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 یَب یدر حبملگ یىیي جى یعًارض مبدر یبزرس

 7931قبئم: اس خزداد  مبرستبنیدر ب یَمزاٌ بب اکالمپس

 7933تب خزداد 
، *9یپًرعل الی، دکتز ل2فزيشبن ، محذثٍ حج7یمحمذسادٌ يطىچ ٍیدکتز عط

 5، دکتز حسه مُزاد مجذ4یتیآ قٍیدکتز صذ

 .زاىیهؾْذ، هؾْذ، ا یداًؾگبُ ػلَم پشؽک ،یداًؾکذُ پشؽک ،ییگزٍُ سًبى ٍ هبهب بریاعتبد .1

 .زاىیهؾْذ، هؾْذ، ا یداًؾگبُ ػلَم پشؽک ،یداًؾکذُ پشؽک ،یػوَه پشؽک .2

 .زاىیهؾْذ، هؾْذ، ا یداًؾگبُ ػلَم پشؽک ،یداًؾکذُ پشؽک ،ییگزٍُ سًبى ٍ هبهب بریداًؾ .3

 .زاىیهؾْذ، هؾْذ، ا یداًؾگبُ ػلَم پشؽک ،یداًؾکذُ پشؽک ،ییاعتبد گزٍُ سًبى ٍ هبهب .4

 .زاىیهؾْذ، هؾْذ، ا یداًؾگبُ ػلَم پشؽک ،یداًؾکذُ پشؽک ،یهَلکَل یگزٍُ پشؽک بریاعتبد .5

 07/01/1401  تبریخ پذیزش:  12/10/1400تبریخ دریبفت: 
1

 
 

 

 یاس ػلل اصل یکیؽَد ٍ  یگفتِ ه یاکالهپغ ثبردار ثب پزُ سىدر  یشُصًزال یککلًَ یکثِ تؾٌذ تًَ ی،اکالهپغ مقذمٍ:

 یٌیٍ رٌ یػَارض هبدر یّذف ثزرعحبضز ثب ؽَد. هطبلؼِ  یدر عزاعز رْبى هحغَة ه یٌیٍ رٌ یهبدر یزهٍ هزگ

 .اًزبم ؽذلبئن هؾْذ  یوبرعتبىدر ث یّوزاُ ثب اکالهپغ یّب یدر حبهلگ

در  1399تب خزداد  1397خزداد  یکِ در ط یاکالهپغ یصثب تؾخ یوبراىث یتوبه یهطبلؼِ همطؼ یيدر ا کبر: ريش

 تَعط ثیوبراى توبهی . ثزایؽذ یثزرع یٌیٍ رٌ یٍارد هطبلؼِ ؽذًذ. ػَارض هبدر ،ذًؽذ یلبئن ثغتز یوبرعتبىث

 ًَسادی تکویل هبهبیی ٍ ػَارض هبدری ٍ ٍ رزاحی ٍ ای سهیٌِ ّبی ثیوبری عبثمِ ٍ ؽبهل اطالػبت لیغتی  چک پضٍّؾگز

 . اًزبم ؽذ( 16 ًغخِ) SPSS آهبری افشار ًزم اس اعتفبدُ ثب ّب دادُ تحلیل ٍ تزشیِ .ؽذ

% 45/0 ئنلب یوبرعتبىدر ث یاکالهپغ فزاٍاًی درصذگزفت.  لزار یهَرد ثزرع یاکالهپغ یوبرث 51هطبلؼِ  یيدر ا َب:یبفتٍ

 یيعشار یشاىه یؼؽبهل افشا یثَد. ػَارض هبدر یوبىٍ پظ اس سا یياس ح یؾتزث (%7/66یوبى )لجل اس سا یثَد. اکالهپغ

 HELLP م   ، عٌذر%PRES (7/13)عٌذرم  %(،96/1) یاختالالت کجذ %(،96/1) سایوبى اس ثؼذ یشیخًَز %(،70)

(8/9)% ،DIC (96/1)% آپگبرهزثَط ثِ  تزتیت ثِ رٌیٌی ػَارضٍ  %(96/1) یٍِ ادم ر %(9/3)، کٌذُ ؽذى سٍدرط رفت 

 رؽذ اختالل، (%4/25) سٍدرط سایوبى NICU (3/33%،)در  ثغتزی، (%1/41) ٌّگبم تَلذ ییيپب ٍسى (،%1/43ییي )پب

 رٍس 7 تب هزگ هَرد 10 ٍ آهذُ دًیب ثِ هزدُ هَرد 4 کِ ثَد (%5/27) ًَسادي ٍ رٌی ٍهیزهزگٍ  (%6/19ی )داخل رحو

  هطبلؼِ ٍرَد ًذاؽت. یي. هزگ هبدر در اثَد تَلذ اس ثؼذ

رؽذ داخل  یزتأخ یبػلت دکَلوبى  ثِ یيتزم، عشار پزُ یحبهلگؽبهل:  یفزاٍاً یتتزت ثِ یػَارض هبدر :یزیگیجٍوت

سٍدرط،   یوبىسا ی ؽبهل:فزاٍاً یتتزت ثِ یٌیهبدر ٍ ػَارض رٌ ٍ هزگ  ICUدر  ی، ثغتزHELLP، عٌذرم یرحو

 .ثَد یيرٌ یٍ هزگ داخل رحو NICUدر  یثغتز یي،رٌ یرؽذ داخل رحو یزتأخ
 

 یػَارض هبدر یٌی،ػَارض رٌ یَع،ؽ ی،اکالهپغ :یذیکل کلمبت
 

 

                                                 
 پست الكتزيویك: ؛051-38012477: تلفه. زاىیهؾْذ، هؾْذ، ا یداًؾگبُ ػلَم پشؽک ،یداًؾکذُ پشؽک ؛یپَرػل الیدکتز ل ًل مكبتببت:ئوًیسىذٌ مس *

pouralil@mums.ac.ir 
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 مقذمٍ
 یػبرضِ طج یيتز یغ، ؽب1خَى یاختالالت پزفؾبر

ّب را  ی% اس توبم حبهلگ5-10ٍ  رٍد یؽوبر ه ثِ یحبهلگ

اس  %16ػلت حذٍد  ،اختالالت یيکِ ا کٌذ یه یزدرگ

 یبفتِتَعؼِ  یدر کؾَرّب یهبدر یزهٍ هَارد هزگ

فؾبرخَى  ؽبهل:خَى  ی(. پزفؾبر2، 1ّغتٌذ )

