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تاریخ پذیرش0931/2/90 :

تاریخ دریافت0931/01/8 :

مقدمه :بارداری و به دنیا آوردن نوزاد از وقایع مهم زندگی هر زن و خانواده او می باشد .اگر چه بارداری فرایندی فیزیولوژیک محسوب می شود
اما با عوارض زیادی نیز ممکن است همراه باشد .انجام مراقبت های دوران بارداری می تواند از بروز بسیاری از این پیامدهای نامطلوب پیشگیری نماید.
مطالعه حاضر با هدف بررسی ارتباط هموگلوبین سه ماهه اول بارداری و وزن زمان تولد نوزاد انجام شد.
مواد و روش ها :این مطالعه توصیفی-تحلیلی ،بر روی  0333زن باردار  81تا  03ساله مراجعه کننده به مراکز بهداشتی استان قزوین که سن
حاملگی کمتر از 81هفته داشتند با نمونه گیری در دسترس انجام شد .هموگلوبین همراه با سایر آزمایش ها در پرسش نامه ثبت گردید و سپس تا پایان
بارداری مراقبت شده و در زمان زایمان ،وزن زمان تولد ثبت گردید .هموگلوبین کمتر از  88گرم در دسی لیتر ،آنمی در نظر گرفته شد .وزن نوزاد در زمان
تولد کمتر از  1033گرم به عنوان وزن پایین درزمان تولد محسوب گردید.
یافته های پژوهش :مطالعه حاضر نشان داد که 88/0درصد از نوزادان وزن کمتر از  1033گرم داشتند .شیوع آنمی  11/1درصد بود .در گروه
آنمی  7/1درصد و در گروه هموگلوبین نرمال  0/1درصد از نوزادان وزن کمتر از  1033گرم داشتند( )P<0.001که ارتباط آماری معنی داری وجود
داشت .هم چنین خطر نسبی بروز نوزادان با وزن پایین زمان تولد در افراد آنمیک  8/18برابر با فاصله اطمینان  50درصد( )8/10-1/21بود.
بحث و نتیجه گیری :این مطالعه نشان داد در گروه آنمی وزن زمان تولد پائین تر می باشد .بنا بر این بررسی و درمان کم خونی قبل از بارداری
برای همه خانم ها در سنین باروری توصیه می شود.
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مقدمه
آنمی یا کم خونی شایع ترین کمبود تغذیه ای در
جهان می باشد که حدود  03درصد جمعیت عمومی را
تحت تاثیر قرار می دهد و در زنان باردار شیوع بیشتری
دارد( .)8حدود  02درصد زنان باردار در کشورهای در
حال توسعه 81 ،درصد در کشورهای توسعه یافته و 13
درصد زنان حامله در جنوب آســـیا دارای کم خونی
می باشند(.)1
طبق نظر کالج متخصصین زنان و مامایی آمریکا
علل کم خونی و شیوع آن به عوامل متعددی مانند
موقعیت جغرافیایی ،قومیت ،وضعیت تغذیه ای ،وضعیت
آهن ،دریافت پره ناتال مکمل آهن ،عوامل اقتصادی و
اجتماعی بستگی دارد و در زنان فقیر شایع تر است(.)0
البته ( CDCمرکز کنترل بیماری ها) در سال
8551کم خونی در زنانی که مکـــمل آهــن دریافت
می کنند را بر اساس صدک  0تعریف می کند و به این
ترتیب آنمی در سه ماهه اول و سوم به معنای
هموگلوبین زیر  88گرم در دسی لیتر و در سه ماهه
دوم به معنای هموگلوبین کمـــتر از  83/0گرم در
دسی لیتر است(.)0
افت خفیف سطح هموگلوبین در دوران بارداری
ناشی از افزایش حجم پالسما نسبت به افزایش بیشتر
حجم گلبول های قرمز است و این عدم تناسب بین
افزایش حجم خون و حجم گلبول های قرمز در سه
ماهه دوم به اوج خود می رسد .در اواخر بارداری
افزایش حجم پالسما اساساّ متوقف می شود ،ولی حجم
هموگلوبین هم چنان افزایش می یابد(.)0،0
کم خونی از علل مرگ و میر مادری در کشورهای
