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بررسی نتایج حاصل از حاملگی در پالسنتا آکرتا با و بدون پرویا
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دانشیار گروه مامایی ،مرکز تحقیقات ارتقاء سالمت باروری ،دانشکده پرستاری و مامایی ،دانشگاه علوم پزشکی جندی
شاپور اهواز ،اهواز ،ایران.
استاد گروه زنان و مامایی ،دانشکده پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز ،اهواز ،ایران.
مربی گروه مامایی ،مرکز تحقیقات منوپوز و آندروپوز ،دانشکده پرستاری و مامایی ،دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور
اهواز ،اهواز ،ایران.
استادیار گروه اپیدمیولوژی ،مرکز تحقیقات منوپوز و آندروپوز ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور
اهواز ،اهواز ،ایران.
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مقدمه :چسبندگیهای غیرطبیعی جفت ،از مشکالت پیچیده زنان و مامایی و از موارد تهدید کننده حیات در مادر و
جنین بهحساب میآید .مطالعه حاضر با هدف مقایسه نتایج حاملگی در مادران دارای پالسنتا آکرتا بههمراه پالسنتا پرویا
و بدون پالسنتا پرویا انجام شد.
روشکار :در این مطالعه مقایسهای -تحلیلی ،پرونده بالینی  5003۷نفر از مادرانی که بین سالهای  1394-98برای
زایمان به بیمارستان امام خمینی اهواز مراجعه کرده بودند ،از نظر تشخیص و ثبت موارد چسبندگیهای غیرطبیعی
جفت مورد بررسی قرار گرفت .در مجموع  1۷2مورد با تشخیص قطعی چسبندگی غیرطبیعی جفت ،مورد تأیید قرار
گرفتند که جهت بررسی و مقایسه به دو گروه آکرتا ( 95نفر) و آکرتا -پرویا ( ۷۷نفر) تقسیم شدند .تجزیه و تحلیل
دادهها با استفاده از نرمافزار ( SPSSنسخه  )24و آزمونهای کای دو ،تی تست و منویتنی انجام شد .میزان  pکمتر از
 0/05معنادار در نظر گرفته شد.
یافتهها :بین دو گروه از نظر تعداد حاملگی ( ،)p=0/884تعداد سزارین ( ،)p=0/۷۷1سابقه سقط ( )p=0/384و دیابت
بارداری ( )p=0/824تفاوت معنیداری وجود نداشت .مشخصه خونریزی قبل از زایمان در گروه آکرتا -پرویا  2/43برابر
گروه آکرتا بود ( )OR:2/34 ،%95 CI: 1/22-45 ،p=0/009و تفاوت معنیداری در دو گروه وجود داشت .تفاوت آماری
معنیداری از نظر فراوانی هیسترکتومی ،درصد ترانسفوزیون خون ،میزان بستری در  ICUو میزان واحد خون مصرفی
در دو گروه مشاهده نشد ،اما میزان سیستوتومی در گروه آکرتا  -پرویا  2/2برابر گروه آکرتا بود ( .)p=0/02۷اختالف
آماری معنیداری از نظر سن حاملگی در هنگام تولد ( ،)p=0/004وزن هنگام تولد ( )p=0/054و درصد وقوع زایمان
زودرس ( )p=0/015در دو گروه وجود داشت؛ بهطوریکه میانگین سن حاملگی و وزن تولد در گروه آکرتا -پرویا کمتر
بود.
نتیجهگیری :در هر دو گروه ،آکرتا و آکرتا با پرویا عوامل خطر مشابه بودند ،اما لزوم انجام سیستوستومی ()p=0/02۷
و زایمان زودرس ( )p=0/015در گروه آکرتا -پرویا بهطور قابل مالحظهای بیشتر بود.
کلمات کلیدی :پالسنتا آکرتا ،پالسنتا پرویا ،نتایج حاملگی
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تلفن09166182۷93 :؛ پست الكترونیكmitratadayon2000@yahoo.com :

