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  نقش خونريزي واژينال در سه ماهه اول بارداري 
  بر نتايج ديررس حاملگي

  
          يدهك چ  

 و عوارض شناخته شده آن ني مادر و جن   ي برا ي حاملگ ررسيباتوجه به بروز عواقب د    : نهيزم
 و  ي حـاملگ  ررسيـ  د يهـا    سه ماهه اول با شـاخص      يزيو عدم توافق نظر در مورد نقش خونر       

 در سـه ماهـه اول       نـال ي واژ يزي خـونر  ريثأ به منظور ت   ،ي قبل قاتي در تحق  صي نقا يوجود بعض 
 آن با گروه شـاهد،  سهي و مقاني مادر و جني بر روياملگ حررسيوارض د بر بروز ع   يباردار

  .رفتي انجام پذ88 -90در سال ) ع (ني امام حسمارستاني به بني در مراجعقي تحقنيا
 سـه ماهـه اول      نـال ي واژ يزي با خـونر   ماري ب 236 ي رو يگروه  به روش هم   قيتحق :روش كار 

 يسـاز  دو گـروه مـشابه  افراد . انجام شد) ماريب1180 مجموعاً( نفرگروه كنترل 944 و   يباردار
 دكلمـان   ،ي پـره اكالمپـس    ،ي در مادر شامل فشار خون حاملگ      ي حاملگ ررسيشده و عوارض د   

 شامل وزن كم موقع تولد،      يني آب و عوارض جن    سهي زودرس ك  ي زودرس و پارگ   مانيجفت، زا 
  NICU در رشيفت و پذ پنجم  كمتر از ه  قهي، آپگار دق  )IUGR( ني جن ياختالل رشد داخل رحم   

 كـه اخـتالف     ي قـرار گرفـت و در صـورت        ي دو مـورد قـضاوت آمـار       ي و با آزمون كا    يبررس
فاصـله  ) CI( و نيـي هـا تع   عوامل با بروز عارضـه در نمونـه  ني اR.R ي بود خطر نسب  دار يمعن
  . محاسبه شدينانياطم

 درصد  6/3ر گروه شاهد     آب د  سهي ك ي بروز پارگ  زانيم. افراد دو گروه مشابه بودند     :ها  يافته
  بيـ  بـه ترت   يفشار خون حاملگ  . بود) R.R=5/7و   p >001/0( درصد     1/27 مارانيو درگروه ب  

 درصـد و در گـروه       6/6و وزن كم موقع تولد در گـروه شـاهد           ) p >001/0( درصد   2/7 و   5/1
 ،ي جفـت سـرراه  ،ي بـروز پـره اكالمپـس   زانيـ م) p >001/0( اسـت    ده درصد بـو   3/12 مارانيب
   . زودرس در هر دو گروه مشابه بوده استماني و زاني به روش سزارمانيزا

 ررسيـ  بـر بـروز عـوارض د   ي سـه ماهـه اول بـاردار   يزي خونررسد يبه نظر م : گيري  نتيجه
 حامله مبتال بـه     يها   مداخالت در خانم   ي برخ ريثأ ت ي مادر و نوزاد نقش داشته و بررس       يحاملگ
  .مينمائ ي مهي آن را توصررسياهش عوارض د و كيريشگي سه ماهه اول در پيزيخونر

 آب، فـشار خـون      سهيـ  زودرس ك  ي سـه ماهـه اول، پـارگ       نـال ي واژ يزيخونر:  كليدي واژگان
   وزن كم موقع تولديحاملگ

  
  20/7/91 :           تاريخ پذيرش مقاله 7/8/91 : تاريخ اصالح نهايي          5/4/91 :تاريخ دريافت مقاله
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                                           مقدمه        
  
 عوارض  ماني زنان و زا   ني متخصص ژهيوه   جامعه ب  يها ي از نگران  يكي
 ي بـروز بعـض  ]1-3[ باشـد  يمـ   مـادر و نـوزاد     ي بـرا  ي حاملگ ررسيد

 و وزن كم هنگام تولـد       ]1-6[ آب   سهي زودرس ك  يعوارض مثل پارگ  
 نهيشيـ  پ يدر بررسـ  . ]1-4-6 [انـد   گـزارش كـرده   % 5-%10 زانيتا م 

