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خالصه
مقدمه :پره اکالمپسی در بارداری جزء شایع ترین عوارض خطرناک بارداری است که با توجه به شیوع باالی پره
اکالمپسی و عوارض شدید و هزینه های باالی درمان ،مطالعه حاضر با هدف بررسی شاخص های خونی و ریز فاکتورهای
مؤثر در زنان باردار مبتال به پره اکالمپسی انجام شد.
روشکار :این مطالعه مقطعی در فاصله سال های  1391-93بر روی  911زن در بیمارستان  22بهمن مسجد سلیمان
واقع در شمال شرقی استان خوزستان انجام شد 411 .زن باردار مبتال به پره اکالمپسی از سال  93-91بر اساس پرونده
های بایگانی شده بیماران به عنوان گروه مورد و  411زن باردار غیر مبتال به پره اکالمپسی به صورت تصادفی به عنوان
گروه کنترل انتخاب شدند .معیارهای ورود به مطالعه برای گروه مورد شامل فشار خون مساوی یا بیشتر از  141/31با
پروتئین اوری مساوی یا بیشتر  +1در نمونه نوار ادراری و نداشتن سابقه هایپرتانسیون مزمن یا دیابت و بیماری مزمن
کلیه بود .داده ها پس از گردآوری با استفاده از نرم افزار آماری ( SPSSنسخه  )16و آزمون های تی مستقل ،کای
اسکوئر و کروسکال مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت .میزان  pکمتر از  1/11معنی دار در نظر گرفته شد.
یافتهها :دو گروه از نظر جنسیت نوزاد ،گروه خون مادر ،سن بارداری ،وزن زمان تولد ،پالکت و هموگلوبین تفاوت
معناداری نداشتند ( .)p>1/11بین دو گروه از نظر هموگلوبین متوسط گلبول قرمز و هموگلوبین متوسط خون اختالف
آماری معناداری وجود داشت ( .)p>1/111فراوان ترین گروه خونی در زنان مبتال به پره اکالمپسی ،گروه خونی  Aبود.
نتیجهگیری :پاریته از عوامل خطر پره اکالمپسی می باشد .بسیاری از فاکتورهاای خاونی باه جاز هموگلاوبین متوساط
گلبول قرمز و هموگلوبین متوسط خون در زنان مبتال به پره اکالمپسی مشابه زنان سالم است.
کلمات کلیدی :بارداری ،پره اکالمپسی ،عوامل خطر
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مقدمه
فشار خون باال جزء شایع ترین عوارض خطرناک بارداری
است ( )1که در  1تا  11درصد کل بارداری ها اتفاق می
افتد ( )2و همراه با خونریزی و عفونت 3 ،علت کشنده
مهم را در بارداری تشکیل می دهند ( .)3 ،2در بین انواع
فشار خون ،سندرم پره اکالمپسی چه به تنهایی و چه به
صورت افزوده شده به فشار خون مزمن ،خطرناک ترین
حالت محسوب می شود ( .)2در کشورهای توسعه یافته،
 16درصد مرگ های مادری در اثر اختالالت هایپرتانسیون
می باشد ( )2و این عارضه دومین علت مرگ و میر مادری
در بین سال های  03-06معرفی شده است (.)4
پره اکالمپسی نوعی سندرم اختصاصی بارداری می باشد
که به دلیل وازواسپاسم عروقی ،خون رسانی به ارگان های
حیاتی را مختل کرده و تقریباً در  %1بارداری ها رخ می
دهد ( .)2معیارهای اصلی پره اکالمپسی ،فشار خون
سیستول بیشتر و مساوی  141و فشار خون دیاستول
بیشتر و مساوی  31به عالوه دفع پروتئین می باشد (،2
 .)1پروتئین اوری به صورت دفع بیش از  31میلی گرم یا
بیشتر در ادرار و یا وجود پروتئین به میزان  31میلی گرم
در دسی لیتر در نمونه تصادفی ادرار ( )+1در تست نواری
ادرار 1تعریف می شود (.)2
از نظر شدت ،پره اکالمپسی به دو نوع خفیف و شدید
تقسم بندی می شود ( .)2معیارهای اصلی پره اکالمپسی
شدید ،فشار خون سیستول باالی  161و دیاستول بیشتر
از  ،111پروتئین اوری بیشتر از  2گرم در  24ساعت و یا
بیشتر و مساوی  2+در تست نواری ادرار ،افزایش آنزیم
های کبدی و کاهش پالکت ها و داشتن عالئمی چون
سردرد ،تاری دید و درد اپی گاستر می باشد (.)6 ،2
میزان مرگ و میر پره ناتال در پره اکالمپسی شدید %11
است و در صورت بروز اکالمپسی و سندرم هلپ ،این
میزان به  %61می رسد ( .)3-0عوامل مختلفی نظیر نژاد،
قومیت ،چاقی ،دیابت ،سن بیشتر از  31سال ،نولی پاریته،
تأثیرات محیطی -اجتماعی و اقتصادی در میزان بروز پره
اکالمپسی دخالت دارند ( ،)2به گونه ای که  %01کل
موارد پره اکالمپسی در زنان نولی پار اتفاق می افتد.
بنابراین پیشگیری از بروز آن در این بیماران از اهداف
dipstick

