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بزرسی عًارض مبدری ي جىیىی در حبملگیَبی
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اعتبدیبر گزٍُ سًبى ٍ هبهبیی ،داًؾکذُ پشؽکی ،داًؾگبُ ػلَم پشؽکی هؾْذ ،هؾْذ ،ایزاى.
پشؽک ػوَهی ،داًؾکذُ پشؽکی ،داًؾگبُ ػلَم پشؽکی هؾْذ ،هؾْذ ،ایزاى.
داًؾیبر گزٍُ سًبى ٍ هبهبیی ،داًؾکذُ پشؽکی ،داًؾگبُ ػلَم پشؽکی هؾْذ ،هؾْذ ،ایزاى.
اعتبد گزٍُ سًبى ٍ هبهبیی ،داًؾکذُ پشؽکی ،داًؾگبُ ػلَم پشؽکی هؾْذ ،هؾْذ ،ایزاى.
اعتبدیبر گزٍُ پشؽکی هَلکَلی ،داًؾکذُ پشؽکی ،داًؾگبُ ػلَم پشؽکی هؾْذ ،هؾْذ ،ایزاى.
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تبریخ دریبفت 1400/10/12 :تبریخ پذیزش1401/01/07 :
1

مقذمٍ :اکالهپغی ،ثِ تؾٌذ تًَیک کلًَیک صًزالیشُ در سى ثبردار ثب پزُاکالهپغی گفتِ هیؽَد ٍ یکی اس ػلل اصلی
هزگٍهیز هبدری ٍ رٌیٌی در عزاعز رْبى هحغَة هیؽَد .هطبلؼِ حبضز ثب ّذف ثزرعی ػَارض هبدری ٍ رٌیٌی
در حبهلگیّبی ّوزاُ ثب اکالهپغی در ثیوبرعتبى لبئن هؾْذ اًزبم ؽذ.
ريشکبر :در ایي هطبلؼِ همطؼی توبهی ثیوبراى ثب تؾخیص اکالهپغی کِ در طی خزداد  1397تب خزداد  1399در
ثیوبرعتبى لبئن ثغتزی ؽذًذٍ ،ارد هطبلؼِ ؽذًذ .ػَارض هبدری ٍ رٌیٌی ثزرعی ؽذ .ثزای توبهی ثیوبراى تَعط
پضٍّؾگز چکلیغتی ؽبهل اطالػبت ٍ عبثمِ ثیوبریّبی سهیٌِای ٍ رزاحی ٍ هبهبیی ٍ ػَارض هبدری ٍ ًَسادی تکویل
ؽذ .تزشیِ ٍ تحلیل دادُّب ثب اعتفبدُ اس ًزمافشار آهبری ً( SPSSغخِ  )16اًزبم ؽذ.
یبفتٍَب :در ایي هطبلؼِ  51ثیوبر اکالهپغی هَرد ثزرعی لزار گزفت .درصذ فزاٍاًی اکالهپغی در ثیوبرعتبى لبئن %0/45
ثَد .اکالهپغی لجل اس سایوبى ( )%66/7ثیؾتز اس حیي ٍ پظ اس سایوبى ثَد .ػَارض هبدری ؽبهل افشایؼ هیشاى عشاریي
( ،)%70خًَزیشی ثؼذ اس سایوبى ( ،)%1/96اختالالت کجذی ( ،)%1/96عٌذرم  ،)%13/7( PRESعٌذرم HELLP
( ،)%1/96( DIC ،)%9/8کٌذُ ؽذى سٍدرط رفت ( ٍ )%3/9ادم ریِ ( ٍ )%1/96ػَارض رٌیٌی ثِتزتیت هزثَط ثِ آپگبر
پبییي (ٍ ،)%43/1سى پبییي ٌّگبم تَلذ ( ،)%41/1ثغتزی در  ،)%33/3( NICUسایوبى سٍدرط ( ،)%25/4اختالل رؽذ
داخل رحوی ( ٍ )%19/6هزگٍهیز رٌیي ٍ ًَساد ( )%27/5ثَد کِ  4هَرد هزدُ ثِدًیب آهذُ ٍ  10هَرد هزگ تب  7رٍس
ثؼذ اس تَلذ ثَد .هزگ هبدر در ایي هطبلؼِ ٍرَد ًذاؽت.
وتیجٍگیزی :ػَارض هبدری ثِتزتیت فزاٍاًی ؽبهل :حبهلگی پزُتزم ،عشاریي ثِػلت دکَلوبى یب تأخیز رؽذ داخل
رحوی ،عٌذرم  ،HELLPثغتزی در  ٍ ICUهزگ هبدر ٍ ػَارض رٌیٌی ثِتزتیت فزاٍاًی ؽبهل :سایوبى سٍدرط،
تأخیز رؽذ داخل رحوی رٌیي ،ثغتزی در  ٍ NICUهزگ داخل رحوی رٌیي ثَد.
کلمبت کلیذی :اکالهپغی ،ؽیَع ،ػَارض رٌیٌی ،ػَارض هبدری

* وًیسىذٌ مسئًل مكبتببت :دکتز لیال پَرػلی؛ داًؾکذُ پشؽکی ،داًؾگبُ ػلَم پشؽکی هؾْذ ،هؾْذ ،ایزاى .تلفه051-38012477 :؛ پست الكتزيویك:
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مقذمٍ
1

