كومش -جلد  ،71شماره ( 2پياپی  ،)85زمستان 7931

β-hCG
عل ياکب ا م معب د ي ،(Ph.D)1ف ي د زاي ي ،(Ph.D)1ندرالس م ا ک يم م  ،(Ph.D)2محم د خت ي مري ،(Ph.D)3اعظ نف ي
کهکي(M.Sc)*1

 -1گروه آمار زيستي ،دانشکده پيراپزشکي ،دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي ،تهران ،ايران
 -2گروه مامايي و بهداشت باروري ،دانشکده پرستاري و مامايي ،دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي ،تهران ،ايران
 -3گروه اپيدميولوژي و آمار زيستي ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکي تهران ،تهران ،ايران

چكيده
)(Gestational trophoblastic neoplasia, GTN

β-hCG

GTN



GTN


β-hCG

hCG
GTN
β-hCG



β-hCG
GTN



β-hCG

اشاره دارد .نئاوپالزي تروفوبالساتيک باارداري ) (GTNهاه
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بيمااااري تروفوبالساااتيک باااارداري

(Gestational

شامل مول مهاجم ،هوريوهارساينوما ،توماور تروفوبالساتيک

 trophoblasticبه گروهي از توماورهاا هاه

محل جفت و تومور تروفوبالستيک اپيتليوييد است ،فرم بدخيم

مشخصهي آن تکثير غير طبيعي بافات تروفوبالساتيک اسات

بيماري تروفوبالستيک بارداري ميباشد .اگرچه اين بادخيمي

)neoplasia, GTN
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...
ممکن است بعد از هر بارداري مشاهده شود اما شايعترين نوع

نسبت تيتر هفته نخست به تيتر اوليه به عناوان معيااري باراي

بروز آن در حاملگي موالر است [ ،]1،2به طوريهه در حدود

پيشبيني زودهنگام  GTNاستفاده هردهاناد [ ]11-9و برخاي

 15-20درصد حااملگيهااي ماوالر هامال و  1-5درصاد

ديگر از منحني رگرسيون سرم  hCGباراي ايان منظاور بهاره

حاااملگيهاااي مااوالر نااابب سااب ايجاااد نئااوپالزي

گرفتهاند [ .]14-12اما هيچيک از اين يافتهها براي دسترساي

تروفوبالستيک بارداري در فرد ميشود [.]3

به هد مورد نظر به اندازه هافي دبيق نبوده است.

زماني هه حاملگي ماوالر توساآ آزماايش هااي روتاين

مطالعه گذشته نگر حاضر با هد بررساي روناد ت ييارا

بارداري براي خانم باردار تشخيب داده ميشود ،روش ايمن و

تيتراژ  β-hCGدر طول  21روز اول بعد از تخليه مول ،جهات

استاندارد تخليه بافت موالر ،هورتاژ ساهشن ميباشاد .بعاد از

رسيدن به يک نشانگر مناس براي پيشبيني زودهنگام

تخليه مول ،همه افراد به سمت بهبود خودباهخاودي پيشارفت

در افراد مبتال به حاملگي موالر طراحي گرديد .دادههاي مورد

نميهنند ،بلکه برخي از آنها دچار بادخيمي شاده و نيااز باه

استفاده در اين پژوهش از واحد مدارک پزشکي  4بيمارساتان

شيميدرماني دارند .از اين رو پيشبيني  GTNدر مراحل اوليه

(آيت ا...طالقاني ،شهداي تجريش ،بيمارستان امام حساين (ع)

بيماري به منظور جلوگيري از عوارض اين بدخيمي از اهميت

و مهديه) تحت پوشش دانشگاه علوم پزشاکي شاهيد بهشاتي

بااليي برخوردار اسات [ .]4،5اگرچاه ويژگايهااي بااليني و

جمعآوري گرديده اسات .باراي بررساي ايان هاد از مادل

بافتشناسي ميتواند در تعريف گروه هاي پرخطر و هامخطار

آميخته رشد هه يکي از روشهاي تحليال دادههااي طاولي و

پس از خارج هردن مول ماورد اساتفاده بارار گيرناد ،اماا در

بررسي روند ت ييرا در اينگونه داده ها اسات اساتفاده شاده

پيشبيني  GTNو مشخب هردن بيماران نيازمند درمان ارزش

است.

