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ثير ميزان روي پالسماي خانمهاي باردار بر بروز پارگيأاي تبررسي مقايسه

هاي ترم و پره ترمزودرس كيسة آب حاملگي
4دكتر افسانه برقعي، 3دكتر آزادرضا منصوريان، 2نرجس سادات برقعي، 1دكتر سپيده بخشنده نصرت

sb_nosrat@yahoo.com)مؤلف مسئول(تاري مامائي بويه گرگاندانشكده پرس، دانشگاه علوم پزشكي گلستاناستاديار گروه زنان-1

 مامائي دانشگاه علوم پزشكي گلستان مربي گروه-2

بيوشيمي دانشگاه علوم پزشكي گلستاناستاديار گروه -3

پزشكي اجتماعي دانشگاه علوم پزشكي گلستان گروهاستاديار-4

چكيده
برخي تحقيقات . مل انسان ضروري بوده و در باروري انسان نيز اهميت بسزائي داردعنصر روي جهت رشد و تكا: و هدفزمينه 

پارگي زودرس كيسه آب جنين نيز نقش داشته باشد لذا تحقيق حاضر نشان داده است كه مقادير پائين روي پالسما ممكن است در

 انجام با سطح روي سرم خون مادران باردارهاي ترم و پره ترمپارگي زودرس كيسه آب در حاملگيارتباطبا هدف ارزيابي 

.گرديد

 خانم 120 مطالعه حاضر از نوع مورد شاهدي بود و پس از تعيين حجم نمونه طي محاسبات آماري نمونه خون :روش بررسي

گروه (سالم نفر مادر باردار با كيسه آب 60و ) گروه مورد( نفر مبتال به پارگي كيسه آب60باردار مورد بررسي قرار گرفت كه 

گيري ،آسان روش نمونه.  نفر با حاملگي پره ترم در نظر گرفته شده بودند30نفر با حاملگي ترم و 30بودند كه از هر گروه ) شاهد

ها با آوري دادهجمع.گيري شد ميزان روي موجود با استفاده از روش اسپكترومتري اندازه،پس از جدا سازي پالسماي خون. بود

آوري گرديد تكميل و پس از جمعنامه موجود در طي مصاحبه و چك ليست كه با نتايج آزمايشگاه مشخص ميتوجه به پرسش

 مورد تجزيه و تحليل آماري قرار گرفت و براي توصيف اطالعات از شاخصهاي SPSS. 10ها توسط نرم افزار اطالعات، داده

و سطح استفاده شدORو CI محاسبه، مجذور كاي،t آماري هاي نسبت و براي تحليل اطالعات از آزمون، پراكندگي،مركزي

. در نظر گرفته شد05/0داري آزمونها كمتر از معني

بين گروه و) >05/0p( ميزان روي پالسماي مادران مبتال به پارگي كيسه آب بطور قابل توجهي كمتر از گروه شاهد بود :هايافته

 اما بين تحصيالت و ميزان روي )>05/0p(داري ديده نشدر هر گروه اختالف آماري معنيترم و پره ترم از نظر ميزان روي پالسما د

.)>05/0p(پالسما ارتباط  مستقيمي ديده شد 

در مطالعه حاضر بين كاهش ميزان روي پالسما و بروز پارگي زودرس كيسه آب ارتباط وجود داشت اما در زمينه :گيرينتيجه

. تري نياز استران بارداري تحقيقات گستردهلزوم مكمل درماني روي در دو

پارگي كيسه آب، روي، بارداري:هاكليد واژه

11/12/84:پذيرش مقاله5/12/84:اصالح نهايي26/11/83:وصول مقاله

مقدمه
ريز مغذيهاي بسياري در افزايش قدرت و سالمت 

عه ـوسـتالـاي در حـورهـكه در كشاروري خانمهائيـب

كنند نقش دارد، يكي از مواد مغذي مهم، زندگي مي

د ـت رشـود عنصر روي جهـوج. )1(عنصر روي است 
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و تكامل طبيعي انسان، ضروري است و نقش مهمي در 

