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1. جراح و متخصص زنان و زایمان

دکتر فرشته سربازی 1

دستورالعمل جدید FDA در خصوص مورسلیتورهای 
قدرتی الپاراسکوپی 

در ۲5 فوریــه ۲۰۲۰ ســازمان غــذا و داروی آمریــکا )FDA( شــرایط اســتفاده ایمــن از مورسلیشــن 
قدرتــی در الپاراســکوپی را به  روزرســانی کــرد. درحــال حاضــر FDA فقــط در صــورت اســتفاده از 
ــا  ــی الپاراســکوپی را در عمل هــای میومکتومــی ی ــده ی بافــت، انجــام مورسلیشــن قدرت سیســتم دربرگیرن
ــور  ــکوپی بط ــی الپاراس ــن قدرت ــتفاده در مورسلیش ــت اس ــتم جه ــن سیس ــد. ای ــد می کن ــترکتومی تایی هیس
ــن  ــر ای ــی ب ــد FDA مبن ــتورالعمل های جدی ــاوه دس ــود. بع ــی ش ــه م ــازار عرض ــکا در ب ــی در آمری قانون
اســت کــه مورســلیتورهای قدرتــی الپاراســکوپی نبایــد جهــت خــروج بافــت رحمــی کــه حــاوی لیومیــوم 
ــوز و  ــا منوپ ــاالی 5۰ ســال ی ــراد ب ــه اف ــرد از جمل ــرار گی ــه ســارکوم هســت مــورد اســتفاده ق مشــکوک ب

ــتند. ــی هس ــا مینی الپاراتوم ــق واژن ی ــه از طری ــورت یکپارچ ــت بص ــروج باف ــان خ ــه خواه ــرادی ک اف
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 )FDA( آمریــکا  داروی  و  غــذا  ســازمان   ۲۰۲۰ فوریــه   ۲5 در 
شــرایط اســتفاده ایمــن از مورسلیشــن قدرتــی را در الپاراســکوپی 
FDA فقــط در صــورت  به  روزرســانی کــرد. درحــال حاضــر 
اســتفاده از سیســتم دربرگیرنــده ی بافــت، انجــام مورسلیشــن 
یــا  میومکتومــی  عمل هــای  در  را  الپاراســکوپی  قدرتــی 
ــتفاده در  ــت اس ــتم جه ــن سیس ــد. ای ــد می کن ــترکتومی تایی هیس
ــکا در  ــی در آمری ــور قانون ــکوپی بط ــی الپاراس ــن قدرت مورسلیش
 FDA ــد ــتورالعمل های جدی ــاوه دس ــود. بع ــی ش ــه م ــازار عرض ب
ــی الپاراســکوپی  ــن اســت کــه مورســلیتورهای قدرت ــر ای ــی ب مبن
نبایــد جهــت خــروج بافــت رحمــی کــه حــاوی لیومیوم مشــکوک 
ــراد  ــه اف ــرد از جمل ــرار گی ــتفاده ق ــورد اس ــت م ــارکوم هس ــه س ب
بــاالی 5۰ ســال یــا منوپــوز و افــرادی کــه خواهــان خــروج بافــت 

ــتند. ــی هس ــا مینی الپاراتوم ــق واژن ی ــه از طری ــورت یکپارچ بص
کالــج متخصصیــن زنــان و زایمــان آمریــکا ) ACOG( در رابطــه بــا 
ــان  ــا زن ــا منوپــوز در مقایســه ب ــاالی پنجــاه ســال ی ــان ب این کــه زن
پنجــاه ســال یــا کمتــر، ریســک باالتــری بــرای ابتــا بــه ســارکوم 

ــق اســت. ــا FDA مواف ــد ب دارن
ــده  ــتم دربرگیرن ــتفاده از سیس ــا اس ــه ب ــی در رابط ــات فعل اطاع
بافــت محــدود اســت و تحقیقــات بیشــتری در ایــن خصــوص الزم 
ــر  ــی ب ــد FDA را مبن اســت. باوجــود اینکــه ACOG پیشــنهاد جدی
ــا  ــی و ی ــکوپی درمیومکتوم ــی الپاراس ــن قدرت ــه مورسلیش این ک

ــام  ــت انج ــده باف ــتم دربرگیرن ــا سیس ــد ب ــاً بای ــترکتومی  صرف هیس
شــود ) کــه بطــور قانونــی در آمریــکا برای اســتفاده در مورسلیشــن 
قدرتــی الپاراســکوپی خریدوفــروش می شــود( ارج می نهــد، امــا 
اطاعــات بیشــتری در ایــن خصــوص الزم اســت. هنــوز مشــخص 
ــد  ــده بافــت می توان ــا اســتفاده از سیســتم دربرگیرن نیســت کــه آی
از انتشــار بافــت خوش خیــم یــا بدخیــم پیشــگیری کنــد. از جملــه 
ــرار  ــتفاده ق ــه مورداس ــه هایی ک ــه کیس ــر اینک ــای دیگ نگرانی ه
می گیرنــد معمــوالً کاربــرد مورسلیشــن را ســخت می کننــد و 
ــا  ــوند و ی ــی ش ــل م ــان عم ــدت زم ــش م ــب افزای ــه موج درنتیج
ــال  ــه احتم ــده و درنتیج ــکم ش ــات ش ــایر محتوی ــد س ــع از دی مان

آســیب بــه ایــن ارگان هــا را بــاال می برنــد. هماننــد ســایر عملهــای 
ــار  ــتن بیم ــارکت داش ــه و مش ــت آگاهان ــب رضای ــی کس جراح
در تصمیم گیــری بســیار مهــم اســت. زنــان بایــد از فوایــد و 
ــا مورسلیشــن  خطــرات مورسلیشــن آگاه شــوند، ازجملــه اینکــه ب
ــود دارد،  ــم وج ــان در رح ــی پنه ــک مالیگنانس ــار ی ــال انتش احتم
ــز  ــی نی ــم رحم ــای خوش خی ــار بیماری ه ــال انتش ــن احتم همچنی
وجــود دارد. از طرفــی بایــد بــه بیمــار اطاعــات کامــل در رابطــه 
ــاز   ــه روش ب ــی ب ــد و خطــرات هیســترکتومی و میومکتوم ــا فوای ب
 FDA .ــرد ــه ک ــی ارائ ــم تهاجم ــای ک ــایر متده ــا س ــه ب در مقایس
همچنیــن پیش نویــس برچســب بــه روز شــده ی محصــول را بــرای 

ــی الپاراســکوپی منتشــر کــرده اســت. مورســلیتورهای قدرت
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On February 2020  ,25, the U.S. Food and Drug Administration (FDA) released an 
updated Safety Communication on laparoscopic power morcellation . This is an update 
to the FDA’s 2014 SafetyCommunication providing guidance on the use of power 
morcellation for the management ofleiomyomas (fibroids). The FDA now recommends 
performing laparoscopic power morcellation formyomectomy or hysterectomy only with 
a tissue containment system , legally marketed in the U.S. foruse during laparoscopic 
power morcellation. Additionally, the FDA’s new guidance states thatlaparoscopic power 
morcellators for the removal of uterine tissue containing suspected leiomyomasshould not 
be used in patients who are:
* Post-menopausal or over 50 years of age, or 
* Candidates for removal of tissue (en bloc) through the vagina or via a mini-
laparotomyincision.

The role of adjuvant therapy in uterine 
leiomyosarcoma


