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چکيذٌ
مقذمٍ ي َذف :بب تَجِ بِ ایٌکِ پزُاکالهپسی ،عبرضِای ببلقَُ ،خطزًبک ٍ کشٌذُ در ببرداری است ،
ایي پژٍّش بب ّذف ارتببط ٍقَع پزُاکالهپسی ٍ سطح رٍی سزم هبدراى بتبردار در ًیوتِ اٍ بتبرداری
اًجبمشذ.
مًاد ي ريشَا :ایي هطبلعِ ،تحلیلی بَدُ ،بذیي دلیل ،آیٌتذًُگتز است کتِ رٍی  1033هتبدر بتبردار در
دوماهنامه علمي-پژوهشي

درهبًگبُّبی پزُ ًبتب شْز تْزاى اًجبمشذُ ،در بذٍ ٍرٍد بِ هطبلعًِ ،وًَِ ختَى بتزای ستٌجش رٍی
اخذ ٍ پزسشًبهِ دهَگزافیک تکویل شذ .هبدراى ببردار اس سهبى ٍرٍد بِ هطبلعتِ تتب سهتبى سایوتبى تحت

سال بیستم -شماره 601

پزٍتئیي اٍری پس اس ّفتِ بیستن ببرداری ،تشخیص پزُاکالهپسی بزای هبدر دادُهیشذ .بزای تجشیتٍِ-

شهریور 6931

تحلیل دادُّب اس ًزمافشار  ٍ SPSS16اس آسهَى آهبری Tهستقل استفبدُشذ.
وتایج :اس  1033هبدر ببردار ً 20فز ( 1/0درصذ) بِ پزُاکالهپسی ،هبتال شذًذ .هیتبًگیي ستطح رٍی ستزم
هبدراى  µg/dl 116/6 ± 05/7بَد .در  27/4درصذ ًوًَِّتب هیتشاى رٍی ستزم کوتتز اس  51هیکزٍگتزم بتز

دریافت2932/2/6 :
آخزین اصالحها2932/6/22 :
پذیزش2932/2/2 :

دسیلیتز بَد ٍ  72/6درصذ شزایط طبیعی رٍی سزم را داشتٌذ .آسهَى  Tهستقل ًشبىداد کتِ اختالفتی
هعٌیدار در هیبًگیي رٍی سزم در دٍ گزٍُ هبتال ٍ غیزهبتال بِ پزُاکالهپستی ٍجتَددارد .بتِطتَریکتِ
هیبًگیي سطح رٍی در سًبى هبتال بِ پزُاکالهپسی کوتز بَد.
وتيجٍگيریً :تبیج ایي هطبلعِ ًشبىداد کِ کبّش سطح رٍی سزم بب ٍقَع پزُاکالهپسی ارتببطدارد.
ياژگان کليذی :پزُاکالهپسی ،رٍی سزم ،ببرداری
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دانشگاه شاهد

هزاقب ٍ پیگیزی قزارگزفتٌذ .در صَرت ٍجَد فشبرخَى هسبٍی یب بیش اس 140بز  00هیلیهتز جیتَُ ٍ

بزرسی رابطِ سطح رٍی سزم ًیوِ اٍ ببرداری ٍ ٍقَع...

