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فراوانی علل بارداری پرخطر در مادران باردار شهرستان
سنقر ()0931
دکتر علی عزیزی
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 .1استادیار گروه پزشکی اجتماعی ،دانشکده پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی
كرمانشاه ،كرمانشاه ،ایران.
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خالصه

تاریخ دریافت 1313/11/11 :تاریخ پذیرش1314/4/11 :

مقدمه :مهم ترین راهکار برای كاهش میزانهای ابتالء و میرایی در جنین و مادر ،پیش بینی عوارض بارداری و
پیشگیری از آن است .مطالعه حاضر با هدف تعیین فراوانی علل بارداریهای پرخطر در زنان باردار شهرستان سنقر
انجام شد.
روش کار :این مطالعه توصیفی در سال  1311با استفاده از دادههای مربوط به  3113نفر از مادران باردار مراجعه
كننده به پایگاه بهداشتی مادران باردار شهرستان سنقر انجام گرفت .داده های ثبت شده در دفاتر مراقبتهای مادران
باردار شامل اطالعات مربوط به بارداری زمان مراجعه ،بارداریهای قبلی و بیماریهای زمینهای مادر بود .به منظور
توصیف داده ها برای متغیرهای كمی از میانگین و انحراف معیار و برای متغیرهای كیفی از درصد فراوانی استفاده شد.
تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار آماری ( SPSSنسخه  )11و آزمون كای دو انجام شد .مقدار معناداری
 pكمتر از  1/11در نظر گرفته شد.
یافتهها :از مجموع  3113مادر باردار 1111 ،نفر ( )%31/1بارداری پرخطر داشتند .عفونت ادراری ( ،)%1/1سابقه
سقط ( ،)%4/11سن باالی  31سال مادر ( ،)%3/1سن زیر  11سال مادر ( ،)%1/3وزن گیری نامناسب (كم وزنی)
( ،)%1/41آنمی ( ،)%1/31كاهش حركات جنین ( ،)%1/34جفت سرراهی ( )%1/31و فشارخون باالی بارداری
( )%1/34بیش ترین علل بارداری پرخطر بودند .توزیع فراوانی عوامل خطر بارداری در گروههای سنی مادران باردار
پرخطر و همچنین بر حسب گراویدیتی ،تفاوت آماری معنیداری داشت (.)p=1/111
نتیجه گیری :مهم ترین عوامل خطر در مادران باردار شهرستان سنقر عفونت ادراری ( ،)%1/1سابقه سقط (،)%4/11
سن باالی  31سال ( )%3/1و سن كمتر از 11سال ( )%1/3بودند .شیوع جفت سرراهی بیشتر از یافتههای سایر
مطالعات بود اما شیوع دیابت بارداری و پرفشاری خون كمتر از نتایج سایر مطالعات گزارش شد.
کلمات کلیدی :بارداری ،پرخطر ،زنان باردار ،زنان
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مقدمه
بارداری یک فرآیند فیزیولوژیک منحصر به فرد و
طبیعی در زندگی زنان است ،اما وجود بیماریهای
زمینهای مادر و یا بیماریهای غیرمنتظره مادر یا جنین
میتواند بارداری را بغرنج و همراه با عوارض ناخواسته
نماید .بارداری زمانی پرخطر محسوب میشود كه
احتمال به وجود آمدن یک نتیجه نامطلوب در حضور
یک عامل خطر بیشتر از جمعیت عمومی زنان باردار
(جمعیت مرجع) باشد ( .)1در بسیاری از كشورهای در
حال توسعه ،عوارض مربوط به دوران بارداری و زایمان
علت اصلی مرگ و میرهای زنان را تشکیل می دهد
( .)1بر اساس گزارش سازمان جهانی بهداشت ،روزانه
حدود  111نفر از زنان در اثر علل قابل پیشگیری
مرتبط با بارداری میمیرند و  %11تمام مرگهای زنان
در كشورهای در حال توسعه رخ میدهد ( .)3شیوع
بارداری پرخطر در كل جهان تا  %11گزارش شده
است ،همچنین  %11از مرگ و میرهای پری ناتال در
بین حاملگیهای پرخطر است .شیوع آن در كشورهای
مختلف متفاوت است؛ به عنوان مثال در شمال هند
 ،)4( %31/4تونس  )1( %11/3و نیجریه )1( %41/1
گزارش شده است .همچنین شیوع بارداریهای پرخطر
در مناطق مختلف ایران متفاوت است (.)1-3
عوامل خطر متعددی بارداری را در زمانهای مختلف
تهدید می كنند .طبقه بندی بارداریهای پرخطر به
صورت گروهای عمده شامل :بیمارهای زمینهای مادر،
عوامل اقتصادی اجتماعی ،سابقه وجود عوامل خطر در
بارداریهای قبلی و عوامل خطر مربوط به بارداری فعلی
كه در طول دوران بارداری ممکن است اتفاق بیفتند،
می باشد ( .)11 ،1عوامل خطر مهم بارداری از لحاظ
اصول مراقبتها و تنظیم خانواده شامل :بارداری های
زیر  11و باالی  31سال ،فاصله كمتر از  3سال بین
بارداری ها و بارداریهای پنجم و باالتر می باشد .این
موارد از علل مهم مرگ و میر مادران می باشد (.)11
بارداری زیر  11سال با افزایش احتمال پره اكالمپسی،
آنمی ،زایمان زودرس ،زایمان سخت ،نوزاد كم وزن و
بارداری باالی  31سال با افزایش احتمال پره
اكالمپسی ،آنمی ،زایمان سخت ،دیابت ،ماكروزومی،

