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بررسي شيوع نوزادان متولد شده با وزن پايين و عوامل مرتبط با آن در زايشگاه هاي 
 ١٣٧٩استان قم در سال 

 
 

 ٣دكتر غالمرضا جندقي، ٢دكتر محسن مالمحمدي، ١صغري كريميان
 
 
 

        چكيده
يكي از علل   باشد كه   مي بهداشتي هر جامعه ميزان مرگ و مير نوزادان           هاي از مهمترين شاخص   :سابقه و هدف  

از آنجايي كه تاكنون در استان قم تحقيقي در اين زمينه انجام نشده است،               . مهم آن وزن پايين هنگام تولد است      
هاي استان قم در سال     هبراي بيان اين شاخص مهم بهداشتي و شناخت عوامل مرتبط با آن اين مطالعه در زايشگا                

 .  انجام گرفت١٣٧٩

ي ها نوزاد متولد شده در زايشگاه هاي دولتي و بخش          ١٩٢٧وش مقطعي روي     اين تحقيق به ر    :هاشمواد و رو  
معاينه نوزاد  ، مصاحبه حضوري با مادر   ، زايمان بيمارستان هاي خصوصي استان قم از طريق تكميل پرسش نامه         

د  گرم در بدو تول    ٢٥٠٠نوزادان با وزن كمتر از      . بررسي پرونده نوزاد و مادر انجام شد      ، توسط متخصص اطفال  
 . مورد تجزيه و تحليل آمار قرار گرفتند

از اين تعداد .  گرم بودند٢٥٠٠ درصد داراي وزن هنگام تولد كمتر از         ٨/١١،  نوزاد مورد مطالعه   ١٩٢٧ از   :هايافته
،  سال بودند  ٣٥ درصـد متعلق به مادران با سن باالي         ١٠ سال و    ١٨ درصد مربوط به مادران با سن كمتر از           ٤٧
. نوزادان رتبه هاي اول و دوم بارداري داراي باالترين درصد كم وزني بودند           . زادان دختر بودند   درصد اين نو   ٥١

شغل و تحصيالت مادران     . اري يافته شد  دبين سابقه سقط جنين مادران و تولد نوزادان كم وزن ارتباط معني             
 . تأثيري در تولد نوزاد كم وزن نداشت

انجام مطالعات تحليلي براي شناخت عامل      . استان قم نگران كننده است    شيوع نوزادان با وزن كم در        :يگيرنتيجه
 . دمي شوو يا عوامل مرتبط و تحقيق تجربي براي كاهش مشكل توصيه 

 .وزن بدو تولد، كم وزني،  نوزادان:واژگان كليدي
 
 
 
 
 
 
  دانشگاه علوم پزشكي قم، دانشكده پرستاري -١

 م دانشگاه علوم پزشكي ق،  گروه كودكان-٢

 )ع(دانشگاه امام حسين،  گروه رياضي و آمار-٣
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 مقدمه
، ي بهداشتي هر كشور    هاين شاخص تريكي از مهم  

اين شاخص با   . باشدميميزان مرگ و مير نوزادان       
ي دوران بارداري و    هاسالمتي مادر و كيفيت مراقبت    

احتمال . عوامل اجتماعي ـ اقتصادي ارتباط دارد       
ن با وزن پائين هنگام     مرگ و مير و معلوليت نوزادا     

 .  از نوزادان سالم بيشتر است)L.B.W(تولد 

ي هاهزينه، عالوه بر مشكالت روحي و رواني         
سنگين نگهداري و درمان نوزادان مذكور بر             

ير پذخانواده هاي آنان كه غالباً از اقشار آسيب           
 .شودميهستند، تحميل 

 
از بيست و پنج ميليون نوزاد كم وزن كه در سال             

 ٩٠(شـوند بيش از بيست ميليون نفر          مي مـتولد
از آنها در كشورهاي در حال توسعه به دنيا         ) درصد

از طرف ديگر در بعضي از نقاط قاره            . آيندمي
پهناور آسيا از هر دو نوزاد يكي كم وزن به دنيا              

