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Background and Objective: Preeclampsia is one of the most critical
complications of pregnancy observed in 2%-8% of all pregnancies. Severe
preeclampsia has many maternal and neonatal complications that are more
prevalent in early-onset preeclampsia. The present study aimed to determine
the prevalence of maternal and neonatal outcomes of expectant management
of severe preeclampsia before 34 weeks of gestation.
Materials and Methods: In this retrospective descriptive study, the medical
records of 55 mothers who had severe preeclampsia before 34 weeks of
gestation and underwent expectant management and those of their neonates
within 2014-2019 in Kashan, Iran, were reviewed. The information extracted
from the medical records included maternal and neonatal demographic
variables and outcomes. All data were analyzed in SPSS software (version
16) using descriptive and inferential statistics. The p-values of less than 0.05
were considered significant.
Results: In this study, the rates of seizure, post-partum hemorrhage,
intensive care unit admission, and platelet decline were 5.5%, 1.8%, 3.6%,
and 7.3%, respectively. Moreover, 10.9% of mothers had renal failure, and
therefore, elevated liver enzymes and hemolysis. Among the neonates,
44.7% and 12.7% of the cases had respiratory distress syndrome (RDS) and
low Apgar scores, respectively. It was also revealed that 6.4% of the
neonates had convulsions and pneumothorax (PTX), and neonatal mortality
was observed in 6.4% of them. No significant relationship was observed
between maternal outcomes and gestational age and between neonatal
outcomes and the number of deliveries (P>0.05). However, renal failure
outcomes had a significant relationship with the number of deliveries
(P=0.023), meaning that all mothers with renal failure were nulliparous. It
was found that gestational age had a significant relationship with the
outcomes of neonatal death, low 5-minute Apgar score, low birth weight,
RDS, and PTX (P<0.05); in other words, lower gestational age led to higher
mentioned neonatal outcomes.
Conclusion: Expectant management of early-onset preeclampsia was
beneficial for neonates, and the implementation of regular and close
monitoring in equipped centers would prevent the increase of maternal
complications.
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بررسی پیامدهای مادری و نوزادی درمان انتظاری در پرهاکالمپسی شدید و زودرس
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چکیده
تاریخ دریافت مقاله1399/09/25 :
تاریخ پذیرش مقاله1400/01/24 :
تمامی حقوق نشر برای دانشگاه علوم
پزشکی همدان محفوظ است.

سابقه و هدف :پرهاکالمپسی یکی از مهمترین عوارض بارداری بوده و در  2-8درصد از کل بارداریها مشاهده
میشود .پرهاکالمپسی شدید عوارض مادری و نوزادی بسیاری را به همراه دارد که در نوع زودرس ،بیشتر
میباشد .در این راستا ،مطالعه حاضر با هدف تعیین فراوانی پیامدهای مادری و نوزادی درمان انتظاری در
پرهاکالمپسی شدید قبل از  34هفته انجام شد.
مواد و روش ها :در این مطالعه تو صیفی گذ شتهنگر ،پرونده  55مادر مبتال به پرهاکالمپ سی شدید قبل از
 34هفته تحت درمان انتظاری و نوزادان آنها طی سالهای  1393-98در کا شان مورد برر سی قرار گرفت.
اطالعات استتتارا شتتده از پروندهها شتتامل :متغیرهای جمعیتشتتخايتی مادر و نوزاد ،پیامدهای مادری و
پیامدهای نوزادی بود .دادههای جمعآوری شده از طریق نرمافزار  SPSS 16و با ا ستفاده از آمار تو صیفی و
استخباطی تجزیه و تحلیل گردیدند .سطح معخاداری معادل  0/05در نظر گرفته شد.
یافتهها :میزان ابتال به تشتخ  ،يونریزی پس از زایمان ،بستتری در  ICUو افت پالکت به ترتیب ،8/1 ،5/5
 3/6و  7/3در صد بود 10/9 .در صد از مادران دچار نار سایی کلیوی و به همین میزان دچار افزایش آنزیمهای
کبدی و همولیز شده بودند .میزان ابتال به سخدروم زجر تخف سی و آپگار پایین در نوزادان به ترتیب  44/7و
 12/7درصتتد بود 6/4 .درصتتد از نوزادان دچار تشتتخ و پخوموتوراکس شتتده بودند و مورتالیته نوزادی در 6/4
درصتتد از موارد مشتتاهده گردید .یافتهها حاکی از آن بودند که پیامدهای مادری با ستتن بارداری و پیامدهای
نوزادی با تعداد زایمان ارتباط معخاداری ندارند ()P>0/05؛ اما پیامد نارستتتایی کلیه با تعداد زایمان ارتباط
معخاداری دا شت ()P=0/023؛ به طوری که تمام مادرانی که نار سایی کلیه دا شتخد ،در بین نولیپارها بودند.
عالوهبراین پیامدهای مرگ نوزادی ،ستتتخدروم زجر تخفستتتی ،وزن کم هخگام تولد ،آپگار پایین دقیقه  5و
پخوموتوراکس ،ارتباط معخاداری با سن بارداری دا شتخد ()P<0/05؛ به طوری که هرچه سن بارداری هخگام
زایمان کمتر بود ،پیامدهای ذکر شده بیشتر میشد.
نتیجهگیری :درمان انتظاری در پرهاکالمپستتی با شتتروع زودرس برای نوزادان مفید میباشتتد و در صتتورت
پایشهای دقیق و مخظم در مراکز مجهز ،عوارض مادری افزایش ناواهد یافت.
واژگان کلیدی :پرهاکالمپسی ،پیامد آبستخی ،درمان انتظاری

