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چکیده
مقدمه :با توجه به آمار فزاینده متولدان نارس طی سالهای اخیر و زیادبودن میزان مرگومیر نوزادان بهدلیل نارسبودن و اینکه این
کودکان در آینده در معرض خطر معلولیت هستند ،الزم است در زمینه زایمان زودرس و راههای تشخیص نوزاد نارس اطالعاتی در
دسترس باشد .مطالعه حاضر با هدف مقایسه شاخصهای منتخب خونی در زایمان ترم و پرهترم در خانمهای مراجعهکننده به زایشگاه
بیمارستان امام خمینی (ره) دهدشت صورت گرفت.
مواد و روشها :این مطالعه از نوع مقطعی بود که در سال  1398روی  110زن مراجعهکننده به زایشگاه بیمارستان امام خمینی (ره)
دهدشت صورت گرفته است .برای انجام این پژوهش ،زنان باردار در دو گروه ترم و پرهترم قرار گرفتند 80 .نفر از نمونه آماری زایمان ترم
و  30نفر زایمان پرهترم داشتند .نمونهگیری بهصورت تصادفی ساده صورت گرفت و بعد از گرفتن رضایت از شرکتکنندگان شاخصهای
آهن خون ،پالکت خون ،شاخص توده بدنی ،گلبولهای سفید ،گلبولهای قرمز ،فریتین و  TIBCبررسی شد .تجزیهوتحلیل آماری به
کمک نرمافزار  SPSSو آزمون تی مستقل صورت گرفت.
یافتهها :نتایج نشان داد میانگین آهن خون ،پالکت خون ،شاخص توده بدنی ،گلبولهای سفید ،فریتین و  TIBCدر زنان ترم نسبت به
زنان پرهترم بیشتر بوده است ( .)P<0/05میانگین گلبولهای قرمز خون در دو گروه تفاوت معنیداری نداشته است (.)P>0/05
نتیجهگیری :با توجه به ضرورت و اهمیت ارتقای سطح باروری سالم ،اهمیت شاخص سالمت مادر و نوزاد بهعنوان شاخصهای ملی
سالمت ،شیوع کمبود برخی از فاکتورهای خونی و عوارض ناشی از آن و همچنین اهمیت شاخص توده بدنی نرمال در سیر بارداری و
زایمان کمخطر ،توجه به این فاکتورها میتواند در کاهش زایمان زودرس مؤثر باشد.
کلمات کلیدی :زایمان زودرس ،زایمان طبیعی ،زنان باردار ،فاکتورهای خونی
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مقایسه شاخصهای منتخب خونی در زنان با زایمان ترم و پرهترم

مقدمه
زایمان فرایندی طبیعی در مسیر رویدادی طبیعی

زنان باردار بهخصوص در کشورهای جهانسوم است که آثار

(بارداری) بهحساب میآید .این فرایند فیزیولوژیک ممکن

بدی ازجمله بیماریهای قلبی عروقی ایجاد میکند.

است با عوامل مختلفی ،غیرطبیعی یا پاتولوژیک شود.