يك نوزاد  ، آيد، اما در اروپا از هر هفده نوزاد         مي
 ). ١(كم وزن مي باشد 

 سال فوت   ٥ كـودك زير     ٢٨٩در ايران هر روز      
 درصد مرگ در ماه اول      ٤٨كند كه از اين تعداد      مي

 L.B.Wدهد و  اينها اكثراً نوزادان        ميزندگي رخ   
 ).١(هستند 

از آنجايي كه در استان قم مطالعه جامعي به منظور           
 و عوامل مرتبط با آن صورت       L.B.Wتعيين شيوع   

 نگرفته بود و با توجه به عوارض شناخته شده آن و          
براي بيان اين مسأله به زبان آمار و ارقام و با انگيزه            
توسعه و تعميق سياست هاي بهداشتي مراقبت از          
مادر و كودك در شهر و روستا و به منظور تعيين             
شيوع نوزادان متولد شده با وزن كم و عوامل مرتبط          

ي زايمان   هااين تحقيق در بخش       ،  با آن  
 قم در    بيمارستان هاي  دولتي و خصوصي استان       

 .  انجام گرفت١٣٧٩سال 

 مواد و روش ها
ي گير با روش نمونههادر اين مطالعه توصيفي، نمونه 

هاي ني نسبت به تعداد زايما      اتصادفي و سهميه   
 نوزاد در دو     ١٩٢٧انجام شده در هر مركز روي         
و بخش هاي  ) س( زايشگاه ايزدي و حضرت زهرا     

زايمان دو بيمارستان خصوصي حضرت معصومه        
 . قم انجام شد) ره(  شهيد بهشتيو) س(
 

هاي استان  ن درصد زايما  ٩٥با توجه به اينكه حدود      
 L.B.Wشيوع  ، قم در مراكز فوق صورت مي گيرد      

با مراجعه روزانه به      . در سطح استان مي باشد      
هاي شهر  ني زايمان بيمارستا  هاها و بخش  هزايشگا

 در طول زمان انجام     L.B.Wقم تمام موارد نوزادان     
، مهناتكميل پرسش . رد بررسي قرار گرفتند   طرح مو 

مطالعه پرونده نوزاد و     ، مصاحبه حضوري با مادر    
 . معاينه وي توسط متخصص اطفال انجام پذيرفت

 
شيوع وزن كم هنگام تولد در نمونه ها تعيين و ميزان      

 درصد در جامعه برآورد      ٩٥واقعي آن با احتمال      
قط سابقه س ، جنس نوزاد ، گرديد و نقش سن مادر     

رتبه ، استعمال دخانيات توسط مادر    ، جنين مادر 
تولد نوزاد و نيز سطح سواد مادر با بروز وزن              
هنگام تولد با آماره كاي دو و يا دقيق فيشر مورد             

 آن با   Odd's ratioقضاوت آماري قرار گرفت و       
 .  درصد برآورد گرديد٩٥ احتمال

 
 هايافته

زاد  نو ٢٢٧.  نوزاد انجام گرفت   ١٩٢٧تحقيق روي   
).  درصد ٨/١١( بودند    LBWزنده متولد شده      

، توجه به اين شيوع در نمونه هاي مورد بررسي          با
 درصـد از حداقـل    ٩٥شيوع واقعي آن با احتـمال      

 .  درصد برآورد ميگردد٣/١٣ درصد تا ٤/١٠

نقش عوامل مرتبط با بروز وزن كم هنگام تولد در           
 ارايه گرديده نشان مي دهد كه         ١جدول شماره    
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 درصد در    ١/١، نوزاداني كه وزن طبيعي داشته      
مادر بودهاند  )  سال ١٨كمتر از   (مواجهه با سن كم     

،           و نوزاداني كه وزن كم هنگام تولد داشته              
 درصد در مواجهه با سن كم مادر بوده اند و             ١/٧

آزمون دقيق فيشر نشان داد كه اين اختالف به لحاظ        
نوزادان . )>٠٠٠١/٠P(آماري معني دار است        

 برابر بيشتر از نوزادان داراي وزن طبيعي        ٧وزن   كم
 به احتـمال . در مـواجهه با سـن كـم مادر بودهاند

