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ماضقٌاؼ اضقس هاهايي ،زاًكنسُ خطؾساضي ٍ هاهايي ،زاًكگاُ ػلَم خعقني اضزتيل ،اضزتيل ،ايطاى.
اؾسازياض گطٍُ ظًاى ٍ هاهايي ،زاًكنسُ خعقني ،زاًكگاُ ػلَم خعقني اضزتيل ،اضزتيل ،ايطاى.
ماضقٌاؼ اضقس خطؾساضي ،زاًكنسُ خطؾساضي ٍ هاهايي ،زاًكگاُ ػلَم خعقني اضزتيل ،اضزتيل ،ايطاى.
زاًكدَي زمسطا ي زرههي تْساقر تاضٍضي ،زاًكگاُ ػلَم خعقني قْيس تْكسي ،زْطاى ،ايطاى.
ماضقٌاؼ اضقس هاهايي ،زاًكنسُ خعقني ،زاًكگاُ ػلَم خعقني اضزتيل ،اضزتيل ،ايطاى.
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مقذمٍ :ذًَطيعي غيططثيؼي ضحوي يل هكنل قايغ زض ظًاى اٍاذط ؾٌيي تاضٍضي هيتاقس مِ ًياظهٌس اضظياتي هٌاؾة
اؾر .اقساهاذ زكريهي خْر مكف ضايؼاذ خازَلَغيل ضحن زض ايي تيواضاى قاهل تيَخؿي آًسٍهسط ،ؾًََگطافي
زطاًؽ ٍاغيٌالّ ،يؿسطٍؾنَخي ٍ (زيالزاؾيَى ٍ مَضزاغ)  D&Cهيتاقس .تا زَخِ تِ اّوير اضظياتي ذًَطيعي ضحوي
خْر زضهاى نحيح تيواضي ،هطالؼِ حاضط تا ّسف هقايؿِ اضظـ زكريهي ؾًََگطافي زطاًؽ ٍاغيٌال ٍ زيالزاؾيَى
ٍ مَضزاغ زض زؼييي ػلل ذًَطيعي غيط طثيؼي ضحوي زض ظًاى حَالي ؾٌيي يائؿگي اًدام قس.
ريػكبر :ايي هطالؼِ زَنيفي  -زحليلي زض ؾالّاي  1392-94تط ضٍي ً 94فط اظ ظًاى زاضاي ذًَطيعي غيططثيؼي
ضحوي هطاخؼِ مٌٌسُ تِ هطمع آهَظقي زضهاًي ػلَي اضزتيل اًدام قس .خؽ اظ زنويل خطؾكٌاهِ اطالػاذ فطزي ٍ
اًدام هؼايٌِ لگي ٍ خاج اؾويط ،تطاي ّوِ تيواضاى ؾًََگطافي زطاًؽ ٍاغيٌال ٍ زيالزاؾيَى ٍ مَضزاغ اًدام قس .زدعيِ
ٍ زحليل زازُّا تا اؾسفازُ اظ ًطمافعاض آهاضي ً( SPSSؿرِ  ٍ )18آظهَىّاي مَمطاى ،زؼييي حؿاؾير ٍ ٍيػگي ٍ
اضظـ اذثاضي هثثر ٍ هٌفي اًدام گطفر .هيعاى  pموسط اظ  0/05هؼٌازاض زض ًظط گطفسِ قس.
يبفتٍَب :هيَم قايغزطيي يافسِ خازَلَغيل زض ّط زٍ ضٍـ ؾًََگطافي زطاًؽ ٍاغيٌال ٍ زيالزاؾيَى مَضزاغ (تِزطزية تا
 )%60/6 ٍ %65/9تَز .حؿاؾير ؾًََگطافي زطاًؽ ٍاغيٌال تطاي زكريم هيَم ٍ خَليح تِزطزية ٍ ٍ %51/2 ٍ %59/5يػگي
آى  %72/5 ٍ %83/2تَز .اضظـ اذثاضي هثثر ٍ هٌفي ضٍـ ؾًََگطافي زطاًؽ ٍاغيٌال تطاي زكريم هيَم تِزطزية %42/2
ٍ  ٍ %57/4تطاي زكريم خَليح  %39/9 ٍ %61/1تَز .حؿاؾير ٍ ٍيػگي ؾًََگطافي زطاًؽ ٍاغيٌال زض زكريم افطاز
ًطهال اظ غيط ًطهال تِزطزية  %65/4 ٍ %59/5تَز .اضظـ اذثاضي هثثر ٍ هٌفي ًيع تِزطزية  %84/58 ٍ %12/4تَزّ .نچٌيي
حؿاؾير ٍ ٍيػگي ضٍـ ؾًََگطافي زطاًؽ ٍاغيٌال زض زكريم نحيح افطازي مِ زاضاي ذًَطيعي غيططثيؼي تَزًس تِزطزية
 %94/5 ٍ %87/5گعاضـ قس .اضظـ اذثاضي هثثر ٍ هٌفي ايي ضٍـ ًيع تِزطزية  %37/86 ٍ %26/5تِزؾر آهس.
وتیجٍگیزی :تا زَخِ تِ حؿاؾير ٍ ٍيػگي تاالي ؾًََگطافي زطاًؽ ٍاغيٌال زض زكريم نحيح افطاز غيطًطهال
(زاضاي ذًَطيعي غيططثيؼي) ٍ ّعيٌِ خاييي ٍ غيطزْاخوي تَزى ،ايي ضٍـ تِػٌَاى اٍليي قسم تطاي تطضؾي تيواضاى
زاضاي ذًَطيعي غيططثيؼي خيكٌْاز هيقَز.
كلمبت كلیذی :حَالي يائؿگي ،ؾًََگطافي زطاًؽ ٍاغيٌال( ،زيالزاؾيَى ٍ مَضزاغ)  ،D&Cذًَطيعي غيططثيؼي ضحوي
* وًيغىذٌ مغئًل مكبتببت:حثيثِ نالحي ػالي؛ زاًكنسُ خطؾساضي ٍ هاهايي ،زاًكگاُ ػلَم خعقني اضزتيل ،اضزتيل ،ايطاى .تلفه045-33246243 :؛ پغت
الكتزيویكsalehihabibeh@yahoo.com :
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مقذمٍ
ذًَطيعي غيططثيؼي ضحوي يل هكنل قايغ ٍ خسي
زض ظًاى اٍاذط ؾٌيي تاضٍضي (تِ زليل ٍخَز تسذيويّا)
هيتاقس ( .)1ؾي تاالي  35يا  40ؾال ،ػوسزاً تِ ػٌَاى
ػاهل ذطط تيواضي آًسٍهسط زض ًظط گطفسِ هيقَز ٍ
اًسيناؾيًَي تطاي تيَخؿي زض ظًاًي تا ذًَطيعي
غيططثيؼي هحؿَب هيقَز ( .)2زض تيواضاى هثسال تِ
ذًَطيعي غيط طثيؼي ضحوي ( 1)AUBمِ تِ زضهاى
طثي خاؾد ًويزٌّس ،خْر مكف خازَلَغي هَخَز زض
ضحن اقساهاذ زكريهي قاهل تيَخؿي آًسٍهسط،
ؾًََگطافي زطاًؽ ٍاغيٌالّ ،يؿسطٍؾنَخي ٍ D&C
(زيالزاؾيَى ٍ مَضزاغ) زَنيِ هيقَز (.)3
تا خيكطفر زنٌيلّاي زهَيطتطزاضي اظ خولِ
ؾًََگطافي زطاًؽ ٍاغيٌال مِ اظ فانلة ًعزيل قازض تِ
اًساظُگيطي آًسٍهسط اؾر ،زَخِ تِ اؾسفازُ اظ ايي ضٍـ
غيطزْاخوي ٍ اضظاى زض افسطاق ػلل ذَـذين اظ تسذين
ذًَطيعيّاي ضحوي خلة قسُ اؾر.
ؾًََگطافي زطاًؽ ٍاغيٌال هيزَاًس تيواضاًي ضا مِ ذطط
خاييٌي تطاي تيواضي آًسٍهسط زاضًس ضا هكرم مٌس ٍ تا
زَخِ تِ يافسِّاي غيططثيؼي زض ؾًََگطافي ،مؿاًي ضا
مِ ًياظهٌس ًوًَِتطزاضي ّؿسٌس ضا زض هقايؿِ تا آًْايي
مِ هوني اؾر اظ ّيؿسطؾنَخي ؾَز تثطًس ،زؼييي مٌس
( .)4ػالٍُ تط ايي ؾًََگطافي زطاًؽ ٍاغيٌال ّعيٌة
خايييزطي ًؿثر تِ ؾايط ضٍـّاي غطتالگطي زاضز ٍ
اؾسفازُ اظ آى ًياظ تِ اقساهاذ زْاخويزط ضا زض ظًاًي مِ
ًاٌّداضي ٍاقؼي آًسٍهسط ًساضًس ،ماّف هيزّس (.)4 ،5
هطالؼاذ هرسلفي زض ايي ذهَل اًدام قسُ ٍ ًظطاذ
هرسلفي زض هَضز اضظـ زكريهي ّط يل اظ ضٍـّاي
شمط قسُ تياى قسُ اؾر؛ تِطَضي مِ زض هطالؼِ
زماضذ ٍ ّوناضاى ( )2002زض تطضؾي ضٍـّاي
هرسلف زكريهي زض تيواضاى هثسال تِ  ،AUBتِ ايي
ًسيدِ ضؾيسًس مِ زض ظًاى تا ذًَطيعي قثل ٍ تؼس اظ
يائؿگي ،ؾًََگطافي ٍ ّيؿسطٍؾنَخي ّيچمسام تِ
زٌْايي اتعاض زكريهي هٌاؾثي تطاي ضز ؾططاى آًسٍهسط
ًويتاقس ٍ زَنيِ تِ اؾسفازُ اظ ضٍـ  D&Cقسُ

