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1. جراح و متخصص زنان و زایمان

دکتر نرگس بهرامی 1

تشخیص و مدیریت انواع هایمن 

در دوران بلــوغ ، بیمــاران بــا Imperforated Hymen  غالبــا بصــورت واژن برآمــده ای از بافــت نــازک هایمــن، برنــگ 
تیــره یــا آبــی کــه بعلــت وجــود خــون مانــده در پشــت آن اســت، دیــده میشــوند. یافتــه هــای دیگــر شــامل تــوده شــکمی، 

احتبــاس ادراری، دیــزاوری و یبوســت میباشــد.
در ارزیابــی اولیــه هــدف ایــن اســت کــه Imperforated Hymen  از ســایر اتیولوژیهــای انســدادی ماننــد چســبندگی 
ــوغ  ــل از بل ــراق داده شــود. در دوران قب ــرزی دیســتال واژن افت ــال، ســپتوم هــای عرضــی واژن و ات ــا، ســینوس اوروژنتی لبیاه

مداخلــه، مداخلــه جراحــی، فقــط در مواردیکــه بیمــار عالمتــدار باشــد، الزم میباشــد.
بعــد از تاییــد تشــخیص، مداخلــه جراحــی معمــوال تــا زمــان بلــوغ و استروژنیزاســیون بــه تعویــق مــی افتــد، زیــرا  
Imperforated Hymen   ممکــن اســت بطــور خودبخــود  در دوران بلــوغ بــاز شــود. انجــام معاینــات کامــل شــکمی و 
پرینــه ای ضــروری میباشــد. اگــر هایمــن در معاینــه بالینــی برآمــده باشــد و ســونوگرافی هــم هماتوکولپــوس را نشــان دهــد، 
نیــاز بــه تصویربــارداری دیگــری نمــی باشــد. بهرحــال اگــر تشــخیص قطعــی نباشــد، یــا نگرانــی در مــورد اتــرزی دیســتال واژن 
  MRI یــا آتــرزی ســرویکس، شــاخ رحمــی مســدود شــده یــا  ســپتوم طولــی یــا عرضــی واژن وجــود داشــته باشــد، تصاویــر

توصیــه میشــود.
زمــان ایــده ال بــرای مداخلــه جراحــی روی بافــت هایمــن، قٍبــل از شــروع درد و بعــد از شــروع تغییــرات بلــوغ، یعنــی زمانیکــه 

استروژنیزاســیون بافــت هــا اتفــاق میافتــد ،میباشــد .
مدیریت جراحی از نظر بالینی شامل برش بافت هایمن است که بندرت منجر به عوارض طوالنی می شود.

اگــر نگرانــی از نظــر وجــود آتــرزی دیســتال واژن یــا ســبتوم عرضــی واژن وجــود دارد، بیمــار بایــد بــه مراکــزی، بــا  تجربــه 
بیشــتر در ایــن مــوارد ارجــاع داده شــوند.
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توصیه ها و نتیجه گیری
ACOG  توصیه ها و نتیجه گیری های زیر را ارایه میدهد :

ــل  ــای قاب ــرات و تفاوته ــاس تغیی ــر اس ــی ب ــت بالین ــه و مدیری اراِی
توجــه هایمــن و همچنیــن بــا توجــه بــه ســن بیمــار هنــگام شــروع و 

ــه آن میباشــد. عــوارض همــراه ب
از    Imperforated Hymen ایــن اســت کــه  ارزیابــی هــدف  در 
ــینوس  ــا، س ــبندگی لبیاه ــد چس ــدادی مانن ــای انس ــایر اتیولوژیه س
ــه  ــوغ ، مداخل ــل از بل ــود. در دوران قب ــراق داده ش ــال افت اوروژنتی
جراحــی، فقــط در مــواردی کــه بیمــار عالمتــدار باشــد، الزم 

ــد. میباش
ــه اســت  بطــور معمــول Imperforated Hymen  یــک مشــکل ایزول
و تاثیــرات طوالنــی مــدت بــر بــارداری، عملکــرد جنســی و 

پیامد هــای زنــان و زایمــان نــدارد.
متخصصیــن زنــان و زایمــان بایــد بداننــد کــه خانــواده هــا ممکــن 

اســت بــه آمــوزش دربــاره هایمــن و نقــش آن در عملکــرد جنســی 
احتیــاج داشــته باشــند.

