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بررسی مقایسه ای دریافت غذایی ،فعالیت بدنی و
وزن زنان نابارور با زنان سالم  52-04ساله
فرگل صادقی ،1نسترن میری ،1دکتر آمنه باریکانی ،5دکتر بتول حسین رشیدی،3
دکتر عزیزه قاسمی نژاد ،0الهام حججی ،1دکتر مریم جوادی
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کارشناسی ارشد علوم بهداشتی در تغذیه ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی قزوین ،قزوین ،ایران..
دانشیار گروه پزشکی اجتماعی ،دانشکده پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی قزوین ،قزوین ،ایران.
استاد گروه زنان و مامایی ،مرکز تحقیقات بهداشت باروری ولی عصر(عج) ،دانشگاه علوم پزشکی تهران ،تهران ،ایران.
استادیار گروه زنان و مامایی ،دانشکده پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی تهران ،تهران ،ایران.
استادیار گروه تغذیه ،مرکز تحقیقات رشد کودکان ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی قزوین ،قزوین ،ایران.

خالصه

تاریخ پذیرش1314/1/15 :

تاریخ دریافت1314/4/1 :

مقدمه :ناباروری ،یکی از مشکالت مهم بهداشتی -درمانی جوامع مختلف محسوب می شود .قسمت قابل توجهی از
ناباروری وابسته به شرایط محیطی بوده و قابل پیشگیری است .با توجه به شیوع ناباروری در ایران و نقش عوامل
مرتبط با شیوه زندگی شامل رژیم غذایی ،تحرک و کنترل وزن در ایجاد مشکالت باروری ،مطالعه حاضر با هدف
مقایسه دریافت های غذایی ،فعالیت بدنی و وزن زنان نابارور و سالم انجام شد.
روش کار :این مطالعه توصیفی تحلیلی طی سال های  1312-13بر روی  144زن نابارور و  144زن سالم مراجعه
کننده به مرکز تحقیقات باروری ولی عصر و بیمارستان زنان تهران و مراکز بهداشتی درمانی شرق تهران انجام شد.
اطالعات عمومی ،دریافت غذایی و فعالیت بدنی به روش مصاحبه جمع آوری شد .اندازه های بدنی با تن سنجی
بررسی و ثبت شد .تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار آماری ( SPSSنسخه  )11و آزمونهای آماری تی،
کای دو و رگرسیون لوجستیک انجام شد .میزان  pکمتر از  5/55معنی دار در نظر گرفته شد.
یافته ها :میانگین وزن زنان نابارور  11/51±11/21کیلوگرم و زنان سالم  14/44±7/15کیلوگرم بود که اختالف
معناداری بین میانگین وزن ( )p=5/557و شاخص توده بدنی ( )p=5/551دو گروه مشاهده شد .مدت زمان انجام
فعالیت بدنی روزانه در زنان نابارو کمتر از زنان سالم بود و عمدتاً فعالیت سبک داشتند ولی این تفاوت بین دو گروه
معنادار نبود ( .)p<5/55دریافت کالری ( ،)p=5/527پروتئین ( ،)p=5/554کربوهیدرات ( ،)p>5/551سلنیم
( ،)p=5/554روی ( )p=5/551و ویتامین ث ( )p=5/511در زنان نابارور بیش تر و میزان دریافت چربی کل
( ،)p=5/54ویتامین  )p=5/534( Eو آهن ( )p>5/551در زنان سالم باالتر بود .پس از تعدیل عامل مخدوش کننده
(انرژی مصرفی) ،فقط گرم کربوهیدرات دریافتی بین دو گروه معنادار بود (.)p>5/55
نتیجه گیری :کم تحرکی و دریافت زیاد کالری ،از دالیل بروز چاقی هستند و از آنجایی که فراوانی اضافه وزن و
چاقی در زنان نابارور  2/2برابر بیش تر بود ،به نظر می رسد تغذیه و ورزش مناسب می تواند نقش پیشگیری و درمان
کننده در ناباروری داشته باشد.
کلمات کلیدی :شاخص توده بدنی ،غذا ،فعالیت بدنی ،ناباروری
*

