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  چكيده

زن باردار  مراجعه  128به همين منظور، در دوران بارداري است. مادر  BMIي افزايش دردكمر با تغييرات هدف از پژوهش حاضر بررسي رابطه

هاي تخصصي زنان و زايمان شهرستان شاهين شهر و حومه به طور تصادفي انتخاب شدند. ابزار مورد نياز تحقيق شامل كننده به كلينيك

مورد ارزيابي قرار گرفت. براي اري دي بارسه ماههي دوره 3وزن طي و  دردكمري استاندارد كيوبك به منظور سنجش دردكمر بود. پرسشنامه

تجزيه و تحليل آماري از آمار توصيفي و آمار استباطي شامل ضريب همبستگي پيرسون براي ارزيابي همبستگي بين افزايش دردكمر تغييرات 

BMI 05/0داري يافته است(در دوران بارداري استفاده شد. نتايج نشان داد كه، كمردرد در دوران بارداري افزايش معنا<P( و بين افزايش دردكمر 

در دوران  مادر BMIتوان گفت، با افزايش به عبارتي مي )=968r(ي مثبت و معناداري وجود دارددر دوران بارداري رابطه BMIتغييرات  با

  ).P>05/0يابد(كمردرد نيز افزايش معناداري ميبارداري،

  واژگان كليدي:

  .BMIبارداري، كمردرد،
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  مقدمه
اي از زنـدگي   ي ويژهي طبيعي از زندگي يك زن است و با آشكار شدن عالئم دوران بارداري، مرحلهبارداري و زايمان يك دوره

انـد؛  دردكمر و لگن در دوران بارداري، وضعيتي شايع در دوران بارداري است و اغلب مطالعات گزارش كرده .گرددزنان آغاز مي

ها كمردرد را تأثيرگذار بر درصد آن 80اند به طوري كه بيش از زنان باردار آن را در دوران بارداري تجربه كردهبيش از نيمي از 

كننـد،  كنند، اما گمان مـي اگر چه اكثر زنان باردار كمردرد را در دوران بارداري تجربه مي .)3،2،1(اندهاي روزانه دانستهفعاليت

دهنـد و  ارداري است و آن را به عنوان مشكل جـدي تلقـي نكـرده، بـه آن اهميتـي نمـي      كمردرد يك بخش طبيعي از دوران ب

داري بـر  توجهي به سالمتيشان ندارند. در صورتي كه كمردرد در دوران بارداري يك مشكل اساسي است كه تأثير منفي معنـي 

دوران بـارداري دچـار عـوارض نـامطلوب     درصد زنـان در   82تا  47طبق آمار جهاني . گذاردعملكرد و سالمتي زنان برجاي مي

ها بعد از بـارداري نيـز اثـرات آن بـاقي     ترين حالت دچار كمردرد شده كه اكثراً تا سالشوند كه در شايع عضالني مي -اسكلتي

زن بـاردار در   463) انجام شد، دردكمـر در  2009( 1در همين راستا طي تحقيقي كه توسط ويليام و همكاران. )6،5،4(ماندمي

داري %) از كل زنان مورد مطالعه، افـزايش معنـي  8/49نفر ( 231بارداري مورد ارزيابي قرار گرفت.  36-38و  14-20هاي هفته

). در تحقيقي ديگري كه توسط 7شد( ها با پيشرفت بارداري بيشتر ميدر دردكمر دوران بارداري خود اعالم كرد كه درد در آن

%) كمردرد را 6/76نفر ( 250زن باردار ارزيابي كردند كه از اين تعداد  326كمردرد را در  ) انجام گرفت،2003( 2تو و همكاران

زن  855) انجـام شـد، دردكمـر را در    1991اي كه توسط استگارد و همكـاران ( ). در مطالعه8در دوران بارداري گزارش كردند(

مـاه بـارداري،    9بارداري بودند، هر دو هفته يك بار تا تولد نوزاد ارزيابي كردند و شيوع دردكمـر را در   12ي باردار كه در هفته

 3). كريستينسـون و همكـاران  9بارداري اعالم كردند( 12ي درصد در هفته 28-22ها شروع دردكمر را % گزارش كردند. آن49

بارداري ارزيابي نمود و شيوع درد كمر در ايـن دوران را   34و  24، 12هاي زن باردار در هفته 200) نيز، دردكمر را در 1996(