کمخونی ناشی از فقر آهن شایعترین نوع کمخونی در

زایمان زودرس به انجام زایمان از هفتـه  20تا قبل از هفته

سراسر جهان است که به دلیل کاهش ذخایر آهن ازجمله

 37بارداری گفته میشود ( .)1زایمان زودرس علت دوسوم

فریتین سرم ایجاد میشود (.)9

از مرگهای نخستین سال زندگی محسوب میشود (5 .)2

بعد از کم خونی فقر آهن ،شایعترین کمخونیهای

تا  9درصد از تمام تولدها در کشورهای درحالتوسعه و 12

تغذیه ای کم خونی ناشی از کمبود فوالت است .در

تا  13درصد از تولدها در ایاالتمتحده آمریکا زودرس

کشورهای درحال توسعه شیوع کمبود فوالت  22تا 84

هستند (.)3

درصد گزارش شده است ( .)10به نظر میرسد زنان شاغل

یکی از عوارض دوران بارداری ،پرهاکالمپسی است .طبق

اطالعات بهتری دارند و رفتارهای بهداشتی بیشتری در آنان

پژوهشهای مختلف ،شیوع پرهاکالمپسی در جهان  6تا 10

مشاهده میشود که این موضوع یا ناشی از میزان تحصیالت

درصد تخمین زده شده و در پژوهشهای پراکندهای که در

بیشتر در افراد شاغل است یا به ارتباط بیشتر آنان مربوط

کشور ایران انجام شده ،شیوع پرهاکالمپسی حدود 18

است که به افزایش آگاهی در آنان منجر میشود (.)11-13

درصد گزارش شده است (.)5،4

با توجه به شیوع پرهاکالمپسی و عوارض آن ،میتوان با

درواقع پرهاکالمپسی حالتی پاتوفیزیولوژیک در حاملگی

بررسی شیوع این اختالل و تشخیص بهموقع و درمان

است و اعتقاد بر آن است که این روند پاتولوژیک از مدتها

مناسب آن از عوارض خطرناک پرهاکالمپسی جلوگیری

قبل شروع میشود و درنهایت این روند پاتولوژیک نهفته که

کرد .ازآنجاییکه تولد زودرس ،مشکل بهداشتی مهم دوران

احتماالً  2تا  3ماه قبل از بروز فشارخون باال آغاز شده

بارداری در جهان و ایران است ( ،)14شناسایی دالیل

است ،ازنظر بالینی با پرهاکالمپسی نمایان میشود (.)6

مرتبط با تولد نوزاد نارس نشاندهنده اهمیت برنامهریزی

آنمی فقر آهن یکی از شایع ترین مشکالت دوران

بهداشت و درمان برای کاهش این معضل بارداری است.

بارداری است که حدود  80درصد از آنمیهای

مرکز کنترل و پیشگیری از بیماریها برآورد کرده است که

غیرفیزیولوژیک دوران بارداری را تشکیل میدهد و موجب

حدود  1میلیون زن آمریکایی در سنین باروری ،دچار

زایمان زودرس ،تولد نوزاد کموزن ،افزایش مرگومیر

کمبود آهن هستند ( .)15کاهش فریتین یک آزمون

جنینی ،افزایش خونریزی بعد از زایمان و زجر جنین

حساس برای تشخیص کمخونی فقر آهن است .افزایش

میشود ( .)7طبق گزارش سازمان بهداشت جهانی شیوع

فریتین را در واکنشهای فاز حاد در بیماریهای التهابی

آنمی در زنان  15تا  49سال باردار در کشورهای

نشان دادهاند .مطالعات مختلف افزایش سطح فریتین سرم

توسعهیافته  2درصد و در کشورهای درحالتوسعه 56

را در عوارض بارداری مثل زایمان زودرس و فشارخون

درصد است .بهطوریکه شیوع کمخونی ناشی از فقر آهن

بارداری نشان دادهاند ( .)16وزن کم مادر با افزایش خطر

در زنان باردار هندوستان  70درصد و در زنان آلمان 13/6

زایمان زودرس همراه است .درعینحال ،چاقی مادر با

درصد است ( .)8کمخونی یکی از دالیل شایع مرگومیر در

افزایش خطر زایمان زودرس با دالیل طبی گزارش شده
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زینب آزادیان و همکاران

است ( .)17با توجه به مطالعات فوق و اختالفنظر در زمینه

اندازهگیری شد .سپس شاخص توده بدن مادر بر اساس

تأثیر وزن مادر بر عواقب بارداری و با توجه به نتایج

فرمول (وزن برحسب کیلوگرم /مجذور قد بر حسب متر)

ضدونقیض علل زایمان زودرس و ارتباط آن با کمخونی فقر

محاسبه شد.

