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ارزش تشخیصی شمارش اجسام المالر ( )LBCدر مایع
آمنیوتیک در تشخیص ابتال به سندرم دیسترس تنفسی
نوزادان ( )RDSدر ختم حاملگی در هفته های82-04
دکتر مرضیه لطفعلی زاده ،1دکتر احمد شاه فرهت ،8دکتر بهرام معمار،3
دکتر منیره جهانیان ،0دکتر عطیه کالته ،*5منصوره محمدنژاد
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دانشیار گروه زنان و مامایی ،مرکز تحقیقات سالمت زنان ،دانشکده پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی مشهد ،مشهد ،ایران.
استادیار گروه نوزادان ،مرکز تحقیقات نوزادان ،دانشکده پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی مشهد ،مشهد ،ایران.
استادیار گروه پاتولوژی ،دانشکده پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی مشهد ،مشهد ،ایران.
استاد گروه زنان و مامایی ،مرکز تحقیقات سالمت زنان ،دانشکده پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی مشهد ،مشهد ،ایران.
دستیار تخصصی گروه زنان و مامایی ،دانشکده پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی مشهد ،مشهد ،ایران.
کارشناس کتابداری پزشکی ،مشهد ،ایران.
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تاریخ پذیرش1314/5/26 :

تاریخ دریافت1313/12/2 :

مقدمه :سندرم دیسترس تنفسی از علل شایع مرگ و میر دوره نوزادی است و علت آن عدم وجود مقدار کافی
سورفاکتانت در بافت ریه جنین می باشد .چندین روش آزمایشگاهی برای تعیین بلوغ ریه جنین وجود دارد .هدف از
این مطالعه ،انجام تست شمارش اجسام المالر جهت پیشگویی رسیدگی ریه جنین و ابتال به سندرم دیسترس تنفسی
در ریه نوزادان نارس می باشد.
روش کار :مطالعه کاربردی حاضر از نوع بررسی مقطعی است که به مدت  6ماه در سال  1312بر روی  11نوزاد با
سن حاملگی 22-44هفته انجام گردید .برای انجام این مطالعه تست شمارش اجسام المالر بر روی تمام نوزادان مورد
بررسی انجام شد .شمارش اجسام المالر نیز با استفاده از شمارشگر سلولی مدل  Sysmexمدل KX-21صورت
گرفت .از منحنی  ROCنیز برای تحلیل نتایج استفاده شد.
یافته ها :از  11مورد 14 ،نمونه ( )%15/4دارای دیسترس تنفسی بودند .رابطه معنی داری بین شیوع دیسترس
تنفسی با سن حاملگی ( ،)p=4/41جنسیت ( )p=4/45و وزن نوزادان ( )p=4/41وجود داشت .بهترین نقطه برش در
مطالعه ما برای شمارش اجسام المالر کمتر یا مساوی با  22544بود .همچنین مقادیر حساسیت ،ویژگی ،گزارش
اخباری مثبت و گزارش اخباری منفی به ترتیب برابر با  %144 ،%144 ،%14/7و  ،%14/7به دست آمد.
نتیجه گیری :شمارش اجسام المالر ،تستی مناسب جهت غربالگری از نظر بررسی بلوغ ریه جنین می باشد و
حساسیت و ویژگی مناسبی از نظر تشخیص میزان دیسترس تنفسی دارد.
کلمات کلیدی :اجسام المالر ،سندرم دیسترس تنفسی ،سورفاکتانت ،نوزاد.
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آن رنج می برند ،مستقیم یا غیر مستقیم به دلیل عدم
بلوغ ریوی است (.)6-2
به همین منظور و به جهت کاهش موارد فزآینده مرگ
و میر نوزادان به دلیل این مشکل ،گالک و همکاران
( )1171آزمایش نسبت لستین به اسفنگومیلین بر روی
مایع آمنیوتیک جهت بررسی بلوغ ریه جنین را مطرح
کردند.
متأسفانه تست لستین به اسفنکومیلین ،یک آزمایش
ساده نیست .این روش شامل مراحل متعددی از جمله
سانتریفوژ و تصفیه کروماتوگرافی با الیه نازک بر روی
صفحات شیشه ای می باشد .این روش تحت تأثیر
زایمان قرار می گیرد ،خسته کننده و کند می باشد و
قابلیت تکرار پذیری آن حتی در آزمایشگاه های با
کیفیت خیلی باال ،پایین است و از نظر هزینه بسیار
گران و همچنین بسیار وقت گیر است و انجام آن حدود
 4ساعت زمان می برد .در ضمن در همه آزمایشگاه ها
قابل انجام نمی باشد و آلودگی مایع آمنیوتیک با خون
یا مکونیوم با انجام این تست مداخله می کند و این
تست اختصاصیت پایینی دارد (.)1
در سال  1172تست  shakeمطرح شد که با توجه به
پیچیدگی و زمان الزم جهت انجام نسبت لستین به
اسفنگومیلین این آزمایش مورد توجه بسیار قرار گرفت.
علی رغم راحتی و سادگی و هزینه پایین این تست،
اعتبار آن نسبت به تست لستین به اسفنگومیلین خیلی
کمتر است .در ضمن آلودگی یا مکونیوم یا خون در
انجام این تست مداخله ایجاد می کند.
فسقاتیدیل گلیسرول یک اندیکاتور تولید سورفاکتانت
می باشد که آلودگی با خون یا مکونیوم تداخلی در
انجام این آزمایش ایجاد نمی کند .تلفیق نسبت لستین
به اسفنگومیلین یا فساتیدیل گلیسرول روش استاندارد
در مقایسه با سایر آزمایشات بلوغ ریه جنین می باشد.
اما الزم به ذکر است که در آزمایش فسفاتیدیل
گلیسرول نیز تمام مسائل و مشکالت مطرح در رابطه
با نسبت لستین به اسفنگومیلین وجود دارد (،11 ،14
)15 ،13

