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ارتباط بین تغییرات فصلی با پرهاکالمپسی و
اکالمپسی( :مروری سیستماتیک)
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 .1دانشجوی دکترای بهداشت باروری ،کمیته تحقیقات دانشجویی ،دانشکده پرستاری و مامایی ،دانشگاه علوم پزشکی
شاهرود ،شاهرود ،ایران.
 .2دانشیار گروه بهداشت باروری ،دانشکده پرستاری و مامایی ،دانشگاه علوم پزشکی شاهرود ،شاهرود ،ایران.
 .3استادیار گروه بهداشت باروری ،دانشکده پرستاری و مامایی ،دانشگاه علوم پزشکی شاهرود ،شاهرود ،ایران.

خالصه

تاريخ دريافت 1310/50/13 :تاريخ پذيرش1310/50/51 :

مقدمه :پرهاکالمپسی شایعترین عارضه طبی در بارداری و یکی از سه دلیل مرگ و میر مادری است .در سالهای اخیر
ارتباط بین تغییرات فصلی با پرهاکالمپسی مورد توجه قرار گرفته است .مطالعه مرور سیستماتیک حاضر با هدف
جمعبندی نتایج مطالعات موجود در زمینه ارتباط بین تغییرات فصلی با پرهاکالمپسی و اکالمپسی و دستیابی به نتایج
کلی در ایران انجام شد.
روشکار :در این مطالعه مروری سیستماتیک اطالعات از طریق جستجو در پایگاههای اطالعاتی داخلی و خارجی ،SID
 Scopus ،Pubmed ،IranDoc ،Magiran ،Iranmedexو Google Scholarبا استفاده از کلیدواژههای
استاندارد و عملگرهای  ANDو  ORبه صورت ترکیبی ،استخراج شدند .محدوده زمانی مقاالت بهدست آمده از سال
 1330تا  1310/2/21بود .بعد از حذف موارد تکراری و غیر مرتبط ،در نهایت  11مطالعه انجام شده در شهرهای مختلف
ایران انتخاب و مورد بررسی قرار گرفتند.
يافتهها :مرور مقاالت موجود در این مطالعه حاکی از ارتباط آماری معنادار بین تغییرات فصلی و ابتالء به پرهاکالمپسی
و اکالمپسی بود که این ارتباط به نفع شیوع بیشتر پرهاکالمپسی و اکالمپسی در فصول سرد سال (پاییز و زمستان) می
باشد.
نتیجهگیری :بین فصول سرد سال و ابتالء به پرهاکالمپسی و اکالمپسی ارتباط وجود دارد .با توجه به تعداد محدود
مطالعات موجود در این زمینه ،انجام مطالعات متعدد با ساختار مطالعاتی همگن در مناطق مختلف جغرافیایی کشور،
توصیه میشود.
کلماتکلیدی :اکالمپسی ،ایران ،پرهاکالمپسی ،تغییرات فصلی ،عوامل خطر ،مرور سیستماتیک
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پالسما کاهش و در تابستان افزایش مییابد (.)11
میتوکی و همکاران ( ،)2512نشان دادند افزایش درجه
حرارت در تابستان باعث کاهش فشارخون و افزایش
ضربان قلب میشود؛ بهطوریکه هر  15درجه افزایش
درجه حرارت به طور معنیداری باعث کاهش فشارخون
سیستول به میزان  2/0میلیمتر جیوه میشود (.)12
مطالعات مختلفی در زمینه ارتباط بین پرهاکالمپسی و
تغییرات فصلی انجام گرفته است .برخی محققین
ارتباط بین فصل لقاح و برخی فصل زایمان را در وقوع
پرهاکالمپسی مورد بررسی قرار دادند (.)14 ،13
در مطالعه فیلیپس و همکاران ( )2554ارتباط آماری
معناداری بین پرهاکالمپسی و فصل لقاح وجود داشت؛
بهطوریکه لقاح در فصل تابستان با بیشترین خطر
ابتالء به پرهاکالمپسی همراه بود ( .)10در تگزاس
ولینگتون و همکاران ( )2512در مطالعه گذشته نگری
بر روی پرونده های زایمانی 312،253زن باردار ،ارتباط
آماری معنیداری بین پرهاکالمپسی و زایمان در فصل
زمستان را نشان دادند ( .)11ولی نتایج برخی از
مطالعات نیز حاکی از عدم تأثیر فصل بر پرهاکالمپسی
است؛ به طوریکه در مطالعه ظهیری سروری و
همکاران ( )2553و عالی و همکار ( ،)1114بین شیوع
پرهاکالمپسی و اکالمپسی با فصل ارتباط آماری
معنیداری مشاهده نشد ( .)10 ،13با توجه به تناقضات
موجود در مطالعات مختلف و اهمیت شناخت عوامل
زمینهساز پرهاکالمپسی و اکالمپسی جهت کنترل هرچه
بیشتر این سندرم ،مرور سیستماتیک حاضر با هدف
جمعبندی نتایج مطالعات پیشین در زمینه ارتباط بین
تغییرات فصلی با پرهاکالمپسی ،اکالمپسی و دستیابی
به نتایج کلی در ایران انجام شد.