نویسنده مسئول مکاتبات :دکتر مریم جوادی؛ مرکز تحقیقات رشد کودکان ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی قزوین ،قزوین ،ایران .تلفن:
524-33324751؛ پست الکترونیكmz_javadi46@yahoo.com :
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مقدمه
ناباروری به صورت یک سال نزدیکی بدون محافظت و
عدم بارداری تعریف میشود ( %15-15 .)1زوجین در
جهان تحت تأثیر ناباروری هستند ( .)3 ،2بر پایه
جمعیت کنونی دنیا 74/2 ،میلیون نفر در جهان نابارورند
( .)4مطالعه وحیدی و همکاران ( )2551نشان داد حدود
 %1/4زوجین ایرانی ناباروری اولیه را تجربه کرده و %3/4
از آنها در هر برههای از زمان دارای مشکل ناباروری
اولیه اند ( .)5در مطالعه نجومی ( )2555شیوع کلی
نازایی زوجین در غرب تهران  %12برآورد شد ( .)1عامل
اصلی ناباروری ،اختالل عملکرد تخمدانی ،بیماریهای
لوله ای و صفاقی ،فاکتورهای مردانه ( ،)3بیماریهای
رحم ( )1و  %15-35آن عوامل توجیه نشده می باشد.
تا حدی شیوع هر یک از عوامل ناباروری با افزایش سن
تغییر می یابد ( .)3از طرفی سالمت انسان در گرو
سبک زندگی یا فعالیت های معمول روزانه است (،7
 ،)4فعالیت هایی از قبیل تغذیه ،ورزش ،خواب (،)1-11
کنترل استرس و قطع مصرف سیگار ،سالمت انسان را
دوره های مختلف زندگی تحت تأثیر قرار میدهند (.)7
دریافت غذایی به روش های مختلف از جمله تأمین مواد
مغذی و سوخت و ساز آنها در بدن ،تأمین آنتی
اکسیدان ها ،تنظیم ترشح هورمون ها ،رشد و ترمیم
بافتی ،تقسیم سلولی ( )13 ،12 ،1و تنظیم وزن بر
سالمت بدن مؤثر است ( .)14 ،1همچنین فعالیت بدنی،
عامل مهم دیگری در بهتر انجام شدن این فرآینده است
( .)14 ،7سازمان جهانی بهداشت ( )2554شیوع اضافه
وزن و چاقی در زنان را به ترتیب  35و  %14گزارش
کرده است ( .)15چاقی باعث بروز بیماریهای مختلفی
از جمله دیابت ،پرفشاری خون ،بیماری عروق کرونر (،7
 )14و اختالل سیستم باروری میشود .همچنین یکی از
دالیل عدم تخمک گذاری در زنان است ( .)11مطالعات
نشان داده اند که وزن ،فعالیت بدنی و عوامل تغذیه ای از
جمله اسیدهای چرب ( ،)17پروتئین ( ،)14کربوهیدرات
رژیم غذایی ( ،)11لبنیات مصرفی ( )25و مصرف آهن
( )21با ناباروری ناشی از اختالالت تخمدانی ارتباط دارد.
اثر فعالیت بدنی بر وضعیت باروری ضد و نقیض است.
بنابر گزارش مرکز پیشگیری و کنترل بیماریها ،توصیه

