فراوانی هیسترکتومی و اندیکاسیونهای آن در بیمارستان امامخمینی(ره) اهواز در
سالهای 99 -98
نسرین سعادتی

مصطفی آلبوکردی

یوسف صیدی

 .1گروه پزشکی اجتماعی ،مرکز تحقیقات باروری ناباروری و سالمت جنین ،دانشکده پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی جندیشاپور اهواز ،اهواز ،ایران.
 .2کارشناس ارشد ،انفورماتیک پزشکی ،معاونت بهداشتی ،دانشگاه علوم پزشکی جندیشاپور اهواز ،اهواز ،ایران.
 .3گروه پزشکی اجتماعی ،دانشکده پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی جندیشاپور اهواز ،اهواز ،ایران.
 .4رزیدنت ،جراحی اعصاب ،دانشکده پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز ،اهواز ،ایران.

چکیده
هدف :هیسترکتومی شایعترین جراحی در زنان غیرحامله میباشد .بازنگری اندیکاسیونهای هیسترکتومی میتواند دیدگاههای جدیدی را در درمان این
بیماران برای متخصصین فراهم نماید .این مطالعه با هدف بررسی اندیکاسیونهای انجام هیسترکتومی و روشهای مورد استفاده در بیماران مرکز آموزشی
درمانی امام خمینی(ره) اهواز انجام شد.
روشها :این مطالعه توصیفی تحلیلی که به صورت مقطعی میباشد ،از ابتدای سال  1311تا اواخر سال  1311در مرکز آموزشی درمانی امامخمینی(ره)
اهواز انجام شد .اطالعات از مطالعه پروندههای  262بیمار که در طول این دو سال هیسترکتومی شده بودند ،استخراج و در فرم از پیش طراحی شده ثبت
شد .دادهها با نرمافزار کامپیوتری  SPSSمورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
نتایج :براساس یافتههای این مطالعه تعداد موارد هیسترکتومی از سال  1311تا  1311به مقدار  6/1درصد کاهش داشته است .همچنین شایعترین
اندیکاسیون هیسترکتومی لیومیوما  32/32درصد بود و اندیکاسیونهای دیگر به ترتیب شیوع شامل خونریزی غیرطبیعی رحم  31/33درصد ،بدخیمیهای
رحم و تخمدان  14/61درصد ،شلیاعضای لگنی  1/14درصد و اورژانس مامایی  3/31درصد بود .روش شکمی در  11/13درصد موارد و روش واژینال
در  1/14درصد موارد انجام شده بود.
نتیجهگیری :شایعترین اندیکاسیون انجام هیسترکتومی در بیماران مرکز آموزشی درمانی امامخمینی(ره) اهواز ،لیومیوم و پس از آن خونریزی
غیرطبیعی رحم بود و شایعترین روش مورد استفاده هیسترکتومی شکمی میباشد .بنابراین ضروری است بیمارستان اقداماتی نسبت به مجهز نمودن
امکانات بیمارستانی جهت ارتقای کیفیت و بهداشت زنان انجام دهد.
کلیدواژهها :هیسترکتومی ،اندیکاسیونها ،روشها.
نوع مقاله :پژوهشی
دریافت مقاله 55/5/61 :پذیرش مقاله55/66/61 :
ارجاع :سعادتی نسرین ،احمدزاده بهاره ،آلبوکردی مصطفی ،صیدی یوسف .فراوانی هیسترکتومی و اندیکاسیون های آن در بیمارستان امام خمینی (ره) اهواز طی سالهای  .6199 -95طب
پیشگیری6151 .؛ .65-61)6(4

مقدمه

نیز خوانده میشود و شایعترین تومور لگنی در نزد زنان است.

واژه هیسترکتومی مشتق از دو واژه یونانی  Hysteraبه

این بیماری مسئول تعداد زیادی از هیسترکتومیها میباشد.