مقدمه
 لیال مال احمدی و همكاران

پرهاکالمپسی نوعی سندرم اختصاصی بارداری است که
با افزایش فشارخون مساوی و یا بیشتر از  145/15و
پروتئینوری مساوی و یا بیشتر از  355میلیگرم در
ادرار  24ساعته و یا تشنج در موارد اکالمپسی ،بعد از
هفته  25بارداری تشخیص داده میشود (.)1
پرهاکالمپسی سومین علت مرگ و میر مادران در جهان
و دومین دلیل شایع مرگ مادران در ایران است (.)2
شیوع پرهاکالمپسی بر اساس معیارهای تشخیص و
جمعیت مورد مطالعه در کشورهای جهان بین 1/0تا
 %11/3میباشد ( .)3در ایران بر اساس مطالعات
پراکنده انجام شده شیوع پرهاکالمپسی بین  1تا %12
گزارش شده است (.)0 ،4
پرهاکالمپسی به بیماری فرضیهها معروف است .بدیهی
است یک مکانیسم منفرد مسئول تمامی عالئم مرتبط
با سندرم پرهاکالمپسی نمیباشد ،بلکه چندین مکانیسم
مختلف همراه با یکدیگر وارد عمل شده و یا حتی اثر
یکدیگر را تشدید میکنند ( .)1محققین انواع مختلفی
از مشخصههای بیولوژیکی ،بیوشیمیایی ،بیوفیزیکی و
ایمونولوژیکی را در پاتوفیزیولوژی پرهاکالمپسی و
خصوصاً در پیشبینی وقوع آن مؤثر دانستند (.)3
از آنجایی که علیرغم مطالعات وسیع در چند دهه اخیر
دلیل این بیماری پیچیده به روشنی مشخص نشده
است ،لذا شناسایی عوامل ناشناختهای مانند سبک
زندگی ،وضعیت تغذیهای ،تغییرات فصلی و آب و هوا و
 ...و ارتباط آن با پرهاکالمپسی و اکالمپسی به منظور
طراحی زیر بنای انجام مداخالت هدفمند ،حائز اهمیت
میباشد (.)1 ،0
بررسی متون گذشته نشان میدهد ارتباط بین تغییرات
فصلی و پرهاکالمپسی در عهد باستان نیز مورد توجه
قرار گرفته و بقراط نیز به این ارتباط آگاه بوده است .در
مطالعه چسلی و همکاران ( )1104ارتباط معنیداری
بین ابتالء به پرهاکالمپسی و تغییرات درجه حرارت
محیط و میزان بارش باران وجود داشت (.)15
مطالعات متعدد نشان دادهاند تغییرات فصلی بر وضعیت
قلبی عروقی ،تونوسیته عروق محیطی و حجم پالسما
تأثیرگذار است؛ بهطوریکه در فصل زمستان حجم

