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Background and Objective: Some studies have shown that abnormal
levels of biomarkers may be associated with adverse pregnancy outcomes.
This study aimed to investigate the association between serum levels of
Inhibin A and the outcomes of pregnancy.
Materials and Methods: This retrospective cohort study was conducted on
the data obtained from the Inhibin A of 560 pregnant women at 15 to 20
weeks of gestation in Hamadan, Iran. The levels of Inhibin A less than 0.5
and higher than 2 mmol were considered below and high, respectively. The
patients were assessed in terms of birth weight, gestational age, Apgar score,
preeclampsia, intrauterine fetal death, and cesarean section. The receiver
operating characteristic curve level was calculated to detect adverse
pregnancy complications. The data were statistically analyzed in STATA
software (version 14).
Results: Out of the pregnant women eligible for the study, 33 (5.9%) cases
were excluded due to incomplete medical record files and unavailability. Of
the remaining 527 patients, 378 (71.7%), 26 (4.9%), and 123 (23.3%) ones
had normal, low, had high Inhibin A levels, respectively. Patients with higher
serum Inhibin A levels had a higher risk of preeclampsia, low birth weight,
and prematurity, compared to those with normal or low levels (P˂0.05).
Conclusion: Based on the findings of the present study, high levels of
Inhibin A at 15 to 20 weeks of gestation can be associated with the risk of
preeclampsia, low birth weight, and prematurity.
Keywords: Infant Low Birth Weight, Infant Premature, Inhibin A,
Preeclampsia
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چکیده
تاریخ دریافت مقاله1318/10/06 :
تاریخ پذیرش مقاله1311/01/26 :
تمامی حقوق نشر برای دانشگاه علوم
پزشكی همدان محفوظ است.

سابقه و هدف :در بعضی از مطالعات نشان داده شده است سطح غیرطبیعی بیومارکرها ممكن است با پیامد
نامطلوب حاملگی همراه باشد .در این راستا مطالعه حاضر بهمنظور تعیین ارتباط بین سطح سرمی اینهیبین
 Aو پیامدهای بارداری انجام شد.
مواد و روش ها :این مطالعه کوهورت گذشتهنگر در سال  1311در بیمارستان فاطمیه همدان انجام شد.
دادههای مربوط به اینهیبین  060 Aزن باردار در هفته  10تا  20بارداری جمعآوری شد .سطح اینهیبین A
کمتر از  0/0میلیمول ( )MOMپایین و بیشتر از  2میلیمول باال در نظر گرفته شد .وزن هنگام تولد ،سن
حاملگی ،اسكور آپگار ،بروز پرهاکالمپسی ،مرگ داخلرحمی جنین ( )IUFDو انجام سزارین در بیماران بررسی
شد .برای تشخیص عوارض نامطلوب حاملگی ،سطح منحنی  ROCمحاسبه شد .دادهها با نرمافزار stata
نسخه  14تجزیهوتحلیل شدند.
یافتهها :از بین زنان بارداری که شرایط ورود به مطالعه را داشتند 33 ،نفر ( 0/1درصد) به دلیل نقص
داده ها و دردسترس نبودن از مطالعه خارج شدند .از  021بیمار باقی مانده 318 ،نفر ( 11/1درصد) سطح
اینهیبین  Aنرمال 26 ،نفر ( 4/1درصد) سطح سرمی پایین و  123نفر ( 23/3درصد) سطح سرمی باال
داشتند .بیمارانی که سطح سرمی اینهیبین  Aباالتری داشتند در مقایسه با افرادی که سطح نرمال یا
پایین داشتند ،با اختالف معنی داری خطر پره اکالمپسی ،کم وزنی هنگام تولد و نارس بودن در آن ها بیشتر
بود (.)P< 0/00
نتیجهگیری :بر اساس یافتههای مطالعه سطح باالی اینهیبین  Aدر هفته  10تا  20بارداری میتواند با خطر
بروز پرهاکالمپسی ،کموزنی هنگام تولد و نارسبودن همراه باشد.
واژگان کلیدی :اینهیبین  ،Aپرهاکالمپسی ،نوزاد کموزن ،نوزاد نارس

