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ارتباط بین مقدار وزن به دست آمده مادران در حین
بارداری با سن حاملگی در زمان تولد
امیر الماسی حشیانی ،1مهدی سپیدارکیش ،1دکتر آرزو اسماعیل زاده،2
رضوانه چراغی ،3دکتر رضا عمانی سامانی

*4

 .1دانشجوی دکترای اپیدمیولوژی ،مرکز تحقیقات اپیدمیولوژی باروری ،پژوهشکده زیستشناسی و علوم پزشکی تولید
مثل جهاد دانشگاهی ،پژوهشگاه رویان ،تهران ،ایران.
 .2استادیار گروه زنان و مامایی ،دانشکده پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی زاهدان ،زاهدان ،ایران.
 .3کارشناس ارشد آمار ،مرکز تحقیقات اپیدمیولوژی باروری ،پژوهشکده زیستشناسی و علوم پزشکی تولید مثل جهاد
دانشگاهی ،پژوهشگاه رویان ،تهران ،ایران.
 .4استادیار گروه اپیدمیولوژی و سالمت باروری ،مرکز تحقیقات اپیدمیولوژی باروری ،پژوهشکده زیستشناسی و علوم
پزشکی تولید مثل جهاد دانشگاهی ،پژوهشگاه رویان ،تهران ،ایران.

خالصه

تاريخ دريافت 1315/82/80 :تاريخ پذيرش1315/83/25 :

مقدمه :عوامل مختلفی در رخداد تولد پیش از موعد از قبیل وزنگیری مادر حین حاملگی تأثیرگذار هستند .در این
بین نقش وزن به دست آمده مادران در حین بارداری کمتر مورد بررسی قرار گرفته است .مطالعه حاضر با هدف
بررسی ارتباط بین وزن قبل از بارداری ،شاخص توده بدنی با سن حاملگی در زمان تولد انجام شد.
روش کار :در این مطالعه مقطعی که در تیر ماه سال  1314در استان تهران انجام شد ،تعداد  5118زایمان مورد
بررسی قرار گرفت که  11مورد از آنها به دلیل چند قلوزایی از مطالعه کنار گذاشته شدند و  5813مورد ،آنالیز
شدند .اطالعات مربوط به بارداری و زایمان زنان در  183بیمارستان توسط  183مامای آموزش دیده با استفاده از
پرسشنامه طراحی شده جمعآوری شد .تجزیه و تحلیل دادهها با استفاده از نرمافزار ( Stataنسخه  )13و روشهای
آمار توصیفی و روش رگرسیون ساده خطی انجام شد .میزان  pکمتر از  8/85معنی دار در نظر گرفته شد.
يافتهها :بر اساس روش رگرسیون چندگانه ،وزن بهدست آمده در طول بارداری ارتباط معنیداری با سن حاملگی در
زمان زایمان داشت ()p=8/881؛ به طوری که به ازای یک واحد افزایش در وزن به دست آمده در طول بارداری ،سن
حاملگی در زمان تولد  8/852هفته ( %15حدود اطمینان 8/836-8/860 :هفته) افزایش ( )p=8/881و احتمال تولد
نوزاد زودرس کاهش مییافت .وزن ( ،)p=8/010قد ( )p=8/014و شاخص توده بدنی ( )p=8/111ارتباط معنیداری
با سن حاملگی نداشتند.
نتیجهگیری :وزن گیری مناسب مادر در زمان بارداری از عوامل مؤثر در سن حاملگی در زمان تولد است؛ به طوری
که وزنگیری مناسب منجر به کاهش تولد زودرس در زنان باردار میشود.
کلمات کلیدی :تولد زودرس ،زایمان ،سن حاملگی ،شاخص توده بدنی ،وزنگیری

* نويسنده مسئول مكاتبات :دکتر رضا عمانی سامانی؛ مرکز تحقیقات اپیدمیولوژی باروری ،پژوهشکده زیستشناسی و علوم پزشکی تولید مثل جهاد دانشگاهی،
پژوهشگاه رویان ،تهران ،ایران .تلفن821-22331121 :؛ پست الكترونیكr.samani@gmail.com :
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مقدمه
1