مقدمه
ايتالالت هایپرتانسیو یکی از دالیل اصلی موربیدیتی و
مورتالیتی مادر و نوزاد به حساب میآید [ .]1پرهاکالمپسی با شیوع
 2-8درصد در کل بارداریها به ویژه در سه ماهه دوم و سوم ،یکی
از شایعترین ،يطرناکترین و غیر قابل پیشبیخیترین عوارض
بارداری به شمار میرود [ .]3،2شیوع پرهاکالمپسی در ایران 5
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درصد گزارش شده و در سالهای ايیر رو به افزایش بوده است
[ .]4زنان مبتال به پرهاکالمپسی در کشورهای در حال توسعه به
پیامدهای ناگوارتر و مرگ و میر بیشتری دچار میشوند [.]5
پرهاکالمپسی را بر حسب سن حاملگی میتوان به دو دسته
پرهاکالمپسی با شروع زودرس (قبل از  34هفته) و شروع دیررس
29

پیامدهای مادری و نوزادی درمان انتظاری در پرهاکالمپسی

(بعد از  34هفته) تقسیم کرد [ .]6شیوع پرهاکالمپسی شدید قبل
از  34هفته 0/3 ،درصد و بعد از  34هفته 2/7 ،درصد میباشد
[ .]7همچخین شیوع مرگ و میر نوزادی در نوع زودرس 10 ،برابر
بیشتر و در نوع دیررس 2 ،برابر بیشتر از مادران بدون
پرهاکالمپسی است [.]6
در ارتباط با عوارض مادری پرهاکالمپسی میتوان به نکروز
کلیه ،ادم ریه ،نکروز کبد ،همولیز ،افزایش آنزیمهای کبدی،
ترومبوسیتوپخی و حوادث عروق مغزی اشاره کرد [ .]8در زمیخه
عوارض نوزادی نیز میتوان از مردهزایی ،مرگ نوزادی ،يونریزی
دايل بطخی ،انسفالوپاتی هیپوکسیک ایسکمیک ،نمره آپگار
پایین در دقیقه  ،5تشخ نوزادی ،سخدروم زجر تخفسی،
پخوموتوراکس و انتروکولیت نکروزان نام برد .درمان قطعی
پرهاکالمپسی و سایر ايتالالت فشار يون در بارداری ،زایمان و
يرو جفت است؛ اما از یک سو ،زود به دنیا آمدن نوزاد يطراتی
را در پی دارد که حتی با استفاده از کورتیکواستروئید طی  24تا
 48ساعت قبل از زایمان نیز کامال از بین نمیرود و از سوی دیگر
زنان باردار مبتال به پرهاکالمپسی زودرس در معرض پیامدهای
شدید و حتی مرگ میباشخد؛ از این رو بريی از متاصصان به
زایمان در نزدیکترین زمان ممکن تمایل دارند تا بتوانخد از
عوارض مادری جلوگیری کخخد و بريی دیگر ،رویکرد انتظاری
را بیشتر ترجیح میدهخد تا از این طریق بتوانخد عوارض نوزادی را
کاهش دهخد [ .]9در درمان انتظاری در مقایسه با زایمان ،میزان
کمتری از سخدروم  ،HELLPاکالمپسی و سخدروم زجر تخفسی
مشاهده میشود و زایمان زودرس از يطرات عوارض مادری
میکاهد؛ در صورتی که اثر آن بر نوزاد ،بستگی به سن بارداری
دارد [ .]10در مطالعهای نشان داده شد که نوزادان حاصل از
درمان انتظاری ،به میزان کمتری به يونریزی دايل بطخی،
سخدروم زجر تخفسی ،نیاز به ونتیالتور و وزن کم هخگام تولد دچار
میشوند؛ در نتیجه درمان انتظاری در زنان باردار مبتال به
پرهاکالمپسی شدید با شروع زودرس میتواند با میزان پایینتری
از مرگ و میر نوزادان همراه باشد [ .]9در مطالعه دیگری گزارش
گردید که درمان انتظاری در زنان با پرهاکالمپسی شدید در سن
حاملگی  34هفته میتواند به شرط وجود امکانات مخاسب باعث
کاهش پیامدهای نوزادی شود [ .]7در یک مرور سیستماتیک
نشان داده شد که درمان انتظاری در پرهاکالمپسی شدید زیر 34
هفته ،با عوارض مادری کمی همراه بوده است [.]11
از آنجایی که همچخان یافتن زمان دقیق برای يتم بارداری
زیر  34هفته به عخوان تخها درمان قطعی پرهاکالمپسی و