مقدمه
بارداری یكی از مهمترین دوران زندگی زنان است که تجربه
خوشایندی را بهدنبال دارد .بااینحال تمام بارداریها بدون عارضه
نیست و به تولد یک نوزاد سالم منجر نخواهند شد .بارداری ممكن
است با پیامدهای ناخوشایندی همراه باشد .از طرفی دیگر،
بارداری دورهای بحرانی در زندگی زنان است که در آن سالمت
مادر نقشی حیاتی را در سالمت جنین و نوزاد ایفا میکند؛
بهگونهایکه وجود مشكالت زمینهای ،بیماری و اختالالت
ایجادشده در زمان حاملگی یا عوامل بیرونی میتواند سالمت
مادر ،جنین یا هر دو را به خطر بیندازد ].[1
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اینهیبین  Aیک هورمون گلیكوپروتئینی است که دو
زیرمقیاس آلفا و بتا دارد و باعث مهار ترشح  FSHاز هیپوفیز
قدامی میشود که در جفت و تخمدان ساخته میشود .در ارتباط
با این مارکر و پیامدهای بارداری و عوارضی مثل زایمان زودرس،
پارگی پیش از موعد پردهها ،دکولمان و محدودیت رشد جنین و
پرهاکالمپسی مطالعاتی انجام شده است ].[2،3
اینهیبین  Aفرم مولكولی غالب اینهیبین در گردش خون
مادر در  4هفته اول بارداری است که برای بررسی عملكرد جفت
مارکر خوبی محسوب میشود .اینهیبین  Aدر حفظ ارتباط
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مادری و جنین موردنیاز است و جفت و دوسیدواو پردههای
جنینی را تولید میکند .مرکز اصلی ترشح اکتیوین  ،Aاینهیبین
 Aو  Bو فولیستاتین در سرم مادر ،بند ناف و مایع آمنیون است
که نقش تنظیم  Reproductive Endocrinologyرا در زنان
باردار دارد .همچنین در تكامل جنین سطح سرمی آن در بارداری
افزایش و بعد از زایمان کاهش مییابد .سلولهای تروفوبالست
یک جفت رسیده اینهیبین و اکتیوین ترشح میکنند و این تولید
و بیان  mRNAاکتیوین و اینهیبین یا عوامل محرک ،مهارکننده
و فاکتورهای رشد بسیاری در جفت تنظیم میشود ] .[4سطوح
غیرطبیعی اینهیبین و اکتیوین در سرم مادری در پاتولوژیهای
جفتی دیده شده است ].[0
در سالهای اخیر شاهد پیشرفتهایی درزمینه اندازهگیری
این مارکرها بوده ایم تا به تشخیص نقش آنها در شرایط
فیزیولوژیک بارداری کمک کند و نقش احتمالی آنها را در
پاتوژنز بیماریها ی جفتی مسجل کرده است .درحقیقت،
راهها یی نیز برای پیشگیری ،تشخیص ،تعیین پیشآگهی و
پیگیری شرایط ی مانند سندرم داون ،فشارخون القاشده با
حاملگی ،زایمان زودرس ،سقط ،محدودیت رشد داخل رحمی
( )IUGRو قابلیت زنده ماندن پس از تولد مشخص شده است
].[ 6، 1
با توجه به اینكه در زمینه سطح سرمی اینهیبین  Aو