آهن و عوامل مختلف ،مطالعه حاضر با هدف مقایسه

در مطالعه حاضر مداخلهای انجام نشد و افراد طی

شاخصهای منتخب خونی در زایمان ترم و پرهترم در

بررسی روتین آزمایش شدند .عالوه بر این ،هزینهای برای

خانمهای مراجعهکننده به زایشگاه بیمارستان امام خمینی

بیمار نداشت ،آسیبی متوجه آنها نشد ،افراد با رضایت

(ره) دهدشت صورت گرفت.

شخصی وارد مطالعه شدند و اطالعات فردی آنها محرمانه
نگهداری شد .معیارهای ورود به مطالعه حاضر شامل

مواد و روشها

نداشتن بیماریهای زمینهای ،نداشتن اعتیاد و سابقه

مطالعه حاضر نوعی پژوهش مقطعی بود که در مقطع

مصرف سیگار و قلیان ،رضایت آگاهانه از ورود به مطالعه و

زمانی  6ماهه و در بخش زایمان بیمارستان امام خمینی

معیارهای خروج شامل مصرف سیگار در طول انجام

( ره) دهدشت انجام شد .جامعه آماری این مطالعه را تمام

پژوهش ،نداشتن کمخونی شدید و نداشتن بیماریهای

زنانی تشکیل می دادند که در  6ماهه دوم سال 1398

عفونی طی یک سال گذشته بود .در مطالعه حاضر منظور از

برای زایمان به بیمارستان مراجعه کرده بودند .با توجه به

زایمان ترم زایمان بعد از  37هفته کامل بارداری و زایمان

جدول مورگان  80نفر از زنان با زایمان ترم و  30نفر از

پرهترم زایمان قبل از  37هفته کامل بارداری است.

زنان با زایمان پرهترم بهعنوان نمونه بهصورت تصادفی
ساده انتخاب شدند.

با توجه به مطالعات صورت گرفته در گذشته،
شاخصهای خونی از قبیل میزان آهن خون ،تعداد

در این پژوهش ابزار گردآوری اطالعات ،پرسشنامه

گلبولهای سفید و قرمز ،میانگین پالکت خون ،شاخص

اطالعات دموگرافیک بود که طبق دستورالعملهای وزارت

توده بدنی ،فریتین و  TIBCبررسی شد .برای تجزیهوتحلیل

بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی و همچنین آیتمهای

دادههای آماری از نرمافزار  SPSSنسخه  23استفاده شد.

ثبتشده در فرمهای مراقبتهای بهداشتی مادران باردار

برای گزارش ویژگیهای دموگرافیک از آمار توصیفی و برای

تهیه شد .با توجه به مطالعات گوناگون برخی مشخصات

بررسی تفاوت بین دو گروه زنان ترم و پرهترم از آزمون تی

مادر که تصور میشد بر زایمان زودرس تأثیر داشته باشد،

مستقل استفاده شد.

در پرسشنامه دموگرافیک افزوده شد .این عوامل شامل
قومیت ،مصرف دخانیات توسط مادر ،داشتن رفتار پرخطر

نتایج

در خود یا همسر ،شاخص توده بدن و بیماریهای زمینهای

نتایج نشان میدهد ازنظر وضعیت شغلی بیشتر نمونه

بود .با توجه به بررسی شاخص توده بدن بهعنوان یک

آماری مطالعهشده ( 30/6درصد) خانهدار بودهاند .ازنظر

سنجه از پژوهش مدنظر ،قد و وزن مادر به شیوه استاندارد

تحصیالت بیشتر نمونه آماری ( 35/5درصد) مدرک

و با حداقل خطا اندازهگیری و ثبت شد .وزن مادر با ترازوی

تحصیلی دیپلم داشتهاند .محل سکونت بیشتر نمونه آماری

دیجیتال سیکا با خطای کمتر از  100گرم و قد با استفاده

( 59/1درصد) شهر بوده است .بیشتر نمونه آماری (70/9

از قدسنج دیواری با خطای کمتر از  0/1میلیمتر

درصد) مسکن شخصی داشتهاند .ازنظر قومیت بیشتر نمونه
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جدول  :3متوسط گلبول قرمز خون در زنان ترم و پرهترم