جلوگیری از عوارض مادری و نوزادی در ابهام قرار دارد و نیز با
توجه به اهمیت سالمت مادر و نوزاد ،فقدان مطالعات کافی در
ایران و در دست نبودن آمار دقیق از شیوع پرهاکالمپسی شدید و
پیامدهای مادری و نوزادی در درمان انتظاری در ایران ،مطالعه
حاضر با هدف تعیین فراوانی پیامدهای مادری و نوزادی درمان
انتظاری در پرهاکالمپسی شدید قبل از  34هفتگی انجام شد.
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مواد و روش ها
در این مطالعه توصیفی گذشتهنگر ،پرونده تمام زنان باردار
مبتال به پرهاکالمپسی شدید در سن بارداری کمتر از  34هفته
تحت درمان انتظاری مراجعهکخخده به بیمارستان شهید بهشتی
کاشان در سال  1393تا  1398مورد بررسی قرار گرفت.
نمونهگیری از نوع در دسترس بود و پس از بررسی پروندهها55 ،
بیمار مبتال به پرهاکالمپسی شدید زیر  34هفته تحت درمان
انتظاری به عخوان حجم نمونه مورد بررسی قرار گرفتخد .معیارهای
ورود به مطالعه عبارت بودند از :ابتالی مادر به پرهاکالمپسی
شدید ،سن بارداری بین  27تا  34هفته و پروتکل درمان انتظاری.
پرهاکالمپسی شدید به صورت وجود فشار يون بیشتر یا مساوی
 160/110میلیمتر جیوه به همراه عالئمی مانخد سردرد ،درد
اپیگاستر ،ايتالل بیخایی ،اولیگوری ،افزایش آنزیمهای کبدی
و ترومبوسیتوپخی در نظر گرفته شد [ .]12در صورت ناقص
بودن اطالعات پرونده و یا ابتالی مادر به هر گونه بیماری
زمیخهای از جمله دیابت ،بیماری مزمن قلبی ،کلیوی و ریوی،
تشخ  ،ابتال به فشار يون غیر بارداری ،وجود ايتالل
کروموزومی یا سايتاری در جخین و نیاز به يتم حاملگی
اورژانسی به دالیل مامایی به عخوان معیارهای يرو از مطالعه
در نظر گرفته شدند.
اطالعات دموگرافیک ،باروری و پیامدهای مادری و نوزادی
مورد نظر از پروندهها استارا گردید و در چکلیست مربوطه
ثبت شد .اطالعات دموگرافیک و باروری شامل :سن مادر ،سن
بارداری هخگام بستری و هخگام زایمان ،تعداد بارداری ،تعداد
زایمان ،تعداد روزهای انتظار و جخسیت نوزاد بود .پیامدهای
مادری نیز عبارت بودند از :همولیز ،افزایش آنزیمهای کبدی،
افت پالکتها ،نارسایی کلیوی ،بستری در  ،ICUافزایش میزان
سزارین ،يونریزی پس از زایمان و تشخ  .به این صورت که برای
همولیز ،افزایش آنزیمهای کبدی ،افت پالکتها و نارسایی
کلیوی به آزمایشات بیماران رجوع شد و حداقل دو مورد از موارد
بیلیروبین بیشتر و مساوی  1/2میلیگرم بر دسیلیترLDH ،
( )Lactate dehydrogenaseدو برابر و بیشتر از باالترین حد
نرمال و افت ناگهانی هموگلوبین کمتر از  10گرم بر دسیلیتر،
همولیز؛  )Alanine Transaminase ( ALTو AST
( )Aspartate Transaminaseدو برابر و بیشتر از باالترین حد
نرمال ،افزایش آنزیمهای کبدی؛ پالکت کمتر از  100000عدد
در میکرولیتر ،افت پالکت؛ کراتیخین بیشتر از  1/1میلیگرم بر
دسیلیتر و یا دو برابر شدن آن نسبت به سطح اولیه بدون سابقه
بیماری کلیوی ،نارسایی کلیوی در نظر گرفته شد [ ]12و با
توجه به مستخدات پرونده بیماران ،بستری در  ،ICUمیزان
سزارین ،يونریزی پس از زایمان و تشخ استارا گردید.
در این مطالعه پیامدهای نوزادی شامل :مردهزایی ،مرگ
نوزادی ،يونریزی دايل بطخی ،انسفالوپاتی هیپوکسیک ایسکمیک،
نمره آپگار پایین در دقیقه  ،5تشخ نوزادی ،سخدروم زجر تخفسی،
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طبسی و همکاران