بــه علــت افزایــش احتمــال عفونــت باالرونــده و سپســیس، بایــد از 
بــرش ســاده هایمــن در بیمــاری کــه هماتوکولبــوس دارد، اجتنــاب 

شــود.
ســینوس   ( پرینیــوم  از  کــه  اســت  سنگفرشــی  بافــت  هایمــن 
اوروژنیتــال (بــه کانــال طولــی واژن ) ســاختمان مولرینــی ( تهاجــم 
مییابــد. درایــن مقطــع کانــال واژن کامــل شــده و ایــن مامبــران در 
اطــراف introitus  دیــده میشــود. ایــن غشــا تنهــا بــا بقایــای اندکــی 
از بافــت محیطــی و زِوایــد، دور محیــط اطــراف واژن جمع میشــود. 
بهرحــال در طــی ایــن رونــد کانالیزاســیون، مامبــران میتوانــد 

 Imperforated Hymen تغییــر کنــد و منجــر بــه انســداد کامــل

)microperforated(، ســپتوم شود.)شــکل 1(

بصــورت  میتوانــد  نــوزادی  دوره  در   Imperforated Hymen

ــه یــک  ــوس ظاهــر شــود. در معاین ــا موکوکولب ــوس ی هیدروکولب
برآمدگــی شــفاف یــا تــوده زرد در ناحیــه introitus  دیــده میشــود. 
ــه انســداد مجــرای ادرار میشــود  ــه نــدرت منجــر ب ایــن وضعیــت ب
کــه باعــث عفونــت ادراری یــا هیدرونفــروز و دیســترس  تنفســی 
بدنبــال آن میشــود. در دوران قبــل از بلــوغ مداخلــه، مداخلــه 
جراحــی، فقــط در مواردیکــه بیمــار عالمتدار باشــد ، الزم میباشــد. 
بعــد از تاییــد تشــخیص، مداخلــه جراحــی معمــوال تــا زمــان بلــوغ و 

   Imperforated Hymen  استروژنیزاســیون بــه تعویــق مــی افتــد، زیــرا
ــاز شــود. ــوغ ب ممکنســت بطــور خودبخــود  در دوران بل

در دوران بلــوغ ، Imperforated Hymen   بطــور تیپیــک بصــورت 
هماتوکولبــوس  از  ناشــی  هایمــن،  نــازک  بافــت  برآمدگــی 
ــود .  ــخص میش ــود، مش ــده میش ــی دی ــا آب ــره ی ــگ تی ــه رن ــه ب ک
ــر میشــود. درد  ــور والســالوا مشــخص ت ــگام مان ــن بالجینــگ هن ای
ممکــن اســت بصــورت شــکمی یــا لگنــی، شــدید و حــاد یــا دوره 
ای بــروز کنــد. برآمدگــی واژینــال اگــر چــه معمــول اســت ولــی 
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ممکــن اســت وجــود نداشــته باشــد. یافتــه هــای دیگــر شــامل تــوده 
ــد. ــت میباش ــزوری و یبوس ــاس ادراری، دی ــکمی، احتب ش

Micro perforated or Septat  Hymen 
   Septat یــا Micro perforated مهــم اینســت کــه بدانیــم انــواع هایمــن
موجــب انســداد نمیشــود. در ایــن حالتهــا ترشــحات قاعدگــی 
ــارج  ــیون  و خ ــزان برفوراس ــه می ــته ب ــال بس ــا اینح ــود دارد، ب وج
ــه، ممکــن اســت  ــاس یافت شــدن ترشــحات، خــون قاعدگــی احتب
ــت  ــه اینحال ــد، ک ــراه باش ــو هم ــارژ بدب ــس ش ــحات و دی ــا ترش ب
 Micro ــاران ــا بیم ــود. غالب ــدا میش ــتر در Micro perforated دی بیش
perforated or Septat  Hymen هنگامــی تشــخیص داده میشــوند کــه 

بیمــاران بــه ســختی مــی تواننــد از تامبــون واژینــال اســتفاده کننــد، 
ــت  ــه فعالی ــادر ب ــا بیمــار ق ــی خــارج نمیشــود وی ــون براحت ــا تامب ی

ــذ نباشــند. ــال ناف جنســی واژین

معاینه بالینی 
ــه Imperforated Hymen   از  ــت ک ــدف اینس ــه ه ــی اولی در ارزیاب
ســایر علــل آناتومیکــی انســداد ماننــد چســبندگی لبیاهــا، ســینوس 

