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پره  به مشکوک باردار زنان در ساعته 24 با مقایسه در ساعته 6 ادرار پروتئين ميزان ارتباط بررسی

 اکالمپسی

 2، راهب قرباني *1صنم مرادان،  1مژگان رحمانيان

 ايران سمنان، ،سمنان پزشکي دانشگاه علومدانشکده پزشکي، مركزتحقيقات خونريزيهاي غيرطبيعي رحم، 1
 رانسمنان، ايمركز تحقيقات عوامل اجتماعي موثر بر سالمت، گروه پزشکي اجتماعي دانشکده پزشکي، دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني سمنان،  2.

 

 صحت از اطمينان براي. دهد مي قرار تأثير تحت را جنين و مادر كه است حاملگي جدي و شايع عوارض از پره اكالمپسي :و هدف مقدمه
 استاندارد عنوان به خالص پروتئين ميزان تعيين براي ادرار ساعته 24 آوري جمع شود. ارزيابي بايد پروتئينوري ميزان پراكالمپسي تشخيص

 جمع بجاي پراكالمپسي تشخيص جهت ساعته 6 هاي نمونه آوري جمع جايگزيني امکان ارزيابي مطالعه اين از هدف.  است مطرح طاليي
 . است ادرار ساعته 24 آوري

با  كه هفته 20 از بيش حاملگي سن با باردار خانم نفر 30 پذيرفت صورت تحليلي – توصيفي صورت به كه پژوهش اين در :مواد و روش ها
 ابتدا كه گرفت جامان اين صورت به پروتئينوري بررسي.  گرفتند قرار مطالعه مورد ، بودند بستري زنان بخش در اكالمپسيپره  احتمالي تشخيص

 ساعته 18 و ساعته 6 زماني دوره دو در جداگانه ظرف دو در سپس شد گرفته كراتينين به پروتئين نسبت تعيين جهت ادرار تصادفي نمونه يک
 اندازه نپروتئي ميزان مجدداً و اند شده مخلوط يکديگر با نمونه دو سپس و شده بررسي اول نمونه در پروتئين ميزان شد آوري جمع ادرار نمونه
درصد  5در سطح معني داري  ، اسپيرمن همبستگي ضريب از استفاده با. شد گرفته نظر در ساعته 24 ادرار پروتئين ميزان عنوان به كه شد گيري

 شد.تحليل داده ها انجام 

 گرديد مشاهده 05/0 داري معني سطح در ساعته 24 ادرار نمونه پروتئين ميزان و ساعته 6 ادرار نمونه پروتئين ميزان بين مثبتي ارتباط: يافته ها
 . نشد ديده ساعته 24 و ساعته 6 ادرار نمونه در پروتئين ميزان با كراتينين به پروتئين نسبت بين ارتباطي. 

 6 ادرار هنمون آوري جمع پراكالمپسي تشخيص جهت كه نمود پيشنهاد توان مي ، ادرار نمونه دو بين مثبت ارتباط به توجه با: گيري نتيجه
 . گردد ساعته 24 ادرار نمونه آوري جمع جايگزين ، ساعته

 پره اكالمپسي ، پروتئينوري:  كلمات كليدي
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