19

فاکتورهای بیولوژیک مانند پاسخ غیرطبیعی دسیدای
رحم نسبت به نفوذ تروفوبالست و یا همراهی هر دوی
این موارد دخیل باشند (.)۷
2
در پالسنتا آکرتا ( )EVTسلولهای تروفوبالست
مهاجم به عمق دیواره رحم تهاجم یافته ،هیپرتروفیک
میشود و تعداد آن افزایش مییابد ،درحالیکه سلولهای
تروفوبالست بزرگ با هستههای متعدد 3کاهش مییابد
( .)10در گذشته تصور میشد که نقص اساسی در
عملکرد بیولوژیکی تروفوبالست منجر به حمله بیش از
حد جفت فراتر از منطقه اتصال فیزیولوژیکی آندومتر به
میومتر رحم میشود ،فرضیه فعلی بیشتر این است که
نقص در محل تالقی آندومتر -میومتر ناشی از
جراحیهای قبلی ،منجر به عدم دسیدالیزه شدن طبیعی
در آندومتر شده و این اجازه را میدهد تا نفوذ غیرطبیعی
تروفوبالستیک ایجاد شود ( .)3البته این نمیتواند
توجیهکننده آکرتا در زنان نولیپار بدون سابقه جراحی
قبلی باشد (.)11
اولتراسونوگرافی ،بهترین راه تشخیصی آکرتا خصوصاً در
سه ماهه دوم و سوم حاملگی میباشد .عدم تداوم
میومتر ،وجود الکوناهای عروقی فراوان در محل
چسبیدن جفت به رحم که نمای پنیر سوئیسی به آن
میدهد ،برجسته شدن جفت به داخل مثانه ،فقدان مرز
هیپواکو بین میومتر و جفت و افزایش واسکوالریتی در
سونوگرافی داپلر رنگی ،مواردی هستند که میتوانند
مشخص کننده چسبندگیهای غیرطبیعی جفت باشند.
اخیراً استفاده از  MRIبرای تشخیص چسبندگیهای
غیرطبیعی افزایش یافته است ،اما برای غربالگری جفت
مقرونبهصرفه نمیباشد .از  MRIمیتوان در مواردی که
با سونوگرافی قابل تشخیص نباشد ،مانند مادران چاق و
یا قرار گرفتن جفت در قسمت خلفی رحم و موارد نفوذ
جفت به قسمتهای پارامترال استفاده کرد .هرچند
بسیاری از مطالعات نشان دادهاند که در حدود نیمی از
موارد  PASتا هنگام زایمان تشخیص داده نمیشود
(.)12 ،10

مقدمه
1
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چسبندگی غیر طبیعی جفت ( ، )PASطیف وسیعی از
چسبندگیهای جفت میباشد که شامل نفوذ غیرطبیعی
ویلوزیتههای کوریونی به دیواره رحم ،در غیاب دسیدای
بازالیس و الیه فیبرینوئید نیتاباخ است .این عارضه
بهعنوان یک عامل مهم تهدید کننده حیات در مامایی به
شمار میرود .چسبندگی غیرطبیعی جفت بر اساس
تعداد لوبولهای درگیر جفت به نوع توتال (درگیری همه
لوبولها) ،پارشیل (درگیری حداقل دو لب) و فوکال
(یعنی درگیری یک لب یا بخشی از آن) دستهبندی
میشود (.)2 ،1
همچنین از نظر میزان نفود و چسبندگی به رحم و اعضاء
مجاور به سه نوع طبقهبندی میشود -1 :پالسنتا
( :)accreteچسبندگی مستقیم ویلوزیتههای کوریونی
به سطح عضله رحم بهجای محدود شدن به الیه دسیدا
بازال ،با نامهای دیگر  Vera ،Cretaو -2 Adhernta
پالسنتا ( :)Inceretaنفوذ ویلوزیتههای کوریونی به
داخل عضله رحم و  -3پالسنتا ( :)percretaعبور
ویلوزیتههای کوریونی از خالل عضله رحم و سروز و یا
مثانه و فراتر از آن .شیوع آکرتا  3مورد در 1000
حاملگی میباشد که در سالهای اخیر در مقایسه با سال
 1950بیشتر از  10برابر شده است (.)4 ،3
مطالعات اپیدمیولوژیک تأیید میکنند این افزایش با
شیوع سزارین رابطه مستقیم دارد ( .)3در ایران نیز آمار
سزارین افزایش قابل توجهی داشته است .این میزان در
سال  2014در حدود  %4۷/9بوده است ( .)5غیر از
سزارین ،پالسنتا پرویا از ریسک فاکتورهای قوی به همرا
آکرتا است و در بیش از  %50موارد به همراه آکرتا
گزارش شده است ( .)6حاملگی در سنین باال ،استفاده از
درمانهای کمک باروری ،عملهای جراحی روی رحم ،از
دیگر مواردی است که امروزه افزایش چشمگیری پیدا
کرده و همه از عوامل خطر آکرتا محسوب میشوند (-9
.)۷
نظریههای متعدی در تشریح چگونگی ایجاد آکرتا مطرح
شده است .ممکن است فاکتورهای مکانیکی مانند نقص
اولیه در دسیدا رحم بهعلت ترومای ناشی از جراحی یا
Placenta Accreta Spectrum

