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ارتباط ضخامت اندومتر با سطح سرمي استراديول و پروژسترون
در بيماران مراجعه کننده به درمانگاه زنان بيمارستان
شهيد صدوقي يزد
رباب داور  ،2راضيه دهقاني فيروزآبادی  ،2کفايت چمنآرا

*2

 2گروه زنان و زايمان ،دانشكده پزشكي ،دانشگاه علوم پزشكي يزد
(دريافت مقاله -32/21/11 :پذيرش مقاله)31/4/21 :

چكيده
زمينه :ضخامت اندومتر يک عامل تعيين کننده در النهگزيني و حاملگي موفق است .هدف مطالعه حاضر ارزيابي ضخامت اندومتر و برخي
ارتباط آن با سن و سطح سرمي استراديول و پروژسترون در بيماران مراجعه کننده به درمانگاه زنان بيمارستان شهيد صدوقي يزد بود.
مواد و روشها 824 :بيمار ويزيت شده در درمانگاه زنان در طي دیماه  2131تا شهريور  2132مورد مطالعه قرار گرفتند .تنها بيماراني که
دارای سيكل قاعدگي منظم بودند وارد مطالعه شدند .همچنين ،بيماران دارای ميوم ،آندوميوسيس ،پوليپ اندومتريال و يا هر گونه عارضه
ديگر رحمي ،بيماران سيگاری ،افراد دارای شاخص توده بدني بيش از  11و کساني که هر گونه داروی مؤثر بر ضخامت اندومتر دريافت
ميکردند از مطالعه خارج شدند .ضخامت اندومتر در روز قبل از تخمکگذاری و نيز  5-7روز پس از آن ،با استفاده از اولتراسونوگرافي
ترانس واژينال اندازهگيری شد .سطح سرمي استراديول و پروژسترون بيماران نيز  5-7روز پس از تخمکگذاری سنجيده شد .تجزيه و تحليل
يافتهها :ميانگين سن بيماران  17/17±4/44بود .ميانگين ضخامت اندومتر در روز قبل از تخمکگذاری و  5-7روز پس از آن ،بهترتيب
 3/01±1/01و  21/21±2/20بود .در  1اندازهگيری 5 ،درصد از بيماران ،دارای اندومتر نازک (>7ميليمتر) بودند .سطح سرمي استراديول و
پروژسترون بهترتيب  263/00±27/64پيكوگرم در ميليليتر و  7/11±6/31ميليگرم در ميليليتر بود .بين ضخامت اندومتر و سن ،همچنين
بين ضخامت اندومتر و سطح پروژسترون رابطه آماری معنادار مشاهده نشد .چنين رابطهای در بين ضخامت اندومتر و سطح سرمي
استراديول ،تنها در گروه سني زير  11سال تأييد شد (.)P=1/111
نتيجهگيری :نتايج اين پژوهش نشان داد که سطح سرمي استراديول و پروژسترون نمي توانند تعيين کننده ضخامت اندومتر در زنان باشند.
واژگان کليدی :اندومتر ،اولتراسونوگرافي ،استروژن ،پروژسترون
* يزد ،بلوار شهيد قندی ،بيمارستان شهيد صدوقي
Email: chamanarak109859@gmail.com
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دادهها توسط نرمافزار  SPSSويرايش  26و با استفاده از آزمونهای آمار توصيفي و آزمون  ANOVAانجام شد.
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مقدمه

بهعنوان شاخصي غيرمستقيم از قابليت پذيرش آن

اندومتر رحم انسان ،بافتي منحصر به فرد ،پرکشش،

مورد استفاده قرار گيرد ( .)4-11گفته ميشود که

ديناميک و حساس به استروئيد است که در طي
سيکل قاعدگي دچار تغييرات دورهاي شامل تکثير،
تمايز ،تخريب و باز تعمير ميشود ( 1و .)2
اين تغييرات توسط هورمونهاي استروژن و
پروژسترون تنظيم شده و هدف آن ايجاد امکان
النهگزيني در طي دوره نسبتاً کوتاه "پنجره
النهگزيني" در سيکل قاعدگي است .در واقع ،کارکرد
اندومتر ،اجازه دادن به جايگزيني بالستوسيست و
حمايت از حاملگي منتج از آن است )1( .لذا ،قابليت
پذيرش اندومتر براي النهگزيني موفق ،هم در
سيکلهاي حاملگي طبيعي و هم در سيکلهاي
باروري آزمايشگاهي ضروري است ( .)3-5اين
مسأله ،در باروري انسان داراي چنان اهميتي است که
گفته ميشود بهبود قابليت پذيرش اندومتر ،مهمترين
تنگناي موجود در درمان مشکالت توليد مثلي

