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خالصه
مقدمه :تشخیص اولیه و اداره مناسب پره اکالمپسی می تواند منجر به بهبود نتایج مادری و نوزادی شود .تاکنون
پارامترهای بالینی و آزمایشگاهی زیادی جهت تشخیص اولیه پره اکالمپسی استفاده شده است ،ولی تست مناسب و
مقرون به صرفه جهت افتراق نوع شدید پره اکالمپسی از نوع خفیف آن وجود ندارد .مطالعه حاضر با هدف بررسی ارزش
پیش آگهی شاخص های پالکتی در مادران مراجعه کننده مبتال به پره اکالمپسی انجام شد.
روشکار :این مطالعه مورد  -شاهدی در سال  1383بر روی  111زن مبتال به پره اکالمپسی و  132زن باردار طبیعی
در سنندج انجام شد .کلیه زنان باردار با سن بارداری بیشتر از  21هفته که به بخش مامایی بیمارستان بعثت مراجعه
کرده و دارای معیارهای ورود به مطالعه بودند ،وارد مطالعه شدند .برای تمام بیماران در هنگام بستری ،آزمایش تعداد
سلول های خون و پالکت انجام شد و نتایج آن در پرونده ثبت شد .داده ها پس از گردآوری با استفاده از نرم افزار آماری
( SPSSنسخه  )11/2و آزمون های آماری کای دو ،فیشر ،تست تی و من ویتنی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
همچنین از منحنی راک جهت تعیین نقطه برش استفاده شد .مقدار  pکمتر از  1/12معنی دار در نظر گرفته شد.
یافتهها :در افتراق پره اکالمپسی خفیف از شدید ،بیشترین سطح زیر منحنی راک برای شاخص های اختالف اندازه
پالکت ،توزیع پراکندگی سلول های بزرگ پالکت و سپس میانگین حجم پالکتی محاسبه شد .سطح زیر منحنی راک
برای شاخص اختالف اندازه پالکت برابر  1/211بود و نقطه برش برای این شاخص  11/2محاسبه شد که در این نقطه،
حساسیت و ویژگی به ترتیب برابر  %41/4و  %32/1بود .تعداد لوکوسیت ها ،هموگلوبین و هماتوکریت شاخص پیش
بینی کننده مناسبی تشخیص داده نشدند.
نتیجهگیری :هیچ کدام از شاخص های پالکتی؛ توزیع پراکندگی سلول های بززرگ پالکزت ،میزانگین حجزم پالکتزی و
اختالف اندازه پالکت ارزش تشخیصی برای افتراق پره اکالمپسزی از بزارداری طبیعزی نداشزتند .ولزی بزرای افتزراق پزره
اکالمپسی شدید از خفیف ،بهترین شاخص اختالف اندازه پالکت بود و شاخص های توزیع پراکندگی سلول هزای بززرگ
پالکت و میانگین حجم پالکتی نیز در رده های بعدی قرار داشتند.
کلمات کلیدی :پره اکالمپسی ،پالکت ،پیش آگهی
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مقدمه
پره اکالمپسی ،یک سندرم خاص بارداری با میزان شیوع
حدود  2تا  2درصد می باشد که با ناتوانی و مرگ و میر
مادران همراه است ( .)3-1این سندرم با افزایش فشار
خون و پروتئین اوری شناخته می شود ( .)4علت این
بیماری نامشخص است ولی ممکن است عوامل مختلفی
که در اثر ایسکمی جفت ترشح می شوند ،در ایجاد این
بیماری دخیل باشند ( .)1-2عواملی نظیر سابقه قبلی،
دیابت ،چندقلویی ،سابقه خانوادگی و افزایش زیاد توده
بدنی ،خطر ابتالء به پره اکالمپسی را افزایش می دهند
( .)8-2پره اکالمپسی در درجات شدید باعث مرگ و میر
می شود و خطر بروز حوادث عروقی مغزی را نیز افزایش
می دهد .این بیماری می تواند منجر به عوارضی نظیر
نارسایی قلبی ،صدمات عروق مغزی ،نارسایی حاد کلیه،
کاهش بیش از حد تعداد پالکت (ترومبوسیتوپنی) و
همولیز در مادر شود و در جنین می تواند باعث افزایش
احتمال زایمان زودرس ،محدودیت رشد داخل رحمی،
وزن کم هنگام تولد ،ترومبوسیتوپنی و مرگ شود (.)13-3
بنابراین تشخیص اولیه و اداره مناسب پره اکالمپسی می
تواند منجر به بهبود نتایج مادری و نوزادی شود.
تاکنون پارامترهای بالینی و آزمایشگاهی زیادی جهت
تشخیص اولیه پره اکالمپسی استفاده شده اند ولی تست
مناسبی که بروز پره اکالمپسی را به صورت معتبر و
مقرون به صرفه پیشگویی کرده و در عین حال غیر
تهاجمی و قابل انجام در طول بارداری باشد ،وجود ندارد
( .)12-14 ،11 ،3در حدود  21تا  %31افراد مبتال به پره
اکالمپسی ،عوارضی نظیر همولیز ،افزایش آنزیم های
کبدی و کاهش پالکت مشاهده می شود (.)11 ،12
تغییرات تعداد و مشخصات پالکت ها می تواند نشانگر
فرایندهای پاتولوژیک خاصی باشد ( )3به گونه ای که هر
چه تعداد پالکت کمتر باشد ،مرگ و میر و عوارض مادری
و جنینی بیشتر می شود ،ولی در برخی مطالعات نیز
وضعیت پالکت با عوارض پره اکالمپسی ارتباطی نداشت
( .)3با توجه به اینکه پالکت در پاتوژنز پره اکالمپسی
نقش مهمی دارد و تغییرات حجم و تعداد پالکت ،تولید
پالکت های جوان ،افزایش سطح پالسمایی بتا

