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دانشجوی کارشناسی مامایی ،کمیته تحقیقات دانشجویی ،دانشکده پرستاری و مامایی ،دانشگاه علوم پزشکی تبریز،
تبریز ،ایران.
دانشجوی دکترای تخصصی پژوهشی ،مرکز تحقیقات مدیریت خدمات بهداشتی درمانی تبریز ،دانشکده پرستاری و
مامایی ،دانشگاه علوم پزشکی تبریز ،تبریز ،ایران.
کارشناس مامایی ،دانشکده پرستاری و مامایی ،دانشگاه علوم پزشکی تبریز ،تبریز ،ایران.
دانشجوی کارشناسی ارشد مامایی ،دانشکده پرستاری و مامایی ،دانشگاه علوم پزشکی تبریز ،تبریز ،ایران.
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مقدمه :زایمان زودرس عامل مهمی در بروز مورتالیتی و موربیدیتی نوزادان میباشد .در اکثر مطالعات انجام شده،
زایمان زودرس در مادران باردار مبتال به کمخونی افزایش اندکی داشت ،ولی تمام مطالعات این یافته را تأیید نکرده
اند .مطالعه حاضر با هدف تعیین ارتباط کمخونی فقرآهن با زایمان زودرس انجام شد.
روش کار :این مطالعه مورد -شاهدی بین سال های  1310-1313بر روی 162زن با زایمان زودرس و  162زن بدون
زایمان زودرس مراجعهکننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر تبریز انجام گرفت .کمخونی فقرآهن با استفاده از
شاخص هموگلوبین و هماتوکریت تعیین شد .برای بررسی ارتباط کمخونی فقر آهن با زایمان زودرس برخی از عوامل
خطر با معیارهای ورود و خروج مطالعه و برخی از طریق یکسان سازی کنترل شدند .سایر عوامل خطر احتمالی فردی
و باروری نیز از طریق آزمون رگرسیون لوجستیک کنترل و خطر احتمالی آن ها مشخص شد .تجزیه و تحلیل داده ها
با استفاده از نرم افزار آماری ( SPSSنسخه  )11و آزمون های کای دو ،تی مستقل و رگرسیون لوجستیک انجام شد.
میزان  pکمتر از  0/05معنیدار در نظر گرفته شد.
یافتهها :در بررسی 5260پرونده زن باردار مشخص شد که  214نفر ( )%4/06از این افراد دچار زایمان زودرس شده
بودند .شاخص هماتوکریت بین هفتههای  26-30بارداری [( OR )CI %15( =0/11 )0/11-0/19و  ،]p=0/01وجود
آنمی بین هفتههای  26-30بارداری [( OR )CI %15( =3/26 )1/01-1/92و  ]p=0/03و و الگوی وزنگیری طبق
شاخص توده بدنی ( )p>0/05عامل خطر زایمان زودرس بودند.
نتیجهگیری :با توجه به ارتباط زایمان زودرس با آنمی هفتههای 26-30بارداری ،میتوان با ارائه آموزش ،پیشگیری و
تشخیص به موقع کمخونی نقش مؤثری در تقلیل شیوع زایمان زودرس داشت.
کلمات کلیدی :آنمی فقرآهن ،زایمان زودرس ،زنان باردار
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مقدمه
تولد زودرس به تولد قبل از هفته  39بارداری اطالق
میشود .از جمله عوامل تأثیرگذار برای زایمان زودرس:
مولتی پاریته ،جفت سرراهی ،پلی هیدروآمنیوس ،نژاد
سفید ،رژیم غذایی ،رفتار مادری خطرناک ،سیگار
کشیدن ،استفاده از مواد مخدر ،استفاده از درمان
ناباروری ،قرار گرفتن در معرض مواد مضر محیط
زیستی ،سطوح اجتماعی و اقتصادی پایین ،التهاب
دستگاه تناسلی تحتانی با افزایش قابل توجه در
سایتوکاین واژن و سابقه زایمان زودرس میباشد (-1
 .)5در مطالعات انجام شده ،بروز زایمان زودرس با سن
باال و پایین مادران ارتباط مستقیمی داشت (.)1-6
زایمان زودرس %1-10درصد حاملگیها را تحت تأثیر
قرار میدهد و پس از حذف ناهنجاریهای ژنتیکی و
نقایص آناتومیک ،عامل  %95-10درصد مرگ و میر و
ناتوانیهای نوزادی میباشد ( .)10همچنین در نوزادان
نارسی که زنده میمانند ،شیوع عوارض حاد و طوالنی
مدت مانند بستری بیمارستانی ،نیاز به احیاء ،مشکالت
چشمی ،آپگار پایین و  ...بیشتر است (.)11
بر اساس مطالعات انجام شده ،هیچ کدام از روش های
مهار زایمان زودرس کامالً مؤثر نیستند و هر کدام از آن
ها عوارض بالقوهای برای مادر و جنین دارند ( .)12نرخ
تولد زودرس ،نه تنها در کشورهای در حال توسعه ،بلکه
در کشورهای صنعتی نیز رو به افزایش است (.)13
درصدهای مرگ ناشی از تولد زودرس در استانهای
مختلف ایران به شرح ذیل میباشد :تهران (،)%9/2
شیراز ( ،)%5/5اراک ( ،)%1/2خرم آباد ( )%1/4و یاسوج
( .)1( )%4/1با توجه به اهداف توسعه هزاره
( ،)MDGs1دو سوم تمام مرگ و میرهای زیر پنج
سال باید تا سال  2015کاهش یابد ( .)14از آنجایی که
تولد زودرس ،یک مشکل بهداشتی مهم دوران بارداری
در جهان و ایران است ( ،)15شناسایی دالیل مرتبط با
تولد نوزاد نارس نشان دهنده اهمیت برنامهریزی
بهداشت و درمان برای کاهش این معضل بارداری است.
حاملگی تغییرات فیزیولوژیکی را به وجود میآورد که
اغلب باعث اشتباه در تشخیص اختالالت هماتولوژیک و
Millennium Development Goals

