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  مقاله پژوهشي 

  ت يمطالعه اثر فعال و ن خون مادريرخوار بر سطح لپتيت و سن شير جنسيتاث يبررس
  ر مادريش يم خانواده بر وزن حجميروزانه مادر و روش تنظ

  

  ٣يمحمدحسن خادم انصاردکتر ، ٢*ياحسان صبوردکتر ، ١يرا جوانمرديالم

 

  27/03/90تاریخ پذریرش  05/02/90 تیافدریخ تار
  

 چکيده
ت و سن فرزند بر سـطح  ير جنسيتاث يهدف از پژوهش حاضر بررس. رابطه دارد بعد، يها سالدر  خطر چاقي کاهشتغذيه با شير مادر با  :هدفنه و يش زميپ

 .ر مادر بوديش يبر وزن حجم ياز باردار يريجلوگ يها روشت روزانه مادر و ين خون مادر و اثر فعاليلپت

ل سن، يفرزند از قب يها يژگيو يدارا اي نامه پرسش. نفر انتخاب شدند ١١٥ه يشهر اروم يجعه کننده به مراکز بهداشترده مراين مادران شياز ب :مواد و روش کار

 يب براير و خون گرفته شد و به ترتياز هر مادر نمونه ش. ز ثبت شديدر مورد مادر ن ياز باردار يريشگيروش پت و ين سطح فعاليهمچن. ل شديوزن، جنس تکم

  . ن خون مورد استفاده قرار گرفتير و سطح لپتيش يوزن حجم يرياندازه گ

 .نداشـت  دار معنين خون مادر در دو گروه فرزندان دختر و پسر تفاوت يسطح لپت .بود دار معنيسن فرزندان  ن خون مادر بر حسبيسطح لپترات ييتغ: ها افتهي

 ياز باردار يريمختلف جلوگ يها روشگروه مادران با  چهارر مادر در يش يوزن حجم .ش دادير مادر را افزايش يوزن حجم داري معني طور بهت روزانه مادر يفعال

  .ر مادر وجود نداشتيش ين خون مادر و وزن حجمين سطح لپتيب داري معنيارتباط  يول. متفاوت بود داري معني طور به

بـه نظـر    باشد يمرخواران يش يم انرژيک عامل مهم در تنظين ياز آنجا که لپت .ر کندييبر حسب سن فرزند تغ تواند يمن خون مادر يلپت: يريجه گيبحث و نت

روزانه مادر از  يکه زندگ ن مطالعه نشان داديا يها داده. رنديمتناسب رشد کنند و وزن بگ طور به توانند يمبهتر  کنند يمه ير مادر تغذيکه از ش يکودکان رسد يم

  . گذارد يمر ير تاثيت شيفيت و کير کمم خانواده ديو روش تنظ يت بدنيل فعاليقب

   ياز باردار يريجلوگ يها روش ،ت روزانه مادريفعال ،ريش يوزن حجم ،ن خونيلپت :ها واژهد يکل

  

  ١٣٩٠مرداد وشهريور  ،١٨٥-١٩٤ صسوم،  شمارهيست و دوم، بيه، دوره ارومي پزشکمجله 

  

  ٠٤٤١٢٧٧٠٦٩٨: ، تلفنيولوژيزيگروه ف ،يه، دانشکده پزشکياروم يدانشگاه علوم پزشک: آدرس مکاتبه

Email: e.saboory@yahoo.com 

  
  

                                                
 هياروم ي، دانشگاه علوم پزشکيپزشک يدانشجو ١
  هياروم ي، دانشگاه علوم پزشکيولوژيزيار گروه فيدانش ٢
  هياروم ي، دانشگاه علوم پزشکيميوشيار گروه بيدانش ٣