اختالالت پزفؾبری خَى  ،ؽبیغتزیي ػبرضِ طجی
حبهلگی ثِؽوبر هیرٍد ٍ  %5-10اس توبم حبهلگیّب را
درگیز هیکٌذ کِ ایي اختالالت ،ػلت حذٍد  %16اس
هَارد هزگٍهیز هبدری در کؾَرّبی تَعؼِ یبفتِ
ّغتٌذ ( .)2 ،1پزفؾبری خَى ؽبهل :فؾبرخَى
عیغتَلی هؼبدل یب ثیؾتز اس  140هیلیهتز ریَُ ٍ یب
فؾبرخَى دیبعتَلی هؼبدل یب ثیؾتز اس  90هیلیهتز
ریَُ هیثبؽذ .افشایؼ فؾبرخَى در حبهلگی در هبدراى
ًخغتسا ثیي  ٍ %6-17در هبدراى چٌذسا ثیي %2-7
هیثبؽذ .سًبى ثبردار هجتال ثِ فؾبرخَى در هؼزض خطز
اضبفِ ؽذى پزُاکالهپغی ثز ثیوبری اٍلیِؽبى هیثبؽٌذ
کِ ثز اعبط گشارؽبت ،هیشاى آى اس  %10تب  %25هتغیز
اعت .پزُاکالهپغی ثِ تؾذیذ فؾبرخَى ثِّوزاُ
پزٍتئیٌَری 2یب اضبفِ ؽذى ػالئن عزدرد یب درد در ًبحیِ
اپیگبعتز یب یک چْبرم فَلبًی عوت راعت ؽکن
ثِّوزاُ تَْع ٍ اعتفزاؽ یب تغییزات ثیٌبیی یب اختالالت
آسهبیؾگبّی ّوچَى افشایؼ آًشینّبی کجذی ثز
فؾبرخَى اطالق هیؽَد.
پزُاکالهپغی هزوَػِای اس ػالئن ثب پیبهذّبی هختلف
اعت ( .)3ایي پذیذُ یک اختالل هَلتی عیغتن ثب ػلت
ًبؽٌبختِ اعت کِ ػبهل  %20-25هَارد هزگٍهیز سهبى
ثبرداری هیثبؽذ ٍ هیتَاًذ هٌزز ثِ ٍلَع تؾٌذ ٍ
اکالهپغی گزدد ( .)5 ،4پزُاکالهپغی در سًبى ًخغتسا
ؽبیغتز اعت ٍ هیشاى ؽیَع آى ثیي  ٍ %6-7در سًبى
چٌذسا ثیي  %3-4هتغیز اعت .پزُاکالهپغی هوکي اعت
در ّز سهبى ثبرداری ٍرَد داؽتِ ثبؽذ ،اهب در عِ هبِّ
عَم ثبرداری ثیؾتز هؾبّذُ هیؽَد (ّ .)6یچ آسهَى
غزثبلگزی هٌبعجی ثزای پیؼثیٌی پزُاکالهپغی ٍرَد
ًذارد .در حبل حبضز گزفتي یک ؽزححبل دلیك ٍ کبهل
اس هبدر ّوزاُ ثب ؽٌبعبیی ػَاهل خطزعبس ،ثبصزفِتزیي
رٍػ غزثبلگزی هیثبؽذ .پزُاکالهپغی ؽذیذ در صَرت
ػذم کٌتزل ثِ اکالهپغی تجذیل هیؽَد ،ثِّویي دلیل
رلَگیزی اس اکالهپغی ،یکی اس اّذاف درهبى ثیوبراى
هجتال ثِ پزُاکالهپغی ثب هٌیشین عَلفبت اعت.
Hypertension
proteinuria

1
2

Disseminated intravascular coagulation

21
21
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 عًارض مبدری ي جىیىی در حبملگیَبی َمزاٌ بب اکالمپسی

اکالهپغی ثِ تؾٌذ تًَیک کلًَیک صًزالیشُ ًَثت اٍل یب
کبّؼ عطح َّؽیبری در سى ثبردار ثب پزُاکالهپغی
گفتِ هیؽَد .اکالهپغی ٌَّس ّن در عزاعز رْبى یکی
اس ػلل اصلی ػَارض ٍ هزگٍهیز هبدری ٍ رٌیٌی
هحغَة هیؽَد ( .)7هیشاى هزگٍهیز هبدری تمزیجبً
 %4/2اعت ،اهب هیشاى هزگٍهیز پزیًبتبل ثبالتز اعت ٍ
ثیي  %13-30تغییز هیکٌذ .اکالهپغی هوکي اعت لجل
اس سایوبى ( ،)%50در حیي سایوبى ( ٍ )%25یب پظ اس
سایوبى ( )%25رخ دّذ ( .)8-12تؾخیص سًبى در
هؼزض خطز تٌْب ثز اعبط ریغک فبکتَرّبی ثبلیٌی ٍ
اپیذهیَلَصیک صَرت هیگیزد ٍ لذا ثزرعی ایي ریغک
فبکتَرّب ثغیبر حبئش اّویت اعت .ثب ؽٌبخت ایي ریغک
فبکتَرّب در حبهلگی هیتَاى ثیوبر را اس اثتذا تحت
کٌتزل دلیكتز لزار داد ٍ ثیوبری را ثْتز پیؼثیٌی،
پیؾگیزی ٍ کٌتزل کزد .ثِّویي دلیل ؽٌبخت ػلل
سهیٌِعبس ایي ثیوبری ٍ ػَارض آى ،دارای اّویت ثبالیی
هیثبؽذ؛ ثٍِیضُ در هبدراًی کِ لجل اس ّفتِ  34ثبرداری
هیثبؽٌذ ،ػَارض رٌیٌی ٍ هزگٍهیز افشایؼ هییبثذ .اس
ػَارض هبدری ایزبد ؽذُ ًیش هیتَاى ثِ اختالل اًؼمبدی
هٌتؾز داخل ػزٍلی ( ،3)DICخًَزیشی داخل
روزوِایً ،برعبیی کلیِ ،رذا ؽذگی ؽجکیِ ،ادم ریَی،
اختالالت کجذی ،رذا ؽذگی سٍدرط رفت ٍ هزگ هبدر
اؽبرُ کزد .در ایزاى هطبلؼِ ربهؼی در عبلّبی اخیز در
هَرد ػَاهل سهیٌِعبس ٍ ػَارض اکالهپغی اًزبم ًؾذُ
اعت .ثب تَرِ ثِ ایٌکِ ثیوبرعتبى لبئن هؾْذ ثِػلت
داؽتي ثخؼ ٍ ًَ ICUرٍلَصی ،هزکش ارربػبت ثیوبراى
اکالهپغی در اعتبى خزاعبى هیثبؽذ ،هطبلؼِ حبضز ثب
ّذف ثزرعی ػَاهل سهیٌِای ٍ ػَارض هبدری ٍ رٌیٌی
در حبهلگیّبی ّوزاُ ثب اکالهپغی ٍ اّذاف اختصبصی
ؽیَع اکالهپغی در سًبى ثبردار ثغتزی ؽذُ در
ثیوبرعتبى لبئن ،ثزرعی ػَاهل سهیٌِعبس اکالهپغی در
ثیوبراى ،ثزرعی ػَارض هبدری در اکالهپغی ؽبهل:
هزگ هبدر ،رذا ؽذى سٍدرط رفت ،ادم ریٍِ DIC ،
تؼییي هیشاى ػَارض رٌیٌی ٍ ًَسادی ؽبهل هزدُسایی،
تَلذ پیؼ اس هَػذ ،ثغتزی در  ،Nicuهزگ ًَسادی ٍ
فزاٍاًی اکالهپغی در فصلّبی هختلف عبل اًزبم ؽذ.

