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 یدر افزاد بب ي بذين چسبىذگقبلی  هیسشارمطخصبت اسکبر 

ضُز تُزان در  یاهلل طبلقبو تیآ مبرستبنیدر ب یداخل ضکم

 5931سبل 
 9مُببوً فزمبوبز ذٌی، دکتز س2صی، دکتز سًدابٍ دري*5ییغمبی ىًیدکتز م

 ذیؽٟ یدا٘ؾٍاٜ ػّْٛ پشؽى ،یس٘اٖ، دا٘ؾىذٜ پشؽى یٞا یٕاریاس ت یزیؾٍیپ ماتیٔزوش تحم ،ییاعتاد ٌزٜٚ س٘اٖ ٚ ٔأا .1

 .زاٖیتٟزاٖ، ا ،یتٟؾت

 یدا٘ؾٍاٜ ػّْٛ پشؽى ،یس٘اٖ، دا٘ؾىذٜ پشؽى یٞا یٕاریاس ت یزیؾٍیپ ماتیٔزوش تحم ،ییٌزٜٚ س٘اٖ ٚ ٔأا اریاعتاد .2

 .زاٖیتٟزاٖ، ا ،یتٟؾت ذیؽٟ

 .زاٖیتٟزاٖ، ا ،یتٟؾت ذیؽٟ یدا٘ؾٍاٜ ػّْٛ پشؽى ،یدا٘ؾىذٜ پشؽى ،ییس٘اٖ ٚ ٔأا یتخصص اریدعت .3

 09/10/1397  تبریخ پذیزش:  10/07/1397تبریخ دریبفت: 
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در افزاد وا٘ذیذای عشاریٗ تا عاتمٝ عشاریٗ لثّی، احتٕاَ چغثٙذٌی داخُ ؽىٕی تیؼ اس افزاد تذٖٚ عاتمٝ مقذمٍ: 

تٛا٘ذ ٔٛخة افشایؼ طَٛ ٔذت خزاحی، خٛ٘زیشی حیٗ ػُٕ، ػٛارض ٔادری ٚ خٙیٙی ٚ  تاؽذ ٚ ایٗ أز ٔی عشاریٗ ٔی

تیٙی  تا ٞذف اعتفادٜ اس ٔؾخصات اعىار ؽىٕی خٟت پیؼحاضز ِذا ٔطاِؼٝ  ،ؽٛد ٘یاس تٝ وٕه ٌزفتٗ اس خزاحاٖ دیٍز 

 ٞای داخُ ؽىٕی ا٘داْ ؽذ. ٚ آٔادٌی تزای ٔماتّٝ تا چغثٙذٌی

تا حأٍّی تزْ ٚ عاتمٝ عشاریٗ ٚ وا٘ذیذای  سٖ 109تز رٚی  1395در عاَ ٍ٘ز  : ایٗ ٔطاِؼٝ تٛصیفی آیٙذٜکبر ريش

، فزدیتزای ٞز تیٕار فزْ اطالػاتی ؽأُ خصٛصیات ا٘داْ ؽذ.  ٟزاٖت اهلل طاِما٘ی در تیٕارعتاٖ آیتعشاریٗ ٔدذد 

تا اعتفادٜ اس  ٞا تدشیٝ ٚ تحّیُ دادٜ ؽاخص تٛدٜ تذ٘ی، خصٛصیات اعىار ؽىٓ ٚ ؽذت چغثٙذٌی حیٗ ػُٕ ثثت ؽذ.

وٕتز اس  pٔیشاٖ . ا٘داْ ؽذٚ دلیك فیؾز  دٚ ٚیتٙی، وای ٞای آٔاری ٔٗ آسٖٔٛ ( 22ٚ )٘غخٝ SPSSافشار آٔاری  ٘زْ

 دار در ٘ظز ٌزفتٝ ؽذ. ٔؼٙی 05/0

%( دارای چغثٙذٌی تٛد٘ذ وٝ اس 02/32٘فز ) 36%( فالذ چغثٙذٌی ٚ 97/66٘فز ) 73 ،ٔٛرد ٔطاِؼٝ سٖ 109اس َب:  یبفتٍ

تا دٚ ٌزٜٚ افزاد  ٔطاِؼٝ،٘تایح تز اعاط دار یا ٍِٗ ٔٙدٕذ داؽتٙذ.  %( چغثٙذٌی ٔتزاوٓ ٚ ري60/15٘فز ) 17 ،ٔیاٖ آٟ٘ا

ٔغطح تٛدٖ اعىار اس ٘ظز ٔغطح ٚ غیز چغثٙذٌی ٔتزاوٍِٓٗ ٔٙدٕذ یا فزاد تا ا ٚفالذ چغثٙذٌی چغثٙذٌی ٘اسن یا 

(042/0;p( ارتفاع اعىار ،)005/0;p( فزٚرفتٝ ٚ غیزفزٚ رفتٝ تٛدٖ اعىار ٚ )004/0;pتا ٞٓ تفاٚت ٔؼٙی ) داؽتٙذ. یدار 

 (.p<05/0)تا ٔیشاٖ ٚ ؽذت چغثٙذٌی ارتثاط دارد  لثّی، عاتمٝ عشاریٗتا  س٘اٖاعىار ؽىٕی فزٚرفتٝ در گیزی:  وتیجٍ
 