ـ  مـان چه ز مشخص نشده كه چه كسي و در   را جي نتـا ني و مكـان اول
 ي از همـان ابتـدا      آنچه مسلم است، احتمـاالً     ي است، ول   گزارش كرده 

 ماني سابقه زا  لي از قب  يدر حال حاضر عوامل   . خلقت وجود داشته است   
 يهـا   عفونـت  ي مادر، ابتال به برخـ     سميتيكي س يها يماريپره ترم، ب  

ـ      رهيـ  و غ  ينـ ي جن يهـا  ي ترومـا، ناهنجـار    نال،يژوا  روز را در جهـت ب
 عوارض  نيا. ]1-2[اند    گزارش كرده  يني و جن  ي مادر ررسيعوارض د 

   در مـادر و نـوزاد باشـد     يتيديـ  و مورب  يتي موجب بروز مورتـال    تواند يم
 ي حاملگ ررسي از عوامل گفته شده در بروز عوارض د        كيي. ]3-2-1[

 هر. ]4-5-6-7[ باشد ي م يماهه اول باردار   در سه    نالي واژ يزيخونر
 بروز همه عوارض اتفـاق      زاني در م  ي وجود دارد ول   يومچند توافق عم  

 زودرس  مـان ي زا زاني م قاتي از تحق  ي و در بعض   ]9[نظر وجود نداشته    
  انـد    گـزارش كـرده    شتريـ  ب يو وزن كم موقع تولد را كمتر و در بعـض          

 نيـ  ا،ي حـاملگ ررسي د جيا نت تي تناقص و اهم   نيبا توجه به ا   . ]9-6[
 و  ي سه ماهه اول حـاملگ     يزي خونر ا باردار ب  يها   خانم ي بر رو  قيتحق

 دو گروه به منظـور   يساز   با مشابه  نالي واژ يزيگروه شاهد بدون خونر   
 بـه   ني در مـراجع   يني و جن  ي مادر ررسي بروز عوارض د   زانيبررسي م 

  . انجام شد1388-1390در سال ) ع( ني امام حسمارستانيب
  

 ها مواد و روش                                  
  

 انجـام گرفـت،   (Chohort Study) بـه روش كوهـورت   قيتحق
 يزي بـا خـونر    ي حامله كـه در سـه ماهـه اول حـاملگ           يها   خانم هيكل
 شـده و همزمـان در       ي مراجعه كرده به عنوان گروه مورد تلقـ        ناليواژ

ه و جهت مراقبـت      نداشت نالي واژ يزي كه خونر  ييها  همان مركز خانم  
  .                                 شدندي گروه شاهد تلقانعنوه  مراجعه نمودند، بيدوران باردار

 و  5ب در مقاله منبع شـماره       آ هي كس يتعداد نمونه بر اساس بروز پارگ     
 كه  ييها  خانم . درصد برآورده شد   5 ي درصد و خطا   90با توان آزمون    

خـود     خودبـه  ي داشـته، بـاردار    يي قلـو   تك ي بوده، حاملگ  2و1 ديگراو
 با ضـربان قلـب      ي داخل رحم  ي حاملگ يصورت گرفته و در سونوگراف    

.  بـه شـركت در طـرح، وارد مطالعـه شـدند            تي داشتند، با رضا   يعيطب

 نـاقص شـده،     ايـ  دچـار سـقط كامـل        ي كه در طول باردار    ييها  خانم
ـ ي دل  به هر  ي ختم حاملگ  اي داشته و    ني جن ي آنومال اي موالر   يحاملگ  يل

بود، از مطالعه خارج شدند افـراد دو           رخ داده  ي حاملگ 28قبل از هفته    
 ،يردانـشگاه ي و غ  يدانـشگاه  التي تخص ،يتيگروه به لحاظ سن، پار    

 و 26، 26 كمتـر از  (BMI) يمصرف سـيگار و شـاخص تـوده بـدن         
  . شدنديساز  مشابه،ي ، اشتغال به كار در دوران باردارشتريب

 آب  سهيـ  زودرس ك  ي پره ترم و پارگ    مانيبروز زا  نمونه براساس    تعداد
 كـه   نيـ و بـر اسـاس ا     % 90و تـوان آزمـون      % 95 نـان يبا سطح اطم  