مقدمه
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سندرم زجر تنفسی ( ، )RDSیکی از شایع ترین علل
مرگ و میر نوزادان در  24ساعت اول تولد است و این
علت مرگ و میر در نتیجه هیپوکسی و اسیدوز ناشی از
تبادل ناکافی گازها در سطح آلوئول ها و عروق می
باشد ( .)1سندرم زجر تنفسی در  %1تمام تولدهای
زنده و در  %14-15نوزادان با وزن کمتر از  2544گرم
اتفاق می افتد ( .)2خطر سندرم زجر تنفسی با نارس
بودن جنین افزایش می یابد ،اما ممکن است در نوزادان
متولد شده در سنین بارداری  32-31هفته تحت
سزارین الکتیو نیز مشاهده شود ( ،)3بنابراین می توان
گفت مهم ترین عامل خطر برای ابتالء به سندرم
دیسترس تنفسی ،پایین بودن سن داخل رحمی نوزاد
است؛ به طوری که میزان بروز و شدت بیماری ارتباط
معکوس با سن داخل رحمی دارد .سایر عوامل خطر
شامل دیابت ،جنس مذکر ،سزارین و آسیفکسی پره
ناتال می باشد (.)4
جهت عملکرد نرمال ریه وجود سورفاکتانت کافی
ضروری است .کمبود سورفکتانت (کاهش تولید یا
ترشح) علت اولیه  RDSاست ( .)5در اثر کمبود
سورفاکتانت ،ناتوانی در رسیدن به ظرفیت باقی مانده
عملکردی و تمایل ریه به جمع شدگی ایجاد می شود
(.)34
سورفکتانت اندوژن توسط پنوموسیت های تیپ 2
ساخته می شود و اجسام المالر آن ها را ذخیره کرده و
سپس به داخل سطح مشترک هوا-بافتی ترشح می
شود .سورفکتانت کشش سطحی را در این فضا کاهش
می دهد و مانع از کالپس آلوئول ها می شود.
سورفکتانت یک ترکیب پیچیده از فسفولیپیدها (،)%25
لیپید خنثی ( )%5و پروتئین ( )%14است (.)5
توانایی ارزیابی بلوغ ریه جنین قبل از تولد ،بدون شک
یکی از مهم ترین اجزای مراقبت های قبل از تولد است.
زایمان پره ترم مسئول بیش ترین موارد موربیدیته و
مورتالیته نوزادان بعد از ناهنجاری های مادرزادی است.
اکثریت موربیدیته و مورتالیته ای که نوزادان نارس از

