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تهوع و استفراغ یکی از شایعترین شکایات دوران بارداری میباشد که حدود  05-05درصد
از زنان باردار آن را تجربه میکنند .مطالعه حاضر با هدف بررسی ارتباط تهوع و استفراغ
بارداری با جنسیت جنین انجام شده است.

مواد و روشها
مطالعه مقطعی حاضر در سال  1900روی  955زن باردار که در سه ماهه اول بارداری به
بخش زنان بیمارستان شهید رجایی تنکابن مراجعه کرده بودند انجام شد .نمونهگیری با
روش در دسترس انجام شد .ابزار جمعآوری اطالعات ،پرسشنامه پژوهشگر ساخته حاوی
اطالعات فردی مادر (سن ،تعداد حاملگی ،تعداد زایمان ،وجود تهوع و استفراغ ،دفعات تهوع
و استفراغ بارداری در روز) بود .آنالیز دادهها با آمار توصیفی ،آزمون کای دو و نرمافزار SPSS
 v.16انجام شد.

یافتهها
از  955زن باردار مراجعه کننده به بیمارستان شهید رجایی تنکابن 105 ،نفر ( 05درصد)
جنین مؤنث و همین تعداد جنین مذکر داشتند .تهوع و استفراغ بارداری در تقریباً نیمی از
زنان باردار ( 50/7درصد) گزارش شد .بین متغیر تهوع و استفراغ در بارداری با جنسیت
جنین ارتباط آماری معنیداری وجود داشت ( .)P=5/551جنسیت جنین با دفعات تهوع و
استفراغ بارداری ( ،)P=5/071تعداد بارداری ( )P=5/915و سن مادر ( )P=5/105ارتباط
آماری معنیداری نداشت.

نتیجهگیری
تهوع و استفراغ بارداری در زنان باردار با جنین مؤنث شیوع بیشتری داشت و در صورت
وجود تهوع و استفراغ بارداری ،تشخیص زودهنگام طی مراقبتهای دوران بارداری و درمان
کارا میتواند از پیامدهای آن بر سالمت و کیفیت زندگی زنان بکاهد.

کلیدواژهها
تهوع و استفراغ ،بارداری ،جنسیت جنین
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ذاکری حمیدی و همکاران

