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اهداف و حوزه فعالیت نشریه تخصصی زنان و مامایی ایران

نشــریه تخصصــی زنــان و مامایــی ایــران فصلنامــه رســمی انجمــن علمــی متخصصیــن زنــان و مامائــی ایــران مــی باشــد. ایــن نشــریه مقــاالت و مطالــب 

علمــی؛ پژوهشــی؛ تجــارب واندیشــه هــای متخصصیــن زنــان و مامائــی و رشــته هــای وابســته  سراســر کشــوررا منتشــر مــی نمایــد. نشــریه تحــت نظرهیئــت 

تحریریــه و هیئــت مشــاورین علمــی اداره مــی شــود. درحــال حاضــر نشــریه دارای بخــش هــای : مقــاالت مــروری؛ مقــاالت پژوهشــی؛ گــزارش مــوارد جالــب و 

آموزنــده؛ نقــد مقــاالت ؛ پژوهــش در زنــان ومامائــی؛ نامــه بــه ســردبیر؛ و برنامــه خودآمــوزی مــدون مــی باشــد.

مقــاالت و مطالــب دریافــت شــده توســط گروهــی از مطلــع تریــن و مجــرب تریــن  متخصصیــن رشــته هــای مختلــف از همــه  انجمــن هــای علمــی؛ دانشــگاه 

هــا و مراکــز علمــی کشــور؛ بررســی گردیــده و پــس از طــی مراحــل داوری و امــور فنــی در اولیــن شــماره بــه چــاپ مــی رســند. همچنیــن در مــورد معضــات 

مهــم و مبتــا بــه کشــور، مقــاالت آموزشــی و مــروری بــه درخواســت هیئــت تحریریــه توســط دانشــمندان و اســاتید فــن تهیــه وبــه چــاپ مــی رســند.

نشــریه تخصصــی زنــان و مامایــی ایــران در پــی کســب امتیــاز علمــی پــژو هشــی از کمیســیون نشــریات علــوم پزشــکی کشــور؛ بــه معاونــت پژوهشــی وزارت 

بهداشــت درمــان وآمــوزش پزشــکی مــی باشــد و در حــال حاضــر در 4 مجلــه در ســال بــه صــورت فصلنامــه بــه چــاپ مــی رســد.

ضوابط پذیرش و راهنمای نگارش مقاالت 

ماحظات اخاقی در مورد منع انتشار دوباره یک مطلب 

نشــریه تخصصــی زنــان و مامایــی  ایــران از پذیــرش مقاالتــی کــه در ســایر مجــات پزشــکی داخلــی چــاپ ویــا بــرای انتشــار پذیرفتــه و ارائــه شــده باشــند؛ 

معــذور اســت؛ بــه جــز در مــوارد زیــر کــه پذیــرش نســخه کامــل مقالــه بامانــع مــی باشــد:

1- چکیده یا پوستر مقاله در یک همایش علمی ارائه شده باشد.

2- چکیــده مقالــه در مجموعــه  چکیــده مقــاالت یــک همایــش بــه چــاپ رســیده باشــد و مقالــه  کاملــی کــه ارســال مــی گــردد؛ از نظــر شــکل بنــدی؛ حجــم؛ 

تعــداد جــدول و نمودارهــا در حــد یــک مقالــه باشــد.

ــه از ناشــر  ــان غیــر فارســی؛ در نشــریات خــارج از کشــور منتشــر شــده باشــد. در ایــن مــوارد ارجــح اســت کــه مجــوز چــاپ مجــدد مقال ــه زب ــه ب 3- مقال

گرفتــه شــود.

در تمامــی مــوارد فــوق الزم اســت مولــف مراتــب را بــه همــراه تصویــر خاصــه  مقالــه؛ پوســتر و یــا مقالــه بــه زبــان دیگــر طــی نامــه ای بــرای ســردبیر نشــریه 

تخصصــی زنــان و مامایــی  ایــران ارســال نمایــد.

نحوه داوری

مقــاالت در اولیــن جلســه توســط هیئــت تحریریــه بــه صــورت عمومــی بررســی شــده؛ چنانچــه از نظــر محتــوی وســاختار؛ بــا ضوابــط نشــریه همخوانــی داشــته 

باشــد؛ بــرای داوری ارســال مــی گــردد. داوران از بیــن مجــرب تریــن و مطلــع تریــن متخصصیــن رشــته هــای تخصصــی مرتبــط انتخــاب مــی شــوند. نظریــات و 

اصاحــات درخواســت شــده توســط آنــان) در صورتیکــه مقالــه را قابــل چــاپ تشــخیص بدهنــد( بــه نویســنده  پاســخگو منعکــس مــی شــود. مؤلفیــن مــدت ده 

روز تــا دو هفتــه فرصــت خواهنــد داشــت کــه نســخه  اصــاح شــده را بــه دفتــر نشــریه ارســال نماینــد؛ تــا جهــت داوری نهایــی ارســال گردنــد. در مواقعــی کــه 

هیئــت تحریریــه صــاح بدانــد؛ پــس از موافقــت مؤلفیــن؛ جلســاتی بــا حضــور یــک تــا دو نفــر از اعضــای هیئــت تحریریــه و کارشــناس متدولــوژی تحقیــق وآمــار 

؛ جهــت برطــرف شــدن اشــکاالت مقالــه برگــزار خواهــد شــد. هیئــت تحریریــه در پذیــرش یــا رد مقــاالت آزاد اســت. در صــورت رد مقــاالت؛ کلیــه  مــدارک از 

جملــه اصــل مقالــه؛ تصاویــر؛ دیســک و ســی دی بایگانــی شــده و مســترد نخواهــد شــد.

رعایت حقوق بیماران و مالحظات اخلالقی

حفــظ اســرار بیمــاران، حقــی پذیرفتــه شــده اســت و نشــریه تخصصــی زنــان و مامایــی ایــران بــه رعایــت آن کامــا مصمــم مــی باشــد اطاعــات مربــوط بــه 

هویــت بیمــار نبایــد در متــن تصاویــر؛ شــجره نامــه و غیــره منعکــس گــردد؛ مگــر اینکــه ایــن اطاعــات بــرای هــدف علمی،کامــا ضــروری بــوده و در ایــن صــورت 

نیــز مــی بایــد بــه همــراه رضایــت نامــه آگاهانــه و کتبــی ارســال گــردد. جهــت اخــذ رضایــت نامــه؛ الزم اســت بیمــار مقالــه قابــل انتشــار و نســخه  اصلــی تصاویــر 

را رؤیــت نمایــد. در غیــر ایــن صــورت جزئیــات هویتــی حــذف شــوند.

در صورت نیاز به چاپ چهره؛ الزم است چشم ها به طور کامل با نوار سیاه رنگ پوشانده شود.
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اصــول اخاقــی رعایــت  Copyright در ارئــه اطاعــات از ســایر منابــع الزم االجــراء اســت؛ مثــا در زیرنویــس تصویــری کــه از یــک منبــع دیگــر برگرفتــه شــده؛ 
منبــع مــورد اســتفاده درج گــردد.

ضوابط پذیرش متن مقاله
ــه باشــد. ارســال ایــن  ــا امضــاء نویســنده پاســخگو  و همچنیــن امضــاء تمامــی مؤلفیــن مقال ــه ســردبیر ،ب ــا نامــه ای ب ــد همــراه ب ــه مــی بای ارســال مقال
تقاضانامــه بــه مفهــوم پذیــرش کلیــه  ضوابــط نشــریه تخصصــی زنــان و مامایــی ایــران و تفویــض کلیــه حقــوق نویســنده یــا نویســندگان بــه ناشــر اســت . 
وصــول مقالــه در اســرع وقــت بــه نویســند ه پاســخگو بــه آدرســی کــه درج نمــوده انــد اعــام خواهــد شــد. مقــاالت بایــد شــامل قســمت هــای زیــر باشــند:
1- صفحــه اول یــا صفحــه عنــوان مقالــه : شــامل عنــوان کامــل مقالــه؛ نــام کامــل مــؤ لفیــن ؛ درجــه و رتبــه تحصیلــی؛ اطاعــات علمــی و موقعیــت شــغلی 
مؤلفیــن ؛ بخش؛بیمارســتان ؛ دانشــکده ؛ دانشــگاه ؛ شــهر و یــا محــل اشــتغال مؤلــف یــا مؤلفیــن ؛ آدرس پســتی مؤلــف پاســخگو کــه بایــد در مکاتبــات مــورد 

اســتفاده قــرار گیــرد ؛ شــماره فاکــس و در صــورت امــکان آدرس پســت الکترونیــک مــی باشــد.
2-صفحه دوم یا صفحه چکیده : شامل چکیده و کلمات کلیدی

3-صفحه سوم یا صفحات متن : شامل مقدمه یا زمینه و هدف ؛مواد  و روش ها ؛ یافته ها ؛ بحث و نتیجه گیری 
4-تشکر و قدر دانی در صفحه یا صفحات مجزا

5-منابع در صفحه یا صفحات جداگانه
6-جدول یا جداول در صفحه یا صفحات جداگانه

7-صفحات مجزایی برای هر یک از نمودارها ؛ عکس ها و تصاویر
8-شرح نمودارها و تصاویر در صفحه جداگانه

ضوابط فنی مقاله
1 - تمامی متن مقاله به صورت یک خط در میان در برنامه Word تایپ شده و حداقل 2/5  سانتیمتر از هر دو طرف کاغذ فاصله داشته باشد.

2- شمار ه صفحه در گوشه خارجی پائین هر صفحه درج گردد.
3-هریک از تصاویر به تنهایی نباید از 25×20 سانتیمتر بزرگتر باشند. 

4- نسخه  اصلی به همراه سه نسخه  کپی ارسال گردند.
5- یک نسخه سی دی یا دیسکت مطالب نیز ارسال گردد

6- در مواقعــی کــه نمودارهایــی از برنامــه spss یــا Excel در متــن مقالــه در برنامــه Word کپــی وPaste  مــی شــوند Source اصلــی نمــودار بــه صــورت جداگانــه 
و مســتقل ارســال گــردد تــا بتــوان تغییــرات الزم را در آنهــا اعمــال نمــود.

7- توضیحــات جــداول ؛ نمودارهــا ؛ تصاویــر تمامــا بــه زبــان فارســی باشــد مطالــب داخــل جــداول ؛ نمودارهــا و توضیحــات خــود عکــس هــا و تصاویــر بــه 
زبــان فارســی باشــد .

عنوان مقاله 
بایــد در عیــن اختصــار گویــا باشــد. در سرتاســر عنــوان از کلمــات فارســی و یــا آوانویســی کلمــات غیــر فارســی اســتفاده شــود و از درج لغــات غیــر فارســی 

اکیــدا خــودداری گــردد. زیــر عنــوان بایــد اســم یــا اســامی کامــل مؤلــف یــا مؤلفیــن درج شــود. 
چکیده یک مقاله پژوهشی

کلیه مقاالت پژوهشی باید دارای چکیده به زبان فارسی و انگلیسی و سازمان یافته بین 250-400  کلمه باشند. 
اجزای چکیده سازمان یافته شامل 

• زمینه و هدف شامل تو ضیح سئوال اصلی و هدف از نگارش یا ارائه فرضیه است .
•مــواد و روش هــا : شــامل روش پژوهــش ؛ روش هــای آمــاری و ذکــر مشــخصات کامــل نمونــه هــای شــرکت کننــده از جملــه جمعیــت مــورد مطالعــه ؛ 

حجــم نمونــه و غیــره  اســت .
• یافته ها : شامل خا صه  اطاعات و داده های به دست آمده و  مهمترین یافته های پژوهشی است .

• نتیجه گیری : شامل خاصه ای از تفسیرو شرح یافته هاو ذکر نتیجه نهایی  تحقیق می باشد.
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)Case Report( چکیده یک مقاله گزارش مورد

باید کمتر از 100کلمه و شامل عناوین زیر باشد .

• زمینه یا سابقه : دلیل انتخاب مورد و هدف از مطالعه آنرا توضیح می دهد.

• مورد: شامل خاصه ای از یافته های بالینی ؛ یافته های غیر طبیعی آزمایشگاهی روش درمان و نتیجه حاصله از درمان می باشد.

• نتیجه گبری : شامل خاصه ای از یافته ها و کشفیات اصلی و علل منحصر به فرد بودن مورداست.

چکیده یک مقاله مروری 

باید سازمان یافته و از 300 کلمه تجاور نکند. چکیده سازمان یافته   یک مقاله مروری شامل عناوین زیر است .

•هدف : که شامل هدف و منظور از مرور مقاالت می باشد .

•منابع اطاعات یا داده ها : شامل ذکر منابع تحقیق است .

 •روش های انتخابی برای مطالعه: که شامل تعداد مطالعات انجام شده و معیارهای انتخاب  می باشد .

 • ترکیــب مطالــب و نتایــج : کــه شــامل جمــع بنــدی اطاعــات و ارتبــاط میــان جمــات و یکپارچگــی یافتــه هــا و نتایــج بــه دســت آمــده از مــرور مقــاالت 

اســت .

 نتیجه گیری: شامل نتیجه گیری اولیه و کاربردهای بالینی از مطاللب ارائه شده در مقاله مورد نظر می باشد .

واژه های کلیدی 

3 تا 10 واژ ه کلیدی و مصطلح  باید استفاده شود ؛ برای این  منظور بهتر است از سر عناوین موضوعی پزشکی )Mesh( استفاده گردد. 

مقدمه ) زمینه و هدف( 

•   ایــن قســمت هــدف مقالــه را بیــان مــی کنــد و دلیــل منطقــی انجــام پژوهــش و نــگارش مقالــه را تشــریح نمــوده ؛ ســئوال مطــرح شــده و یــا فرضیــه را 

ــد . ــان می نمای ــل بی ــه تفصی ب

•   حجم مقدمه در مقایسه با بحث باید محدودتربوده به طوری که حداکثر در یک صفحه  A4  ارائه گردد.

•  در متن منابع مورد استفاده به ترتیب استناد شماره گذاری گردند .

مواد و روش ها 

• موضوعات مورد پژوهش )بیماران ؛ حیوانات آزمایشگاهی ( ذکر شوند . سن ؛ جنس و سایر خصوصیات نیزذکر شوند .

•این که چرا و چگونه مطالعه انجام شده است واضح باشد) مثا چرا از یک سن خاص استفاده شده و غیره ......(

. ) Who -Where – Why – Who – When _ How( رعایت شده باشد W W W W WH اصل• 

• نحو ه جمع آوری اطاعات به طور کامل شرح داده شود ) مثا نوع پرسشنامه استفاده شده یا منبع کسب اطاعات( 

• روش کار : تجهیــزات مــورد اســتفاده بــه طــور کامــل توضیــح داده شــوند )آدرس کارخانــه ســازنده ؛ غیــره .....( ؛ بــه طــوری کــه دیگــران قــادر باشــند مــورد 

مشــابهی را انجــام دهنــد.

• روش آمــاری بــه طــور کامــل توضیــح داده شــوند . صــرف اینکــه اطاعــات در برنامــه  آمــاری SPSS  و یــا مشــابه آن وارد و تحلیــل گردیــد. بــه هیــچ وجــه 

کافــی نیســت. پژوهشــگران بایــد مشــخص نماینــد بــا کدامیــک از روشــهای آمــاری ایــن برنامــه هــا و بــه چــه نحــو اســتفاده تمــوده انــد.

•در مورد روش هائی که کمتر رایج هستند بیشتر توضیح داده شود. دالیل موجهی برای استفاده از روش های جدید ارائه شود. 

ــه   ــدار مصــرف؛ روش مصــرف ؛ کارخان ــه اختصــار ؛ مق ــک ب ــام دارو ؛ خــواص فارماکولوژی ــح داده شــوند ) ن ــا توضی ــواد شــیمیایی دقیق ــا و م • همــه  داروه

ســازنده(.
اصول کاربرد آمار زیستی

 • روش های آماری با جزئیات کافی توصیف شوند . هر نوع برنامه  کامپیوتری مشخص شود.
) Pدر صورت امکان روش  مورد استفاده به صورت کاربردی و بالینی بیان شود و از نمادهای ریاضی استفاده نگردد ) مثا استفاده از مقادیر •

•عوارض درمان مشخص شوند.

• موارد خارج شده از آزمون با ذکر دلیل مشخص گردند. معیارهای ورود و خروج مواد به پژوهش مشخص شوند.
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• تصاویر؛ جداول و نمودارها بایدخود کفا ؛ دارای شماره ؛ عنوان کامل ؛ واضح و دارای زیر نویس باشند و نباید با دست کشیده شده باشند . درجداول هیچ خانه 
خالی نباید بدون توضیح باشد . تصاویرباید به حدی واضح باشند که یافته های اشاره شده در عنوان و یا متن مقاله قابل مشاهده باشند.

• استنباط معنی یک جدول یا شکل باید بدون رجوع به متن امکان پذیر باشد.
• جداول و اشکال باید قاعدتا یافته ها را به اختصار بیان کند.

• جداول باید به ترتیب در طول مقاله شماره گذاری شود.
• هر جدول باید یک عنوان در باالی جدول داشته باشد که موضوع جدول را توضیح دهد.

• اشکال باید به ترتیب در طول مقاله شماره گذاری شود .
• هر شکل یا نمودار باید یک عنوان در زیر شکل یا نمودار داشته باشد.

• جداول و اشکال می توانند در صفحات جداگانه چاپ شوند به شرطی که ترتیب ارجاع مشخص باشد .
بحث 

• در بحث روی جنبه های مهم و جدید مطالعه تاکید شود.
• داده ها یا دیگر موارد اراده شده در مقدمه یا یافته ها با جزئیات در قسمت بحث تکرار نشوند.

• مروری بر مقاالت در این بخش گنجانده شود.
• نتایج حاصله با اهداف مطالعه منطبق باشد، فرضیه های جدید را بیان کند و پیشنهاد داشته باشد .

• تعبیر و تفسیر خود را از قسمت یافنه ها توضیح دهد.
• یافته های بدست آمده با یافته های پیش بینی شده مقایسه شود.

نتیجه گیری: شامل نتیجه گیری نهایی باشد. 
تشکر و قدردانی: از کلیه کسانی که به صورت مادی و معنوی ) کمک فنی ؛ نوشتاری و غیره.....( . پژوهشگر رایاری کرده اند باید قدردانی شود.

فهرست عالئم و اختصارات 
 • از کلمات اختصاری استاندارد )مثل min؛ Sec  و غیره ....( به جای کلمات کامل استفاده شود.

•   تمام کلمات اختصاری غیر متعارف را زمانی که برای بار اول استفاده می شود بطور کامل آورده شود.
•  کلمات اختصاری زمانی بکار روند ؛ که حداقل 3 بار آن کلمه در متن تکرار شود ؛ به جز دو مورد ) درجه و درصد ( در مورد سایر موارد از سیستم متریک 

بین المللی مطابق قوانین و نکوور ) Vancouver( استفاده شود

یافته ها

• یافته هایی که شامل چند نکته اطاعاتی برای خواننده جهت ارزیابی تحقیق هستند؛ باید در جدول و نمودارها نشان داده شوند و خاصه آنها در متن توضیح 

داده شود .

• متن قسمت یافته ها باید مختصر و واضح باشد و برای خواننده ،چکیده ای از جداول و اشکال را بیان کند.. 

جداول ؛ نمودار و اشکال

• تمام جداول ؛ نمودارها و اشکال باید در یک چهار چوب منسجم مطابق با متن تنظیم شوند .

ضوابط ارجاع به مقاالت و کتابنامه 
کتابنامه 

در کتابنامه می توان از منابع زیر استفاده نمود:
•  مقاالت مجات       •  کتاب ها و دیگر منابع منوگراف       •  مطالب کنفرانس که به چاپ رسیده باشند     •  مطالب الکترونیک    •   پایان نامه 

مراجع باید به نظم و ترتیب متوالی به ترتیب حروف الفبا در متن شماره گذاری و در انتهای مقاله ذکر شوند. ضمنا مراجع فارسی باید در ابتدای لیست قرار گیرند 
عناوین مجات باید بر اساس اندکس مدیکوس خاصه شود. 

مراجعی که انتشار آنها در مجات پذیرفته شده اما هنوز به انتشار نرسیده اند ؛ باید با عنوان " زیر چاپ " نام برده شوند .
در تنظیم کتاب نامه ضوابط بین المللی نشریات پزشکی ؛ بیانیه ونکور ) Vancouver( و معاهده  تهران رعایت گردند.

•  در خاتمه متذکر می گردد مسئولیت صحت محتوای علمی بر عهده نویسنده یا نویسندگان است.
•5 نسخه از نشریه حاوی مقاله جهت نویسنده یا نویسندگان ارسال خواهد شد.
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خالصه ای از شواهد و نظر متخصصین
مقدمه

ــی  ــی و موربیدیت ــراه مورتالیت ــه هم ــان زودرس )preterm(، ب زایم
نــوزاد آن، بــه عنــوان مســاله مهــم در مشــکالت بهداشــت عمومــی 
ــدف  ــا ه ــی )WHO( ب ــت جهان ــازمان بهداش ــود. س ــناخته می ش ش
کاهــش 50 درصــدی در میــزان مــرگ و میــر در زایمان هــای 
ــال های  ــی س ــازه زمان ــه، درب ــعه نیافت ــورهای توس زودرس در کش
ــدی  ــی ج ــن تالش ــت. ای ــیده اس ــری اندیش ــی 2025 تدابی 2010 ال
ــگیری در  ــل پیش ــر قاب ــرگ و می ــان م ــه پای ــیدن ب ــر در رس و خطی

ــد. ــال 2030 می باش ــا س ــودکان ت ــوزادان و ک ــرگ ن ــوارد م م
ــال  ــا س ــه ت ــت ک ــده اس ــد ش ــتان متعه ــت انگلس ــازمان بهداش س
بــه 6% کاهــش دهــد،  از %8  را  زایمــان زودرس  مــوارد   2025
هرچنــد در بررســی انجــام شــده در ســال 2017 در واحدهــای 
مامایــی انگلســتان تنهــا در 31%، کلینیک هــای تخصصــی خدماتــی 
ــه بیمــاران ارائــه می دادنــد.  جهــت پیشــگیری از زایمــان زودرس ب
ــمت  ــار قس ــا انتش ــتان ب ــازمان NHS انگلس ــد س ــه بع ــان ب از آن زم
دوم برنامــه ی نجــات جــان کــودکان، پیشــنهاد داده تــا مراکــز 
مامایــی از متخصصیــن عالقمنــد در پیشــگیری از زایمــان  زودرس 
ــال  ــس واژین ــونوگرافی تران ــه س ــی ب ــرده و از دسترس ــتفاده ک اس
جهــت بررســی ســرویکس برخــوردار باشــند. حضــور فعــال تعــداد 
ــای  ــتان در فعالیت ه ــان انگلس ــان و زایم ــن زن ــادی از متخصصی زی
پیشــگیری از زایمان هــای زودرس، عــدم اطمینــان از شــیوه های 

ــت. ــرده اس ــان ک ــی را نمای درمان
در ژانویــه 2020، نویســندگان خالصــه ای از ایمیل هــای متخصصین 
ــوال  ــه 24 س ــتان را ک ــان زودرس انگلس ــکال زایم ــبکه کلینی در ش
ــا پیشــگیری از زایمــان زودرس را مشــخص  مهــم بالینــی مرتبــط ب

ــه، تــالش شــده  ــن مقال ــد. در ای ــد جمــع آوری کرده ان نمــوده بودن
اســت کــه شــواهد قابــل بررســی در دســترس را خالصــه و دالیــل 
اســتفاده از شــیوه های درمانــی و نتیجــه بررســی ها در مــورد شــش 
از آنجایــی کــه در حاملگی هــای  ارائــه دهیــم.  را  اول  ســوال 
چندقلویــی، مســائل متعــددی را در پروســه بایــد مدنظــر قــرار داد، 
لــذا در ایــن مقالــه حاملگی هــای تــک قلــو مدنظــر قــرار گرفته انــد. 
ــه  ــر مقال نویســندگان فیلمــی از خالصــه نــکات جهــت معرفــی بهت

ــد. ــه کرده ان ــز تهی نی

زودرس  زایمان هــای  شــانس  می توانیــم  چگونــه 
پاییــن  بــا ریســک  را در جمعیــت  خودبه خــودی 

ــم؟ ــش دهی کاه
نزدیــک بــه دو ســوم مــوارد زایمان هــای زودرس در زنــان بــا 
ــط  ــش متوس ــی کاه ــن حت ــد، بنابرای ــاق می افت ــن اتف ــک پایی ریس
در میــزان زایمــان زودرس می توانــد اثــر مهمــی بــر جمعیــت 
ــدد و  ــل متع ــا عل ــاری ب ــک بیم ــوان ی ــذارد. به عن ــری بگ بزرگ ت
مولتــی فاکتوریــال، پیشــگیری از زایمان هــای زودرس، نیازمنــد 

اصــالح ریســک فاکتورهــای متعــدد می باشــد.
تــالش بــر ایــن شــده اســت تــا ریســک فاکتورهــای تولــد زودرس 
ــن می باشــند در  ــا ریســک پایی ــت ب ــل اصــالح در جمعی را کــه قاب
ــرات  ــزان تاثی ــه می ــراه ارائ ــه هم ــم، ب ــه کنی ــدول )4-1( خالص ج
ــترس،  ــواهد در دس ــد ش ــر. هرچن ــش خط ــت کاه ــالت جه مداخ
از  ناشــی  تولــد زودرس  یــا  و  مکــرر  تولدهــای زودرس  بیــن 
چراکــه  نمی دهنــد،  افتــراق  را  پزشــکی  درمانــی،  مداخــالت 
ریســک فاکتورهــای آن هــا مشــابه هســتند ماننــد بیماری هــای 
ــابقه  ــه س ــد ک ــی. هرچن ــه گیری اجتماع ــا گوش ــی و ی ــن عروق مزم

ــد  ــگیری از تول ــا( در پیش ــی ها )تضاده کنتراورس
نــوزاد نــارس و پره تــرم مکــرر در زنــان بی عالمت

دکتر مهسا ناعمی 1
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تولد هــای زودرس شــانس تولــد پره تــرم ناشــی از مداخــالت 
ــن  ــد. بنابرای ــش می ده ــدی افزای ــای بع ــی را در حاملگی ه درمان
ــل اصــالح  ــر ریســک فاکتورهــای قاب در جــدول )4-1( تمرکــز ب
ــوده اســت. ایــن جــدول بیشــتر در  در مــوارد تولدهــای زودرس ب
ــا  ــاال مطــرح می باشــد در زمانیکــه از مراکــز ب ــا درآمــد ب مراکــز ب
درآمــد پاییــن اطالعــات جمــع آوری شــود؛ آن هــا نیــز در جــدول 

لحــاظ می شــوند.
از تولدهــای زودرس در  بــرای پیشــگیری  ایــده آل  اســتراتژی 
ــان  ــا ریســک ها و خطــرات خــاص هم ــت متناســب ب ــک جمعی ی
جمعیــت می باشــد. مثــال، در جــدول )1( مشــهود اســت کــه ســن 
ــور مهمــی  ــادر در حاملگــی، ریســک فاکت ــر از )20( ســال م کمت
در تولدهــای زودرس قبــل از هفتــه 32 می باشــد. در انگلســتان 
باتوجــه بــه اینکــه طــی ســال های 1999 تــا 2018 میــزان بــارداری 
در نوجوانــان از 63% بــه 0/17% کاهــش پیــدا کــرده، درنتیجــه 
هرگونــه مداخلــه بــا تمرکــز بــر حاملگــی نوجوانــان شــانس کمــی 

ــای زودرس دارد. ــت تولده ــطح جمعی ــه س ــک ب را در کم
ــه  ــم ک ــتان را داری ــاال در انگلس ــزان BMI ب ــش می ــل افزای  درمقاب
بــا  آن هــا   %8/7 انگلســتان،  در   2016-2017 تولدهــای  کل  از 
جهــت  کــه  انگلســتان  در  متخصصیــن  بوده انــد.   35kg≥BMI

کاهــش میــزان تولدهــای زودرس تــالش می کننــد می تواننــد 
بــا نگاهــی بــه بررســی تکنولوژیــک بهداشــتی انگلســتان در ســال 
2012 )کــه نشــان داده بــا دخالت هــای رژیم هــای غذایــی در 
زنــان بــاردار بــا BMI بــاال شــانس وقــوع تولــد زودرس را تــا %32 
ــه  ــور ک ــد. همان ط ــر بگیرن ــه را در نظ ــن مداخل ــد( ای ــش ده کاه
ــان  ــاهده ای نش ــات مش ــده، مطالع ــح داده ش ــدول )2( توضی در ج
داده انــد کــه اســتفاده از رژیم هــای غذایــی بــا مقادیــر زیــاد 
ســبزیجات و میوه هــا، غــالت و لبنیــات کم چــرب و پروتئیــن 
ــم  ــد. تنظی ــر می کن ــد زودرس را کمت ــانس تول ــی ش ــدون چرب ب
رژیــم غذایــی در زنــان بــا ریســک پاییــن )PTB( )تولــد زودرس( 
بســیار دشــوار اســت هرچنــد در یــک مطالعــه در ســال 2005 کــه 
 randomized( ــت ــه اس ــام گرفت ــی انج ــرل رندوم ــورت کنت ــه ص ب

ــا 13% از  ــی، تنه ــی در حاملگ ــم غذای ــم رژی ــت تنظی control( جه

2238 بیمــار دعــوت شــده شــرکت کردنــد و مــا بیــن آن هــا %10 
ــت گــروه  ــه حمای ــی باتوجــه ب ــام نرســاندند حت ــه اتم ــه را ب مطالع
ــه کــه انجــام می شــده اســت. کــه در  ــن تغذی ــه و متخصصی مطالع
ــد  ــود، هرچن ــزان )PTB( گــزارش شــده ب ــن مطالعــه کاهــش می ای
دیگــر از ســال 2005 بــه بعــد مطالعــه )RCT( در ایــن زمینــه دیگــر 
ــه  ــوط ب ــد مرب ــه می توان ــن قضی ــت ای ــت. عل ــه اس ــورت نگرفت ص
ــه  ــان جهــت مداخل مشــکالت در دعــوت و ادامــه ی همــکاری زن

ــد. ــا باش ــختگیرانه در آن ه ــی س ــم غذای در رژی
روش جایگزیــن در ایــن قضیــه، می توانــد تمرکــز بــر رژیــم 
ــم  ــری از رژی ــمت کوچکت ــم قس ــا تنظی ــد و ت ــردی باش ــی ف غذای
ــی خــاص صــورت  ــی مکمل هــای غذای ــا معرف ــا و ی ــی آن ه غذای
گیــرد، همان طــور کــه در جــدول )2( ذکــر شــده اســت، اســتفاده 
از مکمــل )Omega3( مــورد توجــه بــوده اســت چراکــه در مطالعــه 
Cochrane انجــام شــده در ســال 2018 اثربخشــی کلــی در کاهــش 

میــزان )PCT( )بــا RR: 89% بــرای تولــد کمتــر از هفتــه 37 بارداری( 
 Cochrane(، Makrides( داشــته اســت. در زمــان انتشــار ایــن مقالــه
 )RCT( در اســترالیا Omega3 و همکارانــش جهــت تاییــد اثــر
بزرگــی انجــام داده انــد. تعــداد 5544 حاملگــی به صــورت رنــدوم 
انتخــاب شــده بــود و نکتــه جالــب کــه معلــوم شــد ایــن بــود کــه 
تفاوتــی در میــزان )PTB( گــزارش نشــد. همــان گــروه دانشــمندان 
 Omega3 ــزان ــنجش می ــا س ــری ب ــزی دیگ ــه آنالی ــام مطالع ــا انج ب
ــا زنجیــره بلنــد کــه از نمونه هــای خــون جمــع آوری شــده قبلــی  ب
از شــرکت کنندگان در مطالعــات قبلــی آن را بررســی کردنــد. 
واضــح  به صــورت   Omega3 مکمل هــای  از  اســتفاده  هرچنــد 
میــزان )PTB( را کاهــش داده بودنــد ولــی در زنانــی کــه علیرغــم 
ــش  ــد، افزای ــرار گرفته ان ــان ق ــت درم ــاالی Omega3، تح ــزان ب می
)PTB( زودرس را شــاهد بودنــد، در مقایســه بــا اثــر نداشــتن 
ــه  ــد ک ــنهاد می کنن ــات پیش ــن مطالع ــه اول؛ ای Omega3 در مطالع
بایــد بــا احتیــاط زیــاد درمــورد مکمل هــا برخــورد شــود و مســائلی 
ــر  ــوص در ه ــه خص ــراد )و ب ــه ی Omega3 اف ــزان پای ــون می همچ
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ــود. ــه ش ــر گرفت ــزا( در نظ ــورت مج ــرد به ص ف
ــور  ــک فاکت ــالت ریس ــات و مداخ ــر مطالع ــر اکث ــن اواخ ــا ای ت
ــل درک متوســطی  ــه نتایــج قاب ــد و ب ــرار دادن خاصــی را هــدف ق
رســیده اند. شــاید می بایســت »بســته های« پیشــگیری از PTB را 
بــرای ایــن مســئله پیچیــده درنظــر داشــت. در غــرب اســترالیا، یــک 
برنامــه ی جامــع پیشــگیری از PTB بــه نــام »تمــام ایــن نــه مــاه« در 
ســال 2014 آغــاز شــد. ایــن برنامــه ســه شــاخه داشــت. بعضــی از 
آن هــا مرتبــط بودنــد بــه جمعیــت در خطــر کمتــر و ریســک پایین:

ــل  ــای قب ــامل مراقبت ه ــکان؛ ش ــوزش پزش ــه ی آم برنام  .I
از لقــاح، توقــف ســیگار کشــیدن، غربالگــری طــول ســرویکس از 
طریــق اســکن های ســه ماهــه ی میانــی و اســتفاده از ابــزار کمــک 

ــی حاملگ
مشــخص  بــا  مــردم  همگانــی  آمــوزش  برنامه هــای   .II
کــردن نــکات مهــم در پیشــگیری از PTB و تاکیــد بــر آن هــا
دسترسی به متخصص پیشگیری از PTB و کلینیک های   .III

تخصصی
به دنبــال پیــروی از دســتورات ایــن برنامــه، میــزان PTB از 7/5% در 
ســال 2013 بــه 6/9% در ســال 2015 رســیده اســت و از آنجاییکــه 
ــته و  ــود داش ــش PTB وج ــد افزای ــل از 2015 رون ــال قب ــی 6 س ط
افــت محســوس میــزان آن در ســال 2015، ایــن طــور نتیجه گیــری 
ــزان  ــل توجهــی را در می ــه کاهــش قاب ــن برنام ــرات ای شــد کــه اث
PTB بــه وجــود آورده بــود. روزنامه هــای اســترالیایی در ســال 

2019 گــزارش دادنــد کــه ایــن برنامــه می بایســت در کل کشــور 
 PTB ــی در پیشــگیری از ــوز بررســی های کل ــی هن ــاده شــود ول پی
و نتایــج ایــن برنامــه بایــد جمــع آوری و بررســی شــود کــه خــود 

ــر اســت. کاری مشــکل و زمــان ب
نجــات زندگــی کــودکان قســمت )II( یــک برنامــه ی مشــابه ای از 
ــود  ــا نتایــج وســیع از بهب ــزان PTB ب مداخــالت جهــت کاهــش می
ــزان PTB در  ــج حاملگــی می باشــد. چهــار جــز در کاهــش می نتای
ــده  ــه ش ــر گرفت ــن درنظ ــک پایی ــر و ریس ــر کمت ــا خط ــت ب جمعی

اســت:

توقف سیگار کشیدن  .I
حمایت های الزم جهت دختران کمتر از 18 سال  .II

غربالگــری و حمایــت از زنانــی کــه دچار خشــونت های   .III
شــده اند خانوادگــی 

غربالگــری از جهــت کالمیدیــا تراکومایتیــس در زنــان   .IV
از 25 ســال کمتــر 

ــاز شــده و کمــاکان  ــن )March( 2015 آغ ــه در فروردی ــن برنام ای
ــج و اثرگــذاری آن هســتیم. منتظــر نتای

نیــز  زایمــان  از  قبــل  مامایــی  مراقبت هــای  منظــم  برنامه هــای 
می توانــد بــه عنــوان بســته های پیشــگیری از PTB و کاهــش میــزان 
ــزان  ــه شــوند. مکانیســمی کــه باعــث کاهــش می آن درنظــر گرفت
PTB بشــود، خیلــی کــم شــناخته شــده و بایــد مطالعــات دقیق تــری 

انجــام گیــرد.
غربالگــری طــول ســرویکس بــرای زنــان بــا ریســک کــم درحــال 
ــام  ــز انج ــاال نی ــر ب ــا خط ــان ب ــه در زن ــت چراک ــدن اس ــام ش انج
می شــود، هرچنــد ایــن غربالگــری و اســکن در مقیــاس وســیع تنهــا 
بــه میــزان اندکــی از میــزان PTB کاســته اســت و در انگلســتان ایــن 
میــزان کاهــش از 7/4% بــه 7% بــوده اســت. هرچنــد میــزان کاهــش 
ــن  ــد ای ــکا و ایرلن ــتی آمری ــازمان های بهداش ــت؛ س ــوده اس ــم ب ک
ــه اثربخشــی مفیــد دانســته اند. امــا؛ در  ــه ب برنامه هــا را از نظــر هزین
انگلســتان، کمیتــه ملــی غربالگــری برنامــه ی جهانــی اندازه گیــری 
ــه  ــته اند چراک ــش PTB را الزم ندانس ــرویکس در کاهش ــول س ط
نقطــه مشــخص از طــول ســرویکس جهــت آغــاز مداخــالت تعیین 
ــی  ــرای بررس ــک ب ــرل رندومی ــه کنت ــت و مطالع ــده اس ــق نش دقی
میــزان موربیدیتــی و مورتالیتــی انجــام نشــده اســت. همچنیــن 
نگرانی هــا از مضربــودن مداخــالت در طیفــی از زنــان کــه حــدود 
ــدازه  ــش از ان ــان بی ــت درم ــود از جه ــامل می ش ــا را ش 70% آن ه
ــر این هــا )%70(  در مــوارد مثبــت کاذب وجــود دارد؛ چراکــه اکث
خــود بــه خــود  و بــدون مداخــالت در زمــان نرمــال تــرم زایمــان 
ــدول )1-4(  ــای PTB در ج ــک فاکتوره ــی از ریس ــد خیل می کنن
بــه همــراه هــم اتفــاق می افتنــد، بــه طــور مثــال گوشــه گیری 
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اجتماعــی، اســترس مــادری، بیــکاری، خشــونت خانگــی و رژیــم 
ــاال  ــه ب ــت ک ــان داده اس ــکا نش ــا از آمری ــی. داده ه ــف غذای ضعی
رفتــن میــزان فقــر درآمــدی بــا شــیوع PTB همراهــی داشــته اســت. 
ــیب پذیر و  ــان آس ــی از زن ــای مراقبت ــد برنامه ه ــه می توان ــن قضی ای
کــم بهــره از مزایــای اجتماعــی را بــرای آن هــا توجیــه کنــد. ایــن 
ــا  ــی خانواده ه ــر زندگ ــطی ب ــر متوس ــد اث ــط می توانن ــا فق برنامه ه
ــئله  ــک مس ــوان ی ــه PTB به عن ــع ب ــی راج ــرا، آگاه ــذارد. اخی بگ
ســالمت عمومــی، چــه از نظــر مداخــالت بهداشــت عمومــی کــه 
می تواننــد شــرایط قبــل وحیــن حاملگــی را بهبــود ببخشــند و چــه 
از نظــر پیشــگیری در نســل های متعــدد از نظــر ابتــال بــه PTB بیشــتر 
ــت گذاران و  ــا سیاس ــکاری ب ــا هم ــد ب ــکان بای ــت. پزش ــده اس ش
ــرات اجتماعــی همــکاری کننــد. ــر بنیادیــن اث دولت هاجهــت تغیی

آیــا بایــد در زنــان بی عالمتــی کــه در ریســک بــاالی 
تولــد زودرس هســتند در اولیــن مراجعــه بــه کلینیــک 
واژن  فلــور  نظــر  از  زودرس،  تولــد  از  پیشــگیری 

ــرد؟ ــی ک بررس
ــان بی عالمــت  ــال در زن ــر بررســی فلــور واژین ــان از اث عــدم اطمین
ــده در  ــه انجام ش ــت PTB در مطالع ــاال جه ــر ب ــک خط ــا ریس و ب
ســال 2012 در انگلســتان بــا شــکاف 59%-41% در اســتفاده از فلــور 

واژینــال و بررســی آن را نشــان داده اســت.
 PTB عالقــه بــه ارتبــاط بیــن میکروب هــای موجــود در واژن و
ــی  ــف میکروب ــی طی ــال RNA در تمام ــتفاده از 16s ریبوزوم ــا اس ب
واژینــال بازنگــری شــده اســت نشــان داده شــده کــه الکتوباســیل 
باشــد.  کننــده  محافظــت  می توانــد   PTB مقابــل  در   crispatus

ــده  ــتفاده ش ــات اس ــت مطالع ــف جه ــای مختل ــد از روش ه هرچن
و همین طــور ایــن روش هــا هنــوز نمی تــوان به صــورت بالینــی 
ــا  ــد ت ــول می کش ــاه ط ــدود 3 م ــه ح ــاط اینک ــوند به خ ــتفاده ش اس

ــرد. ــه انجــام گی ــز اولی آنالی
ــای  ــر کلینیک ه ــه در اکث ــور واژن ک ــی فل ــف میکروب ــی طی برس
ــای  ــال )HVS(ه ــی واژین ــل انجــام اســت، ســواپ فوقان ــز قاب مجه

انجــام شــده در حیــن حاملگــی بایــد جهــت بررســی وجــود: 
اســتاف اورئــوس، النســفیلد C/B/A و G اســترپتوکوکی، قارچ هــا 
ــه  ــد ک ــر می رس ــه نظ ــی ب ــگاه های محل ــاس. آزمایش و تریکومون
ــک  ــائل دموگرافی ــر مس ــد و بناب ــاذ می کنن ــود را اتخ ــیوه ی خ ش
ــاید  ــا ش ــد و ی ــت می کنن ــوارد را تس ــن م ــی از ای ــا بعض ــود ی خ

ــد. ــه نماین ــا اضاف ــه آن ه ــر را ب ــوارد دیگ ــش م آزمای
شــده  داده  نشــان  ســال 2015  در   Cochrane مطالعــه  یــک  در 
ــال  ــی ژنیت ــمت تحتان ــای قس ــان عفونت ه ــری و درم ــه غربالگ ک
ــود.  ــا ش ــت حامله ه ــر PTB در جمعی ــش مقادی ــه کاه ــد ب می توان
ــکاران  ــه از Kiss و هم ــه ای ک ــک مطالع ــاس ت ــه براس ــن فرضی ای
ــابقه  ــان س ــا 3% از زن ــد، می باشــد، کــه در آن تنه انجــام داده بودن
PTB را داشــته انــد. عفونت هــای غالبــی کــه در ایــن مطالعــه 

ــا  ــال )ب ــد، واژینوزباکتری ــرار گرفتن ــان ق ــت درم ــایی و تح شناس
شــیوع 7%( و کاندیــدا )بــا شــیوع 13%( بوده انــد.