روش کار
این مطالعه مقطعی طی سال های  1312-13بر روی
 244زن نابارور و بارور  25-35ساله مراجعه کننده به
مرکز تحقیقات باروری ولی عصر و بیمارستان زنان
تهران (محب یاس کنونی) و مراکز بهداشتی درمانی
شرق تهران انجام شد .افرادی که تمایل به همکاری
داشتند ،پس از توجیه و اخذ رضایت نامه آگاهانه برای
شرکت در طرح تحقیقاتی به روش نمونهگیری آسان
وارد مطالعه شدند و اطالعات به کمک پرسشنامه در
همان محل تکمیل شد .در افراد نابارور ،ناباروری از
طرف زنان بود و حداکثر  4ماه از تشخیص ناباروری آن
ها گذشته بود .افراد بارور نیز زنان دارای سابقه تولد
زنده و بدون سابقه ناباروری بودند .نمونه های مورد
مطالعه در دو گروه ایرانی بوده و سابقه درمان و
بیماریهای خاصی نظیر دیابت ،بیماریهای تیروئیدی،
عفونت پس از زایمان ،سرطان و درمان های مرتبط با
آن را نداشتند .در این مطالعه حجم نمونه با استفاده از
نرم افزار  144 ،Open Epiنفر در هر گروه برآورد
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 دریافت غذایی در زنان نابارور و سالم

می شود تمام افراد بزرگسال برای پیشگیری از بیماری
های مزمن ،کنترل وزن و افزایش طول عمر155 ،
دقیقه در هفته با شدت متوسط یا  75دقیقه در هفته
با شدت باال ورزش کنند ( .)22مطالعه ریچ ادوارد و
همکاران ( )2552نشان داد که ورزش با شدت باال،
خطر نسبی ناباروری را کاهش و شیوه زندگی بی
تحرک احتمال خطر ناباروری تخمدانی را افزایش می
دهد ( ،)23در حالی که در مطالعه گادمانس دوتر و
همکاران ( )2551احتمال ناباروری در زنانی که در اکثر
روزهای هفته ورزش داشتند یا ورزش با شدت باال را
گزارش کردند ،افزایش یافت (.)24
مطالعات قبلی نشان داده اند دریافتهای غذایی ،فعالیت
بدنی و وزن باال در بروز ناباروری مؤثر بوده و با توجه به
اینکه در بررسی متون قبلی ،مطالعه ای در زمینه تعیین
وضعیت غذایی ،فعالیت بدنی و وزن زنان نابارور در
مقایسه با زنان سالم در سطح گسترده انجام نشده است،
مطالعه حاضر با هدف مقایسه غذای دریافتی ،فعالیت
بدنی و وزن زنان نابارور و سالم انجام شد.

 فرگل صادقی و همکاران

در روز محاسبه و بر اساس شدت فعالیت بدنی معادل
متابولیکی ( )METگزارش میشود (.)24
دریافت های غذایی معمول افراد با استفاده از پرسشنامه
بسامد خوراک که پایایی و روایی آن در پژوهش های
گذشته تایید شده است ( ،)35 ،21سنجیده شد .این
پرسشنامه دارای  147قلم مواد غذایی بوده که اطالعات
مصرفی هر یک از اقالم غذایی طی یک سال گذشته ،بر
حسب روز ،هفته ،ماه یا سال به روش مصاحبه پرسش
گردید .هر قلم غذای مصرفی روزانه هر فرد بر حسب
راهنمای غذایی خانگی به گرم تبدیل و به نرم افزار
 Excelکه برای آنالیز مواد مغذی طراحی شده است،
وارد شد ( .)31در نهایت تجزیه و تحلیل داده ها با
استفاده از نرم افزار آماری ( SPSSنسخه  )11و آزمون
های کای دو ،تی و رگرسیون لوجستیک انجام شد.
میزان  pکمتر از  5/55معنی دار در نظر گرفته شد.