معنی رحم و  Ektomiaبه معنی بریدن و بیرون آوردن است (.)1

هیسترکتومی به عنوان درمان لیومیوم فقط باید در زنانی که

لیومیوما نوعی هیپرتروفی عضالت صاف رحم است که به علت

مایل به باروری بیشتر نیستند در نظر گرفته شود .در غیر این

مدور و سفت بودن آن بنامهای میوم رحمی و فیبرویید تومور

صورت اعمال جراحی با حفظ باروری (میومکتومی) در بسیاری

نویسنده مسئول :کارشناس ارشد ،انفورماتیک پزشکی ،معاونت هبداشتی ،دانشگاه علوم پزشکی جندیشاپور اهواز ،اهواز ،ایران.
پست الکرتونیکیb_ahmadzadeh1@yahoo.com :
تلفن+25 2618585619 :
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فراوانی هیسترکتومی و اندیکاسیونهای آن

هیسترکتومی برای درمان لیومیوم براساس نیاز به درمان عالئم

یائسگی زودرس میتواند زمینه ساز مشکالت دیگری از جمله

(خونریزی غیرطبیعی رحم ،درد لگنی ،فشار در لگن) اتخاذ

پوکی استخوان و مشکالت قلبی عروقی شود .به همین دلیل پیش

میشود .سایر اندیکاسیونهای مداخله جراحی شامل رشد

از انجام آن نیاز به وجود اندیکاسیون قابل قبول است .همچنین

سریع رحم ،فشار بر حالب و بزرگ شدن رحم پس از یائسگی

این عمل جراحی دارای علل متنوعتری نسبت به سایر اعمال

است ( .)2هیسترکتومی یا خارج نمودن رحم و سرویکس

جراحی است و طیف وسیعی از بیماری های زنان را شامل

بهعنوان یک عمل جراحی عمده در زنان از نظر میزان استفاده

میشود که درمان همگی آنها هیسترکتومی است.

پس از سزارین ،مقام دوم را به خود اختصاص داده است (.)3

بنابراین با توجه به اینکه بررسی عوارض بیماریها و تعامل

تخمین زده میشود سالیانه  633222مورد هیسترکتومی در

بیماران با این عوارض و زیانهای آن که از دغدغههای مورد

آمریکا انجام میشود .به طور کلی در ایاالتمتحده  33درصد از

بررسی در حوزه پزشکی اجتماعی است ،این مطالعه با هدف

زنان و در بریتانیا  22درصد از زنان تا سن  62سالگی تحت

تعیین فراوانی انجام هیسترکتومی و علل آن در یکی از مهمترین

عمل هیسترکتومی قرار میگیرند ( .)4همچنین آمارها بیانگر آن

مراکز انجام آن در شهر اهواز انجام شد.

است که میزان مرگومیر مرتبط با هیسترکتومی کمتر از 1
درصد است ( .)3در مطالعه  Samaila Modupeolaو همکاران بر

مواد و روشها

روی  313نمونه پاتولوژی ،نشان داد اندیکاسیونها بالینی موارد

این مطالعه ،یک بررسی گذشتهنگر مقطعی به صورت

غیرنئوپالستیک  43مورد ( 14/1درصد) و موارد نئوپالستیک

توصیفی تحلیلی میباشد و جامعه مورد مطالعه ،کلیه زنان

 226مورد ( 31/3درصد) بودند .شایعترین اندیکاسیون

مراجعهکننده به بیمارستان امامخمینی (ره) اهواز درسالهای

نئوپالستیک خوشخیم فیبرویید رحمی ( 61/1درصد) و یافته

 11-11میباشند .برای جمعآوری دادهها ،پروندههای بیماران

هیستوپاتولوژیکی لیومیوما بود (.)6

هیسترکتومی شده از  11-11بررسی شدند که به صورت

در مطالعه  Shaikhو همکاران اندیکاسیونها و نتایج

سرشماری  262مورد بود.

