
 کي زنجــانـگاه علــوم پزشـــي دانشــي علمـي، پژوهش هـمجلـ

 ١٠٦تا  ٩٥ صفحات, ١٣٩٢بهمن و اسفند , ٨٩ي  شماره, ٢١ي  ره دو

  
 گاري سيطيافته با دود محيرخواران مواجهه ي شيريگ  وزنيبررس

  , ۵يالنيمحمد مكتر د، ۴روان کاظم نژاديانوش دكتر ،۳فر ين محسنيافشدكتر ، ۲يآذر شمس ،۱يرائياعظم بحدكتر 
  ۶ کشاورزيد عليسدكتر 

  A.midwifery@gmail.com      ي بهداشت ، دانشكدهدانشگاه علوم پزشکي تهران, تهران :ولو مسي نويسنده
  ۲/۷/۹۲ :   پذيرش   ۷/۳/۹۲: دريافت

  
 دهيچک

ر ين تـاث يـي ن مطالعـه تع يـ هـدف از ا .  است ترين مشكالت بهداشت عمومي    گار يكي از مهم   ي س يطيحرخواران با دود م   يمواجهه ش : زمينه و هدف  
 . رخواران بودي شيريگار بر وزن گي سيطيمواجهه با دود مح

ر در گروه رخواي ش۵۱افته و يرخوار در گروه مواجهه ي ش۵۱دو گروه مورد مطالعه شامل . نگر بود ندهي آين مطالعه از نوع همگروهي ا: بررسيروش
ق يـ گار از دو طري سيطيمواجهه با دود مح.  شديريگ ها اندازه  وزن آني ماهگ۴ و ي ماهگ۲، يروزگ ۷تا   ۵ ي  افته بودند که در سه دوره     يمواجهه ن 

هـا از   ز دادهي آنـال يبـرا . دي گرديآور  جمعيريگيز در هر بار پيها ن  ادرار آني ن منظور نمونه يبه ا .  شد يابيرخوار ارز ين ادرار ش  ينيپرسشنامه و کوت  
 . شر و آزمون کاپا استفاده شدي اسکوئر، في مستقل،کاي تي آماريها آزمون

ـ  و نيدر دو ماهگ, )يروزگ ۷تا  ۵(رخواران در بدو ورود به مطالعه ين ادرار شينين کوتيانگي مي زان مواجهه ي م يابيدر ارز  :ها افتهي  در ي مـاهگ ۴ز ي
ـ از نظـر وزن گ ). >۰۰۰۱/۰P(  بـود يدار ي تفاوت معنـ  يافته دارا ي ن ي   مواجهه افته نسبت به گروه   يگروه مواجهه    ـ  نيري  ۲ز در دو دوره پيگيـري  ي

 .)>۰۰۰۱/۰P( داد يداري نشان م افته كاهش معنيين وزن شيرخواران گروه مواجهه يافته نسبت به گروه مواجهه نيانگي ماهگي م۴ماهگي و 
 بـا  يشتريـ شـود مطالعـات ب   يشنهاد مـ يپرخواران مواجهه يافته با درد محيطي سيگار در اين مطالعه، گيري شي كاهش وزنبا توجه به    :يريجه گ ينت

 . رديافته صورت گيرخوار مواجهه ي جوانب رشد شي بر تماميريگيتر پ ي طوالنيها دوره
   شيرخوار، كوتينين، سيگاريطيدود مح: يدي کلگانواژ

  
  مقدمه 

گـر بـا   ي افـراد د يليحم ت ي  گار موجب مواجهه  يمصرف س      
  ي عمـوم يهـا  ا مکـان يگار در منزل، محل کار ي سيطيدود مح 

  
  
  
  
  
  
  

  
 گفتـه   يگار بـه کـس    ي سـ  يطيافته با دود مح   يمواجهه  . شود يم
  گار قـرار دارد    يط آلوده بـه دود سـ      يشود که در معرض مح     يم
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     فوق تخصص نوزادان، استاديار دانشگاه علوم پزشکي تهران -۵
   تغذيه، استاد دانشگاه علوم پزشکي تهران  تخصصييا دکتر-۶

  



 گيري شيرخواران مواجهه يافته با دود محيطي سيگار بررسي وزن 

 

 ١٣٩٢بهمن و اسفتد , ٨٩ي  شماره, ٢١ي  ره  دو،زنجـانو خدمات بهداشتي، درماني ي علمي، پژوهشي دانشگاه علوم پزشکي  مجله

96 

گارت را ي از سوختن س  ي از گاز و ذرات معلق ناش      يو مخلوط 
  بر اساس گزارش    ).۱(کند   ي استنشاق م  يگاريس از بازدم افراد  

بهداشت استنشاق تحميلي دود سيگار سالمتي      جهاني  ازمان  س
  ن گزارشـات   يآخـر ). ۲(كند    از كودكان دنيا را تهديد مي      يمين

 از  درصـد ۳/۲۴ دهنـد کـه   يران نـشان مـ    ي در ا  ۲۰۰۷در سال   
. کننـد  يات مصرف م  ي از زنان روزانه دخان     درصد ۹/۲مردان و   

 انجام شـده در جنـوب شـهر    ي  مطالعه کين بر اساس    يمچنه
 در منـزل خـود      يگارين سـ  ي از والـد    درصد ۳/۱۲تهران فقط   

 يگارين س يرخواران والد ي ش  درصد ۲/۷۰ کشند و    يگار نم يس
مواجهـه بـا دود      ).۳(رنـد   يگ يگار قـرار مـ    يدر معرض دود س   

ق ي مانند گزارش افراد از طر     ي مختلف يها گار از راه  ي س يطيمح
ن ينيکـوت ). ۴ (شود ي ميريگ ن اندازهيني کوتيرسشنامه و بررس پ

ـ ي تر ياصل ن يکـوت ي ني هيـ ت حاصـل از تجز يـ ن متابولين و اول
 ).۵ (باشد يتر م ين طوالنيکوتيمه عمر آن نسبت به نياست و ن 

رخوار، ي شـ  ي مختلف بـدن ماننـد مـو       يها ن در قسمت  ينيکوت
امـا  ،  )۶(شـود    ي مـ  يريگ رخوار اندازه يبزاق، پالسما و ادرار ش    

تـر   تر آن و آسان يطوالن مه عمري مانند نيليدال هن ادرار ب  ينيکوت
 برابر آن در ادرار نـسبت بـه   ۶  تا۵ و غلظت    يريگ بودن نمونه 

