل گلوکز و مقاومت بھ انسولین در کودکان و نوجوانان چاق 

34

به .این بیماران نسبتا به کمبود انسولین قطعی ارجحیت دارند.تقاضاي افزایش انسولین همراه است

طور کلی آنها به کتوز مستعد نیستند اما کتواسیدوز ممکن است در برخی از شرایط ایجاد 

علت خاصی مشخص نیست اما این بیماران نه ساختار اتوایمیون مشخصی از سلولهاي بتا .گردد

  .و نه هیچ کدام از دالیل شناخته شده ي دیابت ثانویه را دارند دارند

  : تاریخ طبیعی

نی است که با عوامل محیطی مثل کمبود فعالیت جسمانی ژدیابت شیرین تیپ دو یک اختالل چند

اکثر بیماران چاق هستند،اگرچه بیماري می تواند گاهی .و یا دریافت کالري اضافی شدت می یابد

آسیایی ها به نظر می رسد که براي دیابت تیپ دو به .با وزن طبیعی نیز دیده شود اوقات در افراد

برخی از بیماران لزوما داراي اضافه وزن یا .نسبت درجات کمتري از چاقی کل در خطر باشند

چاقی براي سن و جنس علیرغم درصد غیرطبیعی باالي چربی در ناحیه شکم نیستند،چاقی به ویژه 

به عالوه بیمارانی که در خطر ابتالي به .اه با اختالل مقاومت به انسولین استچاقی مرکزي  همر

چاقی منجر .دیابت شیرین تیپ دو هستند،کاهش در ترشح انسولین وابسته به گلوکز نشان می دهند

به درجات مشابهی از مقاومت به انسولین در همه افراد نمی شود و حتی آنهایی که مقاومت به 

بنابراین خیلی از افراد چاق  .ضرورتا اختالل عملکرد سلولهاي بتا را نشان نمی دهندانسولین دارند 

اما آنهایی که قادر .درجاتی از مقاومت به انسولین دارند اما با افزایش ترشح انسولین جبران می کنند

ز و به جبران براي مقاومت به انسولین به وسیله افزایش ترشح انسولین نیستند،اختالل تحمل گلوک

مقاومت انسولین کبدي منجر به برون ده گلوکز کبدي اضافی می .گلوکز ناشتاي مختل دارند

در حالیکه مقاومت به انسولین عضالت ).ناتوانی انسولین براي سرکوب برون ده گلوکز کبدي(شود

در طول .اسکلتی منجر به کاهش دریافت گلوکز در محل اصلی که گلوکز مصرف می شود،می گردد
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رآن نقش زیانبار هایپرگالیسمی دیده اي که داپرگالیسمی بدتر می شود پزمان ه

بر کارکرد سلولهاي بتا و اغلب ) لیپوتوکسیسیتی(یا هایپر لیپیدمی مزمن) گلوکوتوکسیسیتی(مزمن

به  در بعضی نقاط افزایش قند خون.همراه با افزایش تري گلیسرید و کاهش بروز ژن انسولین است

اما اغلب بیماران با دیابت تیپ دو براي .ی براي دیابت تیپ دو می رسدیک کرایتریاي تشخیص

ماهها تا سالها بعد از این نقطه بدون عالمت باقی می مانند زیرا هایپر گالیسمی متوسط بوده و 

طول  یهایپرگالیسم.یک نیستند یپعالیم به شدت پلی یوري و از دست دادن وزن مطابق دیابت ت

در این زمان عملکرد .با عوارض میکروواسکوالر و ماکروواسکوالر باشد کشیده ممکن است همراه

سلولهاي بتا می تواند به نقطه اي که در آن بیمار کمبود مطلق انسولین داشته و وابسته به انسولین 

در دیابت تیپ دو کمبود انسولین ندرتا کامل است،به همین علت بیماران .خارجی است کاهش یابد

در هر صورت کنترل قند خون می تواند به وسیله .انسولین براي ادامه بقا ندارندمعموال نیاز به 

در بیماران دیابت تیپ دو ناشایع بوده اما ممکن است اتفاق بیفتد  DKA.انسولین خارجی بهبود یابد

که در این مورد معموال با استرس و یا بیماري دیگري نظیر عفونت شدید همراه باشد و ممکن 

آمریکایی نسبت - بیشتر در بیماران آفریقایی DKA.بین رفتن بیماري استرس زا بهبود یابداست با از 

به طور کلی گرچه باور بر این است که تخریب خودایمنی .به سایر گروه هاي نژادي شایع می باشد

 IAAو  ICA 512و  GAD 65سلولهاي بتاي پانکراس در دیابت شیرین نوع یک  به نامهاي 

وجود این مارکرهاي اتونوم  .ک سوم نوجوانان مبتال به دیابت نوع دو مثبت باشندممکن است در ی

در همین زمان در اثر افزایش عمومی .دیابت تیپ دو را در کودکان و نوجوانان رد نمی کند

در حالیکه در تعداد زیادي از بیماران .چاقی،حضور چاقی مانع تشخیص دیابت تیپ یک نمی شود

یافته هاي .داده شده،می توان با اطمینان تشخیص دیابت تیپ یک یا دو را داددیابتی تازه تشخیص 

  .نشان داده شده از هر دو نوع وجود دارند و دسته بندي آنها مشکل است
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  :اپیدمیولوژي

تا  12نشان می دهد که شیوع دیابت تیپ دو در ) 2002تا  1999از ( NHANESآخرین اطالعات 

.می باشد 1000در  1.46سالگی در آمریکا  19

درصد  15الگی در آمریکا س 19تا  10نشان می دهد که شیوع دیابت نوع دو در  SEARCHمطالعه 

گروه .و این احتمال وجود دارد که این نسبت در طول زمان افزایش یافته باشد 2001بوده در سال 

ي بومی براي مثال آمریکایی ها.هاي قومی مشخص به نظر می رسد که در خطر بیشتري باشند

،آمریکایی هاي اسپانیایی تبار،آمریکایی هاي آفریقایی،شیوع بیشتري نسبت به آمریکایی هاي سفید 

در حالیکه اکثر کودکان مبتال به دیابت نوع یک هستند،درصد کودکان مبتال به دیابت .پوست دارند

برخی مراکز درصد دیابتی هاي جدید در  50نوع دو در حال افزایش است و نشان دهنده بیش از 

برابري در دیابت نوع دو  10یک افزایش ) میلواکی(در بیمارستان کودکان ویس کانسین.می باشد

ساله در دهه  18تا  10در کودکان )درصد 22درصد تا حدود  2از کمتر از (مشاهده کردیم

شیوع در سراسر جهان متنوع است و اطالعات صحیح براي بسیاري از کشورها در دسترس .گذشته

سیایی ها به آ.ست اما بسیار مشخص است که شیوع در هر بخشی از دنیا در حال افزایش استنی

در .نسبت به اروپایی ها نشان می دهند BMIنظر می رسد که دیابت نوع دو را در مقادیر کمتر 

ارتباط با شیوع کم آنها در دیابت نوع یک این بدان معناست که دیابت نوع دو نسبت باالتري 

  .دیابتی را در کشورهاي آسیایی در خود دارد ازکودکان

اگرچه چاقی به .اپیدمی دیابت نوع دو در کودکان و نوجوانان به شکل موازي اپیدمی چاقی است

نوبه خود در ارتباط با مقاومت به انسولین است،دیابت پیشرفت نمی کند تا زمانی که درجاتی از 

ین وقتی ترشح انسولین در پاسخ به گلوکز یا سایر بنابرا.نارسایی ترشح انسولین وجود داشته باشد
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محرکها در افراد با دیابت نوع دو اندازه گیري می شود همیشه کمتر است نسبت به موارد کنترل 

  .مرتبط براي سن،جنس،وزن و غلضت گلوکز معادل

  

  : ژنتیک

وهاي همسان در همزمان بودن ابتال به بیماري در دوقل.دیابت نوع دو زمینه ژنتیکی قوي اي دارد

درصد قرار دارد اما باید به خاطر داشت که  دوقلو بودن به تنهایی به علت  90تا  60طیف 

محدودیت رشد داخل رحمی ریسک ابتال به دیابت نوع دو را افزایش می دهد و این مسئله ممکن 

حداقل یک .شداست روي تخمین میزان تاثیرگذاري ژنتیک در ابتال به این بیماري اثر منفی داشته با

مطالعه در دانمارك نشان می دهد که درصد امکان ابتال به دیابت نوع دو در دوران زندگی در 

درصد است که این نشان می دهد فاکتورهاي محیطی  70دوقلوهاي تک تخمی و دو تخمی حدود 

ممکن است نقش مهمی در پیدایش دیابت نوع دو داشته )که شامل والدین نیز است(مشترك 

هیچ .اساس ژنتیکی دیابت نوع دو بسیار پیچیده است و هنوز به درستی تعریف نگردیده است.باشد

مطالعاتی که .در دیابت نوع یک خود را نشان نمی دهد HLAنقص ژنتیکی مانند غالب بودن اشکال 

روي ژنوم به این منظور انجام گرفته نشان می دهند برخی پلی مورفیسم هاي ژنتیکی با خطر ابتال 

مهمترین اینها در بیشتر جمعیتهاي مطالعه شده انواعی از پلی .دیابت نوع دو در ارتباط هستند به

می باشند که به نظر می رسد که در عملکرد سلولهاي بتا تاثیرگذار  TCF7L2مورفیسم در ژن 

عی ارتباط دارند شامل انوا دیگر الل هاي شناخته شده اي که با ریسک ابتال به دیابت نوع دو.باشد

از .ژن دیگر است که این لیست هر روز طویلتر می گردد 18و حداقل  KCNJ11و  PPARGاز 

طرف دیگر انواع دیگري از اختالالت ژنتیکی ریسک دیابت را از طریق افزایش احتمال چاقی 
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اما تا به امروز تمام این اختالالت شناخته شده تنها )  FTOمانند انواعی از ژن (افزایش می دهند

و )درصد 20احتماال کمتر از (کوچکی از خطر ابتال به دیابت در جمعیتها را توضیح می دهد قسمت

در بسیاري از موارد مکانیسمی که موجب می شود این پلی مورفیسم ها با  ریسک ابتال به دیابت 

  .مرتبط باشند مشخص نیست

  :اپی ژنتیک و برنامه ریزي جنینی

خل رحمی عواملی هستند که خطر ابتال به دیابت نوع دو وزن کم هنگام تولد و محدودیت رشد دا

به نظر می رسد این خطر در نوزادانی که هنگام تولد وزن کمی داشته اند اما در .را افزایش می دهند

این یافته ها باعث به وجود آمدن فرضیه .سال اول زندگیشان به سرعت وزن گرفته اند بیشتر باشد

یان می دارد که تغذیه ضعیف در دوران جنینی به نوعی این بچه گشت که ب)) thriftyفنوتیپ (( 

نها را براي افزایش وزن درآینده آها برنامه ریزي می کند که ذخیره منابع غذایی را افزایش دهند و 

دستکاري هاي اپی ژنتیکی می تواند در .مستعد کرده و احتمال ابتالي آنها را به دیابت افزایش دهد

هاي مولکولی دقیق این مسئله هنوز کامال کشف نشده  ذار باشد،اما مکانیسماین پدیده تاثیر گ

 اما مکانیسم دقیق هرچه که باشد محیطی،جنینی و اوایل کودکی نقش مهمی در پاتوژنز دیابت.اند

ع دو بازي می کنند و ممکن است دستکاریهاي اپی ژنتیکی کدهاي ژنتیکی تاثیر چنینی داشته نو

  .باشد

  :اي محیطی و مرتبط با روش زندگی ریسک فاکتوره

چاقی مهمترین عامل مرتبط با نحوه زندگی مرتبط با دیابت می باشد که خود این مسئله با مصرف 

غذاهاي پر انرژي،عدم فعالیت فیزیکی،تماشاي بیش از حد تلویزیون و سطوح پایین اجتماعی 
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بت و چاقی را افزایش می سیگار کشیدن مادر نیز ریسک ابتالي فرزندان به دیا.مرتبط است

جالب است که سیگار کشیدن در جوانان و بالغین نیز با مکانیسمهاي ناشناخته اي خطر ابتال به .دهد

روانی احتماال از طریف - از طرف دیگر کم خوابی و فشارهاي اجتماعی.دیابت را افزایش می دهد

افزایش خطر ابتال به چاقی در ادرنال می تواند باعث -هیپوفیز-اثرگذاري روي محور هیپوتاالموس

به (بسیاري از مسکن هاي اعصاب.کودکان و اختالل تحمل گلوکز در بزرگساالن می گردد

مثل (و داروهاي ضدافسردگی)خصوص انتی سایکوتیک هاي آتیپیک مانند االنزاپین و کوئتیاپین

چاقی ایجاد می باعث افزایش وزن می شوند عالوه بر خطري که به علت ) فلوکستین و پاروکستین

قیما مقاومت به انسولین،اختالل در عملکرد سلولهاي تکنند برخی از این داروها می توانند مس

بتا،مقاومت به لپتین و فعال شدن راه هاي التهابی ایجاد کنند شواهدي وجود دارد مبنی بر اینکه 

می ،اي می گذارداسکیزوفرنی و افسردگی خودشان مستقل از عوارضی که درمان دارویی شان بر ج

در نتیجه چاقی و دیابت .توانند ریسک ابتال به دیابت نوع دو و سندرم متابولیک را افزایش دهند

تیپ دو در این جمعیتها شیوع بیشتري دارد و با استفاده بیشتر از داروهاي آنتی سایکوتیک و 

  .ضدافسردگی در جمعیت هاي کودکان این ارباط قوي نیز خواهد شد

  :بالینیویژگی هاي 

در ایاالت متحده دیابت نوع دو در کودکان بیشتر در آمریکایی هاي بومی،آمریکایی هاي اسپانیایی 

تبار و آمریکایی هاي آفریقایی تبار جوان تشخیص داده می شود که بیشترین بروز در جمعیت 

درصد می  5سال   19تا  15هندي هاي جوان گزارش می شود که این میزان در گروه سنی 

سالگی تشخیص داده شوند اکثرا در  6در حالیکه ممکن است برخی موارد در سنی مانند .اشدب

تاریخچه فامیلی .دوران نوجوانی تشخیص داده می شود و میزان بروز با افزایش سن بیشتر می شود
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به طور معمول این بیماران چاق  .عمال در تمام موارد سابقه ابتال به دیابت نوع دو وجود دارد 

تند و ممکن است عالئم خفیفی مانند پرنوشی و پرادراري نشان داده یا کامال بدون عالمت هس

اما عالئم کتواسیدوز دیابتی ممکن است در .باشند و در آزمایشات غربالگري تشخیص داده شوند

گاهی اوقات .درصد موارد و بیشتر در میان آمریکایی هاي  آفریقایی تبار دیده شوند 10بیش از 

وجود آکانتوزیس نیگریکنس معموال در گردن و دیگر نقاط فلکسور بدن را  ات فیزیکی مکررمعاین

.بت کمر به لگن افزایش یافته باشدیافته هاي دیگر ممکن است شامل استریا و نس.نشان دهد
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را نشان می دهند که این می تواند معیار تشخیصی  A1cآزمایشات سطوح افزایش یافته هموگلوبین 

مشخص می  LDLهایپرلیپیدمی که با افزایش تري گلیسرید و کلسترول .در بیماران جوان باشد ارزشمندي

ل غربالگري وضعیت چربی ها به همین دلی.شود در بسیاري از بیماران هنگام تشخیص قابل مشاهده است

پیشرفت   از آنجایی که هایپرگالیسمی با سرعت کمی.م موارد جدید دیابت نوع دو اندیکاسیون دارددر تما

می کند و بیماران ممکن است ماهها یا سالها پس از ابتال به دیابت نوع دو بدون عالمت باشند،غربالگري 

بسیاري از این بیماران در جریان همین .دیابت نوع دو در تمام کودکان در معرض خطر پیشنهاد می شود

جوانی که اضافه وزن و حداقل دو پیشنهاد می کند تمام افراد  ADA.غربالگري ها تشخیص داده می شوند

دو  ریسک فاکتور دیگر دارند از سن ده سالگی یا ابتداي بلوغ و بعد هر دو سال یک بار از نظر دیابت نوع

ن ریسک فاکتورها شامل سابقه خانوادگی دیابت نوع دو در بستگان درجه یک ای. مورد آزمایش قرار بگیرند

براي مثال آمریکایی هاي (ق داشتن به قومیتهاي خاصیا دو،سابقه دیابت حاملگی در مادر،تعل

،و داشتن نشانه هاي مقاومت به )بومی،آمریکایی هاي آفریقاي تبار و اسپانیایی تبار،آسیایی و جزایر پاسیفیک

 .می باشند)آکانتوزیس نیگریکنس،فشار خون و دیس لیپدمی و سندرم تخمدان پلی کیستیک(انسولین

می شود استفاده از قند خون ناشتا به عنوان ابزار غربالگري است اما برخی از پیشنهادي که در حال حاضر 

براي غربالگري را پیشنهاد می کنند به این دلیل که در این روش  Hb A1cفاده از سطح تمقامات اس

در بیماران لب مرز یا بدون عالمت یک آزمایش .احتیاجی به ناشتا بودن بیمار براي نمونه گیري نیست

دارد تحمل گلوکز  می تواند تشخیص را تایید کند اما انجام این آزمایش در شرایطی که عالیم معمول استان

  .بیماري حضور دارند ویا میزان قند خون ناشتا در حداقل دو بار اندازه گیري باال باشد لزومی ندارد
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  :درمان 

ل انسولین در طول زندگی بیمار دیابت تیپ دو یک سندرم پیشرونده است  که در نهایت باعث کمبود کام

یک رویکرد سیستماتیک براي درمان دیابت نوع دو می بایست بر اساس سیر طبیعی بیماري که .می گردد

با .ورنده قند خون  موثر نیستند می باشدآشامل اضافه کردن انسولین در زمانی که داروهاي خوراکی پایین 

رژیم غذایی .یک قسمت اساسی رژیم درمانی است) یورزش و رژیم غذای(این وجود تغییر روش زندگی 

یم ژیا ورز ش خاصی که نسبت به دیگر موارد ارجحیت داشته باشد وجود ندارد اما بسیاري از مراکز یک ر

بار در هفته را پیشنهاد می  5دقیقه حداقل  60تا  30کم کالري و کم چربی و فعالیت بدنی به مدت 

کودکان مبتال به این بیماري .دساعت در روز محدود گرد 2تا 1باید به زمان تماشاي تلویزیون نیز .کنند

رفتارهاي .معموال در محیط هاي خانگی با سطح دانش کم  در رابطه با عادات غذایی سالم زندگی میکنند

حد غذاهاي آماده و  معمولی که مشاهده می شوند غذا نخوردن در وقت مناسب ،مصرف بیش از

 هستندتغال زیاد به بازي هاي کامپیوتري حد تلویزیون  و بازي هاي ویدیوئی و اش سرپایی،مشاهده بیش از

مانند پرخوري احساسی،پرخوري در هنگام تماشاي ( بیشتر درگیر تغذیه غیر مبتنی بر اشتها نوجوانان .

درمان در این بیماران ) yo_yo dieting(یم غذایی چرخشیژهمچنین ر. هستند)تلویزیون و بی حوصلگی

موما سخت است و به احتمال زیاد موفق نخواهد بود مگر اینکه  تمام خانواده نسبت به تغیر روش زندگی ع

  .غیرسالم خود احساس نیاز کنند

زمانی که مداخالت در روش زندگی نتوانند سطح گلوکز خون را طبیعی کنند داروهاي پایین آورنده قند 

 Hbو یا سطوح بسیار باالي  DKAبیمارانی که با .شوند خون  براي درمان هایپرگالیسمی مقاوم توصیه می

A1c )<9 (% مراجعه می کنند باید با همان پروتکل هایی که براي درمان دیابت نوع یک استفاده می شود

زمانی که میزان قند خون تحت کنترل قرار گرفت بسیاري از بیماران را .تحت درمان با انسولین قرار بگیرند
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همان داروهاي خوراکی پایین آورنده قند خون  مدیریت نمود اما برخی هم به ادامه  می توان دوباره با

  .درمان با انسولین احتیاج خواهند داشت

قبل استفاده از متفورمین کارکرد کلیوي باید مورد .بیشترین داروي خوراکی مورد استفاده متفورمین است

ز الکتوز اسیدوزیس در بالغین پس از مصرف وربررسی قرار بگیرد زیرا اختالل در کارکرد کلیه  با ب

جه کبدي هم از موارد واختاللت قابل ت.متفورمین  ارتباط قوي دارد که می تواند اثرات کشنده داشته باشد

نزیم هاي کبدي منع مصرف قطعی محسوب نمی آمنع مصرف هستند هرچند افزایش هاي خفیف در 

میلی گرم در  2500در روز است که می تواند تا حداکثر  میلی گرم دو بار 500دوز معمول شروع  .شوند

اما در  اکثر موارد به مرور  شایع هستند، نیم گوارشی در مراحل اولیه  درماعال .افزایش داشته باشد روز

  .زمان از بین می روند

نکرتین به لدهاي ایقاوره ها،آکاربوز،پراملینتاید و م ،سولفونیل) TZDs(عوامل دیگري چون تیازولیدیندیون

طور روتین در بالغین مورد استفاده قرار می گیرند اما در کودکان این داروها به عنوان رده دوم مورد استفاده 

اي در بالغین استفاده می شوند اما تجربیات استفاده در کودکان  سولفونیل اوره ها به طور گسترده .هستند

کانال هاي پتاسیمی در سلول هاي بتا باعث ترشح سولفونیل اوره ها از طریق بستن  .بسیار محدود است

این داروها گاهی زمانی که درمان تنها با متفورمین جوابگو نبوده یا به دلیلی منع مصرف .انسولین می شوند

ها براي استفاده در کودکان تایید نشده اند اما در بالغینی که به هر دلیل  TZDs.داشته باشداستفاده می شوند

نها وجود ندارد به طور معمول براي ایجاد حساسیت به انسولین استفاده می آتفورمین در امکان تجویز م

است که پپتیدي است که همراه )  IAPP )islet amyloid polypeptideنالوگ آپراملینتایدیک .شوند

ر دریافت انسولین از سلولهاي بتا ترشح می شود و باعث تاخیر در تخلیه معده،مهار گلوکاگون و احتماال مها

اینکرتین ها پپتیدهاي روده اي هستند .هنوز براي استفاده درکودکان تایید نشده است ارود این.غذا می گردد
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که قبال به عنوان ) GIP )Glocose-dependent insulintropic peptideو  GLP 2و  GLP 1مانند 

شح می شوند وترشح و هورمون مهاري معدي شناخته می  شد،هستند که در پاسخ به خوردن غذا تر

عملکرد انسولین را بهتر کرده،ساخت گلوکاگون را مهار کرده و تخلیه معده را به تاخیر می 

درونزاد را افزایش می  GLP 1و عواملی که فعالیت )exenatideمثل ( GLP 1آنالوگهاي .اندازند

هستند اما هنوز براي  در حال حاضر براي استفاده در بزرگساالن در دسترس)Sitagliptinمانند (دهند

  .کودکان تایید نشده اند و استفاده آنها در کودکان در حال حاضر در حد آزمایشی می باشد

  :عوارض

درصد از بیماران مبتال به دیابت نوع دو ، دو یا بیشتر مولفه  92روي دیابت جوانان ،  SEARCHدر مطالعه 

که ) ،افزایش دور کمر HDLپایین بودن  یریدمی،فشار خون،هایپر تري گلیس(سندرم متابولیک نیز داشتند

به عالوه به نظر می رسد شیوع  میکروآلبومین یوري و رتینوپاتی .درصد اینها بود 70شامل فشار خون در 

شیوع میکروآلبومین یوري  SEARCHدر مطالعه .دیابتی در مبتالیان به دیابت نوع دو بیشتر از نوع یک باشد

پاتی در در حالیکه رتینو.درصد بود 22تا  7سال به دیابت نوع دو مبتال بودند  5 بین بیمارانی که کمتر از

بنابراین تمام نوجوانان مبتال به دیابت نوع دو  باید از نظر فشار خون و .درصد از بیماران وجود داشت 18.3

دیابتی نیز می غربالگري براي میکروآلبومین یوري و رتینوپاتی .اختالالت چربی مورد بررسی قرار بگیرند

و بیماري کبد ) sleep apnea(قطع موقتی تنفس هنگام خواب.بایست زودتر از دیابت نوع یک آغاز گردد

چرب به شکل فزاینده اي در حال تشخیص داده شدن هستند و در مواردي ممکن است احتیاج به ارجاع به 

  .متخصص مربوطه وجود داشته باشد
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  :پیشگیري

مناسب قند خون و جلوگیري از عوارض دیابت وجود دارد رویکرد پیشگیرانه به مشکالتی که براي کنترل 

این موضوع به خصوص در مورد دیابت نوع دو صدق می کند که به طور .این بیماري را پررنگ تر می کند

برنامه پیشگیري از .واضحی با مولفه هاي قابل تغییري چون چاقی و روش زندگی ناسالم مرتبط است

رض عبه منظور جلوگیري یا به تاخیر انداختن بروز دیابت نوع دو در بزرگسالی  که در م)DPP(دیابت

هستند،طراحی شد نتایج قابل توجهی به دست ) IGT(ریسک باال به علت اختالل در تست تحمل گلوکز

با  درصد و استفاده از متفورمین در مقایسه 58تغییر روش زندگی باعث کاهش بروز دیابت به میزان :آمدند

نتایج به دست آمده براي مردان ،زنان و قومیت .درصد در کاهش میزان بروز دیابت نقش داشتند 31دارونما 

گفته می شود تغییر روش زندگی می تواند تاثیر مشابهی در افراد چاق با تست .هاي مختلف یکسان بودند

  .اجرا دارد غربالگري براي بیماران در معرض خطر لزوم.تحمل گلوکز مختل داشته باشد

  :اختالل تحمل گلوکز 

به عنوان جایگزینی براي واژه هایی مثل دیابت بدون عالمت،دیابت ) IGT(واژه اختالل تحمل گلوکز

شیمیایی،دیابت ساب کلینیکال،دیابت بینابینی و دیابت پنهان استفاده می شود که این کار به منظور پرهیز از 

چنین برچسب هاي تشخیصی می توانند روي انتخاب .م می گیردنشانه مرتبط با واژه دیابت شیرین انجا

شغل،قابل قبول بودن براي شرکت هاي بیمه و تصویر شخصی بیمار از خود تاثیر بگذارد هرچند اختالل 

تحمل گلوکز به عنوان حد واسط بیوشیمیایی بین متابولیسم طبیعی گلوکز و چیزي که در دیابت اتفاق می 

دچار این وضعیت هستند  از کودکانی که)درصد 10تا 0(شات نشان می دهند درصد کمیآزمای.افتد،قرار دارد

در مورد اینکه آیا میزان تحمل گلوکز می تواند ابزار تشخیصی مناسبی براي .به سمت دیابت پیش می روند

ی سمت دیابت باشد نیز اختالف نظرهایی وجود دارد،اما شواهد نشان م تعیین پیش آگهی سیر بیماري به



شیوع اختالل تحمل گلوکز و مقاومت بھ انسولین در کودکان و نوجوانان چاق 

46

دهند در میان بیمارانی که به سمت دیابت پیشرفت می کنند پاسخ انسولین درجریان تست تحمل گلوکز به 

که در نهایت دیابت را به شکل بالینی نشان می دهند، اتوآنتی بادي  در بیمارانی.شدت دچار اختالل است

ر شایعی مشاهده به طو HLA-DR4و HLA-DR3و هاپلوتایپ هاي  Isletهاي ضد انسولین،سلول هاي 

در بیشتر بچه هاي چاقی که دچار اختالل تحمل گلوکز هستند،پاسخ هاي انسولین در زمان .می شوند

همسان سازي شده )نه وزن(آزمایش خوراکی تحمل گلوکز از میانگین گروه هاي کنترلی که بر اساس سن 

