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  مقاله پژوهشي 

  يبارداراول  يمهن در ينالواژ يزيخونرسابقه با  حامله در زنان يحاملگ يامدپ يبررس
  

  ٣ياسيال يتيگدکتر ، *٢يانکاشان يممردکتر  ،١دادخواه يدهفردکتر 

 

  01/04/1391: تاریخ پذیرش 29/01/1391 :یافتدر یختار

 

 يدهچک
  .قطبه س يدتهددر زنان حامله مبتال به  يحاملگ يامدپ يابيارز :هدف

را  يحـاملگ اول  يمهندر  ينالواژ يزيخونرسابقه  ،)گروه مورد(زن  ۵۰۰. زن حامله انجام شد ۱۰۰۰ يرونگر بر  يندهآمطالعه کوهورت  يک :کارروش مواد و 

  . دنبال شدند يمانزاتا  يحاملگ ۲۰هردو گروه از هفته  .سابقه بودند ينابدون ) گروه کنترل(ر يگدزن  ۵۰۰و  دادند يم

   .نداشتند يبدنه تودص شاخو  ييتپار ،از نظر سن داري معنيزنان دو گروه تفاوت : ها يافته

 ]آب يسـه کزودرس  يپارگ ، ۰P= ، ]ADJ RR= 1.4, CI 95% = 1.2-1.5/ ۰۰۱ ،%)۴/۹(د مور ۴۷در مقابل %) ۲/۲۵(مورد  ۱۲۶ خود خودبهزودرس  يمانزا

د مـور  ۷در مقابـل  ) %۴(د مـور  ۲۰ ]زودرس جفت يکندگ ، ۰۲/۰P=  ]ADJ RR= 2.1, CI 95% = 1.2-2.3 ،)%۸/۴(د مور ۲۴در مقابل %) ۲/۱۰(د مور ۵۱

)۴/۱% (، ۱/ .۰ P= ، ]ADJ RR= 1.1, CI 95% = 1.01-1.2 ،  بودند يشتربدر گروه مورد[.   

ترم در گروه مورد کمتر از گـروه   يحاملگزاد در موارد وزن نو .نبود ينسزار يزانمو  ينجنکم بودن رشد  ،ياکالمپسدو گروه از نظر پره  ينب داري معنيتفاوت 

  .)p= ۰۰۱/۰ ،گرم ۶/۳۳۱۷± ۴۳۲مقابل گرم در  ۴/۳۰۴۶± ۸/۵۶۰. (کنترل بود

ـ  يمهمـ  دار معنيرابطه  ينهمچنزودرس جفت وجود داشت و  يکندگو  يخود خودبهزودرس  يمانزابا  يزيخونرتعداد دفعات  ينب يمهم دار معنيرابطه   ينب

  .زودرس جفت وجود داشت يکندگبا  يزيونرخمقدار 

و وزن نـوزاد را   کنـد  يمـ  يادززودرس جفت را  يکندگآب و  يسهکزودرس  يو پارگ يخود خودبهزودرس  يمانزا يزانمبه سقط  يدتهد :يريگ يجهنتبحث و 

  .کند يم يجابارا  تري جديو مراقبت پره ناتال ه را پر خطر کرد يحاملگبه سقط  يدتهد ينبنابرا. دهد يمکاهش 

  ينالواژ يزيخونر ،وزن نوزاد ،يحاملگ يامدپ ،ينسزار يمانزا ،ياکالمپسپره  ،آب يسهکزودرس  يپارگ ،زودرس يمانزا ،به سقط يدتهد :ها واژه يدکل

  

  ١٣٩١ يورشهرمرداد و ، ٢٥٤-٢٥٩ ، صسوم شماره، مسوو  يستبدوره ، يهاروم يپزشکمجله 

  

  ۰۹۱۲۱۲۰۱۷۴۷: تلفن ،يمولو، چهارراه يمولو يابانخ، ياکبرآباد يدشه يمارستانب ،تهران يپزشکدانشگاه علوم : آدرس مکاتبه

Email: maryamkashanian@yahoo.com 

  

                                                
  روزگريمارستان فيب ،تهران ي، دانشگاه علوم پزشکييار زنان و ماماياستاد ١
  )مسئولنويسنده ( يد اکبرآباديمارستان شهيب ،تهران ي، دانشگاه علوم پزشکييزنان و ماما استاد ٢
  يد اکبرآباديمارستان شهيب ،تهران يدانشگاه علوم پزشک، مانيزنان و زا رزيدنت ٣