چنداني ندارند [.]6
در حال حاضار ياک نشاانگر تشخيصاي مناسا

باراي

GTN

مواد و روشها

پيشبيني به موبع موارد نئوپالزي وجود ندارد ،اما با توجه باه

در اي ان مطالعااهي گذشااتهنگاار از اطالعااا موجااود در

اينهه تمام بيماريهاي تروفوبالستيک باارداري گناادوتروپين

پروندهي پزشکي زنان باردار هه بين سالهاي  1382تا 1392

جفتي انسان ) (hCGتوليد ميهنند از پيگيري تيتر سرمي hCG

به يکي از مراهز آموزشي و درمااني تحات پوشاش دانشاگاه

در هفته هاي بعد از تخليه مول هيداتيفرم به عنوان ياک روش

علوم پزشکي شهيد بهشتي مراجعه هرده بودند استفاده شاد .در

بابل ببول در تشخيب بهبود يا تداوم بيماري تروفوبالساتيک

اين مد  98658مورد زايمان وجود داشته هه بر اساس نتيجه

استفاده ميشود ،به طوريهه بر طبق معيار سال  2002انجمان

پاتولوژي موجود در پرونده آنها ،تعداد  221نفار از بيمااران

بينالمللي زنان و زايمان ) (FIGOثابت ماندن سطح هورماون

با مول هامل و نابب هه حدابل  4تيتار  β-hCGباراي آنهاا

 hCGطي چهار هفته اندازهگيريهاي متوالي يا افازايش تيتار

ثبت شده بود ،شناسايي و وارد مطالعه شدند .از  221بيمار ،در

سرمي هورمون  hCGدر طي سه هفته اندازهگيري متوالي بعاد

مجموع  20نفر ( 9بيمار به دليل دريافات هموپروفيالهساي3 ،

از تخليه مول ميتواند نشانهاي از ابتال فرد به نئاوپالزيهااي

بيمار به دليل درمان اوليه بر اساس هيسترهتومي و  8بيمار به

جفتي حاملگي باشد [.]7،8

دليل پرونده نابب) از مطالعه خارج شدند .در ايان پاژوهش،

در مطالعاتي هاه در طاول ساال هااي گذشاته باا هاد

حداهثر  48ساعت بعد از تخلياه ماول اولاين تيتار هورماون

پيشبيني زودهنگام  GTNانجام شده باه بررساي جنباههااي

 β-hCGبراي بيماران اندازهگيري و ثبات شاده اسات .روناد

مختلف هورمون  hCGپرداخته شده است .برخي از مطالعاا

پيگيري بيماران بدين صور بود هه براي هليه افراد مباتال باه

از نسبت تيتر  hCGببل و بعد از تخليه حااملگي ماوالر و ياا

حاملگي موالر تيتراژ به صور هفتگي و تا نرمال شادن ساه
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تيتر پي در پي ادامه داشت و بعد از آن به صور ماهيانه تا 6
ماه ادامه مييافت.
تمااام مقااادير  β-hCGدرساارم بااه روش راديوايمنواس اي
( )RIAو بر اساس آنتيبادي پليهونال خرگوشي اندازهگيري
شده هه از حساسيت و ويژگي هاافي برخاوردار باوده اسات.
آنتيبادي در ايان روش توساآ مااده راديواهتياو (ياد )125
نشاندار شده است .آزمايشا در تمامي مراهز به روش يکسان
و همانگونه هه توساآ تومااس و همکااران در ساال 1985
معرفي شده انجام گرفته است [.]15
از تبديل لگااريتمي جهات نرماال هاردن توزياع غلظات

مقدار مت ير پيامد مشاهده شده مربوط به

در اين مدل

فرد iام در زمان  tبراي هالس پنهان  kرا نشان ميدهد.
به ترتي

و

عامل سطح اوليه و عامل رشاد خطاي هساتند.