1

9

 ارتباط کم خونی فقر آهن با زایمان زودرس

ارزیابی درمان آن ها میشود .این مسئله به ویژه در
مورد کمخونی صادق است .یکی از تغییرات بسیار قابل
توجه ،تغییرات حجم پالسما همراه با افزایش نامتناسب
حجم گلبول های قرمز است که باعث کاهش طبیعی
هماتوکریت میشود .کمخونی در بارداری به صورت
هموگلوبین کمتر از  11گرم در دسی لیتر در سه ماهه
اول و سوم و کمتر از  10/5گرم در دسی لیتر در سه
ماهه دوم بارداری تعریف میشود ( .)16بیشترین
ناهماهنگی بین سرعت افزایش پالسما و اریتروسیتها
در گردش خون به طور طبیعی در سه ماهه دوم
بارداری مشاهده میشود ( .)19در دوران بارداری به
دلیل رشد جنین و ارتباط تغذیهای جنین با مادر ،نیاز
روزانه زنان باردار به مواد غذایی افزایش مییابد .مقدار
نیاز زنان به آهن در طی دوره بارداری  1000میلیگرم
است که از این مقدار حدود  300میلیگرم به صورت
فعال به جنین منتقل میشود .آهن مورد نیاز جنین از
طریق گیرندههایی به صورت فعال از مادر به نوزاد
منتقل میشود .در حالت کمبود آهن در مادر میزان
گیرندهها افزایش مییابد تا جنین بتواند تا حد امکان از
بدن مادر استفاده کند (.)11
کمخونی فقرآهن یکی از مشکالت پراهمیت سالمتی در
زنان است که میتواند باعث کاهش قدرت یادگیری،
کاهش ظرفیت و قوای کار ،اختالل سیستم قلب و
عروق ،تولد نوزاد با وزن کم ،افزایش مورتالیتی مادر و
نوزاد و افزایش ناتوانی ناشی از عفونت شود ( .)11باید
توجه داشت که کمخونی تا حدی در زنان باردار فقیر
شایع تر است ،ولی به هیچ وجه محدود به این زنان
نیست ( .)20مرکز کنترل و پیشگیری از بیماریها بر
آورد کرده است که حدود  1میلیون زن آمریکایی در
سنین باروری ،دچار کمبود آهن هستند (.)21
مطالعات انجام گرفته ،نشان داده اند که کم خونی ،خود
از عوارض شایع دوران بارداری است و با زایمان
زودرس ،وزنگیری کم مادر در دوران بارداری و وزن
کم نوزادان حین تولد در ارتباط است ( .)24-22ولی
تمام مطالعات این اثر را تأیید نکردهاند ،مثالً مطالعه
شارما و همکار ( )2005و هیل و همکاران ()2005

