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بررسی شیوع اضافه وزن و چاقی در زنان نابارور و
ارتباط آن با میزان موفقیت بارداری شیمیایی بعد از
درمانهای کمک باروری
امیر الماسی حشیانی ،1مهدی سپیدارکیش ،1دکتر رضا عمانی سامانی
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دانشجوی دکترای گروه اپیدمیولوژی و سالمت باروری ،مرکز تحقیقات اپیدمیولوژی باروری ،پژوهشکده زیستشناسی و
علوم پزشکی تولید مثل جهاد دانشگاهی ،پژوهشگاه رویان ،تهران ،ایران.
استادیار گروه اپیدمیولوژی و سالمت باروری ،مرکز تحقیقات اپیدمیولوژی باروری ،پژوهشکده زیستشناسی و علوم
پزشکی تولید مثل جهاد دانشگاهی ،پژوهشگاه رویان ،تهران ،ایران.
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مقدمه  :چاقی و اضافه وزن یکی از مشکالت مهم مرتبط با سالمتی در سراسر جهان است .چاقی میتواند در میزان
موفقیت بارداری شیمیایی بعد از درمانهای کمک باروری تأثیرگذار باشد .مطالعه حاضر با هدف تعیین ارتباط بین
شاخص توده بدنی با بارداری شیمیایی بعد از سیکل درمانی  IVFو یا تزریق داخل سیتوپالسمی اسپرم در زنان
نابارور در پژوهشگاه رویان انجام شد.
روشکار :در این مطالعه همگروهی گذشتهنگر ،تعداد  2983زن نابارور مراجعه کننده به پژوهشگاه رویان در
سالهای  1391تا  1393مورد بررسی قرار گرفتند .متغیر مستقل شاخص توده بدنی و پیامد مورد نظر رخداد
بارداری شیمیایی در زنان نابارور بود که با استفاده از سطح  β-HCGتعیین شد .تجزیه و تحلیل دادهها با استفاده از
نرمافزار آماری ( Stataنسخه  )13انجام شد .میزان  pکمتر از  0/05معنیدار در نظر گرفته شد.
یافتهها :میانگین شاخص توده بدنی زنان نابارور شرکتکننده  26/07±4/31کیلوگرم بر متر مربع بود و شیوع اضافه
وزن و چاقی در زنان نابارور  % 56/99به دست آمد .احتمال عدم موفقیت در بارداری شیمیایی در زنانی که چاقی
کالس دو داشتند 2/69 ،برابر زنان با شاخص توده بدنی نرمال و احتمال عدم موفقیت در بارداری شیمیایی در زنانی
که اضافه وزن داشتند 1/28 ،برابر زنان با شاخص توده بدنی نرمال بود.
نتیجهگیری :ارتباط معنی داری بین شاخص توده بدنی با میزان بارداری شیمیایی وجود دارد و احتمال موفقیت در
بارداری شیمیایی در زنان دارای اضافه وزن و چاق ،کمتر از زنان با شاخص توده بدنی نرمال است.
کلمات کلیدی :بارداری ،درمانهای کمک باروری ،شاخص توده بدنی ،ناباروری
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ایرانی با حجم نمونه باال بررسی نشده است و در ارتباط
بین وزن زنان با میزان موفقیت در بارداری آنها در
مطالعات مختلف تناقض وجود دارد ،از این رو مطالعه
حاضر با هدف تعیین ارتباط بین شاخص توده بدنی با
بارداری شیمیایی بعد از سیکل درمانی  IVFو یا تزریق
داخل سیتوپالسمی اسپرم ( 3)ICSIدر زنان نابارور در
پژوهشگاه رویان انجام شد.