روش کار
این مطالعه مقطعی در فاصله سال های  1391-93بر
روی  911زن در بیمارستان  22بهمن مسجد سلیمان
واقع در شمال شرقی استان خوزستان انجام شد .برای
انجام این مطالعه 411 ،زن باردار مبتال به پره اکالمپسی
با فشار خون بیشتر یا مساوی  141/31با پروتئین اوری
بیشتر یا مساوی  1+در نمونه ادراری سرپایی و فقدان
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بزرگ بالینی می باشد ( )11همچنین در برخی مطالعات
گروه خونی و فصل های سال ( ،)13وزن کم مادر در
هنگام تولد ( ،)14مصرف سیگار ( ،)11سابقه زایمان
زودرس و ناکافی بودن مراقبت پره ناتال ( )16به عنوان
عوامل خطر پره اکالمپسی معرفی شده اند .پره اکالمپسی
می تواند باعث تشنج مرتبط با فشار خون بارداری،
دکولمان جفت ،انعقاد داخل عروقی منتشر و حتی مرگ
شود ( .)11، 6 ،2همچنین می تواند باعث وزن کم زمان
تولد و تأخیر رشد داخل رحمی شود ( )6 ،4 ،2و زمانی که
هایپرتانسیون و پروتئین اوری شدیدتر باشد ،تشخیص پره
اکالمپسی قطعی تر خواهد بود (.)2
در پره اکالمپسی در اثر گسیختگی دیواره عروق همراه
با چسبندگی پالکت ها و رسوب فیبرین ،همولیز
آنژیوپاتیک (از بین رفتن گلبول قرمز) ایجاد می شود ()2
و به دلیل کاهش جریان خون کلیه و فیلتراسیون
گلومرولی ،افزایش کراتینین و اسید اوریک خون وجود
خواهد داشت ( .)2تشخیص زودرس پره اکالمپسی یکی
از عملکردهای بسیار مهم مراقبت پره ناتال می باشد
( )12و انتظار می رود که با تشخیص زودرس بیماری،
میزان مرگ و میر مادری و جنین کاهش یابد.
با توجه به تنوع عوارض و عالئم پره اکالمپسی و اینکه
آزمایشات معمول در تمام زنان باردار انجام می شود و
بررسی پارامترهای خونی جزء روش های غیر تهاجمی در
بارداری بوده و هزینه های مضاعفی بر زنان باردار تحمیل
نمی کند و با توجه به شیوع باالی پره اکالمپسی و
عوارض شدید و هزینه های باالی درمان ،مطالعه حاضر
با هدف بررسی شاخص های خونی و ریز فاکتورهای
مؤثر در زنان باردار مبتال به پره اکالمپسی در طی سال
های  1391-93انجام شد.

