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مقاله پژوهشی

مجله «پژوهش سالمت» دوره  ،6شماره ،1پاییز 1911
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بررسی رابطه سطح هموگلوبین سهماهه اول و سهماهه سوم بارداری با وزن زمان تولد نوزاد
در زنان باردار
زهرا شریفی ،۱الهه صفری ،۱الهام صفری ،۱الهام قمری ،2نازگل بهگام ،۱ترانه

مهاجری*2

 1گروه پرستاری ،دانشکده پرستاری ،دانشگاه آزاد اسالمی مشهد ،مشهد ،ایران
 2گروه پزشکی ،دانشکده پزشکی ،دانشگاه آزاد اسالمی مشهد ،مشهد ،ایران

چکیده
مقدمه :بهطور میانگین  %۷از کل نوزادان متولدشدددده دارای وزن تولدی کمتر از  2011گرم می باشددد د .یکی از علل احتمالی
کموزنی نوزادان در زمان تولد،کمخونی مادر در زمان بارداری میباشد .این مطالعه به بررسی ارتباط سطح هموگلوبین مادر با وزن
زمان تولد نوزاد میپردازد.
مواد و روشها :این مطالعه مقطعی بر روی زنان پرایمی گراوید (نخست زا) انجام شد .اطالعات مادر مثل سن ،اندکس توده بدنی
( )BMIو غلظت هموگلوبین سه ماهه اول و سوم و سپس وزن تولد نوزاد ثبت شد .اطالعات مورد تجزیهوتحلیل آماری با نرمافزار
 SPSSv18و آزمونهای رگرسیون پیرسون و لجستیک خطی قرار گرفت.
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دریافت۱111/1/۱1 :

پذیرش۱111/8/۱1 :

انتشار آنالین۱111/۱1/28 :

نتایج :در این مطالعه  161خانم پرایمی گراوید با میانگین سددد ی  1% -۳9سدددال موردبررسدددی واقع شددددند .میانگین غلظت

نتیجهگیری :به نظر میر سد که سطح نامطلوب هموگلوبین مادر با وزن کم زمان تولد و  LBWهمراه ا ست .ب ابراین توجه ویژه
به سطح هموگلوبین مادری طی بارداری و ک ترل آن ،شیوع  LBWرا کاهش میدهد .توجه به و ضع تغذیه و ک ترل سطح آهن
مادر باردار در تأمین سالمت نوزادان آنها بسیار مؤثر میباشد.
کلمات کلیدی :هموگلوبین ،سهماهه اول ،وزن کم تولد.
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هموگلوبین زنان باردار در سدهماهه اول و سدوم به ترتی (محدوده  )%/0-10/0و (محدوده  )%/1-10/1بود و  ۷21/1در سدهماهه
اول و  ۷16/9در سددهماهه سددوم آنمیک بودند .محدوده وزن زمان تولد کلیه نوزادان  111 – 0111گرم بود و میانگین وزن تولد
نوزادان  LBWدر محدوده  111-1911گرم بود 1% .نوزاد ( )۷11/6کموزن ( 190 ،)LBWمورد ( )۷9۳/۳نرمال و  9مورد ()۷0
ماکروزوم بودند .ارتباط مثبت مع یداری بین غلظت هموگلوبین مادری در سددهماهه اول و سددوم با وزن تولد نوزاد مشدداهده شددد
(.)P=1/1111

