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گزارش کوتاه

در بیمارستان شهید یحیی نژاد بابل
شهناز برات( ،1) MDمریم جوادیان( ، 1)MDاحسان سخاوتی (،2)MD
زینت السادات بوذری*(1)MDو ، 3آزیتا قنبر پور()MD

دریافت95/10/22 :

4

پذیرش95/12/21 :

اصالح95/12/3 :

چکیده
سابقه و هدف :مرگ داخل رحمی جنین نه تنها یک فاجعه برای خانواده ها محسوب می شود بلکه یکی از
م همترین عوارض حاملگی نیز می باشد .عوامل مهم مادری ،جنینی و جفتی می توانند منجر به مرده زایی
گردند .هدف از این مطالعه بررسی فراوانی علل و فاکتورهای مرتبط با مرده زایی در شهرستان بابل
بوده است.

 - 1مرکز تحقیقات بهداشت باروری و ناباروری فاطمه زهرا (س)،
گروه زنان و زایمان ،دانشگاه علوم پزشکی بابل ،بابل ،ایران.
 - 2کمیته تحقیقات دانشجویی ،دانشگاه علوم پزشکی بابل ،بابل،
ایران.
 - 3مرکز تحقیقات سلولی و مولکولی ،گروه زنان و زایمان،
دانشگاه علوم پزشکی بابل ،بابل ،ایران.
 - 4واحد توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان آیت اهلل روحانی ،گروه
زنان و زایمان ،دانشگاه علوم پزشکی بابل ،بابل ،ایران.

مواد و روشها :در این مطالعه توصیفی– مقطعی ،طی یک دوره یکساله کلیه مادرانی که با تشخیص مرگ
داخل رحمی جنین در بیمارستان شهید یحیی نژاد بابل بستری شده بودند وارد مطالعه شدند .پس از بررسی
پرونده بیماران ،اطالعات مادری ،جفتی و جنینی در فرم های تهیه شده ثبت گردیدند .سپس داده های
به دست آمده با کمک نرم افزار آماری  SPSS v18و با استفاده از آنالیز های توصیفی،
مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت.

* نویسنده مسئول :دکتر زینت السادات بوذری
آدرس :مازندران ،بابل ،خیابان گنج افروز ،بیمارستان آیت اهلل
روحانی ،دانشگاه علوم پزشکی بابل.
ت لفن011- 32238264 :
پ ست الکترونیکZ_b 412003@yahoo.com :

یافتهها :در مجموع  6979زایمان در بیمارستان یحیی نژاد صورت گرفت که از میان این تعداد 68 ،مورد مرگ
داخل رحمی گزارش گردید .میزان مرده زایی  9/7در  1000تولد بود .بیشترین فراوانی آن در مادران
با گروه سنی  20-34سال دیده شد .لیبر غیر طبیعی ،مکونیوم جنینی و آنومالی های جنینی ،از جمله علل
مرده زایی بودند.
نت یجهگیری :شناسایی علل و عوامل پیشگویی کننده مرگ داخل رحمی جنین مشکل است .با این حال ،با
مشاوره مراقبت صحیح و موثر غربالگری و تشخیص به موقع مشکالت مادر و جنین ،ارزیابی دقیق زنان باردار
با سابقه مرگ داخل رحمی جنین و مشکالت مشابه در دوران بارداری وزایمان می توان بروز مرگ جنین را
کاهش داد.

واژههای کلیدی :مراقبت های حین بارداری،
مردهزایی ،جنین

مقدمه

جنین ) (Intrauterine Fetal Death, IUFDیکی از پیامد های مهم در

بر اساس آمار سازمان جهانی بهداشت ،میزان مردهزایی ( )Stillbirthدر دنیا

دوران بارداری میباشد (.)3

در سال  ،2009بیش از  2/6میلیون مورد بوده است ( .)1در ایاالت متحده آمریکا،

علل مرگ داخل رحمی بین کشور های در حال توسعه و کشور های توسعه یافته

میزان مرگ جنینی و مرگ شیرخوارگی طی دو دهه اخیر کاهش داشته و با وجود

متفاوت میباشد ( .)6-4در حالی که در کشور های در حال توسعه ،لیبر طول کشیده

باالتر بودن میزان مرگ شیرخوارگی نسبت به مرگ جنینی در این مدت ،در

و عدم پیشرفت زایمان ،پره اکالمپسی و عفونت مهمترین علل مرگ جنینی می -

سال  2013این دو میزان به همدیگر بسیار نزدیک شده اند ( .)2مرگ داخل رحمی

باشند ،در کشور های توسعه یافته ،آنومالی های کاریوتایپی و مادرزادی ،اختالالت
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فراوانی علل و فاکتور های خطر مرگ داخل رحمی جنین در بیماران بستری شده

