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مقاله پژوهشي

بررسی نقش آالیندههای صنعتی هوا در فراوانی سقط جنین غیرعمدی،
مقایسهی شهرستان اراک و تفرش
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چكيده

مقدمــه :بهعلــت باالبــودن شــیوع ســقط جنیــن در اســتان مرکــزی در مقایســه بــا اســتانهای مجــاور و اســتقرار نامناســب صنایــع
در اراک و ایجــاد آلودگــی هــوا ،ایــن پژوهــش بــا هــدف بررســی نقــش آالیندههــای صنعتــی موجــود در هــوا بــر فراوانــی ســقط
جنیــن غیرعمــد در  5ســال گذشــته انجــام شــد.

روش کار :در ایــن بررســی ،اراک بــا هــوای آلــوده بهعنــوان شــهر مــورد و تفــرش بــا هــوای پــاک ،بهعنــوان کنتــرل در نظــر گرفتــه
شــد و فراوانــی ســابقه ســقط غیرعمــد در  5ســال گذشــته در بیــن  400نفــر از زنــان ســنین  15-49ســاله مراجعهکننــده بــه مراکــز
درمانــی جهــت مراقبــت بــارداری و زایمــان در شــهرهای اراک و تفــرش در ش ـشماه نخســت ســال  1394مقایســه گردیــد و نقــش
مواجهــه بــا آلودگــی هــوا (ســکونت در اراک نســبت بــه تفــرش) در ســقط جنیــن پــس از کنتــرل ســایر عوامــل بررســی گردیــد.

یافتههــا :شــیوع ســابقه ســقط خودبهخــود در  5ســال گذشــته در کل زنــان %23/5 ،گــزارش شــد کــه ایــن رقــم در زنــان ســاکن
اراک بهطــور قابلتوجهــی بیشتــر از زنــان ســاکن تفــرش بــود (  % 35در مقابــل  .)P< 0.001 ،%12تحلیــل چندمتغیــره نشــان داد
کــه پــس از کنتــرل ســن زنــان ،وضعیــت اقتصــادی و ســابقه بیماریهــای مزمــن ،ســکونت در اراک در مقایســه بــا تفــرش ،نســبت
بخــت ( )ORســقط جنیــن خودبهخــود را در  5ســال گذشــته  ،حــدوداً  4برابــر میکنــد (.)P< 0/001،OR= 4/19
نتیجهگیــری :ایــن نتایــج نشــانگر اهمیــت آالیندههــای زیســت محیطــی و تغییــرات آن شــامل آلودگــی هــوا بــا روندهــای جمعیــت
و بــاروری بــوده کــه نیازمنــد توجــه ویــژه و مداخــات مناســب اســت.
گلواژگان :آلودگی هوا ،سقط جنین غیرعمد ،جمعیتشناسی ،باروری ،اراک

مقدمه

رشــد جمعیــت بــه فرآیندهــای بــاروری انســان وابســته اســت
و بــاروری مهمتریــن تعیینکننــده تغییــرات جمعیتــی اســت.
عوامــل زمینــهای میتوانــد نقــش مهمــی در تعییــن ســطح و
رونــد بــاروری داشــته باشــد .عواملــی وجــود دارد کــه مســتقیم
و یــا غیرمســتقیم بــر رونــد بــاروری تأثیرگــذار اســت .از جملــه
ایــن عوامــل ســقطهای جنیــن غیــرارادی اســت .ســقط جنیــن
نیــز متأثــر از عوامــل بســیاری اســت کــه از جملــه آن ،عوامــل
محیطــی و آلودگــی هواســت .آلودگــی هــوا نــه تنهــا بــر روی
افــراد عــادی ،بلکــه بــر نتایــج بــارداری نیــز تأثیــر منفــی دارد
و ایــن حساســیت را بــرای جمعیــت شناســان ایجــاد مینمایــد
کــه مطالعــات عمیقتــری را نســبت مســايل مربــوط بــه
بــاروری و آالیندههــای زیســت محیطــی انجــام دهنــد .در
بــاروری توجــه بــه ایــن نکتــه قابلتوجــه اســت کــه عــاوه
بــر عــدم تمایــل زوجیــن بــه تولیــد مثــل ،مســئله ســقط جنیــن

نیــز در کاهــش میــزان بــاروری نقــش بهســزایی ایفــا کــرده
اســت ( .)1پژوهشهــا نشــان میدهــد ســقط خــود بــه خــودی
جنیــن شــایعترین عارضــه بــارداری میباشــد و حــدود 15ـ
 20درصــد حاملگیهــای قطعــي ،بــه ســقط خودبهخــود ختــم
میشــوند (.)2
بــا توجــه بــه اهمیــت رشــد طبیعــی جمعیــت و رابطــهي
متقابلــی کــه بيــن جمعيــت ،محيــط زيســت و منابــع طبيعــي
وجــود دارد .از آنجایــی کــه رشــد جمعیــت در ســطح منطقـهای،
محلــی و بینالمللــی بهطــور کامــل بــه فرآیندهــای بــاروری
انســان وابســته اســت ،از منظــر سیاســتگذاریهای جمعیتــی
دولــت ،بــاروری نقــش و اهمیــت بیشتــری در تغییــرات
آتــی جمعیــت خواهــد داشــت ( .)3بنابرایــن بررســی ســقط
جنیــن بهعنــوان یــک تابــع از ســه عوامــل مســتقیم بــاروری
و بهدلیــل داللتهــای جمعیتشــناختی آن و نقشــی کــه در
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Placents
PM
3
O3
4
O2
5
SO2
6
CO
7
اصطــاح ذرات معلــق ،شــامل ذرات و یــا قطــرات منتقلــه از طریــق هــوا میشــود کــه ایــن ذرات
میتواننــد منابــع تولیــد و نیــز اندازههــای بســیار متغیــری داشــته باشــند.
8
)Total Induced Abortion Rate (TAR
1
2

