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شیوع حاملگی خارج رحمی در ایران :یک مطالعه
مرور سیستماتیک و متاآنالیز
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دانشجوی دکترای بهداشت باروری ،کمیته تحقیقات دانشجویی ،دانشکده پرستاری و مامایی ،دانشگاه علوم پزشکی
شاهرود ،شاهرود ،ایران.
دانشیار گروه بهداشت باروری ،دانشکده پرستاری و مامایی ،دانشگاه علوم پزشکی شاهرود ،شاهرود ،ایران.
دکترای اپیدمیولوژی ،مرکز تحقیقات علوم رفتاری و اجتماعی در سالمت ،دانشگاه علوم پزشکی شاهرود ،شاهرود ،ایران.
دانشجوی دکترای بهداشت باروری ،کمیته تحقیقات دانشجویی ،دانشکده پرستاری و مامایی ،دانشگاه علوم پزشکی شاهرود،
شاهرود ،ایران.
دانشجوی پزشکی ،کمیته تحقیقات دانشجویی ،دانشکده پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی لرستان ،خرم آباد ،ایران.

خالصه

تاریخ دریافت 1335/33/12 :تاریخ پذیرش1335/31/11 :
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مقدمه :حاملگی خارج رحمی ،شایعترین علت مرگ و میر مادران در سه ماهه اول بارداری است .میزان مرگ و میر
ناشی از این عارضه ،حدود  13برابر زایمان واژینال و  5برابر القاء سقط است .احتمال موفقیت در بارداری بعدی نیز
کاهش مییابد ،همچنین این عارضه اثر منفی بر روی وضعیت روانی مادر دارد و میزان شیوع آن در کشورهای مختلف
متفاوت است .این مطالعه سیستماتیک و متاآنالیز با هدف بررسی شیوع حاملگی خارج رحمی در ایران انجام شد.
روشکار :در این مطالعه مروری پایگاههای اطالعاتی شامل  Pubmed ،ISI ،Google Scholar ،Scopusو
سایتهای علمی تخصصی ایرانی از جمله  Iranmedex ،Magiranو  SIDبا استفاده از کلمات کلیدی ectopic
 ،Iran ،incidence ،Prevalence ،EP ،pregnancyحاملگی ،خارج رحمی ،بارداری ،نابجا ،اکتوپیک ،انسیدانس،
شیوع ،فراوانی و ایران تا  21( 1334/11/1ژانویه  )2311مورد بازبینی قرار گرفت .طی این مطالعه متاآنالیز بر روی تمام
مقاالت موجود در خصوص شیوع حاملگی خارج رحمی در ایران ،تعداد  13مقاله یافت شد که بر مبنای معیار ورود7 ،
مورد انتخاب شد که  5مقاله جهت تعیین شیوع حاملگی خارج رحمی در ایران و  2مورد جهت تعیین شیوع حاملگی
خارج رحمی در مراکز ناباروری وارد متاآنالیز شد .جهت تعیین هموژنیتی نمونهها از تست کوکران استفاده شد .شیوع بر
اساس  Random effectدر نرمافزار ( Revmanنسخه  )5/3برآورد شد.
یافتهها :شیوع حاملگی خارج رحمی در سالهای قبل از  1/3 ،1335در  1333بارداری و بعد از  3/7 ،1335در 1333
بارداری و در مراکز ناباروری  44در  1333بارداری برآورد شد.
نتیجهگیری :شیوع حاملگی خارج رحمی در دهه گذشته در ایران افزایش داشته است و درمان ناباروری یک عامل
خطر برای آن محسوب میشود.
کلمات کلیدی :ایران ،حاملگی ،خارج رحمی ،شیوع ،متاآنالیز
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است ،ولی عوارض طوالنی مدت و روانی آن همچنان
باال است ( .)2شیوع بارداری خارج رحمی به دنبال
استفاده از روشهای کمک بارداری ،جراحی لولهها،
آسیب لولههای رحمی و عفونتهای قبلی دستگاه
تناسلی افزایش مییابد ،ناباروری و درمانهای کمک
باروری از فاکتورهای خطر بروز حاملگی خارج رحمی
در نظر گرفته میشوند ،به طوری که شیوع آن در زنان
با درمانهای ناباروری به طور معنیداری بیشتر از سایر
زنان سنین باروری است ( .)12بارداری خارج از رحم
در روش تحریک تخمکگذاری تفاوتی ندارد ،ولی
در IVFو  IUIنسبت به آمار در بارداریهای معمولی
افزایش نشان میدهد ( .)13این مطالعه با هدف تعین
شیوع حاملگی خارج رحمی در ایران انجام شد.

