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بررسی دقت  MRIو سونوگرافی در تشخیص
پالسنتا آکرتا در زنان مستعد مراجعه کننده به
بیمارستانهای زنان سطح شهر تبریز
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دانشیار گروه زنان و مامایی ،دانشکده پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی تبریز ،تبریز ،ایران.
متخصص زنان و زایمان ،دانشکده پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی تبریز ،تبریز ،ایران.
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مقدمه :پالسنتا آکرتا عوارض بسیار خطرناکی برای مادر و نوزاد به همراه دارد .تشخیص بهموقع این عارضه میتواند
خطرات تهدیدکننده سالمت مادر و نوزاد را کاهش دهد .با توجه به عدم استفاده از  MRIدر تشخیص بهموقع
پالسنتا آکرتا در ایران ،مطالعه حاضر با هدف بررسی دقت  MRIو سونوگرافی در تشخیص پالسنتا آکرتا در زنان
مستعد مراجعه کننده به بیمارستانهای زنان سطح شهر تبریز انجام شد.
روشکار :این مطالعه توصیفی مقطعی در طی سالهای  1394-95در بیمارستانهای زنان شهر تبریز با مشارکت 38
زن مستعد پالسنتا آکرتا انجام شد .بیماران پس از معاینه به مرکز تصویربرداری (سونوگرافی و  )MRIارجاع شدند و
نتایج تصویربرداری با نتایج پس از سزارین مطابقت داده شدند .تجزیه و تحلیل دادهها با استفاده از نرمافزار آماری
( SPSSنسخه  )20و آزمون آماری مک نمار انجام شد .میزان  pکمتر از  0/05معنادار در نظر گرفته شد.
یافتهها :در بررسیهای انجام شده توسط  MRIتعداد  17نفر ( )%89/47پالسنتا آکرتا داشتند ،در حالی که بر
اساس بررسی نتایج سونوگرافی ،تعداد  12نفر ( )%63/15پالسنتا آکرتا داشتند .مقایسه اختصاصیت و حساسیت نشان
داد که حساسیت ( )%70و اختصاصیت ( )%93سونوگرافی بهطور معناداری نسبت به حساسیت ( )p=0/048( )%79و
اختصاصیت  )p=0/039( )%100( MRIکمتر است.
نتیجهگیری :دقت ،حساسیت و قدرت پیش بینی استفاده از تکنیک  MRIدر تشخیص بهموقع این عارضه خطرناک
در مقایسه با سونوگرافی بسیار مناسب بوده و میتواند در زنان مستعد پالسنتا آکرتا بهکار برده شود.
کلمات کلیدی :پالسنتا آکرتا ،پیشبینی ،تشخیصMRI ،
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نوزاد در بخش مراقبتهای ویژه نوزادان ،مشاورههای
الزم جهت بررسی سالمت مادر و نوزاد) را پیشبینی

مقدمه
 دکتر فاطمه عباسعلیزاده و همكاران

چسبندگی جفت به میومتر ،یکی از عوارض خطرناک و

نموده و تیم مراقبتی با آمادگی کامل نسبت به انجام
مداخله جراحی عمل خواهند نمود (.)18 ،17
سونوگرافی ،روش معمول تشخیص پالسنتا آکرتا در
دوره پریناتال است که روش مناسبی برای تشخیص
این عارضه در زنان با ریسک باال است ،اما دقت این
روش حدود  %80بیان شده است که بهدلیل عدم
تشخیص دقیق گسترش جفت به ارگانهای همجوار،
حساسیت مناسبی در تشخیص دقیق ندارد (.)19 ،18
اخیراً بهدنبال عدم تشخیصهای دقیق سونوگرافی،
استفاده از  MRIدر مراکز بزرگ در حال انجام است.