ارتجبطی دیذًُؾذُاعت (.)7

مقذمٍ

رٍی ،فزاٍاىتزیي ػٌقز وویبة درٍىعلَلی ٍ دٍهیي

پزُاوالهپغی ،ؽبیغتزیي ػبرمِ ثبلیٌی دٍراى ثبرداری

ػٌقز اعبعی پظ اس آّي اعت ٍ در توبهی اًذامّب،

اعت وِ ّوزاُ ثب خَىریشی ٍ ػفًَت یىی اس عِ ػلت

ثبفتّب ،هبیؼبت ٍ تزؽحّبی ثذى ٍجَددارد .در دٍراى

افلی هزي سًبى ثبردار در عزاعز دًیب هحغَةهیؽَد

ثبرداریً ،یبس ثِ رٍی افشایؼهییبثذ ٍلی ؽَاّذی ٍجَد-

()1؛ ایي ػبرمِ ،هؾىلی جذی در هبهبیی اعت وِ ثِ

ًذارًذ وِ سًبى حبهلِ ،دریبفت رٍی را افشایؼدٌّذ

هَرتبلیتی ٍ هَرثیذیتِ هبدری ٍ پزیًبتبل در عزتبعز

()10؛ اسعَیی ثب پیؾزفت عي حبهلگی ،غلظت رٍی

جْبى ثِخقَؿ در وؾَرّبی پیؾزفتِ هٌجزهیؽَد ٍ

پالعوب ثِطَر فیشیَلَصیه ثِفَرت پیؾزًٍذُ وبّؼ-

هغئَل  15درفذ اس هزي هبدراى اعت ( .)2فؾبر خَى

هییبثذ ( .)11غلظت رٍی عزم در سًبى حبهلِ ،در اٍاخز

عیغتَلی هغبٍی یب ثیؼ اس  140هیلیهتز جیَُ ٍ

فؾبرخَى دیبعتَلی  90هیلیهتز جیَُ یب ثیؾتز در دعت-

حبهلگی  49تب  104هیىزٍگزم در دعیلیتز (ثِطَر هتَعط
 63هیىزٍگزم در دعیلیتز( اعت.

ون دٍثبر اًذاسُگیزی ثِ فبفلِ دعتون  4تب  6عبػت

رٍی ثِػٌَاى هبدُ افلی در  200آًشین ثذى ؽزوت-

پظ اس ّفتِ ثیغتن ّوزاُ ثب دفغ ادراری پزٍتئیي ثِ هیشاى

هیوٌذ؛ یىی اس ایي آًشینّب ،آًشین عَپزاوغیذ دعوَتبس

 300هیلیگزم در ادرار  24عبػتِ یب  1+یب ثیؾتز در

اعت وِ ثِػٌَاى آًتیاوغیذاى ػولهیوٌذ ٍ ثزای اس-

ًَارّبی ادراری هطزحوٌٌذُ پزُاوالهپغی اعت (.)3

ثیيثزدى رادیىبلّبی آساد مزٍری اعت .وبّؼ غلظت

پیبهذّبی پزیًبتبل ٍ هبدری در پزُاوالهپغی ثِ عي

رٍی در دٍراى ثبرداری ،هوىي اعت اس طزیك وبّؼ

حبهلگی ،ؽذت ثیوبری ،ویفیت هزالجتّب ٍ اختاللّبی

فؼبلیت ایي آًشین ،ثبػث افشایؼ اعتزط اوغیذاتیَ ٍ

طجی پیؾیي ثغتگیدارد ( .)5 ٍ 4پیبهذّبی هبدری ؽبهل

لیپیذپزاوغیذاس ؽًَذ وِ در پبتَصًش پزُاوالهپغی هطزح

«دوَلوبى ،ادم ریًِ ،برعبیی حبد ولیًِ ،برعبیی وجذ،

ؽذُاعت ( .)9ثب تَجِ ثِ ػَارك ؽذیذ پزُاوالهپغی

ّوَراصی ،ؽَن ،اوالهپغی ٍ هزي» اعت؛ سایوبى
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ثزای هبدر ٍ جٌیي ٍ افشایؼ ؽیَع ووجَد رٍی ثِ-

سٍدرط ،هحذٍدیت رؽذ داخل رحویّ ،یپَوغی

خقَؿ در وؾَرّبی در حبل تَعؼِ ٍ ًیش ًتبیج

هغشیٍ ،سى ون سهبى تَلذ ٍ هزي پزیًبتبل ًیش اس

هتٌبلل هَجَد درخقَؿ ارتجبط عطح رٍی عزم ثب

پیبهذّبی ًَسادی پزُاوالهپغی اعت ( .)2پبتَفیشیَلَصی

پزُاوالهپغی ،ایي هطبلؼِ ثب ّذف تؼییي ارتجبط عطح

ٍ اتیَلَصی پزُاوالهپغی ثِطَر وبهل ؽٌبختِؽذُ ًیغت.

رٍی عزم در ًیوِ اٍل ثبرداری ثب ٍلَع پزُاوالهپغی

هحممبىً ،ظزیِّبیی ثغیبر را هطزحوزدُاًذ .آعیت علَل

فَرتگزفت.