 سلماز محمدی و همكاران

آخر استفاده شد (در هر ماه از سال  9شماره انتخاب می
شد ،شماره پرونده ها  6رقمی بودند که رقم  3عدد اول
معموالً ثابت بودند) و با مراجعه به بایگانی بیمارستان،
پروندها بررسی و افراد در صورت داشتن معیارهای ورود
به مطالعه (فشار خون نرمال و نداشتن آلبومین) به
عنوان نمونه شاهد انتخاب و اطالعات مربوطه ثبت می
شد .با توجه به انتخاب  9شماره در هر ماه ( 61ماه مورد
نظر در مطالعه) حجم نمونه در گروه کنترل  491نفر
تعیین شد که از  491پرونده انتخابی 91 ،پرونده به علت
نقایص موجود در ثبت اطالعات (ضمیمه نبودن
آزمایشات ،مشخص نبودن سن بارداری یا داشتن بیماری
های زمینه ای مزمن) از مطالعه خارج و در نهایت 411
نفر به عنوان گروه کنترل انتخاب شدند.
پرسشنامه شامل مشخصات فردی (سن) ،وضعیت باروری
(نوع زایمان ،پاریته ،جنس و وزن نوزاد ،فشار خون در
زمان بستری و نوع زایمان) ،اندکس های آزمایشگاهی
مانند بیلی روبین مستقیم و توتال آلکالن فسفاتاز،
گلوتامات اگزالوترانسفراز و گلوتامات پیروات ترانسفراز،
کراتینین و اسید اوریک ،آزمایش ادرار ،گروه خون و
شمارش سلول های خون مورد نظر بود.
داده ها پس از گردآوری با استفاده از نرم افزار آماری SPSS
(نسخه  )16و آزمون های تی مستقل ،کای اسکوئر و
کروسکال مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت .اطالعات
گردآوری شده به صورت معدل و جداول دسته بندی شد.
میزان  pکمتر از  1/11معنی دار در نظر گرفته شد.

سابقه هایپرتانسیون مزمن یا دیابت و فقدان سابقه
بیماری مزمن کلیه و دوقلویی از سال  1391-93با
استفاده از پرونده های بایگانی شده بیماران انتخاب شد.
بدین منظور پس از کسب اجازه از مدیریت بیمارستان و
بیان اهداف پژوهش ،پرسشنامه ای که از قبل جهت
تعیین فاکتورهای مورد بررسی تنظیم شده بود ،بر اساس
پرونده تکمیل شد .پژوهشگر ابتدا به بررسی دفاتر
پذیرش بیماران در زایشگاه بیمارستان مذکور در فاصله
زمانی مورد نظر پرداخت و شماره پرونده بیمارانی که
معیارهای ورود به مطالعه را داشتند ،یادداشت و سپس با
مراجعه به واحد بایگانی بیمارستان ،پرسشنامه ای که از
قبل تهیه شده بود را بر اساس پرونده تکمیل کرد .نمونه
هایی که پرونده های آنها از نظر متغیرهای مورد بررسی
کامل نبودند ،از مطالعه خارج شدند ،بدین ترتیب حجم
نمونه در گروه مورد  411نفر در نظر گرفته شد .در این
بیمارستان برای کلیه بیماران با فشار خون ،141/31تست
های کبدی بیلی روبین مستقیم و توتال ،1آلکالن
فسفاتاز ،2گلوتامات اگزالوترانسفراز 3و گلوتامات پیروات
ترانسفراز 4و کلیوی (کراتینین و اسید اوریک) و نمونه
ادرار برای بررسی آلبومین و قند خون فرستاده شد و
برای سایر بیماران فقط گروه خون و آزمایش شمارش
سلول های خونی ارسال شد .همچنین جهت باال بردن
دقت در تعیین متغیرهای آزمایشگاهی ،از عدم تغییر
دستگاهای آنالیز کننده سلول های خون و آلبومین ادرار و
تست های کبدی اطمینان حاصل شد .برای بررسی سلول
های خون از دستگاه سل کانتر 1و جهت آنالیز نمونه
ادراری از میکروسکوپ مدل ( )Olympus CH30و
برای بررسی بخش بیوشیمی آزمایشات (تست های کبدی
و کلیوی و قند خون) از دستگاه اتوالیزر (BT 2000
 )PLUSاستفاده شد.
 411زن باردار بدون ابتالء به پره اکالمپسی به صورت
تصادفی به عنوان گروه کنترل انتخاب شدند .نحوه
انتخاب تصادفی به این صورت بود که بر اساس شماره
پروندها از جدول اعداد تصادفی برای انتخاب  3شماره