تهدید کننده حاملگی است ( .)1جفت در زمان زایمان
به راحتی از دیواره رحم جدا میگردد ،اما در مواردی
که چسبندگی جفتی وجود دارد ،همراه با طوالنی شدن
زمان جدا شدن جفت ،عوارض شدیدی نظیر خونریزی
وسیع و در موارد شدیدتر حتی مرگ مادر را نیز
میتواند بهدنبال داشته باشد ()3 ،2؛ بنابراین تشخیص
بهموقع این عارضه ،نقش مهمی در کاهش عوارض آن
خواهد داشت (.)4
پالسنتا آکرتا می تواند موجب خونریزی شدید شده و به
چند بار انتقال خون در هنگام زایمان و دوره
مراقبتهای پس از زایمان نیاز داشته باشد ( .)6 ،5این

استفاده از  MRIبا دقتی بین  90-99درصدی همراه
است و نقطه قوت آن ،تشخیص بسیار دقیق گسترش
جفت به ارگانهای همجوار و کاهش شدت خونریزی
حین جراحی است (.)20-22
از آنجایی که در مراکز آموزشی درمانی سطح شهر
تبریز و ایران تاکنون جهت تشخیص پالسنتا آکرتا از
 MRIاستفاده نشده است و نتایج استفاده از این روش
و حساسیت آن در جمعیت ایرانی نسبت به روش
معمول (سونوگرافی) مشخص نشده است ،مطالعه حاضر
با هدف بررسی دقت  MRIو سونوگرافی در تشخیص

مسئله می تواند تهدید کننده زندگی بوده و برای کنترل
خونریزی به هیسترکتومی نیاز باشد .عالوه بر آن
میتواند بر وضعیت نوزاد نیز اثرات نامطلوبی بگذارد که
از شایعترین این عوارض میتوان به کاهش نمره آپگار و
نیاز به مراقبتهای ویژه نوزادان( )7-9عفونت های پس
از جراحی که شامل عفونتهای ادراری و عفونت های
بیمارستانی است ( ،)10-13اشاره نمود.
میزان وقوع پالسنتا آکرتا با تعداد سزارینهای قبلی رو
به افزایش میرود .دلیل این امر این است که سزارین،
زنان را مستعد جفت سرراهی و بهدنبال آن پالسنتا
آکرتا مینماید .با افزایش سزارین در دهه اخیر ،میزان
بروز این عارضه در  50سال اخیر  10برابر شده است.
سن باالی  35سال ،سابقه سزارین قبلی ،جفت
سرراهی ،مصرف دخانیات قبل و حین دوره بارداری،
سابقه کورتاژ ،وجود آلفا فیتوپروتئین در خون و سندرم
آشرمن ،از ریسک فاکتورها و عوامل خطر ابتالء به این
عارضه هستند (.)15 ،14
شناسایی پرهناتال دقیق ،مهمترین فاکتور تأثیرگذار بر
نتیجه بارداری است ( .)16تشخیص بهموقع این عارضه
می تواند زمان سزارین توسط متخصص زنان را تعیین
نموده و آمادگیهای حین عمل جراحی (آمادگی خون
جهت تزریق ،آمادگی تیم احیاء و آمادگی جهت انجام
هیسترکتومی) و مراقبتهای پس از آن (حمایت از
نوزاد ،بستری مادر در بخش مراقبتهای ویژه ،بستری

پالسنتا آکرتا در زنان مستعد مراجعه کننده به
بیمارستانهای زنان سطح شهر تبریز انجام شد.

روشکار
این مطالعه توصیفی مقطعی در طی سالهای 1394-95
با مشارکت زنان مستعد پالسنتا آکرتا در بیمارستانهای
زنان (الزهراء و طالقانی) سطح شهر تبریز و وابسته به
دانشگاه علوم پزشکی تبریز انجام شد .حجم نمونه با
توجه ضریب همبستگی بین سابقه سزارین ،کورتاژ ،سقط
و میومکتومی با پالسنتا آکرتا که بین  0/07تا  0/95در
مطالعات قبلی ذکر شدهاند ( )22و با در نظر گرفتن
اطمینان  %95و توان آزمون  %90برابر  38نفر در نظر
گرفته شد .نمونهگیری بهروش در دسترس و مبتنی بر
هدف انجام شد و تمامی شرکتکنندگان بر اساس
معیارهای ورود و خروج به مطالعه و پس از تکمیل فرم
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گرفته شد ،زیرا تعداد مراجعین به این دو بیمارستان برابر
است (روش نمونهگیری در هر بیمارستان بهروش در
دسترس بود).
زنان پس از معاینه بالینی توسط متخصص زنان و
زایمان و معاینه تأیید توسط متخصص زنان و زایمان
دیگر ،جهت انجام تصویربرداری تشخیصی (سونوگرافی
یا  )MRIبه مرکز مجهز که تحت نظارت استاد دانشگاه
که در زمینه تخصص خود دارای مهارت باالیی بود،
ارجاع داده شدند و تمامی آنان تحت تصویربرداری قرار
گرفتند.