 مهدیه سیفی و همكاران

 162نفر در هر گروه افزایش یافت .پس از تصویب طرح
توسط کمیته پژوهشی دانشگاه علوم پزشاکی تبریاز و
اخذ مجوز از کمیته منطقاهای اخاالق در پاژوهش باه
شااماره  ،Tbzmed.irec.1393.198لیساات تمااامی
مراکز و پایگاههای بهداشتی شهر تبریز (در مجماوع 19
مرکز و پایگاه) از مرکز بهداشت شهرستان تبریز تهیاه و
نمونه گیری در دو مرحله انجام شد .بادین ترتیاب کاه
ابتدا از میان  40مرکز و  49پایگاه بهداشاتی و درماانی
شهری تبریز به علت پراکندگی مراکز و صرفهجاویی در
وقت و هزیناههاا 21 ،مرکاز و پایگااه ( 13مرکاز و 15
پایگاه) به صورت تصادفی خوشهای ساده انتخاب شدند.
سپس کل پرونده مادران باردار در مراکز فوق بین ساال
های  1310-1313بررسی و تعداد کلی ماوارد زایماان
زودرس ( 214نفر) از بین پروندههاای فاوق مشاخص و
فراوانی زایمان زودرس تعیین شد .سپس گروه مورد باا
در نظر گرفتن معیارهای ورود و خاروج مطالعاه از باین
پروندههای زایمان زودرس ( 162نفار) انتخااب شادند.
گروه شاهد از بین زنانی که زایمان ترم داشتند و پس از
همسانسازی با گروه مورد از نظر سطح تحصیالت ،سن
و تعداد بارداری بر اساس معیارهاای مطالعاه انتخااب و
مورد بررسی قرار گرفتند .افراد گروه شاهد از هار مرکاز
مساوی با تعداد افرادی که به عنوان زایماان زودرس در
آن مرکز بودند گردآوری شادند .بارای بررسای ارتبااط
کمخونی فقر آهن باا زایماان زودرس برخای از عوامال
خطاار بااا معیارهااای ورود و خااروج مطالعااه و برخاای از
طریق یکسان سازی کنترل شدند .ساایر عوامال خطار
احتمالی فردی و باروری نیز از طریق آزمون رگرسایون
لوجستیک کنترل و خطر احتمالی آن ها مشخص شاد.
برای بررسی کمخونی فقرآهن در هر دو گروه از شاخص
هموگلااوبین و هماتوکریاات اسااتفاده شااد ( .)20گااروه
شاهد و گروه مورد در دو نوبت آزمایشهای هموگلوبین
و هماتوکریت را در هفته 6-10بارداری و هفتاه 26-30
بارداری انجام داده بودند.
دادههای گردآوری شده در پرسشنامهای مشتمل بر پنج
قسمت وارد شدند که قسمت اول مربوط به مشخصات
فردی -اجتماعی مادر باردار ،قسمت دوم مربوط به
بخش مراقبتها و اطالعات بارداریهای قبلی ،قسمت

نشان داد که کم خونی هیچ اثر افزایشی بر تعداد
زایمان زودرس ندارد (.)26 ،25
کاهش موفق مورتالیتی و موربیدیتی ناشی از زایمان
زودرس مستلزم شناسایی عوامل خطر و برنامههای
اصالح رفتار برای جلوگیری از لیبر پرهترم است که این
امر به نوبه خود نیازمند شناخت ریسک فاکتورها،
اتیولوژی ،مکانیسم و برنامهریزی برای تشخیص دقیق
زنان باردار در معرض خطر زایمان زودرس میباشد .لذا
با توجه به نتایج ضد و نقیض در مورد علل زایمان
زودرس و ارتباط آن با کمخونی فقرآهن و با توجه به
شیوع باالی زایمان پرهترم در زنان باردار ،مطالعه حاضر
با هدف بررسی ارتباط کمخونی فقرآهن با زایمان
زودرس انجام شد.

روش کار
این مطالعه مطالعه موردی -شااهدی باا هادف تعیاین
ارتباط زایمان زودرس با کمخاونی فقارآهان از ابتادای
سال  1310تا انتهای ساال  1313بار روی  162زن باا
زایمان زودرس و  162زن بدون زایمان زودرس مراجعه
کننده به مراکاز بهداشاتی درماانی شاهر تبریاز انجاام
گرفت .معیارهای ورود به مطالعه شامل :مادران 11-35
ساله ،عدم سابقه بیماری زمینهای بار اسااس اطالعاات
مندرج در پرونده بهداشتی مانند تاالسمی و هموفیلی و
هر نوع بیماری منجر به کمخاونی ،عادم مصارف ماواد
مخدر و سیگار ،داشتن حاملگی تک قلو ،نداشتن جفات
سرراهی ،پلایهیادروآمینوس و متناساب نباودن سان
حاملگی با ارتفاع رحم ،عدم اباتالء باه پارهاکالمپسای و
اکالمپسای و داشاتن مراقبات هاای پارهناتاال کامال و
آزماایش هموگلاوبین و هماتوکریات در دو نوبات باین
هفتااههااای  6-10و  26-30بااارداری بااود .معیارهااای
خروج از مطالعه شامل :قطع مراقبتهای پرهناتاال طای
بارداری به دلیل عدم مراجعه مادر و یا به هر دلیل دیگر
و عدم تکمیل پرونده مادر بود .حجم نمونه با استفاده از
فرمول مقایساه نسابت در دو گاروه ( )29و باا در نظار
گاااارفتن  β=0/2 ،P2=0/03 ،P1=0/1و 131 ،α=0/05
نفر برای هر یک از دو گروه مورد و شاهد برآورد شد .باا
در نظر گرفتن  ،design effect=1/2حجم نموناه باه
01