در حال توسعه می باشد .شواهد زیادی درباره اثرات
نامطلوب کم خونی بر پیامد مادری وجود دارد که نشان
دهنده بروز باالتر عوارض و مرگ و میــر پریـــناتال
می باشد(.)2
مطالعه پاک نیت و همکاران نیز نشان داد که
میزان هموگلوبین سه ماهه اول باداری می تواند
عالمت هشدار دهنده ای برای ابتال به پره اکالمپسی
در هفته های آینده در بارداری باشد(.)7
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متا آنالیز آهنکاری و همکاران در سال  1380با
بررسی  87مطالعه در مورد وزن نوزاد و کم خونی مادر
نشان داد که وزن نوزادانی که از مادران کم خون به
دنیا میآیند  003گرم کمتر از مادران با هموگلوبین
نرمال است(.)1
مطالعه صابری در سال  1380با هدف بررسی
ارتباط کم خونی در زمان بارداری و وزن زمان تولد
انجام شد .در این مطالعه  030مادر باردار که فاقد
بیماری زمینه ای بودند بررسی شدند 10/1 .درصد از
نوزادان وزن کمتر از  1033گرم داشتند و ارتباط آماری
معنی داری بین آنمی و وزن زمان تولد وجود داشت(.)5
مطالعه علیزاده در سال  1380با هدف بررسی اثر
هموگلوبین بر پیامدهای زایمان بر روی  081زن باردار
انجام شد و نشان داد که غلظت پائین هموگلوبین با
پیامدهای نامطلوب زمان تولد همراه است ،مانند وزن
کم زمان تولد و آپگار پائین نوزاد .شیوع کم خونی در
این مطالعه  10/1درصد و پائین ترین وزن زمان تولد
در مادرانی بود که همـــوگلــــوبین کمتر از 83/0
داشتند(.)83
وزن کم زمان تولد به صورت وزن کمتر از 1033
گرم تعریف می شود که با توجه به این که کم خونی
باعث کاهش اکسیژن رسانی به جنین می باشد ممکن
است منجر به توقف رشد داخل رحمی جنین گردد .از
طرفی کم خونی با کمبودهای تغذیه ای و عفونت ها
همراه می باشد که هر دو این عوامل برسرنوشت
حاملگی تاثیرگذار می باشند( .)88بنا بر این با توجه به
این که وزن زمان تولد یکی از شاخص های مهم در
مراقبت دوران بارداری و شناخت وضعیت بهداشتی و
سالمتی مادر در بارداری می باشد تاثیر زیادی بر بروز
عوارض و مرگ و میر نوزادان و سالمت جسمانی فرد
در بزرگسالی دارد اهمیت بررسی بیشتر در این مورد
آشکار می گردد( .)81،80لذا با توجه به شیوع زیاد کم
خونی در زنان حامله به ویژه در زنان با نژاد آسیایی و
احتمال ارتباط آن با وزن نوزاد در زمان تولد ،ضمن این
که اندازه گیری هموگلوبین از آزمایش های معمول در
تمام زنان باردار بوده و نیاز به هزینه باال و تسهیـالت و
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تجهیزات آزمایشگاهی ندارد ،بر آن شدیم تا مطالعه ای
در این زمینه در استان قزوین انجام دهیم .تحقیق
حاضر تالش می کند تا عالوه بر تعیین شیوع کم خونی
در ابتدای حاملگی در مادران تحت پوشش مراکز
بهداشتی ،ارتباط آن را با وزن زمان تولد نوزاد بررسی
نماید.
مواد و روش ها
مطالعه حاضر به صورت مقطعی و توصیفی-تحلیلی
می باشد که از اردیبهشت ماه  8051تا بهمن ماه 8050
بر روی زنان باردار انجام گرفت .حجم نمونه با توجه به
رفرانس شماره  80و سطح اطمینان  50درصد و دقت
نسبی  10درصد و احتمال ریزش  80درصد 0333 ،نفر
تعیین شد .پس از اطالع رسانی و کسب رضایت کتبی
از زنان باردار مراجعه کننده به  0مرکز بهداشتی درمانی
شهری استان قزوین(مرکز نواب ،سه پایگاه بهداشتی در
