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سارا دائي چين
.1
.2

استادیار گروه زنان و مامایی ،مرکز تحقیقات زایمان ،دانشکده پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ،کرمانشاه ،ایران.
پزشک عمومی ،دانشکده پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ،کرمانشاه ،ایران.

 .3استادیار گروه آمار حیاتی ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ،کرمانشاه ،ایران.
 .4کارشناس مامایی ،کمیته تحقیقات دانشجویی ،دانشکده پرستاری مامایی ،دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ،کرمانشاه ،ایران.

خالصه

تاریخ پذیرش1393/2/4 :

تاریخ دریافت1392/9/2 :

مقدمه :حاملگی نابجا 1/2 ،تا  1/4درصد کل بارداری ها را شامل میشود و یکی از علل مرگ مادران در سه ماهه اول
بارداری میباشد که میزان ابتالء به آن رو به افزایش است .مطالعه حاضر با هدف بررسی تغییر در روند درمانی و
تظاهرات بالینی حاملگی نابجای لولهای انجام شد.
روشها :این مطالعه توصیفی -تحلیلی طی سالهای  1331-99بر روی زنان با حاملگی نابجای لولهای در مرکز
آموزشی درمانی امام رضا (ع) شهر کرمانشاه انجام شد .اطالعات فردی و متغیرهای الزم از قبیل سن مادر ،سن
بارداری ،تعداد بارداری و تعداد زایمان ،در فرمهای جمع آوری داده ها ثبت شد .تجزیه و تحلیل دادهها با استفاده از
نرم افزار آماری ( SPSSنسخه  )11و آزمون های کای دو ،کولموگروف -اسمیرنوف ،آنالیز واریانس و کروسکال والیس
انجام شد .میزان  pکمتر از  9/90معنی دار در نظر گرفته شد.
یافته ها :بیشترین فراوانی حاملگی نابجا در گروه سنی  21-39سال و در سال  )%29( 1399و کمترین میزان آن در
سال  )%10/0( 1331بود .تعداد  223نفر ( )%05از بیماران مولتی پار و میانگین سن بارداری  1/02±2/52هفته بود.
شایع ترین تظاهرات بالینی به ترتیب درد شکم ( ،)%54/9خونریزی ،آمنوره و شوک بود .متغیرهای نوع درمان
( )p=9/991و خونریزی ( )p=9/993طی  0سال از نظر آماری معنی دار بود .شایع ترین محل حاملگی نابجا در آمپول
لوله ( )%09/9بود و  225نفر ( )%01/3به روش جراحی درمان شدند که شایع ترین تکنیک جراحی ،سالپنژکتومی
( )%50/3بود .درمان دارویی در  %49/1بیماران با پروتکل تک دوز متوتروکسات انجام شد.
نتيجهگيري :تعداد موارد حاملگی نابجا در طول سالهای مطالعه روندی صعودی داشت و شایع ترین تظاهر بالینی
درد شکم و سپس خونریزی واژینال بود .روند درمان به سمت افزایش استفاده از دارو و کاهش درمان جراحی پیش
رفته است.
کلمات کليدي :تظاهرات بالینی ،حاملگی نابجا ،درمان ،لولهای

* نویسنده مسئول مکاتبات :دکتر انیس الدوله نانکلی؛ مرکز تحقیقات زایمان ،دانشکده پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ،کرمانشاه ،ایران .تلفن:
99131314921؛ پست الکترونيكanankali@kums.ac.ir :
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مطالعات فراوانی در زمینه میزان بروز ،چگونگی
تظاهرات بالینی ،نحوه درمان و اداره حاملگی نابجا
صورت گرفته است .در مطالعه ماجهی و همکاران
( )2995که بر روی  139بیمار با حاملگی نابجا طی
سالهای  2992-2994انجام شد ،میزان حاملگی نابجا
 9/1درصد و محدوده سنی بیماران  21-39سال بود.
زنان شکم اول ،بیشتر قربانیان این عارضه بودند .شایع
ترین شکایت بالینی بیماران درد شکم ( ،)%31/1آمنوره
( )%51/1و خونریزی واژینال ( )%42/2بود 52/2 .درصد
بیماران ،پارگی لوله داشتند و جراحی باز به فرم
سالپنژکتومی در  31/9درصد بیماران انجام شده بود
( .)13نتایج مطالعه ترابرت و همکاران ( )2919نشان
داد که میزان حاملگی خارج رحمی طی  10سال اخیر
به سمت افزایش است .آخرین برآورد ملی در دسترس
نشان میدهد که میزان حاملگی خارج رحمی به عنوان
یک مشکل بهداشت عمومی در این سالها کاسته نشده
است ( .)14در مطالعه آرورا و همکاران ( )1993طی
یک دوره  10ساله ،میزان حاملگی نابجا روندی رو به
افزایش داشت و تظاهرات بالینی طی سالهای متفاوت
ثابت بود ،همچنین تمایل به حفظ لوله و درمان طبی
با کاربرد متوتروکسات رو به افزایش داشت ( .)10در
مطالعه هوور و همکاران ( )2919میزان درمان طبی با
متوتروکسات از  %11/1طی سال های  2992تا 2995
افزایش یا کاهشی در روند میزان بروز حاملگی نابجا در
زنان بیمه شده آمریکایی وجود نداشت ( .)11با توجه
به افزایش میزان بروز  EPو نقش آن به عنوان عامل
مهم مرگ و میر مادران در سه ماهه اول بارداری ،مطالعه
حاضر با هدف بررسی تغییر در روند درمانی و تظاهرات
بالینی حاملگی نابجای لولهای در بیماران مراجعه کننده
به بیمارستان امام رضا (ع) شهر کرمانشاه انجام شد.