عوارض حاملگی مطالعات کافی بهویژه در زنان باردار ایرانی انجام
نشده است ،این مطالعه با هدف تعیین ارتباط بین سطح سرمی
اینهیبین  Aو پیامدهای بارداری همراه آن انجام شد.
مواد و روش ها
این مطالعه کوهورت گذشتهنگر در سال  1311در بیمارستان
فاطمیه وابسته به دانشگاه علوم پزشكی همدان انجام و از بیماران
شرکتکننده رضایتنامه آگاهانه دریافت شد .معیارهای ورود به
مطالعه عبارت بودند از :حاملگی تکقلویی ،انجام تست غربالگری
دوم در هفته  10تا  20بارداری بر اساس ( CRLطول فرق سر تا
دنبالچه) در سونوگرافی و شاخص توده بدنی ( )BMIکمتر از 30
کیلوگرم بر مترمربع .بیماران با حاملگی دو یا چندقلویی،
مشكالت ساختاری و کروموزومی جنین در غربالگری اول و نقص
لوله عصبی ،سابقه بیماریهای مادری مانند دیابت ،فشارخون
مزمن ،اعتیاد به سیگار و الكل و بیماری زمینهای و مصرف دارو
بهجز مكمل و آهن از مطالعه خارج شدند .دادههای مربوط به
اینهیبین  Aدر افرادی بررسی شد که غربالگری دوم را انجام داده
بودند .برای اندازهگیری سطح اینهیبین  Aاز زنان باردار بین هفته
 10تا  20حدود  3سیسی خون گرفته شد که  24ساعت در
دمای  2تا  8درجه سلسیوس برای سانتریفیوژ پالسما از سرم نگه
داشته شد .سپس اینهیبین  Aبا روش االیزا اندازهگیری شد.
سطح اینهیبین  Aبر اساس سن مادر ،وزن مادر و سن حاملگی
به میلیمول ( )MOMتبدیل شد و دادههای مطالعه به  3دسته
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تقسیم شدند:
 .1اینهیبین  Aنرمال (حدود  0/0تا  2میلیمول)
 .2اینهیبین  Aباال (بیشتر از  2میلیمول)
 .3اینهیبین  Aپایین (کمتر از  0/0میلیمول)
بیمارانی که زایمان کردند و دادههای آنها در دسترس بود،
ازنظر این پیامدها بررسی شدند:
پیامد اولیه :محدودیت رشد جنینی ،تولد نارس و
پرهاکالمپسی؛
زایمان زودرس :زایمان زودتر از هفته  31شامل زایمان
زودرس بود که مادران تحت اینداکشن قرار گرفته بودند یا در اثر
پرهاکالمپسی ،پارگی پردهها یا زایمان زودرس خودبهخودی رخ
میداد.
محدودیت رشد جنینی :وزن زیر صدک  10درصد با استفاده
از منحنیهای رشد تعین شد.
پرهاکالمپسی :بهصورت فشارخون سیستولیک بیشتر یا
مساوی  140و دیاستولیک بیشتر یا مساوی  10میلیمتر جیوه
همزمان با دفع پروتئین بیشتر از  300میلیگرم بعد از  20هفته
یا پروتئین  1+یا بیشتر در دیپاستیک ادراری و یا کراتینین
بیشتر از  0/3و یا ( LBWوزن زیر  2000گرم)
پیامد ثانویه :روش زایمان و وزن هنگام تولد.

