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 چکیده

وزن هنگام تولد نوزادان تأثیر بسزایی درمیزان مورتالیته وموربیدیته آنان دارد،که می توان با شناسایی عوامل موثر بر وزن : مقدمه 

 37)بعلت نارس بودن(زیر LBWگرم(2500ت. وزن هنگام تولدکمتراز هنگام تولد نوزادان و مداخله به موقع از میزان بروز آن کاس

) می باشد که هردو عوارض و مرگ و میر نوزادي را افزایش می SGAهفته سن حاملگی) یاوزن پایین نسبت به سن حاملگی(

جفت وگردش با مشکالت طبی که در  SGAهمراه هستند. SGAبا  LBWدرصداز نوزادان  70دهند.در کشورهاي درحال توسعه 

خون آن ، رشد و نمو جنینی ، سالمت عمومی و تغذیه مادر تداخل ایجاد می کنند همراه است. هدف این مطالعه بررسی تأثیر 

 .پایین بودن سطح آنتی اکسیدان هاي خون نوزادان بر وزن هنگام تولد آنان می باشد

 2500هفته با وزن هنگام تولد باالي  38-42سن حاملگی  نوزاد فول ترم سالم با 40تعداد  در این مطالعه مواد و روش ها :

) که در SGAگرم ( 2500هفته با وزن هنگام تولد زیر  38-42نوزاد فول ترم سالم با سن حاملگی  40) و تعداد AGAگرم (

ر آزمایشگاه از نظر ساعت اول تولد گرفته و د 2بیمارستان علوي شهرستان اردبیل متولد می شوند، نمونه خون ورید نافی آنها در 

، کاتاالز، گلوتاتیون پراکسیداز، اوریک اسید ، بیلی  Cو  Eو  Aسطح سرمی بیومارکرهاي آنتی اکسیداتیو شامل ویتامین هاي 

سنجیده می شود و داده هاي آزمایشگاهی وارد چک لیست ها شد. همچنین فاکتورهاي مربوط به اندکس  G6PDتوتال و  روبین

 ) در فرم جمع آوري اطالعات فردي ثبت و این اطالعات نیز وارد چک لیست ها شد.BMIسطح بدن مادر (

در  .بودند SGAنوزاد در گروه  40و  AGAنوزاد در گروه  40نوزاد ترم مورد بررسی که از این میان  80در این مطالعه : نتایج

 ±17/1%) پسر، میانگین سن 5/62نوزاد( SGA 25هفته و در گروه  43/39±15/1%) پسر میانگین سن 60نوزاد( AGA 24گروه 

، میانگین اسید اوریک سرم  mg/dl 44/0 ± 12/1میانگین سطح بیلی روبین  AGAهفته بودند. همچنین در گروه  33/39

mg/dl28/1 ± 08/4 میانگین سطح ویتامین ،C mg/dl 53/0 ± 44/1میانگین سطح ویتامین ، A µg/dl 15/6 ± 37/30  و

، میانگین اسید mg/dl 44/0 ± 85/0میانگین سطح بیلی روبین  SGAو در گروه  E mg/dl 21/0 ± 63/0تامین میانگین سطح وی

 ± A  µg/dl 87/5 ، میانگین سطح ویتامینC mg/dl 53/0 ± 20/1، میانگین سطح ویتامین mg/dl 68/1 ± 18/5اوریک سرم 

مچنین مشاهده شد که سطح کاتاالز و گلوتاتیون پراکسیداز در بود. ه E  mg/dl 22/0 ± 53/0 و میانگین سطح ویتامین 70/28

بود و این اختالف از نظر آماري معنی دار بود و نیز مشاهده شد که هیچ ارتباط معنی داري میان  SGAبیش از گروه  AGAگروه 

BMI  مادران و سطح بیلی روبین، ارویک اسید، ویتامین هايA  ،C  وE ن پراکسیداز مشاهده نشد.و نیز کاتاالز و گلوتاتیو 

، سطح کاتاالز و گلوتاتیون پراکسیداز  E، ویتامین C در این مطالعه مشاهده شد که سطح بیلی روبین، ویتامین : نتیجه گیري

بیش از  SGAمی باشد و این اختالف از نظر آماري معنی دار بود ولی اسید اوریک در گروه  SGAبیش از  AGAدر گروه 
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در دو گروه اختالف معنی  G6PDو آنزیم  Aاین یافته نیز از نظر آماري معنی دار بود ولی سطح ویتامین  بود که AGAگروه 

 و این یافته با اکثریت مطالعات همخوانی دارد. داري نداشت.