روش کار
این مطالعه توصیفی در سال  1311با استفاده از
دادههای ثبت شده در دفاتر "ثبت مراقبت مادران
باردار" در تنها پایگاه بهداشتی مادران شهرستان سنقر
انجام شد .شهرستان سنقر با جمعیت  11111نفری (بر
اساس سرشماری كشوری سال  )1311در شمال شرق
استان كرمانشاه قرار دارد" .پایگاه بهداشتی مادران"
برخالف "پایگاه های بهداشتی شهری" مرسوم فقط
اختصاص به بهداشت مادران دارد و در شهرستان فقط
یک پایگاه وجود دارد كه تمام موارد ارجاعی بارداری
پرخطر از مراكز بهداشتی درمانی شهری و روستایی را
توسط كارشناس ارشد مامایی پوشش می دهد .تعداد
مادران باردار مراجعه كننده و ارجاع داده شده به این
مركز از اول فروردین لغایت پایان اسفند ماه سال
 3113 ،1311نفر بودند كه توسط یک نفر كارشناس
مامایی مورد معاینه و بررسی قرار میگرفتند .در این
مطالعه ،بارداری پرخطر به بارداری اطالق میشد كه بر
اساس دستورالعمل مراقبتهای دوران بارداری وزارت
بهداشت دارای حداقل یکی از موارد :فشارخون باال،
آبریزش (پارگی كیسه آب) ،آنمی ،وزن گیری
نامناسب (كاهش یا افزایش وزن) ،حاملگی طول
كشیده ،سن زیر  11و باالی  31سال مادر ،بارداری
00
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جفت سرراهی و آنومالی جنینی میتواند همراه باشد.
گراوید پنجم و باالتر باعث افزایش احتمال چسبندگی
جفت ،جفت سرراهی ،آتونی ،زایمان سخت و
ماكروزومی میشود .فاصله كمتر از  3سال بین بارداری
ها می تواند با افزایش احتمال زایمان زودرس ،كم وزن
هنگام تولد ،خالی شدن ذخایر غذایی و آنمی مادر
همراه باشد (.)11 ،1
شناخت حاملگی های پرخطر نه فقط به این دلیل كه
تشخیص آن اولین قدم در جهت پیشگیری است ،بلکه
پزشک میتواند خطر و مشکل بالقوه را به درستی
ارزیابی و با اقدامات درمانی مناسب ،خطر حاصل برای
مادر و جنین یا نوزاد را كاهش دهد ،لذا مطالعه حاضر
با هدف بررسی فراوانی علل بارداریهای پرخطر در
زنان باردار شهرستان سنقر در سال 1311انجام شد.