اًذٍتلیبل ٍ تغییز ػولىزد آىّ ،یپَوغی جفتی ٍ آعیت
اعتزط اوغیذاتیَ در پبتَصًش پزُاوالهپغی ًمؾی اعبعی
دارد ( .)6تؼذادی اس هطبلؼبت ،تغییز در عطح خًَی
ثزخی اس هَاد هؼذًی ،هبًٌذ رٍی را در اتیَلَصی ٍ
پبتَصًش پزُاوالهپغی هطزحوزدُاًذ ( .)7در هطبلؼِ
وَلَعبریّ ٍ 1وىبراى در تزویِ در عبل  ،2008عطح
رٍی در سًبى پزُاوالهغی ووتز ثَد ()8؛ ّوچٌیي در
هطبلؼِای وِ در عبل  2010در ٌّذ اًجبمؽذُثَد ،عطح
رٍی عزم در سًبى دچبر پزُاوالهپغی ؽذیذ ٍ خفیف
وبّؼیبفتِثَد ()9؛ درحبلیوِ در هطبلؼبت دیگز ،چٌیي
- Kolusari

1

2

لیذا هقذم بٌبئن ٍ ّوکبراى

ووتز اس  51هیىزٍگزم ثز دعیلیتز ( 7/8هیىزٍهَل ثز

مًاد ي ريشَا

ایي پضٍّؼ اس ًَع تحلیلی ثَدُ ،ثذیي دلیل ،آیٌذُ-

لیتز) درًظزگزفتِؽذ (.)13

ًگز اعت .جبهؼِ آهبری ایي هطبلؼِ ،ؽبهل توبهی سًبى

ثؼذ اس تىویل پزعؼًبهِ ٍ اخذ ًوًَِ خَى ٍریذی

پزًُبتبل

در ّفتِّبی چْبردّن تب ثیغتن ثبرداری ثزای اًذاسُگیزی

ثیوبرعتبىّبی داًؾگبّی ؽْز تْزاى (هیزسا وَچهخبى،

عطح رٍی عزم ،تب سهبى سایوبى ،هزالجتّبی هؼوَل

ٍلیؼقز ،ؽْذا ،اهیزالوَهٌیي ،آرػ ،اوجزآثبدی ٍ ًجویِ)

دٍراى ثبرداری اًجبمهیگزفت .در هزحلِ ثؼذ ،پظ اس

ثَدُ وِ پظ اس اخذ رمبیتًبهِ ،آگبّبًِ ثِ هطبلؼِ،

ّفتِ ثیغتن ثبرداری ،فؾبر خَى ٍ ٍجَد پزٍتئیي در

ٍارد ؽذًذ .جوؼیت هَرد هطبلؼِ را سًبى ثبردار ثب عي

ادرار در توبم سًبى ثزرعیؽذ .در فَرت ٍجَد

ثبرداری چْبردُ تب ثیغت ّفتِ تؾىیلهیدادًذ وِ

فؾبرخَى  140ثز  90هیلیهتز جیَُ یب ثیؾتز ٍ پزٍتئیي

هؼیبرّبی ٍرٍد ثِ هطبلؼِ را داؽتٌذ .ؽزایط ٍرٍد ثِ

اٍری پظ اس ّفتِ ثیغتن ثبرداری ،تؾخیـ پزُاوالهپغی

هطبلؼِ ػجبرتثَدًذ اس :ػذم ٍجَد عبثمِ ثیوبریّبی

ثزای هبدر دادُهیؽذ .در ایي هطبلؼِ ،توبم ًوًَِّب اس

هشهي ،عي هیبى  18تب  35عبل ،ثبرداری تهللَ ،ػذم

اّذاف هطبلؼِ آگبّیداؽتِ ،موي اطالع اس حمَق خَد

هقزف عیگبر ،الىل ٍ هَاد هخذر ٍ تبثؼیت ایزاًی .در

ثِ تىویل رمبیتًبهِ وتجی ثزای ؽزوت در پضٍّؼ

اثتذا دادُّب ثِ ووه پزعؼًبهِای اس پیؼطزاحیؽذُ اس

الذاموزدًذ؛ درموي ،گزٍُ تحمیك ،دادُّب را در ػیي

سًبى ثبردار اخذؽذ؛ ایي پزعؼًبهِ ؽبهل «اطالػبت

هحزهبًِهبًذى

تجشیٍِتحلیلوزدًذ؛

دهَگزافیه ،عبثمِ ثبرٍری ٍ حبهلگیّبی پیؾیي ،لذ ٍ

درًْبیت ،دادُّب ثب ًزمافشار آهبری

ٍسى ،فؾبرخَى هبدر ثبردار ،هقزف عیگبر تَعط

ؽبخـّبی آهبر هزوشی ٍ ًیش آسهَىّبی

اطزافیبى هبدر وِ ثب اٍ سًذگیهیوزدًذ» ثَد .ثِ هحل

وبیاعىَئز تحلیلؽذًذ .عطح هؼٌیداری آسهَىّب در

داؽتي ؽزایط ٍرٍد در هطبلؼًِ ،وًَِ خَى هبدر اس ٍریذ

ایي تحمیك ،ووتز اس  0/05درًظزگزفتِؽذ.

