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ارتباط مقادیر پروتئین ادرار نمونه های  8و  61ساعته
با  42ساعته جهت تشخیص پره اکالمپسی
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دکتر نسرین جلیلیان ،4دکتر پریسا پیروزنیا ،3احمد خشای ،2ویدا سپاهی

 .1دانشیار گروه زنان و زایمان ،مرکز توسعه و تحقیقات بالینی ،دانشکده پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ،کرمانشاه ،ایران.
 .2استادیار گروه زنان و زایمان ،مرکز توسعه و تحقیقات بالینی ،دانشکده پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ،کرمانشاه ،ایران.
 .3متخصص زنان ،دانشکده پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ،کرمانشاه ،ایران.
 .4کارشناس ارشد آموزش پرستاری ،دانشکده پرستاری و مامایی ،دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ،کرمانشاه ،ایران.
 .5کارشناس ارشد آموزش پزشکی ،دانشکده پرستاری و مامایی ،دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ،کرمانشاه ،ایران.
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مقدمه :دفع پروتئین ادرار ،یکی از مهمترین عالئم پره اکالمپسی می باشد .جمع آوری ادرار  24ساعته ،استاندارد
طالیی جهت تعیین پروتئین ادرار می باشد .با توجه به دشواری و پر هزینه بودن این روش ،مطالعات زیادی جهت یافتن
شیوه ای ساده تر و سریع تر انجام شده است .مطالعه حاضر با هدف بررسی ارتباط مقادیر پروتئین ادرار  8و  11ساعته با
 24ساعته در زنان با فشار خون باال جهت تشخیص پره اکالمپسی انجام شد.
روشکار :این مطالعه مقطعی از نوع ارزش تشخیصی در سال  1381بر روی  184زن بارداری که بر اساس نظر پزشك
جهت تشخیص پره اکالمپسی در مرکز آموزشی درمانی امام رضا (ع) بستری شده بودند ،انجام شد .افراد شامل دو گروه
فشار خون طبیعی ( 32نفر) و فشار خون باال ( 32نفر) بودند .در طی  24ساعت ،سه نمونه ادراری  8ساعته در ظروف
جداگانه و به صورت متوالی جمع آوری و حجم ادرار ،سطح پروتئین و کراتینین ادرار اندازه گیری شد .حساسیت،
ویژگی ،ارزش اخباری مثبت و منفی و ضریب همبستگی پیرسون پروتئین ادرار  8ساعت اول ،سوم و  11ساعته محاسبه
شد .داده ها پس از گردآوری با استفاده از نرم افزار آماری ( SPSSنسخه  )11و آزمون های تی زوجی ،لون و تی
مستقل مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت .میزان  pکمتر از  1/15معنی دار در نظر گرفته شد.
یافتهها :در بیماران با فشار خون باال ،پروتئین ادرار  8ساعت اول دارای حساسیت  ،%58/8ویژگی  %32و ارزش اخباری
مثبت و منفی  %12/5و  %31/8بود .نمونه ادرار  11ساعته ،دارای حساسیت  ،%11/5ویژگی  %31و ارزش اخباری مثبت
و منفی  %81/3و  %34/1بود .ضریب همبستگی بین نمونه ادرار  8ساعت اول و  11ساعت با پروتئین ادرار  24ساعته به
ترتیب  1/121و  1/832بود.
نتیجهگیری :نمونه ادرار  11ساعته ،ارتباط مثبت قوی و نمونه ادرار  8سااعته اول و ساوم ،ارتبااط مثبات متوساطی باا
نمونه ادرار  24ساعته داشت .جمع آوری کوتاه مدت ادرار ،ارزش تشخیصی بیشتری در رد پره اکالمپسی دارد.
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شوبرت و همکار ( )2111نشان داد که نمونه ادرار 12
ساعت اول ،ارتباط ضعیفی با  24ساعته دارد ( .)11برخی
مطالعات نشان داده اند که روش های سریع تر ،نمی
توانند شدت بیماری را نشان دهند (.)13-11
مطالعه حاضر با هدف بررسی حساسیت ،ویژگی ،ارزش
اخباری مثبت و منفی پروتئین ادرار  8و  11ساعت در
بیماران با فشار خون باال جهت تشخیص پره اکالمپسی
انجام شد.