  مقدمه
در  يزيخـونر  يـزان مبه سقط به عنوان وقوع هـر   يدتهد

% ۲۰-۲۵کـه در حـدود    شـود  يمـ  يـف تعر يحاملگاول  يمهن

 يطـ در  يعيشاعارضه  ينبنابرا، )۱( شود يم يدهد ها يحاملگ

 ياما گـاه کم است  يزيخونر يزانماکثر مواقع . است يحاملگ

مـوارد   درصد ۵۰حدود . باشد يرترخطو  يدترشدممکن است 

منجر  يحاملگبه سقط به سقط کامل و از دست رفتن  يدتهد

 يصـورت در  يتـوجه به طور قابل  يسکر ينااما ) ۱( شوند يم

). ۲( ابـد ي يمـ شده باشد کـاهش   ييدتا ينجنقلب  يتفعال که

گـزارش   يشـتر ب دار مشـکل  يامـدهاي پ ،يابدادامه  يحاملگاگر 

آب  يسهکزودرس  يپارگ، )۳،۴(زودرس  يمانزامثل  ،اند شده

عقـب   ،)۴( ياکالمپسـ  ، پـره )۴(زودرس جفـت   يکندگ، )۴(

امـا   ،)۴(ينسـزار  يـزان مو ) ۳،۴( (IUGR) ينجنـ بودن رشد 

 ). ۱(يابد ينم يشافزابه نظر  ينوزاد هاي لفورماسيونما يسکر
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 يرورا بـر   يمهمـ  يجـانب گزارشات عوارض  يبعض حال نيابا 

