مقاله پژوهشی

بررسی سن شروع بلوغ و ارتباط آن با شاخص تودهی بدنی
در پسران شهر سبزوار
5

حمیده یزدی مقدم ،1الدن نجار ،2آرش اکابری ،3اکبر پژهان ،4رحیم گل محمدی

 1دانشجوی دکترای پرستاری ،دانشکدهی پرستاری و مامایی ،دانشگاه علوم پزشکی مشهد ،و عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار ،سبزوار ،ایران
 2گروه پرستاری ،دانشکدهی پرستاری مامایی ،دانشگاه علوم پزشکی سبزوار ،سبزوار ،ایران
 3عضو هیات علمی آمار زیستی ،دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی ،بجنورد ،ایران و دانشجوی دانشکده تحصیالت مداوم ،دانشگاه مونترال ،مونترال ،کانادا
 4دانشیار فیزیولوژی ،گروه فیزیولوژی ،دانشکده پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی سبزوار ،سبزوار ایران
 5دانشیار آناتومی ،گروه آناتومی ،دانشکده پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی سبزوار ،سبزوار ،ایران
نشانی نویسنده مسئول :سبزوار ،دانشگاه علوم پزشکی ،دانشکده پزشکی ،دکتر اکبر پژهان
Email: a.pejhan@ymail.com

وصول ،29/9/92:اصالح ،29/4/92:پذیرش29/5/11:

چکیده
زمینه و هدف:

ارزیابی مراحل پیشرفت بلوغ جنسی برای ارزیابی سالمت نوجوانان از اهمّیّت زیادی برخورداراست .مطالعهی حاضر با

هدف تعیین میانگین سنّ شروعِ بلوغ و ارتباط آن با شاخص تودهی بدنی )  (BMIدر دانشآموزان پسر شهر سبزوار در شمال شرق ایران در
سال  2130انجام شد.

مواد و روشها:

این مطالعهی توصیفی -مقطعی بر روی 151دانشآموز پسر مدارس راهنمایی و دبیرستان شهرستان سبزوار ،در ردهی سنّی

 22-21سال که با روش نمونهگیریِ احتمالی و چندمرحله ای انتخابشدند ،انجامگرفت .جمعآوری دادهها ازطریق تکمیل پرسشنامهی
استاندارد تانر و سپس اندازهگیری قدّ و وزن و محاسبهی  BMIانجامگردید .دادهها با استفاده از نرمافزار آماری  SPSSتحت ویندوز ویرایش
 25و با استفاده از آزمونهای آماری مجذورکای ،تیتست ،آنالیز واریانس و آزمون تعقیبی بنفرونی ،آنالیز کواریانس ،ضرایب همبستگی اسپیرمن
و توافق کاپا و سطح معناداری برابر با  0/05تجزیه و تحلیلشدند.

یافتهها:

برای انجام پژوهش گروهی ،از محققانی که برای بررسی وضعیت بلوغ در مدارس پسرانه ،بهمنظور افزایش دقت در تعیین مراحل

تانر ،پیش از آغاز طرح آموزش دیدهبودند ،درنظرگرفتهشدند .دانش آموزان پسر برای تعیین اندازه قدّ و وزن ،اندازهی آلت تناسلی ،بیضه و
نحوهی رشد موهای زهار و زیر بغل و همچنین تغییرات صدا مورد بررسیقرارگرفتند .دراین مطالعه ،میانگین مرحلهی نهایی رشد بیضهها و
اسکروتوم( مرحله  ،) G5رشد موهای پوبیس (مرحله ) P5بهترتیب 25/00±2/55و  25/93 ± 2/23سال و میانگین  BMIدر مراحل P2 , G2
بهترتیب  10/35 ±0/2و 23/03 ± 1/55کیلوگرم  /متر مربع تعیینگردید.

نتیجهگیری:

با توجه به کاهش سنّ بلوغ و نیز ارتباط آن با  ،BMIسیستم بهداشتی درمانی باید بر روی برنامههای آموزشی و تشویق

نوجوانان برای شروع تغییر شیوهی زندگی تاکیدنماید .سنّ شروع بلوغ در پسران ،مشابه بسیاری از مطالعات سایر کشورها می باشد ،ولی برای
تعیین وضعیت دقیق بلوغ در کودکان ایرانی ،نیاز به مطالعات بیشتر در استانهای مختلف ،مناطق روستایی و شهری و نیز مطالعات طولی است.