 اعىار ؽىٕی، چغثٙذٌی، عشاریٗ تىزاری کلمبت کلیذی:
 

 

                                                 
تٟزاٖ،  ،یتٟؾت ذیؽٟ یدا٘ؾٍاٜ ػّْٛ پشؽى ،یس٘اٖ، دا٘ؾىذٜ پشؽى یٞا یٕاریاس ت یزیؾٍیپ ماتیٔزوش تحم ؛ییغٕای ٙٛیدوتز ٔ ًل مکبتببت:ئوًیسىذٌ مس *
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 مقذمٍ
در حاَ  ،وؾٛر خٟاٖ 150ٞای  آخزیٗ دادٜ تز اعاط

% تٕاْ تِٛذٞا اس طزیك عشاریٗ ا٘داْ 6/18حاضز 

% ٚ در غزب آعیا 2/19ؽٛد. در آعیا ایٗ ٔیشاٖ  ٔی

وؾٛر خٟاٖ ٘ؾاٖ  121تاؽذ. آٔار حاصُ اس  % ٔی8/26

ٚ  1990ٞای  دادٜ اعت وٝ ٔیشاٖ عشاریٗ تیٗ عاَ

% افشایؼ داؽتٝ 1/15% ٚ در آعیا 4/12حذٚد  2014

ؽیٛع ( 2017)ٚ ٕٞىاراٖ ؼی رتی طاِؼٝٔ. در (1اعت )

