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 عوارض نوزادی و مادریبا  اولیه مادر و افزایش وزن دوران بارداری (BMI) ارتباط بین شاخص توده بدنی
 
 

 چکیده
میزان افزایش وزن دوران بـارداری نقـش مهمـی در            نمایه توده بدنی مادر و     : زمینه و هدف  

 و افـزایش وزن     در مطالعات مختلف ارتباط بین شاخص توده بدنی اولیـه          .نتیجه بارداری دارد  
مـادری  عـوارض   نوزاد نارس و     دوران بارداری مادر با عوارض نوزادی مانند وزن پائین تولد،         

این مطالعه به منظور تعیین ارتباط میان نمایه         .اکالمپسی مورد بررسی قرار گرفته است      مانند پره 
ری شـده در  جنینی در بیمـاران بسـت   گیری طول بارداری با عوارض مادری و    وزن توده بدنی و  

 . دزیانی گرگان انجام شد درمانی-مرکز آموزشی 
  درمـانی  -مرکـز آموزشـی     سال در    در این مطالعه تحلیلی مقطعی که طی یک        :روش بررسی 

شاخص  متغیرهایی مانند سن مادر، . باردار وارد مطالعه شدندزن 350دزیانی گرگان انجام شد،    
جنینـی  -عـوارض مـادری    ران بـارداری و   افـزایش وزن دو    توده بـدنی در ابتـدای بـارداری،       

در فرم ثبت اطالعات     )ماکروزومی زایمان زودرس،  پارگی زودرس کیسه آب،    اکالمپسی، پره(
 تعیین ی برا وارد رایانه شده وSPSS نرم افزار آماری    لهیبه وس ها پس از کدبندی      داده .درج شد 

 .استفاده شداسکوئر  ین کاها از آزمو ارتباط بین داده
 kg/m28/19 مساوی  کمتر و  BMI در   یعیطب  حد بیشترین میزان افزایش وزن کمتر از      :ها یافته

ـ بیشترین میزان افزایش وزن بیش از و .  مشـاهده شـد  kg/m229   بیشـتر از BMI در ی حد طبیع
 اما ارتباطی بـین     ،)>05/0P(ت   مادر ارتباط آماری معناداری داش     BMIوقوع زایمان زودرس با     

میزان وقوع پارگی زودرس کیسه  .ان بارداری و زایمان زودرس دیده نشدافزایش وزن طی دور
نیز افزایش وزن دوران بارداری ارتباط معناداری   مادر وBMIآب و وزن هنگام تولد نوزادان با      

 ،ارتباط معناداری نشان نـداد      اولیه مادر  BMIاکالمپسی با     میزان وقوع پره   ).>05/0P (نشان داد 
 .)>05/0P ( دوران بارداری به طور معناداری ارتباط داشتاما با افزایش وزن

گیـری   غیرطبیعی بودن شاخص توده بدنی مادر در ابتدای بارداری و میزان وزن            : گیری  نتیجه
 گیری بیش از حد و     وزن .جنین گردند  توانند منجر به عوارضی در مادر و       در دوران بارداری می   
توانند یک بارداری    ص توده بدنی اولیه مادر، هر دو می       با توجه به شاخ   ،  کمتر از حد استاندارد   

 .دار نمایند طبیعی را عارضه
 

افـزایش وزن    - جنینـی _عوارض مـادری   - نتیجه بارداری  - نمایه توده بدنی   :ها   کلید واژه 
 دوران بارداری
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 21  /دکتر افسانه تابنده و همکار 

 )21درپی پی (1 شماره / 9 دوره  /1386بهار   /مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی گرگان 

 مقدمه
علــم مامــایی، ســرانجام یــا نتیجــه   یکــی از مســائل مهــم در

 ارهای مختلفی از جمله تولد بـه موقـع،        حاملگی است که با معی    
 پــارگی زودرس کیســه آب، وزن طبیعــی هنگــام تولــد نــوزاد،

 .گیـرد  عـوارض آن مـورد بررسـی قـرار مـی           زایمان زودرس و  
وزن کـم هنگـام    شیوع موارد غیرطبیعی مثل زایمـان زودرس و     