ن يني نسبت کوت  يريگ ن اندازه يهمچن. شود يح داده م  يسرم ترج 
 از اختالف رقـت ادرار      ي ناش يها تين ادرار محدود  ينيبه کرات 

ـ در ا). ۷(کنـد   يختلف را برطـرف مـ   ميها در نمونه  ان يـ ن مي
 را  يگار چالش بزرگـ   ي س يطيرخواران با دود مح   ي ش ي  مواجهه

بـا توجـه بـه    . دهـد  ي قـرار مـ  ين بهداشـت  يولو مـس  يش رو يپ
 اول و   ي   ماهه ۶ در   يطيرخوار به عوامل مح   ي رشد ش  يوابستگ

 يي ابتـدا ي  ماهه۶مستقل بودن مقوله رشد از هورمون رشد در    
ن يـ گار بـر رشـد ا     ير سـ  ين زمان سنجش تاث   ي بهتر پس از تولد  

 مواجهه بـا    ي  نهيمطالعات انجام شده در زم     ).۸(باشد   يزمان م 
 را يج متفاوتيرخواران نتاي ش يريگار بر وزن گ   ي س يطيدود مح 

 پس  يريگ ش وزن ي مواجهه را موجب افزا    يبرخ. اند نشان داده 
ــد  ــ)۹-۱۱(از تول ــاملي، برخ ــراي آن را ع ــاهش وزن ي ب  ک

ــ رخوار در دوران پــس ازيشــ ــد م ــد يتول  و) ۸، ۱۲و ۱۳( دانن

بـه  ). ۱۴و۱۵(انـد   ر گزارش کـرده   يتاث ي هم مواجهه را ب    يا عده
 يطي از مواجهه با دود مح     ي ناش يپوکسيل ها يدل رسد به  ينظر م 

 در جهـت بـه   ، دستخوش تحول شـده  يسم انرژ يگار متابول يس
ـ  يي تغ يمصرف رساندن انرژ   ـ ا. کنـد  ير م هـت  له در ج  ان مـس  ي

ش رسـوب   ي باعـث افـزا    ،توانـد عمـل نمـوده      يز مـ  يـ عکس ن 
 از مطالعات انجـام    ياريدر بس  ).۱۰( شود   يا رهي ذخ يها يچرب

ن مواجهـه  ي همچن، متمرکز بودهيگاريشده عمدتا بر مادران س    
 يريـ گ ومارکرهـا انـدازه   يق ب يـ گار را از طر   ي سـ  يطيبا دود مح  

ـ  پژوهـشگر در ا    يهـا  يبر اساس بررس  . اند نکرده تـاکنون  ران ي
گار پـس  ي سـ يطير مواجهه با دود محي تاثي نهي در زم  يا مطالعه

ـ لـذا ا  . بـود رخواران انجام نـشده     ي ش يرياز تولد بر وزن گ     ن ي
گار بـر   ي سـ  يطير مواجهه با دود مح    ين تاث ييمطالعه با هدف تع   

انجـام  رخواران در دو گروه با و بدون مواجهـه          ي ش يريوزن گ 
  . شد

 
  بررسيروش

 ي  نگـر بـود و مرحلـه       ندهي آ ي از نوع همگروه   ن مطالعه يا     
مـاه همـان     تا بهمـن ۱۳۸۸ اطالعات از خرداد سال    يآور جمع

لماز و همكاران در يي ي ج مطالعهيبراساس نتا. ديسال طول کش
هاي وزن شيرخواران در   بر اساس اختالف ميانگين ۲۰۰۹سال  

افتـه بـا    يمعرض مواجهه با سيگار نسبت بـه گـروه مواجهـه ن           
هاي دو   و واريانس درصد۹۵ و توان آزمون  درصد۹۵نان ياطم

ن تاثير مواجهه يي الزم جهت تعي تعداد نمونه) S۲ و   S۱(گروه  
   نفـر و بـا احتـساب       ۴۰با دود سيگار بر وزن شيرخوار برابـر         

ـ  جمع .ن شد يي نفر تع  ۴۸ ،زشي ر  درصد ۲۰ ت مـورد مطالعـه     ي
 از  يکيه   نوزاد ب  ي بودند که جهت غربالگر    يي خانوارها ي  هيکل

.  جنوب تهران مراجعـه کـرده بودنـد      ي و درمان  يمراکز بهداشت 
در ابتـدا   .  منظم بـود   ين مطالعه تصادف  ي در ا  يريگ روش نمونه 

 نفـر در گـروه مواجهـه    ۵۱افتـه و  ي نفر در گروه مواجهـه ن  ۵۱
ـ افتـه در ا يمنظور از گروه مواجهه    . افته وارد مطالعه شدند   ي ن ي

 در( کـه روزانـه   يگاريا فرد سـ  بودند که ب   يرخوارانيمطالعه ش 



  و همكاراناعظم بحيرائيدكتر 

 ١٣٩٢بهمن و اسفتد , ٨٩ي  شماره, ٢١ي  ره  دو،زنجـانو خدمات بهداشتي، درماني ي، پژوهشي دانشگاه علوم پزشکي ي علم مجله

97 

ـ نمـود، در     يگار مـصرف مـ    يک س يش از   يب) منزل ک منـزل   ي
ـ ان ذکر است بر اساس تعر    يشا. كردند زندگي مي  ف سـازمان  ي

ش از  ي است که همواره ب    ي منظم کس  يگاري بهداشت س  يجهان
 کند يا دست ساز را در روز مصرف ميگار ساخته شده يک سي
گـروه  . ف بنـا شـد  يـ ن تعري ا ز بر ين مطالعه ن  يو اساس ا  ) ۱۶(

 ي زندگيگارير سي بودند که با افراد غيز افراد يافته ن يمواجهه ن 
 يمادران: ر بودي ورود به مطالعه شامل موارد ز      يارهايمع. کردند 

 يردهي موثر بر روند شـ ي شناخته شده طبيماريا ب يکه مشکل   
ر افـراد   يا سا ين  ي مصرف نکنند، والد   ييگونه دارو  چي ه ،نداشته

 ي چ نـوع مـاده  يافتـه هـ  يرخوار در گروه مواجهه  ي ش ي  نوادهخا
ـ  يگـر يا مخـدر د   ي يدخان نـد و   يگار مـصرف ننما   يجـز سـ    ه ب

ـ    يي تک قلو  يرخواران سالم و حاصل حاملگ    يش ش ي با آپگار ب
 قـد،   يمـادرخوار و دارا    ري پس از تولد، شـ     ۵ ي  قهي در دق  ۷از  