extravillious-trophoblast cells
Multinucleated trophoblast gaint cells
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حاملگیهای همراه با آکرتا دارای عوارض نسبتاً باالیی در
مرحله قبل و بعد از زایمان هستند؛ بهطوریکه بیش از
 %۷0دچار عارضه میشوند .از جمله این عوارض
خونریزیهای سنگین ،آسیب به مثانه ،هیسترکتومی و
حتی مرگومیر مادر جنین میباشد (.)13
هرچند این عوارض در کشورهای توسعهیافته با پیشرفت
امکانات تشخیصی و مراقبتی کاهش یافته است ،ولی
برخی از عوارض و معلولیتها اجتنابناپذیر است .گزارش
یک مطالعه در تگزاس نشان داد که در ایاالت متحد
آمریکا تنها  %25متخصصین زنان ،بیماران آکرتا را به
مراکز تخصصی ارجاع میدهند ،در صورتیکه استفاده از
مراکز تخصصی چند رشتهای و کار تیمی ،از وقوع
عوارض بهصورت قابل مالحظهای میکاهد ( .)14نظر به
اینکه در ایران اطالعات آماری قابل استنادی در خصوص
عوارض چسبندگی جفت و همراهی آن با جفت سرراهی
وجود نداشته است ،لذا مطالعه حاضر با هدف بررسی
نتایج و عوارض بارداری در پالسنتا آکرتا با و بدون پرویا
طراحی و اجرا شد.

روشکار
در این مطالعه مقایسهای  -تحلیلی ،پرونده بالینی
 5003۷نفر از مادرانی که در بین سالهای 1394-98
برای بستری و زایمان به بیمارستان امام خمینی اهواز
مراجعه کرده بودند ،از نظر تشخیص و ثبت موارد
چسبندگیهای غیرطبیعی جفت مورد بررسی قرار
گرفت .تشخیص چسبندگیهای غیرطبیعی جفت بر
مبنای شواهد و مدارک بهدست آمده از یافتههای
سونوگرافی ،کالر داپلر ،تطابق یافتهها در هنگام عمل و
تشخیص قطعی جراح در حین عمل و یافتههای
پاتولوژی در صورت نیاز بود .در این بیمارستان در مرکز
پریناتولوژی (سالمت جنین) ،تمام موارد مشکوک به
چسبندگیهای غیرطبیعی جفت بهطور جداگانه در
فرمهای مخصوص نمرهگذاری شده و سپس توسط
پریناتولوژیست با انجام سونوگرافی کالر داپلر محل جفت