مقدمه
 دکترفرحناز کشاورزی و همکاران

اختالالت فشار خون ،یکی از دالیل مهم مرگ و میر
مادران به شمار می رود ( .)1میزان افزایش فشار خون در
دوران بارداری در نقاط مختلف دنیا حدود  1-8درصد
گزارش شده است (.)2
پره اکالمپسی به افزایش فشار خون همراه با دفع ادراری
پروتئین که پس از هفته  21بارداری ظاهر می شود،
اطالق می گردد که میزان شیوع آن حدود  3-8درصد
می باشد ( .)4 ،3افزایش فشار خون ،به فشار خون
مساوی یا باالتر از  141/31میلی متر جیوه در دو کنترل
تصادفی به فاصله  1ساعت یا بیشتر گفته می شود ،و
منظور از پروتئینوری ،دفع پروتئین به میزان  311میلی
گرم یا بیشتر در ادرار  24ساعته و یا بیش از  +1در
آزمون نواری ادرار است ( .)5پره اکالمپسی ،یك بیماری
با درگیری مویرگ ها (میکرو واسکوالر) است ( .)1در این
بیماری ،به دلیل انقباض عروقی و فعال شدن غیر طبیعی
اندوتلیوم عروق مادر ،خون رسانی ارگان ها از جمله کلیه
ها کاهش می یابد و منجر به دفع نوسانی پروتئین ادرار
می گردد ( .)1افزایش پروتئین ادرار ،باعث افزایش خطر
عواقب بارداری در مادر و جنین می شود (.)8
جمع آوری ادرار  24ساعته ،استاندارد طالیی جهت
تشخیص پروتئین ادرار در بیماران مبتال به پره اکالمپسی
می باشد ( .)11 ،3یکی از مشکالت اندازه گیری پروتئین
ادرار  24ساعته ،دشواری ،پر هزینه و وقت گیر بودن انجام
این آزمون برای بیمار و آزمایشگاه است و باعث به تأخیر
افتادن تشخیص و درمان بیماران می شود .جهت یافتن
شیوه ای ساده تر و سریع تر برای این کار ،مطالعات
زیادی انجام شده است ( .)12 ،11مطالعه آدلبرگ و
همکاران ( )2111نشان داد که نمونه ادرار  8ساعته در
تشخیص پروتئینوری خفیف ،دارای حساسیت  %84و
ویژگی  %31می باشد ( .)13مطالعه رحیمی شعرباف و
همکاران ( )2111نشان داد که نمونه ادرار  1ساعت اول
صبح ،ارزش قابل توجهی در تشخیص پروتئینوری در
بیماران مبتال به فشار خون باال در بارداری دارد (.)14
مطالعه وونگ کیتی سوفون و همکاران ( )2113نیز نشان
داد که نمونه ادرار  4ساعته ،در تشخیص پروتئینوری در
بیماران با فشار خون باال ارزش دارد ( .)15اما مطالعه