اطالعات بدست آمده از برخي . توليد مثل به عهده دارد

پژوهشها حاكي است كه كاهش ميزان روي پالسماي 

توجهي با پارگي زودرس مادران حامله بطور قابل 

).2(هاي جنيني و كاهش وزن جنين همراه است پرده

) 3و4(كمبود روي هستند خانمها در جهان دچار% 82

مادران و پاريتي ارتباط معكوسي بين شاخص روي

: بطوريكه محققان معتقدند). 5(مشاهده شده است 

ين روي در خون مادران دچار پارگي كيسه ئسطوح پا

رسد كه يكي از علل بنظر مي است وآب ديده شده

). 2(اصلي پارگي زودرس كيسه آب باشد 

اي بانوان با توجه به اينكه بين سالمت و وضعيت تغذيه

كه در كشورهاي در حال توسعه  افراديخصوصاً

و مرگ و مير ) 6(كنند ارتباط وجود دارد زندگي مي

 برابر كشورهاي اروپائي و امريكائي50-80اين مادران

نظر به )1(اي است است كه بيشتر مربوط به فقر تغذيه

اهميت پارگي زودرس كيسه آب از جهت بروز 

- جنيني، مرگ و ميرهاي مادري- عفونتهاي مادري

جنيني و زايمان زودرس، بسيار ضروري است كه بر 

روي عوامل ايجادكنندة آن پژوهش انجام گيرد تا با 

مكمل درماني، شناسايي علل آن و پيشگيري به صورت 

بتوان در جهت سالمت مادران و نوزادان گامهاي 

. اي برداشتارزنده

هدف اين پژوهش، بررسي يكي از علل احتمالي مرتبط 

هاي  در حاملگيبا پارگي زودرس كيسه آب، خصوصاً

ترم و پيشگيري از عوامل احتمالي تولد زودرس و پره

.عوارض حاصل از آن بود

بررسيروش 
وي  رشاهدي بر-ه بصورت مورداين مطالع

خانمهاي دچار پارگي كيسه آب بعنوان گروه مورد و 

خانمهاي با كيسه آب سالم بعنوان گروه شاهد انجام 

 نفر بدست 120حجم نمونه با محاسبات آماري . شد

گيري به روش انتخابي صورت گرفت و دو و نمونهآمد

ر  نفره برگزيده شدند كه در ه60)مورد و شاهد(گروه 

و دو گروه .  نفر پره ترم بودند30نفر ترم و30گروه 

مورد و شاهد از نظر قوميت، تحصيالت، محل سكونت،

.فتندرشغل و درآمد مورد يكسان سازي قرار گ

شامل :معيارهاي ورود به مطالعه در گروه مورد

كه  بعلت پارگي كيسه آب در خانمهاي بارداري

.ته باشند مشخصي داشLMPزايشگاه بستري شده  و

شامل :معيارهاي ورود به مطالعه در گروه شاهد

كه با كيسه آب سالم به زايشگاه خانمهاي بارداري

.  مشخصي داشته باشندLMPمراجعه نمايند و

خانمهايي كه شامل :معيارهاي خروج از مطالعهو 

مشكوك به پارگي كيسه آب باشنند، خانمهايي كه از 

و بعنوان پست ترم تلقي وقت زايماني آنها گذشته باشد 

ها مشخص نباشد و وجود سوابق  نمونهLMPيا وشوند

عفونت :مامائي دخيل در پارگي كيسه آب مانند

واژينال، ادراري، نارسائي سرويكس، سابقه زايمان 

زودرس، استرس و خونريزي در بارداري در دو گروه

 مالك قطعي پارگي كيسه آب استفاده از تست ضمناً

 و نتيجه مثبت آن و خروج واضح آب از واژن نيترازين

كه تست نيترازين مشكوك داشته و بود و افرادي

احتمال سوراخ شدگي كيسه آب مطرح بوده بدليل 

.ارگي كيسه آب از مطالعه خارج شدند پقطعي نبودن

ها بوسيله تكميل پرسشنامه و چك ليست داده

آوري گرديدكه پرسشنامه مربوطه در محل جمع

گاه مركز آموزشي درماني دزياني، بدو انتخاب زايش

سپس وگرديدنمونه و پذيرش بيمار تكميل مي
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 سرم از گلبول جدا هاي خون افراد اخذ و سريعاًنمونه

