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 پوست 3113

 یباردار امدیبا پ یقبل از باردار یارتباط شاخص توده بدن یبررس
 *یزهره احمدگان(: ) سندهینو

 یزدی صدوق دیشه یپزشکدانشگاه علوم سازمان: 
 ahmadiz77@yahoo.com پست الکترونیکی:

 
 عنوانباهقبل از باارداری  (BMI) یکی از اهداف اساسی بهداشت باروری تغذیه صحیح در دوران باروری است. شاخص توده بدنی: مقدمه

 الغر و عنوانبه BMI<19/8 قرار میگیرد. در دوران بارداری افراد با مورداستفادهیکی از مارکر های نشان دهنده وضعیت تغذیه ای افراد 

BMI> 26 چاق قلمداد میشوند و بین این دو دسته افراد با عنوانبه BMI .که  استشدهدر مطالعات مختلف نشان داده  نرمال قرار دارند

 .قبل از بارداری بر پیامد بارداری پرداخته ایم BMI أثیرتاست. در این مطالعه به بررسی  مؤثر وزن قبل از بارداری بر پیامد حاملگی

در باناک هاای اطالعااتی  ماوردنظرمقاله از طریق جستجوی الکترونیکی با وارد کردن کلیاد واژه هاای  31در این مطالعه روش تحقیق: 

pubmed ،Sciencedirect،googlescholar ،SID  وIranmedex  به دسات  8106از بازه زمانی تحت پوشش این بانک ها تا سال

 مقطعی بود. صورتبهمقاله  00 مقاله کوهورت 2گذشته نگر و مورد شاهدی، صورتبهمقاله  01از بین مقاالت  آمد.

فشاار خاون حااملگی، دیابات بود میزان ماکروزومی ناوزاد،  86بیشتر از  هاآنقبل از بارداری  BMIنتایج نشان داد در افرادی که نتایج: 

شکل بین زایمان پره ترم و شاخص توده بدنی دیده شد به این صورت کاه در  Vحاملگی و وقوع زایمان سزارین افزایش یافت. یک ارتباط 

شیردهی موفقی افراد الغر و چاق نسبت به افرادی که وزن نرمالی دارند میزان زایمان پیش از موعد افزایش میابد. از طرفی اکثر افراد چاق 

 ندارند و طول مدت شیردهی در آنان کوتاه تر و میزان چاقی در فرزندان آنان بیشتر است.

هاایی در  ریزیبرناماهوزن قبل از حاملگی بر پیامد مادری و نوزادی، الزم است  تأثیرو  آمدهدستبهبا توجه به نتایج : گیرینتیجهبحث و 

ارتقااء ساطح ساالمت  با هادف، مشاوره و حمایت از زنان قبل از بارداری در جهت کسب آمادگی های الزم جهت بارداری و آموزشجهت 

 مادران و نوزادان به عمل آید.

یباردار امد،یپ ،یشاخص توده بدن کلمات کلیدی:

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 

https://sid.ir/1791
https://sid.ir/1792
https://sid.ir/1793
https://sid.ir/1795
https://sid.ir/1794
https://sid.ir/1796
https://sid.ir/1702
https://sid.ir/1700
https://sid.ir/1699
https://sid.ir/1698
https://sid.ir/1787

