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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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اجماع در مورد تشخیص و درمان کم خونی فقر آهن و 
فقر آهن در دوران بارداری و دوره پس از زایمان 
نویسندگان به ترتیب حروف الفبا 

دکتر زهرا پناهی 1
دکتر پریچهر پورانصاری2

دکتر صدیقه حنطوش زاده1
دکتر مریم کاشانیان3

* نویسنده مسئول: دکتر مریم کاشانیان

ــا شــیوع تقریبــی 23درصــد در ایــران براســاس آخریــن گــزارش  کم خونــی، یــک معضــل قابــل توجــه ب
جهانــی شــیوع کم خونــی اســت و فقرآهــن، علــت اصلــی ابتــا بــه کم خونــی محســوب می شــود. شــیوع 
کم خونــی در بیــن زنــان بــاردار در ایــران بیــن 17/6 درصــد تــا 22/1 درصــد بــه ترتیــب در مناطــق روســتایی 
و شــهری تخمیــن زده شــده اســت. ایــن مقالــه، حاصــل اجمــاع پانلی متشــکل از متخصصیــن زنــان و زایمان 
ــارداری و  در مــورد بهتریــن راهکارهــا در تشــخیص و درمــان فقرآهــن و کم خونــی فقرآهــن در دوران ب
پــس از زایمــان)postpartum( اســت. در مــوارد خفیــف کم خونــی فقرآهــن )هموگلوبیــن باالتــر یــا 
ــدی  ــل وری ــن داخ ــی آه ــت؛ ول ــه اس ــی اولی ــان انتخاب ــی درم ــن خوراک ــی لیتر(، آه ــرم در دس ــر 9گ براب
ــر از 9گــرم در  ــن کمت ــه ســطح هموگلوبی ــس از زایمان)postpartum(ک ــان پ ــا زن ــاردار ی ــان ب در زن
دســی لیتر دارنــد و در زنانــی کــه عــدم پاســخ دهی درمانــی یــا عــدم تحمــل بــه آهــن خوراکــی داشــته اند، 
درنظــر گرفتــه می شــود. پاســخ دهی درمانــی بــه آهــن خوراکی)بــاال رفتــن ســطح هموگلوبیــن 1 تــا 2 گــرم 

در دســی لیتر(، همیشــه بایــد طــی 2 تــا 4 هفتــه پــس از درمــان بــا آهــن خوراکــی ، حاصــل شــود.
کلمات کلیدی

کم خونــی، فقرآهــن، بــارداری، دوره پــس از زایمــان)postpartum(، فریتیــن، آهــن خوراکــی، آهــن 
داخــل وریــدی.

1- عضــو هیــات علمــی، دانشــگاه علــوم پزشــکی 
ــران ته

2- عضــو هیــات علمــی، دانشــگاه علــوم پزشــکی 
ــتی ــهید بهش ش

3- عضــو هیــات علمــی، دانشــگاه علــوم پزشــکی 
ــران  ای
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مقدمه
کم خونــی، یــک بیمــاری شــایع اســت کــه نزدیــک بــه 
ــی  ــرده و کم خون ــار ک ــان را گرفت ــت جه ــد از جمعی 25درص
ــد  ــت)بیش از 60 درص ــی اس ــی کم خون ــت اصل ــن، عل فقرآه
مــوارد()1(. کودکان)43درصــد(، زنــان باردار)38درصــد( و 
ــه ایــن  ــاردار در ســنین باروری)29درصــد(، بویــژه ب ــان غیرب زن
ــا  ــران  از 1990 ت ــی در ای ــتند.)2(. کم خون ــا هس ــکل مبت مش
2013، کاهــش یافتــه اســت )30/7 درصــد در 1990 و 23/0 
ــیوع  ــد ش ــر می رس ــه، بنظ ــد ک ــر چن ــد در 2013( )1(. ه درص
ــا  ــت ی ــت ثاب ــاردار در یــک وضعی ــان ب ــان زن ــی در می کم خون
ــای  ــتمیک و متاآنالیزه ــای سیس ــت. مروره ــی اس ــی افزایش حت
ــر  ــوری منتش ــات کش ــت و مطالع ــاس جمعی ــر اس ــات ب مطالع
شــده در فاصلــه ســال های 1993 تــا 2007)10مطالعــه( و 2005 
تــا 2015)18مطالعــه(، شــیوع کم خونــی را در میــان زنــان 
ــن زده  ــد تخمی ــا 17/9 درص ــد ت ــران 12/4 درص ــاردار در ای ب
ــل  ــه طــور قاب ــن افزایــش، در مناطــق شــهری ب اســت)3و4(. ای
توجهــی بیشــتر از مناطــق روســتایی اســت)10/8 تــا 22/1 درصد 
در برابــر 14/7 تــا 17/6 درصــد(. یــک مطالعــه بــا شــرکت زنــان 
خانــه دار بــا لحــاظ کــردن افــراد ظاهــرا ســالم، کم خونــی 
ــاس  ــرد)5(. براس ــزارش ک ــاردار گ ــان ب ــد زن را در 14/3 درص
ــن  ــاخص هموگلوبی ــد ش ــوع چن ــان مجم ــردن همزم ــاظ ک لح
پاییــن، فریتیــن پاییــن و MCVپاییــن، فقــط 0/6 درصــد دچــار 

کم خونــی فقرآهــن تشــخیص داده شــدند)5(.
کم خونــی و کم خونــی فقرآهــن، می توانــد بــرای مــادران 
کم خونــی  و  کم خونــی  باشــد.  مضــر  فرزند شــان  نیــز  و 
فقرآهــن در دوران بــارداری، بــا افزایــش خطــر نارســایی مزمــن 
جفــت)6(، زایمــان زودرس و وزن پاییــن هنــگام تولــد)7 الــی 
9(، مورتالیتــی نــوزادی و مــادری)10 الــی 12(، خونریــزی پــس 
maternal postpartum hemor� مــادر زایمــان  )از 

ــراه  ــد هم ــردگی)13 و 14( می توان ــی و افس rhage(، کم خون

ــوزاد ممکــن  ــل رشــد ن ــود آهــن در اوای ــن، کمب شــود. همچن

اســت بــر ســاختار و عملکــرد مغــز تأثیــر بگــذارد)15و16(. بــاال 
ــاز آهــن  رفتــن حجــم خــون مــادر و نیازهــای رشــد جنیــن، نی
طــی بــارداری را بــه طــور قابــل توجهــی افزایــش می دهــد)17(. 
بایــد در نظــر داشــت آهــن فقــط بــرای انتقــال اکســیژن توســط 
هموگلوبیــن حیاتــی نیســت، بلکــه در مســیرهای فیزیولوژیــک 

ــت دارد.)18(. ــز دخال متعــددی نی
طــی یــک بــارداری طبیعــی، زن بــاردار نســبت بــه زنــان 
غیربــاردار، نزدیــک بــه 1000میلی گــرم آهــن بیشــتر در همــان 
دوره نیــاز دارد؛ کــه از ایــن میــان 450میلی گــرم بــه دلیــل 
225میلی گــرم  خــون،  قرمــز  گلبول هــای  میــزان  افزایــش 
و  بــرای رشــد جفــت  میلی گــرم  بــرای رشــد جنیــن، 80 
ــان  ــی زایم ــون ط ــن خ ــت رفت ــل از دس ــه دلی ــرم ب 250میلی گ
ــه  ــاز افزایش یافت ــن نی ــال طبیعــی)19( صــرف می شــود. ای واژین
ــه  ــی ب ــم غذای ــارداری، معمــوال فقــط توســط رژی آهــن طــی ب
تنهایــی جبــران نمی شــود و در عیــن حــال بیشــتر زنــان ذخایــر 
ــه ایــن افزایــش نیــاز بــه آهــن   کافــی آهــن بــرای پاســخ دهی ب
ــن،  ــد)24(. بنابرای ــارداری را ندارن ــوم ب ــه ماهه دوم و س ــی س ط
مکمل یــاری آهــن بایــد در زنــان بــاردار و  دوره پــس از 
ــاظ  ــا لح ــرایط آنه ــاس ش ــر اس ــان )postpartum ( ب زایم
ــتاندارد،  ــترک اس ــان مش ــک درم ــه ی ــیدن ب ــرای رس ــود. ب ش
پانلــی از متخصصــان زنــان و زایمــان، یــک اجمــاع کاربــردی 
و مبتنــی بــر شــواهد را دربــاره بهتریــن راهکارهــای تشــخیص و 
ــارداری و  ــن در دوران ب ــی فقرآه ــن و کم خون ــی فقرآه درمان

دوره پــس از زایمــان )postpartum( تشــکیل دادنــد. 
هموستاز آهن

ــا 5 گــرم آهــن براســاس  ــدن انســان حــاوی 3 ت در مجمــوع، ب
آهــن  دریافــت  میــزان  اســت)25(.  جنســیت  و  بــدن  وزن 
ــت  ــا از دس ــت و ب ــرم اس ــط 1تا2میلی گ ــه ای(، فق روزانه)تغذی
رفتــن همــان میــزان آهــن از ســلول های اپیتلیــال، مــو، خونریزی 
قاعدگــی و تعریــق، برابــر می شــود)26(. هموســتاز آهــن شــامل 
جــذب آهــن غــذا از دســتگاه گوارش)1تــا2 گــرم در روز(، و 
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بازیافــت آهــن از اریتروســیت های فرســوده و ذخیره ســازی 
تــا 25  موقــت آن در سیســتم رتیکولواندوتلیــال اســت)20 
میلی گــرم در روز( می باشــد. ذخیــره اصلــی آهــن در کبــد 
صــورت می گیــرد)در حــدود 500 تــا 1000میلی گــرم(. از آنجــا 
کــه آهــن دفــع فعــال نــدارد، هموســتاز و ذخیــره آهــن بــا دقــت 
تنظیــم می شود)شــکل1()18(. تنظیــم کننــده کلیــدی هموســتاز 
ــس  ــد اریتروپویزی ــد در فرآین ــی کــه میتوان ــزان آهن آهــن و می
مصــرف شــود، هپســیدین اســت)18(. هپســیدین، آهــن را 
از آنتروســیتهای دســتگاه گــوارش و  ماکروفاژهــای ذخیــره 
کننــده آهــن در سیســتم اندوتلیــال از طریــق اتصــال بــه پروتئیــن 
غشــایی خــارج کننــده آهــن بــه نــام فروپوئتیــن، آزاد کــرده و 
ــن و  ــذب آه ــه، ج ــد. در نتیج ــک می کن ــب آن را تحری تخری
ــیدین  ــد. هپس ــش می یاب ــن کاه ــر آه ــن از ذخای ــرف آه مص
خــود توســط محرک هــای متعــددی از جملــه التهــاب و اشــباع 
بــاالی ترنســفرین و فعالیــت اریتروپوئتیــک، افزایــش یافتــه؛ امــا 

توســط هایپوکســی کاهــش می یابــد)18 و 27(. محــدود شــدن 
آهــن موجــود توســط ســیتوکینهای التهابی، بخشــی از مکانیســم 
دفاعــی اســت. ایــن مکانیســم، پاتوژنهــا را از آهن محــروم کرده 
ــای  ــد اریتروســیت و بق ــق کاهــش تولی و لوکوســیتها را از طری
اریتروســیت بــه عنــوان یــک اثــر جانبــی، فعــال می کنــد)27(. در 
ــی  ــه کم خون ــد ب ــت می توان ــن وضعی ــن، ای ــاب مزم ــوارد الته م
anemia of chron� )ناشــی از بیمــاری مزمــن منجــر شــود

ــارداری  ــوم ب ــه دوم و س ــه ماه )ACD((. در س  ic disease

ــس  ــد و پ ــش می یاب ــادری کاه ــیدین م ــت هپس ــی، غلظ طبیع
از زایمــان بافاصلــه افزایــش می یابــد)28(. بــرای پیشــگیری از 
ــی  ــه پروتئین های ــن ب ــه آه ــت ک ــیداتیو، الزم اس ــترس اکس اس
نظیــر فریتیــن بــرای ذخیره ســازی و ترنســفرین بــرای انتقــال در 

جریــان خــون، متصــل شــود)29(.

شــکل1: هموســتاز آهــن و نقــش هپســیدین بــه عنــوان تنظیم کننــده کلیــدی مصــرف آهــن. اتصــال هپســیدین بــه فروپورتیــن و بــه 
دنبــال آن فعالیــت پروتئیــن غشــایی ناقــل آهــن)i(، منجــر بــه مهــار جــذب روده ای آهــن؛ )ii( آزادســازی آهــن از ذخایــر کبــدی؛ 

و )iii( بلــوک آزادســازی آهــن از ماکروفاژهــا می شــود)18(.
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عالیم و نشانه های فقرآهن
ــدت  ــه ش ــتند و ب ــی هس ــب غیراختصاص ــن اغل ــانه های فقرآه نش
مزمــن بــودن و نیــز ســرعت شــروع کم خونــی بســتگی دارنــد)30(. 
عایم بســیار شــایع)بیش از 40درصــد(، عبارتنــد از رنگ پریدگی، 
ضعــف، تنگی نفــس و ســردرد. عایــم شــایع عبارتنــد از آلوپســی، 
گلوســیت آتروفیــک، ســندروم پاهــای بی قــرار، خشــکی و خشــن 
ــی،  ــر قلب ــده، مرم ــیب دی ــک و آس ــای خش ــت، موه ــدن پوس ش
تاکــی کاردی، اختــال عملکــرد عصبی-شــناختی، آنژیــن صــدری 
ــد از  ــد( عبارتن ــر 2درص ــا براب ــر ی ــم نادر)کمت ــرگیجه. عای و س
ــکل  ــقی ش ــای قاش ــنکوپ، ناخن ه ــک، س ــداری همودینامی ناپای
)کویلونیشــیا( و ســندروم پلومر-وینســون. بیمارانــی کــه طــی دوره 
مبتــا شــده اند،  فقرآهــن  بــه کم خونــی  زمانــی طوالنی تــری 
ــی  ــت زندگ ــی، کیفی ــت فیزیک ــاالت وضعی ــت اخت ــن اس ممک
ــت  ــن وضعی ــا ای ــرا ب ــد؛ زی ــزارش نکنن ــناختی را گ ــرد ش و عملک
ســازگار شــده اند)31(. در نتیجــه، ممکــن اســت از ســوی پزشــک 
بــدون عامــت فــرض شــده و کم خونــی فقرآهــن آنهــا تشــخیص 

داده نشــده و بــدون درمــان رهــا شــود.

تشخیص کم خونی فقرآهن و فقرآهن 
ــود،  ــف می ش ــن تعری ــزان هموگلوبی ــا می ــن ب ــی فقرآه ــم خون ک
در حالیکــه بــرای تشــخیص فقــر آهــن ) بــدون کــم خونــی( 
بایــد از معیارهایــی ماننــد فریتیــن ) در شــرایط غیــر التهــاب( 
  )TSAT: transferrin saturation( ترانســفرین  اشــباع  درصــد  و 
وغیــره کــه بعــدا توضیــح داده خواهــد شــد اســتفاده شــود.و 
آســتانه کــم خونــی و میــزان هموگلوبیــن بــه ســن، جنــس و 
 .)2،32،33()1b  ,1a دارد)جدول هــای  بســتگی  بــارداری  ســن 
بــه طــور کلــی، پاییــن بــودن هموگلوبیــن ســرم یــا ایندکس هــای 
 Hb غلظــت  میانگیــن  قرمز)شــامل  گلبول هــای  غیرطبیعــی 
 ،)MCV( قرمــز  گلبــول  متوســط  قرمز)MCH(،حجــم  گلبــول 
ــتند)34(.  ــخیصی هس ــن تش ــات روتی ــی در اقدام ــای اساس یافته ه
گلبول هــای  هایپوکرومیــک  میکروســیتیک،  ایندکس هــای 

ــته  ــرد داش ــا کارب ــت در هموگلوبینوپاتی ه ــن اس ــز ممک ــز نی قرم
ــخیص  ــا ، تش ــه آنمی ه ــا اینگون ــراق ب ــرای افت ــن، ب ــند. بنابرای باش
فقرآهــن و  نیــز کم خونــی فقرآهــن بایــد عــاوه بــر اندازه گیــری 
ــی  ــرای ارزیاب ــگاهی ب ــای آزمایش ــون ، آزمون ه ــن خ هموگلوبی
ــد  ــرم و درص ــن س ــامل فریتی ــن ش ــری آه ــدازه گی ــای ان پارامتره
انجــام  نیــز   )TSAT: transferrin saturation(ترانســفرین اشــباع 
ــن در  ــر آه ــده ذخای ــس کنن ــرم، منعک ــن س ــزان فریتی ــرد. می گی
ــد  ــه درص ــی ک ــت؛ در حال ــی اس ــاری التهاب ــدون بیم ــاران ب بیم
اشــباع ترانســفرین)TSAT(، شــاخصی بــرای آهــن در دســترس 
ــر  ــت تاثی ــری تح ــزان کمت ــه می ــت و ب ــس اس ــرای هماتوپویزی ب
واکنش هــای التهابــی قــرار می گیــرد)35(. بــر اســاس منطقــه 
ــا  ــا اســتعداد خانوادگــی، غربالگــری هموگلوبینوپاتی ه زندگــی ی
ــه  ــن ب ــت آه ــی، وضعی ــان بالین ــرای درم ــود)19(. ب ــه می ش توصی
ــده از  ــور عم ــه ط ــی( ب ــه آنم ــن) و ن ــر آه ــخیص فق ــور تش منظ
ــود)33،35(. ــی می ش ــرم ارزیاب ــن س ــری فریتی ــدازه گی ــق ان طری

دردوره پــس از زایمــان)postpartum(، در زنــان بــا تخمیــن از 
دســت دادن خــون بیشــتر از 500میلی لیتــر در حیــن زایمــان  و نیــز  
ــود(  ــورت وج ــان ) در ص ــل از زایم ــی قب ــه کم خون در صورتیک
ــا 48  ــن طــی 24 ت ــد هموگلوبی ــان اصــاح نشــده باشــد، بای در آن

ــود)36(. ــرل ش ــان کنت ــس از زایم ــاعت پ س
ســطوح فریتیــن ســرم کمتــر از 15تــا20 میکروگــرم در لیتــر، نشــان 
دهنــده کمبــود آهــن اســت و ســطوح کمتــر از 30میکروگــرم در 
ــه  ــت ک ــی اس ــل ابتدای ــن در مراح ــه آه ــده تخلی ــان دهن ــر، نش لیت
ــد)33و 37  ــت یاب ــان، وخام ــدم درم ــورت ع ــت در ص ــن اس ممک
ــاد  ــاز ح ــن ف ــک پروتئی ــرم ی ــن س ــه فریتی ــا ک ــی 39(. از آنج ال
)CRP( پروتئیــن  C-reactive protein اســت، اندازه گیــری همزمــان
ــب  ــه موج ــی ک ــه التهاب ــک زمین ــردن ی ــرای رد ک ــی C، ب واکنش
افزایــش در ســطوح فریتیــن ســرم می شــود و بنابرایــن دیگــر 
ــع  ــی از مناب ــط بعض ــد، توس ــن باش ــر آه ــر ذخای ــد بیانگ نمی توان
ــه  ــفرین)TSAT(، ب ــباع ترانس ــد اش ــت. درص ــده اس ــرح گردی مط
عنــوان اندکــس دیگــری جهــت بررســی فقــر آهــن می باشــد کــه 
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 )TIBC(از طریــق نســبت آهــن ســرم بــر کل ظرفیــت اتصــال آهــن
واکنش هــای  تاثیــر  تحــت  ، کمتــر   TIBC می شــود.  محاســبه 
ــه  ــا اینحــال در معــرض نوســانات روزان ــی قــرار می گیــرد، ب التهاب
در  تقریبــاً  بایــد  آزمون هــا  بــرای  خــون  نمونه هــای  و  اســت 
ــن 16  ــزان TIBC بی ــود)35(. می ــه ش ــاعت از روز گرفت ــان س هم
ــنجش های  ــایر س ــود)40(. س ــی می ش ــال تلق ــد، نرم ــا 50 درص ت
آزمایشــگاهی نظیــر زینک-پروتوپورفیریــن یــا گیرنــده قابــل حــل 

ترانســفرین، بــه طــور معمــول در دســترس نیســتند و بایــد فقــط بــه 
ــه  ــن ســرم و TSAT درنظــر گفت ــری فریتی ــوان مکمــل اندازه گی عن
شــوند)41(. بنابرایــن انــدازه گیــری فریتیــن در شــرایط معمــول و 
غیــر التهــاب بــه نظــر ســاده تریــن و عملــی تریــن و در عیــن حــال 
بــا ارزش تریــن اندکــس در مقایســه بــا ســایر اندکــس هــای گفتــه 

شــده می باشــد.

درمان کم خونی فقرآهن و فقرآهن 
توصیــه می شــود کــه کلیــه زنــان بــاردار و نیــز زنــان پــس از 
زایمان)postpartum(کــه بــه کم خونــی فقرآهــن مبتــا هســتند 
ــه  ــان ک ــروه از زن ــن گ ــر ای ــز اکث ــوق( و  نی ــف ف ــاس تعاری )براس
دچــار فقرآهــن هســتند) بــدون کــم خونــی و بــر اســاس معیارهــای 
فــوق(  ولــی هنــوز  آنمیــک نشــده اند، صرفنظــر از وجــود عایــم 
ــای  ــد. گزینه ه ــرار گیرن ــان ق ــت درم ــم تح ــود عای ــدم وج ــا ع ی
ــس  ــاردار و پ ــان ب ــن در زن ــی فقرآه ــن و کم خون ــی فقرآه درمان
از زایمــان عبارتنــد از آهــن خوراکــی، آهــن داخــل وریــدی 
زنــان  در   .)19،32،33،36،39،42،43( خــون  ترانســفیوژن  و 
بــر  بــه کم خونــی شــدید)هموگلوبین کمتــر از 8گــرم  مبتــا 
ــت/ ــل عفون ــه دلی ــه، و ب ــش یافت ــس کاه ــی لیتر(، اریتروپویزی دس

التهــاب یــا پاســخ دهی ناکافــی بــه آهــن تزریقــی، داروهــای 
 ESAs: erythropoiesis-stimulating( اریتروپویزیــس  محــرک 
agents(  پــس از مشــاوره بــا هماتولوژیســت ممکــن اســت درنظــر 

گرفتــه شــوند)19و32(. تزریــق گلبول هــای قرمــز بایــد فقــط 
ــی  ــه کم خون ــرایطی ک ــود در ش ــه موج ــن گزین ــوان آخری ــه عن ب
ــه  ــته ب ــی لیتر(، بس ــر دس ــرم ب ــا 7 گ ــت)هموگلوبین 6 ت ــدید اس ش
ــزی  ــک، خونری ــداری همودینامی ــا ناپای ــی فردی)مث ــم بالین عای
بیمــار  خــود  درخواســت  و  حیــات(  تهدید کننــده  و  فعــال 
لحــاظ شــود)19،34،39(. در اغلــب مــوارد، میتــوان از تزریــق 
ــا آهــن  ــه جــای آن درمــان ب گلبول هــای قرمــز اجتنــاب کــرد و ب
داخــل وریــدی، اگــر ذخایــر آهــن کاهــش یافتــه باشــند، می توانــد 
و  cell salvage)شــامل شســت  شــروع شــود )33و39(. سیســتم 
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ــن جراحــی  ــز خــون جمــع آوری شــده حی شــوی گلبول هــای قرم
و بازگردانــدن آن بــه بــدن بیمــار(، در شــرایطی کــه اتــاف شــدید 
ــا  ــود ام ــه ش ــر گرفت ــد درنظ ــت، می توان ــی اس ــل پیش بین ــون قاب خ
ــه  ــزارین توصی ــی س ــرای جراح ــداول ب ــد مت ــک رون ــوان ی ــه عن ب

نمی شــود)39(.

آهن خوراکی
ــا  ــف ت ــی خفی ــم خون ــی ک ــه انتخاب ــان اولی ــی درم ــن خوراک آه
متوســط)هموگلوبین 9 تــا 10/5 گــرم بــر دســی لیتــر( و فقرآهــن بــا 
فریتیــن ســرم کمتــر از 30میکروگرم در لیتــر در اوایل بارداری)ســه  

ــه اول و دوم( اســت )19،32،33،39،42،43(. ماه

براســاس شــدت کم خونــی، دوز آهــن روزانــه 80 تــا 100 یــا حتــی 
ــل ســه  ــرای حداق ــد ب ــان بای ــه می شــود. درم 200 میلی گــرم توصی
ــر  ــرای پ ــن ب ــی هموگلوبی ــطوح طبیع ــه س ــیدن ب ــس از رس ــاه پ م

کــردن ذخایــر آهــن ادامــه یابــد.)19(.
آهــن خوراکــی بــه اشــکال مختلفــی موجــود اســت، بــه طــور عمده 
ــروس  ــات های ف ــولفات(، ش ــروس س ــا ف ــای فروس)مث نمک ه
آیــرون  فریــک کربوهیدرات)مثــا  یــا کمپلکــس  آمینواســید 
ــه هــر دو شــکل قــرص و مایعــات هســتند)جدول2( پلی مالتــوز(، ب

)44(. بیشــتر فراورده هــای آهــن خوراکــی، بــا فرموالســیون همــراه 
بــا اســید فولیــک هســتند. 

ــا 2  ــا 1 ت ــی، مث ــده خال ــا مع ــد ب ــروس، بای ــن ف ــای آه فرآورده ه
ســاعت قبــل یــا 2 تــا 4 ســاعت پــس از صــرف غــذا مصــرف شــوند 
و آیــرون پلــی مالتــوز، در صــورت مصــرف همــراه بــا غــذا، بهتــر 
جــذب می شــود. ویتامیــنC یــا آب پرتقــال می توانــد جــذب 
ــای  ــه فرآورده ه ــی ک ــد در حال ــود بخش ــروس را بهب ــای ف نمک ه
ــی، چــای، قهــوه و آنتی اســیدها ممکــن اســت جــذب آهــن را  لبن
کاهــش داده یــا مانــع شــوند)33(. از ســوی دیگــر، دوزهــای بــاالی 
آهــن خوراکــی، ممکــن اســت جــذب ســایر ریزمغذی هــا را 

ــک()42(. ــا زین ــش دهند)مث کاه
ــت  ــن و وضعی ــطح هموگلوبی ــه س ــن، ب ــزان هموگلوبی ــش می افزای
ــاری آهــن خوراکــی بســتگی دارد)33(.  آهــن در شــروع مکمل ی
افزایــش یــک گــرم در دســی لیتر هموگلوبیــن بایــد طــی دو هفتــه 
)43 ( و افزایــش 2 تــا 3 گــرم در دســی لیتر هموگلوبیــن بایــد طــی 
3 هفتــه دیــده شــود)38(. در هــر مــورد، ســطوح هموگلوبیــن طــی 
ــد  ــی بای ــی کاف ــخ دهی درمان ــان از پاس ــرای اطمین ــه ب ــا 3 هفت 2 ت
کنتــرل شــود. بــا اینحــال ممکــن اســت 6 تــا 8 هفتــه طــول بکشــد 
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تــا کم خونــی اصــاح شــود و 6 مــاه طــول بکشــد تــا ذخایــر آهــن 
پــر شــود.

ــده و  ــده ش ــک مع ــث تحری ــت باع ــن اس ــی ممک ــن خوراک آه
ــدود  ــی مح ــوارض جانب ــت ع ــن اس ــاران، ممک ــوم بیم ــا یک س ت
کننــده دوز، نظیــر تهــوع و احســاس ناراحتــی در اپی گاســتر 
پیــدا کننــد)33و43(. ایــن عــوارض جانبــی ممکــن اســت تبعیــت 
ــن، اثربخشــی  ــد و بنابرای ــرار دهن ــر ق ــی بیمــار را تحــت تاثی درمان
درمانــی را متاثــر ســازند. عــوارض جانبــی گوارشــی ممکــن اســت 
ــا دوز  ــان ب ــروع درم ــا ش ــن ی ــان آه ــک روز در می ــز ی ــا تجوی ب
پاییــن و افزایــش تدریجــی دوز آن، کاهــش داده شــود)33و45(. 
در  را  آهــن  کــه  اشــکالی  یــا  آهســته رهش  فرموالســیون های 
اســت  ممکــن  می کننــد،  آزاد  روده  دیســتال تر  بخش هــای 
ــب  ــر داشــته باشــند و اغل ــال کمت ــز آهــن المنت ــر و نی جــذب کمت

هســتند. گران قیمت تــر 

آهن داخل وریدی
آهــن داخــل وریــدی بــرای درمــان فقرآهــن در مــوارد کــم خونــی 
ــی لیتر(،  ــر دس ــرم ب ــر از 9گ ــدید)هموگلوبین کمت ــا ش ــط ت متوس
عــدم تحمــل یــا عــدم تبعیــت از درمــان بــا آهــن خوراکــی، عــدم 
پاســخ دهی بــه آهــن خوراکی)افزایــش هموگلوبیــن کمتــر از 
ــن  ــش هموگلوبی ــا افزای ــه ی ــی دو هفت ــی لیتر ط ــرم در دس ــک گ ی
کمتــر از 2 گــرم در دســی لیتر طــی 4هفتــه(، نیــاز بــه جبــران 
ــارداری(،  ــوم ب ــه ماهه دوم و س ــی س ــا ط ــر آهن)مث ــریع ذخای س
مداخــات جراحــی،  دلیــل  بــه  آهــن خوراکــی  ســوءجذب 
ــی  ــاری التهاب ــا بیم ــیلیاک ی ــاری س ــی، بیم ــای باکتریای عفونت ه
ــت  ــتر از ظرفی ــن بیش ــت دادن آه ــه از دس ــرایطی ک روده، در ش
جــذب آهــن خوراکــی اســت)اتاف روزانــه خــون بیشــتر از 
60میلی لیتــر( یــا عــدم رضایــت بیمــار بــه تزریــق گلبول هــای 

می شــود)19،32،33،38،43(. توصیــه  قرمــز 
ــدن  ــن و وزن ب ــه ســطح هموگلوبی ــاز، ب ــورد نی ــی آهــن م دوز کل
پیــش  از  بــر اســاس جــدول  بیمــار بســتگی دارد و می توانــد 

تعریــف شــده)در مــورد فریــک کربوکســی مالتــوز( تخمیــن زده 
ــا اســتفاده از نســخه ای از فرمــول گانزونــی طبــق برگــه  ــا ب شــود ی
ــی،  ــن تزریق ــای آه ــدام از فرآورده ه ــر ک ــی ه ــات داروی اطاع

ــوز(. ــرون ایزومالت ــوکروز و آی ــرون س ــود)مثا آی ــبه ش محاس
ــد  ــی را بای ــل درمان ــل فواص ــک دوز و حداق ــدار ت ــر مق حداکث
ــت.  ــزی درنظــر گرف ــرآورده تجوی ــد ف ــورد تایی ــر اســاس دوز م ب
ــتر  ــن بیش ــز دوز آه ــع تجوی ــه نف ــواهدی ب ــی، ش ــرد بالین در عملک
آهــن  فرموالســیون های  نــدارد.  وجــود  میلی گــرم   1000 از 
ــن- ــه آه ــای مجموع ــاس نانوپارتیکل ه ــر اس ــدی، ب ــل وری داخ
فریــک  پایه-غیردکســتران)مثل  می توانــد  کــه  کربوهیــدرات 
پایه-دکســتران  یــا  ســوکروز(  آیــرون  مالتــوز،  کربوکســی 
بــر اســاس   ، باشــند  ایزومالتــوز 1000( داشــته  )مثــا آیــرون 
ــوند)46(.  ــدی میش ــه بن ــدرات آن طبق ــیمیایی کربوهی ــت ش هوی
مجموعه هــای آهــن داخــل وریــدی بــه ســرعت و تقریبــا بــه طــور 
کامــل توســط ماکروفاژهــای سیســتم رتیکولواندوتلیــال برداشــت 
ــه  ــد ب ــدی می توان ــل وری ــن داخ ــن، آه ــوند)29و47(. بنابرای می ش
طــور کامــل ذخایــر آهــن را طــی یــک یــا دو ویزیــت جبــران کنــد 
و بــر بلــوک هپســیدین روده ای جــذب آهــن در بیمــاران مبتــا بــه 
ــد توســط  ــز بای ــد. تجوی ــق آی ــی روده فائ ــن التهاب بیماریهــای مزم
ــه  ــد ب ــه آن بای ــرد و هزین ــورت گی ــص ص ــر متخص ــک درمانگ ی

ــود. ــزوده ش ــی اف ــای درمان ــایر هزینه ه س
فرآورده هــای مــدرن آهــن داخــل وریــدی معمــوال بی خطــر 
مــورد  نگرانی هــا در  بــه خوبــی تحمــل می شــوند.  و  هســتند 
طــی  آنافیاکتیــک  یــا  بیش حساســیتی  حــاد  واکنش هــای 
ــه مصــرف فرآورده هــای  ــی تجرب ــا ســابقه قبل ــوژن معمــوال ب اینفی
بــا وزن مولکولــی بــاالی آهــن دکســتران مرتبــط هســتند )48( کــه 

ــد. ــرار نمی گیرن ــروه ق ــن گ ــد در ای ــی جدی ــای تزریق آهنه
بــا فرآورده هــای آهــن داخــل وریــدی جدیــد و بــدون دکســتران 
ــوکروز(  ــرون س ــوز، آی ــی مالت ــک کربوکس ــود در بازار)فری موج
ــتران،  ــن دکس ــن آه ــی پایی ــا وزن مولکول ــای ب ــز فرآورده ه و نی
ــال، دو  ــا اینح ــتند)49و50(. ب ــادر هس ــیار ن ــاد بس ــای ح واکنش ه
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ــی  ــک کربوکس ــه روی فری ــیده، ک ــاپ رس ــه چ ــرا ب ــه اخی مطالع
مالتــوز و آیــرون ایزومالتــوز1000 متمرکــز شــده بودنــد، افزایــش 
بیمــاران  در  حساســیتی  بیــش  واکنشــهای  در  قابل توجهــی 
تحــت درمــان بــا آیــرون ایزومالتوز1000میلی گرمــی را نشــان 
دادنــد)51و52(. بــه ایــن دلیــل آژانــس دارویــی اروپــا، درخواســت 
کــرده اســت کــه آهن هــای داخــل وریــدی بایــد فقــط در مراکــز 
ــرای  ــی ب ــات کاف ــا امکان ــی ب ــور کادر درمان ــا حض ــی و ب درمان
ــای  ــرای واکنش ه ــاز ب ــل خطرس ــوند)53(. عوام ــز ش ــا تجوی احی
ــی،  ــای داروی ــی واکنش ه ــابقه قبل ــد از س ــیتی عبارتن بیش حساس
ــای  ــاال، بیماری ه ــن ب ــتیوز، س ــا، ماستوس ــا اگزم ــدید ی ــم ش آس
اریتماتــوز  لوپــوس  روماتوئیــد،  سیســتمیک)آرتریت  التهابــی 
سیســتمیک(، مصــرف همزمــان بتاباکرهــا یــا مهارکننده هــای 
ACE و بیمــاری شــدید قلبــی یــا تنفســی)54(. میالــژی، آرترالــژی 

و ســفتی عضانــی کــه معمــوال خود-محــدود شــونده هســتند و بــه 
مــرور و بــدون نیــاز بــه درمــان برطــرف می شــوند، ممکــن اســت 
ــوژن  ــس از اینفی ــاعت پ ــا 48 س ــاران 24 ت ــی از بیم ــط برخ توس
تجربــه شــوند. هیپوفســفاتمی گــذرا کــه اخیــرا مشــاهده شــده، بــه 
ــا دوز بــاالی آهــن نظیــر فریــک کربوکســی  ــا ترکیبــات ب ویــژه ب
ــر  ــفاتمی کمت ــا هیپوفس ــه آی ــه ک ــن نکت ــت. ای ــط اس ــوز مرتب مالت
ــورد  ــه در م ــان ک ــر -آنچن ــر موث ــن کمت ــل آه ــا مکم ــح ب واض
ــا  ــر و آی ــا خی ــط اســت ی ــوز پیشــنهاد شــده- مرتب ــرون ایزومالت آی
هیپوفســفاتمی گــذرا ممکــن اســت عارضــه دراز  مدتــی بر ســامت 
ــوند )51  ــی ش ــت بررس ــر، الزم اس ــا خی ــد ی ــته باش ــتخوان داش اس
ــا  ــی آهن-کربوهیدرات ه ــل عضان ــز داخ ــی 57(. تجوی و 55 ال
ــه  ــد و ب ــی نســبی دارن ــد، جذب ــرا دردناک ان ــه نمی شــود، زی توصی

ــط  ــارکوم مرتب ــه س ــا ب ــا ابت ــه ب ــده ک ــرح گردی ــوه مط ــور بالق ط
ــتند )58(. هس

اجمــاع بــرای اصــالح آهــن در زنــان بــاردار و پــس 
از زایمــان دچــار کــم خونــی 

ــان فقرآهــن  ــرای درم ــدی ب ــز آهــن خوراکــی و آهــن وری تجوی
زایمــان  از  پــس  و  بــاردار  زنــان  در  فقرآهــن  کم خونــی  و 
ــن  ــی، آه ــور کل ــه ط ــود)جدول3(. ب ــه می ش )postpartum(توصی
ــیون دارد.  ــف اندیکاس ــن خفی ــی فقرآه ــرای کم خون ــی ب خوراک
ــا  ــن 1 ت ــش هموگلوبی ــان )افزای ــه درم ــخ دهی ب ــال، پاس ــا اینح ب
ــی و  ــه بررس ــد همیش ــه( بای ــا 4هفت ــی 2 ت ــی لیتر ط ــر دس ــرم ب 2 گ
ــه  ــی ک ــدی در بیماران ــل وری ــن داخ ــا آه ــان ب ــود. درم ــد ش تایی
ــدم  ــا ع ــد ی ــل کنن ــی را تحم ــن خوراک ــا آه ــان ب ــد درم نمی توانن
ــا عــدم تبعیــت درمانــی  ــد ی ــه درمــان خوراکــی دارن پاســخدهی ب
ــد  ــود دارد، بای ــی وج ــان خوراک ــه درم ــبت ب ــار نس ــوی بیم از س
در نظــر گرفتــه شــود. آهــن داخــل وریــدی در صورتــی کــه 
نیــاز بالینــی ســریع و موثــر بــرای درمــان کم خونــی مدنظــر 
ــه  ــرفته)پس از هفت ــارداری پیش ــنین ب ــارداری در س ــا ب ــت، مث اس
ــر اختــاالت  ــزی نظی ــرای خونری 34(، وجــود عوامــل خطرســاز ب
انعقــادی، پاســنتا پرویــا( و در ســه ماهــه ســوم بــارداری در مــوارد 
ابتــا بــه کم خونــی فقرآهن)کــه زمــان کافــی بــرای تاثیــر درمــان 
ــه عنــوان درمــان  ــا مکمل یــاری آهــن خوراکــی نیســت(، بایــد ب ب
ــخص  ــی مش ــدت کم خون ــت، ش ــود. در نهای ــاظ ش ــط اول لح خ
ــا  ــی ی ــن خوراک ــط اول، آه ــان خ ــرای درم ــه ب ــرد ک ــد ک خواه

ــود. ــز ش ــد تجوی ــدام بای ــدی، ک ــل وری ــن داخ آه
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قدردانی و تشکر:

از شرکت برسیان دارو و نیز سرکار خانم دکتر شیرین میرزازاده برای 

حمایت صمیمانه شان تشکر و قدردانی میشود.
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ــاف  ــری بندن ــد اســت.کامپ تاخی ــرم مفی ــره ت ــرم و پ ــوزادان ت ــاف در ن ــری بندن ــد کامــپ تاخی ــه نظــر مــی آی ب
ــاه اول  ــد م ــن در چن ــر آه ــش ذخای ــد  و افزای ــان تول ــن در زم ــی روبی ــطح بیل ــش س ــث افزای ــرم باع ــوزادان ت درن
ــاف ،  ــری بندن ــرم ،کامــپ تاخی ــوزادان ت ــی دارد. در ن ــی مطلوب ــن کار پیامــد تکامل ــد مــی شــود، کــه ای بعدازتول

ــد . ــش  میده ــی را کمــی افزای ــه فتوتراپ ــد ب ــروز زردی نیازمن ــزان ب می
 متعاقبــا، متخصصیــن زنــان و مامایــی و ســایرمراقبین مامایــی کــه کامــپ تاخیــری بندنــاف را در نــوزادان تــرم اتخاذ 
میکننــد، بایــد اطمینــان حاصــل کننــد کــه ایــن فرآینــد در مرکــزی انجــام میشــود کــه امــکان مانیتورینــگ و درمــان 
زردی نــوزاد وجودداشــته باشــد. کامــپ تاخیــری بنــد نــاف در نــوزادان پــره تــرم، همــراه بــا فوایــد نــوزادی محــرز 
میباشــد کــه شــامل: بهبــود جریــان انتقالــی، بهتــر فراهــم کــردن حجــم گلبــول هــای قرمــز خــون، کاهــش نیــاز بــه 
انتقــال خــون، کاهــش بــروز انتروکولیــت نکــروزان و خونریــزی داخــل بطنــی اســت. کامــپ تاخیــری بنــد نــاف 
نــوزادی بــا خطــر خونریــزی پــس از زایمــان یــا از دســت دادن خــون در هنــگام زایمــان، و هــم چنیــن بــا تفــاوت 
در ســطح همگلوبیــن پــس از زایمــان یــا نیــاز بــه انتقــال خــون مرتبــط نیســت. بــه منظــور مفیــد بــودن بــرای بیشــتر 
ــه پــس از  ــا ســایر ارگان هــای مربوطــه، در حــال حاضــرACOG، تاخیرحداقــل 60-30 ثانی ــوزادان و هماهنگــی ب ن
تولــد را بــرای کامــپ بنــد نــاف در نــوزادان تــرم و پــره تــرم ، قویــا پیشــنهاد میکنــد. توانایــی فراهــم کــردن کامــپ 
تاخیــری نــوازادی در بیــن مراکــز متفــاوت اســت، بهتــر اســت کــه تصمیــم گیــری در ایــن امــر بــا تیــم مراقبتــی مــادر 

و نــوزاد باشــد.

کالمپ تاخیری بندناف بعدازتولد

دکتر نوشین اشراقی 1

فلوشــیپ  زایمــان،  و  زنــان  متخصــص  و  جــراح   -1
ــران ــکی ای ــوم پزش ــگاه عل ــتادیار دانش ــوژی، اس پریناتول
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توصیه ها
کمیتــه مامایــیACOG  بــا توجــه بــه زمــان کامــپ بنــد نــاف 

بعــد از تولــد، توصیــه هــای زیــر را مطــرح میکنــد:
کامــپ تاخیــری بنــد نــاف در نــوزادان ترم، ســطح   •
ــاه اول  ــد م ــن در چن ــر آه ــد و ذخای ــگام تول ــن هن هموگلوبی
پــس از تولــد را افزایــش میدهــد، کــه ایــن عمــل ممکن اســت، 

ــد. ــته باش ــی داش ــای تکامل ــد ه ــدی در پیام ــرات مفی تاثی
کامــپ تاخیــری بنــد نــاف در نــوزادان پــره تــرم،   •
بــا تاثیــرات محــرز نــوزادی شــامل:بهبود جریــان انتقالــی، بهتــر 
فراهــم کــردن حجــم گلبــول هــای قرمــز خــون، کاهــش نیــاز 
بــه انتقــال خــون، کاهــش بــروز انتروکولیــت نکــروزان و 

ــت. ــراه اس ــی هم ــل بطن ــزی داخ خونری
بــه منظــور مفیــد بــودن بــرای بیشــتر نــوزادان و   •
ــر ــال حاض ــه، در ح ــای مربوط ــایر ارگان ه ــا س ــی ب هماهنگ
ــرای  ــد را ب ــس از تول ــه پ ــل 60-30 ثانی ACOG ، تاخیرحداق

کامــپ بنــد نــاف در نــوزادان تــرم و پــره تــرم ، قویــا پیشــنهاد 
میکنــد.

ــزان  ــاف، می ــوزادان ترم،کامــپ تاخیــری بندن در ن  •
بــروز زردی نیازمنــد بــه فتوتراپــی را کمــی افزایــش  میدهــد. 
ــی  ــایرمراقبین مامای ــی و س ــان و مامای ــن زن ــا، متخصصی متعاقب
ــاذ  ــرم اتخ ــوزادان ت ــاف را در ن ــری بندن ــپ تاخی ــه  کام ک
میکننــد، بایــد اطمینــان حاصــل کننــد کــه ایــن فرآینــد  
ــان  ــکان مانیتورینــگ و درم درمرکــزی انجــام میشــود کــه ام

زردی نــوزاد وجــود داشــته باشــد.
کامــپ تاخیــری بنــد نــاف، خطــر خونریــزی پــس   •

نمیدهــد. افزایــش  را  زایمــان  از 

مقدمه
ســریع،  انســداد  واژه  میــادی   50 دهــه  اواســط  از  پیــش 
ــازه یــک دقیقــه ای پــس از  ــاف در ب ــد ن بصــورت کلمــپ بن
تولــد، و انســداد تاخیــری، یعنــی کلمــپ بنــد نــاف در بــازه پنج 

دقیقــه ای پــس از تولــد تعریــف میشــد. در مجموعــه هایــی از 
ــا مقیــاس کوچــک در خصــوص  مطالعــات صــورت گرفتــه ب
ــه 80  ــد ک ــزارش ش ــد، گ ــس از تول ــون پ ــم خ ــرات حج تغیی
ــوزاد  ــه ن ــن ب ــت جنی ــون از جف ــال خ ــر انتق ــی لیت ــا 100 میل ت
متولــد شــده در 3 دقیقــه ابتدایــی)1و2( پــس از تولــد صــورت 
میگیــرد و بیــش از 90 درصــد از آن حجــم خونــی انتقــال یافتــه 
در چنــد نفــس اولیــه نــوزادان ســالم تــازه بدنیــا آمــده صــورت 
ــه ایــن ماحظــات اولیــه و فقــدان توصیــه  میگیــرد)3(.  نظــر ب
خــاص در خصــوص زمــان بنــدی مطلــوب، فاصلــه زمانــی بیــن 
تولــد و کلمــپ بنــد نــاف شــروع بــه کوتــاه شــدن گردیــد و 
رویــه متــداول بــرای انســداد بنــد نــاف اندکــی یعنــی 15 تــا 20 
ثانیــه  پــس از تولــد صــورت گرفــت. اگرچــه در کارآزمایــی 
ــن  ــرم و همچنی ــره ت ــرم و پ ــوزادان ت ــرل شــده ن ــی کنت تصادف
فشــار  و  اکســیژن  فیزیولوژیــک حجــم خــون،  مطالعــات 
ــاف فــوری در مقابــل کلمــپ  شــریانی، اثــرات کلمــپ بنــد ن
تاخیــری ) 30 تــا 60 ثانیــه پــس از تولــد( ســنجیده شــد)4،5(. 
ــوزاد  ــرای هــر دو ن ــاف نشــان داد کــه ب کلمــپ تاخیــری بندن
ــپ  ــده کلم ــوزادان متولدش ــود. در ن ــد ب ــرم مفی ــره ت ــرم و پ ت
تاخیــری بندنــاف، ســطوح هموگلوبیــن را در هنــگام تولــد باال 
ــد افزایــش  ــی تول ــاه ابتدای ــد م ــره آهــن را در چن ــرده و ذخی ب
میدهــد کــه ممکــن اســت اثــر مطلــوب در فرایندهــای تکاملــی 
ــپ  ــرم کلم ــره ت ــوزادان پ ــه در ن ــد. زمانیک ــته باش ــوزاد داش ن
ــزی داخــل  ــزان خونری ــرد می ــاف صــورت میگی ــری بندن تاخی
مغــزی و اینترکولیــت نکــروزان کمتــر بــوده و نــوزادان متولــد 
نیــاز کمتــری بــه انتقــال خــون پیــدا میکننــد. افزایش مســتندات 
ــه ای  ــازمانهای حرف ــه  اکثرس ــه توصی ــر ب ــده منج ــت آم بدس
جهــت کلمــپ تاخیــری بندنــاف در نــوزادان پــره تــرم و تــرم، 
ــه  ــی توصی ــال، ســازمان بهداشــت جهان ــوان مث ــه عن ــد. ب گردی
میکنــد کــه بندنــاف نمیبایســت زودتــر از یــک دقیقــه از تولــد 
نــوزادان پــره تــرم و نوزادانــی  کــه نیــاز بــه ونتیاســیون فشــار 
ــا  ــه احی ــد، انجــام شــود. دســتورالعمل هــای برنام مثبــت ندارن
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نــوزادان آکادمــی پزشــکان آمریکایــی کلمــپ تاخیــری بنــد نــاف 
را بــرای نــوزادان ســالم از لحــاظ تنفســی در 30 تــا 60 ثانیــه پــس 
از تولــد ضــروری میدانــد. ACOG، بــه تعویــق انداختــن کلمــپ بند 
نــاف را بــرای داشــتن نــوزادان ســالم و ســرحال تــا 2 دقیقــه پــس 
از تولــد، توصیــه میکنــد. بعــاوه، انجمــن ماماهــای آمریــکا یــک 
تاخیــر 2 تــا 5 دقیقــه ای را در کلمــپ بندنــاف توصیــه میکنــد)6(.  
انجــام فراگیــر کلمــپ تاخیــری بندنــاف، موجــب بوجــود آمــدن 
نگرانــی هایــی شــده اســت. تاخیــر در کلمــپ بنــد نــاف تاشــهای 
بــه موقــع احیــا را در زمــان نیــاز، بــه خصــوص در نــوزادان پــره تــرم 
بــه تاخیــر مــی انــدازد. اگرچــه، بدلیــل تبــادل گازی جفــت وجنیــن 
پــس از زایمــان، نــوزادان مشــکل دار و پــره تــرم احتمــاال بیشــتر از 
حجــم خــون اضافــی  بدســت آمــده از انتقــال خــون  ازجفــت  بــه 
جنیــن بهــره میبرنــد. نگرانــی دیگــر در ایــن خصــوص ایــن اســت 
ــدازه  ــد پتانســیل بیــش از ان ــاف میتوان ــر در کلمــپ بندن کــه  تاخی
ــروز  ــه ام ــا ب ــد. ت ــش ده ــن را افزای ــه جنی ــی جفــت  ب ــال خون انتق
مقــاالت، مدرکــی را از افزایــش خطــر پلــی ســیتمی یا زردی نشــان 
نمیدادنــد، بــا ایــن وجــود در بعضــی مطالعــات، میــزان باالتــری از 
زردی نیازمنــد بــه فتوتراپــی در نــوزادان تــازه متولــد شــده، دیــده 
شــده اســت. باتوجــه بــه مزایــای بیشــتر بــرای متولدین و ســازگاری 
بــا دیگــر ســازمانهای حرفــه ای، در حــال حاضــر ACOG ،توصیــه 
ــه یــک تاخیــر 30 تــا 60 ثانیــه ای پــس از تولــد در کلمــپ بنــد  ب

نــاف نــوزادان مینمایــد.

نتایج پس از تولد  
 مطالعــات فیزیولوژیــک در نــوزادان تــازه متولــد شــده نشــان 
ــن 1  ــه جنی ــت  ب ــون از جف ــر خ ــی لیت ــال 80 میل ــه انتق ــد ک میده
دقیقــه پــس از تولــد برابــر بــا 100 میلــی لیتــر در 3 دقیقــه پــس از 
تولــد اســت)9-7(.  بــه نظــر میرســد نفســهای اولیــه توســط نــوزاد 
متولــد شــده در تســهیل ایــن انتقــال از جفــت جنیــن نقــش مهمــی 
دارد)10(.  مطالعــه اخیــر در مــورد الگــوی جریــان خــون بنــد نــاف   
ــد  ــگام بن ــان کلمــپ دیرهن ــر در زم کــه توســط ســونوگرافی داپل

نــاف ســنجیده شــد)11( حاکــی از آن بــود کــه در زمــان نفســهای 
اولیــه نــوزاد افزایــش چشــمگیری در انتقــال خــون از جفــت 
ــه  ــاق ب ــن اتف ــی میشــود ای ــش بین ــده میشــود، کــه پی ــن دی ــه جنی ب
ــی درون قفســه ســینه اســت کــه بواســطه اتســاع  ــت فشــار منف عل
ریــه ایجــاد میشــود. ایــن خــون اضافــی تامیــن کننــده مقادیــری از 
ــی گــرم/  ــا 50 میل ــر 40 ت ــغ ب ــک میشــود کــه بال ــن فیزیولوژی آه
کیلوگــرم از وزن بــدن اســت. ایــن آهــن اضافــی از کمبــود آهــن 
ــود  ــد)12(. کمب ــری میکن ــوزاد جلوگی ــی ن ــال اول زندگ در یکس
آهــن در زمــان کودکــی و طفولیــت بــا نقایــص شــناختی حرکتــی 
ــل  ــر قاب ــاری غی ارتبــاط دارد و ممکــن اســت اختــال تکامــل رفت
جبــران بدنبــال داشــته باشــد)13(. کمبــود آهــن در دوران کودکــی 
ــت  ــب اس ــم ،غال ــد ک ــا درآم ــورهای ب ــی در کش ــورت خاص بص
امــا همچنیــن در کشــورهای بــا درآمــد بــاال نیــز شــایع اســت کــه 

ــر اســت)13(.  ــا 25 درصــد متغیی ــن 5 ت ــزان آن بی می
ــد ،  ــس از تول ــن پ ــه جنی ــت  ب ــون از جف ــال خ ــتر انتق ــدوام بیش ت
ــد  ــهیل میکن ــادی را تس ــلولهای بنی ــا و س ــن ه ــال ایمونوگلوبی انتق
ــال  ــت. انتق ــروری اس ــا ض ــت ه ــدام و باف ــازی ان ــرای بازس ــه ب ک
ایمونوگلوبیــن هــا و ســلولهای بنیــادی ممکــن اســت پــس از 
مــرگ ســلولی، التهــاب و ناکارامــدی عضــو کــه در تولــد نــوزاد 
پــره تــرم رخ میدهــد، ســودمند و مفیــد باشــد)14،15(. میــزان 
ایــن ســودمندی نیــاز بــه مطالعــه بیشــتر دارد امــا ایــن مخــزن 
ــد  ــوان تولی ــا ت ــادی ب ــلولهای بنی ــازی و س ــون س ــک خ فیزیولوژی
ــا در  ــد و بعده ــته باش ــی داش ــرات درمان ــت اث ــن اس ــلولی ممک س

ــد)16(. ــد باش ــوزاد مفی ــی ن زندگ

آزمایش کلینیکی در نوزادان پره ترم   
ــد  ــپ بن ــام کلم ــان انج ــه بازم ــتماتیک در رابط ــی سیس در بررس
نــاف در نــوزادان پــره تــرم، نتایــج حاصلــه از پانــزده مقالــه 
ــه  ــا 36 هفت ــن 24 ت ــده بی ــد ش ــوزاد متول ــامل 738 ن ــه ش ــر ک معتب
ــی  ــن بررس ــت)4(. ای ــرار گرف ــل ق ــورد تحلی ــود، م ــارداری ب از ب
ــی  ــه ای ــر 30 ثانی ــورت تاخی ــه ص ــاف را ب ــد ن ــری بن ــپ تاخی کلم
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تــا حداکثــر 190 ثانیــه ایــی بررســی میکنــد و شــامل چندیــن روش 
ــوزاد  ــمت ن ــه س ــاف ب ــد ن ــون بن ــیدن خ ــه دوش ــه از روی ــت ک اس
ــری  ــپ تاخی ــاوه کلم ــده)milking cord umbilical( بع ــد ش متول
بنــد نــاف میباشــد. کلمــپ تاخیــری بنــد نــاف ارتبــاط مســتقیم بــا 
نیــاز کمتــر نــوزادان بــه انتقــال خــون موردنیــاز بــرای آنمــی بــود. 
درمقایســه بــا کلمپینــگ فــوری، نوزادانــی کــه کلمــپ تاخیــری در 
آنهــا انجــام گرفتــه شــده بــود ســطح کمتــری از خونریــزی درون 
ــطوح  ــدت س ــد. ش ــان دادن ــروزان را نش ــت نک ــزی، انتروکولی مغ
بیلــی روبیــن در گــروه نــوزدان بــا کلمــپ تاخیــری بندنــاف باالتــر 
ــی  ــتفاده از پرتودرمان ــاداری در اس ــاری معن ــاوت آم ــا تف ــود، ام ب
ــوزادان،  ــد مــرگ ن ــن گــروه هــا وجــود نداشــت. از نظــر برآین بی
 periventricular ــه 4-3(، و ــدید) درج ــزی ش ــزی درون مغ خونری
ــا مشــاهده نشــد ؛  ــن گــروه ه ــاداری بی ــاوت معن leukomalacia تف

اگرچــه بســیاری از بررســی هاتحــت تاثیــر گــزارش ناتمــام و بــازه 
ــت. ــرار گرف ــان وســیع ق اطمین

ــتان در  ــدن از بیمارس ــص ش ــس از مرخ ــه پ ــورد مطالع ــوزادان م ن
ــه در آن  ــد ک ــرار گرفتن ــی ق ــورد بررس ــک م ــه کوچ ــک مطالع ی
هیــچ تفــاوت معنــاداری بیــن گــروه هــا از نظــر رتبــه دوم میانگیــن 
Bayley در ســن هفــت مــاه) اصــاح شــده بــرای ســن دوران 

حاملگــی بــا جامعــه آمــاری 58 نفــر( مشــاهده نشــد)4(. در مطالعــه 
ــر  ــه ب ــوزادان 32 هفت ــرای ن ــاف ب ــد ن ــری بن دیگــری کلمــپ تاخی
اســاس ســن بــارداری  ،بــا عملکــرد حرکتــی بهبــود یافتــه در ســن 
ــی ســن  ــا 22 ماهگــی اصــاح شــده) ســن اصــاح شــده یعن 18 ت
تقویمــی نــوزاد منهــای مــدت زمانــی کــه نــوزاد زود بدنیــا آمــده( 

ــت)17(. ــاط داش ارتب

آزمایشات کلینیکی در نوزادان ترم
ــپ  ــان کلم ــر زم ــج اث ــال 2013 نتای ــس در س ــوچ رن ــی  ک بررس
بندنــاف بــروی نــوزادان  تــرم ،در 15 مطالعــه کلینیکــی کــه شــامل 
3911 مــادر و کــودکان آنهــا میشــد را مــورد ارزیابــی قــرار داد)5(. 
ایــن آنالیــز کلمــپ زودرس بندنــاف را بصــورت بســتن در مــدت 

ــاف  ــری بندن ــپ تاخی ــد و کلم ــس از تول ــه پ ــک دقیق ــر از ی کمت
را ، بســتن بندنــاف  در مــدت بیشــتر از یــک دقیقــه پــس از تولــد 
ــد.  ــف میکن ــود تعری ــف میش ــاف متوق ــان بندن ــه ضرب ــا هنگامیک ی
مطالعــه کننــدگان دریافتنــد کــه کلمــپ زودرس بندنــاف بــا ســطح 
ــا  ــد و 24 ت ــر ،در هنــگام تول ــه طــور معنــی دارکمت هموگلوبیــن  ب
48 ســاعت پــس از تولــد بــود. بعــاوه، نوزادانــی کــه در معــرض 
ــروه  ــا گ ــه ب ــد ، در مقایس ــرار گرفتن ــاف ق ــد ن ــوری بن ــپ ف کلم
کلمــپ تاخیــری بندنــاف  ،احتمــال بیشــتری در انســیدانس کمبــود 

ــد.  ــه خــود اختصــاص دادن ــد ب آهــن در 3 تا6مــاه پــس ازتول
ــی  ــزان نهای ــن می ــیتمی و همچنی ــی س ــزان پل ــی در می ــچ تفاوت هی
ــپ  ــه کلم ــی ک ــا درنوزادان ــد ،ام ــده نش ــروه دی ــن دو گ زردی بی
ــر  ــی کمت ــه فتوتراپ ــاز ب ــد نی ــام داده بودن ــاف را انج ــد ن ــوری بن ف
ــد  ــا 4,36 درص ــه ب ــپ زودرس در مقایس ــود .)2,7 درصددرکلم ب
درکلمــپ تاخیــری(. اگرچــه، محققیــن، نتیجــه گرفتنــد کــه 
ــوزادان  ــاف در ن ــد ن ــری  بن ــپ  تاخی ــودمندی کلم ــه س ــه ب باتوج
ــاف بصــورت کلــی  مــی تواندمفیــد  تــرم ،کلمــپ  تاخیــری  بندن
ــر  ــا دیگ ــان ی ــن زن ــا یامتخصصی ــه ماماه ــه آنک ــروط ب ــد مش میباش
ــوزادان  ــوزادان، امــکان پایــش و درمــان زردی ن مراقبیــن بخــش ن

ــند. ــته باش را داش
اثــر طوالنــی مــدت کلمــپ  تاخیــری  بندنــاف در تعــداد محدودی 
ــه  ــی ک ــاهده ای ــه مش ــک مطالع ــد. در ی ــی ش ــات بررس از مطالع
ــنجش  ــورد س ــاله)13،18،19( در آن م ــا 4 س ــه ت ــودکان 4 ماه ک
ــا  ــوزادان 4 ماهــه ت ــن ن ــی در بی ــد،  امتیازتکامــل عصب ــرار گرفتن ق
ــچ ارتباطــی نداشــت. در  ــاف هی ــد ن ــان کلمــپ بن ــا زم 12 ماهــه ب
ــاز  ــاف، از امتی ــد ن ــا کلمــپ فــوری بن ســن 4 ســالگی  کــودکان ب
ــروه  ــا گ ــه ب ــی در مقایس ــات اجتماع ــورد خصوصی ــری در م کمت