تجزیهوتحلیل آماری
برای تحلیل دادهها از نرمافزار  SPSSنسخه  14استفاده شد.
سطح معنادار آماری کمتر از  0/00در نظر گرفته شد .دادهها با
استفاده از آمار توصیفی با بیان میانگین و انحرافمعیار برای
متغیرهای کمّی و نسبت و درصد برای متغیرهای کیفی توصیف
شد .برای مقایسه ارتباط متغیرهای کیفی با یكدیگر از آزمون
کای مربع یا آزمون دقیق فیشر و برای متغیرهای کمّی با توجه
به نتیجه آزمون کولموگروف -اسمیرنوف که از توزیع نرمال
پیروی میکردند از آزمون تی استفاده شد .با استفاده از سطح
منحنی راک ( ،)ROCحساسیت و ویژگی پیامدها در ارتباط با
سطح اینهیبین  Aبا نقاط برش ( )Cut-offبا توجه به سطح
سرمی آن مشخص شد.
یافته ها
در این مطالعه  060نفر از زنان بارداری بررسی شدند که
شرایط ورود به مطالعه را داشتند 33 .نفر ( 0/1درصد) از بیماران
به دالیل متعددی ازجمله دردسترسنبودن و یا تكمیلنبودن
اطالعات از مطالعه خارج شدند .درنهایت  021بیمار بررسی
شدند.
اطالعات دموگرافیک و مشخصات بالینی و مامایی بیماران در
جدول  1نشان داده شده است .همانطور که مشاهده میشود
میانگین سنی بیماران  33/2 ± 4/1سال و سن حاملگی در زمان
اندازهگیری اینهیبین  16/6 ± 1/2 Aهفته بود .میانگین اینهیبین
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 1/8 ± 0/1 Aبا دامنه  /3تا  0/1میلیمول بود .تقریباً  11درصد
از بیماران به پرهاکالمپسی مبتال شده بودند .از  021بیمار318 ،
نفر ( 11/1درصد) اینهیبین  Aنرمال 26 ،نفر ( 4/1درصد) سطح
سرمی پایین و  123نفر ( 23/3درصد) سطح سرمی باال داشتند.
یافتهها نشان داد بیمارانی که پیامد نامطلوب بارداری
داشتند ،میانگین سطح سرمی اینهیبین  Aدر آنان بیشتر از
بیمارانی بود که پیامد مطلوبی داشتند .در این میان بیشترین
ارتباط را بهترتیب نارسبودن و پرهاکالمپسی نشان داد .به دلیل
تعداد کم موارد  IUFDو تولد مرده ،امكان مقایسه صحیح آماری
در آنان فراهم نشد (جدول .)2
بیمارانی که سطح سرمی اینهیبین  Aباالتری داشتند در
مقایسه با افرادی که سطح نرمال یا پایینی داشتند ،با اختالف
معنیداری خطر پرهاکالمپسی ،کموزنی هنگام تولد و نارسبودن
در آنها بیشتر بود .فراوانی انجام زایمان به روش سزارین در زنانی
بیشتر بود که اینهیبین  Aباالتری داشتند؛ اما هر سه گروه ازنظر
آماری تفاوت معنیداری نداشتند (جدول .)3
سطح منحنی راک نشان داد  86درصد از بیمارانی را که به
پرهاکالمپسی مبتال میشوند ،میتوان بهدرستی تشخیص داد .این
میزان برای نارسبودن  11درصد و برای کموزنی  01درصد بود
(شكل .)1

