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دوره بیست و سوم ،شماره  ،3صفحه ،62-62 :خرداد ماه 9311

مقایسه میزان عود آندومتریوما بعد از لاپاراسکوپی در دو
روش سیستکتومی دوطرفه و سیستکتومی یکطرفه به همراه
درناژ تخمدان مقابل
دکتر زهرا طاولی ،1دکتر زهرا عسگری ،*2دکتر فاطمه افشاری ،3دکتر فاطمه
طباطبایی ،4دکتر علی منتظری
.1
.2
.3
.4
.5

5

استادیار گروه زنان و مامایی ،دانشکده پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی تهران ،تهران ،ایران.
دانشیار گروه زنان و مامایی ،دانشکده پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی تهران ،تهران ،ایران.
پزشک عمومی ،دانشکده پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی تهران ،تهران ،ایران.
استادیار گروه زنان و مامایی ،دانشکده پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی تبریز ،تبریز ،ایران.
استاد سلامت همگانی و اپیدمیولوژی مرکز تحقیقات سنجش سلامت ،پژوهشکده علوم بهداشتی جهاد دانشگاهی،
تهران ،ایران.

خلاصه

تاریخ دریافت 1318/12/11 :تاریخ پذیرش1311/13/10 :
1

مقدمه :درمان جراحی برداشتن لاپاراسکوپیک کیست آندومتریوز تخمدان (آندومتریوما) ممکن است با کاهش رزرو
تخمدان و میزان باروری همراه باشد .اگرچه سیستکتومی یکطرفه با درناژ طرف مقابل میتواند این نتیجه منفی را
کاهش دهد؛ اما ممکن است با افزایش عود بیماری همراه باشد ،لذا مطالعه حاضر با هدف مقایسه میزان عود بیماری
در این دو روش لاپاراسکوپی انجام شد.
روشکار :این مطالعه گذشتهنگر بر روی نمونهای از بیماران با سیستکتومی دوطرفه و سیستکتومی یکطرفه با درناژ
طرف مقابل که بین سالهای  1312-15در بیمارستان جامع بانوان آرش وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تهران تحت
جراحی لاپاراسکوپی قرار گرفته بودند ،انجام شد .دو گروه در عود پس از جراحی مقایسه شدند .فراوانی نسبی عود در
دو گروه با استفاده از آزمون کای دو و مدل رگرسیون لجستیک چندگانه (به منظور کنترل اثر مخدوش کنندگی)
مقایسه شد .میزان  pکمتر از  1/15معنیدار در نظر گرفته شد.
یافتهها :در تمام تحلیلها 55 ،بیمار در دسترس بودند .عود سونوگرافیک بیماری بعد از یک سال در  31نفر
( )%41/4از کل بیماران مشاهده شد که  15نفر ( )%34در گروه  Aو  14نفر ( )%50در گروه  Bدچار عود شده بودند.
بر اساس نتایج آزمون کای دو ،میزان عود بیماری بعد از عمل در دو گروه تفاوت معنیداری نداشت (،)p=1/58
هرچند میزان عود در گروه  Bبالاتر بود .پس از کنترل اثر مخدوش کنندگی سن و درمان دارویی اضافی ،نسبت
شانس عود بیماری در گروه  Bنسبت به گروه  2/82 Aبرابر بیشتر شد ( )%15 CI:1/11-8/11که البته از نظر آماری
معنادار نبود (.)p=1/151
نتیجهگیری :میزان عود در سیستکتومی دوطرفه در مقایسه با سیستکتومی یکطرفه با درناژ طرف مقابل کمتر بود،
اگرچه این تفاوت معنیدار نبود .مطالعات با اندازه نمونه بزرگتر پیشنهاد میشود تا این نتایج را تأیید کنند.
کلمات کلیدی :آندومتریوز ،درناژ ،عود ،کیست تخمدان ،لاپاراسکوپی

