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ارتباط بین شاخص تودهبدنی مادر با وزن هنگام تولد
نوزاد و برخی پیامدهای بارداری
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استادیار گروه طب چینی ،دانشکده طب سنتی و مکمل ،دانشگاه علوم پزشکی مشهد ،مشهد ،ایران.
کارشناس بهداشت ،گروه سالمت باروری معاونت بهداشتی ،دانشگاه علوم پزشکی مشهد ،مشهد ،ایران.
دانشیار گروه زنان و مامایی ،مرکز تحقیقات سالمت زنان ،دانشکده پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی مشهد ،مشهد ،ایران.
استادیار گروه طب سنتی ،دانشکده طب سنتی و مکمل ،دانشگاه علوم پزشکی مشهد ،مشهد ،ایران.

خالصه

تاريخ دريافت 1310/50/11 :تاريخ پذيرش1310/58/58 :

مقدمه :بر اساس نتایج مطالعات ،زیاد و یا کم بودن وزن مادر قبل از بارداری با عوارض بارداری و نوزادی همراه است.
وزن هنگام تولد نوزاد یکی از مهمترین شاخصهای رشد در نوزادان است ،لذا مطالعه حاضر با هدف تعیین ارتباط بین
شاخص تودهبدنی مادر در ابتدای بارداری با برخی پیامدهای بارداری و وزن هنگام تولد انجام شد.
روشكار :این مطالعه مقطعی در سال  1312بر روی  1442زن باردار مراجعهکننده برای زایمان به بیمارستانها و
زایشگاههای  21شهرستان تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی مشهد انجام شد .اطالعات مادر و نوزاد با استفاده از
پرسشنامه و پرونده بیمارستانی جمعآوری شد .تجزیه و تحلیل دادهها با استفاده از نرمافزار آماری ( SPSSنسخه
 )11و آزمونهای کای دو و من ویتنی انجام شد .میزان  pکمتر از  5/50معنیدار در نظر گرفته شد.
يافتهها :شاخص تودهبدنی ابتدای بارداری نشان د اد که  111مادر ( )%0/4کاهش وزن 142 ،مادر ( )%44/0طبیعی،
 424مادر ( )%25/1اضافه وزن و  100مادر ( )%7/3چاق بود بودند .میانگین شاخص تودهبدنی افراد  23/1±4/2با
حداقل  13/41و حداکثر  31/54کیلوگرم بر متر مربع بود .وزن هنگام تولد نوزاد بهطور معناداری تحت تأثیر شاخص
تودهبدنی مادر در ابتدای بارداری بود .فراوانی ماکروزومی نوزاد در مادرهای چاق بهطور معناداری بیشتر بود ،همچنین
با افزایش شاخص تودهبدنی مادر در ابتدای بارداری ،مردهزایی و سزارین افزایش داشت ( .)p<5/50زایمان زودرس در
مادران چاق و الغر بیشتر بود .پرهاکالمپسی در مادران با شاخص تودهبدنی غیرطبیعی بیش از مادران با وزن طبیعی
بود (.)p≤5/50
نتیجهگیری :غیر طبیعی بودن شاخص تودهبدنی مادر می تواند منجر به بروز عوارضی در مادر و جنین شود .بنابراین
ارزیابی وزن و شاخص توده بدنی مادر قبل از بارداری و در اولین مراجعه مادر و ارائه آموزش و مشاوره تغذیهای و
مراقبتهای الزم ،میتواند در پیشگیری از عوارض ناگوار و تأمین سالمت مادر و نوزاد نقش مهمی را ایفا کند.
كلماتكلیدی :پیامدهای بارداری مداخله ،شاخص تودهبدنی ،وزن هنگام تولد نوزاد