تولد پیش از موعد به عنوان تولد زنده قبل از هفته 31
بارداری (یعنی  251روز) تعریف میشود ( .)3-1بر
اساس مطالعه انجام شده در سال  ،2818برآورد شده
است که نزدیک به  15میلیون نوزاد در سراسر جهان
قبل از هفته  31بارداری متولد شدهاند که این مقدار
بیش از  %11تمامی تولدهای زنده است ( .)4میزان تولد
پیش از موعد در کشورهای مختلف دنیا متفاوت است و
بین  %5-10گزارش شده است و این میزان در ایران نیز
بین  %5/1-0/4گزارش شده است ( .)5-1تولد پیش از
موعد یکی از علل اصلی میزان میرایی و ابتالء افراد به
بیماریهای مختلف است که تقریباً  %18از موارد مرگ و
میر نوزادن و  %15از موارد ابتالء به بیماری در نوزادان،
قابل انتساب به تولد پیش از موعد میباشد ( .)0بر اساس
مطالعه متاآنالیز بک و همکاران ( ،)2818شیوع زایمان
زودرس در کل جهان  ،%1/6در کشورهای توسعه یافته
 ،%1/5در کشورهای کمتر توسعه یافته  %0/0و در
کشورهای عقب افتاده  %12/5برآورد شده است ( .)1این
میزان در کشورهای آسیایی  %1/1است که مقدار آن از
کشورهای اروپایی ( )%6/2و آمریکایی ( )%0/1بیشتر
است ،اما از متوسط جهانی ( )%1/6کمتر میباشد .ساالنه
بیش از  15میلیون نوزاد (بیش از  1مورد در هر 18
تولد) در جهان قبل از موعد مقرر متولد میشوند که
بیش از  1میلیون مورد از آنها مدت زمان کوتاهی بعد از
تولد فوت میشوند و برخی از آنها هم که زنده میمانند
از مشکالتی نظیر ناتوانیهای آموزشی ،عصبی و فیزیکی
رنج میبرند و هزینههای زیادی به خانواده و جامعه
تحمیل میکنند ( .)18عوامل متعددی در زایمان
زودرس نقش دارند .در برخی از مطالعات به نقش وزن
2
به دست آمده زنان باردار در زمان بارداری ()GWG
اشاره شده است و دادههای موجود نشان میدهند که
کاهش وزن در طول بارداری در زنان چاق ممکن است
با افزایش خطر زایمان زودرس همراه باشد (.)11-13
عوامل مختلفی در رخداد تولد پیش از موعد تأثیرگذار
هستند که در این بین میتوان به وزن مادر قبل از
Preterm labor
Gestational weight gain
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 ارتباط بین وزن به دست آمده مادران در حین بارداری با سن حاملگی

بارداری ،شاخص توده بدنی و وزنگیری مادر در حین
بارداری اشاره کرد (.)16-14
وزن به دست آمده زنان باردار در زمان بارداری برای
تمامی مادران باردار اهمیت دارد و نقش آن در پیامدهای
بارداری شناخته شده است و طی دهههای اخیر
دستوالعمل هایی برای  GWGمناسب طراحی و اصالح
شدهاند و هر کدام محدودیتهایی داشتهاند و
نگرانیهایی در مورد پرهاکالمپسی ،مشکالت زایمان و
حفظ وزن بعد از زایمان ایجاد کرده اند ( .)11از این رو
مؤسسه پزشکی ( ،3)IOMمقدار وزنگیری مناسب برای
زنان باردار در طول بارداری را بر اساس شاخص توده
بدنی قبل از بارداری مادران گزارش کرده و توصیه به
وزنگیری بیشتر در زنان الغر و وزنگیری کمتر در زنان
با شاخص توده بدنی باال کرده است ( .)28-10البته در
برخی از مطالعات با توجه به شیوع بیشتر پیامدهای
زایمان در زنان با وزنگیری مناسب بر اساس توصیه
 ،IOMتوصیه به بازنگری دستورالعمل  IOMنمودهاند
(.)21
شاخص توده بدنی پایین قبل از بارداری به عنوان یکی از
عوامل خطر تولد کم وزن شناخته میشود و مطالعات
متعددی نشان دادهاند که شاخص توده بدنی پایین قبل
از بارداری و وزنگیری مادر در حین بارداری با تولد نوزاد
کم وزن مرتبط میباشد ( .)24-22در مطالعه اسماعیلی
و همکاران ( )2814مشخص شد که شاخص توده بدنی
غیرطبیعی منجر به بروز عوارض نامطلوب پریناتال
میشود ( .)25برخی مطالعات نشان دادهاند که وزن-
گیری مناسب در زمان بارداری ،از عوامل مؤثر در سن
حاملگی در زمان تولد است و حتی در زنانی که دارای
اضافه وزن و یا چاق هستند ،وزنگیری مناسب در زمان
بارداری حائز اهمیت است و زنانی که وزنگیری مناسب
در زمان بارداری ندارند ،در معرض خطر تولد نوزاد قبل
از  31هفته هستند .اهمیت وزنگیری در زمان بارداری
در زنانی که قبل از بارداری الغر بوده اند بیشتر از زنان
چاق میباشد ،ولی هر دو گروه در صورت عدم وزنگیری
مناسب در معرض خطر تولد پیش از موعد میباشند
(.)26