ــراق  ــی واژن افت ــرزی انتهای ــال، ســبتوم عرضــی واژن، آت اوروژنیت
داده شــود. انجــام معاینــه کامــل شــکمی و پرینــه آل مهــم اســت، 
ــه  ــن یافت ــل لمــس شــکمی وجــود داشــته باشــد، ای ــوده قاب اگــر ت
ــبتوم  ــد س ــال مانن ــداد بروگزیم ــال انس ــت و احتم ــه اس ــل توج قاب
   )  return of blood in the uterus( واژن و هماتومتــرای  عرضــی 

ــود دارد. ــی از آن وج ناش
ــت   ــن در وضعی ــرار گرفت ــه  ق ــه پرین ــرای معاین ــت ب ــن حال بهتری
)  frog legged position 9   وdorsal lithotomy (لیتوتومــی پشــتی

ــد  ــن لبیاهــا ، مــی توان ــه پایی ــه، کشــش رو ب ــگام معاین میباشــد. هن
لبیاهــای کوچــک و بــزرگ را بــه مقــدار کافــی بــاز و از هــم جــدا 

ــد شــود . ــل دی ــا introitus  دیســتال بوضــوح قاب ــد  ت کن
یــک پنبــه مرطــوب یــا ســواپ نازوفارنکــس بــرای ارزیابــی 
پرفوراســیون هایمــن مفیــد اســت. ســواپ را میتــوان از محــل 
ــه طــرف interoitus  ببریــم  ــه آرامــی ب پرفوراســیون عبــور داده ، ب
ــوان ســواپ را از پشــت بافــت  ــد شــود . اگــر نت ــا تشــخیص تایی ت
ــود  ــی واژن وج ــپتوم عرض ــاال س ــور داد احتم ــن عب ــواری هایم ن

دارد و ســونوگرافی توصیــه میشود.)شــکل 2(
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هایمــن ســوراخ نشــده ، بصــورت هماتوکولپــوس یــا بالجینــگ 
تیــره رنــگ آبــی بــدون حاشــیه هایمــن مشــخص میشــود ولــی 
اتــرزی دیســتال واژن بــه شــکل مخــاط صورتــی و بــدون تغییــر 

رنــگ دیــده میشود.)شــکل 3 و4(
ــال  ــد، کان ــل کن ــال را تحم ــر بیمــار بتوانــد معاینــه واژین اگ
واژینــال کوتــاه ، بــدون ســرویکس قابــل لمــس، میتوانــد 
ــرزی واژن را  ــرویکس و  ات ــرزی س ــی واژن، ات ــپتوم عرض س

ــد. ــرح میکن مط
اگــر یــک ســوراخ خودبخــودی بوجــود آمــده باشــد، ممکــن 
اســت بالجینــگ واژن دیــده شــود یــا دیــده نشــود. اســتفاده از 
اســپکولوم بنــدرت بــرای ارزیابــی مفیــد یــا ضــروری میباشــد.

معاینــه رکتــال در بزرگســاالن، درد کمتــری نســبت بــه معاینــه 
واژینــال دارد و بــه ویــژه میتوانــد بــرای تاییــد وجود ســرویکس 

یــا فاصلــه هماتوکولپــوس تــا پرینــه کمــک کننــده باشــد.
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پیشنهادات
زمــان ایــده آل بــرای مداخلــه جراحــی روی بافــت هایمــن، قٍبــل 
ــه  ــی زمانیک ــوغ ، یعن ــرات بل ــروع تغیی ــد از ش ــروع درد و بع از ش
ــال  ــا اینح ــد. ب ــد، میباش ــاق میافت ــا اتف ــت ه ــیون باف استروژنیزاس
ــاس  ــا احتب ــی ی ــا درد لگن ــوغ ب ــس از بل ــاران، پ ــیاری از بیم بس
ادراری خــود را نشــان میدهنــد. قــدم اول معاینــه بالینــی ایــن 
افــراد اســت. اگــر معاینــه بالینــی بالجینــگ هایمــن و ســونوگرافی 
بیشــتری الزم  نشــان دهــد، تصویربــرداری  هماتوکولپــوس را 
نیســت، ولــی اگــر تشــخیص قطعــی نباشــد و شــک بــه ســایر علــل 
انســدادی باشــد، MRI توصیــه میشــود. در هنــگام MRI  یــک 
ــن  ــک کپســول ویتامی ــد ی ــه گذاشــته میشــود مانن مارکــر در پرین
E  یــا ژل لوبریکنــت محلــول درآب،کــه در ناحیــه دیســتال واژن 

