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1کمیته تحقیقاتی دانشجویی ،دانشگاه

چکیده

علوم پزشکی شهید بهشتی ،تهران ،ایران.

زمینه و هدف :بارداری در سن پایین ،بهعنوان یکی از عوامل مهم در ایجاد خطرات و نتایج

2دانشکده پرستاری و مامایی ،مرکز

ناخوشایند این دوران مطرح است .یکی از این عوارض ،کموزنی نوزاد در هنگام تولد ()LBW

تحقیقات اندوکرینولوژی تولیدمثل،

میباشد که از شاخصهای مهم بهداشتی در هر کشور محسوب میشود .در این مطالعه متون

پژوهشکده علوم غدد درونریز و
متابولیسم ،دانشگاه علوم پزشکی شهید
بهشتی ،تهران ،ایران.
3مرکز تحقیقات مراقبتهای مادر و
دانشگاه

کودک،

علوم

پزشکی

هرمزگان ،بندرعباس ،ایران.
4دانشگاه علوم پزشکی قم ،قم ،ایران.
*

نویسنده مسئول مکاتبات:

معصومه سیمبر ،دانشکده پرستاری و
مامایی ،مرکز تحقیقات اندوکرینولوژی
تولیدمثل،

پژوهشکده

علوم

غدد

مربوط به عوامل محیطی و بیولوژیک مؤثر بر کموزنی نوزاد ،هنگام تولد در مادران باردار
نوجوان مورد بررسی قرار گرفت.
روش بررسی :در مطالعه حاضر از مقاالت ایندکسشده در پایگاههای اطالعاتی ،Magiran
 Pubmed ،Science Direct ،Scopus ،Google Scholar ،SIDاستفاده شد.
یافتهها :در مطالعه حاضر ،مجموعاً  22مقاله در رابطه با بارداری در سنین نوجوانی و کموزنی
نوزاد در هنگام تولد بررسی گردید .همچنین تمامی عوامل مؤثر بر کموزنی نوزاد در نوجوانان در
حیطههای عوامل بیولوژیک و عوامل محیطی مورد ارزیابی قرار گرفت.
نتیجهگیری :نتایج مطالعه حاضر نشان داد عوامل محیطی و مسائل بیولوژیک ،از عوامل مؤثر بر
کموزنی نوزاد در بارداری نوجوانان محسوب میشوند .بنابراین ،برای کاهش معضل اجتماعی
کم وزنی نوزاد و بهبود این شاخص بهداشتی هم در مسائل محیطی و هم بیولوژیک ،انجام مداخله

درونریز و متابولیسم ،دانشگاه علوم

بهداشتی ضروری است.

پزشکی شهید بهشتی ،تهران ،ایران؛

کلید واژهها :نوجوانی؛ کموزنی نوزاد؛ عوامل بیولوژیک.

آدرس پست الکترونیکی:
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تاریخ دریافت44/5/11 :
تاریخ پذیرش44/6/14 :

لطفاً به این مقاله بهصورت زیر استناد نمایید:
Mokhlesi SS, Simbar M, Dabiri F, Heidarifar R. Environmental and biological
factors influencing infant’s low birth weight in teenage mothers: A systematic
]review. Qom Univ Med Sci J 2016;9(11):83-92. [Full Text in Persian
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سیده سمیرا مخلصی و همکاران

مقدمه

احتمال مرگ شیرخواران در مادران نوجوان %61 ،بیشتر از

بارداری در نوجوانان ،یکی از چالشهای پیشروی جوامع

بارداری در سنین باالتر است .کموزنی نوزاد و زایمان زودرس

مختلف بشری است که بسیاری از کشورها ،از جمله کشورهای

همراه با مشکالت بالقوه طوالنیمدت آنها ،در نوزادان متولدشده

توسعهیافته ،در حال توسعه و توسعهنیافته با فرهنگها ،آداب و

از مادران نوجوان نیز ،باالتر بوده است ( Darling .)15و همکاران

رسوم متفاوت با آن مواجه هستند ( .)1حاملگی در سنین نوجوانی

(سال  )2112در مطالعه خود ،قویترین پیشگوییکننده برای

بهعنوان یک مشکل بهداشت عمومی؛ مادران نوجوان و کودکان

کموزنی نوزاد را بارداری و زایمان در سن نوجوانی دانستند (.)16

را در سطح کالن اجتماع تحت تأثیر قرار میدهد (.)2-4

مدارک زیادی در مورد ارتباط کموزنی نوزاد با بارداری

طبق تعریف سازمان بهداشت جهانی ،سن بین  11-14سالگی

نوجوانان وجود دارد ،اما اینکه این پیامد نامطلوب در نوجوانان

بهعنوان نوجوانی در نظر گرفته میشود و بارداری در این محدوده

بهعلت مسائل بیولوژیک بوده یا فاکتورهای خطر محیطی و

سنی نیز بهعنوان بارداری نوجوانی باید مورد بررسی قرار گیرد

رفتاری؛ نامشخص است.