ــد)13(. ــوردار بودن ــاف برخ ــری  بندن ــپ تاخی کلم

نتایج مادری   
ــات  ــر اقدام ــا دیگ ــوم ب ــورت مرس ــاف بص ــد ن ــوری بن ــپ ف کلم
 )third stage of labor( ــان ــوم زایم ــه س ــال در مرحل ــت فع مدیری
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ــش  ــان را کاه ــس از زایم ــزی پ ــا خونری ــت ت ــده اس ــام میش انج
دهــد. در نتیجــه، نگرانــی در مــورد آن ایجــاد شــده بــود کــه 
ــش  ــادری را افزای ــزی م ــاف خطــر خونری ــد ن ــری بن کلمــپ  تاخی
میدهــد. باایــن وجــود، داده هــای اخیــر ایــن نگرانــی را تاییــد 
نکرد.بــه دنبــال بررســی پنــج مطالعــه کــه شــامل بیــش از 2200 نفــر 
ــا  ــاف ب ــد ن ــری  بن ــپ  تاخی ــه کلم ــد ک ــان داده ش ــد، نش زن میش
ــا از  ــس از وضــع حمــل ی ــزی پ ــه از خونری ــش یافت خطــرات افزای
ــا تفــاوت  دســت دادن خــون در هنــگام وضــع حمــل و همچنیــن ب
ــال  ــه انتق ــرم ب ــاز مب ــا نی ــس از زایمــان ی ــن پ در ســطوح هموگلوبی
ــی کــه خطــر ناشــی از  خــون، مرتبــط  نبــود)5(. باایــن حــال، زمان
خونریــزی بــاال باشــد)مانند جفــت ســرراهی یــا کندگــی جفــت(، 
ــا  ــازگاری ب ــه س ــتگی ب ــاف بس ــد ن ــری  بن ــپ  تاخی ــت کلم اهمی

ــدول 1(. ــادر دارد)ج ــک پایدارم ــرایط همودینامی ش

روند و تکنیک کلمپ  تاخیری  بند ناف 
ــازه  ــه اج ــت ک ــان اس ــد آس ــک رون ــاف ی ــری بندن ــپ  تاخی کلم
ــه از  میدهــد تــا انتقــال خــون گــرم و اکســیژن دار بصــورت آزادان
جفــت  بــه نــوزاد متولــد شــده انتقــال یابــد. محــل قرارگیــری نــوزاد 
در هنــگام کلمــپ تاخیــری بندنــاف معمــوال برابــر یــا پاییــن تــر از 
ــر خــون  ــال راحتت ــه انتق ــه ب ــا جاذب ــن اســت ت ســطح جفــت و جنی
ــا  ــرم بدنی ــالم ت ــوزادان س ــر ن ــه ، بررســی اخی ــد. اگرچ ــک کن کم
ــوزادان قــرار  امــده از طریــق زایمــان طبیعــی مشــخص کــرد کــه ن
گرفتــه بــروی ســطح شــکم یــا ســینه مــادر، در مقایســه بــا نوزادانــی 
کــه در ســطح واژن مــادر قرارمــی گرفتنــد، حجــم بیشــتری ازانتقال 
خــون را بــه خــود اختصــاص دادنــد)22(. ایــن موضــوع حاکــی از 
آن اســت کــه تمــاس پوســت بــا پوســت فــوری در هنــگام اجــرای 
کلمــپ بنــد نــاف ضــروری اســت. در زایمــان بــه روش ســزارین، 
نــوزاد متولــد شــده میتوانــد بــروی شــکم یــا ران مــادر قــرار گرفتــه 
ــن  ــه ســطح جفــت جنی ــا دســتیار او نزدیــک ب ــا توســط جــراح ی ی

قــرار بگیــرد تــا کلمــپ بنــد نــاف انجــام شــود.
در زمــان کلمــپ دیرتاخیــری بنــد نــاف، رســیدگی و درمــان ســریع 

ــردن و  ــک ک ــامل خش ــه ش ــرورت دارد ک ــده ض ــا آم ــوزاد بدنی ن
تحریــک نــوزاد بــرای تنفــس یــا گریــه و نگهــداری دمــای طبیعــی 
بــا تمــاس پوســت بــه پوســت و پوشــاندن نــوزاد بــا پارچــه خشــک 
ــدود  ــی را مس ــا راه تنفس ــد ی ــاد باش ــر زی ــحات اگ ــد. ترش میباش
کــرده باشــند میبایســت پــاک شــود. اگــر مکونیــوم دیــده شــود و 
نــوزاد در هنــگام تولــد خــوب بــه نظــر برســد، بایــد بــرای کلمــپ 
تاخیــری بندنــاف برنامــه ریــزی شــود . آپــگار جهــت زمــان ســپری 
شــده مهــم اســت وبــا یــک فاصلــه زمانــی 30 تــا 60 ثانیــه ای بیــن 

تولــد وکلمــپ بنــد نــاف ، بــه دادن نمــره آپگارکمــک میکنــد.
کلمــپ تاخیــری بندنــاف بــا مدیریــت فعــال ، مرحلــه ســوم 
زایمــان یعنــی اســتفاده ازعامــل یوتروتونیــک پــس از زایمــان 
جهــت کاهــش خونریــزی مــادر، نبایــد تداخــل داشــته باشــد. اگــر 
جداشــدن جفــت کامــل نباشــد، ماننــد چســبندگی  غیرطبیعــی 
ــداد  ــت ، انس ــی جف ــا( و کندگ ــنتا آکرت ــم )پاس ــه رح ــت ب جف
فــوری بنــد نــاف ضــرورت دارد. بــه صــورت مشــابه، همودینامیــک 
ناپایــدار مــادر یــا نیــاز مبــرم جهــت احیــا نــوزاد تــازه متولــد شــده 
ــت  ــروری اس ــاف ض ــد ن ــوری بن ــپ ف ــر)warmer( ،کلم در وارم
.)جــدول 1(.  ارتبــاط بــا ارائــه دهنــده خدمــات مراقبــت  نــوزادان 

ــت.  ــروری اس ض
قابلیــت انجــام کلمــپ تاخیــری بنــد نــاف ممکــن اســت بیــن 
موسســات و مراکــز درمانــی متفــاوت  باشــد؛ تصمیــم گیــری 
ــام  ــوزاد انج ــادر و ن ــرای م ــی ب ــم مراقبت ــط تی ــرایط توس در آن ش
میشــود. شــرایط مختلفــی وجــود دارد کــه در آن داده هــا محــدود 
ــد  ــپ بن ــرای کلم ــان اج ــوص زم ــری در خص ــم گی ــده و تصمی ش
ــوارد  ــال، در م ــوان مث ــه عن ــدول 1(. ب ــخص میگردد)ج ــاف مش ن
ــر شــریانی   ــا داپل ــی تشــخیص داده شــده ب ــت رشــد جنین محدودی
ــوژن  ــه پرفی ــه در آن ب ــری ک ــرایط دیگ ــا ش ــی ی ــاف غیرطبیع بندن
ــت،  ــل اس ــاف مخت ــد ن ــون درون بن ــان خ ــا جری ــی ی ــی رحم جفت
ــد  ــوزادان میتوان ــان ومتخصــص ن ــم  متخصــص زن ــن تی مشــاوره بی
ــا  ــوری ی ــی کلمــپ ف در جهــت ســنجش خطــرات نســبی و مزایای

ــد. ــک کن ــاف کم ــد ن ــری بن تاخی
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ــه  ــاف در زمین ــد ن ــر کلمــپ تاخیــری بن ــه هــا در خصــوص اث یافت
ببرســی اســیدوزخون بنــد نــاف متضــاد میباشــند. دو مطالعــه 
ــیدیته  ــادار در اس ــاری معن ــر آم ــا از نظ ــم ام ــش ک ــنهاد کاه پیش
شــریانی بندنــاف ارائــه کردنــد) کاهــش 0,3 در کلمــپ تاخیــری 
مطالعــات  از  بزرگــی  بخــش  حــال  باایــن  بندنــاف()23،24(. 
ــچ  ــه هی ــرد ک ــخص ک ــوزاد مش ــورد 116 ن ــه در م ــورت گرفت ص
تفاوتــی در ســطح اســیدیته خــون بنــد نــاف مشــاهده نشــد و تنهــا 
تفــاوت مشــاهده شــده  درکلمــپ تاخیــری بندنــاف، یــک افزایــش 
در ســطوح Po2 شــریانی نــوزادان بــود)25(. ایــن مطالعــات شــامل 
نوزادانــی بــود کــه نیــاز بــه احیــا در زمــان تولــد نداشــتند.  در رابطه 
بــا اثــر کلمــپ تاخیــری بندنــاف درمیــزان اســیدیته عــروق بندنــاف 

ــه مطالعــات بیشــتری وجــود دارد.                   ــاز ب ــوزادان مشــکل دار، نی ن

Milking بند ناف

ــر  ــیوه ای در نظ ــوان ش ــه عن ــاف ب ــد ن ــیدن بن ــا دوش ــگ ی میلکین
گرفتــه میشــود کــه در آن انتقــال خــون از جفــت بــه جنیــن و نــوزاد 
بدنیــا آمــده در یــک بــازه زمانــی ســریع بــه حداکثــر میرســد کــه 
معمــوال بیــن 10 تــا 15 ثانیــه میباشــد. ایــن روش جذابیــت خاصــی 
در شــرایطی دارد کــه در آن 30 تــا 60 ثانیــه تعلــل در کلمــپ 
بندنــاف ممکــن اســت بســیار طوالنــی باشــد ماننــد مواقعیکــه 
احیــا فــوری نــوزاد نیــاز اســت یــا ناپایــداری همودینامیــک مــادر 
وجــود دارد. بــا ایــن وجــود، میلکینــگ بنــد نــاف بــه میــزان کلمپ 
تاخیــری بنــد نــاف مــورد مطالعــه قــرار نگرفتــه اســت. مطالعــه اخیر 
متاآنالیــز )26( هفــت مطالعــه کــه شــامل 501 نــوزاد پره ترم میشــد، 
میلکینــگ بنــد نــاف بــا کلمپینــگ فــوری بنــد نــاف) شــش مطالعه( 
بــا یــک مطالعــه کلمــپ تاخیــری بندنــاف مقایســه گردیــد. شــیوه 
ــل ماحظــه ای  ــاف در آزمایشــات بصــورت قاب ــد ن ــگ بن میلکین
از لحــاظ تعــداد دفعــات میلکینــگ) دوشــیدن( بنــد نــاف، مــدت 
میلکینــگ بندنــاف و اینکــه آیــا بندنــاف قبــل یــا بعــد میلکینــگ 
ــوزادان در  ــه ن ــان داد ک ــز نش ــود. آنالی ــاوت ب ــود متف ــدود ش مس
ــری داشــتند  ــن باالت ــاف ســطوح هموگلوبی گــروه میلکینــگ بندن

ــش  ــدون افزای ــزی ب ــل مغ ــزی داخ ــد خونری ــی مانن و بروزحوادث
ــم در  ــداد ک ــت تع ــه عل ــرد. ب ــدا ک ــش پی ــازگار، کاه ــرات ناس اث
زیرگــروه هــا  آنالیــز مقایســه کننــده مســتقیم میلکینــگ بنــد نــاف 
بــا کلمــپ تاخیــری بندنــاف قــادر بــه اجــرا نبــود. چندیــن مطالعــه 
ــورد  ــک بررســی در ســال 2015 در م ــد از آن منتشرشــد. در ی بع
کــودکان تــرم کلمــپ تاخیــری بنــد نــاف بــا میلکینــگ بنــد نــاف 
ــن  ــطوح فریتی ــودن س ــر ب ــی از براب ــج حاک ــد و نتای ــه گردی مقایس
ــه  ــام گرفت ــه انج ــود)27(. مطالع ــر دو روش ب ــن در ه و هموگلوبی
ــا  ــده ب ــد ش ــازه متول ــودکان ت ــرروی ک ــال 2015 ب ــری در س دیگ
ــد  ــرار داده ش ــی ق ــورد ارزیاب ــه م ــر از 32 هفت ــارداری کمت ــن ب س
ــا روش  ــده ب ــد ش ــودکان متول ــن ک ــه در بی ــد ک ــاهده گردی و مش
ســزارین، میلکینــگ بندنــاف مرتبــط بــا ســطوح باالتــر هموگلوبین 
و فشــار خــون بهبــود یافتــه در مقایســه بــا گــروه کلمــپ تاخیــری 
بنــد نــاف بــود، امــا ایــن تفــاوت در بیــن کــودکان متولــد شــده بــه 
ــدت  ــی م ــج طوالن ــد)28(. نتای ــاهده نش ــی مش ــان طبیع روش زایم
بررســی تکامــل عصبــی بــرروی کــودکان 2 و 3/5 ســال در یــک 
ــرم  ــره ت ــوزادان پ ــن ن ــی را بی ــک تفاوت ــاس کوچ ــا مقی ــه ب مطالع
ــاف نشــان  ــد ن ــاف و میلکینــگ بن ــد ن ــری بن از نظــر کلمــپ تاخی
ــاف در ســال 2019 خیلــی زود  ــداد)29(. مطالعــه میلکینــگ بندن ن
بــا 474 نــوزاد ثبــت شــده متوقــف شــد، زیــرا نــوزادان بــه شــدت 
ــاف  ــد ن ــگ بن ــد( در روش میلکین ــه از تول ــرم )23-27 هفت ــره ت پ
خونریــزی درون مغــزی بیشــتری را در مقایســه بــا همــان نــوزادان 
ــه  ــد)30(. باتوج ــان دادن ــاف نش ــد ن ــری بن ــپ تاخی ــه روش کلم ب
بــه داده هــای اخیــر میلکینــگ بنــد  نافنبایــد بــرای کــودکان پــره 
ترم)کمتــر از 28 هفتــه بــارداری( صــورت گیــرد،  هنــوز مســتندات 
ــوزادان  ــرای ن ــاف ب ــد ن ــگ بن ــا رد میلکین ــد ی ــرای تایی ــی ، ب کاف

ــارداری 32 هفتــه یــا بیشــتر وجــود نــدارد. بدنیــا آمــده در ســن ب

زایمان چند قلویی
بســیاری از بررســی هــای کلینیکــی کــه کلمــپ تاخیــری بندناف را 
مــورد ارزیابــی قــرار دادنــد شــامل زایمــان چنــد قلویــی نمیشــدند؛  
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امنیــت و  اندکــی  در خصــوص  اطاعــات  دلیــل  بــه همیــن 
ســودمندی در ایــن گــروه وجــود دارد. زیــرا چندقلوزایــی احتمــال 
زایمــان زودرس را افزایــش میدهــد و خطراتــی بــرای نــوزاد ایجــاد 
ــودمندی از  ــد س ــده میتوانن ــد ش ــازه متول ــوزادان ت ــن ن ــد، ای میکن
کلمــپ تاخیــری بندنــاف کســب کننــد. خطــرات تئوریکــی بــرای 
تغییــرات همودینامیــک نامطلــوب در زمــان کلمــپ تاخیــری بنــد 
نــاف وجــود دارد مخصوصــا در دوقلوهایــی کــه منوکوریونیــک 
ــا رد  ــه ی ــرای توصی ــی ب ــدارک کاف ــر،  م ــال حاض ــتند. در ح هس

ــدارد. ــاف در چندقلویــی وجــود ن کلمــپ تاخیــری بنــد ن

تاثیر بر بانک خون بند ناف
ــد  ــروی جمــع آوری خــون بن ــاف ب ــد ن ــری بن ــر کلمــپ تاخی تاثی
نــاف جهــت ذخیــره در یــک محیــط جمــع آوری خــون بنــد نــاف 
ــپ  ــه کلم ــد ک ــندگان دریافتن ــد)31(. نویس ــی ش ــی ارزیاب عموم
ــدار کل  ــم و مق ــمگیری حج ــورت چش ــاف بص ــد ن ــری بن تاخی
ســلول هــای هســته دار را در خــون بنــد نــاف اهــدا شــده کاهــش 
ــت  ــه را رعای ــش اولی ــار پای ــه معی ــی ک ــبت واحدهای ــد. نس میده
کردنــد  بصــورت چشــمگیری از 39 درصــد بــا کلمــپ فــوری بنــد 
ــدا کــرد کــه در آن  ــه 17 درصــد در مــواردی کاهــش پی ــاف  ب ن
یــک تاخیــر 60 ثانیــه ایــی در کلمــپ بنــد نــاف انجــام میشــد. در 
ــواده در صــدد ذخیــره خــون  مواردیکــه در آن یــک بیمــار و خان
بنــد نــاف هســتند، کلمــپ فــوری بنــد نــاف ممکــن اســت عملکرد 
ــا ایــن وجــود،  خــون بنــد نــاف بدســت آمــده را افزایــش دهــد. ب
در فقــدان اهــدا مســتقیم، مزایــای انتقــال حجــم خــون اضافــی در 
زمــان تولــد بــرای نــوزاد ،احتمــاال فراتــر از مزایــای ذخیــره  ایــی 
ــرار  ــده ق ــی در آین ــتفاده احتمال ــرای اس ــم ب ــه آن حج ــت ک اس
میگیــرد. بنابرایــن بــه خانــواده هاییکــه ذخیــره خــون بنــد نــاف را 

ــد میبایســت مشــاوره داده شــود. در نظــر میگیرن
تحقیقات آتی

اگرچــه بســیاری ازمداخــات کنتــرل شــده تصادفــی در نــوزادان 
ــه  ــاف را در مقایس ــری بندن ــپ تاخی ــای کلم ــرم مزای ــره ت ــرم وپ ت

ــد  ــد، امــا زمــان دقیــق کلمــپ بن ــا کلمــپ فــوری مقایســه میکنن ب
نــاف در شــرایط خــاص نیازبــه تحقیقــات بیشــتر میباشــد. بــه عنــوان 
ــل  ــه صــورت قاب ــا ممکــن اســت ب ــه احی ــد ب ــوزادان نیازمن ــال ن مث
ماحظــه ای از انتقــال جفــت جنیــن ســود ببرنــد، امــا نیــاز آنهــا بــه 
ــه  ــد ک ــاد میکن ــن ایج ــوال را در ذه ــن س ــراری ای ــات اضط توجه
ــرار  ــا فــوری ق ــا آنهــا میبایســت در معــرض کلمــپ تاخیــری ی آی
ــی  ــت خاص ــاف مزی ــد ن ــیدن )milking ( بن ــا دوش ــد و آی بگیرن
ــک  ــز ی ــت نی ــل جف ــردش کام ــا گ ــتر ب ــا در بس ــکان احی دارد. ام
ــاده  ــرد م ــرای کارب ــوب ب ــان مطل ــد. زم ــر میباش ــم دیگ ــوال مه س
ــاف، و  ــد ن ــپ بن ــا کلم ــاط ب ــد در ارتب ــس از تول ــک پ یوتروتونی
ــای  ــی ه ــی و حاملگ ــت آن در چندقلوزای ــرد درس ــن کارب همچنی
ــد  ــوزاد نیازمن ــی ن ــاری خون ــر ناهنج ــای خط ــا فاکتوره ــراه ب هم
ــود  مطالعــه بیشــتر میباشــد. ســرانجام، ارزش ســلولهای جنینــی بهب
ــاف در  ــد ن ــری بن ــا کلمــپ تاخی ــط ب ــه و انتقــال پاســما مرتب یافت
ــم  ــای مه ــان ، حــوزه ه ــاع میزب ــدت، دف ــی دراز م خصــوص ایمن
دیگــری هســتند کــه میبایســت در مطالعــات آتــی بــه آن پرداختــه 

شــود.  
                

 نتیجه گیری
واضــح اســت کــه نــوزادان تــرم وپــره تــرم از کلمــپ تاخیــری بنــد 
ــا 60  ــاف 30 ت ــد؛ بنابرایــن کلمــپ تاخیــری بندن ــاف ســود میبرن ن
ثانیــه ، بــه اســتثنا زمانیکــه کلمــپ فــوری بــه جهــت شــرایط مــادر 
ــپ  ــرم کلم ــوزادان ت ــود. در ن ــه میش ــت، توصی ــاز اس ــوزاد نی و ن
تاخیــری بنــد نــاف ســطح هموگلوبیــن را در زمــان تولــد افزایــش 
ــوزاد  ــی ن ــتین زندگ ــاه نخس ــد م ــن را در چن ــر آه ــد و ذخای میده
بهبــود میبخشــد کــه نتیجــه ان ، بهبــود پیامدهــای نــوزادی میشــود. 
ــاف  ــد ن ــری بن ــرم، کــه در معــرض کلمــپ تاخی ــوزادان ت ــرای ن ب
قــرار میگیرنــد ممکــن اســت فتوتراپــی جهــت درمــان زردی آنهــا 
ــا و  ــط مام ــوزادان توس ــن ن ــت  از ای ــه  مراقب ــود. در نتیج ــاز ش نی

ــی ، موردنیازاســت. ــان و ســایرمراقبین زایمان متخصــص زن
ــه  ــاف ب ــد ن ــری بن ــپ تاخی ــه کلم ــد ک ــی ده ــان م ــتندات نش مس
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ــت.  ــش اس ــرم ، ثمربخ ــره ت ــوزادان پ ــه در ن ــا 60 ثانی ــدت 30 ت م
کلمــپ تاخیــری بنــد نــاف بــرای نــوزادان پــره تــرم ، منافعــی نظیــر 
گــردش انتقالــی بهبــود یافتــه، اســتقرار بهتــر حجــم ســلولهای قرمــز 
خــون، کاهــش نیــاز بــه انتقــال خــون و کاهــش بــروز انتروکولیــت 

ــه همــراه دارد. نکــروزان و خونریــزی درون مغــزی ب
ــوارض  ــاف ع ــد ن ــری بن ــپ تاخی ــز کلم ــادران نی ــوص م در خص
پــس از زایمــان ونیــاز بــه انتقــال خــون را کاهــش میدهــد. همچنین 
در مادرانــی کــه کلمــپ تاخیــری بندنــاف در نــوزادان آنهــا انجــام 
ــطوح  ــاف، س ــد ن ــوری بن ــپ ف ــا کلم ــه ب ــت در مقایس ــه اس گرفت

هموگلوبیــن ایــن مــادران کمتــر دچــار تغییــر میشــود.     
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Delayed umbilical cord clamping appears to be beneficial for term and preterm 
infants. In term infants, delayed umbilical cord clamping increases hemoglobin 
levels at birth and improves iron stores in the first several months of life, which may 
have a favorable effect on developmental outcomes. There is a small increase in the 
incidence of jaundice that requires phototherapy in term infants undergoing delayed 
umbilical cord clamping. Consequently, obstetrician-gynecologists and other 
obstetric care providers adopting delayed umbilical cord clamping in term infants 
should ensure that mechanisms are in place to monitor and treat neonatal jaundice. 
In preterm infants, delayed umbilical cord clamping is associated with significant 
neonatal benefits, including improved transitional circulation, better establishment 
of red blood cell volume, decreased need for blood transfusion, and lower incidence 
of necrotizing enterocolitis and intraventricular hemorrhage. Delayed umbilical cord 
clamping was not associated with an increased risk of postpartum hemorrhage or 
increased blood loss at delivery, nor was it associated with a difference in postpartum 
hemoglobin levels or the need for blood transfusion. Given the benefits to most 
newborns and concordant with other professional organizations, the American 
College of Obstetricians and Gynecologists now recommends a delay in umbilical 
cord clamping in vigorous term and preterm infants for at least 60-30 seconds after 
birth. The ability to provide delayed umbilical cord clamping may vary among 
institutions and settings; decisions in those circumstances are best made by the team 
caring for the mother-infant dyad.

Delayed Umbilical Cord Clamping After Birth

Dr. Nooshin Eshraghi 1

1�	 Gynecologist,	 Fellowship	 of	
Perinatology,	 Assistant	 of	 Iran	
University	 of	 Medical	 Sciences,	
Tehran, Iran
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ــوارض  ــده و ع ــخص ش ــا مش ــرم کام ــل ت ــرم واوای ــره ت ــردوره پ ــوزادان دراواخ ــرات تولدن ــه خط اگرچ
ــه علــل   ــه اثبــات رســیده، ولــی در مــواردی ب ــارداری ب ــه ب ــوزادی مرتبــط در تولدهــای کمتــر از 39 هفت ن
مــادری، جنینــی ویاجفتــی توصیــه بــه ختــم زودتــر بــارداری می گرددکــه درایــن مواردبایــد خطــر 
زایمــان زودتــر را درمقابــل عــوارض ادامــه حاملگــی مدنظرداشــت، بطــوری کــه تاخیرزایمــان تــا39 هفتــه 
ــه نمــی گــردد. اگــر  ــرای زایمــان زودتروجودداردتوصی ــی ب ــا طب ــی ی ــواردی کــه اندیکاســیون مامای درم
اندیکاســیون مشــخصی بــرای زایمــان اواخرپــره تــرم و اوایــل تــرم وجودداشــته باشــد، بایــد بــدون توجــه 
بــه نتایــج تســت هــای بلــوغ ریــه زایمــان انجــام شــود وبرعکــس اگــر بتــوان زایمــان رابطورایمــن بــه دلیــل 
عــدم بلــوغ ریــه جنیــن بــه تعویــق انداخــت پــس هیــچ دلیــل آشــکاری بــرای زایمــان زودتروجودنــدارد. بــه 
عــاوه شــرایط متعــددی وجــود دارنــد مثــلdehiscence رحــم یادکولمــان مزمــن جفــت کــه در آنهــا هنــوز 
زمــان مناســب زایمــان مشــخص نیســت ودرایــن مــوارد زمــان زایمــان بایدبراســاس شــرایط کلینیکــی هــر 

فــرد تصمیــم گیــری شــود.
مقالــه حاضــر شــرایط مامایــی وطبــی مختلفــی را کــه  در ان زایمــان قبــل از 39 هفتــه ضــروری مــی باشــد 

بررســی و توصیــه هــای الزم درزمــان زایمــان را بــر اســاس  اخریــن شــواهدعلمی ارایــه مــی نمایــد.

اندیکاســیون دراواخــردوره  بــا  زایمــان هــای 
تــرم اوایــل  و  پره تــرم 

دکتر نوشین امجدی 1

فلوشــیپ  زایمــان،  و  زنــان  متخصــص  و  جــراح   -1
ــهید  ــکی ش ــوم پزش ــگاه عل ــتادیار دانش ــوژی، اس پریناتول

بهشــتی
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توصیه ها
 Maternal- Fetal انجمــن  و  آمریــکا  مامایــی  و  زنــان  انجمــن 

کننــد: مــی  مواردزیرراتوصیــه   Medicine

ــارداری در  ــه ب ــا39 هفت ــان ت ــن زایم ــق انداخت ــه تعوی ب  •
مــواردی کــه اندیکاســیون طبــی یــا مامایــی بــرای زایمــان زودتــر 
وجــوددارد، توصیــه نمــی شــود. درمــواردی کــه پیــش بینــی 
می شــود زایمــان در اواخــر دوره پــره تــرم رخ دهــد، تزریــق 
یــک دوره بتامتــازون، در طــی هفــت روزقبــل اززایمــان در زنانــی 
کــه قبــا کورتیکوســترویید نگرفتــه انــد، توصیــه مــی شــود. امابــه 
بــرای  را  نبایدزایمــان  اندیکاســیون ختــم  هرحــال درصــورت 

ــت. ــق انداخ ــه تعوی ــازون ب ــز بتامت تجوی
ــارداری  ــه ب ــل از 39 هفت ــدون اندیکاســیون قب زایمــان ب  •
ــر  ــه در اواخ ــی ک ــوارض نوزادان ــه ع ــود چراک ــی ش ــه نم توصی
متولــد   )37-38 تــرم)6/7  اوایــل  ویــا   )34-36  6/7( پره تــرم 
ــان  ــا زایم ــه ه ــن یافت ــاس ای ــده و براس ــت ش ــا ثاب ــوند کام می ش

الکتیــو  از39 هفتــه حاملگــی بــه بعــد توصیــه مــی شــود.
بــرای تعییــن اندیکاســیون هــای زایمــان قبــل از 39 هفتــه ی 

بــارداری
 Eunice Kennedy Shriver National Institute of Child Health and 
 Maternal-Fetal Medicine همــکاری   Human Developmentبــا 

شــواهد در دســترس را بررســی و توصیــه هــای الزم را ارایــه 
دادنــد. شــواهد بــرای تعییــن زمــان زایمــان هــای بــا اندیکاســیون، 
بســیار محــدود بــوده و اکثــر توصیــه هــا بــر اســاس نظــرات افــراد 
expert و مطالعــات مشــاهده ای مــی باشــد. اصــول مهــم متعــددی 

بــرای تعییــن زمــان زایمــان وجــود دارد. اوال: بــرای تصمیــم گیــری 
ــود و  ــرایط موج ــوزاد، ش ــادر و ن ــرات م ــد خط ــان بای ــان زایم زم
خواســت مــادر را در نظــر گرفــت. ثانیــا: زایمــان اواخــر پــره تــرم 
ــر دو  ــا ه ــوزاد ی ــادر، ن ــع م ــن نف ــر گرفت ــا در نظ ــرم ب ــل ت ــا اوای ی
ــرات  ــد خط ــکان بای ــوارد، پزش ــی م ــرد. در بعض ــی گی ــورت م ص
و منافــع زایمــان زودتــر را هــم بــرای مــادر و هــم جنیــن وی 
ــرای  ــا ب ــه ه ــن کــه توصی ــت ای ــه عل ــل و ب ــن دالی ــه ای بســنجند. ب

زمــان زایمــان بــر اســاس اطاعــات محــدودی صــورت مــی گیــرد، 
ــاس  ــر اس ــد ب ــه بای ــارداری همیش ــم ب ــورد خت ــری درم تصمیم گی
شــرایط فــرد تصمیــم گیــری شــود. بــه عــاوه، زایمــان قبــل از 39 

ــق ســن حاملگــی دارد. ــن دقی ــه تعیی ــه بســتگی ب هفت
بــه دالیــل زیر بــرای تعییــن زمان زایمــان نبایــد از آمنیوســنتز جهت 
تعییــن بلــوغ ریــه ی جنیــن اســتفاده کــرد. حتــی در شــرایطی کــه 
نمــی تــوان ســن حاملگــی را تعییــن نمــود. اوال: اگــر اندیکاســیون 
ــود  ــارداری وج ــر ب ــم زودت ــرای خت ــی ب ــا جنین ــادری ی ــح م واض
ــه  ــوغ ری ــت بل ــه ی تس ــه نتیج ــه ب ــدون توج ــد ب ــان بای دارد، زایم
انجــام گیــرد. برعکــس، اگــر مــی تــوان زایمــان را بــه دلیــل عــدم 
ــرای زایمــان  ــه تعویــق انداخــت پــس اندیکاســیونی ب ــه ب بلــوغ ری
زودتــر وجــود نــدارد. ثانیــا: اندکــس هــای مایــع آمنیــون اگــر بــه 
ــوزاد  ــاز در پیشــگویی عــوارض تنفســی ن ــه باشــند ب نفــع بلــوغ ری
ــن  ــای جنی ــایر ارگان ه ــوغ س ــا نشــانه ی بل ــوده و ضرورت ــوان ب نات

نمــی باشــند. 
ــرای زمــان زایمــان در شــرایط  ــه هایــی ب در جــدول یــک،  توصی
کلینیکــی مختلــف ارایــه شــده اســت کــه البتــه بایدشــرایط هرفــرد  
ــت  ــه دس ــدی ب ــواهد جدی ــه ش ــان ک ــت و همچن ــر گرف را در نظ
می آیــد، مــوارد مــورد بازبینــی قــرار بگیرنــد. در مــواردی کــه بــازه 
زمانــی وســیعی ازســن حاملگــی بــرای زایمــان مــورد قبــول اســت، 
ــری  ــم گی ــته وتصمی ــت نداش ــی ارجحی ــم حاملگ ــان زودترخت زم
ــه فاکتورهــای مرتبــط بابیماروتعییــن  بالینــی زمــان ختــم بســتگی ب

ریســک ومنفعــت ان دارد.  
ــان زایمــان در شــرایط کلینیکــی  ــرای زم ــا ب ــه ه جــدول 1-توصی

ــف مختل
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*درمــوارد میومکتومــی وســیع، زمــان ســزارین مثــل ســابقه 
ــد)w 37-36( . از  ــی باش ــم م ــیک روی رح ــرش کاس ــی  ب قبل
ــوددارد،  ــی وج ــات ضدونقیض ــوارد اطاع ــن م ــه  درای ــا ک آنج
ــرش و شــرایط کلینیکــی بیمــار را  وســعت میومکتومــی، محــل ب

ــت.  ــان مدنظرداش ــان زایم ــن زم بایددرتعیی
 Maternal-Fetal Medicine ــیپ ــاوره بافلوش ــوارد مش ــن م # در ای

توصیــه مــی شــود.
ــرر  ــن ض ــر گرفت ــا درنظ ــه تنهاب ــداز39 هفت ــاری بع ــان انتظ ^ درم

ــد.  ــر باش ــد مدنظ ــی توان ــن م ــامت جنی ــی س ــت وارزیاب ومنفع
** اگرچــه زایمــان قبــل از 39 هفتــه بــارداری میتوانــد بــا افزایــش 
ــه علــت مشــکات تنفســی همــراه  عــوارض نــوزادی و بســتری ب
ــل  ــارداری در اوای ــم ب ــادر، خت ــی م ــل نگران ــه دلی ــا ب ــد، ام باش
تــرم)6/7 38-37 هفتــه( بــا قبــول عــوارض نــوزادی میتوانــد 

ــرد. ــر قرارگی مدنظ
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The neonatal risks of late-preterm and early-term births are well established, and 
the potential neonatal complications associated with elective delivery at less than 39 
7/0 weeks of gestation are well described. However, there are a number of maternal, 
fetal, and placental complications in which either a late-preterm or earlyterm delivery 
is warranted. The timing of delivery in such cases must balance the maternal and 
newborn risks of late-preterm and early-term delivery with the risks associated 
with further continuation of pregnancy. Deferring delivery to the 39th week is not 
recommended if there is a medical or obstetric indication for earlier delivery. If there 
is a clear indication for a late-preterm or early-term delivery for either maternal or 
newborn benefit, then delivery should occur regardless of the results of lung maturity 
testing. Conversely, if delivery could be delayed safely in the context of an immature 
lung profile result, then no clear indication for a late-preterm or early-term delivery 
exists. Also, there remain several conditions for which data to guide delivery timing 
are not available. Some examples of these conditions include uterine dehiscence 
or chronic placental abruption. Delivery timing in these circumstances should be 
individualized and based on the current clinical situation. This Committee Opinion is 
being revised to include frequent obstetric conditions that would necessitate delivery 
before 39 weeks of gestation and to apply the most up-to-date evidence supporting 
delivery recommendations.

Medically Indicated Late-Preterm and Early-
Term Deliveries

Dr. Nooshin Amjadi 1

1�	 Gynecologist,	 Fellowship	 of 
Perinatology,	 Assistant	 of	 Shahid	
Beheshti	 University	 of	 Medical	
Sciences, Tehran, Iran
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دکترشهرزاد شیخ حسنی 1
دکتر سوزان پیروان 1

ــخیص  ــا از تش ــه دهه ه ــت ک ــن اس ــکل اندوکری ــک مش PCOS ی

آن می گــذرد. 8 الــی 13 درصــد از زنــان در ســن بــاروری بــا ایــن 
ــامل  ــی آن ش ــم کلینیک ــتند. عائ ــان هس ــه گریب ــت ب ــکل دس مش
افزایــش آنــدروژن، اختــال در تخمــک گــذاری ونابــاروری 

ــت. ــدان اس ــونوگرافی تخم ــخصی در س ــای مش ــا نم ــراه ب هم
اختــاالت متابولیــک ماننــد مقاومــت بــه انســولین در اغلــب 
مبتایــان بــه PCOS وجــود دارد. بــا ایــن وجــود تشــخیص صحیــح 
ــاده  ــد س ــری دارن ــکات کمت ــه مش ــرادی ک ــوص در اف ــه خص ب
نیســت. شــباهت هایــی بیــن PCOS و ســایر اختــاالت عملکــردی 
ــی  ــش م ــار چال ــخیص را دچ ــن تش ــه ای ــود دارد ک ــدان وج تخم
ــت  ــی در PCOS اس ــم اصل ــه از عائ ــی ک ــال چاق ــرای مث ــد. ب کن

ــود. ــده می ش ــان دی ــد از مبتای ــا 60 درص ــط در 30 ت فق
ــن  ــدی ای ــردن و طبقه بن ــن ک ــت روش ــادی در جه ــای زی تاش ه

بیمــاری انجــام شــده اســت.
اســتفاده   Rotterdam Criteria روتــردام  کرایتریــای  از  اغلــب 
مــی شــود تشــخیص PCOS بــر مبنــای الیگــو آمنــوره،  عــدم 
مشــخصات  و  آنــدروژن  فعالیــت  افزایــش  تخمک گــذاری،  
تخمــدان پلــی کیســتیک در ســونوگرافی اســت ولــی همیــن 
و  متابولیــک  بالینــی،  پارامترهــای  از  تعــدادی  هــم  کرایتریــا 
ــرد.  ــر نمــی گی ــی شــود در ب ــده م ــا PCOS دی ــن را کــه ب اندوکری
بــرای مثــال، ایــن کرایتریــا شــامل فاکتــور متابولیــک مثــل مقاومــت 

ــود. ــی ش ــولین نم ــه انس ب
ــرای تشــخیص PCOS در  از طــرف دیگــر، فاکتورهــای ژنتیکــی ب

دســترس نمــی باشــند.
مــا نیــاز بــه بررســی ســایر اختــاالت تخمــک گــذاری بــه دو دلیــل 

مهــم داریــم:

یکــی بــه دلیــل خطــرات قلبــی- عروقــی همــراه بــا PCOS در 
 PCOS ــک ــوارض متابولی ــل ع ــه دلی ــری ب ــدت و دیگ ــی م طوالن

ــاروری. ــرای ناب ــب ب ــای مناس ــان ه ــن درم ــر گرفت ــرای در نظ ب
ــخیصی در  ــای تش ــر ه ــن )AMH( از پارامت ــی مولری ــون آنت هورم
PCOS میباشــد. در راهنمــای بیــن المللــی شــواهد محــور در ســال 

2018، انــدازه گیــری ایــن هورمــون بــه تنهایــی، بــه عنــوان مــاک 
تشــخیص PCOS قابــل قبــول نیســت و نیــاز بــه انــدازه گیــری 
 Cutt  ــا ــخیصی ی ــاک تش ــوان م ــه عن ــون ب ــن هورم ــددی از ای ع

off مــی باشــد.

ــه  ــت ک ــخیص PCOS اس ــاده در تش ــی س ــار بالین ــک معی ــی ی چاق
ــپ 2 دارد. ــت تی ــد دیاب ــی مانن ــک منف ــرات متابولی اث

بــا بررســی تلفیــق اســتفاده از کرایتریــای روتــردام و مقایســه آن بــا 
یافته هــای مربــوط بــه انــدازه گیــری AMH و ایندکــس تــوده بــدن 
ــرای تشــخیص  ــن نتیجــه رســیدند کــه ارزش AMH ب ــه ای )BMI( ب
ــد از اصــاح شــدن  ــاران PCOS بع ــد اســت. بیم ــورد تایی PCOS م

ــه  ــبت ب ــری از AMH نس ــر باالت ــه  BMI مقادی ــوط ب ــای مرب داده ه
افــراد غیــر مبتــا بــه PCOS همــراه بــا مشــکات تخمــک گــذاری، 

دارنــد.
در مبتایــان بــه PCOS مقادیــر AMH و BMI بــا هــم ارتبــاط منفــی 
ــر  ــای چــاق کــه مقادی ــتفاده از BMI در خانمه ــن اس ــد. بنابرای دارن
AMH پاییــن تــری دارنــد یــا اســتفاده از AMH در خانــم هــای الغــر 

مــی توانــد تشــخیص بهتــری بــرای بیمــاری PCOS باشــد.
ــک  ــدم تخم ــل ع ــایر عل ــت س ــه الزم اس ــت ک ــر داش ــد در نظ بای
گــذاری مثــل مشــکات هیپوتاالمــوس، هیپرپروالکتینمــی و علــل 

ــود. ــه ش ــر گرفت ــراق از  PCOSدر نظ ــوط در افت مخل

تازه های هورمون آنتی مولرین AMH در سندرم 
تخمدان پلی کیستیک

دکتر سوزان پیروان 1
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 )AMH( ــا ــن ی ــی مولری ــون آنت ــزان هورم ــر می اث
ــه  در تشــخیص اختــالالت قاعدگــی در مبتالیــان ب

PCOS
PCOS علــت اصلــی نابــاروری بــه دلیــل مشــکل در تخمــک 

گــذاری اســت.
کرایتریــای روتــردام شــامل: الیگــوی آمنــوره، عائــم کلینیکــی یــا 
بیوشــیمیایی هیپرآندروژنیســم و مورفولــوژی PCO در ســونوگرافی 
اســت. براســاس کرایتریــای روتــردام، مرفولــوژی PCO شــامل 
وجــود حداقــل 12 فولیکــول نــارس در ســونوگرافی و در گایدالین 

جدیــد، 20 فولیکــول  نــارس مــی باشــد.
- Transforming growth Factor  اســت کــه   β از گــروه AMH

 AMH توســط فولیکولهــای آنتــرال تشــریح می شــود. ســطح ســرمی
ــر دو تخمــدان  ــرال در ه ــای آنت ــداد فولیکــول ه ــا تع ــاط ب در ارتب
اســت. AMH در تمــام ســیکل قاعدگــی ســطح نســبتاً ثابتــی دارد، 
ــری مناســب تر اســت.  ــدازه گی ــن ان ــاز فولیکــوالر ای ــد در ف هرچن
 AMH بــا ایــن وجــود بــه دلیــل نداشــتن اســتاندارد، انجــام آزمایــش

فقــط یکــی از کرایتریــای تشــخیصی اســت.
ــوری مطــرح شــده کــه شــاید AMH یــک عامــت  ــن تئ ــراً ای اخی

ــه فقــط یــک مارکــر بیوشــیمیایی. ــن باشــد، ن اندوکری
زیــر گروهــی از هورمــون GnRH، گیرنده هــای AMH را بیــان 
ــد  ــی در رون ــک عصب ــبب تحری ــد س ــی توان ــد و AMH م می کن

ــود. ــد GnRH ش تولی
ــد  ــی GnRH، مانن ــرات ضربان ــه تغیی ــز ب ــای هیپوفی ــروپ ه گنادوت
ــان GnRH در اثــر تحریــک هورمــون LH، حساســند  افزایــش ضرب

ــه نوعــی از مشــخصات  PCOS مــی باشــد.  کــه ب
AMH با افزایش سن، کاهش می یابد.

زنانــی کــه بــه ســطوح باالتــری از مارکرهــای ذخیــره تخمــدان مثل 
AMH و AFC دارنــد،  احتمــال باالتــری از اختــاالت قاعدگــی نیــز 

  PCOS مارکــر تخمــدان بــرای تشــخیص  ،AMH .خواهنــد داشــت
 )AFC( ــرال در ســونوگرافی ــای آنت ــداد فولیکــول ه ــه تع نســبت ب
مــی باشــد. ولــی ترکیبــی از هــر دو بســیار بهتــر از اســتفاده از هــر 

کــدام  بــه تنهایــی اســت.
مطالعــات نشــان مــی دهنــد کــه ســطح گنادوتروپیــن در فــاز 
افزایــش  باعــث  و  بــوده   LH تاثیــر  تحــت  بیشــتر  فولیکــوالر 
ضربان هــای GnRH، بــه خصــوص در افــرادی کــه ســطوح باالتــری 

از  AMH دارنــد مــی شــود.
در افــرادی کــه ســطوح باالتــری از هورمــون LH دارنــد، اختــاالت 
قاعدگــی بیشــتر اســت. فرکانــس ضربانــات LH درPCOS  افزایــش 
می یابــد بــا ایــن وجــود دامنــه ایــن ضربانــات در افــراد چــاق 

ــد. کاهــش می یاب
 AMH ــن ــاال رفت ــا ب ــوره ب ــو آمن ــال اولیگ ــه احتم ــن مطالع در همی
بیشــتر می شــود. خانــم هــای PCOS مبتــا بــه آمنــوره ســطوح 
باالتــری از AMH در مقایســه بــا خانــم هــای PCOS مبتــا بــه 

الیگورمنــوره دارنــد.
در خانــم هایــی کــه ســطح باالتــر از  AMH و AFC دارنــد، احتمــال 

هیپــر آندروژنــی هــم بیشــتر اســت.

ارتبــاط بیــن هورمــون AMH و تعــداد تولدهــای 
PCOS زنــده در مبتالیــان بــه

ــک  ــدان و تحری ــره تخم ــا ذخی ــاط ب ــرمی AMH در ارتب ــطح س س
ــت. ــا داروهاس ــیکلهای IVF ب ــدان در س ــدن تخم ش

سطح AMH می تواند با نتیجه IVF هم در ارتباط باشد.
در یــک مطالعــه گذشــته نگــر 184 بیمــار PCOS )بــر اســاس 
IVF/ICSI قــرار گرفتنــد.  کرایتریــای روتــردام(، تحــت عمــل 
ایــن افــراد بــه ســه گــروه تقســیم شــدند. تقســیم بنــدی بــر اســاس 
ــی  ــتر از 75( خانم های ــا بیش ــود ) 25، 75-25 و ی ــدک AMH ب ص
ــرار داشــتند  ــر از صــدک 25 ( ق کــه در گــروه AMH پاییــن )کمت
نیــاز بــه ســطوح باالتــری از گنادوتروپیــن هــا در مقایســه بــا گــروه 

ــد. ــاال بودن دارای AMH ب
میــزان  داشــتند،  باالتــری   AMH ســطوح  کــه  خانم هایــی  در 
هورمــون تستوســترون باالتــر بــود. تفاوتــی بیــن میــزان اســترادیول، 
ــزان  ــی می ــت. ول ــود نداش ــاح وج ــزان لق ــا و می ــک ه ــداد تخم تع
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 AMH از  پایین تــری  در خانم هایــی کــه ســطوح  زنــده  تولــد 
ــر مبنــای   ــود. ایــن آمــار بعــد از اصــاح AMH ب داشــتند، بیشــتر ب

ــود. ــر ب ــان معتب ــن همچن ــال جنی ــن و روز انتق BMI س

ــه PCOS، ســطوح باالتــری  بنابرایــن مطالعــه در خانم هــای مبتــا ب
از هورمــون AMH، بــا هیپرآندروژنیســم و میــزان کمتــر تولــد 

ــده همــراه مــی باشــد. زن
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عود اندومتریوز به دنبال سرکوب هورمونی بعد از 
جراحی، مطالعه مروری سیستماتیک و متاآنالیز

دکتر شهال نوری اردبیلی 1

ــه  ــاال اســت. نســبت ب ــود ببخشــد، امــا احتمــال عــود بیمــاری ب ــاروری را بهب ــد درد و ب ــوز مــی توان اگرچــه جراحــی اندومتری
ــق کمــی وجــود دارد. ــوز تواف ــال جراحــی در پیشــگیری از عــود اندومتری ــه دنب ــی ب ــان طب ــای درم مزای

هــدف: مــا مــروری بــر مطالعــات مشــاهده ای آینــده نگــر و کار آزمایــی هــای تصادفــی کنتــرل شــده )RCT( انجــام دادیــم تــا 
احتمــال خطــر بازگشــت اندومتریــوز را در بیمارانــی کــه بعــد از جراحــی تحــت ســرکوب هورمونــی بودنــد را بــا گروهــی کــه 

دارو نمــا )پاســبو( دریافــت کــرده بودنــد و یــا تحــت درمــان انتظــاری بودنــد مقایســه کنیــم.
روش تحقیــق: جســتجو در پایــگاه هــای اطاعاتــی Medline، Embase، Cochrane CENTRAL و web of science بــرای مطالعــات 
RCT و کوهــورت مشــاهده ای آینــده نگــر از ابتــدای مــاه مــارچ ســال 2020  آغــاز شــد. مقــاالت انگلیســی زبــان در رابطــه بــا 

زنــان غیــر یائســه کــه تحــت جراحــی محافظــه کارانــه )حفــظ حداقــل یــک تخمــدان( قــرار گرفتــه بودنــد و طــی 6 هفتــه بعــد 
ــدروژن هــا،  ــارداری ترکیبــی )CHC(، پروژســتین، آن ــه شــکل هــای قــرص هــای ضــد ب ــی را ب از جراحــی ســرکوب هورمون
دســتگاه هــای داخــل رحمــی آزاد کننــده لوونورژســترول )LNG-IUS( ،آگونیســت و یــا آنتاگونیســت GnRH دریافــت کــرده 

بودنــد انتخــاب شــدند. 
ــرکوب  ــده س ــت کنن ــروه دریاف ــر گ ــار )1189 نف ــا 2137 بیم ــورت( ب ــه کوه ــه را )13RCT  و 4 مطالع ــا 17 مطالع ــج: م نتای
هورمونــی بدنبــال جراحــی و 948 نفــر بــه عنــوان گــروه کنتــرل( ارزیابــی کردیــم. نتیجــه ی اولیــه شــامل عــود اندومتریــوز بعــد 
از جراحــی بــود کــه توســط تصویربــرداری یــا بازگشــت عائــم در مــدت زمــان حداقــل 12 مــاه بعــد از جراحــی بررســی شــده 
بــود. نتیجــه ثانویــه تغییــر در درد مرتبــط بــا اندومتریــوز بــود. مــدت زمــان پیگیــری ایــن مطالعــات 12 تــا 36 مــاه بعــد از جراحــی 
بــود و نتایــج در متوســط 18 مــاه بررســی شــده بودنــد. بررســی هــای مــا کاهــش معنــی دار عــود اندومتریــوز را در بیمارانــی 
کــه تحــت ســرکوب هورمونــی بودنــد نســبت بــه گروهــی کــه تحــت درمــان انتظــاری یــا مصــرف دارونمــا بودنــد نشــان داد. 
بــه عــاوه میــزان درد در بیمارانــی کــه بعــد از جراحــی ســرکوب هورمونــی را دریافــت کــرده بودنــد نســبت بــه گــروه کنتــرل 

بــه طــور معنــی داری پاییــن تــر بــود.
مفاهیــم گســترده تــر: درمــان ســرکوب هورمونــی بایــد بــرای بیمارانــی در نظــر گرفتــه شــود کــه بافاصلــه بعــد جراحــی تمایــل 
ــوز اســت. مطالعــات نشــان می دهــد کــه  ــد. هــدف از ایــن رویکــرد کاهــش احتمــال درد و عــود اندومتری ــارداری ندارن ــه ب ب

گزینــه درمانــی دقیــق بــه طــور فــرد محــور و بــر اســاس نیازهــای هــر زن تعییــن مــی شــود. 
کلمات کلیدی: اندومتریوز ، عود، سرکوب، پس از جراحی، الپاروسکوپی، جراحی

1. جراح و متخصص زنان و زایمان
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مقدمه
ــاروری اســت  ــان ســنین ب اندومتریــوز یــک وضعیــت شــایع در زن
ــور  ــه ط ــده و ب ــخص ش ــاروری مش ــی و ناب ــا درد لگن ــب ب و اغل
چشــمگیری کیفیــت زندگــی زنــان را تحــت تاثیــر قــرار مــی دهــد. 
ــل توجــه را  ــار اقتصــادی قاب ــر ایــن درمــان اندومتریــوز ب عــاوه ب
ــه کاهــش عائــم، اصــاح  ــد ب ــه همــراه دارد. جراحــی مــی توان ب
آناتومیــک و بهبــود پیامدهــای بــارداری کمــک کند.بــا ایــن حــال 
عــود اندومتریــوز بــه دنبــال جراحــی بــاال بــوده و بیمــاران در خطــر 
ــدد  در  ــی مج ــد. جراح ــی مانن ــی م ــدد باق ــه مج ــه مداخل ــاز ب نی
ــد  ــد، 27 و 58 درص ــده باش ــظ ش ــا حف ــدان ه ــه تخم ــی ک بیماران
گــزارش شــده اســت. بــه دنبــال جراحــی محافظــه کارانــه از 
ســرکوب هورمونــی بــه عنــوان یــک ابــزار بــرای کاهــش نیــاز بــه 
 Cochrane مداخــات مجــدد اســتفاده مــی شــود. مطالعــه مــروری
کــه در ســال 2004 چــاپ و در 2011 بــه روز شــده بــود هیچ مزیتی 
ــه  ــا جراحــی ب ــی در مقایســه ب را در اســتفاده از ســرکوب هورمون
تنهایــی گــزارش نکــرد. الزم بــه ذکــر اســت کــه اغلــب مطالعــات 
ــاران را بررســی  ــد از جراحــی بیم ــاه بع ــا ســه م ــا ت وارد شــده تنه
  ، Cochrane ــوژی ــق متدل ــت دقی ــم کیفی ــی رغ ــد.  عل ــرده بودن ک
مطالعــات منتشــر شــده قدیمــی بــوده و امــروزه روش هــای درمانــی 
ــی شــده اســت.  ــوز معرف ــی اندومتری ــرای مدیریــت طب ــدی ب جدی
عــاوه بــر ایــن ســایر مطالعــات مــروری و متــا آنالیزهــا )بــه ویــژه 
ــی از  ــارداری( مزایای ــرص هــای ضــد ب ــا اســتفاده از ق در رابطــه ب
ــد. درک  ــه دنبــال جراحــی را نشــان داده ان ــی ب ســرکوب هورمون
ــاال  ــد کــه احتم ــوز پیشــنهاد میکن ــاری اندومتری ــا از بیم ــروزه م ام
اســتفاده از ســرکوب هورمونــی در یــک دوره کوتــاه منافــع زیادی 
ــت  ــدت تح ــی م ــه طوالن ــد ک ــاز دارن ــاران نی ــد و بیم ــته باش نداش
ســرکوب هورمــون قــرار بگیرنــد. هــدف مــا از انجــام ایــن مطالعــه 
ــرکوب  ــه س ــی ک ــوز در بیماران ــود اندومتری ــک ع ــی ریس ارزیاب
هورمونــی را بــه دنبــال جراحــی دریافــت کــرده بودنــد در مقایســه 
بــا گروهــی کــه تحــت درمــان انتظــاری بودنــد یــا دارونمــا مصرف 

کــرده بودنــد اســت.

روش ها
بــر اســاس یــک اســتراتژی جامــع تحقیقاتــی در مــارچ 2020 
الکترونیکــی  پایــگاه هــای داده  ، مطالعــات منتشــر شــده در  
  web of science و   Medline، Embase، Cochrane CENTRAL

ــورت  ــات کوه ــا و مطالع ــت. RCT ه ــرار گرف ــی ق ــورد بررس م
ــت  ــه تح ــه ک ــر یائس ــان غی ــورد زن ــر در م ــاهده ای آینده نگ مش
جراحــی محافظــه کارانــه اندومتریــوز قــرار گرفتــه بودنــد )حفــظ 
حداقــل یــک تخمــدان( وارد مطالعــه شــدند. مــوارد واجــد 
شــرایط نســخه هــای چــاپ شــده ای بودنــد کــه بیمــاران حداقــل 
بــه مــدت 6 مــاه درمــان ســرکوب هورمونــی را دریافــت کــرده و 
ــی  ــان هــای طب ــد. درم ــرل مقایســه شــده بودن ــا یــک گــروه کنت ب
ــارداری  ــگیری از ب ــی پیش ــان هورمون ــامل : درم ــده ش ــه ش پذیرفت
ــدروژن هــا، LNG-IUS و آگونیســت  )CHC( ، پروژســتین هــا، آن
ــه در  ــی ک ــن مطالعات ــر ای ــاوه ب ــود. ع ــت GnRH ب ــا آنتاگونیس ی
آنهــا بیمــاران تنهــا تحــت الپاراســکوپی تشــخیصی ، آسپیراســیون 
ــا  ــی ب ــای آزمایش ــان ه ــکلروزیس ، درم ــدان و اس ــت تخم کیس
ــی  ــان طب ــروع درم ــا-2b ( ش ــرون آلف ــل اینترف ــد) مث ــواد جدی م
دیــر هنــگام) بیــش از 6 هفتــه پــس از جراحــی( بودنــد و همچنیــن 
ــت  ــل آگونیس ــی )مث ــی ترکیب ــای طب ــان ه ــه از درم ــواردی ک م
شــدند.  حــذف  بــود،  شــده  اســتفاده   )  LNG-IUS و   GnRH

جســتجوی پایــگاه هــای داده توســط افــراد متخصــص انجــام 
ــام  ــد. تم ــی ش ــتقل بررس ــط دو داور مس ــوگیری توس ــر س و خط
Covidence )www. ــن ــرم آنای ــت ف ــتفاده از پل ــا اس ــا ب ــی ه بررس

covidence.org(  انجــام شــد. پروتــکل مطالعــه بــه صــورت آنایــن 

ــال  ــه دنب )CRD42018111394( ثبــت و ب  PROSPERO ــق از طری
ــد. ــل ش ــروری تکمی ــه م ــرای مطالع ــن PRISMA ب گایدالی

بررسی نتایج
نتیجــه اولیــه ایــن مطالعــه عــود اندومتریــوز بــه دنبــال جراحــی بــود 
کــه از نظــر بالینــی و رادیولــوژی تعریف شــد. شــواهد رادیوگرافی 
مربــوط بــه عــود شــامل : اندومتریومــای جدیــد، پــاک و و نــدول 



44

اندومتریــوزی در اولتراســونوگرافی یــا MRI بــود. همچنیــن از نظــر 
ــدول  ــا افزایــش درد لگنــی، لمــس ن بالینــی عــود شــامل شــروع ی
ــی   ــوز در جراح ــاهده اندومتری ــی،  و مش ــه فیزیک ــد در معاین جدی

Second-look اســت. 

