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و  یاکالمپس با پره یفصل راتییتغ نیارتباط ب

 (کیتماتسیس یمرور): یاکالمپس
 ، 1یاسیاشرف ق، 2، دکتر افسانه کرامت*1یمال احمد الیل

 3ی، دکتر زهرا متق1زاده مژگان هاشم

 یدانشگاه علوم پزشک ،ییو ماما یدانشکده پرستار ،ییدانشجو قاتیتحق تهیکم ،یبهداشت بارور یدکترا یدانشجو .1

 . رانیشاهرود، شاهرود، ا

 .رانیشاهرود، شاهرود، ا یدانشگاه علوم پزشک ،ییو ماما یدانشکده پرستار ،یگروه بهداشت بارور اریدانش .2

 .رانیشاهرود، شاهرود، ا یدانشگاه علوم پزشک ،ییو ماما یدانشکده پرستار ،یگروه بهداشت بارور اریاستاد .3

 51/50/1310  :تاريخ پذيرش  13/50/1310: تاريخ دريافت
 

 
 

 

 های اخیر در سال .است یمادر ریم و مرگ دلیلاز سه  یکیو  بارداری در یعارضه طب نیتر عیشا یاکالمپس پره :مقدمه

 هدف با حاضر کیستماتیمرور س مطالعه .توجه قرار گرفته است مورد یاکالمپس با پره یفصل راتییتغ نیب ارتباط

 جینتا به یابیدست و یاکالمپس و اکالمپسی پره با یفصل راتییتغ نیب ارتباط نهیدر زم موجود مطالعات جینتا یبند جمع

 .انجام شد رانیدر ا یکل

 ،SID یو خارج یداخل یاطالعات یها گاهیپااطالعات از طریق جستجو در  کیستماتیس یمروردر این مطالعه  :کارروش

Iranmedex ،Magiran، IranDoc ،Pubmed ،Scopus وGoogle Scholar ی ها واژه دیکل با استفاده از

از سال  دست آمده هب مقاالت یمحدوده زمان. ی، استخراج شدندبیبه صورت ترک OR و AND یعملگرها استاندارد و

مختلف  یمطالعه انجام شده در شهرها 11 تیدر نها ،مرتبط ریو غ یبعد از حذف موارد تکرار. بود 21/2/1310 تا 1330

 .قرار گرفتند یانتخاب و مورد بررس رانیا

اکالمپسی  و ابتالء به پره یفصل راتییتغ نیب معنادار یاز ارتباط آمار یمطالعه حاک نیدر ا مرور مقاالت موجود :هاافتهي

می  (زمستان و زییپا) سال سرد فصول در یاکالمپسی و اکالمپس پره شتریب وعیش نفع به ارتباط نیا کهبود  یاکالمپس و

 .باشد

 محدود تعداد به توجه با. وجود دارد ارتباط یاکالمپسی و اکالمپس و ابتالء به پره سالفصول سرد  نیب :یریگجهینت

کشور،  ییایهمگن در مناطق مختلف جغراف یمتعدد با ساختار مطالعات مطالعات انجام نه،یزم نیدر ا موجود مطالعات

 .شودیم هیتوص

 کیستماتیعوامل خطر، مرور ستغییرات فصلی،  اکالمپسی، پره اکالمپسی، ایران، :یدیکل کلمات
 

 

                                                 
پست  ؛521-33305310 :تلفن. رانیشاهرود، شاهرود، ا یدانشگاه علوم پزشک ،ییو ماما یدانشکده پرستار ؛یمال احمد الیل :ول مكاتباتئنويسنده مس *

 ahmadileila49@yahoo.co.uk :الكترونیک
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 مقدمه