مجله تحقیقات نظام سالمت حکیم

جــدول  -1تعــداد روزهــای ســالم و ناســالم در پنــج ســال گذشــته
شهرســتان اراک ()93-89

ماه /وضعیت

سالم (روز)

ناسالم (روز)

آالینده مسئول

اردیبهشت

103

52

O3،PM10

تیر

65

فروردین
خرداد
مرداد

115
63
97

40
92
90
58

شهریور

128

27

آبان

133

17

دی

127

مهر
آذر

121
115

بهمن

110

مجموعـ تعدادروز

1284

اسفند

107

29
35
23
40
39

542

منبع :اداره کل حفاظت محیط زیست استان مرکزی

PM10- O3
O3 ،PM10
O3 ،PM10
O3 ،PM10
O3،PM10
PM10،O3

O3،SO2 ،PM10
PM10،O3
PM10، O3
PM10
PM10
SO2 ،O3 ،PM10

بــا توجــه بــه رویکــرد جمعیتشناســی ایــن تحقیــق ،از
لحــاظ نظــری پژوهــش پیــش رو تلفیــق دو رویکــرد نظــری
Annual General Abortion Rate per 1000 Currently Married Women
)(GAR
9
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حــرکات جمعیتــی دارد ،مــورد توجــه جمعیــت شناســان اســت.
عوامــل زیــادی در ســطح خــرد و کالن میتواننــد بــر
ســامت جنیــن مؤثــر باشــند ،نظیــر :محــل ســکونت ،جنســیت،
قومیــت ،وضعیــت تغذیــه ،تحصیــات والدیــن و وضعیــت
اجتماعــی واقتصــادی خانــواده ( )4ولــی یکــی از دالیــل مهــم،
تهدیــدات زیســتمحیطــی ،از جملــه محیــط فیزیکــی آلــوده
و ناامــن اســت .آالیندههــای هــوا بــه راههــای مختلفــی بــر
ســامت انســان اثــر میگذارنــد .تأثیــر آنهــا بــر فــرد بســتگی
بــه تراکــم تمــاس و ســایر عوامــل از جملــه حساســیت افــراد
دارد .از جملــهی اثــرات اصلــی آالینــده هــای هــوا ،میتــوان
از مســمومیت ،بــروز ســرطان ،اختاللهــای زایمــان ،خــارش
چشــم و تحریــکات سیســتم تنفســی ،افزایــش حساســیت بــه
عفونتهــای ویروســی و غيــره نــام بــرد ( . )5امــروزه مشــخص
شــده اســت کــه ســرب در طــول بــارداری قــادر بــه عبــور از
جفــت 1بــوده و از ایــن طریــق میتوانــد از مــادر بــه جنیــن
منتقــل شــود .افزایــش کربوکســی هموگلوبیــن در خــون جنیــن،
باعــث ایجــاد ناهنجاریهــا و مرگومیرهــای دوران جنینــی
و نــوزادی میشــود .جــذب ســرب از هفتــه دوازده تــا پایــان
دوران حاملگــی از طریــق جفــت انجــام میگیــرد .افزایــش
ســقط خودبهخــودی ،زایمــان زودرس و کاهــش رشــد ذهنــی
طفــل بــا ســرب در ارتبــاط اســت (.)6
شهرســتان اراک یکــی از قطبهــای صنعتــی کشــور بــوده و
از آنجایــی کــه صنایــع مختلــف در ایــن شــهر روزانــه مقادیــر
فراوانــی مــواد آالینــده در هــوا منتشــر میســازند .لــذا اســتقرار
نامناســب ایــن صنایــع موجــب تشــدید آلودگــی هــوا در ایــن
شــهر گردیــده اســت .بــا توجــه بــه آمــار و گزارشهــای ســازمان
کنتــرل کیفیــت هــوا ،بیشتریــن آالیندههــای هــوای اراک بــه
ترتیــب عبارتنــد از :ذرات معلــق ، 2ازن ،3دیاکســید نیتــروژن،4
دیاکســید گوگــرد 5و منوکســید کربــن 6اســت کــه بیشتریــن
آالینــده اســتخراج ناشــی از کارخانجــات و صنایــع اســت ( .)7بــر
اســاس جــدول  ،1در دوره زمانــی پنجســاله ( 89تــا  ،)93بهطــور
متوســط یــک ســوم از کل روزهــا ،هــوای شــهر اراک ،ناســالم
بــوده اســت ( 542روز هــوای ناســالم در برابــر 1284روزهــوای
ســالم) .بــر اســاس مطالعــات انجــام شــده؛ ذرات معلق در مقایســه
بــا ســایر آالیندههــا بــرای ســامتی مخاطــر ه آمیزتــر اســت و
مقــدار  7 Pm10در تشــدید بیماریهــای قلبــی -ریــوی ،کاهــش
مقاومــت سیســتم ایمنــی بــدن در مقابــل بیماریهــا ،از بیــن
رفتــن بافــت ریــه ،آســم کــودکان ،مرگومیــر زودرس و افزایــش
مرگومیــر جنیــن و ســرطان نقــش عمــدهای دارد.
از ســوی دیگــر ،میــزان کل ســقط جنیــن 8در اســتان مرکــزی