*نویسنده مسئول :ترانه مهاجری ،استادیار ،گروه پزشکی ،دانشکده پزشکی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد مشهد ،مشهد ،ایران.
تلفن ،1191101119296 :ایمیلelham.safariiiii76@yahoo.com :
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1. Aneuploidy
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این مطالعه مقطعی باهدف بررسددی رابطه سددطح هموگلوبین سددهماهه اول و
سهماهه سوم مادر باردار با وزن ه گام تولد نوزاد بر روی  16%نفر از خانمهای
باردار نخست زا با میانگین س ی  1%-۳9که جهت مراقبتهای پری ناتال به
بیمارسددتانهای آریا و  22بهمن مشددهد مراجعه کرده بودند ،انجام شددد .این
افراد در طول یک سدددال از تاری  19/11/1تا  1۳ /11/1ت حت نظر قرار
گرفت د ،به این صدددورت که سدددن ،ا ندکس توده بدنی ( ،)BMIغل ظت
هموگلوبین سهماهه اول و در ادامه سهماهه سوم مادران و همچ ین پس از
زای مان ،وزن تو لد نوزادان ث بت شدددد .مادران بارداری که دارای حاملگی
دوقلویی ،دیابت بارداری ،مصدددرفک ده داروهای خاص و سدددابقه بیماری
زمی های بودند ،از مطالعه ما خارج شدددند که بر این اسدداس  %مادر باردار از
مطالعه حذف شدند [.]19 ,12
ثبت هموگلوبین در اولین مراجعه مادر باردار اول زا به این صورت بود که توسط
کیت پیش ساز ط ساخت ایران نمونه خون آنها بهوسیله سرنگ 11
سیسی گرفتهشده و در شیشههای سیتراته (جهت جلوگیری از لخته شدن)
جمعآوری میشد .ابتدا آهن هموگلوبین توسط فری سیانید پتاسیم اکسیده
شده (همی گلوبین) ،سپس همی گلوبین توسط سیانید پتاسیم تبدیل به
همی گلوبین سیانید شد؛ واک ش در حرارت اتاق انجام گرفت و زمان ازم
برای ایجاد واک ش  0دقیقه یا کمتر بود .معرف استفادهشده (فری سیانید
پتاسیم) دارای مشخصاتی شامل شفافیت و رنگ زرد ،خاصیت لیزک دگی
گلبولهای قرمز و رسوب پروتهین ،عدم جذب نوری در طولموج بیشتر از
 691نانومتر و  pHمحلول  %-%/۳است .محلول در صورت کدورت دور ریخته
شده و مجددا تهیه میشد .با توجه به مقدار نمونه خون ،میزان معرف (فری
سیانید پتاسیم) مورداستفاده در مطالعه ما 21 ،میکرولیتر خون  0 +میلیلیتر
فری سیانید پتاسیم بود .غلظت هموگلوبین نمونه با استفاده از جذب نوری در
طولموج  0۳1نانومتر در مقابل بالنک با کمک جذب نوری و غلظت استاندارد
محاسبه شد و واحد اندازهگیری گرم بر دسی لیتر بود.
نوزادان متولدشده در بدو تولد وزن شدند .ازم به ذکر است که وزن کم زمان
تولد بهع وان وزن کمتر از  2011گرم و نوزاد ماکروزوم با وزن تولد بیش از
 ۳111گرم در نظر گرفته شد مادران بر ا ساس مواجهه (میزان هموگلوبین)
به سددده گروه مادران کمخون (کمتر از  ،)11 g /dlهموگلوبین نرمال (بین
 )11-1۳g/dlو هموگلوبین باا (بی شتر از  )1۳ g/dlتقسیم شدند .درنهایت
یافتهها با نرمافزار  SPSSv18و به کمک آزمونهای همبسددتگی پیرسددون و
لجسدددت یک خطی مورد تجز یه وتحل یل آ ماری قرار گر فت و ارت باط بین
هموگلوبین  161مادر باردار در سددهماهه اول و سددوم و وزن تولد نوزادشددان
بررسی شد.
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مسددهله کمخونی در زنان حامله بهصددورت هموگلوبین کمتر از  11gr/dlدر
سددهماهه اول و کمتر از  11gr/dlدر سددهماهه دوم و سددوم حاملگی تعری