در . انـد  نکـرده به سقط گزارش  يدتهددر موارد  يحاملگ يامدهايپ

ــه ــط  يا مطالع ــارا Dasتوس ــزا ،)۵(ن و همک ــزانم يشاف ــدپ ي  يام

به طـور   يحاملگبد  يامدپو  SGAزودرس، يمانزامثل د ب يحاملگ

ـ  .يـد نگردبه سـقط گـزارش    يدتهدعام در موارد   يـک در ل در مقاب

به سقط و  يدتهد ينبارتباط ) ۶(و همکاران  Mulikمطالعه توسط 

بود که دکلمان جفـت،   ينا يجهنتشده و  يابيارز يحاملگبد  يامدپ

زودرس در زنان بـا   يمانزا، و يمانزاقبل از  يهتوجبدون  يزينرخو

ــه ســقط در  يــدتهدســابقه  ــ يحــاملگب  هــا آن. بــود يشــترب يفعل

بـه سـقط در    يدتهدکه سابقه  ييها يحاملگکردند که  گيري نتيجه

گردنـد و   يتلقـ پـر خطـر   به عنوان  يدبارا دارند  يحاملگاول  يمهن

ـ  يدبا يشتريبمطالعات   -مـادر  يشـتر ب يـابي ارزا لـزوم  انجام شود ت

  . کند يتتثبرا  يحاملگ يطدر ن يجن

 حاملـه  در زنـان  يحاملگ يامدپ يبررسهدف از مطالعه حاضر، 

 يـا آ يـز ن اسـت و  يبـاردار اول  مـه يدر ن ينالواژ يزيخونرسابقه با 

 يامدهايپبا  يزيخونرو تعداد دفعات  يزيخونر يزانم ينب يا رابطه

  ؟يرخ ياسوء وجود دارد 

  
  کارروش مواد و 

 ياکبرآباد يدشه يمارستانبنگر در  يندهآمطالعه کوهورت  يک

 يا حاملـه زنـان   يروبر  ۱۳۸۷مهر  يتلغا ۱۳۸۶مرداد  ينبتهران 

مراجعـه   ييمامـا پره ناتال به درمانگـاه   يناتمعا يبراانجام شد که 

 يارهـاي معورود در مطالعه بودنـد و   يارهايمع يدارا؛ و کرده بودند

  .مطالعه را نداشتند خروج از

 هـر گـروه  زن در  ۵۰۰زن برآورد شد کـه   ۱۰۰۰تعداد نمونه 

مثبـت   يخچـه تارورود در مطالعـه شـامل    يارهـاي مع. قرار گرفتنـد 

گـروه مـورد، سـن     يبـرا  يحـاملگ اول  يمـه ندر  ينالواژ يزيخونر

 ييـد تامطمـئن و   LMPبـر اسـاس   ( يشـتر ب يـا هفته  ۲۰ يحاملگ

، يقبلـ بـدون سـابقه سـقط     ،ييقلوک ت ،)اول يمسترتر يسونوگراف

و سـن  ) يکالسـرو  يپپلبدون ( ينالواژ ينهمعانرمال در  يکسسرو

ه خروج از مطالعه شامل سابق يارهايمع. قابل اعتماد بودند يحاملگ

 يـا  يسـتميک س يمـاري ب، هرگونه سـابقه  يابتدفشار خون مزمن و 

 گارييسـ ، ييقلـو ، چند )متداول يها مکملاز  يرغ(استفاده از دارو 

و  يقبلـ  يهـا  بچـه در  يمـادرزاد  يناهنجـار بودن، سابقه هرگونـه  

و  يسر راهـ با همسر، جفت  يشاونديخو، رابطه يرحم يها يآنومال

  .سابقه تروما بودند

اول  يمـه ندر  ينـال واژ يزيخـونر بـه سـقط بـه عنـوان      يدتهد

 يزيخـونر و تعداد دفعـات   يزيخونر يزانمشده و  يفتعر يحاملگ

 ينـي بلکـه   فقط در حـد  يزيخونر يزانماگر . يدگرد يادداشت يزن

Spotting    يزيخـونر اگـر مشـابه   و شـد  ه بود، کـم در نظـر گرفتـ 

در نظر گرفته شده و سـپس   يدشدبود به عنوان  يشترب يا يقاعدگ

 يـه لک. دشـدن  يگيـري پ يمـان زاتا زمـان   يحاملگ ۲۰زنان از هفته 

گروه مورد  .ندا کرده يمانزا ياکبرآباد يدشه يمارستانبدر  يمارانب

گـروه   يسـه مقابه سـقط را داشـتند و در    يدتهد، سابقه )زن ۵۰۰(

 يحاملگ يامدهايپ. را نداشتند يا سابقه ينچن) مورد ۵۰۰(کنترل 

آب  يسـه کزودرس  يپارگ زودرس، يمانزادو گروه از نظر ن يا ينب

PROM ينبـ و وزن نوزاد  ينسزار يزانم، دکلمان، ياکالمپس، پره 

 يکـا و  T-Test يآمـار  يهـا  تسـت از . يدگرد يسهقامدو گروه  ينا

 يهتجز SPSS 11 يآماربا نرم افزار  يجنتا؛ و يدگرداستفاده  يراسکو

  .يدندگرد يلتحلو 

 .يدگرد يافتدراز تمام افراد شرکت کننده  يکتبنامه  يترضا
  