جدول  :1متغیرهای دموگرافیک و پایه افراد مطالعهشده
میانگین انحرافمعیار

متغیر (کمّی)
سن (سال)

33/2

4/1

سن حاملگی در زمان آزمایش (هفته)

16/6

1/2

سن حاملگی (هفته)

38/2

2/1

آپگار دقیقه اول

8/2

0/1

آپگار دقیقه پنجم

8/1

1/0

3046/1

002/1

وزن هنگام تولد کمتر از  2000گرم

61

11/6

سن حاملگی کمتر از  31هفته

10

18/0

فراوانی

درصد

حاملگی اول

200

31/1

پرهاکالمپسی

81

16/1

سزارین

280

03/1

محدودیت رشد جنین ()FGR

32

6/1

مرگ داخلرحمی جنین)) IUFD

2

0/4

سابقه سقط

11

2/1/1

تولد مرده

4

0/8

وزن هنگام تولد کمتر از  2000گرم

61

11/6

سن حاملگی کمتر از  31هفته

10

18/0

وزن نوزاد هنگام تولد (گرم)

متغیر (کیفی)
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پرهاکالمپسی
نارسبودن
کموزنی هنگام تولد
سابقه سقط
محدودیت رشد جنین

میانگین

انحرافمعیار

بلی

2/1

1/1

خیر

1/0

0/6

بلی

2/8

1/1

خیر

1/0

0/6

بلی

2/3

1/1

خیر

1/1

0/8

بلی

1/6

0/2

خیر

1/8

0/1

بلی

1/1

1/1

خیر

1/8

0/8

)P(t-test

0/001
0/001
0/001
0/028
0/443

جدول  :3فراوانی سطح سرمی اینهیبین  Aو پیامدهای حاملگی در افراد مطالعهشده
نرمال ()n=373

پایین ()n=26

باال ()n=123

)P(chi2

پرهاکالمپسی

)2/1( 11

)1/1( 2

)61/8( 16

0/001

کموزنی هنگام تولد

)4/2( 16

)26/1( 1

)30/1( 38

0/001

نارسبودن

)3/1( 14

)23/1( 6

)61/0( 10

0/001

سابقه سقط

)2/1( 8

)3/8( 1

)1/6( 2

0/110

محدودیت رشد جنین

)4/8( 18

)1/1( 2

)1/8( 12

0/123

)00/3( 201

)42/3( 11

)01/1( 11

0/306

سزارین
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اینهیبین  Aو پیامدهای بارداری
1.00
0.75
Sensitivity
0.50
0.25
0.00

1.00

0.75

Gestetinal ROC area: 0.7971
Reference

0.50
1-Specificity

0.00

0.25

Preeclampsia ROC area: 0.8661
Wight ROC area: 0.5994

شکل  :1سطح منحنی راک برای پرهاکالمپسی ،کموزنی و نارسبودن
جدول  :4تعیین نقطه برش اینهیبین  Aبرای حساسیت و ویژگی پیامدهای حاملگی (درصد)

پرهاکالمپسی

کموزنی

نارسبودن

نقطه برش

حساسیت

ویژگی

طبقهبندی صحیح بیماران

0/0
1/0
2
0/0
1/0
2
0/0
1/0
2

11/1
86/0
80/4
16/1
68/8
62/3
13/1
83/1
18/1

0/2
41/8
81/3
3/6
40/3
82/2
30
41/0
88/1

20
06
81
14
48
80
11
01
81

*

LR+

LR-

1/0
1/1
1/1
1
1/2
3/4
0/1
1/6
1/1

0/6
0/3
0/2
10
0/1
0/4
2/0
0/3
0/2

*Correctly Classified

نقاط برش اینهیبین  Aدر جدول  4نشان داده شده است.
همانطور که مشخص است نقطه برش  0/0با حساسیت باالی
 10درصد برای پرهاکالمپسی ،کموزنی و نارسبودن همراه بود که
البته با ویژگی پایین همراه میشد .از سویی دیگر نقطه برش 2
با ویژگی باال (تشخیص افراد سالم) و حساسیت کم (تشخیص
بیماران) همراه بود.
بحث
مطالعه حاضر با هدف بررسی ارتباط بین سطح سرمی اینهیبین
 Aو پیامدهای بارداری و عوارض همراه آن انجام شد .یافتههای
مطالعه بهاختصار نشان داد مادران بارداری که در هفته  16تا 20
بارداری سطح سرمی اینهیبین  Aبیش از  2میلیمول داشتند با
اختالف معنیداری نسبت به مادرانی که سطح سرمی نرمال یا پایین
داشتند ،با خطر بروز پرهاکالمپسی ،تولد نارس و کموزنی مواجهه
میشوند .در مقابل ،سطح سرمی کمتر از  0/0میلیمول نمیتواند با
عارضه جدی برای مادران و نوزادان همراه باشد .همچنین یافتهها
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نشان داد میتوان با اندازهگیری سطح سرمی اینهیبین 86 ،A
درصد از افراد مبتالبه پرهاکالمپسی 11 ،درصد از تولدهای نارس
و تقریباً  60درصد از نوزادان کموزن را شناسایی کرد.
مطالعات انجامشده نشان میدهد افزایش اینهیبین  Aدر سه
ماه دوم بارداری با عوارض و پیامدهایی برای مادران ،جنین و
نوزادان همراه است .بیشتر مطالعات انجامشده در زمینه
مارکرهای سرمی زنان باردار و پیامدهای بارداری در کشورهای
غربی بوده است .مطالعات محدودی در مناطق دیگر انجام شده
است .نتایج یک مطالعه متاآنالیز از  30مطالعه انتخابشده توسط
آلن و همكاران در سال  2014نشان دادافزایش سطح سرمی
اینهیبین  Aبا نسبت شانس  3/6برابری ( )1/6-1/1پرهاکالمپسی
همراه است ] .[8در مطالعهای در ارومیه که برومند و همكاران
در سال  2018انجام دادند سطح سرمی اینهیبین  300 Aزن
باردار اندازهگیری شد که در سه ماه دوم بارداری بودند .از بین
آنها  12نفر به پرهاکالمپسی مبتال شده بودند که همگی سطح
سرمی اینهیبین  Aبیش از  1/20داشتند .پژوهشگران نتیجه
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علیمحمدی و همکاران

