
  
  

 سرکار خانم دکتر طاهره الريجانی ، دارنده نشان طالی انجمن راديولوژی ايران
 تعريف: 

Placenta accreta)موارد).٧۵- %٧٨: چسبندگی محکم پالسنتا به ميومتر مجاور بدون نفوذ به داخل آن %  
Placenta increta نفوذ پالسنتا به داخل ميومتر (نوع شديدتر :Invasion  که تمامی اليه های ميومتر تا سطح سروز را

  % موارد)١٧درگير می کند) (
Placenta percreta) (... رکتوم، مثانه و) ٧: عبور پالسنتا از سطح سروز رحم و اتصال آن به ارگان های مجاور%-

  % موارد)۵
  نکات مهم تشخيص:

 –ميومکتومی  – D&C –راحی ( سزارين گرفتن شرح حال درست از بيماران جهت داشتن هرگونه سابقه ج     -١
  آشرمن و يا هرگونه جراحی رحمی ديگر) -هيستروسکوپی

  حاملگی ٢٠تا  w١٨بهترين زمان بررسی :      -٢
  بررسی نقطه به نقطه سطح بازال پالسنتا     -٣

  :Radiographicيافته های 
A(     نشانه های سونوگرافیGray scale  
  اکوی رترو پالسنتا از بين رفتن اليه هايپو     -١
  ميليمتر سطح بازال پالسنتا ٢ميومتر نازکتر از      -٢
  نازک شدن سروز بين رحم و مثانه ( محوشدگی نسبی نسج اکوژن حد فاصل رحم و مثانه)     -٣
  )percretaبرآمدگی نسج پالسنتا از ورای سروز رحم و گسترش آن به سمت نسوج مجاور (     -۴
B(   افی نشانه های سونوگرColor Doppler:  
  Lacunarوجود کانال های عروقی/ ديالته و جريان خون پراکنده      -١



  Lacunarوجود حوضچه های عروقی نامنظم همراه با جريان فوکال      -٢
  رويت عروق عمودی از سطح پارانشيمال پالسنتا به طرف سطح بازال     -٣
  ه مثانهافزايش وسکوالريته در محل اتصال پالسنتا ب     -۴

C)   MRI:  
T٢ Weighted MR image نازکی فوکال ميومتر و قطع شدگی :Junctional zone .سطح بازال جفت  

  مقدمه
اين آبنرماليتی يکی از عوارض شديد حاملگی می باشد که بدنبال چسبندگی شديد جفت به ميومتر به درجات مختلف تا 

ايجاد می شود. جفت در زمان زايمان به راحتی از ديواره رحم جدا می عبور از ميومتر و نفوذ به نسوج و احشاء مجاور 
گردد اما در مواردی که چسبندگی جفتی وجود دارد همراه با طوالنی شدن زمان جداشدن جفت عوارض شديدی نظير 

به موقع اين خونريزی شديد ودر موارد شديدتر حتی مرگ مادر را نيز می تواند به دنبال داشته باشد. بنابراين تشخيص 
  آبنرماليتی نقش مهمی درکاهش عوارض آن خواهد داشت.

يافته های سونوگرافيک به عنوان ابتدايی ترين وقابل دسترس ترين روش تشخيصی نقش مهمی رادر اين رابطه دارا می  
يصی در اين نيز به عنوان بهترين روش تکميلی و تاييدی شناخته شده است که يافته های اين دو روش تشخ  . MRIباشد

  مجال بررسی می گردد.
  تعريف 

اين آبنرماليتی به فرمی از جفت ا طالق می گردد که جفت شديدا به ديواره رحم چسبيده ويا به داخل آن نفوذ کرده و يا از 
  ان عبور می نمايد. اين پديده سبب اشکال در جدا شدن جفت در زمان زايمان از ديواره رحم می گردد.

                                                                                                      اپيدميولوژی
ميزان بروز اين آبنرماليتی با افزايش ميزان انجام سزارين در دهه های اخير به ميزان قابل توجهی افزايش يافته است به 

 ۵٣٢ ده است. به طور کلی ميزان بروز آن را حدود يک مورد در سال اخير ده برابر ش ۵٠طوريکه ميزان بروز ان در 
%  ۴- ٨% ودر سزارين تکراری ١۵حاملگی ذکر می کنند اما اين آمار در مواردی که پالسنتا پرويا داشته باشيم تا  

وبا سابقه  %۴٠سال همراه با پالسنتا پرويا وسابقه يکبار سزارين تا  ٣۵گزارش شده است. اين آمار در افراد باالی 
                   % هم گزارش شده است .۶٠سزارين مکرر تا 

                                                                                                                اتيولوژی



الريس در زمان تشکيل جفت ودر سطح دسيدوال بازي وجود هرگونه نقص وديفکت درتشکيل  آبنرماليتی فوق به دنبال 
                       نتيجه اتصال آبنرمال ويلی های جفتی به ميومتر و در مواردی به نسوج اطراف ايجاد می گردد.