 یبٍ  یَُهتز ر یلیه 140اس  یؾتزث یبهؼبدل  یغتَلیع

هتز  یلیه 90اس  یؾتزث یبهؼبدل  یبعتَلیفؾبرخَى د

در هبدراى  یفؾبرخَى در حبهلگ یؼ. افشاثبؽذ یَُ هیر

% 2-7 یي% ٍ در هبدراى چٌذسا ث6-17 یيسا ث ًخغت

ثبؽذ. سًبى ثبردار هجتال ثِ فؾبرخَى در هؼزض خطز  یه

ثبؽٌذ  یؽبى ه یِاٍل یوبریاکالهپغی ثز ثاضبفِ ؽذى پزُ

 یز% هتغ25% تب 10آى اس  شاىیه بت،کِ ثز اعبط گشارؽ

ّوزاُ  فؾبرخَى ثِ یذثِ تؾذ یاکالهپغ اعت. پزُ

 یِدرد در ًبح یباضبفِ ؽذى ػالئن عزدرد  یب 2یٌَریپزٍتئ

عوت راعت ؽکن  یچْبرم فَلبً یک یبگبعتز  یاپ

اختالالت  یب یٌبییث ییزاتتغ یبّوزاُ تَْع ٍ اعتفزاؽ  ثِ

ثز  یکجذ یّب ینآًش یؼّوچَى افشا یؾگبّیآسهب

 . ؽَد یفؾبرخَى اطالق ه

 هختلف پیبهذّبی ثب ػالئناس  یااکالهپغی هزوَػِپزُ

ثب ػلت  یغتنع یاختالل هَلت یک یذُپذ یي(. ا3) اعت

 سهبى هیزٍ هزگ هَارد% 20-25ًبؽٌبختِ اعت کِ ػبهل 

 ٍ تؾٌذ ٍلَع ثِ هٌزز تَاًذهی ٍ ثبؽذهی ثبرداری

سا  اکالهپغی در سًبى ًخغت(. پز5ُ، 4) گزدد اکالهپغی

% ٍ در سًبى 6-7 یيث ؽیَع آى یشاىتز اعت ٍ ه یغؽب

 اعت اکالهپغی هوکيپزُاعت.  یز% هتغ3-4 یيچٌذسا ث

 هبِّ عِ در اهب ثبؽذ، داؽتِ ٍرَد ثبرداری سهبى ّز در

آسهَى  یچ(. 6ّ) ؽَدهی هؾبّذُ ثیؾتز ثبرداری عَم

هپغی ٍرَد اکالپزُ یٌیث یؼپ یثزا یهٌبعج یغزثبلگز

ٍ کبهل  یكحبل دل ؽزح یکًذارد. در حبل حبضز گزفتي 

 یيتز ثبصزفِ ،ػَاهل خطزعبس ییاس هبدر ّوزاُ ثب ؽٌبعب

در صَرت  یذاکالهپغی ؽذثبؽذ. پزُ یه یرٍػ غزثبلگز

 یلدل یيّو ثِ ،ؽَد یه یلتجذ یػذم کٌتزل ثِ اکالهپغ

 یوبراىاس اّذاف درهبى ث یکی ی،اس اکالهپغ یزیرلَگ

 عَلفبت اعت. یشیناکالهپغی ثب هٌهجتال ثِ پزُ

                                                 
1 Hypertension 
2 proteinuria 

 یبًَثت اٍل  یشُصًزال یککلًَ یکثِ تؾٌذ تًَ یاکالهپغ

اکالهپغی پزُ ثبردار ثب سىدر  یبریکبّؼ عطح َّؽ

 یکیٌَّس ّن در عزاعز رْبى  یؽَد. اکالهپغ یگفتِ ه

 یٌیٍ رٌ یهبدر یزهٍ ػَارض ٍ هزگ یاس ػلل اصل

 یجبًتمز یهبدر یزهٍهزگ یشاىه .(7ؽَد ) یهحغَة ه

ثبالتز اعت ٍ  ًبتبل یپز یزهٍ هزگ یشاىاهب ه ،% اعت2/4

 لجل اعت هوکي اکالهپغی. کٌذ یه ییز% تغ13-30 ثیي

پظ اس  یبٍ  (%25یوبى )سا یيدر ح(، %50سایوبى ) اس

تؾخیص سًبى در  (.8-12)رخ دّذ  (%25یوبى )سا

ٍ  ثبلیٌیهؼزض خطز تٌْب ثز اعبط ریغک فبکتَرّبی 

لذا ثزرعی ایي ریغک  ٍ گیزداپیذهیَلَصیک صَرت هی

ثب ؽٌبخت ایي ریغک ش اّویت اعت. ئفبکتَرّب ثغیبر حب

تَاى ثیوبر را اس اثتذا تحت فبکتَرّب در حبهلگی هی

ثیٌی،  تز لزار داد ٍ ثیوبری را ثْتز پیؼکٌتزل دلیك

ؽٌبخت ػلل  یلدل یيّو ثِ پیؾگیزی ٍ کٌتزل کزد.

 ییثبال یتاّو یدارا ،ٍ ػَارض آى یوبریث یيس اعب یٌِسه

 یثبردار 34ّفتِ  کِ لجل اس یدر هبدراً یضٍُ ثِ ؛ثبؽذ یه

اس  یبثذ. یه یؼافشا یزهٍ ٍ هزگ یٌیػَارض رٌ ،ثبؽٌذیه

اختالل اًؼمبدی  تَاى ثِ یه یشؽذُ ً یزبدا یػَارض هبدر

داخل  یشی، خًَز3(DICهٌتؾز داخل ػزٍلی )