ــت  ــوارد بی عالم ــان م ــری و درم ــای غربالگ ــی مزای ــت بررس جه
واژینوزکاندیدیایــی در جمعیــت عمومــی نتایــج تحقیقــات Kiss و 
ــیع  ــز وس ــک آنالی ــکاران در ی ــج Roberts و هم ــا نتای ــکاران ب هم
ــش  ــک PTB را کاه ــه ریس ــده ک ــان داده ش ــه و نش ــر دو مطالع ه
می دهــد. باتوجــه بــه اینکــه کاندیدیــاز واژینــال در حاملگــی 
شــایع اســت )شــیوع 13%( ولــی در مطالعــات مشــاهده ای ارتبــاط 
ــروه  ــال 2019، گ ــد در س ــت هرچن ــده اس ــناخته ش ــا PTB ش آن ب
بیماری هــای HIV و بهداشــت جنســی انگلســتان در گایدالیــن 
ــور  ــه ط ــال ب ــس ولوواژین ــان کاندیدیازی ــت درم ــده جه ــه ش ارائ
خالصــه ذکــر کــرده کــه نتیجه گیــری مطالعــات قبلــی ناکافــی و 
ــا  ــا مطالعــه ای ب ــا شــواهد کــم می باشــد و پیشــنهاد داده ت همــراه ب
طراحــی دقیق تــر در ایــن رابــط انجــام شــود. شــرایط خــاص زنــان 

ــود. ــه شــده ب ــرار گرفت ــاالی PTB مدنظــر ق در ریســک ب
شــناخت   PTB در  )ســواپ(   HVS انجــام  اصلــی  دلیــل 
ــوان  ــه عن ــا ب ــه از مدت ه ــرایطی ک ــد، ش ــال می باش واژینوزباکترب
ریســک فاکتــور PTB درنظــر گرفتــه می شــود. در انگلســتان، 
ســازمان ملــی بهداشــت و ســالمت  )NICE( پیشــنهاد داده تــا درمان 
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و غربالگــری واژینوزباکتریــال در زنــان بــدون عالمــت بــه صــورت 
ــا متخصــص  ــان ب ــن زن ــه جــای آن در ای ــن انجــام نشــود و ب روتی
ــاس  ــا براس ــوع عموم ــن موض ــود. ای ــورت ش ــان مش ــان و زایم زن
مطالعــه Cochrane در ســال 2013 اســت کــه در آن نشــان داده 
شــده کــه در مــان آنتی بیوتیکــی در واژینوزباکتریــال حاملگــی بــا 
عــدم شــواهدی اثرگــذاری ایــن درمــان بــر کاهــش مــوارد زایمــان 
زودرس قبــل از 37 هفتــه )چــه در جمعیــت عمومــی و چــه حتی در 

ــوده. ــراه ب ــته اند( هم ــابقه ای از PTB داش ــه س ــی ک آن های
 ،»PREMEVA« و همکارانــش در مطالعــه Subtil ،2018 در ســال
ــال  ــوارد واژینوزباکتری ــان م ــری و درم ــه غربالگ ــرد ک ــت ک ثاب
ــقط  ــدار س ــی، مق ــن در حاملگ ــر پایی ــا خط ــوی ب ــان فرانس در زن
ــش  ــه را کاه ــل 32 هفت ــرر قب ــان زودرس مک ــا زایم ــررس و ی دی
نمی دهنــد. جالــب ایــن اســت کــه هرچنــد زنــان بــا ریســک کــم 
PTB بــه ســه گــروه درمــان تــک دوز کلیندامایســین، درمــان ســه 

نوبــت کلیندامایســین بــا فاصلــه یــک ماهــه و گــروه ســوم اســتفاده 
ــی  ــوم خیل ــروه س ــی گ ــر اخالق ــه از نظ ــه البت ــوده ک از Placebo ب
 PTB ــی کــه ســابقه ــوده اســت به خصــوص در زنان ــول نب مــورد قب

داشــته اند.
ایــن مطالعــه براســاس یــک مطالعــه قبلــی Meta-Analysis کــه در 
ســال های قبــل انجــام و نتیجــه گرفتــه شــده بــود و مزیــت اســتفاده 
از کلیندامایســین به خصــوص قبــل از هفتــه 22 وجــود داشــت، 
انجــام گرفــت. تعــداد زنانــی کــه ســابقه PTB داشــته اند در مطالعــه 
ــط 5  ــه فق ــر( ک ــت )236 نف ــوده اس ــم ب ــی ک “PREMAVA” خیل
مــورد ســقط و PTB قبــل هفتــه 32 )4/4%( در گروهــی کــه در مــان 
ســه نوبتــه و تنهــا 8 مــورد در گــروه تــک دوز کلیندامایســین وجود 
داشــت؛ درنتیجــه ایــن تعــداد بــرای نتیجه گیــری کلــی بســیار کــم 
بــوده و بایــد مطالعــه ای قوی تــر و کافــی جهــت رســیدن بــه 
اینکــه آیــا درمــان ســه نوبتــه کلیندامایســین بــرای کاهــش 50% در 
ــد  ــی می توان ــوده الزم می باشــدف ول ــد ب ــزان PTB زودرس مفی می
ــارت  ــک عب ــد زودرس PTB ی ــد. تول ــان ده ــز نش ــض آن را نی نق
ــن  ــر ای ــکان درگی ــان و پزش ــد و زن ــز می باش ــی نی ــم و احساس مه

ــی  ــالت خاص ــا مداخ ــا ب ــتند ت ــی هس ــال راه ــا به دنب ــوع غالب موض
بتواننــد آن را کاهــش دهنــد. بایــد درنظــر داشــت کــه ایــن اتفــاق 
 ،RNA ــه از ــش ک ــد. Brown و همکاران ــده باش ــد آزار دهن می توان
16s جهــت بررســی طیــف میکروبــی واژن اســتفاده کــرده بودنــد؛ 

ــه  ــه )62/5%( ک ــورد مطالع ــان م ــه در 10/16 زن ــد ک ــان داده ان نش
ــا( داشــته اند، درمــان  ــی ســالمت )الکتوباســیل غالب طیــف میکروب
بــا )اریترومایســین در PROM( باعــث بدتــر شــدن طیــف میکروبــی 
واژن )حــذف الکتوباســیل مفیــد( در آن  هــا شــده اســت، در 
ــی  ــان شــرکت کننده کــه دارای طیــف میکروب ــل 6 نفــر از زن مقاب
ــد  ــل از PROM بوده ان غیرســالمت )الکتوباســیل حــذف شــده( قب
ــت و  ــه اس ــود یافت ــان بهب ــین شرایطش ــان اریترومایس ــد از درم بع
ــالم  ــی ناس ــف میکروب ــد از )PROM( دارای طی ــه بع ــی ک آن های
واژینــال بوده انــد بــا آمــار باالتــری از کوریوامنیونیــت مواجــه 
شــدند و همین طــور بــا عفونــت باالتــر بندنــاف و سپســیس نــوزادی 
همــراه بودنــد. نویســندگان مقالــه بــر نیــاز فــوری بــه پیشــرفت در 
ــای  ــور آنتی بیوتیک ه ــار و همین ط ــر بیم ــرای ه ــاص ب ــان خ درم
انتخابی تــر نظــر دارنــد. باقبــول ایــن نکتــه و اینکــه بایــد روش هــای 
ــتری از  ــف بیش ــی طی ــت بررس ــترس تر جه ــل دس ــان تر و قاب آس

ــرد. ــرار بگی ــی واژن در دســترس ق ــور میکروب فل
)GBS( باعــث اســترس در   G کلونیزاســیون اســترپتوکوک گــروه
میــان والدیــن می شــود، چراکــه احتمــال ابتــالی نــوزاد بــه GBS را  
ــا  ــی ب ــه ضعیف ــا )GBS( رابط ــادری ب ــیون م ــرد. کلونیزاس ــاال می ب ب

میــزان PTB دارد.
ایــن قضیــه برخــالف مطلــب پیــش چــاپ شــده مبتنــی بــر افزایــش 
ــا آنجایــی کــه  شــیوع GBS در زمــان زایمــان زودرس می باشــد. ت
مــا می دانیــم، درمــان GBS و اثــر آن بــر پیشــگیری از PBS هنــوز بــه 
 GBS درســتی بررســی نشــده اســت. برنامــه ی برســی اثــر واکســن
ــج  ــه نتای ــه زودی ب ــر PTB درحــال انجــام اســت کــه ب ــر آن ب و اث

ــم. ــم بپردازی ــب آن می توانی جال
محلــی  آزمایشــگاه های  در  پزشــکان  کــه  می شــود  توصیــه   
خودشــان بــا بحــث و بررســی میــزان اثردهــی انجــام ســواپ 
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ــاالی  ــک ب ــت و در ریس ــان بی عالم ــرات آن در زن ــال و اث واژین
ــام  ــل انج ــش قاب ــر آزمای ــد. اگ ــار بگذارن ــج را در اختی PTB، نتای

ــی  ــرای بررس ــام و ب ــه 22 انج ــل از هفت ــود قب ــه می ش ــود توصی ب
ــوند. ــام ش ــی ها انج ــم بررس ــس ه ــال و کاندیدیازی واژینوزباکتری

آیــا بایــد در موارد ســرکالژ ســرویکس و یــا جاگذاری 
Pessary، طــول ســرویکس متعــددا اندازه گیری شــود؟

آنچــه مســلم اســت ایــن اســت کــه هــم طــول کوتــاه ســرویکس 
)CL( بعــد از ســرکالژ )≥25mm( و هــم کوتــاه شــدن پیشــرونده ی 
ســرویکس بعــد از ســرکالژ  بــا شــانس باالتــر PTB رابطــه دارنــد. 
مداخــالت مفیــد در مــورد کوتــاه شــدن پیشــرونده ی ســرویکس 
ــه اندازه گیــری  وجــود نــدارد. دانشــگاه مامایــی آمریــکا توصیــه ب
طــول ســرویکس بــه دنبــال انجــام ســرکالژ ســرویکس نمی کنــد. 
در دو مطالعــه کوچــک گذشــته نگر انجــام شــده، در کوتــاه شــدن 
ــام  ــد، انج ــرکالژ دارن ــه س ــی ک ــرویکس در زنان ــرونده ی س پیش
ــد کــه  ــری از PTB همــراه بوده ان ــا شــانس باالت مجــدد ســرکالژ ب

البتــه تنهــا 49 زن در ایــن مطالعــه بررســی شــده بودنــد.
ــول  ــی ط ــده اند و بررس ــام ش ــی انج ــاس کوچک ــات در مقی مطالع
ــر روی  ــرکالژ ب ــام س ــد از انج ــونوگرافی را بع ــا س ــرویکس ب س
ــزان PTB بســنجند و دیــده شــده در مــواردی کــه ســرکالژ 10  می
ــل  ــدم طوی ــا ع ــد و ی ــته باش ــرویکس بس ــتال س ــری دیس میلی مت
ــزان  ــش می ــود افزای ــده ش ــرکالژ دی ــال س ــرویکس به دنب ــدن س ش
PTB رخ داده و جهــت follow up و پیگیــری آن هــا توصیــه بــه 

انجــام شــده اســت.
 pessary گذاشــتن  دنبــال  بــه  شــده  انجــام  بررســی های  در 
ســرویکس، Goya و همــکاران بررســی های ماهانــه ســرویکس 
جزئیــات  ولــی  داده انــد  انجــام   pessary گذاشــتن  دنبــال  بــه 
 Nicolaides .مداخــالت براســاس ایــن بررســی ها داده نشــده اســت
و همــکاران زنــان بــا ســرویکس >25mm را بــه دنبــال کارگــذاری 
ــدت 4  ــه م ــوده و ب ــدا نم ــتن آن را ج ــد گذاش ــل نیازمن pessary ی

هفتــه بررســی های ســرویکس را انجــام داده انــد و همین طــور 

15mm<پروژســترون واژینــال بــرای آن هایی کــه طول ســرویکس
ــزان  ــی را در می ــه تفاوت ــن مطالع ــز شــده اســت. ای داشــته اند تجوی

ــت. ــداده اس ــزارش ن ــا گ ــن گروه ه ــه در ای ــر 34 هفت PTB زی

ــه 28  ــا هفت ــوآپ ت ــه فال ــه ب ــان توصی ــه خودم ــال مطالع ــه دنب  ب
 case می کنیــم. در pessary حاملگــی را بــه دنبــال جایگــذاری
ــا جاگــذاری pessary بــرای  series مــا، 129 بیمــار را کــه درمــان ب

ــه  ــس کیس ــت پروالپ ــه عل ــار زن ب ــود، چه ــده ب ــام ش ــا انج آن ه
ــه  ــج زن ک ــدند و پن ــان ش ــرکالژ درم ــا س ــه ب ــدند ک ــون نش آمنی
ــا  ــا پروژســترون ی ــاه همراهــی داشــته اند کــه ب ــا ســرویکس کوت ب
ــذاری  ــال جاگ ــه دنب ــه ب ــی ک ــده اند. در زنان ــان ش ــرکالژ درم س
بــه  زایمــان  زن  دو  بوده انــد،  هــم  ســرکالژ  نیازمنــد   pessary

ــی  ــای 34 ال ــن هفته ه ــان بی ــررس )زایم ــک زن PTB دی ــع، ی موق
ــه 34  ــار PTB زودرس )قبــل از هفت ــه زن دچ ــی( و س 36 حاملگ
ــده  ــان ش ــترون درم ــا پروژس ــه ب ــی ک ــدند. در زنان ــی( ش حاملگ
 late زایمــان و یــک نفــر بــه صــورت term بودنــد، دو زن در زمــان

کرده انــد. زایمــان   preterm

ــام  ــس از انج ــاران پ ــکان و بیم ــه پزش ــت ک ــن اس ــا ای ــه م توصی
ــم  ــوآپ باه ــه فال ــت ادام ــرویکس جه ــا pessary س ــرکالژ و ی س
ــای  ــردن زمان ه ــدا ک ــا پی ــه تنه ــث ن ــن بح ــند. ای ــگ باش هماهن
مناســب مداخلــه مثــل درمــان اســتروئید، منیزیــوم ســولفات و 
پرده هــا بــه داخــل رحــم در شــرایط پروالپــس بــی ســر و صــدای 
پرده هــای جنینــی را نشــان می دهــد بلکــه مزایــا و معایــب ســرکالژ 

ــد. ــان می ده ــم نش ــه را ه ثانوی

ــد  ــاالی تول ــک ب ــا ریس ــان ب ــه در زن ــی ک در مواقع
ــتند  ــترون هس ــا پروژس ــان ب ــت درم ــه تح زودرس ک
علی رغــم  می شــود  کوتــاه  ســرویکس  طــول  و 

ــرد؟ ــد ک ــه بای ــترون چ پروژس
ــوان خــط اول  ــه عن ــال ب ــز پروژســترون واژین ــه تجوی NICE توصی

ــرویکس  ــول س ــا ط ــی ب ــوص در زنان ــه خص ــگیری از PTB ب پیش
≥25mm و یــا بــا ســابقه PTB مابیــن هفته هــای 16 الــی 34 از 
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حاملگــی باشــند می کنــد در یــک مطالعــه Systemic Review و 
meta-analysis داده هــای شــخصی بیمــاران، پنــج RCT بــا کیفیــت 

ــول  ــار ط ــتفاده از معی ــا اس ــه ب ــار ک ــامل 974 بیم ــی، ش ــاال قبل ب
ــد  ــان داده ش ــد، نش ــده بودن ــه ش ــرویکس ≥25mm وارد مطالع س
ــی  ــه 33 حاملگ ــل از هفت ــال قب ــترون واژین ــتفاده از پروژس ــه اس ک
بــه طــرز قابــل محسوســی شــانس PTB کاهــش پیــدا کــرده اســت.
از درمــان   PTB از  پیشــگیری  مراکــزی کــه جهــت  اکثــر  در 
پروژســترون واژینــال در مــوارد کوتاهــی ســرویکس اســتفاده 
می شــود، حــدود 2 الــی 4 هفتــه بعــد مجــددا جهــت بررســی 
کوتاهــی  توقــف  بررســی  همین طــور  و  درمانــی  اطمینــان  و 
ســرویکس در جــواب بــه درمــان، ویزیــت مجــدد بیمــاران انجــام 
می شــود. در صــورت ادامــه کوتــاه شــدن ســرویکس و گاهــی آن 
ــر  ــزوم تغیی ــد و ل ــی در نظــر می گیرن ــوان شکســت درمان ــه عن را ب
ــی از  ــع یک ــن مواق ــد. در ای ــان می ده ــی را نش ــالت درمان مداخ
روش هــا کــه توســط shennan و همکارانــش توصیــه شــده اســت، 
اندازه گیــری کمــی فیبرونکتیــن جنینــی اســت کــه شــانس خطــر 
را تعییــن کــرد و اگــر شــانس PTB پاییــن بــود در نتیجــه مداخلــه 
ــا امــکان انجــام  ــاال و ی دیگــری الزم نیســت ولــی اگــر ریســک ب
ــاه  ــرویکس کوت ــا س ــه ب ــت و در مواجه ــود نداش ــش وج آزمای
ــی وا  ــیوه درمان ــر ش ــه تغیی ــکان را ب ــترون، پزش ــد پروژس ــی بع حت

ــی دارد. م
در یــک بررســی کــه بــر روی 310 زن بــاردار کــه تحــت درمــان  
ــم  ــاه ه ــرویکس کوت ــی س ــد ول ــترون بوده ان ــال پروژس ــا واژین ب
داشــته اند، 75 زن شــناخته شــدند )24%( کــه حتــی علیرغــم درمــان 
همچنــان کوتــاه شــدن ســرویکس بــه صــورت شــدیدی ادامــه دار 
ــدند  ــرکالژ ش ــود؛ 48% س ــیده ب ــر از 10mm رس ــه کمت ــوده و ب ب
ــا  ــا ب ــد و در 52% تنه ــه دادن ــم ادام ــال ه ــترون واژین ــه پروژس و ب
همــان پروژســترون واژینــال درمــان ادامــه پیــدا کــرده اســت. ســن 
حاملگــی در زمــان زایمــان در مــواردی کــه ســرکالژ شــده بودنــد 
ــه صــورت میانگیــن  ــه وضــوح افزایــش داشــته اســت )زایمــان ب ب
در ســن 34 هفتــه و ســروز در مقایســه بــا گــروه انجــام نشــده کــه 

ــوده اســت(. ــه و 5 روز ب 27 هفت
ایــن نتایــج در کنــار نتایــج مطالعــات RCT کــه در زنــان بــا 
طــول ســرویکس ≤ 10mm، ســرکالژ را بــا عــدم مداخلــه مقایســه 
ــی  ــچ درمان ــی کــه هی ــی داشــت بررســی زنان ــود همخوان کــرده ب
ــک  ــد ریس ــام داده بودن ــرکالژ انج ــه س ــی ک ــد در زنان نگرفته ان

ــود. ــر ب ــی کمت ــه حاملگ ــر  35 هفت PTB زی

ــار پروژســترون  ــل ســرکالژ در کن ــکال مث اگــر درمان هــای مکانی
 pessary ــتفاده از ــانس اس ــن ش ــد ای ــان باش ــل امتن ــال غیرقاب واژین
بــه عنــوان یــک روش مکانیــکال جایگزیــن را بــاال می بــرد. 
ــه حــال انجــام نشــده،  ــا ب ــن خصــوص ت ــه ای در ای ــد مطالع هرچن
 pessary ــتفاده از ــای اس ــی مزای ــه بررس ــروع ب ــا ش ــی گروه ه برخ
ــا  ــد. Stricker و همــکاران ب ــال پروژســترون کرده ان ــار واژین در کن
ــن  ــه ای ــتفاده از آن ب ــد از اس ــل و بع ــانس PTB در قب ــی ش بررس
نتیجــه رســیده اند کــه ایــن کار در کاهــش میــزان PTB اثــری 
ــان  ــه تنهایــی در زن ــا pessary ب نداشــته، آن هــا درمــان اســتاندارد ب
ــا  ــاالی PTB را ب ــر  ب ــاه )≥ 10mm( و در خط ــرویکس کوت ــا س ب
مــواردی کــه پروژســترون واژینــال 200 را بــه پســاری اضافــه 

ــد. ــرده بودن ــه ک ــد مقایس کرده ان
ــم  ــم pessary باه ــترون ه ــال پروژس ــم از واژین ــه ه ــی ک در زنان
ــه در %32  ــل از 34 هفت ــان قب ــانس زایم ــد ش ــرده بودن ــتفاده ک اس
ــا pessry تنهــا درمــان  رخ داده کــه ایــن مقــدار در آن هایــی کــه ب
شــده بودنــد 24/5% بــوده اســت. ایــن مطالعــه در ادامــه مطالعــه ای 
ــود از  ــه خ ــج حاصل ــش در نتای ــه Nicolaides و همکاران ــت ک اس
بررســی RCTهــای قبلــی در مقایســه بیــن درمــان انتظــاری و 
اســتفاده از pessary کــرده بودنــد. از 935 زن انتخــاب شــده، 423 
نفــر )45%( کــه علیرغــم کوتاهــی ســرویکس واژینــال پروژســترون 
هــم اســتفاده کــرده بودنــد )طــول ســرویکس >15mm(؛ 204 زن 
ــترون و 219  ــار پروژس ــاری در کن ــوام از پس ــتفاده ت ــروه اس در گ
زن در گــروه درمــان انتظــاری قــرار داشــته اند )تنهــا پروژســترون 
ــه 34 حاملگــی در %12  ــل از هفت ــال(. زایمان هــای مکــرر قب واژین
زنانــی کــه از پســاری اســتفاده می کردنــد و در 10/8% آن هــا کــه 
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فقــط از پروژســترون واژینــال اســتفاده می کردنــد؛ رخ داده اســت. 
بنابرایــن در ایــن مطالعــه هــم بــه ماننــد ســایرین تــا امــروز، مزیتــی 

اضافــی در اســتفاده از پســاری تکمیلــی دیــده نشــده اســت.
کنــار  در  از ســرکالژ  اســتفاده  کــه  اســت  ایــن  مــا  پیشــنهاد 
پروزســترون واژینــال در زنــان بــاردار تــک قلویــی بــا طــول 
ــش  ــت کاه ــت. جه ــول اس ــل قب ــم )>10mm( قاب ــرویکس ک س
ــا تمرکــز بیشــتری الزم اســت تــا  مــوارد PTB، هرچنــد مطــاالت ب
ــه  قطعــی بــودن آمــاری مزیــت اســتفاده از آن تاییــد شــود. ایــن ب
همــراه دانســتن ایــن مطلــب کــه کارگــذاری ســرکالژ ســرویکس 
کنتراندیکاســیون حتــی در مــوارد خونریــزی وازینــال و یــا عفونــت 

ــدارد. ــده ادراری ن ــت ش ثاب

ــترون  ــرویکس پروژس ــرکالژ س ــار س ــد در کن ــا بای آی
ــد زودرس  ــری از تول ــت جلوگی ــم جه ــال ه واژین

ــود؟ ــه ش ــر گرفت درنظ
ــار  ــگیری از PTB در کن ــت پیش ــه جه ــت ک ــده اس ــه کنن وسوس
درمــان مدیــکال مکانیــکال )مثــل ســرکالژ( درمــان دارویــی هــم 
داده شــود و بــه نظــر دو روش باهــم می تواننــد اثــر مکمــل و 
 NICE بهتــری هــم داشــته باشــند کــه البتــه ایــن نظریــه مــورد قبــول

نمی باشــد. انگلســتان  در 
 systematic revie و همکارانــش یــک مطالعــه Jarde 2017 در ســال
ــگیری  ــت پیش ــالت جه ــع مداخ ــرده در تجمی و meta analysis ک
ــر  ــی اث ــه بررس ــه را ک ــش مطالع ــا ش ــد. آن ه ــام داده ان از PTB انج
ســرکالژ یــا pessary در کنــار پروژســترون واژینــال را جهــت 
پیشــگیری از PTB بررســی کــرده بودنــد یافته انــد. تفاوتــی در 
ــتفاده از  ــا اس ــی ی ــه تنهای ــرکالژ ب ــوارد س ــگیری از PTB در م پیش
پروژســترون بــه همــراه ســرکالژ در قبــل از هفتــه 37 دیــده نشــد. 
ــه علــت  تعــداد انــدک مــوارد مــورد بررســی در ایــن مطالعــات ب
شــک در امــن بــودن و یــا موثــر بــودن پروژســترون در پیشــگیریی 
ــوده اســت. امــا اکنــون زمــان آن اســت کــه درمان هــای  از PTB ب
مکمــل بــا پروژســترون درنظــر گرفتــه شــود؛ چراکــه پروژســترون 

ــودن آن  ــر ب ــگیری و موث ــود در پیش ــذاری خ ــر گ ــی اث ــه تنهای ب
ــرده  ــات ک ــی اثب ــک قلوی ــر ت ــای پرخط در PTB را در حاملگی ه
ــده  ــر ش ــازه منتش ــه ت ــک مقال ــورد در ی ــن م ــتثنا در ای ــت. اس اس
ــرده  ــی ک ــی را بررس ــل عضالن ــترون داخ ــال Prolong پروژس ترای
کــه اثــری در پیشــگیری از PTB نداشــته اســت. شــرکت کنندگان 
ــی  ــر و آن های ــن خط ــک پایی ــا ریس ــی ب ــی Prolong، زنان در برس
بوده انــد کــه ســرکالژ ســرویکس جهــت آن هــا صــورت نگرفتــه 

بــود.
مقایســه  بررســی  حــال  در   C-stitch ترایــال  حاضــر  درحــال 
داده  هایــی اســتفاده از ســرکالژ ســرویکس می باشــد. هــدف ایــن 
ــه  ــان بررســی را اطالعــات راجــع ب ــداد 2050 از زن اســت کــه تع
اســتفاده از پروژســترون جمــع آوری شــود تــا منبعــی بــا اطالعــات 
ــراه  ــه هم ــترون ب ــان از پروژس ــتفاده همزم ــه اس ــع ب ــا ارزش راج ب
ــک  ــوان ی ــه عن ــر، PTB ب ــال حاض ــد. درح ــا بده ــه م ــرکالژ ب س
ــدن متفــاوت درنظــر  ــه وجــود آم ــل ب ــا عل شــرایط پاتولوژیــک ب
ــان  ــترون را در درم ــه پروژس ــت ک ــخت اس ــود، س ــه می ش گرفت
ــکان  ــه پزش ــت چراک ــر نگرف ــاالی PTB درنظ ــک ب ــا ریس ــان ب زن
احســاس می کننــد اســتفاده از ســرکالژ ســرویکس ممکــن اســت 

ــع شــود. ــد واق مفی

بهتریــن توصیــه درمــورد نزدیکــی بــه زنــان در خطــر 
بــاالی تولدهــای زودرس مکــرر چیســت؟

در زنانــی کــه حاملگی هــای مشــکل دار از جهــت ســرویکس 
PTB دارنــد، مداومــا توصیــه شــده کــه  یــا ســابقه  کوتــاه و 
ــل  ــور کام ــی به ط ــا حت ــش و ی ــود را کاه ــی خ ــای جنس فعالیت ه
پرهیــز کننــد. ایــن توصیه هــا براســاس نظریــه احتمــال ترشــح 
ــا  ــود، بن ــی می ش ــای رحم ــه انقباض ه ــر ب ــه منج ــین ک اکسی توس
نهــاده شــده اســت و همچنیــن تماس هــای فیزیــکال بــا ســرویکس 
کــه خــود باعــث تولیــد بیشــتر پروســتاگالندین انــدوژن و یــا 
متاثــر   semen در  پروســتاگالندین های  از  ناشــی  مســتقیم  اثــر 
ــی و  ــاض رحم ــت انقب ــین جه ــطوح اکسی توس ــد س ــت. هرچن اس
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ــع term کامــال شــناخته شــده  ــه موق ــا تولدهــای ب ــان ب ــی در زن حت
ــرات در طیــف  نیســت. همین طــور فعالیت هــای جنســی باعــث تغی
 PTB میکروبــی واژن نیــز می شــوند کــه البتــه اثــر آن هــا بــر شــانس

ــت. ــوال اس ــای س ــان ج همچن
در یــک مطالعــه Cochrane انجــام شــده در ســال 2001، نقــش 
ــان  ــای زایم ــت الق ــی در جه ــوان روش ــه عن ــی ب ــای جنس فعالیت ه
ــری  ــچ اث ــز هی ــری نی ــر دیگ ــات اخی ــته اند. مطالع ــوم دانس را نامعل
ــرویکس و  ــدن س ــاز ش ــی را ی ــی و نزدیک ــت جنس ــه فعالی را نتیج
ــد. یــا کاهــش زایمــان و زمــان زایمــان را در بیمــاران term نیافته ان
ــدون  ــا ب ــا ی ــی ب ــه نزدیک ــد ک ــان دادن ــه ای نش ــات تاریخچ مطالع
ــش  ــانس PTB را افزای ــی ش ــر حاملگ ــط و اواخ ــم در اواس ارگاس
ــارج  ــات خ ــن مطالع ــابقه PTB از ای ــا س ــان ب ــد زن ــد. هرچن نداده ان
ــط  ــه فق ــی ک ــی زمان ــر« حت ــی پرخط ــظ »حاملگ ــد. لف ــده بودن ش
جهــت PTBهــای مکــرر اســتفاده می شــود، نتیجــه جمــع آوری 
جوامــع بالینــی و آمــاری متعــدد اســت. گــروه بــا خطــر بــاال شــامل 
ــاه،  ــرویکس کوت ــا PROM، س ــرر ی ــای مک ــتن PTBه ــابقه داش س
ــا  ــی ب ــی و زنان ــزیونال قبل ــای اکس ــابقه جراحی ه ــدون س ــا ب ــا ی ب

اندکــس PROM در حاملگــی می باشــند.
ــا  Yost و همــکاران یــک بررســی آنالیــز ثانویــه را درمــورد زنــان ب

ــل  ــرر قب ــابقه PTB مک ــا س ــر روی 156 زن ب ــرر، ب ــابقه PTB مک س
ــد. زنانــی کــه نزدیکی هــای جنســی  هفتــه37 حاملگــی انجــام دادن
مکــرر داشــته اند در طــی حاملگــی بــا شــانس 38% افزایــش در 
ــی  ــل زنان ــن در مقاب ــد و ای ــه بودن ــه 37 مواج ــل هفت ــر قب PTB مک

 %28 PTB بــود کــه میــزان کمتــری از نزدیکــی داشــته اند و شــانس
بــوده اســت. هرچنــد از نظــر آمــاری خیلــی معنــی دار نســبت بــه اثــر 
نزدیکــی جنســی بــر PTB نداشــته ولــی در غیــاب مطالعــات بیشــتر 
ــر  ــد نشــان دهــد کــه نزدیکــی جنســی اثــر قابــل توجهــی ب می توان
ــول  ــا ط ــه ب ــان حامل ــوص در زن ــه خص ــت و ب ــد داش PTB نخواه

ســرویکس بلنــد و یــا نرمــال بنابرایــن ممکــن اســت حتــی در زنــان 
ــی  ــی جنس ــتن نزدیک ــه داش ــه ب ــه عالق ــاالی PTB ک ــک ب ــا ریس ب
هســتند باتوجــه بــه کاهــش اضطــراب و نزدیکــی بیشــتر بــه شــریک 

جنســی بــا اثــرات مثبتــی در نتایــج حاملگــی خــود بهره منــد شــوند. 
باتوجــه بــه اینکــه داده هــا در ایــن زمینــه کافــی نیســت، لــذا توصیــه 
می شــود باتوجــه بــه شــرایط هــر زن بــه صــورت خــاص و در نظــر 
گرفتــن ســابقه ها و عالئــق بیمــار، جهــت هــر زن برنامــه و نظــرات 

مربوطــه ارائــه شــود.
ــا  ــان ب ــودن فعالیت هــای جنســی در زن ــن ب ــه ام ــه در زمین دو مطالع
ــده  ــام ش ــی( انج ــابقه PTB قبل ــدون س ــه ب ــاه )البت ــرویکس کوت س
اســت. اولــی Grobman و همــکاران یــک مطالعــه ثانویــه آنالیــزی 
ــرات  ــترون کاپ ــی پروژس ــر α 17 هیدروکس ــه اث ــک RCT ک از ی
)OHPC( بــر روی 657 زن در اولیــن بــارداری بــا طــول ســرویکس 
30mm<CL انجــام داده انــد. از زنــان دربــاره ی فعالیت هــای هفتگــی 

ــدم  ــی )ع ــتراحت لگن ــامل اس ــه س ــود ک ــده ب ــیده ش ــوال پرس س
ــتراحت های  ــا اس ــغلی و ی ــتراحت کاری و ش ــی(، اس ــت جنس فعالی
غیرشــغلی بــوده اســت. از آنجاییکــه ایــن نــوع اســتراحت ها خیلــی 
ــک گــروه از  ــوان ی ــا را تحــت عن ــه آن ه ــوده اســت، هم شــایع نب
ــی  ــرای بررس ــه را ب ــن قضی ــد. ای ــر گرفتن ــا درنظ ــش فعالیت ه کاه
ــخت  ــی در 217 زن )33/6%( س ــتراحت لگن ــاص از اس ــرات خ اث
می کنــد و همین طــور معلــوم نیســت کاهــش فعالیــت جنســی 
ــت.  ــوده اس ــف ب ــراد مختل ــدودی در اف ــه ح ــروه در چ ــن گ در ای
ایــن مطالعــه نشــان داد کــه شــانس PTB در هــر نــوع کاهــش 
ــود  ــن خ ــل 17%(. ای ــت )37% در مقاب ــه اس ــش یافت ــی افزای فعالیت
ــای  ــا فعالیت ه ــان ب ــدار PTB در زن ــش مق ــد کاه ــه و تایی در ادام
ــد  ــن شــده( کــه می توان متوســط هماهنگــی دار )در جــدول 3 تبیی
ــی  ــت جنس ــش فعالی ــش PTB در افزای ــه کاه ــت از نظری در حمای
ــور  ــه مجب ــن مطالع ــه در ای ــی ک ــه زنان ــت ک ــن اس ــد. روش می باش
ــی دیگــر  ــه کاهــش فعالیت هــا می شــده اند دچــار مشــکالت بالین ب
و خطــر باالتــری از PTB قــرار می گرفته انــد و ایــن باعــث نگرانــی 
ــط Saccone و  ــری توس ــه دیگ ــرا مطالع ــت. اخی ــوده اس ــکان ب پزش
ــر روی  ــه ب ــز ثانوی ــک آنالی ــش انجــام شــده اســت کــه ی همکاران
ــه  ــان حامل ــرویکس در زن ــر روی pessary س ــده ب ــام ش RCT انج

ــرار  ــه ق ــورد مطالع ــابقه 25mm≤CL( PTB( م ــدون س ــو ب ــک قل ت
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ــای  ــرای فعالیت ه ــی ب ــر محدودیت ــه دیگ ــن مطالع ــد. در ای داده ان
ــر  ــر نزدیکــی جنســی ب ــز اث ــرای آنالی ــه نشــد. ب ــان درنظــر گرفت زن
ــی  ــه نزدیک ــک روز در هفت ــش از ی ــه بی PTB، 50 زن )16/7%( ک

جنســی داشــته اند در گــروه بــدون فعالیــت جنســی قــرار گرفته انــد. 
PTB قبــل از هفتــه 37 حاملگــی در 10 زن در گــروه فعــال جنســی 

)20%( و در 78 زن )31/2%( در گــروه فعالیــت محــدود جنســی 
اتفــاق افتــاد. ایــن نتایــج در کنــار مطالعــه Grobman عــدم توصیــه 
ــاه  ــا ســرویکس کوت ــان ب ــت جنســی را در زن ــاب از فعالی ــه اجتن ب

ــد. ــابقه PTB می کنن ــدون س ب
متاســفانه نویســندگان ایــن مقالــه نتوانســته اند مطالعــه ای را در 
زنــان بــا ســابقه PTB و ســرویکس کوتــاه و نســبت فعالیــت جنســی 
در آن هــا را پیــدا کننــد. Macpherdan یــک مطالعــه فشــرده و 
 PTB تحلیلــی بــر مقــاالت موجــود کــه توصیه هایــی در قبــال
ــی  ــت جنس ــت فعالی ــا محدودی ــد. آن ه ــام داده ان ــته اند را انج داش
ــه می کننــد علیرغــم داده هــای ناکافــی در  را در ایــن گــروه توصی
ــه  ــین ب ــطح اکسی توس ــا س ــتاگالندین semen و ی ــر پروس ــر خط اث
ــز  ــه نی ــن مطالع ــندگان ای ــود دارد. نویس ــم وج ــم ک ــال ارگاس دنب
تــا مطالعــات بیشــتر و بعــدی نیــز بــا ایــن نظریــه موافقنــد. علیرغــم 
اثــرات مفیــد فعالیت هــای جنســی بــر زنــان و حاملگــی، نمی تــوان 
کوتــاه  ســرویکس  بــا  زنانــی  در  را  جنســی  محدودیت هــای 

)15mm<CL( در نظــر نگرفــت.
در زنــان بــا PPROM در حاملگــی، شــواهدی قــوی مبتنــی بــر 
ارتبــاط بیــن اولیــن مطالعــه واژینــال به دنبــال پارگــی پرده هــا 
ــودی  ــای صع ــل از عفونت ه ــادری حاص ــت م ــا عفون ــان ی و زایم
وجــود دارد. نویســندگان معتقدنــد کــه در نزدیکــی کامــل جنســی 
نیــز بــه ماننــد همیــن قضیــه در ایــن زنــان احتمــال بــاال وجــود دارد 
ــان  ــن زن ــت جنســی در ای ــت فعالی ــه محدودی ــه ب ــن توصی و بنابرای
ــت  ــر فعالی ــه اث ــتر در زمین ــات بیش ــد. مطالع ــر می رس ــه به نظ عاقالن
جنســی بــر ســابقه PTB نیازمنــد اســت و باتوجــه بــه محدودیت هــا 
ــه نظــر می رســد  جهــت طراحــی مطالعــه و پیــدا کــردن نمونه هــا ب
ــه  ــن زمین ــتناد در ای ــل اس ــاارزش قاب ــه ب ــه مطالع ــگاه ب ــاید هیچ ش

بــا شــواهد موجــود و نظــرات  پیــدا نشــود و فعــال  دســتیابی 
ــرد. ــورت گی ــان ص ــه زن ــای الزم ب ــا، توصیه ه حرفه ای ه
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پیشگیری و غربالگری سرطان تخمدان
American College of Obstetricians and Gynecologists 
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دکترشهرزاد شیخ حسنی 1
دکتر سوزان پیروان 1

روش فعلــی غربالگــری بیمــاری هنــوز از اصــول تعییــن شــده 
 Wilson,. Jungner  (در نشــریه ی برجســته ی ویلســون و یونگــر
 ,Principles and Practice of Screening for Disease. Geneva: WHO

ــری  ــندگان غربالگ ــند، نویس ــد. در آن س ــی کن ــروی م 1968( پی
راهمانگونــه تعریــف کردنــد کــه در کمیســیون 1951 ایــاالت 
ــن  ــه ای ــود، ب ــن مطــرح شــده ب ــس بیمــاری مزم متحــده در کنفران
ــا نقــص هــای تشــخیص داده  شــرح: ›شناســایی فرضــی بیمــاری ی
ــی  ــایر روش های ــا س ــات ی ــات، معاین ــتفاده از آزمایش ــا اس ــده ب نش
ــه ســرعت قابــل اســتفاده هســتند. تســتهای غربالگــری افــراد  کــه ب
ــد از  کســانی کــه  ــه ظاهــر ســالم را کــه احتمــاال بیمــاری را دارن ب

ــد.‹ ــخیص میده ــد، تش ــاری را ندارن ــاال بیم احتم
پیشــنهاد شــد افــرادی کــه ایــن چنیــن شناســایی شــدند بــرای 
تشــخیص و درمــان، و در بیمــاری هــای مســری بــه پزشــک 
ارجــاع شــوند، ›تــا از اینکــه خطــری بــری همســایگان خــود باشــند 
جلوگیــری شــود.‹ بعــالوه، غربالگــری در بــارداری کمــک میکنــد 
ــوزاد  ــن و ن ــه جنی ــیب ب ــت و آس ــی و عفون ــوارض حاملگ ــا ع ت

ــد . ــش یاب کاه
همانگونــه کــه ویلســون و یونگــر اشــاره کردنــد، تجهیــزات، منابــع 
ــای  ــط ه ــی در محی ــل توجه ــور قاب ــه ط ــا ب ــاری ه ــیوع بیم و ش
مختلــف متفــاوت اســت و ایــن امــکان پذیــری و تأثیــر برنامــه هــای 

ــرار میدهــد. ــر ق غربالگــری را تحــت تأثی
ــرای  ــه ب ــازمان یافت ــری س ــتین غربالگ ــای نخس ــه ه ــی از نمون یک
ــوی  ــل ری ــورد س ــس در م ــارداری در انگلی ــی در ب ــاری عفون بیم
ــر در ســال 1936 نشــان داد کــه  ــود. داده هــای مــرگ و می )TB( ب
ایــن علــت عمــده ی مــرگ زنــان در ســنین بــارواری در انگلیــس 
و ولــز بــود، 25% ازتمــام مــرگ هــا در ایــن گــروه را شــامل میشــد، 

ــوط  ــل مرب ــام دالی ــی از تم ــر ناش ــرگ و می ــتر از م ــر بیش ــه براب س
ــادرش بعــد  ــت از م ــوزاد عفون ــرای ن ــی ب ــارداری. خطــر اصل ــه ب ب
ــر  ــارداری ب ــر ب ــود ، تأثی ــن وج ــا ای ــود؛ ب ــده ب ــناخته ش ــد ش از تول
ــود  ــادران را بهب ــد م ــه پیام ــا مداخل ــه آی ــاری و اینک ــرفت بیم پیش

ــود. ــات نشــده ب میبخشــد اثب
ــه ایــن ســواالت پاســخ داد مگــر اینکــه میــزان  مشــخصا نمیتــوان ب
ــم  ــه آن ه ــود، ک ــده ب ــناخته ش ــارداری ش ــل در ب ــروز س ــی ب واقع
بــا معاینــه ی بالینــی بــه تنهایــی نمیتوانــد مشــخص شــود. بنابرایــن، 
غربالگــری   1943 ســال  در  پدینگتــون  دربیمارســتان  پزشــکان 
بوســیله ی رادیوگرافــی قفســه ســینه را بــرای همــه زنــان کــه بــرای 

ــد. ــی کردن ــد معرف ــه میکردن ــارداری مراجع ــای ب مراقبته
در طــی ســه ســال بعــد، 4430 زن بــاردار بــدون عالمــت غربالگــری 
ــتهای  ــرای تس ــا ب ــر متعاقب ــا، 249 نف ــم ه ــن خان ــن ای ــدند. از بی ش
ــاز  ــه نی ــال ک ــاری فع ــا بیم ــر ب ــدند و 27 نف ــاع ش ــخیصی ارج تش
 Jacobs. J Obstet( .بــه بســتری فــوری داشــتند، شناســایی شــدند

.)1 )شــکل   )76–53:368;1946  Gynaecol Br Emp

ــت برخــی اصــول مهــم غربالگــری را نشــان  ــا ظراف ــه ب ــن مطالع ای
میدهــد. آزمــون غربالگــری کــه انتخــاب شــده بــود انجامــش 
آســان بــود و بــه خوبــی توســط مــادران تحمــل شــد. بــا ایــن حــال، 
ــه در  ــن برنام ــترش ای ــرد، گس ــاره ک ــنده اش ــه نویس ــور ک همانط
ــادی  ــش زی ــه افزای ــر منجــر ب ــاب ناپذی ــه طــور اجتن ــی ب ســطح مل
ــود )%0/61  ــی ش ــارداری م ــل در ب ــوارد س ــداد م ــایی تع در شناس
از تمــام خانــم هــای بــاردار در ایــن مطالعــه( کــه مســتلزم تهیــه ی 
امکانــات اضافــی اســت. عــالوه بــر ایــن ، درمــان ، شــامل بســتری 
طوالنــی مــدت در بیمارســتان ، همــراه بــا جدایــی مــادران از 
ــل قبــول باشــد مگــر  ــود قاب ــواده هــای آنهــا بعیــد ب ــوزادان و خان ن

ــی در دوران  ــای عفون ــاری ه ــر بیم ــری از نظ غربالگ
ــارداری ب

دکتر عاطفه ابراهیمی 1
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ــد. ــاد میش ــی ایج ــت مال ــواده و حمای ــک خان ــه کم اینک
ایــن تعــادل بیــن فوایــد شناســایی زودرس بیمــاری در مقابــل 
ــان یــک  ــع همچن ــودن مناب ــترس ب ــری و در دس ــب غربالگ عواق
مالحظــه ی اساســی در تمــام برنامــه هــای غربالگــری باقــی میمانــد. 
در انگلیــس در ســال 1996کمیتــه ملــی غربالگــری تاســیس شــد تــا 

ــد. ــه کن ــور رهنمــود تهی ــن ام در ای
درمــان TB بــا اســتفاده از تســت غربالگــری پوســتی ، واکسیناســیون 
و آنتــی بیوتیــک دگرگــون شــده اســت. یــک بررســی اخیــر تعــداد 
زیــادی از عفونــت هــای دیگــر را شــرح میدهــد کــه بــرای آنهــا در 
حــال حاضــر غربالگــری امــکان پذیــر اســت. نویســندگان بــر روی 
فوایــد تشــخیص در ســه ماهــه ی اول تاکیــد میکننــد، زیــرا فرصــت 
برنامــه ریــزی بــرای بررســی، درمــان زودرس و مســیرهای مراقبــت 
فــردی کــه در زنــان در کشــورهای بــا منابــع  کافــی انتظــار میــرود  
–128:304;2021 Faure-Bardon, Ville. BJOG( را فراهــم میکنــد

.)315
افشای عالیق

چیــزی اعــالم نشــده اســت. یــک فــرم افشــای عالیــق بــرای 
مشــاهده آنالیــن بــه عنــوان اطالعــات پشــتیبانی در دســترس اســت.



27 1.جراح و متخصص زنان و زایمان، فلوشیپ نازائی

پیشگیری و غربالگری سرطان تخمدان
American College of Obstetricians and Gynecologists 
VOL. 131, NO. 5, MAY 2018

دکترشهرزاد شیخ حسنی 1
دکتر سوزان پیروان 1

پیش زمینه
پروژســترون بــه طــور روتیــن در دوره پــری ناتــال اســتفاده میشــود 
ــی  ــل دوره کودک ــر تکام ــدت آن ب ــرات درازم ــود اث ــن وج ــا ای ب

مشــخص نمــی باشــد. 
Objective

دوره  در  پروژســترون  بــا  درمــان  درازمــدت  اثــرات  ارزیابــی 
کودکــی 

Search Strategy

 Chochrane centeral Register of controlled و Embase و MEDLINE

2020 may 24 trial from inception to
Selection criteria

RCTS نتایــج را در زنانــی کــه کودکانــی کــه در دوره ی پــره ناتــال 

در تمــاس بــا پروژســترون بودنــد را بــه دنیــا آوردنــد در مقایســه بــا 
پالســبو یــا مداخــالت دیگــر مقایســه و گــزارش کردنــد. )در هــر 

ســه ماهــه ای از بــارداری( 
Data Collection and analysis

ــه طــور مســتقل انتخــاب شــدند و داده هــا اســتخراج  2 نویســنده ب
شــدند. 

ــی و  ــای بالین ــی ه ــرای کارآزمای از Chochran Risk of Bias tools ب
Quality در مطالعــات بررســی کننــده پیــش آگهــی اســتفاده شــد. 

Main Result

از 388 مقالــه، مــا 7 مقالــه کــه بــر اســاس  RCT بــود اســتفاده کردیم 
ــن  ــود. همی ــا 8 ســال ب ــاه ت ــری از 6 م ــدازه گی کــه شــامل 4222 ان
ــد پروژســترون و پالســبو را در ســه ماهــه  مطالعــات مقایســه کردن
ی دوم و یــا ســوم کــه بــه دلیــل پــره تــرم لیبــر تجویــز شــده بــود. 

متاآنالیزهــای ) 2 مطالعــهn= 890کــودک( هیــچ تفاوتــی در تکامل 

  Bayley III Cognitive Composite Score بــا   Neurodevelopment

ــده ی پروژســترون و  ــت کنن ــن گــروه دریاف در ســن 2 ســالگی بی
پالســبو وجــود نداشــت. 

Conclusions

ــم شــواهد از آســیب ناشــی از  System Review ای کــه انجــام دادی

تمــاس بــا پروژســترون در دوره پروناتــال کــه بــه منظــور جلوگیــری 
از زایمــان زودرس داده شــده بــود دیــده نشــد. 

همچنیــن مــا قویــاً نیــاز بــه انجــام مطالعــات Follow up بــرای تجویــز 
پروژســترون در مراحــل ابتــدای بــارداری و اثــر بــر روی کــودک 

در مراحــل ابتــدای کودکــی را احســاس میکنیــم.

مقدمه 
ــارداری  ــت ب ــده ی وضعی ــون پایدارکنن ــک هورم ــترون ی پروژس
ــد  ــوم تولی ــوس لوتئ ــارداری از کورپ ــدای ب ــل ابت ــت در مراح اس
ــن  ــد و بدی ــادر را ســرکوب مــی کن ــی م مــی شــود و سیســتم ایمن
ــی  ــل انتهای ــد. در مراح ــی کن ــک م ــن کم ــای جنی ــه بق ــیله ب وس
ــس  ــبب ریلک ــود و س ــی ش ــد م ــت تولی ــی از جف ــر حاملگ و بعدت
ــای  ــه ی مزای ــود. در نتیج ــی ش ــم م ــاف رح ــالت ص ــردن عض ک
بالقــوه ی پروژســترون )چــه طبیعــی و چــه نــوع ســنتیتک 17-
ــک  ــوان ی ــه عن ــروات( از آن ب ــا هیدروکســی پروژســترون کاپ الف
حمایــت کننــده ی فازلوتِیــال بعــد از اســتفاده از تکنولــوژی کمــک 
ــوان پیشــگیری  ــه عن ــوان ب ــاروری اســتفاده مــی شــود کــه مــی ت ب
ــان  ــگیری در زایم ــرای پیش ــا ب ــان و ی ــا درم ــقط و ی ــده ی س کنن
ــتفاده از  ــدت اس ــر درازم ــن اث ــود. بنابرای ــی ش ــتفاده م زودرس اس

ــرد.  ــرار بگی ــی ق ــد بررس ــن بای ــرروی جنی ــترون ب پروژس
پروژســترون چــه بــه صــورت انــدوژن و یــا چــه بــه صــورت 

بررسی اثر درمان پروژسترون در دوره پری ناتال بر 
تکامل و رفتار و سالمت دوره کودکی 

دکتر مینا بخشعلی بختیاری  1
دکتر لیال نظری 2
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اگــزوژن مــی توانــد از ســد خونــی- مغــزی عبــور کنــد و بــر مغــز 
جنیــن اثــر بگــذارد. در چندیــن مــدل حیوانــی، اتصال پروژســترون 
یــا متابولیــت هــای فعــال نورواســتروئید – ایزوفــرم هــای رســپتور 
پروژســترون موثــر در تحریــک پروســه هایــی مثــل رشــد نورونــی 

ــی. ــدار عصب ــر میلینیشــن و تشــکیل م ــر ب ــن موث ــد. همچنی بوده ان
بــر خــالف پروژســترون، OHPC- 17 بــه ترکیبــات آلوپرگننولــون 
بنابرایــن  شــود.  نمــی  متابولیــزه  هســتند  نوروپروتکتیــو  کــه 
پروژســترون بــه طــور بالقــوه، آنزیــم 11 بتاهیدروکســی اســتروئید 
ســبب  بنابرایــن،  کــرده  ســرکوب  را،   II تایــپ  دهیدروژنــاز 
می شــود کــه جنیــن در معــرض کورتیــزول باالیــی از مــادر قــرار 
ــتم  ــر سیس ــدت ب ــر درازم ــزول اث ــی کورتی ــن فراوان ــرد و ای بگی

لیمبیــک جنیــن دارد. 
RCT در یــک مطالعــه ی سیســتماتیک ریویــو  92 مطالعــه ی 
ــر  ــی اث ــه ارزیاب ــا ب ــد. اینج ــرار گرفتن ــی ق ــورد بررس ــران م کوک
پروژســترون در مامایــی پرداختنــد و فقــط دو Review اثــر دراز 

ــد.  ــی کردن ــی م ــی ارزیاب ــر کودک ــدت آن را ب م
ــرای  ــه ب ــال ک ــترون واژین ــه پروژس ــان داد ک ــز نش ــا آنالی ــک مت ی
ــر  ــر مضــری ب جلوگیــری از زایمــان زودرس تجویــز مــی شــد، اث

ــت.  ــودکان نداش ــل ک تکام
در کل، توافــق بــر ایــن اســت پروژســترون طبیعــی کــه در مراحــل 
ــی  ــک م ــن کم ــای جنی ــه بق ــود ب ــی ش ــز م ــارداری تجوی ــه ب اولی
ــا ایــن وجــود از نتایــج بعــد از تولــد آن اطــالع زیــادی در  کنــد ب

دســت نیســت. 
هــدف ایــن Systematic Review  ارزیابــی مقــاالت چــاپ شــده در 

مــورد اثــر درمــان پروژســترون بعــد از تولــد مــی باشــد. 
ایــن یــک مطالعــه ی Systematic Review  بــوده و بــر اســاس آیتــم 
ــت.  ــده اس ــی ش ــز )PRISMA( طراح ــت متاآنالی ــک لیس آن و چ

ــده.  ــتر ش ــن Review در PROSPERO ریجس ــکل ای پروت
اهمیــت نتایــج تکاملــی دراز مــدت در نتایــج نهایــی بــرای مطالعات 

زایمــان زودرس کــه در 2016 چاپ شــده نشــان داده شــد. 
ــررس در  ــت دی ــی نورودیولوپمن ــی، موربیدیت ــج نهای ــن نتای در ای

ــه  ــر ک ــروژه ی دیگ ــک پ ــود و در ی ــی ب ــج نهای ــی از 13 نتای یک
توســط تیــم مــا انجــام شــد و چــاپ نشــد، مــادران کــودکان نــارس 
متولــد شــده، نتایــج نهایــی تکامــل بچــه هــا شــان بــا تکامــل ذهنــی 
کــه مهــم تریــن نتیجــه ی ان بــود در طــی زندگــی بررســی شــد. 