در مقاومت به پاسخ به انسولین و  بودند بیشتر است به همین دلیل به نظر می رسد که مشکل این افرادبیشتر

در کودکان غیر دیابتیک سالم پاسخ گلوکز در جریان تست .اثرات آن است نه عدم توانایی در ترشح آن

تحمل گلوکز خوراکی در تمام سنین یکسان است  در حالیکه پاسخ انسولین پالسما  در جریان این آزمایش 

ه اي دارد و حتی در زمان بلوغ به طور چشمگیري  باالتر سالگی افزایش پیشروند 15تا  3در سنین حدود 

  .قرار می گیرد به همین دلیل مقایسه و بررسی این پاسخها می بایست بر اساس سن و بلوغ انجام گیرد

ي موجود کارآمدي تست تحمل گلوکز می بایست استاندارد سازي شود که این عمل اطبف دستورالعمل ه

روز  3درصد کالري ها از کربوهیدرات به مدت حداقل  50شامل حدود  شامل رعایت یک تغذیه متعادل

گرم به ازاي هر کیلوگرم  1.75،عدم مصرف غذا از نیمه شب تا زمان انجام تست  در صبح و استفاده از دوز 

می باشد نمونه هاي پالسما قبل از مصرف گلوکز و به )گرم شود 75مقدار نباید بیشتر از این (وزن بدن

پاسخ طراحی شده اختیاري به تست براي .ساعت بعد از مصرف ان باید گرفته شود 3و 2و  1ترتیب 

میلی گرم در دسی لیتر و  126در تحمل گلوکز شامل کمتر بودن سطح گلوکز ناشتا از  لتشخیص اختال

میلی گرم در دسی لیتر دو ساعت پس  200میلی گرم در دسی لیتر اما کمتر از   140گلوکز بیشتر از  سطح

تعیین میزان پاسخ انسولین سرم در جریان تست تحمل گلوکز به منظور دستیابی .از مصرف گلوکز می باشد

گهی داراي ارزش به تشخیص مطرح نیست اما به هر حال می تواند به عنوان ابزاري براي تعیین پیش آ
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در کودکانی که دچار اختالل در تست تحمل گلوکز خوراکی هستند اما هایپرگالیسمی ناشتا ندارند .باشد

مطالعاتی که روي این کودکان انجام گرفته نشان می دهد که .تکرار تست تحمل گلوکز پیشنهاد نمی شود

ی در مواردي پس از گذشت چند سال میزان عدم تحمل گلوکز در این افراد معموال ثابت می ماند و حت

بهبود نیز می یابد اما این اتفاق در بیمارانی که اختالل قابل توجه  در پاسخ هاي انسولین دارند دیده نمی 

در حال حاضر استفاده .در نتیجه به جز کاهش وزن  در کودکان چاق درمان دیگري اندیکاسیون ندارد.شود

.خون می بایست به عنوان  اهداف تحقیقاتی در نظر گرفته شوداز عوامل خوراکی پایین آورنده قند 

  :سایر انواع خاص دیابت 

تا  1ن  در دو طبقه بندي  بزرگ دیابت نوع یک و دو قرار می گیرند اما اکثر کودکان دیابتی مانند بزرگساال

ارثی فعالیت  این اختاللت شامل مشکالت.علت اختالالت تک ژنی درگیر می شوند هدرصد از بیماران ب 4

  .سلول هاي بتا  و عملکرد انسولین و موارد نادر دیابت میتوکندریایی است

  اختالالت ژنتیکی فعالیت سلول بتا

  ) :MODY(دیابت جوانان شروع شونده از بلوغ 

قبل از اینکه این مشکالت .چند نوع از دیابت با اختالالت تک ژنی در فعالیت سلول هاي بتا مرتبط هستند

شناسایی شوند این زیرگروه از دیابت در زمینه هاي بالینی  و تشخیص داده می شوند و آن ها را با ژنتیکی 

این زیرگروه از دیابت شیرین  .می شناختند) MODY )maturity-onset diabetes of youthنام 

سال،به  25تا  9شامل مولفه هاي هتروژن بالینی است که مهم ترین ویژگی هاي آنها شروعشان بین سن 

کرایتریاهاي دقیق براي .در ترشح انسولین هستند دارث رسیدن با الگوي اتوزومال غالب و یک مشکل تولی

شامل وجود دیابت در حداقل سه نسل قبل با الگوي وراثتی اتوزومال غالب و تشخیص  MODYتشخیص 
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و مکانیسم هاي  در حال حاضر که اساس.سالگی در حداقل یکی از موارد می باشد 25آن قبل از سن 

به اختالالت تک ژنی با توارث اتوزومال غالب  MODYژنتیکی این اختالالت بهتر شناخته شده است واژه 

تالالت ژنتیکی عملکرد خاین بیماري ها را تحت عنوان بزرگتر ا ADA.در ترشح انسولین اطالق می گردد

 MODYدستورالعمل هاي تشخیص بالینی  مورد از این بیماري ها با 6.سلول هاي بتا طبقه بندي می نماید

درصد موارد را در جمعیت هاي اروپایی  MODY 3 (80و  MODY2(تنها دو مورد از آنها .سازگار بوده

که به ( MODY 2به جز .تشکیل می دهند اما این توزیع ممکن است در قومیت هاي مختلف متفاوت باشد

م انواع دیگر به علت  اختالالت ژنتیکی در تما)علت جهش در آنزیم گلوکوکیناز به وجود می آید

  .فاکتورهاي رونویسی مختلف هستند

MODY 2  درصد از بیماران تشخیص داده شده می  15دومین فرم شایع بیماري است که در بر گیرنده

آنزیم گلوکوکیناز نقش اساسی در تشخیص میزان گلوکز توسط سلول هاي بتا  بازي می کند و جهش .باشد

یگوت  در ژن آن می توانند منجر به کاهش خفیفی در پاسخ سلول هاي بتاي پانکراس به گلوکز هاي هتروز

افرادي که این جهش ها را به صورت هوموزیگوت دارند به کلی قادر به ترشح انسولین  در پاسخ به . شوند

افراد داراي .گرددگلوکز نیستند و این مسئله باعث ایجاد نوعی از دیابت نوزادي دائمی در این افراد می 

جهش هاي هتروزیگوت آستانه باالتري براي  ترشح انسولین دارند اما زمانی که سطح گلوکز خون به باالي 

این موضوع باعث ایجاد نوع خفیفی از .میلی مول در لیتر برسد قادر به ترشح کافی انسولین خواهند بود 7

ی خفیف ناشتا و تست تحمل گلوکز مختل در با هایپرگالیسم) درصد7معموال کمتر از  Hb A1c( دیابت

ممکن است برخی از این بیماران اگر در زمان کودکی مورد بررسی قرار بگیرند به .اکثریت بیماران می گردد

طور اشتباه با دیابت نوع یک تشخیص داده شوند،همین طور دیابت حاملگی در زمان بارداري و یا یک 

تشخیص دقیق .بزرگسالی می توانند از تشخیص هاي اشتباه باشند دیابت به خوبی کنترل شده نوع دو در
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بیماري اهمیت بسیاري دارد زیرا در بسیاري از موارد پیشرفت نمی کند و به جز دیابت زمان بارداري 

در هنگام لزوم این بیماران را می توان با دوزهاي کم انسولین اگزوژن درمان .احتیاجی به درمان وجود ندارد

می تواند موفقیت آمیز و براي ) سولفونیل اوره ها و داروهاي مرتبط(ن با داروهاي خوراکیدرما.نمود

  .بسیاري از بیماران قابل قبول باشد

MODY 3  افرادي که جهش هایی در ژن فاکتور رونویسیHNF1-a )hepatocyte nuclear factor 

1 alpha (ا که می تواند از اختالل در تحمل دارند دچار ناهنجاري هایی در متابولیسم کربوهیدرات ه

این .که اغلب از فرم هاي خفیف به شدید پیشرفت می نمایند.گلوکز تا دیابت شدید متغیر باشد،هستند

 65شایعترین زیرگروه آن بوده که  MODYاین نوع .بیماران مستعد ابتال به عوارض عروقی هم هستند

ولفونیل اوره ها بسیار حساس هستند و عمدتا براي درمان این بیماران به س.درصد بیماران را در بر می گیرد

این نوع از .انها حداقل در مراحل اولیه می توان از دوزهاي پاین این داروهایی خوراکی استفاده نمود

MODY ها با انسولین درمان می شودادر کودکان گاهی به عنوان دیابت نوع یک طبقه بندي شده و اشتب. 

در بیمارانی که شک به وجود این .دایمنی می توانند در طبقه بندي کمک کننده باشندارزیابی مارکرهاي خو

در حال حاضر در دسترس می  MODYوضعیت در آنها دیده می شود آزمایشات ژنتیکی براي این نوع از 

این آزمایش براي بیمارانی که دیابت خفیف دارند و سابقه خانوادگی براي توارث اتوزومال غالب .باشد

نها به صورت خفیف و آاز طرف دیگر حتی بیمارانی که شروع دیابت در .یماري می دهند اندیکاسیون داردب

در عدم حضور  MODYتدریجی است می توانند مبتال به دیابت نوع یک باشند به همین دلیل تشخیص 

جر به پرهیز تشخیص درست می تواند من.توارث خانوادگی به صورت اتوزومال غالب فاقد تضمین می باشد

با کاهش سطح تري گیلیسیرید  MODY1.از درمان بی دلیل با انسولین و مشاوره هاي ژنتیکی خاص گردد

و  MODY 1در مورد درمان .با نارسایی و کیستهاي کلیوي در ارتباط هستند MODY5پروتئین ها و و لیپو
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MODY4 به داروي خوراکی پاسخ  5ع ممکن است به سولفونیل اوره هاي خوراکی پاسخ بدهند اما در نو

  .نمی دهد و احتیاج به درمان با انسولین دارد

که یک انتقال دهنده گلوکز غیروابسته به ) GLUT2( 2اختالالت اولیه یا ثانویه  در انتقال دهنده گلوکز 

دیابت ممکن است تظاهري از پلی مورفیسم  در ژن .انسولین است،ممکن است با دیابت مرتبط باشند

نزیم براي ذخیره گلوکز در عضله به صورت گلیکوزن بسیار اهمیت آاین .ن سنتاز هم باشدژگلیکو

بیماران دچار این وضعیت ،فشار خون و مقاومت به انسولین قابل توجهی دارند همین طور یک سابقه .دارد

  .خانوادگی قوي  دیابت در آنها دیده می شود

  : اختالالت ژنی میتوکندریایی

MIDD ) جهش هاي نقطه اي در ).توارث از مادر و کريدیابت باDNA  میتوکندریایی گاهی می تواند با

شایع ترین جهش در این بیماران  جهش نقطه اي .دیابت با توارث از مادر و کري مرتبط باشد

m.3243A>G در این بیماران دیابت عموما خود را به صورت موذیانه اي نشان می دهد اما در .می باشد

 37سن میانگین تشخیص دیابت .موارد می تواند شروع حادي مانند دیابت نوع یک داشته باشد درصد از 20

تخمین زده می شود که این جهش در .سالگی نیز گزارش شده است11سال است اما در برخی موارد تا سن 

استفاده از .درصد از دیابتی هاي ژاپنی وجود دارد که به نظر می رسد بیشتر از قومیت هاي دیگر باشد 1.5

متفورمین در این بیماران به دلیل اینکه از نظر تئوریک ریسک الکتوز اسیدوز شدید در بیماران مبتال به 

  .منع مصرف دارد،اختالالت میتوکندریایی وجود دارد

این .نام دارد Wolframکه گاها با جهش هاي میتوکندریایی مرتبط است سندرم  IDDMشکل دیگري از 

از قبیل دیابت بی مزه،دیابت شیرین، آتروفی اپتیک و کري مشخص می گردد که با نام  سندرم با عالیمی
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برخی از بیماران دیابتیک دچار کمبود  C.peptideدر بررسی با .نیز شناخته می شود DIDMOADمخفف 

 1میزان شیوع کلی .شدید انسولین هستند در حالیکه برخی دیگر مشکلی در ترشح انسولین نشان نمی دهند

توالی تظاهرات این اختالل به صورت دیابت شیرین وابسته به انسولین غیر اتوایمیون .می باشد 770000در 

عصبی در دوسوم تا سه چهارم بیماران در دومین -در دهه نخست،دیابت بی مزه مرکزي و ناشنوایی حسی

صبی مانند آتاکسی دهه، اختالالت دستگاه کلیوي در حدود نیمی از بیماران در دهه سوم و عوارض ع

تروفی آدیگر تظاهرات شامل .مخچه اي و میوکلونوس در یک دوم تا دوسوم بیماران در دهه چهارم است

اولیه غدد جنسی در بیشتر مردان و پیشرفت سیر نورودژنراتیو همراه با مرگ نورون هاي سیستم تنفسی در 

  .سالگی است 30میانه سن 

  :دیابت شیرین نوزادي

روع دیابت نوع یک ش. ه می شودوزادي نادر است و بروز آن یک در صدهزار تخمین زددیابت شیرین ن

ماهگی بسیار غیر معمول است  وبیشتر موارد دیابت در این سن مربوط به  6کالسیک خود ایمنی قبل از 

  .جهش هاي ژنتیکی است

  :دیابت شیرین نوزادي گذرا

درصد  60تا  50از یک دوره طبیعی تحمل گلوکز  درصد موارد موقتی است ولی پس 50دیابت نوزادي در 

همچنین مواردي از دیابت ).سالگی 14به طور متوسط در سن (این بیماران مبتال به دیابت پایدار می شوند

این ارتباط بین دیابت گذرا و .کالسیک نوع یک  گزارش شده که پیشتر دیابت گذراي نوزادي داشتند

TIDM ک اتفاق تصادفی باشد و یا داراي یک رابطه علت و معلولی مشخص شده است که می تواند ی

ه اول زندگی شروع می شود و پس از چند هفته تا چند ماه تسندرم دیابت گذرا در نوزادان  در هف.باشد
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این بیماري بیشتر در نوزادانی رخ می دهد .هفته طول می کشد 12به طور متوسط .خودبه خود بهبود می یابد

و گلوکوزوري همراه است که به کاهش  یون رحمی کم وزن هستند و با هیپرگالیسمکه نسبت به سن در

شدید آب بدن و برخی مواقع به اسیدوز متابولیک منجر می شود ولی کتونوري و کتونمی در آن ناچیز است 

ن پس از بهبود خودبه خودي پاسخ انسولی.غلظت پایه اي انسولین پالسما طبیعی است .یا اصال وجود ندارد

به محرکهاي ذکر شده سریع و نرمال است که نشان دهنده یک تاخیر فانکشنال در بلوغ سلول هاي بتا 

حدودا .بروز این سندرم در خواهران و برادران متوالی گزارش شده است.همراه با بهبود خودبه خودي است

به بیان بیش از حد است که  6q24درصد موارد ابتال به علت ناهنجاري هاي کروموزومی  در ناحیه  70

و همراه با مول هیداتیفرم ژن ) PLAGL1/ZAC(1ن شبیه آدنوماي پلئومورفیک ژژنهاي پدري مانند 

HYMAI بیشتر موارد باقی مانده مربوط به جهش در کانال هاي .استKatp جهش در این کانال ها .است

ش هایی که منجر به دیابت همچنین منجر به دیابت نوزادي پایدار می شود ولی اشتراك خاصی بین جه

سندرم دیابت . نوزادي گذرا می شوند با جهش هایی که منجر به دیابت نوزادي پایدار می شود وجود ندارد

گذرا در نوزادان  باید از هایپرگالیسمی شدید که در دهیدراسیون هایپرتونیک رخ می دهد تمایز داده 

ب از آاین بیماران به جبران سریع .وزادي اتفاق می افتداین حالت معموال در شیرخواران  پس از دوره ن.شود

تجویز انسولین در فاز فعال .دست رفته پاسخ می دهند و به انسولین اندك نیاز دارند یا اصال نیاز ندارند

روزانه انسولین متوسط االثر که به دو دوز تقسیم شده /کیلوگرم/واحد 2تا 1. دیابت نوزادي ضروري است

تالش براي کاهش تدریجی دوز .ودي چشمگیر در سرعت رشد و افزایش وزن می گرددمعموال سبب بهب

تست ژنتیکی ناهنجاریهاي .ماهگی انجام می شود2راجعه یا پس از  یانسولین با مشاهده هیپوگالیسم

6q24  و اختالالت کانال پتاسیم در دسترس است و در تمام بیماران باید انجام شود.  
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  ):PNDM(ایداردیابت شیرین نوزادي پ

 Jکانال تصفیه کننده پتاسیم درونی ( KCNJ11درصد مواردبه علت جهش در  50این اختالل تقریبا در  

برخی از موارد به .رخ می دهد) 8عضو  Cزیرخانواده  ATPکاست متصل شونده به ( ABCC8و )11عضو 

ژن گلوکوکیناز و  ،جهش هموزیگوت در IPF-1علت آژنزي پانکراس ناشی از جهش هموزیگوت در ژن 

به دلیل نقش انسولین به عنوان یک فاکتور رشد داخل رحمی تمامی این .جهش در ژن انسولین رخ می دهد

لوهاي همسان و ابتالي بیش از یک نفر در یک خانواده  نیز قموارد ابتالي دو.نوزادان مبتال کوچک هستند

 6مکن است قند نرمال داشته باشند و بین تولد و نوزادان مبتال به دیابت نوزادي پایدار  م.گزارش شده است

یک گستره شدت بیماري وجود دارد وبیش از ).است 5با سن میانگین هفته (ماهگی به بیماري تظاهر کنند

افرادي که به شدت مبتال به این عارضه هستند داراي سندرم .درصد موارد تظاهرات نورولوژیک دارند 20

  .ادي هستندتاخیر در رشد،صرع و دیابت نوز

درصد این بیماران به سولفونیل اوره پاسخ می دهند اما بیماران مبتال به اختالل شدید  90بیش از 

چندین پروتکل براي تعویض انسولین به گلیبن کالمید در دسترس هستند .نورولوژیک کمتر پاسخ می دهند

درصد  50به دلیل اینکه حدود .روز داده می شود/کیلوگرم/میلی گرم  1تا  0.4و به بیماران دوز ثابت 

مبتالیان دیابت نوزادي جهشی در ژن پتاسیم دارند که می تواند با سولفونیل اوره درمانی جایگزین شود و 

ماهگی  6بهبود چشمگیري در کنترل قند و کیفیت زندگی حاصل کند،تمامی بیماران که دیابتشان پیش از 

  .غربال شوند تشخیص داده شده باید براي بررسی این جهش ها
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  :اختالالت ژن انسولین

درجات مختلف دیابت ممکن است از اختالل در ژن انسولین حاصل شود که منجر به جابه جایی هاي 

اختالالت ژن انسولین نادر  .مختلف در امینواسیدها و اختالل در تاثیر انسولین  در سطح گیرنده ها می شود

است در  دیابت ممکن.کز طبیعی همراه باشندتحمل گلو هستند و ممکن است با دیابت خفیف یا حتی

این اختالالت قابل .بیمارانی که تبدیل پروانسولین به انسولین  در آنها دچار نقص است نیز به وجود بیاید

در .باال است ونواسی اندازه گیري می شودتوجه هستند زیرا مقدار انسولینی که به وسیله روش هاي رادیوایم

کمبود نسبی یا مطلق انسولین در غلظت هاي باالي انسولین  GLUT-2و  MODYالالت حالیکه در اخت

  .مشاهده می گردد

  :اختالالت ژنتیک در کارکرد انسولین 

اختالالت ژنتیک متفاوت در گیرنده انسولین  می تواند کارکرد انسولین یا گیرنده انسولین را مختل کند ویا 

خفیف ترین فرم این .بزند که منجر به مقاومت به انسولین می شودپیام رسانی بعد از گیرنده را آسیب 

این .شناخته می شد Aسندرم که همراه با جهش در گیرنده انسولین بود پیشتر با نام مقاومت به انسولین نوع 

هایپراندروژنیسم،وتخمدان هاي کیستیک در جنس مونث بدون چاقی  بیماري همراه با هیرسوتیسم،

یگریکانس ممکن است وجود داشته باشد و امید به زندگی به میزان قابل توجهی کاهش آکانتوزیس ن.است

انواع شدیدتر مقاومت به انسولین در جهش هاي گیرنده انسولین دیده می شود که سندرم هاي .نمی یابد

  .مندن هال را  به وجود می آورند-اطفال به نام هاي لپرچانیزم و سندرم رابسون
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  ):leprechaunism(لپرچانیزم

این سندرم با عالیم تاخیر در رشد داخل رحمی،هیپوگالیسمی ناشتا و هایپرگالیسمی پس از مصرف غذا 

همراه با مقاومت شدید به انسولین همراه است و غلظت سرمی انسولین در طی آزمون تحمل قند خوراکی 

هاي انسولین شرح داده شده که اختالالت گوناگون در گیرنده .برابر نوزادان هم سن باشد 100ممکن است 

بیشتر مبتالیان در اولین سال تولد می .ن در رشد جنین و مورفوژنز استآنشانگر  اهمیت انسولین و گیرنده 

  .میرند

  :مندن هال - سندرم رابسون

و لپرچانیزم ایجاد  Aاین اختالل تظاهرات بالینی بین آکانتوزیس نیگریکنس همراه مقاومت به انسولین نوع 

یافته ها شامل مقاومت شدید به انسولین ، آکانتوزیس نیگریکنس،ناهنجاري هاي دندان و ناخن و .کندمی 

به طور کامل مشخص نیست که آیا این بیماري به طور کامل با لپرچانیزم متفاوت .هیپرپالزي پینه ال است

پرچانیزم دارند زندگی می به هر حال بیماران مبتال به این سندرم خیلی بیشتر از کسانی که ل.است یا خیر

  .کنند

  :دیابت لیپوآتروفیک

لیپودیستروفی نسبی فامیلیال . انواع مختلف لیپودیستروفی در دیابت و مقاومت به انسولین دیده می شود

را کد می  CوAکه پروتئین هاي پوشش هسته به نام المین  LMNAهمراه است با جهش در ژن 

اما اینکه این جهش  AGPAT2ه است با جهش در ژنهاي سیپین و لیپودیستروفی شدید عمومی  همرا.کند

  .ها  با چه مکانیسمی به دیابت و مقاومت به انسولین منجر می شود ناشناخته است
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  : Stiff-Personسندرم 

بسیار نادر است که با سفتی پیشرونده  و اسپاسم هاي دردناك ماهیچه  CNSاین یک اختالل خودایمنی 

در حدود یک سوم این .مشخص می شود GAD-65رهاي بسیار باالي آنتی بادي هاي هاي محوري و تیت

  .به وجود می اید T1DMبیماران 

SLE:  

در موارد نادر بیماران لوپوس ممکن است اتوآنتی بادي بر ضد گیرنده انسولین داشته باشند که به دیابت و 

  .مقاومت به انسولین منجر می شود

  :داروها 

یا وریدي کورتن غالبا منجر به مقاومت بارز به انسولین که منجر به عدم تحمل گلوکز و  دوز باالي خوراکی

سیکلوسپورین و تاکرولیموس داراي خاصیت  داروهاي تضعیف کننده سیستم ایمنی، .دیابت آشکار می شود

 در گروه بزرگی از بیماران گردیده IDDMسمی علیه سلول هاي بتاي پانکراس هستند و موجب بروز 

خواص سمی آنها علیه سلول هاي بتاي پانکراس یک عامل محدود کننده سودمندي آنها در توقف .است

اتفاق نظر در مورد درمان هایپرگالیسمی ایجاد شده توسط .آسیب خودایمنی علیه سلول هاي بتا است

اال در طی روز و بسیاري از بیماران با استروئیدهاي دوز باال قند خون ب.استروئید در کودکان وجود ندارد

در کل هایپرگالیسمی عمده در موارد .غروب دارند اما در اواخر شب و اوایل صبح قند خون طبیعی دارند

انسولین پایه ممکن است هنگامی که .بیماران بستري با انسولین کوتاه اثر بر اساس نیاز درمان می شوند

پایی ممکن است مشکل تر باشد اما وقتی درمان بیماران سر.هایپرگالیسمی ناشتا شدید است اضافه شود

  .می باشد T1DMدرمان مورد نیاز است پروتکل شبیه رژیم بولوس پایه مورد استفاده در 
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  :سایر اتیولوژي ها 

  دیابت مرتبط با فیبرز کیستیک-

  بیماري هاي خودایمنی-

  اندوکرینوپاتی ها-

)43(  اینسندرم ورنر،کوک: سندرم هاي ژنتیکی همراه با دیابت شیرین -
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:مروري بر مقاالت

نفر  248نفر پسر و  315(کودك و نوجوان ایتالیایی  563و همکاران که روي  Claudioدر مطالعه -1 

 IGTدرصد دچار  6.9کودك یعنی معادل  37انجام شد،  2010سال در سال  17تا  4در رنج سنی )دختر

 FPG )Fasting Plasmaهمچنین .و داشتدرصد دیابت تیپ د 0.1بودند و یک کودك معادل 

Glucose ( وFSI )Fasting Serum Insulin ( و اندکسHOMA  به طور معناداري در کودکان با

IGT   نسبت به کودکان بدونIGT 44( .باالتر بود(  

تا  2008(و همکاران که به صورت یک مطالعه مشاهده اي بود  در طی یک سال Valentinaدر مطالعه -2

مراجعه کننده به کلینیک ) نفر با وزن طبیعی 201نفر با اضافه وزن و چاقی و  535(کودك  736وي ر)2009

که بیش از دو برابر آنچه در سایر ) درصد IFG )7.66غدد اطفال در ایتالیا صورت گرفته،شیوع باالیی از 

راي ب IFGصد بوده، در 0.18درصد و دیابت تیپ دو  IGT 3.18شیوع .کودکان اروپایی دیده می شود بوده

بی فایده بوده،در مقایسه با افراد با وزن نرمال،افراد داراي اضافه وزن یا چاق تفاوت  IGTپیش بینی 

  )45.(ي متابولیکی و بالینی داشتندمعناداري را در بیشتر پارامتر ها

اق کودك و نوجوان پ 710و همکاران که یک مطالعه کوهورت بوده و روي  Ceciliaدر مطالعه -3

براي  2001تا  1994سال بودند و بین سالهاي  18تا  6که در سن )نفر دختر 365نفر پسر و  345(ایتالیایی

درصد  IGT 4.5شیوع .هفته بستري شده بودند انجام شد 2بررسی هاي متابولیک و ارزیابی بالینی براي 

و فشار خون دیاستولی ) P<0/0001(و اختالل ترشح انسولین ) P<0/0001(مقاومت به انسولین . بود

)P<0/05 (با قند دو ساعت بعد بوده به صورت معناداري مرتبط) .46(  
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 18تا  11نوجوان  112ساله و  10تا  4کودك  55و همکاران که روي  Ranjana Sinhaدر مطالعه -4

در  ارجاع داده شده بودندانجام شده Yaleبه کلینیک چاقی اطفال  2001تا  1999ساله که طی سال هاي 

دیده شد و دیابت  IGTنوجوان چاق  112درصد از  21دیده شد و در  IGTکودك چاق  55درصد از  25

  )47.(د از نوجوانان چاق مشاهده شددرص 4تیپ دو در 

کودك و نوجوان مراجعه کننده به درمانگاه غدد مرکز  110در مطالعه اي که قرقره چی و همکاران روي -5

 1386بر حسب سن و جنس از فروردین  95باالي صدك  BMIیت چاقی و پزشکی کودکان تبریز با شکا

در هیچ .درصد بوده 28.2درصد و شیوع مقاومت به انسولین  IGT  9.1انجام شده،شیوع  1387با اسفند 

 120و انسولین در دقیقه ) P=0/003(در گلوکز  IGTمبتالیان به .یک از موارد دیابت تیپ دو دیده نشد

)P<0/001 (آماري معناداري با افراد بدون  تفاوتIGT میزان مقاومت به انسولین در مبتالیان به .داشتند