* نويسنده مسئول مکاتبات :دکتر محمدرضا نورس؛ دانشکده طب سنتی و مکمل ،دانشگاه علوم پزشکی مشهد ،مشهد ،ایران .تلفن501-38002188 :؛ پست
الکترونیكnorasmr901@mums.ac.ir :
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افزایش مرگومیر و آسیبهای جسمی و عصبی قرار
میگیرند (.)15-8
در مطالعه دیمونت و همکاران ( )2551و مطالعه
کومنیارک و همکاران ( )2515ارتباط معنیداری بین
شاخص تودهبدنی مادر و روش زایمان وجود داشت .بر
اساس نتایج مطالعات در ایران شیوع چاقی و وزن باال در
زنان به ترتیب  20و  %28میباشد ( .)12 ،11بر اساس
نتایج مطالعات دیگری در ایران ،زنان باردار با وزن باال یا
چاق بیشتر از زنان دیگر دچار پرهاکالمپسی ،چند
قلوزایی ،مرگومیر جنین و جراحی سزارین شدند (-13
 .)10اما برخی مطالعات نتایج متفاوتی را نشان دادهاند ،از
جمله اینکه فراوانی زایمان زودرس و کم وزنی نوزاد نیز با
وزن کم و الغری مادران ارتباط دارد ( .)14مطالعه حاضر
با توجه به نقش شاخص تودهبدنی مادر در نتیجه بارداری
و وزن هنگام تولد نوزاد ،شاخص مرگومیر مادران و
کودکان ،تغییر سیاستهای کلی کشور در جهت توسعه
جمعیت و دستیابی به اطالعات مبتنی بر جمعیت
واقعی استان خراسان رضوی و هدف تعیین ارتباط بین
شاخص تودهبدنی مادر در ابتدای بارداری (ماه اول
بارداری) با برخی پیامدهای بارداری و وزن هنگام تولد
نوزاد در  21شهرستان تحت پوشش دانشگاه مشهد و
شناسایی مادران بارداری که در معرض خطر عوارض
مادری و نوزادی قرار دارند ،انجام شد.
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شاخص تودهبدنی مادر ( )BMIنقش بسیار مهمی در
نتیجه بارداری و وزن هنگام تولد نوزاد دارد .همچنین
بهعنوان یک شاخص مهم در پیشبینی موربیدیتی و
مورتالیتی نوزاد و مادر میباشد .با توجه به ارزش این
شاخص در بررسی وضعیت بالینی مادران باردار ،محاسبه
آن برای تمام زنان باردار در اولین ویزیت بارداری
پیشنهاد شده است .شاخص تودهبدنی عبارت است از
اندازهگیری نسبی درصد چربی و توده عضالنی در بدن
انسان که از طریق تقسیم کردن وزن بر حسب کیلوگرم
بر مجذور قد بر حسب مترمربع بهدست میآید .مؤسسه
پزشکی آمریکا ( )2ACOGجدولی را پیشنهاد کردهاند
که طبق آن شاخص تودهبدنی مادر قبل از بارداری به
چهار گروه کاهش وزن (شاخص تودهبدنی کمتر از
 ،)11/8وزن طبیعی (شاخص تودهبدنی بیشتر از  11/8و
کمتر از  ،)24اضافه وزن (شاخص تودهبدنی بیشتر از
 24/1و کمتر از  )21و چاق (شاخص تودهبدنی بیشتر از
 )21تقسیمبندی شده است (.)2 ،1
شاخص تودهبدنی در شروع بارداری و حتی قبل از
بارداری بر روی نتیجه و پیامد بارداری تأثیرگذار است؛
به گونهای که شاخص تودهبدنی پایین مادر با محدودیت
