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  اكالمپسي پره بررسي رابطه طول مدت تماس اسپرم و سرويكس قبل از حاملگي با
  

  معصومه عابدزاده فرزانه صابري، ،*زهره سادات
  

  هخالص
  بر اساس تئوري ناسازگاري ايمني، وباشد سر جهان مي تا اكالمپسي يكي از عوامل اصلي منجر به فوت زنان باردار در سر  پره:سابقه و هدف

 موجود در تناقضات بهبا توجه . كند اكالمپسي محافظت مي مدت با اسپرم عليه پره هاي پدر در اثر تماس طوالني ژن ل بر عليه آنتيايجاد تحم
اكالمپسي در زنان باردار   پرهميزان خطرقبل از حاملگي و  با سرويكس هدف تعيين ارتباط مدت تماس اسپرم حاضر با ياين زمينه، مطالعه

  .  انجام شد1384-1385خواني كاشان در سال  به زايشگاه دكتر شبيهكننده  مراجعه
 مادر كه فاقد 150و ) گروه مورد( اكالمپسي بودند  مادر كه داراي پره150 شاهدي بر روي  ـ تحقيق از نوع موردي:اه مواد و روش

 و+ 1متر جيوه يا بيشتر و پروتئينوري  ميلي 90140خوناكالمپسي بر اساس وجود فشار  تشخيص پره .انجام شد )گروه شاهد( اكالمپسي بودند پره
در هر دو گروه . اكالمپسي مشابه بودند هاي هر دو گروه به لحاظ ساير عوامل تاثيرگذار بر پره نمونه. يا بيشتر در نمونه ادرار تصادفي داده شد

كننده از تماس اسپرم و  هاي ممانعت ميزان استفاده از روش ر تماس بوده،هاي جنسي قبل از حاملگي كه اسپرم و سرويكس د طول مدت تماس
جهت تجزيه و تحليل اطالعات از  . ها ثبت و مورد مقايسه قرار گرفت طول مدت استفاده از اين روش و) هاي پيشگيري سدي روش(سرويكس 

  . ستفاده شداt-test, χ², Mann-Whitney هاي آماري  آزمون
دار  به لحاظ آماري معني و طول مدت تماس اكالمپسي ي تحقيق نشان داد اختالف هر دو گروه از نظر ساير عوامل مرتبط با پرهها يافته :نتايج
 ماه بود و آزمون 4/11±14 ماه و 4/12±8/13گروه مورد و شاهد به ترتيب  دو ميانگين مدت تماس اسپرم و سرويكس قبل از حاملگي در. نبود

هاي   داد بين ميزان استفاده از روشن نشا)χ2 (آزمون آماري كاي دو. دار نشان نداد ن اختالف را به لحاظ آماري معنيويتني اي ـ آماري من
  در گروه مورد و نفر80( داري وجود ندارد در دو گروه اختالف معني )هاي پيشگيري سدي روش(كننده از تماس اسپرم و سرويكس  ممانعت

  ماه و8/25±9/21هاي سدي در دو گروه مورد و شاهد به ترتيب  ن و انحراف معيار مدت استفاده از روشميانگي). در گروه شاهد نفر 88
  .داري ندارد گروه اختالف معني هاي سدي در دو ويتني نشان داد مدت استفاده از روش ـ  ماه بود و آزمون آماري من7/23±7/28

كننده از تماس  هاي ممانعت ميزان و مدت استفاده از روش سرويكس قبل از حاملگي، نتايج تحقيق نشان داد مدت تماس اسپرم و :گيري نتيجه
تاثير  اكالمپسي بي  پرهپيدايشداري ندارد و احتماال اين عوامل در  اسپرم و سرويكس قبل از حاملگي در دو گروه مورد و شاهد تفات معني

  .شود تر در اين زمينه توصيه مي قات بيشتر و وسيعي لذا تحق،هستند
  تماس با اسپرم پيشگيري سدي، اكالمپسي، پره :واژگان كليدي

  
  مربي گروه مامايي دانشكده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشكي كاشان

  زهره سادات :ولونويسنده مس *
   بلوار قطب راوندي، دانشكده پرستاري و مامايي، گروه مامايي5كاشان، كيلومتر  :آدرس

 sadat@kaums.ac.ir :پست الكترونيك

  15/7/85 :تاريخ دريافت                0361 5550021 :تلفن
   19/1/86 :تاريخ پذيرش نهايي              0361 5556633  :دورنويس