منبع اطالعات و استراتژی تحقیق
داده های تخصصی 

 OVID OVID MEDLINE و  در یــک تحقیــق سیســتماتیک در 
بررســی  بــرای   24 May تــا 2020  EMBAS و مرکــز کوکــران 

ــی  ــه ط ــده ک ــد ش ــوزادان متول ــترون در ن ــدت پروژس ــر دراز م اث
ــا آن در تمــاس بــوده انــد جمــع آوری شــد.لغاتی کــه  ــارداری ب ب
 mesh terms{ ــرل ــات کنت ــامل: لغ ــت ش ــرار گرف ــرچ ق ــورد س م
in medline[پروژســترون-بارداری، پریناتــال، مــادری، جنیــن و 

نــوزادان، فالــوآپ طوالنــی مــدت و نتایــج ویــژه بود.محدودیــت 
تاریــخ و زبــان وجــود نداشت.اســتراتژی ســرچ در جــدول s1 وارد 

شــده اســت

جمع آوری مطالعات
ــر روی بچــه هایــی کــه  همــه RTC هایــی کــه نتایــج درازمــدت ب
در طــی بــارداری مادرشــان در هــر تــری مســتری از بــارداری 
ــه  ــو و ب ــد قل ــو، چــه چن ــد )چــه تــک قل ــه بودن پروژســترون گرفت
هــر اندیکاســیونی( وارد مطالعــه شــدند و در نهایــت مطالعاتــی کــه 
شایســتگی الزم بــرای رســیدن نداشــتند )کــه ایــن علــل در شــکل 

ــدند. ــذف ش ــده( ح ــرح داده ش 1 ش
تمــام مطالعــات بــه طــور مســتقل بــرای واجــد شــرایط بــودن عنوان 
ــا اســتفاده از  ــال شــدند )Ns,ML( ب ــر غرب ــده توســط دو نف و چکی

. 25 Rayyan Citation

گزارش های چند گانه در یک جمعیت 
ــان  ــدت را در هم ــر درازم ــه اث ــم ک ــی را وارد کردی ــا مطالعات م
جمعیــت بررســی کــرده بــود کــه چــرا کــه مــی خواســتیم مطمئــن 
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ــن جمعیــت بررســی شــده اســت. ــج در ای شــویم کــه همــه نتای

آنالیز
ــت  ــدند: بهداش ــیم ش ــه تقس ــه 3 زیرمجموع ــدت ب ــد م ــج بلن نتای
ــن  ــار، در ای ــری و Neurodevelopment و رفت ــی، انتروپومت ــو م عم

ــدی شــدند.  ــج دســته بن ســه گــروه، نتای
داده هــای دو قطبــی موجــود در یــک جــدول 2 × 2 وارد شــدند و 
RR و OR گــزارش شــده بــرای داده هــای پیوســته هــم میانگیــن و 

انحــراف معیــار گــزارش شــد. 
 Systemic Review ــه در ــه، 7 مقال ــوع 388 مطالع ــج:  از مجم نتای

ــماره )1( ــکل ش ــدند. ش وارد ش

 ویژگی های  مطالعه
ویژگــی هــای RTC و مطالعــات Follow up در جــدول )1( خالصــه 
ــاس RCT 5 وارد  ــر اس ــه ی Follow up را ب ــا 7 مطالع ــد م ــده ان ش
کردیــم. همــه ی ارزیابــی هــا اثــر پروژســترون در مقایســه بــا 
پالســیو در ســه ماهــه دوم / ســوم کــه بــرای جلوگیــری از پــره تــرم 
لیبــر بــود بررســی مــی کــرد هیــچ مطالعــه ی Follow up ای بــرای 
بررســی اثــر پروژســترون در ســه ماهــه ی اول بــارداری یافت نشــد. 
ــود  ــرده ب ــی ک ــی را بررس ــارداری چندقلوی ــا ب ــان ب ــا RTC زن 2 ت
 PTL ــارداری تــک قلــو و ســابقه قبلــی ــا ب ــان ب ــا زن ــا  RCT ب و 3 ت
ــاه و ریســک فاکتورهــای دیگــر PTL را  و طــول ســرویکس کوت

ــود.  بررســی کــرده ب
در کل مطالعــات Follow up وارد شــده، 4222 انــدازه گیــری هــای 
منحصــر بــه فــرد در کــودکان 6 مــاه تــا 8 ســال انجــام دادنــد کــه 

خالصــه آن در جــدول S1 و S2 آمــده اســت. 
 

ــت  ــه در جمعی ــا چندگان ــراری ی ــای تک ــزارش ه گ
ــان  یکس

گــروه مطالعــه PREDICT نتایــج تکامــل Neurodevelopment را در 
 Vedel( و تــا 8 ســال )2011 Rode( کــودکان 6 مــاه تــا 18 مــاه

ــودکان 6  ــه در ک ــک مطالع ــالوه ی ــه ع ــرد. ب ــی ک 2017( بررس
مــاه تــا 18 مــاه کــه از مادرانــی متولــد شــده بودنــد کــه بــارداری 
پرخطــر داشــتند )طــول ســرویکس زیــر صــدک 10، شــرح حــال 
ــه( انجــام شــد  ــه، یــک ســقط بعــد از 12 هفت ــل از 34 هفت PTL قب

 )2011  Klein(
نتایــج از مطالعــات PREDICT نمــی تواننــد وارد متاآنالیــز شــوند بــه 
دلیــل تفاوتــی کــه در ســن واســکور Cut off بیــن مطالعــات وجــود 

دارد .آنالیــز نتایــج از مطالعــات PREDICT Overlep ندارنــد. 

بهداشت عمومی و آنتروپومتری 
ــف  ــای مختل ــاوت و کرایتریاه ــای متف ــات از متده ــه ی مطالع هم
ــد )جــدول  ــرای گــزارش بهداشــت عمومــی اســتفاده مــی کردن ب

S4 ایــن را نشــان مــی دهــد. (
یــک مطالعــه نقــض بیــش تــری در گــروه پروژســترون در مقایســه 
بــا پالســبو در کلیــه )1 بــه 3( و سیســتم گوارشــی )4 بــه 9( و 
تنفســی )3 بــه 7( پیــدا کــرد. بــا ایــن وجــود شــیوع اینهــا بســیار کــم 
بــود. میــزان شــنوایی در گروهــی کــه پروژســترون گرفتــه بودنــد 

بهتــر بــود )2 بــه 1( 
ــص  ــی در نقای ــازگار و متناقص ــج ناس ــر نتای ــات دیگ ــه مطالع هم
بهداشــتی و آنتروپومتــری بــر اســاس تمــاس بــا پروژســترون نشــان 
ــر اهمیــت نبــود.  ــارزو پ داد. هیــچ یــک از آمــار بدســت آمــده، ب
بنابرایــن مالفورماســیون شــناختی، آنومالــی کروموزومــال یــا 
ــا  ــن گروهه ــده در Follow up بی ــزارش ش ــا گ ــی ژنتیالی ابنورمالیت
تفــاوت آشــکاری نداشــت. نتایجــی کــه ســالمت ذهنــی یــا قلبــی 
ــود  ــد وج ــزارش کن ــوغ را گ ــل بل ــا تکام ــی ی ــا جنس ــی ی عروق

ــت. نداش

تکامل حرکتی و ذهنی
 Bayley Scale of infant Development تکامــل ذهنــی بــا اســتفاده از

در دو مطالعــه انــدازه گیــریn= 890 بررســی شــد. 
 Ages and Stages 4 مطالعــه شــامل 2827 انــدازه گیــری اســتفاده از
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Questionnaire )ASQ( کــرده بــود و یــک مطالعــه شــامل 324 

 Child Development Inventory Questionnaire  انــدازه گیــری از
ــرد.  ــتفاده ک )CDI( اس

تفــاوت آشــکاری در Bayley III Score بیــن کودکانــی کــه تمــاس 
بــا پروژســترون داشــتند و گــروه پالســبو وجــود نداشــت. 

فقط یک مطالعه Bayley III Score حرکتی را ارزیابی کرد. 
در ســایر مــوارد گفتــه شــده هــم تفــاوت آشــکاری وجــود نداشــت 

در جــدول 2 خالصــه شــده اســت.

 Moderate / Server:مقایســه نتایــج مــرگ یــا نقایــص
 Neurodevelopment

2 مطالعــه )29 و 30( نقــص Neurodevelopment  در ســن 2 ســالگی 
بــا و بــدون Mortality rate را بررســی کردنــد. در مطالعــه اول 
نقــص Neurodevelopment  در زمینــه حرکتــی ذهنــی، عملکــردی 
شــنوایی- صحبــت و زبــان، بینایــی، تنفســی و گوارشــی و کلیــوی 
 < Bayley  )29( یــا بســتری در بیمارســتان و در مطالعــه ی دوم
ــتری  ــک وبس ــش از ی ــا بی ــی  ی ــج بالین ــا CBCL در رن -1SD - ی
بیمارســتانی یــا بیــش از یــک جراحــی در 2 ســال گذشــته را بیــان 
کردنــد. مطالعــه اول نقایــص متوســط تــا شــدید یــا تکامــل مغــزی 
پروژســترون در دوره  بــا  % کــودکان )47/379( کــه  در 12/4 
ــزان در گــروه  جنینــی تمــاس داشــتند گــزارش کــرد کــه ایــن می
ــر  ــادار از نظ ــاوت معن ــن تف ــه ای ــود. البت ــیو 8/7 )35/403( ب پالس

ــود.  آمــاری نب
ــن  ــه شــده بی ــوارد گفت ــی از نظــر م ــچ تفاوت ــه ی دوم هی در مطالع

ــد. ــده نش ــیو دی ــترون  و پالس ــرض پروژس ــروه در مع گ

رفتار
ــه  ــه ک ــک مطالع ــرد. ی ــی ک ــاری را ارزیاب ــل رفت ــه، تکام 2 مطالع
 Strenghths ــنامه ــام داد و از پرسش ــری n= 597 را انج ــدازه گی ان
)SDQ( اســتفاده کــرد و یــک مطالعــه دیگــر کــه   and Difficulties

 Child Behaviour Checklist انــدازه گیــری بــر اســاس معیــار n=54

اســتفاده کــرد. تفــاوت معنــادار آمــاری در نتایــج وجــود نداشــت. 
)S5 جــدول(

 
بحث یافته های مهم

ــچ نتیجــه ای  ــا هی ــز م ــه Systemic Review  و متاآنالی ــن مطالع در ای
کــه نشــان دهــد درمــان بــا پروژســترون بــه منظــور زایمــان زودرس 
ــود  ــود وج ــی ش ــی م ــج کودک ــی در نتای ــروز تغییرات ــه ب ــر ب منج

نــدارد. 

نقاط ضعف و قدرت
تمــام مطالعــات در Systemic Review  همگــی کیفیــت متوســط 
  double Blinding ــی ــام کارآزمای ــتند و در طــی تم ــا خــوب داش ت

ــد.  بودن
محدودیــت اصلــی مطالعــه مــا هتروژنســیتی مطالعــات وارد شــده 
ــود. همــه مطالعــات، نتایــج متفــاوت در کــودکان در ســن هــای  ب
ــد  ــی کردن ــی م ــاوت را بررس ــی متف ــای ارزیاب ــف و ابزاره مختل
 Parentt – از  آنهــا  بــود   Subjective مطالعــات  نتایــج  اکثریــت 
بــود  ارزان  و  داشــت  مزایایــی  کــه   Reported questionnuires

ــی  ــا ارزیاب ــت Bayley ب ــه از تس ــط 2 مطالع ــد و فق ــتفاده کردن اس
ــد.  ــی کــودکان اســتفاده کردن ــرای بررســی تکامل Face to Face  ب

ــود  ــرم وج ــره ت ــد پ ــد از تول ــوالً بع ــی  معم ــل عصب ــص تکام نقای
ــد.  دارن

ــترون   ــای پروژس ــی ه ــن کارآزمای ــه بی ــیتی ک ــود هتروژنس ــا وج ب
ــد از  ــرم بع ــره ت ــد پ ــه تول ــان داد ک ــت، IPD.MA نش ــود داش وج
ــو(  ــک قل ــارداری ت ــود )در ب ــی ش ــم م ــترون   ک ــز پروژس تجوی
پــس بنابــر ایــن خــواه نــا خــواه بهبــود Neurodevelopment   اتفــاق 

ــاد.  خواهــد افت
 بــا ایــن وجــود در 4 مطالعــه از 5 مطالعــه میــزان تعــداد تولــد پــره 
ــل  تــرم بیــن دو گــروه دریافــت کننــده پروژســترون و پالســپو قاب

مقایســه بــود. 
از  RCT هایــی بودنــد کــه اســتفاده  نهایــت مطالعــه مــا و  در 
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پروژســترون در ســه ماهــه دوم/ســوم بــرای جلوگیــری از زایمــان 
زودرس را بررســی مــی کردنــد و مــا هیــچ شــواهدی از اثــر 

درازمــدت پروژســترون در ســه ماهــه اول نیافتیــم. 

Interprertation

گایــد الیــن هــای بیــن المللــی پروژســترون را بــه عنــوان حمایــت 
ــد.  ــه می کنن ــال در ART توصی ــده ی فازلوتئ کنن

ــه کار مــی رود  ــی کــه پروژســترون ب ــارداری های ــق ب درصــد دقی
12-5% مــی باشــد )درصــد 3-2% کــودکان متولــد شــده از ART در 
کشــورهای غربــی و شــیوع تولــد نــارس در 12-5% مــوارد( لیســت 
وســیع اندیکاســیون پروژســترون از بــارداری ســبب مــی شــود کــه 

کــودکان زیــادی در معــرض پروژســترون قــرار بگیرنــد. 
ــترون  ــورد پروژس ــران در م ــه ی Systematic Review کوک 2 مطالع
ــان  ــی همچن ــرات دراز مــدت از 5 مطالعــه مــی باشــد ول شــامل اث
ــج  ــی نتای ــرای بررس ــزی ب ــچ متاآنالی ــت هی ــدود اس ــا مح داده ه

ــت.  ــده اس ــرا نش ــا اج ــن Systematic Review ه ــدت در ای درازم
ــود  ــه ب ــم شــامل 7 مقال ــا انجــام دادی Systematic Review ای کــه م

کــه اثــر پروژســترون را در ســه ماهــه ی دوم / ســوم بررســی مــی 
ــود  ــرم داده شــده ب ــره ت ــد پ ــری از تول گــردد کــه منظــور جلوگی
ــه ی اول  ــه ماه ــر را در س ــن اث ــه ای ــچ RCT ای ک ــن هی و بنابرای

ــی نشــد. ــد. ارزیاب بررســی کن
ــز شــده  ــای ART تجوی ــش از 90% از ســیکل ه پروژســترون در بی
و حمایــت کننــده ی فازلوتئــال می باشــد و نتایــج نــوزادی آن 

ــت.  ــده اس ــدودی ش ــی مح ارزیاب
مطالعــات اخیــر یــک افزایــش شــیوع در  LGA یــا ماکروزومــی در 
بــارداری یــک قلــو بعــد از انتقــال جنیــن فریز شــده در یک ســیکل 
ــا اســتروژن + پروژســترون گــزارش کردنــد  برنامــه ریــزی شــده ب
ــا یــک ســیکل  کــه ایــن نتایــج در مقایســه یــک ســیکل طبیعــی ب
 Post تحریــک شــده بــه دســت آمــده اســت همچنیــن زایمان هــای

term و اختــالالت فشــار خــون مــادر گــزارش شــد. 

 Retrospective ــا ایــن وجــود ایــن اطالعــات ماحصــل داده هــای ب

بــوده ارزیابــی سیســتماتیک محــدود اســت و تعییــن ایــن کــه ایــن 
ماحصــل ART اســت یــا تجویــز پروژســترون، کار دشــواری اســت. 
اگرچــه RCTهایــی کــه روی ایــن موضــوع بــه اجــرا در آمــده انــد 

فالــوآپ بشــوند مــی تواننــد ایــن گــپ علمــی را پــر کننــد. 
دیگراندیکاســیون تجویــز پروژســترون در ســه ماهــه اول بــه دلیــل 
ســقط مکــرر یــا خونریــزی ســه ماهــه اول اســت. 2 بررســی اخیــر 
ــا  ــی ه ــن کارآزمای ــترون در ای ــز پروژس ــودمندی از تجوی ــر س اث

پیــدا نکــرد. 
در واقــع بــدون انجــام یــک ارزیابــی Systematic  نمــی تــوان اثــر 
ــه اول را  ــه ماه ــترون در س ــدت پروژس ــد م ــا بلن ــدت ی ــاه م کوت

ــرد.  ــن ک ــی و تضمی گارانت
ــر  ــا ب بنابرایــن ایــن مهــم اســت کــه در نظــر بگیریــد کــه نتایــج م

ــتند.  ــروژن هس ــات هت ــدودی از مطالع ــداد مح ــاس تع اس
ایــن بررســی مجــدداً بــر اهمیــت پیگیــری طوالنــی مــدت ســاختار 
یافتــه پــس از مطالعــات مداخلــه ای پری ناناتــال، ترجیحــاً بــا 
ــرای تحقیقــات  اســتفاده از یــک مجموعــه نتیجــه ی اصلــی کــه ب
پیشــگیری از تولــد زودرس تعیین شــده اســت، تاکیــد می کند.  
ــج  ــوان یکــی از 13 نتای ــه عن ــری ب ــی تاخی ــل عصب عــوارض تکام
نهایــی در نتایــج حاصــل از مداخــالت پیشــگیری از زایمــان 
ــدازه گیــری هــا و  ــا ایــن حــال، در مــورد ان زودرس مــی باشــد. ب
نتایــج تعییــن کننــده عــوارض رشــد عصبــی درازمــدت اتفــاق نظــر 

ــدارد.  وجــود ن
عــالوه بــر ایــن قبــل از اینکــه نتایــج نهایــی چــاپ شــود، فقــط %16 
ــص از  ــد از ترخی ــودکان را بع ــی ک ــای بالین ــی ه ــل کارآزمای مح

بیمارســتان follow مــی کردنــد. 
ــج درازمــدت  ــرای نتای ــداد مطالعــات گــزارش شــده ب اگرچــه تع
ــه ســرعت در حــال افزایــش اســت امــا روش هــا و نتایــج هنــوز  ب

متفــاوت اســت. 
در  راهنمایــی  بــه  قــوی  نیــاز  ی  دهنــده  نشــان  مــا  مطالعــه 
ــی نتیجــه ی اصلــی عــوارض  ــرای ارزیاب ــه شــده ب اقدامــات توصی

اســت.  تاخیــری   neurodevelopment
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ــده  ــده ش ــات گنجان ــی از مطالع ــه برخ ــت ک ــن واقعی ــم ای علیرغ
ــه از  ــت ک ــن واقعی ــد. ای ــی ده ــان م ــری را نش ــدازه گی ــان ان هم
ــر  ــم منج ــوز ه ــده، هن ــتفاده ش ــف اس ــای مختل ــری ه ــدازه گی ان
ــد  ــی توان ــا شــده اســت کــه م ــادر انجــام متاآنالیزه ــی م ــه ناتوان ب

زباله هــای تحقیقاتــی محســوب شــود. 

نتیجه گیری 
اثــر  بررســی  بــه  کــه   Systematic Review ی  مطالعــه  ایــن  در 
درازمــدت پروژســترون در دوره کودکــی پرداختــه بــود. مــا هیــچ 
ــا مضــر درازمــدت آن بعــد از  ــر اثــر ســودمند ی شــواهدی مبنــی ب
ــان زودرس  ــرای زایم ــه ب ــوم ک ــه ی دوم /س ــه ماه ــز در س تجوی

ــم.  ــود، نیافتی ــده ب ــز ش تجوی
ــان  ــترده ی درم ــرد گس ــش و کارب ــل افزای ــه دلی ــا ب ــای م ــه ه یافت
ــی زودرس  ــگیری از حاملگ ــا پیش ــن ه ــد الی ــترون در گای پروژس

ــط اســت.  بســیار مرتب
ــدای  ــده در ابت ــز ش ــترون تجوی ــر پروژس ــی اث ــه بررس ــاز ب ــا نی م

بــارداری بــر دوره ی کودکــی نیــز داریــم. 
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ــه  ــال 2000  ارائ ــرا از س ــان اخی ــونوگرافی در زایم ــتفاده از س اس
ــت  ــه صــورت پیشــرونده ای محبوبی ــج و ب ــه تدری شــده اســت و ب
بیشــتری بــه خصــوص در کشــورهای پیشــرفته بــه دســت آورده و 

ــدا کــرده اســت. ــادی پی ــتفاده از آن وســعت زی اس
ایــن روش در واقــع یــک نــوآوری اســت کــه انقالبــی در مدیریــت 
ــرفت  ــی پیش ــرای ارزیاب ــه ب ــرا ک ــت زی ــرده اس ــاد ک ــان ایج زایم

ــد. ــی معاینــات بالینــی کافــی نبــوده ان زایمان
ــه  ــد ک ــان داده ش ــرن نش ــن ق ــدای ای ــات در ابت ــن گزارش در اولی
ســونوگرافی ترانــس ابدومینــال مــی توانــد در طــول اولیــن و 
ــن  ــرای تجســم پوزیشــن اکســیپوت جنی ــان ب ــه زایم ــن مرحل دومی

ــود. ــتفاده ش اس
ــوان  ــی ت ــی م ــات بالین ــر از معاین ــونوگرافی بهت ــای س ــه ه ــه یافت ب

ــرد . ــتناد ک اس
از ســال 2005 بــه بعــد نشــان داده شــد کــه روش ترانــس پرینــه آل 
روش جدیــد و موثــری بــه منظــور مشــاهده نــزول ســر جنیــن 
ــروه  ــن گ ــت. چندی ــو اس ــاز اکتی ــی در ف ــال زایمان ــول کان در ط
تحقیقاتــی مطالعاتــی بــه طــور مســتقل، کیفیــت روشــهای متفــاوت 
ارزیابــی موقعیــت ســر جنیــن را بررســی کردنــد؛ و مجــددا ثابــت 
ــه  ــبت ب ــتری نس ــت بیش ــونوگرافی صح ــای س ــه ه ــه یافت ــد ک ش

ــتی دارد. ــات انگش معاین
حــاال یکــی از بزرگتریــن جاذبــه هــای ســونوگرافی ایــن اســت کــه 
ــوارد  ــن م ــی کلینیکــی یکــی از مشــکل تری ــا ارزیاب در همراهــی ب
زایمانــی، یعنــی زایمــان ابــزاری را ) وقتــی ریســک مهــم واساســی 
ــرای  ــه دوم زایمــان وجــود دارد (ب ــن در مرحل ــا جنی ــادر ی ــرای م ب
تســریع زایمــان مدیریــت کنــد. هــر چنــد در بیشــتر مــوارد زایمــان 
ابــزاری روش موفقیــت آمیــزی بــوده اســت در چهــار تاشــش 

ــا  ــن روش گــزارش شــده اســت. در مقایســه ب درصــد شکســت ای
ــان  ــا زایم ــزارین ی ــه س ــز، چ ــت آمی ــزاری موفقی ــان اب روش زایم
ــه از  ــتفاده اولی ــودن اس ــز ب ــت آمی ــر موفقی ــورت غی ــزاری در ص اب
ــیدمی  ــال، اس ــزی اینتراکرانی ــه، خونری ــتگی جمجم ــیله، شکس وس
ــت  ــزی پس ــوزادان، خونری ــژه ن ــای وی ــش مراقبته ــه بخ ــال ب انتق
پارتــوم و پارگــی پرینــه افزایــش داشــته اســت. در آخریــن دو دهه، 
ــی  ــخیص کلینیک ــه تش ــه ب ــت ک ــان داده اس ــات نش ــن مطالع چندی
پوزیشــن ســر جنیــن بــا معاینــه انگشــتی نمــی تــوان اطمینــان کــرد 
ــورس  ــا ترانس ــی ی ــیپوت خلف ــه اکس ــواردی ک ــوص در م ــه خص ب

ــود دارد. وج
ــه  ــا اضاف ــه ب ــد ک ــان دادن ــی نش ــده تصادف ــرل ش ــه کنت در مطالع
کــردن ارزیابــی پوزیشــن ســر جنیــن بــا کمــک ســونوگرافی 
ــه صحــت  ــی، ب ــه تنهای ــه انگشــتی ب ــا معاین ــال در مقایســه ب ابدومین
ــزاری   ــان اب ــل از زایم ــن قب ــر جنی ــن س ــن پوزیش ــتری در تعیی بیش
دســت یافتنــد. بــا اینحــال هیــچ مطالعــه قدرتمنــدی بــه طــور موثری 
نشــان نــداده اســت کــه تعییــن پوزیشــن اکســیپوت بــا ســونوگرافی 
ــا  ــادر ی ــر م ــی بهت ــش آگه ــه پی ــر ب ــزاری منج ــان اب ــل از زایم قب
جنیــن میشــود از آنجائیکــه هنــوز ثابــت نشــده اســت کــه دانســتن 
ــا  ــه کار گیــری واکیــوم و ی دقیق تــر پوزیشــن ســر جنیــن قبــل از ب
ــر منجــر مــی شــود در  ــه پیــش آگهــی بهت فورســپس در زایمــان ب
ــرای  ــونوگرافی ب ــام س ــه انج ــاز ب ــر، نی ــی اخی ــای بالین گایدالین ه

ــت. ــده اس ــن وارد نش ــر جنی ــن س ــن پوزیش تعیی
بــا اینحــال درACOG و GNGOC  و SOGC  همگــی نــکات 
ــرد  ــرای کارب ــکان ب ــش پزش ــش دان ــر افزای ــی ب ــته ای را مبن برجس
ســونوگرافی در تعییــن پوزیشــن ســر جنیــن قبــل از تصمیــم بــرای 
زایمــان ابــزاری اظهــار داشــته انــد؛ و ایــن باعــث تعجــب و تاســف 

ضرورت توصیه استفاده از سونوگرافی برای تعیین پوزیشن سر 
جنین قبل از انجام زایمان ابزاری در گایدالینهای بالینی

دکتر مریم میکانیک 1
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ــونوگرافی  ــده از س ــتاندارد ش ــتفاده اس ــون اس ــا کن ــه ت ــت ک اس
ــی  ــای زایمان ــیپوت در مراقبته ــن اکس ــردن پوزیش ــد ک ــرای تایی ب
بــه ســادگی پیشــنهاد نمــی شــود چــون فوائــد ســونوگرافی بــرای 

بهبــود پیــش آگهــی ایــن روش هنــوز ثابــت نشــده اســت.
البتــه گایدالیــن جدیــدی کــه RCOG در مــورد زایمــان ابــزاری 
ــن  ــرای تعیی ــونوگرافی ب ــتفاده از س ــت؛ و اس ــرده اس ــن ک تدوی
پوزیشــن ســر قبــل از اقــدام بــرای اســتفاده از واکیــوم و فورســپس 
را هنگامــی پیشــنهاد مــی کنــد کــه » در معاینــه از پوزیشــن 

ــیم« ــیده باش ــان نرس ــه اطمین ــیپوت ب اکس
ایــن گایدالیــن تصدیــق مــی کنــد کــه بــر اســاس اطالعــات چــاپ 
شــده بــه تشــخیص پوزیشــن ســر بــا ســونوگرافی نســبت بــه معاینــه 
کلینیکــی بهتــر مــی تــوان اطمینــان کــرد، حــال ایــن ســوال مطــرح 
ــخیص  ــرای تش ــونوگرافی ب ــه ارزش س ــه در حالیک ــود ک ــی ش م
پوزیشــن ســر جنیــن قابــل اطمینــان تــر اســت چــرا آنــرا محــدود 
ــه انگشــتی از تشــخیص پوزیشــن  ــا معاین ــم کــه ب ــی بکنی ــه زمان ب

ســر مطمئــن نباشــیم.
تعییــن پوزیشــن صحیــح ســر جنیــن بــا معاینــه انگشــتان مــی توانــد 
ــوده و از  ــه ب ــا تجرب ــده ب ــه کنن ــی اگــر معاین ــن باشــد حت ــا مطمئ ن
تشــخیص خــودش احســاس اطمینــان کنــد. بنابرایــن توصیــه 
درســت در گایدالیــن هــا بهتــر اســت ایــن باشــد کــه تائیــد 
ــور  ــه ط ــزاری ب ــان اب ــل از زایم ــن قب ــن جنی ــونوگرافی پوزیش س
ــن  ــده و تراکش ــذاری ش ــوم کارگ ــا واکی ــپس و ی ــح فورس صحی
ــتفاده از  ــه اس ــل از اینک ــه قب ــود. البت ــام ش ــح انج ــت صحی در جه
ــد  ــزاری وارد شــود فوائ ــای زایمــان اب ســونوگرافی در گایدالینه
ــده آل  ــه طــور ای ــن ب ــن ســونوگرافیک پوزیشــن جنی ــی تعیی بالین
ــود . در  ــده ب ــان داده ش ــی، نش ــده تصادف ــرل ش ــات کنت در مطالع
ــات  ــدون اثب ــس ب ــالت در پراکتی ــی مداخ ــی برخ ــکی معرف پزش
فوائــد آن البتــه ناشــایع نیســت و اینگونــه مداخــالت ممکــن 
ــل شــمارش  ــه آســیب شــود.حوادث نامطلــوب قاب اســت منجــر ب
ــد  ــده ان ــزاری ش ــان اب ــل زایم ــه متحم ــی ک ــادر  در زنان ــی ن ول
مشــکالتی بــرای آنالیــز مطالعــات قــوی کنتــرل شــده تصادفــی در 

ایــن مــوارد ایجــاد کــرده اســت . در اولیــن گایدالیــن بیــن المللــی 
ــن  ــر نشــان دادن ســونوگرافیک پوزیشــن جنی ســونوگرافی در لیب
پیــش از در نظــر گرفتــن یــا انجــام زایمــان ابــزاری بــه طــور قــوی 
ــع یــک  ــه در واق ــن توصی ــه ای ــه شــده اســت. در پــس زمین توصی

ــود دارد : ــطویی« وج ــق ارس ــکل »منط ــه ش ــی ب ــاس منطق قی
ــتن کاپ  ــل از گذاش ــونوگرافی قب ــه س ــم ک ــرض کنی ــا ف ــر م اگ
واکیــوم یــا فورســپس دقیــق تــر پوزیشــن جنیــن را تعییــن مــی کند 
و اگــر مــا معتقدیــم کــه دانســتن دقیــق پوزیشــن ســر جنیــن مانــور 
تراکشــن را بــی خطــر تــر مــی کنــد چــون بــه جایگــذاری درســت 
وســیله کمــک مــی کنــد پــس ما مــی توانیــم منطقــا« نتیجــه بگیریم 
کــه ســونوگرافی ممکــن اســت بــی خطــری و موثــر بــودن زایمــان 
ــه  ــت ک ــیده اس ــان آن رس ــد .زم ــود بخش ــزاری را بهب ــال اب واژین
گایدالینهــای بالینــی زایمــان ابــزاری واژینــال بــاز نویســی شــوند و 
انجــم ســونوگرافی روتیــن بــرای تعییــن پوزیشــن جنیــن بــه طــور 
اساســی قبــل از انجــام مداخلــه ، بــه گایدالیــن الحــاق شــود و تنهــا 
ــواردی باشــد کــه در  ــد م ــی توان ــه م ــن توصی ــورد اســتثنا در ای م
ــه  ــد در حالیک ــر باش ــرض خط ــن در مع ــان جنی ــه دوم زایم مرحل
ــایل  ــود وس ــی ش ــاس م ــان احس ــوری زایم ــام ف ــرای انج ــاز ب نی
ــوارد خــاص،  ــن م ســونوگرافی ســریعا در دســترس نباشــند در ای
اگــر تــالش بــرای خــروج جنیــن را بــه بعــد از انجــام ســونوگرافی 
بــه تاخیــر بیاندازیــم مــی توانــد حــاوی خطراتــی باشــد بــا اینحــال 
در زمانــی کــه اندیکاســیون »مرحلــه دوم طــول کشــیده« بــه تنهایی 
ــوان اســتفاده از ســونوگرافی  ــی ت ــوارد م ــن م مطــرح باشــد در ای
ــوم  ــتفاده واکی ــل از اس ــن قب ــر جنی ــن س ــی پوزیش ــرای ارزیاب را ب
اقتصــادی  البتــه فاکتورهــای  نظــر گرفــت.  یــا فورســپس در 
ــه  ــوند ب ــه ش ــر گرفت ــه درنظ ــت ک ــی الزم اس ــی و سیاس جغرافیای
ــونوگرافی در  ــه س ــی ب ــت دسترس ــوز محدودی ــه هن ــوص ک خص

ــان وجــود دارد. ــا همچن بســیاری از زایشــگاه هــای دنی
ــل( و  ــال ) پرتاب ــل انتق ــای ســونوگرافی قاب ــا اینحــال دســتگاه ه ب
غیــر گرانقیمــت بــرای بخــش زایشــگاه مناســب اســت و در حــال 
حاضــر حتــی در مراکــز بــا امکانــات پاییــن قابــل دســتیابی اســت.
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تشــخیص پوزیشــن جنیــن بوســیله ســونوگرافی یــک روش بــا 
کیفیــت آســان و ســر راســت اســت و از نظــر کلینیکــی ســاده در 
ــا  ــن ب ــر جنی ــن س ــی پوزیش ــاق ارزیاب ــود. الح ــی ش ــه م ــر گرفت نظ
ــع  ــزاری » در واق ــان اب ــای »زایم ــه گایدالینه ــونوگرافی ب روش س
ــام  ــای ابه ــی ه ــدن از تاریک ــت و دور ش ــو اس ــه جل ــدم ب ــک ق ی
ــتقیم  ــاهده مس ــنایی و مش ــه درون روش ــن ب ــس و رفت ــا لم ــه ب معاین

ــت.  اس
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لقاح کمکی در زنان با سن باال

دکتر نجمه نصیری خورموجی 1
دکتر اعظم طرفداری 2

 تاخیــر در فرزنــدآوری در اواخــر زندگــی، تعــداد زنــان در ســنین باالتــر)AMA( را کــه بــرای تولیــد مثــل 
خواهــان کمــک بــاروری هســتند افزایــش داده اســت.  زنــان بایــد آگاه شــوند کــه عــالوه بــر افزایــش تعــداد 
انحرافــات کروموزومــی تخمــک ، در بــاروری تغییــرات مربــوط بــه ســن رخ مــی دهــد، از جملــه کاهــش 
ــا افزایــش ســن مــادر  ذخیــره و کیفیــت تخمــک.  میــزان موفقیــت چرخــه هــای کمــک بــاروری)ART( ب
ــظ  ــه حف ــود دارد، از جمل ــنین وج ــن س ــان ای ــرای زن ــاروری ب ــف ب ــای مختل ــه ه ــد. گزین ــی یاب ــش م کاه
ــل  ــدون غربالگــری ژنتیکــی قب ــا و ب ــاح آزمایشــگاهی )IVF(  ب ــن(، لق ــا جنی ــاد تخمــک ی ــاروری )انجم ب
از النــه گزینــی، تخمــک یــا اهــدای جنیــن.  بــا توجــه بــه خطــرات، میــزان موفقیــت، پیامدهــای اخالقــی و 
قانونــی ایــن گزینــه هــای درمــان بــاروری، بایــد بــه ایــن زنــان مشــاوره دقیــق ارائــه شــود.  زنــان در ایــن ســنین   
) AMA (بایــد از نظــر بیمــاری هــای زمینــه ای کــه ممکــن اســت  تاثیــری در مــرگ و میــر مــادر و نــوزاد 

داشــته باشــد غربالگــری شــوند.

ــوم  ــان و زایمــان، دانشــگاه عل 1. جــراح و متخصــص زن
پزشــکی بوشــهر

فلوشــیپ  زایمــان،  و  زنــان  متخصــص  و  جــراح   .2
نابــاروری،  دانشــیار دانشــگاه علــوم پزشــکی تهــران
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مقدمه
ســن پیشــرفته مــادر )AMA( یــک مســئله مهــم در بهداشــت 
عمومــی تبدیــل شــده اســت. AMA در ادبیــات پزشــکی بــه 

سن ≤ 35 سال تعریف شده است.)1-3(.
ــه ســن ≤40 ســال )3(و   VAMA( very advanced maternal age( ب
)EAMA( مــادران ≤45 ســال   extremely advanced maternal age

را توصیــف میکنــد.)7(
درصــد زنانــی کــه فرزنــدآوری را تــا اواخــر دهــه 30 و اوایــل 40 
ســالگی بــه تعویــق مــی اندازنــد در ســطح جهانــی بســیار افزایــش 
ــز ، میانگیــن ســن هنــگام زایمــان  یافتــه اســت.  در انگلســتان و ول
از اواســط دهــه 1970 بــه تدریــج از 26/4 ســال بــه 29/5 ســال در 
2010 افزایــش یافتــه اســت ، بــا افزایــش متناظــر در نســبت زایمــان 
در زنــان چهــارم و پنجــم ]8[.  دالیــل ایــن افزایــش تدریجــی 
ممکــن اســت بــا تعهــد بیشــتر بــرای تحصیــالت عالــی ، بــه تأخیــر 
انداختــن ازدواج و / یــا تشــکیل خانــواده ، تمایــل بــه داشــتن 
ــواده و عــدم  ــل از تشــکیل خان ــر قب ــی ت ــه ای طوالن زندگــی حرف
ــد )10-8.(   ــراه باش ــکاری هم ــه بی ــد ب ــازار کار و تهدی ــان ب اطمین
ــاوری و رســانه هــای اجتماعــی  ــدرن فن ــن، عصــر م ــر ای عــالوه ب
مفهــوم رویــای بــه تعویــق انداختــن بــارداری »تــا لحظــه ای مطلوب 
تــر« را ترویــج کــرده انــد.  ایــن پیشــرفت هــای اجتماعــی در زمینــه 
ــده ای  ــراه کنن ــور گم ــا تص ــت ب ــن اس ــتغال ممک ــوزش و اش آم
همــراه باشــد کــه IVF مــی توانــد کاهــش طبیعــی بــاروری مربــوط 
ــر موفقیــت  ــا ایــن حــال ، تأثیــر ســن ب ــه ســن را جبــران کنــد.  ب ب
تولیــد مثــل دائمــی اســت و بــه چندیــن مکانیســم برگشــت ناپذیــر 
مربــوط مــی شــود ، ماننــد کاهــش تعــداد تخمــک هــا در تخمــدان 
و تغییــرات بــی وقفــه در یکپارچگــی DNA درون ایــن تخمک هــا، 
ــدف  ــا ه ــی ب ــن بررس ــد.  ای ــی ده ــان رخ م ــرفت زم ــا پیش ــه ب ک
ــه هــای مختلفــی  ــزان موفقیــت و گزین ــل کاهــش می تشــریح دالی

کــه میتوانــد بــا ایــن گــروه از زنــان بحــث شــود ارایــه میشــود.
پاتوفیزیولوژی

ــن  ــژه درای ــه وی ــان ، ب ــل زن ــد مث ــی تولی کاهــش طبیعــی در توانای

ــده دارد: ــل عم ــنین دو دلی س
1-کاهش تدریجی تعداد تخمک در تخمدان

2- کاهش کیفیت تخمک مربوط به سن
 مفهــوم بــاروری طبیعــی در زنــان بــا افزایــش ســن در درجــه اول به 
دلیــل آتــرزی مــداوم تخمــک هــا کاهــش مــی یابــد کــه مــدت هــا 
قبــل از شــروع اختــالل قاعدگــی در دوران قبــل یائســگی بــه طــور 
قابــل توجهــی مــی شــود ]11[. زنــان بــا تعــداد محــدود تخمــک در 
تخمــدان بــه دنیــا مــی آینــد.  تعــداد تخمــک هــا در جنیــن مــاده 
 I ــاز ــن پروف ــه دیپلوت ــد در مرحل ــگام تول ــت و در هن ــر اس حداکث
اولیــن تقســیم میــوز بــه دو میلیــون کاهــش مــی یابــد.  ایــن تعــداد 
بطــور پیوســته کاهــش مــی یابــد تــا اینکــه تقریبــاً 500000 تخمک 
در بلــوغ وجــود دارد و ایــن کاهــش همچنــان ادامــه دارد بطوریکه 
فقــط 25000 تخمــک در ســن 37 ســالگی وجــود دارد )12-11( 
پــس از بلــوغ ، در طــی هــر چرخــه قاعدگــی ، گنادوتروپیــن 
گــذاری  تخمــک  از  قبــل  روز   1 را  میــوز  تکمیــل  هیپوفیــز 
تحریــک مــی کنــد.  کاهــش در ذخیــره فولیکــوالر تخمــدان 
ــری در تخمــدان  ــان AMA تخمــک کمت ــی دهــد کــه زن نشــان م
ــوردار  ــز برخ ــری نی ــت کمت ــا از کیفی ــن تخمکه ــد.  ای ــود دارن خ
ــی و  ــات کروموزوم ــرای انحراف ــتری را ب ــتعداد بیش ــتند و اس هس
میــوز نشــان مــی دهنــد.  متأســفانه ، تــا بــه امــروز ، شناســایی میــزان 
ــر  ــره تخمــدان یــک زن دشــوار اســت. عــالوه ب ــرای ذخی ــت ب اف
افــت کیفیــت و کمیــت تخمــک ، کاهــش حساســیت تخمــدان بــه 
هورمــون هــای تحریــک کننــده گنادوتروپیــن همــراه اســت.  در 
ایــن زنــان ، عمــده تریــن منبــع آنــدروژن در گــردش ، غــدد فــوق 

کلیــه و تخمــدان هــا هســتند ]13[. 
 ســطح آنــدروژن هــای در گــردش در اوایــل زندگــی تولیــد مثــل 
ــه طــرز چشــمگیری کاهــش  ــی رســد و ســپس ب ــه اوج خــود م ب
ــث  ــرم باع ــای س ــدروژن ه ــش در آن ــن کاه ــد ]14[.  ای ــی یاب م
 FSH کاهــش حساســیت و پاســخگویی تخمــدان بــه هورمــون
ــا افزایــش ســن  میشــود ]15[.  اثــر منفــی ســن زنــان تحــت ART ب

ــی شــود. آشــکارتر م
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اپیدمیولوژی
ــاً %55(  ــس )تقریب ــاروری در انگلی ــان ب ــت درم ــاران تح ــر بیم اکث
ــدوده  ــان در مح ــاً ، 29% از زن ــد.  تقریب ــال بودن ــا 44 س ــن 35 ت بی
ــد  ــاب کردن ــک را انتخ ــاد تخم ــه انجم ــال چرخ ــنی 37-35 س س
ــرار  ــان ق ــس تحــت درم ــی کــه در انگلی ــن ســنی زن ]16[.  میانگی
ــده  ــاالت متح ــه در ای ــی ک ــود ، در حال ــال ب ــت 35 س ــی گرف م
36 ســال اســت، ایــن رونــد مشــابه در سراســر جهــان قابــل توجــه 

اســت.
ــش  ــق افزای ــه از طری ــای اولی ــداد فولیکوله ــی تع 1- کاهــش طبیع

ــوز ]12  [  ــودن آپوپت ــی ب ــل ذات ــه دلی ســن ب
2-ارتباط آنوپلوئیدی کروموزومی با افزایش سن 

در  هــا  ژن  توســط  کــه  دارد  وجــود  مختلفــی  فاکتورهــای 
کرومــوزوم X و اتــوزوم هــا تعییــن مــی شــود و مــی توانــد کاهــش 
ــن ســنین  ــان در ای ــح دهــد ]18[.  زن طبیعــی تخمــک هــا را توضی
مســتعد ابتــال بــه ســندرم داون هســتند )تریزومــی 21(.  خطــر 
ــا افزایــش ســن مــادر افزایــش  ــا ســندرم داون ب داشــتن کــودک ب
مــی یابــد. ایــن خطــر در ســن مــادر 32 ســال از 1 در 725 بــه 1 در 
ــان  ــر همچن ــن خط ــد ]19[.  ای ــی یاب ــش م ــال افزای 365 در 35 س
ــر  ــد.  خط ــی رس ــر م ــه 1 در 32 نف ــادری ب ــالگی م ــن 45 س در س
ابتــال بــه ناهنجــاری مــادرزادی در زنــان زیــر 25 ســال حــدود %3/5 
ــاالی 35 ســال و 40 ســال باشــد،  ــم ب اســت، در صورتــی کــه خان
ــان  ــد ]20[.  اگــر زن ــه ترتیــب 1% و 2/5% بیشــتر افزایــش مــی یاب ب
مســن بــاردار شــوند، در معــرض خطــر بیشــتری از ناهنجــاری هــای 
کروموزومــی جنیــن ]21[ و از دســت دادن بــارداری هســتند ]22[.
 3- بــاروری زنــان از 32 ســالگی بــه تدریــج کاهــش مــی یابــد و 
بعــد از 37 ســالگی بــا ســرعت بیشــتری کاهــش مــی یابــد.  کاهــش 
در مقــدار و کیفیــت تخمــک بــا افزایــش تدریجــی ســطح گــردش 
خــون هورمــون تحریــک کننــده فولیکــول )FSH( و کاهــش آنتــی 

مولریــن هورمــون در گــردش همــراه اســت ]12،23[.
ــن و  ــه س ــوط ب ــاروری مرب ــش ب ــاط کاه ــر ارتب ــه اخی ــک مطالع ی
احتمــال بــروز آن را گــزارش کــرده اســت. جهــت یــک خانــواده 

بــا تعــداد فرزنــد مطلــوب ]24[. بــا اســتفاده از یــک مــدل رایانــه ای 
ــت  ــزان موفقی ــارداری طبیعــی و می ــزان ب ــد می ــی مانن کــه متغیرهای
فعلــی IVF را در نظــر گرفــت ، تــالش بــرای بــاردار شــدن در زنــان 
ــد 90% ، و در  ــا یــک فرزن ــواده ب در 35 ســال احتمــال داشــتن خان
28 ســالگی  احتمــال وجــود خانــواده ای بــا ســه فرزنــد90% اســت، 
ــه 32 و  ــب ب ــه ترتی ــنین ب ــن س ــه ای ــود ک ــنهاد میش ــدون IVF پیش ب
23 ســال کاهــش یابــد.  مطالعــات تأکیــد کــرده انــد کــه تعــدادی 
زنــان بــا تأثیــر ســن بــر بــاروری آشــنا نیســتند ]25،26[ و بنابرایــن 

آینــده تولیــد مثــل خــود را بــه خطــر مــی اندازنــد.

