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بررسی ارتباط اندازه کف پا با سایر اندکس های رشد و خصوصیات بدو تولد در
نوزادان تازه متولد شده در بیمارستان کارگر یزد در سال 1393

تاریخ دریافت مقاله99/11/8 :؛ تاریخ پذیرش1400/1/23 :

چکیده
مقدمه  :رشد طبیعی نوزادان با اندکس هایی از جمله وزن تولد ،قد تولد ،اندازه دور سر ،اندازه دور قفسه سینه ،طول کف
پا ،اندازه دور بازوی هنگام تولد و سن حاملگی متناسب است .پیش از این در میان این اندکس ها ،مهم ترین آنها عبارت
از وزن هنگام تولد ،قد و دور سر هنگام تولد نوزاد بودند .اخیرا مطالعاتی صورت گرفت که نشان داد استفاده از شاخص
اندازه کف پا در بررسی های بالینی مانند تخمین سن حاملگی میتواند مفید باشد .در این مطالعه همبستگی بین طول کف
پای نوزاد با سایر اندکس های مربوط به رشد مورد بررسی قرار گرفت.
مواد و روش ها :در این مطالعه توصیفی-تحلیلی  500نوزاد تازه متولد شده در بخش نوزادان بیمارستان شهدای کارگر یزد
در سال  1393به طور تصادفی انتخاب شده و اطالعات مربوط به اندکس های رشدی و خصوصیات موقع تولد ،توسط فرم
پرسش نامه که از قبل آماده شده بود ،از پرونده نوزادان تهیه شده است .آنالیز آماری با نرم افزار  SPSSانجام گرفت و سطح
معنی داری 0/05در نظر گرفته شد.
نتایج :نتایج نشان داد که  %51/8از نوزادان مورد مطالعه را نوزادان پسر و  %48/2را نوزادان دختر تشکیل دادند .میانگین
کف پای نوزادان مورد مطالعه 66/91سانتی متر محاسبه شد .نتایج بررسی همبستگی متغیر طول کف پای نوزاد نسبت به سایر
متغیرها( سن مادر ،وزن موقع تولد ،قد موقع تولد و اندازه دور سر هنگام تولید) نشان داد که همبستگی بین متغیرها از نظر
آماری معنی دار است (.)P=0.000
نتیجه گیری :اندازه طول کف پا با انواع شاخص های رشد داخل رحمی از قبیل وزن تولد ،قد و اندازه دور سر هنگام تولد
و خصوصیات حاملگی و جنسیت( دختر و پسر بودن) نوزاد همبستگی مثبت و رابطه معنی داری نشان داده است.
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مقدمه
رشد طبیعی نوزادان با اندکس هایی از جمله وزن تولد ،قد تولد،
اندازه دور سر ،اندازه دور قفسه سینه ،طول کف پا ،اندازه دور بازوی
هنگام تولد و سن حاملگی متناسب است .پیش از این در میان این

پای نوزادان با اندکس های رشد و خصوصیات موقع تولد در نوزادان
تازه متولد شده در بخش نوزادان بیمارستان شهدای کارگر یزد ،ایران
در سال  1393صورت گرفت.

اندکس ها ،مهم ترین آنها عبارت از وزن هنگام تولد ،قد و دور سر

مواد و روش ها

هنگام تولد نوزاد بودند .1-3اخیرا مطالعاتی صورت گرفت که نشان

جمعیت مورد مطالعه

داد استفاده از شاخص اندازه کف پا در بررسی های بالینی مانند

در مطالعه حاضر که به صورت توصیفی -تحلیلی و به روش

تخمین سن حاملگی میتواند مفید باشد  .4همچنین گزارش شده

مقطعی انجام شد ،اطالعات  500نوزاد متولد شده در بیمارستان

است که اندازه طول کف پای جنین میتواند تحت تاثیر تغییرات رشد

شهدای کارگر ،یزد ،ایران مورد بررسی قرار گرفت.نمونهها به روش

جنین قرار گیرد .5پیش از این نیز استفاده از اندازه کف پای جنین

تصادفی و مبتنی بر هدف در مقطع زمانی تعیین شده و با مراجعه به

در تشخیص تریزومی  21پیشنهاد شده است .6اغلب مطالعاتی که به

بایگانی بیمارستان انتخاب شدند .همچنین اطالعاتی که در آنها هر

بررسی استفاده از اندازه کف پای جدید در ارزیابی های مربوط به

یک از موارد زیر بود از مطالعه حذف گردید:

تولد صورت گرفته است ،مربوط به دوران قبل از تولد جنین و توسط

 .1داده های ناقص

اندازه گیری های سونوگرافی انجام شده است و اطالعات کمی در

 .2داده های نوزادان با ناهنجاری های شناخته شده جنین مانند

دسترس است که آیا میتوان از اندازه کف پای نوزاد جهت بررسی

کالب فوت

های دقیق تر رشد و تکامل درست نوزاد استفاده کرد یا نه .همچنین

 .3داده های مادران باردار مبتال به بیماری های زمینه ای

با توجه به اینکه نسبت مرگ نوزادی در حال افزایش است وهر سال

 .4داده های مادران بارداری که در دوران بارداری خود الکل یا

بیش از  4میلیون کودک در چهار هفته اول زندگی میمیرند .سه

دخانیات مصرف کرده بودند.

چهارم مرگ و میر نوزادان در اولین هفته اتفاق میافتد و بیشترین
خطر مرگ در روز اول زندگی است ،بنابراین تعیین اندکس هایی که
بتوان از آنها در جهت ارزیابی بهتر نوزادان و اقدامات الزم بالینی
استفاده کرد مهم و ضروری به نظر میرسد .7-9در این راستا مطالعه
ای به بررسی امکان استفاده از اندازه طول پا جهت شناسایی نوزادانی
که نیازمند مراقبت های اضافی هستند ،پرداخته است .نتایج این
مطالعه نشان داد که طول کف پا در نوزادان میتواند بعنوان یکی از
معیارهای تن سنجی برای شناسایی نوزادان نارس که نیاز به مراقبت

در این مطالعه ،با مراجعه به بایگانی بیمارستان شهدای کارگر یزد
و اطالعات الزم ،از پرونده نوزادان متولد شده بستری شده در بخش
نوزادان بیمارستان جمع آوری شده و با ورود آنها به پرسشنامه ای
که توسط پژوهشگر از قبل آماده شده بود ثبت گردید.

آنالیز آماری

ویژه در کشورهایی مشخص میشود که با محدودیت منابع روبرو

پس از اتمام جمع آوری داده ها ،دادهها با استفاده از نرم افزار

هستند و همچنین در کشورهایی که بار باالی مرگ و میر نوزادان را

 SPSSنسخه  21وارد و تجزیه و تحلیل شدند .جداول و شاخص

دارند و به خدمات مبتنی بر امکانات برای نوزادان دسترسی ضعیفی

های مورد نیاز تهیه و جهت مقایسه آماری ،از آزمونهای

دارند ،از طول پا میتوان به عنوان یک ابزار غربالگری برای شناسایی

 sample testتست بررسی همبستگی برای مقایسه متغیرهای کمی و

نوزادان نارس و جهت مدیریت بهتر این موارد برای جلوگیری از

کیفی استفاده شد .مقدار  pکمتر از  0/05در تمام تجزیه و تحلیل

مرگ آنها استفاده کرد  .12-14در این مطالعه بررسی ارتباط اندازه کف
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وجود ندارد( ارزش  pبه ترتیب =)0/923 ،0/674 ،0/749

مالحظات اخالقی
پروتکل مطالعه توسط کمیته اخالق دانشگاه علوم پزشکی یزد،
یزد ،ایران تأیید شد .این مطالعه مطابق با اعالمیه هلسینکی انجام شده

نتایج بررسی همبستگی متغیرهای مورد مطالعه در کل جمعیت

است.