رشد داخل رحمی ،جنین کوچک برای سن بارداری،
زایمان زودرس و وزن کم هنگام تولد و شاخص تودهبدنی
باال نیز با افزایش فشارخون ،دیابت بارداری ،خونریزی
بعد از زایمان ،القاء زایمان ،سزارین و جنین ماکروزوم
همراه است و بالعکس کمترین میزان مرگومیر مادر در
دوران بارداری مربوط زنانی بوده که قبل از بارداری
شاخص تودهبدنی طبیعی داشتند ( .)7-3شاخص
تودهبدنی مادر از عوامل تأثیرگذار بر وزن هنگام تولد
نوزاد میباشد و وزن هنگام تولد یک شاخص اصلی رشد
و جزء تعیینکننده اصلی بقاء ،رشد جسمانی و تکاملی
کودک و نشانه معتبری از رشد داخلی رحمی ،سالمت و
رسیدگی جنین میباشد .نوزادانی که دارای وزن باالتر و
یا پایینتر از محدوده طبیعی هستند در معرض خطر
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روشكار
این مطالعه مقطعی در سال  1312بر روی  1442زن
باردار مراجعهکننده برای زایمان به بیمارستانها و
زایشگاههای  21شهرستان تحت پوشش دانشگاه علوم
پزشکی مشهد انجام شد .نمونهها بهصورت هدفمند
انتخاب شدند .معیارهای ورود به مطالعه شامل :حاملگی
تکقلو با سن  30-45هفته و دارا بودن دفترچه
بهداشتی بود .لذا زنان با زایمان الکتیو ،بیماریهای
زمینهای و پرونده ناقص بهداشتی وارد مطالعه نشدند.
پرسشگران ،ماما و دارای مدرک کارشناسی و باالتر بوده
که با مراجعه به بیمارستانها و زایشگاهها نسبت به
تکمیل تعداد پرسشنامه تعیین شده برای هر شهرستان
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اقدام کردند .این مطالعه به تأیید معاونت پژوهشی و
کمیته اخالق دانشگاه علوم پزشکی مشهد رسید.
پس از انتخاب نمونهها و ارائه توضیحات در مورد مطالعه
و کسب رضایت از آنها ،اطالعات الزم از طریق مصاحبه
بعد از زایمان ،اطالعات پرونده بیمارستانی و دفترچه
بهداشتی دریافت شد .فرم جمعآوری اطالعات در دو
بخش تنظیم شد که بخش اول شامل  15سؤال مربوط
به اطالعات فردی نظیر سن ،میزان تحصیالت ،وضعیت
اشتغال ،تعداد بارداری ،وزن قبل از بارداری ،قد و شاخص
تودهبدنی بود .بخش دوم شامل  12سؤال بود که توسط
پژوهشگر با استفاده از اطالعات مندرج از دفترچه
بهداشتی ،پرونده مادر و نوزاد و مصاحبه با مادر تکمیل
شد .نمونهها بر اساس شاخص تودهبدنی به  4گروه زنان
الغر (شاخص توده بدنی کمتر از  ،)11/8طبیعی
(شاخص توده بدنی  ،)11/8-24اضافه وزن (شاخص توده
بدنی  )24 -21و چاق (شاخص توده بدنی بیشتر از 21
کیلوگرم بر متر مربع) تقسیم شدند .فرم جمعآوری
اطالعات مورد استفاده در مطالعه متناسب با نیاز محقق
و استفاده از فرمهای استاندارد موجود در مراکز بهداشتی
دانشگاه و مصاحبه اولیه با زنان باردار تنظیم شد .تجزیه
و تحلیل دادهها با استفاده از نرمافزار آماری SPSS