ثبردار

هزاجؼِوٌٌذُ

ثِ

درهبًگبُّبی

ثِفَرت ولی

SPSS16
T

تَعط

هغتمل ٍ

هیىزٍتیَة ثزای تؼییي عطح رٍی عزم اس توبهی هبدراى

وتایج

ثبردار گزفتِهیؽذ عپظ در آسهبیؾگبُ ثیوبرعتبى هحل

هیبًگیي ٍ اًحزاف هؼیبر عي سًبى تحت هطبلؼِ

ًوًَِگیزی ،عبًتزیفیَص ٍ عزم آى جذاؽذُ ،عزم تب سهبى

 26/78±4/36عبل ثَد .هیبًگیي ٍ اًحزاف هؼیبر  BMIدر

اًذاسُگیزی در فزیشر  -23درجِ عبًتیگزاد ًگْذاری-

اٍلیي ٍیشیت  25/46±4/61ویلَگزم ثز هجذٍر هتز ثَد.

هیؽذ ،یه فزد ٍاحذ وِ وبرؽٌبط ػلَم آسهبیؾگبّی

ً 137( %13/3فز) ؽبغل ٍ هبثمی ،یؼٌی  86/7درفذ

ثَد ،آسهبیؼ رٍی عزم توبهی هبدراى تحت هطبلؼِ در

(ً 899فز) خبًِدار ثَدًذ .اطالػبت دهَگزافیه ٍ ثزخی

آسهبیؾگبُ گزٍُ ثیَؽیوی داًؾگبُ تزثیت هذرط را ثِ-
ٍعیلِ دعتگبُ اعپىتزٍفتَهتزی جذة اتوی)AAS( 1

اس خقَفیبت هبدراى تحت هطبلؼِ در جذٍل ؽوبرُ 1

2

آٍردُؽذُاعت 7 .درفذ (ً 72فز) عي ووتز اس  20عبل،

اتَآًبالیشٍر )RA 1000( 3اًجبمداد تب اطویٌبى ثیؾتزی اس

 72/4درفذ (ً 748فز) عي هیبى  20تب  30عبل ٍ 20/6

یىغبىثَدى ًحَُ اًجبم آسهبیؼّب تَعط یه فزد ٍاحذ

درفذ (ً 213فز) عي هیبى  30تب  35عبل داؽتٌذ5/8 .

ٍ دعتگبُ ٍاحذ ٍجَدداؽتِثبؽذ .در ایي پضٍّؼ ،هیشاى

درفذ (ً 88فز) دارای ؽبخـ تَدُ ثذًی الغز51/3 ،

طجیؼی رٍی عزم هبدر در عِ هبِّ دٍم ثبرداری  51تب

درفذ (ً 530فز) دارای ؽبخـ تَدُ ثذًی ًزهبل21/3 ،

 80هیىزٍگزم ثز دعیلیتز ( ٍ )12ووجَد رٍی هبدری

درفذ (ً 220فز) دارای امبفِ ٍسى ٍ  18/8درفذ
(ً 194فز) چبق ثَدًذ 53/3 .درفذ (ً 551فز) ثبرداری

1

-Atomic absorption spectrophotometry
-Auto Analizer
3
-Revolution per minute
2

اٍل 31/8 ،درفذ (ً 328فز) ثبرداری دٍم ٍ 14/9
3
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وَثیتبل ( )Cubitalدر عبػذ ،ثِ همذار  1/5هیلیلیتز در

بزرسی رابطِ سطح رٍی سزم ًیوِ اٍ ببرداری ٍ ٍقَع...

درفذ (ً 154فز) ثبرداری ثیؼ اس دٍثبر را تجزثِ-

رٍی عزم در ًوًَِّب  83/57±44/62هیىزٍگزم ثز

هیوزدًذ.

