فصلىبمٍ علمی تخصصی طب کبر
ديرة ديم /شمبرٌ ايل /زمستبن  /98صفحبت9-13

بررسی تبثیر شیفتکبری بر يزن َىگبم تًلذ ي سه حبملگی
وًزادان در زوبن شبغل
1

امیذ امیىیبن ،1آوبَیتب راشذی ،*2خسريصبدق ویت حقیقی

 -1هتخػع عبکار ،داًطيار ٍ ػضَ هزکش تحقيقات عبکار ٍ بيواریْای ضغلی داًطگاُ ػلَم پشضکی تْزاى
 -2دستيار عبکار داًطگاُ ػلَم پشضکی تْزاى

تاریخ دریافت89/4/24 :

تاریخ پذیزش89/9/17 :

چکیذٌ
مقذمٍ:

فؼاليت فيشیکی ٍ ضغل هادر اس جولِ ػَاهلی ّستٌذ کِ در هغالؼات بِ ًقص آًْا در ٍسى کن ًَساد ٍ سایواى پيص اس هَػذ اضارُ ضذُ

است .گفتِ هی ضَد کار فيشیکی عاقت فزسا یک ػاهل خغز هستقل بزای ًارسی ًَساد استّ.ذف اس اًجام ایي هغالؼِ ،بزرسی اثزضيفت کاری
ٍ هيشاى فؼاليت فيشیکی هادر در دٍراى بارداری بز ٍسى ٌّگام تَلذ ًَساداى ٍ سي حاهلگی بَدُ است.

ريش

بررسی :در ایي هغالؼِ اس بيي سًاى ضاغلی کِ در عی یک سال جْت سایواى بِ بيوارستاًْای ضْز تْزاى هزاجؼِ کزدُ بَدًذ بِ رٍش

ًوًَِ گيزی تػادفی ً 540فز با در ًظز گزفتي هؼيارّای ٍرٍدٍ ،ارد هغالؼِ ضذًذ.پس اس سایواى ،کليِ اعالػات هَرد ًياس اس عزیق ضزح حال
ٍ هغالؼِ پزًٍذُ بيوار ثبت ضذ .اس ًزم افشار آهاری  ٍ SPSS18آسهًَْای کایدٍ ٍ تی تست ٍ One-Way-ANOVA ،رگزسيَى

لجستيک جْت آًاليش دادُّا استفادُ ضذ.
يبفتٍَب :در ایي هغالؼِ هياًگيي سي هادراى  25/3سال ٍ هياًگيي ٍسى ًَساداى در ٌّگام تَلذ  2726 ± 457گزم بَد .هياًگيي سي حاهلگی
هادراى باردار هَرد هغالؼِ  36/9 ± 2/4دیذُ ضذ .در ایي هغالؼِ ارتباط هؼٌی داری بيي درغذ فزاٍاًی ًَساداى با ٍسى کن با ضيفت کاری
هطاّذُ گزدیذ(ٍ ،)P;0/001لی ایي هيشاى در هَرددرغذ فزاٍاًی ًَساداى پزُ تزم بيي غبح کارّا ٍ ضيفت کار چزخطی هؼٌی دار ًبَد.
وتیجٍ گیری :ضيفت کار بَدى سًاى در دٍرُ بارداری ًقص هْوی در تَلذ ًَساد با ٍسى کن دارد.
کلیذياشٌَبٍ :سى تَلذ ،سي حاهلگی ،ضغل هادر

* وًيسىذٌ مسئًل :داًطگاُ ػلَم پشضکی تْزاى ،داًطکذُ پشضکی ،گزٍُ عب کارSophia_rashedi@yahoo.com،021-66405588 .

آوبَیتب راشذی ي َمکبران
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مقذمٍ
حاااهلگی دٍرُای هْاان در تکاهاال اًساااى اساات کااِ
بااِ دلياال اّوياات آى در اداهااِ سًااذگی فاازد ٍ ایٌکااِ
تواسااْای هحيغاای یااا دارٍّااایی هاای تَاًااذ هٌجااز بااِ
ًقااایع قاباال ضٌاسااایی هْواای در بؼااذ اس تَلااذ ضااَد

اس ایااي هغالؼااِ ،بزرساای ارتباااط ضاايفتکاااری بااز ٍسى
ٌّگام تَلذ ٍ سي حاهلگی هیباضذ(.)6