مقدمه
 دکتر انيس الدوله نانکلي و همکاران

بالستوسیست به طور طبیعی در پوشش آندومتریال
حفره رحم النهگزینی میکند .النهگزینی در هر جایی
به جز این محل ،حاملگی نابجا ( 1)EPنامیده میشود.
در ایاالت متحده از هر  199مورد حاملگی ،بیش از یک
مورد آن از نوع نابجا بوده و بیش از  90درصد حاملگی
های نابجا ،لوله رحم را درگیر میکند ( .)1میزان ابتالء
به حاملگی نابجا در آلمان از  %9/0در سال  1959به
 %2تا سال  2913افزایش یافته است ( .)2حاملگی نابجا
شایع ترین علت مرگ و میر زنان باردار در سه ماهه
اول بارداری و عامل  19درصد مرگ و میر مادران است
و تنها یک سوم از زنانی که یک حاملگی خارج رحمی با
پارگی لولهای داشته اند ،میتوانند در آینده فرزندی
سالم به دنیا آورند ( .)3حاملگی نابجا مشکل عمده زنان
در سنین باروری بوده و میزان آن از  1/2تا  1/4درصد
کل بارداری ها را شامل میشود و معموالً با عالئم و
نشانههای آمنوره ،درد پایین شکم ،خونریزی واژینال،
توده در ضمائم رحمی و در برخی موارد با پارگی لوله
رحمی نمایان میشود ( .)0 ،4درمان  EPبه وضعیت
بالینی بیمار و تمایل به حفظ باروری در آینده بستگی
دارد ( .)1تشخیص و درمان زودرس  EPبا کاهش
میزان مرگ و میر زنان همراه بوده و درمان را به سمت
روشهای محافظه کارانه با حفظ لوله تغییر داده است
( .)5درمان استاندارد  ،EPجراحی الپاروسکوپیک است
و در شرایط عدم ثبات همودینامیک و یا در شرایطی
که روش الپاروسکوپیک مشکل باشد ،الپاروتومی
صورت میگیرد ( .)3پرمصرفترین دارو جهت درمان
طبی  ،EPمتوتروکسات می باشد که با روش تک دوز و
یا چند دوز همراه با معیارهای خاص مورد استفاده قرار
میگیرد ( .)9درمان طبی به دالیل آسیب کمتر به لوله،
هزینه کمتر ،امید به افزایش بالقوه باروری بعدی ،حذف
عوارض جراحی و بیهوشی مورد توجه است ( .)19برای
اولین بار تانکا و همکاران ،درمان  EPبا استفاده از
متوتروکسات (آنالوگ فولیک اسید) را معرفی کردند
( .)11حاملگی نابجا یک دلیل عمده مرگ و میر زنان
در سراسر دنیا محسوب می شود (.)12
Ectopic Pregnancy

