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مقایسه ویژگی های بالینی سقط عفونی در دو دهه اخیر در
بیمارستان فاطمیه همدان
*1

دکتر مهرانگیز زمانی
.1

دانشیار گروه زنان و مامایی ،دانشکده پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی همدان ،همدان ،ایران.

خالصه

تاریخ دریافت 1131/11/11 :تاریخ پذیرش1134/1/11 :

مقدمه :وجوه بالینی سقط عفونی به واسطه استفاده از روشهای القاء دارویی بی خطر دچار تحول شده است .مطالعه
حاضر با هدف مقایسه ویژگی های بالینی سقط عفونی در دو دهه  08و  38انجام شد.
روش کار :این مطالعه توصیفی  -تحلیلی گذشته نگر در سال  1131بر روی  410بیمار مبتال به سقط عفونی در دهه
 08و  38که به بیمارستان فاطمیه همدان مراجعه کردند ،انجام شد .اطالعات مربوط به این بیماران شامل سن،
بیماری های زمینه ای ،عالئم بالینی ،عوارض و روش های درمانی بود .تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار
آماری ( SPSSنسخه  )11انجام شد.
یافتهها :بیش ترین گروه سنی مراجعه کننده در دهه  13-48 ،08سال و در دهه  18-13 ،38سال بود .شایعترین
عالئم بالینی در هر دو دهه تب به همراه خونریزی یا درد شکم یا هر دو بود .بیشترین روش درمانی نهایی در هر دو
دهه مربوط به کورتاژ با دهانه رحم باز بود .میزان سقط عفونی بستری به طور معنی دار در دهه  38پایین تر بوده
است.
نتیجهگیری :مراجعه به دلیل سقط عفونی ناشی از دستکاری و عوارض آن در دهه  38کمتر از دهه  08بود که
میتواند ناشی از استفاده از روشهای دارویی القاء و روشهای ایمن جهت سقط باشد و در مورد کاهش آمار کلی القاء
نمیتوان قضاوت کرد.
کلمات کلیدی :دیالتاسیون و کورتاژ ،سقط القایی ،سقط عفونی
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آبریزش) ،سوزش ادرار و درد بدن اشاره کرد .نوع
مداخالت جهت ایجاد سقط در طول دهه اخیر دچار
تغییر شده است و استفاده از روشهای داروئی توسط
بیماران باال رفته و میزان بستری جهت عالئم سقط
عفونی کاهش یافته است و به موازات آن خصوصیات
بالینی بیماران حین بستری دچار تغییر شده است.
مطالعه حاضر با هدف بررسی عالئم بالینی در زمان
مراجعه بیماران مبتال به سقط عفونی و سندرمهای
بالینی (حین بستری) و خصوصیات فردی آنان و در دو
مقطع  18ساله انجام شد .در ایران به دلیل اینکه
اندیکاسیون سقط مشخص است و بارداری ناخواسته با
جنین طبیعی اندیکاسیون ختم بارداری نیست ،افراد به
طرق مختلف دستکاری انجام میدهند (به دلیل
غیرقانونی بودن سقط در ایران) که وسایل و طرق
استفاده در دهه اخیر نسبت به دهه قبل تغییر کرده و
اخیراً روشهای دارویی جایگزین روشهای مکانیکی
شده است .روشهای دارویی عمدتاً استفاده از
شیافهای پروستاگالندینی و نیز استفاده از جاگذاری
سوند در دهانه رحم همراه با پوشش آنتی بیوتیکی و
سایر اقدامات می باشد .نظر به اینکه با تغییر روشها به
سمت روشهای سالمتر ،عالئم بالینی و آزمایشگاهی
بیماران نیز به طبع آن دچار تغییر شده است ،مطالعه
حاضر انجام شد و تغییرات در وجوه بالینی را مستند
نمود .البته روشهای نوین نیز عوارض خاص دارویی را
دارد ک ه فراوانی استفاده از انها هدف مطالعه حاضر
نبوده است.
با توجه به اینکه فراوانی سقط و عوارض ناشی از آن در
کشورهای در حال توسعه باالست و اولین قدم در این
راستا عدم آگاهی مادران از عوارض سقط و عفونی
شدن آن میباشد ،مطالعه حاضر با هدف بررسی
خصوصیات سقطهای عفونی به منظور کنترل و
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وجوه بالینی بیماران با سقط عفونی در کمتر از یک دهه
اخیر به دلیل نوع مداخله بیماران دچار تحول شده است
( )1و با توجه به اینکه  %18کل سقطهای انجام شده
عفونی میباشد ،اهمیت این موضوع بیشتر میشود (.)1
در آمریکای التین به دلیل سقط های غیرایمن188 ،
مرگ به ازای هر  188888سقط تخمین زده میشود و
 488مرگ به ازای هر  188888نوزاد در آسیا و 088
مرگ در آفریقا اتفاق میافتد ( .)1مرگ به دلیل سقط
در کشورهای پیشرفته  8/0مورد در هر  188888سقط
است که پایین بودن مرگ و میر در این کشورها به
دلیل انجام سقط به وسیله فرد ماهر و وضعیتهای
غیرعفونی آن است (.)1
انجام سقط دارای عوارضی است که برای بروز این
عوارض 4 ،عامل روش استفاده شده برای سقط ،مهارت
عامل انجام سقط ،سن بارداری ،تسهیالت و امکانات در
دسترس بسیار مهم می باشد (.)1
عوارض شایع سقط شامل :تخلیه ناقص ،سپسیس،
خونریزی و صدمات داخل شکم می باشد .به جز مورد
آخر ،تمام عارضهها میتواند در یک سقط خود به
خودی اتفاق بیفتد ( .)4عالئم شایع تخلیه ناکافی
میتواند درد لگن ،کرامپ یا درد پشت ،ادامه خونریزی
و یک رحم بزرگ و نرم باشد ( .)4صدمات داخل شکم
ممکن است به احشایی نظیر تخمدان ،لوله رحمی،
روده ،مثانه و رکتوم وارد شود ( .)3خونریزی شدید
ممکن است ناشی از تخلیه ناقص و یا استفاده از
داروهای گیاهی و شیمیایی در واژن و سرویکس و اثر
سوزاننده و تخریبی آنان باشد .محتویات داخل رحم
میتواند عفونی شود که این فرآیند معموالً بعد از
استفاده از وسایل آلوده رخ میدهد (.)4
یک سقط عفونی میتواند به دنبال فاکتورهای زیادی از
جمله :پاره شدن مامبران های جنینی ،بیماری های
مقاربتی به خصوص کالمیدیا IUD ،همراه با حاملگی،
باز بودن طوالنی دهانه رحم و جاگذاری وسایل و
دستکاری شیمیایی رخ دهد ()1 ،0 ،4
از عالئم بالینی سقط عفونی میتوان به خونریزی
واژینال ،تب ،درد شکم ،ترشح واژینال (چرکی ،خونابه،