  مقدمه
 چربي بافت از يابنده ترشح دالتوني کيلو ۱۶ هورموني لپتين

 کننده تنظيم نقش انسان، و حيوانات در هورمون اين. است سفيد

. داراسـت  بـدن را  کـل  انـرژي  تعـادل  و انرژي مصرف غذا، دريافت

 و دارد مستقيم ارتباط بدن چربي ذخاير با لپتين ييپالسما سطوح

 عوامـل ). ۱( دهـد  يمـ  پاسـخ  بـدن  انـرژي  تعـادل  در تغييرات به

 :ماننـد  گذارند يماثر  لپتين سرمي بر سطح مختلفي فيزيولوژيک

 ايـن  از کدام هر که معرض سرما در گرفتن قرار و ورزش ،ناشتايي

 لپتـين  سطح کاهش نتيجه در و ob ژن بروز کاهش موجب موارد

 اخـتالف  شرايط تحت سرم غلظت لپتين). ۲(شوند يم گردش در

تغييـر   نيـز  يپرخـور  يـا  ماننـد گرسـنگي   دريافتي انرژي در زياد

تمـامي   در لپتين سرمي سطح بدن و چربي توده بين). ۳( يابد يم

 مسـتقيمي  بزرگسـاالن رابطـه   و کودکـان نوزادان  سني يها گروه

 بـاالتري  سرمي لپتين غلظت ،چاق دافرا که طوري به. است برقرار

 در بدني توده نمايه ميزان .دارند الغر يا طبيعي اشخاص به نسبت

 کـه  نـوزاداني . دارد رابطه مستقيم نيلپت سرمي سطوح با نوزادان

 رشد که ييها آن نسبت به شوند يم رحمي داخل رشد تأخير دچار

 .هسـتند  تـري  کـم سـرمي   لپتين سطوح داراي ،اند داشته طبيعي

  باالتري لپتين حاملگي، سطوح آخر يها هفته در دختر هاي ينجن
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 سـطوح  بـين . دارنـد  خـود  سـن  پسر هم يها نيجن به نسبت