managment

 در ایــن بیمــاران ، تحقیقــات مربــوط بــه نابــاروری پــس از 6 مــاه 
رابطــه منظــم بــدون محافظــت توصیــه مــی شــود زیــرا بــدون شــک 
تأثیــر زمــان بــر احتمــال بــاروری زوجیــن از هــر علــت فــرض شــده 

دیگــری بــرای نابــاروری بیشــتر اســت.  
ــه  ــت) NICE (توصی ــت و مراقب ــی بهداش ــتیتوی مل ــای انس راهنم
مــی کنــد کــه در اولیــن مراجعــه بــه مشــاوره تخصصــی در مــورد 
گزینــه هــای اقــدام بــه بــارداری، ارزیابــی بیشــتر و درمــان مناســب 

ــا بیشــتر اســت باشــد ]27[. در مــواردی کــه زن 36 ســال ی
ASRM توصیــه مــی کنــد کــه زنــان بــاالی 35 ســال پــس از 6 مــاه 

ــارداری، بایــد ارزیابــی و درمــان ســریع را  ــرای ب تــالش ناموفــق ب
ــن ســن  ــر از ای ــی زودت ــی، ارزیاب ــد.  اگــر از نظــر بالین انجــام دهن
ضــروری نباشــد.  زنــان بــاالی 40 ســال نیــاز بــه ارزیابــی و درمــان 
ــه  ــی، ب ــی هورمون ــامل ارزیاب ــد ش ــات بای ــد.  تحقیق ــوری دارن ف

ــره تخمــدان باشــد ]28[. ــژه آزمایــش ذخی وی
 ART آزمونهــای ذخیــره تخمــدان از اواخــر دهــه 1980 بــا افزایــش
در سراســر جهــان آغــاز شــدکه پاســخگویی بــه گنادوتروپیــن هــا 
ــدی  ــاروری بع ــان ب ــز درم ــت آمی ــارداری موفقی ــال ب ــم احتم و ه
ــون  ــن، هورم ــی مولری ــون آنت ــد.]29[ هورم ــی میکن ــش بین را پی
گلیکوپروتئینــی اســت کــه توســط ســلول هــای گرانولــوزای 
فولیکــول هــای تخمــدان پــره انتــرال و آنتــرال ترشــح می شــود، در 
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اوایــل دهــه 20 بــه اوج خــود مــی رســد و بــه تدریــج تــا یائســگی 
ــرک  ــون مح ــطح هورم ــن س ــر ای ــالوه ب ــد.  ع ــی یاب ــش م کاه
فولیکــولFSH )بیــن روزهــای 1 تــا 4( و تعــداد فولیکولهــای 
آنتــرال )AFC()در ســونوگرافی تخمــدان انــدازه گیــری مــی 
شــود( بــه طــور کلــی بــه عنــوان نشــانگر ذخیــره تخمــدان در زنــان 
اســتفاده مــی شــود. انــدازه گیــری ســطح FSH پایــه  بــه دلیــل تنــوع 
درون ســیکل مفیــد بــودن آن را بــرای پیــش بینــی میــزان ذخیــره 
تخمــدان محــدود مــی کنــد FSH عمدتــا از ویژگــی باالیــی )45-

e %100 (بــرای پیــش بینــی پاســخ ضعیــف بــه تحریــک تخمــدان 
ــی شــده تعریــف مــی شــود(  ــر از 4 تخمــک بازیاب )معمــوالً کمت

ــا اســتفاده از ب
 IU / L )10-20  IU/L( 10 >FSH، امــا  حساســیت آن معمــوالً 
FSH کاهــش  افزایــش ســطح  بــا  و   )  e%86-11( اســت کــم 
 ESHRE می یابــد]23,30[ اخیــراً ، دســتورالعمل تحریــک تخمــدان
بــه ایــن نتیجــه رســیده اســت کــه ســطح پایــه FSH بــه تنهایــی در 
پیــش بینــی پاســخ تخمــدان بــه انــدازه کافــی قابــل اعتمــاد نیســت 
]AFC .]31 جمــع فولیکــول هــای هــر دو تخمــدان اســت کــه در 
ــی  ــه قاعدگ ــی چرخ ــه فولیکول ــه مرحل ــاز اولی ــونوگرافی در ف س
تشــخیص داده مــی شــود روزهــای )4-2( فولیکــول هــای آنتــرال 
بــه بزرگتریــن قطــر میانگیــن فولیکــول در یــک صفحــه 2 بعــدی 
ــی  ــه راحت ــی شــوند. AFC ب ــف م ــر تعری ــی مت ــاد 10-2 میل در ابع
ــط  ــه توس ــی ک ــج آن در صورت ــود ، نتای ــی ش ــام م ــریع  انج و س
سونوگرافیســت باتجربــه انجــام شــود قابــل  اطمینــان اســت بــا ایــن 
حــال ، دقــت AFC در زنــان بــا افزایــش BMI یــا ســونوگرافی کــم 
AFC ــز نشــان داد ــد.داده هــای دو متاآنالی ــه کاهــش مــی یاب تجرب
در پیشــگویی پاســخ تخمــدان در 5705 و 4786 خانــم از قــدرت 
باالیــی هــم درپاســخ ضعیــف و هــم پاســخ بــاال دارا اســت.
]32,33[ عــالوه بــر ایــن ، دیــده شــد کــه AFCدر پیشــگویی پاســخ 
تخمــدان بــا توجــه بــه ســن خانــم دارای ارزش اســت]31[ در میــان 
تمــام آزمایشــات ذخیــره تخمــدان ، AMH حســاس تریــن و پیــش 
بینــی کننــده پیامــد ART در نظــر گرفتــه مــی شــودAMH  توســط 

ســلول هــای گرانولــوزای فولیکــول هــای کوچــک در حــال رشــد 
ــی  ــره فولیکول ــا ذخی ــی ب ــاط خوب ــد مــی شــود از ایــن روارتب تولی
درون تخمــدان دارد]34[همــان طــور کــه AMH بــا فولیکــول 
هــای در حــال رشــد تخمــدان رابطــه مســتقیم دارد بــا  ســن مــادر 
ــرای پیشــگویی پاســخ  ــن ب رابطــه معکــوس دارد]35,36[  همچنی
یائســگی]39[  شــروع  وپروگنــوز   ART]37,38[ بــه  تخمــدان 
ــر  ــده در ه ــتفاده ش ــه روش اس ــته ب ــطح AMHبس ــه دارد. س رابط
آزمایشــگاه متفــاوت اســت و یــک روش اســتاندارد بیــن المللــی 
آزمایــش  AMHیــک  ندارد.ســطح  AMHوجــود  اندازگیــری 
روتیــن بــاروری نیســت زیــرا توانایــی پیشــگویی در بــاروری 
طبیعــی را نــدارد]40,41[ در یــک متاآنالیــز کــه شــامل 28 مطالعــه 
بــود نشــان داده شــد کــه AMHتوانایــی پیشــگویی قابــل توجهــی 
یــرای پاســخ ضعیــف تخمــدان بــه دنبــال تحریــک تخمــدان 
دارد.]33[ عــالوه بــر ایــن ، AMH دارای یــک کارایــی قابــل 
ــخ  ــدان در پاس ــد تخم ــش از ح ــش بی ــگویی افزای ــه در پیش توج
ــای 53 - %90/5   ــیت ه ــن دارد )حساس ــک گنادوتروپی ــه تحری ب
ویژگــی 70 - 94/9 در مقادیــرng/ml  3/36-5 ]42[.بــا ایــن حــال 
 ART بــه پاســخ تخمــدان در ســیکل AMH علیرغــم ارتبــاط قــوی

ــای شکســت خــورده دارد ــی در ســیکل ه ــگویی ضعیف پیش
ــر)≤1/66-0/1  ــی 89-55% در مقادی ــیت 66-19% و ویژگ )حساس
ng /ml (]43[ پاســخ ضعیــف تخمــدان بــه تحریــک کنتــرل شــده 

تخمــدان نشــانه پیــری تخمــدان و کاهــش ذخیــره تخمــدان اســت 
ــش ذخایــر فولیکــوالر تخمــدان بــه دنبــال افزایــش ســن  کاه
ــی  ــره تخمدان ــه FSH و ذخی ــدان ب ــف تخم ــخ ضعی ــت پاس ــه عل ب
ضعیــف در ایــن زنــان مــی باشــد. در زنــان بــاالی 40 ســال ، بیــش 
ــو آن  ــا لغ ــف ی ــخ ضعی ــه پاس ــر ب ــای IVF منج از 50% از دوره ه
مــی شــود بــه همیــن دلیــل، ســن بــاالی 40 ســال بــه عنــوان یکــی 
از مهمتریــن عوامــل خطــر بــرای POR در نظــر گرفتــه مــی شــود 
ــی را  ــه ORT غیرطبیع ــال ب ــال مبت ــاالی 40 س ــرزن ب ــع ، ه در واق
مــی تــوان در گــروه POR طبقــه بنــدی کــرد بــدون اینکــه هرگــز 

ــه باشــد]44[ ــرار گرفت تحــت تحریــک تخمــدان ق
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ــا ســه ویژگــی  ــه دو ی ــرای POR حداقــل ب طبقــه بنــدی Bologna ب
ــاز دارد: اصلــی نی

، POR 40سال( یا هر عامل خطر دیگر برای( AMA .)1
2. یک POR قبلی )3 تخمک با پروتکل تحریک معمولی( و

3. آزمایــش ذخیــره تخمــدان غیرطبیعــی )بــه عنــوان مثــال  5-7< 
AMH  > 150-1/1 ng / ml ــا AFC فولیکــول ی

 ART بــرای تعریــف زنانــی کــه شــانس موفقیــت کمتــری بــه دنبــال
دارنــد ، تــالش هــای بیشــتری انجــام شــده اســت. 

ــی  ــات ذات ــاس خصوصی ــی را براس ــروه POSEIDON معیارهای گ
ــه داد ــدان ارائ ــی تخم ــخ قبل ــار وپاس بیم

حتــی در ایــن ارزیابــی دقیــق تــر ، ســن مــادر 35 ســال یــک پیــش 
آگهــی حیاتــی اســت]45[

AMA گزینه های تولید مثل در
(SEF) Social egg freezing

ــز  ــه حفــظ گامتهــای خــود هســتند ، فری ــرای زنانــی کــه مایــل ب ب
تخمــک در دســترس اســت. انجمــاد تخمــک )SEF( زنــان را قــادر 
میســازد تــا در برخــی مــوارد در آینــده اقــدام بــه بــارداری کننــد و 
 ASRTو ASRM.فرزنــدان مربــوط بــه ژنتیــک خــود را داشــته باشــند
ــی، اثربخشــی،  ــورد ایمن ــودن اطالعــات در م ــل محــدود ب ــه دلی ب
ــاد  ــی از انجم ــی  ناش ــرات عاطف ــودن و خط ــه ب ــه صرف ــرون ب مق
تخمــک بــرای زنــان ســالم در ســن بــاروری در مــورد اســتفاده از 
انجمــاد تخمــک بــه عنــوان گزینــه محافظتــی هشــدار داده انــد]28[
ــا  ــان مجــرد ی ــا ایــن حــال انجمــاد تخمــک ممکــن اســت در زن ب
زنانــی کــه رابطــه ی پایــدار ندارنــد حتــی بــا وجــود موانــع اخالقــی 
قانونــی و یــا شــرعی بــه عنــوان گزینــه ای بــرای پیــر شــدن بــاروری 
در نظــر گرفــت.]46[ طــی ارزیابــی احتمــال تولــد زنــده در زنــان بــا 
اســتفاده از تخمــک هــای منجمــد شــده ، گــزارش شــده اســت کــه 
موفقیــت در مــواردی کــه زنــان بیــش از 36 ســال تحــت SEF قــرار 
بگیرنــد ، کاهــش مــی یابــد.  در همــان مطالعــه ، انجمــاد تخمــک 
ــدل  ــر اســاس م ــه نشــده اســت.  ب ــاالی 45 ســال توصی ــان ب در زن

 IVF / ICSI ســازی پیــش بینــی ، دو مطالعــه از روش هــای درمانــی
تخمیــن زده انــد کــه بــرای دســتیابی بــه احتمــال 75% دســتیابی بــه 
حداقــل یــک فرزنــد ، بــه شــرطی کــه زن کمتــر از 38 ســال باشــد، 

تخمــک تقریبــاً ml 20 الزم اســت]47,48[
ــرای  ــد ب ــت تول ــزان موفقی ــال 2016( می ــزارش کرد)س HFEA گ

ــد  ــارور شــده ان ــا اســتفاده از تخمــک هــای خــود  ب ــی کــه ب زنان
ــت  ــر اس ــی از IVF کمت ــور کل ــه ط ــه ب ــد ک ــی باش ــدود 18% م ح

]49[)%26(
Embryo freezing

یــک اســتراتژی جایگزیــن کــه زنــان مــی تواننــد انتخــاب کننــد، 
انجمــاد جنیــن اســت.  ایــن مســئله اگــر آنهــا در یــک رابطــه پایــدار 
ــی جهــت  انتقــال ، مناســب  ــا عــدم تمایــل کنون ــی مــدت ب طوالن
ــر پــس  ــرخ بقــا بهت ــه ن ــه ممکــن اســت منجــر ب اســت.  ایــن گزین
ــود  ــه ش ــاران توصی ــه بیم ــد ب ــود ، بای ــن وج ــا ای ــود.  ب از ذوب ش
کــه میــزان موفقیــت بــه ســن زن در زمــان انجمــاد جنیــن بســتگی 
ــا  ــا اخالقــی ی ــی ی ــردی ، مذهب ــل ف ــه دالی ــا ایــن حــال ، ب دارد.  ب
ــرای همــه  ــن ب ــن بســته در کشــورهای خــاص ، انجمــاد جنی قوانی
ــورد سرنوشــت  ــری در م ــم گی ــر نیســت.  تصمی ــکان پذی ــان ام زن
ــه اختــالف نظــر عمــده  ــز ممکــن اســت ب ــن هــای منجمــد نی جنی
یــا اختــالف قانونــی منجــر شــود ، بــه ویــژه در مــورد طــالق 
ــت  ــدم رضای ــورت ع ــا در ص ــی ی ــریک زندگ ــی از ش ــا جدای ی

ــپرم ]50,51[ ــده اس اهداکنن
AMA در IVF

ــت  ــه کیفی ــده ب ــد زن ــال تول ــای ART و احتم ــان ه ــت درم موفقی
 ART تخمــک هــا و اســپرم بســتگی دارد.  میــزان موفقیــت چرخــه
در ســطح جهانــی بــرای زوج هایــی کــه ســن مــادر آنهــا بیــش از 

ــد]8,16[ 40 ســال اســت کاهــش مــی یاب
دالیل کاهش میزان موفقیت

افزایــش آنوپلوئیــدی تخمــک: ســن زن تأثیــر بســزایی در بیــان ژن 
ــال  ــد اتص ــیت دارد )مانن ــلول اوس ــه س ــده چرخ ــم کنن ــای تنظی ه
ــان  ــای زن ــک ه ــه ، تخم ــوز(]52[در نتیج ــاز M می ــن و ف کروماتی



46

افزایش آنوپلوئیدی جنینی
افزایــش ســن کامــاًل بــا آنوپلوئیــدی در جنیــن هــای انســانی 
همــراه اســت کــه اساســاً از تقســیم ســلولی غیرطبیعــی در مرحلــه 
میــوز ناشــی مــی شــود.  نــرخ جنیــن ســه هســته بــا ســن مــادر در 
ــی جنیــن  ــد]52[ ارزیاب هــر دو روش IVF و ICSI افزایــش مــی یاب
از طریــق تشــخیص ژنتیکــی قبــل از النــه گزینــی نشــان مــی دهــد 
ــر  ــان کمت ــای روز 5 در زن ــن ه ــدی در جنی ــزان آنوپلوئی ــه می ک
ــد،  ــال 44/2 درص ــان37 -35 س ــد ، در زن ــال 31/7 درص از 35 س
ــالگی 76/3  ــد، در 42-41 س ــال 43/1% درص ــان 40-38 س در زن
ــه  ــال ]53,54[ ب ــش از 42 س ــان بی ــد در  زن ــد و 84/8 درص درص
همیــن ترتیــب ، پایــگاه داده SART میــزان آنوپلوئیــدی رویــان را 
ــزان  ــن می ــی دهــد )شــکل 2(.  ای ــادر نشــان م ــا افزایــش ســن م ب
 ، AMA ــان ــی در زن ــای کروموزوم ــاری ه ــه ناهنج ــش یافت افزای
ــود.   ــی ش ــودی م ــه خ ــای خودب ــقط ه ــر س ــروز باالت ــه ب ــر ب منج
ــر  ــان کمت ــن 13% در زن ــقط جنی ــزان س ــکاران ، می ــون و هم هارت
از 35 ســال ، 17/9% در37 -35 ســالگی، 26% بــرای 40-38 ســال، 
38/1% در 42-41 ســال و 52/7% در زنــان باالتــر از 42 ســال 

ــد.]53[ ــزارش کردن گ

کاهش میزان موفقیت IVF با افزایش سن مادر
تعــداد تخمــک هــای بازیابــی شــده پــس از درمــان IVF بــا افزایش 
ســن کاهــش مــی یابــد ، بــه طــور متوســط 10 تخمــک از 29 - 25 
ــا  ــرای 40 ت ــا 7 تخمــک ب ســال بازیابــی مــی شــود ، در مقایســه ب
46 ســال ]16[.  میــزان تولــد زنــده نیــز بــا افزایــش ســن بــه ســرعت 
کاهــش مــی یابــد: 30% از چرخــه هــای IVF در زنــان کمتــر از 35 
ســال منجــر بــه تولــد زنــده مــی شــود ، در صورتــی کــه در افــراد 

40 ســاله 9% و در افــراد باالتــر از 44 ســال 1% مــی باشــد]16[.

IVF خطرات مرتبط با
ــال  ــان مبت ــای همزم ــاری ه ــه بیم ــاد ب ــال زی ــه احتم ــان AMA ب زن
هســتند و بــه عنــوان گروهــی کــه در معــرض خطــر بیشــتری بــرای 
 AMA پیامدهــای  نامطلــوب حاملگــی هســتند]55[ زنــان مبتــال بــه
ــان  ــای همزم ــاری ه ــل بیم ــه دلی ــد ب ــتند بای ــت ART هس ــه تح ک
ــق  ــد از طری ــد و فقــط بای ــری کنن ــی جلوگی ــارداری چندقلوی از ب

ــی  ــوز و ناهنجــاری هــای کروموزوم ــر خطاهــای می مســن در براب
مقاومــت کمتــری دارنــد  و منجــر بــه نــرخ باالتــر ناهنجــاری هــای 

ــارداری و باالترســقط میشــود]52[ جنینــی و نــرخ پاییــن تــر ب

ــای  ــن)تخمک ه ــه س ــته ب ــت IVF وابس ــزان موفقی ــکل -1 می ش
اتولــوگ و اهدایــی(
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انتقــال جنیــن منفــرد عمــل کننــد.  ایــن مســئله نگرانــی پزشــکی و 
اخالقــی ویــژه ای بــرای زنــان دریافــت کننــده ART در خــارج از 
انگلســتان اســت ، بــه ویــژه در کشــورهایی کــه قانــون محدودیــت 
کمتــری در تعــداد جنیــن هــا دارد کــه مــی تــوان بــا تأکیــد کمتری 
بــر اهمیــت انتقــال تــک جنینهــا اقــدام کــرد ]56[. همچنیــن خطــر 
دیگــر عــوارض ماننــد ترومبوآمبولــی وریــدی افزایــش مــی یابــد.

IVF بــا غربالگــری ژنتیکــی قبــل از النــه گزینــی بــرای 

(PGT-A) آنوپلوئیدی 
غربالگــری ژنتیکــی قبــل از النــه گزینــی بــرای آنئوپلوئیــدی 
)PGT-A( بــه تحقیقــات جنیــن شناســی اشــاره دارد کــه بــه 
ــود  ــی ش ــور م ــه تص ــا ، ک ــم ه ــی از خان ــته خاص ــب آن دس موج
ــر  ــر طبیعــی کروموزومــی باالت ــن هــای غی ــه جنی ــال ب در خطــر ابت
از حــد متوســط هســتند، جنیــن هــای خــود را آزمایــش مــی کننــد 
ــودرم (  ــی تروفواکت ــا بیوپس ــی ی ــم قطب ــتومر / جس ــط بالس )توس
ــی ]57[  ــاص کروموزوم ــای خ ــاری ه ــود ناهنج ــن وج ــرای تعیی ب
هــدف از PGT-A کمــک بــه افــرادی اســت کــه بــرای نابــاروری  
ــک  ــه ی ــتیابی ب ــرای دس ــد ، ب ــی دارن ــای کمک ــان ه ــه درم ــاز ب نی
ــاب  ــه انتخ ــک ب ــا کم ــقط ب ــر س ــش خط ــق و کاه ــارداری موف ب
ــه  ــت. )PGT-A( اگرچ ــال اس ــی نرم ــر ژنتیک ــه نظ ــن ک ــک جنی ی
ــد  ــی دارن ــر طبیع ــوزوم غی ــه کروم ــی ک ــن های ــایی جنی ــه شناس ب
ــدی ممکــن اســت  ــی در غربالگــری آنوپلوئی ــد،  ول کمــک میکن
ــی  ــه جنین ــود ، در نتیج ــایی نش ــی شناس ــان طبیع ــچ روی ــاً هی لزوم
بــرای انتقــال وجــود نــدارد.  در مــوارد معــدودی ، اطالعاتــی کــه 
از طریــق آزمایــش قبــل از کاشــت اســتخراج شــده اســت ، ممکــن 
اســت بــا شناســایی عامــل موثــر در نابــاروری فــرد )بــه عنــوان مثــال 
ــارداری  ــه ب ــادر ب ــه ق ــانی ک ــه کس ــی( ، ب ــای کروموزوم ــل ه مح

ــد.  ــد، کمــک کن ــوده ان نب
ــر نقــش داشــته  ــرای گــروه هــای زی ــه مــی شــود PGT-A ب توصی
باشــد: 1- زنــان بــاالی 35 ســال.  2. زنانــی کــه ســابقه ســقط مکــرر 
ــا دیگــر بازآرایــی کروموزومــی  ــد کــه ناشــی از جابجایــی ی دارن

ــار  ــن ب ــه چندی ــی ک ــد 3. زنان ــت نباش ــن اس ــک از طرفی ــر ی در ه
ــه  ــوق ، ب ــد ]58[ تمــام شــرایط ف ــق داشــته ان ــن ناموف کاشــت جنی
تنهایــی یــا بــه صــورت ترکیبــی ، ممکــن اســت در بیمــاران مبتــال 
ــد  ــورد فوای ــه AMA وجــود داشــته باشــد. STAR شــواهدی در م ب
ــاالی 35 ســال کــه پاســخ  ــان ب PGT-A گــزارش کــرد کــه در زن

خوبــی بــه تحریــک تخمــدان دارنــد ، اســتفاده از PGT-A در 
مقایســه بــا انتخــاب مورفولوژیکــی ســاده جنیــن بــرای جایگزینــی، 
ــن %51  ــال جنی ــر انتق ــد در ه ــی ده ــش م ــارداری را افزای ــزان ب می

.)p 1/4  0/0349( 122/62[ در مقابــل 37% ]145/54[ و[
هنگامــی کــه داده هــا بــا هــدف درمــان تجزیــه و تحلیــل شــد ، ایــن 

اثــر افزایــش OPR دیده نشــد]59[
یــک مطالعــه ارزیابــی میــزان مقــرون بــه صرفــه بــودن PGT-A در 
زنــان زیــر 42 ســال تحــت درمــان IVF بــا< 1 جنیــن نشــان داد کــه 
PGT-A مقــرون بــه صرفــه اســت ، خطــر ســقط بالینــی را کاهــش 

ــان  ــول درم ــت و ط ــر اس ــق کمت ــن ناموف ــال جنی ــد ، انتق ــی ده م
ــق  ــن دقی ــرای تعیی ــتر ب ــات بیش ــد.  ]60[  مطالع ــی کن ــاه م را کوت
جمعیتــی کــه بــه احتمــال زیــاد از PGT-A ســود مــی برنــد مــورد 
نیــاز اســت ، امــا شــواهدی وجــود دارد کــه احتمــال میدهــد زنــان 

مبتــال بــه AMA نیــز ســود ببرنــد.
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شــکل 2. شــیوع آنوپلوئیــدی.  )الــف( شــیوع آنوپلوئیــدی نســبت 
بــه ســن زن، کمتریــن خطــر را در زنــان از اواســط تــا اواخــر دهــه 
بیســت اســت ، ایــن میــزان در جنیــن هایــی کــه از زنــان مســن بــه 
ــل توجــه باالتراســت )p > 1 *106( . رابطــه  ــد قاب دســت مــی آی

ــزان آنوپلوئیــدی بهتریــن توصیــف آن در صــدک  بیــن ســن و می
ــه  ــت.) B( رابط ــده اس ــان داده ش ــیون نش ــط رگرس ــت  )خ 5 % اس
بیــن ســن مــادر و احتمــال وجــود بالستوسیســت انوپلوئیــد در یــک 
گــروه منفــرد ، خطــر کــم ثابتــی را بیــن ســنین مــادر 26 تــا 37 ســال 
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نشــان مــی دهــد.  خطــرات باالتــر در بیمــاران مســن تــر وجــود دارد 
)p > 0/0003 یــا کمتــر( ]54[

 استراتژی های درمانی جایگزین
ــزان موفقیــت منتشــر شــده در درمــان اهــدای  اهــدای تخمــک: می
ــل 60 ســال نشــان مــی دهــد کــه  ــا اوای ــان 50 ی ــرای زن تخمــک ب
بــارداری در هــر خانمــی بــا رحــم طبیعــی و بــدون توجــه بــه ســن 
ممکــن اســت ]61،62[. زنــان مســن پــس از بررســی از نظــر شــرایط 
ــد هنــگام اســتفاده از تخمــک  پزشــکی و روانشــناختی ، مــی توانن
هــای اهدایــی بــارداری موفقــی داشــته باشــند.  ایــن نتیجــه در 
مطالعــه ای بررســی شــد کــه زنــان را بــا نارســایی زودرس تخمــدان 
)میانگیــن ســنی 28/3 ســال( و زنــان بعــد از یائســگی )متوســط ســن 
45/6 ســال( مقایســه کــرد.  عــوارض مامایــی و پریناتــال دو گــروه 
بررســی شــد ، زنــان پــس از یائســگی بیشــتر در معــرض خطــر فشــار 
ــد  ــرار دارن ــاها ق ــی زودرس غش ــت و پارگ ــی، دیاب ــون حاملگ خ
]63[. پاولســون و همــکاران ، 2002 نتایــج درمــان اهــدای تخمــک 
در زنــان یائســه را کــه هیــچ بیمــاری پزشــکی مزمــن ندارنــد 
ــال در  ــاالی 50 س ــان ب ــه زن ــد ک ــه گرفتن ــد و نتیج ــزارش کردن گ
ــت حاملگــی  ــره اکالمپســی ، دیاب ــرای پ معــرض خطــر بیشــتری ب
قــرار دارنــد و اکثریــت آنهــا بــه روش ســزارین زایمــان مــی کننــد  
]64[ ایــن مطالعــات نتیجــه مــی گیرنــد کــه زنــان AMA بایــد دقیقــاً 
مــورد بررســی و مشــاوره قــرار بگیرنــد و در مــورد خطــرات قبــل 
از زایمــان و داخــل زایمــان مشــاوره دهنــد.  توصیــه بــه ایــن زنــان 
مهــم اســت کــه در معــرض خطــر ابتــال بــه مــرگ و میــر مــادر قــرار 

دارنــد.
اهــدای جنیــن: اهــدای جنیــن یــک روش اســتاندارد عملــی شــناخته 
ــزان  ــا می ــه ســن اســت و ب ــوط ب ــاروری مرب ــان ناب ــرای درم شــده ب
)  2013 ASRM( ]28[ ــت ــراه اس ــارداری هم ــت ب ــی از موفقی باالی

ــت  ــه دیاب ــال ب ــر ابت ــرض خط ــان AMA در مع ــال ، زن ــن ح ــا ای ب
اکالمپســی  پــره   ، بــارداری  از  ناشــی  فشــار خــون  حاملگــی، 
و مســائل مربــوط بــه زایمــان ماننــد زایمــان زودرس، پارگــی 

زودرس غشــاها و افزایــش نیــاز بــه ســزارین هســتند.  گزینــه هــای 
ــل  ــل کاهــش تمای ــه دلی ــن ممکــن اســت ب اهــدای تخمــک / جنی

ــود. ــدود ش ــدگان مح اهداکنن

مسائل اخالقی
ــد  ــوه مانن ــکالت بالق ــت مش ــر از اهمی ــال حاض ــان در ح ــر زن  اکث
ــوزاد  ــادر و ن ــاری م ــای ART در بیم ــی و پیامده ــری بیولوژیک پی
ــر  ــه ه ــارداری ب ــه ب ــم ب ــوز تصمی ــیاری هن ــا بس ــتند ، ام آگاه هس
ــی.  در  ــا روان ــی ، جســمی ی ــد ، اعــم از پیامدهــای مال قیمتــی دارن
زنانــی کــه در ســنین بعــدی تحــت برنامــه هــای اهــدای تخمــک و 
ــا فرزندشــان و  ــر ب ــد ، شــواهدی از رابطــه بهت ــرار مــی گیرن IVF ق

درجــه بیشــتری از ارتبــاط عاطفــی در زمانــی کــه مادربســیار جــوان 
ــه  ــن ب ــترس والدی ــطح اس ــن س ــود دارد ]65[ و همچنی ــت وج اس

ــر اســت ــل توجهــی پاییــن ت طــور قاب
ــت  ــدی تح ــای آزمایشــی جدی ــات در حــال انجــام: درمانه تحقیق
عنــوان »انتقــال اتولــوگ / هترولــوگ میتوکنــدری یــا پیونــد 
ــود  ــان AMA وج ــرای زن ــوگ« ب ــادی اتول ــلولهای بنی ــدان س تخم
ــز  ــث برانگی ــی بح ــای درمان ــن روش ه ــال ، ای ــن ح ــا ای دارد.  ب

ــتند. ــات هس ــه تحقیق ــر در مرحل ــال حاض ــتند و در ح هس

توصیه ها
ــاالی زن،  ــه ویــژه در ســنین ب ــا IVF ، ب ــاروری ب ــزان موفقیــت ب  می
ــاروری  ــان ب ــروع درم ــل از ش ــق قب ــاوره دقی ــت.  مش ــط اس مرتب

ــت. ــی اس ــری حیات ام

نکات 
 قبــل از شــروع درمــان ART ، همــه زوجیــن بایــد آزمایــش ارزیابــی 
ــد.  ــم( را انجــام دهن ــرای خان ــی AMH ب ــژه ارزیاب ــه وی ــاروری )ب ب
در زنــان بــاالی 40 ســال بــا ســطح AMH پاییــن ، اهــدای تخمــک 
ممکــن اســت بــه عنــوان یــک گزینــه جایگزیــن مــورد بحــث قــرار 

گیــرد.
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 بــه احتمــال زیــاد بیمــاران AMA از طریــق ART موفقیــت کمتــری 
دارنــد و بایــد از ایــن امــر مطلــع شــوند.

 بیمــاران AMA بایــد از خطــرات پاســخ ضعیــف تخمــدان ، کاهــش 
ــاح در چرخــه ART آگاه  ــزان لق ــا و کاهــش می تعــداد تخمــک ه

باشــند.
ــه:  ــادر از جمل ــد در مــورد خطــرات پزشــکی م  بیمــاران AMA بای
پــره اکالمپســی و GDM یــا تشــدید شــرایط پزشــکی زمینــه ای آنهــا 

مشــاوره داده شــوند.
ســایر  و  عروقــی  قلبــی  خطــر  نظــر  از  بایــد   AMA بیمــاران   
بیماری هــای جــدی مــورد ارزیابــی قــرار گیرنــد.  در صــورت 
ــل  ــه یــک متخصــص پزشــکی مشــاوره قب ــه ب نشــان دادن ، مراجع

از بــارداری بایــد در نظــر گرفتــه شــود.
 ART مشــاوره اینکــه بــاال رفتــن ســن بــه طــور طبیعــی یــا از طریــق 

احتمــال بــارداری را کاهــش مــی دهــد.
 ســقط جنیــن از 15% در زنــان کمتــر از 30 ســال بــه تقریبــا 55% در 

زنــان بیــن 40 تــا 44 ســال افزایــش مــی یابــد.

تحقیقات بعدی
 PGT-A ــال اســتفاده از ــد بدنب ــزان زاد و ول ــل می ــه و تحلی -  تجزی
در چرخــه هــای IVF در مقایســه بــا نــرخ زایمــان پــس از IVF فقــط 

در زنــان بــاالی 35 ســال 
-  بــه دســت آوردن یــک نظرســنجی مبتنــی بــر پرسشــنامه در مــورد 

دالیــل بــه تعویــق انداختــن بــارداری زنــان بــا ســن باالتر
 -  تجزیــه و تحلیــل خطــرات ترومبوآمبولــی در زنــان AMA تحــت 

ART چرخه 
-  ارزیابی نرخ بارداری چندگانه را در زنان باالی 35 سال  

ــد  ــای منجم ــک ه ــتفاده از تخم ــان در اس ــت زن ــزان موفقی -   می
ــوگ ــده اتول ش
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delay in childbearing to later in life has increased the number of women of advanced maternal age 
)AMA) opting for assisted reproduction. Women should be made aware that there are agerelated changes 
to fertility, including a decline in oocyte reserve and quality, in addition to an increase in the number of 
oocyte chromosomal aberrations. Success rates of assisted reproductive technology )ART) cycles decrease 
with advanced maternal age.
There are different fertility options for women of AMA, including fertility preservation )oocyte or embryo 
freezing), in vitro fertilisation )IVF treatment) with or without preimplantation genetic screening and 
oocyte or embryo donation. Detailed counselling needs to be offered to these women with regard to 
the risks, success rates, ethical and legal implications of these fertility treatment options. Women of 
AMA should be screened for underlying medical conditions that could have an impact on maternal and 
neonatal morbidity and mortality.
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ــبکه  ــاس ش ــاروری براس ــظ ب ــت حف ــردی جه ــای کارب ــه ه توصی
ــمت اول( ــاروری ) قس ــظ ب ــای حف ــیون ه FertiPROTEKT : اندیکاس

دکترصدیقه حسینی 1

ــر  ــب کمت ــی اغل ــد ول ــی باش ــی م ــواهد علم ــاس ش ــاروری براس ــظ  ب ــای حف ــن ه ــب گایدالی ــدف: اغل ه
ــت. ــه الزم اس ــتورات در کار روزان ــن دس ــردی ای ــای کارب ــه ه ــن توصی ــتند. بنابرای ــردی هس کارب

روش هــا: در ایــن مطالعــه بررســی متــون براســاس تجربیــات بالینــی و علمــی بنــا شــده اســت کــه فوکــوس 
آن بــر بیمــاری هــای شــایع و ســرطان هــای ژنیکولــوژی بــوده اســت .در ایــن مقالــه مــواردی ماننــد پروگنــوز 
ــر  ــاروری بررســی شــده و قســمت دوم ب ــر ب بیمــاری، درمــان ســرطان هــا و ریســک فاکتورهــای تداخــل ب

تکنیــک هــای حفــظ بــاروری فوکــوس کــرده اســت .
ــن  ــل پایی ــوص در مراح ــه خص ــدان ب ــت تخم ــک و باف ــز تخم ــتان ، فری ــرطان پس ــا س ــاران ب ــج: در بیم نتای
بیمــاری و ســن کمتــر از 35 ســال توصیــه مــی شــود. در لنفــوم هاچکیــن اندیکاســیون مــی توانــد براســاس نوع 
رژیــم درمانــی باشد)توکسیســیتی کــم یــا توکسیســیتی زیــاد(. در تومورهــای تخمــدان بوردرالیــن روشــهای 
ــت. در  ــر داش ــوان در نظ ــی ت ــدان را م ــک تخم ــد تحری ــود هرچن ــی ش ــه م ــاروری توصی ــظ ب ــی حف جراح
ــد  ــم مانن ــای بدخی ــاری ه ــایر بیم ــمی و س ــای روماتیس ــاری ه ــر، بیم ــر اندومت ــرویکس ، کانس ــر س کانس
ــه  ــا ســایر فاکتورهــا مثــل مرحل ــر هوچکیــن ،لوکمی ــال، لنفــوم غی ســارکوم یِویینــگ ، کارســینوم کولورکت

ــه شــود . بیمــاری و شــرایظ جســمی هــم بایــد در نظــر گرفت
ــک  ــاری ، ریس ــوز بیم ــاس پروگن ــدادن آن براس ــام ن ــا انج ــاروری ی ــظ ب ــام حف ــرای انج ــم ب ــج: تصمی نتای

ــد. ــده باش ــدآوری در آین ــال فرزن ــرد مث ــردی ف ــای ف ــاروری،و فاکتوره ــالل در ب اخت

فلوشــیپ  زایمــان،  و  زنــان  متخصــص  و  جــراح   .1
نابــاروری، اســتادیار دانشــگاه علــوم پزشــکی شــهید 

بهشــتی
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مقدمه
شــده  تثبیــت  مســاله  یــک  بــاروری  حفــظ  هــای  تکنیــک 
اســت.  شــده  فیلدهــا  ســایر  و  روماتولــوژی  انکولــوژی،  در 
گایدالینهــای متعــددی در اروپــا)1( آمریــکا)2( و ســایر کشــورها 
ــر  در ایــن مــورد چــاپ شــده اســت . ایــن گایدالیــن هــا بیشــتر ب
ــردی  ــر کارب ــا کمت ــرده انــد و گاه ــوس ک ــی فوک شــواهد بالین
هســتند. شــبکه FERTI PROTEKT ارگانــی اســت کــه متخصصیــن 
و بیولوژیســت هــای متخصــص در امــر حفــظ بــاروری در آلمــان، 
ــاروری را  ــردی در امــر حفــظ ب اســترالیا و ســوید دســتورات کارب
جمــع آوری کــرده انــد)3(. لــذا ایــن مقالــه بــر اندیکاســیون هــای 

ــت. ــه اس ــف پرداخت ــای مختل ــرطان ه ــاروری در س ــظ ب حف

سرطان پستان
پروگنوز

ــه تومــور، ســاب تایــپ  ــه واســطه مرحل ــوز ســرطان ســینه ب پروگن
ــه  ــرار مــی گیرد.مرحل ــر ق ــدی ژنتیــک تحــت تاثی آن و تقســیم بن
ــر از 20 ،44  ــی کمت ــزان مورتالیت ــب می ــه ترتی ــار ب دو و ســه و چه
ــا ســرطان ســینه و ســن کمتــر از 40 ســال  ــان ب و 66 درصــد در زن
 Luminal B type یــا نــوع  triple negative دارد)4(. ســرطان از نــوع
ــا  ــان ب ــام زن ــرویوال در تم ــزان س ــد)5(. می ــری دارن ــوز بدت پروگن
ــان کمتــر از 35  ســرطان ســینه 86 درصــد اســت. پروگنــوز  در زن
ســال بــه علــت وجــود ســاب تایــپ هــای بدخیــم تــر و فاکتورهــای 
پروگنوســتیک منفــی کمتــر اســت )6(. در ایــن گــروه ســنی دیــده 
شــده کــه میــزان ســرویوال 5 درصــد بــه ازای هــر ســال کــه ســن 

فــرد کمتــر از ایــن محــدوده باشــد کاهــش مــی یابــد)7(.

ریسک باروری
ــوع و  ــر ســن ، BMI، ن ــه انجــام کموتراپــی تحــت تاث POI در زمین

مــدت درمــان اســت. ریســک ایجــاد آمنــوره  بــا رژیــم کموتراپــی  
CMF در افــراد کمتــر از 40 ســال در حــدود 33 درصــد و در افــراد 

ــری  ــن ت ــت)8(.میزان پایی ــد اس ــدود 81 درص ــال ح ــاالی 40 س ب

 AC، ــر از قبیــل از آمنــوره پایــدار در رژیــم هــای درمانــی چدیدت
ACT،FAC،FACT دیــده شــده اســت. در زنــان بــا ســن کمتــر از 30 

ــی  ــت ول ــد اس ــا 20 درص ــدود 10 ت ــوره در ح ــک آمن ــال ریس س
Table1 .)9(68-13درصــد در زنــان بــا ســن بــاالی 30 ســال اســت

هــر چنــد اســتفاده از درمــان هــای اندوکریــن adjuvant بــه خــودی 
اثــر گنادوتوکســیک ندارنــد ولــی در طــی اســتفاده طوالنــی از ایــن 
درمــان هــا کاهــش طبیعــی رزرو تخمــدان بــه علــت افزایــش ســن 
ــان کامــل  ــن افزایــش ســنی کــه در زم ــم داشــت. بنابرای را خواهی
شــدن درمــان هــای اندوکریــن داریــم را در ارزیابــی هــای حفــظ 
بــاروری بایــد در نظــر گرفــت)10(. امــکان قطــع درمــان اندوکرین 
ــی بیمــاران  ــارداری وجــود دارد ول ــی 3 ســال جهــت ب بعــد از 2ال

بایــد افزایــش ریســک احتمالــی عــود را بپذیرنــد.

ریسک متاستاز تخمدان
ــه  ــر ک ــه باالت ــا مرحل ــای ب ــدان در توموره ــتاز تخم ــک متاس ریس
همزمــان متاســتاز محیطــی هــم دارنــد افزایــش مــی یابــد، بــه 
ــوالر،  ــی و لوب ــوع التهاب ــتان از ن ــای پس ــرطان ه ــوص در س خص
ــا غــدد لنفــاوی منفــی ریســک متاســتاز تخمــدان  در تومورهــای ب
پاییــن مــی باشــد. در بیمــاران جــوان  و در مراحــل باالتــر بیمــاری 
و غــدد لنفــاوی مثبــت ،ریســک متاســتاز تخمــدان پاییــن اســت امــا 
اطالعــات محــدودی در دســترس اســت.)12-14(. در مطالعــه ای 
بــا 2648 خانــم جــوان بــا ســرطان ســینه ، میــزان متاســتاز تخمــدان 
ــک  ــد)15(. در ی ــی باش ــاه م ــدت 49 م ــول م ــا ط ــد ب 2/4 درص
مطالعــه محــدود کــه نمونــه بافــت تخمــدان در 13 خانــم با ســرطان 
پیشــرفته پســتان بــه SCID مــوش پیونــد زده شــد، متاســتازی دیــده 
ــا موتاســیون  ــه تخمــدان ب نشــده اســت)16(. ریســک ســرطان اولی
ــت)17(. ــد اس ــدود 65-15 درص ــای BRCA2 ،  ,BRCA1 در ح ه
در ایــن گــروه کــه بــه صــورت پروفیالکســی ســالپنگوافورکتومی 
ــی  ــه مخف ــرطان اولی ــاران س ــد بیم ــا 12 درص ــد ، در  6 ت ــده ان ش

تخمــدان گــزارش شــده اســت)18(.
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ارزیابی  حفظ باروری
ــاران  ــه دادن GnRh در بیم ــد ک ــی ش ــال داده م ــته احتم در گذش
بــا ســرطان پســتان حســاس بــه هورمــون، بواســطه ســاپرس کــردن 
ــات  ــد مطالع ــد. هرچن ــی کن ــی را کــم م تخمــدان اثرشــیمی درمان
ــرده اند)19(.بنابرایــن دادن  ــر ســوال ب ــر منفــی را زی ــد ایــن اث جدی
ــد در  ــون بای ــه هورم ــاس ب ــتان حس ــرطان پس ــات در س ــن ترکیب ای
نظــر گرفتــه شــود.روش دیگــر تحریــک تخمــدان بــه منظــور فریــز 
تخمــک اســت)20(. اگــر ایــن روش بالفاصلــه بعــد از تشــخیص بــا 
بیمــاران درمیــان گذاشــته شــود ، فاصلــه زمانــی تــا شــروع شــیمی 
درمانــی ادجــوان بــرای یــک ســیکل یــا دو ســیکل تحریــک کافــی 

اســت )21(.
ــک  ــون ، تحری ــه هورم ــاس ب ــینه حس ــرطان س ــا س ــاران ب در بیم
تخمــدان کنتــرل شــده هــم بــا بیمــار و انکولوژیســت بایــد صحبــت 
شــود، در شــرایط تحریــک تخمــدان ســطح اســترادیول بــه واســطه 
ــش داده  ــد کاه ــن( بای ــی ف ــاز )تاموکس ــده آرومات دادن مهارکنن
شــود و trigger نهایــی بــا GnRh agonist باشــد و ایــن مســاله اختــالل 
در میــزان بــارداری و تولــد زنــده در ســیکل هــای فریــز و پیگیــری 

هــای انکولوژیســت ایجــاد نمــی کنــد)20و 24-22(.
فریــز بافــت تخمــدان در تومورهــای بــا مرحله پایین مناســب اســت. 
ریســک وابســته بــه مرحلــه تومــور از جهــت متاســتاز تخمــدان بایــد 
بــا بیمــاران مشــاوره شــود. در مرحلــه 4 ســرطان ســینه فریــز بافــت 
تخمــدان توصیــه نمــی شــود. در بیمــاران بــا ســرطان ســینه از نــوع 
BRCA2 ،BRCA1 انجــام فریــز بافــت تخمــدان امــکان پذیــر اســت 

و بعــد از کامــل شــدن فرزنــدآوری پیوندهــا بایــد برداشــته شــود.

خالصه توصیه ها
حفــظ بــاروری در زنــان بــا ســرطان پســتان بــا پروگنــوز   ◦
خــوب و ریســک POI متوســط و بــاال و ســن باالتــر از 35 ســال در 

ــود ــی ش ــه م ــی توصی ــارداری احتمال ــان ب زم
ــون  ــه هورم ــاس ب ــینه غیرحس ــرطان س ــا س ــاران ب در بیم  ◦
اســتفاده از آگونیســت GnRh، تحریــک تخمــدان بــرای فریــز 

داده شــود پیشــنهاد  بایــد  تخمــدان  بافــت  یــا  تخمــک 
از  اســتفاده  هورمــون  بــه  حســاس  تومورهــای  در   ◦
آگونیســت GnRh و تحریــک تخمــدان بــرای فریزتخمــک را بایــد 

داشــت  نظــر  در 
اگــر فاصلــه زمانــی تــا شــیمی درمانــی کمتــر از دو هفتــه   ◦
باشــد )در شــرایط دادن نئوادجــوان (فریــز  بافــت تخمــدان بــه 

جــای تحریــک تخمــدان مــد نظــر باشــد

لنفوم هاچکین
پروگنوز

پروگنــوز لنفــوم هاچکیــن وابســته بــه ســن اســت. میــزان ســرویوال 
15 ســاله 94، 91، 87 درصــد در گــروه ســنی 18-29 ، 30-30، 
49-40 اســت )26، 27(. پروگنــوز بــه مرحلــه بیمــاری فاکتورهــای 

خطــر و پاســخ هــای درمانــی بســتگی دارد. 