Respiratory Distress Syndrom

1
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در زمینه ارزیابی بلوغ ریه جنین یک سری آزمایشات
دیگر نظیر فلورسنت پلوریزاسیون و اپتیکال دنسیتی در
 614نانومتر مطرح شده اند (.)14
در نهایت در سال  1121شمارش اجسام المالر توسط
دوبین مطرح شد .اجسام المالر بسته بندی های
متراکم فسفولیپیدها می باشند که توسط سلول های
آلئوالرتیپ  IIتولید می شوند و فرم ذخیره ای
سورفکتانت هستند و میزان آن ها در مایع آمنیوتیک
به موازات افزایش سن بارداری افزایش می یابد .با توجه
به اینکه دیامتر اجسام المالر بین  1تا  5میکرومتر
است ،شمارش آن ها توسط دستگاه شمارش پالکت
مقدور می باشد .لذا این شمارش خیلی سریع ،ارزان و
ساده خواهد بود .واحد اندازه گیری آن نیز اجسام المالر
شمارش شده در میکرولیتر مایع آمنیوتیک است و
مشابه پالکت ها شمارش آن ها به صورت مضربی از
هزار ذکر خواهد شد .شمارش اجسام المالر با حد
مشخصی می تواند مطرح کننده بلوغ ریه باشد (،12
.)16-12
هدف از انتخاب شمارش اجسام المالر در این مطالعه،
ارزیابی بلوغ ریه جنین و تعیین ارزش تشخیصی این
روش و تعیین حد جدا کننده ( )cut offsمناسب
جهت استفاده معمول آن در آزمایشگاه ها می باشد .با
توجه به ناکافی بودن بخش مراقبت های نوزادان و
نبودن امکان اندازه گیری نسبت لستین به
اسفنگومیلین در ایران ،این بررسی نقش مهمی در
پیش بینی بلوغ ریه دارد.

