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دراسة الحاالت المرضٍة والمجموعات :  الحمل فً المنطقة الجنوبٍة من الضفة الغربٍة يمحذدات سكر

  .الضابطة

 .وامٍرة عمر الذكتورة : ةالمشرف

 .سعذ  غذٌر حنا نصر عٍسى : اعذاد

 ملخص 

بمغ معدل انتشار سكري الحمل في عام  فمسطين،انتشار مرض سكري الحمل في جميع أنحاء العالم. في  يزداد الخمفية:

تأثير يد مدى % في قطاع غزة. تيدف ىذه الدراسة الى تحد0.0 الغربية،% في الضفة 8.4بين النساء الحوامل الى  0202

النساء الفمسطينيات الحوامل. ال  دة خطر اإلصابة في سكري الحمل لدىالعادات الغذائية السيئة في زياقمة النشاط البدني و 

 يوجد دراسات مماثمة متوفرة في فمسطين مما يجعميا دراسة غنية لمبحث. 

باستخدام االستبيانات  0209 نيسانإلى  0204ي الفترة من يوليو أجريت دراسة الحاالت والشواىد بأثر رجعي ف المنهجية:

 04و 08 بين التي تتراوح اعمار الحمل املالنساء الفمسطينيات الحو  ىيفي ىذه الدراسة  الفئة المستيدفة ت البشرية.القياساو 

 02 ,042شاركن في الدراسة  تيد اإلجمالي لمنساء الحوامل الالسكري. كان العد ىعالجين في عيادات مرض ميت، و أسبوًعا

يا لوجو باستخدام المقابمة وج ريق. تم جمع البيانات عن ط0 :0 نسبةلنساء األصحاء با من 002و سكري حمل حالة

والعوامل ، بيانات عن األنماط الغذائية، والنشاط البدني، والعوامل الديموغرافية، والمقاييس البشريةاالستبيان  يشملاالستبيان. 

ل فترة جمع البيانات غيرات التوليدية لألميات والتاريخ الطبي. تم قياس الطول والوزن الحالي خال، والمتاالجتماعية واالقتصادية

.الالزمة في الدراسة من الممفات سكري. تم استخراج اختبارات الالباحثة من قبل  

أشير من فترة جمع البيانات. بعد عمل تطابق بين العمر و عمر  5حالة من سكري الحمل خالل  02 ةالباحث تجمعالنتائج: 

الجسم قبل الحمل أعمى من السيدات تبين أن السيدات المصابات بسكري الحمل كان لديين مؤشر كتمة  باألسابيع،الحمل 

% للسيدات4.2% و 41.4, 2كغن/م 30 ≤جسم حيث كانت نسبة السيدات المواتي التي لديين مؤشر كتمة ال السميمات،

 الوصابات والسليوات على الترتيب.

 الحيواني،وجد أن السيدات المصابات يتناولن عدد أكبر من الحصص اليومية من كل من البروتين  الغذائي،فيما يتعمق بالنمط 

والسكريات والحمويات.  والدىون،الزيوت   
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والحبوب والخضار  الخضروات، الفواكو،بينما وجد أن السيدات السميمات يتناولن عدد أكبر من الحصص اليومية من كل من 

 النشوية. 

تبين أن السيدات السميمات يمارسن النشاط البدني بمستوى أعمى من السيدات المصابات  البدني،تم تقييم مجمل النشاط عندما 

إحصائية.  كان الفرق بينيم ذات داللة  

 الغذائي،، وأنماط النظام قبل الحمل السمنة أىمياتشير ىذه النتائج إلى أن العديد من عوامل الخطر القابمة لمتعديل و  الممخص:

بخطر اإلصابة بسكري الحمل. نشاط البدني قد تكون ذات صمة وال  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