ريػكبر
ايي هطالؼِ زَنيفي -زحليلي طي ؾالّاي 1392-94
تط ضٍي ً 94فط اظ تيواضاى هثسال تِ ذًَطيعي ضحوي
غيططثيؼي مِ تطاي زضهاى تِ هطمع آهَظقي زضهاًي
ػلَي اضزتيل هطاخؼِ مطزُ تَزًس ،اًدام قس .هؼياض ٍضٍز
تِ هطالؼِ ظًاى خطُ هٌَخَظي تَزًس مِ زض فانلِ ؾٌي
 37-65ؾال قطاض زاقسٌس ٍ تا هكنل ذًَطيعي تِ هطمع
هطاخؼِ مطزُ تَزًس .هؼياض ذطٍج اظ هطالؼِ ظًاى زحر
زضهاى تا زاهَمؿيفي تَز .تطاي ّط يل اظ تيواضاى
خطؾكٌاهِاي قاهل اطالػاذ فطزي (ؾي ،زؼساز ظايواى،
زؼساز تچِ ،ؾي قطٍع قاػسگي ٍ هسذ ذًَطيعي) ٍ ؾاتقِ
تيواضيّاي قثلي ٍ زاضٍّاي ههطفي زٌظين قس ٍ تطاي
ّوِ تيواضاى اظ ًظط ضز تسذيويّاي زّاًِ ضحن هؼايٌِ
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اؾر ( ،)6زض حالي مِ زض هطالؼِ هاين ٍ ّوناضاى
( )2002زض تطضؾي زٍ ضٍـ تيَخؿي آًسٍهسط ٍ
ؾًََگطافي زطاًؽ ٍاغيٌال زض زؼييي ػاهل ذًَطيعي
غيططثيؼي ضحوي تِ ايي ًسيدِ ضؾيسًس مِ ّوطاّي
تيَخؿي آًسٍهسط ٍ ؾًََگطافي زطاًؽ ٍاغيٌال زاضاي
حؿاؾير تاالي  %97هيتاقس ٍ ايي تاػث هيقَز مِ
تؿياضي اظ تيواضاى اظ ضٍـّاي زْاخوي زض اهاى تاقٌس
( .)7زض خػٍّفّايي مِ زَؾط خػٍّكگطاى ايطاًي زض
ايي ضاؾسا اًدام گطفسِ ًيع ًسايح هرسلفي گعاضـ قسُ
اؾر؛ تِطَضي مِ زض هطالؼِ قٌثطي ٍ ّوناضاى
( )2006تْسطيي ضٍـ زكريهي  AUBضا D&C
تياى مطزًس ( .)8اظ ططفي زيگط تاتنيفطز ٍ ّوناضاى
(ّ )2001يؿسطٍؾًََگطافي ضا ضٍقي قاتل اػسواز خْر
تطضؾي ذًَطيعي غيططثيؼي ضحوي زض ظًاى حَالي
ؾٌيي يائؿگي زاًؿسٌس ( .)9لصا تا زَخِ تِ اّوير
زكريم ػلر ذًَطيعي خْر زضهاى نحيح ٍ تا زَخِ
تِ زْاخوي تَزى  D&Cتِ ػٌَاى ضٍـ اؾساًساضز
طاليي زكريهي ٍ ًيع حؿاؾير تاالي ؾًََگطافي
زطاًؽ ٍاغيٌال زض زكريم ػلل  ،AUBهطالؼِ حاضط
تا ّسف هقايؿِ اضظـ زكريهي ؾًََگطافي زطاًؽ
ٍاغيٌال زض هقايؿِ تا ضٍـ زيالزاؾيَى ٍ مَضزاغ
( )D&Cتطاي تطضؾي ػلل ذًَطيعي غيططثيؼي ضحوي
( )AUBزض ظًاى حَالي ؾٌيي يائؿگي اًدام قس.