یافته ها
میانگین سن مادران در گروه مورد  21 ± 1/2سال و در
گروه شاهد  21 ± 4/3سال بود که این اختالف از نظر
آماری معنی دار نبود ( .)p=1/41میانگین سن بارداری
در گروه مورد  39/66±1/13ماه و در گروه شاهد ±3/2
 39/94ماه بود که نظر آماری اختالف معناداری وجود
نداشت ( .)p=1/23میانگین وزن نوزاد در گروه مورد
 3311/01 ± 416/31گرم و در گروه شاهد ± 462/31
 3322/63گرم بود که این اختالف نیز از نظر آماری
معنی دار نبود (.)p=1/39
از نظر نوع زایمان بین گروه مورد ( 311نفر ( )%09/01به
روش طبیعی و  91نفر ( )%21/21سزارین) و شاهد

1

)-BILI(T_D
-ALK
3
-SGOT
4
SGPT
5
- BC-3000
2

00

( 333نفر ( )%93/21طبیعی و  60نفر ()%16/01
سزارین) تفاوت آماری معنی داری وجود نداشت
( .)p=1/12دو گروه از نظر محل سکونت نیز تفاوت
معناداری نداشتند (( )p=1/42گروه مورد 231 :نفر
( )%02/01ساکن شهر و  113نفر ( )%20/21ساکن
روستا و گروه شاهد 312 :نفر ( )%01/11ساکن شهر و
 39نفر ( )%24/11روستایی) .ولی دو گروه از نظر تعداد

جدول  -1مشخصات فردی افراد مورد مطالعه مبتال به پره اکالمپسی و سالم
متغیر

گروه مورد
تعداد =  411نفر

گروه شاهد
تعداد =  411نفر

سطح معنی
داری

سن بارداری
(انحراف معیار  ±میانگین)

39/66±1/132

39/94±3/23

1/23

سن (انحراف معیار  ±میانگین)

21±4/3

21±4/3

1/41

وزن نوزاد متولد شده
(انحراف معیار  ±میانگین)

3311/01±416/31

3322/63±462/31

1/39

جنسیت نوزاد
تعداد (درصد)

مؤنث
مذکر

)41/11( 162
)13/11( 239

)46( 194
)14( 216

1/13

گروه خونی مادر
تعداد (درصد)

A
B
O
AB

)31/3( 121
)12/1( 11
)11( 214
)6/3( 21

)23/3( 110
)12( 49
)11/1( 222
)3/3(13

1/13

نوع زایمان
تعداد (درصد)

طبیعی
سزارین

)09/01( 311
)21/21( 91

)93/21( 333
)16/01( 60

1/12

محل سکونت
تعداد (درصد)

شهر
روستا

)02/01( 231
)20/21( 113

)01/11( 312
)24/11( 39

1/42

تعداد بارداری
تعداد (درصد)

1
2
3
≤4

)31( 141
)26/01( 110
)10/21( 63
)21( 94

)40/21( 193
)31/01( 120
)10/1( 01
)31/1( 14

p>1/111

تعداد زایمان
تعداد (درصد)

1
1
2
≤3

)39/1( 114
)29/21( 113
)11/21( 61
)3/21( 30

)40/1( 131
)32( 129
)10/1( 01
)2/1( 11

p>1/111

بود که علی رغم انتظار تغلیظ خون و عدم افزایش حجم
خون در بیماران مبتال به پره اکالمپسی ،از نظر آماری
تفاوت معنی داری مشاهده نشد ( .)p=1/22میانگین
هموگلوبین خون در گروه مورد  11/91±1/39و در گروه
شاهد  11/13±1/69بود که این اختالف نیز از نظر
آماری معنی دار نبود (.)p=1/19

افراد دو گروه از نظر هموگلوبین متوسط گلبول قرمز
( )MCHCو هموگلوبین متوسط خون ()MCH
اختالف معناداری داشتند ( )p>1/111به گونه ای که در
گروه مورد )23/61±3/13( MCH ،و 3/14( MCHC
 )31/01±و در گروه شاهد  )29/61±3/61( MCHو
 )32/30 ±2/41( MCHCبود .میانگین گلبول قرمز در
گروه مورد  4/13±1/63و در گروه شاهد 4/32±1/40
02
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بارداری و زایمان اختالف معناداری داشتند ()p>1/111
به گونه ای که  114نفر از گروه مورد و  131نفر از گروه
شاهد نخست زا بودند.
فراوان ترین گروه خونی در گروه مورد )%31/3( A ،و در
گروه شاهد )%11/1( O ،بود که تفاوت آماری معناداری
بین دو گروه وجود نداشت (( )p=1/13جدول .)1