ريش بررسی

بایااذ هااَرد ارسیااابی ٍ پااایص قاازار بگياازد( .)1رضااذ

در ایي هغالؼًِ 540 ،فز اس سًاى ضاغلی کاِ در فاغالِ

اًساى در ساالْای بؼاذ اس ًاَسادی ٍ کاَدکی ٍ اباتال باِ

سهاًی هْز هااُ ساال  1388لغایات هْاز هااُ ساال 1389

بيواریْااای هختلااح ٍ حتاای بااذخيویّااا ٍابسااتگی

جْت سایواى بِ بيوارستاىّای ضْز تْزاى هزاجؼاِ کازدُ

سیااادی بااِ رضااذ ٍتکاهاال در سااالْای اٍل سًااذگی ٍبااِ

بَدًذ با رٍش ًوًَِگيزی تػادفی پاس اس رد هؼيارّاای

خػ اَظ ٍسى ٌّگااام تَلااذ ًطاااى دادُ اساات(ّ .)2ااز

خزٍج اس هغالؼِ اًتخار ضاذًذ کاِ ایاي هؼيارّاا ضااهل

سااال حااذٍد  %20اس ًااَساداى هتَلااذ ضااذُ در ایااا ت

سااي< ,35>ٍ 16سااابقِ ػقاابهاًااذگی رضااذ داخاال

هتحذُ آهزیکا در دٍ اًتْاای پاانيي ٍ باا ی عياح رضاذ

رحوی) ،(IUGRسابقِ ًَساد کَچک بزای ساي حااهلگی

جٌيي باِ دًياا هایآیٌاذً .اَساداى دارای ٍسى کان ٌّگاام

) ،(SGAسٌذرم آًتیفسفَليپيذ آًتیباادی ،تغذیاِ ًاکاافی

تَلااذ(کوتز اس  2500گاازم) ًيواای اس ایااي تؼااذاد را بااِ

هاااادر در دٍراى باااارداری ،ساااابقِ ػفًَتْاااای جٌيٌااای،

خَد اختػاظ هایدٌّاذ ٍ ضااهل ًاَساداًی ّساتٌذ کاِ

ًاٌّجاریْای هادرسادی در ًَساد ،تواس حاد باا تزاتَصًْاا

رضذ آًاى در داخل رحن هختل ضذُ است(.)2-4

در دٍراى بارداری ،بيواریْای ػزٍقی ٍ کليَی در هادر در

در هااَرد اثااز کااارکاازدى بااز رٍی سایواااى پاايص اس

دٍراى بارداری ،کن خاًَی هاادر،اختال ت جفات ٍ بٌاذ

هَػااذ اخااتالف ًظااز ٍجااَد دارد .گفتااِ هاایضااَد کااار

ًاااف ،چٌااذقلَیی ،دیاباات بااارداری ،هااادر چااا  ،دیاباات

فيشیکاای عاقااتفزسااا یااک ػاهاال خغااز هسااتقل باازای

هليتَسّ ،يذرٍپس فتاليس ،ساابقِ ػفًَاتّاای صًيتاال،

ًارساای ًااَساد اساات(ً .)5تااایم هتٌاقضاای در خػااَظ

سابقِ قبلی پزُتزم ليبز ،پارگی سٍدرس پازدُّاای جٌيٌای

اثااز کااارکاازدى هااادر باااردار بااز رٍی سااالهت ًااَساد

بَد .پس اس سایواى ،کليِ اعالػاات هاَرد ًيااس هٌغباق باا

ٍجااَد دارد .در ٍاقااغ ضااَاّذی ٍجااَد دارد هبٌاای بااز

هتغيزّای هَرد هغالؼِ را اس عزیق ضازح حاال ٍ هغالؼاِ

ایٌکااِ کااارکزدى اثاازات هفيااذی رٍی بااارداری دارد ٍ

پزًٍذُ بيوار اخذ ٍ در چکليستْا ثبت ضذ .سي حااهلگی

گفتااِ هاایضااَد تجااارر بااارٍری هااادراًی کااِ کااار

با تَجِ بِ اٍليي رٍس آخزیي قاػذگی هحاسابِ ضاذٍ .سى

هاایکٌٌااذ ًساابت بااِ سااایزیي بْتااز هاایباضااذ ٍ حتاای

بذٍ تَلذ ًَساد با تزاسٍی استاًذارد سکا ارسیابی ضذ .پاس

بزخی هغالؼات ًطاى دادُاًاذ کاِ خغاز سایوااى پازُتازم