ــند   ــد باش ــدو تول ــال در ب ــر نرم ــ. وزن و دور س ن در يهمچن
 مـزمن مبـتال   يماريرخواران به ب يکه در طول مطالعه ش     يتصور

 اسـتفاده  ييعنوان تنها منبع غـذا     رخشک به يا از ش  يشدند و    يم
ا فـرد   يـ شـد و     ي مبتال م  ي پستان يها يماريکردند، مادر به ب    يم
 از ،گرفـت  يگار قرار مـ ي خانواده تحت درمان ترک س يگاريس

 ي  ت نامـه  يضـا رخوار ر ين شـ  ياز والد . شدند يمطالعه خارج م  
 اخالق دانشگاه ي تهين مطالعه در کميپروتوکل ا.  اخذ شديکتب

 .  ب شده بودي تهران تصويعلوم پزشک

ت ي خـانوار، وضـع    يات اجتمـاع  ياطالعات مربوط به خصوص   
ن در ي و همچنــيگار در بــارداري ســيطــيمواجهــه بــا دود مح

مان توسط پرسشنامه مواجهـه بـا       يخانواده در دوران پس از زا     
ـ ي بح ي  گار برگرفته از مطالعه   ي س يطي مح دود   و همکـاران   يرائ

ـ . شـد  يآور به روش مصاحبه جمـع    ) ۱۷( ن اطالعـات  ي همچن
هـا    آنيي مـواد غـذا  يهـا  افـت يه و دريت تغذيمربوط به وضع 

ــ ــد آادي پرســشنامه ي لهيوســ هب ــ ســاعته تغذ۲۴م كــه ) ۱۸(ه ي
هاي غـذايي افـراد را بـر حـسب واحـدهاي مختلـف          دريافت

 سـاعت  ۲۴ي كه در پرسشنامه تعيـين شـده بـود در           گير اندازه
ـ نمود به روش مـصاحبه تکم      گذشته ارزيابي مي   از  .ديـ ل گردي

 ي و درمانيط به مرکز بهداشت   ي واجد شرا  ي   مراجعه کننده  ۱۳۰
ت دادند و در مطالعه شرکت      يخانوار رضا )  درصد ۴/۷۸ (۱۰۲

و )  درصـد ۸۲/۸( نفـر  ۹ ين تعداد در دو ماهگ   يکردند که از ا   
 نفـر  ۱۷ و در مجمـوع )  درصـد  ۸۴/۷( نفر   ۸ ير چهار ماهگ  د
 نفـر در  ۶از پژوهش خارج شـدند کـه        )  درصد ۵/۱۶حدودا  (

 . افته بودنديز در گروه مواجهه ني نفر ن۱۱افته و يگروه مواجهه 

 :نيگار گزارش والدي سيطيرخوار با دود محيزان مواجهه شيم
گار ي سـ يطيرخوار با دود محيزان مواجهه شين پژوهش م يدر ا 

 در منـزل    يگار مصرف ين از تعداد نخ س    يق گزارش والد  ياز طر 
 ي بررسـ  ي ماهگ ۴ و   ي ماهگ ۲،  )يروزگ ۷تا   ۵(در بدو ورود    

 . شد

ـ  م ي کمـ  يريـ گ جهـت انـدازه    :كوتينين ادرار شـيرخوار      زان ي
ــ ــه ادرار ش ــا  ۵رخواران در يمواجه ــد،  ۷ت ــس از تول  ۲روز پ

 ادرار بـا حفـظ      يها نمونه.  شد يآور  جمع ي ماهگ ۴  و يماهگ
ت مدرس ارسال و    يخدان به دانشگاه ترب   ي سرما و با     ي  رهيزنج

 يگـراد نگهـدار   ي سـانت ي   درجـه  -۲۰ يز در دمـا   يتا زمان آنال  
 و مطابق ELISA ت موجود طبق روش  يبا استفاده از ک   . شدند

و )  فاز جامـد  ي رو ي رقابت يمنواسيا(ت  يبا روش مندرج در ک    
ست آمده با توجه به اسـتاندارد    د هبر اساس سطح زير منحني ب     

  .داخلي محاسبه و به صورت يـك كميـت پيوسـته بيـان شـد              
Limit of Detection(LOD)ليتـر   گـرم در ميلـي   نانو ۱ت ي ک

ن بر حـسب    ينيق شدن ادرار مقدار کوت    يح رق يجهت تصح . بود
ــرات ــبهينيک ــد  ون ادرار محاس ــزارش ش ــرات .  گ ــدار ک ن ينيمق
ن و بر اساس ينيت سنجش کراتيز ک ادرار با استفاده ايها نمونه

ـ  برش ي نقطه. ت انجام و گزارش شديروش ذکر شده در ک    ا ي
ومارکر مواجهه يزان بيا عدم مواجهه از نظر م     ين مواجهه   يمرز ب 
ـ   يدر ط  ـ         . دسـت آمـد    ه مطالعه ب  يبـا توجـه بـه مطالعـات قبل

ـ ينـانوگرم بـر م     ۱۱تـا    ۳۰ن  ي ب يها زانيم ن در  ينيتـر کـوت   يل يل
 گار بـود ي سـ يطـ يانگر مواجهه با دود مح ي نما کمپارتمان خون 

ن مقدار در ادرار در مطالعات مختلف بوده است و بنـا            ي ا .)۷(
بـر حـسب    (ن  يني کوت ي  هي نما ي   و نحوه  يريگ  اندازه ي  بر نحوه 
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. باشـد  يمتفاوت مـ  ) نينيگرم کرات  يليا بر حسب م   يتر و   يل يليم
ـ ران حد مواجهـه     ي در ا  ي قبل ي  در مطالعه  ه در  ا عـدم مواجهـ    ي

ـ ي نـانوگرم بـر م    ۲۷ادرار شيرخواران زير يـك سـال          گـرم  يل
با در نظر    حاضر ي  در مطالعه ). ۲( دست آمده است   هن ب ينيکرات

ـ  و م  ي پرسـشنامه خـود اظهـار      ي بـاال  يگرفتن همبـستگ   زان ي
ـ (تـر ادرار    يل يلي نانوگرم بر م   ۱۵ن مرز   ين ادرار ا  ينيکوت ن دو  يب

در افـراد   . سـت آمـد   د هب)  والدين يگروه بر اساس خود اظهار    
تـر  يل يلينانوگرم بر م   ۲۰تا   ۱ن  ين ب ينير کوت ي مقاد يگارير س يغ

