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  بسمه تعالی

این هدیه الهی   , و مهربانمتقدیم به همسر عزیز

 گاه سایبان عشق و آرامش و تکیه  که همواره

  .آسایش وامید من بوده است

به خاطر همه  تقدیم به پدر و مادر عزیز و دلسوزم 

همواره  محبت هایی که در حقم انجام داده اند و 

  .پشتیبان من بوده اند

تقدیم به برادرانم که وجودشان مایه دلگرمی من 

  .می باشد

  



۴

  سرم و شدت پره اکالمپسی و مقایسھ با بارداری سالم CRPبررسی ارتباط  بین سطح 

  بسمه تعالی

که با صبر و شکیبایی خود مرا در  سمیعی رادسرکار خانم دکتر  گرانقدربا تشکر از استاد 

این امر یاري رساندند

بدون کمکهاي بی شائبه ي  با تشکر از استاد عالیقدر جناب آقاي دکتر جهانی هاشمی که

  دایشان انجام این امر ممکن نبو

و با تشکر از تمام پرسنل محترم و مسئولین محترم بایگانی بیمارستان کوثر که با نهایت 

  همکاري و مرا در این امر یاري رساندند 
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  :چکیده

  : زمینه

اصلی مرگ و میر در پره اکالمپسی یکی از شایع ترین عوارض طبی در بارداري و از علل 

در سراسر دنیا به علت پر فشاري زن باردار50000  ساالنه حدود. ناتال می باشددوره ي پره

خون  می میرند و نزدیک به همین تعداد نیز در اثر عواض پره اکالمپسی از جمله خون ریزي 

از لحاظ شدت می توان  بیماري را از . دهندمغزي و  نارسایی کلیه جان خود را از دست می

پاتوژنز بیماري براساس شکل گیري یک پاسخ التهابی در . خفیف تا شدید طبقه بندي نمود

التهاب با آزادسازي و افزایش . دوره بارداري است ،  که در بعضی حاملگی ها رخ می دهد

ررسی هاي تا کنون ب.همراه است CRPو  TNFα  ،IL-6سطح مارکرهاي التهابی  چون 

مختلفی در مورد آزمون هاي تشخیصی پره اکالمپسی صورت گرفته است  ولی در حال حاضر 

هیچ تست غربالگري قابل اعتمادي وجود ندارد و تنها با مراقبت هاي دقیق بارداري می توان 

از این رو  شناسایی زودرس این  بیماران و . پره اکالمپسی را در مراحل اولیه تشخیص داد 

  .ی احتمال بیماري نوع شدید در زنان باردار حائز اهمیت استبررس
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  : هدف

و شدت بیماري سرم  hs-CRPهدف از انجام این مطالعه  نیز یافتن ارتباط معنادار بین میزان 

تا زمینه ي شناسایی هرچه سریعتر بیماران مبتال به پره اکالمپسی و انجام سریع تر اقدامات  است

  .  ي بیماران  فراهم شودالزم درمانی برا

ماه از اول آبان  4است که در طی   cross-sectionalاین مطالعه از نوع : مواد و روش کار

ي بود زنان باردار جامعه مورد مطالعه شامل. و در زنان باردار انجام شد 1392تا اسفند ماه  1392

 ندبود که در سه ماه سوم بارداري خود بوده اند و به بیمارستان کوثر شهر قزوین مراجعه کرده 

خانم باردار سالم  50 گروه اول شامل  ,خانم هاي باردار تحت مطالعه به سه گروه تقسیم شدند.

بودند و  شامل خانم هاي بارداري بود که با شک به پره اکالمپسی مراجعه کرده  ، گروه دومبود

نفر بودندو  45خانم باردار با پره اکالمپسی خفیف  که شامل  :خود به دو دسته تقسیم شدند 

براي اندازه گیري فشار خون نیز از کاف با . نفر خانم با پره اکالمپسی شدید  42گروه سوم 

دقیقه  10فشار خون باید در وضعیت نشسته پس از حداقل  ,اندازه ي مناسب استفاده شد

با . نمونه خون  بعد از شش ساعت ناشتایی پس از بستري گرفته شد. تراحت ثبت گردیداس

رضایت مادر بر روي نمونه خون گرفته شده عالوه بر انجام آزمایشات  

wBC,RBC,Hb,Hct,plt,PT,PTT,BUN,Creatinine,SGOT,SGPT, BS,U/A, wBC ،

ایمونوتوربیدومتري با استفاده از  hs-CRPاندازه گیري .  نیز انجام شد  hs-CRPاندازه گیري 

 6>نرمال بودند و  6 ≤بود که طبق آن اعداد  mg/l 2کیت بیونیک  با قدرت شناسایی حداقل 

عالوه بر استفاده از آمار نیز  در آنالیز داده ها .نتایج آزمایشات نیز ثبت گردید ,غیر نرمال بودند

 x2توصیفی براي ارائه ي اطالعات کلی از آزمون هاي     
 و کروسکال والیس ANOVAو 

  . شد استفاده
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با قرار گرفت  که  در گروههاي مورد بررسی Crpمیزان سطح سرمی در این مطالعه  :یافته ها

 بدست آمد که بیانگر وجود تفاوت معنی دار بین سه  P=0مقدار   ANOVAاستفاده از آزمون 

داشتند به نحوي با هم تفاوت معنی دار   Crpگروه است ، یعنی سه گروه از نظر سطح سرمی 

 32.6و در پره اکالمپسی شدید 8.7در پره اکالمپسی خفیف  2.4که میانگین آن در گروه کنترل 

در سن مادران در گروه غیر نرمال بیشتر است دیده شد که همچنین در رابطه با سن مادران.بود

( آنها باالتر  از سطح نرمال می باشد  BMIکه افرادي که رابطه با وزن مادران نیز دیده شد 

مقایسه میانگین سن  در رابطه با.بیشتر از بقیه در معرض خطر پره اکالمپسی می باشند) 26≥

که در پره اکالمپسی شدید سن بارداري  نیز دیده شد بارداري به تفکیک وضعیت پره اکالمپسی

نیز دیده  به تفکیک وضعیت پره اکالمپسیپالکت مقایسه میانگین در رابطه با .پایین تر می باشد

به طور معناداري نسبت به گروه کنترل پایین تر می  شد که میزان پالکت در پره اکالمپسی شدید

در پره اکالمپسی خفیف ,بودmmHg/110 68میانگین فشار خون نیز در گروه کنترل .باشد

mmHg89/140 ودر پره اکالمپسی شدیدmmHg102/161 همپنین در رابطه با میزان .بود

ASTوALT دیده شد که در پره اکالمپسی شدید میزان آن به طور معناداري باالتر می باشد .

تالف بود که اخ  3.19و در خفیف2همپنین میزان پروتئنوري نیز در پره اکالمپسی شدید 

  .معناداري با هم داشتند

می توان از میزان سطح سرمی با توجه به این مطالعه به نظر می رسد که  :بحث و نتیجه گیري

CRP hs-  به عنوان یک عامل پیش بینی کننده جهت شناسایی زودتر  بیماران مبتال به پره

  .اکالمپسی استفاده کرد و این افراد هرچه زودتر از مزایاي درمان زودرس بهره گیرند

  سرم hs-CRPپره اکالمپسی : لغات کلیدي
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  :مقدمه.1

  و بارداري ها روي می دهند در تمام% 10تا % 5اختالالت همراه با فشار خون باال در 

  همراه با خون ریزي و عفونت سه عامل کشنده  محسوب می شوند و مسئول بخش عمده 

  .موارد مرگ و میر مادران به شمار می روند

می کل بارداري ها  5%تا % 4بین حدودا  اکالمپسی در دنیامیزان شیوع پره مشخص شده که 

  .)1(باشد

  :در بارداري  فشار خون طبقه بندي

  به طور کلی میتوان گفت فشار خون باال زمانی  تشخیص داده می شود که فشار خون 

  .باالتر رودmmHg90ویا فشارخون  دیاستولیک از  mmHg   140سیستولیک از

  در گذشته چنین بیان می شد که افزایش پیشرونده فشار خون از اواسط بارداري  به بعد 

  براي فشار  mmHg 15یستولیک و یا اي فشار خون سبرmmHg 30به میزان 

  حتی اگر مقادیر مطلق آن کمتر از,دیاستولیک  می تواند معیار تشخیصی محسوب شود 

  وهمکاران  در  Levineالبته بر طبق تحقیقاتی که توسط  . باشند90/140

  )2.(انجام شد این تعریف  دیگر توصیه نمی شود2000سال 
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  :اختالالت فشار خون باال درطی  بارداري را می توان به انواع زیر تقسیم کرد

  :فشار خون باالي بارداري.1

  ویا  mmHg140≥در زنانی که فشار خون سیستولیک آنها اولین بار در بارداري به 

  بارداري  12برسد ولی شواهد پروتئینوري ندارد و قبل از هفته  mmHg90≥دیاستولی 

  .فشار خون به حالت طبیعی بر می گردد

  .تشخیص قطعی این نوع فشار خونبعد از زایمان داده می شود

  :مزمنفشار خون باالي .2

   20باشد  و یا قبل از هفته  mm Hg90/140 ≥ اگر فشار خون مادر قبل از بارداري 

  بارداري تشخیص داده شود و نتوان آن را به بیماري تروفوبالستیک بارداري نسبت داد  

   12بارداري  تشخیص داده شود و تا  20ویا فشار خونی که نخستین بار بعد ازهفته ي 

  .م پایدار بماند در این طبقه بندي قرار می گیردهفته پس از زایمان ه

  :پره اکالمپسی.3

  بارداري ایجاد شود به همراه  20که پس از هفته ي  mm Hg90/140فشار خون باالي 

  dipstickدر + 1≥و یا پروتئینوري  ساعت 24میلی گرم در  300 ≥پروتئینوري 
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  :اکالمپسی.4

  دیگري ارتباط داد اکالمپسی  نتوان آن را به علل اگر پره اکالمپسی همراه با تشنج باشد و

  .تعریف می شود

  :پره اکالمپسی سوار شده بر روي فشار خون باالي مزمن.5

  که سن بارداري وي کمتر هرگاه در خانمی با سابقه فشار خون باال و بدون پروتئینوري  

  دیده شود بیماردر ساعت  24میلی گرم در  300≥ پروتئینوري هفته می باشد  20از 

  فشارخون یا شمارش ,پروتئینوري  افزایش ناگهانی اگر  و یا ,این دسته قرار می گیرد

  که سن  در زنی مبتال به فشار خون باال به همراه پروتئینوري را  100000پالکتی زیر 

  . می باشد داشته باشیم در این دسته قرار می گیرند 20کمتر از هفته  بارداري وي 

  :پره اکالمپسیهاي  شدت  شاخص 

  البته اغلب افراد از تقسیم بندي ,تقسیم بندي هاي مختلفی براي پره اکالمپسی وجود دارد 

  استفاده میکنند  که پره اکالمپسی را به دو نوع خفیف و شدید تقسیم کرده  Acouدو قسمتی 

تقسیم میکنند  متوسط و شدید,در موارد دیگر پره اکالمپسی را به سه دسته ي خفیف . است

).3(  
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  :بدین گونه می باشد کهمعیارهاي پره اکالمپسی بر طبق تقسیم بندي دو قسمتی 

  :در نوع خفیف  

و فشار خون دیاستولی  >mmHg160فشار خون سیستولی  . 1

110mmHg< می باشد.  

  .می باشد ≥+2پروتئینوري  .2

   ,درد در قسمت فوقانی شکم ,اختالالت بینایی ,عالئم پره اکالمپسی شدید مانند سردرد .3

کاهش (ترومبوسیتوپنی)سی سی در ساعت 30ادرار به کمتر از کاهش (الیگوري ,ادم ریوي

  .وجود ندارد) اکالمپسی(تشنج و)100000پالکت به کمتر از 

  نرمال است)AST,ALT(مینازهاي سرمی آترانس ,نین یسطح کرات.4

  :و در نوع شدید 

  .می باشد ≤mmHg110و فشار خون دیاستولی    ≤mmHg160 سیستولیفشار خون .1

  .می باشد ≤+3پروتئینوري .2

  –اختالالت ,خانم باردار مبتال به پري اکالمپسی شدید می تواند عالئمی مانند سردرد.3

  ترومبوسیتوپنی و در صورت وقوع ,الیگوري,ادم ریوي,درد قسنت فوقانی شکم  ,بینایی

  .تشنج باشد اکالمپسی همراه با

  .سطح کراتینین و ترانس آمینازهاي سرمی باالرفته است.4

  .وهمپنین می تواند با محدودیت رشد جنین همراه باشد.5
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  عوامل خطر ساز پره اکالمپسی

  و  1999در سال  05Palmer,20درسال   Lawlorبرطبق تحقیقات انجام شده  توسط 

Spencer مپسی اغلب در زنان جوان و اکال دیده شده که پره2009وهمکاران در سال  

   ن به میزان زیادي تحت تاثیر نژادروي می دهد وهمچنین بروز آ)بدون فرزند (نولی پار

  )4(. نیز می باشد

  سن ,آمریکایی-نژاد آفریقایی,اکالمپسی شامل چاقی هسایر عوامل خطر ساز مربوط به پر

    Conde-Agudelo     بر طبق تحقیقات (سال در مادروچندقلویی می باشد 35باالي 

  )5(.)2000در سال  Walkerو 2000در سال  Behizanو

  انجام  1997و همکاران که در سال  Sibaiبه طوري که به عنوان مثال بر طبق تحقیقات  

  می % 13شده در زنانی که بارداري دو قلو دارند میزان بروز فشار خون باالي بارداري  

  .است% 6میزان در بارداري تک قلویی باشد که این 

  انجام شد 2005ه در سال و همکاران ک Bainbridgeهمچنین بر طبق  تحقیقات 

  طی بارداري عواقب زیانباري به همراه دارد اما   چه کشیدن سیگارگرامشخص شده که 

  )6. (می تواند موجب کاهش خطر بروز پره اکالمپسی طی بارداري شود 

  

  



١٧

  سرم و شدت پره اکالمپسی و مقایسھ با بارداری سالم CRPبررسی ارتباط  بین سطح 

  اکالمپسی

  صورتی که پره اکالمپسی همراه با تشنج باشد اکالمپسی تعریف می شوددر 

  اتیولوژي 

  تا کنون مکانیسم هاي مختلفی به عنوان علل پره اکالمپسی بیان شده است که میتوان به 

  :موارد زیر اشاره کرد  

  تهاجم تروفوبالستی غیر طبیعی به عروق رحمی .1

  در النه گزینی طبیعی شریانچه هاي رحمی مارپیچی در اثر تهاجم تروفوبالست هاي 

  و این سلول ها جایگزین پوشش آندوتلیالی  می شوندوسیع  داخل عروقی دچار تغییر شکل 

  وریدها تنها به صورت سطحی مورد .و عضالنی شده و قطر عروق را افزایش می دهند

  اکالمپسی ممکن است که تهاجم تروفوبالستی ناکامل رويدر پره .حمله قرار می گیرند

  در این حالت  عروق دسیدوایی با تروفوبالست هاي داخل عروقی پوشیده می شوند ,دهد 

  و شریان هاي میومتري عمقی تر پوشش اندوتلیالی و بافت عضالنی االستیک خود را از 

  دست نمی دهند و قطرخارجی متوسط آنها تنها درحد نصف عروق دیده شده در جفت هاي 

  .طبیعی  باقی می ماند

  انجام دادند نشان دادند که میزان  2000و همکاران در سال Madazliدر تحقیقاتی که 

  اختالالت فشار خونناقص  بودن تهاجم تروفوبالستی به شریانچه هاي مارپیچی با شدت 



١٨

  سرم و شدت پره اکالمپسی و مقایسھ با بارداری سالم CRPبررسی ارتباط  بین سطح 

  )7(.متناسب است باال 

  ترشح ترکیبات پالسما به داخل ,تغییرات زودرس در پره اکالمپسی شامل آسیب اندوتلیال

  .اینتیمایی و نکروز داخلی می باشد–تکثیر سلول هاي عضالنی  ,دیوار عروق

  ,اینتیمایی و سپس در ماکروفاژها تجمع می یابد -چربی ابتدا در سلول هاي عضالنی

  .نام گرفته اند آتروزاین سلول هاي انباشته ازچربی 

  انجام شده است دیده شده که  1991درسال کهKhongدر تحقیقات انجام شده توسط  

  )8.(عروق مبتال به آتروز دچار اتساع آنوریسمی می گردند

  لذا احتماال مجراي شریانچه هاي مارپیچی که به طور غیر طبیعی باریک است موجب 

  کاهش خونرسانی و شرایط هیپوکسیک در نهایت  ,در جریان خون بافتی می گردد اختالل

  منجر به آزادسازي دبري هاي جفتی می گردد که سبب بروز یک پاسخ التهابی سیستمیک 

  .خواهند شد

  عوامل ایمونولوژیک.2 

  وجنینی از دیگر) جفتی(عدم تطابق و تحمل ایمونولوژیکی بین بافت هاي مادري و پدري 

  از بین رفتن این تحمل و یا احتماال تنظیم نادرست آن نظریه است. علل مطرح شده است 

  .که جهت بروز  پره اکالمپسی ذکر شده است 

خطر,در شرایطی که تشکیل آنتی بادي اتصالی به آنتی ژن هاي جفتی دچار اختالل شود

  د اولین بارداري دچار در این رون. بروز پره اکالمپسی به میزان قابل توجهی باال می رود



١٩

  سرم و شدت پره اکالمپسی و مقایسھ با بارداری سالم CRPبررسی ارتباط  بین سطح 

  تنظیم نادرست تحمل ایمنی می تواند افزایش خطر این عارضه را در.خطر باالتري است

  زمان افزایش میزان آنتی ژن هاي پدري مثال وجود دو مجموعه کروموزومی از سوي 

  .پدر  توجیه نماید

  % 40تا  30دارند میزان بروز پره اکالمپسی   13در زنانی که جنین مبتال به تریزومی 

و  Bdolah. (است و این زنان داراي مقادیر سرمی باالیی از عوامل ضد آنژیوژنیک می باشند

  بر  نیزنام  SFLT-1ژن عامل یکی از این موارد که)  2006 -همکاران 

  )9.(قرار دارد 13روي کروموزوم 

  بر روي بیش  1986و همکاران در سال Stricklandمچنین طبق  مطالعاتی که  توسط ه

  هزار مورد بارداري انجام گرفت  مشخص شد که میزان اختالالت با فشار خون  29از 

  باال  در زنانی که قبال سقط داشته اند در مقایسه با زنانی که باردار نشده اند کاهش داشته 

  )10(%)25در مقابل %22(است

  انجام شده   2002و همکاران که در سال  Mostelloبر اساس مطالعات انجام شده توسط 

  نشان داده شده که زنان مولتی پاري که توسط فرد جدیدي باردار می شوند در معرض 

  )11.(خطر باالتري براي پره اکالمپسی قرار دارند

  :فعال شدن سلول اندوتلیالی.3

  در پاسخ به عوامل جفتی آزاد شده در اثر تغییرات ایسکمیک و یا ه عامل دیگري آبشاري 

  لذا به نظر می رسد  عوامل ضد آنژیوژنیک  و متابولیک و سایر,از  وقایع آزاد می شود



٢٠

  سرم و شدت پره اکالمپسی و مقایسھ با بارداری سالم CRPبررسی ارتباط  بین سطح 

  .واسطه التهابی موجب تحریک آسیب سلول هاي اندوتلیال می گردند

  پیشنهاد شده که امکان دارد  2000در سال  , Fassطبق مطالعات انجام شده توسط 

  فعالیت بیش از حد لکوسیت ها در گردش خون اختالل سلول هاي اندوتلیالی ناشی از  

  )12(. مادري باشد

-TNFبه طور انحصاري سیتو کاین هایی مثل  α و اینترلوکین ها ممکن است در استرس  

  این حالت با وجود انواع اکسیژن .داکسیداتیو مربوط به پره اکالمپسی دخالت داشته باش 

  واکنشی و رادیکال هاي آزاد مشخص می شود که سبب تشکیل پر اکسید هاي لیپیدي با

  رادیکال هاي بسیار سمی تولید می,این مواد در مقابل. گسترش خود به خودي می شود 

  که به سلول هاي اندوتلیال آسیب رسانده و تولید اکسید نیتریک را توسط آنها تغییر کنند  

  .تا گالندینی را بر هم می زنندمی دهند و تعادل پروس

  سایر عوارض استرس اکسیداتیو  شامل تولید ماکروفاژهاي پر از چربی است که در 

  ورت ترومبوسیتوپنیفعال  شدن انعقاد عروق کوچک  به ص;آتروژنز مشاهده می شوند

  . وافزایش نفوذپذیري مویرگی که خود را با ادم  و پروتئینوري نشان می دهد ;مشاهده می شود

  عوامل تغذیه اي.4

  مشاهدات در زمینه اثرات استرس اکسیداتیو بر پره اکالمپسی موجب افزایش توجه به 

  آنتی اکسیدان ها شامل .از پره اکالمپسی شده است فواعد آنتی اکسیدان ها در پیشگیري

  خانواده ي نا همگونی از ترکیبات هستند که موجب جلوگیري از تولید بیش از حد رادیکال 



٢١

  سرم و شدت پره اکالمپسی و مقایسھ با بارداری سالم CRPبررسی ارتباط  بین سطح 

و ویتامین ) الفا توکوفرول( Eهاي آزاد و آسیب ناشی از آنها می شود مانند ویتامین

C)و بتاکاروتن)اسید آسکوربیک.  

  2002و همکاران در سال Johnوسط در بعضی از مطالعات  مانند مطالعات انجام شده ت

  دیده شده که مصرف رژیم غذایی غنی از میوه و سبزیجاتی که فعالیت آنتی اکسیدانی  

  هرچند  در برخی از کارآزمایی ها ). 13.(دارند با کاهش فشار خون همراه بوده است

  . هیچ اثر مفیدي نداشته اند Eو Cمصرف مکمل هاي حاوي ویتامین 

  عوامل ژنتیک.5

  بر طبق  به طوري که.پره اکالمپسی یک اختالل چند عاملی و چند ژنی محسوب می شود

  انجام شده دیده شده که    2009وهمکاران در سال Lindheimerمطالعاتی که  توسط 

  تا  20بروز پره اکالمپسی در زنانی که مادران آنها دچار پره اکالمپسی بوده اند خطر 

  تا  11زنانی که خواهران آنها دچار پره اکالمپسی بوده اند و یا در ,بیشتر بوده است 40%

  )14(.بیشتر است% 47تا  22و در دوقلو ها  37%

  به نظر می رسد که این استعداد ژنی ناشی از واکنش هاي متقابل بین صدها ژن به ارث 

  .می باشد)مادري وپدري(رسیده 

  

  



٢٢

  سرم و شدت پره اکالمپسی و مقایسھ با بارداری سالم CRPبررسی ارتباط  بین سطح 

  پاتوژنز

  وازواسپاسم.1

  انقباض  عروقی موجب افزایش مقاومت و لذا فشار خون باال می گردد و در همین زمان 

  آسیب سلول هاي اندوتلیال سبب نشت بینابینی محتویات خونی مانند پالکت ها و فیبرینوژن

  .خواهد گشت که در ساب اندوتلیال رسوب می کنند

  در صورت کاهش جریان خون به دلیل توزیع نامتناسب ایسکمی بافت هاي اطراف منجر 

  خونریزي و سایر اختالالت التهابی می گردد که مشخصه این سندرم می ,به نکروز

  .باشند

  فعال شدن سلول التهابی.2

  به داخل گردش خون مادري ) احتماال با منشا جفتی (در این جریان عوامل ناشناخته اي 

  سلول هاي اندوتلیال .ترشح شده  و نهایتا منجر به فعال شدن و نارسایی اندوتلیال می شوند

  آسیب دیده یا فعال شده احتمالل اکسید نیتریک کمتري تولید کرده وسوبستراهایی می سازند

  .قبض کننده عروقی را باال می برندکه انعقاد را تحریک نموده و حساسیت به عوامل من

  دیده  2008و همکاران در سال  Grundmannطالعات انجام شده توسط همچنین  در م

  برابر در خون محیطی زنان  4شده که میزان سلول هاي اندوتلیالی در گردش نیز حدود 

  )15. (مبتال به پره اکالمپسی  نسبت به زنان با بارداري سالم بیشتر می باشد 



٢٣

  سرم و شدت پره اکالمپسی و مقایسھ با بارداری سالم CRPبررسی ارتباط  بین سطح 

  پاسخ هاي انقباضی

  مقاومت نسبت به وازوپرسورهاي تزریقی  مانند زنان باردار به طور طبیعی دچار

  می باشند اما  در پره اکالمپسی واکنش پذیري عروق به نور اپی نفرین و  ��آنژیوتانسین  

  )16(.به نحوي آشکار افزایش می یابد ��آنژیوتانسین 

  پروستاگالندین ها

  شود حداقل به طور اختصاصی پاسخ انقباضی مهار شده که در بارداري طبیعی دیده می

  تا حدي ناشی از کاهش پاسخ گویی عروقی در اثر ساخت پروستاگالندین ها در اندوتلیوم  

  . می باشد

  در مقایسه با بارداري طبیعی تولید پروستاسیکلین اندوتلیالی در پره اکالمپسی کاهش می 

  جه پوسط پالکت ها افزایش یافته که نتی A2یابد و در همین زمان  ترشح ترومبوکسان 

  تزریقی و لذا انقباض عروق ��نهایی این مسئله به نفع افزایش حساسیت به آنژیوتانسین 

  .می باشد 

  اکسید نیتریک

  این وازودیالتور قدرتمند توسط سلول هاي اندوتلیال ساخته می شود و مهار ساخت این 

  ماده سبب افزایش فشار شریانی متوسط و معکوس شدن مقاومت ناشی از بارداري نسبت 

  اثرات تولید نیتریک اکسید در پره اکالمپسی مشخص نیست. به وازوپرسورها می گردد

  اما ظاهرا این سندرم با کاهش بیان نیتریک اکسید سنتاز اندوتلیالی ودر نتیجه افزایش  



٢۴

  سرم و شدت پره اکالمپسی و مقایسھ با بارداری سالم CRPبررسی ارتباط  بین سطح 

  .ک همراه استغیر فعال شدن اکسید نیتری

  اندوتلین ها

  ایزوفرم )ET-1(1-اندوتلین ها از عوامل قدرتمند منقبض کننده عروقی هستندو اندوتلین

  عمده تولید شده توسط  اندوتلیوم انسان محسوب می شوند و میزانش در زنان مبتال به پره

  .اکالمپسی نسبت به بارداري با فشار طبیعی بیشتر می باشد 

  با سولفات منیزیوم   تحت درمان  که در زنان مبتال به پره اکالمپسی همچنین دیده شده 

  )17(.کاهش می یابد 1-میزان اندوتلین

  پروتئین هاي آنژیوژنیک و ضد آنژیوژنیک

  بعد ها دچار پره اکالمپسی خواهند شد حداقل دیده شده که بافت تروفوبالستی در زنانی که 

  :حد تولید می کنند مانند دو نوع پپتید ضد آنژیوژنیک را بیش از 

  1تیروزین کیناز .1

  اندوگلین.2
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  پاتوفیزولوژي

  سیستم قلبی عروقی.1

  عروقی طبیعی در پره اکالمپسی یا اکالمپسی شایع می -اختالالت شدید در عملکرد قلبی

  بسته به تعداد عوامل مربوطه این اختالالت ناشی از فشار خون باالي بارداري.باشد

  وجود پره ,وجود بیماري مزمن,این عوامل شامل شدت فشار خون باال.متفاوت است 

  .اکالمپسی می باشد

  به طور کلی زنان باردار طبیعی و مبتال به پره اکالمپسی شدید هر دو  داراي عملکرد

  اگرچه عملکرد قلبی در تمالمی زنان باال بوده اما .طبیعی و یا افزایش یافته می باشند 

  به طور اختصاصی می .انفوزیون مایعات وریدي بستگی داشته اند فشارهاي پر شدن به

  توان گفت هیدراته کردن شدید منجر به فعالیت بیشتر بطنی می شودو نهایتا منجر به 

  .افزایش برون ده قلبی می شود

  اتفاق دیگري که در پره اکالمپسی رخ می دهد غلیظ شدن خون می باشد که ناشی از

  زه است که پس از فعال سازي اندوتلیال و نشت پالسما  به درون انقباظ عروقی جنرالی 

  .فضاي بینابینی به دلیل افزایش نفوذ پذیري روي می دهد

  

  



٢۶
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  خون و انعقاد

  از اختالالت خونی که در پره اکالمپسی دیده می شود می توان به ترومبوسیتوپنی اشاره 

  در شکل شدید  ) در میکرو لیتر 100000پالکت کمتر از (ترومبوسیتوپنی آشکار .کرد

  .در این شرایط در اغلب موارد انجام زایمان توصیه می شود.بیماري دیده می شود.