 اما دارد، وجود رابطه نيز، سرم نوزاد انسولين و مادري لپتين سرمي

 وجـود  يا رابطـه نارس  نوزاد لپتين مادر و لپتين سرمي غلظت بين

 حـاملگي، سـطوح   آخـر  يهـا  هفته در خترد يها نيجن). ۴( ندارد

 .)۴( خـود دارنـد   سـن  هم پسر يها نيجن به نسبت لپتين باالتري

 پسر نوزادان به نسبت يباالتر لپتين سرمي سطوح نيز دختر نوزادان

 کودکي طي در پوست سياه و پوست سفيد نژاد دو هر در ).۵( دارند

 در دختران )رابرب دو حدوداً( لپتين از باالتري سرمي سطوح و بلوغ،

 رابطـه  پسـران  در. شـود  يمـ  يافـت  خـود  سن هم پسران به نسبت

 لپتـين  سـرمي  سـطوح  و سطوح تستوسترون بين يا يقو معکوس

 با که صورت بدين. دهد يم توضيح ها آن را در سن اثر که دارد وجود

، هـا  آن در تستوسترون سطوح رفتن باال و بلوغ وقوع سن، رفتن باال

 در حين سرم لپتين سطوح). ۶(ابدي يم کاهش لپتين سطوح سرمي

 بلوغ طي دختران در در افزايش اين ،ابدي يم افزايش تکامل و رشد

با وجـود مطالعـه   . ابدي يم کاهش پسران در اما ابدي يم ادامه جنسي

اثر  يا مطالعهچ ين دختران و پسران، هين بيلپت يق سطح سرميدق

ن سـرم مـادر مطالعـه    يت نوزاد را بر لپتيا جنسين و يست جنيجن

رخوار بر يست و سن شين مطالعه اثر جنين رو در اياز ا. نکرده است

ر مادر مورد مطالعه قرار يش ين مادر و وزن حجميلپت يسطح سرم

م خـانواده بـر وزن   يمختلـف تنظـ   يهـا  روشن اثـر  يهمچن. گرفت

قـرار   ين مـادر مـورد بررسـ   يلپتـ  ير مادر و سطح سرميش يحجم

 .گرفت
  

 ها وشرمواد و 
 يلـ يتحل - يفياز نـوع توصـ   يک مطالعه مقطعيمطالعه حاضر 

 يبـه مرکـز بهداشـت    ۱۳۸۸سـال  در  ۷تا  ۵ يها ماه يط. باشد يم

مـادران  . شـد  ه مراجعـه يـ واقع در شـهر اروم  کخواهيواحد ن يدرمان

ـ  يرده در محـدوده سـن  يشـ  . سـال انتخـاب شـدند    ۴۰تـا   ۱۶ن يب

. العــه اخــذ شــداز شــرکت کننــدگان در مط يکتبــ نامــه رضــايت

در . ل شديبا حضور در کنار مادر مراجعه کننده تکم اي نامه پرسش

ل سـن، وزن،  يرخوار از قبيش يجسم يها يژگيو ها نامه پرسشن يا

ـ . خاص وارد شد يماريدارا بودن ب ه،يجنس، قد، نوع تغذ ن يهمچن

ن يمـان، چنـدم  يالت، روش زايه، سـطح تحصـ  يـ وزن، قد، نوع تغذ

، مصرف دارو، سن ازدواج، شغل همسـر، روش  خاص يماريفرزند، ب

ـ . ز ثبـت شـد  يدر مورد مادر ن ياز باردار يريشگيپ ن مـادران  ياز ب

مادران از لحاظ . رده سالم انتخاب شدندينفر ش ۱۱۵عه کننده جمرا

 يبـودن، اسـتفاده از دارو   يگاريگر مثل سـ يط ديسالم بودن و شرا

ر اثـر بگـذارد   يشدر  يعنيش تداخل داشته باشد، يخاص که با آزما

خـاص   يا استفاده از دارويبودن  يگاريدر صورت س. شدند يبررس

ـ . آن فرد از مطالعه خارج شد يماريو داشتن ب ن مـادران و  يهمچن

 يسـن  محـدوده . مـزمن بودنـد   يمـار ير خواران فاقد هر نـوع ب يش

بـا  . رخوار کامل بودنديش يهمگ يعنيماه بود،  ۶تا  صفرکودکان از 

از هـر   ،هـا  داروخانـه موجـود در   يردوش معموليش پمپ استفاده از

 يريـ اندازه گ ير گرفته و براينمونه ش ليتر ميلي ۵ ي اندازهمادر به 

ر، يبا نمونه شـ  زمان هم. ر مورد استفاده قرار گرفتيش يوزن حجم

بـه  نمونه خون هم از همان افراد گرفته شـده و   ليتر ميلي ۵ حدود

سـرم جـدا    rpm ۹۰۰۰قـه بـا   يدق ۱۵به مدت  فوژيسانتر ي وسيله

خ يسه يو همراه با ک ياپندورف در بسته نگهدار يها لولهشده و در 

ر و يشـ  يهـا  نمونهتمام . ز شدنديده و فريشگاه منتقل گرديبه آزما

ـ  يعنـ ين يک زمان معيخون در  . صـبح گرفتـه شـد    ۱۰تـا   ۸ن يب

  بودنــد،  يوزن حجمـ  يريـ انـدازه گ  يکـه بــرا  يريشـ  يهـا  نمونـه 

  ســپس . شــدند يظــروف سربســته نگهــدار در يعمــولم يدر دمــا

 گرمـي  ميلـي  ۱ قيـ دق ير بـا تـرازو  يشـ  يها نمونهاز  يحجم مساو

)Alj220-4m, kern, Germany(    وزن کرده و وزن مخصـوص هـر

فوژ ين خون ابتـدا سـانتر  يلپت يرياندازه گ يبرا. نمونه محاسبه شد

س سـپ . سرم انجـام شـد   يجدا ساز يبرا يدر همان مرکز بهداشت

فوز بـه منظـور   يگـر سـانتر  يد بار يکز ين نيلپت يريقبل از انداره گ

ن بـا  يلپتـ  يسـطح سـرم  . انجـام شـد   هـا  نمونههموژن شدن کامل 

مورد سنجش قرار  ينواسيميوايآماده و با روش راد تکيااستفاده از 

ــت  ,BioSoursce Leptin-EASIA Kit.KAP 2281(گرفـ

Nivelles, Belgium (.  

