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   :مقدمه
 با 90/140اگر فشارخون حاملگي بيشتر از 

 ساعت بعد از هفته 24 ميليگرم در 300پروتئينوري باالتر از 

 حاملگي رخ دهد بيمار مبتال به پراكالمپسي مي باشد و در 20

 ش ازــون به بيـــصورتي كه فشار خ
110
 +2>ينوري پروتئ و 160

  
، اختالالت مغزي همراه با يا  ساعت و24  گرم در2يا 

 مبتال باشد فردكليوي كاهش رشد ، كبدي، خوني، ريوي

 بيمار ،تشنج صورت بروز در شده و به پراكالمپسي شديد

  اين صورت باعث در ده است كهــه اكالمپسي شـب الـــمبت

 

  :چكيده
باعت افزايش  كند و را عارضه دار مي  حاملگي ها درصد5-10 مسموميت حاملگي حدود :زمينه و هدف

راههاي پيشگيري از آن استفاده از  يكي از. شود جنين مي و ر ماديزان مرگ ومير و عوارض ناشي از آن درم
 Eيي نظير ويتامين اكسيدانهاآنتي  راثاين مطالعه بررسي  هدف .سيدانها در طول دوران بارداري مي باشدآنتي اك

  . بر فشار خون دوره حاملگي به عنوان شاخص اصلي مسموميت حاملگي استCو 
 هفته، 20سن حاملگي  سال با20-35 خانم باردار 150آزمايي باليني تعداد در يك مطالعه كار: روش بررسي

، سابقه فشارخون مزمن و ساير بيماريهاي 1حاملگي اول، تك قلو، بدون سابقه پراكالمپسي در فاميل درجه 
  ارگانيك با شاخص توده بدني نرمال، غير سيگاري، با سطح اجتماعي اقتصادي متوسط و بدون 

گروه .  نفره مورد و شاهد تقسيم شدند75وس و مول انتخاب و به صورت تصادفي به دو گروه ينپلي هيدرآم
 دريافت كردند و E واحد ويتامين 400 و C ميليگرم ويتامين 500 هفتگي تا پايان بارداري روزانه 20مورد از 

از طريق آزمونهاي آماري  و با استفاده از پرسشنامه جمع آورياطالعات . گروه شاهد ويتاميني دريافت نكردند
t ،مستقل t مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند زوجي و فيشر.  

بين دو گروه از نظر ميانگين سني، شاخص توده بدني و ساير مشخصات بارداري و ريسك  :يافته ها
 %6/2مسموميت حاملگي در گروه مورد بروز ميزان . فاكتورهاي پراكالمپسي اختالف معني داري وجود نداشت

و بعد در گروه مورد قبل ميانگين فشارخون سيستولي ). >01/0p( بود ) نفر11( %7/14 و در گروه شاهد ) نفر2(
 بود 8/113±7/8 و 6/94±7/8در گروه شاهد و  ميليمتر جيوه 8/109±5/9 و 1/96±7/9 به ترتيب از مداخله

)05/0p> .(ميلي متر  5/67±8 و 2/60±3/8مداخله، از و بعد  در گروه مورد  قبل ميانگين فشارخون دياستولي
 ). >05/0p( بود 2/72±6/11 و 6/59±2/6 و در گروه شاهد جيوه

 در كاهش بروز C ميليگرم ويتامين 500  وEويتامين واحد  400كه مصرف  اين تحقيق نشان داد :نتيجه گيري
انگين فشارخون سيستولي ثر بوده ولي باعث كاهش ميؤكاهش ميانگين فشار خون دياستولي م پراكالمپسي و

 .شود و در مجموع مصرف آنها در دوران حاملگي توصيه مي شود نمي

  
  .، مسموميت حاملگيC، ويتامين Eويتامين خون، فشار :ه هاي كليديژوا
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   .)1 (شود يمجنين  و  مادرعوارض و مرگ ميرميزان افزايش 

