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 زودرس تولد با بارداري زنان دوران وزن افزایش و بارداري از قبل بدنی تودة شاخص ارتباط
  

  اجیروژان خضري، شاکر ساالري لک، فاطمه بهادري و رسول قره آغ نویسندگان:
 دانشگاه علوم پزشکی ارومیه آدرس:

salarilak@yahoo.com 
  

. شود یم مادراطالق قاعدگی دوره آخرین روز اولین از بارداري روز 259 یا و کامل هفته 37 از قبل تولد به زودرس تولد هدف و زمینه:
  .اند کرده گزارش زودرس تولد با ريباردا دوران وزن افزایش و بدنی توده شاخص بین متناقضی ارتباط، شده انجام مطالعات
 این شناخت با تا.، گرفت صورت زودرس تولد با فوق عامل دو جمله از خطر عوامل از برخی ارتباط تعیین منظور حاضربه پژوهش
  .شود گیري پیش نارس نوزاد تولد از عوامل

 آبان اول از شده متولد نارس نوزادان و مادران ي پرونده در موجود يها داده شاهدي مورد طراحی با مطالعه این در مواد و روش کار:
 مورد گروه که صورت این به. است شده آوري جمع غیرایمن و ایمن هاي یمانزا شامل وحومه سردشت شهرستان در92 آبان اول تا 91

 تولد خطر عوامل به ربوطم يها داده برخی مطالعه این در. باشد یم ترم زایمان 534 شامل، شاهد گروه و زودرس زایمان 267 شامل
 از قبل بدنی توده شاخص،همسر تحصیالت سطح، زنان تحصیالت سطح،همسر شغل، زنان شغل، زندگی محل، زنان سن شامل زودرس
 از استفاده با شده آوري جمع هاي راره. گردید استخراج نوزاد و مادر ي پرونده از بارداري دوران در زنان وزن افزایش، بارداري
  .گرفت قرار تحلیل و تجزیه مورد متغیره چند و متغیره تک ورگرسیونT-TEST و Chi-square يها آزمون

  با مادر تحصیالت سطح)، P < 0/001(  با بارداري دوران وزن وافزایش زودرس تولد بین معناداري ارتباط مطالعه این در :ها یافته
)P < 0/001 ،(با همسر تحصیالت سطح  ) )P < 0/001 با بارداري از قبل بدنی هتود شاخص  )P < 0/001 (محل.  گردید مشاهده 

  .نشد مشاهده ارتباطی) P=0.68( همسر شغل و) P=068( مادر سن) ، P=0.382( زنان شغل)، P=0.382( با زندگی
 تولد وقوع با زنان بارداري دوران وزن افزایش و بارداري از قبلIبدنی توده شاخص بین معناداري ارتباط مطالعه این در نتیجه گیري:

 و جنین، زنان سالمت از حمایت براي بارداري دوره درمانی بهداشتی خدمات ارتقاء و سالمت يها آموزش ارائه. گردید مشاهده زودرس
  .گیرد قرار توجه مورد باید نوزادان
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