اس ٍرٍد اعالػااات بااِ ًاازم افااشار آهاااریٍ SPSS18

در سًااااى ضااااغل پاااانييتاااز اسااات .اس عااازف دیگاااز

بااِدسااتآٍردى ضاااخعّااای هزکااشی ٍ پزاکٌااذگی ،اس

تحقيقاااتی ٍجااَد دارًااذ کااِ ًطاااى دادُاًااذ آساايبْای

آسهًَْای آهاری کایدٍ ،تیتستone-way-ANOVA ،

ًاضی اس هحال کاار افازاد هایتَاًاذ هٌجاز باِ ػاَارؼ

ٍ لجيستيک رگزسيَى جْت آًاليش دادُّا استفادُ ضذ.

جاااًبی هطخػاای در هااادر یااا جٌاايي ضااَد( .)1حيغااِ
کاااری سًاااى اهاازٍسُ فقااظ بااِ،بااِ دًيااا آٍردى فزسًااذ،
هزاقباات اس خاااًَادُ ٍ خاًااِداری هحااذٍد ًواایضااَد.
اهاازٍسُ بسااياری اس سًاااى ،اداهااِ تحػاايالت ػااالی ٍ
رٍبزٍ ضاذى باا هطااغل ساخت را بزهایگشیٌٌاذّ .اذف

يبفتٍَب
در ایي هغالؼِ اس کل هاادراى ضااغل ً 390فاز غابحکاار
ًٍ 150فز ضيفتکار بَدًذ .هياًگيي  ±اًحزافهؼياار ساي
هادراى  25/3 ± 4/5سال ٍ هحذٍدُ سي  16-35سال بَد.
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تؼذاد هادراى هَرد هغالؼِ ً 540فز بَدکاِ ّوگای ضااغل

بارداری ّ 37/41 ± 2/4فتِ ثبت ضذ( .)P=0/001هياًگيي

بَدًذ .هياًگيي سي هادراى غبحکارٍ 25/8 ± 4/1هياًگيي

سي حااهلگی ًاَساداى هاادراى غابحکاار ٍ 37/6 ± 2/3

سي هادراى ضيفتکار  24/9 ± 3/2بَد کِ اختالف آهاری

هياًگيي سي حاهلگی ًاَساداى هاادراى ضايفتکاار ± 2/9

هؼٌاایداری باايي  2گاازٍُ اس ًظااز سااي هااادراى هطاااّذُ

 37/3بَد .سي حاهلگیکوتز اس ّ 37فتاِ در سًااى ضااغل

ًطااذ(( )P=0/39جااذٍل .)2ٍ1هياااًگيي ٍسى ًااَساداى در

ضبکار بيطتز دیذُ ضذ ٍلی ایي اخاتالف اس ًظاز آهااری

ٌّگام تَلذ  2726 ± 457گزم با هحذٍدُ  1600تاا 4250

هؼٌیدار ًبَد .با تَجِ بِ جذٍل ضوارُ 2ٍ1هيااًگيي ٍسى

گزم بَد .هياًگيي ٍسى ًَساداى در هادراى غبحکار(± 448

ًَساداى در سهاى تَلذ با پاریتِ ٍ ساغح تحػايالت هاادر

 2764گزم) بِ عَر هؼٌیداری ًسبت بِ ضيفتکار(± 473

ارتباط هؼٌیداری ًذاضتّ .زچٌذ با افشایص ساغح ساَاد

 2641گزم) با تز بَد .درجذٍل ضوارُ 2ٍ1هيااًگيي ساي

افزاد هياًگيي ٍسى ًَساداى افشایص هییافت.

جذيل :1اطالعبت .دمًگرافیک مبدران ببردار شبغل
کل مبدران ببردار شبغل

متغیر
میبوگیه سه مبدران(سبل)

25/8 ± 4/4

میبوگیه يزن وًزادان(گرم)

2726 ± 457

میبوگیه سه ببرداری(َفتٍ)

37/4 ± 2/2

جذيل :2میبوگیه يزن ي سه حبملگی وًزادان در  2گريٌ صبحکبر ي شیفتکبر
متغیر

صبح کبر

شیفت کبر

P-value

میبوگیه سه مبدران(سبل)

26/8±4/1

24/9 ± 3/2

0/39

میبوگیه يزن وًزادان(گرم)

2764± 448

26/41 ± 473

0/004

میبوگیه سه ببرداری(َفتٍ)