واژههای کلیدی :بلوغ  ،شاخص توده بدن ،پسران ،مراحل رشدتانر ،سبزوار
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سنّ بلوغ طبیعی ،میتواند سنّی را برای تعریف بلوغ

مقدمه
دوران بلوغ ،پدیدهی اعجابانگیزی است که طی

زودرس بیاننماید که آن عبارت از دو انحراف پایینتر از

آن بهتدریج صفات ثانویهی جنسی ،در فرد بالغ ،ظاهر و

میانگین سنّ شروع بلوغ است .بلوغ زودرس ،میتواند

فرد دارای توانایی تولید مثل میشود .برای اینکه یک پسر

پاتولوژیک باشد و شناخت علت و درمان بهموقع آن

نابالغ به یک مرد کامل و بالغ تبدیلشود ،فعال شدن غدد

الزماست .ازطرفیدیگر ،تغییر شکل مسؤولیت کیفری به-

درونریز از هیپوتاالموس و هیپوفیز تا بیضهها ضروریاند

صورت یک فرد بالغ و شروع مسؤولیتهای مذهبی،

و تکامل این فرایند ،چندین سالی بهطولمیانجامد .روند

یکی دیگر از دالیل نیاز به دانستن سنّ بلوغ در جامعهی

افزایش هورمونها و تغییرات جسمی ناشی از بلوغ،

ایرانی است( .)1سنّ شروع بلوغ در کشورهای مختلف و

درسالهای اخیر روشن شده ،ولی هنوز چگونگی شروع

حتی در جمعیتها و نژادهای یکسان و از منطقهای به

بلوغ بهصورت یک رمز باقیماندهاست .چاقی مختصر،

منطقهی دیگر متفاوت است .زیرا بلوغ به عوامل زیادی

سبب تسریع و چاقی مفرط سبب تاخیر در بلوغ میگردد

بستگی دارد .عواملی مانند :اقتصادی  ،اجتماعی و بهویژه

(.)3

عامل تغذیه ،تحریکات روانی ،جنسی ،عوامل ارثی ،نژادی
بهطور معمول ،شاخصهای متعددی برای سنّ

 ،منطقهای و حتی فرهنگی همه و همه میتواند در شروع

شروع بلوغ در پسران وجوددارد ،ولی معموالً بزرگشدن

ن
بلوغ تأثیربگذارند .بهعنوان مثال :گزارششده که س ّ

تستیکول (مرحلهی  ،) G2اولین عالمت بلوغ بوده و پس

شروع بلوغ در سیاهپوستها 7 ،سال جلوتر از

از آن ،رشد موهای پوبیس و بزرگشدن اندام تناسلی رخ-

سفیدپوستهاست ( .)3مطالعهی  Tannerو همکاران نیز

میدهد که رشد آنها درارتباط نزدیک باهماست .طبق

نشانمیدهد که از سال  1957تا  1977در ژاپن ،قدّ

آخرین آمارها ،بیش از  55درصد کودکان شهری 9-11

متوسط مردان  4/5سانتیمتر و قد متوسط زنان 2/7

سال در ایران در مدارس تحصیلمیکنند و نمونهگیری از

سانتیمتر افزایشیافتهاست(  ) 19و همچنین قدّ متوسط

مدارس ،احتماالً میتواند بیانگر وضعیت بلوغ کودکان

کودکان  5تا  11ساله هلندی ازسال  1951تا سال 1995

شهری در این مناطق سنّی باشد(.)5

بهمیزان  22سانتیمتر بلندتر شدهاست( .)21زیرا افرادی

بلوغ ،بهعنوان امری طبیعی و تکوینی ،ویژگی

که زودتر به سن بلوغ میرسند ،تحت تاثیر هورمونهای

مشترک زن و مرد است( .)1بلوغ در دورهی نوجوانی

جنسی ،صفحات رشد اپیفیزی آنان زودتر بستهشده و

اتفاقمیافتد و صفات ثانویهی جنسی ،منجر به تمایز کامل

درنتیجه ،فرصت کمی برای افزایش قد بعد از بلوغ دارند

پسر و دختر ازیکدیگرشده و ق ّد و ترکیب نهایی بدن در

و درنتیجه ،قدّ آنان در بزرگسالی کمتر از قدّ افراد با سن

دورهی بزرگسالی طی این دوران مشخصمیگردد( .)2با

بلوغ پایین خواهدبود (. )21

آغاز بلوغ ،تحوالت شگرفی در زندگی فرد رویمیدهد.