علل و فاکتور های خطر مرگ داخل رحمی جنین؛ زینت السادات بوذری و همکاران

جدول .1مشخصات دموگرافیک زنان مردهزای بستری شده در بیمارستان

رشد و بیماری های طبی مادران ،بیشترین علت مرگ جنینی را تشکیل میدهند (.)7

شهید یحیی نژاد بابل ()n= 68

همچنین گفته می شود که علل مرگ داخل رحمی در سنین مختلف حاملگی می
حاملگی ،عفونت ،دکلمان و آنومالی جنینی بوده است (.)8

سن حاملگی (هفته)

مطالعه حاضر با هدف بررسی فراوانی علل و فاکتورهای خطر مرگ داخل
رحمی در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان شهید یحیی نژاد شهرستان بابل انجام

40-28

گرفت.

<40

)47/1( 32
)50( 34
)2/9( 2

پاریتی

مواد و روشها

)63/2( 43

0

این مطالعه توصیفی و مقطعی بر روی مادران بارداری که با تشخیص مرگ

1

)26/4( 18

داخل رحمی جنین در سال  1389در بیمارستان شهید یحیی نژاد بابل بستری شده

2

)10/4( 7

بودند انجام گرفت  .معیار ورود شامل بیمارانی بود که دچار مرگ جنین باالی 20

سن مادر

هفته شده بودند .کسانی که پروندهشان ناقص بود از مطالعه خارج شدند .پس از

19-15

)7/4( 5

استخراج نام ،نام خانوادگی و شماره پرونده این افراد در بایگانی بیمارستان ،پرونده

34-20

)77/9( 53

35

)14/7( 10

آنها مورد بررسی قرار گرفت.
اطالعات اولیه شامل :گراوید ،پاریتی ،سقط ،سن حاملگی ،سن مادر ،مکانی که

*PNC

فرد جهت مراقبت های دوران بارداری ) (Prenatal Care, PNCمراجعه نموده

مرکز بهداشت

)54/4( 37

است ،گروه خونی مادر ،علت مراجعه ،بیماری سیستمیک مادر ،دیابت ،فشار خون،

متخصص زنان

)32/4( 22

سابقه نازایی ،سابقه مردهزایی ،تروما ،سابقه مصرف دارو ،سابقه خونریزی و عفونت،

عدم مراقبت پره ناتال

)13/2( 9

نوع زایمان ،سن بارداری ،لیبر سخت ،مشکالت جنینی ،سابقه  ،IUFDدکولمان،

محل زندگی

مکونیوم ،پرویا ،گره حقیقی ،بند ناف دور گردن ،ناهنجاریهای جفتی و محل

شهر

)41/2( 28

سکونت از پرونده ها استخراج شد.

روستا

)58/8( 40

دادهها جمعآوری و کدگذاری شدند .سپس وارد نسخه  16نرم افزار آماری

سابقه نازایی

 SPSSشده و سپس با آزمون های توصیفی مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار

دارد

)13/2( 9

گرفتند  .اطالعات در محیطی کامالً محرمانه جمعآوری و در کلیه مراحل تنها در

ندارد

)86/8( 59

جهت اهداف طرح به کار گرفته شدند و ماهیت محرمانه خود را حفظ نمودند.

