
  کودك و مادر چاقی المللی بین کنگره 
  ایران -ارومیه  ،1394ماه  اردیبهشت 24- 26

 

١٩ 

  بررسی ارتباط سطح سرمی لپتین مادر  با شاخص توده بدن مادر
 

 1، نجمه تهرانیان3، زینب سام کن*2میرزاییسعیده السادات حاجی 

  نویسنده مسئول: نجمه تهرانیان

 تهران، ایران گروه مامایی و بهداشت باروري، دانشکده علوم پزشکی، دانشگاه تربیت مدرس،.1

 نتهران، ایرا گروه مامایی و بهداشت باروري، دانشکده علوم پزشکی، دانشگاه تربیت مدرس، 2

 تهران، ایران اشت باروري، دانشکده علوم پزشکی، دانشگاه تربیت مدرس،گروه مامایی و بهد 3

Tehranian@Modares.ac.ir 

  

  چکیده

وظایف آن است. در  ینتر مهمشود و تنظیم اشتها یکی از  پپتیدي است که توسط ژن چاقی تولید می لپتین پلی سابقه و هدف:  

کند و تا زمان  ي دوم به باالترین حد صعود می یابد، در سه ماهه نده افزایش میجریان بارداري، میزان لپتین سرم مادر به طور پیشرو

اي پیدا  رسد و  میزان لپتین در طول لیبر نیز افزایش قابل مالحظه اي ( ثابت) می برابر زنان غیرحامله به حد کفه 2-3ترم با غلظت 

) BMIدر در دوران بارداري و بعد از زایمان با شاخص توده بدن (کند. لذا در این پژوهش بر آن شدیم ارتباط سطح سرمی لپتین ما می

    مادر را بررسی کنیم.

هفته که  28-32زن باردار داراي شرایط ورود به مطالعه با سن بارداري  45نگر، بر روي  این مطالعه کوهورت آینده ها: مواد و روش

در شهر تهران مراجعه نمودند، صورت  1392-93بیمارستان مهدیه در سال  ناتال هاي دوران بارداري به درمانگاه پره جهت انجام مراقبت

نامه کتبی گرفته شد. موارد بررسی شده از  گرفت. پس از آگاه نمودن مادران در مورد تحقیق، از داوطلبان شرکت در مطالعه رضایت

گیري سطح سرمی لپتین مادر در دو نوبت سه  زه، اندابررسی فاکتورهاي خطر در مادر در طول سه ماهه سوم بارداريها شامل  نمونه

ساعت تا آزمایشگاه جهت سانترفیوژ  72ها ظرف  انتقال نمونه مادر، BMIگیري  ساعت اول بعد از زایمان، اندازه 24ماهه سوم بارداري و 

ها با استفاده از نرم  دادهخون اخذ شده سنجیده شد.   نمونه 90در نهایت سطح سرمی لپتین مادر . )-70تا  -20( و فریز در دماي

 داري بود. معیار معنی >P-value 05/0 ثبت و آنالیز گردید. Spss 21افزار

میانگین لپتین در سه ماهه  نفر زایمان سزارین انتخابی داشتند. 23نفر زایمان واژینال و  22 مادر، 45در این مطالعه در بین  ها: یافته

دهنده  . نتایج آزمون همبستگی پیرسون نشانبدست آمد) 56/33±18/24بعد از زایمان (ساعت  24) و 64/28±24/17سوم بارداري (

بارداري و هنگام زایمان با سطح سرمی لپتین مادر در سه ماهه سوم  28-32مادر قبل از بارداري، در هفته  BMIدار  ارتباط معنی
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مادر قبل از  BMIداري بین  اما ارتباط معنی ).=P= 34/0r=) ، (001/0< , P 54/0r=) ،(001/0< , P85/0r , 003/0بارداري است (

  ).P<05/0ساعت اول بعد از زایمان یافت نشد( 24بارداري و هنگام زایمان با سطح سرمی لپتین مادر در  28- 32بارداري، در هفته 

زایمانی  ط با شروع دردهایداری داشت، البته این ارتبا با سطح سرمی لپتین مادر رابطه معنی مادر BMI  گیري: بحث و نتیجه

  ساعت اول بعد از زایمان است 24غلبه دردهاي زایمانی بر سطح سرمی لپتین مادر در  که نشاندهندهدار نیست  معنی

  لپتین، بارداري، زایمان، شاخص توده بدن :واژگان کلیدي