  همولیز

  با افزایش  ز همولیز نیز همراه است  که خودپره اکالمپسی شدید اغلب با شواهدي ا

  همچنین در خون محیطی نیز می توان .مشخص می شوددهیدروژناز سرمی  الکتات

  .شواهدي مانند اسفروسیتوز و یا شیزوسیتوز دید

  مشخص شده که عالوه بر همولیز و ترومبوسیتوپنی افزایش ترانس آمینازهاي کبدي در 

  سرم نیز در پره اکالمپسی شدید دیده می شود که بیان گر نکروز هپاتوسلولر می باشد و 

  )18.(نامیده شده است HELLPایع سندرم این روند وق

  همچنین تغییرات پنهانی مربوط به انعقاد داخل عروقی نیز معموال در پره اکالمپسی به 

  فیبرینی و کاهش پروتئین هاي ویژه اکالمپسی دیده می شوند مانند محصوالت تجزیه 

  اگرچه که این اختالالت عموما خفیف  CوSو پروتئین هاي ) ���آنتی ترومبین (تنظیمی 

  .هستند
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  مغز

  سردرد و عالدم بینایی در پره اکالمپسی شدید شایع می باشد و بروز تشنج نشانگر

  به (تشنج ناشی از آزاد سازي وسیع نوروترانسمیتر هاي تحریکی .اکالمپسی می باشد 

  ل شدن پتانسیل هاي دپالریزه شدن گسترده نورون هاي شبکیه اي و فعا,)ویژه گلوتامات

  .عملکردي می باشند

  از نظر خون رسانی نیز افزایش خون رسانی مغزي به دلیل فعال شدن اندوتلیال سبب 

  رانده  شدن مایعات مویرگی به درون فضاي بینابینی می شود و در نتیجه ادم اطراف 

  .عروقی ایجاد شده و اکالمپسی روي می دهد 

  تظاهرات بالینی

  سندرم پره اکالمپسی داراي تظاهرات عصبی مختلفی می باشد که می توان به موارد زیر 

  :اشاره کرد

  سردرد.1

  )19(موارد بیماران قبل از اکالمپسی دچار سردرد می شوند% 75تا  50دیده شده بین  

  تشنج.2

  .اگر پره اکالمپسی همراه با تشنج باشد اکالمپسی نامیده می شود

  ادم اندام ها.3
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  ادم مغزي.4

  ادم مغزي ژنرالیزه در موارد نادري دیده می شود که معموال به صورت تغییر وضیعت  

  .کنفوزیون گرفته تا کما خود را نشان می دهد لتارژي و ,تاري دید هوشیاري از

  تغییرات بینایی.5

  دوبینی و یا اسکوتوما می باشد که اغلب با درمان با  ,این تغییرات شامل تاري دید 

  .سولفات منیزیم و یا کاهش فشار خون تخفیف می یابد

  پیش بینی

بیوشیمیایی و  ,ص هاي زیستیاندازه گیري انواع شاخجهت پیش بینی بروز این عارضه 

ه شده بیوفیزیکی دخیل درپاتوفیزیولوژي پره اکالمپسی در اوایل بارداري و یا طی آن توصی

در دسترس و مقرون به صرفه اي به این  اما در حال حاضر هیچ تست غربالگري معتبراست 

  .منظور وجود ندارد

  :از تست هاي عنوان شده می توان به موارد زیر اشاره کرد

  ��انفوزیون آنژیوتانسین .1

  سنجش فشارخون شریانی متوسط در سه ماهه سوم.2

  سرعت سنجی داپلر در شریان رحمی .3

  ومینورياندازه گیري کلسیم ادراري و میکروآلب.4

  مولکول هاي چسبندگی اندوتلیال,فیبرونکتین ,شمارش و فعل سازي پالکت ها .4
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  لیپیدها و عوامل آنژیوژنیک,پروستاگالندین ها , 

  آزاد جنینیDNA ,شاخص هاي ژنتیکی .5

  :پیش گیري

  تدابیر مختلفی تا کنون جهت پیش گیري مورد بررسی قرار گرفته اند که می توان به رژیم

  آنتی اکسیدان ها و داروهاي  ,تجویز مکمل روغن ماهی ,تجویز مکمل کلسیم ,کم نمک  

  .فشار خون   اشاره کرد که هیچ یک از این روش ها از لحاظ بالینی کارایی نداشته اند

  در مورد استفاده از داروهاي ضد ترومبوز دیده شده که دوزهاي خوراکی آسپرین  به 

  A2به نحوي موثر مانع از بیوسنتز ترومبوکسان میلی گرم  150تا  50میزان روزانه  

  وبر اساس وکمترین اثر را روي تولید پروستاسیکلین عروقی دارد پالکتی می شود

  تجویز آسپرین با دوز پایین جهت پیش  و همکاران  Sibaiمطالعات انجام شده توسط 

  )20( .گیري از پره اکالمپسی توصیه شده است

  دیده شد که در زنانی که  2007و همکاران در سال  Askieدر تحقیقات انجام شده توسط 

  پره اکالمپسی  ,خطر نسبی بروز پره اکالمپسی,داروهاي ضد پالکتی دریافت می کردند 

  % 10سوار شده  روي فشار خون مزمن و هرگونه بارداري با عواقب نامطلوب به میزان 

  ) 21.(کاهش یافت
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  درمان 

  :اهداف  پایه در درمان  هر بارداري دچار پره اکالمپسی شامل موارد زیر هستند

  ختم بارداري با کمترین آسیب ممکن به مادر و جنین.1

  به دنیا آوردن کودکانی که بعدها زنده بمانند.2

  بازگرداندن کامل سالمتی به مادر.3

  شود و معموال درمان به طور کلی ختم بارداري تنها درمان پره اکالمپسی محسوب می 

  .هاي ضد فشار خون بعد از زایمان آغاز می شود

  به عنوان مثال درپره اکالمپسی متوسط تا شدید که با بستري در بیمارستان بهبود نمی  

  یابند بهتر است براي سالمتی مادر و جنین زایمان انجام شود که زایمان مطلوب زایمان 

  .زایمان سزارین باید انجام شودواژینال می باشد در غیر این صورت  

  در رابطه با خطرات و فواید  به تاخیر انداختن زایمان تا به حال داده هایی به نفع مفید 

  در حقیقت آشکار است که به تاخیر .بودن درمان انتظاري  براي مادر به دست نیامده اند

  انداختن وضع حمل در زنان مبتال به پره اکالمپسی شدید ممکن است عواقب مادري جدي 

  عروقی و  -خون ریزي مغزي ,ادم ریوي  ,را در برداشته است مانند کنده شدن جفت 

  .مرگ مادر وجود دارد

  اکالمپسی در .پره اکالمپسی تقریبا در تمامی موارد بیش از شروع اکالمپسی وجود دارد

  ه آخر بیش از همه شایع است و با نزدیک شدن به زمان ترم شیوع آن افزایش پیدا سه ماه
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  .می کند

  تا درمان با رژیم  مشخص شده که درمان اکالمپسی با سولفات منیزیم بسیار موثر است

  :هاي دیگر و در حال حاضر درمان شامل موارد زیر می شود

  و سپس انفوزیون مداوم آن کنترل تشنج با یک دوز وریدي از سولفات منیزیم.1

تجویز متناوب یک داروي ضد فشار خون  براي کاهش فشار خون در صورت باال بودن .2

  خطر ساز آن

  اجتناب از دیورتیک ها .3

  محدود سازي مایعات وریدي مگر اینکه مایع قابل توجهی از دست رفته باشد.4

  به دنیا آوردن جنین جهت درمان قطعی.5

  منیزیم براي کنترل تشنج هاتجویز سولفات 

  سولفات منیزیم داروي موثري  براي کنترل تشنج ها می باشد  که مانع از سرکوب سیستم 

  این دارو را می توان به صورت انفوزیون .در مادر یا جنین می شودعصبی مرکزي 

  .مداوم وریدي و یا تزریق متناوب عضالنی تجویز نمود

  :ونحوه ي تجویز دار

  :زیون مداوم وریديانفو.الف

   20تا  15سی سی مایع وریدي طی  100گرم دوز اولیه سولفات منیزیم را در  6تا  4.1
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  .دقیقه  تجویز کرد

  سی سی مایع 100گرم در ساعت در   2انفوزیون نگهدارنده را با .2

ارزیابی دوره اي رفلکس هاي تاندونی عمقی (بررسی از لحاظ مسمومیت با منیزیم .3

  4ساعته و تنظیم میزان منیزیم سرمی در حد 4-6میزان منیزیم سرم در فواصل سنجیدن ,

  باشد میزان منیزیم سرم اندازه گیري mg/dL 1≥کراتینین سرمی اگر ,mEq/L 7تا 

  .)شود

  .سولفات منیزیم قطع شود ,ساعت پس از زایمان 4- 24.4

  :تزریقات متناوب عضالنی.ب

  درصدي با سرعت کمتر از  20گرم سولفات منیزیم  به صورت یک محلول وریدي  4. 1

  .یک گرم در دقیقه تجویز شود

  ) گرم 5(نیمی از آن,%  50گرم محلول سولفات منیزیم  10بالفاصله  پس از آن از . 2

   3در ربع فوقانی خارجی هر دو طرف باسن به کمک یک سوزن دراز  به طور عمقی

  گرم دیگر از  2,دقیقه پایدار بماند  15اگر تشنج ها پس از .(تزریق شود 20اینچی شماره 

  را به طور وریدي با سرعتی کمتر از یک گرم در دقیقه می توان تزریق %  20محلول 

  .گرم افزایش داد 4اگر جثه بیمار بزرگ باشد می توان این مقدار را تا .کرد

  را به طور عمیق در ربع خارجی % 50گرم از محلول  5ساعت  4پس از آن هر .3

  :ولی پیش از آن بایستی اطمینان یافت که,طرف باسن تزریق کرد فوقانی دو 
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   4تنفس دچار سرکوب نشده است  وبرون ده ادراري ظرف  ,رفلکس پاتالر وجود دارد

  .سی سی بیشتر بوده است 100ساعت گذشته از 

  .ساعت پس از زایمان قطع کرد 24ات منیزیم را سولف.4

  یا  mEq/dL7 -4تشنج هاي اکالمپسی در اثر رسیدن منیزیم پالسما  به  

mg/dl 8.4-4.8 متوقف می شوند.  

,می رسد )  12mg/dLحدود( mEq/L10زمانی که سطح پالسمایی منیزیم  به 

  این عالمت به عنوان هشداري از بروز ,رفلکس هاي پاتالر از بین می روند 

  باالتر می رود    mEq/L10زمانی که از  .مسمومیت با منیزیم  محسوب می شود

  یا باالتر برسد فلج تنفسی و ایست  mEq/L 12تنفس ضعیف تر شده و در میزان 

  در این شرایط درمان با یک گرم گلوکونات کلسیم و یا کلرید ,تنفسی روي می دهد

  همزمان با عدم ادامه انفوزیون منیزیم مهموال سبب .کلسیم به طور وریدي می باشد 

  .بازگشت سرکوب خفیف تا متوسط تنفسی می شود

  به طور خالصه درمان با سولفات منیزیم با کاهش قابل توجه بروز تشنج هاي 

  .راجعه در مقایسه با سایر درمان ها می شود

  ممکن است  ) 160mmHgیستولی باالتر از فشار س(فشار خون باالي خطرناك 

  عروقی و انسفالوپاتی ناشی از فشار خون باال  شود و -سبب خون ریزي مغزي

,بروز تشنج هاي اکالمپسی  را در زنان مبتال به پره اکالمپسی تحریک کند 
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  داروهاي متعددي براي کاهش سریع فشار خونی که به طور خطرناك افزایش

  در زنان مبتال به اختالالت فشار خون باالي بارداري در دسترس  ,یافته است 

  .هستند

  سه دارویی که بیش از سایرین در آمریکاي شمالی و اروپا مصرف می شوند و 

  .البتالول و نیفدیپین می باشند ,شامل هیدراالزین 

  غلیظ شدن خون و یا عدم وقوع هیپرولمی طبیعی ناشد از بارداري یکی از موارد 

  زنانی که فاقد  ,اکالمپسی محسوب می شود-ابل پیش بینی در پره اکالمپسیق

    ,تحمل بسیار کمتري به خون ریزي ;هیپرولمی طبیعی ناشی از بارداري  هستند

  نسبت به زنان باردار با فشار خون طبیعی  ,حتی  خون ریزي طبیعی زایمان 

  . دارند

  به همین دلیل در صورت وقوع الیگوري پس از زایمان بایستی هماتوکریت به 

  در.طور مکرر ارزیابی شود تا از دست دادن بیش از حد خون مشخص شود 

  صورتی که این حالت شناسایی شد باید خونریزي را به نحوي مناسب با انتقال  

  .دقیق خون درمان کرد
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  عوارض درازمدت پره اکالمپسی

  باال که طی بارداري شناسایی شده اند بایستی طی  زنانی که دچار فشار خون 

  نخستین ماه هاي پس از زایمان ارزیابی شوند زیرا مشخص شده که خطر بروز 

  عروقی در دراز مدت  به طور قابل توجهی در زنان مبتال به پره -عوارض قلبی

  ري هاي ایسکمیک قلبی و اکالمپسی افزایش می یابد و این زنان در ومعرض بیما

  .سکته هاي مغزي هستند

   2008و همکاران در سال   Vikseهمچنین بر طبق مطالعات انجام شده توسط 

  برابري خطر نارسایی کلیه همراه می  4مشخص شده که پره اکالمپسی با افزایش 

  )22.(باشد

  از عوارض دیگر نیز می توان به عوارض عصبی اشاره کرد که مشخص شده 

  .زنانی که قبال دچار اکالمپسی بوده اند دچار نقایص  ادراکی عینی هستند
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   بیان مسئله.2

پره اکالمپسی یکی از شایع ترین عوارض طبی در بارداري و از علل اصلی مرگ و میر در 

در سراسر دنیا به علت پر فشاري زن باردار50000  ساالنه حدود. ناتال می باشددوره ي پره

می میرند و نزدیک به همین تعداد نیز در اثر عواض پره اکالمپسی از جمله خون ریزي خون  

  . دهندمغزي و  نارسایی کلیه  و سکته مغزي و عوارض قلبی عروقی جان خود را از دست می

میزان ). 23(از سوي دیگر تعداد بیمارانی که دچار عوارض جدي می شوند، بسیار بیشتر است

در ایران نیز میزان شیوع پره ). 24(گزارش شده است 5%تا % 4در دنیا بین  شیوع پره اکالمپسی

می %6.5اکالمپسی بر طبق مطالعات پراکنده اي که صورت گرفته است حدودا 

  )27و26و25.(باشد

بارداري  20پره اکالمپسی با افزایش فشار خون و دفع پروتئین در ادرار بعد از هفته ي 

  )28.(همراه با تشنج باشد اکالمپسی نامیده می شودپره اکالمپسی مشخص می شود و وقتی که 

از لحاظ شدت می توان  بیماري را از خفیف تا . اتیولوژي اصلی این بیماري ناشناخته است

پاتوژنز بیماري براساس شکل گیري یک پاسخ التهابی در دوره . شدید طبقه بندي نمود

  )29.(می دهدبارداري است ،  که در بعضی حاملگی ها رخ 

همراه  CRPو  TNFα  ،IL-6التهاب با آزادسازي و افزایش سطح مارکرهاي التهابی  چون  

آسیب سلول هاي آندوتلیال  مهمترین آغاز کننده است و با افزایش شدت بیماري، . است

  )31. 30. (تشدید می گردد
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صورت گرفته بررسی هاي مختلفی در مورد آزمون هاي تشخیصی پره اکالمپسی تا کنون  

است  ولی در حال حاضر هیچ تست غربالگري قابل اعتمادي وجود ندارد و تنها با مراقبت 

  .هاي دقیق بارداري می توان پره اکالمپسی را در مراحل اولیه تشخیص داد 

و بررسی احتمال بیماري نوع شدید در زنان باردار  از این رو  شناسایی زودرس این  بیماران 

لذا تعیین یک تست مناسب تشخیصی که ارزان و قابل استفاده براي تمام .تحائز اهمیت اس

مطالعات قبلی بیانگر افزایش مارکر هاي التهابی ) 32.(زنان حامله  باشد، الزم می باشد

  ).33(در پره اکالمپسی  می باشد  CRPسیستمیک  از جمله 

تهابی،  در سرم بیماران با به  عنوان  یک مارکر و نشانگر ال1930در سال  CRPاولین بار 

  ). 34(التهاب حاد کشف شد

   CRPکه توسط کبد و تحت کنترل سیتوکین هاي پیش  از واکنش گرهاي فاز  حاد می باشد

تولید ) TNF-a(و فاکتور نکروز تومور آلفا  6اینترلوکین , 1التهابی متعدد و به ویژه اینترلوکین 

طور دراماتیک تا  ساعت و به 6در عرض  می شود و غلظت آن در گردش خون می تواند

  . عفونت و التهاب افزایش پیدا کند,برابر در پاسخ  به اغلب موارد آسیب بافتی 1000

در پاسخ به فرآیند هاي واکنش گر هاي فاز حاد،  پروتئین هایی هستند که سطح سرمی  آنها  

ین مارکر توسط هپاتوسیت ها در پاسخ به ا. التهابی  یا هر گونه استرس  افزایش می یابند

بیماري هاي اتوایمیون سیستمیک، تومورهاي بدخیم  و ,عفونت میکروبی ,آسیب بافتی شدید 

  . ساخته می شود... 

اساسی ترین و سریع ترین پاسخ ها به آسیب بافتی ، یکی از  CRPافزایش سطح سرمی   

سال است که براي تشخیص و ارزیابی عفونت حاد و التهاب به کار می  70است و بیش از 

  CRPافزایش میزان . این مارکر  در مایع آمنیوتیک و ادرار جنین قابل اندازه گیري است. رود
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یت و پره اکالمپسی ارتباط منیوتکوریوآ,مایع آمنیوتیک با افزایش خطر زایمان زودرس 

  )35.(دارد

شناسایی بیشتر عوامل پیش بینی کننده پره اکالمپسی و شدت بیماري می تواند در کاهش 

  . میزان مرگ و میر و عوارض ناشی از آن در مادر و جنین نقش به سزایی داشته باشد

 American Collge of Obstetricians and(پره اکالمپسی بر اساس  معیارهاي   

Gynecologists ( دسته ي خفیف و شدید تقسیم  می گردد 2به  

و یا  160mmHgو کمتر از 140mmHgدر نوع خفیف آن فشار خون سیستولیک بیشتراز  

می باشد که عموما در mmHg110و کمتر از mmHg 90فشار خون دیاستولیک بیشتر از  

در جمع آوري Mg300ساعت  و  به همراه پروتئین اوري    6دو نوبت با فاصله ي حداقل 

 6و با فاصله ي کمتر از  dipstickو بیشتر  در دو نمونه ي تصادفی 1+ساعته یا  24ادرار 

  .ساعت و کمتر از یک هفته  و بیمار عالئم ویگري ندارد

و یا فشار خون mmhg160سیستولیک بزرگتر مساوي  در نوع شدید آن فشار خون

می باشد  به همراه پروتئین اوري بزرگتر مساوي  mmhg 110دیاستولیک بزرگتر مساوي 

gr5  6و بیشتر  در دو نمونه ي اتفاقی ادرار با فاصله ي حداقل + 3ساعته  و یا  24در ادرار 

 ,و اختالالت بینایی  مثل تاري دید درد باالي شکم  ,ساعت به همراه  عالئمی مانند سردرد 

ترومبوسایتوپنی  پالکت کمتر از ,،)سی سی در ساعت 30میزان ادرار کمتر از ( الیگوري

  )36(ادم ریه ,)1.2باالي (سطح کراتینین افزایش یافته, 100000

از آن جا که پره اکالمپسی یکی از شایعترین عوارض طبی در بارداري است و علیرغم 

گسترده ساالنه باعث مرگ و میر تعداد زیادي در زنان باردار می شود، تعیین یک درمانهاي 

در نتیجه در این مطالعه با . عامل پیشگویی کننده جهت کنترل این عارضه بسیار حیاتی است

در نظر گرفتن این واقعیت که عوامل ایمنولوژیک و التهابی یکی از اتیولوژیهاي اصلی این 
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یکی از واکنش گرهاي فاز حاد در سرم انسان است، بر آن شدیم که  CRPبیماري می باشد و 

سرم و شدت پره اکالمپسی را بررسی کرده و در صورت یافتن ارتباط  CRPارتباط بین سطح 

  .معنادار این مارکر آزمایشگاهی را به عنوان یک عامل پیشگویی کننده مطرح کنیم

  بررسی متون.3

و پره اکالمپسی انجام شده که در ادامه به  CRPتا کنون مطالعات مختلفی در زمینه ي ارتباط 

  :چند مورد اشاره می شود

  مطالعاتی توسط بیتا محمدي و همکاران با عنوان بررسی ارتباط بین سطح سرمی نیمه ي 

  و ایران  در 88در سال به روش کوهورت آینده نگر   اول بارداري با وقوع پره اکالمپسی

   20خانم باردار زیر  CRP  400که در این مطالعه سطح سرمیانجام شد  شهر تهران 

  پره اکالمپسی خفیف و شدید .هفته اندازه گیري شد و تا زمان زایمان مادران پیگیري شدند

.تخصصین زنان و زایمان تعریف شدندطبق کالج آمریکایی م

  می تواند در شناسایی مادران  CRPمارکر التهابیمشخص شد  با توجه به این مطالعات   

  البته انجام ,در معرض خطر پره اکالمپسی و کاهش عوارض آن کمک کننده باشد

  )37(مطالعات بیشتر توصیه شده است

  مطالعه دیگري توسط ایت اللهی و همکاران با عنوان سطح سرمی در حاملگی هاي 

  در  ,در ایران و در شهر مشهد انجام شد 2007نرمال و حاملگی با پره اکالمپسی در سال 

  خانم باردار  37 ,خانم باردار سالم  40بین  cross-sectionalبه صورت مطالعه کهاین 

  انجام شد مشخص شد که سطح  خانم با پره اکالمپسی شدید 38با پره اکالمپسی خفیف و 

  تر می باشد ودر نوع سرمی  در پره اکالمپسی شدید نسبت به پره اکالمپسی خفیف باال 
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  9)38.(خفیف نیز در مقایسه با بارداري سالم باالتر است 

  تحت عنوان   نیز مطالعاتی توسط فاطمه میرزایی و همکاران 2006- 2007در سال 

  خانم 43 ,خانم باردار سالم  43با شدت پره اکالمپسی بین  CRPارتباط سطح سرمی 

  -با پره اکالمپسی شدید انجام شد در شهر کرمان خانم 43باردار با پره اکالمپسی خفیف و 

  در  CRPمشخص شد که سطح سرمی ,انجام شد cross-sectioctionalایران  به روش  

  39(.باالتر می باشد پره اکالمپسی نسبت به بارداري سالم 

  به عنوان یک CRPمطالعات دیگري توسط ناندا و همکاران با عنوان  2010در سال 

  فاکتور پیش بینی کننده پره اکالمپسی انجام شد که نتایج آن در 

International Journal of Biological & Medical Research   به چاپ  

  خانم باردار با فشار خون باال انجام شد  40خانم باردار سالم و  30این مطالعه بین .رسید

  طور واضحی نسبت به گروه سرم  در گروه بیمار به  CRPکه  مشخص شد که میزان  

  )40.(کنترل باال تر می باشد

  در خانم هاي   CRP و همکاران  با عنوان سطح  در مطالعات دیگري که توسط ماکرینا 

به روش در کشور دانمارك    2002در سال باردار با پره اکالمپسی در حال پیشرفت  

cross-sectioctional   سن  بارداري  با داپلر شریانی نرمال و خانم باردار سالم  45بین  

  مشخص شد که  انجام شد در حال پیشرفت  با پره اکالمپسیباردار  خانم  45و  25-23

  در پره اکالمپسی قبل از شروع عالئم کلینیکی در مقایسه با بارداري سالم  CRP میزان 

  )41(.تفاوت معناداري ندارد

  با عنوان  2008- 2009در مطالعات دیگري که توسط بهبودي و همکاران در سال 

  ارتباط سطح سرمی  با شدت پره اکالمپسی و وزن تولد نوزادان درکشور ایران  بین 

   هفته انجام شد و تا زمان زایمان پی گیري شدند 14-20خانم باردار با سن بارداري  778

  



۴١

  سرم و شدت پره اکالمپسی و مقایسھ با بارداری سالم CRPبررسی ارتباط  بین سطح 

  نفر نوع  33نفر نوع خفیف و  30(پره اکالمپسی شدند نفر دچار 63از بین این افراد  

  سرمی در خانم هاي باردار با پره اکالمپسی در مقایسه CRPدیده شد که میزان  ,)شدبد 

  42.(طور معناداري باالتر می باشدبا بارداري سالم  به 

با CRPعنوان ارتباط اسید اوریک و  در مطالعات دیگري که توسط مشهدي و همکاران با 

خانم با  23بین  2006-2007شدت پره اکالمپسی در شهر اراك و در کشور ایران در سال 

سرمی  CRPنفر با پره اکالمپسی خفیف انجام شد  دیده  شد که میزان    23بارداري سالم و 