بارداری و تعداد زایمان استفاده گردید .سطح معخاداری کمتر از
 0/05در نظر گرفته شد.

وزن کم نوزاد ،پخوموتوراکس و انتروکولیت نکروزان بررسی شدند و
در این موارد نیز از مستخدات پرونده ،آزمایشات و تصویربرداریهای
ثبت شده استفاده گردید .به این صورت که تولد جخین بیشتر از
 20هفته بدون عالئم حیاتی ،مردهزایی؛ مرگ نوزاد از زمان تولد تا
 28روز پس از آن ،مرگ نوزادی؛ مشاهده يونریزی دايل بطنها
در سونوگرافی ،يونریزی دايل بطخی؛ رفلکسها و معایخه عصبی
غیر طبیعی ،احیای بدو تولد ،انسفالوپاتی هیپوکسیک ایسکمیک،
نمره آپگار کمتر از  7در دقیقه  ،5نمره آپگار پایین ،مشاهده
آتلکتازی ،الگوی رتیکولوگرانوالر پراکخده و نمای Ground Glass
و  Air Bronchogramدر عکس قفسه سیخه ،سخدروم زجر
تخفسی؛ وزن کمتر از  2500گرم 1500 ،گرم و  1000گرم به
ترتیب وزن تولد کم ،بسیار کم و به شدت کم؛ مشاهده يط ویسرال
در عکس قفسه سیخه ،پخوموتوراکس؛ اتساع شکم ،استفراغ و
يونریزی رکتال و هوا در جداره رودهها در عکس شکم در نوزاد
پرهترم ،انتروکولیت نکروزان در نظر گرفته شد.
پس از جمعآوری اطالعات و با استفاده از نرمافزار ،SPSS 16
جداول فراوانی پیامدهای مادری و نوزادی بر حسب متغیرهای
زمیخهای ترسیم شد .از آزمون آماری کای اسکوئر و آزمون دقیق
فیشر برای تعیین ارتباط پیامدهای مادری و نوزادی با سن

یافته ها
نتای نشان میدهخد که میانگین سخی بیماران
 31/18±6/03سال و میانگین سن بارداری  31/55±2/19هفته
بوده است 26 .نفر از مادران ( 47درصد) نولیپار بودند .در تمام
بیماران مورد بررسی ،قبل از  34هفته به دلیل شدت یافتن
بیماری ،حاملگی ياتمه داد شد .زایمان واژیخال تخها در دو نفر
( 3/7درصد) مشاهده گردید .سن بارداری در  31نفر از مادران
( 56/4درصد) بین  32تا  34هفته و میانگین مدت انتظار
 1/84±1/1روز بود .براساس نتای  ،شایعترین پیامدهای مادری
عبارت بودند از :نارسایی کلیه ،افزایش آنزیم کبدی و همولیز
( 10/9درصد) .در این مطالعه ارتباط معخاداری بین پیامدهای
مادری و سن بارداری مشاهده نگردید (جدول .)1
براساس نتای جدول  2از بین پیامدهای مادری ،تخها نارسایی
کلیه با تعداد زایمان ارتباط معخاداری داشت ()P=0/023؛ به
طوری که تمام مادران مبتال به نارسایی کلیه در بین نولیپارها
قرار داشتخد.