یافتهها
میانگین سن مادران در دو گروه تفاوت معنیداری
نداشت ( )p=0/614و از نظر مشخصات مامایی مانند:
تعداد حاملگی ،تعداد سزارین ،سابقه سقط جنین و
دیابت بارداری نیز در دو گروه تفاوتی مشاهده نشد
(جدول  .)1همچنین دیگر مشخصات مامایی مانند فشار
خون ،درمان نازایی ،سابقه کورتاژ و سابقه میومکتومی
مورد بررسی قرار گرفت که فراوانی مورد توجهی در دو
گروه وجود نداشت .مشخصه خونریزی قبل از زایمان در
گروه آکرتا -پرویا  2/43برابر گروه آکرتا بود و تفاوت
معنیداری در دو گروه وجود داشت (.)p=0/009
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 پالسنتا آکرتا با و بدون پرویا

مورد بررسی قرار میگیرد .عالوه بر این بهصورت روتین
برای تمام مادران در سه ماهه دوم حاملگی سونوگرافی
محل جفت انجام میشود .جمعآوری اطالعات با استفاده
از چکلیست انجام شد .در این چکلیست عالوه بر
مشخصات دموگرافیک ،مشخصات مامایی ،عوامل خطر،
عوارض مادری و نوزادی موجود ثبت شد .در مجموع
 1۷2مورد چسبندگی غیرطبیعی جفت با توجه به
معیارهای ورود (تشخیص قطعی چسبندگی جفت،
حاملگی تکقلو ،سن حاملگی باالتر از  24هفته و
معیارهای خروج (موارد با شواهد مشکوک و ناکافی،
جفت مارژینال و جفت  )low-lyingبه دو گروه آکرتا
( 95نفر) و آکرتا -پرویا ( ۷۷نفر) تقسیم شدند.
دادهها پس از گردآوری با استفاده از نرمافزار آماری
( SPSSنسخه  )24مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار
گرفت .در این مطالعه از آمار توصیفی شامل توزیع
فراوانی ،میانگین ،انحراف معیار و جهت بررسی نرمالیتی
دادهها از آزمون شاپیروویلک استفاده شد .جهت مقایسه
متغیرهای کیفی از آزمون مربع کای و جهت مقایسه
متغیرهای کمی در صورت نرمال بودن از آزمون تی دو
نمونهای مستقل و در صورت غیرنرمال بودن از آزمون
منویتنی استفاده شد .میزان  pکمتر از  0/05معنادار در
نظر گرفته شد.

جدول  -۱مقایسه مشخصات مامایی در دو گروه آکرتا با آکرتا -پرویا
گروه
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متغیر
سن مادر
تعداد حاملگی
تعداد سزارین
سابقه سقط
دیابت بارداری
خونریزی قبل از زایمان

سطح
معنیداری

گروه آکرتا
( 95نفر)

گروه آکرتا -پرویا
( ۷۷نفر)

OR

CI

33/25±4/45
3/94±1/5۷
2/16±0/982
)29/5( 28
)16/8( 16
)24/2( 23

33/9±4/۷۷
3/83±1/33
2/23±0/99
)24/۷( 19
)15/6( 12
)42/9( 33

0/۷44
0/912
2/34

1/54-0/۷93
0/403-2/06
1/22- 4/5

*

0/614
0/884
**
0/۷۷1
***
0/384
***
0/824
***
0/009
**

* تی تست ** ،تست منویتنی *** ،آزمون مربع کای .متغیرهای کمی بر اساس میانگین  ±انحراف معیار و متغیرهای کیفی بر اساس تعداد
(درصد) بیان شدهاند.