 وازواسپاسم و اين بيماري اصلي يفيزيوپاتولوژ

پراكالمپسي همراه  .مي باشدندوتليال آهاي  آسيب سلول

 مادر مير سه علل عمده مرگ و خونريزي يكي از عفونت و

  از درصد5-10 اين بيماري .شود بارداري محسوب مي در

ها با حاملگي اول را  خانم از درصد 20 و ها كل حاملگي

 25 حال توسعه در كشورهاي در كند و رضه دار ميعا

  تمام مرگهاي پره ناتال به اختالالت فشارخون دردرصد

هاي مطرح  يژاتيولو يكي از .)1( شود حاملگي مرتبط مي

 حاملگي در خطرناك در  براي اين بيماري مرگ زا وشده

تغيير سطح بعضي از يك، ايمونولوژ و نتيكينار عوامل ژك

 دسيدوا حاوي. )2(  استعوامل التهابي ...ني وفاكتورهاي خو

 صورت فعال شدن ه درك است التهابي فراوان سلولهاي تعداد

ن از  هاي عاري از اكسيژراديكال و سمي عوامل توانند مي

 .سيب سلولهاي آندوتليال شوندآخود آزاد كرده و باعث 
 كه در  هستنداي متنوع از تركيبات انوادهآنتي اكسيدانها خ

 هاي آزاد راديكال حد از بيش توليد  جلوگيري ازجهت

 آنتي از .)3،4( كنند  عمل ميااز آنهآسيب ناشي  سمي و

 اشاره بتاكاروتن و C و Eويتامين وان به ت مي ااكسيدان ه

 باردار خانم هاي در  C و E نسطح خوني ويتامي كمبود .كرد

ن  در ايلذا. )5( شده است زارشگ پراكالمپسي نيز مبتال به

به عنوان دو آنتي اكسيدان، در  C و Eويتامين  ثيرأت مطالعه به

پراكالمپسي صلي در فشارخون حاملگي به عنوان شاخص ا

 و كاهش بروز جهت در اميگ شايد ات خته شده است،پردا

 ناشي از جنيني  مادري وعوارض مير و مرگ و  كاهشمتعاقباً

  .ودشر بارداري برداشته اين بيماري شايع د

  

  :بررسيش رو 
روش نمونه گيري ي به ـــكارآزمايي بالين در يك

حاملگي اول،  ساله، 20-35م باردار ـــ خان نفر150آسان، 

با سن دني نرمال ـــويي ها، شاخص توده بـــحاملگي تك قل

ــغيه ـــ هفت20املگي ـــح ــ   اجتماعيح ـــ سيگاري، با سطرـ

  
 

كه  يكدرجه  بدون سابقه پراكالمپسي در فاميل متوسط و

ول و م ،اي پلي هيدروآمينوسـه هيچ يك از بيماريهــب

و به صورت تصادفي  انتخاب ارگانيك مبتال نبودند، هايبيماري

در  نمونه ها.  نفره مورد و شاهد تقسيم شدند75 گروه به دو

به   از بين خانم هاي باردار1383ماه سال  شهريور و مرداد

 شهركرد ان هاجركلينيك تخصصي و درمانگاه بيمارست

 زايمان مورد پيگيري قرار و تا زمانمراجعه نمودند انتخاب 

 كه توسط جمع آوري اطالعات از طريق پرسشنامه .گرفتند

وضعيت  . جمع آوري گرديدشخص محقق پر مي شد

اساس منبع درآمد خانواده،  اجتماعي افراد بر -اقتصادي 

در  .شد درآمد ماهيانه تعيين مي خود فرد و شغل همسر و

، در صورت داشتن مشخصات فوق اولين مراجعه

ه شامل قلب  كحاملگي معاينات سيستميك وخون، فشار

 و انجام آزمايش ادرار  تعيين ارتفاع فوندوس رحم و،جنين

   .گرديدثبت در پرسشنامه سپس نتيجه آزمايش 

 و Cميليگرم ويتامين  500 وزانهر براي گروه مورد

اهميت  و علت تجويز). 8(  شدتجويز E واحد ويتامين 400

 و براي آنها توضيح داده شد خطر بودن دارو بي مصرف و

 براي ثبت فشارخون و بار هفته يك دو هر سپس اين افراد

 گرفتن آزمايش ادرار بروز عالئم بيماري و پرسش از

تمام نمونه ها به يك آزمايشگاه فرستاده  .شدند ويزيت مي

  درجداگانه جلسه به طور اطالعات مربوط به هر و شد مي

 كه به صورت كارتي مخصوص براي ييها پرسشنامه

افتراق  ساير مادران باردار تا از مطالعه بود بيماران مورد

 نظر از گروه شاهد نيز مورد در .شد ثبت ميداده شوند 

  مثل گروه موردو طول حاملگي پيگيري معاينه و انتخاب و

راد دو گروه از نظر هر يك از اف دم همكاريـــع .عمل شد

ت پيش بيني نشده كالا مشـــي و مراجعات و مصرف دارو

ديگر منجر  مشكل مامائي رــــيا ه  ول زايمان زودرسثم

داد نمونه ها ـــلذا تع .دش ه ميــبه حذف اين افراد از مطالع

 بسيار بيشتر از حجم نمونه محاسبه شده انتخاب شد و نهايتاً

   و دريافت كرده بودند نفر از افرادي كه دار75
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به ترتيب  نفر از كساني كه دارو دريافت نكرده بودند 75و 

