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انی 3111  سخن

 یومکتومیو م یپکتومیپس از پول هیقابل توج ریغ هیاول ییبا نازا مارانیدر ب یحاملگ زانیم

 کیستروسکوپیه
 پور یزهرا قدرت، یمیمنصور مق *,انیچاوش هیمهدگان(: ) سندهینو

 زدی شهید صدوقی یپزشک علومدانشگاه سازمان: 

 chawoshim@yahoo.com پست الکترونیکی:

 
ماوارد  از .باشادمیدرمانی قابل استفاده -که در محدوده تشخیصی باشدمیهیستروسکوپی روشی با ارزش دربررسی رحم و نازایی : مقدمه
محادوده ی  در آندوسرویکس، تشخیص میوم های زیر مخاطی وپولیپ های رحمی اشاره نمود. کانال به بررسی حفره ی رحم، توانمیآن 

باه  آندومتر در منوراژی مقااوم حذف کردن چسبندگی داخل رحم، باز ها و سپتوم رحمی، پولیپ درمانی برداشتن میوم های زیر مخاطی،
زنان نا باارور باا گازارش آسایب شناسای باا تشاخیص  در روند. شمارمیاندیکاسیون های هیستروسکوپی به  IUD درمان و خارج کردن

در  هااآنه دیگاری بارای نابااروری و علت قابل توجی استشدهلیومیوم زیر مخاطی یا پولیپ آندومتر که به طریق هیستروسکوپی برداشته 
مطالعه حاضر تعیین میزان باروری درخاانم هاای باا ناازایی  هدف .گرددمیماه از درمان پیگیری  6حاملگی پس از  وجود ،باشدمیدست ن

 .باشدمیاولیه غیر قابل توجیه پس از میومکتومی و پولیپکتومی هیستروسکوپی 
شاامل نموناه هاای پولیپکتاومی و میومکتاومی  موردبررسایهاای  نموناه تحلیلای اسات،-توصیفیمطالعه حاضر مطالعه روش تحقیق: 

از انتخااب  بعاد .اساتبوده 82-28به بیمارستان مادریزد طی سال هاای  کنندهمراجعهمورد از زنان نابارور 61به هیستروسکوپیک مربوط 
تماس تلفنی گرفتاه شاد و ساواالتی در  موردنظرنظر مشاور آمار با تک تک افراد  تحت ،هانامهپرسشدر موردنظری هادادهنمونه ها و ثبت 

بیماران اطالعاتی  یپروندهاز  همچنین ارتباط باروری و زایمان و مدت زمان پس از هیستروسکوپی تا شروع حاملگی احتمالی پرسیده شد.
 یمطالعاهی هااداده ی مربوطاه وارد شاد.هانامهپرساشاساتخراج و در AUB،vaginal dischargeدر خصوص وضعیت دیس مناوره،

 .اندشدهآنالیز )SPSS16حاضردرمحیط 
با  ( زایمان%6/63) مورد 6تعداد تا پایان زمان مطالعه  ازاین مشاهده شد، ( حاملگی%3/08) مورد 00در  موردبررسیی  نمونه 61از نتایج: 

زایمان های صورت گرفته و در این گروه همگی با تولاد زناده باوده اناد و هایچ  تمامی مشاهده شد. ( حاملگی%6/36مورد ) 6و تولد زنده 
کاه  درحالی خونریزی مشاهده نشد. ( هیچ%3/63) نفر 38از لحاظ وضعیت خونریزی در  همچنین مورد ازمرده زایی و سقط مشاهده نشد.

 ( از%82) نفار 20و  اساتشده ( ذکر%02) مورد 2بینی نیز لحاظ لکه  از حال نسبی بر خونریزی واژینال داشته اند. ( شرح%6/36) نفر 88
مذکور را بیان  ( مشکل%6/60نفر ) 63 کهیدرحال .کنندمیحال نسبی بر دیس منوره را ذکر  ( شرح%3/88نفر ) 06لکه بینی شاکی نبودند.

مشاکل را بیاان  ( ایان%3/63ماورد ) 38در حالست که  این .استشده ( بیان%6/36مورد ) 88در  چرکی Discharg همچنین .کنندمین
مطالعاه حاضار نشاان داد کاه باین مادت زماان  نتایج آمد. به دست 20/30+00/2 موردبررسیی میانگین سنی جامعه هاافتهی .کنندمین

 نیامد. به دست داریمعنی یرابطهمراجعه و تشخیص هیستروسکوپی با میزان ناباروری  سن ناباروری،
میزان حاملگی در بیماران با نازایی اولیه غیر قابل توجیاه پاس از میومکتاومی و پولیپکتاومی هیستروساکوپیک در : گیرینتیجهبحث و 

آزماون آمااری  اگرچاه ،باشادمیبیمارانی که مدت زمان ناباروری کمتر و سن مراجعه پایین تری داشتند بخصوص در نوع پولیاپ بیشاتر 
 اد.را نشان ند داریمعنی یرابطه
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