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ارتباط سطح ویتامین  Dمادر با پارگی زودرس پردههای
جنینی
دكتر شهال فرضیپور ،1دكتر فرانک جلیلوند ،1دكتر فیروز امانی ،2دكتر
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استادیار گروه زنان و مامایی ،دانشکده پزشکی و پیراپزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی اردبیل ،اردبیل ،ایران.
دانشیار گروه آمار زیستی ،دانشکده پزشکی و پیراپزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی اردبیل ،اردبیل ،ایران.
پزشک عمومی ،دانشکده پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی اردبیل ،اردبیل ،ایران.
مربی گروه مامایی ،دانشکده پرستاری و مامایی ،دانشگاه علوم پزشکی اردبیل ،اردبیل ،ایران.
استادیار گروه بهداشت باروری ،دانشکده پرستاری و مامایی ،دانشگاه علوم پزشکی اردبیل ،اردبیل ،ایران.
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مقدمه :پارگی زودرس پردههای جنینی نه تنها مشکل بزرگی از نظر پزشکی ،بلکه مشکل اجتماعی و اقتصادی نیز
میباشد .بر اساس نتایج برخی مطالعات ،کمبود ویتامین  Dدر طی بارداری و در حین زایمان با مکانسیم ایجاد
التهاب در جفت ممکن است در پارگی زودرس پردههای جنینی نقش داشته باشد .با توجه به شیوع باالی کمبود
ویتامین  Dدر بارداری و عدم آگاهی از عوامل قطعی مساعدکننده پارگی زودرس پردههای جنینی ،مطالعه حاضر با
هدف بررسی ارتباط سطح ویتامین  Dمادر با پارگی زودرس پردههای جنینی انجام شد.
روشكار :این مطالعه مورد -شاهدی در سال  1397بر روی  200زن باردار با سن حاملگی  28-41هفته مراجعهکننده
به مرکز بیمارستان علوی اردبیل انجام شد 100 .زن باردار مبتال به پارگی زودرس پرده جنینی به عنوان گروه مورد و
 100زن باردار بدون پارگی پرده جنینی بهعنوان گروه شاهد انتخاب شدند .از افراد هر دو گروه نمونه خون جهت
اندازهگیری سطح سرمی  25هیدروکسی ویتامین  D3گرفته شد .اطالعات دموگرافیک ،دادههای آزمایشگاهی ،شرححال
و نوع زایمان مادران جمعآوری شد .تجزیه و تحلیل دادهها با استفاده از نرمافزار آماری ( SPSSنسخه  )20و آزمونهای
کای اسکوئر و تی تست انجام شد .میزان  pکمتر از  0/05معنیدار در نظر گرفته شد.
یافتهها :سطح سرمی ویتامین  Dدر گروه مورد  22/73±11/87نانومول بر لیتر و در گروه شاهد 25/16±12/48
نانومول بر لیتر بود که این تفاوت در دو گروه از نظر آماری معنیدار نبود (.)p=0/09
نتیجهگیری :بین سطح ویتامین  Dمادر با پارگی زودرس پردههای جنینی ارتباطی وجود ندارد .برای بررسی ارتباط
بین سطح ویتامین  Dمادر و وقوع پارگی زودرس پردههای جنینی ،انجام تحقیقات بیشتر با تعداد نمونه بزرگتر و
کنترل کامل عوامل مداخلهگر ضروری است.
كلماتكلیدی :پارگی زودرس پرده جنینی ،پردههای جنینی ،زنان باردار ،ویتامین D
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باردار از شیوع باالیی برخوردار است ( .)5بهعنوان مثال
سطح سرمی  25هیدروکسی ویتامین  Dکمتر از 25

مقدمه
 دكتر شهال فرضیپور و همکاران

پاره شدن پردههای جنینی قبل از شروع انقباضات

نانوگرم بر میلیلیتر در طی بارداری در  %17-18زنان
باردار قفقازی %61 ،زنان نیوزلندی %32-42 ،زنان
هندی %59-84 ،زنان کویتی %84 ،زنان ایرانی و %75
زنان باردار در امارات متحده عربی گزارش شده است
( .)6-11چنین کمبود گستردهای بدون شک اثرات
مضری بر سالمت زنان باردار و نوزادان آنها خواهد داشت؛
بهطوریکه وضعیت کمبود ویتامین  Dدر طی بارداری
با ایجاد دیابت بارداری و اختالالت فشارخون مادری،
اختالل رشد اسکلتی جنین ،اختالالت رشد و تکامل
مغزی و اختالالت عملکرد سیستم ایمنی جنینی همراه