ضخامت کم اندومتر قدرت پذيرش آن را کاهش
ميدهد ( .)1لذا ،مطالعات بسياري قابليت پذيرش
اندومتر را از طريق سنجش ضخامت آن مورد بررسي
قرار دادهاند .برخي از اين مطالعات نظير بررسيهاي
اوسمنکا ( )Osemwenkhaو همکاران (،)2112
ويوکو ( )Wiwekoو همکاران ( ،)2111چن
( )Chenو همکاران( ،)2111تراوب ( )Traubو
همکاران ( ،)2119اوکوهوئي ( )Okuhueو
همکاران ( ،)2119القمدي ( )Al-Ghamdiو
همکاران ( ،)2114ريچتر ( )Richterو همکاران
( ،)2114مک ويليامز ( )McWilliamsو همکاران
( ،)2117ژانگ ( )Zhangو همکاران (،)2115
کوواکس ( )Kovacsو همکاران ( ،)2113ياماشيتا
( )Yamashitaو همکاران ( )2113و دي گيتر
( )De Geyterو همکاران ()11-21 ،4( )2111

است (.)8

نشان دادهاند که بين ضخامت اندومتر و النهگزيني

عوامل متعددي ميتوانند بر قابليت پذيرش اندومتر

بالستوسيست و نرخ حاملگي موفق رابطه مثبت

تأثيرگذار باشند ( .)1همچنين ،اگرچه تاکنون ،معيار
واحدي براي ارزيابي قابليت پذيرش اندومتر ارائه
نشده است ( ،)6اما با توجه به اينکه مورفولوژي

متا آناليز مطالعات مربوط به اثر ضخامت بر نرخ
النهگزيني موفق و حاملگي ،به نتايج مشابهي دست
يافتند (.)22

بهعنوان

با وجود اين ،دادههاي موجود در مورد حداقل

نشانگرهاي قابليت پذيرش اندومتر و متعاقب آن،

ضخامت اندومتر الزم براي حمايت از حاملگي کافي

النهگزيني و حاملگي موفق مورد ارزيابي قرار

نميباشد .مطالعات مختلف ،حداقل ضخامت

گرفتهاند ( .)7از جمله اين معيارها ،ميتوان به الگوي

ضروري را بين  6تا  11ميليمتر گزارش کردهاند (.)2

اکوژنيک ،الگوي رفلکشن يا رفريجنسي ،جريان خون

در عين حال ،يک مورد نادر حاملگي موفق با

و ضخامت اندومتر اشاره کرد ( 4و  .)9ضخامت

ضخامت  8ميليمتر نيز گزارش شده است (.)23

اندومتر از جمله پارامترهايي است که ميتواند

عالوهبر اين ،برخي مطالعات اثر منفي ضخامت بسيار

پارامترهاي

مورفولوژيکي

http://bpums.ac.ir

مختلفي
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زياد اندومتر (غالباً بيش از  18ميليمتر) بر نرخ