از طرفی دیگر ،مطالعات نشانداده

که BMI

بهطور معمول ،آغاز بلوغ جنسی در پسران با ایجاد چین

ممکناست یکی از فاکتورهای تأثییرگذار در زمان شروع

و چروک در اسکروتوم و بزرگشدن بیضهها که از اولین

بلوغ در دختران و پسران باشد و افراد دارای  BMIباال

عالئم بلوغ بوده ،همراهاست و بزرگیِ آلت تناسلی و سایر

ریسک باالتری برای بلوغ زودرس دارند ،ولی رابطهی

عالئم نیز به دنبال آن صورت میگیرد(.)1

بین  BMIبا شروع بلوغ در پسران با دختران باهم متفاوت-

ارزیابی مراحل پیشرفت بلوغ جنسی برای ارزیابی

است ( .)4تحقیقات انجامشده در ایران در زمینهی بلوغ

سالمت فرد اهمّیّت زیادی دارد .ازطرف دیگر ،دانستن

پسران کم است .نظر بهاینکه تعیین سنّ شروع بلوغ جهت
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یزدی مقدم و همکاران

تشخیص بلوغ زودرس و یا تأخیر بلوغ و نیز شروع

با حداقل لباس و بدون کفش با دقت  1/1کیلوگرم انجام-

مسؤولیتهای مذهبی اهمّ ّیت دارد ،این تحقیق برای اولین

شد .برای اندازهگیری وزن از ترازوی قابل حمل دقیق

بار ،سنّ شروع بلوغ و مراحل پیشرفت آن و ارتباط آن

(ساخت کشور آلمان با مارک  )SOEHNLEکه روزانه با

با  BMIرا در پسران شهر سبزوار مورد بررسیقرار می-

وزنهی استاندارد تنظیمشدهبود ،استفادهگردید .قد ،بهکمک

دهد.

متر پالستیکی متصل به دیوار روی یک سطح صاف و
درحالیکه پاها بههم چسبیده ،بازوها آزاد در اطراف بدن

مواد و روشها
نوع مطالعه و نحوهی انتخاب نمونه ها
این مطالعهی توصیفی ـ مقطعی بر روی دانش-
آموزان پسر مقاطع راهنمایی و دبیرستان بین سنین  11تا
 15سالهی شهرستان سبزوار در سال  1391انجامشد.
جامعهی پژوهش شامل دانشآموزان مدارس راهنمایی و
دبیرستان پسرانهی شهرستان سبزوار بود .حجم نمونهای
مطالعه با هدف برآورد فاصلهای نسبت پسرانی که در این
ردهی سنّی ازنظر وضعیت رشد اسکروتم بالغ میباشند،
بااطمینان  %95و دقت برآورد  ، 1/15برابر  215نفر
محاسبهشد که دراین مطالعه  252نفر مورد بررسی-
قرارگرفتند و روش نمونهگیری به صورت چند مرحلهای
از میان مدارس مناطق مختلف شهر که انتخابشدند،
انجامشد.
شرط خروج ازمطالعه ،ابتال به هر نوع بیماری
(بیماریهای هورمونی مانند :اختالل هورمون رشد،
اختالل در فعالیت غدهی تیروئید ،آدرنال ،دیابت و غیره و
نیز اختالالت اسکلتی ،عضالنی ،نورولوژیک ،بیماریهای
مزمن مانند آسم و  )...بود.
همهی افراد شرکت کننده در این مطالعه ،فرم
رضایتنامهی اآگاهانه را تکمیلنمودند .این مطالعه ،توسط
کمیته ب اخالقپژوهشی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار
تائیدشدهاست.
ابزارِگردآوری دادهها :ابزار گردآوری دادهها شامل
پرسشنامهی استاندارد تانر و مشخصات دموگرافیک،
اندازهگیری قدّ و وزن بود .برای بررسی روائی پرسشنامه
از روائی محتوا استفادهشد .برای محاسبهی وزن ،توزین
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و زانوها ،لگن ،شانه و پشت سر راست در یک امتداد
قرارداشته ،پس از مماسکردن گونیا بر فرق سر با دقت
 1/5سانتیمتر تعیین و ثبتگردید IMB .از تقسیم وزن به
کیلوگرم بر مجذور قد برحسب متر مربع محاسبهگردید.
براساس نمایهی تودهی بدنی  ،IMBزیر  ،15/5کم وزن،
 24/9تا  ،15/5وزن طبیعی و بیشتر از  ،25در معرض
خطر اضافه وزن در نظرگرفتهشدهاست.
تشخیص مراحل بلوغ :گروهی ازمحققان برای
بررسی وضعیت بلوغ در مدارس پسرانه درنظرگرفته
شدند .بهمنظور افزایش دقت در تعیین مراحل تانر ،معاینه-
کنندهها پیش از آغاز طرح آموزش دیدهبودند و در پیش-
مطالعهی انجامشده ،ضریب هماهنگی در تعیین مراحل
مختلف تانر در بین معاینهکنندگان ،باالتر از  75درصد
بود .دانشآموزان پسر برای تعیین اندازهی قدّ و وزن ،
اندازهی آلت تناسلی ،بیضه و نحوهی رشد موهای زهار و
زیر بغل و همچنین تغییرات صدا موردبررسیقرارگرفتند.
تغییرات در رشد بیضهها و اسکروتوم و رشد موهای زهار
براساس طبقهبندی تانر انجامشد .این پرسشنامه ،مراحل
رشد بلوغ را بهصورت تصویری نشاندادهاست .رشد اندام
تناسلی پسران با استفاده از تقسیمبندی ذیل به  5مرحله
تقسیم میشود : G1 :مرحلهی قبل از بلوغ است.
:G2بیضهها و کیسهی بیضهی بزرگ و کیسهی بیضه،
کمی چیندار و ضخیم شدهاست : G3.نشاندهندهی رشد
بیشتر بیضهها و کیسهی بیضه و شروع رشد آلت است.
 :G4بیضهها و آلت و کیسهی بیضه ،رشد بیشتری دارد و
رنگ پوست بیضه تیرهشدهاست : G5.مرحلهی بلوغِ کامل،
شبیه بالغین است .رشد موهای زهار پسران با استفاده از
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طبقهبندی تانر به  5مرحله تقسیممیشود :P1 :مویی