جدول  :1توزیع فراوانی شاخصهای دموگرافیک
فراوانی

سطح

(درصد)

معنیداری

شغل

کارمند
شغل آزاد
خانهدار
بیکار
سایر موارد

)26/3(29
)27/3(30
)30/6(34
)6/4(7
)9/4(10

0/124

تحصیالت

بیسواد
زیر دیپلم
دیپلم
تحصیالت دانشگاهی

)4/5(5
)30/9(34
)35/5(39
)29/1(32

0/105

شهر
روستا

)59/1(65

شاخص

محل
سکونت
وضعیت
مسکن

قومیت

دستهها

)40/9(45
)29/1(32

مراجعهکننده به بیمارستان امام خمینی (ره) دهدشت
متوسط گلبول

تعداد

قرمز خون

میانگین±انحرافمعیار

زنان ترم

80

5

زنان پرهترم

30

5

4/55×10 ±0/51
4/54×10 ± 0/21

سطح
معنیداری
0/102

بر اساس نتایج جدول  3میانگین گلبول قرمز خون در
زنان ترم  4/55×105و در زنان پرهترم  4/54×105است .این
اختالف میانگین ازنظر آماری معنادار نیست (.)P=0/102
بر اساس نتایج جدول  ،4میانگین گلبول سفید خون در
0/121

زنان ترم  10/6×103و در زنان پرهترم  13/9×103است .این
اختالف میانگین ازنظر آماری معنادار است (.)P=0/02

اجارهای
ملکی

)70/9(78

لر

)67/3(74

فارس

)19/1(21

عرب

)6/3(4

ترک

)2/7(3

زنان ترم  29/25و در زنان پرهترم  25/3است .این اختالف

سایر

)7/3(8

میانگین ازنظر آماری معنادار است (.)P=0/021

0/154

بر اساس نتایج جدول  ،5میانگین پالکت خون در زنان
ترم  231/5×103و در زنان پرهترم  205/4×103است .این
اختالف میانگین ازنظر آماری معنادار است (.)P=0/001

0/208

بر اساس نتایج جدول  ،6میانگین شاخص توده بدنی در

بر اساس نتایج جدول  ،7میانگین فریتین در زنان ترم
آماری ( 67/3درصد) لر بودهاند (جدول  .)1سطح معناداری

 55/6و در زنان پرهترم  45/1است .این اختالف میانگین

در جدول  1نشاندهنده تفاوت دو گروه ازنظر اطالعات
دموگرافیک است.

جدول  :4متوسط گلبول سفید خون در زنان ترم و پرهترم
مراجعهکننده به بیمارستان امام خمینی (ره) دهدشت

بر اساس نتایج جدول  ،2میانگین آهن در زنان ترم
 77/6میلیگرم بر دسیلیتر و در زنان پرهترم 68/3
میلیگرم بر دسیلیتر بوده است .این اختالف میانگین ازنظر
آماری معنادار است ()P=0/02

متوسط گلبول

تعداد

میانگین±انحرافمعیار

زنان ترم

80

10/6×103 ±2/69

زنان پرهترم

30

13/9×103 ± 1/47

سفید خون

سطح
معنیداری
0/02

جدول  :2میزان آهن خون در زنان ترم و پرهترم مراجعهکننده به

جدول  :5تعداد پالکت خون در زنان ترم و پرهترم مراجعهکننده به

بیمارستان امام خمینی (ره) دهدشت

بیمارستان امام خمینی (ره) دهدشت

تعداد

میانگین±انحرافمعیار

زنان ترم

80

77/6±24

زنان پرهترم

30

68/3± 12/2

مقدار آهن

سطح
معنیداری
0/02
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تعداد پالکت