و ) راندوكس(شده و با كمك يك كيت آزمايشگاهي

دستگاه اسپكترو فتومتري تخصصي غلظت روي پالسما 

ما تعيين و نتيجه پالس ZN در آزمايشگاه مورد نظر ميزان

.در چك ليست مربوطه ثبت گرديد

:گيري روي در آزمايشگاهروش اندازه

Deproteinization:زدائيپروتئين: مرحله اول 

به روش جذب ) Zn(گيري روياندازه:مرحله دوم

) Absorbance(نوري اسپكترو فتومتري

7/10در اين پژوهش ميزان روي پالسماي كمتر از 

در ليتر بعنوان ميزان روي كم و ميزان بين ميكرو مول 

يتر بعنوان ميزان نرمال و ل ميكرومول در 5/17-7/10

 ميكرو مول در ليتر بعنوان روي 5/17ميزان روي بيش از 

.)7(بيش از حد طبيعي قلمداد گرديد

آوري پس از جمع:هاتجزيه و تحليل داده

يه و  مورد تجزSPSSها توسط نرم افزار اطالعات، داده

تحليل قرار گرفت و براي توصيف اطالعات از ميانگين 

ميانه، مد و انحراف معيار، نسبت و براي تحليل و

 و نيز محاسبه t-test ، χ2اطالعات از آزمونهاي آماري 

OR استفاده شد و كليه مالحظات اخالقي در اين

.پژوهش در نظر گرفته شد

هايافته
در اين مطالعه،  خانم باردار مورد پژوهش 120از 

ها داراي اكثر نمونه. از گروه قومي فارس بودند% 7/51

دار، خانه%)6/66(تحصيالت ابتدائي و راهنمائي 

 در سطح بودند كه غالباً%) 2/64(و روستائي%) 2/94(

اقتصادي پائيني قرار داشتند بطوريكه -اجتماعي

درآمد % 5/52كارگر بوده و اين خانمها،% 3/63همسر

بين دو گروه . هزار تومان در ماه داشتند100از كمتر 

محل سكونت، مورد و شاهد از نظرقوميت، تحصيالت،

شدداري ديده نميشغل و درآمد اختالف آماري معني

)05/0p> .( ميانگين سن افراد مورد پژوهش

 و در گروه 48/25±03/5 در گروه مورد 02/5±82/24

 در گروه 64/1±92/0 رتبه بارداري،16/24±96/4شاهد 

56/1±81/0 و در گروه شاهد 71/1±02/1مورد 

هاي پژوهش و نيز اكثريت نمونه. محاسبه گرديد

بوده كه بيشتر زايمان واژينال %) 3/58(گراويد يك

انجام داده بودند و بين دو گروه مورد و شاهد از اين 

داري وجود نداشت لحاظ اختالف آماري معني

)05/0p>.(

 پژوهش داراي ميزان روي هاياكثر نمونه

موارد نيز كاهش % 5/37اند ولي در پالسماي نرمال بوده

ميزان روي مشاهده گرديد و بين گروهها از لحاظ ميزان 

داري ديده شد و گروه مبتال روي اختالف آماري معني

به پارگي كيسه آب داراي كاهش ميزان روي پالسما 

 و شغل مادر ين ميزان روي پالسماا). >05/0p(اندبوده

و همسر و محل سكونت ارتباط آماري وجود نداشت

)05/0p<( ولي بين تحصيالت و ميزان روي پالسماي 

موارد % 3/58خانمها ارتباط آماري وجود داشت و 

ميزان روي باالدر خانمهاي با تحصيالت ديپلم و عالي 

.)1جدول ()>05/0p(مشاهده گرديد 

ود كاهش شدر جدول فوق چنانچه مشاهده مي

 برابر و در 051/3ترم هاي پرهروي پالسما در حاملگي

 برابر افراد را مستعد پارگي 375/4هاي ترم حاملگي

.نمايدزودرس كيسه آب مي

 مقايسه ميانگين ميزان روي پالسما در دو ضمناً

شاهد به تفكيك حاملگي ترم و پره ترم  گروه مورد و

زان روي پالسما از نظر مي. آورده شده است3در جدول 
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داري بين آزمون آماري تي زوجي اختالف آماري معني