اولتراسونوگرافي ترانس واژينال بايد در انتهاي فاز

حاملگي را تأييد کردهاند ،در حالي که برخي ديگر

فوليکوالر و يا ابتداي فاز لوتئال با يک پروب ترانس

چنين اثري را تأييد نکردهاند .همچنين ،دو مورد

واژينال و با فرکانس تصويربرداري  5يا  7/5مگاهرتز

حاملگي موفق با ضخامت اندومتر  19و  21ميليمتر

انجام شود .حساسيت اين روش در تشخيص

نيز گزارش شده است (.)2

پاتولوژي اندومتر بسيار باال بوده ( )6و مطالعاتي نظير

اين تناقضات در يافتههاي مطالعات ،ناشي از

بريلي ( )Brileyو ليندسون (،)1994( )Lindsen

روشهاي مختلف ارزيابي ،پروتکلهاي مختلف

ماتئوس ( )Mateosو همکاران ( )1997و کوفاه

تحريک در سيکلهاي باروري آزمايشگاهي ،ارزيابي

( )Kufahlو همکاران ( )1997نشان دادهاند که

در زمانهاي مختلف سيکل و يا تفاوت در پروفايل

نتايج اولتراسونوگرافي ترانس واژينال در زنان داراي

شخصي بيماران مورد مطالعه ميباشد ( 2و  .)19در

ضخامت اندومتر کم ،با تشخيص پاتولوژيک ارتباط

عين حال ،حتي مطالعاتي که بين ضخامت اندومتر و

قوي

سنجش

نرخهاي النهگزيني و حاملگي موفق رابطهاي مشاهده

اولتراسونوگرافيک ،از نظر انجام بسيار آسان بوده و

نکردهاند گزارش نمودهاند که اگر ضخامت اندومتر

قابل باز توليد ميباشد ( .)2دليسل ( )Delisleو

کمتر از يک آستانه حداقل باشد حاملگي رخ نخواهد

همکارن ( )1994و اسپاندورف ()Spandorfer

داد (.)2

( )1994نيز نشان دادهاند که نتايج ارزيابيهاي

بنابراين ،به نظر ميرسد که توسعه کافي اندومتر و

اولتراسونوگرافيک ترانس واژينال داراي همبستگي

ضخامت مناسب آن ،نقش مهمي در وقوع حاملگي و

درون و ميان فردي بااليي است ( 31و .)31

موفقيت آن دارد ( .)4سنجش ضخامت اندومتر با

با توجه به آنچه ذکر گرديد ،هدف پژوهش حاضر

استفاده از اولتراسونوگرافي ترانس واژينال امکانپذير

ارزيابي اولتراسونوگرافيک ضخامت اندومتر و بررسي

است .اولتراسونوگرافي ترانس واژينال ،يک رويه

رابطه سن ،سطح استراديول و پروژسترون با ضخامت

تشخيصي غيرتهاجمي و تقريباً ارزان براي شناسايي

اندومتر در بيماران مراجعه کننده به درمانگاه زنان

پاتولوژي اندومتر است ( 28و  )25که ميتواند

بيمارستان شهيد صدوقي يزد بود.

دارد

(.)27-29

همچنين،

اطالعات سريال در رابطه با ويژگيهاي اندومتر ايجاد
عوارض و پذيرش زياد بيماران و نيز بهدليل

مطالعه تحليلي حاضر ،بر روي  824بيمار ويزيت شده

محدوديت منابع و ضرورت محدودسازي هزينهها در

در درمانگاه زنان بيمارستان شهيد صدوقي يزد در طي

دهه اخير ،ارزش زيادي در تشخيص ناهنجاريهاي

پاييز  1391تا تابستان  1391انجام شد .تعداد نمونه

درون رحمي پيدا کرده است ( .)26اولتراسونوگرافي

مورد نياز  811نفر محاسبه شده بود .بيماران به صورت

ترانس واژينال ميتواند بهطور قابل اعتمادي،

سرشماري نمونهگيري شده و بيماران داراي سيکل

ضخامت اندومتر را اندازهگيري کرده و براي تفکيک

قاعدگي نامنظم ،ميوم ،آدنوميوز ،پوليپ و يا هر

اندومتر طبيعي و پاتولوژيک مورد استفاده قرار گيرد.

ناهنجاري ديگر رحمي ،افراد سيگاري ،افراد داراي
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سال هفدهم /شماره  /6بهمن و اسفند 2131

/ 2126طب جنوب

شاخص توده بدني بيش از  31و افرادي که داروهاي

کننده بهصورت رايگان انجام گرديد .پس از

مؤثر بر ضخامت اندومتر مصرف ميکردند از مطالعه

جمعآوري اطالعات ،دادهها توسط نرمافزار SPSS

خارج شدند .سونوگرافي ترانس واژينال ،با فرکانس

( )USA ،Il ،Chicago ،SPSS Incويرايش 16

تصويربرداري  7/5مگاهرتز ،بر روي بيماران با مثانه

و با استفاده از آزمونهاي آمار توصيفي و نيز آزمون

خالي و در وضعيت ليتوتومي انجام شد .ضخامت

آناليز واريانس ( )ANOVAدر سطح معنيداري

اندومتر در صفحه طولي در فاصله  11ميليمتر از انتهاي

 1/15مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.