است که  یباردار یسندرم اختصاص یاکالمپسی نوع پره

و  15/145از  شتریب ایو  یفشارخون مساو شیبا افزا

گرم در  یلیم 355از  شتریب ایو  یمساو ینوریپروتئ

، بعد از یتشنج در موارد اکالمپس ایساعته و  24ادرار 

. (1) شودیم داده صیتشخ یباردار 25هفته 

 جهان در مادران ریم و مرگ علت نیاکالمپسی سوم پره

 .(2) است رانیا در مادران مرگ عیشا دلیل نیدوم و

و  صیتشخ یارهایاساس مع بر اکالمپسی پره وعیش

تا 0/1 نیجهان ب یمورد مطالعه در کشورها تیجمع

اساس مطالعات  بر رانیا در. (3) باشدیم% 3/11

 %12 تا 1 نیاکالمپسی ب پره وعیپراکنده انجام شده ش

 .(0، 4)گزارش شده است 

 یهیبد .ها معروف است هیفرض یماریبه ب اکالمپسی پره

عالئم مرتبط  یتمام مسئول منفرد سمیمکان کیاست 

 سمیمکان نیبلکه چند، باشدینم اکالمپسی با سندرم پره

اثر  یحت ایوارد عمل شده و  گریکدی مختلف همراه با

 یانواع مختلف نیمحقق .(1) کنندیم دیتشدرا  گریکدی

 و یکیزیوفیب ،ییایمیوشی، بیکیولوژیب یهااز مشخصه

 و اکالمپسی پرهپاتوفیزیولوژی را در  یکیمونولوژیا

 .(3) دانستند مؤثروقوع آن  ینیب شیپ در خصوصاً

 ریاخ دهه چند در عیرغم مطالعات وس یکه عل ییاز آنجا

 دهشمشخص ن یبه روشن دهیچیپ یماریب نیا دلیل

سبک  مانند یا عوامل ناشناختهیی است، لذا شناسا

 و هوا و آب وی فصل راتییتغ ،یا هیتغذ تیوضع ،یزندگ

به منظور  یاکالمپس وی اکالمپس پره با آن ارتباطو ... 

 تیحائز اهم انجام مداخالت هدفمند، یبنا ریز یطراح

 (.1، 0) باشد یم

 راتییتغ نیارتباط ب دهد یمتون گذشته نشان م یبررس

مورد توجه  زیدر عهد باستان ن یاکالمپس پره وی فصل

در . ارتباط آگاه بوده است نیبه ا زیبقراط ن قرار گرفته و

  یدار یمعن ارتباط( 1104)و همکاران  یچسلمطالعه 

 درجه حرارت راتییو تغ اکالمپسی ابتالء به پره نیب

 (. 15)وجود داشت بارش باران  زانیو م طیمح

 تیبر وضع یفصل راتییتغ اند نشان داده متعددمطالعات 

و حجم پالسما  یطیعروق مح تهیتونوس ،یعروق یقلب

فصل زمستان حجم  که در طوری به؛ است رگذاریثأت

 (.11) ابدی یم شیدر تابستان افزا پالسما کاهش و

درجه  شی، نشان دادند افزا(2512) و همکاران یتوکیم

 شیحرارت در تابستان باعث کاهش فشارخون و افزا

 شیدرجه افزا 15که هر  یطور به؛ شود یضربان قلب م

خون فشار کاهش باعثی دار یمعن طور به حرارت درجه

 .(12) شود می وهیج متر یلیم 0/2 زانیبه م ستولیس

 وی اکالمپس پره نیب ارتباط نهیدر زم یمطالعات مختلف

 نیمحقق برخی. انجام گرفته استی فصل راتییتغ

 وقوع در را مانیزا فصلبرخی  و لقاح فصل نیارتباط ب

 (.14، 13) قرار دادند یمورد بررس یاکالمپس پره

 یارتباط آمار( 2554) همکاران و پسیلیدر مطالعه ف

 ؛داشت اکالمپسی و فصل لقاح وجود پره نیب یمعنادار

خطر  نیتر شیکه لقاح در فصل تابستان با ب طوری به

 در تگزاس. (10)اکالمپسی همراه بود  ابتالء به پره

 در مطالعه گذشته نگری( 2512)ولینگتون و همکاران 

، ارتباط زن باردار312،253 ی پرونده های زایمانیرو بر

 فصل در مانیزا و ی اکالمپس پره نیب داری آماری معنی

از  یبرخ جینتا ولی (.11)را نشان دادند  زمستان

ی اکالمپس پره بر فصل ریتأث عدم ازی حاک زیمطالعات ن

 وی سروری ریظه مطالعه در که یطور به است؛

 وعیش نیب ،(1114)همکار  و یعال و( 2553) همکاران

 یآمار ارتباطفصل  بای اکالمپس و اکالمپسی پره

قضات توجه به تنا با (.10، 13) مشاهده نشدی دار یمعن

 عوامل شناخت تیاهم در مطالعات مختلف و موجود

 هرچه جهت کنترل یاکالمپس وی اکالمپس پره ساز نهیزم

با هدف  حاضر کیستماتیس مرورسندرم،  نیا شتریب

 نیارتباط ب نهیدر زمپیشین مطالعات  جینتا یبند  جمع

ی ابیدست وی المپساک ،اکالمپسی پره بای فصل راتییتغ

 .انجام شد رانیدر ای کل جینتا به
 

 کارروش

اطالعات از طریق  ،کیستماتیمرور سدر این مطالعه 

 ،SID یو خارج یداخل یاطالعات یها گاهیپاجستجو در 

Iranmedex ،Magiran، IranDoc ،Pubmed ،

Scopus، Google Schola  با استفاده از

، preeclampsia ،eclampsia انگلیسی یها واژه دیکل

seasonlvaration ،risk factor ،iran کلید واژه و 
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 اکالمپسی، تغییرات فصلی اکالمپسی، پره های فارسی