  
  مقدمه 

 اختصاصي حاملگي است كه سندروماكالمپسي نوعي  پره
 يا بيشتر و متر جيوه ميلي 90140خون  فشار،در اثر اسپاسم عروقي

گرم يا بيشتر   ميلي300 به ميزان ه ساعت24روتئين در ادرار دفع پ
%  20ها و تا  تمام حاملگي% 5-10اين عارضه در . ]1 [رسد مي

كالمپسي يكي از سه ا پره .]2[شود  هاي اول را شامل مي حاملگي
مشكالت . ]2[ باشد ميناتال  ههاي پر مرگ% 25علت مرگ مادران و 

دكولمان ، )اكالمپسي(ماري، تشنج  مادر به دنبال اين بييعمده
ي كبد و يريزي مغزي، نارسا ريزي پس از زايمان، خون  خون،جفت

علت واقعي اين . ]3 [باشد كليه، اختالالت انعقادي و مرگ مادر مي
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بيماري مشخص نيست اما عوامل خطر چون حاملگي اول، سن كم 
خون،  ارو زياد هنگام حاملگي، نژاد، سابقه فاميلي مثبت، سابقه فش

ثير ا آن تپيدايشل ايمني در يبيماري عروقي، چندقلويي و مسا
ناتال دقيق و  هاي پره در حال حاضر با انجام مراقبت. ]2[دارند 

منظم و بستري زودهنگام و در صورت لزوم ختم حاملگي سعي 
ل ييكي از مسا .]1 [شده است ميزان عوارض بيماري كاهش يابد

دنبال شناسايي ه اكالمپسي ب ايمني مطرح كاهش ميزان پره
هاي سيمن توسط مادر با تماس طوالني مدت اسپرم و  ژن آنتي

دنبال ه سرويكس قبل از حاملگي و نيز افزايش اين عارضه ب
تماس كننده از  مانعتري از حاملگي ميهاي پيشگ استفاده از روش

 باشد ميقبل از حاملگي  مثل كاندوم و منقطع اسپرم و سرويكس
نقيضي  و اين راستا مطالعاتي انجام شده و نتايج ضددر  .]4[

 مشخص شد كه 1دودر مطالعه ورو :حاصل شده است از جمله
 ماه 6تماس جنسي بدون پيشگيري از تماس اسپرم با سرويكس 

دهد   برابر كاهش مي4/1اكالمپسي را  قبل از حاملگي شانس پره
03/0p< ]5[ .د كه استفاده از  در اسپانيا به اين نتيجه رسي2هرناندز

اكالمپسي  شونده از تماس اسپرم شانس پره هاي پيشگيري مانع روش
ات ديگر نيز نشان داده  در تحقيق.]6[دهد  زايش مياف >05/0p را با

شده است كه كاهش مدت تماس اسپرم با سرويكس قبل از 
كننده از  هاي پيشگيري ممانعت حاملگي و نيز استفاده از روش

 .]7-10[دهد  ويكس ميزان بيماري را افزايش ميتماس اسپرم و سر
هاي تحقيقات فوق تعداد ديگري از مطالعات انجام  بر خالف يافته

شده در اين زمينه صحت رابطه مدت تماس اسپرم با سرويكس 
-14[يد قرار نداده است ياكالمپسي را مورد تا قبل از حاملگي و پره

دود بودن حلي و مهاي قب متناقض بودن پژوهشتوجه به  با ].11
رسد انجام پژوهش   در ايران، به نظر ميويژهه مطالعه در اين زمينه ب

به مطالعه حاضر  .در اين زمينه از توجيه الزم برخوردار باشد
 تماس اسپرم و سرويكس قبل از  مدتمنظور بررسي رابطه طول

 نمونه بيشتر و كنترل عوامل دبا تعدااكالمپسي  حاملگي با پره
در مراجعين به نده بيشتر نسبت به تحقيقات مشابه كن مخدوش

  .شد انجام 1384-1385در سال كاشان خواني  زايشگاه دكتر شبيه
  

  ها روش و مواد
ني بر تگيري مب شاهدي با نمونه ـ  اي از نوع موردي  مطالعه

                                                            
1- Verwoord 
2 - Hernandez 

) گروه مورد( اكالمپسي بودند  مادر كه داراي پره150هدف بر روي 
 .انجام شد )گروه شاهد( اكالمپسي بودند همادر كه فاقد پر  150و 