 اطالعـات در نـرم افـزار    يتمـام : يآمـار  ليه و تحليروش تجز

SPSS 16 ي، بـرا ها دادهع يبا توجه به نرمال بودن توز. ديوارد گرد 

 ANOVAسه چند گروه از يمقا يو برا t-testاز  يسه دو گروهيمقا

ق ياز طر ها تفاوتبودن  دار معنيدر صورت . ک طرفه استفاده شدي

 يبررسـ  يبرا. دش يبررس ها گروهن يتفاوت ب Tukey يبيتست تعق

ر مـادر از  يشـ  ين و وزن حجميلپت ين سطح سرميوجود ارتباط ب

 ± اريـ مع يج بـر حسـب خطـا   ينتـا  .استفاده شـد  يون خطيرگرس

 . شد يتلق دار معني >P ۰۵/۰  ان شده وين بيانگيم
 

  ها افتهي
ن خون مادر در دو گروه فرزندان دختـر و  ين سطح لپتيانگيم

ن خـون  يتفاوت لپت .سه شديمقا ستتی تپسر با استفاده از آزمون 

  ).۱شکل (نبود  دار معنين دو گروه ين ايمادر ب
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 ۱۳۹۰، مرداد و شهريور ۳، شماره ۲۲دوره   مجله پزشکي اروميه
  

١٨٧  

 
  ).>۹۳۵/۰P(ن دو گروه وجود ندارديب داري معنيتفاوت . ن خون مادريت فرزندان بر سطح لپتيسه اثر جنسيمقا :)۱(شماره شکل 

  

ر يـ ب زيبه ترت) بر حسب روز( يگروه سن پنجسن فرزندان در 

 سـه ، گـروه  )۶۰-۳۱( دو ، گروه)۳۰-۱( يک گروه: دش بندي طبقه

ج ينتـا  ).۱۸۰-۱۲۱( پنج و گروه) ۱۲۰-۹۱( چهار ، گروه)۶۱-۹۰(

گــروه فرزنـدان بـا اســتفاده از    پـنج ن خــون مـادر در  يسـطح لپتـ  

ANOVA در ماه اول  نيلپت يسطح سرم. سه شدنديک طرفه مقاي

اه سـوم بـه   و در مـ  افتـه يش يج افزايمان کم بوده به تدريبعد از زا

افتـه  يکاهش  ده و سپس در ماه چهارم و پنجم مجدداًيحداکثر رس

  ). ۱ جدول شماره(است 

به  نامه پرسشت مادر با توجه به اطالعات حاصل از يسطح فعال

 يج وزن حجمـ ينتـا  .م شـد يت کم و متوسط تقسـ يدو گروه با فعال

از  ت کم و متوسط با اسـتفاده ير مادر در دو گروه مادران با فعاليش

ت يـ که فعال ير در مادرانيش يوزن حجم. سه شديمقا t-testآزمون 

 طـور  بـه ت کـم داشـتند   يکه فعال يمتوسط داشتند نسبت به گروه

  ).۲شکل(شتر بود يب داري معني

  

  ن خون مادريبر سطح لپت) يريمان تا نمونه گيزا يفاصله زمان(سه اثر سن فرزندان يمقا ):۱(جدول شماره 

 ها گروه
 داري معنيسطح  نيانگيم ±ار يمع يخطا

۱ 
۱۹۹/۱ ± ۷۱/۹ 

  ) (p= 0.034 ٣با  ١تفاوت 

 .است دار معني) (p= 0.009 ٥با  ٣ و

۲ 
۶۶/۳± ۹۵/۱۵  

۳ 
۱/۸ ± ۷۴/۲۲ 

۴ 
۱۵/۲ ± ۹۸/۹ 

۵ ۹۹/۱ ± ۳۵/۵ 
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  ر در يش يمن وزن حجيانگيم. ر مادريش يمادر بر وزن حجم ت روزانهير فعاليسه تاثيمقا ):۲(شکل شماره 

  ).>P ۰۰۱/۰( شتر استيب داري معني طور بهت کم يسه با مادران با فعاليمقا ت متوسط دريمادران با فعال

  

، مـادران بـر اسـاس    نامـه  پرسشبا توجه به اطالعات حاصل از 

مقاربت  يکگروه . م شدنديگروه تقس چهاربه  م خانوادهينحوه تنظ

مـان  يک ماه از زمان زايصله ن گروه حداکثر در فايافراد ا( نداشتند

از  دو گـروه ). ک مقاربـت نداشـتند  يـ ولوژيزيف طور به قرار داشتند و

OCP  ايـ از کانـدوم   سـه گـروه  . کردنـد  يمـ استفادهIUD   اسـتفاده

هـم از روش   چهـار گـروه  . شـده بودنـد   يوبکتـوم يا تيو  کردند يم

 چهار ر مادر دريش ين وزن حجميانگيم. کردند يماستفاده  يعيطب

 ANOVAکنترل متفاوت بـا اسـتفاده از    يها روشه مادران با گرو

  ). ۲جدول (سه شد يک طرفه مقاي

ر بـا  يشـ  ين خـون مـادر و وزن حجمـ   ين سطح لپتيارتباط ب

regression ن يب داري معنيارتباط . قرار گرفت يمورد بررس يخط

ر وجــود نداشــت يشــ ين خــون مــادر بــا وزن حجمــيســطح لپتــ

(p=0.419).  