ضریب همبستگی متغیرهای مورد بررسی نسبت به هم در جدول
شماره  2به نمایش درآمده است .همان طور که در جدول قابل
مشاهده است ،ضریب همبستگی متغیر طول کف پای نوزاد با

نتایج

متغیرهای سن مادر ،سن حاملگی ،وزن موقع تولد ،قد و دور سر به

اطالعات دموگرافیک جمعیت مورد بررسی

ترتیب  0/575 ،0/606 ،0/797 ،0/524 ،0/192میباشد که طول کف

در این مطالعه از  500پرونده بایگانی شده نوزادان تازه متولد

پای نوزاد با تمام متغیرهای مورد بررسی همبستگی مثبت دارد و معنی

بستری شده ،در سال  1393که در بخش نوزادان بیمارستان شهدای

دار میباشد (.)P=0.000

کارگر ،که واجد شرایط بودند ،به روش تصادفی موردبررسی قرار
گرفتند .در نمونه های مورد بررسی 259 ،نفر ( )% 51/8و 48/2( 241

نتایج بررسی همبستگی متغیرهای مورد مطالعه در نوزادان مذکر

 )%دختر بودند .میانگین شاخص های مربوط به خصوصیات مادر و

ضریب همبستگی متغیرهای رشد نوزاد ،نسبت به هم ،در نوزادان

رشد نوزاد در جدول شماره 1به نمایش درآمده است.

پسر در جدول شماره  3به نمایش درآمده است .مالحظه میشود که
ضریب همبستگی سن مادر نسبت به متغیرهای سن حاملگی ،وزن

بررسی میانگین قد ،وزن و طول کف پا در هنگام تولد در نوزادان

موقع تولد ،قد نوزاد ،دور سر نوزاد و طول کف پای نوزاد به ترتیب

مذکر و مونث

 ،0/052 ،0/135 ،0/108 ،0/066و  0/16میباشند.

بررسی میانگین قد ،وزن و طول کف پا در هنگام تولد در نوزادان
مذکر و مونث نشان داد که تفاوت آماری معنی دار در دو جنس

جدول  :1میانگین خصوصیات مادر و رشد نوزاد در نمونه های مورد بررسی(تعداد=)500
سن مادر (سال)

6.11±26.52

سن حاملگی (هفته)

0.69±36.82

وزن موقع تولد (گرم)

587.86±2890.52

قد نوزاد (سانتی متر)

2.06±49.11

دور سر نوزاد (سانتی متر)

1.4±35.1

طول کف پای نوزاد (سانتی متر)

9.57±66.91

سن مادر (سال)
r

P

سن حاملگی (هفته)
r

P

وزن موقع تولد (گرم)
r

P

قد نوزاد (سانتی متر)
r

P

دور سر نوزاد (سانتی متر)
r

P
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سن حاملگی (هفته)

0.040 0.092

وزن موقع تولد (گرم)

0.003 0.134

0.000 0.600

قد نوزاد (سانتی متر)

0.005 0.125

0.000 0.512

0.000 0.718

دور سر نوزاد (سانتی متر)

0.111 0.071

0.000 0.585

0.000 0.730

0.000 0.647

طول کف پای نوزاد (سانتی متر)

0.000 0.192

0.000 0.524

0.000 0.797

0.000 0.606

0.000 0.575

جدول  :2ضرایب همبستگی متغیرهای مورد بررسی(تعداد=)500

جدول  :3ضرایب همبستگی متغیرهای مورد بررسی در نوزادان مذکر(تعداد=)259
متغیر

سن مادر (سال)
r

سن حاملگی (هفته)
r

P

وزن موقع تولد (گرم)
r

P

قد نوزاد (سانتی متر)
r

P

دور سر نوزاد (سانتی متر)

P

سن حاملگی (هفته)

0.291 0.066

وزن موقع تولد (گرم)

0.082 0.108

0.000 0.636

قد نوزاد (سانتی متر)

0.030 0.135

0.000 0.553

0.000 0.718

دور سر نوزاد (سانتی متر)

0.409 0.052

0.000 0.631

0.000 0.768

0.000 0.656

طول کف پای نوزاد (سانتی متر)

0.010 0.160

0.000 0.572

0.000 0.825

0.000 0.609

P

r

0.000 0.610

جدول  :4ضرایب همبستگی متغیرهای مورد بررسی در نوزادان مونث(تعداد=)241
متغیر

سن مادر (سال)
r

P

سن حاملگی

وزن موقع تولد

(هفته)

