
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی قزوین

  معاونت پژوهشی

  دانشکده بهداشت

  کمیته تحقیقات دانشجویی

  

  

گزارش نهایی طرح تحقیقاتی

  تهران -بیمارستان زنانساله مراجعه کننده به  25-40و باردار  ثانویه زنان نابارور بررسی شیوه زندگی

  

  استاد راهنما

  جوادي دکتر مریم

  

:طرح اننام و نام خانوادگی مجری

  نسترن میري–فرگل صادقی

  

  



  چکیده

میلیون نفـر   2/74یت کنونی دنیا و بر پایه جمع شودمیمحسوبمختلفجوامعدرمانی-بهداشتیمهممشکالتناباروري یکی از  مقدمه

مواجهه با ناباروري در زندگی زنان و مردان تاثیر قابل توجهی داشته و افراد مبتال در معرض مشکالت عاطفی و روانـی  .در جهان نابارور اند

ه به شرایط محیطی بـوده و قابـل   باروري وابستاقسمت قابل توجهی از ن .زنان نابارور بیش از مردان از ناباروي آسیب می بینندگرفته و قرار 

سـاله مراجعـه کننـده بیمارسـتان      25-40تعیین شیوه زندگی زنان با ناباروري ثانویه و باردار هدف از این مطالعه  ،بنابر این .پیشگیري است

  است. تهران زنان

  روش پژوهش

ی شیوه زنـدگی (رژیـم غـذایی، فعالیـت بدنی،اسـتعمال      زن باردار سالم به جهت ارزیاب144بارور و ازن ن 144در این مطالعه توصیفی تحلیل 

سیگار  و بررسی الگوي خواب) از مرکز ناباروري  و بارداري بیمارستان زنان تهران به روش نمونه گیـري سـاده انتخـاب شـدند. اطالعـات      

سشنامه جمع آوري گردیـد. داده هـا بـا    مربوط به بیماران شامل  اطالعات عمومی، اطالعات غذایی  و خواب و فعالیت بدنی با استفاده از پر

-Independent samples Tآمارياستفاده از آنالیز testسیون لجستیک در نرم افـزار آمـاري   ر، کاي اسکور و رگSPSS   تجزیـه و

  معنادار در نظر گرفته شد.05/0کمتر از  Pتحلیل شد. و مقادیر 

  یافته ها:

کیلوگرم بود. و اختالف معنـاداري میـان میـانگین وزن و     48/64و  01/69سالم باردار به ترتیب در  این مطالعه  میانگین وزن زنان نابارور و 

). P>002/0برابـر بـاالبرد(   2/2ري را رواحتمال نابا 25نمایه توده بدنی در افراد مورد مطالعه مشاهده شد و بطوریکه نمایه توده بدنی باالي 

دریافت کالري ،پروتیین ،کربوهیـدرات  و   ب میان زنان شرکت کننده اختالفی مشاهده نشد.بین فعالیت بدنی ،استعمال سیگار و وضعیت خوا

بعـد از   .بـاالتر بـود   )بـاردار  سـالم(  در زنان نابارور بیشتر و میزان دریافت چربی  کل ،ویتامین اي ، آهن در زنانو ویتامین ث  سلنیم و روي

معنادار نبودند.بین دو گروه  یتامین اي  و سلنیم  و روي تعدیل عامل مخدوش کننده (انرژي مصرفی)ویتامین ث،و

  

  نتیجه گیري نهایی: 

و بـارداري   بـاروري ثانویـه  نا بینسایر عوامل بررسی شده در  برابر باالبرد.  2/2در این مطالعه اضافه وزن و چاقی احتمال ناباروري ثانویه را 

  ثانویه اختالفی مشاهده نشد. 

  

  ویه،دریافت مواد مغذي،فعالیت بدنی، شیوه زندگینابارري ثانکلیدواژه

  

  

  

  