در پره اکالمپسی در مقایسه با بارداري سالم باال تر می باشد و شاید بتوان ار آن به عنوان عامل 

  ) 43.(بینی کننده شدت پره اکالمپسی استفاده کرد پیش

  و همکاران با عنوان فیبرونکتین  svetlanaهمچنین در مطالعات دیگري که توسط 

  نفر با  37در بارداري با فشار خون باال  در کشور صربستان و مونته نگرو بین  CRPو

  هفته  انجام  36تا  24ري خانم باردار با پره اکالمپسی و با سن باردا 30بارداري سالم  و

  و  CRPسرمی مشخص شد که سطحبه چاپ رسیده است  2003شده و نتایج آن در سال 

  )44.(فیبرونکتین به طور معناداري در خانم هاي باردار با پره اکالمپسی باالتر می باشد

  و همکاران با عنوان  Tapan Kumar Ghoshدر مطالعات دیگري که توسط 

  نفر خانم  50در خانم هاي باردار با پره اکالمپسی بین crpمیزان سطح سرمی 

   2007نفر باردار سالم   در سال  50نفر خانم باردار با پره اکالمپسی و 50 ,سالم 

  با پره اکالمپسی  CRPدر کشور بنگالدش انجام شد دیده شد که سطح سرمی 

  باال می   CRPسرمیارتباط دارد و به طور معنا داري در پره اکالمپسی میزان 

   )45(.رود
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)OBJECTIVE & HYPOTHESIS:(  
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  ):General Objective(هدف اصلی طرح -الف

  سرم و شدت پره اکالمپسی   hs-CRPسطحارتباط بین تعیین 

  :Specific Objectives)(اهداف فرعی -ب

  و شدت پره اکالمپسی بر حسب سن مادر  crpتعیین سطح سرمی

BMIو شدت پره اکالمپسی بر حسب   crpتعیین سطح سرمی

  و شدت پره اکالمپسی بر حسب تعداد زایمان  crpتعیین سطح سرمی 

  و شدت پره اکالمپسی بر حسب تعداد حاملگی زن باردار  crpتعیین سطح سرمی

  و شدت پره اکالمپسی بر حسب تعداد سقط  crpتعیین سطح سرمی

  و شدت پره اکالمپسی بر حسب تعداد فرزندان مرده  crpتعیین سطح سرمی

  و شدت پره اکالمپسی بر حسب سن حاملگی فعلی  crpتعیین سطح سرمی

و شدت پره اکالمپسی بر حسب میزان هموگلوبین هماتوکریت و   crpتعیین سطح سرمی

  پالکت

  و شدت پره اکالمپسی بر حسب فشار خون  crpتعیین سطح سرمی

  سردرد  تاري دید  (و شدت پره اکالمپسی بر حسب عالئم بالینی  crpتعیین سطح سرمی

  )درد شکم

  )PT  PTT(و شدت پره اکالمپسی بر حسب ازمایشات انعقادي  crpتعیین سطح سرمی

(یو شدت پره اکالمپسی بر حسب ازمایشات بیوشیم  crpتعیین سطح سرمی
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BUN  CR  Ast Alt(  

  و شدت پره اکالمپسی بر حسب پروتئین اوري  CRPتعیین سطح سرمی  

  Applied Objectives)           (اهداف کاربردي - ج

  و شدت پره اکالمپسی  ارتباطی مشاهده شود  hs-CRPدر صورتیکه بین سطح سرمی 

  را شناسایی و اقدامات   رمی توان با انجام آزمایشی ساده و ارزان بیماران در معرض خط

  .الزم را انجام داد

  :یا سؤال هاي پژوهش) Hypothesis(فرضیه ها - د

  .بین سن مادر و شیوع پره اکالمپسی ارتباط مستقیم وجود دارد

  .وشیوع پره اکالمپسی ارتباط مستقیم وجود دارد BMIبین 

  .وجود دارد بین تعداد زایمان زن باردار و شیوع پره اکالمپسی ارتباط مستقیم

   .بین تعداد حاملگی هاي زن باردار و شیوع پره اکالمپسی ارتباط مستقیم وجود دارد

  .بین تعداد سقط  زن باردار و شیوع پره اکالمپسی ارتباط مستقیم وجود دارد

  .بین تعداد فرزندن مرده ي زن باردار و شیوع پره اکالمپسی ارتباط مستقیم وجود دارد

  .زن باردار و شیوع پره اکالمپسی ارتباط مستقیم وجود دارد بین سن حاملگی فعلی

  بین میزان هموگلوبین هماتوکریت و پالکت و شیوع پره اکالمپسی رابطه ي کمی وجود 

  .دارد

  و شیوع پره اکالمپسی رابطه ي ) سردرد  تاري دید  درد شکم(بین  عالئم بالینی مادر
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  .مستقیم وجود دارد

  و شیوع پره اکالمپسی رابطه ي )PT PTT(آزمایشات  انعقادي مادر بین اختالالت در 

  .مستقیم وجود دارد

  و شیوع پره اکالمپسی )   BUN  Cr Ast Alt(بین اختالل در آزمایشات بیوشیمی مادر

  .ارتباط وجود دارد

  .بین میزان پروتئین اوري  و شیوع پره اکالمپسی ارتباط وجود دارد

  .ارتباط مستقیم وجود داردCRPرمی بین سن مادر و سطح س

  .ارتباط مستقیم وجود داردCRPو سطح سرمی  BMIبین 

  .ارتباط مستقیم وجود داردCRPبین تعداد زایمان زن باردار و سطح سرمی 

   .ارتباط مستقیم وجود داردCRPبین تعداد حاملگی هاي زن باردار و سطح سرمی 

  .ارتباط  مستقیم وجود داردCRPبین تعداد سقط  زن باردار و سطح سرمی 

  .ارتباط مستقیم وجود داردCRPبین تعداد فرزندن مرده ي زن باردار و سطح سرمی 

  .ارتباط وجود دارد CRPبین میزان پروتئین اوري و سطح سرمی 

  .ارتباط  مستقیم وجود داردCRPبین سن حاملگی فعلی زن باردار و سطح سرمی 

  رابطه ي کمی وجود CRPبین  میزان هموگلوبین هماتوکریت و پالکت و سطح سرمی 

  .دارد

  ارتباط مستقیم CRPو سطح سرمی ) سردرد  تاري دید  درد شکم(بین  عالئم بالینی مادر
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  .وجود دارد

  ارتباط  CRPو سطح سرمی )PT PTT(بین اختالالت در آزمایشات  انعقادي مادر 

  .وجود دارد

CRPو سطح سرمی )   BUN  Cr Ast Alt(ختالل در آزمایشات بیوشیمی مادربین ا

  .ارتباط  اوجود دارد
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  تا اسفند ماه  92از اول آبان  ماه 4است که در طی   cross-sectionalمطالعه از نوع این 

  ي که در سه شامل  زنان باردارجامعه مورد مطالعه . و در زنان باردار انجام شد 1392

  . ندبود مراجعه کرده  ماه سوم بارداري خود بوده اند و به بیمارستان کوثر شهر قزوین

   خانم باردار 50 گروه اول شامل  ,خانم هاي باردار تحت مطالعه به سه گروه تقسیم شدند

اکالمپسی مراجعه کرده شامل خانم هاي بارداري بود که با شک به پره   ، گروه دومبود سالم

نفر  45که شامل  با پره اکالمپسی خفیف خانم باردار  :بودند و خود به دو دسته تقسیم شدند 

  . پره اکالمپسی شدید نفر خانم با  42و گروه سوم بودند

بیماري کلیوي،  بیماران با سابقه دیابت،. هفته بود 40تا  28سن بارداري تمامی گروه ها بین 

، و سایر بیماري هاي روماتولوژي )SLE( ، لوپوس از قبل بارداري پرفشاري خونسابقه ي 

، عفونت هاي سیستمیک، بیماري هاي قلبی عروقی، )تیروئید و آدرنال( بیماري هاي غددي 

بارداري هاي بیش از تک قل، شروع درد هاي زایمانی، پاره شدن پردهاي جنینی پیش از 

  . ندد شاز مطالعه کنار گذاشته  وریوآمنیونیتموعد و عالئم بالینی مبنی بر ک

  :تشخیص براساس معیارهاي ذیل تعیین می گرد

(American College of Obstetricians and gynecologists)  

برابر دور  1.5طول (,شداز کاف با اندازه ي مناسب استفاده نیز براي اندازه گیري فشار خون 

فشار خون باید در وضعیت ) .دور بازو را بگیرد% 80آن حداقل  bladderبازو و یا کافی که 

در فشار خون  در بیماران بستري .دیدقیقه استراحت ثبت گرد 10نشسته پس از حداقل 

  .اندلزه گیري گردیدوضعیت خوابیده به پهلوي چپ 
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  سرم و شدت پره اکالمپسی و مقایسھ با بارداری سالم CRPبررسی ارتباط  بین سطح 

 یف خف پره اکالمپسیدر  . نداشته انددقیقه قبل مصرف تنباکو  یا کافئین  30از  انبیمار 

 mm Hgو یا دیاستولیک بیشتر  از    mm Hg 140فشارخون سیستولیک  بیشتر از بیماران 

یا نوار  پروتئینی بیشتر    mg/24h 300پروتئین اوري  بیشتر از  همچنین  و.داشته اند 90

   .بود داشته اندساعته گرفته شده  6در دو نمونه ادرار میانی که در فواصل   +1از

، و یا 110mmHgفشار خون دیاستولیک حداقل بیماران نوع شدید پره اکالمپسی در 

  .داشتند mm Hg160سیستولیک بیشتر مساوي 

در   3+ یا نوار  پروتئینی مساوي یا بیشتر از  g/24h 5بیشتر از    این بیماران پروتئین اوري

  .اندداشته ساعته گرفته شده  6دو نمونه ادرار میانی که در فواصل 

عالئمی چون سردرد، تاري دید، درد اپیگاستر،  وجود همچنین در گروه پره اکالمپسی شدید 

  .در صورت وجود ثبت گردید)سی سی در ساعت 30میزان ادرار کمتر از ( الیگوري

میزان و ) SGOT,SGPT( سطح ترانس آمیناز هاي سرم , )cr(سطح کراتینین سرممیزان 

مراقبت هاي ,وزن ,قد بوط به سن مادر ، بیماري هاي مادر، اطالعات مر)plt(  پالکت خون

از پرونده  )فرزندان مرده  ، سقط،فرزندان  تعداد( دوره بارداري، وضعیت حاملگی هاي قبلی

   .و ثبت گردید .استخراج شد

ایت مادر بر روي با رض. دساعت ناشتایی پس از بستري گرفته شنمونه خون  بعد از شش 

 شده، عالوه بر آزمایشاتخون گرفته  نمونه

CBC.diff,PT,PTT,BUN,Creatinine,SGOT,SGPT, BS,U/A,  ، سطحhs-CRP   نیز

  .اندازه گیري شد
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ایمونوتوربیدومتري با استفاده از کیت بیونیک  با قدرت شناسایی  hs-CRPاندازه گیري  

 ازداد بزرگتر اعنرمال بودند و   6کوچکترو یا مساوي بود که طبق آن اعداد  mg/l 2حداقل 

  .نتایج آزمایشات نیز ثبت گردید .غیر نرمال بودند 6

  عالوه بر استفاده از آمار توصیفی براي ارائه ي اطالعات کلی از نیز  در آنالیز داده ها  

 x2آزمون هاي     
  . شد استفاده و کروسکال والیس ANOVAو 

  :جدول متغیرها

  مقیاس  علمیتعریف   کیفی  کمی  وابسته  مستقل  عنوان متغیر

گسس  پیوسته

  ته

  رتبه اي  اسمی

  سال  بر اساس شناسنامه        *    *  سن مادر

شاخص توده بدنی 

  مادر

وزن برحسب کیلوگرم تقسیم بر مجذور قد         *    *

  بر حسب  متر

k/m2

برحسب   پرونده و بر اساس اخرین قاعدگی        *    *  سن حاملگی فعلی

  هفته

تعداد حاملگی هاي 

  زن باردار

  تعداد  تعداد بارداري      *      *

  عدد  هفته رسیده  20تعداد بارداري که به بعد از       *      *  تعداد زایمان

          *      *  تعداد سقط

تعداد بارداري که به مرگ جنین منتهی                 *      *  تعداد فرزند مرده

  شده باشد

  عدد

( عالئم بالینی مادر

سردرد، تاري دید، 

  داردعالئم  همراه که می تواند با پره اکالمپسی     *        *
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  ندارد  دیده شود  )درد اپیگاستر

فشارخون سیستولیک 

  و دیاستولیک

*    *             Mm Hg

شمارش کامل 

هموگلوبین، ( سلولی

  )هماتوکریت، پالکت

  عدد        *      *

( آزمایشات انعقادي

PT,PTT(  

  ثانیه  آزمایشات مربوط به انعقاد      *      *

 Gr/24  دفع پروتئین از ادرار      *      *  پروتئین اوري
hr

آزمایشات 

(بیوشیمیایی

BUN,Cr,SGOT,S
GPT,BS,)

آزمایشات مربوط به عملکرد کلیه و کبد و       *      *

  اختالالت قند خون

  

اختالالت فشار خون که در بارداري و بعد           *  پره اکالمپسی 

  بارداري  به وجود می آید 20از هفته ي 

  خفیف

شدید

hs-CRP    *  *         پروتئین التهابی که در التهاب و بیماري

  مقدار آن باال میرود

Mg/l
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  :محدودیت هاي اجرایی طرح وروش حل مشکالت

  در بعضی موارد مادران باردار مبتال به پره اکالمپسی از سایر مراکز به بیمارستان کوثر 

  ارجاع می شود و در این شرایط گاها  شرح حال کاملی از تاریخچه مامایی مادر، 

  موارد با پیگیري در این . نبوددر دست ... بیماریهاي مادر قبل و در حین حاملگی و 

  .بدست آمدبیماران اطالعات الزم 

  می جهت پیشگیري از ناهماهنگی هاي احتمالی و نگرانی مادران باردار ، در شرایط آرا

  پس از توضیح پیرامون وضعیت مادران باردار ، در خصوص روش هاي  تشخیصی  

  پیشنهادي توسط محققین  صحبت و در نهایت رضایت نامه آگاهانه به صورت کتبی اخذ 

  .دیگرد

  : مالحظات اخالقی 

  د و یاطالعات بیماران بدون نام ثبت گرد. دش کلیه موارد عهدنامه هلسینکی رعایت

  از کلیه  مادران باردار CRPجهت انجام آزمایش تعیین سطح سرمی .  ماند محرمانه

  مادران باردار به علت این تحقیق از . رضایت نامه آگاهانه گرفته شد) جامعه پژوهش(   

  .نددشندریافت روش ایده ال درمانی محروم 

  

  



۵٣

  سرم و شدت پره اکالمپسی و مقایسھ با بارداری سالم CRPبررسی ارتباط  بین سطح 
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به بیمارستان کوثر شهر ، جامعه مورد مطالعه شامل  زنان بارداري که در سه ماه سوم بارداري 

گروه   ,خانم هاي باردار تحت مطالعه به سه گروه تقسیم شدند.قزوین مراجعه کرده  بودند 

شامل خانم هاي بارداري که با شک به پره   خانم باردار سالم ، گروه دوم 50 اول شامل

خانم باردار با پره اکالمپسی : اکالمپسی مراجعه کرده بودند و خود به دو دسته تقسیم شدند 

  . نفر با پره اکالمپسی شدید   42نفر و گروه سوم  45خفیف  که شامل 

د کامپیوتر شد، وار SPSSاطالعات مربوط به بیماران جمع آوري گردید و با نرم افزار آماري 

  : نتایج به شرح زیر گزارش می گردد

  توزیع فراوانی نسبی خانم هاي باردار به تفکیک وضعیت پره اکالمپسی –1جدول 

  درصد  فراوانی  گروه

  5/36  50کنترل

  8/32  45  پره اکالمپسی خفیف

  7/30  42  پره اکالمپسی شدید
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  BMIتوزیع فراوانی نسبی خانم هاي باردار به تفکیک وضعیت  –2جدول 

BMI  درصد  فراوانی  

  9/2  4  نرمال

  6/31  43  اضافه وزن

  2/63  86  چاق

  2/2  3  خیلی چاق

  

    : BMIتقسیم بندي 

  BMI≤19.9 ≥25.9:گروه  با وزن نرمال 

  BMI≤26 ≥29.9:گروه با  اضافه وزن 

  BMI≤30 ≥35:  گروه چاق

  BMI<35 : گروه خیلی چاق

  

  Crpتوزیع فراوانی نسبی خانم هاي باردار به تفکیک سطح سرمی  –3جدول 

Crpدرصد  فراوانی  

  54  74نرمال

  46  63  غیر نرمال
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  آماره هاي توصیفی متغیرهاي مورد بررسی در خانم هاي باردار – 4جدول 

  انحراف معیار  میانگین  متغیر

  2/6  1/27  سن مادر

  3/2  2/38  سن حاملگی

BMI8/30  6/2  

  21  136فشارخون سیستولیک

  15  85  فشارخون دیاستولیک

HB7/11  4/1  

HCT1/35  4/4  

PT9/12  3/0  

PTT6/34  7/3  

Plt2/175  2/46  

Cr76/0  11/0  

Bs6/91  3/5  

AST7/33  23  

ALT2/27  18  

CRP7/13  5/20  

Pr63/1  34/1  
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  در گروههاي مورد بررسی Crpمقایسه میزان سطح سرمی  -5جدول 

p-value  انحراف معیار  میانگین  گروه

  8/2  4/2کنترل

  

00/0  

  8/6  7/8  پره اکالمپسی خفیف

  28  6/32  پره اکالمپسی شدید

بدست آمد که بیانگر وجود تفاوت معنی دار بین  P=0مقدار   ANOVAبا استفاده از آزمون 

 )با هم تفاوت معنی دار دارند ،  Crpسه گروه است ، یعنی سه گروه از نظر سطح سرمی 

p=0.00) . جهت بررسی دو به دوي گروهها با زیر آزمون توکی نتیجه می شود  در گروه پره

و این تفاوت . یگر بیشتر استاز دو گروه د Crpاکالمپسی شدید میانگین مقدار سطح سرمی 

  )p=0.00.(معنی دار است

  )1نمودار شماره (

   Crpمقایسه میانگین سن مادر بر حسب سطح سرمی  -6جدول   

  p-value  انحراف معیار  میانگینCrpسطح سرمی 

    4/6  9/25نرمال

  5/5  6/28  غیر نرمال  011/0
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بدست آمد که بیانگر رابطه معنی دار بین میانگین  p=0.011مقدار  Tبا استفاده از آزمون 

است و می بینیم که  Crpسطح سرمی ) 6>( و غیر نرمال)≥6(سن مادر در دو وضعیت نرمال 

  . سن مادران در گروه غیر نرمال بیشتر است

  )2نمودار شماره (

  مقایسه میانگین سن مادر به تفکیک وضعیت پره اکالمپسی -7جدول 

p-value  حراف معیاران  میانگین  گروه

  7/6  8/24کنترل

  

001/0  

  3/5  6/27  پره اکالمپسی خفیف

  4/5  4/29  پره اکالمپسی شدید

  

بدست آمد که بیانگر وجود تفاوت معنی  P=0.001مقدار   ANOVAبا استفاده از آزمون 

دار بین سه گروه است ، جهت بررسی دو به دوي گروهها با زیر آزمون توکی نتیجه می شود 

و  همچنین گروه   (p=0.001 )گروه کنترل با پره اکالمپسی شدید تفاوت معنی دار دارد 

سن مادران در گروه .( p=0.042)کنترل با پره اکالمپسی خفیف هم تفاوت معنی دار دارد 

  .کنترل از هر دو گروه پایین تر است
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  بر حسب شدت پره اکالمپسی BMIمقایسه  – 8جدول 

  گروه

BMI

  شدید  خفیف  کنترل

  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد

  8/4  2  4/4  2  6  3  نرمال

  19  8  8/17  8  50  25  اضافه وزن

  4/71  30  8/77  35  42  21  چاق

  8/4  2  0  0  2  1  خیلی چاق

  P-value =0.005

  

بدست آمده از   Pبدست می آید ، چون P-value = 0.005دو   -با استفاده از آزمون کاي 

می باشد   BMIکوچکتر است  نشانگر وجودرابطه معنی دار بین شدت پره اکالمپسی و  05/0

آنها باالتر  از سطح نرمال  BMI، با توجه به درصدهاي بدست آمده می بینیم که افرادي که 

  .بیشتر از بقیه در معرض خطر پره اکالمپسی می باشند) 26≥( می باشد 
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   Crpمقایسه میانگین سن حاملگی بر حسب سطح سرمی  -9جدول            

  p-value  انحراف معیار  میانگین  گروه

    5/2  9/37غیر نرمال

  2/2  5/38  نرمال  18/0

بدست آمد که بیانگر عدم رابطه معنی دار بین میانگین  p=0.18مقدار  Tبا استفاده از آزمون 

  .است  Crpسطح سرمی ) 6>( و غیر نرمال)≥6(سن بارداري در دو وضعیت نرمال 

    

  مقایسه میانگین سن بارداري به تفکیک وضعیت پره اکالمپسی  -10جدول   

p-value  انحراف معیار  میانگین  گروه

  9/0  1/39کنترل

  

008/0  

  3  7/37  پره اکالمپسی خفیف

  5/2  8/37  پره اکالمپسی شدید

  

بدست آمد که بیانگر وجود تفاوت معنی  P=0.008مقدار   ANOVAبا استفاده از آزمون 

دار بین سه گروه است ، جهت بررسی دو به دوي گروهها با زیر آزمون توکی نتیجه می شود 

و  همچنین با پره   (p=0.027 )گروه کنترل با پره اکالمپسی شدید تفاوت معنی دار دارد 

  . ( p=0.017)اکالمپسی خفیف هم تفاوت معنی دار دارد 



۶١

  سرم و شدت پره اکالمپسی و مقایسھ با بارداری سالم CRPبررسی ارتباط  بین سطح 

  

  بر حسب تعداد فرزندان Crpمقایسه سطح سرمی  – 11جدول 

Crp

تعداد فرزندان

  غیرنرمال  نرمال

  درصد  تعداد  درصد  تعداد

  8/45  33  2/54  39  ندارد

  2/46  30  8/53  35  دارد

  P-value =0.97  

  

بدست آمده از   Pبدست می آید ، چون P-value = 0.97دو   -با استفاده از آزمون کاي 

و تعداد فرزندان می  Crpبزرگتر است  نشانگر عدم رابطه معنی دار بین سطح سرمی  05/0

  .باشد

  مقایسه تعداد فرزندان بر حسب شدت پره اکالمپسی –12جدول  

  گروه

تعداد فرزندان

  شدید  خفیف  کنترل

  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد

  50  21  8/57  26  50  25  ندارد

  50  21  2/42  19  50  25  دارد

  P-value =0.69

  



۶٢

  سرم و شدت پره اکالمپسی و مقایسھ با بارداری سالم CRPبررسی ارتباط  بین سطح 

بدست آمده از   Pبدست می آید ، چون P-value = 0.69دو   -با استفاده از آزمون کاي 

بزرگتر است  نشانگر عدم رابطه معنی دار بین شدت پره اکالمپسی و تعداد فرزندان می  05/0

  .باشد

  بر حسب تعداد بارداري Crpمقایسه سطح سرمی  –13جدول                 

Crp

تعدادبارداري

  غیرنرمال  نرمال

  درصد  تعداد  درصد  تعداد

  1/38  24  50  37  یک

  7/31  20  23  17  دو

  2/30  19  27  20  سه و بیشتر

  P-value =0.33

  

بدست آمده از   Pبدست می آید ، چون P-value = 0.33دو   -با استفاده از آزمون کاي 

و تعداد بارداري می  Crpبزرگتر است  نشانگر عدم رابطه معنی دار بین سطح سرمی  05/0

         .باشد

  

  

  

  



۶٣

  سرم و شدت پره اکالمپسی و مقایسھ با بارداری سالم CRPبررسی ارتباط  بین سطح 

  مقایسه شدت پره اکالمپسی بر حسب تعداد بارداري –14جدول 

  شدت پره اکالمپسی

تعداد بارداري

  شدید  خفیف  کنترل

  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد

1  24  48  21  7/46  16  1/38  

2  13  26  13  9/28  11  2/26  

3≥  13  26  11  4/24  15  7/35  

  P-value =0.77

  

بدست آمده از   Pبدست می آید ، چون P-value = 0.77دو   -با استفاده از آزمون کاي 

بزرگتر است  نشانگر عدم رابطه معنی دار بین شدت پره اکالمپسی و تعداد بارداري می  05/0

  .باشد

  بر حسب سابقه سقط  Crpمقایسه میانگین سطح سرمی  -15جدول   

  p-value  انحراف معیار  میانگین  گروه

    21  58/12ندارد

  4/18  55/17  دارد  23/0

بدست آمد که بیانگر یکسان بودن میانگین سطح  p=0.23مقدار  Tبا استفاده از آزمون 

  .بر حسب سابقه سقط  و عدم وجود رابطه معنی دار می باشد  Crpسرمی 

  



۶۴

  سرم و شدت پره اکالمپسی و مقایسھ با بارداری سالم CRPبررسی ارتباط  بین سطح 

  مقایسه شدت پره اکالمپسی بر حسب سابقه سقط – 16جدول   

  شدت پره اکالمپسی

سقط

  شدید  خفیف  کنترل

  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد

  7/66  28  3/73  33  90  45  ندارد

  3/33  14  7/26  12  10  5  دارد

  P-value =0.021

  

بدست آمده از   Pبدست می آید ، چون P-value = 0.021دو   -با استفاده از آزمون کاي 

کوچکتر است  نشانگر رابطه معنی دار بین شدت پره اکالمپسی و سابقه سقط می باشد ،  05/0

مقادیر درصد جدول فوق نشان می دهد بیشتر کسانی که سابقه سقط دارند در گروه پره 

  .گرفته انداکالمپسی شدید قرار 

  به تفکیک وضعیت پره اکالمپسی HBمقایسه میانگین  -17جدول 

p-value  انحراف معیار  میانگین  گروه

  9/0  5/11کنترل

  

4/0  

  6/1  9/11  پره اکالمپسی خفیف

  5/1  8/11  پره اکالمپسی شدید

  