روش کار
3

این مطالعه مورد شاهدی در سال  1383بر روی مادران
باردار بستری شده با تشخیص پره اکالمپسی در
بیمارستان بعثت سنندج انجام شد .این مطالعه پس از
تأیید کمیته اخالق دانشگاه علوم پزشکی کردستان انجام
شد .معیارهای ورود به مطالعه در گروه مورد شامل :فشار
خون باالتر یا مساوی  141/31میلی متر جیوه ،پروتئین
اوری بیشتر از  311میلی گرم در ادرار  24ساعته یا به
صورت ثابت  31میلی گرم در نمونه های تصادفی و سن
بارداری باالی  21هفته بود و معیارهای خروج از مطالعه
در گروه مورد شامل :داشتن هر گونه بیماری زمینه ای
مانند دیابت ،فشار خون مزمن ،اختالالت پالکتی شناخته
شده ،دو قلویی و مصرف دارو (هپارین ،آسپرین) بود.
حجم نمونه با استفاده از فرمول تفاوت دو میانگین و بر
اساس یک مطالعه پایلوت که تفاوت میانگین حجم
پالکتی را در دو گروه برابر  )±1/2( 1/2نشان داد ،محاسبه
شد و تعداد  114نفر در هر گروه به دست آمد که در این
مطالعه  111نفر در گروه مورد (مبتال به پره اکالمپسی) و
 132نفر در گروه شاهد (افراد باردار طبیعی) به صورت
متوالی ،انتخاب و مورد بررسی قرار گرفتند .روش نمونه
گیری برای گروه مورد به صورت متوالی بود و گروه شاهد
از بین زنان مراجعه کننده به بخش زایمان بیمارستان
بعثت جهت ختم بارداری انتخاب شدند .معیارهای خروج
از مطالعه در گروه شاهد شامل :پارگی طوالنی مدت کیسه
آب ،بیماری های سیستم ایمنی ،بیماری های خونی و
سابقه مصرف طوالنی مدت دارو بود.
پس از ارائه توضیحاتی به افراد در مورد اهداف مطالعه و
اخذ رضایت آگاهانه ،افراد وارد مطالعه شدند .اطالعات
1

Beta-thromboglobulin
Platelet Factor 4
3
Case-Control
2
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ترومبوگلوبین 1و فاکتور پالکتی  2)PF4( 4مدت ها قبل
از بروز عالئم بالینی پره اکالمپسی اتفاق می افتد و از
طرفی پره اکالمپسی می تواند به طور حاد ایجاد
ترومبوسیتوپنی کند ( ،)13-12مطالعه حاضر با هدف
بررسی ارزش پیش آگهی شاخص های پالکتی در
مادران مراجعه کننده با پره اکالمپسی انجام شد.