، یَیادم ر یِ،ؽجک یؽذگ ، رذایِکل ییًبرعب ی،ا روزوِ

سٍدرط رفت ٍ هزگ هبدر  یؽذگ رذا ی،اختالالت کجذ

در  یزاخ یّب عبل در یهطبلؼِ ربهؼ یزاىاؽبرُ کزد. در ا

اًزبم ًؾذُ  یعبس ٍ ػَارض اکالهپغ یٌِهَرد ػَاهل سه

ػلت  لبئن هؾْذ ثِ یوبرعتبىث یٌکِاعت. ثب تَرِ ثِ ا

 یوبراىهزکش ارربػبت ث ی،ًَرٍلَص ICUداؽتي ثخؼ ٍ 

ثب  حبضز  ثبؽذ، هطبلؼِ یاعتبى خزاعبى ه در یاکالهپغ

 رٌیٌی ٍ هبدری ػَارض ٍ ای سهیٌِ ی ػَاهلّذف ثزرع

 اختصبصی اّذاف ٍ اکالهپغی ثب ّوزاُ ّبی حبهلگی در

 در ؽذُ ثغتزی ثبردار سًبى در اکالهپغی ؽیَع

 در اکالهپغی عبس سهیٌِ ػَاهل ثزرعی لبئن، ثیوبرعتبى

 ؽبهل: اکالهپغی در هبدری ارضَػ ثزرعی ثیوبراى،

 ٍ DICریِ،  رفت، ادم سٍدرط رذا ؽذى هبدر، هزگ

 سایی، هزدُ ؽبهل ًَسادی ٍ رٌیٌی ػَارض هیشاى تؼییي

 ٍ ًَسادی هزگ ،Nicu در ثغتزی هَػذ، اس پیؼ تَلذ

 .اًزبم ؽذ عبل هختلف ّبی در فصل اکالهپغی فزاٍاًی

                                                 
3 Disseminated intravascular coagulation 
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در کؾَر هب  یٌیٍ رٌ یػَاهل خطز ٍ ػَارض هبدر یبفتي

 یگذار یبعتع یهٌبعت ثزا یراّکبرّب یزبدتَاًذ ثِ ا یه

 کوک کٌذ. یشً یٍ درهبً یآهَسؽ
 

 کبر ريش
تب  1397عبل اس خزداد  2هذت  یط یهطبلؼِ همطؼ یيا

در ثبردار هجتال ثِ اکالهپغی  سًبىثز رٍی  1399خزداد 

ٍرٍد ثِ  یبراًزبم ؽذ. هؼهؾْذ )ػذ( لبئن  یوبرعتبىث

ثبردار ٍ هبدراى دٍرُ ًفبط، ثب  سًبى یهطبلؼِ ؽبهل توبه

 ییذتأ یشُصًزال یککلًَ یک)تؾٌذ تًَ یاکالهپغ یصتؾخ

 یبٍ  یوبرعتبىدرهبى در هٌشل، در راُ ث ینت تَعطؽذُ 

ٍ  یفؾبرخَى ثبردار یٌِدر سه یوبرعتبىدر ث

 یوبرعتبىر ث( کِ دآسهبیؾبت ثبؽذُ  تأییذاکالهپغی  پزُ

 یزاػشام اس عب یبٍ  یِاٍل یؽذًذ، ؽبهل ثغتز یلبئن ثغتز

 کِ ًذاطزاف ثَد یّب ؽْزعتبى یبهؾْذ  یّبیوبرعتبىث

اس  خزٍد یبرثَد. هؼ ّفتِ 20 آًْب ثبرداری عي حذالل

 ی،لپغ یاپ یوبراىػلل هبًٌذ ث یزتؾٌذ ثب عب هطبلؼِ ؽبهل:

 ثب یٍ هؾکالت هغش یپَگالیغویّب یٌِتؾٌذ در سه

 یوبریث یٍ ثزرع یهغش یام آر آ ٍ آسهبیؾبت ثزرعی

 .ثَد ثیوبراى ای سهیٌِ

 در لیغتی چکتَعط پضٍّؾگز  یوبراىث یتوبه یثزا

ؽذ.  یلتکو یوبراىاس ث یکتج یترضب ثب ثغتزی سهبى

ٍ  یٍ رزاح یا یٌِسه یّب یوبریاطالػبت ٍ عبثمِ ث

 یٍ یبىاس ّوزاّ یبسٍ در صَرت ً یوبراس خَد ث ییهبهب

گزفتِ ؽذ. خصَصیبت دهَگزافیک، عي، هحل عکًَت، 

، تبریخچِ LMPتؼذاد سایوبى، عي حبهلگی ثز اعبط 

در  یاکالهپغی در حبهلگی لجل، عبثمِ اکالهپغ پزُ

ای )للجی، دیبثت، کلیَی(،  خبًَادُ، عبثمِ ثیوبری سهیٌِ

ٍرَد دٍللَیی، حبهلگی هَالر، ّیذرٍپظ، ػالئن ٍ 

، سهبى ثغتزی، اعتفبدُ اس دارٍّب، سهبى تؾٌذ یّب ًؾبًِ

ٍ  یّبی آسهبیؾگبّی، ًَع سایوبى، ػَارض هبدر یبفتِ

هزگ هبدر ٍ ًَساد  یب یصتب سهبى تزخ یًَساد یٌی،رٌ

پظ اس  یدر گزٍُ اکالهپغ یحجت ؽذ. ػَارض ًَساد

ًَساداى  یدر هطبلؼِ ٍارد ًؾذ. ٍسى تَلذ توبه یوبىسا

در سهبى تؾٌذ  یهزدُ ٍ سًذُ حجت ؽذ. عي ثبردار

 یعي حبهلگ یوبى،ٍ در هَارد تؾٌذ پظ اس سا یبدداؽت

پظ اس گزدآٍری ثب ّب  . دادُیذحجت گزد یوبىدر سهبى سا

هَرد ( 16)ًغخِ  SPSS آهبری افشار ًزم اعتفبدُ اس

 یکو یّب دادُ یفتَص یثزا تزشیِ ٍ تحلیل لزار گزفتٌذ.