  ها يافته

ــن     ــر س ــروه از نظ ــان دو گ ــروه   ۸/۲۵± ۶/۴(زن ــال در گ   س

 يتيپـار ، p= 0.345)  در گـروه کنتـرل  سـال   ۳/۲۵± ۹/۴مـورد و  

ــورد و  ۵۸/۰±۸۷/۱( ــروه م ــرل  ۵۳/۱± ۷۳/۰در گ ــروه کنت   ، در گ

(p= 0.229  وBMI )۷۲/۳ ±۴۳/۲۱  ۱۶/۲۲±۹۷/۱در گروه مورد و 

. نداشـتند  يآمـار  داري معنـي تفـاوت    p= 0.563)در گروه کنترل،

 يمـــانزادو گـــروه از نظـــر  ينبـــ داري معنـــي يآمـــارتفـــاوت 

  ).۱جدول (و دکلمان جفت وجود داشت  PROMزودرس،

 يــزانم، IUGRدو گــروه از نظــر  ينبــ يمهمــ يآمــارتفــاوت 

  ).۱جدول (وجود نداشت  ياکالمپسو پره  ينسزار

 يمهمـ  يآمـار وزن نوزادان در گروه مورد کمتر بود که تفاوت 

در گـروه مـورد    ينسـزار  هاي انديکاسيون). ۱جدول ( داد يمنشان 

مـورد   ۵۰، يشـرفت پمورد عدم  ۴۵ ،يبلق ينسزارمورد  ۶۱شامل 

مورد دکلمان جفت و  ۱۰، يچبر يونپرزانتاسمورد  ۱۳، ينجنزجر 

مـورد   ۷۵و در گروه کنترل شـامل   اند بوده يماکروزوممورد  چهار

 هفت، ينجنمورد زجر  ۶۱ ،يشرفتپمورد عدم  ۴۵ ،يقبل ينسزار

د مـور  هشـت مورد دکلمان جفـت و   چهار، يچبر يونپرزانتاسمورد 

  .اند بوده يماکروزوم

زودرس و  يمـان زادر مـوارد   يزيخـونر تعداد متوسط دفعـات  

در مـوارد   يزيخـونر  يـزان م). ۲جـدول  (بود  يشتربدکلمان جفت 

در  يحـاملگ متوسـط سـن   ). ۳جـدول  (بود  يشتربزودرس  يمانزا

 داري معنـي تفاوت  و کنترلزودرس در دو گروه مورد  يمانزاموارد 

هفتـه   ۵/۳۳±۱/۳هفته در گروه مورد و  ۳۳±۲/۳( داد ينمرا نشان 

  ). در گروه کنترل
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  در دو گروه يحاملگعاقبت  :)۱(شماره جدول 

  يامدپ
  گروه مورد

  تعداد= ۵۰۰

  گروه کنترل

  تعداد= ۵۰۰
P value  

RR 

CI 95% 

  زودرس يمانزا

  )درصد(تعداد 
)۲/۲۵ (%۱۲۶  )۹/۴ (%۴۷  *۰۰۱/۰ 

RR =1.4 

CI95%=1.2-1.5 

PROM  ۰۲/۰*  ۲۴%) ۸/۴(  ۵۱%) ۲/۱۰(  )درصد(تعداد 
RR =2.1 

CI95%=1.2-2.3 

  ۰۱/۰*  ۷%) ۴/۱(  ۲۰%) ۴( )درصد(دکلمان جفت تعداد 
RR =1.1 

CI95%=1.01-1.2 

SGA  ۸/۰  ۱۰%) ۲(  ۱۱%) ۲/۲(  )درصد(تعداد   

   ۱/۰  ۲۱۹%) ۸/۴۳(  ۱۹۸%) ۶/۳۹( )درصد(تعداد  ينسزار

   ۲۶/۰  ۲۳%) ۶/۴(  ۳۱%) ۲/۶(  )درصد(تعداد  ياکالمپسپره 

   m±SD ۸/۵۶۰ ±۳۰۴۶  ۴۳۲±۶/۳۳۱۷  *۰۰۱/۰) گرم( ينوزادوزن 

  

  يزيخونرتعداد دفعات  :)۲(شماره جدول 

  يامدهاپ
  متوسط دفعات

m± SD 
 P value  حداکثر تعداد دفعات  حداقل تعداد دفعات

  زودرس يمانزا
  ۸  ۱  ۳/۴±۷/۱  بله

۰۰۱/۰  
  ۶  ۲  ۴۷/۳± ۲/۱  يرخ

PROM 
  ۶  ۲  ۴/۴±۹/۱  بله

۲/۰  
  ۵  ۱  ۱/۴±۷/۱  يرخ

  دکلمان جفت
  ۶  ۱  ۱۸/۴±۸/۱  بله

۰۰۱/۰  
  ۴  ۱  ۲/۲±۱/۲  يرخ

SGA 
  ۴  ۱  ۳±۹/۱  بله

۳/۰  
  ۶  ۱  ۱/۴±۹/۱  يرخ

 
  يحاملگبد  يامدپدر زنان با  يزيخونر يزانم :)۳(شماره جدول 

 Pvalue  تعداد) درصد( يدشد تعداد) درصد( يفخف  يامدهاپ
RR 

CI95% 

  زودرس يمانزا
  ۳۵%) ۲/۴۷(  ۳۳۹%) ۵/۷۹(  بله

۰۰۱/۰  
RR =1.3 

CI95%= 1.1-1.4  ۳۹%) ۸/۵۲(  ۸۷%) ۵/۲۰(  يرخ  

 دکلمان جفت
  ۳%) ۴(  ۲۴%) ۵/۵(  بله

۹/۰    
  ۷۱%) ۹۶(  ۴۰۲%) ۵/۹۴(  يرخ

SGA  
  ۳%) ۴(  ۱۸%) ۲/۴(  بله

۷۸/۰   
  ۷۱%) ۹۶(  ۴۰۸%) ۸/۹۴(  يرخ

 ياکالمپسپره 
  ۷%) ۵/۹(  ۳۲%) ۵/۷(  بله

۲/۰   
  ۶۷%)۵/۹(  ۳۹۴%) ۵/۹۲(  يرخ
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  بحث
 PROMزودرس،  يمانزا يکبه سقط  يدتهددر مطالعه حاضر 