روشکار
در این مطالعه مرور سیستماتیک ،اطالعات از طریق
جستجو در پایگاههای اطالعاتی داخلی و خارجی ،SID
،Pubmed ،IranDoc ،Magiran ،Iranmedex
 Google Schola ،Scopusبا استفاده از
کلیدواژههای انگلیسی ،eclampsia ،preeclampsia
 iran ،risk factor ،seasonlvarationو کلید واژه
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های فارسی پرهاکالمپسی ،اکالمپسی ،تغییرات فصلی
عوامل خطر و ایران با استفاده از عملگرهای  ANDو
 ORبه صورت ترکیبی استخراج شدند .در ابتدا هیچ
گونه محدودیت زمانی برای جستجوی اولیه در نظر
گرفته نشد تا تمام پژوهشهای مرتبط بازیابی شوند و در
نهایت کل مطالعات از بازه زمانی سال  1330تا تاریخ
 1310/52/21مورد بررسی قرار گرفتند .همچنین
فهرست منابع هر مقاله نیز برای یافتن سایر مقاالت
مرتبط به طور دستی مرور شد.
معیارهای ورود به مطالعه شامل مطالعاتی بود که
ارتباط بین تغییرات فصلی و پرهاکالمپسی و اکالمپسی
را مورد بررسی قرار دادند و معیارهای خروج از مطالعه
شامل :غیرمرتبط بودن مطالعات با موضوع ،دادههای
ناکافی در مطالعه و عدم دسترسی به متن کامل مقاالت
بود .البته مقاالتی که در چکیده ،دادهها را به طور کامل
در اختیار قرار میدادند از مطالعه حذف نشدند.
در ابتدا پژوهشگران با استفاده از کلیدواژههای مورد
نظر فهرستی از عناوین تمام مقاالت موجود در
پایگاههای اطالعاتی را تهیه و به منظور تعیین و انتخاب
عناوین مرتبط ،آنها را به صورت مستقل بررسی و
موارد تکراری را حذف کردند .در مرحله بعدی عناوین و
چکیده مقاالت باقی مانده به دقت مورد مطالعه قرار
گرفت و مقاالت غیرمرتبط رد شد و در نهایت متن
کامل مقاالت مرتبط احتمالی بررسی و نسبت به
انتخاب مقاالت مناسب اقدام شد .برای جلوگیری از
سوگرایی ،جستجو توسط دو نفر از پژوهشگران به
صورت مستقل از هم و برای بررسی توافق بین نتایج،
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جستجو توسط نفر سوم انجام شد و در صورت عدم
ورود مقاالت دلیل رد آنها نیز ذکر شد.
بر این اساس تعداد  1101مقاله بهدست آمد که از این
تعداد  431مقاله به دلیل تکراری بودن حذف شدند.
عنوان و چکیده تمامی  1015مقاله باقی مانده مورد
بررسی قرار گرفت .در مرحله بعد مقاالتی که دارای
خصوصیات زیر بودند انتخاب شدند:
 -1مطالعاتی که ارتباط بین تغییرات فصلی با بروز
پرهاکالمپسی ،اکالمپسی را ارزیابی کردند
 -2مطالعاتی که عوامل خطر در بروز پرهاکالمپسی و
اکالمپسی را بررسی کردند (زیرا در برخی از این
مطالعات تغییرات فصلی به عنوان یکی از عوامل خطر
در وقوع پرهاکالمپسی مورد ارزیابی قرار گرفته بود).
بر این اساس 1432 ،مقاله کامالً غیرمرتبط با موضوع از
مطالعه خارج شدند و  30مقاله مرتبط احتمالی انتخاب
شدند .متن کامل تمامی مقاالت توسط پژوهشگران
مورد مطالعه قرار گرفت و  21مقاله بهدلیل عدم بررسی
ارتباط بین متغیر فصل با پرهاکالمپسی و اکالمپسی و
یک چکیده بدلیل نداشتن اطاالعات کافی ،از مطالعه
حذف شدند.
اطالعات منتشر شده در کنگرهها به دلیل عدم
دسترسی به چکیده کامل آنها وارد مطالعه نشدند.
بر این اساس 11 ،مقاله که  1مقاله مستقیماً ارتباط بین
فصل با پرهاکالمپسی را ارزیابی کرده و  2مقاله به بررسی
عوامل خطر ابتالء به پرهاکالمپسی از جمله فصل،
پرداخته بودند ،انتخاب شدند (تصویر .)1

 لیال مال احمدی و همكاران
شماره  -1فلوچارت مراحل ورود به مطالعه سیستماتیک

سپس چک لیستی از اطالعات الزم برای مطالعه که
شامل :نام پژوهشگر ،سال انجام مطالعه ،محل انجام
مطالعه ،طرح مطالعه ،تعداد نمونه ،منبع گردآوری
دادهها ،پیامد مورد بررسی و نتیجه مطالعه برای تمام
مطالعاتی که وارد فرآیند مرور سیستماتیک شده بودند،
تهیه شد .نتایج مهم بهدست آمده از مقاالت فیشبرداری
شد و سپس تحلیل محتوا انجام شد (جدول .)1