در ســال  1387در حــدود  0/24و میــزان عمومــی ســقط جنیــن
در حــدود  6/8میباشــد کــه در مقایســه بــا ســایر اســتانهای
همســایه (همــدان  ،2/4لرســتان ،6/2تهــران  ،3/9قــم  )0/0رقــم
قابلتوج ـهای اســت (  .)8ایــن در حالــی اســت کــه ایــن رقــم
مربــوط بــه کل اســتان مرکــزی اســت و اگــر شــهر اراک بــه
تنهایــی در ایــن میــزان در نظــر گرفتــه شــود ،چــه بســا ایــن
ارقــام بیشتــر شــود .ســؤالی کــه در اینجــا مطــرح میشــود
ایــن اســت کــه نقــش آلودگــی هــوا در شــهر اراک در فراوانــی
ســقط جنیــن خودبهخــودی چقــدر اســت؟
در ایــن پژوهــش بــرای بررســی تأثیــر آلودگــی هــوا بــر
ســقط جنیــن ،وضعیــت فراوانــی ســقط جنیــن خودبهخــود در 5
ســال گذشــته در زنــان در شــهر اراک کــه هــوای آلــوده دارد بــا
وضعیــت فــوق در زنــان شــهر تفــرش کــه در اســتان مرکــزی
دارای هــوای پــاک اســت ( شــهر کنتــرل) ،مقایســه گردیــد.
تفــرش از لحــاظ موقعیــت جغرافیایــی در مرکــز اســتان مرکــزی
قــرار گرفتــه اســت و یکــی از مناطــق مهــم ایــن اســتان بــه
شــمار میآیــد کــه قدمتــی دیرینــه دارد و در میــان کوهســتانی
صعبالعبــور واقــع شــده اســت و دارای آب و هــوای بســیار
مطلوبــی اســت .لیکــن هــدف اصلــی بررســی نقــش آلودگــی
هــوا در ســقط جنیــن خودبهخــود اســت بــه ایــن منظــور ،ایــن
مطالعــه ،بــه مقایســه شــیوع ســقط جنیــن خودبهخــودی در 5
ســال گذشــته در زنــان ســنین بــاروری (49ـ  )15مراجعهکننــده
بــه مراکــز بهداشــتی دولتــی مقیــم شــهر اراک (بــا آلودگــی هــوا)
و تفــرش (بــا هــوای پــاک) بــا کنتــرل ســایر عوامــل دخیــل در
ســقط جنیــن میپــردازد.
9
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شــکل  -1چارچــوب مفهومــی مطالعــه (عوامــل مؤثــر بــر ســقط جنیــن
خودبهخــودی)

روش کار

دادههــای ایــن پژوهــش حاصــل یــک پیمایــش مقطعــی
اســت کــه یــک عامــل خطــر (آالیندههــای صنعتــی هــوا) را
در یــک بــرش از زمــان (ســالهای 93ـ )89و مــکان (شهرســتان

میــزان غلظــت آالیندهــا از طریــق پایــگاه ســنجش کیفیــت هــوا روزانــه ســنجیدهمیشــود و
اطالعــات تعــداد روزهــای آلــوده در طــی ســالهای ( )88-93از طریــق ســازمان محیــط زیســت اســتان
مرکــزی در اختیــار پژوهشــگر قــرار گرفتــه اســت.
13
Cochran formula
12

Mosley & Chen Model

10

Bongaarts Theory of fertility

11
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موســلی و چــن 10و بونــگارت 11اســت کــه بیشتریــن ارتبــاط
را بــا موضــوع تحقیــق دارنــد .بــر اســاس مــدل موســلی و
چــن ،متغیرهــای بالفصــل کــه بــر مرگومیــر کــودکان تأثیــر
میگذرانــد عبارتنــد از عوامــل مربــوط بــه بــاروری (رتبــه
والدت -فاصلــه موالیــد) ،آلودگــی محیطــی (هــوا ،غــذا ،آب،
تغذیــه نامناســب) ،صدمــات (تصادفــی -عمومــی)  ،مراقبتهــای
فــردی در مقابــل بیمــاری (مراقبتهــای فــردی -مراقبتهــای
پزشــکی) .بنابرایــن بــا توجــه بــه تمرکــز مطالعــه حاضــر بــر
نقــش آلودگــی محیــط زیســت بــر ســامت ،مــدل نظــری فــوق
لحــاظ شــده اســت .همچنیــن رویکــرد نظــری دیگــری کــه در
طــرح فرضیههــای پژوهــش مــورد اســتفاده قــرار گرفتــه اســت
رویکــرد بونــگارت اســت .ایشــان در ســال  ،1978در مطالعــات
خــود بــه ایــن نتیجــه رســید کــه بعضــی از تعییــن کنندههــای
بالفصــل در مقایســه بــا عوامــل دیگــر نقــش بیشتــری در
تعییــن میــزان تغییــرات بــاروری دارنــد .کــه یکــی از ایــن
مــوارد ،ســقط جنینهــای غیرعمــدی اســت حــدود  %25از
حاملگیهــا بــه ســقط جنیــن غیــرارادی منجــر میشــوند ()9
کــه در تبییــن بــاروری موردتوجــه اســت و در تحقیــق حاضــر بــا
در نظــر گرفتــن عامــل ســقط جنیــن غیرعمــد (خودبهخــودی)
بهعنــوان تعیینکنندههــای رفتــار بــاروری از ایــن رویکــرد
نیــز بهــره بردهایــم.
بــا اســتفاده از عناصــری از مــدل نظــری موســلی و چــن
(عوامــل محیطــی) و مــدل بونــگارت کــه ســقط جنیــن
خودبهخــودی یــا همــان تلفــات جنینــی را از عوامــل بالفصــل
یــا کاهنــده بــاروری میدانــد و همچنیــن نتایــج تحقیقــات
پیشــین ،مــدل مفهومــی کــه زیربنــای نظــری ایــن تحقیــق
اســت ،بهصــورت زیــر ارايــه نمودیــم.

