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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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مدیریت خون بیماران در بخش زنان و زایمان

دکتر علی اکبر پورفتح اله 1
بیتا دیوساالر 2

ــه  ــه صرف ــق مقــرون ب ــی دقی ــه هــای مراقبــت هــای بهداشــتی، ارزیاب ــزون هزین ــه افزایــش روزاف ــا توجــه ب ب
و مناســب بــودن مداخــات بهداشــتی اهمیــت بســیار زیــادی دارد. یــک اقــدام بالینــی رایــج، انتقــال 
ــرای بیمــاران و نظــام ســامت و  ــاال ب ــه خدمــات ب ــا هزین ــی آلوژنیــک مــی باشــد کــه ب فرآورده هــای خون
تنــوع بکارگیــری بــاال بــرای بیمــاران همــراه اســت. عــاوه بــر ایــن، پژوهشــهای متعــدی بــه افزایــش وابســته 
بــه دوز عــوارض و مــرگ و میــر و پیامدهــای نامطلــوب درازمــدت مرتبــط بــا انتقــال خــون اشــاره می کننــد. 
ــش  ــگیری و کاه ــرای پیش ــه ب ــه صرف ــرون ب ــواهد و مق ــر ش ــی ب ــی مبتن ــای درمان ــه ه ــه، گزین ــی ک در حال
انتقــال خــون وجــود دارد. مدیریــت خــون بیمــاران، اســتفاده بــه موقــع از پزشــکی مبتنــی بــر شــواهد اســت 
کــه بــرای حفــظ غلظــت هموگلوبیــن، بهینــه ســازی هموســتاز و بــه حداقــل رســاندن از دســت دادن خــون 
در تــاش بــرای بهبــود پیامدهــای بالینــی بیمــاران طراحــی شــده اســت. مدیریــت خــون بیمــاران در بخــش 
زنــان و زایمــان بــر ســه پایــه اســتوار اســت: )1( پیــش بینــی، تشــخیص و اصــاح کــم خونــی قبــل از زایمــان، 
)2( پیشــگیری و کاهــش از دســت دادن گلبــول قرمــز حیــن زایمــان )3( و بهینــه ســازی درمــان کــم خونــی 
پــس از زایمــان، کــه شــامل اســتفاده محــدود از تزریــق گلبــول هــای قرمــز نیــز مــی شــود. اجــرای مدیریــت 
خــون بیمــاران در بخــش زنــان و زایمــان فرصتــی بــرای بــه حداقــل رســاندن خــون ریــزی و کاهــش انتقــال 
خــون را فراهــم مــی کنــد. در کشــور مــا گایدالیــن ملــی مدیریــت خــون بیمــاران در بخــش زنــان و زایمــان 
وجــود نــدارد و امیدواریــم گایدالیــن ملــی مــا در ایــن زمینــه تنظیــم گــردد تــا بــه بهبــود پیامدهــای بالینــی 

مــادران کمــک شــود.
کلمات کلیدی:

انتقال خون، بهبود پیامدهای بالینی بیماران، زنان و زایمان، مدیریت خون بیماران

ــگاه  ــکی – دانش ــوم پزش ــکده عل ــوژی –دانش ــتاد ایمنول 1. اس
ــون  ــال خ ــی انتق ــن علم ــس انجم ــدرس و ریی ــت م تربی

2. دانشــجوی دکتــری هماتولــوژی و علــوم انتقــال خــون 
–دانشــکده علــوم پزشــکی – دانشــگاه تربیــت مــدرس
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مقدمه
ــای  ــان، رشــد هزینــه ه در اکثــر کشــورهای توســعه یافتــه جه
مراقبــت هــای بهداشــتی بــه طــور مــداوم از تولیــد ناخالــص 
تــا 2010،  از ســال 1970  گیــرد.  پیشــی مــی   )GDP( داخلــی
ــد ناخالــص داخلــی از %6/0  ــه تولی نســبت هزینــه هــای ســامت ب
ــه  ــا و از 5/6% ب ــه 9/6% در بریتانی ــان، از 4/5% ب ــه 11/6% در آلم ب
11/6% در فرانســه افزایــش یافتــه اســت. اعــداد بــرای بســیاری 
دیگــر از کشــورهای عضــو ســازمان توســعه و همــکاری اقتصــادی 
ــی از  ــن نســبت حت ــاالت متحــده، ای )OECD( مشــابه اســت. در ای
7/1٪ بــه 17/9٪ نیــز رســیده اســت و مرکــز خدمــات Medicare و 
)CMS( تخمیــن مــی زنــد کــه تــا ســال 2021 بــه ٪19/6   Medicaid

خواهــد رســید. بســیاری از کارشناســان تصــور مــی کننــد کــه ایــن 
توســعه ناپایــدار اســت. دالیــل مختلفــی بــرای ایــن رشــد شناســایی 
ــار  ــری از تشــدید بیشــتر و مهــار ب ــرای جلوگی ــی ب شــده و اقدامات
هزینــه هــای مراقبــت هــای بهداشــتی پیشــنهاد شــده اســت.  بخشــی 
ــتی  ــات بهداش ــودن مداخ ــب ب ــی مناس ــات، بررس ــن اقدام از ای
ــی  ــی طوالن ــات بالین ــورد مداخ ــق در م ــی دقی ــری ارزیاب و دیگ
ــت.  ــا اس ــودن آنه ــه ب ــه صرف ــرون ب ــدد مق ــی مج ــدت و ارزیاب م
ــک  ــون آلوژنی ــق خ ــه تزری ــد ک ــی ده ــان م ــف نش ــواهد مختل ش
ــز  ــه ی حای ــت )1( نکت ــاال اس ــردی ب ــای باکارب ــی از روش ه یک
اهمیــت در مداخــات پزشــکی عــدم حاکمیــت هزینــه و فایــده می 
باشــد کــه از نــکات مهــم و اصلــی اقتصــاد ســامت اســت کــه بــه 
ارزیابــی منفعــت حاصــل بــرای بیمــار در مقابــل هزینــه انجــام شــده 
مــی پــردازد. افزایــش درصــد هزینــه ســامت از درآمــد ناخالــص 
ملــی نظــام ارائــه خدمــات را پیچیــده تــر و مشــکل تــر مــی کنــد 
چــرا کــه افزایــش هزینــه ســامت از درآمــد ناخالــص ملــی ســبب 
کاهــش هزینــه هــای آمــوزش – تغذیــه – رفــاه ... جامعــه می گــردد 
و کاهــش آنهــا بــار و مراجعــه بیمــار را افزایــش مــی دهــد و 

مشــکات نظــام ســامت را بیــش تــر خواهــد کــرد.
هزینه های اتالف در بخش سالمت 

هزینــه هــای اتــاف در بخش ســامت بســیار زیــاد اســت مطالعه ی 

ویلیــام و همکارانــش در ســال 2019 نشــان داد کــه هزینــه اتــاف 
در سیســتم مراقبــت هــای بهداشــتی ایــاالت متحــده از 760 میلیــارد 
ــاً 25٪ از  ــه تقریب ــت ک ــوده اس ــر ب ــارد دالر متغی ــا 935 میلی دالر ت
ــود و  ــی ش ــامل م ــتی را ش ــای بهداش ــت ه ــای مراقب ــه ه کل هزین
اجــرای اقدامــات موثــر بــرای از بیــن بــردن هزینــه هــای اتــاف در 
بخــش ســامت فرصتــی بــرای کاهــش دادن بــه هزینــه هــای بســیار 
زیــاد مراقبــت هــای بهداشــتی در ایــاالت متحــده اســت )2(. یکــی 
از اقدامــات موثــر بــرای کنتــرل ایــن هزینــه هــا، ارزیابــی دقیــق و 
ــه و  ــر هزین ــی ب ــای مبتن ــودن درمان ه ــه ب ــه صرف ــرون ب ــدد مق مج
فایــده اســت. یــک اقــدام بالینــی قدیمــی و بســیار متــداول کــه از 
نظــر هزینــه دســت کــم گرفتــه شــده و اثــر گــذار بــودن آن بیش از 
حــد بــرآورد شــده اســت، انتقــال فــرآورده هــای خونــی آلوژنیــک 
اســت. مطالعــات نشــان می دهــد کــه هزینــه خدمــات انتقــال خــون 
تــا حــد زیــادی دســت کم  گرفتــه شــده و بــه طــور غیرقابــل قبولــی 
بــرای بیمــاران بــا عــوارض و هزینــه هــای بســیار زیــاد همراه اســت، 
بنابرایــن ســاالنه میلیاردهــا دالر هزینــه غیرضــروری بــه هزینه هــای 
ــون  ــم خ ــک شش ــا ی ــد. مث ــه می کن ــتی اضاف ــای بهداش مراقبت ه
ــود و  ــی ش ــرف م ــده مص ــاالت متح ــان در ای ــده در جه ــدا ش اه
هزینــه انتقــال خــون مبتنــی بــر فعالیــت ســاالنه حــدود 14 میلیــارد 
دالر اســت. اگــر هزینــه پیامدهــای نامطلــوب انتقــال خــون اضافــه 
شــود، هزینــه انتقــال خــون چندیــن برابــر مقــدار ذکــر شــده خواهد 
بــود. تنــوع بســیار زیــاد انتقــال خــون بیــن کشــورها، مؤسســات و 
ــق  ــداد تزری ــش تع ــیل کاه ــه پتانس ــد ک ــی ده ــان م ــکان نش پزش
میلیــون هــا واحــد خــون و فــراورده هــای خونــی بــه میلیاردهــا دالر 
کاهــش هزینــه مــی رســد. ایــن حجــم منابــع مالــی بســیار زیــاد از 
انتقــال خــون بــا شــواهد بســیار کــم فوایــد آن بــرای بیمــاران همراه 
ــا پیامدهــای  ــه دوز انتقــال خــون ب اســت و ارتبــاط قــوی وابســته ب
ــاران  ــی بیم ــد بالین ــی پیام ــج کل ــا نتای ــاد ب ــوب آن، در تض نامطل
صرفه جویــی  مــورد  در  بیمــاران  خــون  مدیریــت  رویکــرد  و 
در هزینــه هــا اســت. مدیریــت خــون بیمــاران بــا شناســایی و 
ــون  ــاندن از دســت دادن خ ــل رس ــه حداق ــی، ب اصــاح کــم خون
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و خونریــزی، و مهــار تحمــل فیزیولوژیکــی کــم خونــی، از انتقــال 
ــای  ــه ه ــرای برنام ــد. اج ــری میکن ــروری جلوگی ــر ض ــون  غی خ
ــه دهنــدگان مراقبــت هــای  ــه نفــع بیمــاران، ارائ مدیریــت خــون ب
ــن  ــه هــا )بیمه هــا( اســت. ای ــدگان هزین بهداشــتی و پرداخــت کنن
ــد  ــت تأیی ــی بهداش ــع جهان ــه 63/12 مجم ــط قطعنام ــوم توس مفه
ــران اکنــون  شــده و در سرتاســر جهــان، مقامــات بهداشــتی و مدی
ــت را اجــرا  ــد مراقب ــن اســتاندارد جدی ــب مــی شــوند کــه ای ترغی
ــون  ــت خ ــای مدیری ــه برنامه ه ــد ک ــان می دهن ــا نش ــد. داده ه کنن
ــه  ــد ک ــاد می کنن ــرمایه گذاری را ایج ــریع س ــی س ــاران، بازده بیم
ایــن یــک فرصــت برد-بــرد نــادر اســت کــه در آن بیمــاران بیشــتر 
از خدمــات بهره منــد مــی شــوند و پرداخــت کننــدگان کمتــر 
ــال  ــه انتق ــی ب ــی روش متک ــه جایگزین ــد. در نتیج ــی کنن ــه م هزین
خــون بــا برنامه¬هــای مدیریــت خــون بیمــاران یــک الــزام اخاقــی 

اســت )1(.
چالش های انتقال خون 

سالمندی و ارتباط آن با انتقال خون
افزایــش امیــد بــه زندگــی در جهــان و کاهــش میــزان زاد و 
ولــد منجــر بــه پیــری جمعیــت مــی شــود. در نتیجــه، تعــداد 
ــد، از طــرف دیگــر،  اهداکننــدگان جــوان و ســالم کاهــش می یاب
ــق می شــود  ــه بیمــاران مســن تر تزری ــاً ب مصــرف خــون کــه عمدت
ــی در  ــه زندگ ــد ب ــش امی ــه افزای ــد. در نتیج ــش می یاب ــم افزای ه
جهــان ممکــن اســت منجــر بــه کمبــود قابــل توجــه در منابــع خــون 

و فرآورده هــای آن در آینــده نزدیــک شــود )3(.
ــا منتشــر کــرده کــه نشــان می دهــد  ــه اروپ یــک گزارشــی اتحادی
ــاران  ــرای بیم ــون ب ــال خ ــش از 50٪ از انتق ــا،  بی ــه اروپ در اتحادی
ــاالی 80  ــاران ب ــرای بیم ــا 30٪ ب ــدود 25٪ ت ــال و ح ــاالی 70 س ب
ســال تجویــز می شــود. بــا در نظــر گرفتــن پیــری جمعیــت و بــروز 
بیشــتر ســرطان در افــراد مســن، می تــوان انتظــار داشــت کــه 
شــکاف رو بــه رشــدی بیــن عرضــه و تقاضــای خــون خواهــد بــود 
)4( کــه ایــن نشــان می دهــد کــه ســالمندی هشــدار بزرگــی بــرای 
منابــع انتقــال خــون اســت. ار طرفــی پیــش بینــی می شــود پزشــکی 

در 100 ســال آینــده بــه ســمتی حرکــت کنــد کــه منابعــش کاهــش 
یابــد و مجبــور باشــد روی منابــع موثــر و بــا بیشــترین تاثیــر گــذاری 
متمرکــز شــود )5(. در نتیجــه برنامــه اقتصــاد ســامت بســیار مهــم 

میباشــد.
عوارض و مشکالت انتقال خون

تعــداد زیــادی از مطالعــات، انتقــال گلبول هــای قرمــز را بــا افزایــش 
ــد، در  ــر در بیمــاران مرتبــط می دانن عــوارض و خطــر مــرگ و می
ــز  ــون بســیار ناچی ــال خ ــودمندی انتق ــرای س ــواهد ب ــی کــه ش حال
ــد از  ــق خــون عبارتن ــا تزری ــط ب ــوب مرتب ــای نامطل اســت. پیامده
عفونتهــای بیمارســتانی، انفارکتــوس میــوکارد، ایســت قلبــی، 
ــک،  ــی، حــوادث ترومبوتی ــزی، اسپاســم عروق فیبریاســیون دهلی
نارســایی کلیــوی، ســکته مغــزی، خون-ریــزی مجــدد، تاخیــر در 
ــی سیســتمیک، ســندرم پاســخ  ــود زخــم، ســندرم پاســخ التهاب بهب
التهابــی مجــدد حــاد، ســندرم پریشــانی، نارســایی چنــد عضــوی، 
عــود ســرطان و مــرگ می باشــد. تعــداد زیــادی از ایــن مطالعــات 
رابطــه دوز-پاســخ را بــا هــر واحــد اضافــی از خــون تزریــق شــده 
نشــان می دهنــد کــه هــر واحــد اضافــی انتقــال خــون ایــن خطــرات 
را افزایــش می دهــد )1, 6(. انتقــال خــون یــک اپیدمــی خامــوش 
ــه یکــی از پایه هــای علــم پزشــکی تبدیــل شــده اســت،  اســت و ب
زیــرا تصمیــم گیــری فــردی بــرای انتقــال خــون تحــت تأثیــر نحــوه 
ــن حــال، انتقــال  ــا ای ــه انتقــال خــون در جامعــه اســت. ب نگــرش ب
ــرات  ــن خط ــت. ای ــراه اس ــی هم ــل توجه ــرات قاب ــا خط ــون ب خ
ــه  ــرش ک ــن نگ ــا ای ــب ب ــده اند و اغل ــناخته ش ــه ش ــت ک سال هاس
انتقــال خــون جــان انســان ها را نجــات می دهــد، توجیــه می شــوند 
)7(. واکنش هــای نامطلــوب انتقــال خــون را می تــوان بــه دو گــروه 
ــای  ــرد. واکنش ه ــدی ک ــکوپی طبقه بن ــکوپی و میکروس ماکروس
ــگاهی و  ــی، آزمایش ــم بالین ــکوپی دارای عائ ــوب ماکروس نامطل
رادیولــوژی تعریــف شــده هســتند کــه پــاره ای از آن هــا بــه شــرح 
زیــر می باشــد: افزایــش بــار گــردش خــون )TACO(، آســیب 
حــاد ریــوی مرتبــط بــا تزریــق خــون )TRALI(، واکنش هــای 
ــش  ــری، واکن ــک و تأخی ــاد همولیتی ــای ح ــک، واکنش ه آلرژی
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فشــارخون،  کاهنــده  واکنش هــای  غیرهمولیتیــک،  تــب زای 
بیماری هــای مســری، پورپــورای بعــد از تزریــق خــون و واکنــش 
گرافــت علیــه میزبــان )8(.  و واکنش هــای میکروســکوپی تزریــق 
خــون و فراورده هــای آن در رابطــه بــا دســتکاری سیســتم ایمنــی، 
اختــال در گــردش مویرگــی و اثــرات ســرما بــر خــون نگهــداری 
و  ماکروســکوپی  عــوارض  ایــن  همــه    .)9( می باشــد  شــده 
میکروســکوپی یــادآور ایــن نکتــه مهــم اســت کــه مصــرف خــون 
ــای  ــون و فراورده ه ــق خ ــد. تزری ــرل باش ــت کنت ــا و تح ــد بج بای
آن گرچــه نجات بخــش و در مــواردی اجتناب ناپذیــر اســت ولــی 
ــده  ــه تهدیدکنن ــت ک ــراه اس ــی هم ــا خطرات ــای آن ب ــق نابج تزری

ــت )12-10(. ــی اس زندگ
مطالعــات نشــان داده کــه خطــر عفونت هــای بعــد از جراحــی 
ــی و  ــت خون ــه، عفون ــتگاه ادراری، ذات الری ــت دس ــل عفون از قبی
آبســه بــا تزریــق خــون و حتــی بــا شــدت کمتــری بــا تزریــق خــون 
ــز مشــاهده شــده اســت )13-15(. نتایــج یــک  کــم  لوکوســیت نی
ــت را  ــر عفون ــون خط ــق خ ــه تزری ــان داد ک ــز نش ــه متاآنالی مطالع
بعــد از جراحــی ســاده 3/45 برابــر و بعــد از جراحــی بــرای بیمــاران 
ــت  ــون دریاف ــه خ ــی ک ــا بیماران ــه ب ــر در مقایس ــی 3/5 براب ترومای
نکرده انــد، افزایــش می دهــد )16(. همچنیــن در افــرادی کــه 
ــال  ــی کــه انتق ــا بیماران ــد در مقایســه ب ــال خــون انجــام داده ان انتق
خــون انجــام نداده انــد آســیب پذیــری، اختــاالت چنــد عضــوی، 
ــر  ــش خط ــتر در ICU، افزای ــدن بیش ــور، مان ــه ونتیات ــتگی ب وابس
ــت  ــده اس ــاهده ش ــودی مش ــش دوره بهب ــور و کاه ــترش توم گس
گــوارش،  دســتگاه  جراحی هــای  در  خــون  تزریــق   .)21-17(
اســتحکام آناســتوموز معــده و روده را کاهــش داده و موجــب 
ــون در  ــال خ ــود )22, 23(. انتق ــتوموز می ش ــل آناس ــت از مح نش
ــا عوارضــی ماننــد بیماری هــای  ــارس ب ــوزادان ن ــوزادان به ویــژه ن ن
مزمــن ریــوی، رتینوپاتــی، آســیب های اکســیداتیو و انتروکولیــت 
ــا دو مکانیســم  نکــروزان همــراه بــوده اســت )24(. انتقــال خــون ب
مــی توانــد بــه رتینوپاتــی کمــک کنــد. اول، انتقــال خــون ظرفیــت 
حمــل اکســیژن را افزایــش می دهــد و میــل اکســیژن را در نتیجــه 

ــن بزرگســاالن کاهــش می دهــد. دوم،  ــش نســبت هموگلوبی افزای
ــه  ــد )25(. یــک مطالع ــق خــون افزایــش می یاب ــا تزری ــار آهــن ب ب
ــاران  ــری بیم ــال پیگی ــول 15 س ــه در ط ــر ک ــورت آینده نگ کوه
 elective open infrarenal abdominal aortic aneurysm  مبتــا بــه
)AAA( انجــام شــد، نشــان داد کــه تزریــق چهــار واحــد یــا بیشــتر 

ــر  ــاوه ب ــود. ع ــراه ب ــر هم ــرگ و می ــر م ــش خط ــا افزای از RBC ب
ــس از  ــل پ ــد از عم ــوارض بع ــه ع ــا ب ــر ابت ــش خط ــن، افزای ای
تزریــق RBC وجــود دارد )26(. مقالــه ای در ســال 2007 بــر روی 
8500 بیمــار تحــت جراحــی قلــب نشــان داد کــه مــرگ و میــر بعــد 
از جراحــی در افــرادی کــه خــون تزریــق کردنــد 6 برابــر افــرادی 
بــود کــه خــون تزریــق نکردنــد. همچنیــن مــدت زمــان بســتری در 
ICU و بیمارســتان هــم بعــد از تزریــق خــون افزایــش مــی یابــد کــه 

وقتــی هزینه هــا را مقایســه کردنــد، مشــاهده شــد بــا تزریــق گلبــول 
قرمــز هــم خســارت مالــی داریــم هــم جانــی )27(

مشکالت اقتصادی انتقال خون
عــاوه بــر مشــکات متعــدد بالینــی، انتقــال خــون پیامدهــای 
بهداشــتی-اقتصادی بســیار زیــادی دارد.  عــوارض اقتصــادی انتقال 
ــل  ــه دلی ــع ب ــرف مناب ــش مص ــامل افزای ــه دوز ش ــته ب ــون وابس خ
ــی  ــتان و ICU، طوالن ــاران در بیمارس ــدت بیم ــی م ــت طوالن اقام
شــدن زمــان اســتفاده از ونتیاتورهــای مکانیکــی، افزایــش احتمــال 
ــش  ــده در ICU و افزای ــون ش ــق خ ــاران تزری ــدد بیم ــرش مج پذی
ــاوه  ــت )1(. ع ــتان اس ــاران در بیمارس ــدد بیم ــدن مج ــتری ش بس
ــه ای از  ــوان هدی ــه عن ــال خــون ب ــن درســت اســت کــه انتق ــر ای ب
اهداکننــدگان بــدون پرداخــت هزینــه گرفتــه می شــود ولــی 
ــای  ــر روی خون ه ــدد ب ــای متع ــام آزمایش ه ــردازش آن و انج پ
اهدایــی هزینه هــای قابــل توجهــی را بــه همــراه دارد )1(. همچنیــن 
در اقتصــاد ســامت فقــط هزینه هــای تولیــد خــون را نبایــد در نظــر 
گرفــت بلکــه هزینه هــای عــوارض انتقــال خــون را بایــد مــد نظــر 
قــرار دهیــم. انتقــال خــون می توانــد نجــات بخــش باشــد و بخــش 
غیــر قابــل جایگزینــی در پزشــکی مــدرن اســت. از طرفــی اســتفاده 
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ــی  ــد و عوارض ــر باش ــت مض ــن اس ــی ممک ــای خون از فرآورده ه
ایجــاد کنــد. کارآمدتریــن، اقتصادی تریــن و اخاقی تریــن راه 
ــح  ــانه های صحی ــر نش ــتر ب ــز بیش ــوارض، تمرک ــش ع ــرای کاه ب
انتقــال خــون و اجــزای آن اســت تــا از تزریق هــای غیرضــروری و 

ــود )28(. ــری ش ــروری جلوگی ــوارض غیرض ــه ع در نتیج

انتقال خون تک واحدی 
ــای  ــه ه ــیاری از زمین ــرر در بس ــه مک ــک مداخل ــون ی ــال خ انتق
پزشــکی اســت )4(. اســتفاده از گلبول هــای قرمــز اغلــب نامناســب 
اســت. در انگلســتان، حسابرســی تطبیقــی ملــی در ســال 2011 
ــه 50  ــت ک ــرار داد و دریاف ــی ق ــورد بررس ــون را م ــتفاده از خ اس
درصــد از انتقــال خــون خــارج از دســتورالعمل توصیــه شــده 
ــل اجتنــاب اســت )29, 30(.  ــه طــور بالقــوه قاب اســت و بنابرایــن ب
هــر واحــد تزریــق شــده نیــاز بــه توجــه جــدی دارد زیــرا بــا تجزیــه 
ــون  ــر روی 1/6 میلی ــت ب ــر جمعی ــی ب ــل گذشــته نگــر مبتن و تحلی
بیمــار نشــان داده شــده اســت کــه انتقــال تنهــا یــک واحــد گلبــول 
ــا افزایــش احتمــال ســکته مغــزی ایســکمیک  قرمــز حیــن عمــل ب
و/یــا انفارکتــوس میــوکارد حیــن عمــل همــراه اســت )31(. 
راهبردهــای متعــددی بــرای کاهــش انتقــال نامناســب گلبول هــای 
ــورد اســتفاده و  ــه طــور گســترده م ــز وجــود دارد )32( کــه ب قرم
مســتند قــرار گرفتــه شــده اســت )33(. شــواهد نشــان می دهــد کــه 
ــر از  80-70 گــرم در  ــن کمت ــه هموگلوبی ــق خــون ب آســتانه تزری
ــی  ــوارض جانب ــا ع ــاران ی ــر بیم ــرگ و می ــر م ــی ب ــر منف ــر تأثی لیت
بریتانیــا  هماتولــوژی  اســتانداردهای  کمیتــه   .)34-32( نــدارد 
توصیــه می کنــد کــه  منتشــر کــرد کــه  را  دســتورالعمل هایی 
انتقــال گلبول هــای قرمــز بــرای حفــظ ســطح هموگلوبیــن 90-70 
گــرم در لیتــر اســتفاده شــود. کــه توســط دســتورالعمل های منتشــر 
شــده توســط انجمــن بانــک  خــون آمریــکا نیــز پشــتیبانی می شــود 
ــدار  ــزی پای ــدون خون-ری ــاران ب ــرای بیم ــد ب ــه می کن ــه توصی ک
ــون  ــال خ ــر، از انتق ــرم در لیت ــتر از  80-70 گ ــن بیش ــا هموگلوبی ب
ــه انتقــال  جلوگیــری شــود )35(. اســتراتژی دیگــر کاهــش اتــکا ب

ــال  ــت انتق ــرای سیاس ــق اج ــه از طری ــت ک ــز اس ــای قرم گلبول ه
ــا  خــون تــک واحــدی بــرای بیمــاران بــدون خون ریــزی پایــدار ب
کــم خونــی عامــت دار توصیــه می شــود. شــواهد نشــان می دهــد 
کــه سیاســت انتقــال خــون تــک واحــدی کــه در آن بــدون ارزیابی 
ــرد و از در خواســت و  ــق دوم صــورت نمــی گی ــورد نظــر تزری م
تزریــق پیــش از یــک واحــد اجتنــاب مــی شــود، می توانــد تعــداد 
انتقــال خــون را کاهــش دهــد و در نتیجــه خطــر مرتبــط بــا انتقــال 

ــاند )32, 35, 36(. ــل برس ــه حداق ــک را ب ــون آلوژنی خ

مدیریت خون بیماران
ــت  ــت خــون بیمــاران کــه توســط انجمــن پیشــرفت مدیری مدیری
ــه موقــع از پزشــکی مبتنــی  خــون تعریــف شــده اســت، اســتفاده ب
 ،)Hb( ــن ــت هموگلوبی ــظ غلظ ــرای حف ــه ب ــت ک ــواهد اس ــر ش ب
بهینــه ســازی هموســتاز و بــه حداقــل رســاندن از دســت دادن خــون 
ــی بیمــاران طراحــی شــده  ــود پیامدهــای بالین ــرای بهب در تــاش ب
ــول  ــال گلب ــه انتق ــور ک ــن تص ــاران ای ــون بیم ــت خ ــت. مدیری اس
قرمــز راه حــل اولیــه در اصــاح کــم خونــی اســت را رد می کنــد و 
خــون خــود بیمــار را بــه عنــوان منبعــی می دانــد کــه بایــد به عنــوان 
اســتاندارد مراقبــت، به طــور مناســب حفــظ و مدیریــت شــود )37(. 
ــل توجهــی عــوارض جــدی و مــرگ و  ــه طــور قاب ــن مفهــوم ب ای
ــش داده و  ــون کاه ــال خ ــای انتق ــا درمان ه ــه ب ــر را در مقایس می
بنابرایــن طــول مــدت اقامــت در بیمارســتان و پذیــرش مجــدد در 
ــوارد  ــن م ــی، شــایع تری ICU را کاهــش می دهــد. در شــرایط بالین

مصــرف انتقــال گلبــول قرمــز )RBC( در کم خونی هــا، خــون 
ریزی هــای حــاد و خطــر عــدم تامیــن اکســیژن کافــی بــه بافت هــا 

.)5( می باشــد 
کم خونی

کــم خونــی یکــی از شــایع ترین رخــداد هــا در جهــان اســت 
ــداد  ــن تع ــه بیش تری ــت ک ــان داده اس ــال 2015 نش ــی در س تخمین
ــد.  ــوده ان ــی ب ــار کــم خون ــرد( گرفت ــون ف ــردم جهــان ) 2/3 بیلی م
ــه  ــود ک ــون ب ــی 1/46 بیلی ــه تنهای ــن ب ــر آه ــی فق ــیوع کم خون ش
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بــه راحتــی قابــل درمــان اســت همچنیــن کم خونــی ناشــی از 
ــور  ــال 2015 در 27 کش ــی در س ــی ناتوان ــت اصل ــن، عل ــر آه فق
ــان می شــود  ــی درم ــی باعــث کاهــش کارای ــوده اســت. کم خون ب
و بهبــود بیمــاران را کاهــش می دهــد. اگــر مــا در بتوانیــم در 
کشــورها کم خونــی را مدیریــت کنیــم، مــی توانیــم نقــش مهمــی 

ــیم )38(.  ــته باش ــون داش ــال خ ــت انتق در مدیری

کم خونی در زنان باردار
ــاردار رخ می دهــد و  ــان ب ــه طــور کلــی، کم خونــی اغلــب در زن ب
بیش تریــن علــت آن کمبــود آهــن اســت )39(. در اغلــب مــوارد، 
ــرد و در  ــدا ک ــی را پی ــم خون ــت ک ــوان عل ــوری می ت ــر تئ از نظ
دوران بــارداری بــه طــور صحیــح آن را درمــان نمــود و در نتیجــه 
ــل عــدم  ــه دلی ــود بخشــید. ب ــادر و کــودک را بهب ــی م ــد بالین پیام
ــن )Hb( در  ــر هموگلوبی ــح، مقادی ــات واض ــع اطاع ــود مرج وج
ــی  ــز اســت. براســاس ســازمان جهان ــارداری بحــث برانگی دوران ب
بهداشــت، در دوران بــارداری، تشــخیص کــم خونــی در صورتــی 
ــی  ــرم در دس ــر از 11 گ ــن کمت ــه هموگلوبی ــود ک ــد می¬ش تایی
لیتــر باشــد. داشــتن مقادیــر مرجــع هموگلوبیــن مختلــف در طــول 
ــارداری مفیــد اســت، زیــرا مشــخص شــده اســت  هــر ســه ماهــه ب
ــرم در  ــن 0/5 گ ــدار هموگلوبی ــارداری مق ــاه ب ــا 6 م ــن 3 ت ــه بی ک
ــس از  ــی پ ــم کم خون ــد )39, 40(. ه ــش می  یاب ــر کاه ــی لیت دس
ــاردار  ــان ب زایمــان و هــم کم خونــی ناشــی از کمبــود آهــن در زن
ــد کاهــش ظرفیــت جســمی و  ــد پیامدهــای متعــددی مانن می توانن
ــه  ــره(، حساســیت بیشــتر ب شــناختی )خســتگی، تنگــی نفــس و غی
عفونت هــا، ناتوانــی در شــیردهی، خطــر بیشــتر افســردگی پــس از 
زایمــان )41( و کاهــش توانایــی پیونــد بیــن مــادر و نــوزاد را ایجــاد 
کننــد )42(. کــم خونــی پــس از زایمــان ممکــن اســت هزینه هــای 
بنابرایــن   .)43( دهــد  افزایــش  نیــز  را  بهداشــتی  مراقبت هــای 
دالیلــی کــه مــی توانــد منجــر بــه کــم خونــی پــس از زایمــان شــود 

ــه بهتریــن نحــو پیــش بینــی و اصــاح شــود. بایــد ب

کــم خونــی اکتســابی یــا کــم خونــی ناشــی از 
بیمارســتان 

کــم خونــی اکتســابی بیمارســتانی، کــم خونــی اســت کــه مســتقیماً 
بــه بســتری شــدن در بیمارســتان نســبت داده مــی شــود کــه منجــر 
ــه کاهــش هموگلوبیــن در طــول مــدت زمــان بســتری شــدن در  ب
بیمارســتان در مقایســه بــا هموگلوبیــن در هنــگام بســتری می باشــد. 
ــی از  ــه شــده جهان ــه ذکــر اســت کــه هیــچ تعریــف پذیرفت الزم ب
ایــن نــوع کــم خونــی وجــود نــدارد )44(. هنگامــی کــه بــه طــور 
ــه جمعیتــی نــگاه می کنیــم، هیــچ فاکتــور خطــر شــناخته خــاص ب

ــن  ــدارد و ســطح هموگلوبی ــی وجــود ن ــرای کــم خون  شــده ای ب
آن هــا در هنگام بســتری شــدن طبیعی اســت. 20 درصــد از بیمارانی 
ــد دچــار کــم  ــاز دارن ــژه )ICU( نی ــه بخــش مراقبت هــای وی کــه ب
ــی  ــی ناش ــم خون ــرای ک ــی ب ــل مختلف ــوند )45(. عل ــی می ش خون
از بســتری شــدن در بیمارســتان وجــود دارد کــه نمونه گیری هــای 
ــن  ــگاهی بیش تری ــت های آزمایش ــام تس ــرای انج ــون ب ــدد خ متع
ــرای  ــژه ب ــه وی ــی بیمارســتانی اســت. ایــن امــر ب عامــل در کم خون
بیمــاران بدحــال در ICU صــادق اســت. یــک میلــی لیتــر فلبوتومــی 
می توانــد هموگلوبیــن را بــه طــور متوســط 0/007 گــرم در دســی 
لیتــر کاهــش دهــد. اعتقــاد بــر ایــن اســت کــه تلفــات بالینــی قابــل 
توجــه در محــدوده 0/66 تــا 1/0 گــرم در دســی لیتــر یــا 100 میلــی 
لیتــر وجــود دارد کــه بــه طــور متوســط در هــر روز گرفتــن خــون 
بــرای انجــام تســت های اولیــه آزمایشــگاهی در عــرض 5 روز 
ــتری شــدن در بیمارســتان رخ می دهــد )46(. از دســت دادن  بس
 ICU خــون ممکــن اســت بیــش از 40 تــا 70 میلــی لیتــر در روز در
بــرای انجــام تســت های آزمایشــگاهی باشــد و در 48 ســاعت اول 
ــر  ــزان را دارد )44(. مطالعــه ی انجــام شــده ب پذیــرش بیشــترین می
ــه  ــان داد ک ــتان نش ــده در بیمارس ــتری ش ــار بس روی 188447 بیم
ــی شــدند کــه  74% بیمــاران پــس از بســتری شــدن دچــار کم خون
ــی در 29% بیمــاران خفیــف، در %41  ــان شــدت کم خون از ایــن می
کم خونــی متوســط و در 30% بیمــاران شــدید بــود، کــه کم خونــی 
ــر در بیمــاران همــراه  ــزان مــرگ و می ــا افزایــش می ایجــاد شــده ب
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ــون  ــت دادن خ ــا از دس ــرد ت ــاش ک ــد ت ــن بای ــود )47(. بنابرای ب
ــات  ــری و اقدام ــق خون گی ــاران از طری ــه بیم ــی ک ــته و پنهان آهس
انجــام شــده در بیمارســتان متحمــل می شــوند را جلوگیــری کــرد. 
تــاش بــرای کاهــش از دســت دادن خــون در اثــر فلبوتومــی 
ــر ضــروری  ــای غی ــل رســاندن آزمایش ه ــه حداق ــر روی ب ــد ب بای
قبــول  قابــل  نشــانه های  بــرای  پروتکل هایــی  شــود.  متمرکــز 
مجموعــه ای  از   اجتنــاب  اختصاصــی،  آزمایش هــای   بــرای 
درخواســت کــردن تســت های آزمایشــگاهی، آمــوزش کارکنــان، 
در سیســتم  کــه  یادآوری هایــی  و  یکپارچــه،  درخواســت های 
اســناد پزشــکی الکترونیکــی گنجانــده شــده اند، همگــی بایــد 
ــوند )48(. ــتفاده ش ــروری اس ــای غیرض ــش آزمایش ه ــرای کاه ب

مدیریت کم خونی و کاهش مصرف گلبول قرمز
کم خونــی بســیار شــایع اســت و بــا عــوارض و مــرگ و میــر قابــل 
توجهــی همــراه اســت )49(. در گذشــته، انتقــال خــون بــا اســتفاده 
از خــون آلوژنیــک بــرای درمــان و اصــاح کم خونــی بعــد از عمل 
کامــا رایــج بــود و از نظــر فرهنگــی بــه عنــوان درمــان پیــش فرض 
تعریــف می شــد. بــا ایــن حــال، امــروزه مشــخص شــده اســت کــه 
انتقــال خــون آلوژنیــک خــود یــک عامــل خطــر مســتقل همــراه 
ــرای بیمــاران اســت )50(. عــاوه  ــف ب ــی ضعی ــای بالین ــا پیامده ب
بــر ایــن، هزینــه انتقــال خــون همچنــان در حــال افزایــش اســت و 
شــکاف بیــن عرضــه و تقاضــای ایــن منبع کمیــاب در حال تشــدید 
می باشــد )51(. در پاســخ بــه ایــن محرک هــا، یــک تغییــر نگــرش 
از تمرکــز بــر محصــول بــه تمرکــز بــر بیمــار در طــب انتقــال خــون 
صــورت گرفتــه اســت و بایــد علــت کم خونــی تشــخیص و درمــان 
ــرض  ــه در مع ــی ک ــد در زنان ــان می ده ــات نش ــا مطالع ــود مث ش
ــد همــراه  ــن بای ــی هســتند، آزمایــش فریتی ــاالی کــم خون خطــر ب
ــارداری انجــام  ــل ب ــی در اوای ــا شــمارش کامــل ســلول های خون ب
ــن  ــود. همچنی ــی ش ــی ارزیاب ــم خون ــن و ک ــر آه ــا ذخای ــود ت ش
ســایر عوامــل موثــر در کم خونــی، ماننــد کمبــود اســید فولیــک و 
ویتامیــن B12 یــا آلودگــی بــه کــرم قابــدار، بایــد در زنــان بــاردار 

غربالگــری شــوند )52(.
مدیریت خون بیماران در بخش زایمان

روش هــای مدیریــت خــون بیمــاران مداخــات مبتنــی بــر شــواهد 
در  و  از طریــق شناســایی  تزریــق خــون  از  بــرای جلوگیــری 
ــاندن  ــل رس ــه حداق ــی، ب ــل کم خون ــکان، اصــاح عل صــورت ام
از دســت دادن خــون و خون ریــزی و مهــار تحمــل فیزیولوژیکــی 
ــی هســتند )51, 53(.  مدیریــت خــون بیمــاران در بخــش  کم خون
زنــان و زایمــان بــر ســه پایــه اســتوار اســت: )1( پیــش بینــی، 
تشــخیص و اصــاح کــم خونــی قبــل از عمل/قبــل از زایمــان، )2( 
پیشــگیری و کاهــش از دســت دادن گلبــول قرمــز بعــد از عمــل/ از 
دســت دادن گلبــول قرمــز حیــن زایمــان )3( و بهینــه ســازی درمــان 
پــس از عمــل یــا درمــان کــم خونــی پــس از زایمــان، کــه شــامل 
اســتفاده محــدود از تزریــق گلبــول هــای قرمــز نیــز میباشــد )39(.