شد .افرادی که بیشتر از  %55اطالعات پرسشنامه ها را
تکمیل نکرده بودند ،در زمان تجزیه و تحلیل آماری از
مطالعه خارج و در نهایت آنالیز بر روی  134زن نابارور
و  134زن سالم انجام شد .معیارهای ورود به مطالعه
شامل :زنان  25-45ساله ،ملیت ایرانی و بدون بیماری
های زمینه ای از جمله دیابت و بیماریهای تیروئیدی
بود .ابزار مورد مطالعه پرسشنامه ای مشتمل بر سه
بخش (اطالعات فردی و تن سنجی ،پرسشنامه فعالیت
بدنی و پرسشنامه غذایی) بود و انجام مصاحبه ،تکمیل
پرسشنامه و اندازه گیری نمایه های تن سنجی توسط
دو کارشناس بهداشت آموزش دیده انجام شد.
در این مطالعه وزن افراد با حداقل پوشش با استفاده از
یک ترازوی دیجیتالی سکا با دقت  155گرم و قد افراد
با استفاده از متر نواری در وضعیت ایستاده کنار دیوار و
بدون کفش با دقت  1سانتی متر اندازه گیری شد.
شاخص توده بدنی آنها نیز از تقسیم وزن (به کیلوگرم)
بر قد (به متر مربع) محاسبه شد (.)21 ،25
جهت ارزیابی فعالیت بدنی افراد ،میزان فعالیت بدنی بر
اساس شدت فعالیت بدنی ( )METبا تکمیل پرسشنامه
فعالیت بدنی سنجیده شد که روایی و پایایی آن توسط
توسط کلیشادی و همکاران تأیید شده است ( .)27در
این پرسشنامه مدت زمانی که فرد در طول سال صرف
فعالیت های مرتبط با شغل ،رفت و آمد به محل کار یا
فعالیت های ورزشی میکند ،با تکرر و طول مدت زمان
انجام فعالیت در روز ،ماه یا سال ثبت و بر اساس ساعت

یافته ها
مشخصات فردی زنان سالم و زنان نابارور به تفکیک در
جدول  1آمده است .به طور کلی بین دو گروه مورد
مطالعه از نظر سن ( ،)p=5/17سن اولین منارک
( ،)p=5/22استعمال سیگار ( ،)p=5/5تحصیالت
( )p=5/511و شغل ( )p=5/34اختالف معناداری وجود
نداشت ،ولی  33نفر ( )%12/4از زنان نابارور و  7نفر
( )%2/1از زنان سالم اختالل قاعدگی داشتند که این
تفاوت از نظر آماری معنادار بود (.)p<5/551

جدول -1مقایسه اطالعات عمومی در زنان نابارور و سالم  52-04ساله
خصوصیات
میانگین سن (سال)

**

میانگین سن اولین منارک
تحصیالت

شغل

**

**

31/42±5/31

24/44±5/15

5/17

بله
خیر

)1/1( 5
)44/( 121

)1/5( 4
)44/5( 135

5/5

بله
خیر

)12/4( 33
)37/4( 151

)2/1( 7
)47/2( 121

>5/551

13/21±1/71

13/21±1/22

5/22

بی سواد
زیر دیپلم
دیپلم و باالتر

)1/5( 3
)14/7( 45
)34/1( 11

) 7( 2
)1/4( 25
)31/7( 151

5/511

خانه دار
شاغل

)44/1( 125
)5/2( 14

)14/7( 114
)7/1( 11

5/34

*

استعمال سیگار
اختالل قاعدگی

نابارور

افراد سالم

سطح معنی داری

*

* آزمون تی مستقل **آزمون کای اسکوئر
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وضعیت فعالیت بدنی در زنان نابارور و سالم به تفکیک
در جدول  2آمده است .یافته های پرسشنامه فعالیت
بدنی در گروه های مورد مطالعه نشان داد که میزان

جدول  -5مقایسه شدت و میزان فعالیت بدنی بر حسب میلی اکی واالن در زنان نابارور و سالم  52-04ساله
میزان فعالیت بدنی

زنان نابارور
( 133نفر)

زنان سالم
( 135نفر)

فعالیت بدنی کم
فعالیت بدنی متوسط
і
فعالیت بدنی شدید
* іі
میانگین فعالیت بدنی

)23/1( 12
)25/5( 54
)1/5( 17
34/21±4/14

)14/1( 41
)22/4( 15
)4( 21
31/51±4/14

і

і

سطح معنی داری

5/15

*آزمون تی مستقل і ،تعداد (درصد) іі ،میانگین  ±انحراف معیار

 14/44±7/15کیلوگرم بود که این اختالف از نظر
آماری معنادار بود ( .)p=5/557همچنین اختالف
میانگین شاخص توده بدنی در زنان نابارور و سالم
معنادار بود ( .)p=5/551در این میان  45نفر ( )%34از
زنان نابارور و  51نفر ( )%23/1از زنان سالم دارای
شاخص توده بدنی باالی  25بودند.