می شود [ .]1حدود  ۷06زنان حامله در ک شورهای درحالتو سعه و  ۷91در
ج وب آ سیا کمخونی دارند [ .]1برخی از مطالعات انجام شده ن شان داد؛ که
کمخونی در زنان باردار همراه با عوارضدددی از قبیل وزن پایین ه گام تولد،
زایمان زودرس ،مرگ پری ناتال میباشد [.]9 ,2
نوزادانی که وزن موقع تولد کمتر از  2011گرم دارند ،بدون توجه به سن
حاملگی بهع وان کموزن به ه گام تولد ( )LBWش اخته میشوند .حدود
 ۷%/%از کل نوزادان متولدشده در جهان دارای وزن پایین ه گام تولد هست د.
این نوزادان نسبت به نوزادان دارای وزن طبیعی ،آسی پذیرتر بوده و مستعد
بسیاری از بیماریها و مشکالت مربوط بهسالمتی میباش د [.]0 ,۳
اصطالح ( )Low Birth Weightیک عبارت بالی ی است که متخصصین
اطفال پس از تولد نوزاد بکار میبرند و تعری دقیق آن عبارت اسددت :از وزن
ه گام تولد کمتر از  2011گرم بدون توجه به سدددن حاملگی .اصدددطالح
«کوچک برای سن حاملگی» ( )SGAابتدا بهو سیله متخ ص صین اطفال و
برای توصی نوزادانی بکار رفت که وزن ه گام تولد آنها کمتر از مقدار مورد
انتظار برای سن حاملگی است و ممکن است در یک نوزاد سر موعد یا پیش
از موعد دیده شود .بااینحال استفاده از اصطالح  SGAبعدها از دوره پس از
زایمان به دوره پیش از زایمان نیز گ سترش یافت و در حال حا ضر به صورت
معادل و قابلجایگزی ی با عبارت «محدودیت رشد داخل رحمی» بکار میرود
[ .]1ج ین یا نوزادی که تحت ع وان  IUGRیا  SGAبه ترتی طبقهب دی
میشددود متعلق به گروهی از ج ینها یا نوزادان اسددت که به دایل مختلفی
کوچک ه ست د و اتیولوژی (علت ایجادک ده) آنها نیز متفاوت ا ست ،برخی
از این دا یل شدددا مل :عفو نت های مادرزادی ،بدشدددکلی های مادرزادی،
آنیوپلوئیدی ،1نارسایی رحمی -جفتی و کوچک بودن سرشتی میباشد .این
نکته مهم را نباید فراموش کرد که همه ج ین ها یا نوزادانی که با ع وان
 IUGRیا  SGAطبقهب دی میشدددوند ب ا به دایل پاتولوژیک ،کوچک
نی ست د (به عبارتی ممکن ا ست به صورت سر شتی کوچک با ش د) ،بلکه
نمایانگر ج ینها یا نوزادان کوچکتری ه ست د که در انتهای تحتانی م ح ی
توزیع زنگولهای شدددکل مربوط به جمعیت طبیعی قرارگرفتهاند .پیشآگهی
یک ج ین  IUGRبه دایل ایجادک ده آن بسددتگی دارد .نارسددایی جفت
مسددهول قسددمت اعظم ج ینهای  IUGRاسددت ،IUGR .ج ین را در
معرض خطر ابتال به اختالات متابولیکی ،پلی سد دایتمی ،مشدددکالت ریوی،
خونریزی داخل بط ی ،آ شفتگی عملکرد ش اختی و فلج مغزی قرار میدهد.
م شکالت برنامه درمانی ج ینهای  IUGRشامل ش ا سایی این اختالل و
تدبیر آن بهگونهای است که پیامدهای ناگوارش به حداقل برس د [.]% ,6 ,1
تولد زودرس و وزن کم ه گام تولد با عملکرد پایین ریه و افزایش خطر آسددم
در دوران کودکی ارتباط دارد که میتواند از نتایج مکانی سمهای داخل رحمی
از قبیل؛ نرسددیدن اکسددیژن و مواد مغذی کافی از مادر به ج ین باشددد که
توسط میزان هموگلوبین و وضعیت هماتوکریت مادر در دوران بارداری تحت
تأثیر قرار میگیرد .سدددطح هموگلوبین و هماتوکریت مادر میتواند م جر به
عدم اکسیژنرسانی کافی به ج ین شود ،به این صورت که افزایش ویسکوزیته
خون م جر به اختالل در جریان خون از طریق جفت میشدددود و متعاق با