( .)5بارداری در سنین نوجوانی رو به افزایش است .براساس اعالم

در مسائل بیولوژیکی نیز چندین فاکتور مطرح است:

سازمان آمار جهانی ،میزان زایمان در دختران نوجوان در سال

سن پایین ژنیکولوژی ،بارداری در طول دو سال بعد از منارک،

 44 ،2114مورد در هر  1111تولد بوده است .از کل  3/7میلیون

رشد ناکامل قد ،افزایش وزن ناکافی و مسائل محیطی مانند فقر،

دختر نوجوانی که برای نخستین بار مادر میشوند 2 ،میلیون دختر

مجرد بودن ،تحصیالت پایین و مراقبت پرهناتال ناکافی (.)6

در سنین کمتر از  15سال قرار دارند و اگر این روند ادامه یابد تا

با توجه به تنوع عوامل ایجادکننده در کموزنی نوزاد و نتایج

سال  ،2131تعداد دختران کمتر از  15سالی که فرزند به دنیا

حاصل از بررسیها ،در این مطالعه متون مرتبط با عوامل مؤثر بر

میآورند ،سالیانه به  3میلیون نفر خواهد رسید ( .)6ازدواج

کموزنی نوزاد در مادران باردار نوجوان مورد بررسی قرار گرفت.

زودهنگام ،بلوغ زودرس و آگاهی نداشتن از روشهای جلوگیری

این مقاله درصدد پاسخگویی به این سؤال است که چه عواملی بر

از بارداری در سن نوجوانی از عوامل مؤثر در بارداری زیر

کموزنی نوزاد در بارداری نوجوانان مؤثر است که شناسایی این

 21سال میباشد ( .)7-4بارداری در سنین نوجوانی هم برای مادر

عوامل میتواند در کمک به انجام برنامهریزی و انجام مداخالت

و هم نوزاد پرخطر است .عوارض شایعیکه در مطالعات مختلف

الزم در راستای ارتقای سالمت بارداری نوجوانان مفید واقع شود.

به آن اشاره شده است شامل :پرهاکالمپسی ،آنمی ،افزایش میزان
سزارین ،کموزنی نوزاد ،محدودیت رشد داخل رحمی ،زایمان

روش بررسی

زودرس ،مرگ داخل رحمی و زایمان به روش سزارین میباشد

در این مطالعه مروری از مقاالت مربوط به مطالعات توصیفی،

( .)11،11تقریباً  51111دختر نوجوان هرسال در طول بارداری و

تحلیلی و مداخلهای ایندکسشده در پایگاههای اطالعاتی

زایمان جان خود را از دست میدهند و هرساله حداقل یک میلیون

،Science Direct ،Scopus ،Google Scholar ،SID ،Magiran

کودک زیر یکسال که از مادر نوجوان متولد شدهاند میمیرند.

 Pubmedاستفاده گردید .در جستجوی مقاالت ،کلمات کلیدی

اکثر مرگ و میر کودکان زیر یکسال در این مادران بهعلت

به کار بردهشده شامل بارداری نوجوانان ،کموزنی نوزاد،

کموزنی زمان تولد ( )LBWاست .وزن پایین هنگام تولد ،از

Pregnancy ،Adolescence ،LBW Pregnancy ،Pregnancy

شاخصهای مهم بهداشتی هر کشور محسوب میشود؛ زیرا از

بود .مقاالت منتخب به دو زبان انگلیسی و فارسی بود .معیارهای

عوامل مهم برای رشد ،تکامل طبیعی و حتی بقای نوزادان و

انتخاب مقاالت عبارت بودند از:

شیرخواران میباشد ( .)13مرگ و میر نوزادان کموزن 24 ،برابر

 )1مقاالت از نوع طولی  -مقطعی و مداخلهای مربوط به تمام

نوزادان با وزن طبیعی و حتی مرگ و میر آنها در دوران کودکی

بازده زمانی تا سال 2115؛

نیز  41برابر نوزادان با وزن طبیعی است (.)14

 )2مقـاالت به زبـان فـارسـی و انگـلیسـی ،چـاپشـده در مجـالت
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علمی  -پژوهشی داخل و خارج از کشور؛

مطـالعـه شـدند ،نتـایج نشـان داد بین میـزان وزنگیـری هفتگی در

 )3مقاالت مربوط به بررسی ارتباط بارداری نوجوانان با کموزنی

بارداری با کموزنی نوزاد ،ارتباط وجود دارد ( .)11در

نوزاد درکشورهای مختلف جهان از جمله ایران.

مطالعه  ،Restrepo-Mesaوزن قبل از بارداری و شاخص توده

معیارهای حذف مقاالت عبارت بودند از :مقاالت تکراری شامل

بدن در ترایمستر سوم مادران باردار نوجوان با وزن نوزاد در زمان

مقاالتیکه به زبانی به غیر از انگلیسی یا فارسی چاپ شده بود،

تولد ارتباط داشت ( Emily .)14و همکاران در مطالعه خود،

مقاالتیکه روش کار و حجم نمونه در آنها بهخوبی مشخص نشده

 1111باردار نوجوان ( 13-14سال) را با  2146بارداری در سنین

بود ،مقاالتیکه صرفاً بر روی زنان باردار بزرگسال (بیشتر از

بزرگسالی (بیشتر از  21سال) مقایسه کردند که در نتیجه در

 21سال) انجام شده بود (مطالعات شامل تمامی زنان باردار اعم از

نوجوانان سفیدپوست ،کاهش توده بدنی مادر با کاهش وزن

نوجوان و بزرگسال نیز با تمرکز بر بخش نتایج حاصل در مورد

نوزاد در ارتباط بود ( .)21در بررسی دیگری نشان داده شد

زنان باردار نوجوان مورد بررسی قرار گرفت) .بررسی معیارهای

کموزنی نوزاد با وزن کم قبل از بارداری و وزنگیری ناکافی در

ورود و حذف مقاالت براساس عنوان و چکیده مقاالت انجام شد.

بارداری ارتباط دارد ( .)21در مطالعه  Marthaبر روی  212مادر

پس از حذف مقاالتیکه معیارهای ورود به مطالعه را نداشتند،

باردار نوجوان ،افزایش وزن هفتگی در گروه مادران دارای نوزاد

تمام مقاالت واجد معیارهای ورود به مطالعه بررسی شدند .در این

نرمال 1/6 ،کیلوگرم و در مادران دارای نوزاد کموزن1/54 ،

مقاالت ،کموزنی نوزاد بهصورت وزن هنگام تولد ،کمتر از

کیلوگرم گزارش شد (.)22

 2511گرم و بارداری نوجوانی ،بهصورت بارداری در سنین بین

عالوه بر وزنگیری مادر در دوران بارداری ،بعضی از شاخصهای

 11-14سال تعریف شده است .در این مطالعه مجموعه مقاالت

آنتروپومتریک مادر باردار نوجوان نیز بر وزن نوزاد مؤثر است .در

بررسیشده شامل  111مقاله بود که در نهایت 22 ،مقاله مناسب

مطالعه  212 ،Marthaمادر باردار نوجوان کمتر از  16سال با سن

در نظر گرفته شد و نتایج آنها مورد بررسی و استخراج قرار

بارداری کمتر از  25هفته ،بررسی و شاخصهای آنتروپومتریک

گرفت.

آنها توسط متخصص تغذیه اندازهگیری شد و مادران باردار تا بعد
از زایمان پیگیری شدند که در نتیجه دور میانه بازو در مادران

یافتهها

دارای نوزاد کموزن %14 ،و مناطق عضالنی در این مادران%61 ،

در این مطالعه 22 ،مقاله در رابطه با بارداری در سن نوجوانی و

کمتر از مادران دارای نوزاد با وزن طبیعی بود ( .)22یکی از

کموزنی نوزاد در هنگام تولد مورد بررسی قرار گرفت.

فرضیاتیکه برای کموزنی نوزاد مادران نوجوان مطرح است،

عوامل مؤثر بر کموزنی نوزاد در بارداری نوجوانان را میتوان در

کوچک بودن لگن مادر میباشد.