اقبالیه و مرکز البرز) نمونه گیری به روش در دسترس
مستمر انجام گرفت .معیارهای ورود به مطالعه شامل
مادران باردار تک قلویی بودند که سن حاملگی کمتر از
 81هفته بر اساس اولین روز آخرین قاعدگی منظم
داشته و یا با تایید سونوگرافی سه ماهه اول حاملگی
کمتر از  81هفته بارداری بوده و فاقد بیماری های فشار
خون ،قلبی ،کلیوی ،دیابت ،هموگلوبینوپاتی ارثی مانند
تاالسمی و کم خونی سلول داسی شکل بودند .در
صورت مصرف دخانیات و الکل نیز وارد مطالعه
نمیشدند.
معیارهای خروج از مطالعه شامل تمایل مادر به
خروج از مطالعه ،ایجاد هر گونه مشکل در طی بارداری
مانند دیابت بارداری ،جفت سرراهی و دکولمان و سقط
و مرگ جنین و پارگی زودتر کیسه آب و عفونت در
بارداری و اختالالت مایع آمنیوتیک و انجام آزمایش در
مرکزی غیر از آزمایشگاه های مرجع در مطالعه بود.
در بدو ورود به مطالعه برای همه مادران باردار،
پرسش نامه طراحی شده توسط پژوهشگران که شامل
اطالعات دموگرافیکی سن ،قد ،وزن ،میزان تحصیالت
و تعداد حاملگی ها بود تکمیل شد .پرسش نامه مورد
تایید اعضای هیت علمی گروه زنان دانشگاه علوم
پزشکی قزوین قرار گرفت و اعتبار آن به روش اعتبار
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محتوا و پایایی آن به روش آزمون مجدد انجام گرفت.
آزمایش های معمول بارداری برای تمام مادران که
شامل اندازه گیری هـــموگلوبین و هــماتوکریت نیز
می باشد در زمان ورود به مطالعه همراه با سایر
آزمایشات درخواست شد .تمام آزمایش ها در 0
آزمایشـــگاه مرجع در استان قزوین انجام شد که
روش های انجام آزمایش یکسان بود و دستگاه هر روز
توسط کارشناسان مربوطه کالیبره می شد .پس از
دریافت جواب آزمایـــش ها میزان همـــوگلوبین و
هماتوکریت در پرسش نامه وارد گردید .و مادر باردار تا
پایان حاملگی جهت دریافت مکمل آهن و مراقبت
دوران بارداری طبق دستورالعمل وزارت بهداشت به
مرکز بهداشتی مراجعه می نمود .پس از پایان بارداری و
ختم حاملگی اطالعات مامایی شامل نوع زایمان ،سن
حاملگی در زمان ختم بارداری ،وزن زمان تولد نوزاد در
پرسش نامه وارد شد .وزن کم در زمان تولد به صورت
وزن کمتر از  1033گرم و طبق تقسیم بندی  CDCدر
سال  8551هموگلوبین کمتر از  88گرم در دسی لیتر
در سه ماهه اول و ســـوم و کمتر از  83/0گرم در
دسی لیتر در سه ماهه دوم به عنوان کم خونی در
بارداری محســـوب می شود( .)1هم چنیـــن طبق
گریدینگ  ICMRهموگلوبین کمتر از  7آنمی شدید،
هموگلوبین بین  7-5/5آنمی متوسط و هموگلوبین بین
 83-83/5آنمی خفیف تقسیم بندی گردید(.)80
تحلیل داده ها با با استفاده از نرم افزار SPSS
نسخه  82و آزمون های کای اسکوئر و  T-testانجام
شد .بررسی خطر وزن کم در زمان تولد و ارتباط آن با
متغیرهای دیگر با اســـتفاده از رگرسیــون لجستیک
بررسی و  Pکمتر از  3/30سطح معنی داری در نظر
گرفته شد.
یافته های پژوهش
از مجموع  0333نفر که وارد مطالعه شدند 101
نفر به علت مرگ داخل رحمی جنین ،آنومالی جنین،
سقط ،عدم همکاری در ادامه طرح ،انجام مراقبت
بارداری در مراکزی غیر از مراکز بهداشتی درمانی
توصیه شده و انجام آزمایش های در مراکز دیگر از
مطالعه حذف شدند و  1701نفر وارد مطالعه گردیدند.
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متغیر