پیشگیری آنها انجام شد.

روش کار
این مطالعه توصیفی گذشته نگر در سال 1131بر روی
 410بیمار مبتال به سقط عفونی در دهه  08و  38که
به بیمارستان فاطمیه همدان مراجعه کردند ،انجام شد.
2

در این مطالعه نمونهگیری به روش سرشماری انجام
شد؛ به این ترتیب که پس از انجام مراحل تصویب
طرح ،تمام اطالعات ثبتی مربوط به سقط عفونی
استخراج شد و در صورت عدم وجود معیار خروج از
مطالعه مورد بررسی قرار گرفتند .معیار خروج شامل
پرونده های بیمارانی بود که اطالعات شرح حال و
معاینات و یافته های کلینیکی و سیر بستری کافی
جهت گنجاندن بیمار در  3دسته کلی را نداشتند .در
مجموع  404نفر که اقدام به سقط کرده بودند و عالئم
عفونت را داشتند مورد بررسی قرار گرفتند.
در این مطالعه بیمارانی که با عالئم بالینی مربوط به
سقط عفونی مانند خونریزی واژینال ،تب ،درد شکم،
ترشح واژینال (چرکی ،خونابه ،آبریزش) ،سوزش ادرار و
درد بدن به بیمارستان و درمانگاه فاطمیه مراجعه کرده
بودند ،سابقه القاء داشتند و با توجه به عالئم بالینی
برایشان تشخیص سقط عفونی گذاشته شد ،بررسی
شدند و با توجه به یافتههای بالینی و آزمایشگاهی ،در
پنج دسته از عالئم بالینی سقط عفونی ردهبندی شده و
در دو مقطع و دهه با هم مقایسه شدند .اطالعات
بیماران از جمله عالئم حین بستری ،روش درمانی ،سن
بیمار و اینکه کجا سقط انجام شده است در پرسشنامه
با استفاده از اطالعات ثبتی استخراج و دستهبندی شد.
بیماران بر اساس شواهد موجود در شرح حال ،معاینات
و آزمایشات به  3دسته کلی تقسیم شدند:
 -1عفونت :فرآیند میکروبیالی است که باعث ایجاد
پاسخ التهابی و تهاجم به بافتهای بدن میشود و با
وجه مشخصه ترشح و درد ردهبندی شد.
 -1سندرم پاسخ التهابی سیستمیک  :)SIRS(1پاسخ
سیستمیک بدن به تب (دمای بیشتر از  ،)10هایپوترمی
(دمای کمتر از  ،)10تاکی کاردی (ضربان قلب بیشتر از
 ،)38تاکی پنه (تعداد نبض بیشتر از  ،)18لکوسیتوز
(گلبول های سفید بیشتر از  ،)11888لکوپنی (گلبول
های سفید کمتر از  )4888یا  band cellبیشتر از