 حجم نمونه را شامل شود، برآورد شده و حداقل نمونه گـروه         نيشتريب
 مـان يدو گـروه تـا زمـان زا         زده شـد و هـر      ني نفر تخم  230 مارانيب
 يپارامترهـا  در دو دسـته      ي حـاملگ  ررسيـ عـوارض د  .  شدند يريگيپ

 زودرس  ي شـامل، پـارگ    يعوارض مـادر  .  شد ي بررس يني و جن  يمادر
 جفـت   ،ي پره اكالمپس  ،ي زودرس، فشارخون حاملگ   ماني آب، زا  سهيك

شـد و عـوارض         در نظر گرفتـه    ماني دكلمان جفت و نوع زا     ،يسرراه
 رشـد داخـل     تي با چهار شاخص وزن كم هنگام تولد، محـدود         ينيجن

 شـدن نـوزاد     يكمتر از هفت و باالخره بستر      پنج   قهي، آپگار دق  يرحم
  . شدي بررسNICUدر 
 به منظور مشابه بـودن دو گـروه         ي ابتدا آزمون آمار   قي تحق خاتمه در

 عـوارض   يهـا    از شـاخص   كيـ   بروز هـر   يدر مرحله بعد  . انجام شد 
 قـرار گرفـت و      ي مورد قضاوت آمار   دو ي با آزمون كا   يني و جن  يمادر

 A.R خطر منتسب    زي و ن  R.R ي نسب  بود خطر  دار ياگر اختالف معن  
در جامعـه   ) CI%=95% (95 نـان يطم آن بـا ا    ي واقع زانيمحاسبه و م  
  .ديبرآورد گرد

  

  ها  يافته                                                        
  

 944 سه ماهه اول و      نالي واژ يزي نفر با خونر   236 تعداد   ي رو قيتحق
 تيافراد دو گروه به لحاظ وضـع      . ديم گرد  انجا طينفر كنترل واجد شرا   

 مـشابه   ي و همزمـان   )مارسـتان ي ب كي به   نيمراجع (ي اقتصاد ياجتماع
 و عوامل   نالي واژ يزي افراد دو گروه بر حسب وجود خونر       عيتوز. بودند

 ارائه شده اسـت  كي در جدول شماره   ي ديررس حاملگ  جيمرتبط با نتا  
 الت،ي تحـص ،يتيسن، پـار  كه افراد دو گروه به لحاظ     دهد يو نشان م  

 ،ي شـاخص تـوده بـدن      ،ي در بـاردار   گاري مصرف س  ،يسابقه سقط قبل  
BMI   مشابه  زي ن ي اشتغال در دوران باردار    تي و وضع  ي قبل از باردار 

  .دار نبود ي معنيبوده و اختالف آنها به لحاظ آمار
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   اول به تفكيك عوامل مرتبطهاي حامله مورد بررسي برحسب خونريزي واژينال سه ماهه  توزيع خانم-1جدول 

 BMI  مصرف سيگار  سابقه سقط قبلي  تتحصيال  پاريتي
  اشتغال به كار 
  در بارداري

  عوامل مرتبط
  

  خونريزي
  سه ماه اول

  بارداري

  سن
0  1  

  غير
دانشگاهي 

12<  

  دانشگاهي
12>  

  دارد  ندارد  دارد  ندارد
كمتر از 

26  
 و 26

  بيشتر
  دارد  ندارد

  )شاهد(نداشته 
944=N 

29  
)42-16(  

537  
)57(  

407  
)43(  

222  
)5/23(  

722  
)5/76(  

852  
)90(  

92  
)10(  

927  
)98(  

17  
)2(  

789  
)5/83(  

155  
)5/16(  

794  
)84(  

150  
)16(  

  )مورد(داشته 
236=N 

29  
)38-18(  

151  
)64(  

85  
)36(  

64  
)27(  

172  
)73(  

198  
)84(  

38  
)16(  

228  
)97(  

8  
)3(  

202  
)86(  

34  
)14(  

204  
)5/86(  

32  
)5/13(  

  
 سـه ماهـه     نالي واژ يزي برحسب خونر  ي زنان حامله مورد بررس    عيتوز

 در مـادر در جـدول       ي عوارض ديررس حاملگ   كي به تفك  ياول باردار 
 بـدون  يهـا   كـه در خـانم  دهـد  ي ارائه شده است و نشان مـ    2شماره  
 آب  سهي زودرس ك  يپارگ)  درصد 6/3( نفر   34 سه ماهه اول     يزيخونر
)  درصـد  1/27( نفـر    64 نالي واژ يزيونر با خ  گروه زنان  اند و در    داشته