ریسک باروری
مراحــل ابتدایــی بــا شــیمی درمانــی ABVD درمــان مــی شــود. بــرای 
 ABVD×2 بعــالوه   BEACOPP×2 رژیــم   intermediate مرحلــه  
 BEACOPP×4-6 ــرای مراحــل پیشــرفته بیمــاری داده مــی شــود. ب
داده مــی شــود. در بعضــی کشــورهاABVD  رژیــم اســتاندارد 
بــرای مراحــل پیشــرفته لنفــوم هاچکیــن اســت. BEACOPP بــا 
گنادوتوکسیســیتی بیشــتری نســبت بــه ABVD همــراه اســت )28( و 
 BEACOPP ایــن اثــر وابســته بــه ســن اســت . بعــد از هشــت جلســه
میــزان آمنــوره در ســنین کمتــر از 30 ســال 51/4 درصــد و در 

ــت )29(. ــد اس ــال 95 درص ــاالی 30 س ــنین ب س
در مقایســه دو رژیــم BEACOPP و ABVD ســطح AMH بعــد از 
درمــان 2/2 در مقابــل 0/1 میکروگــرم در ســن 29-18 ســال و 0/7 

ــل 0 میکروگــرم در ســنین 45-30 ســال اســت )26(. در مقاب
90 درصــد از بیمــاران در مراحــل اولیــه لنفــوم هاچکیــن کــه 
ــال  ــک س ــی ی ــد در ط ــرده ان ــت ک 2BEACOPP+-ABVD دریاف

بعــد از شــیمی درمانــی ســیکل هــای قاعدگــی منظــم پیــدا کــرده 
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انــد. در رژیــم BEACOPP×6-8 بعــد از چهــار ســال درمــان، 
ــان 30 ســاله  ــان 25 ســاله 25 درصــد ودر زن آمنــوره پایــدار در زن
در حــدود 50 درصــد گــزارش شــده اســت)26() جــدول 1( 
ــری  ــه ت ــی اضاف ــرات منف ــن اث ــوم هاچکی ــت لنف ــی جه رادیوتراپ
ــر هســتند)30(.  ــا درگی ــی کــه تخمــدان ه ــه خصــوص زمان داردب

ــدول2( (ج

ریسک متاستاز تخمدان
متاســتاز بــه تخمــدان در چهــار مطالعــه حتــی در بیمــاران بــا لنفــوم 
ــد در  ــده نشــده اســت )14،31،32(. هــر چن ــن پیشــرفته دی هاچکی
ــوم و  ــه IIIb لنف ــا مرحل ــار ب ــک بیم ــورت در ی ــس ریپ ــک کی ی
درگیــری هپاتیــک ، درگیــری تخمــدان هــم گــزارش شــده اســت 
ــن  ــدان پایی ــه تخم ــتاز ب ــک متاس ــی ریس ــور کل ــه ط ــی ب )33( ول

اســت .

ارزیابی حفظ باروری
اســتفاده از آگونیســت GnRh و فریــز بافــت تخمــدان گزینــه هــای 
حفــظ بــاروری هســتند . تحریــک تخمــدان و فریــز اووســیت 
اگــر زمــان کافــی جهــت تحریــک تخمــدان وجــود داشــته باشــد 
ــی  ــر م ــتن را درگی ــه مدیاس ــی ک ــوم هاچکین ــت. لنف ــب اس مناس
ــد جهــت انتوباســیون مشــکل ایجــاد کنــد و انجــام  کنــد مــی توان
الپاراســکوپی از جهــت فریــز بافــت تخمــدان را غیــر ممکــن کنــد 
. در صــورت وجــود زمــان کافــی جهــت تحریــک تخمــدان 
در شــرایط آسپراســیون ترانــس واژینــال اووســیت نیــازی بــه 

ــت. ــیون نیس انتوباس

خالصه توصیه ها 
ــا  ــر از 40 ســال ب ــا ســن کمت ــان ب ــاروری در زن حفــظ ب  ◦
)BEACOPP×6(شــود مــی  توصیــه   POI بــاالی  ریســک 

 ،ABVD×2( پاییــن یــا متوســط POI در زنــان بــا ریســک  ◦
ABVD×2  بــه عــالوه BEACOPP×2( حفــظ بــاروری در نظــر 

گرفتــه شــود
اســتفاده از آگونیســت GnRh تحریــک تخمــدان بــا   ◦
فریــز اووســیت و فریــز بافــت تخمــدان گزینــه هــای مناســب حفــظ 

بــاروری در لنفــوم هاچکیــن اســت
الپاراســکوپی جهــت فریــز بافــت تخمــدان در بیمارانــی   ◦

نیســت مناســبی  گزینــه  دارنــد  مدیاســتن  درگیــری  کــه 

تومورهــای بوردرالیــن تخمــدان و تومورهــای اپــی 
تلیــال تخمــدان

تومورهــای بوردرالیــن تخمــدان بــه واســطه عــدم درگیــری غــدد 
لنفــاوی و ایمپلنــت هــای پریتونئــال پروگنــوز بهتــری دارنــد )34(. 
ــدود 97  ــل FIGO ح ــام مراح ــرای تم ــاله ب ــرویوال ده س ــزان س می
ــرای stage 3 و stage4 حــدود 90 درصــد اســت  درصــد اســت و ب
)35(. کارســینوم اپــی تلیــال تخمــدان کــه در مراحــل باالتــر 
ــد دارد.  ــاله 42 درص ــج س ــرویوال پن ــود س ــی ش ــخیص داده م تش
در FIGO1  میــزان ســرویوال حــدود 90 درصــد اســت . مهمتریــن 
ــی و  ــد از جراح ــور بع ــدازه توم ــتیک ، ان ــای پروگنوس فاکتوره
ــت،  ــن ،سرش ــم س ــای مه ــایر فاکتوره ــت . س ــاری اس ــه بیم مرحل

ــوژی اســت . ــوع پاتول ــد و ن گری

ریسک باروری
ــل  ــی مخت ــطه روش جراح ــه واس ــدان ب ــر تخم ــاروری در کانس ب
مــی شــود و بــا روش هــا ی جراحــی fertility sparing  حفــظ 
شــیمی  ،انجــام  تخمــدان  تلیــال  اپــی  تومــور  در  شــود.  مــی 
ــاروری اســت.در  ــی هــم فاکتــور دیگــری جهــت کاهــش ب درمان
تومورهــای بوردرالیــن تخمــدان ، گایدالیــن شــامل برداشــتن 
 surgical staging و  تومور،ســالپینگوافورکتومی دوطرفــه  کامــل 
جراحــی  از  بعــد  تومــور  مانــده  باقــی  میــزان  ،چــون  اســت 
اصلــی تریــن فاکتــور پروگنوســتیک اســت ، شــیمی درمانــی 
ــی  ــینوم اپ ــدارد. در کارس ــیون ن ــن اندیکاس ــور بوردرالی در توم
تلیــال تخمــدان زودرس) FIGO 1 یــک طرفــه G1 ( جراحــی 
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ــه ،  ــالپنگوافورکتومی دوطرف ــور، س ــل توم ــتن کام ــامل برداش ش
ــی  ــال و لنفادنکتوم ــی پریتونئ ــی، بیوپس ــترکتومی ، امنتکتوم هیس
ــی در FIGO< IA و  پاراآئــورت و لگنــی مــی باشــد. شــیمی درمان

دارد. اندیکاســیون   G1

ارزیابی حفظ باروری
در تومــور تخمــدان بوردرالیــن یــک طرفــه، آدنکــس مقابــل بایــد 
ــت ،  ــر اس ــدان درگی ــر دو تخم ــه ه ــرایطی ک ــود. در ش ــظ ش حف
سیســتکتومی بــا حفــظ ارگان قابــل قبــول اســت)36،37( و زمانــی 
ــا  ــاس گایدالینه ــی براس ــد جراح ــل ش ــدان کام ــداد فرزن ــه تع ک
بایــد کامــل شــود. در جراحــی بــا حفــظ بــاروری در تومــور 
بوردرالیــن FIGOI شــانس و ریســک انکولــوژی را افزایــش نمــی 
ــر اســت)38(در یــک مطالعــه  ــاروری امــکان پذی دهــد و حفــظ ب
وســیع ، میــزان عــود بعــد از حفــظ بــاروری 12/5 درصــد در 
ــن  ــور بوردرالی ــد در توم ــن FIGO1 و 44 درص ــور بوردرالی توم
FIGO3 بــوده و در گــروه بــا جراحــی رادیــکال فقــط 13 درصــد 

ــت )35(.  ــوده اس ب
 )G1، طرفــه  یــک   FIGO IA  ( زودرس  تخمــدان  درســرطان 
ــا نگــه داشــتن رحــم و یــک تخمــدان  ــاروری ب جراحــی حفــظ ب
ــول  ــل قب ــه قاب ــت آگاهان ــل و رضای ــد از staging  کام ــالم ، بع س
اســت. در بیمارانــی کــه جهــت ایــن رویکــرد انتخــاب شــده انــد، 
ــا  ــرویوال ی ــزان س ــر در می ــث تغیی ــاروری باع ــظ ب ــی حف جراح
 ، staging ــر ــان عــاری از عــود نشــده اســت)41-43(. عــالوه ب زم
ــد  ــان تول ــا زم ــور کــردن انکولوژیــک ت ــی ریســک و مانیت ارزیاب
ــل  ــدآوری کام ــه فرزن ــه پروس ــن ک ــد از ای ــت و بع ــه الزم اس بچ

ــود. ــی ش ــه م ــی توصی ــل جراح ــد ، تکمی ش
تحریــک تخمــدان جهــت فریــز اووســیت را در تومــور بوردرالین 
را مــی تــوان انجــام دادبــه خصــوص بــه علــت خطــر عــود و قبــل 
ــت  ــه عل ــد)38(. ب ــده باش ــام ش ــالپنگوافورکتومی انج ــه س از اینک
اینکــه مشــخص نمــی باشــد کــه تحریــک تخمــدان شــانس عــود 
تومــور بوردرالیــن را افزایــش مــی دهــد یــا نــه ، بنابرایــن توصیــه 

مــی شــود کــه تعــداد ســیکل هــای تحریــک محــدود باشــد)44(.
 ) G2،FIGOIA ، G1( در تومــور اپــی تلیــال تخمــدان زودرس
ــه  ــک گزین ــد ی ــی توان ــه IVF م ــت آگاهان ــذ رضای ــد از اخ و بع
مناســب باشــد. فریــز بافــت تخمــدان در تومــور بوردرالیــن و 
ــه  ــتاز ب ــک متاس ــت ریس ــه عل ــدان ب ــال تخم ــی تلی ــینوم اپ کارس
ــی از  ــای تجرب ــد روش ه ــر چن ــود. ه ــی ش ــه نم ــدان توصی تخم
ــد  ــدان و پیون ــت تخم ــگاهی باف ــط آزمایش ــت در محی ــل کش قبی
بافــت تخمــدان در ســایر نواحــی مــی توانــد اســتراتژی مناســبی در 

ــد. ــدان باش ــم تخم ــای بدخی توموره

خالصه توصیه ها
در تومــور بوردرالیــن تخمــدان و کارســینوم اپــی تلیــال   ◦
  complete surgery بعــد از FIGO IA G1 تخمــدان از نــوع زودرس
جراحــی حفــظ بــاروری جهــت اجــازه دادن بــرای بــارداری قابــل 

ــود. ــل ش ــد کام ــی بای ــان جراح ــد از زایم ــت و بع ــول اس قب
در کانســر تخمــدان از نــوع FIGO IA G2 بعــد از تکمیل   ◦
ــت  ــاص جه ــرایط خ ــاروری در ش ــظ ب ــی حف ــی ، جراح جراح
ــل  ــد جراحــی کام ــد از آن بای ــر اســت و بع ــکان پذی ــارداری ام ب

ــود. ــام ش ــی انج ــیمی درمان ــده و ش ش
در بیمارانــی کــه بواســطه جراحــی رزرو تخمــدان مختل   ◦
شــده اســت ،تحریــک تخمــدان جهــت فریــز اووســیت در بیمــاران 
بــا تومــور بوردرالیــن در نظــر گرفتــه شــود. فریــز بافــت تخمــدان 
در کارســینوم تخمــدان بــه علــت خطــر بــاالی عــود توصیــه نمــی 
شــود ولــی در کیــس هایــی کــه بایــد ســالپینگوافورکتومی دوطرفه 

انجــام دهنــد ایــن روش را مــی تــوان در نظــر داشــت

سرطان سرویکس
پروگنوز

ــا  ــنگی دارد ، ب ــه آن بس ــه مرحل ــرویکس ب ــرطان س ــوز س پروگن
میــزان ســرویوال 93 درصــد بــرای FIGOI. اگــر غددلنفــاوی 
درگیــر باشــند ، میــزان ســرویوال 5 ســاله بــه 60-20 درصد کاهش 
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مــی یابــد و بــه محــل متاســتاز هــم بســتگی دارد. ســایرفاکتورهای 
ــتولوژی  ــد، هیس ــز ، گری ــز ، همانژیوژن ــتیک  لنفاژیوژن پروگنوس

ــت.  ــتن اس ــل برداش ــیه در مح ــری حاش ودرگی

ریسک باروری
و  جراحــی  روش  بواســطه  ســرویکس  ســرطان  در  بــاروری 
رادیوتراپــی مــی توانــد مختــل شــود. روش CONE  یــا روش 
ــه مــی شــود. در  )LLETZ( جهــت مــوارد کارســینوم درجــا توصی
ــای  ــاص 2cm<FIGO IB1  روش ه ــوارد خ FIGO IA1 و IA2 و م
جراحــی بــا تمرکــز بــر حفــظ بــاروری قابــل انجــام هســتند. ولــی 
ــا ســایز بــاالی دو ســانتی متــر  کارســینوم ســرویکس FIGO IB1 ب
ــه دارد  ــالپنژکتومی دو طرف ــترکتومی و س ــکال هیس ــه رادی ــاز ب نی
کــه بــا بــاروری تداخــل دارد. در ادنوکارســینوم ســرویکس، 
اووفورکتومــی دوطرفــه توصیــه مــی شــود چــون شــانس متاســتاز 
 FIGO > IB2 در آن زیــاد اســت . هرچنــد نگــه داشــتن تخمــدان در
امــکان پذیــر اســت. در مــواردی کــه ازرادیوکموتراپــی اســتفاده 
ــتگی  ــی بس ــکان رادیوتراپ ــه دوز و م ــی ب ــرات منف ــود ، اث ــی ش م
 Gy دارد و ایــن اثــر وابســته بــه ســن هــم هســت. دوز رادیوتراپــی
ــل  ــایی کام ــث نارس ــال باع ــان 30 س ــد از زن 14/3 در 97/5 درص
ــی  ــوارد جابجای ــن م ــی شــود)table2 ()46( کــه در ای ــدان م تخم
تخمــدان هــا توصیــه مــی شــود. رادیوتراپــی بــه رحــم در کانســر 
 45GY را دارد و دوز باالتــر از Gy 40-50  ســرویکس دوز توتــال

.)3 table( .ــدارد ــده هماهنگــی ن ــارداری آین ــا ب ب

ریسک متاستاز تخمدان
متاســتاز تخمــدان در مراحــل اولیــه کارســینوم ســرویکس بــدون 
ــا  ــوان ب ــان ج ــد در زن ــد. هرچن ــی باش ــایع نم ــر ش ــور خط فاکت
تومــور آدنوکارســینوم نســبت بــه ســلول سنگفرشــی ریســک 

باالتــری هســت )50-48(.
ارزیابی حفظ باروری

 LLETZ ــا ــی  CONE  ی ــا ، بیوپس ــرویکس درج ــینوم س در کارس

ــای  ــن روش ه ــدف ای ــون ه ــد . چ ــی کن ــل نم ــاروری را مخت ب
جراحــی نگــه داشــتن عملکــرد ســرویکس در طــی بــارداری 
ــه   ــا مرحل ــینوم micro invasive ب ــد)51(.در کارس ــی باش ــدی م بع
FIGO IA1 بــا یــک ریســک فاکتــور و FIGO IA2 بــدون ریســک 
فاکتــور، بیوپســی مخروطــی جهــت حفــظ بــاروری  در شــرایطی 
ــل انجــام اســت )R0( و  ــوده برداشــته شــده باشــد قاب کــه تمــام ت
ــا هیســترکتومی یکســان اســت )53-52(. ــوژی ب پیامدهــای انکول

در FIGO IA2 بــا یــک ریســک فاکتــور و FIGO IA1 بــا دو 
ریســک فاکتــور staging کــه در ان عــدم درگیــری غــدد لنفاوی را 
تعییــن کنــد الزم اســت تــا اجــازه انجــام جراحــی  حفــظ بــاروری 
ــیم )55-54(. ــته باش ــرکالژ را داش ــا س ــی ب ــکال تراکلکتوم رادی

ــترکتومی  ــکال هیس ــا رادی ــدت ب ــی م ــج طوالن ــن روش نتای در ای
ــدون ریســک  ــر اســت )56-57(. در 2cm<FIGO IB1 ب ــل براب قاب
ــی  ــکال تراکلکتوم ــده رادی ــاب ش ــای انتخ ــس ه ــور در کی فاکت

ــر اســت . امــکان پذی
در FIGO IB1  بــا ســایز مســاوی و باالتــر از 2 ســانتی متــر، رادیکال 
هیســترکتومی بــا ســالپنژکتومی دو طرفه اندیکاســیون دارد و حفظ 
رحــم امــکان پذیــر نیســت. گاهــی نگــه داشــتن تخمــدان هــا در 
کارســیوم سنگفرشــی امــکان پذیــر اســت ولــی در آدنوکارســینوم 
کــه ریســک باالتــری جهــت متاســتاز بــه تخمــدان دارد بــه 
صــورت جداگانــه بــرای هــر کیــس بــا  FIGO IB2 تصمیــم گیــری 

شــود. )58(.
ــکال  ــای رادی ــه ج ــی ب ــا تراکلکتوم ــی ی ــی مخروط ــی بیوپس وقت
هیســترکتومی جهــت حفــظ بــاروری در نظــر گرفتــه شــود . 
ریســک عــود بایــد بــا بیمــاران مشــاوره شــود و بــه عــالوه ریســک 
ســقط و زایمــان زودرس را هــم بایــد در نظر داشــت )63-57،59(. 
ــا شــیمی درمانــی نئوادجــوان در مراحــل پیشــرفته  Downstaging ب

ــی  ــت ول ــده اس ــان ش ــم بی ــظ رح ــرای حف ــرویکس ب ــرطان س س
ایــن روش بــه عنــوان یــک روش تجربــی بیــان شــده اســت )63(. 
جابجایــی بافــت تخمــدان قبــل از رادیوتراپــی در کیس هــای 
خاصــی بایــد انجــام شــود ، هــر چنــد ایــن روش جراحــی میتوانــد 
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باعــث کاهــش رزرو تخمــدان شــود )64(. در حــال حاضــر بحــث 
بــر روی ایــن موضــوع وجــود دارد کــه آ یــا اســتفاده از آگونیســت 
GnRh گنادوتوکسیســیتی شــیمی درمانــی را کــم مــی کنــد یــا نــه. 

ــک  ــی ریس ــت ول ــری اس ــه دیگ ــم گزین ــدان ه ــت تخم ــز باف فری
متاســتاز بــه تخمــدان بــه خصــوص در آدنوکارســینوم را بایــد مــد 
نظــر داشــت . اگــر مســایل قانونــی هــر کشــوری اجــازه دهــد رحــم 
ــد  ــه باش ــک گزین ــد ی ــی توان ــیت م ــز اووس ــد از فری ــاره ای بع اج
ــه خصــوص در شــرایطی کــه امــکان نگــه داشــتن رحــم وجــود  ب

نــدارد.

خالصه توصیه ها 
ــی  ــل بیوپس ــاروری از قبی ــظ ب ــی حف ــای جراح روش ه  ◦
  micro invasive در کارســینوم ســرویکس LLETZ  و روش  cone

در مرحلــه FIGO IA1 بــا یــک ریســک فاکتــور و FIGO IA2 بــدون 
ریســک فاکتــور و زمانــی کــه رزکشــن کامــل تــوده انجــام شــده 
ــا  ــور و FIGO IA2 ب ــک فاکت ــا دو ریس در FIGO IA1  ب  ◦
ــری  ــی کــه staging عــدم درگی ــور ، در صورت یــک ریســک فاکت
غــدد لنفــاوی را تاییــد کنــد ، رادیــکال تراکلکتومــی قابــل انجــام 

ــت. اس
نگــه  بــا  تراکلکتومــی  در 2cm<FIGO IB1 رادیــکال   ◦
داشــتن تخمــدان قابــل انجــام اســت. افزایــش ریســک انکولوژیکال 

ــود ــه ش ــر گرفت ــد در نظ ــراد بای ــام اف ــا تم ب
در FIGO IB بــا ســایز بزرگتــر و مســاوی دو ســانتی متــر   ◦

باشــد نمــی  امــکان پذیــر  نگــه داشــتن رحــم   ،
در آدنوکارســینوم ســرویکس  FIGO > IB2 بــا مشــاوره   ◦
ــرد ــظ  ک ــا را حف ــدان ه ــوان تخم ــی ت ــای موردنظرم ــس ه ــا کی ب
جابجایــی تخمدانهــا یــک روش قابــل قبــول قبــل از   ◦

اســت رادیوتراپــی 
ــد،  ــته باش ــود نداش ــم وج ــداری رح ــکان نگه ــر ام اگ  ◦
ــتفاده  ــال آن اس ــه دنب ــیت و ب ــز اووس ــا فری ــدان ب ــک تخم تحری
ازرحــم اجــاره ای )در کشــورهایی کــه ایــن مســاله قانونــی باشــد( 

امــکان پذیــر اســت
Downstaging ســرطان ســرویکس بــا شــیمی درمانــی   ◦
ــت  ــر اس ــالف نظ ــم ، اخت ــتن رح ــه داش ــدف نگ ــا ه ــوان ب نئوادج

کانسر اندومتر و هیپرپالزی اندومتر
پروگنوز

ــه  ــخ ب ــی در پاس ــدون آتیپ ــا ب ــا ی ــر ب ــالزی اندومت ــوز هیپرپ پروگن
پروژســترون و بــه دنبــال آن هیستروســکوپی و کورتــاژ عالی اســت. 
ــر از  ــر FIGO IA G1/ G2  کــه در ســنین کمت در کارســینوم اندومت
ــا  ــترکتومی ب ــان هیس ــتاندارد درم ــت . روش اس ــایع اس ــال ش 45 س
ــزان  ــت و می ــراه اس ــوب هم ــوز خ ــا پروگن ــالپنگوافورکتومی ب س

ســرویوال 5 ســاله آن 94 درصــد اســت .

ریسک باروری
ــی باعــث  ــا پروژســترون گنادوتوکســیک نمــی باشــد ول ــان ب درم
تاخیــر در بــارداری مــی شــود . در کارســینوم اندومتــر روش 
درمــان اســتاندارد هیســترکتومی و ســالپنگوافورکتومی بــا بــارداری 
هماهنگــی نــدارد، ولــی روش هــای جراحــی حفــظ بــاروری 
FIGO IA1  قابــل انجــام اســت. رادیوتراپــی در مراحــل  G1 بــرای
باالتــر کانســر اندومترانجــام مــی شــود کــه ایــن افــراد گزینــه هــای 

ــاروری نمــی باشــد. ــظ ب مناســبی جهــت حف

ریسک متاستاز تخمدان
ریســک متاســتاز تخمــدان در مراحــل اولیــه کانســر اندومتــر پاییــن 
ــا  ــان ب ــه خصــوص در زن ــان تخمــدان ب اســت )65(. کانســر همزم

ســندرم لینــچ مــی توانــد وجــود داشــته باشــد)66(.

ارزیابی حفظ باروری
بــدون آتیپــی، اســتفاده از  اندومتــر  در هیپرپــالزی کمپلکــس 
ــی گــرم روزانــه توصیــه مــی  پروژســتون ســیکلیک 20-10 میل
ــد از 3-6  ــاژ بع ــکوپی و کورت ــال آن هیستروس ــه دنب ــه ب ــود ک ش
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ــد از  ــود. بع ــی ش ــام م ــد انج ــارداری رخ ده ــه ب ــل از اینک ــاه قب م
ــه مــی شــود. در  ــارداری توصی ــه ب ــا پروژســترون بالفاصل درمــان ب
ــا  ــی ، دادن پروژســترون ب ــا آتیپ ــر ب ــالزی کمپلکــس اندومت هیپرپ
دوز 100 مدروکســی پروژســترون بــا انجــام هیستروســکوپی و 
نمونــه پاتولــوژی بعــد از 3 و 9 مــاه اندیکاســیون دارد کــه بــه دنبــال 

ــود. ــی ش ــه م ــارداری توصی آن ب
در کارســینوم اندومتــر خــوب تمایــز یافتــه بــدون درگیــری میومتــر  
ــور  ــتن توم ــرای برداش ــاژ ب ــکوپی و کورت FIGO IA G1 هیستروس
امــکان پذیــر اســت و بــه دنبــال آن اســتفاده از پروژســترون بــرای 6 
تــا 12 مــاه ) 250 میلــی گــرم مدروکســی پروژســتون یــا اســتفاده از 
IUD پروژســترونی( توصیــه مــی شــود. پیگیــری بــا هیستروســکوپی 

بــا  درمــان  قطــع  از  بعــد  اســت.  مــاه الزم   3 هــر  کورتــاژ  و 
پروژســترون اقــدام بــه بــارداری در یــک فرصــت محــدود توصیــه 
ــاال مــی باشــد ،  ــارداری چــون شــانس عــود ب مــی شــود .بعــد از ب
تکمیــل staging  هیســترکتومی  و ســالپنگوافورکتومی اندیکاســیون 
کارســینوم  در  آدنکــس  و  رحــم  داشــتن  )67-70(.نگــه  دارد 
ــت  ــه عل ــکال ب ــه انکولوژی ــش یافت ــک افزای ــا ریس ــال ب اندومتری
ــا  ــدان ی ــه تخم ــتاز ب ــک متاس ــراه است.ریس ــی هم staging  ناکاف

ســرطان اولیــه همزمــان تخمــدان بایــد در نظــر گرفتــه شــود، کــه 
ــر از  ــر در کمت ــر اندومت ــه کانس ــل اولی ــوان در مراح ــان ج در زن
یــک درصــد مــوارد رخ مــی دهــد)71و72( هــر چنــد نگــه داشــتن 
تخمــدان در کارســینوم اندومتــر low grade  بــه نظــر نمــی آیــد کــه 

ــد)73و74(. ــل کن ــود را مخت ــاری از بیمــاری و ع ــه ع فاصل
ــل  ــل مراح ــل از تکمی ــا قب ــارداری را ت ــه ب ــیدن ب ــان رس IVF زم

جراحــی کاهــش مــی دهــد)75 ، 76(. تحریــک تخمــدان جهــت 
فریــز اووســیت گزینــه مناســبی اســت کــه در ایــن مــوارد اســتفاده 
ــود و  ــی ش ــه م ــتروژن توصی ــی اس ــازو آنت ــده آرومات ار مهارکنن
ــز بافــت  ــا اســتفاده از GnRh آگونیســت مــی باشــد . فری trigger  ب

تخمــدان در مراحــل ابتدایــی کانســر اندومتریــال بــه علــت ریســک 
ــر اســت.  پاییــن متاســتاز امــکان پذی

خالصه توصیه ها 
در هیپرپــالزی اندومتــر بــدون آتیپــی، پروژســترون   ◦
ســیکلیک توصیــه مــی شــود)20-10 میلــی گــرم( وپیگیــری 
ــارداری مــی  ــل از ب ــاژ 3-6 مــاه بعــد و قب هیستروســکوپی و کورت

باشــد.
هیپرپــالزی اندومتــر بــا آتیپی ، مدروکســی پروژســترون   ◦
100 میلــی گــرم روزانــه یــا IUD پروژســترونی اندیکاســیون داردو 
ــل از  ــد ، قب ــاه بع ــاژ 3 و 9 م ــکوپی و کورت ــا هیستروس ــری ب پیگی

ــود. ــی ش ــه م ــود توصی ــل ش ــارداری حاص ــه ب اینک
در مــواردی کــه کانســر اندومتــر FIGO IA G1بــا گیرنده   ◦
ــکوپی و  ــا هیستروس ــوده ب ــتن ت ــترون ،برداش ــه پروژس ــاس ب حس
کورتــاژ قابــل انجــام اســت و بعــد از آن مدروکســی پروزســترون 
ــن  ــود و در ای ــی ش ــاه داده م ــا 12 م ــرای 6 ت ــرم ب ــی گ 250 میل
ــت  ــیون دارد، جه ــر اندیکاس ــی اندومت ــاه بیوپس ــه م ــر س ــوارد ه م
بــارداری در ایــن افــراد فرصــت کوتاهــی داده مــی شــود و بعــد از 
ــل جراحــی اندیکاســیون دارد. ــا در مــوارد عــود تکمی ــارداری ی ب
   FIGO IA G1 اندومتــر  کانســر  در  بــاروری  حفــظ   ◦
بــدون گیرنــده پروژســترون یــا در تومورهــای بــا مرحلــه و گریــد 
باالتــر اندیکاســیون نــدارد و در ایــن مــوارد هیســترکتومی بــا 

دارد. اندیکاســیون  طرفــه  دو  ســالپینگوافورکتومی 

بیماری های اتوایمن و روماتولوژی
پروگنوز

بیماریهــای روماتولــوژی و اتوایمــن بــه طــور کامــل درمــان نمــی 
ــوان  ــی ت ــان م ــود درم ــا بهب ــت زندگــی را ب ــد کیفی شــوند . هرچن

ــا داد ارتق

ریسک باروری
ــت  ــه جه ــفامید ک ــا سیکلوفس ــان ب ــت درم ــه عل ــدان ب رزرو تخم
فعــال  و  حــاد  مرحلــه  در  ایمنــی  سیســتم  ســرکوب  تســریع 
بیمــاری بــرای مــدت کوتاهــی داده مــی شــود تحــت تاثیــر 
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قرارمیگیــرد) خوراکــی یــا پالــس تراپــی وریــدی(. یــک دوز اثــر 
ــان  ــیکل درم ــرار س ــی تک ــدودی دارد ول ــیتی مح گنادوتوکسیس
جهــت کنتــرل بیمــاری و تزریــق آن در ســیر درمــان اثــر تجمعــی 
وابســته بــه دوز را افزایــش مــی دهــد و شــانس نارســایی زودرس 
تخمــدان را افزایــش مــی دهــد کــه میــزان آن در مطالعــات 12-54 
ــرد و دوز  ــن ف ــر س ــت تاثی ــه تح ــت ک ــده اس ــزارش ش ــد گ درص
تجمعــی سیکلوفوســفامید اســت )77و78(. بــه عــالوه ماهیــت 
ــد  ــم کن ــدان را ک ــد رزرو تخم ــی توان ــم م ــن ه ــاری اتوایم بیم
ــا سیکلوفوســفامید  ــاروری قبــل از درمــان ب )79-81( لــذا حفــظ ب

ــود )82(. ــی ش ــه م توصی

ارزیابی حفظ باروری
اطالعــات در مــورد حفــظ بــاروری در بیمــاری هــای روماتولــوژی 
عمدتــا بــرای SLE اســت. اســتروئیدهای جنســی زنــان در پاتوژنــز 
SLE نقــش دارنــد کــه مــی توانــد توجیــه کننــده تشــدید بیمــاری 

ــد. بــه  ــاروری بلش ــظ ب ــت حف ــک تخمــدان جه ــی تحری در ط
عــالوه اثــرات مفیــد بــر رونــد بیمــاری کــه بــا دادن GnRh حاصــل 
مــی شــود بــه علــت ساپرشــن تخمــدان اســت )83( فلــذا ریســک 
 GnRh ــا ــان ب ــی درم ــوژی در ط ــای روماتول ــاری ه ــدید بیم تش
ــاروری در  ــظ ب ــت حف ــد آن جه ــرات مفی ــی اث ــت ول ــن اس پایی
مــورد ســایر بیمــاری هــا متفــاوت اســت )84(. بنابرایــن در افــراد 
ــده  ــه کنن ــات آلکیل ــا ترکیب ــان ب ــد درم ــه کاندب ــا SLE ک ــوان ب ج

ــود )82(. ــی ش ــه م ــتفاده از GnRh توصی ــتند اس هس
تحریــک تخمــدان در SLE  بــا تشــدید بیمــاری همــراه اســت کــه 
ایــن حالــت درAPS کمتــر اســت )89(. ریســک VTE در اختالالت 
اتوایــن افزایــش مــی یابــد کــه در مراحــل فعــال APSو SLE  باالتــر 
اســت در حضــور لوپــوس آنتــی کواگــوالن ریســک VTE حــدود 
ــا  ــوز ب ــک ترومب ــورد ریس ــات در م ــت )90(. اطالع ــر اس 6 براب
تحریــک تخمــدان در بیمــاری هــای اتــو ایمــن محــدود اســت در 
یــک مطالعــه در 68 ســیکل تحریــک شــده در 19 بیمــار بــا SLE و 
APS کــه پروفیالکســی آنتــی ترومبوتیــک دریافــت کــرده بودنــد 

ــل  ــت )89(. در مراح ــود نداش ــوز وج ــر ترومب ــی ب ــی مبن گزارش
ــت  ــه جه ــی ک ــک هورمون ــن تحری ــای اتوایم ــاری ه ــال بیم فع
ــا پروفیالکســی ترومبــوز  ــد ب ــاروری انجــام مــی شــود بای حفــظ ب
همــراه باشــد )82( هــر چنــد بــه طــور خــاص در بیماریهــای  
connective tissue  تحریــک هورمونــی بــه علــت ریســک تشــدید 

بیمــاری اندیکاســیون نــدارد . فریــز بافــت تخمــدان گزینــه مناســبی 
ــاری در رزرو  ــه بیم ــته ب ــش وابس ــت . کاه ــا اس ــن بیماریه در ای

ــی شــود. تخمــدان  در مراحــل پیشــرفته بایــد ارزیاب

خالصه توصیه ها
ــن  ــاری اتوایم ــا بیم ــوان ب ــان ج ــاروری در زن ــظ ب حف  ◦
ــا سیکلوفســفامید اندیکاســیون دارد  ــه خصــوص وقتــی درمــان ب ب

توصیــه مــی شــود.
ــت  ــبی جه ــه مناس ــت GnRh گزین ــتفاده از آگونیس اس  ◦

اســت. اتوایمــن  هــای  بیمــاری  در  بــاروری  حفــظ 
ــه  ــی ک ــیت در زمان ــز اووس ــدان و فری ــک تخم تحری  ◦
ریســک تشــدید بیمــاری پاییــن اســت و زمــان کافــی در دســترس 
ــوز  ــت ترومب ــر جه ــس موث ــود. پروفیالک ــی ش ــه م ــت توصی اس

ــی شــود . توصیــه م
ــواردی کــه رزرو تخمــدان  ــت تخمــدان در م ــز باف فری  ◦
ــه  ــر گرفت ــی درنظ ــه درمان ــک گزین ــوان ی ــه عن ــت ب ــب اس مناس

شــود.
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Practical recommendations for fertility preservation in women 
by the FertiPROTEKT network. Part I: Indications for fertility
preservation

Dr. Sedighe Hoseini 1

1. Gynecologist, Fellowship of Infertility ,  

Associate of  Shahid Behest University  of 

Mmedical Science Tehran, Iran

Purpose Most guidelines about fertility preservation are predominantly focused on scientific evidence, 
but are less practically orientated. Therefore, practically oriented recommendations are needed to support 
the clinician in daily practice.
Methods A selective literature search was performed based on the clinical and scientific experience of the 
authors, focussing on the most relevant diseases and gynaecological cancers. This article )Part I) provides 
information on topics that are essential for the fertility preservation indication, such as disease prognosis, 
disease therapy and its associated risks to fertility, recommending disease-specific fertility preservation 
measures. Part II specifically focusses on fertility preservation techniques.
Results In breast cancer patients, fertility preservation such as ovarian tissue and oocyte cryopreservation 
is especially recommended in low-stage cancer and in women > 35 years of age. In Hodgkin’s lymphoma, 
the indication is mainly based on the chemotherapy regime as some therapies have very low, others very 
high gonadotoxicity. In borderline ovarian tumours, preservation of fertility usually is achieved through 
fertility sparing surgery, ovarian stimulation may also be considered. In cervical cancer, endometrial 
cancer, rheumatic diseases and other malignancies such as Ewing sarcoma, colorectal carcinoma, non-
Hodgkin lymphoma, leukaemia etc., several other factors must be considered to enable an individual, 
stage-dependent decision.
Conclusion The decision for or against fertility preservation depends on the prognosis, the risks to fertility 
and individual factors such as prospective family planning.
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 مقدمه
هــدف از ارزیابــی مــردان، شناســایی مــواردی اســت کــه مــی توانــد 

بــر ســالمت بیمــار یــا فرزندانــش اثــر بگــذارد.
اهداف ارزیابی مردان نابارور شامل موارد زیر است:

شناسایی موارد قابل اصالح  •
ــه  ــوان ب ــا ART می ت ــه ب ــتی ک ــل برگش ــر قاب ــوارد غی م  •

رســید. نتیجــه 
مــوارد غیــر قابــل برگشــت کــه نیازمنــد اســپرم اهدایــی   •

هســتند. فرزندخواندگــی  مثــل  گزینه هایــی  یــا 
شناســایی وضعیــت هایــی کــه مــی تواننــد ســبب آســیب   •
ــتند. ــی هس ــای داروی ــد درمان ه ــوند و نیازمن ــرد ش ــالمت ف ــه س ب
اختــالالت ژنتیکــی یــا ســبک زندگــی و ســن، کــه   •
ســالمت مــرد یــا فرزندانــش را تحــت تاثیــر قــرار مــی دهــد حتــی 

بــه کار گرفتــه شــود  ART زمانــی کــه 

Guide Line Statements

ارزیابی ها
در ارزیابــی  اولیــه نازایــی بایــد هــر دو فــرد بررســی   -1

مــرد( و  )زن  شــوند 
ارزیابــی اولیــه مــردان شــامل شــرح حــال کامــل بــاروری   -2
مــی باشــد و حداقــل بایــد یــک یــا بیشــتر از یکــی، آزمایــش آنالیــز 

)B-6( .ــیم ــته باش ــی را داش ــع من مای
ــای  ــی از پارامتره ــتر از یک ــا بیش ــک ی ــه در ی ــردان ک م  -3
مایــع منــی اختــالل دارنــد، بایــد توســط یــک فــرد متبحــر در زمینــه 
نابــاروری مــردان بــا شــرح حــال کامــل و معاینــه فیزیکــی و ســایر 

ــوند. ــی ش ــتهای الزم ارزیاب تس

ــقط  ــا س ــت در ART ی ــدم موفقی ــه ع ــی ک در زوج های  -4
Rp)≤2( ارزیابــی   )Repeated pregnancy loss(مکــرر داشــته انــد

مــرد بایــد توصیــه شــود. 
نازائــی ممکــن اســت بــه دالیــل نازایــی مردانــه- نازایــی بــا فاکتــور 
ــی  ــر دو را ارزیاب ــد ه ــس بای ــر دو باشــد، پ ــی از ه ــا ترکیب ــه ی زنان
ــده موفقیــت  ــن پیشــگویی کنن ــادر( قــوی تری ــم )م کــرد ســن خان

ــارور اســت. ــاروری در زوجیــن ناب ب
ارزیابــی اولیــه در یــک مــرد شــامل شــرح حــال کامــل و بــاروری 
ــی،  ــرد جنس ــل عملک ــی مث ــال، نکات ــهر ح ــد. در ش ــی باش و SA م
ــای  ــد. پارامتره ــت دارن ــی اهمی ــای مصرف ــی، داروه ــبک زندگ س
ــر  ــل ب ــد دلی ــی توانن ــال SA نم ــدوده نرم ــر از مح ــا پایین ت ــر ی باالت

ــند. ــاروری باش ــاروری و ناب ب
و از آنجایــی کــه از فاکتورهــای زیــادی اثــر می پذیــرد بایــد 
حداقــل دو SA بــرای ارزیابــی داشــته باشــیم کــه حداقــل یــک مــاه 
ــی  ــه غیرطبیع ــن نمون ــی اولی ــاً وقت ــند، خصوص ــته باش ــه داش فاصل
باشــد. ارزیابــی و درمــان مــردان مــی توانــد گاه ســبب بهبــود 
بــاروری و SA شــده و افــراد بتواننــد بــه صــورت طبیعــی یــا 
ــاروری دســت یابنــد. در 1 تــا 6 درصــد  ــه ب درمان هــای حداقلــی ب
مردانــی کــه بــرای نازایــی بررســی می شــوند، پاتولــوژی مدیــکال 
ــا بدخیمــی هــا یافــت می شــود حتــی  مهــم تشــخیص داده نشــده ی
زمانــی کــه بــه نظــر آنالیــز مایــع منــی نرمــال هــم بــوده اســت. پــس 
یــک ارزیابــی کامــل توســط یــک فــرد متبحــر در ایــن زمینــه الزم 

اســت.
ارتباط میان روش زندگی و ناباروری و سالمت

پزشــکان و مشــاوران بایــد آگاهــی رســانی مــواردی   -5
ــر  ــا اســپرم غی ــه ســالمت فــرد ی ــد ســبب آســیب ب را کــه مــی توان

تشــخیص و درمــان نازایــی مــردان ) قســمت اول 
)AUA/ASFM ــن گایدالی

دکترفاطمه بختیاری 1
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طبیعــی شــود را در مــورد مــردان نابــارور داشــته باشــند.
مــردان مبتــال بــه نابــاروری بایــد در مــورد ارتبــاط میــان   -6

شــوند. مطلــع  نابــاروری  و  فــردی  ســالمت 
پزشــکان بایــد بــه زوج هایــی کــه ســن بیشــتر و مســاوی   -7
40 ســال دارنــد اطالع رســانی کننــد کــه خطــر عــوارض ســالمت 

در فرزندانشــان وجــود دارد.
پزشــک بایــد عوامــل خطــرزای مرتبــط بــا نازایــی   -8
مردانــه را توضیــح دهــد مثــل ســبک زندگــی، داروهــای مصرفــی، 
ــه  ــد ک ــار بدان ــد بیم ــه بای ــی و البت ــغلی و محیط ــای ش ــاس ه تم
داده هــای فعلــی در مــورد اکثــر عوامــل خطــر محــدود مــی باشــد.