خون ریزی های پس از زایمان
ــی بهداشــت، ســاالنه 500000  ــر اســاس گــزارش ســازمان جهان ب
زن در ارتبــاط بــا حاملگــی جــان خــود را از دســت می دهنــد 
ــت.  ــان اس ــگام زایم ــزی در هن ــت آن خون ری ــایعترین عل ــه ش ک
نــود و نــه درصــد از ایــن مــرگ و میرهــا در کشــورهای در حــال 
توســعه رخ می دهــد. همچنیــن در بســیاری از کشــورها خــون 
ــاز  ــه آن نی ــدارد و خــون در جایــی کــه بیمــاران ب کافــی وجــود ن
ــه دلیــل  ــه ایــن معنــی کــه بیمــاران ب دارنــد در دســترس نیســت، ب
خون¬ریــزی می میرنــد و بــا تزریــق خــون می تــوان جــان بیمــاران 
ــا 5 درصــد  ــاً 3 ت را در شــرایط اورژانســی نجــات داد )28(. تقریب
از بیمــاران در بخــش زایمــان خونریــزی پــس از زایمــان را تجربــه 
خواهنــد کــرد. ســاالنه، ایــن رویــداد قابــل پیشــگیری علــت یــک 
ــادران در سراســر جهــان و 12 درصــد از  ــر م ــارم مــرگ و می چه
مــرگ و میــر مــادران در ایــاالت متحــده اســت. کالــج متخصصــان 
زنــان و زایمــان آمریــکا، خونریــزی پــس از زایمــان زودرس را بــه 
حداقــل از دســت دادن 1000 میلــی لیتــر خــون یــا خونریــزی کــه 
همزمــان بــا عائــم و نشــانه های هیپوولمــی در عــرض 24 ســاعت 
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ــد )54(.  ــف می کن ــد، تعری ــان باش ــن زایم ــا حی ــان ی ــس از زایم پ
دالیــل اصلــی بــرای خونریزی هــای پــس از زایمــان شــدید عبارتند 
 placenta( از: آتونــی رحــم، جفــت باقیمانــده، جفــت پریویــا
ــا )placenta accreta (، جــدا شــدن جفــت  praevia (، جفــت آکرت

)placental abruption (، ترومــا شــامل پارگــی رحــم، یــا ترومــای 
دســتگاه تناســلی تحتانــی و اختــاالت انعقــادی اولیــه اســت 
ــان  ــس از زایم ــای پ ــرای خون ریزی ه ــر ب ــل خط )55-57(. عوام
ــی،  ــدد، پره اکامپس ــای متع ــی ه ــر، حاملگ ــن باالت ــد از س عبارتن
القــای زایمــان، فیبــروم رحــم، پلــی هیدرآمنیــوس، جفــت پریویــا 
ــه  ــوان ب ــان را نمی ت ــا. روش زایم ــت آکرت ــف جف ــال طی و اخت
عنــوان پیــش بینــی کننــده خونریزی هــای پــس از زایمــان در نظــر 
گرفــت، اگرچــه ســزارین بــا میانگیــن از دســت دادن خــون باالتــر 
در مقایســه بــا زایمــان طبیعــی همــراه اســت. شــواهد اخیــر حاکــی 
از ارتبــاط بیــن هموگلوبیــن پاییــن قبــل از زایمــان و افزایــش خطــر 

ــت )39(. ــان اس ــس از زایم ــای پ خونریزی ه
در طــول خون ریزی هــای پــس از زایمــان، تفــاوت بیــن خونریــزی 
فعــال و خونریــزی غیــر فعــال در مــورد اندیکاســیون انتقــال خــون 
از اهمیــت باالیــی برخــوردار اســت. اصــوالً در هنــگام خونریــزی 
ــی  ــان، پویای ــس از زایم ــای پ ــاد خونریزی ه ــه ح ــال در مرحل فع
وضعیــت بالینــی می توانــد بســیار بــاال باشــد و تزریــق ســریع خــون 
ــاً  ــال عمدت ــای انتق ــد. معیاره ــات می ده ــار را نج ــان بیم ــب ج اغل
شــامل تخمیــن از دســت دادن خــون، وضعیــت همودینامیــک 
/)Hb( هموگلوبیــن ،)و ســطح اکسیژناســیون بافتــی )الکتــات
ــس از  ــای پ ــدت خونریزی ه ــی ش ــت )Hct( و پیش بین هماتوکری
ــری  ــدازه گی ــوژن( اســت. ان ــری فیبرین ــا اندازه گی ــًا ب زایمــان )مث
فقــط هموگلوبیــن یــا هماتوکریــت مطمئن تریــن راه بــرای نظــارت 
ــی  ــن ارزیاب ــت. و ای ــاران نیس ــی بیم ــت بالین ــرفت وضعی ــر پیش ب
ممکــن اســت نادرســت باشــد و منجــر بــه تاخیــر در انتقــال خــون 
ــرای نظــارت  ــد ب ــری بای ــی بیش ت ــای بالین ــن، معیاره شــود. بنابرای
بهینــه وضعیــت، بــه ویــژه معیارهــای همودینامیــک در نظــر گرفتــه 
شــود )39(. علیرغــم توســعه تکنیک هــای مختلــف بــرای کاهــش 

ــب در  ــون اغل ــال خ ــان، انتق ــول زایم ــون در ط ــت دادن خ از دس
درمــان خونریزی هــای پــس از زایمــان ضــروری اســت. همچنیــن 
ــی  ــم خون ــت دار و ک ــوک عام ــان ش ــرای درم ــون ب ــق خ تزری
شــدید نیــز الزم اســت )58(. بنابرایــن روش هــای مدیریــت خــون 
بیمــاران در بخــش زنــان و زایمــان از اهمیــت بســیار زیــادی 

برخــوردار اســت.
ــای  ــه ه ــش هزین ــاران و کاه ــون بیم ــت خ مدیری

اقتصــادی بیمارســتان
هلــم )Helm ( و همکارانــش روش هــای مدیریــت خــون بیمــاران را 
در جراحــی قلــب بــاز بــرای کاهــش انتقــال خــون بــه کار بردنــد. 
پــس از یــک دوره 3 ماهــه بــا 100 جراحــی متوالــی پیونــد عــروق 
ــاران  ــج بیم ــا نتای ــج را ب ــا نتای ــون، آنه ــق خ ــدون تزری ــر ب کرون
تزریق شــده بــا خــون مقایســه کردنــد. هزینه هــا در 100 بیمــار 
کــه تزریــق خــون نداشــتند 387070 دالر کمتــر بــود. ایــن صرفــه 
ــدن در  ــتری ش ــان بس ــول زم ــش ط ــل کاه ــه دلی ــا ب ــی عمدت جوی
بیمارســتان بــود )59(. مســکوویتز )Moskowitz( و همکارانــش 
نتایــج را بیــن گروهــی از 586 بیمــار جراحــی پیونــد عــروق کرونــر 
در مؤسســه ای کــه برنامــه مدیریــت خــون بیمــاران اجــرا شــده بــود 
ــات  ــار از مؤسس ــده از 586 بیم ــازی ش ــان س ــروه همس ــک گ و ی
ــد.  ــه کردن ــاران مقایس ــون بیم ــت خ ــه مدیری ــدون برنام ــر ب دیگ
در گروهــی کــه مدیریــت خــون بیمــاران اجــرا شــده بــود میــزان 
ــل %42/5،  ــود )10/6% در مقاب ــر ب ــر کمت ــار براب ــون چه ــال خ انتق
ــر  ــه براب ــش از س ــر بی ــرگ و می ــزان م ــن می P >0/0001(، همچنی

کمتــر بــود )0/8% در مقابــل P> 0/02  ،%2/5(، و میــزان عــوارض 
ــور  ــه ط ــمی، ب ــپتی س ــت و س ــه، عفون ــه ذات الری ــدی، از جمل ج

ــود )60(. ــر ب ــل توجهــی کمت قاب
ــت  ــورد مدیری ــده ای در م ــع کنن ــه قان ــه صرف ــرون ب ــای مق داده ه
خــون بیمــاران یــا حفــظ خــون در روش هــای جراحــی انتخابــی در 
کانــادا منتشــر شــده اســت. دولــت انتاریــو در ابتــدا 21 میلیــون دالر 
ــرای توســعه یــک برنامــه حفــظ خــون در 23 بیمارســتان  ــادا ب کان
ســرمایه گــذاری کــرد. پــس از 12 مــاه، مصــرف خــون 24 درصــد 
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ــم آنوریســم  ــو، 14 درصــد در ترمی در جراحــی آرتروپاســتی زان
آئــورت شــکمی و 23 درصــد در جراحــی بــای پــس عــروق 
ــرادی  ــل در اف ــد از عم ــت بع ــزان عفون ــت. می ــش یاف ــر کاه کرون
ــود و  ــر ب ــل توجهــی کمت ــه طــور قاب ــق خــون نداشــتند ب کــه تزری
مــدت زمــان بســتری شــدن در بیمارســتان نیــز بــه طــور چشــمگیری 
ــود  ــه 1،800،000 دالر ب ــن برنام ــاالنه ای ــه س ــت. هزین ــش یاف کاه
ــداز  ــس ان ــاالنه 8،640،000 دالر پ ــه س ــن برنام ــرای ای ــا اج ــه ب ک
ــا  ــار مبت ــش 717 بیم ــزه )Kotzé( و همکاران ــود )61(. کوت ــده ب ش
بــه آرتروپاســتی اولیــه لگــن و زانــو را بــه صــورت گذشــته نگــر 
در یــک بیمارســتان عمومــی در انگلســتان بــه عنــوان گــروه کنتــرل 
مــورد بررســی قــرار دادنــد. ســپس در یــک گــروه مطالعــه از 
ــاران  ــون بیم ــت خ ــای مدیری ــن الگوریتم ه ــا، محققی ــان رویه ه هم
ــال  ــزان انتق ــه می ــد ک ــاهده کردن ــا مش ــد. آنه ــازی کردن را پیاده س
ــان بســتری شــدن  ــدت زم ــه 8% کاهــش و طــول م خــون از 23% ب
ــرای جراحــی تعویــض مفصــل ران  ــه 5 روز ب در بیمارســتان از 6 ب
و از 6 بــه 4 روز در جراحــی تعویــض مفصــل زانــو کاهــش یافتــه 
بــود. همچنیــن میــزان پذیــرش مجــدد 90 روزه از 14 درصــد بــه 8 
درصــد کاهــش یافتــه و پــس انــداز خالــص کلــی بــرای ایــن گــروه 
ــات  ــایر مطالع ــه و س ــن مطالع ــد. ای ــن زده ش ــد تخمی 160000 پون
بهبــود  نتایــج  بیمــاران  خــون  مدیریــت  کــه  می دهــد  نشــان 
یافتــه¬ای را بــا هزینــه کمتــر ارائــه می دهــد. برخــاف انتقــال 
ــان  ــدت زم ــش در م ــث کاه ــاران باع ــون بیم ــت خ ــون، مدیری خ
ــد  ــه مانن ــوارض پرهزین ــش ع ــتان، کاه ــدن در بیمارس ــتری ش بس
عفونت هــای بیمارســتانی و پذیــرش مجــدد می شــود )62, 63(. 

اهمیت تدوین استراتژی مدیریت خون بیماران
ــر نشــان داده اســت کــه اســتفاده از مدیریــت خــون  مطالعــات اخی
بــه حداقــل می رســاند،  را  از عمــل  بعــد  بیمــاران، خونریــزی 
ــرگ و  ــل، م ــن عم ــوارض حی ــون، ع ــال خ ــه انتق ــاز ب ــن نی همچنی
ــر، مــدت بســتری شــدن در بیمارســتان ها و هزینه هــا را کاهــش  می
ــی  ــت جهان ــازمان بهداش ــوع، س ــن موض ــه ای ــه ب ــا توج ــد. ب می ده

)WHO( از ســال 2010 توصیــه کــرده اســت کــه کشــورها بــه 
ســرعت اســتراتژی مدیریــت خــون بیمــاران را پیــاده ســازی کننــد. 
برخــی از بیمارســتان ها بــه ویــژه در اســترالیا، اروپــا، ایــاالت متحــده 
و همچنیــن در آســیا برنامــه مدیریــت خــون بیمــاران را بــا موفقیــت 
پیــاده ســازی کرده انــد. بــا ایــن حــال، بســیاری از متخصصــان 
ــی  ــه راهنمایی های ــوز ب ــان هن ــای زایم ــان در بخش ه ــان و زایم زن
بــرای اجــرای صحیــح مدیریــت خــون بیمــاران در کارهــای بالینــی 
روزانــه نیــاز دارنــد. علی رغــم مزایــای نشــان داده شــده، چالش هــا 
مدیریــت  دســتورالعمل های  اجــرای  نادرســت،  ذهنیت هــای  و 
ــد.  ــه محــدود می کن خــون بیمــاران را در کارهــای پزشــکی روزان
ایــن چالش هــا می توانــد بــه دلیــل ناآگاهــی، عــدم مشــارکت 
متقابــل کارکــردی، منابــع محــدود و عــدم درک مزایــای مدیریــت 
خــون بیمــاران باشــد کــه حتــی ممکــن اســت تــرس از دســت دادن 
ــال خــون را  ــا طــب انتق ــدگان خــون ی ــات اهداکنن شــغل در خدم
ایجــاد کنــد )39(. چالش هــای مدیریــت خــون بیمــاران در بخــش 
زنــان و زایمــان شــامل شناســایی زنــان در معــرض خطــر )بیمارانــی 
کــه احتمــال وقــوع خونریزی هــای پــس از زایمــان در آنهــا وجــود 
ــرای  ــا(، اج ــتاندارد در آنه ــای اس ــون و مراقبت ه ــال خ دارد و انتق
اســتراتژی های پزشــکی و جراحی/مداخلــه ای و تزریــق خــون 
محــدود امــا مناســب در بیمارانــی کــه بــه تزریــق خــون نیــاز دارنــد، 

مــی باشــد )39(.

نتیجه گیری
بــا توجــه بــه خطــر خونریــزی پــس از زایمــان )PPH(، کــه ذاتــی هر 
بــارداری اســت، مدیریــت خــون بیمــاران بــرای زنــان و زایمــان از 
اهمیــت ویــژه ای برخــوردار اســت. اجــرای مدیریــت خــون بیماران 
ــاندن  ــل رس ــه حداق ــرای ب ــی ب ــان فرصت ــان و زایم ــش زن در بخ
خونریــزی و کاهــش انتقــال خــون فراهــم را می کنــد. بــا ایــن حــال، 
مطالعــات بالینــی بــزرگ و بــه خوبــی طراحــی شــده در ایــن زمینــه 
ــتورالعمل های  ــاد دس ــه ایج ــت ک ــح اس ــدارد )39(.  واض ــود ن وج
ــج  ــود نتای ــر و بهب ــش خط ــبب کاه ــاران، س ــون بیم ــت خ مدیری
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بیمــار بعــد از عمــل میشــود. هــر 3 رکــن مدیریــت خــون بیمــاران 
) 1. بهینــه ســازی تــوده RBC، 2. کاهــش از دســت دادن خــون و 
خونریــزی و 3. بهینــه ســازی تحمــل فیزیولوژیکــی بیمــار در برابــر 
کــم خونــی( بــه یــک انــدازه مهــم هســتند و می تواننــد تصمیمــات 
ــکیل  ــون را تش ــال خ ــی و انتق ــم خون ــه ک ــوط ب ــات مرب و مداخ
انتقــال  بــرای  ســنجیده تر  رویکــردی  بایــد  نتیجــه  در  دهنــد. 
ــای آن  ــگیری ها و جایگزین ه ــرات، پیش ــناخت خط ــا ش ــون، ب خ
ــردن  ــه کار ب ــرای ب اتخــاذ شــود. تاش هــای مشــترک و مســتمر ب
دســتورالعمل های مدیریــت خــون بیمــاران در کارهــای بالینــی، در 
صورتــی کــه بــه شــیوه ای متعهدانــه، چنــد رشــته ای، ســازمان یافته 
و ســاختاریافته انجــام شــود، می توانــد مدیریــت خــون بیمــاران را 
ــن  ــا هــم گایدالی ــد)37(. درکشــور م ــل کن ــه یــک هنجــار تبدی ب
ــان  ــان و زایم ــش زن ــاران در بخ ــون بیم ــت خ ــرای مدیری ــی ب مل
وجــود نــدارد. امیدواریــم گایدالیــن ملــی مــا در زمینــه مدیریــت 
خــون بیمــاران در بخــش زنــان و زایمــان هــم تنظیــم شــود و 
ــای  ــود پیامده ــه بهب ــا ب ــیم ت ــته باش ــی داش ــه عملیات ــم برنام بتوانی

بالینــی مــادران کمــک شــود.
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Patients’ blood management in obstetrics and 
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Due to the increasing costs of health care, accurate evaluation of the cost-effectiveness and appropriateness 
of health interventions is crucial. A common clinical practice is allogeneic blood transfusion, which 
is associated with high costs and high utilization variability for patients. In addition, many studies 
declare dose-dependent morbidity and mortality and long-term adverse outcomes associated with blood 
transfusions. On the other hand, there are evidence-based and cost-effective treatment options to prevent 
and reduce blood transfusions. Patient blood management is evidence-based medicine to maintain 
hemoglobin concentrations, optimize homeostasis, and minimize blood loss to improve patient›s clinical 
outcomes. Patients› blood management in obstetrics is based on three pillars: (1) prediction, diagnosis, 
and correction of anemia during pregnancy, (2) prevention and reduction of blood loss during delivery 
(3) and optimization of treatment of postpartum anemia, which also includes limited use of red blood 
cell transfusion. Implementation of patient blood management in obstetrics provides an opportunity to 
minimize bleeding and reduce blood transfusions. There is no national guideline in Iran for patient blood 
management in the obstetrics and gynecology. We hope that the national guidelines will be developed in 
this field to improve the clinical outcomes of women.
Keywords: Blood transfusion, Obstetrics, Outcome, Patient blood management, Pregnancy, Improve.
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صدمــات پلکســوس براکیــال، یکــی از مهــم تریــن عــوارض 
ــوارد  ــن م ــی دیستوشــی شــانه اســت کــه در 16-4 درصــد ای جنین
ــت.  ــکی اس ــکایات پزش ــده ش ــت عم ــک عل ــود  و ی ــده می ش دی
در گذشــته منابــع و کتابهــای مرجــع، بــدون دالیــل مبتنــی بــر 
ــل  ــه دلی ــال ب ــوس براکی ــج پلکس ــه فل ــد ک ــر میکردن ــواهد، ذک ش
ــر روی ســر و شــانه  ــاد توســط عامــل زایمــان ب ــی زی کشــش جانب
ــع کــردن دیستوشــی شــانه ایجــاد  ــرای مرتف ــاش ب ــن ت ــوزاد حی ن
ــدد  ــواهد متع ــد ش ــه بع ــه 1990 ب ــال از ده ــا اینح ــود )1، 2(. ب میش
ــط  ــال توس ــوس براکی ــج پلکس ــوارد فل ــر م ــه اکث ــد ک ــان دادن نش
عامــل زایمــان ایجــاد نمیشــود. ایــن شــواهد در زیــر مــرور میشــوند. 

 ) 2 ،1(
اطاعــات مبتنــی بــر شــواهد در مــورد دیستوشــی شــانه ) کــه 
یکــی از اورژانســهای جــدی و دهشــت بارمامایــی اســت و باعــث 
وحشــت و عــدم رغبــت بــه انجــام زایمــان واژینــال در متخصصیــن 
زنــان و زایمــان میشــود( و نــکات برجســته مرتبــط بــا آن ، در چهــار 
مرحلــه قبــل از لیبــر، حیــن لیبــر ، موقــع زایمــان و تولــد و نیــز بعد از 
زایمــان مــورد بحــث قــرار میگیــرد. الزم بــه ذکــر اســت کــه تمــام 
نــکات مطــرح شــده از منابــع و گایدالینهــای معتبراســتناد گرفتــه ، و 
در مقابــل جمــات شــماره منبــع مشــخص شــده اســت. بنابــر ایــن 
ــج ارب ناشــی از دیستوشــی شــانه  ــورد فل ــع قضــاوت در م در موق

الزم اســت نــکات زیــر مــورد نظــر باشــند.
نکات قابل ذکر در مورد دیستوشی شانه در قبل از زایمان:

دیستوشــی شــانه در اکثریــت مــوارد در غیــاب ریســک   •
ــادی از  ــیار زی ــداد بس ــن در تع ــد ، بنابرای ــی افت ــاق م ــور اتف فاکت
ــت.)3، 4،5، 6(  ــگیری نیس ــل پیش ــی و قاب ــش بین ــل پی ــوارد قاب م
و  بینــی  پیــش  بــرای  خطــر  فاکتورهــای  ارزیابــی   •

)6  ،7  ،3( نیســت.  کافــی  شــانه  دیستوشــی  پیشــگیری 
علــت دیستوشــی شــانه، عــدم تناســب بیــن شــانه و ســر   •
جنیــن) بــزرگ بــودن قطــر شــانه جنیــن نســبت بــه قطــر بــی پاریتال( 
و عــدم چرخــش بــه موقــع شــانه اســت ، کــه قابــل تشــخیص قبــل از 

ــت.) 3 ،7( ــان نیس زایم
ــا شــانه در ســونوگرافی ،  تشــخیص عــدم تناســب ســر ب  •
ــرای پیــش بینــی دیستوشــی شــانه الزامــا کمــک نمــی کنــد. )7( ب
صدمــات نــوزادی ممکــن اســت در زمــان بــارداری   •
ــد. ــاده باش ــاق افت ــوم( اتف ــان )اینتراپارت ــن زایم ــا حی prenatal و ی

)8 ،3( 
اندیکاســیون ســزارین، بــرای مــوارد تخمیــن وزن باالتــر   •

) اســت.)5  بــارداری  دیابــت  مــوارد  در  گــرم   4500 از 
ــی  ــا کلینیک ــونوگرافی ی ــط س ــد توس ــن وزن تول تخمی  •

)5،7( نیســت.  دقیــق 
در شــک بــه ماکروزومــی، تخمیــن وزن تولــد با اســتفاده   •
از بیومتــری در ســونوگرافی،  بهتــر ازلمــس شــکم نیســت. )5(
50 تــا 60 درصــد مــوارد دیستوشــی شــانه در نــوزادان بــا   •
ــر از 4 کیلوگــرم اتفــاق مــی افتــد. )3، 4، 7، 9، 10() 48  وزن کمت

.)RCOG در  درصــد 
اکثــر مــوارد دیستوشــی شــانه در نــوزادان بــا وزن نرمــال   •
اتفــاق مــی افتــد )5( ، و اکثــر مــوارد ماکروزومــی، دیستوشــی شــانه 

ندارنــد. )5(
حساســیت و قــدرت پیشــگویی مثبــت بــرای پیــش بینــی   •
ــرای  ــه ای را ب ــه مداخل ــت ک ــم اس ــدر ک ــانه آنق ــی ش ــتو ش دیس

.  )  13  ،5  ،4( نمیکنــد  توجیــه  آن  پیشــگیری 
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نکات قابل ذکر در مورد دیستوشی شانه در حین زایمان:
خــود لیبــر و شــانه impact شــده مــی تواننــد ســبب   •
ــرای  ــان ب ــل زایم ــش عام ــا کوش ــه الزام ــد، ن ــده باش ــه ش عارض

)  8  ،7  ،3( نــوزاد  زایمــان 
مــی توانــد از نــزول ســریع جنیــن یــا زایمان ســریع ناشــی   •
شــود. بنابرایــن ســیر زایمــان الزامــا نشــان دهنــده وقــوع آن نیســت. 

ــی( )13، 7 ( ــا طوالن ــد ی ــان کن ــیر زایم )س
ــاق  ــاد اتف ــان زی ــه اول و دوم زایم ــدن مرحل ــی ش طوالن  •
مــی افتــد، بنابرایــن، ایــن مســئله predictor هــای خوبــی بــرای 

)5( نیســتند.  شــانه  دیستوشــی 
هــم مرحلــه دوم طوالنــی و هــم مرحلــه دوم ســریع،   •
)1،  5،7( هســتند  شــانه  دیستوشــی  بــرای  فاکتــور  ریســک 

ابنرمالیتــی هــای لیبــر در بعضــی مــوارد و نــه همه مــوارد،   •
بــا دیستوشــی شــانه همــراه هســتند. ولــی ایــن ابنرمالیتــی هــا آنقــدر 
ــی  ــرای دیستوش ــدی ب ــگوی مفی ــد پیش ــه نمیتوانن ــتند ک ــایع هس ش

ــند) 5( . ــانه باش ش
ــر  ــه لیب ــبت ب ــر، نس ــی لیب ــی از ابنرمالیت ــرم خاص ــچ ف هی  •
نرمــال، پیشــگوی افزایــش میــزان دیستوشــی شــانه نیســت.)5(
ــان  ــل زایم ــط عام ــاد توس ــش زی ــه کش ــه ب ــا صدم الزام  •
ــورس  ــه ف ــد ک ــی ده ــان م ــادی نش ــواهد زی ــدارد و ش ــاط ن ارتب
ــته  ــاط داش ــات ارتب ــن صدم ــه ای ــت ب ــن اس ــادر ممک propulsive م

)7  ، باشــد)4 
نــزول ســر اتفــاق میافتــد در حالیکــه نــزول شــانه قدامــی   •
ــال کشــیده  ــد و اعصــاب پلکســوس براکی ــاق نمیافت ــی اتف ــا خلف ی

میشــوند کــه منجــر بــه صدمــه اعصــاب میشــوند.) 3، 4، 5(
بــا  پلکســوس  براکیــال  مــوارد صدمــه  از  تعــدادی    •
ــه  ــا 12 درصــد مــوارد ب دیستوشــی شــانه همــراه نیســت. حتــی 4 ت
.)7 اســت)5،  افتــاده  اتفــاق  مشــکل  بــدون  ســزارین  دنبــال 

فشــارهای داخــل رحمــی ممکــن اســت زمینــه ســاز   •
تعــداد قابــل توجهــی از مــوارد صدمــات براکیــال پلکســوس باشــد. 

)12  ،  11  ،3(

ــوزادی  ــال پلکســوس پالســی ن ســزارین، ریســک براکی  •
در رابطــه بــا ماکروزومــی را کــم میکنــد ولــی حــذف نمــی کنــد.

)5 (
تراکشــن جانبــی روی ســر جنیــن، غالبا در هنــگام زایمان   •
ــب  ــرد و اغل شــانه هــا در پرزانتاســیونهای ورتکــس صــورت میگی
مــوارد فلــج ارب بــه دنبــال زایمانــی کــه بــه نظــر مشــکلی نداشــته 
اتفــاق میافتــد. )6( و بیــش از 50% صدمــات براکیــال پلکســوس، بــا 

ــت)1(. ــراه اس ــال هم ــکل واژین ــدون مش ــان ب زایم
ــازوی  ــد در ب ــی ) BPP( میتوان ــوس پالس ــال پلکس •  براکی
خلفــی نــوزاد ایجــاد شــده باشــد در حالیکــه شــانه دیگــر) قدامــی( 
ــد در  ــز میتوان ــوده اســت و نی ــاده ب ــر افت ــس گی پشــت ســمفیز پوبی

ــود)1(. ــاد ش ــز ایج ــا نی ــدون تروم ــزارین ب س
ــم  ــی کنی ــش بین ــت پی ــن اس ــر ممک ــر غی ــال حاض در ح  •
کــدام نــوزاد دچــار دیستوشــی شــانه، دچــار فلــج ارب میشــود.)1(
ــک  ــور م ــد مان ــی مانن ــای کمک ــور مانوره ــم ظه علیرغ  •
روبرتــز و گرایــش کلــی بــه ســمت جلوگیــری از فشــار فونــدال ، 
نشــان داده شــده اســت کــه میــزان BPP مرتبــط بــا دیستوشــی شــانه 

کاهــش نیافتــه اســت )1(.
ــالهای  ــن س ــانه بی ــی ش ــا دیستوش ــای ب ــه زایمانه مقایس  •
1980 تــا 1986 و 1991 تــا 1999 هیــچ تفــاوت معنــی داری را 
از نظــر براکیــال پلکســوس پالســی نشــان نمــی دهــد:) 0/7 / 1000 

.)1  ( زایمــان   1000  /  0/8 مقابــل  در  زایمــان 
مدلهــای ریاضــی و شــبیه ســازی کامپیوتــری نشــان داده   •
انــد کــه نیروهــای داخلــی بــدن مــادر بــرای خــروج جنیــن در زمــان 
ــط  ــه توس ــه کار رفت ــروی ب ــتر از نی ــی بیش ــانه، خیل ــی ش دیستوش

پزشــک اســت )1(. 
ــر از 4500 گــرم اســت و  ــن باالت ــن وزن جنی اگــر تخمی  •
ــه دوم  ــزول در مرحل ــا ارســت ن ــی ی ــه دوم زایمــان طوالن ــا مرحل ی
باالتــر از +2 از +station 5 باشــد، اندیکاســیون ســزارین اســت. )5(
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نــکات قابــل ذکــر در مــورد دیستوشــی شــانه در حیــن 
 Deliveryتولد

دیستوشــی شــانه یــک اورژانــس مامایــی اســت، بنابرایــن پزشــک 
متخصــص و مامــا هــر دو مــی تواننــد و بایــد زایمــان را بــه انجــام 
ــدارد.  ــودن وجــود ن ــرای منتظــر ب ــادی ب ــان زی ــرا زم رســانند ) زی
ــاق  ــه ات ــا اعــزام ب ــرای حضــور متخصــص بیهوشــی ی ــه ب ــن نکت ای
عمــل نیــز وجــود دارد( و الزامــا نیــاز بــه حضــور متخصــص 
در موقــع زایمــان نیســت.) بدیهــی اســت پــس از مواجهــه بــا 
دیستوشــی شــانه، یقینــا از متخصــص زنــان  و تیــم دیستوشــی شــانه 
ــود ( ــتدل ش ــار مس ــده بیم ــود و در پرون ــته ش ــک خواس ــد کم بای
ــن زایمــان حضــور  ــرادی کــه در حی ) 3،4،   7، 9  ، 13(. تمــام اف
دارنــد، بایــد بــه تکنیکهــای الزم بــرای برخــورد بادیستوشــی شــانه 
آشــنا باشــند. همــه عاملیــن زایمــان بایــد در کاســهای آموزشــی 
ــار، شــرکت کننــد )4(. دیستوشــی شــانه، حــد اقــل ســالی یــک ب
فراهــم کــردن شــرایط انجــام آموزشــها، وظیفــه متولیــان مربوطــه 

میباشــد.
هــدف، جلوگیــری از آسفیکســی جنین و مــرگ و ارب   •
پالســی دائــم اســت، حتــی اگــر مــادر صدمــه ببینــد یــا شکســتگی 
در اســتخوانهای جنیــن اتفــاق بیافتــد. و بــه ایــن منظــور، حداکثــر 
5 دقیقــه در مــورد یــک جنیــن بــا اکســیژن رســانی نرمــال، فرصــت 

وجــود دارد) 3 ، 4 ، 5  (
حتــی اگــر بــه درســتی manage شــود غالبــا بــا صدمــات   •
و   permanent birth related injuries تولــد  بــه  وابســته  دائــم 

)8   ،  7   ، اســت.)4  همــراه  مــادری  کمپلیکاســیونهای 
ــس وحشــتناک  ــک اور+ژان ــوان ی ــه عن همیشــه از آن ب  •
ــرده مــی شــود. وقتــی اتفــاق میافتــد manage آن  ــام ب در زایمــان ن
ــرای  ــانی ب ــم یکس ــع الگوریت ــه واق ــرا ب ــت زی ــکل اس ــیار مش بس

)  5 ، نــدارد.)3، 4  مدیریــت آن وجــود 
صدمــات براکیــال پلکســوس یکــی از مهــم تریــن   •
ــوارد ممکــن اســت  ــا 16 درصــد م ــی اســت کــه ت عــوارض جنین
اتفــاق بیافتــد )4 ( و بــه نظــر مــی رســد بــه تجربــهoperator ارتبــاط 

 )  13،  5   ،4( نــدارد. 
اپــی زیوتومــی، بــرای مــوارد زایمــان دیستوشــی شــانه،   •

نــدارد.)4( ضــرورت  الزامــا 
هیــچ مانــوری بــرای جلوگیــری از  براکیــال پالســی   •
نســبت بــه مانــور دیگــر برتــری نــدارد  )3، 4 ، 5 ( و همــه مانورهــا 
مــی تواننــد ریســک کشــش روی پلکســوس براکیــال را افزایــش 

دهنــد. )3(
بــه نظــر میرســد کــه تجربــه عامــل زایمــان بــرای انجــام   •
ــاال  ــون احتم ــد، چ ــم میزن ــری را رق ــد بهت ــای الزم ، پیام مانوره
مــوارد بیشــتری را تجربــه کــرده اســت. در حالیکــه متاســفانه 
مطالعــات نشــان نمیدهنــد کــه تجربــه عامــل زایمــان نتیجــه نهایــی 
بهتــری را بســازد ) 4  ،  7 ،13 (. ارتبــاط آمــاری بیــن تجربــه عامــل 
زایمــان و نیــز تعــداد و یــا نــوع مانورهــا بــا براکیــال پالســی وجــود 

ــدارد.)1(  ن
علیرغــم ایــن مشــاهدات، الزامــی اســت کــه متخصصیــن زایمــان ، 
هنگامــی کــه پرونــده ای از دیستوشــی شــانه را مدیریــت کرده انــد، 
بــه شــرح دقیــق و صحیــح رونــد اقدامــات انجــام شــده بپردازنــد. 
ایــن نکتــه بایــد تــا حــد امــکان بافاصلــه بعــد از اتمــام زایمــان و 

انجــام اقدامــات اولیــه باشــد .
ــل ذکــر در مــورد دیستوشــی شــانه بعــد از  ــکات قاب ن

ــان )1، 4( زایم
نکاتی که در مستند ات باید ذکر شوند شامل:

زمــان درخواســت کمــک و حضــور اعضــای تیــم   -1
بیمارســتانی(. پروتــکل  در  کمــک  )تیــم  کمــک 

ــا  ــین و ی ــی توس ــتفاده از اکس ــی اس ــیون علم اندیکاس  -2
اســتفاده. صــورت  در  وکیــوم  گذاشــتن 

زمــان تشــخیص دیستوشــی،  پوزیشــن و چرخــش ســر   -3
اســت؟ بــوده  قدامــی  شــانه  کــدام  )مهــم(.  جنیــن 

زمــان زایمــان ســر و زمــان زایمــان بــدن و تخمیــن   -4
آنهــا. زمانــی  فاصلــه 

مانورهــای انجــام شــده ، زمــان بنــدی، نتیجــه و ترتیــب   -5
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آنهــا. 
کارکنان کمکی حضور یافته و زمان رسیدن آنها.  -6

وضعیــت عمومــی نــوزاد )نمــره آپــگار( ، ارزیابــی   -7
نــوزاد.

PH  و گازهــای خــون شــریانی یــا  انــدازه گیــری   -8
بندنــاف. وریــدی 

معاینه پرینه و واژن مادر، تخمین میزان خونریزی.  -9
وقــوع  مــورد  در  او  خانــواده  و  بیمــار  بــه  اطــاع   -10

شــانه. دیستوشــی 

ــانه  ــی ش ــورد دیستوش ــی در م ــای آموزش ــال دوره ه ــن ح در عی
بــه طــور ســاالنه الزم اســت برگــزار شــود و پــس از برگــزاری و 
تثبیــت کاســها بــه طــور مرتــب توســط مراجــع متولــی ، داشــتن 
ــدر کاران زایمــان  ــرای تمامــی دســت ان ــد ب ــه آن بای گواهــی نام
الزامــی گــردد. همــه عاملیــن زایمــان بایــد در کاســهای آموزشــی 

دیستوشــی شــانه حــد اقــل ســالی یــک بــار شــرکت کننــد.)4(
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آسپرین و هپارین در حاملگی

دکترمریم مشفقی 1

مســمومیت حاملگــی عبــارت اســت از بیمــاری کــه بــا افزایــش ناگهانــی فشــار خــون همــراه بــا دفــع پروتئیــن  
ــه بیســتم حاملگــی  ــاردار خصوصــاً بعــد از هفت ــدام هــای انتهایــی و اصلــی مــادر ب و اختــال در کارکــرد ان
اتفــاق مــی افتــد. در بیمــاران بــا ســابقه قبلــی فشــار خــون مزمــن ایــن بیمــاری مــی توانــد در حاملگــی همــراه 

بــا دفــع پروتئیــن و افزایــش بیشــتر فشــار خــون ایجــاد شــود.
اکامپســی از مهم تریــن ریســک فاکتورهــا و عوامــل مــرگ و میــر و عــوارض مــادری و جنینــی در دوران 

حاملگــی مــی باشــد.
نظــارت خــوب بــرای مــادران بــاردار و تشــخیص زودرس ایــن بیمــاری می توانــد باعــث شــود کــه عــوارض 
آن بــر روی مــادر و جنیــن کاهــش یابــد. متاســفانه درمــان ایــن بیمــاری ختــم حاملگــی میباشــد و کارهــای 
ــا راه کاری کــه  ــد تنه ــری کن ــی جلوگی ــه خوب ــن بیمــاری ب ــوز نتوانســته اســت از ای ــی هن مختلــف تحقیقات
تاکنــون تــا حــدی موثــر بــوده اســت اســتفاده از آســپرین بــا دوز پاییــن در مادرانــی اســت کــه دارای خطــر 
ــی و  ــادری و جنین ــوارض م ــادی از ع ــا حــد زی ــی باشــند . آســپرین توانســته اســت ت ــن بیمــاری م ــروز ای ب

مشــکات حاصلــه از ایــن بیمــاری جلوگیــری نمایــد

فلوشــیپ  زایمــان،  و  زنــان  متخصــص  و  جــراح   .1
ــان ــوژی،  عضــو هیئــت علمــی پژوهشــکده روی پریناتول
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مقدمه
آســپرین بــا دوز پاییــن و همچنیــن ترکیبــات ضــد انعقــاد مــواردی 
از  اســتفاده در دوران حاملگــی دارنــد  بعضــی از ایــن مــوارد بــه 
ــی دارد.  در  ــه تحقیقات ــات رســیده اســت و برخــی دیگــر جنب اثب

اینجــا مــوارد اســتفاده از ایــن دو دارو را مــرور خواهیــم کــرد.

