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دانشيار گروه زنان و مامایی ،مرکز تحقيقات ناهنجاري هاي مادرزادي گرگان ،دانشکده پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی
گلستان ،گلستان ،ایران.
کارشناس مامایی ،مرکز تحقيقات ناهنجاري هاي مادرزادي گرگان ،دانشکده پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی گلستان،
گلستان ،ایران.
استاد گروه آناتومی ،مرکز تحقيقات ناهنجاري هاي مادرزادي گرگان ،دانشکده پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی گلستان،
گلستان ،ایران.
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مقدمه :نقص لوله عصبی یکی از شایع ترین ناهنجاري هاي مادرزادي است .مصرف صحيح اسيدفوليک به ميزان 1
ميلی گرم در روز در دوره قبل از لقاح و ماه اول بارداري ،باعث جلوگيري از تولد نوزاد با نقص لوله عصبی می شود.
یکی از عوامل مؤثر در مصرف صحيح اسيد فوليک ،ميزان آگاهی زنان در سنين باروري نسبت به نقش پيشگيرانه این
ویتامين در بروز نقص لوله عصبی می باشد .مطالعه حاضر با هدف بررسی سطح آگاهی و مصرف اسيد فوليک در زنان
نخست زا روستایی استان گلستان انجام شد.
روشکار :این مطالعه توصيفی جامعه نگر از خرداد تا آبان ماه سال  1311بر روي  123زن نخست باردار ساکن روستا
که جهت مراقبت هاي دوران بارداري به مراکز بهداشت روستایی استان مراجعه کرده بودند ،انجام شد .افراد از طریق
مصاحبه و با تکميل پرسشنامه معتبر مورد بررسی قرار گرفتند .پرسشنامه شامل اطالعات فردي ،تمایل به بارداري و
دانش و عملکرد مادران باردار در خصوص مصرف اسيد فوليک بود .داده ها پس از گردآوري با استفاده از نرم افزار
آماري ( SPSSنسخه  )11/5مورد تجزیه و تحليل قرار گرفت .جهت تعيين ارتباط بين سطوح تحصيلی و مصرف
اسيد فوليک از روش رگرسيون لوجستيک استفاده شد .ميزان  pکمتر از  5/55معنی داردر نظر گرفته شد.
يافتهها :از  123مادر باردار مورد مطالعه 152 ،نفر ( )%31/1از زنان نام اسيد فوليک را شنيده بودند 221 ،نفر
( )%31/4از آنها از نقش پيشگيري کننده آن در نقایص لوله عصبی آگاه بودند و تنها  143نفر ( )%25/6از زنان
اسيدفوليک را در دوره قبل از لقاح و ماه اول بارداري مصرف کردند .منبع اطالعات  361نفر ( )%61/1از زنان در مورد
مصرف اسيد فوليک ،پرسنل مراکز بهداشتی روستا بودند .بر اساس آناليز تک متغيري ،ارتباط معنی داري بين مصرف
اسيد فوليک قبل از بارداري و سطوح تحصيلی دبيرستان و دانشگاه مشاهده شد (.)p>5/551
نتيجهگيری :ميزان آگاهی زنان باردار ساکن روستاهاي استان گلستان در مورد اسیيد فوليیک و مصیرف آن کمتیر از
ميزان مورد انتظار است.
کلمات کليدی :آگاهی ،اسيد فوليک ،بارداري ،مناطق روستایی

* نويسنده مسئول مكاتبات  :دکتر الهام مبشري؛ مرکز تحقيقات ناهنجاري هاي مادرزادي گرگان ،دانشکده پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی گلستان،
گلستان ،ایران .تلفن5111-2261656 :؛ پست الكترونيكemobasheri@gmail.com :
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بودند ،در مقایسه با مناطقی که فقط توصيه به مصرف
آن داشتند ،گزارش کردند ( .)11تأثير آگاهی از نقش