هـای   مراقبت .اند ها گزارش کرده    حاملگی درصد10تولد را در    
ری از بـروز عوارضـی مثـل پـارگی زودرس           دقیق دوران بـاردا   

وزن کــم هنگــام  عفونــت احتمــالی متعاقــب آن، کیســه آب و
 عوامل تهدیدکننده سالمت مادر کاسـته و       ماکروزومی و  تولد،

صــرف  نــوزاد و دائمــی در مــادر و از بــروز عــوارض جــدی و
گرچـه   ).1 (های بسـیار سـنگین جلـوگیری خواهـد کـرد           هزینه
گیـری مـادر در      رفته شده کـه وزن    هاست این حقیقت پذی    مدت

سـزایی   بـه های قبل از بارداری بر نتیجـه بـارداری تـاثیر             مراقبت
بـه   گیـری مـادر    اما اطالعات موجود درباره اهمیـت وزن       دارد،

عنوان روش غربالگری برای پیشـگویی سـالمت جنـین انـدک            
یکی از عوامل موثر بر نتیجه بارداری شـاخص تـوده            ).1( است
گیـری   مقـدار وزن  اولیـه و  (Body Mass Index=BMI)ی بدن

 BMIبـه طـوری کـه دیـده شـده            .باشد طی دوران بارداری می   
 زایمـان زودرس و وزن کـم        عوامـل خطـر   پائین مادر، یکـی از      

توانـد باعـث رشـد کـم          کـه مـی    )3و2(است  هنگام تولد جنین    
میـر افـزایش یافتـه       میـزان مـرگ و     خـونی و   کم داخل رحمی، 

 .حوالی زایمان گردد
عفونـت    باال نیز با افـزایش فشـارخون،       BMIاز طرف دیگر    

قرار  خونریزی بعد از زایمان،    دیابت حاملگی،  دستگاه ادراری، 
 باشد غیرمعمول جنینی و وزن زیاد جنین به نسبت سن همراه می

و  BMIنقـش   مطالعات مسـتند در زمینـه       با توجه به فقدان     ). 1(
ی و مـادری، ایـن    بر عـوارض نـوزاد  گیری دوران بارداری   وزن

گیـری   و وزن اولیـه مـادر      BMIنقـش   مطالعه بـه منظـور تعیـین        
عـدم اطـالع از وضـعیت        دوران بارداری بـر نتیجـه حـاملگی و        

 . انجام شد1382-83 در سال موجود در منطقه
 یروش بررس

ــه صــورت مقطعــی طــی یــک    ســال ایــن مطالعــه تحلیلــی ب
مرکـز  ده بـه     باردار مراجعه کنن   زنان نفر از    350در  ) 83-1382(

افـراد   . دزیانی شهرستان گرگـان انجـام شـد     درمانی -آموزشی  

مصـرف کننـدگان سـیگار از        دیابـت و   مبتال به فشارخون بـاال،    
پــس از تهیـه فــرم ثبــت   .جمعیـت مــورد مطالعــه حـذف شــدند  

اطالعات مناسب، با مراجعه به مرکز آموزشی درمـانی دزیـانی           
معاینـه   یـز مصـاحبه و    های افـراد و ن     مراجعه به پرونده   گرگان و 

 اطالعات الزم در خصوص متغیرهایی ماننـد        ،مراجعه کنندگان 
میـزان افـزایش    شـاخص تـوده بـدنی،    سن حـاملگی،   سن مادر، 

ــارداری و ــرم ثبــت -عــوارض مــادری وزن طــی ب جنینــی در ف
وزن اولیه مـادر از طریـق کـارت بهداشـت            .اطالعات درج شد  

اندارد و وزن نهـایی     اسـت  قد مادر به وسـیله متـر       مادر ثبت شد و   
مـــادر بـــه وســـیله تـــرازوی اســـتاندارد موجـــود در زایشـــگاه 

 .گیری شد اندازه
افـزار   کدبنـدی از طریـق نـرم    آوری و اطالعات پس از جمع  

مورد تجزیه وتحلیـل قـرار     وارد رایانه شده وSPSS-12آماری  
ــت ــاخص  .گرف ــات از ش ــیف اطالع ــزی و  در توص ــای مرک  ه