 و AND  یبا استفاده از عملگرها رانیا و عوامل خطر

OR  هیچ  در ابتدا. ی استخراج شدندبیبه صورت ترک

در نظر  جستجوی اولیه زمانی برای گونه محدودیت

در  و های مرتبط بازیابی شوند پژوهش تمام تا نشد گرفته

تاریخ  تا 1330 سال کل مطالعات از بازه زمانی نهایت

 نیهمچن. مورد بررسی قرار گرفتند 21/52/1310

 مقاالت ریسا افتنی یبرا زیمقاله ن فهرست منابع هر

 .مرور شد یبه طور دست مرتبط

که بود  یمطالعاتشامل ورود به مطالعه ی ارهایمع

ی اکالمپسی و اکالمپس و پره یفصل راتیین تغیارتباط ب

از مطالعه  خروجی ارهایقرار دادند و مع یرا مورد بررس

 یها داده موضوع، با مطالعات بودن رمرتبطیغ: شامل

به متن کامل مقاالت  یدر مطالعه و عدم دسترس یناکاف

 کامل طور به را ها داده، دهیچکدر که ی البته مقاالت. بود

 .نشدند حذف مطالعه ازند داد یم قرار اریاخت در

مورد  یها واژه دیدر ابتدا پژوهشگران با استفاده از کل

تمام مقاالت موجود در  نیاز عناو ینظر فهرست

و انتخاب  نییو به منظور تع هیرا تهی تاطالعای ها گاهیپا

و  یرا به صورت مستقل بررس ها آن ، مرتبط نیعناو

و  نیعناوی در مرحله بعد .کردندرا حذف  یموارد تکرار

مانده به دقت مورد مطالعه قرار  یت باقمقاال دهیچک

 متن تینها در و شد رد رمرتبطیگرفت و مقاالت غ

 به نسبت وی بررسی احتمال مرتبط مقاالت کامل

 ازی ریجلوگ یبرا. شدت مناسب اقدام مقاال انتخاب

 به پژوهشگران از نفر دو توسط جستجویی، سوگرا

 ،جینتا نیتوافق ب یبررسو برای  هم از مستقل صورت

و در صورت عدم انجام شد سوم  جستجو توسط نفر

 .ذکر شد ها نیز رد آن لیورود مقاالت دل

 نیدست آمد که از ا همقاله ب 1101اساس تعداد این  رب

. بودن حذف شدند یتکرار دلیلمقاله به  431تعداد 

مانده مورد  یمقاله باق 1015 یتمام دهیعنوان و چک

 یدارا که یدر مرحله بعد مقاالت .قرار گرفت یبررس

 :شدند انتخاب بودند ریز اتیخصوص

بروز  بای فصل راتییتغ نیکه ارتباط ب یمطالعات -1

  کردند ی را ارزیابیاکالمپسی، اکالمپس پره

اکالمپسی و  پره بروز عوامل خطر در که یمطالعات -2 

 نیاز ا یدر برخزیرا )کردند  یبررس رای اکالمپس

 خطر عوامل ازی کی عنوان بهی فصل راتییتغ مطالعات

 .(بود گرفته قراری ابیارز مورد اکالمپسی در وقوع پره

 از موضوع با رمرتبطیغ کامالً مقاله 1432 بر این اساس،

انتخاب  یمقاله مرتبط احتمال 30 و شدند خارج مطالعه

مقاالت توسط پژوهشگران  یمتن کامل تمام. شدند

ی بررس عدم لیدل همقاله ب 21و مورد مطالعه قرار گرفت 

و  یاکالمپسی و اکالمپس فصل با پره ریمتغ نیب ارتباط

مطالعه  بدلیل نداشتن اطاالعات کافی، از یک چکیده

 . حذف شدند

عدم  دلیلها به  منتشر شده در کنگره اطالعات

 .مطالعه نشدندها وارد  کامل آن دهیبه چک یدسترس

 نیب ارتباط ماًیمستق مقاله 1که  مقاله 11 بر این اساس،

ی بررس به مقاله 2کرده و  یابیارز را اکالمپسی پره با فصل

جمله فصل،  اکالمپسی از به پره ءابتال خطر عوامل

 .(1 ریتصو) انتخاب شدند ،پرداخته بودند
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فلوچارت مراحل ورود به مطالعه سیستماتیک -1شماره   