متر  ميلي 90140 اكالمپسي بر اساس وجود فشار خون تشخيص پره
يا  و+ 1جيوه كه توسط دستيار زنان گرفته شده بود و پروتئينوري 

 ادرار تصادفي كه توسط آزمايشگاه زايشگاه يبيشتر در نمونه
سن حاملگي باالي  :داراير دو گروه  د.شد  تعيين شده بود، داده مي

  در سه ماهه اول حاملگي،طبيعي فشار خون قلو، يك هفته،  24
سابقه بيماري : فاقد بستري در بيمارستان جهت ختم حاملگي و

 قبل از HDهاي پيشگيري خوراكي  اي، عدم استفاده از قرص زمينه
 هيدروآمنيوس، ناهنجاري ريزي در حاملگي، پلي ، خونحاملگي

هر دو گروه از نظر سابقه . بودندجنين و ديابت حاملگي 
اكالمپسي در حاملگي قبل، سابقه مثبت خانوادگي، مليت  پره

 20كمتر از ( زا يا چندزا بودن، سن مادر اول) ايراني و افغاني(
، ) سال35 سال و باالتر از 35-30  سال،30-25  سال،25-20 سال،

مادر در  BMIو  شاغل بودن ،استفاده از قرص آسپرين در حاملگي
وري اطالعات آ روش جمع .مشابه بودندسه ماهه اول حاملگي 

مصاحبه با مادر و جهت به دست آوردن بعضي از اطالعات مثل 
شده است، براي  بيمار مراجعه ي اكالمپسي به پرونده تشخيص پره

مادر در سه ماهه اول حاملگي، از وزن ثبت  ΒΜΙدست آوردن ه ب
در حالت ايستاده و  گيري قد مادر ر آن زمان و اندازهشده مادر د

 در . شداستفادهگر  گيري توسط پژوهش هبدون كفش در هنگام نمون
هاي جنسي قبل از حاملگي كه اسپرم  تماسل مدت طو هر دو گروه

هاي پيشگيري  ميزان استفاده از روش ،و سرويكس در تماس بوده
  وثبتقبل از حاملگي  ها روش اين طول مدت استفاده از سدي و

جهت تجزيه و تحليل اطالعات از  .مورد مقايسه قرار گرفت
   .استفاده شد χ², t-test, Mann-Whitney U هاي آماري آزمون

  
  نتايج

تا پايان  1384ماه   از ابتداي فروردينتحقيق كهدر طي 
هاي  آزمون .دست آمده  نتايج زير ب به طول انجاميد1385ردادماه م

نشان دادند هر دو گروه از نظر ساير عوامل  χ² و t-test آماري
مشابه و مدت تماس اسپرم با سرويكس اكالمپسي  موثر بر پره

ول اجد( دار نيست يهستند و اختالف آنها به لحاظ آماري معن
  ). 2 و 1 ي شماره
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 1384- 1385 ،خواني كاشانالمپسي در زايشگاه دكتر شبيهاك توزيع زنان گروه مورد و شاهد آنها بر حسب ساير عوامل تاثيرگذار بر پره- 1جدول 
  پره اكالمپسي

  سايرعوامل
  ندارد  دارد

 براي نتيجه آزمون آماري
  مقايسه گروه ها

      سن مادر به سال
<25  )3/53(80  )52(78  
35 -25  )7/38(58  )42(63  

>35  )8(12  )6(9  

38/0P=  

BMI  و ميانگين  املگيح مادر در ابتداي
  اف معيارانحر

4/2±9/24  
1/3±2/24  

  
2/0P= 

      تعداد حاملگي
  79)7/52(  70)7/46(  گراويدپرايمي
  71)3/47(  80)3/43(  گراويدمولتي