تعداد

میانگین±انحرافمعیار

زنان ترم

80

231/5×103 ±44

زنان پرهترم

30

خون

3

205/4×10 ±40/9

سطح
معنیداری
0/001
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جدول  :6میانگین شاخص توده بدنی در زنان ترم و پرهترم

جدول  :7میزان فریتین زنان ترم و پرهترم مراجعهکننده به بیمارستان

مراجعهکننده به بیمارستان امام خمینی (ره) دهدشت

امام خمینی (ره) دهدشت

شاخص

تعداد

میانگین±انحرافمعیار

زنان ترم

80

29/25 ±3/6

زنان پرهترم

30

25/3 ±4/3

توده بدنی

سطح
معنیداری
0/021

جدول  :8میزان  TIBCزنان ترم و پرهترم مراجعهکننده به بیمارستان
امام خمینی (ره) دهدشت
TIBC

تعداد

میانگین±انحرافمعیار

زنان ترم

80

319/9 ±38/2

زنان پرهترم

30

312/8 ±17/5

سطح
معنیداری
0/021

فریتین

تعداد

میانگین±انحرافمعیار

زنان ترم

80

55/6 ±2/5

زنان پرهترم

30

45/1 ±3/6

سطح
معنیداری
0/011

ارتباط کم خونی فقر آهن با زایمان زودرس در زنان باردار
مراجعهکننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر تبریز
پرداختند که نتایج نشان داد در زنان پرهترم میزان آهن
خون در سطح پایینی قرار داشته است .نتایج این پژوهش
با یافتههای مطالعه حاضر همراستا است ( .)20یافتههای
مطالعه  Bondevikو همکاران ( )2001با یافتههای مطالعه

ازنظر آماری معنادار است (.)P=0/011

حاضر همسو است (.)21

بر اساس نتایج جدول  ،8میانگین  TIBCدر زنان ترم

نتایج مطالعه حاضر نشان داد تعداد گلبولهای قرمز در

 319/9و در زنان پرهترم  312/8است .این اختالف میانگین

زنان با زایمان طبیعی نسبت به زنان با زایمان نارس تفاوت

ازنظر آماری معنادار است (.)P=0/021

معنیداری نداشته است .ترکستانی و همکاران ( )1386در
مطالعهای به بررسی رابطه تعداد گلبولهای قرمز هستهدار

بحث

خون بند ناف نوزادان ترم با مایع آمنیوتیک آغشته به

نتایج مطالعه حاضر نشان داد در زایمان ترم و پرهترم بر

مکونیوم پرداختند و یافتهها نشان داد تعداد گلبولهای

حسب اطالعات دموگرافیک تفاوت معنیداری مشاهده

قرمز در زنان ترم در حد نرمالی قرار داشته است با

نشده است .در مطالعه  Heamanو همکاران ()2013

یافتههای مطالعه حاضر همراستا نیست ( .)22حاجی مرادی

مشخص شد تعداد زایمان زودرس در میان مادران با

و رحمانی ( )1393در مطالعهای به بررسی ارتباط

تحصیالت کمتر ،بیشتر بوده است که با یافتههای مطالعه

متغیرهای آهن و فریتین با پرهاکالمپسی پرداختند و نتایج

حاضر همراستا نیست ( .)18در مطالعه زنگنه و همکاران با

نشان داد تعداد گلبول قرمز و غلظت هموگلوبین در دو

هدف بررسی مقایسه تعداد و شاخصهای پالکتی در زنان

گروه تفاوت معنیداری نداشت که با یافتههای مطالعه

باردار سالم و پرهاکالمپسی مشخص شد بر حسب اطالعات

حاضر همسو است (.)23

دموگرافیک (شغل ،تحصیالت و سطح درآمد) تفاوت

میانگین پالکت خون در زنان با زایمان طبیعی نسبت

معنیداری مشاهده نشده است که با یافتههای مطالعه

به زنان با زایمان نارس در سطح باالتری قرار داشته است.