ها بارهاي عاملي هستند هه روند ها را در طاول زماان بار
روي مت ير پيامد توصيف ميهنند .همچناين در ايان مادل
بيانگر جمله خطاي تصادفي،
هالس ،k

خطاي تصادفي عرض از مبادا باراي فارد  iدر

هالس ( kبا واريانس

 β-hCGاستفاده گرديد .لگاريتم ميزان  β-hCGهاه در چهاار

هالس ،k

نقطه زماني (روز  )21 ،14 ،7 ،0اندازهگيري شاده باه عناوان

( kبا واريانس

ميانگين عرض از مبدا براي

)،

ميانگين شي

خطاي باراي

خطاي تصادفي شي خطي براي فرد  iدر هالس
) ميباشند [.]19

مت ير پاسخ در نظر گرفته شد .همچنين مت يرهاي سان بيماار،
سابقه سقآ ،خونريزي واژينال ،سن حاملگي (به هفته) و سابقه
ببلي ابتال به حاملگي موالر به عنوان مت يرهاي همکي و مت ير
دوحالته ابتال به نئوپالزي تروفوبالستيک بارداري (زنان باردار
مبتال به نئوپالزي تروفوبالستيک بارداري داراي هد  1و مابقي
داراي هد  )0به عنوان پيامد نهايي در نظر گرفته شدند.
در ابتدا از روش مدل منحني رشد پنهان به منظور تحليل و
بررسي روند ت ييرا هورمون  β-hCGدر زنان باردار مبتال به
مول هيداتيفرم استفاده گرديد .اين رويکرد ياک روش تحليال

دياگرام مفهومي مدل آميخته رشد غيرشرطي

ابتدايي براي بررسي چگونگي روند ت يير افراد در طول زماان
همچنين شناسايي تفاو هاي فردي از نظر اين ت ييرا اسات

براي ارزيابي مدل و تصميم جهت تعيين تعداد هالسها باا

[ .]16اما يک محدوديت مهم مدل منحناي رشاد پنهاان ،ايان

روند يکسان در مدل آميختهي رشاد از شااخبهاايي نظيار

فرض است هه تمام افراد در نمونه از يک جامعه واحد آماري

 BIC ،AICو  ABICاستفاده شد به طوريهه مقادير همتر اين

آمده اند و در صور وجود زيرجامعه هاي غيربابال مشااهده

شاخب ها حاهي از برازش مناس تر مادل اسات .هامچناين

بادر به شناسايي و پيشبيني آنها نخواهند بود [ .]17تکنياک

معنيداري آزمونهاي  LMR LRو  BLRTنشان ميدهد هاه

مدل سازي آميخته نظير مادل آميختاه رشاد پنهاان از جملاه

مدل با  k-1هالس بايد به نفع مدل با حدابل  kهالس رد شاود

روش هاي است هه به هشف ناهمگني غيار بابال مشااهده در

و در گام بعدي ،آماره آنتروپي نسابي جهات بررساي هيفيات

جامعه ،همچنين به ياافتن گاروههاايي از افاراد هاه باه طاور

طبقهبندي اعضا هالس پنهان محاسبه شد [.]20

معنيدار داراي روند رشد مشابه هستند ميپردازد [ .]18مادل
آميخته رشد غيرشرطي در معادله ( )1و دياگرام مفهومي مادل
آميخته رشد غيرشرطي در شکل  1نمايش داده شدهاند.

در ادامه به منظور بررسي تاثير مت يرهاي همکي بر الگوي
ت ييرا لگاريتم غلظت  ،β-hCGهمچنين دستيابي باه پاساخ
اين پرسش هه آياا الگاويهااي متفااو از روناد ت ييارا
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...
هورمون  hCGوجود دارد يا خير ،و در صور وجود ،آيا اين

 15سال و حداهثر  51سال بود .از باين  30ماورد مباتال باه

الگو ها بر نئوپالزي تروفوبالستيک بارداري ( )GTNتاثيرگذار

نئوپالزي  8نفر ( )%26/7از آنان تحت شايميدرمااني بارار

هستند يا خير ،از برازش مدل آميخته رشد شرطي باا حضاور

گرفته بودند.