از  ).10كنـد( % گزارش كرد. وي همچنين اعالم كرد، دردكمر در اين دوران با پيشرفت بارداري افزايش معناداري پيدا مي4/76

مـادر اسـت كـه ناشـي از     بـدني)   ي(شاخص تـوده  BMI و  از تغييرات وضعيتي مهم دوران بارداري، افزايش وزن طرفي يكي

باشـد،   ) و تغييرات متابوليكي بدن مادر ( چربي و مايعات) مـي 4تغييرات رحم و محتويات آن ( جنين، جفت و مايع آمنيوتيك

، فشار مادر BMIو جنين  با افزايش وزن ).11،10(يابدكيلوگرم افزايش مي 14الي  9به طوري كه در حالت طبيعي، وزن مادر 

شود. به طور معمول با چنين مكانيسـمي، بـروز   ي پشتي و لگني به ويژه كمر مضاعف ميهاي ناحيهعضالت و ليگامان وارده بر

دردكمـر در دوران   )، در تحقيق خود در مورد علـت 2005( 5در اين راستا واديولو و همكاران .)12كمردرد اجتناب ناپذير است(

). در تحقيـق   13در ايـن دوران را از فاكتورهـاي اصـلي دردكمـر بيـان كـرده اسـت(       مادر  BMIجنين و بارداري، افزايش وزن 

                                                            
1 -William et al 
2 - To et al 
3 - Kristiansson et al 
4 - Amniotic Fluid 
5 - Vadivelu et al  
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نفـر دردكمـر را در دوران    252زن باردار در دوران بارداري ارزيابي شدند كه از ايـن تعـداد    891)، 2006( 6موگرن و همكاران

ي در زنـان بـا كمـردرد در دوران بـارداري و     به طور معنادار BMIها نشان داد كه ي آنباردراري گزارش نكردند. نتايج مطالعه

زن  40) در تحقيق خود اشاره داشتند، تغييـرات وزن در  1384). در اين رابطه صداقتي و همكاران (14پس از آن بيشتر است(

أثير در دوران بارداري بر ميزان كمـردرد تـ   BMIكيلوگرم بوده و گزارش كردند، تغييرات  45/14تا  56/12ي باردار بين دامنه

-ي طبيعي خود باشد، بيشتر ميزان كمـردرد را تحـت تـأثير خـود قـرار مـي      گذار است و هرقدر اين افزايش، بيشتر از محدوده

 48زن لندني انجـام دادنـد، گـزارش كردنـد      180اي كه در اين زمينه بر ) نيز، در مطالعه1988( 7مانتل و همكاران ).15دهد(

ي خـود  هـا در مطالعـه  ها درد بسيار شديد است. آناند كه در يك سوم آناري تجربه كردهدرصد زنان دردكمر را در دوران بارد

 ).16در دوران بارداري گزارش نكردند( BMIي معناداري بين دردكمر و افزايش رابطه

در دوران بـارداري، در   مـادر  BMIي افـزايش دردكمـر تغييـرات    ي رابطهبا توجه به تحقيقات كم و ابهامات موجود در زمينه 

  ها نيز بپردازيم.ي آندر دوران بارداري به بررسي رابطه BMIپژوهش حاضر بر آن شديم كه عالوه بر ارزيابي دردكمر، 

 

  روش شناسي تحقيق
  ي آماريجامعه

هاي تخصصي زنان و زايمان  شهرستان شاهين شهر و حومه زن باردار مراجعه كننده به كلينيك 128ي آماري تحقيق حاضر، جامعه

هاي ها داري ويژگيها به دليل مشكالت بارداري در طي دوران بارداري از تحقيق حاضر حذف شدند. آزمودنينفر از آن 10بودند كه 

) از اهداف طرح 3اند؛ حقيق را پر كردهي كتبي براي شركت در اين تنامه) رضايت2بارداري بودند؛  12تا  10ي ) بين هفته1زير بودند: 

ي ) در دامنه6ي ورزشي بودند؛ ) فاقد هرگونه سابقه5ي كمردرد قبلي بودند؛ ) سالم بوده و فاقد هر گونه سابقه4آگاهي كامل داشتند؛ 

  سال قرار داشتند. 34تا  22سني 

  

  آوري اطالعاتابزار جمع
اي  گزينه 5سوال  25كه  )Qubecي  سنجش كمردرد كيوبك (عبارت بودند از: پرسشنامهابزار مورد استفاده براي متغيرهاي تحقيق 