 دکترعلی عزیزی

میانگین و انحراف معیار و برای متغیرهای كیفی از
درصد فراوانی و جهت بررسی ارتباط بین متغیرهای
مورد بررسی از آزمون كای دو انجام شد .مقدار
معناداری  pكمتر از  1/11در نظر گرفته شد.

پنجم و باالتر ،چند قلویی ،بیماری های مزمن مادر،
سوابق باداری پرخطر در بارداریهای قبلی و  ...بودند
( .)11در این مطالعه عوامل خطر بارداری به سه گروه
عمده :عوامل خطر بارداری فعلی ،عوامل خطر مربوط به
مادر و عوامل خطر بارداریهای قبلی تقسیم شدند .پس
از هماهنگیهای الزم با مسئولین مربوطه ،دادههای
موجود در دفاتر مراقبتهای مادران باردار ،در چک
لیست طراحی شده ثبت (با رعایت محرمانه بودن
اطالعات افراد مورد بررسی) و سپس جهت آنالیز
آماری ،دادهها وارد نرم افزار ( SPSSنسخه  )11شدند.
مادران بارداری كه چند بار مراجعه كرده بودند ،فقط
اولین مراجعه آنان محاسبه شد .تجزیه و تحلیل داده ها
با استفاده از نرم افزار آماری ( SPSSنسخه  )11انجام
شد .به منظور توصیف دادهها برای متغیرهای كمی از

یافته ها
مجموع مادران باردار مراجعه كننده و ارجاع داده شده به
پایگاه بهداشتی مادران در طی سال  3113 ،1311نفر با
میانگین سنی  11/41±1/1سال بودند .حداقل سن
مادران باردار  11و حداكثر آن  13سال بود .از مجموع
افراد 1111 ،نفر ( )%31/1بارداری پرخطر داشتند و
 1111نفر ( )%11/1جهت دریافت مراقبتهای معمول
دوران بارداری بر اساس دستورالعمل كشوری مراجعه
كرده بودند (جدول .)1

جدول  -0توزیع فراوانی مادران باردار مورد مطالعه برحسب نوع بارداری
فراوانی

درصد

مراقبت بارداری

1111

11/1

بارداری پر خطر

1111

31/1

جمع

3113

111

( )%1/3بودند .این بیماری ها به ترتیب شامل
هیپوتیروئیدی ( ،)%1/11میگرن ( ،)%1/11صرع
( ،)%1/11آسم ( )%1/13و پرفشاری خون ()%1/1
بودند.

از سه گروه عمده عوامل خطر بارداری ،عوامل خطر
مربوط به مادر ( )%11/14بیش ترین علل بارداری
پرخطر بودند (جدول  .)1مهم ترین عوامل خطر مربوط
به مادر به ترتیب شیوع شامل عفونت ادراری (،)%1/1
سن باالی  31سال ( )%3/1و سن كمتر از  11سال

جدول  -2توزیع فراوانی بارداریهای پرخطر برحسب گروه های عمده عوامل خطر
فراوانی

درصد

1111

11/1

عوامل خطر بارداری فعلی

433

13/31

عوامل خطر مربوط به مادر

141

11/14

عوامل خطر در بارداریهای قبلی

131

1/14

جمع

3113

111

بارداری بدون خطر (مراقبت بارداری)

عوامل خطر بارداریهای قبلی ،سابقه سقط ( )%4/11و
سابقه سزارین ( )%1/13شیوع بیشتری داشتند (جدول
.)3

