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   و برخي عوامل (LBW) بررسي فراواني كم وزني هنگام تولد
  ١٣٨١ سال دروابسته به آن در شهر تنكابن 

  

 (.M.D)*** حسن فالح باقر شيدايي   (.Ph.D)**+       محمد هادي بهادري(.M.D)* سيده زهرا حسيني

 

  چكيده 
به منظور بررسي ميزان . هر كشور استهاي مهم بهداشتي   از شاخص(LBW)كم وزني هنگام تولد  :سابقه و هدف 

  . در شهرستان تنكابن انجام شد١٣٨١اي در سال  تولد نوزادان كم وزن و برخي عوامل مرتبط، مطالعه
 گـرم داشـت، وارد   ٢٥٠٠تـر از   هر نوزاد كـه وزن كـم  .  انجام شدCross-sectionalمطالعه به روش   :ها    مواد و روش  

 خطر وابسته، نوزادان با وزن طبيعي كه قبل و پس از نوزاد كم وزن متولد شـده بودنـد   جهت مقايسه عوامل. گشت مطالعه مي 
براي نمايش .  انجام شدSecaتوزين با ترازوي . شد پرسشنامه با معاينه نوزاد و مصاحبه با مادر پرمي   . شدند  نيز وارد مطالعه مي   

راي هر يك از عوامـل خطـر، نـسبت شـانس در فاصـله      همچنين ب. ها از آمار توصيفي و رگرسيون لجستيك استفاده شد     داده
  . درصد محاسبه گشت٩٥اطمينان 

فاصله اطمينان (نوزادان كم وزن بوده )  درصد٢/٤( تن از نوزادان ٨٥.  نوزاد متولد شد٢٠١٦در مدت مطالعه  :ها  يافته
كمبود وزن يا نارسي . بودند(VLBW) داراي وزن بسياركم  ) درصد٣٤/٠( تن از نوزادان ٧و )  درصد٦/٤، ٨/٣ درصد از ٩٥

)٠٠٠/٠P< ( رتبه حاملگي ،)٠٤٢/٠P<( نوع زايمان ،)٠٢٥/٠P< ( و فاصله با زايمان قبلي)٠٣/٠P< ( به لحاظ آماري مرتبط
  .اما با جنس نوزاد و سن مادر مرتبط نبود. بود

 وضعيت سيستم اقتصادي و علت آن احتماالً. تر از ميانگين كشوري است  در تنكابن كمLBWفراواني : استنتاج 
  .باشد اي مردم اين منطقه نسبت به ميانگين كشوري مي تغذيه

  
  كم وزني، نوزادان، كم وزني هتگام تولد :هاي كليدي  واژه

  

  مقدمه
هاي مهم  از شاخص (LBW)وزني هنگام تولدكم 

بهداشتي هر كشور است، زيرا از عوامل مهم براي رشد 
قـاء نـوزادان و شيـرخـواران و تـكامـل طبيعـي و حتـي ب

ر ـ براب٢٤ ،م وزنـوزادان كـر نـمي رگ وـم. )١(باشـد مي
دوره در ها  و حتي مرگ و مير آن طبيعي  با وزننوزادان

 .)٢(ي استـطبيعبـا وزن وزادان ـ برابر ن ٤٠كودكي نيـز، 
 ٤ يافته حـدود هـتوسعكشـورهاي  فراواني اين پديده در

 درصـد ٤/١٦ه ـوسعـال تـي در حاـورهـدر كشدرصـد و 
 در بعضي ه مطالع.)٣تا١(استنوزادان زنده گزارش شده 

  وزني هنگـام تولـد استان مازنـدران ميزان كماز شهرهاي 
  
  

*      دانشگاه آزاد اسالمي تنكابن) استاديار( متخصص كودكان *
  دانشگاه پزشكي بخش علوم تشريحي :  رشت +
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   پزشك عمومي دانشگاه آزاد اسالمي تنكابن***   شناسي دانشگاه علوم پزشكي گيالن و جنينشناسي   دكتراي تخصص بافت**

E ٢٥/٣/۸٤:           تاريخ تصويب٢٠/٨/۸٣:          تاريخ ارجاع جهت اصالحات ١٠/٦/۸٣: تاريخ دريافت  
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(LBW)تر  كه كم ،)٤( درصدگزارش كرده است٢/٦را  ١
ان جهاني بهداشت بيني شده توسط سازم از ميزان پيش

(WHO)همچنين ازمتوسط  .)٢( براي كشور ما بوده است
  .باشد یتر م  نيز كم)٤(آمار كشوري

همواره اين نگراني وجود دارد كه نوزادان، با لباس 
دهي  اي نامناسب وزن شده باشند و يا گزارش گونه و يا به

لذا به منظور تعيين فراواني . به درستي انجام نشده باشد
LBW اي در سال  برخي عوامل خطر وابستـه، مطالعـه و
  . بيمارستان شهيد رجايي تنكابن انجام شد١٣٨١

  
  مواد و روش ها

ي ــه روش مقطعــي و بــوع توصيفــاز نمطـالعـــه 
)cross-sectional (در اين بررسي هر نوزاد . انجام شد