تا  (.2% ٌشارػ ؽذٜ اعت )42عشاریٗ در ایزاٖ حذٚد 

تؼذاد افزادی وٝ تا  ،تٛخٝ تٝ افشایؼ ٔذاْٚ ٔیشاٖ عشاریٗ

افشایؼ یافتٝ  ٘یش ؽٛ٘ذ عاتمٝ عشاریٗ لثّی عشاریٗ ٔی

اعت. در ایٗ افزاد احتٕاَ چغثٙذٌی داخُ ؽىٕی تیؼ 

تاؽذ. چغثٙذٌی  یاس افزاد تذٖٚ عاتمٝ عشاریٗ لثّی ٔ

عثة افشایؼ طَٛ ٔذت خزاحی،  ،حیٗ ػُٕ عشاریٗ

خٛ٘زیشی حیٗ ػُٕ، ػٛارض ٔادری ٚ خٙیٙی ٚ ٘یاس تٝ 

 (.3ؽٛد ) وٕه ٌزفتٗ اس خزاحاٖ دیٍز ٔی

اطالع خزاح اس احتٕاَ چغثٙذٌی  ،تا تٛخٝ تٝ ٔٛارد فٛق

تٛا٘ذ تغیار ٔؤثز  داخُ ؽىٕی در فزد تا عشاریٗ لثّی ٔی

 ٚ در ٔماتّٝ تا ٔؾىالت احتٕاِی وٕه وٙذ.تٛدٜ ٚ تٝ ا

 راتطٝتاوٖٙٛ در ایٗ  ٞای ا٘داْ ؽذٜ، خغتدٛی تز اعاط

ؽذٜ اعت ٚ  پضٚٞؼ اصیُ ٚ یه ٔتاآ٘اِیش ا٘داْ 5تٟٙا 

اعت،  وٝ در ٔتاآ٘اِیش ا٘داْ ؽذٜ ٘یش اؽارٜ ؽذٜ ٍٕٛ٘ٝٞا٘

٘ظز  ضزٚری تٝ سٔیٙٝا٘داْ ٔطاِؼات تیؾتز در ایٗ 

 (.6-11رعذ ) ٔی

تخؾی اس  ،آ٘دا وٝ ٞز دٚ ٔٛرد ایداد اعىار ٚ چغثٙذٌیاس 

ٞای پاتٛفیشیِٛٛصیه  فزآیٙذ اِتیاْ تٛدٜ ٚ دارای ؽثاٞت

تا ٞذف تزآٚرد ؽیٛع حاضز (، ٔطاِؼٝ 5، 4تاؽٙذ ) ٔی

چغثٙذٌی ٚ ٕٞچٙیٗ اعتفادٜ اس ٔؾخصات اعىار ؽىٕی 

ٞای  تیٙی ٚ آٔادٌی تزای ٔماتّٝ تا چغثٙذٌی خٟت پیؼ

داْ ؽذ.داخُ ؽىٕی د  ر افزاد تا عاتمٝ عشاریٗ ٘ا
 

 کبر ريش

تز رٚی  1395در عاَ ٍ٘ز  ایٗ ٔطاِؼٝ تٛصیفی آیٙذٜ

دا٘ؾٍاٞی  تا حأٍّی تزْ وٝ در تیٕارعتاٖ سٖ 109

اهلل طاِما٘ی ؽٟز تٟزاٖ تحت ػُٕ خزاحی عشاریٗ  آیت

حدٓ ٕ٘ٛ٘ٝ در حذالُ ا٘داْ ؽذ.  ،تىزاری لزار ٌزفتٙذ

 ٚ تا درفزَٔٛ تؼییٗ حدٓ ٕ٘ٛ٘ٝ  ایٗ ٔطاِؼٝ تا تٛخٝ تٝ

ٚ تا تٛخٝ تٝ  α ،10;%d ٚ 4/0;p;05/0٘ظز ٌزفتٗ 

 ٔحاعثٝ ؽذ.، (6) (2008)ٔطاِؼٝ عّیٓ 

ٛ٘ت سخٓ یا آ٘ذٚٔتزیت  :ٔؼیارٞای خزٚج اس ٔطاِؼٝ ؽأُ ػف

ٞای تافت ٕٞثٙذ،  )ٞای( لثّی، تیٕاری  پظ اس عشاریٗ

ٚئیذ عیغتٕیه ٚ عاتمٝ آ٘ذٚٔتزیٛسیظ یا ٞز  ٔصزف اعتز

د.خزاحی ؽىٕی لثّی تٝ  خش عشاریٗ ٛت

تزای تٕاْ افزاد ٚاخذ ؽزایط ٚرٚد تٝ ٔطاِؼٝ تٛضیح دادٜ 

زْ ؽذ وٝ تٝ خش تزرعی اعىار لثُ اس ػُٕ ٚ پز وزدٖ ف 

ٞیچ الذاْ اضافی تز رٚی  ،اطالػاتی ٔزتٛط تٝ ٔطاِؼٝ

٘أٝ ؽٛد. در صٛرت ٔٛافمت فزد، رضایت ایؾاٖ ا٘داْ ٕ٘ی

عپظ فزد ارسیاب )وٝ در  ؽذ. ٌزفتٝ ٔی ٚیوتثی اس 

فزْ  ،تٕاْ اػٕاَ خزاحی ثاتت تٛد( پیؼ اس ػُٕ خزاحی

اطالػاتی در ٔٛرد ؽٕارٜ پزٚ٘ذٜ، عٗ ٔادر تز حغة 

ٚ پاریتی، تؼذاد عشاریٗ لثّی، ٚخٛد تیٕاری  عاَ، ٌزاٚیذ

ای ٚ فاصّٝ سٔا٘ی تا عشاریٗ لثّی تزحغة  ٔشٔٗ سٔیٙٝ

تا ٔؼایٙٝ، ؽاخص تٛدٜ  عپظوزد.  عاَ را تىٕیُ ٔی

تذ٘ی )تزحغة ویٌّٛزْ/ ٔتز ٔزتغ( ٚ خصٛصیات اعىار 

ٔتز(، ٘ٛع  ٔتز(، ػزض )ٔیّی ؽىٓ ؽأُ طَٛ )عا٘تی

یٗ(، ٚخٛد یا ػذْ ٚخٛد ا٘غشیٖٛ )فاٖ اؽتیُ یا ٔیذال

تز اس رً٘ پٛعت اطزاف یا ٕٞزً٘  پیٍٕا٘تاعیٖٛ )تیزٜ

آٖ( ٚ ارتفاع اعىار )ٔغطح، فزٚرفتٝ ٚ تزخغتٝ( در فزْ 

ؽذ. تالفاصّٝ پظ اس پایاٖ ػُٕ ٘یش  اطالػاتی درج ٔی

ٔؾاٞذات خٛد ٔثٙی تز ػذْ ٚخٛد یا ٚخٛد  ،ارسیاب

در چغثٙذٌی ٚ در صٛرت ٚخٛد، ؽذت چغثٙذٌی را 

صٛرت وزد. ؽذت چغثٙذٌی تٝ فزْ اطالػاتی درج ٔی

ٔا٘ٙذ ٚ ٘اسن وٝ تٝ راحتی خذا  ءغؾا تاِیٙی تٝ عٝ دعتٝ

وزد، ٔتزاوٓ ٚ  ؽذ ٚ ٔؾىّی حیٗ ػُٕ ایداد ٕ٘ی ٔی

وٝ در آٖ رحٓ لاتُ خارج وزدٖ  1ٚ ٍِٗ ٔٙدٕذ ،دار ري

 ؽذ. تمغیٓ ٔی ،اس حفزٜ ؽىٓ ٘ثٛد

افشار آٔاری  ٘زْپظ اس ٌزدآٚری تا اعتفادٜ اس  ٞا دادٜ

SPSS ٝٚیتٙی، وای ٞای آٔاری ٔٗ آسٖٔٛ ( 22ٚ )٘غخ 

. ٙذٚ دلیك فیؾز ٔٛرد تدشیٝ ٚ تحّیُ لزار ٌزفت دٚ

 دار در ٘ظز ٌزفتٝ ؽذ. ٔؼٙی 05/0وٕتز اس  pٔیشاٖ 

پزٚپٛساَ ایٗ ٔطاِؼٝ تٛعط ؽٛرای پضٚٞؾی ٌزٜٚ س٘اٖ 

ذ تٟؾتی ٚ وٕیتٝ اخالق تا وذ دا٘ؾٍاٜ ػّْٛ پشؽىی ؽٟی

                                                 
1 frozen pelvis 



 

3 

 

3 


ص

پی
بر

سک
ب ا

ی ب
ذگ

بى
س

 چ
ی

یى
ب

 

 

 دا٘ؾٍاٜ ػّْٛ پشؽىی ؽٟیذ تٟؾتی 1396-599اخالق 

 ٔٛرد تأییذ لزار ٌزفتٝ اعت. 
 