مطالعات حیطه پزشکی انجام شدند.
دادهها پس از گردآوری با استفاده از نرمافزار آماری
( SPSSنسخه  )20مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
جهت مقایسه دقت تشخیصی روشهای تشخیصی از
آزمون مک نمار استفاده گردید .میزان  pکمتر از 0/05
معنادار در نظر گرفته شد.

یافتهها
اکثر شرکتکنندگان سابقه یکبار سزارین قبلی (،)%50
سیگاری ( ،)%31/57یک بارداری قبلی (،)%44/73
انجام میومکتومی ( ،)%60/52خونریزی در سه ماهه

اطالعات هر فرد در چکلیست طراحی شده بهمنظور
هدف اصلی پژوهش توسط پژوهشگر (دستیار تخصص
زنان و زایمان) تکمیل شد .این اطالعات شامل سن،

سوم بارداری ( )%52/63و سابقه عمل جراحی
( )%60/52در اندام تناسلی داشتند  .نتایج اطالعات پایه
شرکتکنندگان در مطالعه در جدول  1آمده است.

جدول  -1اطالعات پایه شرکتکنندگان در مطالعه
متغیر مورد بررسی

تعداد ()n=38

سن (میانگین  ±انحراف معیار)
شاخص توده بدنی (میانگین  ±انحراف معیار)
سن حاملگی (میانگین  ±انحراف معیار)

37/45±02/29
32/19±01/77
36/12±01/15

تعداد سزارین قبلی
تعداد (درصد)

 1بار

)50( 19

 2بار

)31/57( 12

بیشتر از  2بار

)18/43( 7

دارد
ندارد

)55/27( 21
)44/73( 17

1

)47/36( 18

2

)31/57( 12

بیشتر از 2

)21/07( 8

مصرف سیگار
تعداد (درصد)
تعداد بارداری قبلی
تعداد (درصد)

33



تصویربرداری راهنمایی شدند؛ بهطوریکه  19نفر برای
سونوگرافی و  19نفر نیز برای  MRIارجاع داده شدند.
معیارهای ورود به مطالعه شامل :انجام اعمال جراحی
اصالحی رحم ،ابتالء به پالسنتا پرویا ،سابقه حداقل یک
مورد سزارین ،سن باالتر از  35سال ،سندرم آشرمن،
سابقه هرگونه برش رحمی ،سن بارداری بین 34-38
هفته و خونریزی در سه ماهه سوم بود و معیارهای خروج
از مطالعه نیز شامل :زنان با مشکالت قلبی  -عروقی،
زنان با سابقه مردهزایی و حاملگیهای تهدید کننده
حیات بود .حجم نمونه برای هر بیمارستان برابر در نظر

سابقه میومکتومی ،سابقه عمل جراحی بر ناحیه تناسلی
زنانه و تعداد قلهای حین زایمان بودند .تعداد افرادی که
حین سزارین پالسنتا آکرتای آنان با گزارش پاتولوژی
تأیید شد ،در نهایت ثبت گردید.
مالحظات اخالقی رعایت شده در این مطالعه شامل اخذ
رضایت آگاهانه کتبی از زن و همسرش ،توضیح اهداف
اخالق
کد
اخذ
آنان،
به
پژوهش
( )IR.TBZMED.REF.1396.695از کمیته اخالق
دانشگاه علوم پزشکی تبریز و کسب اجازه از مسئولین
بیمارستانهای ذکر شده بودند که مطابق با سایر

بررسی دقت  MRIدر تشخیص پالسنتا آکرتا

رضایت آگاهانه کتبی وارد مطالعه شدند و بر اساس
ترتیب مراجعه به پزشک جهت ارجاع به مرکز

سن بارداری ،تعداد سزارینهای قبلی ،تعداد زایمانهای
قبلی ،شاخص توده بدنی ،مصرف دخانیات حین بارداری،

سابقه میومکتومی
تعداد (درصد)
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خونریزی در سه ماهه سوم
تعداد (درصد)
سابقه عمل جراحی اصالحی
رحم تعداد (درصد)