ـ داد  يشافـزا و دکلمان جفـت را   از نظـر پـره    يمهمـ  يسـک ر يول

 يقتحق رغم علي. وجود نداشت ينسزار مانيو زا SGA، ياکالمپس

وزن نوزادان در مادران بـا   حال نيابا د نکر يادزرا  SGA يزانمکه 

  .، کمتر از زنان گروه کنترل بوديفعل يحاملگبه سقط در  ديتهد

زودرس و  يمـان زا يسـک ر، يزيخـونر تعداد دفعـات   يشافزابا 

و  PROM يبـرا  يشـتري ب يسـک راما . يافت يشافزادکلمان جفت 

 يمـان زا يسـک ر، يزيخـونر بودن مقدار  يادترز. نبود ياکالمپسپره 

و دکلمـان   PROM يروبر  ياثر حال نياداد با  يشافزازودرس را 

  .جفت نداشت

ـ ارتبـاط  ) ۶(و همکـاران   Mulikمطالعـه توسـط    يـک در   ينب

بـود   يـن ا يجهنتشده و  يابيارز يحاملگبد  يامدپبه سقط و  يدتهد

 يمـان زا، و يمانزاقبل از  يهتوجبدون  يزيخونرکه دکلمان جفت، 

 يشـتر ب يفعلـ  يحاملگبه سقط در  يدتهدزودرس در زنان با سابقه 

در مطالعه حاضر  يولدارد  يخوان همبا مطالعه حاضر  يجنتا ينا. بود

ـ . نشده است يبررس يمانزاقبل از  يهتوجبدون  يزيخونر  ينهمچن

. گزارش شـد  يادترز) Mulik )۶ه زودرس نوزاد در مطالع يتيمورتال

 يـا زودرس  يمـان زا يـا به علت دکلمـان جفـت    مسئله ينااگر چه 

SGA کـه سـابقه    ييها يحاملگند که کرد يريگ يجهنت ها آن. نبود

 highبه عنـوان   يدبارا دارند  يحاملگاول  يمهنبه سقط در  يدتهد

risk انجـام شـود تـا لـزوم      يـد با يشـتري بگردند و مطالعات  يتلق

  . کند يتتثبرا  يحاملگ يطدر ن يجن -مادر يشترب يابيارز

را در  ينجنـ رشد  ،)۵(و همکاران  Dasتوسط  يگريدمطالعه 

 يتورمـان  ابـد ي يمـ به سقط ادامـه   يدتهدکه به دنبال  يياه يحاملگ

 يهـا  يحـاملگ بـا   هـا  يحاملگ ينادر  ينجنرشد  يبرا يتفاوت. کرد

زودرس، کـم   يمـان زابه سـقط گـزارش نشـد و     يدتهدبدون سابقه 

دو گروه نشـان   ينب يتفاوت يحاملگ يکل يامدپو  ينجنبودن رشد 

علت آن کـم   يدشاندارد و مطالعه با مطالعه حاضر تطابق  ينا. نداد

  .باشد) مورد در هر گروه ۵۵( يبررسبودن تعداد مورد 

 تر کوتاه، ينجن، کاهش رشد )۷( يگردمطالعه  يکبر عکس در 

به  يدتهددر زنان با سابقه  ينوزادو مرگ  يحاملگبودن طول مدت 

 يمـان زاکـه مطالعـه حاضـر در مـورد      يـد گردگزارش  يشتربسقط 

  .يستنمطابق  SGA يبرا يول دارد يخوان همزودرس 

 يامـد پ. نشـده اسـت   يبررسـ  ينـوزاد در مطالعه حاضر مـرگ  

بـا سـابقه    يمـاران ب، در )۸( يگردمطالعه  يکدر  يحاملگنامناسب 

، عوارض ينسزارباالتر  يزانم. است يدهگردبه سقط گزارش  يدتهد

ــ ــانزا، يجفتـ ــودن وزن  يمـ ــم بـ ــزودرس، کـ و  (LBW) ينجنـ

گـزارش   يشـتر ب) ۹( يگـر ددر مطالعه  يزن يمادرزاد يها يناهنجار

 يتيمورتـال و  يزيخـونر  ينبعوارض، ارتباط  ينا رغم علي يولشده 

 يرو يزيخـونر اثـر   يرومطالعه بر  يکدر . پره ناتال وجود نداشت