* نویسنده مسئول مکاتبات :دکتر زهرا عسگری؛ دانشکده پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی تهران ،تهران ،ایران .تلفن121-00151855 :؛ پست الکترونیک:
dr.zahra.asgari@gmail.com

02

اندومتریوز به معنی ظهور بافت مشابه آندومتر بیرون از
رحم میباشد که موجب واکنش التهابی مزمن میشود
( .)1شیوع دقیق اندومتریوز مشخص نیست ،اما مطالعات
مختلف مشخص کرده که این بیماری حدود %2-81
زنان در سن باروری و تا  %51زنان نابارور را درگیر کرده
است (.)2
اندومتریوز میتواند بدون علامت یا با علامتهای
گوناگونی از جمله درد شکم ،دورههای قاعدگی دردناک،
دیسپارونی ،دیسشزی و ناباروری بروز کند .با توجه به
شیوع بالای اندومتریوز و موربیدیتی ناشی از آن ،نه تنها
تأثیر قابل توجهی بر زندگی میلیونها زن و خانوادههای
آنها دارد ،بلکه با بارِ عظیم اجتماعی و اقتصادی نیز همراه
است ( .)3اگرچه تاکنون هیچ روش قطعی برای
پیشگیری از اندومتریوز شناخته نشده ،ولی در مطالعه
یوسفلو و همکاران ( )2111بیان شده که مصرف بالای
فلاونوئیدها میتواند در پیشگیری و کنترل اندومتریوز
نقش داشته باشد (.)4
تشخیص اندومتریوز بر اساس نشانهها و علائم مطرح شده
و به همراه تکنیکهای تصویربرداری و با تأیید پاتولوژی
نمونه حاصل از لاپاراسکوپی تأیید میشود .قابل ذکر
است که پاتولوژی گلد استاندارد تشخیص اندومتریوز
میباشد ( .)5سونوگرافی واژینال در زنان با علائم و
نشانههای آندومتریوز رکتال برای تأیید یا رد کردن
تشخیص ضایعات رکتال مفید میباشد (.)0
کیست آندومتریوز تخمدان (آندومتریوما) شایعترین فرم
اندومتریوز میباشد که این شیوع بالا احتمالاً بهعلت
سهولت نسبی و دقت تشخیصی اولتراسوند در تشخیص
این ضایعه میباشد .اگرچه شیوع دقیق اندومتریوما
مشخص نیست ،ولی در  %41-44از زنان مبتلا به
آندومتریوز گزارش شده است (.)5
گروه توسعه گایدلاین )2111( 1پیشنهاد میکند که
تشخیص اندومتریومای تخمدان در زنان پرهمنوپوز بر
پایه سونوگرافی مبنی بر اکوژنیسیتی شیشه مات 2در
مایه موجود در کیست ،وجود  1-4حفره در کیست و
guidline development group
ground glass