ارزیابی کیفی و نهایی مقاالت با استفاده از چک لیست
 STROBEکه یک چک لیست استاندارد و مشهور
بینالمللی جهت ارزیابی کیفی مقاالت است ،مورد
ارزیابی قرار گرفت .معیارهای مورد توجه پژوهشگر برای
ارزیابی نهایی شامل :اهداف مطالعه ،طرح مطالعه ،حجم
نمونه ،مکان مطالعه ،متغیرهای مورد بررسی ،تحلیل
آماری ،نتایجکلیدی و محدودیتها بود.
تمام  11مقاله انتخابی که معیارهای الزم را داشتند و
کیفیت آنها بر اساس چک لیست  STROBEدر حد
مطلوب بود ،وارد مطالعه سیستماتیک شدند.

جدول  -1مطالعات بررسی شده در زمینه ارتباط تغییرات فصلی با پره اکالمپسی
نویسنده ،سال
انتشار ،شماره
رفرنس

طرح مطالعه /منبع
اطالعات /زمان
جمعآوری دادهها

معیار سنجش /تعداد
نمونه

نتایج  /نتیجه گیری

عالی ()1330
()10

ذکر نشده بود/
پروندههای بیمارستانی/
از فروردین 1333تا
اسفند 1333

ارتباط پره اکالمپسی و
فصل زایمان
تعداد= 3331

 43نفر ( )%0/1در بهار 41 ،نفر ( )%0/4در تابستان 31 ،نفر ( )%4/30در پاییز و
 43نفر ( )%0/0در زمستان مبتال به پره اکالمپسی و اکالمپسی بودند .نتیجهگیری:
بین تغییرات فصلی و شیوع پرهاکالمپسی و اکالمپسی رابطهای مشاهده نشد.

چابک سوار
()21( )1304

به طور واضح ذکر نشده
بود /پروندههای
بیمارستانی/
1301-1302

ارتباط پرهاکالمپسی و
فصل زایمان
تعداد= 14141

فصل تابستان ( )%1/01و فصل پاییز ( )%4/33به ترتیب کمترین و بیشترین شیوع
پرهاکالمپسی را داشتند.
نتیجهگیری :شیوع پرهاکالمپسی با فصل در ارتباط میباشد و در پاییز بیشتر است.

ظهیری سروری
()13( )1301

مقطعی/
پروندههای بیمارستانی/
1330-1305

ارتباط بین پرهاکالمپسی
و فصل زایمان
تعداد= 12142

بیشترین شیوع پرهاکالمپسی در بهار  %3/1و کمترین میزان در تابستان ( )%3بود
ولی این ارتباط از لحاظ آماری معنیدار نبود.
نتیجهگیری :بین شیوع پرهاکالمپسی و فصل زایمان ارتباطی وجود نداشت.

00

کاشانیان
()22( )1315

مورد شاهدی گذشته
نگر /پروندههای
بیمارستانی/
1304-1300

ارتباط پرهاکالمپسی و
فصل زایمان
PE =310
control =310

نتایج :بین عفونت ادراری ،سابقه پرهاکالمپسی و فصل زمستان با پره اکالمپسی
ارتباط وجود داشت
نتیجهگیری :شیوع پرهاکالمپسی با فصل در ارتباط میباشد و در زمستان بیشتر
است.

قنبری همایی
()25( )1312

توصیفی تحلیلی گذشته
نگر /پروندههای
بیمارستانی
1301-1311/

ارتباط اکالمپسی و فصل
لقاح و زایمان
PE =123

نتایج :احتمال ابتالء به اکالمپسی در لقاح فصل بهار در مقایسه با فصل پاییز 0
برابر بود .در تحلیل یک متغیره ارتباط معنیداری بین اکالمپسی و فصل زایمان
وجود نداشت.
نتیجهگیری :شیوع اکالمپسی با فصل در ارتباط است و هنگام لقاح در بهار افزایش
مییابد.

