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Tiivistelmä Referat – Abstract 

Studiens mål är att utreda huruvida det finns ett samband mellan moderns längd och upp-komsten av 
graviditetsdiabetes (GDM) samt om längden är en oberoende riskfaktor för GDM. Dessutom utreds 
sambandets kliniska relevans.  
 
Såväl kort som lång kroppslängd associeras med flera olika sjukdomar, och fynd i olika stu-dier om 
längden som allmän riskfaktor presenteras. Utöver dessa presenteras några tidigare studier i ämnet 
längd som riskfaktor för GDM, och resultaten av dessa forskningar jämförs med resultaten av denna 
studie.  
 
Undersökningen baserar sig på material som samlats in för The Finnish Gestational Diabetes Study 
(RADIEL). RADIEL är en randomiserad studie med livsstilsintervention som metod som inriktar sig 
på kvinnor med olika riskfaktorer för GDM. I RADIEL studien, som även inkluderar data på kropps-
längden, undersöks ifall måttlig livsstilsintervention under gravidi-teten kan påverka uppkomsten av 
GDM.  
 
Den del av RADIEL studien som behandlas i denna studie är data insamlad mellan åren 2008-2014 
från en grupp på 269 kvinnor som alla uppfyllt kriterierna för att inkluderas i RADIEL studien. Upp-
följningen av en interventionsgrupp och en kontrollgrupp under tids-förloppet trimester 1- 3 samt 
postpartum under ett års tid behandlas här i syfte att kartlägga sambandet mellan kroppslängden och 
uppkomsten av GDM.  
 
I denna studie är hela patientmaterialet uppdelat i fem grupper enligt kroppslängd. Förutom att det i 
denna studie evalueras hur incidensen av GDM representerades i de olika längdgrup-perna jämförs 
dessa längdgrupper även med avseende på viktuppgång, GDM och längd samt nyttan med intervent-
ionen och andelen med försämrad glukosreglering postpartum.  
 
I studien framgår att längd korrelerar med uppkomsten av GDM så att kvinnor med kort kroppslängd 
har större risk för att utveckla GDM under graviditeten jämfört med kvinnor med lång kroppslängd. 
Resultatet av denna studie motiverar utvecklandet av GDM diagnosti-ken så att den även tar i beak-
tande att olika långa individer har olika glukosreglering. Resul-tatet motiverar även fortsatta studier i 
att utreda sambandet mellan moderns längd och upp-komsten av GDM.  
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