يافتهها
این مطالعه مقطعی در سال  1312بر روی  1442زن
باردار مراجعه کننده جهت زایمان به بیمارستان/
زایشگاههای تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی مشهد
که معیارهای ورود به مطالعه را داشتند ،انجام شد .از
 1442زن باردار 442 ،نفر ( )%31مربوط به مراکز حوزه
مشهد و سایر افراد مربوط به سایر مراکز بودند .شهرستان
تربتجام با  131نفر ( )%7بیشترین و کالت با  8نفر
( )%5/4کمترین پوشش نمونهای مطالعه را داشتند.
میانگین سن زنان مورد مطالعه  28/81 ±0/1سال بود.
اکثر مادران خانهدار ( ،)%15/4با سطح تحصیالت زیر
دیپلم ( )%04/3و ساکن مناطق شهری ( )%71/8بودند.
میانگین باروری افراد  2/18±1/3بود که  1550نفر
( )%41/2مولتیپار و  431نفر ( )%38/4پرایمیبار بودند.
 703نفر ( )%44از مادران زایمان طبیعی و  883نفر
( )%04سزارین شده بودند .ویژگیهای فردی زنان باردار
مورد مطالعه در جدول  1نشان داده شده است.

جدول  -1مشخصات فردی زنان باردار مورد مطالعه
متغیر
سن مادر

تعداد (درصد)

کمتر از  18سال

)1( 14

 18-30سال

)84/8( 1413

بیشتر از  30سال

)13/8( 117

زیر دیپلم

)04/3( 818

دیپلم

)21/3( 481

دانشگاهی

)14/1( 243

خانه دار

)15/4( 1410

شاغل

)8/8( 140

تحصیالت مادر

شغل مادر

شهر

)71/8( 1183

روستا

)27/7( 400

پرایمی

)38/4( 431

مولتی

)41/2( 1550

محل سکونت
تعداد زایمان

سانتیمتر با حداقل  145و حداکثر  185سانتیمتر بود.
میانگین شاخص تودهبدنی افراد  23/1±4/2با حداقل
 13/41و حداکثر  31/54کیلوگرم بر متر مربع بود.

بر اساس نتایج مطالعه حاضر ،میانگین وزن مادران در
ابتدای بارداری  41/38±11/4کیلوگرم با حداقل  34و
حداکثر  154کیلوگرم و میانگین قد 145±0/4
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(نسخه  )11و آزمونهای کای دو و من ویتنی انجام شد.
میزان  pکمتر از  5/50معنیدار در نظر گرفته شد.
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 883مورد ( )%03/7از زایمانهای واحدهای پژوهش
بهصورت سزارین انجام شده بود و ارتباط معنیداری
بین نوع زایمان و شاخص تودهبدنی وجود داشت
( .)p>5/50همچنین بر اساس نتایج من ویتنی زنان
مولتیپار در گروه اضافه وزن و چاق بهطور مشخص
باالتر بود و با سایر گروهها اختالف معنیداری داشت
( .)p<5/50بیشترین تولد نوزاد نارس در گروه مادران
دارای شاخص تودهبدنی کمتر از  11/8کیلوگرم بر متر
مربع مشاهده شد ،هرچند این ارتباط از نظر آماری
معنادار نبود ( .)p<5/50شاخص تودهبدنی مادر با وقوع
اکالمپسی و پارگی زودرس کیسه آب ارتباط معنیداری
نداشت ،اما با وقوع پره اکالمپسی دوران بارداری ارتباط
معنیداری داشت (.)p>5/50

همچنین از نظر توزیع شاخص تودهبدنی در ابتدای
بارداری 111 ،نفر ( )%0/4الغر 142 ،نفر ()%44/0
طبیعی 424 ،نفر ( )%25/1اضافه وزن و  100نفر ()%7/3
چاق بودند .از کل نوزادان 132 ،نوزاد ( )%8با وزن کمتر
از  2055گرم و  1472نوزاد ( )%81/7وزن -4555
 2055گرم و  38نوزاد ( )%2/3با وزن بیشتر از 4555
گرم بودند .وزن هنگام تولد نوزادان به طور معنیداری با
شاخص تودهبدنی در ابتدای بارداری مادران ارتباط
داشت .چاقی در زنان خانهدار و مسن و مولتیپار بیشتر
بود .آزمون آماری کای دو ارتباط معنیداری را بین این
متغیرها و وضعیت شاخص تودهبدنی نشان داد
(( )p<5/50جدول .)3 ،2

جدول  -2توزيع فراوانی مشخصات فردی زنان مورد مطالعه بر حسب شاخص تودهبدنی در ابتدای بارداری شاخص تودهبدنی
(كیلوگرم بر متر مربع)
الغر

طبیعی

اضافه وزن

چاق

تعداد (درصد)

تعداد (درصد)

تعداد (درصد)

تعداد (درصد)