چک لیست با استفاده از  مقاالتیی و نها یفیک یابیارز

STROBE  استاندارد و مشهور  یستچک ل یککه

مورد ، مقاالت است یفیک یابیجهت ارز یالملل ینب

 یبرا پژوهشگر توجه موردی ارهایمع. قرار گرفت یابیارز

 حجم طرح مطالعه، ،اهداف مطالعه :شامل یینها یابیارز

 لیتحل ،یبررس موردی رهایمتغ مطالعه، مکاننمونه، 

 .بود ها تیمحدود وی دیکل جینتا ،یآمار 

الزم را داشتند و  ارهاییمعکه  یمقاله انتخاب 11 تمام

در حد  STROBE ستیها بر اساس چک ل آن تیفیک

  .شدند کیستماتیسوارد مطالعه  ،مطلوب بود

 مطالعه که یاز اطالعات الزم برا یستیچک ل سپس

نام پژوهشگر، سال انجام مطالعه، محل انجام  :شامل

 یورآمطالعه، طرح مطالعه، تعداد نمونه، منبع گرد

 تمام یمطالعه برا جهیو نتی بررس مورد امدیپ ،ها داده

 ،شده بودند کیستماتیمرور س ندیکه وارد فرآ یمطالعات

ی بردار شیف مقاالت از آمده دست هب مهم جینتا. شد هیته

 .(1جدول ) شد انجام محتوا لیتحل سپس و شد
 

 

 پره اکالمپسی بامطالعات بررسی شده در زمینه ارتباط تغییرات فصلی  -1جدول 
 

سال  نویسنده،

انتشار، شماره 

 رفرنس

منبع  /طرح مطالعه

زمان  /اطالعات

 ها وری دادهآ جمع

 تعداد /معیار سنجش

 نمونه
 نتیجه گیری /نتایج 

 (1330) عالی

(10) 

 /ذکر نشده بود

 /های بیمارستانی پرونده

تا 1333فروردین از 

 1333اسفند 

ارتباط پره اکالمپسی و 

 فصل زایمان

 3331= تعداد

در پاییز و ( %30/4) نفر 31تابستان،  در (%4/0) نفر 41در بهار، ( %1/0)نفر  43

 :گیری نتیجه. پره اکالمپسی و اکالمپسی بودندزمستان مبتال به  در( %0/0) نفر 43

 .ای مشاهده نشد اکالمپسی و اکالمپسی رابطه پرهشیوع  بین تغییرات فصلی و

 سوار چابک

(1304) (21) 

به طور واضح ذکر نشده 

های  پرونده/ بود

 /بیمارستانی

1302-1301 

اکالمپسی و  ارتباط پره

 فصل زایمان

 14141= تعداد

ترین شیوع  به ترتیب کمترین و بیش (%33/4) و فصل پاییز (%01/1)فصل تابستان 

 .اکالمپسی را داشتند پره

 .بیشتر است پاییز باشد و در اکالمپسی با فصل در ارتباط می شیوع پره: گیری نتیجه

سروری ظهیری 

(1301) (13) 

 /مقطعی

 /های بیمارستانی پرونده

1305-1330 

اکالمپسی  پرهین ارتباط ب

 و فصل زایمان

 12142= تعداد

بود  (%3)و کمترین میزان در تابستان % 1/3اکالمپسی در بهار  ترین شیوع پره بیش

 .دار نبود ولی این ارتباط از لحاظ آماری معنی

 .نداشتاکالمپسی و فصل زایمان ارتباطی وجود  پرهشیوع بین : گیری نتیجه
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 (1315) خجسته

(0) 

مورد شاهدی گذشته 

های  پرونده /نگر

-1303 /بیمارستانی

1303 

اکالمپسی و  ارتباط پره

 فصل زایمان

2400 =PE 

2400 =control 

 ،در فصل تابستان% 1/22در فصل بهار، % 2/11اکالمپسی  در گروه مبتال به پره

اکالمپسی  با شروع فصل بهار پره. بستری شدند% 11 فصل پاییز ودر % 1/04

تدریج افزایش پیدا کرده و در پاییز به یک افزایش ناگهانی و در زمستان کاهش  هب

 .یافتناگهانی 

 .بیشتر است پاییز باشد و در اکالمپسی با فصل در ارتباط می شیوع پره: گیری نتیجه

 کاشانیان

(1315 )(22) 

گذشته  مورد شاهدی

های  پرونده /نگر

 /بیمارستانی

1300-1304 

اکالمپسی و  ارتباط پره

 فصل زایمان

310 =PE 

310 =control 

اکالمپسی و فصل زمستان با پره اکالمپسی  بین عفونت ادراری، سابقه پره: نتایج

 ارتباط وجود داشت

بیشتر باشد و در زمستان  اکالمپسی با فصل در ارتباط می شیوع پره :گیری نتیجه

 .است

 قنبری همایی

(1312) (25) 