میانگین وزن و شاخص توده بدنی به تفکیک افراد مورد
مطالعه در جدول  3آمده است .در این شاخص ،شاخص
توده بدنی کمتر از  14/5کیلوگرم بر متر مربع کم وزن،
بین  14/5-24/1وزن نرمال و مساوی یا بیشتر 25
کیلوگرم بر متر مربع در محدوده اضافه وزن و چاق قرار
می گیرد .همانطور که مشاهده میشود ،میانگین وزن
در زنان نابارور  11/51±11/21کیلوگرم و در زنان سالم

جدول  -3مقایسه وضعیت تن سنجی در زنان نابارور و سالم  52-04ساله
نام متغیر

زنان نابارور

زنان سالم

میانگین وزن (کیلوگرم)*

11/51±11/21

14/44±7/15

5/557

میانگین شاخص توده بدنی (کیلوگرم بر متر مربع)

21/74±4/11

24/14±2/44

5/551

الغر

) 5( 5

) 4( 1

وزن نرمال

)17/1( 44

)24/4( 11

اضافه وزن و چاق

)34( 45

)23/1( 51

شاخص توده بدنی
تعداد (درصد)

سطح معنی داری

*آزمون تی مستقل

( ،)p=5/4چربی ( )p=5/57و کافئین ( )p=5/14بین دو
گروه اختالف معناداری نداشت (جدول  .)4بعد از
تعدیل عامل مخدوش کننده (انرژی دریافتی) ،تنها
میزان کربوهیدرات مصرفی بین دو گروه معنادار بود
(( )p=5/553جدول .)5

مقایسه دریافت های غذایی نشان داد که میزان دریافت
کالری ،پروتئین ،کربوهیدرات ،سلنیم ،روی و ویتامین
ث در زنان نابارور بیشتر و میزان دریافت چربی کل،
ویتامین  ،Eآهن در زنان سالم باالتر بود .دریافت
اسیدفولیک ( )p=5/552و درصد انرژی حاصل از
درشت مغذی ها شامل کربوهیدرات ( ،)p=5/4پروتئین
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فعالیت بدنی در گروه نابارور کمتر از زنان سالم بود،
ولی این تفاوت از نظر آماری معنادار نبود (.)p=5/15

جدول -0مقایسه دریافت مواد مغذی در زنان نابارور و سالم  52-04ساله
مواد مغذی

*

نابارور

افراد سالم

2325/3±725/7

2244/1±152/51

5/527

کربوهیدرات (گرم بر روز)

315/7±151/4

215/2±77/12

<5/551

انرژی حاصل از کربوهیدرات (درصد)

53/44±7/54

52/43±7/12

5/4

میانگین پروتئین (گرم بر روز)

73/43±24/41

14/5±11/14

5/554

درصد انرژی از پروتئین

12/14±2/4

12/31±2/4

5/4

چربی(گرم بر روز)

12/41±35/1

17/71±45/12

5/55

انرژی حاصل از چربی (درصد)

31/51±7/11

37/41±4/15

5/57

 فرگل صادقی و همکاران

میانگین انرژی (کیلوکالری)

سطح معنی داری
*
*

*

کلسترول دریافتی (میلی گرم بر روز)

211/15±115/5

141/13±11/51

5/45

فیبر دریافتی (گرم بر روز)

32/45±25/4

37/15±14/57

5/523

آهن (گرم بر روز)