زیر  18سال

)28/4( 4

)07/1( 8

)14/3( 2

) 5( 5

 18-30سال

)5/1( 113

)10/0( 802

)24/2( 347

)8/3( 111

بیشتر از  30سال

)1(2

)41/4( 82

)31/1( 77

)18/3( 34

زیر دیپلم

)4/52( 44

)27/4( 405

)12/20( 251

)4/1( 81

دیپلم

)4/8( 34

)07/7( 354

)20/8( 134

)1/7( 01

دانشگاهی

)4(11

)08/4( 184

)28/1( 81

)7/3( 23

خانهدار

)7/3( 158

)08/2( 807

)24/1( 347

)1/0( 145

شاغل

)4( 11

)05/4( 80

)30/1( 01

)8/3( 10

شهر

)4/1( 73

)00/8( 444

)27( 321

)11/2( 133

روستا

)15/2( 44

)41/4( 278

)23/3( 150

)4/1( 22

متغیر

سن

تحصیالت

شغل
محل
سکونت
پاریتی
نوع
زایمان
پره اکالمپسی

پرایمی

)1/7( 40

)41/0( 414

)2 2/7( 103

)4/1( 41

مولتی

)0/4( 04

)04/0( 028

)28/2( 273

)11/8( 114

طبیعی

)02/1( 43

)05/7( 470

)34/4( 104

)38/1( 01

سزارین

)47/1( 04

)41/3( 441

)43/4( 275

)41/1( 14

)3/4( 4

)2/2( 21

)4/4( 28

)1( 14

سطح معنیداری

*

p>5/50

p<5/50
p<5/50
p>5/50
p>5/50
p>5/50
p>5/50

* آزمون کای دو

 %0/8و در گروه باالتر از حد طبیعی  %13/2بود .مقایسه
پیامدهای نوزادی در چهار گروه مورد مطالعه در جدول
 3نشان داده شده است .وزن کم هنگام تولد به طور
مثبت با بروز ماکروزومی ارتباط نشان داد.

بر اساس نتایج مطالعه حاضر ،در مجموع  %4/1بارداریها
به صورت زودرس (زایمان قبل از هفته  37بارداری)
خاتمه یافتند .وقوع زایمان زودرس در گروه با شاخص
تودهبدنی پایینتر از حد طبیعی  ،%4/7در گروه طبیعی
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مربع)
الغر

طبیعی

اضافه وزن

چاق

تعداد (درصد)

تعداد (درصد)

تعداد (درصد)

تعداد (درصد)

پره ترم (قبل از  37هفته)

)4/7( 8

)0/8( 00

)4/1( 24

)7/1(11

ترم ( 37-42هفته)

)13/3( 111

)14/2( 887

)13/1( 455

)12/1( 144

متغیر
سن
بارداری
وزن تولد
(گرم)