روش کار
مطالعه کاربردی حاضر یک مطالعه ارزش تشخیصی از
نوع بررسی مقطعی است که به مدت  6ماه از مهر تا
اسفند سال  1312بر روی  11زن باردار با سن حاملگی
 22-44هفته و نوزادان آن ها انجام شد .معیارهای ورود
به مطالعه شامل :زنان با ختم بارداری در سنین 22-44
هفته بارداری و نوزادانی که هیچ علت مشخص شده
دیگری برای دیسترس تنفسی نداشتند و معیارهای
خروج از مطالعه شامل :ناهنجاری جنین ،خون در مایع
آمنیوتیک ،دکولمان جفت و مرگ داخل رحمی بود.
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برای انجام این مطالعه  2سی سی مایع آمنیوتیک
نوزادان با استفاده از آمنیوسنتز یا زمان سزارین قبل از
پارگی پرده ها تهیه شد .سپس نمونه ها در عرض 24
ساعت به آزمایشگاه مرکزی بیمارستان امام رضا (ع)
ارسال شد .نمونه های آلوده به خون ،موکوس (ورنیکس
و سلول های ریزش یابنده جنینی موهای النوگو)،
مکونیوم و حاوی  HCTبیشتر از ( %1در آزمایشگاه) از
مطالعه خارج شدند و سپس میزان اجسام المالر با
استفاده از شمارشگر سلولی ( )K-X21-ساخت کشور
ژاپن بر حسب تعداد در میلی لیتر مکعب شمارش
شدند و ارزش پیشگویی شمارش اجسام المالر برای
بلوغ ریه و نقطه برش  cut off pointتعیین شد.
اطالعات مربوط به مادر و نوزاد شامل :سن بارداری،
وزن مادر ،پاریته ،تجویز کورتون قبل از بارداری ،جنس
نوزاد ،روش زایمان ،علت سزارین ،وزن نوزاد و شمارش
اجسام المالر به طور کامل ثبت شد .نوزادان متولد شده
از نظر بروز عالئم سندرم دیسترس تنفسی تا  42ساعت
توسط متخصص اطفال پیگیری شدند .کارکتریای
سندرم دیسترس تنفسی ( )RDSشامل  -1معاینه
بالینی مثل لرزش پره های بینی ،افزایش تعداد تنفس،
ناله بازدمی ،و به داخل کشیده شدن قفسه سینه -2
نیاز به اکسیژن تراپی بیشتر از  %34جهت حفظ فشار
اکسیژن شریانی بیشتر از  %54و اشباع اکسیژن بیشتر
از  -3 %14عالئم تنفسی در عکس قفسه سینه منطبق
بر  RDSبود.
بر اساس مطالعات قبلی ،حساسیت و اختصاصیت %15
و ضریب اطمینان  %15اجسام المالر بادی در گروه با
ریه بالغ و گروهی که ریه بالغ نداشتند ،تعداد  54نوزاد
با ریه نابالغ و  37کودک با ریه بالغ وارد مطالعه شدند.
پس از گردآوری داده ها ،ابتدا شاخص های آمار
توصیفی استخراج و تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده
از نرم افزارآماری ( SPSSنسخه  )16و آزمون های
کای دو و تی دانشجویی انجام شد .برای توصیف داده
ها از نمودارها و جداول آماری استفاده شد .ابتدا فراوانی
متغیرها و بعد از محاسبه نقطه برش حساسیت ،ویژگی،
ارزش اخباری مثبت و منفی محاسبه شد .تعیین
ویژگی و حساسیت و روش قطعی تشخیص نابالغ بودن
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هفته جنینی در نظر گرفته شدند .در مطالعه حاضر از
 11نوزاد مورد بررسی ،تعداد  54نوزاد ( )%51/3پره ترم
و تعداد  37نوزاد ( )%44/7ترم بودند .میانگین وزن
جنین ها  2411/67گرم بود .از بین جمعیت نوزادان
مورد بررسی 14 ،نفر دچار دیسترس تنفسی شدند و
 77نفر از نوزادان ( )%24/6فاقد سندرم دیسترس
تنفسی بودند .دو گروه دارای دیسترس تنفسی و بدون
دیسترس تنفسی از نظر توزیع جنسی و شمارش اجسام
المالر تفاوت معنی داری داشتند (( )p≥4/45جدول.)2 ،1

ریه بر اساس عالئم بالینی و شمارش اجسام المالر
ارزیابی شد .میزان  pکمتر از  4/45معنادار در نظر
گرفته شد.

یافته ها
در مطالعه حاضر  44نوزاد ( )%44دختر و  51نوزاد
( )%56پسر بودند .نوزادان به دنیا آمده در دو گروه ترم
و پره ترم قرار گرفتند که گروه پره ترم در فاصله کمتر
از  37هفته جنینی و نوزادان ترم در فاصله بین 37-44

جدول  -1بررسی اجسام المالر با شیوع سندرم زجر تنفسی ()RDS
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آماره آزمون
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جدول :8بررسی جنسیت جنین با شیوع سندرم زجر تنفسی ()RDS
( RDS+درصد)
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پسر

( RDS-درصد)

(3 )3/21

(37)44/65

(11 )12/42
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کمترین اجسام المالر برابر صفر بود که تمامی این
نوزادان دیسترس تنفسی داشتند و بیشترین تعداد آن
 424444بود .بر اساس آزمون تی تست ،تعداد اجسام
المالر در گروه فاقد سندرم زجر تنفسی به طور معنی
داری باالتر از گروه مبتال به سندرم زجر تنفسی بود
(.)p=4/441
در مورد کارآیی شمارش اجسام المالر در پیش بینی
بلوغ ریوی نوزاد از منحنی  ROCاستفاده شد .نتایج
این منحنی نشان داد که با توجه به سطح زیر منحنی
 4/11و  ،p=4/41استفاده از اجسام میله ای جهت