IGT  هم بیشتر بود و هم تفاوت آماري معنادار)P=0/03 (داشت).48(  

 18تا  2کودك و نوجوان چاق در رنج سنی  103که روي  2005و همکاران در سال  Vinerدر مطالعه -6

درصد کودکان و  11تحت تست تحمل گلوکز خوراکی قرار گرفته اند،  سال در انگلستان انجام شده و

  )49.(دیابت تیپ دو بسیار نادر بودداشتند و  IGTنوجوانان چاق 

سال در  12.1کودك چاق با سن متوسط  186روي  2006و همکاران که در سال  Gallardoدر مطالعه -7

مل گلوکز خوراکی و اندازه گیري گلوکز ناشتا تحت تست تح شیلی انجام شده که براي ارزیابی هاي چاقی

درصد کودکان چاق بوده در حالیکه گلوکز ناشتا  3.8قرار گرفتند،نشانگر اختالل متابولیسم کربوهیدرات در 

  )50.(بالگري بیماران مفید نبوده استطبیعی بوده و براي غر IGTدر بیشتر این کودکان دچار 
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 4در سن  )دختر 42پسر و  53(کودك و نوجوان چاق 95روي  2003که در سال  Tresacoدر مطالعه -8

درصد بود و گلوکز دقیقه  7.4در کودکان و نوجوانان چاق  IGTسال در اسپانیا انجام شده ،شیوع  16تا 

  )51. (یماران تفاوت معناداري داشتبا سایر ب IGTپس از آزمون تحمل گلوکز در بیماران دچار  120
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:فصل سوم

مواد و

روش ھا 
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:راکمواد و روش 

: نوع مطالعه

تحلیلی - اپیدمیولوژیک توصیفی

:روش اجرا و طراحی تحقیق

دراین مطالعه .انجام شدقزوین سال در کلینیک غدد اطفال 1مقطعی طی مدت  تحلیلی-این مطالعه توصیفی

 199اجعه کرده بودند مر دت چاقی و اضافه وزن به کلینیک غدسال که با شکای 6-16از کودکان و نوجوانان 

قد .انتخاب  شدند و همه افراد تحت اندازه گیري قد و وزن قرار گرفتنداز روي لیسست نفر بطور تصادفی 

با لباس سبک  و وزن بدون کفش و سانتی متر0.1بصورت ایستاده و بدون کفش با قدسنج دیواري با دقت 

 BMI(وگرم اندازه گیري شد و نمایه توده بدنی کیل 0.5با دقت )seca(با ترازوي دیجیتال الکترونیک سکا 

و افرادي که  محاسبه شد)برحسب متر( تقسیم بر مجذور قد) بر حسب کیلوگرم( با استفاده از فرمول وزن)

گروه 2درصد بود وارد مطالعه شدند و به  85نمایه توده بدنی آنها براي سن و جنس باالي پرسنتایل 

  .تقسیم شدند) چاق( BMI < 95وپرسنتایل ) ناضافه وز( BMI=  85- 95پرسنتایل

ساعت ناشتایی گرفته و براي اندازه گیري سطح گلوکز و انسولین فرستاده  14تا  12نمونه خون بعد از 

گرم گلوکز به ازاي هر کیلوگرم از وزن  1.75ردن وبعد از خ) OGTT(تست تحمل گلوکز خوراکی .شد

مقاومت  میزان. اندازه گیري شد120و  0ی گلوکز در دقیقه سی سی آب انجام شد و سطح سرم 250بدن در 

داده شد که با فرمول  3باالي ) HOMA)Homeostatic Model Assessmentبه انسولین با اندکس 

گلوکز ناشتاي بزرگتر .محاسبه شد 22.5گلوکز ناشتا بر حسب میلی مول بر لیتر در انسولین ناشتا تقسیم بر 

با توجه (به عنوان دیابت تلقی شد 200بزرگتر یا مساوي  OGTTبعد از  120دقیقه یا گلوکز  126یا مساوي 
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به اینک این بیماران اضافه وزن و چاقی داشتند و سیر دیابتشان بصورت حاد نبوده و تدریجی بوده و اکثرا 

سابقه  و نیزدر معاینات آکانتوزیس نیگریکانس داشتند و همچنین در بررسی آنتی بادي ها ،منفی بودند،

تا  140بین  OGTTبعد از  120و گلوکز دقیقه  )تشخیص دیابت تیپ دو گذاشته شدهفامیلیال مثبت داشتند،

به عنوان اختالل گلوکز ناشتا  125تا  100و گلوکز ناشتاي بین ) IGT(به عنوان اختالل تحمل گلوکز 199

)IFG ( داده ها با استفاده از نرم افزار .در نظر گرفت شدspss   آزمون وchi-square  تجزیه و تحلیل

  .شدند

  :وروش نمونه گیريجامعه مورد مطالعه 

درصد مراجعه کننده به کلینیک غدد اطفال شهر  85باالي پرسنتایل   BMIسال داراي  6- 16بیماران  

حجم نمونه .وارد مطالعه شدنداز لیست اسامی بیماران  تصادفیبه روش  1390-91قزوین در طی سال هاي 

  . مورد میباشد  199

:حجم نمونه بر اساس فرمول محاسبه شده است

n=[z 2
  1-a/2   p (1-p)]/d2

n=[4*0.1 *0.9] / (0.05 2)=150

.مورد می باشد 199که نمونه هاي ما مورد باشد 150بنابراین حداقل نمونه مورد مطالعه می بایست 

:روش جمع آوري و تجزیه و تحلیل داده ها

مورد مورد معاینه قرار گرفتند وآزمایشات الزم ) 199(درصد  85باالي پرسنتایل  BMIبیماران داراي 

تحت  spssدرخواست گردید و اطالعات جمع آوري شده در فرم هاي خاص ثبت و توسط نرم افزار 

مثل میانگین ،درصد،انحراف (آنالیز وبررسی آماري قرار گرفت ونتایج با استفاده از آمارهاي توصیفی 
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زمون هاي آماري مناسب از قبیل از آبین جنس و گروه هاي سنی  براي بررسی ارتباط.تحلیل شد..).معیارو

chi-square test استفاده شد.  

  

ودیت اجرایی طرح و روش حل مشکالتمحد

  هزینه هاي سنگین آزمایشات-1

  عدم اطمینان از ناشتایی کامل مراجعین با توجه به کودك بودن آنها-2

  ونه گیري خون با توجه به ترس کودکان از خونگیريدشوار بودن نم-3

عدم مراجعه مجدد بعضی بیماران براي پیگیري آزمایشات-4

  :راه حل 

صحبت کردن با والدین بیماران در مورد اهمیت موضوع و قانع کردن آنها مبنی بر پیگیري وضعیت حال 

استفاده از افراد مجرب  .به عمل آید فرزند خود تا از عوارض و هزینه هاي اضافی آن در آینده جلوگیري

  .جهت خونگیري و کارهاي آزمایشگاهی براي دقت بیشتر در نتایج ورضایت و همکاري بیشتر بیماران

:مالحظات اخالقی 

کلیه اطالعات به دست آمده .کلیه بیماران آگاهانه و با رضایت شخصی یا رضایت والدین وارد مطالعه شدند

ماران محرمانه نزد مجریان محفوظ می ماند و نتایج تحقیقات بصورت کلی و در قالب از این مطالعه و نام بی

اطالعات گروه مورد مطالعه منتشر می گردد و نتایج فردي در صورت نیاز بدون ذکر نام و مشخصات فردي 

  .با انجام این مطالعه هیچ گونه ضرر درمانی و جانی به بیمار وارد نمی شود.عرضه خواهد شد
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  :متغیرهاجدول 

  

مقیاستعریف علمیکیفیکمیوابستهمستقلعنوان متغیر

رتبه اياسمیگسستهپیوسته

ما/سالسن تقویمی از زمان تولد**سن

ه

زن/مردفنوتیپ ظاهري فرد**جنس

درحالت  فاصله بین باالترین نقطه سر تاپاشنه پا**قد

ایستاده

سانتی 

متر

Kgجرم تشکیل دهنده فرد**وزن

BMI** به قد برحسب کیلوگرم حاصل تقسیم وزن

برحسب متر

Kg/
m2

ساعت  12بعد از  mg/dlگلوکز سرم بر حسب **سطح گلوکز ناشتا

  ناشتایی

Mg/d
l

انسولین سرم بر حسب میکروواحد در میلی لیتر **انسولین ناشتا

ساعت ناشتایی 12بعد از 

میکروو

احد در 

لیتر

OGTTMg/dبعد از  120گلوکز سرم در دقیقه **120گلوکز دقیقه 
l

اختالل تحمل گلوکز

IGT

OGTTMg/dبعد از  199تا  140گلوکز بین **
l

اختالل گلوکز ناشتا

IFG

125Mg/dتا  100گلوکز ناشتاي سرم بین **
l
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:مچھارفصل 

یا فتھ ھا و

نتایج 
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  :یجیافته ها ونتا

  :یافته ها

غدد اطفال قزوین مراجعه به درمانگاه  91و  90که طی سال هاي ) نفر199(از کل بیماران مورد بررسی 

  بود،میانگین  10.94 ± 2.56بودند که میانگین سنیشاندختر نفر  117و پسر نفر  82کرده بودند تعداد 

BMI 27.71 بود،میانگین  4.34باانحراف معیارFBS 92.37 میانگین انسولین 13.97اف معیار با انحر ،

  .می باشد 2.51با انحراف معیار  HOMA 3.63، میانگین  10.19با انحراف معیار  15.87

  

:توصیفی متغیرهاجدول  -4-1جدول 

انحراف معیارمیانگینحداکثرحداقلتعدادمتغیر

19961610.942.56سن

19929125.559.2916.43وزن

BMI199  18.44527.714.34

FBS1996118592.3713.97

199276.815.8710.19انسولین

HOMA1990.3620.13.632.51
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:توزیع فراوانی جنسیت- 4-2جدول

درصد تعداد

41.2

58.8

100

82

117

199

مرد

زن

جمع

.دختر بودند)درصد 58.8(ر نف 117پسر و ) درصد 41.2(نفر 82مورد بررسی  و نوجوان کودك 199از میان 

  :فراوانی شاخص توده بدنی- 4-3جدول

درصد تعداد

17.6

82.4

100

35

164

199

داراي اضافه وزن

چاق

جمع

داراي ) درصد 17.6(نفر 35چاق و ) درصد 82.4(نفر  164مورد بررسی  و نوجوان کودك 199از میان 

.اضافه وزن بودند
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  )HOMA(ومت به انسولین فراوانی توزیع مقا : -4 -4جدول

درصد تعداد

51.3 102 HOMA> 3

48.7 97 HOMA≤3

100 199 جمع

نفر  97مقاومت به انسولین داشتند  و ) درصد 51.3(نفر  102 کودك و نوجوان مورد بررسی 199از میان 

.نرمال بودند) درصد 48.7(

  : س پرسنتایلبر اسا)HOMA(فراوانی توزیع مقاومت به انسولین  : -4 -5جدول

p-value Chi-Square جمع ٩٥- ٨٥ >٩٥

٠.٠٠٥ ٨.٧٤٧

١٠٠(٩٧(%

١٠٠(١٠٢(%

٢٥.٨(٢٥(%

٩.٨(١٠(%

٧٤.٢(٧٢ (%

٩٠.٢(٩٢(%  

  ندارد                               

   ----------- مقاومت بھ انسولین   

  دارد                               

) درصد9.8(نفر  10چاق و ) درصد90.2(نفر  92نوجوان با مقاومت به انسولین، کودك و  102از میان 

با که نشان داده شد مقاومت به انسولین بین دو گروه اضافه وزن و چاق از لحاظ آماري . اضافه وزن داشتند

BMI ارتباط معناداري دارد.P=0.005)(  
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نفر بیمار با  35درصد و در بین  56.1فر معادل ن 92نفر بیمار چاق،  164شیوع مقاومت به انسولین در بین 

  .درصد می باشد28.6نفر معادل  10اضافه وزن، 

  :شیوع مقاومت به انسولین بر حسب جنسیت -4 -6جدول

p-value Chi-Square جمع   پسر  دختر

٠.٣٤٢  ٠.٥٦٨

١٠٠(٩٧(%

١٠٠(١٠٢(%  

٥٦.٧(٥٥(%

٦٠.٨(٦٢(%  

٤٣.٣(٤٢(%

٣٩.٢(٤٠(%

  داردن

  --------- اومت بھ انسولین   مق

  دارد

) درصد60.8(نفر  62پسر و ) درصد39.2(نفر  40، کودك و نوجوان با مقاومت به انسولین 102از میان 

.( از لحاظ آماري با جنسیت ارتباط معناداري ندارد مقاومت به انسولینکه نشان داده شد .دختر بودند

P=0.568(  فرد  117درصد و در بین  48.8نفر معادل  40فرد پسر،  82شیوع مقاومت به انسولین در بین

  .درصد بود 53نفر معادل  62دختر، 

  :)IGT(توزیع اختالل تحمل گلوکز  فراوانی -4 -7جدول

درصد تعداد

92.5

7.5

100

184

15

199

نرمال

مختل

جمع

) درصد 92.5(نفر  184داشتند و  IGT) درصد 7.5(نفر  15، کودك و نوجوان مورد بررسی 199از میان 

  .نرمال بودند
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  :بر اساس پرسنتایل )IGT(توزیع اختالل تحمل گلوکز  فراوانی -4 -8جدول

p-value Chi-Square جمع ٩٥- ٨٥ >٩٥

٣.٢٦٨  ٠.١٤٠  

١٠٠(١٥(%

١٠٠(١٨٤(%  

٦.٧(١(%

١٨.٥(٣٤(%  

٩٣.٣(١٤(%

٨١.٥(١٥٠(%

  دارد                        

  ----- لوکز  اختالل تحمل گ

  ندارد                                  

  

چاق ) درصد 93.3(نفر  14اضافه وزن و ) درصد 6.7(نفر  IGT  ،1کودك و نوجوان دچار  15از میان 

 .ندارد BMIبین دو گروه چاق و اضافه وزن از لحاظ آماري ارتباط معناداري با   IGTکه نشان داده شد .بودند

)P=0.14(  

 1نفر بیمار با اضافه وزن،  35درصد و در بین  8.5نفر معادل  14نفر بیمار چاق،  164در بین  IGT شیوع 

  .درصد می باشد 2.8نفر معادل 

  :جنسیت بر حسب IGTشیوع  -4 -9جدول

p-value Chi-Square جمع   پسر  دختر

٠.٠٧٣  ١.٠٠٠  

١٠٠(١٥(%

١٠٠(١٨٤(%  

٦٦.٧(١٠(%

٥٨.٢(١٠٧(%  

٣٣.٣(٥(%

٤١.٨(٧٧(%

دارد

  --------------- اختالل تحمل گلوکز  

  ندارد
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که .دختر بودند) درصد 66.7(نفر  10پسر و ) درصد 33.3(نفر  IGT ،5کودك و نوجوان دچار  15از میان 

  )P=1.(از لحاظ آماري با جنسیت ارتباط معناداري ندارد IGTنشان داده شد 

نفر معادل  10بیمار دختر،  117درصد  و در بین  6.09نفر معادل  5نفر بیمار پسر،  82در بین  IGTشیوع 

  .درصد، بود 8.5

  :فراوانی توزیع دیابت تیپ دو -4 -10جدول

درصدتعداد

84دیابت تیپ دو

19196غیر دیابتی

199100جمع

 191اشتند،و دیابت تیپ دو د) درصد 4(نفر 8 ،کودك و نوجوان مورد بررسی 199از میان در این مطالعه 

  .غیر دیابتی بودند) درصد 96(نفر 

  :شیوع دیابت تیپ دو بر حسب پرسنتایل-4 -11جدول

p-value Chi-Square جمع ٩٥-٨٥ >٩٥

١١.٥٩٩  ٠.٠٠٥  

١٠٠(٨(%

١٠٠(١٩١(%  

٦٢.٥(٥(%

١٥.٧(٣٠(%  

٣٧.٥(٣(%

٨٤.٣(١٦١(%  

  دارد                      

---------------- دیابت  

  ندارد                                  
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چاق ) درصد 37.5(نفر  3داراي اضافه وزن بوده و ) درصد 62.5(نفر  5کودك و نوجوان دیابتی،  8از میان 

. باال ارتباط معناداري دارد BMIبا  که در این مطالعه نشان داده شد دیابت تیپ دو از لحاظ آماري.بودند

)P=0.005(  

بیمار با اضافه  35درصد و در بین  1.8نفر معادل  3نفر بیمار چاق، 164پ دو در بین شیوع دیابت تی

  .درصد بود 5نفر معادل 5وزن،

  :دیابت تیپ دو بر حسب جنسیت شیوع -4 -12جدول

p-value Chi-Square جمع   پسر  دختر

٠.٩٠٤  ٠.٤٧٤  

١٠٠(٨(%

١٠٠(١٩١(%  

٧٥(٦(%

٥٨.٢(١١١(%  

٢٥(٢(%

٤١.٨(٨٠(%  

دارد

---------------------- دیابت  

  ندارد

دختر بودند،که بین دیابت ) درصد 75(نفر  6پسر و ) درصد 25(نفر  2 کودك و نوجوان دیابتی، 8از میان 

  )P=0.474(. تیپ دو و جنسیت از لحاظ آماري ارتباط معناداري کشف نشد

 5.1نفر معادل 6نفر دختر،  117رصد و در بین د 2.4نفر معادل  2نفر پسر،  82در بین تیپ دو شیوع دیابت 

  .درصد بود
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  : IFG توزیع فراوانی -4-13جدول

IFGدرصد  تعداد  

  15.6  31  دارد

  84.4  168  ندارد

  100  199  جمع

نفر  168داشتند، و  IFG) درصد 15.6(نفر  31 ،کودك و نوجوان مورد بررسی 199در این مطالعه از میان 

  .ودندنرمال ب) درصد 84.4(

  : پرسنتایلبر حسب  IFGشیوع  -4-14جدول

p-value Chi-Square جمع ٩٥-٨٥ >٩٥

١.٥٨٥  ٠.٣٠٥

  

١٠٠(٣١(%

١٠٠(١٦٨(%  

٩.٧(٣(%

١٩(٣٢(%  

٩٠.٣(٢٨(%

٨١(١٣٦(%  

  دارد                          

  ------ اختالل گلوکز ناشتا   

                                  
  ندارد

چاق ) درصد 90.3(نفر  28اضافه وزن داشتند و ) درصد 9.7(نفر  IFG  ،3کودك و نوجوان با  31از میان 

بین دو گروه داراي اضافه وزن و چاق ارتباط معناداري مشاهده  BMIو  IFGکه از لحاظ آماري بین .بودند

بیمار با  35در بین درصد و  17نفر معادل  28بیمار چاق،  164در بین  IFGشیوع  )P=0.305. (نشد

  .درصد بود 8.5نفر معادل  3اضافه وزن، 
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  :بر حسب جنسیت IFGشیوع  -4-15جدول

p-value Chi-Square جمع   پسر  دختر

٠.٠٠٨  ١.٠٠٠

  

١٠٠(٣١(%

١٠٠(١٦٨(%  

٥٨.١(١٨(%

٥٨.٩(٩٩(%  

٤١.٩(١٣(%

٤١.١(٦٩(%  

  دارد

  -------------- اختالل گلوکز ناشتا   

  ندارد

که .دختر بودند) درصد 58.1(نفر  18پسر و ) درصد 41.9(نفر  IFG ، 13کودك و نوجوان با  31ز میان ا

  )P=1. (از لحاظ آماري ارتباط معناداري با جنسیت ندارد IFGنشان داده شد 

نفر معادل 18نفر دختر،  117درصد و در بین  15.8نفر معادل  13نفر پسر،  82در بین  IFGشیوع 

  .وددرصد ب15.3
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:مپنجفصل 

بحث و

نتیجھ گیری 
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  :بحث و نتیجه گیري 

کودکان و  .چاقی و اضافه وزن باعث پیشرفت مقاومت به انسولین به سمت دیابت تیپ دو می شود

بعد از دوره بینابینی در معرض خطر باالي ابتال به دیابت  IGTنوجوانان چاق و داراي اضافه وزن مبتال به 

  . را نشان دهد IGTوکز می تواند تیپ دو هستند و آزمون تحمل گل

کودك و نوجوان چاق و داراي اضافه وزن از نظر وجود مقاومت به  199در مطالعه اي که انجام شد،

نفر معادل  102مورد بررسی قرار گرفتند،که در این میان  IFGو  IGTانسولین و دیابت تیپ دو و 

 7.5نفر معادل  15. د داراي دیابت تیپ دو بودنددرص 4نفر معادل 8. درصد مقاومت به انسولین داشتند51.3

  .بودند IFGدرصد دچار  15.6نفر معادل  31بودندو  IGTدرصد مبتال به 

 4در رنج سنی ) نفر دختر 248نفر پسر و  315(کودك و نوجوان  563در یک مطالعه اي که در ایتالیاروي 

 7.5( ند که همخوانی نزدیک با مطالعه ما بود IGTدرصد دچار  6.9کودك معادل  37سال انجام شد، 18تا 

کمتر ) درصد 4(مطالعه ما  ازدرصد دیابت تیپ دو داشت که  0.1دارد و نیز یک کودك معادل ) درصد

  )44.(بود

 )وزن طبیعی بانفر  201نفر با اضافه وزن و چاقی و  535(کودك 736در مطالعه دیگري که در ایتالیا روي 

درصد بود که  0.18درصد وشیوع دیابت تیپ دو  IGT 3.18صد و شیوع در IFG 7.66انجام شد،شیوع 

  )45.(ه ما کمتر بودمطالع نسبت بههمگی 

که در )نفر دختر 365نفر پسر و  345(کودك و نوجوان چاق 710در مطالعه سومی که باز هم در ایتالیا روي 

همخوانی ) درصد 7.5(ما  مطالعه درصد بود که تقریبا با IGT  405سال بودندانجام شد،شیوع  18تا  6سن 

  )46.(داشت
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ساله انجام  18تا  11نوجوان  112ساله و  10تا  4کودك  55روي  Yaleدر مطالعه اي که در دانشگاه 

دیده شد که باالتر از مطالعه ما بود و  IGT درصد از نوجوانان چاق 21درصد از کودکان چاق و  25شد،در 

همخوانی ) درصد 4(عه ما نان چاق دیده شد که دقیقا با مطالدرصد از نوجوا 4دیابت تیپ دو در 

  )47.(داشت

با درصدبود که این  IGT 9.1کودك و نوجوان چاق انجام شد،شیوع  110در مطالعه اي که در ایران روي 

شیوع . بودمطالعه ما  کمتر ازدرصد بود که  28.2انسولین  و نیز شیوع مقاومت به. مطالعه ما همخوانی داشت

  )48.(همخوانی نداشتکه با مطالعه ما ابت تیپ دو در این مطالعه صفر بود دی

 11سال انجام شد، 18تا  2کودك و نوجوان چاق در رنج سنی  103در مطالعه اي که در انگلستان روي 

و شیوع دیابت تیپ دو نادر .داشتند که تقریبا با مطالعه ما همخوان بود IGTدرصد کودك و نوجوان چاق 

  )49.(با مطالعه ما مغایرت داشت کهبود 

 IGT 3.8سال انجام شد،شیوع  12.1کودك چاق  با سن متوسط  186در مطالعه اي که در شیلی روي 

  )50.(که تقریبا نصف مطالعه ما بوددرصد بود 

سال  16تا  4در سن ) دختر 42پسر و  53(کودك و نوجوان چاق  95در مطالعه اي که در اسپانیا روي 

. با مطالعه ما همخوانی داشت درصد بود که دقیقا 7.4در کودك و نوجوان چاق  IGTشیوع  انجام شد،

)51(  

و دیابت افزایش  IFGو  IGT،شیوع مقاومت به انسولین،BMIدر مطالعه ما نشان داده شد که با افزایش 

. ر داشتارتباط معنادا BMIاز نظر آماري با و مقاومت به انسولین که البته فقط دیابت .می یابد

)P=0.005(  
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درصد و  28.6نفر معادل 10فه وزنین در کودکان ونوجوانان داراي اضادر مطالعه ما شیوع مقاومت به انسول

درصد 51.3 نفر معادل 102 درصد و در مجموع دو گروه 56.1 نفر معادل 92 در کودکان ونوجوانان چاق

 ).P=0.005( داشتارتباط معناداري وجود  BMIبا  گروه اضافه وزن و چاق وبین د بود که از نظر اماري

ر بود که از دخت) درصد 60.8(نفر  62و  پسر) درصد39.2(نفر  40نفر،  102شیوع بر حسب جنسیت از بین 

  )P=0/568. (نظر آماري ارتباط معناداري با جنسیت نداشت

نفر بیمار با  35در بین درصد و  56.1نفر معادل  92نفر بیمار چاق،  164شیوع مقاومت به انسولین در بین 

نفر  40فرد پسر،  82شیوع مقاومت به انسولین در بین  .درصد می باشد28.6نفر معادل  10اضافه وزن، 

  .درصد بود 53نفر معادل  62فرد دختر،  117درصد و در بین  48.8معادل 

درصد و در بین  5دل نفر معا 5شیوع دیابت تیپ دو در مطالعه ما بین کودکان ونوجوانان داراي اضافه وزن 

بین  درصد که از نظر آماري  4 نفر، 199 درصد بود و در مجموع 1.8نفر معادل  3کودکان ونوجوانان چاق 

شیوع بر حسب جنسیت از بین ).P=0/005(ارتباط معناداري داشت  BMIبا دو گروه اضافه وزن و چاق 

بودند که از نظر آماري با جنسیت ارتباط پسر ) درصد25(نفر  2دختر و ) درصد 75(نفر  6فرد دیابتی،  8

  ).P=0/474(معناداري نداشت 

بیمار با اضافه  35درصد و در بین  1.8نفر معادل  3نفر بیمار چاق، 164شیوع دیابت تیپ دو در بین 

نفر  117درصد و در بین  2.4نفر معادل  2نفر پسر،  82شیوع دیابت در بین . درصد بود 5نفر معادل 5وزن،

  .درصد بود 5.1نفر معادل 6دختر، 

درصد و در بین  2.8نفر معادل  1در مطالعه ما بین کودکان ونوجوانان داراي اضافه وزن  IGTشیوع 

درصد بود  7.5معادل  نفر 199از  نفر 15درصد  و در مجموع  8.5نفر معادل  14کودکان ونوجوانان چاق 

شیوع ). P=0/14.(چاق ارتباط معناداري نداشت در بین دو گروه اضافه وزن و BMIبا  که از نظر آماري
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پسر بودند که از نظر ) درصد 33.4(نفر  5دختر و ) درصد 66.6(نفر  10نفر،  15بر حسب جنسیت از بین 

  )P=1.(آماري با جنسیت ارتباط معناداري نداشت

نفر  1ا اضافه وزن، نفر بیمار ب 35درصد و در بین 8.5نفر معادل  14نفر بیمار چاق،  164در بین  IGTشیوع 

 117درصد  و در بین  6.09نفر معادل  5نفر بیمار پسر،  82در بین  IGTشیوع  .درصد می باشد 2.8معادل 

  .درصد، بود 8.5نفر معادل  10بیمار دختر، 

و در بین کودکان ) درصد 8.5(نفر 3در مطالعه ما بین کودکان ونوجوانان داراي اضافه وزن  IFGشیوع 

درصد بود که از نظر آماري بین دو گروه  15.6  نفر،199 و در مجموع) درصد17(نفر  28 ،قونوجوانان چا

نفر  18نفر،  31شیوع بر حسب جنسیت از بین ).P=0/305.(اضافه وزن و چاق ارتباط معناداري نداشت

پسر بودند که از نظر آماري با جنسیت ارتباط معناداري ) درصد 42(نفر  13دختر و ) درصد 58(

  )P=1.(اشتند

نفر معادل  3بیمار با اضافه وزن،  35درصد و در بین  17نفر معادل  28بیمار چاق،  164در بین  IFGشیوع 

نفر 18نفر دختر،  117درصد و در بین  15.8نفر معادل  13نفر پسر،  82در بین  IFGشیوع . درصد بود 8.5

  .درصد بود15.3معادل 

  

و مقاومت به انسولین و نهایتا  IFGو  IGTان با افزایش خطر چاقی و اضافه وزن در کودکان و نوجوان

و  IGTبا شناسایی و درمان به موقع کودکان ونوجوانان دچار .پیشرفت به سمت دیابت تیپ دو همراه است

IFG  می توان از پیشرفت آن به سمت مقاومت به انسولین و دیابت تیپ دو و عوارض جبران ناپذیر ناشی

  .شگیري کرداز آن در آینده پی



شیوع اختالل تحمل گلوکز و مقاومت بھ انسولین در کودکان و نوجوانان چاق 

81

  

  :پیشنهادات

پیشنهادات ما در سطح خانواده  .پیشگیري از چاقی کودکان و نوجوانان براي سالمت همگانی ضرورت دارد

غذا را به شکل خانوادگی و جاي ثابتی میل کنند،در خوردن غذا تلویزیون نبینند،از مصرف : ها شامل 

ند،زمان مشاهده تلویزیون و بازي هاي نوشیدنی ها و غذاهاي چرب و شیرین غیر ضروري پرهیز کن

در مدارس به معلمان در مورد تغذیه و مزایاي فعالیت جسمی آموزش دهند،به .کامپیوتري را محدود نمایند

در جامعه تسهیالتی براي کودکان تمامی .کودکان درباره شیوه زندگی و رژیم غذایی مناسب آموزش دهند

در زمینه صنعت برچسب هاي تغذیه اي .خانوادگی را بیفزایند سنین براي ورزش فراهم کنند و ورزش هاي

از آگهی هاي تبلیغاتی با رویکرد مصرف غذاهاي .متناسب با سن براي محصوالت کودکان را اجباري کنند

براي سرمایه گذاري شیوه هاي زندگی سالم  در سطح دولت راه هاي جدیدي.پر چرب و پر کالري بپرهیزند

بزیجات را در جامعه ترویج دهد،براي برنامه هاي ورزشی مالیات ها را کاهش دهد و بد،مصرف میوه و سابی

  .ده روي و دوچرخه سواري و دویدن فراهم کندامکان هایی را براي پی

  :پیشنهادات مطالعه  

  انجام مطالعات دیگر با داشتن گروه مورد وشاهد براي دستیابی به نتایج دقیق تر-

  و مداخالت الزم در صورت لزوم پیگیري مستمر این کودکان-

  تخصیص منابع مالی دانشگاهی بیشتر و حمایت دولت براي انجام طرح در سطح وسیع تر-
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Abstract:

Prevalence of impaired glucose tolerance and insulin resistance among 
obese and over weight children and adolescents

Introduction:Obesity prevalence has increased among children and adolescents 
during recent decades, leading to a rise in Type 2 diabetes mellitus (DM II) 
prevalence in these two age brackets.