بر اساس بررسیهای انجام شده از  19نفری که تحت
 MRIقرار گرفتند 17 ،نفر ( )%89/47پالسنتا آکرتا
داشتند که نتایج عمل جراحی حاکی از آن بود که تمامی
آنها پالسنتا آکرتا داشتند .در میان  2نفری که پالسنتا
آکرتای آنان توسط  MRIتأیید نشده بود نیز نیمی از
آنان پالسنتا آکرتا داشتند و نیمی نداشتند .همچنین بر
اساس بررسیهای انجام شده در  19نفر توسط
سونوگرافی مشخص شد که تعداد  12نفر

دارد

)60/52( 23

ندارد

)39/47( 15

دارد

)52/63( 20

ندارد

)47/37( 18

دارد

)60/52( 23

ندارد

)39/47( 15

( )%63/15پالسنتا آکرتا دارند که نتایج عمل جراحی
حاکی از آن بود که تمامی آنها پالسنتا آکرتا داشتند.
در میان  7نفری که پالسنتا آکرتای آنان توسط
سونوگرافی تأیید نشده بود نیز  2نفر از آنان پالسنتا
آکرتا داشتند و بقیه نداشتند .بررسی مقایسه نتایج
حساسیت و اختصاصیت  MRIبا سونوگرافی در
تشخیص پالسنتا آکرتا با کمک آزمون مک نمار در
جدول  2آمده است.

جدول  -2مقایسه حساسیت و اختصاصیت سونوگرافی با  MRIدر تشخیص پالسنتا آکرتا

MRI
سونوگرافی
سطح
معنیداری

پالسنتا آکرتا حین عمل

حساسیت
(درصد) CI

اختصاصیت
(درصد) CI

ارزش پیشبینی مثبت
(درصد) CI

ارزش پیشبینی منفی
(درصد) CI

دقت تشخیصی
(درصد) CI

پالسنتا آکرتا
قبل از عمل

ندارد

دارد

100%

100%

8%

%95

ندارد

1

1

%79

CI=98-100

CI=4-11

CI=93-97

دارد

0

17

CI=75- 89

CI=95-100

%12

%90

ندارد

5

2

%70

%93

%85

CI=85-95

دارد

0

12

CI=63- 84

CI=90-95

CI=81-92

CI=10-15

-

-

-

-

0/048

0/039

-

-

آزمون مک نمار

مقایسه نتایج  MRIبا نتایج حین عمل جراحی از نظر
عمق نفوذ و میزان تهاجم حاکی از آن بود که تطابق
وجود تهاجم بین  MRIو نتایج حین عمل جراحی
(پس از دریافت گزارش پاتولوژی) دارای ارزش

دارای ارزش دقیقی است؛ حال آنکه عمق نفوذ و میزان
تهاجم در روش سونوگرافی دارای ارش تشخیصی بسیار
کمی بود .نتایج تشخیص پالسنتا آکرتا قبل از جراحی
به کمک سونوگرافی و  MRIدر بررسی وجود تهاجم و

تشخیصی مناسبی است؛ از طرفی دیگر در رابطه با
عمق نفوذ نیز استفاده از روش  MRIجهت تشخیص

عمق نفوذ در جدول  3آمده است.

جدول  - 3مقایسه تشخیص پالسنتا آکرتا قبل از جراحی به کمك سونوگرافی و  MRIدر بررسی وجود تهاجم و عمق نفوذ
وجود تهاجم
تشخیص پالسنتا
آکرتا