آماره آزمون
4/45

پیش بینی بلوغ ریوی بر اساس مطالعه حاضر توصیه
می شود و بهترین نقطه برش ( )cut of pointبنابر
جدول برابر با تعداد اجسام المالر بیشتر و یا مساوی
 22544می باشد .بر اساس این مطالعه جنین با تعداد
اجسام میله ای کمتر و مساوی  22544نابالغ و جنین
هایی مبتال به سندرم دیسترس تنفسی در نظر گرفته
می شوند .در مورد محاسبه و تعیین حساسیت و ویژگی
تست شمارش اجسام المالر در تعیین دیسترس تنفسی
نوزاد نیز از منحنی  ROCاستفاده شد.
ROC Curve

1.0

0.8

0.4

Sensitivity

0.6

0.2

0.0
1.0

0.8

0.6

0.4

0.2

0.0

1 - Specificity

شكل  -1نمودار  ROCارزش پیش بینی کننده بلوغ ریه توسط اجسام المالر
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سطح زیر منحنی برابر با  4/11است .بر اساس آزمون
کای اسکوئر ،بیش ترین حساسیت و ویژگی تست
شمارش اجسام المالر در تشخیص سندرم زجر تنفسی
با بهترین نقطه برش برابر با  22544به ترتیب برابر با

.

جدول  -3حساسیت و ویژگی اجسام المالر در تشخیص سندرم زجر تنفسی
حساسیت

ویژگی

گزارش اخباری مثبت

گزارش اخباری منفی

%14/7

%144

%144

%14/73

در مطالعه حاضر بین جنسیت نوزادان و شیوع سندرم
زجر تنفسی ارتباط معنی داری وجود داشت و تعداد
نوزادان پسر مبتال به سندرم زجر تنفسی به طور
معناداری بیشتر از نوزادان دختر بود ()p=4/5؛ به
صورتی که از  51نوزاد پسر متولد شده 11 ،نوزاد
( )%21/56و از  44نوزاد دختر متولد شده 3 ،نوزاد
( )%7/5به سندرم زجر تنفسی مبتال بودند .اما در برخی
از مطالعات از جمله در مطالعه بابایی و همکاران
( )2444تفاوت معنی داری در مورد توزیع جنسی و
شیوع دیسترس تنفسی گزارش نشد (.)24
در اکثر مطالعات پیشین بین دو گروه دارای دیسترس
تنفسی و بدون دیسترس تنفسی از نظر سن بارداری،
وزن تولد و شمارش اجسام المالر تفاوت معنی داری
وجود داشت (.)22-25
در مطالعه حاضر بهترین نقطه برش شمارش اجسام
المالر باالی  22544بود که حساسیت و ویژگی در
تخمین رسیدگی ریه به ترتیب برابر با  %14/7و %144
بود .میزان گزارش اخباری مثبت و گزارش اخباری
منفی نیز به ترتیب برابر با  %144و  %14/73بود.
این موارد در مطالعات مختلف متفاوت بود؛ به طوری
که در مطالعه خزردوست و همکاران ( )2445در تهران
حساسیت ،ویژگی ،گزارش اخباری مثبت و منفی به
ترتیب برابر با  42 ،74 ،25و  %13با سطح برش
 54444جسم المالر بود ( .)22در مطالعه بابایی و
همکاران ( )2444حساسیت ،ویژگی ،گزارش اخباری
مثبت و منفی در نظرگیری سطح برش 11444
حساسیت ،ویژگی ،گزارش اخباری مثبت و منفی به
ترتیب برابر با  %12/1 ،21/1 ،21/3 ،14/5بود و با
سطح برش  54444جسم المالر به ترتیب برابر با ،52