توصیفی تحلیلی گذشته 

های  پرونده /نگر

 بیمارستانی

/1311-1301 

ارتباط اکالمپسی و فصل 

 لقاح و زایمان

123 =PE 

 0 در مقایسه با فصل پاییز اراحتمال ابتالء به اکالمپسی در لقاح فصل به: نتایج

داری بین اکالمپسی و فصل زایمان  در تحلیل یک متغیره ارتباط معنی. برابر بود

 .وجود نداشت

شیوع اکالمپسی با فصل در ارتباط است و هنگام لقاح در بهار افزایش : گیری نتیجه

 .یابد می

 محمدپور

(1312) (11) 

شاهدی گذشته  - مورد

های پرونده /نگر

-1312 /بیمارستانی

1300 

اکالمپسی و  ارتباط پره

 فصل زایمان

1011=N 

155 =PE 

155 =control 

، در %43/1، در فصل تابستان %33/0اکالمپسی در فصل بهار  پره احتمال: نتایج

 .بود% 41/1و در فصل زمستان % 11/3فصل پاییز 

باشد و در زمستان بیشتر  اکالمپسی با فصل در ارتباط می شیوع پره: گیری نتیجه

 .است

 (1312) محدثی

(0) 

توصیفی  - مقطعی

 های تحلیلی، پرونده

 بیمارستانی،

1303-1301 

اکالمپسی  تباط بین پرهرا

 و فصل لقاح

2024=N 

111 =PE 

 ،%2/0تابستان  ، در%3/0اکالمپسی برحسب زمان لقاح در بهار  شیوع پره :نتایج

اکالمپسی برحسب زمان لقاح در  شیوع پره. گزارش شد% 1/4 و زمستان %0 پاییز

 .از نظر آماری معنادار نبودولی این اتباط ، تابستان افزایش یافته بود

 .دار مشاهده نشد اکالمپسی و فصل لقاح رابطه معنی پرهشیوع  بین: گیری نتیجه

شهیدی فر 

(1313) (23) 

مورد شاهدی گذشته 

های  پرونده /نگر

 /بیمارستانی

1312-1300 

اکالمپسی و فصل  پره

 زایمان

250 =PE 

205 =case 

 

و بعد از آن در % 21/31 اکالمپسی در فصل پاییز پرهابتالء به ترین  بیش: نتایج

 .بود% 30/20فصل زمستان 

زمستان  و پاییز رباشد و د اکالمپسی با فصل در ارتباط می شیوع پره :گیری نتیجه

 .بیشتر است

 (1313)نصیری 

(13) 

توصیفی تحلیلی گذشته 

های  پرونده /نگر

 /بیمارستانی

1303-1301 

اکالمپسی و فصل لقاح  پره

 زایمانو 

25025=N 

212 =PE 

0 =EC 

اکالمپسی در فصل تابستان کمترین  ترین شیوع پره بر اساس زمان لقاح بیش: نتایج

 .دمیزان شیوع در زمستان مشاهده ش

شیوع پره اکالمپسی با فصل در ارتباط است و هنگام لقاح در تابستان  :گیری نتیجه

 .افزایش می یابد

زاده  لطفعلی

(1310( )24) 

 /توصیفی تحلیلی

 /های بیمارستانی پرونده

1303-1305 

پره اکالمپسی و فصل 

 زایمان

11513=N 

214 =PE 

15021 =control 

و در فصل تابستان % 20/3ترین  اکالمپسی در فصل زمستان بیش شیوع پره :نتایج

 .را داشت% 14/1کمترین میزان 

باشد و در زمستان بیشتر  اکالمپسی با فصل در ارتباط می شیوع پره: گیری نتیجه

 .است

 

 ها افتهي
شده با  افتیمقاله  1101 انیم ازدر مطالعه حاضر 

مقاله مورد  30 ی،اطالعات یها گاهیدر پا هیاول یجستجو

 یارهایمقاله که تمام مع 11کامل قرار گرفت و  یبازنگر

 اریمعاساس  آنان بر تیفیداشتند و ک الزم را

STROBE شدند مطالعه وارد بودند مطلوب حد در 

تا  1330مقاالت از سال  نیا یکه محدوده زمان

 .بود 21/2/1310

 یاکالمپسی و اکالمپس به پره مبتال یها نمونهی حجم کل

مورد  155حجم نمونه  ینمورد بود که کمتر 0430

و ( 11) (1312)و همکاران  مربوط به مطالعه محمدپور

مورد مربوط به مطالعه  2400حجم نمونه  ترین یشب

 (.1جدول )بود ( 0) (2511)و همکاران خجسته 
گروه  یکرا در  یاکالمپسی و اکالمپس پره اکثر مطالعات