دعیلیتز ثَد؛ ّوچٌیي ًتبیج ًؾبىدادًذ وِ پزُاوالهپغی

اسآًجبییوِ هبدراى ؽزوتوٌٌذُ ،هقزف عیگبر

در  1/9درفذ (ً 20فز) اس هبدراى تحت هطبلؼِ رخدادُ-

ًذاؽتٌذ هیشاى هقزف عیگبر در ًشدیىبًی وِ ثب آًْب در

ثَدً .تبیج هطبلؼِ حبمز آؽىبروزدًذ وِ در 27/4

یه خبًِ سًذگیهیوزدًذ ارسیبثیؽذُ وِ حذٍد 12/4

درفذ (ً 283فز) ًوًَِّب ،هیشاى رٍی عزم ،ووتز اس 51

درفذ ثَدُاعت .در هیبى هبدراى ؽزوتوٌٌذُ56/9 ،

هیىزٍگزم ثز دعیلیتز ثَد ٍ  72/6درفذ (ً 750فز)

درفذ هبدراى ،هىول آّي؛  92/7درفذ ،هىول

ؽزایط طجیؼی رٍی عزم را داؽتٌذ.

اعیذفَلیه ٍ  34/4درفذ ،هىول هَلتیٍیتبهیي

ثزاعبط عطح رٍی عزم 55 ،درفذ (ً 11فز) اس

هقزفهیوزدًذ؛ ّوچٌیي هقزف هَلتی ٍیتبهیي

هجتالیبى ثِ پزُاوالهپغی ،دارای هیشاى رٍی عزم ووتز اس

خبرجی ،ثیؾتز اس ًَع ایزاًی ثَدُاعت ( 12/4درفذ در

 51هیىزٍگزم ثز دعیلیتز ثَدًذ وِ جشئیبت آى در

همبثل  13درفذ).

جذٍل ؽوبرُ  1ارائِؽذُاعت.

ًتبیج هطبلؼِ ًؾبىدادًذ وِ هیبًگیي ٍ اًحزاف هؼیبر
جذيل  .1تًزیع فراياوی يقًع پرٌاکالمپسی براساس سطح سرمی ريی
پرُاکالهپسي دارد

پرُاکالهپسي ًذارد

تعذاد

درصذ

تعذاد

درصذ

<50 µ g/dl

9

45

274

27

≥50 µ g/dl

00

55

739

73

جوع

21

011

0103

011

هیساى رٍی سرم
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ًتیجِ آسهَى

T

پزُاوالهپغی ٍجَددارد ثِطَریوِ هیبًگیي عطح رٍی

هغتمل ًؾبىداد وِ اختالفی هؼٌیدار

در سًبى هجتال ثِ پزُاوالهپغی ،ووتز ثَد (جذٍل .)2

در هیبًگیي رٍی عزم در دٍ گزٍُ هجتال ٍ غیزهجتال ثِ

جذيل  .2مياوگيه ي اوحراف معيار ريی سرم براساس يقًع پرٌاکالمپسی در مادران تحت مطالعٍ
هبتال بِ پرُ-

غیرهبتال بِ پرُ-

اکالهپسي

اکالهپسي

هیاًگیي

56/59

84/01

اًحراف هعیار

22/39

44/63

هیساى رٍی سرم
رٍی سرم

4

ًتیجِ آزهَى  Tهستقل
P <1/110

لیذا هقذم بٌبئن ٍ ّوکبراى

در ایي هطبلؼِ ،هیبى هؾخقبت دهَگزافیه دٍ گزٍُ هجتال ٍ غیزهجتال ثِ پزُاوالهپغی ،تفبٍتی هؼٌیدار هؾبّذًُؾذ
(جذٍل .)3
جذيل  .3تًزیع فراياوی مشخصات فردی ي اجتماعی افراد مًرد پژيَص بٍ تفکيک دي گريٌ مبتال ي غيرمبتال بٍ
پرٌاکالمپسی
هشخصات دهَگرافیک