و گروه )>05/0p(دهدگروه مورد و شاهد نشان مي

مورد ميزان روي كمتري نسبت به گروه شاهد دارا 

سن حاملگي ترم و پره ترم باشند ولي بين خانمهاي بامي

شودداري ديده نميدر دو گروه اختالف آماري معني

)05/0p<(.

اي بر حسب ميزان روي پالسمامقايسه توزيع فراواني متغيرهاي زمينه: 1جدول 
جمعزيادطبيعيكم روي پالسما

درصدتعداددرصدتعداددرصدتعداددرصدتعدادمتغيير

P-value

49/871/1113/81210بيسوادتحصيالت          

127/26334/5213/8463/38ابتدائي

178/37142/22325343/28راهنمايي

126/2693/1473/582420ديپلم و عالي

451006310012100120100جمع

005/0

231/51454/71975772/64روستامحل سكونت  

228/48186/28325438/35شهر

451006310012100120100جمع

NS

114/241727650343/28آزادشغل شوهر

51/1143/60095/7كارمند

294/64427/66650771/64كارگر

451006310012100120100جمع

NS

رمحسب حاملگي ترم و پره تشاهد از نظر ميزان روي پالسما برمقايسه دو گروه مورد و: 2جدول 
ترمپره ترم گروه

شاهدموردشاهدموردروي

179145 پائين

13211625طبيعي

OR051/3375/4

CI839/8-053/1504/14-32/1

.ميزان روي نرمال و زياد، طبيعي در نظر گرفته شده است*

شاهدو مقايسه ميانگين  ميزان روي پالسما در دو گروه مورد : 3جدول 
p-valueانحراف معيارميانگيندتعداگروه