Objective:To determine impaired glucose tolerance and insulin resistance 
among obese and over weight children and adolescents.

Methods and materials: We studied 199 obese and over weight children and 
adolescents (body mass index . 95th and 85-95th percentile for age and gender) 
6-16 years of age referred to the endocrine clinic of the Children at Qazvin in a 
descriptive cross-sectional study. Fasting glucose and insulin in all subjects 
were determined. Oral glucose tolerance test after eating 1.75 g/kg glucose was 
performed. Homeostatic model assessment (HOMA)was used to estimate 
insulin resistance.

Results: Impaired glucose tolerance prevalence was 7.5 %, insulin resistance 
prevalence was 51.3%, Type 2 diabetes mellitus prevalence was 4% and IFG 
prevalence was 15.6%. There was a significant statistical difference in impaired 
glucose tolerance and Type 2 diabetes mellitus with percentile.(P=0.005)

Conclusion: Obesity has a close relationship with increased risk of impaired 
glucose tolerance and insulin resistance and Type 2 diabetes in children and 
adolescents.With prompt identification and treatment of obese children, we can 
prevent it from progression towards DM II.

Keywords: impaired glucose tolerance, insulin resistance, obesity, Type 2
diabetes, children and  adolescents
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  :ضمائم 



شیوع اختلال تحمل گلوکز و مقاومت به انسولین در کودکان و نوجوانان چاق 



چکیده:

مقدمه:شیوع چاقی در کودکان در چند دهه اخیر افزایش یافته و سبب افزایش عوارض ناشی از آن شده است.ازجمله مقاومت به انسولین و دیابت تیپ دو که به طور فزاینده ای در کودکان و نوجوانان دارای اضافه وزن و چاق در حال افزایش است.

هدف:این مطالعه به منظور تعیین شیوع اختلال تحمل گلوکز و مقاومت به انسولین و البته شیوع دیابت تیپ دو و اختلال گلوکز ناشتا به عنوان اهداف فرعی در کودکان دچار اضافه وزن و چاقی انجام شده است.

روش: این مطالعه مقطعی بر روی 199 کودک و نوجوان 16-6 سال مراجعه کننده در سال های 1390 تا 1391  به درمانگاه غدد اطفال شهر قزوین با شاخص توده بدنی (BMI)(Body Mass Index)  بالاتر از صدک 85 انجام شد.کودکان به روش تصادفی وارد مطالعه شدند.از بیماران نمونه خون جهت اندازه گیری قند خون ناشتا و انسولین ناشتا و همچنین تست تحمل گلوکز خوراکی بعد از خوردن 1.75 گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن در 250 سی سی آب انجام شد و قند دقائق 0 و 120 اندازه گیری شد.تشخیص مقاومت به انسولین با اندکس  HOMA (Homeostatic Model Assessment) بالای 3 داده شد که با فرمول گلوکز ناشتا بر حسب میلی مول بر لیتر در انسولین ناشتا تقسیم بر 22.5 محاسبه شد.گلوکز ناشتای بزرگتر یا مساوی 126 یا گلوکز دقیقه 120 بعد از(oral glucose tolerance test) OGTT بزرگتر یا مساوی 200 به عنوان دیابت تلقی شد و گلوکز دقیقه 120 بعد از OGTT بین 140 تا 199 به عنوان اختلال تحمل گلوکز(IGT)(Impaired Glucose Tolerance) و گلوکز ناشتای بین 100 تا 125 به عنوان اختلال گلوکز ناشتا (IFG)(Impaired Fasting Glucose) در نظر گرفته شد . داده ها با استفاده از نرم افزار spss  و آزمونهای آماری توصیفی تجزیه و تحلیل شدند.

یافته ها:

میانگین سنی کودکان مورد مطالعه 2.56±10.94 سال بود.17.6درصد دارای اضافه وزن و 82.4 درصد چاق بودند. 51.3 درصد مقاومت به انسولین داشتند که از این میان 92 نفر چاق و 10 نفر اضافه وزن داشتند. 4 درصد دیابت تیپ دو وجود داشت که 3 نفر چاق بودند و 5نفر اضافه وزن داشتند. 7.5 درصد IGT داشتند و 15.6 درصد IFG داشتند.

نتیجه گیری: در مطالعه ای که انجام شد،199 کودک و نوجوان چاق و دارای اضافه وزن از نظر وجود مقاومت به انسولین و دیابت تیپ دو و IGT و IFG مورد بررسی قرار گرفتند، چاقی و اضافه وزن در کودکان و نوجوانان با افزایش خطر IGT و IFG و مقاومت به انسولین و نهایتا پیشرفت به سمت دیابت تیپ دو همراه است.با شناسایی و درمان به موقع کودکان ونوجوانان دچار IGT و IFG می توان از پیشرفت آن به سمت مقاومت به انسولین و دیابت تیپ دو و عوارض جبران ناپذیر ناشی از آن در آینده پیشگیری کرد.


کلمات کلیدی : اختلال تحمل گلوکز،،مقاومت به انسولین، کودک و نوجوان، اضافه وزن ، چاق
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مقدمه و بیان مسئله:

چاقی مشکل فزاینده و همه گیر می باشد که بسیاری از گروه های سنی از جمله کودکان با آن مواجه هستند. هم اکنون در کل جهان چاقی جزء علل عمده مرگ های قابل پیشگیری محسوب می شود.(1)

درکشورهای توسعه یافته چاقی رو به افزایش است بطوری که 10.5 تا 27 درصد از کودکان مبتلا به اضافه وزن و چاقی هستند.(2)

روند آن در کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته تقریبا مشابه است بطوری که نتایج مطالعات  NHANES نشان داد که 30 درصد نوجوانان در معرض خطر اضافه وزن و 15 درصد آنها دارای اضافه وزن   هستند. (3)

نتیجه یک مطالعه مروری بر روی کودکان 144 کشور نشان می دهد که در سال 2010حدود چهل و سه میلیون کودک(سی و پنج میلیون در کشورهای در حال توسعه) دارای اضافه وزن بوده یا چاق هستند. در همین مطالعه کودکان در معرض خطر اضافه وزن نود و دو میلیون برآورد شده است.(4)

در حال حاضر چاقی در کشورهای در حال توسعه همه گیر شده است.در بسیاری از کشورهای جهان از جمله خاورمیانه شیوع چاقی اطفال رو به گسترش است.بر اساس نتایج مطالعه مونیکا که توسط سازمان بهداشت جهانی انجام گرفته است بیش از سی درصد ساکنین خاورمیانه دچار اضافه وزن می باشند.(5)

پیش بینی می شود چاقی در قرن 21 بصورت مهم ترین مشکل تهدید کننده سلامت انسان مطرح گردد.(6) چاقی در ایران نیز به عنوان یک مشکل جدی مطرح و به پاندمی چاقی در جهان متصل شده است.(7)

طبق گزارش مرکز بیماری های قلب و عروق سازمان بهداشت جهانی در 1998 کشور ایران از نظر شیوع بالای چاقی دوران نوجوانی یکی از هفت کشور اول جهان می باشد و این میزان از سال 1993 تا 1996 دو برابر شده است.(8)

بر اساس مطالعات موجود در ایران چاقی کودکان از سال 1369 رو به افزایش بوده است.(9) شیوع چاقی کودکان بر اساس مطالعات مختلف در کشور ما 6 تا 17 درصد گزارش شده است.(10)

تغییرات سریع شیوه زندگی باعث دگرگون شدن الگوی غذایی و فعالیت جسمی کودکان  و نوجوانان شده است و آن ها را در معرض خطر اضافه وزن و چاقی قرار داده است.(11)

عوامل متعدد ژنتیکی،هورمونی،متابولیک و رفتاری در ایجاد چاقی نقش دارند.(12)


چاقی والدین به عنوان یک عامل خطرساز غالب برای چاقی فرزندان مشخص شده است که افزایش آن به صورت خطی موجب افزایش چاقی در کودکان می شود.(13)

خطر چاق شدن کودک به سابقه خانوادگی هم بستگی دارد. 40 درصد از کودکانی که یکی از والدین آن ها اضافه وزن دارند دچاراضافه وزن می شوند،در حالیکه اگر هر دو والد دچار اضافه وزن باشند این میزان در کودکان به 80 درصد می رسد،در حالیکه فقط 10 درصد از کودکانی که هیچ کدام از والدینشان اضافه وزن ندارند دچار این مشکل می شوند.(14)

یک کودک چاق با احتمال بیشتری ممکن است در آینده به فرد بزرگسال چاق تبدیل شود.با افزایش سن کودک احتمال تداوم چاقی در دوران بزرگسالی به نحو فاحشی افزایش می یابد به طوریکه اگر کودکی تا سن 10 تا 13 سالگی چاق بماند 70 درصد این احتمال وجود دارد که این فرد در آینده نیز فرد بزرگسال چاق بماند.(15)

از عوامل رفتاری زمینه ساز چاقی،زندگی کم تحرک به علت تماشای تلویزیون و بازی های رایانه ای و رژیم غذایی پرکالری می باشد.عوامل دیگر خانواده کم جمعیت  و زندگی در مناطق شهری نیز نقش دارد.(16)

اگرچه عوامل بیولوژیک در کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته یکسان است ولی پیشرفت چاقی کودکان در زمینه های اجتماعی اقتصادی و فرهنگی مختلف متفاوت است.(17)

نبود فعالیت فیزیکی کافی و مناسب و در واقع کم تحرکی مشکل عصر حاضر می باشد.نتایج تحقیقات نشان می دهد تمایل به افزایش فعالیت فیزیکی معمول در نوجوانان ایرانی وجود ندارد و سطح فعالیت فیزیکی در آنان بسیار پایین می باشد.در ایران میزان فعالیت فیزیکی در دختران کمتر از پسران است.(18)

اهمیت رفتارهای تغذیه ای و مشکل چاقی برگرفته از آن به عنوان یک مشکل جدی برای قرن حاضر مطرح شده است بطوریکه 18 هدف از اهداف تصویب شده ی سازمان بهداشت جهانی تحت عنوان مردم بهداشتی تا سال 2010 به آن اختصاص داده شده است.(19)

چاقی دوران کودکی به یک اپیدمی جهانی با عوارض داخلی،روانی و اقتصادی تبدیل شده است.(20)

مقاومت به انسولین،دیابت تیپ دو،افزایش کلسترول و تری گلیسرید،سندرم متابولیک،پرفشاری خون،عوارض ارتوپدی و اسکلتی،آسم،آپنه هنگام خواب،سندرم تخمدان پلی کیستسک و کبد چرب از عوارض همراه با چاقی در کودکان ونوجوانان می باشد.کودکان با  BMIبالای 85 درصد در مقایسه با کودکان نرمال بیشتر در معرض افزایش کلسترول  و تری گلیسرید و فشارخون هستند.(21)

عوارض روحی روانی چاقی به صورت اختلالات خواب،کاهش اعتماد به نفس،اضطراب و افسردگی نیز می تواند  بر روابط اجتماعی و تحصیلی کودکان تاثیرگذار باشد. هزینه های اقتصادی چاقی شامل هزینه های مستقیم (تشخیص و درمان بیماری هایی که بطور مستقیم به چاقی مربوط هستند) و هزینه های غیر مستقیم(کاهش بهره وری به دلیل غیبت فرد،ناتوانی و مرگ زودرس و ..)در بسیاری از کشورها بررسی و بسیار سنگین برآورد شده است.(22)

اهمیت چاقی در دوران کودکی و نوجوانی نه تنها به دلیل عوارض جسمی و روانی زودرس بلکه به دلیل افزایش احتمال چاقی در بزرگسالی و نیز به عنوان یک عامل عمده ی خطر در ارتباط با بیماری های مزمن قلبی عروقی می باشد.(23)


شیوع بالایی از اختلال تحمل گلوکز در کودکان و نوجوانان چاق گزارش شده است که نمایانگر ارتباط چاقی با مقاومت شدید به انسولین، اختلال تحمل گلوکز،اختلال عملکرد سلول های بتای پانکراس و تغییر در توزیع چربی شکمی است.(24)

با توجه به افزایش چشمگیر شیوع چاقی و دیابت نوع دو در این کودکان و نوجوانان در سراسر جهان (25) و ارتباط قوی بین چاقی دوران کودکی و بروز مقاومت به انسولین در اوایل بزرگسالی (26) به نظر می رسد همراهی  متغیرهای خطرساز قلبی عروقی همانند بزرگسالان در کودکان نیز وجود داشته باشد،از سوی دیگر اگرچه  سنین اصلی بروز تظاهرات بیماری های آترواسکلروتیک  قلبی عروقی در بزرگسالی است، ولی مطالعات انجام شده شروع روند آن را در کودکی ذکر می کنند.(27)


اضافه وزن و چاقی دوران کودکی از اجزای کلیدی سندرم متابولیک هستند که می توان آنها را عامل بروز بیشتر دیابت تیپ دو در کودکان دانست. (28).چاقی عمده ترین و شایع ترین عامل مقاومت به انسولین در کودکان است.(29)


دیابت تیپ دو و اختلال تحمل گلوکز اخیرا به عنوان یک مشکل بحرانی در نوجوانان دارای اضافه وزن مطرح گردیده است (30)،با این حال شیوع اختلال قند ناشتا در کودکان نسبتا پایین (1.8 درصد)و حتی در کودکان دارای اضافه وزن نیز بالا نیست (205 درصد)،در مقابل شیوع IGT بعد از یک وعده گلوکز در بین کودکان و نوجوانان دارای اضافه وزن بالا است .(31)


در کشور مان نیز شیوع چاقی در دهه های گذشته افزایش یافته به طوریکه BMI 22.5 درصد از نوجوانان 11 تا 17 ساله بیش از صدک 95 بوده  و 26.6 درصد نیز مبتلا به سندرم متابولیک بودند(32).همچنین بسیاری از کودکان چاق ایرانی سندرم متابولیک همزمان دارند به طوریکه در یک مطالعه  42.5 درصد کودکان چاق دچار این سندرم بودند(33).چاقی و مقاومت به انسولین یکی از مهم ترین عوامل پاتوژنز سندم متابولیک هستند.

پیشرفت از حالت تحمل طبیعی گلوکز به سمت دیابت تیپ دو در بزرگسالی اغلب یک مرحله میانی دارد که همراه با تغییر متابولیسم گلوکز بوده که از آن به عنوان اختلال تحمل گلوکز یا مرحله قبل از دیابت یاد می شود(34).اختلال تحمل گلوکز برای دیابت در آینده  و بیماری های قلبی عروقی یک ریسک فاکتور محسوب می شود و عامل افزایش خطر ابتلا به سندرم مقاومت به انسولین  و مرگ و میر به دلیل بیماری های قلبی عروقی در بزرگسالی شناخته شده است.(35)

لذا با توجه به شیوع رو به افزایش چاقی و عوارض متعدد ان در کودکان و نوجوانان  از جمله اختلال تحمل گلوکز  و مقاومت به انسولین و احتمال ابتلای بالا به دیابت تیپ دو در آینده  و عوارضی که برای فرد  در بر خواهد داشت ،هدف این مطالعه بررسی شیوع اختلال تحمل گلوکز و مقاومت به انسولین و دیابت تیپ دو و اختلال در گلوکز ناشتا در کودکان و نوجوانان چاق و دارای اضافه وزن است تا بتوان با شناسایی و درمان به موقع کودکان ونوجوانان چاق مبتلا به اختلال تحمل گلوکز از پیشرفت آن به سمت دیابت تیپ دو پیشگیری کرد.

کلیدواژگان : اختلال تحمل گلوکز،دیابت تیپ دو،مقاومت به انسولین، کودکان و نوجوانان،اختلال گلوکز ناشتا ، اضافه وزن ،چاق

تعریف لغات کلیدی :


-Impaired Glucose Tolerance (IGT) : اختلال تحمل گلوکز وقتی اطلاق می شود که قند دو ساعته بعد از تست تحمل گلوکز خوراکی (Oral Glucose Tolerance Test)(OGTT) بزرگتر یا مساوی mg/dl140 و کمتر از 200 باشد.(36)


-دیابت تیپ دو :هرگاه هرکدام از سه مورد زیر باشد :(37)

1-گلوکز ناشتا بزرگتر یا مساوی 126 mg/dl 


2-گلوکز 2 ساعته بعد از OGTT بزرگتر یا مساوی 200 mg/dl 


3-گلوکز رندوم پلاسما  بزرگتر یا مساوی 200 mg/dl به همراه علائم دیابت

-مقاومت به انسولین : اندکس HOMA (Homeostatic Model Assessment ) بالای3 . (38)

-چاقی : کودکان و نوجوانان با BMI بالای صدک 95 برای سن وجنس . (39)

- اضافه وزن: کودکان و نوجوانان با BMI بین صدک 95-85 برای سن وجنس. (40)

-کودک :سن 6 تا 11 سال


-نوجوان : سن 12 تا 16 سال

 BMI   :شاخص توده بدنی که از فرمول وزن بر حسب کیلوگرم به قد بر حسب متر به توان 2محاسبه می شودو در کودکان عدد بدست آمده بر اساس منحنی های مخصوص به سن و جنس تفسیر می شود.

اهداف و فرضیات:

الف-هدف اصلی طرح: 


تعیین شیوع اختلال تحمل گلوکز و مقاومت به انسولین  درکودکان و نوجوانان باBMI بالای صدک 85 مراجعه کننده به کلینیک غدد اطفال قزوین طی سال های 91-1390

ب-اهداف فرعی:


1- تعیین شیوع اختلال تحمل گلوکز (IGT) در کودکان و نوجوانان دارای اضافه وزن


2- تعیین شیوع اختلال تحمل گلوکز (IGT) در کودکان و نوجوانان چاق

3- تعیین شیوع اختلال تحمل گلوکز (IGT) بر حسب جنسیت

4- تعیین شیوع مقاومت به انسولین در کودکان و نوجوانان دارای اضافه وزن

5- تعیین شیوع مقاومت به انسولین در کودکان و نوجوانان چاق

6- تعیین شیوع مقاومت به انسولین در کودکان و نوجوانان بر حسب جنسیت

7- تعیین شیوع دیابت تیپ دو در کودکان و نوجوانان دارای اضافه وزن

8- تعیین شیوع دیابت تیپ دو در کودکان و نوجوانان چاق

9- تعیین شیوع دیابت تیپ دو در کودکان و نوجوانان بر حسب جنسیت

10- تعیین شیوع اختلال گلوکز ناشتا(IFG) در کودکان و نوجوانان دارای اضافه وزن

11- تعیین شیوع اختلال گلوکز ناشتا(IFG) در کودکان و نوجوانان چاق

12- تعیین شیوع اختلال گلوکز ناشتا(IFG) در کودکان و نوجوانان بر حسب جنسیت

ج-اهداف کاربردی:


با توجه به اینکه IGT یک ریس فاکتور تخمینی خوبی برای دیابت تیپ دو  و بیماری های قلبی عروقی و مورتالیتی ناشی از بیماری های قلبی عروقی می باشد،و در واقع این عوارض همه به نحوی در ارتباط با دیابت نوع دو می باشد و همچنین با توجه به اینکه چاقی و مقاومت به انسولین یکی از مهم ترین عوامل پاتوژنز سندرم متابولیک می باشند،در صورتی که مطالعه ما نشان دهد اضافه وزن و چاقی در کودکان و نوجوانان با افزایش خطر IGT و مقامت به انسولین همراه است،می توان با شناسایی و درمان به موقع این کودکان و نوجوانان از پیشرفت آن به سمت دیابت تیپ دو و سایر عوارض جبران ناپذیر آن پیشگیری کرد.

د-سوال های پژوهشی:

1-  شیوع اختلال تحمل گلوکز (IGT) درکودکان و نوجوانان دارای اضافه وزن چقدر است ؟


2-  شیوع اختلال تحمل گلوکز (IGT) در کودکان و نوجوانان چاق چقدر است ؟

3-  شیوع اختلال تحمل گلوکز (IGT) بر حسب جنسیت چقدر است ؟

4-  شیوع مقاومت به انسولین در کودکان و نوجوانان دارای اضافه وزن چقدر است ؟

5-  شیوع مقاومت به انسولین در کودکان و نوجوانان چاق چقدر است ؟

6-  شیوع مقاومت به انسولین در کودکان و نوجوانان بر حسب جنسیت چقدر است ؟

7-  شیوع دیابت تیپ دو در کودکان و نوجوانان دارای اضافه وزن چقدر است ؟

8-  شیوع دیابت تیپ دو در کودکان و نوجوانان چاق چقدر است ؟

9-  شیوع دیابت تیپ دو در کودکان و نوجوانان بر حسب جنسیت چقدر است ؟

10-  شیوع اختلال گلوکز ناشتا(IFG) درکودکان و نوجوانان دارای اضافه وزن چقدراست ؟

11-  شیوع اختلال گلوکز ناشتا(IFG) در کودکان و نوجوانان چاق چقدر است ؟

12-  شیوع اختلال گلوکز ناشتا(IFG) در کودکان و نوجوانان بر حسب جنسیت چقدر است ؟



بررسی متون :


اضافه وزن وچاقی :

چاقی یک مشکل سلامت عمومی در کودکان است که با خطر عوارض دوران کودکی و افزایش ناخوشی و مرگ و میر در تمام دوران بزرگسالی همراه است. شیوع چاقی در دوران کودکی افزایش یافته و پیشگیری و درمان چاقی یک موضوع مورد توجه در تحقیقات کودکان و مراقبت بالینی شده است.

اپیدمیولوژی :

چاقی به طور کلی یک مشکل سلامت عمومی است که به طور چشمگیری فقط مناطق فقیر جنوب صحرای Saharan در آفریقا و هائیتی را گرفتار نمی کند.تا سال 2005 بیش از 106 بیلیون فرد بالای 15 سال دچار اضافه وزن یا چاقی بودند.

در امریکا 30 درصد بالغین چاق هستند و 35 درصد دیگر اضافه وزن دارند. در کودکان شیوع چاقی در طی  تقریبا 40 سال، 300 درصد افزایش یافت.در بررسی ملی معاینه سلامت و تغذیه(NHANES) IV، 1999-2002، 31 درصد کودکان بزرگتر از دو سال دچار اضافه وزن یا چاقی و 16 درصد کودکان و نوجوانان 6تا 19 سال در محدوده چاقی بودند.خطر کودکان برحسب وضعیت اجتماعی اقتصادی ،نژاد،سطح تحصیلات مادر و جنس متفاوت است.دختران نوجوان آفریقایی-آمریکایی و پسرهای 6 تا 12 سال مکزیکی-امریکایی بیشترین میزان چاقی را در مقایسه با سایر گروه ها دارند.همچنین چاقی کودکی به طور افزاینده ای در برخی گروه های بومی آمریکایی شایع است.در تمام گروه های نژادی تحصیلات بالاتر مادر در برابر چاقی دوران کودکی نقش محافظتی ایجاد می کند.

چاقی والدین با خطر بیشتر چاقی در کودکان آنها مطابقت دارد. عوامل مربوط به والدین شامل  وزن گیری در دوران بارداری، وزن تولد بالا و دیابت بارداری با افزایش خطر چاقی بعدی همراهند. به طور متناقض تاخیر رشد داخل رحمی با جهش رشد زودرس شیرخواری با پیدایش چاقی مرکزی و خطر قلبی عروقی همراه است.

نمای توده بدن (Body Mass Index) :

مراقبین بهداشتی چاقی یا افزایش چربی را با استفاده از BMI که نماینده عالی سنجش مستقیم چربی بدن است تعریف می کنند که برابر است با وزن به کیلو گرم تقسیم بر مجذور قد به متر. بالغینی که  BMI بزرگتر یا مساوی 30 دارند معیار چاقی را پر می کنند و آنهایی که بین 25 تا 30  قرار دارند در محدوده اضافه وزن قرار دارند.در طی دوران کودکی سطوح تغییر چربی بدن  با افزایش بافت چربی در دوران شیرخواری آغاز می گردد. سطوح چربی بدن تقریبا از 5.5 سالگی تا دوران برگشت چربی(Adiposity rebound) زمانی که چربی بدن به طور معمول در کمترین سطح خود است کاهش می یابد. سپس بافت چربی تا اوایل بزرگسالی افزایش می یابد. متعاقبا چاقی و اضافه وزن مطابق صدک های BMI تعریف شدند. کودکان بالای دو سال با BMI≥ صدک 95 معیار چاقی را داشته و آنهایی که بین صدک های 85 و 95 هستند در محدوده اضافه وزن قرار دارند.


اتیولوژی :

انسان ها توانایی ذخیره انرژی  در بافت چربی را دارند که امکان ارتقای بقا در زمانهای قحطی را فراهم می سازد. به طور ساده چاقی ناشی از عدم توازن دریافت کالری و صرف انرژی است. حتی دریافت مداوم کالری اضافی موجب افزایش بافت چربی می گردد. چاقی فرد نتیجه تعامل پیچیده هیبت بدن که از نظر ژنتیکی مشخص شده،اشتها، دریافت تغذیه ای، فعالیت جسمی و صرف انرژی است. عوامل محیطی سطح غذاهای موجود،ارجحیت برای انواعی از غذاها، سطح فعالیت جسمی و ارجحیت برای انواعی از فعالیت ها را تعیین می کند.