محمدپور
()11( )1312

مورد  -شاهدی گذشته
نگر /پروندههای
بیمارستانی-1312 /
1300

ارتباط پرهاکالمپسی و
فصل زایمان
N=1011
PE =155
control =155

نتایج :احتمال پرهاکالمپسی در فصل بهار  ،%0/33در فصل تابستان  ،%1/43در
فصل پاییز  %3/11و در فصل زمستان  %1/41بود.
نتیجهگیری :شیوع پرهاکالمپسی با فصل در ارتباط میباشد و در زمستان بیشتر
است.

محدثی ()1312
()0

مقطعی  -توصیفی
تحلیلی ،پروندههای
بیمارستانی،
1301-1303

ارتباط بین پرهاکالمپسی
و فصل لقاح
N=2024
PE =111

نتایج :شیوع پرهاکالمپسی برحسب زمان لقاح در بهار  ،%0/3در تابستان ،%0/2
پاییز  %0و زمستان  %4/1گزارش شد .شیوع پرهاکالمپسی برحسب زمان لقاح در
تابستان افزایش یافته بود ،ولی این اتباط از نظر آماری معنادار نبود.
نتیجهگیری :بین شیوع پرهاکالمپسی و فصل لقاح رابطه معنیدار مشاهده نشد.

شهیدی فر
()23( )1313

مورد شاهدی گذشته
نگر /پروندههای
بیمارستانی/
1300-1312

پرهاکالمپسی و فصل
زایمان
PE =250
case =205

نتایج :بیشترین ابتالء به پرهاکالمپسی در فصل پاییز  %31/21و بعد از آن در
فصل زمستان  %20/30بود.
نتیجهگیری :شیوع پرهاکالمپسی با فصل در ارتباط میباشد و در پاییز و زمستان
بیشتر است.

نصیری ()1313
()13

توصیفی تحلیلی گذشته
نگر /پروندههای
بیمارستانی/
1301-1303

پرهاکالمپسی و فصل لقاح
و زایمان
N=25025
PE =212
EC =0

نتایج :بر اساس زمان لقاح بیشترین شیوع پرهاکالمپسی در فصل تابستان کمترین
میزان شیوع در زمستان مشاهده شد.
نتیجهگیری :شیوع پره اکالمپسی با فصل در ارتباط است و هنگام لقاح در تابستان
افزایش می یابد.

لطفعلیزاده
()24( )1310

توصیفی تحلیلی/
پروندههای بیمارستانی/
1305-1303

پره اکالمپسی و فصل
زایمان
N=11513
PE =214
control =15021

نتایج :شیوع پرهاکالمپسی در فصل زمستان بیشترین  %3/20و در فصل تابستان
کمترین میزان  %1/14را داشت.
نتیجهگیری :شیوع پرهاکالمپسی با فصل در ارتباط میباشد و در زمستان بیشتر
است.

حجم کلی نمونههای مبتال به پرهاکالمپسی و اکالمپسی
 0430مورد بود که کمترین حجم نمونه  155مورد
مربوط به مطالعه محمدپور و همکاران ( )11( )1312و
بیشترین حجم نمونه  2400مورد مربوط به مطالعه
خجسته و همکاران ( )0( )2511بود (جدول .)1
اکثر مطالعات پرهاکالمپسی و اکالمپسی را در یک گروه
قرار داده و ارتباط آن را با فصل بررسی کردند و تنها
مطالعه قنبری همایی و همکاران ( )25( )2513ارتباط
اکالمپسی را با فصل در نظر گرفته بود (جدول .)1

يافتهها
در مطالعه حاضر از میان  1101مقاله یافت شده با
جستجوی اولیه در پایگاههای اطالعاتی 30 ،مقاله مورد
بازنگری کامل قرار گرفت و  11مقاله که تمام معیارهای
الزم را داشتند و کیفیت آنان بر اساس معیار
 STROBEدر حد مطلوب بودند وارد مطالعه شدند
که محدوده زمانی این مقاالت از سال  1330تا
 1310/2/21بود.
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خجسته ()1315
()0

مورد شاهدی گذشته
نگر /پروندههای
بیمارستانی-1303 /
1303

ارتباط پرهاکالمپسی و
فصل زایمان
PE =2400
control =2400

در گروه مبتال به پرهاکالمپسی  %11/2در فصل بهار %22/1 ،در فصل تابستان،
 %04/1در فصل پاییز و  %11بستری شدند .با شروع فصل بهار پرهاکالمپسی
بهتدریج افزایش پیدا کرده و در پاییز به یک افزایش ناگهانی و در زمستان کاهش
ناگهانی یافت.
نتیجهگیری :شیوع پرهاکالمپسی با فصل در ارتباط میباشد و در پاییز بیشتر است.