ــط  ــم مرتب ــه ه ــردان ب ــاروری م ــالمت و ب ــه س ــده ک ــخص ش  مش
ــی 6  ــع من ــی مای ــای غیرطبیع ــردان دارای پارامتره ــاًل م ــت مث اس
ــردان  ــه م ــبت ب ــه را نس ــر بیض ــه کانس ــال ب ــال ابت ــر احتم ــا 9 براب ت
بــارور، دارنــد کــه در مــردان مبتــال بــه آزواســپرمی ایــن بیشــتر هــم 

می شــود.
در بیــش از 50 درصــد مواقــع علــت نازایــی یــک مــرد مــی توانــد 
ــالمتی  ــکالت س ــه مش ــد ک ــی باش ــد علت ــی از چن ــه یک ــته ب وابس
ــد. پــس  ــد و ســبب نازایــی هــم شــده ان ــرای فــرد ایجــاد کرده ان ب
ــا  ــد ت ــی بشناس ــه خوب ــر را ب ــل و موث ــل دخی ــد عوام ــک بای پزش
بتوانــد راهنمایــی الزم را بکنــد. )جــدول 2( یافتــه هــا داللــت 
ــد ســبب موتاســیون هــای  ــاال مــی توان ــد کــه ســن ب ــن دارن ــر ای ب

ژنــی، آنوپلوئیــدی اســپرم، اختــالالت ســاختاری کرومــوزوم 
غیــره  و  تولــد  نقایــص  اســپرم،   DNA فراگمانتاســیون  و  هــا 

)کندرودیســپالزی، شــیزوفرنی، اوتیســم( در فرزنــدان شــود.
بهتــر اســت کــه مشــاوره ژنتیــک در والدیــن دارای ســن بــاال انجــام 

شــود تــا ایــن خطــرات، اگرچــه انــدک هســتند ولــی بداننــد.
ــل  ــواردی مث ــی متعــددی در م ــم فاکتورهــای ژن اگرچــه مــی دانی

ــد. ــا شــیزوفرنی نقــش دارن اوتیســم ی
ــه هــا در مــورد ریســک فاکتورهــای ســبک  در حــال حاضــر یافت
زندگــی کــه بــر بــاروری مــردان اثــر مــی گذارنــد کامــل و قطعــی 
ــه و  ــا تغذی ــاط ب ــن( در ارتب ــت پایی ــا کیفی ــواهدی )ب ــتند. ش نیس
نابــاروری مــردان موجــود اســت. اغلــب آنهــا نشــان داده انــد 
کــه رژیــم غذایــی کــه حــاوی چربــی و گوشــت کمتــری )بیشــتر 
ــای  ــم ه ــه رژی ــبت ب ــند، نس ــبزیجات( باش ــا و س ــوه ه ــاوی می ح
پرچــرب ارجــح هســتند. بــه عــالوه شــواهدی )نــه چنــدان قــوی( 
بیــان می کننــد کــه ســیگار کشــیدن می توانــد بــر غلظــت، حرکــت 
و مورفولــوژی اســپرم اثــر بگــذارد. مصــرف مــداوم اســتروئیدهای 
آنابولیــک ســبب ســرکوب اســپرماتوژنزیس شــده و نازایــی ایجــاد 

می کنــد.
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تشخیص، درمان و ارزیابی
ــی  ــدی تلق ــد ج ــپرم را بای ــز اس ــج آنالی ــالالت نتای اخت  -9

کــرد.
ــا  ــی ی ــل جنس ــالل می ــه اخت ــارور ک ــردان ناب ــک م پزش  -10
ــواهد  ــا ش ــپرمی  و ی ــا آزواس ــپرمی ی ــی، الیگواس ــرد جنس عملک
ــی  ــد ارزیاب ــد بای ــی دارن ــه فیزیک ــی را در معاین ــالل هورمون اخت

هــای هورمونــی مثــل FSH و تستســترون را انجــام دهــد.
از  را  مجــاری  انســداد  بایــد  آزواســپرمی  مــوارد  در   -11
ــی و  ــع من ــه، حجــم مای ــر اســاس معاین ــد اســپرم ب ــالالت تولی اخت

داد. تشــخیص  حــدودی  تــا   FSH ســطح 
هــای  ریزحــذف  و  کاریوتیــپ  بررســی   -12
بــه  مبتــال  مــردان  در   y کروموزومــی   )microdeletion(
آزواســپرمی و اولیگوزواســپرمی شــدید )کمتراز5000000 درمیلی 
ــاال  ــا FSH ب لیتــر( انجــام داد خصوصــاً اگــر آتروفــی بیضــه هــا ی

شــود. یافــت 
در مــردان مبتــال بــه آزواســپرمی انســدادی ایدیوپاتیــک   -13
CFTR )ناقــل  بایــد تســت هــای ارزیابــی  یــا آژنــزی وازال 

داد. انجــام  را  فیبروزیــس(  سیســتیک  موتاســیون 
ارزیابــی   ،CFTR موتاســیون  بــه  مبتــال  مــردان  در   -14

گیــرد. صــورت  بایــد  همســر  ژنتیکــی 
بررســی  DFAاســپرم در ارزیابی هــای اولیــه یــک زوج   -15

 )G-C( .نابــارور توصیــه نمــی شــود
ــا ســلول هــای گــرد  ــز اســپرم آنه ــی کــه در آنالی مردان  -16
بیــش از یــک میلیــون در میلــی لیتــر گــزارش شــده اســت، بایــد بــا 
بررســی هــای بعــدی افتــراق داده شــود کــه اینهــا WBC هســتند 

ــا !  ــا ژرم ســل ه ی
در مبتالیــان بــه پیواســپرمی، بایــد عفونت هــا را ارزیابــی   -17

ــرد. ک
بررســی آنتــی بــادی هــای ضــد اســپرم )ASA( در   -18

نیســتند. نیــاز  مردانــه،  اولیــه  ارزیابی هــای 
ــامل:  ــردان ش ــی م ــه RPL، ارزیاب ــال ب ــن مبت در زوجی  -19

اســپرم(  DNA )فراگمانتاســیون  میباشــد.   DFI و  کاریوتیــپ 
ــن  ــورت روتی ــه ص ــد ب ــه نبای ــخیصی بیض ــی تش بیوپس  -20
ــر انســدادی  ــوع غی ــرای افتــراق میــان آزواســپرمی انســدادی از ن ب

ــود. ــام ش انج
ــر  ــی اســت. ه ــارور الزام ــن ناب شــرح حــال و S/A در همــه زوجی
یــک از پارامترهــای اســپرم مــی تواننــد در بــاروری موثــر باشــند و 
ســبب نابــاروری شــوند؛ و اگــر چنــد فاکتــور مختــل شــوند احتمال 
نازایــی بیشــتر می شــود. بــه صــورت روتیــن در همــه مــردان 
ــا  ــه نمی شــود ام ــری FSH و تستســترون توصی ــدازه گی ــارور ان ناب
اگــر الیگواســپرمی )10>میلیــون در میلــی لیتــر( باشــد حتمــاً بایــد 

انجــام شــود. 
ســایر ارزیابــی هــا مثــل PRL/LH  و در مردانــی کــه ســطح 
تستســترون بــه کمتــر از  ng/dl 300 اســت و یــا در مــردان مبتــال 
ــک  ــا هیپوگنادیســم و هیپوگنادوتروپی ــل جنســی ی ــه کاهــش می ب

ــه مــی شــود. توصی
 شــرح حــال، معاینــه فیزیکــی و بررســی هــای هورمونــی مــی تواند 
ــد.  ــخص کن ــدادی مش ــر انس ــوع غی ــدادی را از ن ــپرمی انس آزواس
 FSH ــک و ــای کوچ ــه بیضه ه ــپرمی ک ــه آزواس ــال ب ــردان مبت م
ــدادی  ــر انس ــوع غی ــه ن ــد ب ــی دارن ــع من ــی مای ــم طبیع ــاال و حج ب
ــتند؛  ــال هس ــپرم( مبت ــد اس ــالل درتولی ــل اخت ــه دلی ــپرمی ب )ازواس
و مردانــی کــه حجــم بیضــه هایشــان طبیعــی )طــول بیضــه> 
4/6ســانتی متــر وFSH< 7/6( دارنــد و یــا حجــم مایــع منــی آنهــا 
ــال  ــواع انســدادی میت ــه ان ــد احتمــاال ب ــر دارن ــی لیت < 0/5 – 1 میل
ــزرگ  ــه ب ــم در معاین هســتند، خصوصــاً اگــر پروگزیمــال اپیدیدی

ــرد. ــس ک ــران را لم ــوان وازدف ــا نمی ت ــوده و ی ب
از   )m/mg<5(شــدید الیگواســپرمی  بــه  مبتــال  مــردان  در   
ــای  ــذف ه ــی ح ــپ و بررس ــد کاریوتی ــدادی، بای ــر انس ــوع غی ن
اختــالل  شــایع ترین  داد.  انجــام  را   microdeletion Y

کاریوتیپــی یافــت شــده، ســندروم کالیــن فلتــر )یــک کرومــوزوم 
X اضافــه( اســت. گاه در 50 تــا 60 درصــد مبتالیــان بــه XXY، در 
نمونه هــای TESE در جــای از اســپرماتوژنزیس یافــت مــی شــود. 
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ــیوع  ــت ش ــن عل ــوزومY، دومی ــای کروم microdeletion ه

ژنتیکــی نابــاروری مــردان اســت. اگرچــه امــکان دارد کــه اســپرم 
 ejaculated یــا نمونــهTESE در 50 درصــد نمونــه حاصــل از
 TESE دیــده شــود، امــا اســپرم در نمونــه A2FC مــردان مبتــال بــه
مــردان مبتــال بــه b و A2Fa microdeletion یافــت نمیشــود 

ــه نمــی شــود. ــس مداخــالت جراحــی توصی پ
در مــردان مبتــال بــه آزواســپرمی انســدادی مــادرزادی، مثــل فقــدان 
دو طرفــه وازدفــران مــادرزادی بایــد از نظــر CF )سیســتیک 
CFTR در  فیبروزیــس( بررســی شــوند. موتاســیون هــای ژن 
بیــش از 80 درصــد ایــن افــراد و 20 درصــد مــردان مبتــال بــه 
ــه انســداد  فقــدان یکطرفــه وازدفــران و 21 درصــد مــردان مبتــال ب
از بررســی  اپیدیدیــم یافــت مــی شــود. هــدف  ایدیوپاتیــک 
ژنتیکــی، یافتــن علــت و مشــاوره در مــورد احتمــال اتصــال 
بــه فرزنــدان می باشــد. در مــواردی کــه بیمــار مــرد مبتــال بــه 
موتاســیون ژن CFTR و همســرش ناقــل ایــن ژن باشــد، احتمــال 
ابتــالی فرزنــدان وجــود دارد. بنابرایــن غربالگــری همســران آنهــا 
از نظــر ایــن ژن در مشــاوره هــای قبــل از بــارداری بایــد صــورت 

ــرد. گی
فراگمانتاســیون DNA اســپرم ممکــن اســت بــر نتایــج درمان هــای 
ــرر  ــقط مک ــبب س ــا س ــذارد ی ــر بگ ــی اث ــاروری طبیع ART و ب

ــه  ــتقیماً ب ــه مس ــری ک ــات آینده نگ ــه مطالع ــی ک ــود. از آنجای ش
ارزیابــی DFI و نتایــج کلینیکــی آن بــر بــاروری زوجیــن بپــردازد، 
در دســترس نیســت، پــس ایــن ارزیابــی را بــه صــورت روتیــن در 

ــم. ــام نمی دهی ــارور انج ــرد ناب ــک م ــه ی ــای اولی ارزیابی ه
اگــر چــه برخــی مــوارد ایجــاد کننــده فراگمانتاســیونDNA )مثــل 
مصــرف آنتــی دپرســان ها یــا عفونتهــای دســتگاه تناســلی ادراری( 
ــوارد  ــا گاه در برخــی م ــوان برطــرف کــرد، ام ــی می ت ــه راحت را ب

ممکــن اســت حتــی نیــاز بــه TESE هــم باشــد.
ــه  ــت ب ــن اس ــی ممک ــع من ــه مای ــرد در نمون ــلولهای گ ــش س افزای
 WBC ــا افزایــش ســلول های ــل مشــکالت اســپرماتوژنزیس ی دلی
)پیواســپرمی( باشــد و بــرای افتــراق ایــن دو از یکدیگــر بــه رنــگ 

آمیزیهــای اختصاصــی نیــاز اســت.
WBC در مایــع منــی ممکــن اســت بــه دلیــل عفونــت یــا التهــاب 

ــع  ــت مای ــد. کش ــلی باش ــتگاه تناس ــتال دس ــا دیس ــال ی پروگزیم
ــد  ــارور ندارن ــن ناب ــده ای در  زوجی ــن فای ــورت روتی ــه ص ــی ب من
و اغلــب بــه صــورت روتیــن غربالگــری عفونــت در زوجیــن 
ــد.  ــپرمی رخ داده باش ــر پیواس ــرد مگ ــی گی ــورت نم ــارور ص ناب
آنتی بادی هــای ضــد اســپرم نیــز، فقــط اگــر بتوانــد بــر اداره بیمــار 

ــد انجــام شــود. ــل انســداد مجــاری بای ــر بگــذارد مث اث
ــت  ــرد درخواس ــرای م ــرر ب ــقط مک ــوارد س ــد در م ــکان بای پزش
ــالل  ــه اخت ــال ب ــردان مبت ــه در م ــم ک ــد و می دانی ــپ بدهن کاریوتی
DFI هــم خطــر  ســقط افزایــش مــی یابــد و بایــد در ایــن مــوارد 

درخواســت شــوند. همانطــور کــه گفتــه شــد اغلــب بــرای افتــراق 
بــه روش هــای  نیــاز  انســدادی  انســدادی و غیــر  آزواســپرمی 
جراحــی نیســت و بیوپســی تشــخیصی تنهــا در مــوارد نــادری 
کــه حجــم مایــع منــی وحجــم بیضه هــا طبیعــی هســتند ولــی 
FSH≥6/7 بــوده و شــواهدی از التهــاب و بزرگــی اپیدیدیــم در 

معاینــه ندیدیــم، انجــام می شــود کــه در ایــن مــوارد اگــر اســپرمی 
حاصــل شــد، بهتــر اســت کــه اگــر قصــد ART وجــود دارد، فریــز 

شــود.
Imaging

ســونوگرافی اســکروتال بــه صــورت روتیــن در ارزیابــی   -21
اولیــه یــک مــرد نابــارور توصیــه نمی شــود.

در  فقــط   )TRUS( رکتــال  ترانــس  ســونوگرافی   -22
مردانــی کــه شــک بــه انســداد مجــاری )آزواســپرمی، حجــم 
کمتراز5/1ســی ســی تستســترون ســرم  نرمــال و مجــرای وازدفــران 

می شــود. توصیــه  لمــس(  قابــل 
ــورد  ــی در م ــرداری هــای تکمیل ــن تصویرب انجــام روتی  -23
ــرف  ــک ط ــت ی ــمت راس ــل س ــط واریکوس ــا متوس ــک ی کوچ

ــود. ــی ش ــه نم توصی
ســونوگرافی کلیــه را در بیمــاران مبتــال بــه آژنــزی وازال   -24

ــرد. ــوی را رد ک ــالالت کلی ــوان اخت ــا بت ــرد ت ــه ک ــد توصی بای
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ــاًل در بیمــاران چــاق  ــه اســکروتوم گاهــی ســخت اســت مث  معاین
یــا وقتــی کــه عضلــه دارتــوس حتــی در اتــاق گــرم نیــز منقبــض 
ــی  ــر رنگ ــونوگرافی داپل ــادر س ــوارد ن ــن م ــد. در ای ــی می مان باق
ــه کار  ــرای بررســی وریدهــای اســپرماتیک ب ممکــن اســت کــه ب
ــای  ــل ه ــوارد واریکوس ــن در م ــونو روتی ــه س ــوند ک ــه ش گرفت
ســاب کلینیــکال توصیــه نشــده و درمــان ایــن مــوارد هــم بــه نظــر 

ــد. ــته باش ــودی نداش ــه س ــد ک می رس
ــه  ــد ک ــی رس ــر نم ــه نظ ــت ب ــمت راس ــل س ــوارد واریکوس در م
ــرض  ــتر در مع ــد و بیش ــا الزم باش ــایر ارزیابی ه ــام CTS و س انج
ــزرگ  ــی ب ــره نیســتند مگــر واریکوســل ناگهان بدخیمــی هــا و غی

ــزرگ داشــته باشــد. شــده باشــد و ســایز ب
در مردانــی دارای حجــم مایــع منــی کــم )cc 1/5(  بایــد بــه 
ــرای  ــن مــردان TRUS ب ــرای ای انســداد دیســتال شــک کــرد و ب
ــال  ــردان مبت ــود. در م ــه می ش ــک توصی ــای آناتومی ــال ه رد آنوم
بــه CBAVD، TRUS نمــی توانــد بــه تشــخیص و درمــان کمــک 

ــد. بکن
ــه  ــک طرف ــدان ی ــه فق ــال ب ــه مبت ــی ک ــد مردان ــا 75 درص در 26 ت
ــان طــرف  ــوی در هم ــای کلی ــی ه و وازدفــران هســتند، آنومال
مــی باشــند. در مردانــی کــه آژنــزی دوطرفــه وازال دارنــد بــه 10 

درصــد کاهــش می یابــد.
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مقدمه
(Gestational Trophoblastic Disease) GTN

یــک طیفــی از بیمــاری هــای جفتــی )حاملگــی( هســتند کــه شــامل 
حاملگــی مــوالر، مــول پارشــیل، مــول مهاجــم و مــول متاســتاتیک 
 PSTT)Placental site trophoblastic tumor(، کوریوکارســینوم  و 

ــند. ــی باش )Epithelioid trophoblastic tumor( م ETT

بــر اســاس FIGO اگــر پــس از تخلیــه رحــم و کورتــاژ،در حاملگــی 
ــه  ــرای س ــود و ب ــری ش ــدازه گی ــه ان ــر هفت ــزان βHCG ه ــول می م
نوبــت متوالــی بــاال رونــده و یــا چهــار نوبــت متوالــی در حــد پالتــو 

باقــی بمانــد، واژه GTN بــه بیمــاری اطــالق مــی گــردد.
 Persistent ــورت ــم و در ص ــه رح ــوالر، تخلی ــی م ــان حاملگ درم
ــد و  ــی باش ــی م ــوارد جراح ــی م ــی و در بعض ــیمی درمان GTN، ش

اکثــر بیمــاران بهبــودی کامــل خــود را بــه دســت می آورنــد. مهــم 
در ایــن بیمــاری درمــان بــه موقــع و مناســب و بــه دنبالــش پیگیــری 
 GTN ــه نقــش جراحــی و اداره ــه ب ــن مقال ــی باشــد، در ای ــق م دقی
بــرای رســیدن بــه درمــان قطعــی بــا توجــه بــه حفــظ بــاروری مــی 

ــم. پردازی

جراحی در مول هیداتی فورم
Suction Curettage:  جراحــی نقــش مهمــی در درمــان مــول هیداتی 

فــورم دارد، بــه صــورت تخلیــه رحــم و یــا هیســترکتومی، ساکشــن 
ــاران  ــن بیم ــم در ای ــی ک ــا موربیدیت ــر ب ــک روش موث ــاژ ی کورت
مــی باشــد، کــه شــامل مراحــل دیالتاســیون مکانیــکال ســرویکس، 
ساکشــن الکتریکــی رحــم و ســپس یــک کورتــاژ نهایــی بــوده بــه 
طــوری کــه دیالتاســیون ســرویکس بــا بــوژی هــگار زیــر بیهوشــی 
ــرعت  ــی و س ــه راحت ــم ب ــه رح ــه تخلی ــی ک ــا میزان ــده ت ــام ش انج

امــکان پذیــر باشــد معمــوالً بــرای رســیدن بــه دیالتاســیون مناســب 
ــا  ــیون ب ــرد و دیالتاس ــه ک ــال توج ــی نرم ــن حاملگ ــه س ــتی ب بایس

بــوژی تــا حــد ســن حاملگــی انجــام شــود.
عمــل کورتــاژ و دیالتاســیون ســرویکس بهتــر اســت تحــت هدایت 
 Cervical(ســونوگرافی انجــام شــود. آمــاده کــردن ســرویکس
ripening( را  بــا فاصلــه کوتــاه قبــل از کورتــاژ میتــوان انجــام داد، 

ولیکــن اگــر بــه مــدت طوالنــی قبــل از تخلیــه رحــم انجــام شــود، 
ــی و  ــای جفت ــه ه ــیون ویلوزیت ــه آمبولیزاس ــر ب ــت منج ــن اس ممک
ــس از  ــین  پ ــی توس ــود. اوکس ــار و GTN ش ــدن بیم ــاوم ش ــا مق ی
دیالتاســیون ســرویکس بهتــر اســت شــروع شــده و تــا چنــد ســاعت 
ــری از  ــم و جلوگی ــاض رح ــظ انقب ــور حف ــه منظ ــل ب ــس از عم پ

ــد. خونریــزی ادامــه یاب
در بیمــاران Rh-Negative حتمــاً از آنتــی D ایمونوگلوبولین بایســتی 
اســتفاده شــود. عــوارض ساکشــن کورتــاژ در ســن حاملگــی کمتــر 
ــه در 310  ــک مطالع ــه در ی ــوری ک ــه ط ــت ب ــم اس ــه ک از 16 هفت
مــورد ساکشــن کورتــاژ میــزان پارگــی رحــم کمتــر از 0/6درصــد 

گــزارش شــده اســت. )2(
ــل  ــتی عم ــاژ بایس ــن کورت ــی ضم ــیون رحم ــورت پرفوراس در ص
ــل  ــی مح ــرای بررس ــی ب ــا الپاراتوم ــکوپی ی ــف و الپاراس را متوق
ــیون  ــل پرفوراس ــه مح ــی ک ــود. در صورت ــام ش ــیون انج پرفوراس
ــزی  ــاده، خونری ــاق افت ــول اتف ــم م ــه تهاج ــد ک ــری باش در میومت
ــترکتومی  ــی هیس ــا حت ــم ی ــه ترمی ــاز ب ــد و نی ــاد باش ــد زی می توان
مــی باشــد. در رحــم هــای بزرگتــر از 16 هفتــه احتمــال عوارضــی 
ــت،  ــتر اس ــوی بیش ــوارض ری ــم و ع ــی رح ــزی، پارگ ــل خونری مث
ــر  ــل از نظ ــی کام ــرایط آمادگ ــاژ در ش ــن کورت ــتی ساکش و بایس
تزریــق خــون، الپاراســکوپی یــا الپاراتومــی احتمالــی انجــام شــود.

نقش جراحی در GTN با رویکرد حفظ باروری

دکتراعظم السادات موسوی 1
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عــوارض ریــوی در 27 درصــد در رحــم هــای بزرگتــر از 16 
ــا عــوارض دیگــر  ــا ب هفتــه ممکــن اســت اتفــاق بیفتــد کــه عمدت
 over ــره اکالمپســی، هیپرتیروئیدیســم، آنمــی و ــل پ حاملگــی  مث
ــم  ــل مه ــر از عل ــی دیگ ــد. یک ــی باش ــراه م ــار هم ــدن بیم load ش

ــتیک  ــی تروفوبالس ــول، آمبول ــه م ــس از تخلی ــوی پ ــایی ری نارس
ــق در  ــگ دقی ــا مانیتورین ــتی ب ــوی بایس ــوارض ری ــد. ع ــی باش م

ــود. ــای ویــژه اداره ش بخــش مراقبت ه
ــود و  ــال ش ــوژی ارس ــی پاتول ــت بررس ــتی جه ــت بایس ــه باف نمون
کاًل در همــه حاملگــی هــای ناموفــق بایســتی نمونــه بافتــی جهــت 

ــوژی ارســال شــود. )3( بررســی پاتول
نمونــه ی  در  و  مــول  پارشــیل  از  کامــل  مــول  افتــراق 
ایمونوهیســتوکمیکال بــا رنــگ آمیــزی P57 و Ploidy status انجــام 

)4 ( می شــود.
تخلیــه رحــم بــا اســتفاده از پروســتاگالندین هــا در حاملگــی 
ــدن  ــاوم ش ــانس مق ــوارض و ش ــرا ع ــود زی ــه نمی ش ــوالر توصی م
و  پارشــیل  مــول  در  تنهــا  بیشــتر می شــود.   Persistent GTN و 
حاملگــی دوقلویــی بــا یــک جنیــن نرمــال کــه انــدام هــای جنیــن 
ــن روش  ــوان از ای ــی ت ــود، م ــی ش ــاژ م ــن کورت ــع از ساکش مان

ــرد. ــتفاده ک اس

هیستروتومی
ــام  ــدرت انج ــه ن ــروزه ب ــارداری ام ــم ب ــرای خت ــتروتومی ب هیس
ــن  ــن عمــل و همچنی ــزی بیشــتر حی می شــود. عــوارض آن خونری
خطــر پارگــی رحــم در بــارداری بعــدی اســت، همچنیــن احتمــال 
ــاژ  ــه کورت ــبت ب ــی نس ــیمی درمان ــه ش ــاز ب Persistent GTN و نی

بیشــتر می شــود.
امــروز هیســتروتومی محــدود بــه حاملگــی هــای چنــد قلــو بــا یک 
ــی  ــوارض مامای ــروز ع ــورت ب ــول در ص ــک م ــالم و ی ــن س جنی
مثــل جفــت ســرراهی، پــره ماچــوری و بریــچ و یــا ســندروم 

ــد. )5( ــی باش HELLP م

هیسترکتومی
هیســترکتومی بــه عنــوان یــک درمــان اولیــه در مــول در زنــان بــا 

ســن بــاال کــه تمایــل بــه حفــظ بــاروری ندارنــد مطــرح اســت.
ــی  ــیمی درمان ــه ش ــاز ب ــم و نی ــول مهاج ــال م ــن روش احتم ــا ای ب
ــه یکســان  ــر مــی شــود گرچــه نتایــج مطالعــات در ایــن زمین کمت
ــد نشــده اســت.)6()7( نمــی باشــد،و در گزارشــات مختلــف تایی
از  پــس  اســت کــه حتــی  مهــم  ایــن خیلــی  هــر حــال  بــه 
هیســترکتومی فالــوآپ بیمــار بــا اندازه گیــری βHCG  ادامــه 
یابــد، و توجــه داشــته باشــیم کــه نیــاز بــه شــیمی درمانــی از بیــن 
نمــی رود. در موقــع هیســترکتومی لولــه هــای رحمــی نیــز بایســتی 

ــرد. ــظ ک ــوان حف ــی ت ــا را م ــدان ه ــن تخم ــود ولیک ــارج ش خ
پیگیری پس از عمل

ــر  ــتی ه ــترکتومی βHCG بایس ــا هیس ــم و ی ــه رح ــس از تخلی پ
ــدن  ــی ش ــورت منف ــود. در ص ــری ش ــدازه گی ــه ان ــی 2 هفت 1 ال
ــک  ــیل ی ــول پارش ــورد م ــود و در م ــرل ش ــه کنت βHCG ماهان

نوبــت دیگــر پــس از منفــی شــدن اگــر منفــی بــود پیگیــری بیمــار 
ــتی  ــار بایس ــاه بیم ــا 6 م ــرم ت ــول هیداتیف ــن در م ــت ولیک کافیس

ــود. )1( ــوآپ ش فال
Persistent GTN جراحی در صورت

)Second suction curettage( کورتاژ مجدد 
 Persistent GTN کورتــاژ مجــدد بــه صــورت روتیــن در بیمــاران 
انجــام نمــی شــود ولیکــن در یــک مطالعــه کوهــورت، نشــان داده 
شــد کــه احتمــال نیــاز بــه شــیمی درمانــی بــا انجــام کورتــاژ مجــدد 
ــان داده  ــونوگرافی نش ــده در س ــی مان ــت باق ــه باف ــی ک در صورت

ــد. )8( ــا حــدود 40 درصــد کاهــش می یاب شــود ت
بــه هــر حــال نتایــج مطالعــات در مــورد کورتــاژ مجــدد مختلــف 
ــور  ــه ط ــت HCG ب ــط اف ــات فق ــی از مطالع ــد و در بعض ــی باش م
ــی  ــت و در بعض ــده اس ــزارش ش ــاری گ ــت بیم ــت و برگش موق
عــدم نیــاز بــه کموتراپــی فقــط در 8 درصــد مــوارد گــزارش شــده 

اســت.
بایســتی توجــه شــود کــه احتمــال پرفوراســیون رحــم در کورتــاژ 
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مجــدد تــا حــدود 8 درصــد وجــود دارد.
ــه  ــدد ب ــاژ مج ــف  کورت ــات مختل ــاس مطالع ــر اس ــال ب ــر ح ــه ه ب
 Low ــاران ــی در بیم ــیمی درمان ــن ش ــان جایگزی ــک درم ــوان ی عن
ــده در  ــی مان ــر متاســتاتیک کــه در ســونوگرافی باق Risk GTN، غی

 HCG > 5000 iu/L  رحــم دیــده می شــود و ترجیحــاً بیمارانــی کــه
مــی باشــد مطــرح اســت. )9(

هیسترکتومی
هیســترکتومی در شــرایط خونریــزی شــدید گاهــی الزم مــی شــود؛ 
ــه  ــا وجــود آمبولیزاســیون شــریان رحمــی، نیــاز ب گرچــه امــروزه ب

هیســترکتومی بیمــار کمتــر شــده اســت.
Low Risk GTN: در بیمــاران GTN کــه بیمــاری محــدود بــه رحــم 

اســت، هیســترکتومی یــک جایگزیــن مناســب شــیمی درمانــی مــی 
باشــد.

ــه در بیمــاران  ــه عنــوان یــک درمــان اولی  بنابرایــن هیســترکتومی ب
ــتند  ــاروری نیس ــظ ب ــان حف ــه خواه ــتاز ک ــدون متاس Low Risk  ب

 Score ــه ــرادی ک ــه در اف ــت ک ــه داش ــتی توج ــت؛ بایس ــرح اس مط
5-6 دارنــد احتمــال نیــاز بــه کموتراپــی پــس از هیســترکتومی 

وجــود دارد. )10(

High Risk GTN

در بیمــاران High Risk هیســترکتومی اولیــه در عــدم نیــاز بــه شــیمی 
درمانــی یــا درمــان بیمــاران موثــر نمــی باشــد.

Chemoresistant GTN

در بیمــاران Low Risk یــا در آنهایــی کــه بیمــاری محــدود بــه 
ــی مقاومــت نشــان  ــک داروی ــی ت ــه شــیمی درمان رحــم اســت و ب
ــترکتومی  ــاران High Risk هیس ــا در بیم ــت. ام ــر اس ــد، موث می دهن
ــان  ــی نش ــیمی درمان ــه ش ــت ب ــه مقاوم ــاران ک ــته از بیم در آن دس
می دهنــد و بیمــاری خــارج از رحــم زیــاد نیســت، می توانــد موثــر 

باشــد.
و همچنیــن در یــک دســته از بیمــاران انتخــاب شــده کــه عــود پــس 

ــان  ــه درم ــیدن ب ــرای رس ــد Salvage hysterectomy ب ــان دارن از درم
مــی توانــد مطــرح باشــد.

PSTT / ETT

یــا  و   Placental site trophoblastic tumor در  هیســترکتومی 
بینابینــی  هــای  ســلول  از  کــه   Epithelioid trophoblastic tumor

ــن  ــان دارد. در ای ــی در درم ــش اساس ــد نق ــی گیرن ــا م ــت منش جف
بیمــاران ســطح HCG بــاال نمــی باشــد و اصــوال بــه شــیمی درمانــی 
ــاران هیســترکتومی و خــارج  ــن بیم ــذا در ای ــاوم هســتند. ل ــم مق ه
ــه  ــزه باشــد توصی ــه و لوکالی کــردن متاســتاز خصوصــا اگــر در ری
می شــود.  درETT/PSTT احتمــال درگیــری غــدد لنفــاوی 5 تــا 15 

ــند. ــی باش ــد م درص
بنابرایــن در صــورت هیســترکتومی در ایــن بیمــاران، لنفادنکتومــی 

هــم توصیــه مــی شــود. )11(

Myometrial Resection

ــه شــدت انتخــاب شــده  ــه بیمــاران ب ــر محــدود ب رزکســیون میومت
کــه بیمــاری محــدود بــه رحــم و خواهــان حفــظ رحــم هســتند، مــی 
باشــد. در بیمــاران بــا مــول مهاجــم یــا PSTT کــه بیمــاری محــدود 
بــه قســمتی از رحــم اســت و در ســونو یــا آنژیوگرافــی یــا ســی تــی 
اســکن مــی تــوان حــدود آن را مشــخص کــرد چنانچــه بــه شــیمی 
درمانــی مقاومــت نشــان دادنــد و بــه شــدت خواهــان حفــظ رحــم 

هســتند، مطــرح اســت.
همچنیــن در بیمارانــی کــه زیــر شــیمی درمانــی، دچار پرفوراســیون 
ــام  ــم را انج ــم رح ــیون و ترمی ــوان رزکس ــوند، می ت ــی ش ــم م رح
ــش  ــه کاه ــی ب ــل از جراح ــی قب ــریان رحم ــیون ش داد. آمبولیزاس
خونریــزی کمــک خواهــد کــرد. بــرای تعییــن دقیــق محــل 
درگیــری در رحــم از داپلــر ســونوگرافی و MRI و هیسترســکوپی 
اســتفاده مــی شــود. در هنــگام عمــل از Frozen Section بــرای تعییــن 
ــرد. در  ــتفاده ک ــوان اس ــز می ت ــم نی ــم رح ــل ترمی ــیه های مح حاش
صــورت تــوده هــای کوچکتــر از 2 تــا 3 ســانتی متــر و HCG پاییــن 
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ــر مــی باشــد. )12( ایــن روش موفــق ت
جراحی برای تومورهای متاستاتیک

در بیمــاران متاســتاتیک مقــاوم بــه شــیمی درمانــی گاهــی می شــود 
از جراحــی، خصوصــاً اگــر تومــور محــدود در ریــه هــا باشــد، بهره 
گرفــت. گاهــی نیــز بــرای کنتــرل خونریــزی خصوصــاً از دســتگاه 

گــوارش، کبــد، طحــال و یــا رحــم نیــاز بــه جراحــی می شــود.

رزکسیون ریوی
ــا تراکوتومــی  ــا اســتفاده از تراکوســکوپی و ی رزکســیون ریــوی ب
ــش  ــوی بی ــیون ری ــتاتیک، رزکس ــوارد متاس ــود. در م ــام می ش انج
از جراحــی هــای دیگــر در مــواردی کــه بیمــار بــه شــیمی درمانــی 
ــه در  ــم ک ــه کنی ــد توج ــرد. بای ــی گی ــام م ــد، انج ــی باش ــاوم م مق
ــه  ــازی ب ــواب داده و نی ــی ج ــیمی درمان ــه ش ــار ب ــوارد بیم ــر م اکث
ــی  ــیمی درمان ــه ش ــار ب ــخ بیم ــدم پاس ــار ع ــت. معی ــی نیس جراح
ســطح HCG بــوده نــه تصاویــر رادیوگرافیــک، چــرا کــه تصاویــر 
ــم  ــی رغ ــالها عل ــی س ــا و حت ــت ماهه ــن اس ــوی ممک ــتاز ری متاس

ــد. ــی باقــی بمان ــه شــیمی درمان پاســخ بیمــار ب

 Craniotomy کرانیوتومی
ــت  ــم اس ــی ک ــزی در Post Molar GTN خیل ــتاز مغ ــال متاس احتم
ولیکــن در صــورت کوریوکارســینوم ایــن احتمــال تــا 20 درصــد 
ــش فشــار داخــل  ــا افزای ــزی مغــزی ی میباشــد. در صــورت خونری

ــه جراحــی اورژانــس وجــود دارد. ــاز ب مغــزی نی
ــی  روش هــای مختلــف شــامل کرانیوتومــی و جراحــی، رادیوتراپ
 )Stereotactic radiosurgery( مغــز، اســتریتوتاکتیک رادیوســرجری

بــه همــراه شــیمی درمانــی، مــی باشــند.

Selective angiographic embolization

 GTN از  ناشــی  مــوارد خونریــزی  آمبولیزاســیون شــریانی در   
خصوصــاً در شــریان رحمــی، کاربــرد زیــادی دارد. در مــوارد 
و   )Arteriovenous Malformation( رحــم  در   AVM تشــکیل 

خونریــزی، مــی تــوان از ایــن روش بــرای کنتــرل خونریــزی 
ــی در  ــریان رحم ــیون ش ــتفاده از آمبولیزاس ــا اس ــرد. ب ــتفاده ک اس
کنتــرل خونریــزی رحمــی در 85 درصــد مــوارد موفــق بــوده 

)13( اســت. 
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دکترشهرزاد شیخ حسنی 1

ASCCP اخیــرا گایدالیــن توافقــی مدیریــت مبتنــی بــر ریســک 

بــرای تســت هــای غیرنرمــال ســرطان ســرویکس و پیــش 
ســازهای ســرطان ارائــه داده اســت .) 1 ( گایدالیــن هــای مــورد 
ــت  ــده ی مدیری ــه روز ش ــای ب ــن ه ــد ، گایدالی ــق جدی تواف
ASCCP 2012 بــوده و بــا اســتفاده از مجموعــه هــای ذینفــع 
شــامل ACOG ایجــاد شــده انــد تــا پیشــنهاداتی جهــت مراقبــت 
ــا نتایــج غیرنرمــال غربالگــری ســرطان ســرویکس  از بیمــاران ب
ارائــه دهنــد . ACOG بــه طــور رســمی گایدالیــن هــای جدیــد را 
تائیــد نمــوده و آن را بــه روز شــده و جایگزیــن بیانیــه ی عملــی 
ــت  ــال تس ــج غیرنرم ــت نتای ــوص مدیری ــماره 140 در خص ش
هــای غربالگــری ســرطان ســرویکس و پیــش ســازهای ســرطان 

ــد . ســرویکس مــی دان

نکات به روز شده 
بــه  نســبت  مدیریتــی  هــای  توصیــه  از  بســیاری  گرچــه 
ــدادی  ــد ، تع ــده ان ــی مان ــر باق ــدون تغیی گایدالین هــای 2012 ب
مــوارد مهــم بــه روز شــده وجــود دارنــد )باکــس 1(. برخــالف 
الگوریتــم  بــر  متکــی  کــه   ASCCP2012 هــای  گایدالیــن 
ــد  ــن هــای جدی ــدال ی ــود ، گای ــج تســت ب ــر نتای ــی ب هــای مبتن
ــری ،  ــه پیگی ــاز ب ــن نی ــرای تعیی ــر ب ــر خط ــی ب ــرد مبتن از رویک
ــن  ــر ای ــد . عــالوه ب ــروی مــی کنن ــان پی ــا درم کولپوســکوپی ی
، گایدالیــن هــای فعلــی توصیــه مــی کننــد کــه ســابقه ی 
غربالگــری بیمــار همزمــان بــا نتایــج تســت فعلــی جهــت هدایت 

ــرد . ــرار گی ــه ق ــورد توج ــی م ــری بالین ــم گی تصمی

ــن هــای مدیریــت  ــرات اساســی نســبت گایدالی باکــس 1. تغیی

قبلــی
توصیه ها بر اساس خطر هستند ، نه نتایج  .1

توصیــه بــه کولپوســکوپی ، درمــان یــا پیگیــری   •
ــه از  ــود ک ــد ب ــار خواه ــروز +CIN3 در بیم ــر ب ــاس خط ــر اس ب
ترکیــب نتایــج فعلــی و ســابقه ی قبلــی ) شــامل ســابقه ی 
نامعلــوم( مشــخص مــی گــردد .نتایــج یکســان تســت هــا ممکــن 
ــای  ــه ه ــر توصی ــی اخی ــای قبل ــت ه ــج تس ــه نتای ــته ب ــت بس اس

مدیریتــی متفاوتــی را در پــی داشــته باشــد .
ــه  ــد ب ــرای بعضــی بیمــاران کولپوســکوپی مــی توان ب  .2

شــود  انداختــه  تعویــق 
تکــرار تســت پاپیلوماویــروس انســانی )HPV( یــا   •
ــه  ــه یافت ــی ک ــرای بیماران ــد ب ــال بع ــک س ــان ی ــت همزم تس
هــای غیرطبیعــی جزئــی مطــرح کننــده عفونــت HPV و خطــر 
کــم بــرای +CIN3 ) بــرای مثــال HPV مثبــت ، ناهنجــاری هــای 
درجــه پاییــن ســیتولوژی بعــد از یــک تســت  غربالگــری منفــی 
ــه  ــه ثبــت رســیده باشــد ( توصی ــا تســت همزمــان کــه ب HPV ی

ــود. ــی ش م
هدایــت بــرای درمــان فــوری وســیع تــر شــده اســت   .3

کولپوســکوپی( تحــت  بیوپســی  بــدون  درمــان  )یعنــی 
در گایدالیــن 2012 ، درمــان فــوری گزینــه ای بــرای   •
بیمــاران مبتــال بــه ضایعــات اینترااپیتلیــال درجــه بــاال )HSIL( در 
ــود . ایــن راهنمــا هــم اکنــون بهتــر تعریــف شــده  ســیتولوژی ب

ــت . اس
ــر،  ــاله و بزرگت ــه ی 25 س ــر حامل ــای غی ــم ه در خان  •
بیوپســی  بــدون   درمــان  معنــی  بــه  کــه  فــوری  درمــان 
ــه  ــی ک ــت ، در بیماران ــر +CIN2  اس ــی ب ــکوپیک مبن کولپوس

گایدالین به روز شده برای مدیریت ناهنجاری های 
غربالگری سرطان سرویکس

دکتر ملیحه فاکهی1
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خطــر آنــی آن هــا بــرای CIN3+  ≤ 60% اســت ارجــح بــوده و بــرای 
بیمــاران بــا ریســک 25 % تــا %60 قابــل قبــول اســت . درمــان فــوری 
 HSIL ــا ســیتولوژی در بیمــاران غیــر حاملــه ی 25 ســاله و بزرگتــر ب
و تســت مثبــت HPV ژنوتیــپ HPV16( 16( )یعنــی  HPV16مثبــت 
ســیتولوژی HSIL( و یــا بیمارانــی کــه هرگــز یــا بــه نــدرت غربالگری 
شــده انــد بــا HPV مثبــت ســیتولوژی HSIL بــدون توجــه بــه ژنوتیــپ 

ــت . ــح اس HPV ، ارج

ــرای  ــوص ب ــوری بخص ــان ف ــرای درم ــری ب ــم گی تصمی  •
بیمارانــی کــه در مــورد اثــرات بالقــوه ی درمــان بــر نتایــج حاملگــی 
ــرد . ــام پذی ــار انج ــود بیم ــارکت خ ــا مش ــد ب ــد ، بای ــی دارن نگران
ــان  ــه درم ــان excisional  نســبت ب ــاالت متحــده درم در ای  .4
ــح  ــتولوژیک ) CIN2 CIN3( ارج ــوارد HSIL هیس ــرای م ablative ب

اســت . excision بــرای مــوارد آدنوکارســینوم در جــا )AIS( توصیــه 
ــت . ــده اس ش

در مــوارد CIN1 ، تحــت نظــر گرفتــن نســبت بــه درمــان   .5
. اســت  ارجــح 

Lower Ano- ــاس ــر اس ــتوپاتولوژی ب ــای هیس ــزارش ه گ  .6
ــه هــای ســازمان  ــا توصی )LAST( ی genital Squamous Terminology

بهداشــت جهانــی )WHO( بــرای گــزارش HSIL هیســتولوژیک بایــد 
 )CIN2( HSIL باشــد ، یعنــی گــزارش CIN3 یا  CIN2 شــامل صفــت

 .  )CIN3( HSIL و 
تمامــی تســت هــای غربالگــری اولیــه HPV مثبــت ، بــدون   .7
ــگاهی  ــه ی آزمایش ــان نمون ــر روی هم ــد ب ــپ،  بای ــه ژنوتی ــه ب توج

 .  )reflex cytology( شــوند  ســیتولوژیک  ارزیابــی 
ارزیابــی بیشــتر همــان نمونــه ی آزمایشــگاهی از ایــن رو   •
توصیــه شــده اســت کــه ممکــن اســت یافتــه هــای حاصــل از آن از 
 HPV16 ، ــال ــرای مث ــد .ب ــر ده ــز خب ــکوپی نی ــای  کولپوس ــه ه یافت
مثبــت بــا ســیتولوژی HSIL واجــد شــرایط درمــان فــوری مــی باشــد .

ــرای  عفونــت هــای  HPV16 و HPV18 بیشــترین خطــر ب  •
CIN3 و ســرطان نهفتــه را دارنــد ، لــذا ارزیابــی بیشــتر ) بــرای مثــال 
ــج ســیتولوژی  ــواردی کــه نتای ــی در م کولپوســکوپی بیوپســی( حت

منفــی اســت اندیکاســیون دارد . 
اگــر تســت  HPV 16 یــا HPV18 مثبــت بــوده و بررســی   •
آزمایشــگاهی بیشــتر بــر روی همــان نمونــه قابــل انجــام نباشــد ، بیمار 

ــود . ــت ش ــکوپی هدای ــرای کولپوس ــتقیما ب ــد مس بای
ــا  ــان ب ــت همزم ــا تس ــت HPV ی ــا تس ــداوم ب ــری م پیگی  .8
فواصــل 3 ســاله بــرای حداقــل 25 ســال پــس از درمــان و مدیریــت 
 AIS ــا ــتولوژیک ، CIN2 ، CIN3 ی ــان HSIL هیس ــس از درم ــه پ اولی
توصیــه شــده اســت . پیگیــری مــداوم پــس از 25 ســال بــا فواصــل 3 
ســاله مادامــی کــه امیــد بــه زندگــی بیمــار و توانایــی وی بــرای انجــام 
ــده   ــل نش ــالمتی مخت ــکالت س ــا مش ــدی ب ــور ج ــه ط ــری ب غربالگ

ــول اســت .  ــل قب قاب
توصیــه ی گایدالیــن 2012  بازگشــت بــه غربالگــری بــا   •
فواصــل 5 ســاله بــود و زمــان پایــان غربالگــری را تصریــح نمی کــرد. 
ــل 25  ــرای حداق ــر ب ــه خط ــت ک ــی از آن اس ــد حاک ــواهد جدی ش
ســال بــاال باقــی خواهــد مانــد و شــواهدی مبنــی بــر بازگشــت خطــر 
بیمــاران درمــان شــده بــه ســطح خطــر ســازگار بــا غربالگــری هــر 5 

ــدارد .  ســال وجــود ن
پیگیــری فقــط بــا ســیتولوژی تنهــا در صورتــی قابــل قبــول   .9
ــان مقــدور نباشــد .  ــا تســت همزم اســت کــه انجــام  تســت HPV ی
حساســیت ســیتولوژی بــرای تشــخیص پیــش ســرطان کمتــر ازتســت 
ــر  ــاه ت ــل کوت ــا فواص ــام آن ب ــل  انج ــن دلی ــه همی ــت و ب HPV اس

توصیــه مــی شــود . زمانــی کــه تســت HPV یــا تســت همزمان ســاالنه 
توصیــه مــی گــردد ، ســیتولوژی بــا فواصــل هــر شــش مــاه توصیــه 
مــی شــود . زمانــی کــه HPV یــا تســت همزمــان هــر ســه ســال توصیه 

مــی گــردد ، ســیتولوژی ســاالنه توصیــه مــی شــود . 
آزمایــش هــای پاپیلومــا ویــروس انســانی کــه بــرای   .10
غربالگــری بــه تاییــد ســازمان غــذا و دارو رســیده انــد بایــد بــا توجــه 
بــه تاییــد دوره ای آن هــا در ایــاالت متحــده جهــت مدیریــت مــوارد 
ــای HPV در  ــت ه ــام تس ــه: تم ــد . )توج ــرار گیرن ــتفاده ق ــورد اس م
ــاره دارد(. ــی اش ــه تنهای ــر ب ــت HPV پرخط ــه تس ــا ب ــن ه گایدالی

 HPV  ــت ــت ،تس ــیون مدیری ــورد اندیکاس ــی م در تمام  •
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mRNA و HPV DNA  بــدون تاییــد ســازمان غــذا و دارو بــرای 

ــا  ــان ب ــه صــورت تســت همزم ــد ب ــی ، فقــط بای ــه تنهای غربالگــری ب
ســیتولوژی انجــام شــود ، مگــر آنکــه داده ی کافــی و دقیــق در 
ــت در  ــن تســت هــای خــاص در مدیری ــت از اســتفاده ی از ای حمای

دســترس باشــد . 

چارچوب مبتنی بر خطر
ــی  ــش بالین ــرای کن ــر ب ــای خط ــتانه ه ــد آس ــای جدی ــن ه گایدالی
   ، CIN3 جــدول 1 ( را ارائــه داده و تخمیــن خطــر پیشــرفت بــه ســمت(
آدنوکارســینوم درجــا ، یــا ســرطان )+CIN3( بــرای ترکیــب مختلــف 
ــر  نتایــج تســت هــا را تعییــن نمــوده اســت . تخمیــن خطــر +CIN3 ب
ــر  ــده نگ ــی آین ــی طول ــه ی همگروه ــک مطالع ــای ی ــاس داده ه اس
ــای شــمالی  ــه ی Kaiser Permanente کالیفرنی ــر روی بیمــاران منطق ب
ــار  ــر اعتب ــه داده ی دیگ ــن مجموع ــتفاده از چندی ــا اس ــبه و ب محاس
بخشــی شــده اســت . گــروه هایــی از کارشناســان و ذی نفعــان شــامل 
حامیــان بیمــاران ، آســتانه هــای خطــر بــرای کنــش بالینــی را بــرای هر 

یــک از گزینــه هــای مدیریتــی ایجــاد نمودنــد )جــدول 1 ( .



86

عــالوه بــر نتایــج تســت هــا ، خطــر+ CIN3 بــرای تعــدادی از 
ــص  ــن ، و نق ــری ، س ــابقه ی غربالگ ــد س ــا مانن ــک فاکتوره ریس
ــرار  ــر ق ــد نظ ــد  م ــی ش ــق بررس ــات تواف ــط هی ــه توس ــی ک ایمن
ــن  ــده ی گایدالی ــروز ش ــوارد ب ــن م ــم تری ــی از مه ــت . یک گرف
ــه رســمیت شــناختن اهمیــت نتایــج قبلــی تســت HPV اســت  هــا ب
ــت  ــال تس ــه دنب ــه ب ــی ک ــری فعل ــت غربالگ ــال تس ــج غیرنرم . نتای
5 ســال قبــل منفــی حاصــل شــده باشــد حاکــی از عفونــت جدیــد 
HPV  و رد کننــده ی عفونــت مــداوم اســت . ریســک+ CIN3  در 

ایــن بیمــاران تقریبــا یــک دوم ریســک بیمارانــی اســت کــه نتایــج 
نامشــخص از تســت هــای قبلــی دارنــد و بنابرایــن مــی تــوان آن هــا 

ــرار داد . ــری ق ــت پیگی ــوری تح ــکوپی ف ــای کولپوس ــه ج را ب
ــت  ــه ی تس ــک نتیج ــی از ریس ــورت جداول ــه ص ــر ب ــن خط تخمی
فعلــی و ریســک ســابقه دســته بنــدی شــده اســت .ابزارهــای 
حمایــت تصمیــم )بخــش اجــرا را ببینیــد( بــرای کمــک به پزشــکان 
در یافتــن تخمیــن ریســک+ CIN3 بــرای یــک بیمــار بخصــوص از 
جــدول ریســک هــا و ســپس مقایســه ی آن ریســک بــا آســتانه ی 
ــرای بیمــار در دســترس  ــدم بعــدی ب ــن ق ــرای تعیی ــی ب ــش بالین کن

اســت  .
ــوی  ــر، الگ ــردی ت ــی ف ــت بالین ــردن  مراقب ــم ک ــر فراه ــالوه ب ع
ــتگی  ــهیل پیوس ــه تس ــر ب ــر ، منج ــر خط ــی ب ــت مبتن ــد مدیری جدی
ــم  ــا تصمی ــت ب ــری و مدیری ــال گ ــد غرب ــای جدی ــوژی ه تکنول
ــالح  ــان اص ــول زم ــاری را در ط ــیوع بیم ــده و ش ــی ش ــری بالین گی
ــا ظهــور روش هــای نویــن آزمایشــگاهی وداده هــای  مــی کنــد. ب
حاصــل از  پیگیــری هــا، پایــگاه داده هــای خطــر نیــز بــه روز 
خواهنــد شــد  . چارچــوب جدیــد نیــز منطبــق بــر آن خواهــد بــود.
بــرای مثــال بــا افزایــش میــزان واکسیناســیون HPV ، مــورد انتظــار 
ــر  ــن ب ــد کــه ای اســت کــه شــیوع+ CIN3 در جمعیــت کاهــش یاب
ارزش اخبــاری تســت هــای غربالگــری تاثیرگــذار خواهــد بــود .در 
نتیجــه تخمیــن ریســک مرتبــط بــا برخــی تســت هــا ممکــن اســت 
تغییــر یابــد . الگــوی جدیــد مبتنــی بــر خطــر ایــن امــکان را فراهــم 
مــی آورد تــا گایدالیــن هــا از طریــق تطابــق تخمیــن خطــر اصــالح 

ــد .  ــا آســتانه هــای کنــش بالینــی  ثابــت مطابقــت یابن شــده ب

اجرا 
ــر  ــتمل ب ــوده و مش ــی ب ــت طوالن ــد مدیری ــای جدی ــن ه گایدالی
شــش مقالــه ی حامــی مــی باشــد ) بخــش منابــع را ببینیــد( . جهــت 
ــرا ،  ــهیل اج ــات و تس ــن اطالع ــن ای ــکان در یافت ــه پزش ــک ب کم
ــبکه  ــه ی ش ــر پای ــری ب ــم گی ــت تصمی ــگان مدیری ــزار رای ــک اب ی

. )/http://app.asccp.org( ــاد شــده اســت ایج
بــه عــالوه یــک اپلیکیشــن  بــرای گوشــی هــای هوشــمند بــا 
هزینــه ی ناچیــز بــرای هــر دو سیســتم اندروئیــد و IOS در دســترس 
ــای  ــانی ه ــروز رس ــت )http://www.asccp.org/mobile-app(. ب اس
ــر  ــی ب ــزار مبتن ــن و اب ــق اپلیکیش ــریعا از طری ــن س ــدی گایدالی بع
شــبکه و همچنیــن از طریــق اســناد راهنمایــی منتشــر خواهــر شــد .
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1. جراح و متخصص زنان و زایمان

دکتر فرشته سربازی 1

کاربــرد هیستروســکوپی در تشــخیص و درمــان 
پاتولــوژی هــای داخــل رحمــی 

آمــاده ســازی ســرویکس، دیــد مناســب و مدیریــت مدیــای متســع کننــده رحــم از مــوارد اصلــی در هیستروســکوپی تشــخیصی 
و درمانــی اســت.