رحمی  1PROMو پاره شدن غشاها در هر زمانی قبل
از هفته  37حاملگی  2PPROMنامیده میشود .میزان
بروز  PROMدر تمام زایمانها بین  %5-10متغیر است
و تقریباً در  %70از موارد در حاملگیهای سر موعد رخ
میدهد PROM .پیش از موعد در  %1از تمام
حاملگیها رخ میدهد ( ،)1ولی در مراکز ارجاعی ممکن
است بیش از  %50از موارد در حاملگیهای پیش از موعد
مشاهده شوند ( .)2 ،1در مورد علت پارگی زودتر از موعد
غشاها هنوز علت دقیق و واضحی وجود ندارد ،ولی برخی
مکانیسمهای پاتولوژیک مانند ضعف آمنیون ،عفونت،
التهاب ،استرس و تغذیه مطرح هستند .پردههای جنینی

است ( .)15 ،14 ،12مطالعات متعدد نشان دادهاند که در
ایران شیوع باالی کمبود ویتامین  Dدر نوزادان تازه
متولد شده و مادران آنها وجود دارد؛ بهطوریکه حدود
 %60زنان باردار تهرانی از کمبود خفیف تا شدید ویتامین
 Dرنج میبرند .بسیاری از مطالعات نشان میدهند که
در زمان بارداری بهدلیل دریافت کم کلسیم و ویتامین D
یا کاهش سنتز پوستی ویتامین  ،Dزنان باردار در معرض
خطر بیشتری برای کمبود ویتامین  Dهستند .اثرات
کمبود این ویتامین بر مادر شامل مقاومت به انسولین و
دیابت بارداری ،افزایش خطر پرهاکالمپسی ،افزایش میزان

مانند سدی برای حفاظت جنین از عفونت عمل میکنند،
ولی این سد  %100از نفوذ باکتریها جلوگیری نمیکند.
چنانچه پرده جنینی قبل از هفته  24پاره شود ،میتواند
موجب هیپوپالزی ریه جنین شود و محدودیت ایجاد
شده برای حرکت جنین در داخل رحم میتواند باعث
ناهنجاریهای اسکلتی شود .در صورت پاره شدن پردهها
بعد از هفته  34بارداری و سرویکس نامناسب و عدم
انقباضات خودبهخودی رحم پس از  12ساعت ،باید اقدام
به القای زایمان نمود .تب ،تاکیکاردی ،لکوسیتوز،
ترشحات عفونی و کشت خون مثبت ،عالئم عفونت
پیشرفته بوده و بدون توجه به سن حاملگی باید زایمان
صورت گیرد (.)1-3
ویتامین  Dیک ریزمغذی ضروری و منحصر به فرد است.
سطوح کمتر از حد نرمال ویتامین  ،Dیکی از مشکالت
جامعه قرن  21است ،ولی برخی از افراد خطر بیشتری
برای کمبود این ویتامین دارند .آشکارترین نمونه زنان
باردار هستند ،زیرا حاملگی ممکن است سبب افزایش
نیاز به ویتامینها شود ( .)4امروزه حتی در کشورهای
پیشرفته نیز کمبود ویتامین  Dشایع است .این کمبود
در زنان باردار مختص گروه نژادی یا ناحیه خاصی نبوده
و با شیوع وسیعی در سراسر جهان مشاهده میشود.
بنابراین کمبود ویتامین  Dدر زنان سنین باروری و زنان
Premature rupture of fetal membrane
Preterm premature rupture of membranes