اراک) و بــا اســتفاده از ابــزار پرسشــنامه (شــامل ســه بخــش:
مشــخصات فــردی ،اطالعــات مربــوط بــه ازدواج و همســر و
اطالعــات مربــوط بــه بــاروری و ســقط) بــر روی فراوانــی ســقط
جنیــن بررســی کــرده اســت .متغیــر وابســته ،ســابقه ســقط جنین
غیـرارادی اســت کــه بــا ســؤال»آیا در طــی پنــج ســال گذشــته
(بیــن ســالهای 88ـ ،)93ســقط جنیــن غیــرارادی داشــتهاید؟»
ســنجیده شــده اســت .و متغیــر مســتقل آالیندههــای صنعتــی
هــوا 12و در واقــع ســکونت در شــهری بــا هــوای آلــوده (اراک)
در مقایســه بــا ســکونت در شــهری بــا هــوای پــاک (تفــرش)
اســت .ســایر متغیرهــای دخیــل در ســقط جنیــن نیــز در
تحلیــل دو متغیــره وارد شــده تــا در صورتــی کــه بــا ســابقه
ســقط غیــرارادی ارتبــاط معن ـادار داشــتند ،اثــر آنهــا در تحلیــل
چندمتغیــره کنتــرل شــود .لــذا در تحلیلهــا ،نقــش متغیرهــای
دیگــر ماننــد تحصیــات ،درآمــد ،ســابقه بیمــاری مزمــن نیــز
در نظــر گرفتــه شــد .جمعیــت آمــاری مــورد مطالعــه در ایــن
تحقیــق ،زنــان ســنین بــاروری (49ـ  15ســال) بودنــد کــه بــه
یکــی از مراکــز درمانــی مــورد پژوهــش در اراک و تفــرش در
ش ـشماه اول ســال  94مراجعــه کــرد ه بودنــد .معیارهــای ورود
بــه مطالعــه زنــان متأهــل در طیــف ســنی  15تــا  49ســال بودند
کــه بیــش از  5ســال در اراک (شــهر مــورد مطالعــه) و تفــرش
(شــهر کنتــرل) اقامــت داشــتند .بــرای بهدســت آوردن نمونــه
از روش نمونهگیــری ســهمیهای اســتفاده شــد ،بهطــوری کــه
از همــه مراکــز درمانــی کــه بخــش زایمــان داشــتند ،متناســب
بــا ســهم مراجعهکننــدگان بــه آن مراکــز ،ســهمی از حجــم
نمونــه مشــخص شــد و وارد مطالعــه گردیدنــد تــا نمونــه مــورد
بررســی معــرف جامعــه موردمطالعــه یعنــی زنــان مراجعهکننــده
بــه مراکــز مراقبــت پریناتــال باشــد .حجــم نمونــه  400نفــر
بــرای بــا اســتفاده از فرمــول کوکــران )10،11( 13در ســطح
 %95و خطــای نمونهگیــری  0/07محاســبه شــد (از هــر شــهر
 200نمونــه) .در شــهر اراک ،دو بیمارســتان و تعــدادی مراکــز
درمانــی انتخــاب شــده و  200زن از مراکــز فــوق وارد مطالعــه
شــدند .ایــن مراکــز شــامل بیمارســتان آیـتاهلل طالقانــی (تعــداد
 ،)83بیمارســتان امــام خمینــی (تعــداد  )60و درمانگاههــا و
کلینیکهــا (تعــداد  )57بودنــد .در شــهر تفــرش ،دو درمانــگاه و
یــک بیمارســتان انتخــاب شــده کــه تعــداد  200زن وارد مطالعــه
شــدند ،شــامل  1بیمارســتان والفجــر (تعــداد  ،)17درمانــگاه 22
بهمــن (تعــداد  )95و درمانــگاه هفتتیــر (تعــداد  )88بودنــد.
بهمنظــور بررســی اعتبــار ابــزار مطالعــه ،اعتبــار صــوری
پرسشــنامه توســط اســاتید دانشــگاهی (اســتاد راهنمــا و
مشــاور) مــورد بررســی و تأییــد قــرار گرفــت و همچنیــن بــا
تکیــه بــر پرسشــنامههای تحقیقــات مشــابه (چــاپ شــده در
مجــات معتبــر) پرســشهای اولیــه طراحــی گــردد و در
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نهایــت تجزیــه و تحلیــل دادههــا بــا اســتفاده از نرمافــزار
 SPSSv22صــورت گرفــت.

نتایج

جدول. - 2برخی از مشخصات اجتماعی اقتصادی و جمعیتشناختی زنان پاسخگو و همسران آنان به تفکیک شهر ()%

متغیر
ابتدایی و کمتر

تحصیالت

تفرش
19/5

راهنمایی -دبیرستان

29/0

کارشناسی و باالتر

11/0

دیپلم -کاردانی

گروه سنی

کمتر از  30سال

41/0

بیشتر از  40سال

11/0

خانهدار /بیکار
تماموقت
پارهوقت

88/5

وضعیت اشتغال

0/016

54/5
4/5

33/0

41/0
< 0/001

41/0
13/0
0/006

50/0

60/5
12/0

88/0

2/5

1/0

74/5

6/0

85/5
39/0

24/5

0/591

0/009

کمتر از یک میلیون تومان

58/0

53/0

بین  1میلیون تا دو میلیون تومان

34/0

41/5

باالتر از دو میلیون تومان

8/0

5/5

P-value

مصــرف ســیگار در بیــن زنــان مــورد مطالعــه در دو شــهر اراک و
تفــرش بســیار نــادر بــوده اســت و لیکــن مصــرف ســيگار بهطــور
قابلمالحظــه در ميــان همســران آنهــا شــایع بــود .در ايــن ميــان
مصــرف مــواد مخــدر ،در شــهر اراك ،بيشتــر از شــهر تفــرش
بــود .البتــه در خصــوص مصــرف مــداوم ســيگار ،آمــار مربــوط
بــه شــهر تفــرش بیشتــر از اراک اســت ( %21/25در مقابــل
 .)%19/5همچنیــن پاســخگویانی کــه ســابقه بیمــاری مزمــن
(دیابــت ،تیروئیــد ،بیمــاری عصبــی ،فشــارخون ،کلیــوی ،ریــوی)