جدول  :1توزیع فراوانی پیامدهای مادران مبتال به پرهاکالمپسی بر حسب سن بارداری
سن بارداری (هفته)

کل
پیامد

سطح معناداری

()n=55

کمتر از )n=7( 28

)n=17( 31-28

)n=31( 34-32

تعداد (درصد)

تعداد (درصد)

تعداد (درصد)

تعداد (درصد)

تشنج

)5/5( 3

0

0

)9/7( 3

0/293

خونریزی پس از زایمان

)1/8( 1

0

0

)3/2( 1

0/674

نارسایی کلیه

)10/9( 6

)14/3( 1

)11/8( 2

)9/7( 3

0/931

افت پالکت

)7/3( 4

)14/3( 1

)17/6( 3

0

0/059

افزایش آنزیم کبد

)10/9( 6

0

)11/8( 2

)12/9( 4

0/607

همولیز

)10/9( 6

)14/3( 1

)11/8( 2

)9/7( 3

0/931

بستری در ICU

)3/6( 2

0

)5/9( 1

)3/2( 1

0/770

جدول  :2توزیع فراوانی پیامدهای مادران مبتال به پرهاکالمپسی بر حسب تعداد زایمان
تعداد زایمان
)n=26( 0

)n=18( 1

)n=11( ≤2

کل ()n=55

تعداد (درصد)

تعداد (درصد)

تعداد (درصد)

تعداد (درصد)

تشنج

)7/7( 2

)5/6( 1

0

)5/5( 3

0/642

خونریزی پس از زایمان

)3/8( 1

0

0

)1/8( 1

0/567

نارسایی کلیه

)23/1( 6

0

0

)10/9( 6

0/023

افت پالکت

)3/8( 1

)5/6( 1

)18/2( 2

)17/3( 4

0/290

افزایش آنزیم کبد

)7/7( 2

)16/7( 3

)9/1( 1

)10/9( 6

0/629

همولیز

)15/4( 4

)11/1( 2

0

)10/9( 6

0/390

0

)11/1( 2

0

)3/6( 2

0/118

متغیر

بستری در ICU
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سطح معناداری
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جدول  :3توزیع فراوانی پیامدهای نوزادی در مادران مبتال به پرهاکالمپسی بر حسب سن بارداری
سن بارداری (هفته)

کل

سطح

()n=55

کمتر از )n=7( 28

)n=17( 31-28

)n=31( 34-32

تعداد (درصد)

تعداد (درصد)

تعداد (درصد)

تعداد (درصد)

مرگ

)6/4( 3

)42/9( 3

0

0

0/000

تشنج

)6/4( 3

)14/3( 1

)6/3( 1

)4/2( 1

0/628

سندروم زجر تنفسی

)44/7( 21

)85/7( 6

)53/6( 9

)25( 6

0/009

انتروکولیت نکروزان

)4/3( 2

0

)6/3( 1

)4/2( 1

0/791

)12/7( 7

0

0

)22/6( 7

)60( 33
)12/7( 7
)14/5( 8

)42/9( 3
)14/3( 1
)42/9( 3
)100( 7

)41/2( 7
)35/3( 6
)23/5( 4
)100( 17

)74/2( 23
)3/2( 1
0
)77/4( 24

0

)57/1( 4

)5/9( 1

)6/5( 2

0/001

پنوموتوراکس

)12/7( 7

)28/6( 2

)6/3( 1

0

0/025

خونریزی داخل بطنی

)6/4( 3

0

)6/3( 1

)4/2( 1

0/791

پیامد

نرمال
وزن
(گرم)

پایین
بسیار پایین
به شدت پایین

غیر نرمال

آپگار پایین دقیقه 5

شایعترین پیامدهای نوزادی نیز عبارت بودند از :سخدروم زجر
تخفسی نوزاد ( 44/7درصد) و وزن کم هخگام تولد ( 87/3درصد).
هی موردی از پیامدهای مردهزایی و انسفالوپاتی هیپوکسیک
ایسکمیک مشاهده نشد .بر مبخای نتای پیامدهای مرگ نوزادی،
سخدروم زجر تخفسی ،وزن غیر نرمال ،آپگار پایین دقیقه  5و