شایع ترین عوامل خطر مربوط بارداری فعلی ،كاهش
حركات جنین ( ،)%1/34جفت سرراهی ( )%1/31و
فشارخون باالی بارداری ( )%1/34گزارش شد .در بین

01

موارد خطر بارداری فعلی

موارد خطر در بارداریهای قبلی

عوامل خطر مربوط به مادر

علت بارداری پرخطر

فراوانی

درصد

كاهش حركات جنین

34

1/34

جفت سرراهی

33

1/31

پرفشاری خون بارداری

11

1/34

گراوید ≥ 1بار

31

1/11

دوقلویی

31

1/11

نمایش بریج

11

1/11

سقط

11

1/11

دیابت بارداری

11

1/31

زایمان زودرس

11

1/41

میوم

13

1/41

پره اكالمپسی

3

1/11

سركالژ

3

./11

ناهنجاری های CNS

3

1/11

ماكروزومی
IUGR

1

1/11

1

1/11

بارداری با IVF

4

./13

نمایش عرضی

4

./13

مول

4

./13

پلی هیدروآمنیوس

1

1/11

بارداری خارج رحمی

1

1/11

دكولمان

1

1/11

بارداری با IUD

1

1/11

بارداری با TL

1

1/13

جمع موارد خطر بارداری فعلی

431

13/11

سابقه سقط

113

4/11

سابقه سزارین

11

1/13

سابقه زایمان زودرس

11

1/41

سابقه پره اكالمپسی

3

1/11

سابقه مرگ جنین داخل رحمی

3

1/11

جمع موارد خطر در بارداریهای قبلی

133

1/11

عفونت ادراری

113

1/1

سن بیشتر از 31سال

111

3/1

سن كمتر از  11سال

14

1/11

وزن گیری نامناسب (كم وزنی)

31

1/41

آنمی

31

1/31

 RHمنفی

41

1/41

وزن گیری نامناسب (اضافه وزن)

31

1/14

بیماری زمینه ای

11

1/11

جمع عوامل خطر مربوط به مادر

141

11/13

جمع كل بارداری پر خطر

1111

31/31

باداریهای بدون خطر

1111

11/11

01
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جدول  -9توزیع شیوع بارداریهای پرخطر بر حسب عوامل خطر (تعداد=  9013نفر)

 دکترعلی عزیزی

توزیع عوامل خطر بارداری در گروههای سنی (كه خود
به تنهایی باعث پرخطر بودن باداری میباشند) مادران
باردار پرخطر ،تفاوت آماری معنیداری داشت
( .)p=1/111به عبارتی در مادران باردار با بارداری
پرخطر در هر سه زیر گروه مهم سنی در بارداری (زیر
 11سال ،باالی  31سال و  11-31سال) عوامل خطر
مربوط به مادر بیشتر از عوامل خطر بارداری فعلی و
عوامل خطر در بارداریهای قبلی بود ،اما مقایسه توزیع
فراوانی هر یک از این سه گروه عوامل خطر در گروهای
سنی ذكر شده بیانگر متفاوت بودن توزیع آنها بود
(جدول .)4

از مجموع مراجعین 11 ،نفر ( )%1/11از مادران باردار
به دلیل سقط مراجعه كرده بودند و سابقه سقط در
بارداری های قبلی در  113نفر ( )%4/11گزارش شد
كه از این تعداد  113نفر ( )%11/1یک بار 13 ،نفر
( )%11/1دو بار و  1نفر ،سه بار سابقه سقط داشتند.
در بین مراجعین 14 ،نفر ( )%1/3سن زیر  11سال با
بارداری اول (گراوید یک) و  1نفر ( )%1/11سن باالی
 31سال و گراوید یک بودند .سایر مادران باردار با
گراوید  )%11/1( 1سن بین  11-31سال داشتند كه بر
اساس دستورالعمل كشوری مراقبتهای بارداری پرخطر
محسوب نشدند.