مقدمه
 امیر الماسی حشیانی و همكاران

بر اساس گزارش سازمان بهداشت جهانی و کمیته بین-
المللی پایش تکنولوژی روشهای کمک باروری،
ناباروری به عنوان عدم بارداری به دنبال داشتن رابطه
جنسی به مدت  12ماه و یا بیشتر در صورتی که فرد از
هیچ روش جلوگیری از بارداری استفاده نکرده باشد،
تعریف میشود ( .)2 ،1ناباروری با حدود  80میلیون
نابارور در سراسر دنیا از طرف سازمان جهانی بهداشت،
به عنوان یکی از مهمترین مشکالت بهداشت عمومی
مطرح است ( .)4 ،3بر اساس مطالعه بووین و همکاران
( 72/4 ،)2007میلیون زن نابارور (حداقل برآورد 40/2
میلیون و حداکثر برآورد  120/6میلیون) در سنین بین
 20-44سال ( 10/98میلیون نفر در کشورهای
پیشرفته و  61/4میلیون نفر در کشورهای در حال
توسعه) وجود دارد (.)4
چاقی و اضافه وزن نیز یکی از مشکالت مهم مرتبط با
سالمتی در سراسر جهان است که در سالهای اخیر به
عنوان یک اپیدمی نو ظهور مطرح میباشد که منجر به
مشکالت فراوانی از قبیل مشکالت قلبی عروقی ،دیابت،
آسم ،آرتریت ،دردهای مزمن و آلزایمر میشود (.)5-11
شیوع چاقی در ایاالت متحده در سالهای  2009و
 2010به بیش از  %35گزارش شده است ( .)12در
ایران نیز بر اساس مطالعه انجام شده در سال ،2011
شیوع چاقی تقریباً  %22گزارش شده است (.)13
بر اساس نتایج یک مطالعه ،شیوع اضافه وزن %33/48
و چاقی  %25/67در زنان نابارور گزارش شده است
( .)14همچنین در مطالعه ویتمر و همکاران در فرانسه
شیوع چاقی و اضافه وزن به ترتیب برابر با  %21/8و
 %22/3گزارش شد ( .)15در برخی از مطالعات نشان
داده شده است که شاخص توده بدنی و همچنین
1
کاهش وزن میتواند در نتیجه سیکل درمانی IVF
2
تأثیرگذار باشد ،به شکلی که احتمال بارداری بالینی
در زنان چاق %69 ،کمتر از زنان الغر است ( .)16مشابه
این نتیجه در مطالعات دیگر نیز مشاهده شده است
( .)17 ،15از آنجایی که شیوع چاقی در زنان نابارور
In Vitro Fertilization
Clinical pregnancy

روشکار
در این مطالعه همگروهی گذشتهنگر 2983 ،زن نابارور
مراجعهکننده به پژوهشگاه رویان در سالهای -93
 1391مورد بررسی قرار گرفتند .دادههای مورد نیاز در
زمان مراجعه بیماران به پژوهشگاه جمعآوری شد .افراد
شرکتکننده در این مطالعه افراد نابارور اولیه یا ثانویه
بودند که یکی از روشهای درمانی ناباروری شامل IVF
و یا  ICSIرا دریافت کرده باشند .مواجعه مورد نظر
شاخص تودهبدنی بود که از تقسیم وزن افراد به مجذور
قد آنها بر حسب مترمربع به دست آمد .اندازهگیری قد
و وزن افراد در محل پژوهشگاه و در زمان تشکیل
پرونده درمانی برای فرد انجام شد که اندازهگیری قد با
استفاده از متر نواری نصب شده بر روی دیوار انجام شد
و برای اندازهگیری وزن زنان نیز از ترازوی سکا (ساخت
کشور آلمان) استفاده شد .پیامد مورد نظر رخداد
بارداری شیمیایی در زنان نابارور بود که با استفاده از
سطح  β-HCGتعیین شد.
در این مطالعه زنان نابارور اولیه و یا ثانویه مراجعهکننده
به رویان با رضایت به شرکت در مطالعه ،وارد مطالعه
شدند و تنها کسانی از مطالعه خارج شدند که اطالعات
مورد نیاز آنها برای انجام مطالعه در پرونده درمانی آنها
ناقص بوده و یا ثبت نشده بود .ابزار مورد استفاده در این
مطالعه شامل یک چک لیست بود که متغیرهای مورد
نظر توسط این چک لیست و با استفاده از پرونده بیماران
استخراج و وارد نرمافزار شد.
متغیرهای مخدوشکنندهای که در این مطالعه مورد
بررسی قرار گرفتند و نقش آنها در بررسی ارتباط بین
شاخص تودهبدنی و بارداری شیمیایی تطبیق شد شامل:

1
2

Intra-Cytoplasmic Sperm Injection

2

3

یافتهها
در این مطالعه  2983زن باردار مراجعهکننده به
پژوهشگاه رویان مورد بررسی قرار گرفتند و همانطور
که در جدول  1نشان داده است ،میانگین سنی افراد
شرکتکننده در مطالعه  31/32سال ( %95حدود
اطمینان )31/10-31/54 :بود.

جدول  -1میانگین و  %95حدود اطمینان متغیر های مورد بررسی در مطالعه
متغیر

تعداد

میانگین

انحراف معیار

سن
مدت زمان ناباروری
قد
وزن
شاخص تودهبدنی

2976
2966
2958
2967
2958
2968
2968
2964
2950
2135
2804
2775
2246

31/32
6/87
159/69
66/39
26/07
6/62
6/63
2/67
144/99
2/52
132/45
33/20
7/73

6/18
4/85
6/50
10/95
4/31
7/11
12/46
2/67
144/99
2/47
44/20
18/34
4/83

FSH
LH
TSH
پروالکتین
تستوسترون
تعداد کل اسپرم
موتیلیتی اسپرم
تعداد اووسیت

همچنین میانگین قد  159/69سانتیمتر ،وزن 66/39
کیلوگرم و مدت زمان ناباروری آنها  6/87سال به
دست آمد .میانگین  ،TSH ،LH ،FSHپروالکتین و
تستوسترون در آنها  144/99 ،2/67 ،6/63 ،6/62و
 2/52به دست آمد .همچنین بر اساس بررسی اسپرم
همسران آنها ،میانگین تعداد کل اسپرم  132/45و
موتیلیتی اسپرم در آنها  33/20بود .میانگین تعداد
اووسیت نیز  7/73به دست آمد.
میانگین شاخص تودهبدنی زنان نابارور شرکتکننده در
مطالعه 26/07 ،کیلوگرم بر مترمربع ( %95حدود

 %95حدود اطمینان
حد پایین

حد باال

31/10
6/69
159/46
65/99
25/92
6/36
6/17
2/20
136/42
1/32
127/11
32/52
7/53

31/54
7/04
159/92
66/78
26/23
6/87
7/07
3/14
153/56
3/73
137/79
33/88
7/93

اطمینان ،25/92-26/23 :انحراف معیار )4/31 :بود که
نتایج نشان داد که  67نفر ( )%2/26از زنان دارای
شاخص تودهبدنی کمتر از  1205 ،18/5نفر ()%40/7
دارای شاخص تودهبدنی  1186 ،18/5-24/9نفر
( )%40/09دارای شاخص تودهبدنی  418 ،25-29/9نفر
( )%14/13دارای شاخص تودهبدنی  30-34/9و  82نفر
( )%2/77دارای شاخص تودهبدنی باالتر از  35کیلوگرم
بر مترمربع بودند (جدول  )2که بر این اساس شیوع
اضافه وزن و چاقی در زنان نابارور این مطالعه %56/99
( %95حدود اطمینان )%55/20-58/77 :به دست آمد.
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 ارتباط اضافه وزن و چاقی با میزان حاملگی شیمیایی