آسپرین با دوز پایین 
آســپرین بــا دوز پاییــن بــه خوبــی مــوارد بــروز مســمومیت 
حاملگــی را کاهــش می دهــد و همچنیــن عــوارض حاملگــی 
ــد زایمــان زودرس و کاهــش  ناشــی از مســمومیت حاملگــی مانن
ــا ریســک متوســط و  ــوارد ب ــن را در م رشــد داخــل رحمــی جنی

ــد. ــی ده ــش م ــد کاه ــا 20 درص ــزان 10 ت ــه می ــاال ب ب

گزینــش افــراد پرخطر بــرای پیشــگیری از مســمومیت 
حاملگــی بــا اســتفاده از آســپرین بــا دوز پاییــن

ــرادی  ــن اف ــا دوز پایی بیشــترین ســود را در اســتفاده از آســپرین ب
بــروز  بــرای  متوســط  و  بــاال  ریســک  دارای  کــه  می برنــد 
ــک  ــل دارای ی ــه حداق ــرادی ک ــتند. اف ــی هس ــمومیت حاملگ مس
هســتند  حاملگــی  مســمومیت  بــروز  بــرای  فاکتــور  ریســک 
ــمومیت  ــروز مس ــر ب ــد در خط ــت درص ــل هش ــزان حداق ــه می ب

حاملگــی در طــی حاملگــی مــی باشــند. )1،2،3(
موارد خطر با ریسک باال

ــروع  ــژه ش ــه وی ــی، ب ــره اکامپس ــا پ ــی ب ــارداری قبل ب  •
نامطلــوب. پیامــد  بــا  و  زودرس 

● بارداری چند قلویی.
● فشار خون مزمن.

● دیابت نوع 1 یا 2.
● بیماری مزمن کلیه.

ــندرم  ــوه )س ــی بالق ــوارض عروق ــا ع ــی ب ــود ایمن ــاری خ ● بیم
آنتــی فســفولیپید، لوپــوس اریتماتــوز سیســتمیک(.

ــرای  ــور شــدید ب ــرادی کــه دارای حداقــل یــک ریســک فاکت اف

از  از اســتفاده  بــروز مســمومیت حاملگــی مــی باشــندمعموالً 
ــد. ــی برن ــود م ــی س ــی حاملگ ــن در ط ــا دوز پایی ــپرین ب آس

ــروز  ــرای ب ــور متوســط  ب ــد ریســک فاکت ــرادی کــه دارای چن اف
مســمومیت حاملگــی هســتند نیــز کاندیــد اســتفاده از آســپرین بــا 

ــن میباشــند. دوز پایی
ــم و  ــی کنی ــروی م ــای USPSTF پی ــی از معیاره ــور کل ــه ط ــا ب م
ــی  ــا دوز پاییــن را بــرای پیشــگیری از پــره اکامپس ــپرین ب آس
ــنهاد  ــر پیش ــط زی ــر متوس ــل خط ــورد از عوام ــد م ــا چن ــا دو ی ب

:)2 می کنیــم)
● اولین بارداری.)نولی پار(

● چاقی )شاخص توده بدنی <30 کیلوگرم بر متر مربع(.
● سابقه خانوادگی پره اکامپسی در مادر یا خواهر.

● سن ≤35 سال.
● ویژگــی هــای جمعیــت شــناختی )نــژاد آفریقایــی آمریکایــی، 

ســطح اجتماعی-اقتصــادی پاییــن(.
ــا  ــی ب ــارداری قبل ــال، ب ــوان مث ــه عن ــخصی )ب ــر ش ــل خط ● عوام
ــارداری،  ــن ب ــک در س ــوزاد کوچ ــا ن ــد ی ــگام تول ــم هن وزن ک
پیامــد نامطلــوب بــارداری قبلــی ]بــه عنــوان مثــال، مــرده زایــی[، 

ــارداری(. ــن ب ــال بی ــش از 10 س ــه بی فاصل
اگرچــه نولــی پــار بودنــد از عوامــل مهــم بــروز مســمومیت 
حاملگــی اســت ولــی ایــن مســئله بــه تنهایــی بــرای شــروع 
ــز در  ــد عوامــل دیگــر نی ــی نمــی باشــد و حتمــاً بای آســپرین کاف

کنــار آن وجــود داشــته باشــد )4و5(

ــان  ــرای درم ــن ب ــا دوز پایی ــپرین ب ــتفاده از آس اس
پره اکالمپســی تثبیــت شــده 

ــًا  ــه قب ــی ک ــن در زنان ــا دوز پایی ــپرین ب ــد آس ــی رس ــر م ــه نظ ب
بــه پــره اکامپســی مبتــا شــده انــد، فوایــد کمــی دارد یــا اصــًا 
ــرفت  ــپرین از پیش ــه ، آس ــن مرحل ــدارد )6و7و8(. در ای ــده ن فای
اســت  ممکــن  و  کنــد  نمــی  جلوگیــری  شــدیدتر  بیمــاری 
ــه  ــوط ب ــیتوپنی مرب ــه ترومبوس ــا ب ــاران مبت ــزی را در بیم خونری



30

ــای  ــم ه ــش آنزی ــز، افزای ــی/HELLP )همولی ــندرم پره اکامپس س
ــد. ــدید کن ــن( تش ــت پایی ــداد پاک ــدی، تع کب

چــه زمانــی بــرای شــروع آســپرین در طــی حاملگــی 
مناســب اســت؟

ــرای پیشــگیری از مســمومیت حاملگــی، بعــد از  ــا اســپرین را ب م
هفتــه دوازدهــم حاملگــی شــروع مــی کنیــم ولــی شــروع آن تــا 
16 هفتــه نیــز مناســب مــی باشــد.)9,10,11,12(. عــده ای نگــران 
عــوارض آســپرین در شــروع زودرس آن هســتند ولــی معمــوالًدر 

یــازده تــا چهــارده هفتــه مناســب میباشــد) 13و14و15و16(
بــا توجــه بــه اینکــه پاتوفیزیولــوژی بیمــاری مســمومیت حاملگــی 
مربــوط بــه اوایــل حاملگــی مــی باشــد ایــن مهــم اســت آســپرین 
ــه اگــر آســپرین  ــم. البت ــه 16 حاملگــی شــروع کنی ــل از هفت را قب
در اوایــل حاملگــی شــروع نشــود  ،تــا قبــل از زمانــی کــه عائــم 
مســمومیت حاملگــی ظاهــر نشــده اســت شــاید شــروع آن 
کمک کننــده باشــد ولــی در کل هــر چــه زود ترآســپرین شــروع 
شــود تاثیــر آن بهتــر خواهــد بــود. در مطالعــات دیــده شــده اســت 
کــه شــروع آســپرین حتــی در 28 هفتــه نیــز موثــر اســت.)17و18(

ــگیری از  ــرای پیش ــپرین ب ــرف آس ــزان و دوز مص می
ــت ؟ ــه اس ــی چگون ــمومیت حاملگ مس

بــا میــزان مصــرف آســپرین و روی پیشــگیری از  در رابطــه 
ــوالً  ــی معم ــود دارد ول ــر وج ــاف نظ ــی اخت ــمومیت حاملگ مس
میــزان رایــج آن 81 میلــی گــرم در روز مــی باشــد البتــه اســتفاده 
از مقادیــر بیشــتر تــا 100 الــی 150 میلــی گــرم نیــز توصیــه شــده 
اســت اســتفاده از مقادیــر باالتــر از 150 میلــی گــرم و ســودآوری 

ــات نشــده اســت. ــوز اثب آن هن

ــپرین  ــت آس ــر اس ــبانه روز بهت ــی از ش ــه زمان در چ
ــود ؟ ــتفاده ش اس

ــدارد  ــا زمــان مصــرف آســپرین اتفــاق نظــر وجــود ن در رابطــه ب

بیشــتر صاحــب نظــران معتقدنــد آســپرین در هنــگام خــواب 
ــپرین در  ــت آس ــر اس ــد بهت ــده ای معتقدن ــی ع ــود ول ــتفاده ش اس
زمــان صبــح اســتفاده شــود. گفتــه می شــود کــه اســتفاده از 
آســپرین در هنــگام خــواب باعــث افزایــش ســوزش ســردل مــی 

شــود)19,20( .

در چــه ســنی از حاملگــی بــه مصــرف آســپرین خاتمه 
؟ بدهیم 

ــدارد.  ــود ن ــر وج ــاق نظ ــپرین اتف ــع آس ــان قط ــا زم ــه ب در رابط
آنچــه کــه بــه طــور معمــول انجــام می شــود ادامــه مصــرف 
آســپرین تــا زمــان زایمــان اســت ولــی عــده ای معتقدنــد آســپرین 
ــز  ــم. بعضــی از پزشــکان نی ــه ســی و ششــم قطــع نمایی را در هفت
ــد و  ــع میکن ــپرین را قط ــان آس ــد زایم ــل از موع ــا 10 روز قب 5 ت
نگرانــی از عــوارض خونریــزی دهنــده آســپرین را علــت ایــن کار 
ــان  ــا زم ــپرین  ت ــه آس ــی از ادام ــی در کل عوارض ــد ول ــی دانن م
زایمــان بــرای مــادر و جنیــن بــه صــورت جــدی در نظــر گرفتــه 

نمی شــود.)21,22(
در یــک مطالعــه بــزرگ ASPRE RRIAL مشــاهده شــده کــه 
مصــرف آســپرین بــه میــزان حــدود 150 میلــی گــرم روزانــه بــه 
ــی زودرس  ــمومیت حاملگ ــروز مس ــت از  ب ــته اس ــی توانس خوب

جلوگیــری کنــد.)23(

آیــا مصــرف آســپرین میتوانــد بــرای جنیــن خطرســاز 
باشــد ؟

اســتفاده کوتــاه مــدت از آســپرین در ســه ماهــه دوم و ســوم 
حاملگــی بــدون عــوارض شــناخته شــده اســت و عارضــه جــدی 
از آن دیــده نشــده اســت. اســتفاده از آســپرین در ســه ماهــه اول 
ــا خطــر بــروز خونریــزی اوایــل حاملگــی و یــا بــروز  در رابطــه ب
ســقط مصــرف شــده کــه تاثیــرات آن قابــل چشــم پوشــی اســت. 
ــر  ــان و خط ــی زایم ــپرین در حوال ــتفاده از آس ــا اس ــه ب در رابط
ــد از زایمــان در مطالعــات ذکــر می شــود  ــزی بع افزایــش خونری
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کــه مقادیــر افزایــش خونریــزی در حــد قابــل چشــم پوشــی 
می باشــد. خطــر بــروز گاستروشــزی در مصــرف آســپرین در ســه 
ماهــه اول در بعضــی از مقــاالت مطــرح شــده کــه تقریبــاً در حــال 

ــت.)24,25,26( ــده اس ــد و رد ش ــی باش ــرح نم ــر مط حاض
ــرای  ــپرین را ب ــه آس ــت ک ــد اس ــکا معتق ــگیری آمری ــن پیش انجم
زایمــان  شــامل  مســمومیت حاملگــی  عــوارض  از  جلوگیــری 
زودرس و کاهــش رشــد داخــل رحمــی جنیــن میتــوان از ســن 12 

)USPSTF (.ــود ــروع نم ــی ش ــا 28 هفتگ ت
انجمــن زنــان و مامایــی آمریــکا و همچنیــن انجمــن مــادر و جنیــن 
انگلســتان معتقــد اســت کــه آســپرین از هفتــه دوازدهــم و ترجیحــاً 
ــوان آن  ــه 28 مناســب مــی باشــد و می ت ــا هفت ــه شــانزدهم ت از هفت

را تــا زمــان زایمــان ادامــه داد.
ــادر ســابقه مــرگ داخــل  ــواردی کــه م اســتفاده از آســپرین در م
رحمــی جنیــن را دارد و یــا فقــط ســابقه زایمــان زودرس را دارد و 
ریســک فاکتــور بــرای مســمومیت حاملگــی ندارنــد توصیــه نمــی 

)ACOG and Society for Maternal-Fetal Medicine( شــود

مصرف ضد انعقاد ها در حاملگی
ــه اســتفاده از ضــد انعقــاد در طــی دوران  بعضــی از مــادران نیــاز ب

ــد. حاملگــی و همچنیــن بعــد از زایمــان دارن
ایــن مــادران کســانی هســتند کــه در خطر بــروز ترومبــوز وریدهای 
عمقــی در طــی دوران حاملگــی هســتند. مادران دچــار بیماری های 
دریچــه قلبــی همــراه بــا دریچــه فلــزی، مــادران دچارفیبریاســیون 
مــادران  دچــار ترومبــوز در ســینوس های وریــدی  دهلیــزی، 
ــه چــپ  ــب ب ــال در کارکــرد قل ــزی، کســانی کــه دچــار اخت مغ
مــی باشــند و همچنیــن مــادران دچــار ســوابق از دســت دادن مکــرر 
ــاد در  ــد انعق ــتفاده از ض ــه اس ــد ب ــت نیازمن ــن اس ــی ممک حاملگ

طــول دوران حاملگــی باشــند.
ــی دوران  ــن در ط ــل وارفاری ــاد مث ــد انعق ــات ض ــی از ترکیب بعض
حاملگــی ممنوعیــت مصــرف و محدودیــت مصــرف دارنــد و 
بهتــر اســت قبــل از اقــدام بــه بــارداری و تصمیــم بــه بــاردار شــدن 

ــل  ــی تبدی ــا چگونگ ــه ب ــود در رابط ــج خ ــک معال ــا پزش ــار ب بیم
دارو مشــورت نمایــد ایــن ترکیــب تراتــوژن میباشــد و بهتــر اســت 
ــود و  ــع ش ــای اول دارو قط ــان روزه ــارداری در هم ــورت ب در ص
ــا آن  ــه ب ــل از آن در رابط ــارداری از قب ــه ب ــم ب ــورت تصمی در ص

برنامه ریــزی شــود.

انواع ضد انعقاد در دوران حاملگی
ــا هســتند  ــن ه ــل اســتفاده در دوران حاملگــی  هپاری ــات قاب ترکیب
 Low کــه ممکــن اســت بــه صــورت بــا وزن مولکولــی کــم

بــه یــا  و   )LMWH( molecular weight heparins

 صــورت )Unfractionated heparin )UFH باشــند. ایــن ترکیبــات 
از جفــت عبــور نمــی کننــد و باعــث ایجــاد مشــکات انعقــادی در 

جنیــن نمیشــود.
ــر  ــر و موث ــان ت ــم آس ــی ک ــا وزن مولکول ــات ب ــتفاده از ترکیب اس
ــن در  ــد ولیک ــی باش ــر م ــده ت ــرل ش ــرف آن کنت ــد و مص می باش
ــم. ــل کنی ــرمUFH  تبدی ــه  ف ــر اســت آن را ب اواخــر حاملگــی بهت
بــه  نیازمنــد  کــم  مولکولــی  وزن  بــا  ترکیبــات  از  اســتفاده 
مانیتورکــردن نــدارد و بــروز عــوارض ناشــی ازهپاریــن مثــل 
ــت. ــات کمتراس ــن ترکیب ــطه دارو در ای ــه واس ــت ب ــود پاک کمب

UFHمزیت های استفاده از هپارین به صورت
ایــن ترکیبــات دارای قیمــت کمتــری نســبت بــه ترکیبــات بــا 
ــل  ــه عم ــاز ب ــورت نی ــند  و در ص ــی باش ــن م ــی پایی وزن مولکول
جراحــی اورژانــس مــی تــوان اثــر آن را بــه وســیله دارو معکــوس 
نمــود ودارای طــول عمــر کمتــری نســبت بــه ترکیبــات دارای وزن 

ــی کــم مــی باشــند. مولکول
در مــواردی کــه بیمــار دچــار نارســایی شــدید کلیــوی باشــد بهتــر 
ــی پاییــن از  ــا وزن مولکول ــات ب ــه جــای اســتفاده از ترکیب اســت ب

هپاریــن بــه صــورت UFH اســتفاده شــود.



32

ــن  در  ــی پایی ــا وزن مولکول ــات ب ــی  ترکیب چــه زمان
ــارداری شــروع میشــوند ؟ ب

بــا اطــاع از بــارداری و یــا بــا برنامه ریــزی ، قبــل از بــارداری بهتــر 
اســت در مــواردی کــه داروهــای خوراکــی ضــد انعقــاددر بیمــار 
ــل  ــا تبدی ــن دارو ه ــوند ای ــی ش ــرف م ــن مص ــورت  مزم ــه ص ب
ــب از  ــن ترتی ــوند. بدی ــن ش ــی پایی ــا وزن مولکول ــن ب ــه هپاری ب
عــوارض تراتــوژن داروهــای خوراکــی مثــل وارفاریــن پیشــگیری 

خواهــد شــد.
در مــواردی کــه جهــت پیشــگیری از ترومبــوز و یا جهــت ترومبو 
پروفیاکســی  در مــادر در طــی حاملگــی نیــاز بــه ترکیــب ضــد 
انعقــاد باشــد مــی تــوان از ترکیبــات بــا وزن مولکولــی پاییــن در 

طــی بــارداری اســتفاده نمــود.
ــل اســتفاده هســتند.  ــدی قاب ــر جل ــه صــورت زی ــات ب ــن ترکیب ای
البتــه هــر زمــان کــه نیــاز بــه قطــع فــوری دارو داشــته باشــیم بهتــر 
اســت از فــرم  UFH اســتفاده نماییــد تــا بتــوان بــه ســرعت تاثیــر 

ــان برداشــت. آن را از می

مقادیــر مصــرف ترکیبــات ضــد انعقــاد در طــی دوران 
حاملگــی و در طــی دوران بعــد از زایمــان

LMWH جدول مقادیر استفاده از
Weight < 50 kg = 20 mg enoxaparin/2500 u
Weight 90–50 kg = 40 mg enoxaparin/5000 u
Weight 130–91 kg = 60 mg enoxaparin/7500 u
Weight 170–131 kg = 80 mg enoxaparin/000 10
Weight > 170 kg = 0.6 mg/kg/day enoxaparin/ 
75 u/kg/day

UFHجدول مقادیر استفاده از
Minidose prophylactic UFH, 5000 units SC Q12 h
Prophylactic UFH, 5000 to 10,000 units SC Q 12h
UFH, 5000 to 7500 units SC Q 12h in first trimester
UFH, 7500 to 10,000 units SC Q 12h in the second 
trimester
UFH, 10,000 units SC Q 12h in the third trimester, 
unless the aPTT is elevated

در مــواردی کــه از دوزهــای درمانــی ترکیبــات بــا وزن مولکولــی 
پاییــن اســتفاده مــی شــود بهتــر اســت در حوالــی 36 تــا 37 هفتــه 

ایــن ترکیــب دارویــی بــه نــوع UFH  تبدیــل شــود.
ــزارین و  ــه س ــم ب ــل از تصمی ــاعت قب ــا 24 س ــت 12 ت ــر اس بهت
شــروع اینداکشــن ترکیبــات ضــد انعقــاد قطــع شــوند. درمــوارد 
ــر اســت 24 ســاعت قبــل و در مــوارد دوزهــای  ــی بهت دوز درمان

ــوند. ــع ش ــا قط ــل داروه ــاعت قب ــگیری 12 س پیش

ترومبوپروفیالکسی اسکورینگ
جهــت انجــام پیشــگیری در رابطــه بــا ترومبــوز بهتــر از هــر بیمــار 
ــارداری   ــارداری و هــم در هــر ویزیــت در دوران ب ــل از ب هــم قب
ــه  ــی ک ــود و در صورت ــی ش ــوز بررس ــاد ترومب ــر خطرایج از نظ
جــزء گــروه پرخطــر مــی باشــد درمــان ضــد انعقــاد بــرای بیمــار 

شــروع شــود.
مــادران حاملــه ای کــه دچــار تهــوع صبحگاهــی   •
ــه    ــوند و ب ــی می ش ــار حاملگ ــا وی ــارداری و ی ــدید در دوران ب ش

. گردنــد  مــی  بســتری  واســطه  ایــن 
ــا کاهــش  تحــرک و در شــرایط اســتراحت  بیمــاران ب  •

. مــداوم 
ــده  ــک ش ــدان تحری ــندروم تخم ــار س ــاران  دچ •  بیم

. اســت  بهتــر 
بیمــاران دارای ســابقه ترومبــوز قبلــی بــه جــز مــواردی   •

باشــد. بــزرگ  جراحــی  یــک  زمینــه  در  کــه 
بیماران دارای ترومبوفیلی پرخطر .  •

بیمارانــی کــه طــی دوران حاملگــی تحــت عمــل   •
میگیرنــد. قــرار  جراحــی 

ــرطان،  ــل س ــی مث ــاری داخل ــه دارای بیم ــی ک بیماران  •
ــای شــدید،  ــی ه ــی روده، کــم خون ــای التهاب ــوس، بیماری ه لوپ
نفروپاتــی دیابتــی، کــم خونــی ســلول داسی،مشــکات پیشــرفته 

ــند. ــی باش ــی م قلب
 در طی حاملگی نیاز به شروع ضد انعقاد دارند.



33

ــداد منفــرد  ــه جــز یــک روی ــی ب ــاال : هــر VTE قبل ــک ب * ریس
مربــوط بــه جراحــی بــزرگ نیــاز بــه پروفیاکســی قبــل از زایمــان 

ــا LMWH دارد ب
* ریســک فاکتورهــای موقــت: کــه بــا از بیــن رفتــن شــرایط 

ــاد را  ــد انعق ــوان ض ــود می ت ــارج میش ــر خ ــت خط ــار از وضعی بیم
قطــع نمــود:

تهــوع اســتفراغ شــدید حاملگــی کــه منجــر بــه بســتری   •
می شــود بیمــار 

دهیدراته شدن شدید  •
سندروم تخمدان تحریک شده در سه ماهه اول  •

عــدم تحــرک طوالنــی مــدت  مثــل اســتراحت در بســتر   •
طوالنــی مســافرتهای  و 

عفونتهای  سیستمیک  در زمان وجود عفونت  •
جراحــی هایــی کــه در طــی دوران بــارداری انجــام   •
میشــود مثــل انجــام آپاندکتومــی و یــا در طــی حوالــی زایمــان مثــل 
بســتن لولــه هــای رحمــی، البتــه انجــام عمــل اپیزیوتومــی شــامل آن 

ــود. ــی ش نم
این موارد دارای اسکور یک می باشند:

o Age > 35 
o Parity ≥ 3
o Smoker  
o Gross varicose veins
o Current pre-eclampsia
o Immobility, e.g. paraplegia, PGP  
o Family history of unprovoked or    
estrogen-provoked VTE in first-degree relative
o Low-risk thrombophilia  
o Multiple pregnancy
o IVF/ART
o Obesity )BMI > 30 kg/m2(    )BMI>40(

بیمارانــی کــه دارای چهــار ریســک فاکتــور و یــا بیشــتر از چهــار 
اســتفاده  اول کاندیــد  ماهــه  از ســه  فاکتــور هســتند  ریســک 

ازترومبــو پروفیاکســی مــی باشــند.
بیمارانــی کــه دارای ســه ریســک فاکتــور هســتند  کاندیــد شــروع 

ترومبــو پروفیاکســی از هفتــه بیســت و هشــتم حاملگــی میباشــند.
بیمارانــی کــه دارای کمتــر از ســه ریســک فاکتــور هســتند نیازمنــد 
اســتفاده ترومبــو پروفیاکســی نبــوده و بــه آن هــا تحــرک کافــی و 

مصــرف مایعــات فــراوان توصیــه مــی شــود.   

چگونگــی مدیریــت ترومبــو پروفیالکســی در فــاز بعــد 
از زایمــان

بیمارانی که دارای سابقه ترومبوز قبلی هستند  •
بیماران دارای ترومبوفیلی پرخطر  •

بیمــاران دارای ترومبوفیلــی کــم خطــر کــه ســابقه   •
دارنــد ترومبــوز  خانوادگــی 

ــد  ــتفاده از ض ــد اس ــده و کاندی ــوب ش ــر محس ــروه پرخط ــز گ ج
ــند. ــی باش ــان م ــد از زایم ــه بع ــا 6 هفت ــاد ت انعق

o Age > 35 years  
o Obesity (BMI ≥ 30 kg/m2(  
o Parity ≥ 3  
o Smoker  
o Elective caesarean section  
o Family history of VTE  
o Low-risk thrombophilia  
o Gross varicose veins  
o Current systemic infection  
o Immobility, e.g. paraplegia, PGP, long-
distance travel  
o Current pre-eclampsia  
o Multiple pregnancy  
o Preterm delivery in this pregnancy )< 0+37 
weeks(  
o Stillbirth in this pregnancy  
o Mid-cavity rotational or operative 
delivery  
o Prolonged labour )> 24 hours(  
o PPH > 1 litre or blood transfusion 

بیمارانــی کــه بعــد از زایمــان دارای دو ریســک فاکتــور از مــوارد 
ــو پروفیاکســی  ــد اســتفاده از ترومب ــا بیشــتر باشــند نیازمن ــاال و ی ب
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حداقــل بــه مــدت 10 روز بعــد از زایمــان مــی باشــند. ایــن بیماران 
در گــروه بــا ریســک متوســط محســوب مــی شــوند.

ــور هســتند جــزء  ــر از دو ریســک فاکت ــی کــه دارای کمت بیماران
گــروه کــم خطــر محســوب شــده و توصیــه بــه مصــرف مایعــات 
فــراوان و تحــرک کافــی و جلوگیــری از دهیدراتاســیون میشــوند. 

)RCOG(

ــی  ــندروم آنت ــا س ــاران ب ــا بیم ــه ب ــه ای در رابط نکت
ــفولیپید فس

ــه صــورت روتیــن در مــوارد ســابقه ســقط  اســتفاده از آســپرین ب
توصیــه نمــی شــود ولــی در رابطــه بــا بیمــاران بــا ســندروم 
آنتــی فســفولیپید مشــاهده شــده کــه اســتفاده از آســپرین بــا 
ــروز  ــد از ب ــاد می توان ــد انعق ــات ض ــا ترکیب ــراه ب ــن هم دوز پایی
ســقط پیشــگیری نمایــد. در ایــن بیمــاران مــی تــوان بعــد از 
مشــاهده کیســه حاملگــی و یــا حوالــی هفتــه ششــم از آســپرین و 
ترکیــب ضــد انعقــاد اســتفاده کــرد. میتــوان درمــان را تــا حوالــی 
هفتــه 35 بــارداری و تــا زمــان زایمــان ادامــه داد.) گایدالیــن  

)ESHRE2015

کاهش رشد داخل رحمی و مصرف آسپرین
  شــواهدی وجــود دارد کــه اســتفاده از آســپرین به صــورت دوز 
کــم و حتــی بــا مقادیــر بیشــتر مــی توانــد  بــا شــروع در هفتــه 12 
تــا 16  از بــروز کاهــش رشــد داخــل رحمــی جلوگیــری نماینــد.
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Pregnant women should be evaluated early in pregnancy for risk factors for preeclampsia . By quantifying 
the risk of preeclampsia conferred by various individual clinical risk factors, the clinician is better 
equipped to estimate a woman›s risk of preeclampsia, educate her about this risk and its implications, 
determine the appropriate frequency of pregnancy surveillance, and consider whether she is a candidate 
for prophylactic aspirin. 
* Most risk factors for preeclampsia are not modifiable; avoiding obesity and excessive gestational weight 
gain are notable exceptions.
* Low-dose aspirin is the only drug for which there is some evidence of benefit in reducing the risk of 
preeclampsia when administered throughout the second and third trimesters to women at high risk 
for developing the disease. For women at low risk for development of preeclampsia, available evidence 
does not support use of low-dose aspirin for prevention of preeclampsia, but a modest (approximately 
10 percent) reduction in the risk of preeclampsia and its sequelae (growth restriction, preterm birth) is 
possible for women at moderate to high risk of developing the disease.
For most patients who require anticoagulation during pregnancy (except for patients with mechanical 
heart valves), heparins are safer than other anticoagulants. For such patients, we recommend low molecular 
weight (LMW) heparin rather than unfractionated heparin for all but the final weeks of the pregnancy. 
This is based on the ease of administration of LMW heparin compared with unfractionated heparin. 
Unfractionated heparin is a reasonable alternative when cost or need for rapid reversal is important, and 
it is the preferred agent for patients with severe renal insufficiency (eg, creatinine clearance ≥ 30 mL/min) 
and for all patients in preparation for labor and delivery.
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مقدمه 
ــه میــزان زیــادی افزایــش یافتــه  در ســالهای اخیــر آمــار ســزارین ب
اســت ، ایــن مســئله باعــث افزایــش  عــوارض مربــوط بــه ســزارین 
نیــز گردیــده اســت. ایــن عــوارض شــامل عــوارض زودرس مثــل 
ــد از  ــای بع ــت ه ــا و عفون ــزی ه ــل و خونری ــی عم ــکات ط مش
ــد  ــررس بع ــورت دی ــه ص ــز ب ــوارض نی ــه ع ــد. البت ــی باش ــل م عم
ــا افزایــش  ــن عــوارض ب از انجــام ســزارین مشــاهده مــی شــود. ای
ــکاتی  ــی از مش ــد. یک ــی یاب ــش م ــزارین افزای ــوارد س ــداد م تع
کــه بعــد از انجــام ســزارین مشــاهده مــی شــود و جــزء مشــکات 

ــری مــی باشــد ایجــاد نیــش ســزارین مــی باشــد. تاخی

تعریف ایسموسل
ــا  ــرش ســزارین  باعــث ایجــاد نیــش ی ــم ناکامــل در محــل ب  ترمی
ــف   ــای مختل ــام ه ــه ن ــه ب ــود  ک ــی می ش ــل جراح ــص در مح نق
 niche, isthmocele, uteroperitoneal fistula ,cesarian scare

defect  ,  کاربــرد دارد.

محــل  و  میومتــر  دربافــت  چالــه  ایجــاد  و  شــدن  ای   دندانــه 
باشــد. مــی  نیــش  محــل  مشــاهدات  از  قبلــی   هیســتروتومی 
بــا افزایــش تعــداد مــوارد ســزارین اســکار و بافــت فیبــروزی  کــه 
ــرش در  ــل ب ــر مح ــب ت ــم نامناس ــث ترمی ــود دارد  باع ــل وج از قب

ســزارین هــای بعــدی میشــود.)1(

 مشــکالت شــایع ژنیکولــوژی در بیمــاران دارای نیــش 
محــل ســزارین قبلــی

ــی   ــزارین قبل ــرش س ــل ب ــوم در مح ــا دیورتیکول ــوچ و ی ــود پ وج
میتوانــد بــا عائــم مختلفــی همــراه باشــد  )2( ، البتــه اغلــب اوقــات 

ممکــن اســت بیمــار هیــچ گونــه عائمــی نداشــته باشــدولی گاهــاً با 
عائــم ژنیکولــوژی مختلــف مراجعــه می کننــد  ایــن عائــم شــامل 
خونریــزی هــای نامرتــب رحمــی، درد مزمــن شــکم و لگــن، نازایی  

و لکــه بینــی مــداوم  ودیســپارونی مــی باشــد )1و2(.

مشــکالت شــایع مامایــی در بیمــاران دچــار نیــش محــل 
ــزارین قبلی س

ــس  ــک وجــود پ ــم ژنیکولوژی ــروز مشــکات و عائ ــر ب عــاوه ب
ــارداری  ــی دوران ب ــکات در ط ــری مش ــک س ــث ی ــد باع می توان
شــده و عــوارض مامایــی در نتیجــه ضایعــه مذکــور  ایجــاد شــود. 
ــروز حاملگــی در محــل اســکار ســزارین  ایــن  مشــکات شــامل ب
قبلــی،  جایگزینــی نامناســب جفــت در محــل اســکار ســزارین قبلــی 
و ایجــاد طیــف مختلفــی از آکرتــاو و پرکرتــا و چســبندگی جفــت، 
مــی باشــد  وجــود نیــش مــی توانــد باعــث بــروز پارگــی رحــم در 
ــه هــای مختلــف حاملگــی علــت نازکــی محــل اســکار شــده  هفت
اورژانــس مامایــی ایجــاد کنــد. همچنیــن بــروز زایمــان زودرس از 

عــوارض اینگونــه بیمــاران مــی باشــد.)6-4(

عوارض زودرس به دنبال انجام سزارین
ــام  ــه انج ــاز ب ــی نی ــای زایمان ــزی ه ــل خونری ــواردی مث ــامل م  ش
ســزارین بــه علــت اینرســی و آتونــی عفونــت هــای بعــد از عمــل و 

ــی باشــد.  ــی م ترومبوآمبول

عوارض دیررس به دنبال انجام سزارین
ــی،  ــل جراح ــال عم ــه دنب ــبندگی ب ــی از چس ــای ناش ــامل درده ش
ــی از  ــوز ناش ــاد آندومتری ــی، ایج ــارج از رحم ــی خ ــروز حاملگ ب
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ــف  ــای مختل ــی ، طیف ه ــل جراح ــی عم ــی ط ــکاالت تکنیک اش
چســبندگی جفــت ناشــی از انجــام ســزارین قبلــی و نهایتــاً حاملگی 

محــل اســکار میباشــد.)7،8(

حاملگی در محل اسکار سزارین قبلی
در ایــن نــوع از حاملگــی بــه علــت وجــود پــوچ در محــل اســکار 
ــرت  ــوچ مهاج ــل پ ــه مح ــن ب ــت جنی ــن اس ــی ممک ــزارین قبل س
کــرده و در آن قســمت النــه گزینــی نماینــد و باعــث ایجــاد خطــر 

ــرای مــادر بشــود. پارگــی رحــم و مشــکات شــدید ب
ــی  ــابه حاملگ ــکار مش ــل اس ــی مح ــای حاملگ ــانه ه ــم و نش عائ
ــا  ــه آی ــد. اینک ــی باش ــا م ــمت ه ــایر قس ــی در س ــارج از رحم خ
ــی و  ــزارین قبل ــم در س ــای رح ــه ه ــم الی ــک و روش ترمی تکنی
ترمیــم در یــک الیــه و یــا دوالیــه چقــدر بــروز ایــن مســئله موثــر 
باشــد مــورد بحــث اســت و ترمیــم بــه صــورت یــک الیــه و تاثیــر 
ــتفاده از  ــد. اس ــی باش ــث م ــورد بح ــه م ــن عارض ــروز ای آن در ب
انــواع مختلــف نــخ هــای جراحــی،  در ترمیــم الیــه هــای رحمــی  
و تاثیــر آن در بــروز عارضــه  ایجــاد پــوچ مــورد بحــث مــی باشــد  
ــدارد. ــود ن ــا وج ــا آنه ــه ب ــی در رابط ــزان کاف ــه می ــتندات ب و مس

)5،9(

یک سوال مورد بحث
آیــا بیمــاران دارای پــوچ محــل ســزارین قبلــی 
ــه  ــدام ب ــل از اق ــم  قب ــی ترمی ــام جراح ــد انج نیازمن

ــند؟ ــی باش ــدی م ــی بع حاملگ
در بررســی گزارشــات مربــوط بــه  پــوچ در محــل بــرش ســزارین 
قبلــی،  مــواردی از کیــس ریپــورت برخــورد می کنیــم کــه 
ــرش  ــل ب ــود در مح ــا وج ــه ب ــی در رابط ــرات متفاوت ــا نظ در آنه
ــاهده  ــدی مش ــارداری بع ــرای ب ــری ب ــی و تصمیم گی ــزارین قبل س
می شــود. در بعضــی از مــوارد قبــل از اقــدام بــه بــارداری در 
ــارداری  ــان شــده و ســپس ب ــوچ ،بیمــار درم صــورت تشــخیص پ
ــه  ــاز ب ــار نی ــز  بیم ــوارد نی ــی از م ــت، در بعض ــته اس ــی داش موفق

ــان  ــن درم ــده ولیک ــان ش ــه درم ــه ب ــت وتوصی ــته اس ــان داش درم
ــکات  ــار مش ــار دچ ــارداری بیم ــی دوران ب ــده و در ط ــام نش انج
عدیــده ای گردیــده اســت و مشــکاتی مثــل پارگــی رحــم و بــروز 

ــت.)10(. ــرده اس ــروز ک ــارداری ب ــان زودرس  در ب زایم
در مــواردی کــه نیــاز بــه ترمیــم  محــل نیــش وجــود داشــته اســت 
ــادر دچــار  ــارداری م ــده اســت در طــی ب ــن کار انجــام گردی و ای
ــک  ــده اســت در ی ــی گــر دی ــزارین قبل ــش س حاملگــی محــل نی
مــورد دیگــر عــدم ترمیــم نیــش  در طــی حاملگــی منجــر بــه بــروز 

جــدا شــدگی محــل بــرش ســزارین  و پارگــی رحــم میگــردد.
از بررســی کیــس ریپــورت هــای مختلــف بــه نظــر مــی رســد  کــه 
بعضــی از بیمــاران کــه دچــار نیــش محــل ســزارین و عــدم ترمیــم 
مناســب آن هســتند  ممکــن اســت از ترمیــم ناحیــه مربوطــه قبــل از 

اقــدام بــه بــارداری ســود ببرنــد.)10(
ترمیــم نامناســب محــل بــرش ســزارین و دندانــه ای و نــازک 
ــره در محــل می شــود کــه  ــرش، باعــث ایجــاد حف شــدن محــل ب
ــا  ــا ایسموســل و ی ــوچ و ی ــع همــان اصطــاح پ ایــن حفــره در واق

ــد. ــی باش ــش م ــا نی ــوم ی دیورتیکول

ــل  ــی مح ــم غیرطبیع ــرای ترمی ــه ب ــی ک ــل مختلف عل
ــم: ــام میبری ــتند را ن ــئول هس ــزارین مس ــرش س ب

ــام  ــی انج ــی ط ــای رحم ــه ه ــم الی ــف ترمی ــای مختل ــک ه تکنی
ــه. ــا در دو الی ــه و ی ــک الی ــزارین،ترمیم در ی ــل س عم

لیبر طوالنی شده.
انجام عمل سزارین در دیاتاسیون بیشتر از 5 سانتی متر.