 حبیبٍ صبلحی عبلی يَمكبران

حؿاؾير ٍ ٍيػگي ٍ اضظـ اذثاضي هثثر ٍ هٌفي اًدام
گطفر .هيعاى  pموسط اظ  0/05هؼٌازاض زض ًظط گطفسِ
قس.

لگي ٍ خاج اؾويط اًدام قس .ؾدؽ تطاي ّوِ تيواضاًي
مِ زحر هؼايٌِ قطاض گطفسٌس ،ؾًََگطافي زطاًؽ ٍاغيٌال
زضذَاؾر قس .ؾًََگطافي زطاًؽ ٍاغيٌال زَؾط يل
هسرهم ؾًََگطافي تا اؾسفازُ اظ زؾسگاُ ؾًََگطافي تا
هكرهاذ Medison, FA4, American 6/5
 MH2, 6000G ,اًدام گطفر .ؾدؽ تطاي اًدام
تيَخؿي ،تيواض زض ٍضؼير ليسَزَهي قطاض گطفسٍِ ،اغى تا
تسازيي اؾنطاب قسُ ٍ ؾدؽ مَضذ خايدل تِ آضاهي اظ
ؾَضاخ ذاضخي ؾطٍينؽ ٍاضز حفطُ ضحن قسُ ٍ ًوًَِ اظ
آًسٍهسط زض زواهي خْاذ گطفسِ قس .ايي ماض زَؾط يل
ًفط هسرهم ظًاى ثاتر اًدام قسُ ٍ ؾدؽ ًوًَِ زض
هحلَل ثثَذ فطهاليي ،تطاي زكريم زَؾط هسرهم
آؾيةقٌاؾي مِ اظ ًوًَِّاي هَضز هطالؼِ اطالػي
ًساقر ،اضؾال گطزيسً .وًَِّا خؽ اظ تطضؾي ظاّطي ٍ
تطـ (خاؾاغ) ،زَؾط زؾسگاُ ازَزنٌينَى فطآٍضي قسٍُ ،
خؽ اظ اًدام تطـ زَؾط هينطٍزَم ٍ ضًگآهيعي تِ ضٍـ
 ،H&Eتطضؾي ٍ ًسايح آى گعاضـ گطزيسً .سايح گعاضـ
ؾًََگطافي زطاًؽ ٍاغيٌال ٍ ًيع ًسايح يافسِّاي مَضزاغ
تؼس اظ خوغآٍضي زض فطمّاي تيواضاى مِ زض ّط هطحلِ
ماهلزط قسُ تَز ،تِ نَضذ هحطهاًِ زض ضاياًِ ثثر
گطزيس .تا زض ًظط گطفسي ( d;0/05 ٍ z;1/96هقساض
اقسثاُ هداظ) زؼساز ًوًَِّا تا اؾسفازُ اظ فطهَل مَمطاى،
ً 94فط زؼييي قس.
زازُّا خؽ اظ گطزآٍضي تا اؾسفازُ اظ ًطمافعاض آهاضي
ً( SPSSؿرِ  ٍ )18آظهَى ّاي مَمطاى ،زؼييي