 لیال مال احمدی و همكاران

عواملی همچون عدم کنترل عوامل مخدوش کننده ،نحوه
گزارش نتایج ،و تغییرات سالیانه در شرایط جوی نیز در
این زمینه بیتأثیر نمیباشند .بنابراین الزم است در
مطالعات آینده این عوامل مورد توجه ویژه قرار گیرد.
از مرور مطالعات موجود در این مرور سیتماتیک که در
شهرهای تهران ( ،)22گناباد ( ،)11کرمانشاه ( ،)21آمل
( )23زاهدان ( )0و مشهد ( )24انجام شد ،میتوان
نتیجه گرفت زایمان در فصول بارانی و سرد سال (پاییز و
زمستان) با بیشترین خطر پرهاکالمپسی همراه میباشد.
در مطالعه شنتال و همکاران ( ،)2515ولینگتون و
همکاران ( )2512و مورا کاوا و همکاران ( )2514فصل
زمستان دارای بیشترین شیوع ابتالء به پرهاکالمپسی
نسبت به فصل تابستان بود (.)21 ،20 ،11
با توجه به اینکه اساس پاتوفیزیولوژی پرهاکالمپسی
انقباض عروقی میباشد ،به نظر میرسد افزایش شیوع
پرهاکالمپسی در فصول سرد سال میتواند ناشی از تأثیر
کاهش درجه حرارت بر روی انقباض عروقی باشد (.)23
در مطالعات تئوپل و همکاران ( )2511و بلترن و
همکاران ( )2514که به صورت مرور سیستماتیک انجام
شد ،زایمان در فصول سرد سال با بیشترین خطر
پرهاکالمپسی همراه بود ( ،)21 ،20اگرچه سازوکار دقیق
این ارتباط به روشنی مشخص نشده است .عوامل
پیشنهادی ذیل میتواند توضیحی برای این ارتباط باشد:
 -1افزایش خطر ابتالء به عفونت در فصول سرد سال:
مطالعات نشان دادند بین ابتالء مادران باردار به عفونت و
پرهاکالمپسی ارتباط معناداری وجود دارد (.)31
 -2تشدید حمالت آسم در فصول سرد سال :از طریق
اسپاسم عروقی ،خطر ابتالء به پرهاکالمپسی را افزایش
میدهد (.)32
 -3تغییرات ایجاد شده در رژیم غذایی در فصول سرد و
بارانی سال :از طریق کاهش دریافت موادغذایی از جمله
ریزمغذیها و آنتی اکسیدانها منجر به کاهش پاسخ
سیستم ایمنی در برابر عفونتها و افزایش ابتالء به
پرهاکالمپسی میشود (.)33
 )4کاهش سطح پالسمایی ویتامین  Dاز طریق کاهش
تابش نور خورشید ( .)34در مطالعه ری الندر و
همکاران ( )2510در کشور سوئد ،شیوع پرهاکالمپسی

مطالعه عالی و همکار ( ،)10( )1111چابک سوار
( ،)21( )2550ظهیری سروری و همکاران ()2553
( ،)13خجسته و همکاران ( )0( )2511کاشانیان و
همکاران ( ،)22( )2511محمدپور و همکاران ()2510
( ،)11شهیدیفر و همکاران ( )23( )2514و لطفعلیزاده
و همکار ( )24( )2511ارتباط بین پرهاکالمپسی و فصل
زایمان را بررسی کردند و مطالعه محدثی و همکار
( )0( )2513ارتباط بین پرهاکالمپسی و فصل لقاح را
مورد بررسی قرار داده بودند.
در مطالعه نصیری و همکاران ( )2514ارتباط بین
پرهاکالمپسی و فصل لقاح و فصل زایمان بررسی شده
بود ( )13و در مطالعه قنبری همایی و همکاران ()2513
( )25ارتباط بین اکالمپسی و فصل لقاح و زایمان مورد
ارزیابی قرار گرفته بود (جدول .)1
مطالعات مورد بررسی در  15شهر مختلف کشور انجام
شده بود .در شهرهای تهران ،کرمانشاه ،گناباد ،آمل،
مشهد ،زاهدان ،تبریز بین پرهاکالمپسی با تغییرات فصلی
ارتباط آماری معنادار مشاهده شد ،در حالیکه در
شهرهای کرمان ،ارومیه ،رشت این ارتباط مشاهده نشد
(جدول  .)1ویژگی این مطالعات با جزئیات آن در جدول
 1نشان داده شده است.