تعداد زایمان

تحصیالت
شاخص توده بدنی

زایمان

نولی پار
مولتی پار
زیر دیپلم
دیپلم
دانشگاهی
<81/0
81/0-10/5
>10
سزارین
طبیعی

آنمی
Hb<11
N=607
( 11/1درصد)
 05/8( 038درصد)
 05/0(030درصد)
 00/1( 010درصد)
 02/5( 181درصد)
 7/5(02درصد)
 0(03درصد)
 01/8(082درصد)
 00/8(128درصد)
 00/5(173درصد)
 00/8(018درصد)

میزان تحصیالت مادران شرکت کننده در مطالعه
( 23/1درصد)  8280نفر زیر دیپلم  113نفر(01/1
درصد) دیپلم و  817نفر( 7درصد) تحصیالت دانشگاهی

نرمال
Hb> 11
N=2133
( 77/1درصد)
 07/7(8382درصد)
 01/0(8880درصد)
 28/0(8112درصد)
 08/1(220درصد)
 2/7(808درصد)
 2/1(800درصد)
 03/8(8325درصد)
 00/8(513درصد)
 00/1(5/5درصد)
 00/1(8821درصد)

P

3/358
3/310

3/005
3/100

داشتند .از مجموع مادران  8082نفر( )01/8نولی پار و
 8081نفر( 08/5درصد) مولتی پار بودند .میانگین وزن
نوزادان  0183±3/078گرم بود.

جدول شماره  .2وزن نوزادان به تفکیک بر اساس میزان هموگلوبین سه ماهه اول بارداری
هموگلوبین
وزن تولد(گرم)
< 1033
0333 -1033
≥0333

انمی
Hb<11
N=607
( 11/1درصد)
 7/1( 00درصد)
 58/0(000درصد)
8/0(1درصد)

911

نرمال
Hb> 11
N=2113
( 77/1درصد)
 0/1( 11درصد)
 50/1(8508درصد)
 1/2( 00درصد)

P

> 3/338
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میانگین سن افراد شرکت کننده  12/21±0/03و
میانگین شاخص توده بدنی آن ها  10/27±0/03بود.
 1800نفر( 77/1درصد) هــــموگلوبین بیشتر از 88
داشتند 230 ،نفر( 11/8درصد) هموگلوبین بین 7-83/5
آنمی خفیف تا متوسط داشتند و  0نفر آنمی شدید(3/8
درصد) هموگلوبین کمتر از  7داشتند که جهت بررسی
علت کم خونی و رفع آن تحت نظر هماتولوژیست قرار
گرفتند .با توجه به این که در مطالعه حاضر تعداد
مادارنی که آنمی شدید داشتند تنها  0نفر بود ،لذا افراد
شرکت کننده در مطالعه بر اساس میزان هموگلوبین به