واژینوز باکتریال ،سزارین ،خطر تأخیر رشد جنین ،وزن
کم هنگام تولد ،افزایش خطر عفونتهای تنفسی در
نوزاد ،دیابت نوع یک ،افزایش انتقال  HIVاز مادر به
جنین ،اوتیسم ،آسم و اگزما در شیرخوار میباشد (.)4-7
بهنظر میرسد ویتامین  Dاثرات چندجانبهای بر روی
بارداری داشته باشد که فراسوی فعالیتهای مشخص
کلسیم و متابولیسم استخوان است .سطوح پایین
ویتامین  Dدر طی بارداری با مشکالت سالمتی و
پیامدهای مختلفی از قبل از النهگزینی تخم تا
بیماریهای دوران بزرگسالی مرتبط است و در حال
حاضر این واقعیت پذیرفته شده که کمبود ویتامین D
مادر بر هموستاز کلسیم مادری و جنینی مؤثر بوده و
انتظار میرود که بر نمو استخوانی جنین نیز تأثیر
بگذارد .در نتیجه رشد و تکامل سریع جنین ،بهخصوص
کلسیفیکاسیون استخوانی در اواخر دوره بارداری ،امکان
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بروز کمبود ویتامین  Dدر مادران باردار وجود دارد (،4
 .)14 ،5در مطالعات اخیر ارتباط کمبود ویتامین  Dبا
افزایش خطر بیماریهای التهابی مزمن ،عفونتها،
اختالالت اتوایمیون ،بیماریهای قلبی  -عروقی و حتی
سرطانها مشاهده شده و نقش چندعاملی به ویتامین D
و ایمنی نسبت داده شده است ( .)15همچنین برخی از
مشکالت و عوارض بارداری و پیامدهای نوزادی نامطلوب
به کمبود ویتامین  Dنسبت داده شده است .نقش این
ویتامین اغلب بهوسیله شرکت در فرآیندهای
ایمونولوژیکی و کنترل عفونتهای باکتریال توضیح داده
شده است ( .)16کمبود ویتامین  Dمادر ممکن است با
مکانیسم ایجاد التهاب ،موجب اختالالت داخل رحم،

روشكار
این مطالعه مورد -شاهدی پس از تصویب در کمیته
اخالق دانشگاه علوم پزشکی اردبیل با کد  0668در سال
 1397بر روی  200نفر از مادران مراجعهکننده به مرکز
آموزشی درمانی علوی اردبیل انجام شد .جامعه آماری
مطالعه شامل تمامی زنان بارداری بودند که از بین آنان
 100نفر از زنان باردار مبتال به پارگی زودرس پردههای
جنینی بهعنوان گروه مورد و  100نفر از زنان باردار سالم
بهعنوان گروه شاهد انتخاب شدند .حجم نمونه بر اساس
فرمول تعیین حجم نمونه با در نظر  ،ß=0/2 ،α=0/05و
( p1=0/84فراوانی کمبود ویتامین  Dدر زنان باردار) و
( p2=0/64فراوانی کمبود ویتامین  Dدر زنان غیرباردار)
در مطالعات مشابه 100 ،نفر برای هر گروه تعیین شد
( .)9-11معیارهای ورود به مطالعه شامل :زنان باردار
 18-35ساله با جنین زنده ،سالم و تکقلو و سن
حاملگی  28-41هفته بود .تعیین سن حاملگی بر اساس
اولین روز آخرین قاعدگی و سونوگرافی انجام شد.
معیارهای خروج از مطالعه شامل :ابتالء مادر به واژینوز
باکتریال و وجود عالئمی مانند خارش و بوی بد در
ترشحات واژن ،وجود هرگونه مورد غیرطبیعی در
آزمایشهای غربالگری ،جفت سرراهی ،بیماریهای مزمن
مادر شامل بیماریهای قلبی ،تنفسی ،کلیوی ،کبدی،
خونی ،فشارخون ،اختالالت ایمنولوژیکی و غدد و عفونت
و هرگونه ناهنجاری رحمی ،جفتی ،جنینی تشخیص
داده شده ،سابقه سزارین قبلی و عدم رضایت مادر برای
شرکت در مطالعه بود .برای هر نمونه در گروه مورد یک
نمونه بهعنوان شاهد انتخاب شد .گروه شاهد از زنان
باردار مراجعهکننده به درمانگاه همان بیمارستان با پرده
آمنیوتیک سالم که بهعلت سایر علل مراجعه کرده بودند،
انتخاب شدند .در گروه شاهد زنان باردار همسانسازی
شده از نظر سن بارداری ،زمان آخرین زایمان ،اما بدون
پارگی کنونی پردههای جنینی انتخاب و تا انتهای
بارداری تحت نظر گرفته شدند .در گروه مورد روش
تشخیص پارگی پردههای جنینی بر اساس شرححال و
معاینه با خروج ناگهانی و یا قطره قطره مایع آمنیون از