فوندال اندومتر و از اکوژنيکترين ناحيه اتصال
اندومتر -ميومتر در روز قبل از تخمکگذاري و نيز -7

يافتهها

 5روز پس از تخمکگذاري در طي سيکل قاعدگي

يافتههاي پژوهش در جداول زير ارائه شدهاند:

منظم اندازهگيري شد .اندازهگيريها ،شامل هر  2اليه

جدول  )1متغيرهاي زمينهاي بيماران مورد مطالعه

اندومتر بود .با توجه به اينکه در اين مطالعه ،تنها بيماران

جدول )2ميانگين ضخامت اندومتر ،سطح استراديول

داراي سيکل قاعدگي منظم وارد شده بودند لذا  18روز

و پروژسترون در بيماران مورد مطالعه

قبل از شروع قاعدگي بهعنوان روز تخمکگذاري در

جدول )3فراواني اندومتر نازک در گروههاي سني

نظر گرفته شد .سطح سرمي استراديول و پروژسترون

مختلف در بيماران مورد مطالعه

نيز در روز  21سيکل قاعدگي اندازهگيري شد .نتايج

جدول )8سطح استراديول و پروژسترون در گروههاي

پژوهش در مورد ضخامت اندومتر در  3گروه ،ضخامت

سني مختلف در بيماران مورد مطالعه

اندومتر زير  ،7بين  7تا  18و بيش از  18ميليمتر

جدول )5ضخامت اندومتر در گروههاي سني مختلف

گزارش شد .همچنين ،بر اساس مرجع آزمايشگاهي

در بيماران مورد مطالعه

مورد استفاده ،سطح استراديول بين  88تا  196پيکوگرم

جدول )6مقايسه ميانگين ضخامت اندومتر بر حسب

در ميليليتر و سطح پروژسترون بين  2تا  25ميليگرم

سطح استراديول در بيماران مورد مطالعه

در ميليليتر بهعنوان سطوح طبيعي استراديول و

جدول )7مقايسه ميانگين ضخامت اندومتر بر حسب

پروژسترون شناخته شده و مقادير خارج از آنها نشان

سطح پروژسترون در بيماران مورد مطالعه

دهنده سطوح غيرطبيعي کم و زياد استراديول و

جدول  )2متغيرهای زمينهای بيماران مورد مطالعه

تعداد زايمان زنده

1/11

5/11

1/38

1/11

824

در ميليليتر گزارش شد.

شاخص توده بدني

23/11

25/21

28/33

1/55

828

متغير

حداقل

حداکثر

ميانگين

انحراف معيار

در  3گروه کمتر از  2 ،2تا  25و بيش از  25ميليگرم

تعداد حاملگيقبلي

1/11

7/11

2/13

1/21

824

 196پيکوگرم در ميليليتر و در مورد سطح پروژسترون

تمامي بيماران ،با رضايت آگاهانه در مطالعه مشارکت
کرده و اطالعات شخصي آنها بهصورت محرمانه
حفظ شد .همچنين ،سونوگرافي بيماران مشارکت
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تعداد

سن

14/11

39/11

27/37

8/88

824

استراديول در  3گروه کمتر از  88 ،88تا  196و بيش از

 2درصد ( 4نفر) از نمونههاي پژوهش در گروه سني زير  21سال 67 ،درصد ( 244نفر) در
سنين  21تا  31و  31درصد ( 132نفر) در گروه سني  31سال و بيشتر قرار داشتند.

] [ Downloaded from ismj.bpums.ac.ir on 2022-08-15
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جدول  )1ميانگين ضخامت اندومتر ،سطح استراديول و پروژسترون در بيماران مورد مطالعه
متغير

حداقل

حداکثر

ميانگين

انحراف

تعداد

معيار

ضخامت اندومتر در روز قبل از تخمکگذاري (ميليمتر)

7/21

11/71

9/41

1/41

824

ضخامت اندومتر در روز  5تا  7پس از تخمکگذاري (ميليمتر)

6/11

12/41

11/13

1/14

824

سطح استراديول (پيکوگرم در ميليليتر)

23/91

815/11

169/44

17/68

824

سطح پروژسترون (ميليگرم در ميليليتر)

11/21

51/11

7/32

6/93

824

بر اساس جدول فوق ،ميانگين ضخامت اندومتر در روز قبل از تخمکگذاري و  5تا  7روز پس از آن ،به ترتيب  9/41و  11/13ميليمتر بود .ميانگين سطح استراديول و پروژسترون
نيز در روز  5تا  7پس از تخمک گذاري ،بهترتيب  169/44پيکوگرم در ميليليتر و  7/32ميليگرم در ميليليتر بود.