سن ،مدت زمان ناباروری،TSH ،LH ،FSH ،
پروالکتین ،تستوسترون ،تعداد کل اسپرم ،موتیلیتی اسپرم
و تعداد اووسیت بود .نقش این متغیرهای مخدوشکننده
با استفاده از مدلسازی آماری کنترل شد.
برای توصیف دادهها از میانگین و  %95حدود اطمینان
و همچنین برای بررسی ارتباط بین شاخص توده بدنی
و بارداری شیمیایی از شاخص نسبت شانس (حدود
اطمینان  )%95استفاده شد .برای بررسی رابطه بین
شاخص تودهبدنی و رخداد بارداری شیمیایی در زنان
مبتال به  ،PCOSاز روش رگرسیون لوجستیک
استفاده شد .تجزیه و تحلیل دادهها با استفاده از نرم-
افزار آماری ( Stataنسخه  )13انجام شد .میزان p
کمتر از  0/05معنیدار در نظر گرفته شد .این مطالعه

در کمیته اخالق در پژوهش پژوهشگاه رویان به تصویب
رسید .رضایت آگاهانه برای شرکت در مطالعه از افراد
گرفته شد و در اجرای مطالعه ،محققین خود را ملزم به
رعایت بیانیه هلسینکی در خصوص رعایت موازین
اخالقی نمودند .اطالعات بیماران نیز به صورت کامالً
محرمانه حفظ شد.

جدول  -2میزان شیوع چاقی در زنان نابارور مراجعه کننده به پژوهشگاه رویان
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شاخص توده بدنی

تعداد

درصد

کمتر از 18/5
18/5-24/9
25-29/9
30-34/9
باالتر از 35

67
1205
1186
418
82

2/26
40/73
40/09
14/13
2/77

همانطور که در جدول  3نشان داده شده است ،بر
اساس نتایج رگرسیون لوجستیک مشخص شد که
شاخص تودهبدنی ارتباط معنیداری با میزان موفقیت
بارداری دارد؛ به طوری که احتمال عدم موفقیت در
بارداری شیمیایی ،در زنان با شاخص تودهبدنی باالی
 %95( 1/92 ،35حدود اطمینان،1/06-3/47 :
 )p=0/029برابر زنان با شاخص تودهبدنی 18/5-24/9
بود .همچنین بعد از ادغام گروههای چاق و مبتال به
اضافه وزن با همدیگر ،احتمال عدم موفقیت در بارداری
شیمیایی در زنان با شاخص تودهبدنی باالی 1/20 ،25
( %95حدود اطمینان )p=0/028 ،1/02-1/42 :برابر
زنان با شاخص تودهبدنی  18/5-24/9بود .همچنین
بعد از کنترل اثر متغیرهای سن ،مدت زمان ناباروری،
 ،TSH ،LH ،FSHپروالکتین ،تستوسترون ،تعداد

 %95حدود اطمینان
حد پایین

حد باال

1/78
38/97
38/34
12/92
2/23

2/86
42/51
41/87
15/43
3/42

کل اسپرم ،موتیلیتی اسپرم و تعداد اووسیت ،با استفاده
از روش رگرسیون لوجستیک مشخص شد که ارتباط
معنیداری بین شاخص تودهبدنی با میزان بارداری
شیمیایی وجود دارد .در این مدل آماری و بعد از کنترل
متغیرهای مخدوش کننده ،احتمال عدم موفقیت در
بارداری شیمیایی در زنان با شاخص تودهبدنی باالی
 %95( 2/69 ،35حدود اطمینان،1/09-6/63 :
 )p=0/030برابر زنان با شاخص تودهبدنی 18/5-24/9
بود .همچنین با تکرار مدل رگرسیون لوجستیک برای
حالت ادغام شده شاخص تودهبدنی ،احتمال عدم
موفقیت در بارداری شیمیایی در زنان با شاخص
تودهبدنی باالی  %95( 1/28 ،25حدود اطمینان:
 )p=0/047 ،1/01-1/64برابر زنان با شاخص توده بدنی
 18/5-24/9به دست آمد.