اس  ییفک یّب دادُ یٍ ثزا یبرٍ اًحزاف هؼ یبًگیياس ه

 یهمطؼ یترذاٍل ٍ ًوَارّب اعتفبدُ ؽذ. ثب تَرِ ثِ هبّ

رٍػ  حزن ًوًَِ ثِ ،آى یفیتَص یهطبلؼِ ٍ ّذف اصل

در  یوبر اکالهپغیث 51. توبم هحبعجِ ؽذ یتوبم ؽوبر

 ؽذًذ.هطبلؼِ هَرد هطبلؼِ ٍارد  یثبسُ سهبً
 

 َب یبفتٍ
اغلت عبل ثَد.  11/25±30/6 وبراىیثعي  یبًگیيه

 یعبکي رٍعتب ثَدًذ ٍ عطح ارتوبػ سا ٍ ًخغتهبدراى 

هبدراى ( اس %21) ًفز 11داؽتٌذ. حذٍد  ییٌیپب یالتصبد

 .ًذاؽتٌذ یدر طَل ثبردار یهزالجت یچهجتال، ّ

ؽبهل:  یتتزت ثِ یوبراىدر ث یا یٌِسه یوبریث یفزاٍاً

 یپَتیزٍئیذی،ّ ی،آًو ی،فؾبرخَى حبهلگ یَی،کل یوبریث

ثَد. هصزف  یللج یوبریفؾبرخَى هشهي ٍ ث یبثت،د

 ذی. ًتبًذاؽت ٍرَد وبراىیث اس کی چیّ در الکل ٍ گبریع

 .آهذُ اعت 1رذٍل  در
 

 

 

 مبرانیب ٍیپبي  یا ىٍیعًامل سم -7جذيل 
 

 تؼذاد )درصذ( یزهمبد یزهتغ

 عي

 (4/29) 15 عبل 20کوتز اس 

 (9/56)29 عبل 20-35 یيث

 (7/13) 7 عبل 35اس  یؾتزث

 یتِپبر
 (6/70) 36 سا( )ًخغت یذٍاگز یویپزا

 (4/29) 15 )چٌذسا( یذٍاگز یهَلت

 ؽبخص تَدُ ثذًی

 (3/31) 16 20کوتز اس 

30-20 26 (9/50) 

 (6/17) 9 30اس  یؾتزث
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 یهزالجت ثبردار

 (43) 21 طَر هٌظن )هبّبًِ( ثِ

 (3/33) 17 یشیتٍ 3کوتز اس  یگبّگِ

 (5/21) 11 یهزالجت یچّ ثذٍى

 عطح عَاد هبدر

 (5/21) 11 عَادیث

 (2/35) 18 یکلع

 (1/41) 21 ٍ ثبالتز یپلند

 یهحل سًذگ
 (5/78) 40 رٍعتب

 (5/21) 11 ؽْز

 یا یٌِسه یّب یوبریث

 (8/9) 5 یپَتیزٍئیذیّ

 (8/7) 4 یبثتد

 (9/5) 3 یللج یوبریث

 (8/11) 6 یآًو

 (8/11) 6 یفؾبرخَى حبهلگ

 (9/5) 3 فؾبرخَى هشهي

 (7/13) 7 یَیکل یوبریث
 

 15%( عشاریي ؽذًذ ٍ 70) ثیوبر 36ثز اعبط ًتبیذ 

 یهبدر %( ّن سایوبى طجیؼی کزدًذ. ػَارض30هَرد )

: ؽبهل یفزاٍاً یتتزتِ هطبلؼِ ث یيدعت آهذُ در اِ ث

PRESعٌذرم 
HELLPعٌذرم تزٍهجَعیتَپٌی، ، 1

2 ،

، ICUدر  یدکَلوبى، ثغتز یَی،اختالل کل ی،پٌَهًَ

DIC(، کجذی ّبی آًشین)اختالل در  ی، اختالل کجذ

ثؼذ سایوبى ثَدًذ. خًَزیشی  یشیخًَز یِ،ادم ر

ًؾذ.  هؾبّذُایٌتزاکزاًیبل ٍ هزگ ًبؽی اس اکالهپغی 

 .آٍردُ ؽذُ اعت 2در رذٍل  یذًتب
 

 

 یمبدران مًرد مطبلعٍ بزحسب عًارض مبدر یفزاياو یعتًس -2جذيل 

 )درصذ( تؼذاد هؾخصبت

 (0) 0 هزگ هبدر

 (96/1) 1 یِادم ر

 (9/3) 2 یپٌَهًَ

 (96/1) 1 یاختالل کجذ

 (9/3) 2 یَیاختالل کل

 (96/1) 1 یوبىپظ اس سا یشیخًَز

 HELLP 5 (8/9)عٌذرم 

 PRES 7 (7/13) عٌذرم

 (7/13) 7 یتَپٌیتزٍهجَع

DIC 1 (96/1) 

 ICU 2 (9/3)در  یثغتز

 (9/3) 2 دکَلوبى

 یٌتزاکزاًیبلا یشیخًَز

 ػبرضِ ثذٍى

0 (0) 

10 (6/19) 
 

 ییيٍسى پب ییي،آپگبر پب ؽبهل: یتتزتِ ث یٌیػَارض رٌ

سٍدرط، اختالل  یوبى، ساNICUدر  یٌّگبم تَلذ، ثغتز

هؼبدل  یيٍ هزگ ثَد. هزگ رٌ یرؽذ داخل رحو

 ًَساد 10آهذ ٍ هزگ  یبدًِ هزدُ ث ًَساد 4% ثَد کِ 5/27

آٍردُ ؽذُ  3در رذٍل  یذکِ ًتب ثَدرٍس ثؼذ اس تَلذ  7تب 

 .اعت
 

 
1 Posterior reversible encephalopathy syndrome 

 2 H hemolyse,E,L elevated liver enzymes,P,L low 

platelet 
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 یىیافزاد مًرد مطبلعٍ بزحسب عًارض جى یفزاياو یعتًس -9جذيل 

 )درصذ( تؼذاد ػَارض

 1  10 (6/19)(IUGRی )اختالل رؽذ داخل رحو

 2  3 (8/5)(IUFDیي )رٌ یهزگ داخل رحو

 (4/25) 13 اس هَػذ یؼپ یوبىسا

 1 (96/1) (Still birth) هزگ ًبگْبًی

 (8/5) 3 یَمٍدفغ هکًَ یٌیرٌ یغتزطد

 (6/19) 10 هزگ ًَساد

 NICU 17 (3/33)در  یثغتز

 (1/43) 22 اٍل یمِدر دل 8کوتز اس  آپگبر

 (1/41) 21 یلَگزمک 5/2ٍسى تَلذ کوتز اس 

سهبى تؾٌذ در هبدراى  ی،ثزرعهَرد  یگزد یّب یبفتِاس 

%( لجل اس 7/66)ًفز  66ؽبهل  ثَد کِ اکخزیت ثیوبراى

 یوبراىث( %9/5ًفز ) 3سایوبى، دچبر تؾٌذ ؽذُ ثَدًذ. 