ــدگی و ــل ارت  پراکن ــرای تحلی ــو  ب ــا از آزم ــین متغیره ــاط ب ن ب
معنـادار درنظـر گرفتـه       >05/0P ود  یـ گرداستفاده   اسکوئر  یکا
 .شد
 ها افتهی

اکثریــت .  زن بــاردار وارد مطالعــه شــد350در ایــن مطالعــه 
) درصـد  1/98  نفر، 312(دار    سال و خانه   18-35افراد در گروه    

 بیشترین جمعیت )  نفر 188 (درصد7/53پار با    زنان مولتی  .بودند
از لحاظ فاصله بین دو بارداری در زنـان بـا            .دادند  را تشکیل می  

مساوی  فاصله کمتر و   )درصد6/2(  نفر 9  باالتر، بارداری دوم و  
. سـال داشـتند  2فاصله بیشـتر از     )درصد1/51(  نفر 179  سال و  2

 زایمـان واژینـال و     )درصد1/61(  نفر 214از لحاظ نوع زایمان،     
 .زارین داشتندزایمان س )درصد9/38(  نفر136

 در  ) درصد 46 نفر،   164 ( بیشترین تعداد  BMI توزیع   نظراز  
کمتـرین   بودنـد و کیلوگرم بر مترمربع   BMI 26-8/19گروه با   

 8/19 ،کمتر یا مسـاوی      BMIدر  )  درصد 9/12 نفر ،    45(تعداد  
 .بر مترمربع دیده شدکیلوگرم 

 BMI در   یعـ ی حـد طب   بیشترین میزان افـزایش وزن کمتـر از       
بیشـترین میـزان    ولـوگرم بـر مترمربـع       یک 8/19 مسـاوی   و کمتر

لوگرم یک 29 بیشتر از    BMI در   یعیحد طب افزایش وزن بیش از     
 .مشاهده شدبر مترمربع 

ــه   ــارداری مــادر بــدون توجــه ب  BMIافــزایش وزن دوران ب
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 با عوارض نوزادی و مادریبا   مادر و افزایش وزن دوران بارداریاولیه) BMI(توده بدنی ارتباط بین شاخص /  22

 )21درپی پی (1 شماره / 9 دوره  /1386بهار  / رگانمجله علمی دانشگاه علوم پزشکی گ

 کمتر از حداقل میزان قابـل قبـول       ) درصد6/4(  نفر 16در  اولیه،  
 بیشتر از حداکثر میزان     ییش وزن افزا )درصد7/5(  نفر 20 وبود  

 .قابل قبول داشتند
ــان زودرس در مــــادران دارای    ــترین تعــــداد زایمــ  بیشــ

 kg/m2 8/19≤ BMI            دیده شد که این ارتبـاط از نظـر آمـاری 
 امـا ارتبـاطی بـین افـزایش وزن دوران           ،)>05/0P (معنادار بـود  

 ).1جدول (ارداری و زایمان زودرس دیده نشد ب
 راوانی زایمان زودرستوزیع ف  :1جدول 

 BMIبه تفکیک پارگی زودرس کیسه آب و 
  )کیلوگرم بر مترمربع(نمایه توده بدنی 

8/19≤ 26-8/19 29-26 29> 
 داشته زایمان زودرس

 )درصد(تعداد 
* 7 

)6/15( 
9 

)5/5( 
11 

)8/11( 
6 

)5/12( 
 زایمان زودرس نداشته

 )درصد(تعداد 
38 

)4/84( 
155 

)5/94( 
82 

)2/88( 
42 

)5/87( 
 پارگی زودرس کیسه آب

 )درصد(تعداد  داشته
*6 

)3/13( 
7 

)3/4( 
9 

)7/9( 
4 

)3/8( 
 پارگی زودرس کیسه آب

 )درصد(تعداد  داشتهن
39 

)7/86( 
157 

)7/95( 
84 

)3/90( 
44 

)7/91( 
* 05/0P< 

 
نیـز    مـادر و   BMIمیزان وقوع پارگی زودرس کیسه آب بـا         

.  معنـــاداری نشـــان دادافـــزایش وزن دوران بـــارداری ارتبـــاط
بیشترین میزان پارگی زودرس کیسه آب در گـروه بـا افـزایش             