بحث
شیوع سندرم دیسترس تنفسی در مطالعات مختلف
متفاوت است ( .)34-43در مطالعه حاضر از  11نوزاد
مورد بررسی ( 44نوزاد دختر و  51نوزاد پسر) ،تعداد
 54نوزاد ( )%51/3پره ترم و تعداد  37نوزاد ()%44/7
ترم بودند .شیوع دیسترس تنفسی در نوزادان برابر با
 %15/4بود و  77نفر از آن ها ( )%24/6فاقد سندرم
دیسترس تنفسی بودند که شیوع پایین تری نسبت به
سایر بررسی ها در داخل کشور داشت.
در مطالعه بابایی و همکاران ( )2444شیوع دیسترس
تنفسی در نوزادان به دنیا آمده در کرمانشاه برابر با
 ،%31/3در مطالعه چنگیزی و همکار ( )2414شیوع
دیسترس تنفسی در نوزادان به دنیا آمده  %43و در
مطالعه خزردوست و همکاران ( )2445در تهران بر
روی  24مورد بارداری با سن بارداری  22-44هفته،
شیوع دیسترس تنفسی برابر با  %25گزارش شد (،11
.)22 ،24
در مطالعه رویز و همکاران ( )2442در مکزیک شیوع
زجر تنفسی در گروه نوزادان پرخطر برابر با  %14/4بود
که با مطالعه حاضر همخوانی داشت ( .)22همچنین در
مطالعه ویسنجواک ( )2414شیوع سندرم زجر تنفسی
برابر با  %14/6بود ( .)22 ،4البته شیوع باالتر شیوع
زجر تنفسی در سایر مطالعه می تواند ناشی از انتخاب
جامعه پژوهش از نوزادان زیر  34هفته و بررسی درصد
دیسترس تنفسی نوزادان در آن گروه باشد ،ولی در
مطالعه حاضر درصد ذکر شده در بین نوزادان ترم و پره
ترم بود و در صورتی که تنها نوزادان پره ترم در نظر
گرفته شوند %34/43 ،نوزادان به دیسترس تنفسی
مبتال بودند که مشابه سایر مطالعات است.
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 %14/7و  %144بود (جدول  .)3میزان گزارش اخباری
مثبت و گزارش اخباری منفی نیز به ترتیب برابر با
 %144و  %14/73به دست آمد

 دکتر مرضیه لطفعلی زاده و همكاران

می توان تفاوت در حجم های نمونه های بررسی شده،
نوع دستگاه و روش به کار رفته جهت شمارش اجسام
المالر (چنانچه برخی بر روی ترشحات معده نوزاد و
برخی روی مایع آمنیوتیک شمارش اجسام المالر را
انجام می دهند) میزان مایع آمنیوتیک ،آلودگی با مایع
آمنیوتیک با خون و مکونیوم و همچنین سن بارداری را
نام برد ( .)13ولی تمامی مطالعات گذشته نیز نتایج
مطالعه حاضر را تأیید کردند و در واقع همگی مؤید این
مطلب بودند که شمارش اجسام المالر مایع آمنیوتیک
می تواند مارکر مفیدی برای پیش بینی سندرم زجر
تنفسی قلمداد شود.
طبق تعریف ،حساسیت یعنی کسری از بیماران واقعی
که به وسیله آزمون ،بیمار شناخته می شوند و ویژگی
یعنی کسری از افراد سالم که به وسیله آزمون ،سالم
تشخیص داده شده اند .اگرچه ایده آل آزمونی است که
حساسیت و ویژگی برابر %144داشته باشد ،ولی در
بسیاری از موارد حساسیت و ویژگی رابطه معکوس
دارند و اگر قرار باشد بین این دو ،یکی را انتخاب نماییم
باید به هدف آزمایش توجه نمود .در مواردی که به
دنبال یافتن هرچه بیشتر بیماری باشیم و موارد مثبت
کاذب بیماری اهمیت زیادی نداشته باشد ،از آزمون با
حساسیت باال استفاده می کنیم و برعکس اگرهدف
فقط پیدا کردن موارد واقعی بیماری است و از دست
دادن چند مورد مهم نباشد ،آزمون با ویژگی باال انتخاب
می شود.
در مورد تعیین پیش بینی بلوغ ریه جنین و سندرم
زجر تنفسی و شمارش اجسام المالر و آزمونی با ویژگی
باالتر برای ما ارزش بیشتر دارد که در مطالعات
متعددی نشان داده شده است که تست شمارش اجسام
المالر هم از حساسیت و هم از ویژگی باالیی در پیش
بینی بلوغ ریه جنین برخوردار است و تست مناسبی
جهت پیشگویی سندرم دیسترس تنفسی نوزاد می
باشد ( .)27 ،21 ،4مطالعه حاضر نیز در مورد تست
شمارش اجسام المالر و بلوغ ریه جنین که ویژگی
 %144و حساسیت باالی  %14/7می باشد ،این هدف
تأمین می شود.

