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Abstract
Background and purpose: Hypertensive disorders of pregnancy are still one of the major issues
in obstetrics. So far, few studies are conducted on the troponin I level of pregnant women and
preeclampsia but their results are not conclusive. In this study the troponin levels were compared between
patients with severe preeclampsia, mild preeclampsia, gestational hypertension, and normal blood
pressure.
Materials and methods: A case control study was conducted in four groups of pregnant
women (n=35 per group) with severe preeclampsia, mild preeclampsia, gestational hypertension, and
normal blood pressure attending Kosar Center, Qazvin, Iran 2014-2015. The troponin I level in the groups
were studied. Data was analyzed in SPSS V.19 applying ANOVA, Chi-square, and T-test.
Results: The mean age of patients was 29.1±6.6. The level of troponin was lower than 0.01 ng/ml
in patients with severe preeclampsia, mild preeclampsia, gestational hypertension and normal blood
pressure. But in one case with severe preeclampsia this level was 0.15. The findings indicated no
significant difference between the groups (P=0.4)
Conclusion: The level of troponin was not different in patients with severe preeclampsia, mild
preeclampsia, gestational hypertension, and normal blood pressure.

Keywords: troponin I, severe preeclampsia, mild preeclampsia, gestational hypertension, normal blood
pressure
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چکیده
سابقه و هدف :اختالالت فشارخون بارداری یکی از مسائل مهم در زمینه زنان و زایمان است .تاا باه اما وز معات اات
کمی ب روی سعح ت وپونین  Iدر زنان باردار مبتال به پ ه اکالمپسی انجام شاهه کاه نتاایا لااال از ایان معات اات ع ای
نیست .در این معات ه به مقایسه سعح ت وپونین  Iدر بیماران مبتال به پ ه اکالمپسی شهیه ،پ ه اکالمپسی خفیف ،فشار خاون
باال و فشار خون طبی ی پ داخته شه.
مواد و روشها :در یک معات ه مورد شاههی ،چهار گ وه از زنان باردار مبتال به پ ه اکالمپسی خفیف ،پ ه اکالمپسی
شهیه ،فشار خون بارداری و ن مال ( 53نف در ه گ وه) م اج ه کننهه به م کز کوث زوین در فاااهه ساال هاای  35و 39
مورد ب رسی ار گ فتنه و سعح ت وپونین  Iآن ها انهازهگی ی شه .داده ها با ن مافزار آماری  SPSS19و باا باه کاارگی ی
آزمون های انووا ،کای دو ،تی تست آناتیز شه.
یافتهها :میانگین سنی کهیه بیماران  93/1±6/6سال بود .سعح ت وپونین  Iدر گ وههاای پا ه اکالمپسای خفیاف ،فشاار
خون بارداری و فشار خون ن مال کم ت از  1/11 ng/mlبود و فقط یک مورد در پ ه اکالمپسی شهیه ،باال باود ( )1/13کاه
تفاوت بین گ وهها م نیدار نبود (.)p=1/9
استنتاج :سعح ت وپونین  Iدر گ وه های مختهف فشار خون بارداری تفاوتی نهارد و نمی تاوان از آن باه وناوان م یاار
ارزیابی خع ابتال به فشار خون بارداری و پ ه اکالمپسی و اکالمپسی استفاده نمود.
واژه های کلیدی :ت وپونین  ،Iپ ه اکالمپسی شهیه ،پ ه اکالمپسی خفیف ،فشار خون بارداری ،فشار خون ن مال

مقدمه
پ ی -اکالمپسی از ووارض دوران بارداری و یاک
اخااتالل چنااهارگانی( )1اساات کااه در  5تااا  3دراااه از
لامهگیها در کشورهای غ بی رخ میدهه( .)9این بیمااری

یکی از وهتهای مهم م گ و می مادران باردار میباشه
که باوث ووارض جنینی و مادری میشود .ایان وارهاه
ب ه از هفتاه بیستام بارداری رخ میدهاه و با فشاارخاون

مولف مسئول :آمنه باریکانی -زوین :دانشگاه وهوم پزشکی زوین ،م کز تحقیقات رشه کودکان ،گ وه پزشکی اجتماوی
 .1دانشیار ،گ وه زنان ،زایمان و نازایی ،م کز تحقیقات رشه کودکان ،دانشگاه وهوم پزشکی زوین ،زوین ،ای ان
 .9دستیار ،گ وه زنان ،زایمان و نازایی ،م کز تحقیقات رشه کودکان ،دانشگاه وهوم پزشکی زوین ،زوین ،ای ان
 .5استادیار ،گ وه زنان ،زایمان و نازایی ،م کز تحقیقات رشه کودکان ،دانشگاه وهوم پزشکی زوین ،زوین ،ای ان
 .9دانشیار ،گ وه پاتوتوژی ،م کز تحقیقات بیماری های متابوتیک ،دانشگاه وهوم پزشکی زوین ،زوین ،ای ان
 .3دانشیار ،گ وه پزشکی اجتماوی ،م کز تحقیقات رشه کودکان ،دانشگاه وهوم پزشکی زوین ،زوین ،ای ان
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مقایسه سطح تروپونین  Iدر زنان مبتال به پره اکالمپسی و فشارخون
بارداری با زنان باردار با فشار خون نرمال