مت يرهاي همکي و پيامد نهايي به دادهها استفاده شاد .در گاام

نتايج حاصل از برازش مدل منحني رشد پنهان خطاي باه

نهايي ،با برازش رگرسيون لجستيک به تعيين احتمال ابتال زنان

داده ها در جادول  1نشاان داده شاده اسات .مياانگين اولياه

باردار به  GTNدر هر هاالس پنهاان پرداختاه شاد .ديااگرام

لگاااريتم غلظاات  β-hCGزنااان باااردار بعااد از تخلي اه مااول

مفهومي مدل آميخته رشد شرطي در شکل  2نمايش داده شده

( 10/094ميانگين عرض از مبدا) بوده و لگااريتم غلظاتβ-

است .براي شناسايي اين الگوها و تعياين تعاداد هاالسهااي

 hCGبه طور متوسآ در هر هفتاه باه ميازان  1/072هااهش

پنهان از نرمافزار  Mplusنسخه  6112استفاده شد هه در آن از

مييابد (ميانيگن شي ) .در وابع مقدار ميانگين بارآورد شاده

الگاوريتم EM

نشاندهنده هاهش معنيدار در روناد ت ييارا لگااريتم

روش برآورد بيشينه درستنمايي با استفاده از

شي

غلظت  β-hCGاز يک هفته به هفتاه بعاد اسات (.)p<0/001

جهت برآورد پارامترهاي مدل استفاده ميشود.

واريانس معنيدار عرض از مبدا حاهي از وجود تفااو هااي
فردي زنان باردار در مقدار غلظت اوليه لگااريتم  β-hCGبعاد
از تخليه مول است ( .)p<0/001همچنين وارياانس معنايدار
شي

نشان ميدهد هه زنان باردار داراي تفاو هاي فردي در

هاهش ميزان لگاريتم  β-hCGدر طول زمان هستند.
برآورد پارامترهاي مدل پنهان رشد خطي
P-value

دياگرام مفهومي مدل آميخته رشد شرطي

ميانگين عرض از مبدا

(<0/001 10/094 )0/104

ميانگين شي

(<0/001 -1/072 )0/036

نتايج

واريانس عرض از مبدا

(<0/001 1/932 )0/229

هل بيماران مورد بررسي در اين مطالعه  201نفر بودند هاه

واريانس شي

(<0/001 0/203 )0/028

از اين تعداد از نظر نوع مول 181 ،نفر ( )%90مول هامل و20
نفر ( )%10مول نابب داشاتند .در باين ايان افاراد 171 ،نفار
( )%85/1بهبودي خود به خود يافتند و 30نفر ( )%14/9مبتال
به نئوپالزيهاي تروفوبالستيک حاملگي شدند .از طرفاي بار
اساس نتايج پاتولوژي مشخب شد از ميان زناان بااردار هاه
مبتال به  GTNشدند ،تعداد  25نفر ( )%83/3مول هامل و بقيه
مول نابب بودند .به همين طريق از  171نفري هاه باه

GTN

مبتال نشده بودند ،تعداد  156نفر ( )%91/2مول هامال و بقياه
 15نفر مول نابب بودند .ميانگين (انحرا معيار) سان افاراد
شرهتهننده در مطالعه  )6/55( 26/86سال بود .حدابل سان