 درصد ميزان واقعي در مواجهه بودن نوزادان با          ٩٥
 برابر  ٥/٣سن كم مادر در شهرستان قم از حداقل           

). >٠٥/٠P(برابر نوزادان طبيعي بود     ٥/١٣تا حداكثر   
سابقه سقط جنين در مادر،  سطح         نوزاد دختر،    

تحصيالت پايين مادر، خانه دار بودن و نيز رتبه تولد        
نوزاد هيچگونه ارتباط آماري معني داري با تولد          

 هچگونه ارتباط آماري معني داري با تولد           نوزاد
 ).١جدول . ( نداشتLBWنوزاد 

 
 ١٣٧٩م سال ق، ـ توزيع نوزادان بر حسب وزن و به تفكيك عوامل مرتبط١جدول 

 

Odd's ratio نتيجه آزمون 
 داشته

)٢٢٧=n( 

 نداشته

)١٧٠٠=n( 

 تولد نوزاد با وزن كم
 عومل مرتبط

 
٧ 

 
٠٠٠١/٠P< 

 
٩/٩٢ (٢١١( 

١/٧ (١٦( 

 
٩/٩٨ (١٦٨٢( 

١/١ (١٨( 

 ):سال(سن مادر 

 سال و بيشتر١٨ -
 سال ١٨ كمتر از -

 
١/١ 

 
N.S 

 
٨/٤٨ (١٠٥( 

٢/٥ (١١٠( 

 
٥٢ (٨٨٠( 

٤٨ (٨١١( 

 :جنس نوزاد

 پسر-
  دختر-

 
١/١ 

 
N.S 

 
٢/٨٢ (١٧٦( 

٨/١٧ (٣٨( 

 
٢/٨٣ (١٤٠٠( 

٨/١٦ (٢٨٣( 

 :سابقه سقط جنين

 نداشته-
  داشته-

 
- 

 
N.S 

 
٤/٩٦ (٢١٥( 

٦/٣ (٨( 

 
٥/٩٣ (١٥٧٩( 

٥/٦ (١٠٩( 

 :اشتغال مادر

 نداشته-
  داشته-

 
- 

 
N.S 

 
١/٨٠ (١٧٣( 

٩/١٩ (٤٣( 

 
١/٧٧ (١٣٠١( 

٩/٢٢ (٣٨٧( 

 :ه تولد نوزادرتب

 سوم و كمتر -
 چهارم و بيشتر -

 
٣/١ 

 
١٥/٠P< 

 
٥/٢٢ (٤٢( 

٥/٧٧ (١٤٥( 

 
٥/٢٧ (٣٧٥( 

٥/٧٢ (٩٩٠( 

 :تحصيالت مادر

 متوسطه و باالتر -
 راهنمايي و كمتر -

 
 بحث

تحقيق نشان داد كه شيوع وزن كم هنگام تولد             
در  L.B.Wشــيوع  .  درصـد بـود  ٨/١١نــوزادان  
 ، درصد ٨ درصد، اتيوپي    ١٥ مانند كنيا    كشورهايي

 اياالت مـتحده ،  درصـد٦/١٣عـربستان سـعودي 

 درصد گزارش شده    ٨ درصد و در ايران      ٦آمريكا  
شـيوع آن در شهـرهـاي كاشـان         ). ٣،  ٤(است  

يزد ،  درصد ٣/٦اروميه  ،  درصد ٦تهران  ،  درصد ١/٥
تبريز          ،  درصد     ٦/٩بندر بوشهر     ،  درصد  ٨/٨
بيشتر ). ٤(باشد  مي درصد   ٩/١١زنجان  ،  درصد ٨/٩
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نوزادان كم وزن در ايران دچار كمبود رشد داخل          
) Intra uterine Growth Retardation(رحمي  

سن ، ياتواند ناشي از كمبود تغذيه     ميهستند كه   
باشد .... ي حاملگي و    هانداشتن مراقبت ، پايين مادر 

سه با  ، به هر حال اين ميزان شيوع در مقاي            )٢(
كشورهاي ديگر و حتي مناطق مختلف ايران زياد          