جفت و غشاها گردد .بر اساس مطالعه زانگ و همکاران
( )2019و ونگ و همکاران ( )2018کمبود ویتامین D
مادر ممکن است با مکانیسم ایجاد التهاب و با آزادسازی
1
و افزایش هورمون کورتیکوتروپین جفت ()CRH
موجب اختالالت داخل رحم ،جفت و غشاها شده و منجر
به عوارض بارداری و پیامدهای نامطلوب نوزادی از جمله
تولد زودرس خودبهخودی گردد ()16 ،15؛ بهطوریکه
در مطالعه زنگ و همکاران ( )2019بروز التهاب جفت در
زنان با کمبود شدید ویتامین  Dبهطور معنیداری باال
بود ( .)16در مطالعه کوسوکایدین و همکاران ()2018
پارگی زودرس پردههای جنینی در مادران با کمبود
ویتامین  D3سرم مادر بیشتر بود ( .)17پارگی زودرس
پردههای جنینی از نظر پزشکی ،اجتماعی و اقتصادی
مشکل بوده و موجب افزایش میزان مرگومیر نوزادان و
عوارض مادری  -جنینی و همچنین نگرانی و اضطراب
مادران میشود .مطالعات اندکی در رابطه با نقش کمبود
ویتامین  Dدر پارگی زودرس پردههای جنینی در
بارداری انجام شده است .علتیابی و تشخیص زودهنگام
و پیشگیری از پارگی زودرس پردههای جنینی در
بارداری برای جلوگیری از عوارض آن برای سیستم
سالمت و جامعه اهمیت فراوان دارد .با توجه به عوارض
پارگی زودرس پردههای جنینی و شیوع باالی کمبود
ویتامین  ،Dمطالعه حاضر با هدف بررسی ارتباط سطح

1

Corticotropin-releasing hormone
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 ارتباط سطح ویتامین  Dمادر با پارگی زودرس پردههای جنینی

ویتامین  Dمادر با پارگی زودرس پردههای جنینی انجام
شد.
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واژن از  2ساعت قبل از شروع انقباضات رحم بود که
بهوسیله معاینه واژینال و گذاشتن اسپکولوم استریل و

سرمی  25هیدروکسی ویتامین  D3بهروش ،ELISA
با استفاده از کیت  IDSدستگاه ویداس محصول

مشاهده ترشحات و جمعآوری نمونه با اپلیکاتور کتانی از
عمق واژن و انتقال سریع آن به کاغذ نیترازین انجام شد.
با توجه به اینکه  pHمایع آمنیوتیک  7-7/5بوده و
قلیاییتر از ترشحات طبیعی واژن که  pHبین 4/5-5/5
دارد میباشد ،تغییر رنگ کاغذ به آبی ،نشانه قوی برای
وجود مایع آمنیوتیک بود .با در نظر گرفتن این موضوع
که اگر نمونه با خون ،ادرار ،سیمن ،مکونیوم و یا عوامل
پاککننده آنتیسپتیک آلوده شود ،ممکن است باعث
نتایج مثبت کاذب شود ،برای افزایش دقت مطالعه از
تست فرن و یا مشاهده الگوی سرخسی در بررسی

کمپانی بیومر فرانسه با دقت  %100تشخیص
اندازهگیری شد .جهت روایی و پایایی روش اندازهگیری،
سطح سرمی  25هیدروکسی ویتامین  D3فقط در یک
آزمایشگاه اندازهگیری شد .سطح ویتامین  Dدر سه
گروه زیر  10نانومول بر لیتر (کمبود شدید) ،بین -30
 10نانومول بر لیتر (کمبود) و بیشتر از  30نانومول بر
لیتر (طبیعی) طبقهبندی شد .تجزیه و تحلیل دادهها با
استفاده از نرمافزار آماری ( SPSSنسخه  )20و
آزمون های کای اسکوئر و تی تست انجام گرفت.
همگنی و تساوی واریانسها با استفاده از آزمون لون

میکروسکوپیک نیز استفاده شد که در این روش نیز
نمونه سرویکوواژینال بهطریق مشابه جمعآوری و در روی
الم کشیده و بعد از خشک شدن با بزرگنمایی 10
میکروسکوپ جهت تشخیص طرح سرخسی بررسی شد.
در این مطالعه  PROMبهمعنای پاره شدن پردههای
جنینی قبل از شروع انقباضات رحمی در نظر گرفته شد.
اگرچه علت پارگی زودرس کیسه آمنیون ()PROM
ناشناخته است ،ولی عوامل مداخلهگر در ایجاد آن از
قبیل سابقه پارگی کیسه آمنیون ،پلی هیدروآمینوس،
عفونتهای داخل رحمی یا عفونت سیستمیک ،نارسایی

سنجش گردید .میزان  pکمتر از  0/05معنیدار در نظر
گرفته شد.