هیستوپاتولوژیکی هیسترکتومی  13بیمار ( 63درصد) با تابلوی

برای جمعآوری اطالعات ،فرمها بدون نام بوده و به

بالینی خونریزی بیش از حد در حین قاعدگی مراجعه کرده بودند

مسئوالن بیمارستان اطمینان داده شده که اطالعات کامال

و بیشترین تشخیص قبل از عمل فیبرویید بود که در  44مورد

محرمانه و محفوظ است و صرفا جهت تحقیق و پژوهش

( 33درصد) مشاهده شد (.)3

میباشد .فرم جمعآوری داده ،با توجه به نظرات تعدادی از

در مطالعه رحیمی شایعترین اندیکاسیون هیسترکتومی،

متخصصین پزشکی اجتماعی و زنان ،از طریق مراجعه به

لیومیوم ( 42/2درصد) و روش شکمی در  13درصد از موارد

مطالعات همنوع و برحسب اعتبار محتوا تهیه شد .این فرم شامل

انجام شده بود .شیوع عوارض در روش شکمی  26/3درصد و

اطالعاتی در زمینه مشخصات بیماران ،علت مراجعه ،بیماریهای

در روش واژینال  16/6درصد بود .شایعترین عارضه پس از

زمینهای ،یافتههای کلینیکی و پاراکلینیکی ،نتایج تشخیص بافتی

عمل مشاهده شده افزایش درجه حرارت بدن بدون عامل عفونی

قبل از عمل و گزارش تشخیص نهایی هیسترکتومی رحم بود که

در  23/3درصد موارد بود ( .)1بنابراین مرور مطالعات نشان

از بایگانی بخش پاتولوژی به دست آمده است .برای تجزیه و

میدهد هیسترکتومی یکی از شایعترین اعمال جراحی زنان است

تحلیل دادهها از نرمافزار  SPSSنسخه  11و آمار توصیفی و
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از زنان مبتال به لیومیوم میسر است .تصمیم در مورد انجام

و با توجه به عوارض آن نظیر نارسایی زودرس تخمدان و
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فراوانی هیسترکتومی و اندیکاسیونهای آن

نتایج جدول  ،2نشان داد توزیع فراوانی هر کدام از

استنباطی (کایاسکوئر و ضریب همبستگی) استفاده شد .سطح

تشخیصهای نهایی در ردههای سنی مختلف متفاوت است ،این

معناداری  P-Value<2/23تعیین گردید.

تفاوت با توجه به مقدار  X2=213/133و  sig=2/2221معنیدار

نتایج
در مطالعه حاضر تعداد  262پرونده مربوط به بیمارانی که

جدول  :1توزیع فراوانی درصد متغییرهای زمینه ای مورد مطالعه افراد مورد

تحت هیسترکتومی قرار گرفته بودند بررسی شد .توزیع فراوانی

مطالعه بر حسب سن ،وضعیت تاهل ،تعداد زایمان و محل سکونت
سن

فراوانی

درصد

متغیر

 22-32سال

12

4/61

 31 -42سال

41

11/14

 41 -32سال

132

32/36

 31-62سال

33

14/23

در گروه سنی  41-32سال بودند که میانگین و انحراف معیار

 61-32سال

22

3/3

> 31سال

12

3/1

سن بیماران  43/21±1/1سال بود 46/61 .درصد آنها در زمان

مجرد

1

3/23

متاهل

222

64/61

میباشند .در این مطالعه مشخص شد  64/14درصد از بیماران

بیوه

21

11/13

مطلقه

3

1/13

شهری و  31/16درصد روستایی بودند .نتایج آزمون

2

11

4/2

1

12

3/1

2

13

1/4

3

32

11/3

≥4

112

32/1

شهری

131

61/14

روستایی

11

31/16

مطلق و نسبی افراد مورد مطالعه برحسب دهه سنی ،وضعیت
تاهل ،تعداد زایمان و محل سکونت در جدول  ،1ارائه شده است.
همان طور که مشاهده میشود ،در این مطالعه کمترین سن 21