گزارش کوتاه

فاطمه اللوها و همکاران

مواد و روش ها
باایشت ا از  31میهاایمت ا جیااوه کااه م مااوالب هم ا اه بااا

آن ،سعح ت وپونین  Iدر  191زن بااردار م اج اه کنناهه

پ وتئینوری است ،تشخیص داده میشود( .)5وهت اااهی

بااه م کااز آموزشاای درمااانی کااوث اازوین جهاات خااتم

پ هاکالمپسی ناشناخته است؛ با این وجود وههی همچاون

بااارداری در فااااهه سااالهااای  35و  53( 39نفا در ه ا

ج یان خون ناکافی به رلام ،ااهمه باه جاهار وا و و

گ وه) مورد ب رسی ار گ فت.

اخااتالل سیسااتم ایمناای را ماایتااوان معا کا د .بااهنظا

م یار ورود شامل زنان با سن لامهگی بیش از هفتاه

ماایرسااه از اتیوتااوژیهااای مهاام ب ا وز آن ،سااازگاری

 91بود .م یار خ وج شامل سابقه بیماری هبی و و و ای

نامناسب مادر با تغیی ات هبی و و ی یا طبی ی لاامهگی

و بیماریهای متابوتیک ،سابقه فشارخون بل از لاامهگی،

باشه( .)9پا هاکالمپسای دارای دو ناوع خفیاف و شاهیه

سابقه مص ف سیگار و دخانیات ،سابقه فشار خون مازمن،

است .نوع شهیه با فشار خاون دیاساتوتی  111میهایمتا

بیماری کهیوی یا سابقه آن در طول این تحقیق بود.

جیوه یا بیشت  ،پ وتئینوری دو مثبت یا بیشت  ،ک اتینین
باال ،افزایش در آنزیمهای کباهی و سا درد ،اتیگاوری،

زنان مورد معات ه به  9گ وه زی تقسیم شهنه:

ادم ریااوی ،درد نالیااه فو ااانی شااکم ،اخااتالل بینااایی و

 )1فشارخون ن مال ()BP <191/ 11 mmgh

ت ومبوسیتوپنی مشخص میشود( .)6ت وپونین  Iجز ااهی

 )9فشاااارخون باااارداری کاااه شاااامل زناااان باااا

مجمووه ت وپونین است که اث متقابل اکتین و میوزین را

 ،BP≥ 191/ 31 mmghبهون پ وتئینوری و دارای فشاار

در وضالت ااف تنظیم میکنه و یک مارک لساس و

خون ن مال ب ه از  19هفته از زایمان،

اختصاای در آسیبهای میوکارد میباشه .در وضههای

 )5پ

ه اکالمپسی خفیف کاه BP≥ 191/31 mmgh

که در لال انقباض نیست ،اکتین نمایتواناه باه میاوزین

و  ≥ 511 mgپ وتئینوری در  99ساوت و یا پا وتئین 1

متصل شود ،هنگامی که کهسایم باه ت وپاونین  Cمتصال

در نمونااااه ادرار )9 ،پاااا ه اکالمپساااای شااااهیه کااااه

میشود ،باوث تغیی اتای شاهه کاه منجا باه جاباهجاایی

 BP≥161/111 mmghو پ وتئینااااوری  9گاااا م در 99

ت وپونین  Iو ل کت آن به سمت میوزین در اث انقباض

ساوت و یا پ وتئین >  9در نمونه ادرار و ک اتینین ادرار

وضااهه ماایشااود .پ ا هاکالمپساای یااک لاتاات اتتهااابی

بیشت از  1/9mg/dlو یا س درد ،درد اپیگاست و تاری دیه.

منتش هم اه با آسیب سهولهاای اناهوتهیال هبای اسات.

تحقیق انجام شهه باا رهاایت کامال افا اد شا کت

افزایش سعح ت وپونین  Iدر بیماران هبی ،گزارش شاهه

کننهه و با ارائه ف م اطالع رسانی و رهاایت ناماه انجاام

است ،اتبته تا باه اما وز رابعاه باین ایان دو اثباات نشاهه

شه .سپس سن مادر ،سن بارداری و گ اویهیته ثبت شه.

اسات( .)7،3از ساوی دیگا  ،در ب خای معات اات مشااابه،

مقهار  9سیسی تخته خون از ه خاانم بااردار گ فتاه و

سااعح ت وپااونین  Iرابعااه م ن ایداری بااا پ ا هاکالمپساای

ظ ف لهاکث  93د یقه به آزمایشگاه بهار زوین ارساال

نهاشت(.)3-11

شااه تااا ومهیااات سااانت فیوژ روی آن انجااام و سااعح

با توجه به اهمیت پا هاکالمپسای و خعا ات آن در

ت وپونین  Iدر پالسما باا روش ویاهاس اتیازا باا دساتگاه

زمینه ووارض م گ و می مادر و آسایب هبای ،معات اه

 beckman access immunoassayبا لساسیت  36درااه و

لاه با ههف مقایسه سعح ت وپونین  Iدر زنان مبتال باه

اختصاایت  39دراه انجام شه .له کمت از 1/11 ng/ml

پ ه اکالمپسی و فشارخون بارداری با زنان باردار با فشاار

منفی در نظ گ فته شه .در اورتی که امکان ارساال در

خون ن مال انجام شه.