جدول -4مقایسه توزیع فراوانی گروه های عوامل خطر بارداری در گروههای سنی مادران با بارداری پر خطر((n=0211

عوامل خطر بارداری فعلی

زیر  11سال

 11تا  31سال

باالی  31سال

جمع

(31 )41/4

(311 )33/3

(41 )31/1

(431 )34/3

عوامل خطر مربوط به مادر

(41 )13/1

(111 )11/1

(43 )31/1

(141 )11/1

عوامل خطر در بارداریهای قبلی

(1 )1

(141 )13/1

(31 )11/1

(133 )14/1

جمع

(14 )111

(1111 )111

(111 )111

(1111 )111

X2=33/41 ، df=4 ،p=1/111

مربوط به مادر (مثل سن باالی  31سال ،سن زیر 11
سال ،وزن گیری نامناسب مادر و  )...گزارش شد .به
عبارتی توزیع فراوانی عوامل خطر بارداری با گراویدیتی
رابطه آماری معناداری داشت (( )p=1/111جدول .)1

در مادران باردار با گراویدیتی پنج و باالتر ،علل بارداری
پر خطر بیشتر ناشی از عوامل خطر مربوط به بارداری
فعلی (مثل جفت سرراهی ،پرفشاری خون بارداری،
كاهش حركات جنین و  )...بود .اما در گراویدیتی زیر
پنج علل بارداری پر خطر بیشتر به دلیل عوامل خطر

جدول :1مقایسه توزیع فراوانی گروههای عوامل خطر بارداری بر حسب گراوید در مادران با بارداری پر خطر((n=0211
جمع

گراوید 1

گراوید  1تا 4

گراوید  1و بیشتر

عوامل خطر بارداری فعلی

(113 )31/1

(111 )31/1

(11 )41/3

(431 )34/3

عوامل خطر مربوط به مادر

(313 )14/1

(111 )41/1

(11 )31/4

(141 )11/1

عوامل خطر در بارداری های قبلی

(1 )1

(111 )13/4

(1 )11/1

(133 )14/1

جمع

(114 )111

(113 )111

(31 )111

(1111 )111

X2=11/31 ، df=4 ،p=1/111

مطالعه بوفیا و همکاران ( )1113در تونس  ،%11/1در
مطالعه انیبو و همکاران ( )1111در استان انوگا نیجریه
 ،%41/1در مطالعه اویبو و همکاران ( )1111در استان
ابونی نیجریه  ،%11در مطالعه پودل ( )1111در شرق
نپال  ،%31/1در مطالعه بارتی (  )1113در هاریانای
هند  %31/4و در مطالعه حافظ ( )1114در طائف

بحث
در این مطالعه شیوع بارداری پرخطر  %31/1بود .شیوع
بارداری پرخطر در مطالعات انجام شده در مناطق
مختلف ،متفاوت گزارش شده است .در مطالعه كاشانی
و همکاران ( )1111در گرگان  ،%13/1در مطالعه
سلیمانی زاده و همکاران ( )1114در بم  ،%11در
01