یافته ها
در این مطالعه در مجموع  410بیمار در بیمارستان
فاطمیه مورد مطالعه قرار گرفتند که  130نفر در دهه
 08و  114نفر در دهه  38قرار داشتند .آمار کلی
بستری و زایمان در دو دهه تفاوت معنیداری نداشت
( ،)p=8/81ولی نسبت بستری جهت سقط عفونی در
دهه  08به طور معنیداری باال بود (.)p>8/83
از  130بیمار مورد مطالعه در دهه 114 ،08نفر ()%11
جمعیت شهری و  31نفر ( )%10جمعیت روستایی و از
 114بیمار در دهه  03 ،08نفر ( )%13/01شهری و
13نفر ( )%18/10روستایی بودند.
از لحاظ توزیع فراوانی سنی در دهه  08باالترین رده
سنی  13-48سال ( 110نفر) و کمترین آن 13-18
سال ( 18نفر) و در دهه  ،08باالترین رده سنی 18-13
سال ( 11نفر) و کمترین آن  13-18سال ( 1نفر) و
 43-38سال ( 1نفر) بود (نمودار  .)1توزیع فراوانی
روش های درمانی در جدول  1آمده است.

 %18است .اگر از این  3معیار 1 ،معیار مثبت شود،
یعنی پاسخ سیستمیک فرد مثبت است.

Systemic Inflammatory Response Syndrom
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 ویژگی های بالینی سقط عفونی در دو دهه اخیر

 -1سپسیس :اگر  SIRSمثبت وجود داشته باشد و
بتوان برای آن یک منبع عفونی در نظر گرفت،
سپسیس در نظر گرفته شد.
 -4کاهش فشار خون :به صورت  SBPکمتر از 38
میلی متر جیوه و یا کاهش بیشتر از  48میلی متر جیوه
نسبت به فشار خون پایه تعریف میشود.
 -3اختالل کارکرد اندام بدن :پاسخ ترجمان های
مختلف بدن در برابر عفونت در بیماران بدحال است که
باعث مختل شدن کارکردی اعضاء بدن میشود.
سپس بیماران در این دسته بندی وارد شدند و سایر
اطالعات مربوط به این بیماران شامل سن ،سندرم های
بالینی ،عالئم بالینی ،عوارض و روش های درمانی هم
مورد تجزیه و تحلیل با استفاده از نرمافزار آماری
( SPSSنسخه  )11قرار گرفتند.

جدول  -1توزیع فراوانی بیماران بر اساس روش درمان
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دهه 38

دهه 08
متد درمانی

تعداد

درصد

تعداد

درصد

کورتاژ با دهانه رحم باز
 D&Eو ( D&Cدیال تاسیون و تخلیه)

113
33

00/10
11/03

10
40

01/13
11/83

دفع کامل بدون کورتاژ

10

3/81

-

-

الپاراتومی  +هیسترکتومی

1

8/33

جمع کل

130

188

114

188

از لحاظ طول مدت بستری ،بیشترین توزیع فراوانی -1
 1روز با توزیع فراوانی  %04در دهه  08و  1-1روز با
توزیع فراوانی  %10/01در دهه  38و کمترین توزیع
فراوانی باالی  13روز و زیر  14ساعت در دهه  08و 1

روز و کمتر از  14ساعت در دهه  38بود .توزیع فراوانی
بیماران بر اساس سندرمهای بالینی در نمودار  1آمده
است.