ــود.  ــوز ب ــه اندومتری ــوط ب ــر درد مرب ــه تغیی ــه مطالع ــن نتیج دومی
ــای  ــکل ه ــه ش ــف درد ب ــات مختل ــه در مطالع ــه اینک ــه ب ــا توج ب
ــی  ــی، دیســمنوره، دیســپارونی و درد لگن ــل درد لگن متفــاوت )مث
غیــر دوره ای( بررســی شــده اســت، در مــواردی کــه بیــش از یــک 
ــوان  ــه عن ــر در دیســمنوره ب ــود، تغیی ــی شــده ب ــر درد ارزیاب پارامت
ــه طــور  ــی انتخــاب شــد. در مــواردی کــه دیســمنوره ب نقطــه پایان
خــاص گــزارش نشــده بــود، درد لگــن بــه عنــوان نتیجــه قابــل قبول 
ــل  ــه و تحلی ــج در تمامــی مــوارد مــورد تجزی ــن شــد. نتای جایگزی
قــرار گرفــت و ســپس آنالیــز آمــاری بــرای هــر گــروه درمانــی بــه 

طــور ویــژه انجــام شــد.
در میــان 17 مطالعــه مــورد بررســی، میانگیــن زمــان پیگیــری 12 تــا 
36 مــاه بعــد از جراحــی بــود. بیمــاران در 9 مطالعــه بــه مــدت 12 
ــد. نتایــج  مــاه و در 8 مطالعــه بیــش از 12 مــاه ارزیابــی شــده بودن
حاصــل از مطالعــه مــا نشــان مــی دهــد کــه در مــواردی کــه بیماران 
ســرکوب هورمونــی را دریافــت کــرده باشــند میــزان عــود بــه طــور 
قابــل توجهــی کاهــش یافتــه اســت. همچنیــن در مقایســه CHC و 
ــا گــروه کنتــرل، نتایــج کاهــش خطــر عــود را نشــان  LNG-IUS ب

ــت  ــتین و آگونیس ــای پروژس ــروه ه ــر گ ــز زی ــد. در آنالی ــی ده م
GnRH تمایــل بــه کاهــش عــود اندومتریــوز مشــاهده شــد امــا ایــن 

داده هــا از نظــر آمــاری معنــی دار نبــود. در چهــار مطالعــه جدیــد، 
ــرل  %15-20  ــروه کنت ــاری در گ ــن بیم ــود ای ــه ای ع ــر زمین خط
ــرکوب  ــه س ــی ک ــن بیماران ــر ای ــاوه ب ــت. ع ــده اس ــزارش ش گ
هورمونــی را دریافــت کــرده بودنــد نســبت بــه گــروه کنتــرل درد 

کمتــر را گــزارش کردنــد.
بحث

ــه شــامل 2137 زن  ــز 17 مطالع ــا آنالی ــروری و مت ــه م ــن مقال در ای
ــی  ــف از ســرکوب هورمون ــوع مختل ــار ن بررســی شــدند کــه چه

)CHC ، پروژســتین، LNG-IUS و آگونیســت GnRH( را بــه دنبــال 
جراحــی اندومتریــوز دریافــت کــرده بودنــد. نتایــج حاصــل نشــان 
مــی دهــد کــه ســرکوب هورمونــی بــه دنبــال جراحــی اندومتریــوز، 
ــی  ــر اســت. همچنیــن ناهمگون در کاهــش عــود و بهبــود درد موث
قابــل توجهــی در نتایــج درمــان دیــده شــد. ایــن موضــوع احتمــاال 
بــه دلیــل تفــاوت در طراحــی مطالعــه، مداخــات مختلــف، 
ــه  ــت. ب ــج اس ــنجش نتای ــوز و س ــاوت اندومتری ــای متف ــپ ه فنوتی
ــه صــورت دوره ای و در  ــال در برخــی مطالعــات CHC ب طــور مث
ــج  ــن حــال نتای ــا ای ــود. ب ــز شــده ب ــه شــکل مــداوم تجوی برخــی ب
تجمیــع شــدند. چنیــن اختافــات و تناقضاتــی در نتایــج مطالعــات 
نشــان مــی دهــد کــه درمــان اندومتریــوز پیچیده بــوده و در سراســر 

ــی وجــود دارد. جهــان رویکردهــای متفاوت
ــد از  ــرکوبی بع ــان س ــر درم ــه اث ــد ک ــی رس ــر م ــه نظ ــه ب گرچ
امــا  دارد،  دنبــال  بــه  را  اندومتریــوز  عــود  کاهــش  جراحــی، 
ناهمگونــی قابــل توجــه مطالعــات مشــابه و پیــش بینــی هــای مرتبط 
نشــان مــی دهــد کــه مطالعــات آینــده ممکــن اســت لزومــا یافتــه 
هــای مشــابهی نداشــته باشــند. بــا ایــن حــال بایــد عوامــل ناشــناخته 
متنوعــی وجــود داشــته باشــد کــه ممکــن اســت باعــث ناهمگونــی 
ــده مــی  ــج آین ــان در مــورد نتای ــن باعــث عــدم اطمین شــده و همی
ــر اســاس نتایــج مــا، پزشــکان مــی تواننــد  ــا ایــن وجــود ب شــود. ب
اطمینــان حاصــل کننــد کــه بــه طــور کلــی احتمــال پیــدا نکــردن 
منفعــت در مطالعــات آینــده، کــم در نظــر گرفتــه مــی شــود )%4(.
ــر  ــل تغیی ــه دلی ــه ب ــن مطالع ــه در ای ــه و ثانوی ــج اولی ــف نتای تعری
ــوز  ــگ اندومتری ــی و مانیتورین ــخیص کلینیک ــی، تش ــوی بالین الگ
ــه  ــود. اگرچ ــز ب ــش برانگی ــکوپی چال ــر الپاراس ــه ب ــای تکی ــه ج ب
تعریــف دقیــق عــود نیازمنــد الپاراســکوپی ثانویــه اســت ، در 
ــه صــورت کلینیکــی  ــری پیشــرفت بیمــاری ب ــی پیگی ــای واقع دنی
ــم و  ــت عائ ــکی، بازگش ــرداری پزش ــک تصویرب ــا کم ــوده و ب ب
یــا نیــاز بــه شــروع درمــان جایگزیــن در نظــر گرفتــه مــی شــود. بــا 
ــه ایــن معیارهــا بــرای تعییــن عــود اندومتریــوز، گســترش  توجــه ب
ــی  ــوان منتف ــی ت ــف را نم ــای ظری ــاک ه ــود پ ــا وج ــی ی عمق
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دانســت. در مطالعاتــی کــه زوائــد اندومتریــوزی طــی جراحــی بــه 
طــور کامــل حــذف نشــده باشــد ، ایــن مســئله پیچیــده تــر اســت.
عــاوه بــر ایــن تصویربــرداری هایــی کــه عــود مجــدد را پیشــنهاد 
مــی کننــد، ممکــن اســت همیشــه از نظــر بالینــی معنــی دار نباشــد 
. بــه علــت ماهیــت ذهنــی و پیچیــده ی الیــه ای درد )اعــم از 
دیســمنوره، دیســپارونی یــا درد لگــن( تــاش بــرای انــدازه و 

ــت. ــت اس ــدم دق ــص و ع ــو از نق ــنجش آن ممل س
ــه  ــن مقال ــده در ای ــات وارد ش ــا مطالع ــش ه ــن چال ــود ای ــا وج ب
ــع  ــه نف ــداوم ب ــور م ــه ط ــج ب ــوده و نتای ــی دار ب ــی معن ــر بالین از نظ

ــت.  ــی اس ــد جراح ــرکوب بع ــتفاده از س اس
ــش  ــط Vercellini و همکاران ــال 2013 توس ــه در س ــه ای ک مطالع
انجــام شــده نشــان مــی دهــد کــه بــرای جلوگیــری از عــود 
ــد در  ــداوم CHC اســتفاده کــرده ان ــرادی کــه م ــا در اف اندومتریوم
ــوب  ــج مطل ــد نتای ــرده ان ــتفاده نک ــز اس ــه هرگ ــرادی ک ــه اف مقایس
اســت. در مقابــل نتایــج یــک RCT در ســال 2017 نشــان مــی دهــد 
کــه هیــچ تفاوتــی در عــود اندومتریومــا بعــد از یــک ســال مصــرف 
LNG-IUS در مقایســه بــا درمــان انتظــاری در بیمارانــی کــه تحــت 

درمــان انتظــاری الپاراســکوپی سیســتکتومی شــده بودنــد و 6 مــاه 
ــرای  ــد. ب ــاهده نش ــد مش ــرده بودن ــتفاده ک ــت GnRH اس آگونیس
ــه  ــاج ب ــوز احتی ــان اندومتری ــر داروهــای مختلــف در درم ــن اث تعیی

ــده نگــر و مقایســه ای اســت. ــی آین آزمایشــات بالین
بــه دنبــال درمــان جراحــی، میــزان عود خــود بــه خــودی اندومتریوز 
ــل  ــال(. عوام ــدود 5 س ــی 50-40% در ح ــود تجمع ــت )ع ــاال اس ب
ــیوع  ــات ش ــی مطالع ــت. برخ ــخص نیس ــوز مش ــود هن ــر در ع موث
ــن  ــد و برخــی دیگــر ای ــان را نشــان مــی دهن ــر عــود در جوان باالت
نتیجــه را نقــض مــی کننــد. بــا ایــن حــال توافــق کلــی بــر ایــن اســت 
ــه کاهــش عــود  ــوزی منجــر ب ــد اندومتری ــل زوائ کــه حــذف کام

مــی شــود. 
ــی از  ــه ترکیب ــد ک ــی کن ــنهاد م ــوز پیش ــده اندومتری ــز پیچی پاتوژن
تغییــرات ژنتیکــی، ســلول هــای اندومتــر نــا بــه جــا)در اثــر قاعدگــی 
عقــب گــرد(، تخمــک گــذاری و تغییــر در عملکــرد سیســتم 

ــا  ــا شــرایطی کــه م ــد ت ــی افت ــاق م ــان اتف ــه طــور هــم زم ــی ب ایمن
بــه عنــوان اندومتریــوز مــی شناســیم ایجــاد شــود. بــا فــرض اینکــه 
ــه ی  ــه هم ــا و ن ــه ج ــا ب ــت ن ــده ای از باف ــمت عم ــی قس در جراح
آن حــذف شــده اســت، اســتراتژی اصلــی پیشــگیری از عــود 
بیمــاری منــوط بــه درمــان ســرکوب هورمونــی بــا هــدف کاهــش 
تخمــک گــذاری و فعالیــت ســلول هــای اندومتــر اســت زیــرا تــا بــه 
امــروز درمــان یــا مداخلــه ای بــرای تغییــر ژنتیــک یــا جنبــه هــای 
ایمنــی اندومتریــوز وجــود نــدارد. بــه ایــن ترتیــب، پــس از جراحــی 
ــزار هوشــمند  ــوان یــک اب ــه عن ــی ب ــوز ســرکوب هورمون اندومتری
ــه خطــر بــاالی عــود اندومتریــوز  ــا توجــه ب قابــل اســتفاده اســت. ب
ــی کــه  ــز، بیماران ــا آنالی ــن مت ــج مثبــت ای ــال جراحــی و نتای ــه دنب ب
ــا  ــد ب ــد مــی توانن ــارداری ندارن ــه بعــد از جراحــی قصــد ب بافاصل
هــدف کاهــش ریســک عــود از درمــان ســرکوب هورمونــی 
ــد  ــی توان ــق م ــن طری ــوز از ای ــت اندومتری ــد. مدیری ــتفاده کنن اس
ــات  ــوارض مداخ ــرر و ع ــای مک ــی ه ــش جراح ــه کاه ــر ب منج
ــای  ــه ه ــکان گزین ــرایط پزش ــن ش ــود. در ای ــی ش ــف درمان مختل
درمانــی موثــری را بــرای بعــد از عمــل دارنــد کــه ایــن مــی توانــد 
گفتگــو بیــن پزشــک و بیمــار را بــرای رســیدن بــه بهتریــن گزینــه 

ــد. ــی تســهیل کن درمان
ــوز  ــی اندومتری ــد از جراح ــی بع ــرکوب هورمون ــد س ــه فوای اگرچ
اثبــات شــده اســت، امــا همچنــان بســیاری از ســواالت بالینــی بــی 
پاســخ مانــده انــد. مطالعــات مقایســه ای بــرای ارزیابــی انــواع 
ــد  ــی بع ــه درمان ــن گزین ــن بهتری ــرای تعیی ــی ب ــای هورمون روش ه
از جراحــی ضــروری اســت. مدیریــت ایــن بیمــاری بایــد بــر اســاس 
شــرایط مختلــف بالینــی، عائــم بیمــار و فنوتیــپ بیمــاری باشــد و 

انجــام مطالعــات بیشــتر ضــروری اســت.
سخن مترجم

ــی  ــون م ــه هورم ــته ب ــی و وابس ــاری التهاب ــی بیم ــوز نوع اندومتری
باشــد و بــه حضــور بافــت اندومتــر خــارج از حفــره رحمــی اطــاق 
مــی شــود. تــا بــه امــروز درمــان قطعــی بــرای ایــن بیمــاری وجــود 
ــوان  ــی مــی ت ــا اســتفاده از روش هــای مختلــف درمان ــا ب ــدارد ام ن
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ــش  ــاران را افزای ــت زندگــی بیم ــم را کاهــش و کیفی شــدت عائ
داد. بــرای رســیدن بــه ایــن اهــداف مــی تــوان از داروهــای 
کاهنــده درد، هورمــون درمانــی و جراحــی کمــک گرفــت. 
درمــان بــه صــورت کامــا فــرد محــور و بــر اســاس عائــم بیمــار، 
ــرداری و در برخــی  ــج تصویرب ــه فیزیکــی، آزمایشــات و نتای معاین
ــر  ــود. ب ــی ش ــام م ــخیصی انج ــکوپی تش ــی الپاراس ــوارد جراح م
ــی  ــر جراح ــم ب ــر تصمی ــت اگ ــر اس ــد بهت ــات جدی ــاس مطالع اس
ــه شــده اســت، در یــک جراحــی  ــوز گرفت الپاراســکوپی اندومتری
بــه صــورت کامــل تمامــی نــدول هــای اندومتریــوز برداشــته شــود. 
البتــه اســتثناهایی هــم در نظــر گرفتــه شــده اســت.در صورتــی کــه 
درمــان اندومتریــوز بــه شــیوه جراحــی بــه صــورت محافظــه کارانــه 
ــود  ــک ع ــرد ریس ــورت بگی ــدان( ص ــک تخم ــل ی ــظ حداق )حف
بیمــاری بــاال اســت. بــر اســاس مطالعــات مختلــف ریســک عــود بــه 
ازای هــر یــک ســال 20-2% و بعــد از پنــج ســال در حــدود %40 
ــی  ــال جراح ــه دنب ــوز ب ــود اندومتری ــود. ع ــی ش ــه م ــر گرفت در نظ
ــد  ــد جدی ــا گســترش زوائ ــل و ی ــد نتیجــه جراحــی ناکام ــی توان م
باشــد. ایــن ریســک بــا گســترش بیمــاری افزایــش مــی یابــد. 
ــود در  ــک ع ــه ریس ــد ک ــی ده ــان م ــف نش ــج مختل ــن نتای همچنی
جوانــان بیشــتر اســت. بــه دنبــال جراحــی اندومتریــوز بایــد تــاش 
ــار  ــرد بیم ــر ف ــا اگ ــوند ام ــب ش ــارداری ترغی ــه ب ــان ب ــا زن ــود ت ش
تمایــل بــه بــارداری نداشــت بایــد تحــت درمانــی هورمونــی قــرار 
ــی  ــان داروی ــد. درم ــش یاب ــاری کاه ــود بیم ــک ع ــا ریس ــرد ت بگی
ــود:  ــی ش ــنهاد م ــل پیش ــه دو دلی ــی ب ــرکوب هورمون ــکل س ــه ش ب
1-درمــان هورمونــی کوتــاه مــدت )6 مــاه پــس از جراحــی( بــا اثــر 
بــر رزیــدوال هــای اندومتریــوز اثربخشــی جراحــی را بــاال مــی بــرد 
ــرد  ــرکوب عملک ــث س ــدت باع ــی م ــی طوالن ــان هورمون 2-درم
تخمــدان و ســیکل قاعدگــی شــده و از گســترش زوائــد نــو ظهــور 
ــاران  ــت در 40-20% بیم ــر اس ــه ذک ــد. الزم ب ــی کن ــری م جلوگی
ــی شــود و %15-20  ــال جراحــی مشــاهده م ــه دنب بازگشــت درد ب
ــر اســاس  ــد. ب ــی کنن ــدا م ــه جراحــی مجــدد پی ــاج ب بیمــاران احتی
ــه  ــال ک ــاالی 40 س ــاران ب ــواک در بیم ــاب ن ــاپ کت ــن چ آخری

ــه  ــترکتومی ب ــوان هیس ــی ت ــد م ــدد ندارن ــارداری مج ــه ب ــل ب تمای
ــرد.  ــاب ک ــه را انتخ ــی دوطرف ــراه اووفورکتوم هم
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Endometriosis recurrence following post-operative hormonal 
suppression: a systematic review and meta-analysis
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Although surgery for endometriosis can improve pain and fertility, the risk of disease recurrence is high. There is little 
consensus regarding the benefit of medical therapy in preventing recurrence of endometriosis following surgery. OBJECTIVE 
AND RATIONALE: We performed a review of prospective observational studies and randomised controlled trials (RCTS) 
to evaluate the risk of endometriosis recurrence in patients undergoing post-operative hormonal suppression, compared to 
placebo/ expectant management. SEARCH METHODS: The following databases were searched from inception to March 
2020 for RCTs and prospective observational cohort studies: MEDLINE, Embase, Cochrane CENTRAL and Web of Science. 
We included English language full-text articles of premenopausal women undergoing conservative surgery (conserving 
at least one ovary) and initiating hormonal suppression within 6 weeks post-operatively with either combined hormonal 
contraceptives (CHC), progestins, androgens, levonorgesterel-releasing intra-uterine system (LNG-IUS) or GnRH agonist 
or antagonist. We excluded from the final analysis studies with <12 months of follow-up, interventions of diagnostic 
laparoscopy, experimental/non-hormonal treatments or combined hormonal therapy. Risk of bias was assessed using the 
Cochrane Risk of Bias Tool for RCTs and the Newcastle-Ottawa Scale (NOS) for observational studies. OUTCOMES: 
We included 17 studies (13 RCTs and 4 cohort studies), with 2137 patients (1189 receiving post-operative suppression 
and 948 controls), which evaluated various agents: CHC (6 studies, n=869), progestin 3 studies, n=183), LNG-IUS (2 
studies, n=94) and GnRH agonist 9 studies, n=1237). The primary outcome was post-operative endometriosis recurrence, 
determined by imaging or recurrence of symptoms, at least 12 months post-operatively. The secondary outcome was change 
in endometriosis-related pain. Mean follow up of included studies ranged from 12 to 36 months, and outcomes were assessed 
at a median of 18 months. There was a significandy decreased risk of endometriosis recurrence in patients receiving post-
operative hormonal suppression compared to expectant management/placebo (relative risk (RR) %95 ,0.41 CI: 0.26 to ,(0.65 
14 studies, 1766 patients, = %68, random effects model). Subgroup analysis on patients treated with CHC and LNG-IUS 
as well as sensitivity analyses limited to RCTs and high-quality studies showed a consistent decreased risk of endometriosis 
recurrence. Additionally, the patients receiving post-operative hormonal suppression had significantly lower pain scores 
compared to controls (SMD %95 ,0.49� CI: 0.91- to 7 .0.07� studies, 652 patients, %68 = 1). WIDER IMPLICATIONS: 
Hormonal suppression should be considered for patients not seeking pregnancy immediately after endometriosis surgery 
in order to reduce disease recurrence and pain. Various hormonal agents have been shown to be effective, and the exact 
treatment choice should be individualised according to each woman›s needs.
Key words: endometriosis / recurrence / suppression/post-operative / laparoscopy / surgery
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مقدمه
ــل  ــرن قب ــک ق ــر از ی ــرگ ومی ــش م ــرای کاه ــه ب ــزارین ک س
شــروع شــده بــود؛ درحــال حاضــر روش زایمــان یــک از 
ــج زن در ســایر  ــر ازهــر پن هــر ســه زن آمریکایی)1(وچهــار نف

ــد)2( ــی میباش نواح
تاریخچه

تاریــخ ارتبــاط کلمــه ســزارین بــا  ژولیــوس ســزار وروش تولــد 
ــت  ــی براینس ــاق عموم ــوض اتف ــت.در ع ــته اس ــی دانس او منتف
 Numa  کــه ایــن جراحــی در قوانیــن رم باســتان توســط پادشــاه
بــرروی زنــان درحــال مــرگ   )637-715BC( Prompilioj

ــل  ــت.این عم ــده اس ــام میش ــارداری انج ــر ب ــای آخ ــه ه درهفت
 Lex Caesarea ــه ــان ب ــول زم ــم Lex Regia درط ــه اس ــی ب جراح
بخصــوص در دوره ژولیــوس ســزار تغییــر یافــت و از آن پــس 
ــل  ــد.در آن دوران عم ــده ش ــزارین نامی ــی س ــل جراح ــن عم ای
ــده  ــام ش ــرگ انج ــال م ــا درح ــرده وی ــرروی مادرم ــی ب جراح
ــل  ــن عم ــد.دردوران که ــارج  میش ــده خ ــا زن ــرده ی ــن م وجنی
ســزارین توســط خــود بیمــار، همســربیمار، جــادان، ســلمانی ها، 
ــت و  ــورت میگرف ــل ص ــای قبای ــا روس ــان وی ــا، جراح ــه ه قابل
ــی  ــکار میرفت.گاه ــر ب ــا تب ــغ ســلمانی ت ــف از تی وســایل مختل
بطورخودبخــودی پارگــی شــکم درنتیجــه زایمان بســیار ســخت 
و یــا اتفاقــی مثــا صدمــه بــا شــاخ حیوانــات دیــده میشــدو گاهــاً 

ــان نجــات مــی یافتنــد)3(. برخــی از ایــن زن
ــرای چهارقــرن از  مــدارک موجــود اســت کــه نشــان میدهــد ب
اوائــل قــرن شــانزدهم عمــل ســزارین بعــد از مــرگ مــادر جهت 
نجــات جنیــن انجــام میشــده اســت.در قــرن هفدهــم وهجدهــم 
ــن دوران  ــد.در ای ــتر ش ــده بیش ــان زن ــرروی زن ــی ب تعدادجراح

بعــد از بــرش روی رحــم و خــروج جنیــن، جــدار رحــم وشــکم 
ترمیــم نمیشــد و بــه رحــم اجــازه داده میشــد تابــا انقباضــات خود 
خونریــزی را کنتــرل نمایــد درنتیجــه تعدادمــرگ و میــر ناشــی 
از خونریــزی و عفونــت بیــن 5/52 تــا 100 درصدگــزارش شــده 
اســت. همزمــان بــا انقــاب پزشــکی درقــرن نوزدهــم پیشــرفت 
ــال  ــد.در س ــزارین بوجودآم ــان و س ــه ای در زایم ــل ماحظ قاب
1876 متخصــص زنــان ایتالیایــی بنــام  Eduardo Porro  مشــخص 
ــزی در  ــه خونری ــبت ب ــری نس ــل مهمت ــت عام ــه عفون ــرد ک ک
مــرگ و میــر زنــان اســت.درنتیجه بدنبــال ســزارین جســم 
رحــم را برداشــته وپایــه ســرویکس را بخیــه نمــود)4(.در ســال 
1882 ژنیکولوژیســتی بنــام Max Sanger روش ابداعــی خــود 
رابصــورت ترمیــم دوالیــه بــرش عمــودی رحــم جهــت حفــظ 
ــه  ــی کرد)5(.اگرچ ــن معرف ــای پریتوئ ــه ه ــم لب ــا  ترمی ــم ب رح
روش حفــظ رحــم ســبب کاهــش چشــمگیر مــرگ و میــر 
زنــان میشــد ولــی همچنــان بــه ســبب وجــود عفونــت مورتالیتــه 
ــا اینحــال اهمیــت ابــداع sanger بســیار عالمگیــر شــد  باالبــود. ب
ــدل  ــه از م ــروزی برگرفت چنانکــه روش ســزارین کاســیک ام

جراحــی وی میباشــد.
روش  بیوتیــک  آنتــی  نبــود  در  و  بیســتم  قــرن  اوائــل  در 
اکســتراپریتونئال ســزارین جهــت زایمانهــای طوالنــی بــکار 
ــاوه  ــی بع ــل جراح ــاران و روش عم ــد.انتخاب بیم ــه ش گرفت
ــا2  ــر 1ت ــرگ ومی ــش م ــبب کاه ــپتیک س ــی س ــای آنت تکنیکه
درصــد شــد بخصــوص وقتــی کــه در غیــاب لیبــر ویــا در ابتدای 
ــور  ــی انجــام میشــد.در ســال 1920 بوف ــای زایمان شــروع درده
ایــن روش جراحــی صــورت میگرفــت هرچنــد هنــوز خونریزی 
ــن زایمــان از چالشــهای مهــم  ــت و پارگــی رحــم درحی وعفون

دکترپریسا مقتدایی 1

صد سال سزارین از 1۹۲۰ تا ۲۰۲۰:خوب ؛ بد ؛زشت

دکتر پریسا مقتدائی 1 
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ــود. ــان ب آن زم
بــرش  از عمــل  بعــد  پارگــی رحــم درجریــان زایمــان  اتفــاق 
کاســیک روی رحــم ســبب ایــن تفکر شــد:یکبار ســزارین؛ همیشــه 

ســزارین)8(.
جوشــگاههای نامناســب روی بــرش از ســمت داخــل و خــارج،  
ــبندگی  ــا، چس ــوم و روده ه ــکم وامنت ــدار ش ــیع ج ــبندگی وس چس
جفــت بــه محــل میومتــر بــرش کاســیک همگــی از معضــات آن 

دوران بشــمار میرفــت)7و8(.

انقالب در تکنیک جراحی سزارین
1۹۲۰-1۹7۰

ــاب از  ــا اجتن ــر ب ــازی میومت ــک س ــر نزدی ــی ب ــک sanger مبتن تکنی
دســیدوآ بــود. الیــه عضانــی و پریتوئــن بــا بخیــه هــای سرتاســری 
ــت  ــیا، پوس ــداری، فاش ــن ج ــپس پریتوئ ــدند س ــک میش ــم نزدی به
درالیــه هــای مجــزا دوختــه میشــد)5(. روش sanger تــا چهــل ســال 
ــام John Martin Munro Kerr  در  ــی بن ــراح زنان ــا ج ــت ت ــه یاف ادام
ســال 1926 روش خــود را کــه برپایــه بــرش عرضــی ســگمان تحتانی 

ــود)9و10(. ــی نم ــه آن بودمعرف ــن دوالی و دوخت
بــرش kerr اغلــب بنــام Pfannesteil-kerr بــه احتــرام ژنیکولوژیســت 
آلمانــی کــه اولیــن بــار بــرش شــکم را در ســال 1900)1( ابــداع کــرد 
و در ادامــه جداســازی فلــپ مثانــه از ســگمان تحتانــی را انجــام داد، 
نامیــده میشــود. همچنیــن ترمیــم دوالیــه بــرش رحــم بــدون ورود بــه 
دســیدوآ ؛نزدیــک کــردن فلــپ مثانــه و ترمیــم پریتوئــن جــداری از 

مختصــات روش جراحــی وی بــوده اســت.
بعــد از ایــن بــرش ســگمان تحتانــی رحــم بعنــوان اصلــی تریــن روش 
در ســطح گســترده مــورد اســتفاده قــرار گرفــت کــه ســبب کاهــش 
ــان  ــن زم ــد.در ای ــزی گردی ــت و خونری ــت عفون ــر بعل ــرگ و می م
مورتالیتــی بــه 11 % رســید و جنینهــای زیــادی نجــات یافتنــد.در ایــن 
دوره بانــک خون؛تکنیکهــای آنتــی ســپتیک، آنتــی بیوتیــک نقــش 
درخشــانی در  بهبــود کیفیــت ســزارین داشتند.ســزارین کاســیک 
انجــام  بطوربرابــر در ســالهای 1937-1944  و ســگمان تحتانــی 

میشــد و از ســال 1950 ســزارین ســگمان تحتانــی بطــور جهانــی در 
ــع  ــب مرج ــت و در کت ــرار گرف ــا ق ــت ه ــی رزیدن ــوزش همگان آم
ــی  ــی بیوتیک ــای آنت ــرفت داروه ــا پیش ــان ب ــد. همزم ــرح داده ش ش
روش اکســتراپریتونئال بنــدرت مــورد اســتفاده قــرار میگیــرد. روش 
کاســیک تنهــا بــرای موارداختصاصــی نظیــر جفــت ســرراهی ویــا 
ــن اســتفاده میشــود. ــای خــاص جنی ــا موقعیته دکولمــان شــدید و ی
میــزان کلــی ســزارین از 1/5 تــا 5/2 درصــد در ســالهای 1932-1963 
بــه 8 % در ســال 1970 رســید. مــرگ ومیــر نوزادهــم از 8/9 بــه 9/2 

ــه 4/0 رســید)12(. ــادر از 8/1 ب ــر م درصــد و مــرگ و می

1۹7۰-۲۰۲۰
ــن  ــادر و جنی ــی م ــش ایمن ــت افزای ــه عل ــادی ب ــاد می ــه هفت در ده
ــه 5/16 % در  ــت واز 5/5 % در 1970 ب ــش یاف ــزارین افزای ــزان س می
ســال 1980 )13( و در نهایــت بــه 31 تــا 32 درصــد در ســال 2019 در 
آمریــکا رســید)1(. تکنیکهــای جداســازی بانــت در بــرش شــکمی 
و پریتوئــن جــداری توســط  Joel-  cohen )14( شــرح داده شــد و در 
ادامــه  Misgav-ladach )15و16(بــا معرفــی بــرش بانــت روی رحــم 
ــام روش  ــد کــه بن ــان اشــتیل-کر بوجودآوردن ــرش ف ــی در ب تغییرات
ــرات  ــه Misgav-ladach  نامگــذاری شــد. درســال 1920 تغیی مودیفی
انــواع روش بــه صــورت دوالیــه یــا تــک الیــه دوختن؛عــدم نزدیک 
ســازی پریتوئــن جــداری و احشــایی اتفــاق افتاد.درمقایســه بــا روش 
ابتدایــی فــان اشــتیل-کر ، تکنیکهــای جدیــد بــا زمــان کوتــاه 
ــت)9و10(. ــراه اس ــر هم ــای کمت ــه ه ــر و هزین ــی، دردکمت ترجراح

ACOG  وســایر گروههــا ؛پزشــکان را در خصــوص انتخــاب مــدل 

جراحــی و تکنیکهــای مختلــف آزادگذاشــته اســت)20(. اخیــراً 
ــخص  ــرات مش ــد اث ــهای جدی ــن روش ــه ای ــت ک ــده اس ــوم ش معل
ــادران  ــدت م ــی درازم ــش آگه ــا پی ــدی وی ــای بع ــی ه درحاملگ

ــت)22و23(. ــته اس نداش
عوارض درازمدت مامایی

*جایگزینی غیرطبیعی جفت
ــه  ــی تروفوباســت ب ــه چســبندگی غیرطبیع ــا ب ــف پاســنتا اکرت طی
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Mor- ــوان ــمی بعن ــکل رس ــه ش ــود و ب ــاق میش ــم اط ــواره رح  دی
bidity adherent placenta  نامیــده میشــود. بــا افزایــش ســزارین 

ــاق  ــا وحاملگــی محــل اســکار بیشــتر اتف جفــت ســرراهی و آکرت
میفتدکــه ســبب مورتالیتــه و موربیدیتــه مادرمیشــود. میــزان مــرگ 
ــه  ــال 1987 ب ــده درس ــد زن ــر 100000 تول ــادر از 2/7 % دره ومیرم
% درهــر100000 تولــد زنــده درســال 2018 رســید)26(.   4/17
ــت حــوادث جفــت  ــه عل ــادر ب ــر م ــرگ و می ــدرن، م ــی م درمامای
7/1 % تخمیــن زده میشــود کــه در صــورت افزایــش رونــد ســزارین 
ــترآکرتا و130  ــرراهی، 4504 موردبیش ــت س ــتر جف 6236 موردبیش

ــد)29(. ــاق افت ــان اتف ــاالنه زن ــرگ س موردم
ــک در 4000  ــرراهی را ی ــت س ــیوع جف ــاهده ای ش ــات مش مطالع
زایمــان در ســال1970 )30( و یــک در 2500 زایمــان در ســال 
1950)31( ویــک در هــر 533 زایمــان در ســال 2002 بــرآورد 
ــا  ــک زن ب ــه ی ــد ک ــان دادن ــکاران نش ــت.کارک و هم ــرده اس ک
یــک ســابقه ســزارین و جفــت ســرراهی فعلــی احتمال 24% ریســک 
آکرتــا دارد و بــا دوبــار ســزارین بــه 40% و بــا ســه بــار ســزارین بــه  

ــد)34و35(. ــه 67% میرس ــزارین ب ــار س ــا چهارب 40% و ب
ــزان  ــدولی می ــروع ش ــکار ش ــل اس ــی مح ــالهای 1970 حاملگ از س
ــر 1688  ــک در ه ــزان آن ی ــر می ــال حاض ــخص بوددرح آن نامش
حاملگــی نرمــال میرســد. هــم جفــت آکرتــا و هــم حاملگــی اســکار 
ــا مــرگ و میــر باالیــی همــراه اســت. خونریــزی شــدید، پارگــی  ب
ــاور،  ــای مج ــه ارگانه ــوم، صدم ــری پارت ــترکتومی پ ــم، هیس رح
بســتری در ICU ، نقاهــت طوالنــی مــدت و حتــی مــرگ از عوارض 

جــدی آنهــا بشــمار میــرود.
از ســال 1969تــا 2009 هیســترکتومی پــری پارتــوم از 27% بــه 
ــیده  ــه 5/40% رس ــا از4/5% ب ــت آکرت ــیون جف ــا اندیکاس 57% و ب
اســت)40(. در تمامــی مطالعــات جفــت چســبیده اندیکاســیون -50

33 % هیســترکتومی پــری پارتــوم میباشــد)42(.جفت چســبیده اولین 
باردرســال 1937بدنبــال خــروج دســتی جفــت یــا آندومتریــت و یــا 
ــخص  ــد)43(.امروزه مش ــرح داده ش ــد؛ ش ــده میش ــم دی کورتاژرح
ــه  ــه فاصل ــکاررحمی و صدم ــال اس ــت بدنب ــن وضعی ــه ای ــد ک ش

ــه ســزارین اســت)44(. ــه ب ــواره رحــم ثانوی ــر دی ــر و میومت آندومت
*پارگی رحم

پارگــی رحــم عارضــه کشــنده و نــادر بــرای مــادر و جنین اســت که 
میتوانــد قبــل و یــا حیــن زایمــان اتفــاق افتد.اغلــب دیســترس جنینــی 
وجــود دارد و منجــر بــه بســتری نــوزاد دربخــش ویــژه میشــود.میزان 
پارگــی رحــم از 5/0 تــا 4 درصــد متفــارت اســت وبیشــتر در جریــان 
VBAC دیــده میشــود و بــا دوبار ســزارین ریســک آن بیشــتر میشــود.

بازشــدن اســکار شــایعتر اســت و میتوانــد بــه حــوادث تهدیدکننــده 
حیــات بینجامد)46(.بیــن دوختــن تــک الیــه و دوالیــه رحــم 

تفاوتــی در شــیوع پارگــی رحــم دیــده نشــده اســت)47(.

عوارض درازمدت ژنیکولوژی
ســاب  نازایــی،  درد،  هــا،  چســبندگی  شــامل  عــوارض  ایــن 
فرتیلیتــی، خونریــزی نامنظــم، دیســپارونی، دیســمنوره، آندومتریــوز 

میباشــد)51-48(.
*دردمزمن لگن

ــده  ــزارین دی ــداز س ــاران بع ــدادی از بیم ــی در تع ــن لگن درد مزم
میشود)54(.ســزارین اورژانــس، نــوع بــرش، بســتن درمقایســه 
ــم  ــن رح ــک دوخت ــایی، تکنی ــداری واحش ــن ج ــتن پریتوئ ــا نبس ب
منجــر بــه گیــر افتــادن عصــب، چســبندگی لگــن، نقایــص اســکار 
میشــود)57(.که  لگنــی  و آندومتریــوز و درنهایــت درد مزمــن 
افزایــش تعدادســزارین ازدیــاد میابــد. شــیوع آندومتریــوز  بــا 
اسکارســزارین نــا مشــخص اســت ولــی بــا دردهــای دوره ای 
شــکمی و تــوده بــرش پوســتی همــراه اســت و در بــرش فــان اشــتیل 

ــود)50(. ــده میش ــتر دی ــکال بیش ــه ورتی ــبت ب نس
*چسبندگی رحم

تکنیــک جراحــی در پیدایــش چســبندگی بعــد از ســزارین نقــش 
مهمــی دارد.در زنــان غیــر بــاردار چســبندگی بــا درد مزمــن و نازایی 
ــاور،  ــای مج ــه ارگانه ــه ب ــبب صدم ــت)59(.همچنین س ــراه اس هم
خونریــزی بیشــتر؛مدت زمــان بیشــتر در عمــل بعــدی میشــود)35(.
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*نازایی
ــکار  ــص اس ــی و نقای ــل از جراح ــای حاص ــبندگی ه ــل چس در اص
ــراه  ــه هم ــکوپی ب ــی میشودالپاراس ــاب فرتیلیت ــا س ــی ی ــبب نازای س

ــت)60(. ــر اس ــت موث ــن وضعی ــود ای ــکوپی دربهب هیستروس
*خونریزی نامنظم

نقــص محــل اســکار یــا niche بعنــوان عارضــه دوردســت ژنیکولوژی 
بعــد از ســزارین بــه همــراه دیســمنوره و خونریــزی و ســاب فرتیلیتــی 
رو بــه افزایــش اســت)61و62(. 65 درصــد از بیمــاران خونریــزی غیر 
ــمنوره، 5/7 %  ــا دیس ــی، 52 % ب ــن لگن ــا دردمزم ــی و 2/46 % ب طبیع
ــا niche در یــک مطالعــه  ــا نازایــی، 2/24 % بــا دیســپارونی همــراه ب ب

متاآنالیــز بــرروی 5123 بیمــار همــراه بــوده اســت)46(.

مرگ و میر نوزادی
مطالعاتــی بــوده اســت کــه مشــخص میکــرد نــوزادان حاصــل از تولد 
ــوم روده ای،  ــش میکروبی ــل ایمنی،کاه ــال تکام ــا اخت ــزارین ب س
ــررس کــودکان و آســم همــراه اســت)64-67(. دراصــل  ــی دی چاق
یافتــه هــای فــوق در زنــان ســزارین تکــراری بدلیــل نارســی جنیــن و 
نــه در جنینهــای رســیده تــرم گــزارش شــده بود)70-69(.بــا اینحــال 
 NICU در مقایســه بــا زایمــان طبیعــی مشــکات تنفســی و بســتری در

بیشــتر اســت)61(.

کاهش میزان سزارین
شــعار مــردم ســالم در ســال 2020 در آمریــکا بعنــوان هــدف کاهــش 
ــام  ــر اع ــم خط ــان ک ــر درزن ــا کمت ــه 7/24 % ی ــار اول ب ــزارین ب س
ــار  ــان ب شــده بود)72(.درغیــاب اندیکاســیونهای الزم تعــدادی از زن
ــرس از درد  ــش الزم و ت ــت نداشــتن دان ــو را بعل اول ســزارین الکتی
ویــا اختــال عملکــرد کــف لگــن انتخــاب میکننــد. ضــروری اســت 
ــم  ــزارین ه ــدت س ــاه م ــدت و کوت ــرات دراز م ــوص خط درخص
ــز از  ــپس پرهی ــوزش داده شوند.س ــوزاد آم ــم ن ــادر و ه ــورد م در م
ــا  ــه VBAC جهــت پیشــگیری از اکرت ســزارین تکــراری و تشــویق ب

ــرد. ــتورکار قرارگی در دس

اعــام کــرد    Eduardo Cragin در ســال 1914 و ســپس 1916  
ــادی دارد و در نتیجــه  زایمــان طبیعــی بعــد از ســزارین خطــرات زی
 cragin.)6(ــار ســزارین ؛همیشــه ســزارین را مطــرح کــرد شــعار یکب
نتایــج ســزارین تکــراری در زنانــی کــه امــکان زایمــان طبیعــی بعــد 
ــود. در آن دوران  ــان نم ــتندرا بی ــال را نداش ــر فع ــن روز لیب از چندی
ــین  ــی توس ــود، اکس ــاد ب ــی زی ــاختاری لگن ــاالت س ــز و اخت ریکت
ــود  ــک وج ــی بیوتی ــون و آنت ــک خ ــان و بان ــک زایم ــرای تحری ب
ــرای  ــا ب ــزارین تنه ــود، س ــاک ب ــوه خطرن ــی بالق ــت و جراح نداش
نجــات جــان مــادر بــود. درآن روزهــا دیســترس جنینــی اندیکاســیون 
ســزارین نبود؛گوشــی دلــی تنهــا بــرای تشــخیص زنــده بــودن جنیــن 
ــکا  ــی وجودنداشــت.دردهه 1960 در آمری ــگ جنین ــودو مانیتورین ب
تغییــرات زیــادی اتفــاق افتادکــه منجــر بــه کاهــش ســزارین گردیــد 
از جملــه اســتفاده از فورســپس، اکســی توســین، زایمــان طبیعی بریچ 
ومانیتورینــگ جنیــن بــا گوشــی منجــر بــه کاهــش ســزارین تــا 4 تا 6 
Trial Of La- ( TOLAC  درصــد شــد. مطالعات زیــادی در خصــوص

bor After a low tranverse incision Cesarean( انجــام شــدو ایمنــی آن 

بــه اثبــات رســید.با اینحــال میــزان ســزارین از %5 در دهــه هفتــاد)78(
به %26 در ســال 1996 و 34 % در ســال 2001 و 32 % در ســالهای اخیر 

ــید)1و24(. رس
ــم  ــی رح ــزارش پارگ ــا گ ــادی ب ــات زی ــه نودمطالع ــط ده در اواس
ــال  ــد)80(از س ــزارش ش ــی در VBAC گ ــادری و جنین ــوادث م و ح
ــه 5/8 %  ــزان VBAC  ب ــرات می ــا و خط ــن بحثه ــبب ای ــه س 2006 ب
ــید)79-82(.در  ــه 1/22 % رس ــراری ب ــزارین تک ــت و س ــش یاف کاه
 TOLAC ــان ــمار خودش ــل بیش ــطه دالی ــتانها بواس ــی از بیمارس برخ
ممنــوع شــد)83(.دالیل زیــادی بــرای افزایــش ســزارین وجــود دارد:

ــام  ــی انج ــن جراح ــایع تری ــن و ش ــن تری ــزارین ایم ــه س اول اینک
ــان اســت .در ســال 2018 بیســت ویــک درصــد از کل  شــده در زن
ســزارینهای انجــام شــده در آمریــکا )31/9 %( ســزارین بــار اول 
انتخابــی بــوده اســت)84(.دالیل درخواســت ســزارین انتخابــی، 
ــن،  ــک لگ ــرات آناتومی ــرس از تغیی ــادی، ت ــائل اجتماعی-اقتص مس
حاملگــی هــای بدســت آمــده از درمــان نابــاروری، تــرس از زایمــان 
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ــاوی  ــل دع ــوم بدلی ــپس و واکی ــتفاده از فورس ــرس از اس ــچ، ت بری
قانونــی، گســترش مانیتورینــگ الکترونیــک جنیــن و تغییــر نگــرش 

ــت. ــوده اس ــی ب ــی زایمان ــه هیپوکس ــزی درنتیج ــج مغ ایجادفل
میــزان ســزارین در آمریکا علیرغم استانداردســازی لیبرومانیتورینگ 
اینتراپارتــوم در دهــه هــای اخیــر،30 تــا32 درصــد باقــی مانده اســت. 
ــران  ــزارین، صاحبنظ ــش س ــت کاه ــار جه ــش فش ــود افزای ــا وج ب
ــی  ــش بین ــده پی ــال آین ــزده س ــل در پان ــده ای را حداق ــش عم کاه
نمیکنند)90-88(.بــا اینحــال مــوارد زیــر بــه کاهــش میــزان ســزارین 

بــا بهتریــن پیــش آگهــی کمــک میکنــد:
1.تعییــن کرایتریاهــای درســت جهــت تشــخیص مخاطــرات جنینــی 

درجریــان مانیتورینــگ اینتراپارتــوم
2.تشخیص دیستوشی با کرایتریای استاندارد

ــرای اینداکشــن و تحریــک زایمــان  3.اســتفاده از اکســی توســین ب
طــول کشــیده

4.آموزش زیاد و وسیع انجام زایمان با وسایل در نمایش سر
ــل از  ــن قب ــی لگ ــونوگرافی و ارزیاب ــا س ــری ب ــترش پلویمت 5.گس

اســتفاده از فورســپس و واکیــوم
6.آموزش گسترده زایمان بریچ

7.مشــاوره دقیــق بــا بیمــار درخصــوص مضرات ســزارین تکــراری و 
محدودیت آن تاســه ســزارین)94(

8.به کارگیری تکنیک جراحی صحیح
9.اصاح قوانین خطای پزشکی

ــی در  ــش آگه ــادری و پی ــی م ــی وموربیدیت مورتالیت
ــف ــای مختل نژاده

ــده  ــد زن ــر 100000 تول ــرگ در ه ــادری از 2/7 م ــر م ــرگ و می م
ــده  ــد زن ــه 4/17 در صــد در هــر 100000 تول در ســال 1987)25( ب
ــود. ــال میش ــر س ــدود 658 زن در ه ــه ح ــید ک ــال 2018 رس در س

ــاالی  ــزان ب ــم در می ــای مه ــی از فاکتوره ــژادی وقوم ــات ن اختاف
مــرگ و میــر بــه  شــمار میــرود بــه نحــوی کــه میــزان مــرگ و میــر 
نــژاد ســیاه و آفریقایی-آمریکایــی ســه تــا چهــار برابــر اســت)37 % 

در ســال 2018()26و99(.
ازســال 1997تــا ســال 2014 شــیوع موربیدیتــه شــدید مــادری 
درگروههــای نــژادی خــاص تــا 170 درصــد افزایــش داشــته 
ــن آن در  ــیاهان )1/63 %( و کمتری ــن آن در س ــاال تری ــه ب ــت ک اس
ــر  ــراه نظی ــت)101(.بیماریهای هم ــوده اس ــتان)84/0 %( ب سفیدپوس
فشــارخون، دیابــت، چاقــی از علــل افزایــش موربیدیتــه اســت)-103
102(. شــناخت عوامــل مولتــی فاکتوریــال موثــر درتفــاوت نــژادی 
ارتقــا وضعیــت  و  پوســتان  رنگیــن  ســامت  در  بهبودمراقبــت 
اجتماعــی و اقتصــادی آنهــا از عوامــل اصلــی کاهــش مــرگ و میــر 

ــت. اس

راهبرد آینده:تکنیک جراحی
ــل از  ــا، تشــخیص قب ــر جفــت کرت ــی باتمرکــز ب دســتاوردهای فعل
ــادری  ــت م ــود عاقب ــای بهب ــوژی و راهکاره ــان آن، اپیدمیول زایم
ای  مطالعــه  حاضــر  درحــال  اســت)63و105و106(.  همــراه  آن 
ــش  ــی و پی ــک جراح ــرات تکنی ــده اث ــان دهن ــه نش ــدارد ک وجودن
ــا  آگهــی درازمــدت مــادری باشد.پیشــنهاداتی وجــود دارد کــه آی
تغییــر دادن تکنیــک جراحــی میتوانــد منجــر بــه کاهــش جایگزینــی 

ــود)107(. ــارداری ش ــت درب ــی جف غیرطبیع
  )EFCT)Endomethrial-free Double Closure Technique مطالعــه  
نشــاندهنده کاهــش میــزان جایگزینــی غیرطبیعــی جفــت بــوده 
اســت.)108(درواقع داللــت بــر روشــی دارد کــه از حاملگــی اســکار 
و اکرتــا پیشــگیری میکند.وقتــی EFCT بــا ترمیــم پریتویــن ترکیــب 
میشــود علیرغــم مطالعــات قبلــی ؛کاهــش میــزان وضعیتهــای ناتــوان 
ــی،  ــزی غیرطبیع ــی، خونری ــن لگن ــی، درد مزم ــر نازای ــده نظی کنن

دیســپارونی، دیســمنوره، میشــود.  
تکنیــک ترمیــم بــرروی ابتــدای تشــکیل Niche  موثر اســت)108(در 
ایــن گــزارش گــذر ســوزن از آندومتــر و میومتــر منجــر بــه حضــور 
آندومتــر درســطح بســته شــدن بــرش رحــم شــده و درنهایــت 
 Niche ــه نقــص اســکار کــه ســبب تشــکیل ــه پیدایــش اولی منجــر ب
ــر  ــیب آندومت ــی و آس ــکار رحم ــص اس ــود میگردد)109(.نقای میش
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ــی  ــت غیرطبیع ــوژی جف ــدت در پاتوفیزیول ــی م ــر طوالن ــش موث نق
دارنــد)106و63(.از ایــن مطالعــه میتــوان بــه نقــش تکنیــک ســزارین 
بخصــوص آنپومتــر و دســیدوآ در عــوارض مامایــی و ژنیکولــوژی 
ســزارین قبلــی پــی برد.بــر طبــق نظــر ACOG هــر پزشــکی میتوانــد 
تکنیــک خــودش را داشــته باشــد بــه شــرطی کــه در پیــش آگهــی 
درازمــدت و کوتــاه مــدت مــادری تغییری ایجــاد نکنــد)110-111(.
ــت  ــا تنهــا(، طباب ــا گروهــی وی ــی ی ــا دولت ــوع طبابت)خصوصــی ی ن
دانشــگاهی، اســتخدام بیمارســتانی، بیمــه، ارجحیــت بیمــار همگــی 
اثــر  مــدت جراحــی  و  هزینــه  روی  کــه  هســتند  فاکتورهایــی 
میگذارندکــه ســبب میشــود گروهــی از جراحــان ســریعتر و گروهــی 

ــانند. ــان برس ــه پای ــل را ب ــر عم کندت
بنظــر میرســد استانداردســازی جراحــی ســزارین راهــی بســوی 
ــراد  ــتیتو و اف ــا انس ــت ت ــدهمچنین الزم اس ــوارض میباش ــش ع کاه
انجــام دهنــده جراحــی توســط کمیتــه ای مســتقل از نظــر عــوارض 
و عوامــل کاهنــده  خطــر و روشــهای بهبــود ایمنــی بیمــار بــه شــکل 

ــوند. ــی ش دوره ای بررس
اخیــراً ثبــت ویدیویــی ســزارین جهــت مقاصــد تحقیقــی بــا هــدف 
ــه لحــاظ  تکنیــک در ســزارین تکــراری انجــام میشــود)108( کــه ب
شــفافیت، آمــوزش، ثبــت مــدارک و آمــاده ســازی جراحــی بعــدی 
بیمــار شــامل ســزارین بعــدی اســت)109(. ممکــن اســت در آینــده 
ثبــت ویدیویــی ســزارین بــه مــدارک جراحــی بیمــار اضافــه شــودکه 
جایگزیــن مناســب بــرای دســت نوشــته ویــا تایــپ شــده فیلــد  
جراحــی اســت کــه نــکات کامــل جراحــی درآنهــا ثبــت نمیشــود.

نتیجه
انقابــی در چنــد ســال اخیــر درخصــوص تولــد بــا ســزارین صــورت 
گرفتــه اســت و همچنــان ســزارین شــایع تریــن عمــل جراحــی انجــام 
ــاروری در کل دنیاســت و یــک زن از ســه زن در  شــده در ســنین ب
آمریــکا ایــن عمــل را انجــام میدهد.ایــن عمــل نجــات بخــش حیــات 
مــادر و جنیــن اســت.قبل از انجــام ســزارین و پیشــنهاد آن بــه بیمــار 
ــود.خطرناکترین  ــزد ش ــار گوش ــه بیم ــد آن ب ــرات و فوای ــد خط بای

ــه  ــت ک ــدید اس ــزی ش ــم و خونری ــی رح ــادر پارگ ــه در م عارض
ــه و  ــه روده و مثان ــه هیســترکتومی ؛ترانســفوزیون ؛ صدمــه ب منجــر ب
حــوادث ترومبوآمبولیــک اســت. خطــر در نــوزاد واییــن ولــی صفــر 
نیســت. مهمتریــن اقــدام در طــی جراحــی، انجــام حداکثــر ایمنــی آن 
اســت بــه نحــوی کــه عملکــرد رحــم و فیزیولــوژی آن نرمــال بمانــد.
ارتبــاط ســزارین قبلــی و وقایــع بعــد از آن نیــاز بــه مطالعــات بیشــتر 

درخصــوص تکنیــک . موضوعــات پیرامــون آن را طلــب میکنــد.
مــرگ و میــر ناشــی از ســزارین بیشــتر بــرروی مســائل کوتــاه 
ــوارد  ــتعد م ــان مس ــت.این زن ــز اس ــدت آن متمرک ــا درازم ــدت ت م
ــا افزایــش تعدادســزارین  متعــدد تهدیدکننــده حیــات هســتند کــه ب
افزایــش میابــد. در وضعیــت غیــر بــارداری ایــن مــوارد شــامل درد، 
چســبندگی ها، خونریــزی نامنظــم و نازایــی اســت ودر حالــت 
ــوارض  ــه ع ــت ک ــکار اس ــی اس ــا و حاملگ ــت آکرت ــارداری، جف ب

ــال دارد. ــنده بدنب کش
ــا  ــه ب ــزارین درمقایس ــل از س ــوزاد حاص ــی ن ــه میکروبیوت ــراً ب اخی
ــی مــدت مثــل چاقــی مشــکات  زایمــان طبیعــی و عــوارض طوالن
سیســتم ایمنــی و آســم و آلــرژی و درماتیــت آتوپیــک توجــه زیــاد 

شــده اســت.
در خــال صــد ســال گذشــته، انقابــی در تکنیکهــای ســزارین 
ــش داده  ــر آن را کاه ــرگ و می ــر م ــه خط ــت ک ــاده اس ــاق افت اتف
ــان مورتالیتــی و موربیدیتــی آن  اســت علیرغــم همــه تاشــها همچن
باالســت .تکنیــک جراحــی میتوانــد بــرروی عــوارض درازمــدت آن 
ــا قبــل از مطالعــات زیــادی وجــود نداشــته اســت  اثرگــذار باشــد. ت
کــه نشــان دهــد دور بــودن آندومتــر از محــل بخیه شــدن بــرش روی 
ــته  ــت داش ــی جف ــر طبیع ــی غی ــرروی جایگزین ــادی ب ــر زی ــم اث رح
ــمگیر  ــرات چش ــر اث ــندگان ب ــه ؛نویس ــک مطالع ــراً در ی ــد. اخی باش
محــل آندومتــر درطــی دوختــن بــرش رحــم تاکیــد فــراوان داشــتند 
بااینحــال مطالعــات بیشــتری بــرای یافتــن بهتریــن تکنیــک جراحــی 

ــرای کاهــش نقــص اســکار رحــم الزم اســت. ب
ثبــت ویدیویــی جراحــی میتوانــد بــه فهــم علــت تفــاوت تکنیــک هــا 
و ثبــت بهتــر مــدارک جهــت پیشــگیری عــوارض بعــدی در عملهای 
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آتــی کمــک کند.
ــک  ــاد ی ــا ایج ــا ب ــوآپ آنه ــزارین و فال ــا س ــاران ب ــایی بیم شناس
دیتابیــس و ســامانه رجیســتری میتوانــد بــه شــناخت عوارض ناشــی از 

ــد. ســزارین کمــک کن
همزمــان بیمــاران بایــد آمــوزش کافــی درخصــوص عــوارض 
ســزارین پیــدا کننــدو در مــورد عــوارض درازمــدت آن باید مشــاوره 

کافــی شــوند.
بررســی تکنیــک ســزارین میتوانــد حداقــل فرصتــی را فراهــم 
آوردکــه جــدا از تفاوتهــای نــژادی و قومــی عــوارض صرفــاً وابســته 

ــم. ــش دهی ــزارین را کاه ــی س ــد جراح ــه فیل ب
برای یکصد سال بعد پیام ما این خواهد بود:

قــرن بیســت و یکــم صــرف حــل کــردن و هشــدار دادن در خصوص 
عــوارض مامایــی ؛خونریــزی ؛هیســترکتومی پــری پارتوم؛مورتالیتــه 
مــادرو عــدم تفــاوت نــژادی در برخــورداری از مراقبتهــای ســامتی 

. شد
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زایمــان،  و  زنــان  متخصــص  و  جــراح   .1
فلوشــیپ انکولــوژی، دانشــیار دانشــگاه علــوم 

پزشــکی تهــران

دکتر ستاره اخوان 1

HPV واکسیناسیون

ــد.  ــر نمای ــان و مــردان ایجــاد بیمــاری و مــرگ و می ــد در زن ویــروس پاپیلومــای انســانی )HPV( مــی توان
ــان و  ــلی را در زن ــای تناس ــل ه ــال و زگی ــر آنوژنیت ــیدانس کانس ــمگیری انس ــور چش ــه ط ــن HPV ب واکس
ــروزه  ــد. ام ــی باش ــترس م ــا در دس ــام دنی ــوده و در تم ــر ب ــن موث ــن واکس ــد. ای ــی ده ــش م ــردان کاه م
اطاعــات واضــح و شــفافی وجــود دارد کــه نشــان مــی دهــد کــه واکســن در زنانــی کــه قبــا در معــرض 

ــر اســت. ــد، بیــش از 99درصــد موث ــه ان ــرار نگرفت ســویه خــاص موجــود در واکســن ق
ــان و زایمــان و ســایر شــاغلین در حیطــه مراقبــت از ســامت بایــد واکسیناســیون HPV  را  متخصصیــن زن
بــه بیمــاران واجــد شــرایط توصیــه نماینــد و فوایــد آن و بــی خطــری واکســن را تاکیــد کننــد. بــه عــاوه 
متخصصیــن زنــان و زایمــان ترفیــب شــوند کــه در صــورت امــکان، واکســن را در مطــب موجــود داشــته 

باشــند و تجویــز نماینــد.
ایــده آل آن اســت کــه واکســن HPV در ابتــدای نوجوانــی )adolescence( تزریــق شــود زیــرا واکسیناســیون 

در آن زمــان قبــل از قــرار گرفتــن در معــرض HPV و شــروع فعالیــت جنســی، بســیار موثــر اســت.
  HPV ــد تحــت واکسیناســیون ــت جنســی بای ــه فعالی ــدون توجــه ب ــا 26 ســالگی ب ــراد واکســینه نشــده ت اف
قــرار گیرنــد. در حــال حاضــر واکســن HPV بــرای زنــان و مــردان تــا ســن 45 ســالگی در ایــاالت متحــده 
آمریــکا مجــوز تزریــق دارد. بــرای زنــان 27تــا 45 ســاله کــه قبــًا واکســینه نشــده انــد، متخصصیــن زنــان 
و زایمــان و ســایر مراقبیــن ســامت بــا درنظــر گرفتــن خطــر عفونــت HPV جدیــد و اینکــه ممکــن اســت 
ــه از  ــه برگرفت ــد.. ایــن مقال ــد مشــاوره دهن ــرای انجــام واکسیناســیون بای واکســن فوایــدی داشــته باشــد، ب

ــه ACOG  شــماره 809 آگوســت2020 مــی باشــد. نظریــه کمیت
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توصیه ها و نتیجه گیری
 ACOG پیشنهادات و نتیجه گیری های زیر را دارد:

ــن  ــیون روتی ــیون و ACOG واکسیناس ــورتی ایمونیزاس ــه مش کمیت
HPV را بــرای دختــران و پســران در ســن 11 تــا 12 ســالگی ) امــا 

تجویــز آن از ســن 9 ســالگی امکانپذیــر اســت ( بــه عنــوان قســمتی 
از اصــول ایمونیزاســیون نوجوانــان، توصیــه مــی نمایــد.

بایــد  متخصصیــن زنــان و زایمــان و ســایر مراقبیــن ســامت 
واکسیناســیون HPV را بــه افــراد واجــد شــرایط قویــاً توصیــه کــرده 

ــد. ــد نماین ــری آن تاکی ــی خط ــامت و ب ــد و س و روی فوای
متخصصیــن زنــان و زایمــان بایــد دختــران  نوجــوان و زنــان جــوان 
را بررســی کــرده و در طــی دوره دوم Catch-up  )ســن 13 تــا 26 
ســالگی( تحــت واکسیناســیون قــرار دهنــد.  ایــن امــر بــدون توجــه 
بــه فعالیــت جنســی، قــرار گرفتــن در معــرض  HPV  یــا گرایشــات 
جنســی در افــرادی کــه در ســن هــدف 11 تــا 12 ســالگی تحــت 

ــرد. ــد، صــورت می گی ــرار نگرفته ان واکسیناســیون ق
بایــد  متخصصیــن زنــان و زایمــان و ســایر مراقبیــن ســامت 
واکسیناســیون  مــورد  در  را  بیمارانشــان  بالینــی  تصمیمــات  در 

دهنــد. آمــوزش   ، فرزندانشــان 
در زنــان 27 تــا 45 ســاله کــه قبــًا واکســینه نشــده اند، متخصصیــن 
زنــان و زایمــان و ســایر مراقبیــن ســامت ممکــن اســت از تصمیــم 
ــتفاده  ــیون HPV اس ــورد واکسیناس ــترک در م ــی مش ــازی بالین س
کننــد و در بیمــاران خطــر آلودگــی بــا ســویه جدیــد HPV را  
لحــاظ نماینــد و اینکــه ممکــن اســت واکســن HPV فوایــدی 

داشــته باشــد.
ACOG واکسیناســیون مجــدد بــا واکســن HPV نه گانــه را در 

ــد،  ــت کرده ان ــه را دریاف ــن  HPV    چهارگان ــه واکس ــرادی ک اف
ــًا  ــاله کــه قب ــا 45س ــراد 27 ت ــن شــامل اف ــد. ای ــه نمــی نمای توصی
کــه  )زمانــی  کرده انــد  دریافــت  را  واکسیناســیون  از  قســمتی 

نیــز می شــود. بوده انــد(  جوان تــر 
HPV متخصصیــن زنــان و زایمــان ترغیــب می گردنــد کــه واکســن
ــودن، در مطــب داشــته باشــند و  ــی ب را در صــورت امــکان و عمل

تجویــز نماینــد.
ــر  ــی اگ ــالگی، حت ــا 26 س ــان ت ــرای زن ــیون ب واکسیناس  •
می شــود.  توصیــه  باشــد،  داشــته  HPVمثبــت  تســت   بیمــار 
توصیــه  واکسیناســیون  از  قبــل   HPV DNA تســت   •

  . د نمی شــو
ــا  ــه نمی شــود. ب واکسیناســیون HPV در حاملگــی توصی  •
ــل از واکسیناســیون   ــن تســت حاملگــی قب ــن حــال، انجــام روتی ای

نمی شــود.  توصیــه  نیــز 
 HPV در زنــان 26 ســاله و یــا جوان تــر شــیرده، واکســن  •

انــد. نشــده  واکســینه  قبــًا  اگــر  داد،  بایــد  و  می تــوان  را 
•  در کــودکان بــا تاریخچــه¬ی تعــرض و تجاوز جنســی، 
واکســن HPV بایــد هرچــه زودتــر از ســن 9 ســالگی شــروع شــود. 

زمینه
 ویــروس پاپیلومــای انســانی ســبب ایجــاد بیمــاری و مــرگ و میر به 
صــورت چشــمگیر در زنــان و مــردان می شــود. عفونــت بــا ویروس 
ــال ) شــامل ســرویکس،  ــا کانســرهای آنوژنیت پاپیلومــای انســانی ب
ــال( و کانســرهای اوروفارنکــس ) شــامل  ــو، پنیــس و آن واژن، ول

ــوزه( می شــود. ــان و ل زب
) جــدول1 تعــداد مــوارد مرتبــط بــا  HPV و تعــداد تخمینــی مــوارد 

کانســر مرتبــط بــا HPV را در ســال نشــان می دهــد(
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ــا ایجــاد زگیــل هــای تناســلی نیــز مرتبــط  ویــروس پاپیلومــای انســانی ب

اســت. از بیــش از 50 ژنوتایــپ HPV ، مشــخص شــده کــه 13 ژنوتایــپ  

مــی تواننــد عامــل ایجــاد کانســر ســرویکس باشــند)1(.