بدست آمد که بیانگر عدم تفاوت معنی دار  P=0.4مقدار   ANOVAبا استفاده از آزمون 

  .در سه گروه تفاوت معنی دار ندارد HBبین سه گروه است ، به بیان دیگر میزان 



۶۵

  سرم و شدت پره اکالمپسی و مقایسھ با بارداری سالم CRPبررسی ارتباط  بین سطح 

  به تفکیک وضعیت پره اکالمپسی  HCTمقایسه میانگین  -18جدول                

p-value  انحراف معیار  میانگین  گروه

  8/2  1/34کنترل

  

13/0  

  2/5  9/35  خفیفپره اکالمپسی 

  5  4/35  پره اکالمپسی شدید

  

بدست آمد که بیانگر عدم تفاوت معنی دار  P=0.13مقدار   ANOVAبا استفاده از آزمون 

.در سه گروه تفاوت معنی دار ندارد HCTبین سه گروه است ، به بیان دیگر میزان 

  به تفکیک وضعیت پره اکالمپسی   PLTمقایسه میانگین  -19جدول             

p-value  انحراف معیار  میانگین  گروه

  1/33  8/193کنترل

  

00/0  

  38  189  پره اکالمپسی خفیف

  46  138  پره اکالمپسی شدید

  

بدست آمد که بیانگر تفاوت معنی دار بین  P=0.00مقدار   ANOVAبا استفاده از آزمون 

جهت بررسی دو به دوي گروهها با زیر آزمون توکی نتیجه می شود گروه  سه گروه است ،

و  همچنین پره اکالمپسی   (p=0.00 )کنترل با پره اکالمپسی شدید تفاوت معنی دار دارد 

و با شدت یافتن پره  ( p=0.00)خفیف هم با پره اکالمپسی شدید تفاوت معنی دار دارد 

  .کت پایین تر استاکالمپسی به طور معنا داري میزان پال



۶۶

  سرم و شدت پره اکالمپسی و مقایسھ با بارداری سالم CRPبررسی ارتباط  بین سطح 

  مقایسه میانگین فشار خون سیستولیک  به تفکیک وضعیت پره اکالمپسی  -20جدول   

p-value  انحراف معیار  میانگین  گروه

  6/6  110کنترل

  

00/0  

  2/5  140  پره اکالمپسی خفیف

  6  161  پره اکالمپسی شدید

  

بدست آمد که بیانگر تفاوت معنی دار بین  P=0.00مقدار   ANOVAبا استفاده از آزمون 

جهت بررسی دو به دوي گروهها با زیر آزمون توکی نتیجه می شود هر سه  سه گروه است ،

و با شدت یافتن پره  ( p=0.00)گروه به صورت دو به دو با هم تفاوت معنی دار دارند 

  .داکالمپسی میزان فشار خون سیستولی به طور معناداري افزایش می یاب

  مقایسه میانگین فشار خون دیاستولیک  به تفکیک وضعیت پره اکالمپسی  -21جدول 

p-value  انحراف معیار  میانگین  گروه

  7/5  68کنترل

  

00/0  

  1/5  89  پره اکالمپسی خفیف

  9/7  102  پره اکالمپسی شدید

  

بدست آمد که بیانگر تفاوت معنی دار بین  P=0.00مقدار   ANOVAبا استفاده از آزمون 

سه گروه است ، جهت بررسی دو به دوي گروهها با زیر آزمون توکی نتیجه می شود هر سه 



۶٧

  سرم و شدت پره اکالمپسی و مقایسھ با بارداری سالم CRPبررسی ارتباط  بین سطح 

و با شدت یافتن پره  ( p=0.00)گروه به صورت دو به دو با هم تفاوت معنی دار دارند 

  .یابدبه طور معناداري افزایش می  اکالمپسی میزان فشار خون دیاسیستولی

  و متغیرهاي مربوط  Crpبررسی رابطه بین سطح سرمی  –22جدول 

pr  متغیر

  - 123/0  154/0  سن بارداري

HB94/0  006/0 -  

HCT77/0  024/0  

PLT00/0  57/0-  

  601/0  00/0فشار خون سیستولیک

  559/0  00/0  فشار خون دیاستولیک

BMI058/0  162/0  

با  Crpبا آزمون ضریب همبستگی مقادیر فوق بدست آمد که نتیجه می شود سطح سرمی 

در مورد فشار . پالکت، فشار خون سیستولیک و فشار خون دیاستولیک رابطه معنی دار دارد 

نتیجه می گیریم رابطه مستقیم است  rخون سیستول و دیاستول با توجه به مثبت بودن مقدار 

هم باالتر می رود ولی این رابطه   Crpها باالتر می رود سطح سرمی  یعنی هر چه فشار خون

پایین  Crpبا میزان پالکت معکوس است یعنی هر چه میزان پالکت باالتر می رود سطح سرم 

هر چه به یک نزدیکتر باشد بیانگر قدرت بیشتر بین دو متغیر است که در  rمقدار . (تر می رود

   )4,53,شماره  هاينمودار . گفت رابطه قوي است سه متغیر فوق تقریبا می توان

بر حسب وجود سر درد در افراد با پره   Crpمقایسه میانگین سطح سرمی  -23جدول 

  اکالمپسی



۶٨

  سرم و شدت پره اکالمپسی و مقایسھ با بارداری سالم CRPبررسی ارتباط  بین سطح 

  p-value  انحراف معیار  میانگین  سردرد

    7/9  2/11ندارد

  7/30  9/35  دارد  00/0

بدست آمد که بیانگر تفاوت میانگین سطح سرمی  p=0.00مقدار  Tبا استفاده از آزمون 

Crp   بر حسب وجود سردرد می باشد و کسانی که سر درد داشتند سطح سرمیCrp   آنها

  .باالتر بود

  مقایسه وجود سردرد در افراد با پره اکالمپسی – 24جدول 

  سردرد

پره اکالمپسی

  دارد  ندارد

  درصد  تعداد  درصد  تعداد

  0  0  100  45  خفیف

  2/76  32  8/23  10  شدید

  P-value =0.00  

بدست آمده از   Pبدست می آید ، چون P-value = 0.00دو   -با استفاده از آزمون کاي 

کوچکتر است  نشانگر وجود رابطه معنی دار بین سردرد و وجود پره اکالمپسی می  05/0

  .باشد به صورتیکه کسانی که پره اکالمپسی شدید دارند سردردشان بیشتر است

  

  



۶٩

  سرم و شدت پره اکالمپسی و مقایسھ با بارداری سالم CRPبررسی ارتباط  بین سطح 

بر حسب وجود تاري دید در افراد با پره   Crpمقایسه میانگین سطح سرمی  -25جدول 

  اکالمپسی

  p-value  انحراف معیار  یانگینم  تاري دید

    8/17  2/17ندارد

  7/39  4/37  دارد  007/0

بدست آمد که بیانگر تفاوت معنادارمیانگین  p=0.007ویتنی مقدار -با استفاده از آزمون من 

بر حسب وجود تاري دید می باشد و کسانی که تاري دید دارند سطح   Crpسطح سرمی 

  .آنها باالتر است  Crpسرمی 

  مقایسه وجود تاري دید در افراد با پره اکالمپسی –26جدول                 

  تاري دید

پره اکالمپسی

  دارد  ندارد

  درصد  تعداد  درصد  تعداد

  2/2  1  8/97  44  خفیف

  6/28  12  4/71  30  شدید

  P-value =0.001  

  

بدست آمده از   Pبدست می آید ، چون P-value = 0.001دو   -با استفاده از آزمون کاي 

کوچکتراست  نشانگر وجود رابطه معنی دار بین شدت پره اکالمپسی و تاري دید می  05/0

.باشد



٧٠

  سرم و شدت پره اکالمپسی و مقایسھ با بارداری سالم CRPبررسی ارتباط  بین سطح 

  بر حسب درد شکم در افراد با پره اکالمپسی  Crpمقایسه میانگین سطح سرمی  -27جدول 

  p-value  انحراف معیار  میانگین  درد شکم

    3/14  37/15ندارد

  40  46  دارد  014/0

بدست آمد که بیانگر تفاوت  معنادار میانگین سطح  p=0.014مقدار  Tبا استفاده از آزمون 

 Crpبه طوري که در افراد با درد شکمی میزان . بر حسب درد شکم می باشد  Crpسرمی 

.سرمی نیز بیشتر است

  مقایسه وجود درد شکمی در افراد با پره اکالمپسی – 28جدول                

Ab.pain  

پره اکالمپسی

  دارد  ندارد

  درصد  تعداد  درصد  تعداد

  0  0  100  45  خفیف

  3/33  14  7/66  28  شدید

  P-value =0.00  

  

بدست آمده از   Pبدست می آید ، چون P-value = 0.00دو   -با استفاده از آزمون کاي 

کوچکتر است  نشانگر وجود رابطه معنی دار بین درد شکم با شدت پره اکالمپسی  می  05/0

  .باشد

  



٧١

  سرم و شدت پره اکالمپسی و مقایسھ با بارداری سالم CRPبررسی ارتباط  بین سطح 

  در افراد با پره اکالمپسی PTمقایسه میانگین -29جدول 

  p-value  انحراف معیار  میانگین  گروه

    29/0  96/12خفیف

  32/0  88/12  شدید  26/0

 PTبدست آمد که بیانگر عدم تفاوت معنی دار بین  p=0.26مقدار  Tبا استفاده از آزمون 

  .در افراد با پره اکالمپسی می باشد

  در افراد با پره اکالمپسی PTTمقایسه میانگین  -30جدول 

  p-value  انحراف معیار  میانگین  گروه

    9/3  2/34خفیف

  4/3  1/35  شدید  24/0

 PTTبدست آمد که بیانگر عدم تفاوت معنی دار بین  p=0.24مقدار  Tبا استفاده از آزمون 

  .در افراد با پره اکالمپسی می باشد

  

  

  

  



٧٢

  سرم و شدت پره اکالمپسی و مقایسھ با بارداری سالم CRPبررسی ارتباط  بین سطح 

  در افراد با پره اکالمپسی پروتئینوري و ALTو  ASTمقایسه میانگین  -31جدول 

  گروه

ASTپروتئینوريALT

p-
value

  میانگین

انحراف 

  معیار

  میانگین

انحراف 

  معیار

  میانگین

انحراف 

  معیار

    8/8  3/17  0  2  2/9  4/22خفیف

  5/19  6/37  39/0  19/3  6/27  8/45  شدید  00/0

بدست آمد که بیانگر تفاوت معنی دار بین  p=0.00ویتنی مقدار  –با استفاده از آزمون من 

AST به نحوي که افراد با پره اکالمپسی شدید .در افراد با  شدت پره اکالمپسی می باشد

.باالتري داشتند ASTمیزان 

بدست آمد که بیانگر تفاوت معنی دار بین  p=0.00ویتنی مقدار  -با استفاده از آزمون من 

ALT افراد با پره اکالمپسی شدید میزان . در افراد با  شدت پره اکالمپسی می باشدALT 

.باالتري داشتند

نگر تفاوت معنی دار بین بدست آمد که بیا p=0.00ویتنی مقدار  -با استفاده از آزمون من 

افراد با پره اکالمپسی شدید میزان پروتئینوري . پروتئینوري در افراد با پره اکالمپسی می باشد

  باالتري داشتند 

  

  

  



٧٣

  سرم و شدت پره اکالمپسی و مقایسھ با بارداری سالم CRPبررسی ارتباط  بین سطح 

و متغیرهاي مربوطه در افراد با پره   Crpبررسی رابطه بین سطح سرمی  – 34جدول 

  اکالمپسی

pr  متغیر

PT56/0  06/0 -  

PTT139/0  16/0  

AST00/0  86/0  

ALT00/0  81/0  

Pr00/0  56/0  

  

با  Crpبا آزمون ضریب همبستگی مقادیر فوق بدست آمد که نتیجه می شود سطح سرمی 

AST  ،ALT با توجه به مثبت بودن مقدار . و پروتئینوري رابطه معنی دار داردr  نتیجه می

که  ALTو   ASTگیریم رابطه مستقیم بین متغیرهاي فوق وجود دارد خصوصا در ارتباط با 

مورد توجهی دارند می توان گفتن رابطه قوي بین متغیرهاي ذکر شده و سطح سرمی  rمقدار 

Crp  8و7و 6نومدار شماره (. وجود دارد(  

  به تفکیک وضعیت پره اکالمپسی  Crمقایسه میانگین  -35جدول 

p-value  انحراف معیار  میانگین  گروه

  07/0  75/0کنترل

  

156/0  

  13/0  74/0  پره اکالمپسی خفیف

  11/0  78/0  پره اکالمپسی شدید
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بدست آمد که بیانگر عدم وجود تفاوت  P=0.156مقدار   ANOVAبا استفاده از آزمون 

معنی دار بین سه گروه است ، به عبارت دیگر کراتین در افراد گروههاي مختلف یکسان می 

  .باشد

  به تفکیک وضعیت پره اکالمپسی  Bunمقایسه میانگین  -36جدول 

p-value  انحراف معیار  میانگین  گروه

  1/3  46/10کنترل

  

004/0  

  8/2  38/9  پره اکالمپسی خفیف

  3  62/11  پره اکالمپسی شدید

بدست آمد که بیانگر تفاوت معنی دار بین  P=0.004مقدار   ANOVAبا استفاده از آزمون 

سه گروه است ، جهت بررسی دو به دوي گروهها با زیر آزمون توکی نتیجه می شود گروه پره 

  Bunو مقدار  ( p=0.002)اکالمپسی خفیف با پره اکالمپسی شدید تفاوت معنی دار دارند 

  .در پره اکالمپسی شدید بیشتر از سایر گروهها است

  و متغیرهاي مربوط  Crpبررسی رابطه بین سطح سرمی  – 37جدول 

pr  متغیر

Bun00/0  322/0  

Cr02/0  199/0  

  

با  Crpبا آزمون ضریب همبستگی مقادیر فوق بدست آمد که نتیجه می شود سطح سرمی 

Bun  وCr  با توجه به مثبت بودن مقدار . رابطه معنی دار داردr  نتیجه می گیریم رابطه
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کمتر هستند رابطه  5/0از  rمستقیم بین متغیرهاي فوق وجود دارد ولی از آنجایی که مقادیر 

  )10و  9نمودار هاي (.چندان قوي به نظر نمی رسد  Crpمتغیرهاي فوق با سطح سرمی 
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  نتیجه گیريبحث و 
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پره اکالمپسی مراجعه کننده به بیمارستان کوثر مطالعه که بر روي زنان حامله مبتال به  در این 

با شدت پره اکالمپسی می  CRPهدف تعیین ارتباط سطح سرمی  ,شهر قزوین  انجام شده 

  .باشد

تعداد ,حاملگیتعداد ,سن بارداري, BMI.سن مادربین پارامترهایی چون ارتباط   بعالوه

میزان ,) سردرد ودرد شکم ,تاري دید(تعداد فرزندان مرده  عالئم بالینی ,تعداد سقط ،فرزندان 

 PT, PTT، هماتوکریت و پالکت,میزان هموگلوبین ,فشار خون سیستولی و دیاستولی 

با   CRPو سطح سرمیAST, ALT, BUN, Crآزمایشات بیوشیمیایی شامل  ,پروتئینوري،

  .المپسی بررسی شده استشدت پره اک

سرمی به طور معناداري با شدت یافتن پره  CRPدر این مطالعه مشخص شد که میزان 

  .اکالمپسی افزایش می یابد

پره دیده شد که سن مادران مبتال به  در رابطه با ارتباط سن مادر با شدت پره اکالمپسی

عنوان با در مطالعاتی که توسط آیت اللهی و .اکالمپسی در مقایسه با گروه کنترل باالتر است

خانم  115سرم در بارداري هاي سالم و بارداري با مشکل پره اکالمپسی  در میان CRPمیزان  

نیز مشخص شد که سن مادران مبتال به پره   انجام شد2007باردار در دانشگاه مشهد  در سال 

   .)46(باالتر استبه نسبت گروه کنترل کالمپسی ا

در گروه پره BMIدر سه گروه تحت مطالعه دیده شد که میزان   BMIدر مقایسه میزان

رتباط معناداري با وا اکالمپسی شدید در مقایسه با سایر گروه ها به طور معناداري باالتر است

  .و شدت پره اکالمپسی داردCRPسطح سرمی  

  به عنوان یک CRPتوسط ناندا و همکاران با عنوان  2010در مطالعاتی که در سال 
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 International Journalفاکتور پیش بینی کننده پره اکالمپسی انجام شد که نتایج آن در 

of Biological & Medical Research  نیز دیده شد که میزان هبه چاپ رسیدBMI 

  .)47(ه با گروه کنترل باالتر می باشددر پره اکالمپسی شدید در مقایس

  و شدت پره اکالمپسی در این CRPو سطح سرمی در رابطه با ارتباط سن بارداري  

 115در میان  همکاران در مطالعاتی که توسط آیت اللهی و.مطالعه ارتباط معناداري دیده نشد

نیز ارتباط معناداري میان  سن بارداري   انجام شد2007در سال  خانم باردار در دانشگاه مشهد

  .)48(دیده نشد یپره اکالمپسشدت و CRPسطح سرمیومادران 

  و شدت پره اکالمپسی در این CRPبا میزان سطح سرمی در زمینه ارتباط تعداد فرزندان 

و همکاران  با  Savvidouهمپنین در مطالعات  که توسط .دیده نشدمطالعه ارتباط معناداري 

انجام شد  ارتباط  2002درخانم هاي باردار با پره اکالمپسی در سال CRPعنوان سطح 

  )49.(و شدت پره اکالمپسی  دیده نشد CRPمعناداري میان تعداد فرزندان و سطح سرمی  

  و شدت پره اکالمپسی  CRPدر این مطالعه ارتباط معناداري میان تعداد حاملگی و سطح 

سرم و شدت  CRPدر مطالعات که توسط بهبودي و همکاران  با عنوان ارتباط میان .دیده نشد

داري بین شدت پره اکالمپسی انجام شد ارتباط معنا 2011شهر تهران در سال پره اکالمپسی در 

  .)50(گزارش نشده استو تعداد فرزندان   CRPو میزان سطح سرمی  

  رابطه معنی دار در مطالعات انجام شده در زمینه ارتباط تعداد سقط و شدت پره اکالمپسی 

  بیشتر کسانی که سابقه سقط به نحوي که ،هدیده شدبین شدت پره اکالمپسی و سابقه سقط 

بین تعداد سقط و سطح البته در مطالعه ي ما .دارند در گروه پره اکالمپسی شدید قرار گرفته اند

دیده نشد که می تواند ناشد از تعداد محدود جامعه ي مورد ارتباط معناداري CRPسرمی 

   .مطالعه باشد

  .همچنین در رابطه با تعداد فرزندان مرده بیمار و شدت پره اکالمپسی ارتباطی یافت نشد

  در این مطالعه مشخص شد که بین افزایش فشار خون سیستولیک و دیاستولیک و سطح
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  و شدت پره اکالمپسی ارتباط مستقیم وجود دارد به نحوي که در کسانی که  CRPسرمی 

  آنها باالتر است فشار خون  CRPمبتال به پره اکالمپسی شدید هستند و سطح سرمی  

  .باالتري نیز دارند

  توسط ناندا و  2010جمله در مطالعاتی که در سال  در مطالعات مختلف انجام شده از

 Internationl journal of Biological&Medicalنتایج آن در وانجام شده همکاران 

Researchفشار خون در پره اکالمپسی شدید در مقایسه  به چاپ رسید نیز دیده شد که میزان

  )51(.با گروه کنترل باالتر می باشد

  ده شد که درپره ، تاري دید و درد شکم نیز دیمانند سردرد مدر رابطه با میزان عالئ

  و گروه کنترل بیشتر می  عالئم  نسبت به پره اکالمپسی خفیفاکالمپسی شدید شیوع این 

  .باشد

  تفاوت  در سه گروه تحت مطالعه هموگلوبین وهماتوکریت در بررسی انجام شده میزان 

  نداشتند و در واقع رابطه اي معنادار  میان این متغیر ها و شدت پره اکالمپسی  معناداري 

  .یافت نشد  CRPو سطح سرمی 

  خانم باردار در دانشگاه مشهد  115در میان همکاران  در مطالعاتی که توسط آیت اللهی و

  نیز ارتباط معناداري میان  هموگلوبین وهماتوکریت مادران   انجام شد2007 در سال  

  )52.(وشدت پره اکالمپسی دیده نشد  CRPوسطح سرمی 

با  CRPه  میان شدت پره اکالمپسی و سطح سرمی  در بررسی هاي انجام شده در این مطالع

  به نحوي که دیده شدت شدت پره ,میزان پالکت خون ارتباط معناداري یافت شد 

  .اکالمپسی با میزان پالکت خون ارتباط معکوس و معناداري دارد

   CRPو همکاران که با عنوان میزان سطح سرمی Ghoshدر مطالعات انجام شده توسط 

در کشور بنگالدش  2010تا  2007هاي باردار با مشکل پره اکالمپسی  بین سالهاي در خانم 

  )53( .انجام شده نیز نتایج مشابه بدست آمده است
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ارتباط  CRPوشدت پره اکالمپسی و سطح سرمی    PTTوPTدر این مطالعه میان میزان 

  .معناداري یافت نشد

ارتباط   hs-CRPه اکالمپسی و سطح سرمی در این مطالعه میان میزان پروتئینوري و شدت پر

معناداري یافت شد به نحوي که باشدت یافتن پره اکالمپسی میزان پروتئینوري نیز شدت پیدا 

خانم باردار در دانشگاه  115در میان  همکاران در مطالعاتی که توسط آیت اللهی و .می کند

نیز ارتباط معناداري میان  میزان پروتئینوري  مادران وسطح   انجام شد2007 مشهد در سال 

  )54.(وشدت پره اکالمپسی دیده شد  CRPسرمی 

با شدت پره   BUNمیزان  تنها بین  hs-CRPبا میزان سرمی  BUNوCrدر رابطه با ارتباط 

  .مستقیم دیده شد اکالمپسی ارتباط

هاي که با عنوان مقایسه سطح مولکولتوسط فرزندنیا و همکاران در مطالعات انجام شده 

وبا در حاملگی هاي نرمال  CRPچسبنده ي داخل سلولی و خارج سلولی و سطح  سرمی 

ارتباط به چاپ رسیده است نیز 2013ر سال در مشهد انجام شده و نتایج آن د پره اکالمپسی

  )55( .و شدت پره اکالمپسی دیده نشد Crو Bun معناداري میان

و شدت پره اکالمپسی و سطح سرمی  ALTوASTدر رابطه با ارتباط سطح  در این مطالعه

hs-CRP  115در میان  همکاران در مطالعاتی که توسط آیت اللهی و.ارتباط مستقیم دیده شد 

میزان نیز ارتباط معناداري میان   انجام شد2007 خانم باردار در دانشگاه مشهد در سال 

AST وALT  مادران وسطح سرمیCRP  56.(وشدت پره اکالمپسی دیده شد(  

 لی این مطالعهصو شدت پره اکالمپسی که هدف ا  hs-CRPدر رابطه با ارتباط سطح سرمی 

نیز به طور   hs-CRPدیده شد که با شدت یافتن پره اکالمپسی میزان سطح سرمی  بوده نیز

   .یابدقابل مالحظه اي نسبت به پره اکالمپسی خفیف و گروه کنترل افزایش می 

  توسط ناندا  2010در مطالعات انجام شده در این زمینه از  جمله در مطالعاتی که در سال 

ینی کننده پره اکالمپسی انجام شد به عنوان یک فاکتور پیش بCRPو همکاران با عنوان 
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سرمی در پره اکالمپسی شدید در مقایسه با گروه کنترل باالتر   CRPنیز دیده شد که میزان 

  .می باشد

 ارتباط دست آمده در این مطالعه  می توان گفت که به نظر می آیدبا توجه به نتایج به 

که می توان از میزان  سرمی و شدت پره اکالمپسی وجود دارد hs-CRP مستقیمی بین سطح

عامل پیش بینی کننده جهت شناسایی زودتر بیماران به عنوان یک   hs-CRPسطح سرمی 

مبتال به پره اکالمپسی استفاده کرد و این افراد هرچه زودتر از مزایاي درمان زودرس بهره 

  .گیرند

البته  با توجه به این که این مطالعه در سه ماهه ي سوم بارداري انجام شده است پیشنهاد می 

دف انجام شود و در آن مطالعات زنان باردار از ابتداي شود که مطالعات جامع تري با همین ه

هم در ابتداي بارداري و هم سه  hs-CRPوسطح سرمی   بارداري تحت بررسی قرار گیرند

حتمال ماهه ي سوم اندازه گیري شود و در صورت بدست آمدن نتایج مشابه امکان پیشبینی ا

آید و در نتیجه خانم هاي باردار در معرض بارداري فراهم  20مپسی قبل هفته پره اکال ابتال به 

خطر از مدت ها قبل شناسایی شوند و اقدامات الزم درمانی هرچه سریع تر براي این بیماران 

  . فراهم شود
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  نمودارها
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  سرمی در سه گروه تحت مطالعه CRPمیزان . 1نمودار شماره               
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  با سن مادران  CRPارتباط سطح سرمی.2نمودار شماره 

  

  با میزان پالکت خون مادرانCRPارتباط سطح سرمی . 3نمودار شماره 
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  CRPمیزان فشار خون سیستولیک و سطح سرمی . 4نمودار شماره 

  

  

  CRPارتباط فشار خون دیاستولیک و سطح سرمی .5نمودار شماره 
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  CRPوسطح سرمی  ASTارتباط میان .6نمودار شماره 

  

CRPوسطح سرمی  ALTارتباط میان .7نمودار شماره 
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  CRPوسطح سرمی ارتباط میان پروتئینوري.8نمودار شماره 
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  CRPوسطح سرمی Bunارتباط میان .9نمودار شماره 

  

CRPوسطح سرمی  Crارتباط میان .10نمودار شماره 
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  نمونه فرم چک لیست 

  :شماره پرونده

  :گروه مددجو  کنترل  اکالمپسی خفیف  اکالمپسی شدید

مقادیر متغییر ها

  سن مادر

سن حاملگی

وزن مادر

  قد مادر

BMI  

  سابقه باروري

  تعدادحاملگی

  تعدادسقط

  هفته 20تعداد  فرزند از دست  رفته بعد 

  فشارخون سیستولیک

فشارخون دیاستولیک

سردرد

  تاري دید

  اپیگاستر درد

  الیگوري

  هموگلوبین

  هماتوکریت

  پالکت

PT
PTT

  (U/A)پروتئین اوري 

  کراتینین

BUN
SGOT
SGPT

BS
hs-CRP
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  نمونه فرم رضایت نامه
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  بسمه تعالی

  رضـایت نامـه

رضایت می دهم که به عنوان یک فرد مورد مطالعه در ...................................... بدینوسیله اینجانب 

به      سرم و شدت پره اکالمپسی و مقایسه با بارداري سالم  hs-CRPپژوهش تعیین ارتباط بین سطح 

یده آنی نداشته باشد ولی ممکن است این تحقیق براي من فا. سمیعی شرکت نمایم سرپرستی دکتر 

  احتماال براي سایر بیماران و رشد دانش پزشکی موثر خواهد بود 

کلیه ٍاطالعاتی که از من گرفته می شود و نیز نام من محرمانه باقی خواهد ماند و نتایج تحقیقات به 

یاز و در قالب اطالعات گروه مورد مطالعه منتشر می گردد و نتایج فردي در صورت نصورت کلی

بدون ذکر نام و مشخصات فردي عرضه خواهد شد و همچنین  برائت پزشک یا پزشکان این طرح را 

  .از کلیه اقدامات مذکور در برگه اطالعاتی در صورت عدم تقصیر در ارائه اقدامات اعالم می دارم 

گرو کارمندان در این موافقت مانع از اقدامات قانونی اینجانب  در مقابل دانشگاه ، بیمارستان ، پژوهش

  .صورتی که عملی خالف و  غیر انسانی انجام شود نخواهد بود

  :نشانی وتلفنی که می توان با بیمار تماس گرفت

  

      تاریخ         :            امضاء و اثر انگشت فرد مورد پژوهش

  

  

:  امضاء پژوهشگر
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Study of association between serum level of high sensitive hs-CRP 
and severity of pre-eclampcia and compare with normal pregnancy

Fatemeh Samiee Rad, Hassan Jahani Hashemi,Hamidreza Bahrami 

   Department of Obstetric and Gynecology,Kosar Hospital  

Qazvin University of Medical Science, Qazvin,IRAN         

  

Introduction: The aim of this study was to determine the level of plasma 

high sensitive c-reactive protein (hs-CRP) in preeclampsia and to compare hs-
CRP levels between normal pregnant women, mild preeclamptic, and severe 
preeclamptic women.

