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  ابتال به چاقی دوران کودکی در کودکان با تولد زودهنگام در شمالغرب ایران  يفاکتورهابررسی ریسک  
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  استادیار، گروه کودکان، بیمارستان کودکان، تبریز، ایران 2

  کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی ارومیه، ارومیه، ایران 3
  

  چکیده
ولی تا کنون حتی یک  باشد یموره اول زندگی نوزاد یک دوره بسیار جدي براي منجر شدن به چاقی دوران کودکی د سابقه و هدف:

فاکتور معنی دار که در منجر شدن به چاقی در دوران کودکی دخیل باشد در جمعیت کودکان مورد مطالعه قرار نگرفته است. بنابراین 
   .باشد یمسال  10تا  2دخیل در چاقی در سنین  يورهافاکتهدف از انجام این مطالعه بررسی ریسک 

 20به طور زوج مورد مقایسه قرار گرفتند. جمعیت مورد نظر از  1:1مورد که  512در این مطالعه کنترل موردي : ها روشمواد و 
 انجام گردید.   رهافاکتوبراي شناسایی ریسک  conditional logistic regressionمدرسه شمالغرب کشور انتخاب شدند. آزمون 

چند متغیره، تاثیرات بر روي  يها مدلمورد بررسی، تاثیرات غیرمربوطی یافت گردید. در  يفاکتورهابراي بسیاري از ریسک نتایج: 
 ;OR=1.36)، سیگار کشیدن والدین در دوران حاملگی(OR=1.09; 95%CI 0.98-1.11افزایش وزن دوران بارداري حاملگی(

95%CI 1.01-2.12،(  )زایمان سزارینOR=1.88; 95%CI 1.09-2.01 ( 11تا 4) و شیردهی با پستان از ماهOR=0.66; 

95%CI 0.32-1.04 ،مورد ارزیابی قرار گرفت. وزن هنگام تولد بیشتر مربوط به وزن خالص مادر بود تا وزن توده چربی مادر (
و سطح تحصیالت  BMIتر تاثیري یافت نشد. بعد از بررسی تاثیرات مصرف سیگار فقط در نوزاد پسر آشکار شد و در نوزادان دخ

  والدین، فقط افزایش وزن در دوران بارداري ارتباط معنی داري با چاقی کودکان داشت. 
والدین و افزایش وزن در دوران حاملگی بود، بنابراین  BMIریسک فاکتور کلیدي چاقی در این مطالعه  بحث و نتیجه گیري:

مانطور که براي کودکان در سنین اولیه انجام شده، باید براي والدین نیز انجام گردد در نتیجه  کنترل افزایش وزن پیشگیري از چاقی ه
ریسک فاکتور، مطالعه موردي، چاقی، تولد  کلمات کلیدي:یک پیشگیري زودهنگام از چاقی کودکان باشد. تواند یمدر دوران حاملگی 

  زودهنگام، شمالغرب ایران