يبفتٍَب
زض ايي هطالؼِ  94تيواض هثسال تِ ذًَطيعي غيططثيؼي
ضحوي مِ زض هحسٍزُ ؾٌي خطُ هٌَخَظ قطاض زاقسٌس
هَضز تطضؾي قطاض گطفسٌس .تط اؾاؼ اطالػاذ خسٍل ،1
تيف اظ ًيوي اظ تيواضاى ( )%51/1مِ هكنل ذًَطيعي
زاقسٌس ،ظيط  45ؾال ؾي زاقسِ ٍ زؼساز تؿياض موي اظ
تيواضاى ( )%4/3ؾي تاالي  55ؾال زاقسٌس.
ً 66فط ( )%70/2افطاز هسذ  4-12هاُ ذًَطيعي زاقسٌس
مِ ايي هطلة هيزَاًس تياًگط هطاخؼِ زيطٌّگام تيواضاى
تِ ه طامع زضهاًي يا ػسم خاؾد تِ زضهاى تاقس .هيعاى
ذًَطيعي زض تيكسط افطاز ( )%48/9زض حس موسط اظ
قاػسگي ٍ زض ً 7فط ( )%7/3تيكسط اظ حس قاػسگي تَز
مِ ايي اهط هيزَاًس تياًگط ايي ٍاقؼير تاقس مِ زؼساز
موي اظ تيواضاى ٌّگام هطاخؼِ تِ هطامع تطاي زضهاى
هكنل ،زاضاي ذًَطيعي حاز تَزًس (خسٍل .)1
زض ذهَل هسغيطّاي ؾاتقِ فكاضذَى ،زياتر ٍ ؾاتقِ
ذاًَازگي ؾططاى تا زَخِ تِ زحليلّاي اًدام قسُ18 ،
ًفط ( )%19افطاز زاضاي فكاضذَى تاال ٍ ً 7فط ()%8
زاضاي زياتر تَزًس ٍ ؾاتقِ ؾططاى ذاًَازگي زض
ًوًَِّا ٍخَز ًساقر.

جذيل  -1تًسيع فزاياوی عه ،مذت خًوزيشی ،میشان خًوزيشی ي تعذاد سايمبن ياحذَبی پضيَؼ
هسغيط
ؾي
هسذ
ذًَطيعي
هيعاى
ذًَطيعي
زؼساز ظايواى

فطاٍاًي

زضنس

موسط اظ  45ؾال

48

51/1

 46-55ؾال

42

44/6

 56-65ؾال

4

4/3

موسط اظ  4هاُ

20

21/3

 4-12هاُ

66

70/2

تيكسط اظ  12هاُ

8

8/5

موسط اظ قاػسگي

46

48/9

زض حس قاػسگي

41

43/6

تيكسط اظ قاػسگي

7

7/3

 1-5ظايواى

81

86/2

تيكسط اظ  5ظايواى

13

13/8

04

تط اؾاؼ خسٍل  ،2ضراهر آًسٍهسط زض ً 20فط
( )%21/3اظ افطاز ظيط  5هيليهسط ٍ يا غيط قاتل
اًساظُگيطي تَز .زض ً 36فط ( )%38/3افطاز ضراهر
آًسٍهسط تيي  5-10هيليهسط گعاضـ قس ٍ تيكسط افطاز

جذيل  -2تًسيع فزاياوی ي درصذ ضخبمت آوذيمتز بز اعبط عًوًگزافی تزاوظ ياصيىبل ()TVS
هسغيط

فطاٍاًي

زضنس

موسط اظ  5هيليهسط
 5-10هيليهسط
 11-15هيليهسط
تيكسط اظ  15هيليهسط

20
36
16
22

21/3
38/3
17
23/4

زطاًؽ ٍاغيٌال اًدام قسُ ًيع  %14/9تَز (خسٍل  .)3زض
 D&Cاًدام قسُ زض  %19/1هَاضز هكنلي گعاضـ ًكس
مِ ًؿثر تِ ضٍـ ؾًََگطافي زطاًؽ ٍاغيٌال ()%14/9
تاالزط تَز (خسٍل .)3
تا زَخِ تِ خسٍل  ،3زكريم هَاضز ّيدطخالظي تا
ضٍـ  %5/3 ،D&Cتَز مِ زضنس خاييٌي تَزُ ٍ ايي اهط
لعٍم اًدام ؾًََگطافي زطاًؽ ٍاغيٌال ضا قثل اظ اًدام
ضٍـ  D&Cتطاي زرويي ضراهر آًسٍهسط ٍ زكريم
ّيدطخالظي تياى هيمٌس .ضوٌاً ّطچٌس ضراهر آًسٍهسط
زض  4هَضز تسذيوي گعاضـ قسُ تاالي  5هيليهسط تَز،
تيواضاى تاالي  60ؾال تَزُ ٍ تٌاتطايي اًدام  D&Cزض
زٍضُ خطي هٌَخَظ تا ٍخَز ّيدطخالظي آًسٍهسط ضطٍضي
تًِظط ًويضؾس.

زض ؾًََگطافي زطاًؽ ٍاغيٌال اًدام قسُ ،هيعاى هيَم
گعاضـ قسُ  ٍ %65/9زقطيثاً هكاتِ هيعاى گعاضـ قسُ
زض  )%60/6( D&Cتَز مِ ايي هيزَاًس تياًگط ايي
ٍاقؼير تاقس مِ ّط زٍ ضٍـ تطاي زكريم هيَم زاضاي
اضظـ ًعزيل تِ ّن تَزًس .هيعاى خَليح زض ؾًََگطافي
زطاًؽ ٍاغيٌال  ٍ %4/3زض  %10/6 ،D&Cگعاضـ قس
(خسٍل  .)3تط اؾاؼ خسٍل  ،3زض  D&Cآزًَماضؾيٌَم
 4هَضز ( )%4/3گعاضـ قس ،زض حالي مِ زض ؾًََگطافي
زطاًؽ ٍاغيٌال گعاضقي تًِفغ تسذيوي ٍخَز ًساقر .تا
زَخِ تِ ايي مِ ّط  4هَضز اظ تيواضاى زاضاي ؾي تاالي
 60ؾال تَزًس ،هيزَاى گفر مِ اًدام  D&Cتطاي ضز
يا زكريم تسذيوي زٍضُ هٌَخَظ ًؿثر تِ زٍضُ خطي
هٌَخَظ زاضاي اضظـ تااليي تَزُ ٍ ضطٍضذ اًدام آى ضا زض
ايي زٍضُ تياى هيمٌس .هيعاى تعضگي ضحن زض ؾًََگطافي