هبتال

غیرهبتال

هیساى P

هیاًگیي سي

28/11 ±4/19

26/76 ± 4/36

P=1/201

هیاًگیي تعذاد بارداری

0/95 ± 1/99

0/67 ± 1/94

P=1/244

هیاًگیي BMI

25/42 ± 2/68

25/46 ± 4/54

P=1/948

بيسَاد

(1 )%1

(02 )%0/2

ابتذایي

(0 )%5

(90 )%9

راٌّوایي

(4 )%21

(020 )%00/9

هتَسطِ

(03 )%65

(503 )%51/6

داًشگاّي

(2 )%01

(276 )%27/2

خاًِدار

(08 )%91

(878 )%86/7

شاغل

(2 )%01

(035 )%03/3

تعذاد (درصذ)
تحصیالت

تعذاد (درصذ) شغل

P=1/517

P=1/492

ووجَد رٍی گشارػؽذُ در ایي هطبلؼِ هیتَاًذ

بحث

cut-off

ثب تَجِ ثِ ایٌىِ پزُاوالهپغی ،یىی اس عِ ػلت

اعت (.)14

افلی هزي سًبى ثبردار اعت ،پزداختي ثِ آى ،ثغیبر

1

پبتبن ٍ ّوىبراى در عبل ( )2008در ّبریبًبی

اّویتدارد .اس  1033هبدر ثبردار ثِ ایي هطبلؼِ ٍارد

ٌّذٍعتبى ،هطبلؼِای همطؼی رٍی  283سى ثبردار ثب

ؽذًذً 20 ،فز ( 1/9درفذ) هجتال ثِ پزُاوالهپغی ؽذًذ.

حبهلگی ّ 28فتِ ٍ ثبالتز ،اًجبمدادًذ وِ ًتبیج ًؾبى-

در هبدراى تحت هطبلؼِ ،هیبًگیي عطح عزهی رٍی

 116/6±73/95هیىزٍگزم ثز دعیلیتز اًذاسُگیزیؽذ.

دادًذ ثِطَر تمزیجی  64/4درفذ اس سًبى ،ووجَد رٍی
دارًذ وِ الجتِ رٍی ووتز اس  66هیىزٍگزم ثز دعیلیتز

ووجَد رٍی عزم وِ ثِفَرت وبّؼ رٍی عزم ووتز اس

هؼیبر ووجَد درًظزگزفتِؽذ؛ هیبًگیي عطح عزهی رٍی

 51هیىزٍگزم ثز دعیلیتز تؼزیفهیؽَد در  27/4درفذ

در ایي هطبلؼِ  16/6±61/1هیىزٍگزم ثز دعیلیتز ثَد

هبدراى تحت هطبلؼِ ٍجَدداؽت.

( .)15ػبفوی ٍ ّوىبراى ( )2011در وبؽبى ،طی اًجبم

علیوی ٍ ّوىبراى در عبل ( )2004هطبلؼِای ثب

هطبلؼِای همطؼی رٍی  128سى ثبردار ؽؼ تب ًِ هبِّ

ػٌَاى «ووجَد رٍی در سًبى حبهلِ در ثیوبرعتبى لذط

ساّذاى رٍی  400سى ثبردار اًجبمدادًذ وِ گشارػ-

دریبفتٌذ وِ ووجَد عزهی رٍی در  7درفذ ٍاحذّبی
پضٍّؾی ٍجَددارد ٍ

وزدُاًذ» ،ؽیَع ووجَد رٍی در سًبى ثبردار  49درفذ

cut-off

وِ در ایي هطبلؼِ ثزای

رٍی درًظزگزفتِؽذ 66 ،هیىزٍگزم در دعیلیتز ثَد

ثَدُاعت؛ ووجَد ،ووتز اس  70هیىزٍگزم ثز دعیلیتز در

(.)16

ایي هطبلؼِ تؼزیفؽذُثَد .دلیل احتوبلی ؽیَع ثبالی

- Pathak

5

1
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ثبالیی ثبؽذ وِ ثزای ووجَد رٍی عزم درًظزگزفتِؽذُ-

بزرسی رابطِ سطح رٍی سزم ًیوِ اٍ ببرداری ٍ ٍقَع...