ــاالت متحــده،  ــت غربالگــری کانســر ســرویکس در ای ــم موفقی علی رغ

ــه کانســر ســرویکس تشــخیص  ــا ب هــر ســال بیــش از 13 هــزار زن مبت

ــه علــت کانســر ســرویکس  داده می شــوند و حــدود 4 هــزار نفــر هــم ب

ــد)2(. ــوت می کنن ف

ــی و  ــری کاف ــه غربالگ ــی ک ــرویکس در زنان ــر س ــاری کانس ــب بیم اغل

مناســب نداشــته انــد دیــده مــی شــود. تقریبــاً 90 درصــد زگیــل تناســلی 

بــه علــت HPV ژنوتایــپ 6 و 11 ایجــاد می شــود)3(. کانســرهای مرتبــط 

بــا HPV در مــردان در ایــاالت متحــده آمریــکا در حــال افزایــش اســت 

و بــه مــوازات آن کانســرهای ولــو و آنــال مرتبــط بــا HPV در زنــان هــم 

رو بــه افزایــش اســت)4(.

ــان و 49 درصــد  علــی رغــم فوایــد واکســن HPV ، فقــط 54 درصــد زن

ــه شــده را  ــه شــده، همــه دوز هــای توصی ــردان در گــروه هــای توصی م

دریافــت کرده انــد)5(.

بــر اســاس نظریــه مراکــز کنتــرل و پیشــگیری بیمــاری هــا،  اگــر مراقبیــن 

ســامت میــزان واکسیناســیون HPV را در افــراد واجــد شــرایط در گــروه 

ــن زده می شــود کــه از 53  ــد، تخمی ــه 80 درصــد افزایــش دهن هــدف ب

هــزار مــورد دیگــر کانســر ســرویکس در طــول زندگــی زنــان پیشــگیری 

شــود ) اگــر قبــل از 12 ســالگی دریافــت کننــد()6(.

ــزان واکسیناســیون  HPV افزایــش  ــه ازای هــر ســال کــه می ــه عــاوه ب ب

پیــدا نکنــد، تعــداد 4400 زن بیشــتر از قبــل مبتــا بــه کانســر ســرویکس 

خواهنــد شــد. بــرای کســب اطاعــات بیشــتر و منابــع الزم بــرای تثبیــت 

ــایت  ــه س ــوان ب ــی  ت ــکا م ــک، در آمری ــیون در کلینی ــه ایمونیزاس برنام

خاصــی رجــوع کــرد.

واکسن پاپیلوما ویروس انسانی 

 HPV ســازمان غــذا و داروی آمریــکا، واکســن¬هایی را کــه از عفونــت

پیشــگیری می کنــد، تاییــد کــرده اســت. ایــن واکســن ها 2 ، 4 یــا 9 
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ــد. ــش می دهن ــپ HPV را پوش ــرو تای س

ــد  ــاله تایی ــا 26 س ــردان 9 ت ــان و م ــرای زن ــی ب ــنهای 2 و 4 ظرفیت  واکس

ــد  ــاله تایی ــا 45 س ــردان 9 ت ــان و م ــرای زن ــی ب ــن 9 ظرفیت ــده و واکس ش

شــده اســت. واکســن 9 گانــه در آمریــکا در حــال حاضــر تنهــا واکســن 

ــت)7(.  ــود اس موج

پســران  و  دختــران  بــرای   ACOGو واکسیناســیون  مشــورتی  کمیتــه 

ــه  ــن HPV را توصی ــیون روتی ــاله، واکسیناس ــا 12 س ــدف 11 ت ــروه ه گ

ــرد( و  ــروع ک ــم ش ــالگی ه ــن 9 س ــوان آن را در س ــا می ت ــد.  )ام میکن

ایــن بــه عنــوان قســمتی از اصــول ایمونیزاســیون نوجوانــان بــرای کاهــش 

بــا  مرتبــط  تناســلی  انســیدانس کانســرهای آنوژنیتــال و زگیل هــای 

انجــام می شــود)8(.  HPV عفونــت 

ــروه  ــراد گ ــیاری از اف ــاالً از بس ــان احتم ــان زایم ــن زن ــه متخصصی اگرچ

ــا ایــن حــال هنــوز فرصــت  هــدف واکسیناســیون مراقبــت نمی¬کننــد، ب

فراهــم کــردن شــرایط بــرای مراجعیــن خــود در ســن 13 ســال و باالتــر را 

بــرای دریافــت Catch up و همچنیــن مشــاوره دادن بــه بیمارانشــان بــرای 

واکسیناســیون فرزندانشــان در زمانــی کــه در گــروه ســنی هــدف هســتند، 

را دارنــد.

ــر  ــان جوان¬ت ــوان و زن ــران نوج ــد دخت ــان بای ــان و زایم ــن زن متخصصی

ــد. ایــن امــر بایــد  را بررســی کــرده و در دوره  catch-up واکســینه نماین

بــدون توجــه بــه فعالیــت جنســی، قــرار گرفتــن در معــرض HPV از قبــل و 

گرایشــات جنســی صــورت پذیــرد. اگــر افــراد تحــت مراقبتشــان در ســن 

11 تــا 12 ســالگی واکســینه نشــده انــد. 

ــد  ــامت بای ــن س ــایر مراقبی ــان و س ــان و زایم ــن زن ــاوه متخصصی ــه ع ب

ــد و  ــوزش دهن ــیون آم ــورد واکسیناس ــری در م ــن را در تصمیم گی والدی

ایــن آمــوزش در زمینــه واکسیناســیون دختــران و پســران مراجعیــن شــان 

بایــد باشــد.

نهایتــاً بــرای بعضــی زنــان در ســنین 27 تــا 45 ســالگی کــه قبــًا واکســینه 

انــد، متخصصیــن زنــان و زایمــان وســایر مراقبیــن ســامت  نشــده 

می تواننــد مشــاوره الزم را در مــورد واکســن HPV ارائــه دهنــد. بــا توجــه 

بــه اینکــه آنهــا در خطــر عفونــت بــا HPV جدیــد هســتند و اینکــه واکســن 

HPV ممکــن اســت فوایــدی داشــته باشــد.)7،9،10(.

ــاز  ــورد نی ــای م ــداد دوزه ــیون HPV، تع ــان واکسیناس زم

ــالگی( ــا 14 س ــان ۹ ت ــودکان و نوجوان )درک

ســن هــدف بــرای واکسیناســیون HPV ، 11 تــا 12 ســالگی اســت. بــرای 

 HPV دختــران و پســرانی کــه ایمنــی کافــی دارنــد و اولیــن دوز واکســن

ــت  ــط دو دوز الزم اس ــد، فق ــرده ان ــت ک ــالگی دریاف را قبــل از 15 س

زیــرا پاســخ ایمنــی کــه در ایــن ســن ایجــاد آنتی بــادی می نمایــد 

ــر دریافــت  ــا باالت ــرادی کــه ســه دوز را در ســن 15 ســالگی ی معــادل اف

کرده انــد)11(.

زمــان دو دوز، صفــر  )baseline(  و 6 تــا 12 مــاه بعــد اســت. فاصلــه 6 مــاه 

بیــن دو دوز بــرای اطمینــان از تیتــر آنتــی بــادی و میــزان ایمنــی کافــی و 

تــداوم آن بســیار حیاتــی و کریتیــکال اســت. اگــر فاصلــه بیــن دو دوز از 

5 مــاه کمتــر باشــد، یــک دوز ســوم نیــز پیشــنهاد مــی شــود)8(.  مطالعــات 

نشــان مــی دهنــد کــه دو دوز واکســن HPV کــه بــا فاصلــه 6 مــاه تجویــز 

شــود در افــراد 9 تــا 14 ســاله منجربــه افزایــش تیتــر آنتــی بــادی معــادل 

افــرادی مــی شــود کــه در ســن 15 تــا 26 ســالگی، ســه دوز را دریافــت 

 HPV ــاه واکســن ــا 12 م ــه 6 ت ــا فاصل ــط دو دوز ب ــن فق ــد. بنابرای کرده ان

الزم اســت، اگــر واکسیناســیون قبــل از 15 ســالگی در دختــران و پســران 

شــروع شــود)5 و 8(.

 عــاوه بــر قابلیــت اســتفاده از دو دوز بــه جــای ســه دوز، واکسیناســیون 

زودتــر ارجــح اســت زیــرا واکســن HPV قبــل از قــرار گرفتــن در معــرض 

ــد کــه 20  ــی دهن ــا نشــان م ــر اســت. آماره ــروس، موثرت ــا وی ــت ب عفون

درصــد از افــراد در کاس نهــم و بیــش از 55 درصــد از دانــش آمــوزان 

کاس دوازدهــم intercourse )مقاربــت جنســی( دارنــد)12و13(.

در ســوئد تاثیــر واکســن در جلوگیــری از زگیــل تناســلی در بیــن دختــران 

ــود. در در  ــد ب ــالگی 93 درص ــا 13 س ــن 10 ت ــن بی ــده در س ــینه ش واکس

ــا  ــا 22 ســالگی و 23 ت حالــی کــه در افــراد واکســینه شــده در ســن 20 ت

ــه ترتیــب 48 و 21درصــد بــود)14(. 26 ســالگی ب

همــه ایــن یافتــه بــر اهمیــت واکسیناســیون در گــروه هــدف ) 11 تــا 12 

ــت  ــروس در جمعی ــا وی ــوه ب ــه بالق ــروع مواجه ــل از ش ــه قب ــالگی( ک س

ــا  ــیون HPV  ب ــد. واکسیناس ــی نمای ــد م ــت تاکی ــان اس ــادی از نوجوان زی

شــروع زودتــر فعالیــت جنســی مرتبــط نبــوده )15و16( و همچنیــن 
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ــوده  ــراه نب ــز هم ــی نی ــای جنس ــایر عفونت ه ــیدانس س ــش انس ــا افزای ب

ــت)12(. اس

بالغین جوان )1۵ تا ۲۶ سالگی( 

در دختــران یــا پســرانی کــه دوز اول را در 15 ســالگی یــا دیرتــر دریافــت 

کرده انــد، ســه دوز مــورد نیــاز اســت و در مــاه صفــر )baseline( و یــک 

تــا دو مــاه بعــد از دوز اول و شــش مــاه بعــد از دوز اول داده می شــود)8(.

ــن های   ــری واکس ــد س ــر بای ــا جوان ت ــاله ی ــده 26 س ــینه نش ــان واکس زن

ــا  ــا HPV  ی ــی ب ــه قبل ــی، مواجه ــت جنس ــه فعالی ــه ب ــدون توج HPVرا ب

ــه  ــرادی ک ــن در اف ــد واکس ــد. هرچن ــت کنن ــی دریاف ــات جنس گرایش

ــن  ــا ای ــت. ب ــر اس ــر موث ــد کمت ــده ان ــروس HPV ش ــه وی ــوده ب ــًا آل قب

حــال انتظــار مــی رود کــه واکسیناســیون مقــداری موثــر واقــع شــود زیــرا 

ــروس هــای موجــود در واکســن از  ــه وی ــه گان ــواع ن ــا همــه ان مواجهــه ب

ــالگی  ــا 26س ــان ت ــرای زن ــیون ب ــت )17و18(.  واکسیناس ــد اس ــل، بعی قب

حتــی اگــر تســت HPV DNA آنهــا مثبــت باشــد، توصیــه می شــود. تســت  

HPV DNA قبــل از واکسیناســیون توصیــه نمی شــود.

 بالغین  )۲7 تا 4۵ ساله(

تجویــز واکســن در حــال حاضــر در ایــاالت متحــده آمریــکا بــرای زنــان 

ــن  ــز واکس ــد تجوی ــت. هرچن ــاز اس ــالگی مج ــن 45 س ــا س ــردان ت و م

ــت  ــد از عفون ــی خطــر اســت و می توان ــا 45 ســال ب ــراد 27 ت HPV در اف

جدیــد در زنانــی کــه در معــرض ســوش هــای موجــود در واکســن قــرار 

ــًا  ــان در ایــن طیــف ســنی قب ــد، پیشــگیری کنــد، بســیاری از زن گرفته ان

بــا ویــروس HPV مواجــه شــده اند. ســود کلــی ســامت عمومــی حاصــل 

ــروه  ــا گ ــه ب ــاله در مقایس ــا 45 س ــان 27 ت ــیون HPV در زن از واکسیناس

هــدف، بــه طــور مشــخص کمتــر اســت)7(. 

ایــده آل آن اســت کــه واکســن HPVرا بایــد در ابتــدای نوجوانــی 

ــان  ــا HPV  در جری ــه ب ــل از مواجه ــرا قب ــز کــرد زی )adolescence( تجوی

فعالیــت جنســی، بســیار موثرتــر اســت. بــرای بعضــی زنــان 27 تــا 45 ســاله 

کــه قبــًا واکســینه نشــده اند، متخصصیــن زنــان و زایمــان و ســایر مراقبیــن 

ســامت ممکــن اســت در تصمیم گیــری بالینــی بــرای واکسیناســیون بــه 

ــن اینکــه خطــر آلودگــی و  ــا در نظــر گرفت ــد ب ــراد مشــاوره دهن ــن اف ای

ــن  ــه واکس ــود و اینک ــم می ش ــد HPV  ک ــوش های جدی ــا س ــت ب عفون

ممکــن اســت فوایــدی داشــته باشــد.

زنــان 27 تــا 45 ســاله ای کــه ممکــن اســت از واکسیناســیون بیشــتر ســود 

 HPV ببرنــد افــرادی هســتند کــه در معــرض خطــر آلودگــی بــا ویــروس

یــا مواجهــه بــا آن هســتند : زنــان جوان تــر زنانــی کــه روابــط جنســی بــا 

ــل  ــت هــای منتق ــراً STD ) عفون ــا کــه اخی ــد و آنه ــرد ندارن شــریک منف

شــونده از راه جنســی( در آنهــا تشــخیص داده شــده اســت. 

هنــگام مشــاوره بــا بیمــاران، کلینیســین بایــد توضیــح دهــد کــه زنــان 27 

تــا 45 ســاله منــو گامــوس )دارای شــریک جنســی منفــرد( طوالنی مــدت 

در خطــر آلودگــی بــا عفونــتHPV  جدیــد نیســتند. واکسیناســیون 

ــود)7(. ــز نمی ش ــراد تجوی ــن اف ــرای ای ــن ب ــور روتی به ط

ــیون  ــه واکسیناس ــد ک ــه را بدانن ــن نکت ــد ای ــا بای ــین ه ــن کلینیس همچنی

catch-up بــرای HPV در همــه زنــان بــاالی 26 ســال توصیــه نمــی شــود و 

الزم نیســت بــا اغلــب بالغیــن 26 ســال در مــورد آن بحــث و گفتگو شــود. 

ACOG توصیــه نمی کنــد کــه هــر فــردی کــه واکســن HPVچهارگانــه را 

دریافــت کــرده بــا نــه گانــه هــم واکســینه  شــود و ایــن شــامل زنــان 27 تــا 

45 ســاله ای می شــود کــه قبــًا قســمتی از واکسیناســیون خــود )نــه همــه( 

را زمانــی کــه جــوان تــر بــوده انــد، دریافــت کرده انــد.

بــه عــاوه داشــتن یــک شــریک جنســی جدیــد خطــر عفونــت بــا ســویه 

جدیــد HPVرا در هــر ســنی افزایــش مــی دهــد، بــا ایــن حــال بــا افزایــش 

ــه  ــکان اینک ــا HPV  ، ام ــه ب ــتر از مواجه ــان بیش ــت زم ــا گذش ــن و ب س

واکســن مفیــد باشــد، کمتــر اســت)7(.

ــن واکسیناســیون بــه صــورت  ــای واکس ــه طــور تیپیــک، توصیــه ه ب

روتیــن بــرای جمعیــت هــای خــاص در معــرض خطــر )تعریــف شــده بــا 

گــروه ســنی یــا شــرایط زمینــه ای خــاص( بعــد از درنظــر گرفتــن قیمــت 

واکســن، در دســترس بــودن آن و اثــر در ســامت عمومــی، ارزش پیــدا 

ــم در  ــی ک ــطح جهان ــت و در س ــران اس ــه گ ــه گان ــن ن ــد. واکس می کن

دســترس اســت. 

واکسیناســیون روتیــنHPV  بــرای همــه زنــان 27 تــا 45 ســاله بــه نظــر مــی 

رســد تاثیــر کمــی در جنــگ کلــی بــرای پیشــگیری از کانسرســرویکس 

ــی  ــری بالین ــرد تصمیم گی ــرایط، رویک ــن ش ــن در ای ــد. بنابرای ــته باش داش
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توســط CDC و ACOG فراهــم مــی شــود. 

واکسیناسیون در جمعیت های خاص

 واکسیناســیون HPV در حاملگــی توصیــه نمی¬شــود، بــا ایــن حــال 

آزمایــش حاملگــی بــه طــور روتیــن قبــل از واکسیناســیون توصیــه نمــی 

شــود.

ــز  ــه تجوی ــم حامل ــه یــک خان ــه طــور ناخواســته ب ــی کــه واکســن ب زمان

شــده باشــد، اطاعــات موجــود حاکــی از بــی خطــر آن بــوده و می تــوان 

ــرا  ــت زی ــم اس ــود ک ــات موج ــد اطاع ــان داد هرچن ــار اطمین ــه بیم ب

ــود)19و21(. ــتفاده نمی ش ــی اس ــن در حاملگ ــور روتی ــه ط ــن ب واکس

بیمــاران و متخصصیــن زنــان زایمــان یــا ســایر مراقبیــن ســامت ترغیــب 

می شــوند کــه زنــان واکســینه شــده بــا واکســن 9گانــه در حوالــی شــروع 

ــد  ــه ســایت مخصــوص ، تولی ــا مراجعــه ب ــا طــی حاملگــی ب حاملگــی ی

کننــده واکســن را در جریــان قــرار دهنــد و register شوند.رجیستریشــن 

ــه بســته شــده  ــه و دوگان ــورد واکســن چهارگان ــا ثبــت حاملگــی در م ی

اســت. 

اگــر واکسیناســیون شــروع مــی شــود و بیمــار ســپس حاملــه مــی گــردد، 

کامــل کــردن آن بایــد تــا زمــان ختــم حاملگــی بــه تعویــق بیفتــد. شــروع 

مجــدد ضــروری نیســت. واکســن HPV  را می تــوان و حتــی بایــد 

ــینه  ــًا واکس ــه قب ــر ک ــا پایین ت ــالگی ی ــن 26 س ــیرده در س ــان ش ــه زن ب

ــا نوزادانشــان توســط  ــان شــیرده و ی ــون ســامت زن نشــده اند، داد. تاکن

ــاده و خطــری نشــان داده نشــده اســت)22(. واکســنHPV  بخطــر نیفت

 وجــود هرگونــه ضعــف و ســرکوب سیســتم ایمنــی مشــابه آنچــه کــه در 

بیمــاران بــا آلودگــی بــه ویــروسHIV  تجربــه شــده اســت یــا در مــوارد 

پیونــد اعضــا، کنتــر اندیکاســیون واکسیناســیون تلقــی نمی شــود. بــا ایــن 

حــال پاســخ ایمنــی ممکــن اســت در مــواردی کــه سیســتم ایمنــی بــه هــر 

دلیلــی آســیب دیــده، کمتــر تحریــک و تقویــت شــود)23(.

ــه  ــی ســه دوز توصی ــا آســیب سیســتم ایمن ــردان ب ــان و م ــن در زن بنابرای

ــا  ــن آنه ــر س ــی اگ ــان و حت ــوان و نوجوان ــن ج ــی در بالغی ــود. حت می ش

زیــر 15 ســال باشــد. در کــودکان بــا تاریخچــه تعــرض و تجــاوز جنســی، 

واکســنHPV  بایــد هرچــه زودتــر کــه ممکــن اســت و در ســن 9 ســالگی 

شــروع شــود)8(.

ــیون  ــده( : واکسیناس ــت کنن ــای تقوی Boosters )یادآوره

ــا تکمیــل ســری واکســن  مجــدد و ی

طــول  محافظــت چقــدر  )یعنــی  ایمنــی  پاســخ  تــداوم  و  پایــداری 

ــال  ــردد و در ح ــی گ ــش م ــدت پای ــی م ــات طوالن ــد( در مطالع میکش

ــده( وجــود  ــت کنن ــادآور )تقوی ــرای واکســن ی حاضــر اندیکاســیونی ب

ــه  ــوم را ب ــا س ــه دوز دوم ی ــرادی ک ــن در اف ــری واکس ــدارد)24(. س ن

ــد، الزم نیســت مجــدداً شــروع  ــر می زنن ــا تأخی ــد و ب ــه ان ــق انداخت تعوی

ــرار  ــورد توجــه ق ــم نیســت و م ــر مه ــان تأخی ــورد زم ــن م شــود و در ای

ــرد. ــی گی نم

ــا واکســن9گانه در افــرادی کــه قبــًا  ــه عــاوه واکسیناســیون مجــدد ب ب

واکســن چهارگانــه یــا دوگانــه را کامــل کرده انــد، یــک توصیــه روتیــن 

نیســت. واکســن هــای دوگانــه و چهارگانــه در پیشــگیری از بیماریهــای 

ــد )20و25(. ــر بوده ان ــا HPV کامــًا موث مرتبــط ب

اگــر متخصصیــن زنــان و زایمــان یــا ســایر مراقبیــن ســامت در شــرایطی 

هســتند کــه نمــی  داننــد واکســن از نــوع موردنظــر کــه قبــًا تزریــق شــده 

ــذر از  ــور و گ ــه عب ــه مرحل ــرایطی ک ــا در ش ــه؟ ی ــا ن ــت ی ــود هس موج

ــواع  ــدام از ان ــر ک ــد، ه ــی باش ــد م ــوع جدی ــه ن ــی ب ــن قبل ــد واکس تولی

فرآورده هــای موجــود را ممکــن اســت بــرای ادامــه و یــا کامــل کــردن 

  18 , 16 HPVســری واکسیناســیون بــرای محافظــت علیــه ژنوتایــپ

تزریــق کننــد. نــه گانــه یــا چهارگانــه ممکــن اســت بــرای تکمیــل ســری 

ــرد)26(. ــرار گی ــردان هــم مــورد اســتفاده ق واکسیناســیون در م

بی خطری واکسن

 HPV  اطاعــات در مــورد بی خطــری و ســامت هــر ســه واکســن 

 Vaccine Adverse Events Reporting ــر اســاس ــان بخــش هســتند. ب اطمین

System )سیســتم گــزارش عــوارض جانبــی واکســن( بیــش از 270 

میلیــون دوز واکســن HPV در ســطح جهــان از ســال 2006 توزیــع شــده 

ــی  ــر وجــود عــوارض و واکنــش هــای جانب ــی ب ــی مبن اســت و اطاعات

ــد)27(. ــن باش ــه واکس ــوط ب ــه مرب ــدارد ک ــود ن ــدید وج ش

واکســن های نــه گانــه و چهارگانــه پروفایــل ســامت مشــابه دارنــد، بــه 
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جــز اینکــه نــه گانــه ) 9 ظرفیتی(میــزان باالتــری از تــورم و قرمــزی محــل 

ــار در دوز  ــر ب ــزان در ه ــه دارد و می ــوع چهارگان ــه ن ــق را نســبت ب تزری

ــود)26(. ــتر می ش ــدی بیش بع

گزارشــات سیســتم گــزارش دهــی عــوارض جانبــی واکســن از دســامبر 

2014 تــا دســامبر 2017 مربــوط بــه عــوارض ناخواســته یــا دور از انتظــار  

رادر مــورد واکســن نــه گانــه نشــان نــداد)28(.

اطاعــات در دســترس موجــود نشــان می دهنــد کــه در مــورد افــرادی که 

بــا واکســن نــه گانــه پــس از واکسیناســیون بــا نــوع چهارگانــه دریافــت 

ــامتی آن  ــری و س ــی خط ــورد ب ــه در م ــه دغدغ ــچ گون ــد، هی ــرده ان ک

ــده  ــد کنن ــش تهدی ــک واکن ــه ی ــردی ک ــر ف ــدارد)29و30(. ه ــود ن وج

حیــات آلرژیــک بــه هــر جــزئ از واکســن HPV یــا بــه دوز قبلــی 

ــرد. ــدی را بگی ــد دوز بع ــت، نبای داش

و  عــوارض  بــر روی  مراقبیــن ســامت  و ســایر  زنــان  متخصصیــن 

ــا دوز  ــارچ هــا ی ــه ق ــرژی ب ــه فقــط آل ــرژی ن مشــکات حساســیتی و آل

قبلــی واکســن، بایــد تاکیــد کننــد. یــک فــرد بــا بیمــاری تــب متوســط تــا 

شــدید، قبــل از دوز بعــدی و بهبــود می یابــد. متخصصیــن زنــان و زایمــان 

و ســایر مراقبیــن ســامت بایــد بــا بیمــاران در مــورد ناراحتــی مختصــر در 

ــد عامــل دغدغــه و  ــی هــا نبای ــه ناراحت ــن گون ــق و اینکــه ای محــل تزری

نگرانــی باشــد، مشــاوره نماینــد. ســنکوپ و واکنش هــای محــل تزریــق 

شــایع مــی باشــند ولــی عــوارض جانبــی شــدید نــادر هســتند. نوجوانــان 

بایــد بــه مــدت حداقــل 15 دقیقــه پــس از واکسیناســیون بــه دلیــل خطــر 

غــش کــردن)Fainting(  تحــت نظــر باشــند.

 )Vaccine	Efficacy(تاثیر واکسن

ــر موجــود در ســطح  ــای بســیار موث واکســن های HPVجــزو واکســن ه

ــوده و اطاعــات شــفافی نشــان دهنــده تاثیــر بیــش از 99 درصــد  ــا ب دنی

 ،HPV ــاص ــه خ ــه گون ــل از مواجه ــه قب ــتند ک ــی هس ــراد در زمان در اف

ــمگیری  ــور چش ــه ط ــن HPVب ــد)26(.  واکس ــت کرده ان ــن دریاف واکس

ــان و  انســیدانس کانســرهای آنوژنیتــال و زگیــل هــای تناســلی  را در زن

ــردان کاهــش مــی دهــد)31و32(.  م

ــرهای  ــیدانس کانس ــت انس ــن اس ــیون  HPV ممک ــاوه واکسیناس ــه ع ب

اوروفارنژیــال را کاهــش دهــد. در ایــاالت متحــده، شــیوع عفونــت هــای 

Vaccine-type )ســویه هــای موجــود در واکســن( در بیــن زنــان 14 تــا 19 

ســاله 71درصــد در بیــن ســال های 2006 )زمانــی کــه واکســن چهارگانــه 

معرفــی شــد( و 2014 کاهــش پیــدا کــرد)31(.  بــه عــاوه یــک کاهــش 

ــاالی  ــای تناســلی در کشــورهایی کــه پوشــش ب ــل ه مشــخص در زگی

واکســن HPV داشــته انــد، نیــز رخ داده اســت)33(.

ــه  ــه بیــش از 99 درصــد بیماری هــای وابســته ب ــر علی ــه ب ــه گان واکســن ن

ــای  ــرای بیماری ه ــد ب ــا 96,7درص ــویه های 6 و 11 و 16 و 18 ت HPV س

HPV ســویه هــای 31 و 33 و 45 و 52 و 58 محافظــت  بــه  وابســته 

می کنــد)26(. ایــن شــامل پیشــگیری از کانســر ســرویکس، واژن و 

ولــو و بیمــاری هــای آنــال ایجــاد شــده بــه وســیله ایــن انــواع HPV مــی 

.)prophylactive(باشــد

 واکســن HPV، یــک واکســن پیشــگیری کننــده ) prophylactive( اســت 

کــه بــرای پیشــگیری از بیمــاری بــه کار مــی رود. مطالعــات زیــادی در 

حــال حاضــر در حــال انجــام هســتند در مــورد اینکــه آیــا ممکــن اســت 

ــا  ــت؟ ام ــد اس ــم مفی ــه ه ــاری راجع ــگیری از بیم ــن در پیش ــن واکس ای

اطاعــات فعلــی اســتفاده از آن را بــه عنــوان واکســن درمانــی پشــتیبانی 

نمــی نمایــد)34(. 

آموزش بیمار و اثرات واکسیناسیون 

میــزان بــاالی واکسیناســیون HPVبــار بیماری هــای مرتبــط بــا  HPVرا در 

ایــاالت متحــده کاهــش می دهــد. میــزان واکسیناســیون در حــال حاضــر 

بــه طــور غیــر قابــل قبولــی پاییــن اســت. مطالعــات نشــان داده انــد توصیــه 

هــای پزشــکان تاثیــر زیــادی در پذیــرش واکســن HPV توســط بیمــاران 

و والدیــن بیمــاران داشــته اســت)35(.

متخصصیــن زنــان و زایمــان و ســایر مراقبیــن ســامت بایــد قویــاً  

ــد و روی  ــنهاد کنن ــرایط پیش ــد ش ــراد واج ــه اف ــیونHPV  را ب واکسیناس

ــان و  ــن زن ــاوه متخصصی ــه ع ــد. ب ــد نماین ــری آن تاکی ــد و بی خط فوای

زایمــان بایــد ترغیــب  شــوند کــه واکســن HPVرا در صورتــی کــه عملــی 

باشــددر مطــب نگهــداری و تجویــز کننــد. متخصصیــن زنــان و زایمــان 

ــوان 11 و  ــران نوج ــد دخت ــد و بای ــان دارن ــن می ــی در ای ــک رل اساس ی
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ــه  ــی ک ــان جوان ــن زن ــد و همچنی ــینه کنن ــی و واکس ــاله را ارزیاب 12 س

واکســینه نشــده انــد،  طــی دوره دوم یعنــی دوره  catch-up )ســنین13 تــا 

ــد. ــز مشــاوره و واکســینه نماین 26 ســالگی( نی

مراقبیــن ســامت بایــد در تصمیم ســازی بــرای زنانــی کــه قبــًا واکســینه 

نشــده انــد و در ســنین 27 تــا 45 ســالگی قــرار دارنــد، دخالــت نمــوده و 

آنــان را بــرای فوایــد واکسیناســیون HPV بررســی نماینــد.
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Human papillomavirus )HPV( causes significant morbidity and mortality in women and 
men. The HPV vaccine significantly reduces the incidence of anogenital cancer and genital 
warts in women and in men. Human papillomavirus vaccines are among the most effective 
vaccines available worldwide, with unequivocal data demonstrating greater than %99 
efficacy when administered to women who have not been exposed to that particular type 
of HPV. Obstetrician-gynecologists and other health care professionals should strongly 
recommend HPV vaccination to eligible patients and stress the benefits and safety of the 
HPV vaccine. Further, obstetrician-gynecologists are encouraged to stock and administer 
HPV vaccines in their offices when feasible. Ideally, the HPV vaccine should be given in 
early adolescence because vaccination is most effective before exposure to HPV through 
sexual activity. Unvaccinated women age 26 years and younger should receive the HPV 
vaccine series regardless of sexual activity, prior exposure to HPV, or sexual orientation. 
The HPV vaccine is now licensed in the United States for women and men through age 45 
years. For some women aged 45�27 years who are previously unvaccinated, obstetrician-
gynecologists and other health care professionals may use shared clinical decision making 
regarding HPV vaccination, considering the patient›s risk for acquisition of a new HPV 
infection and whether the HPV vaccine may provide benefit

Human Papillomavirus Vaccination
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دکترشهرزاد شیخ حسنی 1

 اخیــرا ASCCPگایدالیــن ادارۀ تســتهای غربالگــری غیرطبیعی و 
ادارۀ مــوارد پیــش ســرطانی را بــر اســاس میــزان خطــر موجــود 
ارائــه کــرده اســت) Risk Based management (گایدالیــن جدید 
در واقــع گایدالیــن بــه روز رســانی شــده ASCCP درســال 2012 
اســت و شــامل  داده هــای حاصــل از 19 ســازمان از جملــه
ACOG بــرای مراقبــت از بیمــاران دارای نتایــج غیرطبیعــی تســت 

غربالگــری ســرطان ســرویکس ایجــاد شــده اســت.
ACOG ایــن گایدالیــن جدیــد را تأییــد کــرده و جایگزیــن 

بولتــن شــماره 140،” ادارۀ نتایــج غیرطبیعــی تســت غربالگــری 
ــد. ــش ســرطانی” می نمای ــوارد پی ســرطان ســرویکس و ادارۀ م

 
نکات کلیدی جدید

ــرای ادارۀ  ــن 2012 ب اگــر چــه بســیاری از توصیه هــای گایدالی
نتایــج پــاپ اســمیر تغییــری نکــرده اســت،موارد جدیــد مهمــی 

.)BOX 1( ــود دارد وج
ــر  ــای ب ــه الگوریتم ه ــن ASCCP 2012کــه ب  برخــاف گایدالی
ــر دارای  ــاع اخی ــن اجم ــد، گایدالی ــت می کن ــج تس ــه نتای پای
ــه  ــاز ب ــن نی ــرای تعیی ــر )risk-based( ب ــه خط ــر پای ــردی ب رویک
مراقبــت، کولپوســکوپی و یــا درمــان می باشــد. بــه عــاوه 
گایدالینهــای جدیــد، ســابقه غربالگــری بیمــار را در کنــار نتایج 
تســت اخیــر باهــم در نظــر می گیــرد تــا تصمیــم مناســب بالینــی 

گرفتــه شــود.
Box 1تغییرات اساسی از گایدالین قبلی ادارۀ پاپ اسمیر :
     1- توصیه ها بر پایه خطراست نه بر اساس نتایج تست.

*توصیــه بــه کولپوســکوپی ،درمــان یــا مراقبــت بــر پایــه خطــر 
ایجــاد CIN3در بیمــار و بــا در نظــر گرفتــن نتیجــه تســت اخیــر و 

ســابقه قبلــی بیمــار) شــامل ســابقه نامشــخص( انجــام می گــردد.    
ــه  ــر پای ــد ب ــرا انجــام شــده ان ــا نتیجــه مشــابه کــه اخی 2تســت ب
ــه دو صــورت مختلــف  ــد ب تســتهای انجــام شــده قبلــی می توان

ــود. اداره ش
     2-کولپوســکوپی را می تــوان بــرای بیمــاران خــاص در نظــر 

داشت.
ــاران  ــرای بیم ــه 1ســال ب ــه فاصل ــاCotest ب تکــرار تســتHPV ی
ــت  ــده عفون ــرح کنن ــه مط ــور ک ــری مین ــاالت غربالگ ــا اخت ب
ــا HPV و خطرانــدک بــرای CIN3هســتند) مثــا HPV مثبــت،  ب
ــا درجــه پاییــن پــس از یــک تســت  اختــاالت ســیتولوژیک ب
غربالگــری HPVمنفــی یــا یــک Cotest منفــی( توصیــه می شــود.
     3- توصیــه بــه درمــان ســریع) Expedited treatment (در 

مــوارد بیشــتری صــورت می گیــرد.
)به طورمثال، درمان بدون انجام کولپوسکوپی-بیوپسی(

     درمــان ســریع یــک گزینــه بــرای بیمــاران دارای ســیتولوژی 
مطــرح کننــده ضایعــات اســکوآموس بــا درجــه بدخیمــی 
ــاال)HSIL(در گایدالیــن 2012 بــود کــه در گایدالیــن جدیــد  ب

ــر تعریــف شــده اســت. بهت
ــان  ــر، درم ــا باالت ــال ی ــن 25 س ــا س ــه ب ــر حامل ــان غی ــرای زن ب
ســریع بــه معنــی درمــان بــدون انجــام کولپوســکوپی و بیوپســی 
کــه اثبــات کننــده ضایعــات +CIN 2 باشــد، مــی باشــد و زمانــی 
کــه خطــر فــوریCIN3 » %60 باشــد، ارجــح اســت و هنگامــی 

کــه ایــن خطــر بیــن %25 تــا %60 باشــد، قابــل قبــول اســت.
 درمــان ســریع بــرای بیمــاران غیــر حاملــه 25 ســاله و باالتــر بــا 
ســیتولوژی HSlLو تســت همزمــان مثبــت بــرای Hpvتایــپ 16، 
ارجــح اســت.)مثا ســیتولوژی HSIL، Hpv16مثبــت(  و هرگــز 

گایدالین ها جدید ادارۀ غربالگری غیرطبیعی در 
سرطان سرویکس

دکتر اکرم قهقائی نظام آبادی1
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یــا بــه نــدرت بــرای بیمــاران ســیتولوژی HSILوHPV16مثبــت بــدون 
ــوع HPV انجــام می شــود. ــه ن توجــه ب

*در بیمــاران کــه در مــورد اثــرات بالقــوه درمــان بــر عواقــب 
بــارداری نگرانــی دارند،تصمیــم گرفتــن بــرای انجــام درمــان ســریع 

ــی باشــد. ــه مشــورت گروه ــر پای ــد ب بای
ــرای  ــده )ablative(ب ــان محوکنن ــر درم ــیزیونال ب ــان اکس      4- درم

ــت. ــح اس ــکا ارج ــا CIN3( در آمری ــتیولوژی HSIL)CIN2 ی هس
اکسیزیون برای آدنوکارسینوم درجا )AIS(توصیه می شود.

     5- برای اداره CIN1، تحت نظر گرفتن بیمار ارجح است.
 Lower 6- گزارشــات هســیتوپاتولوژی بــر پایــه توصیه هــای     
ــزارش  ــرای گ Anogenital Squamous Terminolosy)LAST(/WHOب

هســیتولوژی HSILباید شــامل عبــارات توصیفی CIN2وCJN3باشــد.
HSIL)CIN2.(یا)HSIL)CIN3مثا

ــت  ــا HPVکــه نتیجــه مثب ــه ب ــام تســتهای غربالگــری اولی      7- تم
دارنــد بــدون توجــه بــه ژنوتیــپ آن، بایــد دارای تریــاژ بــا رفلکــس 

تســت همــان نمونــه آزمایشــگاهی باشــند.
)مثا رفکلس ستیولوژی (

*تســت اضافــه از همــان نمونــه آزمایشــگاهی توصیــه می شــود 
ــر انجــام کولپوســکوپی  ــت ب ــا ممکــن اســت دالل چــرا کــه یافته ه
داشــته باشــد.برای مثــال، مــواردی کــه از نظــر hpv-16مثبــت بــوده و 
دارای ســیتولوژی HSILهســتند بــرای درمــان ســریع در نظــر گرفتــه 

می شــوند.
*HPV16 و یــا HPV18 بیشــترین خطــر برای ایجاد CIN3  و ســرطان 
ــکوپی و  ــامل کولپوس ــتر ش ــی بیش ــن ارزیاب ــی را دارند.بنابرای مخف

بیوپســی الزم اســت، حتــی اگــر نتایــج ســیتولوژی منفــی باشــد.
*اگــر تســت HPV16 یــا HPV18 مثبــت باشــد و انجــام تســت 
ــه مقــدور نباشــد، بیمــار  ــر روی همــان نمون ــه ب آزمایشــگاهی اضاف

ــود. ــاع ش ــکوپی ارج ــت کولپوس ــتقیما جه ــد مس بای
     8- مراقبــت مســتمر بــا تســت HPV یــا COTESTبــه فواصــل هــر 
ــه در  ــا ادارۀ اولی ــان ی ــد از درم ــال، بع ــل 25س ــرای حداق ــال ب 3 س

هیســتولوژی HSIL، CIN2، CIN3 و AIS توصیــه می شــود.

مراقبــت مســتمر بــا فواصــل 3ســاله پــس از 25ســال بــرای بیمارانــی 
کــه امیــد بــه زندگــی بــاال داشــته و دارای توانایــی الزم بــرای انجــام 

غربالگــری هســتند قابــل قبــول اســت.
گایدالیــن 2012توصیــه بازگشــت بــه غربالگــری بــا فواصل 5 ســاله 
می کنــدو مشــخص نمی کنــد کــه چــه زمانــی غربالگــری متوقــف 

. د شو
براســاس شــواهد جدیــد، خطــر، حداقــل بــرای 25ســال بــاال باقــی 
ــان  ــدارد کــه نشــان بدهــد بیمــار درم ــد و مدرکــی وجــود ن می مان
شــده بــه ســطحی از ریســک بــاز می گــردد کــه بــا فواصــل 5ســاله 

غربالگــری شــود.
    9- مراقبــت بــا ســیتولوژی تنهــا در صورتــی قابــل قبــول اســت کــه 

انجــام تســت HPVیــا COTEST مقدور نباشــد.
ــش  ــوارد پی ــخیص م ــرای تش ــت HPVب ــه تس ــبت ب ــیتولوژی نس س
ســرطانی دقــت کمتــری دارد و اغلــب بیشــتر توصیــه می شــود.

ــه  ــاالنه توصی ــورت س ــه ص ــا cotest   ب ــت HPVی ــه تس ــی ک هنگام
ــرد. ــورت گی ــه ص ــل 6ماه ــد در فواص ــیتولوژی بای ــودانجام س میش
ــا فواصــل 3ســاله انجــام شــوند،  هنگامــی کــه HPV یــا COTEST  ب

ــود. ــام می ش ــاالنه انج ــورت س ــه ص ــیتولوژی ب س
     10- در صــورت اســتفاده از تســت HPV بــرای غربالگــری تنهــا 

بایــد از مــواردی اســتفاده نمــود کــه مــورد تأییــد FDA باشــد.
 HPV انــواع پرخطــر ، HPV توجــه در گایدالیــن منظــور از تســت(

می باشــد.(
ــه  ــی ک ــار در صورت ــیونهای اداره بیم ــام موارداندیکاس ــرای تم *ب
ــد  ــورد تأیی ــا تســت HPV DNAاســتفاده شــود و م HPV mRNA وی

ــد در  ــا بای ــد حتم ــی، نباش ــه تنهای ــه ب ــری اولی ــرای غربالگ FDAب

کنــار آن ســیتولوژی انجــام شــده و بــه صــورت COTEST صــورت 
می گیــرد.

 Risk-based framework خطــر  پایــه  بــر  عملکــردی  *قالــب 
را  عملکردبالینــی  بــرای  خطــر  آســتانه  جدیــد،  گایدالینهــای 
مشــخص میکننــد  و میــزان خطر بــرای ایجــادcin3،AIS ویــا CIN3را 
ــرای ترکیب هــای متفــاوت از نتایــج آزمایشــات تعییــن می کننــد. ب
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تخمیــن خطــرCIN3 برپایــه داده هــای مطالعــه کــه بــه صــورت 
و   kaiser permanente northern california بیمــاران  از  آینده نگــر 
معتبــر ســاختن ایــن داده هــا صــورت گرفت.تیم هایــی از متخصصین 

ــرد  ــد و عملک ــکیل ش ــاران تش ــامل وکای بیم ــی ش ــه و حت مربوط
ــر آســتانه ریســک مشــخص شــد)جدول1( ــرای ه ــی ب بالین

عــاوه بــر نتایــج تســت، خطــر CIN3 بــرای تعــدادی از ریســک 
فاکتورهــای شــخصی مثــل ســابقه غربالگــری ،ســن و نقــص 
ــت. ــده اس ــه ش ــر گرفت ــن در نظ ــروه متخصصی ــط گ ــی توس ایمن
شناســایی  گایدالیــن،  بروزرســانی های  مهم تریــن  از  یکــی 

اهمیــت نتایــج تســت HPV قبلــی اســت.
نتایــج جدیــد غیرطبیعــی تســت غربالگــری پــس از یــک تســت 
 ،HPV ــد ــت جدی ــک عفون ــر ی ــته ب ــی HPVدر 5 ســال گذش منف

ــت دارد. ــدار، دالل ــت پای ــک عفون برخــاف ی

در ایــن بیمــاران نســبت بــه بیمارانــی کــه نتایــج تســت قبلــی آنهــا 
ــد و  ــف می باش ــا نص ــاد CIN3تقریب ــر ایج ــت خط ــوم اس ــا معل ن
ــدون  ــرارداد ب ــت ق ــت مراقب ــا را تح ــر آنه ــدون خط ــوان ب می ت

ــد. ــوری الزم باش ــکوپی ف ــه کولپوس اینک
ــی  ــابقه قبل ــر و س ــت اخی ــج تس ــاس نتای ــر اس ــک ب ــن ریس تضمی
بیمــار درجداولــی ســازمان دهــی شــده اســت.ابزار حمایتــی بــرای 
تصمیــم گرفتــه شــده، بــرای پزشــکان در دســترس اســت تــا میزان 
خطــرCIN3را بــرای هــر بیمــار بــر اســاس جــداول خطــر، تخمیــن 
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ــه  ــی مقایس ــه بالین ــرای مداخل ــتانه الزم ب ــا آس ــر ب ــد و آن خط بزنن
کــرده و قــدم درمانــی بعــدی بــرای بیمــار را مشــخص کننــد.

در الگــوی جدیــد اداره بیمــاران بــر اســاس میــزان خطــر، عــاوه بر 
اختصــاص کــردن بیشــتر اقــدام بالینــی بــرای هــر فــرد، شــرکت در 
ــول  ــرده و در ط ــان تر ک ــی را آس ــری و درمان ــای غربالگ برنامه ه
ــع آوری  ــد. جم ــد ش ــاری خواه ــیوع بیم ــر ش ــث تغیی ــان باع زم
داده هــای میــزان خطــر همــراه بــا روش هــای جدیــد آزمایشــگاهی 
ــاران  ــوآپ بیم ــه فال ــوط ب ــای مرب ــت و داده ه ــد داش ــه خواه ادام
مشــخص خواهــد شــد و می تــوان اداره بیمــاران را بــر اســاس 
ــزان  ــش می ــا افزای ــرای مثال،ب ــم کرد.ب ــته تنظی ــور پیوس ــه ط آن ب
میــزان CIN3 در جمعیــت  میــرود  انتظــار   HPV واکسیناســیون 
ــر  ــری تأثی ــت غربالگ ــاری تس ــر ارزش اخب ــه ب ــد ک ــش یاب کاه

می گــذارد.
ــا برخــی تســتهای غربالگــری ممکــن  در نتیجه،تخمیــن ریســک ب
ــر اســاس تخمیــن ریســک  اســت تغییریابــد. الگــوی جدیــد کــه ب
مــی باشــد، بــه گایدالینهــا اجــازه می دهــد کــه بــا خطــر تخمینــی 

اصــاح شــده و آســتانه عملکــرد بالینــی ثابــت تنطیــم شــوند.
نحوه انجام:

ــامل  6  ــوده و ش ــی ب ــار، طوالن ــد اداره بیم ــای جدی      گایدالینه
ــد(. ــع را ببینی ــمت مناب ــی است.)قس ــه تکمیل برگ

بــرای کمــک بــه پزشــکی کــه ایــن اطاعــات را هدایــت می کنــد 
و بــرای راحتــی اجــرا یــک ابــزار رایــگان اینترنتــی ایجــاد شــده و 

.)/http://app.asccp.org( در دســترس اســت
)موبایــل  هوشــمند  موبایــل  بــرای  اپلیکیشــن  یــک  همچنیــن 

اســت. دســترس  در   )ios و   Android

ــه کارگیــری ایــن ابزارهــا  ــا ب ــه روزرســانی گایدالینهــای آتــی ب ب
ــا مســتندات بالینــی ســریعا منتشــر خواهــد شــد. در همراهــی ب

در صورت هر سوالی با:
Clinical @acog.org تماس بگیرید.
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زایمــان،  و  زنــان  متخصــص  و  جــراح   .1
ــگاه  ــان دانش ــوژی زن ــیپ انکول ــتیار فلوش دس

علــوم پزشــکی تهــران

دکتر زهره ترابی 1

کورتاژ ثانویه برای GTN غیر متاستاتیک کم خطر

اهــداف: بــرای ارزیابــی اثربخشــی و امنیــت در کورتــاژ ثانــوی رحــم به جــای کموتراپــی بــرای بیمــاران بــا 
GTN غیــر متاســتاتیک کم خطــر و ارزیابــی پاســخ بــه کورتــاژ ثانویــه کــه وابســته اســت بــه ســن بیمــار امتیاز 

خطــر WHO ســطح HCG ســایز ضایعــه و عمــق تهاجــم میومتریــال اندازه گیــری شــده در ســونوگرافی .
روش: این یــک مطالعــه همــکاری چندمرکــزی گروهــی فــاز II می باشــد. تســت های قبــل مطالعــه شــامل 
ســطح کمــی HCG ســونوگرافی لگــن و رادیوگرافــی قفســه ســینه می باشــد. بیمــاران بــر اســاس معیارهــای 

ــدند. ــته بندی می ش ــاز 6-0( دس ــا امتی ــر ب ــدی WHO )کم خط امتیازبن
ــا GTN غیــر متاســتاتیک کم خطــر تــازه تشــخیص داده شــده وارد شــدند. 4 بیمــار حــذف  نتایــج: 64 زن ب
شــدند.  24 بیمــار )40 درصــد( )95 درصــد کمتــر از حــد اطمینــان 27/6 درصــد( بــا کورتــاژ ثانویــه درمــان 
شــدند. همچنیــن، دو بیمــار بــه پاســخ کامــل دســت یافتنــد )3 درصــد( ولــی پیگیــری را کامــل نکردنــد. 
در کل 26 نفــر از 60 بیمــار قابل اجتنــاب از کموتراپــی شــدند. شکســت جراحــی در 34 زن )59 درصــد( 
ــی  ــورد پارگ ــک م ــود. ی ــایع تر ب ــر ش ــال باالت ــان 40 س ــر و زن ــا جوان ت ــال ی ــان 19 س ــد و در زن ــده ش دی
 III ــد ــد I و یــک مــورد گری ــان شــد. 4 مــورد گری ــا موفقیــت درم ــی ب ــان محافظت ــا درم ــد I ب رحــم گری
همــوراژی رحــم گــزارش شــد. بیمــاری متاســتاتیک )ریــه( جدیــد دریکــی از ایــن زنــان  بعــد از کورتــاژ 
ــود و در یــک  ــه PSTT ب ــاژ ثانوی ثانویــه شناســایی شــد. در 3 بیمــار  )شکســت جراحــی( پاتولــوژی کورت

بیمــار دیگــر نــودول پاســنتال.
نتیجه گیــری: کورتــاژ ثانویــه رحــم به عنــوان درمــان ابتدایــی بــرای بیمــاران GTN غیــر متاســتاتیک 

کم خطــر 40 درصــد بیمــاران را درمــان می کنــد بــدون موربیدیتــی بااهمیــت.
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مقدمه
ــه  ــت ک ــاج اس ــل ع ــاری قاب ــک بیم ــر ی ــاری GTN کم خط بیم
ــاز دارد  ــی نی ــک داروی ــی ت ــیکل کموتراپ ــا 7 س ــه 5 ت ــب ب اغل
چــه بــا متوتروکســات یــا اکتینومایســین دی. اگــر کورتــاژ ثانویــه 
ــاب  ــی اجتن ــد و از کموتراپ ــان کن ــت GTN را درم ــا امنی ــد ب بتوان
شــود بــرای تعــداد زیــادی از زنــان ایــن روش در امــر مراقبــت از 
ــان در  بیمــاران یــک پیشــرفت مهــم اســت. ســابقاً متخصصیــن زن
ــه رحــم را  ــاژ ثانوی ــی به صــورت روتیــن کورت ــد مرکــز درمان چن
بــرای بیمــاران بــا GTN مقــاوم بــه درمــان انجــام می دادنــد. بعضــی 
مراکــز تخصصــی ذکــر کردنــد کــه خطــر کورتــاژ ثانویه بیشــتر از 
ســود آن اســت. بنابرایــن ایــن روش را بــه بیمــاران بــا خون ریــزی 
شــدید محــدود کردنــد. بــدون در نظــر گرفتــن اندیکاســیون 
هــا مطالعــه گذشــته نگر تــک مرکــزی گــزارش کــرد نتایــج 
ــم  ــی رح ــد و پارگ ــا 60 درص ــت 9 ت ــزان موفقی ــا می ــازگار ب ناس

ــن پروســه. اغلــب 8 درصــد در ای
ــک  ــر ی ــدون اث ــا ب ــر ت ــًا مؤث ــج از کام ــاوت نتای ــزان متف ــا می ب
مطالعــه گروهــی چندمرکــزی نیــاز اســت. بــرای مشــخص شــدن 
ایــن ســؤال مهــم GOG یــک مطالعــه آینده نگــر دومرحلــه ای 
ــر 2007 را  ــه در اکتب ــاژ ثانوی ــرای کورت ــاز 2 ب ــروه ف ــک گ ــا ی ب
باهــدف درمــان خــط اول بــرای GTN غیــر متاســتاتیک کم خطــر 
مقــاوم شــروع کــرد. هــدف ایــن مطالعــه تعییــن بهتــر کارآمــدی 
ــتاتیک  ــر متاس ــا GTN غی ــاران ب ــه در بیم ــاژ ثانوی ــت کورت و امنی

ــود.  ــاوم ب ــر مق کم خط

مواد و روش ها
ــا  ــل ی ــول کام ــد م ــه بای ــرایط مطالع ــد ش ــرکت کننده های واج ش
ناقــص در کورتــاژ اولیــه خــود داشــته باشــند. مرحله بنــدی بالینــی 
ــی  ــزان کم ــینه، می ــه س ــی قفس ــی، رادیوگراف ــونوگرافی لگن )س
HCG( و امتیــاز بــر اســاس WHO از 0 تــا 6 کــه وارد مطالعــه 

ــود  ــا ع ــر ب ــاران GTN در ه ــه بیم ــید ک ــته باش ــه داش ــوند. توج ش
مجــدداً امتیازبنــدی می شــوند. یــک بیمــار بــا شکســت خــط 

درمــان اولیــه بایــد کم خطــر باقــی بمانــد ولــی ایــن بیمــاران قابــل 
ورود بــه ایــن مطالعــه نبودنــد. بیمــاران بــا رادیوگرافــی قفســه ســینه 
ــوژی  ــد. گــزارش پاتول ــا مشــکوک واجــد شــرایط نبودن مثبــت ی
مجــدداً  بیمــاران  اولیــه  کورتــاژ  از  تشــخیصی  بلوک هــای  و 
ــینوما،  ــه کوریوکارس ــاژ اولی ــا کورت ــاران ب ــدند. بیم ــی ش بازخوان
ــا  ــاران ب ــد. بیم ــرایط نبودن ــد ش ــد واج ــور اپیتلییوئی ــا توم PSTT ی

ــم واجــد شــرایط  ــر از m unit / ml 20 ه ــه HCG کمت ســطح اولی
از آنتی بادی هــای   HCG مثبــت کاذب  بــرای کاهــش  نبودنــد 
ــل از  ــود. قب ــروج ب ــای خ ــی از معیاره ــی قبل ــل. کموتراپ هتروفی
ــد  ــرار گرفتن ــی ق ــاران تحــت ســونوگرافی لگن ــام بیم ــام تم ثبت ن
و حجــم بیمــاری داخــل رحمــی در یــک ابعــاد اندازه گیــری 
شــد. تمــام بیمــاران همچنیــن تحــت مرحله بنــدی بــا رادیوگرافــی 
قفســه ســینه یــا کمتــر شــایع CT-SCAN قفســه ســینه قــرار گرفتنــد. 
ــه  ــد ک ــتنباط می ش ــود اس ــی ب ــینه منف ــه س ــر CT-SCAN قفس اگ
ــی  ــم منف ــت ه ــی اس ــت انتخاب ــه تس ــینه ک ــه س ــی قفس رادیوگراف
بــوده اســت. میــزان کمــی HCG در تمامــی بیمــاران قبــل از 

ــد.  ــی ش ــه بررس ــام در مطالع ثبت ن
ــژه  ــور وی ــه به ط ــن مطالع ــتفاده در ای ــرای اس ــاص ب ــنجش خ س
ــه شــد  ــام گرفت ــک بیمــار در ثبت ن الزم نبود.اطاعــات دموگرافی
و شــامل ســن بیمــار نــژاد و قومیــت و نــوع حاملگــی مــوالر بــود. 
رضایــت از بیمــاران دارای شــرایط گرفتــه می شــد. ســپس تحــت 
کورتــاژ ثانویــه در مرکــز GOG  در طــی 14 روز از ثبت نــام قــرار 
می گرفتنــد. نتایــج بررســی نهایــی محلــی از مطالعــه از تمــام 
ــف  ــی تعری ــاج جراح ــد. ع ــه ش ــرکت کننده گرفت ــای ش مکان ه
شــد به عنــوان رســیدن بــه ســطح HCG  نرمــال بــا پیگیــری 
ــف  ــی تعری ــخ جراح ــال. پاس ــت HCG نرم ــاه از تس ــل 6 م حداق
شــد به عنــوان رســیدن بــه ســطح HCG  نرمــال امــا کمتــر از 6 مــاه 
از رســیدن بــه تســت کامــًا نرمــال HCG. شکســت جراحــی ذکــر 
ــق  ــر طب ــطح HCG ب ــدن س ــت مان ــا ثاب ــش ی ــوان افزای ــد به عن ش
ــت  ــود تروفوباس ــا وج ــاوم ی ــف FIGO )2000( از GTN مق تعری
بدخیــم مثــل PSTT در کورتــاژ ثانویــه. عــوارض جانبــی تعریــف 
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ــوارض  ــای ع ــتفاده از معیاره ــا اس ــدی ب ــد بن ــوان گری ــه  عن ــد ب ش
ــورت  ــر دو به ص ــه ه ــه و ثانوی ــاژ اولی ــوژی کورت ــی 3. پاتول جانب

ــی شــد. ــت بازخوان مرکــزی توســط دو پاتولوژیســت موق
شــامل  بایــد  ولــی  نبــود  خــاص  به صــورت  تخلیــه  روش 
ســونوگرافی حیــن جراحــی و مشــخص کــردن بقایــا تروفوباســت 
یــا رزکشــن مســتقیم هیستروســکوپیک بــود. بیمــاران می توانســتند 
باشــند. ســپس  بــدون تصویربــرداری داشــته  را  هــر دو روش 
بیمــاران هفتگــی بــا چــک ســطح HCG بــا شــروع 14 روز بعــد از 
ــه نرمــال  پروســه جراحــی پیگیــری می شــدند. اگــر ســطح HCG ب
ــرای 6 مــاه اضافــه بررســی می شــد.  می رســید ســطح HCG بایــد ب
در بیمــاران کــه ســطح HCG افزایــش می یافــت یــا ثابــت می مانــد 

ــه  ــاژ ثانوی ــه کورت ــید ک ــر می رس ــه نظ ــاس FIGO 2000 ب ــر اس ب
شکســت خورده اســت )شکســت جراحــی( و بیمــاری بایــد مجــدد 
مرحله بنــدی می شــد و امتیــاز خطــر مجــدد محاســبه می شــد. 
بیمــاران حداقــل 24 مــاه یــا تــا زمــان معالجــه بــا کموتراپــی 
ــری می شــدند اگــر درمــان جراحــی شکســت می خــورد. در  پیگی
ایــن مطالعــه میــزان عــاج جراحــی 25 درصــد یــا باالتــر به عنــوان 
اهمیــت بالینــی در نظــر گرفتــه شــد و میــزان 10 درصــد یــا کمتــر 
ــب  ــه مناس ــی دو مرحل ــود. طراح ــی ب ــت ناکاف ــواهدی از فعالی ش
ولــی قابل تغییــر بــا توقــف اولیــه GUIDELINE بــرای حداقــل 

ــال اســتفاده شــد.  ــان غیرفع ــرای درم ــد از بیمــاران ب تعه

عــاج جراحــی گــزارش شــد بیشــتر 9 از 60 بیمــار قابــل شــرایط 
کــه به عنــوان مطالعــه مثبــت در نظــر گرفتــه شــد. هــدف از 
طراحــی بــرای محــدود کــردن خطــا نــوع 2 تــا 10 درصــد و نــوع 

ــد. ــا 0/05 درص 1 ت

ــی  ــز داخل ــاج در آنالی ــبت ع ــرای نس ــق ب ــان دقی ــه اطمین فاصل
محاســبه شــد. هــدف اولیــه ارزیابــی اثربخشــی و امنیــت کورتــاژ 
ــی  ــامل بررس ــه ش ــدف ثانوی ــود. ه ــاران ب ــت بیم ــه در جمعی ثانوی
فاکتورهــای  از  بررســی  و  عــوارض جانبــی  و شــدت  میــزان 
پروگنوســتیک بــود. گریــد حداکثــر از عــوارض جانبــی حــاد در 
ــرای  ــد ب ــدی ش ــاب جدول بن ــه انتس ــه ب ــدون توج ــروه ب ــک گ ی
ــه  ــه قرارگرفت ــاژ ثانوی ــت کورت ــه تح ــرایط ک ــاران دارای ش بیم

ــد. بودن
ســطح کمــی HCG در زمــان ثبت نــام اندازه گیــری شــد و درســت 
قبــل از تخلیــه ثانویــه )هــر دو بــا میــزان متفــاوت و تفــاوت میــزان 

ــال ،  ــا عــدم تهاجــم میومتری ــا 5000m unit/ml( وجــود ی 1500 ی
ــی  ــرای ارزیاب ــی شــدند ب ــژاد ارزیاب ــاز خطــر WHO، ســن و ن امتی
ــته بندی  ــتفاده از دس ــا اس ــه ب ــه ثانوی ــه تخلی ــخ ب ــا پاس ــاط ب ارتب
اســتاندارد و تفــاوت پذیــر یــا رگرســیون لجســتیک و تخمیــن از 

نســبت هماهنگــی.
 