MRI

وجود تهاجم

MRI

حین عمل جراحی
دارد

ندارد

دارد

)89/47( 17

0

ندارد
دارد

)05/26( 1
)89/47( 17

)05/26( 1
0

ندارد

0

)10/52( 2

4

وجود تهاجم

سونوگرافی

تشخیص عمق تهاجم

سونوگرافی

ناصحیح

)10/52( 2

)10/52( 2

دارد

)63/15( 12

0

ندارد

)36/84( 7

)26/31( 5

دارد
ندارد

)52/63( 10
)36/84( 7

)10/52( 2
0

عمق نفوذ

صحیح

ناصحیح

صحیح

)52/63( 10

)10/52( 2

ناصحیح

)47/36( 9

)26/31( 5

نیمی دیگر به این عارضه مبتال بودند .همچنین  7نفر در
روش سونوگرافی به پالسنتا مبتال نبودند که با تطابق
نتایج سونوگرافی یا عمل جراحی ،مشخص شد تعداد 5
نفر این عارضه را نداشتند .استفاده از  MRIدر مطالعه
حاضر جهت تشخیص پالسنتا آکرتا با دقت تشخیصی
 %95و ارزش پیشبینی و اختصاصیت  100درصدی و
حساسیت  79درصدی همراه بود ،در حالی که استفاده از
روش سونوگرافی با اختصاصیت  93درصدی و حساسیت
 70درصدی همراه بود .مطالعات مشابهی که در این
زمینه انجام شدهاند نیز نتایج مشابهی با مطالعه حاضر
داشتند؛ بهطوریکه در مطالعه بودوریک و همکاران
( ،)2017پاگانی و همکاران ( )2018و چو و همکاران
( )2019دقت تشخیصی استفاده از روش  MRIبرای

بحث
هدف از مطالعه حاضر بررسی دقت  MRIو سونوگرافی
در تشخیص پالسنتا آکرتا در زنان مستعد مراجعه کننده
به بیمارستانهای زنان سطح شهر تبریز بود .پالسنتا
آکرتا یکی از عوارض خطرناک بارداری بوده و هرچه
ریسک فاکتورهای آن در فرد بیشتر باشد ،احتمال ابتالء
به این عارضه بیشتر خواهد شد .طی معاینات انجام شده
توسط متخصص زنان و زایمان ،احتمال ابتالء به این
عارضه بهصورت تقریبی مشخص میگردد و پس از آن
اقدامات تشخیصی دقیقتر جهت تأیید آن الزم و ضروری
هستند .اقدامات تشخیصی شامل ارزیابی سونوگرافی و
استفاده از  MRIهستند .سونوگرافی دارای حساسیت
نسبتاً مطلوبی بوده و توانایی شناسایی دقیق و 100

تشخیص پالسنتا آکرتا باالتر از  %90و برای روش
سونوگرافی کمتر از  %90گزارش شد .همچنین ارزش
پیشبینی استفاده از این روش در مطالعات ذکر شده
همچون مطالعه حاضر در روش  %100 ،MRIو در روش
سونوگرافی برابر  %93بیان شد ( .)22 ،23 ،18از طرفی
دیگر در مطالعه حاضر حساسیت تکنیک  MRIدر
تشخیص پالسنتا آکرتا  %79برآورد شد که مشابه نتایج
مطالعه چو و همکاران ( )2019است ( .)23در این رابطه
فامیلیاری و همکاران ( )2018چنین معتقدند که MRI
یک روش تشخیصی دقیق بوده و حساسیت آن جهت

درصدی این عارضه را ندارد ،از این رو انجام  MRIدر
چند سال اخیر جهت تشخیص این عارضه انجام میشود.
از آنجایی که تاکنون در ایران این مورد بررسی نشده
است ،محققین مطالعه حاضر به بررسی اثربخشی این
تکنیک در تشخیص پالسنتا آکرتا پرداختهاند.
در مطالعه حاضر در میان  38زن که فاکتورهای مستعد
کننده پالسنتا آکرتا را داشتند 17 ،زن بر اساس نتایج
 MRIبهصورت قطعی و  12زن بر اساس نتایج
سونوگرافی بهصورت قطعی مبتال به پالسنتا آکرتا بودند
که از این تعداد ،تمامی آنان با توجه به نتایج عمل

بررسی و تشخیص بیماریهای مختلف باال است ،از
طرفی دیگر این تکنیک دارای قدرت پیشبینی بسیار
مطلوب و باالتر از  %95است که همین امر از نقاط قوت
این تکنیک به حساب میآید .همچنین چنین بیان می-

جراحی و پاتولوژی در روش  MRIو  %65نیز به کمک
روش سونوگرافی به این عارضه مبتال بودند .از طرفی
دیگر  2نفر نیز بر اساس گزارشهای  MRIبه این
عارضه مبتال نبودند که پس از انجام عمل جراحی
مشخص شد که نیمی از آنان این عارضه را نداشتند و
5
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کنند که دقت تشخیصی این تکنیک نسبت به سایر
بسیار باالتر بوده و میتواند در تشخیص به موقع بیماری-