روش کار
این مطالعه مقطعی از نوع ارزش تشخیصی بر روی 184
بیمار بارداری که بر اساس نظر پزشك ،از آذر تا دی ماه
سال  1381جهت تشخیص پره اکالمپسی و یا بیماری
دیگری در مرکز آموزشی درمانی امام رضا (ع) بستری
شده بودند ،انجام شد .گروه مورد شامل بیماران با سن
بارداری باالی  21هفته و مشکوك به پره اکالمپسی
(فشار خون باالتر یا مساوی  141/31میلی متر جیوه) و
گروه کنترل شامل زنان باردار با خصوصیات مشابه اما با
فشار خون طبیعی بودند .معیارهای خروج از مطالعه
شامل :سابقه بیماری کلیوی مزمن ،افزایش فشار خون
مزمن ،سابقه دفع پروتئین و عفونت ادراری بود .حجم
نمونه با توجه به نتایج مطالعه مشابه ( )14و با در نظر
گرفتن سطح اطمینان  %35و توان آزمون  ،%81حداقل
 32بیمار در هر گروه (پره اکالمپسی و غیر پره
اکالمپسی) تعیین شد .از  188بیمار ،نمونه ادرار گرفته
شد 4 .بیمار به دلیل عدم جمع آوری درست ادرار با
توجه به میزان دفع کراتینین ،از مطالعه خارج شدند.
نمونه گیری به روش در دسترس انجام شد .این مطالعه
پس از تأیید کمیته اخالق دانشگاه علوم پزشکی
کرمانشاه و اخذ رضایت آگاهانه از بیماران انجام شد .همه
بیماران ،رژیم غذایی معمولی و استراحت نسبی داشتند.
روش نمونه گیری به این صورت بود که جمع آوری ادرار
از ساعت  8صبح در سه ظرف که با دقت ،عالمت گذاری
شده بودند ،آغاز شد و  3نمونه متوالی  8ساعته جمع
آوری شد .کل مدت جمع آوری نمونه ها برای هر بیمار،
 24ساعت به طول انجامید .نمونه ها جهت بررسی حجم،
میزان پروتئین و کراتینین ادرار (جهت بررسی صحت
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جمع آوری) به آزمایشگاه ارسال شدند .پروتئین ادرار به
روش برادفورد که روش بسیار دقیقی جهت سنجش
پروتئین ها می باشد ،اندازه گیری شد که در این روش از
ماده کوماسی برلیان بلو  G251استفاده می شود .سپس
داده های حاصل از نمونه های  8ساعته و  11ساعته با
نمونه ادرار  24ساعته مورد مقایسه قرار گرفت .با در نظر
گرفتن آستانه  111میلی گرم در نمونه ادرار  8ساعته
( )13و  211میلی گرم در نمونه ادرار  11ساعته،
حساسیت ،ویژگی ،ارزش اخباری مثبت و منفی در نمونه
 8و  11ساعته با  24ساعته به عنوان استاندارد طالیی
مقایسه شد و عالوه بر آن ،نمونة  8ساعت اول صبح با
نمونه  8ساعت آخر نیز با هم مقایسه شدند .داده ها پس
از گردآوری با استفاده از نرم افزار آماری ( SPSSنسخه
 )11مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت .جهت بررسی

یافته ها
در مطالعه حاضر 32 ،بیمار با فشار خون طبیعی و 32
بیمار با فشار خون باال مورد مطالعه قرار گرفتند .ویژگی
های فردی ،میانگین فشار خون سیستولیك و دیاستولیك
و کلیرانس کراتینین هر دو گروه در جدول  1ارائه شده
است.

جدول  -6خصوصیات فردی ،میانگین فشار خون سیستولیك و دیاستولیك و کلیرانس کراتینین دو گروه با فشار خون باال و طبیعی
ویژگی های فردی
سن (سال)
تعداد بارداری
سن بارداری (هفته)
میانگین فشارخون سیستولیك
(میلی متر جیوه)
میانگین فشارخون دیاستولیك
(میلی متر جیوه)
میانگین کلیرنس کراتینین ادرار
میلی لیتر در دقیقه

فشار خون

میانگین

انحراف معیار

باال

28/41

5/433

طبیعی

21/88

5/813

باال

2/21

1/411

طبیعی

2/13

1/255

باال

23/11

5/138

طبیعی

23/38

4/311

باال

155/38

1/51

طبیعی

31/85

3/51

باال

111/38

5/85

طبیعی

11/11

3/15

باال

1113/41

313/11

طبیعی

1151/28

343/38

دو گروه از نظر سن بارداری ،سن مادر و تعداد بارداری
اختالف آماری معنی داری نداشتند ( .)p<1/5میانگین
نمونه پروتئین ادرار  8ساعته اول 8 ،ساعته سوم11 ،

سطح معنی داری
1/533
1/531
1/112
>1/111
>1/111
1/115

ساعته و  24ساعته در افراد با فشار خون باال و طبیعی
در جدول  2نشان داده شده است.
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 ارتباط پروتئینوری  8و  61ساعته با پره اکالمپسی

تفاوت بین نمونه های  8و  11ساعته با نمونه  24ساعته
از آزمون تی زوجی و جهت مقایسه متغیرهای کمی بین
دو گروه از آزمون های لون و تی مستقل استفاده شد.
ضریب همبستگی پیرسون بین متغیرهای کمی نیز
تعیین شد ( .)p>1/15میزان  pکمتر از  1/15معنی دار
در نظر گرفته شد.