تنها کردند و ی داده و ارتباط آن را با فصل بررس قرار

ارتباط ( 25) (2513)قنبری همایی و همکاران  مطالعه

 .(1جدول ) گرفته بودنظر  فصل در را بای اکالمپس
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 چابک سوار ،(10) (1111)ی و همکار مطالعه عال

 (2553)و همکاران  یسرور یری، ظه(21) (2550)

کاشانیان و ( 0) (2511)و همکاران ، خجسته (13)

 (2510)محمدپور و همکاران  ،(22) (2511)همکاران 

 زاده یلطفعل و( 23) (2514)فر و همکاران  شهیدی ،(11)

اکالمپسی و فصل  پره ینارتباط ب( 24) (2511)و همکار 

و همکار ی مطالعه محدثو کردند  یبررس یمان رازا

اکالمپسی و فصل لقاح را  پره ینارتباط ب (0) (2513)

 .ی قرار داده بودندمورد بررس

 ینارتباط ب( 2514)و همکاران  یرینص مطالعهدر 

شده  یبررس یمانفصل زا اکالمپسی و فصل لقاح و پره

 (2513)یی و همکاران هما یو در مطالعه قنبر( 13)ود ب

مورد  یمانو فصل لقاح و زا یاکالمپس ینارتباط ب( 25)

 .(1جدول ) قرار گرفته بود یابیارز

شهر مختلف کشور انجام  15در مورد بررسی مطالعات 

تهران، کرمانشاه، گناباد، آمل،  یدر شهرها. شده بود

 یفصل ییراتاکالمپسی با تغ پره ینب یزتبر مشهد، زاهدان،

که در  یحال  در ،شد مشاهده معنادار یارتباط آمار

 مشاهده نشد این ارتباطرشت  یه،کرمان، اروم یشهرها

 جدول در آن اتیجزئ با مطالعات نیای ژگیو .(1جدول )

 .است شده داده نشان 1
 

 بحث
در  یمطالعه مرور نیحاضر اول کیستماتیمطالعه مرور س

اکالمپسی و  پره بای فصل راتییتغ نیارتباط ب نهیزم

مرور  نیدر ا ودجمو در اکثر مطالعات. بود یاکالمپس

ی فصل راتییتغ نیبی معنادار یآمار ارتباط ،کیستماتیس

 -11 ،13 ،0) وجود داشتی اکالمپسی و اکالمپس پره با

از مطالعات انجام  یاریبس بانتایج مطالعه حاضر  .(24

-14 ،15)داشت ی مناطق جهان همخوان ریسا شده در

11، 20-35). 

 در تناقضی گاه و تفاوت انیم نینکته قابل توجه در ا

و  اکالمپسی پرهاست که در آن  ییها فصل ها و ماه گزارش

بتوان  دیشا. است وعیش نیتر شیب یدارا یاکالمپس

به تفاوت در طرح مطالعه، تناقضات را  نیاز ا یبخش

 نسبتی مورد بررس یامدهایپ انتخاب نمونه و یارهایمع

 .داد

عوامل مخدوش کننده، نحوه  همچون عدم کنترل یعوامل

در  زین یجو طیدر شرا انهیسال راتییتغ و ج،یگزارش نتا

 در است الزم نیبنابرا .ندباش ینم ریثأت یب نهیزم نیا

 .ردیگ قرار ژهیو توجه مورد عوامل نیا ندهیآ مطالعات

 در که کیتماتیس مرور نیا در موجودمرور مطالعات  از

 آمل ،(21) ، کرمانشاه(11) ، گناباد(22) تهران یشهرها

توان  یم ،شد نجاما( 24)و مشهد ( 0)زاهدان ( 23)