جذيل  -3تًسيع فزاياوی يبفتٍَبی تشخیصی بز اعبط ( )TVSي ()D&C
ضٍـ زكريم

TVS

D&C

يافسِ ّاي زكريهي

زؼساز

زضنس

تعضگي ضحن

14

14/9

هيَم

62

65/9

خَليح

4

4/3

ًطهال

14

14/9

هيَم

57

60/6

خَليح

10

10/6

آزًَماضؾيٌَم

4

4/3

ّايدطخالظي +ؾايط

5

5/3

ًطهال

18

19/1
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هَضز هطالؼِ (  )%40/4زض ؾًََگطافي زطاًؽ ٍاغيٌال
اًدام قسُ زاضاي ضراهر آًسٍهسط تاالي  11هيليهسط
تَزًس.

 حبیبٍ صبلحی عبلی يَمكبران

ؾًََگطافي زطاًؽ ٍاغيٌال تطاي ضز هكنل هيَم يا
خَليح زض هَاضزي مِ هكنل ذًَطيعي ضحوي ٍخَز
زاضز هيزَاى اؾسفازُ مطز ٍ اًدام ضٍـّاي زْاخويزط
تطاي ضز هكنالذ ذًَطيعي ضحوي زض زٍضُ خطي هٌَخَظ
زَنيِ ًويقَزّ .وچٌيي تا زَخِ تِ ايي مِ %78/7
افطازي مِ زاضاي ذًَطيعي ضحوي تَزًس ضراهر
آًسٍهسط تاالي  5هيليهسط زاقسٌس ،هيزَاى اًدام
ؾًََگطافي زطاًؽ ٍاغيٌال ضا تطاي ضز هكنل هيَم يا
خَليح تيواضاى زٍضُ خطي هٌَخَظ زَنيِ مطزّ .يچ
گعاضقي تًِفغ آزًَماضؾيٌَم ًيع ٍخَز ًساقر.

تط اؾاؼ خسٍل  ،4حؿاؾير ضٍـ ؾًََگطافي زطاًؽ
ٍاغيٌال تطاي زكريم هيَم ٍ خَليح تِزطزية ٍ %59/5
 %51/2تَز مِ ايي يافسِّا تياًگط حؿاؾير ًعزيل تِ
ّن ؾًََگطافي زطاًؽ ٍاغيٌال تطاي زكريم هيَم ٍ
خَليح هيتاقس .اضظـ اذثاضي هثثر تطاي هيَم ٍ
خَليح تِزطزية  ٍ %61/1 ٍ %42/2اضظـ اذثاضي هٌفي
ًيع تِزطزية  %39/9 ٍ %57/4تَز.
زض هطالؼِ حاضط ٍيػگي ؾًََگطافي زطاًؽ ٍاغيٌال تطاي
زكريم هيَم  ٍ %83/2تطاي خَليح  %72/5تَز .ايي
يافسِّا اضظـ تاالي ؾًََگطافي زطاًؽ ٍاغيٌال ضا تطاي
ضز هيَم ٍ خَليح ًكاى هيزّس ،تِ ايي زطزية مِ اظ

جذيل  -4ارسػ تشخیصی ريػ عًوًگزافی تزاوظ ياصيىبل ( )TVSدر تشخیص بیمبران دارای خًوزيشی
ضٍـ
زكريم

زكريم

حؿاؾير
(زضنس)

ٍيػگي
(زضنس)

اضظـ اذثاضي
هثثر ()PPV

اضظـ اذثاضي
هٌفي ()NPV

زقر زكريم
(زضنس)

هيَم

59/5

83/2

42/2

57/4

38/4

خَليح

51/2

72/5

61/1

39/9

47/3

آزًَماضؾيٌَم

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

TVS

گعاضـ قس .حؿاؾير ضٍـ ؾًََگطافي زطاًؽ ٍاغيٌال
زض زكريم نحيح افطاز زاضاي هكنالذ آًسٍهسط
(هيَم ،خَليح ٍ ّيدطخالظي)ٍ ٍ %87/5 ،يػگي آى ًيع
 %94/5تَز .اضظـ اذثاضي هثثر ٍ هٌفي ؾًََگطافي
زطاًؽ ٍاغيٌال ًيع تِزطزية  %37/86 ٍ %26/5تَز.

تط اؾاؼ خسٍل  5زض زكريم افطاز زاضاي هكنالذ
آًسٍهسط (هيَم ،خَليح ٍ ّيدطخالظي) اظ افطاز فاقس
هكنالذ آًسٍهسط ،ؾًََگطافي زطاًؽ ٍاغيٌال تِزطزية
زاضاي حؿاؾير ٍ ٍيػگي  %65/4 ٍ %59/5تَز .اضظـ
اذثاضي هثثر ٍ هٌفي ًيع تِزطزية %84/58 ٍ %12/14

جذيل  -5ارسػ تشخیصی عًوًگزافی تزاوظ ياصيىبل
زكريم
زكريم افطاز زاضاي هكنالذ آًسٍهسط (هيَم ،خَليح ٍ
ّيدطخالظي) اظ افطاز فاقس هكنالذ آًسٍهسط
زكريم نحيح افطاز زاضاي هكنالذ آًسٍهسط (هيَم،
خَليح ٍ ّيدطخالظي)

حؿاؾير
(زضنس)

ٍيػگي (زضنس)