 دکتز عطیٍ محمذسادٌ يطىچی ي َمكبران

ٍرَد دٍللَیی ،حبهلگی هَالرّ ،یذرٍپظ ،ػالئن ٍ
ًؾبًِّبی سهبى تؾٌذ ،سهبى ثغتزی ،اعتفبدُ اس دارٍّب،
یبفتِّبی آسهبیؾگبّیًَ ،ع سایوبى ،ػَارض هبدری ٍ
رٌیٌیًَ ،سادی تب سهبى تزخیص یب هزگ هبدر ٍ ًَساد
حجت ؽذ .ػَارض ًَسادی در گزٍُ اکالهپغی پظ اس
سایوبى در هطبلؼِ ٍارد ًؾذٍ .سى تَلذ توبهی ًَساداى
هزدُ ٍ سًذُ حجت ؽذ .عي ثبرداری در سهبى تؾٌذ
یبدداؽت ٍ در هَارد تؾٌذ پظ اس سایوبى ،عي حبهلگی
در سهبى سایوبى حجت گزدیذ .دادُّب پظ اس گزدآٍری ثب
اعتفبدُ اس ًزمافشار آهبری ً( SPSSغخِ  )16هَرد
تزشیِ ٍ تحلیل لزار گزفتٌذ .ثزای تَصیف دادُّبی کوی
اس هیبًگیي ٍ اًحزاف هؼیبر ٍ ثزای دادُّبی کیفی اس
رذاٍل ٍ ًوَارّب اعتفبدُ ؽذ .ثب تَرِ ثِ هبّیت همطؼی
هطبلؼِ ٍ ّذف اصلی تَصیفی آى ،حزن ًوًَِ ثِرٍػ
توبم ؽوبری هحبعجِ ؽذ .توبم  51ثیوبر اکالهپغی در
ثبسُ سهبًی هَرد هطبلؼِ ٍارد هطبلؼِ ؽذًذ.

یبفتي ػَاهل خطز ٍ ػَارض هبدری ٍ رٌیٌی در کؾَر هب
هیتَاًذ ثِ ایزبد راّکبرّبی هٌبعت ثزای عیبعتگذاری
آهَسؽی ٍ درهبًی ًیش کوک کٌذ.

ريشکبر
ایي هطبلؼِ همطؼی طی هذت  2عبل اس خزداد  1397تب
خزداد  1399ثز رٍی سًبى ثبردار هجتال ثِ اکالهپغی در
ثیوبرعتبى لبئن (ػذ) هؾْذ اًزبم ؽذ .هؼیبر ٍرٍد ثِ
هطبلؼِ ؽبهل توبهی سًبى ثبردار ٍ هبدراى دٍرُ ًفبط ،ثب
تؾخیص اکالهپغی (تؾٌذ تًَیک کلًَیک صًزالیشُ تأییذ
ؽذُ تَعط تین درهبى در هٌشل ،در راُ ثیوبرعتبى ٍ یب
در ثیوبرعتبى در سهیٌِ فؾبرخَى ثبرداری ٍ
پزُاکالهپغی تأییذ ؽذُ ثب آسهبیؾبت) کِ در ثیوبرعتبى
لبئن ثغتزی ؽذًذ ،ؽبهل ثغتزی اٍلیِ ٍ یب اػشام اس عبیز
ثیوبرعتبىّبی هؾْذ یب ؽْزعتبىّبی اطزاف ثَدًذ کِ
حذالل عي ثبرداری آًْب ّ 20فتِ ثَد .هؼیبر خزٍد اس
هطبلؼِ ؽبهل :تؾٌذ ثب عبیز ػلل هبًٌذ ثیوبراى اپیلپغی،
تؾٌذ در سهیٌِ ّبیپَگالیغوی ٍ هؾکالت هغشی ثب
ثزرعی آسهبیؾبت ٍ ام آر آی هغشی ٍ ثزرعی ثیوبری
سهیٌِای ثیوبراى ثَد.
ثزای توبهی ثیوبراى تَعط پضٍّؾگز چکلیغتی در
سهبى ثغتزی ثب رضبیت کتجی اس ثیوبراى تکویل ؽذ.
اطالػبت ٍ عبثمِ ثیوبریّبی سهیٌِای ٍ رزاحی ٍ
هبهبیی اس خَد ثیوبر ٍ در صَرت ًیبس اس ّوزاّیبى ٍی
گزفتِ ؽذ .خصَصیبت دهَگزافیک ،عي ،هحل عکًَت،
تؼذاد سایوبى ،عي حبهلگی ثز اعبط  ،LMPتبریخچِ
پزُاکالهپغی در حبهلگی لجل ،عبثمِ اکالهپغی در
خبًَادُ ،عبثمِ ثیوبری سهیٌِای (للجی ،دیبثت ،کلیَی)،