بدسـت آمـده پـس از     يقلـو تـک   يها يحاملگدر  يحاملگعواقب 

ART (Assisted reproduction) )۱۰(، ــزانم ــاالتر  ي ــانزاب  يم

 NICUدر  يبسـتر سه ماهـه سـوم و    يزيخونر، PROMزودرس، 

  .گزارش شد

ــه  ــريدمطالع ــزانم، )۱۱( يگ ــانزا ي  PPROMزودرس و  يم

در متوسـط وزن   يتفـاوت  يولگزارش کرد  يمارانب ينادر  يشتريب

 يگـر دمطالعـه   يـک . نشـان نـداد   ييماماعوارض  يرسا يازمان تولد 

به سقط با و بدون هماتوم  يدتهدرا در موارد  يحاملگعواقب  ،)۱۲(

را  يحاملگعواقب بد  يزانم يشافزاآنان . کرد يابيارزدر اولتراسوند 

 گيـري  نتيجـه آنان  ينبنابرابدون ارتباط با هماتوم گزارش کردند و 

به سـقط بـه علـت صـدمه      يدتهددر  يحاملگکردند که عواقب بد 

بر عکـس  . در کار نباشد يهماتوماگر  يحتبه جفت است  يممستق

 يـزان م، هماتوم داخل رحم در سه ماهه اول )۱۳( يگرددر مطالعه 

زودرس،  يمـان زاکرد که شـامل   يادترزرا  يمادرو  ينوزادعوارض 

SGA،  به  يازن، يوممکوندفع  ،)يسترسدفتال ( ينجنزجرNICU ،

  .بودند يلهوسبا  ينالواژ يمانزاو  ينسزار

، دکلمـان جفـت،   يحاملگاز  يناش و فشار خون ياکالمپسپره 

 يـا پره ناتال و حضـور   يتيمورتال، (IUFD)داخل رحم  ينجنمرگ 

 يـن ا يروبـر   يريتـأث  يحـاملگ اول  يمهندر  يزيخونرعدم حضور 

  .عواقب نداشتند

 يهتوجبدون  يزيخونر، يوالکت ينسزاربرداشتن جفت با دست، 

جور در زنـان  نـا  يها يونپرزانتاسزودرس و  يمانزا، يمانزاقبل از 

مطالعه حاضـر  ). ۱۴( اند شدهگزارش  يشترببه سقط  يدتهدباسابقه 

کـه مطالعـه    شـود  يمـ  يشنهادپنکرده است و  يبررسمسائل را  ينا

  .قرار دهد يبررسمسائل را مورد  ينا يگريد

 يروممکن است عواقـب بـد بـر     يقبل يخود خودبهسقط  يک

کـه   رسد يمبه نظر  نيبنابرا، )۱۵-۱۷(داشته باشد  يبعد يحاملگ

در زنـان بـا    يحـاملگ مسئول عواقب بـد   ييتنهاصدمه به جفت به 

در نظر  يدبا يگرد يا هيپاعوامل  يرساو  يستنبه سقط  يدتهدسابقه 

اول  يمـه نبـه سـقط در    يـد تهدگرفته شوند که ممکن است سبب 

 يهـا  هفتـه در  يزنرا  يحاملگ يامدپحال  ينعگردند و در  يحاملگ

  .قرار دهند يرتأثتحت  يحاملگبعدتر 

 يشــترب يحــاملگاول  يمســترتردر  يزيخــونرحــال  ينعــدر 

 يمسترتردر  يزيخونررا به سقط رساند تا  يحاملگاحتمال دارد که 

را  يسـک ر يشترينب يحاملگهفته اول  ۶در  يزيخونرو ) ۱۸(دوم 

در  يتيابنرمـال  يـانگر ب يشـتر بنکتـه   يـن اکه ) ۱۸(سقط دارد  يبرا

  .يمادرعوامل  يرسا است تاو يآمبر

 يتورمـان  يحـاملگ  ۲۰در مطالعه حاضر مـادران پـس از هفتـه    

از  ياحتمـال ه مالفرمـ  يهـا  نيجنموارد سقط شده و  ينبنابراد شدن
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 يشافـزا نبودن  يلدلنکته ممکن است  يناو  اند شدهمطالعه خارج 