 سروه حیدری و همكاران

آماری کای دو و فیشر و آنالیز متغیرهای کمی با استفاده
از آزمون تی و من ویتنی انجام شد .همچنین از منحنی
راک ( 8)ROCجهت تعیین نقطه برش 3استفاده شد و
نقطه ای که در آن حاصل ضرب حساسیت در ویژگی با
باالترین مقدار خود رسید ،به عنوان نقطه برش انتخاب
شد .میزان  pکمتر از  1/12به عنوان سطح معنی داری در
نظر گرفته شد.

مربوط به سن ،سطح تحصیالت ،محل زندگی ،سن
بارداری و بیماری زمینه ای افراد از طریق پرسشنامه
گردآوری شد .از تمام بیماران در هنگام بستری ،آزمایشات
هموگلوبین ( ،1)Hbهماتوکریت ( ،2)Hctتعداد سلول
های سفید خون ( ،3)WBCتعداد پالکت (،4)PLT
میانگین حجم پالکتی ( ،2)MPVاختالف اندازه پالکت
( 1)PDWو توزیع پراکندگی سلول های بزرگ پالکت
( 2)PLCRبا استفاده از دستگاه سل کانتر و روش
استاندارد به عمل آمد و نتایج آنها در پرونده ها ثبت شد.
میزان فشار خون در برگه عالئم حیاتی ثبت شد و
اطالعات مربوط به طول مدت بستری ،نوع زایمان،
عوارض مادری ،وضعیت نوزاد و داروهای مورد استفاده
جهت کنترل فشار خون از طریق پرونده های بیماران که
توسط رزیدنت زنان ثبت می شد ،گردآوری شد.
داده ها پس از گردآوری با استفاده از نرم افزار آماری
( SPSSنسخه  )11مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
تجزیه و تحلیل متغیرهای کیفی با استفاده از آزمون های

یافته ها
از نظر محل سکونت افراد 22 ،نفر ( )%18از گروه مورد و
 112نفر ( )%21/1از گروه شاهد ،شهری بودند
( 28 .)p=1/212نفر ( )%22/2از گروه مورد و  43نفر
( )%31/3از گروه شاهد دارای زایمان به روش سزارین
بودند ( .)p=1/111در گروه مورد 21 ،نفر ( )%21پره
اکالمپسی شدید و  24نفر ( )%43پره اکالمپسی خفیف
داشتند (جدول .)1

جدول  -1مقایسه عوارض بارداری در دو گروه مورد و شاهد
عارضه

گروه دارای پره
اکالمپسی ( 111نفر)

گروه شاهد (132
نفر)

نسبت شانس (حدود اطمینان
)%32

سطح معنی داری

نارسایی کلیه
اختالل انعقادی منتشر
سندرم هلپ
مرگ داخل رحمی
اختالل رشد داخل رحمی
جدا شدگی زودرس جفت
آتونی

)%2/2( 3
)%1/8( 2
)%3/1( 11
)%8/2( 3
)%12/2( 12
)%11/3( 12
)%2/3( 8

)%1( 1
)%2/2( 3
)%1( 1
)%8/1( 11
)%3( 4
)%2/3( 8
)%1/2( 3

)122/128-1/42( 8/823
)4/312-1/134( 1/812
)488/888-1/14( 28/313
)2/213-1/411( 1/112
)18/313-1/321( 2/382
)4/34-1/212( 1/344
)2/348-1/413( 1/138