   نقطـه بـرش    ي  ن مطالعـه  يدر ا  ).۱۹(ادرار مشاهده شده است     
  تين بــا حــساسينيگــرم کـرات  يلــين بـر م يني نـانوگرم کــوت ۱۵

 . انتخاب شد درصد۸۸ يژگي و و درصد۱۰۰

ـ گ اندازه ـ يامـد مطالعـه شـامل تغ    يپ :امـدها ي پ يري   ر وزن بـود ي
  فـال مربـوط بـه شـرکت       طن ا ي اسـتاندارد تـوز    يکه با تـرازو   

  .  شــديريــگ  انــدازهيپارســا طــب موجــود در مرکــز بهداشــت
در ابتدا تمامي ترازوهاي موجود توسـط وزنـه شـاهد كنتـرل             

  ي  اي توسـط وزنـه     به ايـن صـورت كـه تـرازوي كفـه          . شدند
 .د كيلوگرمي کنترل شده و ترازوهاي غير دقيق تعويض شدن       ٢

   اسـتفاده شـد و   يکـسان ي تـرازو از ابـزار       ييايـ ن پا ييجهت تع 
ـ  ن يريگي پ يها  دوره يها يريگ تمام اندازه  ز بـا حـداقل لبـاس     ي

کـه از   )  مرکـز  يرابـط بهداشـت   (نوزاد توسط کمک پژوهشگر     
 ي مـاهگ ۴ و ي مـاهگ ۲ نداشـت در  ي افراد اطالعـ يگروه بند 

 . شديبررس

ــتحل ــاريهــا لي ــ کــه توزيياز آنجــا :ي آم ــي ن ادرار ينيوتع ک
تم آن ي نرمال نبود لگـار   ،اد بوده ي ز ي پراکندگ يرخواران دارا يش

رخواران يرات وزن ش  ييامد پژوهش شامل تغ   يپ. ديمحاسبه گرد 
ـ  يتني تست من وي ت يها با استفاده از آزمون      .  شـد يو بررسـ ي

  

ـ من توافـق   يهمچن رخوار ين از مواجهـه شـ  يان گـزارش والـد  ي
   مطالعـه توسـط آزمـون کاپـا      ن ادرار در هر سه مقطـع      ينيکوتو

سـطح  . ل قـرار گرفـت  يه و تحليها مورد تجز داده.  شد يبررس
  . در نظر گرفته شد۰۵/۰ن مطالعه ي در ايدار يمعن

 
 ها يافته
رخواران در هر دو يش : مورد پژوهشيمشخصات واحدها     

روز  ۷تـا   ۵ت، وزن، قد و دورسر در      يگروه از نظر سن، جنس    
ـ .  نداشـتند  يدار ي معن يماراختالف آ  پس از تولد   ن در  يهمچن

ا ير مادر و    ي با ش  ينحصارا[ه  يز از نظر نوع تغذ    يطول مطالعه ن  
رخواران يان شـ  ي م ]رخشکيرمادر همراه با ش   يش(ه مرکب   يتغذ

ن در دو گـروه مواجهـه   يوالـد .  وجود نداشـت ياختالف آمار 
 سـن مـادر، سـن پـدر،     يرهايافته از نظر متغ يافته و مواجهه ن   ي

ن، سطح درآمد   ي والد ي بدن ي  ن، شاخص توده  ي والد التيتحص
 يدار ي معنـ  يت اختالف آمار  يخانوار و شاخص ازدحام جمع    

 مشاهده يان دو گروه اختالفيمادران مي  هياز نظر تغذ. نداشتند
و ) =۰۱۵/۰P(الت مادر   يزان تحص يدر دو گروه از نظر م     . نشد

 يرطـو  هدار بود ب   ياختالف معن ) >۰۰۰۱/۰P (يشاغل بودن و  
ـ افتـه م  يکه در گروه مواجهه ن     الت مـادر و تعـداد      يزان تحـص  ي

از  ).۱جـدول  ( افته بـود  يمادران شاغل باالتر از گروه مواجهه       
   خـانوار   ۴۶ شرکت کننـده در مطالعـه در         يگاري خانوار س  ۵۱

ر افـراد   يسـا )  درصـد  ۸/۹( خانوار   ۵پدر و در    )  درصد ۲/۹۰(
 يگاريمـادر سـ   ن خانوارهـا    يک از ا  يچ  يدر ه .  بودند يگاريس

 ي مـصرف  يگارهاي تعداد سـ   ي  انهين م يبنا به گزارش والد   . نبود
افته در هر سه مقطع مطالعه      يروزانه در منزل در گروه مواجهه       

  . نخ بود۱۰) ۲-۴۰(حدود 
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 )مواجهه بر اساس خود اظهاري(هاي جمعيتي اجتماعي شرکت کنندگان   ويژگيي  مقايسه:۱جدول 
 مواجهه يافته *متغير

)۵۱n=( 

 مواجهه نيافته

)۵۱n=( 

 
p value 

  شيرخواران
 )دختر(جنس 

 
 ۳۲) درصد۷/۶۲(

 
 ۳۲) درصد۷/۶۲(

 
۱ 

 ۱ ۷۴/۴ ±۰۳/۱ ۷۴/۴±۹۷/۰  )روز(سن شيرخوار 

 والدين

 )سال(سن مادر 

 
۵۶/۳±۰۳/۲۷ 

 
۵۲/۳± ۷۸/۲۶ 

 
۷۱۷/۰ 

 ۱۴۴/۰ ۰۵/۳۱±۵۶/۵ ۵۴/۳۲±۶۱/۴ )سال( سن پدر 

 ۰۱۵/۰ ۸۴/۱۰±۱۱/۳ ۳۱/۹±۱۴/۳ )سال(تحصيالت مادر 

 ۰۷۹/۰ ۵۸/۱۰±۶۵/۳ ۴۵/۹±۷۵/۲ )سال(تحصيالت پدر 

 ۲۳۹/۰ ۶۶/۱  ±۶۵/۰ ۸۲/۱±۶۸/۰ تعداد زايمان

 >۰۰۱/۰ ۱۱)  درصد۶/۲۱( ۰) درصد۰( شاغل بودن مادر 

  بدني مادري شاخص توده

  )۱۹ – ۹/۲۴(نرمال        

 )۲۵ – ۹/۲۹(اضافه وزن        

 
 ۷) درصد۷/۱۳(

 ۴۴) درصد۳/۸۶(

 
 ۱۰) درصد۶/۱۹(

 ۴۱) درصد۴/۸۰(

 
 