معناداری

0/045

پخوموتوراکس با سن بارداری ارتباط معخاداری داشتخد؛ به طوری
که هرچه سن بارداری هخگام زایمان کمتر میبود ،پیامدهای ذکر
شده بیشتر میشد (جدول  .)3از بین پیامدهای نوزادی ،تخها وزن
غیر طبیعی نوزاد با تعداد زایمان ارتباط معخاداری داشت
(( )P=0/020جدول .)4

جدول  :4توزیع فراوانی پیامدهای نوزادی در مادران مبتال به پرهاکالمپسی بر حسب تعداد زایمان
تعداد زایمان
)n=26( 0

)n=18( 1

)n=11( ≤2

کل تعداد (درصد)

سطح

تعداد (درصد)

تعداد (درصد)

تعداد (درصد)

()n=55

معناداری

مرگ

0

)7/7( 1

)20( 2

)6/4( 3

0/090

تشنج

)4/2( 1

0

)20( 2

)6/4( 3

0/123

سندروم زجر تنفسی

)37/5( 9

)46/2( 6

)60( 6

)44/7( 21

0/482

انتروکولیت نکروزان

)4/2( 1

0

)10( 1

)4/3( 2

0/500

)19/2( 5

)11/1( 2

0

)12/7( 7

)50( 13
)26/9( 7
)3/8( 1

)72/2( 13
)5/6( 1
)11/1( 2

)63/6( 7
0
)36/4( 4

)60( 33
)14/5( 8
)12/7( 7

آپگار پایین دقیقه 5

)7/7( 2

)5/6( 1

)36/4( 4

)12/7( 7

0/050

پنوموتوراکس

)4/2( 1

)15/4( 2

0

)6/4( 3

0/267

0

)7/7( 1

)10( 1

)4/3( 2

0/324

پیامد

نرمال
وزن
(گرم)

غیر
نرمال

خونریزی داخل بطنی

پایین
بسیار پایین
به شدت پایین

0/020

بحث
نتای مطالعه حاضر نشان دادند که شایعترین پیامدهای
مادری عبارت هستخد از :نارسایی کلیه ،افزایش آنزیم کبدی و
همولیز؛ اما بین پیامدهای مادری و سن بارداری ارتباط معخاداری
وجود نداشت .شایعترین پیامدهای نوزادی نیز سخدروم زجر
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تخفسی نوزاد و وزن کم هخگام تولد بود .بر مبخای نتای  ،پیامدهای
مرگ نوزادی ،سخدروم زجر تخفسی ،وزن غیر نرمال ،آپگار پایین
دقیقه  5و پخوموتوراکس ،ارتباط معخاداری با سن بارداری داشتخد.
در بین پیامدهای نوزادی نیز تخها وزن غیر طبیعی نوزاد با تعداد
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طبسی و همکاران