مقدمه
 مریم حسنی و همكاران

شاخص میزان دستیابی به هدف ارتقاء سالمت و کاهش
مرگ و میر مادران به عنوان یکی از اهداف توسعه هزاره
معرفی شده است ( .)1شایعترین علت مرگومیر مادران
در سه ماهه اول بارداری ،حاملگی خارج رحمی است که
در این حالت النهگزینی جنین در محلی غیر از حفره
رحم و اکثراً در لولههای رحمی انجام میشود که یکی از
اورژانسهای بارداری است و اکثراً نیاز به مداخله سریع
دارد و بر اساس گزارشی از سازمان جهانی بهداشت
 %4/3مرگ مادران ،ناشی از حاملگی خارج رحمی است
(.)2-5
میزان مرگ و میر ناشی از این عارضه ،حدود  13برابر
زایمان واژینال و  5برابر القاء سقط است ( .)1احتمال
موفقیت در بارداری بعدی نیز کاهش مییابد؛
بهطوریکه تنها یک سوم این زنان میتوانند در
بارداریهای بعدی خود با گذراندن یک بارداری موفق،
به فرزند سالم دست یابند ( .)7همچنین این عارضه اثر
منفی بر روی وضعیت روانی مادر دارد ( .)3در شرایطی
که بارداری خارج رحمی ادامه پیدا کند و لولههای
رحمی پاره شوند ،ممکن است گرفتاریها و عوارضی
مانند از دست دادن بارداری و مرگ مادر در سه ماهه
اول را به دنبال داشه باشد (.)3
حاملگی خارج رحمی یک عارضه شایع در جهان است و
میزان شیوع آن در کشورهای مختلف متفاوت است؛
بهطوریکه شیوع آن در کشورهای در حال توسعه از
یک در  44زایمان تا یک در  21زایمان متفاوت است،
در حالی که در کشورهای پیشرفته غربی ،شیوع آن بین
 1در  233تا  1در  233زایمان متغیر است ( .)13البته
مطالعات نشان دادهاند که شیوع حاملگی خارج رحمی
در آمریکا رو به افزایش است؛ بهطوریکه طی  23سال
گذشته میزان آن تا  4برابر افزایش یافته است (،11
 .)12بر اساس آخرین آمار منتشره ،شیوع حاملگی
خارج رحمی از  %3/5در سال  ،1373به  %2افزایش
یافته است ( .)3این افزایش آشکار در شیوع حاملگی
خارج رحمی میتواند به دلیل بهبود تشخیص اولیه و
افزایش عوامل خطرساز این عارضه باشد .البته میزان
مورتالیتی به دلیل تشخیص زودهنگام کاهش یافته