اکسیژنرسانی ناکافی میتواند بر رشد ج ین و رشد ریه تأثیر بگذارد و خطر
بیماریهای انسدادی ت فسی مزمن را افزایش دهد [ .]1 ,9با توجه به شیوع
باای کمخونی در زنان باردار [ ]11 ,11 ,9و همچ ین عدم وجود ن تایج
قطعی در کتابهای رفرنس زنان و زایمان ،بر آن شدیم که به برر سی رابطه
سطح هموگلوبین سهماهه اول و سوم مادر باردار با وزن ه گام تولد نوزاد ،در
بیمارستانهای آریا و  22بهمن مشهد بپردازیم.
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تصویر  :۱نمودار توزیع وزن زمان تولد نوزاد ()gr

تصویر  :2نمودار توزیع هموگلوبین مادر باردار در سهماهه اول بارداری
()gr/dl

تصویر  :1نمودار توزیع هموگلوبین مادر باردار در سهماهه سوم بارداری
()gr/dl

جدول  :۱جدول ضرای

مدل رگرسیون برای هموگلوبین سهماهه اول بارداری از نظر متغیرهای سن ،شاخص توده ی بدنی ،سن بارداری و سطح سرمی
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یافتههای حاصل از تحقیق مشخص کرد که بر اساس توزیع وزن نوزاد؛
از مجموع  161نوزاد  1%مورد کموزن 190 ،نوزاد نرمال و  9نوزاد
ماکروزوم بودند( .نمودار .)1
یافتههای حاصل از تحقیق مشخص کرد که بر اساس توزیع هموگلوبین در
سهماهه اول و سوم :میانگین غلظت هموگلوبین زنان باردار در سهماهه اول
و سدددوم به ترت ی (محدوده  )%/0-10/0و (محدوده  )%/1- 10/1بود و
 ۷21/1در سهماهه اول و  ۷16/9در سهماهه سوم آنمیک بودند.

کمخونی در زنان باردار یکی از مسدددائل قابلمالحظه مخصدددوصدددا در
کشورهای درحالتوسعه میباشد .حدود  ۷06زنان حامله در کشورهای
درحالتو سعه و  ۷91در ج وب آ سیا کمخونی دارند .کمخونی در زنان
باردار میتواند با نتایج ضدددعی بارداری از قبیل وزن کم تولد ،زایمان
زودرس ،مرگ پری ناتال و ...همراه باشدددد .کمخونی در کشدددور ما نیز
شیوع باایی بخصوص در خانمهای س ین باروری دارد که این اختالل
در دوران حاملگی میتواند اثرات سویی در پی داشته باشد .لذا در این
مطالعه به بررسدددی ارتباط آنمی مادر در دوران بارداری بخصدددوص
سددده ما هه اول بارداری و وزن تو لد نوزاد پرداختیم .در این م طال عه
درمجموع  161خانم باردار مراجعهک ده به بیمارسددتانهای آریا و 22
بهمن از ابتدای بارداری تا زایمان مورد پیگیری و مطالعه قرار گرفت د.
همه خانمهای باردار موردمطالعه ،بارداری اولشددان بود .میانگین سددن
مادران موردمطالعه  1% - ۳9سال بود .شاخص توده بدنی در این گروه
موردمطالعه از  1% kg/m2تا  21kg/m2متغیر بود .مدتزمان بارداری
 90تا  ۳1هفته و میانگین توزیع هموگلوبین مادر در سددده ماهه اول
بارداری  %/0تا  10/0یافت شد .محدودهی طبیعی هموگلوبین در این
م طال عه  12-16 g/dlدر نظر گرف ته شددددد .از مجموع خانم های
موردمطددالعدده در سدددده مدداهدده اول  9۳نفر آنمیددک بودنددد116 .
مادرهموگلوبین نرمال داشت د و  11نفر هموگلوبین باا داشت د؛ اما در
سهماهه سوم  21نفر آنمی داشت د 129 ،نفر دارای هموگلوبین نرمال
بودند و  9نفر دارای هموگلوبین باابودند .با توجه به کاهش درصدددد
مادران آنمیک به نظر میرسددد علت این مسددهله اسددتفاده مادران از
مکمل تغذ یهای آهن و اصدددالح نسدددبی آنمی در گروهی از مادران از
سهماهه اول تا سهماهه سوم باشد.
در مطالعه مشابهی که توسط «فرجی» و همکارانش انجامشده بود
فراوانی نسبی کمخونی در مادران باردار  ۷21/9بود که شباهت زیادی
به درصد بهدستآمده در مطالعه ما در سهماهه اول  ٪ 21/1و سهماهه
سوم  )12(۷16/9دارا بود .در مطالعه مشابه دیگری که توسط «دسا» و
همکارانش انجامشده بود [ ]19شیوع آنمی مادری ( )٪09/%نسبت به
مطالعه ما ( )٪21/1خیلی بااتر بود که این تفاوت میتواند ناشی از
نمونهگیری وی از جمعیت خاصی از سطح اقتصادی اجتماعی پایین یا
نژاد خاص باشد .در مطالعه قریشی و همکاران [ ۷22/0 ]1۳مادران
کمخون بودند که بازهم شیوع آنمی تشابه زیادی با درصد بهدستآمده
در مطالعه ما ( )۷21/1داشت .همچ ین درصد آنمی مادری در مطالعه
رحمانی ( )۷29/2نیز مشابه مطالعه ما بود [.]10
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یافتهها