اضظـ اذثاضي
هثثر ()PPV

اضظـ اذثاضي هٌفي
()NPV

59/5

65/4

12/14

84/58

87/5

94/5

26/5

37/86

00
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،

ضراهر آًسٍهسط تاالي  11هيليهسط تَزًس .ايي هقازيط زض
هطالؼِ طْواؾثي ٍ ّوناضاى ( )2012تِ زطزية ٍ %37
 %18گعاضـ قس ( .)15زض هطالؼِ حاضط هيعاى زكريم
هيَم تا ضٍـ ؾًََگطافي زطاًؽ ٍاغيٌال  ٍ %65/9موي
تيكسط اظ  )%60/6( D&Cتَز مِ تا هطالؼِ ؾَتحاًناض ٍ
ّوناضاى (ّ )2011ورَاًي زاقر ( .)16زض هطالؼِ
حاضط حؿاؾير ؾًََگطافي زطاًؽ ٍاغيٌال تطاي
زكريم هيَم ٍ خَليح تِزطزية  %51/2 ٍ %59/5تَز مِ
تا ًسايح هطالؼِ قٌثطي ٍ ّوناضاى ( ،)2006مِ تِزطزية
 %52/2 ٍ %54/5تَز ،هكاتِ هيتاقس ( .)8تاتاماى ٍ
ّوناضاى (ً )2014يع حؿاؾير ضٍـ ؾًََگطافي زطاًؽ
ٍاغيٌال ضا تطاي زكريم خَليح  %54/9گعاضـ مطزًس
مِ هكاتِ هطالؼِ حاضط تَز (ّ .)19نچٌيي هيعاى
حؿاؾير زض هطالؼِ طْواؾثي ٍ ّوناضاى ()2012
 %50تياى قس مِ تا ًسايح هطالؼِ حاضط هطاتقر زاقر
( .)15زض هطالؼِ الرياذ ٍ ّوناضاى ( )2011حؿاؾير
ؾًََگطافي زطاًؽ ٍاغيٌال تطاي زكريم خَليح %76/92
ٍ تاالزط اظ هطالؼِ حاضط تَز ( .)17اذَاى زفسي ٍ
ّوناضاى (ً )2012يع زض هطالؼِ ذَز حؿاؾير ضٍـ
ؾًََگطافي زطاًؽ ٍاغيٌال ضا تطاي هيَم ٍ خَليح تِزطزية
 %44/5 ٍ %100گعاضـ مطزًس مِ تا هطالؼِ حاضط
ّورَاًي ًساقر ( .)18زض ّويي هطالؼِ ٍيػگي
ؾًََگطافي زطاًؽ ٍاغيٌال تطاي زكريم هيَم ٍ خَليح
تِزطزية تا  %72/5 ٍ %83/2تَز .تاتاماى ٍ ّوناضاى
(ٍ )2014يػگي ؾًََگطافي زطاًؽ ٍاغيٌال ضا تطاي خَليح
 %84/9گعاضـ مطزًس مِ موي تاالزط اظ هطالؼِ حاضط تَز
( .)19اذَاى زفسي ٍ ّوناضاى (ٍ )2012يػگي ضٍـ
ؾًََگطافي زطاًؽ ٍاغيٌال تطاي ليَهيَم ضا %87/5
گعاضـ مطزًس مِ هكاتِ هطالؼِ حاضط تَز ٍ تطاي خَليح
 %100گعاضـ مطزًس مِ تاالزط اظ هطالؼِ حاضط تَز (.)18
زض هطالؼِ الرياذ ٍ ّوناضاى ( ٍ )2011طْواؾثي ٍ
ّوناضاى (ٍ )2012يػگي ؾًََگطافي زطاًؽ ٍاغيٌال تطاي
زكريم خَليح تِزطزية  %94/12 ٍ %91/89تياى قس
مِ تؿياض تاال هيتاقس ( .)17 ،15ؾَتحاًناض ٍ ّوناضاى
(ٍ )2011يػگي ضٍـ  D&Cتطاي زكريم فيثطٍم ٍ
خَليح ضا  ٍ %99/4ؾًََگطافي زطاًؽ ٍاغيٌال ضا تِ زطزية
 %95/2 ٍ %97/4شمط مطزًس مِ تاالزط اظ هطالؼِ حاضط