۴۲۵/۰ 

  بدني پدري شاخص توده

  )۱۹ – ۹/۲۴(نرمال       

 )۲۵ – ۹/۲۹(اضافه وزن       

 
 ۳۶) درصد۵۸/۷۰(

 ۱۵) درصد۴۲/۲۹(

 
 ۳۳) درصد۷۰/۶۴(

 ۱۸) درصد۳۰/۳۵(

 
 
۵۲۵/۰ 

 طبقه بندي اجتماعي بر اساس شغل پدر

 تر ه و پايينسرپرستان و کارمندان ساد      

        کارگران يدي ماهر

        کارگران يدي نيمه ماهر

        کارگر ساده

 
 ۴) درصد۸/۷(

 ۱) درصد۰/۲(

 ۳۸) درصد۵/۷۴(

 ۸) درصد۷/۱۵(

 
 ۲) درصد۹/۳(

 ۱) درصد۰/۲(

 ۴۰) درصد۴/۷۸(

 ۸) درصد۷/۱۵(

 
 
۸۶۹/۰ 

 تيشاخص ازدحام جمع

 نفر ۱ از کمتر

 يک نفر

  نفر۱ از شتريب

 
 ۲۲) درصد۱/۴۳(

 ۲۵) درصد۴۹(

 ۴) درصد۸/۷(

 
 ۲۱) درصد۲/۴۱(

 ۲۸) درصد۹/۵۴(

 ۲) درصد۹/۳(

 
 
۶۵۱/۰ 

 ۲۰۴/۰ ۷) درصد۷/۱۳( ۱۲) درصد۵/۲۳( )خير(کافي بودن درآمد خانواده 

  باشند انحراف معيار مي± و ميانگين ) درصد( ها بر حسب تعداد داده *

 مورد متغيرهاي کيفي از آزمون کاي اسکوئر و فيشر استفاده شد و در سطح آماري در مورد متغيرهاي کمي از آزمون تي تست و در †
 .دار در نظر گرفته شد معني ۰۵/۰value < pکمتر از 
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رخواران در گـروه    ين ادرار ش  ينين بر کرات  ينين نسبت کوت  يانگيم
ن در ينيگرم کرات يلينانوگرم بر م  ۵۷/۳۸±۸۵/۲افته از   يمواجهه  

 و ي مـــاهگ۲در  ۹۵/۸۶±۶۱/۲تولـــد روز پـــس از  ۷ تـــا ۵
ـ ينانوگرم بـر م    ۱۸/۲±۳۲/۶۳  ي مـاهگ  ۴ن در   ينيگـرم کـرات    يل

ــ ــديتخم ــا. ن زده ش ــه ن ي ــروه مواجه ــدار در گ ــه از ين مق افت
روز پـس   ۷تا  ۵ن در  ينيگرم کرات  يلينانوگرم بر م   ۷۰/۲±۲۵/۷

 نـانوگرم بـر   ۱۷/۶±۶۴/۲  وي ماهگ۲در  ۱۰/۶±۰۶/۳از تولد،   
  ). ۱ نمودار( بود ي ماهگ۴در ن ينيگرم کرات يليم

 
 

 
 

   ميانگين نسبت کوتينين به کراتينين ادرار در دو گروه مواجهه يافته و مواجهه نيافته در طول مطالعه بر اساسي مقايسه: ۱نمودار 
  آزمون آماري تي

  

ــتالف م ــاخ ــع   ي ــه مقط ــر س ــروه در ه ــا ۵ان دو گ   روز ۷ ت
ــد  ــس از تولـ ــاهگ۰۰۰۱/۰P<( ،۲( پـ    و)>۰۰۰۱/۰P( ي مـ

  .دار بـــود ي معنـــي از نظـــر آمـــار)>۰۰۰۱/۰P( ي مـــاهگ۴
ـ    يدر ا    ن از مواجهـه ين گـزارش والـد  ين مطالعه درصد توافق ب

   ۷تـا    ۵ شـده در     يريـ گ ن ادرار انـدازه   ينيگار و کـوت   يبا دود س  
  ي مــاهگ۴ و در ۷۹/۰ ي مـاهگ ۲، در ۸۷/۰روز پـس از تولـد   

ـ ا.  بود۹۷/۰بالغ بر     ي  ارتبـاط نـشان دهنـده   ي درصـد بـاال  ني
ــشنامه  ــودن پرسـ ــد بـ ــوثر و کارامـ ــا دود ي مـ ــه بـ    مواجهـ

ــيمح ــ يط ــحيس ــزارش ص ــديگار و گ ــهيح وال  ي ن از مواجه
 . رخواران بوديش

رخواران ين مطالعه نـشان داد شـ      يج ا ينتا :وزن ي  امد مطالعه يپ
  )نيبراساس اظهـار والـد    (گار  ي س يطيافته با دود مح   يمواجهه  

 ي دو مـاهگ   ي در مقـاطع زمـان     ين وزن يانگي م ي  سهيااز نظر مق  
)۰۰۰۱/۰P<(    ي و چهار مـاهگ )۰۰۰۱/۰P<(    ي تفـاوت آمـار 

رخواران گـروه مواجهـه     ي کـه شـ    ي داشتند به نحـو    يدار يمعن
 از  يريشدت وزن گ  .  بودند ي باالتر ين وزن يانگي م يافته دارا ين

 ۷تا  ۵ و از )>۰۰۰۱/۰P( ي ماهگ۲روز پس از تولد تا  ۷ تا  ۵
در گـروه مواجهـه   ) >۰۰۱/۰p (ي مـاهگ  ۴ز پس از تولد تا      رو

ان دو ي اختالف م،افته کمتر بودهيافته نسبت به گروه مواجهه ن     ي
  ). ۲جدول (دار بود  يگروه معن
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  ماهگي۴ ماهگي و ۲ وزن گيري بين دو گروه در بدو ورود، ي  مقايسه:۲جدول 

 †P-value گروه مواجهه نيافته گروه مواجهه يافته وزن شيرخوار

ــاس   ( *وزن  ــر اس ــه ب مواجه
 )کوتينين ادرار

  بدو ورود
  ماهگي۲

  ماهگي۴

 
 
 

۵/۲۷۰±۹/۳۲۰۸ 

۶/۲۳۳±۸/۵۲۵۸ 

۸/۲۷۲±۴/۵۳۸۳ 
 

 
 