نتایج
ــدند  ــه وارد ش ــه 2013 ، 64 زن در مطالع ــا فوری ــر 2007 ت از اکتب
ــی  ــد. 4 نفــر بعــد از بازخوان ــرار گرفتن ــه ق ــاژ ثانوی و تحــت کورت
مرکــزی فاقــد شــرایط تلقــی شــدند. 3 زن بــه دلیــل امتیــاز 
ریســک WHO بــرای 7 )پرخطــر( و یــک نفــر بــه دلیــل تشــخیص 
هیســتولوژی نامطمئــن حــذف شــدند. بنابرایــن اطاعــات از 60زن 

ــز شــد. وارد آنالی
ــا  ــد ب ــع آوری ش ــاران جم ــام بیم ــک از تم ــات دموگرافی اطاع
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باروری)جــدول1(.  ســن  و  اخــاق  گروه هــای   از  نمونه گیــری 

54 بیمــار)90%( تشــخیص قبــل از درمــان مــول کامــل و 6 )%10( 
ــزی  ــوژی مرک ــی پاتول ــاس بازخوان ــر اس ــص ب ــول ناق ــا م ــر ب نف
 100 munit/ml ــر ــا ســطح HCG کمت داشــتند. یــک بیمــار )2%( ب
و 3 زن )5%( بــا میــزان HCG  باالتــر از 100000 وجــود داشــتند . 
12 بیمــار )20%( ریســک خطــر WHO  صفــر ولــی 2 نفــر امتیــاز 
ــاز 6 داشــتند . میانگیــن پیگیــری 24 مــاه  5 )3%( و 3نفــر)5%( امتی

بــود . 
ثانویــه  کورتــاژ  بــا  موفقیت آمیــز  به طــور  زن   60 از  نفــر   24
درمــان شــدند و نیــاز بــه کموتراپــی پیــدا نکردنــد بــا میــزان عــاج 
ــخ  ــل نکردند)پاس ــری را کام ــار )3%( پیگی ــی 40%. دو بیم جراح
ــال  ــطح نرم ــه س ــر دو ب ــی ه ــدند( ول ــه ش ــر گرفت ــی در نظ جراح

HCG  قبــل از قطــع پیگیــری رســیده بودنــد. در کل 28 بیمار از 60 

ــان %95  ــد. محــدوده اطمین ــی بودن ــاب از کموتراپ بیمــار قابل اجتن
کمتــر بــرای عــاج جراحــی 27/6% بــود. ارزش بــاالی 10% اســت 
و 25% میــزان اثــر بالینــی حداقــل در ایــن مطالعــه تعریــف شــد. 29 
زن )48%( بــه GTN  مقــاوم تبدیــل شــدند کــه بــا افزایــش یــا ثابــت 
ــوی و  ــد )یــک بیمــاری ری ــا متاســتاز جدی ــدن ســطح HCG ی مان

اندومتریــال اســترومال ســارکوما( نشــان داده شــدند)جدول2(.

وقتــی ســن بیمــار در مطالعــه وارد شــد و بــا توجــه بــه ســن 
 GTN ــرای ــور ب ــک فاکت ــوان ریس ــه به عن ــترده ک ــاروری گس ب
ــار از  ــک بیم ــط در ی ــد فق ــان ش ــاری درم ــود بیم ــناخته می ش ش
4 زن جوان تــر از 19 ســال و یــک نفــر از شــش زن 40 ســال 
ــن 20 و  ــد( بی ــر از 50 زن )44 درص ــاد 22 نف ــر. در تض ــا باالت ی
ــزان  ــا می ــدند ب ــان ش ــی درم ــه به تنهای ــاژ ثانوی ــا کورت ــال  ب 39 س
موفقیــت 49 درصــد )50-24( وقتــی پاســخ جراحــی و عــا باهــم 

.)3 )جــدول  ترکیب شــده اند 
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وقتــی امتیــاز خطــر WHO 4 و کمتــر بــود در 24 از 55 بیمار )43,6 
درصــد( عــاج اتفــاق افتــاد و وقتــی امتیــاز خطــر 5 یــا 6 بــود هیــچ 
بیمــاری عــاج نشــد )0/5( )جــدول 3(. وقتــی پیامــد و یافته هــای 

ســونوگرافی مقایســه شــد اگــر شــواهد بیمــاری باقیمانــده در رحم 
وجــود نداشــت 7 نفــر از 17 بیمــار )41 درصــد( عــاج جراحــی 
ــال  ــم میومتری ــی تهاج ــد ول ــده می ش ــاری دی ــر بیم ــتند و اگ داش
گــزارش نمی شــد، پاســخ طبقه بنــدی می شــد به عنــوان عــاج 
جراحــی در 9 نفــر از 22 نفــر )41 درصــد(. بــرای بیمــاران بــا 
ــتند  ــی داش ــخ جراح ــه پاس ــار ک ــامل 2 بیم ــال ش ــم میومتری تهاج
ــد  ــده ش ــد( دی ــر )48 درص ــر از 21 نف ــخ در 10 نف ــب پاس ترکی

)جــدول 3(. 
ســایز تومــور رحــم بــرای تمــام بیمــاران به جــز یــک بیمــار 
)2درصــد( ثبــت شــد. 35 زن )59 درصــد( تومــور باقی مانــده 

داخــل رحمــی بــزرگ کــه قابل دیــدن در ســونوگرافی بــود 
داشــتند )بزرگ تــر از 6 میلی متــر(. حجــم بیمــاری در 3 ابعــاد 
ــاری  ــه بیم ــان ک ــرای آن ــه 35 زن ب ــرای هم ــد. ب ــری ش اندازه گی

میومتریــال  تهاجــم  بــود.  مشاهده شــده  رحمــی  باقی مانــده 
ــد  ــار 64 درص ــرای 38 بیم ــد. ب ــزارش نش ــی گ ــورت جمع به ص
ــت  ــود نداش ــال وج ــم میومتری ــق تهاج ــرای عم ــژه ب ــس وی رفرن
رادیولوژیســت  روایــت  از  می توانــد  مــوارد  اغلــب  در  ولــی 
ــی  ــاری و بالین ــر آم ــونوگرافی ازنظ ــای س ــود. یافته ه ــتنباط ش اس

ــد. ــت نبودن ــا اهمی ب
وقتــی ســطح HCG ثبت شــده بیــن 100 و 1500 بــود عــاج 
تــا  بیــن 1500  )10/19( گــزارش شــد.  جراحــی 53 درصــد 
5000 عــاج جراحــی 40 درصــد )4/10( بیــن 5000 و 10000 
عــاج جراحــی 29 درصــد )2/7( بیــن 10000 و 100000 عــاج 
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ــاج )0/3(  ــدون ع ــاالی 100000 ب ــد )8/20( ب ــی 40 درص جراح
ــن  ــت بی ــود داش ــر وج ــی دیگ ــخ جراح ــک پاس ــد. ی ــزارش ش گ
ــی  ــر از 100000 ول ــطح باالت ــخ در س ــک پاس 1500 و 5000 و ی
ــوند  ــی وارد ش ــاج جراح ــروه ع ــد در گ ــاران نمی توانن ــن بیم ای

ــدول 3(. ــد )ج ــل نکردن ــه را کام ــری 6 ماه ــون پیگی چ
ــت و در  ــده اس ــاالت گزارش ش ــدد HCG در مق ــطح cutoff متع س
ایــن مطالعــه اســتفاده شــد. کمتــر از 700 واحــد 43 درصــد )6/14( 
درمــان شــدند و بــاالی 700 واحــد 43/9 درصــد )20/46( درمــان 
ــر از  ــوان حــد اســتفاده شــد کمت ــی 1500 واحــد به عن شــدند. وقت
آن ســطح 50 درصــد )10/20( نفــر درمــان شــدند و بــاالی 1500 

واحــد 40 درصــد )16/40( درمــان شــدند. 
وقتــی ســطح از گــزارش CHARING CROSS بررســی شــد کمتــر 
ــه  ــدند درحالی ک ــان ش ــد )15/30( درم ــد 50 درص از 5000 واح
بــاالی آن ســطح 37 درصــد )11/30( درمــان شــدند. هیچ کــدام از 
ــاط  ــد در ارتب ــن فاکتورهــای به صــورت آمــاری بااهمیــت نبودن ای
بــا پیامــد )جــدول 3(. میــزان ســطح HCG کــه ممکــن اســت پاســخ 
ــتفاده  ــور اس ــرح اپرات ــک ط ــد از ی ــی کن ــاژ را پیش گوی ــه کورت ب
ــتفاده از  ــر بررســی شــد، اس ــه اخی ــات از مطالع ــی اطاع شــد. وقت
ــان داد  ــی 0/59 نش ــر منحن ــطح زی ــیون س ــا رگرس ــطح HCG ب س

ــی دارد  ــراق ضعیف ــیون افت ــی در رگرس ــطح HCG به تنهای ــه س ک
بــرای عــاج جراحــی. مــدل لجســتیک بــا ســن و مربــع ســن بــرای 
ــدل  ــرای م ــی ب ــر منحن ــطح زی ــود . س ــب ب ــاج مناس ــی ع پیش بین
ــر  ــن دو پارامت ــن ای ــط بی ــاط متوس ــان داد ارتب ــه نش ــود ک 0/77 ب

وجــود دارد.
 3 بیمــار )3/60( در کورتــاژ ثانویــه PSTT داشــتند و به عنــوان 
به هرحــال  شــدند.  خودبه خــود  طبقه بنــدی  جراحــی  شکســت 
ســطح HCG دریکــی از ایــن بیمــاران بــدون درمــان دیگــری 
ــت و  ــترکتومی قــرار گرف ــت هیس ــار تح ــک بیم ــد. ی ــال ش نرم
دیگــری بــا MTX به صــورت موفــق درمــان شــد و ســپس در 
ــورت  ــمومیت به ص ــات مس ــت. اطاع ــق داش ــی موف ــه حاملگ ادام
ــا شــایع  ــد پاییــن و ن آینده نگــر جمــع آوری شــد. مســمومیت گری
وجــود داشــت شــامل 1 بیمــار بــا همــوراژی رحــم گریــد 3 
ــی  ــا نوتروپن ــار ب ــک بیم ــق( و ی ــه تزری ــاز ب ــوان نی ــف به عن )تعری
ــا تحــت  گریــد 3. یــک مــورد پارگــی رحــم گــزارش شــد کــه ب

ــدول 4(. ــد )ج ــان ش ــق درم ــور موف ــن به ط ــر گرفت نظ
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ــه  ــاژ ثانوی ــی از کورت ــود بالین ــر از 64 زن )45%( س در کل 29 نف
کســب کردنــد:24 مــورد عــاج جراحــی ، 2 مــورد پاســخ 
جراحــی و 3 بیمــار بــا تغییــر پاتولــوژی بــه PSTT کــه بــا کورتــاژ 

ــد. ــخص ش ــر مش ــوارد دیگ ــز م ــر ت ــه  زودت ثانوی

DISCUSSION

ایــن مطالعــه اســتفاده از کورتــاژ ثانویــه به عنــوان درمــان خــط اول 
درمــان بــرای بیمــاران نئوپاســم تروفوباســتیک مقــاوم را نشــان 
ــدارک  ــه م ــزی ک ــی چندمرک ــر بالین ــه آینده نگ ــک مطالع داد.ی
ــت و  ــا امنی ــد ب ــول می توانن ــد از م ــا GTN بع ــاران ب ــان داد بیم نش
کارآمــدی توســط کورتــاژ رحــم درمــان شــوند و اجــازه داد کــه 
28 بیمــار از 60 بیمــار )47%( از کموتراپــی اجتنــاب کننــد . 3 
گــزارش قبلــی پیشــنهاد کــرده بودنــد کــه بیــن 9 تــا 60 % بیمــاران 
ــد از  ــه بودن ــاوم قرارگرفت ــرای GTN مق ــه ب ــاژ ثانوی ــت کورت تح
ــب  ــن مطل ــورد ای ــد. در م ــه بودن ــی نجات یافت ــه کموتراپ ــاز ب نی
مطالعــه بالینــی GOG  تنهــا مطالعــه همــکاری گروهــی آینده نگــر 

بــود.
محدودیت هــای مطالعــه GOG در ابتــدا بــر اســاس تعــداد بیمــاران 
ــا تنهــا 60  ــود . ب ــود اســتاندارد در مطالعه هــای چندمرکــزی ب و نب
بیمــار قابــل ارزیابــی در ایــن مطالعــه ایــن مطالعــه قــدرت آمــاری 
از اثــر فاکتورهــای پروگنوســتیک مثــل ســن و ســطح HCG روی 
ــودن روش مرکــزی  ــل رســاند.به عاوه نب ــه حداق ــان را ب ــر درم اث
بــرای تکنیــک کورتــاژ ثانویــه رحــم بــا یــا بــدون هدایــت 
ســونوگرافی از ایجــاد تکنیــک ایدئــال کورتــاژ جلوگیــری کــرد. 
ــا  ــی بیماری هــای تروفوباســتیک در سراســر دنی در مراکــز درمان
کورتاپــز ثانویــه رحــم بــا نظرهــای متفاوتــی روبــرو اســت. بیشــتر 
ــم  ــل رح ــده داخ ــاری باقی مان ــل بیم ــتن کام ــرای برداش ــوارد ب م
یــا بــرای کنتــرل خونریــزی شــدید در بیمــاران بــا بیمــاری جدیــد 

ــود. ــتفاده می ش ــده اس ــخیص داده ش تش
خطــر تئــوری خونریــزی رحمــی، عفونــت دســتگاه تناســلی 
ــاژ  ــا پارگــی رحــم اغلــب دالیلــی هســتند کــه از کورت ــی ی فوقان

ــدارد  ــاب می شــود. علیرغــم آن عــوارض جراحــی وجــود ن اجتن
کــه نیــاز بــه هیســترکتومی داشــته باشــد همان طــور کــه در مطالعــه 
شــفیلد و هلنــد گــزارش شــد. در ایــن مطالعــات پارگــی رحــم و 
ــد  ــزارش ش ــایع گ ــا ش ــورت ن ــد 3 به ص ــی گری ــزی رحم خونری
و بــه روش غیــر جراحــی درمــان شــد. ازنظــر تئــوری تأخیــر 
در کموتراپــی می توانــد منجــر بــه رشــد بیمــاری و نیــاز بــه 
ــورد در  ــن م ــی ای ــد ول ــاد کن ــی را ایج ــد داروی ــی چن کموتراپ

ــاد.  ــاق نیافت ــا اتف ــه م مطالع
ایــن مطالعــه نشــان داد کــه میــزان موفقیــت کورتــاژ ثانویــه 
ــاس  ــر اس ــاری ب ــت آم ــود بااهمی ــی ش ــد پیش بین ــم نمی توان رح
ســن بیمــار، امتیــاز خطــر WHO ، ســطح HCG یــا یافته هــای 
ســونوگرافی )ســایز و حجــم بیمــاری داخــل رحمــی و عمــق 
تهاجــم میومتریــال(. ســن بــاالی بیمــار ممکــن اســت در پیش بینــی 
ــت  ــم اس ــیار ک ــداد بس ــه تع ــد. اگرچ ــته باش ــت ارزش داش شکس
ــر عــاج  ــری. فقــط یکــی از 4 بیمــار 19 و جوان ت ــرای نتیجه گی ب
یافتنــد یــا پاســخ دادنــد و یکــی از 6 بیمــار 40 ســال و باالتــر عــاج 
ــع ســن عــاج را  ــا ســن و مرب ــدل ب ــا پاســخ داد. یــک م ــت ی یاف
پیش بینــی کــرد بــا دریافــت ســطح مشــخص اپراتــور زیــر منحنــی 

ــرد. ــنهاد ک ــط را پیش ــاط متوس ــک ارتب 0/77 ی
وقتــی امتیــاز خطــر WHO بیــن 0 الــی 4 بــود 24 از 55 بیمــار )44 
درصــد( عــاج یافتنــد و یــک مــورد دیگــر پاســخ جراحــی وجــود 
داشــت. از 5 بیمــار بــا امتیــاز 5 یــا 6 هیچ کــدام عــاج نیافتنــد ولــی 
یــک بیمــار دیگــر پاســخ جراحــی داشــت. ایــن میــزان به صــورت 

 .)0/6=P( آمــاری در آنالیــز اکتشــافی بااهمیــت نبــود
ایــن یافته هــا پیشــنهاد کــرد کــه کورتــاژ ثانویــه بعیــد اســت ســود 
ــوارض  ــدول 3(. ع ــا 6 )ج ــر 5 ی ــاز خط ــا امتی ــاران ب ــد، بیم بده
ــت.  ــود نداش ــاژ وج ــرار کورت ــا تک ــط ب ــت مرتب ــا اهمی ــاری ب آم
ــاری  ــان انتظ ــا درم ــود و ب ــم ب ــیار ک ــم بس ــی رح ــال پارگ احتم
مدیریــت شــد. گــزارش قبلــی از شــفیلد و هلنــد هــر دو گــزارش 
کــرد میــزان پارگــی رحــم کمتــر از 2 درصــد اگرچــه اکثــر مــوارد 
ــزان گســترده از  ــه در ایــن مــوارد انجــام شــد در می ــاژ ثانوی کورت
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ــه. ــتان های جامع ــترده در بیمارس ــز گس مراک
در  و  نشــد  دیــده  مطالعــه  ایــن  در  لگــن  التهابــی  بیمــاری 
گزارش هــای قبلــی هــم نبــود. خونریــزی بعــد از کورتــاژ از نظــر 
ــت  ــر بااهمی ــه اخی ــن مطالع ــا و همچنی ــه گزارش ه ــی در هم بالین
ــد  ــرای GTN بای ــم ب ــه رح ــاژ ثانوی ــه کورت ــوان نتیج ــود. به عن نب
اگرچــه  شــود.  گرفتــه  نظــر  در  کم خطــر  مداخلــه  به عنــوان 
ــدارد.  ــود ن ــی وج ــبندگی و نازای ــروز چس ــورد ب ــات در م اطاع
اگرچــه پیامــد ایــن مطالعــه نشــان داد کورتــاژ ثانویــه یــک روش 
کم خطــر اســت آن هــا بیــان کردنــد نتایــج را وقتــی کورتــاژ 
توســط پزشــک متبحــر در مــورد GTN انجام شــده بــود. بــر 
ــار  ــر 3 بیم ــه اخی ــزی در مطالع ــوژی مرک ــری پاتول ــاس بازنگ اس
در کورتــاژ ثانویــه PSTT داشــتند کــه بامطالعــه شــفیلد ثابــت شــد 
)تبدیــل بافتــی بــه کوریوکارســینوما در 5 از 544 زن(. نتایــج 
بازنگــری پاتولــوژی پیشــنهاد کــرد کــه تجربــه پاتولوژیســت 
ــاران  ــت بیم ــن جمعی ــخیص نئوپاســم تروفوباســت در ای در تش
حیاتــی اســت. یــک بیمــار دیگــر نــودول پاســنتال داشــت. یــک 
نــوع خوش خیــم از تومــور اپیتلیوئیــد تروفوباســتیک. چــون ایــن 
تغییــرات پاتولــوژی تــا زمــان بازنگــری موقــت مرکــزی مشــخص 
نشــد 3 بیمــار بــا PSTT به عنــوان GTN مقــاوم درمــان شــدند. همــه 
ــی  ــاژ به تنهای ــرار کورت ــا تک ــر ب ــک نف ــد و ی ــدا کردن ــاج پی ع
ــا  درمــان شــد. یــک نفــر تحــت کورتــاژ ثانویــه و ســپس ادامــه ب
MTX قــرار گرفــت و درمــان شــد و نفــر ســوم تحت هیســترکتومی 

قــرار گرفــت و درمــان شــد. کورتــاژ ثانویــه یــک جایگزیــن ســاده 
ــر  ــا GTN کم خط ــاران ب ــریع در بیم ــی س ــای کموتراپ ــت به ج اس
 HCG غیــر متاســتاتیک تــازه تشــخیص داده شــده علی رغــم ســطح
و میــزان بیمــاری باقی مانــده داخــل رحــم. کموتراپــی ســریع 
ــاز خطــر  ــا امتی ــرای بیمــاران ب ــح داده شــود ب ممکــن اســت ترجی
WHO 5 یــا 6 و در بیمــاران در مــوارد افــراط در زندگــی بــاروری 

ــال. در  ــر از 39 س ــر و بزرگ ت ــا جوان ت ــال و ی ــاً 19 س مخصوص
ایــن مطالعــه 47 درصــد از بیمــاران ســود بالقــوه از کورتــاژ ثانویــه 

ــد.    ــی نجــات یافتن ــد و از کموتراپ ــه دســت آوردن ســریع ب
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To evaluate the efficacy and safety of second uterine curettage in lieu of chemotherapy for 
patients with low-risk, nonmetastatic gestational trophoblastic neoplasia (GTN) and to 
evaluate whether response to second curettage is independent of patient age, World Health 
Organization (WHO) risk score, registration human chorionic gonadotropin (hCG) level, 
lesion size, and depth of myometrial invasion measured on ultrasound examination.
METHODS: This was a cooperative group multicenter prospective phase II study. Prestudy 
testing included quantitative hCG level, pelvic ultrasonography, and chest radiography. 
Patients were categorized according to WHO risk scoring criteria (low risk with a score 
of 0–6).
RESULTS: Sixty-four women with newly diagnosed lowrisk, nonmetastatic GTN were 
enrolled. Four patients were excluded. Twenty-four patients )%40( (lower %95 confidence
limit %27/6) were cured after second curettage. An additional two patients (%3) achieved 
a complete response but did not complete follow-up. Overall, 26 of 60 patients were able 
to avoid chemotherapy. Surgical failure was observed in 34 women (%59) and was more 
common in women 19 years old or younger or 40 years old or older. One case of grade 1 
uterine perforation was successfully managed by observation. Four grade 1 and one grade 
3 uterine hemorrhages were reported. New metastatic disease (lung) was identified in one 
of these women after second curettage. In three patients (surgical failures), the second 
curettage pathology was placental site trophoblastic tumor, and it was placental nodule 
in one additional patient. CONCLUSION: Second uterine curettage as initial treatment
for low-risk, nonmetastatic GTN cures %40 of patients without significant morbidity.

Second Curettage for Low-Risk Nonmetastatic 
Gestational  Trophoblastic Neoplasia 
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صدمــات روده و مثانــه نســبتاً نــادر هســتند ، امــا مــی تواننــد منجر 
ــاز  ــان )ب ــای  زن ــر دو روش جراحیه ــدی در ه ــوارض ج ــه  ع ب
ــی،  ــوارض جراح ــتر ع ــد بیش ــوند. مانن ــی( ش ــل تهاجم و حداق
تشــخیص بــه موقــع در بــه حداقــل رســاندن عــوارض جــدی و 
مــرگ و میــر بیمــار مهــم اســت. تشــخیص ایــن گونــه آســیب ها 
نیــاز بــه توجــه دقیــق بــه روش هــاي ورود و دایسکشــن جراحــي 
و اســتفاده از روش هــاي تشــخیصي کمکــي دارد. ترمیــم روده 
ــه صــورت روباتیــک ، الپاروســکوپی  ــه ممکــن اســت ب و مثان
ــه  ــاز ب ــات نی ــن جراح ــم ای ــود. ترمی ــام ش ــی انج ــا  الپاراتوم ی
دانــش در مــورد الیــه هــای آناتومیــک و مــواد بخیــه و تســتهایی 
بــرای اطمینــان از دســتیابی بــه ترمیــم  صحیــح و یکپارچــه  دارد.  
مشــاوره بــا دیگــران بســته بــه مهــارت و تخصــص جــراح اولیــه 
توصیــه مــی شــود. مراقبــت هــای بعــد از عمــل پــس از آســیب 
روده یــا مثانــه نیــاز بــه نظارت بــر عوارضــی از جمله نشــت محل 
ترمیــم ، آبســه و تشــکیل فیســتول دارد.بیشــتر جراحیهــای  زنــان 
خطــر قابــل شناســایی آســیب دیدگــی انــدام احشــایی را دارنــد 
ــا عوامــل خطــر شــناخته شــده همــراه هســتند  . ایــن صدمــات ب
.   اگرچــه همــه ایــن صدمــات قابــل پیــش بینــی یــا پیشــگیری 
نیســت ،تشــخیص دقیــق و ترمیــم ایمــن و بــه موقــع آســیب های 
روده و مثانــه در کاهــش عــوارض  بالقــوه مــرگ و میــر بســیار 
مهــم اســت.)1,2( تاخیــر تشــخیص در ایــن صدمــات ، بــه ویــژه 
در مــورد آســیب روده کوچــک و بــزرگ ، ممکن اســت بیشــتر 
پــس از جراحــی الپاروســکوپی باشــد کــه ســبب  افزایش مرگ 
ــم  ــخیص و ترمی ــر در تش ــاوه  ، تاخی ــود. بع ــار میش ــر بیم و می
ــتم  ــرای سیس ــری را ب ــه باالت ــه و روده ، هزین ــای مثان ــیب ه آس
ــع و  ــه موق ــم ب ــی کند.ترمی ــل م ــتی تحمی ــای بهداش ــت ه مراقب

مؤثــر ایــن صدمــات بــرای بهبــود نتایــج درمــان  بیمــار و کاهــش 
ریســک دادخواهــی بســیار مهــم اســت، زیــرا دعــاوی مربــوط به 
جراحــات حیــن عمــل در انــدام هــای لگنــی ، باالتریــن میانگیــن  
پرداخــت غرامــت را دارنــد و بیشــتر از ســایر عــوارض مربــوط 
بــه جراحــی پرداخــت میگردنــد. ضــروری اســت کــه جراحــان 
متخصــص زنــان و زایمــان نســبت بــه صدمــات احشــایی شــک 
و تردیــد زیــادی داشــته باشــند ، چانچــه آســیب را حیــن عمــل 
تشــخیص دهنــد  ، مــی تواننــد بــا خیــال راحــت جراحــات را بــا 
ــا بــدون مشــاوره ترمیــم کننــد ، و بیمــاران را بعــد از  مشــاوره ی

عمــل بــه صــورت دقیــق پیگیــری کننــد.

شیوع  و عوامل خطر
کلیــه  از  عامــل  65 درصــد  زایمــان  و  زنــان  جراحیهــای  
صدمــات  غیــر آندوســکوپیک مثانــه  در بیــن تمــام  تخصــص 
ــی باشــد . بطــور مشــخص ، آســیب مجــاری  هــای جراحــی م
ادراری دربیــن 0/3 تــا 0/8 درصــد از  کل  جراحــی هــای زنــان 
رخ مــی دهــد. میــزان آســیب دیدگــی مثانــه از 0/05 ٪ تــا 0/66 
٪ متغیــر اســت.  )3(صدمــات دســتگاه ادراری در 0/33 % از 
ــا % 8/8 از  ــان و 0/73 %  ت ــم زن کل الپاروســکوپی خــوش خی
هیســترکتومی الپاروســکوپی رخ مــی دهــد. صدمــات مثانــه در 
طــی 0/24 ٪ از الپاروســکوپی هــای زنــان ، 1/3 ٪ هیســترکتومی 
٪ هیســترکتومی  بــه کمــک الپاروســکوپی و 1/3  واژینــال 
واژینــال رخ میدهــد .)4(  باوجــودی کــه صدمــات مثانــه بــه طور 
مکــرر در مــوارد بــدون عارضــه رخ مــی دهــد ،  ایــن صدمــات 
مــی تواننــد بــا چندیــن عامــل مرتبــط بــا بیمــار و عمــل جراحــی 
ماننــد عملهــای ضــد بــی اختیــاری  همزمــان یــا لیــز چســبندگی 
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ــل  ــک عام ــوان ی ــه عن ــوز ب ــود آندومتری ــد. وج ــراه باش هم
ــکوپي  ــترکتومي الپاروس ــگام هیس ــه در هن ــیب مثان ــر آس خط
ــات  ــورد صدم ــددی درم ــات متع ــت. مطالع ــده اس ــرح ش مط
ــج  ــت. نتای ــده اس ــی ش ــی بررس ــزارین قبل ــان س ــه و زایم مثان
ــه  ــک مطالع ــت. ی ــر اس ــترکتومی متغی ــاس روش هیس ــر اس ب
ــه در تمــام روشــهای جراحــی  ــورد آســیب مثان ــی در م ترکیب
هیســترکتومی، ارتباطــی از آســیب مثانــه بــا ســابقه زایمــان قبلی 
ســزارین را نشــان داد.  در یــک مطالعــه مــورد شــاهدی دیگــر،  
افزایــش نســبت شــانس آســیب در بیمــاران مبتــا بــه ســزارین 
قبلــی بــرای انــواع هیســترکتومی همــراه و بــرای هیســترکتومی 
واژینــال بــه کمــک الپاروســکوپی نشــان داده شــده اســت .)5( 
میــزان آســیب روده در حیــن جراحــی زنــان و زایمــان -0.13%
0/54 % اســت. 75 % از ایــن آســیب هــا در روده کوچــک 
ــه شــیوع آن در هیســترکتومی  رخ مــی دهــد. در  یــک مطالع
الپاروســکوپی باالتریــن میــزان ، 0/39 % بــود. قابــل  ذکــر 
اســت، 37/3 تــا 55  درصــد از ایــن گونــه صدمــات در هنــگام 
ورود بــه شــکم  رخ مــی دهــد و 38/2 % در طــول آزادســازی 
ــی  ــون جراح ــا مت ــار ب ــن آم ــد.  ای ــی ده ــبندگیها رخ م چس
عمومــی قابــل مقایســه اســت ، کــه در آن میــزان آســیب 
ــه  ــکوپی ب ــی از الپاروس ــوارش )GI( ناش ــتگاه گ ــی از دس ناش
ــه شــکم  ــگام ورود ب ــه هن ــزان 13 % گــزارش شــده و صدم می
در  الپاروســکوپی علــت 41 % از صدمــات دســتگاه گــوارش 
اســت. عوامــل خطــر بــرای آســیب روده شــامل وجــود 
قبلــی  الپاراتومــی  و  روده کوچــک  انســداد  چســبندگی، 
ــاده  ــد آم ــان ده ــه نش ــدارد ک ــود ن ــی وج ــچ مدرک ــت. هی اس
ــان ســبب کاهــش  ســازی مکانیکــی روده قبــل از جراحــی زن
دشــواری عمــل یــا جلوگیــری از آســیب روده شــود ، هرچنــد 
ــر  ــی اگ ــی روده تحتان ــازی مکانیک ــاده س ــت آم ــن اس ممک
ــه بیمــاری  ــه دلیــل مشــکوک ب پروکتوســکوپی حیــن عمــل ب

ــود . ــام ش ــت انج ــن اس ــود ، ممک ــی ش ــش بین روده پی

پیشگیری و تشخیص آسیب مثانه
در بیمــار فاقــد ســابقه  جراحــی زنــان ، مثانــه در قســمت 
خلفــی ســمفیزپوبیس ، داخــل لبــه هــای لگــن ، قــدام  قســمت 
تحتانــی رحــم و واژن ، تحتانــی نســبت بــه شــریان هــای نــاف 
و اوراکــوس از بیــن رفتــه و فوقانــی بــه قــدام ســرویکس 
)دهانــه رحــم(  اســت. در بیمارانــی کــه ســزارین قبلــی یــا ســایر 
ــت  ــن اس ــا ممک ــانه ه ــن نش ــد ، ای ــی دارن ــای لگن ــی ه جراح
ــر کــرده باشــند. ورود از طریــق  ــل توجهــی تغیی ــزان قاب ــه می ب
ــش  ــا  و پی ــه ه ــف الی ــازی ظری ــه   جداس ــاز ب ــی نی الپاراتوم
بینــی مثانــه چســبیده  بــه ســطوح داخلــی قدامــی  پریتوئــن  تــا 
ــه  ــی ممکــن اســت ب ــاف دارد. لمــس بادکنــک فول حــدود  ن
ــا دمنــده اولیــه گاز در  تجزیــه و تحلیــل کمــک کنــد. ورود ب
ــه نــدرت  الپاروســکوپی یــا ورود بــه روش  حســن در نــاف ب
خطــر آســیب دیدگــی مجــاری ادراری را بــه وجــود مــی آورد 
، امــا پــورت ســوپرابوبیک فرعــی بایــد بــا دیــد کافــی گذاشــته 
ــه  ــیب مثان ــا از آس ــردد  ت ــام گ ــه انج ــار مثان ــع فش ــود و رف ش
ــگام  ــه در هن ــه مثان ــن عمــل ب ــات حی ــری شــود. صدم جلوگی
جراحــی زنــان ممکــن اســت در طــول آزاد کــردن چســبندگی 
هــا ، در حیــن جداســازی  مثانــه در هیســترکتومی یــا در هنــگام 
ــال  ــن هیســتریکتومی  واژین ــه کلدوســاک  قدامــی حی ورود ب
ایجــاد شــود. توصیــه مــی شــود بــه جــای جداســازی کنــد از 
نــوع تیــز اســتفاده شــود  تــا از پارگــی بافــت ها جلوگیری شــود 
و در صــورت لــزوم  ترمیــم تســهیل گــردد .در هیســترکتومی 
، تلقیــح رتروگــراد مثانــه ممکــن اســت حــدود جراحــی 
ــترکتومی  ــد . در هیس ــخص کن ــبنده را مش ــه چس ــب مثان مناس
الپاروســکوپی ، کشــش رحــم بــه بــاال بــا یــک مانیپولیتــور و 
کشــش دقیــق خــاف جهــت آن  بــر روی صفــاق مثانــه ای – 
رحمــی  باعــث تقویــت حرکــت مثانــه بــه پاییــن  قبــل از بســتن 
ــال ،  شــریان هــای رحمــی مــی شــود. در هیســترکتومی واژین
ــه ســمت  ــا کشــش ب ــه کلدوســاک قدامــی  ب ورود مناســب ب
ــه ،  ــه 45 درج ــا زاوی ــز  ب ــرش تی ــم ، ب ــه رح ــن روی دهان پایی
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ــد  ــه رتروگری ــن  و القــاء مثان لمــس دقیــق رفلکشــن  قدامــی پریتوئ
در صــورت لــزوم تســهیل مــی شــود.صدمات حرارتــی ممکن اســت 
بعلــت  اســتفاده از ابزارالکتــرو ســرجری  یــک قطبــی یــا  دو قطبی در 
حیــن جداســازی  مثانــه در هیســترکتومی رخ دهــد و نیــاز بــه توجــه 
دقیــق دارد. ایــن آســیب هــا ممکــن اســت در اثــر گســترش حرارتــی 
تحــت بالینــی بصــورت تاخیــری ایجــاد شــود، کــه چندیــن میلــی متر 
ــگام جداســازی بافتهــا مــی  ــده مــی شــود در هن ــر از  آنچــه دی فرات
توانــد گســترش یابــد.  ایــن انــرژی بایــد بــه شــکلی بســیار آگاهانــه و 
بــا تنظیمــات تــوان و ولتــاژ کــم و بــرای کمتریــن زمــان در مجــاورت 
مثانــه اســتفاده شــود. تشــخیص حیــن عمــل جراحــي مثانــه در 85 % 
مــوارد بــه طــور کلــي اتفــاق مــي افتــد. عوامــل متعــددی کــه ادرار 
را رنگــی  مــی کننــد ، در تشــخیص حیــن جراحــی  چنیــن آســیب 
ــر 2  ــن خوراکــی حداکث ــده اســت.  فنازوپیریدی ــی کمــک کنن های
ســاعت قبــل از عمــل داده شــود بــرای رنــگ آمیــزی ادرار بــه مــدت  
ــل تشــخیص  ــن عام ــا ، ای ــه م ــر میباشــد. در تجرب ــد ســاعت موث چن
موثــر حیــن عمــل جراحــی صدمــات دســتگاه ادراری را فراهــم مــی 
کنــد.  بنابرایــن ، ایــن دارو  بایــد  در مــوارد پیشــرفته  قبــل از عمــل 
تجویــز شــود. حداقــل 30 دقیقــه پــس از تجویــز رنــگ آمیــزی ادرار 
اتفــاق مــی افتــد . فلورســئین ســدیم داخــل وریــدی ممکــن اســت 
حیــن عمــل جراحــی تزریــق شــود ، بافاصلــه ادرار را ســبز رنــگ 
ــرای ادراری در  ــودن  مج ــاز ب ــخیص ب ــن در تش ــد ، و همچنی میکن
ــن  ــه ممک ــر ، مثان ــرف دیگ ــت. )6(  ا ز ط ــد اس ــکوپی مفی سیستوس
اســت بــا اســتفاده از متیلــن بلــو ، فرمــوالی اســتریل یــا ســالین  
ــن  ــه در حی ــازی  مثان ــه جداس ــک ب ــرای  کم ــردو ب ــه ه ــود ک پرش
هیســترکتومی و تشــخیص صدمــه اســتفاده میشــود.. قابــل ذکر اســت 
ــی ممکــن اســت  ــادی از فلورســئین ســدیم و متیلــن آب ــان زی ، جری
بافــت لگــن را بــه شــدت لکــه دار کنــد و مانــع از جداســازی  بیشــتر 
شــود. عــاوه بــر ایــن ، بــر اســاس داده هــای منشــر شــده  اســتفاده از 
فرمــوالی اســتریل اغلــب بعلــت افزایــش عفونــت ادراری ناشــی از 
القــای تزریــق دکســتروز داخــل مثانه خوشــایند نمیباشــد .در صورت 
عــدم وجــود داده هــای قطعــی ، مصــرف قبــل از عمــل فنازوپیریدین 

ــا  ــز ممکــن اســت ب ــه نی ــه مــی کنیــم. آســیب دیدگــی مثان را توصی
مشــاهده  ســوند فولــی از طریــق مخــاط مثانــه پــس از ایجــاد نقــص 
ــوند  ــه س ــن در کیس ــید کرب ــا گاز دی اکس ــون ی ــور خ ــا حض ــا ب ی
فولــی مشــاهده شــود. سیستوســکوپی  اغلــب بــرای ارزیابــی مجــاری 
ادراری پــس از هیســترکتومی توصیــه مــی شــود. در یــک مؤسســه، 
اجــرای سیاســت سیستوســکوپی ، میــزان صدمــات ارولوژیکــی را در 
ــیبهای  ــزان آس ــش داده و می ــه 1/8 % کاه ــترکتومی از 2/6 % ب هیس
تاخیــری ارولوژیــک را بــه میــزان قابــل توجهــی کاهــش داده اســت.  
35/3 % از صدمــات مثانــه قبــل از انجــام  سیستوســکوپی حیــن عمــل 
هیســترکتومی تشــخیص داده می شــوند.  یک بررســی سیســتماتیک 
ــتفاده  از  ــا اس ــل ب ــن عم ــه  را در حی ــیب مثان ــخیص  آس ــزان تش می
سیستوســکوپی ،94 %  نشــان داد. مطالعــات دیگرنشــان داده انــد 
ــن  ــکوپی روتی ــک سیستوس ــا ی ــه ب ــات مثان ــخیص صدم ــزان تش می
ــه طــرز چشــمگیری افزایــش یافتــه اســت . قابــل ذکــر اســت کــه  ب
ــزان تشــخیص بعــد از عمــل  ــر می اجــرای سیستوســکوپی معمــول ب
تأثیــر نمــی گــذارد. عــاوه بــر ایــن ، سیستوســکوپی بــا هزینــه اضافی 
ــه  ــر هیســترکتومی همــراه اســت و ممکــن اســت یافت 83 دالر در ه
هــای مثبــت کاذب را در %2 مــوارد داشــته باشــد. )7( بیشــتر صدمات 
ــا  ــد ، ام ــی افت ــاق م ــه  اتف ــان دردام مثان ــی زن ــل جراح ــه در عم مثان
بایــد بررســی  دقیــق انجــام شــود تــا ســوراخهای حالــب  و تریگــون  
ــه  ســالم  و دســت نخــورده باشــند . در صــورت آســیب دیدگــی ب
تریگــون ،  بایــد مشــاوره اورولــوژی   انجــام  شــود. ترمیــم ممکــن 
اســت شــامل اســتنت و یــا کاشــت مجــدد حالــب  باشــد. تاخیــر در 
تشــخیص صدمــات مثانــه یــک نتیجــه نامطلــوب از آســیب فرامــوش 
شــده اســت و میتوانــد در 15 % مــوارد بعــد از سیستوســکوپی طبیعــی 
ــت در  ــن اس ــرایط ، ادرار ممک ــن ش ــد. در ای ــذوف  رخ ده ــا مح ی
ــا فضــای خلــف صفاقــی  جمــع   فضــای رتروپوبیــک ، صفاقــی و ی
شــود.)8(  تصویربــرداری روتیــن ممکــن اســت شــواهد مربــوط بــه 
آســیت ادراری را نشــان دهــد ، و ســی تــی اوروگــرام  ممکــن اســت 
آســیب را بیشــتر مشــخص کنــد. اگــر تجزیــه و تحلیــل بیوشــیمیایی 
ــا  ــع در مقایســه ب ــن مای ــر کراتینی ــی انجــام شــود ، مقادی ــع صفاق مای
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مقادیــر ســرم بیمــار افزایــش مــی یابــد.
ترمیم  صدمات  مثانه

ــد  ــی ، بای ــت مکان ــر از موقعی ــرف نظ ــه ، ص ــات مثان ــام جراح تم
توســط یــک جــراح باتجربــه ترمیــم شــود. صدمــات ناشــی از بافــت 
عریــان شــده  یــا نکــروزه ، بافــت در معــرض پرتودرمانــی یــا ســایر 
عوامــل پیچیــده ، اغلــب بــه متخصــص عــروق نیــاز دارنــد. بــه نظــر 
ــده  ــه بســیار کوچــک ناشــی از ســوزن دمن مــی رســد ، نقــص مثان
پنوموپریتوئــون یــا ســوزن بخیــه میتوانــد بــه طــور انتظــاری  مدیریت 
شــود و برخــی از صدمــات کوچکتــر از 1 ســانتی متــر فقــط بــا رفــع 

فشــار ســوند فولــی قابــل کنتــرل اســت . )جــدول  1(.
تمــام صدمــات مثانــه بــا ضخامــت کامــل کــه بزرگتــر از 1 ســانتی 
متــر هســتند ، بایــد در درجــه اول ترمیــم شــوند. داده هــا نشــان داده 
انــد کــه 35 % از آســیب هــاي مثانــه هنــگام الپاراســکوپي زنــان بــا 
اســتفاده از بخیــه الپاروســکوپي ، 19 % بــه صــورت واژینــال ترمیــم 
مــي شــوند و 15 % از ایــن آســیب هــا نیــاز بــه تبدیــل بــه الپاراتومــي  
ــر دو روش  ــرای ه ــم  ب ــول ترمی ــد. اص ــل  دارن ــم کام ــرای ترمی ب
ــه  ــا دو الی ــم ممکــن اســت در یــک ی جراحــی مشــابه اســت. ترمی
ــر  ــانتی مت ــر از 2 س ــای بزرگت ــتوتومی ه ــتر سیس ــود . بیش ــام ش انج
بــرای ترمیــم یکپارچــه  بــه  ترمیــم دو الیــه احتیــاج دارنــد. گرچــه 
تنــوع گســترده ای در تکنیــک هــای بســتن وجــود دارد ، اغلــب از 
یــک الیــه پیوســته و بــدون قفــل اولیــه بــرای ترمیــم مرکــب  مخــاط 
ــت از  ــن اس ــه دوم ممک ــود. الی ــی ش ــتفاده م ــات اس ــه و عض مثان

بخیــه پیوســته یــا جداگانــه  باشــد. ســروزای مثانــه بایــد بــه روشــی 
ترمیــم شــود کــه یکپارچگــی  مثانــه را بیشــتر نمایــد. گاهــی اوقات ، 
صدمــات بزرگتــر یــا پیچیــده تــر ممکــن اســت بــه الیــه هــای اضافی 
ترمیــم یــا پوشــاندن بــا فلــپ امنتــال نیــاز داشــته باشــد )جــدول  1(.
ــی  ــل 300 میل ــا حداق ــد ب ــه بای ــح مجــدد  مثان ــم ، تلقی ــس از ترمی پ
لیتــر ســالین  بــا یــا بــدون مــاده رنگــی ماننــد متیلــن آبــی انجام شــود. 
اگــر نشــت از طریــق خطــوط بخیــه اتفــاق بیفتــد ، در صــورت لــزوم 
ــز  ــکوپی نی ــود. سیستوس ــه ش ــه اضاف ــدی  بخی ــای بع ــه ه ــد الی بای
ممکــن اســت بــرای ارزیابــی بســته شــدن انجــام شــود ، اگرچــه ایــن 
کار بــرای ترمیــم  ســاده الزم نیســت. بخیــه ســنتتیک قابــل جــذب 
ماننــد پلــی گاکتیــن یــا پلــی گلیکاپــرون اغلــب بــرای ترمیــم مثانــه 
اســتفاده مــی شــود.مطالعات نشــان داده انــد کــه بافــت مثانــه تقریباً 3 
هفتــه پــس از ترمیــم سیســتوتومی ، قــدرت کششــی خــود را بــاز می 
یابــد ، و ایــن  نکتــه مزیــت بخیــه قابــل جــذب میباشــد . بخیــه دائمی 
ماننــد ابریشــم هرگــز نبایــد در ترمیــم سیســتوتومی مــورد اســتفاده 
قــرار گیــرد ، زیــرا وجــود آن در تمــاس بــا ادرار مــی توانــد باعــث 
تشــکیل ســنگ شــود.)9(  مطالعــات  اخیــر نشــان مــی دهــد اســتفاده 
از یــک الیــه واحــد بخیــه قابــل جــذب  خــاردار ممکن اســت ســبب 
ترمیــم سیســتوتومی بــدون تنــش  و بــدون هیچگونــه عارضــه اضافی 
شــود . در هنــگام تشــخیص یــا ترمیــم آســیب مثانــه ، نیــازی بــه آنتی 
بیوتیــک پروفیاکســی اضافــی نیســت ، مگــر اینکه عفونــت ادراری 

وجــود داشــته باشــد.
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پیگیری جراحات مثانه
ــه ترمیــم سیســتوتومی  ــی  پــس از هرگون ــر فول ــاژ مــداوم کاتت درن
ــان  ــه ، مــدت زم ــرای حفــظ یکپارچگــی مثان ــد انجــام شــود. ب بای
ــه میــزان آســیب اولیــه حــدود 7  ــه و رفــع فشــار بایــد بســته ب تخلی
ــرای  روز باشــد )جــدول 1( آ نتــی بیوتیــک هــای پروفیاکســی  ب
اســتفاده از ســوند فولــی کوتــاه مــدت در بیمــاران مبتــا بــه مــوارد 
بــدون عارضــه الزم نیست.بســیاری از پروتــکل هــا شــامل اســتفاده 
معمــول از سیســتوگرام ســاده یــا   CT سیســتوگرام  قبــل از برداشــتن 
کاتتــر فولــی اســت. ایــن بررســیها  بــرای اطمینــان از عــدم وجــود 
نشــت آب اســت و بــا تزریــق رنــگ رتروگــراد در مجــاری ادراری  
انجــام میشــود .  )شــکل 1(  مطالعــات حیوانــی نشــان داده انــد کــه 
ــا 4  ــد از 3 ت ــروز بع ــه و س ــاط مثان ــدد  مخ ــدن مج ــی ش ــی تلیال اپ
روز اتفــاق مــی افتــد . مطالعــات موجــود در متــون ترومــا ، احتمــال 
ــیب  ــم آس ــس از ترمی ــتوگرام پ ــان سیس ــم در زم ــت ک ــروز نش ب
مثانــه را نشــان داده اســت ولــی  هیــچ اثرســوئی بــر درمــان نــدارد.
ــتفاده از   ــدم اس ــای ع ــی ه ــه ویژگ ــی ک ــل ، مطالعات )10(  در مقاب
سیســتروتوروگرام  پــس از ترمیــم مجــاری ادراری را بررســی مــی 
ــان داد و  ــتوگرام رانش ــی سیس ــای غیرطبیع ــه ه ــد ، 2/9% از یافت کن
مدیریــت آنهــا را  تغییــر داد. )11( بــه طــور کلــی ،  توصیــه میکنیــم 
ــر  ــی در ه ــر فول ــل از برداشــتن کاتت ــری را قب ــرداری پیگی تصویرب
نــوع ترمیــم  بــزرگ یــا پیچیــده انجــام دهیــد و ایــن گزینــه بــرای 
ــه ،  ــم مثان ــس از ترمی ــود. پ ــه ش ــر گرفت ــز  در نظ ــاده نی ــم  س ترمی
بیمــاران بــه دلیــل وجــود موقــت بخیــه و ســوند فولــی ممکــن اســت 
ــا  ــوان ب ــر را میت ــن ام ــوند. ای ــه ش ــم مثان ــا اسپاس ــی ی ــار ناراحت دچ
داروهــای آنتــی کولینرژیــک ماننــد اکســی بوتینیــن یــا شــیاف های 

ــا - تریــاک مدیریــت کــرد. بادون

Fig. 1.	Plain-film	cystogram.	This	
image	 shows	 no	 evidence	 of	
bladder repair leaka
ge,	 as	 evidenced	 by	 a	 normal	
dye	pattern	in	the	lower	urinary	
tract

پیشگیری و تشخیص آسیبهای روده
ــون  ــده گاز و ورود هاس ــوزن دمن ــا  س ــکوپی ورود  ب در الپاروس
خطــر آســیب ناخواســته روده را در پــی دارد. تجزیــه و تحلیــل متــا 
ــزان  ــل توجهــی در می ــاوت قاب ــد تف ــی ده ــزرگ نشــان م ــز ب آنالی
ــا   ــدارد. ورود ب ــود ن ــن دو روش  ورود وج ــن ای ــیب روده بی آس
ــه تثبیــت دقیــق و جلوگیــری از نفــوذ  ــاز ب دمنــده ســوزن  ورس نی
عمقــی ناخواســته در پریتــون دارد. بیمارانــی کــه دارای الپاراتومــی 
ــش  ــا  م ــق ب ــم فت ــن ، ترمی ــت لگ ــی ، عفون ــودی قبل ــرش عم ــا ب ب
ــی از  ــل توجه ــر قاب ــتند ، خط ــده هس ــناخته ش ــبندگی ش ــا چس ی
چســبندگی روده کوچــک در مجــاورت نــاف دارنــد. در ایــن 
بیمــاران ، توصیــه بــه  ورود ســوزن  از ســمت چــپ و راســت ربــع 
میانــی و متعاقــب آن مشــاهده محــل ورود از طریــق پــورت فرعــی  
ــا  ــاران ب ــی در بیم ــود . الپاراتوم ــی میش ــات مخف ــرای رد صدم ب
ســابقه جراحــی گســترده ، عفونــت لگــن یــا چســبندگی  شــناخته 
شــده بــرای ورود ایمــن بــه جداســازی دقیــق الیه هــا  احتیــاج دارد. 
تکنیــک  هــای جلوگیــری از آســیب روده شــامل اســتفاده موثــر از 
اصــول کششــی و ضــد کششــی ، بررســی دقیق هــر قســمت از روده 
در پــی لیــز چســبندگی ، اســتفاده از ترکیــب  روش جداســازی کند 
و تیــز و اســتفاده دقیــق از جداســازی حرارتــی اســت. در صــورت 
ــورد  ــه در م ــز ، از جمل ــدی  آنترولی ــورد ج ــا برخ ــی ی ــش بین پی
انســداد کلدوســاک خلفــی  یــا در بیمــار مبتــا بــه عفونــت لگــن در 
گذشــته ، توصیــه مــی شــود مشــاوره بــا  جــراح بــا تجربــه در چنیــن 
ــول  ــت در ط ــن اس ــز ممک ــات تی ــود. صدم ــام ش ــازی  انج جداس
ــا در حیــن جداســازی  کلدوســاک  آزادســازی چســبندگی هــا  ی
ــات  ــق صفح ــیم دقی ــوند. ترس ــاد ش ــده ،  ایج ــدوم ش ــی مع خلف
ــل  ــه حداق ــراح د  ب ــه ج ــش و تجرب ــتفاده از کش ــده  ، اس جداکنن
ــی   ــکوپی و الپاراتوم ــهای الپاروس ــر طــی روش ــن خط ــاندن ای رس
کمــک مــی کنــد. صدمــات حرارتــی ممکــن اســت بــا اســتفاده از 
دســتگاه هــای تــک قطبــی یــا دو قطبــی ایجــاد شــود. در صــورت  
لــزوم اســتفاده از الکتروســرجری   در مجــاورت روده، توصیــه 
ــتفاده  ــم اس ــوان ک ــاژ و ت ــا ولت ــاوب ب ــرژی متن ــط ان ــود فق ــی ش م
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ــزار  ــتفاده از اب ــا اس ــت ب ــن اس ــده  ممک ــات خردکنن ــود. صدم ش
چفــت شــده بــه طــور مســتقیم روی روده ایجــاد شــود کــه  از ایــن 
مــورد  بایــد همیشــه اجتنــاب شــود. اتصــال بــه روده یــا درگیرشــدن  
روده ممکــن اســت در حیــن بســته شــدن فاشــیا رخ دهــد. مشــاهده  
دقیــق و بســتن کامــل فاشــیا از ایــن وضعیــت جلوگیــری مــی کنــد. 
ســرانجام ، قطــع شــدن عــروق روده کوچــک ممکــن اســت پــس 
از جداســازی ناخواســته مزانتــر از دیــواره روده یــا بواســطه دســتیابی 
ــرای  ــرایط ، ب ــن ش ــد. در ای ــر روده رخ ده ــتاز در مزانت ــه هموس ب
شناســایی حاشــیه هــای ســالم روده بایــد بررســی دقیــق انجــام شــود.  
ــود.  ــه ش ــر گرفت ــد در نظ ــه  بای ــانی منطق ــروق و  خونرس ــن ع تأمی
تشــخیص حیــن عمــل جراحــي روده کوچــک و بــزرگ از اهمیــت 
بســیاري در بهینــه ســازي امنیــت بیمــار و بــه طــور بالقــوه کاهــش 
مــرگ و میــر برخــوردار اســت. بــه طــور کلــی، 41٪ از آســیب های 
روده در الپاروســکوپی زنــان و زایمــان بــه روش تاخیری تشــخیص 
داده شــده اســت. میــزان مــرگ و میــر در ایــن مــوارد 3/2٪ اســت. 
نکتــه  قابــل توجــه  ایــن اســت کــه درمتــون  جراحــی عمومــی  نیــز 
ــه آســیب هــای روده ناشــی  ــرای  کلی ــر 3/6٪ ب ــزان مــرگ و می می
از الپاروســکوپی میباشــد . تشــخیص آســیب  روده ناشــی از بــرش 
تیــز  در صــورت نشــت  محتویــات ریــز داخــل روده بــه بیــرون  یــا 
بــاز شــدن لومــن روده کامــًا مشــهود اســت. متأســفانه ، تشــخیص  
آســیب روده نیــز مــی توانــد بســیار دشــوار باشــد. «تســت الســتیک 
مســطح «  “flat tire test ممکــن اســت بــرای ارزیابــی حیــن عمــل از 
صحــت رکتوســیگموئید پــس ازآزادســازی  چســبندگی یــا ترمیــم 
ســروز در نظــر گرفتــه شــود.  ســیگموئید بایــد تقریبــاً بــا دســت یــا 
ــا ســالین پرشــود.   ــزار الپاراســکوپی جــدا شــود و حفــره لگــن ب اب
بــا اســتفاده از یــک ســرنگ هــوا یــا پروکتوســکوپ ، هــوا بایــد بــه 
تدریــج  داخــل لومــن روده شــود تــا بطــور قابــل ماحظــه ای رقیــق 
ــد  ــند  ، بای ــته باش ــود داش ــوا  وج ــاب ه ــن حب ــر  در لگ ــود. اگ ش
بــه آســیب   کل ضخامــت مشــکوک شــد. ایــن آزمایــش ممکــن 
اســت بــه طــور مشــابه بــرای ارزیابــی روده کوچــک اســتفاده شــود. 
محتویــات روده ممکــن اســت در پروگزیمــال  خــط بخیــه  مســدود  

ــرای  ــه ب ــت ک ــروری اس ــه ض ــن نکت ــه ای ــه ب ــوند. توج ــرده ش فش
ــه نظــر  تشــخیص صدمــات حرارتــی یــا دواسکوالریزیشــن بعیــد ب
مــی رســد کــه آزمایــش مثبتــی وجودداشــته باشــد . ایــن صدمــات 
ــر روی ســروز  ــه ب ــه صــورت لکــه هــای برافروخت ممکــن اســت ب
ــد.  ــاهده نباش ــل مش ــوراً قاب ــت ف ــن اس ــا ممک ــود ی ــر ش روده ظاه
علــی رغــم وجــود بــاالی ســوء ظــن ، ممکــن اســت یــک آســیب 
روده تحــت بالینــی رخ دهــد و ناشــناخته بمانــد. تشــخیص تاخیــری 
آســیب روده کوچــک یــا بــزرگ معمــوالً 2 تــا 4 روز بعــد از 
عمــل رخ مــی دهــد جراحــان بایــد نســبت بــه ایــن تشــخیص شــک 
زیــادی  داشــته  باشــند ، زیــرا عائــم و نشــانه هــا بــه ویــژه در خانــم 
هــای ســالم مبهــم اســت. بیمــاران ممکــن اســت تحمــل مصــرف 
ــد. درد  ــا نکنن ــد ی ــزارش کنن ــخ را گ ــال نف ــور نرم ــی و عب خوراک
شــکمی ، تاکــی کاردی ، تاکــی پنــه ، لکوســیتوز و تــب اغلــب امــا  
ــیون   ــت دیستانس ــن اس ــه ممک ــت. معاین ــده اس ــر ش ــه ذک ــه همیش ن
و پریتونیــت را نشــان دهــد. بیمــاران ممکــن اســت معیارهــای 
ــی و  ــات ، لوکوپن ــی اوق ــند. گاه ــته باش ــیس را داش ــا سپس SIRS ی

ــه ضــروری اســت  ــه ایــن نکت هیپوترمــی ذکــر مــی شــود. توجــه ب
ــا  ــی ی ــر طبیع ــی غی ــت حیات ــر عام ــت ه ــاری مثب ــه ارزش اخب ک
تعــداد گلبولهــای ســفید خــون بــرای نشــت روده بســیار کــم اســت. 
ــی کــه تحــت عمــل جراحــی  ــه خصــوص آنهای بیشــتر بیمــاران  ب
روده قــرار گرفتــه انــد ، در دوره زمانــی بعــد از عمــل تاکــی 
ــی کــه  ــل ذکــر اســت ، خطرات ــا تاکــی پنیــک هســتند. قاب کارد ی
ــد .  ــدید باش ــد ش ــود دارد،  میتوان ــت وج ــال  الکترولی در اثراخت
پزشــکان بایــد در تعبیــر عائــم و نشــانه هــای بالینــی مهــارت داشــته 
ــدن روده  ــوراخ ش ــد از س ــوارض بع ــی ع ــون بررس ــند. در مت باش
آســیب دیــده ، زمــان عمــل جراحــی بــه عنــوان یــک عامــل خطــر 
ــرای عــوارض ذکــر شــده اســت.)12(  از  ــر مســتقل ب اصــاح پذی
ــوای آزاد   ــخیص ه ــرای تش ــت ب ــن اس ــکم ممک ــاده ش ــس  س عک
بــا حساســیت تنهــا 70-50٪ اســتفاده شــود.  ذکــر ایــن نکتــه حائــز 
اهمیــت اســت کــه CO2 داخــل شــکمی بــه طــور معمــول تــا 2 هفته 
پــس از جراحــی بــاز و الپاروســکوپی وجــود دارد. تصویربــرداری 
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توموگرافــی کامپیوتــری بــا کنتراســت وریــدی و خوراکــی محلــول 
در آب در بیشــتر بیمــاران مشــکوک بــه آســیب روده  بعــد از عمــل 
بــه کار میــرود. توجــه بــه ایــن نکتــه ضــروری اســت کــه در صــورت 
عــدم اســتفاده از کنتراســت خوراکــی یــا نرســیدن بــه دســتگاه 
گــوارش تحتانــی،  ارزش ابــزار CT در تشــخیص صدمــات کاهــش 
ــوان  ــی ت ــیگموئید ، م ــه س ــه  صدم ــک ب ــورت ش ــد. در  ص ــی یاب م
یــک ســری انمــا  و CT بــا مــواد محلــول در آب ) غیــر باریــم( را نیــز 
در نظــر گرفــت ، اگرچــه ممکــن اســت صدمــات مخفــی  تشــخیص 

داده نشــوند . )شــکل 2(
ــت و  ــه خطرپریتونی ــه ب ــا توج ــات  روده ، ب ــردن  صدم ــرای رد ک ب
مــرگ ، از باریــم نبایــد بــه عنــوان مــاده حاجــب خوراکــی یــا انمــا 
اســتفاده شــود. بیشــترین یافتــه هــای مربــوط بــه آســیب روده شــامل 
ــواره  ــص دی ــی ، نق ــره صفاق ــه حف ــب از روده ب ــاده حاج ــروج م خ
روده ، ضخیــم شــدن دیــواره روده و پنوموپریتونــوم اســت.  درمتــون 
ترومــا بیــان شــده اســت کــه وجــود پنوموپریتونــوم ممکــن اســت در 
ــده  ــی کنن ــش بین ــده ارزش پی ــدوش کنن ــل مخ ــایر عوام ــور س حض
ــش از ٪40  ــه بی ــد ک ــان داده ان ــات نش ــد. مطالع ــته باش ــم داش ای ک
از بیمــاران مبتــا بــه مــوارد بــدون عارضــه پنوموپریتونــوم متوســطي 
را در تصویــر CT دارنــد کــه ظــرف 3 روز بعــد از عمــل انجــام مــي 
شــود. بیــن میــزان جراحــی بــاز و الپاراســکوپی تفــاوت معنــی داری 
وجــود نداشــت و بــا گذشــت زمــان کاهــش یافــت.)13(  بــه نــدرت 
، آســیب هــای دســتگاه گــوارش بــه تأخیــر افتــاده بیــن 1 تــا 2 هفتــه 
بعــد از عمــل بــه عنــوان فیســتول وجــود دارد. بخــش قابــل توجهــی 
از صدمــات رکتــوم فرامــوش شــده  ممکــن اســت بــه عنــوان فیســتول 

رکتواژینــال  باشــد

Fig. 2.	 Lower	 gastrointestinal	
series	 with	 Gastrografin	 enema.	
This image demonstrates no 
evidence of rectosigmoid leakage. 
In	this	case,	an	occult	rectal	injury	
existed	 but	 was	 not	 detected	 by	
this	 imaging	 modality.