1
2

Odds Ratio

02
21
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مقدمه

مقایسه عود دو روش لاپاراسکوپی آندومتریومای دوطرفه

عدم وجود ساختار پاپیلاری یا توده سالید با توجه به
جریان خون اندازهگیری شده صورت گیرد ( .)8علیرغم
تشخیص قوی سونوگرافیک اندومتریوما ،استفاده از
بیومارکرها در بافت اندومتریوما ،مایع رحمی و خون
قاعدگی و بیومارکرهای ایمنولولوژیک مانند  CA125در
تشخیص اندومتریوما توصیه نشده است (.)1-11
جراحی با هدف از بین بردن بافت اندومتریوز ،فراهم
کردن بافت کافی برای ارزیابی پاتولوژی و حفظ حداکثر
میزان بافت طبیعی تخمدان ،اصلیترین روش درمان
اندومتریوما در هنگام نیاز به درمان است .نشان داده شده
است که درمان جراحی کیست آندومتریوم نسبت به
سایر انواع کیست تخمدان با حذف یا غیرفعال کردن
ناخواسته فولیکولهای تخمدان همراه است که میتواند
بعد از عمل با کاهش باروری مطلوب و یا خطر ابتلاء به
یائسگی همراه باشد ( .)13 ،12یکی از روشهایی که
آسیب کمتری به بافت تخمدان وارد میکند ،تخلیه
محتویات اندومتریوما و کوتریزاسیون کف کیست
میباشد که البته عود اندومتریوما در این موارد کمتر
گزارش شده است ( .)14در مطالعات مختلف میزان عود
علامتی اندومتریوز در گروه سیستکتومی در مقایسه با
گروه تخلیه و کوتریزاسیون بهترتیب بین %15/8-18/8
در مقابل تا  %5/8-0/4گزارش شده است (.)15
در مطالعه سیستماتیک ورسلینی و همکاران (،)2113
نسبت شانس 3عود اندومتریوما در روش کواگولاسیون
نسبت به روش سیستکتومی  3/11گزارش شد (-5/30
 .)15( )%15 CI: 1/58در مطالعه کوکران هارت و
همکاران ( )2118که مروری بر مطالعات تصادفی بالینی
لاپاراسکوپیک بود ،مشخص شد میزان عود اندومتریوما
بعد از جراحی در روش سیستکتومی نسبت به روش
تخلیه و کوتریزاسیون کمتر بود (%15 CI: 1/18-1/13؛
 .)OR=1/41به علاوه در این مطالعه ،نسبت شانس
( )ORدر سیستکتومی نسبت به کوتریزاسیون در علائم
دیسمنوره  ،1/15در دیسپارونی  1/18و در درد لگن
غیر قاعدگی  1/11گزارش شد (.)10
با توجه به کمتر بودن میزان عود و افت بیشتر رزرو
تخمدانی بعد از جراحی در روش سیستکتومی نسبت به

 دکتر زهرا طاولی و همکاران

جراحی توصیه به انجام سونوگرافی جهت بررسی عود
اندومتریوز شده بود و در این مطالعه ،طی یک مصاحبه
تلفنی از بیماران درخواست شد که تصویر گزارش
سونوگرافی یکسال بعد از جراحی را ارسال کنند و در
مورد داروهای مصرف شده طی دوره پس از درمان و
انجام جراحی مجدد سؤالاتی پرسیده شد .سپس عود
سونوگرافیک بیماری بهصورت وجود کیست تخمدان با
نمای اندومتریوما یکسال پس از جراحی در دو گروه
مورد مقایسه قرار گرفت.
تجزیه و تحلیل دادهها با استفاده از نرمافزار آماری
( SPSSنسخه  )22انجام شد .در تحلیل آماری توصیفی
دادهها از میانگین و انحراف معیار برای متغیرهای کمی و
تعداد و درصد برای متغیرهای کیفی به تفکیک دو گروه
مقایسه استفاده شد .جهت مقایسه متغیرهای پیامد بین
دو گروه  Aو  Bاز آزمون کای دو برای دادههای کیفی و
از آزمون تی مستقل برای دادههای کمی استفاده شد.
همچنین جهت تعیین ارتباط بین میزان عود بیماری و
نوع جراحی در دو گروه  Aو  Bپس از کنترل اثر
مخدوشکنندگی سن و داروی مصرفی ،از مدل
رگرسیون لوجستیک چندگانه استفاده شد .میزان p
کمتر از  1/15معنیدار در نظر گرفته شد.

درناژ و کوتریزاسیون و با نظر به اینکه در بیماران مبتلا به
اندومتریومای دوطرفه میزان تخریب تخمدان و کاهش
بعد از عمل هورمون آنتیمولرین که نشانه رزرو تخمدانی
میباشد ،بیشتر است ( ،)18 ،15لازم است در موارد
اندومتریومای دوطرفه جراحی با حداقل تروما به بافت
تخمدان انجام پذیرد .در این موارد یک روش پیشنهادی،
برداشتن کیست یکطرفه و تخلیه کیست طرف مقابل به
همراه کوتریزاسیون کف کیست میباشد .لذا مطالعه
حاضر با هدف بررسی میزان عود اندومتریوما در موارد
سیستکتومی دوطرفه در مقایسه با سیستکتومی
یکطرفه و درناژ و کوتریزاسیون سمت مقابل انجام شد.