روش کار
این مطالعه پس از تصویب شورای پژوهشی واحد
توسعه تحقیقات بالینی مرکز آموزشی درمانی امام رضا
(ع) شهر کرمانشاه در بخش زنان و مامایی انجام شد.
اطالعات حاصل از تمام بیماران بستری شده طی
سالهای  1331-99با تشخیص موارد قطعی حاملگی
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نابجا از بایگانی بیمارستان با استفاده از طبقه بندی
بینالمللی بیماریها ( )ICD9جمع آوری شد.
یافتههای فردی (سن مادر ،سن بارداری ،تعداد بارداری،
تعداد زایمان) ،تظاهرات بالینی و راههای درمان (طبی و
جراحی) مربوط به  499بیمار با حاملگی نابجای لولهای
از پروندههای پزشکی استخراج و در پرسشنامه ثبت
شد .معیارهای ورود به مطالعه شامل :تمام بیماران در
هر سنی از بارداری با تشخیص اثبات شده حاملگی
نابجای لولهای با استفاده از تست حساس  β-hCGو
سونوگرافی (شکمی یا واژینال) بود .بیماران با حاملگی
نابجای غیرلولهای (سرویکال ،تخمدانی ،شکمی ،محل
اسکار سزارین قبلی) از مطالعه خارج شدند .دادهها پس
از گردآوری با استفاده از نرم افزار آماری SPSS
(نسخه  )11مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت .از آزمون
کای دو جهت دادههای کیفی ،آزمون کولموگروف-
اسمیرنوف برای طبیعی بودن دادههای کمی ،آزمون
آنالیز واریانس برای سن و آزمون کروسکال والیس برای
سن بارداری و گراوید استفاده شد .جهت آنالیز دادههای
کمی از جداول فراوانی ،محاسبه شاخصهای عددی
مانند میانگین و انحراف معیار و از جداول دو بعدی
برای توزیع تظاهرات بالینی و روشهای درمانی بر
حسب متغیرهای زمینهای و رسم نمودار ستونی و

یافته ها
طی دوره  0ساله مطالعه 499 ،بیمار با حاملگی نابجای
لولهای مورد بررسی قرار گرفتند .محدوده سنی زنان
مورد مطالعه  15-04سال بود که بیشترین فراوانی
درگروه سنی  21-39سال ( )%34/2بود .محدوده گراوید
 1تا  5بود که بیشترین فراوانی مربوط به گراوید یک
( )%39/2بود و میانگین گراوید  2/23±1/20به دست
آمد .مولتی پارها با فراوانی  223مورد ( )%05بیشتر از
نولی پارها بودند .محدوده سنی بارداری  4-14هفته و
میانگین سن بارداری افراد  1/02±2/52هفته بود.
بیشترین فراوانی حاملگی نابجای لولهای ( )%11/4در سن
بارداری بین  4/2-3/0هفته بود .میزان موارد حاملگی
نابجای لولهای در طی چند سال اخیر روندی افزایشی
داشت .آزمون کولموگروف-اسمیرنوف ،یکنواخت بودن
توزیع فراوانی حاملگی نابجا در طی  0سال را رد کرد
( .)p>9/991یعنی روند افزایشی آن معنیدار بود
(نمودار .)1

نمودار  -6درصد فراواني حاملگي نابجا در سالهاي 6831-09
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جعبهای استفاده شد .میزان  pکمتر از  9/90معنی دار
در نظر گرفته شد.

 دکتر انيس الدوله نانکلي و همکاران

بعد از آن در شیپور لوله های رحمی با فراوانی  33مورد
( ،)%29/2بیشترین فراوانی حاملگی نابجا از نظر محل
وقوع را داشتند (جدول .)1

شایع ترین تظاهر بالینی بیماران ،درد شکم ( 54درصد)
بود (جدول  223 .)1مورد ( )%00/50از حاملگیهای
نابجا در لوله راست و  115مورد ( )%42در لوله چپ
بود ( .)p=9/143آمپول با فراوانی  31مورد ( )%49/5و

جدول  -6فراواني تظاهرات باليني ،انواع روشهاي جراحي و محل حاملگي نابجا
متغیر

تظاهر بالینی

روشهای جراحی

فراوانی

درصد

درد شکم

291

54

خونریزی

224

01

آمنوره

12

10/0

شوک

5

1/3

کل

499

199

سالپنژکتومی

152

50/4

سالپنگوستومی

15

5/0

سالپینگوتومی

13

0/5

سالپینگووفورگتومی

20

11

کل

225

199

آمپول

39

09

ایسم

24

10

فیمبریا

33

29/1

بینابینی

11

1/9

هتروپیک

12

5/0

کل

119

199

محل حاملگی نابجا

داشت اما از نظر آماری معنی دار نبود ()p=9/91
(جدول .)2

متغیر مانند خونریزی در سالهای مختلف از نظر آماری
معنی دار بود ( )p=9/993و درد شکم نیز روند متغیری