زایمان ارتباط معخاداری داشت.
در مطالعه حاضر اکثر مادران در گروه سخی  31تا  35سال
قرار داشتخد .در این راستا ،در مطالعهای که در سال  2019توسط
 Kartikadewiو همکاران در ارتباط با  381زن باردار در اندونزی
انجام شد ،مشاص گردید که بیشتر افراد مبتال به پرهاکالمپسی،
سن باالتر از  30سال داشتخد که این مهم با نتای مطالعه حاضر
همسو است [.]13
در مطالعه حاضر مشاص گردید که  47/3درصد از مادران،
نولیپار هستخد که این مهم با یافتههای مطالعه  Opitasariو
همکاران در ارتباط با  1685زن در اندونزی هماوانی دارد .در
پژوهش مذکور ،نولیپاریتی یکی از ریسکفاکتورهای قوی
پرهاکالمپسی معرفی شده است [ .]14همچخین در مطالعه Curiel
و همکاران در اسپانیا در ارتباط با  262زن با پرهاکالمپسی شدید
گزارش شد که اکثر بیماران ( 63درصد) نولیپار هستخد [ ]1که
این مهم با یافتههای مطالعه حاضر هماوانی دارد.
در این مطالعه مشاص شد که  96/3درصد از مادران به
روش سزارین زایمان کردهاند .در یک مطالعه مولتی سختر در
آمریکای التین در ارتباط با  267بیمار پرهاکالمپسی نیز اکثر
مادران ( 94/7درصد) به روش سزارین زایمان کرده بودند []15
که این مهم میتواند ناشی از این باشد که بر يالف توصیه به
يتم حاملگی به روش واژیخال ،با توجه به شرایط اورژانسی اکثر
بیماران و نامخاسب بودن سرویکس ،يتم به طریق سزارین بیشتر
انجام میشود.
در این مطالعه هی کدام از پیامدهای مادری با تعداد
روزهای انتظار و سن بارداری هخگام زایمان ارتباط معخاداری
نداشت که این مهم میتواند به دلیل تحت نظر گرفتن این
مادران در یک مرکز مجهز و انجام پایشهای دقیق باشد .در
این راستا ،در مطالعه انجام شده در مصر در ارتباط با  211بیمار
با پرهاکالمپسی شدید مشاص شد که میانگین و انحراف معیار
طول مدت درمان انتظاری  12±6روز بوده است و با افزایش
مدت زمان انتظار ،درصد قابل توجهی از مادران ( 20/4درصد)
دچار عوارض مهمی از جمله نارسایی کلیوی دکولمان جفت و
 HELLPشدهاند .این پژوهشگران نتیجه گرفتخد که در
کشورهای در حال توسعه ،درمان انتظاری پرهاکالمپسی
زودهخگام با افزایش نسبی مورتالیتی و موربیدیتی پریناتال
همراه بوده و میتواند به سن حاملگی  28-34هفته محدود
گردد [ .]16تفاوت در یافتهها میتواند ناشی از این موضوع باشد
که در مطالعه حاضر میانگین تعداد روزهای انتظار ()1/84±1/1
به وضوح کمتر از مطالعه مذکور بوده است Bombrys .و
همکاران نیز در مطالعه يود در ارتباط با  46بیمار با
پرهاکالمپسی شدید و سن بارداری کمتر از  27هفته به این
نتیجه رسیدند که موربیدیتی مادری در  48درصد از موارد
درمان انتظاری با سن کمتر از  27هفته وجود دارد که درصد
زیادی از این موارد مربوط به سن بارداری کمتر از  24هفته
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میباشد .این پژوهشگران بیان نمودند که پیامدهای پریناتال
درمان انتظاری ،به سن حاملگی در شروع درمان و هخگام زایمان
بستگی دارد [ .]17در مقابل ،در چخدین مطالعه نشان داده شده
است که در سن بارداری کمتر از  34هفته ،درمان انتظاری به میزان
قابل توجهی از پیامدهای نوزادی میکاهد؛ اما باعث تفاوت
چشمگیری در پیامدهای مادری نمیشود [ ]18،11،9-20که این
مهم با یافتههای مطالعه حاضر همسو میباشد.
از بین پیامدهای مادری ،تخها نارسایی کلیه با تعداد زایمان
ارتباط معخاداری داشت ()P=0/023؛ به طوری که تمام موارد
نارسایی کلیه در بین نولیپارها مشاهده گردید .در این راستا ،در
مطالعهای که  Nisellو همکاران در ارتباط با  111بیمار با
پرهاکالمپسی در سوئد انجام دادند ،ارتباط معخاداری بین
پیامدهای مادری با تعداد زایمان مشاهده نگردید [ .]21در
مطالعه دیگری که  Bombrysو همکاران پیرامون  66زن باردار
بین  27تا  34هفته با پرهاکالمپسی شدید انجام دادند ،نارسایی
گذرای کلیوی به عخوان یکی از عوارض مادری درمان انتظاری
بیان گردید [.]22
در این مطالعه به غیر از وزن غیر طبیعی نوزاد ،سایر