دو حیطه زیر تقسیمبندی کرد:

در یک بررسی مقطعی در برزیل ،برای  125مادر باردار نوجوان و

حیطه بیولوژیک :با بررسی مطالعات انجامشده مشخص گردید

 217مادر باردار بزرگسال ،پلویمتری لگن انجام شد ،که میانگین

بین وزن و شاخص توده بدن مادر باردار نوجوان و کموزنی نوزاد،

سایز لگن در مادران نوجوان ،کوچکتر از بزرگساالن بود

ارتباط منفی وجود دارد .در مطالعهای  Schollو همکاران

( 35/1سانتیمتر در مقابل  37/5سانتیمتر) ،همچنین در مادران

(سال  ،)2111مادران باردار زیر  11سال را از هفته  12بارداری با

نوجوان ،میانگین وزن نوزاد بهطور معنیداری از بزرگساالن کمتر

فواصل  4هفته ،وزنگیری کردند (از منحنی استاندارد وزنگیری

برآورد شد ( .)23میزان هموگلوبین سرم مادر باردار نوجوان نیز

در بارداری برای آنان استفاده شد) که در نتیجه ،کاهش

عامل بیولوژیک دیگری بود که مورد بررسی قرار گرفت .در

وزنگیری در زیر حداقل نرمال در میانه بارداری ( 24هفته

مطالعهایکه بر روی  111مادر باردار نوجوان  15-14ساله انجام

بارداری) ،باعث کاهش وزن نوزاد تا  111گرم شده بود (.)17

شد ،نیمی از مادران ،هموگلوبین بین  7-11داشتند و ارتباط

همچنین در تانزانیـا 111 ،مـادر باردار نوجـوان  15-14سـالـه وارد

معنـیدار و غیـرمستقیـم بیـن غلـظـت همـوگـلـوبین سـرم مـادر بـا
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کموزنی نوزاد مشاهده گردید ( .)11همچنین در مطالعهایکه در

مطرح است .در مطالعه کوهورت آیندهنگر در کارولینای شمالی،

ایران (سال  )1314بر روی  312مادر باردار نوجوان انجام گرفت

میزان خشونت در زمان بارداری توسط پروتکل ارزیابی خشونت

در نوزادان مادرانیکه هموگلوبین کمتر از  11گرم در دسیلیتر و

مورد ارزیابی قرار گرفت .این پرسشنامه در طول بارداری 3 ،مرتبه

یا بیشتر از  12/5گرم در دسیلیتر داشتند؛ احتمال کموزنی نوزاد

توسط مادران باردار تکمیل شد که بیش از یکسوم نوجوانان،

بهطور معنیداری بیشتر بود ( ،)24درحالیکه در برخی مطالعات

خشونت را گزارش کردند ،همچنین در نوجوانان دارای خشونت

ارتباطی میان کمخونی مادر نوجوان و کموزنی نوزاد مشاهده نشد

شدید در مقایسه با گروهیکه خشونت شدید نداشتند و یا

(.)25

خشونتی در آنها نبود ،احتمال پیامدهای نامطلوب بارداری مانند

حیطه محیطی :یکی از عوامل محیطی مؤثر بر کموزنی نوزاد

زایمان زودرس و کموزنی نوزاد بیشتر گزارش شد ( .)32از مرکز

که در مطالعات مختلف بررسی شده است ،دریافت مراقبتهای

ثبت آمار حیاتی کالیفرنیا نیز ثبت تولد  153762نوزاد متولدشده

پرهناتال در مادران باردار نوجوان است .در یک مطالعه مداخلهای

در سالهای  2117-2114از مادران (بین سنین  12-14سال)