دهه سنی

سال و بیشترین سن  13سال بود 32/36 .درصد شرکتکنندگان

هیسترکتومی متاهل بوده  32/1درصد دارای بیش از  4زایمان

وضعیت تاهل

کایاسکوئر  X2=12/312و  sig=2/24در سطح معنیدار ،2/23

تعداد زایمان

نشان داد تفاوت معنیداری بین فراوانی تشخیصهای نهایی و
محل سکونت وجود ندارد .این در حالی است که نتایج آزمون
کایاسکوئر  X2=243/13و  sig=2/2221بود ،نشان داد سن

محل سکونت

افراد در احتمال بروز هیسترکتومی نقش دارد به طوری که در
سنین  41-32سال احتمال بروز آن به طور معنیداری بیشتر
است.
جدول  -2درصد فراوانی تشخیصهای نهایی مختلف در گروههای سنی گوناگون بیماران
گروه سنی

خونریزی غیرطبیعی رحم

لیومیوما

بدخیمی رحم و تخمدان

شلی اعضای لگنی

اورژانس مامایی

غیره

22-32

2

1/3

16/3

2

33

2

31-42

24/3

24/3

12/2

4/1

22/4

14/3

41-32

41/4

44/4

3/3

3

1/1

3

31-62

32/4

24/3

21/3

12/1

2

2/3

61-32

12

13

22

43

2

12

<32

12

2

62

32

2

2

نتااایج آزمااون کااای اسااکوئر  X2=33/33و  sig=2/221در
سطح معنیدار  2/23نشان میدهد به طور معنیداری تشاخیص

هرکدام از تشخیصهای نهایی بیماری در وضعیتهای مختلاف
نشان داده شده است.

های نهایی بستگی به وضعیت تاهل دارند .در جادول  ،3فراوانای
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فراوانی هیسترکتومی و اندیکاسیونهای آن
جدول -3درصد فراوانی تشخیصهای نهایی مختلف برای وضعیتهای تاهل گوناگون بیماران
وضعیت تاهل

خونریزی غیرطبیعی رحم

لیومیوما

بدخیمی رحم و تخمدان

شلی اعضای لگنی

اورژانس مامایی

غیره

متاهل

33/6

33/6

11/1

6/4

1/1

بیوه

13/2

13/2

33/1

23/6

2

2

مطلقه

33/3

66/3

2

2

2

2

جدول -5توزیع فراوانی مطلق ونسبی افراد مورد مطالعه برحسب تشخیص

با توجه به نتایج جدول  ،4خونریزی غیرطبیعی رحم 33/31

نهایی پس از هیسترکتومی

درصد از تشخیصهای اولیه پیش از هیسترکتومی را شامل

تشخیص نهایی پس از هیسترکتومی

میشود ،لیومیوما با  21/14درصد در رتبه دوم قرار گرفت.

خونریزی غیر طبیعی رحم

12

لیومیوم

14

32/32

بدخیمی رحم یا تخمدان

31

14/62

تخمدان با  14/61درصد ،شلی اعضای لگنی با  1/14درصد و

شلی اعضای لگنی

23

1/14

اورژانسهای مامایی با  3/31درصد میباشند.

اورژانس مامایی

14

3/31

غیره

11

6/12

مجموع

262

122

سایر تشخیصهای اولیه شایع به ترتیب بدخیمیهای رحم و

در جدول  3مشاهده میشود لیومیوما باا  32/32درصاد از

فراوانی مطلق

درصد
31/33

تشخیصهای نهایی را شامل میشود و خاونریزی غیارطبیعای

نتااایج نشااان میدهااد در سااطح معناایداری sig=2/221

رحم با  31/33درصد در رتبه دوم قرار گرفت .علت ایان امار آن

تشخیص اولیه و نهایی در  11/1درصد موارد بار هام منطباق

است که در  12نفر از بیمارانی که با تشاخیص اولیاه خاونریزی

میباشند و به غیر از خونریزی غیرطبیعی رحم و فیبروم ،سایر

غیر طبیعی رحم بستری شده بودند ،تشاخیص نهاایی  1نفار از

تشخیصها به صورت  122درصد بر هم منطبق هستند.