هواريانس بين شي و عرض از مبدا

(<0/001 -0/281 )0/061

در گام بعدي با برازش يک مدل آميخته رشد غير شارطي
به بررسي اين فرضيه پرداخته شد هه آيا الگوهاي متفااو از
نظر روند ت ييرا هورمون  β-hCGدر جمعيات زناان بااردار
مورد مطالعه وجود دارد يا روند ت ييرا اين هورمون در تمام
زنان به يک صور اسات؟ بادين منظاور مادل را باا تعاداد
هالسهاي مختلف برازش داده تا به مدل برتر با تعاداد بهيناه
هالس پنهان دست يابيم .شاخبهااي مناسا آمااري نظيار
مقادير  AIC, BIC, ABICو  BLRTو  ...براي يک ،دو و سه
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هومش
هالس در جدول 2نشان داده شده است .مطابق اين نتايج مادل

با دو هالس داراي همترين مقادير  AIC, BICو  ABICاست

شاخبهاي نيکويي برازش مدل آميخته رشد برآورد شده
تعداد هالس

LMR LR test
P-value

ALMR LR test
P-value

BLRT
P-value

ااااااا

ااااااا

>0/001
0/ 5

AIC

BIC

ABIC

1

2448/205

2477/935

2449/421

*ااااااا

2

2427/773

2467/413

2429/395

0/0016

0/0023

3

2427/898

2477/447

2429/925

0/1473

0/1613

* بابل اجرا نيست

و هار دو مقادار  LMR LRو  BLRTباراي مادل باا دو

از هاال  201نفاار زن 27( %13/4 ،نفاار) در هااالس  1و

هالس معنيدار است از طرفي اين مقادير باراي مادل باا ساه

 174( %86/6نفر) در هالس  2طبقهبندي شدند .ميانگين اوليه

هالس معنيدار نيست هه نشان ميدهاد مادل باا ساه هاالس

لگااريتم غلظات  β-hCGدر زنااان بااردار در روز صاافر (48

نميتواند به طور معنيدار بهتر از مدل با دو هالس باه دادههاا

ساعت پس از تخليه ماول) در هاالس  1و  2تقريباا يکساان

برازش يابد .در نهايت مدل با دو هالس به عنوان مادل نهاايي

است (ميانگين عرض از مبدا هاالس  10/166 ،1و مياانگين

برگزيده شد .همچنين باال بودن آماره آنتروپي نسابي()0/838

عرض از مبدا هالس  )10/083 ،2و روناد ت ييارا لگااريتم

نشان از هيفيت خوب طبقهبندي اعضا هالس دارد.

غلظت β-hCGدر طول زمان در هر دو هالس به طور معنيدار

افراد نمونه ،در دو هالس طبقهبندي شدند هه هار هادام از

هاهشي است ،اما اين روند هاهشي در هاالس  1و  2متفااو
لگااريتم غلظات β-hCG

اين طبقا با توجه به ميزان ت ييرا غلظت  β-hCGدر طاول

است .شي هاهش روناد ت ييارا

زمان داراي روند رشد متفاو هستند .جدول  3پاارامترهااي

درهالس  1هامال ماليم و روند هاهشي هندي دارد در حاليهاه

رشد برآورد شده مدل با دو هالس را نشاان مايدهاد و ايان

شي

روند ت ييرا اين هورمون در هاالس  2نزولاي و روناد

هالسها به طور گرافيکي در شکل  3نشان داده شده است.

هاهشي تندتري نسبت به هالس  1دارد .به طور هلاي بارازش
مدل آميخته رشد نشاان داد هاه فرضايه وجاود نااهمگني در

جدول  .3برآورد پارامترهاي مدل رشد آميخته
هالس

ميانگين عرض از مبدا

ميانگين شااي

برآورد

خطاي معيار

برآورد

خطاي معيار

1

10/166

0/278

-0/360

0/099

2

10/083

0/144

-1/202

0/038

شکل  .3روند ت ييرا لگاريتم غلظت  β - hCGبرآورد شده توسآ مدل
آميخته رشد غيرشرطي در دو هالس