دچبر  یوبىپظ اس سا (%5/27) ًفز 14ٍ  یوبىسا یيدر ح

 ثَدًذ.ؽذُ تؾٌذ 

 
 

 اعشامی بیمبران فزاياوی

 یزاس عب یاػشاه (%9/54ًفز ) 28یوبراى، ث یيث در

 ثَدًذ هؾْذ اطزاف ّبی ؽْزعتبى ٍ هؾْذ ّبی ثیوبرعتبى

لبئن  یوبرعتبىثِ ث هغتمیوبً ( ثیوبراى%45ًفز ) 23 ٍ

در فصَل هختلف  یاکالهپغ یفزاًٍا هزارؼِ کزدُ ثَدًذ.

 .(4)رذٍل  ثَد یؾتزٍ سهغتبى ث ییشعبل هتفبٍت ٍ در پب

 مختلف فصًل در فزاياوی -4 جذيل

 درصذ )درصذ( تؼذاد فصل

 7/41 (7/41) 21 ثْبر

 3/31 (3/31) 16 تبثغتبى

 6/17 (6/17) 9 شییپب

 8/9 (8/9) 5 سهغتبى
 

 بحث
تؼییي ػَاهل خطزسا در رَاهغ هختلف ٍ یبفتي 

ٍ  اکالهپغیتَاًذ ثِ تؾخیص ػلت ّبی آًبى هی تفبٍت

 یيّوچٌ. ّبی صًتیک ثیوبری کوک کٌذًیش یبفتي سهیٌِ

کؾَر هب  در یٌیٍ رٌ یػَاهل خطز ٍ ػَارض هبدر یبفتي

 یگذاریبعتع یهٌبعت ثزا یراّکبرّب یزبدتَاًذ ثِ ا یه

 ییدر هزاکش رٍعتب یضٍُ کوک کٌذ. ثِ یٍ درهبً یآهَسؽ

 یيثبؽذ ٍ ا یثبال ه یر لبثل تَرَْط ثِ یکِ آهبر اکالهپغ

پزعٌل ٍ هبدراى ثبردار  یدٌّذُ ػذم آهَسػ کبف ًؾبى

 یيهٌبعت رْت کبّؼ ا یِ راّکبرّبئثِ ارا سیباعت ٍ ً

 یطاعبط ؽزا ٍ هؤحزتز ثز یؾتزث یفزض یّب حل آهبر ٍ راُ

هیز ٍ هزگ (.13) ثبؽذ یکؾَر ه ٍ اهکبًبت هَرَد در

ّبی هْن ثْذاؽت رْبًی اعت.  یکی اس ؽبخص ،هبدراى

ٍهیز در کؾَرّبی در حبل تَعؼِ، تفبٍت  هیشاى هزگ

(. در هطبلؼِ 14یبفتِ دارد )ٍاضح ثب کؾَرّبی تَعؼِ 

 یيٍرَد ًذاؽت ٍ ا یهزگ هبدرهَردی اس حبضز 

هَلغ ثِ درهبى  ٍ تَرِ ثِ یؾزفتدٌّذُ پ ًؾبى

در  یؾتزثبؽذ ٍ ثب تالػ ث یه یاکالهپغی ٍ اکالهپغ پزُ

ٍ  یٍ کبّؼ ػَارض هبدر یٌیرْت کبّؼ هزگ رٌ

 عبخت. ینخَاّ یثْتز یٌذُآ یي،رٌ

ثِ  یبسثبؽذ ٍ ً یه یتثباّو یبرثغ ی،فؾبرخَى در حبهلگ

دارد ٍ داًغتي ػالئن خطز  یکٌتزل هکزر در طَل ثبردار

تَاًذ ػَارض  یه یزاس ،ثبؽذ یالسم ه یّز هبدر ثبردار یثزا

 یلدل یيّو ثِ ؛ثزداؽتِ ثبؽذ دًجبل ثِرا  یزیًبپذ رجزاى

السم اعت کِ تؾخیص سٍدرط ٍ درهبى ثیوبراى 

ًؾَد ٍ  یثِ اکالهپغاکالهپغی صَرت گیزد تب هٌزز  پزُ

زبم صحیح عزیؼبً یزیتهذ ،در صَرت ثزٍس اکالهپغی  ًا

هیز کبعتِ ؽَد. ایي هغئلِ ثب ٍ گیزد تب اس ثزٍس هزگ

. یزدگیآهَسػ ثْتز هبدراى ٍ هزالجیي ثْذاؽتی صَرت ه
1 Intrauterine growth restriction  
2 Intrauterine fetal demise 
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ثبردار رْت  توبم سًبىتحت پَؽؼ لزار دادى  یيّوچٌ