جدول  -4میانگین پروتئین ادرار  8ساعته اول و سوم 61 ،ساعته ،و  42ساعته در افراد با فشار خون باال و طبیعی

 دکترفرحناز کشاورزی و همکاران

پروتئین ادرار
پروتئین  8ساعت اول
پروتئین  8ساعت سوم
پروتئین  11ساعته
پروتئین  24ساعته

فشارخون

میانگین
(میلی گرم)

انحراف معیار

باال

31/11

211/312

طبیعی

11/88

111/515

باال

33/18

234/123

طبیعی

13/41

245/312

باال

113/33

351/111

طبیعی

111/38

511/141

باال

241/31

584/114

طبیعی

218/51

518/211

با در نظر گرفتن آستانه  111میلی گرم در نمونه ادرار 8
ساعته و  211میلی گرم در نمونه ادرار  11ساعته،
حساسیت ،ویژگی ،ارزش اخباری مثبت و منفی و صحت
آزمون (مجموعه ای از ارزش اخباری منفی و مثبت) در
نمونه پروتئین ادرار  8ساعته اول 11 ،ساعته و  8ساعته
سوم در افراد با فشار خون طبیعی و باال در جدول 3
نشان داده شده است.

ضریب همبستگی بین نمونه پروتئین ادرار  8ساعته اول
و سوم با  24ساعته به ترتیب  ،1/582 ،1/121و 11
ساعته با  24ساعته 1/832 ،بود .پروتئین ادرار  8ساعته
سوم ،کمترین میزان همبستگی و پروتئین ادرار 11
ساعته ،بیشترین میزان همبستگی را با پروتئین ادرار 24
ساعته داشت .تفاوت میانگین نمونه های پروتئین ادرار 8
ساعته اول و سوم از نظر آماری معنی دار نبود
(.)p=1/113

جدول  -3حساسیت ،ویژگی ،ارزش اخباری مثبت و منفی و صحت آزمون پروتئین ادرار  8ساعته اول 8 ،ساعته سوم و 61
ساعته در افراد با فشار خون باال و طبیعی
پروتئین  8ساعته سوم

پروتئین  8ساعته اول

پروتئین  11ساعته

متغیر

فشارخون
طبیعی

فشارخون
باال

فشارخون
طبیعی

فشارخون
باال

فشارخون
طبیعی

فشارخون
باال

حساسیت
ویژگی
ارزش اخباری مثبت
ارزش اخباری منفی
صحت آزمون

%83/3
%31/5
%12/5
%38/8
%35/1

%58/8
%32
%12/5
%31/8
%85/3

%83/3
%31/1
%38/5
%31/8
%31/2

%58/8
%34/1
%11/4
%31
%88/1

%111
%31/5
%11/1
%111
%31/1

%11/5
%31
%81/3
%34/1
%32/4

داشت ( .)13در مطالعه کیلر و همکاران ( )2113نیز
ارتباط مثبتی بین آلبومین نمونه ادرار  12ساعته با 24
ساعته وجود داشت ( .)21در مطالعه رحیمی شعرباف و
همکاران ( ،)2111پروتئین نمونه های ادرار  1و 12
ساعته به خصوص نمونه  1ساعت اول صبح پس از بیدار
شدن بیمار ،از ارزش قابل توجهی برخوردار بود ( .)14در
مطالعه امیرابی و همکاران ( ،)2111بین میزان پروتئین
نمونه ادرار  4ساعته با نمونه ادرار  24ساعته در موارد
خفیف و شدید ،ارتباط معنی داری وجود داشت

بحث
در مطالعه حاضر ،ارتباط قوی بین پروتئین ادرار 11
ساعته با  24ساعته (ضریب همبستگی  )1/832و ارتباط
متوسط بین پروتئین ادرار  8ساعته اول و سوم (ضریب
همبستگی  1/121و  )1/582با پروتئین ادرار  24ساعته
وجود داشت .در مطالعه آدلبرگ و همکاران ( )2111نیز
ارتباط قوی بین پروتئین ادرار  8و  12ساعته با پروتئین
ادرار  24ساعته در زنان مبتال به فشار خون باال وجود
4

نتیجه گیری
نمونه ادرار  11ساعته ،ارتباط مثبت قوی و نمونه ادرار 8
ساعته اول و سوم ،ارتباط مثبت متوسطی با نمونه ادرار
 24ساعته داشت .جمع آوری کوتاه مدت ادرار ،ارزش
تشخیصی بیشتری در رد پره اکالمپسی دارد .با توجه به
نتایج حاصل ،می توان در افراد مشکوك به پره
اکالمپسی ،جمع آوری پروتئین ادرار  8ساعته و 11
ساعته را توصیه کرد و در صورت طبیعی بودن ،تشخیص
پره اکالمپسی رد می شود.