بحث
 حبیبٍ صبلحی عبلی يَمكبران

ذًَطيعي غيططثيؼي ضحوي يل هكنل قايغ ٍ خسي
زض ظًاى اٍاذط ؾٌيي تاضٍضي (تِ زليل ٍخَز تسذيويّا)
هيتاقس (ٍ ٍ )1خَز يل ضٍينطز هٌظن ٍ هٌطقي تطاي
اضظياتي ٍ زضهاى ضطٍضي تًِظط هيضؾس .زض نَضذ ازاهِ
يافسي ذًَطيعي ػليضغن زضهاى طثي هٌاؾة ،اًدام
اضظياتيّاي زكريهي تيكسط هفيسزط اظ اًسراب
ضغينّاي زضهاًي زيگط هيتاقس ( .)10اظ ططف زيگط زض
اضظياتيّاي ػلر ذًَطيعي غيططثيؼي ضحوي ،هْنزطيي
ػاهل ؾي تيواضاى اؾر؛ تِطَضيمِ آًْا ضا زض ؾِ گطٍُ
قثل اظ ؾٌيي يائؿگي ،حَالي يائؿگي ٍ تؼس اظ يائؿگي
قطاض هيزٌّس .زض گطٍّي مِ زض حَالي ؾٌيي يائؿگي
قطاض زاضًس تِ زليل قيَع تاالي ّيدطخالظي ٍ تسذيوي
آًسٍهسط ،اضظياتي آًسٍهسط تا اًدام تيَخؿي آًسٍهسط ٍ يا
زؼييي ضراهر آًسٍهسط زَؾط ؾًََگطافي زطاًؽ
ٍاغيٌال ٍ ًيع زض نَضذ لعٍم  D&Cتايس اًدام گيطز
(.)8
ؾًََگطافي زطاًؽ ٍاغيٌال هيزَاًس ضايؼاذ آقناض حفطُ
ضحن ٍ ًيع ًاظك يا ضرين تَزى غيططثيؼي ًَاض
آًسٍهسطي ضا ًكاى تسّس ( .)11زض ظًاى هثسال تِ
ذًَطيعي غيططثيؼي ضحوي حَالي يائؿگي ٍ خؽ اظ آى
زض نَضزي مِ ضراهر آًسٍهسط موسط اظ  4يا 5
هيليهسط تاقس ،تيَخؿي آًسٍهسط ػوسزاً غيط ضطٍضي
هحؿَب هيقَز ،چَى زض ايي هَاضز ذطط ّيدطخالظي
يا ؾططاى آًسٍهسط ًاچيع اؾر (.)12
اظ ً D&Cيع تِػٌَاى يل ضٍـ تطاي تطضؾي
ذًَطيعيّاي ضحوي اؾسفازُ هيقَزّ .طچٌس ايي ضٍـ
گاّي تِػٌَاى يل زنٌيل زكريهي هٌاؾة اؾرٍ ،لي
اؾسفازُ اظ آى ظيط ؾؤال هيتاقس ( .)13ايي ضٍـ زاضاي
ػَاضضي هاًٌس خاضگي ضحن تَزُ ٍ ّنچٌيي ًياظهٌس اًدام
تيَْقي تطاي تيواض هيتاقس .اظ ططف زيگط ّعيٌِ ٍ ذطط
تاالزطي ًؿثر تِ ؾًََگطافي زطاًؽ ٍاغيٌال زاضز .زض
ضوي زض تطذي هَاضز هاًٌس زٌگي ؾطٍينؽ اهناى اًدام
 D&Cاظ ًظط زنٌيني هيؿط ًيؿر ( .)14تط اؾاؼ
ًسايح هطالؼِ حاضط ً 20فط ( )%21/3افطاز هَضز هطالؼِ
زض تطضؾي ؾًََگطافيل زطاًؽ ٍاغيٌال زاضاي ضراهر
آًسٍهسط طثيؼي ظيط  5هيليهسط ٍ ً 38فط ( )%40/4زاضاي
04

تَز ( .)16زض هطالؼِ اذَاى ٍ ّوناضاى (ٍ )2006يػگي
ضٍـ  D&Cتطاي زكريم ذًَطيعي غيططثيؼي ضحوي
 %79/16تَز ( .)20طْواؾثي ٍ ّوناضاى (ً )2012يع
ًكاى زازًس مِ ؾًََگطافي ٍاغيٌال ضٍقي تا اضظـ اؾر
مِ زؼييي هيمٌس مسام يل اظ تيواضاى تا ذًَطيعي خؽ اظ
يائؿگي ًياظهٌس تطضؾيّاي تيكسط تا  D&Cيا تيَخؿي
ّؿسٌس ٍ زؼساز تيواضاى ًياظهٌس تِ اقساهاذ زْاخويزط ضا
تِ طَض هحؿَؾي ماّف هيزّس ( .)15ايي يافسِّا
اضظـ تاالي ؾًََگطافي زطاًؽ ٍاغيٌال ضا تطاي ضز هيَم ٍ
خَليح ًكاى هيزّس؛ تِ ايي زطزية مِ اظ ؾًََگطافي
زطاًؽ ٍاغيٌال تطاي ضز هكنل هيَم يا خَليح زض هَاضز
ذًَطيعي ضحوي هيزَاى اؾسفازُ مطز ٍ اًدام ضٍـّاي
زْاخويزط تطاي ضز هكنالذ ذًَطيعي ضحوي زض زٍضُ
خطي هٌَخَظ زَنيِ ًويقَز.
زض هطالؼِ حاضط اضظـ اذثاضي هثثر ٍ هٌفي
ؾًََگطافي زطاًؽ ٍاغيٌال تطاي زكريم هيَم تِزطزية
 ٍ %57/4 ٍ %42/2تطاي خَليح تِزطزية ٍ %61/1
 %39/9تَز .تاتاماى ٍ ّوناضاى ( )2014اضظـ اذثاضي
هٌفي ضٍـ ؾًََگطافي زطاًؽ ٍاغيٌال ضا تطاي خَليح
 %68/3گعاضـ مطزًس مِ تاالزط اظ هطالؼِ حاضط تَزُ ٍ
اضظـ اذثاضي هثثر زض هطالؼِ آًْا موسط اظ هطالؼِ
حاضط تَز ( .)19زض هطالؼِ الرياذ ٍ ّوناضاى ()2011
اضظـ اذثاضي هثثر ٍ هٌفي ٍ زقر زكريهي
ؾًََگطافي زطاًؽ ٍاغيٌال تطاي زكريم خَليح تِ
زطزية  %88 ٍ %91/89 ،%76/92تياى قس مِ اضظـ
اذثاضي هثثر ٍ هٌفي تاالزط اظ هطالؼِ حاضط تَزٍُ ،لي
زقر زكريهي منزطي ًؿثر تِ هطالؼِ حاضط زاضز
( .)17طْواؾثي ٍ ّوناضاى ( )2012اضظـ اذثاضي
هثثر ٍ هٌفي ٍ زقر زكريهي ؾًََگطافي زطاًؽ
ٍاغيٌال ضا زض زكريم خَليح آًسٍهسط تِ زطزية ،%87/5
 %25/81 ٍ %69/75گعاضـ مطزًس مِ ًؿثر تِ هطالؼِ
حاضط اضظـ اذثاضي هثثر ٍ هٌفي تاالزط تَزٍُ ،لي
زقر زكريهي خايييزط هيتاقس ( .)15قٌثطي ٍ
ّوناضاى ( )2006اضظـ اذثاضي هثثر ٍ هٌفي
ؾًََگطافي زطاًؽ ٍاغيٌال ضا زض تيواضاى هثسال تِ
ذًَطيعي غيططثيؼي ضحن هقاٍم تِ زضهاى تِ زطزية
 %70 ٍ %72شمط مطزًس (.)8