آزمون مجدد ضريب  -دارد و اعتبار آن در كشورهاي انگلستان، فرانسه، آلمان، هلند و ايران بررسي شده و با استفاده از روش آزمون

گزينه را كه در واقع درجات متفاوت ميزان دردكمر  5). آزمودني بايد يكي از 34درصد گزارش شده است( 90آن  همبستگي پيرسون

بوده و  100كه داراي ارزش  5ي داراي ارزش صفر است، يعني فاقد درد و به ترتيب تا گزينه 1ي كند، عالمت بزند. گزينهرا تعيين مي

مورد ارزيابي  ي بارداريي سه ماههدر سه  دورهزنان  BMIدر اين مطالعه متغيرهاي كمردرد،   ).21نمايانگر درد بسيار شديد است(

  قرار گرفت.

  

                                                            
6 - Mogren et al 
7 - Mantle et al 
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  ها آماريروش تجزيه و تحليل داده
ي مورد هاي حاصله از نمونهي دادهآوري شده، از آمار توصيفي به منظور ارائهدر تحقيق حاضر، براي تجزيه و تحليل اطالعات جمع

در سطح مادر در دوران بارداري  BMIي بين افزايش كمردرد تغييرات بررسي و ضريب همبستگي پيرسون به منظور بررسي رابطه

  استفاده شد. SPSS(17)افزار در محيط نرم 05/0خطاي نوع اول برابر با 

  

  ي تحقيقهايافته
نمايش داده شده  1ي در جدول شمارهي بارداري ي سه ماههمادر در سه دوره BMIحراف استاندارد متغيرهاي كمردرد و ميانگين و ان

  اند.متغير فوق با پيشرفت بارداري افزايش معناداري يافته دودهد كه است. نتايج جدول نشان مي

  در دوران بارداريمادر  BMIميانگين و انحراف استاندارد دردكمر،  -1جدول 
  

BMI    بارداري هايماه كمردرد 
32/2±14/21  82/2± 46/8  ي اول بارداريسه ماهه 
32/2±02/23  61/2±03/30  ي دوم بارداريسه ماهه 
29/3±40/25  40/3±12/51  ي سوم بارداريسه ماهه 

  
ي از سه ماهه دردكمر ، ميانگين تغييرات دردكمر در دوران بارداري نشان داده شده است. بر اساس اين نمودار،1ي در نمودار شماره

 رسيده است. 12/51بارداري به ميانگين  ي سوم پايان سه ماههشروع و در  46/8بارداري با ميانگين  اول
ميانگين وزن شود، طور كه مشاهده مينيز، ميانگين تغييرات وزن در دوران بارداري نشان داده شده است. همان 2ي در نمودار شماره

  كيلوگرم رسيده است. 46/70ي سوم بارداري به ميانگين سه ماههكيلوگرم  است كه در  27/58بارداري  ي اولر سه ماههد

  
  ميانگين كمردرد در دوران بارداري -1نمودار 
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  ميانگبن تغببرات وزن در دوران بارداري -2نمودار

  

در دوران بارداري پرداخته شد. نتايج حاصل از ضريب همبستگي مادر  BMIافزايش دردكمر وتغييرات ي در ادامه به بررسي رابطه

در  BMIداري با تغييرات دهد، دردكمر به طور معنيهاي حاصله، نشان ميخالصه شده است. داده 2ي پيرسون در جدول شماره

-يز افزايش معناداري ميدر دوران بارداري، دردكمر ن مادر BMIي مثبت دارند به طوري كه با افزايش دوران بارداري رابطه

  .)P>05/0يابند(
  

  در دوران بارداري مادر BMIبا تغييرات  كمردردي رابطه 2جدول 
  

  معني داري        ضريب همبستگي       متغيرها                              
  041/0          967/0              در دوران بارداريمادر BMI   در دوران بارداري كمردرد  

  

  گيريبحث و نتيجه

دهد كه ميزان دردكمر نيز در دوران بارداري افزايش معناداري را با هاي به دست آمده از پژوهش حاضر نشان ميتجزيه تحليل داده

)، استگارد و همكاران 2003)، تو و همكاران (2009پيشرفت بارداري نشان داد كه با تمامي مطالعات پيشين؛ ويليام و همكاران (