ووتز ثَد ()18؛ ّوچٌیي در هطبلؼِ هَرد -ؽبّذی جیي

ثب تَجِ ثِ همبیغِ هطبلؼبت اًجبمؽذُ در ایزاى ٍ

1

عبیز وؾَرّب ،ووجَد عطح عزهی رٍی در ایي پضٍّؼ

ٍ ّوىبراى در عبل  ،2009عطح عزهی رٍی در سًبى ثب

ثِ ًغجت ووتز ثَدُاعت وِ ثِاحتوبل ثِ دلیل تفبٍت در

پزُاوالهپغی خفیف ٍ ؽذیذ ،ووتز ثَد ()9؛ در چٌذیي

 cut offتؼییيؽذُ ثزای ووجَد عطَح عزهی یب تفبٍت در

هطبلؼِ دیگز در وؾَرّبی هختلفً ،تبیجی هؾبثِ ثب

سهبى خَىگیزی در حبهلگی (عِ هبِّّبی هختلف

ًتیجِ هطبلؼِ هب ثِدعتآهذُاعت ( 19تب  )23وِ

حبهلگی) اعت ،سیزا عطح رٍی عزم در طَل حبهلگی

هیتَاًٌذ هؤیذ عبختبر هطزحؽذُ درخقَؿ ارتجبط

تغییزهیوٌذ ٍ اس اٍایل حبهلگی تب عِ هبِّ عَم ؽزٍع-

رٍی ثب ٍلَع پزُاوالهپغی ثبؽٌذ .درحبلیوِ در هطبلؼِ

هیوٌذ ثِ وبّؼ یب هوىي اعت ًبؽی اس تفبٍت در

هَرد -ؽبّذی ّبرهبّ ٍ 2وىبراى در عبل  2004در

تؼذاد ًوًَِّب ،رصین غذایی در هٌبطك هختلف ،عطح

ّبراى ،عطح رٍی عزم در هبدراى عبلن ،ووتز اس هبدراى

اجتوبػی التقبدی یب هقزف یب ػذم هقزف هىولّب در

دچبر پزُاوالهپغی ثَد؛ ایي هطبلؼِ رٍی  24هبدر

سهبى خَىگیزی ثبؽذ.

پزُاوالهپتیه ٍ  44هبدر عبلن اًجبمؽذ ()24؛ ّوچٌیي
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ثِتبسگی ثِ ًمؼ اعتزط اوغیذاتیَ یب افشایؼ

در هطبلؼِ هَرد -ؽبّذی وِ در عبل  2008رٍی 52

لیپیذپزاوغیذاسّب در ٍلَع پزُاوالهپغی تَجِؽذُاعت.

هبدر ثبردار عبلن ٍ  52هبدر ثبردار هجتال ثب عي ثبرداری

در سًبى دچبر پزُاوالهپغی ،هیبى فؼبلیت آًشینّبی

 35تب ّ 36فتِ در ایزاى اًجبمؽذ ،هیشاى رٍی عزم در

آًتیاوغیذاى ٍ تَلیذ پزٍاوغیذاى ػذم تؼبدل ٍجَددارد.

هیبى هبدراى عبلن ٍ هبدراى دچبر پزُاوالهپغی اختالف

هَادی هبًٌذ رٍی ،ثزای فؼبلیت آًشینّبیی هبًٌذ

هؼٌبداری ًذاؽت ( .)7در چٌذیي هطبلؼِ دیگز ًیش هیشاى

عَپزاوغیذ دعوَتبس وِ در اسثیيثزدى رادیىبلّبی آساد

رٍی عزم در سًبى دچبر پزُاوالهپغی ،افشایؼیبفتِ (25

ًمؼدارد ،السم اعت؛ ووجَد ایي هبدُ هؼذًی در طَل

ٍ  )26یب ثذٍى تغییز ثَد ( )27وِ ثب هطبلؼِ حبمز

ثبرداری ،هوىي اعت اس طزیك وبّؼ فؼبلیت

هغبیزتداؽت ٍ دلیل ایي هغبیزت هیتَاًذ ثِ عجت

عَپزاوغیذ دعوَتبس ٍ افشایؼ لیپیذپزاوغیذاس در

حجن ًوًَِ ون ایي هطبلؼبت ٍ ّوچٌیي تفبٍت در ًَع

پبتَصًش پزُاوالهپغی ًمؼداؽتِثبؽذ (.)9

هطبلؼِ ٍ ّوچٌیي سهبى اًجبم هطبلؼِ ثبؽذ.