جدول  -2تغييرات روند تظاهرات باليني طي سالهاي مختلف
سال

آمنوره

درد شکمی

خونریزی واژینال

شوک

تعداد کل

1331
1335
1333
1339
1399

(3 )13/1
(19 )14/5
(13 )19/1
(15 )23/3
(14 )19/3

(3 )13/1
(15 )20
(24 )30/3
(22 )39/1
(33 )20/4

(23 )40/9
(30 )01/0
(49 )03/3
(32 )43/3
(39 )13/0

(1 )1/1
(1 )1/0
(9 )9
(3 )4/1
(2 )1/0

11
13
13
53
139

کل

(12 )10/0

(194 )21

(224 )01

(5 )1/3

499

سطح معنی داری

9/119

9/919

9/993

9/403

سالهای مختلف متغیر و از لحاظ آماری معنی دار بود
(( )p=9/991جدول .)3

در طول سالهای مطالعه 225 ،مورد ( )%01/3تحت
درمان جراحی قرار گرفتند و درمان دارویی برای 153
نفر ( )%43/2از بیماران انجام گرفت .نوع درمان طی
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سال
1331
1335
1333

درمان دارویی

نوع درمان

درمان جراحی

تک دوز

چند دوز

سالپنگکتومی

سایر

دارویی

جراحی

(0 )09
(9 )31
(20 )14/1

(0 )09
(11 )14
(14 )30/9

(33 )14/5
(32 )54/4
(24 )32/3

(13 )30/3
(11 )20/1
(0 )15/2

(19 )11/4
(20 )31/3
(39 )05/4

(01 )33/1
(43 )13/2
(29 )42/1

در درمان دارویی  30نفر ( )%49/1از بیماران با روش
تک دوز متوتروکسات و  33نفر ( )%09/9با روش چند
دوز تحت درمان قرار گرفتند .در طی  0سال مطالعه،
سالپنژکتومی ( )%50/3بیشترین روش مورد استفاده در
جراحی بیماران بود (جدول .)1

کل
11
13
13

نیجریه انجام شد ،بیشترین فراوانی سن بارداری 5/4
هفته و مولتی پارها  04/3درصد بود که نولی پارها
( )%00/2بیشتر از مولتیپارها بودند ( .)21این نتیجه
برخالف مطالعه حاضر بود که دلیل آن شاید ناشی از
فعالیت های آزادانه جنسی قبل از ازدواج و به صورت
زود هنگام باشد؛ به گونه ای که بر اساس نتایج مطالعه،
از  93مورد حاملگی نابجا %12/4 ،متأهل و %35/1
مجرد بودند .در مطالعه شارما و همکاران ( )2911نیز
همانند مطالعه حاضر ،حاملگی نابجا بیشتر در
پرایمیپارها بود ( .)24در مطالعه سوریانو و همکاران
( )2993بیشترین سن بارداری  5هفته بود ( )25که با
مطالعه حاضر همسو بود.
در مطالعه پرادهان و همکاران ( )2991میانگین تعداد
زایمان  1/2بود و مولتیپارها بیشتر بودند ( )%05و
بیشترین سن حاملگی  1تا  9هفته بود ( )19که با
مطالعه حاضر همسو بود .در مطالعه حاضر شایع ترین
محل حاملگی نابجا در لوله راست و در ناحیه آمپول بود
که با سایر مطالعات در این زمینه همخوانی داشت
( .)23 ،21 ،21-23در مطالعه شارما برخالف مطالعه
حاضر ،حاملگی نابجا در لوله رحمی چپ شایع تر بود
ولی محل شایع حاملگی نابجا آمپول بود ( )24که با
مطالعه حاضر همسو بود .در مطالعه حاضر بیشترین
تظاهر بالینی ،درد شکم بود که با سایر مطالعات در این
زمینه همخوانی داشت ( .)21-39 ،21-23 ،13-19در
مطالعه شارما و همکاران ( )2911و آیاز و همکاران
( )2913برخالف مطالعه حاضر ،آمنوره بیشترین درصد
فراوانی را داشت که شاید به دلیل مراجعه زود هنگام
بیماران آن ها با گذشتن از موقع قاعدگی باشد (،29
 .)24در مطالعه حاضر  1/3درصد از بیماران با تظاهر
بالینی شوک هموراژیک مراجعه کردند و این برخالف
دیگر مطالعات انجام شده در این زمینه بود .درصد