عربستان  %44گزارش شده است (.)11-11 ،4-1
تفاوت شیوع بارداری پرخطر در مطالعات انجام شده در
مناطق مختلف میتواند به دلیل تفاوت در توزیع
جغرافیایی علل متنوع بارداریهای پرخطر ]علل
محیطی (محیط اجتماعی ،فیزیکی و بیولوژیک)،
اقتصادی و فرهنگی[ ،سطح آگاهی و سواد زنان ،میزان
دسترسی به خدمات بهداشتی درمانی و كمیت و
كیفیت مراقبتهای دوران بارداری باشد .همچنین
تفاوت در متدولوژی مطالعات موجود (از قبیل حجم
نمونه ،منبع جمع آوری دادهها (جامعه ،بیمارستان،
مراكز بهداشتی درمانی و  )...بی شک در تفاوت نتایج
گزارش شده از مطالعات مختلف مؤثر میباشد.
میانگین سن مجموع مادران باردار مورد مطالعه (3113
نفر)  11/41±1/11سال و میانگین سن مادران با
بارداری پرخطر ( 1111نفر)  11/44±1/43سال با
محدوده سنی  11-13سال گزارش شد كه این یافته با
نتایج مطالعه صفری و همکاران ( )1111در یاسوج كه
میانگین سن بارداری پرخطر  11±1/3سال بود ،مطالعه
اویبو و همکاران ( )1111در نیجریه ( 11/3±31سال)
و مطالعه سلیمانی زاده و همکاران ( )1114در بم
( 11/11سال) ،تقریباً همخوانی داشت ( .)13 ،11 ،1اما
در مطالعه درخشان و همکاران ( )1111در شهرستان
گناوه میانگین سن بارداری  31سال و نیز در مطالعه
بوفیا و همکاران در تونس  31/3±1/4سال گزارش شد
كه با مطالعه حاضر همخوانی نداشت ( )1 ،1كه این
تفاوت در میانگین سن ازداوج و بارداری می تواند ناشی
از تفاوتهای فرهنگی ،اجتماعی ،اقتصادی و دسترسی
به خدمات بهداشتی در جوامع مختلف باشد.
در مطالعه حاضر شیوع بارداری با سن كمتر از  11سال
در مادران باردار مورد مطالعه  %1/3گزارش شد كه
مشابه میانگین شیوع آن در استان كرمانشاه ( )%3بود
( .)3اما شیوع بارداری زیر  11سال در شهرستان یاسوج
 ،%1/1بم  ،%11/1گیالن  ،%1/1چین  ،%1آمریکا %11
و در آفریقا بیش از  %11گزارش شده است (،11 ،1
 .)11-11درصد فراوانی مادران باردار با سن باالی 31
سال در مطالعه حاضر  %3/1بود كه در مقایسه با نتیجه
مطالعه پاسدار و همکاران در كرمانشاه ( )1111و نتایج
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سایر مطالعات مشابه شیوع كمتری داشت (،11 ،1 ،3
 .)11-11شیوع بارداری با سن باالی  31سال در
شهرستان یاسوج  ،%1/3بم  %1/1و در گیالن %1/1
گزارش شد ( .)11 ،11 ،1 ،3حاملگی های پرخطر از
لحاظ اصول مراقبت ها و تنظیم خانواده شامل :حاملگی
های زیر  11و باالی  31سال ،فاصله كمتر از  3سال
بین بارداریها و بارداریهای پنجم و باالتر می باشد.
این موارد فوق الذكر از علل مهم مرگ و میر مادران می
باشد ( .)11اغلب مطالعات انجام شده تأكید بر ارتباط
سن كم مادر در اولین وضع حمل با عوارض زایمان یا
مرگ و میر مادران دارند .بارداری زیر  11سال با
افزایش احتمال پره اكالمپسی ،آنمی ،زایمان زودرس،
زایمان سخت ،نوزاد كم وزن و بارداری باالی  31سال
میتواند با افزایش احتمال پره اكالمپسی ،آنمی ،زایمان
سخت ،دیابت ،ماكروزومی ،جفت سرراهی و آنومالی
جنینی همراه باشد (.)11-11 ،11 ،11
بارداریهای پنجم و باالتر در مطالعه حاضر %1/11
گزارش شد كه كمتر از نتیجه مطالعه پاسدار و همکاران
در كرمانشاه ( )%3/1( )1111میباشد ( .)3گراوید
پنجم و باالتر در مطالعه سلیمانی زاده (  )1114در بم
 %1/1و در مطالعه حافظ ( )1114در طائف عربستان
 %43محاسبه شد (  .)11 ،11گراوید پنجم و باالتر
باعث افزایش احتمال چسبندگی جفت ،جفت سرراهی،
آتونی ،زایمان سخت و ماكروزومی میشود ( .)11تفاوت
شیوع گراویدیتی در مناطق مختلف میتواند به دلیل
متفاوت بودن نگرش جوامع مورد مطالعه در مورد تعداد
فرزندان خانواده ،سطح آگاهی ،نگرش و عملکرد زنان
در مورد علل بارداریهای پر خطر و میانگین سن
ازدواج باشد.
در مطالعه حاضر شیوع آنمی  ،%1/31در مطالعه پاسدار
و همکاران در كرمانشاه ( ،%3/1)1111در شهرستان بم
 ،%1/1تهران  ، %1/1در طائف عربستان  %11/3و در
هند  %41/3گزارش شد ( ..)13 ،11 ،11 ،11 ،3كاهش
قابل توجه شیوع آنمی در این مطالعه و سایر مطالعات
انجام شده در ایران با سایر كشورها ،میتواند ناشی از
افزایش آگاهی مادران ،افزایش دسترسی به خدمات
بهداشتی درمانی و افزایش درصد پوشش مراقبتهای

