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مطالعه  کی :یباردار جیهوا بر نتا یآلودگ ریتأث 

 یمرور
 3فاطمه دیرکوند مقدم، *2دیرکوند مقدماشرف ، 1دکتر علی دل پیشه

 

 .رانیا الم،یا الم،یا ی، دانشگاه علوم پزشکپزشکی دانشکده ،دانشیار گروه اپیدمیولوژی .1

، پرستاری و مامایی دانشکده ،یاجتماع -یروان یها بیاز آس یریشگیپ قاتیپژوهش، مرکز تحق یدکترا یدانشجو .2

 ، ایالم، ایران.دانشگاه علوم پزشکی ایالم

 ایران.خوزستان، اهواز،  نیرام یعیو منابع طب یدانشگاه کشاورز ،یارشد زراعت، دانشکده کشاورز یکارشناس یدانشجو .3

 22/3/1333  تاریخ پذیرش:  11/11/1332تاریخ دریافت: 
1

 
 

 

عمده مرگ و میر  دالیلاز  ی،خیر رشد داخل رحمأنقایص مادرزادی، تولد زودرس، وزن کم هنگام تولد و ت مقدمه:

ثر بر سالمت دوران بارداری از ؤکه بررسی عوامل م یینوزادی و ناتوانی در سایر دوران زندگی هستند. از آنجا

 .انجام شدثیر آلودگی هوا بر نتایج بارداری أت حاضر با هدف بررسیمطالعه موضوعات مهم علم مامایی است، لذا 

 و گرد و غبار، آلودگی هوا، سالمت انسانفارسی  از کلمات کلیدی ،سیستماتیک یمروراین مطالعه در  روش کار:

 پایگاه های در موجود 2113 تا 1331 سال مقاالت منتشر شده از استفاده و در انگلیسی آن هامعادل نتایج بارداری و 

جستجو Iran Medex و  Pubmed ،Google Scholar ،Springer،Magiran  ،Science Direct اطالعاتی

 .شدند

مرگ های نوزادی ناشی از مشکالت تنفسی می شود. ارتباط بین وزن کم هنگام تولد،  باعثآلودگی هوا  :یافته ها

در نوزادان می  DNA نقایص باعثسطوح باالی آلودگی هوا، شده است.  تأییدو آلودگی هوا  یخیر رشد داخل رحمتأ

فشارخون، بیماری عروق کرونر و دیابت غیر وابسته به شود. همچنین خطر مرگ و میر، بیماری های دوران کودکی، 

 .انسولین در افرادی که در دوران جنینی با سطوح باالی آلودگی هوا مواجه شده اند، افزایش می یابد

بر رشد و سالمت  وشده افزایش نتایج نامطلوب بارداری  باعثمواجهه با هوای آلوده در دوران بارداری  نتیجه گیری:

 .گذاردثیر می أسایر دوران زندگی ت
 

 ، نتایج بارداری، وزن هنگام تولدیخیر رشد داخل رحمأآلودگی هوا، ت: کلمات کلیدی
 

 
 

                                                 
دانشگاه علوم پزشکی  ،پرستاری و مامایی دانشکده ،یاجتماع -یروان یها بیاز آس یریشگیپ قاتیمرکز تحق ؛مقدم رکوندیاشرف د ول مكاتبات:ئنویسنده مس *

 direkvand-a@medilam.ac.ir پست الكترونیک: ؛1421-2221212: تلفن ، ایالم، ایران.ایالم
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عل
ر 

کت
د

 ی
ل پ

د
ی

 شه
ان

ار
مك

 ه
و

 

 