Methods: Serum hs-CRP levels were investigated in 50 cases of normal 
pregnant women, 45 cases with mild preeclampsia and 42 cases with severe 
preeclampsia in the third trimester of pregnancy. Venous blood samples were 
collected at admission to the hospital at least 6h beforedelivery for measurement 
of hs-CRP by immuno turbidometric method with bionic kit. The student t test 
and ANOVA and X2  were usedfor comparison of proportions. C-reactive 
protein was measured in maternal serum using a highly sensitive method with a 
detection limit of 2mg/L. The study conducted between 2013 October -
2014 February

Results: There were significant difference in the means serum hs-CRP between 
normal pregnant women and mild preeclamptic women (P<0.05). Serum 
concentration of hs-CRP were significantly higher in severe prceclampsia 
(p<0.05) than normal pregnancy.There were also significant differences in hs-
CRP levels between mild and severe
preclampsia (P<0.05).

Conclusion: We found higher levels of hs-CRP in mild and severe 
preeclampsia than normal
pregnancy and also these results suggest that hs- CRP are increased more in 
severe preeclamsia than
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mild preeclampsia , and may be useful in prediction and diagnosis of the 
severity of preeclampsia.

Key words: C - reactive protein, severity of disease, preeclampisa
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بسمه تعالی

تقدیم به همسر عزیزو مهربانم ,  این هدیه الهی که همواره سایبان عشق و آرامش و تکیه  گاه آسایش وامید من بوده است.

تقدیم به پدر و مادر عزیز و دلسوزم به خاطر همه  محبت هایی که در حقم انجام داده اند و  همواره پشتیبان من بوده اند.

تقدیم به برادرانم که وجودشان مایه دلگرمی من می باشد.



بسمه تعالی



با تشکر از استاد گرانقدر سرکار خانم دکتر سمیعی راد که با صبر و شکیبایی خود مرا در این امر یاری رساندند

با تشکر از استاد عالیقدر جناب آقای دکتر جهانی هاشمی که بدون کمکهای بی شائبه ی ایشان انجام این امر ممکن نبود

و با تشکر از تمام پرسنل محترم و مسئولین محترم بایگانی بیمارستان کوثر که با نهایت همکاری و مرا در این امر یاری رساندند 









چکیده:

زمینه: 

پره اکلامپسی یکی از شایع ترین عوارض طبی در بارداری و از علل اصلی مرگ و میر در دوره ی پره ناتال می باشد. سالانه حدود  50000 زن باردار در سراسر دنیا به علت پر فشاری خون  می میرند و نزدیک به همین تعداد نیز در اثر عواض پره اکلامپسی از جمله خون ریزی مغزی و  نارسایی کلیه جان خود را از دست می دهند. از لحاظ شدت می توان  بیماری را از خفیف تا شدید طبقه بندی نمود. پاتوژنز بیماری براساس شکل گیری یک پاسخ التهابی در دوره بارداری است ،  که در بعضی حاملگی ها رخ می دهد. التهاب با آزادسازی و افزایش سطح مارکرهای التهابی  چون TNFα ، IL-6 و CRP همراه است.تا کنون بررسی های مختلفی در مورد آزمون های تشخیصی پره اکلامپسی صورت گرفته است  ولی در حال حاضر هیچ تست غربالگری قابل اعتمادی وجود ندارد و تنها با مراقبت های دقیق بارداری می توان پره اکلامپسی را در مراحل اولیه تشخیص داد . از این رو  شناسایی زودرس این  بیماران و بررسی احتمال بیماری نوع شدید در زنان باردار حائز اهمیت است.









هدف: 

هدف از انجام این مطالعه  نیز یافتن ارتباط معنادار بین میزان hs-CRP  سرم و شدت بیماری است  تا زمینه ی شناسایی هرچه سریعتر بیماران مبتلا به پره اکلامپسی و انجام سریع تر اقدامات لازم درمانی برای بیماران  فراهم شود.  

مواد و روش کار: این مطالعه از نوع cross-sectional  است که در طی 4 ماه از اول آبان 1392 تا اسفند ماه 1392 و در زنان باردار انجام شد. جامعه مورد مطالعه شامل زنان بارداری بود که در سه ماه سوم بارداری خود بوده اند و به بیمارستان کوثر شهر قزوین مراجعه کرده  بودند .خانم های باردار تحت مطالعه به سه گروه تقسیم شدند,  گروه اول شامل 50 خانم باردار سالم بود، گروه دوم  شامل خانم های بارداری بود که با شک به پره اکلامپسی مراجعه کرده بودند و خود به دو دسته تقسیم شدند : خانم باردار با پره اکلامپسی خفیف  که شامل 45 نفر بودندو گروه سوم 42 نفر خانم با پره اکلامپسی شدید . برای اندازه گیری فشار خون نیز از کاف با اندازه ی مناسب استفاده شد, فشار خون باید در وضعیت نشسته پس از حداقل 10 دقیقه استراحت ثبت گردید. نمونه خون  بعد از شش ساعت ناشتایی پس از بستری گرفته شد. با رضایت مادر بر روی نمونه خون گرفته شده علاوه بر انجام آزمایشات  wBC,RBC,Hb,Hct,plt,PT,PTT,BUN,Creatinine,SGOT,SGPT, BS,U/A, wBC، اندازه گیری hs-CRP  نیز انجام شد.  اندازه گیری hs-CRP ایمونوتوربیدومتری با استفاده از کیت بیونیک  با قدرت شناسایی حداقل 2 mg/l بود که طبق آن اعداد ≤ 6 نرمال بودند و >6 غیر نرمال بودند, نتایج آزمایشات نیز ثبت گردید.در آنالیز داده ها  نیز علاوه بر استفاده از آمار توصیفی برای ارائه ی اطلاعات کلی از آزمون های     x2 و ANOVA و کروسکال والیس استفاده شد .

یافته ها: در این مطالعه میزان سطح سرمی Crp در گروههای مورد بررسی قرار گرفت  که با استفاده از آزمون ANOVA  مقدار P=0 بدست آمد که بیانگر وجود تفاوت معنی دار بین سه  گروه است ، یعنی سه گروه از نظر سطح سرمی Crp  با هم تفاوت معنی دار داشتند به نحوی که میانگین آن در گروه کنترل 2.4 در پره اکلامپسی خفیف 8.7و در پره اکلامپسی شدید 32.6 بود.همچنین در رابطه با سن مادران دیده شد که سن مادران در گروه غیر نرمال بیشتر استدر رابطه با وزن مادران نیز دیده شد که افرادی که BMI آنها بالاتر  از سطح نرمال می باشد ( ≥26) بیشتر از بقیه در معرض خطر پره اکلامپسی می باشند.در رابطه با مقایسه میانگین سن بارداری به تفکیک وضعیت پره اکلامپسی نیز دیده شد که در پره اکلامپسی شدید سن بارداری پایین تر می باشد.در رابطه با مقایسه میانگین پلاکت به تفکیک وضعیت پره اکلامپسی نیز دیده شد که میزان پلاکت در پره اکلامپسی شدید به طور معناداری نسبت به گروه کنترل پایین تر می باشد.میانگین فشار خون نیز در گروه کنترل 68 mmHg/110بود,در پره اکلامپسی خفیف mmHg89/140 ودر پره اکلامپسی شدیدmmHg102/161 بود.همپنین در رابطه با میزان ASTوALT دیده شد که در پره اکلامپسی شدید میزان آن به طور معناداری بالاتر می باشد. همپنین میزان پروتئنوری نیز در پره اکلامپسی شدید 2و در خفیف3.19  بود که اختلاف معناداری با هم داشتند.

بحث و نتیجه گیری: با توجه به این مطالعه به نظر می رسد که می توان از میزان سطح سرمی CRP hs- به عنوان یک عامل پیش بینی کننده جهت شناسایی زودتر  بیماران مبتلا به پره اکلامپسی استفاده کرد و این افراد هرچه زودتر از مزایای درمان زودرس بهره گیرند.

لغات کلیدی: پره اکلامپسی hs-CRP سرم
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فصل اول

1.مقدمه

2.بیان مسئله

3.بررسی متون و مقالات



1.مقدمه:

اختلالات همراه با فشار خون بالا در 5% تا 10% در تمام بارداری ها روی می دهند و

همراه با خون ریزی و عفونت سه عامل کشنده  محسوب می شوند و مسئول بخش عمده 

موارد مرگ و میر مادران به شمار می روند.

مشخص شده که میزان شیوع پره اکلامپسی در دنیا حدودا بین 4% تا %5 کل بارداری ها می باشد(1).

طبقه بندی فشار خون در بارداری :

به طور کلی میتوان گفت فشار خون بالا زمانی  تشخیص داده می شود که فشار خون 

سیستولیک ازmmHg   140 ویا فشارخون  دیاستولیک از  mmHg90 بالاتر رود.

در گذشته چنین بیان می شد که افزایش پیشرونده فشار خون از اواسط بارداری  به بعد 

به میزان  30 mmHgبرای فشار خون سیستولیک و یا mmHg 15 برای فشار 

دیاستولیک  می تواند معیار تشخیصی محسوب شود ,حتی اگر مقادیر مطلق آن کمتر از

90/140باشند. البته بر طبق تحقیقاتی که توسط  Levine وهمکاران  در 

سال 2000انجام شد این تعریف  دیگر توصیه نمی شود.(2)

اختلالات فشار خون بالا درطی  بارداری را می توان به انواع زیر تقسیم کرد:

1.فشار خون بالای بارداری:

در زنانی که فشار خون سیستولیک آنها اولین بار در بارداری به ≥mmHg140 ویا 

دیاستولی ≥mmHg90 برسد ولی شواهد پروتئینوری ندارد و قبل از هفته 12 بارداری 

فشار خون به حالت طبیعی بر می گردد.

تشخیص قطعی این نوع فشار خونبعد از زایمان داده می شود.

2.فشار خون بالای مزمن:

اگر فشار خون مادر قبل از بارداری  ≥ mm Hg90/140 باشد  و یا قبل از هفته 20 

بارداری تشخیص داده شود و نتوان آن را به بیماری تروفوبلاستیک بارداری نسبت داد  

ویا فشار خونی که نخستین بار بعد ازهفته ی 20 بارداری  تشخیص داده شود و تا 12 

هفته پس از زایمان هم پایدار بماند در این طبقه بندی قرار می گیرد.

3.پره اکلامپسی:

فشار خون بالای mm Hg90/140 که پس از هفته ی 20 بارداری ایجاد شود به همراه 

پروتئینوری ≥ 300 میلی گرم در 24 ساعت و یا پروتئینوری ≥1+ در dipstick





4.اکلامپسی:

اگر پره اکلامپسی همراه با تشنج باشد و نتوان آن را به علل دیگری ارتباط داد اکلامپسی 

تعریف می شود.

5.پره اکلامپسی سوار شده بر روی فشار خون بالای مزمن:

 هرگاه در خانمی با سابقه فشار خون بالا و بدون پروتئینوری که سن بارداری وی کمتر 

از 20 هفته می باشد پروتئینوری  ≥300 میلی گرم در 24 ساعت دیده شود بیماردر 

این دسته قرار می گیرد,و یا  اگر افزایش ناگهانی  پروتئینوری ,فشارخون یا شمارش 

پلاکتی زیر 100000 را  در زنی مبتلا به فشار خون بالا به همراه پروتئینوری که سن 

بارداری وی  کمتر از هفته 20 می باشد داشته باشیم در این دسته قرار می گیرند. 

 شاخص های  شدت پره اکلامپسی:

تقسیم بندی های مختلفی برای پره اکلامپسی وجود دارد ,البته اغلب افراد از تقسیم بندی 

دو قسمتی Acou استفاده میکنند  که پره اکلامپسی را به دو نوع خفیف و شدید تقسیم کرده 

است. در موارد دیگر پره اکلامپسی را به سه دسته ی خفیف ,متوسط و شدید تقسیم میکنند .(3)







معیارهای پره اکلامپسی بر طبق تقسیم بندی دو قسمتی بدین گونه می باشد که:

 در نوع خفیف :

1. فشار خون سیستولی  mmHg160> و فشار خون دیاستولی 

110mmHg> می باشد.

2.پروتئینوری  2+≥ می باشد.

3.علائم پره اکلامپسی شدید مانند سردرد ,اختلالات بینایی ,درد در قسمت فوقانی شکم , 

ادم ریوی, الیگوری(کاهش ادرار به کمتر از 30 سی سی در ساعت)ترومبوسیتوپنی(کاهش پلاکت به کمتر از 100000) و تشنج(اکلامپسی) وجود ندارد.

4.سطح کراتینین ,ترانس آمینازهای سرمی (AST,ALT)نرمال است

و در نوع شدید :

1.فشار خون سیستولی mmHg160≤  و فشار خون دیاستولی  mmHg110≥ می باشد.

2.پروتئینوری 3+≤ می باشد.

3.خانم باردار مبتلا به پری اکلامپسی شدید می تواند علائمی مانند سردرد,اختلالات –

بینایی, درد قسنت فوقانی شکم ,ادم ریوی,الیگوری,ترومبوسیتوپنی و در صورت وقوع 

اکلامپسی همراه با تشنج باشد.

4.سطح کراتینین و ترانس آمینازهای سرمی بالارفته است.

5.وهمپنین می تواند با محدودیت رشد جنین همراه باشد.

عوامل خطر ساز پره اکلامپسی

برطبق تحقیقات انجام شده  توسط Lawlor  درسال 05Palmer,20 در سال 1999 و 

 Spencerوهمکاران در سال 2009دیده شده که پره اکلامپسی اغلب در زنان جوان و 

نولی پار) بدون فرزند)روی می دهد وهمچنین بروز آن به میزان زیادی تحت تاثیر نژاد 

نیز می باشد .(4)

سایر عوامل خطر ساز مربوط به پره اکلامپسی شامل چاقی,نژاد آفریقایی-آمریکایی,سن 

بالای 35 سال در مادروچندقلویی می باشد(بر طبق تحقیقات      Conde-Agudelo  

وBehizan در سال 2000  وWalker در سال 2000).(5)

 به طوری که به عنوان مثال بر طبق تحقیقات Sibai و همکاران که در سال 1997 انجام 

 شده در زنانی که بارداری دو قلو دارند میزان بروز فشار خون بالای بارداری 13% می 

باشد که این میزان در بارداری تک قلویی 6% است.

همچنین بر طبق  تحقیقات Bainbridge و همکاران که در سال 2005 انجام شد

مشخص شده که اگرچه کشیدن سیگارطی بارداری عواقب زیانباری به همراه دارد اما   

 می تواند موجب کاهش خطر بروز پره اکلامپسی طی بارداری شود. (6)





اکلامپسی

در صورتی که پره اکلامپسی همراه با تشنج باشد اکلامپسی تعریف می شود

اتیولوژی 

تا کنون مکانیسم های مختلفی به عنوان علل پره اکلامپسی بیان شده است که میتوان به 

موارد زیر اشاره کرد  :

1. تهاجم تروفوبلاستی غیر طبیعی به عروق رحمی

در لانه گزینی طبیعی شریانچه های رحمی مارپیچی در اثر تهاجم تروفوبلاست های 

داخل عروقی دچار تغییر شکل  وسیع می شوند و این سلول ها جایگزین پوشش آندوتلیالی 

و عضلانی شده و قطر عروق را افزایش می دهند.وریدها تنها به صورت سطحی مورد 

حمله قرار می گیرند.در پره اکلامپسی ممکن است که تهاجم تروفوبلاستی ناکامل روی

 دهد,در این حالت  عروق دسیدوایی با تروفوبلاست های داخل عروقی پوشیده می شوند 

و شریان های میومتری عمقی تر پوشش اندوتلیالی و بافت عضلانی الاستیک خود را از 

دست نمی دهند و قطرخارجی متوسط آنها تنها درحد نصف عروق دیده شده در جفت های 

طبیعی  باقی می ماند.

در تحقیقاتی که  Madazliو همکاران در سال 2000 انجام دادند نشان دادند که میزان 

ناقص  بودن تهاجم تروفوبلاستی به شریانچه های مارپیچی با شدت اختلالات فشار خون

 بالا متناسب است.(7)

تغییرات زودرس در پره اکلامپسی شامل آسیب اندوتلیال,ترشح ترکیبات پلاسما به داخل 

دیوار عروق, تکثیر سلول های عضلانی –اینتیمایی و نکروز داخلی می باشد.

چربی ابتدا در سلول های عضلانی- اینتیمایی و سپس در ماکروفاژها تجمع می یابد,

این سلول های انباشته ازچربی آتروز نام گرفته اند.

در تحقیقات انجام شده توسط   Khongکه درسال 1991 انجام شده است دیده شده که 

عروق مبتلا به آتروز دچار اتساع آنوریسمی می گردند(.8)

لذا احتمالا مجرای شریانچه های مارپیچی که به طور غیر طبیعی باریک است موجب 

اختلال در جریان خون بافتی می گردد, کاهش خونرسانی و شرایط هیپوکسیک در نهایت 

منجر به آزادسازی دبری های جفتی می گردد که سبب بروز یک پاسخ التهابی سیستمیک 

خواهند شد.

 2.عوامل ایمونولوژیک

عدم تطابق و تحمل ایمونولوژیکی بین بافت های مادری و پدری (جفتی) وجنینی از دیگر

 علل مطرح شده است. از بین رفتن این تحمل و یا احتمالا تنظیم نادرست آن نظریه است

 که جهت بروز  پره اکلامپسی ذکر شده است.

در شرایطی که تشکیل آنتی بادی اتصالی به آنتی ژن های جفتی دچار اختلال شود,خطر

بروز پره اکلامپسی به میزان قابل توجهی بالا می رود. در این روند اولین بارداری دچار 

خطر بالاتری است.تنظیم نادرست تحمل ایمنی می تواند افزایش خطر این عارضه را در

زمان افزایش میزان آنتی ژن های پدری مثلا وجود دو مجموعه کروموزومی از سوی 

پدر  توجیه نماید.

در زنانی که جنین مبتلا به تریزومی 13 دارند میزان بروز پره اکلامپسی  30 تا 40% 

است و این زنان دارای مقادیر سرمی بالایی از عوامل ضد آنژیوژنیک می باشند. (Bdolah و همکاران - 2006 ) ژن عامل یکی از این موارد که SFLT-1 نام نیز بر 

روی کروموزوم 13 قرار دارد.(9)

همچنین طبق  مطالعاتی که  توسط  Stricklandو همکاران در سال 1986 بر روی بیش 

از 29 هزار مورد بارداری انجام گرفت  مشخص شد که میزان اختلالات با فشار خون 

بالا  در زنانی که قبلا سقط داشته اند در مقایسه با زنانی که باردار نشده اند کاهش داشته 

است(22%در مقابل 25%)(10)

بر اساس مطالعات انجام شده توسط Mostello و همکاران که در سال 2002 انجام شده  

نشان داده شده که زنان مولتی پاری که توسط فرد جدیدی باردار می شوند در معرض 

خطر بالاتری برای پره اکلامپسی قرار دارند.(11)

3.فعال شدن سلول اندوتلیالی:

در پاسخ به عوامل جفتی آزاد شده در اثر تغییرات ایسکمیک و یا ه عامل دیگری آبشاری 

از  وقایع آزاد می شود,لذا به نظر می رسد  عوامل ضد آنژیوژنیک  و متابولیک و سایر

واسطه التهابی موجب تحریک آسیب سلول های اندوتلیال می گردند.

طبق مطالعات انجام شده توسط Fass , در سال 2000 پیشنهاد شده که امکان دارد 

 اختلال سلول های اندوتلیالی ناشی از فعالیت بیش از حد لکوسیت ها در گردش خون 

مادری باشد. (12)

به طور انحصاری سیتو کاین هایی مثل TNF- α و اینترلوکین ها ممکن است در استرس

 اکسیداتیو مربوط به پره اکلامپسی دخالت داشته باشد.این حالت با وجود انواع اکسیژن 

واکنشی و رادیکال های آزاد مشخص می شود که سبب تشکیل پر اکسید های لیپیدی با

 گسترش خود به خودی می شود. این مواد در مقابل,رادیکال های بسیار سمی تولید می

 کنند که به سلول های اندوتلیال آسیب رسانده و تولید اکسید نیتریک را توسط آنها تغییر 

می دهند و تعادل پروستا گلاندینی را بر هم می زنند.

سایر عوارض استرس اکسیداتیو  شامل تولید ماکروفاژهای پر از چربی است که در 

آتروژنز مشاهده می شوند;فعال  شدن انعقاد عروق کوچک  به صورت ترومبوسیتوپنی

مشاهده می شود; وافزایش نفوذپذیری مویرگی که خود را با ادم  و پروتئینوری نشان می دهد. 

4.عوامل تغذیه ای

مشاهدات در زمینه اثرات استرس اکسیداتیو بر پره اکلامپسی موجب افزایش توجه به 

فواعد آنتی اکسیدان ها در پیشگیری از پره اکلامپسی شده است.آنتی اکسیدان ها شامل 

خانواده ی نا همگونی از ترکیبات هستند که موجب جلوگیری از تولید بیش از حد رادیکال 

های آزاد و آسیب ناشی از آنها می شود مانند ویتامینE (الفا توکوفرول) و ویتامین 

C(اسید آسکوربیک)و بتاکاروتن.

در بعضی از مطالعات  مانند مطالعات انجام شده توسط Johnو همکاران در سال 2002

 دیده شده که مصرف رژیم غذایی غنی از میوه و سبزیجاتی که فعالیت آنتی اکسیدانی 

دارند با کاهش فشار خون همراه بوده است.(13). هرچند  در برخی از کارآزمایی ها 

مصرف مکمل های حاوی ویتامین C وE هیچ اثر مفیدی نداشته اند. 

5.عوامل ژنتیک

پره اکلامپسی یک اختلال چند عاملی و چند ژنی محسوب می شود.به طوری که بر طبق 

مطالعاتی که  توسط Lindheimerوهمکاران در سال 2009 انجام شده دیده شده که   

خطر بروز پره اکلامپسی در زنانی که مادران آنها دچار پره اکلامپسی بوده اند 20 تا 

40% بیشتر بوده است,و یا در زنانی که خواهران آنها دچار پره اکلامپسی بوده اند 11 تا 

37% و در دوقلو ها 22 تا 47% بیشتر است.(14)

به نظر می رسد که این استعداد ژنی ناشی از واکنش های متقابل بین صدها ژن به ارث 

رسیده (مادری وپدری)می باشد.





پاتوژنز

1.وازواسپاسم

انقباض  عروقی موجب افزایش مقاومت و لذا فشار خون بالا می گردد و در همین زمان 

آسیب سلول های اندوتلیال سبب نشت بینابینی محتویات خونی مانند پلاکت ها و فیبرینوژن

خواهد گشت که در ساب اندوتلیال رسوب می کنند.

در صورت کاهش جریان خون به دلیل توزیع نامتناسب ایسکمی بافت های اطراف منجر 

به نکروز,خونریزی و سایر اختلالات التهابی می گردد که مشخصه این سندرم می 

باشند.

2.فعال شدن سلول التهابی

در این جریان عوامل ناشناخته ای (احتمالا با منشا جفتی ) به داخل گردش خون مادری 

ترشح شده  و نهایتا منجر به فعال شدن و نارسایی اندوتلیال می شوند.سلول های اندوتلیال 

آسیب دیده یا فعال شده احتمالل اکسید نیتریک کمتری تولید کرده وسوبستراهایی می سازند

که انعقاد را تحریک نموده و حساسیت به عوامل منقبض کننده عروقی را بالا می برند.

همچنین  در مطالعات انجام شده توسط Grundmann و همکاران در سال 2008 دیده 

شده که میزان سلول های اندوتلیالی در گردش نیز حدود 4 برابر در خون محیطی زنان 

مبتلا به پره اکلامپسی  نسبت به زنان با بارداری سالم بیشتر می باشد . (15)

پاسخ های انقباضی

زنان باردار به طور طبیعی دچار مقاومت نسبت به وازوپرسورهای تزریقی  مانند

 آنژیوتانسین ӀӀ می باشند اما  در پره اکلامپسی واکنش پذیری عروق به نور اپی نفرین و 

آنژیوتانسین ӀӀ به نحوی آشکار افزایش می یابد.(16)

پروستاگلاندین ها

به طور اختصاصی پاسخ انقباضی مهار شده که در بارداری طبیعی دیده می شود حداقل

 تا حدی ناشی از کاهش پاسخ گویی عروقی در اثر ساخت پروستاگلاندین ها در اندوتلیوم 

می باشد. 

در مقایسه با بارداری طبیعی تولید پروستاسیکلین اندوتلیالی در پره اکلامپسی کاهش می 

یابد و در همین زمان  ترشح ترومبوکسان A2 پوسط پلاکت ها افزایش یافته که نتیجه 

نهایی این مسئله به نفع افزایش حساسیت به آنژیوتانسین ӀӀ تزریقی و لذا انقباض عروق

 می باشد.

