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دانشگاه علوم پزشکی ایالم ،ایالم ،ایران.
 .3دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان ،اهواز ،ایران.

خالصه

تاریخ دریافت 1332/11/11 :تاریخ پذیرش1333/3/22 :
1

مقدمه :نقایص مادرزادی ،تولد زودرس ،وزن کم هنگام تولد و تأخیر رشد داخل رحمی ،از دالیل عمده مرگ و میر
نوزادی و ناتوانی در سایر دوران زندگی هستند .از آنجایی که بررسی عوامل مؤثر بر سالمت دوران بارداری از
موضوعات مهم علم مامایی است ،لذا مطالعه حاضر با هدف بررسی تأثیر آلودگی هوا بر نتایج بارداری انجام شد.
روش کار :در این مطالعه مروری سیستماتیک ،از کلمات کلیدی فارسی گرد و غبار ،آلودگی هوا ،سالمت انسان و
نتایج بارداری و معادل آن ها در انگلیسی استفاده و مقاالت منتشر شده از سال  1331تا  2113موجود در پایگاه های
اطالعاتی  Science Direct ،Magiran ،Springer ،Google Scholar ،Pubmedو  Iran Medexجستجو
شدند.
یافته ها :آلودگی هوا باعث مرگ های نوزادی ناشی از مشکالت تنفسی می شود .ارتباط بین وزن کم هنگام تولد،
تأخیر رشد داخل رحمی و آلودگی هوا تأیید شده است .سطوح باالی آلودگی هوا ،باعث نقایص  DNAدر نوزادان می
شود .همچنین خطر مرگ و میر ،بیماری های دوران کودکی ،فشارخون ،بیماری عروق کرونر و دیابت غیر وابسته به
انسولین در افرادی که در دوران جنینی با سطوح باالی آلودگی هوا مواجه شده اند ،افزایش می یابد.
نتیجه گیری :مواجهه با هوای آلوده در دوران بارداری باعث افزایش نتایج نامطلوب بارداری شده و بر رشد و سالمت
سایر دوران زندگی تأثیر می گذارد.
کلمات کلیدی :آلودگی هوا ،تأخیر رشد داخل رحمی ،نتایج بارداری ،وزن هنگام تولد

* نویسنده مسئول مكاتبات :اشرف دیرکوند مقدم؛ مرکز تحقیقات پیشگیری از آسیب های روانی -اجتماعی ،دانشکده پرستاری و مامایی ،دانشگاه علوم پزشکی
ایالم ،ایالم ،ایران .تلفن1421-2221212 :؛ پست الكترونیکdirekvand-a@medilam.ac.ir :
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افزایش تولد زود هنگام و مرگ و میر ناشی از آن می
شود ()22
با توجه به این که ایران یکی از مناطق در معرض
آلودگی و گرد و غبار است ،لذا مطالعه حاضر با هدف
بررسی تأثیر آلودگی هوا بر نتایج بارداری انجام شد.

مقدمه
 دکتر علی دل پیشه و همكاران

تأثیر آلودگی هوا بر سالمت انسان ها شامل طیف وسیع
عدم وجود عالئم بالینی تا مرگ می باشد ( .)1تحریک
چشم ها و راه های تنفسی فوقانی در نوزادان ،کودکان،
نوجوانان ،سال خوردگان و افراد مبتال به بیماری های
تنفسی مانند آسم ،برونشیت و آمفیزم ،از متداول ترین
نشانه هایی است که طی یک پدیده آلودگی هوا مشاهده
می شود .در سال های اخیر ،مطالعه در زمینه تأثیر
آلودگی هوا بر نتایج بارداری و تولید مثل مورد توجه
دانشمندان قرار گرفته است (.)7-2
آلودگی هوا نه تنها بر روی افراد عادی ( ،)3 ،4بلکه بر
نتایج بارداری نیز تأثیر منفی دارد ( .)11این نتایج در
نتایج مادری ( )13 ,14 ,7و نوزادی ()23-21 ,12 ,5
مورد بررسی قرار گرفته اند .برخی مطالعات افزایش
احتمال ابتالء به پره اکالمپسی و فشار خون را در زنان
مواجهه شده با آلودگی هوا در دوران بارداری گزارش
کرده اند ( .)13 ،11مواجهه با مواد شیمیایی و آالینده
های هوا ،به خصوص در دوران جنینی ،باعث افزایش
خطر نواقص زمان تولد ،افزایش مرگ و میر حین و بعد
از تولد و افزایش ناتوانی در دوران بعدی زندگی می شود
( .)21برخی مواد شیمیایی از سد خونی جفت گذشته و
در سرم مادر باردار و جنین قابل شناسایی هستند.
همچنین وجود برخی آالینده ها و مواد شیمیایی در
مایع آمنیون گزارش شده است ( .)21اگرچه مکانیسم
تأثیر دقیق مواد شیمیایی و آالینده ها در تولید نقایص
و آسیب های دوران جنینی ناشناخته مانده است ،اما
مطالعات حاکی از آن است که این مواد با تأثیر بر
مراحل تقسیمات میتوز ،میوز و تأثیر بر  ،DNAباعث
ایجاد نقایص هنگام تولد می شوند .سرعت باالی تمایز
و رشد سلولی در دوران جنینی باعث شده که انسان در
دوران جنینی بیش از سایر دوران زندگی تحت تأثیر
آالینده ها قرار گیرد (.)22
مطالعات نشان داده اند که بین قرار گرفتن مادر در
هوای آلوده و وزن کم هنگام تولد ارتباط مستقیم وجود
دارد؛ به گونه ای که با افزایش آلودگی هوا ،خطر کم
وزنی افزایش می یابد ( .)12مطالعه ویلهلم و همکاران
( )2115نشان داد که افزایش گرد و غبار هوا ،سبب