ــه  ــه ب ــه تعییــن طــول واژن احتبــاس یافت ــد ب گذاشــته شــود، میتوان
ــد. ــه کمــک کن پرین

اقدامات جراحی 
مدیریــت جراحــی بایــد شــامل مشــاوره بــا بیمــار و خانــواده وی، 
در مــورد مســایل قبــل و بعــد از جراحــی باشــد. روشــهای جراحــی 

بــر اســاس نــوع هایمــن متفــاوت اســت.
ــد  ــان بای ــان و زایم ــان زن ــل: متخصص ــل از عم ــاوره قب مش
ــورد  ــت در م ــن اس ــا ممک ــواده ه ــه خان ــند ک ــته باش ــه داش توج

هایمــن و نقــش آن در عملکــرد جنســی نیــاز بــه آمــوزش داشــته 
ــت  ــه اس ــکل ایزول ــک مش ــند . کال Imperforated  Hymen  ی باش
ــا  ــی ی ــرد جنس ــارداری و عملک ــر ب ــدت ب ــی م ــرات طوالن و تاثی
نتایــج زایمــان نــدارد . هایمــن بایــد بــاز باشــد تــا خــون قاعدگــی 
از واژن خــارج شــود، یــک ســوء تفاهــم در بعضــی اقــوام وجــود 
  Virginity دارد کــه هایمــن یــک پــرده انســدادی اســت کــه بــرای
ــکارت و Virginity  یــک  ــا اینکــه ب ــد وجــود داشــته باشــد . ب بای
تشــخیص پزشــکی نیســت ولــی بخشــی از اعتقــادات فرهنگــی و 
ــرای  ــی ب ــک روش جراح ــی ی ــت. هایمنکتوم ــرد اس ــی ف اجتماع
اندیکاســیونهای پزشــکی اســت و ارتباطــی بــا تصمیــم بیمــار بــرای 

فعالیــت جنســی در آینــده نــدارد و بایــد بــه خانــواده هــا اطمینــان 
ــرد. ــرار نمیگی ــر جراحــی ق داده شــود کــه Virginity  تحــت تاثی

ــرای Imperforated Hymen   و  تکنیــک هــای جراحــی ب
Hymen Micro perforated

ــد  ــودی ، بای ــت صع ــیس و عفون ــر سپس ــش خط ــل افزای ــه دلی  ب
بیمــاران  در   Imperforated Hymen درنــاژ  و  ســاده  بــرش  از 
هماتوکولپــوس اجتنــاب شــود. بــرای تاییــد دقیــق مجــرای ادراری 
بایــد قبــل از عمــل یــا حیــن عمــل ، یــک کاتتــر ادراری گذاشــته 
ــرش  ــک ب ــرای ادراری ، ی ــودن از مج ــد از دور ب ــا تاکی ــود. ب ش
ــاد  ــا  needle point  ایج ــورت sharp  ی ــی بص ــا صلیب ــکل ی U ش

ــکل 5 و 6( ــم .)ش میکنی
بایــد مخــاط هایمــن اضافــه برداشــته شــده و لبــه هــای مخــاط بــا 

نــخ هــای قابــل جــذب 3-0 یــا 4-0 بهــم نزدیــک شــوند. 
ــاد  ــه کــردن زی ــد از دیالت ــل احتمــال عفونــت صعــودی ، بای بدلی

ــاب کــرد. واژن اجتن
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تکنیکهای جراحی در هایمن های سپتوم دار
اگــر بیمــار بتوانــد معاینــه را تحمــل کنــد ، ممکنســت بــا آنســتزی 
ــرم  ــتفاده از ک ــت . اس ــب برداش ــپتوم را در مط ــوان س ــی بت موضع
هــای آنســتزی موضعــی ماننــد لیــدو کاییــن 4% اغلــب موثــر اســت. 
ســوچور قابــل جــذب یــا free tie  در قســمت قــدام وخلــف بافــت 
ســپتوم زده شــده و ســپتوم بیــن ایــن دو ســوچور برداشــته میشــود، 

پــس از آن میتــوان از نــرم کننــده هــای موضعــی اســتفاده کــرد .