برحسب وضعیت رشد اسکروتوم مشاهدهشد (1/111

مشهود نیست : P2 .موهای اندکی در اطراف ریشهی آلت،

< .)Pهمچنین بین میانگین سنّ در سطوح مختلف رشد

کمرنگ و با تجعّد کم وجوددارد : P3.موها ضخیم ،مجعد

مو در ناحیهی تناسلی ازنظرآماری با استفاده از آزمون

و پررنگ است : P4 .موها ،بیشتر و تیرهترشده و بهصورت

آماری تعقیبی بونفرونی تفاوت معنادار مشاهدهگردید

مثلثی قرارگرفته ،ولی در قسمتهای باالی ران ،مویی

( .) P<1/111این مطالعه ،نشاندهندهی سیر رشد آلت

موجود نیست : P5.نشاندهندی افزایش موی ناحیهی

تناسلی و بیضه با افزایش سنّ بوده و ارتباط نزدیکی بین

زهار ،پیدایش مو در ناحیهی فوقانی ران و شروع الگوی

وضعیت رشد آلت تناسلی و بیضه ،رویش مو در ناحیهی

لوزی شکل است (.)7

زیر بغل و زهار و تغییر صدا با افزایش سنّ را نشانمی-

تجزیه و تحلیل آماری :دادههای مطالعه پس از

دهد.
باتوجه به یافتههای جدول  ،3تفاوت معناداری در

ورود به رایانه با استفاده از نرمافزار آماری  SPSSتحت
ویندوز ویرایش  15و با استفاده از آزمونهای آماری

 BMIبرحسب مراحل مختلف رشد اسکروتوم مشاهده

مجذور کای ،تی تست ،آنالیز واریانس و آزمون تعقیبی

نشد ( ،) P=1/559ولی میانگین  BMIدرسطوح مراحل

بنفرونی ،آنالیز کواریانس ،ضرایب همبستگی اسپیرمن و

مختلف رشد مو در ناحیهی تناسلی ازنظرآماری با استفاده

توافق کاپا و سطح معناداری برابر 1/15تجزیه و تحلیل-

از آزمون آنالیز واریانس یکطرفه معنادار بود (/137

شدند.

.)P=1

یافتهها

بدنی در سطوح رشد اسکروتم ،نتیجهگیری شد که در

در بررسی همبستگی بین سنّ و شاخص تودهی
دراین مطالعه  252دانشآموز پسر در محدودهی

سطوح باالتر وضعیت رشد اسکروتوم ضریب همبستگی

سنی  11تا  15سال موردبررسیقرارگرفتند که ویژگیهای

بین سنّ و شاخص تودهی بدنی قویتر میباشد .به

کلی آنها در جدول  1آمدهاست .میانگین سن پسران،

صورتیکه در پسرانی که وضعیت اسکروتمشان درحالت

 15/31با انحراف معیار ، 2/12میانگین قدّ 112 ،با انحراف

بچگی و یا افتادگی اسکروتم باشد (دو مرحلهی رشد

معیار ،12/77میانگین وزن 53/55 ،با انحراف معیار13/15

اسکروتم) ،ضریب همبستگی بین سنّ و شاخص تودهی

و میانگین  21/32 ،BMIبا انحراف معیار  4/15میباشد.

بدنی برابر  1/129بود ،درحالیکه این ضریب همبستگی

میانگین سنّ پسران برحسب وضعیت رشد

در پسرانی که وضعیت رشد اسکروتم آنها درمرحلهی

اسکروتوم و وضعیت رشد مو را در ناحیهی تناسلی نشان

چهارم و پنجم رشد اسکروتم قرارداشت ،برابر 1/321بود

میدهد .اختالف سنّ بین مرحلهی  G2و  G5با (1/119

(جدول .)4

= (pو اختالف سنّ بین مرحلهی  P2و

 P5با (1/111

دادهها نشانداد که BMIبا افزایش سنّ ،افزایش-

< )Pازنظر آماری معنادار است (جدول  .)2اندازهی آلت

مییابد .بهطوریکه کمترین مقادیر  BMIدر ردهی سنّی

تناسلی و بیضه در  57/1درصد پسران  15ساله ،تقریب ًا

 11سال و بیشترین مقادیر  BMIدر دو ردهی سنّی 17

معادل استاندارد است و سیر رشد آلت تناسلی و بیضه با

و 15سال مشاهدهمیشود .در یک طبقهبندی که میانگین

افزایش سنّ بهطور مداوم در حال افزایشمیباشد.