مجله تحقیقات نظام سالمت حکیم

27/5

<0/001
6/0

8/0

26/0

15/0
17/0

اراک
10/0

42/0

19/5

3/5

P-value
درآمد ماهیانه

20/0

31/0

12/0

48/0

48/0

P-value

اراک

تفرش

12/5

40/5

P-value
 30تا  40سال

پاسخگو

همسر پاسخگو

0/276

داشــتهاند ،در بیــن نمونــه بهدســت آمــده در اراک حــدود  %22بــود
در حالــی کــه ایــن رقــم بــرای شــهر تفــرش حــدود  %19/5بــرآورد
شــد .در ایــن پژوهــش رابطــه متغیــر وابســته یعنــی ســابقه ســقط
جنیــن خودبهخــودی در  5ســال گذشــته بــا آالیندههــای صنعتــی
هــوا از طریــق ســکونت در دو شــهر اراک و تفــرش بــا اســتفاده
از تحلیلهــای اســتنباطی و آزمــون کای دو 14ســنجیده شــد و
مقادیــر بهدســت آمــده از آزمــون کای دو نشــان داد کــه ســابقه
Chi-squared test

14
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دادههــای بهدســت آمــده از ایــن پژوهــش در دو بخــش
توصیفــی و اســتنباطی مــورد تحلیــل قــرار گرفــت .یافتههــای
حاصــل در بخــش توصیفــی نشــان داد کــه ميانگيــن ســني
زنــان مــورد مطالعــه در شــهر اراك برابــر بــا( 29/26انحــراف
معیــار  )5/55و در تفــرش  31/5ســال (انحــراف معیــار )6/07
بــوده اســت .بــه ایــن معنــی اســت کــه زنــان مــورد مطالعــه
در تفــرش بهطــور معنــاداری ســن باالتــری از زنــان مــورد
مطالعــه در اراک دارنــد .ميانگيــن ســني همســران زنــان مــورد
مطالعــه در اراک برابــر بــا  32/8ســال (انحــراف معیــار )7/04
و میانگیــن ســن همســر در زنــان نمونــه در تفــرش برابــر بــا
 36/3ســال (انحــراف معیــار  )7/01بــوده اســت .میانگیــن ســن
ازدواج بــرای زنــان اراک در حــدود  20/44ســال (انحــراف معیــار

 )3/67و بــرای زنــان تفــرش 21/12ســال (انحــراف معیــار )4/79
میباشــد .لــذا اثــر ســن در تحلیلهــا کنتــرل خواهــد شــد تــا
یافتههــا بیــن اراک و تفــرش قابــل مقایســه باشــند.
مقایســه درصــد تحصيــات در مقطــع ديپلــم و دانشــگاهي در
زنــان شــهر اراك بــا شــهر تفــرش نشــان داد کــه تحصیــات
زنــان در اراک بيشتــر از تفــرش اســت ( %48دیپلــم در شــهر
اراك در برابــر بــا  %40/5در تفــرش) % 19/5 ،زنــان ســاکن در
اراک دارای تحصیــات کارشناســی بــه بــاال بودنــد در حالــی
کــه ايــن رقــم در شــهر تفــرش برابــر بــا  %11بــود .اكثريــت
زنــان مــورد مطالعــه ،خانــهدار بودنــد (حــدود  )%90و اشــتغال
تماموقــت زنــان بســیار کــم بــود ( %6در اراك و  %3/5در
تفــرش) .در میــان پاســخگویان بیــش از نیمــی از پاســخگویان،
درآمــدی کمتــر از یــک میلیــون تومــان دارنــد کــه ایــن مقــدار
بــرای اراک  %58و بــرای پاســخگویان تفرشــی  %53میباشــد و
تنهــا  %8بــرای اراک و  %5/5بــرای تفــرش درآمــدی باالتــر از دو
میلیــون تومــان داشــتند (جــدول .)2
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ســقط جنیــن در زنــان اراک بهطــور معنــاداری بیشتــر از ســابقه
فــوق در زنــان تفــرش اســت ( %33در برابــر  .)P< 0.001 ،%9/5در

کل نمونــه شــامل زنــان اراک و تفرش %23/5 ،دارای ســابقه ســقط
خودبهخــود در  5ســال گذشــته بودهانــد (جــدول .)3

جدول  -3مقایسه سابقه سقط جنین در  5سال گذشته ( )1393-1389بین اراک و تفرش

محل سكونت
تفرش (دارای هوای پاک)

تعداد

درصد

تعداد

درصد

تعداد

درصد

بلی

66

33

19

9/5

85

21/25

خیر

134

67/0

181

90/5

315

78/75

200

100

200

100

400

100

کل

P< 0/001

جدول  -4تحلیل دو متغیره رابطه بین نسبت فامیلی ،سابقه فامیلی سقط و سابقه بیماریهای مزمن با سابقه سقط جنین