8 

 مقدمه
طیف وسیع ثیر آلودگی هوا بر سالمت انسان ها شامل أت

تحریک . (1) می باشدعالئم بالینی تا مرگ عدم وجود 

چشم ها و راه های تنفسی فوقانی در نوزادان، کودکان، 

خوردگان و افراد مبتال به بیماری های  نوجوانان، سال

از متداول ترین  ،تنفسی مانند آسم، برونشیت و آمفیزم

نشانه هایی است که طی یک پدیده آلودگی هوا مشاهده 

ثیر أت زمینههای اخیر، مطالعه در  می شود. در سال

آلودگی هوا بر نتایج بارداری و تولید مثل مورد توجه 

 .(7-2)دانشمندان قرار گرفته است 

بلکه بر  ،(3 ،4)روی افراد عادی بر لودگی هوا نه تنها آ

. این نتایج در (11)ثیر منفی دارد أتنیز نتایج بارداری 

 (23-21, 12, 5)و نوزادی  (13, 14, 7)نتایج مادری 

افزایش برخی مطالعات  .اند قرار گرفتهبررسی مورد 

در زنان را خون  احتمال ابتالء به پره اکالمپسی و فشار

مواجهه شده با آلودگی هوا در دوران بارداری گزارش 

 مواجهه با مواد شیمیایی و آالینده. (13، 11کرده اند )

افزایش  باعث ،های هوا، به خصوص در دوران جنینی

خطر نواقص زمان تولد، افزایش مرگ و میر حین و بعد 

از تولد و افزایش ناتوانی در دوران بعدی زندگی می شود 

. برخی مواد شیمیایی از سد خونی جفت گذشته و (21)

در سرم مادر باردار و جنین قابل شناسایی هستند. 

همچنین وجود برخی آالینده ها و مواد شیمیایی در 

اگرچه مکانیسم . (21)منیون گزارش شده است مایع آ

دقیق مواد شیمیایی و آالینده ها در تولید نقایص  تأثیر

و آسیب های دوران جنینی ناشناخته مانده است، اما 

ثیر بر أمطالعات حاکی از آن است که این مواد با ت

 ، باعثDNAثیر بر أمراحل تقسیمات میتوز، میوز و ت

. سرعت باالی تمایز شوندایجاد نقایص هنگام تولد می 

که انسان در  باعث شدهو رشد سلولی در دوران جنینی 

ثیر أدوران جنینی بیش از سایر دوران زندگی تحت ت

 . (22)آالینده ها قرار گیرد 

بین قرار گرفتن مادر در  نشان داده اند کهمطالعات 

وجود هوای آلوده و وزن کم هنگام تولد ارتباط مستقیم 

که با افزایش آلودگی هوا، خطر کم  گونه ایبه  دارد؛

و همکاران  لهلمیمطالعه و. (12) وزنی افزایش می یابد

سبب  گرد و غبار هوا، شی( نشان داد که افزا2115)

 یاز آن م یناش ریهنگام و مرگ و م تولد زود شیافزا

 (22شود )

یکی از مناطق در معرض  ایرانبا توجه به این که 

حاضر با هدف آلودگی و گرد و غبار است، لذا مطالعه 

 .انجام شدثیر آلودگی هوا بر نتایج بارداری أت بررسی
 

 کار  روش
بارداری  ثیر آلودگی هوا بر نتایجأت ،سیستماتیک مرور در

کلیدی  لغاتاز  استفاده با مورد بررسی قرار گرفت.

عوامل  و هوا، سالمت انسانگرد و غبار، آلودگی فارسی 

 1331 سال بارداری مقاالت منتشر شده از نتایج موثر بر

مقاالت التین  جستجو گردید. برای دستیابی به 2113 تا

استفاده شده و  معادل التین کلید واژه های فارسیاز 

 اطالعاتی های پایگاه در موجود کلیه مقاالت مرتبط
Pubmed ،Google Scholar ،Springer،Magiran  ،

Science Direct  و Iran Medexبررسی شدند. 