یبفتٍَب
هیبًگیي عي ثیوبراى  25/11±6/30عبل ثَد .اغلت
هبدراى ًخغتسا ٍ عبکي رٍعتب ثَدًذ ٍ عطح ارتوبػی
التصبدی پبییٌی داؽتٌذ .حذٍد ً 11فز ( )%21اس هبدراى
هجتالّ ،یچ هزالجتی در طَل ثبرداری ًذاؽتٌذ.
فزاٍاًی ثیوبری سهیٌِای در ثیوبراى ثِتزتیت ؽبهل:
ثیوبری کلیَی ،فؾبرخَى حبهلگی ،آًویّ ،یپَتیزٍئیذی،
دیبثت ،فؾبرخَى هشهي ٍ ثیوبری للجی ثَد .هصزف
عیگبر ٍ الکل در ّیچ یک اس ثیوبراى ٍرَد ًذاؽتً .تبیذ
در رذٍل  1آهذُ اعت.

جذيل  -7عًامل سمیىٍای ي پبیٍ بیمبران
هتغیز
عي

پبریتِ

ؽبخص تَدُ ثذًی

همبدیز

تؼذاد (درصذ)

کوتز اس  20عبل

)29/4( 15

ثیي  20-35عبل

)56/9(29

ثیؾتز اس  35عبل

)13/7( 7

پزایوی گزاٍیذ (ًخغتسا)

)70/6( 36

هَلتی گزاٍیذ (چٌذسا)

)29/4( 15

کوتز اس 20

)31/3( 16

20-30

)50/9( 26

ثیؾتز اس 30

)17/6( 9
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گِگبّی کوتز اس ٍ 3یشیت

)33/3( 17

ثذٍىّیچ هزالجتی

)21/5( 11

ثیعَاد

)21/5( 11

عیکل

)35/2( 18

دیپلن ٍ ثبالتز

)41/1( 21

عطح عَاد هبدر

رٍعتب

)78/5( 40

ؽْز

)21/5( 11

ّیپَتیزٍئیذی

)9/8( 5

دیبثت

)7/8( 4

هحل سًذگی

ثیوبری للجی

)5/9( 3

آًوی

)11/8( 6

فؾبرخَى حبهلگی

)11/8( 6

فؾبرخَى هشهي

)5/9( 3

ثیوبری کلیَی

)13/7( 7

ثیوبریّبی سهیٌِای

 ،DICاختالل کجذی (اختالل در آًشینّبی کجذی)،
ادم ریِ ،خًَزیشی ثؼذ سایوبى ثَدًذ .خًَزیشی
ایٌتزاکزاًیبل ٍ هزگ ًبؽی اس اکالهپغی هؾبّذُ ًؾذ.
ًتبیذ در رذٍل  2آٍردُ ؽذُ اعت.

ثز اعبط ًتبیذ  36ثیوبر ( )%70عشاریي ؽذًذ ٍ 15
هَرد (ّ )%30ن سایوبى طجیؼی کزدًذ .ػَارض هبدری
ثِدعت آهذُ در ایي هطبلؼِ ثِتزتیت فزاٍاًی ؽبهل:
عٌذرم  ،1PRESتزٍهجَعیتَپٌی ،عٌذرم ،2HELLP
پٌَهًَی ،اختالل کلیَی ،دکَلوبى ،ثغتزی در ،ICU

جذيل  -2تًسیع فزاياوی مبدران مًرد مطبلعٍ بزحسب عًارض مبدری
هؾخصبت

تؼذاد (درصذ)

هزگ هبدر
ادم ریِ
پٌَهًَی
اختالل کجذی
اختالل کلیَی
خًَزیشی پظ اس سایوبى
عٌذرم HELLP
عٌذرم PRES
تزٍهجَعیتَپٌی

) 0( 0
)1/96( 1
)3/9( 2
)1/96( 1
)3/9( 2
)1/96( 1
)9/8( 5
)13/7( 7
)13/7( 7
)1/96( 1
)3/9( 2
)3/9( 2
) 0( 0
)19/6( 10

DIC
ثغتزی در ICU
دکَلوبى
خًَزیشی ایٌتزاکزاًیبل
ثذٍى ػبرضِ

 %27/5ثَد کِ ًَ 4ساد هزدُ ثِدًیب آهذ ٍ هزگ ًَ 10ساد
تب  7رٍس ثؼذ اس تَلذ ثَد کِ ًتبیذ در رذٍل  3آٍردُ ؽذُ
اعت.

ػَارض رٌیٌی ثِتزتیت ؽبهل :آپگبر پبییيٍ ،سى پبییي
ٌّگبم تَلذ ،ثغتزی در  ،NICUسایوبى سٍدرط ،اختالل
رؽذ داخل رحوی ٍ هزگ ثَد .هزگ رٌیي هؼبدل
1

Posterior reversible encephalopathy syndrome
H hemolyse,E,L elevated liver enzymes,P,L low
platelet
2

23
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هزالجت ثبرداری

ثِطَر هٌظن (هبّبًِ)

)43( 21

جذيل  -9تًسیع فزاياوی افزاد مًرد مطبلعٍ بزحسب عًارض جىیىی
تؼذاد (درصذ)

ػَارض

 دکتز عطیٍ محمذسادٌ يطىچی ي َمكبران

اختالل رؽذ داخل رحوی ()IUGR
هزگ داخل رحوی رٌیي ()IUFD
سایوبى پیؼ اس هَػذ
هزگ ًبگْبًی ()Still birth
دیغتزط رٌیٌی ٍدفغ هکًَیَم
هزگ ًَساد
ثغتزی در NICU
آپگبر کوتز اس  8در دلیمِ اٍل
ٍسى تَلذ کوتز اس  2/5کیلَگزم

1

)19/6( 10
)5/8( 3
)25/4( 13
)1/96( 1
)5/8( 3
)19/6( 10
)33/3( 17
)43/1( 22
)41/1( 21

2

اس یبفتِّبی دیگز هَرد ثزرعی ،سهبى تؾٌذ در هبدراى
ثَد کِ اکخزیت ثیوبراى ؽبهل ً 66فز ( )%66/7لجل اس
سایوبى ،دچبر تؾٌذ ؽذُ ثَدًذً 3 .فز ( )%5/9ثیوبراى
در حیي سایوبى ٍ ً 14فز ( )%27/5پظ اس سایوبى دچبر
تؾٌذ ؽذُ ثَدًذ.