آنها لیومیوم و برای یک نفر نیز بدخیمی رحم و تخمدان گزارش

با بررسی سابقه سقط در بیمااران مشاخص شاد 26/31

شده بود .سایر تشخیصهای نهایی شایع به ترتیب بدخیمیهای

درصد بیماران در طاول زنادگی دارای ساابقه ساقط بودناد و

رحم و تخمدان  14/62درصد ،شلی اعضای لگنی  1/14درصد و

 32/42درصدسااابقه سااقط نداشااتند .باار طبااق نتااایج آزمااون

اورژانسهای مامایی نسبی  3/31درصد میباشند.

کاااایاساااکوئر  X2 =1/33و  sig=2/11در اندیکاسااایونهاااای
هیسترکتومی کسانی که سابقه سقط داشته اناد و کساانی کاه

جدول  -4توزیع فراوانی مطلق ودرصد افراد مورد مطالعه برحسب تشخیص
اولیه پیش از هیسترکتومی
تشخیص اولیه پیش از هیسترکتومی

بررسای ساابقه نااازایی نشاان داد  3 /13درصاد بیماااران

فراوانی مطلق

درصد

12

33/31

لیومیوم

33

21/14

بدخیمی رحم یا تخمدان

31

14/61

شلی اعضای لگنی

23

1/14

اورژانس مامایی

14

3/31

غیره

11

6/12

مجموع

262

122

خونریزی غیر طبیعی رحم

سابقه سقط نداشته اند ،تفاوت معنیداری دیده نشد.

متاهاال دارای سااابقه نااازایی و  16/13درصااد سااابقه نااازایی
نداشتند .نتایج آزمون کایاسکوئر  X2=1/212و  sig=2/132کاه
بیشتر از  2/23است ،نشان میدهد توزیع تشخیصهای مختلف
در افراد با سابقه ناازایی و افاراد بادون ساابقه ناازایی تفااوت
معنیداری ندارد.
همچنااین  34/2درصااد از بیماااران سااابقه خااونریزی غیاار
طبیعی واژینال داشتهاند .درحالیکاه  43/1درصاد از آنهاا ایان

00
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مجرد

23

33/3

23

12/3

2

2
3/3

نسرین سعادتی و همکاران

فراوانی هیسترکتومی و اندیکاسیونهای آن

 sig=2/221نشان میدهد تشخیص نهاایی باا ساابقه خاونریزی

محاادوده ساانی  33-62سااال بااود و در مطالعااه Modupeola

غیرطبیعی رحم ارتبااط معنااداری دارد .در زمیناه روش انجاام

میااانگین ساانی بیماااران  44/6سااال بااود کااه بااا توجااه بااه

هیسااترکتومی نتااایج نشااان میدهااد  11/13درصااد از کاال

 sig=2/111نتیجااه ماایگیااریم در بااین مطالعااات انجااام شااده

هیسترکتومیهای بیماران به روش شاکمی باوده اسات و 1/13

تفااااااوت معنااااایداری در میاااااانگین سااااانی بیمااااااران

درصد تحت هیسترکتومی واژینال قرار گرفتاه بودناد .همچناین

هیسترکتومیشده وجاود نادارد باه طاوری کاه احتماال وقاوع

تمام هیسترکتومیهای واژینال صارفا در ماورد شالی اعضاای

هیساااترکتومی در دهاااه  42-32زنااادگی بیشاااتر میباشاااد

لگنی بوده است.

(.)3،12
در ایاان مطالعااه زنااان بیمااار بااه طااور میااانگین دارای

بحث و نتیجهگیری

 6/21±1/43زایمااان قبلاای بااوده انااد .ایاان یافتااهها بااا نتااایج

جراحاای هیسااترکتومی ،بیشااتر از جنبااه درمااانی باارای

مطالعااه رحیمااای میاااانگین تعاااداد زایماااانهاااای بیمااااران را

وضاعیت هاای تهدیدکنناده حیااات و همچناین ،جهات بهبااود در

 6/41±2/11و مطالعاااه مباااارکی میاااانگین زایماااانهاااا را

کیفیت زنادگی بیمااران صاورت مایگیارد .بیشاتر شاکایات در

 3/41±2/61گاازارش کاارد ،همراسااتا میباشااد ( .)1،1در ایاان

رشته زناان و زایماان شاامل خاونریزی ،درد لگان و احسااس

پااژوهش نیااز شاایوع اندیکاساایونهااای مختلااف بااه طااور

فشااار در لگاان میباشااد کااه ایاان مشااکالت میتوانااد در اثاار

معنیداری در تعداد مختلف زایمانهای قبلی متفاوت است.