، وارد مطالعه دش تر متولد مي  گرم يا كم٢٥٠٠كه با وزن 
ت و پرسشنامه تحقيق با معاينه نوزاد و مصاحبه گش مي

جهت مقايسه عوامل خطر وابسته، . گشت مادر پرمي
نوزادان با وزن طبيعي كه قبل و پس از نوزادان مورد 

شدند و همان  نظر، متولد شده بودند نيز وارد مطالعه مي
جهت توزين نوزادان از . گشت پرسشنامه برايشان پرمي

و ) گرم١٠با دقت (وص نوزادان مخصSecaمدل ترازوي 
ها از آمار توصيفي و همچنين  جهت تجزيه و تحليل داده

رگرسيون لجستيك به منظور بررسي همبستگي عوامل 
 براي هر يك از (OD)نسبت شانس . خطر استفاده شد

  . درصد محاسبه شد٩٥عوامل خطر با فاصله اطمينان 
  

  ها  يافته
تعداد . ندمتولد شد نوزاد ٢٠١٦مطالعه مدت در 

 ٢/٤(نفر  ٨٥ ، (LBW) نوزادان كم وزن در هنگام تولد
)  درصد٦/٤ و ٨/٣از   درصد٩٥ اطمينان با فاصلهد ـدرص

 نوزاد ٧در اين مدت،  .براي جوامع مشابه محاسبه شد
  ). درصد٣٤/٠(بودند) V LBW(گرم١٥٠٠زير

درجدول  و متغيرهاي موردنظر LBWهمبستگي بين
اي هر  بر(OD)نسبت شانس. اند  نمايش داده شده١شماره
  .شود مالحظه مي جدولازعوامل خطرمحاسبه شدكه در يك

همبستگـي زايمـان زودرس، رتبـه حاملگـي، نـوع 
اما . دار بودند زايمـان، فاصلـه بـا زايمــان قبلــي معنـي

 و سن  )=٣/٠P( با جنس نوزاد  LBW بين همبستگي
  . معني دار نبود )=٧/٠P(مادر 

  
  
  ٨١ گرم و تعداد نوزادان كم وزن برحسب متغيرهاي مختلف مورد بررسي در تنكابن در سال ٢٥٠٠  تعداد نوزادان متولد شده باالي :١  شمارهجدول

  

  تعداد و درصد تولد زنده  گروه  متغير
  طبيعي

   تولد زنده تعداد و درصد
LBW  P value  OD 

CI  95% 

  سن حاملگي  ٢٨٥/٥   to   ١٧٥٥١    %)٨/٣١  (٢٧  )%٧/٨١ (١٣٩  به موقع
  زودرس

  
٠٠٠/٠  %)٢/٦٨ (٥٨  %)٣/١٨  (٣١ = p  ٦٣/٩   =   OD  

  سن حاملگي  ٩٩٦/٠   to   ٨٨٦/٢    %)٤/٦٢ (٥٣  %)٥/٤٩ (٨٤  اول زا
  دومين حاملگي و باالتر

  
٠٤٢/٠  %)٦/٣٧ (٣٢   %)٥/٥٠ (٨٦ < p  ٦٩٥/١   =   OD  

  جنسيت  ٧٥١/٠   to   ١٣٢/٢     %)٢/٤٨ (٤١   %)٤/٥٤ (٩٢  كرمذ
  مونت

  

٣٢٩/٠   %)٨/٥١ (٤٤   %)٦/٤٥ (٧٨ < p  ٢٦/١   =   OD  

       %)٦/١٠ (٩   %)٥/٩ (١٦   سال٢٠زير 
       %)٧/٨٤ (٧٢   %)٨٣ (١٤١   سال٣٤-٢٠

  سن مادر

   سال٣٥تر از  بيش
  

٧٠٥/٠   %)٧/٤ (٤   %)٥/٧ (١٣ < p    

  يماننوع زا  ٩٩٥/٠   to   ٨٤٥/٢     %)٥/٤٣ (٣٧   %)٣/٥٦ (٩٦  سزارين
  طبيعي

  

٠٢٥/٠   %)٥/٥٦ (٤٨   %)٧/٤٣ (٧٤ < p  ٦٨/١   =   OD  

       %)٤/٦٢ (٥٣   %)٨/٤٨ (٨٣  بدون زايمان قبلي
       %)٢/٣٥ (٣٠   %)٥٠ (٨٥   سال٣زير 

  فاصله ازحاملگي قبلي

    p > ٠٣٣/٠  %)٤/٢ (٢   %)٢/١ (٢   سال٣باالي 
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1. Low Birth Weight 
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  بحث
 ازميانگين كشوري   تر  ابن كم درتنك ؛   LBWفراواني  

علت آن احتماال وضعيت . )٤( می باشد)  درصد ٨-٦/١٠(
اي مــردم ايــن منطقــه نــسبت بــه   بهتــر اقتــصادي و تغذيــه
  .ميانگين كشوري است