سابقه سقط
دارد

یافتهها

)17/6( 12
)82/4( 56

ندارد
**

در طی سال  1389تعداد  6979زایمان در بیمارستان شهید یحیی نژاد انجام

سابقه IUFD

گرفت که از میان این تعداد 68 ،مورد  IUFDگزارش گردید .در این بررسی ،میزان

دارد

)4/4( 3

مردهزایی  9/7در  1000تولد بود .بیشترین فراوانی  IUFDدر مادران با گروه سنی

ندارد

)95/6( 65

 34-20سال ( )n=53و کمترین فراوانی در گروه سنی  15-19سال

* Prenatal care

** Intrauterine fetal death

بوده است (.)n=5
مشخصات دموگرافیک زنان باردار دچار  IUFDدر جدول  1نشان داده شده

جدول  .2توزیع فراوانی علل مراجعه زنان دچار مردهزایی به بیمارستان شهید

است .بیشترین علت مراجعه مادران مردهزا ،کاهش حرکت جنین ( )n=35و

یحیی نژاد بابل ()n=68

بعد از آن درد زایمان ( )n=18بود (جدول .)2
لیبر غیر طبیعی و آنومالی های جنینی به ترتیب در  %20/6و  %17/6مردهزاییها
دیده شدند .توزیع فراوانی مشکالت مادری و جنینی-جفتی که منجر به مرگ داخل
رحمی شدند ،در جدول  3و  4نشان داده شده است.

42

علل مراجعه

فراوانی ()%

کاهش حرکت

)51/5( 35

درد زایمان

)26/5( 18

پارگی کیسه آب

)10/3( 7

خونریزی واژینال

)10/3( 7
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تواند متفاوت باشد .در یک بررسی ،مهمترین علل مرگ در بین هفته های 24-27

متغیر ها
27-20

فراوانی ()%

Causes and Risk Factors for Intrauterine Fetal Death; Bouzari Z, et al.

مرده زایی بیشتر میباشد به خصوص در آفریقا و آ سیای جنوبی این میزان بیشتر

جدول .3توزیع فراوانی مشکالت مادری منجر به مرگ داخل رحمی جنین در
زنان مردهزای بستری شده در بیمارستان شهید یحیی نژاد ()n=68

گزارش گردیده است .پیش بینی میگردد تا سال  2030میزان مردهزایی در هر
کشور به میزان  12یا کمتر در هر  1000تولد برسد ( .)10در مطالعهای که توسط

سابقه تروما

)1/5( 1

در هر  1000تولد گزارش گردید ( .)11بر اساس تحقیق حاضر ،میزان مردهزایی در

دیابت

)7/4( 5

طی  12سال کاهش قابل مالحظهای در بابل داشته است .این روند کاهشی میتواند

فشارخون

)13/2( 9

به دلیل باال رفتن سطح مراقبت های بهداشتی و نظارت مناسب در

سابقه * IUFDقبلی

)4/4( 3

بهداشت دوران باروری در طی این مدت باشد.
در مطالعه حاضر ،بیشترین فراوانی مردهزایی در مادران گروه سنی 20-34

سابقه نازایی

)13/2( 9

سابقه سقط

)17/6( 12

مشاهده شد .در بررسی  Pashaو همکاران ،میانگین سن مادران مردهزا  24/5سال

سابقه مصرف دارو

)19/1( 13

بود ( .) 11در بررسی که در سال  2016توسط  Afulaniدر غنا صورت گرفت،

سابقه خونریزی حول و حوش زایمان

)19/1( 13

متوسط سن مادران دچار  30 ،IUFDسالگی گزارش گردید ( .)12مطالعات انجام

سابقه عفونت

)4/4( 3

شده نشان داده است که با افزایش سن مادر به دلیل افزایش خطر ابتالی مادر به

پارگی طوالنی مدت پردهها

)10/3( 7

مشکالت مادری و جنینی ،میزان مرده زایی نیز افزایش مییابد (13و.)14

لیبر غیر طبیعی

)20/6( 14

زایمان بعد از موعد

)4/4( 3

در بررسی حاضر ،فشار خون باال در بارداری از علل مرگ و میر جنینی بوده
است .مطالعه  Shaabanو همکاران نشان داد که  29/3درصد مرگ داخل رحمی
ج نین به دلیل فشار خون باالی مادر در طی بارداری میباشد .آنها همچنین بیان

* Intrauterine fetal death

داشتند که فشار خون باال خطر مرگ و میر حوالی زایمان را  3برابر و جدا شدن
جدول  .4توزیع فراوانی علل جنینی– جفتی منجر به مرگ داخل رحمی