در نیویورک نشان داده شد مراقبتهای پرهناتال برپایه ویزیت

استخراج شد که با اتصال اطالعات مادری بهدستآمده از ثبت

خانگی هفتگی برای نوجوانان میتواند خطر کموزنی نوزاد را

تولد با اطالعات پشتیبانی کودک ،مادرانیکه در معرض بدرفتاری

کاهش دهد ( %5/1در مقابل  .)%4/1در این ویزیتها که حداقل

بودند شناسایی شدند .در این مطالعه ،مادران نوجوانیکه دارای

یک ساعت به طول میانجامد مراقبین بهداشتی ،رفتارهای

تاریخچه بدرفتاری و سوءرفتار بودند ،احتمال کموزنی نوزاد در

بهداشتی را تقویت کرده و مادران باردار از حمایت اجتماعی و

آنها افزایش یافته بود ( .)33در مطالعه  Shahحمایت همسر یا

آموزشی برخوردار میشوند ( .)26در یک مطالعه مقطعی دیگر

شریک جنسی از مادران باردار نوجوان %63 ،باعث کاهش میزان

در برزیل ،پیامدهای نامطلوب بارداری مانند کموزنی نوزاد،

کموزنی نوزاد شد ( .)34مطالعه  Guimarãesو همکاران نیز نشان

زایمان پرهترم و آپگار دقیقه پنجم پایین ،فقط در مادران

داد نداشتن شریک جنسی در مادران باردار نوجوان با کموزنی

نوجوانیکه مراقبتهای پرهناتال کافی دریافت نکرده بودند

نوزاد در این مادران ارتباط دارد (.)31

افزایش نشان داد ( Emily .)27و همکاران در مطالعه خود با

از دیگر عوامل مؤثر بر کموزنی که میتوان به آن اشاره کرد،

مقایسه  1111باردار نوجوان ( 13-14سال) با  2146باردار در سنین

درآمد و تحصیالت مادر باردار نوجوان است.

بزرگسالی (بیشتر از  21سال) نشان دادند در گروه نوجوان ،عدم

و همکاران در مطالعهای میانگین وزن نوزادان در مادران باردار

دریافت مراقبتهای پرهناتال با کموزنی نوزاد ارتباط دارد (.)21

نوجوان کمدرآمد را  111گرم کمتر گزارش کردند ( .)14در

همچنین در مطالعهایکه در ایران انجام گرفت بهعلت مشابه بودن

مطالعه نصیری امیری و محمد پورتهمتن (سال  )1375نیز که بر

مراقبتهای پرهناتال در گروه مادران باردار نوجوان و بزرگسال،

روی  61نوجوان باردار کمتر از  11سال و  41زن جوان 21-24

پیامد کموزنی نوزاد در دو گروه مشابه بود ( Santos .)21و

سال بهعنوان گروه کنترل انجام گرفت ،هر دو گروه از نظر

همکاران در مطالعه دیگری نشان دادند کموزنی نوزاد با

وضعیت اقتصادی -اجتماعی مشابه بودند و بین سن مادر و

مراقبتهای پرهناتال کمتر از  6ویزیت در بارداری ارتباط دارد

پیامدهای نامطلوب بارداری از جمله کموزنی نوزاد ،ارتباط

( .)21همچنین در یک مطالعه دیگر ،بین شروع دیرهنگام و

معنیداری دیده نشد ( .)21در مطالعه  Aubreyو همکاران نیز هم

ناکافی مراقبتهای پرهناتال با کموزنی نوزاد در مادران باردار

در مادران نوجوان سفیدپوست و هم مادران نوجوان سیاهپوست،

نوجوان ارتباط وجود داشت ( .)24در مطالعات دیگر نیز ارتباط

تحصیالت پایین با کموزنی نوزاد ارتباط داشت ( .)35در یک

بین مراقبتهای پرهناتال ناکافی و کموزنی نوزاد در نوجوانان

مطالعه دیگر در برزیل 1471 ،مادر باردار در دو گروه مادر باردار

مشاهده شده است ( .)31،31عدم حمایت و خشونت همسر

نوجوان ( 11-14سال) با مادر باردار بزرگسال ( 21-34سال)

نوجوان بهعنوان یک عامل تأثیرگذار بر کموزنی نوزاد

بررسی شدند که در نتیجـه در مـادران نوجـوان ،احتمـال کموزنی
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Restrepo-Mesa