 سید اوریک .ا، بیلی روبین  ، گلوتاتیون پراکسیداز ،کاتاالز  ،نوزاد ترم  ،رادیکالهاي آزاد  ،آنتی اکسیدان  : کلمات کلیدي
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 فهرست عالیم اختصاري

 

 

AGA: Appropriate for gestational age. 

SGA: Small for gestational age. 

BMI: Body mass index. 

G6PD: Glucose-6-phosphate dehydrogenase. 

LBW: Low birth weight 

IUGR: Intrauterine growth restriction 

VLBW: Very Low Birth weight 

IGF-1 : Insulin-like growth factor 1 

RBP: Retinol-binding protein 

RA: All-trans-retinoic acid 

FTT: Failure to thrive 
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 مقدمه و بیان مسئله 1-1

 ددمیگر تهدیدآزاد  يیکالهاراد و لفعا کسیژنیا گونه هاياز  حاصل تیواکسیدا سسترا با ارههمو نسانهاا تحیا

در  ئیابسز نقش که ،ستا نیاکسیدا نتیآ فاعید يسدها داراي ننساا نبد ،تیواکسیدا سسترا مقابل در لیو ،

 تشکیلاز  ،لیهاو فاعید خطدر  هکنند يپیشگیر ينهااکسیدا نتی. آمیکنند دیجاا وتیاکسیدا سسترا مقابل

در  ،یکالهاراد ةکنند زيپاکسا ينهااکسیدا نتیآ .میکنند يجلوگیر لفعا کسیژنیا يههاوگرآزاد و  يیکالهاراد

. در باشندمی هنجیرز ینا شکستنو  نسیواکسیداتوا هنجیرز تشکیل رمها لمسئوو  دهکر عمل دوم فاعید خط

 و ...)پراکسیداز  نگلوتاتیو،  زکاتاال ، زسموتادکسیدا سوپر نظیر( نبد انکسیدانتیآ ينزیمهاآ م،سو فاعید سد

وارده  سیبآ ، تیواکسیدا سسترا حقیقتدر . )1(میکنند حفظ تیواکسیدا سسترا برابررا در  یستیز يمولکولها

 نبد نیاکسیدا نتیآ عفاد انمیزاز  بیش که،  ستا لفعا ژنیکسیا يیکالهاراد اعنوا توسط ، هندز دموجو سیستم بر

 آزاد يیکالهاراد ت،حاالاز  ريبسیادر .میباشند گیرآزاد در يیکالهاراد با ينحو به یهاربیما متما .دشو می تولید

 یدتول ريبیما نتیجهدر  یکالهاراد ینا نیز اردمو برخیدر  لیو ،میشوند ريبیما یندآفر وزبر سبب ثانویه ربطو

 یطاشر کل دردارد.  دجوو ريبیماو  سالمتیدر  نهااکسیدانتیو آ نهااکسیدا بین یکیربا دلتعا ینابنابر .میشوند

 فعالیتو  تیواکسیدا متابولیسم توسط و میکند کمک تیواکسیدا سیباز آ يپیشگیر به سلولی خلدا ءحیاا

 ).2(دمیشو ارينگهد انکسیدا نتیآ ادموو  نزیمهاآ

پاتوژنز آسیب بافتی در بسیاري از بیماریهاي انسان نقش دارند. این آسیب سلولی بعلت  زاد دررادیکال هاي آ 

وتخریب ساختار پروتئین ها توسط رادیکال   DNAآسیب  -غیرفعال سازي آنزیم ها -پراکسیداسیون لیپیدها

 .)3هاي آزاد صورت می گیرد (