توزیع فراوانی بیماران بر اساس عالئم اولیه حین بستری
(شکایت اصلی بدو ورود) در دهه  08شامل :خونریزی و
تب ( ،)%13/1تب  +خونریزی  +درد شکم (،)%11/ 1
تب و لرز ( ،)%18درد شکم ( ،)%13ترشح چرکی
( ،)%8/0دفع خونابه ( ،)%4/1ضعف و بیحالی (،)%1/1

آبریزش ( )%1/1و در دهه  38شامل :خونریزی و تب
( ،)%13/01تب و خونریزی و درد شکم ( ،)%41/30تب
و لرز ( ،)%1/41دفع خونابه یا خونریزی (،)%13/11
آبریزش ( )%1/01و ترشح چرکی ( )%1/11بود که
تقریبا مشابه بوده است (جدول .)1

جدول  -2مقایسه فراوانی عالئم  2گروه در دو دهه
دهه 38

دهه 08
عالئم

تعداد

درصد

تعداد

درصد

خونریزی و تب

111

13/1

11

13/01

تب  +خونریزی و درد شکم
تب و لرز

10
11

11/1
18

33
1

41/30
1/41

درد شکم

34

13

دفع خونابه

13

4/1

13

13/11

ضعف شدید

0

1/1

آبریزش

4

1/1

1

1/01

ترشح چرکی

1

8/0

4

1/11

جمع کل

130

188

114

188
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بحث
مطالعه حاضر به بررسی وجوه بالینی سقط عفونی
پرداخت .تقسیم بندی بالینی بیماران به صورت
سندرمهای سپسیس از نقاط عطف و نوآوری این مطالعه
بود .در مطالعات برگرفته شده از منابع معتبر تنها به
بررسی فراوانی عالئم و نشانه مادری سقط جنائی
پرداخته اند .در مطالعه حاضر  %01/3افراد در دهه  08با
سندرم پاسخ التهابی و  %01/13در دهه  08با این
سندرم مراجعه کرده بودند که در مطالعه ماناکتاال و
همکاران ( )1881در هند %04/0 ،افراد با تب و درد
شکم و ترشح چرکی غیر طبیعی مراجعه کرده بودند که
این به صورت کلی بوده و اجزاء عالئم تفکیک نشده بود.
در مطالعه حاضر  %10/3افراد در دهه  08با تب (%13/1
همراه با تب و خونریزی واژینال و  %11/1با تب +
خونریزی  +درد شکم و  %18تب و لرز) و در دهه ،38
 %13/01افراد با تب ( %13/01همراه با تب و خونریزی و
 %41/30با تب و خونریزی و درد شکم  %1/41با تب و
لرز) مراجعه کرده بودند .در مطالعه حاضر در دهه ،08
 130نفر و در دهه  114 ،38نفر با عالئم سقط عفونی
بستری شدند و تحت درمان قرار گرفتند ،ولی در مطالعه
شارما و همکاران ( )1881در دهلی نو 40 ،بیمار در
عرض  3سال در بیمارستان MAMC & LNJP
بستری شدند ،البته اطالعات آماری فراوانی سقط عفونی
سایر بیماران در آن مرکز در مقاله نبود ( )3تا بتوان
فراوانی سقط عفونی را نسبت به کل بیماران بستری
سنجید و به گفته محقق این آمار یک جمع آوری نمونه
ها می باشد .از سال ( 1311در قانون مدنی هند القا
سقط قانونی شده است ولی به دلیل هزینه باالی درمان،
همچنان اقدام به سقط با روشهای ناهنجار و غیر
استاندارد دستکاری مرسوم است.
شیوع نارسایی کلیه گذرا ادامه دار در مطالعه حاضر 1
بیمار ( )%8/3از  130بیمار بود و در دهه  08نارسایی
کلیه وجود نداشت .در مطالعه شارما در دهلی نو
 %11/84بیماران دچار این قضیه بودند که کمتر بودن
این فراوانی در جمعیت مطالعه حاضر می تواند ناشی از
مراجعه زودرس و درمان فوری این بیماران باشد ،زیرا
با وجود قانونی بودن سقط در کشو هند بیمارانی که به

تخلیه چرک در این مرکز انجام نمی گرفته است و
وضعیت تجمع چرکی در بیماران به صورت کانونی
نبوده است که نیاز به تخلیه موضعی داشته باشند.