ارتباط تهوع و استفراغ بارداری با جنسیت جنین

مقدمه
میدهد .حدود  05-55درصد از زنکا بکاردارد درتکاتی از

تهوع و استفراغ بارداری تأثیر منفی بر سالم تنین ندارد

تهوع با یا بدو استفراغ را تجربه میکننکد .ایکن ویک ی

اما مرور بر مراقب های مبتنی بر شواهد تهوع و استفراغ

م موالً خفیف و خود محدود شونده بوده که ممکن اسک

زنا و

بارداری نشا میدهد که این وی ی د سالم

بکککا درمکککا هکککای ناهدارنکککده کنتکککر مکککیشکککود (.)1

کیفی

 Hyperemesis Gravidarumفرم شدید تهکوع و اسکتفراغ

و بار مالی بر فرد و تام ه تحمیل میکند .بنابراین از آنجا

بارداری اس که در  2-5/3درصد از بارداریها دیده مکی-

که تهوع و استفراغ بارداری میتواند بر سالمتی مادر و

شود (.)2

تنین اثرات مخرب داشته باشدد تشخیص زودهناام و

اگر چه پاتوژنز تهوع و استفراغ بارداری و هیپرامزیس

درما مناسب تهوع و استفراغ بارداری توصیه میشود (1د

گراویدارم نامشخص اس
اندوکرین (هورمو

اما فاکتورهای متابولی د

زندگی ایشا را طی بارداری تح

تأثیر قرار داده

.)0

گنادوتروپین تفتید استروژ هاد

بطور کلی اطالعات کمی در مورد ارتباط تهوع و استفراغ

تیروکسیند پروستاگالندین  E2و پروالکتین)د عصبی-

تنین وتود دارد ( )15و در این رابطه

عضالنی و بسیاری از علل تفتی ممکن اس

بارداری با تنسی

تأثیرگذار

نتایج متناقضی در مطال ات مختلف دیده میشود .نتایج

باشند .عاملی که در بروز تهوع و استفراغ بارداری بسیار

مطال ه کالن 3و همکارا نشا داد که  HG1در تنین

دخیل اس

دختر با شیوع باالتری بروز یافته اس

هورمو  hCGمیباشد و ارتباط بین پی

( .)11تزرتانی و

تولید هورمو  hCGو اوج تهوع و استفراغ بارداری بین

همکارا نشا دادند که میزا  NVPدر زنا با تنینهای

هفته های  12و  11بارداری رخ میدهد (3د  .)1تأثیر

( 70/5درصد در

تنسی

 hCGدر بارداریهای ت قلو

تنین بر غلظ

مذکر بیشتر از تنینهای مؤنث اس

مقابل  72/3درصد) ( .)5شیف 5و همکارا نشا دادند که

گزارش شده اس  .بدین م نی که سطح  hCGدر زنا

در حال

باردار با تنین مؤنث در مقایسه با زنا باردار با تنین

مؤنثد  1/5برابر بیشتر اس

مطال ه نیز هیپرامزیس

استروژ حمای میکند (.)6

مذکر باالتر اس

( .)5در ی

بیماری صبحااهی شدیداحتما داشتن تنینی
که این یافته از فرییه

گراویدارم بیشتر در زنا با تنین دختر دیده شد که

با توته به مطال ات ذکر شده به نظر میرسد تنس تنین

آ وتود غلظ های باالتر استروژ در

روی تهوع و استفراغ بارداری مؤثر اس  .از آنجاکه

ممکن اس

عل

اطالعات مربوط به اثرات تنسی

داخل رحم باشد (.)6
هیپرامزیس گراویدارم با مشکالتی چو
سندرم

مالوری

ویسد

پراکالمپسی و محدودی

پارگی مرید

پنوموتوراکسد

استفراغ بارداری نامشخص اس

تنین بر تهوع و

لذا بر آ شدیم در ی

نوروپاتید

رشد داخل رحمی 2همراه اس
0

Kallen
9Nausea

and Vomiting of Pregnancy: NVP
Intrauterine Growth Restriction: IUGR

4

Hyperemesis Gravidarum: HG

2
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تهوع و استفراغ بارداری 1در بین هفته  5و  11بارداری رخ

( .)7اگر چه نتایج بسیاری از مطال ات نشا میدهد که

ارتباط تهوع و استفراغ بارداری با جنسیت جنین

ذاکری حمیدی و همکاران

مطال ه توصیفی -تحلیلی ارتباط تهوع و استفراغ بارداری
با نوع تنسی تنین را مورد بررسی قرار دهیم.

هیپرامزیس گراویدارمد بیماریهای گوارشید کلیوید روانی
درما دارویی قرار داشتند از

و هیپرتیروئیدیسم که تح

مواد و روشها

از بیمارا قبل از ورود به مطال ه کسب ریای

این مطال ه مقط ی در سا  1305روی  355ز باردار

آنالیز دادهها از آمار توصیفی و آزمو کای دو و نرم افزار

که در سه ماهه او بارداری به بخش زنا بیمارستا

 SPSS v.16استفاده شد P>5/55 .از لحاظ آمارید م نی

شهید رتایی تنکابن مرات ه کرده بودند انجام شد .نمونه-

دار در نظر گرفته شد.

گیری با روش در دسترس انجام شد .نمونهها به گونهای

یافتهها

انتخاب شدند که دو گروه از لحاظ تنسی د برابر باشند

از  355ز

( 155نفر در هر گروه).

شد .برای

باردار مرات ه کننده به بیمارستا

شهید

ابزار تمعآوری اطالعاتد

رتایی تنکابند  155نفر ( 55درصد) تنین مؤنث و155

پرسشنامه پژوهشار ساخته حاوی اطالعات فردی مادر

نفر ( 55درصد) نیز تنین مذکر داشتند .میاناین سن

(سند ت داد حاملاید ت داد زایما د وتود تهوع و استفراغد

مادرا

(35

دف ات تهوع و استفراغ بارداری در روز بر اساس اظهارات

درصد) در گروه سنی  35-26سا قرار داشتند .اکثر

زنا باردار) تکمیل شد .تشخیص تنسی تنین بر اساس

واحدهای پژوهش ( 11/3درصد) سابقه دو بار بارداری را

نتایج سونوگرافی در ب د از سه ماه او بارداری صورت

داشتند .سن مادرا

()P=5/101د ت داد حاملای

گرف  .زنا بارداری که در سه ماهه او بارداری به بخش

( )P=5/315و ت داد زایما

زنا بیمارستا شهید رتایی تنکابن مرات ه کرده بودند

تفاوت آماری م نیداری نداش (تدو .)1

 21/26±33/13سا

بود و اکثر مادرا

( )P=5/253در دو گروه

وارد مطال ه شدند .همچنین افرادی با بارداری چندقلویید

تدو  -1توزیع فراوانی میاناین متغیرهای مادری در دو گروه از تنینهای مؤنث و مذکر
جنین مؤنث

جنین مذکر

گروهها

 151مورد ( 51درصد)

 151مورد ( 51درصد)

سن مادر (سال)

21/55 ±5/12

21/30 ±5/10

5/101

تعداد حاملگی

1/51 ±5/75

1/50 ±5/75

5/315

تعداد زایمان

5/15 ±5/11

5/56 ±5/21

5/253

متغیرها
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مطال ه خارج شدند.

ذاکری حمیدی و همکاران

ارتباط تهوع و استفراغ بارداری با جنسیت جنین

00/5
55/3
93/12

نمودار  -1توزیع فراوانی تهوع و استفراغ بارداری بر حسب تنس تنین

تهوع و استفراغ بارداری در تقریباً نیمی از زنا باردار

تهوع و استفراغ بارداری در تقریباً نیمی از زنا باردار

( 15/7درصد) وتود داش  .اکثر نمونهها ( 32/1درصد)

( 15/7درصد) وتود داش  .اکثر نمونهها ( 32/1درصد)

سابقه دو بار تهوع و استفراغ در بارداری را ذکر میکردند.