لیومیااوم و آدنومیااوزیس یااا فروافتااادگی رحاام باشااد ،در

در مطالعاااه حاضااار مشاااخص شاااد  11/13درصاااد از

برخی موارد های بیمااری قابال تشخیصای نمایاان نمایگاردد

هیسااترکتومیهااا بااه صااورت شااکمی و  1/13درصااد مااوارد

و یااا بااالعکس ممکاان اساات یااک بیماااری مداال لیومیااوم باادون

بااه صااورت واژینااال انجااام شااده اساات کااه علاات تمااامی

عالماات کااه نیااازی بااه مداخلااه نداشااته باشااد ،موجااود باشااد.

هیسااترکتومیهااای واژینااال شاالی اعضااای لگناای بااوده اساات.

امااروزه پیشاارفتهااای اخیاار در زمینااه درمااانهااای طباای و

همچنااین در مطالعااه رحیماای  13درصااد از هیسااترکتومیهااا

دارویاای جهاات کنتاارل خااونریزیهااای غیرطبیعاای رحماای و

باااه صاااورت شاااکمی و  3درصاااد باااه صاااورت واژیناااال

لیومیااوم از یااک طاارف و ارزیااابی شاارایط بیمااار شااامل ساان،

انجاااام شاااده باااود ( .)12در کتااااب تلینااادز نیاااز میااازان

تعااداد حاااملگیهااا ،عالیاام و نااوع بیماااری از طاارف دیگاار،

هیسااترکتومی شاااکمی در کشااورهای آمریکاااا ،انگلساااتان و

روشهااای درمااانی متفاااوت ب اه کااار گرفتااه ماایشااود کااه در

دانمارک باه ترتیاب  63درصاد 33 ،درصاد و درصاد  12ذکار

بسیاری از موارد میتوان از جراحی اجتناب کرد.

شااده اساات در حااالی کااه هیسااترکتومی واژینااال در آنهااا بااه

در ایاان مطالعااه میااانگین ساانی کاال بیماااران براباار بااا

ترتیااب  21درصااد 23 ،درصااد و  14درصااد و هیسااترکتومی

 43/21±1/1و در محااادوده سااانی  21–13ساااال بودناااد .در

بااه کمااک الپاراسااکوپی  11درصااد 1/4 ،درصااد و درصااد

مطالعااه رحیماای میااانگین ساانی بیماااران  43/1±1/21سااال

بوده اسات ( .)11بناابراین میتاوان نتیجاه گرفات روش ارجاح

بااود کااه بااا مطالعااه حاضاار هاامخااوانی دارد ( .)1همچنااین در

هیسترکتومی در تمام مراکز روش شکمی بوده است.

مطالعااه مبااارکی میااانگین ساانی بیماااران  31/4±21/3سااال

در مطالعااااه انجامشاااااده شاااااایعترین اندیکاسااااایون

بود که از میانگین سانی بیمااران ایان تحقیاق بیشاتر اسات (.)1

هیسااترکتومی لیومیومااا بااود کااه  32/3درصااد از مااوارد را
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سابقه را نداشاتند .نتاایج آزماون کاایاساکوئر  X2=136/131و

در مطالعااه  Shaikhمیااانگین ساانی بیماااران  43سااال و بااا
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فراوانی هیسترکتومی و اندیکاسیونهای آن