مشـاهده  )  کیلوگرم 6کمتر یا مساوی    ( یعیحد طب وزن کمتر از    
 ).1جدول ) (>05/0P (شد

 اولیـه  BMIوزن هنگام تولد نـوزادان بـه طـور معنـاداری بـا          
ــارداری   مــادران و نیــز میــزان افــزایش وزن مــادر طــی دوران ب

وزن ( بیشــترین مــوارد مــاکروزومی ).>05/0P(ت اط داشــارتبــ
 بیشـتر   BMIدر مـادران دارای     )  کیلوگرم 4هنگام تولد بیش از     

ــا  و kg/m2 29 از  18افــزایش وزن بــارداری بیشــتر از مــادران ب
 ).3و2 ولاجد (ده شدیدکیلوگرم 

ــره  ــوع پ ــزان وق ــا  می ــادرBMIاکالمپســی ب ــه م ــاط   اولی ارتب
ما با افزایش وزن دوران بارداری بـه طـور    ا ،معناداری نشان نداد  

بدین ترتیب که در افزایش     ). >05/0P (معناداری ارتباط داشت  
اکالمپسـی دو برابـر       کیلوگرم، تعداد موارد پـره     6وزن کمتر از    
 ).3جدول ( ها بود سایر گروه

 توزیع فراوانی وزن هنگام تولد نوزادان  :2 جدول
  مادران باردارBMIبه تفکیک 

 ) کیلوگرم (وزادوزن ن 

 
5/2≤ 

 دتعدا
 )درصد(

4-5/2 
 تعداد

 )درصد(

4> 
 تعداد

 )درصد(
8/19≤ 9) 20( 36) 80( 0) 0( 
26-8/19 12) 3/7( 144) 7/87( 8) 9/4( 

29-26 9) 7/9( 82) 2/88( 2) 1/2( 

نمایه توده 
بدنی 

کیلوگرم بر (
 )5/12 (6* )5/87 (42 )0 (0 <29 )مترمربع
 )6/4 (16 )8/86 (304 )6/8 (30  جمع

* 05/0P< 

 
 اکالمپسی وقوع پره و توزیع فراوانی وزن هنگام تولد نوزادان : 3جدول 

 ه تفکیک افزایش وزن دوران بارداریب
 )کیلوگرم(زن افزایش و

 6≤ 10-6 14-10 18-
14 18> 

5/2≤ 
تعداد 

 )درصد(
4 

)25( 
10 

)8/8( 
11 

)3/7( 
4 
)8( 

1 
)5( 

4-5/2 
تعداد 

 )درصد(
12 

)75( 
100 

)7/87( 
135 

)90( 
43 

)86( 
14 

)70( 
وزن موقع 

تولد 
 )کیلوگرم(

4> 
تعداد 

 )درصد(
0 
)0( 

4 
)5/3( 

4 
)7/2( 

3 
)6( 

5 
)25( 

 داشته
تعداد 

 )درصد(
*2 

)5/12( 
1 

)9/0( 
1 

)7/0( 
1 
)2( 

1 
پره  وقوع )5(

 نداشته اکالمپسی
تعداد 

 )درصد(
14 

)5/87( 
113 

)1/99( 
149 

)3/99( 
49 

)98( 
19 

)95( 
* 05/0P< 

 بحث
  اولیه مادر و میـزان  BMIنتایج این مطالعه بیانگر ارتباط بین  

بـدین ترتیـب کـه بـا         .افزایش وزن وی طی دوران بارداری بود      
 میزان افـزایش وزن دوران بـارداری نیـز افـزایش            BMIافزایش  

در مطالعه حسینی با افـزایش شـاخص تـوده          همچنین  . یافت می
 ).1 (یافت طی بارداری نیز افزایش میوزن  بدنی مادر،

هـا   یافتـه   مـادر و زایمـان زودرس،      BMIدر خصوص رابطه    
ــان زودرس و     ــین زایم ــه ب ــان دادک ــاری  BMIنش ــاط آم  ارتب

بـه طـوری کـه بیشـترین میـزان زایمـان             .داری وجود دارد   معنی
 مشاهده kg/m28/19 مساوی  کمتر وBMIزودرس در گروه با 
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 در ایجـاد     پـائین احتمـاالً    BMIنست که   له بیانگر آ  أاین مس  .شد
 محققـان   یهـا  له بـا یافتـه    أایـن مسـ   . زایمان زودرس نقـش دارد    