سوم شامل آزمایشات ،قسمت چهارم شامل اطالعات
زایمانی و قسمت پنجم مربوط به وضعیت نوزاد بود.
اعتبار علمی پرسشنامه به روش روایی محتوا و صوری
تعیین شد؛ بدین ترتیب که پرسشنامه توسط  1نفر از
اساتید هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی تبریز مورد
بررسی و ارزشیابی قرار گرفت ،سپس اصالحات و
تغییرات الزم در آن به عمل آمد و جهت مطالعه مورد
استفاده قرار گرفت .به علت گذشتهنگر بودن مطالعه
حاضر و تکمیل دادهها از طریق مراجعه به پروندههای
مادران باردار ،ابزار گردآوری دادهها نیاز به پایایی
نداشت (.)21
متغیرهای مطالعه شامل :کمخونی فقرآهن و سابقه آن
در سه ماهه اول و سوم بارداری به صورت کیفی اسمی؛
شاخص هموگلوبین و هماتوکریت به صورت کمی؛
تحصیالت ،شاخص توده بدنی ،وزنگیری طی بارداری
به صورت کیفی رتبه ای؛ سن ،سابقه سقط و زایمان
زودرس ،تعداد بارداری ،نسبت فامیلی با همسر ،گروه
خونی ،شغل مادر ،نیاز به احیاء بعد از تولد ،بستری
بیمارستانی و جنسیت به صورت کیفی اسمی و فاصله
با بارداری قبلی ،قد ،دور سر و وزن نوزاد به صورت
کمی بودند.
داده ها با استفاده از نرم افزار آماری ( SPSSنسخه
 )11مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت .جهت
تعیین فراوانی مطلق ،نسبی و میانگین از روش آمار
توصیفی ،جهت پاسخ به سؤاالت تحقیق از آزمون
آماری توصیفی و تحلیلی و برای تعیین ارتباط آنمی با
زایمان زودرس ،از آمار تحلیلی رگرسیون لوجستیک
یک و چند متغیره با تعدیل عوامل مخدوشگر و فاصله
اطمینان میانگین  %15استفاده شد .در تحلیل یک
متغیره ،هر یک از متغیرها به تنهایی وارد مدل شدند و
در تحلیل چند متغیره بر اساس مدل رگرسیون
لوجستیک به روش پسرو ،متغیرهایی وارد مدل شدند

یافته ها
بررسی  5260پرونده زن باردار مراجعهکننده به مراکز
بهداشتی -درمانی طی سال های  1310-1313نشان
داد که  214نفر از این تعداد دچار زایمان زودرس شده
بودند .فراوانی و درصد زایمان زودرس  214نفر
( )%4/06بود که از بین این افراد 162 ،نفر بر حسب
معیارهای ورود و خروج مطالعه مورد بررسی قرار
گرفتند.
سن بیش از یک سوم افراد در هر دو گروه بین 11-24
سال و سطح تحصیالت اکثر آن ها ( )%54راهنمایی و
پایینتر بود .دو گروه از نظر سن و سطح تحصیالت
همسانسازی شده بودند .شغل حدود  %11افراد در هر
دو گروه خانهدار بود .میانگین قد ،وزن و شاخص توده
بدنی در گروه مورد به ترتیب  159سانتی متر63 ،
کیلوگرم و  25/2و در گروه شاهد به ترتیب  63 ،151و
 25کیلوگرم بر مترمربع بود که تفاوت معنیداری
نداشتند ( .)p>0/05از نظر وضعیت بارداری ،اکثر افراد
( )%41در هر دو گروه نخست باردار بودند .گروه خونی
 Oبیش ترین فراوانی ( )%35را در گروه زایمان زودرس
به خود اختصاص داد 16 .نفر ( )%10افراد در گروه
مورد و  10نفر ( )%6افراد گروه شاهد سابقه سقط را
ذکر کردند 3 .نفر ( )%1/5افراد در هر دو گروه نسبت
فامیلی با همسر و سابقه زایمان زودرس داشتند.
شاخص توده بدنی و وزنگیری نرمال به ترتیب در %41
و  %31/5از گروه مورد و  %46/1و  %43از گروه شاهد
وجود داشت و حدود نیمی ( )%41/4از افراد گروه مورد
وزنگیری کمتر از حد مطلوب طی بارداری داشتند
(جدول  1و .)2
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که  p>0/1داشتند .میزان  pکمتر از  0/05معنی دار
در نظر گرفته شد.