روشکار
این مطالعه همگروهی گذشتهنگر بر روی بیمارانی که با
تشخیص اندومتریومای دوطرفه بین سالهای 1312-15
در بیمارستان جامع بانوان آرش وابسته به دانشگاه علوم
پزشکی تهران تحت جراحی لاپاراسکوپی قرار گرفته
بودند ،بهصورت پیگیری تلفنی یکسال بعد از جراحی
انجام شد .معیارهای ورود به مطالعه شامل :بیماران مبتلا
به کیست اندومتریومای دوطرفه بود که تحت جراحی
لاپاراسکوپی قرار گرفته بودند .معیار خروج از مطالعه
شامل بیمارانی بود که تحت جراحی هیسترکتومی یا
اووفورکتومی قرار گرفتند .اطلاعات بیماران بر اساس
مدارک موجود در پرونده بیماران جمعآوری شده و بر
اساس شرح عمل ،بیماران در دو گروه سیستکتومی
دوطرفه (گروه  )Aو سیستکتومی یکطرفه با تخلیه و
کوتریزاسیون طرف مقابل (گروه  )Bقرار گرفتند .جراحی
بیماران توسط دانشجویان دوره فلوشیپ لاپاراسکوپی و
تحت نظارت استاد لاپاراسکوپی مرکز انجام گرفته بود.
روش جراحی در تمام بیماران بهصورت یکسان و بر
اساس نظر استاد لاپاراسکوپی انجام گرفته بود .در گروه
 Aسیستکتومی دوطرفه بهصورت جدا کردن جدار
داخلی کیست بهوسیله دو فورسپس صورت گرفته بود،
در حالیکه در گروه  Bسیستکتومی اندومتریومای
یکطرفه و تخلیه اندومتریومای طرف مقابل به همراه
کواگولاسیون یا کوتریزاسیون کف کیست انجام شده بود.
بهطور معمول به بیماران جراحی شده یکسال پس از

یافتهها
در تمام تحلیلها 55 ،بیمار در دسترس بودند (51
بیمار در گروه  Aکه تحت جراحی سیستکتومی
دوطرفه قرار گرفتند و  25بیمار در گروه  Bکه تحت
سیستکتومی یکطرفه و تخلیه و کوتریزاسیون طرف
مقابل قرار گرفتند).
میانگین سن در گروه  34/12±0/18 ،Aسال و در
گروه  34/14±0/05 ،Bسال بود که بین دو گروه از
نظر آماری تفاوت معناداری وجود نداشت (.)p=1/11
همچنین از نظر وضعیت مصرف داروی بعد از عمل در
سه سطح بدون درمان ،مصرف داروی  OCPو مصرف
 OCPو پیگیری با  GnRhآگونیست ،دو گروه اختلاف
معناداری نداشتند (( )p=1/45جدول .)1

00

تخمدان مقابل
تعداد (درصد)

تعداد (درصد)

تعداد (درصد)

بدون دارو

)51/5( 53

)54( 35

)04( 10

ocp

)13/3( 11

)11( 5

)21( 5

)10( 12

)10( 8

)10( 4

گروه
وضعیت مصرف دارو

Ocp+GnRh
* آزمون کای دو

*

1/45

نسبت به گروه  2/82 Aبرابر بیشتر شد (1/11-8/11
 )%15 CI:که البته از نظر آماری معنادار نبود
(( )p=1/151جدول  .)2آنالیز دادهها با استفاده از
رگرسیون لوجستیک چندگانه نشان داد که شانس عود
با توجه به وضعیت مصرف دارو در گروه تحت درمان با
 )p=1/10( OCPو درمان توأم  OCPو GnRh
آگونیست ( )p=1/15نسبت به موارد بدون درمان کمتر
بود ،هرچند این تفاوت از نظر آماری معنیدار نبود
(جدول .)2