دو گروه تقسیم شدند؛ گروه اول نرمال با هموگلوبین
بیشتر از  88گرم در دسی لیتر و گروه دوم آنمیک با
هموگلوبین کمتر از  88گرم در دسی لیتر در نظر گرفته
شدند .میانگین سن افراد بر اساس میزان هموگلوبین در
دو گروه با آزمون  Tانجام شد .میانگین سن افراد در
هموگلوبین بیشتر از  88گرم در دســـی لیــــتر،
 10/01±0/00و در گروه با هموگلوبین کمتر از  88گرم
در دسی لیتر 10/77±0/05 ،بود که ارتباط آمـــاری
معنی داری بین دو گروه وجود نداشت(()3/377جدول
شماره .)8
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وزن کم در زمان تولد در گروه با هموگلوبین نرمال
 0/1درصد و در گروه آنمی  7/1درصد گزارش شده
است .از  1701مادر شرکت کننده در مطالعه  801نوزاد
( 88/0درصد) وزن کمتر از  1033گرم داشتند .نتایج
آزمون رگرسیون لجستیک نشان داد خطر نسبی بروز
نوزادان با وزن پایین زمان تولد در افراد آنمیک 8/18
برابر با فاصله اطـــمینان  50درصـــد()8/10-1/21
می باشد(جدول شماره .)1
بحث و نتیجه گیری
نتایج مطالعه حاضر نشان داد که بین هموگلوبین
سه ماهه اول بارداری و وزن کم زمان تولد ارتباط
آماری معنی داری وجود دارد .هم چنین شیوع کم
خونی درمطالعه ما  11/1درصد بود ،که  3/8درصد کم
خونی شدید و  11/1درصد کم خونی خفیف و متوسط
بود.
در مطالعــه باروتی سال  1383در یک بررسی
سیستماتیک و فراتحلیل حداکثر و حداقل شیوع آنمی
در زنـــان باردار  0/0درصد تا  18/0درصــــد ذکر
گردید(.)80
در مطالعه وقاری( )1380شیـــوع آنـــمی 82/1
درصد( ،)82در پژوهش اسالمی در سال  1380شیوع
آنمی  88درصد بود( .)87مطالعه مستجران در اصفهان
در سال  1380نشان داد که شیوع کم خونی بین  1/2تا
 17درصد می باشد( .)81مـــطالعه صـــابری شیوع
کم خونی را  10درصد( )5و مطالعه علیزاده در سال
 10/1 ،1380درصد نشان داد( )83که تمام مطالعات
فوق با مطالعات ما هم خوانی دارند.
در مطالعه ای در چین شیوع آنمی  11/8درصد()85
و در تانزانیا  23درصد بود(.)13
در مطالعه حاضر ارتباط آماری معنی داری بین سن،
تعداد زایمان ها ،میزان تحصیالت ،شاخص تودهی
بدنی و نوع زایمان مشاهده نشد که با مطالعات علیزاده
و علی هم خوانی داشت( .)83،18برخالف پژوهش
حاضر در مطالعه پرتی میانگین سنی در گروه کم خونی
شدید پائین تر بود که علت آن ازدواج زودتر ،پاریتی
باالتر ،کمتر بودن فاصله بین تولدها و عدم وجود
مراقبت کافی دوران بارداری ذکر شده بود .هم چنین در
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مطالعه پرتی پاریتی در گروه های مورد مطالعه اختالف
آماری معنی داری داشت(.)80
شیوع وزن کمتر از  1033گرم در مطالعه ما 88/0
درصد بود .بعضی مطالعات نشان دادند که کم خونی در
هفته  80تا  10بارداری با افزایش خطر زایمان زودرس
و وزن کم نوزاد در زمان تولد همراه است .مطالعه
محمودی شیوع وزن کم زمان تولد نوزاد را بین  8/5تا
 80درصد گزارش کرد( .)11که علت آن را تفاوت های
تغذیه ای و اقتصادی-اجتماعی ذکر نمود که با مطالعه
ما هم خوانی دارد .در مطالعه صابری شیوع وزن کمتر
از  1033گرم  10/7درصد بود(.)5
در مطالعه رن در سال  1337نشان داد که در
کاهش هموگلوبین سه ماهه اول بارداری ،میزان وزن
کم نوزاد ،زایمان زودرس و نوزادان کوچک برای سن
حاملگی افزایش می یابد که با مطالعه ما هم خوانی
دارد(.)85
وزن نوزاد به بعضــی فاکتـــورهای بیولوژیکی،
محیطی ،شاخص توده بدنی مادر ،سن مادر ،وضعیت
تغذیه ای ،کمبود مواد معدنی و اختالالت متابولیک
مادر مربوط می شود(.)10
مطالعه حاضر ارتباط بین وزن کم نوزاد در زمان
تولد و کم خونی را به وضوح نشان داد که در گروه
هموگلوبین نرمال میزان بروز تولد نوزاد کمتر از 1033
گرم  0/1درصد است در حالی که در گروه آنمی 7/1
درصد بود که تفاوت آماری معنی داری وجود داشت.
مطالعه پرتی در  1380نیز نشان داد که ارتباط
معنی داری بین کم خونی و نوزاد کم وزن وجود دارد.
در مطالعه وی در گروه هموگلوبین نرمال میزان بروز