 .رار گرفتنداستفاده قبه عنوان گروه مورد و شاهد مورد 

 ميانگين±معيار انحرافورت ــــنتايج به دست آمده به ص اًنهايت

اي ـــه آزمون گزارش و با استفاده ازدرصد فراواني  و

   .ندگرفت تحليل قرار د تجزيه ومور و فيشر tآماري 

  
  :ته هاياف

گروه  و سال 25±5/4يانگين سني گروه مورد م

  شاخص توده بدني گروه مورد  و سال 25±1/4 شاهد

گروه از  دو كه هربود  22±9/2 گروه شاهد و 4/2±5/22

ريسك فاكتورهاي پراكالمپسي  مشخصات بارداري و نظر

موارد بروز مسموميت تعداد ). >05/0p ( مشابه بودندكامالً

 11 گروه شاهد در و %)6/2(  نفر2 گروه مورد حاملگي در

 مشخص شد آزمون فيشر ه با استفاده ازك بود %)7/14( نفر

مسموميت حاملگي اختالف  بروز ظراز نگروه  كه بين دو

  .)>05/0p (شت دامعني داري وجود

پراكالمپسي  دچار گروه مورد بيمار دو يكي از

  مورد دچار پراكالمپسي شديد و4 ه شاهدروگ در شديد و

  . مورد دچار نوع خفيف بيماري شدند7

 قبل از مداخله ميانگين فشارخون سيستولي در

 6/94±7/8و  1/96±7/9و شاهد به ترتيب  گروه مورد

خون  همچنين ميانگين فشار.)>05/0p (بودميليمتر جيوه 

 و 2/60±3/8  و شاهد به ترتيبدياستولي در گروه مورد

گروه مورد  در .)<05/0p (بودميليمتر جيوه  2/6±6/59

خون سيستولي در پايان حاملگي به ميانگين فشار

 ميلميتر جيوه 8/113±7/8در گروه شاهد به و  5/9±8/109

بعد از خون دياستولي ميانگين فشار). <05/0p(رسيد 

و  5/67±8مداخله در گروه مورد و شاهد به ترتيب 

  ).>05/0p( وه رسيدجي ميليمتر 6/11±2/72

در كه  زوجي مشخص شد t آزمون استفاده از  با

خون سيستولي و دياستولي ميانگين فشاربين هر دو گروه 

   هفتگي و پايان حاملگي اختالف معني داري وجود 20در 

  

  

با وجود اينكه ميانگين فشارخون  .)>05/0p( داشت

 هميليمتر جيو 3/5سيستولي پس از مداخله در گروه مورد 

آماري بين ميانگين ولي آزمون كمتر از شاهد بود 

 بعد از مطالعه در دو گروه اختالف فشارخون سيستولي

 همين آزمون بين .آماري معني داري را نشان نداد

اختالف خون دياستولي بعد از مداخله در دو گروه فشار

  .)>05/0p ( نشان دادي رامعني دار

  