  

  ر مادريش يبر وزن حجم م خانوادهير روش تنظيسه تاثيمقا :)۲(ه شمارجدول 

 داري معنيسطح  نيانگيم ±ار يمع يخطا ها گروه

۱ ۰۰۲۵/۰± ۰۲۱/۱ 

P=0.036  

 ۴و  ۱ يها گروهتفاوت 

 .بود دار معني

۲ ۰۰۳۷/۰ ± ۰۲۵/۱  

۳ ۰۰۴۴/۰± ۰۳۳/۱ 

۴ ۰۰۴۲/۰  ±۰۳۶/۱ 
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 الميرا جوانمردی و همکاران  ...و  ن خون مادريرخوار بر سطح لپتيسن شت و ير جنسيتاث يبررس
 

١٨٩  

  ريش يخون مادر بر وزن حجمن ير سطح لپتيتاث :)۳(شماره شکل 

 

 ين خون مادر و وزن حجمـ ين سطح لپتيب داري معنيارتباط 

  .ر مادر وجود ندارديش

  
  بحث

 يت و سن فرزنـدان بـر سـطح سـرم    ين مطالعه اثر جنسيدر ا

ت روزانـه  يـ ن اثـر فعال يهمچن. قرار گرفت ين مادر مورد بررسيلپت

 يابيمورد ارز ر مادريش يم خانواده بر وزن حجميمادر و روش تنظ

ه يدر شهر اروم يدرمان يانجام آن به مرکز بهداشت يبرا. قرار گرفت

 در کنار مـادر مراجعـه کننـده   با حضور  اي نامه پرسش .مراجعه شد

هـر نـوزاد از    يجسـم  يهـا  يژگـ يو نامه پرسشن يدر ا. ل شديتکم

از . مادر و کودک وارد شـد ... هيل سن، وزن، جنس، قد، نوع تغذيقب

انـدازه   ير گرفتـه و بـرا  ينمونه شـ  ليتر ميلي پنجزان يبه مهر مادر 

   پـنج  حـدود . ر مـورد اسـتفاده قـرار گرفـت    يش يوزن حجم يريگ

ن يلپتـ  يريـ انـدازه گ  ينمونه خون هم گرفته شد و بـرا  ليتر ميلي

  . خون استفاده شد

  ن خون مادر يت فرزند بر سطح لپتياثر جنس 
دختـر و پسـر    ن خون مـادر در دو گـروه فرزنـدان   يسطح لپت

 يا مطالعـه اوزاردا و همکـاران در   .نشـان نـداد    داري معنياختالف 

کـه   ين سرم کودکانيدند که سطوح لپتيجه رسين نتيبه ا) ۲۰۰۶(

 ين سـرم مادرانشـان دارا  يبا سطوح لپت اند شدهه ير مادر تغذيبا ش

ر بر ين شيکه لپت رود يماحتمال  ها افتهين يطبق ا. باشد يمارتباط 

است  يلپتين هورمون. )۳۶( گذارد ريکودک تاث طبيعیوزن  رشد و

 انسان، و حيوانات در هورمون اين. شود يمترشح  چربي بافت از که

 کـل  انـرژي  تعادل و انرژي مصرف غذا، دريافت کننده تنظيم نقش

 ارتباط بدن چربي خايرذ با لپتين ييپالسما سطوح. داراست بدن را

 .)۱( دهد يم پاسخ بدن انرژي تعادل در تغييرات به و دارد مستقيم

گـر ترشـح   يد ينين بافت جنين توسط جفت و چندين همچنيلپت

ـ  ييسطح پالسما .شود يم  باشـد  يمـ بـدن   يآن متناسب توده چرب

 يگنال بافت چربيان سن به عنويلپت رسد يمن، به نظر يبنابرا .)۴۰(

ن در يلپتـ . کند يمد مثل عمل يستم تولين و سيستم اندوکريبه س
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 الميرا جوانمردی و همکاران  ...و  ن خون مادريرخوار بر سطح لپتيت و سن شير جنسيثتا يبررس
 