گرفتند سطح سرمی اینهیبین  Aمادر در غربالگری دوم میتواند
پرهاکالمپسی را در زنان باردار پیشبینی کند ] .[1این یافته با
یافتههای مطالعه حاضر همسو است.
در مطالعه دیگری در تایلند که سینگونی و همكاران در سال
 2011انجام دادند همانند مطالعه حاضر سطح سرمی اینهیبین
 Aبیش از  2میلیمول باال در نظر گرفته شد .آنان مشاهده کردند
که خطر بروز نسبی پرهاکالمپسی  ،3/41با فاصله اطمینان 10
درصد ( )3/04- 2/13و خطر تولد نارس )2/26 -1/01( 1/01
است ] [10یافتههای این مطالعه همچنین نشان داد سطح سرمی
کمتر از  0/0نمیتواند با عوارض حاملگی مرتبط باشد که با
یافتههای مطالعه ما همسو است.
در مطالعه آیندهنگر لنتس و همكاران در سال  2011در کانادا
نیز نشان داده شد غلظت باالی صدک  10سطح سرمی اینهیبین
 Aدر برابر صدک  0با افزایش خطر نسبی  2/3برابری برای
عوارض و مرگومیر حاملگی میتواند همراه باشد ].[11
در مطالعه المبرت و همكاران در ایاالتمتحده سطح سرمی
اینهیبین  Aبیشتر از  1/36میلیمول با خطر بروز پرهاکالمپسی
همراه بود ] .[12در مطالعه موتوکریشنا و همكاران نیز نشان داده
شد میانگین سطح سرمی اینهیبین  Aدر  20مادر با بارداری
نرمال  0/36 ng/mlو در  20بیمار پرهاکالمپسی  3 ng/mlاست
] .[13بااینحال در یک مطالعه موردشاهدی میانگین سطح
سرمی در بیماران مبتالبه پرهاکالمپسی یا فشارخون بارداری با
گروه کنترل قابلمقایسه بود ].[14
پرهاکالمپسی عوارض پریناتال متعددی نظیر آپگار پایین،
مرگ داخلرحمی ،وزن کم هنگام تولد و بستری بیشتر در
 NICUرا به دنبال دارد .تشخیص زودهنگام و اداره درست
پرهاکالمپسی میتواند عوارض و مرگومیر نوزاد را کاهش دهد
] .[10،16این یافته محتمل است که دیگر عوارض مشاهدهشده
در بیماران مطالعه حاضر مانند کموزنی هنگام تولد و تولد نارس،
محدودیت رشد جنین به دلیل پرهاکالمپسی در این بیماران باشد.
ما در این مطالعه به این نتیجه رسیدیم که چنانچه نقطه
برش اینهیبین  Aرا  2میلیمول در نظر بگیریم ،میتوانیم تقریباً
 10درصد از مادرانی را که در معرض خطر پرهاکالمپسی و تولد
نارس هستند و  80درصد از کموزنی هنگام تولد را تشخیص
دهیم .بااینحال انتخاب نقطه برش به دیگر ویژگیهای بالینی
بیماران و درمانهای در دسترس بستگی دارد .چنانچه نقطه برش
کمتری در نظر بگیریم ،احتمال تشخیص بیماران بیشتر میشود
و مثبت کاذب افزایش مییابد .با انتخاب نقطه برش باالتر نیز