 فراوانـي   )٣( ۱۳۸۰ در سـال     گرمارودي و همكـاران   
LBW   گزارش نمودند كه كامال     درصد   ٤/٤در تهران    را

 در مطالعه   LBWفراواني   .تمشابه يافته مطالعه حاضر اس    
 درصـد؛ شـاذري و    ١/٥ كاشـان  از )٥(ارشادي و همكاران  

   بابـل  از )٤(حاجيـان   ،  ) درصـد  ٦( اصفهان   از )٦(همكاران
ــاران  ، )درصــد ٢/٦( ــاناز )٧(خــوري و همك  ٣/٦( گرگ

 ٢/٩( تهـران از )٨( رحيمي شعرباف و همكاران      و) درصد
  .باشد تر از اين مطالعه مي  همگي بيش)درصد
مترين عامل خطرساز مانند تمام مطالعات، زايمان  مه

زودرس بود و تفـاوت آمارهـاي فـوق عـالوه بـر عوامـل        
 ناشـي از تفـاوت در ميـزان    دتوانـ   اجتماعي مي  -اقتصادي

  .زايمان زودرس باشد
از ديگر عوامل مرتبط، رتبه حاملگي بـود و زايمـان         

دار  اول در مطالعه ديگران نيز ماننـد مطالعـه حاضـر معنـي     
در اين   LBWبا  )  سال ٢٠حتي زير (ارتباط سن مادر    . بود

ــي  ــه معن ــود مطالع ــران،   . دار نب ــن رابطــه در بررســي ته اي
دارنبود ولي درمطالعه حاجيان      هم معني كاشان   و   اصفهان

 ١٩تـر از    از بابل، شيوع كم وزني در نوزادان مادران كـم         
  در . )=P ٠٥/٠(تـر بـود   تر، بيش سال نسبت به مادران مسن  

  

 ســال مــادر هــم رابطــه ٣٥العــه حاضــر ســن بــاالتر از مط
شايد علت اين امـر،     . نشان نداد  LBWداري با بروز      معني

گــزاري  محـدود بــودن تعــداد حـاملگي مــادران و فاصــله  
مناسب بوده كه خطـر سـن بـاالتر مـادر را جبـران كـرده            
است، زيرا در بسياري از مطالعات، سن باالي مادر عامل          

  .)٧،١(ه شده استشناخت LBWخطر براي 
يكي ديگر از عوامل خطر، فاصله زايمان از رايمـان       
قبلي است كه در مطالعه شاذري از اصفهان و گرمارودي   

  .)٦،٣(از تهران نيز مشابه مطالعه حاضر بوده است
مورد جنس نوزاد، در ايـن مطالعـه ارتبـاط معنـي     در  

 و خوري )٥(ارشادي،  )٨(رحيميمطالعه  . داري يافت نشد  
سـازمان جهـاني بهداشـت     .شابه بررسـي حاضـر بـود   نيز م 

(WHO)     تـر در معـرض خطـر كـم           بـيش جنس مونث را
 نيـز   بابل از مطالعه حاجيان     در )١٠،٩(كند  وزني معرفي مي  

زايمـان بـه   . )٤(تر مـشاهده شـد   كم وزني در دختران بيش  
روش سزارين از عوامل خطر شناخته شـده بـه خـصوص          

اين يافته هـم مـشابه     . )١٢،١١( است وزني  براي نارسي وكم  
  .)١٣،٨،٦(بودمطالعه نژادشمسي، رحيمي و ارشادي 

وزن در  وزن و بسيار كم فراواني نوزادان كمگر چه 
باشد، روشن شدن عوامل خطري چون  تنكابن باال نمي
هاي بدون توجه به رسيدگي جنيني و  نارسي، سزارين

 سال ٣از حاملگي با فاصله كمتر از همچنين پيشگيري 
خطركه منجر به بستري  تر شدن اين عامل تواند دركم مي

  .شود، موثر باشد ومير مي شدن نوزادان و حتي مرگ 

  فهرست منابع
1. World Health Organization.Birth weight. 

J Word Pediatrics Health, 1995: 31-37. 

2. Malekafzali H. The health situation of 

mothers and children in the Islamic 

Republic of Iran. Theran, Ministry of 

Health and Medical Education/ United 

National Fund. 1994: 25-83. 

 افتخار حسن، باطبي غالمرضا،گرمارودي  .٣
بررسي شيوع و عوامل موثر بر تولد . عزيزاهللا

فصلنامه پايش، .  در شهر تهرانوزننوزادان كم 
 .١٨ -١٣صفحه ؛ سال اول، شماره اول، ١٣٨٠

بررسي شيوع كم وزني نوزادان . اله حاجيان كريم .٤
و برخي از عوامل خطر آن در شهر بابل در سال 

 علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي مجله. ١٣٧٧
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- ٤٩، صفحه ٢٦؛ سال نهم، شماره ١٣٧٩ .مازندران ٥٥. 

ارشادي احمد، اسالمي عليرضا، شريف  .٥
ن در وز  نوزادان كموضعيتبررسي . محمدرضا
مجله علوم پزشكي و خدمات بهداشتي . شهركاشان
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