ــک  ــس از آن ی ــگ ، و پ ــا رن ــتولوگرام ب ــک فیس ــام ی ــا انج ــا ب اینه
ســری روده کوچــک و بــزرگ تشــخیص داده مــی شــوند. در 
شــرایطی کــه وخامــت بالینــی مشــهود اســت و شــک  بعــد از 
ــاد اســت ، ممکــن اســت بررســی  جراحــی  ــه زی ــرای صدم عمــل ب
ــرداری   ــچ روش تصویرب ــد. هی ــروری باش ــرداری ض ــدون تصویرب ب
ــدارد.  ــود ن ــیب وج ــخیص آس ــرای تش ــد ب ــیت 100درص ــا حساس ب
ــه سرویســهای  ــه مداخل سپســیس شــدید و شــوک ســپتیک منجــر ب
مراقبتهــای ویــژه و بیهوشــی  میشــود و بایــد طبــق دســتورالعمل هــا بــا 
آنتــی بیوتیــک وســیع الطیــف، مدیریــت مایعــات بــا کریســتالوئیدها، 
پرســورها در صــورت لــزوم ، پشــتیبانی از راه هوایــی و مانیتورینــگ 

ــب  اســتفاده شــود. ــی  قل قلب

ترمیم صدمات روده
ــی  ــاي روده ناش ــیب ه ــه 58-20% از آس ــد ک ــان داده ان ــا نش داده ه
از الپاروســکوپي زنــان  از طریــق یــک روش حداقــل تهاجمــي 
ــه  ــل مقایس ــي قاب ــي عموم ــون  جراح ــا مت ــه ب ــود ک ــي ش ــم م ترمی
اســت )14(در دهــه هــای اخیــر، داده هــا بــه طــور مــداوم از ترمیــم 
ــی از  ــوم  ناش ــای رکت ــیب ه ــی و آس ــر آنتروتوم ــر و مؤث ــی خط ب
الپاراســکوپی حمایــت میکننــد. جراحــان بایــد  بــرای هرگونــه روش 
ترمیــم و  مدیریــت عــوارض  بعــد از عمــل ، تخصــص کافــی داشــته 
ــا  ــه  ب ــم تجرب ــان ک ــان و زایم ــص زن ــراح متخص ــند.چنانچه  ج باش
یــک  جراحــت ضخامــت کامــل روبــرو شــود کــه  نیــاز بــه ترمیــم 
دارد، مشــاوره بــا  جــراح عمومــی یــا یــک متخصــص انکولوژیــک 
ــا ســوزن  ــان ممکــن  ضــروری اســت . اگــر آســیب نفوذکننــده ب زن
ــای  ــزار را در ج ــد اب ــود ، بای ــاد ش ــری ایج ــزار دیگ ــا اب Veress ی

خــود قــرار دهیــد  تــا بتوانیــد منطقــه را بــه درســتی گرفتــه یــا  
مشــاهده محــل دقیــق  آســیب امکانپذیــر شــود. آســیب هــای روده 
ای کوچــک ناشــی از جداســازی  تیــز یــا حرارتــی محــدود به ســروز 
ممکــن اســت بــه صــورت جداگانــه  بــا بخیــه قابــل جــذب تاخیــری  
3-0 )ماننــد ویکریــل( در یــک الیــه  برطــرف شــود. ایــن آســیب هــا 
ــد. نقایــص ســروزی  ــه برداشــتن ) رزکشــن(  ندارن ــازی ب ــاً نی عموم
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ــه داخــل مخــاط نفــوذ نمــی  ــی کــه ب ــا ضخامــت جزئ ــی ب عضان
ــری  ــذب تأخی ــل ج ــه قاب ــتفاده از بخی ــا اس ــت ب ــن اس ــد ممک کنن

ــدول 2(. ــود )ج ــم ش ــا 3-0 ترمی 2-0 ی

حتــی اگــر  مقطــع جراحــت بــا مقطــع روده مــوازی باشــد ، ترمیــم 
ــد ،  ــاق بیفت ــی روده اتف ــه طول ــر صفح ــود ب ــی عم ــد در جهت بای
ــی قطــر لومــن روده نشــود  ــه طــوری کــه باعــث کاهــش احتمال ب
)شــکل 3(. جــراح بایــد از یــک نقطــه نقــص شــروع  کنــد و 
بخیــه بــه ســمت خــط میانــی ادامــه پیــدا  کنــد. یــک الیــه بســتن 
ــا  ــی اســت. ضایعــات روده کوچــک ب ــوارد کاف ــا در بیشــتر م تنه
ضخامــت کامــل کوچکتــر از 1 ســانتی متــر ممکــن اســت در یــک 
ــا ضخامــت جزئــی  ــا صدمــات ب ــه شــیوه ای مشــابه ب یــا دو الیــه ب
بســته شــود . بعــد از الیــه اول ، الیــه دوم بــه صــورت باریــک در 
همــان صفحــه عمــود بــر روی اولیــن الیــه  انجــام مــی شــود.برای 
ــر ، گاهــی  ــر از 1 ســانتی مت ــا ضخامــت کامــل بزرگت جراحــات ب
ــده انجــام مــی  ــا یــک وســیله نزدیــک کنن ــه ب ــم اولی ــات ترمی اوق
شــود. بیشــتر اوقــات ، صدمــات بــا ضخامــت کامــل بزرگتــر نیــاز 
بــه برداشــتن دارد. عائــم مربــوط بــه برداشــتن روده کوچــک در 
زمــان آســیب ، بســته بــه قضــاوت بالینــی متفــاوت اســت و ممکــن 
ــم  ــدون حاشــیه گسســته ، عائ ــی ب اســت شــامل صدمــات حرارت
نکــروز یــا عفونــت آشــکار ، تشــخیص تاخیــری و وجــود بخــش 
هــای روده غیــر زنــده یــا بــدون عــروق باشــد. بعــد از برداشــتن ، 
ــل  ــدون انحــراف پروگزیمــال قاب ــا ب ــا ی ــه ب ــک آناســتوموز اولی ی
انجــام اســت )جــدول 2(.اگــر هیــچ اختــاف انــدازه ای بیــن ایــن 
دو لومــن وجــود نداشــته باشــد ، ممکــن اســت از یــک روش منگنه 

کــردن اســتفاده شــود ، و داده هــا هیــچ تفاوتــی در عــوارض داخــل 
شــکمی بیــن منگنــه  و آناســتوموز بخیــه هــا نشــان نمــی دهــد .داده 
هــا ، از جملــه یــک بررســی بــزرگ  Cochrane نــرخ مشــابهی از 
ــر آناســتوموزهای  نشــت آناســتوموتیک ، عــوارض و مــرگ و می
ــات ،  ــی اوق ــد. )15( گاه ــان داده ان ــه را نش ــه و دو الی ــک الی ت
ــتوموتیک  ــه آناس ــاالی تجزی ــر ب ــل خط ــه دلی ــه ب ــتوموز اولی آناس
ــامل  ــر ش ــن ام ــده  ای ــتعد کنن ــرایط مس ــت. ش ــر نیس ــکان پذی ام
ــی  ــعات قبل ــروز ، تشعش ــروز ، نک ــترده ، فیب ــت گس ــود عفون وج
ــا سپســیس  ــه ی ــی ، ســوء تغذی ــه منطقــه ، ســرکوب سیســتم ایمن ب
اســت. هنــگام ترمیــم صدمــات  روده بــزرگ ، اصــول مشــابه 
ــک  ــای روده کوچ ــیب ه ــم آس ــرای ترمی ــه ب ــت ک ــواردی اس م
ذکــر شــده اســت . حاشــیه برداشــتن ضایعــه  توســط تأمیــن عــروق 
وخونرســانی  مناطــق مشــخص مــی  شــود. بررســیهای سیســتمیک 
، ترمیــم اولیــه  را  بــا ایجــاد کولوســتومی بــرای صدمــات  بــزرگ 
بــدون عامــت روده بــزرگ مقایســه کــرده انــد و  میــزان پاییــن تــر 
ــرای ترمیــم اولیــه نشــان داده  عفونــت زخــم و عــوارض عفونــی ب
ــتوموتیک  ــه آناس ــر تجزی ــر خط ــال ، اگ ــن ح ــا ای ــت . ب ــده اس ش
ــود .  ــام ش ــتومی  انج ــه کولوس ــت تعبی ــن اس ــد ، ممک ــاد باش زی
ــیب  ــایی آس ــر در شناس ــامل تأخی ــت ش ــن اس ــر ممک ــل خط عوام
، آســیب دیدگــی گســترده ، چســبندگی ســفت  ، التهــاب  بافــت 

ــا ســرکوب سیســتم ایمنــی باشــد. اطــراف ی
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آناســتوموزهای روده بــزرگ ســمت چــپ دارای ســرعت باالتــری 
از نشــت بعــد از عمــل هســتند. ایــن جراحــات وجراحــات  رکتــوم 
کــه نیــاز بــه برداشــتن دارد ، اغلــب نیــاز بــه تعبیــه  انحــراف 
)کولوســتومی ( بــرای رفــع فشــار دارد ، بــه خصــوص اگــر آســیب 
دیدگــی دیســتال یــا بــه شــدت آلــوده باشــد. بــا اینحــال ،  مطالعات 
نشــان داده انــد ، در صــورت وجــود بافــت مناســب روده در بیمــار 
ــواهد  ــا ش ــواره روده ی ــدید ، ورم دی ــیدوز ش ــود اس ــدم وج و  ع
ناخوشــایند عفونــت ،  ترمیــم  یــا آناســتوموز اولیــه موفقیــت 
ــود  ــدم وج ــد . ع ــی باش ــتومی نم ــه   کولوس ــاز ب ــوده و نی ــز ب آمی
آمادگــی روده قبــل از عمــل بــه خــودی خــود اندیکاســیونی  
ــا  ــم ی ــه ترمی ــس از هرگون ــرای انحــراف کولوســتومی نیســت. پ ب
ــکم  ــن و ش ــوی لگ ــد شستش ــزرگ روده ، بای ــیب ب ــتن آس برداش
فــراوان انجــام شــود. تســت  حیــن  عمــل بــرای نشــت ترمیــم بایــد 
ــه  ــر مســطح« انجــام شــود. تخلی ــا «تســت تای ــا پروکتوســکوپی ی ب
ــاً بعــد از برداشــتن روده بــزرگ انجــام  ــاژ بســته  غالب ــا درن لگــن ب
ــد از عمــل  ــه آناســتوماتیک را بع ــم تجزی ــد عائ ــا بتوان میشــود  ت
کنتــرل کنــد . اگرچــه شــواهد نشــان مــی دهد کــه قرارگیــری درن 
باعــث کاهــش عــوارض بعــد از عمــل نمــی شــود. در مورد آســیب 
ــم  ــه صــورت جراحــی ترمی ــزرگ کــه ب هــای روده کوچــک و ب
ــی  ــًا پروفیاکس ــه قب ــی ک ــت در بیماران ــن اس ــوند ، ممک ــی ش م
مناســب را دریافــت کــرده انــد ، آنتــی بیوتیــک هــای اضافــی الزم 
ــه لومــن روده وارد شــود و قبــل از آن  نباشــد.)16(  اگــر اســیب ب
هیچگونــه آنتــی بیوتیــک تجویــز نشــده باشــد ، بایــد آنتــی بیوتیک 
هــای  وســیع الطیــف در حیــن عمــل تجویــز شــود و ممکــن اســت 
بــه مــدت 24 ســاعت ادامــه یابــد. هیــچ مدرکــی وجــود نــدارد کــه 
ــد از  ــاعت بع ــش از 24 س ــک بی ــی بیوتی ــرف آنت ــد مص ــان ده نش
ــای روده کوچــک  ــی بخشــد. آســیب ه ــود م ــج را بهب عمــل نتای
و بــزرگ بــا  تاخیــر در تشــخیص تقریبــاً همیشــه شــامل آلودگــی 
ناخالــص داخــل صفاقــی اســت . آنتــی بیوتیــک هــای وســیع 
الطیــف بایــد حیــن عمــل و حداقــل بــرای 24 ســاعت بعــد از عمــل 
ادامــه یابــد. ترمیــم ممکــن اســت در اثــر چســبندگی  کــه نیــاز بــه 

لیــز و درجــات مختلــف نکــروز دارد  پیچیــده باشــد. ترمیــم بعــد از 
تشــخیص تاخیــری نیــاز بــه برداشــتن دارد و اغلــب شــامل انحــراف 
ــته  ــورد بس ــری در م ــم گی ــت. تصمی ــتوموز اس ــدون آناس ــا ب ــا ی ب
شــدن فاشــیا  براســاس توانایــی جــراح بــرای تقریــب  مجــدد لبــه 
هــای فاشــیا  ، میــزان آلودگــی داخــل صفاقــی و پتانســیل تجزیــه 
آناســتوماتیک اســت. بســتن تأخیــری  فراتــر از  5 روز  بعــد از عمل 
بــا افزایــش عــوارض در ارتبــاط اســت و بایــد از آن اجتنــاب  کرد.
در برخــی مــوارد تشــخیص تاخیــر در آســیب ، اجتنــاب از عمــل 
مجــدد بــا شــروع اســتراحت روده و تغذیــه بــه موقــع ممکــن اســت 
ــی  ــری م ــب جلوگی ــت اغل ــه پوس ــتن اولی ــد.از بس ــه باش محتاطان
ــا  ــت زخــم در بیمــاران مبت شــود. شــواهد نشــان مــی دهــد عفون
بــه آلودگــی واضــح داخــل صفاقــی بعــد از صدمــات روده بــزرگ 
ــر  ــم شــده اســت ، کمت ــه ترمی کــه در آن پوســت بصــورت  ثانوی
اســت. در ایــن مــوارد ، جــراح ممکــن اســت پوســت  را بــه طــور 
تقریبــی نزدیــک  کــرده و پکهایــی  را بیــن آن قــرار دهــد. بــرای 
تســهیل ترمیــم زخــم ممکــن اســت از دســتگاه هــای بســته شــدن 

بــه کمــک خــا اســتفاده شــود.

پیگیری صدمات روده
ــی  ــا جراحات ــطحی ی ــات س ــه دارای صدم ــی ک ــورد بیماران در م
ــی  ــم م ــه اول ترمی ــه در درج ــتند ک ــر هس ــانتی مت ــر از 1 س کمت
شــوند ، محدودیــت رژیــم غذایــی بعــد از عمــل ضــروری نیســت.
بــرای بیمارانــی کــه دارای آســیب هــای بــزرگ روده ، آســیبهای  
تمــام ضخامــت روده و یــا برداشــتن روده هســتند ، رژیــم غذایــی 
ــا شــروع عملکــرد روده شــروع شــود.  ــا مایعــات روشــن ت ــد ب بای
اســتفاده پیشــگیرانه از لولــه هــای نازوگاســتریک ضــروری نیســت. 
ــان ، انحــراف ترمیــم و اســتومی رفــع  در بیمــاران خــوش خیــم زن
فشــار تقریبــاً موقتــی اســت.  درایــن بیمــاران غالبــاً 3 تــا 6 مــاه پــس 
از آســیب ، اســتومی رفــع و  آناســتوموز انجــام  مــی شــود .شــایع 
تریــن عــوارض بعــد از ترمیــم روده یــا آناســتوموز شــامل نشــت ، 
ــد  ــا فیســتول اســت. داده هــا نشــان داده ان آبســه داخــل شــکمی ی
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کــه تقریبــاً 10% از بیمــاران بــدون در نظــر گرفتــن تکنیــک مــورد 
اســتفاده در حیــن عمــل ، عوارضــی را بــه دنبــال آناســتوموز روده 
ــا درد ،  ــت ب ــن اس ــا ممک ــد. )17( اینه ــی کنن ــاد م ــک ایج کوچ
ــن و  ــود در  لگ ــی درن موج ــش خروج ــب ، افزای ــیتوز ، ت لکوس
ــع  ــع مای ــا  تجم ــن روده  ی ــارج  از لوم ــب خ ــاده حاج ــود م وج

داخــل صفاقــی نشــان داده شــوند . جراحانــی کــه مراقبــت از چنیــن 
بیمارانــی را بعــد از عمــل انجــام مــی دهنــد ، بایــد نســبت بــه ایــن 
ــا اینکــه   ــر میشــوند ت ــی  بدت ــی کــه بطــور کل عــوارض در بیماران

بهبــود یابنــد ،  شــک  باالیــی  داشــته باشــند.

بحث

جراحــی زنــان بــدون خطــرات نیســت؛ هــر جــراح زنــان بایــد در 
تشــخیص صدمــات روده و مثانــه مهــارت داشــته باشــند. تشــخیص 
تاخیــری  صدمــات احشــایی بــا افزایــش عــوارض و مــرگ و میــر 
همــراه اســت. هــم اســتانداردهای آمــوزش و هــم کیفیــت بایــد بــر 
اهمیــت تشــخیص حیــن عمــل در ایــن آســیب هــا تــا حــد امــکان 
تأکیــد کنــد. در حالــی کــه ممکــن اســت مشــاوران بــرای ترمیــم و 
مدیریــت چنیــن آســیب هایــی فراخوانــده شــوند ، متخصــص زنــان 
ــرای  ــش ب ــم  و آزمای ــی مکانیســم هــای ترمی ــد از درک اصول بای
ــد  ــان بای ــان ازیکپارچگــی  برخــوردار باشــند.متخصصان زن اطمین

ــز آگاهــی  از عــوارض ترمیــم ، آناســتوموز و تشــکیل اســتومی نی

داشــته باشــند. مدیریــت بعــد از عمــل بایــد منعکس کننــده آگاهی 
از ایــن خطــرات باشــد.
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زایمــان،  و  زنــان  متخصــص  و  جــراح   .1
ــگاه  ــان دانش ــوژی زن ــیپ انکول ــتیار فلوش دس

علــوم پزشــکی تهــران

دکتر آرزو اسماعیلی زاده 1

نقش درمان ادجوانت در لیومیوسارکوم رحمی

لیومیوســارکوم رحمــی )ULMS( یــک تومــور نــادر مرانشــیمال در دســتگاه تناســلی اســت اگرچــه 
ــی علــت تعــداد  ــه لیومیوســارکوم رحمــی هســتند ول ــا ب ــا کانســر رحــم مبت فقــط 3-1 درصــد بیمــاران ب
کثیــری از مرگ هــای وابســته بــه کانســر رحمــی را شــامل مــی شــود. درمــان اســتاندارد بــرای بیمــاران بــا 

ــد.  ــی باش ــه م ــی دو طرف ــالپنگو اووفرکتوم ــترکتومی و س ــال هیس ــامل توت ــی ش ــارکوم رحم لیومیوس
ــل سیتوتوکســیک  ــت وجــود ندارد.بســیاری از عوام ــان ادجون ــا درم ــای اســتاندارد در رابطــه ب ــه ه توصی
ــه  ــا توجــه ب ــر ب ــان موث ــک روش درم ــی جهــت شناســایی ی ــد در آزمایشــات بالین ــای هدفمن ــان ه و درم
تاریخچــه طبیعــی ایــن بیمــاری کــه شــاید بتوانــد تغییــری در رونــد درمــان ایجــاد کنــد مــورد مطالعــه قــرار 
ــن  ــود OS در ای ــد ســبب بهب ــت کــه بتوان ــی ادجوان ــای درمان ــم ه ــه حــال رژی ــا ب ــد. متاســفانه ت ــه ان گرفت

ــدارد. بیمــاران شــود وجــود ن
مقالــه موجــود بــا هــدف جمع بنــدی درمــان ادجوانــت در لیومیوســارکوم رحمــی خصوصــاً پیشــرفت های 

برجســته ای طــی 5 ســال گذشــته مــی باشــد.
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مقدمه
دســتگاه  نــادر  بدخیمــی  یــک  رحمــی  لیومیوســارکوم   
ژنیکولوژیــک اســت کــه یــک الــی ســه درصــد از بدخیمــی هــای 
رحمــی در ایــاالت متحــده و تقریبــأ 30 درصــد از ســارکوم هــای 

ــد. ــی ده ــکیل م ــی را تش رحم
ــه لیومیوســارکوم وجــود دارد هیســترکتومی  ــی کــه شــک ب زمان
ســایر  می شــود.  تلقــی  اســتاندارد  درمــان  عنــوان  بــه  توتــال 
مدالیته هــای درمانــی شــامل کموتراپــی رادیوتراپــی و اخیــراً 
عوامــل بیولوژیــک هدفمنــد نیــز بــرای درمــان بیمــاری یــا مــوارد 
عــود اســتفاده مــی شــود. ایــن مقالــه گزینــه هــای درمانــی موجــود 
بــرای درمــان لیومیوســارکوم رحمــی را مــورد بررســی قــرار 
ــخیص داده  ــه تش ــل اولی ــاری در مراح ــه بیم ــی ک ــد. زمان می ده
شــود و زنانــی کــه بیمــاری محــدود بــه رحــم دارنــد بــا جراحــی 
بــه تنهایــی بــه میــزان  OS  5 ســاله خوبــی دســت پیــدا مــی کننــد. 
ــوب  ــوز نامطل ــرفته پروگن ــاری پیش ــا بیم ــان ب ــر زن ــوی دیگ از س

ــتند. داش
 SEER طبــق داده هــای پایــش اپیدمیولــوژی و نتایــج نهایــی برنامــه
ــا 2010 را  ــالهای 2004 ت ــن س ــی بی ــارکوم رحم ــا س ــان ب ــه زن ک
مــورد بررســی قــرار داده اســت، بقــا 5 ســاله نســبی بــرای زنــان بــا 
بیمــاری محــدود بــه رحــم 63 درصــد و بــرای انتشــار موضعــی 36 

درصــد و انتشــار دوردســت 14 درصــد مــی باشــد. )4(
ــوب  ــوز مطل ــاری پروگن ــه بیم ــل اولی ــا مراح ــاران ب ــن بیم همچنی
در مقایســه بــا بیمــاران بــا بیمــاری پیشــرفته بودنــد و ایــن بیمــاران 
ــس از  ــال پ ــد در دو س ــی 80 درص ــاال 50 ال ــود ب ــرض ع در مع

ــتند )5(. ــخیص هس تش
بیمــاری وجــود دارد و  ایــن  بــرای  درمانهــای موثــر اندکــی 
شــفافی  صــورت  بــه  هنــوز  اســتاندارد  درمانــی  گزینه هــای 
شــناخته نشــده انــد اگرچــه مدالیتــه هــای درمانــی گوناگونــی در 
لیومیوســارکوم رحمــی مــورد مطالعــه قــرار گرفتــه اســت عاملــی 
ــرفت  ــه پیش ــاز ب ــدارد، نی ــود ن ــود وج ــا ش ــود بق ــبب بهب ــه س ک

ــد. ــر میباش ــر ت ــی موث ــای درمان روش ه

Surgical resection

هیســترکتومی توتــال بــا یــا بــدون ســالپنگواوفورکتومی دو طرفــه 
ــان اســتاندارد در بیمــاران اســت کــه بیمــاری محــدود  یــک درم
ــو  ــد شــده لیومی ــا تایی ــاران مشــکوک ی ــی باشــد. بیم ــه رحــم م ب
ــت  ــا نهای ــا ب ــورت یکج ــه ص ــد ب ــان بای ــی رحمش ــارکوم رحم س
تــاش جهــت اجتنــاب از پارگــی حیــن عمــل، مورساســیون و یــا 

ــد خــارج شــود. ــن بای ــن تومــور داخــل حفــره پریتوئ ریخت
بــرای زنــان بــا بیمــاری غیــر قابــل جراحــی، گزینــه هــای درمانــی 
لــوکال یــا سیســتمیک محــدود هســتند. در زنــان پــره منوپــوز مبتا 
بــه ایــن بیمــاری ممکــن اســت بــا هیســترکتومی بــه تنهایــی درمــان 

شــوند.
ــه  ــای SEER در رابط ــاس داده ه ــر اس ــاهده ای ب ــه مش ــک مطالع ی
ــترکتومی  ــان هیس ــن در زم ــورت روتی ــه ص ــه BSO ب ــی ک ــا زنان ب
انجــام شــده اســت وجــود دارد. زنانــی کــه BSO شــده بودنــد، بقــا 
بــه خطــر افتــاده بــود )6(. علــت ایــن موضــوع نامشــخص اســت، 
بــه هــر حــال انجــام BSO در زنــان پــره منوپــوز خیلــی شــفاف بــه 

نظــر نمــی رســد.

Surgical cytoreduction for Leimyosarcoma

ــه  ــی ب ــارکوم رحم ــرای لیومیوس ــی ب ــکان، جراح ــورت ام در ص
ــود.  ــام ش ــد انج ــده بای ــاب ش ــاران انتخ ــب در بیم ــورت مناس ص
ــا بیمــاری هــم اینتــرا پریتونئــال و هــم اکســتراپریتونئال  بیمــاران ی

ــرای  ــب ب ــراد مناس ــوان اف ــه عن ــتاتیک ب ــاری متاس ــود بیم ــا وج ب
ــوند.  ــه ش ــر گرفت ــد در نظ ــی بای جراح

بیمارانــی کــه پــس از جراحــی بیمــاری باقــی مانــده ندارنــد نســبت 
ــرای آنهــا انجــام شــده  ــه آنهایــی کــه جراحــی ســاب اپیتمــال ب ب

اســت و بقــا بهتــری دارنــد)7(.
Leitao و همــکاران در یــک مطالعــه گذشــته نگــر از همــه بیمــاران 

 memorial  ــز ــی در مرک ــارکوم رحم ــا لیومیوس ــده ب ــی ش جراح
sloan kettering cancer نشــان دادنــد کــه جراحــی اپیتمــال بــا 

بهبــود PFS  بــا 14/2 مــاه )رنــج 16/9 _ 11/4( در مقایســه بــا 
بیمــاران بــا جراحــی ســاب اپیتمــال کــه 6/8 مــاه ) رنــج 9/5_ 4/1( 
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ــد )8(. را دارن
ــی  ــرای جراح ــن ب ــال همچنی ــترا پریتونئ ــاری اکس ــا بیم ــاران ب بیم
بایــد مــد نظــر قــرار گیرنــد، زنــان بــا متاســتاز ایزولــه ریــوی پیامــد 
بهبــود یافتــه متعاقــب متاســتاتکتومی داشــتند. گــروه هــای مختلفــی 
ــا متاســتاتکتومی ریــوی در بیمــاران  در تجــارب خــود در رابطــه ب

بــا بدخیمــی هــای ژنیکولوژیــک را مطــرح کردنــد. )14-9(
ــن  ــی رزکش ــک ترجیح ــوان تکنی ــه عن ــه ب ــوه ای ری ــتن گ برداش
میباشــد. )11(میــزان بقــای 5 و 10 ســال پــس از متاســتاتیک  ریوی 
ــن  ــه ترتیــب 46/8  % ,  37/9 % و 34/3% می باشــد. )13,11(در ای ب
ــل از  ــرداری قب ــوی در تصویرب ــای ری ــدول ه ــداد ن ــات تع مطالع
جراحــی )بیــش از 3نــدول( فاصلــه عــادی از بیمــاری 12تــا24  مــاه 
و ســایز تومــور بیــش از 3 ســانت تاثیــر منفــی در ســوروایوال دارد. 

)9,10 ،15-12(
ــد  ــری کردن ــات نتیجــه گی ــن مطالع در مجمــوع نویســندگان از ای
کــه متاســتاتکتومی ریــوی یــک گزینــه موثــر در بیمــاران انتخــاب 
ــا متاســتاز در لیومیوســارکوم رحمــی  ــه صــورت مناســب ب شــده ب

مــی باشــد.
درمان رادیوتراپی ادجونت

بــا  بیمــاران  در  روتیــن  صــورت  بــه  ادجونــت  رادیوتراپــی 
لیومیوســارکوم رحمــی توصیــه نمــی شــود. فقــط در مطالعــه 
رندومایــز بــا بررســی اثــر درمانــی رادیوتراپــی ادجونــت در 
ــه  ــان داد ک ــس نش ــا 55874 کی ــال EORTC ب ــارکوم، تری لیومیوس
ــوکال  ــی و ل ــرفت موضع ــود پیش ــث بهب ــی باع ــان رادیوتراپ درم

.)16( نــدارد  ســوروایوال  روی  تاثیــری  و  نمی شــود 
یــک مطالعــه مشــاهده ای بــا اســتفاده از دیتــا SEER تاییــد کــرد که 
اســتفاده از درمــان رادیوتراپــی بــه عنــوان ادجونــت ســوروایوال را 

بهبــود نمــی بخشــد. )17(
Systemic	therapy

درمان سیستمیک
ــا  تجویــز درمــان ادجونــت پــس از هیســترکتومی بــرای بیمــاران ب
ــرای نشــان  ــه رحــم اســت ب ــاال کــه بیمــاری محــدود ب ریســک ب

دادن تغییــر در پیامــد بیمــاری در تریــال هــای انــدک انجــام 
ــاال کــه  ــه ب ــرای بیمــاری مرحل ــی ب شــده اســت. منفعــت کموتراپ
ــه طــور کامــل انجــام شــده باشــد اثبــات نشــده اســت.  جراحــی ب
ــا  ــا ی ــین ب ــود. دکسوروس ــی ش ــه م ــر گرفت ــوال در نظ ــه معم گرچ
ــا  ــده ب ــات ش ــم اثب ــوان رژی ــه عن ــالها ب ــر، س ــل دیگ ــدون عوام ب
میــزان پاســخ حــدودا 30% در بیمــاران مــورد اســتفاده قــرار گرفتــه 

اســت )20-18(.
اخیــرأ، ترکیــب ژم ســیتابین و دوستاکســل )بــا GCSF ( رژیــم 
ترجیحــی شــده اســت کــه میــزان پاســخ 35-27 درصــد و میــزان 

ــد )27-21(.  ــی باش ــاران م ــرای بیم ــول ب ــل قب ــیتی قاب توکس
کردنــد  تاییــد   ،  GOG محققیــن   1970 و   1980 ســالهای  در 
آدریامایســین در درمــان ادجونــت در بیمــاران تشــخیص داده 
شــده بــا stage I,II ســارکوم رحمــی را مــورد ارزیابــی قــرار دادنــد. 

)18,19(
ــین )60  ــا آدریاماس ــان ب ــت درم ــدوم تح ــورت رن ــه ص ــاران ب بیم
mg/m 2داخــل وریــدی هــر ســه هفتــه در مجمــوع بــرای 8 هفتــه( 

ــه تنهایــی قــرار گرفتنــد )18(.  و یــا نظــارت ب
درمــان رادیوتراپــی optional بــود )18(.  مجموعــا 225 بیمــار 
ــازوی  ــار در ب ــدند. 75 بیم ــه ش ــال 1982-1973 وارد مطالع از س
آدریاماســین و 81 بیمــار  در بــازوی نظــارت تنهــا بــود، در بیمــاران 
ــار  ــه 22 بیم ــتند ک ــارکوم داش ــار لیومیوس ــده، 48 بیم ــی ش ارزیاب
)52/1 %( درمــان آدریاماســین را دریافــت کردنــد. 11بیمــار )%44( 
ــد.  ــرده بودن ــت ک ــین دریاف ــه آدریاماس ــا ک ــارکوم ه از لیومیوس
ــازوی  ــار 61% در ب ــه 14 بیم ــی ک ــتند، در حال ــاری داش ــود بیم ع
نظــارت بودنــد ،عــود داشــتند، ایــن موضــوع از نظــر آمــاری 
تفــاوت معنــی داری نداشــت. افــزودن آدریاماســین، ســبب بهبــود 

ــود.  ــی ش PFS, OS نم

ــازوی  ــرای ب ــب ب ــه ترتی ــاه ب ــوروایوال 55 و 73/7 م ــن س میانگی
ــان بیمارانــی کــه درمــان  ــود. در می ــازوی کموتراپــی ب کنتــرل و ب
در  تغییــری  بودنــد،  گرفتــه  کموتراپــی  از  قبــل  رادیوتراپــی 
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ســوروایوال مشــاهده نشــد )جــدول 1( )18(. 
 SARCGYN اخیــرا گــروه فرانســوی ســارکوم یافتــه هــای از مطالعــه
ــفاماید و  ــین، ایفوفس ــی دکسوروبس ــر بخش ــه اث ــرد ک ــاپ ک را چ
ــا رادیوتراپــی را در مقابــل درمــان  ســیس پاتیــن )API( ترکیــب ب
ــارکوم  ــا س ــاران ب ــت در بیم ــوان ادجون ــه عن ــا ب ــی تنه رادیوتراپ

ــرار داد. ــورد بررســی ق رحمــی م
ــارکوم رحمــی  ــی س ــن مطالعــه بیمــاران بــا مراحــل ابتدای در ای
ــه  ــارکوم( ب ــال س ــارکوم و آندومتری ــارکوم, کارسینوس )لیومیوس
صــورت رنــدوم در گــروه کموتراپــی ترکیبــی API و رادیوتراپــی 

ــد. ــرار دارن ــا ق ــی تنه ــا رادیوتراپ ی
ــی  ــان رادیوتراپ ــی و درم ــب کموتراپ ــا ترکی ــز ب ــاران رندومای بیم
بهبــود در DFS  ســه ســاله )55% در مقابــل 41 %( داشــتند امــا 

بهبــودی در OS ســه ســاله نداشــتند. )81% در مقابــل %69(.
گرچــه هــدف نهایــی مطالعــه بــرآورده شــد و بهبــود DFS ســه ســاله 
ــیتی  ــش توکس ــا افزای ــی ب ــی و رادیوتراپ ــان کموتراپ ــب درم ترکی

همــراه بــود کــه شــامل دو مــرگ بــود. جــدول 1 )28( 
 API مطالعــه دیگــر درمــان چنــد مدالیتــه را بــا رژیــم ســه دارویــی
بــرای لیومیوســارکوم رحمــی پیشــرفته و متاســتاتیک مــورد بررســی 
ــان  ــا درم ــا در همراهــی ب ــی ی ــه تنهای ــم ب ــن رژی ــر ای ــرار داد تاثی ق
هــای ترکیبــی دیگــر شــامل جراحــی، درمــان رادیوتراپــی یــا 

ــان داد. ــی را نش ــش رادیوفرکانس ابلی
یافتــه هــای ایــن مطالعــه بــا مطالعــات ابتدایــی تــر هماهنگــی داشــت 
ــا  ــد ب ــت هرچن ــر اس ــی موث ــان ترکیب ــن درم ــه ای ــان داد ک ــه نش ک
ســمیت معنــی داری همــراه مــی باشــد. میــزان پاســخ قابــل مشــاهده 
ــا چهــار پاســخ کامــل و 12 پاســخ نســبی همــراه  48 درصــد بــود ب

بــود. )29(
ــی  ــیمی درمان ــه ش ــبت ب ــفالید نس ــین و ایفوس ــب دکسوروبس ترکی
تــک دارویــی در لیومیوســارکوم رحمــی غیــر قابــل )جراحــی( در 
ابتــدا، بهبــود ORR را  نشــان داد. در فــاز دو ایــن کارآزمایــی بالینــی 

35 بیمــار وارد مطالعــه شــدند.
ــک ORR  30/3% را  ــا ی ــان ICR ، %27/3   GOG ،PRS  3%  ب محقق

ــاهده  ــار )51/7%( مش ــدار در 17 بیم ــاری پای ــد. بیم ــاهده کردن مش
ــک  ــاه در ی ــاه در PRS و 8/7 م ــخ 4/4 م ــان پاس ــط زم ــد. متوس ش
بیمــار بــا یــک CR بــود )30(. تریــال EROTC  )62012( فــاز 3 
تریــال کنتــرل رندومایــز، درمــان تــک دارویــی دکسوربســین 
ــاری  ــا بیم ــاران ب ــفامید در بیم ــاوه ایفوس ــه ع ــین ب ــا دکسوروبس ب
ــارکوم  ــتاتیک س ــا متاس ــی ی ــل جراح ــر قاب ــی، غی ــرفته موضع پیش
گریــد بــاالی بافــت نــرم مــورد مقایســه قــرار داد. )31( 455 بیمــار 
ــه  ــین ب ــا دکسوروبس ــین )N=228( ی ــه 1 ، دکسوروبس ــبت 1 ب نس

)227=N( .ــد ــفامید گرفتن ــاوه ایفوس ع
در ایــن مطالعــه 103 بیمــار لیومیوســارکوم داشــتند ) 54 تــا در 
گــروه دکسوربســین و 59 در بــازوی دکسوربســین_ ایفوســفامید(. 
نهایتــا OS در بیــن گروه هــا تفاوتــی نداشــته بــازوی دکسوروبســین 
ــاه  ــفامید 14/3 م ــین ایفوس ــازی دکسوربس ــل ب ــاه در مقاب 12/8 م
ــود و  ــر ب ــاال ت ــاداری ب ــه صــورت معن ــه هــر حــال ب میانگیــن PFS ب
بیشــتر بیمــاران یــک پاســخ کلــی در گــروه ترکیــب دکسوروبســین 

ایفوســفامید داشــتند.

ژم سیتابین و دوستاکسل
مطالعــات بی شــماری جهــت تعییــن اثربخشــی ترکیــب ژم ســیتابین 
ــا لیومیوســارکوم رحمــی انجــام شــده  و دوستاکســل در بیمــاری ب
اســت. هــر دو گــروه تــک دارویــی و گــروه هــم کار مطالعــه میزان 
ــات  ــیتی در مطالع ــر توکس ــه از نظ ــد ک ــان دادن ــط نش ــخ متوس پاس

گــزارش شــده ســارکوم بافــت نــرم قابــل قبــول بــود.
ــی تحمــل شــده و بیشــترین عــوارض  ــه خوب ــم ب ــاً یــک رژی عموم
نوتروپنــی، آنمــی،   ( اســتخوان  مغــز  جانبــی شــامل ساپرشــن 
ترمبوســیتوپنی( خســتگی و ادم بــود، رژیــم ترکیبــی از ژم ســیتابین 
ــت.  ــول اس ــل قب ــی قاب ــارکوم رحم ــرای لیومیوس ــل ب و دوستاکس

تریال های درمان ادجونت:
ــوان  ــه عن ــل را ب ــیتابین دوستاکس ــب ژم س ــی ترکی ــات اندک مطالع
ادجونــت در نظــر مــی گیرنــد.)27,24( نتایــج یــک مطالعــه گذشــته 
ــاوه  ــه ع ــیتابین ب ــی ژم س ــم ترکیب ــر رژی ــزی تاثی ــک مرک ــر ت نگ
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دوستاکســل در بیمــاران کــه ســارکوم رحمــی بــه صــورت کامــل 
ــی 13 ماهــه در همــه بیمــاران را نشــان  ــود  PFSعال خــارج شــده ب

مــی دهــد. )24(
در آن مطالعــه بیمــاران بــا خــروج کامــل بیمــاری stage I-IV بــرای 
4ســیکل ژم ســیتابین و دوستاکســل گرفتنــد. بــه صــورت واضحــی  
ــا II ،  PFS دوســاله 59% داشــتند و  ــه I بیمــاری ی ــا مرحل بیمــاران ب

میانگیــن PFS ، 39 مــاه بــود .
ــاز 2  ــال ف ــی، تری ــک بازوی ــه ت ــک مطالع ــه SARC 005، ی مطالع
گذشــته نگــر، بیمــاران بــا لیومیوســارکوم high  گریــد محــدود بــه 

رحــم .
) FIGO stage I, Il( بیمــاری IIIA محــدود بــه ســروز،جهت دریافت 
ــه دنبــال آن دکسوروبســین طراحــی  ژم ســیتابین- دوستاکســل و ب
شــد.  همــه بیمــاران اجــازه دریافــت درمــان رادیوتراپــی نداشــتند. 
 )GCSF میــزان دوز ثابــت ژم ســیتابین و دوستاکســل ) بــا حمایــت

هــر 21 روز یکبــار بــرای در مجمــوع 4 ســیکل داده شــد.
ــاری  ــود بیم ــدم وج ــد ع ــت تایی ــاران جه ــیکل، بیم ــد از 4 س بع
ــکم و  ــینه و ش ــه س ــکن قفس ــی اس ــی ت ــرداری س ــت تصویرب تح
لگــن قــرار گرفتنــد. بیمارانــی کــه شــواهد بیمــاری نداشــتند پــس 
از 4 دوز ژم سیتابین-دوستاکســل ســپس دکسوروبســین هــر 21 

ــد. ــرده بودن ــت ک ــر دریاف ــیکل اضافه ت ــرای 4 س روز ب
47 بیمــار وارد مطالعــه شــدند و 46 بیمــار بــرای PFS و OS در ســه 
ســال مــورد ارزیابــی قــرار گرفتنــد. پــس از یــک فالــوآپ متوســط 
39/8 مــاه، 78% مــوارد فاقــد پیشــرفت در دوســال بودنــد و 57 

درصــد فاقــد پیشــرفت بیمــاری در ســه ســال بودنــد.
ــدا  ــی پی ــه آن دسترس ــه ب ــاپ مقال ــان چ ــط PFS, OS در زم متوس

ــود )27(. ــده ب نش
ایــن اطاعــات بــرای بیمــاران بــا لیومیوســارکوم رحمــی بــا 
تظاهــرات high ریســک در زمینــه درمــان ادجونــت امیدوارکننــده 
ــا  ــی ب ــو تراپ ــم کم ــن رژی ــاز 3 در NRG ای ــه ف ــک مطالع ــود. ی ب
درمــان انتظــاری در حــال جمــع آوری اســت. نتایــج ایــن آزمایــش 

ــتند. ــده هس ــی کنن ــیار پیش بین بس

وضعیت بیماری پیشرفته / عود
تاثیــر رژیــم ترکیبــی ژم ســیتابین دوستاکســل در بیمــاران بــا 
لیومیوســارکوم رحمــی پیشــرفته یــا عــود در تریالهــای بالینــی 
متعــددی مــورد بررســی قــرار گرفتــه شــده اســت. ) در جــدول ســه 

خاصــه شــده اســت.()22,23,25,26,32,33(
ــورد  ــزی م ــک مرک ــاز 2 ت ــال ف ــک تری ــک کلینی ــاً در ی خصوص
مطالعــه قــرار گرفتــه شــده اســت کــه ORR معــادل 53 % در یــک 
ــده اســت. )25( ــت آم ــه دق ــب ژم ســیتابین  و دوستاکســل ب ترکی

در آن مطالعــه بیمــاران بــا لیومیوســارکوم غیــر قابــل جراحــی کــه با 
درمــان 0-2 رژیــم کموتراپــی قبلــی شکســت خــورده بودنــد وارد 
مطالعــه شــدند. از 34 بیمــاری کــه وارد مطالعــه شــدند، 29 بیمــار 
لیومیوســارکوم رحمــی و 5 بیمــار لیومیوســارکوم مکان هــای اولیــه 

دیگــر داشــتند. 
CR بدســت آمــده در 3 بیمــار 8/8% و ORR % 44/1 ،15 PR معــادل 

ــا  ــود. 7 بیمــار 20/9 % بیمــاری ثابــت داشــتند. 16 بیمــار قب 53% ب
ــن  ــد، 8 )50%( ای ــرده بودن ــت ک ــین را دریاف ــان دکسوروبس درم
بیمــاران پاســخ قابــل توجــه بــه ترکیــب ژم ســیتابین و دوستاکســل 

داشــتند. 
2 تــا از بیمــاران بــا CRS کموتراپــی براســاس دکسوروبســین 
دریافــت کــرده بودنــد. متوســط PFS  )5/6 مــاه( بــود. 47 درصــد 

ــد. )25( ــاه بودن ــرفت در 6 م ــد پیش ــاران فاق از بیم
ــه  ــت FDR ژم ســیتابین و دوستاکســل ب ــا دوز ثاب ــب مشــابه ب ترکی
ــارکوم  ــا لیومیوس ــاران ب ــرای بیم ــط اول ب ــان خ ــک درم ــوان ی عن
رحمــی متاســتاتیک، در یــک تریــال کلینیــکال انجــام شــده فــاز 2 

ــرار گرفــت.)23( توســط GOG  مــورد مطالعــه ق
42 بیمــار وارد مطالعــه شــد امــا فقــط 39 بیمــار بــرای پاســخ قابــل 
 )%31( 13 ،CRs )%4/8( 2 .ــد ــرار گرفتن ــی ق ــورد ارزیاب مشــاهده م

ــد. ــا بیمــاری پایــدار بودن PRS ، 11 )26/2%( بیمــاران ب

ــود و  ــاه ب ــط PFS، 4/4 م ــوع 35/8% و متوس ــی در مجم ــخ عین پاس
متوســط OS 16 مــاه بــود. در یــک مطالعــه فــاز دیگــر انجــام شــد 
ــل  ــی غیرقاب ــارکوم رحم ــا لیومیوس ــار ب ــط GOG،  48 بیم و توس
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برداشــت، FDR ) ژم ســیتابین و دوستاکســل(  را بــه عنــوان درمــان 
ــد. )22( ــت کردن خــط دوم دریاف

ــل جراحــی داشــتند مجــاز  ــان در مطالعــه لیومیوســارکوم غیرقاب زن
ــه دریافــت سیتوتوکســیک درمــان قبلــی بودنــد در مطالعــه چنــد  ب
ــادل  ــک CR مع ــوع 27 % ی ــی در مجم ــخ عین ــزان پاس ــزی می مرک
6/3 % بیمــاران و یــک PR،  20/8% مشــاهده شــد. 24 بیمــار )%50( 

بیمــاری پایــدار داشــتند. 
متوســط PFS بیــش از 5/6 مــاه بــود. متوســط زمــان پاســخ بیــش از 
9 مــاه بــود. متوســط PFS بــرای هــر 48 بیمــار، 6/8 مــاه بــود. میــزان 
 14/7  OS در هفتــه 12، 73% و در هفتــه 24، 52% بــود. متوســط PFS

مــاه بــود.
ــا  ــیذوماب، ب ــز، بواس ــده آنژیوژن ــار کنن ــرا، GOG/NRG ، مه اخی
FDR رژیــم ترکیبــی ژم ســیتابین دوستاکســل را مــورد بررســی 

ــج آور را ســبب  ــا بیمــاری رن ــود PFS در بیمــاران ب ــرار داد و بهب ق
مــی شــود.

نتایــج از یــک مطالعــه فــاز 1B ، ژم ســیتابین، دوستاکســل بــه عــاوه 
ــرم،  ــت ن ــارکوم باف ــی س ــا کموتراپ ــاران ب ــرای بیم ــیزوماب ب بواس
ســابقا میــزان پاســخ دهــی 31 % بــا یــک متوســط زمــان پاســخ شــش 

مــاه را نشــان داد.
در رندومایــز فــاز GOG/NRG 3 کلینیــکال تریــال بــا گــروه کنتــرل 
ــل  ــر قاب ــاری غی ــا بیم ــی ب ــت کموتراپ ــار تح ــبو، 107 بیم ــا س پ
جراحــی، متاســتاتیک بــرای هــر دو گــروه ژم ســیتابین دوستاکســل 
بعــاوه بواســیزوماب 8=54  بــه صــورت رنــدم قــرار گرفتنــد. )26(
ــه ژم ســیتابین دوستاکســل، ســوروایوال را  ــزودن بواســیزوماب ب اف
ــل مشــاهده در 17 بیمــار%31/5   بهبــود نمــی بخشــد. پاســخ های قاب
در بــازوی ژم ســیتابین دوستاکســل بــه عــاوه پاســبو و 19 بیمــار 
ــیزوماب  ــاوه بواس ــل و ع ــیتابین دوستاکس ــروه ژم س 35/8% در گ

مشــاهده شــد)26(.
ــروه  ــاه در گ ــبو و 4/2 م ــروه پاس ــاه( در گ ــط PFS )6/2 م متوس
بواســیزوماب بــود. متوســط OS، 26/9 مــاه و 23/3 مــاه بــه ترتیــب 

ــود. )26( ب

درمان تک دارویی
خیلــی عوامــل دیگــر در بیمــاران بــا عــود یــا بیمــاری مقــاوم 
لیومیوســارکوم رحمــی مــورد مطالعــه قرارگرفتــه اســت، امــا 

همیشــه بــه عنــوان درمــان ادجوانــت اســتفاده نمــی شــوند.
عوامــل تــک دارویــی پاســخ هــای قابــل مشــاهده متغیــری داشــتند 
دوکسوروبیســین  دوستاکســل،   ،)35( ســیتامین  ژم  شــامل  کــه 
ایفوســفامید)38(، دوکسوروبیســین )18(،  لیــت)36،37(،  پگــی 
پاکلــی  و  اتوپوزاید)39،40(تموزوالمیــد)41،43(  داکاربازیــن، 

ــند. ــی باش ــول)44( م تاکس
مطالعــات انجــام شــده در عــود، فایــده ای از اســتفاده ســیس پاتیــن 
را نشــان نمــی دهــد)45،46( توپوتــکان )47(، دوکسوروبیســین 
لیپوزومــال پگ لــی تــد)37(، تامیدومیــد)48( و میفه پرســیتون)49( 

مــی باشــد.
زم ســیتامین بــه عنــوان یــک درمــان تکــی، پاســخ خوبــی در عــود 
نشــان داده اســت. تریــال فــاز2 انجــام شــده توســط GOG تاثیــر ژم 
ســیتامین بــه عنــوان درمــان تکــی را مــورد بررســی قــرارداده اســت. 
بیمــاران وارد شــده در مطالعــه کســانی بودنــد کــه کموتراپــی قبلــی 
ــورت  ــه ص ــیتامین ب ــتند. ژم س ــی داش ــا رادیوتراپ ــم( ی )1-0 رژی
جدیــدی بــا دوز 1000 میلــی گــرم در روز 1 و 8 و 15 بــه صــورت 

ســیکل هــای 4هفتــه ای تجویــز شــد.
یــک بیمــار )2/3%( یــک CR بدســت آورد و 8 بیمــار )%18/2( 
یــک PR بدســت آورنــد بــا یــک ORR ترکیبــی 20/5% بــود. 
متوســط زمــان پاســخ 4/9 مــاه بــود. 7 بیمــار )15,9%( بیمــاری 
ــه  ــاز2، ژم ســیتامین ب ــز ف ــه رندومای ــک مطالع ــت داشــتند. در ی ثاب
ــل )  ــب ژم سیتامین-دوستاکس ــا ترکی ــی را ب ــک داروی ــورت ت ص
ــا  ــه عنــوان خــط دوم درمــان در بیمــاران ب مطالعــه TAXOGEM ( ب

ــان ــرارداد و محقق ــه ق ــورد مقایس ــتاتیک م LMS متاس

ــی را  ــم ترکیب ــی و 24% در رژی ــک داروی ــادل 19% در ت OPRS مع

ــه 12  ــزان PFS در هفت ــد کــه تفــاوت آمــاری در می گــزارش کردن
ــداد. ــا لیومیوســارکوم رحمــی را نشــان ن ــه در بیمــاران ب و 24 هفت

در ایــن مطالعــه یــک CR در بــازوی درمــان تکــی ژم ســیتابین 
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ــا لیومیوســارکوم رحمــی وجــود داشــت امــا در  درمــان بیمــاران ب
ــت. ــود نداش ــل وج ــیتابین دوستاکس ــازوی ژم س ب

اگــر چــه بیمــاران بــا لیومیوســارکوم رحمــی و غیــر رحمــی 
ــاران براســاس محــل بیمــاری جــدا  ــه شــدند، بیم ــن مطالع وارد ای
ــی در گــروه  ــه کموتراپ شــدند و نویســندگان، حساســیت بیشــتر ب

لیومیوســارکوم رحمــی دیدنــد. )32(
Emribulin	mesylate	

یــک عامــل جدیــد هســت کــه اخیــراً در یــک کلینیــکال ترایــال 
رندومایــز مــورد بررســی قــرار گرفتــه اســت. مطالعه 309 کــه آن را 
بــا داکاربازیــن در بیمــاران بــا ســارکوم پیشــرفته بافــت نــرم مقایســه 
قــرار داده اســت. نهایتــا وقتــی کــه بــا درمــان داکاربازیــن مقایســه 
شــد Eribiulin mesylate ، OS را دومــاه بهبــود بخشــید تفاوتــی در 

PFS  دیــده نشــد.

ایــن اولیــن مطالعــه ای اســت کــه بهبــود در OS در ایــن جمعیــت 
از بیمــاران نشــان مــی دهــد. گرچــه ایــن مطالعــه بــه نظــر می رســد 
ــم لیومیوســارکوم و هــم آدیپوســیت ســارکوم کــه  ــاران ه در بیم
رژیــم درمانــی قبلــی شکســت خــورده اســت، مــی باشــد. ایــن داده 
هــا دلگــرم کننــده هســتند و شایســته بررســی در آینــده مــی باشــند.

)50(
درمان هورمونی

 LMS ــان ــن در درم ــورت روتی ــه ص ــاز AI ب ــده آرومات ــار کنن مه
ــان رســپتور اســتروژن و  ــه هرحــال، بی رحمــی اســتفاده نمیشــود. ب
پروژســترون ER,PR در 80- 40 % تومورهــای انســانی LMS رحمــی 

شناســایی شــده اســت.
ــان  ــای بی ــا توموره ــاران ب ــه بیم ــد ک ــان داده ان ــی نش ــات قبل مطالع

ــد. )51(  ــود ده ــت بهب ــن اس ــترون ممک ــپتور پروژس ــده رس کنن
کیــس ریپــورت هــای مختلفــی وکیــس series هــا درمــان بــا 
ــه عنــوان یــک عامــل تحکیمــی  یــک مهــار کننــده آروماتــاز را ب
یــا در مــوارد عــود  منافعــی را فراهــم می کنــد. مهــار کننــده 
ــا متــداول تریــن  آروماتــار عمومــاً بــه خوبــی تحمــل مــی شــود، ب
توکسیســیته های مشــاهده شــده شــامل آســتنی، درد اســتخوان، 

ــزی  ــک مرک ــس series ت ــت. 2 کی ــش وزن اس ــژی و افزای آرترال
ــار  ــان مه ــا درم ــه صــورت خاصــه در رابطــه ب ــن تجــارب را ب ای

ــد. ــی آوردن ــارکوم رحم ــار در لیومیوس ــده آرومات کنن
ــار را  ــر sloan ، 43 بیم ــز کانس ــا 2008 مرک ــالهای 1998 ت ــن س بی
شناســایی کــرد کــه تحــت درمــان بــرای لیومیوســارکوم رحمــی بــا 
مهــار کننــده آروماتــاز بودنــد. هــدف نهایــی بررســی PFS ارزیابــی 
ــل  ــل ارزیابــی کــه بیمــاری قاب ــود، از 39 بیمــار قاب گذشــته نگــر ب
ــاز  ــی آرومات ــده هورمون ــا مهارکنن ــان ب توجــه داشــتند تحــت درم

قــرار گرفتنــد تعــداد کثیــری 85% بیمــاری  high گریــد داشــتند.
ــز می شــود  74% کــه دوز  ــوان عامــل شــایعی تجوی ــه عن ــروزل ب لت
آن 2/5 میلی گــرم بــه صــورت خوراکــی اســت. گرچــه هیــچ 
ــه یــک  ــدا نکــرد، ســه بیمــار 9% ب ــه یــک CR دســت پی بیمــاری ب
PR دســت یافتنــد و 11 بیمــار 32% بیمــاری پایــدار داشــتند. مــدت 

زمــان پاســخدهی 12/5- 5 مــاه در ســه بیمــار بــا یــک PR و 13 مــاه 
ــود. )52( ــا SD ب در بیمــاران ب

 PFS بیمــاران بــا رســپتور اســتروژن یــا پروژســترون، بیمــاری
ــا را  ــده ه ــن گیرن ــا ای ــور آنه ــه توم ــی ک ــری از بیماران طوالنی ت
بیــان نکــرده بودنــد، داشــتند متوســط PFS بــرای همــه بیمــاران 2/9 

ــود. ــاه ب م
تانوپولــو و و همــکاران یــک مطالعــه گــزارش نگــر انجــام دادنــد 
کــه 29 بیمــار بــا LMS رحمــی در مرکــز شــان بــا یــک مهــار کننــده 
ــن  ــز ای ــرای آنالی ــد. فقــط 16 بیمــار ب ــاز درمــان شــده بودن آرومات
مطالعــه مــورد ارزیابــی قــرار گرفتنــد کــه 8 تــا کرایتریــا اســتنفورد 

بــرای بیمــاری high گریــد را داشــتند.
ــوان خــط دوم  ــه عن ــوان خــط اول و اگزمســتان ب ــه عن ــروزول ب لت
ــار  ــا دو بیم ــود، ام ــده ب ــاهده نش ــود )CR .)53 مش ــده ب ــز ش تجوی
12/5% یــک PR داشــتند )یــک بیمــار بــرای هــر کــدام از بیمــاری 
ــت.  ــود داش ــار وج ــدار در 10 بیم ــاری پای ــد(. بیم high low, گری

ــتند. 6 از 10  ــاه داش ــش از 6 م ــرای بی ــخ ب ــه پاس ــاری ک ــا 8 بیم ب
بیمــار ،بیمــاری پایــدار داشــتند ،لیومیوســارکوم low گریدبرایشــان 

ــود.  مطــرح ب
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ــه  ــدار داشــتند کــه ب درخــط دوم درمــان، ســه بیمــار ،بیمــاری پای
عنــوان بهتریــن پاســخ بــود. همــه بیمــاران، بیمــاری بــا حجــم بــاال 

امــا بیمــاری low گریــد داشــتند.
ــرم  ــی گ ــروزل 2/5 میل ــاز 2، لت ــی ف ــک بازوی ــال ت ــک تری در ی
ــل  ــی غیرقاب ــا LMS رحم ــاران ب ــی بیم ــش درمان ــرای پی ــه ب روزان
ــترون  ــا پروژس ــتروژن و ی ــپتور اس ــه رس ــد ک ــز ش ــی تجوی جراح
مثبــت داشــتند. 27 بیمــار وارد مطالعــه شــدند و 14 بیمــار بیمــاری 
ــتند. ــاه داش ــط 2/2 م ــخ متوس ــک پاس ــه ی ــتند 54% ک ــدار داش پای

ــتروژن و  ــپتور اس ــان رس ــا بی ــاران ب ــود. بیم ــه 12, 50% ب PFS هفت

ــار  ــا مه ــان ب ــه درم ــری ب ــت ت ــخ ثاب ــا پاس ــترون توموره پروژس
ــش  ــه 12 بی ــه PFS هفت ــی ک ــتند. از آن جای ــاز داش ــده آرومات کنن
از 40 درصــد میــزان PFS بــر اســاس کرایتریــای EORTC می باشــد 
لتــروزل بــه عنــوان یــک عامــل فعــال بایــد در نظــر گرفتــه می شــد. 

)54(
Trabectedin

ترابکتدیــن، )ET,743( سیتوتوکســیک، تنظیــم کننــده ایمنــی، 
آنتــی آنژیوژنیــک مــی باشــد. جهــت بیمــاران بــا ســارکوم پیشــرفته 
ــرم بعــد از شکســت درمانهــای اســتاندارد سیتوتوکســیک  بافــت ن
توصیــه مــی شــود ایــن دارو یــک فعالیــت پاییــن در لیومیوســارکوم 

دارد. 
گرچــه هنــوز در ایــاالت متحــده مــورد تاییــد قــرار نگرفتــه اســت، 
ــن یــک پاســخ  ــال نشــان داد کــه ترابکتدی در یــک کلینیــک تری

ــان LMS دارد. منطقــی در درم
در ســال 2006 ، یــک کیــس ریپــورت، کــورس کلینیکــی یــک 
بیمــار بــا LMS رحمــی مقــاوم بــه رژیم هــای سیتوتوکســیک 
ــدار  ــاری پای ــک PRو بیم ــه ی ــاً ب ــه نهایت ــح داد ک ــددرا توضی متع

ــد. ــی رس ــن م ــیکل از ترابکتی ــان 8 س ــس از درم پ
)بــا دوز mg/m ،1/5 2وریــدی و ســپس mg/m 1/2 2 وریــدی 

)55( می شــود(  تجویــز 
ــتفاده از  ــدد اس ــای متع ــال ه ــکال ترای ــه کلینی ــن مقال ــان ای از زم
ترابکتیــن در بیمــاران بــا ســارکوم بافــت نــرم ماننــد لیومیوســارکوم 

رحمــی مــورد بررســی قــرار دادنــد کــه بــا نتایــج امیدوارکننــده ای 
همــراه اســت.