وتیجٍگیزی
تا زَخِ تِ ايي مِ ؾًََگطافي زطاًؽ ٍاغيٌال تطاي
زكريم افطاز ًطهال اظ غيطًطهال (اظ ًظط ذًَطيعي)
زاضاي ٍيػگي تاال ٍ اضظـ اذثاضي هٌفي تااليي هيتاقس،
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تط اؾاؼ ًسايح هطالؼِ حاضط ،آزًَماضؾيٌَم تا ضٍـ
زيالزاؾيَى ٍ مَضزاغ ( )D&Cزكريم زازُ قس ٍ زض
ؾًََگطافي زطاًؽ ٍاغيٌال قَاّسي تًِفغ تسذيوي
هكاّسُ ًكس .زض هطالؼِ ؾَتحاًناض ٍ ّوناضاى ()2011
ًيع ٍيػگي  D&Cزض زكريم خازَلَغِيّاي ضحوي
تاالزط اظ ؾًََگطافي زطاًؽ ٍاغيٌال تَزٍ ،لي حؿاؾير
موسطي ًؿثر تِ  TVSزاقر ( .)16زض هطالؼِ حاضط
زكريم هَاضز ّيدطخالظي تا ضٍـ  %5/3 ،D&Cتَز
مِ زضنس خاييٌي تَزُ ٍ ايي اهط لعٍم اًدام ؾًََگطافي
زطاًؽ ٍاغيٌال ضا قثل اظ اًدام ضٍـ  D&Cتطاي
زرويي ضراهر آًسٍهسط ٍ مول تِ زكريم
ّيدطخالظي تياى هيمٌسً .ازضي ٍ ّوناضاى (ً )2006يع
تط اًدام ؾًََگطافي زطاًؽ ٍاغيٌال ؾطخايي تِػٌَاى
اضظياتي اٍليِ ضايؼاذ آًسٍهسط زأميس مطزًس زا زض نَضذ
افعايف ضراهر آًسٍهسط اظ ضٍـّاي زكريهي زيگط
ًظيط ّيؿسطٍؾنَخي ّوطاُ تا تيَخؿي ٍ D&C
اؾسفازُ قَز ( .)21زماضذ ٍ ّوناضاى ( )2002زض
اضظياتي تيواضاى هثسال تِ ذًَطيعي قثل ٍ تؼس يائؿگي تِ
ايي ًسيدِ ضؾيسًس مِ ؾًََگطافي ٍ ّيؿسطٍؾنَخي
ّيچمسام تِ زٌْايي اتعاض زكريهي هٌاؾثي تطاي ضز
تسذيوي ًويتاقٌس ٍ زَنيِ تِ اًدام ضٍـ ؾًََگطافي
زطاًؽ ٍاغيٌال قسُ اؾر (ّ .)6وچٌيي تا اؾسفازُ اظ
 4 ،D&Cهَضز آزًَماضؾيٌَم ( )%4/3گعاضـ قس ،زض
حاليمِ زض ؾًََگطافي زطاًؽ ٍاغيٌال گعاضقي تًِفغ
تسذيوي ٍخَز ًساقر .تا زَخِ تِ ايي مِ ّط ً 4فط اظ
تيواضاى زاضاي ؾي تاالي  60ؾال تَزًس ،هيزَاى گفر
مِ اًدام  D&Cتطاي ضز يا زكريم تسذيوي زٍضُ
هٌَخَظ ًؿثر تِ زٍضُ خطي هٌَخَظ زاضاي اضظـ تااليي
تَزُ ٍ ضطٍضذ اًدام آىضا زض ايي زٍضُ تياى هيمٌس.
اظ خولِ هحسٍزيرّاي ايي هطالؼِ ايي تَز مِ زؼساز
افطازي مِ قطايط هطالؼِ ضا زاقسٌس من تَز ٍ تِ ّويي
ػلر طَل هسذ ًوًَِگيطي طَالًي قسٍ ،لي هَضزي اظ
هطالؼِ حصف ًگطزيس.

هيزَاًس تِػٌَاى قسم اٍل زكريهي تطاي ضز هكنالذ
ِ ّوچٌيي تا زَخِ ت.قايغ زض ايي زٍضُ خيكٌْاز قَز
حؿاؾير ٍ ٍيػگي تاالي ؾًََگطافي زطاًؽ ٍاغيٌال زض
،)زكريم افطاز غيط ًطهال (زاضاي ذًَطيعي غيط طثيؼي
اضظـ تاالي ايي ضٍـ تطاي زكريم ػلر ذًَطيعي ضا
هكرم هيمٌس ٍ تِ ّويي زليل هيزَاى زأميس مطز
ٌِمِ ؾًََگطافي زطاًؽ ٍاغيٌال تِػلر زاقسي ّعي
 تِػٌَاى،خاييي ٍ ذططاذ منزط اظ ًظط زْاخوي تَزى
اٍليي قسم تطاي تطضؾي تيواضاى زاضاي ذًَطيعي

تشكز ي قذرداوی
تسييٍؾيلِ اظ ضياؾر هحسطم هطمع آهَظقي زضهاًي
ػلَي ٍ مازض هحسطم زضهاًگاُ زرههي ظًاى ٍ خازَلَغي
ٍ ؾًََگطافي مِ زض اخطاي ايي ططح ها ضا ياضي مطزًس
.زكنط ٍ قسضزاًي هيقَز
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