 ).3و2 (خوانی دارد هم گرید
 و پـارگی   BMIهای پژوهش حاضر در مورد رابطه بین         یافته

بیانگر ارتباط آمـاری معنـادار بـین پـارگی           زودرس کیسه آب،  
ه بیشـترین   بـه ایـن صـورت کـ        . بود BMIزودرس کیسه آب و     

 کمتــر و BMIا میــزان پــارگی زودرس کیســه آب در گــروه بــ
 پـائین   BMI بدین معنـی کـه       . مشاهده شد  kg/m2 8/19 یمساو

له بـا   أایـن مسـ   . در ایجاد پارگی زودرس کیسه آب نقـش دارد        
 ینیحســ ولــی بــا تحقیــق ،)4( خــوانی دارد مطالعــه نصــیری هــم

مان یازکننده زا  آغ یها ر هورمون ید تاث یشا ).1( خوانی ندارد  هم
 بـاالتر   ی شـاخص تـوده بـدن      یفعال در زنان الغرتر با زنان دارا      

 .طلبد ی را میشتریمطالعات ب که متفاوت است
 اولیـه مـادر روی وزن هنگـام تولـد       BMIدر ارتباط با تـاثیر      

ن مطالعه نشان داده شدکه وزن هنگام تولد نوزاد به          یدر ا  نوزاد،
بـه طـوری کـه     .باشـد  مـی  مادر BMIطور معناداری تحت تاثیر   

 BMIدر گروه بـا      (LBW)ن وزن کم هنگام تولد      بیشترین میزا 
بیشترین میـزان مـاکروزومی در        و kg/m2 8/19 مساوی کمتر و 

BMI  بیشتر از  kg/m2 29  ز ایـن   یـ گر ن یدر مطالعات د  .  دیده شد
شـتر مـادران    ی ب یریگ وزن). 5و2( به اثبات رسیده است      موضوع

 ن وی و وزن جنـ ی در تـوده جفتـ  یشـتر یش ب یچاق منجر به افـزا    
 .گردد ینوزاد م

اکالمپسـی و   در این مطالعه نشان داده شد که بین وقـوع پـره     
BMI     تواند  که علت این امر می      اولیه مادر ارتباطی وجود ندارد

 .در مطالعـه حاضـر باشـد   )  نفر6(اکالمپسی  تعداد موارد کم پره  
اکالمپسی و شـاخص تـوده بـدنی         در مورد ارتباط بین وقوع پره     

 امـا در    ، در مطالعات دیگر ارتباط معناداری مشـاهده شـد         ،مادر
اکالمپسی یـا تعـداد       به دلیل وقوع کم پره     مطالعه حاضر احتماالً  

 ).6و5و2( کم حجم نمونه ارتباط معناداری مشاهده نشد
در این مطالعه مشاهده شد کـه زایمـان زودرس ارتبـاطی بـا              

ن بارداری نداشـت و بیشـترین میـزان زایمـان         افزایش وزن دورا  
 مشـاهده شـد کـه بـا         یعیطبگیری در محدوده     زودرس در وزن  

توانـد ناشـی از تعـداد        مـی  و   )1( خـوانی نـدارد    هم ینیحسیافته  
موارد کم زایمـان زودرس در گـروه دارای افـزایش وزن کـم              

 .باشد

در این مطالعه پارگی زودرس کیسـه آب و میـزان افـزایش             
بیشترین میـزان    و   یکدیگر ارتباط داشتند   ران بارداری با  وزن دو 

 6مسـاوی    پارگی زودرس کیسه آب در افـزایش وزن کمتـر و          
خـوانی    هـم  ینیه حس این یافته با مطالع   کیلوگرم مشاهده شد که     

 ).1( دارد
اکالمپسی در این مطالعـه بـه طـور معنـاداری بـا افـزایش                پره

اکالمپسی  ین میزان پرهبیشتر. وزن دوران بارداری ارتباط داشت    
نشان   کیلوگرم مشاهده شد و    6مساوی   در افزایش وزن کمتر و    