BMIبرحسب مقطع تحصیلی محاسبهگردید ،مشاهدهشد

باتوجه به جدول فوق ،تفاوت معناداری بااستفاده
از آزمون آماری تعقیبی بونفرونی بین میانگین سنّ
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یزدی مقدم و همکاران
جدول  : 1میانگین و انحراف معیار متغیرهای سن ،وزن ،قد و شاخص توده بدنی در دانش آموزان پسر مورد مطالعه شهر سبزوار در سال1931
حداقل

حداکثر

انحراف معیار  ±میانگین

سن(سال)

11/2

11

11/31 ± 2/22

وزن(کیلوگرم)

32

19

13/15 ± 13/11

قد (سانتی متر)

122

112

162 ±12/77

شاخص توده بدنی (کیلوگرم بر مترمربع)

1/1

93/5

22/32±9/21

متغیر

جدول : 2میانگین سن برحسب وضعیت رشد اسکروتوم و وضعیت رشد جنسی مو در ناحیهی دستگاه تناسلی بدنی در
دانش آموزان پسر مورد مطالعه شهر سبزوار در سال 1931
وضعیت مو تناسلی

وضعیت رشد اسکروتوم
Tanner scale

سن

شبیه کودکی

G1

16/1±1/6

کیسه بیضه کمی چین دار و ضخیم

G2

11/2±1/1

رشد بیضه ها و شروع رشد آلت

G3

19/7±2

G4

16±1/5

G5

16/1±1/7

رشد بیشتر بیضه ها و آلت و تیره
رنگ پوست بیضه
مرحله بلوغ کامل شبیه بالغین

Tanner
scale
P1

بدون مو
موهای کمی در اطراف آلت،کمرنگ با
تجعد کم
موها ضخیم،مجعد و پررنگ
موهای بیشتر و تیره تر و عدم مو در
باالی ران
افزایش موی زهار،پیدایش مو در
فوقانی ران

P<2/221

P-value

سن
13/3±1/1

P2

13/5±1/1

P3

19/1±2/1

P4

11/1±1/1

P5

17/2±1/1
P<2/221

P-value

جدول  : 9میانگین شاخص توده بدنی بر حسب وضعیت رشد اسکروتوم و وضعیت رشد جنسی مو در ناحیه تناسلی بدن در
دانش آموزان پسر مورد مطالعه شهر سبزوار در سال 1931
وضعیت مو تناسلی

وضعیت رشد اسکروتوم

شبیه کودکی

Tanner
scale
G1

15/9±2/6

کیسه بیضه کمی چین دار و ضخیم

G2

21±9/1

رشد بیضه ها و شروع رشد آلت

G3

22/3±9/1

G4

22/7±9

G5

21/9±3/6

رشد بیشتر بیضه ها و آلت و تیره رنگ
پوست بیضه
مرحله بلوغ کامل شبیه بالغین
P-value

شاخص توده بدنی
بدون مو
موهای کمی در اطراف
آلت،کمرنگ با تجعد کم
موها ضخیم،مجعد و پررنگ
موهای بیشتر و تیره تر و عدم مو
در باالی ران
افزایش موی زهار،پیدایش مو در
فوقانی ران

P=2/111

P-value

Tanner
scale
P1

17/5±3/1

P2

11/7±3/3

P3

11/1±9/3

P4

22/6±9/1

P5

22±3/9

شاخص توده بدنی

P=2/237

 37/5درصد افراد BMI ،آنها ،زیر 51/7 ،15/5

با  BMIنیز وجودارد .چراکه ،هرچه  BMIافزایشمییابد،

درصد افراد BMI ،آنها بین  15/5-24/9و  11/5درصد

پیشرفت رشد موهای جنسی در ناحیهی تناسلی نیز

افراد BMI ،آنها بیشتر از  25میباشد 51/9 .درصد پسران

زیادترمیشود که این پیشرفت با رشد آلت تناسلی

با  25 BMIو بیشتر  ،صدایشان کامال تغییرکرده است .به-

بیشترشده است 25/1 .درصد افراد با  25 BMIو بیشتر در

طوریکه شاهد روند روبهرشدی در تغییر صدا هستیم که

مرحلهی بلوغ کامل ازاین نظر رسیدهاند ،درحالیکه در

هرچه  BMIبیشترشده ،نسبت تغییر صدا هم بیشتر شده

 BMIکم و کمتر ( زیر  ،) 15/5این نسبت  21/1و 5/3

است .این موضوع؛ یعنی روند روبه رشد ،در رشد آلت

درصد است.