تولد نوزاد با وزن کم  0/0درصد ،در گروه آنمی خفیف
تا متوسط  88/17درصد و در گرده آنمی شدید 13/72
درصد بود که اختالف آماری معنی دار بوده است(.)80
هم چنین مطالعه لوی حاکی از ارتباط معنی داری در
بروز نوزاد کم وزن بین گروه دارای کم خونی 83/0
درصــد و گــروه غیر کم خون  5/0درصد با اختالف
معنی داری بود(.)10
نتایج مطالعه علی نیز نشان داد که در گروه آنمی
وزن کم زمان تولد باالتر بود به طوری که در افراد غیر
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نشان داد که ارتباط مثبتی بین وزن گیری در بارداری و
غلظت هموگلوبین ابتدای بارداری وجود دارد ،ولی
ارتباطی بین هموگلوبین سه ماهه اول بارداری و وزن
زمان تولد وجود ندارد( .)82هم چنین مطالعه شیریما
( )1330که تحت عنوان وضــعیت تغــذیه ای مادر و
پیامدهای بارداری در تانزانیا انجام شد نیز نشان داد که
ارتباطی مستقیم بین غلطت هموگلوبین و وزن نوزاد
وجود ندارد(.)13
از نقاط قوت مطالعه می توان به نمونه گیری از
تمام سطح استان قزوین اشاره کرد که برآورد خوبی از
میزان کم خونی و وزن زمان تولد نوزاد به دست آمد و
هم چنین حجم باالی نمونه دقت مطالعه را افزایش
داد .ولی از نقاط ضعف مطالعه می توان به انجام
آزمایش در آزمایشگاه های دیگر اشاره نمود که با حذف
مورد همراه می شد و هم چنین از محدودیت های این
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با وزن کم در زمان تولد و ارتبـــاط هموگلوبین با
 ELBWو  VLBWمی باشد.
مطالعه ما مشخص کرد که بین هموگلوبین ابتدای
بارداری و وزن نوزاد ارتباط وجود دارد و با توجه به این
که وزن کم نوزاد با پیــامدهـــای ناخوشایند بارداری
همراه است و کم خونی مادر می تواند از عوامل مرتبط
با آن باشد .لذا ارائه دهندگان خدمات پره ناتال در مراکز
بهداشتی باید قبل از شروع بارداری ،مادران آنمیک را
شناسایی نموده و با تصحیح رژیم غذایی و دریافت
مکمل مناسب آن ها را درمان نمایند.
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Abstract
Introduction: Pregnancy and delivering a
baby are the most important achievements
occurring in a woman`s life and her family.
Although it is a physiologic event, there
would happen some complications that
could mostly be prevented by prenatal care.
The objective of this study was to assess the
relationship of the first trimester maternal
hemoglobin and fetal birth weight.

low birth weight was defined as Fbwt<2500
grams.
Findings: This study presented that 11.4%
of babies had low birth weights (<2500
grams). Anemia prevalence was 22.2%.
7.2% of babies in anemia group and 4.2%
of babies in normal Hb group were of low
birth weight (<2500 grams) with significant
difference (P<0.001). The relative risk for
low birth weight babies in anemic mothers
was1.81 (95% Confidence interval; 1.242.62).

Materials & Methods: This descriptiveanalytical study was performed on 3000
pregnant women of 18 to 40 years old with
less than 12 weeks of gestational age,
referred to health centers in Qazvin
province. Hemoglobin measurements were
performed by routine laboratorial tests and
then recorded in the questioners; afterward,
the mothers were followed throughout the
gestation period up to the delivery term.
Then, the fetal birth weights were recorded.
Anemia was defined as Hb <11 g/dl and

Discussion & Conclusions: This study
demonstrated that lower birth weight babies
in anemic mothers were more prevalent.
Therefore, pre-gestational screening and
anemia treatment is highly recommended in
women of reproductive age.
Keywords: birth weight, hemoglobin (Hb),
anemia, pregnancy
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