بحث

هموگلبین در مادران شرکتک ده در مطالعه
95% confidence Interval

وزن نوزاد :

1924/487
34/261

-2041/136
-15/881

0/954
0/470

0/058
0/724

1003/707
12/691

-58/324
9/190

سن مادر

57/515

-5/803

0/109

1/613

16/026

25/856

شاخص توده بدنی

57/776

-41/899

0/753

0/315

25/228

7/938

سن بارداری

233/137

117/936

0/000

6/020

29/158

175/537

هموگلوبین
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Intercept
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Upper Bound

Lower Bound

Sig.

t

Dependent Variable
b
Std.Error
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جدول  :2جدول ضرای مدل رگرسیون برای هموگلوبین سهماهه سوم بارداری از نظر متغیرهای سن ،شاخص تودهی بدنی ،سن بارداری و سطح سرمی
هموگلبین در مادران شرکتک ده در مطالعه
95% confidence Interval

وزن نوزاد:

Upper Bound

Lower Bound

Sig.

t

Dependent Variable
b
Std.Error

1509/503
36/940
60/247
59/866

-2527/869
-13/059
-2/925
-39/321

0/619
0/347
0/075
0/683

0/498
0/944
1/793
0/409

1021/867
12/655
15/989
25/104

-509/183
11/941
28/661
10/272

سن مادر
شاخص توده بدنی
سن بارداری

257/109

132/042

0/000

6/147

31/655

194/576

هموگلوبین

Intercept

در این مطالعه ارتباط مثبت و مع یداری بین غلظت هموگلوبین مادر
در سهماهه اول و سوم با وزن ه گام تولد نوزاد مشاهده شد (1/1111
=  .)Pبهطوریکه به ازای هر واحد افزایش سدددطح هموگلوبین مادری
در سددهماهه اول بهطور متوسددط افزایش  1%0grو در سددهماهه سددوم
افزایش  110 grدر وزن تولد نوزاد مشدداهده شددد و سددطح نامطلوب
هموگلبین در مادران با تولد نوزادان با وزن پایین ( LBWهمراه بوده
ا ست .با توجه به شیوع باای کمخونی در مادر باردار و عوارض نا شی
از آن بر سدددالمت نوزاد اسدددتفاده از نتایج این قبیل مطالعات رویکرد
روشدددنتری در ارتباط با مراقبتهای دوران حاملگی و پره ناتال فراهم
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همچ ین کمخونی م جر به تغییرات ویلوس های جفتی شدددده و خطر
زایمان زودرس را افزایش میدهد و درنهایت نوزادان این مادران با وزن
کمتری متولد می شوند .در مطالعهی ما کمخونی در سهماههی اول و
سوم با کاهش وزن تولد همراه بوده اما این ارتباط در سهماههی سوم
قویتر مشاهدهشده است [.]10
مشابه در مطالعه هادی پور و همکارانش نیز که در سال  2111در
مالزی انجامشده بود ،سطح هموگلوبین مادران ارتباط مثبت مع یداری
با وزن موقع تولد نوزادان نشان داد .در مطالعه دکتر «علیزاده» که 291
زن باردار  19تا  90سال و اول را با شاخص توده بدنی  11/9–26و
هموگلوبین  19,2 – 11,0گرم بر دسی لیتر بین هفته  1۳تا  21مراجعه
کرده بودند را موردبررسی قرارداد .در این مطالعه هم ،گروهی که مکمل
آهن بیشتری مصرف کرده بودند ،نوزادانی با وزن بااتر داشت د [.]19
در مطالعهی صورت گرفته توسط صابری [ .]10که بر روی  01۳خانم
باردار انجامشده بود ،مشابه مطالعه مابین کمخونی مادر ( )٪29/2و وزن
کم ه گام تولد نوزاد ارتباط مع یداری مشاهده شد.
در مطالعه «الوان» هم که  962مادر اول زا و نوزادانشان موردبررسی
قرار گرفت د و در سال  2110در انگلستان انجامشده بود ،فقر آهن مادر