یافتهها
در این مطالعه میانگین سنی شرکتکنندگان در گروه
مورد  24/03±7سال با دامنه سنی  18-31سال و در
گروه شاهد  25/24±6/87سال با دامنه سنی 18-33
سال بود .بر اساس نتایج بهدست آمده در گروه مورد15 ،
نفر ( )%15در محدوده سنی  15-20سال 36 ،نفر ()%36
در محدوده سنی  20-25سال 41 ،نفر ( )%41در
محدوده سنی  25-30سال و  8نفر ( )%8در محدوده
سنی  30-35سال بودند و در گروه شاهد 13 ،نفر
( )%13در محدوده سنی  15-20سال 35 ،نفر ( )%35در
محدوده سنی  20-25سال 39 ،نفر ( )%39در محدوده
سنی  25-30سال و  13نفر ( )%13در محدوده سنی
 30-35سال بودند .در گروه مورد  23نفر ( )%23دارای
تحصیالت دانشگاهی 53 ،نفر ( )%53متوسطه و دیپلم و
 24نفر ( )%24دارای تحصیالت ابتدایی و راهنمایی
بودند .در گروه شاهد  28نفر ( )%28دارای تحصیالت
دانشگاهی 51 ،نفر ( )%51متوسطه و دیپلم و  21نفر
( )%21دارای تحصیالت ابتدایی و راهنمایی بودند .بین
پارگی زودرس غشاهای جنینی بر اساس سطح سرمی
ویتامین  Dو سطح تحصیالت ارتباط معنیداری وجود
نداشت (.)p<0/05

دهانه رحم ،اختالل تغذیه (کمبود ویتامین ث یا مس)،
مقاربت ،فیزیولوژی غیرطبیعی پردهها ،مولتیپار ،پایین
بودن موقعیت اجتماعی -اقتصادی وجود دارد که سعی
شد با انتخاب نمونهها طبق معیارهای ورود و خروج از
مطالعه و انتخاب گروه شاهد ،تا حد امکان کنترل گردد.
برای مادران بعد از امضای رضایتنامه ،فرم شرححال
مشتمل بر اطالعات دموگرافیک شرکتکنندگان مانند
سن ،جنس ،قد ،وزن ،تعداد پاریته ،تعداد و نوع زایمان،
سطح تحصیالت ،شغل ،سابقه سقط ،مصرف سیگار و
یافتههای پزشکی و مامایی تکمیل شد و اطالعات
بدینطریق جمعآوری گردید .از روش سنجش اعتبار
محتوی جهت تعیین اعتبار علمی فرم شرححال
استفاده شد .از مادران هر دو گروه مورد و شاهد به
مقدار  5سیسی نمونه خون برای اندازهگیری سطح
سرمی  25هیدروکسی ویتامین  D3گرفته شد .سطح
36

شغل آزاد و  17نفر ( )%17از زنان نیز کارمند بودند .در
گروه شاهد 71 ،نفر ( )%71از زنان خانهدار 17 ،نفر
( )%17دارای شغل آزاد و  12نفر ( )%12از زنان کارمند
بودند .بین پارگی زودرس غشاهای جنینی بر اساس
سطح سرمی ویتامین  Dو شغل زنان ارتباط معنیداری
وجود نداشت (.)p<0/05
در گروه مورد  37نفر ( )%37از زنان پاریته صفر 41 ،نفر
( )%41پاریته  1و  22نفر ( )%22پاریته  2داشتند و در
گروه شاهد 33 ،نفر ( )%33از زنان پاریته صفر 39 ،نفر
( )%39پاریته  1و  28نفر ( )%28پاریته  2داشتند.