14/13±1/44

14/77±4/57

<5/551

*
*

سلنیم (میکروگرم در روز)

17/24±44/1

15/24±31/54

5/554

*

روی (گرم بر روز)

11/13±4/45

1/13±3/37

5/551

*

ویتامین( Eگرم بر روز)

11/52±7/34

11/1±4/45

5/534

*

ویتامین ث (میلی گرم بر روز)

111/11±75/1

157±45/2

5/511

*

ویتامین (اسید فولیک) (میکروگرم در روز)

554/23±145/1

544/51±154/15

5/552

اسیدهای چرب ترانس (میلی گرم بر روز)

5/5552±5/554

5/5555±5/551

5/531

کافئین مصرفی (میلی گرم بر روز)

145/14±155/32

122/5±11/4

5/14

*

* آزمون تی مستقل
جدول  -2مدل رگرسیون چند متغیره برای بررسی ارتباط متغیرهای تغذیه ای ،شاخص توده بدنی و فعالیت بدنی با ابتالء به ناباروری
عوامل مستقل

**)OR(95%CI

سطح معنی داری

پروتئین

(1/515 )5/171-1/555

5/11

کربوهیدرات

(1/514 )1/555-1/524

5/553

ویتامین ث

(1/552 )5/117-1/557

5/52

ویتامین ای

(5/141 )5/175-1/511

5/24

روی

(1/115 )5/444-1/344

5/35

سلنیم

(5/141 )5/171-1/552

5/54

میوه
سبزی
چربی
شاخص توده بدنی ≥25
فعالیت بدنی

(5/114 )5/1145-1/552
(1/551 )5/114-1/554
(1/553 )5/441-1/145
(2/22 )1/32-3/73
(1/11 )5/114-4/357

5/37
5/14
5/11
5/552
5/21

** مدل بر اساس دریافت انرژی تعدیل شده است.

سلنیم و ویتامین ث در زنان نابارور به طور معناداری
باالتر از زنان سالم بود که بعد از حذف عوامل مخدوش
کننده (انرژی دریافتی) ،تنها در میزان کربوهیدرات
مصرفی بین دو گروه تفاوت معناداری وجود داشت.
دریافت اسیدفولیک ،اسیدهای چرب اشباع و درصد

بر اساس آنالیز رگرسیون چند متغیره ،فراوانی اضافه
وزن و چاقی  2/2برابر در زنان نابارور بیش تر بود
(.)p=5/552