 سلماز محمدی و همكاران

همچنین میانگین پالکت خون در گروه مورد ± 04/61
 223/03و در گروه شاهد  231/06 ± 01/10بود که
تفاوت معنادار آماری بین دو گروه مشاهده نشد
( .)p=1/10در مطالعه حاضر با بررسی شاخص های

گلبولی ،سعی شد تا به بررسی تأثیر فشار خون در بیماران
پره اکالمپسی در مقایسه با گروه سالم پرداخته شود که
آنالیزهای مربوطه تفاوت معناداری را بین دو گروه نشان
ندادند (جدول .)2

جدول  -2فراوانی شاخص های های خون در نمو نه های مبتال به پره اکالمپسی و سالم
متغیر

مورد
میانگین  ±انحراف معیار

شاهد
میانگین  ±انحراف معیار

سطح معنی داری

هموگلوبین متوسط گلبول قرمز
هموگلوبین متوسط خون
گلبول قرمز
هماتوکریت
پالکت
هموگلوبین

23/61± 3/13
31/01 ±3/14
4/13±1/36
36/21 ±4/02
223/03 ±04/61
11/91 ±1/39

29/61 ±3/61
32/30 ±2/41
4/32±1/40
36/60 ±1/26
231/06±01/10
11/31 ±1/69

p>1/111
p>1/111
1/22
1/23
1/10
1/19

اکالمپسی در سطوح آلبومین ( )+4 ، +3 ، +2 ، +1با
آزمون کروسکال تفاوت معنی داری داشت ()p>1/111
(جدول .)3

میانگین فشار خون سیستولیک برای بیماران مبتال به پره
اکالمپسی در سطوح آلبومین ( )+4 ، +3 ، +2 ، +1با
آزمون کروسکال تفاوت معنی داری داشت (.)p>1/111
میانگین فشار خون دیاستولیک برای بیماران مبتال به پره

جدول  -3فراوانی آلبومبن ادرار در گروه مبتال به پره اکالمپسی
آلبومین ادرار
تعداد (درصد)
+1

)93/0( 331

+2

)11/1( 46

+3

)3/21( 13

+4

) 6( 6

اکالمپسی در جدول  4ارائه شده است.

مشخصات آزمایشات کبدی در گروه مبتال به پره

جدول  -4مشخصات آزمایشات کبدی در گروه مبتال به پره اکالمپسی
متغیر

مورد
انحراف معیار  ±میانگین

گلوتامات اگزالوترانسفراز
گلوتامات پیروات ترانسفراز
بیلی روبین توتال
بیلی روبین مستقیم

24/32 ±11/19
13/12± 9/34
1/99 ±1/10
1/33 ±1/19

آلکالن فسفاتاز

492/33 ±100/91

اوره
کراتنین
قند خون

11/13 ±2/19
1/13 ±1/10
90/33 ±13/32

02

رنج نرمال آزمایشگاه

فاصله اطمینان

9-31
9-41
1/1-1/3
1/3
≥11سال
113
6/1-21/1
1/6-1/1
61-111

()23/32-21/33
()12/24 ،14/11
()1/90 ،1/93
()1/32-1/34
()491-493
()3/91 ،11/21
()1/19 ،1/61
()91/13 ،93/34