در پضٍّؼ حبمز ،ارتجبط هؼٌبدار آهبری هیبى عطح

اگزچِ ایي هطبلؼِ دارای تؼذاد ًوًَِ لبثللجَل ثَدُ،

رٍی عزم هبدر ثب پزُاوالهپغی ثِدعتآهذ ٍ .در سًبى

یىی اس هحذٍدیتّبی آىٍ ،جَد هتغیزّبی هذاخلِگز ٍ

هجتال ثِ پزُاوالهپغی ،عطح رٍی عزم ،ووتز ثَد .در

ًیش عطح هتفبٍت دریبفت رٍی اس طزیك هَاد غذایی در

هطبلؼِ رمبًٍذ ٍ ّوىبراى ( )1384رٍی ً 227فز سى

پضٍّؼ ثَدُاعت.

ثبردار عبلن حذٍد ّ 38فتِ حبهلگی ٍ ً 227فز سى
ثبردار هجتال ثِ پزُاوالهپغی حذٍد ّ 37فتِ حبهلگی،

وتيجٍگيری

هیبًگیي عطح عزهی رٍی  61/18هیىزٍگزم ثز دعیلیتز

ثِّزحبلً ،تبیج ایي هطبلؼِ ًؾبىدادًذ وِ وبّؼ

ثِدعتآهذ 80 ،درفذ هبدراى گزٍُ هَرد ٍ ثیؼ اس 60

عطح رٍی عزم هیتَاًذ در ٍلَع پزُاوالهپغی ًمؼ-

درفذ هبدراى گزٍُ عبلن ،ووجَد رٍی عزهی داؽتٌذ؛

داؽتِثبؽذ؛ ثٌبثزایي افشایؼ داًؼ درخقَؿ اّویت

عطح رٍی  75هیىزٍگزم

ریشهغذیّبی آًتیاوغیذاى ٍ عْن آًْب در ثبرداری هَفك

الجتِ در هطبلؼِ ایؾبى،

cut off

ثز دعیلیتز درًظزگزفتِؽذُثَد (.)17

ٍ عالهت هبدر ٍ جٌیي ،ثِػٌَاى ولیذی ثزای ثْجَد

در هطبلؼِ همطؼی اًجبمؽذُ در عبل  2010در ٌّذ،

پیبهذّبی هبدری ثبیذ درًظزگزفتِؽَد.

هتَعط عطح عزهی رٍی در هبدراى پزُاوالهپتیه،
- Jain
- Harma
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لیذا هقذم بٌبئن ٍ ّوکبراى

ٍُ توبهی داًؾجَیبى وبرؽٌبعی ارؽذ هبهبیی داًؾگب

تشکر ي قذرداوی

تزثیت هذرط وِ ثب پضٍّؼ حبمز ّوىبری السم را

ایي هطبلؼِ در لبلت پبیبىًبهِ داًؾجَیی وبرؽٌبعی

. عپبعگشاریهیؽَد،داؽتِاًذ

 اس توبهی.ارؽذ در داًؾگبُ تزثیت هذرط اًجبمؽذ
،وبروٌبى هحتزم ثیوبرعتبىّبی (هیزسا وَچه خبى

مىابع

)ِ اوجزآثبدی ٍ ًجوی، آرػ، اهیزالوَهٌیي، ؽْذا،ٍلیؼقز
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Abstract
Background and Objective: Preeclampsia is potentially life-threatening
and as a dangerous complication of pregnancy. This study was
performed to assess the relationship between serum zinc level and
preeclampsia.
Materials and Methods: This analytical and prospective study was
conducted on 1033 pregnant women who referred to prenatal clinics of
Tehran city. Demographic questionnaire and reproductive history was
completed and also a venous blood sample was taken from all the
pregnant women upon entry. Preeclampsia was defined as blood
pressure equal or more than 140/90 mmHg along with proteinuria after
20th week of pregnancy. Data was analyzed using SPSS16 software and
independent samples t-test.
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Results: The incidence of preeclampsia was 1.9 %. Mean serum zinc
level was 116.6±95.7 µg/dl. In 27.4% of samples, the zinc serum level
was lower than 51µg/dl and the zinc serum level of 72.6% of samples
was at normal range. The independent samples t-test showed that there
was a significant relationship between maternal serum zinc level and
preeclampsia as the mean serum zinc level in pregnant women with
preeclampsia was lower than normal pregnant women.
Conclusion: The results showed that serum zinc level is associated with
preeclampsia.
Key words: Preeclampsia, Serum zinc level, Pregnancy
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