37/6±2/3

37/3±2/9

0/76

هياًگيي ٍسى ًَساداى در هادراى سيگاری(ٍ )2761 ± 476

ّوِ کوتز ٍ در هادراى باردار دارای ضاغلّاای دفتازی ٍ

غيزساااااايگاری( )2876 ± 487تفاااااااٍت هؼٌااااااادار

کارهٌذی( 2831 ± 526گزم) بِ عَر هؼٌی داری بيطاتز اس

ًذاضت(ًَ .)P=0/2ع سایواى رٍی هياًگيي ٍسًی ًاَساداى

سایز هطاغل( 2651 ± 384گزم) بَد(.)P>0/01

تاثيزی ًطاى ًذاد ّزچٌذ در سایوااى عبيؼای(± 461/192

درجذٍل ضوارُ ،4درغذ فزاٍاًی ًَساداى با ٍسى کوتاز اس

 )2899/31بيطااااتز اس سایواااااىسااااشاریي (± 475/281

 2500گزم در غابح کارّاا باِ عاَر هؼٌایداری کوتازاس

 )2858/32بَد(.)P=0/690

ضيفت کار بَد ( .)P=0/001در حاليکِ با تَجِ بِ جذٍل

با تَجِ بِ جذٍل ،3در بيي هادراى ضاغل بيطتزیي فزاٍاًی

ضوارُ 5اختالف آهاری هؼٌی داری بيي  2گازٍُ اس لحااػ

هزبَط بِ گزٍُ هادراى با کاار اداری ٍ دفتازی ٍ کوتازیي

فزاٍاًی ًَساداى پزُتزم هطاّذُ ًطذ(.)P=0/35

فزاٍاًی هزبَط بِ گزٍُ  retail workerبَد .هياًگيي ٍسى

در ایي هغالؼِ ّوچٌايي باا اساتفادُ اس آسهاَى لجساتيک

ًَساداى در بذٍ تَلذ ،در گزٍُ هادراى کطااٍرس-داهاذار اس

رگزساايَى بااِ تاااثيز سااي حاااهلگی ٍ پاااریتی ٍ سااغح
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تحػيالت هادر بز رٍی ٍسى ًَساداى بز اساس ضغل هادر

پاریتی بيص اس  4ضغل هادر ًيش باِ عاَر هساتقل باز ٍسى

پزداختين ٍ هطاّذُ ًوَدین کِ ػالٍُ بز ساي حااهلگی ٍ

ًَساد تاثيز هؼٌیدار دارد.

جذيل :3فراياوی شغل َبی مبدران مًرد مطبلعٍ
تعذاد

درصذ

اجسا

گريٌ شغلی

144

26/6

30

5/5

108

20

Office workers

کارهٌذ -هٌطی -هؼلن -تایپيست -استادداًطگاُ

225

41/6

Agricultural workers

کطاٍرس -داهذار

33

6/1

540

100

Health care workers

پشضک -پزستار -هاها -بْيار -کوک بْيار -دارٍساس-
دًذاًپشضک -تکٌسيي اتا ػول-تکٌسيي رادیَلَصی
کار در فزٍضگاُ -کار درآرایطگاُ

Retail workers
Service workers

کارگز خذهاتی -سزایذار -آضپش -خياط-هْواًذار-
ػکاس

جمع

جذيل :4مقبيسٍ فراياوی وًزادان بب يزن کمتر از  2500گرم در  2گريٌ صبحکبر ي شیفتکبر
شغل