بحث
در مطالعه حاضر میانگین سن مادران در گروه مورد
 21 ± 1/2سال و در گروه شاهد  21 ± 4/3سال بود که
تفاوت آماری معنی داری بین دو گروه مشاهده نشد و با
مطالعه کاشانیان ( )1390که میانگین سن مادران در
گروه مورد  20/04 ± 6/6سال و در گروه شاهد ± 6/1
 20/36سال بود ،همخوانی دارد ( .)13در مطالعه امام و
همکاران ( ،)2110میانگین سنی زنان مبتال به پره
اکالمپسی  31-21سال بود که با نتایج مطالعه حاضر
همخوانی داشت ( .)14در مطالعه اهدایی و همکاران
( ،)1393متوسط سن ابتالء به پره اکالمپسی  20/13سال
بود و اکثر افراد مبتال به پره اکالمپسی در محدوده سنی
 21-21سال قرار داشتند ( .)11در مطالعه داوسون و
همکاران ( ،)2112میانگین سن ابتالء به پره اکالمپسی
 20±1سال بود ( .)16در مطالعه شاکری و همکاران
( )1390نیز میانگین سن ابتالء به پره اکالمپسی 21-21
سال بود (.)10
در مطالعه حاضر دو گروه مورد و شاهد از نظر جنسیت
جنین تفاوت معنی داری نداشتند و در مطالعه کاشانیان
( )1390نیز بین دو گروه تفاوت آماری وجود نداشت
( .)13در مطالعه حاضر از نظر میانگین سن بارداری بین
گروه مورد ( 39/64 ± 1/13سال) و شاهد ()39/94 ± 3/23
تفاوت آماری معناداری وجود نداشت و این ممکن است
به این دلیل باشد که پروسه پره اکالمپسی در گروه مورد
به قدری شدید نبوده است که مداخالت جهت ختم زود
هنگام بارداری در این گروه پره اکالمپسی انجام شود ،در
حالی که در مطالعه کاشانیان سن بارداری در زمان ختم
بارداری بین گروه مورد ( )36/49±4/3و شاهد
( )30/12±3/2اختالف معناداری داشت ( .)13در مطالعه
خادم و همکاران که بر روی  120بیمار مبتال به پره
اکالمپسی خفیف و شدید انجام شد ،شیوع زایمان زودرس
در بیماران مبتال به پره اکالمپسی  %14/4و در مادران
سالم  %21بود و دو گروه مورد و شاهد از نظر سن بارداری
تفاوت آماری معناداری داشتند ( )p>1/111که این می
تواند از عوارض پره اکالمپسی و عمدتاً مداخالت درمانی
جهت ختم بارداری در این گروه ناشی شود (.)19

اکالمپسی ( )%36/9گروه خون  +Aبود که از نظر آماری
با گروه شاهد که شایع ترین گروه خونی در آنان (،)%31/3
 +Oبود ،تفاوت معناداری داشت ( .)13در مطالعه امام و
همکاران ( )2110گروه خون  +Bشایع ترین گروه خونی
در بیماران مبتال به پره اکالمپسی بود ( )14و در مطالعه
اکبری و همکاران ( )1393بین گروه خون  -Bو بروز پره
اکالمپسی ارتباط معناداری مشاهده شد ( .)13در مطالعه
مهابا و همکاران ( )2111شیوع پره اکالمپسی در فصل
تابستان و در افراد با گروه خونی -Bبیشتر بود ( .)21در
حالی که در مطالعه سی زیک و همکاران ( )2112گروه
خونی  -Oدر موارد سندرم هلپ گزارش شد ( .)21با
توجه به وجود اختالف در نتایج مطالعات ،باید مطالعات
بیشتری جهت تأیید یا رد ارتباط گروه خونی با پره
اکالمپسی انجام شود و از طرفی گروه خونی با توجه به
مناطق جغرافیایی و نژادی و ژنتیکی متفاوت می باشد که
شاید این موارد از عوامل دخیل در نتایج مطالعات باشد.
در مطالعه حاضر بین میزان هموگلوبین خون در گروه
مورد ( )11/91±1/39و شاهد ( )11/31±1/69تفاوت
معناداری وجود نداشت ( )p=1/19که شاید به این دلیل
باشد که روند پره اکالمپسی به قدری شدید نبود که در
عملکرد کلیه و ساخت اریتروپئیتین اختالل ایجاد کند.
در مطالعه کاشانیان میزان هموگلوبین مادر در گروه مورد
( )11/3±1/43کمتر از گروه شاهد ( )12/23±1/41بود
( .)13در مطالعه هرشکوویتز و همکاران ( )2111میزان
اریتروپوئتین در افراد مبتال به پره اکالمپسی باالتر بود،
ولی میزان هموگلوبین آنان تفاوتی با افراد سالم نداشت
( .)22در صورت وجود ارتباط بین افزایش هموگلوبین و
پره اکالمپسی باید از تجویز آهن مکمل به زنان باردار با
هموگلوبین باال خودداری کرد .در مطالعه امام %44
بیماران دارای هموگلوبین کمتر از نرمال بودند ( )14که
احتماالً این آنمی با شدت پره اکالمپسی ارتباط دارد زیرا
اختالل وارده بر کلیه باعث ایجاد نقص در این فرایند
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در مطالعه حاضر فراوان ترین گروه خونی زنان مبتال به پره
اکالمپسی ( ،)%31/3گروه خونی  Aبود و در گروه شاهد،
 110نفر ( )%23/3گروه خونی  Aداشتند که تفاوت آماری
معناداری بین دو گروه وجود نداشت ( .)p=1/13در مطالعه
کاشانیان شایع ترین گروه خونی در زنان مبتال به پره

