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  اهميـت   از   نابـاروري    اوليـه   هـا در ارزيـابي       و لولـه     رحـم    حفـره   ، بررسي   رحمي هاي  ناهنجاري  ي باال   شيوع   دليل  به:  مقدمه
هـاي تشخيـصي هـستند كـه جهـت          هاي هيستروسالپنگوگرافي و سونوهيستروگرافي روش      روش .  برخوردار است  اي  ويژه

-از آنجايي كه روش هيـسترو     . گيرد  قرار مي  استفاده   مورداي    ها و اختالالت رحمي به طور گسترده        بررسي پاتولوژي لوله  
  تـصميم  تـر اسـت      سونوگرافي نسبت به هيستروسالپنگوگرافي از نظر اجرا هم براي بيمار و هم براي راديولوژيست راحت              

   تعيـين   مطالعه  اين  اصلي  هدف .شودگيري   كننده به مركز رويان اندازه     بر آن شد تا پايايي اين دو روش در بيماران مراجعه          
 .باشد ميي رحمي ها  و لوله  رحم  اختالالت تشخيص  در  و سونوهيستروگرافي  هيستروسالپنگوگرافي  دو روش همخواني

   بـه  1382 تـا    1380  هـاي   سـال    طي  كهحائز شرايط ورود به مطالعه       نابارور    زن 72،     مقطعي   مطالعه   در يك  : هاروشمواد و   
بـراي كليـه     و   ندد شـ    وارد مطالعـه     در دسـترس    بـرداري    نمونـه    بودند، با روش    كرده  مراجعه   رويان  ناباروريدرمان  مركز  
 هيـستروسونوگرافي در    همخوانيميزان  . با فاصله زماني كم انجام شد       هيستروسالپنگوگرافي سونوگرافي رحم و     ها  نمونه

  و درصد توافق صورت      Kappaتست و محاسبه اندكس      رحاصل از ه  نتايج    با استفاده از   گرافيسالپنگوهيسترومقايسه با   
 .  در نظر گرفته شد05/0داري  سطح معني  وگرفت

ي انجـام شـده از نظـر         تشخيص   دو روش    توافق درصد.  داشتند   اوليه  باروري مورد نا  57،     بيمار مورد مطالعه   72 از   :نتايج
 بـين ايـن دو روش در تـشخيص        )Kappa( ضريب توافق    .بود% 67/66و از نظر بررسي حفره رحم        % 9/92ها   بازبودن لوله 

  . بود% 22ندومتر او در تشخيص ضايعات % 51بازبودن حداقل يك لوله رحمي 
 در اين مطالعه براي تشخيص      هيستروگرافي و سونو   هيستروسالپنگوگرافي  توافق مشاهده شده بين دو روش      :گيري نتيجه

ولي در مطالعـه حاضــــــر   .  در اين مورد انجام شده بودتي است كه قبالً مشابه مطالعا،ها و ضايعات رحمي   بازبودن لوله 
هـا مـورد     هزينه اثربخشي هر يك از دو تست و نيز كارآيي انجام همزمان اين دو تست در تشخيص ضايعات رحم و لولـه                     

  .گردد  مطالعات مناسب توصيه مي ،ارزيابي قرار نگرفت كه براي اين موارد
  

 . پايايي، و، كاپا توافقميزان ،  ، هيستروسالپنگوگرافي ، سونوهيستروگرافي ي نابارور:گل واژگان
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