در ســنین قبــل از منوپــوز در افــرادی کــه ســیکل های منظمــی دارنــد، بهتریــن زمــان بــرای انجــام هیستروســکوپی تشــخیصی 
فــاز فولیکــوالر ســیکل بعــد از پریــود اســت.

قبــل از انجــام هیستروســکوپی بــارداری بایــد رد شــود. شــواهد کافــی در حمایــت از انجــام روتیــن رایپنینــگ ســرویکس در 
هیستروســکوپی تشــخیصی و درمانــی وجــود نــدارد، امــا در بیمارانــی کــه ریســک باالیــی بــرای تنگــی ســرویکس دارنــد و یــا 

بــا پروســیجرهای جراحــی درد زیــادی تجربــه مــی کننــد  در نظــر گرفتــه میشــود.
در مطالعــات انجــام شــده بیمــاران تمایــل بیشــتری بــرای انجــام هیستروســکوپی در مطــب داشــته انــد و ایــن روش در مقایســه 
ــوده. از  ــاران همــراه ب ــت بیشــتری از طــرف بیم ــر و رضای ــودی کوتاهت ــا دوره بهب ــا انجــام هیستروســکوپی در بیمارســتان ب ب
ســایر مزایــای هیستروســکوپی  در مطــب بــه مــوارد زیــر میتــوان اشــاره کــرد، راحتــی بیشــتر بیمــار و جــراح، عــدم بیهوشــی 
جنرال،کمتــر بــودن اضطــراب بیمــار بــا توجــه بــه آشــنا بــودن بــه محیــط مطــب،  صرفــه اقتصــادی و  اســتفاده کارآمدتــر از 

اتــاق عمــل بــرای عملهــای پیچیــده تــر هیستروســکوپی.
انتخــاب صحیــح بیمــار جهــت هیستروســکوپی در مطــب اهمیــت دارد و بایــد بــر اســاس مــوارد زیــر صــورت گیــرد: داشــتن 
اطالعــات و درک درســتی از ضایعــه، انــدازه و عمــق نفــوذ آن ، تمایــل بیمــار بــرای انجــام هیستروســکوپی در مطــب، مهــارت 

جــراح، ارزیابــی بیماریهــای همــراه و جــود امکانــات کافــی.
انجــام واژینوســکوپی در  بــا  زنــان آمریــکا  انجمــن الپاراسکوپیســتهای  امریــکا و  مامایــی  زنــان و  کالــج متخصیــن 

میدهــد. کاهــش  را  بیمــار  درد  روش  ایــن  هســتند،  موافــق  مطــب  هیستروســکوپی های 
رژیمهــای آنالــژزی در هیستروســکوپی هــای مطبــی شــامل یــک مــورد و یــا ترکیبــی از مــوارد زیــر اســت: آنســتتیک موضعی، 
داروهــای ضــد التهــاب غیــر اســتروییدی، اســتامینوفن، بنزودیازپیــن، مخــدر، بلــوک اینتراســرویکال یــا پاراســرویکال یــا هــر 
دو. بــر اســاس شــواهد موجــود تفــاوت بالینــی قابــل توجهــی در ایمنــی و موثــر بــودن ایــن روشــها بــرای کنتــرل درد وجــود 
ــد در  ــت میکن ــرپایی در یاف ــی س ــز جراح ــا مرک ــتان ی ــه در بیمارس ــی ک ــزان از ایمن ــان می ــه هم ــت ک ــار اس ــق بیم ــدارد. ح ن

هیستروســکوپی مطبــی نیــز دریافــت کنــد.
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توصیه ها و نتایج
ــتفاده از  ــا اس ــه ب ــر را در رابط ــای زی ــه ه ACOG و AAGL توصی

هیستروســکوپی در تشــخیص و درمــان پاتولــوژی داخــل رحمــی 
ارائــه مــی کننــد:

در ســنین قبــل از یائســگی و بــا وجــود پریودهــای   •
ــرای انجــام هیستروســکوپی تشــخیصی،  ــده آل ب ــان ای منظــم، زم
فــاز فولیکــوالر بعــد از پریــود مــی باشــد. از عــدم وجــود بــارداری 

بایــد اطمینــان حاصــل شــود.
ندارنــد  منظمــی  هــای  پریــود  کــه  زنانــی  در   •
هیستروســکوپی جراحــی میتوانــد در هــر زمانــی انجــام شــود، امــا 
ــاد  ــت ایج ــه عل ــود دارد ب ــال وج ــزی فع ــه خونری ــواردی ک در م

نگیــرد. صــورت  اســت  بهتــر  مناســب،  دیــد  در  اشــکال 
از  روتیــن  اســتفاده  تاییــد  در  کافــی  شــواهد   •
هیستروســکوپی  انجــام  از  قبــل  ســرویکس  رایپنینگ هــای 
تشــخیصی و درمانــی وجــود نــدارد، امــا در بیمارانــی کــه در 
ــی  ــتند و بیماران ــرویکس هس ــی س ــرای تنگ ــری ب ــک باالت ریس
ــد  ــه می کنن ــادی را تجرب ــی درد زی ــای جراح ــه ه ــه در پروس ک

گیــرد. قــرار  اســتفاده  مــورد  می توانــد 
اســتفاده از میزوپروســتول 400 میکروگــرم واژینــال   •
از  بعــد  و  حیــن  درد  کاهــش  در  عمــل،  از  قبــل  ســاعت   4
هیستروســکوپی هایــی کــه در مطــب انجــام مــی شــود موثر اســت. 
ــرویکس  ــردن س ــه ک ــه دیالت ــاز ب ــش نی ــد کاه ــت آن می توان عل
ــتروژن  ــرم اس ــتفاده از 25 میکروگ ــوز اس ــاران منوپ ــد. در بیم باش
واژینــال طــی 14 روز قبــل از عمــل همــراه بــا میزوپروســتول 400 
الــی 1000 میکروگــرم 12 ســال قبــل از عمــل باعــث تســهیل 

دیالتــه کردن ســرویکس و کاهــش درد  شــود.
بافــت  برداشــت  هــای  سیســتم  احتمالــی  مزایــای   •
هیستروســکوپی در مقایســه بــا روش معمــول هیستروســکوپی، 
کوتاه تــر شــدن زمــان عمــل و شــانس باالتــر بــرای برداشــت 
کامــل ضایعــه اســت )پولیــپ اندومتــر، میــوم تایــپ صفــر و یــک( 
معایــب احتمالــی ایــن سیســتم ها شــامل ایــن مــوارد اســت: هزینــه 

دســتگاههای یکبــار مصــرف همــراه بــا سیســتمهای مدیریــت 
مایــع مرتبــط بــا آنهــا، فقــدان اجــزای الکتروســرجیکال در برخــی 
ــر عــروق  ــه عــدم امــکان کوت ــن وســایل کــه منجــر ب ــواع ای از ان
ــکان  ــر ام ــی ب ــات مبن ــودن اطالع ــدود ب ــود و مح ــی ش ــی م خون

ــا. ــتم ه ــن سیس ــا ای ــپ دو ب ــای تای ــوم ه ــان لیومی درم
ــود  ــح خ ــاران ترجی ــی، بیم ــای تصادف در کارآزمایی ه  •
ــه  ــیجر هایی ک ــایر پروس ــب و س ــکوپی در مط ــرای هیستروس را ب
ــیجرها  ــن پروس ــد، ای ــرده ان ــوان ک ــود عن ــام می ش ــب انج در مط
ــودی  ــوده و بهب ــراه ب ــاران هم ــرف بیم ــتری از ط ــت بیش ــا رضای ب
احتمالــی  فوایــد  ســایر  از  داشــته.  دنبــال  بــه  را  ســریع تری 
ــار و  ــتر بیم ــی بیش ــه راحت ــوان ب ــی ت ــب م ــکوپی در مط هیستروس
ــار  ــر بیم ــراب کمت ــرال، اضط ــی جن ــاب از بیهوش ــک، اجتن پزش
ــکان  ــه اقتصــادی و ام ــط مطــب، صرف ــا محی ــت آشــنایی ب ــه عل ب
ــاره  ــر اش ــده ت ــای پیچی ــل ه ــه عم ــل ب ــاق عم ــاص دادن ات اختص

ــرد. ک
ــکان  ــد ام ــر در ح ــای اندومت ــپ ه ــان پولی ــرای درم ب  •

کــرد. اســتفاده  مطــب  در  هیستروســکوپی  از  بایــد 
انتخــاب مناســب بیمــار بــرای هیستروســکوپی در مطــب   •
ــه، عمــق  ــدازه ضایع ــورد نظــر، ان ــوژی م ــه پاتول ــا توجــه ب ــد ب بای
نفــوذ ضایعــه، خواســت و تمایــل بیمــار، تبحــر و مهــارت پزشــک، 
ارزیابــی بیمــاری هــای همــراه در بیمــار و در دســترس بــودن 

ــرد. ــورت گی ــب ص ــایل مناس وس
در هیستروســکوپی  در مطــب، واژینوســکوپی مــی   •
توانــد مدنظــر قــرار گیــرد، مطالعــات نشــان مــی دهنــد کــه انجــام 
ــد. ــش می ده ــی درد را کاه ــل توجه ــد قاب ــکوپی در ح واژینوس

بــه  آنالــژزی در هیستروســکوپی مطــب  رژیم هــای   •
طــور معمــول شــامل یــک روش و یــا ترکیبــی از روش هــا 
هســتند از جملــه آنســتزی موضعــی، داروهــای ضــد التهــاب غیــر 
ــدر و  ــا، مخ ــن ه ــتامینوفن، بنزودیازپی ــتروئیدی)NSAID(، اس اس
ــاس  ــر اس ــر دو. ب ــا ه ــرویکال ی ــا پاراس ــرویکال ی ــوک اندوس بل
شــواهد موجــود تفــاوت کلینیکــی قابــل توجهــی در ایمــن بــودن 
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ــا  ــرل درد در مقایســه ب ــم هــای کنت ــن رژی ــزان اثربخشــی ای ــا می ی
ــدارد. ــود ن ــبو وج ــا پالس ــا ب ــم ی ه

بــرای  بطــور معمــول  بیوتیــک پروفیالکســی  آنتــی   •
شــود. نمــی  توصیــه  هیستروســکوپی  پروســیجرهای 
عــوارض ناشــی از بــار اضافــی)overload(  مایــع بــا   •
برنامه ریــزی دقیــق قبــل از عمــل، اســتفاده از سیســتم مدیریــت مایع 
ــد. ــل می رس ــه حداق ــم  ب ــره رح ــل حف ــات داخ ــی ضایع و ارزیاب

مالحظات کلی در استفاده از هیستروسکوپی
 مالحظــات کلــی در اســتفاده از هیستروســکوپی تشــخیصی و 

ــت: ــوارد اس ــن م ــامل ای ــی ش درمان
ــد  ــاد دی ــرای ایج ــت ب ــم وق ــده، تنظی ــع کنن ــع متس ــت مای مدیری

مناســب و آماده ســازی ســرویکس. متخصــص زنــان بایــد بــا ایــن 
ــی داشــته باشــد. اصــول آشــنایی کاف

مدیای متسع کننده
ــی  ــدازه کاق ــه ان ــم ب ــره رح ــد حف ــی بای ــد کاف ــاد دی ــت ایج  جه
متســع گــردد. قبــال  جهــت ایجــاد اتســاع از گاز دی اکســید کربــن 
ــرای  ــد. ب ــی ش ــتفاده م ــاال اس ــکوزیتی ب ــا ویس ــع ب ــای مای و مدی
آگاهــی از محاســن، معایــب، عــوارض و همچنیــن ماکزیمــم 
در  فعلــی  کننــده  متســع  مدیاهــای  در  مایــع  مجــاز  دفیســیت 

هیستروســکوپی جــدول 1 را مشــاهده کنیــد. 
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ایجاد دید مناسب
در زنانــی کــه در ســنین قبــل از منوپوز هســتند و پریودهــای منظمی 
دارنــد، بهتریــن زمــان انجــام هیستروســکوپی فــاز فولیکــوالر بعد از 

پریــود اســت. عــدم بــارداری بایــد بــا آزمایــش تایید شــود.
ــاز ترشــحی کار تشــخیص را مشــکل  انجــام هیستروســکوپی در ف
می کنــد، چــرا کــه ضخامــت زیــاد اندومتــر ممکــن اســت پولیــپ 
ــه نظــر برســد. زنانــی کــه پریودهــای نامنظــم و غیــر قابــل پیــش  ب
بینــی دارنــد در هــر زمانــی می تواننــد تحــت عمــل هیستروســکوپی 
قــرار گیرنــد ولــی خونریــزی فعــال در ایجــاد دیــد مناســب 
ــای  ــا قرص ه ــترون ی ــا پروژس ــان ب ــد. درم ــاد می کن ــالل ایج اخت
ــا نــازک کــردن اندومتــر دیــد  ــد ب ــارداری ترکیبــی مــی توان ضدب
می دهنــد  نشــان  یافته هــا  کنــد.)2،3،4(  ایجــاد  تــری  مناســب 
اســتفاده از قرص هــای ضدبــارداری ترکیبــی قبــل از عمــل در 
ــری را در  ــد بهت ــده، دی ــدی ش ــیجرهای زمان بن ــا پروس ــه ب مقایس
ــه دوره  ــواردی ک ــی در م ــد حت ــاد می کنن ــی ایج ــان پولیپکتوم زم
ــت های  ــا آگونیس ــان ب ــد درم ــوند.)3( هرچن ــتفاده ش ــی اس کوتاه
GnRH نیــز می توانــد باعــث نــازک شــدن اندومتــر و کاهــش 

خونریــزی حیــن عمــل و دیــد مناســب تــری در زمــان انجــام 
میومکتومــی ســاب موکــوزال شــود  امــا بــه خاطــر عــوارض جانبــی 
آن بــه طــور روتیــن توصیــه نمــی شــود، هــر چنــد در بیمارانــی کــه 
آنمــی شــدید دارنــد بــرای آمــاده ســازی بیمــار جهــت عمــل و بــه 
حــد قابــل قبــول رســاندن هموگلوبیــن قبــل از جراحــی، می تواننــد 

ــرد. از آن ســود ب

رایپنینگ سرویکس قبل از جراحی
 شــواهد کافــی در تاییــد اســتفاده روتیــن از رایپنینــگ ســرویکس 
قبــل از عمــل هیستروســکوپی تشــخیصی یــا جراحــی وجــود ندارد، 
ــرویکس   ــی س ــری از تنگ ــک باالت ــه در ریس ــی ک ــا در بیماران ام
ــد در  ــتند می توان ــی هس ــیجرهای جراح ــا پروس ــاد ب ــا درد زی و ی
ــرات  ــتر از خط ــد بیش ــی آن بای ــد احتمال ــود. فوای ــه ش ــر گرفت نظ
عــوارض جانبــی دارو باشــد. )6( مــوادی کــه بــرای آمــاده ســازی 

ــای  ــه میشــود شــامل پروســتاگالندین ه ســرویکس در نظــر گرفت
زیرزبانــی، خوراکــی و یــا واژینــال هســت ماننــد میزوپروســتول و 

ــا. ــد المیناری ــال مانن ــن دیالتورهــای اســموتیک واژین همچنی
 یــک مطالعــه مــروری کــه ســال 2015 انجــام شــد، نشــان داد کــه 
اســتفاده از میزوپروســتول موثرتــر از پالســبو و یــا عــدم اســتفاده از 
دارو بــوده و موجــب عــوارض کمتــر حیــن عمــل شــده، هرچنــد 
افزایــش  شــکمی،  خفیــف  درد  ماننــد  دارو  جانبــی  عــوارض 
ــه همــراه داشــته. )7( حــرارت بــدن و خونریــزی واژینــال را نیــز ب
بیشــترین دوزی کــه مــورد اســتفاده قــرار گرفتــه 200 و 400 
میکروگــرم خوراکــی یــا واژینــال حداقــل 4 ســاعت قبــل از عمــل 
بــوده کــه موجــب کاهــش زمــان عمــل و ورود آســان تــر از 
ســرویکس و کاهــش درد بــوده. )8،9،10( کاهــش درد می توانــد 
ــه دیالتــه کــردن ســرویکس باشــد. یافتــه  ناشــی از کاهــش نیــاز ب
هــا نشــان مــی دهــد کــه بــا اضافــه کــردن 25 میکروگــرم اســتروژن 
واژینــال روزانــه بــه مــدت 14 روز همــراه بــا 400 الــی 1000 
ــل در  ــل از عم ــاعت قب ــال 12 س ــتول واژین ــرم میزوپروس میکروگ
بیمــاران منوپــوز، دیالتــه کــردن ســرویکس را مــی تــوان تســهیل 

کــرد و درد را کاهــش داد.)11،12(
میزوپروســتول در مجمــوع نیــاز بــه دیالتــه کــردن مکانیکــی 
را کاهــش می دهــد.)13( دیالتورهــای اســموتیک نیــز همیــن 
ــل از  ــب قب ــی در مط ــت اضاف ــه ویزی ــاز ب ــی نی ــد ول ــر را دارن اث
ــتفاده از  ــه اس ــل ب ــا تمای ــذاری آنه ــرای جاگ ــکوپی، ب هیستروس
ــر  ــه ه ــار ب ــر بیم ــن اگ ــد. )6()14( همچنی ــی ده ــش م آن را کاه
دلیلــی جراحــی نشــود، الزم اســت دیالتــور خــارج شــود. بعضــی 
پزشــکان زمــان دیالتــه کــردن ســرویکس از وازوکانســتریکتورها 
ــوکال  ــتزی ل ــا آنس ــراه ب ــن، هم ــی نفری ــا اپ ــین ی ــد وازوپرس مانن

می کننــد. اســتفاده 
فوایــد وازوکانســتریکتورها شــامل کاهــش میــزان خونریــزی، 
کاهــش جــذب  مایــع و افزایــش طــول و اثــر آنســتزی و کاهــش 
ــت. )15(  ــوکال اس ــتزی ل ــتی آنس ــتمیک و توکسیس ــذب سیس ج
یــک مزیــت دیگــر وازوپرســین رقیــق شــده  کــه داخل ســرویکس 
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ــان  ــه در زم ــت ک ــی اس ــزان نیروی ــش می ــود، کاه ــی ش ــتفاده م اس
ــای  ــود. دوزه ــال می ش ــرویکس اعم ــی س ــردن مکانیک ــه ک دیالت
متفاوتــی از ایــن دارو مــورد اســتفاده قــرار مــی گیــرد، بــرای مثــال 
در یــک مطالعــه تصادفــی دوســوکور در 52 بیمــار 20 ســی ســی از 
یــک محلــول رقیــق شــده )4 واحــد از 0/05 واحــد در ســی ســی 
از وازوپرســین در 80 ســی ســی نرمــال ســالین()16( اســتفاده از آن 
بایــد بــا دقــت زیــاد صــورت گیــرد خصوصــا در مطــب، چــرا کــه 
بــه نــدرت بــا عــوارض شــدیدی چــون حــوادث کاردیــو واســکولر 
ماننــد برادیــکاردی، هیپوتنشــن یــا هیپرتنشــن و ارســت قلبــی همــراه 

اســت. )17، 18(

هیستروسکوپی جراحی
زیــر  مــوارد  در  هیستروســکوپی جراحــی  از  زنــان  متخصــص 

اســتفاده مــی کنــد:
ــر،  ــپ اندومت ــد پولی ــی مانن ــل رحم ــای داخ ــوژی ه ــان پاتول درم
میــوم هــای رحمــی، ســپتوم رحمــی، بقایای بــارداری و چســبندگی. 
ســایر مــواردی کــه از هیستروســکوپی جراحــی اســتفاده می شــود 
ــه،  ــیون لول ــد IUD، کانوالس ــی مانن ــم خارج ــتن جس ــامل برداش ش

درمــان ایسموســل و انجــام بیوپســی اســت.

پولیپکتومی و میومکتومی هیستروسکوپی
 اندیکاســیون هــای برداشــتن پولیــپ شــامل خونریــزی غیرطبیعــی 
و نازایــی و ســقط مکــرر اســت.  نحــوه برخــورد بــا پولیــپ اندومتــر 
می توانــد شــامل درمــان انتظــاری و یــا جراحــی باشــد کــه بــه عالئم 
بیمــار و ریســک فاکتورهــای بدخیمــی پولیــپ بســتگی دارد. )4( 
ــا  ــه روش blind ی ــپ ب ــتن پولی ــامل برداش ــی ش ــای جراح روش ه
کورتــاژ و همچنیــن مشــاهده مســتیم و برداشــتن پولیــپ بــا اســتفاده 
از قیچــی هــای هیستروســکوپی و فورســپس هــای گراســپینگ 
ــوالر  ــای پ ــا ب ــوالر ی ــای مونوپ ــکوپ ه ــکوپی، رزکتوس هیستروس
بافــت مکانیکــی هیستروســکوپی اســت .  یــا وســایل خــروج 
بــرای پولیپکتومــی برداشــتن مســتقیم از طریــق هیستروســکوپی بــر 

روش هــای blind ترجیــح داده می شــود. )20،21( 
میومیکتومــی  هیستروســکوپی بــه طــور وســیع در درمــان خونریــزی 
ــاب  ــای س ــوم ه ــا می ــاط ب ــه در ارتب ــی ک ــی رحم ــای غیرطبیع ه

ــی رود. ــه کار م موکــوزال هســتند ب
ــوزال  ــاب موک ــای س ــوم ه ــتن می ــر برداش ــای دیگ ــیون ه اندیکاس
ــت.  ــی اس ــرر و نازای ــقط مک ــامل س ــکوپی ش ــه روش هیستروس ب
ــک  ــکوپی از ی ــی هیستروس ــده از میومکتوم ــزارش ش ــوارض گ ع
ــا 5 درصــد  ــر مطالعــات 1 ت ــا 12 درصــد اســت و در اکث درصــد ت

ــده. )22(  ــزارش ش گ
موفقیــت میومکتومــی هیستروســکوپی بــه نــوع لیومیــوم ســاب 
موکــوزال و درجــه نفــوذ آن در میومتــر بســتگی دارد. در دو 
کارآزمایــی بالینــی نشــان داده شــده کــه اســتفاده از محلــول رقیــق 
ــع  ــع متس ــذب مای ــل و ج ــن عم ــزی حی ــین، خونری ــده وازوپرس ش

کننــده رحــم را کاهــش می دهــد. )16، 23( 
از  قبــل   GnRH هــای  آگونیســت  از  روتیــن  اســتفاده  مزیــت 
هیستروســکوپی میومکتومــی روشــن نیســت و نیــاز بــه یافتــه هــای 

ــت. ــد آن اس ــت تایی ــتری جه بیش
در مــواردی نیــاز بــه پروســیجر دو مرحلــه ای اســت، از جملــه 
میــوم هــای بــزرگ، عمیــق و یــا چندتایــی و یــا مــواردی کــه محــل 
ــک جلســه مناســب  ــل در ی ــرای رزکشــن کام ــوم ب ــری می قرارگی
ــبندگی  ــاندن چس ــل رس ــه حداق ــرای ب ــز ب ــواردی نی ــت، در م نیس
هــای داخــل رحمــی نیــاز بــه خــروج دو مرحلــه ای فیبــروم هســت. 

)24،25،26(
روش  بــه  موکــوزال  ســاب  هــای  میــوم  و  پولیــپ  رزکشــن 
هیستروســکوپی می توانــد بــا الکترودهــای لــوپ ماننــد بــای پــوالر 
ــکوپ  ــتفاده از رزکتوس ــد اس ــود. هرچن ــام ش ــوالر انج ــا مونوپ ی
مونوپــالر نیــاز بــه مدیوم متســع کننــده فاقــد الکترولیــت دارد )مانند 
ــکوپ  ــد(، رزکتوس ــوربیتول 3 درص ــا س ــد ی ــیرین 1/5 درص گلیس
ــع  ــای متس ــوم ه ــتفاده از مدی ــا اس ــد ب ــی توان ــوالر م ــای پل ــای ب ه

ــود. ــام ش ــالین( انج ــال س ــل نرم ــت )مث ــاوی الکترولی ــده ح کنن
تکنیــک دیگــری کــه کمتــر مــورد اســتفاده قــرار می گیــرد تبخیــر 
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الکتروســرجیکال اســت وســایل تبخیــر منجــر بــه تخریــب ضایعات 
مــی شــود بــدون ایــن کــه تکــه هــای بافتــی ایجــاد کنــد، بنابرایــن 
نیــاز بــه خــروج بافــت بــر طــرف میشــود هرچنــد امــکان بررســی 

هیســتولوژی نیــز وجــود نخواهــد داشــت.
ــل  ــای داخ ــوژی ه ــواع پاتول ــایر ان ــا س ــنایی ب ــرای آش Box1 را ب

رحمــی کــه توســط هیستروســکوپی تشــخیص یــا درمــان میشــوند 
ــد. مشــاهده کنی

ــل  ــای داخ ــوژی ه ــکوپیک پاتول ــان هیستروس درم
ــی رحم

ــل  ــای داخ ــوژی ه ــد پاتول ــتن هدفمن ــول برداش ــور معم ــه ط  ب
رحمــی بــا اســتفاده از رزکتوســکوپ بــای پــوالر یــا مونوپــالر بــا 
لــوپ ســیمی، نیــاز بــه خــارج کــردن تکــه هــای بافــت از طریــق 
ســرویکس دارد کــه بــرای انجــام آن معمــوالً نیــاز بــه اســتفاده از 
ــای دیگــری  ــد تروم وســایل جراحــی اســت کــه خــود مــی توان
بــه ســرویکس یــا رحــم وارد کنــد. سیســتم هــای جدیدتــر 

ــا رزکشــن  ــان ب ــق هیستروســکوپی همزم ــت از طری برداشــت باف
بافــت، آن را خــارج نیــز مــی کننــد. مزایایــی احتمالــی ایــن 
سیســتم ها، کوتاه تــر شــدن زمــان عمــل و بــاال رفتــن شــانس 
ــر  ــپ صف ــوم تای ــر، لیومی ــپ اندومت ــه )پولی ــل ضایع ــروج کام خ
و یــک( در مقایســه بــا روش هــای قبلــی هســت. )27،28،29( 
ــایل  ــاالی وس ــه ب ــامل هزین ــا ش ــتم ه ــن سیس ــی ای ــب احتمال معای
یکبــار مصــرف و سیســتمهای مدیریــت مایــع آنهاســت، همچنیــن 
ــن  ــواع ای ــی از ان ــرجیکال در بعض ــای الکتروس ــت ه ــدان المن فق
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ــم  ــی فراه ــروق خون ــر ع ــکان کوت ــود ام ــب می ش ــایل موج وس
نباشــد، از طرفــی یافتــه هــای محــدودی در ارتبــاط بــا امــکان 
ــه  ــا هســت. )30( ب ــن سیســتم ه ــا ای ــپ 2 ب ــان لیومیوم هــای تی درم
ــه  ــایل در مقایس ــن وس ــا ای ــپ 2 ب ــای تی ــوم ه ــتن می ــالوه برداش ع
ــت  ــوم را از باف ــد می ــه می توانن ــوپ ک ــای ل ــکوپ ه ــا رزکتوس ب
ــتن  ــت. برداش ــر اس ــخت ت ــد، س ــکت کنن ــراف آن دایس ــای اط ه
ــوان گایــد  ــه عن ــه در جایــی کــه وســایلی هســتند کــه ب کورکوران

ــدارد. ــیون ن ــد اندیکاس ــل می کنن ــتن عم ــرای برداش ب

پیشگیری و کنترل عوارض
 دو مطالعــه بــزرگ مولتی ســنتر کــه 13/600 مورد هیستروســکوپی 
ــی  ــکوپی درمان ــورد هیستروس ــی و 21/676 م ــخیصی و درمان تش

را مــورد بررســی قــرار دادنــد، بــه ترتیــب میــزان عــوارض را 
ــی  ــوارض ط ــد. )47،48( ع ــزارش کردن ــد گ 0/28 و 0/22 درص
هیستروســکوپی درمانــی در مقایســه بــا هیستروســکوپی تشــخیصی 
بــه میــزان قابــل توجهــی بیشــتر بــود )0/95 درصــد در مقابــل0/13 

.)p> 0/1 ــد درص
ــزان شــیوع و ریســک فاکتورهــا  ــی، می جــدول 2 عــوارض احتمال

را نشــان مــی دهــد.
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پارگی
شــایع ترین عارضــه هیستروســکوپی، پارگــی رحــم اســت. )48،49(  
ــدول2  ــم در ج ــی رح ــده پارگ ــناخته ش ــای ش ــک فاکتوره ریس
ــل و  ــل، دلی ــه مح ــم ب ــی رح ــت  پارگ ــت. مدیری ــده اس ــت ش لیس
شــدت پارگــی رحــم بســتگی دارد. هــر مرحلــه از هیستروســکوپی 
شــامل دیالتــه کــردن مکانیکــی ســرویکس، ســونداژ رحــم، ورود 
هیستروســکوپ، اســتفاده از الکتروســرجری یــا وســایل خــارج 

ــد میومتــر رحــم را درگیــر کنــد. کــردن بافــت مــی توان
هرچنــد یافتــه هایــی در رابطــه بــا شــیوع ایجــاد مســیر کاذب ورود، 
ــد در  ــی ایــن عارضــه می توان ــدارد ول در هیستروســکوپی وجــود ن
ــه  ــکل مواج ــا مش ــم ب ــه رح ــرای ورود ب ــان ب ــه در آن ــی ک بیماران
را  رحــم  پارگــی  احتمــال  می توانــد  و  بیفتــد  اتفــاق  میشــویم 
ــه  ــد ک ــان داده ش ــتمیک نش ــرور سیس ــک م ــد. در ی ــش ده افزای
 false passage اســتفاده از میزوپروســتول قبــل از جراحــی میــزان
formation را کاهــش دهــد ولــی کاهشــی در میــزان پارگــی رحــم 

ــود.)7(  ــده ب ــاهده نش ــی مش ــای درمان ــکوپی ه در هیستروس
در مــوارد خونریــزی مــاژور، شــک بــه آســیب احشــایی یــا پارگــی 
بــا الکتــرود الکتروســرجیکال، مداخلــه فــوری جراحــی الزم اســت.

عفونت
معمــول  پروســیجرهای  در  پروفیالکســی  بیوتیــک  آنتــی   

نمی شــود. توصیــه  هیستروســکوپی 
انجــام هیستروســکوپی در عفونــت حــاد لگنــی و مراحــل مقدماتــی 
عفونــت   )50( اســت.  کنتراندیکــه  هرپــس  عفونــت  حــاد  یــا 
ــا  ــت ی ــل اندومتری ــا پروســیجر هیستروســکوپی )مث ــط ب هــای مرتب
ــزان  ــت سیســتم ادراری( شــایع نیســت، و می ــت، عفون اندومیومتری

آن از  0/01 تــا 1/42 درصدگــزارش میشــود. )48، 51( 
ــه مشــاهده ای آینده نگــر از 1952 هیستروســکوپی  ــک مطالع در ی
درمانــی، ریســک اندومتریــت بعــد از آزاد کــردن چســبندگی هــا 

در مقایســه بــا رزکشــن پولیــپ یــا لیومیــوم باالتــر بــود. )52(
بیوتیــک  آنتــی  دریافــت  بــا  تصادفــی،  هــای  در کارآزمایــی 

پروفیالکســی کاهــش عفونــت بعــد از هیستروســکوپی تشــخیصی 
و درمانــی مشــاهده نشــد. )53،54،55( 

آسیب الکتروسرجری 
توســط  شــدید  آســیب  درمانــی  هــای  هیستروســکوپی  طــی 
دهــد، خصوصــاً  رخ  می توانــد  الکتروســرجیکال  الکترودهــای 
ــل توجهــی  ــزی قاب پارگــی هــای رحمــی. در صورتــی کــه خونری
ایجــاد شــود و یــا شــک بــه آســیب حرارتــی احشــاء وجــود 
داشــته باشــد  جراحــی تشــخیصی و تجسســی الزم اســت. دســتگاه 
ــت در  ــن اس ــز ممک ــه( نی ــا پرین ــد واژن ی ــی )مانن ــای تحتان ژنیتالی
خطــر آســیب حرارتــی قــرار گیرنــد. ریســک فاکتورهــای احتمالــی 
ــق  ــاد ســرویکس، نقــص عای ــوارد اســت: اتســاع زی ــن م شــامل ای
وســیله، فعــال شــدن الکتــرود زمانــی کــه شــیت خارجــی بــه میــزان 

ــت. ــه اس ــو نرفت ــرویکس جل ــال س ــی در کان کاف

بار اضافی مایع
ــع مشــاهده  ــگ مای ــا راهنمــای مانیتورین ــنایی ب ــرای آش  Box2 را ب
ــد منجــر  کنیــد. جــذب بیــش از حــد مایــع متســع کننــده مــی توان
ــک و  ــوارض نورولوژی ــه، ع ــد ادم ری ــدیدی مانن ــوارض ش ــه ع ب
مــرگ شــود. اســتفاده از مدیــای متســع کننــده هیپوتونیــک عــاری 
ــک و  ــی هیپوتونی ــری از هیپوناترم ــک باالت ــا ریس ــت ب از الکترولی

ادم مغــزی همــراه اســت.
ــل  ــه حداق ــر ب ــوارد زی ــت م ــا رعای ــع ب ــی مای ــار اضاف ــوارض ب ع
ــتم  ــتفاده از سیس ــل، اس ــل از عم ــق قب ــزی دقی ــد: برنامه ری می رس

ــی. ــره رحم ــل حف ــات داخ ــی ضایع ــع و ارزیاب ــت مای مدیری
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ــرد: ســایز و  ــرار میگی ــر ق ــوارد زی ــر م ــع تحــت تاثی دفیســیت مای
ــر، تعــداد  تعــداد ضایعــات برداشــته شــده، عمــق رزکشــن میومت

ــی. ــل رحم ــار داخ ــده و فش ــاز ش ــری ب ــینوس های میومت س
 مــواردی کــه در پیشــگیری نقــش دارنــد: محــدود کــردن 
بــار  فــوری  درمــان  و  تشــخیص  اضافــی،  مایعــات  جــذب 
اضافــی)overload( مایــع و انتخــاب مدیــوم متســع کننــده ای کــه 
ریســک را بــه حداقــل برســاند. تزریــق وازوپرســین در اســترومای 
ســرویکس می توانــد موجــب کاهــش حجــم اینتراوازیشــن مایــع 
شــود. )16( بهتریــن راه بــرای محــدود کــردن اینتراوازیشــن  
مایعــات اضافــی مانیتــور کــردن دفــی ســیت مایــع اســت کــه بایــد 
ــت  ــق و مکــرر طــی پروســیجر انجــام شــود. مدیری ــه طــور دقی ب
ــیجر،  ــم پروس ــت: خت ــر اس ــوارد زی ــامل م ــع ش ــی مای ــار اضاف ب
ارزیابــی همودینامیــک و بررســی وضعیــت  نورولوژیــک، تنفســی 
ــا  ــت ه ــری الکترولی ــدازه گی ــن ان ــکوالر و همچنی و کاردیوواس
ــرار دادن دریافــت دیورتیــک  و  اســمواللیتی ســرم و مــد نظــر ق

اســت.

آمبولی گاز و هوا 
آمبولــی گاز و یــا هــوا ممکــن اســت در مــوارد زیــر ایجــاد 
شــود: اســتفاده از Co2 بــه عنــوان مدیــوم و متســع کننــده در 
ــذاری  ــیله گ ــان وس ــاق در زم ــوای ات ــکوپی، ورود ه هیستروس
طــی  شــده  متصاعــد  گازهــای  رحــم،  یــا  ســرویکس  در 
ــار  ــری بیم ــا قرارگی ــالر و ی ــای پ ــا ب ــالر ی الکتروســرجری مونوپ
در وضعیــت ترندلنبــرگ.)57( خــواص شــیمیایی گاز هــا بــر 
ــون از  ــت Co2 در خ ــذارد. حاللی ــر می گ ــی تاثی ــک آمبول ریس
ــی از  ــوا ناش ــی ه ــر آمبول ــن، خط ــت، بنابرای ــر اس ــیژن باالت اکس
هــوای اتــاق )شــامل اکســیژن و نیتــروژن( از خطــر آمبولــی گاز 

دی اکســید کربــن بیشــتر اســت. )58( 
ــی  ــایی قلب ــامل نارس ــوا ش ــا ه ــی گاز ی ــدید آمبول ــوارض ش ع
ــینه  ــه س ــه و درد قفس ــس پن ــت. دی ــرگ اس ــا م ــوی و ی ــا ری ی
از شــایع ترین عالئــم آمبولــی هــوا یــا گاز اســت هرچنــد در 

بیمــاران تحــت بیهوشــی، کاهــش فشــار دی اکســید کربــن 
پایــان دمــی  end-tidal یــا تغییــر در وضعیــت همودینامیــک 
ــه حــوادث آمبولــی را  )هیپوتنشــن، تاکیــکاردی( شــک بالینــی ب
ــه  ــرد. ســوفل چــرخ آســیاب )mill-wheel( یــک یافت ــی ب ــاال م ب
ــه فیزیکــی اســت، اگرچــه ممکــن اســت در  کالســیک در معاین
همــه مــوارد قابــل شناســایی نباشــد. شــیوع آمبولــی در گزارشــات 
مختلــف متفــاوت اســت، امــا میــزان مــواردی کــه از نظــر بالینــی 

ــت. )59،60( ــن اس ــد پایی ــه باش ــل توج قاب
ــی  ــای کاهــش ریســک جهــت پیشــگیری از آمبول اســتراتژی ه

ــر اســت: ــا هــوا شــامل مــوارد زی گاز ی
ــه  ــوا، ب ــایل از ه ــکوپ و وس ــه هیستروس ــردن اولی ــازی ک پاکس
ــرویکس  ــل س ــایل داخ ــرر وس ــتن مک ــاندن گذاش ــل رس حداق
ــه داخــل  ــه پیســتون ب ــه روشــی شــبیه ب ــوا را ب ــد ه ــی توان کــه م
رحــم بفرســتد، خــارج کــردن حبــاب هــای گاز از داخــل رحــم 
و محــدود کــردن فشــار داخــل رحمــی. مدیریــت حــاد آمبولــی 
گاز یــا هــوا شــامل اقدامــات حمایتــی و فعاالنــه ماننــد ختــم فوری 
پروســیجر، خالــی کــردن حفــره رحــم و قطــع منبــع گاز یــا مایــع. 
ــرار دادن بیمــار در وضعیــت پهلــوی چــپ  ــه ق ــت ب ــور دوران مان
ــد موجــب تشــدید  ــه مــی شــود کــه مــی توان و ترندلنبــرگ گفت
ــا انســداد در  ــه ســمت بطــن راســت شــود ت ــا گاز ب مســیر هــوا ی

مجــرای خروجــی بطــن راســت را کاهــش دهــد. )58( 

خونریزی
 بــرای مدیریــت خونریــزی، روش هــای مختلــف هموســتاز حیــن 
ــه  ــد ب ــزی می توان ــل خونری ــوع و مح ــدت، ن ــه ش ــته ب ــل بس عم
ــودن ایــن  ــر ب کار گرفتــه شــود. یافتــه هــای کافــی در تاییــد موث
تکنیــک هــا وجــود نــدارد. ایــن روشــها شــامل اســتفاده از 
ــل  ــون داخ ــتفاده از بال ــزی، اس ــل خونری ــرجری در مح الکتروس
ــق  ــی، تزری ــریان رحم ــن ش ــی(، آمبولیزیش ــر فول ــی )کاتت رحم
وازوپرســین یــا اپــی نفریــن، ترانــس اگزامیــک اســید و در نهایــت 

ــت. ــترکتومی اس هیس
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 واکنش وازوواگال 
در صــورت بــروز عالئــم )هیپوتنشــن، برادیــکاردی( بــا نشــانه 
ــا از دســت  ــورز، رنــگ پریدگــی ی هــای )تهــوع ، اســتفراغ ، دیاف
ــار  ــی بیم ــف شــود و ارزیاب ــد متوق دادن هوشــیاری( پروســیجر بای
و مراقبــت هــای حمایتــی در نظــر گرفتــه شــود ) توجــه بــه عالیــم 
ــس و  ــی، تنف ــیر هوای ــارخون و مس ــس و فش ــه پال ــی از جمل حیات

.)ABCs ــون ــان خ جری
ــد  ــی مانن ــات حمایت ــا اقدام ــای وازووگال ب ــیاری از واکنش ه بس
ــرگ  ــرار دادن او در وضعیــت ترندلنب ــا ق ــردن پاهــای بیمــار ی باالب
برطــرف مــی شــود. اگــر عالئــم یــا برادیــکاردی باقــی مانــد 
ــا  ــر 3 ت ــدی ه ــل وری ــک دوز mg 0/5 داخ ــن در ی ــق آتروپی تزری
5  دقیقــه،)از ســه میلــی گــرم فراتــر نــرود( توصیــه مــی شــود. )61(
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Dr. Fereshteh Sarbazi 1

1. Gynecologist

This Committee Opinion provides guidance on the current uses of hysteroscopy in the office and the operating 
room for the diagnosis and treatment of intrauterine pathology and the potential associated complications. 
General considerations for the use of diagnostic and operative hysteroscopy include managing distending 
media, timing for optimal visualization, and cervical preparations. In premenopausal women with regular 
menstrual cycles, the optimal timing for diagnostic hysteroscopy is during the follicular phase of the menstrual 
cycle after menstruation. Pregnancy should be reasonably excluded before performing hysteroscopy. There is 
insufficient evidence to recommend routine cervical ripening before diagnostic or operative hysteroscopy, but 
it may be considered for those patients at higher risk of cervical stenosis or increased pain with the surgical 
procedure. In randomized trials, patients reported a preference for office-based hysteroscopy, and office based 
procedures are associated with higher patient satisfaction and faster recovery when compared with hospital-
based operative hysteroscopy. Other potential benefits of office hysteroscopy include patient and physician 
convenience, avoidance of general anesthesia, less patient anxiety related to familiarity with the office setting, cost 
effectiveness, and more efficient use of the operating room for more complex hysteroscopic cases. Appropriate 
patient selection for office based hysteroscopic procedures for women with known uterine pathology relies on 
thorough knowledge and understanding of the target pathology, size of the lesion, depth of penetration of the 
lesion, patient willingness to undergo an office-based procedure, physician skills and expertise, assessment of 
patient comorbidities, and availability of proper equipment and patient support. Both the American College 
of Obstetricians and Gynecologists )ACOG) and the American Association of Gynecologic Laparoscopists 
)AAGL) agree that vaginoscopy may be considered when performing office hysteroscopy because studies have 
shown that it can significantly reduce procedural pain with similar efficacy. The office hysteroscopy analgesia 
regimens commonly described in the literature include a single agent or a combination of multiple agents, 
including a topical anesthetic, a nonsteroidal antiinflammatory drug, acetaminophen, a benzodiazepine, an 
opiate, and an intracervical or paracervical block, or both. Based on the currently available evidence, there is no 
clinically significant difference in safety or effectiveness of these regimens for pain management when compared 
to each other or placebo. Patient safety and comfort must be prioritized when performing office hysteroscopic 
procedures. Patients have the right to expect the same level of patient safety as is present in the hospital or 
ambulatory surgery setting.

The use of hysteroscopy for the diagnosis 
and treatment of intrauterine pathology
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زایمــان،  و  زنــان  متخصــص  و  جــراح   .1
نابــاروری فلوشــیپ 

دکتر سوزان پیروان 1

پایداری SARS-COV-2 در جفت در سه ماهه اول
همراه با عبور از جفت و از دست رفتن جنین در مادر بی عالمت

 Sever Acute respiratory syndrome corona virus 2 )SARS-COV-2( توســط عفونــت دســتگاه تنفســی بــا  COVID-19 بیمــاری
ایجــاد میشــود کــه در مرحلــة  فعــال عفونــت در بافتهــا زنــده می مانــد ولــی یافته هــای محــدودی بــرای عبــور عفونــت از جفــت و 
انتشــار vertical وجــود دارد. اثــرات ابتــال بــه COVID-19 در ســه ماهــة اول بــارداری بخوبــی شــناخته نشــده اســت. بعــالوه معلــوم 

نیســت تــا چــه مــدت می توانــد در جفــت زنــده بمانــد.
اینجــا بــه بررســی یــک گــزارش از خانــم بــاردار در ســه ماهــة اول بــارداری می پردازیــم کــه بــرای SARS-COV-2 در هفتــة هشــتم 
SARS--2 بــارداری تســت مثبــت داشــت ولــی عالئــم بالینــی بیمــاری را نداشــت. در هفتــة ســیزدهم بــارداری، تســت حلقــی بــرای
COV  منفــی شــد ولــی RNA ویــروس در جفــت وجــود داشــت و )SPIKE PROTEIN B2 )S2,S1 در الیــة سیتوتروفوبالســت و ســن 

سنسیتوتروفوبالســت ایمنوکلوئیــزه شــده بود.
ــن همــراه انفیلتراســیون لکوســیت وجــود داشــت و در  ــوده رســوب فیبری ــي آوســکوالر ب ــت شناســی پرزهــای جفت از لحــاظ باف
دســیدوا هــم رســوب فیبریــن بــه نفــع التهــاب بــود. SARS-COV-2 از ســد جفتــی عبــور کــرده و مایــع آمینوتیــک وجــود داشــت 

ــد. ــت ش ــی یاف ــای جنین ــن S در پرده ه و پروتئی
در ســونوگرافی، تــورم زیرجلــدی شــدید همــراه بــا پلــورال افیــوژن بنفــع هیدروپــس فتالیــس و عــدم وجــود ضربــان قلــب بــه معنــی 
از دســت رفتــن حاملگــی دیــده شــد. ایــن اولیــن مطالعــه از حضــور پایــدار عفونــت SARS-COV-2 در جفــت و عبــور آن همــراه 

بــا هیدروپــس فتالیــس و مــرگ داخــل رحمــی جنیــن در اوایــل بــارداری اســت.
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مقدمه
در مــارچ 2020، ســازمان بهداشــت جهانــی بیمــاری COVID-19 را 
پاندمــی جهانــی اعــالم کــرد. مشــخص شــد کــه علــت آن عفونت 
تنفســی بــا SARS-COV-2 بــوده و ســرعت شــدت ابتــال اوج 
ــروس  ــن وی ــرات ای ــارة اث ــن وجــود اطالعــات درب ــا ای گرفــت. ب
ــه  ــدود ب ــتر مح ــی بیش ــة حاملگ ــر نتیج ــر آن ب ــارداری و تأثی در ب
ابتــال در ســه ماهــة ســوم می باشــد. باتوجــه بــه تغییــرات شــدید در 
ــارداری، اطالعــات دربارة ســه ماهــة ســوم  فیزیولــوژی مــادر در ب

ــة اول باشــد. ــرای اطالعــات در ســه ماه ــد شــاهدی ب نمی توان
در حاملگــی، جفــت یــک ســد آناتومیــک اســت و بعنــوان خــط 
ــل  ــن عم ــه جنی ــادر ب ــا از م ــور میکروبه ــه عب ــاع علی اول در دف
ــور  ــد عب ــن س ــتند از ای ــادر هس ــا ق ــی از میکروبه ــد. بعض می کن
کــرده و انتشــار VERTICAL پیــدا کننــد کــه نتیجــة آن تحریــک 

ــت. ــی اس ــادری و جنین ــوارض م ــاد ع ــی ایج ــخ ایمن پاس
در صــورت ابتــالی مــادر بــه COVID-19 ، عوارضــی چــون ســقط، 
آنومالــی جنیــن و مــرگ جنیــن بســیار نگــران کننده انــد. پروتئیــن 
ــه  ــان اتصــال یافت ــه گیرنده هــای ACE2  میزب S در SARS-COV-2 ب
و بــه ویــروس اجــازة ورود و تکثیــر میدهــد. ساتیوتروفوبالســت، 
پرزهــای  خــارج  تروفوبالســت های  و  سنسیتوتروفوبالســت 
بــرای  الزم  ژنهــای  همچنیــن  و   ACE2 گیرنده هــای  جنینــی، 
ــروس را  ــلول وی ــدن س ــاد ش ــر و زی ــن S، تکثی ــرآوری پروتئی ف

ــی  ــت مکان ــه جف ــد ک ــان میدهن ــواهد نش ــن ش ــد. ای ــان می کنن بی
ــد. SARS-COV-2 RNA و  ــت SARS-COV-S2 می باش ــرای عفون ب
پروتئیــن در جفــت مــادران مبتــال بــه کویــد 19 مشــاهده شــده اند.
در عفونت هــای بالینــی و عفونت هــای ایجاد شــده در آزمایشــگاه، 
SARS-COV-2 در بافتهــای متعــددی یافــت شــده اســت. در مرحلة 

ویرمــی حــاد، دوره هــای طوالنــی از SHEDDING ویــروس بعد از 
پــاک شــدن ریه هــا مشــاهده شــده اســت. اینکــه اتفــاق مشــابهی 

میتوانــد در جفــت بیفتــد هنــوز مــورد بررســی اســت.
ــن  ــه جنی ــادر ب ــال از م ــادرزادی SARS-COV-2 و انتق ــت م عفون
هنــوز جــای بحــث دارد. در بعضــی مطالعات عبــور VERTICAL از 

جفــت تاییــد نشــده اســت. بــا ایــن وجــود مطالعــات سیســتماتیک 
ــوزادان کــه از  ــزرگ نشــان داده کــه بعضــی از ن در گروههــای ب
مــادران COVID-19 مثبــت بدنیــا مــی آینــد، بــرای RNA ویــروس 
ــی  ــن حاملگ ــاری در حی ــال بیم ــان انتق ــه زم ــتند. اینک ــت هس مثب
بــوده یــا عفونــت در زمــان زایمــان اتفــاق افتــاده یــا حتــی بعــد از 

تولــد، هنــوز مــورد بحــث و تردیــد اســت.
اینجــا مــوردی از SARS-COV-2  را معرفــی می کنیــم کــه در ســه 
ــس از  ــر هیدروپ ــن در اث ــاده و جنی ــاق افت ــارداری اتف ــه اول ب ماه
ــا هفته هــا بعــد از  ــه اســت. مشــخص شــد کــه ویرمــی  ت بیــن رفت
پــاک شــدن ریــة مــادر همچنــان در جفــت وجــود داشــته اســت. 
همچنیــن باتوجــه بــه وجــود ویــروس در مایــع آمینوتیــک، 
پرده هــای جنینــی، انتقــال از طریــق جفت هــا تاییــد می شــود.