عوامل بیولوژیک و محیطی مؤثر بر کموزنی نوزاد در مادران نوجوان :مروری سیستماتیک

سیده سمیرا مخلصی و همکاران

نوزاد با تحصیالت پایین ارتباط داشت ( .)24براساس مطالعات

با توجه به اینکه نوجوانان هنوز به رشد کامل خود نرسیدهاند ،لذا

انجامشده ،مصرف سیگار در مادر باردار نوجوان میتواند با

نیازشان برای بهدست آوردن وزنگیری نرمال در بارداری زیاد

کموزنی نوزاد در ارتباط باشد .در مطالعه  Peterو همکاران ،وزن

است ( ،)22همچنین معموالً به دختران نوجوان توسط زنان بزرگتر

و دور سر نوزادان مادران نوجوان سیگاری در زمان تولد بهطور

توصیه میشود که برای کاهش عوارض زایمان ،وزن خود را

معنیداری کمتر از مادران نوجوان غیرسیگاری بود ( .)36در یک

دردوران بارداری کاهش دهند .بنابراین ،این گروه از مادران

مطالعه مقطعی دیگر نیز کموزنی نوزاد در هنگام تولد با مصرف

باردار باید بهعنوان گروه پرخطر درنظر گرفته شوند ( .)22عامل

سیگار در مادر باردار نوجوان ارتباط داشت ( .)31همچنین در

بیولوژیک دیگری که در این مقاله بررسی شد ،کمخونی در

یک مطالعه در استرالیا که با هدف بررسی اثر سیگار بر وزن نوزاد

مادران باردار نوجوان بود .در بررسی مدل تغذیه ملی نشان داده

در نوجوانان انجام شد احتمال کموزنی نوزاد در نوجوانان

شد ،در دختران سنین  15-14ساله ،احتمال خطر کمبود آهن،

سیگاری %4/4 ،در مقابل  %6در مادران نوجوان غیرسیگاری

 %51بیشتر از دختران سنین  21-44ساله است ( .)31آنمی فقر آهن

گزارش شد ( ،)37درحالیکه در برخی از مطالعات چنین ارتباطی

از موارد شایع بوده و بعضی از مطالعات نشان دادهاند مغز استخوان

مشاهده نشده است .در یک مطالعه مقطعی در برزیل ،زایمانهایی

بیش از  %11مادران نوجوان ،از ذخایر آهن تهی میباشد (.)34

که از سال  1444-2116در مادران نوجوان اتفاق افتاده بود مورد

دختران نوجوان ذخایر فریتین کمی دارند که احتماالً بهعلت

بررسی قرار گرفت و  2357مادر نوجوان به دو گروه با و بدون

داشتن تغذیه کم کالری و خونریزی در دوران قاعدگی میباشد،

پیامد کموزنی نوزاد تقسیم شدند که در نتیجه مشخص گردید

همچنین افزایش نیاز به آهن در دوران نوجوانی از افزایش توده

مصرف سیگار در مادران باردار نوجوان با کموزنی نوزاد در

گلبولهای قرمز در این دوران ناشی میشود ( .)41مطالعات

هنگام تولد ارتباط ندارد ( .)25همچنین در مطالعه  Aubreyو

مختلفی در ایران و کشورهای دیگر در مورد ارتباط کمخونی

همکاران بر روی  611مادر باردار نوجوان ،مصرف سیگار در

مادر باردار با پیامدهای بارداری ازجمله کموزنی نوزاد انجام شده

مادران باردار نوجوان سیاهپوست با کاهش کموزنی نوزادان،

است ( ،)41-41ولی باوجود شیوع باالی کمخونی در مادران

ارتباط معنیدار و مستقیم داشت (.)35

باردار نوجوان ،مطالعات اندکی در مورد ارتباط کموزنی نوزاد و
کمخونی مادران نوجوان وجود دارد .در مطالعات انجامشده در

بحث

نوجوانان نیز ارتباط معنیداری میان کموزنی نوزاد و کمخونی

در این مطالعه ،متون مرتبط با عوامل مؤثر بر کموزنی نوزادان

مادر یافت شد که نشان میدهد اکسیژنرسانی ناکافی در مادران

مادران نوجوان بررسی شد و در یافتهها عوامل مؤثر در دو حیطه

کمخون ممکن است از دالیل احتمالی کموزنی نوزاد در این

بیولوژیکی و محیطی مورد بحث قرار گرفت .در بیشتر مطالعات

مادران باشد ( .)24اما در یک مطالعه مقطعی که در برزیل انجام

نیز در حیطه بیولوژیک ،بر وزنگیری مادر نوجوان در طول

گرفت ارتباطی بین کمخونی مادر نوجوان و کموزنی نوزاد یافت

بارداری بهعنوان عامل مؤثر بر کموزنی نوزاد اشاره شده است.