روشکار
این مطالعه متاآنالیز یا فراتحلیل بر روی نمونههای
(مقاالت) موجود در خصوص شیوع حاملگی خارج رحمی
در ایران انجام شد .در انتخاب مقاالت وارد شده به
مطالعه سیستماتیک کنونی ،با استفاده از کلمات کلیدی
"حاملگی ،خارج رحمی ،بارداری ،نابجا ،اکتوپیک،
،Prevalence ،EP ،ectopic pregnancy
 ،Iran ،incidenceانسیدانس ،شیوع ،فراوانی و ایران"
تمامی سایتهای ،Scopus ،ISI ،Google scholar
 Pubmedو سایتهای علمی تخصصی ایرانی از
جمله  Iranmedex ،Magiranو  SIDمورد بازبینی
قرار گرفت .عالوه بر آن به خالصه مقاالت کنگرههای
زنان و زایمان نیز رجوع شد تا تمامی مقاالت چاپ شده
ممکن در زمینه شیوع حاملگی خارج رحمی یافت شود.
در مرحله بعد ،مقاالت یافته شده مورد بررسی و مطالعه
قرار گرفت و بر اساس معیار ورود ،مقاالت مناسب
انتخاب شدند .معیار ورود به مطالعه شامل :انجام
مطالعه مقطعی و گزارش شیوع یا فراوانی و عدم گزارش
نتایج تکراری در سایر مقاالت بود .معیار خروج نیز
شامل :عدم گزارش اطالعات الزم برای انجام مطالعه
(تعداد کل بارداریها طی دوره مورد مطالعه و فراوانی
یا شیوع خارج رحمی) و انجام مطالعه به صورت
مداخلهای ،هم گروهی و مورد شاهدی بود.
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پس از جستجوی کامل تا تاریخ  ،1334/11/1در نهایت
 13مقاله یافت شد که شیوع حاملگی خارج رحمی در
نقاط مختلف ایران در آنها ذکر شده بود .اما از این
تعداد شش مقاله معیار ورود به مطالعه را نداشتند و به
دالیلی از جمله عدم گزارش اطالعات کامل ،برای انجام
مطالعه و نوع مطالعه و عدم کسب معیار حداقلی بر
اساس معیار استروب از مطالعه حذف شدند (.)13-14
یکی از مطالعات با توجه به اینکه فقط نوع خاصی از
حاملگی خارج رحمی را در نظر گرفته بود (اگرچه
شایعترین نوع آن یعنی بارداری لولهای بود) نیز از
مطالعه خارج شد ( )13و بنابراین آنالیز جهت بررسی
شیوع بارداری خارج رحمی در جمعیت عمومی بر روی
پنج مطالعه و آنالیز جهت تعیین شیوع بارداری خارج
رحمی در مراکز درمان ناباروری بر روی دو مطالعه انجام
شد ( .)23-22 ،13 ،7 ،1 ،4در یک مطالعه با توجه به
تفکیک فراوانی حاملگی خارج رحمی طی سالهای
مختلف ،از دادههای مطالعه به صورت جداگانه در تعیین
شیوع قبل و بعد از سال  1335استفاده شد (.)4
یک مورد حذف به علت دسترسی به متن مقاله

 13مقاله پس از حذف موارد تکراری

یک مطالعه حذف بعلت نوع مطالعه
(مورد-شاهدی)

 12مقاله

دو مورد حذف :یک مورد گزارش شیوع نوع خاصی از  EPو یک
مورد گزارش شیوع  EPدر قسمتهای مختلف لوله های رحمی