 َب یبفتٍ
%( فالذ 97/66٘فز ) 73 ،سٖ ٔٛرد ٔطاِؼٝ 109اس 

%( دارای چغثٙذٌی تٛد٘ذ 02/33٘فز ) 36چغثٙذٌی ٚ 

%( چغثٙذٌی ٔتزاوٓ ٚ 59/15٘فز ) 17 ،وٝ اس آٖ ٔیاٖ

دار یا ٍِٗ ٔٙدٕذ داؽتٙذ. خصٛصیات افزاد ٚ  ري

خصٛصیات اعىار ؽىٕی در افزاد تا ٚ تذٖٚ چغثٙذٌی 

٘ؾاٖ دادٜ ؽذٜ  2ٚ  1داخُ ؽىٕی تٝ تزتیة در خذاَٚ 

 .اعت

 

 

 ل ضکمیمطخصبت سوبن بب ي بذين چسبىذگی داخ -5جذيل 

 داری عطح ٔؼٙی ٘فز( 36تا چغثٙذٌی ) ٘فز( 73تذٖٚ چغثٙذٌی ) ٔتغیز

 *484/0 24/28 ± 56/4 51/27 ± 33/5 عٗ ٔادر )عاَ(

 **227/0 75/1 ± 99/0 59/1 ± 10/1 ٞای لثّی تؼذاد تارداری

 **122/0 50/1± 84/0 26/1 ± 58/0 ٞای لثّی تؼذاد سایٕاٖ

 **321/0 75/30 ± 24/4 36/31 ± 13/5 ٔزتغ( ؽاخص تٛدٜ تذ٘ی )ویٌّٛزْ/ ٔتز

 **830/0 31/6 ± 39/3 49/6 ± 66/3 فاصّٝ تا عشاریٗ لثّی )عاَ(

 **274/0 33/1± 68/0 19/1 ± 46/0 تؼذاد عشاریٗ لثّی

 ***999/0 1( 9/2) 3( 1/4) داؽتٗ تیٕاری ٔشٔٗ

 آسٖٔٛ دلیك فیؾز  ***ٚیتٙی،  آسٖٔٛ ٔٗ **ٔغتمُ،  تی  آسٖٔٛ*. ا٘ذ ؽذٜٔمادیز تز حغة ٔیاٍ٘یٗ )ا٘حزاف ٔؼیار( یا تؼذاد )درصذ( تیاٖ 
 

 مطخصبت اسکبر ضکمی در افزاد بب ي بذين چسبىذگی داخل ضکمی -2جذيل 

 ٌزٜٚ

 ٔتغیز
 

تذٖٚ چغثٙذٌی 

 (٘فز 73)

 تا چغثٙذٌی 

 ٘فز( 36)

عطح 

 داری ٔؼٙی

 *068/0 36/18 ± 74/3 12/17 ± 71/1 ٔتز( طَٛ اعىار )عا٘تی 

 *006/0 47/2 ± 36/1 95/1 ± 44/0 ٔتز( ػزض اعىار )ٔیّی 

 ٘ٛع اعىار ؽىٕی
 فاٖ اؽتیُ

 ٔیذالیٗ

73 (100 ) 

0 (0 ) 

35 (2/97 ) 

1 (8/2 ) 
330/0*** 

 پیٍٕا٘تاعیٖٛ اعىار
 پیٍٕا٘تٝ

 غیز پیٍٕا٘تٝ

13 (8/17 ) 

60 (2/82 ) 

12 (3/33 ) 

24 (7/66 ) 
070/0** 

 ؽىُ اعىار
 ٔغطح

 غیز ٔغطح

68 (2/93 ) 

5 (8/6 ) 

27 (75 ) 

9 (25 ) 

013/0***
 

 

 ارتفاع اعىار

 ٔغطح

 تزخغتٝ

 فزٚرفتٝ

68 (2/93 ) 

4 (5/5 ) 

1 (4/1 ) 

27 (75 ) 

1 (8/2 ) 

8 (2/22 ) 

001/0*** 

فزٚ رفتٝ ٚ غیز فزٚ 

 رفتٝ تٛدٖ اعىار

 فزٚرفتٝ

 غیز فزٚرفتٝ

1 (4/1) 

72 (6/98 ) 

8 (2/22 ) 

28 (8/77 ) 
001/0** 

 آسٖٔٛ دلیك فیؾز ***، وای دٚآسٖٔٛ  **ٚیتٙی،  ٔٗ  آسٖٔٛ*. ا٘ذ ٔمادیز تز حغة ٔیاٍ٘یٗ )ا٘حزاف ٔؼیار( یا تؼذاد )درصذ( تیاٖ ؽذٜ

 

س٘اٖ دٚ ٌزٜٚ تا ٚ تذٖٚ  ٔطاِؼٝ،٘تایح  تز اعاط

تٕأی خصٛصیات  ٘ظزچغثٙذٌی داخُ ؽىٕی اس 

خش ػزض اعىار  فزدی، تارداری ٚ اعىار ؽىٕی تٝ

(006/0;p( ارتفاع اعىار ،)001/0;p ٔغطح ٚ غیز ٚ )

 ( تا ٞٓ ٔؾاتٝ تٛد٘ذ. p;013/0ٔغطح تٛدٖ اعىار )