مقدمه
 دکتر الهام مبشری و همكاران

اختالل بسته شدن لوله عصبی ،دومين نقص شایع

اسيد فوليک و مصرف آن قبل از لقاح ،در پيشگيري از
ایجاد نقص لوله عصبی در کشورهاي پيشرفته و در حال
توسعه در حال مطالعه است .به طوري که آگاهی از نقش
اسيد فوليک به جز کانادا ( ،)12در کشورهاي بریتانيا
( ،)13آمریکا ( ،)14قطر ( ،)15کرواسی ( )16همچنان
کمتر از حد انتظار است.
با توجه به ميزان بروز نقایص لوله عصبی ( 21در 15
هزار تولد زنده) در این منطقه ،مطالعه حاضر با هدف
تعيين ميزان آگاهی و مصرف صحيح اسيد فوليک قبل از
بارداري و طی بارداري در زنان باردار مناطق روستایی
استان گلستان در سال  1311انجام شد.

مادرزادي پس از نقایص قلبی می باشد .نقایص لوله
عصبی شامل :اسپاینا بيفيدا ،1انانسفالی( 2فقدان مغز) و
انسفالوسل 3می باشند .فراوانی این نقایص در بریتانيا %1
و در آمریکا  %5/2می باشد ( .)1ميزان شيوع آن در ایران
بر اساس نتایج مطالعات متعدد ،در همدان  5/51در هزار
تولد زنده ( ،)2در مطالعه فرهود و همکاران  3/315در
هزار تولد زنده ( )3و در مطالعه ( 1ساله) گلعلی پور و
همکاران 2/1 ،در هزار تولد زنده در شمال ایران گزارش
شده است ( .)4از جمله عوامل متعددي که در ایجاد این
نقایص نقش دارند شامل :تغييرات ژنتيکی ،عوامل
محيطی و منطقه جغرافيایی محل زندگی می باشد (.)1
اسيد فوليک به شکل منوگلوتاميل اسيد 4در محصوالت
تجاري ویتامينی محلول در آب یا مواد غذایی غنی شده
وجود دارد .در واکنش هاي متابوليک ،اسيد فوليک به
شکل کوآنزیم در واکنش هاي متعدد انتقال کربن براي
ساختن ،تبدیل و اصالح نوکلئوتيدها ،آمينواسيدها و
ترکيبات اساسی ساختمانی و تنظيمی به کار رفته است.
تداخل در ساخت  ،DNAکاهش رشد سلولی و آسيب
تقسيم سلولی از اثرات احتمالی کمبود اسيد فوليک می
باشد .به همين دليل ،نقش اسيد فوليک و متابوليسم آن
در بسياري از بيماري ها مانند نقایص لوله عصبی ،شکاف
لب و کام و بيماري هاي قلبی انکارناپذیر به نظر می رسد
( .)6 ،5بيش از نيمی از موارد نقص لوله عصبی ،با مصرف
روزانه  455ميکروگرم اسيد فوليک در دوران قبل از
لقاح ،قابل پيشگيري می باشد ( .)3-1از آنجایی که
منابع غذایی به تنهایی قادر به تأمين این مقدار نمی
باشند ،مصرف مکمل هاي اسيد فوليک به ميزان 455
ميکروگرم از یک ماه قبل از بارداري تا سه ماه اول بارداري
توصيه می شود (.)15
بوتو و همکاران ( ،)2556با بررسی مروري  15مرکز ثبت،
کاهش قابل مالحظه اي در نقص لوله عصبی در
کشورهایی که غنی سازي اسيد فوليک را به اجرا درآورده