 نيـ  بـه ا   نيو ا  ) p >001/0( اند    آب شده  سهي زودرس ك  يدچار پارگ 
 رخ دهـد    نـال ي واژ يزي خـونر  يمعناست اگر در سه ماهـه اول بـاردار        

 ي واقعـ زانيـ  و مافتهي شي برابر افزا5/7 آب   سهي ك يشانس بروز پارگ  
 نطـور يهم.  اسـت  بر برا 11 تا   1/5حداقل  % 95 نانيبا اطم )  C.I(آن  

ودرگروه ) درصد5/1( نفر   14 در گروه كنترل     يبروز فشار خون حاملگ   
  )R.R= 8/4(و  )p >001/0(است   بوده)  درصد2/7( نفر 17مورد 

گـروه   در و)  درصـد    7/0( نفـر    7 دكلمان جفت در گروه كنتـرل        بروز
 شـانس   دهد يبود و نشان م   ) p >005/0(با  )  درصد 4/3(  نفر 8مورد  

 مـان يزا. باشـد  ي برابر گروه شاهد مـ     5/4 ماراني ب نيوز دكلمان در ا   بر
 مـاران ي درصـد و در گـروه ب       9/16 زانيـ گروه كنترل به م    زودرس در 

گروه كنترل   اكالمپسي در   بروز پره ). p >5/0(  درصد بوده است   6/18
 در گـروه    يراهـ   درصد و بروز جفت سـر      2/7 مارانيگروه ب   و در  4/4

 بـه   مانيزا.  درصد بوده است   7/1 ماراني گروه ب   و در  درصد  ميكنترل ن 
 3/51 مـاران يگـروه ب   درصد و در2/53 در گروه كنترل   نيروش سزار 

ــت   ــوده اس ــد ب ــا. درص ــ مني ــزاني ــاني در زاتالف اخ  زودرس، م
 ي بـه لحـاظ آمـار      مـان ي و روش زا   يراهـ   جفـت سـر    ،ياكالمپس  پره
  ).p >9/0( نبود دار يمعن

  
  رد بررسي بر حسب خونريزي واژينال سه ماهه اول  توزيع زنان حامله مو- 2جدول 

  به تفكيك عوارض ديررس حاملگي در مادر
 CI 95  ٪RR  CI 95  ٪A.R  نتيجه آزمون  )n2=236مورد (بيمار   )n1=944شاهد (كنترل   عوارض ديررس

  11-1/5 (5/7  )5/34-9/15 (5/22( p >001/0  64) 1/27(  34) 6/3(  پارگي زودرس كيسه آب
  6/9-4/2 (8/4  )4/11-9/2 (7/5(  p >001/0  17) 2/7(  14) 5/1(  ن حاملگيفشار خو

  12-6/1 (5/4  )3/7-1 (7/2(  p >005/0  8) 4/3(  7) 7/0(  دكلمان جفت
  -  - NS  17) 2/7(  42) 4/4(  پره اكالمسپي
  -  - NS  4) 7/1(  5) 5/0(  جفت سه راهي

  -  - NS  121) 3/51(  502) 2/53(  زايمان به روش سزارين
  
 به  ي سه ماهه اول باردار    نالي واژ يزي زنان حامله براساس خونر    عيتوز
 ارائه نموده اسـت و نـشان   3 در جدول شماره   يني عوارض جن  كيتفك
 وزن كم موقع تولد در      نال،ي واژ يزي فاقد خونز  يها   كه درخانم  دهد يم

بوده است   ) درصد 3/12( نفر   29و در گروه مورد     )  درصد 6/6( نفر   62
)005/0< p (  يزي دچار خـونر   ي در سه ماهه اول باردار     يو اگر خانم 

 شي برابـر افـزا    9/1 بشود بروز نوزاد با وزن كـم موقـع تولـد             ناليواژ
 شانس بروز وزن كم     يدرصد 95 نانيو با اطم  ) R.R= 9/1 (ابدي  يم

 رشـد داخـل     تيمحـدود . ابدي  ي م شي برابر افزا  9/2 تا   2/1موقع تولد   
 4/6گـروه مـورد       درصد و در   3/2 در گروه كنترل     IUGR اي يرحم