بحث
مطالعه مرور سیستماتیک حاضر اولین مطالعه مروری در
زمینه ارتباط بین تغییرات فصلی با پرهاکالمپسی و
اکالمپسی بود .در اکثر مطالعات موجود در این مرور
سیستماتیک ،ارتباط آماری معناداری بین تغییرات فصلی
با پرهاکالمپسی و اکالمپسی وجود داشت (-11 ،13 ،0
 .)24نتایج مطالعه حاضر با بسیاری از مطالعات انجام
شده در سایر مناطق جهان همخوانی داشت (-14 ،15
.)35-20 ،11
نکته قابل توجه در این میان تفاوت و گاهی تناقض در
گزارش ماهها و فصلهایی است که در آن پرهاکالمپسی و
اکالمپسی دارای بیشترین شیوع است .شاید بتوان
بخشی از این تناقضات را به تفاوت در طرح مطالعه،
معیارهای انتخاب نمونه و پیامدهای مورد بررسی نسبت
داد.
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در فصل زمستان نسبت به فصول دیگر سال  2برابر
بیشتر گزارش شد و محققین کاهش سطح ویتامین D
را به عنوان دلیل احتمالی این یافته مطرح کردند (.)30
در مطالعه رضایی و همکاران ( )2514در ایران نیز
کمبود ویتامین Dبه عنوان عامل خطری برای ابتالء به
پرهاکالمپسی شناخته شد (.)31
 )0کاهش فعالیت فیزیکی در فصول سرد و بارانی (.)33
انجام منظم فعالیت فیزیکی با شدت متوسط ،خطر ابتالء
به پرهاکالمپسی را کاهش میدهد (.)30
 )1مراقبتهای دوران بارداری نامناسب در فصول سرد
سال :از طریق کاهش دسترسی به مراقبتهای دوران
بارداری زمینه را برای ابتالء به پرهاکالمپسی مستعد
میسازد (.)35
در مورد اکالمپسی و ارتباط آن با فصل لقاح و زایمان،
نتایج مطالعه قنبری همایی و همکاران ( )2513ارتباط
بین لقاح در فصل بهار (که مطابق با زایمان در فصول
سرد سال میباشد) را با افزایش احتمال ابتالء به
اکالمپسی نشان داد (.)25
در مطالعه مروری تئوپل و همکاران ( )2511و بلترن و
همکاران ( )2514بیشترین شیوع اکالمپسی در مناطق
غیر حارهای ،در ماههای سرد زمستان و در مناطق
حارهای در فصول بارانی و مرطوب سال بود که با یافته
های مطالعه قنبری همایی و همکاران ( )2513همخوانی
داشت .به نظر میرسد این نتایج در زنان مبتال به
پرهاکالمپسی ناشی از کمبود سدیم 1ایجاد شده به دلیل
نوعی مکانیسم پیش کلیوی باشد که باعث ورود مایعات
به سیستم عصبی شده و تورم 2ناشی از آن ،احتمال
تشنج را افزایش میدهد ،لذا وجود ارتباط بین کمبود
سدیم و هوای سرد محیط محتمل میباشد ،بنابراین
بیشترین شیوع اکالمپسی در فصول سرد و بارانی سال
مشاهده میشود (.)31-41
یافتههای مطالعه نصیری و همکاران ( )2514بر اساس
فصل لقاح و زایمان در مشهد ،بیشترین شیوع
پرهاکالمپسی را در لقاح در فصول گرم سال نشان داد
( )13که با نتایج مطالعه فیلیپس و همکاران (،)2554
1