حاضر همراستا است (.)19

یافتههای پژوهش زنگنه و همکاران ( )1391نشان داد

نتایج مطالعه حاضر نشان داد میزان آهن خون در زنان

شاخص پالکت خون در زنان باردار با زایمان طبیعی و

ترم نسبت به زنان با زایمان پرهترم  14درصد بیشتر بوده

زایمان زودرس تفاوت معنیداری نداشته است که با

است .سیفی و همکاران ( )1394در مطالعهای به بررسی

یافتههای مطالعه حاضر همسو نیست (.)19
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مقایسه شاخصهای منتخب خونی در زنان با زایمان ترم و پرهترم

نتایج مطالعه حاضر نشان داد شاخص توده بدنی در

مطالعه حاضر همسو است ( .)23حاجی شفیعا ( )1394در

زنان با زایمان ترم نسبت به زنان با زایمان پرهترم در سطح

مطالعهای به بررسی ارزش پیشگویی اندازهگیری همزمان

باالتری قرار داشته است .در مطالعه  Goldenbergو

سطح فریتین سرم و نمونه سرویکووواژینال در هفتههای

همکاران ( )2008مشخص شد زنانی که توده بدنی کمتری

 22تا  24بارداری در وقوع زایمان زودرس خودبهخودی

دارند ،بیشتر در معرض زایمان زودرس قرار میگیرند که با

پرداختند و نتایج نشان داد  TIBCدر سطح پایینی نسبت

یافتههای پژوهش حاضر همراستاست ( .)24نتایج پژوهش

به حالت نرمال قرار دارد که با یافتههای مطالعه حاضر

طوسی و همکاران ( )1392در خصوص ارتباط شاخصهای

همراستا است (.)27

هماتولوژیک و تنسنجی در بارداری نخست زنان بر

در مطالعه حاضر مهمترین محدودیتی که وجود داشت،

پیامدهای فیزیولوژیک نوزادان نشان داد شاخص توده بدنی

نداشتن اطالعات کافی در خصوص دیگر شاخصهای مؤثر

با میزان فاکتورهای فیزیولوژیکی نوزادان رابطه دارد و با

بر زایمان زودرس بود که نمیتوان بهواسطه بررسی این

یافتههای مطالعه حاضر همسو است (.)25

شاخصها در خصوص بروز زایمان زودرس اظهارنظر قطعی

نتایج مطالعه حاضر نشان داد شاخص فریتین در زنان

کرد .از دیگر محدودیتهای مطالعه حاضر حجم کم نمونه

ترم نسبت به زنان پرهترم در سطح باالتری قرار داشته

زنان با زایمان زودرس بود .لذا پیشنهاد میشود در مطالعات

است .حاجی مرادی و رحمانی ( )1393در مطالعهای به

آتی شاخصهای خونی متعدد و نمونه آماری گستردهتر

بررسی ارتباط پارامترهای آهن TIBC ،و فریتین با

بررسی شود.

پرهاکالمپسی پرداختند و نتایج نشان داد سطح فریتین سرم
نیز بهطور معنیداری در بیماران پره اکالمپتیک باالتر بوده