١٩٠  

 يم توده چربيکه تنظ کند يم يباز ين واقعه بدن نقش مهميچند

ـ  يد بـک منفـ  يـ ک حلقـه ف يـ ق يبدن از طر در  يريمرکـز سـ   نيب

ن يـ از ا. )۴۰( هاسـت  آنن يقابل ذکرتر يپوتاالموس و بافت چربيه

ش درجه حرارت ين باعث کاهش ورود غذا به بدن و افزايتق لپيطر

 بـاً ينشان داده کـه تقر  in vitroمطالعات . گردد يم يو مصرف انرژ

 يجانيالر .)۴۱( شود يمن جفت در خون مادر پخش يلپت درصد۹۵

 در بـدني  تـوده  نمايه گزارش کردند که ميزان) ۱۳۸۴(و همکاران 

 کـه  ييآنجـا  از .ددار رابطه مستقيم لپتين سرمي سطوح با نوزادان

 آخـر  يها هفته در توجهي ميزان قابل به پوستي زير چربي ذخيره

 لپتـين  سرمي سطوح باالتر مقادير ، وجودرديگ يم صورت حاملگي

 .اسـت  سـازگار  تولـد  هنگـام  رشـد  طبيعـي  بـا وضـعيت   هنگام اين

نسبت  شوند يم رحمي داخل رشد تأخير دچار که همچنين نوزاداني

سـرمي   لپتـين  سـطوح  داراي ،اند داشته طبيعي رشد که ييها آن به

چربـي   تجمـع  و چربـي  بافـت  گسـترش  واقـع  در .هسـتند  تري کم

و  سرم جنيني لپتين سطح هکنند مشخص اصلي عوامل از اي ذخيره

 جنسـيت  هفته حـاملگي،  به بسته آن ميزان البته که است، نوزادي

 يها نيجن .باشد متفاوت تواند يم مادر متابوليک وضعيت و جنين

 بـه  نسـبت  بـاالتري  لپتين سطوح،حاملگي آخر يها هفته در دختر

کـه رسـتو و    يا مطالعـه در . )۱( دارند خود سن هم پسر يها نيجن

ت نـوزاد  يانجام دادند، نشان داده شد کـه جنسـ  ) ۲۰۰۱(همکاران 

بـا   هـا  آن. )۴۲( ر نـدارد ين شـ يزان غلظـت لپتـ  يـ بر م يريچ تاثيه

 ۳۴-۲۳(مـان زودرس  ير مـادران بـا زا  ين در شـ يمطالعه سطح لپت

مـان، وزن تولـد و   يزا هنگـام  ينشان دادند که سـن حـاملگ  ) هفته

ـ . ر ندارنـد ين شـ يبـر سـطح لپتـ    يريت نـوزاد تـاث  يجنس ن يهمچن

ر ين تاثيز بر سطح لپتير نيمشخص کردند که نحوه گرفتن نمونه ش

هـم  (زه کردن يمشخص شد که روش پاستور يول. ندارد يمحسوس

ن برابـر  ير را چنـد ين شيمقدار لپت) ع و هم روش آهستهيروش سر

مطالعه ما در مورد اثر  يها افتهيالعه مذکور با ج مطينتا. کند يمکم 

د توجـه  يـ با ين خون سازگار است ولـ يت نوزاد بر سطح لپتيجنس

کامل بود اما مطالعـه   يکرد که مطالعه ما در مادران با دوره حاملگ

  . زودرس انجام شده است مانيرستو و همکاران در مادران با زا

  

  ن خون مادرياثر سن فرزندان بر سطح لپت
ن خـون  ين مطالعه نشان داده شد که اختالف سطح لپتـ يدر ا