-LMS( داده هــا از یــک مطالعــه فــاز 2 گــروه فرانســوی  ســارکوم
رژیــم  عنــوان  بــه  ترابکتدیــن  و  دکسوروبســین  ترکیــب   )02
ــل جراحــی  ــر قاب ــا بیمــاری گســترده و غی خــط اول در بیمــاران ب
ســارکوم رحمــی یــا ســارکوم بافــت نــرم را مــورد آزمایــش قــرار 

ــت. داده اس
ایــن مطالعــه یــک بهبــود را پاســخ نشــان داد )56(. داروی ترکیبــی 
بــه خوبــی تحمــل شــده بــود و در 68 درصــد بیمــاران ، 6 ســیکل 
درمــان کامــل شــد و فقــط 5 بیمــار 11% درمــان راثانویــه بــه 
توکســیتی دارو قطــع کردنــد. 41 بیمــار بــا لیومیوســارکوم رحمــی 
ــددر 28  ــاهده نش ــل مش ــخ کام ــیدند. پاس ــاری رس ــرل بیم ــه کنت ب
بیمــار )PFS( مشــاهده شــد و 13 بیمــار بــه بیمــاری پایــدار رســیدند 

ــود.  ــب 87/2% و 72/3% ب ــه ترتی ــه 12و 24 ب )PFS .)56 هفت
ــط 9/9  ــوآپ متوس ــک فال ــا ی ــود، ب ــاه ب ــن PFS ، 8/2% م میانگی
مــاه و متوســط OS 20/2 بــود. محققــان نتیجــه گیــری کردنــد کــه 
ــرای  ــه عنــوان رژیــم فعــال خــط اول ب ــد ب داروی ترکیبــی می توان
ــورد  ــرم م ــت ن ــارکوم باف ــم س ــی و ه ــارکوم رحم ــم لیومیوس ه
ــا  ــاز 87m GOG( 2( ب ــال ف ــک تری ــرد. GOG ی ــرار گی ــتفاده ق اس
هــدف بررســی بی خطــری و تاثیــر بخشــی ترابکتیدیــن بــه عنــوان 
درمــان تکــی در بیمــاران تحــت کموتراپــی، غیرقابــل جراحــی و 

ــرار داد.  ــورد بررســی ق لیومیوســارکوم رحمــی پیشــرفته م
تــک  ترابکتیدیــن  از  ســاعته   24 وریــدی  انفوزیــون  بیمــاران 
دارویــی بــا دوز mg/m ،1/5 2 را دریافــت کردنــد. ســیکل هــا 
هــر ســه هفتــه تکــرار شــد و تــا زمــان پیشــرفت بیمــاری، انصــراف 
بیمــار از درمــان، یــا توکسیســیته غیرقابــل قبــول درمــان ادامــه پیــدا 

کــرد.
ــدار  ــاری پای ــار 50%  بیم ــد و 10 بیم ــاهده ش ــار PRS مش دردوبیم
داشــتند. PFS متوســط)5.8 مــاه( و متوســط OS بیــش از 26/1 مــاه 

ــود. )57( ب
اگــر دارو کرایتریاهــای پاســخ را بــه دســت نیــاورد بــه مرحلــه دوم 
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تغییــر می کنــد. تاخیــر در پیشــرفت بیمــاری بــه صــورت تکنیکــی 
ــه  ــاز 2 ک ــال ف ــک تری ــرد )57(. ی ــرار گی ــی ق ــورد بررس ــد م بای
ــا درمــان تــک دارویــی  رژیــم ترکیبــی ژم ســیتابین دوستاکســل ب
ــت.  ــام اس ــال انج ــد در ح ــرار میده ــه ق ــورد مقایس ــن م ترابکتیدی

)02249702  NCT(
Targeted agent

پازوپانیــپ یــک مهــار کننــده آنژیوژنــز مولتــی کنیــاز اســت کــه 
ــه  ــارکوم ک ــود س ــا ع ــاران ب ــت. بیم ــش VEGF و PDGF اس هدف
رژیــم کموتراپــی قبــا شکســت خــورده اســت کاندیــد دریافــت 

ــتند. ــن دارو هس ای
مطالعــات در ســارکوم هــای بافــت نــرم اســتفاده ازایــن دارو را در 
ــا ســارکوم ســینوویال ســارکوم و ســایر مــوارد را نشــان  بیمــاران ب

داده اســت.
ــن  ــی ای ــری و اثربخش ــی خط ــاز 2 ،ب ــال  ف ــکال ترای ــک کلینی ی
ــه  ــورت ک ــا از 4 کوه ــاران در 3 ت ــز در بیم ــده آنژیوژن ــار کنن مه
ــزان  ــت. می ــان داده اس ــت را نش ــارکوم اس ــروه لیومیوس ــامل گ ش
ــاران  ــد بیم ــش از 40 درص ــه 12 در بی ــرفت در هفت ــاری از پیش ع
بــا لیومیوســارکوم همــه مناطــق مطــرح کننــده تاییــد بخشــی بــود.
 تریــال PALETEE یــک مطالعــه یــک کنتــرل دو ســو کــور 
رندومایــز کــه تاییــد پازوپانیــپ بــر روی PFS در بیمــاران بــا 
ــرم  ــت ن ــیتک باف ــر آدیپوس ــارکوما ی غی ــرفته در س ــاری پیش بیم
مــورد بررســی قــرار مــی دهــد. 372 بیمــار وارد مطالعــه شــدند کــه 
ــپ )246(  ــی در دو گــروه پازوپانی ــه صــورت تصادف 369 بیمــار ب
یــا پاســبو )131 ( بــه نســبت 2 بــه 1 قــرار گرفتنــد. همــه بیمــاران 
ــاران  ــود. بیم ــورده ب ــت خ ــان شکس ــی ش ــان کموتراپ ــا درم قب
پازوپانیــپ خوراکــی 800 میلــی گــرم روزانــه یــا پاســبو دریافــت 
ــپ در  ــازوی پازوپانی ــاه در ب ــادل 4/6 م ــط PFS مع ــد. متوس کردن
ــه صــورت  ــود. گرچــه OS ب ــازوی پاســبو ب ــاه در ب ــل 1/6 م مقاب
معنــاداری تغییــر نکــرده احســاس مــی شــود کــه پازوپانیــپ یــک 
ــه ســارکوم بافــت  ــا ب ــرای بیمــاران مبت ــی مناســب ب ــه درمان گزین

ــت )59(. ــتاتیک اس ــرم متاس ن

Ixabepilone

ــی  ــد پاکل ــت مانن ــی epothilone  اس ــه صناع ــوگ نیم ــک آنال ی
تاکســل در همــان ســایت بتاتوبولیــن متصــل می شــود.

 Ixabepilone در یــک کلینیــکال ترایــال فــاز 2 در NRG مــورد 
مطالعــه قــرار گرفتــه اســت. بــه عنــوان عامــل موثــر تــک دارویــی 
ــورد  ــار م ــد )60(. از 23 بیم ــی باش ــی نم ــارکوم رحم در لیومیوس
ارزیابــی داده شــده در تریــال فقــط 4 بیمــار )17/4 ( کــه بیمــاری 

ــن پاســخ را داشــتند.  ــدار داشــتند بهتری پای
ــای  ــده ه ــار کنن ــر دو مه ــه ه ــه sorafenibک ــاالت ون  sunitinib م
ــد تارگتــی هســتند. نتایــج پاســخ مطلــوب در  ــار چن تیروزیــن کین
ــرم و ســارکوم هــای رحمــی  تریــال هــای ســارکوم هــای بافــت ن

ــتند. )63-61( داش
Sunitinib در یــک مطالعــه فــاز GOG 2 مــورد مطالعــه قــرار 

گرفــت. بیمــاران وارد شــده بــا 50 میلــی گــرم ســانیتیب خوراکــی 
ــتراحت  ــه اس ــرای 2 هفت ــدند و ب ــان ش ــه درم ــرای 4 هفت ــه ب روزان

ــدند. داده ش
ــی خــط اول  ــان کموتراپ ــا درم ــده قب همــه بیمــاران شــرکت کنن
ــت  ــی دریاف ــان رادیوتراپ ــد. 9 بیمــار 39/2% درم و دوم شــده بودن
کــرده بودنــد. پاســخ تومــور و PFS 6 هفتــه توســط RECIST مــورد 

ارزیابــی قــرار گرفــت.
ــرای اثربخشــی مــورد  25 بیمــار وارد مطالعــه شــدند و 23 بیمــار ب
بررســی قــرار گرفتنــد. شــرکت کننــدگان بــه طــور متوســط یــک 
ســیکل درمــان دریافــت کردنــد. دو بیمــار 8/7% یــک PR بــه 

ــتند. ــه داش ــار PFS در 6 ماه ــد و 4 بیم ــت آوردن دس
متوســط PFS فقــط 1/5 مــاه و OS  15/1 مــاه بــود . متاســفانه 
ــدی  ــه بع ــد و مرحل ــرآورده نش ــده ب ــن ش ــش تعیی ــای از پی معیاره

ــد. ــف ش ــه متوق ــاق نیفتادومطالع اتف
MTOR inhibitors

ــایی  ــری را شناس ــه دیگ ــیرهای اضاف ــی مس ــش بالین ــات پی مطالع
ــر مجموعــه  ــان لیومیوســارکوما زی ــوان هــدف درم ــه عن ــد ب کردن
نتیجــه ســیگنال  PTEN را نشــان مــی دهــد و در  نبــود   uLMS
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ــه  انحرافــی و افزایــش فعالیــت در مســیر AKT-mToR کــه منجــر ب
ــود. ــی ش ــده م ــم ش ــر تنظی ــلولی غی ــر س تکثی

PI3K- ــیر ــدود از مس ــان مح ــد بی ــد کردن ــان ژن تایی ــات بی مطالع
AKT-mToR در انســان uLMS هــدف گرفتــن AKT-MTOR مســیر 

ممکــن اســت یــک اســتراتژی بــرای درمــان uLMS ایجــاد کنــد. از 
طریــق مطالعــات پیــش بالینــی اولیــه در مــدل هــای آزمایشــگاهی و 
 mToR ــدرت مهارکننده هــای ــد ق ــات نشــان داده ان انســانی، تحقیق
ــر  ــا در براب ــایر داروه ــا س ــب ب ــا و در ترکی ــوان  داروی تنه ــه عن ب
ســلول های uLMS حداقــل یــک مطالعــه بالینــی اســتفاده کننــده از 
ــت در  ــاری ثاب ــل )بیم ــی حداق ــود بالین ــان داد س ــوس نش تیمرولیم
 LMS ــا 3از 6 بیمــار( بــا اســتفاده از مهارکننــده mToR در بیمــاران ب

پیشــرفته در تمــام مــکان. )75-68(
چندیــن مطالعــه پیــش بالینــی نشــان داد یــک پاســخ بــه کورکومیــن 
و مهــار کننــده mToR )مثــل راپامیــن( در مدلهــای آزمایشــگاهی و 
انســانی وجــود دارد. کورکومیــن یــک مــاده طبیعــی گرفتــه شــده 
ــت  ــت فعالی ــده اس ــزارش ش ــه گ ــت ک ــد اس ــا بلن ــاه کوکوم از گی
جلوگیــری کننــده از ســرطان دارد. کورکومیــن هــر دو مســیر رفــت 
ــد کــه  ــد. چندیــن نویســنده نشــان داده ان و برگشــت را قطــع میکن
ــور  ــده وکت ــرل کنن ــا کنت ــا راپامایســین ی ــن در مقایســه ب کورکومی
ــور  ــد توم ــد و رش ــم کن ــای uLMS را ک ــلول ه ــد س ــا، می توان تنه

ــد. ــدن را کــم کن رحــم در مدل هــای آزمایشــگاه و هــم در ب
شــبیه بــه راپامایســین، اطاعــات از مطالعــات پیــش بالینــی نشــان داد 
کــه کورکومیــن همچنیــن مســیر AKT-MTOR را هــدف می گیــرد 

و می توانــد فســفریله شــدن mToR را کاهــش دهــد.
بــه خوبــی کاهــش هــدف هــا شــامل S6 پروتئیــن ریپوزومــال اســت 
ــاد  ــی ایج ــن توانای ــن همچنی ــین، کورکومی ــاف راپاماس ــه برخ ک
ــرح  ــین مط ــه راپاماس ــبت ب ــتر نس ــی بیش ــه توانای ــوز دارد ک آپوپت
ــد توانایــی  مــی شــود)66,67(. نویســنده هــای دیگــر نشــان داده ان

 . 2/ERk1 ــیر ــت مس ــاژی و فعالی ــش اتوف ــن در افزای کورکومی
درکارهای پیش بالینی وقتی با PD98059 ترکیب می شود و 

مهــار کننــده MEK، کورکومیــن مــی توانــد آپوپتــوز را بــه صــورت 

 SKN ــلولهای ــلول را در س ــر س ــد و تکثی ــود بخش ــت بهب ــا اهمی ب
ــد )65(. ــار کن uLMS  مه

ایــن ترکیــب نشــان داد کــه یــک احتمــال قابــل توجــه بــرای درمــان 
بیمــاران بــا  uLMS وجــود داردولــی نیــاز اســت کــه در کارآزمایــی 

بالینی تســت شــود.
Aurora-A کیناز، Aurk-A نشــان داده شــده اســت که در ســلولهای 

 MLN8237 ــب راپاماســین و ــان شــده اســت. ترکی uLMS بیشــتر بی

)یــک مهــار کننــده کینــاز Aurora A (نشــان داد یــک اثــر تقویــت 
شــده از مهــار رشــد ســلول هــم در مدلهــای آزمایشــگاهی و انســانی 
)64(. وقتــی MLN8237 قبــل از راپاماســین تجویــز شــود اثــر قــوی 

تــر دیــده میشــود.
ــی  ــت خوب ــان داد فرص ــا نش ــی ه ــش بالین ــن پی ــات ای ــام اطاع تم
ــرای آوردن درمان هــای جدیــد در بالیــن  ــر ب ــرای محققــان درگی ب

ــا uLMS وجــود دارد. ــرای بیمــاران ب ب
 Five	year	view

ــکل  ــر را )پروت ــی اخی ــه تصادف ــاز س ــه ف ــج مطالع ــتاقانه نتای ــا مش م
 NRG oncology/GOG ــکاران ــروه هم ــط گ ــه توس GOG0277( ک
ــه  ــن مطالع ــه در ای ــم  ک ــی کنی ــی م ــش بین ــودرا پی ــت می ش هدای
تحــت نظــر گرفتــن تنهــا را بــا درمــان ادجونــت بــا رژیــم دوز ثابــت 
ژم ســیتابین دوستاکســل و پیگیــری بــا دکسوروبســین را در بیمــاران 
ــرار  ــت  TAH*BSO ق ــه تح ــم ک ــدود رح ــارکوم مح ــا لیومیوس ب

ــد. ــی ده ــرار م ــورد مقایســه ق ــد را م گرفته ان
ــه صــورت فعــال بیمــاران را وارد مطالعــه مــی کنــد  ایــن مطالعــه ب
ــور  ــه ط ــد. ب ــی باش ــه را در 2018 م ــج اولی ــار نتای ــان انتش و محقق
ــان  ــه درم ــد ک ــخص کن ــت مش ــن اس ــه ممک ــده مطالع امیدوارکنن
ــن  ــه در بی ــد بقــا را در مراحــل اولی ــا نمی توان ــد ی ــت می توان ادجون

ــود بخشــد.  ــت پرخطــر بهب جمعی
ــکان و  ــده« پزش ــخصی ش ــم ش ــترش «عل ــا گس ــر ب ــر اخی در عص
ــان  ــد در درم ــک هدفمن ــای بیولوژی ــان ه ــال درم ــه دنب ــان ب محقق
بســیاری از بدخیمــی هــا هســتند. تحقیقــات پیــش بالینــی منتشرشــده 
بــدون مهارکننــده  یــا  بــا   mToR مهــار کننــده  توانایــی  اخیــر 
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 uLMS نشــان داد یــک رویکــرد جدیــد در درمــان Aurora-K

میباشــد. مطالعــات بالینــی کــه اثربخشــی و امنیــت ایــن داروهــا در 
بیــن بیمــاران بــا uLMS و ســارکوم بافــت نــرم نشــان دهنــد ،ادامــه 

ــد. دارن
ــر  ــرای بهت ــده ب ــات آین ــاص دادن تحقیق ــه اختص ــاز ب ــان نی محقق
ــد. اگــر  ــز uLMSدارن ــی در پاتوژن مشــخص کــردن مســیر مولکول
ــی  ــای داروی ــد در رژیمه ــوند می توانن ــایی ش ــیرها شناس ــن مس ای
ــرای درمــان هدفمنداســتفاده شــوند کــه ممکــن اســت  ــر مــا ب اخی
ــتر 19 ژن در  ــان بیش ــر بی ــه اخی ــک مطالع ــد. ی ــود بخش ــا را بهب بق
ــان  ــرل را نش ــال کنت ــا نرم ــا لومیوم ــه ب ــای uLMS در مقایس نمونه ه
ــا  ــط ب ــای مرتب ــامل ژن ه ــتر 84% ش ــان بیش ــای بی داد )69(.16 ژنه
 ,CCNB1 ,CCNB2 ,CDC20 ,CDC7(. ســیکل  ســلولی اســت

.)GTSE1  ,CCNA2
ــن  ــلولی ممک ــیکل س ــرل س ــه کنت ــرد ک ــان ک ــات بی ــن اطاع ای
اســت نقــش کلیــدی در پاتوژنــر uLMS داشــته باشــد و ایــن 
داروهــا ممکــن اســت در درمــان بیمــاران بــا ایــن بیمــاری اســتفاده 

شــود)69(. 
Expert	Commentary

درمانهــای موثــر کمــی بــرای بیمــاران بــا uLMs متاســتاتیک و غیــر 
 uLMS ــه ــل جراحــی وجــود دارد. حتــی وقتــی در مراحــل اولی قاب
تشــخیص داده می شــود خــود بیمــاری ریســک باالیــی دارد. اکثــر 
مطالعــات اســتفاده از کموتراپــی در uLMS در بیمــاران بــا مراحــل 
ــام  ــال انج ــات در ح ــت. تحقیق ــده اس ــام ش ــود انج ــا ع ــرفته ی پیش

بــرای شناســایی داروهــای موثرتــر در درمــان uLMS نیــاز اســت.
ــان  ــی در درم ــر بخش ــه اث ــی ک ــایی داروهای ــوص شناس ــه خص ب
ــاز  ــال نی ــور مث ــه ط ــود ب ــی ش ــا م ــود بق ــبب بهب ــه س ــت ک ادجون
ــا ایفوســفامید  اســت. دکسوروبســین چــه تنهایــی یــا در ترکیــب ب
و در رژیــم ترکیبــی ژم ســیتابین دوستاکســل بــه عنــوان خــط اول 

ــت. ــده اس ــی مان ــاری باق ــرای بیم ــتاندارد و ب ــان اس درم
اگرچــه هنــوز در ایــاالت متحــده آمریــکا تاییــد نشــده ترابکتیدیــن 
ــن  ــیات ممک ــن س ــد. اریبولی ــر باش ــن موث ــت جایگزی ــن اس ممک

ــا  ــاران ب ــان بیم ــر در درم ــن موث ــن داروی جایگزی ــت همچنی اس
uLMS باشــد ولــی مطالعــات بیشــتر بــرای تاییــد کــردن ایــن 

ــت . ــاز اس ــا نی یافته ه
نتایــج مطالعــات در حــال انجــام بــرای مشــخص کــردن ایــن 
موضــوع اســت کــه آیــا تجویــز کمــو تراپــی ادجونــت در 
ــد.  ــود می بخش ــا را بهب ــی بق ــه تنهای ــن ب ــر گرفت ــت نظ ــل تح مقاب
ــد و سیتوتوکســیک  ــی اثربخشــی داروهــای هدفمن ــات بالین مطالع
ــان بیشــتر  ــا بی ــژه انکوژنیــک کــه فعــال هســتند ی در مســیرهای وی

uLMS ضــروری هســتند. در  می شــوند 
تــاش هــای آینــده بایــد روی یافتــه هــای بهتــر در علــل مولکــوالر 
در uLMS بــرای ایجــاد بهبــود در مراقبــت بیمــاران بــا ایــن بیمــاری 

تمرکــز کننــد.
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Uterine leiomyosarcoma (uLMS) is a rare mesenchymal tumor of the gynecologic tract. 
Although diagnosed in only %1�3 of patients with uterine cancer, uLMS accounts for the 
majority of uterine cancer-related deaths. The standard of care for patients with uLMS 
includes total hysterectomy and bilateral salpingo-oophorectomy (BSO). There are no 
standard recommendations regarding adjuvant or palliative therapy. Many cytotoxic and 
targeted agents have been studied in clinical trials in an effort to identify an effective 
therapy that may alter the natural history of this disease. Unfortunately, as of now, there 
are no adjuvant therapy regimens that improve overall survival in this patient population. 
There is, therefore, an unmet need to identify a novel therapy that will improve the survival 
of women diagnosed with this aggressive disease. The current review aims to summarize 
the existing literature on adjuvant therapy in uLMS, specifically highlighting advances 
made in the last 5 years.

The role of adjuvant therapy in uterine 
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1. جراح و متخصص زنان و زایمان

دکتر فرشته سربازی 1

دستورالعمل جدید FDA در خصوص مورسلیتورهای 
قدرتی الپاراسکوپی 

در 25 فوریــه 2020 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 50 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   2020 فوریــه   25 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 50 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
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بــا توجــه بــه ریســک برابــر درگیــری ریــوی شــدید )ســندروم 
غیربــاردار،  بالغیــن  بــا  بــاردار  بیمــاران  در  تنفســی(  حــاد 
ــورت از راه دور در دوران  ــه ص ــارداری ب ــای دوران ب مراقبت ه
ــورد  ــه در م ــن نظری ــود. ای ــه می ش ــی COVID-19 توصی پاندم
ــا 10  ــاال )تقریب ــارخون ب ــا فش ــارداران ب ــه ب ــان، از جمل ــام زن تم
 BP درصــد جمعیــت( و کســانی کــه مراقبــت ویــژه کنتــرل

ــت. ــادق اس ــز ص ــد نی ــت می نماین دریاف
گایدالیــن مراقبــت از بیمــاران فشــارخونی بــاردار در دوران 
پاندمــی جهــت کاهــش میــزان بســتری و مراقبت هــای وابســته به 
بیمارســتان، تــا جاییکــه امــکان دارد تاکید بــر مراقبت و مشــاوره 
ــی  ــد. بیماران ــار می باش ــور بیم ــود مح ــت خ از راه دور و مراقب
ــش  ــام آزمای ــزل و انج ــارخون در من ــنجش فش ــکان س ــه ام ک
ــه صــورت از راه دور توســط تیــم  ــد ب پروتییــن در ادرار را دارن
مراقبتــی پایــش می شــوند و تنهــا در صــورت ضــرورت بــه 
ــا  ــونوگرافی ی ــه س ــاز ب ــل نی ــد )مث ــه می کنن ــتان مراجع بیمارس
گرفتــن نمونــه خــون(، ایــن درحالیســت کــه درمــورد زنــان بــا 
تشــخیص پــره اکامپســی همچنــان توصیــه بــه ویزیــت چهــره به 
ــارخون  ــرای فش ــدی ب ــای کلی ــام مراقبت ه ــود. تم ــره می ش چه
ــاردار  ــاالی ب ــا فشــارخون ب ــان ب ــه زن ــرای هم ــد ب ــارداری، بای ب
ــا باشــد. ــا وجــود محدودیت هــای سیســتم ســامت مهی حتــی ب

ــا دســتگاه  ــارداری ب انــدازه گیــری فشــارخون در ب
)HBPM( هــای ســنجش فشــارخون در دســترس

در دوران پاندمــی، مانیتورینــگ فشــارخون در منــزل در دوران 
بــارداری تــا حــد زیــادی مراقبت هــای پریناتــال را، تســهیل 
ــت  ــدی از مراقب ــش کلی ــک بخ ــوان ی ــه عن ــت و ب ــیده اس بخش

دوران بــارداری در تمــام بیمــاران بــاردار بــا توجــه بــه دسترســی 
بــه امکانــات و بهبــود کیفیــت آن ســبب تســهیل مراقبــت از راه 
دور محســوب می شــود. زنــان بــا فشــارخون مزمــن کــه قبــل از 
بــارداری انــدازه گیــری فشــارخون در منــزل را تجربــه کرده انــد، 
بهتریــن کاندیــدا بــرای ایــن برنامــه مراقبتــی هســتند. بیمــاران بــا 

فشــارخون حاملگــی نیــز قــادر بــه انجــام ایــن برنامــه هســتند.
ایدالینــی  گ  انگلســتان،  کالــج  رویــال  مثــال  بعنــوان 
جهــت برنامــه مانیتورینــگ BP در منــزل، قابــل اســتفاده در 
ــارداری را طراحــی کــرده اســت.  پره اکامپســی و فشــارخون ب
ــرای چگونگــی اســتفاده از  در قــدم اول دســتورالعمل واضــح ب
دســتگاه و اجــاره دســتگاه و چگونگــی مانیتورینــگ را تهیــه و 
ــت،  ــدم دوم، دول ــت. در ق ــرار داده اس ــاران ق ــترس بیم در دس
دســتگاه های فشــارخون قابــل اســتفاده در منــزل را در دســترس 
ــن  ــتفاده از اپلیکش ــوم، اس ــد. س ــرار می دهن ــد ق ــاران نیازمن بیم
مانیتورینــگ فشــارخون، جهــت کنتــرل بهتــر و اســتفاده مراقبیــن 
ســامت مــورد تشــویق قــرار گرفــت. اپلیکیشــن “کــی2” تنهــا 
ــتان  ــد در انگلس ــورد تایی ــکال م ــزار مدی ــن کاس 1 اب اپلیکیش
بــوده و توســط )NHS( مــورد بررســی گســترده قــرار می گیــرد.

مشــخص نیســت کــه آیــا هدف هــا در کنتــرل فشــار چــه بــرای 
اســکرینینگ و چــه درمان بیماران فشــارخونی در مــدل خانگی، 
ــه. فشــار خــون  ــا ن ــا مراقبــت در کلینیــک بایــد یکــی باشــد ی ب
گرفتــه شــده در منــزل نســبت بــه کلینیــک پاییــن تراســت )16 
ــیون  ــتول(، واریاس ــار دیاس ــی فش ــتول و 7 میل ــار سیس ــی فش میل
زیــادی بیــن زنــان وجــود دارد. و ایــن چالــش را بــرای تصمیــم 
ــرای  ــر در نظــر گرفتــن حــد نهایــی ب ــن ت ــر پایی گیــری مبنــی ب
فشــارخون در منــزل ســخت می کنــد. تحقیقــات اولیــه حاکــی 

دکترنازیا مصباح 1
دکتر اشرف السادات جمال 2

تشخیص و مراقبت از فشارخون حاملگی در دوران 
پاندمی کووید1۹
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از کاهــش نیــاز بــه مراقبــان بهداشــتی و کاهــش هزینه هــای ســامتی 
ــری  ــدازه گی ــه ان ــرده و برنام ــن نامب ــتفاده از اپلیکش ــا اس ــاران ب بیم

ــد. ــزل می باش ــارخون در من فش

ــال و  ــره نات بررســی ریســک پره اکالمپســی  در دوره پ
تجویزآســپرین در بیمــاران بــا ریســک بــاال

تجویــز آســپیرین low dose در بیمارانــی کــه در تریمســتر اول 
ــره اکامپســی زودرس در نظــر  ــرای پ ــوان، پرخطــر ب حاملگــی بعن
گرفتــه می شــوند، ریســک پــره اکامپســی را کاهــش می دهــد. بــه 
ــی گــرم  ــز دوز 150 میل ــا تجوی ــرم ب ــره اکامپســی پرت خصــوص پ
روزانــه در زنــان پرخطــر کاهــش می یابــد. نگرانی هــا درمــورد 
ــاب و  ــده الته ــش دهن ــتروییدی کاه ــر اس ــای غی ــتفاده از داروه اس
ــت  ــده اس ــت نش ــد، ثاب ــاری کووی ــرفت بیم ــک پیش ــش ریس افزای
وســازمان بهداشــت جهانــی اســتفاده از داروهــای ضــد التهــاب برای 
بهبــود عائــم ناشــی از کوویــد توصیــه می کنــد. دوز آســپرین مورد 
اســتفاده در پــره اکامپســی از دوز مــورد نیــاز بــرای اثــر ضــد التهابی 
آن در کوویــد پاییــن تــر اســت و بــا ایــن حــال گزارشــی از پیشــرفت 

ــا NSAIDs ارائــه نشــده اســت. کوویــد در بیمــاران درمــان شــده ب

ــای  ــا داروه ــر از 14۰/۹۰(  ب ــارخون )باالت ــان فش درم
ــارخون ــد فش ض

داروهــای خوراکــی آنتــی هایپرتانســیو ریســک فشــارخون شــدید 
 Systematic review, 31 trials, 3485( را تــا 50% کاهــش می دهنــد
women( بــا تاکیــد بــر عــدم ویزیــت چهــره بــه چهــره غیــر ضــروری 

در دوران پاندمــی کرونــا و بــه منظــور جلوگیری از ایجاد فشــارخون 
بــاال انجــام شــده اســت.

مطالعــه بیــن المللــی کنتــرل فشــارخون در بــارداری )CHIPS( نشــان 
داده اســت کــه کنتــرل شــدید )فشــار هــدف دیاســتول 85 میلی متــر 
جیــوه( از کنتــرل کمــی شــدید )دیاســتول 100 میلی متــر جیــوه برای 
اســتفاده کمتــر از داروی فشــارخون( بهتــر اســت، و ایــن درمــان نــه 
ــرای کاهــش  ــرای کاهــش شــیوع فشــارخون شــدید بلکــه ب تنهــا ب
افــت پاکــت خــون بــه زیــر 100 هــزار و افزایــش آنزیم هــای 
کبــدی نیــز موثــر اســت. کنتــرل شــدید فشــارخون هیــچ اثــری بــر 
ــد  ــدک ده درص ــر ص ــی و وزن زی ــی و موربیدیت ــال مورتالیت پرینات
نــوزاد در زمــان تولــد و یــا تولــد نــوزاد نــارس نداشــته اســت. کنتــرل 
ــاال و پاییــن فشــارخون و  ــم ســاده در ب ــا یــک الگوریت فشــارخون ب
اســتفاده از ســینگل یــا مولتــی تراپــی بدســت می آیــد. )جــدول 1(
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در جــدول 2، یــک توصیــه پرکتیــکال فراهــم کردیــم کــه از دوز 
پایــه تــا ماکزیمــم دوز و درمــان چنــد دارویــی را شــامل می شــود. 
ــد و از داروی  ــک دارو باش ــا ت ــد ب ــارخون بای ــان فش ــروع درم ش
خــط اول  پذیرفتــه شــده اســتفاده شــود، درحالــی کــه ارجحیــت 
ــول  ــده اســت، داروی البتال ــت نش ــری ثاب ــر دیگ ــی ب ــچ داروی هی
خوراکــی  )بیشــترین داروی مــورد اســتفاده در زنــان گــروه 
CHIPS(، نیفیدیپیــن و متیــل دوپــا در بــارداری بیشــتر اســتفاده 

ــب،  ــاکنین کارایی ــی و س ــاردار آفریقای ــان ب ــروه زن ــوند. گ می ش
ــال  ــاک کننده هــای کان ــا ب ــان ب ــه درم ــاردار، ب ــان غیرب ــد زن مانن

کلســیم، )بــا توجــه بــه شــیوع بیشــتر افزایــش فشــار خــون بــا ســطح 
ــتر  ــا بیش ــد ام ــر پاســخ می دهن ــت( بهت ــن جمعی ــن در ای ــن پایی رنی
ــی  ــه خوب ــی ب ــول خوراک ــا البتال ــان ب ــه درم ــان ب ــت همچن جمعی

پاســخ می دهنــد.
در صورتــی کــه فشــار هــدف بــا درمــان تــک دارویــی بــه دســت 
نیامــد بایــد داروی آنتــی هایپرپنســیتیو مکمــل بــا کاس دارویــی 

متفــاوت از دســته داروهــای خــط اول یــا دوم اضافــه شــوند.
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فشــارخون های   %35 و  مزمــن  فشــارخون های   %25 حــدودا 
پیشــرفت می کننــد. در  پــره اکامپســی  بــه ســمت  حاملگــی 
 mini PIERS ،در مــورد فشــارخون بــارداری systematic review

Pre-eclampsia Integrated Estimate of Risk Score( )شــامل 32  (
مطالعــه( تنهــا مــدل بــرای ارزیابــی ریســک همــه انــواع فشــارخون 
بــارداری بــود، از جملــه قابــل اســتفاده در بیمــاران ســرپایی 
دردوران پاندمــی کرونــا  نیــز می باشــد. mini PIERS می توانــد 
ــز  ــم، آنالی ــارخون، عای ــی فش ــط بررس ــادری را توس ــوارض م ع
ادرار، ســن بــارداری و پاریتــه مــادر )حتــی در زنــان نولی پــار کــه 
ــا  ــد. ب ــی کن ــی بررس ــه خوب ــتند( را ب ــاردار نیس ــر ب ــال حاض در ح
ــه  ــاال طبق ــک ب ــا ریس ــته ب ــه در دس ــی ک ــدل، بیماران ــه م ــه ب توج
بنــدی می شــوند بیــش از 25% احتمــال بــروز عــوارض را خواهنــد 

ــت. داش
هــر زنــی بــا شــک به پــره اکامپســی نیــاز به یــک ویزیــت رودررو 
توســط کادر درمــان دارد. در انگلســتان بیومارکرهــای آنژیوژنیک 
ــه نقــش خیلــی  ــا توجــه ب ــوان بخشــی از ایــن بررســی هــا ب ــه عن ب
موثــر انهــا در کنــار گذاشــتن تشــخیص پــره اکامپســی )در شــروع 
ــه  جدیــد پروتئینوریــا( طــی 7 روز و یــا پــره اکامپســی نیازمنــد ب
ــات  ــوند. مطالع ــه می ش ــود، توصی ــی 14 روز ش ــارداری ط ــم ب خت
ــی  ــی در زنان ــا حت ــری بیومارکره ــه اندازه گی ــت ک ــان داده اس نش
کــه کرایتریــای تشــخیصی بــرای پره اکامپســی را داشــتند و 
ــی  ــره اکامپس ــه پ ــکوک ب ــروه مش ــه در گ ــا  ک ــیاری از آن ه بس
ــه پیشــنهاد  ــی و اولی ــن شــواهد مقدمات ــد باشــد. بنابرای ــد، مفی بودن
ــت  ــت در نهای ــن اس ــا ممک ــک مارکره ــه آنژیوژنی ــد ک می دهن
ــارداری و راهنمــای  ــه ختــم ب ــاز ب باعــث بهبــودی در پیش بینــی نی

مراقبتــی باشــند.

زمان 37 هفته برای ختم بارداری در زنان با پره اکالمپسی

ــه  ــرم ک ــی پرت ــره اکامپس ــا پ ــان ب ــی، زن ــوارض کل ــل ع ــه دلی ب
ــا  ــرم ب ــان ت ــه در زم ــان ک ــند و آن ــارداری می رس ــه 37 ب ــه هفت ب

ــک  ــش ریس ــت کاه ــد جه ــد، بای ــروز می کنن ــی ب ــره اکامپس پ
ــن  ــت اینداکش ــاعت تح ــی 24 س ــادری، ط ــوارض م ــرفت ع پیش

ــد.  ــرار گیرن ق
ــت  ــن اس ــد ممک ــم کووی ــا عای ــیو ب ــاران هایپرتنس ــورد بیم در م
اینداکشــن بــه تعویــق انداختــه شــود. در ایــن شــرایط کنتــرل 
شــدید فشــارخون جهــت جلوگیــری از HTN شــدید کــه مهمتریــن 
ــه  ــرار گرفت ــر ق ــد مدنظ ــت بای ــن اس ــر در اینداکش ــه تاخی عارض

شــود.

کورتون درمانی قبل از تولد جهت مچوریشن ریه
در  دارویــی  درمــان  عنــوان  بــه  دگزامتــازون  تجویــز  جهــت 
بیمــاری کوویــد در بــارداری نیــاز بــه بســتری در بیمارســتان 
ــه  ــن ری ــرای مچوریش ــی ب ــون درمان ــتفاده از کورت ــد. اس می باش
نــوزاد هیچگونــه عــوارض مــادری نــدارد و زنــان زیــادی بــا 
پره اکامپســی نیازمنــد زایمــان پیــش از موعــد هســتند. بــرای 
ــو، پزشــکان  ــد ســزارین الکتی بیمــاران هایپرتنســیو ســرپایی نیازمن
ــل  ــد را در مقاب ــش از تول ــی پی ــون تراپ ــد حــذف کورت ــد فوای بای
ریســک ابتــا بــه عفونــت بــا کوویــد، بــا توجــه بــه نیــاز بــه تزریــق 
ــی  ــن حامگ ــا س ــتان، ت ــه بیمارس ــار ب ــه بیم دو دوز دارو و مراجع

38+6 هفتــه را بســنجند.

استفاده از سولفات منیزیوم جهت درمان پره اکالمپسی
ــیر  ــر س ــولفات ب ــم س ــی منیزی ــر منف ــر تاثی ــی دال ب ــچ مدرک هی
عفونــت کوویــد-19 وجــود نــدارد. بنابرایــن بــا توجــه بــه کاهــش 
ریســک بــروز و تکــرار پــره اکامپســی توســط ســولفات تــا %50، 
اســتفاده از آن در طــی دوران پاندمــی براســاس اندیکاســیون 

توصیــه می شــود.

انــدازه گیــری فشــارخون بعــداز زایمــان در روزهــای 
3 تــا ۶ بعــد از حاملگــی بــا فشــار بــاال

علــی رغــم اهمیــت موضــوع، شــواهد کمــی مبنــی بــر چگونگــی 
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اســتفاده از داروهــای ضــد فشــارخون بعــد از زایمــان وجــود دارد. 
ــی  ــدل خانگ ــتفاده از )م ــه اس ــت ک ــان داده اس ــه نش ــک مطالع ی
ــارخون در  ــد فش ــای ض ــیون داروه ــارخون( و تیتراس ــرل فش کنت
کنتــرل فشــارخون بعــد از زایمــان بســیار موثــر اســت. بیشــتر 
داروهــای مــورد اســتفاده بــرای درمــان فشــارخون در دوران 
شــیردهی قابــل اســتفاده هســتند. اطاعــات حاکــی از آن اســت کــه 
ــا 6 روز بعــد از زایمــان کــه مــادر ترخیــص شــده اســت  طــی 3 ت
احتمــال بــاال رفتــن فشــارخون و بــه دنبــال آن ریســک اســتروک 
ــا 6  ــارخون ت ــدید فش ــرل ش ــن کنت ــود دارد بنابرای ــاران وج در بیم

ــد. ــر می رس ــه نظ ــی ب ــا منطق ــان کام ــد از زایم ــه بع هفت
کانورتینــگ  آنژیوتانســین  داروهــای  از  اســتفاده  درحالیکــه 
ــت ترشــح کــم در  ــه عل ــم و آنژیوتانســین رســپتور باکــر، ب آنزی
ــتفاده  ــن اس ــورت روتی ــان بص ــد از زایم ــادر در دوران بع ــیر م ش
می شــوند، اســتفاده از آن هــا در دوران پاندمــی کوویــد زیــر 
ســوال رفتــه اســت. مکانیســم اثــر دارو هــم از نظــر اســیب رســاندن 
و هــم کمــک کــردن از جهــت اپ رگــوالت کــردن رســپتورهای 
موجــود در غشــای ســلول مشــخص شــده اســت. در حالیکــه نیــاز 
ــا   ــن داروه ــرات ای ــد و مض ــورد فوای ــتر در م ــات بیش ــه اطاع ب
ــرم  ــن و س ــگ کراتینی ــه مانیتورین ــی ب ــود، دسترس ــاس می ش احس
ــن  ــه همی ــت و ب ــواری اس ــا کار دش ــا در دوران کرون الکترولیت ه
ــا  ــد از زایمــان ت ــان بع ــا در زم ــن داروه ــل عــدم اســتفاده از ای دلی

ــد. ــه می رس ــر معقوالن ــه نظ ــی ب ــان پاندم پای

نتیجه گیری
ــامل  ــا را ش ــد از بارداری ه ــا 10 درص ــارخون تقریب ــوارض فش ع
می شــود و منجــر بــه عــوارض مــادری و نــوزادی در ســطح 
ــی  ــرعت مدل ــه س ــد ب ــث ش ــا باع ــران کرون ــود. بح ــی می ش جهان
از کنتــرل و درمــان در فشــارخون بــارداری بــه صــورت از راه دور 
ــادر،  ــی ســامت م ــی در سیســتم مراقبت ــن دگرگون ــه شــود. ای ارائ
ــی  ــی، ارزیاب ــره اکامپس ــف پ ــورد تعری ــارز در م ــر ب ــث تغیی باع

ــد. ــارخون ش ــق فش ــرل دقی ــادری و کنت ــک های م ریس

ــد  ــگاه نگذاری ــد، هیچ ــل می گوی ــتون چرچی ــه وینس ــور ک همانط
یــک بحــران بیخــود هــدر رود.
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واکسیناســیون علیــه کوویــد 1۹ در بــارداری و 
شــیردهی

اگرچــه مطالعات در خصــوص درگیری کوویــد 19 در بارداری 
محــدود مــی باشــد، امــا ثابــت شــده کــه زنــان بــاردار در مقایســه 
بــا زنــان غیــر بــاردار در خطــر باالتــری از ابتــا بــه نــوع شــدید 
 ،ICU کوویــد 19  قــرار دارنــد از جملــه نیــاز به بســتری شــدن در

تهویــه مکانیکــی و حتــی مــرگ.

انواع مختلف واکسن شامل موارد زیر می باشد 
Messenger mRNA -

Viral vector-  
Recombinant Pr- 

FIGO  بیانیه
کارآزمایــی بالینــی مخصــوص زنــان بــاردار هنــوز انجــام نشــده 
و داده هــا در مــورد واکسیناســیون ایــن جمعیــت از نظــر کارایــی 

و ایمنــی محــدود اســت.
ــرات  ــات نشــان داده کــه اث داده هــای محــدود در مــورد حیوان
مســتقیم یــا غیــر مســتقیم زیــان آوری نداشــته اســت . در یــک 
ــیون در 20000  ــکا، واکسیناس ــده امری ــاالت متح ــه در ای مطالع
خانــم بــاردار انجــام شــد و هیــچ عارضــه جانبــی خاصــی 

ــت. ــده اس ــزارش نش گ
مــورد  در  تئوریکالــی  یــا  حــاد  خطــر  فیگــو  بیانیــه  طبــق 
واکسنیناســیون در بــارداری وجــود نــدارد و انجمــن بیــن المللــی 
زنــان و مامایــی از تزریــق واکســن در طــی بــارداری و شــیردهی 

ــد. ــی کن ــت م حمای

لذا به افراد باردار باید اجازه تزریق آگاهانه داده شود. 

به نکات زیر درمورد واکسیناسیون توجه شود:
1- سطح فعالیت ویروس در جامعه مورد نظر 

2- کارایی بالقوه واکسن
3- فقدان ایمنی ثابت شده توسط داده ها

4- ریســک و خطــر بالقــوه بیمــاری در مــادر، احتمــال اثــر جنین 
نوزاد و 

5- زمان واکسیناسیون در بارداری
ــح  ــی توضی ــد خطــرات احتمال ــاردار بای ــراد ب ــه اف در مشــاوره ب
داده شــود و عــوارض جانبــی مــورد انتظــار کــه بخشــی از 
واکنــش نرمــال بــدن بــه واکسیناســیون هســتند بــه ویــژه در افــراد 
جوانتــر توضیــح داده شــود . تــب یکــی از شــایع تریــن عــوارض 

جانبــی اســت کــه مــی تــوان بــا اســتامینوفن
کنتــرل کــرد، بــه زنــان بــاردار بایــد اطمینــان داد کــه واکســن، 
ــرات  ــه تغیی ــر ب ــن mRNA منج ــوده و واکس ــده نب ــروس زن وی

ــود. ــی ش ــان نم ــک در DNA انس ژنتی

نحوه تجویز واکسن
ــد و  ــن دارن ــت واکس ــه دریاف ــل ب ــه تمای ــارداری ک ــان ب √ زن
رضایــت بــه انجــام واکسیناســیون مــی دهنــد، بایــد هــر دو دوز 

ــد. ــت کنن ــن را دریاف واکس
√ تزریــق آن نبایــد همزمــان بــا ســایر واکســن هــا باشــد و حداقل 

فاصلــه زمانــی 14 روز بــا ســایر واکســن هــا رعایت شــود.
√ تســت روتیــن بــارداری در قبــل از تزریــق واکســن کوویــد 19 

ــه نمی شــود. توصی

اطالعیه انجمن بین المللی زنان و مامایی  )FIGO(در خصوص 
واکسیناسیون علیه کووید 1۹

دکترلیا نظری 1
دکتر مینا بخشعلی بختیاری2
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√ زنــان کــه قصــد بــارداری دارنــد نبایــد بــه خاطــر تزریــق واکســن 
بــارداری خــود را بــه تعویــق بیندازنــد .

واکسیناسیون در شیردهی 
خطــر بالقــوه ای بــرای تجویــز واکســن در دوره شــیردهی از طریــق 

تغذیــه بــا شــیر مادروجــود نــدارد.
ــه واســطه ایجــاد آنتــی  ــوزاد ب مزایــای آن ایجــاد احتمالــی ایمنــی ن
بــادی بــه دنبــال تزریــق واکســن و انتقــال آن از شــیر مــادر بــه نــوزاد 

مــی باشــد.

خالصه بیانیه 
ــد  ــاردار و شــیرده حمایــت مــی کن ــراد ب FIGO از واکسیناســیون اف

و توصیــه مــی کنــد کــه واکســن کوویــد 19 بــه تمــام خانــم هــای 
ــاردار تزریــق شــود. ب

FIGO Statement 2 March 2021
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خالصه اطالعات و پیشنهادات کلیدی 
ــرعت  ــه س ــد آن ب ــن تایی ــد-19 و قوانی ــن کووی ــد واکس *تولی
ــه  ــز اطاعــات و توصی ــده نی در حــال پیشــرفت اســت و در آین
هــا بــر اســاس شــواهد بیشــتری از اســتفاده از ایــن واکســنها بــه 
دســت خواهــد آمــد و ایــن گایدالیــن در واقــع راهنمــای عملــی 
از واکســنهای جــاری و در دســترس کوویــد-19 بــرای اســتفاده 

ــان در دوره شــیردهی اســت. ــارداران و زن از آن در ب
*FDA، ســازمان غــذا و دارو آمریکا در واقع اســتفاده اورژانســی 

و اضطــراری بــرای ایــن واکســنها را تاییــد کرده اســت:
*واکســن mRNA فایــزر بیوتــک بــرای افــراد 16 ســاله و بیشــتر 
ــن  ــه و واکس ــه هفت ــه س ــه فاصل ــه ب ــورت 2 دوز جداگان ــه ص ب
ــه  ــتر ب ــا و بیش ــاله ه ــده س ــتفاده هیج ــرای اس ــا mRNA ب مدرن

ــه 28 روز. ــه فاصل ــه ب ــورت دو دوز جداگان ص
*پــس از یــک بازنگــری واضــح و روش و بــر اســاس مســتندات 
ــای  ــه ه ــی توصی ــه عملیات ــترس ACIP )کمیت ــواهد در دس و ش
واکسیناســیون( ایــن پیشــنهادات موقتــی را بــرای اســتفاده بیــرون 

داده اســت.
ــر  ــه ب ــارداری ک ــخاص ب ــد اش ــه نبای ــنهاد داد ک *ACOG پیش
اســاس معیارهــای ACIP در گروههــای در اولویــت بیشــتر 

هســتند را از واکســن محــروم کــرد.
*واکســنهای کوویــد بایــد بــه افــراد شــیرده بــه ماننــد افــراد غیــر 
شــیرده پیشــنهاد شــود) وقتــی زنــان شــیرده شــرایطی دارنــد کــه 
ــی  ــرار م ــرح ACIP  ق ــتر در ط ــت بیش ــا اولوی ــای ب ــروه ه در گ

گیرنــد(.
ــرای اســتفاده در نظــر  اشــخاصی کــه واکســن کوویــد-19 را ب
ــند  ــته باش ــی داش ــود دسترس ــات موج ــه اطاع ــد ب ــد بای میگیرن

ــودن واکســن شــامل  ــر ب ــی خطــری و موث ــاره ب ــی درب اطاعات
ــک  ــتند. ی ــترس نیس ــه در دس ــواهدی ک ــاره ش ــات درب اطاع
بحــث بیــن بیمــار و تیــم پزشــکی مــی توانــد بــه تصمیــم دربــاره 
ــرای  ــون EUA ب ــت قان ــده تح ــد ش ــنهای تایی ــتفاده از واکس اس
پیشــگیری کوویــد-19 توســط بــارداران کمــک کنــد مهمتریــن 

ــر اســت: ماحظــات شــامل مــوارد زی
سطح فعالیت ویروس در جامعه

قدرت فعالیت ویروس در جامعه
قدرت تاثیر واکسن

ریســک و پتانســیل شــدت یافتــن بیمــاری مــادران شــامل اثــرات 
بیمــاری روی جنیــن ونــوزاد

بی خطری واکسن برای باردار و جنین
ــا یــک پزشــک مــی توانــد مفیــد باشــد  در حالیکــه مشــورت ب
ایــن مشــورت نبایــد یــک ضــرورت بــرای انجــام واکسیناســیون 
ــه  ــی ب ــرای دسترس ــی ب ــت مانع ــن اس ــرا ممک ــود زی ــی ش تلق

ــود. ــیون  ش واکسیناس
واکســن هــای جــاری در دســترس تحــت قانــون EUA روی زنان 

بــاردار آزمایش نشــده اســت.
بنابرایــن هیــچ مســتند بــی خطــری دربــاره اســتفاده در بــارداری 

نیســت.
جزئیات را در توصیه های FDA در پروسه EUA ببینید.

ــا  ــارداران ب ــیون ب ــاردار واکسیناس ــر ب ــراد غی ــایر اف ــه س ــبیه ب ش
واکســن کوویــد-19 بایــد در محلهــای مجــوز دار بــرای تزریــق 
ــکی و  ــن پزش ــامل اماک ــن ش ــود ای ــام ش ــا انج ــن ه ــن واکس ای
غیــر پزشــکی نظیــر محلهایــی بــرای واکسیناســیون جمعــی مثــل 
ــی  ــدارس مراکــز تجمــع و ســایر مراکــز واکسیناســیون جمع م

واکسیناسیون خانمهای باردار و شیرده علیه کووید-1۹

دکترمریم میکانیک 1
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مــی باشــد.
بیمــاران بــاردار کــه واکسیناســیون را نپذیرفته اند باید از تصمیمشــان 
ــرای دریافــت  حمایــت شــود. صــرف نظــر از اینکــه تصمیمشــان ب
واکســن بــوده یــا نبــوده اســت بایــد در ایــن مشــاوره هــا بــه عنــوان 
ــر  ــگیری نظی ــوارد پیش ــایر م ــت س ــادآوری اهمی ــرای ی ــی ب فرصت

شســتن دســتها حفــظ فاصلــه فیزیکــی و پوشــیدن ماســک.
صرفنظــر از عــوارض جانبــی پیــش بینــی شــده کــه بایــد بخشــی از 
مشــاوره باشــد توضیحــات شــامل ایــن شــود کــه ایــن عــوارض در 
واقــع واکنــش طبیعــی بــدن بــه واکســن و تولیــد آنتــی بادیهــا علیــه 
بیمــاری کوویــد-19 اســت. واکســنهای mRNA در واقــع ویــروس 
ــش  ــرای افزای ــی ب ــک داروی کمک ــوان ی ــه عن ــتند و ب ــده نیس زن
قــدرت اثــر واکســن هــم اســتفاده نمــی شــوند ایــن واکســنها وارد 
هســته ســلول نمــی شــوند و DNA انســان را درگیرنــده واکســن تغییر 
ــث  ــد باع ــی توانن ــای mRNA نم ــن ه ــه واکس ــد در نتیج ــی دهن نم

تغییــرات ژنیتیــک شــوند.

ریسک عفونت کووید-1۹  در بارداری
ــاردار در  ــاران ب ــه بیم ــد ک ــنهاد میکن ــترس پیش ــتندات در دس مس
ریســک بیشــتر بیمــاری شــدید کوویــد-19 در مقایســه بــا افــراد غیر 

بــاردار مــی باشــند.
ــرای شــدت کوویــد-19  اگــر چــه در مجمــوع ریســک خالــص ب
پاییــن اســت ایــن داده نشــان مــی دهــد کــه افزایــش ریســک 
ــتگاه  ــت دس ــکال و حمای ــه مکانی ــه تهوی ــاز ب ــتری در ICU  و نی بس
تنفســی) ECMO ( و همچنیــن مــرگ بیشــتر در بــاردار عامــت دار 
ــارداران  ــاردار عامــت دار دیــده شــد. ب ــان غیــر ب ــا زن در مقایســه ب
بیمــار بــا مشــکات زمینــه ای  نظیــر چاقــی و دیابــت ممکنــه حتــی 
در ریســک بیشــتر بیمــاری شــدید در مقایســه بــا جمعیــت عــادی بــا 

مشــکات مشــابه  باشــند. 
بــا توجــه بــه در اختیــار داشــتن ایــن مســتندات، بــارداری بــه عنــوان 
یــک فاکتــوری کــه منجــر بــه ریســک بیمــاری شــدید خواهــد شــد 
CDC در نظــر مــی گیــرد مشــابه جمعیــت عــادی افــراد سیاهپوســت 

ــاردار هســتند در معــرض بیشــتر بیمــاری  ــی کــه ب ــن تبارهای و التی
کوویــد و مــرگ هســتند. میــزان بســتری در مــورد بــارداران 
آســیایی و هاوائییــن باالتــر اســت. ایــن تفاوتها بــه علــت فاکتورهای 
اجتماعــی و ســاختاری شــامل تفاوتهــا در وضعیــت اجتماعــی 
اقتصــادی تفــاوت در دسترســی بــه مراقبتهــای درمانــی و شــرایطی 
نظیــر در معــرض قرارگفتــن بیمــاری بــا توجــه بــه شــرایط شــغلی، 
تبعیــض نــژادی سیســتمیک و تاریخــی و بــی عدالتــی در توزیــع و 

ــه سیســتم مراقبتهــای ســامت مــی باشــد. دسترســی ب

تولید واکسن های کووید- 1۹
ایــن مهــم اســت کــه توجــه شــود تولیــد واکســن و تاییــد تجویــز آن 
یــک پروســه ســریعا تغییــر کننــده اســت و اطاعــات و پیشــنهادات 
بیشــتری بــا جمــع آوری داده هــای بیشــتر از این واکســنها و اســتفاده 

آنهــا در جمعیتهــای خــاص بیــرون خواهــد آمــد.
)ACIP(کمیته مشورتی توصیه های مربوط به انجام واکسیناسیون

ACIP چگونگــی مصــرف واکســنها بــرای کنتــرل بیمــاری در 

آمریــکا را تعییــن کــرده اســت و گــروه هــای دارای اولویــت بیشــتر 
ــف کــرده اســت: ــن شــکل تعری ــه ای ــت واکســن را ب ــرای دریاف ب

فــاز1a : ارائــه دهنــدگان خدمــت بــرای کارمنــدان مراقبــت ســامت 
و تســهیات اقامتــی طوالنــی مــدت

فــاز1b: افــرادی کــه 75 ســاله و بیشــتر هســتند و خــط اول خدمــت 
گــذاران اساســی و مهــم هســتند.

فــاز 1c: افــرادی کــه بیــن 65 و  75 هســتند و افــراد 16تــا 64 ســاله 
بــا وضعیــت مدیــکال پــر خطــر )شــامل بــارداری( و ســایر خدمــت 

گــذاران اساســی
وضعیــت هــای مدیــکال پرخطــر توســط CDC بــه ایــن شــکل گفتــه 

شــده اســت:
بارداری 

کانسر 
بیماری مزمن کلیوی
COPD بیماری ریوی



129

سندروم داون
بیمــاری هــای قلبی)نظیــر نارســایی قلبــی، بیمــاری شــریان کرونــر یــا 

ــی ها( کاردیومیوپات
وضعیت ایمیونوساپرسیوبه علت پیوند ارگان

ــع یــا چاقــی بیشــتر  چاقــی) BMI بیشــتر از ســی کیلــو گرم/متــر مرب
ولــی کمتــر از چهــل کیلــو گرم/متــر مربــع(

چاقی شدید ) BMI بیش از 40 کیلو گرم/متر مربع(
بیماری سیکل سل

سیگار کشیدن)اخیر، در حال حاضر یا در گذشته(
دیابت ملیتوس تایپ 2

ــود،  ــی ش ــر م ــتر و مهمت ــن بیش ــودن واکس ــترس ب ــه در دس ــر چ ه
ACIP بــه توصیــه هــای خــود بــرای اولویــت بنــدی جمعیتهــا اضافــه 

مــی کنــد. در ایــن گایدالیــن ملــی، ایالــت وحــوزه هــا بایــد انعطاف 
ــوژی و تقاضــای  ــر اســاس اپیدمیول داشــته باشــند کــه واکســن را ب
ــن  ــح و روش ــری صری ــک بازنگ ــس از ی ــد. پ ــز کنن ــی تجوی محل
داده هــای در دســترس ACIP  توصیــه هــای موقتــی انتشــار داده 
اســت.)برای اســتفاده از واکســن فایــزر بیوتــک در افــراد 16 ســاله و 
بزرگتــر بــرای پیشــگیری از کوویــد19- و اســتفاده از واکســن مدرنا 
ــاردار و  ــان ب ــرای زن ــات ب ــتر (. اطاع ــاله و بیش ــنین 18 س ــرای س ب
شــیرده در وب ســایت تحــت عنــوان ماحظــات کلینیکــی گذاشــته 
شــده اســت. در ایــن ماحظــات کلینیکــی CDC طرحــی داد وقتــی 
ــان(،  ــاردار شــخصا بخشــی از یــک گــروه اســت )کادر درم کــه ب
ــاب  ــن را انتخ ــت واکس ــد دریاف ــی توان ــه م ــود ک ــی ش ــنهاد م پیش
کنــد. بحــث و تبــادل نظــر بــا افــراد حرفــه ای در مراقبتهــای ســامت 
ــذ  ــه را اخ ــم آگاهان ــه تصمی ــرد ک ــد ک ــک خواه ــاران کم ــه بیم ب
کننــد. CDC توضیــح مــی دهــد، بــه زنــان شــیردهی کــه بــه عنــوان 
پرســنل مراقبتهــای ســامت فعالیــت مــی کننــد پیشــنهاد مــی شــود 

ــرای آنهــا وجــود دارد. کــه امــکان انتخــاب واکسیناســیون ب
اجازه و تایید استفاده اورژانسی FDA آمریکا

FDA ســازمان غــذا و دارو اجــازه اســتفاده اورژانســی از این واکســنها 

را صــادر کــرده اســت. فایــزر بیوتــک بــرای اســتفاده افــراد 16 ســاله 

ــه 21 روز  ــه فاصل ــزا ب ــرف دو دوز مج ــورت مص ــه ص ــر ب و بزرگت
تاییــد شــد و مدرنــا بــرای اســتفاده اشــخاص 18 ســاله و بزرگتــر بــه 

صــورت مصــرف دو دوز بــه فاصلــه 28 روز .
مصــرف ایــن واکســن هــا نشــان داده شــده اســت کــه حــدود 95 % 
پــس از مصــرف دومیــن دوز از بیمــاری کوویــد جلوگیــری خواهــد 

کــرد.
بنابــر متخصصــان EUA  واکســن هــای فایــزر _بیوتــک و مدرنــا برای 
تجویزبــه بــاردار و شــیرده مطالعــات کافــی وجــود نــدارد و توصیــه 
EUA بــرای گیرنــدگان خدمــت در مــورد هــر دو واکســن فایــزر و 

ــاردار و یــا شــیرده هســتید انتخابهــای  ــا ایــن اســت اگــر کــه ب مدرن
خــود را بــا دهنــدگان خدمــت بحــث و مشــاوره کنیــد.