تناسلی و بیضه ،موهای ناحیه دستگاه تناسلی وتغییر صدا
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بررسی سن شروع بلوغ و ارتباط آن با شاخص تودهی بدنی

جدول ضرایب همبستگی بین سن و شاخص توده بدنی در سطوح رشد اسکروتم
ضریب همبستگی بین

وضعیت رشد اسکروتم

سن و شاخص توده بدنی

P-value

شبیه کودکی یا کیسه بیضه کمی چین دار و ضخیم G1یا G2

2/221

2/572

رشد بیضه ها و شروع رشد آلتG3

2/152

2/291

2/326

2/223

رشد بیشتر بیضه ها و آلت و تیره رنگ پوست بیضه ،یا
مرحله بلوغ کامل شبیه بالغینG4, G5

جدول  : 4میانگین سن و  BMIبر حسب وضعیت تغییر صدا در دانش آموزان پسر مورد مطالعه شهر سبزوار در سال 1931
میانگین و انحراف معیار ( سال )

)BMI ( kg/m2

شاخص تغییر صدا
تغییر نکرده است( 11/1درصد) 35

13/32± 1/69

15/96± 3/11

بلی گاهی ،کمی تغییر کرده است ( 31/1درصد) 11

11/13±1 /52

22/52± 9/92

بله کامل تغییر کرده است ( 99/2درصد) 121

16/27± 1/61

22/72± 3/75

جدول  :5مقایسه تعدادی از بررسی های انجام شده در سایر کشورها در مورد سن شروع و مرحله نهایی رشداندام تناسلی پسران
بیضه ها و کیسه بیضه
بررسیهای انجام شده

بزرگ و کیسه بیضه
کمی چین دار و ضخیم

وجود موهای اندکی در
اطراف ریشه آلت،کمرنگ
با تجعد کم

شده

افزایش موی ناحیه زهار،
مرحله بلوغ کامل

پیدایش مو در ناحیه فوقانی

شبیه بالغین

ران و شروع الگوی لوزی
شکل

مطالعه حاضر ( ایران -سبزوار )

19/3

13/33

16/92

16/5

اخوان کرباسی ( ایران یزد )

11/17

12/93

11/93

11/61

 ( Marshallانگلیس )

11/6

 ( Rocheامریکا – اوهایو )

11/2

11/2

19/11

11/2

19/3

19/3

 ( Yeniogluترکیه )

11/6

 ( Singhzپنجاب هند )

12/67

 ( Zurloاسپانیا )

12/93

 ( Karptiامریکا )

11/1

12/2
13/3
12/66
1/1

11/7

11/7

11/35

11/15

11/25

11/35

11/7

11/5

را نشانمیدهد( .)1در بررسی بر روی  932پسر یونانی،

بحث
میانگین وزن و قدّ دانشآموزان بهترتیب

سنّ مراحل  G2و  P2بهترتیب اولویت 11/3و 11/2

 53/55±13/15کیلوگرم و  112 ±12/77سانتیمتر بوده

سال و در مطالعهی  Rocheو همکاران ،سنّ متوسط  G2و

است .بین میانگین  BMIدانشآموزان با مقطع تحصیلی

 P2برابر  11/2سال گزارششدهاست .در بررسی بر روی

BMI

 412پسر در ترکیه ،سنّ متوسط  G2و  P2بهترتیب 11/1

و وضعیت رشد جنسی ازنظر مو در ناحیهی تناسلی

و 12/2سال و بر روی  3527پسر در جنوب چین ،سنّ

ازطریق آزمون آنالیز واریانس یکطرفه ،ارتباط معنادار

متوسط  G2و  P2برابر 11/4و  12/7سال بود .در جدول

آماری وجودداشت (. ) P =1/127

 ،5سنّ شروع و مرحلهی نهایی رشداندام تناسلی پسران با

ارتباط معنادار آماری وجود داشت ( .)P<1/111بین

درمطالعهی حاضر ،سنّ شروع بلوغ درمرحلهی
 G2و مرحلهی  P2در پسران شهر سبزوار ،بهترتیب

تعدادی از بررسیهای انجامشده در سایر کشورها،
مقایسهشده که با تعدادی از این گزارشها مشابهمیباشد.