اکالمپسـی بـا افـزایش وزن کـم همراهـی            داده شد که بروز پره    
 ).1( تائید شده استز ی نیگریه داین یافته در مطالع که دارد

بــه طــور  وزن هنگــام تولــد نــوزادان مــورد مطالعــه حاضــر،
ــا افــزایش وزن ــاداری ب ــارداری ارتبــاط نشــان دادمعن .  دوران ب

 کیلوگرم 6مساوی   گیری کمتر و    در وزن  LBWبیشترین میزان   
 18گیـــری بیشـــتر از  بیشـــترین میـــزان مـــاکروزومی در وزن و

ــوگرم مشــاهده شــد ــه .کیل ــا یافت ــه ب هــای موجــود در   ایــن یافت
ید یکی  شا). 7و4و1 (خوانی دارد   تحقیقات انجام شده دیگر هم    

 افـزایش وزن    بـا  پـارگی زودرس در مـادران        از دالیل افـزایش   
عللی مانند اثرات کمبـود وزن در میـزان تغذیـه نـوزاد و               کمتر،

در این زمینه تحقیقـات بیشـتری        .خونگیری مناسب جفت باشد   
 .مورد نیاز است

ش ی برحسب افـزا   یمانی مجموع مراحل زا   ییدر مطالعه باکو  
ــاردار ــان طب  یوزن دوران ب ــاق و زن ــان چ ــی در زن ــایع وت  تف

ز در گروه زنان چاق بـه       ین وزن نوزاد ن   یانگیم . داشت یمعنادار
ه یمحققان توصـ   . بود یعیشتر از زنان با وزن طب     ی ب یطور معنادار 

 مادر بـه وزن مطلـوب خـود رسـانده      یکردند که قبل از حاملگ    
 ).8( شود
 یریگ جهینت

ــاالی     ــزایش وزن ب ــاکروزومی در اف ــزان م ــترین می  18بیش
 .)6 (خـوانی دارد   بـا سـایر مطالعـات هـم       کیلوگرم دیده شد که     

 هیپرگلیسـمی و    خطرشاید یکی از دالیل این مساله بیشتر بودن         
دیابــت در ایــن مــادران باشــد کــه موجــب افــزایش وزن نــوزاد 

 .گردد می
گیـری بـیش      باال، شیوع ماکروزومی و وزن     BMIدر زنان با    

ن در زنـا   باشـد و    مـی  یعیطب BMIاز حد طبیعی بیشتر از زنان با        
ــا  ــایین،BMIب ــه آب،   پ ــارگی زودرس کیس ــیوع پ ــان  ش زایم
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 یعـ یطب BMIزودرس و وزن کم هنگام تولد بیشـتر از زنـان بـا              
 گیـری کـم در طـی حـاملگی،         همچنین در زنـان بـا وزن       .است

ــارگی زودرس کیســه آب،  ــد و  شــیوع پ  وزن کــم هنگــام تول
  بوده و در زنـان     یطبیعگیری   اکالمپسی بیشتر از زنان با وزن      پره

ــا وزن ــتر از  ب ــری بیش ــگی ــیوع   دوران حــاملگی،یحــد طبیع ش
 ایـن نتـایج   . استیطبیعگیری  ماکروزومی بیشتر از زنان با وزن     

اهمیت شاخص توده بدنی اولیه مادر باردار و نیز میزان افزایش           
جنینـی نشـان    -وزن دوران بارداری را در ایجاد عوارض مادری       

ی بـا حجـم نمونـه       مطالعـات بعـد    توانـد در   له مـی  أاین مسـ  . داد
ی مـورد بررسـی     هـای بـالین    تر و نیز به صورت کارآزمایی      وسیع

 .بیشتری قرار گیرد
 یتشکر و قدردان
 پـور  ناصـر بهنـام   مهنـدس   آقـای   جنـاب   از  نویسندگان مقاله   

ــ ــایی ه ب ــاطر راهنم ــده در   خ ــای ارزن ــشه ــز  بخ ــار و نی  از آم
آوری اطالعـات    خانم دکتر بهناز بهـزادی کـه در جمـع         سرکار  
 .نمایند قدردانی می ،نمودنداری همک
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