روش کار
این مطالعه توصيفی و ميدانی (جامعه نگر) از خرداد تا
آبان ماه سال  1311بر روي  123زن نخست زا در
مناطق روستایی استان گلستان در شمال ایران انجام
شد .این مطالعه مورد تأیيد کميته اخالق دانشگاه علوم
پزشکی گلستان قرار گرفت و رضایت نامه کتبی از هر
کدام از شرکت کنندگان گرفته شد .منطقه مورد مطالعه
جمعيتی بالغ بر  1/1ميليون و مساحتی حدود 25465
کيلومتر مربع و  31555تولد در سال دارد .حجم نمونه
بر اساس نتایج مطالعات قبلی ( )16 ،15و با در نظر
گرفتن ميزان دقت  5/515و خطاي نوع اول  5/55و با
استفاده از فرمول (ککران) 125 ،نفر در نظر گرفته شد.
با توجه به اینکه تقریباً حدود  %1جامعه را زنان باردار
تشکيل می دهند ،نياز به تصحيح برآورد حجم نمونه با
استفاده از فرمول ضریب جامعه بود که بر اساس این
فرمول در جامعه روستایی با احتساب جمعيت حدود
 155555نفر ،حجم نمونه در مجموع حدود  155نفر
احتساب شد .در این مطالعه 123 ،مادران نخست باردار
وارد مطالعه شدند .به عبارت دیگر نمونه گيري در مناطق
روستایی به صورت تصادفی سيستماتيک با مراجعه به
دفاتر مراقبت زنان باردار خانه هاي بهداشت در سطح
روستاهاي استان ،پرسشگري از مادران با بارداري اول
انجام گرفت .پس از آموزش همکاران اجرایی ،اطالعات از

1

Spinabifida
Anencephaly
3
Encephalocele
4
Mono glutamyl folic Acid
2

2

معيار خروج از مطالعه سابقه وجود نوزاد ناهنجار در
خانواده بود.
ابزار گردآوري داده ها پرسشنامه اي خود ساخته و
مشتمل بر مشخصات فردي (( )24سؤاالت مربوط به
وضعيت اجتماعی -اقتصادي (سن مادر ،سطح سواد،
درآمد خانواده) ،تمایل به بارداري (خواسته ،ناخواسته) در
این بارداري بود .برنامه ریزي براي بارداري بر اساس
تصميم زنان مورد مطالعه براي قطع روش ضد بارداري و
برنامه ریزي تغيير عادات غذایی قبل از بارداري در نظر
گرفته شد ،سنجش آگاهی ( 3سؤال) (سؤاالت مربوط به
آگاهی از نقش اسيد فوليک ،منبع به دست آوردن
اطالعات شامل :رسانه هاي جمعی ،پزشک یا ماما،
دوستان) ،زمان کسب اطالعات (قبل از بارداري ،بعد از
قطع قاعدگی ،طی بارداري یا بعد از آن) و عملکرد (5
سؤال) (نحوه عملکرد موارد در بارداري فعلی) و  2سؤال
نظرسنجی بود .کسب نمره آگاهی  ≤%15به عنوان
آگاهی خوب %55-14 ،نمره آگاهی متوسط و >%55
آگاهی منفی تقسيم بندي شد.
جهت تعيين اعتبار علمی آن از روش اعتبار محتوي
توسط  15نفر از اساتيد مرتبط استفاده شد و براي تعيين

محاسبه شد .کليه اطالعات به منظور رعایت مسائل
اخالقی ،به صورت محرمانه نزد محقق محفوظ ماند.
داده ها پس از گردآوري با استفاده از نرم افزار آماري
( SPSSنسخه  )11/5مورد تجزیه و تحليل قرار گرفت.
جهت تعيين ارتباط بين سطوح تحصيلی و مصرف اسيد
فوليک از نسبت خطر و جهت تعدیل متغيرهاي مخدوش
کننده از روش رگرسيون لوجستيک استفاده شد .نتایج
به صورت نسبت شانس با فاصله اطمينان  35درصد بيان
شد .ميزان  pکمتر از  5/55معنی دار در نظر گرفته شد.

يافته ها
متوسط سن زنان مورد مطالعه  22 ± 4/1سال و متوسط
سن بارداري در زمان انجام مصاحبه 23/1 ،هفته بود.
حدود  255نفر ( )%35/5از زنان سن زیر  25سال و 35
نفر ( )%4/3سن باالي  35سال داشتند .در 612
( )%34/3از افراد ،بارداري با برنامه ریزي قبلی بود .ارتباط
بين سن و ميزان تحصيالت با آگاهی و مصرف اسيد
فوليک معنی دار بود (( )p>5/551جدول .)1