ــه FDA اجــازه مــی دهــد کــه در مــورد حفاظــت  اختیــارات EUA ب
ــیمیایی،  ــد ات ش ــه تهدی ــر علی ــل ب ــدام متقاب ــی اق ــامت همگان س
بیولوژیــکال و رادیولوژیــکال هســته ای در مواقــع اورژانســهای 
ــهیل  ــکال را تس ــل مدی ــات متقاب ــتفاده از اقدام ــوم اس ــامت عم س

ــد.  کن
FDA اجــازه دارد کــه اســتفاده از محصــوالت مدیــکال تاییــد 

نشــده یــا )اســتفاده غیــر تاییــد شــده( از محصــوالت مدیــکال بــرای 
مصــارف دیگــر در مواقعــی کــه جلوگیــری از بیمــاری تهدیــد 

ــد. ــوز ده ــد را مج ــی باش ــرح م ــدید مط ــده ش کنن

واکسن های mRNA کووید-1۹
در زمــان انتشــار ایــن مطلــب تاییــد دو واکســن بــرای پیشــگیری از 
کوویــد-19 تولیــد شــده را EUA از FDA دریافــت کــرده اســت. بــه 
 mRNA ــای ــن ه ــتفاده از واکس ــد و اس ــد19- تولی ــال کووی ــر ح ه

نســبتا جدیــد اســت.
ــد کپســول شــده و  ــام آور )mRNA( فاق ــن واکســن هــا شــامل پی ای
ــلول  ــه س ــرای ورود ب ــکل)LNP( ب ــان اوپارتی ــد ن ــک لیپی ــیله ی بوس
ــره  ــدن به ــلولهای ب ــنها از س ــن واکس ــد ای ــده ان ــی ش ــان طراح میزب
میلــه ای کرونــا ویــروس)  پروتئیــن  بــرداری مــی کننــد کــه 
ــی را  ــتم ایمن ــنها، سیس ــایر واکس ــه س ــبیه ب ــای مناسب(ش ــی ژنه آنت
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ــد.  ــک کن ــد-19 تحری ــه کووی ــا علی ــادی ه ــی ب ــد آنت ــرای تولی ب
واکســن های mRNA واکســنهای ویــروس زنــده نیســتند و آنهــا هــم 
بــه عنــوان یــک درمــان اضافــی بــرای افزایــش اثــر واکســن اســتفاده 
نمــی شــود ایــن واکســن هــا داخــل هســته نمــی شــوند و بنابرایــن 
ــه  ــد. در نتیج ــی دهن ــر نم ــن تغیی ــده واکس ــان را در گیرن DNA انس

ــوند. ــی ش ــی نم ــر ژنیتیک ــچ تغیی ــبب هی ــنهای mRNA س واکس
بــر اســاس مکانیســم عملکــرد ایــن واکســنها و بــی خطــری و 
ســودمندی نشــان داده شــده آنهــا در فــاز دو و ســه آزمایشــات 
کلینیکــی، پیــش بینــی مــی شــود کــه ســامتی و تاثیــر ایــن واکســن 

ــد. ــاردار باش ــر ب ــراد  غی ــابه اف ــاردار مش ــراد ب ــرای اف ــا ب ه
گفتــه شــده اســت کــه هیــچ مطالعه و مســتندات مبنــی بر بــی خطری 
اســتفاده واکســن mRNA  در زنــان بــاردار و شــیرده وجــود نــدارد و 
پتانســیل ریســکهای آن بــرای افــراد بــاردار و جنین ناشــناخته اســت.

عــوارض جانبــی پیــش بینــی شــده کــه بــه عنــوان قســمتی از مشــاوره 
ــدن  ــل ب ــس العم ــامل عک ــود ش ــی ش ــرح داده م ــاران ش ــرای بیم ب
ــاری  ــه بیم ــت علی ــرای محافظ ــا ب ــی بادیه ــد آنت ــن، تولی ــه واکس ب
کوویــد-19 اســت. بیشــتر شــرکت کننــدگان مطالعــه فایــزر بیوتــک 
ــزا  ــم بیمــاری آنفوالن ــا عــوارض جانبــی خفیــف نظیــر عائ و مدرن
ــا 55  ــال واکسیناســیون داشــتند. در ســاب گــروه ســنی 18 ت ــه دنب ب
ســاله تــب بیشــتر از 38 در ســه و هفــت دهــم درصــد از اولیــن دوز 
واکســن و پانــزده و هفــت دهــم درصــد پــس از دومیــن دوز اتفــاق 

. )2020FDA( ــاد افت
در آزمایشــهای واکســن مدرنــا تــب بیشــتر از ســی و هشــت درجــه، 
در هشــت دهــم درصــد گیرنــده هــای واکســن پــس از اولیــن دوز 
ــدگان واکســن  ــزده و شــش دهــم درصــد از گیرن پیــش آمــد و پان

بعــد از دومیــن دوز ایــن مشــکل را پیــدا کردنــد.
بیشــتر عائــم ســه روز پــس ازهــر دو واکســن برطــرف شــد. بیمــار 
بایــد دربــاره عــوارض جانبــی شــدیدتر و نیــاز بــه مراقبــت پزشــکی 
مشــاوره شــوند. بــرای اطاعــات بیشــتر و جزئیــات عــوارض جانبــی، 
ــر و  ــات مض ــتمیک اتفاق ــای سیس ــل ه ــس العم ــیونها و عک راکس

شــدید واکســنهای فایــزر بیوتــک کوویــد-19 از CDC را ببینیــد:

عوارض جانبی خفیف در شرکت کنندگان همه مطالعات:
مدرنا

------------
91.6درصد
68.5درصد
43.4درصد
59.6درصد
44.8درصد

63 درصد
فایزر –بیوتک

---------------
84.10درصد
62.90درصد
31.90درصد
38.30درصد
23.60درصد
55.10درصد

واکنشهای آلرژیک شامل آناقیالکسیس
واکنشــهای آلرژیــک وآنافیاکســیس نــدرت بدنبــال واکسیناســیون 
کوویــد-19 گــزارش شــده اســت و در اشــخاص غیــر بــاردار بــوده 
اســت. در زمــان 23-14 دســامبر نزدیــک بــه دو میلیــون اولیــن دوز 
ــر  ــورد در ه ــورد )11.1 م ــد و 21 م ــق کردن ــک تزری ــزر بیوت فای
ــال واکسیناســیون  ــه دنب میلیــون دوز تزریــق شــده( آنافیاکســیس ب
ــنهای  ــدید راکش ــر ش ــوارد کمت ــن م ــد و همچنی ــخیص داده ش تش
آلرژیــک غیــر آنافیاکتیــک تشــخیص داده شــد. درفاصلــه زمانــی 
ــق  ــا تزری ــون دوز مدرن ــش از 4 میلی ــه بی ــا 10 ژانوی ــامبر ت 21 دس
شــد و در پیگیــری عــوارض ناخواســته واکســن ده مــورد واکنــش 
آنافیاکســیس گــزارش شــد. )2.5 مــورد بــه ازای هــر میلیــون 

ــق شــده( واکســن تزری
دریافــت  از  پــس  بــاردار  افــراد  در  آنافیاکســیس  بــه  اگــر 
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واکسیناســیون کوویــد-19 مشــکوک شــویم. بایــد به همــان صورت 
افــراد غیــر بــاردار مدیریــت شــود. راه هوایــی ســریعا بــاز نگــه داشــته 
شــده و همچنیــن بــه تنفــس و گــردش خــون و فعالیــت مغــزی توجه 
شــود، تمــاس بــا سرویســهای پزشــکی اورژانــس گرفتــه شــده بیمــار 
در وضعیــت ســوپاین قــرار داده شــده و اپــی نفریــن تزریــق شــود . 
مشــابه افــراد غیــر بــاردار آنافیاکســیس مراقبــت تــا بهبــودی ادامــه 
ــن  ــرای چندی ــکی ب ــهیات پزش ــک تس ــگ در ی ــه و مانیتورین یافت
ســاعت تــا بــر طــرف شــدن کامــل عائــم و نشــانه هــا ادامــه یابــد.

بــرای اطاعــات بیشــتر بــرای مدیریــت آنافیاکســیس بعــد از 
ببینیــد.  CDC ســایت  وب  در  را  کوویــد19-  واکسیناســیون 

واکســنهای  خطــری  بــی  بــه  مربــوط  اطالعــات 
 1۹- کوویــد

ــراد  ــرای اف ــن ب ــری واکس ــرای در برگی ــرار ب ــر از اص ــرف نظ   ص
بــاردار هیــچ یــک از واکســنهای مــورد تاییــد EUA در زنــان بــاردار 
ــات در  ــر حــال مطالع ــه ه ــه اســت و ب ــرار نگرفت ــش ق ــورد آزمای م

ــزی نشــده اســت.  ــاردار برنامــه ری ــان ب زن
Data from Developmental and Reproduc-( DART  مطالعاتــی از
ــا گــزارش شــده اســت  ــزر بیوتــک در اروپ ــرای فای tive Toxicity( ب

بنابــر گــزارش ارائــه شــده در آژانســهای داروئــی اروپایــی مطالعــات 
حداقلــی اســتفاده از واکســن کوویــد-19 فایــزر بیوتــک عــوارض 
مضــر مســتقیم و غیــر مســتقیم در بــارداری تکامــل امبریــو و جنیــن، 
ــه  ــک مطالع ــت ی ــده اس ــده نش ــد دی ــس از تول ــد پ ــان و رش زایم
ترکیبی بررســی توکسیســیتی واکســن مدرنــا روی بــاروری و تکامل  
پــری ناتــال و پســت ناتــال روی موشــها بــه FDA در 4 دســامبر 2020 
ارائــه شــد. بررســی ایــن مطالعــه ایــن نتیجــه را داشــت کــه مصــرف 
ــارداری و لقــاح، هیــچ عــوارض  دوز 100 میکــرو گــرم در زمــان ب
جانبــی نداشــته اســت. فقــط وارســیونهای اســکلتال بــوده کــه شــایع 

هســتند و بــدون هیــچ دخالتــی پــس از تولــد برطــرف مــی شــوند.
ــتفاده از  ــری اس ــی خط ــای ب ــک داده ه ــع ی ــات در واق ــن مطالع ای
واکســن کوویــد-19 در بــارداری در حــال حاضــر در دســترس 

نیســت. ولــی همچنــان داده هایــی کــه نشــان بدهد کــه این واکســنها 
کنتــر اندیکــه هســتند وجــود نــدارد و ســیگنالهای بــی خطــری هــم 
ــنهای  ــورد واکس ــن در م ــدارد. بنابرای ــود ن ــات DART وج از مطالع
 ACOG ،ــا بــر اســاس تمایــل بیمــار و اختیــار فایــزر بیوتــک و مدرن
ــخصا  ــان ش ــه خودش ــد ک ــارداران آزادن ــه ب ــد ک ــی کن ــنهاد م پیش
ــرای  ــارداران تشــویق مــی شــوند کــه ب ــد همچنیــن ب تصمیــم بگیرن
ــا تیــم مراقبتهــای پزشــکی خودشــان در صورتیکــه  واکسیناســیون ب
آنهــا دردســترس باشــند مشــاوره کننــد ولــی شــرط دریافت واکســن 

نبایــد مســتند ســازی ایــن مشــاوره باشــد.
اشــخاصی کــه واکســن کوویــد-19 را در نظــر میگیرنــد بایــد 
دسترســی بــه اطاعــات موجــود دربــاره بــی خطــری و موثــر بــودن 
واکســن شــامل اطاعــات دربــاره داده هایــی کــه موجــود نیســتند را 
داشــته باشــند. یــک مباحثــه بیــن بیمــار و تیــم پزشــکی بــه تصمیــم 
گیــری در بــاره اســتفاده از واکســنهای تاییــد شــده توســط بــارداران 
)تحــت قانــون EUA( بــرای جلوگیــری از کوویــد-19 ، کمــک مــی 
کنــد. مــوارد مهمــی کــه بایــد در نظــر گرفتــه شــود شــدت بیمــاری 
ــیل  ــن و پتانس ــودن واکس ــر ب ــیل موث ــه و پتانس ــک در جامع پاندمی
ــاری روی  ــرات بیم ــامل اث ــادری ش ــاری م ــدت بیم ــک و ش ریس

ــاردار و جنیــن . ــرای ب ــوزاد و ســامت واکســن ب جنیــن و ن
در حالیکــه گفتگــو بــا یــک پزشــک ممکــن اســت مفیــد باشــد ولی 
نبایــد یــک شــرط حتمــی بــرای انجــام واکسیناســیون باشــد .چــون 
ممکــن اســت یــک مانــع غیــر ضــروری جهــت انجــام واکسیناســیون 

. د شو
پزشــکان بایــد ریســکها و منافــع واکسیناســیون را بــا بــارداران 
مــرور کننــد شــامل ریســکهای واکســینیه نشــدن در شــرایط خــاص 
وضعیــت ســامتی بیمــار و ریســک در معــرض قرارگرفتــن در محل 
ــواده. گفتگــو در  ــر خطــر خان ــه و همینطــور اعضــای پ ــا خان کار ی
ــش  ــک و پی ــاران ریس ــخصی بیم ــهای ش ــد ارزش ــک بای ــاره ریس ب
ــه  ــاردار و تصمیــم گیــری آزادان آگهــی هــای متفــاوت از طــرف ب
ــر  ــراد غی ــه اف ــبیه ب ــذارد. ش ــرام بگ ــرد و احت ــر بگی ــراد را در نظ اف
 mRNA بــاردار واکسیناســیون افــراد بــاردار همســان بــا واکســن
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کوویــد-19، در هــر محــل مجــوز دار مــی توانــد تزریــق شــود ایــن 
شــامل مــکان هــای درمانــی و محلهــای اجتمــاع غیــر درمانــی نظیــر 
مــدارس مراکــز تجمــع و ســایر موقعیتهــای واکسیناســیون گروهــی 
باشــد از افــراد بایــد ســابقه هــر گونــه واکنــش ســریع آلرژیــک به هر 
نــوع واکســن و داروی  تزریقــی پرســش شــود) واکســنهای داخــل 
عضانــی، داخــل وریــدی و یــا زیــر مخاطــی و یــا درمــان هــای غیــر 
)CDC(.)کووید-19یــا پولــی ســور بــل mRNA مرتبــط بــه واکســن

محلهــای واکســن هــای تزریــق کوویــد-19 بایــد از گایــد الین هــای 
اســتفاده از واکســن کوویــد-19 تبعیــت کننــد. احتیاطــات الزم 
شــامل غربالگــری گیرنــدگان واکســن و بررســی کنتراندیکاســیونها 
و داشــتن منابــع الزم و در دســترس بــرای مدیریــت آنافیاکســیس. 
نظــارت افــراد پــس از واکسیناســیون در یــک دوره زمانــی و درمــان 

.)CDC( ســریع مــوارد آنافیاکســیس بــا تزریــق اپــی نفریــن
زنــان بــاردار کــه تجربــه تــب پــس از واکسیناســیون را دارنــد بایــد 
مشــاوره شــوند کــه میتواننــد اســتامینوفن اســتفاده کننــد. اســتامینوفن 
در بــارداری ثابــت شــده کــه بــی خطــر اســت و مصــرف آن 
ــادی نمــی شــود. در  ــی ب ــد آنت ــر واکســن و تولی باعــث کاهــش اث
حــال حاضــر هیچگونــه ترجیحــی از اســتفاده یــک واکســن نســبت 
ــط  ــد فق ــی توانن ــاله کــه م ــا18 س ــراد 16 ت ــه جــز اف ــه دیگــری) ب ب
ــدارد. اشــخاص  ــد( وجــود ن ــزر– بیوتــک اســتفاده کنن واکســن فای
ــد.  ــل کنن ــد دو ســری دوز از واکســن را از یــک محصــول کام بای
ــد در 14 روز پــس از دریافــت ســایر  ــد-19 نبای واکســن های کووی

ــق شــوند. واکســنها تزری
*از  تزریــق ایمونوگلوبیــن آنتــی دی )روگام( در افــراد نبایــد 
جلوگیــری شــود و تداخلــی بــا پاســخ ایمنــی واکســن کوویــد-19 

ــدارد. ن
باردارانــی کــه تزریــق واکســن را نمــی پذیرنــد بایــد در مــورد 
تصمیمشــان حمایــت شــوند.همچنین ایــن مشــاوره هــا ایــن فرصــت 
ــای  ــت معیاره ــورد اهمی ــاران در م ــه بیم ــه ب ــد ک ــی کن ــاد م را ایج
ــی و  ــه فیزیک ــت فاصل ــتها و رعای ــوی دس ــر شستش ــگیری نظی پیش
ــاردار کــه واکســن  ــادآوری شــود. اشــخاص ب پوشــیدن ماســک ی

کوویــد-19 را دریافــت مــی کننــد بایــد آمــوزش ببیننــد و تشــویق 
ــای........ ــه ه ــرکت در برنام ــوند در ش ش

زنان شیرده
ACOG توصیــه مــی کنــد کــه زنــان شــیرده نظیــر افــراد غیــر شــیرده 

 ACIP بــر اســاس اولویــت هــای گروهــی و معیارهایــی کــه توســط
طراحــی شــده، واکســن توصیــه شــود و زنــان شــیرده کــه در بیشــتر 
ــد-19  ــی حضــور نداشــتند از واکســن هــای کووی آزمایشــات بالین
ــیون  ــری واکسیناس ــی خط ــک از ب ــان تئوری ــوند اطمین ــروم نش مح
ــه  ــن مقایس ــت واکس ــع دریاف ــیل مناف ــل پتانس ــیرده در مقاب ــان ش زن
نشــده اســت. ولــی هیــچ احتیاجــی بــه جلوگیــری و قطــع شــیردهی 
در بیمارانــی کــه واکســن کوویــد-19 دریافــت مــی کننــد نیســت.

اشخاصی که قصد بارداری دارند
---------------------------------

واکسیناســیون قویــا بــرای افــراد غیــر بــارداری کــه در گــروه هــای 
 ACOG هســتند توصیــه مــی شــود ACIP دارای اولویــت طبــق
واکسیناســیون را بــرای افــرادی کــه در تــاش بــرای بارداری هســتند 
یــا قصــد آن را دارنــد و معیارهــای واکسیناســیون را بــر اســاس 
اولویتهــای ACIP را دارنــد را توصیــه مــی کنــد. بــه عــاوه ایــن افراد 
الزم نیســت بــارداری را پــس از دریافــت دو دوز بــه تاخیــر بیاندازند.
ــل  ــری پروفای ــی خط ــرد و ب ــم و عملک ــن مکانیس ــر گرفت ــا در نظ ب
 mRNA 19-واکســن بــرای افــراد غیر بــاردار، واکســن هــای کوویــد
ــی  ــب نم ــی محس ــک نازای ــش ریس ــرای افزای ــی ب ــوان علت ــه عن ب

شــوند.
اگــر فــردی پــس از اولیــن دوز کوویــد-19 بــاردار شــد اگــر 
اندیکاســیون تزریــق وجــود داشــت دومیــن دوز بایــد تجویــز شــود .
اگــر یــک فــردی واکســن کوویــد-19 را دریافــت کــرد و در فاصله 
ــرکت در  ــرای ش ــد ب ــد بای ــاردار ش ــن ب ــق واکس ــی روز از تزری س

برنامــه وی–ســیف  CDC تشــویق شــود.
ــت واکســنهایی کــه   ــرای دریاف ــن ب ــه طــور روتی ــارداری ب تســت ب

ــد کــرده پیشــنهاد نمــی شــود . EUA تایی
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ــرای  ــتان ب ــن پوس ــری رنگی ــرای براب ــای ب ــه ه توصی
ــالمت ــات س ــت خدم دریاف

مجامــع رنگیــن پوســت بــه شــکل غیــر مناســبی تحــت تاثیــر 
پاندمــی کوویــد-19 قــرار گرفتــه انــد اشــخاص در جوامــع رنگیــن 
ــی  ــد و حت ــدید بگیرن ــاری ش ــه بیم ــال دارد ک ــتر احتم ــت بیش پوس
ــای  ــته ای از فاکتوره ــت دس ــه عل ــد. ب ــوت کنن ــد-19 ف از کووی
ســاختاری و اجتماعــی شــامل بــی عدالتــی هــای وضعیتهــای 
اجتماعــی و اقتصــادی دسترســی بــه مراقبــت هــای پزشــکی میــزان 
وضعیتهــای مزمــن در معــرض قــرار گرفتــن بیمــاری بــه علــت 
ــای  ــی ه ــی عدالت ــتمیک ب ــزادی سیس ــض ن ــغلی، تبعی ــت ش موقعی

ــت. ــامت اس ــای س ــت ه ــتم مراقب ــداوم در سیس ــخص و م مش
ــع  ــه جوام ــرای هم ــم ب ــی مه ــه واکســنها خیل ــاد ب دسترســی و اعتم
اســت. امــا تمایــل بــه انجــام واکسیناســیون در بیــن بیمــاران رنگیــن 
پوســت بنابــر بــی عدالتــی هــای تاریخــی و مــداوم و تبعیــض نــژادی 
سیســتمیک کــه حقیقــت را در برخــی مــوارد بــرای آنــان مخــدوش 

مــی ســازد کمتــر ازســفید پوســتان اســت.
ــر پایــش اساســی اخیــر فقــط 50 درصــد از ســیاهان در مقایســه  بناب
ــی  ــاال م ــا احتم ــن ی ــه یقی ــکا ب ــتان آمری ــد سفیدپوس ــا 65 درص ب
خواهنــد واکســینه شــوند. حتــی اگــر واکســن بــدون هزینــه وتوســط 
دانشــمندان تائیــد شــده باشــد. وقتــی بــا کســی دربــاره واکسیناســیون 
مشــاوره مــی شــود کــه ایــن بحــث و مشــاوره برایــش مهــم اســت در 

ایــن صــورت بســیار مهــم اســت کــه:
*از بــی عدالتــی هــای نامتناســب جــاری در رابطــه بــا جوامــع رنگین 

ــت آگاه باشیم. پوس
*فعاالنــه بــه ســخنانش گــوش دهیــم و بــه اظهــار تــرس و اهمیتــی 

ــرای آن قائــل اســت، ارزش دهیــم. کــه ب
*حمایــت خــود را از بیمارانــی کــه نمــی خواهنــد واکســینه شــوند 
را ادامــه دهیــم و آنهــا را بــه اســتفاده از ادامــه روشــهای پیشــگیری 

تشــویق کنیــم.
اگر بیماری تمایل به بحث بیشتر دارد:

ــه آنهــا در مــورد پروســه تســت آگاهــی دهیــم وجــود داده هــای  ب
بــی خطــری و ادامــه پیگیــری ایــن بــی خطــری و شــواهد بــر موثــر 
بــودن واکســنهای کوویــد19- و اینکــه آزمــودن واکســن راه 

ــم. ــت بگویی ــی نداش کوتاه
افزایــش میــزان عفونــت و شــدت بیمــاری کوویــد-19 را در جوامــع 

رنگیــن پوســت بــه بحــث بگذاریــد .
ایــن را بــه اشــخاص رنگیــن پوســت تاکیــد کنیــد کــه آزمایشــات 
ــدگان  ــت ) 9.8 گیرن ــوده اس ــم ب ــتان ه ــن پوس ــامل رنگی ــی ش بالین
واکســن فایــزر بیوتــک فــاز دو و ســه، ســیاه بودنــد و 26.2 درصــد 
هیســپانیک و التیــن بودنــد و 9.7 درصــد از شــرکت کننــدگان فــاز 
2و3 مدرنــا ســیاه بودنــد و 20 درصــد هیســپانیک و التیــن و واکســن 
تاثیــر مســاوی در بیــن جمعیــت هــا نــژاد و قومیــت هــای متفــاوت، 

داشــته اســت.

اطمینان و اعتماد به واکسن
ــد-19در  ــای کووی ــن ه ــوص واکس ــه خص ــن ب ــه واکس ــد ب   تردی
بیــن تمــام جمعیــت هــا وجــود دارد در زمــان ارتبــاط بــا بیمــاران بــی 
ــد  ــی خطــری کلــی واکســن هــا تاکی ــاره ب نهایــت مهــم اســت درب
شــود و ایــن حقیقــت تاییــد شــود کــه هیــچ مرحلــه ای در تولیــد و 
ارزیابــی واکســن 19 از قلــم نیفتــاده اســت. ایــن مهــم مــی توانــد بــا 
پررنــگ کــردن الزمــه ی بــی خطــری واکســن هــا و پایــش مــداوم 
بــی خطــری آنهــا حتــی پــس از آنکــه در دســترس قــرار گرفتنــد، 

انجــام شــود.
ایــن مــوارد بعــدی برخــی پیامهــا اســت کــه هنــگام بحــث با بیمــاران 

در بــاره واکســن کوویــد-19 بایــد در نظــر گرفته شــود.
ــن موفقیــت هــای ســامتی عمومــی  واکســن هــا یکــی از بزرگتری
ــه دســت آمــده اســت قبــل از اســتفاده  اســت کــه در قــرن بیســتم ب
ــای  ــاری ه ــول از بیم ــور معم ــه ط ــردم ب ــا م ــن ه ــترده از واکس گس
عفونــی مــی مردنــد و ریشــه کــن شــدن آنهــا بــه واســطه برنامــه های 
قــوی ایمیونیزاســیون بــوده اســت. چندیــن واکســن کــه بــرای دهه ها 
ــوده  ــده ب ــی کنن ــده راض ــز ش ــیرده تجوی ــاردار و ش ــخاص ب ــه اش ب
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ــش  ــاره پای ــد-19 درب ــی کووی ــاد آزمایشــات بالین ــت زی اســت. دق
بیخطــری و موثــر بــودن آن شــامل همان اســتاندارد هــا و ضرورتهای 

پروســه واکســن هــای مــورد تاییــد و خــاص بــوده اســت.
در حالیکــه تــاش جهانــی بــرای تولیــد واکســن هــای کوویــد-19 
رو بــه پیشــرفت اســت ایــن بــه ایــن معنــی نیســت کــه اســتانداردهای 
ــی  ــش اضاف ــع پای ــت در واق ــده اس ــه ش ــهل گرفت ــری س ــی خط ب
ــه لحظــه  ــی لحظــه ب ــرای بیخطــری واکســنها و ارزیاب ــا ب سیســتم ه
انجــام مــی شــود. اثــرات جانبــی نظیــر بیمــاری شــبیه بــه آنفوالنــزا بــا 
ایــن واکســن هــا قابــل پیــش بینــی اســت. بــه هــر حــال ایــن واکنــش 
ــه  ــت علی ــرای محافظ ــا ب ــادی ه ــی ب ــد آنت ــرای تولی ــدن ب ــی ب طبیع
کوویــد-19 اســت. واکســن هــای کوویــد-19 نمــی تواننــد عفونــت 
ــرات  ــاره اث ــه درب ــت ک ــم اس ــن مه ــد ای ــاد کنن ــد-19 را ایج کووی
جانبــی آنهــا بحــث شــود زیــرا کــه بــرای ایجــاد حفاظــت حداکثری 

ــد. ــر علیــه کوویــد-19 بیمــاران دو دوز از واکســن الزم دارن ب
*پایش بی خطری با این توصیه های EUA تداوم می یابد.

ــی  ــرای ارزیاب ــمند ب ــن هوش ــاس تلف ــر اس ــال ب ــارت فع ــک نظ ی
افــرادی کــه واکســن دریافــت کردنــد وجــود دارد  ســامتی 
.V-SAFE از پیــام گیــر اســتفاده مــی کنــد و یــک جســتجوگر 
ــس از  ــن را پ ــد گان واکس ــامتی گیرن ــکات س وب از CDC مش
ــارداری در  ــت ب ــات وضعی ــد. اطاع ــی کن ــک م ــیون چ واکسیناس
زمــان واکسیناســیون و پیگیــری بعــدی در زمــان تعییــن شــده جمــع 
ــرای گــزارش) افــرادی کــه اتفاقــات مهــم  آوری شــود و سیســتم ب
ــاح واکســن  ــان لق ــا در زم ــارداری و ی ــان ب و عــوارض مهــم در زم

ــد. ــی کن ــه م ــی را ارائ ــری تلفن ــد ( پیگی گرفتن
ــه  ــوند ک ــی ش ــویق م ــامت تش ــای س ــای مراقبته ــاغلین مراقبته ش
)VAERS( هــر اتفــاق ناخواســته مهــم را بــه دنبــال واکسیناســیون بــه
گــزارش کننــد حتــی اگــر آنهــا مطمئــن نباشــند کــه واکسیناســیون 
ــن  ــه ای ــم ک ــار داری ــا انتظ ــاوه م ــه ع ــد. ب ــه باش ــن حادث ــبب ای س
اتفاقــات ناخواســته لزومــا بــه )VAERS( گــزارش شــود، جایــی 
ــتفاده  ــوان اس ــت عن ــد-19 را تح ــای کووی ــن ه ــز واکس ــه تجوی ک

)EUA(اورژانســی اجــازه داده اســت

*اشــتباهاتی کــه در تجویــز واکســن رخ داده) صــرف نظــر از اینکــه 
همــراه بــا اتفــاق ناخواســته بــوده اســت یــا نبــوده(:

*عــوارض ناخواســته شــدید )صــرف نظــر از نســبت دادن بــه 
ــده  ــد کنن ــته تهدی ــه ناخواس ــا واقع ــرگ ی ــر م ــیون ()نظی واکسیناس

زندگــی و بســتری در بیمارســتان(
*ســندروم التهــاب مولتــی سیســتم) MIS( در بچــه هــا ) اگــر واکســن 
در بچــه هــا مجــوز بگیــرد( و همچنیــن ایــن ســندروم در بزرگســاالن

ــا مــرگ  ــد-19 کــه نتیجــه آن بســتری شــدن ی ــواردی از کووی *م
باشــد .

*یــک سیســتم پایــش مراقبــت طوالنــی مــدت و کوتــاه مــدت برای 
)NHSN( ســهولت گــزارش دادن اتفاق ناخواســته بــه

واکسنها و داروها در سیستم نظارت باردار : 
ــری  ــی خط ــتفاده و ب ــش اس ــرای پای ــی ب ــارت مل ــتم نظ ــک سیس ی

ــد. ــی ش ــس طراح ــی نف ــنها و تنگ واکس
ــتم  ــده روی سیس ــت کنن ــر / پرداخ ــه گ ــی بیم ــک اطاعات FDA، بان

ــر ادعاهــا بــرای نظــارت و پزوهــش کار  اداری و اطاعــات مبنــی ب
مــی کند.اطاعــات پایــش اضافــی بــی خطــری اینجــا وجــود دارد:

References
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ــدار  ــاردار عامت ــان ب ــه زن ــد ک ــان میده ــود نش ــای موج داده ه
مبتــا بــه covid 19  در مقایســه بــا افــراد غیربــاردار، در معــرض 

ــه بیمــاری شــدیدتری هســتند. خطــر ابتــا ب
بــا توجــه به شــواهدی کــه در حــال افزایــش اســت ، زنان بــاردار 

در گــروه High Risk  بــرای بیمــاری کوویــد19  قــرار دارند .
اگــر چــه خطــر مطلــق کوویــد19  شــدید کــم اســت ، امــا ایــن 
ــاز  داده هــا نشــان دهنــده ، افزایــش خطــر پذیــرش در ICU ، نی
بــه تهویــه مکانیکــی و حمایــت تنفســی میباشــد. مــرگ گزارش 
شــده در زنــان بــاردار مبتــا بــه کوویــد19  عامتــدار در مقایســه 

بــا  زنــان غیربــاردار عامتــدار، بیشــتر بــوده اســت.
زنــان بــاردار مبتــا بــه بیمــاری زمینــه ای ماننــد چاقــی ، دیابــت 
ــتری در  ــر بیش ــرض خط ــت در مع ــی ممکنس ــارخون حت ، فش

ــا جمعیــت عمومــی باشــند. مقایســه ب
اگــر چــه داده هــای CDC  ، افزایــش خطــر و عواقــب شــدید ، 
در زنــان بــاردار مبتــا بــه عفونــت SARS  و کوویــد19  را نشــان 
   H1N1 ــزای ــر از آنفوالن ــق کمت ــوز خطــر مطل ــا هن ــد ، ام میده
ــان  ــری H1N1 زن ــه گی ــی هم ــت.  در ط ــارداری اس ــن ب در حی
ــان  ــا اینکــه زن ــداد ، ب ــا را تشــکیل می ــرگ و میره ــاردار %5 م ب
ــاردار فقــط 1 درصــد جمعیــت را شــامل مــی شــدند و خطــر  ب

ــود.  ــه ب ــر افزایــش یافت ــا 7 براب بســتری در ICU  ت
ــان  ــه زن ــد19  ب ــه کووی ــا ب ــورد احتمــال ابت ــد در م پزشــکان بای
ــد  ــاوره دهن ــد ، مش ــارداری دارن ــه ب ــل ب ــه تمای ــاردار و زنانیک ب
، و اقدامــات الزم بــرای جلوگیــری از عفونــت بــا  SARS  و 

ــرد. ــورت گی ــا ص ــواده آنه ــاردار و خان ــان ب ــد19  در زن کووی

بــه افــراد بــاردار توصیــه میشــود ، بــرای جلوگیــری از در معرض 
قــرار گرفتــن کوویــد19  اقدامــات احتیاطــی انجــام دهنــد ، کــه 

میتوانــد شــامل مــوارد زیــر باشــد :
ــا  ــارداری را ت ــای دوران ب ــت ه ــا و مراقب ــت ه ویزی  -

باشــند. داشــته  نیــاز  حــد 
اســتفاده از ماســک و ســایر پروتکشــن هــای توصیــه   -

عمومــی هــای  مــکان  و  کار  محــل  در  شــده 
شستن مرتب دستها   -

رعایت فاصله اجتماعی  -
محدودیت تماس با افراد دیگر در حد امکان  -
داشتن ذخیره کافی دارو برای دوران بارداری  -

هنــگام مشــاوره دادن بــه افــراد بــاردار، مهــم اســت کــه تصدیــق 
ــک  ــم ، کم ــرار داری ــواری ق ــرایط دش ــه االن در ش ــم ، ک کنی
ــرل  ــوم را کنت ــت پارت ــاردار و پس ــاران ب ــترس بیم ــا اس ــم ت کنی
ــا تیــم مراقبــت هــای  ــرای ارتبــاط منظــم ب کنیــم و بیمــاران را ب

ــم. بهداشــتی خــود ترغیــب کنی

تست های ازمایشگاهی 
ــا در  ــتند و ی ــد19  هس ــه کووی ــکوک ب ــه مش ــارداری ک ــان ب زن
ــش در  ــرای ازمای ــد ب ــتند ، بای ــدار هس ــرش عامت ــگام پذی هن
  PCR ــات انجــام ــن، امکان ــر ای ــد . عــاوه ب ــرار گیرن ــت ق اولوی
بــدون  افــراد  در  جهانــی  آزمایــش  )بعنــوان  نازوفارنکــس 
عامــت( بایــد در واحدهــای زایمــان و لیبــر وجود داشــته باشــد، 

ــت. ــد باالس ــیوع کووی ــه ش ــی ک ــا در مکانهای خصوص
ــاالت  ــر ای ــد در سراس ــش کووی ــرای کاه ــادی ب ــهای زی تاش
متحــده انجــام شــده اســت . گــر چــه ایــن تاشــها مفیــد اســت، 
متخصصیــن زنــان و مراقبــت هــای بهداشــتی بایــد از تاثیــر 
ناخواســته ایــن فعالیــت هــا ، از جملــه محــدود کــردن دسترســی 

اطالعات کلی در مورد افراد باردار و کووید 1۹

دکترنرگس بهرامی 1
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ــد آگاه باشــند. ــل از تول ــه مراقبــت هــای قب ب
متخصصیــن زنــان بایــد طــرح هایــی بــرای ، رفــع احتمالــی کاهــش 
بالقــوه  انســانی در مراقبــت هــای بهداشــتی ، کمبــود  نیــروی 
ــه در  ــای ایزول ــاق ه ــود ات ــخصی و کمب ــی ش ــزات محافظت تجهی
نظــر بگیرنــد واســتفاده از Telehealth  را در بســیاری از جنبــه هــای 

ــانند. ــر برس ــه حداکث ــارداری ب ــای ب ــت ه مراقب
ــد  ــت کووی ــد حاکــی از اینســت کــه شــیوع عفون ــای جدی داده ه
و بیمــاری شــدید ناشــی از آن و همچنیــن مــرگ و میــر در برخــی 
جوامــع رنگــی و بویــژه ســیاه پوســتان و بومیــان آمریــکا و التینــی ها 
بیشــتر میباشــد. عوامــل اجتماعــی و  نابرابریهــای اجتماعــی ، عــدم 
ــع و نژادپرســتی  ــه مراقبــت هــای بهداشــتی و ســایر مناب دسترســی ب

ســاختاری بــه ایــن نتایــج متفــاوت منجــر میشــود. 

پیشــگیری و کنتــرل عفونــت در بخــش هــای  مراقبــت 
هــای ویــژه زنــان و زایمــان 

CDC پروتــکل هایــی را بــرای بیمــاران بســتری در بخشــهای زنــان و 

زایمــان ، از جملــه تزیــاژ ، بخــش زایمــان ، بخــش بســتری و پســت 
پارتــوم ، را منتشــر کــرده اســت.

نکات مهم در توصیه های CDC شامل موارد زیر است :
متخصصــان مراقبــت هــای بهداشــتی بایــد سیاســت هــای   -
ــاع از  ــرای اط ــود را ب ــی خ ــتی محل ــای  بهداش ــت ه ــز مراقب مرک

دســتورالعمل هــای کوویــد19 دنبــال کننــد.
بیمــاران مبتــا یــا مشــکوک بــه کوویــد19  بایــد در یــک اتــاق یــک 
نفــره و درب بســته مراقبــت شــوند. بیمارانیکــه تحــت پروســیجرهای 
Airborne infec-  تولیدکننــده ائروســل هســتند ، بایــددر اتــاق هــای

tion isolation  قــرار گیرنــد.

نــوزادان متولــد شــده از ، مــادران مبتــا بــه کوویــد19  باید   -
ــب ،  ــن ترتی ــوند . بدی ــه ش ــر گرفت ــد19  در نظ ــه کووی ــکوک ب مش
نــوزادی کــه مشــکوک بــه کوویــد19  اســت بایــد ازمایــش شــوند ، 
از نــوزادان ســالم جداشــده و طبــق توصیــه هــای پیشــگیری و کنترل 
عفونــت بــرای بیمــاران مشــکوک بــه کرونــا تحــت کراقبــت قــرار 

ــد. گیرن
نــوزاد متولــد شــده از مــادر مشــکوک بــه کوویــد19  کــه   -
ــه  ــکوک ب ــوزاد  مش ــوان ن ــد بعن ــت ، نبای ــخص اس ــت او نامش تس

کوویــد19 درنظــر گرفتــه شــود.

ــه  ــکوک ب ــا و مش ــراد مبت ــوم اق ــت پارت ــص پس ترخی  -
باشــد:    CDC هــای  توصیــه  اســاس  بــر  بایــد  کوویــد19 

ــه  ــم ، ذکــر شــده ، ب ــر اســاس عائ ــای کــه ب        <<  اســتراژی ه
دوره زمانــی کــه عائــم بــرای اولیــن بــار ظاهــر شــده انــد و یــا اینکه 

عائــم در حــال بهبــود هســتند بســتگی دارد. 
ــا متوســط هســتند و دچــار  ــه بیمــاری خفیــف ت بیمارانیکــه مبتــا ب

نقــص ایمنــی نیســتند :
-  حداقل 10 روز از شروع عائم گذشته باشد و

-  حداقــل 24 ســاعت ازاخریــن تــب بــدون مصــرف دارو گذشــته 
ــاه برطــرف شــده  باشــد وعائمــی ماننــد ســرفه و نفــس هــای کوت

باشــد.
بیمارانیکه در طی عفونت اسمپتوماتیک بوده اند :

حداقــل 10 روز از تاریــخ ازمایــش ویروســی مثبــت آنهــا گذشــته 
باشــد.

بیمارانیکه بیماری sever  داشته اند :
--- از زمــان بــروز عائــم حداقــل 10 روز و حداکثــر 20 روز 

ــد و ــته باش گذش
--- حداقــل 24 ســاعت از اخریــن تــب بــدون مصــرف دارو 

گذشــته باشــد و
--- عائمی مانند سرفه و نفس های کوتاه برطرف شده باشد 

--- مشاوره با متخصص عفونی را در نظر داشته یاشید.
در بیمارانیکــه نقــص سیســتم ایمنــی دارنــد ، تکثیــر ویــروس 
ممکنســت حتــی تــا 20 روز پــس از شــزوع عائــم نیــز ادامــه داشــته 
باشــد ، و در بیمــاران بــدون عامــت نیــز تــا 20 روز پــس از مثبــت 
ــن  ــی از ای ــد. در بعض ــته باش ــه داش ــد ادام ــش ، میتوان ــدن ازمای ش
مــوارد میتــوان،  از اســتراتژی test based  بجــای اســتراتژی مبتنــی بــر 

ــرای ، ناقــل نبــودن فــرد اســتفاده شــود. ــم ب عائ
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 Test –based ( ــگاهی ــای ازمایش ــت ه ــاس تس ــر اس ــتراژی ب << اس

ــه  ــرا منجــر ب ــه نمیشــود، زی ــوارد خــاص توصی strategy (جــز در م

SARS-  ایزوالســیون طوالنــی مــدت افــرادی میشــود کــه همچنــان
ــتند.  ــی نیس ــی عفون ــد ول CoV-2  RNA  را دارن

اقدامــات بهداشــتی و احتیاطــی بــرای پرســنل مراقبــت 
ــتی های بهداش

 Personal protective( ــخصی ــت ش ــزات حفاظ تجهی
)  equipment

عفونــت کوویــد19  بســیار مســری اســت ، ایــن نکتــه در هنــگام برنامه 
ریــزی مراقبــت هــای زایمانــی در نظــر گرفته شــود.

ماحظات عمومی : 
ــه پرســنل  ــاران و همــکاران ، هم ــرای محافظــت از بیم ب  -
مراقبــت هــای بهداشــتی بایــد در زمانیکــه در مراکــز بهداشــتی 
ــد صــرف نظــر از اینکــه بیمــار از  ــی هســتند ، ماســک بزنن و درمان

ماســک صــورت یــا شــیلد اســتقاده میکنــد.
ــک،  ــی از ماس ــتفاده جهان ــه اس ــد ک ــان میده ــر نش ــای اخی داده ه
اســتفاده مناســب از ماســک N95  ، ارزیابــی دقیــق در اســتفاده 
مجــدد از ماســک N95  در مراکــز بهداشــتی میتوانــد نقــش اساســی 

ــد. ــته باش ــد داش ــای کووی ــت ه ــش عفون در کاه
در مناطقــی کــه انتقــال متوســط تــا شــدید کوویــد وجــود   -
ــر ماســک از  دارد ، پرســنل مراقبــت هــای بهداشــتی بایــد عــاوه ب

محافــظ چشــم eye protection  نیــز اســتفاده کننــد.
در مناطقــی کــه تســت هــای عمومــی در دســترس   -
مقــدار  بــه    PPE  نمی باشد و امکانات حفاظت شخصی
 ،) N95 ماننــد(  PPE کافــی در دســترس اســت ، اســتفاده عمومــی از
تــا زمانیکــه وضعیــت بیمــار مشــخص شــود ، توصیــه میشــود.
نکتــه مهــم اینســت کــه همــه پرســنل بایــد بــرای اســتفاده   -

ببیننــد. آمــوزش    PPE از  درســت 
 Facial protection ــر ــی ب ــل توجه ــد قاب ــه تاکی ــر چ اگ  -
وجــود دارد، امــا داده هــای اپیدمــی SARS نشــان میدهــد کــه 

عــاوه بــر مجموعــه گســترده اســتفاده از PPE ، بهداشــت دســت و 
پــاک بــودن محیــط زیســت ، باعــث کاهــش خطــر انتقــال ویــروس  
ــت. ــادق اس ــز ص ــرای covid  نی ــال ب ــن احتم ــود و ای ــی میش تنفس
ــتفاده  ــک N95  ، اس ــی ماس ــود احتمال ــورت کمب در ص  -
  N95 طوالنــی مــدت از ایــن ماســک و یــا اســتفاده مجــدد از ماســک

ــد.  ــم باش ــروری ه ــا ض ــی ی ــت اجرای ممکنس
اســتفاده طوالنــی مــدت یــا اســتفاده مجــدد بصــورت محــدود قابــل 
اجراســت ، سیاســت هــای مربــوط بــه اســتقاده مجــدد ، بــر اســاس 

توصیــه هــای CDC  میباشــد.
اگــر چــه داده هــای محــدودی در مــورد تغییــرات   -
ــده ( در  ــناخته ش ــی ش ــر بالین ــدون تاثی ــر ) ب ــی مختص فیزیولوژیک
ارتبــاط بــا اســتفاده طوالنــی مــدت بــا ماســک N95  ذکــر کرده انــد، 
ولــی کاهــش خطرعفونــت مهمتــر از نگرانــی هــای تئوریــک 

اســت. فیزیولوژیــک 

personal protec�(م  PPE بــرای   CDC هتوصیــ هــای
)tion equipment

رســپیراتور یــا ماســک صــورت ) ماســک صــورت   -
ــا  ــاران مبت ــت از بیم ــرای مراقب ــد ب ــتند و نبای ــه ای PPE  نیس پارچ
یــا مشــکوک بــه کوویــد و یــا در شــرایطی کــه اســتفاده از ماســک 

صــورت الزامــی اســت ، اســتفاده شــود .
قبــل از اینکــه وارد اتــاق بیمــار شــوید بایــد رســپیراتور یــا   -
ــد( ــترس نباش ــپیراتور در دس ــر رس ــید ) اگ ــورت بپوش ــک ص ماس
در هنگامیکــه پروســیجرهای تولیــد کننده ائروســل انجام   -
میشــود ، بایــد رســپیراتور N95  یــا رســپیراتورهایی کــه پروتکشــن 

ــود. ــتفاده ش ــورت اس ــک ص ــای ماس ــد ، بج ــی دارن باالی
ــروج  ــس از خ ــد پ ــرف ، بای ــار مص ــای یکب ــک ه ماس  -
از اتــاق بیمــارو پــس از بســتن در برداشــته و دور ریختــه شــود. 
ــرد. ــام گی ــپیراتور انج ــن رس ــس از دور انداخت ــت پ ــت دس بهداش
در صــورت اســتفاده از دســتگاه تنفســی کــه قابل اســتفاده   -
مجــدد اســت ) ماننــد دســتگاه  PAPR  ( قبــل از اســتفاده مجــدد از 



138

آنهــا ، بایــد طبــق دســتور العمــل هــای دســتگاه تمیــز و ضــد عفونــی 
شــوند .

Eye	Protection

هنــگام ورود بــه اتــاق بیمــار ،حتمــا بایــد از محافظ چشــم   -
ــو  ــمت جل ــه قس ــرف ک ــار مص ــای یکب ــیلد ه ــک ، ش ــد عین ) مانن
صــورت را مــی پوشــاند ( اســتفاده شــود . عینــک هــای شــخصی و 
لنــز هــای تماســی ، بنظــر نمیرســد محافــظ چشــم مناســب باشــند . 

ــود. ــته ش ــم برداش ــظ چش ــد محاف ــاق بای ــرک ات ــل از ت قب
محافــظ هــای چشــمی کــه قابلیــت اســتفاده مجــدد دارنــد   -
، بایــد قبــل از اســتفاده مجــدد ، طبــق پروتکل های شــرکت ســازنده 

ــود. ــی ش ــد عفون ــز و ض ، تمی
محافــظ هــای چشــمی یکبــار مصــرف بایــد بعــد از   -

شــود. گذاشــته  کنــار  اســتفاده 
دستکش

هنــگام ورود بــه اتــاق مراقبــت از بیمــار ، دســتکش غیــر   -
بپوشــید. اســتریل 

در صــورت پارگــی و یــا الودگــی شــدید ، دســتکش هــا   -
کنیــد. عــوض  را 

ــته و  ــتکش را برداش ــاق ، دس ــدن از ات ــارج ش ــگام خ هن  -
دور بریزیــد و بافاصلــه اقدامــات بهداشــتی دســت را انجــام دهیــد.

گان 
هنــگام ورود بــه اتــاق بیمــار ، گان ایزولــه تمیــز بپوشــید و   -

کنیــد. عــوض  را  آن   ، گان  شــدن  الــوده  صــورت  در 
ــوص  ــرف مخص ــاق ، گان را در ظ ــروج از ات ــل از خ قب  -

بیاندازیــد. الــوده  لباســهای 
گان هــای یکبــار مصــرف بایــد بعــد از اســتفاده دور   -
انداختــه شــود و گان هــای پارچــه ای بعــد از هــر بــار اســتفاده شســته 

شــوند.
در صــورت کمبــود گان بایــد اولویــت بنــدی انجــام   -

: گیــرد 

پروسیجرهای تولید کننده های ائروسل   -
فعالیتهایــی مراقبتــی کــه احتمــال پاشــیده شــدن قطــرات   -

دارد وجــود 
ــا بیمــار  ــدت ب ــی م ــا تمــاس طوالن ــی کــه ب ــت های فعالی  -
ــد : ــش میده ــاری را افزای ــال بیم ــال انتق ــه احتم ــت ، ک ــراه اس هم
پوشــاندن لبــاس بیمــار     - حمــام کــردن بیمــار   -   -

بیمــار بهداشــت   - بیمــار      جابجایــی 
تغییــر الیــن عروقــی        -کمــک کــردن بــرای ســرویس   -

از دســتگاه اســتفاده  بهداشــتی    - 
مراقبت از زخم  -

ــات  ــت ، امکان ــدود اس ــک N 95  مح ــه ماس ــی  ب ــه دسترس زمانیک
ــد  ــه تولی ــی ک ــال در مراحل ــرای مث ــود، ب ــدی ش ــت بن ــد اولوی بای
ائروســل بیشــتر اســت یــا جراحــی در محــل هایــی صــورت میگیــرد 
ــو ،  ــی ، گل ــد بین ــت )مانن ــتر اس ــروس بیش ــود وی ــال وج ــه احتم ک

ــود . ــتفاده ش ــا اس ــس ( حتم ــتگاه تنف ــس و دس اوروفارنک
در هنــگام کمبــود مهــم اســت کــه کارکنــان بهداشــتی از فــرم هــای 

مناســب PPE  از جملــه ماســک هــای جراحــی اســتفاده کننــد .
  PPE بعضــی از پزشــکان ممکنســت خدمــات درمانــی را بــدون
ــه  ــف ب ــی موظ ــر اخاق ــکان از نظ ــا پزش ــد ، ام ــه دهن ــی ارای کاف
ــدون محافــظ هــای مناســب نیســتند. مراقبــت از بیمــاران پرخطــر ب
ACOG اقدامــات نظارتــی را بــرای افزایــش دسترســی متخصصیــن 

ــه  ــه PPE  خصوصــا در واحدهــای زایمــان را ادام ــان و زایمــان ب زن
میدهــد.

ACOG همچنــان در حــال بررســی ســواالتی در مــورد پتانســیل 

تولیــد ائروســل هــا در طــی فــاز دوم زایمــان خصوصــا هنــگام زور 
ــد. زدن میباش

ــود  ــه وج ــدودی ک ــای مح ــه ه ــاس یافت ــر اس ــر CDC  ، ب ــق نظ طب
ــان  ــه دوم زایم ــازدم و زور زدن در مرحل ــد ب ــر نمیرس ــه نظ دارد، ب
باعــث تولیــد ائروســل ، بــه همــان شــدتی کــه در برونکوســکوپی و 

ــم ، بشــود.  ــه گــذاری و ساکشــن داری لول
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محل نگهداری مادر و کودک
ــه  ــادی دارد ، از جمل ــای زی ــوزاد مزای ــادر و ن ــگام م تمــاس زود هن
افزایــش موفقیــت در شــیردهی ، افزایــش پیوندهــای مــادر و نــوزاد و 

ارتقــا Care  نــوزاد میشــود.
بــر اســاس مــدارک موجــود ، هنگامیکــه مــادر مبتــا یــا مشــکوک 
ــادر و  ــات م ــاس امکان ــر اس ــد ب ــت ، بای ــه SARS  و COVID  اس ب

ــرار داده شــوند. ــاق ق ــوزاد در یــک ات ن
اگــر چــه داده هــا هنــوز کــم اســت ، امــا حاکــی از اینســت کــه هیــچ 
ــوزاد وجــود  ــرای ن ــت SARS  و COVID  ب ــی در خطــر عفون تفاوت
ــا در  ــت شــود ی ــه ای مراقب ــاق جداگان ــوزاد در ات ــدارد از اینکــه ن ن

)  CDC( . اتــاق مــادر باقــی بمانــد
البتــه نکتــه مهــم ایــن اســت کــه تصمیــم گیــری در مــورد نگهــداری 
نــوزاد کنــار مــادر یــا جــدا بــودن آنهــا، بــر اســاس مشــورت بــا بیمــار 
و خانــواده انهــا بــا تیــم بالینــی میباشــد ، و ارائــه دهنــده گان خدمــات 
بهداشــتی بایــد در رونــد تصمیــم گیــری بــه اســتقال مــادر احتــرام 

بگذارند.

برای مادرانی که مشکوک یا مبتا به Covid  هستند  ،  
Rooming-in  بایــد همــراه بــا اقدامــات ایمنــی باشــد تــا خطــر انتقــال 

ــامل : ــد ، ش ــش یاب کاه
ــا  ــک ی ــوزاد از ماس ــا ن ــاس ب ــن تم ــل و در حی ــادر قب م  -
ماســک پارچــه ای صــورت اســتفاده کنــد و بهداشــت دســت 
ــک  ــد ماس ــال نبای ــر از دو س ــوزادان کمت ــرای ن ــد. ب ــت کن را رعای

اســتفاده شــود.
ــال نگــه  ــوان مث ــوزاد ، بعن ــرای ن ــرل هــای فیزیکــی ب کنت  -
ــی  ــب و حت ــای مناس ــرل دم ــا کنت ــی ب ــوزاد در محل ــه ن داری ایزول

االمــکان فاصلــه 6 فــوت)2 متــر ( از مــادر رعایــت شــود.
باشــد ، فــردی غیــر از پرســنل  امــکان داشــته  اگــر   -
بهداشــتی ، مراقبــت از نــوزاد را ادامــه دهــد و ترجیحــا فــردی باشــد 
کــه در معــرض خطــر بیمــاری نیســت و اقدامــات بهداشــتی ماننــد 
پوشــیدن دســتکش و شســت وشــوی دســت را انجــام میدهــد.

در حالیکــه  Rooming-in  یکــی از شــرایط خــوب بــرای حمایــت 
ــه  ــاز ب ــد ، نی ــرایط کووی ــت در ش ــا ممکنس ــت ، ام ــیردهی اس از ش
جدایــی موقــت مــادر و نــوزاد باشــد ، کــه ایــن تصمیــم گیــری بایــد 

بــر اســاس خواســته هــای مــادر باشــد.
ــوارد  ــامل م ــودک ش ــادر و ک ــت م ــی موق ــرای جدای ــات ب ماحظ

ــر اســت : زی
ــورت  ــد ، در ص ــه کووی ــا ب ــا مبت ــکوک ی ــادران مش م  -
داشــتن معیارهایــی بــرای عــدم انجــام ایزوالســیون ، خطــری بــرای 

انتقــال ویــروس بــه نــوزاد خــود ندارنــد :
_ حداقــل 10 روز از ظهــور عایــم آنهــا گذشــته باشــد ) در صــورت 
immunocompro-  بیمــاری شــدید یــا کاهــش شــدید سیســتم ایمنــی

mised  ، 20 روز گذشــته یاشــد.(
ــر گذشــته  _حدافــل 24 ســاعت از اخریــن تــب بــدون مــواد تــب ب

باشــد
_  یا سایر عایم بهبود یافته باشد .

مادرانــی کــه ایــن معیارهــا را ندارنــد ممکنســت تصمیــم   -
بگیرنــد موقتــا از نــوزاد خــود جــدا شــوند تــا خطــر انتقــال ویــروس 
را کاهــش دهنــد. بهرحــال اگــر بعــد از ترخیــص مــادر نتوانــد ایــن 
جدایــی را ادامــه دهــد ، مشــخص نیســت کــه ایــا جدایــی موقتــی در 
بیمارســتان بتوانــد از انتقــال ویــرووس بعــد از ترخیــص جلوگیــری 

کنــد.
ــار  ــدت بیم ــه بش ــی ک ــرای مادران ــت ، ب ــوزاد ممکنس ــی از ن جدای

ــد. ــد ، الزم باش ــتری دارن ــای بیش ــت ه ــه مراقب ــاز ب ــا نی ــتند ی هس
ــی کــه در ریســک بیمــاری شــدید هســتند )  ــرای نوزادان ــی ب جدای
نــوزادان پــره تــرم ، نــوزادان بابیمــاری زمینــه ای ، نوزادانــی کــه نیــاز 

بــه مراقبــت بیشــتری دارنــد ( الزم مــی باشــد.
جدایــی مــادر از نــوزاد بــرای کاهــش انتقــال بیمــاری ، از مــادر مبتا 
یــا مشــکوک بــه کوویــد بــه نــوزاد اســت ، در صــورت مثبــت بــودن 

ازمایــش نــوزاد ، ایــن جدایــی الزم نیســت.
ــد  ــه قص ــی ک ــد از مادران ــود ، بای ــام میش ــت انج ــی موق ــر جدای اگ
ــادر تشــویق  شــود شــیردهی ــت شــود و م ــد ، حمای شــیردهی دارن
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ــیردوش  ــپ ش ــکان پم ــورت ام ــد و درص ــه ده ــکلی ادام ــه ش را ب
ــود.  ــه ش ــی تهی اختصاص

تغذیه نوزاد با شیر مادر
شــیر مــادر از بســیاری از بیماریهــا محافظــت میکنــد و مــوارد 
محــدودی کنترااندیکاســیون بــرای شــیردهی وجــود دارد. مشــخص 
نیســت کــه ایــا کوویــد میتوانــد از طریــق شــیر مــادر منتقــل شــود یــا 

ــی باشــند. ــال ، عفون اینکــه اجــزای ویروســی در صــورت انتف
اگــر چــه اخیرا گــزارش مــوردی از SARS-COV2 RNA  را در شــیر 
  SARS-COV2 مــادر تشــخیص داده انــد ولــی اکثــر داده هــا وجــود
ــا  ــداده اســت. بنابرایــن در مــادران مبتــا ی را در شــیر مــادر نشــان ن
مشــکوک بــه کوویــد ، کنترااندیکاســیونی بــرای شــیردهی وجــود 

نــدارد.
بــا اینحــال ، افرادیکــه مبتــا بــه کوویــد هســتند میتواننــد ویــروس را 
از طریــق قطــرات تنفســی هنــگام تمــاس نزدیــک و شــیردهی منتقــل 
ــد  ــه قص ــی ک ــه مادران ــای الزم ب ــه ه ــد توصی ــن بای ــر ای ــد. بناب کنن

شــیردهی دارنــد ، انجــام گیــرد:
دوشــیدن شــیرم مادربــا پمــپ دســتی یــا پمــپ الکتریکــی   -
و توجــه بــه اهمیــت بهداشــت مناســب دســت قبــل از لمــس قطعــات 
ــه تمیــز کــردن مناســب پمــپ پــس از  پمــپ یــا بطــری و توصیــه ب
هــر بــار اســتفاده اســت . در صورتیکــه امــکان داشــته باشــد فردیکــه 
مبتــا یــا مشــکوک بــه کرونــا نیســت شــیردهی نــوزاد را انجــام دهد.
ــه  ــل ب ــادر تمای ــه م ــی در صورتیک ــات ایمن ــام اقدام انج  -
ــل  ــت و  مای ــکوک اس ــا مش ــا ی ــه مبت ــادری ک ــیردهی دارد . م ش
بــه شــیردهی اســت ، بایــد تمــام اقدامــات احتیاطــی را انجــام دهــد 
ــه  ــد ، از جمل ــری کن ــوزاد خــود جلوگی ــه ن ــروس ب ــا از انتقــال وی ت
بهداشــت دســت ، پوشــیدن ماســک و یــا اینکــه پوشــش پارچــه ای 

ــد. ــته باش ــیردهی داش ــگام ش ــورت را هن ص
حتــی در شــرایط همــه گیــری کوویــد متخصصــان زنــان و زایمــان ، 
بایــد از تصمیــم اگاهانــه هــر مــادر  بــرای شــروع شــیردهی یــا ادامــه 
شــیردهی ، تغذیــه انحصــاری بــا شــیر مــادر و یــا اســتفاده همزمــان از 

شــیر خشــک ، حمایــت کننــد.
کالــج  متخصصــان  زنــان و زایمــان ACOG  بــه نظــارت دقیــق  بــر 
ــد  ــه خواه ــکاری CDC  ادام ــا هم ــرات COVID-19 ، ب ــد تغیی رون
داد. اطاعــات جدیــد و بــه روز شــده ، بــه اشــتراک گذاشــته 
میشــود.متخصصان زنــان و زایمــان و ســایر پزشــکان مراقبــت هــای 
بهداشــتی ، تشــویق میشــوند کــه بــرای اطاعات  بــه روز شــده ، وب 
ســایت COVID 19 ACOG  را بررســی و مطالعــه کننــد. ایــن توصیــه 
ــا همــکاری کارشناســان متخصــص ایمــن ســازی ،  ــی ب ــای عمل ه
ــان و زایمــان تدویــن  ــی و بهداشــت عمومــی و زن بیماریهــای عفون

میشــود.
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