جدول  )1فراواني طبقات مختلف ضخامت اندومتر در گروههای سني بيماران تحت مطالعه قبل و پس از تخمکگذاری
ضخامت اندومتر در روز قبل از تخمکگذاری (ميليمتر)
گروه سني
(سال)

کمتر از 7
تعداد

 7تا 24

ضخامت اندومتر در روز  5تا  7پس از تخمکگذاری (ميليمتر)

بيش از 24

درصد

تعداد

> 21

1

1

4

111

21-29

16

6

272

98

≤ 31

8

3

124

97

1

کل

21

5

814

95

1

کمتر از 7

بيش از 24

 7تا 24
درصد

تعداد

درصد

درصد

تعداد

درصد

تعداد

درصد

تعداد

1

1

1

1

1

1

1

1

4

111

1

1

4

3

241

97

1

1

12

9

121

91

1

1

1

21

5

814

95

1

بر اساس جدول فوق ،در روز قبل از تخمکگذاري و نيز  5تا  7روز پس از آن 5 ،درصد از بيماران ( 21نفر) داراي اندومتر نازک (کمتر از  7ميليمتر) بودند .همچنين ،در 2
اندازهگيري ضخامت اندومتر ،بيشترين فراواني اندومتر نازک ،بهترتيب در گروههاي سني  21-29و  31سال و بيشتر مشاهده شد.

جدول  )4سطح استراديول و پروژسترون در گروههای سني مختلف بيماران تحت مطالعه
سطح استراديول (پيكوگرم در ميلي متر)
گروه سني
(سال)

 44تا 236

کمتر از 44
تعداد

درصد

تعداد

> 11

1

1

4

51

11-11

6

1

172

34

≤ 11

1

1

35

71

کل

6

2

171

07

سطح پروژسترون (ميلي گرم در ميلي متر)
کمتر از 1

بيشتر از 236

درصد

تعداد
4

51

22

4

17

10

7

51

21

26

بيشتر از 15

 1تا 15
درصد

تعداد

درصد

درصد

تعداد

درصد

تعداد

1

1

1

1

1

1

0

211

3

1

173

37

6
1

5

227

03

0

4

414

34

0

زياد) بودند.

جدول  )5ميانگين ضخامت اندومتر در گروه های سني مختلف بيماران تحت مطالعه
گروه سني (سال)
ضخامت اندومتر (ميلي متر)

<11

11-13

≤11

P value

اندازهگيري قبل از تخمک گذاري

9/55±1/22

9/41±1/78

9/75±1/92

1/51

اندازهگيري  5تا  7روز پس از تخمک گذاري

9/51±1/89

11/21±1/11

9/99±1/33

*1/16

4

244

132

-

تعداد
*سطح معنيداري 1/15

http://bpums.ac.ir

بر اساس آزمون  ،ANOVAضخامت اندومتر  5تا  7روز پس از تخمکگذاري داراي رابطه معنادار آماري با سن ميباشد.

] [ Downloaded from ismj.bpums.ac.ir on 2022-08-15

بر اساس جدول فوق 13 ،درصد ( 54نفر)از بيماران مورد مطالعه داراي سطح استراديول غيرطبيعي (کم يا زياد) و  6درصد ( 28نفر) آنها داراي سطح پروژسترون غيرطبيعي (کم يا

سال هفدهم /شماره  /6بهمن و اسفند 2131

/ 2120طب جنوب

جدول  )6مقايسه ميانگين ضخامت اندومتر بر حسب سطح استراديول در بيماران مورد مطالعه
سطح استراديول (پيکوگرم در ميليليتر)

ضخامت اندومتر در
اندازهگيري دوم
(ميليمتر)

P

≥88

88-196

≤196

گروه سني >21

11/16±1/57

11/93±1/11

13/17±1/42

1/11

گروه سني 21-29

11/67±1/13

11/58±1/99

11/32±1/86

1/86

گروه سني 31-39

11/36±1/14

9/94±1/17

11/81±1/47

1/26

کل

11/18±1/11

11/17±1/25

11/38±1/59

1/27

جدول  )7مقايسه ميانگين ضخامت اندومتر بر حسب سطح پروژسترون در بيماران مورد مطالعه
سطح پروژسترون (نانوگرم در ميليليتر)
≥2