جدول  -3بررسی ارتباط بین شاخص توده بدنی با میزان بارداری شیمیایی در زنان نابارور
سطوح شاخص توده بدنی
کمتر از 18/5
18/5-24/9
25-29/9
30-34/9
باالتر از 35

*

تطبیق شده

تطبیق نشده
نسبت شانس ناباروری

حدود اطمینان

سطح معنیداری

نسبت شانس ناباروری

حدود اطمینان

1/64
1
1/18
1/18
1/92

0/88-3/05
گروه مرجع
0/98-1/41
0/91-1/52
1/06-3/47

0/113
0/072
0/195
0/029

1/58
1
1/27
1/16
2/69

0/65-3/83
گروه مرجع
0/97-1/66
0/80-1/69
1/09-6/63

سطح معنیداری
0/309
0/078
0/419
0/030

* تطبیق شده برای متغیرهای سن ،مدت زمان ناباروری ،TSH ،LH ،FSH ،پروالکتین ،تستوسترون ،تعداد کل اسپرم ،موتیلیتی اسپرم و
تعداد اووسیت

نرمال %40/09 ،دارای اضافه وزن و  %14/13دارای
چاقی کالس یک و  %2/77دارای چاقی کالس دو
بودند .در مجموع در این مطالعه شیوع اضافه وزن و
چاقی در زنان نابارور  %56/99به دست آمد .بعد از
کنترل اثر متغیرهای سن ،مدت زمان ناباروری،FSH ،
 ،TSH ،LHپروالکتین ،تستوسترون ،تعداد کل اسپرم،

بحث
در مطالعه حاضر ،میانگین شاخص تودهبدنی زنان
نابارور شرکتکننده  26/07کیلوگرم بر مترمربع بود .بر
اساس دستهبندی استاندارد شاخص توده بدنی %2/26
از زنان نابارور الغر %40/7 ،دارای شاخص توده بدنی
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نتیجهگیری
بین شاخص توده بدنی با میزان بارداری شیمیایی
ارتباط معنی داری وجود دارد و احتمال عدم موفقیت
در بارداری شیمیایی در زنان با شاخص توده بدنی
باالی  2/69 ،35برابر زنان با شاخص توده بدنی
 18/5-24/9است .همچنین احتمال عدم موفقیت در
بارداری شیمیایی در زنان با شاخص توده بدنی باالی

1
2

5

 ارتباط اضافه وزن و چاقی با میزان حاملگی شیمیایی

موتیلیتی اسپرم و تعداد اووسیت ،مشخص شد که
ارتباط معنیداری بین شاخص تودهبدنی با میزان
بارداری شیمیایی وجود دارد و احتمال عدم موفقیت در
بارداری شیمیایی در زنان با شاخص تودهبدنی باالی
 2/69 ،35برابر زنان با شاخص تودهبدنی 18/5-24/9
میباشد .همچنین احتمال عدم موفقیت در بارداری
شیمیایی در زنان با شاخص تودهبدنی باالی 1/28 ،25
برابر زنان با شاخص تودهبدنی  18/5-24/9به دست
آمد و به طور معنیداری چاقی درجه  ،2احتمال
شکست باروری را در مقایسه با زنان با شاخص
تودهبدنی نرمال افزایش میدهد.
همانند نتایج حاصل از مطالعه حاضر ،مطالعات مختلف
نشان دادهاند که در زنان چاق ،میزان موفقیت در
درمانهای کمک باروری کمتر از زنان با شاخص
تودهبدنی نرمال است که این میتواند ناشی از ارتباط
بین چاقی با اووسیتهای بارور شده نرمال کمتر 1و
سطح استرادیول پایینتر 2باشد ( .)19 ،18همچنین در
مطالعه بایلی و همکاران ( )2014نشان داده شد که
شاخص تودهبدنی در نتیجه سیکل درمانی روشهای
کمک باروری تأثیرگذار هستند و منجر به کاهش
احتمال موفقیت در درمان میشوند ،به گونهای که
احتمال بارداری بالینی در زنان چاق مبتال به سندرم
تخمدان پلیکیستیک %69 ،کمتر از زنان غیر چاق
میباشد ( .)16نتایج برخی از مطالعات نشان داده است
که افزایش وزن مادر در دوران بارداری خطراتی از قبیل
بیماریهای قلبی عروقی ،فشار خون و بیماریهای
متابولیک را به همراه دارد و بارداری در زنان چاق
معموالً به پیامدهای نامطلوبی از قبیل مرگ و میر
نوزادان و ماکروزومی منجر میشود (.)21 ،20
در مطالعه سامانی و همکاران ( )2015که با هدف تعیین
ارتباط بین شاخص توده بدنی با بارداری شیمیایی بعد از
سیکل درمانی  IVFو یا تزریق داخل سیتوپالسمی
اسپرم در زنان نابارور مبتال به سندرم تخمدان پلی
کیستیک انجام شد ،شیوع اضافه وزن  %49/5و شیوع
چاقی  %20گزارش شد و بعد از کنترل متغیرهای