نسبت فامیلی
بلی

متغیر وابسته

کل

خیر

تعداد

درصد

تعداد

درصد

تعداد

درصد

دارای سابقه سقط

26

25/74

73

24/42

99

24/75

بدون سابقه سقط

75

74/26

226

58/75

301

75/25

کل

101

100

299

100

400

100

0/278

P-value

سابقه فامیلی سقط
دارای سابقه سقط

26

30/96

72

22/79

98

24/5

بدون سابقه سقط

58

69/04

244

77/21

302

75/5

کل

84

100

316

100

400

100

0/126

P-value

سابقه بیماری مزمن
دارای سابقه سقط

27

32/54

71

22/46

98

24/5

بدون سابقه سقط

56

67/46

245

77/54

302

75/5

کل

83

100

316

100

400

100

P-value

بــا توجــه بــه ایــن کــه عوامــل متعــدد دیگــری نیــز بــر
وقــوع ســقط خودبهخــودی جنیــن ارتبــاط دارنــد ،ارتبــاط ســایر
عوامــل و ســقط جنیــن خودبهخــودی در پنجســال گذشــته نیــز
بررســی شــده تــا بــا شناســایی آنهــا وکنتــرل اثــر آنهــا ،نقــش
آلودگــی هــوا یــا ســکونت در شــهر آلــوده ،در ســقط بررســی
شــود .متغیرهــای مســتقل در تحلیــل دو متغیــره عبــارت بودنــد
از نســبت فامیلــی پاســخگویان و همسرانشــان و ســابقه فامیلــی
ســقط جنیــن ،ســابقه بیمــاری مزمــن وســقط جنیــن .آزمــون

0/058

کای نشــان داد کــه بیــن نســبت فامیلــی پاســخگویان و ســقط
جنیــن رابطــه معن ـاداری وجــود نــدارد .همچنیــن بیــن ســابقه
فامیلــی ســقط و ســقط جنیــن همبســتگی وجــود نــدارد .فقــط
در بیــن متغیرهــای کنتــرل ،ســابقه بیمــاری مزمــن بــا ســابقه
ســقط جنیــن همبســتگی ضعیفــی ( )P= 0/580نشــان داد
(جــدول  .)4در خصــوص متغيرهــاي کنتــرل مــورد بررســي بــه
دليــل پذيــرش فــرض  H0در سـ�طح معنـ�ادار  ،0/05وجــود تأثيــر
معنــادار تأييــد نگردیــد.
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 5سال گذشته
سقط جنین در 

اراك (دارای هوای آلوده)

کل

بررسی نقش آالیندههای صنعتی هوا در فراوانی ...

256

جدول  -5تحلیل رگرسیون لجستیک عوامل تعیینکننده سقط جنین با تأکید بر محل سکونت

متغیر /طبقهبندی

()0/35 -1/08

0/09
-

تفرش (مرجع)
اراک

4/19

خیر (مرجع)

1/00

بلی

0/62

کمتر از یک میلیون تومان (مرجع)

1/00

-

بین یک میلیون و دو میلیون تومان

1/48

()0/89-2/48

0/131

باالتر از دو میلیون تومان

2/47

()0/97-6/30

0/058

سن

1/032

()0/99-1/077

0/152

ثابت رگرسیونی

0/063

-

>0/001

سابقه بیماری مزمن

جــدول  ،5مــدل تحلیــل چندمتغیــره لجســتیک و احتمــال
پیشبینــی هــر یــک از متغیرهــای مســتقل در مــورد فراوانــی
15
ســقط جنیــن غیــرارادی را نشــان میدهــد .کای اســکوئر
مــدل نشــان داد کــه تأثیــر متغیــر مســتقل وارد شــده و ارتبــاط
آن بــا متغیــر وابســته بــا احتمــال  %99/99معنــادار اســت .رد
فــرض  H0در ســطح معنــادار  )P<0/05( 0/05نشــانگر آن اســت
كــه مــدل مــورد بررســي در تبييــن تغييــرات متغيــر وابســته بــر
اســاس متغیرهــای مســتقل و کنتــرل ،معنــادار ميباشــد .بــه
عبــارت ســادهتر صحــت مــدل مــورد تأييــد ميباشــد .بــا
توجــه بــه تفــاوت میانگیــن ســنی نمونههــا در دو شــهر اراک
و تفــرش ،بــا توجــه بــه تأثیــر ســابقه بیمــاری مزمــن در ســقط
جنیــن و همچنیــن اهمیــت کنتــرل وضعیــت اقتصــادی نمونههــا
در دو شــهر ،متغیرهــای فــوق در مــدل رگرســیون لجســتیک وارد
شــدند .ایــن مــدل نشــان داد کــه پــس از کنتــرل اثــر ســن،
وضعیــت اقتصــادی و ســابقه بیماریهــای مزمــن ،عامــل
ســکونت در شــهر اراک (هــوای آلــوده) ،نســبت شــانس یــا
بخــت ( )ORســابقه ســقط جنیــن در 5ســال گذشــته را ،حــدوداً
 4برابــر میکنــد ( .)P< 0/001 ،OR=4/19فــرض ایــن مطالعــه
ایــن اســت کــه تنهــا تفــاوت زنــان در ایــن دو شــهر ،مواجهــه
بــا آالیندههــای صنعتــی در هــوا بــوده اســت ،بهطــوری کــه
ســکونت در اراک بهنظــر میرســد بهعلــت آلودگــی هــوا،
نســبت شــانس ( )ORســقط جنیــن را بهطــور قابلتوجهــی در
مقایســه بــا ســکونت در شــهر تفــرش کــه دارای هــوای پــاک
اســت ،بــاال میبــرد.