 برابـر   IUGR 2/7و شـانس بـروز      ) p >005/0(درصد بوده اسـت     
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 پـنجم كمتـر از هفـت در گـروه           قـه ي آپگار دق  زانيم. ابدي  ي م شيافزا
ــرل  ــروه ب 5كنت ــد و در گ ــاراني درص ــت  4/17 م ــوده اس ــد ب  درص

)0001/0< p (  شـدن نـوزاد در       يو باالخره بستر NICU گـروه    در
ــاهد  ــددر 2/4شـ ــاران  صـ ــروه بيمـ ــود 2/18 و در گـ ــد بـ .      درصـ

)0001/0<p ( بدان معناست كه احتمال نياز به بستري نوزاد در      نيو ا 
4/3 NICU باشد برابر بيشتر از گروه شاهد مي.  

  
  ي سه ماهه اول باردارنالي واژيزي خونركي به تفكيني بر حسب عوارض جني زنان باردار مورد بررسعيتوز - 3 جدول

  نالياژ ويزيخونر
  يني جنعوارض

   )شاهد( نداشته
)944(  

  )مورد( داشته
)236(  

 CI 95  ٪RR  CI 95  ٪A.R  نتيجه آزمون

 9/2-2/1( 9/1 )3/8-7/3( 7/5( p>005/0  29 )3/12(    62 )6/6(   هنگام تولدنييوزن پا
 4/3-9/1( 7/2 )6/5-9/2( 1/4(  p>005/0 15 )4/6(  22 )3/2(  ي رشد داخل رحمتيمحدود
 9/4-3/2( 4/3 )4/18-4/8( 4/12(  p>0001/0 41 )4/17( 47 )5(  7 كمتر از 5 قهير دقآپگا
 NICU  )40( 2/4 )2/18( 43 0001/0<p  )5/6-8/3( 3/4 )1/21-3/9( 14 در رشيپذ

  

  گيري  بحث و نتيجه                                      
  
 بـا   يل بـاردار   واژينال سه ماهه او    يزي نشان داد كه خونر    قي تحق نيا

 و  ،ي آب، فشار خون حـاملگ     سهي زودرس ك  ي شانس بروز پارگ   شيافزا
 رشد  تي وزن كم موقع تولد، محدود     نيدكلمان جفت در مادر و همچن     

 نـوزاد  رشي پنج كمتر از هفت و باالخره پذقهي و آپگار دقيداخل رحم 
 و  ي عـوارض مـادر    ري سـا  ي همراه بوده است؛ اما بـر رو       NICUدر  
  . نداشته استيريثأ تينيجن
 2007 در سـال  Hossain Rydhwana كه توسط يا  مطالعهدر

 آب گـزارش  سهيـ  زودرس كي انجام شـد پـارگ   ماني زا 2678 يبر رو 
 يزي بـا خـونر  ماراني در بي باالترسكي زايمان زودرس با ر   ينشده ول 

  Hossainالبته در مطالعـه     .  سه ماهه اول همراه بوده است      ناليواژ
 نشده بودنـد    يساز   و در واقع مشابه    دهارد مطالعه ش  تمام زنان باردار و   

 آب در   سهيـ  زودرس ك  ي پارگ سكي و همكارانش ر   yangدر مطالعه   
 سه ماهه اول مشابه با مطالعه ما گزارش شده          يزيزنان با سابقه خونر   

 سـه ماهـه اول و       يزي خونر yang تفاوت كه در مطالعه      نياست، با ا  
 يزي در مطالعه ما فقط خونر    هك ي قرار گرفته در حال    يدوم تحت بررس  

ــه اول بررســ   ــه ماه ــت  يس ــده اس ــ. ]5[ ش ــه  درنيهمچن  مطالع
Willams.MA يزي آب و خـونر    سهيـ  زودرس ك  ي پـارگ  ي همراه 

 زودرس بـا    مـان ي زا كـه  ي نـشده در حـال     دهيـ  سه ماهه اول د    ناليواژ
 در  كـه  يحـال  در. ]6[ گزارش شـده اسـت       ي دو برابر  سكي ر شيافزا

 بودن نسبت بـه گـروه       شتري ب رغمي زودرس عل  نماي زا زانيمطالعه با م  
  .دار نبود ي معنيشاهد از نظر آمار