جدول  - 7ميزان آگاهي و مصرف اسيد فوليك بر اساس سن ،سطوح تحصيلي در دوره های مصرف در زنان ساکن در مناطق
روستايي استان گلستان
فراوانی
(درصد)

آشنایی با نام اسيد
فوليک

زیر  25سال
25-25

(255)35/3
(331)45/1

(241)35/2
(325)45/6

(41)21/5
(13)53

25-35

(155)14/5

(153)14/3

(25)16/1

(43)13/3

باالي  35سال

(32)4/4

(32)4/3

(4)2/1

(14)4/3

(11)4/1

بی سواد

(15)2/1

(13)1/3

(2)1/3

(1)2/5

(4)1/1

5/223

دبستان

(211)31/5

(253)36/3

(51)34/2

(155)34/2

(152)45

5/525

راهنمایی
دبيرستان

(131)11/3
(212)31/6

(135)13/2
(261)31

(26)11/4
(66)44/3

(66)25/4
(135)45/1

(42)11/5
(12)31/1

5/221
5/351

دانشگاه

(21)3/3

(21)4

(4)2/1

(15)4/6

(1)3

-

متغيرها

گروه سنی
(سال)

سطوح
تحصيلی

مصرف اسيد فوليک

33

سطح معنی
*
داري

قبل از
بارداري

سه ماه اول
بارداري

سه ماه دوم
بارداري

(121)31/3
(146)45/1

(14)31
(31)42/1

5/151
5/525

(35)15/5

5/615
-
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طریق مصاحبه با مادران و پرسشنامه ها تکميل شد.
معيار ورود به مطالعه ،عدم سابقه بارداري در مادران و

اعتبار علمی آن از روش آلفا کرونباخ ،شاخص ثبات درونی
استفاده شد .این شاخص براي سؤاالت آگاهی5/143 ،

بيشترین منبع کسب اطالعات ،سرویس هاي مراقبت
بهداشتی ( )%61/1و ماماها ( )%2/3بودند (جدول .)2

در این مطالعه  152نفر ( )%31/1از زنان نام اسيد فوليک
را شنيده بودند 221 ،نفر ( )%31/4از آنها از نقش
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پيشگيري کننده آن در نقایص لوله عصبی آگاه بودند.
جدول -2منابع دريافت آموزش در مادران آگاه به اسيد فوليك ساکن در مناطق روستايي استان گلستان
منبع آگاهی به مادران

فراوانی (درصد)

پزشک عمومی
ماما
متخصص زنان
مراکز بهداشت (بهورز)
مجله ،روزنامه ،کتاب
تلویزیون ،رادیو
فاميل ،دوستان

)5(21
)12/3(65
)5/3(31
)61/1(361
)1/3(15
)1/1(3
)5/1(21

مطالعه با ميزان آگاهی اندک از مصرف اسيد فوليک ارائه
شده است .بر اساس آناليز تک متغيري ،آگاهی از مصرف
اسيد فوليک ارتباطی با ميزان سواد نداشت (.)p<5/55
الزم به ذکر است که وضعيت اقتصادي ارتباطی با آگاهی
از نياز به مصرف اسيد فوليک نداشت (.)p>5/55

 636نفر ( )%36/3از مادران باردار ،سابقه مصرف اسيد
فوليک را ذکر می کردند ،در حالی که تنها  143نفر
( )%25/6از افراد ،مصرف اسيد فوليک را در دوره قبل از
لقاح شروع کرده بودند .در جدول  3آناليز تک متغيري
ارتباط ویژگی هاي اجتماعی -اقتصادي زنان مورد

جدول -8آناليز تك متغيره ارتباط بين سن و سطح تحصيالت زنان و آگاهي اندک آنها نسبت به اسيد فوليك در مناطق
روستايي استان گلستان
نسبت شانس
(درصد)

سطح اطمينان
%35

سطح معنی
*
داري

کمتر از  25سال

5/111

1/31-5/334

5/151

25-25

5/115

1/15-5/341

5/525

25-35

5/155

1/351-5/335

5/615

باالي 35سال
بی سواد

1
5/415

1/353-5/124

5/223

دبستان

5/311

5/163-5/114

5/525

راهنمایی

5/631

1/441-5/215

5/221

دبيرستان

5/653

1/453-5/233

5/351

دانشگاه

1

-

-

متغيرها

گروه سنی (سال)