با آلودگی هوا و  مرتبط تمام مقاالت ابتدا در پژوهشگر

 جستجو، اتمام از پس و آوری جمع نتایج بارداری را

 مرحله این در کرد. تهیه را مقاالت از چکیده لیستی

نتایج "، "آلودگی هوا" ها آن عنوان در مقاالتی که تمام

شدند.  لیست وارد بود، شده ذکر "باروری"و "بارداری

 123، ها واژه کلید از استفاده با اولیه و جستجوی در

بررسی  گرفت. پس از قرار دسترس چکیده مقاله در

انگلیسی و فارسی انتخاب و  مجدد، مقاالت با زبان های

دسترسی به مقاالتی که امکان  مقاالت تکراری و تمام

 نهایت حذف شدند. درنداشت،  آن ها وجودکامل  متن

 گرفت. قرار بررسی مورد جهت مرور مقاله 22

 

  یافته ها
ثیر آلودگی هوا بر باروری انسان أت زمینهاولین مطالعه در 

ریتز و . در مطالعه (23) ه بودانجام شد 1331در سال 

فرنیا، ارتباط بین آالینده های یدر کال (2112همکاران )

نگام تولد مورد بررسی قرار گرفت. در این هوا و نقایص ه

تر  بین سطوح آالینده های هوای کوچک مطالعه ارتباط

میکرومتر با نتایج بارداری بررسی شد. نتایج این  11از 

سطوح باالی مونواکسید مطالعه نشان داد که مواجهه با 

 14/1کربن، خطر ناهنجاری دیواره بین بطن قلب را 
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افزایش  باعث اُزنسطوح باالی برابر افزایش می دهد. 

خطر نقایص دریچه ای قلب، ناهنجاری شریان آئورت و 

مطالعه وییت و . در (22) شدناهنجاری شریان ریوی 

مادر  71ثیر آلودگی هوا بر سالمت أت (1334)همکاران 

گرفت. نتایج این  و نوزاد هلندی مورد مطالعه قرار

 باعثسطوح باالی آلودگی هوا،  که مطالعه نشان داد

. در (25 ،11) شوددر نوزادان می  DNA نقایص

عامل پس از تعدیل ، (2112و همکاران ) سالیو مطالعه

افزایش  باآلودگی هوا  ، افزایشسن مادرمخدوش کننده 

مطالعه وانگ و در . (31)همراه بود مرگ و میر نوزادی 

بر نتایج  ثیر آلودگی هواأت ،در پکن( 1337)همکاران 

و نتایج آن نشان داد  زن بررسی شد 72171بارداری 

افزایش خطر نوزادان کم وزن می  باعثآلودگی هوا که 

این  نیز( 2111همکاران ) ومیزونت . مطالعه (5) شود

(. اگر چه مطالعه بوباک و 31) .(31) تأیید کردنتایج را 

 یها یرا رد کرده و بررس جینتا نی( ا1333همکاران )

 . (32کردند ) هیخصوص را توص نیدر ا شتریب

در تپلیس، افزایش ( 1333و همکاران ) دیمکدر مطالعه 

ریز معلق ها با نتایج بد بارداری شامل تأخیر رشد داخل 

معتقدند ( 2112). وان و همکاران (33)رحم همراه بود 

بر عملکرد جفت و فاکتور رشد  ،که افزایش ریز معلق ها

توجیه کننده  ،و این مکانیسم داردثیر أشبیه انسولین ت

خیر رشد داخل رحمی در زنان مواجهه أعلت افزایش ت

در مطالعه وان و . (21)یافته با آلودگی هوا می باشد 

 شیزن باردار انجام شد، افزا 7772 یهمکاران که بر رو

 ریتأخ شیهوا باعث کاهش وزن هنگام تولد و افزا یآلودگ

(. مطالعه بلستر و همکاران ) 32رشد داخل رحم شد )

هوا بر تولد نوزادان با جثه کوچک  یآلودگ ری( تأث2111

مطالعه  در(. اگر چه 35کرد ) دییرا تأ یعیتر از حد طب

هوا و  یآلودگ نیب ی( ارتباط2113اولسن و همکاران )

 ری(. تأث12جثه کوچک هنگام تولد مشاهده نشد )