تا تٛخٝ تٝ ایٙىٝ در ٍٞٙاْ خزاحی افزاد تا 

دار ٚ ٍِٗ  ٞای داخُ ؽىٕی ٔتزاوٓ ٚ ري چغثٙذٌی

ؽٛد ٚ خزاحی افزاد تا  ٔؾىُ ایداد ٔی ،ٔٙدٕذ

 ٔا٘ٙذ ٔؼٕٛالً ءٞای داخُ ؽىٕی ٘اسن ٚ غؾا چغثٙذٌی

ِذا ٔؾخصات اعىار  ،تا ػارضٝ خاصی ٕٞزاٜ ٘یغت

ٞای ؽذیذ تا س٘اٖ تا  ؽىٕی در س٘اٖ تا چغثٙذٌی

چغثٙذٌی خفیف یا تذٖٚ چغثٙذٌی ٘یش تا ٞٓ ٔمایغٝ 

 .ؽٛد ٔؾاٞذٜ ٔی 3ؽذ٘ذ وٝ در خذَٚ 
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یب بذين چسبىذگی ي سوبن بب  مبوىذ ءمطخصبت اسکبر ضکمی در سوبن بب چسبىذگی داخل ضکمی وبسک ي غطب -9ذيل ج

  دار ي لگه مىجمذ چسبىذگی داخل ضکمی متزاکم ي رگ

 ٌزٜٚ

 ٔتغیز
 

 ءچغثٙذٌی ٘اسن ٚ غؾا تا

 ٔا٘ٙذ یا تذٖٚ چغثٙذٌی 

تا چغثٙذٌی داخُ ؽىٕی 

 دار ٚ ٍِٗ ٔٙدٕذ  ٔتزاوٓ ٚ ري

عطح 

 داری ٔؼٙی

*284/0 76/17 ± 64/1 49/17 ± 76/2 ٔتز( طَٛ اعىار )عا٘تی 
 

 *325/0 59/2 ± 84/1 03/2 ± 54/0 ٔتز( ٔیّیػزض اعىار ) 

 ٘ٛع اعىار ؽىٕی
 فاٖ اؽتیُ

 ٔیذالیٗ

91 (9/89 ) 

1 (1/1 ) 

17 (100)  

0 (0 ) 
999/0*** 

 پیٍٕا٘تاعیٖٛ اعىار
 پیٍٕا٘تٝ

 غیز پیٍٕا٘تٝ

18 (6/19 ) 

74 (4/80 ) 

7 (2/41 ) 

10 (8/58 ) 
064/0*** 

 ٘ٛع اعىار
 ٔغطح

 غیز ٔغطح

83 (2/90 ) 

9 (8/9 ) 

12 (6/70 ) 

5 (4/29 ) 
042/0*** 

 ارتفاع اعىار

 ٔغطح

 تزخغتٝ

 فزٚرفتٝ

83 (2/90 ) 

5 (4/5 ) 

4 (3/4 ) 

12 (6/70 ) 

0 (0) 

5 (4/29 ) 

005/0** 

 فزٚ رفتٝ ٚ غیز فزٚ

 رفتٝ تٛدٖ اعىار

 فزٚرفتٝ

 غیز فزٚرفتٝ

4 (4/4 ) 

88 (7/95 ) 

5 (4/29 ) 

12 (6/70 ) 
004/0*** 

 آسٖٔٛ دلیك فیؾز ***، وای دٚآسٖٔٛ  **ٚیتٙی،  ٔٗ  آسٖٔٛ*. ا٘ذ ٔمادیز تز حغة ٔیاٍ٘یٗ )ا٘حزاف ٔؼیار( یا تؼذاد )درصذ( تیاٖ ؽذٜ
 

 

٘اسن ٚ غؾاء  یداخُ ؽىٕ یس٘اٖ تا چغثٙذٌدٚ ٌزٜٚ 

داخُ  یٚ س٘اٖ تا چغثٙذٌ یتذٖٚ چغثٙذٌ ایٔا٘ٙذ 

اس ٘ظز ػزض دار ٚ ٍِٗ ٔٙدٕذ  ٔتزاوٓ ٚ ري یؽىٕ

(. ِٚی p;325/0ٙذ )ؽتٞٓ ٘ذا  داری تا اعىار تفاٚت ٔؼٙی

اعىار چٙاٖ اس ٘ظز ٔغطح ٚ غیز ٔغطح تٛدٖ  ٞٓ

(042/0;p( ارتفاع اعىار ،)005/0;p ٚ ٝفزٚرفت ٚ )