اینداکشن طوالنی و استفاده از اکسی توسین.
رحم رتروورسه.

بــرش ســزارین بــه صورتــی کــه در بخــش تحتانــی ســگمان واقــع 
شــود.

ــه از  ــد هرگون ــش فاق ــود نی ــوارد وج ــیاری از م بس
ــش  ــوارد نی ــی از م ــی در بعض ــد ول ــی باش ــم م عالئ

ــد: ــی باش ــف م ــم مختل دارای عالئ
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منومتروراژی
دیسمنوره

نازائی و دیسپارونی
درد مزمن لگنی.

جداشدگی  و باز شدن محل اسکار  سزارین
حاملگی در محل اسکار سزارین قبلی

طیف مختلف از چسبندگی جفت  و اکرتا

معرفی یک کیس)شماره 1(
خانــم 31 ســاله ای کــه قبــًا بــه دلیــل طوالنــی شــدن مرحلــه اول 
ــده  ــزارین ش ــر س ــانتی مت ــا 7 س ــم ت ــه رح ــاع دهان ــا اتس ــان ب زایم

اســت.
بــا منومتــروراژی جهــت بررســی بیشــتر در بیمارســتان بســتری شــد 
ــوچ CSD در  ــود پ ــال وج ــس واژین ــونوگرافی تران ــه س و در معاین

محــل بــرش ســزارین قبلــی را نشــان داد.
ــا  ــر ب ــانتی مت ــق0/86 س ــر و عم ــانتی مت ــکار 0/19 س ــت اس ضخام

ــری شــد. ــدازه گی شــکل مســتطیلی ان
به بیمار جراحی جهت اصاح پوچ پیشنهاد میشود .

امــا بیمــار درمــان را بــه تعویــق انداخــت، توصیــه هــای پیشــگیری 
از بــارداری را نادیــده گرفــت و اندکــی بعــد بــاردار میشــود.

در انجــام ســونوگرافی ترانــس واژینــال یــک عــدد کیســه حاملگی 
داخــل رحمــی در موقعیــت طبیعــی مشــاهده گردید.

حاملگــی هــر دو هفتــه یکبــار توســط ســونوگرافی ترانــس واژینــال 
ــی  ــر بررس ــار از نظ ــرای بیم ــای الزم ب ــت ه ــد و ویزی ــرل ش کنت
وجــود درد در محــل بــرش ســزارین قبلــی انجــام گردیــد. در هــر 
ــی  ــر بررس ــاً از نظ ــال خصوص ــس واژین ــونوگرافی تران ــت س ویزی
ــام  ــرش انج ــل ب ــت مح ــی ضخام ــم و بررس ــی رح ــگمان تحتان س
شــده و بــا توجــه بــه ایــن مســئله کــه ضخامــت کمتــر از 25 صــدم 
ــر  ــم در نظ ــی رح ــی پارگ ــر احتمال ــوان خط ــه عن ــر ب ــانتی مت س

ــه شــد.)11( گرفت
در دوران بارداری، بیمار سه بار در بیمارستان بستری شد.

ــه 26، درد متوســط در اســکار و  بازشــدگی اســکار 3/08  در هفت
ســانتی متــری توســط ســونوگرافی ترانــس واژینــال مشــاهده شــد 
در 30 هفتگــی، بازشــدگی  اســکار 4/94 ســانتی متــر بــرآورد شــد.

در هفتــه 36، بــه دلیــل درد زیــر شــکم بســتری شــد. ، بازشــدگی  
اســکار توســط ســونوگرافی ترانــس واژینــال تاییــد شــد و بــه دلیــل 

خطــر بــاالی پارگــی رحــم، ســزارین اورژانســی انجــام شــد.
بازشــدگی اســکار ســزارین )وســعت عرضــی( 8 ســانتی متــر 
ــه  ــد 2810 گــرم ب ــا وزن تول ــرآورد شــد. بیمــار دختــری ســالم ب ب

دنیــا آورد.
در طــی ســزارین اســکار وســیع محــل ســزارین قبلــی ترمیــم 

)تصویــر 1( گردیــد. 
ــه CSD را  ــوط ب ــی مرب ــچ عامت ــار هی ــاله، بیم ــری دو س در پیگی
ــد کــرد کــه  ــال تایی ــس واژین گــزارش نکــرد و ســونوگرافی تران

ــدارد. ــود ن ــی وج ــچ نقص هی
بیمار هیچ برنامه بارداری آینده ندارد.
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 a( The caesarean scar defect )CSD( in contact with the bladder was visualized by transvaginal.)تصویر 1 (. 

ultrasound )TVUS( examination )yellow arrow(. Residual myometrial thickness at the CSD measured 

0.19cm )D1(, the width )i.e., the gap between the upper and lower myometrial edges( of the CSD 

measured 0.86cm )D2(. )b( At 26 weeks gestation, the caesarean scar dehiscence measured 3.08cm 

)D1; yellow arrow(. )c( At 30 weeks gestation, the caesarean scar dehiscence measured 4.94cm )D1; 

red arrow(. The yellow arrow indicates a half-empty bladder to balance the pressure of the foetus on 

the caesarean scar dehiscence.)d( At 36 weeks gestation, the caesarean scar dehiscence )transverse 

extent( during the CS was estimated was estimated to be 8 cm )black arrow(.
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یک مورد معرفی کیس)  شماره 2(
خانــم 32 ســاله دارای ســابقه ســزارین قبلــی بــه مــدت 18 مــاه بــرای 
بــاردار شــدن بــرای بــار دوم تــاش کــرد کــه موفقیــت آمیــز نبــود. 
ــم  ــه  ترمی ــار متوج ــرای بیم ــده ب ــام ش ــای انج ــی ه ــی بررس در ط
نامناســب محــل بــرش ســزارین قبلــی بــه صــورت پــوچ مــی شــوند.  
ــه  ــکوپی ب ــی و هیستروس ــیله الپاراتوم ــه وس ــم ب ــار ترمی ــرای بیم ب
صــورت تــوام انجــام شــده و طــی عمــل متوجــه می شــوند کــه فقــط 
پوشــش نــازک   ســروز محــل بــرش ســزارین را پوشــانده اســت  . 
بعــد از عمــل جراحــی،  بــه مــدت 12 مــاه بعــد توســط ســونوگرافی 
ترانــس واژینــال ضخامــت محــل بــرش بــه دنبــال ترمیــم حــدود 97 
صــدم ســانتی متــر بــرآورد مــی شــود. و مدتــی بعــد بیمــار خــود بــه 

خــود بــاردار میشــود.
در طــول هفتــه 11-14، توســط ســونوگرافی ترانــس واژینــال جفــت 

در ناحیــه اســکار ســزارین ترمیــم شــده) CSD( بــا جراحــی مشــاهده 
ــارداری، جفــت  ــه اولتراســوند ســه ماهــه دوم ب شــد. در طــول معاین
ــر  ــر داپل ــونوگرافی کال ــر س ــد. تصاوی ــخیص داده ش ــرراهی تش س
ــدارد و  ــود ن ــم در CSD وج ــت مهاج ــروق جف ــه ع ــرد ک ــد ک تأیی
ــدارد  هیــچ شــواهدی از وجــود جفــت غیرعــادی مهاجــم وجــود ن
ــد. در  ــام گردی ــه انج ــدون عارض ــه 39 ب ــی در هفت ــزارین انتخاب .س
حیــن ســزارین هیــچ گونــه از بیــن رفتــن اســکار یــا جفــت غیرطبیعی 
تهاجمــی مشــاهده نشــد و جفــت بــه راحتــی جــدا و خــارج گردیــد( 

ــر 2 ). تصوی
یک دختر سالم با وزن 3520 گرم به دنیا آمد.)10(

   ) 2 -A CSD was confirmed by TVUS (yellow arrow). The CSD was classified as droplet (a).   ( تصویــر 
shaped
with inclusion cysts. )b( Twelve months after CSD repair, the residual myometrial thickness was 
estimated to be 0.97cm )D1; yellow arrow(. )c( At 22 weeks gestation, the CSD was covered by the 
placenta )yellow arrow(. Placenta previa was diagnosed. )d( An elective caesarean section )yellow 
arrow( was performed at39 weeks without complications. No scar dehiscence nor any abnormally 
invasive placenta were observed during the caesarean
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معرفی کیس) شماره ۳(
خانــم بــاردار 32 ســاله بــه علــت تســت بــارداری مثبــت در حــدود 
هفتــه ششــم حاملگــی بــه علــت عــدم مشــخص بــودن محــل دقیــق 
کیســه حاملگــی در بیمارســتان بســتری شــد. ایــن بیمــار در ســابقه 
ــی شــدن  ــه علــت طوالن ــار ســزارین ب ــی خــود دارای یــک ب مامای

مرحلــه دوم زایمانــی در وضعیــت دیاتاســیون کامــل داشــت.
ــک  ــال ی ــس واژین ــونوگرافی تران ــیله س ــه وس ــار ب ــی بیم در بررس
ــد  ــاهده می ش ــی مش ــزارین قبل ــل س ــی در مح ــه حاملگ ــدد کیس ع
و ضخامــت محــل بــرش ســزارین در حــد یــک دهــم ســانتی متــر 

بــود.
در مــدت زمــان بســتری، مــادر دچــار خونریــزی گردیــد و ســقط 

خــود بــه خــودی اتفــاق افتــاد. بعــد از تخلیــه رحــم مجــدداً 
ســونوگرافی ترانــس واژینــال انجــام شــد و محــل بــرش بــه صــورت 

ــر 3( ــد. )تصوی ــاهده گردی ــوچ مش ــتن پ ــی و داش نازک
بیمــار کاندیــد عمــل جراحــی هیستروســکوپی همــراه بــا الپاراتومی 
جهــت ترمیــم محــل بــرش گردیــد و جراحــی بــه صــورت موفــق 
ــس  ــونوگرافی تران ــار س ــرای بیم ــاه  ب ــه م ــد از س ــد بع ــام ش انج
ــا  ــی و ب ــورت طبیع ــه ص ــکار ب ــل اس ــد و مح ــام ش ــال انج واژین
ضخامــت نرمــال مشــاهده گردیــد. بیمــار تمایــل بــه بــارداری 

ــد.)10( ــارداری داده ش ــازه ب ــت و اج داش

 a( A large CSD )red arrow( was visualized on TVUS examination. The gestational sac )yellow(...  )تصویر 3(   
arrow( was implanted on the anterior uterine wall at the cervicoisthmic level in relation to the CSD. )b( 
The residual myometrial thickness of the CSD was 0.1cm )D1; yellow arrow(. )c( Diagnosis of CSD was 
confirmed using TVUS in 3D mode with Oblique View software. The gestational sac )yellow arrow( was 
located superior to the CSD )red arrow(. )d( During hospitalization, spontaneous miscarriage occurred 
and dilatation and curettage was performed. The figure shows the CSD after the procedure (yellow 
arrow(.
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ــا  ــوی متفــاوت در رابطــه ب ــا تابل ــورد کیــس ب ــن جــا ســه م در ای
اســکار محــل ســزارین و نیــش مطــرح گردیــد کــه باعــث توجــه 

بیشــتر مــا در طــی روزمــره بیمــاران خواهــد گردیــد.
 بــا بررســی مطالعــات انجــام شــده بــه نظــر مــی رســد کــه ترمیــم 
محــل بــرش ســزارین قبلــی مــی توانــد در بعضــی از بیمــاران مفیــد 
باشــد  و مانــع از بــروز عارضــه در طــی دوران حاملگــی خواهــد 

شــد.

ــان  ــام زایم ــری انج ــکان پذی ــالمت و ام ــت و س امنی
ــاران دارای  ــزارین  TOLAC در بیم ــد از س ــی بع طبیع

ــل ایسموس
تعــداد مطالعــات انجــام شــده در زمینــه ســعی در زایمــان طبیعــی 
در بیمــاران دارای ایسموســل محــدود و کــم مــی باشــد و بــه علت 
ــورت  ــه ص ــار ب ــن کار آم ــام ای ــی از انج ــرات ناش ــرس از خط ت

ــود.)12( ــاهده می ش ــدک مش ان
ــی  ــان طبیع ــادر دارای ایسموســل تحــت زایم ــه 34 م ــک مطالع ی
ــی  ــد  ایسموســل ول ــا 102 مــادر دیگــر کــه فاق ــد و ب ــرار گرفتن ق
ــن  ــه ای ــد ک ــه گردیدن ــد مقایس ــی بودن ــابقه ســزارین قبل دارای س

ــد. ــه بودن ــرار گرفت ــز تحــت زایمــان طبیعــی ق ــادران نی م
ضخامــت محــل ایسموســل در ایــن بیمــاران توســط ســونوگرافی 
ترانــس واژینــال انــدازه گیــری شــده و نهایتــاً پیــش آگهــی 

ــد. ــه ش ــادران مقایس ــن م ــارداری  در ای ب
در بررســی نتایــج ایــن مطالعــه گــروه مــورد مطالعــه دارای 
ســونوگرافی  بــا  بــارداری  از  قبــل  نفــر   27/34  ، ایسموســل 

بودنــد شــده  داده  تشــخیص 
19 نفر )70/37%( نقص خفیف در محل اسکار داشتند.

هشــت نفــر )29/63%( دارای نقــص متوســط در محــل اســکار 
بودنــد. میانگیــن طــول، عمــق و عــرض دیورتیکــول اســکار 0/62 

ــود. ــر ب ــانتی مت ± 1/05، 0/28 ± 0/54 و 0/70 ± 1/20 س
میانگیــن ضخامــت الیــه عضانــی باقیمانــده 0/07 ± 0/27 ســانتی 
متــر بــود. میانگیــن نســبت عمــق دیورتیکــول بــه ضخامــت 

عضانــی باقیمانــده 2/58 ± 2/39 بــود.
مــدت مرحلــه اول زایمــان بــه طــور معنــی داری کوتاهتــر و وزن 
ــروه  ــر از گ ــی داری کمت ــور معن ــه ط ــورد ب ــروه م ــوزاد در گ ن

ــود.)12( ــرل ب کنت
نتیجه نهایی حاصل از این مطالعه چنین می باشد:

ــل  ــان دارای ایسموس ــرای زن ــز ب ــت آمی ــال موفقی ــان واژین زایم
ــت. ــر اس ــکان پذی ــط ام ــف و متوس خفی

 TOLAC مطالعــات بیشــتر در مقیــاس بــزرگ بــرای بهبــود ایمنــی
در زنــان بــاردار مبتــا بــه ایستموســل مــورد نیــاز اســت.

شــواهد نشــان مــی دهــد کــه ایــن افزایــش در نــرخ  ســزارین نــه 
تنهــا اثــرات مضــری بــر ســامت مــادر و جنیــن دارد بلکــه بــا

ــت   ــراه اس ــزارین  هم ــس از س ــی پ ــان طبیع ــرخ زایم ــش ن کاه
.)VBAC(

ــه  ــی ب ــان طبیع ــام  زایم ــئله در انج ــن  مس  مهمتری
ــی ــزارین قبل ــال س دنب

ــان  ــرای زایم ــاش ب ــال ت ــه دنب ــم ب ــی رح ــر پارگ ــئله خط   مس
ــود دارد.  ــئله وج ــن مس ــال ای ــل احتم ــود ایسموس ــوارد وج در م
مادرانــی کــه تحــت ترمیــم ایسموســل قبــل از اقــدام بــه بــارداری 
ــی  ــان طبیع ــعی در زایم ــی و س ــال حاملگ ــه دنب ــد ب ــرار نگرفتن ق
ــاز شــدن محــل اســکار ســزارین  ــرای ب ــاال ب دارای خطــر بســیار ب
قراردارنــد. هــر چــه کــه وســعت محــل ترمیــم شــده بیشــتر باشــد 

ــد. ــز افزایــش مــی یاب خطــر پارگــی رحــم نی
ــزان ضخامــت  ــز  مشــاهده شــد کــه می ــا آنالی در یــک مطالعــه مت
ــد  ــل  می توان ــمو س ــه ایس ــی در ناحی ــزارین قبل ــکار س ــل اس مح
احتمــال پارگــی را در طــی انجــام زایمــان طبیعــی مشــخص نمایــد  
ــر  ــر از 2 میلیمت ــکار کمت ــل  اس ــت مح ــه ضخام ــواردی ک .در م
باشــد میــزان پارگــی رحــم بــا خطــر بیشــتری همــراه اســت. ســایز 
ــد  ــاط باش ــم در ارتب ــی رح ــال پارگ ــا احتم ــد ب ــل میتوان ایسموس
ــم  ــر از دو ده ــده کمت ــر باقیمان ــت میومت ــه ضخام ــواردی ک در م
ــد  ــش از 42 درص ــه بی ــم ب ــی رح ــال پارگ ــد احتم ــر باش میلیمت
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ــد. افزایــش مــی یاب
بــه دنبــال جدیدتریــن مطالعــات انجــام شــده  مهمتریــن عاملــی کــه 
مــی توانــد احتمــال پارگــی رحــم بــه دنبــال حاملگــی را در مــوارد 
وجــود ایسموســل  مشــخص نمایــد  نســبت بیــن عمــق ایسموســل 
ــن  ــی کــه نســبت بی ــده مــی باشــد.  وقت ــر باقیمان و ضخامــت میومت
ــر ازهشــتاد و هفــت  ــده  کمت ــی مان ــر باق عمــق ایسموســل و میومت
صــدم باشــد  احتمــال پارگــی رحــم و بــاز شــدن اســکار کــم مــی 
باشــد. ولــی وقتــی کــه نســبت  ایسموســل  بــه میومتــر باقــی مانــده 
ــاالی 50  ــه ب ــی ب ــر پارگ ــد  خط ــم باش ــه ده ــک و س ــتر از ی بیش

درصــد مــی رســد.)12(
 در مــوارد تجربــه زایمــان طبیعــی بــه دنبــال ســزارین قبلــی همــراه 
ــاهد و وزن  ــروه ش ــر از گ ــی کوتاه ت ــاز اول زایمان ــل ف ــا ایسموس ب

نــوزاد نیــز کمتــر از گــروه شــاهد بــوده اســت.
 ترمیــم جراحــی توســط هیستروســکوپی و الپاراســکوپی در مــوارد 
ــاروری و  ــود ب ــث بهب ــد باع ــت دار می توان ــای عام ــل ه ایسموس
ــم و عــوارض حاصــل  از ایسموســل گــردد.  ــن ســایر عائ همچنی
ولــی در مــوارد ایسموســل خفیــف و بــدون عامــت معمــوالً 
ــی دوران  ــز در ط ــه ای  نی ــرده و عارض ــدا نک ــکلی پی ــاروری مش ب
ــل  ــوارد ایسموس ــا م ــه ب ــرد. در رابط ــد ک ــروز نخواه ــی ب حاملگ
عامــت دار بهتــر اســت مــادران تحــت بررســی و ارزیابــی دقیق تــر 

ــد.)13( ــرار گیرن ق
ــا ســابقه  ــه ب ــر حامل در یــک مطالعــه نیــش ســزارین در مــادران غی
ســزارین قبلــی  طریقــه ســونوگرافی ترانــس واژینــال ارزیابــی 
گردیــد  مشــاهده شــد کــه میــزان شــروع ایسموســل  بســیار بیشــتر 
ــا  ــاید در 50 ت ــود و ش ــی ش ــزارش م ــه گ ــت ک ــزی اس از آن چی
ــد. اگــر کــه  ــته باش ــی وجــود داش ــوارد ســزارین قبل 60 درصــد م
بیمــار دارای ایسموســل  فاقــد عامــت باشــد و ســایز نقــص جــدار 
کوچــک باشــد احتمــال  بــروز نازایــی و یاپیــش آگهــی بــد 

ــت.),1514( ــل اس ــی غیرمحتم حاملگ
 در یــک مطالعــه بــر روی 38 مــادر انجــام شــد مــادران دارای 
ــت  ــتند و ضخام ــارداری داش ــه ب ــل ب ــه تمای ــل ک ــم ایسموس عائ

انجــام جراحــی  بــود  میلیمتــر   از 3  ایسموســل کمتــر  محــل  
ــی در مــواردی  ــود ول ــر ب الپاراســکوپی جهــت ترمیــم ضایعــه موث
ــود اســتفاده  ــر ب ــه ایسموســل بیشــتر از 3 میلیمت کــه ضخامــت ناحی

ــت.)16( ــراه داش ــه هم ــری  ب ــج بهت ــکوپی  نتای ازهیستروس
عمــل  نتیجــه  در  مهمــی  نقــش  اســکار  محــل  ضخامــت 
هیستروســکوپی در ترمیــم ضایعــه دارد و انجــام جراحــی بــه وســیله 
هیستروســکوپی در نتیجــه حاملگــی مــادران بســیار موثــر مــی باشــد 

ــی کمــک کننــده اســت)16(. و در مــوارد ســابقه نازای
ــل  ــم ایسموس ــد از ترمی ــزارین بع ــام س ــرای انج ــری ب ــم گی تصمی
بــه وســیله هیستروســکوپی  بــر اســاس دســتورالعمل هــای مامایــی 
ــه ســی  ــه بعــد از هفت ــن مطالع ــن بیمــاران در ای ــب ای می باشــد .اغل
و ششــم متولــد شــدند. 8 مــورد در هفتــه 37  و 10 مــورد در هفتــه 
38 زایمــان کردنــد. در ایــن مــوارد مشــکاتی مثــل پارگــی رحــم 

ــد)16( مشــاهده نگردی
در یــک مطالعــه در رابطــه بــا بهتریــن زمــان زایمــان و بهتریــن روش 
زایمــان بعــد از هیستروســکوپی وترمیــم ایسموســل  نتیجــه گیــری 
شــده اســت کــه بــرای بیمــاران، ســزارین بــه صــورت انتخابــی تــا 
هفتــه 38 انجــام شــده و انجــام ســزارین  بــه بعــد از هفتــه 38 موکول 
نشــود چراکــه ایــن بیمــاران از نظــر تئــوری  در خطــر پارگــی رحــم 

مــی باشــند.)17(
ارزیابــی ســگمان تحتانــی  توســط ســونوگرافی در ســه ماهــه ســوم 
ــود.  ــی ش ــه م ــرش توصی ــل ب ــی مح ــر پارگ ــی خط ــرای پیش بین ب
تصمیــم گیــری مــی توانــد بــر اســاس ضخامــت ایسموســل انجــام 
ــارج  ــه  خ ــر از 39 هفت ــن  کمت ــه جنی ــود ک ــه ش ــد توج ــود. بای ش

ــا دچــار مشــکل نارســایی تنفســی نگــردد. نشــود ت
هنــوز مطالعــات زیــادی الزم اســت پســت در رابطــه بــا ایسموســل 
ــده  ــام ش ــات انج ــاس مطالع ــر اس ــت ب ــی در نهای ــود  ول ــام ش انج
بیمــاران عامــت دار میتواننــد از ترمیــم ایسموســل  قبــل از بــارداری 

ســود ببرنــد.
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مقدمه
پروالپــس بندنــاف یــک اورژانــس غیــر قابــل پیــش بینــی مامایــی 
اســت کــه شــیوع آن 1تــا 6 در هــر هــزار حاملگــی میباشــد)5-1(. 
اگرچــه بعضــی از مقــاالت شــیوع آن را چــون گذشــته می دانند)9-
6(؛یــک گــزارش از ایرلنــد کاهــش میــزان آن از 6/4 در هــر 1000 
ــی  ــر 1000 حاملگ ــورد در ه ــال 1940 بــه 1/7 م ــی در س حاملگ
ــش  ــل آن افزای ــه دلی ــت ک ــرده اس ــزارش ک ــال 2000 را گ در س
ــایر  ــد)1(. س ــاال میباش ــی ب ــی پاریت ــش مولت ــزان ســزارین و کاه می
ــیون  ــامل پرزانتاس ــاف ش ــس بندن ــرای پروالپ ــر ب ــای خط فاکتوره
غیــر طبیعــی جنیــن، قــرار غیــر طبیعــی، پرزانتاســیون آنــگاژه 
نظیــر  زایمانــی  مانورهــای  برخــی  زودرس،  زایمــان  نشــده،  
چرخــش خارجــی جنیــن، آمنیوتومــی، تحریــک زایمانــی بــا بالــون 
ــج  ــر نتای ــد منج ــت میتوان ــد)15-7،9-3(.این وضعی ــزرگ میباش ب
خطرنــاک و افزایــش مــرگ و میــر پریناتــال شود.فشــار بــر بندنــاف 
ــه هیپوکســی جنیــن و عاقبــت بــد پریناتــال  و وازواسپاســم منجــر ب
میگــردد)6،7،9،13(.در تعــدادی از کشــورهای کــم درآمــد و 
ــا 27 درصــد)11،12( و  ــال 23ت ــر پرینات ــزان مــرگ و می آفریقــا می
ــد )13-1،15(  ــا 10 درص ــدود 6 ت ــا ح ــد ت ــورهای پردرآم در کش
ــی  ــزان ســزارین، تحریــک زایمان تخمیــن زده میشــود. افزایــش می
و بهبــود اقدامــات احیــا در نــوزادان ســبب کاهــش مورتالیتــی 
جنیــن در ســالهای اخیــر شــده اســت )1،6،9،16(.بــه ســبب طبیعــت 
ناشــناخته پروالپــس بندنــاف بســیاری از ســواالت در خصــوص آن 

ــده اســت. ــی پاســخ مان ب
اول اینکــه تفــاوت هــای زیــادی در تعاریــف و طبقــه بنــدی 
در مراجــع مختلــف وجــود دارد.دوم اینکــه نقــص در اجمــاع 
ــاف وجــود  ــس بندن ــرای پروالپ ــودن زایمــان ب ــس ب درجــه اورژان

دارد.بســیاری از مطالعــات قبلــی ارتبــاط ضعیفــی بیــن فاصلــه 
نشــان  را  پریناتــال  پیــش آگهــی  و  زایمــان  تــا  تصمیم گیــری 
ــرای کاهــش  ــد)13(. ســوم اینکــه مانورهــای  متعــددی کــه ب دادن
ــد، از نظــر عینــی  ــه توضیــح داده شــده ان ــاف پروالب ــر بندن فشــار ب
بررســی نشــده انــد)13(. بنابرایــن هــدف از ایــن بررســی بازنگــری 

ــد. ــوق میباش ــورد ف ــه م س

تعریف پروالپس بندناف و پرزانتاسیون بندناف
ــناخته  ــوارض ش ــاف از ع ــیون  بندن ــس و پرزانتاس ــه پروالپ اگرچ
ــخص  ــی مش ــون علم ــا در مت ــف آنه ــد؛ تعاری ــی میباش ــده مامای ش
نیســت. پروالپــس کــورد بــه مــوارد آشــکار و مخفــی طبقــه بنــدی 
نــزول  بــه  بندنــاف عمومــا  میشــود)6،7،13(.پروالپس آشــکار 
بندنــاف در طــول ســرویکس و عبــور آن از عضــو پرزانتــه در 
حضــور پارگــی کیســه آب اطــاق میشــود. هرچنــد ایــن تعریــف بر 
یــک وضعیــت وخیــم تاکیــد میکندکــه مداخلــه ســریع را میطلبــد، 
ــه  ــذرد و در کیس ــرویکس میگ ــاف از س ــه بندن ــواردی ک ــی م ول
آمنیوتیــک ســالم هرنیــه شــده ؛وارد واژن میشــود را دربرنمیگیــرد 
)تصویــر شــماره یــک(. ایــن مــورد اخیــر در زایمــان زودرس ویــا 
ــخیص  ــل تش ــی قاب ــه راحت ــی ب ــت ول ــایع اس ــا ش ــرویکس نارس س
نیســت چــون مشــاهده واژن و یــا معاینــه ســرویکس اغلــب در ایــن 
ــه  ــد ب ــا اینحــال انجــام ســونوگرافی میتوان مــوارد انجــام نمیشــود. ب
ــاف داخــل کیســه آمنیــون هرنیــه شــده کمــک  رد پروالپــس بندن
کند)تصویــر شــماره 2 (. اگرچــه کــه پــرده هــا ســالم هســتند؛ فشــار 
بیــن عضــو پرزانتــه و ســرویکس در طــی انقباضــات رحمــی هنــوز 
ــد اتفــاق بیفتــد. بعــد از پارگــی پــرده هــا بندنــاف دیگــر در  میتوان
ــن  ــوددر چنی ــارج ش ــد از آن خ ــود و میتوان ــت نمیش واژن محافظ

ــاز بینــی مجــدد تعاریــف و  ــاف :ب پروالپــس بندن
آن اداره 

دکترپریسا مقتدایی 1
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مــواردی خــط جنینــی باالتــر از مــواردی اســت کــه بعنــوان 
بندنــاف مطــرح میشــود.  یــا پرزانتاســیون  پروالپــس مخفــی 
بنابرایــن تاکیــد میشــود کــه نــزول بندنــاف زیــر ســرویکس 
ــس  ــدی پروالپ ــه بن ــم در طبق ــا ه ــرده ه ــی پ ــدون پارگ ــا ب ــا ی ب

ــک(. ــماره ی ــر ش قرارگیرد)تصوی
تعریــف پروالپــس مخفــی بندنــاف متغیرتــر اســت. اگرچــه 
ــاف  ــد کــه در واقــع طویــل شــدن بندن بیشــتر نویســندگان معتقدن
ــت کــه در واقــع  ــرده هاس )alongation ( در حضــور پارگــی پ
عضــو پرزانتــه جنیــن جنیــن محســوب نمیشــود )6،7،9(. برخــی از 
محققیــن پــرده هــای ســالم را هــم شــامل آن میکننــد)18(. در هــر 
حــال بندنــاف طویــل شــده در طــول عضــو پرزانتــه، پرزانتاســیون 
مرکــب بندنــاف) compound cord presentation( نامیــده میشــود. 
ــده  ــارج نش ــرویکس خ ــوز از س ــاف هن ــواردی بندن ــن م در چنی
اســت و بنابرایــن پروالپــس یــک نــام اشــتباه بــرای ایــن وضعیــت 
اســت. تعریــف انجــام شــده توســط RCOG کــه بصــورت نــزول 
بندنــاف در طــول ســرویکس و در امتــداد عضــو پرزانتــه در 
ــت)13(.این  ــده اس ــج کنن ــتر گی ــا بیش ــرده ه ــی پ ــور پارگ حض
یــک تعریــف ناکافــی اســت  چــرا کــه در وضعیــت واقعــی 
کلینیکــی عبــور آن در طــول ســرویکس در امتــداد عضــو پرزانتــه 
ــر ممکــن  ــوز از ســرویکس رد نشــده اســت غی ــی کــه هن در حال

ــک(. ــماره ی ــد)تصویر ش میباش
ــل  Lip و همــکاران )6( پروالپــس مخفــی را بصــورت کــورد قاب

ــال ســرویکس در  ــه داخــل کان لمــس در امتــداد عضــو پرزانتــه ب
ــف  ــد تعری ــورد میکن ــده برخ ــه کنن ــتان معاین ــه انگش ــه ب حالیک
کــرده انــد در حالیکــه Holbrouk و همــکاران)7( معتقدنــد در 
ــر دو  ــت. در ه ــس نیس ــت و لم ــل روی ــاف قاب ــی، بندن ــوع مخف ن
ــت و  ــرویکس اس ــل س ــورد داخ ــه ک ــد ک ــر میرس ــف بنظ تعری
ــرود  ــرویکس ن ــل س ــت داخ ــی انگش ــا وقت ــد و ت ــس نمیاب پروالپ
ــان انقباضــات  ــل لمــس نمیباشــد. در چنیــن مــواردی در جری ؛قاب
ــواره  ــه و دی ــو پرزانت ــن عض ــاف بی ــردن بندن ــکان فش ــی ام رحم
رحــم  و دیســترس جنینــی وجــود دارد)9،19( و همچنــان ریســک 

پروالپــس کــورد وجــود دارد ولــی بــه علــت اینکــه عضــو 
ــد  ــی ســرویکس جــدا میکن ــاف را از ســوراخ داخل ــه، بندن پرزانت
احتمــال ایجــاد ایــن مشــکل در پرزانتاســیون بندنــاف ویــا هرنیــه 
شــدن ســاک آمنیوتیــک حــاوی کــورد کمتــر اســت )13،تصویــر 
ــس  ــای پروالپ ــت بج ــر اس ــل بهت ــن دلی ــه همی ــک(. ب ــماره ی ش
 compound cord( مخفــی بندنــاف، پرزانتاســیون مرکــب بندنــاف

ــه شــود. ــا گفت ــرده ه ــدون پ ــا ب ــا ی presentation (ب

پرزانتاســیون بندنــاف بــه حضــور کــورد بیــن عضــو پرزانتــه جنیــن 
و ســوراخ ســرویکس گفتــه میشــود. ولــی نکتــه آن ایــن اســت که 
برخــی نویســندگان هــم پــرده هــای ســالم  وهــم پــاره شــده را در 
تعریــف میاورنــد)13،20( در حالیکــه گروهــی تنهــا مــواردی کــه 
پــرده هــا ســالم هســتند را در نظــر میگیرنــد کــه احتمــاال بــر اســاس 
ایــن اســت کــه بنــد نــاف پرزانتــه میتوانــد وقتــی کــه ســرویکس 
ــس  ــت، پروالپ ــاده اس ــاق افت ــا اتف ــرده ه ــی پ ــت و پارگ ــاز اس ب
یابــد)6،21(. همچنیــن بندنــاف پرزانتــه ممکــن اســت در حالیکــه 
ــرویکس  ــوراخ س ــاالی س ــت در ب ــاز اس ــر ب ــرویکس مختص س

بمانــد کــه امــروزه توســط ســونوگرافی قابــل تشــخیص اســت.
بخاطــر ریســک جنینــی  بــاال در پروالپــس کــورد متعاقــب 
)کــه  بندنــاف  مرکــب  پرزانتاســیون  و  بندنــاف  پرزانتاســیون 
بعنــوان پروالپــس مخفــی بندنــاف شــناخته میشــود(، تغییراتــی در 
ــرویکس و  ــاف و س ــن بندن ــاط بی ــاس ارتب ــر اس ــی ب ــف قبل تعاری
ــده  ــل داده ش ــکل ذی ــه ش ــا ب ــرده ه ــت پ ــه و وضعی ــو پرزانت عض

ــک(: ــماره ی ــت)تصویر ش اس
1.پروالپس بندناف:کورد زیر سرویکس قرار دارد.

           *در حضور پارگی پرده ها ویا پرده های سالم 
ــارج آن  ــا خ ــل واژن ی ــد داخ ــاف میتوان ــترش بندن            *گس

باشــد.
2.پرزانتاســیون بندنــاف :کــورد بــاالی ســرویکس ولــی زیــر 

ــت ــه اس ــو پرزانت عض
          *با یا بدون پارگی پرده ها

compound cord presentstion.3 :کــورد بــاالی ســرویکس در 
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ــه اســت ــداد عضــو پرزانت امت
          *با یا بدون پارگی پرده ها

تعجیل در زایمان و پیش آگهی جنین
ــاف  ــس بندن ــرای پروالپ ــی ب ــی اصل ــدام درمان در حــال حاضــر اق
ــان  ــر در زایم ــت. تاخی ــوری اس ــان ف ــات زایم ــل حی ــن قاب در جنی
در زایمــان بســیار پــره تــرم بــا پارگــی پــرده هــا  بــا عاقبــت خــوب 
ــک ســزارین  ــتثنا اســت)22(. در ی ــی اس گــزارش شــده اســت ول
اورژانــس ریســک مــادری بــا ریســک هیپوکســی جنینــی بایــد در 
نظــر گرفتــه شــود)23،24(.هیچ توافقــی بــرای زمــان حداقلــی بیــن 
فاصلــه تصمیــم گیــری تــا زایمــان وجــود نــدارد)13(. چــون ســایر 
مطالعــات قبلــی ارتبــاط ضعیفــی بیــن فاصلــه تصمیــم تــا زایمــان و 
ــان  ــال نش ــی پرینات ــش آگه ــی و پی ــریانی جنین ــون ش ــای خ گازه

داده اســت)25-28(. یکــی از دالیــل اصلــی ایــن اســت کــه ایــن 
ــت  ــده اس ــام ش ــر انج ــر از 50 نف ــداد کمت ــر روی تع ــات ب مطالع
)25-28(. بزرگتریــن مطالعــه کوهــورت بــر روی 438 نفــر در 
ــال 53/5% )55 نفــر از  ــر پرینات ــدا نشــان داد کــه مــرگ و می اوگان
99 مــورد( وقتــی کــه زمــان تصمیــم  تــا زایمــان بــاالی 60 دقیقــه 
اتفــاق افتاد،گــزارش شــد در حالیکــه در افــرادی کــه در کمتــر از 
30 دقیقــه تصمیــم گیــری شــد ایــن میــزان بــه 12.1% )27 در 224 

مــورد رســید()11(. 
ــت  ــان داده اس ــه نش ــر در ترکی ــزرگ دیگ ــورت ب ــه کوه مطالع
کــه شــیوع آپــگار کمتــر از 7 در 5 دقیقــه، وقتــی کــه فاصلــه 
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تصمیم گیــری تــا زایمــان بیــش از 60 دقیقــه در مقایســه بــا زمانــی 
ــل 3/2 درصــد( بیشــتر  ــود)58/3 در مقاب ــر از 60 دقیقــه ب کــه کمت

ــد)29(. ــاهده ش مش
همچنیــن زمــان تصمیــم گیــری در کشــورهای توســعه نیافتــه 
بدلیــل مشــکات انتقــال بــه بیمارســتان طوالنــی تــر اســت )8،18(
ــر از 30  ــه کمت ــان را ب ــا زایم ــری ت ــم گی ــه تصمی ــن فاصل بنابرای
دقیقــه جهــت بهبــود عاقبــت پریناتــال بایــد کاهــش داد)1،14،16(.
پروالپــس  بــا  تــرم  بــارداری  چهــل  همــکاران)30(  و   Huang

بندنــاف را بررســی نمودنــد و دریافتنــد کــه وقتــی متوســط زمــان 
تصمیم گیــری تــا زایمــان طوالنــی بــود در مقایســه بــا کســانی کــه 
ــود. ــر از 7 بیشــتر ب ــگار کمت ــود، آپ ــر  صــرف شــده ب مــدت کمت
ــی  ــه وقت ــد ک ــزارش کردن ــن گ ــکاران)2( همجنی Murphy و هم

ــا  ــد ب ــه باش ــش از 30 دقیق ــان بی ــا زایم ــری ت ــم گی ــان تصمی زم
ــر از 7  ــی PH کمت ــت ول ــراه اس ــه 5 هم ــر از 7 دقیق ــگار کمت آپ
ــرا پارتــوم و فلــج  ــا دیســترس اینت ــاط ب ــاف کــه بیشــترین ارتب بندن

ــت)31-35(. ــوده اس ــتر نب ــزی دارد بیش مغ
Kaymak و همــکاران )36( نــود و هشــت مــورد از پروالپــس 

بندنــاف را گــزارش کردنــد کــه در آن فاصلــه زایمــان بیــش از 10 
دقیقــه بــا پیــش آگهــی بــد نــوزادی همــراه بــوده اســت. در عــوض 
Faiz و همــکاران )37( نتیجــه متناقــض را نشــان دادنــد کــه بهبــود 

ــا زایمــان بیــش از 20 دقیقــه  ــا فاصلــه تصمیــم ت آپــگار دقیقــه 5 ب
بدســت آمــد.