58/0P= 

      تعداد زايمان
  88)6/58(  80)3/53(  ازاول

  62)4/41(  70)7/46(  چندزا
35/0P=  

      تحصيالت
  74)3/49(  78)52(  ابتدايي و بيسواد

  30)20(  25)7/16(  نماييراه
  30)20(  35)3/23(  دبيرستان
  16)7/10(  12)8(  عالي

8/0P= 

      اكالمپسيسابقه پره
  6)4(  8)4/5(  دارد
  144)96(  142)6/94(  ندارد

58/0P= 

      اكالمپسي در خانوادهسابقه پره
  6)4(  7)7/4(  دارد
  144)96(  143)3/95(  ندارد

77/0P= 

      مليت
  21)14(  23)3/15(  افغاني
  129)86(  127)7/84(  ايراني

77/0P= 

  وضعيت اشتغال 
 شاغل

  
)7/4(7  

  
)4(6  

  144)96(  143)3/95(  خانه دار
74/0P= 

      مصرف قرص آسپرين در حاملگي
  21)14(  24)16(  بلي
  )86(129  126)84(  خير

P= 63/0  

 
مدت تماس اسپرم و سرويكس و انحراف معيار ميانگين 

 و 4/11±14 مورد و شاهد به ترتيب گروه دو قبل از حاملگي در
از نظر متغير فوق  ويتني ـ منآزمون آماري  و بودماه  8/13±4/12

آزمون آماري همچنين  ،داري نشان نداد بين دو گروه اختالف معني
ويتني بين مدت تماس اسپرم و سرويكس قبل از حاملگي  ـ من

 اختالف  نيززاها و چه در چندزاهاي دو گروه چه در نخست
نفر   80در اين تحقيق  ).2  ي جدول شماره( داري نشان نداد معني

از در گروه شاهد قبل از حاملگي  نفر 88 در گروه مورد و
كردند و  استفاده مي) كاندوم و منقطع(سدي پيشگيري هاي  روش

از نظر متغير فوق اختالف  بين دو گروه) χ2(آزمون آماري كاي دو 
مدت استفاده از   ميانگين و انحراف معيار.داري نشان نداد معني

 8/25±9/21 به ترتيب هاي سدي در دو گروه مورد و شاهد روش
 نشان داد ويتنيـ  منآزمون آماري بود و ماه  7/28±7/23  وماه

داري  گروه اختالف معني هاي سدي در دو مدت استفاده از روش
ني مدت در اين مطالعه فراواهمچنين . )3 ي جدول شماره( ندارد

 ماه در دو 12 ماه و بيش از 4از  تماس اسپرم و سرويكس كمتر
 ماه در دو گروه 4فراواني مدت تماس كمتر از  .گروه مقايسه شد

كاي  كه آزمون آماري )%7/42( و) %7/38( به ترتيب مورد و شاهد
دار نشان نداد و  اين اختالف را به لحاظ آماري معني) χ2( دو

هر دو گروه مورد و شاهد   ماه در12 تر ازفراواني مدت تماس بيش
  . )%7/20( بوديكسان 
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  1384- 1385خواني كاشان، در زايشگاه دكتر شبيهمدت تماس اسپرم و سرويكس  توزيع زنان گروه مورد و شاهد آنها بر حسب ساير عوامل تاثيرگذار بر - 2جدول 
   ماه4مدت تماس كمتر از 

  سايرعوامل
  ندارد  دارد

برلي  نتيجه آزمون آماري
  مقايسه گرو هها

      سن مادر به سال
<25  )6/51(63  )8/52(94  
35 -25  )8/41(51  )9/39(71  

>35  )6/6(8  )3/7(13  

68/0P=  

BMI  ميانگين و مادر در ابتداي حاملگي 
  انحراف معيار

1/3±4/24  2/3±9/24  52/0P= 

      تعداد حاملگي
  85)8/47(  64)5/52(  پرايمي گراويد
  93)2/52( 58)5/47(  مولتي گراويد

52/0P= 

      تعداد زايمان
  102)3/57(  66)54(  اول زا
 76)7/24( 56)46(  چند زا

73/0P=  

      تحصيالت
  98)55(  54)3/44(  ابتدايي و بيسواد

  31)4/17( 24)7/19(  راهنمايي
  35)7/19( 30)6/24(  دبيرستان
  14)9/7( 14)4/11(  عالي

67/0P= 

      مليت
  28)7/15(   16)1/13(  افغاني
  150)3/84(  104)9/86(  ايراني

8/0P= 

  8)5/4(  5)1/4(   شاغلوضعيت اشتغال 
  170)5/95(  117)9/95(  خانه دار

9/0P= 

  
 شبيه خواني زاها و چندزاها در زايشگاه دكترقبل از حاملگي در نخستمدت تماس اسپرم و سرويكس  توزيع زنان گروه مورد و شاهد آنها بر حسب - 3 جدول