منفی کاذب بیشتر میشود.
از یافتههای دیگر مطالعه حاضر خطر باالی کموزنی در
مادرانی بود که سطح سرمی اینهیبین  Aباالتری داشتند که
ممكن است به دلیل خطر بیشتر پرهاکالمپسی در این مادران
باشد .این مسئله ازنظر بالینی اهمیت دارد که کموزنی ناشی از
پره اکالمپسی باشد یا تولد نارس؛ زیرا مدیریت درمان با سن
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حاملگی پایین و پرهاکالمپسی متفاوت است .ارتباط بین افزایش
اینهیبین  Aو عوارض حاملگی هنوز بهدرستی روشن نشده است.
فیتزجرالد و همكاران در سال  2011نشان دادند افزایش این
مارکر سرمی در سه ماه دوم حاملگی ممكن است باعث کندی
تسریع در تمایز  villous cytotrophoblastشود ].[11
نتیجهگیری
بر اساس یافتههای این مطالعه میتوان گفت که اندازهگیری
مارکرهای سرمی در سه ماه اول بهویژه برای مادرانی که در
معرض خطرات بارداری هستند ،برای مدیریت و پیشگیری
عوارض بارداری ارزشمند است .یكی از مارکرهای سرمی که
افزایش آن با عوارض مادری ،جنینی و نوزادی مطرح است،
اینهیبین  Aاست که به نظر میرسد با افزایش خطر پرهاکالمپسی
در زنان باردار همراه است.
تشکر و قدردانی
این مقاله از پایاننامه دوره دکتری تخصصی جراحی زنان
و زایمان مصوب دانشگاه علوم پزشكی همدان با شماره
 1102301228گرفته شده است .نویسندگان بر خود الزم
میدانند از حمایتهای مادی و معنوی معاونت تحقیقات و
فناوری دانشگاه و بیماران ارجمندی که در انجام این پژوهش
همكاری کردند ،تشكر و قدردانی کنند.
تضاد منافع
این مطالعه هیچگونه تضاد منافعی برای نویسندگان نداشته
است.
مالحظات اخالقی
این مطالعه از کمیته اخالق دانشگاه علوم پزشكی همدان با
شناسه  IR.UMSHA.REC.1398.667تأییدیه دارد .همچنین
از تمام افراد رضایتنامه آگاهانه کتبی گرفته شده است.
سهم نویسندگان
نویسنده اول (پژوهشگر اصلی) :تدوین چارچوب کلی طرح،
ویرایش علمی مقاله  00درصد ،نویسنده دوم (پژوهشگر اصلی):
تدوین پروپوزال ،بازنگری متون و مشارکت در نگارش مقاله 30
درصد ،نویسنده سوم (پژوهشگر همكار) :تحلیلگر آماری و
تدوین روششناسی طرح  10درصد ،نویسنده چهارم (پژوهشگر
همكار) :مسئول مكاتبات ،نگارش و ویرایش فنی مقاله 10
درصد.
حمایت مالی
این پروژه با حمایت مالی معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه
علوم پزشكی همدان انجام شده است.
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