 سلماز محمدی و همكاران

زایمان واژینال داشتند ( .)24در مطالعه حاضر  %02/9از
بیماران مبتال به پره اکالمپسی در شهر و  %20/2در
روستا زندگی می کردند که بین دو گروه از نظر محل
سکونت تفاوت آماری معناداری مشاهده نشد .با توجه به
اینکه عوامل محیطی مانند زندگی در ارتفاعات ،میزان
بروز پره اکالمپسی را افزایش می دهد ( ،)2انتظار می
رفت که میزان بروز پره اکالمپسی در جمعیت روستایی
به دلیل اینکه موقعیت قرارگیری روستاهای این شهر در
ارتفاع باالتری از مناطق شهری قرار داشت ،بیشتر بود که
با نتایج مطالعه ما همخوانی ندارد و باید مطالعات
بیشتری در این زمینه انجام شود .در مطالعه اهدایی و
همکاران اکثر زنان مبتال به پره اکالمپسی ()%10/4
شهری و  %42/6ساکن روستا بودند ( .)11در مطالعه
حاضر میزان پالکت افراد مورد مطالعه در محدوده نرمال
بود و بین دو گروه تفاوت آماری معناداری وجود نداشت
ولی در مطالعه هیلمان و همکاران شیوع و شدت کاهش
پالکت متغیر بود و به شدت و مدت سندرم پره
اکالمپسی و همچنین دفعات شمارش تعداد پالکت
بستگی داشت ( .)2در مطالعه شیهان و همکاران در
نمونه های کالبد شکافی درجاتی از انفارکتوس کبد
همراه با خونریزی وجود داشت که به افزایش میزان
سرمی ترانس آمینازهای کبدی داللت داشت ( ،)2در
حالی که در مطالعه حاضر میزان آنزیم های کبدی در
حد طبیعی بود که از شدت پره اکالمپسی یا کنترل به
موقع این سندرم ناشی می شود.
در مطالعه حاضر وزن نوزاد در هنگام تولد در گروه مورد
 3311/01 ± 416/6گرم و در گروه شاهد ± 462/3
 3322/63گرم بود که بین دو گروه تفاوت آماری
معناداری وجود نداشت .در مطالعه روناگ ( )2111پره
اکالمپسی با کاهش  %1در وزن هنگام تولد و افزایش 4
برابر کاهش رشد نسبت به سن بارداری 1همراه بود ،به
خصوص در موارد پره اکالمپسی شدید و با شروع زایمان
زودرس (قبل از هفته  24بارداری) ( )21که این کاهش
وزن هنگام تولد به  %12و  %2می رسد ( )26بر عکس
2
در مطالعات دیگر ،افزایش وزن نسبت به سن بارداری