  1384-1385 كاشان
  تعداد زايمان

  تماس مدت  جمع  چندزا  زانخست
  شاهد  مورد  شاهد  مورد  شاهد  مورد

4<  )8/38(31  )5/45(40  )6/38(27  )7/38(24  )7/38(58  64)7/42(  
8 -4  )5/17(14  )5/20(18  )10(7  )2/3(2  )14(21 )3/13(20  
12 -8  )2/21(17  )17(15  )8/32(23  )3/32(20  )6/26(40   )3/23(35  
12>  )5/22(18  )17(15  )6/18(13  )8/25(16  )7/20(31  )7/20(31  

  150 150  62 70  88  80  جمع
  8/13±4/12  14±4/11  5/15±1/13  1/13±3/11  6/12±03/12  7/14±5/11  انحراف معيار و ميانگين

  
  قبل از حاملگي بر حسب مدت استفاده از روش) كاندوم و منقطع( هاي مورد و شاهد داراي روش سدي پيشگيريتوزيع فراواني گروه - 4جدول 

  گروه
  مورد  به ماه مدت استفاده

  )درصد(تعداد
  شاهد

  )درصد(تعداد
  جمع

  )درصد(تعداد
12<  )2/41(33 )2/35(31  )1/38(64  
24 -12  )2/26(21 )3/19(17   )6/22(38   
36 -24  )8/13(11  )5/20(18  )3/17(29  

36> )8/18(15 )25(22  )22(37  
  168)100(  88)100( 80)100(  جمع

    7/23±7/28  9/21±8/25  انحراف معيار و ميانگين
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  بحث 
مدت تماس (ميزان عوامل خطر  هاي تحقيق نشان داد يافته

هاي  ميزان استفاده از روش همچنيناسپرم و سرويكس 
طول مدت استفاده از و   و سرويكسكننده از تماس اسپرم ممانعت

اكالمپسي و سالم  از نظر آماري  پرهدر در دو گروه  )ها اين روش
 پيدايشاحتماال اين عوامل در  ود داري ندار تفاوت معني

در اين زمينه مطالعاتي انجام شده  .سي نقش نداشته استپاكالم رهپ
 و هال .شود و نتايج متفاوتي حاصل شده است كه به آنها اشاره مي

 IVF در هدهند ه از اسپرميين رابطه استفادهمكاران به منظور تع
اي  اكالمپسي مطالعه و افزايش خطر پره )عدم تماس قبلي با اسپرم(

 از اسپرم شوهرانشانكه  نفر 113تحقيق بر روي . انجام دادند
 ،ه بود استفاده شدهدهند از اسپرمكه نفر   45استفاده شده بود و در 

عاملي خون حاملگي تنها  زاي فشار عوامل خطراز بين . انجام شد
خون حاملگي رابطه داشت چندقلويي بود و ميزان  كه با فشار

 27( %24اكالمپسي در آنهايي كه اسپرم شوهر استفاده شده بود  پره
 بود ) نفر10( %22هنده استفاده شده د هايي از اسپرم  و در آن)نفر

نتيجه اين تحقيق نشان . دار نبود الف از نظر آماري معنيتكه اين اخ
شانس ) تماس براي اولين بار با اسپرم(هاي دهنده  داد اسپرم

اي در بيمارستان فاطميه  مطالعه .]11[كند  اكالمپسي را زياد نمي پره
اكالمپسي با مدت تماس اسپرم و  ابطه پرهرهمدان به منظور تعيين 

زاي   زن نخست60تعداد تماس با اسپرم قبل از بارداري بر روي 
 اكالمپسي  خانم بدون پره146و  )دگروه مور( اكالمپسي داراي پره

در دو گروه نوع روش پيشگيري و طول . انجام شد )گروه شاهد(
نتايج آزمون  .مدت مواجهه با اسپرم مورد مقايسه قرار گرفت

مدت قطع جلوگيري و  نشان داد نوع روش پيشگيري، tآماري 
. ]12[داري ندارد   دو گروه تفاوت معنيمدت مواجهه با اسپرم در

در اين مطالعه كوهورت در .  در پنسيلوانيا انجام شد ديگراي لعهمطا
 اول حاملگي نوع روش پيشگيري و مدت تماس جنسي ي  هفته10