کمتر از 2055

) 1/8( 13

)03( 75

)28( 37

)1/2( 12

2055-4555

)7/18( 154

)08/22( 807

)20/4( 374

)1( 133

بیشتر از 4555

5

)1/4( 10

)3/1(13

)4/0( 15

5

)5/4( 4

)5/0(2

)3/1( 4

مردهزایی

سطح معنی
*
داری
p<5/50
p>5/551
p>5/553

* آزمون من ویتنی

در مطالعه حاضر ،وزن هنگام تولد نوزاد بهطور معناداری
تحت تأثیر شاخص تودهبدنی مادر بود؛ بهطوریکه
بیشترین میزان وزن کم هنگام تولد در گروه با شاخص
تودهبدنی کمتر یا مساوی  11/8و بیشترین میزان
ماکروزونی در شاخص توده بدنی بیشتر از  21/8کیلوگرم
بر مترمربع بود که مشابه مطالعات دیگر بود (.)4 ،1
بیشترین فراوانی تولد نوزادان نارس به ترتیب مربوط به
مادران دارای شاخص تودهبدنی چاق و الغر بود .در
مطالعه حاضر در ارتباط با نوع زایمان ،افزایش شاخص
تودهبدنی مادر باعث افزایش سزارین شد که میتواند
منجر به افزایش مورتالیتی و موربیدیتی در مادر به دلیل
مشکالت ناشی از عفونت رحم و خونریزی و بیهوشی
شود (.)8
در مطالعه اسماعیلی و همکاران ( ،)2514عالی جهان و
همکاران ( ،)2513الگیالن و همکاران ( )2515و
دادرس و همکاران ( )2515نیز بین شاخص تودهبدنی
مادر و نوع زایمان ارتباط معنیداری وجود داشت و
بیشترین میزان سزارین در زنان با شاخص تودهبدنی
بیشتر از حد طبیعی و کمترین میزان سزارین در زنان با
شاخص تودهبدنی کمتر از حد طبیعی بود (،14 ،18 ،25
 .)14در مطالعه شریفزاده و همکاران ( )2512وزن
مادران بر روی پیامد بارداری اثر سوء داشت ( .)25در
مطالعه وایز و همکاران ( )2515نیز بین شاخص تودبدنی
قبل از بارداری و زایمان ارتباط وجود داشت (.)21
در مطالعه حاضر ،بین زایمان زودرس و شاخص
تودهبدنی مادر در ابتدای بارداری ارتباط آماری معناداری
وجود نداشت .زایمان زودرس در چهار گروه شاخص

بحث
در مطالعه حاضر 1122 ،نفر ( )%42شاخص تودهبدنی
غیر طبیعی داشتند که  %8از آنها شاخص تودهبدنی
کمتر از  %2 ،11/8شاخص تودهبدنی  24-21کیلوگرم بر
متر مربع و  %15شاخص تودهبدنی بیشتر از  21کیلوگرم
بر متر مربع داشتند که با نتایج مطالعه اسماعیلی و
همکاران ( )2514که بر روی  855زن باردار انجام شده
بود ،همخوانی داشت .همچنین در مطالعه حاضر384 ،
نفر ( )%41از زنان باردار شاخص تودهبدنی غیر طبیعی
داشته که از این تعداد  112نفر ( )%14الغر 107 ،نفر
( )%25دارای اضافه وزن و  117نفر ( )%14/4چاق بودند
( ،)14نتایج مطالعه حاضر با نتایج مطالعه ورما و همکار
( )2512نیز از نظر پراکندگی شاخص غیر طبیعی توده
بدنی تا حدودی همخوانی داشت (.)17
در مطالعه حاضر  175نوزاد ( )%15/3وزن غیرطبیعی
داشتند که  132نوزاد ( )%8کم وزن و  38نوزاد ()%2/3
ماکروزوم بودند که این نتایج با مطالعه پاکنیت و همکار
( )2512که در قزوین انجام شد و از مجموع نوزادان
مورد بررسی 121 ،نوزاد ( )%11وزن غیر طبیعی داشتند
که  40نوزاد ( )%4وزن بیشتر از  4کیلوگرم و  84نوزاد
( )%7وزن کمتر از  2/0کیلوگرم داشتند ،همخوانی
داشت ( ،)13اما با مطالعه اسماعیلی و همکاران ()2514
همخوانی نداشت .در مطالعه اسماعیلی  111نفر ()%10
از نوزادان با وزن زیر  2/0کیلوگرم و  48نفر ( )%4بیشتر
از  4کیلوگرم بودند که از علل این تفاوت میتواند حجم
نمونههای متفاوت و توزیع متفاوت شاخص تودهبدنی
مادران در این دو مطالعه باشد (.)14
5
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همکار ( )2551نیز انجام حرکات ورزشی مناسب و
وضعیت بدنی صحیح هنگام انجام فعالیتهای روزانه و
داشتن تعادل وزنی بر پیامد بارداری تأثیر داشت ( .)27با
توجه به اینکه عالوه بر شاخص تودهبدنی مادر در ابتدای
بارداری عوامل دیگری نیز بر وزن هنگام تولد و پیامدهای
بارداری تأثیرگذار میباشند ،در این مطالعه سعی شد
مهمترین و شناخته شدهترین عوامل مداخلهگر تحت
کنترل قرار گیرند ( .)28از نقاط قوت مطالعه حاضر حجم
نمونه باال ،انتخاب نمونهها مبتنی بر جمعیت بومی هر
شهر در استان و مصاحبه و پرسشگری توسط فرد آشنا
با موضوع بود و از نقاط ضعف مطالعه ،عدم ثبت دقیق
برخی دادهها در مراکز و مراجعه به موقع جهت معاینات
زنان باردار بود.