 14/3±1/91و  13/33 ±1/55سال تعیینگردید که در

در ارتباط با رشد موهای زهار ،نتایج فعلی نشان-

مقایسه با سایر مطالعات انجامشده در ایران ،سنّ باالتری

داد که  111درصد پسران  11-13ساله ،عالمت رشد
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یزدی مقدم و همکاران

موهای زهار را نشانمیدهند که با تحقیق انجامشده توسط

دارند( .) 13برطبق نظریهی  BMI ،Freedmanو چاقی

دکترحمیدرضا دانشپرورکه اعالمکرد  91درصد پسران

بزرگسالی با  BMIدورهی کودکی ارتباطدارد .زیرا

 12ساله و  111درصد پسران  ،13ساله عالیم رشد

دورهی کودکی ،باعث هدایت بدن به سمت بلوغ جنسی

موهای زهار را نشانمیدهند ،مطابقت دارد ،ولی در

شده و اجازهی وقوع بلوغ را میدهد (.)14

BMI

مطالعهی انجامشده توسط دکتر عزیزی و همکاران

نتایج تحقیقی که در امریکا انجامشده ،نشانداده

گزارششده که  51درصد از  12ساله و  75/1درصد از

که پسران با  BMIباالتر ،در خطر نسبی باالتری از شروع

 13ساله ،رشد موهای زهار را نشاندادند که اختالف

ن
بلوغ زودرس نسبت به پسران با  BMIکمتر درهمین س ّ

موجود ،شاید بهعلت عوامل ژنتیکی و همچنین شرایط

هستند .همچنین در نتیجهی این تحقیق ،بیانشده که

خاص جغرافیایی و متفاوت مناطق باشد( .)3درتحقیقی که

رابطهی بین چربی( )BMIبا شروع بلوغ در پسران ،مشابه

در ترکیه انجامشده ،نتایج نشانداده که استرس در خانواده،

دختران نیست و مطالعات بیشتری جهت ارتباط

باعث تاخیر بلوغ در پسران شده است(. )11

فیزیولوژیک بین چاقی بدن و زمان شروع بلوغ در هر دو

اگر چه عامل اصلی زمانبندی بلوغ ،عوامل

جنس نیازمیباشد ( .)4البته مطالعات دیگر نشانداده که

ژنتیکی است ،اما عوامل دیگری مانند :موقعیت جغرافیایی،

بهجز چاقی شایع در بین کودکان ،عوامل دیگر هم در

سطح سالمت عمومی ،تغذیه و وضعیت اجتماعی–

ن بلوغ مؤثر است (  .)15در مطالعهی دیگری
کاهش س ّ

اقتصادی و غیره ،نیز بر زمان شروع و سرعت پیشرفت

نیز ،ارتباط قوی بین  BMIباالی کودکی با بلوغ زودرس

بلوغ تاثیرمیگذارند و درجوامع مختلف ،این عوامل باهم

در پسران را تأییدکردهبود که این ارتباط مربوط به افزایش

فرقدارند و همین موضوع ،باعث ایجاد تفاوت در نتایج

سطوح  Leptinسرم که روی سنّ بلوغ در بزرگسالی

مطالعهمیشود  .ازآنجا که روش جمعآوری و آنالیز

تأثیرمیگذارد ،میباشد ( .)11چندین مطالعهی انجامشده،

اطالعات هم در مطالعات مختلف فرقمیکند ،تفسیر و

نشانمیدهد که چاقی دوران کودکی ،پیشگوییکنندهی

مقایسهی این نتایج با مطالعات دیگران نیز باید با احتیاط

بلوغ زودرس است ( .)17افزایش در تودهی چربی بدن،

انجام شود ( .)11بهنظرمیرسد که تغییرات الگوی زندگی،

احتماال یکی از پیامهای مهم است که باعث ترشح

وضعیت مناسب خدمات بهداشتی ،بهبود وضعیت

هورمون لپتین میشود  .لپتین ،باعث تحریک هیپوتاالموس

اقتصادی خانواده ،کاهش تحرک و مصرف غذاهای آماده

و در نتیجه افزایش ترشح  GnRHمیگردد .هورمون

و الگوی خاص تغذیهای منطقه ،ازجمله عواملی است که

 GnRHباعث تحریک محور هیپوفیز – تخمدان شده و

باعث افزایش وزن پسران این شهرشدهاست .اگرچه

جهش بلوغ را آغازمیکند (  .) 15افرادی که زودتر به

مکانیسمهای دخیل درارتباط منفی بین چاقی و سنّ بلوغ،

سنّ بلوغ میرسند ،تحت تاثیر هورمونهای جنسی،

بهخوبی شناسایی نشدهاست ،باوجوداین ،پیشنهادشده که

صفحات رشد اپیفیزی آنان زودتر بستهشده و درنتیجه،

فاکتورهای اندوکرینی متعددی وجوددارد که هم سرعت

فرصت کمی برای افزایش قدّ بعد از بلوغ دارند .بدین-

بلوغ جنسی و هم تجمع چربی در بدن را تحت تاثیر

جهت ،قدّ آنان در بزرگسالی ،کمتر از قدّ افراد با سن بلو ِغ

قرارمیدهد (.)12

پایینخواهدبود (. )21

وضعیت اجتماعی اقتصادی درزمان تولد و دوران

محدودیتهای این مطالعه ،ایناست که تحقیق

بزرگسالی ،سیگارکشیدن در زمان حال و مصرف الکل

بهتر بود بر روی تعداد نمونهی بیشتری و در بخشهای

ازجمله عواملی است که با  BMIبزرگسالی ارتباط-

مختلف شهرستان انجاممیگرفت .پیشنهادمیشود که یک
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بررسی سن شروع بلوغ و ارتباط آن با شاخص تودهی بدنی