 فراواني نتايج مطالعه نشان داد . شدپرسشقبل از حاملگي 
اي سدي ه كنندگان از روش است و در استفاده% 8/3اكالمپسي  پره

ها ميزان  گان از ساير روشكنند پيشگيري از حاملگي و استفاده
همچنين  .داري نداشته است اكالمپسي از نظر آماري تفاوت معني پره
ها نشان داد مدت تماس جنسي قبل از حاملگي با عارضه فوق  يافته
  يز در تبرشاهديـ ردي و مطالعه ميك در .]13[ارتباط است  بي

و ) وردگروه م(زاي مبتال به فشار خون حاملگي   مادر اول44تعداد 
 سن، ،يتو مشابه در مل) گروه شاهد(  مبتاليرزاي غ  مادر اول106

هاي   سقط از نظر استفاده از روشيو سابقه  با همسريلينسبت فام
سال قبل   يككننده از تماس اسپرم و سرويكس  پيشگيري ممانعت

% 11داد ن ها نشا نتايج يافته .از بارداري مورد مقايسه قرار گرفتند

 قبل از حاملگي سال  يكافراد گروه شاهد % 7 ه مورد وگرو افراد
 اختالف به لحاظ آماري ين و اندكرد ها استفاده مي  روشيناز ا
هاي  شود يافته طور كه مشاهده مي همان. ]14 [دار نبوده است معني

مطالعات نتايج  حاضر همخواني دارد و يمطالعات فوق با مطالعه
كنترل نشان  ت كيسچه به صورت كوهورت و چه به صور

 اسپرم ستماكوتاه مدت   تماس براي اولين بار با اسپرم،دهد كه مي
  پيشگيري هاي و سرويكس قبل از حاملگي و استفاده از روش

اكالمپسي هنوز مورد سوال  به عنوان عوامل خطر براي پرهسدي 
 خانم كه داراي 113تگزاس، در اي ديگر  مطالعهدر  .هستند

اكالمپسي بودند از نظر   خانم كه فاقد پره226ند با اكالمپسي بود پره
مورد  سدي هاي پيشگيري طول تماس جنسي و استفاده از روش

 اكالمپسي در نتايج مطالعه نشان داد ميزان پره. بررسي قرار گرفتند
طول تماس جنسي زا با  اولو هاي سدي  كنندگان از روش استفاده

  طول تماس جنسي بيش از نسبت به  ماه4كمتر از قبل از حاملگي 
 اما اين اختالف در مورد زنان چندزا ديده ، برابر بود1/17 ماه 12
با استفاده از روش سدي ارتباط  اكالمپسي ميزان پرههمچنين  .نشد

هاي شوهر  كه در تماس بودن با اسپرمگيري شد  نداشت و نتيجه
 يهمطالع .]7[كند  اكالمپسي محافظت نمي قبل از حاملگي از پره

 پيدايشدهد استفاده از روش سدي در  فوق از اين نظر كه نشان مي
نيز مدت تماس با اسپرم در چندزاها  اكالمپسي دخالت ندارد و پره

اكالمپسي ارتباط ندارد مشابه نتايج مطالعه اخير در كاشان  با پره
زاها  كنندگان از روش سدي در اول كه در استفاده ايناست اما 

همراه با افزايش بيماري است با نتايج تحقيق كاهش مدت تماس 
شايد علت اين امر افزايش تعداد  اخير مغايرت دارد،

  كاشان و نيز تعداديهاي سدي در مطالعه كنندگان از روش استفاده
اكالمپسي و نيز كنترل كردن تعداد زيادي از ساير  بيشتر بيماران پره

ه اروليناي شمالي باي در ك طالعهم. عوامل موثر بر بيماري باشد
اكالمپسي و   مادر داراي پره110شاهدي بر روي   ـصورت موردي

و  نژاد اكالمپسي كه از نظر متغيرهاي سن،  مادر بدون پره115
هاي   روشزو استفاده ا مسافت از بيمارستان مشابه بودند انجام شد

نتايج  .سدي پيشگيري قبل از حاملگي در دو گروه مقايسه شد
هاي سدي قبل از حاملگي شانس  ه استفاده از روشنشان داد ك