بحث
به طور کلی در مطالعه حاضر میانگین وزن ،شاخص
توده بدنی ،مصرف کالری ،پروتئین ،کربوهیدرات ،روی،
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انرژی حاصل از درشت مغذی ها و کافئین بین دو گروه
اختالف معناداری نداشت.
غذا عالوه بر انرژی ،حاوی مواد مغذی مختلفی از جمله
درشت مغذیها ،ویتامینها ،امالح ( ،)17 ،4ترکیبات
آنتی اکسیدانی ( ،)32پروبیوتیکها ( )33و آب است و
هر فرد بسته به سن و جنس باید مقدار معینی انرژی و
مواد مغذی را دریافت کند ( .)14در مطالعه حاضر
انرژی ،کربوهیدرات ،پروتئین و گوشت سفید مصرفی
در زنان نابارور به طور معناداری بیشتر بود .دریافت
چربی و درصد انرژی حاصل از درشت مغذی ها بین دو
گروه تفاوت آماری معناداری نداشت .در مطالعه چاوارو
و همکاران ( )2554بین دریافت کل چربی و کلسترول
با ناباروری ارتباطی مشاهده نشد ( .)14مطالعه دیگر
چاوارو و همکاران ( )2551نشان داد که مصرف گوشت
قرمز و مرغ ،خطر ناباروری تخمدانی را افزایش می دهد
( .)11در مطالعه حاضر مصرف گوشت قرمز ،امحاء و
احشاء در دو گروه اختالف معناداری نداشت ،اما مصرف
گوشت سفید در زنان نابارور بیشتر از زنان باردار بود.
در مطالعه حاضر دریافت کربوهیدرات ساده و شیرینی
ها در زنان نابارور و دریافت فیبر در زنان سالم به طور
معناداری بیشتر بود که بعد از تعدیل انرژی دریافتی به
عنوان عامل مخدوش کننده ،این رابطه هم چنان به
قوت خود باقی ماند .در مطالعه چاوارو و همکاران
( )2557بین کل کربوهیدرات مصرفی با ناباروری
ارتباط وجود داشت ولی بین دریافت فیبر و ناباروری
ارتباطی مشاهده نشد ( .)25به نظر میرسد کمیت و
کیفیت کربوهیدرات مصرفی بر متابولیسم گلوکز مؤثر
بوده و بر حساسیت به انسولین تأثیر دارد .البته هنوز
نقش کربوهیدرات مصرفی بر عملکرد تخمدانی و
ناباروری معلوم نیست ( .)25در مطالعه حاضر مصرف
لبنیات کم چرب در زنان نابارور و لبنیات پرچرب در
زنان سالم بیشتر بود .در مطالعه گرین لی و همکاران
( )2553خطر ناباروری در زنانی که حداقل سه بار در
روز لبنیات مصرف می کردند %75 ،کمتر از زنانی بود
که شیر مصرف نمی کردند ( )34و تأثیر لبنیات کم
چرب نسبت به پرچرب بر ناباروری گزارش شد (.)25
در مطالعه چاوارو و همکاران ( )2551مکمل یاری آهن

Reactive Oxygen Spices
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با دوز باال (باالی  41میلی گرم در روز) خطر ناباروری
تخمدانی را به میزان  %75کاهش داد و این خطر در
زنان مصرف کننده مکمل آهن کمتر بود ( .)21در
مطالعه حاضر نیز میزان مصرف آهن در زنان سالم به
طور معنادار بیشتر بود .از دیگر مواد مغذی مهم در
حفظ سالمتی ،آنتی اکسیدانها هستند که نقش ویژه
ای در پایداری غشاء سلول داشته و همراه با فعالیت
بدنی ،استرس اکسیداتیو را کاهش میدهند (.)32
سلنیم ،آنتی اکسیدانی است که باعث حفظ تخمک ها
از گونههای فعال اکسیژن ( 1)ROSمیشود ( .)35ولی
در این مطالعه مصرف سلنیم و ویتامین ث در زنان
نابارور بیشتر از زنان سالم بود .در مطالعه حاضر
میانگین میزان فعالیت بدنی در شدت های مختلف در
زنان نابارور کمتر از زنان سالم بود .مطالعه ریچ ادوارد و
همکاران ( )2552نشان داد فعالیت بدنی شدید ،خطر
نسبی ناباروری تخمدانی را کاهش داده و بعد از تعدیل
اثر مخدوش کنندگی شاخص توده بدنی ،خطر نسبی
ناباروری تخمدانی به ازای هر یک ساعت در هفته
فعالیت بدنی شدید %5 ،کاهش یافت ( .)23در مطالعه
کوک و همکاران ( )2515که بر روی  131زن تحت
درمان ناباروری انجام شد ،فعالیت بدنی با شدت کم تا
متوسط احتمال تولد زنده و پذیرش لقاح را افزایش داد
( .)31ولی در برخی مطالعات دیگر افزایش خطر
ناباروری به دنبال ورزش های مکرر و شدید گزارش شد
( .)34 ،37 ،24در مطالعه پالومبا و همکاران ()2554
نسبت احتمال بارداری با داشتن فعالیت بدنی 35
درصد بود در حالیکه این میزان برای رژیم غذایی 15
درصد نشان داده شد ( .)31در مطالعه حاضر همسو با
مطالعه آقاجانی ،بین شدت فعالیت بدنی و ناباروری
ارتباطی مشاهده نشد .در مطالعه آقاجانی و همکاران
( %45/5 ،)2513زنان سالم و  %14/5زنان نابارور
فعالیت بدنی با شدت باال داشتند ( .)45به طور کلی
فعالیت بدنی نقش مهمی در تعادل انرژی داشته و در
سیستم باروری مؤثر است .شاید فعالیت آنتی اکسیدان
ها همراه با انجام فعالیت بدنی تأثیر بر فرآیند های
سلول جنسی داشته باشد ،چرا که در این مطالعه