 

۹۴/۳۱۰±۹/۳۱۵۰ 

۴/۲۱۶±۱/۵۵۹۲ 

۷/۲۸۰±۳/۵۷۳۰ 
 

 
 
 
۳۲/۰ 

۰۰۰۱/۰< 

۰۰۰۱/۰< 

مواجهه بر اساس خود   ( *وزن  
 )اظهاري

 بدو ورود

   ماهگي۲
  ماهگي۴

 
 

۶/۲۶۲±۷/۳۲۳۳ 

۳/۲۳۹±۱/۵۲۳۰ 

۳۴/۲۴۹±۵۳۶۰ 

 
 

۱/۳۰۷±۹/۳۱۳۲ 

۴/۲۱۰±۳/۵۵۵۵ 

۰۸/۲۷۶±۵/۵۷۴۷ 

 
 
۰۷۸/۰ 

۰۰۰۱/۰< 

۰۰۰۱/۰< 

  باشند انحراف معيار مي± ها بر حسب ميانگين   داده*
  .دار در نظرگرفته شد معني> P- value ۰۵/۰ بر اساس آزمون تي در سطح آماري کمتر از †
  

  ماهگي۴رخواران بين دو گروه از بدو ورود به مطالعه تا  مقايسه شدت وزن گيري شي:۳ جدول

 گروه مواجهه نيافته گروه مواجهه يافته شدت وزن گيري
 ۹۵فاصله اطمينان (ميزان تفاوت 

 )درصد
P-value† 

ــر (* اخــتالف وزن ــه ب مواجه
 )اساس کوتينين ادرار

 
 يماهگ ۲ ازبدوورودتا

 يماهگ ۴ ازبدوورودتا

  
 
 
 

۲/۳۶۳± ۲۰۰۴ 

۲۶/۳۶۳ ±۹/۲۰۵۲ 

 
 
 
 

۹۳/۳۸۹± ۳/۲۴۰۳ 

۸۱/۳۹۶± ۲/۲۴۰۲ 

 
 
 
 
 

)۳۷/۱۸۵-، ۳۴/۵۱۳-(۳۶/۳۴۹- 

)۲۶/۲۴۴-، ۲۴/۵۵۴-(۲۵/۳۹۹- 

 
 
 
 
 

۰۰۰۱/۰< 

۰۰۰۱/۰< 

ــر (* اخــتالف وزن ــه ب مواجه
 )اساس اظهار والدين

 
 يماهگ ۲ ازبدوورودتا

 يماهگ ۴ ازبدوورودتا
 
 

 
 

۲/۳۶۳± ۲۰۰۴ 

۲۶/۳۶۳± ۹/۲۰۵۲ 

 
 

۹۳/۳۸۹± ۳/۲۴۰۳ 

۸۱/۳۹۶± ۲/۲۴۰۲ 

 
 
 
 

)۳۷/۱۸۵-، ۳۴/۵۱۳-(۳۶/۳۴۹- 

)۲۶/۲۴۴-، ۲۴/۵۵۴-(۲۵/۳۹۹- 

 
 
 
 

۰۰۱/۰< 

۰۰۱/۰< 
 

 .باشند انحراف معيار مي± ها بر حسب ميانگين  داده *
 دار در نظر گرفته شد معني> P value ۰۵/۰ بر اساس آزمون تي در سطح آماري کمتر از  †
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ـ ي نـانوگرم بـر م    ۱۵ن  يني برش کوت  ي  ن نقطه ييبا توجه به تع     يل
گار ي سـ يطـ ين به عنوان مـرز مواجهـه بـا دود مح          ينيگرم کرات 

بـر اسـاس    (گار  ي سـ  يطـ يافته با دود مح   يرخواران مواجهه   يش
 نـسبت بـه     ي مـاهگ  ۴ و   ي مـاهگ  ۲ يز در ط  ين) ن ادرار ينيکوت

 ي وزن کمتـر   ي مـاهگ  ۴ و   ي مـاهگ  ۲افتـه در    يگروه مواجهه ن  
رخواران يش وزن ش  يازان افز ين م يهمچن). >۰۰۰۱/۰P(داشتند  

 ي ماهگ ۲روز پس از تولد تا       ۷تا   ۵افته از   يدر گروه مواجهه ن   
)۰۰۰۱/۰P< ( ــا  ۵و از ــا   ۷ت ــد ت ــس از تول ــاهگ۴روز پ    ي م
)۰۰۰۱/۰=P (ـ م. افته بود يش از گروه مواجهه     يب ش يزان افـزا  ي

ــ ــل يوزن ب ــا  ۲ن فواص ــاهگ ۴ت ــتالف  يم ــروه اخ  در دو گ
  ).۳جدول ( نداشت يدار يمعن
  

 بحث 
ران بـود کـه   يـ ن پژوهش انجـام شـده در ا  ين مطالعه اول  يا     

 يطـ يافته با دود محيرخواران مواجهه   ي ش يريصورت وزن گ   هب
 ي  در مطالعـه   .نمـود   ين ادرار بررسـ   ينيگار را براساس کوت   يس

رمادر يرخواران شـ  ين ادرار ش  ينيکوت) ۲۰( ماسکوال و همکاران  
ـ ي نانوگرم بـر م    ۶۵خوار در معرض مواجهه      ن ينيگـرم کـرات    يل

با توجه  ) ۲۱( وودوارد و همکارانش     ي  در مطالعه . دست آمد  هب
گرم  يلي نانوگرم بر م   ۳۱۵ تا   ۳۰۹ن  ي بودن مادران ب   يگاريبه س 
 ي دست آمده در مطالعه هجه بين نتيهمچن. ن گزارش شد ينيکرات

ـ  حاضـر نزد   ي   مطالعه ي  جهيبا نت ) ۲۲(بکر    ۵/۳۲(تـر بـود      کي
ـ توانـد بـه دل     ين تفاوت م  يا). نينيکراتگرم   يلينانوگرم بر م   ل ي

 باشد که موجب  يها در جوامع خارج    ت فضا در خانه   يمحدود
. گار شده است  يرخواران با دود دست دوم س     يشتر ش يمواجهه ب 

ـ ز که در م   ين) ۱۳(لماز و همکاران    يي ي  ن در مطالعه  يهمچن ان ي
ـ  م ،ماهـه انجـام شـد      ۷تا   ۶رخواران  يش ن ادرار  ينين کـوت  يانگي
ـ ي نـانوگرم بـر م     ۶۶/۶۰۲رمادر خـوار    يواران شـ  رخيش گـرم   يل