 دکترعلی عزیزی

است ( .)34 ،3شیوع دیابت بارداری در ایران در مطالعه
مروری جانقربانی و انجذاب كه بر روی مطالعات انجام
شده در این خصوص تا سال  1313صورت گرفت ،در
كل  %3/1و در مناطق مختلف كشور از  %1/3تا %11/1
متغیر گزارش شد ( )31كه این تفاوت شیوع میتواند
ناشی از تفاوت در روشهای غربالگری و نیز ویژگی
های جمعیتی مانند متوسط سن بارداری ،شاخص توده
بدنی موقع بارداری و كرایتریاهای تشخیصی در
مطالعات مختلف باشد.
شیوع پرفشاری بارداری در مطالعه حاضر ،%1/34
متوسط شیوع در استان كرمانشاه (،)3( %1/4 )1111
در شیراز  ،)31( %1/31در تهران  ،)33( %1/1در هند
 )31( %3/1و در مطالعه مقایسه بین المللی (از سال
 1113تا  )1113كه توسط روبرتز و همکاران ()1111
انجام شد ،شیوع پرفشاری بارداری )31( %3/1-1/1
گزارش شد .تفاوت در نتایج مطالعات مختلف میتواند
ناشی از تفاوت افراد مورد مطالعه در متغیرهای فردی
مانند سن ،تعداد بارداریهای قبلی و وضعیت اقتصادی
اجتماعی بر شیوع فشارخون بارداری باشد (.)41 ،41
در این مطالعه علت مراجعه و ارجاع  %1/34مادران
باردار كاهش حركات جنین بود .در مطالعات مختلف
شیوع كاهش حركات جنین  %4-11گزارش شده است
( .)41-41در زنان باردار با كاهش حركات جنین میزان
بروز مرده زایی  1/1برابر و تولد نوزاد با وزن كم برای
سن بارداری  11/13برابر افزایش مییابد ( .)41بنابراین
كاهش حركات جنین در زنان باردار نیاز به بررسی
دقیق و مراقبت خاص دارد (.)41 ،43
حجم نمونه نسبتاً باال و پوشش باالی مراقبت های
بارداری از نقاط قوت این مطالعه بود .از دیگر نقاط قوت
این مطالعه ،داشتن جمعیت تعریف شده تحت پوشش
یک شبکه بهداشت و درمان در یک منطقه جغرافیایی
معین (جمعیت یک شهرستان  111111نفری) بود .به
عبارتی تمام مادران باردار این شهرستان طبق
دستورالعمل كشوری مربوطه توسط خانه های بهداشت،
پایگاه های بهداشتی و مراكز بهداشتی درمانی شهری و
روستایی تحت مراقبت های دوران بارداری بودند و
موارد بارداری پرخطر توسط مراكز فوق ارجاع داده می