جمعيت زنان باردار مورد مطالعه از نظر روند ت ييرا لگاريتم
غلظت  β-hCGدر طول دوره بررساي بابال تايياد اسات ،باه
طوريهه دو الگوي متفااو باا خاآ ساير متماايز در روناد
ت ييرا لگاريتم غلظت  β-hCGوجود داشت.
در ادامه با وارد هردن مت يرهاي همکي و پيامد نهاايي باه
مدل ،وجاود ارتبااط مياان روناد ت ييارا لگااريتم غلظات
 β-hCGبا  GTNدر مدل آميخته رشد شرطي بررسي شد.
روند ت ييرا لگاريتم غلظت  β-hCGمدل آميخته رشد در
شکل  4نشان داده شده است .الگوي روناد ايان ت ييارا در
مدل آميخته رشد شرطي (با مت ير هاي همکي و پيامد نهاايي)،
با مدل آميخته رشد غير شرطي (بدون مت يار همکاي و پياماد
نهايي) مشابه بود ،بنابراين تعريف مربوط به هاالسهاا اساساا
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...
بدون ت يير بابي ماند .اما نسبت و تعداد اعضا هالسهاي پنهان

طوريهه با احتمال  0/91افرادي هه پيشرفت آنها باه سامت

برآورد شده تا حدودي بين مدل آميخته رشاد غيار شارطي و

ابتالي به نئوپالزي تروفوبالستيک باارداري باوده در  21روز

شرطي متفاو بود .در مدل آميخته رشد شارطي از هال 201

اول پس از تخليه مول ،به درستي توسآ ايان مادل شناساايي

نفر از زنان باردار 31( %15/42 ،نفر) در هالس  1و %84/58

شدند ،همچنين اين مدل توانست هليهي افرادي هاه باه

( 170نفر) در هاالس  2طبقاهبنادي شادند .از طرفاي آمااره

مبتال نشدهاند را به درستي تشخيب دهد .به عبار ديگر ايان

آنتروپي نسبي در اين حالت نسبت به مدل آميخته رشاد غيار

نتايج نشان داد حساسايت مادل آميختاه رشاد در تشاخيب

GTN

زودهنگام  GTNبرابر  %91و ويژگي آن  %100مايباشاد .در
وابع اين مدل توانست بر اساس سير هاهشي متفاو لگااريتم
غلظت  ،β-hCGتنها در مد زمان  21روز بعد از تخليه مول
تمايز مناسبي بين بيماراني هه بعد از تخليه مول بهبود خود باه
خودي داشته و بيماراني هه مبتال به  GTNشدند ،ايجاد نماوده
و به پيشبيني اين بدخيمي بپردازد.
شرطي بهبود يافته است (.)0/941
شکل  .4روند ت ييرا لگاريتم غلظت  β-hCGبرآورد شده توسآ مدل
آميخته رشد شرطي (با مت يرهاي همکي و پيامد نهايي) در دو هالس

به دليل اهميتي هه پيشبيني زودهنگام  GTNدر درمان به
موبع زناان باا حااملگي ماوالر دارد ،مطالعاا متعاددي در
راستاي دستيابي به نشاانگر مناسا

جهات پايشبيناي ايان

بدخيمي انجام پذيرفته است .از جمله ميتوان به مطالعه اليبول
در گام نهايي ،با برازش رگرسيون لجستيک دوحالته باين

و همکاران اشاره هرد [ .]21اين مطالعه بر روي  113مورد از

هالسهاي پنهان (مت ير مستقل) و پيامد نهايي (مت ير وابساته)،

بيماران مبتال به حاملگي موالر هه  42مورد از آنان باه

احتمال ابتال زنان باردار به نئوپالزي تروفوبالستيک باارداري

مبتال شده بودند انجام شد .اين بيمااران از نظار ساير هااهش

در هر هالس در پايان دوره به دست آمد .نتاايج ايان بارازش

 β-hCGدر  3نوبت اندازهگيري طاي  28روز پاس از تخلياه

حاهي از آن است هه زنان بارداري هه در هالس  1برار گرفتند

مول مورد بررسي برار گرفتند و بار اسااس مادل رگرسايون

با احتمال  0/91به نئوپالزي تروفوبالساتيک باارداري مباتال

خطي پيشنهادي در اين مطالعه ،شي نزولي رگرسايون خطاي

شدند .در حاليهه هيچهدام از زنان باردار هه در هالس  2برار

 β-hCGبراي تمام بيماران بررسي و نتاايج آن نشاان داد هاه

داشتند به  GTNمبتال نشدند.