 11مقاله

دو مورد حذف :خطر سوگیری باال

 3مقاله

دو مورد حذف :جامعه آماری زنان مراجعه کننده به مراکز
ناباروری

 7مقاله

 5مقاله :ورود به مطالعه سیستماتیک و متاآنالیز
شكل  -1فلوچارت ورود مقاالت به مطالعه
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از معیارهای استروب  13مورد ارزیابی شد و مطالعاتی
که واجد شرایط ورود به مطالعه بودند ،مورد تجزیه و
تحلیل قرار گرفتند ( .)23معیار استروب شامل -1 :بیان
اهداف مطالعه در مقدمه -2 ،بیان اجزاء کلیدی نوع
مطالعه در روش کار -3 ،مشخص بودن بستر و زمان
نمونهگیری -4 ،معیارهای ورود شرکتکنندگان-5 ،
سوگیری -1 ،روش برخورد با دادههای ناقص-7 ،
توصیف ویژگیهای شرکتکنندگان -3 ،خالصه کردن
نتایج کلیدی -3 ،ذکر محدودیتهای احتمالی مطالعه و
 -13تفسیر کلی و محتاطانه نتایج بود.
مطالعات با حداکثر دو جزء خطر سوگیری باال یا مبهم
به عنوان سوگیری کم در نظر گرفته شد ،در غیراین
صورت به عنوان خطر سوگیری باال در نظر گرفته شد.
بررسی ناهمگونی آماری با استفاده از آزمون کای
اسکوئر در سطح معنیدار  %5انجام شد ( .)p<3/35در
تجزیه و تحلیلهای آماری از نرم افزار Revman
(نسخه  )5/3استفاده شد.

خارج رحمی قبل و بعد از سال  1335بررسی شد.
همچنین شیوع آن در مراکز درمانهای ناباروری ایران
مورد بررسی قرار گرفت .در مطالعه متاآنالیز حاضر از
مجموع  531513بارداری ،تعداد  1243مورد بارداری
خارج رحمی مشاهده شد که شیوع آن  2/4در 1333
بارداری بود .شیوع در سالهای قبل و بعد از سال
 1335جهت بررسی تغییرات شیوع در دهههای اخیر
تفکیک شد .در مجموع در میان  345733بارداری قبل
از سال  153 ،1335مورد حاملگی خارج رحمی
مشاهده شد که شیوع آن  1/3در  1333بارداری برآورد
شد .در میان  113733بارداری بعد از سال ،1335
 533بارداری خارج رحمی وجود داشت که شیوع آن،
 3/7در  1333حاملگی برآورد شد .از طرفی شیوع
حاملگی خارج رحمی در مراکز ناباروری برابر با %4/4
معادل  44در  1333برآورد شد.

یافتهها
 مریم حسنی و همكاران

از کل  13نمونه مورد بررسی ،یک مورد مربوط به
جنوب ایران ،یک مورد استانی در استان همدان و بقیه
در شهرهای کشور انجام شده بودند .دو مورد در
کرمانشاه ،یک مورد در شیراز ،یک مورد در یزد ،یک
مورد در اهواز ،یک مورد در اردبیل و پنج مورد در
تهران انجام شده بود که شش مورد به دالیلی از جمله
تفاوت در جامعه آماری ،اطالعات ناقص و عدم کسب
نمره مناسب طبق معیار استروب از مطالعه خارج شدند.
جامعه آماری در دو مورد از مطالعات ،مراجعهکنندگان
به مراکز درمان ناباروری بودند که به صورت مجزا
بررسی شده و از متاآنالیز شیوع کلی خارج شدند.
جداول  1و  ،2مشخصات کلی و دادههای هر یک از
نمونههایی که وارد مطالعه شدند را نشان میدهند .در
این مطالعه سیستماتیک و متاآنالیز شیوع حاملگی
خارج رحمی قبل و بعد از سال  1335بررسی شد.

نمودار  -1نمودار خطر سوگیری مقاالت
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جدول  -1مشخصات نمونههای وارد شده به مطالعه شیوع حاملگی خارج رحمی در ایران