و  زییپا) سال سرد وی باران فصول در مانیزا گرفت جهینت

 .باشد یاکالمپسی همراه م خطر پره نیتر شیبا ب( زمستان

و  نگتونی، ول(2515) شنتال و همکاران هدر مطالع

فصل ( 2514)مورا کاوا و همکاران  و (2512) همکاران

اکالمپسی  ابتالء به پره وعیش نیتر شیب یزمستان دارا

 (.21 ،20 ،11) نسبت به فصل تابستان بود

 یاکالمپس پرهی ولوژیزیساس پاتوفا نکهیبا توجه به ا

 وعیش شیافزا درس یبه نظر م ،باشد یم یانقباض عروق

 ریثأت ازی ناش تواند یم سال سرد فصول دری اکالمپس پره

(. 23)باشد  یانقباض عروق یرو کاهش درجه حرارت بر

و بلترن و ( 2511) مطالعات تئوپل و همکاران در

 انجام کیتماتیسکه به صورت مرور س (2514)همکاران 

خطر  نیتر شیسال با ب سرد فصول در مانی، زاشد

 قیسازوکار دق اگرچه، (21، 20) اکالمپسی همراه بود پره

 عوامل .است دهشنمشخص ی ارتباط به روشن نیا

 :باشد ارتباط نیای برای حیتواند توض یم لیذ یشنهادیپ

: فصول سرد سال به عفونت در ابتالء رخط شیافزا -1

ابتالء مادران باردار به عفونت و  نیب ندمطالعات نشان داد

 .(31) دارد وجود یاکالمپسی ارتباط معنادار پره

 قیاز طر: سال سرد فصول در حمالت آسم دیتشد -2

 شیاکالمپسی را افزا پره به ابتالء خطر ،یعروق اسپاسم

 .(32)دهد  یم

فصول سرد و  در ییغذا میرژ در شده جادیا راتییتغ -3

 جمله از ییموادغذا افتیکاهش در قیطر از: سال یباران

منجر به کاهش پاسخ  ها دانیاکسی آنت و ها  یزمغذیر

ابتالء به  شیها و افزا برابر عفونت دری منیا ستمیس

  .(33) شود یاکالمپسی م پره

کاهش  قیطر از D نیتامیو ییکاهش سطح پالسما( 4

ری الندر و  در مطالعه(. 34) دیتابش نور خورش

اکالمپسی  پره وعیدر کشور سوئد، ش  (2510)همکاران 
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 برابر 2سال  گرینسبت به فصول د در فصل زمستان

 D نیتامیکاهش سطح و نیمحقق و شد گزارش شتریب

 (.30) کردندمطرح  افتهی نیا یاحتمالدلیل را به عنوان 

 زین رانیدر ا( 2514)رضایی و همکاران در مطالعه 

ابتالء به  یبرا یبه عنوان عامل خطر Dنیتامیکمبود و

 .(31) اکالمپسی شناخته شد پره

(. 33)ی باران در فصول سرد و یکیزیف تیکاهش فعال( 0

خطر ابتالء  با شدت متوسط، یکیزیف تیانجام منظم فعال

 .(30)دهد  یاکالمپسی را کاهش م به پره

نامناسب در فصول سرد  یدوران باردار یها مراقبت( 1

دوران  یها مراقبت هب یکاهش دسترس قیاز طر: سال

مستعد  اکالمپسی ابتالء به پره یبرا را نهیزمی باردار

 (.35) سازد یم

، مانیو ارتباط آن با فصل لقاح و زای مورد اکالمپس رد

ارتباط  (2513)قنبری همایی و همکاران  مطالعه جینتا

 فصول در مانیکه مطابق با زا) لقاح در فصل بهار نیب

به  احتمال ابتالء شیافزارا با ( باشد یسرد سال م

 .(25)داد نشان  یاکالمپس

و  و بلترن (2511) و همکاران تئوپلی در مطالعه مرور

مناطق  دری اکالمپس وعیش نیتر شیب (2514) همکاران

در مناطق  سرد زمستان و یها در ماه ی،ا حاره ریغ

 افتهیکه با بود  و مرطوب سال یدر فصول باران یا حاره

 یخوان هم (2513)قنبری همایی و همکاران ی مطالعه ها

در زنان مبتال به  جینتا نیارسد  ینظر م به .داشت

 لیشده به دل جادیا 1میاز کمبود سد یناش اکالمپسی پره

 عاتیباشد که باعث ورود ما یویکل شیپ سمیمکان ینوع

احتمال  از آن، یناش 2و تورم ی شدهعصب ستمیبه س

کمبود  نیوجود ارتباط ب لذا، دهد یم شیافزا تشنج را

 نیبنابرا ،باشد یم محتمل طیسرد مح یو هوا میسد

سال  یدر فصول سرد و باران یاکالمپس وعیش نیتر شیب

 .(31-41) شود یمشاهده م

اساس  بر (2514)نصیری و همکاران مطالعه  یها افتهی

 وعیش نیتر شیدر مشهد، ب مانیفصل لقاح و زا

اکالمپسی را در لقاح در فصول گرم سال نشان داد  پره

، (2554)همکاران  و پسیلیف همطالع جیکه با نتا( 13)

                                                 
1hyponatremia 
2overhydration 

 و (2551)و همکاران  ، رودرا(2514) همکاران و بلترن

 ،42 ،21 ،10) داشت یهمخوان (2550)و همکاران  تام

43). 