302223/1056545/5پره ترممورد

308233/1038399/5ترم
05/0>

304533/1391723/4پره ترمشاهد

305033/1340714/3ترم
05/0>

05/0>

Archive of SID

www.SID.ir



٢٣ دآ; �:/�7 �78�9 ��6ت      


	 آ�د���ن��%١٣٨!� ���ن / ده� دور� /��� ���	 دا����� ���م 

بحث
در اين مطالعه ميزان روي پالسما در مبتاليان به 

با كيسه آب سالم پارگي كيسه آب كمتر از خانمهاي 

ده در ـام شـابه نتايج مطالعه انجـدكه مشـت آمـبدس

 خانم باردار كه 30وي  ران است آنها طي مطالعه برـلهست

 مبتال بودند به اين نتيجه رسيدند PROM نفر آنها به 15

 كمتر از افراد با PROMكه غلظت روي در مبتاليان  به 

اكا نيز با تاكاكو و تان) 8(حاملگي نرمال بوده است 

بررسي سطح روي سرم مادران، مشاهده نمودند كه 

 هفته حاملگي دچار كاهش روي 36كه در مادراني

ها حاكي بودند، پارگي كيسه آب در آنها بيشتر بود يافته

از اين مطلب بود كه كاهش سطح روي پالسماي مادران 

ممكن است با شروع پارگي زودرس كيسه آب و وزن 

در واقع پژوهشگران به اين .  ارتباط باشدين نوزادان درئپا

تواند موجب مهار يقين رسيدند كه فقدان عنصر روي مي

مهار قابليت ايمونولوژيكي در مادر و جنين رشد جنيني و

شود گردد كه در اين شرايط عفونتهاي آمنيوني ايجاد مي

در . گرددكه نتيجتاً باعث پارگي زودرس كيسه آب مي

پيشنهاد كردند كه پژوهش فوق جهت انتها اين محققين 

بررسي نقش روي در نگهداري و حفظ حاملگي طبيعي 

).2(ضرورتاً بايد تكرار گردد 

در طي بررسي سيكوروسكي نيز ميزان غلظت روي 

سنجي اتمي، در خون كامل، موهاي پوبيس توسط طيف

و آغوز شير مادر در بيماران ترم با يا بدون پارگي كيسة 

نتايج حاكي از آن بود كه ميزان . ي شدگيرآب اندازه

داري روي مادران  دچار پارگي كيسه آب به طور معني

توان بنابراين مي. تر از گروه كيسه آب سالم بودينئپا

تر از ينئنتيجه گرفت هنگامي كه ميزان روي بافت به پا

توان بعنوان عامل ايجاد كننده رسد ميحد طبيعي مي

PROM 5( مطرح گردد.(

ر موارديكه سطح روي در مادران به طور قابل د

شود  بيشتر ديده ميPROMتر باشد، بروز ينئتوجهي پا

رسد پاسخهاي سيستم ايمني هومورال در واقع به نظر مي

 تحريك شده و موجب پارگي PROMدر مواردي چون 

).9(گردد هاي جنيني ميپرده

 در مطالعه حاضر بين ميزان روي در حاملگي ضمناً

داري مشاهده نشدرم و پره ترم اختالف آماري معنيت

 مورد بارداري، سطح 60ولي در يك مطالعه بروي 

سرمي روي در گروه خانمهاي باردار پره ترم كمتر از 

.)10(گروه ترم گزارش گرديده است

در مطالعه حاضر بين كاهش ميزان روي پالسما و 

ارتباط .. اي مادر مانند سن، پاريتي، شغل وعوامل زمينه

داري وجود نداشت ولي در يك مطالعه آماري معني

ارتباط معكوسي بين سطح روي مادر و پاريتي از نظر 

اين در حالي است ) P) (5= 04/0(آماري وجود داشت 

كه درتحقيق حاضر بين تحصيالت مادر و ميزان روي 

داري وجود داشته كه ممكن پالسما ارتباط آماري معني

. تر اين افراد باشد مناسباست بدليل تغذيه

 ارتباط مستقيمي بين PROMدانيم در مواردمي

غلظت روي و مس پالسما وجود دارد كه ممكن است 

ناشي از انتقال منظم فلزات به جنين باشد ولي كمبود 

ثير موادي مانند سرب و كادميوم أروي موجب افزايش ت

گردد كه در اتيولوژي ناهنجاريهاي جنيني مهم مي

سفانه از نقش روي در أولي مت)11(اند اخته شدهشن

از )1(حاملگي مادران اطالعات وسيعي در دست نداريم 

10طرفي اهميت دادن مكمل روي در بارداري  طي 

برخي ) 12(مطالعه كار آزمائي باليني نتايج متناقضي داده

مطالعات اثرات سودمندي همچون بهبود عملكرد سيستم 

ابتال به اسهال، دسانتري، ايمپتيگو، ايمني، كاهش موارد 

، بهبود و )14،13(عفونتهاي دستگاه تنفسي تحتاني
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تكامل رفتار عصبي در كودكان را به مكمل درماني روي 

ثيري از مكمل رويأاي هيچ تو عده) 15(اندنسبت داده

در بهبود عاقبت باليني  (mg22روزانه دو قرص (

ص گرديده كه مكمل ولي مشخ)16(اندبارداري نيافته

روي در بارداري موجب خنثي شدن اثرات سودمند 

) 1(گرددمكمل آهن و اسيد فوليك بر وزن نوزاد مي

بنابر اين بايد در خصوص اهميت و نقش روي در 

بارداري انسان و نيز مكمل درماني مطالعات وسيعتري 

.صورت داد

تشكر و قدرداني
انند از زحمات ددر انتها پژوهشگران بر خود الزم مي

معاونت محترم پژوهشي و همكاران  به جهت تصويب طرح و 

 جناب آقاي نيز پرسنل محترم آزمايشگاه دانش خصوصاً

ها از مركز آموزشي عسگري به جهت هماهنگي ارسال نمونه

همكاران محترم زايشگاه مركز دزياني به آزمايشگاه دانش و

را ياري آموزشي درماني دزياني كه صميمانه محققين 

.نمودند، تشكر و قدر داني نمايند
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