دالیل این نتایج بخاطر موارد زیر است)25-28 ،36(:
اول اینکــه وضعیــت جنیــن و الگــوی ضربــان قلــب در زمــان 
پروالپــس در مــوارد مختلــف ؛متفــاوت بــوده اســت)38-39(.

ــس  ــه پروالپ ــی ک ــی و محل ــوب جنین ــوارد نامطل ــایر م ــور س حض
اتفــاق افتــاده )داخــل یــا خــارج مرکــز درمانــی(، درجــه پروالپس، 
مانورهــای اســتفاده شــده جهــت آزادســازی کــورد فشــرده شــده، 
همکــی بــرروی عاقبــت پریناتــال موثــر اســت)28(. متاســفانه ایــن 

ــه اســت ــرار نگرفت ــج مــورد اســتفاده ق ــز نتای مــوارد در آنالی
اگرچــه فاصلــه تصمیــم تــا زایمــان  و تاثیــر مســتقیم آن بــر زمــان 

بــه خطــر افتــادن جنیــن و هیپوکســی مشــخص نیســت؛ ولــی شــروع 
هیپوکســی جنیــن ممکــن اســت قبــل از تشــخیص  پروالپــس 
اتفــاق افتــد بنابرایــن فاصلــه تصمیــم گیــری تــا زایمــان یــک عامــل 

پیشــگویی مناســب بــرای پیــش آگهــی جنینــی نیســت)38،39(.
در یــک مطالعــه رتروســپکتیو اخیــر از 114 مــورد پروالپــس 
ــن ممکــن  ــان قلــب جنی ــاف مشــخص شــد کــه الگــوی ضرب بندن

ــد)39(: ــورت باش ــه ص ــه س ــت ب اس
1.برادیکاردی پایدار

2.افت های مکرر
3.الگوی نرمال

پیــش آگهــی بــر اســاس الگوهــای متفــاوت ضربــان قلــب و مــدت 
زمــان ضربــان هــای غیــر طبیعــی )از شــروع برادیــکاردی یــا 
ــا زایمــان بررســی  ــه تصمیــم گیــری ت ــا زایمــان )و فاصل افت هــا ت
ــه  ــل ب ــریانی مخت ــه PH ش ــد ک ــری ش ــه گی ــور نتیج ــد. اینط گردی
ــه میــزان 0/009  ــا فاصلــه برادیــکاردی تــا زایمــان ب طــور عمــده ب

در دقیقــه )0/0180-0/0003 ؛CI 95% (  همــراه اســت)39(.
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ــر  ــک در ه ــزان 80% )ی ــه می ــدید )PH>7 ( ب ــیدوز ش ــک اس ریس
5 مــورد( وقتــی کــه فاصلــه برادیــکاردی تــا زایمــان بیــش از 
ــر از  ــه کمت ــه فاصل ــی ک ــورد( وقت ــه و 17/2% )5 از 29 م 20 دقیق
ــن PH شــریان  ــاط بی ــرآورد شــد. در عــوض ارتب ــود ب ــه ب 20 دقیق
بندنــاف و فاصلــه افــت تــا زایمــان و یــا فاصلــه تصمیــم گیــری تــا 
زایمــان وجودنداشــت. ایــن نتایــج بــا ایــن نظــر کــه فشــار متنــاوب 
ــت  ــل برگش ــرر  قاب ــر مک ــای متغی ــبب افته ــاف س ــر روی بندن ب
میشــود؛ همــراه اســت. در مقایســه، برادیــکاردی جنینــی بیشــتر غیــر 
ــاف  ــداوم روی بندن ــار م ــبب فش ــه س ــه ب ــت ک ــت اس ــل برگش قاب
ویــا انقبــاض عروقــی ثانویــه بــه تمــاس بــا کاهــش دمــای محیــط و 

واژن در نتیجــه پروالپــس میباشــد)6،7،17،18،30 (.
اگرچــه زایمــان تســریع شــده در تمــام مــوارد پروالپــس بندنــاف 
قابــل قبــول اســت ولــی خطــرات مــادری نظیــر عــوارض ســزارین 
و بیهوشــی عمومــی و پنومونــی آسپیراســیون را بایــد در نظــر 
داشــت)23؛42-40(.در مــوارد ضربــان قلــب نرمــال جنیــن یــا 
افتهــای بــدون برادیــکاردی، خطــر هیپوکســی جنیــن بطــور قابــل 
ماحظــه ای کمتــر از مــواردی اســت کــه بــا برادیــکاردی همــراه 
اســت.در چنیــن مــواردی بیحســی اســپاینال میتوانــد بجای بیهوشــی 

ــکار رود. ــی ب عموم
قابــل  دقیقــه   30 حــدود  در  زایمــان  تــا  تصمیم گیــری  زمــان 

قبــول اســت در حالیکــه ضربــان قلــب بطــور مــداوم کنتــرل 
میشــود در حالیکــه زایمــان در یــک زمــان کوتاهتــر بــرای مــوارد 
ــراه  ــال هم ــد پرینات ــی ب ــش آگه ــا پی ــه ب ــداوم ک ــکاردی م برادی
میباشــد؛ ضــروری اســت. چــون PH شــریان بندنــاف در هــر دقیقــه 
ــورت  ــان ص ــه زایم ــرف 20 دقیق ــد ظ ــد و بای ــت میکن 0/009 اف

ــد)38؛39؛43-46 (. ــش یاب ــی کاه ــوارض جنین ــا ع ــرد ت گی

مانورهای اداره پروالپس بندناف
جهــت آمــاده ســازی بــرای ســزارین ســریع و جلوگیــری از کاهش 
ــریع داده  ــات س ــی در اقدام ــت ترتیب ــاف الزم اس ــر بندن ــار ب فش
شــود کــه ریســک صدمــه هیپوکســیک مغــزی و متعاقــب آن فلــج 
مغــزی  و مــرگ و میــر کاهــش یابــد)13،43(. ازایــن رو تعــدادی 
از مانورهــا جهــت آزادســازی بندنــاف پیشــنهاد شــده اســت نظیــر 

بــاال بــردن ویــا غیــر آنــگاژه شــدن عضــو پرزانتــه جنیــن.
این مانورها به دوقسمت تقسیم میشود:

Pushing.1 با مانور باالبردن)معموال واژینال( )تصویر شماره 3(
   A( با پرکردن مثانه مادر )تصویر شماره 3(

ــن  ــردن لگ ــاال ب ــد از ب ــه بع ــروی جاذب ــار نی ــا فش     B ( Pushingب
ــر  ــت آید)تصوی ــت knee-chest بدس ــا وضعی ــد ب ــه میتوان ــادر ک م

ــماره 3( ش
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    C(وضعیت ترندلنبرگ )تصویر شماره 3(
)F ؛ Eلگن مادر)تصویر شماره 3 ؛ wedging  )D    

ــه  ــری نســبت ب ــر بهت ــه اث ــروی جاذب ــا نی بطــور شــهودی، pulling ب
دارد.   pushing

اول اینکــه بعــد از باالبــردن لگــن مــادر نیــروی جاذبــه ســبب 
کاهــش ریســک پروالپــس بیشــتر بداخــل و خــارج واژن میشــود.
اولیــه   )station( جایــگاه  بیشــترروی   pushing اثــر  اینکــه  دوم 
 pushing ــر ــد اث ــر باش ــگاه باالت ــه جای ــت. هرچ ــه اس ــو پرزانت عض
ــت  ــات کوچــک بررســی موفقی ــد در مطالع ــر میشــود. هرچن کمت
مانورهــای تکــی گــزارش شــده اســت)47؛48(، ولــی جهــت 

ــت. ــتر اس ــی بیش ــات تصادف ــه مطالع ــاز ب ــتر نی ــی بیش بررس
ــای  ــا مانوره ــردن ب ــر باالب ــاهده ای اث ــر مش ــه اخی ــک مطالع  در ی
ــا  ــفالیک  ب ــای س ــا نم ــارداری ب ــه ب ــم ک ــر روی 20 خان ــدد ب متع
ــف  ــای مختل ــت )49(. مانوره ــده اس ــی ش ــو بررس ــک قل ــن ت جنی
کــردن  بــاز   ،  knee-chest position؛  )15( ترندلنبــرگ  شــامل 
باســن، پرکــردن مثانــه بــا 100 و 300و500 میلــی لیتــر مایــع  قبــل از 
ســزارین اســتفاده شــد. در طــی هــر مانــور بــا ســونوگرافی ترانــس 
پرینئــال انــدازه  پیشــرفت زاویــه پاراســاژیتال کــه بیــن محــور طولی 

ــن   ــن تحــدب ســر جنی ــن و کمتری ــن تری ــس و پایی اســتخوان پوبی
ــت  ــد بدس ــن باش ــر جنی ــگاه س ــده جای ــخص کنن ــد مش ــه میتوان ک
knee- مطالعــه نشــان دادکــه وضعیــت .) B ؛ A آمد)تصویــر 4؛
chest بیشــترین اثــر باالبــردن ســرجنین بــا کاهــش پیشــرفت زاویــه 

ــر  ــر( را دارد)تصوی ــگاه 3 و باالت ــه )جای ــا 23 درج ــاژیتال ت پاراس
ــه  ــته ب ــر وابس ــر غی ــردن س ــر باالب ــاوه اث ــماره 4؛  C( )57(. بع ش
جایــگاه اولیــه ســرجنین میباشــد)49(. پرشــدن مثانــه مــادر بــا 500 
ــگاه  ــه در جای ــدود 14 درج ــه ح ــش زاوی ــک کاه ــر )ی ــی لیت میل
باال()تصویــر شــماره 4؛D(و ســپس 300 میلــی لیتــر از نرمــال ســالین 
ــه  ــته ب ــی  وابس ــه تنهای ــن  ب ــود ولیک ــبب میش ــه( را س ــا 9 درج )ت
جایــگاه )station(اســت. پرکــردن مثانــه  وقتــی جایــگاه اولیــه ســر 
پاییــن اســت، یــک درجــه بیشــتر از باالبــردن ســر بــه تنهایــی کار 
ــه  ــه ای ک ــو پرزانت ــر روی عض ــد ب ــر میرس ــن رو بنظ ــد. از ای میکن
ــا  ــه ب ــردن مثان ــاوه پرک ــدارد. بع ــری ن ــت، تاثی ــه باالس ــور اولی بط
100 میلــی لیتــر نرمــال ســالین، وضعیــت ترندلنبــرگ در 15 درجــه، 
باالبــردن باســن بیمــار بــا بالــش و یــا wedging، یــک اثــر باالبــردن 

ــد)49(. ــه( میده ــط  )7-5 درج متوس
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باالبردن عضو پرزانته
ــال  ــه واژین ــی معاین ــریعا در ط ــه س ــو پرزانت ــتی عض ــردن دس باالب
جهــت تشــخیص پروالپــس بندنــاف ؛انجــام میشــود.این روش 
ســاده تریــن و ســریعترین روش اســت کــه نیــاز بــه امکانــات 
نــدارد)12،58(. بــا اینحــال گاهــی اوقــات بخصــوص در طــی انتقال 
بیمــار خوشــایند نیســت)59(. همچنیــن وقتــی کــه جایــگاه باالســت 
ــخت  ــکال س ــر تکنی ــام آن از نظ ــت، انج ــی اس ــرار عرض ــا ق و ی
ــاف توســط انگشــتان  میباشــد. همچنیــن امــکان فشــرده شــدن بندن
معاینــه کننــده بخصــوص وقتــی کــه لــوپ بندنــاف خــارج از واژن 
قــرار دارد، وجــود دارد)6(. بطــور آلترناتیــو راهکارباالبــردن از 
طریــق ســوپراپوبیک در صورتــی کــه عضــو پرزانتــه آنــگاژه شــده 
باشــد ؛بهتــر اســت)6(. اگرچــه راهــکار باالبــردن ترانــس واژینــال 
ــد توســط ســایر  ــی میتوان ــدم اســت ول ــه ســریعترین ق عضــو پرزانت

ــود. ــن ش ــا جایگزی مانوره

وضعیت ترندلنبرگ و باالبردن باسن مادر
در وضعیــت ترندلنبــرگ ســر مــادر پاییــن تــر قــرار میگیــرد و تحت 
ــاال کشــیده میشــود کــه  ــه ســمت ب ــه ب ــه عضــو پرزانت نیــروی جاذب
اغلــب بایــد تخــت قابلیــت تغییــر داشــته باشــد. می تــوان ســر مــادر 
ــرارداد. ــدازه ای کــه راحــت باشــد در پاییــن تریــن حــد ق ــا ان را ت
ــن را در  ــه لگ ــد زاوی ــادر میتوان ــردن ســر م ــن ب ــه پایی ــزده درج پان
بیشــترین تغییــر قراردهــد. بــا اینحــال همیشــه تخــت مناســب وجــود 
ــه  ــر زاوی ــادر و تغیی ــن م ــردن باس ــواردی باالب ــن م ــدارد در چنی ن
ــن  ــود. ای ــال میش ــادر اعم ــن م ــر باس ــش زی ــتن بال ــا گذاش ــن ب لگ
روشــها یــک اثــر متوســط در باالبــردن عضــو جنینــی دارنــد)49(.

ــه  ــادر ســبب کاهــش خطــر پروالپــس ب ــردن باســن م بعــاوه باالب
ــر اســت. ــردن دســتی بهت خــارج از واژن میشــود کــه از باالب

پر کردن مثانه مادر
پرکــردن مثانــه مــادر روش دیگــر pushing جهــت باالبــردن عضــو 
پرزانتــه میباشــد)47،48،61،62(. ابتــدا توســط vago شــرح داده 

شــد کــه مثانــه توســط 750-500 میلــی لیتــر پــر میشــد)caspi.)47 و 
همــکاران )61( بــا همیــن روش و همیــن حجــم موفــق شــدند در 88 
مــورد پروالپــس بندنــاف از مــرگ و میــر جنینــی جلوگیــری کننــد.
chetty و همــکاران )62( مثانــه را بــا 500-400 میلــی لیتــر مایــع در 

24 مــورد پــر نمودنــد کــه بــا فاصلــه تشــخیص تــا زایمــان 65 دقیقــه 
؛بــا عارضــه شــدید همــراه نبود.ایــن حجــم مایــع انفوزیــون شــده از 
اینجــا بدســت آمــد کــه kwan و همــکاران نشــان دادنــد 500 میلــی 
ــرد. ــاال بب ــا دو station ب ــه را ت ــو پرزانت ــد عض ــی توان ــع م ــر مای لیت

ایــن مــوارد ســبب بــاال بــردن ســر میشــود کــه باعــث میگــردد اثــر 
ــا زایمــان کاهــش  ــا ت فشــاری روی ســر در زمــان انتقــال مــادر و ی

یابــد.
ــارت  ــون مه ــری داردچ ــر برت ــتی س ــردن دس ــر باالب ــن روش ب ای
ــاز نیســت.همچنین بخاطــر جهــت  ــه نی ــرای پرکــردن مثان ــادی ب زی
باالبــردن ســر بــا مثانــه پرشــده از زیرســطح عضــو پرزانتــه کمتریــن 
اثــر را وقتــی ســر در جایــگاه بــاال اســت را دارد)49(. بعــاوه 
ــردن  ــل ک ــرای کام ــان ب ــایل و زم ــه وس ــاز ب ــامل نی ــایرموارد ش س
ــل  ــد درنظــر داشــت. در عمــل حداق ــه را بای پروســه پرکــردن مثان
دو دقیقــه جهــت آمــاده ســازی وســایل و جایگــذاری کاتتــر تحــت 
ــزان  ــه  می ــه ب ــردن مثان ــرای پرک ــه ب ــتریل و 4-2 دقیق ــرایط اس ش
ــا  ــه ب ــر در مقایس ــن تاخی ــت)49(. ای ــاز اس ــی نی ــی س 500-300 س
اثــر ســریع بــاال بــردن دســتی می توانــد در عــوارض پریناتــال موثــر 
ــر در زایمــان در یــک واحــد  باشــد. در کل در صورتــی کــه تاخی
وجــود دارد پــر کــردن مثانــه ممکــن اســت در کــم کــرن عارضــه 

ــد. ــی کمــک کن جنین
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knee-chest وضعیت
ایــن وضعیــت یکــی از موثــر تریــن روشهاســت کــه ماننــد 
باالبــردن ســر تحــت تاثیــر station جنیــن قــرار دارد)49( و میتوانــد 
بــدون نیــاز بــه تجهیــزات ســریعا انجــام شــود. ایــن پوزیشــن بــدون 
ــه  ــت در حالیک ــام اس ــل انج ــم قاب ــار ه ــود بیم ــط خ ــک توس کم
ــن  ــرو پوزیش ــد از این ــام میدهن ــود را انج ــف خ ــراد وظای ــه اف بقی
knee-chest بــه ســبب ســهولت بهتریــن مانــور اســت. تنهــا موضوع 

ــاردار در تــداوم ایــن پوزیشــن باشــد. ممکــن اســت ســختی زن ب
بخصــوص در کســانیکه تحــت بیحســی موضعــی هســتند ممکــن 
اســت پــر ریســک باشــد وقتــی کــه بندنــاف خــارج از واژن 
می آیــد احتیــاط بیشــتری جهــت جلوگیــری از ترومــا بــه کــورد و 

ــد انجــام شــود. ــا تحریــک بیشــتر و وازواسپاســم بای ی

توکولیز فوری
اســتفاده از داروی کوتــاه مــدت توکولیتیــک در پروالپس بندناف 
قابــل بحــث اســت. بــه علــت اثــرات هیپوتونیــک رحــم کــه البتــه 
ــدادی از  ــود؛ تع ــان ش ــد از زایم ــزی بع ــه خونری ــر ب ــد منج میتوان

ــه  ــور اولی ــک فاکت ــوان ی ــا آن را بعن ــه ه ــیوه نام ــندگان و ش نویس
مــورد اســتفاده قبــول ندارنــد و تنهــا وقتــی اســتفاده میکننــد 
ــرای  ــکال ب ــاش مکانی ــد از ت ــدار بع ــب پای ــان قل ــت ضرب ــه اف ک
ــاف وجــود دارد)7،13،63،64(. ــری از فشــرده شــدن بندن جلوگی

کــه  بیمارانــی  در  اثــر  کوتــاه  هــای  توکولیتیــک  همچنیــن 
انقباضــات منظــم زایمانــی دارنــد حتــی در غیــاب ضربانهــای قلــب 
ــردن  ــاال ب ــان ب ــه در جری ــد. اول اینک ــد باش ــد مفی ــدار میتوان ناپای
ــروی رحــم عمــل  ــر خــاف نی ــور ب دســتی ســر، انگشــتهای اپرات
میکندکــه میتوانــد منجــر بــه شکســتگی جمجمــه شــود)65(.

دوم اینکــه انقباضــات مــداوم رحــم ممکــن اســت ســبب خــروج 
ــن  ــش ای ــبب کاه ــز س ــود و توکولی ــه از واژن ش ــاف پروالب بندن
خطــر می شــود. در مــورد پروالپــس بندنــاف بــا پــرده هــای ســالم 
آرامــش رحــم همچنیــن ســبب کاهــش پارگــی پــرده هــا میشــود.
ــن 250-500  ــر تربوتالی ــک نظی ــدت توکولیتی ــاه م داروهــای کوت
ــن 10  ــول نیفیدپی ــا کپس ــدی و ی ــا زیرجل ــدی ی ــرم وری میکروگ
میلیگــرم زیرزبانــی میتوانــد بــه ســرعت تجویــز شــود.اثرات 
ــاه مــدت وقابــل برگشــت اســت. بنابرایــن  هیپوتونیــک آنهــا کوت



54

ــک  ــراه کم ــک هم ــوان ی ــک بعن ــوارض توکولیتی ــتفاده از ع اس
ــان  ــد از زایم ــزی بع ــک خونری ــه ریس ــط اینک ــد. فق ــده میباش کنن
در ایــن مــوارد باالســت. اگــر آرامــش طوالنــی مــدت رحــم 
ــی  ــال مســافت طوالن ــال در طــی انتق ــوان مث ــاز اســت بعن ــورد نی م
بــه بیمارســتان تکــرار رژیــم نیفیدپیــن 10 میلیگــرم زیــر زبــان هــر 
ــد اســتفاده شــود. بشــکل  ــر چهــار دوز میتوان ــا حداکث 15 دقیقــه ت
آلترناتیــو، آتوســیبان وریــدی بــا دوز اولیــه 6.75 میلیگــرم وریــدی 
ــتفاده  ــد اس ــب آن 18mg/h  میتوان ــه ومتعاق ــک دقیق ــرض ی در ع
شــود و البتــه ایــن دارو گــران و در همــه کشــورها وجــود نــدارد.

) funic reduction( جایگذاری بندناف
جایگــذاری کــورد یــا بازگردانــدن بندنــاف پروالبــه بــه رحــم در 
ــک  ــزارین ی ــوز س ــه هن ــی ک ــی وقت ــرن قبل ــی ق ــای ابتدای ــه ه ده
ــن  ــه ممک ــر چ ــد)21 ،60(.گ ــتفاده میش ــود، اس ــر ب ــل پرخط عم
ــی  ــد ول ــک کن ــزارین کم ــداد س ــزارین تع ــش س ــه کاه ــت ب اس
ــروزه  ــن ام ــود)2(. بنابرای ــال نمیش ــوارض پرینات ــودی ع ــبب بهب س
ــی  ــر در ط ــرروی 5 نف ــه ب ــود.آخرین مطالع ــه می ش ــدرت توصی بن
ــت)60(. ــوده اس ــز ب ــت آمی ــه موفقی ــده ک ــام ش ــال انج ــت س بیس

ــود)3  ــات غیــر طبــی در طــی و بعــد از جایگــذاری شــایع ب ضربان
در 5 مــورد( ولــی در همــه آنهــا PH بندنــاف 7/13 تــا 7/40 انــدازه 
گیــری  شــد. چالــش هــای متعــددی در ایــن مــورد وجــود دارد:
ــور  ــه بط ــی ک ــاف از سرویکس ــوپ بندن ــذاری ل ــه جایگ اول اینک
ــاز اســت بســیار مشــکل میباشــد. دوم اینکــه دســتکاری  متوســط ب
ــه فشــار بندنــاف ویــا وازواسپاســم  بندنــاف ممکــن اســت منجــر ب
شــود. ســوم اینکــه بندنــاف جایگــذاری شــده ممکــن اســت 
دوبــاره پروالپــس بدهــد بنابرایــن تنهــا در صورتــی کــه مانورهــای 
دیگــر قابــل انجــام نباشــد ویــا شکســت بخــورد و یــا امــکان انجــام 

ــود.  ــام می ش ــد؛ انج ــس نباش ــزارین اورزان س
بایــد تنهــا بــه مــواردی محــدود شــود کــه طــول کوتاهــی از 
ــا  ــر ی ــل 4 ســانتی مت ــه و ســرویکس حداق ــس یافت ــاف پروالپ بندن
ــرار  ــگاه 1- ق ــاالی جای ــه در ب ــو پرزانت ــه باشــدو عض بیشــتر دیات
داشــته باشــد. بعــاوه تــاش بــرای جایگــذاری بیــش از دو دقیقــه 
نبایــد طــول بکشــد)60(. در صــورت شکســت ایــن مانــور از 
ــوان  ــریع میت ــز س ــرگ و توکولی ــت ترندلنب ــر و وضعی ــردن س باالب

ــرد)60(. ــتفاده ک اس
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الگوریتــم اداره ســریع پروالپس و پرزانتاســیون بندناف 
ــرده ها ــا پارگی پ ب

ــه دوم  ــا مرحل ــه ســزارین اســت مگــر اینکــه ت ــدام اولی معمــوال اق
زایمــان پیــش رفتــه باشــد و زایمــان قریــب الوقــوع باشــد. در 
ــود.  ــام میش ــریع انج ــت تس ــایل جه ــا وس ــان ب ــوارد زایم ــن م ای
ــب  ــد مرت ــود بای ــاده میش ــزارین آم ــت س ــار جه ــه بیم در  حالیک
ــریعا  ــد س ــان بای ــریع و آس ــای س ــود. مانوره ــور ش ــان مانیت ضرب
جهــت باالبــردن عضــو پرزانتــه و آزاد کــردن بندنــاف بــکار رود. 
باالتریــن دســتی عضــو پرزانتــه و آزاد کــردن بندنــاف بــکار رود. 

باالبــردن دســتی عضــو پرزانتــه بایــد در طــی معاینــه واژینــال وقتــی 
ــار در  ــپس بیم ــام میشود.س ــود، انج ــته میش ــخیص گذاش ــه تش ک
وضعیــت ترندلنبــرگ بــا حداقــل زاویــه 15 درجــه قــرار میگیــرد، 

ــدارد. ــم وجــود ن ــل تنظی اگــر تخــت قاب
ــر  ــا wedging زی ــت و ی ــتن بالش ــا گذاش ــار ب ــن  بیم ــردن باس باالب
باالبــردن  ویــا  ترندلنبــرگ  پوزیشــن  میشــود.  انجــام  باســن 
باســن های بیمــار ســبب میشــود کــه پرســنل جهــت ایفــای نقــش 
ــور  ــدت در حض ــاه م ــک کوت ــوند. توکولیتی ــر آزاد ش ــای دیگ ه
انقباضــات فعــال رحمــی جهــت کاهــش فشــار بــر بندنــاف و 
ــاف  ــر بندن ــود. اگ ــتفاده میش ــی آن اس ــرون زدگ ــری از بی جلوگی
خــارج از واژن قــرار دارد، پوشــاندن گــرم و مرطــوب آن میتوانــد 

ــری کنــد. از ترومــا و وازواسپاســم جلوگی
ــترس  ــی دیس ــدارد ول ــود ن ــزارین وج ــای س ــوز آمادگیه ــر هن اگ
ــه مانورهــای  جنینــی علیرغــم مانورهــای اولیــه وجــود دارد بایــد ب
دیگــری رو آورد. انتخــاب مانورهــای بعــدی بــه همــکاری بیمــار 
ــاف  و درجــه حرکــت او در دســترس بــودن وســایل و اینکــه بندن
  knee-chest ــت ــتگی دارد. وضعی ــه بس ــا ن ــده ی ــارج ش از واژن خ
ارجــح اســت چــون اثــرات آن از باالبــردن ســر بیشــتر میباشــد)49(. 
اگــر تغییــرات حرکتــی وهمــکاری بیمــار بــه علــت اثــرات بیحســی 
ــرار دارد،  ــارج از واژن ق ــورد خ ــا ک ــت وی ــن نیس ــی ممک موضع
پرکــردن مثانــه بــا 500 ســی ســی نرمــال ســالین بایــد انجــام شــود.

اگــر کاتتــر فولــی در دســترس نیســت از وضعیــت ترندلنبــرگ تــا 

30 درجــه اســتفاده میشــود.همچنین از پوزیشــن knee-chest  بــرای 
بندنــاف خــارج از واژن اســتفاده میگرددلیکــن بایــد مراقبــت 

ــرای کاهــش ترومــا انجــام شــود. خارجــی ب

الگوریتــم پروالپــس حــاد بندنــاف و پرزانتاســیون 
بندنــاف بــا پرده هــای ســالم

در حضــور پــرده هــای ســالم ضربــان قلــب جنیــن معمــوال نرمــال 
ویــا بــا افتهــای متغییــر گاهگاهــی همــراه اســت. در چنیــن مــواردی 
ــود. از  ــری ش ــد جلوگی ــا بای ــرده ه ــی پ ــکان از پارگ ــد ام ــا ح ت
ــی و  ــل رحم ــار داخ ــش فش ــت کاه ــریع جه ــز س ــن رو توکولی ای
جلوگیــری از pushing مــادر اهمیــت بــه ســزارین ارجحیــت دارد.
باالبــردن باســن مــادر در وضعیــت ترندلنبــرگ و یــا wedging هــم 
بســیار مهــم اســت و از خــارج شــدن ناگهانــی بندنــاف در صــورت 
پارگــی پــرده هــا پیشــگیری میکنــد. در موارد نارســی بســیار شــدید 
ــای  ــا راهکاره ــرویکس نارس ــل س ــرویکس مث ــیون س ــا دیاتاس ی

حمایتــی جهــت ادامــه بــارداری بایــد درنظــر داشــت.
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نتیجه
ــه  ــی اســت کــه منجــر ب ــس مامای ــاف یــک اورژان ــس بندن پروالپ
ــد  ــم بای ــوع مه ــه موض ــه س ــود. ب ــی میش ــد جنین ــی ب ــش آگه پی
توجــه شــود اول اینکــه پروالپــس بندنــاف، پرزانتاســیون بندنــاف، 
پرزانتاســیون مرکــب بندنــاف بــر اســاس ارتبــاط وضعیــت بندنــاف 
و عضــو پرزانتــه و ســرویکس تعریــف میشــود. همــه مــوارد فــوق 
ــا یابــدون پارگــی پــرده هــا اتفــاق افتــد. باالتریــن  ممکــن اســت ب
ــاف متعاقــب پرزانتاســیون کــورد  خطــر جنینــی در پروالپــس بندن
ــف  ــن تعری ــه جایگزی ــاف ک ــب بندن ــیون مرک ــپس پرزانتاس و س

ــاف اســت، میباشــد. ــس  مخفــی بندن پروالپ
دوم اینکــه درمــان پروالپــس بندنــاف زایمــان فــوری کــه در 
ــه  ــر اینک ــت مگ ــی اس ــزارین اورژانس ــی س ــه معن ــوارد ب ــب م اغل
ــه  ــته ب ــت وابس ــد. فوری ــاب باش ــل اجتن ــر قاب ــی غی ــان طبیع زایم
الگــوی ضربــان قلــب کــه میتوانــد برادیــکاردی، افتهــای مکــرر و 

یــا نرمــال باشــد، اســت.به نحــوی کــه مطالعــات اخیــر نشــان داده 
ــزان 0/009  ــه می ــاف ب اســت کــه کاهــش عمــده PH شــریان بندن
در هــر دقیقــه از فاصلــه برادیــکاردی تــا زایمــان اتفــاق میفتــد. هــر 
ــان  ــا زایم ــری ت ــم گی ــه تصمی ــا فاصل ــاف ب ــریان بندن ــد PH ش چن

ــت. ــگ اس هماهن
ســوم اینکــه در حالیکــه مقدمــات ســزارین اورژانــس فراهــم 
ــت  ــاف تح ــازی بندن ــت آزادس ــف جه ــای مختل ــود ؛مانوره میش
فشــار و جلوگیــری از خــروج آن بــه واژن بایــد انجــام شــود. یــک 
مطالعــه اخیــر نشــان داده اســت کــه وضعیــت knee-chest باالتریــن 
ــا  ــه ب ــردن مثان ــدی پرک ــات بع ــته و در درج ــی را داش ــر محافظت اث
ــرار  ــه( ق ــرگ )15درج ــن ترندلنب ــع و پوزیش ــی مای ــی س 500 س
ــا  ــود را دارد و ب ــای خ ــد و محدودیته ــور فوائ ــن مان دارد. همچنی

ــد در خواســت شــود. ــت کلینیکــی بای ــه وضعی توجــه ب
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مقدمه
خونریــزی پــس از زایمــان یــک اورژانــس مامایــی اســت و جــزء 
یکــی از پنــج علــت مــرگ مــادر مــی باشــدکه بــا انســیدانس 1-3 

درصــد حاملگــی هــا اتفــاق مــی افتــد .
با 2 مکانیسم خونریزی پس از زایمان کنترل می شود:

1-انقبــاض میومترکــه بــا هموســتازمکانیکال عــروق خونــی راتحت 
ــارقرارمی دهد.  فش

دســیدوای  هموســتاتیک  فاکتورهــای  توســط  لختــه  2-ایجــاد 
سیســتمیک. انعقــادی  فاکتورهــای  و  موضعــی 

ــه  ــد منجــر ب اختــال در هریــک از مکانیســم هــای فــوق مــی توان
ــس از زایمــان شــود. ــزی پ خونری

تعریف
خونریــزی پــس از زایمــان کــه بیشــترازحد انتظاربــوده ویــا منجــر 
بــه عایــم ونشــانه هــای هیپوولمــی در مادرشــود. میــزان خونریــزی 
1000-500 ســی ســی بــه عنــوان خونریــزی پــس از زایمــان خفیف 
و میــزان خونریــزی بیشــتر از1000ســی ســی بــه عنــوان خونریــزی 

شــدید پــس از زایمــان میباشــد.
بطور کلی به دو دسته تقسیم می شود:

1-اولیه یا زودرس: در 24 ساعت اول پس از زایمان
2-ثانویه یادیررس: از 24ساعت تا 12 هفته پس از زایمان

علل پست پارتوم هموراژی
1-    آتونــی فــوکال یــا منتشــر: شــایع تریــن علــت خونریــزی پــس 
از زایمــان آتونــی رحــم اســت کــه تقریبــا علــت 80 درصدمــوارد 
ــم  ــی رغ ــی عل ــود ول ــی ش ــامل م ــان را ش ــس از زایم ــزی پ خونری

ــه ماســاژ رحمــی  اینکــه شــایع تریــن علــت اســت چــون معمــوال ب
ــت  ــن عل ــی دهــد، شــایع تری و داروهــای یوتروتونیــک جــواب م
ترنســفوزیون خــون، پــس از زایمــان نمــی باشــد. در اتونــی منتشــر 
ــه  ــت ک ــدی اس ــتر از ح ــون بیش ــن خ ــت رفت ــزان از دس ــم می رح
ــد  ــی توان ــه م ــک رحــم شــل و دیات ــی شــود چــون ی مشــاهده م
ــوکال،  ــی ف ــد. در اتون ــه باش ــون و لخت ــادی خ ــر زی ــاوی مقادی ح
فونــدال رحــم کامــا ســفت و کنتراکتــه اســت ولــی ســگمان 
ــه و اتونیــک اســت کــه درمعاینــه شــکم تشــخیص  تحتانــی، دیات

ــی شــود . ــال مشــخص م ــه واژین ــا معاین داده نشــده و ب
ترومــا: ترومــا میتوانــد بــه صــورت لسراســیون در کانــال   -2
واژینــال یــا انســزیون جراحــی باشــد. در زمــان ســزارین اگــر 
ــه  ــر ب ــد منج ــی توان ــد م ــترش پیداکن ــا گس ــرال ه ــه لت ــزیون ب انس

شــود. شــدیدی  خونریــزی 
اختــاالت انعقــادی: اختــاالت انعقــادی کمتــر از 7   -3
درصــد علــل خونریــزی پــس از زایمــان راشــامل مــی شــود. البتــه 
ــان  ــس از زایم ــزی پ ــال خونری ــد بدنب ــی توان ــادی م ــال انعق اخت
ــا  ــادران ب ــود. م ــاد ش ــادی ایج ــای انعق ــود فاکتوره ــدید و کمب ش
بیمــاری وون ویلبرانــد در ریســک خونریــزی پــس از زایمــان 
ــه  ــد در حاملگــی افزایــش و بافاصل ــور وون ویلبران هســتند. )فاکت

ــد( ــی کن ــدا م ــت پی ــان اف ــس اززایم پ
ــک،  ــع امنیوتی ــی مای ــال آمبول ــابی بدنب ــادی اکتس ــاالت انعق اخت
ــد  ــی توان ــندرم HELLP م ــدید و س ــی ش ــره اکامپس ــان، پ دکولم

ــود. ایجــاد ش
4-     بقایای جفتی و بارداری

خونریزی پس از زایمان

دکتر نوشین اشراقی 1
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ارزیابی خطر خونریزی پس اززایمان
1-خطــر کــم: بــارداری تک قلــو، بــدون ســابقه اختــال خونریزی 

دهنــده، ســابقه قبلــی ســزارین کمتــراز 2بار
ــر از8،  ــن کمت ــی، هموگلوبی ــارداری چندقلوی ــط: ب 2-خطرمتوس
پاکــت کمتــراز100000، ســابقه ســزارین بیشــتر از 3 بــار، ســابقه 
بیشــر از 4 بــار زایمــان طبیعــی، ســابقه میومکتومی،کوریوامنیوتیت، 
ــاالی 4250  ــن ب ــن وزن جنی ــوم، تخمی ــولفات منیزی ــتفاده از س اس

40>BMI ، گــرم، ســابقه خونریــزی پــس از زایمــان
3-خطرشــدید: جفــت پرویــا، احتمــال آکرتــا، دکولمــان، اختــال 

نعقادی ا
پروتــکل مدیریــت و درمــان خونریــزی پــس از زایمــان: هــر 
بیمارســتانی براســاس امکانــات و تجهیــزات  و نیــروی انســانی 

ــد . ــته باش ــی داش ــکل اختصاص ــک پروت ــد ی بای
اصــول اولیــه درمــان : تخمیــن میــزان خونریــزی بــه دو روش قابــل 

انجــام اســت:
ــت داده  ــون ازدس ــزان خ ــر می ــر زی ــاس تصوی ــاهده: براس 1-مش

ــم . ــی کنی ــخص م رامش

ــیت و  ــگ گاز و دروش ــاف وزن گاز و لن ــنجی: اخت 2- وزن س
ــی  ــه هــای خشــک و خون ملحف

ــا ایــن وجــود تخمیــن میــزان خونریــزی کمتــر از میــزان واقعــی  ب
) underestimate( . ــت اس

زمــان تشــخیص و مداخــات درمانــی: حــدود 90 درصــد مــوارد 
ــس  ــاعت اول پ ــدت 4 س ــزی، در م ــی از خونری ــرگ ومیرناش م
اززایمــان رخ مــی دهــد. تاخیــر درتشــخیص و درمــان مــی توانــد 
ــوک  ــه ش ــود و منجرب ــاد ش ــادر ایج ــرای م ــی ب ــت بحران وضعی

ــزان  ــر می ــادر از نظ ــتی م ــود. بایس ــی ش ــی و مورتالیت و موربیدیت
ــور  ــورد مانیت ــگاهی م ــج ازمایش ــی و نتای ــم حیات ــزی، عای خونری

ــرد. ــق قرارگی دقی
درمــان آتونــی: اقــدام اولیــه و مهــم ماســاژ دو دســتی رحــم اســت 
ــل  ــه یکــی از دو روشــی کــه درشــکل نشــان داده شــده قاب کــه ب

انجــام اســت :
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 درمان دارویی
در 1000-500 ســی ســی  واحــد  توســین: دوز40  اکســی   -1
نرمــال ســالین بــه صــورت انفوزیــون وریــدی یــا 10 واحــد داخــل 

ــی. عضان
2- متیل ارگونوین: دوز 0/2 میلی گرم عضانی 

3- میزوپروستول: دوز 1000-800 میکروگرم رکتال
4-کاربوپروســت: دوز 0/25 میلــی گــرم عضانــی هــر 15-90 

ــا 8 دوز ــه ت دقیق
ــدت  10-20  ــه درم ــرم ک ــید: دوز 1 گ ــک اس ــس اگزامی 5-ترن
دقیقــه آهســته انفوزیــون شــود و درصــورت ادامــه خونریــزی پــس 

از30 دقیقــه مــی تــوان دوز 1 گــرم دیگــر را تکــرار کــرد.
ــل  ــرد، عل ــی قرارگی ــد موردبررس ــزی بای ــدت خونری ــل و ش عل

ــد:  ــی باش ــامل 4T  م ــان ش ــس از زایم ــزی پ خونری
Tone: uterine atony

Trauma: laceration, hematoma, inversion, rupture

Tissue: retained tissue or invasive placenta 
Thrombin: coagulopathy

درمانها براساس علل اختصاصی فوق  انجام می شود:
ــاز  ــال، نی ــال و ابدومین * درمــوارد ترومــا و لسراســیون هــای واژین

بــه جراحــی هســت. 

