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  ) و ناباروري BMIبررسی ارتباط نمایه توده بدنی(
  

  زهرا اردونی اول 2ربیعی پور ،  سهیال دکتر  نویسندگان:
  پرستاري ومامایی ، دانشگاه علوم پزشکی ارومیه ، ایران دکتري تخصصی بهداشت باروري ، دانشکده آدرس:

 دانشجوي کارشناسی ارشد مشاوره در مامایی ،کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی ارومیه ، ایران 2
soheila80@yahoo.com  

منجر به کوتاه شدن طول عمر فرد  تواند یمسالمت انسان است تا آنجاییکه اضافه وزن  يها کننده:وزن یکی از تعیین  سابقه وهدف
 يها گروهسندرم دنیاي نو دانست که شیوع آن در تمام  توان یمشود. چاقی اختاللی است که به عوامل متعددي بستگی داشته و آنرا 

تفاده از نمایه اندازه گیري  چاقی اس يها روش ترین یجراسنی رو به افزایش است. ازجمله عوارض چاقی در زنان ، ناباروري است. یکی از 
  .باشد یم) BMIتوده بدنی (

در مرکز ناباروري کوثر شهرستان ارومیه انجام  1393که درسال  باشد یم: مطالعه مذکور از نوع توصیفی تحلیلی  مواد وروشها
عات دموگرافیک شد.دراین مطالعه پنجاه نفر زن نابارور مراجعه کننده به کلینیک مذکور بصورت تصادفی انتخاب شدند، پرسشنامه اطال

نسخه  SPSSمربوطه با استفاده از نرم افزار  يها دادهآنان انجام شد. سپس  BMIتکمیل گردید سپس اندازه گیري قد ، وزن وتعیین 
  مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفتند. 22
  

 84/28±95/4ین سنی زنان نابارور این مطالعه در پنجاه مورد بررسی شده ،اطالعات دموگرافیک شامل: میانگ هاي یافتهطبق  : ها یافته
ماه و میانگین مدت  40/54±4/50سال ، میانگین مدت زمان آگاهی از مشکل ناباروري  34/6±59/4سال ، میانگین مدت زمان ازدواج 

% 58% گروه مورد مطالعه تحصیالت عالی و42ماه بود . از نظر تحصیالت 54/40±62/43زمانی که تحت درمان ناباروري بودند 
%گروه مطالعه 24% دیپلم وپایینتر بودند.54% سطح عالی و46حصیالت دیپلم وپایینتر داشتند ، همچنین تحصیالت همسران آنان، ت

 1%افراد بصورت زن وشوهر ومابقی با والدین همسر ویا یکی از افراد درجه 86% خانه دار بودند.ترکیب زندگی خانوادگی 76شاغل و
% ناشناخته بود.از لحاظ 28% مشترك و 14% عامل مردانه ، 12% افراد عامل زنانه ، 46ناباروري در . علت کردند یمخانواده زندگی 

% آنان 6% این مشکل را پذیرفته و 16% نسبت به مشکل ناباروري احساس غم ،اضطراب ، خشم یا احساس گناه ،78روانشناختی 
 اصالً% 38بار و6% آنان IUI ،4بار  4-1% افراد مورد مطالعه 58ین احساسات متفاوت تري نسبت به مشکل ناباروري خود داشتند. همچن

IUI  .بار 1-2% افراد 14نشده بودندIVF 2 %4اصالً% 84بار و IVF  نشده بودند.در بررسیBMI  :2)%1 (نفرBMI<18.5  ، و الغر
وچاق  BMI≥30نفر) 8%(16 وداراي اضافه وزن وBMI≥25-29.9نفر) 32%(64وداراي وزن نرمال ،  BMI≥18.5-24.9نفر) %9(18

  بودند.
: طبق مطالعات ، در زنان مبتال به اضافه وزن وچاقی میزان اختالل عملکرد تخمک گذاري و ناباروري افزایش  بحث ونتیجه گیري

نیز  درصد کمتر از بیماران داراي وزن طبیعی است .در مطالعه ما30(لقاح آزمایشگاهی ) IVFو در آنان میزان حاملگی در  یابد یم
 يها درماندر باروري ونتایج  تواند یم%) داراي اضافه وزن بودند. بنابراین شیوه زندگی سالم وکنترل وزن 62بیشترین درصد افراد (

  باشد. مؤثرناباروري 