عود سونوگرافیک بیماری بعد از یک سال در  31نفر
( )%41/4از کل بیماران مشاهده شد 15 .نفر ( )%34در
گروه  Aو  14نفر ( )%50در گروه  Bدچار عود شده
بودند .بر اساس نتایج آزمون کای دو در مقایسه میزان
عود بیماری بین دو گروه ،میزان عود بیماری بعد از عمل
در دو گروه تفاوت معنیداری نداشت ( ،)p=1/58هرچند
میزان عود در گروه  Bبالاتر بود.
پس از آنالیز دادهها با استفاده از رگرسیون لوجستیک
چندگانه با هدف کنترل اثر مخدوش کنندگی سن و
وضعیت مصرف دارو ،شانس عود بیماری در گروه B

جدول  -2بررسی شانس عود بیماری بعد از عمل با کنترل اثر مخدوش کنندگی سن و وضعیت داروی مصرفی با از رگرسیون
لوجستیک چندگانه
متغیر
نوع جراحی

وضعیت مصرف دارو

*

متغیر مستقل

OR

15% CI

**

سطح معنیداری

سن

1/12

1/11-1/15

1/48

سیستکتومی*** ()ref

1/1

-

-

درناژ و کواگولاسیون

2/82

8/11-1/11

1/151

بدون دارو*** ()ref

1/1

-

-

با مصرف ocp

1/33

1/58-1/15

1/10

بامصرف ocp+GnRh

1/34

1/41-1/18

1/15

* ( :OR )Odds Ratioنسبت شانس ** ،دامنه تغییرات نسبت شانس،

***

گروه مرجع (رفرانس)

در مطالعه حاضر در مورد مقایسه دو روش جراحی
سیستکتومی دوطرفه و سیستکتومی یکطرفه با درناژ و
کوتریزاسیون طرف مقابل ،تفاوت معنیداری در میزان
عود سونوگرافیک اندومتریوما وجود نداشت ،هرچند که
میزان عود در روش تخلیه و کوتریزاسیون بیشتر بود
(%15 CI: 1/11-8/11؛ .)OR=2/82
مشابه این مطالعه ،ورسلینی و همکاران ( )2113در یک
بررسی سیستماتیک نشان دادند که انعقاد کف
اندومتریوما در مقایسه با برداشتن کپسول کاذب (جدار)
کیست با افزایش خطر عود کیست همراه است و نسبت

بحث
در مطالعه حاضر که با هدف بررسی میزان عود
اندومتریومای دوطرفه در موارد سیستکتومی دوطرفه در
مقایسه با سیستکتومی یکطرفه و درناژ و کوتریزاسیون
سمت مقابل انجام شد ،میزان کلی عود سونوگرافیک
 %41/4بود که این میزان مشابه سایر مطالعات میباشد
که میزان عود کلی را  %0-05بیان کردند ( .)11البته
علت وسیع بودن طیف شیوع عود در مطالعات مختلف،
متفاوت بودن کرایتریای ورود به مطالعه و سنجش
کلینیکی یا پاراکلینیکی بیماری میباشد.
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کل افراد

گروه A

گروه B

سطح
معنیداری
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مطالعات مختلف در مورد بیشتر بودن عود در افرادی که
هیچ دارویی بعد از عمل دریافت نکردهاند نسبت به
افرادی که دارو مصرف داشتهاند ،اتفاق نظر وجود دارد
(.)23-25
متغیر دیگری که در این مطالعه بر میزان عود
اندومتریوما مؤثر بود ،سن است که مشابه مطالعات دیگر
میزان عود با افزایش سن تا سن باروری افزایش مییابد
( )20و مجدداً در پایان سن باروری کاهش مییابد (.)25
از محدودیتهای این مطالعه ،عدم بررسی ضایعات عمقی
اندومتریوز 1در سونوگرافی و تعداد نمونه اندک و طول
مدت کوتاه پیگیری بود ،لذا پیشنهاد میشود مطالعاتی با
تعداد نمونه بیشتر و بهصورت آیندهنگر و با طول مدت
پیگیری بیشتر طرحریزی شود.