اکسید نیتریک

این وازودیلاتور قدرتمند توسط سلول های اندوتلیال ساخته می شود و مهار ساخت این 

ماده سبب افزایش فشار شریانی متوسط و معکوس شدن مقاومت ناشی از بارداری نسبت 

به وازوپرسورها می گردد. اثرات تولید نیتریک اکسید در پره اکلامپسی مشخص نیست

 اما ظاهرا این سندرم با کاهش بیان نیتریک اکسید سنتاز اندوتلیالی ودر نتیجه افزایش 

غیر فعال شدن اکسید نیتریک همراه است.

اندوتلین ها

اندوتلین ها از عوامل قدرتمند منقبض کننده عروقی هستندو اندوتلین-1(ET-1)ایزوفرم 

عمده تولید شده توسط  اندوتلیوم انسان محسوب می شوند و میزانش در زنان مبتلا به پره

 اکلامپسی نسبت به بارداری با فشار طبیعی بیشتر می باشد.

همچنین دیده شده  که در زنان مبتلا به پره اکلامپسی تحت درمان  با سولفات منیزیوم  

میزان اندوتلین-1 کاهش می یابد.(17)

پروتئین های آنژیوژنیک و ضد آنژیوژنیک

دیده شده که بافت تروفوبلاستی در زنانی که بعد ها دچار پره اکلامپسی خواهند شد حداقل 

دو نوع پپتید ضد آنژیوژنیک را بیش از حد تولید می کنند مانند :

1.تیروزین کیناز 1

2.اندوگلین







پاتوفیزولوژی

1.سیستم قلبی عروقی

اختلالات شدید در عملکرد قلبی-عروقی طبیعی در پره اکلامپسی یا اکلامپسی شایع می 

باشد.این اختلالات ناشی از فشار خون بالای بارداری بسته به تعداد عوامل مربوطه 

 متفاوت است.این عوامل شامل شدت فشار خون بالا,وجود بیماری مزمن,وجود پره 

اکلامپسی می باشد.

به طور کلی زنان باردار طبیعی و مبتلا به پره اکلامپسی شدید هر دو  دارای عملکرد

 طبیعی و یا افزایش یافته می باشند.اگرچه عملکرد قلبی در تملامی زنان بالا بوده اما 

فشارهای پر شدن به انفوزیون مایعات وریدی بستگی داشته اند.به طور اختصاصی می 

توان گفت هیدراته کردن شدید منجر به فعالیت بیشتر بطنی می شودو نهایتا منجر به 

افزایش برون ده قلبی می شود.

اتفاق دیگری که در پره اکلامپسی رخ می دهد غلیظ شدن خون می باشد که ناشی از

 انقباظ عروقی جنرالیزه است که پس از فعال سازی اندوتلیال و نشت پلاسما  به درون 

فضای بینابینی به دلیل افزایش نفوذ پذیری روی می دهد.





خون و انعقاد

از اختلالات خونی که در پره اکلامپسی دیده می شود می توان به ترومبوسیتوپنی اشاره 

کرد.ترومبوسیتوپنی آشکار (پلاکت کمتر از 100000 در میکرو لیتر)  در شکل شدید 

.بیماری دیده می شود.در این شرایط در اغلب موارد انجام زایمان توصیه می شود.

همولیز

پره اکلامپسی شدید اغلب با شواهدی از همولیز نیز همراه است  که خود با افزایش 

لاکتات دهیدروژناز سرمی مشخص می شود.همچنین در خون محیطی نیز می توان 

شواهدی مانند اسفروسیتوز و یا شیزوسیتوز دید.

مشخص شده که علاوه بر همولیز و ترومبوسیتوپنی افزایش ترانس آمینازهای کبدی در 

سرم نیز در پره اکلامپسی شدید دیده می شود که بیان گر نکروز هپاتوسلولر می باشد و 

این روند وقایع سندرم HELLP نامیده شده است.(18)

همچنین تغییرات پنهانی مربوط به انعقاد داخل عروقی نیز معمولا در پره اکلامپسی به 

ویژه اکلامپسی دیده می شوند مانند محصولات تجزیه فیبرینی و کاهش پروتئین های 

تنظیمی (آنتی ترومبین ӀӀӀ) و پروتئین های SوC اگرچه که این اختلالات عموما خفیف 

هستند.



مغز

سردرد و علادم بینایی در پره اکلامپسی شدید شایع می باشد و بروز تشنج نشانگر

 اکلامپسی می باشد.تشنج ناشی از آزاد سازی وسیع نوروترانسمیتر های تحریکی (به 

ویژه گلوتامات),دپلاریزه شدن گسترده نورون های شبکیه ای و فعال شدن پتانسیل های 

عملکردی می باشند.

از نظر خون رسانی نیز افزایش خون رسانی مغزی به دلیل فعال شدن اندوتلیال سبب 

رانده  شدن مایعات مویرگی به درون فضای بینابینی می شود و در نتیجه ادم اطراف 

عروقی ایجاد شده و اکلامپسی روی می دهد .

تظاهرات بالینی

سندرم پره اکلامپسی دارای تظاهرات عصبی مختلفی می باشد که می توان به موارد زیر 

اشاره کرد:

1.سردرد

 دیده شده بین 50 تا 75% موارد بیماران قبل از اکلامپسی دچار سردرد می شوند(19)

2.تشنج

اگر پره اکلامپسی همراه با تشنج باشد اکلامپسی نامیده می شود.

3.ادم اندام ها

4.ادم مغزی

 ادم مغزی ژنرالیزه در موارد نادری دیده می شود که معمولا به صورت تغییر وضیعت 

هوشیاری از تاری دید, لتارژی و کنفوزیون گرفته تا کما خود را نشان می دهد.

5.تغییرات بینایی

این تغییرات شامل تاری دید , دوبینی و یا اسکوتوما می باشد که اغلب با درمان با 

سولفات منیزیم و یا کاهش فشار خون تخفیف می یابد.

پیش بینی

جهت پیش بینی بروز این عارضه اندازه گیری انواع شاخص های زیستی, بیوشیمیایی و بیوفیزیکی دخیل درپاتوفیزیولوژی پره اکلامپسی در اوایل بارداری و یا طی آن توصیه شده است اما در حال حاضر هیچ تست غربالگری معتبر در دسترس و مقرون به صرفه ای به این منظور وجود ندارد.

از تست های عنوان شده می توان به موارد زیر اشاره کرد:

1.انفوزیون آنژیوتانسین ӀӀ

2.سنجش فشارخون شریانی متوسط در سه ماهه سوم

3.سرعت سنجی داپلر در شریان رحمی 

4.اندازه گیری کلسیم ادراری و میکروآلبومینوری

4.شمارش و فعل سازی پلاکت ها ,فیبرونکتین ,مولکول های چسبندگی اندوتلیال

 ,پروستاگلاندین ها ,لیپیدها و عوامل آنژیوژنیک

5.شاخص های ژنتیکی , DNAآزاد جنینی

پیش گیری:

تدابیر مختلفی تا کنون جهت پیش گیری مورد بررسی قرار گرفته اند که می توان به رژیم

 کم نمک ,تجویز مکمل کلسیم , تجویز مکمل روغن ماهی, آنتی اکسیدان ها و داروهای 

فشار خون   اشاره کرد که هیچ یک از این روش ها از لحاظ بالینی کارایی نداشته اند.

در مورد استفاده از داروهای ضد ترومبوز دیده شده که دوزهای خوراکی آسپرین  به 

 میزان روزانه 50 تا 150 میلی گرم به نحوی موثر مانع از بیوسنتز ترومبوکسان A2

پلاکتی می شود وکمترین اثر را روی تولید پروستاسیکلین عروقی داردوبر اساس 

مطالعات انجام شده توسط Sibai و همکاران  تجویز آسپرین با دوز پایین جهت پیش 

گیری از پره اکلامپسی توصیه شده است. (20)

در تحقیقات انجام شده توسط Askie و همکاران در سال 2007 دیده شد که در زنانی که 

داروهای ضد پلاکتی دریافت می کردند ,خطر نسبی بروز پره اکلامپسی, پره اکلامپسی 

سوار شده  روی فشار خون مزمن و هرگونه بارداری با عواقب نامطلوب به میزان 10% 

کاهش یافت.(21) 



درمان 

اهداف  پایه در درمان  هر بارداری دچار پره اکلامپسی شامل موارد زیر هستند:

1.ختم بارداری با کمترین آسیب ممکن به مادر و جنین

2.به دنیا آوردن کودکانی که بعدها زنده بمانند

3.بازگرداندن کامل سلامتی به مادر

به طور کلی ختم بارداری تنها درمان پره اکلامپسی محسوب می شود و معمولا درمان 

های ضد فشار خون بعد از زایمان آغاز می شود.

 به عنوان مثال درپره اکلامپسی متوسط تا شدید که با بستری در بیمارستان بهبود نمی 

یابند بهتر است برای سلامتی مادر و جنین زایمان انجام شود که زایمان مطلوب زایمان 

واژینال می باشد در غیر این صورت  زایمان سزارین باید انجام شود.

در رابطه با خطرات و فواید  به تاخیر انداختن زایمان تا به حال داده هایی به نفع مفید 

بودن درمان انتظاری  برای مادر به دست نیامده اند.در حقیقت آشکار است که به تاخیر 

انداختن وضع حمل در زنان مبتلا به پره اکلامپسی شدید ممکن است عواقب مادری جدی 

را در برداشته است مانند کنده شدن جفت , ادم ریوی , خون ریزی مغزی- عروقی و 

مرگ مادر وجود دارد.

پره اکلامپسی تقریبا در تمامی موارد بیش از شروع اکلامپسی وجود دارد.اکلامپسی در 

سه ماهه آخر بیش از همه شایع است و با نزدیک شدن به زمان ترم شیوع آن افزایش پیدا 

می کند.

مشخص شده که درمان اکلامپسی با سولفات منیزیم بسیار موثر است تا درمان با رژیم 

های دیگر و در حال حاضر درمان شامل موارد زیر می شود:

1.کنترل تشنج با یک دوز وریدی از سولفات منیزیم و سپس انفوزیون مداوم آن

2.تجویز متناوب یک داروی ضد فشار خون  برای کاهش فشار خون در صورت بالا بودن خطر ساز آن

3.اجتناب از دیورتیک ها 

4.محدود سازی مایعات وریدی مگر اینکه مایع قابل توجهی از دست رفته باشد

5.به دنیا آوردن جنین جهت درمان قطعی

تجویز سولفات منیزیم برای کنترل تشنج ها

سولفات منیزیم داروی موثری  برای کنترل تشنج ها می باشد  که مانع از سرکوب سیستم 

عصبی مرکزی در مادر یا جنین می شود.این دارو را می توان به صورت انفوزیون 

مداوم وریدی و یا تزریق متناوب عضلانی تجویز نمود.

نحوه ی تجویز دارو:

الف.انفوزیون مداوم وریدی:

4.1 تا 6 گرم دوز اولیه سولفات منیزیم را در 100 سی سی مایع وریدی طی 15 تا 20 

دقیقه  تجویز کرد.

2.انفوزیون نگهدارنده را با 2 گرم در ساعت در  100سی سی مایع 

3.بررسی از لحاظ مسمومیت با منیزیم (ارزیابی دوره ای رفلکس های تاندونی عمقی 

,سنجیدن میزان منیزیم سرم در فواصل 6-4	ساعته و تنظیم میزان منیزیم سرمی در حد 4

 تاmEq/L 7, اگر کراتینین سرمی ≥1 mg/dLباشد میزان منیزیم سرم اندازه گیری 

شود.)

24.4 -4 ساعت پس از زایمان, سولفات منیزیم قطع شود.

ب.تزریقات متناوب عضلانی:

1. 4 گرم سولفات منیزیم  به صورت یک محلول وریدی 20 درصدی با سرعت کمتر از 

یک گرم در دقیقه تجویز شود.

2. بلافاصله  پس از آن از 10 گرم محلول سولفات منیزیم 50 % ,نیمی از آن(5 گرم) 

به طور عمقی در ربع فوقانی خارجی هر دو طرف باسن به کمک یک سوزن دراز 3 

اینچی شماره 20 تزریق شود.(اگر تشنج ها پس از 15 دقیقه پایدار بماند ,2 گرم دیگر از 

محلول 20 % را به طور وریدی با سرعتی کمتر از یک گرم در دقیقه می توان تزریق 

کرد.اگر جثه بیمار بزرگ باشد می توان این مقدار را تا 4 گرم افزایش داد.

3.پس از آن هر 4 ساعت 5 گرم از محلول 50% را به طور عمیق در ربع خارجی 

فوقانی دو طرف باسن تزریق کرد ,ولی پیش از آن بایستی اطمینان یافت که:

رفلکس پاتلار وجود دارد, تنفس دچار سرکوب نشده است  وبرون ده ادراری ظرف 4 

ساعت گذشته از 100 سی سی بیشتر بوده است.

4.سولفات منیزیم را 24 ساعت پس از زایمان قطع کرد.

تشنج های اکلامپسی در اثر رسیدن منیزیم پلاسما  به  mEq/dL7 -4  یا

 mg/dl 8.4-4.8 متوقف می شوند.

زمانی که سطح پلاسمایی منیزیم  به  mEq/L10 (حدود12mg/dL ) می رسد ,

رفلکس های پاتلار از بین می روند ,این علامت به عنوان هشداری از بروز 

مسمومیت با منیزیم  محسوب می شود.زمانی که از  mEq/L10   بالاتر می رود 

تنفس ضعیف تر شده و در میزان mEq/L 12 یا بالاتر برسد فلج تنفسی و ایست 

تنفسی روی می دهد, در این شرایط درمان با یک گرم گلوکونات کلسیم و یا کلرید

 کلسیم به طور وریدی می باشد.همزمان با عدم ادامه انفوزیون منیزیم مهمولا سبب 

بازگشت سرکوب خفیف تا متوسط تنفسی می شود.

به طور خلاصه درمان با سولفات منیزیم با کاهش قابل توجه بروز تشنج های 

راجعه در مقایسه با سایر درمان ها می شود.

فشار خون بالای خطرناک (فشار سیستولی بالاتر از 160mmHg ) ممکن است 

سبب خون ریزی مغزی-عروقی و انسفالوپاتی ناشی از فشار خون بالا  شود و 

بروز تشنج های اکلامپسی  را در زنان مبتلا به پره اکلامپسی تحریک کند ,

داروهای متعددی برای کاهش سریع فشار خونی که به طور خطرناک افزایش

 یافته است, در زنان مبتلا به اختلالات فشار خون بالای بارداری در دسترس 

هستند.

سه دارویی که بیش از سایرین در آمریکای شمالی و اروپا مصرف می شوند و 

شامل هیدرالازین , لابتالول و نیفدیپین می باشند.

غلیظ شدن خون و یا عدم وقوع هیپرولمی طبیعی ناشد از بارداری یکی از موارد 

قابل پیش بینی در پره اکلامپسی-اکلامپسی محسوب می شود, زنانی که فاقد 

هیپرولمی طبیعی ناشی از بارداری  هستند; تحمل بسیار کمتری به خون ریزی,  

حتی  خون ریزی طبیعی زایمان , نسبت به زنان باردار با فشار خون طبیعی 

دارند. 

به همین دلیل در صورت وقوع الیگوری پس از زایمان بایستی هماتوکریت به 

طور مکرر ارزیابی شود تا از دست دادن بیش از حد خون مشخص شود .در

 صورتی که این حالت شناسایی شد باید خونریزی را به نحوی مناسب با انتقال 

دقیق خون درمان کرد.





عوارض درازمدت پره اکلامپسی

زنانی که دچار فشار خون  بالا که طی بارداری شناسایی شده اند بایستی طی 

نخستین ماه های پس از زایمان ارزیابی شوند زیرا مشخص شده که خطر بروز 

عوارض قلبی-عروقی در دراز مدت  به طور قابل توجهی در زنان مبتلا به پره 

اکلامپسی افزایش می یابد و این زنان در ومعرض بیماری های ایسکمیک قلبی و 

سکته های مغزی هستند.

همچنین بر طبق مطالعات انجام شده توسط Vikse  و همکاران در سال 2008 

مشخص شده که پره اکلامپسی با افزایش 4 برابری خطر نارسایی کلیه همراه می 

باشد.(22)

از عوارض دیگر نیز می توان به عوارض عصبی اشاره کرد که مشخص شده 

زنانی که قبلا دچار اکلامپسی بوده اند دچار نقایص  ادراکی عینی هستند.











2.بیان مسئله 

پره اکلامپسی یکی از شایع ترین عوارض طبی در بارداری و از علل اصلی مرگ و میر در دوره ی پره ناتال می باشد. سالانه حدود  50000 زن باردار در سراسر دنیا به علت پر فشاری خون  می میرند و نزدیک به همین تعداد نیز در اثر عواض پره اکلامپسی از جمله خون ریزی مغزی و  نارسایی کلیه  و سکته مغزی و عوارض قلبی عروقی جان خود را از دست می دهند. 

از سوی دیگر تعداد بیمارانی که دچار عوارض جدی می شوند، بسیار بیشتر است(23). میزان شیوع پره اکلامپسی در دنیا بین 4% تا %5 گزارش شده است(24). در ایران نیز میزان شیوع پره اکلامپسی بر طبق مطالعات پراکنده ای که صورت گرفته است حدودا 6.5%می باشد.(25و26و27)

پره اکلامپسی با افزایش فشار خون و دفع پروتئین در ادرار بعد از هفته ی 20 بارداری مشخص می شود و وقتی که پره اکلامپسی همراه با تشنج باشد اکلامپسی نامیده می شود.(28)

اتیولوژی اصلی این بیماری ناشناخته است. از لحاظ شدت می توان  بیماری را از خفیف تا شدید طبقه بندی نمود. پاتوژنز بیماری براساس شکل گیری یک پاسخ التهابی در دوره بارداری است ،  که در بعضی حاملگی ها رخ می دهد.(29)

 التهاب با آزادسازی و افزایش سطح مارکرهای التهابی  چون TNFα ، IL-6 و CRP همراه است. آسیب سلول های آندوتلیال  مهمترین آغاز کننده است و با افزایش شدت بیماری، تشدید می گردد. (30. 31)

 تا کنون بررسی های مختلفی در مورد آزمون های تشخیصی پره اکلامپسی صورت گرفته است  ولی در حال حاضر هیچ تست غربالگری قابل اعتمادی وجود ندارد و تنها با مراقبت های دقیق بارداری می توان پره اکلامپسی را در مراحل اولیه تشخیص داد .

از این رو  شناسایی زودرس این  بیماران  و بررسی احتمال بیماری نوع شدید در زنان باردار حائز اهمیت است.لذا تعیین یک تست مناسب تشخیصی که ارزان و قابل استفاده برای تمام زنان حامله  باشد، لازم می باشد.(32) مطالعات قبلی بیانگر افزایش مارکر های التهابی سیستمیک  از جمله  CRP در پره اکلامپسی  می باشد (33).

اولین بار CRP در سال 1930به  عنوان  یک مارکر و نشانگر التهابی،  در سرم بیماران با التهاب حاد کشف شد(34). 

   CRPاز واکنش گرهای فاز  حاد می باشد که توسط کبد و تحت کنترل سیتوکین های پیش التهابی متعدد و به ویژه اینترلوکین 1 ,اینترلوکین 6 و فاکتور نکروز تومور آلفا (TNF-a) تولید می شود و غلظت آن در گردش خون می تواند در عرض 6 ساعت و به طور دراماتیک تا 1000 برابر در پاسخ  به اغلب موارد آسیب بافتی,عفونت و التهاب افزایش پیدا کند. 

 واکنش گر های فاز حاد،  پروتئین هایی هستند که سطح سرمی  آنها نها آنها آتتت در پاسخ به فرآیند های التهابی  یا هر گونه استرس  افزایش می یابند. این مارکر توسط هپاتوسیت ها در پاسخ به آسیب بافتی شدید ,عفونت میکروبی ,بیماری های اتوایمیون سیستمیک، تومورهای بدخیم  و ... ساخته می شود. 

  افزایش سطح سرمی CRP  ، یکی از اساسی ترین و سریع ترین پاسخ ها به آسیب بافتی است و بیش از 70 سال است که برای تشخیص و ارزیابی عفونت حاد و التهاب به کار می رود. این مارکر  در مایع آمنیوتیک و ادرار جنین قابل اندازه گیری است. افزایش میزان CRP  مایع آمنیوتیک با افزایش خطر زایمان زودرس ,کوریوآمنیوتیت و پره اکلامپسی ارتباط دارد.(35)

شناسایی بیشتر عوامل پیش بینی کننده پره اکلامپسی و شدت بیماری می تواند در کاهش میزان مرگ و میر و عوارض ناشی از آن در مادر و جنین نقش به سزایی داشته باشد. 

 پره اکلامپسی بر اساس  معیارهای  (American Collge of Obstetricians and Gynecologists) به 2 دسته ی خفیف و شدید تقسیم  می گردد 

در نوع خفیف آن فشار خون سیستولیک بیشتراز   140mmHgو کمتر از 160mmHg و یا فشار خون دیاستولیک بیشتر از  mmHg 90 و کمتر از mmHg110می باشد که عموما در دو نوبت با فاصله ی حداقل 6 ساعت  و  به همراه پروتئین اوری   Mg300در جمع آوری ادرار 24 ساعته یا +1 و بیشتر  در دو نمونه ی تصادفیdipstick و با فاصله ی کمتر از 6 ساعت و کمتر از یک هفته  و بیمار علائم ویگری ندارد.

در نوع شدید آن فشار خون سیستولیک بزرگتر مساوی mmhg160و یا فشار خون دیاستولیک بزرگتر مساوی mmhg 110 می باشد  به همراه پروتئین اوری بزرگتر مساوی gr5 در ادرار 24 ساعته  و یا 3+ و بیشتر  در دو نمونه ی اتفاقی ادرار با فاصله ی حداقل 6 ساعت به همراه  علائمی مانند سردرد , درد بالای شکم و اختلالات بینایی  مثل تاری دید , الیگوری ( میزان ادرار کمتر از 30 سی سی در ساعت)،,ترومبوسایتوپنی  پلاکت کمتر از 100000  ,سطح کراتینین افزایش یافته(بالای 1.2),ادم ریه (36)

از آن جا که پره اکلامپسی یکی از شایعترین عوارض طبی در بارداری است و علیرغم درمانهای گسترده سالانه باعث مرگ و میر تعداد زیادی در زنان باردار می شود، تعیین یک عامل پیشگویی کننده جهت کنترل این عارضه بسیار حیاتی است. در نتیجه در این مطالعه با در نظر گرفتن این واقعیت که عوامل ایمنولوژیک و التهابی یکی از اتیولوژیهای اصلی این بیماری می باشد و CRP یکی از واکنش گرهای فاز حاد در سرم انسان است، بر آن شدیم که ارتباط بین سطح CRP سرم و شدت پره اکلامپسی را بررسی کرده و در صورت یافتن ارتباط معنادار این مارکر آزمایشگاهی را به عنوان یک عامل پیشگویی کننده مطرح کنیم.

3.بررسی متون

تا کنون مطالعات مختلفی در زمینه ی ارتباط CRP و پره اکلامپسی انجام شده که در ادامه به چند مورد اشاره می شود:

مطالعاتی توسط بیتا محمدی و همکاران با عنوان بررسی ارتباط بین سطح سرمی نیمه ی 

اول بارداری با وقوع پره اکلامپسی به روش کوهورت آینده نگر  در سال 88 در ایران و 

شهر تهران انجام شد  که در این مطالعه سطح سرمیCRP  400 خانم باردار زیر 20 

هفته اندازه گیری شد و تا زمان زایمان مادران پیگیری شدند.پره اکلامپسی خفیف و شدید 

طبق کالج آمریکایی متخصصین زنان و زایمان تعریف شدند.