نوع زایمان در دو گروه وجود داشت (.)p=0/002
در مقایسه میزان سطح سرمی ویتامین  Dدر دو گروه،
ارتباطی بین سطح سرمی ویتامین  Dو پارگی زودرس
پردههای جنینی مشاهده نشد ( .)p=0/09در این
مطالعه 4 ،نفر ( )%4از بیماران گروه مورد و  6نفر ( )%6از
بیماران گروه شاهد سیگاری بودند .ارتباط معنیداری
بین پارگی زودرس غشاهای جنینی بر اساس سطح
سرمی ویتامین  Dو استعمال سیگار وجود نداشت
( .)p=0/34شاخص توده بدنی زنان در گروه مورد
 28/42±2/53و در گروه شاهد  27/83±2/33کیلوگرم

ارتباط معنیداری بین پارگی زودرس غشاهای جنینی بر
اساس سطح سرمی ویتامین  Dو تعداد پاریته زنان وجود
نداشت (.)p=0/67
شاخص توده بدنی زنان در گروه مورد  28/42±2/53و
در گروه شاهد  27/83±2/33کیلوگرم بر متر مربع بود.
بین سطح سرمی ویتامین  Dو شاخص توده بدنی زنان
در دو گروه ارتباط معنیداری وجود نداشت (.)p=0/73

بر متر مربع بود که ارتباط معنیداری بین دو گروه با
توجه به شاخص توده بدنی زنان وجود نداشت
( .)p=0/73در گروه مورد  36مورد ( )%36از زایمان زنان
از نوع سزارین بود و در گروه شاهد  14مورد ( )%14از
زایمان زنان از نوع سزارین بود که این تفاوت از نظر
آماری معنیدار بود (.)p=0/002

جدول  -1مقایسه میزان سطح سرمی ویتامین  Dو نوع زایمان در گروههای مورد مطالعه
گروه مورد

گروه شاهد

سطح معنیداری

متغیر
سطح سرمی ویتامین ( Dنانومول بر لیتر)

22/73±11/87

25/16±12/48

0/09

زایمان سزارین

)36( 36

)14( 14

0/002

سطح سرمی ویتامین  Dدر گروه مورد 22/73±11/87
نانومول بر لیتر و در گروه شاهد  25/16±12/48نانومول
بر لیتر بود .از نظر بررسی سطح سرمی ویتامین  Dدر
گروه مورد 16 ،نفر ( )%16زیر  10نانومول بر لیتر69 ،
نفر ( )%69بین  10-30نانومول بر لیتر و  15نفر ()%15

بیشتر از  30نانومول بر لیتر بودند .در گروه شاهد12 ،
نفر ( )%12زیر  10نانومول بر لیتر 66 ،نفر ( )%66بین
 10-30نانومول بر لیتر و  22نفر ( )%22بیشتر از 30
نانومول بر لیتر بودند که تفاوت بین دو گروه از نظر
آماری معنیدار نبود (( )p=0/37جدول .)2

جدول  -2سطح سرمی ویتامین  Dدر گروههای مورد مطالعه
گروه مورد
تعداد (درصد)

گروه شاهد
تعداد (درصد)

گروه
زیر 10نانومول بر لیتر

)16( 16

)12( 12

بین  10-30نانومول بر لیتر

)69( 69

)66( 66

بیشتر از 30نانومول بر لیتر

)15( 15

)22( 22

سطح سرمی ویتامین D

37
37

سطح معنیداری

0/37
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بر اساس نتایج بهدست آمده از مطالعه ،در گروه مورد،
 68نفر ( )%68از زنان خانهدار 15 ،نفر ( )%15دارای

نوع زایمان سزارین در گروه مورد  36نفر ( )%36و در
گروه شاهد  14مورد ( )%14بود که ارتباط معنیداری در

وضعیت ویتامین  Dکافی و ناکافی هیچ مورد پارگی
زودرس پردههای جنینی گزارش نشد ( .)20در مطالعه

بحث
 دكتر شهال فرضیپور و همکاران

در مطالعه حاضر که با هدف بررسی تأثیر سطح ویتامین

استرزچا و همکاران ( )2017ارتباط معنیداری بین
کمبود ویتامین  Dسرم مادران با پارگی زودرس
پردههای جنینی و زایمان زودرس وجود داشت (.)21
نتایج مطالعه حاضر از نظر ارتباط ویتامین  Dبا پارگی
زودرس پردههای جنینی با نتایج مطالعه کوک و
همکاران ( )2018همخوانی داشت ،اما با مطالعه
کوسوکایدین و همکاران ( )2018و استرزچا و همکار
( )2017همخوانی نداشت (.)21 ،18 ،17
در مطالعه حاضر شاخص توده بدنی زنان در گروه مورد
 28/42±2/53و در گروه شاهد  27/83±2/33کیلوگرم