جدول  -۱مشخصات فردی -اجتماعی و باروری افراد مورد پژوهش برای متغیرهای کیفی ()n=۱6۲

 مهدیه سیفی و همكاران

مورد (دارای زایمان زودرس)
تعداد (درصد)

شاهد (بدون زایمان زودرس)
تعداد (درصد)

سن

11-24
25-30
31-35

(64 )31/5
(41 )30/3
(41 )30/2

(64 )31/5
(41 )30/3
(41 )30/2

تحصیالت

راهنمایی و پایین تر
دبیرستان و دیپلم
دانشگاهی

(11 )54/1
(65 )40/2
(1 )4/1

(11 )54/1
(65 )40/2
(1 )4/1

شغل

خانهدار
کارمند
کار در منزل

(160 )11/9
(0 )0/0
(2 )1/3

(151 )11
(2 )1/4
(1 )0/6

شاخص توده بدنی

زیر  11/5کیلوگرم
11/5-24/1
کیلوگرم
 25-21/1کیلوگرم
 30-34/1کیلوگرم
 35به باال

(9 )4/2
(69 )41/4
(69 )41/4
(19 )10/5
(4 )2/5

(10 )6/2
(96 )46/1
(51 )31/5
(20 )12/3
(5 )3/1

نسبت فامیلی با همسر

دارد
ندارد

(3 )1/1
(151 )11/1

(1 )0/6
(161 )11/4

گروه خونی

A
B
O
AB

(45 )29/1
(31)23/5
(51)35/1
(21)12/1

(41 )21/9
(31)24/1
(53)32/9
(22)13/5

کمخونی قبل از بارداری

دارد
ندارد

(0)0
(162)100

(0)0
(162)100

اولین بارداری
دومین بارداری
سومین بارداری

(91)41/1
(50)30/1
(33)20/4

(91)41/1
(54)33/3
(21)19/1

الگوی وزنگیری بر اساس شاخص توده
بدنی

کمتر از مطلوب
مطلوب
بیش از مطلوب

(10)41/4
(64)31/5
(11)11/1

(62)31/3
(90)43/2
(30)11/5

سابقه سقط

دارد
ندارد

(16)1/1
(146)10/1

(10)6/2
(152)13/1

سابقه زایمان زودرس

دارد
ندارد

(2)1/2
(160)11/1

(3)1/5
(151)11/5

متغیر

تعداد بارداری

جدول  -۲مشخصات فردی و باروری افراد مورد پژوهش برای متغیرهای کمی
متغیر

مورد (دارای زایمان زودرس)
انحراف معیار  ±میانگین

شاهد (بدون زایمان زودرس)
انحراف معیار  ±میانگین

شاخص توده بدنی

25/2± 4/2

25±4/4

وزن گیری طی بارداری

1/1± 3/2

10/4±3/3

فاصله با بارداری قبلی

3/06± 3/1

2/9±3/4
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هیچ کدام از افراد گروه مورد و شاهد کمخونی قبل از
بارداری ،تهوع و استفراغ شدید دوران بارداری و
خونریزی دوران بارداری و بعد از زایمان نداشتند و همه
افراد در طول بارداری مکملهای دارویی و آهن (به طور
میانگین از هفته  19بارداری) را مصرف می کردند.
در مطالعه حاضر ارتباط آماری معنیداری بین
هموگلوبین و هماتوکریت هفتههای  26-30بارداری با
زایمان زودرس وجود داشت ( ،)p<0/05ولی
هموگلوبین و هماتوکریت هفتههای  6-10بارداری

جدول  -۳ارتباط زایمان زودرس با شاخص هموگلوبین و هماتوکریت
متغیر

دارای زایمان زودرس
(انحراف معیار  ±میانگین)

بدون زایمان زودرس
(انحراف معیار  ±میانگین)

اختالف میانگین
( ٪15فاصله اطمینان)