بحث

ایــن مطالعــه بــا هــدف بررســی نقــش مواجهــه بــا هــوای
آلــوده بــا آالیندههــای صنعتــی (ســکونت در اراک) ،بــر ســقط
جنیــن خودبهخــود طراحــی شــد کــه بــرای ایــن منظــور دو
شــهر از اســتان مرکــزی (اراک و تفــرش) کــه تقریب ـ ًا از لحــاظ

مجله تحقیقات نظام سالمت حکیم

Chi-square

15

فرهنگــی ،اقتصــادی -اجتماعــی و جمعیتشــناختی ،بــا هــم
همگــون بــوده ،ولــی اراک بهعلــت صنایــع و کارخانجــات در
ســالهای گذشــته از نظــر آالیندگــی بــا شــهر تفــرش تفــاوت
فاحــش دارد؛ بــرای ایــن بررســی در نظــر گرفتــه شــدند و فراوانی
ســابقه ســقط جنیــن خودبهخــود در زنــان مراجعهکننــده بــه
مراکــز بهداشــتی درمانــی در ایــن دو شــهر بــا هــم مقایســه
گردیــد .تأثیــر ســایر عوامــل مؤثــر بــر ســقط نیــز در ایــن تحلیــل
کنتــرل گردیــد .لــذا تنهــا اختــاف مهــم زنــان ایــن دو شــهر
میتوانــد هــوای استنشــاقی ،باشــد .جهــت بررســی اثــر متقابــل
آالیندههــا بــر ســقط جنیــن از رگرســیون لجســتیک اســتفاده
شــد و نتایــج بهدســت آمــده نشــان میدهــد کــه بیــن محــل
ســکونت و ســابقه ســقط جنیــن خودبهخــودی ارتبــاط معنــاداری
( )P< 0/000وجــود دارد .بهطــوری کــه نســبت شــانس ســقط
خودبهخــود در زنــان ســاکن اراک بهطــور قابــل مالحظــهای
بیشتــر از نســبت شــانس ســقط در زنــان ســاکن تفــرش اســت.
مطالعــات مشــابه در ســایر کشــورها نیــز نشــان دادنــد کــه
16
ســقط جنیــن بــا هــوای آلــوده در ارتبــاط مســتقیم اســت .حافــظ
18
و همــکاران در ســال  ،2001ســمیرکا 17در ســال ،1998کاراواتــی
در ســال  1988و دومینیــک 19در ســال  1983بــا هــدف بررســی
تأثیــر آلودگــی هــوا بــر ســقط جنیــن و مردهزایــی مطالعــات
مشــابهی را بــر روی زنــان بــاردار انجــام دادنــد .ایــن مطالعــات
نشــان دادنــد کــه عــوارض بــارداری از جملــه ســقط جنیــن و
مردهزایــی در مناطــق آلــوده؛ افزایــش معنــاداری مییابــد.
همراســتا بــا پژوهــش حاضــر ،مطالعــهای توســط رومیــو 20و
همــکاران در ســال  1997تــا  2001در مکزیــک بــا هــدف بررســی
اثــر کوتاهمــدت مواجهــه بــا ذرات معلــق کمتــر از  10میکــرون
گومیــر جنیــن نشــان داد کــه بــه ازای هــر  20میکروگــرم
بــر مر 
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نتیجهگیری

نتایــج ایــن مطالعــه تأثیــر آالیندههــای زیســت محیطــی

کاربرد در تصمیمهای مرتبط با سیاستگذاری
در نظام سالمت

بــر اســاس یافتههــای بــه دســت آمــده از ایــن پژوهــش،
توجــه بیــش از پیــش بــه عوامــل زیســت محیطــی در بــروز
و شــیوع ســقط جنیــن ضــروری بهنظــر میرســد کــه الزم
اســت مراقبتهــای ویــژه در خصــوص مواجهــه زنــان
بــاردار بــا هــوای آلــوده در شــهرهای صنعتــی کــه دارای
ســطح قابلتوجهــی از آلودگــی هــوا هســتند ،اعمــال گــردد.
اطالعرســانی زنــان بــاردار و یــا زنانــی کــه قصــد بــارداری
دارنــد از نقــش آالیندههــای محیــط زیســتی بــر ســقط نیــز
اهمیــت فراوانــي در کاهــش ســقط ناشــی از آلودگــی هــوا
خواهــد داشــت .همچنیــن انجــام مطالعــات بیشتــری در
زمینــهی تأثیــر آلودگــی هــوا بــر ســقط جنیــن و مردهزایــی
در شــهرهایی بــا آلودگــی هــوا ضــروری اســت .دانشــجویان
و پژوهشــگران گــروه پزشــکی بــا تســتهای عینــی و
تحقیقهــای آزمایشــگاهی ،میتواننــد نتایــج دقیقتــری
در خصــوص تأثیــرات فــوق بهدســت بیاورنــد .بهنظــر
میرســد مطالعــه حاضــر میتوانــد شــروعی بــرای تحقیقــات
بیشتــر در ایــن حــوزه در شهرســتان اراک را فراهــم نمایــد
و ایــن حساســیت را ایجــاد نمایــد تــا در بخــش ســامت و
بهداشــت زنــان بــاردار تصمیمــات جدیتــر اتخــاذ شــود.
همچنیــن ایــن بررســی پیشــنهاداتی بــرای تحقیــق در زمینــه
تأثیــر آالیندههــای زیســت محیطــی بــر مرگومیرهــای
دوران جنینــی ،مرگومیرهــای داخــل رحمــی ،زایمانهــای
زودرس ،نــوزادان کــم وزن موقــع تولــد و جنیــن بــا
نقصهــای مــادرزادی نیــز دارد .همچنیــن پیشــنهاد میشــود
اثــر غلظتهــای مختلــف آالیندههــا و اثــر ســایر آالیندههــا
بــر نازایــی و نتایــج بــارداری و زایمــان و نــوزاد نیــز بررســی
گــردد.