 Dمادر بر پارگی زودرس پردههای جنینی انجام شد،
میانگین سنی شرکتکنندگان در گروه مورد 24/03±7
سال با دامنه سنی  18-31سال و در گروه شاهد
 25/24±6/87سال با دامنه سنی  18-33سال بود.
شاخص توده بدنی زنان در گروه مورد  28/42±2/53و
در گروه شاهد  27/83±2/33بود .سطح سرمی ویتامین
 Dدر گروه مورد  22/73±11/87و در گروه شاهد
 25/16±12/48نانومول بر لیتر بود که ارتباط معنیداری
بین سطح سرمی ویتامین  Dو پارگی زودرس پردههای
جنینی وجود نداشت.
ویتامین  Dبا مکانیسم ایجاد التهاب ،موجب اختالالت

بر متر مربع بود .ارتباط معنیداری بین سطح سرمی
ویتامین  Dو شاخص توده بدنی زنان در دو گروه وجود
نداشت .نوع زایمان سزارین در گروه مورد  36مورد و در
گروه شاهد  14مورد بود که ارتباط معنیداری بین
پارگی پردههای جنینی و نوع زایمان سزارین وجود
داشت .با توجه به لزوم ختم بارداری در موارد پاره شدن
کیسه آب و عدم پاسخ به اینداکشن ،انجام بیشتر سزارین
در گروه مورد یافتهای منطقی بود.
از نقاط قوت مطالعه حاضر ،نمونهگیری قبل از
هیدراتاسیون وریدی و استفاده از روش همزمان تست

داخل رحم ،جفت و غشاها میگردد ( .)16 ،15زانگ و
همکاران ( )2019مطالعهای با هدف بررسی اثر کمبود
ویتامین  Dدر التهاب جفت انجام دادند ،در بررسی
پاتولوژیک جفت ،خطر التهاب جفت در گروه کمبود
ویتامین  Dبهطور معنیداری بیشتر بود ( .)16همچنین
در مطالعه ونگ و همکاران ( )2018کمبود ویتامین D
مادر با مکانیسم ایجاد التهاب و با آزادسازی و افزایش
هورمون کورتیکوتروپین جفت ،موجب اختالالت داخل
رحم ،جفت و غشاها شده و منجر به تولد زودرس
خودبهخودی گردید ( .)15در مطالعه کوک و همکاران
( )2018ارتباطی بین پروتئین باند شونده ویتامین  Dدر
مایع سرویکوواژینال مادران با پارگی زودرس پردههای
جنینی مشاهده نشد ( .)18در مطالعه کوسوکایدین و
همکاران ( )2018پارگی زودرس پردههای جنینی در
مادران با کمبود ویتامین  D3سرم مادر بیشتر بود که
این یافته با نتایج مطالعه حاضر همخوانی نداشت (.)17
کیسا و همکاران ( )2019گزارش کردند که سطح 25
هیدروکسی ویتامین  Dسرم مادر کمتر از  10نانوگرم در
میلیلیتر ،یک عامل خطر برای عواقب نامطلوب بارداری
است و میزان  25هیدروکسی ویتامین  Dباید در زنان
باردار پرخطر بررسی شود و در صورت کمبود درمان شود
( .)19در مطالعه چوهان و همکاران ( )2018پارگی
زودرس پردههای جنینی در  4بیمار ( )%19/19که
وضعیت کمبود ویتامین  Dداشتند ،مشاهده شد و در

نیترازین و فرن برای تشخیص پارگی زودرس پردههای
جنینی و سنجش سطح سرمی  25هیدروکسی ویتامین
 D3فقط در یک آزمایشگاه بود .نقاط ضعف و
محدودیتهای مطالعه ،عدم تفکیک نمونهها بر حسب
زمان پاره شدن پردههای جنینی قبل از شروع انقباضات
رحمی و پاره شدن غشاها در قبل از هفته  37حاملگی و
کم بودن تعداد نمونهها بود .از مالحظات اخالقی این
مطالعه ،تمام اطالعات مربوط به پرونده شخصی بیماران
بهصورت محرمانه ماند و در مطالعه نامی از بیماران ذکر
نشد .از بیماران جهت انجام آزمایشات هزینهای دریافت
نشد .این مطالعه پس از تصویب در کمیته اخالق و
کسب رضایتنامه از بیماران انجام گردید.
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