بـه سـقط باشـد     يـد تهدزنان با سابقه  ينادر  ينجن يها يناهنجار

، اثر عـوارض  )۱۷( literature review يا دورهالعه مط يکدر ). ۱(

 يبررسمورد  يقبل يها يحاملگعوارض  يزنو  يحاملگاول  يمسترتر

 يناشـ ، فشار خـون  LBW ،Very LBWدر آن مطالعه . قرار گرفت

، و SGAزودرس،  يمانزا، دکلمان جفت، ياکالمپس، پره يحاملگاز 

به سقط بـا   يدتهدبا  ييها يحاملگدر  ۵ يقهدقدر  يينپانمره آپگار 

Odd ratio کـرد کـه    يشنهادپمطالعه  ينا. باالتر بودند ،۲از  يشترب

 يناو داشتن  يردگانجام  يدباارتباط  ينا يروبر  يشتريبمطالعات 

  .کند يم يجابارا  يشتريب يمامائ يها مراقبتعوارض 

و  ينـال واژ يزيخونر ينبارتباط ) ۱۹( يگريد يزمتاآنالمطالعه 

کـه عـدم    سـازد  يمکرده است و مطرح  ييدتأرا  يبد حاملگعواقب 

 يـزان من نبود يکساناتفاق نظر مطالعات گوناگون، احتمال به علت 

است که چـه   يناسئوال ع در واق. است يزيخونرو زمان  يزيخونر

بـه   يدتهدرا در موارد  يحاملگ يامدپتا بتوان  کند يمکمک  يعوامل

) ۲۴( اند شدهدر نظر گرفته  يمتعددعوامل . کرد ينيب يشپسقط 

ـ  ، HCGعوامــل شــامل  يــنا. متفــاوت اســت يــتموفق يــزانم يول

 A Pregnancy- associated يحاملگوابسته به  ييپالسما ينپروتئ

Plasma protein A ن ياستات يفولFollistatin ،inhibin A  يرهغو 

  .باشند يم

ولد با کاهش ت) ۲۰(سال  ۳۵مطالعه سن مادر باالتر از  يکدر 

 يدتهدبا  يمارانبدر  يحاملگو از دست رفتن  ينسزار يشافزازنده، 

  .به سقط موثر شناخته شد

وجـود ضـربان    رغـم  علـي مطرح ساخت که ) ۲۱( يگردمطالعه 

بـا   يسـه مقابه سـقط در   يدتهدبا  يمارانبدر  يحاملگقلب، عاقبت 

 يمـادر عوامـل مـوثر    يرسـا  يانگرببدون آن، بدتر است که  يمارانب

  .باشد يم

 CRLطـول   يـري گکرد که اندازه  يشنهادپ) ۲۲( يگردمطالعه 

بـه   يـد تهدباشد کـه   يزناندر  يندهآ SGA يدمف يشگويپ تواند يم

  .سقط دارند

 يخوب يشگويپ ينلپتثابت نشد که ) ۲۳( يگردمطالعه  يکدر 

  بـه سـقط باشـد، حـال آنکـه       يدتهددر زنان با  يحاملگ يندهآ يبرا

. يـد گردمطـرح   يشگوپ ينبهتر inhibin A ،)۲۴( يگرددر مطالعه 

CA 125  کننده خـوب مطـرح    يشگوييپ يک يگردمطالعه  يکدر

مطالعات  رسد يمبا توجه به مطالعات متفاوت، به نظر ). ۲۵( يدگرد

در زنان بـا   يحاملگبد  يامدپ يشگويپ ينبهتر يافتن يبرا يشتريب

  .يردگبه سقط الزم است صورت  يدتهد

مطالعه حاضر، عواقب بـد   جمله من ،مطالعاتدر مجموع اکثر  

قابـل   ينبنـابرا و  انـد  کردهزنان گزارش  ينارا در  يشتريب يحاملگ

پر خطر در نظر گرفته شوند و کنترل  ها يحاملگ يناقبول است که 

 .يردگصورت  يدباآنان  يبرا يحاملگ يطتر در  يقدق
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