(گرم)

r

P

r

قد نوزاد (سانتی متر)

دور سر نوزاد (سانتی
متر)

P

r

P

سن حاملگی (هفته)

0.05 0.126

وزن موقع تولد (گرم)

0.007 0.172

0.000 0552

قد نوزاد (سانتی متر)

0.080 0.113

0.000 0.461

0.000 0.718

دور سر نوزاد (سانتی متر)

0.125 0.099

0.000 0.526

0.000 0.677

0.000 0.635

طول کف پای نوزاد

0.010 0.233

0.000 0.468

0.000 0.764

0.000 0.603

r

P

0.000 0.531

نتایج بررسی همبستگی متغیرهای مورد مطالعه در نوزادان
مونث
ضریب همبستگی متغیرهای رشد نوزاد نسبت به هم در نوزادان

متغیرهای سن حاملگی ،وزن موقع تولد ،قد نوزاد ،دور سر نوزاد و
طول کف پای نوزاد به ترتیب  ،0/099 ،0/113 ،0/172 ،0/126و
 0/233میباشند.

مونث در جدول شماره  4به نمایش درآمده است .همان طور که در
جدول قابل مشاهده است ضریب همبستگی سن مادر نسبت به
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در این مطالعه ارتباط اندازه طول کف پای نوزادان با سایر اندکس
های رشدی و خصوصیات موقع تولد نوزادان ،در  500نوزاد تازه
متولد شده در بخش نوزادان بیمارستان شهدای کارگر یزد ،در سال
 1393بررسی گردید .بررسیها نشان داد که همبستگی مثبتی بین سن
مادر ،سن حاملگی ،وزن موقع تولد و دور سر هنگام تولد با طول
کف پا وجود دارد که این همبستگی از لحاظ آماری معنی دار
بود(.)p=0.000
مطالعه ای در سال  ،1979توسط جیمز و همکاران در انگلستان
انجام شد و نتایج این مطالعه نشان داد که میتوان از طول کف پای
نوزاد برای پیش بینی سایر اندکس های رشد نوزادی ،خصوصا در
نوزادان پره ماچور و همچنین ،تعیین غیر مستقیم دوز داروها با
محاسبه وزن و سطح بدن ،از روی کف پا استفاده کرد .در این مطالعه
نوزادان تا  5روز فالوآپ شدند و بررسیها نشان داد که تا روز پنجم
تفاوت قابل توجهی در اندازه پا و طول بدن ایجاد میشود .در مطالعه
کنونی نیز طول کف پا همبستگی مثبتی با سایر اندکس های مربوط
به رشد نوزادان داشت  .15همچنین نتایج مطالعه آشا ماثور و همکاران
در هند ،روی طول کف پا نوزادان ،به عنوان شاخص رشد نوزادی
نشان داد که طول کف پا ،با اندکس های رشدی همبستگی مثبت و
معنی داری دارد و میتوان با استفاده از طول کف پا دوز دارویی
موردنیاز بر حسب سطح بدن نوزاد را اندازه گیری کرد و همچنین
نتایج نشان داد که میتوان از روی طول کف پا ،سن حاملگی را
تخمین زد.16
در مطالعه ای که در سال  1987توسط میرکر و همکارانش بر
روی  207نوزاد تازه متولد شده انجام گرفت ،میانگین طول کف پا
در هر هفته از سن حاملگی ،به خوبی با انومنه های پاتولوژیک ارائه
شده ،همخوانی داشت و نتیجه بیان شد که میتوان از طول کف پا،

در مطالعات مختلف دیگر نیز به بررسی اهمیت طول کف
پا به عنوان یک اندکس جهت بررسی رشد نوزاد و همبستگی آن با
سایر اندکس های رشد پرداخته شده است .در جمعیت هندی داگا و
همکارانش در سال  1988با توجه به اینکه تعیین سن حاملگی توسط
روش های موجود وقت گیر بوده است و همچنین دقت باالیی جهت
ارزیابی فوری نوزاد توسط آنها وجود ندارد ،بیان کرد که طول کف
پا با اندکس های رشدی و سن حاملگی همبستگی مثبت دارد ،پس
میتوان از شاخص کف پا که بسیار راحت اندازه گیری میشود ،برای
تخمین سن حاملگی استفاده کرد .17
همچنین در مطالعه  HN Thiو همکاران نتایج نشان داد که طول کف
پا میتواند به عنوان یک پیش بینی کننده مناسب جهت پیش بینی
تولد نوزاد با وزن کم به کار رود .بنابراین نتایج مثبت مطالعات نشان
میدهد که طول کف پا میتواند یک فاکتور مهم در کنار سایر
18