تودهبدنی به ترتیب  %1/7 ،4/1 ،0/8 ،4/7بود که
بیشترین زایمان زودرس در مادران با شاخص تودهبدنی
باالتر از حد طبیعی وجود داشت .در مطالعه مقدمی و
همکاران ( )2551شاخص تودهبدنی کمتر و بیشتر از حد
طبیعی از عوامل دخیل در زایمان زودرس گزارش شدند
( .)22همچنین در مطالعه وایز و همکاران ( )2515نیز
وزن پایین مادر با زایمان زودرس ارتباط داشت ( .)21اما
مطالعه روزنبرگ و همکاران ( )2553نشان داد که
زایمان زودرس با شاخص تودهبدنی ارتباط ندارد (.)23
از دیگر نتایج مطالعه حاضر ،باالتر بودن شاخص
تودهبدنی مادران با افزایش پاریتی بود؛ به گونهایکه
بیشتر مادران با شاخص تودهبدنی باالتر از طبیعی (چاق
و اضافه وزن) مولتیپار و مادران با شاخص تودهبدنی
کمتر از طبیعی یا کم وزن پرایمیپار بودند .در مطالعه
اسماعیلی و همکاران ( )2514و مطالعه ورما و همکار
( )2512نیز بیشتر مادران چاق ،چندزا بودند (.)17 ،14
در مطالعه نعمتی و همکاران ( )2557و سلیمانزاده و
همکاران ( ،)2554بین وضعیت تغذیهای مادر و جنین و
وزن هنگام تولد نوزاد ارتباط معنیداری گزارش شد؛
چراکه رشد و نمو جنین تابعی از وضعیت تغذیهای مادر
به ویژه در دوران قبل از بارداری است و شاخص
تودهبدنی قبل یا ابتدای بارداری نیز یکی از نشانههای
وضعیت تغذیه مادر قبل از بارداری است (.)24 ،20
شاخص تودهبدنی مادر در ابتدای بارداری ،شاخص مهمی
در تعیین وزن هنگام تولد است .وزن هنگام تولد یکی از
تعیینکنندههای اصلی بقاء در شاخص اصلی سالمت
میباشد .اختالل در وزن هنگام تولد باعث بروز بسیاری
از پیامدهای کوتاه مدت یا بلندمدت میشود .در مطالعه
قوی و همکاران ( )2512بین سبک زندگی مادر در
دوران بارداری و وزن زمان تولد نوزاد و همچنین بین کم
وزنی بدو تولد و وضعیت تغذیه در دوران بارداری ارتباط
آماری معنیداری وجود داشت ( .)24در مطالعه زند و

نتیجهگیری
شاخص غیر طبیعی تودهبدنی مادر میتواند منجر به بروز
عوارضی در مادر و جنین شود .بنابراین ارزیابی وزن و
شاخص تودهبدنی مادر قبل از بارداری و در اولین مراجعه
مادر و ارائه آموزش و مشاوره تغذیهای و مراقبتهای الزم،
میتواند در پیشگیری از عوارض ناگوار و تأمین سالمت
مادر و نوزاد نقش مهمی را ایفا کند .لذا اصالح رفتارهای
بهداشتی و سبک زندگی در دوران بارداری و تنظیم وزن
به منظور زایمان سالم و بی خطر و جلوگیری از بروز
عوارض و پیامدهای بعدی ضروری است.

تشکر و قدردانی
بدینوسیله از همکاری تمام کارکنان مراکز بهداشت و
درمان شهرستانهای مختلف استان و مادران باردار
شرکت کننده در مطالعه و همکاری حوزه معاونت
بهداشتی دانشگاه تشکر و قدردانی میشود.
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