مشاوره بعد از جراحی
 silver ، نــرم کننــده هــای موضعــی ماننــد کرمهــای برپایــه زینــک
ــد  ــل ، روزی چن ــن نارگی ــا روغ sulfadiazine  ، petroleum jelly  ی
بــار اســتفاده شــود. در مــوارد نادرکــه ایــن عمــل قبــل از بلــوغ انجام 

ــی،  ــل جراح ــتروژن در مح ــرم اس ــی ک ــرف موضع ــود، مص میش
ــا بعــدی کمــک  ــود و کاهــش اســتنوز و تنگــی ه ــه بهب ــد ب میتوان
ــود. ــته ش ــه داش ــز نگ ــک و تمی ــه introitus  خش ــد ناحی ــد. بای کن

بــرای درد از NSAIDS  هــا و کــرم هــای آنســتزی موضعــی اســتفاده 
کــرد. بعــد از اینکــه هماتوکولپــوس درنــاژ شــد، بیمــار بایــد انتظــار 
خونریــزی دوهفتــه ای را داشــته باشــد و همیــن خونریــزی هــا 

ــه حالــت طبیعــی میشــود. موجــب برگشــتن رحــم ب
بیمــاران در ریســک عفونتهــای صعــودی و PID  هســتند و در 
ــد.  ــه کنن ــک مراجع ــه پزش ــد ب ــش درد بای ــب و افزای ــورت ت ص
اســتفاده از تامپــون و فعالیــت جنســی تــا وقتیکــه خونریــزی و دیــس 
شــارژ ادامــه دارد، نبایــد انجــام گیــرد. درد در بســیاری از بیمــاران 

ــرود.  ــن می ــی از بی ــس از هایمنکتوم پ
Imperforated Hymen  بــا آنومالیهــای رحمــی همزمــان همــراه 

نیســت و در صــورت عــدم وجــود عالیــم، تصویــر بــرداری از رحم 
بطــور روتیــن مــورد نیــاز نمیباشــد . اگــر چــه اســتنوز و چســبندگی 
ــن عــوارض بســیار  ــی ای بعــد از جراحــی گــزارش شــده اســت ول
نــادر هســتند و در ایــن مــوارد میتــوان از دیالتورهــا اســتفاده کــرد 
ــه  ــاز ب ــند نی ــته باش ــکلی نداش ــی مش ــس از جراح ــن پ ــر بالغی . اگ
ــه علــت ریســک  ــا ایــن حــال ب مراقبــت بیشــتری وجــود نــدارد ، ب

اندومتریوزیــس پــس از هماتوکولپــوس ، در صــورت دیــس منــوره 
شــدید بایــد مراجعــه کننــد.
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At puberty, a patient with an imperforate hymen typically presents with a vaginal bulge of thin hymenal 

tissue with a dark or bluish hue caused by the hematocolpos behind it. Other findings that may be present 

include an abdominal mass, urinary retention, dysuria, constipation, and dyschezia. On evaluation, the 

goal is to differentiate an imperforate hymen from other obstructing anatomic etiologies, such as labial 

adhesions, urogenital sinus, transverse vaginal septum, or distal vaginal atresia. Surgical intervention 

is necessary only in symptomatic prepubertal patients. After confirmation of the diagnosis, surgical 

intervention usually is deferred until pubertal estrogenization has occurred because the imperforate hymen 

may open spontaneously at puberty. It is important to complete an abdominal and a perineal examination. 

If the physical examination reveals a bulging hymen and ultrasonography reveals hematocolpos, further 

imaging is not required. However, if the diagnosis is not certain or there is a concern for a distal vaginal 

atresia, cervical atresia, an obstructed uterine horn, or transverse or longitudinal vaginal septum, magnetic 

resonance imaging is recommended. The ideal time for surgical intervention on hymenal tissue is before 

the onset of pain and after onset of pubertal development, when the vaginal tissue is estrogenized. Surgical 

management of clinically significant hymenal variations involves excision of the hymenal tissue and rarely 

is associated with long-term sequelae. If there is concern that the patient has a distal vaginal atresia or a 

transverse vaginal septum, the patient should be referred to a center with expertise in the management of 

these conditions.

Diagnosis and Management of Hymenal 
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