فزاياوی بیمبران اعشامی
در ثیي ثیوبراىً 28 ،فز ( )%54/9اػشاهی اس عبیز
ثیوبرعتبىّبی هؾْذ ٍ ؽْزعتبىّبی اطزاف هؾْذ ثَدًذ
ٍ ً 23فز ( )%45ثیوبراى هغتمیوبً ثِ ثیوبرعتبى لبئن
هزارؼِ کزدُ ثَدًذ .فزاٍاًی اکالهپغی در فصَل هختلف
عبل هتفبٍت ٍ در پبییش ٍ سهغتبى ثیؾتز ثَد (رذٍل .)4

جذيل  -4فزاياوی در فصًل مختلف
فصل

تؼذاد (درصذ)

درصذ

ثْبر
تبثغتبى
پبییش
سهغتبى

)41/7( 21
)31/3( 16
)17/6( 9
)9/8( 5

41/7
31/3
17/6
9/8

ٍاضح ثب کؾَرّبی تَعؼِ یبفتِ دارد ( .)14در هطبلؼِ
حبضز هَردی اس هزگ هبدری ٍرَد ًذاؽت ٍ ایي
ًؾبىدٌّذُ پیؾزفت ٍ تَرِ ثِهَلغ ثِ درهبى
پزُاکالهپغی ٍ اکالهپغی هیثبؽذ ٍ ثب تالػ ثیؾتز در
رْت کبّؼ هزگ رٌیٌی ٍ کبّؼ ػَارض هبدری ٍ
رٌیي ،آیٌذُ ثْتزی خَاّین عبخت.
فؾبرخَى در حبهلگی ،ثغیبر ثباّویت هیثبؽذ ٍ ًیبس ثِ
کٌتزل هکزر در طَل ثبرداری دارد ٍ داًغتي ػالئن خطز
ثزای ّز هبدر ثبرداری السم هیثبؽذ ،سیزا هیتَاًذ ػَارض
رجزاىًبپذیزی را ثِدًجبل ثزداؽتِ ثبؽذ؛ ثِّویي دلیل
السم اعت کِ تؾخیص سٍدرط ٍ درهبى ثیوبراى
پزُاکالهپغی صَرت گیزد تب هٌزز ثِ اکالهپغی ًؾَد ٍ
در صَرت ثزٍس اکالهپغی ،هذیزیت صحیح عزیؼبً اًزبم
گیزد تب اس ثزٍس هزگٍهیز کبعتِ ؽَد .ایي هغئلِ ثب
آهَسػ ثْتز هبدراى ٍ هزالجیي ثْذاؽتی صَرت هیگیزد.

بحث
تؼییي ػَاهل خطزسا در رَاهغ هختلف ٍ یبفتي
تفبٍتّبی آًبى هیتَاًذ ثِ تؾخیص ػلت اکالهپغی ٍ
ًیش یبفتي سهیٌِّبی صًتیک ثیوبری کوک کٌذّ .وچٌیي
یبفتي ػَاهل خطز ٍ ػَارض هبدری ٍ رٌیٌی در کؾَر هب
هیتَاًذ ثِ ایزبد راّکبرّبی هٌبعت ثزای عیبعتگذاری
آهَسؽی ٍ درهبًی کوک کٌذ .ثٍِیضُ در هزاکش رٍعتبیی
کِ آهبر اکالهپغی ثِطَر لبثل تَرْی ثبال هیثبؽذ ٍ ایي
ًؾبىدٌّذُ ػذم آهَسػ کبفی پزعٌل ٍ هبدراى ثبردار
اعت ٍ ًیبس ثِ ارائِ راّکبرّبی هٌبعت رْت کبّؼ ایي
آهبر ٍ راُحلّبی فزضی ثیؾتز ٍ هؤحزتز ثز اعبط ؽزایط
ٍ اهکبًبت هَرَد در کؾَر هیثبؽذ ( .)13هزگٍهیز
هبدراى ،یکی اس ؽبخصّبی هْن ثْذاؽت رْبًی اعت.
هیشاى هزگٍهیز در کؾَرّبی در حبل تَعؼِ ،تفبٍت
Intrauterine growth restriction
Intrauterine fetal demise