شي رگرسيون خطي يک نشانگر خوب براي افتارا بيماارن

GTN

مبتال به  GTNدر آينده و بيماراني با بهبود خود به خود اسات

بحث و نتيجهگيري

هه از اين نظر نتايج مطالعه اليباول و همکااران شابيه مطالعاه

در اين مطالعه روند ت ييرا لگاريتم غلظت  β-hCGپاس

حاضر بود.

از  21روز از تخليه مول با هد پيشبيناي زودهنگاام افاراد

هيم و همکاران در مطالعهاي نشان دادند هه براي پيشبيني

مبتال به نئوپالزي تروفوبالستيک بارداري مورد بررساي بارار

 GTNميتوان از روند هاهشاي  hCGهاه بار اسااس نسابت

گرفت .به طورهلي ،نتايج حاصل از تحليال نشاان داد ،روناد

 hCGهفته دوم پس از تخليه مول ،به  hCGاوليه بود اساتفاده

ت ييرا غلظت ( β-hCGدر مقياس لگاريتمي) طي چهار هفته

هرد [ .]22در اين مطالعه گذشتهنگر تنها بيماراني وارد مطالعاه

متوالي پس از تخلياه ماول در زناان بااردار مباتال باه ماول

شدند هه سطح  hCGاوليه آن ها تيتراژ باالي  100هزار داشته

هيداتيفرم يک نشانگر مناس

جهت پيشبيني  GTNباوده باه

1394  زمستان،)58  (پياپي2  شماره،17 جلد

هومش

اين مقاله برگرفته از پاياان ناماه هارشناساي ارشاد آماار
زيستي دانشکده پيراپزشاکي دانشاگاه علاوم پزشاکي شاهيد
 بدين وسيله از همکاري اعضاي گروه آمارزيستي.بهشتي است
.و هارهنان دانشکده پيراپزشکي تشکر و بدرداني ميگردد

و مبتال باه ماول هياداتيفرم از ناوع پرخطار بودناد هاه ايان
.محدوديتها در مطالعه حاضر وجود نداشت
 از منحنايGTN برخي ديگر از مطالعا براي پيشبيناي
 در اي ان.]14-12[  نرمااال اسااتفاده هردناادhCG رگرساايون
 و تعيين نقطاهhCG مطالعا پس از تحليل الگوي رگرسيوني
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Introduction: Gestational trophoblastic neoplasia (GTN) is a broad spectrum of benign and malignant
tumors derived from human placenta. Although they are rare in incidence, they have the potential to
become rapidly fatal diseases. Therefore, predicting this disease in early stages is important. The aim of this
study was to gain access to an appropriate marker for early prediction of GTN based on a trend of β-hCG in
patients with molar pregnancy.
Materials and Methods: In the present study we analyzed the available data from the medical files of
201 patients with hydatidiform mole, according to their pathological results, who referred to the educational
and health care centers affiliated to Shahid Beheshti University of Medical Sciences from 2003 to 2013. We
used the growth mixture model for longitudinal data analysis in order to assess early prediction of GTN.
Results: The findings from the growth mixture model showed that there were two different patterns
(classes) of trend in β-hCG logarithm in these women. So that, in the first pattern with a modest decreased
slope in β-hCG logarithm, the post-molar GTN was observed in 91 percent of the women. While, in the
second pattern with a steeper decreased slope in β-hCG logarithm, the post-molar GTN was not observed in
the women under study.
Conclusion: The slope of trend in β-hCG logarithm (estimated from the growth mixture model) three
weeks after molar pregnancy evacuation could be considered as an appropriate criterion for predicting the
GTN.
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* Corresponding author. Tel: +98 9125197791
an.statis@gmail.com

42