سطح معنی داری

هموگلوبین هفته 6-10

12/9 ± 1/0

12/1 ± 0/1

( 0/01تا -0/11 )-0/31

0/09

هموگلوبین هفته 26-30

12/0 ± 1/0

12/3 ±0 /1

( -0/13تا -0/34)-0/54

*>0/01

هماتوکریت هفته 6-10

31/3 ± 3/1

31/1 ± 2/4

( 0/04تا -0/59)-1/1

0/06

هماتوکریت هفته26-30

36/4 ± 3/2

39/4 ± 2/1

( -0/39تا -1/04)-1/9

*>0/01

* معنیداری  pبا p<0/05

آنمی هفتههای  26-30بارداری باعث  3/3برابر شدن
زایمان زودرس شده بود [(%15( =3/26 )1/01-1/92
 OR )CIو  ]p=0/03و این عوامل پیشگوییکننده
مستقل زایمان زودرس هستند که معنیداری هر دو در
تحلیل (تک متغیره و چند متغیره) به دست آمد .در
این مطالعه با تحلیل چند متغیره ارتباط معنیداری
بین وزنگیری مطلوب بر طبق شاخص توده بدنی قبل
از بارداری با زایمان زودرس وجود داشت ( ،)p>0/05به
صورتی که در وزنگیری کمتر از مطلوب احتمال
زایمان زودرس نسبت به وزنگیری مطلوب  1/5برابر
شده بود [( .[OR )CI %15(=1/51 )0/11-2/59در
این مطالعه هموگلوبین هفتههای  26-30بارداری با
زایمان زودرس ارتباط معنیداری داشت که این رابطه
در تحلیل چند متغیره تأیید نشد (جدول .)4

تمام نوزادان به دنیا آمده در هر دو گروه زنده بودند .از
نظر جنسیت نوزاد ،دو گروه مورد و شاهد هیچ ارتباط
معنیداری نداشتند ،ولی تعداد بستری بیمارستانی ،نیاز
به احیاء ،آپگار پایین و کم بودن قد و وزن در گروه
مورد بیشتر بود.
جهت بررسی عوامل پیشگویی زایمان زودرس از آزمون
رگرسیون لوجستیک تک متغیره و چند متغیره به
روش پسرو استفاده شد .در تحلیل چند متغیره شاخص
هماتوکریت هفتههای  26 -30بارداری ،آنمی هفتههای
 26 -30بارداری و الگوی وزنگیری بر اساس شاخص
توده بدنی پیشگویی کننده زایمان زودرس در مدل
بودند؛ به طوری که به ازای هر واحد افزایش
هماتوکریت در هفتههای  26-30بارداری ،احتمال
زایمان زودرس حدود  %11کاهش مییافت [(-0/19
 OR )CI %15( =0/11 )0/11و  .]p=0/01همچنین
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ارتباط معنی داری با زایمان زودرس نداشت
( .)p<0/05میانگین (انحراف معیار) هموگلوبین هفته
های  26-30بارداری در گروه مورد  12/0±1/01و در
گروه شاهد  12/3±0/15بود [( -0/54تا %15 )-0/13
 ]MD= -0/34،CIو میانگین هماتوکریت اندازهگیری
شده در هفته های  26-30بارداری در گروه مورد
 36/4±3/2و در گروه شاهد  39/4±2/1به دست آمد
[( -1/9تا ( ]MD=1/04 ،CI %15 )-0/39جدول .)3

جدول  -4نتایج تحلیل رگرسیونی لوجستیک یک و چند متغیره
فراوانی

 مهدیه سیفی و همكاران

متغیر

تعدیل شده

تعدیل نشده

مورد

شاهد

(OR)CI95%

162

162

(0/11)0/15 – 1/04

P
0/10

1
65
11

1
65
11

مرجع
(1/00)0/35 – 2/1
(1/00)0/35 – 2/9

1/00
1/00
1/00

162

162

(1/01)0/16 – 1/06

0/64

طبقهبندی BMI

 24/1تا  11/5کیلوگرم
زیر  11/5کیلوگرم
 21/1تا  25کیلوگرم
 34/1تا  30کیلوگرم
باالی  35کیلوگرم