1
2
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ّوچٌیي تحت پَؽؼ لزار دادى توبم سًبى ثبردار رْت
اعتفبدُ اس ایي هزالجتّب السم اعت .ػالٍُ ثز آى،
هزالجتّبی دلیك هبهبیی ٍ ثْجَد عزٍیظّبی اًتمبل
ثیوبراى اس هٌبطك رٍعتبیی ثِ هزاکش هزْشتز کوککٌٌذُ
اعت.
افشایؼ آگبّی در ّوِ افزاد ثٍِیضُ افزاد ثیعَاد کِ در
رٍعتبّب سًذگی هیکٌٌذ ،هیتَاًذ ثبػج کبّؼ تؼذاد
آهبر اکالهپغیّبی هَرَد ؽَد ٍ کوک ثشرگی ثِ ربهؼِ
کٌذ ٍ ثبػج کبّؼ ّشیٌِّبی درهبى گزدد.
در هطبلؼِ حبضز ثیؾتز اس  %86ثیوبراى لجل اس ثزٍس
تؾٌذ ،ػالئن پزُاکالهپغی ؽذیذ را داؽتٌذ ٍ اس
ؽبیغتزیي ػالئن لجل اس ٍلَع تؾٌذ در هبدراى ،فؾبرخَى
ثبال ،حبلت تَْع ،عزدرد ،تبریدیذ ٍ درد اپیگبعتز ثَد
کِ ًؾبىدٌّذُ اّویت ؽٌبخت تظبّزات ثبلیٌی رْت
پیؼگیزی هیثبؽذ.
ػَارض هبدری ثِدعت آهذُ در ایي هطبلؼِ ثِتزتیت
فزاٍاًی ؽبهل :عٌذرم  ،PRESکبّؼ پالکت ،عٌذرم
 ،HELLPپٌَهًَی ،اختالل کلیَی ،ثغتزی در ،ICU
 ،DICاختالل کجذی ،ادم ریِ ،خًَزیشی ٍاصیٌبل ٍ
خًَزیشی ایٌتزاکزاًیبل ثَد ٍ ّیچ هزگ هبدری ٍرَد
ًذاؽت .ػَارض رٌیٌی ٍ ًَسادی در ایي هطبلؼِ ثِتزتیت
ؽبهلٍ :سى پبییي ٌّگبم تَلذ ،ثغتزی در ،NICU
سایوبى سٍدرط ،اختالل رؽذ داخل رحوی ٍ هزگ ثَد ٍ
ًتیزِگیزی ؽذ تَرِ ٍ درهبى فَری ٍ صحیح هیتَاًذ
ػَارض را تب حذ سیبدی کبّؼ دّذ.
هذیزیت فؾبرخَى ثبال در هبدراى ثبردار ًیبسهٌذ
تالػّبی هغتوز ثزای افشایؼ آگبّی در هَرد ؽٌبخت
ػَاهل ایي ثیوبری ٍ رٍػّبی پیؾگیزی اس هزگ هبدراى
ٍ ًَساداى هیثبؽذ.
در عبلّبی اخیز هطبلؼبت ثغیبر هحذٍدی در هَرد
اکالهپغی در ایزاى اًزبم ؽذُ اعت ٍ اغلت هطبلؼبت
درثبرُ پزُاکالهپغی هیثبؽذ .در هطبلؼِ آلیبعیي ٍ
ّوکبراى ( )2002در ثیوبرعتبى ؽزیؼتی تْزاى141 ،
ثیوبر هجتال ثِ اکالهپغی ٍ پزُاکالهپغی ثزرعی ٍ ارسػ
هزالجتّبی ثبرداری در ثیوبراى ٍ ػَارض هبدری ٍ
رٌیٌی ثزرعی گزدیذ .در هطبلؼِ آًْب  %51اس ثیوبراى
اکالهپغی ،اس هزالجتّبی هبهبیی هتٌبعت ثزخَردار
25
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ًجَدًذ ٍ هیبًگیي عٌی سًبى ثبردار  28عبل ثَد .ػَارض
هبدری ثِتزتیت فزاٍاًی ؽبهل :حبهلگی پزُتزم (،)%69/6
عشاریي ثِػلت دکَلوبى یب تأخیز رؽذ داخل رحوی
( ،)%33/3عٌذرم  ،)%24/6( HELLPثغتزی در ICU
( ٍ )%11/6هزگ هبدر ( ٍ )%4/3ػَارض رٌیٌی ثِتزتیت
فزاٍاًی ؽبهل :سایوبى سٍدرط ( ،)%77/5تأخیز رؽذ
داخل رحوی رٌیي ( ،)%75/9ثغتزی در NICU
( ٍ )%38/8هزگ داخل رحوی رٌیي ( )%21/7ثَد ٍ
ًتیزِ گزفتٌذ هزالجت ثبرداری ثبػج کبّؼ ػَارض
هبدری ٍ رٌیٌی هیؽَد (.)15
در هطبلؼِ گذؽتًِگز هْزاى ٍ ّوکبراى ( )2017کِ در
هصز اًزبم ؽذ ،ػَاهل خطزسا ٍ ػَارض  250ثیوبر (اس
 21690سایوبى) اکالهپغی در ثیوبرعتبى ارربػی آى
کؾَر ثیي عبلّبی  2014-2015ثزرعی ؽذ .درصذ
ؽیَع در ایي هطبلؼِ  %1/15ثَد .در ایي هطبلؼِ  4هزگ
هبدری ( )%0/6گشارػ ؽذُ ثَد .ؽبیغتزیي ػبرضِ
اکالهپغی عٌذرم ً 39 HELLPفز ( )%15/6ثَدً 45 .فز
( )%18اس ثیوبراى سایوبى ٍاصیٌبلً 22 ،فز ( )%8/8سایوبى ثب
کوک اثشار ٍ ً 177فز ( )%70/8عشاریي ؽذًذ .هزگ
ًَسادی در ً 3فز ( )%11/9اتفبق افتبد .ػَاهل خطزسای هْن
اکالهپغی درایي هطبلؼِ عي پبییي ،عطح التصبدی
ارتوبػی پبییيًَ ،لیپبریتِ ٍ عبثمِ ثیوبریّبی سهیٌِای
ثَد .عَلفبت هٌیشیَم در توبم ثیوبراى اعتفبدُ ؽذُ ثَد،
ٍلی درهبى ضذ فؾبرخَى کبهل اًزبم ًؾذُ ثَد (.)16
در هطبلؼِ پتل ٍ ّوکبراى ( )2017کِ در ٌّذ اًزبم ؽذ،
 70ثیوبر هجتال ثِ اکالهپغی ثب  140ثیوبر غیزاکالهپتیک
اس ًظز ػَارض هبدری ٍ ًَسادی همبیغِ ؽذًذ .هزگ هبدر
در گزٍُ اکالهپغی  %8/57ثَد .ػلل هْن هزگ ؽبهل
اختالل کلیَی ،عٌذرم  ،HELLPاًغفبلَپبًی کجذی،
ادم ریَی ،خًَزیشی هغشی ثَدًذ (.)17
در هطبلؼِ لَػ ٍ ّوکبراى ( )2017کِ در ٌّذ اًزبم
ؽذ ،اس  1452سایوبى 135 ،هَرد ثیوبری اکالهپغی
ٍرَد داؽت کِ درصذ ؽیَع آى  %2/95ثَد .ثزٍس
اکالهپغی لجل اس سایوبى  ،%84/4حیي سایوبى  ٍ %3پظ
اس سایوبى  %12/5ثَدً 110 .فز ( )%83اس ثیوبراى
ًخغتسا ثَدًذً 44 ،فز ( )%33هبدراى عي کوتز اس 20
عبل داؽتٌذً 56 ،فز ( )%42فبلذ هزالجتّبی سایوبًی