بحث
نتایج این مطالعه نشان داد میزان بروز حاملگی نابجا را
از  %10/0درصد در سال  1331به  %29در سال 1399
روند رو به افزایشی داشت که این افزایش ممکن است
ناشی از ارجاع بیماران از دیگر مراکز به بیمارستان
آموزشی امام رضا (ع) باشد .بیماریهای منتقله از راه
جنسی و بیماری های التهابی لگن ،بروز حاملگی نابجا
را افزایش میدهند .در اکثر مواقع ،عامل مستعد کننده
حاملگی نابجا را نمیتوان تشخیص داد ( .)15در مطالعه
حاضر بیشتر بیماران در محدوده سنی 21-39
( )%34/3با میانگین سنی  29/9سال بودند که این آمار
با دیگر مطالعات همسو میباشد ( .)13-21باال بودن
سن زنان مورد مطالعه میتواند به دلیل افزایش سن
اولین بارداری باشد ( .)22 ،13در مطالعه حاضر گستره
تعداد بارداری از  1تا  5بود و  32/9درصد بیماران،
گراوید  1بودند .میانگین سن بارداری  1/02هفته بود و
هفته  ،5/2بیشترین فراوانی را داشت .مولتی پارها
بیشتر از نولیپارها بودند که این مطالعه از این نظر با
مطالعه آیاز و همکاران ( )2913و گداگی و همکاران
( )2913همخوانی داشت ( .)23 ،29در مطالعه محبوب
و همکار ( ،)2991میانگین سن بارداری  01/3روز و
غلبه با مولتی پار بود که با مطالعه حاضر همخوانی
داشت ( .)20مطالعه حاضر از نظر تعداد زایمان و سن
بارداری با مطالعه شارما و همکاران ( )2911همسو بود
( .)24در مطالعه ایگوب و همکاران ( )2913که در
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که به دلیل مراجعه و تشخیص زود هنگام در این مرکز
میباشد.

 دکتر انيس الدوله نانکلي و همکاران

فراوانی شوک در مطالعات سوهیل و همکاران 1/53
درصد ،عبید  20درصد ( ،)22ایگوب و همکاران ()2913
 1/1درصد ،گداگی و همکار ( 49/0 )2912درصد و در
مطالعه اودیگ و همکاران ( 41/5 )2919درصد بود که
این تفاوت چشمگیر میتواند به دلیل کاربرد آزادانه
ترانس واژینال سونوگرافی و تشخیص زود هنگام و
مراجعه به موقع بیماران در این مراکز باشد (-21 ،13
.)21 ،23
در مطالعه سوریانو و همکاران ( 22 ،)2993درصد
بیماران با شوک هموراژیک مراجعه کردند که این شاید
به دلیل محل حاملگی نابجا در ناحیه خطرناک کورنهآ و
یا مراجعه دیر هنگام باشد ( .)25در مطالعه حاضر
 43/2درصد افراد تحت درمان دارویی و  01/3درصد
تحت درمان جراحی قرار گرفتند .برای اکثر بیماران که
تحت درمان دارویی بودند ،از رژیم چند دوز
متوتروکسات استفاده شد ( %01/4در مقابل  %43/1تک
دوز) .در بیمارانی که تحت درمان جراحی الپاراتومی
قرار گرفتند ،اکثر آن ها به روش سالپنژکتومی
( )%50/4جراحی شدند که با سایر مطالعات در این
زمینه همخوانی داشت ( .)32 ،23-29 ،29-23 ،13در
سایر مطالعات میزان الپاروتومی در برخی مراکز بسیار
باال و بیش از  19درصد بود ( )31 ،23-29 ،22 ،13در
حالی که در مطالعه حاضر این میزان  01/3درصد بود

نتيجه گيري
تعداد موارد حاملگی نابجا در طول سال های مطالعه
روندی صعودی داشت .شایع ترین تظاهر بالینی درد
شکم و سپس خونریزی واژینال بود .روند درمان در
طول  0سال بررسی شده به سمت درمان دارویی پیش
رفته است .اکثریت حاملگی نابجا در ناحیه راست لوله و
شایع ترین محل ناحیه آمپوالر رخ داده بود .از آنجا که
حاملگی نابجا یک عامل تهدید کننده حیات میباشد و
مهمترین عامل مرگ مادران در سه ماهه اول است،
تشخیص زودرس و اقدامات مناسب میتواند امکان
درمان دارویی با حفظ قدرت باروری را فراهم سازد .با
توجه به سیر صعودی بروز حاملگی نابجا در مطالعه ما،
تحقیقات بیشتر در زمینه بررسی علل آن توصیه می
شود.

تشکر و قدرداني
از تمامی بیماران و پرسنل محترم بیمارستان امام رضا
(ع) شهر کرمانشاه و عزیزانی که در این تحقیق ما را
یاری دادند نهایت قدردانی را می نماییم.
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