                                                             ها فاکتور   ريسک  
                                                                                         ) داشتن سابقه سزارين١
                                    کورتاژو.........)-) داشتن سابقه هر نوع جراحی رحمی(ميومکتومی ٢
                                  هيستروسکوبی ....) -) داشتن سابقه هر گونه جراحی داخل رحمی(اشرمن٣
                                                                                                       سنتا پرويا ) پال۴

  انواع :
PLACENTA  ACCRETA  

شديدا به ميومتر رحم چسبندگی دارد ولی به داخل ميومتر نفوذ ندارد اين فرم شايعترين فرم بوده   در اين حالت جفت 
  د را شامل ميشود.%موار٧٨- %٧۵و

PLACENTA   INCRETA  
  % موارد را شامل می شود.١٧در اين حالت جفت به داخل ميومتر نفوذ کرده و تقريباَ حدود 

PACENTA   PERCRETA  
در اين حالت جفت از ميومتر عبور کرده و به داخل سروز رحمی ويا احشا مجاور (مثانه و....) نيز گسترش می يابد و  

را شامل می  % موارد۵حدود 
                                                                                                                                       شود.

                  
                                                                                                 عاليم و نشانه ها

اين آبنرماليتی معموالَ از نظر بالينی عاليم خاصی ندارد. اما در مواردی در طول حاملگی بيمار دچار خونريزی مداوم و 
  .با درجات متفاوت می باشد   يا متناوب 

اين پديده می تواند سبب پارگی رحم قبل از  در موارد خاص که جفت بر روی اسکار سزارين قبلی جايگزين می شود 
  حاملگی نيز بشود. ١٢زايمان حتی حدود هفته 



Diagnosis  
از آنجايی که در اغلب موارد بيمار فاقد عاليم بالينی خاصی می باشد نقش روش های تشخيصی تکميلی در دوران    

 Gray scale -(   حاملگی بسيار بارز می باشد. مهمترين و قابل دسترس ترين راه تشخيصی استفاده از سونوگرافی 
color Doppler  می باشدکه هنوز هم به عنوان اولين روش تشخيصی استاندارد باقيمانده است بطوريکه اين افراد در (

به عنوان روش تکميلی تاييدی در   MRI  . استفاده از% موارد دارای يافته مثبت سونوگرافيک می باشند٨٠-%۵٠
  مواردی به عنوان بهترين روش تشخيصی شناخته می شود.

) سرم مادر در سه ماهه دوم و سوم به دليل نقص دسيدوال و ورود اين ماده از Alpha fetoprotein(αFPافزايش سطح  
  تشخيصی مهم تلقی می گردد.سطح جنينی به داخل سرم مادر در اغلب موارد يک يافته کمک 

US  Evaluation  
جفت و بررسی بوردرهای آن و همچنين بررسی عضالت رحم  Textureبررسی های اوليه سونوگرافيک با بررسی 

حاملگی می  ٢٠-١٨صورت می گيرد با وجود آنکه بهترين زمان تشخيصی و به دنبال آن پيگيری بيمار در حدود هفته 
باشد اما در مواردی که جفت برروی اسکار سزارين قبلی جايگزين شده باشد در سه ماهه اول نيز قابل تشخيص می باشد 

  ) کمک کننده خواهد بود.۵MHzاستفاده از پروب با فرکانس باال (   که در اين موارد
                                                مهمترين يافته های سونوگرافی 

       
١ (Reduced myometrial thickness  

يه اکوژن سروز و عروق رتروبالسنتا بين دو ال ميليمتر) که اين ضخامت  ١-٢کاهش ضخامت ميومتر قدامی (کمتر از 
% موارد ديده می شود اما اندازه گيری ٩٠يک يافته مثبت تلقی می گردد با وجود آنکه اين يافته در  اندازه گيری می شود 

ان بسيار مشکل می باشد لذا در اغلب موارد اين اندازه گيری صورت نمی گيرد و تنها با رويت و يا عدم رويت اين اليه 
  نانظمی بوردر ان قابل ارزيابی می باشد.ويا 

٢ (Loss of retro placenta space  
 Invasiveدر حالت نرمال يک اليه هايپواکوی عروقی در ناحيه رترو پالسنتا ديده ميشود که در اغلب موارد در  

placenta ل هم ديده می شود اما اين محو می گردد. اين يافته به تنهايی فاقد ارزش تشخيصی می باشد زيرا در موارد نرما
  که پيگيری های بعدی بيمار را به دنبال خواهد داشت. يافته می تواند به عنوان اولين يافته مشکوک تلقی گردد 

 ٣(Placenta Lacuna  



% تا ٧٨اين يافته مهمترين و بهترين عالمت سونوگرافيک برای تشخيص اين آبنرماليتی تلقی می گردد. اين يافته در 
% را دارا می باشد الزم به ذکر است که افزايش ٧٨حدود  specificityديده ميشود که  ١۵ارد بعد از هفته % مو٩٣