ــارج  ــده وخ ــخیص داده ش ــد تش ــی بای ــت جفت ــده باف *ب اقیمان
شــود و در مــوارد آکرتــا )پرکرتــا ، اینکرتــا ( نیــاز به هیســترکتومی 

مــی باشــد.
ــی  ــرآورده هــای خون ــق خــون وف ــا تزری ــادی ب ــاالت انعق * اخت

ــد اصــاح شــود . بای
ــس  ــزی پ ــان خونری ــهای درم ــی ازروش ــل رحمی:یک ــون داخ بال
ــل  ــارنده داخ ــاد فش ــون تامپون ــتفاده از بال ــی اس ــان و اتون از زایم
ــی از  ــان ناش ــس از زایم ــزی پ ــا خونری ــادران ب ــت. م ــی اس رحم
ــه درمــان دارویــی یوتروتونیــک پاســخ ندهنــد قبــل  ــی کــه ب اتون
از انجــام اقدامــات تهاجمــی و جراحــی، کاندیــد گذاشــتن بــا لــون 
هســتند. بعضــی از بالونهــا اختصاصــی داخــل رحمــی هســتند )مثــل 
بالــون بکــری( و بعضــی جهــت مــوارد دیگــری اســتفاده می شــوند 
کــه مــی تواننــد  داخــل رحــم هــم بــکار بــرده شــوند )مثــل کاتتــر 

ادراری(
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ــان و زایمــان، فلوشــیپ نازائــی و  1. متخصــص زن
دانشــیار دانشــگاه علــوم پزشــکی شــهید بهشــتی

2. سرپرستار بخش نازائی

دکتر زهرا حیدر 1
فاطمه جاهد2

سندرم تخمدان پلی کیستیک در نوجوانان

 در هــر دختــر نوجــوان بــا شــکایت ازهیــر سوتیســم آکنــه مقــاوم بــه درمــان اختــال قاعدگــی یــا چاقــی تشــخیص 
ســندروم تخمــدان پلــی کیســتیک بایــد مطــرح شــود از آنجــا کــه تشــخیص ایــن ســندروم عــوارض دراز مــدت 
ــا افزایــش خطــر ابتــاء بــه ســندروم متابولیــک دیابــت تیــپ 2 و عــوارض قلبــی عروقــی  بــر زندگــی و داشــته و ب
ــوان در خطــر ســندروم تخمــدان  ــه عن ــد ب ــان بای ــن نوجوان ــد همراهــی داشــته باشــد ای ــر مــی توان و کنســر آندومت
پلــی کیســتیک در نظــر گرفتــه شــده و طــی ســه ســال پــس از منــارک مجــدداً بررســی شــود.در انتخــاب درمــان 
مشــخصات فــرد ترجیــح او و نکاتــی کــه برایــش اهمیــت دارنــد در زمــان تجویــز داروبایــد مــد نظــر قــرار گیرنــد 
فوایــد و عــوارض جانبــی و ممنوعیــت مصــرف داروهــا در ایــن ســندروم و در جامعــه کلــی نیــز بایــد مــد نظــر قــرار 

گیــرد.
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مقدمه
ســندروم تخمــدان پلــی کیســتیک یکــی از شــایع تریــن اندوکرینــو 
پاتــی هایــی اســت کــه از ابتــدای منــارک یــک فــرد را عامتــدار 
مــی کنــد و بــا توجــه بــه عــوارض دراز مدتــی کــه در کل زندگــی 
یــک فــرد را درگیــر مــی نمایــد لــذا تشــخیص زودرس و اقدامــات 
اولیــه بموقــع میتوانــد تاثیــرات مثبــت در کل زندگــی داشــته باشــد.
ــتفاده  ــاالن اس ــت بزرگس ــه جه ــردام ک ــای تشــخیصی روت کرایتری
ــا آزمایشــگاهی هیپــر  مــی شــود )اختــال پریــود، عایــم بالینــی ی
ــتیک ( در  ــی کیس ــدان پل ــونوگرافی تخم ــای س ــی، نم آندروژنم
دوره نوجوانــی کار بــرد موثــری نــدارد. اختــال ســیکل قاعدگــی 
در ســه تــا پنــج ســال اولیــه پــس از منــآرک شــایع مــی باشــد نمــای 
ــه  ــان ســالم نیــز ب ســونوگرافی تخمــدان پلــی کیســتیک در نوجوان
شــیوع دیــده مــی شــود از طــرف دیگــر عائــم شــایع هیپرآنــدرو 
ژنمــی بالینــی در اوایــل دوران بلــوغ بــه وفــور در نوجوانــان ســالم 
هــم دیــده مــی شــود همــه ایــن عائــم باعــث مــی شــود تشــخیص 

ایــن ســندروم در یــک نوجــوان دشــوار باشــد. )1(

تشخیص 
در هــر دختــر نوجــوان کــه بــا شــکایت از هیرســو تیســم یــا آکنــه 
مقــاوم بــه درمــان یــا اختــال قاعدگــی یــا چاقــی مراجعــه مــی کنــد 
بایــد احتمــال ســندروم تخمــدان پلــی کیســتیک را در نظــر داشــت 
و در کنــار آن بــه مشــکات طوالنــی مــدت ایــن ســندروم شــامل 
افزایــش خطــر ســندروم متابولیــک، دیابــت تایــپ 2، بیمــاری هــای 

قلبــی عروقــی و احتمــال کنســر آندومتــر توجــه کــرد.
ــه  ــا توجــه ب ــال قاعدگــی ب ــف اخت ــت داشــت کــه تعری ــد دق  بای
ــارک  ــس از من ــه پ ــال اولی ــک س ــد در ی ــی باش ــاوت م ــن متف س
ــش از 60    ــی اگــر بی ــی هســتند ول ــه طــور طبیعــی ســیکلها طوالن ب
ــا ســه  ــور محســوب مــی شــود یــک ت ــه باشــد الیگــو من روز فاصل
ــاق  ــش از 45 روز اط ــه بی ــروال ب ــن اینت ــارک ای ــس از من ــال پ س
ــش از از 38 روز  ــر بی ــال اگ ــه س ــت س ــس از گذش ــود و پ ــی ش م
یــک بــار قاعدگــی اتفــاق بیفتــد الیگــو منــوره محســوب مــی شــود. 

ــر از 90  ــی ت ــا طوالن ــر از 19 روز ی ــاه ت ــی کوت ــیکلهای قاعدگ س
روز در هــر ســنی غیــر نرمــال محســوب می شــود در یــک نوجــوان 
ــا ســال چهــارم پــس از منــارک ســیکل هــای  نیــز انتظــار داریــم ت

ــد. ــدا کنن قاعدگــی نظــم طبیعــی پی
 تظاهــرات پوســتی هیپــر آنــدرو ژنمــی شــامل ســبوره، آکنــه 
زیــس  هایــدرو  هایپــر  و  چرکــی  هیدرآدنیــت  ولگاریــس، 
ــرات  ــر از تظاه ــی دیگ ــر یک ــوی س ــای جل ــزش موه ــد. ری می باش
اســت . وجــود درجــات مختلــف هیرسوتیســم یــا تظاهــرات مشــابه 
آن مثــل آکنــه مقــاوم بــه درمــان و یــا هیرسوتیســم موضعــی همــراه 
بــا اختــال ســیکل قاعدگــی اندیکاســیون بــرای ارزیابــی نوجــوان 
مــی باشــد. اکثریــت توافــق دارنــد کــه اگــر ایــن عائــم طــی یــک 
تــا دو ســال پــس از منــارک باقــی بمانــد نوجــوان جــزو گــروه در 
خطــر تخمــدان پلــی کیســتیک محســوب شــده و درمــان عامتــی 
ــایع  ــف ش ــم خفی ــی هیرسوتیس ــد. در دوران نوجوان ــی باش الزم م
ــم  ــدید هیرسوتیس ــا ش ــط ت ــای متوس ــرم ه ــا ف ــذا تنه ــد ل ــی باش م
ــی  ــی بالین ــر آندروژنم ــت هیپ ــوان عام ــه عن ــوان ب ــک نوج در ی

ــی شــود. محســوب م
چاقــی در نیمــی از بیمــاران ایــن ســندروم دیــده مــی شــود عائــم 
مقاومــت بــه انســولین ماننــد آکانتــوز نیگریکانــس اختــاالت 
ــن  ــا ای ــوی ب ــورت ق ــه ص ــز ب ــک نی ــندروم متابولی ــا س ــواب ی خ
ســندروم هماهنگــی دارنــد ولــی نمی تــوان آنهــا را جــز کــه عائــم 

ــرار داد.)1و2( ــندروم ق ــن س ــخیصی ای تش

تشخیص های افتراقی 
اختــاالت مشــابه دیگــری در ایــن ســنین وجــود دارنــد کــه بــرای 
تاییــد تشــخیص ســندروم تخمــدان پلــی کیســتیک بایــد آن هــا را 
رد کــرد از جملــه عــدم تخمک گــذاری فیزیولوژیــک نوجوانــان، 
ــاالت  ــررس و اخت ــروع دی ــا ش ــال ب ــادرزادی آدرن ــازی م هیپرپ
ــال، تومــور هــای تولیــد  عملکــرد یــا متابولیســم آنزیــم هــای آدرن
ــز  ــتروئید ژن ــاالت اس ــی، اخت ــدروژن، هیپرپروالکتینم ــده آن کنن
ــی و  ــرو مگال ــولین، آک ــه انس ــت ب ــاالت مقاوم ــدان، اخت در تخم
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ــار اینهــا ســوء مصــرف دارو نیــز بایــد  مشــکات تیروئیــد، در کن
ــا شــرح حــال دقیــق مــورد ارزیابــی قــرار گیــرد)1( ب

بررسی های تشخیص الزم
پــس از اخــذ شــرح حــال دقیــق بررســی پاراکلینیــک اولیــه جهــت 

بیمــاران بــا اختــال پریــود شــامل :
زمینــه،  مزمــن  بیماری هــای  بررســی  جهــت   CBC,ESR,CRP

اندازه گیــری هورمــون هــای تیروئیــد و پروالکتیــن و اندازه گیــری 
FSH وLH در مــوارد الیگــو آمنــوره مــی باشــد در صــورت وجــود 

ــترون  ــری تستوس ــدازه گی ــی ان ــدرو ژنم ــر آن ــی هیپ ــم بالین عائ
ــگاهی  ــات آزمایش ــاس امکان ــر اس ــترون آزاد ب ــا تستوس ــال ی توت
ــد  ــای تولی ــی باشــد جهــت رد توموره ــده م موجــود کمــک کنن
کننــده آنــدروژن ســونوگرافی تخمــدان در هــر نوجــوان بــا عائــم 

ــود. ــه می ش ــی توصی ــر آندروژنم هیپ
ــال  ــادرزادی آدرن ــازی م ــه هایپرپ ــی ب ــک بالین ــورت ش در ص
ــاز  ــل ف ــری17oHP در اوای ــدازه گی ــی ان ــابقه فامیل ــود س ــا وج ی

توصیــه می شــود. فولیکولــی 
در صــورت شــک بــه وجــود تومــور آدرنــال DHEA انــدازه گیری 
میشــود و در شــک بــه ســندرم کوشــینگ ســطح کورتیــزول 

ــرل میشــود. کنت
شــواهد  و  پریــود  اختــال  عائــم  تــداوم  صــورت  در 
ــدان  ــندروم تخم ــخیص س ــل تش ــایر عل ــی و رد س هیپرآندروژنم
ــای  ــی ه ــوارد بررس ــن م ــود .در ای ــرح میش ــتیک مط ــی کیس پل
ــل  ــد پروفای ــز و لیپی ــل گلوک ــت تحم ــی تس ــامل بررس ــدی ش بع

می شــود. توصیــه  چــاق  افــراد  در  بخصــوص 
گاهــی اوقــات عائــم و یافتــه هــا  غیــر اختصاصــی بــوده و توصیــه 
می شــود کــه درمــان عامتــی جهــت مشــکات حیاتــی نوجــوان 
ماننــد خونریــزی شــدید انجــام شــود در ایــن مــوارد نوجــوان در 
ــه  ــده و توصی ــی ش ــتیک تلق ــی کیس ــدان پل ــندروم تخم ــر س خط
می شــود کــه یــک تــا دو ســال بعــد از منــارک درمــان هورمونــی 
قطــع شــده و 3 مــاه پــس از قطــع درمــان مجــدداً بررســی هــا انجــام 

شــود زیــرا درمــان هــای هورمونــی ماننــد قــرص هــای جلوگیــری 
از بــارداری بــه صــورت موقــت باعــث ســرکوب ســطح آنــدروژن 

هــا و اشــکال در تشــخیص صحیــح مــی شــوند.)1و2(

درمان
هــدف درمــان برطــرف کــردن عائــم آزار دهنــده بــرای نوجــوان 
مــی باشــد در صــورت وجــود چاقــی کاهــش وزن اولیــن اقدامــی 
ــه مهــم آن اســت کــه کاهــش  ــه مــی شــود نکت اســت کــه توصی
وزن از طریــق کاهــش دریافــت کلــی کالــری و افزایــش فعالیــت 
فیزیکــی صــورت  گیــرد ســه روز در هفتــه فعالیــت فیزیکــی 
متوســط و یــا دو روز در هفتــه فعالیــت فیزیکــی شــدید بــه مــدت 
30 تــا 60 دقیقــه مــی توانــد موثــر باشــد. آنچــه بایــد بــه آن توجــه 
ــی  ــاوره گروه ــه مش ــاز ب ــان نی ــن نوجوان ــه ای ــت ک ــن اس ــرد ای ک
دارنــد و گروهــی شــامل متخصــص تغذیــه و روان شــناس جهــت 
ــدار  ــا ماحصــل کاهــش وزن پای ــراد الزم اســت ت ــن اف هدایــت ای
و برقــراری و تــداوم یــک روش زندگــی ســالم باشــد درصــورت 
اضافــه وزن و شــک بــه مقاومــت بــه انســولین بخصــوص در 
دارندمتفورمیــن  متابولیــک  ســندرم  فامیلــی  ســابقه  افرادیکــه 

ــود. ــز ش ــد تجوی می توان
اگــر تنهــا مشــکل نوجــوان اختــال ســیکل قاعدگــی اســت 
مصــرف دوره ای پروژســترون خوراکــی بــا برقــراری نظــم ســیکل 
ــا اگــر عــاوه  ــد ام ــر پیشــگیری مــی نمای ــازی آندومت ــر پ از هیپ
ــم  ــی ه ــدرو ژنم ــر آن ــی هیپ ــم بالین ــی عائ ــال قاعدگ ــر اخت ب
وجــود دارد تجویــز قرص هــای ضــد بــارداری می تواننــد هــر 
ــت  ــن اس ــرد ای ــت ک ــد دق ــه بای ــد انچ ــود بخش ــکل را بهب دو مش
ــه  ــال ک ــر 18 س ــنین زی ــری در س ــرص جلوگی ــز ق ــا تجوی ــه ب ک
ــت  ــه دس ــده آل را ب ــتخوانی ای ــوده اس ــم ت ــوان تراک ــوز نوج هن
نیــاورده اگــر بــا دوز پاییــن اســتروژن باشــد تاثیــر منفــی بــر تراکــم 
ــارداری  ــد ب ــرص ض ــی از ق ــذا ترکیب ــذارد و ل ــی گ ــتخوان م اس
بایــد تجویــز شــود کــه بیــش از 20 میکروگــرم اتنیــل اســترادیول 
داشــته باشــد در ســنین باالتــر مــی تــوان از ترکیــب هــای بــا دوز 



68

20 میکروگــرم اســتفاده کــرد. اگرعائــم افزایــش آنــدرو ژن مثــل 
هیرسوتیســم یــا آکنــه شــدید باشــد تجویــز یــک آنتــی آنــدروژن 
ماننــد اســپیرونوالکتون بــه همــراه بــا قــرص ضــد بــارداری در رفــع 

ــر اســت. ــم موث ســریعتر عائ
ــار  ــک و بیم ــرای پزش ــه ب ــوان همیش ــک نوج ــان در ی دوره درم
ــان دوره ای  ــی شــود درم ــه م ــی باشــد آنچــه توصی مســئله ســاز م
و قطــع درمــان بــه مــدت ســه مــاه و ارزیابــی مجــدد عائــم 
ــور  ــل مح ــل کام ــه تکام ــرد ک ــه ک ــد توج ــد بای ــوان می باش نوج
ــارک  ــس از من ــال پ ــج س ــا پن ــدان ت ــز تخم ــوس هیپوفی هیپوتاالم
ــوان در  ــی دوره ای نوج ــذا ارز یاب ممکــن اســت طــول بکشــد و ل
فواصــل زمانــی می تواننــد اختــاالت فیزیولوژیــک را از ســندروم 

ــد.)1و3( ــز نمای ــتیک متمای ــی کیس ــدان پل تخم

بررسی خانواده
افــراد خانــواده بیمــاران مبتــا بــه ســندروم تخمــدان پلــی کیســتیک 
ــند در  ــته باش ــاری را نداش ــن بیم ــل ای ــم کام ــر عائ ــی اگ ــز حت نی
خطــر ابتــا بــه ســندروم متابولیــک و دیابــت مــی باشــند بــه 
خصــوص در صــورت  وجــود چاقــی و لــذا ارزیابــی دوره ای 
ــه  ــم چ ــه خان ــه اول چ ــتگان درج ــز در وابس ــل گلوک ــت تحم تس

ــود. ــه می ش ــا توصی آق

سایر مشکالت
از ســایر عوارضــی کــه در ایــن ســند رو م میتوانــد بــرای نوجــوان 
مشــکل ســاز باشــد اختــاالت خلقــی افســردگی اضطــراب و دیــد 
منفــی بــه دلیــل ظاهــر نــا مطلــوب مــی باشــد کــه نیــاز بــه توجــه و 

حمایــت روان شناســی دارنــد)1(.
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Polycystic ovary syndrome in adolescents
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PCOS should be considered in any adolescent girl with a chief complaint of hirsutism, treatment-resistant 

acne, menstrual irregularity, or obesity. because The diagnosis of PCOS has lifelong implications with 

increased risk for metabolic syndrome, type 2 diabetes mellitus, and, possibly, cardiovascular disease and 

endometrial carcinoma .

Adolescents ‘at risk’ of PCOS could be considered and reassessment is advised at 3 years post menarche

For treatment an individual’s personal characteristics, preferences and values are of importance when 

recommending pharmacotherapy .the benefits, adverse effects and contraindications in PCOS and in 

general populations should be considered.
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 سندروم تخمدان  پلی کیستیک
ســندرم تخمــدان پلــی کیســتیک یــک اختــال هتــروژن اســت کــه 
بــر اســاس رد ســایر علــل تشــخیص داده مــی شــود. ایــن زنــان در 
خطــر تســت تحمــل گلوکــز مختــل،  دیابــت تیــپ 2، اســتئاتوزیس 
لپیدمــی،  دیــس  خــون،  فشــار  متابولیــک،  ســندروم  کبــدی، 
ترومبــوز عــروق و حــوادث مغــزی عروقــی و احتمــاال اختــاالت 
قلبــی عروقــی و سایکوسکســوال و همچنیــن کاهــش بــاروری 
ــال و  ــی آندومتری ــی پ ــر آت ــرف دیگ ــی و از ط ــوارض مامائ و ع

ــتند. )1( ــینوم هس کارس

 سندروم متابولیک
ســندروم متابولیــک در خانــم هــا در صــورت وجــود ســه ویژگــی 

از  پنــج وضعیــت طبــی اطــاق میگــردد کــه شــامل :
1. دور کمر بیشتراز 88 سانتی متر

ــرم  ــی گ ــاوی 150 میل ــا مس ــتر ی ــرید بیش ــری گلیس ــش ت  2. افزای
در دســی لیتــر یــا کســانی کــه تحــت درمــان بــرای هیپرتــری 

گلیســریدمی هســتند 
ــا  3. ســطح ســرمی HDL کمتــر از 50 میلــی گــرم در دســی لیتــر ی

کســانی کــه تحــت درمــان هســتند.
4. افزایــش قنــد خــون ناشــتا بیشــتر یــا مســاوی 100 میلــی گــرم در 
دســی لیتــر و یــا کســانی کــه تحــت درمــان هســتند و فشــار خــون 
ــا دیاســتول  ــوه و ی ــر جی ــی مت ــا مســاوی 130 میل سیســتول بیشــتر ی
ــان  ــت درم ــا تح ــتند ی ــوه هس ــر جی ــاوی 85 میلیمت ــا مس ــتر ی بیش

هســتند.
اســاس ســندروم متابولیــک بــر تجمــع بافــت چربــی و دیــس 
ــه  ــه مقاومــت ب ــه خــود منجــر ب ــه نوب فانکشــن آن قــرار دارد کــه ب

ــود. ــی ش ــولین م انس
ســیتوکین هــا مثــل تومور نکروزینــگ فاکتــور، لپتیــن، آدیپونکتین، 
مهــار کننــده فعــال کننــده پاســمینوژن و رزســتین از بافــت هــای 
بــزرگ چربــی آزاد میشــود. توزیــع چربــی در بــدن نیــز مهــم اســت 
ــدن  ــی ب ــی در قســمت فوقان ــم کــه تجمــع چرب ــی مــی دانی و بخوب
نقــش قــوی در مقاومــت بــه انســولین دارد. تجمــع چربــی میتوانــد 
ــی  ــر جلــدی باشــد. چرب ــا زی ــی احشــایی( ی ــن )چرب داخــل پریتوئ
ــی  ــه انســولین بیشــتر از چرب احشــایی ممکــن اســت در مقاومــت ب
ــندروم  ــاد س ــر دو در ایج ــا ه ــد. ام ــته باش ــش داش ــدی نق ــر جل زی
متابولیــک نقــش دارنــد. از چربــی فوقانــی ســطح بیشــتری از اســید 
چــرب غیــر اشــباح ازاد میشــود و منجــر بــه تجمــع چربــی در دیگــر 
قســمتهای بــدن مثــل کبــد و عضلــه میشــود کــه منجــر بــه مقاومــت 

بــه انســولین مــی گــردد.)2(

ــدان  ــندروم تخم ــه س ــکوک ب ــای مش ــی خانمه ارزیاب
ــامل ــتیک ش ــی کیس پل

تاریخچــه و معاینــه فیزیکــی از نظر هیرسوتیســم، انجام ســونوگرافی 
تخمــدان، بررســی هورمونــی جهــت تاییــد هیپراندروژنیســم و 
اولیگواولیشــن جهــت رد ســایر علــل اســت لــذا بــرای ایــن بیمــاران 
تســت هــای TSH ، پروالکتیــن، تســت تحمــل گلوکــز دو ســاعته، 
ــر  ــواهد هیپ ــورت ش ــرم و در ص ــترون س ــی، تستس ــل چرب پروفای
ــاز  ــری 17 هیدروکســی پروژســترون در ف ــدازه گی آندروژنیســم ان
ــا  ــل ی ــه قب ــی ک ــوص در خانمهای ــی بخص ــوالر و صبحگاه فولیک
حیــن وقــوع منــارک هیرسوتیســم دارنــد چــک میشــود و همچنیــن 
در کســانیکه هیپرکورتیزولیســم دارنــد )بــا ســابقه خانوادگــی هیپــر 
ــد(  ــژاد پرخطــر دارن ــا در کســانیکه ن ــال مــادرزادی ی پــازی آدرن

ــندرم   ــا س ــاران ب ــن در بیم ــس فانکش ــک دی متابولی
ــتیک ــی کیس ــدان پل تخم

دکتر روشن نیکبخت 1
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درخواســت کوتیــزول آزاد ادراری 24 ســاعته و در صــورت لــزوم 
مهــار دگزامتــازون شــبانه جهــت رد ســندروم کوشــینگ داده 
مــی شــود. فاکتــور هــای محیطــی شــامل در معــرض قرارگرفتــن 
ــودن رشــد جنیــن همچنیــن  ــدروژن در دوران جنینــی ومختــل ب ان
چاقــی اکتســابی بعنــوان فاکتورهــای اصلــی  بعــد از تولــد اســت. 

)1(
مدیریت سندروم متابولیک در بیماران تخمدان پلی کیستیک:

ــتیک  ــی کیس ــدان پل ــندروم تخم ــا س ــاران ب ــان بیم ــه درم ــدام ب اق
بســتگی بــه فنوتایــپ بیمــار، ماحظــات، تمرکــز بــر مهــار و مقابلــه 
ــک دارد  ــندروم متابولی ــت س ــود وضعی ــدروژن وبهب ــح آن ــا ترش ب
ــا هــدف کاهــش خطــر ســندروم متابولیــک و  و بایــد اســتراتژی ب

ــاروری انجــام شــود.)3( بهبــود ب
ــه در  ــت ک ــان داده اس ــو نش ــتماتیک ریوی ــه سیس ــک مطالع  در ی
ــی و  ــا چاق ــک ب ــندروم متابولی ــک س ــش ریس ــا افزای ــن خانمه ای
ویژگــی هــای ســندروم متابولیــک ارتبــاط دارد و بــا اندکــس هــای 

ــدارد.)4( ــی ن ــم ارتباط هیپرآندروژنیس
لــذا بــه نظــر میرســد در  بیمــاران با ســندرم تخمــدان پلی کیســتیک 
جهــت کاهــش عــوارض بــه خصــوص  بــه ویژگــی هــای ســندروم 
متابولیــک دقــت و توجــه الزم انجــام پذیــرد و در جهــت رفــع آن 

ــود.)5( اقدام ش
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1. متخصــص زنــان و زایمــان، عضــو هیــات علمــی 
دانشــگاه علــوم پزشــکی شــهید بهشــتی

دکتر مینو یغمائی 1

درمان   سندروم تناسلی ادراری یائسگی 

ــامت  ــات س ــی مطالع ــن بین الملل ــط انجم ــال 2014 توس ــگی )GSM( در س ــلی ادراری یائس ــندروم تناس ــوان س عن
ــال، آتروفــی  ــوو واژین ــوان جایگزیــن آتروفــی واژن، آتروفــی ول ــه عن ــان و انجمــن یائســگی آمریــکا ب جنســی زن
اروژنیتــال، و واژینیــت آتروفیــک پیشــنهاد شــد. در ایــن ســندروم کاهــش اســتروژن موجــب ایجــاد ناراحتــی، بــه 
ــه  ــی ناحی ــوزش، و ناراحت ــکی، س ــت; خش ــن مقارب ــی، و درد حی ــکی، ناراحت ــاس خش ــد احس ــی مانن ــت عایم عل
ــخیص  ــا تش ــه ب ــود ک ــرد می  ش ــرای ف ــز آن ب ــرر ادرار و ج ــای مک ــرر ادرار، و عفونت ه ــوزش و تک ــلی; و س تناس
دیگــری قابــل توجیــه نیســت. در ادامــه متــن ســخنرانی مربــوط بــه درمــان ســندروم تناســلی ادراری کــه در کنگــره 

ــد.  ــه می کنی ــراد شــد را ماحظ ــاه 1400 ای ــا 9 مهرم ــان در 6 ت ــان و زایم ــن زن انجمــن متخصصی
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 Genitourinary Syndrome of( ــگی ــلی ادراری یائس ــندروم تناس س
Menopause, GSM( شــامل تغییــرات آناتومیــک و عایــم حاصــل 

از کمبــود اســتروژن در البیاهــا، کلیتوریــس، وســتیبول، واژن، 
ــاس  ــامل احس ــم ش ــن عای ــت )1(. ای ــه اس ــرای ادرار، و مثان مج
ســوزش، خشــکی، و ناراحتــی در ناحیــه تناســلی و احســاس 
ــرر ادراری و  ــای مک ــع ادرار، عفونت ه ــت در دف ــوزش و فوری س
احســاس درد و خشــکی بــا فعالیــت جنســی اســت )2(. بایــد توجــه 
ــی  ــکین عائم ــان GSM تس ــه درم ــیون اولی ــه اندیکاس ــت ک داش
اســت کــه باعــث ناراحتــی در فــردی می شــود کــه تولیــد اســتروژن 
ــه دلیــل یائســگی کاهــش یافتــه اســت. در صــورت  تخمدانشــان ب
ــاص،  ــوارد خ ــز در م ــده، بج ــت کنن ــم ناراح ــود عائ ــدم وج ع
نیــازی بــه درمــان نیســت. برنامــه درمــان بیمــار متناســب بــا عایــم 
ــروع  ــل از ش ــود. قب ــاب می ش ــامت او انتخ ــی س ــت کل و وضعی
درمــان، بایــد افــراد مبتــا بــه خونریــزی پــس از یائســگی بــرای رد 
ــم ادراری از نظــر  ــا عای ــراد ب ــر و اف هایپرپــازی و کانســر اندومت
ــی و بدخیمــی  ــد سیســتیت بینابین ــواردی مانن ــت، و م وجــود عفون
مجــاری ادرار مــورد بررســی قــرار گیرنــد. در صــورت تصمیــم بــه 
درمــان، انتخاب هــای متعــددی وجــود دارد کــه در زیــر بــه برخــی 

ــود. ــاره می ش ــا اش از آنه

درمان های غیرهورمونی
ــی  ــکی و ناراحت ــم خش ــردن عای ــرف ک ــرای برط ــاب اول ب  انتخ
ــای  ــی واژن درمان ه ــه آتروف ــه ب ــت ثانوی ــن مقارب واژن و درد حی

ــتند.  ــی هس غیرهورمون
لوبریکانت های واژینال   -1

لوبریکانت هــای واژینــال انــواع بــر پایــه آب، ســیلیکون،   -
یــا روغــن دارنــد، تنهــا در زمــان مقاربــت اســتفاده شــده و 
ــت  ــن مقارب ــی در حی ــش راحت ــکاک و افزای ــش اصط ــبب کاه س

. ند می شــو
لوبریکانت هــای بــر پایــه آب بــر کانــدوم  اثــر نامناســبی   -
ایجــاد  مشــکلی  شــوند  اســتفاده  واژن  داخــل  اگــر  ندارنــد. 

می شــوند.  چســبندگی  احســاس  ســبب  امــا  نمی کننــد. 
ــی(  ــا صناع ــی ی ــن )طبیع ــه روغ ــر پای ــای ب لوبریکانت ه  -
می تواننــد لغزندگــی طوالنــی مدت تــری ایجــاد کننــد. ســبب 
کاندوم هــای  بــر  می  تواننــد  نمی شــوند.  چســبندگی  احســاس 
التکســی اثــر نامناســب بگذارنــد و اگــر بــر پایــه روغن هــای 

صناعــی باشــند نبایــد در داخــل واژن اســتفاده شــوند. 
ــتند،  ــبناک نیس ــلیکون چس ــه س ــر پای ــای ب لوبریکانت ه  -
ــتفاده  ــل واژن اس ــر داخ ــد و اگ ــبی ندارن ــر نامناس ــدوم اث ــر کان ب
شــوند باعــث ایجــاد مشــکل نمی شــوند. امــا بــرای پــاک کردنشــان 

ــت )3(. ــون اس ــا آب و صاب ــو ب ــه شستش ــاز ب نی
مرطوب کننده های وازینال  -2

مرطــوب کننده هــا ســبب حفــظ رطوبــت و کاهــش   -
عایــم می شــوند. طوالنــی اثــر هســتند و بــه همیــن علــت اســتفاده 
ــد )4(. ــت می کن ــه کفای ــار در هفت ــا ســه ب ــزان دو ت ــه می ــا ب از آنه
ــا  ــراد ب ــتر در اف ــال بیش ــای واژین ــا و لوبریکانت ه مرطوب کننده ه
عایــم خفیــف موثــر هســتند )5(  و می تــوان در یــک فــرد یکــی 

یــا هــر دوی آنهــا را تجویــز کــرد.
فعالیت جنسی و فیزیکال تراپی لگن  -3

ــت  ــک  و تقوی ــا ایجــاد کشــش و تحری ــت جنســی ب        -  فعالی
ناحیــه تناســلی روی بهبــود ناحیــه ولــوو واژینــال تاثیــر می گــذارد. 
        - اســتفاده از دیاتورهــای واژینــال نیــز بــه طــور موثــر ســبب 

ــود دیســپارونی می شــود )6(.  بهب
ــه  ــرادی ک ــب در اف ــا اغل ــی و دیاتوره ــکال تراپ          -  از فیری
بــه درمــان  هــای اولیــه جــواب نمی دهنــد و منــع مصــرف هورمــون 

ــد اســتفاده می شــود. ــی دارن درمان
         - در بیمارانــی کــه دچــار اســتنوز مدخــل واژن یــا کوتاهــی 

و اســتنوز واژن هســتند اســتفاده از دیاتورهــا توصیــه می شــود. 
لیزر   -4

در مــورد بــی خطــری و تاثیــر آن، بخصــوص پیامدهــای   -
نــدارد. وجــود  کافــی  مســتندات  آن،  مــدت  دراز 

ــا 6  ــا فواصــل 4 ت ــی معمــوال در ســه جلســه ب ــزر تراپ لی  -
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می شــود. انجــام  هفتــه 
اثر لیزر به واسطه remodeling بافت واژن است.  -

بایــد بــه بیمــار در مــورد خطــرات احتمالــی شــامل   -
ســوختگی، ایجــاد اســکار، و درد مزمــن / راجعــه هشــدار داد.
مشــاهده ای،   مطالعــات  از  سیســتماتیک  مــرور  دو   -
 .)7( انــد  داده  نشــان  را  آن  مثبــت  تاثیــر  و  بــودن  بی خطــر 

طب مکمل  -5
در مــورد درمان هایــی ماننــد ویتامیــن D خوراکــی،   -
ــال داده هــای  ــال ، پروبیوتیــک خوراکــی و واژین ــن E واژین ویتامی

.)8( اســت  متناقــض  یــا  و/  محــدود  اثربخشــی 
همیشــه بایــد بــه وجــود ترکیبــات بــا فعالیــت اســتروژنی   -
ــان  ــوان درم ــه عن ــه ب ــی ک ــا در فراورده های ــر هورمون ه ــا دیگ ی

آلترناتیــو یــا مکمــل معرفــی می شــوند توجــه داشــت.

درمان های هورمونی
اگــر درمان هــای غیرهورمونــی نتواننــد عایــم را برطــرف کننــد و 
بیمــار منــع مصرفــی بــرای درمان هــای هورمونــی نداشــته باشــد، از 

ــود. ــتفاده می ش ــا اس ــن درمان ه ای
استروژن واژینال با دوز کم  -1

اســتروژن  کــم  دوز  بــا  فرآورده هــای  از  منظــور   -
آنهایــی هســتند کــه محتــوی مســاوی یــا کمتــر از 50 میکروگــرم 
ــر اســتروژن کونژوگــه )در  ــا کمت ــا 0/3 میلی گــرم ی اســترادیول ی
0/5 گــرم کــرم( هســتند. فــراورده هــای بــا دوزهــای باالتــر بالقــوه 

.)2( شــوند  اندومتــر  پرولیفراســیون  ســبب  می تواننــد 
موثرتریــن درمــان آتروفــی واژینــال متوســط تــا شــدید   -
ناشــی از کمبــود اســتروژن، کــه بــه درمان هــای غیرهورمونــی 

اســت. نداده انــد  پاســخ 
ــم خشــکی،  ــم عای ــان عای ــال در درم اســتروژن واژین  -
ــال، شــکنندگی بافتــی  ــوو واژین ســوزش، خــارش، و تحریــک ول
 fissure کــه می توانــد ســبب خونریــزی پــس از مقاربــت یــا(

بشــود( و دیســپارونی موثــر اســت.

بــه علــت جــذب ناچیــز و اطمینــان زیــاد بــه بی خطــری   -
ــه  ــان ب ــن درم ــتفاده از ای ــور اس ــم وازوموت ــاب عای ــا، در غی آنه

.)5( اســت  ارجــح  سیســتمیک  اســتروژن 
فراورده هــای متفاوتــی از اســتروژن واژینــال بــا دوز   -
کــم وجــود دارد،  کــه بــه نظــر می رســد تاثیــر یکســانی دارنــد )9(.