ضخامت اندومتر
در اندازهگيري
دوم (ميليمتر)

گروه سني >21

2-25

≤25

P

-

-

-

-

گروه سني 21-29

12/11±1/36

12/18±1/34

51/15±1/22

1/69

گروه سني 31-39

11/51±1/18

11/94±1/63

51/12±1/19

1/21

کل

11/55±1/23

11/19±1/21

11/21±1/82

1/31

بر اساس آزمون  ANOVAسطح پروژسترون و

مطالعه حاضر ،ميانگين ضخامت اندومتر در بيماران ،در

ضخامت اندومتر در هيچ کدام از گروه هاي سني داراي

روز قبل از تخمکگذاري و نيز  5-7روز پس از آن در

رابطه معنادار آماري نيستند.

سطح باالتر از  7ميليمتر بود.
حداقل ضخامت مشاهده شده در دو اندازهگيري نيز

ميانگين سن بيماران مورد مطالعه  27/37±8/88سال

نمونه پژوهش در دو اندازهگيري انجام شده داراي

بود .ميانگين ضخامت اندومتر اندازهگيري شده در روز

اندومتر نازک (>7ميليمتر) بودند .همچنين ،هر چند

قبل از تخمکگذاري و نيز  5-7روز پس از آن

برخورداري از حداقل ضخامت اندومتر براي وقوع

بهترتيب 9/41±1/41 ،و  11/13±1/14ميليمتر بود.

حاملگي ضروري است اما برخي مطالعات نشان

مطالعات بسياري نشان دادهاند که ضخامت اندومتر

دادهاند که ضخامت بيش از حد اندومتر نيز ميتواند

داراي رابطه مثبت با نرخهاي النهگزيني و حاملگي

مانع النهگزيني شده و بر نرخهاي حاملگي اثر منفي

موفق و رابطه منفي با نرخ سقط ميباشد (.)11-21 ،4

بگذارد ( .)11در اين مورد نيز ،عليرغم وجود

در اين مطالعات ،حداقل ضخامت بين  6تا  11ميليمتر

اختالف در نتايج مطالعات ،متخصصين معتقدند که

بهعنوان ضخامت ضروري براي ايجاد النهگزيني و

ضخامت اندومتر بيش از  18ميليمتر ميتواند از ايجاد

حاملگي موفق گزارش شده است ( .)2لذا ،يک اجماع

حاملگي جلوگيري کرده و يا نرخ حاملگي را کاهش

عمومي در بين متخصصين در حال شکلگيري است که

دهد ( .)15در مطالعه حاضر ،هيچ موردي از ضخامت

ضخامت  7ميليمتر بهعنوان پيش شرط موفقيت

اندومتر بيش از  18ميليمتر در هيچکدام از

النهگزيني و حاملگي مورد پذيرش قرار گيرد ( .)32در
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اندازهگيريها مشاهده نشد .لذا اين مطالعه ،قادر به

قابل ذکر است که شيوع کلي اندومتر نازک در بين زنان

نتيجهگيري در اين مورد نيست.

سنين باروري زير  81سال  5درصد و در زنان سنين -85

بر اساس ديگر يافتههاي پژوهش 47 ،و  98درصد از

 81سال در حدود  25درصد گزارش شده است (.)81

بيماران بهترتيب داراي سطح استراديول و پروژسترون

اين مطالعه ،نشان داد که شيوع اندومتر نازک در جامعه

طبيعي بودند .ميانگين سطح سرم استراديول و

پژوهش در سطح ميانگين گزارش شدهي جهاني است.

پروژسترون در نمونه پژوهش ،بهترتيب 169/44±17/68

در عين حال ،در مديريت بيماران ،نتايج مطالعات بسياري

پيکوگرم در ميليليتر و  7/32±6/93ميليگرم در

که اثر منفي ضخامت کم و يا بيش از حد اندومتر را بر

ميليليتر بود.

نرخ النهگزيني و حاملگي موفق گزارش کردهاند بايد

عالوهبر اين ،نتايج آزمونهاي مقايسه ميانگينها نشان داد

مورد توجه قرار گيرد.

که در سطح معنيداري  1/15ضخامت اندومتر در

هر چند ،سنجش ضخامت اندومتر بهطور روتين انجام

هيچکدام از اندازهگيريها داراي رابطه معنادار با سن نبود.