فاطمه شبیری

همدان

3/33253
3/3313

سال نمونه گیری

تعداد بارداری

1373-1333

331433

372

1373-1334

235442

314

1335-1333

133331

533

3/3333

بارداریهای استان
همدان

3/333333

()4

3/3333335

()4

3/33317

()4

عباس افالطونیان

یزد

1373

11171

72

3/33144

زنان باردار یزد

3/3337511

()7

مهناز آذری

اردبیل

1335-1337

23733

32

3/33275

زنان باردار اردبیل

3/3333334

()23

فیروز ملکی

تهران

1372-1371

133143

123

3/33111

زنان باردار بستری در
یک بیمارستان

3/333135

()1

آناهیتا ناظم پور

کرمانشاه

1372-1374

25414

133

3/334

زنان باردار بستری در
یک بیمارستان

3/333337

()21

PREVALENCE

PREVALENCE

IV, Random, 95% CI

IV, Random, 95% CI

SE Weight

Study or Subgroup

PREVALENCE

1.7.1 PREVALENCE BEFORE 85
1.8 0.0935

Hamedan Shobeiri before85

]1.80 [1.62, 1.98

18.3%

]4.00 [3.22, 4.78

16.2%

0.4

4
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جدول  -2شیوع حاملگی خارج رحمی در مراکز درمان ناباروری ایران (درصد)
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SE
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IV, Random, 95% CI
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49.6%
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]0.07 [0.05, 0.09

50.4%

0.069 0.0097

Tehran Aleyasin

]0.05 [0.01, 0.09
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Heterogeneity: Tau² = 0.00; Chi² = 8.52, df = 1 (P = 0.004); I² = 88%
)Test for overall effect: Z = 2.35 (P = 0.02

نمودار  -2 Forest plotشیوع حاملگی خارج رحمی در درمانهای ناباروری

سال  1373تاکنون از  %3/5به  %2افزایش داشته است
( .)3میزان فراوانی بارداری خارج رحم در این مطالعه
در مقایسه با مطالعات انجام شده در فرانسه و نروژ (3/3
در هر  1333بارداری) بیشتر است و در مقایسه با
نیجریه ( 17در  )1333و آمریکا ( 23در 1333
حاملگی) و غنا ( 32/3در  1333حاملگی) کمتر است
(.)25-23 ،13
از طرفی شیوع حاملگی خارج رحمی در مراکز ناباروری
برابر با  3/344است که چندین برابر جمعیت عمومی
میباشد .البته باید توجه داشت که مقاالت به دست آمده
در مراکز درمان ناباروری مربوط به قبل از سال 1335
است .این در حالی است که شیوع  EPبعد از درمانهای
( IVFدرمانهای ناباروری شامل  IVFو  )IUIبین
 %4-11بارداریها است .با پیشرفت تکنولوژیهای درمان
ناباروری ،شیوع  EPدر  IVFدر حال کاهش است؛
بهطوریکه از سال  2331-2311از  %2به  %1/1رسیده
است ( .)23البته به دلیل عدم دسترسی به مطالعات
جدید در رابطه با شیوع  EPدر درمانهای ناباروری در
ایران ،مطالعه سیستماتیک کنونی نمیتواند وضعیت
کشور ما را در این زمینه ارزیابی کند و انجام مطالعات
توصیفی گسترده جهت بررسی آن ضروری است .معموالً
بسیاری از زنانی که  IVFمیکنند ،تعدادی از
فاکتورهای خطر از جمله سابقه جراحی لولهای یا PID
را دارند و در معرض خطر حاملگی خارج رحمی متعاقب
بارداری هستند (.)33
محاسبه شیوع حاملگی خارج رحمی بر اساس اطالعات
موجود (بستری و فرمهای ثبت گزارشات) دشوار است،
زیرا درمان داخل بیمارستانی حاملگی خارج رحمی
کاهش یافته است و همچنین ویزیتهای متعدد برای