hyponatremia
overhydration

2
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بلترن و همکاران ( ،)2514رودرا و همکاران ( )2551و
تام و همکاران ( )2550همخوانی داشت (،42 ،21 ،10
.)43
افزایش درجه حرارت در هنگام لقاح با تأثیر بر تمایز
عروق جفتی ،ایجاد اختالل در تنظیمکنندههای سیستم
ایمنی و تغییر در حجم و اسموالریته مایعات بدن ،در
ایجاد پرهاکالمپسی مؤثر میباشد ( .)20هرچند دستیابی
به نتایج قطعی ،نیازمند مطالعات گسترده و دقیقتری در
آینده میباشد.
علیرغم یافتههای مطالعه نصیری و همکاران ()2514
مبنی بر وجود ارتباط بین لقاح در فصول گرم سال و
بروز پره اکالمپسی ،نتایج مطالعات آنان در مورد ارتباط
بین فصل زایمان و پرهاکالمپسی با سایر مطالعات در
تناقض بود ( .)40 ،44 ،21 ،20 ،11بدین ترتیب که
زایمان در فصل بهار با بیشترین و در فصل زمستان با
کمترین شیوع پرهاکالمپسی همراه بود .شاید بتوان همراه
با متغیر فصل جزئیات دیگری عالوه بر درجه حرارت و
رطوبت هوا را مدنظر داشت .از جمله این جزئیات
میتوان به سایر عوامل از قبیل ساعات تابش نور
خورشید ،آلودگی هوا ،وزش باد ،میزان بارش باران و ...
اشاره کرد و ارتباط آن را با شیوع پرهاکالمپسی مورد
بررسی قرار داد .بنابراین جهت نتیجهگیری صحیح و
قضاوت دقیق در مورد ارتباط بین تغییرات فصلی با
پرهاکالمپسی انجام مطالعات متعدد با ساختار مطالعاتی
مشابه و همگن خصوصاً با در نظر گرفتن معیارهای
فصلی و جوی یکسان در مناطق جغرافیایی مختلف
کشور پیشنهاد میشود.
از محدودیتهای مطالعات بررسی شده در این مرور
سیستماتیک میتوان به عدم کنترل کامل عوامل
مخدوش کننده و نداشتن گروه شاهد اشاره کرد (،13 ،0
 .)22-25،10 ،13از آنجایی که پرهاکالمپسی یک
بیماری چند عاملی است ،کنترل عوامل مداخلهگر جهت
دستیابی قطعی به ارتباط بین پرهاکالمپسی و فصل
ضروری است.
در این رابطه بررسی تأثیر غیر مستقیم شرایط آب و هوا
بر متغیرهایی از قبیل :الگوی غذایی زنان باردار ،ابتالء به
عفونتهای فصلی ،آلودگی هوا ،سطح پالسمایی ویتامین

بین تغییرات فصلی و پرهاکالمپسی ارتباط معناداری
وجود دارد و این ارتباط به نفع شیوع بیشتر
پرهاکالمپسی و اکالمپسی در فصول سرد سال (پاییز و
.زمستان) است

تشكر و قدردانی
 پژوهشگران و نویسندگان،بدینوسیله از اساتید گرامی
مقالههای موجود در این مطالعه و همچنین از
حمایتهای کمیته تحقیقات دانشجویی و مسئولین
محترم کتابخانه دانشگاه علوم پزشکی شاهرود و تمامی
 تشکر،عزیزانی که ما را در نگارش این مقاله یاری کردند
.و قدردانی میشود
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 و ارتباط آن با شیوع پرهاکالمپسی توصیه...  وD
.میشود
نتایج تعداد معدودی از مطالعات موجود در این مرور
 بین تغییرات فصلی با پرهاکالمپسی و،سیستماتیک
 به.)10 ،13 ،0( اکالمپسی ارتباط معناداری را نشان نداد
نظر میرسد این عدم ارتباط میتواند ناشی از شباهت
) و تعداد کم نمونههای13( فصول در شمال ایران
 لذا انجام.) باشد10 ،0( پرهاکالمپسی و اکالمپسی
مطالعات بیشتر برای رسیدن به نتایج قطعی در این
.زمینه پیشنهاد میشود
برای رفع هرچه بیشتر ابهامات موجود در زمینه
 انجام مطالعات گستردهتر در،پاتوفیزیولوژی این بیماری
آینده در جهت درک بهتر ارتباط بین الگوهای مختلف
. میتواند کمککننده باشد،آب و هوایی و پرهاکالمپسی
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