نميشود ،اما با توجه به اينکه پيامد ضخامت نامناسب

مطالعه امير و همکاران ( ،)2117پديده سالمندي اندومتر

اندومتر کاهش نرخ النهگزيني و حاملگي موفق ميباشد،

در باالي  81سال را تأييد کرده است ( .)33در مطالعه

لذا بايد انجام مداخالت غيرتهاجمي مانند مديريت

حاضر با توجه به سن افراد نمونه پژوهش نميتوان در

دارويي بيماران بر مداخالت تهاجمي درون رحمي نظير

مورد اين يافته قضاوت کرد اما در سنين زير  81سال

ديالتاسيون و کورتاژ که ميتوانند منجر به آسيب اندومتر

پديده سالمندي اندومتر مشاهده نشد .همچنين ،در گروه

شوند ترجيح داده شود زيرا برخي مطالعات نشان دادهاند

سني زير  21سال ،ضخامت اندومتر داراي رابطه معنادار

که عليرغم باز توليد اندومتر رحم بهدليل قدرت باز

با سطح سرم استراديول ( )P=1/111بود .اين نتيجه ،در

تعميري زياد آن ،نتايج حاملگي با اندومتر آسيب ديده

تطابق با برخي مطالعات گزارش شده است .از 12

حتي پس از درمان ممکن است ضعيف باشد ( 81و .)82

مطالعهاي که اثر سطح استراديول بر ضخامت اندومتر را

همچنين ،ارائه مشاوره در خصوص احتمال نتايج ضعيف

مورد بررسي قرار دادهاند  6مورد دريافتهاند که سطح

حاملگي با اندومتر بسيار نازک و يا بسيار ضخيم به

باالتر استراديول با ضخامت بيشتر اندومتر و نرخ باالتر

بيماران سنين باروري که قصد بارداري دارند ،بهويژه در

حاملگي رابطه دارد ( 21 ،14 ،17و  .)33-35اما  6مطالعه

زنان کانديداي باروري مفيد ميباشد.

مطالعه حاضر ،اين رابطه تنها در گروه سني زير  21سال

سپاس و قدرداني

مشاهده شد .همچنين ،يافتههاي پژوهش نشان دادند که

اين مقاله ،حاصل رساله دوره دستياري بيماريهاي زنان

ضخامت اندومتر ،در هيچکدام از گروههاي سني داراي

و زايمان دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي و

رابطه معنادار آماري با سطح پروژسترون نميباشد .يووال

درماني شهيد صدوقي يزد ميباشد .نويسندگان ،از

( )Yuvalو همکاران ( )1999نيز در مطالعه خود به

بيماران و کارکنان درمانگاه زنان بيمارستان شهيد صدوقي

نتيجه مشابهي رسيدهاند (.)39

بهدليل همکاري آنها در انجام پژوهش قدرداني ميکنند.
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Abstract
Background: The endometrial thickness is an important determinant for the successful implantation and
pregnancy. This research was aimed to evaluate relationship between the endometrial thickness with serum
estradiol and progesterone levels in patients visited in Ob&Gyn clinic of Shahid Sadoughi hospital.
Material and Methods: Enrolled in the study were 440 patients visited in Ob&Gyn clinic of Shahid Sadoughi
hospital between Jan. 2011 to Sep. 2012. Only patients with regular menstrual cycle were included in study.
Patients with myoma, adenomyosis, endometrial polyps or other uterine anomaly, those who smoked, women
with BMI greater than 30 and who were taking medications that could affect endometrial thickness were
excluded. Endometrial thickness one day before and 5-7 days after ovulation was measured by using transvaginal ultrasonography. Also, serum estradiol and progesterone levels were measured in 5-7 days after
ovulation. Data analysis was done through SPSS version 16 with using descriptive statistics and ANOVA.
Results: The mean age of patients was 27.37±4.44. Endometrial thicknesses were 9.80±0.80 and
10.13±1. one day before and 5-7 days after ovulution, respectively. 5% of patients had thin endometrium
(<7 mm) in two measurements. Serum estradiol and progesterone levels were respectively 169.88±17.64
pg/ml and 7.32±6.93 mg/ml. There were no significant association between endometrial thickness and age,
and also endometrial thickness and progesterone level. The same relation between endometrial thickness and
estradiol serum level was observed only in age group of <20 years. (P=0.000)
Conclusion: The results showed that serum stradiol and progesterone levels can not be the determinants of
endometrial thickness in women.
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