 زیتما بر ریثأت بادرجه حرارت در هنگام لقاح  شیافزا

 ستمیسی ها کننده میتنظ در اختالل جادیا ،یعروق جفت

 در ،بدن عاتیما تهیاسموالر و حجم در رییتغ وی منیا

ی ابیدست ندچهر (.20) باشد یم ثرؤم اکالمپسی پره جادیا

در ی تر قیمطالعات گسترده و دق ازمندی، نیقطع جینتا به

 .باشد یم ندهیآ

 (2514)همکاران ی مطالعه نصیری و ها افتهی رغم یعل

ارتباط بین لقاح در فصول گرم سال و  مبنی بر وجود

ارتباط  نتایج مطالعات آنان در مورد بروز پره اکالمپسی،

مطالعات در  ریاکالمپسی با سا و پره مانیفصل زا بین

که  بدین ترتیب .(40، 44 ،21 ،20 ،11) تناقض بود

 بازمستان  در فصل و با بیشترین در فصل بهار مانیزا

همراه  بتوان دیشا .همراه بود  اکالمپسی پره وعیش نیکمتر

عالوه بر درجه حرارت و  یگرید اتزئیج فصل ریمتغبا 

 اتیجزئ نیاز جمله ا. رطوبت هوا را مدنظر داشت

ش نور ابساعات ت لیاز قب عوامل ریتوان به سا یم

.. . بارش باران و زانیوزش باد، م ،هوا ی، آلودگدیخورش

اکالمپسی مورد  پرهشیوع  و ارتباط آن را بااشاره کرد 

و  حیصح یریگ جهیجهت نت نیبنابرا .قرار داد یبررس

با  یفصل راتییتغ نیدر مورد ارتباط ب قیقضاوت دق

 یمتعدد با ساختار مطالعات مطالعات انجامی اکالمپس پره

ی ارهایدر نظر گرفتن مع با مشابه و همگن خصوصاً

مختلف  ییایفجغرا مناطق در کسانی یجو وی فصل

 .شود یم شنهادیپکشور 

 مرور نیا دربررسی شده  مطالعاتی ها تیمحدود از

توان به عدم کنترل کامل عوامل  یم کیتماتیسس

 ،13 ،0) اشاره کرد مخدوش کننده و نداشتن گروه شاهد

 کی اکالمپسی که پره ییاز آنجا (.10،25-22 ،13

گر جهت  است، کنترل عوامل مداخله یعامل چندی ماریب

اکالمپسی و فصل  پره نیبه ارتباط ب یقطع یابیدست

 .است یضرور

آب و هوا  طیشرا میمستق ریغ ریثأت یرابطه بررس نیا در

زنان باردار، ابتالء به یی غذا یالگو :قبیل از ییرهایبر متغ

 نیتامیو ییسطح پالسما هوا، یآلودگ ،یفصل یها عفونت
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D هیتوص اکالمپسی پره وعیشو ارتباط آن با . .. و 

 .شود یم

مرور  نیاز مطالعات موجود در ا یتعداد معدود نتایج

اکالمپسی و  با پره یفصل راتییتغ نیب ک،یستماتیس

 به. (10 ،13 ،0) نداد نشانرا ی معنادار ی ارتباطاکالمپس

از شباهت  یتواند ناش یم ارتباط عدم نیا رسد یم نظر 

 یها کم نمونه و تعداد (13) رانیفصول در شمال ا

 انجاملذا  .باشد (10 ،0)ی اکالمپس و اکالمپسی پره

 نیدر ا یقطع جیبه نتا دنیرس یبرا شتریب مطالعات

 .شود یم شنهادیپ نهیزم

 نهیزم در موجود ابهامات شتریرفع هرچه ب یبرا

 تر در گستردهانجام مطالعات  ،یماریب نیا یولوژیزیپاتوف

مختلف  یالگوها نیارتباط ب بهتر درک جهت در ندهیآ

 .باشد کننده  کمکتواند  می ،اکالمپسی و پره ییهوا آب و

 یریگجهینت
 یدارمعنا ارتباط اکالمپسی پره ی وفصل راتییتغ نیب

 شتریب وعیش نفع به ارتباط نیا ودارد  وجود

و  زییپا)در فصول سرد سال  یو اکالمپس یاکالمپس پره

 .است( زمستان
 

 یقدردان و تشكر

 سندگانیو نو پژوهشگران ،یگرام دیاساتاز  لهیوس نیبد

 از نیمطالعه و همچن نیموجود در ا یها مقاله

 نیو مسئول ییدانشجو قاتیتحق تهیکم یها تیحما

ی تمام وشاهرود  یدانشگاه علوم پزشک کتابخانه محترم

 تشکر، کردندی اری مقاله نیا نگارش در را ما کهی زانیعز

 .شود یمی قدردان و
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