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  فراواني تولد نوزادان كم وزن در بيمارستان معتضدي كرمانشاه

  ثر برآنؤو برخي عوامل م

  سردبير محترم

. هـاي مهـم سـالمت عمـومي جامعـه اسـت         علت عمده مرگ و مير نوزادان و يكي از شـاخص           ،)LBW(وزن كم زمان تولد     

نقـاط مختلـف جهـان      درLBW شـيوع . كند ميف تعريتولد  گرم در بدو 2500تر از  وزن كم را  LBW ، جهاني  بهداشت سازمان

 در مطالعـه  ). 2 و   1( انـد  گـزارش كـرده   را متفـاوت     LBWثيرگذار بـر شـيوع      أت  عوامل ،پژوهشگران.  گزارش شده است   متفاوت

ي بررس  در بين نوزادان متولدشده در بيمارستان معتضدي كرمانشاه  ثر بر وزن كم هنگام تولد     ؤعوامل احتمالي م   واني و ا فر حاضر،

 شـامل   ،گـروه مـورد   . گرفـت  انجام   1384طي سال   نوزاد متولدشده    1900روي   بر،  نگر تحليلي و آينده  -اين مطالعه توصيفي   .شد

. شـدند عنوان گروه شاهد انتخاب  هدو نوزاد قبل و بعد از آن ب ،LBWازاي هر نوزاد     به .گرم بودند  2500تر از     وزن كم  ان با نوزاد

اطالعـات الزم از طريـق مـصاحبه و اسـتفاده از پرونـده       .گيري شد   گرم اندازه  10با دقت     Secaادان  با ترازوي نوز  ،  وزن نوزادان 

ضريب همبـستگي چـوپروف     مستقل،T هاي آماري مجذور كاي، آزمون  و  SPSSنرم افزار   با استفاده از     و   آوري    جمع ،بيماران

 .شد  تجزيه و تحليل  Mann-Withneyو

  ،4/8يمـن  ، 8/7  درآمريكـا     LBWشـيوع    .رم بودنـد  تـ    پـره  درصـد LBW  ، 7/49 نوزاد   143ز  ا. درصد بود LBW، 5/7شيوع  

 تفـاوت ، منـاطق مختلـف    درLBW تفـاوت شـيوع    احتمالي علت). 1-3(  ه است  گزارش شد  درصد   6/8 و در تهران     9/1استراليا  

 سـال و  20 در مادران زير LBWنوزادان ميزان تولد . استهاي بارداري  وضعيت تغذيه و مراقبت   اقتصادي،-سطح اجتماعي  نژاد،

 35مادران بـاالي     هاي مزمن در   اي و شيوع بيشتر بيماري     مشكالت تغذيه  تر، گيري كم  وزن. )=021/0P( سال  بيشتر بود    35باالي  

 ميزان  ).=507/0P(نشد   مشاهده   LBW بين سن پدر و ميزان تولد نوزاد         دارا ارتباط معن  . از داليل احتمالي اين وضعيت است      سال

LBW  مـشابه  1 تـاكيموتو  متفاوت ولـي بـا مطالعـه    ، با مطالعه توتونچي   اين نتيجه    .زا بيشتر بود   مادران نخست  نث و ؤنوزادان م    در 

 بـه  درايـن زمينـه  . دليـل ايجـاد ايـن وضـعيت باشـد      ،روي مدت بارداري يا رشد داخل رحمي  نقش جنس برشايد .)4 و   2 (است

دسـت آمـد      بـه  دارانـوزاد قبلـي ارتبـاط معنـ        تولـد  سـال بـا    2تـر از     فاصله تولـد كـم     و   LBWبين   .نيازاستتري   مطالعات گسترده 

)002/0P= .(   مشابه است    2آرياستوتونچي و   هاي   اين نتيجه با يافته )تـر   گيـري كـم    علـت وزن   هبـ  شـايد  ،يافته مورد بحث  ). 5 و   2

هـاي بـارداري و وزن تولـد نـوزادان           ي بـين فاصـله مراقبـت      ا رابطـه . باشدبه وجود آمده    اي و  شيردهي      مشكالت تغذيه مادران و   

توگ . متفاوت است  3 مشابه ولي با مطالعه توگ ،آرياستوتونچي و   هاي    با يافته  طالعه حاضر  م نتايج ،اين زمينه   در .دست نيامد  به

 ).5 و 4، 2 (داردثير مثبت أوزن تولد نوزادان ت  در،هاي حاملگي تعداد بيشتر ويزيتكه  گزارش كرد

ولي ) P=005/0(طو رمعناداري  افزايش داده بود   را در بارداري بعدي بهLBWسابقه تولد نوزاد كم وزن، احتمال تولد نوزاد 

   در بارداري بعدي نداشتLBW ترم، سابقه سقط و خواسته يا ناخواسته بودن بارداري، تأثيري بر تولد نوزاد  سابقه زايمان پر
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) 331/0=P، 476/0=P، 247/0=P .(   

نوجـواني و   سـنين پـايين و   منظـور اجتنـاب از حـاملگي در     بـه ،سـازي  جهت آگـاه  هاي قبل از حاملگي در    مشاوره توان با    مي

  .كردپيشگيري ،  LBWتر ازحداقل دوسال دارند، از تولد نوزادان  هايي كه فواصل كم خودداري از حاملگي
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