در دوران بارداری با ریسک بااتر  SGAدر نوزاد به همراه بود [.]11
در مطالعهی متاآنالیز صورت گرفته توسط سایشمیری ارتباط مع اداری
بین آنمی مادران در سهماههی اول و نوزادان با وزن پایین در ه گام
تولد ( )LBWمشاهده شد اما این ارتباط در سهماهی دوم و سوم یافت
نگردید [ .]21 ,1در مطالعات  Sukratو  Haiderهموگلوبین کمتر از
 11گرم بر دسی لیتر در سهماههی اول و سوم بهصورت مع اداری
ریسک  LBWرا افزایش داده است [ .]22 ,21در مطالعهای دیگر آنمی
مادران بهع وان ریسک فاکتور  LBWدر نظر گرفتهشده است [.]29 ,9
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وزن نوزادان  LBWدر بازهی  111گرم تا  1911گرم یافت شدددد .از
مجموع  161نوزاد  1%مورد کم وزن 190 ،نوزاد نرمددال و  9نوزاد
ماکروزوم بودند .در مطالعه مابین هموگلوبین سهماهه اول مادر با وزن
تولد نوزاد ارتباط خطی مثبت و مع یداری ( )۷۳9/2مشددداهده شدددد
( .)P =1/1111همچ ین بین هموگلوبین سددهماهه سددوم مادر با وزن
نوزاد ارتبدداط خطی مثبددت و مع یداری ( )۷۳9/1وجود داشددددت
( .)P =1/1111بهطوری که که در این مطالعه با هر واحد افزایش در
سددطح هموگلوبین مادر در سددهماهه اول بهطور متوسددط  1%0grوزن
نوزاد افزایش می یا بد .همچ ین این افزایش در سدددده ما هه سدددوم
محسددوستر اسددت .چ انکه با هر واحد افزایش ،هموگلوبین مادری در
سددهماهه سددوم وزن نوزاد بهطور متوسددط  110 grافزایش مییابد .در
مطالعه «فرجی» که در سدددال  1991انجامشدددده بود؛  00مادر را با
حاملگی اول به همراه نوزادانشدددان موردبررسدددی قرارداد و ارت باط
مع یداری بین غلظت هموگلوبین مادر در سددده ماهه اول نخسدددتین
بارداری و وزن ه گام تولد نوزاد برخالف مطالعه ما یافت نشدددد [.]12
شاید علت این تفاوت درنتیجه گیری ن سبت به مطالعه ما تفاوت روش
نمونهگیری و جمعیت موردمطالعه وی باشد .چراکه در مطالعه ما 109
خانم با حاملگی اول موردم طال عه قرار گرفت د؛ ا ما «وزیری نژاد» در
مطالعهای که در سددال  1991بر روی  121مادر باردار انجام داده بود،
م شابه مطالعه ما ،ارتباطی مع ادار بین سطح فرتین سرم مادر و قد و
وزن نوزاد مشددداهده کرد .وی در ادامه چ ین نتی جهگیری کرد که با
توجه به ارتباط بهدسدددتآمده امکان پیشدددگویی قد و وزن نوزادان در
ه گام تولد بر اساس سطح فریتین سرم مادران باردار حاکی از اهمیت
وجود میزان کافی آهن در بدن مادر باردار میباشدددد [ .]16همانطور
که در مطالعه ما نیز هموگلوبین مادر باردار (البته نه میزان فریتین)
ارتباط مع اداری با وزن تولد نوزاد نشان داد .در مطالعه «رمضان علی»
و همکارانش که تعداد  1۳11خانم باردار را موردبررسددی قرار داده بود
و در سددال  1990انجام شددد ،بازهم مشددابه مطالعه ما میانگین وزن
نوزادان متولدشددده از مادران بارداری که میزان هماتوکریت سددهماهه
اول و یا میزان هماتوکریت سددهماهه سددوم بارداری غیرطبیعی بااتر یا
پایینتر از طبیعی دا شت د ،کمتر از میانگین وزن نوزادان متولد شده از
مادران دارای ه ماتوکر یت طبیعی بوده و در ضدددمن در این مادران
احتمال تولد فرزند با وزن تولد پایینتر از  2011نیز بی شتر بود [.]1%
رحمانی در مطالعهی خود معتقد ا ست که ارگانوژنز در سهماههی اول
صورت میگیرد و در سهماهه دوم و سوم افزایش وزن نوزاد رخ میدهد
و تأثیر کمخونی بر وزن نوازد در سهماههی دوم و سوم بیشتر میداند.