 امیر الماسی حشیانی و همكاران

اهداف آن برای شرکتکننده توضیح داده شد و پس از
گرفتن رضایتنامه ،اطالعات مورد نظر با استفاده از
پرسشنامه که توسط مامای آموزش دیده تکمیل میشد،
جمعآوری شد .در مورد متغیرهایی که فرد از آنها اطالع
نداشت ،با مراجعه به پرونده پزشکی و انجام مصاحبه با
پزشکان معالج و همچنین پرستاران بخش ،اطالعات الزم
جمعآوری شد .در صورتی که درد بیمار مانع از
پاسخگویی وی میشد ،اطالعات الزم پس از زایمان و در
زمان بستری شدن در بخش (که معموالً  24ساعت طول
میکشید) جمعآوری میشد .پروپوزال مطالعه توسط
کمیته اخالق پژوهشگاه رویان و دانشگاه علوم پزشکی
تهران مورد تأیید قرار گرفت .قبل از ثبت اطالعات از
تمامی شرکتکنندگان رضایت آگاهانه گرفته شد .مطالعه
بر اساس اصول بیانیه هلسینکی انجام شد.
برای تجزیه و تحلیل دادهها از آمار توصیفی (میانگین،
انحراف معیار و درصد) و برای تحلیل دادهها از روش
رگرسیون ساده خطی استفاده شد .کنترل متغیرهای
مخدوشکننده شامل سن مادر ،تعداد حاملگیهای قبلی،
تعداد زایمانهای قبلی ،نوع زایمان (سزارین/طبیعی) ،نوع
بارداری (خواسته/ناخواسته) ،سابقه پره اکالمپسی ،سابقه
سقط قبلی با استفاده از مدل رگرسیون خطی چندگانه
انجام شد .میزان  pکمتر از  8/85معنی دار در نظر
گرفته شد و تمامی آنالیزها با استفاده از نرم افزار آماری
( Stataنسخه  )13انجام شد.

با توجه به اینکه تولد پیش از موعد در ایران در -0/4
 %5/1از تولدها مشاهده میشود و تاکنون مطالعهای با
حجم نمونه مناسب به بررسی رابطه آن با شاخص توده
بدنی مادر قبل از بارداری و مقدار وزنگیری مادر در
حین زایمان انجام نشده است ،مطالعه حاضر با هدف
بررسی ارتباط بین وزن قبل از بارداری ،شاخص توده
بدنی و مقدار وزن به دست آمده مادران در حین
بارداری با سن حاملگی در زمان تولد انجام شد.