تغییرات محیطی :

در 4 دهه اخیر نوع غذاها به طور چشمگیری تغییر یافته است. بخشی از تغییرات صنایع غذایی با تغییرات اجتماعی در ارتباط می باشد چون خانواده های توسعه یافته بیشتر دچار پراکندگی می شوند.خانواده های کمی فردی را در منزل دارند که غذا درست کند. به طور افزاینده ای غذاها توسط صنایع غذایی با سطوح بالای کالری،کربوهیدرات های ساده و چربی تهیه می گردد.قیمت بسیاری از غذاها به نسبت بودجه خانواده کاهش یافته است.این تغییرات با فشار بازار،موجب سهم های بزرگتر و افزایش میان وعده های بین غذاها گشته است.افزایش مصرف نوشیدنی های پرکربوهیدرات شامل لیموناد،نوشابه های گازدار،نوشابه های ورزشی،آب میوه های گازدار و آب میوه به این عوامل می افزاید.

یک سوم کودکان ایالات متحده روزانه از غذای آماده(fast food) مصرف می کنند.یک نمونه معمول این غذاها می تواند 2000 کیلو کالری و 80 گرم چربی داشته باشد. بسیاری از کودکان روزانه 4 سهم غذایی از نوشیدنی  پرکربوهیدرات مصرف می کنند که 560 کیلو کالری اضافی با ارزش تغذیه های کم می شود.نوشیدنی های شیرین با افزایش خطر چاقی ارتباط داشته اند زیرا کودکانی که مقادیر زیادی قند می نوشند غذای کمتری مصرف نمی کنند.استفاده چشمگیر از شربت ذرت غنی از فروکتوز برای شیرین کردن نوشیدنی ها و غذاهای آماده،یک تغییر محیطی حائز اهمیت دیگر است. محصولات غنی از فروکتوز ممکن است از راه یک مکانیسم مرتبط با کنترل اشتها خطر چاقی را بیفزاید.برخلاف گلوکز که دریافت غذا را از راه مسیر علامت دهی (Signaling) malonyl-CoA می کاهد،مصرف فروکتوز موجب کاهش مشابهی نمی گردد.

از زمان جنگ جهانی دوم سطح فعالیت جسمی در کودکان و بالغین کاهش یافته است.تغییرات محیط پیرامون موجب اتکای بیشتر به ماشین ها و کاهش راه رفتن شده است. کارها به طور روزافزونی نشسته شده اندو بسیاری از بخش های اجتماع در زمان فراغت در فعالیت جسمی شرکت نمی کنند. برای کودکان محدودیت های بودجه ای و فشار برای عملکرد تحصیلی منجر به زمان کمتر صرف شده برای آموزش جسمی در مدارس شده است. پیدایش تلویزیون ،کامپیوتر و بازیهای ویدئویی موجب فرصت هایی برای فعالیت های نشسته که کالری نسوخته و عضلات ورزش نمی کند شده است.

تغییرات رفتار سلامت خواب نیز ممکن است دخالت داشته باشد.در 4دهه اخیر از زمان خواب در کودکان و بالغین کاسته شده است.دلایل این تغییرات ممکن است با افزایش زمان کار،افزایش زمان تماشای تلویزیون و به طور کلی پیشرفت های سریعتر زندگی ارتباط داشته باشد.کم خوابی نسبی مزمن می تواند خطر افزایش وزن و چاقی را زیاد کند که احتمالا تاثیر آن بر کودکان بیشتر از بالغین است. در مطالعات مردان سالم،جوان و لاغر،مدت کوتاه خواب با کاهش سطح لپتین و افزایش سطح ghrelin در کنار افزایش گرسنگی و اشتها همراه بود.همچنین خواب کم موجب کاهش تحمل گلوکز و حساسیت انسولین در ارتباط با تغییرات  فعالیت سمپاتیک  و گلوکوکورتیکوئیدها می شود.

ژنتیک :

افزایش سریع شیوع چاقی با تغییرات قابل ملاحظه محیطی در ارتباط می باشد اما عوامل تعیین کننده ژنتیکی ممکن است برای استعداد فردی اهمیت داشته باشد.اختلالات تک ژنی نادری که  موجب چاقی می شوند شناخته شده اند و شامل موتاسیون های FTO و INSIG2 وهمچنین کمبود لپتین و Pro-opiomelanocortin هستند. به علاوه سایر اختلالات ژنتیکی همراه با چاقی از قبیل سندرم پرادر ویلی مدت هاست که شناخته شده اند.احتمال دارد که ژن ها در فنوتیپ های رفتاری مرتبط با تنظیم اشتها و ارجحیت برای فعالیت جسمی  دخالت داشته باشند.

فیزیولوژی اندوکرین و عصبی :

پایش سوخت های ذخیره شده  و کنترل کوتاه مدت دریافت غذا(اشتها و تغذیه) که از راه قوس های فیدبک نورواندوکرین روی می دهد،بافت چربی، دستگاه گوارش و دستگاه عصبی مرکزی را  به یکدیگر مرتبط می کند. هورمون های گوارشی شامل کوله سیستوکینین، پپتید 1 شبه گلوکاگون، پپتید YY ، وفیدبک عصبی واگ سیری را پدید می آورند. Ghrelin محرک اشتها است. بافت چربی فیدبک های سطح انرژی ذخیره شده به مغز را از راه آزادی هورمون های آدیپونکتین و لپتین فراهم می سازد.این هورمون ها بر هیپوتالاموس و ساقه مغز اثر کرده و به نوبه خود شبکه های عصبی مجزای را فعال می کنند.آدیپوسیت ها،آدیپونکتین را به خون ترشح می کنند که سطح آن در پاسخ به چاقی کاهش یافته و در پاسخ به گرسنگی افزایش می یابد.کاهش سطح آدیپونکتین با کاهش حساسیت به انسولین و عواقب قلبی عروقی زیان باری همراه است. لپتین مستقیما در سیری دخالت دارد؛در مدل های حیوانی و انسان های سالم داوطلب سطح پایین لپتین دریافت غذا را تحریک کرده  و سطح بالای آن گرسنگی را مهار می کند. چاقی با سطح لپتین سرم در کودکان  و بالغین ارتباط دارد و جهت این تاثیر نامشخص است.

ناخوشی های همراه :

عوارض چاقی کودکان در دوران کودکی و نوجوانی روی داده و تا بزرگسالی ادامه می یابد. یک دلیل مهم پیشگیری و درمان چاقی کودکان افزایش خطر ناخوشی و مرگ و میر بعدها در زندگی است. در مطالعه رشد Harvard متوجه شدند احتمال مرگ ناشی از بیماری قلبی عروقی در پسرهای نوجوانی که اضافه وزن داشتند دو برابر آنهایی بود که وزن طبیعی داشتند. سایر ناخوشی های زودرس شامل دیابت نوع 2،هایپرتنشن،هایپرلیپیدمی و بیماری کبد چرب غیر الکلی است.مقاومت به انسولین با افزایش چاقی بیشتر شده  و به طور مستقلی بر متابولیسم چربی و سلامت قلبی عروقی تاثیر می گذارد. بیماری کبد چرب غیر الکلی در 10 تا 25 درصد نوجوانان چاق روی داده و می تواند به سمت سیروز پیشرفت کند.

در بالغین تلفیق چاقی مرکزی،هایپرتانسیون،عدم تحمل گلوکزو هایپرلیپیدمی سندرم متابولیک است.افراد دچار سندرم متابولیک در معرض افزایش خطر ناخوشی و مرگ ومیر قلبی عروقی هستند. همه متخصصین موافق نیستند که این مجموعه نشانه ها در گروه سنی کودکان ارزش پیش آگهی داشته باشد.

شواهد روزافزونی وجود دارد که ممکن است چاقی با التهاب مزمن همراه باشد.در مقایسه با افراد لاغر حساس به انسولین،آدیپونکتین(پپتیدی با خواص ضدالتهابی) در بیماران چاق در سطح پایین تری می باشد.کاهش سطح آدیپونکتین با سطح افزایش یافته اسیدهای چرب آزاد و تری گیلیسریدهای پلاسما همچنین BMI بالا مطابقت دارد و سطح بالای آدیپونکتین با حساسیت محیطی به انسولین  مطابق می باشد.آدیپوسیت ها پپتیدها و سایتوکاین ها را به گردش خون ترشح می کنند و پپتیدهای پروانفلاماتوار از قبیل اینترلوکین 6 و TNF-α در بیماران چاق در سطوح بالاتری هستند.به طور اختصاصی اینترلوکین 6 تولید CRP در کبد را تحریک می کند.CRP  یک مارکر التهابی است و ممکن است با چاقی ،بیماری کرونر و التهاب تحت بالینی در ارتباط باشد.


بعضی از عوارض چاقی شامل آپنه انسدادی خواب و عوارض ارتوپدی ،مکانیکی هستند.عوارض ارتوپدی شامل بیماری Blount و لغزش اپی فیز سر فمور هستند.


مشکلات سلامت ذهنی می تواند با چاقی وجود داشته باشد و احتمال دو سویه بودن تاثیر است.این همراهی ها بر حسب سن ،نژاد و وضعیت اجتماعی اقتصادی تعدیل می گردد. ممکن است اعتماد به نفس در کودکان چاق دختر در مقایسه با هم سن و سالان غیر چاق آنها کمتر باشد. بعضی از مطالعات ارتباط بین چاقی و افسردگی نوجوانان را یافته اند. گرایش قابل ملاحظه ای به وقوع همزمان اختلالات خوردن و چاقی وجود دارد.


تشخیص :


کودکان دارای اضافه وزن و چاق در مراقبت طبی و روتین تشخیص داده می شوند و ممکن است کودک و خانواده از افزایش چاقی کودک مطلع نباشند.آنها ممکن از طرح این موضوع توسط مراقب بهداشتی خوشنود نبوده و باانکار یا بی توجهی به آن واکنش دهند.اغلب ضرورت دارد که با کمک به خانواده برای درک اهمیت وزن سالم برای سلامت حال و آینده به خصوص که مداخلات نیاز به تلاش قابل ملاحظه کودک و خانواده دارد،آغاز نمود.ایجاد یک ارتباط درمانی خوب  اهمیت دارد زیرا مداخله چاقی به رویکرد اداره بیماری مزمن نیازمند می باشد.لازمه بهبودی موفقیت آمیز این مشکل تلاش قابل ملاحظه کودک و خانواده در مدتی طولانی برای تغیر رفتارهای خوردن و فعالیت است.


ارزیابی :


ارزیابی کودک دارای اضافه وزن یا چاق با بررسی روند منحنی رشد برای وزن،قد و BMI در نظر داشتن علل طبی احتمالی چاقی و جستجوی دقیق الگوهای فعالیت ،تغذیه ای و خوردن خانواده شروع می شود.یک شرح حال کامل کودکان برای یافتن ناخوشی های همراه به کار می رود.در شرح حال خانوادگی به چاقی سایر افراد خانواده  و شرح حال خانوادگی اختلالات همراه با چاقی توجه می شود.معاینه فیزیکی اطلاعات دیگری را که منجر به تشخیص های مهمی می گردند به دست می دهد.تست های آزمایشگاهی بر اساس نیاز به تعیین ناخوشی های همراه درخواست می شود.


بررسی منحنی رشد شدت،مدت و زمان شروع چاقی را نشان می دهد.احتمال ایجاد ناخوشی های همراه در کودکانی که اضافه وزن دارند کمتر از آنهایی است که چاق هستند.آنهایی که BMI بزرگتر یا مساوی صدک 99 دارند حتی بیشتر محتمل است که مشکلات طبی همراه داشته باشند.زمانی که شدت چاقی تعیین شد روند BMI برای روشن شدن زمانی که کودک چاق شده بررسی می شود.دوره های متعددی در زمان کودکی  شامل شیرخواری،برگشت چربی(زمانی که چربی بدن کمترین مقدار است در حدود 5.5 سالگی) و نوجوانی به عنوان دوران های حساس یا زمان های افزایش خطر ایجاد چاقی در نظر گرفته می شوند.چاقی شدید و چاقی طولانی مدت می تواند به مداخله شدیدتری نیاز داشته باشد مگر آنکه خانواده انگیزه زیادی برای ایجاد تغییر فعالیت ها و رژیم غذایی داشته باشد.تغییر ناگهانی BMI ممکن است از شروع یک مشکل طبی یا دوره ای از استرس شخصی یا خانوادگی برای کودک خبر دهد. بررسی روند رشد می تواند به درک چگونگی ایجاد این مشکل بیفزاید.یک کودک خردسال ممکن است وزن و قد بالایی داشته باشد زیرا اگر کودک انرژی زیادی مصرف کند رشد قدی می تواند در اوایل کودکی زیاد شود.در بعضی جاها صدک وزن بیش از صدک قد است و BMI کودک به سمت محدوده چاقی سیر می کند.نمونه دیگر کودکی است که زمانی که سطح فعالیتش کاهش یافته و غذای بیشتری را خارج از منزل میل می کند،وزنش به سرعت افزایش یافته است.بررسی روند قد می تواند مشکلات اندوکرین را که اغلب با آهسته شدن رشد قدی روی می دهند،آشکار نماید.

در نظر داشتن علل احتمالی چاقی ضرورت دارد گرچه علل اندوکرین و ژنتیکی نادر هستند.کمبود هورمون رشد،هیپوتیروئیدی و سندرم کوشینگ  نمونه های از اختلالات اندوکرینی هستند که منجر به چاقی می شود. به طود کلی این اختلالت با رشد قدی آهسته تظاهر می کنند.از آنجایی که کودکانی که مقادیر زیادی کالری مصرف می کنند،رشد قدی تسریع یافته ای را تجربه می کنند،کوتاهی قد بررسی بیشتری را ایجاب می نماید. اختلالات ژنتیکی همراه با چاقی می توانند چهره دیس مورفیک،اختلال شناختی،اختلالات بینایی و شنوایی یا کوتاهی قد داشته باشند. در بعضی از کودکان دچار اختلالات مادرزادی از قبیل میلودیسپلازی یا دیستروفی عضلانی، سطوح پایین تر فعالیت جسمی می تواند موجب چاقی ثانویه شود. بعضی از داروها می توانند سبب افزایش اشتها و پرخوری در نتیجه چاقی شوند.داروهای ضدسایکوز آتیپیک بیشتر این عارضه جانبی چشمگیر را دارند.افزایش سریع وزن در کودک یا نوجوانی که یکی از این داروها را دریافت می کندممکن است نیاز به قطع آن داشته باشد.رشد قدی کم و تغییرات سریع در وزن گیری اندیکاسیون های ارزیابی علل طبی احتمالی هستند.


جستجوی الگوی فعالیت و تغذیه ای و خوردن خانواده با توصیف زمان معمول وعده های غذایی و میا ن وعده ها و عادات خانواده برای زمان قدم زدن،دوچرخه سواری، تفریحات فعال،تلویزیون،کامپیوترو بازیهای ویدیویی آغاز می گردد.درخواست یک یادداشت 24 ساعته با توجه خاص به دریافت میوه ها،سبزی ها و آب همچنین غذاهای پرکالری و نوشیدنی های پرکربوهیدرات کمک کننده است. در صورت امکان ارزیابی یک متخصص تغذیه بسیار مفید می باشد. این اطلاعات اساس تغییرات در رفتار خوردن، دریافت کالری و فعالیت جسمی در طی مداخله را تشکیل می دهد.


ارزیابی ابتدایی کودک دچار اضافه وزن یا چاق شامل مرور کامل سیستم های بدنی با توجه به احتمال ناخوشی های همراه است. تاخیر تکاملی و اختلال بینایی و شنوایی می تواند با اختلالات ژنتیکی همراه باشد.مشکلات خواب،خرخرکردن یا خواب آلودگی روزانه احتمال آپنه خواب را مطرح می کند. نشانه های پرادراری یا شب ارداری یا پرنوشی ممکن است نتیجه دیابت تیپ 2 باشد.درد مفصل ،لگن یا زانو به دلیل مشکلات ارتوپدی ثانویه شامل بیماری Blount و لغزش اپی فیز سر فمور باشد.عادت ماهانه نامنظم ممکن است  با سندرم تخمدان پلی کیستیک همراه باشد.آکانتوزیس نیگریکانس می تواند مقاومت به انسولین و دیابت نوع دو را مطرح کند.


سابقه خانوادگی با تعیین سایر افراد چاق در خانواده آغاز می گردد.چاقی والدین خطر مهمی برای چاقی کودک است.اگر تمام اعضای خانواده چاق باشند،متمرکز کردن مداخله در تمام خانواده منطقی است.(41)

درمان چاقی:


رژیم مداخله ای :

رژیم مداخله ای در کاهش کالری دریافتی ودر کاهش پاسخ انسولین که تبدیل انرژی مازاد به بافت چربی را زیاد می کند موثر است. مطالعات بی شماری ارتباط بین مصرف غذاهای با کالری بالا،کربوهیدرات بالا،چربی بالا و فیبر کم  وچاقی کودکان را نشان داده اند.روشی که در کاهش چاقی در کودکان موثر بود، شامل حذف آشامیدنی های حاوی شکر  و تغییر رژیم غذایی به غذاهای با قند کم می باشد. روش دیگری که در بزرگسالان (تاثیرات آن در کودکان در دسترس نیست)شامل خوردن صبحانه،کاهش تعداد وعده ها،افزایش مصرف میوه و سبزیجات،کاهش میان وعده های غذایی و فست فودها می باشد.


ولی رژیم مداخله ای به تنهایی،روش موفقی در کاهش وزن کودکان نبود مگر اینکه بسیار جدی دنبال شود. علاوه براین قابل ذکر است که مطالعات بدون نظارت در زمینه ارائه رژیم نیز تاثیرات برعکس خواهد داشت.به این معنی که تلاش های زیادی این چنین در زنان باعث بیشتر شدن وزن و ریسک بیشتر چاقی می شود.


مداخله فعالیت فیزیکی(ورزش):


در بزرگسالان ورزش وسیله ای برای کاهش وزن نیست مگر اینکه همراه با کاهش مصرف کالری باشد.ورزش به تنهایی ممکن است تاثیر بیشتری بر افزایش وزن داشته باشد تا کاهش وزن.بنابراین سوالی که مطرح می شود این است که آیا دستورات فعالیت فیزیکی برای کودکان می تواند باعث تثبیت یا کاهش BMI شود یا نه؟ مطالعات کوتاه مدت نشان می دهد که ورزش قدرتی می تواند تاثیر کوتاه مدتی در درمان چاقی داشته باشد  و پایداری انسولین را نیز افزایش دهد.


مطالعه ای که اخیرا زیر نظر انیستیتوی پزشکی و با نام روش های راهبردی فعالیت های ورزشی انجام شد،نشان داد که حتی چنین مداخلاتی نیز سرانجام تاثیرات حاصله را خنثی می کند و حتی پس از توقف کوتاه مدت،نتایج بدست آمده نیز معکوس می شود و یا متوقف می شود. به منظور کسب موفقیت ، فعالیت های ورزشی باید طولانی مدت باشد. به عبارت دیگر فعالیت فیزیکی باید در راس برنامه های بالا قرار بگیرد.مداخلات اختصاصی شامل : آموزش اجباری ورزش در مدرسه برای هر کودک،دسترسی و افزایش سرگرمی های بعد از مدرسه، افزایش فرهنگ ورزش های اختصاصی،افزایش شرکت در برنامه های ورزشی در زندگی روزانه(پله و پیاده روی تا مدرسه) و افزایش شرکت والدین در فعالیت های فوق برنامه ورزشی به منظور مدیریت وزن و به عنوان الگویی برای فرزندانشان می باشد.


در مرحله نهایی تاثیرات کاهش رفتار غیر متحرک با کاهش تماشای تلویزیون در مطالعات گوناگون بررسی شد. کاهش تماشای تلویزیون مزیت دیگری نیز داردکه باعث کاهش انرژی دریافتی در حین تماشای تلویزیون می شود. نتایج به کارگیری رژیم ها  و ورزش ها به تنهایی رضایت بخش نیست، برنامه هایی که شامل رژیم های غذایی،اصلاح رفتارها و ورزش های مداخله ای است در کنار یکدیگر موفق خواهند بود،گرچه تاثیرات بلند مدت این برنامه ها در دسترس نیست.


مداخله با محوریت مدرسه :


مداخله با محوریت مدرسه بر روی کاهش چاقی در کودکان تمرکز دارد.اکثر برنامه هایی که موفق نبوده اند به دلیل خوراکی های بوفه مدارس بوده است.اما مداخلاتی که زمان صرف شده  برای فعالیت های ورزشی را افزایش داده(20 دقیقه در مدارس ابتدائی و 30 دقیقه در مدارس راهنمایی)موفق تر بوده اند.


روش دیگر افزایش اعتماد به نفس و خودباوری دانش آموزان به عنوان آموزش آنها در مورد بی نظمی های مواد غذایی مصرفی شان است،چون که به کارگیری این روش باعث افزایش فعالیت های ورزشی شان می شود.مدرسه می تواند الگویی برای ارائه و گسترش سلامتی باشد و آموزش های لازم برای سلامتی را ارائه دهد.در نتیجه می تواند حس و قدرت دانش آموزان را در ساختن شیوه زندگی سالم ارتقاء دهد.


مداخله خانوادگی :


همواره مشاهده می شود که بیمار تنها فرد چاق خانواده نیست.افراد چاق دیگری نیز وجود دارند.مراقبین گوناگون (مانند مادربزرگها و پرستاران بچه)به کودک غذا می دهند و بدون محدودیت به اواجازه تماشای تلویزیون می دهند،زیرا که تماشای تلویزیون روشی مناسب برای فعالیتهای خانگی است به خصوص زمانی که در همسایگی آنها خطری متوجه کودک باشد.بعضی والدین خرید غذاهای با ارزش غذایی بالا را تغییر نمی دهند، زیرا که معتقد هستند از دیگر بستگانشان نباید عقب بیفتند.معمولا خود والدین هستند که نمی خواهند از خرید این نوع غذاها و تنقلات دوری گزینند.


والدینی که طلاق گرفته و از هم جدا شده اند اغلب غذا را پاداشی برای نشان دادن عشق و وفاداری به کودک می دانند.بنابراین خانواده خودش باید هدفی برای مداخله در روش زندگی به شمار آید.حضور والدین در این برنامه حیاتی است  و در کل بر مفهوم غذا ،نشانه عشق نیست باید تاکید کرد. خانواده به منظور انتخاب در رژیم غذایی سالم،افزایش فعالیت و کاهش در میزان استرس نیاز به رفتار درمانی دارد.آنالیز اخیر در مورد مداخلات روش زندگی  در کاهش چاقی در کودکان،کاهش چشمگیری در حدود 1.5 Kg/m2  BMI را همراه با مداخله خانوادگی و کاهش نه چندان واضحی را در حدود 0.4 Kg/m2 در مورد بیماران بدون دخالت خانواده نشان داد.


درمان دارویی :


درمان دارویی در کودکان باید به عنوان ضمیمه و الحاقی برای اصلاح شیوه زندگی و استاندارد کردن آن در نظر گرفته شود.در حال حاضر محدودیت های چندی  مانع از تجویز دارو توسط پزشکان در درمان کودکان چاق می شود.استفاده طولانی مدت از دارو برای درمان کودکان چاق باید فراموش شود.داروهای زیادی برای درمان چاقی در بزرگسالان وجود دارد که باعث عواقب پیش بینی نشده ای هستند که باعث محدودیت هایی در تجویز داروها گردیده است (مثل هورمون تیروئید و آمفتامین و یا دی نیتروفنل،فن فلورامین،فنیل پرونپولامین،افدرا).علیرغم این موارد ،تاثیر منفی بر سلامتی کودکان  چاق ممکن است با تجویز طولانی مدت داروها در کنترل پیشرفت چاقی هم تراز شود.


اخیرا روشها بر پایه کاهش میزان کالری دریافتی، محدودیت در دستیابی  و جذب مواد غذایی و جذب یا حساس سازی انسولین می باشد.


کاهش میزان انرژی دریافتی : سیبوترامین 


داروهای کاهنده اشتهای متعددی برای درمان چاقی در بزرگسالان مورد استفاده قرار گرفته است.این داروها انتقال عصبی VMH را دگرگون می کنند تا میزان کالری دریافتی کاهش یابد. تنها سیبوترامین (مهارکننده سروتونین و نوراپی نفرین) و دوپامین برای کودکان زیر 16 سال تایید شده است. سیبوترامین به طور موثری دریافت کالری را کم می کند،البته تحریک ترموجنیس در موش ها و انسانها ضدونقیض می باشد.


کاهش جذب انرژی : ارلیستات


این دارو محصول باکتریایی اصلاح شده ای است که به طور اختصاصی مانع جذب لیپاز روده ای شده و می تواند چربی را کاهش دهد و جذب کلسترول را نیز حدود 30 درصد کاهش دهد.ارلیستات به طور ثابتی به بخش فعال لیپاز متصل می شود و از جذب تری گلیسیرید جلوگیری می کند.در نتیجه 16 g/day چربی مدفوع را افزایش می دهد.تاثیرات ارلیستات روی بزرگسالان بررسی شده است.عوارض جانبی ارلیستات دیگر آنزیم های روده ای را تحت تاثیر قرار نمی دهد.این دارو کمترین حد جذب را داشته و تاثیری بر لیپاز سیستمیک ندارد.(42)

دیابت شیرین:


دیابت شیرین یک سندرم متابولیک شایع و مزمن بوده که افزایش قند خون در آن به عنوان نمای اصلی بیوشیمیایی است. فرم های اصلی بیماری به دو قسمت تقسیم می شود، نوع یک به علت کمبود ترشح انسولین به علت آسیب سلول های بتای پانکراس و نوع دو که در نتیجه مقاومت به انسولین در سطح عضلات اسکلتی،کبد،بافت چربی همراه با درجاتی از اختلال در سلول های بتا ایجاد می گردد.


دیابت نوع 1 شایع ترین بیماری متابولیک غدد درون ریز در کودکان و نوجوانان می باشدکه دارای پیامدهای مهم عاطفی و جسمانی است.افرادی که به دیابت تیپ یک مبتلا می شوند دچار تغییرات شدید در وضعیت  زندگی شامل نیاز روزانه به انسولین خارجی،نیاز به کنترل قند خون و نیاز به توجه ویژه به تغذیه روزانه دارند.میزان مرگ و میر و ناخوشی در این بیماری به علت اختلالات متابولیک حاد و عوارض بلند مدت در نتیجه درگیری عروق کوچک و بزرگ شامل رتینوپاتی ،نفروپاتی، نوروپاتی،IHD،انسداد شریانی همراه با گانگرن اندام ها ایجاد می شود.

تظاهرات بالینی حاد به علت کتواسیدوز هایپرگلایسمیک هیپوانسولینمیک ایجاد می شود.مکانیسم های خودایمنی به عنوان عواملی هستند که در ایجاد دیابت نوع 1 دخالت دارند در حالیکه عوارض بلند مدت آن به علت اختلالت متابولیک (هایپر گلایسمی) ایجاد می شود.


دیابت شیرین تیپ دو:

قبلا به عنوان دیابت غیروابسته به انسولین ویا دیابت بزرگسالان شناخته می شد، دیابت تیپ دو یک اختلال هتروژنوس است که با مقاومت انسولین محیطی و ناکارایی سلولهای بتا برای تامین تقاضای افزایش انسولین همراه است.این بیماران نسبتا به کمبود انسولین قطعی ارجحیت دارند.به طور کلی آنها به کتوز مستعد نیستند اما کتواسیدوز ممکن است در برخی از شرایط ایجاد گردد.علت خاصی مشخص نیست اما این بیماران نه ساختار اتوایمیون مشخصی از سلولهای بتا دارند و نه هیچ کدام از دلایل شناخته شده ی دیابت ثانویه را دارند.