آى،  ّب السم اعت. ػالٍُ ثز اعتفبدُ اس ایي هزالجت

ّبی اًتمبل  ی ٍ ثْجَد عزٍیظیّبی دلیك هبهب هزالجت

کٌٌذُ  ثیوبراى اس هٌبطك رٍعتبیی ثِ هزاکش هزْشتز کوک

 اعت.
عَاد کِ در  یافزاد ث یضٍُ در ّوِ افزاد ثِ یآگبّ یؼافشا

تَاًذ ثبػج کبّؼ تؼذاد  ی، هکٌٌذ یه یرٍعتبّب سًذگ

هؼِ ثِ رب یهَرَد ؽَد ٍ کوک ثشرگ یّب یآهبر اکالهپغ

 گزدد.درهبى  یّب یٌِکٌذ ٍ ثبػج کبّؼ ّش

% ثیوبراى لجل اس ثزٍس 86در هطبلؼِ حبضز ثیؾتز اس 

اکالهپغی ؽذیذ را داؽتٌذ ٍ اس  ػالئن پزُ ،تؾٌذ

ػالئن لجل اس ٍلَع تؾٌذ در هبدراى، فؾبرخَى  یيتز یغؽب

گبعتز ثَد  یٍ درد اپ یذد یثبال، حبلت تَْع، عزدرد، تبر

رْت  یٌیؽٌبخت تظبّزات ثبل یتاّودٌّذُ  کِ ًؾبى

 ثبؽذ. یه یزیگ یؼپ

 یتتزتِ هطبلؼِ ث یيدعت آهذُ در اِ ث یػَارض هبدر

، کبّؼ پالکت، عٌذرم PRES: عٌذرم ی ؽبهلفزاٍاً

HELLPًَدر  یثغتز یَی،اختالل کل ی،، پٌَهICU ،

DICیٌبلٍاص یشیخًَز یِ،ادم ر ی،، اختالل کجذ  ٍ

ٍرَد  یهزگ هبدر یچثَد ٍ ّ یٌتزاکزاًیبلا یشیخًَز

یت تزتِ هطبلؼِ ث یيدر ا یٍ ًَساد یٌیًذاؽت. ػَارض رٌ

، NICU در یٌّگبم تَلذ، ثغتز ییي: ٍسى پبؽبهل

ٍ هزگ ثَد ٍ  یسٍدرط، اختالل رؽذ داخل رحو یوبىسا

تَاًذ  یه یحٍ صح یؽذ تَرِ ٍ درهبى فَر یزیگ یزًِت

 کبّؼ دّذ. یبدیػَارض را تب حذ س

 یبسهٌذرخَى ثبال در هبدراى ثبردار ًفؾب یزیتهذ

در هَرد ؽٌبخت  یآگبّ یؼافشا یهغتوز ثزا یّب تالػ

اس هزگ هبدراى  یؾگیزیپ یّب ٍ رٍػ یوبریث یيػَاهل ا

 . ثبؽذ هیٍ ًَساداى 

 در هَرد یهحذٍد یبرثغهطبلؼبت  اخیز ّبی عبل در

اًزبم ؽذُ اعت ٍ اغلت هطبلؼبت  یزاىدر ا یاکالهپغ

ٍ  یبعیي هطبلؼِ آل در. ثبؽذ هیاکالهپغی درثبرُ پزُ

 141 تْزاى، ؽزیؼتی ثیوبرعتبى در( 2002ّوکبراى )

ٍ ارسػ  یثزرعاکالهپغی پزُ ٍ اکالهپغی ثِ هجتال ثیوبر

 ٍ هبدری ػَارض ٍ ثیوبراى در ثبرداری ّبی هزالجت

 یوبراىاس ث %51 آًْب هطبلؼِ در. گزدیذ ثزرعی رٌیٌی

 ثزخَردار هتٌبعت هبهبیی ّبی هزالجت اس ی،اکالهپغ

. ػَارض ثَد عبل 28 ثبردار سًبى عٌی هیبًگیي ٍ ًجَدًذ

 (،%6/69) تزم پزُ حبهلگی: فزاٍاًی ؽبهل تزتیت ثِ یهبدر

 یداخل رحو رؽذ تأخیز یبدکَلوبى  ػلت ثِ عشاریي

 ICUدر  یثغتز HELLP (6/24%،)عٌذرم  (،3/33%)

 تزتیت ثِ یٌیٍ ػَارض رٌ (%3/4هبدر ) ٍ هزگ ( 6/11%)

 رؽذ تأخیز (،%5/77سٍدرط )  سایوبى فزاٍاًی ؽبهل:

 NICUدر  یثغتز (،%9/75یي )رٌ یداخل رحو

ٍ  ثَد (%7/21یي )رٌ یداخل رحو هزگ ٍ (8/38%)

ثبػج کبّؼ ػَارض  یهزالجت ثبردار ٌذگزفت یزًِت

 (.15) ؽَدیه یٌیٍ رٌ یهبدر

( کِ در 2017) ّوکبراى ٍ هْزاىًگز  هطبلؼِ گذؽتِ در

زبم ؽذ )اس  یوبرث 250ٍ ػَارض  خطزسا ػَاهل ،هصز ًا

آى  یارربػ یوبرعتبىث در اکالهپغی( سایوبى 21690

 درصذؽذ.  یثزرع 2014-2015 یّبعبل یيکؾَر ث

هزگ  4هطبلؼِ  یيا در. ثَد% 15/1هطبلؼِ  یيدر ا ؽیَع

ػبرضِ  یيتزؽبیغ. ؽذُ ثَد گشارػ%( 6/0) یهبدر

 ًفز 45 ثَد. %(6/15) ًفز HELLP 39رم عٌذاکالهپغی 

ثب  یوبىسا( %8/8ًفز ) 22 ،یٌبلٍاص یوبىسا یوبراىث اس %(18)

ؽذًذ. هزگ  یيعشار (%8/70) ًفز 177 کوک اثشار ٍ

هْن  یاتفبق افتبد. ػَاهل خطزسا (%9/11) ًفز 3 در یًَساد

 یعطح التصبد ییي،عي پباکالهپغی درایي هطبلؼِ 

 ای سهیٌِ یّبیوبریعبثمِ ث یتِ ٍپبر یًَل ییي،پب یارتوبػ

 ثَد،اعتفبدُ ؽذُ  یوبراىتوبم ث در هٌیشیَم عَلفبت. ثَد

زبم ًؾذُ  درهبى ضذ یٍل  (.16) ثَدفؾبرخَى کبهل ًا

 ؽذ، اًزبم ٌّذ درکِ ( 2017) پتل ٍ ّوکبراى هطبلؼِ در

 غیزاکالهپتیک ثیوبر 140 ثب اکالهپغی ثِ هجتال ثیوبر 70

 هبدر هزگ. ؽذًذ همبیغِ ًَسادی ٍ هبدری ػَارض ًظز اس

ؽبهل هزگ  ل هْن% ثَد. ػل57/8 یاکالهپغ در گزٍُ

 ی،کجذ یاًغفبلَپبً، HELLP عٌذرم یَی،اختالل کل

 (.17) ثَدًذ هغشی خًَزیشی یَی،ادم ر

( کِ در ٌّذ اًزبم 2017ّوکبراى ) ٍ لَػدر هطبلؼِ 

 اکالهپغی ثیوبری هَرد 135 سایوبى، 1452 اس ،ؽذ

 ثزٍس. ثَد% 95/2 ؽیَع آى درصذ کِ داؽت ٍرَد

% ٍ پظ 3 سایوبى حیي ،%4/84 سایوبى اس لجل اکالهپغی

 یوبراىث ( اس%83ًفز ) 110 .ثَد% 5/12 یوبىاس سا

 20هبدراى عي کوتز اس ( %33ًفز ) 44ثَدًذ،  سا ًخغت

 سایوبًی ّبی هزالجتفبلذ  (%42ًفز ) 56 عبل داؽتٌذ،
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 ثِ هزارؼِ اس لجل ثیوبراى (%15ًفز) 20فمط . ثَدًذ