1/183
1
<1/111
1/332
1/111
1/122
1

( 11)HELLPو اختالل رشد داخل رحمی در گروه پره
اکالمپسی به طور معنی داری بیشتر بود ( .)p>1/12ولی
دو گروه از نظر نارسایی کلیه ،اختالل انعقادی منتشر
( ،11)DICمرگ داخل رحمی ،جدا شدگی زودرس
جفت و آتونی تفاوت معناداری نداشتند (جدول .)2

سن بارداری و هموگلوبین در گروه پره اکالمپسی پایین
تر بود ( .)p>1/12شاخص توده بدنی ،فشار خون
سیستولی و دیاستولی ،تعداد سلول های سفید خون و
میانگین حجم پالکتی در گروه پره اکالمپسی باالتر از
گروه سالم بود ( .)p>1/12میزان شیوع سندرم هلپ

Receiver operating characteristic
point
Hemolysis, Elevated Liver enzymes,
Low Platelet count syndrome
11
Disseminated intravascular
coagulation

1

8

2

9 Cut-off
10

Hemoglobin
Hematocrit
3
White Blood cell count
4
Platelet
5
Mean platelet volume
6
Platelet distribution width
7
Platelet large cell ratio

01

متغیر
سن مادر
سن بارداری
شاخص توده بدنی
فشار خون سیستولی
فشار خون دیاستولی
3
تعداد سلولهای سفید خون )(10 /µl
هموگلوبین (گرم بر دسی لیتر)
هماتوکریت (درصد)
پالکت )(103/ml
اختالف اندازه پالکت (درصد)
میانگین حجم پالکتی )(fl
توزیع پراکندگی سلول های بزرگ پالکت (درصد)

گروه دارای پره اکالمپسی
( 111نفر)

گروه شاهد ( 132نفر)

میانگین

انحراف معیار

میانگین

انحراف معیار

22/12
31/33
28/21
123/28
32/23
12/18
11/13
31/82
121/13
14/83
11/83
32/44

2/23
3/11
12/11
12/12
11/21
3/81
1/23
4/21
21/18
2/13
2/11
2/41

21/2
38/22
21/14
113/24
12/82
11/32
12/14
32/18
182/13
14/11
11/41
31/31

2/11
1/81
4/18
11/23
2/42
3/11
1/11
2/21
43/13
2/32
1/13
8/22

سطح معنی
داری
1/212
< 1/111
1/132
< 1/111
< 1/111
1/134
1/111
1/111
1/123
1/383
1/122
1/122

متغیرهای شاخص توده بدنی ،هموگلوبین ،هماتوکریت ،پالکت و توزیع پراکندگی سلول های بزرگ پالکت توزیع نرمال داشتند .متغیرهای
دارای توزیع نرمال با تی تست و مواردی که توزیع نرمال نداشتند با تست من ویتنی مورد آزمون قرار گرفتند.

در افتراق پره اکالمپسی خفیف از شدید ،بیشترین سطح
زیر منحنی راک برای شاخص های اختالف اندازه
پالکت ،توزیع پراکندگی سلول های بزرگ پالکت و
سپس میانگین حجم پالکتی محاسبه شد .سطح زیر
منحنی راک برای شاخص اختالف اندازه پالکت برابر
 1/211بود و نقطه برش برای این شاخص  11/2محاسبه
شد که در این نقطه ،حساسیت و ویژگی به ترتیب برابر
 %41/4و  %32/1بود (منحنی .)1

جهت افتراق پره اکالمپسی از بارداری طبیعی ،سطح زیر
منحنی شاخص های سلول های سفید خون،
هموگلوبین ،هماتوکریت ،پالکت ،اختالف اندازه پالکت،
میانگین حجم پالکتی و توزیع پراکندگی سلول های
بزرگ پالکت محاسبه شد که به ترتیب برابر ،1/4 ،1/28
 1/28 ،1/23 ،1/43و  1/22بود .هر چند این مقادیر
برای لکوسیت ،هموگلوبین و میانگین حجم پالکتی از
نظر آماری معنی دار بود ،ولی ارزش تشخیصی آنها با
توجه به مقدار سطح زیر منحنی ،در حد ضعیف بود.