  می باشد. Invasive placenta      همراه با افزايش ريسک  Lacuna  تعداد
   Lacuna ديگر ازسطح های داخل پالسنتا ساختمانهای عروقی با سايز های متفاوت هستند که به بصورت موازی با يک

در جفت ميشوند. با انجام سونوگرافی  Swiss cheeseو سبب ايجاد نمايی مشابه    جفت به داخل ميومتر امتداد يافته اند
عروقی اين يافته مهم است Lake   به چشم ميخورند که در افتراق با Turbulent Flowکالر داپلر ساختمانهای عروقی با 

  می باشد.   Laminar Flowته و جريان عروقی آن هم بصورت داش Roundمعموالَ نمای  Lakeکه 
می باشد و بهترين راه بررسی آن نيز سونوگرافی  Invasive Placenta%موارد همراه با ١۵که در  )پالسنتا پرويا۴

TV .ميباشد  
  ) Percretaبين رحم و مثانه (   Interface   سطح  ) نامنظمی وقطع۵
  ) Percretaمجاورت مثانه (نسج مشابه جفت در   ) ظاهر شدن۶
 Abnormal color Doppler  

می باشد جهت بررسی فلوی رتروپالسنتا ، داشتن   Turbulent Lacunaeيافته اختصاصی اين آبنرماليتی بصورت
Setting  مناسب ضروری می باشد. رويتGap سطح بازال جفت حايز اهميت است که اغلب نشانه   درجريان مداوم

ميومتر اطراف   روبرو هستيم، برجستگی و افزايش عروق Percreta   جفت ميباشد در مواردی که با  Invasion  محل 
% موارد ديده می شود که احتماالَ به دليل تفاوت در ميزان فاکتور رشد اندوتليال و ۵٠قابل توجه است اما اين يافته فقط در 

  رسپتورهای آن در داخل جفت می باشد .
MRI   Evaluation  

چه سونوگرافی هنوز هم به عنوان روش اوليه تشخيصی جايگاه خود را دارا می باشد اما در سال های اخير  اگر
بخصوص در مواردی که يافته های سونوگرافيک دارای ابهام می باشد و يا در مواردی که جفت در ديواره خلفی باشد 

MRI . نقش مهمی را در تشخيص اين آبنرماليتی بازی می کند  
MRI ه دليل مشخص نمودن بPlacentation  آبنرمال و تعيين ميزانInvasion  به عنوان بهترين روش تکميلی و تاييدی

Invasive Placenta  شناخته شده است. اما به دليل محدود بودن موارد آن آمار قابل گزارشی در اين رابطه در مقايسه با
  سونوگرافی در دسترس نمی باشد.

     :MRI  مهمترين يافته های



  Dark intra Placenta bandديواره رحم و وجود سيگنالهای هتروژن در داخل پالسنتا و وجود    Bulgingرويت  
  . T٢در

رحمی بخصوص در سگمان تحتانی ايجاد می شود اين ناحيه حتی از فوندوس رحم نيز پهن تر   Bulgingدر مواردی که
  می شود.

  نامحتمل است.  Invasive Placentaباشد و باندی نيز در ان ديده نشود وجوددر مواردی که سطح پالسنتا هموژن  
و در مواردی که جفت از ميومتر عبور می نمايد و در مواردی که ديواره مثانه در گير باشد يافته   Percretaدر موارد

  اختصاصی می باشد. اما همه موارد اين سطح درگيری را دارا نمی باشند . MRIهای 
بااليی را دارا می باشد. افزايش  False Positiveفوکال ميومتر چندان قابل اطمينان نمی باشد واحتمال نازکی 

نمی باشد و در حاملگی  Specificديده ميشود اما اين يافته نيز  Invasive Placentaواسکوالريته اطراف رحم نيز در 
  نرمال نيز ممکن است ديده شود .

  خالصه
در دهه های اخير و با توجه به حايز اهميت بودن عوارض اين  Invasive Placentaيزان بروز با توجه به افزايش م

آبنرماليتی، در موارد وجود پالسنتا پرويا و يا وجود هرگونه سابقه جراحی ويا سزارين قبلی که بيمار را در ريسک باال 
ترين روش تشخيصی با حساسيت تشخيصی حدود  قرار می دهد. استفاده ازسونوگرافی به عنوان رايج ترين وقابل دسترس

عروقی متعدد همراه با يافته های ابنرمال کالر  Lacunae% در صدر روشهای تشخيصی قرار ميگيرد. وجود ٨٠-%۵٠
می باشند. کاهش ضخامت ميومتر و از بين رفتن اليه هايپواکو با وجود    Invasive Placentaداپلر مهمترين يافته های 

در مواردی که جفت خلفی باشد و يا  MRIبودن به عنوان عاليم هشدار دهنده تلقی می گردند. يافته های  عدم اختصاصی
  يافته های سونوگرافی مبهم باشد بسيار مهم می باشد .

رحم همراه با هتروژن بودن پارانشيم پالسنتا و وجود باند در پالسنتا   Bulgingبصورت MRIمهمترين يافته های 
  ميباشد.
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