 هَرد 4. ثَدًذ کزدُ دریبفت هٌیشین عَلفبت ثیوبرعتبى

ًظز  اس. داؽت ٍرَد رٌیي هزگ هَرد 21 ٍ هبدر هزگ

 ثِ کِ داؽتٌذ تٌفغی ایغت ثیوبر 11 هبدری، ػَارض

 ثیوبر 2 ؽذًذ، ریَی ادم دچبر ًفز 4 داؽتٌذ، ًیبس اًتَثِ

 (.18) داؽتٌذ کلیَی ًبرعبیی ثیوبر 3 ٍ کجذی اختالل

 68 پبکغتبى، در( 2005ّوکبراى ) ٍ ثؾیز هطبلؼِ در

کِ ؽیَع  ؽذ ثزرعی عبل یک طی در اکالهپغی ثیوبر

ٍ  یٌیٍ رٌ ی. ػَارض هبدرثَد% 23/3 اکالهپغی پزُ

 یزِؽذ ٍ ًت یهختلف ثزرع فصَلدر  یاکالهپغ یَعؽ

 یزاعیَىآعپ پٌَهًَی هبدری، ػبرضِ تزیي ؽبیغ ٌذگزفت

% 5/23ٍ  ی% هزگ هبدر2/10 آًْب. در هطبلؼِ ثبؽذ هی

 یزًِت هحممیيٍرَد داؽت.  یٍ ًَساد یٌیهزگ رٌ

 هتفبٍت هختلف ّبی در فصل یاکالهپغ یفزاٍاً ٌذگزفت

در سهغتبى ، %6/42 ییشدر پب یفزاٍاً تزتیت ثِ ٍ اعت

 ػلت آًْب% ثَد. 8/8 ثْبر% ٍ در 19/9در تبثغتبى  ،4/29%

 ػزٍق ٍاسٍاعپبعن را سهغتبى ٍ پبییش در ثیؾتز فزاٍاًی

هطبلؼِ لویبى ٍ ّوکبراى (. 19) داًغتٌذ عزهب اس ًبؽی

در فصَل   Dًیش ًؾبى داد کِ کوجَد ٍیتبهیي ( 2015)

اکالهپغی  عزد ثبػج افشایؼ ثزٍس اکالهپغی ٍ پزُ

 یاکالهپغ یفزاٍاً یشً حبضزدر هطبلؼِ . (20) ؽَد هی

 .ثَد ثیؾتز سهغتبى ٍ پبییش در تزتیت ثِ

 اس عبل 10طی  در ًیززیِ، در( 2012) آداهَ هطبلؼِ در

 حجت اکالهپغی ثیوبر هَرد 1027 ،2000-2009 عبل

 اس. ؽذ ثزرعی آًْب رٌیٌی ٍ هبدری ػَارض ٍ ؽذ

 ؽیَع کِ ثَد اکالهپغی هَرد 1027 سایوبى، 23266

 959 ٍ سا ًخغت یوبراىثاس  (%76) ًفز 451 .ثَد% 4/4

. ًذاؽتٌذ ثبرداری طَل در هزالجتی ّیچ( %4/93) ًفز

( %6/19) ًفز 201ٍ  ثَد عبل 21 هبدراى عٌی هیبًگیي

 ثَد.% 4/29 هبدری هزگ ثَدًذ، ؽذُ عشاریي ثیوبراىاس 

 ػَارض. ثَد چٌذسا اس ثبالتز سا ًخغتهبدراى  در هبدر هزگ

 ،%(9/23) آعپیزاعیَى پٌَهًَی: تزتیت ؽبهل ثِ هبدری

 ًبرعبیی ،%(9/17) کجذی ًبرعبیی ،%(3/16) یَیادم ر

ثَد.  (%8/9ی )هغش یحَادث ػزٍل ٍ%( 4/11) کلیِ حبد

 (.21) ثَد% 41 یٌی ًیشهزگ رٌ

 یززیِ،( در 2007ً) ّوکبر ٍ اٍالتًَزی هطبلؼِ در

 سایوبى 5423 اس. ؽذ ثزرعی آى ػَارض ٍ اکالهپغی

ؽیَع .  ثَدًذ اکالهپغی ثِ هجتال ًفز 93 هَرَد،

 56 ثَدًذ. سا ًخغت هبدراى اغلت. ثَد% 71/1 اکالهپغی

 ثزرعی در. ثَدًذ ؽذُ عشاریي ( اس هبدراى%60) ًفز

 هزگ هَرد 19 ؽذُ، ثزرعی ثیوبر 93 اس هبدری، ػَارض

هبدری  هزگ اصلی دالیل داؽت کِ ٍرَد%( 20) هبدری

 DIC ٍ ریَی - للجی ًبرعبیی هغشی، خًَزیشی ؽبهل:

 ؽذُ عشاریي کِ هبدراًی در ًَسادی ٍ رٌیٌی هزگ. ثَد

 (.22) ثَد کوتز ثَدًذ،

ؾکذُ 2005) عیجبیهطبلؼِ  در  هک آهزیکبیی( در دًا

 هَرد 254 عبلِ، 12 دٍرُ یک در یزٍت،ث در گبٍرى

 در. گزدیذ حجت ػَارض ٍ ثزرعی هزکش ایي در اکالهپغی

 %( ٍرَد داؽت.4/0) هبدر هزگ یک هبدری، ػَارض

 -للجی ایغت ،%3/4 ریَی ادم ،%7/4 یَیحبد کل ییًبرعب

 ثزرعی% گشارػ ؽذ. در 2 یزاعیَى% ٍ آعپ1/3 تٌفغی

. ثَد% 8/11 سایوبى اس ًبؽی هیزٍ هزگ ی،ًَساد ػَارض

 یززیِ کًِ در (2003) ّوکبراى ٍ لَتَ در هطبلؼِ (.23)