  با توجه به این مطالعات مشخص شد  مارکر التهابیCRP می تواند در شناسایی مادران 

در معرض خطر پره اکلامپسی و کاهش عوارض آن کمک کننده باشد,البته انجام 

مطالعات بیشتر توصیه شده است(37)

مطالعه دیگری توسط ایت اللهی و همکاران با عنوان سطح سرمی در حاملگی های 

نرمال و حاملگی با پره اکلامپسی در سال 2007 در ایران و در شهر مشهد انجام شد, در 

این مطالعه که به صورتcross-sectional بین 40 خانم باردار سالم , 37 خانم باردار 

با پره اکلامپسی خفیف و 38 خانم با پره اکلامپسی شدید انجام شد مشخص شد که سطح 

سرمی  در پره اکلامپسی شدید نسبت به پره اکلامپسی خفیف بالا تر می باشد ودر نوع 



خفیف نیز در مقایسه با بارداری سالم بالاتر است .(38)9

در سال 2007-2006 نیز مطالعاتی توسط فاطمه میرزایی و همکاران  تحت عنوان 

ارتباط سطح سرمی CRP با شدت پره اکلامپسی بین 43 خانم باردار سالم , 43خانم 

باردار با پره اکلامپسی خفیف و 43 خانم با پره اکلامپسی شدید انجام شد در شهر کرمان-

ایران  به روش  cross-sectioctional انجام شد ,مشخص شد که سطح سرمی CRP در 

پره اکلامپسی نسبت به بارداری سالم  بالاتر می باشد.(39

در سال 2010 مطالعات دیگری توسط ناندا و همکاران با عنوان  CRPبه عنوان یک 

فاکتور پیش بینی کننده پره اکلامپسی انجام شد که نتایج آن در 

International Journal of Biological & Medical Research  به چاپ 

رسید.این مطالعه بین 30 خانم باردار سالم و 40 خانم باردار با فشار خون بالا انجام شد 

که  مشخص شد که میزان  CRP سرم  در گروه بیمار به طور واضحی نسبت به گروه 

کنترل بالا تر می باشد.(40)

در مطالعات دیگری که توسط ماکرینا  و همکاران  با عنوان سطح   CRP  در خانم های 

باردار با پره اکلامپسی در حال پیشرفت  در سال 2002   در کشور دانمارک به روش 

cross-sectioctional  بین 45 خانم باردار سالم  با داپلر شریانی نرمال و سن  بارداری 

25-23 و 45 خانم  باردار با پره اکلامپسی در حال پیشرفت  انجام شد مشخص شد که 

میزان  CRP در پره اکلامپسی قبل از شروع علائم کلینیکی در مقایسه با بارداری سالم 

تفاوت معناداری ندارد.(41)

در مطالعات دیگری که توسط بهبودی و همکاران در سال 2009 -2008 با عنوان 

ارتباط سطح سرمی  با شدت پره اکلامپسی و وزن تولد نوزادان درکشور ایران  بین 

778 خانم باردار با سن بارداری 20-14 هفته انجام شد و تا زمان زایمان پی گیری شدند 



از بین این افراد  63 نفر دچار پره اکلامپسی شدند(30 نفر نوع خفیف و 33 نفر نوع 

شدبد ), دیده شد که میزان  CRPسرمی در خانم های باردار با پره اکلامپسی در مقایسه 

با بارداری سالم  به طور معناداری بالاتر می باشد.(42

در مطالعات دیگری که توسط مشهدی و همکاران با عنوان ارتباط اسید اوریک و  CRPبا شدت پره اکلامپسی در شهر اراک و در کشور ایران در سال 2007-2006 بین 23 خانم با بارداری سالم و 23 نفر با پره اکلامپسی خفیف انجام شد  دیده  شد که میزان   CRP سرمی در پره اکلامپسی در مقایسه با بارداری سالم بالا تر می باشد و شاید بتوان ار آن به عنوان عامل پیش بینی کننده شدت پره اکلامپسی استفاده کرد.(43) 

همچنین در مطالعات دیگری که توسط svetlana و همکاران با عنوان فیبرونکتین 

وCRP در بارداری با فشار خون بالا  در کشور صربستان و مونته نگرو بین 37 نفر با 

بارداری سالم  و30 خانم باردار با پره اکلامپسی و با سن بارداری 24 تا 36 هفته  انجام 

شده و نتایج آن در سال 2003 به چاپ رسیده است مشخص شد که سطح سرمیCRP و 

فیبرونکتین به طور معناداری در خانم های باردار با پره اکلامپسی بالاتر می باشد.(44)

در مطالعات دیگری که توسط  Tapan Kumar Ghosh و همکاران با عنوان 

میزان سطح سرمی  crpدر خانم های باردار با پره اکلامپسی بین 50 نفر خانم 

سالم , 50نفر خانم باردار با پره اکلامپسی و 50 نفر باردار سالم   در سال 2007 

در کشور بنگلادش انجام شد دیده شد که سطح سرمی  CRP با پره اکلامپسی 

ارتباط دارد و به طور معنا داری در پره اکلامپسی میزان سرمیCRP  بالا می 

رود.(45) 

فصل دوم:



اهداف وفرضیات (OBJECTIVE & HYPOTHESIS):





الف-هدف اصلی طرح (General Objective):

تعیین ارتباط بین سطح hs-CRP  سرم و شدت پره اکلامپسی 

ب-اهداف فرعی ((Specific Objectives:

تعیین سطح سرمیcrp  و شدت پره اکلامپسی بر حسب سن مادر

تعیین سطح سرمیcrp  و شدت پره اکلامپسی بر حسب BMI

 تعیین سطح سرمیcrp  و شدت پره اکلامپسی بر حسب تعداد زایمان

تعیین سطح سرمیcrp  و شدت پره اکلامپسی بر حسب تعداد حاملگی زن باردار

تعیین سطح سرمیcrp  و شدت پره اکلامپسی بر حسب تعداد سقط

تعیین سطح سرمیcrp  و شدت پره اکلامپسی بر حسب تعداد فرزندان مرده

تعیین سطح سرمیcrp  و شدت پره اکلامپسی بر حسب سن حاملگی فعلی

تعیین سطح سرمیcrp  و شدت پره اکلامپسی بر حسب میزان هموگلوبین هماتوکریت و پلاکت

تعیین سطح سرمیcrp  و شدت پره اکلامپسی بر حسب فشار خون

تعیین سطح سرمیcrp  و شدت پره اکلامپسی بر حسب علائم بالینی(سردرد  تاری دید  

درد شکم)

تعیین سطح سرمیcrp  و شدت پره اکلامپسی بر حسب ازمایشات انعقادی(PT  PTT)

تعیین سطح سرمیcrp  و شدت پره اکلامپسی بر حسب ازمایشات بیوشیمی(

BUN  CR  Ast Alt)

تعیین سطح سرمی  CRP  و شدت پره اکلامپسی بر حسب پروتئین اوری

ج-اهداف کاربردی (           (Applied Objectives

در صورتیکه بین سطح سرمی hs-CRP و شدت پره اکلامپسی  ارتباطی مشاهده شود 

می توان با انجام آزمایشی ساده و ارزان بیماران در معرض خطر  را شناسایی و اقدامات 

لازم را انجام داد.

د-فرضیه ها (Hypothesis) یا سؤال های پژوهش:

بین سن مادر و شیوع پره اکلامپسی ارتباط مستقیم وجود دارد.

بین BMI وشیوع پره اکلامپسی ارتباط مستقیم وجود دارد.

بین تعداد زایمان زن باردار و شیوع پره اکلامپسی ارتباط مستقیم وجود دارد.

بین تعداد حاملگی های زن باردار و شیوع پره اکلامپسی ارتباط مستقیم وجود دارد. 

بین تعداد سقط  زن باردار و شیوع پره اکلامپسی ارتباط مستقیم وجود دارد.

بین تعداد فرزندن مرده ی زن باردار و شیوع پره اکلامپسی ارتباط مستقیم وجود دارد.

بین سن حاملگی فعلی زن باردار و شیوع پره اکلامپسی ارتباط مستقیم وجود دارد.

بین میزان هموگلوبین هماتوکریت و پلاکت و شیوع پره اکلامپسی رابطه ی کمی وجود 

دارد.

بین  علائم بالینی مادر(سردرد  تاری دید  درد شکم) و شیوع پره اکلامپسی رابطه ی 

مستقیم وجود دارد.

بین اختلالات در آزمایشات  انعقادی مادر (PT PTT) و شیوع پره اکلامپسی رابطه ی 

مستقیم وجود دارد. 

بین اختلال در آزمایشات بیوشیمی مادر( BUN  Cr Ast Alt  ) و شیوع پره اکلامپسی 

ارتباط وجود دارد.

بین میزان پروتئین اوری  و شیوع پره اکلامپسی ارتباط وجود دارد.

بین سن مادر و سطح سرمی  CRPارتباط مستقیم وجود دارد.

بین BMI و سطح سرمی  CRPارتباط مستقیم وجود دارد.

بین تعداد زایمان زن باردار و سطح سرمی  CRPارتباط مستقیم وجود دارد.

بین تعداد حاملگی های زن باردار و سطح سرمی  CRPارتباط مستقیم وجود دارد. 

بین تعداد سقط  زن باردار و سطح سرمی  CRPارتباط  مستقیم وجود دارد.

بین تعداد فرزندن مرده ی زن باردار و سطح سرمی  CRPارتباط مستقیم وجود دارد.

بین میزان پروتئین اوری و سطح سرمی CRP ارتباط وجود دارد.

بین سن حاملگی فعلی زن باردار و سطح سرمی  CRPارتباط  مستقیم وجود دارد.

بین  میزان هموگلوبین هماتوکریت و پلاکت و سطح سرمی  CRPرابطه ی کمی وجود 

دارد.

بین  علائم بالینی مادر(سردرد  تاری دید  درد شکم) و سطح سرمی  CRPارتباط مستقیم 

وجود دارد.

بین اختلالات در آزمایشات  انعقادی مادر (PT PTT) و سطح سرمی  CRPارتباط  

وجود دارد.

بین اختلال در آزمایشات بیوشیمی مادر( BUN  Cr Ast Alt  ) و سطح سرمی  CRP

ارتباط  اوجود دارد.



















فصل سوم:



روش کار













این مطالعه از نوع cross-sectional  است که در طی 4 ماه از اول آبان 92 تا اسفند ماه 

1392 و در زنان باردار انجام شد. جامعه مورد مطالعه شامل  زنان بارداری که در سه 

ماه سوم بارداری خود بوده اند و به بیمارستان کوثر شهر قزوین مراجعه کرده  بودند .

خانم های باردار تحت مطالعه به سه گروه تقسیم شدند,  گروه اول شامل 50 خانم باردار 

سالم بود، گروه دوم  شامل خانم های بارداری بود که با شک به پره اکلامپسی مراجعه کرده بودند و خود به دو دسته تقسیم شدند : خانم باردار با پره اکلامپسی خفیف  که شامل 45 نفر بودندو گروه سوم 42 نفر خانم با پره اکلامپسی شدید  .

سن بارداری تمامی گروه ها بین 28 تا 40 هفته بود. بیماران با سابقه دیابت، بیماری کلیوی، سابقه ی پرفشاری خون از قبل بارداری، لوپوس ( SLE) و سایر بیماری های روماتولوژی، بیماری های غددی ( تیروئید و آدرنال)، عفونت های سیستمیک، بیماری های قلبی عروقی، بارداری های بیش از تک قل، شروع درد های زایمانی، پاره شدن پردهای جنینی پیش از موعد و علائم بالینی مبنی بر کوریوآمنیونیت از مطالعه کنار گذاشته شد ند. 

تشخیص براساس معیارهای ذیل تعیین می گرد:

 (American College of Obstetricians and gynecologists)

 برای اندازه گیری فشار خون نیز از کاف با اندازه ی مناسب استفاده شد,(طول 1.5 برابر دور بازو و یا کافی که bladder آن حداقل 80% دور بازو را بگیرد) .فشار خون باید در وضعیت نشسته پس از حداقل 10 دقیقه استراحت ثبت گردید.در بیماران بستری  فشار خون در وضعیت خوابیده به پهلوی چپ اندلزه گیری گردید.

 بیماران از 30 دقیقه قبل مصرف تنباکو  یا کافئین نداشته اند . در پره اکلامپسی خفیف  بیماران فشارخون سیستولیک  بیشتر از 140 mm Hg   و یا دیاستولیک بیشتر  از  mm Hg 90 داشته اند.و همچنین  پروتئین اوری  بیشتر از 300 mg/24h  یا نوار  پروتئینی بیشتر  از1+  در دو نمونه ادرار میانی که در فواصل 6 ساعته گرفته شده بود داشته اند. 

در نوع شدید پره اکلامپسی بیماران فشار خون دیاستولیک حداقل 110mmHg، و یا سیستولیک بیشتر مساوی mm Hg160 داشتند.

پروتئین اوری این بیماران بیشتر از    5 g/24h یا نوار  پروتئینی مساوی یا بیشتر از + 3  در دو نمونه ادرار میانی که در فواصل 6 ساعته گرفته شده داشته اند.

همچنین در گروه پره اکلامپسی شدید وجود علائمی چون سردرد، تاری دید، درد اپیگاستر،  الیگوری( میزان ادرار کمتر از 30 سی سی در ساعت)در صورت وجود ثبت گردید.

میزان سطح کراتینین سرم(cr) ,سطح ترانس آمیناز های سرم ( SGOT,SGPT (و میزان پلاکت خون  (plt)اطلاعات مربوط به سن مادر ، بیماری های مادر، قد ,وزن ,مراقبت های دوره بارداری، وضعیت حاملگی های قبلی( تعداد فرزندان ، سقط، فرزندان مرده ) از پرونده استخراج شد. و ثبت گردید. 

نمونه خون  بعد از شش ساعت ناشتایی پس از بستری گرفته شد. با رضایت مادر بر روی نمونه خون گرفته شده، علاوه بر آزمایشات CBC.diff,PT,PTT,BUN,Creatinine,SGOT,SGPT, BS,U/A, ، سطح hs-CRP  نیز اندازه گیری شد.

 اندازه گیری hs-CRP ایمونوتوربیدومتری با استفاده از کیت بیونیک  با قدرت شناسایی حداقل 2 mg/l بود که طبق آن اعداد کوچکترو یا مساوی 6  نرمال بودند و اعداد بزرگتر از 6 غیر نرمال بودند. نتایج آزمایشات نیز ثبت گردید.

 در آنالیز داده ها  نیز علاوه بر استفاده از آمار توصیفی برای ارائه ی اطلاعات کلی از 

آزمون های     x2 و ANOVA و کروسکال والیس استفاده شد .

جدول متغیرها:

		عنوان متغیر

		مستقل

		وابسته

		کمی

		کیفی

		تعریف علمی

		مقیاس



		

		

		

		پیوسته

		گسسته

		اسمی

		رتبه ای

		

		



		سن مادر

		*

		

		*

		

		

		

		بر اساس شناسنامه

		سال



		شاخص توده بدنی مادر

		*

		

		*

		

		

		

		وزن برحسب کیلوگرم تقسیم بر مجذور قد بر حسب  متر

		k/m2



		سن حاملگی فعلی

		*

		

		*

		

		

		

		پرونده و بر اساس اخرین قاعدگی

		برحسب هفته



		تعداد حاملگی های زن باردار

		*

		

		

		*

		

		

		تعداد بارداری

		تعداد



		تعداد زایمان

		*

		

		

		*

		

		

		تعداد بارداری که به بعد از 20هفته رسیده  

		عدد



		تعداد سقط

		*

		

		

		*

		

		

		

		



		تعداد فرزند مرده

		*

		

		

		*

		

		

		تعداد بارداری که به مرگ جنین منتهی           شده باشد

		عدد



		علائم بالینی مادر( سردرد، تاری دید، درد اپیگاستر)

		*

		

		

		

		*

		

		علائم  همراه که می تواند با پره اکلامپسی دیده شود

		دارد

ندارد



		فشارخون سیستولیک و دیاستولیک

		*

		

		*

		

		

		

			 

		Mm Hg



		شمارش کامل سلولی( هموگلوبین، هماتوکریت، پلاکت)

		*

		

		

		*

		

		

		

		عدد



		آزمایشات انعقادی( PT,PTT)

		*

		

		

		*

		

		

		آزمایشات مربوط به انعقاد

		ثانیه



		پروتئین اوری

		*

		

		

		*

		

		

		دفع پروتئین از ادرار

		Gr/24 hr



		آزمایشات بیوشیمیایی(BUN,Cr,SGOT,SGPT,BS,)

		*

		

		

		*

		

		

		آزمایشات مربوط به عملکرد کلیه و کبد و اختلالات قند خون

		



		پره اکلامپسی 

		

		*

		

		

		

		

		اختلالات فشار خون که در بارداری و بعد از هفته ی 20 بارداری  به وجود می آید

		خفیف

شدید



		hs-CRP

		

		*

		*

		

		

		

		پروتئین التهابی که در التهاب و بیماری مقدار آن بالا میرود

		Mg/l















محدودیت های اجرایی طرح وروش حل مشکلات:

در بعضی موارد مادران باردار مبتلا به پره اکلامپسی از سایر مراکز به بیمارستان کوثر 

ارجاع می شود و در این شرایط گاها  شرح حال کاملی از تاریخچه مامایی مادر، 

بیماریهای مادر قبل و در حین حاملگی و ... در دست نبود. در این موارد با پیگیری 

بیماران اطلاعات لازم بدست آمد.

جهت پیشگیری از ناهماهنگی های احتمالی و نگرانی مادران باردار ، در شرایط آرامی 

پس از توضیح پیرامون وضعیت مادران باردار ، در خصوص روش های  تشخیصی  

پیشنهادی توسط محققین  صحبت و در نهایت رضایت نامه آگاهانه به صورت کتبی اخذ 

گردید.

 ملاحظات اخلاقی :

کلیه موارد عهدنامه هلسینکی رعایت شد. اطلاعات بیماران بدون نام ثبت گردید و 

محرمانه ماند.  جهت انجام آزمایش تعیین سطح سرمی CRP از کلیه  مادران باردار

  ( جامعه پژوهش) رضایت نامه آگاهانه گرفته شد. مادران باردار به علت این تحقیق از 

دریافت روش ایده ال درمانی محروم نشدند.





فصل چهارم:







یافته ها و نتایج













جامعه مورد مطالعه شامل  زنان بارداری که در سه ماه سوم بارداری ، به بیمارستان کوثر شهر قزوین مراجعه کرده  بودند .خانم های باردار تحت مطالعه به سه گروه تقسیم شدند,  گروه اول شامل 50 خانم باردار سالم ، گروه دوم  شامل خانم های بارداری که با شک به پره اکلامپسی مراجعه کرده بودند و خود به دو دسته تقسیم شدند : خانم باردار با پره اکلامپسی خفیف  که شامل 45 نفر و گروه سوم 42 نفر با پره اکلامپسی شدید  . 

اطلاعات مربوط به بیماران جمع آوری گردید و با نرم افزار آماری SPSS وارد کامپیوتر شد، نتایج به شرح زیر گزارش می گردد: 

جدول 1– توزیع فراوانی نسبی خانم های باردار به تفکیک وضعیت پره اکلامپسی

		گروه

		فراوانی

		درصد



		کنترل

		50

		5/36



		پره اکلامپسی خفیف

		45

		8/32



		پره اکلامپسی شدید

		42

		7/30

















جدول 2– توزیع فراوانی نسبی خانم های باردار به تفکیک وضعیت BMI

		BMI

		فراوانی

		درصد



		نرمال

		4

		9/2



		اضافه وزن

		43

		6/31



		چاق

		86

		2/63



		خیلی چاق

		3

		2/2







تقسیم بندی BMI :	

گروه  با وزن نرمال :25.9≥ BMI≥19.9

گروه با  اضافه وزن :29.9≥ BMI≥26

گروه چاق:  35≥ BMI≥30

گروه خیلی چاق:  BMI>35



جدول 3– توزیع فراوانی نسبی خانم های باردار به تفکیک سطح سرمی Crp

		Crp

		فراوانی

		درصد



		نرمال

		74

		54



		غیر نرمال

		63

		46





جدول 4 – آماره های توصیفی متغیرهای مورد بررسی در خانم های باردار

		متغیر

		میانگین

		انحراف معیار



		سن مادر

		1/27

		2/6



		سن حاملگی

		2/38

		3/2



		BMI

		8/30

		6/2



		فشارخون سیستولیک

		136

		21



		فشارخون دیاستولیک

		85

		15



		HB

		7/11

		4/1



		HCT

		1/35

		4/4



		PT

		9/12

		3/0



		PTT

		6/34

		7/3



		Plt

		2/175

		2/46



		Cr

		76/0

		11/0



		Bs

		6/91

		3/5



		AST

		7/33

		23



		ALT

		2/27

		18



		CRP

		7/13

		5/20



		Pr

		63/1

		34/1







جدول 5- مقایسه میزان سطح سرمی Crp در گروههای مورد بررسی

		گروه

		میانگین

		انحراف معیار

		p-value



		کنترل

		4/2

		8/2

		

00/0



		پره اکلامپسی خفیف

		7/8

		8/6

		



		پره اکلامپسی شدید

		6/32

		28

		







با استفاده از آزمون ANOVA  مقدار P=0 بدست آمد که بیانگر وجود تفاوت معنی دار بین سه گروه است ، یعنی سه گروه از نظر سطح سرمی Crp  با هم تفاوت معنی دار دارند ، ( p=0.00). جهت بررسی دو به دوی گروهها با زیر آزمون توکی نتیجه می شود  در گروه پره اکلامپسی شدید میانگین مقدار سطح سرمی Crp از دو گروه دیگر بیشتر است. و این تفاوت معنی دار است.(p=0.00)

(نمودار شماره 1)

	جدول 6- مقایسه میانگین سن مادر بر حسب سطح سرمی Crp 

		سطح سرمی Crp

		میانگین

		انحراف معیار

		p-value



		نرمال

		9/25

		4/6

		

011/0



		غیر نرمال

		6/28

		5/5

		







با استفاده از آزمون T مقدار p=0.011  بدست آمد که بیانگر رابطه معنی دار بین میانگین سن مادر در دو وضعیت نرمال (6≥)و غیر نرمال( >6) سطح سرمی Crp است و می بینیم که سن مادران در گروه غیر نرمال بیشتر است. 

(نمودار شماره 2)

جدول 7- مقایسه میانگین سن مادر به تفکیک وضعیت پره اکلامپسی

		گروه

		میانگین

		انحراف معیار

		p-value



		کنترل

		8/24

		7/6

		

001/0



		پره اکلامپسی خفیف

		6/27

		3/5

		



		پره اکلامپسی شدید

		4/29

		4/5

		







با استفاده از آزمون ANOVA  مقدار  P=0.001 بدست آمد که بیانگر وجود تفاوت معنی دار بین سه گروه است ، جهت بررسی دو به دوی گروهها با زیر آزمون توکی نتیجه می شود گروه کنترل با پره اکلامپسی شدید تفاوت معنی دار دارد ( p=0.001)  و  همچنین گروه کنترل با پره اکلامپسی خفیف هم تفاوت معنی دار دارد (p=0.042 ).سن مادران در گروه کنترل از هر دو گروه پایین تر است.













جدول 8 – مقایسه BMI بر حسب شدت پره اکلامپسی

		گروه

BMI

		کنترل

		خفیف

		شدید



		

		تعداد

		درصد

		تعداد

		درصد

		تعداد

		درصد



		نرمال

		3

		6

		2

		4/4

		2

		8/4



		اضافه وزن

		25

		50

		8

		8/17

		8

		19



		چاق

		21

		42

		35

		8/77

		30

		4/71



		خیلی چاق

		1

		2

		0

		0

		2

		8/4



		

		P-value =0.005







با استفاده از آزمون کای - دو  P-value = 0.005 بدست می آید ، چونP  بدست آمده از 05/0 کوچکتر است  نشانگر وجودرابطه معنی دار بین شدت پره اکلامپسی و BMI  می باشد ، با توجه به درصدهای بدست آمده می بینیم که افرادی که BMI آنها بالاتر  از سطح نرمال می باشد ( ≥26) بیشتر از بقیه در معرض خطر پره اکلامپسی می باشند.







           جدول 9- مقایسه میانگین سن حاملگی بر حسب سطح سرمی Crp 

		گروه

		میانگین

		انحراف معیار

		p-value



		غیر نرمال

		9/37

		5/2

		

18/0



		نرمال

		5/38

		2/2

		







با استفاده از آزمون T مقدار p=0.18  بدست آمد که بیانگر عدم رابطه معنی دار بین میانگین سن بارداری در دو وضعیت نرمال (6≥)و غیر نرمال( >6) سطح سرمی Crp است .

	

	جدول 10- مقایسه میانگین سن بارداری به تفکیک وضعیت پره اکلامپسی 

		گروه

		میانگین

		انحراف معیار

		p-value



		کنترل

		1/39

		9/0

		

008/0



		پره اکلامپسی خفیف

		7/37

		3

		



		پره اکلامپسی شدید

		8/37

		5/2

		







با استفاده از آزمون ANOVA  مقدار P=0.008 بدست آمد که بیانگر وجود تفاوت معنی دار بین سه گروه است ، جهت بررسی دو به دوی گروهها با زیر آزمون توکی نتیجه می شود گروه کنترل با پره اکلامپسی شدید تفاوت معنی دار دارد ( p=0.027)  و  همچنین با پره اکلامپسی خفیف هم تفاوت معنی دار دارد (p=0.017 ). 



جدول 11 – مقایسه سطح سرمی Crp بر حسب تعداد فرزندان

		Crp

تعداد فرزندان

		نرمال

		غیرنرمال



		

		تعداد

		درصد

		تعداد

		درصد



		ندارد

		39

		2/54

		33

		8/45



		دارد

		35

		8/53

		30

		2/46



		

		P-value =0.97







با استفاده از آزمون کای - دو  P-value = 0.97 بدست می آید ، چونP  بدست آمده از 05/0 بزرگتر است  نشانگر عدم رابطه معنی دار بین سطح سرمی Crp و تعداد فرزندان می باشد.

جدول  12– مقایسه تعداد فرزندان بر حسب شدت پره اکلامپسی

		گروه

تعداد فرزندان

		کنترل

		خفیف

		شدید



		

		تعداد

		درصد

		تعداد

		درصد

		تعداد

		درصد



		ندارد

		25

		50

		26

		8/57

		21

		50



		دارد

		25

		50

		19

		2/42

		21

		50



		

		P-value =0.69







با استفاده از آزمون کای - دو  P-value = 0.69 بدست می آید ، چونP  بدست آمده از 05/0 بزرگتر است  نشانگر عدم رابطه معنی دار بین شدت پره اکلامپسی و تعداد فرزندان می باشد.

               جدول  13– مقایسه سطح سرمی Crp بر حسب تعداد بارداری

		Crp

تعدادبارداری

		نرمال

		غیرنرمال



		

		تعداد

		درصد

		تعداد

		درصد



		یک

		37

		50

		24

		1/38



		دو

		17

		23

		20

		7/31



		سه و بیشتر

		20

		27

		19

		2/30



		

		P-value =0.33







با استفاده از آزمون کای - دو  P-value = 0.33 بدست می آید ، چونP  بدست آمده از 05/0 بزرگتر است  نشانگر عدم رابطه معنی دار بین سطح سرمی Crp و تعداد بارداری می باشد.       









جدول 14– مقایسه شدت پره اکلامپسی بر حسب تعداد بارداری

		شدت پره اکلامپسی

تعداد بارداری

		کنترل

		خفیف

		شدید



		

		تعداد

		درصد

		تعداد

		درصد

		تعداد

		درصد



		1

		24

		48

		21

		7/46

		16

		1/38



		2

		13

		26

		13

		9/28

		11

		2/26



		3≤

		13

		26

		11

		4/24

		15

		7/35



		

		P-value =0.77







با استفاده از آزمون کای - دو  P-value = 0.77 بدست می آید ، چونP  بدست آمده از 05/0 بزرگتر است  نشانگر عدم رابطه معنی دار بین شدت پره اکلامپسی و تعداد بارداری می باشد.

	جدول 15- مقایسه میانگین سطح سرمی Crp  بر حسب سابقه سقط

		گروه

		میانگین

		انحراف معیار

		p-value



		ندارد

		58/12

		21

		

23/0



		دارد

		55/17

		4/18

		







با استفاده از آزمون T مقدار p=0.23  بدست آمد که بیانگر یکسان بودن میانگین سطح سرمی Crp  بر حسب سابقه سقط  و عدم وجود رابطه معنی دار می باشد.



	جدول 16 – مقایسه شدت پره اکلامپسی بر حسب سابقه سقط

		شدت پره اکلامپسی

سقط

		کنترل

		خفیف

		شدید



		

		تعداد

		درصد

		تعداد

		درصد

		تعداد

		درصد



		ندارد

		45

		90

		33

		3/73

		28

		7/66



		دارد

		5

		10

		12

		7/26

		14

		3/33



		

		P-value =0.021







با استفاده از آزمون کای - دو  P-value = 0.021 بدست می آید ، چونP  بدست آمده از 05/0 کوچکتر است  نشانگر رابطه معنی دار بین شدت پره اکلامپسی و سابقه سقط می باشد ، مقادیر درصد جدول فوق نشان می دهد بیشتر کسانی که سابقه سقط دارند در گروه پره اکلامپسی شدید قرار گرفته اند.

جدول 17- مقایسه میانگین HB به تفکیک وضعیت پره اکلامپسی

		گروه

		میانگین

		انحراف معیار

		p-value



		کنترل

		5/11

		9/0

		

4/0



		پره اکلامپسی خفیف

		9/11

		6/1

		



		پره اکلامپسی شدید

		8/11

		5/1

		







با استفاده از آزمون ANOVA  مقدار P=0.4 بدست آمد که بیانگر عدم تفاوت معنی دار بین سه گروه است ، به بیان دیگر میزان HB در سه گروه تفاوت معنی دار ندارد.