). حاملگي يكي از رويدادهاي پرتنشي است كه بر وضعيت كمر 10،9،8،7خواني دارد() هم1996) و كريستينسون و همكاران (1991(

كنند كه  ي كمر فشار مستمر و طوالني را با بزرگ شدن رحم تحمل ميگذارد. در دوران بارداري عضالت ناحيهزنان تأثير زيادي مي

آيند و دچار اسپاسم، خستگي زودرس و عضالني كافي، در اثر افزايش فشار به وضعيت نامناسبي در ميمعموالً به دليل عدم حمايت 

ها و فشار به سيستم عصبي به احتمال شوند. تغييرات فيزيولوژيكي در حاملگي با ايجاد تغييرات مكانيكي و ساختماني در مهرهدرد مي

كند و اين ي با پيشرفت بارداري فعاليت بدني نيز كاهش چشمگيري پيدا ميشوند. از طرفزياد موجب كمردرد در اين دوران مي

- ي كمري شده و درد ايجاد ميپذيري مفاصل بدن به ويژه ناحيهموضوع همراه با افزايش وزن بدن مادر موجب كاهش انعطاف

  ).18،17كند(

ي معنادار و مثبتي بود به طوري كه با در دوران بارداري حاكي از رابطه مادر BMIكمردرد و تغييرات ي حاصله از ارتباط نتيجه

صداقتي و )، 2005واديولو و همكاران (يابد. مطالعات پيشين، در دوران بارداري، دردكمر نيز افزايش معناداري مي BMIافزايش 
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ي ماهه 9در طي  BMIو  ). افزايش وزن15،14،13) نيز مورد باال را تأييد كردند(2006) و موگرن و همكاران (1384همكاران (

). به عبارتي، افزايش وزن در دوران 19شود(بارداري ممكن است بيش از ظرفيت تطابق عضالت تنه باشد و در نتيجه باعث دردكمر مي

افزايش توليد مايع ها شده و در نتيجه موجب التهاب و اي و ليگامانهاي بين مهرهبارداري باعث وارد شدن فشار مضاعف به ديسك

) شواهي مبني بر ارتباط بين اين دو متغير 1988). در اين رابطه در تحقيق مانتل و همكاران (21،20گردد (مفصلي و ايجاد درد مي

ي خود كمردرد ي سنجش دردكمر است، به طوري كه مانتل در مطالعهنحوهي اين اختالف در ). شايد بتوان گفت ريشه16يافت نشد(

ي استاندارد كيوبك مورد سنجيده در حالي كه در پژوهش حاضر دردكمر با استفاده از پرسشنامه VASاستفاده از مقياس را با 

  ارزيابي قرار گرفت.

يابد و بايد به آن توجه مطالب گفته شده در پژوهش حاضر بيانگر اين واقعيت است كه دردكمر در دوران بارداري افزايش معناداري مي

  در دوران بارداري است.  مادر BMIو  توان گفت يكي از فاكتورهاي افزايش اين دو متغير افزايش وزنداد. مينشان  ويژه

  

  منابع و مĤخذ
  .65-46؛ 1377س ج. تمرينات ورزشي دوره بارداري و پس از آن. چاپ اول، انتشارات تكامل،  طبائي -1

2- Kristiansson P, Svardsudd K, VonSchoultz B. Back pain during pregnancy: a prospective study. Spine, 1996; 

21:702-709. 

3- Mogren IM, Pohjanen AI. Low back pain and pelvic pain during pregnancy: prevalence and risk factors. 

Spine, 2005; 33(8): 983-91. 
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ََRelation of back pain & BMI Changes during pregnancy 
Sare Saeidi, Behnam Ghasemi 

Abstract 

The purpose of the present study is to analyse back pain increase with BMI changes 

relation during pregnancy. For this purpose, 128 healthy pregnant woman who 

attended the obstetrics & gynecology clinics were selected randomly in shahin-shahr 

city. The required research tools included the Questionnaire Qubec . Back pain and 

weight changes measuring for 3 stage during pregnancy. For statistical analyses of 

data used from descriptive statisticts and inferential statisticts that include pearson 

correlative coefficient for determination the correlation among back pain increase 

with BMI changes during pregnancy. 
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Results showed that back pain significant increase during pregnancy and there is a 

posistive and significant relation between back pain with BMI changes during 

pregnancy.  

Key words: 

Pregnancy, back pain, BMI. 

 
 

 