معرفی بیمار
ــارداری ســوم کــه یــک فرزنــد زنــده و یــک  خانــم 26 ســاله و ب
ســقط خودبخــودی در ســه ماهــة اول داشــته اســت. ایــن بــارداری 
بصــورت خودبخــود اتفــاق افتــاده و ایــن خانــم بیمــاری زمینــه ای 
دیگــری نداشــته اســت. در ســونوگرافی حاملگــی 7 هفتــه و 
ــار  ــک بیم ــا ی ــد ب ــه روز بع ــت. س ــده اس ــزارش ش ــش روز گ ش
COVID-19 مثبــت و عالمــت دار تمــاس داشــته بــه ســرعت تســت 

ــد انجــام شــده اســت.  نازوفارنکــس کوی

ســواب حلــق بــرای کویــد مثبــت بــوده اســت. ایــن خانــم 
بیمارســتان  یــک  در  روز   10 بمــدت  و  بــوده  بی عالمــت 
ــه میشــود کــه  ــص توصی ــان ترخی ــه میشــود. در زم ــی قرنطین محل
ــن مــدت  ــه دهــد و در ای ــزل ادام ــه را بمــدت 7 روز در من قرنطین
نیــز بی عالمــت بــوده اســت. پنــج هفتــة بعــد از ســونوگرافی 
ــارداری  ــة ب ــرای معاین ــارداری(، ب ــیزدهم ب ــة س ــدود هفت اول )ح
ــون  ــش خ ــونوگرافی NT، آزمای ــا س ــراه ب ــد و هم ــه میکن مراجع
روتیــن درخواســت میشــود. در ســونوگرافی هیدروپــس فتالیــس 
و مــرگ جنیــن گــزارش میشــود. بقایــای بــارداری جهــت بررســی 
از نظرSARS-COV-2آزمایــش میشــود. تســت بــا ســواب حلــق کــه 
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ــی  ــود منف ــت میش ــان درخواس ــرای ایش ــل از D&C ب ــک روز قب ی
ــت. ــوده اس ب

و  نوکلئــار  آنتــی  فســفولیپید،  آنتــی  آزمایــش 
آنتــی کاردیولیپیــن، غربالگــری TORCH و بررســی 

جفــت در  کروموزومــی  آنوپلوئیــدی 
گــروه خونــی O مثبــت، احتمــال هیدروپــس اتوایمیــون را حــذف 
میکنــد. آزمایــش FISH روی پرزهــای جفتــی، دیزومــی بــرای 
کرومــوزوم 18013، 21 و کروموزوم هــای X احتمــال انوپلوئیــدی 
ــی  ــد. در آزمایــش خــون، آنت ــس را منتفــی میکن و ایجــاد هیدروپ
فســفولیپید و آنتــی بــادی آنتــی نوکلئــار و آنتــی کاردیولیپیــن منفی 
ــای  ــرای عفونت ه ــی ب ــادی IgM منف ــی ب ــم آنت ــن خان ــد. ای بودن
ــه  ــر علی ــادی ب ــی ب ــت IgG آنت ــه ی مثب ــا یافت ــت. تنه TORCH داش

توکسوپالســموز، روبــال، ســیتومگالوویروس، ویــروس هرپــس 
ــی  ــت قبل ــه عفون ــال ب ــی ابت ــه معن ــی ب ــه همگ ــود ک ــیمپلکس ب س

بوده انــد.

وجود SARS-COV-2 در سلولهای جفتی
RNA (E gene & RdRp gene) در نمونه های جفتی

هر دو برای عفونت کوید در پرزهای جفتی وجود داشت.
بــا اســتفاده از ایمنوفلورســانس منوکانــال آنتی بــادی، پروتئیــن 
ــص در  ــور اخ ــه بط ــد ک ــت ش ــی یاف ــت جفت ــز در باف S1 و S2 نی
ــت  ــت و سنسیتوتروفوبالس ــلولهای سایتوتروفوبالس ــم س سیتوپالس

ــود. ب

هیستوپاتولوژی جفت
ــن  ــا رســوب فیبری ــای آواســکوالر ب ــوژی جفــت، ویلی ه در پاتول
در فضــای اطــراف عــروق دیــده شــد. فضــای بیــن پرزهــای جفتــی 
حــاوی مقادیــر زیــادی ســلولهای اســتروما و واکوئــل بــود. در 
دســیدوا نیــز رســوب شــدید فیبریــن و عــروق متــورم و گشــاد شــده 
ــادی  ــداد زی ــا حضــور تع وجــود داشــت. وجــود التهــاب شــدید ب

لکوســیت شــامل پلــی مرفونوکلئــوس در بســتر دســیدوا و فضــای 
بیــن پــرزی ثابــت شــد.

ــک و  ــع آمینوتی ــروس SARS-COV-2 در مای ــور وی حض
پرده هــای جنینــی

مایــع آمینوتیــک از طریــق ایمنوفلورســانس بــرای عفونــت کویــد 
بررســي شــد. بــا ایــن آزمایــش پروتئین هــای S1 ,RNA, S2 ویــروس 

در مایــع آمینوتیــک و پرده هــای جنینــی شناســایی شــدند.

بحث
ــم  ایــن اولیــن مــورد از وجــود SARS-COV-2 در جفــت یــک خان
ــورد  ــن م ــت. ای ــارداری اس ــة اول ب ــه ماه ــت در س ــاردار بی عالم ب
بــا هیدروپــس فتالیــس و از دســت رفتــن جنیــن همــراه بــوده اســت. 
ایــن مطالعــه شــواهدی مبنــی بــر عبــور ویــروس از جفــت بــه مایــع 
ــی  ــات قبل ــد. مطالع ــه میکن ــی را ارائ ــای جنین ــک و پرده ه آمینوتی
ــا  ــاری در بافت ه ــال بیم ــة فع ــروس را در مرحل ــور RNA وی حض
ــر  ــه از نظ ــادری ک ــده در م ــخص ش ــا مش ــد. اینج ــان داده بودن نش
ــت  ــی در جف ــوده، ویرم ــی ب ــا SARS-COV-2 منف ــه ب ــری ری درگی
ایجــاد شــده اســت. RNA در پرزهــای جفتــی و بافــت جفــت وجــود 
ــی  ــای ویروس ــروس، پروتئین ه ــر RNA وی ــالوه ب ــت. ع ــته اس داش
نیــز در بافت هــای سایتوتروفوبالســت، ســن سیتیوتروفوبالســت 
ــة  ــم در هفت ــن خان ــده شــدند. ای ــی دی و ســلولهای اســترومای جفت
هشــتم بــارداری از نظــر SARS-COV-2 در ریــه مثبــت بــود و 
ــن  ــود. ای ــت ب ــروس مثب ــرای وی ــت ب ــد جف ــة بع ــج هفت ــدوداً پن ح
مطالعــه نشــان میدهــد کــه ویــروس میتوانــد هفته هــا پــس از پــاک 

ــه حیــات خــود ادامــه دهــد. شــدن ریــه، در جفــت ب
پروتئین هــای  وجــود  کــه  بودنــد  داده  نشــان  قبلــی  مطالعــات 
S عالمتــی از تکثیــر ســلولی ویــروس اســت. در ایــن  )SPIKE(
ــن  ــت، س ــم سایتوتروفوبالس ــا در سیتوپالس ــن پروتئین ه ــه ای مطالع
سیتیوتروفوبالســت و بعضــی از ســلولهای اســترومای پرزهــای 
جفتــی هفته هــا بعــد از پــاک شــدن عفونــت ریــوی وجــود داشــت. 
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ــال  ــاری فع ــارداری بیم ــوم ب ــة س ــه ماه ــه در س ــی ک در خانم های
COVID-19 دارنــد، پروتئین هــای S در سیتوپالســم ســلولهای جفتــی 

وجــود دارنــد. ایــن مطالعــات بــه مــا نشــان میدهنــد کــه ویــروس نــه 
تنهــا جفــت را آلــوده میکنــد بلکــه در جفــت تکثیــر پیــدا میکنــد. 
ــلولهای  ــه س ــده ک ــخص ش ــک RNAseq، مش ــتفاده از تکنی ــا اس ب
جفتــی کــه بــرای ACE2 مثبــت هســتند، در تکثیــر mRNA ویــروس 
ــروس SARS-COV-2 در  ــود ژن N و ژن E از وی ــد. وج ــش دارن نق
RNA کــه ازجفــت بدســت آمــده، عالمــت تکثیــر ویــروس اســت.

بنابرایــن جفــت یــک محــل مناســب بــرای تکثیــر ویــروس و 
ــوی  ــت ری ــدن عفون ــاک ش ــال پ ــدت آن بدنب ــی م ــور طوالن حض

ــت. اس
بدنبــال آلــوده شــدن جفــت، رســوب فیبریــن در فضــای بیــن 
پرزهــای جفتــی و دســیدوا و لیــز شــدن ســن سیتیوتروفوبالســت ها 
خونرســانی  و  جفــت  التهــاب  آن  نتیجــة  کــه  می افتــد  اتفــاق 
ــه در  ــت ک ــن اس ــی جنی ــوز عروق ــا ترومب ــن ی ــه جنی ــب ب نامناس
بافــت جفتــی در ســه ماهــة دوم و ســوم در مــادران مبتــال بــه 
عفونــت کویــد 19 در مرحلــة ویرمــی فعــال دیــده شــده اســت. ایــن 
ــد  ــوده میکن ــت را آل ــم جف ــد 19 ه ــد کوی ــان میدهن ــات نش مطالع
ــودن  ــت ب ــه مثب ــه ب ــد. باتوج ــی میکن ــش التهاب ــاد واکن ــم ایج و ه
بعضــی از ســلولهای جفتــی بــرای ACE2، جــای تعجــب نیســت کــه 
ــش  ــاد واکن ــرای ایج ــی ب ــیرهای متفاوت ــد وارد مس ــروس میتوان وی

ــود. ــی ش التهاب
اینکــه چگونــه ویــروس از ریــه، خــود را بــه مکانــی خــارج از ریــه 
مثــل جفــت می رســاند هنــوز مــورد ســوال اســت. هرچنــد ویــروس 
کرونــا معمــوالً دســتگاه تنفســی را آلــوده میکنــد، ریــزش ویــروس 
بــه جریــان خــون و لنفوســیت های موجــود در آن اتفــاق می افتــد.

ــاد،  ــاق نیفت ــده اتف ــی ش ــورد معرف ــی در م ــون محیط ــی در خ ویرم
ــت  ــا عفون ــا ب ــرد بی عالمــت و ی ــک ف ــن موضــوع در ی ــد ای هرچن
ــیرهای  ــد از مس ــروس میتوان ــی وی ــت، ول ــد اس ــیار بعی ــف بس خفی
ــه  ــروس ب ــیدن وی ــا رس ــاند. ب ــت برس ــه جف ــود را ب ــتمیک خ سیس
ــادرزادی  ــت م ــد شکســته شــده و عفون ــی میتوان جفــت، ســد جفت

ــی از  ــال کم ــک احتم ــات اپیدمیولوژی ــد. مطالع ــاق بیفت ــن اتف جنی
ــا ایــن  ــد. ب ــه جنیــن را نشــان داده ان عبــور SARS-COV-2 از مــادر ب
وجــود مــواردی از احتمــال وجــود ویــروس در نــوزاد، چند ســاعت 
یــا حتــی چنــد روز بعــد از تولــد گــزارش شــده اســت. بافت هــای 
جنینــی مثــل کبــد، قلــب، ریــه و ســلولهای هماتوپوتئیــک همگــی 
ــع  ــروس در مای ــود وی ــال وج ــن ح ــا ای ــد، ب ــان میکنن ACE2 را بی

ــه نفــع عفونــت جنینــی اســت. آمینوتیــک ب
ــر  ــورد منج ــن م ــن در ای ــت جنی ــت و عفون ــروس از جف ــور وی عب
ــی  ــأ ایمن ــا منش ــس ب ــد. هیدروپ ــن ش ــرگ جنی ــس و م ــه هیدروپ ب
بدلیــل عــدم تطابــق RH در گروه هــای خونــی اتفــاق می افتــد 
در جایــی کــه مــادر RH منفــی اســت و واکنــش ایمنــی در جنیــن 
ــت  ــادر RH مثب ــورد، م ــن م ــود. در ای ــس میش ــه هیدروپ ــر ب منج
ــالالت  ــی از اخت ــد. بعض ــی را رد می کن ــس ایمن ــه هیدروپ ــود ک ب
کروموزومــی بــا هیدروپــس همــراه اســت. در ایــن جنیــن بررســی 
کروموزوم هــای 13، 18، 21 و X ایــن اتیولــوژی هیدروپــس را 
رد میکنــد. عبــور ورتیــکال ویروس هــای مختلــف میتواننــد ایجــاد 
ــای  ــرای IgM عفونت ه ــادر ب ــورد م ــن م ــد. در ای ــس کنن هیدروپ
ــر  ــادر از نظ ــود. م ــی ب ــما منف ــس ســیمپلکس و توکسوپالس هرپ
آنتــی فســفولیپید، ANA و آنتی بــادی آنتــی کاردیولیپیــن هــم 
ــر  ــودی درنظ ــود بخ ــقط های خ ــت س ــوان عل ــه بعن ــود ک ــی ب منف

گرفتــه می شــوند. 
محتمل تریــن   SARS-COV-2 عفونــت  می رســد  بنظــر  بنابرایــن 

ــد. ــاص می باش ــورد خ ــن م ــن در ای ــن جنی ــن رفت ــت از بی عل

نتیجه گیری
ــدار  ــت پای ــواهدی از عفون ــه ش ــت ک ــه ای اس ــن مطالع ــن اولی ای
ــل  ــت را در اوای ــروس از جف ــور وی ــا SARS-COV-2 و عب ــی ب بافت
حاملگــی نشــان میدهــد کــه همــراه بــا هیدروپــس و مــرگ جنیــن 
بــوده اســت. مطالعــات بیشــتری موردنیــاز اســت کــه بتوانــد احتمــال 
ــا  ــه ب ــد و در ادام ــد کن ــت را تایی ــروس از جف ــکال وی ــور ورتی عب

ــی شــود. ــوارض جنین ــع از ع ــای غربالگــری، مان ــة راهکاره ارائ
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Coronavirus disease 2019 )COVID-19) is caused by infection of the respiratory tract by 
severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 )SARS-CoV-2) which survives in the 
tissues during the clinical course of infection but there is limited evidence on placental 
infection and vertical transmission of SARS-CoV-2. The impact of COVID-19 in first 
trimester pregnancy remains poorly understood.
Moreover, how long  SARS-CoV-2 can survive in placenta is unknown. Herein, we 
report a case of a pregnant woman in the first trimester who tested positive for  SARS-
CoV-2 at 8 weeks of gestation, although her clinical course was asymptomatic. At 13 
weeks of gestation, her throat swab tested negative for SARS-CoV-2 but viral RNA was 
detected in the placenta, and the Spike )S) proteins )S1 and S2) were immunolocalized 
in cytotrophoblast and syncytiotrophoblast cells of the placental villi. Histologically, the 
villi were generally avascular with peri-villus fibrin deposition and in some areas the 
syncytiotrophoblast layer appeared lysed. The decidua also had fibrin deposition with 
extensive leukocyte infiltration suggestive of inflammation. The SARS-CoV-2 crossed the 
placental barrier, as the viral RNA was detected in the amniotic fluid and the S proteins 
were detected in the fetal membrane. Ultrasonography revealed extensively subcutaneous 
edema with pleural effusion suggestive of hydrops fetalis and the absence of cardiac activity 
indicated fetal demise. This is the first study to provide concrete evidence of persistent 
placental infection of  SARS-CoV-2 and its congenital transmission is associated with 
hydrops fetalis and intrauterine fetal demise in early pregnancy.

Persistence of SARS-CoV-2 in the first trimester 
placenta leading to transplacental transmission and
fetal demise from an asymptomatic mother
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ــاذ  ــزوم اتخ ــث ل ــروس باع ــا وی ــری کرون ــه گی ــاری و هم بیم
ــان و  ــای زن ــه بیماریه ــد در زمین ــروری و جدی ــات ض تصمیم
ــی  ــتروئیدها ، اصل ــتفاده از کورتیکوس ــت. اس ــده اس ــان ش زایم
تریــن درمــان در خانمهایــی اســت کــه زایمــان زودرس دارنــد 
  COVID19 متاســفانه مصــرف کورتیکوســتروئیدها در بیمــاران ،
بــا نتایــج بدتــری همــراه بــوده اســت . بــا توجــه بــه ایــن عالیــم 
الزم اســت متخصصیــن زنــان و زایمــان هماهنگــی را در مــورد 
فوایــد جنینــی ایــن دارو و خطــرات بالقوه بــرای مادر را بســنجند 

و بــر اســاس ان تصمیــم بگیرنــد.
ــرای تطبیــق ســریع اقدامــات الزم در مواجهــه  رشــته پزشــکی ب
ــا بیمــاران  COVID19  بــا چالشــی بــی ســابقه روبــرو اســت و  ب

رشــته زنــان از ایــن قاعــده مســتثنی نیســت. 
ــد  ــاس کووی ــر اس ــد ب ــی بای ــای درمان ــکل ه ــم و پروت الگوریت

ــوند. ــالح ش ــی و اص ارزیاب
ــز داروهــای  ــان ، تجوی یکــی از روشــهای معمــول در رشــته زن
ــه در  ــت ک ــرادی اس ــه اف ــن ب ــه جنی ــوغ ری ــرای بل ــی ب کورتون

ــتند. ــان زودرس هس ــرض زایم مع
  COVID19 متاســفانه اســتفاده از کورتیکوســتروییدها ، در طــی
ــراه  ــرگ هم ــه م ــاری، از جمل ــر بیم ــج بدت ــا نتای ــت ب ممکنس
باشــد. بنابرایــن ضــروری اســت کــه رشــته زنــان الگــوی درمانی 

ــرای تغییــرات مناســب ، ارزیابــی کنــد. حاضــر را ب
در چندیــن مطالعــه نشــان داده شــده ، نتایــج بیمــاران کووید19 ، 

کــه کورتیکوســترویید اســتفاده کــرده انــد ، بدتر میباشــد. 
)table 1,2(

ایــن مطالعــات قــادر نبودنــد بیماریهــای زمینــه ای ، نیاز بــه تهویه 
و ICU  را بررســی کنــد و مشــخص نیســت کــه بیمــاری زمینــه 
ــز شــده  ای و شــرایط بــدی وجــود داشــته کــه اســترویید تجوی
اســت ، یــا اینکــه خــود اســتروئید باعــث ایــن شــرایط نامطلــوب 

شــده اســت.
عــالوه بــر ایــن هیــچ یــک از بیمــاران بــاردار نبــوده انــد ، و دوز 
مصرفــی گلکوکورتیکوئیــد در بخــش ICU بــا دوز مصرفــی در 

فیلــد زنــان متفــاوت اســت.

دکتر نرگس بهرامی 1

راهنمای مصرف کورتیکوستروئیدها در بارداری در 
COVID19  طی همه گیری
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ــادل 60 ــان مع ــد زن ــازون  در فیل ــازون و دگزامت ــول بتامت  دوز معم
 میلــی گــرم پردنیزولــون اســت و ایــن دوز مشــابه انچــه در جــدول
ــدت ــال م ــا اینح ــرم ( . ب ــی گ ــد )80-40 میل ــده میباش ــر ش  2 ذک
 متفــاوت میباشــد )11-4 روز ( بنابرایــن  ICU زمــان درمــان در

 گلکوکورتیکوئیــد مــورد اســتفاده در بــارداری 1/4 تــا 1/10 مقــدار
ــن مقــاالت میباشــد ــورد اســتفاده در ای .م

اگــر چــه مصــرف اســتروئید بــرای بلــوغ ریــه جنیــن منطقــی اســت، 
ــرات  ــل خط ــوزادی در مقاب ــع ن ــر مناف ــق از نظ ــی دقی ــد ارزیاب بای

ــوزادی در  ــد ن ــراوان ، فوای ــات ف ــرد. در مطالع ــام گی ــادری انج م
اســتفاده از کورتیکوســترئیدها اثبــات شــده اســت. بــه همیــن دلیــل 
اســتفاده از بتامتــازون یــا دگزامتــازون در زنــان 36-23 هفتــه ای که 
ــرم  هســتند ، جــز اســتانداردهای  ــره ت در معــرض خطــر زایمــان پ
مراقبــت مــادران میباشــد. در واقــع اســتفاده از کورتیکوســتروئید هــا 
در مــادران بــاردار بحــدی رایــج شــده اســت ، کــه گاهــی بیشــتر از 

انچــه الزم اســت ، مــورد اســتفاده قــرار مــی گیــرد.
در ارزیابــی اســتفاده از بتامتــازون توســط متخصصــان زنــان و 
زایمــان ، چندیــن مطالعــه چگونگــی  زمــان مناســب مصــرف 
اســتروئیدها ) بیشــتر از 7 روز تــا زمــان زایمــان ( بــرای زایمــان هــای 

قریــب الوقــوع را بررســی کــرده انــد. در دو مــورد از ایــن مطالعــات 
ــازون در  ــوارد بتامت ــط در 80% - 45% از م ــه فق ــد ک ــان داده ش نش

ــا  ــری ، ب ــه گی ــن هم ــت . در ای ــده اس ــز ش ــبب تجوی ــان مناس زم
ــی  ــار یعن ــا دو بیم ــان ب ــان و زایم ــن زن ــه متخصصی ــه اینک ــه ب توج
مــادر و کــودک روبــرو هســتند ، الزم اســت بــر اســاس هــر کیــس 
، خطــرات و مزایــا بررســی شــود و ارزیابــی از نظــر زمــان مناســب 

ــرد. ــق انجــام گی ــرای تزری ب
مطالعــات نشــان داده کــه حاملگــی هــای بــا ســن کمتــر ، بیشــترین 
ــر  ــزان مــرگ و می ــد ، و می ــا میبرن ســود را از کورتیکوســتروئید ه
ــتر  ــا بیش ــه ی ــی داری را در 31 هفت ــش معن ــص ، کاه ــل از ترخی قب
ــدون عــوارض هــم  ــن ب ــن بقــای جنی ــداده اســت و همچنی نشــان ن

ــه اهمیــت آمــاری را نشــان نمیدهــد. بعــد از 28 هفت
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بــا توجــه بــه ایــن تعــادل حســاس در انتخــاب بیــن مزایــای نــوزادی 
و آســیب هــای احتمالــی مــادر ، الزم اســت متخصصــان زنــان 
ــز  ــه تجوی ــبت ب ــتری نس ــاط بیش ــا احتی ــدت ب ــن م ــان در ای و زایم

ــد. ــل کنن ــازون عم بتامت
ــم هایــی کــه  ــه میشــود خان ــا ، توصی ــات در مرکــز م ــه تجربی ــا ب بن
COVID19  دارنــد ، نبایــد بعــد از هفتــه 32 کورتیکوســتروئید 

ــد. ــت کنن دریاف
مــا میدانیــم در صــورت تــب ، افتــراق ان از کوریوامنیونیــت و 
کوویــد مشــکل میباشــد. مــا توصیــه میکنیــم در مــادران در صــورت 
وجــود تــب ، درمــان اســتاندارد بــرای کوریوآمنیونیــت انجــام شــود 

و آزمایــش کوویــد هــم درخواســت گــردد.
مــا همچنیــن بــر اســاس جــدول شــماره3 ، در زنانیکــه کمتــر از 32 
هفتــه و مبتــال بــه کووید هســتند ، بــرای در یافت کورتیکوســتروئید 
ــه  ــن را توصی ــادر و جنی ــب م ــکان ط ــا پزش ــاوره ب ــا مش ــا حتم ه

میکنیــم.
نیــز  توکولیــز  میشــود،  تجویــز  کورتیکوســتروئید  هنگامیکــه 
ــر  ــه اث ــز ، دســتیابی ب ــرا هــدف از توکولی ــد اســتفاده شــود ، زی بای
کورتیکوســتروئید میباشــد. در حــال حاضرموثرتریــن توکولیتیــک 

ــد.  ــین میباش ــتفاده ایندومتاس ــورد اس م
 در حالیکــه نگرانــی اســتفاده از NSAIDS  در کنتــرل کوویــد 
وجــود دارد ، FDA  اعــالم کــرده اســت کــه هیــچ دیتــا و اطالعاتــی 

   NSAIDS وجود ندارد که لزوم تغییر در پروتکل استفاده از

ــد. ــان ده ــن دوران ، را نش ــک را در ای ــوان توکولیتی بعن
ــی  ــز منطق ــن نی ــد نیفیدیپی ــا مانن ــک ه ــایر توکولیتی ــتفاده از س اس
ــه  ــوی ، ک ــان ادم ری ــن  در درم ــه نیفیدیپی ــا اینک ــت ، خصوص اس
یکــی از تظاهــرات ریــوی کوویــد نیــز میباشــد ، موثــر مسباشــد . در 
ــن  ــد از نیفیدیپی ــد ، نبای کســانیکه هیپوتانســیون و تاکیــکاردی دارن
اســتفاده شــود. منیزیــوم اثــر توکولیتیــک کمتــری نســبت بــه 
نیفیدیپیــن و ایندومتاســین دارد. از داروهــای  Betamimetic  بعلــت 
افــت فشــارخون و تاکیــکاردی و ادم ریــوی ، نبایــد در مبتالیــان بــه 

ــد اســتفاده کــرد. کووی
در  هــا  توکولیــز  و  کورتیکوســتروئیدها  تجویــز  مجمــوع  در 
بارداریهــا بایــد در تیمــی از پزشــکان طــب مــادر وجنیــن ، پزشــک 
مراقبــت هــای ویــژه ، متخصصیــن بیماریهــای عفونــی و متخصصین 

ــرد. ــرار گی ــوزادان مــورد بحــث ق ن
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ــا  ــکل اســتفاده از کورتیکوســتروئید هــا در طــی ب ــه ، پروت در ادام
رداری ،  بــر اســاس راهنمــای تشــخیص و درمــان بیمــاری کوویــد 

19 در بــارداری ، اســفند 99 گذاشــته شــده اســت.
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مسئولیت پزشکی
کادر درمــان از نظــر قانونــی مســئول خطــای خــود بــوده و اگــر 
خطــای آنهــا ســبب ایجــاد عارضــه یــا خســارتی بــه بیمــار گــردد 
و رابطــه علیــت بیــن خطــا و آســیب و همچنیــن مســئولیت آنهــا 

اثبــات شــود، مســئول جبــران آن می باشــند. 
ــات  ــوارد تخلف ــد شــامل یکــی از م ــات پزشــکی می توانن تخلف
ــئولیت  ــر آن مس ــالوه ب ــند. ع ــی باش ــی و انتظام ــری، مدن کیف
اخالقــی و مســائل اخــالق حرفــه ای و همچنیــن جرایــم مغایــر با 

شــئون حرفــه پزشــکی نیــز دارای اهمیــت مــی باشــد.
ــِر  ــای ّس ــع و افش ــالف واق ــی خ ــد گواه ــوارد، مانن ــی از م بعض
ــوان تخلــف  ــف انتظامــی و هــم به عن ــوان تخل بیمــار، هــم به عن

ــل پیگیــری اســت. کیفــری، قاب
ــای  ــا خط ــرد ی ــغل ف ــا ش ــط ب ــای مرتب ــه ای )خط ــای حرف خط
انتظامــی( و خطاهــای دیگر)جرایــم( بــا همدیگــر تفــاوت هایــی 
ــوده  ــه ای ب ــررات حرف ــف از مق ــه ای تخل ــای حرف ــد. خط دارن
ولــی جــرم تخلــف از اصــول و قواعــدی اســت کــه ارتباطــی بــا 
حرفــه فــرد نــدارد. مجازاتهــای ایــن دو خطــا نیــز بــا هــم متفاوت 
ــدی،  ــزای نق ــد، ج ــدان، تبعی ــامل: زن ــرم ش ــازات ج ــوده، مج ب
شــالق و حتــی اعــدام مــی باشــد. امــا مجــازات خطــای حرفــه ای 
)انتظامــی( در حیطــه شــغل بــوده، حداکثــر می تواننــد اخــراج یــا 
ــر ایــن خطاهــای عمومــی  انفصــال از آن شــغل باشــد. عــالوه ب
یــا جــرم در قانــون تعریــف شــده و مجــازات هــای آن مشــخص 
ــی کــه مجــازات خطاهــای انتظامــی در  ــده اســت در حال گردی
دســتورالعمل هــای مربــوط بــه آن شــغل آمــده اســت. خطاهــای 
ــی  ــیدگی م ــی رس ــا حقوق ــری ی ــای کیف ــی در دادگاهه عموم
شــوند در حالــی کــه خطاهــای انتظامــی در دادگاههــای انتظامی 

مــورد ارزیابــی قــرار می گیرنــد. خطاهــای عمومــی توســط 
عــرف عــام یــا عمــوم مــردم مــورد ارزیابــی قــرار می گیرنــد، در 
حالــی کــه خطاهــای انتظامــی توســط متخصصیــن آن حرفــه ای 

ــا عــرف خــاص ســنجیده می شــوند. ی

جرائم مغایر با شئون حرفه پزشکی 
پزشــکان همــواره از موقعیــت اجتماعــی بســیار باالیــی برخوردار 
بــوده انــد. هــر چیــزی کــه باعــث مخــدوش شــدن ایــن رابطــه 
دو جانبــه شــود و باعــث کاهــش اســتحکام آن گــردد، پســندیده 
ــی  ــن وضعیت ــروز چنی ــگیری از ب ــرای پیش ــذار ب ــت. قانونگ نیس
قوانینــی را وضــع کــرده اســت کــه بــه موجــب آن هــا هرگونــه 
اقــدام مغایــر بــا شــئونات حرفــه پزشــکی تخلــف انتظامــی و در 

برخــی مــوارد جــرم محســوب میگــردد .

مسئولیت مدنی پزشک
ــه  ــد، ک ــر عم ــد و غی ــبه عم ــم ش ــد جرائ ــی، مانن ــات مدن تخلف
مــوارد قصــور پزشــکی را نیــز در برمی گیــرد، قابــل بیمــه شــدن 
بــوده و درمانگــر قصــد آســیب یــا صدمــه بــه فــردی را نداشــته 
ولــی ســبب ایجــاد آن شــده اســت. قصــور و تقصیــر پزشــکی بــه 

صــورت مفصــل تــر در ادامــه خواهــد آمــد.

مسئولیت کیفری پزشک
ــد.  ــی باش ــد م ــت ب ــد و نی ــر قص ــی ب ــری، مبتن ــئولیت کیف مس
ــار، مجــازات مــی گــردد کــه:  در صورتــی فاعــل فعــل زیــان ب
فعــل او جــرم تلقــی گــردد. هنگامــی یــک عمــل جــرم اســت 
کــه دارای عنصــر معنوی)ســوءنیت عــام و ســوءنیت خــاص( و 

دکترعلی محمد علیمحمدی 1
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ــد آن عمــل را جــرم و  ــز بای ــون نی ــادی باشــد. بعــالوه قان عنصــر م
مســتوجب مجــازات بدانــد. در مســئولیت کیفــری، عــالوه بــر مجنی 
علیــه، جامعــه نیــز از وقــوع جــرم متضــرر مــی شــود در حالــی که در 

مســئولیت مدنــی، متضــرر فقــط شــخص خصوصــی اســت.
هنگامــی پزشــک از لحــاظ کیفــری مســئول اســت کــه عمــل 
ارتکابــی او، تــوأم بــا ســوءنیت باشــد و قانــون نیــز آن را مســتوجب 

ــد.  ــازات بدان مج
از جملــه تخلفــات کیفــری، صــدور گواهــی خــالف واقــع، ســقط 
جنیــن غیــر قانونــی، افشــای راز بیمــار و ســوء رفتــار حرفــه ای 
می باشــد. تخلفــات کیفــری از مــواردی اســت کــه قابــل بیمــه شــدن 
ــون  ــه قان ــی ک ــق مقررات ــازات آن را طب ــد مج ــرم بای ــوده و مج نب

ــد. ــل نمای ــت، تحم ــرده اس تعیین ک

مسئولیت انتظامی پزشک
تخلفــات انتظامــی کــه در نظــام پزشــکی بررســی می شــوند، عبارتند 
ــی  ــده ول ــه ی پزشــک آســیب ندی ــار از مداخل ــواردی کــه بیم از م
پزشــک در کار خــود تخلــف کــرده اســت. ماننــد تأخیــر در ویزیت 
بیمــار یــا غیبــت در محــل کار کــه بــا صدمــه به فــردی همراه نیســت 
ــه  ــن گون ــه ای ــت ک ــده اس ــل کار ش ــی در مح ــبب بی نظم ــی س ول

مــوارد نیــز قابــل بیمــه شــدن نیســتند.
پزشــکان و کادر درمــان ملــزم بــه رعایــت آئیــن نامــه هــا و 
دســتورالعمل های  پزشــکی و پرهیــز از امــور خــالف شــأن و حیثیت 
پزشــکی مــی باشــند. در صــورت وقــوع تخلــف از ایــن نــوع، ایــن 
ــر  ــه دیگ ــازمانهای مربوط ــا س ــکی ی ــام پزش ــازمان نظ ــوارد در س م
ــرد.  ــرار می گی ــد ســازمان نظــام پرســتاری( مــورد رســیدگی ق )مانن

مسئولیت اخالقی پزشک
مســئولیت اخالقــی، عبــارت اســت از اینکــه انســان در مقابــل 
وجــدان خویــش پاســخگوی خطــای ارتکابــی خــود باشــد. بنابرایــن 
ــرای  مســئولیت اخالقــی، کامــاًل جنبــه درونــی و شــخصی دارد و ب
ــدان وی  ــه و وج ــه اندیش ــت ک ــل، الزم اس ــناختن فاع ــئول ش مس

بازرســی شــود. بــه عبــارت دیگــر مســئولیت اخالقــی، الزامــی اســت 
ــار  ــار و رفت ــدار، گفت ــر پن کــه شــخص در وجــدان خویــش در براب
خــود دارد. مهمتریــن آداب پزشــکی، راســتگویی، رازداری، احترام 

ــا بیمــار اســت. و برخــورد مناســب ب
مســئولیت اخالقــی بــا مســئولیت مدنــی، خطــای انتظامــی و گاهــی 
بــا مســئولیت کیفــری تداخــل پیــدا مــی کنــد کــه نمونــه آن، افشــای 
ــه  ــورها از جمل ــی کش ــن برخ ــه در قوانی ــت ک ــکی اس ــرار پزش اس

ایــران جــرم تلقــی شــده اســت.

 Malpractices قصور و تقصیر پزشکی
تقصیــر پزشــکی کلمــه رایجــی نبــوده و اگــر چــه صحیــح تــر مــی 
ــه عنــوان قصــور پزشــکی یــاد  باشــد و بیشــتر مــواردی کــه از آن ب
مــی شــود تقصیــر پزشــکی اســت، ولــی بــا توجــه بــه رایــج تــر بودن 
قصــور پزشــکی مــا نیــز در اینجــا از ایــن کلمــه اســتفاده کــرده ایــم. 
ــی  ــئولیت  دارد، کوتاه ــاً مس ــه قانون ــوری ک ــردی در ام ــه ف چنانچ
کنــد و ســبب آســیب دیــدن فــرد دیگــری شــود، فــرد مســئول در 
ــج  ــک معال ــر او، پزش ــده و اگ ــور ش ــار قص ــر، دچ ــرد دیگ ــال ف قب

بیمــار باشــد، قصــور پزشــکی صــورت گرفتــه اســت.
قصــور و تقصیــر پزشــکی بــه دو دســته ی بی مباالتــی و بی احتیاطــی 
تقســیم می شــوند. پیش تــر در کتــاب قانــون مجــازات، انــواع دیگــر 
تقصیــر، شــامل عــدم مهــارت و عــدم رعایــت نظامــات دولتــی نیــز 
آمــده بــود کــه آن مطالــب، در کتاب جدیــد، در بخــش “بی مباالتی 

ــت. ــده اس ــی” گنجانده ش و بی احتیاط
ــت را  ــام می گرف ــد انج ــه بای ــدادن کاری ک ــام ن ــی: انج ـ بی مباالت
ــرح  ــن ش ــق، نگرفت ــه ی دقی ــدم معاین ــد ع ــد؛ مانن ــی گوین بی مباالت
حــال، انجــام نــدادن مقّدمــات عمــل جراحــی، ماننــد تأییــد بیهوشــی 

ــا قلــب و مــوارد مشــابه. ی
ــت را  ــام می گرف ــد انج ــه نبای ــام دادن کاری ک ــی: انج ـ بی احتیاط
ــا  بی احتیاطــی گوینــد؛ ماننــد تزریــق خــون اشــتباه، قطــع عصــب ی

ــورد. ــق داروی بی م ــی و تزری ــریان در جراح ش
بعضــی از خطاهــای پزشــکی، ترکیبــی از بی احتیاطــی و بی مباالتــی 
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ــب،  ــع حال ــی. قط ــه رحم ــای لول ــب به ج ــع حال ــد قط ــت؛ مانن اس
ــة رحمــی، بی مباالتــی اســت، یــا کشــیدن  بی احتیاطــی و نبســتن لول
ــی(! ــراب )بی مباالت ــدان خ ــای دن ــی( به ج ــالم )بی احتیاط ــدان س دن
بــرای تحقــق قصــور پزشــکی بایــد همــه شــرایط زیــر وجــود داشــته 

باشــد:
الــف ـ پزشــک یــا کادر درمــان می بایســت مســئولیتی در خصــوص 

بیمــار داشــته باشــد.
بـ  پزشــک یــا کادر درمــان در انجــام وظیفــه خــود کوتاهــی کــرده 

باشــد. )فعــل مجرمانــه یــا خطای پزشــکی(
جـ  در نتیجــه ی ایــن کوتاهــی، بــه فــرد آســیب رســیده باشــد. )نتیجه 

مجرمانه(
دـ  رابطــه ی علیــت بیــن آســیب ایجادشــده و رفتار مرتکب )پزشــک 

یــا کادر درمــان( وجود داشــته باشــد.
برای روشن تر شدن موضوع، چند مثال بیان می کنیم:

ــان متوجــه آســیب دیدگــی  ــال 1: پزشــکی هنــگام عبــور از خیاب مث
ــا  ــد ام ــدام می کن ــه وی اق ــرای کمــک ب جــدی فــردی می شــود و ب
ــه دلیــل عــدم تبحــر، در نتیجــه اقــدام او، فــرد مــورد نظــر آســیب  ب
ــک  ــه پزش ــوری متوج ــف قص ــرط ال ــود ش ــل نب ــه دلی ــد، ب می بین

نیســت.
مثــال 2: در یــک مرکــز درمانــی، پزشــکی موظــف اســت در ســاعت 
8 صبــح در مرکــز حضــور داشــته باشــد ولــی بــه دالیلــی در ســاعت 
مقــرر در مرکــز حاضــر نشــده و در همــان ســاعت، بیمــار بدحالــی بــه 
ــل غیبــت پزشــک دچــار آســیب  ــه دلی ــد و ب مرکــز مراجعــه می کن
می شــود، در ایــن مــورد پزشــک هــم مرتکــب قصــور شــده اســت 
کــه مســئول جبــران خســارت وارده بــه بیمــار )پرداخــت دیــه( اســت 
و هــم بــه دلیــل بــی انضباطــی در محــل کار، مرتکب تخلــف انتظامی 
ــر پزشــک آســیبی متوجــه  ــاال اگــر از تأخی ــال ب شــده اســت. در مث
بیمــار نمی شــد، بیمــار نمی توانســت ادعــای جبــران خســارت کنــد 
ــی کمــاکان تخلــف انتظامــی  ــود. ول و قصــوری متوجــه پزشــک نب

مــد نظــر وجــود داشــت.
مثــال 3: در یــک مطــب پزشــکی، بیمــار پــس از تزریــق پنی ســیلین 

دچــار شــوک آنافالکســی شــده و علی رغــم اقدامــات مناســب 
پزشــک مرکــز و همــکاران، فــوت می کنــد، مطــب پزشــک مجهــز 
ــای  ــاس آیین نامه ه ــر اس ــوی ب ــی – ری ــای قلب ــای احی ــه حداقل ه ب
بیمــار  بــرای  نیــز  بــوده و تزریــق پنی ســیلین  وزارت بهداشــت 
اندیکاســیون داشــته اســت. در مثــال فــوق بــه دلیــل عــدم کوتاهــی 
پزشــک، قصــوری متوجــه او نیســت، چــون تمــام اقدامــات صــورت 
گرفتــه از ســوی وی متناســب و بــر اســاس موازیــن علمــی و عملــی 
بــوده اســت. در ایــن مثــال اگــر اندیکاســیون تزریــق وجــود نداشــت 
ــر  ــز از نظ ــا مرک ــت ی ــور نداش ــق حض ــگام تزری ــک در هن ــا پزش ی
تجهیــزات، بــر اســاس آئیــن نامه هــای وزارت بهداشــت دارای 
ــرای پزشــک قصــور  ــذا ب ــت نشــده و ل ــن رعای ــود، موازی نقصــی ب

تعییــن می گردیــد.
ــتان  ــه بیمارس ــی ب ــاد جراح ــکم ح ــت ش ــه عل ــاری ب ــال 4: بیم  مث
شــماره1 مراجعــه می کنــد. پزشــک اورژانــس بیمارســتان از پذیــرش 
وی خــودداری می کنــد )بــی مباالتــی( و بــدون هرگونــه اقــدام 
ــاع  ــماره 2 ارج ــتان ش ــه بیمارس ــه ب ــه متفرق ــایل نقلی ــا وس ــی ب خاص
می دهــد و در آنجــا بالفاصلــه تحــت درمان هــای مقتضــی قرارگرفتــه 
و بهبــود می یابــد. در ایــن مثــال تخلــف بیمارســتان شــماره 1، یــک 
ــی در نظــام  ــت انتظام ــه محکومی ــی اســت و منجــر ب ــف انتظام تخل
پزشــکی خواهــد شــد ولی قصــوری صــورت نگرفتــه اســت. چنانچه 
همــان بیمــار امــکان دسترســی بــه موقــع بــه بیمارســتان دیگــر را پیــدا 
ــوارض  ــار ع ــی دچ ــان مقتض ــر در درم ــت تأخی ــه عل ــرد و ب نمی ک
ــر محکومیــت انتظامــی، قصــور  ــاً مــرگ می شــد، عــالوه ب ــا احیان ی
ــازات  ــون مج ــاس قان ــر اس ــن ب ــه و همچنی ــورت گرفت ــکی ص پزش
خــودداری از کمــک بــه مصدومــان و رفــع مخاطــرات جانــی، 
ــتان  ــس بیمارس ــک اورژان ــار پزش ــز در انتظ ــری نی ــت کیف محکومی

ــود. شــماره 1 ب
ــرف  ــب و مص ــه ی قل ــاری دریچ ــابقه بیم ــا س ــردی ب ــال 5: پیرم مث
داروهــای ضــد انعقــادی جهــت عمــل فتــق اینگوینــال بــه بیمارســتان 
آمــده اســت. جــراح بــدون گرفتــن شــرح حــال کامــل و توجــه بــه 
ــه ای و داروهــای مصرفــی و مشــکل انعقــادی بیمــار و  بیمــاری زمین



117

بــدون انجــام آزمایش هــا الزم، اقــدام بــه جراحــی کــرده و بیمــار بــه 
دلیــل خونریــزی شــدید و شــوک هیپوولمیــک ناشــی از آن فــوت 
می کنــد. در ایــن مــورد پزشــک دچــار قصــور از نــوع بــی مباالتــی 

شــده اســت.
 مثــال 6: بیمــاری بــا درد ناحیــه اپــی گاســتر بــه اورژانــس بیمارســتانی 
ــن  ــر گرفت ــدون در نظ ــده، ب ــه کنن ــک معاین ــرده، پزش ــه ک مراجع
ــز  ــا تجوی ــار را ب ــب، بیم ــوار قل ــن ن ــدون گرفت ــار و ب ــرایط بیم ش
داروهــای گواَرشــی، مرخــص کــرده و بیمــار چنــد ســاعت پــس از 
ــن مــورد هــم  ــد. در ای ــوت می کن ــی ف ــال ســکته قلب ترخیــص به دنب
پزشــک بــه دلیــل عــدم گرفتــن شــرح حــال کامــل و معاینــه دقیــق، 

ــی شــده اســت. ــی مباالت ــوع ب دچــار قصــور از ن
ــز  ــوب، تجوی ــدان معی ــای دن ــالم به ج ــدان س ــیدن دن ــال 7: کش مث
دارو بــا دوز اشــتباهی بیــش از میــزان دوز درمانــی، تزریــق وریــدی 
دارویــی کــه منــع مصــرف وریــدی دارد، تخلیــه چشــم ســالم به جای 
چشــم معیــوب و یــا جــا گذاشــتن ابــزار جراحــی، گاز و امثــال آن در 
داخــل شــکم بیمــاری کــه تحــت عمــل جراحــی قرارگرفتــه اســت، 

نمونه هایــی از قصــور از نــوع بــی احتیاطــی اســت.
 مجــازات قصــور پزشــکی، جبــران خســارت وارده به صــورت 

ــت. ــا اَرش( اس ــه ی ــارت )دی ــغ خس ــت مبل پرداخ