روشکار
این مطالعه مقطعی در تیر ماه سال  1314در استان
تهران انجام شد و به بررسی تعداد  5118زایمان
پرداخت .اطالعات مورد نیاز از این افراد در 183
بیمارستان از مناطق مختلف استان تهران که بلوک
زایمان داشتند ،توسط  183مامای آموزش دیده
جمعآوری شد .مطالعه شامل تمام زنان باردار
مراجعهکننده به بیمارستانهای شهر تهران بود که تاریخ
زایمان آنها از  14/4/15تا  14/4/38بود .تمامی زنان
بدون توجه به نوع زایمان (طبیعی یا سزارین) و پیامد
زایمان زندهزایی وارد مطالعه شدند .افرادی که سن
زایمان آنها ،وزنگیری در طول زایمان و یا قد و وزن
قبل از بارداری آنها نامشخص بود ،وارد آنالیز نهایی
نشدند .در این مطالعه زایمانهایی که چندقلو بودند (11
مورد) از مطالعه خارج شدند.
جهت بررسی روایی محتوا و ظاهری ،پرسشنامه برای
جمعی ( 18نفر) از متخصصین زنان و زایمان،
سکسولوژیست و متدولوژیست فرستاده شد .شاخصهای
روایی برای هر یک از سؤالها به همراه شاخصهای
روایی کل ابزار محاسبه شد .به منظور یکنواخت شدن
برداشت متخصصین از مفهوم شاخصهای مناسبت،
شفافیت و جامعیت ،ابزار تعریف هر کدام از شاخصهای
مذکور نیز به همراه سؤاالت پرسشنامه ارسال شد.
در این مطالعه پیامد مورد نظر سن حاملگی بود که بر
حسب هفته ثبت شد و متغیرهای وزن مادر قبل از
بارداری ،قد مادر ،شاخص توده بدنی مادر و وزن به دست
آمده در طول بارداری ،به عنوان مواجهه در نظر گرفته
شدند .در طول جمعآوری دادهها ،در مورد مطالعه و

يافتهها
در این مطالعه تعداد  5118زایمان مورد بررسی قرار
گرفت که از این بین  11مورد چند قلوزایی بود که از
مطالعه کنار گذاشته شدند و  5813مورد تجزیه و تحلیل
شدند .میانگین سنی زنان مورد مطالعه  21/21سال
( %15حدود اطمینان 21/86-21/36 :سال) بود .توزیع
متغیرهای مورد بررسی در جدول  1نشان داده شده
است .بر اساس این جدول میانگین سن پدران 33/56
سال ،میانگین بُعد خانوار  3/52نفر ،میانگین تعداد
حاملگیهای قبلی  ،1/20میانگین تعداد زایمانهای قبلی
 8/14و میانگین سن بارداری در این مطالعه 31/51
هفته بود .میانگین وزن مادران قبل از بارداری 65/14
01

کیلوگرم ،میانگین قد مادران  161/11سانتیمتر و
شاخص توده بدنی آنها  24/11کیلوگرم بر متر مربع
بود .زنان باردار در طول مطالعه به طور میانگین 13/48
کیلوگرم افزایش وزن داشتند 1414 .مورد ( )%21/35از
زایمانها طبیعی و  3484مورد ( )%18/65سزارین بودند.

جدول  -1میانگین و  %59حدود اطمینان متغیرهای کمی تحت مطالعه
متغیر

میانگین

انحراف معیار

سن مادر
سن پدر
بُعد خانوار
تعداد حاملگیهای قبلی
تعداد زایمانهای قبلی
سن حاملگی در زمان زایمان
وزن مادر قبل از بارداری
قد مادر
وزن به دست آمده در طول بارداری
شاخص توده بدنی قبل از بارداری

21/21
33/56
3/52
1/20
8/14
31/51
65/14
161/11
13/48
24/11

5/46
5/14
1/81
1/86
8/05
5/68
11/08
6/21
6/12
4/31

بعد از تطبیق اثر متغیرهای مخدوشکننده شامل سن
مادر ،تعداد حاملگیهای قبلی ،تعداد زایمانهای قبلی،
نوع زایمان (سزارین/طبیعی) ،نوع بارداری (خواسته/
ناخواسته) ،سابقه پره اکالمپسی ،سابقه سقط قبلی و
متغیرهای موجود در جدول  ،2با استفاده از روش
رگرسیون چند گانه مشخص شد که وزن به دست آمده
در طول بارداری ارتباط معنیداری با سن حاملگی داشت
()p=8/881؛ به طوری که به ازای یک واحد افزایش در

 %15حدود اطمینان
21/86
33/31
3/41
1/24
8/11
31/36
64/02
161/61
13/28
24/11

21/36
33/12
3/55
1/13
8/16
31/61
65/41
161/16
13/51
25/83

وزن به دست آمده در طول بارداری ،سن حاملگی
 8/852هفته ( %15حدود اطمینان8/836-8/860 :
هفته) افزایش مییافت ،در حالی که متغیرهای وزن مادر
قبل از بارداری ( ،)p=8/010قد مادر ( )p=8/014و
شاخص توده بدنی ( )p=8/111ارتباط معنیداری با سن
حاملگی نشان ندادند.