از نظر درصد افراد سیستوتومی شده بین دو گروه
اختالف معنیداری وجود داشت و میزان سیستوتومی در
گروه آکرتا – پرویا 2/2 ،برابر گروه آکرتا تنها بود
(.)p=0/02۷

بر اساس یافتههای بهدست آمده ،نتایج و عوارض مادری
با اختالف اندکی در دو گروه یکسان بود و تفاوت آماری
معنیداری از نظر فراوانی هیسترکتومی ،درصد
ترانسفوزیون خون ،میزان بستری در  ICUو میزان واحد
خون مصرفی در دو گروه مشاهده نشد (جدول  .)2تنها

جدول  -۲مقایسه نتایج و عوارض مادری در دو گروه آکرتا و آکرتا  -پرویا
گروه
نتایج و عوارض مادری
هیسترکتومی
سیستوتومی
تراسفوزیون خون
بستری در ICU
واحد خون

گروه آکرتا
 95نفر

گروه آکرتا -پرویا
 ۷۷نفر

OR

CI

)38/9( 3۷
)1۷/9( 1۷
)۷0/5( 6۷
)40/3( 31
1/۷6±1/53

)39/0( 30
)35/5( 25
)۷4/5( 5۷
)43/2( 41
1/99±2/56

1/001
2/20
1/19
0/888
-

0/54-1/85
1/08-4/48
0/60-2/33
0/48-1/63
-

سطح معنی
داری
*

0/999
0/02۷
*
0/611
*
0/۷02
**
0/932
*

* تست مربع کای ** ،آزمون منویتنی .متغیرهای کمی بر اساس میانگین  ±انحراف معیار و متغیرهای کیفی بر اساس تعداد (درصد) بیان شدهاند.

بهطوریکه میانگین سن حاملگی و وزن تولد در گروه
آکرتا -پرویا کمتر بود .همچنین میزان زایمان زودرس در
گروه آکرتا -پرویا بیشتر بود.

بررسی و مقایسه نتایج نوزادی -جنینی در دو گروه
اختالف آماری معنیداری را از نظر سن حاملگی هنگام
تولد ( ،)p=0/004وزن هنگام تولد ( )p=0/054و درصد
وقوع زایمان زودرس ( )p=0/015در دو گروه نشان داد؛

جدول  -۳مقایسه نتایج جنینی و نوزادی در دو گروه آکرتا و آکرتا -پرویا
گروه

گروه آکرتا
( 95نفر)

گروه آکرتا -پرویا
( ۷۷نفر)