منحنی  -1منحنی  ROCبرای شاخص های مختلف در افتراق پره اکالمپسی شدید از خفیف
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جدول  -2مقایسه متغیرها و شاخص های مختلف در دو گروه مورد و شاهد

اکالمپسی خفیف از شدید نبودند (جدول .)3

تعداد لوکوسیت ها ،مقدار هموگلوبین و هماتوکریت
شاخص پیش بینی کننده مناسبی برای افتراق پره
 سروه حیدری و همكاران

جدول  -3نتایج محاسبات سطح زیر منحنی راک و نقاط برش شاخص های مختلف در افتراق پره اکالمپسی شدید از خفیف
متغیر

سطح زیر
منحنی

حد
پایین

حد باال

سطح معنی
داری

نقطه برش

حساسیت

ویژگی

تعداد سلول های سفید خون )(103/µl
هموگلوبین (گرم بر دسی لیتر)
هماتوکریت (درصد)
پالکت )(103/ml

1/228
1/422
1/412
1/331

1/421
1/313
1/323
1/284

1/111
1/281
1/221
1/438

1/231
1/113
1/488
1/148

11/12
12/42
32/82
123

11/2
42/8
42/8
41

21/8
21/3
14/8
22/4

اختالف اندازه پالکت (درصد)

1/211

1/113

1/233

< 1/111

11/2

41/4

32/1

میانگین حجم پالکتی )(fl

1/181

1/281

1/223

1/111

11/4

44/1

82/2

توزیع پراکندگی سلول های بزرگ پالکت (درصد)

1/131

1/232

1/288

1/111

23/22

82/1

48/1

همکاران ( ،)2111کاهش پالکت و افزایش میانگین
حجم پالکتی را در افراد مبتال به پره اکالمپسی مشاهده
کردند ( )21در صورتی که در مطالعه سیهان و همکاران
( )2111تفاوتی در هموگلوبین ،تعداد سلول های خون،
پالکت و میانگین حجم پالکتی در افراد پره اکالمپسی
در مقایسه با افراد طبیعی مشاهده نشد ( .)22در مطالعه
آمبورجی و همکاران ( ،)2113هموگلوبین در افراد مبتال
به پره اکالمپسی قبل از زایمان نسبت به افراد طبیعی
افزایش داشت (.)23
در مطالعه اوستوم و همکاران ( ،)2112پالکت در گروه
پره اکالمپسی شدید با گروه پره اکالمپسی خفیف و افراد
طبیعی تفاوت داشت و پالکت بیماران در گروه پره
اکالمپسی شدید پایین تر از بقیه بود ولی تفاوتی در
هموگلوبین بیماران نوع شدید ،خفیف و طبیعی مشاهده
نشد ( .)24در مطالعه داندار و همکاران ( )2118نیز
اندازه پالکت در زنان مبتال به پره اکالمپسی شدید
افزایش داشت ( .)22در مطالعه سانتوز و همکار (،)2114
تعداد پالکت بین گروه پره اکالمپسی و طبیعی تفاوت
آماری معنی داری نداشت ولی شاخص های توزیع
پراکندگی سلول های بزرگ پالکت ،میانگین حجم
پالکتی و اختالف اندازه پالکت در گروه پره اکالمپسی به
طور معنی داری بیشتر از گروه طبیعی بود ( .)21به هر
حال نتایج بسیار متفاوت بود و الزم است مطالعات دقیق
تر و بیشتری در این زمینه انجام شود.