جدول  -2بررسی ارتباط وزن مادر قبل از بارداری ،قد مادر ،وزن به دست آمده در طول بارداری و شاخص توده بدنی با سن حاملگی
آنالیز تطبیق شده

آنالیز خام
متغیر

ضریب
رگرسیونی

 %15حدود
اطمینان

سطح معنی
داری

ضریب
رگرسیونی

 %15حدود
اطمینان

سطح معنی
داری

وزن مادر قبل از بارداری
قد مادر
وزن به دست آمده در طول بارداری
شاخص توده بدنی قبل از بارداری

-8/811
-8/881
8/116
-8/841

8/832 ، -8/885
-8/832 ،8/810
8/155 ،8/116
-8/805 ،-8/813

8/885
8/501
8/881
8/881

8/818
-8/885
8/852
-8/881

-8/810 ، 8/811
-8/802 ،8/812
8/836 ،8/860
-8/231 ،8/220

8/010
8/014
8/881
8/111

دوران بارداری با سن حاملگی در زمان تولد ارتباط
معنیداری وجود داشت ( ،)p=8/881اما قدرت رابطه به
وضعیت شاخص توده بدنی مادران بستگی دارد و این
ارتباط در شاخص توده بدنی پایینتر قویتر است.

ارتباط بین وزن به دست آمده در دوران بارداری با سن
حاملگی در زمان تولد به تفکیک وضعیت شاخص توده
بدنی مادران قبل از بارداری در جدول  3نشان داده شده
است .بر اساس نتایج این جدول ،در تمامی زیر گروههای
شاخص توده بدنی مادران ،بین وزن به دست آمده در
01
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 4861مورد ( )%08/10از زایمانها خواسته و 1886
مورد ( )%11/02ناخواسته بودند 241 .نفر ( )%4/14از
زنان دچار پره اکالمپسی شدند و  1816نفر ()%11/16
سابقه سقط قبلی داشتند.

جدول  -3ارتباط وزن به دست آمده در طول بارداری با سن حاملگی در زمان تولد به تفكیك شاخص توده بدنی مادران

 امیر الماسی حشیانی و همكاران

سطوح شاخص
توده بدنی

تعداد افراد

ضریب رگرسیونی

 %15حدود اطمینان

سطح معنی
داری

>10/41
10/5-24/1
25-21/1
<38

212
2335
1408
418

8/233
8/285
8/150
8/168

8/124-8/343
8/115-8/235
8/124-8/112
8/811-8/223

8/881
8/881
8/881
8/881

واریانس نمره ها در دو گروه تأیید شد (.)p<8/85
بنابراین استفاده از تحلیل کواریانس بالمانع بود .نتایج
تحلیل کواریانس در مورد مقایسه میانگین نمره های
ابعاد مورد مطالعه گروه های آزمایش و کنترل در
جدول 6نشان داده شده است.

برای استفاده از تحلیل کواریانس ،ابتدا الزم است پیش
فرض تساوی واریانسها بررسی شود .برای آزمودن این
فرضیه از آزمون لوین استفاده شد .بر اساس نتایج
حاصل از آزمون لوین ،تساوی واریانس گروه آزمایش و
گروه کنترل تأیید شد ،یعنی پیش فرض تساوی

جدول  -6میانگین نمره های پیش آزمون و پس آزمون در گروه های آزمايش و کنترل
گروه های مطالعه

پیش آزمون

پس آزمون

آزمایش

21/26

41/83

کنترل

22/16

22/56

آزمایش

1/31

28/63

کنترل

1/16

1/63

رضایت زوجین
همبستگی زوجین
توافق زوجین
ابراز محبت زوجین
سالمت جسمانی زوجین
سالمت روانشناختی زوجین