parameter

زهرا شریفی وهمکاران

1۳
میک د .م طال عه ی ما اثر مؤثر افزایش سدددطح هموگلبین مادران
برافزایش وزن نوزادان و پیشدددگیری از وزن پایین ه گام تو لد را
بهرو ش ی م شخص ساخته ا ست ،ب ابراین ا صالح کمخونی در برنامهی
مراقبتی مادران باردار میتواند یکی از ا سا سیترین اقدامات مح سوب
گردد؛ که از عواق بالقوه آتی جلوگیری کرده و کیفیت سددالمتی مادر
و نوزاد و مراقبتهای پری ناتال را ارتقا دهد.

تشکر و قدردانی
از همهکسدددانی که در پژوهش همکاری داشدددتهاند تشدددکر و قدردانی
میگردد.

مالحظات اخالقی

محدودیتها
این مطالعه با محدود یت هایی مواجه بود .ازجمله ای که دیتاها مربوط
به شدددهر مشدددهد و بیمارسدددتانهای محدودی بود و همچ ین دیتاها
محدود به بازهی زمانی  1919تا  191۳بود ،درصددورتیکه افزایش بازه
زمانی میتواند مجر به نتایج کاراتر گردد.

مطالعات بیشددتر با حجم نمونه بیشددتر در م اطق شددهری و روسددتایی
مختل ازلحاظ سطح اجتماعی  -اقت صادی متفاوت جهت د ستیابی به
نتایج دقیقتر و تعمیم بهتر و همچ ین بررسددی مصددرف مکمل آهن و
چگونگی تأثیر آن بر نتایج بارداری ،بررسدددی تأثیر سدددطح هموگلوبین
مادری بر هموگلوبین نوزاد ،قد نوزاد و دور سر نوزاد توصیه میشود.

میزان مشارکت نویسندگان
در این مطالعه ایدهی اصلی مطالعه با سرکار خانم دکتر ترانه مهاجری
می باشدددد .جمع آوری نمو نه و اطال عات توسدددط خانم ال هام قمری
انجامگرفته اسددت .نگارش مقاله بر عهدهی خانمها الهه صددفری و الهام
صددفری و نازگل بهگام بوده اسددت و آنالیز دیتاها و اصددالحات نهایی و
بررسی فایل نهایی توسط خانم زهرا شریفی صورت گرفته است.

تضاد منافع
این مقاله برگرفته از پایاننامه که در دانشگاه آزاد اسالمی واحد مشهد
ت صوی شده ا ست میبا شد .نوی س دگان این مطالعه بیان میدارند که
در این مطالعه هیچ ت ضاد م افعی به چ شم نمیخورد .کلیه هزی ههای
این طرح بر عهدهی دان شکده پز شکی -پر ستاری -مامایی دان شگاه آزاد
اسالمی مشهد بوده است.
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در این مطالعه بیانیهی  26گانهی اصول اخالقی هلسی کی رعایت شده
ا ست .بیماران به صورت آگاهانه در مطالعه وارده شده و اطالعات آنان
محرمانه باقی خواه د ماند .این مقاله برگرفته از پایاننامه ،با ش د اس ده
اخالق  IR.IAU.MSHD.REC.1398.070میباشد؛ که در کمیتهی
اخالق دانشگاه آزاد اسالمی واحد مشهد به تائید رسیده است.
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