، ديگري  ي در مطالعه .]15[كند   برابر زياد مي73/2اكالمپسي را  پره
 خانم 109و ) گروه مورد(خون حاملگي  زا با فشار  خانم اول113
خون  زا و مشابه از نظر سن با گروه مورد كه فاقد فشار اول

نتايج مطالعه نشان داد . نده شدسمقاي) گروه شاهد(حاملگي بودند 
 بدون استفاده از تماس جنسي با شوهر قبل از حاملگي مدت طول 

 ماه و در گروه شاهد 3/2ر گروه مورد دروش پيشگيري سدي 
 اين تحقيق نشان داد كه خطر افزايش فشار ينتيجه. ماه بود 7/4
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زا با افزايش طول تماس جنسي و در  خون حاملگي در زنان اول
 73تحقيق ديگري  در. ]9[يابد  دن با اسپرم كاهش ميتماس بو

 خانم حامله كه دچار 70اكالمپسي داشتند با  خانم كه پره
اكالمپسي نبودند از نظر نوع روش پيشگيري قبل از حاملگي  پره

 نزديكي يادر كساني كه از كاندوم . مورد مقايسه قرار گرفتند
ش مدت تماس اسپرم كاه(كردند  كش استفاده مي منقطع و يا اسپرم

اكالمپسي نسبت به كساني كه از ساير  ميزان پره )و سرويكس
افزايش مدت تماس اسپرم ( كردند هاي  پيشگيري استفاده مي  روش

  و اين اختالف با برابر بود52/2، %95 با اعتماد )و سرويكس
05/0p<ساير متغيرهاي دموگرافيك و . بوددار   از نظر آماري معني

نتايج سه  .]6[ي در دو گروه اختالفي نداشت يامااجتماعي و م
 حاضر مغايرت دارد و شايد ي با مطالعه]15، 9، 6 [تحقيق فوق

در  كننده بيشتر علت آن حجم نمونه بيشتر، كنترل عوامل مخدوش
 تا دو برابر يك و نيم به طوري كه تعداد نمونه مطالعه ما باشد

داد زيادي از عوامل هاي مورد و شاهد در تع و گروهبيشتر است 
 ي كه در مطالعهي در حال،اكالمپسي مشابه بودند مرتبط با پره

ند كه شايد  ا  فاكتور مشابه بوده3-1 دو گروه در 15 و 9 ي شماره
 تحقيق يشد نتيجه گر حذف مي اثر ساير فاكتورهاي مداخله اگر

 ايمني بدن مادر و نقش دستگاهدر جهت اثبات نقش  .كرد تغيير مي
و  باشند اكالمپسي دخيل مي وجود آمدن پرهه  پدري كه در باملعو

 حدس زده ،هاي پدري ژن تحمل مادر به آنتي چگونگي افزايش

تاثير ) قبل از لقاح(  اسپرممواجهه باشود كه طول مدت  مي
كه طبق بعضي از  طوريه  ب.اكالمپسي دارد داري بر كاهش پره معني

به هايي كه قبل از لقاح  دد خانمگر مطالعات انجام يافته مالحظه مي
 ماه در معرض اسپرم قرار داشتند نسبت به كساني 4مدت كمتر از 
داشتند بيشتر دچار   ماه در معرض اسپرم قرار12كه بيش از 

 علت اين امر را در معرض قرار گرفتن با  .شوند اكالمپسي مي پره
HLAمعرض  دانند كه مادر با قرار گرفتن در   پالسماي سمينال مي
 HLAهاي  ژن كه در پالسما سمينال است تحملش نسبت به آنتي

 اما طبق نتايج تحقيق حاضر و حداقل نيمي از ،رود پدر باال مي
اكالمپسي هنوز مورد   ايمونولوژيك پرهيهاي ديگران فرضيه يافته

هاي سدي مثل كاندوم و   است و به عبارتي استفاده از روشپرسش
را افزايش اكالمپسي   پرهشوند اسپرم مياز تماسمانع منقطع كه 

  .دهندنمي
  

  گيري نتيجه
مدت تماس اسپرم و سرويكس  نتايج تحقيق نشان داد 

پيشگيري هاي  ميزان و مدت استفاده از روش ،قبل از حاملگي
زايان و  اكالمپسي و سالم چه در نخست در افراد داراي پرهسدي 

 لذا تحقبقات بيشتر و ،كند يداري نم چه در چندزايان تفات معني
  .شود تر در اين زمينه توصيه مي وسيع
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