نتیجهگیری

است که با یافتههای مطالعه حاضر همسو نیست (.)23

این مطالعه با هدف بررسی ارتباط بین شاخصهای

واشقانی فراهانی و همکاران ( )1386در مطالعهای به

منتخب خونی و زایمان ترم و پرهترم در زنان مراجعهکننده

بررسی رابطه بین سطح فریتین ترشحات سرویکوواژینال در

به بیمارستان امام خمینی (ره) دهدشت انجام شد .نتایج

خانمهای باردار  22تا  26هفته با بروز زایمان پرهترم

مطالعه حاضر نشان داد اطالعات دموگرافیکی در بروز

خودبهخودی پرداختند و نتایج نشان داد سطح فریتین سرم

زایمان زودرس تأثیر معنیداری نداشته است .همچنین

خون افزایش معنیداری داشته است که با یافتههای مطالعه

نتایج مطالعه حاضر نشان داد میزان شاخصهای خونی

حاضر همسو نیست (.)26

فریتین ،TIBC ،گلبولهای سفید ،شاخص توده بدنی و

نتایج مطالعه حاضر نشان داد میانگین  TIBCسرم در

تعداد پالکتهای خون فاکتورهای مؤثری در شناسایی

زنان ترم نسبت به زنان با زایمان نارس در سطح باالتری

عوامل مؤثر بر زایمان غیرطبیعی هستند ،هرچند الزم است

قرار داشته است .حاجی مرادی و رحمانی ( )1393در

در زمینه ارائه این نتایج جانب احتیاط رعایت شود.

مطالعهای به بررسی ارتباط پارامترهای آهن TIBC ،و
فریتین با پرهاکالمپسی پرداختند و نتایج نشان داد سطح
 TIBCسرم نیز بهطور معنیداری در بیماران پره
اکالمپتیک پایینتر از حد نرمال بوده است که با یافتههای

فصلنامه کمیته تحقیقات دانشجویی ،دوره  ،23شماره  ،74تابستان 1399

حمایت مالی
مطالعه حاضر با حمایت مالی بیمارستان امام خمینی
(ره) دهدشت صورت گرفته است.
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تضاد منافع
.هیچگونه تضاد منافعی در این پژوهش وجود ندارد

مالحظات اخالقی
مالحظات اخالقی در پژوهش حاضر از قبیل گرفتن
 مدیر شبکه،مجوز از ریاست دانشگاه علوم پزشکی یاسوج

تشکر و قدردانی

 مدیر بیمارستان و مدیر بخش زایشگاه،بهداشت و درمان

از مدیر بیمارستان و مسئول بخش پژوهشی بیمارستان

 همچنین پرسشنامه رضایت.توسط پژوهشگران انجام شد

 تشکر،که برای اجرای انجام مطالعه حاضر همکاری داشتند

آگاهانه برای شرکت در پژوهش در اختیار نمونه آماری قرار

.و قدردانی میکنیم
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Abstract
Introduction: Due to the increasing number of premature births in recent years, high mortality rate
of premature infants, and high risk of future disability of these children, it is necessary to obtain
information on preterm labors and ways to diagnose premature neonates. This study aimed to
compare the selected blood characteristics of women with term and preterm labors referring to the
maternity ward of Imam Khomeini Hospital in Dehdasht, Iran.
Materials and Methods: This cross-sectional was conducted on 110 women referred to the
maternity ward of Imam Khomeini Hospital in Dehdasht, Iran, during 2019. The participants were
divided into two groups of the term (n=80) and preterm (n=30) labors. Simple random sampling was
performed, and after obtaining the informed consent, blood iron, blood platelet, body mass index
(BMI), white and red blood cell count, ferritin, and total iron-binding capacity (TIBC) were
examined in this study. The data were analyzed in SPSS software through an independent t-test.
Results: The results showed that the mean blood iron, blood platelet, BMI, white blood cells, ferritin,
and TIBC were higher in women with term labor, compared to those with preterm delivery (P<0.05).
Moreover, there were no significant differences between the two groups regarding the mean red
blood cell count (P> 0.05).
Conclusion: Considering the necessity and importance of improving the level of healthy fertility,
significance of maternal and infant health index as national health indicators, prevalence of some
blood factor deficiency and its complications, and importance of normal BMI in the course of
pregnancy and low-risk delivery, it is critical to pay attention to these factors to reduce preterm
labors.
Keywords: Blood factors, Natural childbirth, Pregnant women, Preterm labor
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