سطح تحصيل

* آزمون رگرسيون لوجستيک

دانشگاه ارتباط معنی داري وجود داشت (جدول .)4

بر اساس آناليز تک متغيري ،بين مصرف اسيد فوليک
قبل از بارداري و سطح سواد در حد دبيرستان و

4

گلستان
نسبت شانس
(درصد)

سطح اطمينان
%35

سطح معنی
*
داري

کمتر از  25سال

5/151

5/545-5/513

5/551

25- 25

5/145

5/311-5/521

5/545

25- 35

1/155

13/155-5/255

5/541

باالي 35سال

1

-

-

بی سواد

1/212

1/663-5/135

5/133

دبستان

5/216

1/126-5/513

5/5135

راهنمایی

5/125

5/113-5/52

5/521

دبيرستان

5/534

5/413-5/511

5/555

دانشگاه

1

-

-

متغيرها

گروه سنی (سال)

سطح تحصيل

* آزمون رگرسيون لوجستيک

( )%31/3از زنان نگرش مثبت در مورد مصرف اسيد
فوليک و پيشگيري از ایجاد نقص لوله عصبی در بارداري
بعدي خود داشتند.

آگاهی در مورد انواع مواد غذایی حاوي اسيد فوليک نيز
مورد بررسی قرار گرفت 263 :نفر ( )%31/6از زنان در
این خصوص اطالعات داشتند ،در حالی که  635نفر
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کشور

سال
مطالعه

حجم نمونه

آگاهی به اسيد
فوليک (درصد)

اسپانيا ()25

2554

1555

55/6

کانادا ()12
امارات ()25
ژاپن ()21
قطر ()15
تایلند ()11
کرواسی ()16
ایران (گلستان)

2552
2553
2553
2554
2555
2556
2551

1245
336
1135
1415
451
563
123

15
46/6
13
54
24/4
12
23/3

مصرف اسيد فوليک
قبل از بارداري(درصد)
ببارداریبارداریبارداریا
6/3
فوليک
سيد25
1/3
NA
25/3
3/1
14/41
25/6

امارات متحده عربی بود (( )21جدول  ،)5اما بيانگر نياز
بيشتر به آموزش هایی در خصوص زمان صحيح مصرف
مکمل اسيد فوليک در دوران قبل از لقاح است .در
مطالعه حاضر  %34/1از مادران ،مواد غذایی حاوي اسيد

بحث
در این مطالعه  %23/3از مادران باردار آگاهی کافی در
خصوص فواید اسيد فوليک در پيشگيري از نقایص لوله
عصبی داشتند .این ميزان بسيار کمتر از سایر کشورهاي

فوليک را می شناختند .این ميزان تقریباً مشابه مطالعه
نواپون و همکاران ( )2551در تایلند بود (،)11
همچنانکه بيانگر این واقعيت است که مصرف اسيد
فوليک در جمعيت ما می تواند ،به علت نقش مؤثر
توصيه هاي سيستم مراقبت بهداشتی باشد.
در مطالعه حاضر علی رغم وجود شواهد علمی کافی
مبنی بر تأثير مکمل اسيد فوليک در پيشگيري از نقص

آسيایی ( ،)11 ،15 ،1اما باالتر از کشور تایلند بود (.)11
در مطالعه حاضر تنها  %25/6از مادران در دوره قبل از
لقاح و در طی ماه اول بارداري ،اسيد فوليک مصرف کرده
بودند ،این ميزان از مصرف صحيح ،مشابه مطالعات بري
و همکاران ( )1333در اسکاتلند و بنر و همکاران
( )2556در قطر بود ( .)13 ،15اگرچه این ميزان باالتر از
مطالعات گزارش شده در اسپانيا ( ،)25تایلند ( )11و
55
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 دکتر الهام مبشری و همكاران