شده و ممکن است اریتروپئیتین به اندازه کافی برای
خون سازی تولید نشود و یا اینکه گلبول قرمز در گردش
خون با مواد سمی برخورد کرده و از بین برود (.)14
در مطالعه حاضر دو گروه از نظر تعداد بارداری و زایمان
تفاوت معناداری داشتند ( )p>1/111و در گروه شاهد
بیشترین میزان فشار خون باال در زنان نخست زا وجود
داشت ( .)%40/1در مطالعه کاشانیان تعداد نخست زایی
در گروه مورد ( )12/23±1/41و شاهد ()11/3±1/46
تفاوت معناداری داشت ( )p>1/114به گونه ای که
نخست زایی یک عامل خطر برای پره اکالمپسی در نظر
گرفته شد که می تواند بیانگر زمینه ژنتیک یا رفتاری در
فرد باشد ( .)13در مطالعه صفری و همکاران ()1391
 %11/1از افراد گروه مورد و  %3/3از گروه شاهد تعداد
زایمان بیشتر از  4داشتند که این اختالف از نظر آماری
معنی دار بود ( )p>1/11و در این مطالعه  %41/0زنان
مبتال به پره اکالمپسی و  %43/3از افراد گروه شاهد
نخست زا بودند که از نظر آماری بین دو گروه تفاوت
معناداری مشاهده نشد ( .)23در مطالعه حاضر میزان
کراتینین و اسید اوریک در محدوده نرمال بود در حالی
که در مطالعه پوور و همکاران یکی از اولین تظاهرات
آزمایشگاهی پره اکالمپسی ،هایپراوریسمی بود که از
کاهش پاکسازی اسیداوریک به علت کاهش عملکرد
کلیه و افزایش باز جذب لوله ای ناشی می شود ( )2که
شاید این تفاوت به این دلیل باشد که روند پره اکالمپسی
در نمونه های مورد بررسی به اندازه ای شدید نبوده که
اختالل کلیوی و در نتیجه افزایش اوره ایجاد کند.
در مطالعه حاضر دو گروه از نظر نوع زایمان تفاوت
معناداری نداشتند (جدول  )2و  %21/3از بیماران مبتال
به پره اکالمپسی زایمان سزارین و  %09/9زایمان طبیعی
داشتند .در مطالعه خادم و همکاران نیز دو گروه از نظر
نوع زایمان تفاوتی نداشتند که با مطالعه حاضر همخوانی
دارد ( ،)19نتیجه فوق با توجه به اینکه پره اکالمپسی به
خودی خود علت سزارین نیست ،مورد قبول می باشد .در
مطالعه اهدایی و همکاران ( %62/1 )1393بیماران مبتال
به پره اکالمپسی به روش سزارین و تنها  %30/1به روش
طبیعی زایمان کردند ( )11و در مطالعه قمیان ()1391
 %61/14بیماران مبتال به پره اکالمپسی و %39/46

-small for gestational age
-large for gestational age
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 مطالعات آینده نگر گسترده تری در،نهایت خانواده
.زمینه عوامل مؤثر بر پره اکالمپسی انجام شود

 هفته آخر) پره اکالمپسی ذکر2( در مراحل آخر بارداری
) به این علت که تا رسیدن فشار خون به20( شده است
 جفتی عملکرد-  و باالتر جریان خون رحمی14/3 حد
طبیعی دارد سپس با افزایش فشارخون به این میزان در
نتیجه وازواسپاسم و انقباض عروقی کاهش جریان خون
 جفتی و کاهش رشد نسبت به سن بارداری- رحمی
.) ایجاد خواهد شدSGA(
از جمله محدودیت های این مطالعه بررسی بیماران پره
اکالمپسی به صورت گذشته نگر و بر اساس پرونده های
 در نتیجه امکان بررسی سایر عواملی که،بیمارستانی بود
. وجود نداشت،ممکن بود بر این بیماری مؤثر باشند
بنابراین پیشنهاد می شود با توجه به اهمیت این مهم در
بارداری و پیامدهای غیر قابل جبران آن برای فرد و در

نتیجه گیری
 افراد دو.پاریته از عوامل خطر پره اکالمپسی می باشد
گروه مبتال به پره اکالمپسی و سالم از نظر هموگلوبین
متوسط گلبول قرمز و هموگلوبین متوسط خون اختالف
 ولی حجم گلبول قرمز و میزان،معناداری داشتند
هموگلوبین و هماتوکریت بیماران پره اکالمپسی با افراد
.سالم تفاوتی نداشت

تشكر و قدردانی
بدینوسیله از کلیه کسانی که ما را در انجام این مطالعه
. تشکر و قدردانی می شود،یاری کردند
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