و ض  93د یقه ف اهم نباود ،در هماان م کاز ساانت فیوژ
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سیستوتیک بیشت از  191میهیمت جیوه و یا دیاستوتیک

این معات ه یک معات ه موردی -شاههی اسات کاه در

مقایسه سطح تروپونين  Iدر زنان باردار با فشار خون باال و نرمال

گ وه مبتال به فشاارخون باارداری ،جهات مساجل شاهن

همخوانی نهاشت .نکته ابل توجهای که در ایان معات اه

تشخیص ،فشارخون بارداری ب اه از  19هفتاه از زایماان باا

وجود دارد ،لجم بسیار کم گ وه پ ه اکالمپسی بود که

م اج ه به م کز بههاشت مجهداب انهازهگی ی شه کاه در

با ایان لجام کام ،لتای مثبات باودن یاک نفا از نظا

تمام موارد ن مال بود .دادهها با استفاده از ن

مافزار SPSS

 13و با بهکارگی ی آزمونهای انووا ،کای دو ،تی تست

ت وپونین  ،Iدراه بااالیی را مثبات نشاان خواهاه داد و
نمیتوان آن را به کل جام

و با سعح م نیداری کمت از  1/13تحهیل شهنه.

ه نسبت داد(.)3

معات ه بیگی و همکارانش در ساال  9111نشاان داد
در گاا وه پاا هاکالمپساای ،سااعح ت وپااونین  Iبااه طااور

یافته ها و بحث

م

نیداری باال بود که با نتیجه ما همخوانی نهاشت(.)19

در مجمااوع  191خااانم باااردار در  9گا وه مساااوی

در پژوهش  Dominiqueو همکاران پ هاکالمپسای

( 53نف در ه گ وه) دستهبناهی شاهنه .میاانگین سانی

با افزایش در سعح ت وپونین ما تبط نباوده کاه باا نتاایا

کهیه بیماران  93/1±6/6سال بود؛ باالت ین میانگین سانی

معات ه ما همسو است .در این معات ه میاانگین ت وپاونین

م بوط به گ وه پ هاکالمپسای شهیاه با  51/6±3/3ساال

در گ وه پ ه اکالمپسی  ng/ml1/111بود که این وهد از

و کاامتا ین آن م بااوط بااه گا وه فشااار خااون ن مااال بااا

لساسیت کیتهای مورد اساتفاده در ایان مقاتاه کامتا

 91/1±3/9سااال بااود کااه تفاااوت م ناایداری نهاشاات

میباشه(.)6

( .)p =1/591گ اویه  1بیشت ین میزان را در ه  9گا وه

معات اااه  Atisو همکااااران نشاااان داد کاااه ساااعح

به خود اختصاص داد (پ هکالمپسی شهیه  53/3دراه،

ت وپونین  Iدر هیچکهام از گ وه ها افزایش ابل توجهی

پ ا ه کالمپساای خفیااف  91دراااه ،فشااارخون بااارداری

نهاشت که با نتایا معات ه ماا همساو مایباشاه .التمااالب

 51/3دراه ،فشار خون ن مال  61درااه) .گ اویاهیتی

لساسیت کیتها ر معات ه مذکور از لساسیت کیاتهاای

بااا فشااارخون رابعااه م ناایداری نهاشاات (.)p =1/136

مورد معات ه ما بیشت بوده است( .)1معات اه  Bozkurtو

بیشت ین میانگین سن بارداری در زماان خاتم مت هاق باه

همکاران نشان داد که سعح ت وپونین  Iتفااوت چناهانی

گ وه پ ه اکالمپسی خفیف و کمت ین آن در گ وه پا ه

در گ وههای مختهف نهارد( )3که باا نتاایا ایان معات اه

اکالمپسی شهیه بود که این رابعه م نیدار بود(=1/193

تعابق دارد .اختالف نتایا اوالم شهه بین سعح ت وپونین

 .)pمیانگین وزن نوزاد در چهار گا وه تفااوت م نایداری

 Iبا پ هاکالمپسی را مایتاوان در اساتفاده از کیاتهاا باا

نهاشت (.)p =1/1

لساسیتهای متفاوت دانست.

در معات ه انجام شهه ،سعح ت وپونین  Iدر ه 9

بااهطااور کهاای ماایتااوان نتیجااه گ فاات کااه سااعح

گ وه ،کمت از  1/11 ng/mlبوده است و فقط یک

ت وپاونین  Iدر گا وههاای مختهااف فشاارخون بااارداری

مورد در پ هاکالمپسی شهیه ،باال بوده است ( )1/13که

تفاوتی نهارد و نمیتوان از آن به وناوان م یاار ارزیاابی

اختالف بین  9گ وه م نیدار نبود (.)p=1/9

خع استفاده نمود.
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