Asim Kurjakيزي خـانم بـا خـونر   59 ياي بر رو  در مطالعهزي ن 
 زودرس را   مـان ي زا سكيـ  ر شي و همـاتوم خلـف جفـت افـزا         ناليواژ

 56 ي و همكارانش با مطالعه بررو     yang نيهمچن .]9[گزارش كرد   
 ي همراهـ  ي در سـه ماهـه اول و دوم بـاردار          الني واژ يزيزن با خونر  

  را بدون توجه به حجـم و       درس زو ماني زا سكي و ر  نالي واژ يزيخونر
 وجــود احتمــاالً. ]5[انــد   دو برابــر گــزارش كــردهيزيدفعــات خــونر

 و التهـاب مـزمن ممكـن        كينوتيوآمي كور ي فضا بي با تخر  يزيخونر
 توانـد  يمـ  كند و هماتوم خلـف جفـت         عي زودرس را تسر   مانياست زا 

  . شوديباعث بروز انقباضات رحم
 يزي دكلمان جفت در زنان باردار با سابقه خونر        سكي مطالعه ر  ني ا در
  بود، در مطالعه انجام شده توسط      شتري ب ي سه ماهه اول باردار    ناليواژ

Weissj و مطالعـه  ]8[ و همكارانش Ananth CV  و همكـاران 
 امـا در مطالعـه    . ست شده ا  دهي خطر دكلمان جفت د    شي افزا زي ن ]12[
)11 (Johns-J, Wijesiri Wardanaارتبــاط گــزارش نيــ ا 

  . نشده است
 سه مـاه    نالي واژ يزي خونر ،ي پره اكالمپس  ني ب ي مطالعه ارتباط  ني ا در

 ارتبـاط   نيـ  و همكاران ا   Weissj اما در مطالعه     امدهيدست ن ه  اول ب 
  .]8[ شده است دهيد
 در زنـان بـا سـابقه        ي بـروز فـشارخون حـاملگ      زانيـ  مطالعه مـا م    در

 بوده و مشابه با مطالعـه       شتري ب ي سه ماه اول باردار    نالي واژ يزيخونر
Listan AM ــود ــارانش ب ــه  ]10[ و همك ــه در مطالع ــد ك  هرچن

Wijesiri Wardana7[ رابطه حاصل نشده است ني ا[.  
 بود، هرچند كه به  شتري در گروه كنترل ب    ني سزار زاني مطالعه م  ني ا در

 است كه در مطالعات انجام      ي درحال نيدار نبود  و ا     ي معن يلحاظ آمار 
 Wijesiri Wardana  و]8[ و همكـاران  Weiss Jشده توسط 
 نالي واژيزي در زنان با خونرني از سزار  يشتري ب زاني م ]7[و همكاران   

 شتريـ  ب زانيـ دهنـده م    مطالعه نشان  ني ا جينتا. ده شد يسه ماهه اول د   
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 تفـاوت   يكه البته از لحاظ آمار     بوده   ماراني در گروه ب   يجفت سر راه  
 شي افـزا سكيـ  رزيـ  و همكـاران ن Dongol A  نداشتيدار يمعن
 سـه   نـال ي واژ يزي در زنان كه خونر    يراه  آشكار را در جفت سر     افتهي

ــاردار ــه اول ب ــزارش كرديماه ــتند را گ ــد داش ــه   و]12[ ن در مطالع
Hossain Rydhwanaگزارش نشده است سكي رشي افزاني ا 

]3[ .  
 ييهـا  افتـه ي هنگام تولد از     نيي و وزن پا   ي رشد داخل رحم   تيمحدود

 دهيـ مطالعـه مـا د    سه ماهه اول در    يزيبود كه در زنان با سابقه خونر      
  و همكـاران Dongol Aشده، كه در مطالعه انجـام شـده توسـط    

 Wijesiriامـا  . اسـت   شـده دهيـ  دزيـ  نAsim k] 9[ و ]12-11[
Wardanaه ماهــه اول نــال ســي واژيزي ارتبــاط مــشخص خــونر

بـه نظـر    . ]7[ را گزارش نكرد     ي رشد داخل رحم   تي و محدود  يباردار
 از  ي درجات جهي ممكن است در نت    ني كه محدود بودن رشد جن     رسد يم