Normally fertilized oocytes
Lower estradiol levels

مخدوشکننده مشخص شد که اختالف معنیداری در
میزان شکست درمانهای کمک باروری در سطوح
مختلف شاخص تودهبدنی در زنان مبتال به سندرم
تخمدان پلیکیستیک وجود ندارد که با نتایج مطالعه
حاضر تناقض داشت و میتواند به این دلیل باشد که
مطالعه سامانی و همکاران ( )2015تنها بر روی زنان
نابارور مبتال به سندرم تخمدان پلی کیستیک انجام شد،
در حالی که مطالعه حاضر بر روی تمام زنان نابارور
مراجعه کننده بود و از طرفی حجم نمونه در مطالعه
سامانی و همکاران  115نفر بود ،در حالی که در مطالعه
حاضر  2983زن نابارور مراجعهکننده به پژوهشگاه رویان
در سالهای  1391-1393مورد بررسی قرار گرفتند.
بنابراین توان مطالعه حاضر برای شناسایی اختالف
معنیدار بیشتر بود (.)22
مطالعه میولون و همکاران ( )2015نشان داد که کاهش
وزن در زنان نابارور ،منجر به افزایش بروز میزان
بارداری در آنان میشود و توصیه شده است که در زنان
نابارور چاق ،کاهش وزن زنان نیز مورد توجه قرار گیرد
( .)23در مطالعه مدنی و همکاران ( )2016که بر روی
 624زن نابارور مبتال به سندرم تخمدان پلی کیستیک
انجام شد ،میانگین شاخص توده بدنی  26/7کیلوگرم
بر متر مربع گزارش شد که در مطالعه حاضر 26/07
کیلوگرم بر مترمربع به دست آمد که نتایج به دست
آمده مشابه بود (.)24
از نقاط قوت این مطالعه میتوان به حجم نمونه قابل توجه
آن اشاره کرد .همچنین از آنجایی که پژوهشگاه رویان
یکی از مراکز اصلی درمان ناباروری در ایران میباشد و از
سایر استانهای کشور به این مرکز مراجعه میکنند ،نتایج
آن تعمیمپذیر به سایر زنان نابارور میباشد.

این مقاله حاصل طرح تحقیقاتی مصوب در پژوهشگاه
 بدینوسیله از حمایتهای مالی آن،رویان میباشد
پژوهشگاه و همچنین از تمامی شرکتکنندگان در
. تشکر و قدردانی میشود،مطالعه
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18/5-24/9  برابر زنان با شاخص توده بدنی1/28 ،25
 بنابراین احتمال موفقیت در بارداری.به دست آمد
شیمیایی در زنان با شاخص توده بدنی نرمال بیشتر از
زنان نابارور مبتال به اضافه وزن و یا چاق است و چاقی
 احتمال شکست باروری را در مقایسه با افراد،2 درجه
.نرمال به طور معنیداری افزایش میدهد
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