بحث
پره اکالمپسی یکی از مشکالت مامایی است که به دلیل
میزان باالی عوارض مادری و مرگ های مرتبط با آن و
همچنین عوارض باالی نوزادی که به دلیل بیماری و یا
به دلیل ختم زود هنگام بارداری که منجر به عوارض
مربوط به نارسی می شود ،بسیار مورد توجه است.
بنابراین پیشگویی شدت آن جهت تشخیص سریع و
جلوگیری از عوارض بعدی از اهمیت بسزایی برخوردار
است .در مطالعه حاضر ،هموگلوبین در گروه پره
اکالمپسی پایین تر از گروه سالم بود و شاخص توده
بدنی ،فشار خون سیستولی و دیاستولی ،تعداد لکوسیت
ها و میانگین حجم پالکتی در گروه پره اکالمپسی باالتر
از گروه سالم بود ولی دو گروه سالم و مبتال به پره
اکالمپسی از نظر پالکت ،توزیع پراکندگی سلول های
بزرگ پالکت ،میانگین حجم پالکتی و اختالف اندازه
پالکت تفاوت معنی داری نداشتند و هیچکدام از این
شاخص ها ،ارزش تشخیصی برای پره اکالمپسی نداشت.
ولی جهت افتراق پره اکالمپسی شدید از خفیف ،بهترین
شاخص ،اختالف اندازه پالکت بود و شاخص های توزیع
پراکندگی سلول های بزرگ پالکت و میانگین حجم
پالکتی نیز در رده های بعدی قرار داشتند.
مطالعات مختلف نیز نتایج متفاوتی را نشان داده اند .در
مطالعه سالیوان و همکاران ( ،)1338فقط افزایش
میانگین حجم پالکتی در افراد مبتال به پره اکالمپسی در
مقایسه با افراد سالم مشاهده شد ( .)21جارمو و
01

مطالعات بسیار اندکی در مورد بررسی نقطه برش و
حساسیت و ویژگی آن در تشخیص پره اکالمپسی شدید
و خفیف انجام شده است و متأسفانه امکان مقایسه
زیادی وجود ندارد .در مطالعه حاضر ،پالکت جهت افتراق
پره اکالمپسی شدید از خفیف از ارزش تشخیصی باالیی
برخوردار نبود و در نقطه برش ،حساسیت و ویژگی
پایینی داشت .پالکت در طول بارداری طبیعی نیز می
تواند کاهش یابد .در مطالعه سجنی و همکاران (،)1322
با افزایش سن بارداری ،پالکت نیز کاهش پیدا کرد (.)22
در مطالعه سجنی ،میانگین پالکت در سه ماهه سوم
برابر  183/3بود که از نقطه برش تعیین شده در مطالعه
حاضر باالتر بود و نشان می دهد هر چند پالکت در
بارداری طبیعی کاهش می یابد ولی این کاهش زیاد
نیست .ولی احتماالً این کاهش در طول بارداری طبیعی
باعث می شود که تعداد پالکت نقش مهمی در تشخیص
پره اکالمپسی نداشته باشد.
در مطالعه حاضر ،هماتوکریت نیز ارزش تشخیصی باالیی
نداشت .در مطالعه تقی زاده و همکاران ( ،)2113نقطه
برش هماتوکریت  %38تعیین شد که در این نقطه
حساسیت و ویژگی به ترتیب  %28/1و  %88/3بود (.)28
در مطالعه حاضر نقطه برش  %32/82تعیین شد و
حساسیت و ویژگی آن پایین تر از مطالعه تقی زاده و
همکاران بود.
در مطالعه حاضر نیز مانند سایر مطالعات ،شیوع برخی
عوارض در گروه مبتال به پره اکالمپسی بیشتر بود (،3
 .)31-23در مطالعه لوی و همکاران ( )2112شیوع

نتیجه گیری
هیچکدام از شاخص های پالکت ،توزیع پراکندگی سلول
های بزرگ پالکت ،میانگین حجم پالکتی و اختالف
اندازه پالکت ارزش تشخیصی برای افتراق پره اکالمپسی
از بارداری طبیعی نداشتند .ولی جهت افتراق پره
اکالمپسی شدید از خفیف ،بهترین شاخص اختالف اندازه
پالکت بود و شاخص های توزیع پراکندگی سلول های
بزرگ پالکت و میانگین حجم پالکتی نیز در رده های
بعدی قرار داشتند.

تشكر و قدردانی
مطالعه حاضر منتج از پایان نامه سروه حیدری می باشد.
بدینوسیله از معاونت محترم پژوهشی دانشگاه علوم
پزشکی کردستان که حمایت مالی این طرح را بر عهده
داشتند و همچنین از کلیه همکارانی که ما را در انجام
این مطالعه یاری کردند ،تشکر و قدردانی می شود.
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