 ینشان م یباردار یمادر جیهوا بر نتا ینامطلوب آلودگ

 یآلوده، خطر ابتالء به پره اکالمپس یدهد مواجهه با هوا

 . (11، 7دهد ) یم شیرا افزا یو فشارخون باردار
 

 بحث 

از جنبه های مهم حقوق یکی سالمت هنگام تولد، 

کننده نوزادان و یکی از شاخص های مهم پیشگویی 

زندگی هستند. در مطالعه  آیندهسالمت در سال های 

ثیر آلودگی هوا بر نتایج بارداری مورد بررسی أت حاضر

قرار گرفت. بر اساس نتایج به دست آمده از 

، تاکنون مطالعات متعددی در انجام شدهجستجوهای 

 انجام شدهبر سالمت انسان ها ثیر آلودگی هوا أزمینه ت

 (.14-21است )

ا بر نتایج آلودگی هوثیر أتدر جستجوی اختصاصی 

ثیر أتبارداری، تنها مطالعه یافت شده ایرانی به بررسی 

غلظت مونواکسیدکربن بر فشارخون بارداری پرداخته 

بود. در این مطالعه اعالم شد که غلظت باالی 

مونواکسید کربن می تواند بر کاهش یا افزایش 

(، 2113)و ساح مطالعه (. در 22ثر باشد )ؤفشارخون م

میکرومتر بر نتایج  11ای کمتر از ثیر آالینده هأت

 372117. در این مطالعه نتایج شد بررسیبارداری 

مورد  1334-2111مورد زایمان در فواصل سال های 

نشان داد که مواجهه با آن بررسی قرار گرفت و نتایج 

 37بل از هفته قمیکرومتر  11آالینده های کمتر از 

یمان بارداری، خطر عوارض نامطلوب بارداری و زا

زودرس را افرایش می دهد. این خطر در سه ماهه اول و 

. (15)سوم بارداری بیش از سه ماهه دوم بارداری بود 

آلودگی هوا بر افزایش احتمال  ثیرأ، تنیز سایر مطالعات

. افزایش (35-32 ،14)یید کردند أزایمان زودرس را ت

خطر زایمان زودرس در زنان مبتال به آسم و مواجهه 

( در بارداری، باالتر از زنان عادی O3) اُزنیافته با 

. اگرچه در برخی مطالعات، نتایج (7) است شدهگزارش 

 در مطالعه که ونه ایگبه ؛ متناقضی گزارش شده است

و افزایش  اُزنبین مواجهه با  ،(2114همکاران ) و برور

 ی مشاهده نشدزایمان زودرس ارتباط آماری معنی دار

( نیز بین 2114و همکاران ) لی در مطالعه .(31)

ی وجود ل زایمان زودرس ارتباطو احتما اُزنمواجهه با 

 ناشی از اتنتایج مطالعدر تناقض  . احتماالً(37)نداشت 

غلظت آالینده ها، مدت زمان مواجهه با آالینده ها و 

  .(7)باشد  استفاده از سیستم های تصفیه کننده هوا

برخی مطالعات نتایج مواجهه با آالینده ها در اوایل 

ثیر أو برخی دیگر ت (33 ،34 ،32 ،17، 7)بارداری 

را  (21 ،15)مواجهه با آالینده ها در اواخر بارداری 

آالینده  ثیرأبررسی کرده اند. در چند مطالعه دیگر ت
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. (22 ،21)های ترافیکی بر نتایج بارداری بررسی شد 

ثیر آلودگی هوا بر تولد زود هنگام و أاین مطالعات نیز ت

 .ردندکیید أوزن کم زمان تولد را ت
 

 نتیجه گیری
افزایش نتایج نامطلوب مادری و  باعثهوای آلوده 

لذا توصیه می شود مسئولین  جنینی بارداری می شود.

اقدام  ،امر در خصوص راهکارهای کاهش آلودگی هوا

و همچنین مراقبین بهداشتی آموزش، تنفس در  کرده

هوای پاک در دوران بارداری را در دستور کار خود قرار 

 دهند.
 

 تشكر و قدردانی
ها در  کلیه پژوهشگرانی که از مطالعات آن از بدینوسیله

کنونی استفاده گردیده است، کمال  سیستماتیک مرور

 تشکر و قدردانی را داریم.
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