 10 و   4  ( اســترادیول  واژینــال  کپســول  و  قــرص   ●
میکروگرمــی(: فــرم 10 میکروگرمــی همــان واژی فــم اســت کــه 
ــا در دو  ــن فراورده ه ــران هــم موجــود اســت. ای ــه ای در فارموکوپ
هفتــه اول روزانــه و ســپس 2 بــار در هفتــه اســتفاده می شــوند )10(.  
بــا واژی فــم خشــکی واژن بعــد از 2 هفتــه و ســوزش و خــارش آن 

بعــد از 12 هفتــه بهبــود می یابــد..
ــال اســتروژن کونژوگــه )0/625 میلی گــرم/  کــرم واژین  ●
ــم گــرم  ــران موجــود اســت. دوز مناســب نی 1 گــرم کــرم(: در ای
کــرم دو بــار در هفتــه اســت. می تــوان در دو هفتــه اول درمــان هــر 
روز از آن اســتفاده کــرد و ســپس بــه هفتــه ای دو بــار تقلیــل داد.
ــرم  ــرم / 1 گ ــترادیول )100 میکروگ ــال اس ــرم واژین ک  ●
کــرم(. در ایــران موجــود اســت. دوز مناســب 0/5 تــا 4 گــرم 
ــا 2  ــرای 1 ت ــه ب ــترادیول روزان ــرم اس ــا 400 میکروگ ــادل 50 ت مع
ــا 2  ــرای 1 ت ــف دوز ب ــه نص ــی ب ــش تدریج ــپس کاه ــه ، س هفت
هفتــه، و بعــد از آن 1 گــرم 1 تــا 3 بــار در هفتــه اســت. البتــه برخــی 

منابــع تنهــا 0/5 گــرم کــرم را توصیــه می کننــد.
کرم واژینال استریول  ●

شیاف واژینال استریول  ●
رینــگ واژینــال اســترادیول کــه روزانــه 7/5 میکروگــرم   ●

می کنــد.  آزاد  روز   90 بــرای  را  اســترادیول  
کمتریــن جــذب سیســتمیک مربــوط بــه قــرص  یــا   -
رینگ هایــی  و  اســترادیول  میکروگرمــی   10 و   4 کپســول های 
کــه روزانــه 7/5 میکروگــرم در روز اســترادیول آزاد می کنــد 

.)11( می باشــد 
شــواهد، بــی خطــر بــودن مصــرف اســتروژن واژینــال بــا   -

نشــان داده انــد. را  یــک ســال  بــه مــدت  پاییــن  دوز 
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ــک  ــش ریس ــب افزای ــا موج ــن فراورده ه ــتفاده از ای اس  -
ســرطان هــای رحــم و پســتان و بیماری هــای قلبــی عروقــی نشــده 

.)12( اســت 
بــرای ایجــاد اثــر محســوس درمانــی 2 تــا 4 هفتــه زمــان   -
الزم اســت و بازیابــی کامــل دســتگاه ادراری تناســلی خــدود 6 تــا 

12 مــاه طــول می کشــد.
عــوارض جانبــی ناشــایع اســت. بیمــاران ممکــن اســت از   -
تحریــک واژن، خونریــزی واژینــال، یــا تندرنــس پســتان شــکایت 

ــد. کنن
ــتروژن  ــتفاده از اس ــان اس ــال در زم ــزی واژین ــر خونری ه  -

شــود. ارزیابــی  بایــد  واژینــال 
مصــرف همزمــان پروژســتین همزمــان بــا اســتروژن   -

نــدارد. ضــرورت  پاییــن  دوز  بــا  واژینــال 
ــبب کاهــش  ــال س گرچــه اســتفاده از اســتروژن واژین  -
عایمــی چــون تکــرر و فوریــت دفــع ادرار، و عفونت هــای مکــرر 
ــدارد )13(. ــری ن ــاری ادرار تاثی ــر بی اختی ــا ب ــود ، ام ادراری می ش

در افراد با سابقه سرطان پستان :  -
●  بــه علــت اســتفاده از داروهــای آنتــی اســتروژنی شــیوع 
عایــم GSM زیــاد اســت  در ایــن افــراد اولیــن خــط درمــان 

اســت. هــا  کننــده  مرطــوب  و  لوبریکانت هــا 
ــه  ــاز ب ــد و نی ــواب ندادن ــان ج ــط اول درم ــه خ ــر ب اگ  ●
ــرد. ــه ک ــتان توج ــرطان پس ــوع س ــه ن ــد ب ــود بای ــری ب ــان دیگ درم
در بیمارانــی کــه تحــت درمــان بــا SERM هســتند یــا در   ●
آنهایــی کــه رســپتور منفی هســتند پــس از مشــاوره با انکولوژیســت 
و صحبــت بــا بیمــار میتــوان از اســتروژن واژینــال بــا دوز پاییــن یــا 

ــرد. ــتفاده ک ــال اس DHEA واژین

در بیمــاران تحــت درمــان بــا مهــار کننده هــای آروماتــاز   ●
ــتفاده  ــی اس ــترون موضع ــا تستوس ــا DHEA ی ــتروژن ی ــد از اس نبای
کــرد. در ایــن بیمــاران ممکــن اســت بــا مشــاوره بــا انکولوژیســت 
آنهــا درمــان را از مهــار کننــده  هــای آروماتــاز بــه تاموکســفن، کــه 

ــد. ــر دهن ــت، تغیی ــر اس ــا آن کمت ــم GSM ب ــاد عای ــال ایج احتم

ــد  ــتان بای ــرطان پس ــگان س ــی  بهبودیافت ــورت کل ــه ص ب  ●
از نظــر GUS غربالگــری شــوند و انتخــاب هــای درمانــی متفــاوت 
بــرای آنهــا توضیــح داده شــود. درمان هــای غیــر هورمونــی انتخــاب 
ــای  ــه کارآزمایی ه ــی ک ــا زمان ــا ت ــتند ام ــا هس ــرای آنه ــی ب خوب
ــی  ــتروژن موضع ــا اس ــان ب ــدت درم ــی م ــای طوالن ــی پیامده بالین
ــب  ــا جان ــدت آنه ــرف دراز م ــد در مص ــد بای ــزارش نکرده ان را گ

ــرد. ــت ک ــاط را رعای احتی
ــتروژن،  ــا اس ــراز از تمــاس شــریک جنســی ب ــرای احت ب  -
ــی  ــت ط ــر اس ــدارد، بهت ــت ن ــی اهمی ــر بالین ــه از نظ ــد ک ــر چن ه

.)5( نشــود  اســتفاده  مقاربــت  از  قبــل  ســاعت  دوازده 
یــا  خوراکــی  اســتروژن های  بــا  کــه  بیمارانــی  در   -
ــرای  ــوان ب ــتند، می ت ــتمیک هس ــان سیس ــت درم ــال تح ترانس درم
ــرای  ــن ب ــا دوز پایی ــال  ب ــتروژن واژین ــی واژن از اس ــم آتروف عای

.)14( کــرد  اســتفاده  واژن  آتروفــی  عایــم  بهبــود 
 - )DHEA(واژینــال اندروســترون  دی هیدرواپــی   -2

P r a s t e r on e

بــه شــکل شــیاف 0/5 % حــاوی 6/5 میلــی گــرم کــه روز   -
می شــود. اســتفاده  بــار  یــک 

در درمان دیسپارونی متوسط تا شدید موثر است.  -
بــا اســتفاده از ایــن دارو ســطح خونــی اســترادیول،   -
ــگی  ــی دوران یائس ــد طبیع ــترون، و DHEA در ح ــترون، تستوس اس

.)15( می مانــد  باقــی 
تستوسترون واژینال  -3

ــی  ــل جنس ــش می ــان کاه ــه همزم ــانی ک ــب در کس اغل  -
می شــود. اســتفاده  دارنــد  هــم 

مطالعــات موجــود از ایــن درمــان حمایــت می کننــد، امــا   -
نیســت. کافــی  مطالعــات  تعــداد 

Ospemifene  -4
از گــروه تعدیــل کننده هــای گیرنــده اســتروژن    - یــک دارو 

اســت.  )selective estrogen receptor modulator(
در واژن اثــر آگونیســت اســتروژن دارد ولــی اثــر بالینــی   -
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.)16( نــدارد  اندومتــر  و  پســتان  روی  اســتروژنیک  واضــح 
صــورت  بــه  روز   / میلی گــرم   60 تجویــز  میــزان   -

اســت. خوراکــی 
در افــرادی کــه نمی تواننــد فراورده هــای واژینــال را   -
ــه آرتریــت شــدید(  ــا مبتــا ب اســتفاده کننــد )ماننــد افــراد چــاق ی

اســت. مناســب  می دهنــد  ترجیــح  را  خوراکــی  داروی  یــا 
در درمان دیسپارونی متوسط تا شدید موثر است .  -

شــواهد نشــان می دهدکــه مصــرف یــک ســاله آن تاثیــر   -
.)17( نــدارد  آندومتــر  بــر  نامناســبی 

می توانــد ســبب افزایــش خطــر ایجــاد ترومبوآمبولــی، و   -
شــود. وازوموتــور  عایــم 

ــی  ــر مطلوب ســبب کاهــش دانســیته پســتان می شــود و اث  -
.)2( دارد  اســتخوان  روی 

 ospemifene یــک مطالعــه کشــت بافــت نشــان داده کــه  -
ــد  ــرای تائی ــا ب ــو دارد. ام ــد پرولیفراتی ــر ض ــان اث ــتان انس روی پس
امــکان اســتفاده از آن در افــراد مبتــا بــه کانســر پســتان یــا افــرادی 
ــه  ــاز ب ــتند نی ــتان هس ــر پس ــه کانس ــا ب ــاالی ابت ــک ب ــه در ریس ک

ــت. ــتر اس ــات بیش مطالع

کــدام بیمــاران علیرغــم نداشــتن عالمــت بایــد تحــت 
درمــان آتروفــی واژینــال قــرار گیرنــد؟

قبل از جراحی ولوو واژینال  -1
قبــل از تعبیــه پســاری بــرای پروالپــس ارگانهــای لگــن و   -2

ادرار بی اختیــاری 
در خانــم یائســه ای بــدون فعالیــت جنســی در حــال   -3

آینــده در  آن  امــکان  بــا  امــا  حاضــر، 
بیمــاران بــا تغییــرات آناتومیــک شــدید مانند چســبندگی   -4

البیــا، باریــک یــا کوتــاه شــدن واژن )18 و 19(.
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فلوشــیپ  زایمــان،  و  زنــان  متخصــص   .1
پریناتولــوژی، عضــو هیئــت علمــی دانشــگاه علــوم 

ایــران پزشــکی 

دکتر نرگس نهاوندی 1

تمــاس داخــل رحمی بــا 1۷ آلفا هیدروکســی پروژســترون 
کاپــروات و خطــر ســرطان در فرزندان 

ــدا در ســال  ــروات)17OHPC(  یــک پروژســترون ســنتتیک اســت کــه ابت 17 آلفــا هیدروکســی پروژســترون کاپ
ــورد  ــیار در م ــای بس ــی ه ــم نگران ــی رغ ــد. عل ــد ش ــی تایی ــک و مامای ــاالت ژنیکولوژی ــان اخت ــرای درم 1950 ب
کارایــی کوتــاه مــدت و بــی خطــر بــودن آن در جلوگیــری از زایمــان پــره تــرم در زنــان بــاردار اطاعــات کمــی در 

مــورد اثــرات طوالنــی مــدت آن در فرزنــدان وجــود دارد.
هــدف ایــن مطالعــه بررســی ارتبــاط تمــاس داخــل رحمــی بــا 17 آلفــا هیدروکســی پروژســترون کاپــروات و خطــر 

ســرطان در فرزنــدان مــی باشــد. 
 Kaiser Foundation Health Planایــن مطالعــه بــر روی 18000 مادر-فرزنــد بیــن ســالهای 1959 تــا 1966 در
ــه  ــان زایمــان گرفت ــا زم ــاردارری ت ــل از ب ــاه قب ــی از شــش م )Oakland-California ( انجــام شــد. اطاعــات بالین
شــده و تعــداد دوز و زمــان مصــرف دارو نیــز بررســی شــد. میــزان بــروز ســرطان تــا ســال 2019 در ایــن فرزنــدان 

بررســی شــد.
1008 مــورد ســرطان تشــخیص داده شــد کــه یــک درصــد آنهــا بــا ایــن دارو تمــاس داشــتند. تمــاس در ســه ماهــه 
اول و افزایــش تعــداد دوزهــای تزریــق بــا افزایــش خطــر ســرطان ارتبــاط داشــتند. تمــاس در ســه ماهــه دوم و ســوم 

بــا خطــر ســرطان در جنــس مذکــر ونــه مونــث مرتبــط بــود.
ــدان الزم  ــا ســرطان در فرزن ــی آن ب ــاط احتمال ــت ارتب ــه عل ــارداری ب ــل ب ــاط در مصــرف 17OHPC در اوای احتی

اســت.
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مقدمه
17 آلفــا هیدروکســی پروژســترون کاپــروات یــک پروژســترون 
درمــان  بــرای   1950 ســال  در  ابتــدا  کــه  اســت  ســنتتیک 
ــرر  ــای مک ــقط ه ــد س ــی مانن ــک و مامای ــاالت ژنیکولوژی اخت
و تهدیــد بــه ســقط در زنــان باردارتاییــد شــد. ایــن دارو بــا دوز 
بــاالی 250mg عضانــی بــرای میلیــون هــا زن بــاردار در ایالــت 
ــه  ــد. ب ــز ش ــای 1950 و 1960 تجوی ــه ه ــا در ده ــده و اروپ متح
علــت نبــود شــواهد کافــی در مــورد کارایــی ایــن دارو و نگرانــی 
از ارتبــاط آن بــا بیمــاری هــای مــادرزادی قلبــی مصــرف آن در 
ســال 1973 توســط FDA ممنــوع شــد. در ســال 2011 بــا توجــه 
ــرم در  ــره ت ــه انجــام شــده در کاهــش زایمــان پ ــه یــک مطالع ب
زنــان بــاردار کــه ســابقه قبلــی زایمــان پــره تــرم داشــتند مصــرف 
آن مجــدد توســط FDA تاییــد شــد. ایــن مطالعــه نگرانــی هایــی 
نیــز در مــورد اثــرات توکســیک جنینــی ایجــاد کــرد و افزایــش 
ــان داد. دو  ــی نش ــرده زای ــی و م ــرگ جنین ــاداری در م غیرمعن
ــوزادی را  ــی و ن ــوب جنین ــرات نامطل ــر اث ــزرگ دیگ ــه ب مطالع
نشــان دادنــد. توکسیســیتی جنینــی رویانــی در مطالعــات حیوانــی 

نیــز دیــده شــد.
در مطالعــه PROLONG کــه در مــارس 2019 کامــل شــد کاهــش 
در میــزان زایمــان پــره تــرم  و موربیدیتــی و مورتالیتــی نــوزادی 
در مصــرف کننــدگان 17OHPC دیــده نشــد و مصــرف آن 

مجــدد زیــر ســوال اســت.
علــی رغــم نگرانــی هــای بســیار در مــورد کارایــی کوتــاه مــدت  
و بــی خطــر بــودن       17OHPC در جلوگیــری از زایمــان 
پــره تــرم اطاعــات کمــی در مــورد اثــرات طوالنــی مــدت آن 
در فرزنــدان وجــود دارد. اثــرات اســتروژن ســنتتیک و DES بــر 
تکامــل رویانــی و پیامــد هــای نامطلــوب آنهــا ثابــت شــده اســت. 
ــد  ــی توان ــی م ــا پروژســترون ســنتتیک طــی دوره جنین تمــاس ب
 17OHPC .عملکــرد و مورفولــوژی ارگان هــا را تغییــر دهــد
میتوانــد از جفــت عبــور کــرده و توســط جفــت و جنیــن متابولیزه 
شــده و باعــث ایجــاد ســیگنال هــای توکســیک در جنیــن و 

ــرات  ــد باعــث تغیی ــد DES مــی توان ــن مانن ــان شــود. همچنی روی
ســلولی مولکولــی و اپــی ژنتیــک شــده و نقــش کارســینوژنیک 

در مراحــل بعــدی زندگــی داشــته باشــد.

مواد و روش مطالعه
ایــن مطالعــه بــر روی 18000 مادر-فرزنــد بیــن ســالهای 1959 تــا 

1966 در  Kaiser Foundation Health Plan انجــام شــد.
 California مــوارد ســرطان در فرزنــدان تــا ســال 2019 از طریــق

Cancer Registry مشــخص شــد.

نتایج
 جــدول1 مشــخصات متولدیــن را نشــان مــی دهــد. حــدود 
ــا  ــی ب ــل رحم ــه داخ ــر( مواجه ــن )234نف ــد متولدی ــک درص ی
17OHPC  داشــتند. شــایع تریــن علــت تجویــز تهدیــد بــه ســقط 

ــه  ــن س ــر )70/5 %(  متولدی ــه در اکث ــن مواجه ــود )41%(. اولی ب
ماهــه اول بــود و متوســط ســن اولیــن مواجهــه 12 هفتگــی بــود و 

ــود. ــق هــا 2/4 ب متوســط تعــداد تزری
ــن  ــده در متولدی ــخیص داده ش ــرهای تش ــواع کانس ــدول2 ان ج
ــان  ــه نش ــن مواجه ــی اولی ــن حاملگ ــیت و س ــاس جنس ــر اس را ب
میدهــد. در متولدیــن مواجهــه یافتــه 23 مــورد کانســر تشــخیص 
داده شــد شــامل دو مــورد در کودکــی و 21 مورد در بزرگســالی 

بــود.
بــه طــور کلــی متولدیــن مواجهــه یافتــه در مقایســه بــا متولدیــن 
ــوع کانســر را داشــتند  ــر ن ــری از ه ــه نداشــته خطــر باالت مواجه
)جــدول3(. خصوصــا متولدینــی کــه درســه ماهــه اول مواجهــه 
ــوم  ــه دوم و س ــه ماه ــه اول در س ــن مواجه ــی بی ــتند. ارتباط داش
ــق  ــات تزری ــداد دفع ــش تع ــا افزای ــر ب ــر کانس ــد. خط ــت نش یاف

ــاط داشــت. ارتب
 17OHPC ــا ــی ب ــل رحم ــه داخ ــاط مواجه ــم 1 ارتب ــدول متم ج
ــر  ــر کانس ــد. خط ــی ده ــان م ــرطان نش ــاص س ــواع خ ــا ان را ب
متولدیــن  در  کــودکان  در  مغــز  و  پروســتات  کولورکتــال- 
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مواجهــه یافتــه در ســه ماهــه اول باالتــر از متولدیــن مواجهــه نیافتــه 
ــا افزایــش خطــر کانســر در هــر  بــود. تمــاس در اوایــل بــارداری ب
دو جنــس همــراه بــود و تمــاس در اواخــر بــارداری بــا خطــر 
ــدول4(. ــود )ج ــراه ب ــث هم ــه مون ــر ون ــن مذک ــر در متولدی کانس

یافته های اصلی
 17OHPC   مــا پیامدهــای طوالنــی مــدت مواجــه داخــل رحمــی بــا
را بررســی کردیــم. متولدیــن مواجهــه یافتــه خطــر بیشــتری از هــر 
ــه داشــتند و  ــن مواجهــه نیافت ــا متولدی ــوع کانســر را در مقایســه ب ن
اکثــر کانســرها قبــل از 50 ســالگی تشــخیص داده شــد. خصوصــا 
ارتبــاط بیشــتری در صــورت مواجهــه در ســه ماهــه اول و تجویــز 
ــتری  ــر بیش ــر خط ــن مذک ــد و متولدی ــده ش ــتر دی ــا بیش ــه دوز ی س

ــارداری داشــتند. درصــورت مواجهــه دیرهنــگام درب
 17OHPC یافتــه هــای مــا نشــان مــی دهــد تمــاس داخــل رحمــی بــا
مــی توانــد بــا افزایــش بــروز میــزان کانســر در بزرگســاالن جــوان 

مرتبــط باشــد.
میــزان بــروز کانســر قبــل از 50 ســالگی در ایــاالت متحــده در حال 
افزایــش اســت و ســواالتی در مــورد فاکتورهــای خطــر ناشــناخته 

مربــوط بــه ایــن افزایــش مطــرح اســت.
ــان  ــگیری از زایم ــا 17OHPC در پیش ــه ب ــه دررابط ــن مطالع چندی
پــره تــرم توکسیســیته رویانی-جنینــی را مطــرح کــرده انــد و 
ــرده  ــزارش ک ــادری نامطلــوب را گ ــرات م ــات اث ــی مطالع برخ
ــا  ــه ب ــه یافت ــن مواجه ــده متولدی ــری کنن ــات پیگی ــد. در مطالع ان
ــا  ــی ب ــل رحم ــه داخ ــاط مواجه ــم ارتب ــل رح 17OHPC در داخ

پیامــد هــای نامطلــوب فیزیکــی ) ماننــد ناهنجــاری هــای تناســلی- 
ــده  ــان داده نش ــی نش ــل عصب ــا تکام ــادرزادی( ی ــای م ــی ه انومال
ــی  ــای طوالن ــد ه ــی پیام ــرای بررس ــات ب ــن مطالع ــا ای ــت ام اس
ــی  ــا در تمــام مطالعــات مــرگ جنین مــدت مناســب نیســتند. تقریب
ــت  ــل اس ــت. محتم ــر اس ــه باالت ــه یافت ــراد مواجه ــوزادی در اف و ن
کــه اثــرات اندوکریــن 17OHPC بــه صــورت توکسیســیته جنینــی 
ــد DES کــه  ــد. مانن ــا کانســر تظاهــر یاب ــاط ب ــا ارتب ــاه مــدت ی کوت

ــگام و  ــل داخــل رحمــی و پیامدهــای زود هن ــال در تکام ــا اخت ب
ــت. ــراه اس ــه هم ــه یافت ــن مواجه ــگام در متولدی دیرهن

پیامد های بالینی
ــا در  ــه م ــا 17OHPC در مطالع ــه ب ــه یافت ــن مواجه ــتر متولدی بیش
ــروزه  ــتند. ام ــق داش ــا 2 تزری ــته و 1ت ــه داش ــه اول مواجه ــه ماه س
ــود و  ــروع ش ــی ش ــود 17OHPC در 20-16 هفتگ ــی ش ــه م توصی
ممکــن اســت تــا 20 تزریــق تــا زمــان تــرم انجــام شــود. مــا ارتباطی 
بیــن تمــاس اول در اوایــل بــارداری و کانســر در متولدیــن مشــاهده 
کردیــم و تمــاس اول در اواخــر بــارداری تنهــا در متولدیــن مذکــر 
خطــر کانســر را افزایــش مــی داد. در ایــن مطالعــه متولدیــن کمــی 
بــا دوزهــای متعــدد مواجهــه داشــتند. دوز هــای متعــدد کــه امــروزه 
ــه ســه ماهــه دوم و ســوم  ــی اگــر محــدود ب ــز مــی شــود حت تجوی
باشــد مــی توانــد بــا افزایــش خطــر کانســر در هــر دو جنــس همــراه 

باشــد.

پیامد های مطالعه
مکانیســم مربــوط بــه افزایــش خطــر ســرطان در متولدیــن مواجهــه 
ــوز شــناخته نشــده اســت.  ــا 17OHPC در داخــل رحــم هن ــه ب یافت
بیــن تمــاس  ارتبــاط  یــک گــزارش مــوردی در ســال 1983 
داخــل رحمــی بــا 17OHPC و کارســینوم  آدرنــال را مطــرح 
اثــرات کارســینوژنیک پروژســتوژن هــای ســنتتیک از  کــرد. 
 International Agency for Research on 17 توســطOHPC جملــه
Cancer در ســال 1987ارزیابــی شــده و گــزارش شــده پروژســتوژن 

ــی  ــواهد کاف ــا ش ــتند ام ــینوژن هس ــاال کارس ــنتتیک احتم ــای س ه
ــینوژن  ــک کارس ــوان ی ــه عن ــن 17OHPC ب ــر گرفت ــرای در نظ ب
ــی  ــل م ــترون متص ــده پروژس ــه گیرن ــدارد.   17OHPC ب ــود ن وج
ــز داشــته  ــن دیگــری نی ــد فعالیــت هــای اندوکری شــود و مــی توان
ــده هــای  ــی ماننــد گیرن ــده هــای هورمون ــد ســایر گیرن و مــی توان
ــد را  ــد و مینرالوکورتیکویی ــدروژن گلیکوکورتیکویی ــتروژن ان اس
ــیر  ــود. مس ــا ش ــل ارگان ه ــال در تکام ــث اخ ــد و باع ــال کن فع
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متابولیســم پروژســترون های ســنتتیک و طبیعــی یکســان نیســت  و 
متابولیت هــای حاصــل از آنهــا نیــز مــی توانــد در اختــال تکاملــی 

نقــش داشــته باشــد.
یافتــه هــای مــا در رابطــه باافزایــش خطــر کانســر در مواجهــه اواخر 
بــارداری بــا 17OHPC در جنــس مذکــر غیــر قابــل انتظــار امــا قابــل 
توجیــه اســت. تکامــل طبیعــی جنــس مذکــر بــه تولیــد تستوســترون 
ــار  ــت دچ ــن اس ــه ممک ــن پروس ــت و ای ــته اس ــی وابس دوره رویان
ــای مذکــر  ــه رت ه ــک مطالع ــال در ی ــوان مث ــال شــود. بهعن اخت
ــاروری و  ــا 17OHPC درداخــل رحــم اختــاالت ب مواجــه شــده ب
تغییــر در متابولیســم کبــدی را در بزرگســالی را نشــان دادنــد. ســایر 
مطالعــات منشــا جنینــی بــرای کانســر پروســتات مطــرح کــرده انــد 

کــه بــا یافتــه هــای مطالعــه مــا ســازگار اســت.

نتیجه
بــه طــور خاصــه تمــاس زودهنــگام تــر و بیشــتر بــا17OHPC  در 

محیــط داخــل رحمــی بــا خطــر بیشــتر ســرطان در متولدیــن همــراه 
ــن  ــتر در متولدی ــا خطربیش ــارداری ب ــر ب ــاس در اواخ ــت و تم اس
ــرطان  ــر س ــه خط ــوط ب ــق مرب ــم دقی ــت. مکانیس ــراه اس ــر هم مذک
مشــخص نیســت امــا بــر اســاس نتایــج مطالعــات نگرانــی هایــی در 
ــل ســه  ــارداری وجــود دارد. حداق ــورد مصــرف 17OHPC در ب م
مطالعــه بــزرگ در رابطــه بــا مصــرف 17OHPC بــرای پیشــگیری 
از زایمــان پــره تــرم توکسیســیته جنینی-رویانــی و افزایــش مــرگ 
ــده ی 17OHPC در  ــت کنن ــان دریاف ــوزادی را در زن ــی و ن جنین
مقایســه بــا پاســبو نشــان داده انــد. در بعضــی مطالعــات همچنیــن 
نگرانــی هایــی در مــورد مــادر ماننــد افزایــش بــروز دیابــت 

ــود دارد. ــارداری وج ب
در حــال حاضربــا در نظــر گرفتــن خطــر احتمالــی ســرطان در 
متولدیــن مواجهــه یافتــه احتیــاط بیشــتر در مصــرف 17OHPC در 

ــت. ــز اس ــارداری جای ب
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In utero exposure to 17α-hydroxyprogesterone 
caproate and risk of cancer in offspring

Dr. Narges Nahavandi 1

1.Gynecologist, Fellowship of 

P e r i n a t o l o g y

17α-hydroxyprogesterone caproate (-17OHPC) is a synthetic progestogen initially  approved in the 1950s to treat 
gynecological and obstetrical conditions. Despite repeated concerns of safety and short-term efficacy regarding 
the use of -17OHPC for the prevention of preterm birth in pregnant women, little is known about long-term 
effects of -17OHPC on health of offspring.
Objective: To examine the association between in utero exposure to -17OHPC and risk of  cancer in offspring.  
Study Design: The Child Health and Development Studies is a population-based cohort of more than 18,000 
mother-child dyads receiving prenatal care in the Kaiser Foundation Health Plan (Oakland, California) between 
1959 and 1966. Clinical information was abstracted from mothers’ medical records beginning six months prior 
to pregnancy through delivery. We identified the number and timing of -17OHPC injections during pregnancy. 
Incident cancers  diagnosed in offspring were ascertained through 2019 by linkage to the California Cancer 
Registry. We used Cox proportional hazards models to estimate adjusted hazard ratios (aHR) and their %95 
confidence intervals, with follow-up time accrued from date of birth through date of cancer diagnosis, death, or 
last contact.
 Results: 1,008 offspring were diagnosed with cancer over 730,817 person-years of follow-up.
 About %1.0 of offspring (n=234) were exposed in utero to -17OHPC. Exposure in the first trimester was associated 
with increased risk of any cancer (aHR %95 ,2.57 CI 4.15 ,1.59), and risk increased with number of injections (2-1 
injections: aHR %95 ,1.80 CI 3≥ ;1.12,2.90 injections: aHR %95 ,3.07 CI 7.05 ,1.34). Exposure in the second or 
third trimester conferred an additional r 93 isk for male (aHR %95 ,2.59 CI 6.28 ,1.07) but not female (aHR ,0.30 
1.11 ,0.04) offspring. Risk of colorectal (aHR %95 ,5.51 CI 17.59 ,1.73), prostate (aHR %95 ,5.10 CI 21.00  ,1.24), 
and pediatric brain (aHR %95 ,34.72 CI 164.33 ,7.29) cancer was higher in offspring first exposed to -17OHPC in 
the first trimester compared to offspring not exposed.
Conclusions: Caution using -17OHPC in early pregnancy is warranted, given the possible link with cancer in 
offspring.
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1. جراح و متخصص زنان و زایمان

دکتر شها نوری اردبیلی 1

تاثیر ســن در زمــان جراحی و عــود اندومتریومــای تخمدانی 
پــس از جراحی محافظــه کارانــه: متاآنالیز شــامل ۳125 بیمار

 PubMed ،ــی ــع اطاعات ــا. مناب ــود آندومتریوم ــزان ع ــی و می ــن جراح ــن س ــاط بی ــی ارتب ــدف: بررس ه
Embase  و کتابخانــه Cochrane تــا اکتبــر 2019 جســتجو شــدند.

ــاط بیــن ســن در زمــان جراحــی و عــود اندومتریومــا بعــد از  ــه منظــور بررســی ارتب روش مطالعــه: مــا ب
ــی  ــرای ارزیاب ــم. ب ــن کردی ــان CIs( %95( را تعیی ــل اطمین ــی )RR( و فواص ــبی تلفیق ــر نس ــی، خط جراح

ــد. ــتفاده ش ــه از Begg’s funnel plot و Egger’s linear regression اس ــن مطالع ــوگیری در ای ــه س هرگون
نتایــج: در نهایــت در مجمــوع 3125 بیمــار از 10 مطالعــه در ایــن متا-آنالیــز وارد شــدند. میــزان عــود بــا 

)RR=0.93 ، %95 ، CI=0.91-0.95 ، p = 0.451( افزایــش ســن کاهــش یافــت
cut-  0.926 ، و  بــرای ، cut-off > 35 ادغــام شــده بــرای RR تجزیــه و تحلیــل زیــر گــروه نشــان داد کــه

off ≤ 35 ، 0.886 بــود. 

سایر بررسی ها شواهدی مبنی بر سوگیری را در این مطالعه نشان ندادند. 
نتیجــه گیــری: ایــن متاآنالیــز نشــان داد کــه ســن کمتــر ممکــن اســت یــک عامــل پرخطــر بــرای عــود 

ــه باشــد. اندومتریومــای تخمــدان پــس از جراحــی محافظــه کاران
کلمات کلیدی: سن، اندومتریوما، متا-آنالیز، عود، جراحی
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مقدمه
آندومتریــوز کــه بــا حضــور غــدد آندومتــر و اســتروما در خــارج 
از حفــره رحــم مشــخص مــی شــود، مســئول دیســمنوره، درد 
ــد  ــاً 10 درص ــوز تقریب ــت. آندومتری ــاروری اس ــن و ناب ــن لگ مزم
از زنــان ســنین بــاروری را تحــت تأثیــر قــرار مــی دهــد کــه منجــر 
بــه کاهــش کیفیــت زندگــی بیمــاران و افزایــش هزینــه هــای 
مراقبتهــای بهداشــتی مــی شــود. اندومتریومــا، یکــی از شــایع تریــن 
ــه معنــای تــوده تخمدانــی اســت کــه از  تظاهــرات آندومتریــوز، ب
ــی  ــان انتخاب ــر نابجــا ایجــاد شــده اســت. درم رشــد بافــت آندومت
ــال  ــدود دارو و احتم ــی مح ــل اثربخش ــه دلی ــا ب ــرای اندومتریوم ب
بدخیمــی معمــوالً جراحــی اســت. اگرچــه اندومتریومــا یــک 
ــا نفــوذ و گســترش  بیمــاری خــوش خیــم اســت، امــا مــی توانــد ب
ــم داشــته باشــد.  ــار بدخی ــه روشــی مشــابه متاســتاز ســرطان، رفت ب
ــا، عــود  ــده آندومتریوم ــج کنن ــه هــای چالشــی و گی یکــی از جنب
بعــد از جراحــی در ایــن بیمــاری اســت. مطالعــات نشــان مــی دهــد 
ــد  ــا 50 درص ــال و 40 ت ــس از 2 س ــان پ ــد از زن ــه 21/5 درص ک
در عــرض 5 ســال پــس از جراحــی دچــار عــود آندومتریومــا مــی 
ــد  ــا چن ــه دو ی ــاز ب ــاران نی ــی از بیم ــن، برخ ــر ای ــاوه ب ــوند. ع ش
عمــل مجــدد دارنــد و کاهــش میــزان عــود بعــد از جراحــی 
ــت. Bozdag دو  ــی اس ــکان بالین ــرای پزش ــکل ب ــن مش ــخت تری س
ــوژی  ــح پاتوفیزیول ــال توضی ــه دنب ــه ب ــرد ک ــنهاد ک ــه را پیش فرضی
زمینــه ای عــود آندومتریومــای تخمــدان هســتند: رشــد از ضایعــات 
ــس از جراحــی.  ــا گســترش قاعدگــی عقــب گــرد پ ــده، ی باقیمان
بــرای جلوگیــری از عــود آندومتریومــا، از درمــان هــای هورمونــی 
مختلــف اســتفاده شــده اســت کــه از طریــق کاهــش ســطح 
ــان  ــه درم ــت ک ــن اس ــر ای ــاد ب ــد. اعتق ــی کنن ــل م ــتروژن عم اس
ــد ضایعــات میکروســکوپی را  دارویــی پــس از جراحــی مــی توان
کــه طــی جراحــی شناســایی و یــا حــذف نشــده انــد از بیــن ببــرد. 
بــا ایــن حــال، بــا توجــه بــه اثــرات درمــان هــای دارویــی پــس از 
عمــل، اتفــاق نظــر وجــود نــدارد. برخــی از مطالعــات گــزارش مــی 
دهنــد کــه داروهــای هورمونــی، ماننــد آگونیســت هــای هورمــون 

آزاد کننــده گنادوتروپیــن )GnRH-a(، قــرص هــای ضــد بــارداری 
کننــده  آزاد  رحمــی  داخــل  ابزارهــای  و   )OCP( خوراکــی 
لوونورژســترل )LNGIUS(، مــی تواننــد ریســک عــود اندومتریــوز 
ــی از  ــر حاک ــای دیگ ــه گزارش ه ــی ک ــد. در حال ــش دهن را کاه
آن اســت کــه میــزان عــود پــس از مداخلــه جراحــی، حتــی بــرای 
افــرادی کــه درمــان هــای دارویــی پــس از عمــل را دریافــت 
ــا  ــی تنه ــای هورمون ــرا داروه ــد، زی ــی می مان ــاال باق ــد، ب می کنن
ــری  ــروز آن جلوگی ــد و از ب ــر بیندازن ــه تاخی ــود را ب ــد ع می توانن
نمــی کننــد. بنابرایــن، مــدت زمــان تجویــز داروهــا پــس از عمــل 
ــرای  ــی باشــد. مطالعــات متعــددی ب ــی طوالن ــدازه کاف ــه ان ــد ب بای
بررســی مــدت زمــان پیگیــری بیمــار و داروهــای پــس از جراحــی 
انجــام شــده اســت. Jong و همکارانــش پیشــنهاد کردنــد کــه خطــر 
ــد از  ــد و بع ــی یاب ــش م ــن کاه ــش س ــا افزای ــا ب ــود اندومتریوم ع
ــه اســتفاده از داروهــای بعــد  ــا توجــه ب ــزان عــود ب 40 ســالگی، می
از عمــل متفــاوت نیســت. برخــی مطالعــات همچنیــن نشــان دادنــد 
کــه ســن کمتــر در جراحــی ممکــن اســت منجــر بــه احتمــال عــود 
بیشــتر شــود، امــا در ایــن مــورد هیــچ توافقــی بــا مطالعــات دیگــر 
وجــود نــدارد. بنابرایــن، بــرای کمــک بــه پزشــکان در  مدیریــت 
فــردی بــرای دســتیابی بــه اثربخشــی بهتــر، بایــد بــه عوامــل مرتبــط 
بــا عــود آندومتریومــای تخمــدان پــس از جراحــی توجــه بیشــتری 
داشــته باشــیم. بنابرایــن، درک جامــع و سیســتماتیک ارتبــاط 
ــدف  ــت. ه ــروری اس ــا ض ــود آندومتریوم ــا ع ــی ب ــن در جراح س
از متاآنالیــز فعلــی ارزیابــی ارتبــاط بیــن ســن در زمــان جراحــی و 
ــود.  ــه ب میــزان عــود آندومتریومــا پــس از جراحــی محافظــه کاران

مواد و روش ها
استراتژی جستجو

بــه صــورت  و  فــراوان  دقــت  بــا  مــا  متا-آنالیــز  ایــن  بــرای 
سیســتماتیک پایــگاه داده هــای PubMed ، Embase و کتابخانــه 
Cochrane  را بــرای مطالعــات مرتبطــی کــه تــا قبــل از اکتبــر 

ــم.  ــن منتشــر شــده باشــند جســتجو کردی ــه صــورت آنای 2019 ب
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ــود  ــا و ع ــوز، اندومتریوم ــامل: اندومتری ــتجو ش ــای جس عبارت ه
ــتی  ــورت دس ــه ص ــز ب ــده نی ــی ش ــاالت بازیاب ــع در مق ــود. مناب ب

ــدند.  ــتجو ش ــتر جس ــات بیش ــرای مطالع ب

معیارهای ورود و خروج در این مطالعه
ــات  ــد: )1( مطالع ــی باش ــر م ــات زی ــامل مطالع ــز ش ــن متا-آنالی ای
کــه  بیمارانــی  مطالعــات   )2( انســان  روی  بــر  شــده  انجــام 
اندومتریومــای تخمدانــی آنهــا بــا جراحــی الپاراســکوپی یــا 
ــک  ــای پاتولوژی ــی ه ــط بررس ــده و توس ــان ش ــی درم الپاراتوم
ــرای  ــونوگرافی ب ــه در آن س ــی ک ــد )3( مطالعات ــده باش ــد ش تایی
بررســی عــود اندومتریومــا حداقــل 6 مــاه پــس از جراحــی محافظه 
ــه انجــام شــده باشــد و )4( مطالعاتــی کــه ارتبــاط بیــن ســن  کاران
ــد.  ــرده ان ــزارش ک ــا را گ ــود آندومتریوم ــی و ع ــان جراح در زم
ــم: )1(  ــه حــذف کردی ــن مطالع ــر را از ای ــوارد زی ــا م ــن م همچنی
چکیده هــا، نامه هــا، گزارش هــای مــوردی، مطالعــات مــروری 
ــرای بررســی  ــی ب ــا داده هــای ناکاف ــات ب ــی )2( مطالع ــا غیربالین ی
 )CI( و فاصلــه اطمینــان )RR( ریســک نســبی ،)HR( نســبت خطــر
ــد و  ــده ان ــته نش ــی نوش ــان انگلیس ــه زب ــه ب ــی ک 95%   )3( مطالعات
)4( مطالعاتــی کــه داده هــا یــا تجزیــه و تحلیــل تکــراری داشــتند.