 فرگل صادقی و همکاران

همچنین طراحی مطالعه برای مقایسه این موارد در زنان
نابارور و سالم از نقاط قدرت مطالعه بود .در نهایت انجام
مطالعات مشابه با تعداد نمونه های بیش تر در زنان سالم
و نابارور جهت بررسی ارتباط دریافت مواد مغذی با
ناباروری آزمون های بیوشیمیایی پیشنهاد میشود.

دریافت آنتی اکسیدان ها در زنان نابارور از زنان سالم
بیش تر ،ولی میزان فعالیت بدنی کم بود .شواهد نشان
میدهد کاهش وزن همراه با ورزش در حفظ عملکرد
تخمدانی با افزایش حساسیت به انسولین و تغییرات
هورمونی مؤثر است ( .)41در مطالعه حاضر میانگین
وزن در زنان نابارور به طور معناداری بیشتر بود .در
مطالعه اسماعیل زاده و همکاران ( )2513چاقی در
زنان نابارور  4/4برابر بیش تر از زنان سالم بود ( .)45در
مطالعه حاضر فراوانی اضافه وزن و چاقی در زنان نابارور
 2/2برابر بیشتر از زنان سالم بود .مطالعات دیگر نیز
نشان داده اند که چاقی و اضافه وزن باعث افزایش خطر
ناباروری تخمدانی شده و زنان نابارور معموالً وزن
باالتری دارند ( .)43 ،42شواهد نشان میدهد چاقی
منجر به عدم تخمک گذاری و کم باروری میشود و
احتمال سقط جنین را باال می برد .همچنین در
بسیاری از زنان چاق سطح هورمون  LHو انسولین و
نسبت  LH/FSHغیرعادی شده و این پروفایل
هورمونی منجر به عدم تخمک و اختالل قاعدگی خواهد
شد ( .)44از نقاط ضعف این مطالعه ،تعدد پرسشنامه ها
و طوالنی بودن زمان پرسشگری و عدم امکان بررسی
فاکتورهای بیوشیمیایی بود .اما استفاده از پرسشنامه
بسامد خوراک که اطالعات غذایی را در طول یک سال
قبل نشان میدهد و در بررسی دریافت های غذایی قبل
و مطالعات گذشته نگر بسیار حائز اهمیت است و عالوه
بر آن بررسی هم زمان فعالیت بدنی و دریافت غذایی،

نتیجه گیری
با توجه به شیوع اضافه وزن در زنان ایرانی و تفاوت
آماری معنادار در اختالف وزن زنان نابارور و سالم،
توجه به کنترل وزن باید بیش تر مورد توجه قرار گیرد.

تشکر و قدردانی
این مقاله منتج از طرح تحقیقاتی مصوب معاونت
محترم پژوهشی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم
پزشکی قزوین به شماره  /44/11741د مورخ
 1312/4/25می باشد .بدین وسیله از زحمات و
همکاری صمیمانه سرکار خانم ها محدثه یوسفی و
آزاده بارگیر و تمام عزیزان در مرکز بهداشت باروری
ولی عصر (عج) ،مرکز ناباروری بیمارستان محب یاس
(زنان سابق) و مراکز بهداشتی درمانی شرق تهران و
همچنین از کارکنان واحد حمایت از توسعه تحقیقات
بالینی مرکز آموزشی درمانی قدس دانشگاه علوم
پزشکی قزوین تشکر و قدردانی می شود.
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