تشکر و قدردانی
این مطالعه حاصل پایان نامه تحقیقاتی مصوب
 1388/3/1دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه می باشد ،لذا
از معاونت محترم پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی
وکارکنان آزمایشگاه بیمارستان امام رضا (ع) کرمانشاه
تقدیر و تشکر می شود.
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 ارتباط پروتئینوری  8و  61ساعته با پره اکالمپسی

( )21( )p>1/111اما در مطالعه شوبرت و همکار
( ،)2111پروتئین ادرار  12ساعت اول ،ارتباط ضعیفی با
پروتئین ادرار  24ساعته داشت (.)11
در تمام مطالعات ،بین جمع آوری کوتاه مدت و 24
ساعته نمونه ادرار ،ارتباط وجود داشت ولی شدت این
ارتباط متغیر بود .کید و همکاران ( )2112نیز اظهار
داشتند که جهت تشخیص پره اکالمپسی ،جمع آوری
ادرار  24ساعته ضروری نمی باشد ( ،)3اما ارزش جمع
آوری کوتاه مدت ادرار ،هنوز به طور قطعی ثابت نشده
است (.)22
در مطالعه حاضر ،پروتئین ادرار  11ساعته در افراد با
فشار خون باال ،دارای حساسیت  ،%11/5ویژگی ،%31
ارزش اخباری مثبت  %81/3و ارزش اخباری منفی
 %34/1بود .در مطالعه رحیمی شعرباف و همکاران
( ،)2111پروتئین  12ساعته اول ،دارای حساسیت
 ،%111ویژگی  %33/2و ارزش اخباری مثبت و منفی
 %31/1و  %111بود ( .)14در مطالعه سایکول و همکاران
( ،)2111نمونه ادرار  4ساعت اول در تشخیص پره
اکالمپسی ،دارای حساسیت  ،%81ویژگی  ،%88ارزش
اخباری مثبت  %33و ارزش اخباری منفی  %11بود
( .)23در مطالعه رینهارت و همکاران ( ،)1333نمونه
ادرار  12ساعته ،حساسیت  %31و ویژگی  %111داشت
( .)24در مطالعه ربیعی ( )2111نیز نمونه  8ساعته
جهت تشخیص پروتئینوری خفیف ،دارای حساسیت
 %85و ویژگی  %31بود ( .)25این اختالف در آمارها
احتماالً ناشی از اختالف در ساعت و زمان جمع آوری
ادرار بوده است.
در مطالعه حاضر در افراد با فشار خون باال ،پروتئین ادرار
 8ساعته اول از  8ساعته سوم بیشتر بود اما از نظر آماری
معنی دار نبود ( .)p=1/113در مطالعه کیلر و همکاران
( )2113نیز اختالف بین پروتئین  24ساعته و جمع

آوری روز و شب به ترتیب  3و  11میلی گرم بر دسی
لیتر بود ( .)21با توجه به اینکه دفع پروتئین ادرار در
طول روز تغییر می کند و میزان ترشح پروتئین ادرار در
هنگام ایستادن و تحرك که باعث انقباض عروق کلیوی و
تغییر نفوذپذیری سد گلومرولی می شود ،افزایش می
یابد ،لذا این عامل فیزیولوژیك باعث تغییرات شبانه
روزی دفع پروتئین ادرار می شود ( .)21بنابراین با توجه
به اختالفات موجود در مطالعات فوق ،نمی توان گفت که
جمع آوری نمونه پروتئین در شب یا روز کدام یك
ارتباط بیشتری با پروتئین  24ساعته دارد .شاید این
اختالفات به این دلیل باشد که در زنان بارداری که در
بیمارستان بستری می شوند ،تغییرات متناوب در ترشح
پروتئین ادرار ،کم و یا وجود ندارد (.)21
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