نشد ( .)25باتوجه به اینکه عوامل بسیاری مانند مصرف سیگار،

افزایش وزن توصیهشده هفتگی برای نوجوانان باردار با توجه به

نژاد ،تعداد زایمان ،میزان وزنگیری سه ماهه اول بارداری در

شاخص توده بدنی آنها ،در قبل از بارداری میباشد .وزنگیری

غلظت هموگلوبین در بارداری مؤثرند ( ،)24همچنین با توجه به

 441 ،411و  311گرم در هفته در دوران بارداری به ترتیب برای

اینکه در این مطالعه به این عوامل مخدوشگر پرداخته نشده ،لذا

شاخص توده بدنی کمتر از  14/1-26 ،14/1و  26/1-24توصیه

ممکن است این عوامل ،علت احتمالی تناقض موجود باشند.

میشود ( .)11تحقیقات بر روی عامل وزنگیری و شاخص توده

اگرچه بعضی از مطالعات ،فاکتورهای خطر فردی را برای

بدن مادر نوجوان بر کموزنی نوزاد ،نشانگر توافقنظر بر روی تأثیر

پیامدهای بارداری نوجوانان مطرح میکنند ،اما تعداد کمی به

کاهش وزنگیری مادر در افزایش کموزنی نوزاد بوده است.

مسائل محیطی میپردازند.
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عوامل بیولوژیک و محیطی مؤثر بر کموزنی نوزاد در مادران نوجوان :مروری سیستماتیک

سیده سمیرا مخلصی و همکاران

محیط میتواند از طریق تأثیر بر رفتار نوجوانان ،دسترسی به

احتمال اینکه مادر نوجوان در فقر زندگی کند  %22بیشتر از مادر

خدمات بهداشتی ،در معرض قرار گرفتن استرس و غیره،

در سن  24سالگی یا بیشتر است .بنابراین احتمال اینکه همسران

پیامدهای بارداری نوجوانان را تحت تأثیر قرار دهد (.)35

مادران نوجوان ،فقیر و بدون شغل باشند بیشتر است ( .)15مادران

مطالعات مختلف در زمینه ارتباط مراقبتهای پرهناتال در مادران

نوجوان ،اغلب از ادامه تحصیل محروم شده و یا اینکه امکان ادامه

باردار نوجوان و کموزنی نوزاد ،توافقنظر دارند .نوجوانان باردار

تحصیل در سطوح عالیه را از دست میدهند ،لذا امکان یافتن یک

با احتمال بیشتری ،مراقبتهای پرهناتال ناکافی را دریافت میکنند

شغل مناسب برای آنان در اجتماع کمتر بوده و یا اصالً به آن

(.)44

دست نمییابند ( ،)5که این امر منجر به فقر و مشکالت اقتصادی

فاکتورهاییکه در مراقبت ناکافی دوران بارداری نوجوانان تأثیر

میگردد ( .)11به تبع این مشکالت اقتصادی ،فقر و پایین بودن

دارد شامل :بیاهمیت جلوه دادن این مراقبتها برای نوجوانان،

درآمد ،مشکالت ثانویه نظیر متارکه همسران بعد از  31سالگی،

مشکل دسترسی به مراقبتها ،مشکالت مالی ،زمان مالقات و

زندگی در اماکن عمومی و اجبار به مشارکت با افراد با سطح

حمل ونقل ،ترس از روشهای پزشکی ،مراقبین بهداشتی و

زندگی بسیار پایین نیز وجود دارد ( .)5مصرف سیگار در بارداری

خجالت از باردارشدن است ( .)34برخی از محققان معتقدند سن

سبب افزایش مقاومت مزمن شریانهای رحمی ،نافی و میان مغزی

مادر به تنهایی نمیتواند تأثیر نامطلوبی بر روی نتایج بارداری

در جنین شده و نیز بر غلظت بتاکاروتن در جریان خون مادر و

داشته باشد؛ بلکه رفتارهای بهداشتی مادران از قبیل چگونگی

جنین اثرگذار است .از اینرو سیگار کشیدن در دوران بارداری

دریافت مراقبت پرهناتال میتواند در بروز عوارض مؤثر باشد

بهعنوان عامل خطری بر رشد جنین مطرح است ( .)56در زمینه

( .)51بنابراین ،ضروری است برای کاهش کموزنی نوزادان

تأثیر مصرف سیگار مادر باردار نوجوان بر کموزنی نوزاد،

مادران باردار نوجوان ،مداخالتی در زمینه بهبود دسترسی این

تناقضاتی در نتایج حاصل از بررسیها مشاهده شده است .در یک

مراقبتها برای نوجوانان انجام شود.