دوران بارداری در مراكز بهداشتی درمانی با اجرای
برنامه كشوری "مادری ایمن" (مراقبت های ادغام یافته
سالمت مادران) و قبل از بارداری (از جمله اجرای طرح
آهن یاری در مدارس دخترانه ،گسترش غنی سازی آرد
و سایر مواد غذایی با آهن) در كشور باشد.
در این مطالعه شیوع عفونتهای ادراری  ،%1/1در
مطالعه صفری (  )1111در شهر یاسوج  ،%1در بم
 %11/3و در سمنان  %3/3گزارش شد ( .)14 ،11 ،1به
طور كلی شیوع عفونتهای ادراری در زنان باردار -11
 %4میباشد كه میزان شیوع بر حسب سن ،جنس،
فعالیت جنسی و وجود اختالالت ساختاری دستگاه
ادراری متفاوت است ( .)11خطر ابتالء به عفونتهای
ادراری در زنان به دلیل كوتاهتر بودن طول مجرای ادرار
نسبت به مردان ،عدم وجود پروستات ،بارداری و
آلودگی راحت مجرای ادرار به فلور مدفوع عفونتهای
ادراری بیشتر است ( .)11در بارداری دیالتاسیون حالب
بر اثر افزایش سطح سرمی هورمون پروژسترون به وجود
میآید و تا پایان باقی میماند كه باعث طوالنی شدن
زمان ماندن ادرار در مثانه و ریفالكس ادرار از مثانه به
حالب میشود كه باعث افزایش خطر ابتالء به
عفونتهای ادراری میشود ( .)13عفونتهای ادراری در
بارداری می توانند منجر به زایمان زودرس ،وزن كم
هنگام تولد نوزاد و افزایش  11تا  31برابری تبدیل
شدن به عفونت كلیه در مقایسه با زنان غیر باردار شوند
(.)11
در مطالعه حاضر شیوع جفت سرراهی  ،%1/31در
مطالعه نانکلی و همکاران ( )1114در كرمانشاه بر روی
 1111مادر باردار  ،%3/1در كرمان  ،%1/1در رشت
 ،%1/14در لهستان  %1/1و در پاكستان  %4/1گزارش
شد ( )11-31كه این تفاوت در میزان شیوع در مناطق
مختلف جغرافیایی میتواند ناشی از نژاد (با تأثیر بر
ساختار لگن) ،حجم نمونه مورد بررسی و روش انتخاب
نمونهها (در دسترس یا مبتنی بر جمعیت) باشد (-31
.)33
شیوع دیابت بارداری در مطالعه حاضر  ،%1/31در
استان كرمانشاه ( %1/1 )1111و در مطالعه رحیمی و
همکاران ( )1111در كرمانشاه  %3/43گزارش شده
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 شیوع جفت سرراهی بیشتر از.) هستند%1/3(  سال11
یافتههای سایر مطالعات بود اما شیوع دیابت بارداری و
پرفشاری خون كمتر از نتایج سایر مطالعات گزارش
 نتایج این مطالعه به اهمیت آموزشهای عمومی.شد
جهت ارتقاء سطح آگاهی و نگرش جامعه به منظور
 به خصوص سن مناسب،پیشگیری از بارداری پرخطر
.بارداری در زنان اشاره دارد

 بنابراین می توان گفت نمونه های مورد بررسی.شدند
(زنان با بارداری پرخطر) معرف مناسبی برای جامعه
 از طرفی.مورد مطالعه (كل زنان باردار شهرستان) بودند
 محدودیت استفاده از،مهم ترین محدودیت این مطالعه
، در این نوع مطالعات.داده های موجود (در كل) بود
محقق محدود به داده های ثبت شده و موجود می شود
كه ممکن است تمام متغیرهای مورد نظر محقق را
.شامل نشود

تشكر و قدردانی

نتیجه گیری

بدین وسیله از همکاری مسئولین و پرسنل شبکه
بهداشت و درمان شهرستان سنقر تشکر و قدردانی می
.شود

بارداری پرخطر در شهرستان سنقر از شیوع باالیی
 مهم ترین عوامل خطر در مادران باردار.برخوردار است
 سابقه سقط،)%1/1( شهرستان سنقر عفونت ادراری
) و سن كمتر از%3/1(  سال31  سن باالی،)%4/11(
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