تاریخ طبیعی :

دیابت شیرین تیپ دو یک اختلال چندژنی است که با عوامل محیطی مثل کمبود فعالیت جسمانی و یا دریافت کالری اضافی شدت می یابد.اکثر بیماران چاق هستند،اگرچه بیماری می تواند گاهی اوقات در افراد با وزن طبیعی نیز دیده شود.آسیایی ها به نظر می رسد که برای دیابت تیپ دو به نسبت درجات کمتری از چاقی کل در خطر باشند.برخی از بیماران لزوما دارای اضافه وزن یا چاقی برای سن و جنس علیرغم درصد غیرطبیعی بالای چربی در ناحیه شکم نیستند،چاقی به ویژه چاقی مرکزی  همراه با اختلال مقاومت به انسولین است.به علاوه بیمارانی که در خطر ابتلای به دیابت شیرین تیپ دو هستند،کاهش در ترشح انسولین وابسته به گلوکز نشان می دهند.چاقی منجر به درجات مشابهی از مقاومت به انسولین در همه افراد نمی شود و حتی آنهایی که مقاومت به انسولین دارند ضرورتا اختلال عملکرد سلولهای بتا را نشان نمی دهند.بنابراین خیلی از افراد چاق  درجاتی از مقاومت به انسولین دارند اما با افزایش ترشح انسولین جبران می کنند.اما آنهایی که قادر به جبران برای مقاومت به انسولین به وسیله افزایش ترشح انسولین نیستند،اختلال تحمل گلوکز و گلوکز ناشتای مختل دارند.مقاومت انسولین کبدی منجر به برون ده گلوکز کبدی اضافی می شود(ناتوانی انسولین برای سرکوب برون ده گلوکز کبدی).در حالیکه مقاومت به انسولین عضلات اسکلتی منجر به کاهش دریافت گلوکز در محل اصلی که گلوکز مصرف می شود،می گردد.در طول زمان هاپرگلایسمی بدتر می شود پدیده ای که درآن نقش زیانبار هایپرگلایسمی مزمن(گلوکوتوکسیسیتی) یا هایپر لیپیدمی مزمن(لیپوتوکسیسیتی) بر کارکرد سلولهای بتا و اغلب همراه با افزایش تری گلیسرید و کاهش بروز ژن انسولین است.در بعضی نقاط افزایش قند خون به یک کرایتریای تشخیصی برای دیابت تیپ دو می رسد.اما اغلب بیماران با دیابت تیپ دو برای ماهها تا سالها بعد از این نقطه بدون علامت باقی می مانند زیرا هایپر گلایسمی متوسط بوده و علایم به شدت پلی یوری و از دست دادن وزن مطابق دیابت تیپ یک نیستند.هایپرگلایسمی طول کشیده ممکن است همراه با عوارض میکروواسکولار و ماکروواسکولار باشد.در این زمان عملکرد سلولهای بتا می تواند به نقطه ای که در آن بیمار کمبود مطلق انسولین داشته و وابسته به انسولین خارجی است کاهش یابد.در دیابت تیپ دو کمبود انسولین ندرتا کامل است،به همین علت بیماران معمولا نیاز به انسولین برای ادامه بقا ندارند.در هر صورت کنترل قند خون می تواند به وسیله انسولین خارجی بهبود یابد.DKA در بیماران دیابت تیپ دو ناشایع بوده اما ممکن است اتفاق بیفتد که در این مورد معمولا با استرس و یا بیماری دیگری نظیر عفونت شدید همراه باشد و ممکن است با از بین رفتن بیماری استرس زا بهبود یابد.DKA بیشتر در بیماران آفریقایی-آمریکایی نسبت به سایر گروه های نژادی شایع می باشد.به طور کلی گرچه باور بر این است که تخریب خودایمنی سلولهای بتای پانکراس در دیابت شیرین نوع یک  به نامهای GAD 65 و ICA 512 و IAA ممکن است در یک سوم نوجوانان مبتلا به دیابت نوع دو مثبت باشند.وجود این مارکرهای اتونوم  دیابت تیپ دو را در کودکان و نوجوانان رد نمی کند.در همین زمان در اثر افزایش عمومی چاقی،حضور چاقی مانع تشخیص دیابت تیپ یک نمی شود.در حالیکه در تعداد زیادی از بیماران دیابتی تازه تشخیص داده شده،می توان با اطمینان تشخیص دیابت تیپ یک یا دو را داد.یافته های نشان داده شده از هر دو نوع وجود دارند و دسته بندی آنها مشکل است.

اپیدمیولوژی:

آخرین اطلاعات NHANES (از 1999 تا 2002) نشان می دهد که شیوع دیابت تیپ دو در 12 تا 19 سالگی در آمریکا 1.46 در 1000 می باشد.

مطالعه SEARCH نشان می دهد که شیوع دیابت نوع دو در 10 تا 19 سالگی در آمریکا 15 درصد بوده در سال 2001 و این احتمال وجود دارد که این نسبت در طول زمان افزایش یافته باشد.گروه های قومی مشخص به نظر می رسد که در خطر بیشتری باشند.برای مثال آمریکایی های بومی ،آمریکایی های اسپانیایی تبار،آمریکایی های آفریقایی،شیوع بیشتری نسبت به آمریکایی های سفید پوست دارند.در حالیکه اکثر کودکان مبتلا به دیابت نوع یک هستند،درصد کودکان مبتلا به دیابت نوع دو در حال افزایش است و نشان دهنده بیش از 50 درصد دیابتی های جدید در برخی مراکز می باشد.در بیمارستان کودکان ویس کانسین(میلواکی) یک افزایش 10 برابری در دیابت نوع دو مشاهده کردیم(از کمتر از 2 درصد تا حدود 22 درصد)در کودکان 10 تا 18 ساله در دهه گذشته.شیوع در سراسر جهان متنوع است و اطلاعات صحیح برای بسیاری از کشورها در دسترس نیست اما بسیار مشخص است که شیوع در هر بخشی از دنیا در حال افزایش است.آسیایی ها به نظر می رسد که دیابت نوع دو را در مقادیر کمتر BMI نسبت به اروپایی ها نشان می دهند.در ارتباط با شیوع کم آنها در دیابت نوع یک این بدان معناست که دیابت نوع دو نسبت بالاتری ازکودکان دیابتی را در کشورهای آسیایی در خود دارد.

اپیدمی دیابت نوع دو در کودکان و نوجوانان به شکل موازی اپیدمی چاقی است.اگرچه چاقی به نوبه خود در ارتباط با مقاومت به انسولین است،دیابت پیشرفت نمی کند تا زمانی که درجاتی از نارسایی ترشح انسولین وجود داشته باشد.بنابراین وقتی ترشح انسولین در پاسخ به گلوکز یا سایر محرکها در افراد با دیابت نوع دو اندازه گیری می شود همیشه کمتر است نسبت به موارد کنترل مرتبط برای سن،جنس،وزن و غلضت گلوکز معادل.


ژنتیک :

دیابت نوع دو زمینه ژنتیکی قوی ای دارد.همزمان بودن ابتلا به بیماری در دوقلوهای همسان در طیف 60 تا 90 درصد قرار دارد اما باید به خاطر داشت که  دوقلو بودن به تنهایی به علت محدودیت رشد داخل رحمی ریسک ابتلا به دیابت نوع دو را افزایش می دهد و این مسئله ممکن است روی تخمین میزان تاثیرگذاری ژنتیک در ابتلا به این بیماری اثر منفی داشته باشد.حداقل یک مطالعه در دانمارک نشان می دهد که درصد امکان ابتلا به دیابت نوع دو در دوران زندگی در دوقلوهای تک تخمی و دو تخمی حدود 70 درصد است که این نشان می دهد فاکتورهای محیطی مشترک (که شامل والدین نیز است)ممکن است نقش مهمی در پیدایش دیابت نوع دو داشته باشد.اساس ژنتیکی دیابت نوع دو بسیار پیچیده است و هنوز به درستی تعریف نگردیده است.هیچ نقص ژنتیکی مانند غالب بودن اشکال HLA در دیابت نوع یک خود را نشان نمی دهد.مطالعاتی که روی ژنوم به این منظور انجام گرفته نشان می دهند برخی پلی مورفیسم های ژنتیکی با خطر ابتلا به دیابت نوع دو در ارتباط هستند.مهمترین اینها در بیشتر جمعیتهای مطالعه شده انواعی از پلی مورفیسم در ژن TCF7L2 می باشند که به نظر می رسد که در عملکرد سلولهای بتا تاثیرگذار باشد.دیگر الل های شناخته شده ای که با ریسک ابتلا به دیابت نوع دو ارتباط دارند شامل انواعی از PPARG و KCNJ11 و حداقل 18 ژن دیگر است که این لیست هر روز طویلتر می گردد.از طرف دیگر انواع دیگری از اختلالات ژنتیکی ریسک دیابت را از طریق افزایش احتمال چاقی افزایش می دهند(مانند انواعی از ژن FTO ) اما تا به امروز تمام این اختلالات شناخته شده تنها قسمت کوچکی از خطر ابتلا به دیابت در جمعیتها را توضیح می دهد(احتمالا کمتر از 20 درصد)و در بسیاری از موارد مکانیسمی که موجب می شود این پلی مورفیسم ها با  ریسک ابتلا به دیابت مرتبط باشند مشخص نیست.

اپی ژنتیک و برنامه ریزی جنینی:

وزن کم هنگام تولد و محدودیت رشد داخل رحمی عواملی هستند که خطر ابتلا به دیابت نوع دو را افزایش می دهند.به نظر می رسد این خطر در نوزادانی که هنگام تولد وزن کمی داشته اند اما در سال اول زندگیشان به سرعت وزن گرفته اند بیشتر باشد.این یافته ها باعث به وجود آمدن فرضیه (( فنوتیپ thrifty ))گشت که بیان می دارد که تغذیه ضعیف در دوران جنینی به نوعی این بچه ها برنامه ریزی می کند که ذخیره منابع غذایی را افزایش دهند و آنها را برای افزایش وزن درآینده مستعد کرده و احتمال ابتلای آنها را به دیابت افزایش دهد.دستکاری های اپی ژنتیکی می تواند در این پدیده تاثیر گذار باشد،اما مکانیسم های مولکولی دقیق این مسئله هنوز کاملا کشف نشده اند.اما مکانیسم دقیق هرچه که باشد محیطی،جنینی و اوایل کودکی نقش مهمی در پاتوژنز دیابت نوع دو بازی می کنند و ممکن است دستکاریهای اپی ژنتیکی کدهای ژنتیکی تاثیر چنینی داشته باشد.

ریسک فاکتورهای محیطی و مرتبط با روش زندگی :

چاقی مهمترین عامل مرتبط با نحوه زندگی مرتبط با دیابت می باشد که خود این مسئله با مصرف غذاهای پر انرژی،عدم فعالیت فیزیکی،تماشای بیش از حد تلویزیون و سطوح پایین اجتماعی مرتبط است.سیگار کشیدن مادر نیز ریسک ابتلای فرزندان به دیابت و چاقی را افزایش می دهد.جالب است که سیگار کشیدن در جوانان و بالغین نیز با مکانیسمهای ناشناخته ای خطر ابتلا به دیابت را افزایش می دهد.از طرف دیگر کم خوابی و فشارهای اجتماعی-روانی احتمالا از طریف اثرگذاری روی محور هیپوتالاموس-هیپوفیز-ادرنال می تواند باعث افزایش خطر ابتلا به چاقی در کودکان و اختلال تحمل گلوکز در بزرگسالان می گردد.بسیاری از مسکن های اعصاب(به خصوص انتی سایکوتیک های آتیپیک مانند الانزاپین و کوئتیاپین)و داروهای ضدافسردگی(مثل فلوکستین و پاروکستین) باعث افزایش وزن می شوند علاوه بر خطری که به علت چاقی ایجاد می کنند برخی از این داروها می توانند مستقیما مقاومت به انسولین،اختلال در عملکرد سلولهای بتا،مقاومت به لپتین و فعال شدن راه های التهابی ایجاد کنند شواهدی وجود دارد مبنی بر اینکه اسکیزوفرنی و افسردگی خودشان مستقل از عوارضی که درمان دارویی شان بر جای می گذارد،می توانند ریسک ابتلا به دیابت نوع دو و سندرم متابولیک را افزایش دهند.در نتیجه چاقی و دیابت تیپ دو در این جمعیتها شیوع بیشتری دارد و با استفاده بیشتر از داروهای آنتی سایکوتیک و ضدافسردگی در جمعیت های کودکان این ارباط قوی نیز خواهد شد.

ویژگی های بالینی:

در ایالات متحده دیابت نوع دو در کودکان بیشتر در آمریکایی های بومی،آمریکایی های اسپانیایی تبار و آمریکایی های آفریقایی تبار جوان تشخیص داده می شود که بیشترین بروز در جمعیت هندی های جوان گزارش می شود که این میزان در گروه سنی 15 تا 19 سال  5 درصد می باشد.در حالیکه ممکن است برخی موارد در سنی مانند 6 سالگی تشخیص داده شوند اکثرا در دوران نوجوانی تشخیص داده می شود و میزان بروز با افزایش سن بیشتر می شود.تاریخچه فامیلی عملا در تمام موارد سابقه ابتلا به دیابت نوع دو وجود دارد . به طور معمول این بیماران چاق هستند و ممکن است علائم خفیفی مانند پرنوشی و پرادراری نشان داده یا کاملا بدون علامت باشند و در آزمایشات غربالگری تشخیص داده شوند.اما علائم کتواسیدوز دیابتی ممکن است در بیش از 10 درصد موارد و بیشتر در میان آمریکایی های  آفریقایی تبار دیده شوند.گاهی اوقات معاینات فیزیکی مکرر وجود آکانتوزیس نیگریکنس معمولا در گردن و دیگر نقاط فلکسور بدن را نشان دهد.یافته های دیگر ممکن است شامل استریا و نسبت کمر به لگن افزایش یافته باشد.


آزمایشات سطوح افزایش یافته هموگلوبین A1c را نشان می دهند که این می تواند معیار تشخیصی ارزشمندی در بیماران جوان باشد.هایپرلیپیدمی که با افزایش تری گلیسرید و کلسترول LDL مشخص می شود در بسیاری از بیماران هنگام تشخیص قابل مشاهده است.به همین دلیل غربالگری وضعیت چربی ها در تمام موارد جدید دیابت نوع دو اندیکاسیون دارد.از آنجایی که هایپرگلایسمی با سرعت کمی  پیشرفت می کند و بیماران ممکن است ماهها یا سالها پس از ابتلا به دیابت نوع دو بدون علامت باشند،غربالگری دیابت نوع دو در تمام کودکان در معرض خطر پیشنهاد می شود.بسیاری از این بیماران در جریان همین غربالگری ها تشخیص داده می شوند.ADA پیشنهاد می کند تمام افراد جوانی که اضافه وزن و حداقل دو ریسک فاکتور دیگر دارند از سن ده سالگی یا ابتدای بلوغ و بعد هر دو سال یک بار از نظر دیابت نوع دو مورد آزمایش قرار بگیرند. این ریسک فاکتورها شامل سابقه خانوادگی دیابت نوع دو در بستگان درجه یک یا دو،سابقه دیابت حاملگی در مادر،تعلق داشتن به قومیتهای خاص(برای مثال آمریکایی های بومی،آمریکایی های آفریقای تبار و اسپانیایی تبار،آسیایی و جزایر پاسیفیک)،و داشتن نشانه های مقاومت به انسولین(آکانتوزیس نیگریکنس،فشار خون و دیس لیپدمی و سندرم تخمدان پلی کیستیک)می باشند. پیشنهادی که در حال حاضر می شود استفاده از قند خون ناشتا به عنوان ابزار غربالگری است اما برخی از مقامات استفاده از سطح Hb A1c برای غربالگری را پیشنهاد می کنند به این دلیل که در این روش احتیاجی به ناشتا بودن بیمار برای نمونه گیری نیست.در بیماران لب مرز یا بدون علامت یک آزمایش استاندارد تحمل گلوکز  می تواند تشخیص را تایید کند اما انجام این آزمایش در شرایطی که علایم معمول بیماری حضور دارند ویا میزان قند خون ناشتا در حداقل دو بار اندازه گیری بالا باشد لزومی ندارد.


درمان :


دیابت تیپ دو یک سندرم پیشرونده است  که در نهایت باعث کمبود کامل انسولین در طول زندگی بیمار می گردد.یک رویکرد سیستماتیک برای درمان دیابت نوع دو می بایست بر اساس سیر طبیعی بیماری که شامل اضافه کردن انسولین در زمانی که داروهای خوراکی پایین آورنده قند خون  موثر نیستند می باشد.با این وجود تغییر روش زندگی (ورزش و رژیم غذایی) یک قسمت اساسی رژیم درمانی است.رژیم غذایی یا ورز ش خاصی که نسبت به دیگر موارد ارجحیت داشته باشد وجود ندارد اما بسیاری از مراکز یک رژیم کم کالری و کم چربی و فعالیت بدنی به مدت 30 تا 60 دقیقه حداقل 5 بار در هفته را پیشنهاد می کنند.زمان تماشای تلویزیون نیز باید به 1 تا2 ساعت در روز محدود گردد.کودکان مبتلا به این بیماری معمولا در محیط های خانگی با سطح دانش کم  در رابطه با عادات غذایی سالم زندگی میکنند.رفتارهای معمولی که مشاهده می شوند غذا نخوردن در وقت مناسب ،مصرف بیش از حد غذاهای آماده و سرپایی،مشاهده بیش از حد تلویزیون  و بازی های ویدیوئی و اشتغال زیاد به بازی های کامپیوتری هستند . نوجوانان بیشتر درگیر تغذیه غیر مبتنی بر اشتها (مانند پرخوری احساسی،پرخوری در هنگام تماشای تلویزیون و بی حوصلگی)هستند. همچنین رژیم غذایی چرخشی(yo_yo dieting) درمان در این بیماران عموما سخت است و به احتمال زیاد موفق نخواهد بود مگر اینکه  تمام خانواده نسبت به تغیر روش زندگی غیرسالم خود احساس نیاز کنند.


زمانی که مداخلات در روش زندگی نتوانند سطح گلوکز خون را طبیعی کنند داروهای پایین آورنده قند خون  برای درمان هایپرگلایسمی مقاوم توصیه می شوند.بیمارانی که با DKA و یا سطوح بسیار بالای Hb A1c (>9%) مراجعه می کنند باید با همان پروتکل هایی که برای درمان دیابت نوع یک استفاده می شود تحت درمان با انسولین قرار بگیرند.زمانی که میزان قند خون تحت کنترل قرار گرفت بسیاری از بیماران را می توان دوباره با همان داروهای خوراکی پایین آورنده قند خون  مدیریت نمود اما برخی هم به ادامه درمان با انسولین احتیاج خواهند داشت.


بیشترین داروی خوراکی مورد استفاده متفورمین است.قبل استفاده از متفورمین کارکرد کلیوی باید مورد بررسی قرار بگیرد زیرا اختلال در کارکرد کلیه  با بروز لاکتوز اسیدوزیس در بالغین پس از مصرف متفورمین  ارتباط قوی دارد که می تواند اثرات کشنده داشته باشد.اختلالت قابل توجه کبدی هم از موارد منع مصرف هستند هرچند افزایش های خفیف در آنزیم های کبدی منع مصرف قطعی محسوب نمی شوند.دوز معمول شروع  500 میلی گرم دو بار در روز است که می تواند تا حداکثر 2500 میلی گرم در روز افزایش داشته باشد. علایم گوارشی در مراحل اولیه  درمان شایع هستند، اما در  اکثر موارد به مرور زمان از بین می روند.


عوامل دیگری چون تیازولیدیندیون(TZDs) ،سولفونیل اوره ها،آکاربوز،پراملینتاید و مقلدهای اینکرتین به طور روتین در بالغین مورد استفاده قرار می گیرند اما در کودکان این داروها به عنوان رده دوم مورد استفاده هستند. سولفونیل اوره ها به طور گسترده ای در بالغین استفاده می شوند اما تجربیات استفاده در کودکان بسیار محدود است. سولفونیل اوره ها از طریق بستن کانال های پتاسیمی در سلول های بتا باعث ترشح انسولین می شوند.این داروها گاهی زمانی که درمان تنها با متفورمین جوابگو نبوده یا به دلیلی منع مصرف داشته باشداستفاده می شوند.TZDs ها برای استفاده در کودکان تایید نشده اند اما در بالغینی که به هر دلیل امکان تجویز متفورمین در آنها وجود ندارد به طور معمول برای ایجاد حساسیت به انسولین استفاده می شوند.پراملینتایدیک آنالوگ IAPP (islet amyloid polypeptide ) است که پپتیدی است که همراه انسولین از سلولهای بتا ترشح می شود و باعث تاخیر در تخلیه معده،مهار گلوکاگون و احتمالا مهار دریافت غذا می گردد.این دارو هنوز برای استفاده درکودکان تایید نشده است.اینکرتین ها پپتیدهای روده ای هستند مانند GLP 1 و GLP 2 و GIP (Glocose-dependent insulintropic peptide) که قبلا به عنوان هورمون مهاری معدی شناخته می  شد،هستند که در پاسخ به خوردن غذا ترشح می شوند وترشح و عملکرد انسولین را بهتر کرده،ساخت گلوکاگون را مهار کرده و تخلیه معده را به تاخیر می اندازند.آنالوگهای GLP 1 (مثل exenatide)و عواملی که فعالیت GLP 1 درونزاد را افزایش می دهند(مانند Sitagliptin)در حال حاضر برای استفاده در بزرگسالان در دسترس هستند اما هنوز برای کودکان تایید نشده اند و استفاده آنها در کودکان در حال حاضر در حد آزمایشی می باشد.


عوارض:


در مطالعه SEARCH روی دیابت جوانان ، 92 درصد از بیماران مبتلا به دیابت نوع دو ، دو یا بیشتر مولفه سندرم متابولیک نیز داشتند(فشار خون،هایپر تری گلیسیریدمی، پایین بودن HDL ،افزایش دور کمر) که شامل فشار خون در 70 درصد اینها بود.به علاوه به نظر می رسد شیوع  میکروآلبومین یوری و رتینوپاتی دیابتی در مبتلایان به دیابت نوع دو بیشتر از نوع یک باشد.در مطالعه SEARCH شیوع میکروآلبومین یوری بین بیمارانی که کمتر از 5 سال به دیابت نوع دو مبتلا بودند 7 تا 22 درصد بود.در حالیکه رتینوپاتی در 18.3 درصد از بیماران وجود داشت.بنابراین تمام نوجوانان مبتلا به دیابت نوع دو  باید از نظر فشار خون و اختلالات چربی مورد بررسی قرار بگیرند.غربالگری برای میکروآلبومین یوری و رتینوپاتی دیابتی نیز می بایست زودتر از دیابت نوع یک آغاز گردد.قطع موقتی تنفس هنگام خواب(sleep apnea) و بیماری کبد چرب به شکل فزاینده ای در حال تشخیص داده شدن هستند و در مواردی ممکن است احتیاج به ارجاع به متخصص مربوطه وجود داشته باشد.


پیشگیری:


مشکلاتی که برای کنترل مناسب قند خون و جلوگیری از عوارض دیابت وجود دارد رویکرد پیشگیرانه به این بیماری را پررنگ تر می کند.این موضوع به خصوص در مورد دیابت نوع دو صدق می کند که به طور واضحی با مولفه های قابل تغییری چون چاقی و روش زندگی ناسالم مرتبط است.برنامه پیشگیری از دیابت(DPP)به منظور جلوگیری یا به تاخیر انداختن بروز دیابت نوع دو در بزرگسالی  که در معرض ریسک بالا به علت اختلال در تست تحمل گلوکز(IGT) هستند،طراحی شد نتایج قابل توجهی به دست آمدند:تغییر روش زندگی باعث کاهش بروز دیابت به میزان 58 درصد و استفاده از متفورمین در مقایسه با دارونما 31 درصد در کاهش میزان بروز دیابت نقش داشتند.نتایج به دست آمده برای مردان ،زنان و قومیت های مختلف یکسان بودند.گفته می شود تغییر روش زندگی می تواند تاثیر مشابهی در افراد چاق با تست تحمل گلوکز مختل داشته باشد.غربالگری برای بیماران در معرض خطر لزوم اجرا دارد.


اختلال تحمل گلوکز :


واژه اختلال تحمل گلوکز(IGT) به عنوان جایگزینی برای واژه هایی مثل دیابت بدون علامت،دیابت شیمیایی،دیابت ساب کلینیکال،دیابت بینابینی و دیابت پنهان استفاده می شود که این کار به منظور پرهیز از نشانه مرتبط با واژه دیابت شیرین انجام می گیرد.چنین برچسب های تشخیصی می توانند روی انتخاب شغل،قابل قبول بودن برای شرکت های بیمه و تصویر شخصی بیمار از خود تاثیر بگذارد هرچند اختلال تحمل گلوکز به عنوان حد واسط بیوشیمیایی بین متابولیسم طبیعی گلوکز و چیزی که در دیابت اتفاق می افتد،قرار دارد.آزمایشات نشان می دهند درصد کمی(0تا 10 درصد)از کودکانی که دچار این وضعیت هستند به سمت دیابت پیش می روند.در مورد اینکه آیا میزان تحمل گلوکز می تواند ابزار تشخیصی مناسبی برای تعیین پیش آگهی سیر بیماری به سمت دیابت باشد نیز اختلاف نظرهایی وجود دارد،اما شواهد نشان می دهند در میان بیمارانی که به سمت دیابت پیشرفت می کنند پاسخ انسولین درجریان تست تحمل گلوکز به شدت دچار اختلال است.در بیمارانی که در نهایت دیابت را به شکل بالینی نشان می دهند، اتوآنتی بادی های ضد انسولین،سلول های Islet و هاپلوتایپ های HLA-DR3 وHLA-DR4 به طور شایعی مشاهده می شوند.در بیشتر بچه های چاقی که دچار اختلال تحمل گلوکز هستند،پاسخ های انسولین در زمان آزمایش خوراکی تحمل گلوکز از میانگین گروه های کنترلی که بر اساس سن (نه وزن)همسان سازی شده بودند بیشتر است به همین دلیل به نظر می رسد که مشکل این افرادبیشتر در مقاومت به پاسخ به انسولین و اثرات آن است نه عدم توانایی در ترشح آن.در کودکان غیر دیابتیک سالم پاسخ گلوکز در جریان تست تحمل گلوکز خوراکی در تمام سنین یکسان است  در حالیکه پاسخ انسولین پلاسما  در جریان این آزمایش در سنین حدود 3 تا 15 سالگی افزایش پیشرونده ای دارد و حتی در زمان بلوغ به طور چشمگیری  بالاتر قرار می گیرد به همین دلیل مقایسه و بررسی این پاسخها می بایست بر اساس سن و بلوغ انجام گیرد.


طبف دستورالعمل های موجود کارآمدی تست تحمل گلوکز می بایست استاندارد سازی شود که این عمل شامل رعایت یک تغذیه متعادل شامل حدود 50 درصد کالری ها از کربوهیدرات به مدت حداقل 3 روز ،عدم مصرف غذا از نیمه شب تا زمان انجام تست  در صبح و استفاده از دوز 1.75 گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن(این مقدار نباید بیشتر از 75 گرم شود)می باشد نمونه های پلاسما قبل از مصرف گلوکز و به ترتیب 1 و 2 و3 ساعت بعد از مصرف ان باید گرفته شود.پاسخ طراحی شده اختیاری به تست برای تشخیص اختلال در تحمل گلوکز شامل کمتر بودن سطح گلوکز ناشتا از 126 میلی گرم در دسی لیتر و سطح گلوکز بیشتر از 140  میلی گرم در دسی لیتر اما کمتر از 200 میلی گرم در دسی لیتر دو ساعت پس از مصرف گلوکز می باشد.تعیین میزان پاسخ انسولین سرم در جریان تست تحمل گلوکز به منظور دستیابی به تشخیص مطرح نیست اما به هر حال می تواند به عنوان ابزاری برای تعیین پیش آگهی دارای ارزش باشد.در کودکانی که دچار اختلال در تست تحمل گلوکز خوراکی هستند اما هایپرگلایسمی ناشتا ندارند تکرار تست تحمل گلوکز پیشنهاد نمی شود.مطالعاتی که روی این کودکان انجام گرفته نشان می دهد که میزان عدم تحمل گلوکز در این افراد معمولا ثابت می ماند و حتی در مواردی پس از گذشت چند سال بهبود نیز می یابد اما این اتفاق در بیمارانی که اختلال قابل توجه  در پاسخ های انسولین دارند دیده نمی شود.در نتیجه به جز کاهش وزن  در کودکان چاق درمان دیگری اندیکاسیون ندارد.در حال حاضر استفاده از عوامل خوراکی پایین آورنده قند خون می بایست به عنوان  اهداف تحقیقاتی در نظر گرفته شود.