  :بحث
 درصد 6/13الف خت ابه دليل وجودنشان داد نتايج 

مصرف اين دو روز مسموميت حاملگي بين دو گروه در ب

 .باشد ر ميثؤويتامين در كاهش بروز مسموميت حاملگي م

وه مصرف كننده ويتامين ميزان رگ با وجود اينكه در

 جيوه و ميليمتر 7/13 افزايش ميانگين فشار خون سيستولي

آماري  نظر اما اين اختالف از.  بود2/19 گروه شاهد در

  ميزان افزايش فشارخون دياستولي درولي .بودن معني دار

 جيوه بوده  ميليمتر6/12 گروه شاهد در  و3/7گروه مورد 

بنابراين  .باشد مي آماري معني دار از نظر كه اين اختالف

مصرف اين دو  هداد كاز اين تحقيق نشان  نتايج حاصل

 .مي باشد رثؤميانگين فشارخون دياستولي م ويتامين تنها در

 و همكارانش در Chappellنتايج اين مطالعه با تحقيقات 

با دو بار اولترا ( باردار پر خطرانگلستان كه روي خانم هاي 

ي يا سابقه قبلي سوند داپلر غير طبيعي از شريان رحم

 هفته انجام 16-22با سن حاملگي  )مسموميت حاملگي

كاهش در  C  وE و مشخص شد كه مصرف ويتاميندادند 

  در مطالعه.)6( مي باشد مطابقت داردثر ؤبروز بيماري م

Pressmanار  بارد خانم10 بهكه  همكارانش در آمريكا  و

   500روزانه  حاملگي 35از هفته  هفته 2-4به مدت 

نيز   نفر10 و E د ويتامين واح400و  C ويتامينميلي گرم 

ن در سي سطح سرمي اين دو ويتامير با بر.اده شددارو نما د

گروه مصرف كننده ويتامين،  كه در گروه مشخص شد ود هر

  تغييري   Eاما سطح ويتامينافزايش داشت   Cميزان ويتامين

  

  



 دكتر افسانه تقريري ، دكتر آذر دانش                         در كاهش فشارخون حاملگيC  وEتاثير ويتامين 

 

53 

 و در نهايت چنين نتيجه مي گيرند كه اين دو نداشت

  ويتامين در كاهش بروز پراكالمپسي و پيشگيري از آن 

ل از  كه با نتايج حاص)7 (مي تواند نقش مؤثري داشته باشد

 Kharbو  Ziariهمين نتايج توسط . مطالعه ما مطابقت دارد

  به اين نتيجه رسيدندC بررسي سطح سرمي ويتامين كه با

ي  مسموميت حاملگي نسبت به خانم هابه مبتال افراد كه در

 نيز  باشد،كمتر مي C باردار نرمال سطح سرمي ويتامين

  وMadazliاي كه توسط  در مطالعه. )8،9(بدست آمد 

در   سطوح پالسمايي اين دو ويتامين.همكارانش انجام شد

 خانم 21 اردار مبتال به مسموميت حاملگي وب خانم 21

سي شد كه ميزان پالسمايي اين دو راردار غير مبتال برب

ت و ش داشويتامين نسبت به حاملگي بدون عارضه كاه

حاصل از ليپيد پراكسيداسيون افزايش ميزان محصوالت 

ليپيد ش قبا توجه به ن هرسيدند ك به اين نتيجه ايتاًنه .تداش

يت حاملگي مصرف آنتي  در بروز مسمومپراكسيداسيون

هاي آزاد   از تغييرات سلولي حاصل از راديكالااكسيدان ه

 ممكن مثل نتيجه حاصل از مطالعه ما جلوگيري كرده و

  .)10(ر باشد ثؤت در كاهش بروز بيماري مسا

مپسي يكي از عوامل مهم از آنجايي كه پراكال

خطر آفرين در مادر و جنين شناخته شده و با وجود 

پيشرفت هاي علمي بسياري كه در اين زمينه بوده و هنوز 

درمان هاي قطعي براي آن وجود ندارد پيشنهاد مي گردد 

 Eدر اين زمينه از ويتامين تحقيقات گسترده تر ضمن انجام 

  .ستفاده گرددجهت پيشگيري در دوران حاملگي اC  و

 

  :نتيجه گيري
واحد ويتامين  400كه مصرف  اين تحقيق نشان داد

Eميليگرم ويتامين 500  و C در كاهش بروز پراكالمپسي و 

كاهش ميانگين فشار خون دياستولي مؤثر بوده ولي باعث 

 .كاهش ميانگين فشارخون سيستولي نمي شود

در C   وE رسد كه ويتامين در كل به نظر مي

توان به عنوان  ثر بوده و ميؤروز پراكالمپسي مكاهش ب

بروز مسموميت حاملگي به يكي از راههاي پيشگيري از 

 . كار روند

  

  :قدرداني تشكر و

انجام اين تحقيق ياري  در را كه ما كليه كساني از

 ـــومگاه علـوهشي دانش خصوص معاونت محترم پژ   بهنمودند،

 كردندا فراهم وهش رپزشكي شهركرد كه مقدمات اين پژ

  .دگرد تشكر مي قدرداني و
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