شانس عود آندومتریوما در این روش  3/11بود (-5/30
.)15( )%15 CI: 1/58
در مطالعه حاضر زمان بررسی عود یک سال بعد از عمل
در نظر گرفته شد که ممکن است معنیدار نبودن تفاوت
عود بین دو گروه ،ناشی از زمان کوتاه پیگیری بعد از
عمل باشد.
در مورد مقایسه میزان عود بین دو روش سیستکتومی و
تخلیه و کواگولاسیون ،بسته به زمان پیگیری بعد از
عمل ،بین مطالعات مختلف اختلاف نظر وجود دارد .به
عنوان نمونه مشابه مطالعه حاضر ،در مطالعه بالینی
تصادفی البرزی و همکاران ( )2114که بر  111بیمار
مبتلا به اندومتریومای بالای  3سانتیمتر انجام شد ،میزان
عود سونوگرافیک و علامتی اندومتریوما و جراحی مجدد
در یکسال بعد از عمل تفاوت معنیداری بین روش
سیستکتومی و تخلیه و کواگولاسیون نداشت ،در حالیکه
عود علامتی و جراحی مجدد در گروه سیستکتومی بعد از
 2سال از جراحی کمتر بود (.)21
در مطالعه کارمونا و همکاران ( )2111که سیستکتومی
را با تبخیر لیزر  CO2مقایسه کردند ،عود کیستها در
 12ماه اول بعد از عمل در گروه تبخیر لیزر CO2
نسبت به سیستکتومی بیشتر بود ،اما بعد از  01ماه
تفاوتی نداشت (.)21
یک دلیل عمده تفاوت این مطالعه با مطالعات دیگر،
پیشرفته بودن مرحله بیماری در موارد دوطرفه است.
مطالعه توبیوم و همکاران ( )2110مؤید این مطلب
میباشد که احتمال عود اندومتریوما با بالا رفتن مرحله
بیماری ( )r-ASRMافزایش مییابد ( .)22احتمال ًا باقی
ماندن بیماری در حفره لگن در موارد پیشرفته و به ویژه
همراه با ضایعات عمقی موجب بالاتر بودن عود در این
مطالعه نسبت به مطالعات دیگر شده است.
البته متغیرهای مهمی که ممکن است بر میزان عود مؤثر
باشند ،در این مطالعه کنترل شد .یکی از آنها مصرف
دارو بعد از جراحی است که بیشترین عود در بیمارانی
بود که هیچ درمانی را بعد از عمل استفاده نکرده بودند،
سپس بیمارانی که  OCPبهتنهایی مصرف میکردند و
در نهایت در بیمارانی که تحت درمان توأم با  OCPو
 GnRhقرار گرفتند ،کمترین عود مشاهده شد .در

نتیجهگیری
عود سونوگرافیک سیستکتومی دوطرفه نسبت به
سیستکتومی یکطرفه و درناژ و کواگولاسیون طرف
مقابل کمتر است ،هرچند که این تفاوت در این مطالعه
معنیدار نبود .پیشنهاد میشود مطالعاتی با حجم نمونه
بالاتر و بهصورت آیندهنگر جت مقایسه این دو روش
طراحی و انجام شود.

تشکر و قدردانی
این مطالعه منتج از پایاننامه دکترای عمومی خانم
دکتر فاطمه افشاری با کد طرح 1111215111
میباشد ،بدینوسیله از تمام همکارانی که با ما در این
طرح همکاری داشتند و تمام بیمارانی که از همراهی با
ما دریغ نکردند ،تشکر و قدردانی میشود.
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