 اکالهپغی ؽیَع ًذ،ؽذ یثزرع یاکالهپغ یوبرث 124

. ثَدًذ سا ًخغتعبل ٍ  25 یز% ثَد. اغلت هبدراى س9/0

 ثبلیٌی تظبّز. ثَد عبل 4/23 عٌی ثیوبراى هیبًگیي

 ؽبهل را یوبراىث %100 کِ ثَد ػالهت تزیي ؽبیغ عزدرد،

گشارػ ؽذ  %19 یي% ٍ هزگ ر8ٌ هبدری هزگ. ؽذهی

( در 2003) ّوکبراى ٍ ؽبّیيدر هطبلؼِ  (.24)

% ثَد. هتَعط عي 16/9هیز هبدراى ٍ هزگ ،پبکغتبى

ثَد ٍ اغلت ثیوبراى تحت ػول عبل  7/23±9/5ثیوبراى 

 یّبی دٍراى ثبرداراس هزالجت ٍعشاریي لزار گزفتِ ثَدًذ 

 ّوکبراى ٍ در هطبلؼِ آرٍرا (.25ثزخَردار ًجَدًذ )

 سایوبى ًحَُ تأحیز عبل 10 هذت ثِ ٌّذ کِ در( 1997)

ٍهزگ کٌٌذُ تؼییي ػَاهل ٍ اکالهپغی در هبدر هزگ ثز

 کِهَرد هزگ ٍرَد داؽت  23 ،ؽذ ثزرعیهبدراى  هیز

 افتبد اتفبق سایوبى حیي اکالهپغی در در هزگ ثیؾتزیي

هَرد  92در  یي%(. عشار17/52 هَرد هؼبدل 12)

ٍ هزگ%(. 3/4) کزدًذ فَت سى 4 کِ ؽذ اًزبم%( 7/28)

% 1/7داؽتٌذ  یٌبلٍاص یوبىکِ سا یهبدراى در هَارد هیز

فَت  وبىیهَرد ثذٍى سا 3هَرد( ٍ  225اس  16ثَد )

 هزاکش در کِ کٌٌذ هیاحغبط  یغٌذگبىکزدًذ. ًَ

هوکي اعت در  ی،سٍدٌّگبم در اکالهپغ عشاریي ارربػی،

 (.26) ثبؽذ کٌٌذُکوک هبدراى هیزٍ هزگکبّؼ 



 

 


در

مب
ض 

ًار
ع

 ی
جى

ي 
ىی

 ی
لگ

بم
 ح

در
ی

َب
 ی

س
مپ

ال
 اک

 بب
زاٌ

َم
 ی

 

27 

 کِ ثَد% 4/27 حبضز هطبلؼِ در ًَسادی ٍ رٌیٌی هزگ

 ،هطبلؼبت هؾبثِ ثب همبیغِ در ٍ ثبؽذهیاًتظبر  اس ثبالتز

%(، 7/21) یبعیي آل%(، 5/23) ثؾیز هطبلؼبتاس  یؾتزث

 کوتز ٍ%( 8/11) عیجبی ٍ%( 9/11) هْزام ،%(19) اٍهلتَ

 .ثبؽذهی یٍ ًَساد رٌیٌی هزگ% 41 ثب آداهَ هطبلؼِ اس

 گزٍُ ٍرَد ػذم ثِ تَاىهی هطبلؼِ ایي ّبیهحذٍدیت اس

 یتٍرَد هحذٍد ّوچٌیي ٍ ثْتز همبیغِ ثزای ؽبّذ

 اس اؽبرُ کزد. داًؾزَیی ًبهِپبیبىلبلت  هطبلؼِ در یسهبً

سهیٌِػَاهل  ثزرعیثب هطبلؼِ حبضز ایي ثَد کِ ًمبط لَت 

 اس ایهزوَػِ آى، اس ًبؽی پیبهذّبی ٍ اکالهپغی عبس

هی کِ آهذ دعت ثِ ثیوبری ایي ثِ هجتال ثیوبراى اطالػبت

 درهبًی ٍ آهَسؽی ّبی عیبعتٍ  ّبگیزیتصوین در تَاًذ

 .کٌذ ایفب ًمؼ کٌٌذُ،پیؾگیزیدر الذاهبت  یيٍ ّوچٌ
 

 یزیگیجٍوت
 یتتزتثِ یػَارض هبدرثز اعبط ًتبیذ هطبلؼِ حبضز 

ػلت دکَلوبى ثِ یيتزم، عشارپزُ ی: حبهلگی ؽبهلفزاٍاً

 ی، ثغتزHELLP، عٌذرم یرؽذ داخل رحو یزخأت یب

 یفزاٍاً یتتزتثِ یٌیٍ ػَارض رٌ ؛هبدر  ٍ هزگ ICUدر 

 یي،رٌ یرؽذ داخل رحو یزخأسٍدرط، ت  یوبىساؽبهل: 

ٍ  ثَد یيرٌ یٍ هزگ داخل رحو NICUدر  یثغتز

ثبػج  یثبردار یكدل ّبیگزفت هزالجت یزًِت تَاىهی

 ؽَد.یه یٌیٍ رٌ یػَارض هبدر یياس ا ثغیبریکبّؼ 

 

  یتشكز ي قذرداو

ًبهِ  یبىؽوبرُ پبًبهِ ثِیبىاس پب ثخؾیهطبلؼِ حبصل  یيا

فزٍؽبى خبًن هحذحِ حذ یدٍرُ پشؽک ػوَه (970666)

 (IR.MUMS.MEDICAL.REC.1397.563 )کذ اخالق

هؼبًٍت هحتزم  یٍ هؼٌَ یهبد یتثب حوب کِ ثبؽذ هی

هؾْذ ٍ ثخؼ  یػلَم پشؽک داًؾگبُ  یآٍرپضٍّؼ ٍ في

لبئن  یوبرعتبىث یٍ درهبً یآهَسؽ یوبرعتبىث یؾگبُسا

 یوبراىاطالػبت ٍ اًزبم هصبحجِ ثب ث ی)ػذ( رْت گزدآٍر

ٍعیلِ اس توبم افزادی کِ هب را در اًزبم  ثذیياًزبم گزفت. 

 .ؽَد ایي هطبلؼِ یبری کزدًذ، تؾکز ٍ لذرداًی هی
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