 دکتز عطیٍ محمذسادٌ يطىچی ي َمكبران

هَرَدً 93 ،فز هجتال ثِ اکالهپغی ثَدًذ .ؽیَع
اکالهپغی  %1/71ثَد .اغلت هبدراى ًخغتسا ثَدًذ56 .
ًفز ( )%60اس هبدراى عشاریي ؽذُ ثَدًذ .در ثزرعی
ػَارض هبدری ،اس  93ثیوبر ثزرعی ؽذُ 19 ،هَرد هزگ
هبدری (ٍ )%20رَد داؽت کِ دالیل اصلی هزگ هبدری
ؽبهل :خًَزیشی هغشیً ،برعبیی للجی  -ریَی ٍ DIC
ثَد .هزگ رٌیٌی ٍ ًَسادی در هبدراًی کِ عشاریي ؽذُ
ثَدًذ ،کوتز ثَد (.)22
در هطبلؼِ عیجبی ( )2005در داًؾکذُ آهزیکبیی هک
گبٍرى در ثیزٍت ،در یک دٍرُ  12عبلِ 254 ،هَرد
اکالهپغی در ایي هزکش ثزرعی ٍ ػَارض حجت گزدیذ .در
ػَارض هبدری ،یک هزگ هبدر (ٍ )%0/4رَد داؽت.
ًبرعبیی حبد کلیَی  ،%4/7ادم ریَی  ،%4/3ایغت للجی-
تٌفغی  ٍ %3/1آعپیزاعیَى  %2گشارػ ؽذ .در ثزرعی
ػَارض ًَسادی ،هزگٍهیز ًبؽی اس سایوبى  %11/8ثَد.
( .)23در هطبلؼِ لَتَ ٍ ّوکبراى ( )2003در ًیززیِ کِ
 124ثیوبر اکالهپغی ثزرعی ؽذًذ ،ؽیَع اکالهپغی
 %0/9ثَد .اغلت هبدراى سیز  25عبل ٍ ًخغتسا ثَدًذ.
هیبًگیي عٌی ثیوبراى  23/4عبل ثَد .تظبّز ثبلیٌی
عزدرد ،ؽبیغتزیي ػالهت ثَد کِ  100%ثیوبراى را ؽبهل
هیؽذ .هزگ هبدری  ٍ %8هزگ رٌیي  19%گشارػ ؽذ
( .)24در هطبلؼِ ؽبّیي ٍ ّوکبراى ( )2003در
پبکغتبى ،هزگ ٍهیز هبدراى  %9/16ثَد .هتَعط عي
ثیوبراى  23/7±5/9عبل ثَد ٍ اغلت ثیوبراى تحت ػول
عشاریي لزار گزفتِ ثَدًذ ٍ اس هزالجتّبی دٍراى ثبرداری
ثزخَردار ًجَدًذ ( .)25در هطبلؼِ آرٍرا ٍ ّوکبراى
( )1997در ٌّذ کِ ثِهذت  10عبل تأحیز ًحَُ سایوبى
ثز هزگ هبدر در اکالهپغی ٍ ػَاهل تؼییيکٌٌذُ هزگٍ
هیز هبدراى ثزرعی ؽذ 23 ،هَرد هزگ ٍرَد داؽت کِ
ثیؾتزیي هزگ در اکالهپغی در حیي سایوبى اتفبق افتبد
( 12هَرد هؼبدل  .)%52/17عشاریي در  92هَرد
( )%28/7اًزبم ؽذ کِ  4سى فَت کزدًذ ( .)%4/3هزگٍ
هیز هبدراى در هَاردی کِ سایوبى ٍاصیٌبل داؽتٌذ %7/1
ثَد ( 16اس  225هَرد) ٍ  3هَرد ثذٍى سایوبى فَت
کزدًذًَ .یغٌذگبى احغبط هیکٌٌذ کِ در هزاکش
ارربػی ،عشاریي سٍدٌّگبم در اکالهپغی ،هوکي اعت در
کبّؼ هزگٍهیز هبدراى کوککٌٌذُ ثبؽذ (.)26