روش کار
در مرور سیستماتیک ،تأثیر آلودگی هوا بر نتایج بارداری
مورد بررسی قرار گرفت .با استفاده از لغات کلیدی
فارسی گرد و غبار ،آلودگی هوا ،سالمت انسان و عوامل
موثر بر نتایج بارداری مقاالت منتشر شده از سال 1331
تا  2113جستجو گردید .برای دستیابی به مقاالت التین
از معادل التین کلید واژه های فارسی استفاده شده و
کلیه مقاالت مرتبط موجود در پایگاه های اطالعاتی
،Magiran ،Springer ،Google Scholar ،Pubmed

 Science Directو  Iran Medexبررسی شدند.
پژوهشگر در ابتدا تمام مقاالت مرتبط با آلودگی هوا و
نتایج بارداری را جمع آوری و پس از اتمام جستجو،
لیستی از چکیده مقاالت را تهیه کرد .در این مرحله
تمام مقاالتی که در عنوان آن ها "آلودگی هوا"" ،نتایج
بارداری" و"باروری" ذکر شده بود ،وارد لیست شدند.
در جستجوی اولیه و با استفاده از کلید واژه ها123 ،
چکیده مقاله در دسترس قرار گرفت .پس از بررسی
مجدد ،مقاالت با زبان های انگلیسی و فارسی انتخاب و
تمام مقاالت تکراری و مقاالتی که امکان دسترسی به
متن کامل آن ها وجود نداشت ،حذف شدند .در نهایت
 22مقاله جهت مرور مورد بررسی قرار گرفت.

یافته ها
اولین مطالعه در زمینه تأثیر آلودگی هوا بر باروری انسان
در سال  1331انجام شده بود ( .)23در مطالعه ریتز و
همکاران ( )2112در کالیفرنیا ،ارتباط بین آالینده های
هوا و نقایص هنگام تولد مورد بررسی قرار گرفت .در این
مطالعه ارتباط بین سطوح آالینده های هوای کوچک تر
از  11میکرومتر با نتایج بارداری بررسی شد .نتایج این
مطالعه نشان داد که مواجهه با سطوح باالی مونواکسید
کربن ،خطر ناهنجاری دیواره بین بطن قلب را 1/14
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برابر افزایش می دهد .سطوح باالی اُزن باعث افزایش
خطر نقایص دریچه ای قلب ،ناهنجاری شریان آئورت و
ناهنجاری شریان ریوی شد ( .)22در مطالعه وییت و
همکاران ( )1334تأثیر آلودگی هوا بر سالمت  71مادر
و نوزاد هلندی مورد مطالعه قرار گرفت .نتایج این
مطالعه نشان داد که سطوح باالی آلودگی هوا ،باعث
نقایص  DNAدر نوزادان می شود ( .)25 ،11در
مطالعه سالیو و همکاران ( ،)2112پس از تعدیل عامل
مخدوش کننده سن مادر ،افزایش آلودگی هوا با افزایش
مرگ و میر نوزادی همراه بود ( .)31در مطالعه وانگ و
همکاران ( )1337در پکن ،تأثیر آلودگی هوا بر نتایج
بارداری  72171زن بررسی شد و نتایج آن نشان داد
که آلودگی هوا باعث افزایش خطر نوزادان کم وزن می
شود ( .)5مطالعه میزونت و همکاران ( )2111نیز این
نتایج را تأیید کرد ( .)31( .)31اگر چه مطالعه بوباک و
همکاران ( )1333این نتایج را رد کرده و بررسی های
بیشتر در این خصوص را توصیه کردند (.)32
در مطالعه دیمک و همکاران ( )1333در تپلیس ،افزایش
ریز معلق ها با نتایج بد بارداری شامل تأخیر رشد داخل
رحم همراه بود ( .)33وان و همکاران ( )2112معتقدند
که افزایش ریز معلق ها ،بر عملکرد جفت و فاکتور رشد
شبیه انسولین تأثیر دارد و این مکانیسم ،توجیه کننده
علت افزایش تأخیر رشد داخل رحمی در زنان مواجهه
یافته با آلودگی هوا می باشد ( .)21در مطالعه وان و
همکاران که بر روی  7772زن باردار انجام شد ،افزایش
آلودگی هوا باعث کاهش وزن هنگام تولد و افزایش تأخیر
رشد داخل رحم شد ( .)32مطالعه بلستر و همکاران (
 )2111تأثیر آلودگی هوا بر تولد نوزادان با جثه کوچک
تر از حد طبیعی را تأیید کرد ( .)35اگر چه در مطالعه
اولسن و همکاران ( )2113ارتباطی بین آلودگی هوا و
جثه کوچک هنگام تولد مشاهده نشد ( .)12تأثیر
نامطلوب آلودگی هوا بر نتایج مادری بارداری نشان می
دهد مواجهه با هوای آلوده ،خطر ابتالء به پره اکالمپسی
و فشارخون بارداری را افزایش می دهد (.)11 ،7