( تاٞٓ تفاٚت p;004/0رفتٝ تٛدٖ اعىار )غیزفزٚ

 ٙذ.ؽتدا یدار ٔؼٙی
 

 بحث

ایٗ ٔطاِؼٝ دٚ ٌزٜٚ تا ٚ تذٖٚ چغثٙذٌی اس ٘ظز  در

ٔغطح تٛدٖ اعىار، ارتفاع ػزض اعىار، ٔغطح ٚ غیز

ٞٓ تفاٚت  اعىار ٚ فزٚرفتٝ یا غیزفزٚرفتٝ تٛدٖ اعىار تا

أا سٔا٘ی وٝ ٔمایغٝ در دٚ ٌزٜٚ تا  ،داؽتٙذ یدار ٔؼٙی

ٔا٘ٙذ ٚ تذٖٚ  ءچغثٙذٌی داخُ ؽىٕی ٘اسن ٚ غؾا

چغثٙذٌی ٚ افزاد تا چغثٙذٌی داخُ ؽىٕی ٔتزاوٓ ٚ 

 یدار تفاٚت ٔؼٙی ،دار ٚ ٍِٗ ٔٙدٕذ صٛرت ٌزفت ري

ٚ دٚ ٌزٜٚ تٟٙا در ٔغطح ٚ  ٔؾاٞذٜ ٘ؾذ در ػزض اعىار

ٛدٖ اعىار، ارتفاع اعىار ٚ فزٚرفتٝ یا غیز ٔغطح ت

 داؽتٙذ.  یدار غیزفزٚرفتٝ تٛدٖ اعىار تا ٞٓ تفاٚت ٔؼٙی

سٖ  107 (،2008)ٚ ٕٞىاراٖ عّیٓ  ٍ٘ز در ٔطاِؼٝ آیٙذٜ

تار عشاریٗ لثّی، پیؼ اس ػُٕ  تا عاتمٝ حذالُ یه

ٔؾخصات ٔادری، تارداری ٚ اعىار  ٘ظزعشاریٗ ٔدذد اس 

عشاریٗ اس ٘ظز ٚخٛد ٚ ؽذت ؽىٕی ٚ در حیٗ ػُٕ 

چغثٙذٌی ٔٛرد تزرعی لزار ٌزفتٙذ. ٘تایح ٘ؾاٖ داد وٝ 

٘فز  46٘فز چغثٙذٌی ٘ذاؽتٙذ ٚ  61 ،اس ایٗ افزاد

دار یا ٍِٗ  ٔا٘ٙذ یا ٔتزاوٓ ٚ ري ءغؾا چغثٙذٌی ٘اسن ٚ

خش تٝ ٔٙدٕذ داؽتٙذ. ٔؾخصات تارداری، ٔادر ٚ اعىار 

ٌزٜٚ تا ٚ تذٖٚ در دٚ  ،در ٔٛرد ٚخٛد اعىار فزٚرفتٝ

 1/1-7/7) ٞٓ ٘ذاؽت داری تا چغثٙذٌی تفاٚت ٔؼٙی

CI 9/2؛;OR ،03/0>p) .ٝدر ٔطاِؼٝ ٔذوٛر تا ٔمایغ 

دار یا ٍِٗ ٔٙدٕذ تا  افزاد تا چغثٙذٌی ٔتزاوٓ ٚ ري

ٔؾاٞذٜ  ،افزاد تا چغثٙذٌی ٘اسن یا تذٖٚ چغثٙذٌی

داری تا افشایؼ  ؽذ وٝ اعىار فزٚرفتٝ تٝ ؽىُ ٔؼٙی

ی ٔتزاوٓ داخُ ؽىٕی ٚ ٍِٗ ٔٙدٕذ ٕٞزاٜ چغثٙذٌ

ٚ ارسػ  (OR ،002/0;p;8/4؛ CI 8/1-13)تاؽذ  ٔی

تیٙی  اخثاری ٔثثت ٚ ٔٙفی تزای اعىار فزٚرفتٝ در پیؼ

% تٛد. تٙاتزایٗ 80% ٚ 55 تزتیة تٝ چغثٙذٌی ٔتزاوٓ

ٚخٛد اعىار فزٚرفتٝ ٞٓ تا افشایؼ ؽیٛع ٚ ٞٓ تا افشایؼ 

٘یش عّیٓ  . ٘تایح ٔطاِؼٝ(6ؽذت چغثٙذٌی ٕٞزاٜ تٛد )

داَ تز إٞیت تٛخٝ تٝ اعىار اس ٘ظز  حاضز،ٔا٘ٙذ ٔطاِؼٝ 

تیٙی چغثٙذٌی  ٚخٛد یا ػذْ ٚخٛد فزٚرفتٍی تزای پیؼ

 داخُ ؽىٕی ٔتزاوٓ تٛد. أا تزخالف ٘تایح ٔطاِؼٝ

ٚ ٕٞىاراٖ  دٌٚاٖ ٍ٘ز ٔطاِؼٝ تٛصیفی ٚ آیٙذٜ ،حاضز

سٖ تاردار وا٘ذیذ عشاریٗ تا  295تز رٚی ( وٝ 2011)

٘ؾاٖ داد وٝ در ٔمایغٝ ا٘داْ ؽذ، عاتمٝ عشاریٗ لثّی 
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( ٚ p; 02/0اعىارٞای تزخغتٝ ) ،تا اعىارٞای فزٚرفتٝ

در ٔمایغٝ تا اعىارٞای غیز پیٍٕا٘تٝ، اعىارٞای 

( تا افشایؼ احتٕاَ چغثٙذٌی داخُ p<01/0پیٍٕا٘تٝ )

ٚ  واٞیٌّٛٛ ر ٔطاِؼٝد (.7تاؽٙذ ) ؽىٕی ٕٞزاٜ ٔی

سٖ وا٘ذیذای عشاریٗ تا عاتمٝ  208 ( و2014ٝ)ٕٞىاراٖ 

ارتثاط تیٗ ٔؾخصات  ٘ظزتار عشاریٗ لثّی اس  حذالُ یه

داخُ ؽىٕی ٔٛرد   اعىار ؽىٕی تا ؽذت چغثٙذٌی

داری تیٗ س٘اٖ تا  تفاٚت ٔؼٙی ،تزرعی لزار ٌزفتٙذ

خصٛصیات ٔادری  ٘ظزچغثٙذٌی ٚ تذٖٚ چغثٙذٌی اس 

. ٕٞچٙیٗ ٔؾاٞذٜ ؽذ وٝ احتٕاَ ٚخٛد ؽتد ٘ذاٚخٛ

چغثٙذٌی در س٘اٖ تا اعىار فزٚرفتٝ در ٔمایغٝ تا س٘اٖ تا 

 ٘یش(. ػزض اعىار p;013/0اعىار ٔزتفغ تیؾتز اعت )