OR

CI

35/14±3/35
±2۷54 639/8

33/3±3/63
±2555 ۷01/8

-

-

دقیقه 1

۷/4۷±2/25

۷/40±2/36

-

-

0/۷66

دقیقه 5

8/86±2/08

8/53±2/35

-

-

0/584

)50/5( 48
)30/5( 29
)2/1( 2

)68/8( 53
)39/0( 30
)5/2( 4

2/16
1/45
2/45

1/15-4/05
0/۷۷2-2/۷3
0/454-14/2

نتایج نوزادی
سن حاملگی
وزن هنگام تولد
آپگار

زایمان زودرس
بستری نوزاد
مرگ جنین و نوزاد

سطح
معنیداری
0/004
0/054

*

**
*
*

***

0/015
0/24۷
***
0/2۷2
***

* آزمون من ویتنی ** ،تی تست *** ،آزمون مربع کای .متغیرهای کمی بر اساس میانگین  ±انحراف معیار و متغیرهای کیفی بر اساس تعداد
(درصد) بیان شدهاند.
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بحث
سن مادر ،یکی از متغیرهای قابل بحث در وقوع پالسنتا
آکرتا و پرویا است .در مطالعات گزارش شده است به ازای
هر یک سال افزایش سن مادر ،احتمال خطر آکرتا %14
افزایش مییابد و در بسیاری از مطالعات گزارش شده
است که خصوصاً سن باالی  35سال با افزایش
چسبندگی غیر طبیعی جفت همره است ( .)16 ،15البته
این ارتباط میتواند مربوط به عوامل مداخلهگر دیگر
مانند مولتیپاریتی وجود پرویا و جراحیهای رحمی باشد
تا مستقیماً سن باالی مادر در هنگام بارداری .در مطالعه
حاضر سن مادران بین  20-43سال متغیر بوده و
میانگین کلی سن افراد  33/9بود و مقایسه میانگین سن
در گروهها تفاوت معنیداری نداشت ( .)3هیچکدام از
افراد نخستزا نبودند ،تعداد حاملگیها بین  2-11بار بود
و  %56/4افراد  3و بیش از  3بار حاملگی داشتند .البته
میانگین تعداد حاملگی در دو گروه همگن بود .نکته
مهمتر از سن و تعداد حاملگی ،سابقه سزارین قبلی در
افراد میباشد که بهجز  3نفر در گروه آکرتا -پرویا ،همه
افراد در هر دو گروه دارای سزارین قبلی بودند .یافتههای
بافتشناسی نشان داده است آسیب عمیق میومتر ،باعث
نقص در اپیتلیزاسیون در محل اسکار سزارین میشود؛
بدینصورت که مقاومت عروق خونی افزایش یافته و
جریان خون رحمی در زنان با سابقه سزارین قبلی نسبت
به زایمان طبیعی کاهش مییابد ( .)3نقص ناشی از
اسکار سزارین در میومتر در  %25-60موارد در
سونوگرافی واژینال پس از سزارین مشاهده میشود و
هرچه تعداد سزارین بیشتر باشد ،این نقص در میومتر
وسیعتر است .در مطالعه حاضر بیش از  %38/8افراد،
باالی  3سزارین داشتند و میانگین تعداد سزارین در دو
گروه باالتر از  2بود که در گروه آکرتا -پرویا اندکی
بیشتر بود .نتایج یک مطالعه وسیع نشان داد احتمال
آکرتا پس از یکبار سزارین از  8/6به  1۷/4برابر افزایش
مییابد و این میزان با اضافه شدن پرویا بیشتر میشود
( .)10سابقه سقط ،دیابت ،میومکتومی ،درمان نازایی و
عمل کورتاژ نیز مورد بررسی قرار گرفت که آزمونهای
آماری ،تفاوت معنیداری را در دو گروه نشان نداد .از بین
مشخصات مامایی ،خونریزی قبل از زایمان در گروه
23
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آکرتا -پرویا با احتمال نزدیک به  2/5برابر بیشتر بود
( .)OR:2/34مطالعات نشان میدهد شایعترین عامل
خونریزیهای قبل از زایمان ،پالسنتا پرویا میباشد و
عارضه خونریزی  antepartumدر حدود  %50موارد
پرویا مشاهده میشود ( .)18 ،1۷در مطالعه حاضر نیز
خونریزی در  49/2زنان مبتال به پرویا مشاهده شد و در
افراد با چسبندگی آکرتا تنها در  %42/2وجود داشت که
این میتواند نکته مهمی در تشخیص بهموقع این عارضه
محسوب شود.
تمام عوارض مادری از نظر کمیت و شدت در گروه
آکرتا -پرویا بیشتر بود ،اما میزان سزارین -هیسترکتومی
تقریباً برابر بود؛ بهطوریکه نزدیک به  %40افراد در هر
دو گروه هیسترکتومی شدند .این نشاندهنده اتخاذ
تصمیمات درمانی مشابه برای تمام موارد مبتال به آکرتا
میباشد که در موارد اورژانسی در اولویت بوده است .در
مطالعه بلوت و همکاران ( )2021میزان سزارین
هیسترکتومی دقیقاً مشابه مطالعه حاضر یعنی  %39بود
( .)19میزان سزارین هیسترکتومی با وجود امکانات و
تجهیزات و کار تیمی با مهارت در  %50موارد
اجتنابناپذیر است و بهعنوان درمان طالیی آکرتا نامیده
میشود که خود میتواند با عوارض مادری (در حدود
 )%40-50مانند خونریزی شدید و آسیب به ارگانهای
مجاور در هنگام جراحی همراه باشد .در برخی از
مطالعات این میزان را تا  %90نیز گزارش کردهاند (.)20
مطالعات بیشتری نیاز است تا سناریوی درمانی استاندارد
و پیشنهادات مشخصی بر اساس موقعیت بالینی هر بیمار
مبتال به آکرتا تدوین شود ( .)18از دیگر عوارض مادری،
آسیب به مثانه است که میتواند منجر به فیستول،
پارگی و حتی سیستکتومی کامل یا پارشیل شود .قرار
دادن استنت و انجام سیستوتومی میتواند از آسیبهای
مثانه جلوگیری کند ( .)8در مطالعه حاضر میزان
سیستوتومی در گروه آکرتا -پرویا بیش از  2برابر آکرتا
بهتنهایی بود ( )OR:2/20که قرار گرفتن وضعیت قدامی
جفت در قسمت تحتانی رحم در افزایش آن نقش داشته
است .بهطور کلی نیاز به ترانسفوزیون خون در %۷2/1
افراد وجود داشت و بیش از  %50افراد حداقل  2واحد
خون دریافت کردند و در گروه آکرتا -پرویا این مقدار