يزن وًزادان کمتر از  2500گرم

جمع

يزن وًزادان ببالتر از  2500گرم

تؼذاد

درغذ

تؼذاد

درغذ

تؼذاد

درغذ

صبح کبر

32

%33/6

280

% 66/4

312

% 100

شیفت کبر

47

%54/2

181

% 45/8

228

% 100

جمع

79

540

461

P-value = 0/35
جذيل :5مقبيسٍ فراياوی وًزادان پرٌترم در دي گريٌ صبحکبر ي شیفتکبر

شغل

سه حبملگی کمتر از َ 33فتٍ

سه حبملگی بیشتر از َ 33فتٍ

جمع

تؼذاد

درغذ

تؼذاد

درغذ

تؼذاد

درغذ

139

% 35/6

256

% 66/4

390

% 100

شیفت کبر

51

% 31/5

115

% 68/5

166

% 100

جمع

190

صبح کبر

371

540

بحث ي وتیجٍگیری
در هغالؼِ هاا ارتبااط هؼٌای داری بايي ضايفتکااری

ایي ػول را اًجام هایدّاذ کاِ در ایاي باارُ Zhu et al

هادراى باردار ضاغل با ٍسى ًَساداى هطااّذُ ضاذ .باذیْی

هتذکز ضاذُ اسات کاِ ضايفتکااری اس عزیاق سازکَر

است ضيفتکاری اس عزیق بِ ّن ریختي تَاسى َّرهاًَی

هالتًَيي هیتَاًذ باػث افشایص ساغح اساتزٍصى در عای
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بارداری گازدد کاِ ایاي افاشایص ساغح اساتزٍصى باا

ًگزدیذّ .ز چٌذ بز خالف هغالؼِ ها هغالؼِای کِ تَساظ

افشایص  ٍ SABکاّص رضذ جٌيي ّوزاّی دارد( .)10در

 Bonziniدر سال  2007اًجام گطت ارتبااط هؼٌایداری

هغالؼِ هطابِ کِ در سال  1989تَسظ ارهستزاًگ بز رٍی

باايي ضاايفتکاااری ٍ تَلااذ سٍدتااز اس هَػااذ ًطاااى دادُ

 22404خاااًن باااردار اًجااام گزدیااذً ،يااش ّوزاّاای باايي

ضذ( ،)14کِ ضایذ ایي ػاهل بِ دليال کوتاز باَدى حجان

ضيفتکاری ٍ تَلذ ًَساد با ٍسى کن هطاّذُ گزدیاذ(.)11

ًوًَِ ها در ایي هَرد باضذ .اس ًظز ارتباط سيگار کطايذى

ّوچٌيي در هغالؼِای کِ  Xuدر سال  1994بز رٍی 887

در هااادراى باااردار بااا هياااًگيي ٍسى ًااَساداى ،ارتباااط

خاًن باردار اًجام داد ارتباط بيي ضيفتکاری چزخطای ٍ

هؼٌیداری در هغالؼِ حاضز هطاّذُ ًطاذ .در هغالؼاِ هاا

تَلذ ًَساد با ٍسى کن در هادراى باردار ضااغل در غاٌؼت

بِ ػلت کن بَدى هادراى باردار سيگاری اظْار ًظز در ایي

ًساجی را گاشارش ًواَد(ّ .)12وچٌايي هاا باِ بزرسای

هَردً ،ياس بِ هغالؼات بيطتز ٍ تؼذاد بيطتزی دادُ در ایاي

هياااًگيي ٍسى ًااَساداى بزاساااس ًااَع ضااغل ،پاازداختين

سهيٌِ دارد .در ایي هغالؼِ اثز ضيفتکاری هادر بز ٍسى کن

ٍهطاّذُ کزدین ضغلّایی کِ دارای فؼاليات سیااد باذًی

سهاى تَلذ ٍ سایواى کوتز اس ّ 37فتاِ باِ عاَر ّانسهااى

هیباضٌذ هاًٌذ کطاٍرسی ٍ داهذاری ،دارای هيااًگيي ٍسى

بزرسی ضذ ٍ هطخع گزدیذ در هاادراى ضايفتکاار باِ

ًَساداى کوتزی ًسبت بِ سایز هطاغل ّستٌذ.در هغالؼِای

عَر هؼٌیداری احتوال بزٍس ٍسى کن ٌّگام تَلذ افاشایص

هطابِ کِ در سال  1999تَسظ  Limaدر بزسیل باز رٍی

هییابذ .کِ با تَجِ بِ ایي یافتِّا هیتاَاى ًتيجاِ گزفات

 958هادر باردار اًجام ضذُ بَدً ،ياش ًطااى دادُ ضاذ کاِ

کاّص هذت سهاى ضيفتکاری در عَل بارداری هیتَاًاذ

ًَساداى هادراى باردار کطااٍرس ًسابت باِ ًاَساداى ساایز

هٌجز بِ کااّص بازٍس ایاي ػاَارؼ در دٍراى باارداری

هطاااغل کوتاازیي ٍسى را دارًااذ( .)7در هااَرد ارتباااط

گزدد.

ضيفتکاری هادراى باردار با سایواى پزُتزم ،در هغالؼاِ هاا
ارتباط هؼٌیداری بيي ضاغل ٍ سایوااى پازُتازم هطااّذُ
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