تشکر و قدرانی

بدينوســيله از خانمهــاي شــرکتکننده در ایــن مطالعــه و
همچنیــن همــکاری پرســتاران و پرســنل مراکــز درمانــی هــر دو
شــهر اراک و تفــرش تشــكر و قدردانــي ميشــود.
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بــر متــر مکعــب ،افزایــش در  PM10میــزان مرگومیــر جنیــن 2
برابــر بیشتــر میشــود (.)12،13،14،15،
بروئــر 21و همــکاران در مطالعــهای آیندهنگــر بــا هــدف
بررســی ارتبــاط مجــاورت محــل ســکونت بــه بزرگراههــا بــا
عــوارض بــارداری بــر روی  70249خانــم بــاردار طــی ســالها
 1999تــا  2002بــه ایــن نتیجــه رســیدند کــه ســکونت در0
متــری بزرگراههــا ،منجــر بــه افزایــش  26درصــدی جثــه
کوچــک جنینــی بــرای ســن بــارداری و  11درصــدی افزایــش
در وزن کــم هنــگام تولــد نــوزاد 22میشــود .در نتیجــه ارتباطــی
بیــن آلودگــی هــوای ناشــی از وســایل نقلیــه و عــوارض بــارداری
مشــاهده شــد (.)16
همچنیــن مطالعــهای کــه بــا هــدف بررســی اثــرات
مونواکســیدکربن ناشــی از آلودگــی هــوا در حاملگــی بــر جنیــن و
آسیبشناســی بنــد نــاف در بیمارســتانهای مهدیــه تهــران (گــروه
مــورد) و فیاضبخــش کــرج (گــروه شــاهد) انجــام شــد 32 .نفــر از
زنانــی کــه در هــوای آلــوده دوران بــارداری خــود را ســپری کــرده
بودنــد؛ بــا  32نفــر از زنــان بــارداری کــه در مناطــق پــاک هــوای
شــهری دوران بــارداری خــود را ســپری کــرده بودنــد ،مقایســه
شــدند .نتایــج نشــان داد کــه میانگیــن کربوکســی هموگلوبین خون
بندنــاف در منطقــه هــوای آلــوده  %16/69 P.P.Mو در منطقــه
پــاک  2/68 P.P.Mبــود  .میانگیــن میــزان کربوکســی هموگلوبیــن
خــون بنــد نــاف در گــروه آزمــون  11/21درصــد و در گــروه شــاهد
 %1/58بــود .کــه بــا آزمــون تــی 23تفــاوت معنــاداری را بیــن دو
گــروه نشــان داد ( ،)P< 0.001لــذا افزایــش مونواکســیدکربن
محیــط باعــث افزایــش کربوکســی هموگلوبیــن خــون جنیــن و
کاهــش وزن موقــع تولــد نــوزادان شــده اســت (.)17
هرچنــد رابطــه آلودگــی بــا فراوانــی عالبــم بیماریهــای
تنفســی در شهرســتان اراک در مطالعــه قنــادزاده ()1384
بررســی شــد و نشــان داد کــه در بیــن دانشآمــوزان از نظــر
عاليــم بالینــی بیشتریــن مــوارد مشــاهده شــده ســرفه و
تنگــی نفــس بهترتیــب  %16/9و  %5/9بــوده اســت کــه نشــان
از تهدیــد ســامت شــهروندان اراک توســط آلودگــی هــوا بــود،
ولــی مشــکالت مربــوط بــه تأثیــرات آلودگــی هــوا و ســقط،
بــاروری و نابــاروری در ایــن شــهر کمتــر بررســی شــده اســت
و چنیــن مطالعاتــی بیــش از پیــش ضــرورت دارد .بــا توجــه بــه
سیاســتهای مشــوق بــاروری اخیــر و اهمیــت پیشــگیری از
ســقطهای خودبهخــود در بــه ثمــر رســاندن بارداریهــا و
جلوگیــری از عــوارض ســقطهای خودبهخــود و نازایــی متعاقــب
آن ،توجــه بــه اثــرات منفــی آلودگیهــای زیســت محیطــی بــر
ســقط و نتایــج بــارداری بیــش از پیــش احســاس میشــود (.)18

در هــوا را بــر ســقط جنیــن خودبهخــودی تأيیــد میکنــد.
بهطــوری کــه ســقط جنیــن در شــهر اراک بــا هــوای آلــوده
نســبت بــه تفــرش کــه دارای هــوای پــاک میباشــد ،چهــار
برابــر اســت .مطالعــه حاضــر میتوانــد شــروعی بــرای تحقیقــات
بیشتــر در ایــن حــوزه در شهرســتان اراک را فراهــم نمایــد و
نشــانگر اهمیــت آالیندههــای زیســت محیطــی و تغییــرات آن
شــامل آلودگــی هــوا بــا روندهــای جمعیــت و بــاروری بــوده کــه
نیازمنــد توجــه ویــژه و مداخــات مناســب اســت.

... بررسی نقش آالیندههای صنعتی هوا در فراوانی
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Abstract
Introduction:Due to high prevalence of spontaneous abortion in the Markazi province compared to other
neighboring provinces and inappropriate establishment of industries and air pollution in the city of Arak, this
study was conducted with the aim of assessing the role of industrial air pollution on spontaneous abortion over
the 5 preceding years.

Methods:The city of Arak, with polluted air, was considered as the case and Tafresh with clean air was

considered as control. The prevalence of having spontaneous abortion over the past 5 years among 400 women
aged 15 - 49 years attended to prenatal care clinics was compared between Arak and Tafresh over the first half
of the year 1394 (2015) and the role of exposure to air pollution (residing in Arak versus Tafresh) in abortion
was assessed after the control of other factors.

Results:The prevalence of spontaneous abortion over the last 5 years was 23.5% in the whole sample. This

rate was significantly greater in Arak than the corresponding rate among women who resided in Tafresh (35%
vs. 12%, P < 0.001). Multivariate analysis showed that after controlling age, economic status, and history of
chronic diseases, living in Arak compared to living in Tafresh increased the odds ratio of spontaneous abortion
approximately 4 times (OR = 4.19, P < 0.001).

Conclusions:These results are indicative of the importance of environmental pollutants and their changes

including air pollution with population, fertility trends, which require special attention, and appropriate
interventions.
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