ثَدًذ .فمط ً 20فز( )%15ثیوبراى لجل اس هزارؼِ ثِ
ثیوبرعتبى عَلفبت هٌیشین دریبفت کزدُ ثَدًذ 4 .هَرد
هزگ هبدر ٍ  21هَرد هزگ رٌیي ٍرَد داؽت .اس ًظز
ػَارض هبدری 11 ،ثیوبر ایغت تٌفغی داؽتٌذ کِ ثِ
اًتَثِ ًیبس داؽتٌذً 4 ،فز دچبر ادم ریَی ؽذًذ 2 ،ثیوبر
اختالل کجذی ٍ  3ثیوبر ًبرعبیی کلیَی داؽتٌذ (.)18
در هطبلؼِ ثؾیز ٍ ّوکبراى ( )2005در پبکغتبى68 ،
ثیوبر اکالهپغی در طی یک عبل ثزرعی ؽذ کِ ؽیَع
پزُاکالهپغی  %3/23ثَد .ػَارض هبدری ٍ رٌیٌی ٍ
ؽیَع اکالهپغی در فصَل هختلف ثزرعی ؽذ ٍ ًتیزِ
گزفتٌذ ؽبیغتزیي ػبرضِ هبدری ،پٌَهًَی آعپیزاعیَى
هیثبؽذ .در هطبلؼِ آًْب  %10/2هزگ هبدری ٍ %23/5
هزگ رٌیٌی ٍ ًَسادی ٍرَد داؽت .هحممیي ًتیزِ
گزفتٌذ فزاٍاًی اکالهپغی در فصلّبی هختلف هتفبٍت
اعت ٍ ثِتزتیت فزاٍاًی در پبییش  ،%42/6در سهغتبى
 ،%29/4در تبثغتبى  ٍ %9/19در ثْبر  %8/8ثَد .آًْب ػلت
فزاٍاًی ثیؾتز در پبییش ٍ سهغتبى را ٍاسٍاعپبعن ػزٍق
ًبؽی اس عزهب داًغتٌذ ( .)19هطبلؼِ لویبى ٍ ّوکبراى
(ً )2015یش ًؾبى داد کِ کوجَد ٍیتبهیي  Dدر فصَل
عزد ثبػج افشایؼ ثزٍس اکالهپغی ٍ پزُاکالهپغی
هیؽَد ( .)20در هطبلؼِ حبضز ًیش فزاٍاًی اکالهپغی
ثِتزتیت در پبییش ٍ سهغتبى ثیؾتز ثَد.
در هطبلؼِ آداهَ ( )2012در ًیززیِ ،در طی  10عبل اس
عبل  1027 ،2000-2009هَرد ثیوبر اکالهپغی حجت
ؽذ ٍ ػَارض هبدری ٍ رٌیٌی آًْب ثزرعی ؽذ .اس
 23266سایوبى 1027 ،هَرد اکالهپغی ثَد کِ ؽیَع
 %4/4ثَدً 451 .فز ( )%76اس ثیوبراى ًخغتسا ٍ 959
ًفز (ّ )%93/4یچ هزالجتی در طَل ثبرداری ًذاؽتٌذ.
هیبًگیي عٌی هبدراى  21عبل ثَد ٍ ً 201فز ()%19/6
اس ثیوبراى عشاریي ؽذُ ثَدًذ ،هزگ هبدری  %29/4ثَد.
هزگ هبدر در هبدراى ًخغتسا ثبالتز اس چٌذسا ثَد .ػَارض
هبدری ثِتزتیت ؽبهل :پٌَهًَی آعپیزاعیَى (،)%23/9
ادم ریَی (ً ،)%16/3برعبیی کجذی (ً ،)%17/9برعبیی
حبد کلیِ ( ٍ )%11/4حَادث ػزٍلی هغشی ( )%9/8ثَد.
هزگ رٌیٌی ًیش  %41ثَد (.)21
در هطبلؼِ اٍالتًَزی ٍ ّوکبر ( )2007در ًیززیِ،
اکالهپغی ٍ ػَارض آى ثزرعی ؽذ .اس  5423سایوبى
26
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 ٍ هزگ هبدر؛ ٍ ػَارض رٌیٌی ثِتزتیت فزاٍاًیICU در
، تأخیز رؽذ داخل رحوی رٌیي، سایوبى سٍدرط:ؽبهل
ٍ  ٍ هزگ داخل رحوی رٌیي ثَدNICU ثغتزی در
هیتَاى ًتیزِ گزفت هزالجتّبی دلیك ثبرداری ثبػج
.کبّؼ ثغیبری اس ایي ػَارض هبدری ٍ رٌیٌی هیؽَد

ِ ثَد ک%27/4 هزگ رٌیٌی ٍ ًَسادی در هطبلؼِ حبضز
،ِثبالتز اس اًتظبر هیثبؽذ ٍ در همبیغِ ثب هطبلؼبت هؾبث
،)%21/7(  آلیبعیي،)%23/5( ثیؾتز اس هطبلؼبت ثؾیز
) ٍ کوتز%11/8( ) ٍ عیجبی%11/9(  هْزام،)%19( َاٍهلت
. هزگ رٌیٌی ٍ ًَسادی هیثبؽذ%41 اس هطبلؼِ آداهَ ثب
ٍُاس هحذٍدیتّبی ایي هطبلؼِ هیتَاى ثِ ػذم ٍرَد گز
ؽبّذ ثزای همبیغِ ثْتز ٍ ّوچٌیي ٍرَد هحذٍدیت
 اس.سهبًی هطبلؼِ در لبلت پبیبىًبهِ داًؾزَیی اؽبرُ کزد
ًٌِمبط لَت هطبلؼِ حبضز ایي ثَد کِ ثب ثزرعی ػَاهل سهی
 هزوَػِای اس،عبس اکالهپغی ٍ پیبهذّبی ًبؽی اس آى
اطالػبت ثیوبراى هجتال ثِ ایي ثیوبری ثِدعت آهذ کِ هی
تَاًذ در تصوینگیزیّب ٍ عیبعتّبی آهَسؽی ٍ درهبًی
. ًمؼ ایفب کٌذ،ٍُ ّوچٌیي در الذاهبت پیؾگیزیکٌٌذ

تشكز ي قذرداوی
ِایي هطبلؼِ حبصل ثخؾی اس پبیبىًبهِ ثِؽوبرُ پبیبىًبه
) دٍرُ پشؽک ػوَهی خبًن هحذحِ حذفزٍؽبى970666(
)IR.MUMS.MEDICAL.REC.1397.563 (کذ اخالق
هیثبؽذ کِ ثب حوبیت هبدی ٍ هؼٌَی هؼبًٍت هحتزم
پضٍّؼ ٍ فيآٍری داًؾگبُ ػلَم پشؽکی هؾْذ ٍ ثخؼ
سایؾگبُ ثیوبرعتبى آهَسؽی ٍ درهبًی ثیوبرعتبى لبئن
(ػذ) رْت گزدآٍری اطالػبت ٍ اًزبم هصبحجِ ثب ثیوبراى
 ثذیيٍعیلِ اس توبم افزادی کِ هب را در اًزبم.اًزبم گزفت
. تؾکز ٍ لذرداًی هیؽَد،ایي هطبلؼِ یبری کزدًذ
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