های رشدی و سن حاملگی همبستگی مثبت دارد .5مطالعه کنونی نیز

فاکتورها جهت بررسی و ارزیابی رشد نوزادان به کار رود  .در این

در راستای نتایج این مطالعه نشان داد که با توجه به همبستگی مثبت

راستا مطالعه ای به بررسی امکان استفاده از اندازه طول پا جهت

بین طول کف پا و سایر اندکس های رشد ،طول کف پا نیز میتواند

شناسایی نوزادانی که نیازمند مراقبت های اضافی هستند ،پرداخته

به عنوان یکی از اندکس های بررسی آنتروپومتریک نوزادان تازه

است .نتایج این مطالعه نشان داد که طول کف پا نوزادان میتواند

متولد شده مورد بررسی قرار گیرد تا از مشکالت احتمالی رشد و

یکی از معیارهای تن سنجی برای شناسایی نوزادان نارس که نیاز به

تکامل با دقت بیشتری بتوان پیشگیری کرد.

مراقبت بیشتر دارند ،مورد استفاده قرار گیرد .10همچنین مطالعه ای
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برای تخمین سن حاملگی استفاده کرد زیرا طول کف پا با اندکس

شکل  :1روش اندازه گیری کف پا
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 اندازه، قد زمان تولد،شاخص های رشد داخل رحمی مانند وزن تولد

 نشان داد که از،که توسط موالنی و همکارانش در نپال انجام شد

دور سر هنگام تولد و خصوصیات در هنگام تولد از قبیل جنسیت

،اندازه طول کف پای نوزاد میتوان به عنوان شاخص قابل اعتماد

 سن حاملگی و سن مادر همبستگی قابل توجه و ارتباط معنی،نوزاد

.19 برای تشخیص نوزادان کم وزن استفاده کرد

دار قوی دارد و میتوان از طول کف پا در کنار سایر شاخص های
. برای ارزیابی رشد داخل رحمی استفاده کرد،رشدی

نتیجه گیری
 طول کف پا در نوزادان ایرانی با انواع،براساس نتایج این مطالعه
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Abstract
Introduction: Aside from classic indexes of infant growth such as weigh, length and head
size, other infant parameters have been investigated in different studies and its relationship
with gestation age and uterine internal growth have been evaluated. these parameters
include breast size, underfoot size and arm size. In this study, the correlation between
underfoot size of new-borns and other classical growth indexes and the traits during the
birth such as mother age and gestational age and the gender of infant is studied. In this
study, the length of underfoot is selected after birth. This study is done to obtain the average
of this size in the infant under study and could be the furs study in out country.
The methodology: in this study 500 new-borns infant department of Yazd worker in 2014
were selected randomly and the information related to growth index and the traits during
the birth were prepared by question and were extracted from their records. The data was
analyzed by SPSS software.
Findings: in this study ,500 new-borns infant with the accepted criteria were evaluated.
51.8% of them were boy and 48.2% of theme were girl. The average of mother age was
26.52. the average of gestational age 36.2 weeks and the average of new-born weight was
2890.52 gram. The average of new-born was 49.7 centimeters and the average of head size
was35.11 centimeters. The average of underfoot size of infant was 66.91 centimeters. The
correlational coefficient of underfoot length than other variables (mother age, the weight,
length and head size) was respectively 0.192, 0.524, 0.797,0.606 and 0.575.
Conclusion: there was significant and positive correlation between feet length and other
indicators of uterine internal growth such as weigh and head size in the birth and the traits
during the birth such as gestational age and new-born gender and can be used separately to
examine the health of infant.
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