پیامدهای نوزادی با تعداد زایمان ارتباط معخاداری نداشتخد
( .)P>0/05در این زمیخه ،در مطالعهای که  Nisellو همکاران
در ارتباط با  111بیمار با پرهاکالمپسی در سوئد انجام دادند،
ارتباط معخاداری بین پیامدهای نوزادی با تعداد زایمان مشاهده
نشد []21؛ اما در مطالعه کوهورت  Boutinو همکاران در مورد
 4575زن باردار در کانادا مشاص گردید که زنان نولیپار ،زودتر
به پرهاکالمپسی مبتال میشوند؛ در نتیجه ،بارداری آنها زودتر
يتم شده و این موضوع مخجر به میزان بیشتری از مرگ نوزادی،
آپگار پایین و وزن کم هخگام تولد میگردد [.]23
از سوی دیگر ،نتای حاکی از آن بودند که بین پیامدهای
مرگ نوزادی ،آپگار پایین ،وزن نوزاد ،سخدروم زجر تخفسی و
پخوموتوراکس با گروههای سخی بارداری ،ايتالف معخاداری وجود
دارد؛ به طوری که هرچه سن بارداری بیشتر بود ،پیامدهای ذکر
شده کمتر رخ میداد؛ از این رو میتوان گفت که درمان انتظاری
مخجر به کاهش پیامدهای نوزادی میشود .در مطالعات مشابه نیز
گزارش شده است که درمان انتظاری باعث بهبود پیامدهای
نوزادی میشود [ .]15،16،22،24،25در مطالعه حاضر تمام موارد
مرگ نوزادی مربوط به سن حاملگی کمتر از  28هفته بود که با
نتای سایر مطالعات هماوانی دارد [.]15،16،26،27
در این مطالعه مشاص گردید که احتمال سخدرم زجر
تخفسی با افزایش سن بارداری کاهش مییابد .در چخدین مطالعه
نشان داده شده است که میزان سخدروم زجر تخفسی در نوزادان
با سن کمتر ،افزایش مییابد [ .]26، 27بدیهی است که هرچه
سن زایمان باالتر باشد ،ریه جخین به بلوغ بیشتری رسیده و
درمان انتظاری میتواند میزان مشکالت تخفسی را در نوزادان
کاهش دهد .یکی از عوارض سخدرم زجر تخفسی ،پخوموتوراکس
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است که به تبعیت از سخدرم زجر تخفسی با کاهش سن زایمان،
افزایش مییابد [ .]28در مطالعه حاضر نیز این یافته گزارش
گردید.
در مطالعهای که در سال  2004در ارتباط با  239زن باردار
بین  24تا  33هفته با پرهاکالمپسی شدید در فرانسه انجام شد،
مشاص گردید که با کاهش سن زایمان ،میزان آپگار پایین و
وزن کم هخگام تولد افزایش مییابد [ ]29که این مهم با
یافتههای مطالعه حاضر تطابق دارد .همچخین در مطالعه
 Bombrysو همکاران با هدف ارزیابی درمان انتظاری در
پرهاکالمپسی شدید بین  27تا  34هفته ،پیامدهای مرگ
نوزادی ،وزن کم هخگام تولد و سخدروم زجر تخفسی در نوزادان
کمتر از  32هفته به وضوح بیشتر از نوزادان باالی  32هفته بود
[ .]22این موضوع بیانگر آن است که اکثر پیامدهای نوزادی به
طور معخاداری با سن زایمان ارتباط دارد و درمان انتظاری باعث
کاهش این پیامدها میشود.
در انتها باید ياطرنشان سايت که یکی از محدودیتهای
مطالعه حاضر این بود که به صورت گذشتهنگر انجام شد و در
بريی از موارد ،ثبت ناقص اطالعات در پروندهها باعث از دست
رفتن نمونهها و یا عدم دسترسی به دادههای مورد نیاز می
گردید؛ از این رو پیشخهاد میشود مطالعات بعدی در راستای
مقایسه درمان انتظاری با درمان مدايلهای با حجم نمونه باالتر،
مدت انتظار بیشتر و به صورت آیخدهنگر طراحی و اجرا گردند.
نتیجهگیری
درصد زیادی از پیامدهای نوزادی در سخین پایینتر زایمان
رخ میدهخد و درمان انتظاری در پرهاکالمپسی با شروع زودرس
میتواند به میزان زیادی برای نوزاد مفید باشد؛ اما عوارض مادری
را به شرط در دسترس بودن امکانات درمانی و پایشهای دقیق
و مخظم افزایش نمیدهد .در هر حال ،درمان انتظاری در هر بیمار
با توجه به شرایط همان شاص متفاوت میباشد و در عمل،
رویکرد پزشکان ماتلف در انتااب درمان انتظاری به عخوان
مدیریت پرهاکالمپسی شدید متفاوت بوده و انجام زایمان در موارد

بدتر شدن وضعیت مادر و جخین ضرورت مییابد.
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مصوب دانشگاه علوم پزشکی کاشان میباشد .بدینوسیله
نویسخدگان مراتب تقدیر و تشکر يود را از حمایتهای معاونت
پژوهشی دانشگاه اعالم مینمایخد.
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