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  ملخص البحث  

بمقارنة كال من ربط عنق والمخرجات اآلمنة للوالدة  الوصول للطریقة األجدى لمنع الوالدة المبكرة :الھدف
سبق اآلتي الحوامل  زن فى السیدات تالرحم بالحقن العضلي األسبوعي بعقار ھورمون  البروجیسترون المخ

   .تعرضھن لوالدة مبكرة

یة ستون سیدة حامل سبق لھن والدة مبكرة تم لدراسة الوصفیة المستقبلھذة اشملت :تصمیم الدراسة
تم  ١٦- ١٤االسبوع  وشملت ثالثون سیدة حامل من) أ(عة تقسیمھن عشوئیأ إلى مجموعتین ،المجمو

من ٣٦جرام اسبوعیأ بالعضل حتى االسبوع  ملى ٢٥٠مخلق ن تزحقنة بروجیسترون مخاعطائھن 
عند  وشملت ثالثون سیدة أخرى تم اجراء عملیة ربط لعنق الرحم عن طریق المھبل) ب(الحمل،المجموعة 

من الحمل وتم تقییم كال من المجموعتین لمعرفة تاثیر الحقن بالبروجیسترون وعملیة ربط عنق  ١٤االسبوع
اخر شمل االتى معرفة معدل االحتیاج العطاء وتقییم .مقارنة بالسابق الرحم فى  اطالة مدة الحمل الحالى

مثبطات النقباض الرحم ومعدل وزن الجنین عند الوالدة ومعدل الحاجة لدخول الموالید للمحض ناو العنایة 
  .المركزة للخدج واخیرأ معدل الوفیات  بین الموالید

فقط بینما كان فى الحمل % ٢٠سیدات بنسبة  ٦االولى كان عدد معدل الوالدة المبكرة فى المجموعة : النتائج
اسبوع كان  ٣٤اكثر  حمل الوالدة عند مدة بینما كانت   .وذلك لھ داللة إحصائیة عالیة %١٠٠السابق بنسبة 
وھذا  %٦٦,٧بنسبة  ٢٠عدد الفى المجموعة أ بینما في المجموعة ب كان % ١٠٠بنسبة  ٣٠عدد السیدات 
وكانت  اسبوع فى المجموعة أ ٢,٥±٣٦,٣٣وكانت مدة الحمل عند الوالدة . ائیةلة داللة احص

كانت  بینما معدل الحاجة لتناول العقارات المثبطة النقباض الرحم. ذات داللة احصائیة عالیة ٢,٥٥±٣٤,٦٠
ولم یكن .وذلك لة داللة احصائیة عالیة.مع المجموعة  ب% ٨٣,٣٣مع المجموعة  أ  وكانت % ٢٣,٣٣

اك فرق بین المجموعتین  لوزن الجنین عند الوالدة وكذالك الحاجة لدخول المحضن  او نسبة الوفیات بین ھن
  .الموالید

البروجیستیرون للحوامل المتعرضات لخطر الوالدة المبكرة  لھ أھمیة واضحة وكذالك تناول عقار : االستنتاج
   .ربط عنق الرحم ولكن المناقشة ستظل أیھما أفضل

   :اللجنةقرار 



  

                 