لوله عصبی و توصيه هاي مراقبين بهداشتی ،تنها %25/6
از مادران ،اسيد فوليک را به طور مناسب مصرف کرده

به طور کلی در مطالعه حاضر ،اگر چه  %31/1از زنان در
مورد مصرف اسيد فوليک شنيده بودند ،تنها  %23/3آنها

بودند .گزارشات سایر کشورهاي توسعه یافته یا در حال
توسعه حاکی از آن است که  25/3-15درصد از زنان،
اسيد فوليک را طی دوره قبل لقاح مصرف می کنند
(.)23 ،22 ،13 ،15 ،12
مصرف ناکافی اسيد فوليک در مطالعه حاضر ممکن است
به دالیل زیر باشد -1 .ميزان آگاهی جمعيت از نياز به
مصرف پایين است ( .)%23/3این ميزان کمتر از مقدار
گزارش شده در کشور هلند ( )%14است ( -2 .)24عدم
مصرف اسيد فوليک در زمان مناسب ،که ناشی از به
تأخير افتادن ویزیت قبل بارداري است -3 .سوء جذب
اسيد فوليک که ممکن است ناشی از شيوع باالي
اختالالت گوارشی در این منطقه باشد (.)25-26
بر اساس نتایج آناليز تک متغيري در مطالعه حاضر،
ارتباطی بين سطح سواد ،سن مادر و آگاهی از نياز به
مصرف اسيد فوليک با مصرف صحيح این ویتامين وجود
نداشت .در حالی که نتایج مطالعه بنر و همکاران
( )2556در قطر و نواپون و همکاران ( )2551در تایلند
( )11 ،15بيانگر وجود این ارتباط بود .همچنان که بين
مصرف قبل از لقاح اسيد فوليک و سطح تحصيالت،
ارتباط قابل مالحظه اي به دست نيامد.
در مطالعه حاضر منبع دریافت اطالعات در زنان مشابه
گزارشات قبلی نبود ( .)25 ،11 ،15در مطالعه حاضر،
بسياري از زنان اطالعات مربوط به اسيد فوليک را از
پرسنل سرویس هاي خدمات بهداشتی دریافت کرده
بودند ،در حالی که در سایر مطالعات ،زنان اطالعات
مربوط به اسيد فوليک را از پزشکان ( )21 ،15و یا از
رسانه ها ( )25 ،11کسب کرده بودند.

از نقش پيشگيري کننده آن در نقایص لوله عصبی اطالع
داشتند و تنها  %25/6زنان ،اسيد فوليک را در دوره قبل
از لقاح مصرف کردند .از نقاط قوت این مطالعه می توان
به پوشش تعداد کثيري از زنان باردار در سطح استان
اشاره کرد.
نتایج این مطالعه بيانگر آگاهی اندک زنان ساکن در
مناطق روستایی استان گلستان در مورد اسيد فوليک
بود .تالش هاي بيشتري براي اطالع رسانی و تشویق
مصرف به موقع اسيد فوليک ،ضروري است .ارتقاء سطح
دانش مراقبين سيستم بهداشتی و رسانه ها در رابطه با
اهميت مصرف اسيد فوليک می تواند یکی از عوامل
افزایش مصرف فعلی آن باشد.

نتيجه گيری
ميزان آگاهی زنان باردار ساکن روستاهاي استان گلستان
در مورد اسيد فوليک و مصرف آن کمتر از ميزان مورد
انتظار بود و این می تواند ناشی از عدم کفایت تأثير
واقعی توصيه هاي فعلی باشد.

تشكر و قدرداني
این مطالعه با حمایت مالی معاونت تحقيقات و فناوري
دانشگاه گلستان ،به شماره /35/2235پ/گ ،تاریخ
 1316/4/31انجام شد .بدینوسيله از معاونت تحقيقات و
فناوري دانشگاه ،ریاست و همکاران مرکز بهداشت
شهرستان گرگان خانم شيدا یوسفی و خانم دکتر زهرا
کردي که ما را در انجام این مطالعه یاري کردند ،تشکر و
قدردانی می شود.
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