69
9
69
19
4

96
10
51
20
5

مرجع
(0/91)0/21 – 2/20
(0/10)0/23 – 3/51
(1/41)0/11 – 2/43
(0/16)0/46 – 1/11

0/46
0/65
0/11
0/11
0/12

الگوی وزنگیری
مطابق BMI

مطلوب
کمتر از مطلوب
بیش از مطلوب

64
10
11

90
62
30

مرجع
(1/41)0/19 – 2/26
(0/65)0/33 – 1/21

0/06
0/15
0/22

نسبت فامیلی با همسر

ندارد
دارد

151
3

161
1

مرجع
(3/03)0/31 – 21/51

0/11
0/33

گروه خونی

A
B
O
AB

31
34
41
15

41
35
41
19

مرجع
(1/04)0/54 – 2/00
(1/26)0/61 – 2/31
(0/15)0/41 – 2/16

0/15
0/11
0/45
0/10

تعداد بارداری

اول
دوم
سوم

91
50
33

91
54
21

مرجع
(0/12)0/56 – 1/51
(1/13)63 – 2/04

0/11
0/96
0/66

سقط

ندارد
دارد

146
16

152
10

مرجع
(1/66)0/93 – 3/91

0/92
0/22

162

162

(1/02)0/16 –1/01

0/40

سابقه زایمان زودرس

ندارد
دارد

160
2

151
3

مرجع
(0/66)0/10 – 4/01

0/15
0/65

هموگلوبین

هفتههای 6-10
هفتههای 26 -30

162
162

162
162

(0/10)0/63 – 1/02
(0/69 )0/53 – 0/15

0/09

هماتوکریت

هفتههای 6-10
هفتههای 26 -30

162
162

162
162

(0/13)0/15 – 1/00
(0/11)0/12 – 0/16

*
0/003

کم خونی هفتههای 10
6-

ندارد
دارد

141
21

155
9

مرجع
(16)0/00

0/61
0/11

کم خونی هفتههای 30
26 -

ندارد
دارد

155
9

162
0

مرجع
(3/21)1/36 – 9/11

سن
تحصیالت

دانشگاهی
دیپلم و دبیرستان
ابتدایی و راهنمایی

BMI

فاصله با بارداری قبلی

تست هوسمر و لمشو :کای دو ()1

01

(OR)CI95%

مرجع
(1/51)0/11 – 2/59
(0/55)0/26 - 1/13

P

*0/02
0/12
0/10

*
0/001

0/06

(00/01/11)0/11 – 0/19

*0/01

0/41
*
0/001

(3/26)1/01 – 1/92

*0/03

بحث
در مطالعه حاضر کمخونی ناشی از فقر آهان و شااخص
هماتوکریت هفتههای  26-30بارداری با کنترل عوامال
خطر احتماالی ،ارتبااط مساتقیمی باا زایماان زودرس
داشت که با مطالعاه بونادویک و همکااران ( )2001در
دانمااارک همخااوانی داشاات ( .)23ولاای در مطالعااه
اسااکالون و همکاااران ( )2000در آمریکااا ،خطاار تولااد
زودرس در زنان با سطح هموگلوبین کام در ساه ماهاه
اول و دوم بااارداری ارتباااط داشاات ،ولاای بااا سااطح
هموگلوبین در سه ماهه سوم باارداری ارتبااط نداشات
( .)22به دلیل ماهیت گذشته نگر مطالعه حاضر امکاان
بررسی مکرر هموگلوبین و هماتوکریت وجاود نداشات.
همچنین  %60افارادی کاه کامخاونی داشاتند ،دچاار
زایمااان زودرس شااده بودنااد کااه در مطالعااه اسااکال و
همکاران ( )1112کامخاونی باعاث افازایش  2براباری
زایمان زودرس شده بود (.)24
در مطالعه صابری و همکار ( )2015فراوانی کمخونی در
سه ماهه دوم و سوم بارداری در گاروه ناوزادان باا وزن
کمتر از  2500گرم به طور معناداری بیشاتر از ماادران
نوزادان با وزن طبیعی باود کاه ایان حالات در مطالعاه
حاضر نیز مشاهده شاد ،ولای باه دلیال زودرس باودن
نوزادان مطالعه فوق و مشخص نبودن سن تولد ناوزادان
در مطالعه صابری این مشابهت را نمیتوان به طور قطع
بیان نمود (.)21
بر اساس نتایج مطالعه حاضر از ابتادای ساال  1310تاا
پایااان سااال  %4/06 ،1313از زایمااانهااا در محاایط
پژوهش زودرس بودند .در مطالعه مروری سیساتماتیک
بااک و همکاااران ( 12/1 ،)2001میلیااون تولااد (1/6
درصد) از کل تولاد در سراسار جهاان زودرس بودناد.
حدود  11میلیاون ( )%15از ایان تولادهای زودرس در
آفریقا و آسیا متمرکز شده بود ،در حالی که حادود 0/5
میلیون مورد در اروپا 0/5 ،میلیاون شامال آمریکاا (باه
اسااتثنای مکزیااک) و  0/1میلیااون مااورد در آمریکااای
التین و کارائیب رخ داده بود (.)14
در ضاامن در مطالعااه هاایمن و همکاااران ( )2013در
کانادا ،مادرانی که تحصیالت کمتر از دبیرستان داشتند،
تعداد زایمان زودرس در آن ها بیشتر باود ( .)1هرچناد
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در این مطالعه به دلیل همسانسازی بین دو گروه مورد
و شاهد این ارتباط وجود نداشت ولی در گاروه زایماان
زودرس بیش ترین درصاد زایماان زودرس در افاراد باا
سطح تحصیالت راهنمایی و پایینتر ( )%54بود کاه باا
مطالعه فوق همخوانی داشت.
در مطالعه وارما و همکار ( )2004زایمان زودرس باعث
افزایش  %25احتمال پرهترم لیبر در زایمانهای بعدی
میشد و مطالعه هیمن و همکاران ( )2013نیز این
احتمال را تأیید کرد ( )6 ،1اما در مطالعه حاضر سابقه
زایمان زودرس ارتباط معنیداری با افزایش پرهترم لیبر
بعدی نداشت ( .)p=0/61در مطالعه فوق ارتباط معنی
داری بین شاخص توده بدنی مادران با زایمان زودرس
یافت نشد ( .)p=0/6در مطالعه بوندویک و همکاران
( )2001و گلدنبرگ و همکاران ( ،)2001توده بدنی کم
مادر یکی از دالیل افزایش زایمان زودرس بود که
مطالعه حاضر این موضوع را تأیید نکرد (.)4 ،23
همچنین از بین افرادی که زایمان زودرس داشتند ،تنها
 16نفر سابقه سقط را ذکر میکردند که ارتباط معنی
داری را نشان نداد ( .)p=0/36در مطالعه راتزون و
همکاران ( )2011و هیمن و همکاران ( )2013رابطه
معنی داری بین سابقه سقط با زایمان زودرس ذکر شده
است ( .)1 ،1به نظر می رسد که علت این امر می تواند
کمبود نمونه به دلیل نوع مطالعه حاضر (مورد-
شاهدی) باشد.
در مطالعه حاضر سن ماادر باا زایماان زودرس ارتبااط
معناایداری نداشاات ( .)p=0/12در مطالعااه راتاازون و
همکاران ( )2011در ایرلند %96/3 ،افارادی کاه دچاار
پره ترم لیبر بودند ،سن زیرِ  20ساال داشاتند ( )1کاه
علت این اختالف می تواند ناشی از همسانسازی گاروه
های مورد و شاهد از نظر سان در ایان پاژوهش باشاد.
همچنین در مطالعه راتازون فاصاله کمتار از  6مااه باا
بارداری قبلی ارتباط مثبتای باا زایماان زودرس بعادی
داشت کاه مطالعاه حاضار ایان ارتبااط را تأییاد نکارد
( .)1( )p=0/40علت عدم همخوانی دو مطالعه میتواناد
به دلیل تفاوت در نحوه اندازهگیری متغیر ذکر شاده در
مطالعه حاضر باشد که با فاصلههاای سااالنه باا زایماان
قبلی سنجش شده بود.