 . است و جاي نگراني دارد

)  سال١٨كمتر از  (تحقيق نشان داد كه سن كم مادر        
در بروز تولد نوزاد كم وزن نقش دارد ولي ساير            

نقشي در بروز وزن كم هنگام      ،  و عوامل    هاشاخص
كالير و همكارانش در سال      .  تولد نداشته است  

كس فاكتورهاي مداخله كننده مؤثر در        كمپل ٢٠٠١
L.B.W         مستقيم ، را با دو مكانيسم بيان كردند
، تروما به شكم كه منجر به زايمان زودرس        : شامل

كنده شدن جفت يا جدا شدن رحم       ، پارگي ممبران 
مي شود و غير مستقيم نظير تغييرات و تاثيرات            

الكل و  ، عوامل محيطي مانند استفاده از نيكوتين       
 . اروهاي خطرناك توسط مادرانمصرف د

استفاده از داروها در طي حاملگي، وضعيت             
رژيم ، كم خوني ، وزن پايين مادر  ، اقتصادي پايين 

هاي يهاي مقاربتي و بيمار   ينامناسب غذايي، بيمار  
استرس و فقدان حمايت هاي اجتماعي جزو      ، رواني

 L.B.Wعـوامل خطرساز براي ايجاد نوزادان           
 ). ٥(هستند 

 
،  طي پژوهشي نشان داد     ٢٠٠١وفر در سال     كريست

عفونتهاي لثه و دندان در يك زن حامله شانس تولد          
در ). ٦(كند  مي مرتبه بيشتر      ٧ را    LBWنوزاد  
،  در اسكاتلند انجام شد    ١٩٩١ي كه در سال     امطالعه

 سال مادران از عوامل     ٣٥ سال و باالي     ٢٠سن زير   
 ).٧(گزارش گرديد    L.B.Wهنده نوزادان   دافزايش

ارتباط .  دختر بودند  L.B.W درصد نوزادان    ٩٤/١١
اري بين جنسيت نوزاد و شيوع نوزادان با           دمعني

ساير تحقيقات  . وزن پائين هنگام تولد به دست آمد      
دختران مادران  . ندانيز به اين شاخص دست يافته      

آينده هستند در صورت وجود مشكل در اين             
 خواهند  مادران آينده ايشان نوزادان كم وزن به دنيا       

. آورد و اين چرخه معيوب هميشه تكرار مي شود          
، ي قبل و بعد از زايمان، تغذيه مناسب        هابا مراقبت 

ان تومي...  پيشگيري از كم خوني فقر آهن و            
براي رسيدن  . ضريب سالمت مادران را افزايش داد     

به تأثير شاخص شغل مادران و كم وزني نوزادان          
بين . رت گيرد  صو تري بيشتر و جزيي   هابايد پژوهش 

ميزان كم سوادي و تولد نوزادان كم وزن نيز در             
به . اري مشاهده نگرديد  داين مطالعه ارتباط معني    

دليل افزايش سطح آگاهي مادران از طريق وسائل          
ي مراقبت از مادران     هاارتباط جمعي و توسعه برنامه    

در دوران بارداي و الزام زنان باردار براي مراجعه           
نقش كم سوادي در    ، ي ـ درماني  به مراكز بهداشت  

 . كاهش يافته است L.B.Wشيوع نوازدان 
 

سد كه شيوع وزن كم     ردر يك جمع بندي به نظر مي     
هنگام تولد نوزادان در قم نسبت به ارقام مشابه در           
ساير نقاط كشور و دنيا باال است و جاي نگراني            

انجام يك مطالعه تحليلي براي شناخت عامل         .دارد
لي به وجود آورنده و به دنبال آن           يا عوامل اص   

 . دمي شوتحقيقات تجربي براي كاهش مشكل توصيه 
 

 تشكر و قدر داني 
از كليه همكاران محترم بخش نوزادان زايشگاه هاي        

همچنين همكاران  ، دولتي و خصوصي شهر قم       
محترم حوزه معاونت آموزشي و پژوهشي دانشكده       

كه در  علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني قم        
 داشته اند،   رااين مطالعه نهايت مساعدت            

 . سپاسگزارم
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