سایر انواع خاص دیابت :


اکثر کودکان دیابتی مانند بزرگسالان  در دو طبقه بندی  بزرگ دیابت نوع یک و دو قرار می گیرند اما 1 تا 4 درصد از بیماران به علت اختلالات تک ژنی درگیر می شوند.این اختلالت شامل مشکلات ارثی فعالیت سلول های بتا  و عملکرد انسولین و موارد نادر دیابت میتوکندریایی است.


اختلالات ژنتیکی فعالیت سلول بتا


دیابت جوانان شروع شونده از بلوغ (MODY) :

چند نوع از دیابت با اختلالات تک ژنی در فعالیت سلول های بتا مرتبط هستند.قبل از اینکه این مشکلات ژنتیکی شناسایی شوند این زیرگروه از دیابت در زمینه های بالینی  و تشخیص داده می شوند و آن ها را با نام MODY (maturity-onset diabetes of youth) می شناختند.این زیرگروه از دیابت شیرین  شامل مولفه های هتروژن بالینی است که مهم ترین ویژگی های آنها شروعشان بین سن 9 تا 25 سال،به ارث رسیدن با الگوی اتوزومال غالب و یک مشکل تولید در ترشح انسولین هستند.کرایتریاهای دقیق برای تشخیص MODY شامل وجود دیابت در حداقل سه نسل قبل با الگوی وراثتی اتوزومال غالب و تشخیص آن قبل از سن 25 سالگی در حداقل یکی از موارد می باشد.در حال حاضر که اساس و مکانیسم های ژنتیکی این اختلالات بهتر شناخته شده است واژه MODY به اختلالات تک ژنی با توارث اتوزومال غالب در ترشح انسولین اطلاق می گردد.ADA این بیماری ها را تحت عنوان بزرگتر اختلالات ژنتیکی عملکرد سلول های بتا طبقه بندی می نماید.6 مورد از این بیماری ها با دستورالعمل های تشخیص بالینی MODY سازگار بوده.تنها دو مورد از آنها (MODY2 و MODY 3) 80 درصد موارد را در جمعیت های اروپایی تشکیل می دهند اما این توزیع ممکن است در قومیت های مختلف متفاوت باشد.به جز MODY 2 (که به علت جهش در آنزیم گلوکوکیناز به وجود می آید)تمام انواع دیگر به علت  اختلالات ژنتیکی در فاکتورهای رونویسی مختلف هستند.


MODY 2 دومین فرم شایع بیماری است که در بر گیرنده 15 درصد از بیماران تشخیص داده شده می باشد.آنزیم گلوکوکیناز نقش اساسی در تشخیص میزان گلوکز توسط سلول های بتا  بازی می کند و جهش های هتروزیگوت  در ژن آن می توانند منجر به کاهش خفیفی در پاسخ سلول های بتای پانکراس به گلوکز شوند. افرادی که این جهش ها را به صورت هوموزیگوت دارند به کلی قادر به ترشح انسولین  در پاسخ به گلوکز نیستند و این مسئله باعث ایجاد نوعی از دیابت نوزادی دائمی در این افراد می گردد.افراد دارای جهش های هتروزیگوت آستانه بالاتری برای  ترشح انسولین دارند اما زمانی که سطح گلوکز خون به بالای 7 میلی مول در لیتر برسد قادر به ترشح کافی انسولین خواهند بود.این موضوع باعث ایجاد نوع خفیفی از دیابت( Hb A1c معمولا کمتر از 7درصد) با هایپرگلایسمی خفیف ناشتا و تست تحمل گلوکز مختل در اکثریت بیماران می گردد.ممکن است برخی از این بیماران اگر در زمان کودکی مورد بررسی قرار بگیرند به طور اشتباه با دیابت نوع یک تشخیص داده شوند،همین طور دیابت حاملگی در زمان بارداری و یا یک دیابت به خوبی کنترل شده نوع دو در بزرگسالی می توانند از تشخیص های اشتباه باشند.تشخیص دقیق بیماری اهمیت بسیاری دارد زیرا در بسیاری از موارد پیشرفت نمی کند و به جز دیابت زمان بارداری احتیاجی به درمان وجود ندارد.در هنگام لزوم این بیماران را می توان با دوزهای کم انسولین اگزوژن درمان نمود.درمان با داروهای خوراکی(سولفونیل اوره ها و داروهای مرتبط) می تواند موفقیت آمیز و برای بسیاری از بیماران قابل قبول باشد.


MODY 3 افرادی که جهش هایی در ژن فاکتور رونویسی HNF1-a (hepatocyte nuclear factor 1 alpha) دارند دچار ناهنجاری هایی در متابولیسم کربوهیدرات ها که می تواند از اختلال در تحمل گلوکز تا دیابت شدید متغیر باشد،هستند.که اغلب از فرم های خفیف به شدید پیشرفت می نمایند.این بیماران مستعد ابتلا به عوارض عروقی هم هستند.این نوع MODY شایعترین زیرگروه آن بوده که 65 درصد بیماران را در بر می گیرد.این بیماران به سولفونیل اوره ها بسیار حساس هستند و عمدتا برای درمان انها حداقل در مراحل اولیه می توان از دوزهای پاین این داروهایی خوراکی استفاده نمود.این نوع از  MODY در کودکان گاهی به عنوان دیابت نوع یک طبقه بندی شده و اشتباها با انسولین درمان می شود. ارزیابی مارکرهای خودایمنی می توانند در طبقه بندی کمک کننده باشند.در بیمارانی که شک به وجود این وضعیت در آنها دیده می شود آزمایشات ژنتیکی برای این نوع از MODY در حال حاضر در دسترس می باشد.این آزمایش برای بیمارانی که دیابت خفیف دارند و سابقه خانوادگی برای توارث اتوزومال غالب بیماری می دهند اندیکاسیون دارد.از طرف دیگر حتی بیمارانی که شروع دیابت در آنها به صورت خفیف و تدریجی است می توانند مبتلا به دیابت نوع یک باشند به همین دلیل تشخیص  MODY در عدم حضور توارث خانوادگی به صورت اتوزومال غالب فاقد تضمین می باشد.تشخیص درست می تواند منجر به پرهیز از درمان بی دلیل با انسولین و مشاوره های ژنتیکی خاص گردد.MODY1 با کاهش سطح تری گیلیسیرید و لیپوپروتئین ها و MODY5 با نارسایی و کیستهای کلیوی در ارتباط هستند.در مورد درمان  MODY 1 و MODY4 ممکن است به سولفونیل اوره های خوراکی پاسخ بدهند اما در نوع 5 به داروی خوراکی پاسخ نمی دهد و احتیاج به درمان با انسولین دارد.


اختلالات اولیه یا ثانویه  در انتقال دهنده گلوکز 2 (GLUT2) که یک انتقال دهنده گلوکز غیروابسته به انسولین است،ممکن است با دیابت مرتبط باشند.دیابت ممکن است تظاهری از پلی مورفیسم  در ژن گلیکوژن سنتاز هم باشد.این آنزیم برای ذخیره گلوکز در عضله به صورت گلیکوزن بسیار اهمیت دارد.بیماران دچار این وضعیت ،فشار خون و مقاومت به انسولین قابل توجهی دارند همین طور یک سابقه خانوادگی قوی  دیابت در آنها دیده می شود.


اختلالات ژنی میتوکندریایی :

MIDD (دیابت با توارث از مادر و کری).جهش های نقطه ای در DNA میتوکندریایی گاهی می تواند با دیابت با توارث از مادر و کری مرتبط باشد.شایع ترین جهش در این بیماران  جهش نقطه ای m.3243A>G می باشد.در این بیماران دیابت عموما خود را به صورت موذیانه ای نشان می دهد اما در 20 درصد از موارد می تواند شروع حادی مانند دیابت نوع یک داشته باشد.سن میانگین تشخیص دیابت 37 سال است اما در برخی موارد تا سن 11سالگی نیز گزارش شده است.تخمین زده می شود که این جهش در 1.5 درصد از دیابتی های ژاپنی وجود دارد که به نظر می رسد بیشتر از قومیت های دیگر باشد.استفاده از متفورمین در این بیماران به دلیل اینکه از نظر تئوریک ریسک لاکتوز اسیدوز شدید در بیماران مبتلا به اختلالات میتوکندریایی وجود دارد،منع مصرف دارد.


شکل دیگری از IDDM که گاها با جهش های میتوکندریایی مرتبط است سندرم Wolfram نام دارد.این سندرم با علایمی از قبیل دیابت بی مزه،دیابت شیرین، آتروفی اپتیک و کری مشخص می گردد که با نام مخفف DIDMOAD نیز شناخته می شود.در بررسی با C.peptide برخی از بیماران دیابتیک دچار کمبود شدید انسولین هستند در حالیکه برخی دیگر مشکلی در ترشح انسولین نشان نمی دهند.میزان شیوع کلی 1 در 770000 می باشد.توالی تظاهرات این اختلال به صورت دیابت شیرین وابسته به انسولین غیر اتوایمیون در دهه نخست،دیابت بی مزه مرکزی و ناشنوایی حسی-عصبی در دوسوم تا سه چهارم بیماران در دومین دهه، اختلالات دستگاه کلیوی در حدود نیمی از بیماران در دهه سوم و عوارض عصبی مانند آتاکسی مخچه ای و میوکلونوس در یک دوم تا دوسوم بیماران در دهه چهارم است.دیگر تظاهرات شامل آتروفی اولیه غدد جنسی در بیشتر مردان و پیشرفت سیر نورودژنراتیو همراه با مرگ نورون های سیستم تنفسی در میانه سن 30 سالگی است.


دیابت شیرین نوزادی:


دیابت شیرین نوزادی نادر است و بروز آن یک در صدهزار تخمین زده می شود. شروع دیابت نوع یک کلاسیک خود ایمنی قبل از 6 ماهگی بسیار غیر معمول است  وبیشتر موارد دیابت در این سن مربوط به جهش های ژنتیکی است.


دیابت شیرین نوزادی گذرا:


دیابت نوزادی در 50 درصد موارد موقتی است ولی پس از یک دوره طبیعی تحمل گلوکز 50 تا 60 درصد این بیماران مبتلا به دیابت پایدار می شوند(به طور متوسط در سن 14 سالگی).همچنین مواردی از دیابت کلاسیک نوع یک  گزارش شده که پیشتر دیابت گذرای نوزادی داشتند.این ارتباط بین دیابت گذرا و TIDM مشخص شده است که می تواند یک اتفاق تصادفی باشد و یا دارای یک رابطه علت و معلولی باشد.سندرم دیابت گذرا در نوزادان  در هفته اول زندگی شروع می شود و پس از چند هفته تا چند ماه خودبه خود بهبود می یابد.به طور متوسط 12 هفته طول می کشد.این بیماری بیشتر در نوزادانی رخ می دهد که نسبت به سن درون رحمی کم وزن هستند و با هیپرگلایسمی و گلوکوزوری همراه است که به کاهش شدید آب بدن و برخی مواقع به اسیدوز متابولیک منجر می شود ولی کتونوری و کتونمی در آن ناچیز است یا اصلا وجود ندارد.غلظت پایه ای انسولین پلاسما طبیعی است .پس از بهبود خودبه خودی پاسخ انسولین به محرکهای ذکر شده سریع و نرمال است که نشان دهنده یک تاخیر فانکشنال در بلوغ سلول های بتا همراه با بهبود خودبه خودی است.بروز این سندرم در خواهران و برادران متوالی گزارش شده است.حدودا 70 درصد موارد ابتلا به علت ناهنجاری های کروموزومی  در ناحیه 6q24 است که به بیان بیش از حد ژنهای پدری مانند ژن شبیه آدنومای پلئومورفیک 1(PLAGL1/ZAC) و همراه با مول هیداتیفرم ژن HYMAI است.بیشتر موارد باقی مانده مربوط به جهش در کانال های Katp است.جهش در این کانال ها همچنین منجر به دیابت نوزادی پایدار می شود ولی اشتراک خاصی بین جهش هایی که منجر به دیابت نوزادی گذرا می شوند با جهش هایی که منجر به دیابت نوزادی پایدار می شود وجود ندارد. سندرم دیابت گذرا در نوزادان  باید از هایپرگلایسمی شدید که در دهیدراسیون هایپرتونیک رخ می دهد تمایز داده شود.این حالت معمولا در شیرخواران  پس از دوره نوزادی اتفاق می افتد.این بیماران به جبران سریع آب از دست رفته پاسخ می دهند و به انسولین اندک نیاز دارند یا اصلا نیاز ندارند.تجویز انسولین در فاز فعال دیابت نوزادی ضروری است. 1تا 2 واحد/کیلوگرم/روزانه انسولین متوسط الاثر که به دو دوز تقسیم شده معمولا سبب بهبودی چشمگیر در سرعت رشد و افزایش وزن می گردد.تلاش برای کاهش تدریجی دوز انسولین با مشاهده هیپوگلایسمی راجعه یا پس از 2ماهگی انجام می شود.تست ژنتیکی ناهنجاریهای 6q24  و اختلالات کانال پتاسیم در دسترس است و در تمام بیماران باید انجام شود.


دیابت شیرین نوزادی پایدار(PNDM):


 این اختلال تقریبا در 50 درصد مواردبه علت جهش در KCNJ11 (کانال تصفیه کننده پتاسیم درونی J عضو 11)و ABCC8 (کاست متصل شونده به ATP زیرخانواده C عضو 8) رخ می دهد.برخی از موارد به علت آژنزی پانکراس ناشی از جهش هموزیگوت در ژن IPF-1 ،جهش هموزیگوت در ژن گلوکوکیناز و جهش در ژن انسولین رخ می دهد.به دلیل نقش انسولین به عنوان یک فاکتور رشد داخل رحمی تمامی این نوزادان مبتلا کوچک هستند.موارد ابتلای دوقلوهای همسان و ابتلای بیش از یک نفر در یک خانواده  نیز گزارش شده است.نوزادان مبتلا به دیابت نوزادی پایدار  ممکن است قند نرمال داشته باشند و بین تولد و 6 ماهگی به بیماری تظاهر کنند(با سن میانگین هفته 5 است).یک گستره شدت بیماری وجود دارد وبیش از 20 درصد موارد تظاهرات نورولوژیک دارند.افرادی که به شدت مبتلا به این عارضه هستند دارای سندرم تاخیر در رشد،صرع و دیابت نوزادی هستند.


بیش از 90 درصد این بیماران به سولفونیل اوره پاسخ می دهند اما بیماران مبتلا به اختلال شدید نورولوژیک کمتر پاسخ می دهند.چندین پروتکل برای تعویض انسولین به گلیبن کلامید در دسترس هستند و به بیماران دوز ثابت 0.4 تا 1 میلی گرم /کیلوگرم/روز داده می شود.به دلیل اینکه حدود 50 درصد مبتلایان دیابت نوزادی جهشی در ژن پتاسیم دارند که می تواند با سولفونیل اوره درمانی جایگزین شود و بهبود چشمگیری در کنترل قند و کیفیت زندگی حاصل کند،تمامی بیماران که دیابتشان پیش از 6 ماهگی تشخیص داده شده باید برای بررسی این جهش ها غربال شوند.


اختلالات ژن انسولین:


درجات مختلف دیابت ممکن است از اختلال در ژن انسولین حاصل شود که منجر به جابه جایی های مختلف در امینواسیدها و اختلال در تاثیر انسولین  در سطح گیرنده ها می شود. اختلالات ژن انسولین نادر هستند و ممکن است با دیابت خفیف یا حتی تحمل گلوکز طبیعی همراه باشند.دیابت ممکن است در بیمارانی که تبدیل پروانسولین به انسولین  در آنها دچار نقص است نیز به وجود بیاید.این اختلالات قابل توجه هستند زیرا مقدار انسولینی که به وسیله روش های رادیوایمونواسی اندازه گیری می شود بالا است.در حالیکه در اختلالات MODY و GLUT-2 کمبود نسبی یا مطلق انسولین در غلظت های بالای انسولین مشاهده می گردد.


اختلالات ژنتیک در کارکرد انسولین :


اختلالات ژنتیک متفاوت در گیرنده انسولین  می تواند کارکرد انسولین یا گیرنده انسولین را مختل کند ویا پیام رسانی بعد از گیرنده را آسیب بزند که منجر به مقاومت به انسولین می شود.خفیف ترین فرم این سندرم که همراه با جهش در گیرنده انسولین بود پیشتر با نام مقاومت به انسولین نوع A شناخته می شد.این بیماری همراه با هیرسوتیسم، هایپراندروژنیسم،وتخمدان های کیستیک در جنس مونث بدون چاقی است.آکانتوزیس نیگریکانس ممکن است وجود داشته باشد و امید به زندگی به میزان قابل توجهی کاهش نمی یابد.انواع شدیدتر مقاومت به انسولین در جهش های گیرنده انسولین دیده می شود که سندرم های اطفال به نام های لپرچانیزم و سندرم رابسون-مندن هال را  به وجود می آورند.


لپرچانیزم(leprechaunism):


این سندرم با علایم تاخیر در رشد داخل رحمی،هیپوگلایسمی ناشتا و هایپرگلایسمی پس از مصرف غذا همراه با مقاومت شدید به انسولین همراه است و غلظت سرمی انسولین در طی آزمون تحمل قند خوراکی ممکن است 100 برابر نوزادان هم سن باشد.اختلالات گوناگون در گیرنده های انسولین شرح داده شده که نشانگر  اهمیت انسولین و گیرنده آن در رشد جنین و مورفوژنز است.بیشتر مبتلایان در اولین سال تولد می میرند.


سندرم رابسون-مندن هال :


این اختلال تظاهرات بالینی بین آکانتوزیس نیگریکنس همراه مقاومت به انسولین نوع A و لپرچانیزم ایجاد می کند.یافته ها شامل مقاومت شدید به انسولین ، آکانتوزیس نیگریکنس،ناهنجاری های دندان و ناخن و هیپرپلازی پینه ال است.به طور کامل مشخص نیست که آیا این بیماری به طور کامل با لپرچانیزم متفاوت است یا خیر.به هر حال بیماران مبتلا به این سندرم خیلی بیشتر از کسانی که لپرچانیزم دارند زندگی می کنند.


دیابت لیپوآتروفیک:


انواع مختلف لیپودیستروفی در دیابت و مقاومت به انسولین دیده می شود. لیپودیستروفی نسبی فامیلیال همراه است با جهش در ژن LMNA که پروتئین های پوشش هسته به نام لامین  AوC را کد می کند.لیپودیستروفی شدید عمومی  همراه است با جهش در ژنهای سیپین و AGPAT2 اما اینکه این جهش ها  با چه مکانیسمی به دیابت و مقاومت به انسولین منجر می شود ناشناخته است.


سندرم Stiff-Person :


این یک اختلال خودایمنی CNS بسیار نادر است که با سفتی پیشرونده  و اسپاسم های دردناک ماهیچه های محوری و تیترهای بسیار بالای آنتی بادی های GAD-65 مشخص می شود.در حدود یک سوم این بیماران T1DM به وجود می اید.


SLE:


در موارد نادر بیماران لوپوس ممکن است اتوآنتی بادی بر ضد گیرنده انسولین داشته باشند که به دیابت و مقاومت به انسولین منجر می شود.


داروها :


دوز بالای خوراکی یا وریدی کورتن غالبا منجر به مقاومت بارز به انسولین که منجر به عدم تحمل گلوکز و دیابت آشکار می شود. داروهای تضعیف کننده سیستم ایمنی، سیکلوسپورین و تاکرولیموس دارای خاصیت سمی علیه سلول های بتای پانکراس هستند و موجب بروز IDDM در گروه بزرگی از بیماران گردیده است.خواص سمی آنها علیه سلول های بتای پانکراس یک عامل محدود کننده سودمندی آنها در توقف آسیب خودایمنی علیه سلول های بتا است.اتفاق نظر در مورد درمان هایپرگلایسمی ایجاد شده توسط استروئید در کودکان وجود ندارد.بسیاری از بیماران با استروئیدهای دوز بالا قند خون بالا در طی روز و غروب دارند اما در اواخر شب و اوایل صبح قند خون طبیعی دارند.در کل هایپرگلایسمی عمده در موارد بیماران بستری با انسولین کوتاه اثر بر اساس نیاز درمان می شوند.انسولین پایه ممکن است هنگامی که هایپرگلایسمی ناشتا شدید است اضافه شود.درمان بیماران سرپایی ممکن است مشکل تر باشد اما وقتی درمان مورد نیاز است پروتکل شبیه رژیم بولوس پایه مورد استفاده در T1DM می باشد.


سایر اتیولوژی ها :


-دیابت مرتبط با فیبرز کیستیک


-بیماری های خودایمنی


-اندوکرینوپاتی ها


-سندرم های ژنتیکی همراه با دیابت شیرین : سندرم ورنر،کوکاین  (43)

مروری بر مقالات:

 1-در مطالعه Claudio و همکاران که روی 563 کودک و نوجوان ایتالیایی (315 نفر پسر و 248 نفر دختر)در رنج سنی 4 تا 17 سال در سال 2010 انجام شد، 37 کودک یعنی معادل 6.9 درصد دچار IGT بودند و یک کودک معادل 0.1 درصد دیابت تیپ دو داشت.همچنین FPG (Fasting Plasma Glucose) و FSI (Fasting Serum Insulin) و اندکس HOMA به طور معناداری در کودکان با IGT  نسبت به کودکان بدون IGT بالاتر بود. (44)

2-در مطالعه Valentina و همکاران که به صورت یک مطالعه مشاهده ای بود  در طی یک سال(2008 تا 2009)روی 736 کودک (535 نفر با اضافه وزن و چاقی و 201 نفر با وزن طبیعی) مراجعه کننده به کلینیک غدد اطفال در ایتالیا صورت گرفته،شیوع بالایی از IFG (7.66 درصد) که بیش از دو برابر آنچه در سایر کودکان اروپایی دیده می شود بوده.شیوع IGT 3.18 درصد و دیابت تیپ دو 0.18 درصد بوده، IFG برای پیش بینی IGT بی فایده بوده،در مقایسه با افراد با وزن نرمال،افراد دارای اضافه وزن یا چاق تفاوت معناداری را در بیشتر پارامتر های متابولیکی و بالینی داشتند.(45)

3-در مطالعه Cecilia و همکاران که یک مطالعه کوهورت بوده و روی 710 کودک و نوجوان پاق ایتالیایی(345 نفر پسر و 365 نفر دختر)که در سن 6 تا 18 سال بودند و بین سالهای 1994 تا 2001 برای بررسی های متابولیک و ارزیابی بالینی برای 2 هفته بستری شده بودند انجام شد.شیوع IGT 4.5 درصد بود. مقاومت به انسولین (P<0/0001) و اختلال ترشح انسولین (P<0/0001) و فشار خون دیاستولی (P<0/05) به صورت معناداری مرتبط با قند دو ساعت بعد بوده. (46)

4-در مطالعه Ranjana Sinha و همکاران که روی 55 کودک 4 تا 10 ساله و 112 نوجوان 11 تا 18 ساله که طی سال های 1999 تا 2001 به کلینیک چاقی اطفال Yale ارجاع داده شده بودندانجام شده در 25 درصد از 55 کودک چاق IGT دیده شد و در 21 درصد از 112 نوجوان چاق IGT دیده شد و دیابت تیپ دو در 4 درصد از نوجوانان چاق مشاهده شد.(47)

5-در مطالعه ای که قرقره چی و همکاران روی 110 کودک و نوجوان مراجعه کننده به درمانگاه غدد مرکز پزشکی کودکان تبریز با شکایت چاقی و BMI بالای صدک 95 بر حسب سن و جنس از فروردین 1386 با اسفند 1387 انجام شده،شیوع IGT  9.1 درصد و شیوع مقاومت به انسولین 28.2 درصد بوده.در هیچ یک از موارد دیابت تیپ دو دیده نشد.مبتلایان به IGT در گلوکز (P=0/003) و انسولین در دقیقه 120 (P<0/001) تفاوت آماری معناداری با افراد بدون IGT داشتند.میزان مقاومت به انسولین در مبتلایان به IGT  هم بیشتر بود و هم تفاوت آماری معنادار(P=0/03) داشت.(48)


6-در مطالعه Viner و همکاران در سال 2005 که روی 103 کودک و نوجوان چاق در رنج سنی 2 تا 18 سال در انگلستان انجام شده و تحت تست تحمل گلوکز خوراکی قرار گرفته اند، 11 درصد کودکان و نوجوانان چاق IGT داشتند و دیابت تیپ دو بسیار نادر بود.(49)


7-در مطالعه Gallardo و همکاران که در سال 2006 روی 186 کودک چاق با سن متوسط 12.1 سال در شیلی انجام شده که برای ارزیابی های چاقی تحت تست تحمل گلوکز خوراکی و اندازه گیری گلوکز ناشتا قرار گرفتند،نشانگر اختلال متابولیسم کربوهیدرات در 3.8 درصد کودکان چاق بوده در حالیکه گلوکز ناشتا در بیشتر این کودکان دچار IGT طبیعی بوده و برای غربالگری بیماران مفید نبوده است.(50)

8-در مطالعه Tresaco که در سال 2003 روی 95 کودک و نوجوان چاق(53 پسر و 42 دختر) در سن 4 تا 16 سال در اسپانیا انجام شده ،شیوع IGT در کودکان و نوجوانان چاق 7.4 درصد بود و گلوکز دقیقه 120 پس از آزمون تحمل گلوکز در بیماران دچار IGT با سایر بیماران تفاوت معناداری داشت. (51)



مواد و روش کار:

نوع مطالعه :

اپیدمیولوژیک توصیفی - تحلیلی

روش اجرا و طراحی تحقیق:

این مطالعه توصیفی-تحلیلی مقطعی طی مدت 1سال در کلینیک غدد اطفال قزوین انجام شد.دراین مطالعه از کودکان و نوجوانان 16-6 سال که با شکایت چاقی و اضافه وزن به کلینیک غدد مراجعه کرده بودند 199 نفر بطور تصادفی از روی لیسست انتخاب  شدند و همه افراد تحت اندازه گیری قد و وزن قرار گرفتند.قد بصورت ایستاده و بدون کفش با قدسنج دیواری با دقت 0.1سانتی متر و وزن بدون کفش و با لباس سبک با ترازوی دیجیتال الکترونیک سکا (seca)با دقت 0.5 کیلوگرم اندازه گیری شد و نمایه توده بدنی (BMI )با استفاده از فرمول وزن( بر حسب کیلوگرم) تقسیم بر مجذور قد( برحسب متر)محاسبه شد و افرادی که نمایه توده بدنی آنها برای سن و جنس بالای پرسنتایل 85 درصد بود وارد مطالعه شدند و به 2گروه پرسنتایل95 -85 = BMI (اضافه وزن) وپرسنتایل 95 < BMI (چاق) تقسیم شدند.