و ارائهی الگوی مناسب مصرف مواد غذایی در پسران

کار مداخلهای انجامشده؛ مثالٌ روی تغذیهی نوجوانان و

 با توجه به سنّ بلوغ و نیز ارتباط.نوجوان پیشنهادمیشود

ن بلوغ محاسبه و بااین
ّ  مجدداٌ سBMIسپس با کنترل

- سیستم بهداشتی درمانی باید بر روی برنامه،BMI آن با

.وضعیت مذکور مقایسهشود

-های آموزشی و تشویق نوجوانان برای شروع تغییر شیوه

،نتایج مطالعهی فعلی و سایر مطالعات انجامشده

 مشابه، سنّ شروع بلوغ در پسران.ی زندگی تاکیدنماید

 کودکان و نوجوانانBMIنشاندهندهی آن است که وزن و

 ولی برای،بسیاری از مطالعات سایر کشورها میباشد

 یک فاکتور،BMI  عالوه براینکه.درحال افزایشمیباشد

 نیاز به،تعیین وضعیت دقیق بلوغ در کودکان ایرانی

 بهبود شاخصهای،کلیدی و مهم برای شروع بلوغ است

 مناطق روستایی و،مطالعات بیشتر در استانهای مختلف

 موجب ارتقای،تغذیهای و بهداشتی در کشور ایران

.شهری و نیز مطالعات طولی است

- شاخصهای رشد و کاهش چشمگیر موارد سوء تغذیه
شده و سببگردیده که نمودارهای رشد به سمت

تشکر و قدردانی

 ولی باید.استاندارد کشورهای توسعهیافته نزدیکشود

از معاونت محترم پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی

 چاقی و، اضافه وزن،دانست که این توسعه ازسوی دیگر

 حمایت،سبزوار که ما را در تأمین هزینههای مالی طرح

بهدنبال آن کاهش سنّ بلوغ را نیز برای کودکان و

. صمیمانه سپاسگزاری میشود،نمودند

 به ارمغانآوردهاست که باید مراقب این قضیه،نوجوانان
 اجرای برنامههای آموزشی جهت افزایش، بدینمنظور.بود
 اصالح عادات و رفتارهای تغذیهای،سطح دانش تغذیهای
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Background and Purpose: Evaluation of puberty stages is
important to assess adolescent health. This study has been done
with the aim of determination of the average age of onset of
puberty and its relationship with Body Mass Index (BMI) in male
students of Sabzevar city in the North East of Iran in 1390.
Methods and Materials: This cross - sectional study was
conducted on 252 male students of secondary schools and high
schools of Sabzevar, Iran, with the age of 11-18 years who were
selected by probability and multistage sampling. Data were
collected through a Tanner standardized questionnaire;
afterwards, measuring of height and weight and BMI calculation
were performed. Data were analyzed in SPSS 15 using chisquare test, t-test, ANOVA and Bonfronie post hoc test, analysis
of covariance, Spearman correlation coefficient and Kappa
agreement coefficient; significance level was considered as 0.05.
Results: To conduct this study, we selected a group of
researchers who were trained for the initiation of project for
assessing puberty in male schools in order to increase the
accuracy of determining the Tanner stages. Students were
examined for their height and weight, size of penis and testicles,
and the manner of pubic and axillary hair growth as well as also
voice changes. Mean final growth stage of testicles and scrotum
(G5 stage), pubic hair (P5 stage), were measured to be 16.40 ±
1.65 and 16.79 ± 1.19 years respectively, and their mean BMI at
P2 and G2 were 20.96±4.1 and 19.49±3.66 kg /m2 respectively.
Conclusion: Regarding to the declining age of puberty and its
relationship with BMI, health systems should focus on training
programs and encouraging teenagers to begin changing their
lifestyle. Age of puberty onset in male students is similar to many
other countries but determining the precise status of puberty in
Iranian children requires further studies in different provinces,
rural and urban areas as well as longitudinal studies.
Key words: Puberty; Body Mass Index; Boys; Tanner Stages;
Sabzevar.
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