5

 ویژگی های بالینی سقط عفونی در دو دهه اخیر

سقط جنایی اقدام می کنند ،به لحاظ شرایط اقتصادی
 اجتماعی و  ...دیرتر مراجعه کرده و عارضه نارساییکلیه را بیشتر تجربه می کنند .در مطالعه حاضر با
نزدیک شدن به سال های اخیر ،موارد دستکاری با ست
سرم و سوند فولی و استفاده از آنتی بیوتیک همراه با
دستکاری نیز رو به فزونی داشت .آنتی بیوتیک در سال
 14در  %4/3موارد دستکاری و در سال  01در %40/1
موارد دستکاری به کار گرفته شده بود و آنتی بیوتیک
های متنوع استفاده می شده ،ولی انواع رایج شامل
کپسول آمپی سیلین ،سفالکسین و آمپول جنتامایسین
بوده است .نکته جالب در مطالعه حاضر عدم وجود
فیستول مدفوعی بود که در مطالعه مذکور و مطالعات
مشابه با فراوانی نسبی  %0/31وجود داشت ()10 ،1 ،3
و این امر نشان می دهد که دستکاری در کشور ما به
طریقه ماهرانه تری انجام می شود و استفاده عمده از
دارو جهت القاء سالمتر میباشد.
در مطالعه سالنر و جانسون ( 10 )1811مورد مرگ
مادری به دنبال سقط عفونی گزارش شد که  %14آن
اختالل کارکرد ارگان های بدن بود %11 ،شوک عفونی
داشتند و  %18بیماران زیر  18سال بودند ،ولی در
مطالعه حاضر  4مورد مرگ مادری و  4مورد ()%1/11
دچار  MOFدر دهه  08بودند که نسبت به مطالعات
مشابه این آمار پایین بود و در مطالعه حاضر در دهه
 38مرگ مادری و  MOFوجود نداشت (.)11
در مطالعه شارما و همکاران ( )1888و گیتاگوین
( %31/0 ،)1881بیماران هیسترکتومی شدند که در
مطالعه حاضر  1مورد در دهه  08با فراوانی نسبی
تقریبی  %8/0الپاراتومی شدند و در دهه 38
هیسترکتومی و الپاراتومی وجود نداشت (.)1 ،3
در مطالعات باال کولپوتومی در  %11/10موارد برای
بیماران انجام گرفت که ظاهراً در مطالعه حاضر
کولپوتومی برای بیماران انجام نگرفته بود که شاید دو
علت توجیهی داشته است :اوالً انجام کولپوتومی برای

-11 شیوع عالئم شوک سپتیک در مطالعات متعدد
 بود که در مطالعه حاضر میزان آن پایین بود%13/30
.)10 ،13 ،4 ،1(
آنتی بیوتیک های معمول در حین بستری بیماران در
، جنتامایسین،اکثر مطالعات شامل پنی سیلین
 کلیندامایسین و سپیروفلوکساسین می،مترونیدازول
باشد که از این نظر مطالعه حاضر کامالاً مشابه آنان می
.)14 ،1 ،3 ،4( باشد
%11/3-11/1 )1333( در مطالعه سینها و همکاران
بیماران مراجعه کننده عالئم سپسیس داشتند که در
مقایسه با مطالعه حاضر بسیار باال می باشد و این قضیه
نشانگر این است که علی رغم اینکه سقط القایی در
ایران شیوع باالتری دارد که این خود به جهت منع
 شیوع فراوانی بیمارانی که در،سقط قانونی می باشد
 نسبت به،فازهای غیر قابل جبران مراجعه می کنند
 هرچند هدف.)1( مطالعات دیگر پایین تر می باشد
اصلی مطالعه حاضر بررسی بالینی سقط عفونی در
بیمارستان فاطمیه بود و علی رغم اینکه فراوانی فازهای

نتیجه گیری
مراجعه به دلیل سقط عفونی ناشی از دستکاری و
عوارض آن رو به کاهش است که میتواند ناشی از
استفاده از روشهای دارویی القاء و روشهای ایمن
 اما برآورد شیوع نیاز به مطالعات.جهت سقط باشد

.تکمیلی دارد
تشكر و قدردانی
بدین وسیله از زحمات سرکار خانم دکتر فائزه نانکلی
.تقدیر و تشکر می گردد
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