 يگارين مطالعه خود سيالبته مادران در ا   . ن گزارش شد  ينيکرات
در عين حـال    . دهد يش م يزان مواجهه را افزا   يبودند که طبعا م   

هـاي   رسد با افـزايش سـن شـيرخواران حـساسيت          به نظر مي  

هاي مصرف سيگار در منـزل       والدين جهت رعايت محدوديت   
ـ  بـر م   ياري بـس  يد دانـست فاکتورهـا    يبا. اهش مي يابد  ك زان ي

زان يـ دن، م يگار کش يگذارد از جمله عادات س     ير م ين تاث ينيکوت
گار در خـارج از منـزل، زمـان         يرخوار بـا دود سـ     يمواجهه شـ  

دسـت آمـده مـوثر     ه بـ ي جـه ي بـر نت يکه تمام...  و  يريگ نمونه
شـت کـه    له دقـت دا   ان مـس  يد به ا  ين با يهمچن). ۲۱( باشند يم

 دفـع  يرخواران بـرا ي شـ  يويـ سم کل يـ ت و سرعت متابول   يظرف
 يش بـار سـم  يو در صـورت افـزا  ) ۲۳(سموم محـدود بـوده    

رخوار رخ ي شـ ي بدنيها ن مواد در کمپارتمان  ي رسوب ا  ي  هيکل
 يگار بار سميش مصرف سي که در موارد افزا يدهد به نحو   يم

 ،رخوار در بــدن رســوب دادهي شــيويـ ت کليــاضـافه بــر ظرف 
از ). ۲۴( در خواهـد آمـد    ي بدن به حالت کفه ا     ين دفع ينيتکو
توانـد   يها در مطالعات مختلف م     ن تفاوت يگر علت ا  ي د يسو

ـ  باشد کـه ا    ي در جوامع مختلف   ي فرهنگ يها ل تفاوت يبه دل  ن ي
هـا   ن تفـاوت  يـ وجود ا . مطالعات در آنجا صورت گرفته است     

 توانـد  يگار مـ يخصوص در مورد نگرش افراد از مصرف سـ   هب
دن در اطراف کودکان باشد که از نظر يگار کشيموجب انکار س

ن مطالعه نـشان داد   يج ا ينتا .ستيده ن ي مقبول و پسند   ياجتماع
گار نـسبت بــه  ي ســيطـ يرخواران در معــرض دود محيکـه شـ  

. كمتري دارنـد ) ي ماهگ۴ و  ۲(افته وزن   يرخواران مواجهه ن  يش
رخواران ي ش سه با يافته در مقا  يرخواران مواجهه   ين در ش  يهمچن

تا روز پس از تولد      ۷تا   ۵از  ش وزن   يزان افزا يافته م يمواجهه ن 
 کمتر بـود    يماهگ ۴  تا روز پس از تولد    ۷تا   ۵از   و   ي ماهگ ۲

 در دو گروه تفاوت يماهگ ۴ تا ۲ ي ش وزن در فاصلهياما افزا 
ن مطالعـه نـشان داد کـه        يـ ج ا ينتـا .  نداشـت  يدار ي معن يآمار

 اول ي ماهـه  ۴ گار دريرض دود س رخواران در مع  ي ش يريوزنگ
 افته داشـت ي نسبت به گروه مواجهه ن يدار ي کاهش معن  يزندگ

)۰۰۰۱/۰P<(. وقلو و همکـاران    ير فنرس ين مطالعات اخ  ي همچن
نــشان دادکــه  ۲۰۰۹ ه درســاليــلمــاز و همکــاران در ترکييو 
سه بـا   يـ گار هـستند در مقا    ي که در معرض دود س     يرخوارانيش

.  دارنـد ي وزن کمتر ي اول زندگ  ي  اههم ۶ رخواران در ير ش يسا
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 ۲پـس از تولـد تـا         روز   ۷ تـا    ۵ زان رشـد وزن از    ين م يهمچن
ز در گـروه  ي ني ماهگ۴پس از تولد تا  روز   ۷تا   ۵از   و   يماهگ

). ۸و۱۳(افتــه بــود يشتر از گــروه مواجهــه يــافتــه بيمواجهـه ن 
ــ ــه يفنرس ــاران در مطالع ــر م ي وقلو و همک ــود از نظ ــ خ زان ي

ـ  مي مـاهگ  ۳و تولد تـا      از بد  يريگ وزن ان دو گـروه مواجهـه   ي
). ۸( مشاهده کردنـد     يدار يافته اختالف معن  يافته و مواجهه ن   ي

گار ممکن است   ي س يطي از مواجهه با دود مح     ي ناش يپوکسيها
ر منجر بـه  يين تغيو ا) ۱۰ ( شوديسم انرژ ير متابول ييموجب تغ 

رخوار را  ي شـ  يريگ گر شده و وزن   ي در جهات د   يمصرف انرژ 
کـه کودکـان     دهنـد  ي از مطالعات نشان مـ     ي بعض .ش دهد کاه

ـ  يگاريمادران س  ـ    ه ب ش وزن  ي بعـد از تولـد افـزا       يطـور جبران
و همکـاران نـشان       سـوان  يحت. )۱۰،  ۱۱و  ۱۴ ( دارند يشتريب

ـ  ا يماهگ ۱۴ تا ۶ نيدادند که از سن    شتر دچـار  يـ ن کودکـان ب   ي
نـشان   ۲۰۰۸ و همکاران در سـال   مندزو  ) ۲۵(شوند   ي م يچاق
 اول ي  کـه در سـه ماهـه   يساله مادران ۷ تا ۵ که کودکان  ددادن

شتر دچار اضافه وزن شده بودنـد    يدند ب يکش يگار م ي س يباردار
 يگار موجب کـاهش اشـتها  ين موجود در دود س  يکوتي ن .)۱۰(
ر کنـد و    ييـ ط تغ ي کـه شـرا    ي درصـورت  .گـردد  يرخواران مـ  يش
 يگار نباشند ممکن است تقاضايرخواران در معرض دود س  يش
ن مساله موجب اضافه وزن   ي غذا داشته باشند و ا     ي برا يشتريب

ز نشان دادنـد  يو همکاران ن لورث  يو). ۲۵(ها شود     آن يو چاق 
ن بعـد از تولـد دچـار      ي سـنگ  يگارين سـ  يرخواران والد يکه ش 
 کـه مـصرف   ينيرخواران والـد يشـوند امـا شـ    يع رشد م  يتسر