و گـروه   روز ۳۰-۱ يروز با گـروه سـن   ۹۰-۶۱ يمادر در گروه سن

 گذرد يممان يهرچه از زمان زا. باشد يم دار معني ۱۸۰-۱۲۱ يسن

و در  ابدي يمش ين خون مادر افزايسطح لپت) ش سن فرزندانيافزا(

  . ابدي يمج کاهش يه تدرو سپس ب رسد يمماه سوم به حداکثر 

هنگـام   ينشان دادند که سن حاملگ) ۲۰۰۱(رستو و همکاران 

ن خون نوزادان ير ندارد و سطح لپتين شيبر سطح لپت يريتولد تاث

 يقابل تـوجه  طور بههستند  full termکه  ييها اننارس نسبت به 

 بـا  تولـد  هنگام که وزن دهند يممطالعات نشان  .)۴۲(است  تر کم

 سطح بين جنس، دو هر در .ارتباط دارد بندناف لپتين خون سطح

 در لپتـين  سرمي سطوح و ولدت ناف هنگام بند لپتين خون سرمي

 سطح تولد از پس واقع در .دارد وجود دار معنيتفاوت  چهارم هفته

 چهـارم  هفتـه  تـا  ديآ يم يين پا چشمگيري ميزان به سرمي لپتين

 افـزايش  دوبـاره  سـپس  ،رسد يم خود ميزان ترين پايين به کهتولد 

 ام تولدهنگ ميزان از آن ميزان تولد ۱۴ هفته در ام بازه ولي ابدي يم

بـا  . کند يمد ييج مطالعه ما را تاين مطالعات نتايا .)۴۳(است  تر کم

ن خـون  يکه سطح لپتـ  ميابي يمدر  ۱نگاه مجدد به جدول شماره 

 يهـا  مـاه ش در يمان کم بوده که با افـزا يمادر در ماه اول پس از زا

افته و در ماه يکاهش  دوباره ده ويرسدر ماه سوم به حداکثر  يبعد

مطالعـه   يهـا  افتـه يج بـا  ين نتايا. از ماه اول بوده است تر کمپنجم 

Helland  کـه  ) ۱۳۸۴(و همکاران  يجانيو الر )۱۹۹۸(و همکاران

افته يرخوار پس از تولد کاهش ين خون شيگزارش کردند سطح لپت

، سـازگار اسـت   دابي يمش يج افزايبه تدر يبعد يها ماهدر  و مجدداً

ن ين سطح لپتـ يم بيک ارتباط مستقيکه  رسد يم نظر به. )۲۳, ۱(

    .ر خوار وجود داردين خون شيخون مادر و سطح لپت

  : ر مادريش يت روزانه مادر بر وزن حجمير فعاليتاث
گـروه بـا    ت به دوين مطالعه مادران با توجه به سطح فعاليدر ا

ر مـادر  يش ياختالف وزن حجم  .م شديت کم و متوسط تقسيفعال

). ۱شکل (بود  دار معنيت کم و متوسط يبا فعال در دو گروه مادران

  ت يـ کـه سـطح فعال   يدر مـادران ) تـر  قيـ رقر يشـ (کم  يوزن حجم

از دسـت دادن   توانـد  يمل آن يا دليآ. داشتند مشاهده شد تري کم

 يا مطالعـه عرق کردن باشـد؟ در   صورت به يکيزيت فيآب در فعال

بـنگالدش انجـام شـده     يکارگر در مزارع چـا  يها خانم يکه بر رو

ن زنان کارگر و زنان خانه دار ير بيد شينشان داده شد که مقدار تول

سـاعت در   ۲۴ر در يهر چند که مقدار شـ . ندارد داري معنيتفاوت 

گـزارش   ليتر يليم ۷۴۹ و در زنان خانه دار ليتر ميلي ۶۷۲کارگران 

 يو انـرژ  BMIزان يـ در م يمحسوسـ  يهـا  تفـاوت  يول. شده است

ن زنان کارگر يب يکيزيت فيساعت و سطح فعال ۲۴کل در  يمصرف

ک از مطالعـات در  يـ چ يدر هـ . )۴۴( و خانه دار گزارش شده اسـت 

ات ير خصوصـ ير و سـا يد شـ يو تول يکيزيت فيارتباط با سطح فعال

وجود تفـاوت  . ر اشاره نشده استيش يکودک به وزن حجم مادر و

ان کننـده وجـود   يـ ر در مطالعـه مـا ب  يش يدر وزن حجم دار معني

ت کم و ير در دو گروه مادران با فعاليدر ساختار ش يتفاوت احتمال

ن تفـاوت فقـط بـه مقـدار آب موجـود      يا ايآ. ت متوسط استيفعال

 لهيبـه وسـ   رديـ گ يمـ ز دربـر  يـ را ن يگـر يمواد د ايدارد و  يبستگ

  . نده معلوم خواهد شديآ تر قيدقمطالعات 
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 ۱۳۹۰، مرداد و شهريور ۳، شماره ۲۲دوره   مجله پزشکي اروميه
  