علاات هیسااترکتومی خااونریزی غیرطبیعاای واژینااال بااود کااه

 3/1درصاااد و اورژاناااس ماماااائی  3/2درصاااد .)1( .میااازان

 41/2درصااد از مااوارد هیسااترکتومی را شااامل اساات ( .)1در

باادخیمی و شاالی لگاان و اورژانسهااای مامااایی در مطالعااه

مطالعااه رحیماای نیااز لیومیااوم بااا  42/2درصااد از مااوارد

 Modupeolaو مباااارکی و همکااااران همراساااتا باااا نتاااایج

هیسااترکتومی شااایعترین علاات بااود ( .)1در مطالعااه Shaikh

مطالعه حاضر بود (.)6،1

لیومیااوم بااا میاازان  33درصااد شااایعترین اندیکاساایون باارای

در این مطالعه بیشترین فراوانی علل هیسترکتومی ،لیومیوما،

هیسااترکتومی بااود ( .)3در مطالعااه  Modupeolaعلاات 61/1

خونریزی غیرطبیعی رحم ،بدخیمیها ،شلی اعضای لگنی و

درصااد از هیسااترکتومیهااا را لیومیااوم گاازارش کردنااد (.)6

اورژانسهای مامایی بود .بیش از  12درصد آنها به صورت

نتایج مطالعات فوق ،یافتههای این مطالعه را تایید میکند.

شکمی و کمتر از  1درصد بهصورت واژینال انجام گرفته است.

خونریزی غیرطبیعای رحام کاه شایوع آن در ایان مطالعاه

هیسترکتومی واژینال تنها در موارد شلی اعضای لگنی

 31/33درصااد از علاال هیسااترکتومی را شااامل میشااود در

انجام شده و هی کدام از سایر علل هیسترکتومی به صورت

مکااان دوم پااس از لیومیااوم قاارار گرفاات .در مطالعااه رحیماای

واژینال انجام نشده است.

میاازان خااونریزی غیرطبیعاای رحاام  33/3درصااد بااود کااه در

شایعترین تشخیص اولیه در هیسترکتومیها ،خونریزی

آنجااا نیااز پااس از لیومیومااا بااهعنوان علاات دوم هیسااترکتومی

غیرطبیعی واژینال  33/31درصد بوده است و پس از آن به

گاازارش شااد کااه نتااایج ایاان مطالعااه بااا مطالعااه حاضاار

ترتیب لیومیوما  21/14درصد ،بدخیمیها  14/61درصد ،شلی

همخاااوانی دارد ( .)1اماااا در مطالعاااه مباااارکی و همکااااران

اعضای لگنی  1/14درصد و اورژانسهای مامایی  3/31درصد

خااونریزی غیرطبیعاای رحماای علاات  43/3درصااد از مااوارد

بود .شایعترین تشخیصهای نهایی نیز به ترتیب لیومیوما 32/32

هیسااترکتومی بااود کااه شااایعترین علاات آن محسااوب شااد و

درصد ،خونریزی غیرطبیعی رحم  31/33درصد ،بدخیمیها

پااس از آن لیومیااوم بااا  24/3درصااد از مااوارد هیسااترکتومی

 14/62درصد ،شلی اعضای لگنی  1/14درصد و اورژانسهای

در مکااان دوم قاارار داشاات ( .)1همچنااین در مطالعااه Begum

مامایی  3/31درصد بوده است.

و همکاران خاونریزی غیرطبیعای رحام باا  32/3درصاد ماوارد

مقایسه این مطالعه با مطالعات دیگر حاکی از آن است که در

و لیومیوماااا باااا  23/13درصاااد ماااوارد علااال اول و دوم

فراوانی هیسترکتومی و اندیکاسیونهای آن با سایر مطالعات

هیساترکتومی بودنااد ( .)12تمااامی ایاان مطالعااات حاااکی از ایاان

تفاوت چندانی وجود ندارد .هر چند بر طبق بعضی از منابع ،سهم

موضاااوع هساااتند کاااه دو علااات لیومیوماااا و خاااونریزی

هیسترکتومی واژینال  32درصد کل هیسترکتومیها میرسد اما

غیرطبیعااای رحااام بااایش از  62درصاااد از تماااامی ماااوارد

در منطقه مورد مطالعه این سهم بسیار کمتر است که این

هیسترکتومی را شامل میشود.