  رشـد يمـاه اول زنـدگ   ۶ دهنـد تـا   يگار خود را کاهش مـ   يس
رخواران ين مطالعه شـ ياما در ا . ن دارند يري نسبت به سا   يکمتر

 شده انـد کـه      ير افراد بررس  يا سا يگار پدر   يدر معرض دود س   
 در معـرض دود  يگاريرخواران مـادران سـ  يعتاً کمتر از شـ   يطب
صورت وابـسته بـه دوز    هگار بيد دود س ين شا ي بنابر ا  .گارنديس

رخواران يه شـ ن مفهـوم کـ  يرخواران موثر است بـد يبر رشد ش  
رنـد امـا   يگ شتر وزن يـ ن هـستند ب  ي سـنگ  يگاري که سـ   ينيوالد

 ،رنـد يگ ي قرار م يگار کمتر ي که در معرض دود س     يرخوارانيش

 ي رشد کمتريگاريرسين غيرخواران والديهمچنان نسبت به ش
 يگاري که مـادران سـ     يرخواراني رشد ش  ي  سهيد مقا يشا. دارند

 دارنـد بـه    يگاريران سـ   که پد  يرخوارانيسه با ش  يدارند در مقا  
ن پـژوهش شـدت رشـد    يدر ا .ن مساله کمک کنديص ا يتشخ
روز  ۷تـا    ۵، از   ي مـاهگ  ۲روز پس از تولد تا       ۷تا   ۵از   يوزن

 يان هر دو گروه اختالف آمـار      ي در م  ي ماهگ ۴پس از تولد تا     
ان دو ي مي تفاوتي ماهگ۴ تا ۲اما در فواصل .  داشتيدار يمعن

وقلو و همکاران شـدت    يفنرس ي  لعهدر مطا . گروه مشاهده نشد  
ـ  اما ا،دار بود ي معني ماهگ۳رشد وزن صرفا از بدو تولد تا      ن ي

علـت  ). ۸(ن رفتـه بـود   ي از بي ماهگ۶اختالف از بدو تولد تا      
 روز اول پـس از تولـد نـوزادان          ۱۰ن باشد کـه در      يتواند ا  يم

ـ يشوند و پس از ا     يدچار از دست دادن وزن م      طـور   هن دوره ب
ـ توانـد م  يکننـد کـه مـ     ي مـ  يريـ گ  شروع بـه وزن    يجبران زان ي
ن پـژوهش فواصـل کوتـاه       يدر ا . تر کند   را شاخص  يريگ وزن

ـ  ي ن يريگ اندازه ـ توانـد دل   يز م  شـدت   يل عـدم تفـاوت آمـار      ي
ـ   يا . باشد ي ماهگ ۴ تا   ۲ از   يريگ وزن ن پـژوهش   ين مطالعه اول

ـ انجام شده در ا  ـ ران بـود کـه در آن ارز  ي  مواجهـه بـا دود   يابي
از . ن صـورت گرفـت  ينيگار بر اساس نشانگر کـوت  ي س يطيمح

ـ  کوتـاه مـدت وزن گ  يريـ گين مطالعه پ  ي ا يها تيمحدود  يري
ـ ي رشـد شـ   يدر بررسـ  . رخواران بود يش خـصوص در   هرخوار ب

 ياريت بسي اهمي کنترل عوامل مداخله گر رشدي هيمراحل اول
رخواران در دو گـروه     ي شـ  ين مطالعه با همـسان سـاز      يا. دارد
بـا  . گر را کنترل نمـود  ر گذار مداخلهين عوامل تاث ي ا  از ياريبس

 يهـا   در دورانيگر رشـد   مختلف مداخله يتوجه به فاکتورها  
 حذف ين مطالعه تالش داشت با دو خط مشي اي زندگييابتدا

 ي رشـد  يهـا   که از ابتـدا شـاخص      يرخوارانيخارج کردن ش  (
 ن فاکتورهـا در   ي ا ي، و همسان ساز   )کمتر از حد نرمال داشتند    

ـ ر اي تـاث ي آماريها زيها در آنال دو گروه و در نظر گرفتن آن    ن ي
ن مطالعـه  يج ايبر اساس نتا. عوامل را به حداقل ممکن برساند  

رخوار در دوران پس از تولد      يگار ش ي س يطيمواجهه با دود مح   
ت ي اهمي گذارد که نشان دهنده    ي وزن اثر م   يبر شاخص رشد  
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گار در  يمـصرف سـ   ت کامـل    يـ شتر بـر اعمـال ممنوع     يد ب يتاک
ـ از به مطالعـات ب    ين ن يهمچن. باشد يرخوار م يحضور ش  شتر و  ي

  . شود ينه احساس مين زمي در ايتر و مداخالت جد يطوالن
 

 تشکرتقدير و 
 مصوب دانـشگاه علـوم      يقاتي طرح تحق  ي  جهين مقاله نت  يا     

له از ين وسيبد. باشد يم ۲۸-۰۲-۸۸ ي  تهران به شمارهيپزشک
ن ي تهران که تـام   ي دانشگاه علوم پزشک   يوهشمعاون محترم پژ  

 شــرکت ي هيــ بودنــد و کلي طــرح پژوهــشي نــهي هزي کننــده
  . شود ي تشکر م،ق شرکت داشتندين تحقي که در ايکنندگان
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Background and Objective: Infant exposure to environmental tobacco smoke is a major public health 

problem. The aim of this study was to determine the effects of environmental tobacco smoke exposure on 

infant weight. 

Materials and Methods: This was a prospective cohort study. Participants of this study were 51 exposed and 

51 non-exposed infants whose weight was measured in three periods of 5-7 days of age and also 2 and 4 

months of age. Environmental tobacco smoke exposure of infants and their urinary cotinine were assessed by 

a questionnaire. The urine samples were collected during each follow-up. For data analysis, independent t 

test, chi-square and Fisher's Kappa tests were used. 

Results: Mean urinary cotinine levels over 5-7 days, 2 months and 4 months of age in the exposed group was 

significantly higher than in the non-exposed group (P<0.001). The mean weight of the exposed group was 

significantly lower than the non-exposed group in 2 and 4 months of age (P<0.001). 

Conclusion: The results of this study show the weigh loss among infants exposed to environmental tobacco 

smoke, so we suggest further studies with longer follow-up periods and in all aspects of infants’ life.  

 

Keywords: Environmental tobacco smoke, Infant, Cotinine 

 
 
 