جنین نیز در این مطالعه در آکرتا -پرویا بیشتر
( )OR:2/45بود.

 دکتر ناهیدجوادیفر و همكاران

بهطور میانگین یک سوم واحد بیشتر بود .مقدار نیاز به
فرآوردههای خونی در این بیماران به عوامل بسیاری
وابسته است که از جمله مهمترین آنها ،زمان تشخیص،
رویکرد درمانی تیم درمان ،نوع چسبندگی و غیره است
( .)19در این مطالعه  %80/۷آکرتاها در زمان قبل از
زایمان تشخیص داده شده بود .بهطور کلی درصد بستری
در  %42 ICUبود که در هر دو گروه تعداد افراد تقریباً
مشابه بود .هرچند در گروه آکرتا -پرویا  %3بیشتر بود.
همچنین میانگین کلی روزهای بستری در بیمارستان
 ۷/4بود که با مطالعه اشکولی و همکاران ()2013
مطابقت داشت (.)۷
از نظر نتایج جنینی -نوزادی ،میانگین سن حاملگی در
زمان تولد در گروه آکرتا -پرویا با اختالف نزدیک به 2
هفته بهطور معنیداری پایینتر از گروه اکرتا بود،
بنابراین درصد پرهمچوریتی در گروه آکرتا -پرویا 2/16
برابر بیشتر از آکرتا بود .در مطالعه موال و همکاران
( )2019اختالف میانگین سن هنگام تولد در دو گروه 4
هفته بود که در آکرتا -پرویا پایینتر بود ( .)21خونریزی
قبل از زایمان و جلوگیری از عوارض آن ،یکی از عوامل
مهم در تصمیمگیری به ختم بارداری در گروه آکرتا-
پرویا میباشد .در مطالعه حاضر نیز میانگین وزن نوزادان
در گروه آکرتا -پرویا پایینتر از گروه اکرتا بود .مرگومیر

نتیجهگیری
بهطور خالصه ریسک فاکتورهایی مانند سن مادر ،تعداد
حاملگی و زایمان ،تعداد سزارین و تعداد سقط جنین در
هر دو گروه مشترک بودند و خونریزی قبل از زایمان
میتواند از نکات تشخیصی مهم در همراهی آکرتا با
پرویا باشد .همچنین تمام عوارض در آکرتا -پرویا اندکی
شدیدتر بود؛ خصوصاً در موارد نیاز به سیستوتومی و
انجام زایمان پرهترم در آکرتا -پرویا این تفاوت قابل
مالحظه بود .هرچند تصمیم به ختم بارداری در بیماران
متفاوت است ،اما برنامهریزی بین  34-35هفتگی
مناسب میباشد .همچنین نتایج جانبی بهدست آمده
نشان داد که توجه به ریسک فاکتورها به اندازه یافتههای
بهدست آمده از سونوگرافی باارزش است.

تشكر و قدردانی
این مطالعه با کد اخالق ()AJUMS.REC.1398.115
توسط کمیته اخالق دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور
اهواز مورد تصویب قرار گرفته است .بدینوسیله از تمام
همکارانی که ما را در انجام این مطالعه یاری کردند،
تشکر و قدردانی میشود.
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