بحث
در متاآنالیز با توجه به این که عمالً از حجم نمونه تمام
مطالعات استفاده میشود ،میتوان برآورد دقیقتری
نسبت به سایر برآوردها در مطالعات انجام شده داشت
( .)24بنابراین نتایج این مطالعه بهتر از سایر مطالعات
میتواند در برنامهریزی و ارائه خدمات به جامعه مؤثر
باشد.
با توجه به اینکه مطالعات نشان میدهند که در دهه-
های اخیر ،به دلیل بهبود تشخیص اولیه و افزایش
عوامل خطر حاملگی خارج رحمی ،شیوع حاملگی خارج
رحمی در کشورهای مختلف رو به افزایش است ،لذا در
این مطالعه شیوع قبل و بعد از سال  1335به صورت
جداگانه محاسبه شد که افزایش تقریباً دو برابری در
شیوع آن مشاهده شد .همچنین با توجه به اینکه شیوع
بارداری خارج رحمی در نتیجه درمانهای ناباروری
افزایش قابل توجهی دارد که عموماً تحت تأثیر نوع
درمان به کار رفته و شرایط بیماران است ،این مطالعات
از مطالعه متاآنالیز شیوع حاملگی خارج رحمی در ایران
خارج و به صورت مجزا بررسی شدند.
شیوع حاملگی خارج رحمی در جمعیت عمومی ایران
قبل از سال  1335در مطالعه حاضر برابر با  1/3در
 1333حاملگی برآورد شد ،در حالی که شیوع آن بعد
از  3/7 ،1335در  1333حاملگی برآورد شد که
نشاندهنده افزایش شیوع بعد از سال  1335میباشد.
اگرچه بر اساس نتایج مطالعه سیستماتیک حاضر،
شیوع حاملگی خارج رحمی در کشورمان هنوز کمتر از
بسیاری از کشورها است ،با این وجود افزایش شیوع
مشاهده شده در مطالعه حاضر با مطالعات جدید جهانی
تطابق دارد .در آمریکا شیوع بارداری خارج رحمی از
02

یک حاملگی افزایش یافته است .بهعالوه چون شیوع
حاملگی خارج رحمی به صورت تعداد حاملگی خارج
رحمی در  1333بارداری بیان میشود ،تعیین صحت
اطالعات مشکل است ،زیرا سقطهای زودهنگام که
منجر به زایمان نمیشوند یا منجر به بستری نمیشوند،
معموالً شمرده نمیشوند (.)31
یکی از محدودیتهای مطالعه فعلی جهت تعیین شیوع
بارداری خارج رحمی در یک متاآنالیز ،گزارش آن بر
اساس اطالعات بیمارستانی در مقاالت مختلف می باشد
که موارد درمان دارویی و خارج بیمارستانی را شامل
نمی شوند .پیشنهاد می شود در مطالعات آینده تعیین
شیوع بارداری خارج رحمی ،برای پوشش این موارد
عالوه بر بخشهای بستری تخصصی زنان ،درمانگاهها و
مطبهای متخصصین زنان نیز در نمونه گیریها
گنجانده شوند .همچنین ممکن است مواردی از بارداری
خارج رحمی در جراحی های عمومی و بخشهای غیر
زنان و زایمان مثال در پارگیهای  EPو تشخیص
خونریزی داخل شکمی ،درمان شوند که معموال این
موارد نیز نادیده گرفته میشوند .طراحی سیستم
گزارش دهی موارد بارداری در جراحی های مختلف
میتواند به برآورد صحیح شیوع حاملگی خارج رحمی
کمک کند .همچنین برخی بارداریها (از جمله برخی
موارد بارداری خارج رحمی) بدون تشخیص بالینی دفع
می شوند و با روشهای معمول ،قابل تشخیص نیستند
که قطعا در گزارش شیوع بارداری خارج رحمی موثر
خواهد بود ،در حال حاضر راه حلی برای این مساله
وجود ندارد.

نتیجهگیری
شیوع حاملگی خارج رحمی در ایران در سالهای بعد از
 3/7 ،1335در  1333حاملگی بوده که در مقایسه با
شیوع  1/3در  1333حاملگی قبل از سال ،1335
افزایش یافته است.
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مورد دیگر این است که مقاالت مربوط به شیوع بارداری
خارج رحمی در مراکز ناباروری مربوط به قبل از 1335
بودند که به نظر میرسد بررسی شیوع این موارد با
درمانهای نوین ضروری است.
از نقاط قوت این مطالعه مقایسه شیوع بارداری خارج
رحمی در ده سال اخیر در مقایسه با سالهای قبل از
آن میباشد که تغییرات به وجود آمده در شیوع
بارداری خارج رحمی را نشان داد.
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