در مطالعه حاضر الگوی وزنگیری در طول بارداری بر
اساس شاخص توده بدنی قبل از بارداری با زایمان
زودرس ارتباط معنیداری را نشان داد که مطالعه برای
 از نقاط مثبت مطالعه.رد یا قبول این رابطه یافت نشد
حاضر میتوان به انتخاب تصادفی تعداد متعددی از
 درمانی در مناطقی با سطح-مراکز و پایگاهها بهداشتی
 دسترسی راحت.فرهنگی و اجتماعی مختلف اشاره کرد
به اطالعات مورد نیاز بر اساس اطالعات مندرج در
پروندههای بیماران و یافتن اطالعاتی برای کاهش مرگ
 از.و میر نوزادان از نقاط مثبت دیگر مطالعه حاضر بود
محدودیتهای این مطالعه میتوان به تشخیص کم
خونی فقرآهن تنها بر اساس هموگلوبین و هماتوکریت
 ماهیت مطالعه حاضر گذشته نگر و بر اساس.اشاره کرد
 لذا دسترسی به شاخص،اطالعات مندرج در پرونده بود
 نبودن اطالعات.های دیگر کم خونی امکان پذیر نبود
تمامی پروندهها و کنار گذاشتن برخی از پروندهها به
دلیل این مشکل و تعداد نسبتاً کم حجم نمونه به علت
 پیشنهاد میشود برای مطالعات.نوع مطالعه اشاره کرد
بعدی از مطالعه آیندهنگر با حجم نمونه باالتر استفاده

نتیجه گیری
-30با توجه به ارتباط زایمان زودرس با آنمی هفتههای
 پیشااگیری و، ماایتااوان بااا ارائاه آمااوزش، بااارداری26
تشخیص به موقاع کامخاونی نقاش ماؤثری در تقلیال
.شیوع زایمان زودرس داشت

تشكر و قدردانی
 در مرکز تحقیقات دانشجویی513 این طرح به شماره
 بدین وسیله از همکاری و.به ثبت رسیده است
 کمیته تحقیقات،مساعدت معاونت پژوهشی دانشگاه
 معاونت پژوهشی دانشکده پرستاری و،دانشجویی
 مسئولین و اساتید محترم دانشکده،مامایی تبریز
 مسئولین مرکز بهداشت شهرستان،پرستاری و مامایی
تبریز و مسئولین و کارکنان مراکز بهداشتی و تمام
کسانی که با صبر و حوصله ما را در جمع آوری
. تشکر و قدردانی می شود،اطالعات یاری کردند
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