مطالعه ،مصرف سیگار در نوجوانان سیاهپوست ارتباط مثبتی با

در مطالعات مختلف در زمینه تأثیر خشونت یا حمایت همسر مادر

وزن نوزاد داشت ( ،)35که نتیجه غیرمنتظره این مقاله ،احتماالً به

باردار نوجوان بر کموزنی نوزاد ،توافقنظر وجود دارد .همچنین

این علت است که تعداد نوجوانان باردار سیاهپوست سیگاری در

نوجوانان نسبت به مادران باردار بزرگسال بیشتر در معرض

این مطالعه بسیار کم بوده است ( 16نفر) .همچنین ممکن است به

خشونت همسر قرار دارند ( .)51،32افرادیکه تحت خشونت

دلیل استیگمای مصرف سیگار در نوجوانان ،افراد مورد بررسی در

بارداری قرار میگیرند به احتمال کمتری مراقبتهای قبل از

مورد این متغیر اطالعات نادرست داده باشند و سوگیری گزارش

باداری را دریافت میکنند .طبق مطالعات انجامشده بین خشونت

رخ دهد.

در بارداری با عوامل خطر کموزنی نوزاد (مانند سوءمصرف الکل
و دارو ،خونریزی سه ماهه اول و دوم بارداری و کاهش

نتیجهگیری

وزنگیری در بارداری) ،ارتباط معنیداری وجود دارد (.)51

براساس نتایج مطالعات انجامشده میتوان گفت هم عوامل محیطی

از طرفی ،زنان مورد خشونت ،سطح باالتری از استرس را تجربه

و هم بیولوژیک در کموزنی نوزاد مادران باردار نوجوان مؤثر

کرده و این استرس میتواند منجر به پیامدهای نامطلوب بارداری

میباشد .در نتیجه با انجام مداخالت مؤثر مانند مراقبتهای

از جمله کموزنی در نوزاد شود ( .)52مطالعات ،نشاندهنده این

پرهناتال منظم و با کیفیت ،مشاوره و تشویق مادران نوجوان برای

مطلب است که سطح اجتماعی -اقتصادی مانند میزان درآمد و

افزایش وزن ایدهآل در بارداری ،مشاوره جهت ترک سیگار در

تحصیالت مادر باردار نوجوان در کموزنی نوزاد میتواند مؤثر

مادران نوجوان سیگاری ،غربالگری خشونت همسر در سه

باشد .بارداری در سنین نوجوانی با فاکتورهایی مانند فقر،

ماهههای مختلف بارداری ،دادن مکمل آهن در زمان بارداری

محرومیت و تحصیالت پایین نیز در ارتباط است (.)53-55

میتواند در کاهش پیامد کموزنی نوزاد در مادران باردار نوجـوان
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سیده سمیرا مخلصی و همکاران

 مروری سیستماتیک:عوامل بیولوژیک و محیطی مؤثر بر کموزنی نوزاد در مادران نوجوان

 شغلی داشته باشند و از نظر اجتماعی و اقتصادی،بتـوانند در آینـده

 همچنین این نوجوانان باید برای ادامه تحصیل.تأثیرگذار باشد

.پیشرفت کنند

تشـویق شـوند و زمینـههـای تحصیـل برای آنهـا فـراهـم گـردد تـا
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Environmental and Biological Factors Influencing Infant’s Low Birth
Weight in Teenage Mothers: A Systematic Review
Seyedeh Samira Mokhlesi1, Masomeh Simbar2*, Fatemeh Dabiri3,
Reza Heidarifar4
1

Abstract

2

Background and Objectives: Pregnancy in low age has been proposed
as one of the important factors causing risks and adverse outcomes.
One of these complications is low birth weight (LBW), which is an
important health indicator in any countries. In this study, texts related
to Environmental and Biological Factors Influencing Infant’s Low
Birth Weight in teenage mothers was reviewed.
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Methods: In the present study, articles indexed in the databases
Pubmed, Science Direct, Scopus, Google Scholar, SID, Magiran, were
used.
Results: In the present study, a total of 22 articles related to teenage
pregnancy and low birth weight were studied. Also, all factors
influencing infants’ low birth weight in teenegers were evaluated in the
areas of biological and environmental factors.
Conclusion: The results of the present study showed that
environmental and biological parameters are factors influencing low
birth weight in teenage pregnancy. Thus, to reduce social problem of
low birth weight and to improve this indicator in both environmental
and biological issues, health intervention is necessary.
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