تکنیکهای موجود مانند سی تی اسکن و سونوگرافی
پالسنتا آکرتا دارای ریسک فاکتورهای محدودی است که

ها بسیار مؤثرتر از سایر تکنیکها بهکار برده شود (.)16
نتایج مطالعه حاضر با تمام مطالعات ذکر شده همسو و
در یکراستا بود.
در قسمتی دیگر از مطالعه حاضر وجود تهاجم و عمق آن
بررسی شد .در افرادی که پالسنتا آکرتا به روش تکنیک
 MRIتشخیص داده شده بود ،نتایج بهصورت دقیق بود؛
بهطوریکه در هر  17نفر که پالسنتا آکرتا آنان به کمک
 MRIتشخیص داده بود ،وجود تهاجم و همچنین عمق
آن بر اساس نتایج پاتولوژی و شواهد حین عمل جراحی
درست بوده است ،در حالی که سونوگرافی در تشخیص

داشتن این ریسک فاکتورها ،متخصص زنان و زایمان را
ترغیب به پیگیری بیشتر جهت تشخیص درست و دقیق
توسط تکنیکهایی همچون سونوگرافی و  MRIمی-
نماید .استفاده از تکنیک  MRIدقت ،حساسیت و قدرت
پیشبینی مناسب و مطلوبی در تشخیص بهموقع پالسنتا
آکرتا ،تشخیص وجود پالسنتا آکرتا و عمق تهاجم
پالسنتا آکرتا دارد .بررسی بیماران در یک گروه و عدم
مقایسه آن با روش سونوگرافی ،از محدودیتهای مطالعه
حاضر بود .از آنجایی که تکنیک  MRIپرهزینه است،
محققین پیشنهاد مینمایند که مطالعات بعدی با هدف

درست و میزان عمق درست نتوانست با دقت عمل نماید.
در این رابطه پیزی و همکاران ( )2019چنین معتقدند
که استفاده از تکنیک  MRIعالوه بر تشخیص درست و
بهموقع ،میتواند وجود یا عدم وجود تهاجم به بافتهای
مجاور را در پالسنتا آکرتا به درستی تشخیص دهد ،در
حالی که روش سونوگرافی عمق تهاجم را بهخوبی
نمیتواند تشخیص دهد و استفاده از تکنیک  MRIدر
رابطه با انجام اقدامات پیشگیرانه حین عمل جراحی
موجب سالمت جان مادر و کاهش عوارض متحمل شده
بر مادر و نوزاد میگردد ( .)24از طرفی دیگر بورگیوتی و

مقایسه قدرت تشخیصی و حساسیت دو تکنیک  MRIو
سونوگرافی مدنظر سایر محققین قرار گیرد تا هزینههای
اضافه بر بیماران تحمیل نگردد.

نتیجهگیری
دقت ،حساسیت و قدرت پیشبینی استفاده از تکنیک
 MRIدر تشخیص بهموقع این عارضه خطرناک در
مقایسه با سونوگرافی بسیار مناسب بوده و میتواند در
زنان مستعد پالسنتا آکرتا بهکار برده شود.

تشكر و قدردانی

همکاران ( )2019در رابطه با عمق تهاجم پالسنتا آکرتا
چنین بیان کردند که استفاده از تکنیک  MRIمیتواند
عمق نفوذ تهاجم پالسنتا آکرتا را بهدرستی تشخیص
داده و این امر از خونریزیهای وسیع و همچنین نیاز به
عمل جراحی مجدد میکاهد و میتواند تا حد بسیار
باالیی از عوارضی که بر مادر وارد میشود بکاهد (.)25
نتایج هر دو مطالعه ذکر شده با نتایج مطالعه حاضر
همسو و در یکراستا بود.

این مقاله حاصل قسمتی از نتایج پایاننامه دوره
تخصصی زنان و زایمان خانم الدن کالفی با کد اخالقی
میباشد.
()IR.TBZMED.REF.1396.695
بدینوسیله از مشارکتکنندگان در مطالعه و همچنین از
حمایتهای مالی معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه
علوم پزشکی تبریز و مسئولین بیمارستانهای الزهراء و
طالقانی ،تقدیر و تشکر میگردد.
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