زودرس جفت و دکولمان را  2برابر کرده و اختالل رشد جنین را افزایش میدهد

جنین در زنان مردهزای بستری شده در بیمارستان شهید یحیی نژاد ()n=68

( .)15همچنین در تحقیق ما ،حاملگی چند قلویی در  3مورد علت مردهزایی بود .در
مطالعه  Bellو همکاران میزان  IUFDدر بارداری چند قلویی نسبت به بارداری

علل جنینی–جفتی

فراوانی ()%

تک قلویی  19/6در  1000تولد زنده در مقایسه با  4/7در  1000تولد زنده ذکر شد

*IUGR

)13/2( 9

( .)16در بررسی حاضر همچنین نشان داده شد که بیشترین علت مراجعه مادرانی

**LGA

)1/4( 1

که دچار  IUFDشدهاند ،کاهش حرکت جنین بوده است که مشابه مطالعه

آنومالی جنینی

)17/6( 12

 Efkarpidisو همکاران میباشد (.)13

الیگو هیدرآمنیوس

)5/8( 4

بررسی حاضر نشان داد که شیوع مردهزایی در طی سال های گذشته در بابل

پلی هیدرآمنیوس

)1/4( 1

کاهش قابل مالحظهای داشته است که این میتواند به دلیل باال رفتن سطح

هیدروپس فتالیس

)2/9( 2

مراقبت های بهداشتی و نظارت مناسب در بهداشت دوران باروری در طی این مدت

دکولمان

)5/9( 4

باشد  .شناسایی علل و عوامل پیشگویی کننده مرگ داخل رحمی جنین مشکل است

مکونیوم

)20/6( 14

اما با مشاوره ،مراقبت صحیح و موثر ،غربالگری و تشخیص به موقع مشکالت مادر

ناهنجاری جفت

)2/9( 2

و جنین ،ارزیابی دقیق زنان باردار با سابقه مرگ داخل رحمی جنین و مشکالت

مشکالت بندناف

)13/2( 9

مشابه در دوران بارداری و زایمان میتوان بروز مرگ جنین را کاهش داد.

جفت سر راهی

)0/0( 0

تشکر و قدردانی

*Intrauterine Growth Restriction

بدین وسیله از کلیه همکاران محترم واحد توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان

** Large for Gestational Age

بحث و نتیجه گیری

آیت اهلل روحانی بابل قدردانی میگردد.

در بررسی حاضر میزان مردهزایی  9/7مورد در  1000تولد بود .در ایاالت متحده
آمریکا ،میزان مردهزایی طی سالهای  2006تا  6/05 ،2012مورد در هر  1000تولد

تعارض منافع

ذکر شد ( .)9در کشور هایی که از نظر درآمد پایین یا متوسط میباشند میزان

ندارد.
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مشکالت مادری

فراوانی ()%

 Pashaو ه مکاران در سال  1377در بابل انجام گرفته بود ،میزان مردهزایی 19/9
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علل و فاکتور های خطر مرگ داخل رحمی جنین؛ زینت السادات بوذری و همکاران
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Abstract
Background and Objective: Intrauterine fetal death is not only a
tragedy for the families, but is also one of the most important
complications of pregnancy. Important factors, such as mother, placenta
and fetus, can lead to stillbirth. The aim of this study was to investigate
the causes of and factors associated with stillbirth in Babol, north of Iran.
Methods: In this cross-sectional study, all women with a diagnosis of
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intrauterine fetal death who referred to Shahid Yahyanejad hospital
during a period of one year; were included. After reviewing the medical
records of patients, information of mothers, placenta and fetus were
recorded in prepared forms. SPSS 18 statistical software was used to
compare variables.
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Findings: In total, 6979 births were performed, of which 68 cases were
reported as intrauterine fetal death. In this study, the rate of intrauterine
fetal death was 9.7 per 1,000 live births, more frequently seen in 20-34
years old mothers. Abnormal labor, fetal meconium and fetal
abnormality were among the causes of stillbirth.
Conclusion: Identification of the predictive causes and factors of
intrauterine fetal death are difficult. However, with proper care and
effective counseling, screening and early detection of problems for
mother and fetus of pregnant women with a history of intrauterine fetal
death, and also with accurate assessment of similar problems during
pregnancy; can reduce the incidence of fetal death.
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