آزمایش

21/0

54

کنترل

24/2

21/33

آزمایش

4/4

11/1

کنترل

4/61

4/3

آزمایش

11/13

31/61

کنترل

10/06

11/6

آزمایش

15/21

20/0

کنترل

15/4

14/23

سطوح شاخص توده بدنی حائز اهمیت میباشد ،ولی
ارتباط وزن به دست آمده در دوران بارداری با سن
حاملگی در زمان تولد در افرادی که شاخص توده بدنی
پایینتر دارند ،قویتر است و اهمیت بیشتری دارد.
در برخی مطالعات مشابه نشان داده شده است که وزن
قبل از بارداری ،شاخص توده بدنی و وزن به دست آمده
در طول بارداری با وزن هنگام تولد نوزاد ،وزن برای قد و
چاقی نوزادان ارتباط معنیداری دارد .از طرفی وزن
هنگام تولد ارتباط قوی با سن حاملگی در زمان تولد
دارد ،بنابراین وزن و شاخص توده بدنی نامناسب مادر و
وزنگیری نامناسب در زمان بارداری با سن حاملگی در
زمان تولد و وزن هنگام تولد ارتباط قوی دارند و وزن

بحث
در این مطالعه  5813زایمان تک قلو با هدف اصلی
بررسی ارتباط وزن به دست آمده در دوران بارداری با
سن حاملگی در زمان تولد مورد بررسی قرار گرفتند و
نتایج نشان داد که بعد از کنترل متغیرهای مخدوش
کننده ،ارتباط معنیداری بین وزن بهدست آمده در
دوران بارداری با سن حاملگی در زمان تولد وجود داشت،
ولی وزن مادر قبل از بارداری ،قد مادر و شاخص توده
بدنی مادر قبل از بارداری ارتباط معنیداری با سن
حاملگی در زمان تولد نداشت .همچنین نتایج مطالعه
نشان داد وزن به دست آمده در دوران بارداری در تمامی
01
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هنگام تولد و چاقی نوزاد اهمیت زیادی دارد ،چون با
مرگ و میر نوزادی و ابتالء به بیماریها مرتبط هستند
( .)31-21همانند این مطالعات در مطالعه حاضر نیز
ارتباط معنیداری بین مقدار وزن به دست آمده در
دوران بارداری با سن حاملگی در زمان تولد مشاهده شد.
در مطالعه حاضر شاخص توده بدنی زنان بعد از کنترل
متغیرهای مخدوشکننده ارتباط معنیداری با سن
حاملگی در زمان تولد نداشت .بر اساس آنالیزهای انجام
شده ،در الیههای مختلف شاخص توده بدنی ،روند
افزایشی برای قدرت ارتباط بین وزن به دست آمده در
طول بارداری با سن حاملگی در زمان تولد وجود داشت و
ضریب رگرسیونی این ارتباط در افراد با شاخص توده
بدنی کمتر از  10/5کیلوگرم بر متر مربع برابر با ،8/233
در شاخص توده بدنی  15/5-24/1برابر با  ،8/285در
شاخص توده بدنی  25-21/1برابر با  8/150و در افراد با
شاخص توده بدنی باالتر از  38برابر با  8/168بود .در
مطالعه دتز و همکاران ( )2886نتیجه مشابه ای مشاهده
شد؛ به طوری که یک ارتباط قوی بین وزن به دست
آمده در طول بارداری با تولد پیش از موعد مشاهده شد
که این ارتباط در الیههای مختلف شاخص توده بدنی
قبل از بارداری متفاوت بود و قویترین رابطه در زنان با
شاخص توده بدنی پایین و ضعیفترین رابطه در زنان با
شاخص توده بدنی چاق مشاهده شد .این رابطه نشان-
دهنده این موضوع است که وزنگیری مناسب در زمان
بارداری برای تمامی مادران باردار اهمیت دارد ،اما
اهمیت آن در زنانی که الغر میباشند بیشتر از زنان چاق
است ( .)32مؤسسه پزشکی ( 1)IOMنیز بر اساس
مطالعات انجام شده ،مقدار وزنگیری مناسب برای زنان
باردار در سه ماهه دوم و سوم بارداری را بر اساس
شاخص توده بدنی قبل از بارداری مادران گزارش کرده
است و توصیه به وزنگیری بیشتر در زنان الغر و وزن-
گیری کمتر در زنان با شاخص توده بدنی باال کرده است
( .)28-10در مطالعه لی و همکاران ( )2815در چین که
بر روی  1841زن باردار و نوزاد آنها انجام شد ،وزن به
دست آمده در طول بارداری با ماکروزومی (وزن هنگام