سابقه دو بار تهوع و استفراغ در بارداری را ذکر میکردند.

بر اساس نتایج آزمو آماری کای دود بین متغیر تهوع و

در مطال ه تزرتانی و همکارا د  76درصد از زنا باردار

استفراغ در بارداری با تنسی تنین ارتباط آماری م نی-

طی  16هفته باردارید تهوع و استفراغ داشتند ( .)5با

( .)P=5/551بدین م نی که دف ات

توته به آمار قابل توتهی از وقوع تهوع و استفراغ در

تهوع و استفراغ بارداری در مادرا با تنین مؤنث بیشتر از

باردارید انجام مراقب ها و آموزشهای الزم و همچنین

مادرا باردار با تنین مذکر بود (نمودار  .)1در این مطال ه

زندگی زنا باردار یروری

داری وتود داش

تنسی

تنین با دف ات تهوع و استفراغ بارداری ارتباط

آماری م نیداری نداش

بررسی سب

زندگی و کیفی

به نظر میرسد.

( .)P=5/571همچنین ت داد

موارد تهوع و استفراغ بارداری در  36/11درصد از

بارداری ( )P=5/315و سن مادر ( )P=5/101با بروز تهوع

بارداریها با تنین پسر و در  55/15درصد از بارداریها با

و استفراغ بارداری ارتباط آماری م نیداری نداش .

تنین دختر رخ داده بود .بر اساس نتایج مطال ه غنایی و

بحث

همکارا د افزایش شدت  HGدر تنس دختر زمانی که
ت داد روزهای بسترید کتونورید هیپراورمید هیپوناترمی و
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ذاکری حمیدی و همکاران

بستری در تریمستر او م یار  HGشدید بودد دیده شد
( .)12در ی

مطال ه در کرهد بین شدت هیپرامزیس

و کیفی

پیامدهای تهوع و استفراغ بارداری بر سالم
زندگی زنا بکاهد.

نداش  .این مسئله میتواند تفاوت نژادی را در وتود این

نتایج مطال ات مختلف از لحاظ فراوانی تهوع و استفراغ

ارتباط مطرح نماید ( .)13شیف و همکارا مطال های با

بارداری بر حسب تنس تنیند تفاوت وتود دارد .از این

هدف ارزیابی نسب تنس تنین در زنا باردار که در سه

رو انجام مطال ه بیشتر با حجم نمونه باالتر ته

قضاوت

ماهه او بارداری دچار تهوع و استفراغ شده بودندد انجام

دقیقتر مورد نیاز اس .

دادند .نتایج مطال ه حاکی از آ بود که در زنا بستری

از نقاط قوت مطال ه حایر میتوا به همکاری باالی زنا

تهوع و استفراغ شدید باردارید  55درصد

باردار در ارائه دقیق اطالعات درخواستی اشاره کرد .از

شده به عل

تنین در مقایسه با گروه

سوی دیارد عدم بررسی پیامدهای بارداری بواسطه تهوع و

شاهد وتود دارد .محققین ایناونه نتیجهگیری کردند که

استفراغ بارداری و همچنین عدم کنتر

هیپراورمید

این ارتباط میتواند شاخصی برای سطوح باالی استروژ

هیپرکتونوری به عنوا م یارهای شدت تهوع و استفراغ

در رحم باشد ( .)6در مطال ه رشید 1و همکارا د اغلب

بارداری از تمله نقاط ی ف مطال ه حایر بوده اس  .لذا

زنانی که دچار هیپرامزیس گراویداروم هستند تنین دختر

انجام این مطال ه با روش آیندهنار و کنتر موارد ذکر

دارند .عالوه بر آ د کتونوری شدید و موارد بستری در این

شده توصیه میشود.

افزایش احتما مؤنث بود

بارداریها از شیوع باالتری برخوردار اس
نتایج مطال ه تا

2

( .)11بر اساس

و همکارا د تنین مؤنث به همراه

تشکر و قدردانی
تمامی مراحل پژوهش حایرد بدو کم

مالی از سوی

کتونوری شدید و اوره باال با هیپرامزیس گراویداروم ارتباط

مرکز و سازما خاصی انجام شده اس  .بدینوسیله از کلیه

دارد .بطوریکه در صورت وتود کتونوری شدید و اوره باال

افرادیکه ما را در انجام این طرح یاری رساندندد تقدیر و

در هناام بستری به عل

تشکر می شود.

هیپرامزیس گراویدارومد احتما

وتود تنین مؤنثد  13درصد اس (.)15
نتیجهگیری
تهوع و استفراغ بارداری تقریباً در نیمی از زنا باردار
وتود داش

و در زنا

باردار با تنین مؤنث شیوع

بیشتری گزارش شد .از آنجا که تهوع و استفراغ بارداری
میتواند کیفی زندگی و بار مالی زنا باردار را تح تأثیر
قرار دهد باید طی مراقب های دورا بارداری به نشانههای
تهوع و استفراغ بارداری در سه ماهه او بیشتر توته کرد.
چرا که تشخیص زودهناام و درما

کارا میتواند از
9

Rashid

2

Tan
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