در س٘اٖ تا چغثٙذٌی داخُ ؽىٕی تیؼ اس افزاد تذٖٚ 

( 6/3±1/1در ٔماتُ  2/3±9/0چغثٙذٌی تٛد )

(003/0;p)، ز طَٛ اعىار ٚ رً٘ اعىار أا دٚ ٌزٜٚ اس ٘ظ

(. در ایٗ ٔطاِؼٝ ٘یش 8ٞٓ ٘ذاؽتٙذ )  داری تا تفاٚت ٔؼٙی

ػزض اعىار ٚ ارتفاع اعىار در دٚ  حاضز،ٔؾاتٝ ٔطاِؼٝ 

ٞٓ   داری تا ٌزٜٚ تا ٚ تذٖٚ چغثٙذٌی تفاٚت ٔؼٙی

فزاد تا چغثٙذٌی حاضز اأا چٖٛ ٔا٘ٙذ ٔطاِؼٝ  ،داؽتٙذ

 ،ٞٓ ٔمایغٝ ٘ؾذ٘ذ  ؽذیذ ٚ خفیف ٚ تذٖٚ چغثٙذٌی تا

تیٙی ؽذت  ٞا تزای پیؼ ٔؾخص ٘یغت وٝ ایٗ ؽاخص

 ٍ٘ز ٔطاِؼٝ آیٙذٜ در چغثٙذٌی چمذر وارایی دارد.

سٖ تا عاتمٝ  151وٝ تز رٚی ( 2015)ٚ ٕٞىاراٖ  خّیفی

تار عشاریٗ لثّی ٚ وا٘ذیذای عشاریٗ ا٘داْ  حذالُ یه

% دارای 8/37دارای چغثٙذٌی ٚ  آ٘اٖ% 5/73 ،ؽذ

ذیذ تٛد٘ذ. ایٗ ٔطاِؼٝ ٘یش ٔا٘ٙذ ٔطاِؼٝ چغثٙذٌی ؽ

٘ؾاٖ داد وٝ تٟٙا اعىار فزٚرفتٝ در ٔمایغٝ تا  حاضز

اعىار فزٚ٘زفتٝ تا افشایؼ احتٕاَ چغثٙذٌی داخُ 

، OR;6/7؛ CI 98/2-45/19)ؽىٕی ٕٞزاٜ اعت 

0001/0>p) (9.) ٝ( وٝ تز 2015) ؽاْ ٚ ٕٞىاراٖ ٔطاِؼ

تار عشاریٗ  2سٖ وا٘ذیذای عشاریٗ تا عاتمٝ  138رٚی 

٘ؾاٖ داد وٝ ٚخٛد اعىار غیزٔغطح ا٘داْ ؽذ، لثّی 

( p;0001/0تزاتز ) 22/5)تزخغتٝ ٚ فزٚرفتٝ( تا احتٕاَ 

تزاتز  52/17ٚ ٚخٛد اعىار فزٚرفتٝ تا احتٕاَ 

(001/0;p ٜتا چغثٙذٌی ٔتزاوٓ داخُ ؽىٕی ٕٞزا )

 . اِؼٝ حاضز ٕٞخٛا٘ی داؽتوٝ تا ٘تایح ٔط (10اعت )

تز ( 2016)ٚ ٕٞىاراٖ  پزٌیاِیٛتیظ ی وٝٔتاآ٘اِیشدر 

ػّت  تأویذ ؽذ وٝ تٝ ٘ذ،داد ٔطاِؼٝ فٛق ا٘داْ 5رٚی 

تٝ ٔطاِؼات تیؾتزی در ایٗ  ،ٚخٛد ٔطاِؼات ٔحذٚد

 تیٕار 902عت. در ایٗ ٔتاآ٘اِیش در ٔدٕٛع ا٘یاس  سٔیٙٝ

 484ٔا٘ٙذ ٚ  ءتیٕار تا چغثٙذٌی ٔتزاوٓ یا غؾا 418)

ٔٛرد تدشیٝ ٚ تحّیُ لزار ٌزفتٙذ.  (فزد تذٖٚ چغثٙذٌی

 192 در ٘فز فزٚرفتٝ، 201اس ایٗ ٔیاٖ اعىار ؽىٕی در 

 199٘فز ٔغطح تٛد. ٕٞچٙیٗ  506 در ٘فز تزخغتٝ ٚ

 ٔطاِؼٝ،٘تایح تز اعاط تیٕار اعىار پیٍٕا٘تٝ داؽتٙذ. 