               جدول 18- مقایسه میانگین HCT به تفکیک وضعیت پره اکلامپسی 

		گروه

		میانگین

		انحراف معیار

		p-value



		کنترل

		1/34

		8/2

		

13/0



		پره اکلامپسی خفیف

		9/35

		2/5

		



		پره اکلامپسی شدید

		4/35

		5

		







با استفاده از آزمون ANOVA  مقدار P=0.13 بدست آمد که بیانگر عدم تفاوت معنی دار بین سه گروه است ، به بیان دیگر میزان HCT در سه گروه تفاوت معنی دار ندارد.

            جدول 19- مقایسه میانگین PLT  به تفکیک وضعیت پره اکلامپسی 

		گروه

		میانگین

		انحراف معیار

		p-value



		کنترل

		8/193

		1/33

		

00/0



		پره اکلامپسی خفیف

		189

		38

		



		پره اکلامپسی شدید

		138

		46

		







با استفاده از آزمون ANOVA  مقدار P=0.00 بدست آمد که بیانگر تفاوت معنی دار بین سه گروه است ، جهت بررسی دو به دوی گروهها با زیر آزمون توکی نتیجه می شود گروه کنترل با پره اکلامپسی شدید تفاوت معنی دار دارد ( p=0.00)  و  همچنین پره اکلامپسی خفیف هم با پره اکلامپسی شدید تفاوت معنی دار دارد (p=0.00 ) و با شدت یافتن پره اکلامپسی به طور معنا داری میزان پلاکت پایین تر است.

	جدول 20- مقایسه میانگین فشار خون سیستولیک  به تفکیک وضعیت پره اکلامپسی 

		گروه

		میانگین

		انحراف معیار

		p-value



		کنترل

		110

		6/6

		

00/0



		پره اکلامپسی خفیف

		140

		2/5

		



		پره اکلامپسی شدید

		161

		6

		







با استفاده از آزمون ANOVA  مقدار P=0.00 بدست آمد که بیانگر تفاوت معنی دار بین سه گروه است ، جهت بررسی دو به دوی گروهها با زیر آزمون توکی نتیجه می شود هر سه گروه به صورت دو به دو با هم تفاوت معنی دار دارند (p=0.00 ) و با شدت یافتن پره اکلامپسی میزان فشار خون سیستولی به طور معناداری افزایش می یابد.

جدول 21- مقایسه میانگین فشار خون دیاستولیک  به تفکیک وضعیت پره اکلامپسی 

		گروه

		میانگین

		انحراف معیار

		p-value



		کنترل

		68

		7/5

		

00/0



		پره اکلامپسی خفیف

		89

		1/5

		



		پره اکلامپسی شدید

		102

		9/7

		







با استفاده از آزمون ANOVA  مقدار P=0.00 بدست آمد که بیانگر تفاوت معنی دار بین سه گروه است ، جهت بررسی دو به دوی گروهها با زیر آزمون توکی نتیجه می شود هر سه گروه به صورت دو به دو با هم تفاوت معنی دار دارند (p=0.00 ) و با شدت یافتن پره اکلامپسی میزان فشار خون دیاسیستولی به طور معناداری افزایش می یابد.

جدول 22– بررسی رابطه بین سطح سرمی Crp  و متغیرهای مربوط

		متغیر

		p

		r



		سن بارداری

		154/0

		123/0-



		HB

		94/0

		006/0-



		HCT

		77/0

		024/0



		PLT

		00/0

		57/0-



		فشار خون سیستولیک

		00/0

		601/0



		فشار خون دیاستولیک

		00/0

		559/0



		BMI

		058/0

		162/0





با آزمون ضریب همبستگی مقادیر فوق بدست آمد که نتیجه می شود سطح سرمی Crp با پلاکت، فشار خون سیستولیک و فشار خون دیاستولیک رابطه معنی دار دارد . در مورد فشار خون سیستول و دیاستول با توجه به مثبت بودن مقدار r نتیجه می گیریم رابطه مستقیم است یعنی هر چه فشار خون ها بالاتر می رود سطح سرمی Crp  هم بالاتر می رود ولی این رابطه با میزان پلاکت معکوس است یعنی هر چه میزان پلاکت بالاتر می رود سطح سرم Crp پایین تر می رود. (مقدار r هر چه به یک نزدیکتر باشد بیانگر قدرت بیشتر بین دو متغیر است که در سه متغیر فوق تقریبا می توان گفت رابطه قوی است.  نمودارهای شماره ,4,53) 

جدول 23- مقایسه میانگین سطح سرمی Crp  بر حسب وجود سر درد در افراد با پره اکلامپسی

		سردرد

		میانگین

		انحراف معیار

		p-value



		ندارد

		2/11

		7/9

		

00/0



		دارد

		9/35

		7/30

		







با استفاده از آزمون T مقدار p=0.00  بدست آمد که بیانگر تفاوت میانگین سطح سرمی Crp  بر حسب وجود سردرد می باشد و کسانی که سر درد داشتند سطح سرمی Crp  آنها بالاتر بود.

جدول 24 – مقایسه وجود سردرد در افراد با پره اکلامپسی

		سردرد

پره اکلامپسی

		ندارد

		دارد



		

		تعداد

		درصد

		تعداد

		درصد



		خفیف

		45

		100

		0

		0



		شدید

		10

		8/23

		32

		2/76



		

		P-value =0.00





با استفاده از آزمون کای - دو  P-value = 0.00 بدست می آید ، چونP  بدست آمده از 05/0 کوچکتر است  نشانگر وجود رابطه معنی دار بین سردرد و وجود پره اکلامپسی می باشد به صورتیکه کسانی که پره اکلامپسی شدید دارند سردردشان بیشتر است.





جدول 25- مقایسه میانگین سطح سرمی Crp  بر حسب وجود تاری دید در افراد با پره اکلامپسی

		تاری دید

		میانگین

		انحراف معیار

		p-value



		ندارد

		2/17

		8/17

		

007/0



		دارد

		4/37

		7/39

		







با استفاده از آزمون من -ویتنی مقدار p=0.007  بدست آمد که بیانگر تفاوت معنادارمیانگین سطح سرمی Crp  بر حسب وجود تاری دید می باشد و کسانی که تاری دید دارند سطح سرمی Crp  آنها بالاتر است.

                جدول 26– مقایسه وجود تاری دید در افراد با پره اکلامپسی

		تاری دید

پره اکلامپسی

		ندارد

		دارد



		

		تعداد

		درصد

		تعداد

		درصد



		خفیف

		44

		8/97

		1

		2/2



		شدید

		30

		4/71

		12

		6/28



		

		P-value =0.001







با استفاده از آزمون کای - دو  P-value = 0.001 بدست می آید ، چونP  بدست آمده از 05/0 کوچکتراست  نشانگر وجود رابطه معنی دار بین شدت پره اکلامپسی و تاری دید می باشد.

جدول 27- مقایسه میانگین سطح سرمی Crp  بر حسب درد شکم در افراد با پره اکلامپسی

		درد شکم

		میانگین

		انحراف معیار

		p-value



		ندارد

		37/15

		3/14

		

014/0



		دارد

		46

		40

		







با استفاده از آزمون T مقدار p=0.014  بدست آمد که بیانگر تفاوت  معنادار میانگین سطح سرمی Crp  بر حسب درد شکم می باشد. به طوری که در افراد با درد شکمی میزان  Crp سرمی نیز بیشتر است.

               جدول 28 – مقایسه وجود درد شکمی در افراد با پره اکلامپسی

		Ab.pain

پره اکلامپسی

		ندارد

		دارد



		

		تعداد

		درصد

		تعداد

		درصد



		خفیف

		45

		100

		0

		0



		شدید

		28

		7/66

		14

		3/33



		

		P-value =0.00







با استفاده از آزمون کای - دو  P-value = 0.00 بدست می آید ، چونP  بدست آمده از 05/0 کوچکتر است  نشانگر وجود رابطه معنی دار بین درد شکم با شدت پره اکلامپسی  می باشد.



جدول 29-مقایسه میانگین PT در افراد با پره اکلامپسی

		گروه

		میانگین

		انحراف معیار

		p-value



		خفیف

		96/12

		29/0

		

26/0



		شدید

		88/12

		32/0

		







با استفاده از آزمون T مقدار p=0.26  بدست آمد که بیانگر عدم تفاوت معنی دار بین PT در افراد با پره اکلامپسی می باشد.

جدول 30- مقایسه میانگین PTT در افراد با پره اکلامپسی

		گروه

		میانگین

		انحراف معیار

		p-value



		خفیف

		2/34

		9/3

		

24/0



		شدید

		1/35

		4/3

		







با استفاده از آزمون T مقدار p=0.24  بدست آمد که بیانگر عدم تفاوت معنی دار بین PTT در افراد با پره اکلامپسی می باشد.









جدول 31- مقایسه میانگین AST و ALT و پروتئینوری در افراد با پره اکلامپسی

		گروه

		AST

		پروتئینوری

		ALT

		p-value



		

		میانگین

		انحراف معیار

		میانگین

		انحراف معیار

		میانگین

		انحراف معیار

		



		خفیف

		4/22

		2/9

		2

		0

		3/17

		8/8

		

00/0



		شدید

		8/45

		6/27

		19/3

		39/0

		6/37

		5/19

		







با استفاده از آزمون من – ویتنی مقدار p=0.00  بدست آمد که بیانگر تفاوت معنی دار بین AST در افراد با  شدت پره اکلامپسی می باشد.به نحوی که افراد با پره اکلامپسی شدید میزان AST بالاتری داشتند.

با استفاده از آزمون من - ویتنی مقدار p=0.00  بدست آمد که بیانگر تفاوت معنی دار بین ALT در افراد با  شدت پره اکلامپسی می باشد. افراد با پره اکلامپسی شدید میزان ALT بالاتری داشتند.

با استفاده از آزمون من - ویتنی مقدار p=0.00  بدست آمد که بیانگر تفاوت معنی دار بین پروتئینوری در افراد با پره اکلامپسی می باشد. افراد با پره اکلامپسی شدید میزان پروتئینوری بالاتری داشتند 







جدول 34 – بررسی رابطه بین سطح سرمی Crp  و متغیرهای مربوطه در افراد با پره اکلامپسی

		متغیر

		p

		r



		PT

		56/0

		06/0-



		PTT

		139/0

		16/0



		AST

		00/0

		86/0



		ALT

		00/0

		81/0



		Pr

		00/0

		56/0







با آزمون ضریب همبستگی مقادیر فوق بدست آمد که نتیجه می شود سطح سرمی Crp با AST ، ALTو پروتئینوری رابطه معنی دار دارد . با توجه به مثبت بودن مقدار r نتیجه می گیریم رابطه مستقیم بین متغیرهای فوق وجود دارد خصوصا در ارتباط با AST  و ALT که مقدار r مورد توجهی دارند می توان گفتن رابطه قوی بین متغیرهای ذکر شده و سطح سرمی Crp  وجود دارد. (نومدار شماره 6 و7و8)

جدول 35- مقایسه میانگین Cr  به تفکیک وضعیت پره اکلامپسی

		گروه

		میانگین

		انحراف معیار

		p-value



		کنترل

		75/0

		07/0

		

156/0



		پره اکلامپسی خفیف

		74/0

		13/0

		



		پره اکلامپسی شدید

		78/0

		11/0

		







با استفاده از آزمون ANOVA  مقدار P=0.156 بدست آمد که بیانگر عدم وجود تفاوت معنی دار بین سه گروه است ، به عبارت دیگر کراتین در افراد گروههای مختلف یکسان می باشد.

جدول 36- مقایسه میانگین Bun  به تفکیک وضعیت پره اکلامپسی

		گروه

		میانگین

		انحراف معیار

		p-value



		کنترل

		46/10

		1/3

		

004/0



		پره اکلامپسی خفیف

		38/9

		8/2

		



		پره اکلامپسی شدید

		62/11

		3

		





با استفاده از آزمون ANOVA  مقدار P=0.004 بدست آمد که بیانگر تفاوت معنی دار بین سه گروه است ، جهت بررسی دو به دوی گروهها با زیر آزمون توکی نتیجه می شود گروه پره اکلامپسی خفیف با پره اکلامپسی شدید تفاوت معنی دار دارند (p=0.002 ) و مقدار Bun  در پره اکلامپسی شدید بیشتر از سایر گروهها است.

جدول 37 – بررسی رابطه بین سطح سرمی Crp  و متغیرهای مربوط

		متغیر

		p

		r



		Bun

		00/0

		322/0



		Cr

		02/0

		199/0







با آزمون ضریب همبستگی مقادیر فوق بدست آمد که نتیجه می شود سطح سرمی Crp با Bun و Cr رابطه معنی دار دارد . با توجه به مثبت بودن مقدار r نتیجه می گیریم رابطه مستقیم بین متغیرهای فوق وجود دارد ولی از آنجایی که مقادیر r از 5/0 کمتر هستند رابطه متغیرهای فوق با سطح سرمی Crp  چندان قوی به نظر نمی رسد.(نمودار های 9 و 10)









فصل پنجم







بحث و نتیجه گیری















 در این مطالعه که بر روی زنان حامله مبتلا به پره اکلامپسی مراجعه کننده به بیمارستان کوثر شهر قزوین  انجام شده ,هدف تعیین ارتباط سطح سرمی  CRP با شدت پره اکلامپسی می باشد.

بعلاوه ارتباط  بین پارامترهایی چون سن مادر.BMI ,سن بارداری ,تعداد حاملگی,تعداد فرزندان ،تعداد سقط ,تعداد فرزندان مرده  علائم بالینی (تاری دید, سردرد ودرد شکم) ,میزان فشار خون سیستولی و دیاستولی ,میزان هموگلوبین ,هماتوکریت و پلاکت، PT, PTT ،پروتئینوری, آزمایشات بیوشیمیایی شامل AST, ALT, BUN, Crو سطح سرمیCRP  با شدت پره اکلامپسی بررسی شده است.

در این مطالعه مشخص شد که میزان CRP سرمی به طور معناداری با شدت یافتن پره اکلامپسی افزایش می یابد.

در رابطه با ارتباط سن مادر با شدت پره اکلامپسی دیده شد که سن مادران مبتلا به پره اکلامپسی در مقایسه با گروه کنترل بالاتر است.در مطالعاتی که توسط آیت اللهی و با عنوان میزان  CRPسرم در بارداری های سالم و بارداری با مشکل پره اکلامپسی  در میان 115 خانم باردار در دانشگاه مشهد  در سال 2007انجام شد  نیز مشخص شد که سن مادران مبتلا به پره اکلامپسی به نسبت گروه کنترل بالاتر است(46). 

در مقایسه میزانBMI  در سه گروه تحت مطالعه دیده شد که میزان  BMIدر گروه پره اکلامپسی شدید در مقایسه با سایر گروه ها به طور معناداری بالاتر است وارتباط معناداری با سطح سرمی  CRPو شدت پره اکلامپسی دارد.

در مطالعاتی که در سال 2010 توسط ناندا و همکاران با عنوان  CRPبه عنوان یک 

فاکتور پیش بینی کننده پره اکلامپسی انجام شد که نتایج آن در International Journal of Biological & Medical Research  به چاپ رسیده نیز دیده شد که میزانBMI  در پره اکلامپسی شدید در مقایسه با گروه کنترل بالاتر می باشد(47).

در رابطه با ارتباط سن بارداری  و سطح سرمی CRPو شدت پره اکلامپسی در این 

مطالعه ارتباط معناداری دیده نشد.در مطالعاتی که توسط آیت اللهی وهمکاران  در میان 115 خانم باردار در دانشگاه مشهد در سال 2007انجام شد  نیز ارتباط معناداری میان  سن بارداری مادران وسطح سرمی CRP وشدت پره اکلامپسی دیده نشد(48).

در زمینه ارتباط تعداد فرزندان با میزان سطح سرمی  CRPو شدت پره اکلامپسی در این 

مطالعه ارتباط معناداری دیده نشد.همپنین در مطالعات  که توسط Savvidou و همکاران  با عنوان سطح CRP درخانم های باردار با پره اکلامپسی در سال2002 انجام شد  ارتباط معناداری میان تعداد فرزندان و سطح سرمی  CRP و شدت پره اکلامپسی  دیده نشد.(49)

در این مطالعه ارتباط معناداری میان تعداد حاملگی و سطح CRP و شدت پره اکلامپسی 

دیده نشد.در مطالعات که توسط بهبودی و همکاران  با عنوان ارتباط میان CRP سرم و شدت پره اکلامپسی در شهر تهران در سال 2011 انجام شد ارتباط معناداری بین شدت پره اکلامپسی و میزان سطح سرمی  CRP  و تعداد فرزندان گزارش نشده است(50).

در مطالعات انجام شده در زمینه ارتباط تعداد سقط و شدت پره اکلامپسی رابطه معنی دار 

بین شدت پره اکلامپسی و سابقه سقط دیده شده،به نحوی که بیشتر کسانی که سابقه سقط 

دارند در گروه پره اکلامپسی شدید قرار گرفته اند.البته در مطالعه ی ما بین تعداد سقط و سطح سرمی  CRPارتباط معناداری دیده نشد که می تواند ناشد از تعداد محدود جامعه ی مورد مطالعه باشد. 

همچنین در رابطه با تعداد فرزندان مرده بیمار و شدت پره اکلامپسی ارتباطی یافت نشد.

در این مطالعه مشخص شد که بین افزایش فشار خون سیستولیک و دیاستولیک و سطح

 سرمیCRP و شدت پره اکلامپسی ارتباط مستقیم وجود دارد به نحوی که در کسانی که 

مبتلا به پره اکلامپسی شدید هستند و سطح سرمی  CRP آنها بالاتر است فشار خون 

بالاتری نیز دارند.

در مطالعات مختلف انجام شده از جمله در مطالعاتی که در سال 2010 توسط ناندا و 

همکاران انجام شده ونتایج آن در Internationl journal of Biological&Medical Researchبه چاپ رسید نیز دیده شد که میزان فشار خون در پره اکلامپسی شدید در مقایسه با گروه کنترل بالاتر می باشد.(51)

در رابطه با میزان علائم مانند سردرد، تاری دید و درد شکم نیز دیده شد که درپره 

اکلامپسی شدید شیوع این علائم  نسبت به پره اکلامپسی خفیف و گروه کنترل بیشتر می 

باشد.

در بررسی انجام شده میزان هموگلوبین وهماتوکریت در سه گروه تحت مطالعه  تفاوت 

معناداری  نداشتند و در واقع رابطه ای معنادار  میان این متغیر ها و شدت پره اکلامپسی 

و سطح سرمی CRP  یافت نشد.

در مطالعاتی که توسط آیت اللهی و همکاران در میان 115 خانم باردار در دانشگاه مشهد 

 در سال  2007انجام شد  نیز ارتباط معناداری میان  هموگلوبین وهماتوکریت مادران 

وسطح سرمی CRP  وشدت پره اکلامپسی دیده نشد.(52)

در بررسی های انجام شده در این مطالعه  میان شدت پره اکلامپسی و سطح سرمی  CRP  با میزان پلاکت خون ارتباط معناداری یافت شد ,به نحوی که دیده شدت شدت پره 

اکلامپسی با میزان پلاکت خون ارتباط معکوس و معناداری دارد.

در مطالعات انجام شده توسط Ghosh و همکاران که با عنوان میزان سطح سرمیCRP 

در خانم های باردار با مشکل پره اکلامپسی  بین سالهای 2007 تا 2010 در کشور بنگلادش انجام شده نیز نتایج مشابه بدست آمده است. (53)

در این مطالعه میان میزان PTوPTT  وشدت پره اکلامپسی و سطح سرمی  CRP ارتباط معناداری یافت نشد.

در این مطالعه میان میزان پروتئینوری و شدت پره اکلامپسی و سطح سرمی hs-CRP  ارتباط معناداری یافت شد به نحوی که باشدت یافتن پره اکلامپسی میزان پروتئینوری نیز شدت پیدا می کند. در مطالعاتی که توسط آیت اللهی و همکاران در میان 115 خانم باردار در دانشگاه مشهد در سال  2007انجام شد  نیز ارتباط معناداری میان  میزان پروتئینوری  مادران وسطح سرمی CRP  وشدت پره اکلامپسی دیده شد.(54)

در رابطه با ارتباط  CrوBUN با میزان سرمی hs-CRP  تنها بین میزان BUN  با شدت پره اکلامپسی ارتباط مستقیم دیده شد.

در مطالعات انجام شده توسط فرزندنیا و همکاران که با عنوان مقایسه سطح مولکولهای چسبنده ی داخل سلولی و خارج سلولی و سطح  سرمی CRP در حاملگی های نرمال وبا پره اکلامپسی در مشهد انجام شده و نتایج آن در سال 2013 به چاپ رسیده است نیزارتباط معناداری میان Bun وCr و شدت پره اکلامپسی دیده نشد. (55)

در این مطالعه در رابطه با ارتباط سطح ASTوALT و شدت پره اکلامپسی و سطح سرمی hs-CRP  ارتباط مستقیم دیده شد.در مطالعاتی که توسط آیت اللهی و همکاران در میان 115 خانم باردار در دانشگاه مشهد در سال  2007انجام شد  نیز ارتباط معناداری میان میزان ASTو ALT مادران وسطح سرمی CRP  وشدت پره اکلامپسی دیده شد.(56)

در رابطه با ارتباط سطح سرمی hs-CRP  و شدت پره اکلامپسی که هدف اصلی این مطالعه بوده نیز دیده شد که با شدت یافتن پره اکلامپسی میزان سطح سرمی  hs-CRP  نیز به طور قابل ملاحظه ای نسبت به پره اکلامپسی خفیف و گروه کنترل افزایش می یابد. 

در مطالعات انجام شده در این زمینه از  جمله در مطالعاتی که در سال 2010 توسط ناندا 

و همکاران با عنوان  CRPبه عنوان یک فاکتور پیش بینی کننده پره اکلامپسی انجام شد 

نیز دیده شد که میزان CRP  سرمی در پره اکلامپسی شدید در مقایسه با گروه کنترل بالاتر می باشد.

با توجه به نتایج به دست آمده در این مطالعه  می توان گفت که به نظر می آید ارتباط مستقیمی بین سطح  hs-CRP سرمی و شدت پره اکلامپسی وجود دارد که می توان از میزان سطح سرمی hs-CRP  به عنوان یک عامل پیش بینی کننده جهت شناسایی زودتر بیماران مبتلا به پره اکلامپسی استفاده کرد و این افراد هرچه زودتر از مزایای درمان زودرس بهره گیرند.

البته  با توجه به این که این مطالعه در سه ماهه ی سوم بارداری انجام شده است پیشنهاد می شود که مطالعات جامع تری با همین هدف انجام شود و در آن مطالعات زنان باردار از ابتدای بارداری تحت بررسی قرار گیرند وسطح سرمی  hs-CRP هم در ابتدای بارداری و هم سه ماهه ی سوم اندازه گیری شود و در صورت بدست آمدن نتایج مشابه امکان پیشبینی احتمال ابتلا به  پره اکلامپسی قبل هفته 20 بارداری فراهم آید و در نتیجه خانم های باردار در معرض خطر از مدت ها قبل شناسایی شوند و اقدامات لازم درمانی هرچه سریع تر برای این بیماران فراهم شود. 
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نمونه فرم چک لیست 

		شماره پرونده:



		اکلامپسی شدید

		اکلامپسی خفیف

		کنترل

		گروه مددجو:



		مقادیر

		متغییر ها



		

		سن مادر



		

		سن حاملگی



		

		وزن مادر



		

		قد مادر



		

		BMI



		

		سابقه باروری



		

		تعدادحاملگی



		

		تعدادسقط



		

		تعداد  فرزند از دست  رفته بعد 20 هفته



		

		فشارخون سیستولیک



		

		فشارخون دیاستولیک



		

		سردرد



		

		تاری دید



		

		درد اپیگاستر



		

		الیگوری



		

		هموگلوبین



		

		هماتوکریت



		

		پلاکت



		

		PT



		

		PTT



		

		 پروتئین اوری(U/A(



		

		کراتینین



		

		BUN



		

		SGOT



		

		SGPT



		

		BS



		

		hs-CRP





نمونه فرم رضایت نامه





بسمه تعالی

رضـايت نامـه

بدينوسيله اينجانب ...................................... رضايت مي دهم كه به عنوان يك فرد مورد مطالعه در پژوهش تعیین ارتباط بین سطح hs-CRP  سرم و شدت پره اکلامپسی و مقایسه با بارداری سالم     به سرپرستي دکتر   سمیعی شركت نمايم. ممكن است اين تحقيق براي من فايده آني نداشته باشد ولي احتمالا براي ساير بيماران و رشد دانش پزشكي موثر خواهد بود 

كليه ٍاطلاعاتي كه از من گرفته مي شود و نيز نام من محرمانه باقي خواهد ماند و نتايج تحقيقات به صورت كلي و در قالب اطلاعات گروه مورد مطالعه منتشر مي گردد و نتايج فردي در صورت نياز بدون ذكر نام و مشخصات فردي عرضه خواهد شد و همچنين  برائت پزشك يا پزشكان اين طرح را از كليه اقدامات مذكور در برگه اطلاعاتي در صورت عدم تقصير در ارائه اقدامات اعلام مي دارم .

اين موافقت مانع از اقدامات قانوني اينجانب  در مقابل دانشگاه ، بيمارستان ، پژوهشگرو كارمندان در صورتي كه عملي خلاف و  غير انساني انجام شود نخواهد بود.

نشاني وتلفني كه مي توان با بيمار تماس گرفت:
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Study of association between serum level of high sensitive hs-CRP and severity of pre-eclampcia and compare with normal pregnancy
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Introduction: The aim of this study was to determine the level of plasma high sensitive c-reactive protein (hs-CRP) in preeclampsia and to compare hs-CRP levels between normal pregnant women, mild preeclamptic, and severe preeclamptic women.



Methods: Serum hs-CRP levels were investigated in 50 cases of normal pregnant women, 45 cases with mild preeclampsia and 42 cases with severe preeclampsia in the third trimester of pregnancy. Venous blood samples were collected at admission to the hospital at least 6h beforedelivery for measurement of hs-CRP by immuno turbidometric method with bionic kit. The student t test and ANOVA and X2  were usedfor comparison of proportions. C-reactive protein was measured in maternal serum using a highly sensitive method with a detection limit of 2mg/L. The study conducted between 2013 October -2014 February



Results: There were significant difference in the means serum hs-CRP between normal pregnant women and mild preeclamptic women (P<0.05). Serum concentration of hs-CRP were significantly higher in severe prceclampsia (p<0.05) than normal pregnancy.There were also significant differences in hs-CRP levels between mild and severe

preclampsia (P<0.05).



Conclusion: We found higher levels of hs-CRP in mild and severe preeclampsia than normal

pregnancy and also these results suggest that hs- CRP are increased more in severe preeclamsia than

mild preeclampsia , and may be useful in prediction and diagnosis of the severity of preeclampsia.





Key words: C - reactive protein, severity of disease, preeclampisa
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