 42 ،144و  %13بود ( .)11در مطالعه هایموند و
همکاران ( )2446بر روی  124مورد بارداری ،سطح
برش اجسام المالر بیشتر یا مساوی  54444در پیش
بینی رسیدگی ریه حساسیت ویژگی برابر با  %12و
 %64داشت ( .)24در مطالعه حسینی و همکاران
( )2442در تبریز 144 ،مورد بارداری پره ترم مورد
مطالعه قرار گرفتند که از این میان  %24نوزادان مورد
بررسی دچار سندرم دیسترس تنفسی بودند .در این
مطالعه سه نقطه برش برای شمارش اجسام المالر
تعیین شد که نقطه برش بیشتر مساوی  34754دارای
بیش ترین حساسیت و ویژگی به ترتیب بربر با %22/7
و  %11/14بود (.)25
در مطالعه تسودا و همکاران ( )2411مقدار سطح برش
 42544میکرولیتر با حساسیت  ،%24/7حساسیت
 %76/2و گزارش اخباری منفی  %12/1برای پیش بینی
تاکی پنه به دست آمد .مقادیر اجسام المالر در نوزادان
با تاکی پنه به طور بارزی کمتر از کنترل بود (54444
در برابر  )p>4/441 ،122444و به طور معنی داری
بیشتر از نوزادان با سندرم زجر تنفسی بود ( 54444در
برابر  .)21( )p=4/442 ،21444مطالعه ویسنجواک و
همکاران ( )2414مقدار سطح برش برای حساسیت
 %21/2و اختصاصیت  %64/6برای پیشگویی بلوغ ریه
جنین برابر با  42444میکرولیتر به دست آمد (.)4
مطالعه تسودا و همکاران ( )2412بر روی  342مورد
مایع آمنیوتیک از بخش سزارین از بین زنان با هفته
 21-32بارداری ،تعداد  12نوزاد با سندرم زجر تنفسی
بودند .مقدار سطح برش برای حساسیت  %11/5و
اختصاصیت  %23/3در پیش بینی سندرم زجر تنفسی
برابر با  215444میکرولیتر بود .در این مطالعه نیز
همانند مطالعه حاضر میانگین اجسام المالر در موارد با
سندرم زجر تنفسی به طور معنی داری کمتر از موارد
بدون سندرم زجر تنفسی بود (.)26
همانگونه که نتایج مطالعات مختلف نشان می دهد در
یک سطح برش یکسان شمارش اجسام المالر ،نتایج
مطالعات مختلف متفاوت می باشند .دالیل مختلفی
می تواند در این تفاوت ها تأثیرگذار باشند که از جمله
می توان تفاوت در حجم های نمونه های بررسی شده،
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 بنابراین می توان.دارند به زجر تنفسی دچار نمی شوند
 سریع و ارزان،گفت شمارش اجسام المالر روشی ساده
برای ارزیابی بلوغ ریه جنین های در معرض خطر
محسوب می شود و تستی مناسب جهت غربالگری از
.نظر بررسی سندرم دیسترس تنفسی می باشد
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 نشان می22544 نتایج این مطالعه و تعیین نقطه برش
 جنین هایی که شمارش اجسام المالر%144 دهد که
 دارند بعد تولد مبتال به دیسترس تنفسی22544 زیر
22544  نوزادانی که شمارش باالی%14/7 می شوند و
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