میتواند نشاندهنده عدم وجود امکانات مجهز به منظور استفاده

در مطالعااه انجااام شااده باادخیمیهای رحاام و تخماادان بااا
 14/62درصااد ،فروافتااادگی اعضااای لگناای بااا  1/14درصااد و

از هیسترکتومی واژینال در مورد سایر اندیکاسیونهای
هیسترکتومی باشد.

اورژانسهاااای ماماااایی باااا  3/31درصاااد از علااال دیگااار

نکته قابل توجه در این پژوهش ،وجود مطابقت نسبتا خوب

هیساااترکتومی را شاااامل میشااادند .در مطالعاااه رحیمااای و

میان تشخیص اولیه و تشخیص نهایی میباشد که این امر حاکی

همکااااران ایااان درصااادها باااه ترتیاااب عباااارت بودناااد از:

از وجود دقت و تجربه کافی دستیاران و اساتید در تعیین علل و

02
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شااامل میشااد .در مطالعااه مبااارکی مشااخص شااد شااایعترین

بدخیمیهای رحام و تخادان  1/1درصاد ،شالی اعضاای لگنای
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انجام

تشکر و قدردانی

از

است

هیسترکتومی

اندیکاسیونهای

.هیسترکتومیهای غیر ضروری ممانعت میکند

این مقاله نتیجه طرح تحقیقاتی با عنوان فراوانی هیسترکتومی
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که

و اندیکاسیونهای آن در بیمارستان امامخمینی(ره) اهواز در

به هر حال براساس نتایج تحقیق شایعترین اندیکاسیون

 مصوب دانشگاه علوم پزشکی جندیشاپور،1311-11 سالهای

انجام هیسترکتومی در بیماران مرکز آموزشی درمانی

 بدینوسیله نویسندگان بر خود الزم میدانند از.اهواز میباشد

 لیومیوم و پس از آن خونریزی غیرطبیعی،امامخمینی(ره) اهواز

 توسعه و فناوری دانشگاه علوم پزشکی،معاونت پژوهش

رحم بود و شایعترین روش مورد استفاده هیسترکتومی شکمی

 رؤسا و کادر بایگانی پروندههای،جندیشاپور اهواز

 بنابراین الزم است به زنان استان در خصوص انجام،میباشد

.بیمارستانهای امام خمینی و رازی اهواز تشکر و تقدیر نمایند

تست پاپاسمیر برای تشخیص و درمان به موقع سرطان اطالع
رسانی کرد تا بتوان از ورود بیمار به مرحله که هیسترکتومی
. پیشگیری نمود،ضرورت پیدا کند
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Abstract
Introduction: Hysterectomy is the most common surgery in non-pregnant women. Review of hysterectomy
indications can provide new viewpoints in treatment of the patients for gynecologists. This study performed to
survey indications and methods of hysterectomy in Imam Khomeini educational hospital in Ahvaz.
Methods: This descriptive-analystical and cross sectional study was performed from March 2009 to March
2011in Imam Khomeini educational hospital. The data from 260 patients who undergo hysterectomy during
these two years registered in a pre-prepared questionnaire. Data were analyzed using SPSS software.
Results: According to the results, the cases of hysterectomy has decreased by 1.6% from 2009 to 2011. The
most common indication of hysterectomy was leiomyoma 32.3% and other indications from higher to lower
prevalence were abnormal uterine bleeding 31.53%, malignancy of uterus and ovaries 14.61%, uterine prolapse
8.84%, and obstetric emergencies 5.38%. Abdominal hysterectomy had been performed in 91.15% and vaginal
hysterectomy had been performed in 8.85% of cases.
Conclusion: The most common indication for hysterectomy in Imam Khomeini educational hospital in Ahvaz
is leiomyoma and then abnormal uterine bleeding and the most commonly used method is abdominal
hysterectomy.
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