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مقاله اصيل
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 .9مركز تحقيقات بهداشت باروري و ن اباروري ،دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني شهيد بهشتي ،تهران ،ايران.
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 .4پژوهشكده علوم غدد درون ريز و متابوليسم ،دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني شهيد بهشتي ،تهران ،ايران.
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چكيده
مقدمه :با پیشرفت دانش و فناوری ،برخی از روشها به منظور به تأخیر انداختن زایمان زودرس و جلوگیری از سقط جنین در دسترس قرار گرفته است .کشف
یک عامل پیشبینی کننده آسان ،غیر تهاجمی ،عملی و ارزان میتواند برای انجام روشهای پیشگیری در یک زن باردار سالم بدون هر گونه عوامل خطر به ما
کمک نماید.
هدف :هدف از انجاماین مطالعه تشخیص یک شاخص مناسب در پیشبینی سقط جنین در اوایل بارداری میباشد.
مواد و روشها :در یک مطالعه آینده نگر 37 ،زن باردار با حاملگی یک قلو مراجعه کننده به بیمارستانهای مهدیه و طالقانی در بین سالهای  7003تا ،7002
مورد بررسی قرار گرفتند .نمونه خون و ترشحات گردن رحم از تمام شرکتکنندگان در  7نوبت شامل مراجعه اول ،یک هفته بعد از اولین مراجعه و  7-1هفته بعد
از آن گرفته شد .کلیه موارد تا هفته 17حاملگی پیگیری گردید.
نتایج :با استفاده از آنالیز منحنی گیرنده -اپراتور ( 1/27 ،)ROCبه عنوان نقطه برش نسبت ترشحات گردن رحم به غلظت  hCGدر سرم به دست آمد؛ در 11
مورد ( )%12/7سقط جنین رخ داد که در  17نفر از آنها ( )% 30/2این نسبت بیشتر یا مساوی  1/27بود .در حالیكه  % 7/2از زنان باردار با نسبت کمتر از 1/27
سقط جنین داشتند.
نتيجهگيری :زنان بارداری که هیچ عالمتی از سقط جنین نشان نمیدهند و بدون عالمت سقط جنین ،دارای نسبت باالی مایعات دهانه رحم به غلظتت hCG
در سرم هستند در معرض خطر سقط جنین میباشند .بنابراین نقطه برش ( ،)cut offممكن است یک شاخص مناسب در پیشبینی سقط جنین در اوایل بتارداری
باشد.
کلمات کليدی :سقط جنین hCG ،گردن رحم  ،ترشحات گردن رحم ،پیش بینی سقط جنین hCG ،سرم.
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