١٩١  

ر يشـ  يبر وزن حجمـ  ياز باردار يريمختلف جلوگ يها روشر يتاث
  مادر

 خصـوص  بهو  ر مادريم خانواده بر شيتنظ يها روشمطالعه اثر 

ن بار توسط گروه ما انجام شد ياول ير برايش ياثر آن بر وزن حجم

ج در يبحث کامل نتا يل مقاالت موافق و مخالف براين دليبه هم و

 يج مطالعه حاضر نشان دادند کـه وزن حجمـ  ينتا. دسترس نبست

 يعـ يطب يهـا  روشداشتند و از  يت جنسيکه فعال ير در گروهيش

مـان کـرده   يکه تازه زا ياز گروه کردند يمم خانواده استفاده يتنظ

. شـتر اسـت  يب داري معنـي  طـور  بهنداشتند  يبودند و مقاربت جنس

 ت آن بـر مـادر و  يـ و اهم ير دهـ يش يولوژيزيبر ف ياديمطالعات ز

ل يـ به دل ير دهيمشخص شده که هنگام ش. اند کردهد يکودک تاک

ن بـه  يتوسـ  ين و اکسـ يپـروالکت  يهـا  هورموننه مادر يک سيتحر

ـ  شـود  يمـ آن ترشـح   يعـ ين برابـر طب يمقدار چند  هـاي  روشه و ب

ن ياز جمله پروالکت. گذارد يمر يکودک را تحت تاث گوناگون مادر و

مهار کرده و مـانع رشـد    يقدمز يپوفيرا ار ه ها گنادوتروپينترشح 

ر ين و سـا ين پروالکتيهمچن. شود يمزاد شدن تخمک آکول و يفول

ن مادر و کـودک  يب يرابطه عاطف يبه بر قرار ياحتمال يها يانجيم

کنتـرل خـانواده    ياهـ  روشمعکـوس   بـه روش ا يآ. کنند يمکمک 

ات و يـ ب محتويـ ن ترتير تداخل کنند و به ايد شيدر تول توانند يم

ج بدسـت آمـده از   ينتـا  ر قرار دهنـد؟ يآن را تحت تاث يوزن حجم

م خـانواده و داشـتن رابطـه    ينشان داد که روش تنظ مطالعه حاضر

در وزن  توانـد  يمـ ) ن مطالعـه يـ ار ايـ حد اقـل در مع (فعال  يجنس

ن اثرات به مطالعه يسم ايکشف مکان يبرا. بگذارد رير تاثيش يحجم

 . از استين يشتريب
 

 يريجه گينت
بر  تواند يمن خون مادر ين مطالعه نشان داد که لپتيا يها داده

ک عامـل مهـم در   ين ياز آنجا که لپت .ر کندييحسب سن فرزند تغ

کـه از   يکودکـان  رسـد  يمبه نظر  باشد يمرخواران يش يم انرژيتنظ

متناسب رشد کنند  طور به توانند يمبهتر  کنند يمه ير تغذر ماديش

 ين مطالعه نشان دادکـه زنـدگ  يا يها دادهن يهمچن. رنديو وزن بگ

ت يـ م خانواده در کميو روش تنظ يت بدنيل فعاليروزانه مادر از قب

 . گذارد يمر ير تاثيت شيفيو ک
  

 ر و تشکريتقد
العـه شـرکت   ن مطيـ کـه در ا  يزيـ عز يسپاس فراوان از مادران

 يدانشـگاه علـوم پزشـک    يتشکر از معاونت محترم پژوهشـ . کردند

ژه از پرسنل يتشکر و. ق را فراهم آوردندين تحقيه که امکان اياروم

ن مطالعـه  يـ کخـواه کـه در انجـام ا   ين يمرکـز بهداشـت   کش زحمت

 .نمودند يهمکار
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