بحث
سالمت هنگام تولد ،یکی از جنبه های مهم حقوق
نوزادان و یکی از شاخص های مهم پیشگویی کننده
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 تأثیر آلودگی هوا بر نتایج بارداری

سالمت در سال های آینده زندگی هستند .در مطالعه
حاضر تأثیر آلودگی هوا بر نتایج بارداری مورد بررسی
قرار گرفت .بر اساس نتایج به دست آمده از
جستجوهای انجام شده ،تاکنون مطالعات متعددی در
زمینه تأثیر آلودگی هوا بر سالمت انسان ها انجام شده
است (.)14-21
در جستجوی اختصاصی تأثیر آلودگی هوا بر نتایج
بارداری ،تنها مطالعه یافت شده ایرانی به بررسی تأثیر
غلظت مونواکسیدکربن بر فشارخون بارداری پرداخته
بود .در این مطالعه اعالم شد که غلظت باالی
مونواکسید کربن می تواند بر کاهش یا افزایش
فشارخون مؤثر باشد ( .)22در مطالعه ساح و (،)2113
تأثیر آالینده های کمتر از  11میکرومتر بر نتایج
بارداری بررسی شد .در این مطالعه نتایج 372117
مورد زایمان در فواصل سال های  1334-2111مورد
بررسی قرار گرفت و نتایج آن نشان داد که مواجهه با
آالینده های کمتر از  11میکرومتر قبل از هفته 37
بارداری ،خطر عوارض نامطلوب بارداری و زایمان
زودرس را افرایش می دهد .این خطر در سه ماهه اول و
سوم بارداری بیش از سه ماهه دوم بارداری بود (.)15
سایر مطالعات نیز ،تأثیر آلودگی هوا بر افزایش احتمال
زایمان زودرس را تأیید کردند ( .)35-32 ،14افزایش
خطر زایمان زودرس در زنان مبتال به آسم و مواجهه
یافته با اُزن ( )O3در بارداری ،باالتر از زنان عادی
گزارش شده است ( .)7اگرچه در برخی مطالعات ،نتایج
متناقضی گزارش شده است؛ به گونه ای که در مطالعه
برور و همکاران ( ،)2114بین مواجهه با اُزن و افزایش
زایمان زودرس ارتباط آماری معنی داری مشاهده نشد
( .)31در مطالعه لی و همکاران ( )2114نیز بین
مواجهه با اُزن و احتمال زایمان زودرس ارتباطی وجود
نداشت ( .)37احتماالً تناقض در نتایج مطالعات ناشی از
غلظت آالینده ها ،مدت زمان مواجهه با آالینده ها و
استفاده از سیستم های تصفیه کننده هوا باشد (.)7
برخی مطالعات نتایج مواجهه با آالینده ها در اوایل
بارداری ( )33 ،34 ،32 ،17 ،7و برخی دیگر تأثیر
مواجهه با آالینده ها در اواخر بارداری ( )21 ،15را
بررسی کرده اند .در چند مطالعه دیگر تأثیر آالینده

.)22 ،21( های ترافیکی بر نتایج بارداری بررسی شد
این مطالعات نیز تأثیر آلودگی هوا بر تولد زود هنگام و
.وزن کم زمان تولد را تأیید کردند

تشكر و قدردانی

نتیجه گیری

بدینوسیله از کلیه پژوهشگرانی که از مطالعات آن ها در
 کمال،مرور سیستماتیک کنونی استفاده گردیده است
.تشکر و قدردانی را داریم

هوای آلوده باعث افزایش نتایج نامطلوب مادری و
 لذا توصیه می شود مسئولین.جنینی بارداری می شود
 اقدام،امر در خصوص راهکارهای کاهش آلودگی هوا
 تنفس در،کرده و همچنین مراقبین بهداشتی آموزش
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