  .  باشديزي به اسكار محل خونرهي جفت ثانوينارسائ
 بـود كـه شـدت و    ني مطالعه انيهاي ا  و كاستيها تي از محدود  يكي

 شود يچند كه فرض م     نبود هر  يابيل ارز  قاب نالي واژ يرزيحجم خونر 
 سـبب   اي كند ي ذكر م  مارياست كه ب     بوده ي در حد  يزيكه شدت خونر  

مراجعه او به مراكز درماني شده است، اما مطالعه قادر نبـود در مـورد               
 گـزارش بدهـد،     ي بـاردار  جي و نتا  نالي واژ يزينر شدت خو  نيارتباط ب 

 داشته و از ذكر آن      ي كم لناي واژ يزي كه خونر  ييها  عالوه بر آن خانم   
 يريـ گي پ نيهمچنـ . اند ممكن است حذف شده باشند        كرده يخوددار

 ي به ادامه مراقبت از بـاردار      هي مشكل بود با وجود توص     اري بس مارانيب
 خود را در مراكز ماني مراقبت و زاماراني از بيدر مركز مورد نظر بعض  

عـات از مطالعـه    بودن اطال ي ناكاف لي كه به دل   دادند ي انجام م  يگريد
است كه با تمهيـداتي از         از طرف ديگر سعي شده     يول. شدند يخارج م 

 گـروه مـورد و شـاهد و         ازيـ  تعداد نمونـه مـورد ن      حي برآورد صح  ليقب

االمكــان   در ورود و خــروج از مطالعــه تــا حــدتــر قيــ دقيارهــايمع
 در  (Bias) ي خاصـ  زهيـ  انگ نكـه يتر ا  مهم. مي داشته باش  يساز  مشابه

 مناسـب شـده     ي آمـار  يهـا    بر انجام آزمون   ي و سع  ميا  اشتهمطالعه ند 
 سـه   نـال ي واژ يزي كـه خـونر    رسد ي به نظر م   يبند   جمع نيدر ا . است

 زودرس  ي عـوارض مثـل پـارگ      ي شانس بروز بعض   يماهه اول باردار  
 و دكلمان جفت را در مادر و وزن كـم           ي آب، فشار خون حاملگ    سهيك

 را در NICU در ي و بــسترنيي و آپگــار پــاIUGRموقــع تولــد و 
 مطالعـه   نيتـر   قي با توجه به نوع مطالعه كه دق       دهد ي م شي افزا نيجن
 ررسيـ  د جي را براي كاهش نتا    ي انجام مطالعه تجرب   باشد، ي م يليتحل

  .مينمائ ي مهي توصرا نالي واژيزي در زنان باردار با خونريحاملگ
 بـا   ير سه ماهـه اول بـاردا      نالي واژ يزي زنان با خونر   نكهيبا توجه به ا   

 ازمنـد ي روبـرو هـستند ن     ي نـامطلوب بـاردار    جي از نتـا   ي باالتر سكير
 امكانـات بـه منظـور       هيـ  ته ،يمراقبت و مـشاوره بهتـر دوران بـاردار        

 مجهزتـر   ي مادران و نوزادان در معرض خطر در مراكز درمان         يابيدست
 ي بـرا  ي هشدار ني همچن باشند ي م ي باردار ارضبه منظور كاهش عو   

 ي كه تمام  باشد ي اعم از پرسنل و پزشكان م      يمان در ي بهداشت نيمراقب
 ي ها ي سه ماهه اول را جزء حاملگ      نالي واژ يزي با سابقه خونر   مارانيب

 را  مـان ي و زمـان زا    يپرخطر محسوب كرده و مراقبـت دوران بـاردار        
  .رندي بگتر يجد
 دي شـه  ي دانشگاه علوم پزشـك    ي از دانشكده پزشك   : و تشكر  ريتقد
 صيخاطر تشخ    به) ع( ني امام حس  ارستانمي و واحد پژوهش ب    يبهشت

  ي كارشناسانه آنان سپاسـگزار    يها  تي طرح و حما   نيضرورت انجام ا  
 ورود  رفتني كه بـا پـذ     ي باردار يها   خانم هي از كل  ني و همچن  مينمائ يم

  .شود ي مي قدردانمانهي صميريگيپ يرا آنها بيبه طرح و همكار
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