نمونه خون بعد از 12 تا 14 ساعت ناشتایی گرفته و برای اندازه گیری سطح گلوکز و انسولین فرستاده شد.تست تحمل گلوکز خوراکی (OGTT) بعد از خوردن 1.75 گرم گلوکز به ازای هر کیلوگرم از وزن بدن در 250 سی سی آب انجام شد و سطح سرمی گلوکز در دقیقه 0 و 120اندازه گیری شد. میزان مقاومت به انسولین با اندکس  HOMA(Homeostatic Model Assessment) بالای 3 داده شد که با فرمول گلوکز ناشتا بر حسب میلی مول بر لیتر در انسولین ناشتا تقسیم بر 22.5 محاسبه شد.گلوکز ناشتای بزرگتر یا مساوی 126 یا گلوکز دقیقه 120 بعد از OGTT بزرگتر یا مساوی 200 به عنوان دیابت تلقی شد(با توجه به اینک این بیماران اضافه وزن و چاقی داشتند و سیر دیابتشان بصورت حاد نبوده و تدریجی بوده و اکثرا در معاینات آکانتوزیس نیگریکانس داشتند و همچنین در بررسی آنتی بادی ها ،منفی بودند،و نیز سابقه فامیلیال مثبت داشتند،تشخیص دیابت تیپ دو گذاشته شده) و گلوکز دقیقه 120 بعد از OGTT بین 140 تا 199 به عنوان اختلال تحمل گلوکز(IGT) و گلوکز ناشتای بین 100 تا 125 به عنوان اختلال گلوکز ناشتا (IFG) در نظر گرفت شد .داده ها با استفاده از نرم افزار spss  و آزمون chi-square تجزیه و تحلیل شدند.

جامعه مورد مطالعه وروش نمونه گیری:


 بیماران 16-6 سال دارای BMI  بالای پرسنتایل 85 درصد مراجعه کننده به کلینیک غدد اطفال شهر قزوین در طی سال های 91-1390 به روش تصادفی از لیست اسامی بیماران وارد مطالعه شدند.حجم نمونه 199 مورد میباشد . 


حجم نمونه بر اساس فرمول محاسبه شده است:

n=[z 2  1-a/2   p (1-p)]/d2

n=[4*0.1 *0.9] / (0.05 2)=150

بنابراین حداقل نمونه مورد مطالعه می بایست 150 مورد باشدکه نمونه های ما 199 مورد می باشد.

روش جمع آوری و تجزیه و تحلیل داده ها:


بیماران دارای BMI بالای پرسنتایل 85 درصد (199) مورد مورد معاینه قرار گرفتند وآزمایشات لازم درخواست گردید و اطلاعات جمع آوری شده در فرم های خاص ثبت و توسط نرم افزار spss تحت آنالیز وبررسی آماری قرار گرفت ونتایج با استفاده از آمارهای توصیفی (مثل میانگین ،درصد،انحراف معیارو...)تحلیل شد.برای بررسی ارتباط بین جنس و گروه های سنی از آزمون های آماری مناسب از قبیل chi-square test استفاده شد.

محدودیت اجرایی طرح و روش حل مشکلات

1-هزینه های سنگین آزمایشات


2-عدم اطمینان از ناشتایی کامل مراجعین با توجه به کودک بودن آنها


3-دشوار بودن نمونه گیری خون با توجه به ترس کودکان از خونگیری


4-عدم مراجعه مجدد بعضی بیماران برای پیگیری آزمایشات

راه حل :


صحبت کردن با والدین بیماران در مورد اهمیت موضوع و قانع کردن آنها مبنی بر پیگیری وضعیت حال فرزند خود تا از عوارض و هزینه های اضافی آن در آینده جلوگیری به عمل آید. استفاده از افراد مجرب جهت خونگیری و کارهای آزمایشگاهی برای دقت بیشتر در نتایج ورضایت و همکاری بیشتر بیماران.


ملاحظات اخلاقی :

کلیه بیماران آگاهانه و با رضایت شخصی یا رضایت والدین وارد مطالعه شدند.کلیه اطلاعات به دست آمده از این مطالعه و نام بیماران محرمانه نزد مجریان محفوظ می ماند و نتایج تحقیقات بصورت کلی و در قالب اطلاعات گروه مورد مطالعه منتشر می گردد و نتایج فردی در صورت نیاز بدون ذکر نام و مشخصات فردی عرضه خواهد شد.با انجام این مطالعه هیچ گونه ضرر درمانی و جانی به بیمار وارد نمی شود.

جدول متغیرها:

		عنوان متغیر

		مستقل

		وابسته

		کمی

		کیفی

		تعریف علمی

		مقیاس



		

		

		

		پیوسته

		گسسته

		اسمی

		رتبه ای

		

		



		سن

		*

		

		*

		

		

		

		سن تقویمی از زمان تولد

		سال/ماه



		جنس

		*

		

		

		

		*

		

		فنوتیپ ظاهری فرد

		مرد/زن



		قد

		*

		

		*

		

		

		

		فاصله بین بالاترین نقطه سر تاپاشنه پا درحالت ایستاده

		سانتی متر



		وزن

		*

		

		*

		

		

		

		جرم تشکیل دهنده فرد

		Kg



		BMI

		*

		

		*

		

		

		

		حاصل تقسیم وزن برحسب کیلوگرم به قد برحسب متر

		Kg/m2



		سطح گلوکز ناشتا

		*

		

		*

		

		

		

		گلوکز سرم بر حسب mg/dl بعد از 12 ساعت ناشتایی

		Mg/dl



		انسولین ناشتا

		*

		

		*

		

		

		

		انسولین سرم بر حسب میکروواحد در میلی لیتر بعد از 12 ساعت ناشتایی

		میکروواحد در لیتر



		گلوکز دقیقه 120

		*

		

		*

		

		

		

		گلوکز سرم در دقیقه 120 بعد از OGTT

		Mg/dl



		اختلال تحمل گلوکز

IGT

		*

		

		*

		

		

		

		گلوکز بین 140 تا 199 بعد از OGTT

		Mg/dl



		اختلال گلوکز ناشتا

IFG

		*

		

		*

		

		

		

		گلوکز ناشتای سرم بین 100 تا 125

		Mg/dl







یافته ها ونتایج:

یافته ها:


از کل بیماران مورد بررسی (199نفر) که طی سال های 90 و 91 به درمانگاه غدد اطفال قزوین مراجعه کرده بودند تعداد 82 نفر پسر و 117 نفر دختر بودند که میانگین سنیشان2.56 ± 10.94 بود،میانگین   BMI 27.71باانحراف معیار 4.34 بود،میانگین FBS 92.37 با انحراف معیار 13.97، میانگین انسولین 15.87 با انحراف معیار 10.19 ، میانگین HOMA 3.63 با انحراف معیار 2.51 می باشد.


جدول 1-4- جدول توصیفی متغیرها:

		متغیر

		تعداد

		حداقل

		حداکثر

		میانگین

		انحراف معیار



		سن

		199

		6

		16

		10.94

		2.56



		وزن

		199

		29

		125.5

		59.29

		16.43



		BMI

		199

		18.4

		45

		27.71

		4.34



		FBS

		199

		61

		185

		92.37

		13.97



		انسولین

		199

		2

		76.8

		15.87

		10.19



		HOMA

		199

		0.36

		20.1

		3.63

		2.51





جدول2-4-توزیع فراوانی جنسیت:

		درصد

		تعداد

		



		41.2

58.8

100

		82

117

199

		مرد

زن

جمع





از میان 199 کودک و نوجوان مورد بررسی 82نفر (41.2 درصد) پسر و 117 نفر (58.8 درصد)دختر بودند.

جدول3-4-فراوانی شاخص توده بدنی:

		درصد

		تعداد

		



		17.6

82.4

100

		35

164

199

		دارای اضافه وزن

چاق

جمع





از میان 199 کودک و نوجوان مورد بررسی 164 نفر (82.4 درصد) چاق و 35نفر (17.6 درصد) دارای اضافه وزن بودند.

جدول4- 4- : فراوانی توزیع مقاومت به انسولین (HOMA)


		درصد

		تعداد

		



		51.3

		102

		HOMA> 3



		48.7

		97

		HOMA≤3



		100

		199

		جمع





از میان 199 کودک و نوجوان مورد بررسی 102 نفر (51.3 درصد) مقاومت به انسولین داشتند  و 97 نفر (48.7 درصد) نرمال بودند.

جدول5- 4- : فراوانی توزیع مقاومت به انسولین (HOMA)بر اساس پرسنتایل :

		p-value

		Chi-Square

		جمع

		85-95

		>95

		



		0.005

		8.747

		97(100%)

102(100%)

		25(25.8%)

10(9.8%)

		72(74.2 %)

92(90.2%)

		                               ندارد

مقاومت به انسولین   ----------- 

                               دارد





از میان 102 کودک و نوجوان با مقاومت به انسولین، 92 نفر (90.2درصد) چاق و 10 نفر (9.8درصد) اضافه وزن داشتند. که نشان داده شد مقاومت به انسولین بین دو گروه اضافه وزن و چاق از لحاظ آماری با BMI ارتباط معناداری دارد. P=0.005))

شیوع مقاومت به انسولین در بین 164 نفر بیمار چاق، 92 نفر معادل 56.1 درصد و در بین 35 نفر بیمار با اضافه وزن، 10 نفر معادل 28.6درصد می باشد.

جدول6- 4- شیوع مقاومت به انسولین بر حسب جنسیت:

		p-value

		Chi-Square

		جمع

		دختر

		پسر

		



		0.568

		0.342

		97(100%)

102(100%)

		55(56.7%)

62(60.8%)

		42(43.3%)

40(39.2%)

		ندارد

مقاومت به انسولین   ---------

دارد





از میان 102 کودک و نوجوان با مقاومت به انسولین، 40 نفر (39.2درصد) پسر و 62 نفر (60.8درصد) دختر بودند.که نشان داده شد مقاومت به انسولین از لحاظ آماری با جنسیت ارتباط معناداری ندارد.( P=0.568) شیوع مقاومت به انسولین در بین 82 فرد پسر، 40 نفر معادل 48.8 درصد و در بین 117 فرد دختر، 62 نفر معادل 53 درصد بود.

جدول7- 4- فراوانی توزیع اختلال تحمل گلوکز (IGT):

		درصد

		تعداد

		



		92.5

7.5

100

		184

15

199

		نرمال

مختل

جمع





از میان 199 کودک و نوجوان مورد بررسی، 15 نفر (7.5 درصد) IGT داشتند و 184 نفر (92.5 درصد) نرمال بودند.


جدول8- 4- فراوانی توزیع اختلال تحمل گلوکز (IGT) بر اساس پرسنتایل:

		p-value

		Chi-Square

		جمع

		85-95

		>95

		



		0.140

		3.268

		15(100%)

184(100%)

		1(6.7%)

34(18.5%)

		14(93.3%)

150(81.5%)

		                        دارد

اختلال تحمل گلوکز  -----

                                  ندارد





از میان 15 کودک و نوجوان دچار IGT ، 1 نفر (6.7 درصد) اضافه وزن و 14 نفر (93.3 درصد) چاق بودند.که نشان داده شد IGT  بین دو گروه چاق و اضافه وزن از لحاظ آماری ارتباط معناداری با BMI ندارد. ( P=0.14)

 شیوع IGT در بین 164 نفر بیمار چاق، 14 نفر معادل 8.5 درصد و در بین 35 نفر بیمار با اضافه وزن، 1 نفر معادل 2.8 درصد می باشد.

جدول9- 4- شیوع IGT بر حسب جنسیت:

		p-value

		Chi-Square

		جمع

		دختر

		پسر

		



		1.000

		0.073

		15(100%)

184(100%)

		10(66.7%)

107(58.2%)

		5(33.3%)

77(41.8%)

		دارد

اختلال تحمل گلوکز  ---------------

ندارد





از میان 15 کودک و نوجوان دچار IGT ،5 نفر (33.3 درصد) پسر و 10 نفر (66.7 درصد) دختر بودند.که نشان داده شد IGT از لحاظ آماری با جنسیت ارتباط معناداری ندارد.(P=1)

شیوع IGT در بین 82 نفر بیمار پسر، 5 نفر معادل 6.09 درصد  و در بین 117 بیمار دختر، 10 نفر معادل 8.5 درصد، بود.

جدول10- 4- فراوانی توزیع دیابت تیپ دو:

		

		تعداد

		درصد



		دیابت تیپ دو

		8

		4



		غیر دیابتی

		191

		96



		جمع

		199

		100





در این مطالعه از میان 199 کودک و نوجوان مورد بررسی، 8نفر (4 درصد) دیابت تیپ دو داشتند،و 191 نفر (96 درصد) غیر دیابتی بودند.

جدول11- 4-شیوع دیابت تیپ دو بر حسب پرسنتایل:

		p-value

		Chi-Square

		جمع

		85-95

		>95

		



		0.005

		11.599

		8(100%)

191(100%)

		5(62.5%)

30(15.7%)

		3(37.5%)

161(84.3%)

		                      دارد

دیابت  ----------------

                                  ندارد





از میان 8 کودک و نوجوان دیابتی، 5 نفر (62.5 درصد) دارای اضافه وزن بوده و 3 نفر (37.5 درصد) چاق بودند.که در این مطالعه نشان داده شد دیابت تیپ دو از لحاظ آماری با BMI بالا ارتباط معناداری دارد. (P=0.005)

شیوع دیابت تیپ دو در بین 164 نفر بیمار چاق،3 نفر معادل 1.8 درصد و در بین 35 بیمار با اضافه وزن،5نفر معادل 5 درصد بود.

جدول12- 4- شیوع دیابت تیپ دو بر حسب جنسیت:

		p-value

		Chi-Square

		جمع

		دختر

		پسر

		



		0.474

		0.904

		8(100%)

191(100%)

		6(75%)

111(58.2%)

		2(25%)

80(41.8%)

		دارد

دیابت  ----------------------

ندارد





از میان 8 کودک و نوجوان دیابتی، 2 نفر (25 درصد) پسر و 6 نفر (75 درصد) دختر بودند،که بین دیابت تیپ دو و جنسیت از لحاظ آماری ارتباط معناداری کشف نشد. (P=0.474)

شیوع دیابت تیپ دو در بین 82 نفر پسر، 2 نفر معادل 2.4 درصد و در بین 117 نفر دختر، 6نفر معادل 5.1 درصد بود.


جدول13-4- توزیع فراوانی IFG :

		IFG

		تعداد

		درصد



		دارد

		31

		15.6



		ندارد

		168

		84.4



		جمع

		199

		100





در این مطالعه از میان 199 کودک و نوجوان مورد بررسی، 31 نفر (15.6 درصد) IFG داشتند، و 168 نفر (84.4 درصد) نرمال بودند.

جدول14-4- شیوع IFG بر حسب پرسنتایل :


		p-value

		Chi-Square

		جمع

		85-95

		>95

		



		0.305

		1.585



		31(100%)

168(100%)

		3(9.7%)

32(19%)

		28(90.3%)

136(81%)

		                          دارد

اختلال گلوکز ناشتا   ------

                                  ندارد





از میان 31 کودک و نوجوان با IFG ، 3 نفر (9.7 درصد) اضافه وزن داشتند و 28 نفر (90.3 درصد) چاق بودند.که از لحاظ آماری بین IFG و BMI بین دو گروه دارای اضافه وزن و چاق ارتباط معناداری مشاهده نشد. (P=0.305) شیوع IFG در بین 164 بیمار چاق، 28 نفر معادل 17 درصد و در بین 35 بیمار با اضافه وزن، 3 نفر معادل 8.5 درصد بود.

جدول15-4- شیوع IFG بر حسب جنسیت:

		p-value

		Chi-Square

		جمع

		دختر

		پسر

		



		1.000

		0.008



		31(100%)

168(100%)

		18(58.1%)

99(58.9%)

		13(41.9%)

69(41.1%)

		دارد

اختلال گلوکز ناشتا   --------------

ندارد





از میان 31 کودک و نوجوان با IFG ، 13 نفر (41.9 درصد) پسر و 18 نفر (58.1 درصد) دختر بودند.که نشان داده شد IFG از لحاظ آماری ارتباط معناداری با جنسیت ندارد. (P=1)


شیوع IFG در بین 82 نفر پسر، 13 نفر معادل 15.8 درصد و در بین 117 نفر دختر، 18نفر معادل 15.3درصد بود.




بحث و نتیجه گیری :

چاقی و اضافه وزن باعث پیشرفت مقاومت به انسولین به سمت دیابت تیپ دو می شود. کودکان و نوجوانان چاق و دارای اضافه وزن مبتلا به IGT بعد از دوره بینابینی در معرض خطر بالای ابتلا به دیابت تیپ دو هستند و آزمون تحمل گلوکز می تواند IGT را نشان دهد. 


در مطالعه ای که انجام شد،199 کودک و نوجوان چاق و دارای اضافه وزن از نظر وجود مقاومت به انسولین و دیابت تیپ دو و IGT و IFG مورد بررسی قرار گرفتند،که در این میان 102 نفر معادل 51.3درصد مقاومت به انسولین داشتند. 8نفر معادل 4 درصد دارای دیابت تیپ دو بودند. 15 نفر معادل 7.5 درصد مبتلا به IGT بودندو 31 نفر معادل 15.6 درصد دچار IFG بودند.

در یک مطالعه ای که در ایتالیاروی 563 کودک و نوجوان (315 نفر پسر و 248 نفر دختر) در رنج سنی 4 تا 18 سال انجام شد،37 کودک معادل 6.9 درصد دچار IGT بودند که همخوانی نزدیک با مطالعه ما ( 7.5 درصد) دارد و نیز یک کودک معادل 0.1 درصد دیابت تیپ دو داشت که از مطالعه ما (4 درصد) کمتر بود.(44)

در مطالعه دیگری که در ایتالیا روی 736 کودک(535 نفر با اضافه وزن و چاقی و 201 نفر با وزن طبیعی) انجام شد،شیوع IFG 7.66 درصد و شیوع IGT 3.18 درصد وشیوع دیابت تیپ دو 0.18 درصد بود که همگی نسبت به مطالعه ما کمتر بود.(45)

در مطالعه سومی که باز هم در ایتالیا روی 710 کودک و نوجوان چاق(345 نفر پسر و 365 نفر دختر)که در سن 6 تا 18 سال بودندانجام شد،شیوع IGT  405 درصد بود که تقریبا با مطالعه ما (7.5 درصد) همخوانی داشت.(46)


در مطالعه ای که در دانشگاه Yale روی 55 کودک 4 تا 10 ساله و 112 نوجوان 11 تا 18 ساله انجام شد،در 25 درصد از کودکان چاق و 21 درصد از نوجوانان چاق IGT دیده شد که بالاتر از مطالعه ما بود و دیابت تیپ دو در 4 درصد از نوجوانان چاق دیده شد که دقیقا با مطالعه ما (4 درصد) همخوانی داشت.(47)

در مطالعه ای که در ایران روی 110 کودک و نوجوان چاق انجام شد،شیوع IGT 9.1 درصدبود که این با مطالعه ما همخوانی داشت. و نیز شیوع مقاومت به انسولین 28.2 درصد بود که کمتر از مطالعه ما بود. شیوع دیابت تیپ دو در این مطالعه صفر بود که با مطالعه ما همخوانی نداشت.(48)

در مطالعه ای که در انگلستان روی 103 کودک و نوجوان چاق در رنج سنی 2 تا 18 سال انجام شد،11 درصد کودک و نوجوان چاق IGT داشتند که تقریبا با مطالعه ما همخوان بود.و شیوع دیابت تیپ دو نادر بود که با مطالعه ما مغایرت داشت.(49)

در مطالعه ای که در شیلی روی 186 کودک چاق  با سن متوسط 12.1 سال انجام شد،شیوع IGT 3.8 درصد بود که تقریبا نصف مطالعه ما بود.(50)

در مطالعه ای که در اسپانیا روی 95 کودک و نوجوان چاق (53 پسر و 42 دختر) در سن 4 تا 16 سال انجام شد، شیوع IGT در کودک و نوجوان چاق 7.4 درصد بود که دقیقا با مطالعه ما همخوانی داشت. (51)

در مطالعه ما نشان داده شد که با افزایش BMI،شیوع مقاومت به انسولین،IGT و IFG و دیابت افزایش می یابد.که البته فقط دیابت و مقاومت به انسولین از نظر آماری با BMI ارتباط معنادار داشت. (P=0.005)

در مطالعه ما شیوع مقاومت به انسولین در کودکان ونوجوانان دارای اضافه وزن10نفر معادل 28.6 درصد و در کودکان ونوجوانان چاق 92 نفر معادل 56.1 درصد و در مجموع دو گروه 102 نفر معادل 51.3درصد بود که از نظر اماری بین دو گروه اضافه وزن و چاق با BMI ارتباط معناداری وجود داشت (P=0.005). شیوع بر حسب جنسیت از بین 102 نفر، 40 نفر (39.2درصد) پسر و 62 نفر (60.8 درصد) دختر بود که از نظر آماری ارتباط معناداری با جنسیت نداشت. (P=0/568)

شیوع مقاومت به انسولین در بین 164 نفر بیمار چاق، 92 نفر معادل 56.1 درصد و در بین 35 نفر بیمار با اضافه وزن، 10 نفر معادل 28.6درصد می باشد. شیوع مقاومت به انسولین در بین 82 فرد پسر، 40 نفر معادل 48.8 درصد و در بین 117 فرد دختر، 62 نفر معادل 53 درصد بود.


شیوع دیابت تیپ دو در مطالعه ما بین کودکان ونوجوانان دارای اضافه وزن 5 نفر معادل 5 درصد و در بین کودکان ونوجوانان چاق 3 نفر معادل 1.8 درصد بود و در مجموع 199 نفر، 4 درصد که از نظر آماری  بین دو گروه اضافه وزن و چاق با BMI ارتباط معناداری داشت (P=0/005).شیوع بر حسب جنسیت از بین 8 فرد دیابتی، 6 نفر (75 درصد) دختر و 2 نفر (25درصد) پسر بودند که از نظر آماری با جنسیت ارتباط معناداری نداشت (P=0/474).


شیوع دیابت تیپ دو در بین 164 نفر بیمار چاق،3 نفر معادل 1.8 درصد و در بین 35 بیمار با اضافه وزن،5نفر معادل 5 درصد بود. شیوع دیابت در بین 82 نفر پسر، 2 نفر معادل 2.4 درصد و در بین 117 نفر دختر، 6نفر معادل 5.1 درصد بود.


شیوع IGT در مطالعه ما بین کودکان ونوجوانان دارای اضافه وزن 1 نفر معادل 2.8 درصد و در بین کودکان ونوجوانان چاق 14 نفر معادل 8.5 درصد  و در مجموع 15 نفر  از 199 نفر معادل 7.5 درصد بود که از نظر آماری با BMI در بین دو گروه اضافه وزن و چاق ارتباط معناداری نداشت.(P=0/14). شیوع بر حسب جنسیت از بین 15 نفر، 10 نفر (66.6 درصد) دختر و 5 نفر (33.4 درصد) پسر بودند که از نظر آماری با جنسیت ارتباط معناداری نداشت.(P=1)

شیوع IGT در بین 164 نفر بیمار چاق، 14 نفر معادل 8.5درصد و در بین 35 نفر بیمار با اضافه وزن، 1 نفر معادل 2.8 درصد می باشد. شیوع IGT در بین 82 نفر بیمار پسر، 5 نفر معادل 6.09 درصد  و در بین 117 بیمار دختر، 10 نفر معادل 8.5 درصد، بود.


شیوع IFG در مطالعه ما بین کودکان ونوجوانان دارای اضافه وزن 3 نفر(8.5 درصد) و در بین کودکان ونوجوانان چاق، 28 نفر (17درصد) و در مجموع 199نفر،  15.6 درصد بود که از نظر آماری بین دو گروه اضافه وزن و چاق ارتباط معناداری نداشت.(P=0/305).شیوع بر حسب جنسیت از بین 31 نفر، 18 نفر (58 درصد) دختر و 13 نفر (42 درصد) پسر بودند که از نظر آماری با جنسیت ارتباط معناداری نداشت.(P=1)

شیوع IFG در بین 164 بیمار چاق، 28 نفر معادل 17 درصد و در بین 35 بیمار با اضافه وزن، 3 نفر معادل 8.5 درصد بود. شیوع IFG در بین 82 نفر پسر، 13 نفر معادل 15.8 درصد و در بین 117 نفر دختر، 18نفر معادل 15.3درصد بود.


چاقی و اضافه وزن در کودکان و نوجوانان با افزایش خطر IGT و IFG و مقاومت به انسولین و نهایتا پیشرفت به سمت دیابت تیپ دو همراه است.با شناسایی و درمان به موقع کودکان ونوجوانان دچار IGT و IFG می توان از پیشرفت آن به سمت مقاومت به انسولین و دیابت تیپ دو و عوارض جبران ناپذیر ناشی از آن در آینده پیشگیری کرد.

پیشنهادات:


پیشگیری از چاقی کودکان و نوجوانان برای سلامت همگانی ضرورت دارد. پیشنهادات ما در سطح خانواده ها شامل : غذا را به شکل خانوادگی و جای ثابتی میل کنند،در خوردن غذا تلویزیون نبینند،از مصرف نوشیدنی ها و غذاهای چرب و شیرین غیر ضروری پرهیز کنند،زمان مشاهده تلویزیون و بازی های کامپیوتری را محدود نمایند.در مدارس به معلمان در مورد تغذیه و مزایای فعالیت جسمی آموزش دهند،به کودکان درباره شیوه زندگی و رژیم غذایی مناسب آموزش دهند.در جامعه تسهیلاتی برای کودکان تمامی سنین برای ورزش فراهم کنند و ورزش های خانوادگی را بیفزایند.در زمینه صنعت برچسب های تغذیه ای متناسب با سن برای محصولات کودکان را اجباری کنند.از آگهی های تبلیغاتی با رویکرد مصرف غذاهای پر چرب و پر کالری بپرهیزند.در سطح دولت راه های جدیدی برای سرمایه گذاری شیوه های زندگی سالم بیابد،مصرف میوه و سبزیجات را در جامعه ترویج دهد،برای برنامه های ورزشی مالیات ها را کاهش دهد و مکان هایی را برای پیاده روی و دوچرخه سواری و دویدن فراهم کند.

 پیشنهادات مطالعه :

-انجام مطالعات دیگر با داشتن گروه مورد وشاهد برای دستیابی به نتایج دقیق تر


-پیگیری مستمر این کودکان و مداخلات لازم در صورت لزوم


-تخصیص منابع مالی دانشگاهی بیشتر و حمایت دولت برای انجام طرح در سطح وسیع تر
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Abstract:


Prevalence of impaired glucose tolerance and insulin resistance among obese and over weight children and adolescents


Introduction:Obesity prevalence has increased among children and adolescents during recent decades, leading to a rise in Type 2 diabetes mellitus (DM II) prevalence in these two age brackets.


Objective:To determine impaired glucose tolerance and insulin resistance among obese and over weight children and adolescents.


Methods and materials: We studied 199 obese and over weight children and adolescents (body mass index . 95th and 85-95th percentile for age and gender) 6-16 years of age referred to the endocrine clinic of the Children at Qazvin in a descriptive cross-sectional study. Fasting glucose and insulin in all subjects were determined. Oral glucose tolerance test after eating 1.75 g/kg glucose was performed. Homeostatic model assessment (HOMA)was used to estimate insulin resistance.


Results: Impaired glucose tolerance prevalence was 7.5 %, insulin resistance prevalence was 51.3%, Type 2 diabetes mellitus prevalence was 4% and IFG prevalence was 15.6%. There was a significant statistical difference in impaired glucose tolerance and Type 2 diabetes mellitus with percentile.(P=0.005)


Conclusion: Obesity has a close relationship with increased risk of impaired glucose tolerance and insulin resistance and Type 2 diabetes in children and adolescents.With prompt identification and treatment of obese children, we can prevent it from progression towards DM II.


Keywords: impaired glucose tolerance, insulin resistance, obesity, Type 2 diabetes, children and  adolescents
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