تز ٔغطح تیؾ احتٕاَ چغثٙذٌی در تیٕاراٖ تا اعىار غیز

 . در افزاد تا اعىار فزٚرفتٝاعتافزاد تا اعىار ٔغطح اس 

؛ CI 74/1-46/4) دار تٛد ٔؼٙی ارتثاط تا ٚخٛد چغثٙذٌی

79/2;OR ،001/0>p)،  ٝا در افزاد تا اعىار تزخغتٝ ت ٔا

، OR;33/0؛ CI 23/0-54/0)ایٗ ؽىُ ٘ثٛد 

0001/0>p)ٝرعذ وٝ  ٘ظز ٔی. در ٔٛرد پیٍٕا٘تاعیٖٛ ت

ٞزچٙذ  ،٘تٝ تا ٚخٛد چغثٙذٌی ارتثاط دارداعىار پیٍٕا

 86/0-26/3) ٘ثٛددار  ٔؼٙی اس ٘ظز آٔاریوٝ ایٗ ارتثاط 

CI 68/1؛;OR ،13/0;p)ُیذ ؤٞا ٔ . تدشیٝ ٚ تحّی

ٌٛیی  حغاعیت پاییٗ خصٛصیات اعىار در پیؼ

 ،CI 11/0-18/0در اعىارٞای فزٚرفتٝ )) چغثٙذٌی تٛد

( ٚ CI، 17/0 14/0-21/0(، در اعىارٞای تزخغتٝ )14/0

أا  (،(CI، 27/0 23/0-32/0در اعىار پیٍٕا٘تٝ )

تیٙی چغثٙذٌی  اختصاصیت خصٛصیات اعىار در پیؼ

 ،CI 66/0-74/0در اعىارٞای فزٚرفتٝ )) ٔتٛعط تٛد

( ٚ CI، 74/0 70/0-78/0(، در اعىارٞای تزخغتٝ )70/0

 (.CI، 60/0( )11 54/0-66/0در اعىار پیٍٕا٘تٝ )
 

 گیزی  وتیجٍ
س اتٛخٝ تٝ اعىار ؽىٕی حاصُ اس عشاریٗ لثّی خصٛصاً 

تیٙی احتٕاَ  تٛا٘ذ در پیؼ ٔی ،تٛدٖ  حیث فزٚرفتٝ

 وٙٙذٜ تاؽذ. چغثٙذٌی داخُ ؽىٕی ٚ ؽذت آٖ وٕه
 

 تطکز ي قذرداوی
٘أٝ دعتیاری دوتز عیذٜ ٟٔثا٘ٛ  ایٗ ٔماِٝ حاصُ پایاٖ

ٚعیّٝ اس ؽٛرای پضٚٞؾی ٌزٜٚ  تاؽذ. تذیٗ ٔیفزٔا٘ثز 

س٘اٖ ٚ وٕیتٝ اخالق دا٘ؾٍاٜ ػّْٛ پشؽىی ؽٟیذ تٟؾتی 

 .ؽٛد تؾىز ٚ لذردا٘ی ٔی ،تاتت تصٛیة پزٚپٛساَ ٔطاِؼٝ
 



 

 


ی 

مبی
یغ

 ً
یى

ز م
کت

د
 ي

ان
بر

مک
َ

 

 

6 

 مىببع
 

1. Betrán AP, Ye J, Moller AB, Zhang J, Gülmezoglu AM, Torloni MR. The increasing trend in caesarean 

section rates: global, regional and national estimates: 1990-2014. PLoS One 2016; 11(2):e0148343.  

2. Rabiei Z, Jahanpour F, Azodi F, Azodi P. Effect of educational multimedia on anxiety before cesarean section. 

Iran J Obstet Gynecol Infertil 2017; 20(5):24-9. (Persian). 

3. Sinha P, Gupta U, Singh J, Srivastava A, Chauhan S. Per operative findings in repeat cesarean section. Int J 

Reprod Contracept Obstet Gynecol 2016; 5(4):1093-6.  

4. Maciver AH, McCall M, James Shapiro AM. Intra-abdominal adhesions: cellular mechanisms and strategies 

for prevention. Int J Surg 2011; 9(8):589-94.  

5. Zhu Z, Ding J, Tredget EE. The molecular basis of hypertrophic scars. Burns Trauma 2016; 4(1):2.  

6. Salim R, Kadan Y, Nachum Z, Edelstein S, Shalev E. Abdominal scar characteristics as a predictor of intra-

abdominal adhesions at repeat cesarean delivery. Fertil Steril 2008; 90(6):2324-7.  

7. Dogan NU, Haktankacmaz SA, Dogan S, Ozkan O, Celik H, Eryilmaz OG, et al. A reliable way to predict 

intraabdominal adhesions at repeat cesarean delivery: scar characteristics. Acta Obstet Gynecol Scand 2011; 

90(5):531-4.  

8. Kahyaoglu I, Kayikcioglu F, Kinay T, Mollamahmutoglu L. Abdominal scar characteristics: do they predict 

intra-abdominal adhesions with repeat cesarean deliveries? J Obstet Gynaecol Res 2014; 40(6):1643-8.  

9. Khlifi A, Meddeb S, Kouira M, Boukadida A, Hachani F, Chachia S, et al. Post-cesarean parietal scar 

characteristics are predictive of pelvic adhesions. A prospective cohort study. J Gynecol Obstet Biol Reprod 

2015; 44(7):621-31.   

10. Sham AA, Bahar A, Al-Shahrani M, Eskander M, Abbo M, Baghi Amini A, et al. Cesarean section scar 

characteristics as a preoperative predictor of intra-abdominal adhesions. Med J Cairo Univ 2015; 83(1):167-71.  

11. Pergialiotis V, Frountzas M, Siotos C, Karampetsou N, Perrea DN, Efthymios Vlachos D. Cesarean wound 

scar characteristics for the prediction of pelvic adhesions: a meta-analysis of observational studies. J Matern 

Fetal Neonatal Med 2017; 30(4):486-91.  

 