تولد باالی  4888گرم) ارتباط معنیداری نشان داد
(.)33
همانند برخی مطالعات انجام شده ،در مطالعه حاضر بعد
از کنترل متغیرهای مخدوش کننده ،بین  GWGو سن
حاملگی در زمان تولد ارتباط معنیداری مشاهده شد
( .)12 ،11مطالعاتی در خصوص ایمنی و اثربخشی
کاهش وزن در دوران بارداری در زنان چاق مورد نیاز است
( ،)34اما دادههای موجود نشان میدهند که کاهش وزن
در طول بارداری در زنان چاق منجر به کاهش عوارض
مرتبط با چاقی در زمان حاملگی مانند فشارخون مرتبط
به حاملگی میشود و ممکن است با افزایش خطر زایمان
زودرس همراه باشد و همچنین افزایش تولد نوزادان
 LBWرا منجر شود (.)36 ،35 ،13
اگرچه پیشگیری از کاهش وزن در زمان بارداری
( 2)GWLیک اولویت برای پزشکان است ،اخیراً
مطالعاتی نشان دادهاند  GWLممکن است اثرات
سودمندی در زنان باردار چاق داشته باشد .در مطالعه
متاآنالیز بیرلین و همکاران ( )2811نشان داده شد که
 GWLبا کاهش خطر مشکالت حاملگی نظیر پره
اکالمپسی و سزارین غیر انتخابی در زنان داری اضافه
وزن و چاق همراه میباشد و همچنین خطر زایمان
زودرس در زنان چاق و اضافه وزن به طور معنیداری
بیشتر بود (.)13
همانند نتایج مطالعه حاضر ،در مطالعه متاآنالیز هان
( )2811که نتایج  55مقاله ( 31مقاله کوهورت و 10
مقاله کیس کنترل) را بررسی کردند ،نشان داده شد که
در زایمان های تک قلو ،در زنان با  GWGکم ،خطر
بیشتری برای زایمان زودرس وجود دارد (.)31
این مطالعه به صورت مقطعی و در استان تهران انجام
شد .از نقاط قوت این مطالعه میتوان به انجام آن در
سطح استان تهران و جمعآوری داده های مورد نیاز از
 183بیمارستان دارای بخش زایمان توسط  183مامای
آموزش دیده اشاره کرد .همچنین بررسی تعداد 5813
زایمان تک قلو در این بازه زمانی از دیگر نقاط قوت این
مطالعه بود .از نقاط ضعف این مطالعه میتوان به ماهیت
مقطعی بودن آن اشاره کرد که در آن اطالعات مربوط به

وزنگیری مناسب مادر در زمان بارداری از عوامل مؤثر
در سن حاملگی در زمان تولد میباشد؛ به طوری که
وزنگیری مناسب در زمان بارداری منجر به کاهش تولد
 همچنین وزنگیری.پیش از موعد در زنان باردار میشود
مناسب در زمان بارداری برای تمامی مادران باردار
اهمیت دارد؛ اما اهمیت آن در زنانی که الغر میباشند
.بیشتر از زنان چاق میباشد

تشكر و قدردانی
بدینوسیله از معاونت محترم تحقیقات پژوهشگاه رویان
به دلیل حمایتهای مالی طرح و از ماماهای محترم که
در جمعآوری دادهها همکاری داشتند و همچنین از
،تمامی مادران باردار که در این مطالعه شرکت نمودند
.تشکر و قدردانی میشود
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تغییرات وزن مادران در طول بارداری و وزن و قد آنها
قبل از بارداری از روی پرونده آنها و در برخی موارد بر
 همچنین.اساس اظهار خود فرد جمعآوری شد
متغیرهای مخدوشکننده دیگری نظیر سابقه لکهبینی یا
خونریزی و وجود عفونت در بدن مادر می توانستند نتایج
.را تحت تأثیر قرار دهند که در این مطالعه بررسی نشدند
پیشنهاد میشود در مطالعات آتی این محدودیتها در
.نظر گرفته شوند
از آنجایی که این مطالعه در سطح استان تهران و به
 نتایج آن قابل تعمیم به،صورت سرشماری انجام شد
 توصیه.تمام زنان باردار استان تهران و حتی ایران است
میشود مطالعات مشابهی به صورت همگروهی و در
،سطح استانهای دیگر به منظور شناسایی تأثیرات وزن
 شاخص توده بدنی قبل از بارداری و وزن به دست،قد
آمده در طول بارداری بر روی پیامدهای حاملگی انجام
.شود
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