استخراج داده ها و ارزیابی کیفیت
ــنده  ــط دو نویس ــتقل توس ــور مس ــه ط ــد ب ــاالت کاندی ــی مق تمام
 Fang Yang and Baoqin( مــورد ارزیابــی و اســتخراج قــرار گرفتنــد
ــوان و  ــاس عن ــر اس ــا ب ــتیم تنه ــی توانس ــاالت را نم ــر مق Liu(. اگ

ــدند.  ــی ش ــل بازیاب ــای کام ــن ه ــم،  مت ــته بندی کنی ــده دس چکی
ــد  ــث پرداختن ــه بح ــنده ب ــاف، دو نویس ــروز اخت ــورت ب در ص
 )Hong Liu( ــوم ــنده س ــا نویس ــه ب ــک نتیج ــه ی ــیدن ب ــرای رس و ب
توافــق کردنــد. مــوارد زیــر از مطالعــات واجــد شــرایط اســتخراج 
بیمــاران،  تعــداد  کشــور،  انتشــار،  ســال  اول،  نویســنده  شــد: 
اســتراتژی درمــان، پیگیــری، مرحلــه r-ASRM اندومتریومــا، ســایز 
 )NOS( ــل-اوتاوا ــاس نیوکاس ــا Cls %95 . مقی ــا و RR ب اندومتریوم

ــرای  ــتقل ب ــنده )Fang Yang and Baoqin Liu( مس ــط دو نویس توس
ارزیابــی کیفیــت هــر یــک از مطالعــات وارد شــده اســتفاده شــد. 
ــاز(  ــاب )4-0 امتی ــت: انتخ ــده اس ــکیل ش ــش تش ــه بخ NOS از س

، قابلیــت قیــاس )2-0 امتیــاز( و ارزیابــی نتیجــه )3-0 امتیــاز(. 
ــر  ــاال در نظ ــت ب ــا کیفی ــات ب ــوان مطالع ــه عن ــاس NOS ≤6  ب مقی

ــه شــد.  گرفت

تحلیل آماری
ایــن متا-آنالیــز بــا اســتفاده از نــرم افــزار STATA انجــام شــد 
)College station, TX ;12.0 version(. تمــام نتایــج بــرای پیامدهــای 
مضاعــف کــه از مقــاالت بــه دســت آمدنــد بــه صــورت  RR/HRو  

ــان(.  ــه اطمین CI %95 نشــان داده شــده اســت )فاصل
ــا  ــا ب ــود آندومتریوم ــگیرانه را در ع ــک ارزش پیش  RR/HR >1 ی
ســن در زمــان جراحــی پیشــنهاد مــی کنــد. آزمــون Cochran’s Q و 
ــای  ــی کارآزمایی ه ــی ناهمگون ــرای ارزیاب Higgins ، I-squared ب

وارد شــده انجــام شــد. 
ــرات  ــدل اث ــد، از م I2 ≤ 50% باش OR 0.05< P  ــه ــی ک زمان
ثابــت اســتفاده شــد )روش Mantel–Haenszel( زیــرا نشــان دهنــده 

ناهمگنــی قابــل قبــول بــود. 
 %50 < I2 0.05 یــا > P در غیــر ایــن صــورت زمانــی کــه
ــنهاد  ــه پیش ــد، ک ــتفاده ش ــی اس ــر تصادف ــدل اث ــک م ــد، از ی باش
ــل  ــه و تحلی ــود. تجزی ــاالت ب ــی دار در مق ــی معن ــده ناهمگون کنن
ــی(  ــی )ناهمگون ــح گوناگون ــرای کشــف و توضی ــر گروهــی ب زی
ــی  ــت ارزیاب ــد. جه ــام ش ــف انج ــات مختل ــج مطالع ــان نتای در می
 Egger’s linear ــت ــه از  Begg’s funnel plot و تس ــوگیری مطالع س
regression اســتفاده شــد. تمــام مقادیــر P دو طرفــه بودنــد و مقــدار 

ــد.  ــه ش ــر گرفت ــی دار در نظ ــاری معن ــر آم P <0.05 از نظ

نتایج
جستجوی مقاالت

در مجمــوع 1226 مطالعــه مرتبــط در ابتــدا بازیابــی شــد. پــس از 
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حــذف 129 مطالعــه تکــراری، 1097 مطالعــه توســط دو نویســنده 
غربــال شــدند. در مجمــوع، 1069 مطالعــه پــس از بررســی عنــوان 

و یــا چکیــده بــه دالیــل زیــر حــذف شــدند: 
مطالعــات غیــر انســانی )n = 23(، مطالعــات بــدون ارتبــاط بــا 
ــورد،  ــزارش م ــا، گ ــه ه ــا، نام ــده ه ــوز )n = 247(، چکی اندومتری
ــدون  ــات ب ــی )n = 221(، و مطالع ــر بالین ــات غی ــا مطالع ــرور ی م

 .)578 = n( ــود ــای ع ــا فاکتوره ــود ی ــا ع ــاط ب ارتب
پــس از آن، متــن کامــل 28 مطالعــه مــورد ارزیابــی قــرار گرفــت. 
ــه  ــه ب ــر( و 2 مطالع ــی )14 نف ــل داده هــای ناکاف ــه دلی ــه ب 14 مطالع
ــدند  ــذف ش ــی ح ــتار انگلیس ــدم نوش ــودن و ع ــراری ب ــل تک دلی
را  مــا  انتخــاب  معیارهــای  مطالعــه کــه  ده  نهایــت  در   .)2=n(
بــرآورده مــی کردنــد در ایــن متاآنالیــز گنجانــده شــدند. جزئیــات 

ــت.  ــده اس ــه ش ــکل 1 ارائ ــاب در ش ــد انتخ فراین

ویژگی های مطالعه
پــس از بررســی دقیــق مقــاالت، در نهایــت 10 مطالعــه بــا مجمــوع 
ــده  ــر ش ــا 2019 منتش ــای 2007 ت ــال ه ــن س ــه بی ــار ک 3125 بیم
بودنــد در ایــن متاآنالیــز وارد شــدند. ویژگــی هــای ایــن مطالعــات 

در جــدول 1 نشــان داده شــده اســت.
ــزارش  ــه گ ــت مطالع ــتقیم در هش ــور مس ــه ط   RRs و% CI 95 ب
 OR بــا تبدیــل CI 95% و RRs ،شــده بــود و در دو مطالعــه دیگــر
ــورد  ــه م ــن، س ــه از چی ــه مطالع ــان، س ــن می ــد. از ای ــت آم ــه دس ب
ــام  ــا انج ــورد در ایتالی ــن م ــره و آخری ــه از ک ــه مطالع ــن، س از ژاپ
ــی  ــورد روش جراح ــش م ــات، در ش ــن مطالع ــود. در ای ــده ب ش
الپاراســکوپی و بقیــه الپاراســکوپی و/یــا الپاراتومــی بــود. در 
 ،)I-IV( r-ASRM ــل ــام مراح ــامل تم ــه ش ــج مطالع ــوع، پن مجم
ســه مطالعــه فقــط شــامل مرحلــه آخــر )III-IV( بودنــد، و دو 
مطالعــه هیــچ اطاعاتــی در مــورد مرحلــه r-ASRM ارائــه نکردنــد. 
ــد.  ــر بودن ــته نگ ــه گذش ــت مطالع ــر و هش ــده نگ ــه آین دو مطالع
امتیــازات NOS بیــن 6 تــا 8 و میانگیــن 7/10 بــود. ایــن ایــن امتیــاز 
نشــان مــی دهــد کــه تمــام مطالعــات وارد شــده از کیفیــت باالیــی 

ــد.  ــوردار بودن برخ

رابطــه ســن در زمــان جراحــی و عــود آندومتریومــای 
ن ا تخمد

در مجمــوع، 10 مطالعــه بــا 3125 بیمــار، ارتبــاط بیــن ســن جراحــی 
ــه  ــی محافظ ــس از جراح ــدان پ ــوم تخم ــود آندومتری ــزان ع و می
ــه را گــزارش کردنــد.  از آنجایــی کــه ناهمگنــی معنــی دار  کاران
نبــود، از مــدل اثــرات ثابــت اســتفاده شــد. نتایــج مــا نشــان داد کــه 

بــا افزایــش ســن میــزان عــود اندومتریومــا کاهــش مــی یابــد.
)RR=0.93 ، %95 CI 0.91-0.95 ، P>0.001()Fig2( 

 رونــد زمانــی واضــح عــود مرتبــط بــا ســن را نشــان دادنــد. تجزیــه 
و تحلیــل زیــر گروهــی انجــام شــد زیــرا چندیــن ویژگــی در بیــن 
ــر از 35 ســال و  ــا ســن کمت ــود. م مطالعــات وارد شــده متفــاوت ب
ســن ≥ 35 ســال را تجزیــه و تحلیــل کردیــم، داده هــا نشــان دهنــده 
ــرای  ــر از 35 ســال و 0/886 ب ــرای ســن کمت RR تجمعــی 0/926 ب

 .)3 .Fig( ســن ≥ 35 بودنــد
ــه  ــار مرحل ــا معی ــی ب ــل زیرگروه ــه و تحلی ــن، تجزی ــر ای ــاوه ب ع
ــکوپی/  ــکوپی و الپاراس ــی )الپاراس ــوع جراح ــدی r-ASRM، ن بن
ــل  ــه و تحلی ــره و تجزی ــل تــک متغی ــه و تحلی الپاراتومــی( و تجزی

ــره )جــدول 2( انجــام شــد.  ــد متغی چن

سوگیری مطالعه
بــرای   Egger رگرســیون خطــی  آزمــون  و   Begg’s funnel plot

ارزیابــی ســوگیری مطالعــه انجــام شــد. آزمایشــات Begg نشــان داد 
ــدارد. ــود ن ــده وج ــات وارد ش ــوگیری در مطالع ــچ س ــه هی ک

 pr > │z│ = 0.180  )Fig 4(

بــه طــور مشــابه در آزمــون هــای Egger، نیــز ســوگیری شناســایی 
نشــد. 

 P > │t│ = 0.171

بحث
عــود  بــا  ســن  ارتبــاط  مطالعــات  از  زیــادی  تعــداد  اگرچــه 
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آندومتریــوم تخمــدان پــس از جراحــی محافظــه کارانــه را بررســی 
کــرده انــد امــا نتایــج متناقــض و غیــر قطعــی بــوده اســت. بنابرایــن، 
ــز را  ــک متاآنالی ــم و ی ــرور کردی ــده را م ــر ش ــات منتش ــا مطالع م
ــا تخمیــن دقیق تــری از رابطــه بیــن ســن در زمــان  انجــام دادیــم ت
جراحــی و عــود بــه دســت آوریــم. متاآنالیــز مــا نتایــج 3125 بیمــار 
ــب  ــردی ترکی ــه ف ــی از ده مطالع ــس از جراح ــا را پ آندومتریوم
ــرخ  ــه طــور قابل توجهــی ن ــر ب کــرد و نشــان داد کــه ســن پایین ت

عــود باالیــی را پیش بینــی می کنــد.

 )RR = %95 ,0.932 CI 0.951–0.913, P < 0.001(

تجزیــه و تحلیــل زیــر گــروه نشــان داد کــه خطــر عــود اندومتریوما 
ــال  ــر از 35 س ــنین کمت ــن، در س ــش س ــا افزای ــی ب ــس از جراح پ

کاهــش مــی یابــد.

 )RR = %95 ,0.926 CI = 0.947–0.906, P < 0.001(

ــا عــود وجــود  ــل، در ســنین ≤ 35 ســال، هیــچ ارتباطــی ب  در مقاب
نداشــت.

 )RR = %95 ,0.886 CI = 1.040–0.775, P = 0.14(

 عــاوه بــر ایــن، تجزیــه و تحلیل هــای زیرگروهــی نشــان داد کــه
ــرای جراحــی هــای متعــدد از ــا خطــر باالتــر عــود ب  ســن کمتــر ب
ــه الپاراســکوپی و الپاراتومــی همــراه اســت. و صــرف نظــر  جمل
ــه ــی ،r-ASRM از مرحل ــش م ــن کاه ــش س ــا افزای ــود ب ــر ع  خط
ــچ ــه، هی ــال، از ده مطالع ــن ح ــا ای ــد. ب ــه RR/HR یاب ــرای مرحل  ب

 بــه طــور جداگانــه وجــود نداشــت. بنابرایــن، در متــا )I-II( اولیــه
ــت(، ــده اس ــان داده ش ــدول 2 نش ــی )در ج ــای زیرگروه  آنالیزه
ــار ــه  r-ASRMمعی ــه I–IV مرحل ــل مرحل ــم در مقاب ــا ه  IV و III ب
 در مقابــل مراحــل )I-II( نشــان داده شــد بــه جــای مراحــل اولیــه
ــه .)III-IV(پیشــرفته ــه رابطــه بیــن مرحل ــرای ارائ  شــواهد کافــی ب
r-ASRM و میــزان عــود وجــود نــدارد. روی هــم رفتــه، ســن 
ــود ــر ع ــا خط ــی ب ــل توجه ــور قاب ــه ط ــت ب ــن اس ــی ممک  جراح
ــت ــا باعــث کاهــش کیفی ــط باشــد. اندومتریوم ــا مرتب  اندومتریوم
 زندگــی زنــان در ســنین بــاروری مــی شــود و علیرغــم اینکــه یــک
 بیمــاری خــوش خیــم اســت، تظاهــرات بالینــی بدخیــم دارد. عــود

 یکــی از مشــکات اصلــی آندومتریــوم تخمــدان پــس از جراحــی
 محافظــه کارانــه اســت. ارتبــاط بیــن ســن بیمــاران هنــگام جراحــی
ــر ــی ذک ــات قبل ــداوم در مطالع ــور م ــه ط ــا ب ــود آندومتریوم  و ع
 شــده اســت. برخــی از مطالعــات قبلــی گــزارش کردنــد کــه ســن
 پایین تــر یــک عامــل تعیین کننــده بــرای عــود اســت. در ایــن
ــطح ــتروژن و س ــد اس ــه تولی ــود ک ــن ب ــر ای ــرض ب ــات، ف  مطالع
ــد. ــش می یاب ــان کاه ــن زن ــش س ــا افزای ــردش ب ــتروژن در گ  اس
ــتروژن در ــر اس ــطوح باالت ــا س ــاالً ب ــر احتم ــن پایین ت ــن، س  بنابرای
 گــردش مشــخص می شــود، کــه ممکــن اســت تــا حــدودی میــزان
 بــاالی عــود را توضیــح دهــد. به عــاوه، ســن کمتــر در جراحــی نیز
 میتوانــد حاکــی از ســن جوان تــر در شــروع آندومتریــوم تخمــدان
 اســت، و شــروع زود هنــگام بیمــاری میتوانــد نشــان دهنده شــکلی
ــا شــروع ــا آنچــه در زنــان ب  از بیمــاری باشــد کــه ممکــن اســت ب
 دیرتــر مشــاهده می شــود، متفــاوت باشــد. مــی تــوان تصــور کــرد
ــتعد ــر و مس ــی ت ــت تهاجم ــن اس ــاوت ممک ــکل متف ــن ش ــه ای  ک
ــود ــزان ع ــه می ــد ک ــرده ان ــزارش ک ــکاران گ ــد. و هم ــود باش  ع
 تجمعــی آندومتریومــا بــرای بیمــاران 20 تــا 29 ســاله %43/3،
ــا ــاران 40 ت ــرای بیم ــاله 22/5%  و ب ــا 39 س ــاران 30 ت ــرای بیم  ب
 و همــکاران نشــان Xiao-Yan 45 ســاله 10/2% اســت. همچنیــن
 دادنــد کــه بــا افزایــش ســن میــزان عــود کاهــش مــی یابــد. بــا ایــن
ــال ــود Parazzini ،ح ــزان ع ــه می ــد ک ــنهاد کردن ــکاران پیش  و هم
ــا افزایــش ســن افزایــش می یابــد و نــرخ عــود 4/6  آندومتریومــا ب
ــان ــد در زن ــاله و 13/1 درص ــا 30 س ــان 20 ت ــن زن ــد در بی  درص
ــن ــاط بی ــا ارتب ــز م ــاالی 30 ســال گــزارش شــده اســت. متاآنالی  ب
ــدان ــای تخم ــود آندومتریوم ــزان ع ــی و می ــان جراح ــن در زم  س
 پــس از جراحــی را نشــان داد بــا مشــخص کــردن ایــن مــورد کــه
 ســن کمتــر در زمــان جراحــی بــا خطــر عــود باالتــر همــراه اســت
)RR = %95 ,0.932 CI 0.951–0.913, P < 0.001(

 و در غیــر ایــن صــورت، بعــد از 35 ســالگی، میــزان عــود تفاوتــی 
نداشت.

)RR = %95 ,0.886 CI = 1.040–0.775, P =0.14(
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ــز فعلــی وجــود دارد کــه  ــرای متاآنالی محدودیت هــای متعــددی ب
بایــد هنــگام تفســیر یافته هــا در نظــر گرفتــه شــود. اول، از آنجایــی 
ــد،  کــه اکثــر مطالعــات وارد شــده در طراحــی گذشــته نگــر بودن
تجزیــه و تحلیــل ممکــن اســت یــک ســوگیری انتخــاب بــا توجــه 
بــه ویژگــی هــای بیمــار داشــته باشــد. دوم، اکثــر مطالعــات واجــد 
ــط  ــت فق ــن اس ــه ممک ــت، ک ــده اس ــام ش ــیا انج ــرایط در آس ش
وضعیــت آســیا را منعکــس کنــد. بنابرایــن، نتایــج مــا ممکــن اســت 
قابــل تعمیــم بــه ســایر بیمــاران در نقــاط دیگــر جهان نباشــد. ســوم، 
از آنجایــی کــه تجزیــه و تحلیــل محــدود بــه مطالعات منتشــر شــده 
ــوان حــذف  ــود، ســوگیری انتشــار را نمــی ت ــان انگلیســی ب ــه زب ب
ــا بعــد  ــن اســت کــه عــود اندومتریوم کــرد. محدودیــت دیگــر ای
از جراحــی بــا اســتفاده از ســونوگرافی بــه جــای جراحــی بــا تاییــد 

بافــت شناســی ارزیابــی شــده اســت. 

نتیجه گیری
در نهایــت، بــر اســاس ایــن مطالعــه ســن پایین )بــه ویژه > 35 ســال( 

در زمــان جراحــی خطــر قابــل توجهــی بــرای عــود اندومتریومــای 
تخمــدان پــس از جراحــی محافظــه کارانــه اســت. 

ــی کــه در  ــرای مشــاوره بیماران ــه هــای مــا ب مــا معتقدیــم کــه یافت
ــات  ــن اطاع ــت. ای ــد اس ــتند مفی ــود هس ــاالی ع ــر ب ــرض خط مع
نشــان می دهــد کــه متخصصــان زنانــی کــه جراحــی محافظه کارانــه 
ــری  ــه پیگی ــند، ب ــاران آگاه باش ــن بیم ــد از س ــد بای ــام می دهن انج
اســتراتژی  و  باشــند  داشــته  زیــادی  توجــه  جوان تــر  بیمــاران 
ــود به طــور  ــل را به منظــور کاهــش خطــر ع ــس از عم ــت پ مدیری
ــات )ســن ≤ 35  ــن حــال، مطالع ــا ای ــد. ب ــزی کنن مناســب برنامه ری
ســال( کــه مــا جســت وجو کردیــم فقــط دو مــورد بــود، بنابرایــن 
ــی  ــرای ارزیاب ــی )35 ≤( ب ــگام جراح ــنی در هن ــه س ــم نمون حج
ــود. در  ــا میــزان عــود بســیار کوچــک ب ارتبــاط ســن ≤ 35 ســال ب
ــه  ــر، ب ــاس بزرگت ــده در مقی ــرل ش ــات کنت ــار مطالع ــورت انتش ص
ــز  ــال، متاآنالی ــاالی 35 س ــنین ب ــاران در س ــود بیم ــزان ع ــژه می وی

ــه روز شــود.  ــد ب بای
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Purpose To evaluate the association between age at surgery and recurrence rate of 
endometrioma. Data sources PubMed, Embase, and the Cochrane Library were searched up 
to October 2019.
Methods We determined the pooled relative risk )RR( and %95 confidence intervals (CIs) to 
assess the relationship between age at surgery and the recurrence rate of endometrioma after 
surgery. Begg’s funnel plot and Egger’s linear regression was used to assess any publication 
bias.
Results A total of 3125 patients from 10 studies were finally enrolled in this meta-analysis. The 
recurrence rate decreased with increasing age )RR = %95 ,0.93 CI = 0.95–0.91, P = 0.451(. 
Subgroup analysis demonstrated that the pooled
 RR was 0.926 )%95 CI 0.947–0.906, P < 0.001( for a cut-off < 35, and %95( 0.886 CI –0.775
1.040, P = 0.14) for a cut-off ≥ 35.
Begg’s funnel plot and Egger’s linear regression test showed no evidence of publication bias. 
Conclusion This meta-analysis suggested that younger age might be a high-risk factor for the 
recurrence of ovarian endometrioma after conservative surgery.
Keywords Age · Endometrioma · Meta-analysis · Recurrence · Surgery

Age at surgery and recurrence of ovarian endometrioma
after conservative surgery: a meta-analysis including 3125 
patients
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1. جراح و متخصص زنان و زایمان
2. جراح و متخصص زنان و زایمان

دکتر فرشته سربازی 1
دکتر الهام اکبری 2

پیامــد هــای بالینــی جراحــی الپاراســکوپی اندومتریــوز بــر روی درد ناشــی از 
اندومتریــوز، ذخیــره تخمــدان و CA-125 )مطالعــه کوهــورت(

 زمینــه: اندومتریــوز از علــل مهــم درد مزمــن لگنــی و نازایــی اســت. جراحــی الپاراســکوپی جهــت تشــخیص و درمــان ایــن 
بیمــاری بــه عنــوان گلــد اســتاندارد در نظــر گرفتــه مــی شــود. در ایــن مطالعــه هــدف شــرح پیامــد بالینــی بیمارانــی اســت کــه 

بــه علــت اندومتریــوز تحــت عمــل جراحــی الپاراســکوپی قــرار گرفتنــد.
مــواد و متــد هــا: ایــن مطالعــه کوهــورت، 174 بیمــاری را کــه از آگوســت 2015 تــا دســامبر 2017  بــا تشــخیص اندومتریــوز 
مرحلــه 3 و 4  بــه بیمارســتان فرمانیــه تهــران ارجــاع شــدند و تحــت عمــل جراحــی الپاراســکوپی قــرار گرفتنــد مــورد بررســی 

قــرار میدهــد.
شــرایط دموگرافــی، ژنیکولــوژی و بالینــی شــرکت کننــدگان در مطالعــه ثبــت شــد و بیمــاران بــرای تعییــن شــدت درد، قبــل 

و ســه مــاه بعــد از عمــل، از یــک مقیــاس رده بنــدی قابــل شــمارش)Numeric Rating Scale )NRS اســتفاده کردنــد.
نمونــه خــون جهــت انــدازه گیــری ســطوح AMH و  CA-125 ، قبــل و ســه مــاه بعــد از عمــل، گرفتــه شــد. داده هــا بــا اســتفاده 

از SPSS version21 مــورد آنالیــز قــرار گرفــت.
نتایــج: متوســط ســن بیمــاران6/47 ± 34/8  بــود، 60/9% متاهــل و 49/4% خانــه دار بودنــد. دلیــل اصلــی جراحــی درد 

بــود )68/4%( و دلیــل بعــدی درد و نازایــی بــا هــم.
انــواع ضایعــات اندومتریــوز از جملــه اندومتریومــا)19%(، اندومتریــوز بــا انفیلتراســیون عمیــق )DIE=%4/4:3/3( و 

اندومتریومــا و DIE تــوام )%77/6(.
میزان درد قبل از جراحی 2/19 ± 6/79 بود که بعد از عمل به 1/68 ± 1/48 کاهش یافت. 

 257/0 ± 220/25 u/ml 125 از-CA 1/40 ± 1/76 کاهــش یافــت و ng/ml 1/86 ± 2/80 بــه ng/ml از AMH ســطح
بــه u/ml 23/257 ± 23/27 کاهــش یافــت، در همــه مــوارد P <0/001 بــود.

21/2 درصد از بیماران درجاتی از عود داشتند که 13/5 درصد از آنان نیاز به جراحی مجدد پیدا کردند.
ــود. از 55 بیمــاری کــه نازایــی داشــتند 78/1 درصــد بعــد از  ــزان عمــل جراحــی مجــدد در کل بیمــاران 2/8 درصــد ب می

ــه خــود داشــتند. ــارداری خــود ب ــد کــه 54/5 درصــد ب ــه کردن ــارداری را تجرب جراحــی ب
نتیجــه گیــری: درمــان جراحــی اندومتریــوز مــی توانــد تاثیــرات مثبتــی بــر روی درد بیمــار و بــاروری داشــته باشــد و نیــاز بــه 

جراحــی مجــدد پایین اســت.
کلمات کلیدی: آنتی مولرین هورمون، آنتی ژن CA-125، اندومتریوز، درد، اندومتریوما. 
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مقدمه
ــوژی اســت کــه  ــم ژنیکول ــال خــوش خی ــوز یــک اخت  اندومتری
ــی  ــاروری مشــاهده می شــود و شــیوع کل ــان ســنین ب اساســاٌ در زن

ــت.)1( ــد اس آن 15-5 درص
شــایع تریــن عائــم ایــن بیمــاری درد مزمــن لگنــی و دیســمنوره، 
منــوراژی، دیــس پارونــی و عائــم گوارشــی)GI( و سیســتم 

اســت.)2(  ادراری 
بــا عائــم  یــا  بــدون عامــت و  بیمــاری  مــوارد،  بعضــی  در 
ــی از  ــی و نازای ــوارد دردهــای مزمــن لگن ــی اســت و ســایر م جزئ
ــر اســاس  ــی بیمــار اســت.)3( شــدت بیمــاری ب شــکایت های اصل
محــل درگیــری و عمــق نفــوذ ضایعــات اندومتریــوزی در پریتوئــن 

ــت. ــاوت اس متف
و  پروگنــوز  بدتریــن   )DIE(اندومتریــوز عمقــی  ضایعــات 

دارد.)4(  را  عائــم  شــدیدترین 
چنــد فرضیــه در رابطــه بــا پاتوژنــز اندومتریــوز مطــرح اســت. اکثــر 
عائــم بیمــاران بــا التهــاب و پرولیفراســیون ضایعــات اندومتریــوز 
ــور  ــا و فاکت ــیتوکین ه ــح س ــی از ترش ــه ناش ــت،)5( ک ــط اس مرتب
 ،)TNF-α( هــای رشــدی نظیــر فاکتــور نکــروز تومــور آلفــا
 )CA-125( ــر ــی ژن 125 کانس ــا )IFN-δ( و آنت ــرون گام اینترف

ــی رود.)6( ــه کار م ــز ب ــوز نی ــخیص اندومتری ــه در تش ــت ک اس
زیرگروههــای  از  عضــوی   )AMH( مولریــن  آنتــی  هورمــون 

ــری  ــدازه گی ــمندی در ان ــرمی ارزش ــر س ــت و مارک TGF-β اس
ــوز  ــه اندومتری ــا ب ــان مبت ــه در زن ــدان از جمل ــره تخم ــی ذخی کل

اســت.)7( 
عائــم بالینــی اندومتریــوز اختصاصــی نیســت و بیومارکرهــای 
را  اندومتریــوز  وجــود  تواننــد  مــی  فقــط  ســرمی  محیطــی/ 
پیش بینــی کننــد.)8( بنابرایــن مشــاهده مســتقیم ضایعــات جراحــی 
ــن  ــان ای ــرای تشــخیص و درم ــا ب ــه ه ــد بافــت شناســی نمون و تایی
بیمــار بــه عنــوان اســتاندارد طایــی در نظــر گرفتــه میشــود.)9( در 
ــد  ــد ش ــال تایی ــش س ــی ش ــار ط ــری 1315 بیم ــا پیگی ــه ای ب مطالع
انجــام الپاراســکوپی در درمــان اندومتریــوز موجــب کاهــش قابــل 

ــه  ــارداری خــود ب ــوع ب ــی و وق توجــه درد و برطــرف شــدن نازای
ــن  ــت.)10( در ای ــاروری اس ــک ب ــای کم ــا روش ه ــا ب ــود ی خ
ــر درد  ــکوپی ب ــل الپاراس ــام عم ــر انج ــر تأثی ــاوه ب ــا ع ــه م مطالع
ــورد  ــرمی AMH و CA-125 م ــطح س ــر س ــرات آن را ب ــار اث بیم

ــم. ــرار دادی ــی ق بررس

مواد و روش ها
 طراحی مطالعه 

در ایــن مطالعــه کوهــورت، بیمارانــی کــه از آگوســت 2015 
تــا دســامبر 2017 جهــت جراحــی الپاراســکوپی اندومتریــوز 
ــه  ــد وارد مطالع ــده بودن ــاع ش ــران ارج ــه ته ــتان فرمانی ــه بیمارس ب
ــدید و  ــا درد ش ــه ب ــی ک ــوز در بیماران ــخیص اندومتری ــدند. تش ش
ــم بالینــی  ــر اســاس عائ ــد ب ــا درد و نازایــی مراجعــه کــرده بودن ی
و نتایــج تصویربــرداری )ســونوگرافی و MRI( داده شــد. مــواردی 
کــه اندومتریــوز  مرحلــه ســه و چهــار بــا جراحــی تاییــد شــد وارد 
ــرای بیمــاران توضیــح  مطالعــه شــدند، نحــوه و جزئیــات مطالعــه ب
داده شــد و آنــان فــرم رضایــت آگاهانــه را امضــا کردنــد. کمیتــه 

ــرد. ــد ک ــه را تایی ــکل مطالع ــتان فرمانیه پروت ــاق بیمارس اخ
 )FH005-02-( 

جراحــی بیمــاران توســط یک تیــم جراحــی متشــکل از دو جراحی 
ــی  ــام بیهوش ــد از انج ــد. بع ــام ش ــوژی انج ــکوپی ژنیکول الپاراس

جنــرال تروکارهــا در محــل خــود قــرار داده شــدند و دسترســی بــه 
حفــره شــکم و لگــن ایجــاد شــد. در صــورت مشــاهده اندومتریومــا 
جــدار کیســت خــارج شــده و چســبندگی هــای تخمــدان بــه طــور 

کامــل آزاد و کلیــه ضایعــات اندومتریــوز خــارج میشــد.
اطاعــات زیــر در چــک لیســت هایــی کــه بــه ایــن منظــور آمــاده 

شــده بودنــد ثبــت شــد:
)ســن،  دموگرافــی  ویژگی هــای  جملــه  از  بیمــار  اطاعــات 
قــد، وزن، شــاخص تــوده بــدن BMI، وضعیــت تاهــل، ســطح 
ــارک و  ــن من ــوژی )س ــات ژنیکول ــغل( خصوصی ــات و ش تحصی
منوپــوز، منــوراژی، متــروراژی، دیســمنوره، دیــس پارونــی، منظــم 
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یــا نامنظــم بــودن پریــود هــا، ســابقه جراحــی اندومتریــوز و ســابقه 
ــای  ــل از جراحــی و اندیکاســیون جراحــی( و ویژگی ه ــی قب نازی
مربــوط بــه اندومتریــوز )نــوع ضایعــات اندومتریــوز، وجــود 

.)DIE اندومتریومــا و ســمت آن، محــل آناتومیــک
ــه  ــتان ب ــار در بیمارس ــده بیم ــق پرون ــات از طری ــری اطاع یکس
ــه طــور مجــزا گرفتــه  ــا اطاعاتــی کــه از بیمــار ب دســت آمــد و ب
ــارداری بعــد  ــوارد عــود، جراحــی مجــدد و ب شــد کامــل شــد. م
ــک  ــای کم ــک روش ه ــا کم ــا ب ــود ی ــه خ ــود ب ــی )خ از جراح
ــی  ــری ط ــه دوره پیگی ــوط ب ــات مرب ــد. اطاع ــت ش ــاروری( ثب ب
ویزیت هــای بعــد از جراحــی جمــع آوری شــد و در مــواردی کــه 
ــرای کســب  ــا بیمــار ب ــی ب ــه نداشــت از تمــاس تلفن بیمــار مراجع

ــد. ــتفاده ش ــات اس اطاع
تعریــف عــود بــر اســاس عــود درد یــا اندومتریومــا در نظــر گرفتــه 
شــد/ مــوارد عــود بــا درمــان دارویــی و در صــورت لــزوم جراحــی 
پیگیــری شــد. شــدت درد در بیمــاران قبــل از عمــل و ســه مــاه بعــد 
ــاس درجــه بنــدی )NHS( ثبــت  ــر اســاس مقی از عمــل جراحــی ب
شــد. درجــه بنــدی از 0 تــا 10 در نظــر گرفتــه شــد کــه صفــر نشــان 

دهنــده عــدم درد و 10 نشــان دهنــده شــدیدترین درد بــود.
ســطح ســرمی AMH و CA-125  قبــل و ســه مــاه بعــد از جراحــی 

انــدازه گرفتــه شــد.
 Enzyme Linked تکنیــک  از  اســتفاده  بــا  مارکرهــا  تومــور   

ــدازه گیــری شــدند و ســطوح زیــر  EIFA( Fluorescent Assay( ان

35 بــرای CA-125 نرمــال در نظــر گرفتــه شــد.
AMH بــا اســتفاده از کیــت هــای ELISA انــدازه گیری شــد. ســطح 

AMH از 4 تــا 6/8  ســطح optional بــاروری در نظــر گرفتــه شــد. 

ســطوح satisfactory 2/2 – 4 بــرای بــاروری، 2/2- 0/3 پاییــن 
بــرای بــاروری و 0/3< خیلــی پاییــن در نظــر گرفتــه شــد.

بیمارانــی کــه طــی جراحــی وجــود اندومتریــوز مرحلــه 3 و 4 در 
آنــان تاییــد نشــد از مطالعــه خــارج شــدند.

آنالیز آماری
نتایــج بــرای متغیرهــای مطلــق بــا فرکونســی )%( و بــرای متغیرهــای 
)SD ( شــرح  mean ± standard deviation کمــی بــر اســاس 
ــده  ــج تســت Kolmogorov - Smirnov نشــان دهن داده شــدند. نتای
پراکندگــی نرمــال داده هــا بــود. بنابرایــن بــرای مقایســه متغیرهــای 
ــتفاده  ــی از t test paired اس ــد از جراح ــل و بع ــمارش قب ــل ش قاب

شــد.
 square ــت ــروه از تس ــن دو گ ــا بی ــی ه ــه فرکونس ــت مقایس جه

ــد. ــتفاده ش اس
بــرای آنالیــز آمــاری از نــرم افــزار آمــاری IBM SPSS مربــوط بــه 

Windows version21 اســتفاده شــد.

p ≥ 0/05 از نظر آماری قابل توجه در نظر گرفته شد.

نتایج
قــرار  مطالعــه  مــورد  کــه  بیمــاری   174 متوســط  ســن   
گرفتنــد)49-18( 6/47 ± 38/86 ســال بــود. اکثریــت)%60/9( 
ــد و %64/3  ــه دار بودن ــان)49/4%( خان ــد، نیمــی از آن ــل بودن متاه

داشــتند. دانشــگاهی  تحصیــات 
جــدول 1  لیســت خصوصیــات دموگرافــی و ژنیکولــوژی بیمــاران 

را نشــان می دهــد.
ــایر  ــود و در س ــی درد ب ــت جراح ــاران)68/4%( عل ــب بیم  در اغل

ــی هــردو. ــوارد درد و نازای م
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Table 1: Demographic and gynaecologic characteristics of the study population
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بودنــد:  مــوارد  ایــن  شــامل  اندومتریــوزی  ضایعــات  انــواع 
اندومتریومــا )n=33، 19%( و )DIE)%3/4 ،6=n و هــر دو مــورد 
)n=35، 77/6( در 77/4% بیمــاران اندومتریوما   DIEاندومتریومــا و
ــه  ــود )n=130( و در  )n=38( 22/6 درصــد یــک طرف ــه ب دو طرف

ــود. ب
فرکونســی اندومتریومــای چــپ )57/9%( بــه میــزان قابــل توجهــی 
ــود، امــا فرکونســی  بیشــتر از ســمت راســت )p=0/003، 42/1%( ب

DIE در دو طــرف تفــاوت معنــی داری نداشــت.

)%47/6 vs. 52/4 ،p=0/371( 
 شــایعترین محــل DIE حفــره تخمدانــی بــود و کمتریــن محــل آن 

کاف واژن بــود. )%1/19( 
 بیمــاران میــزان کاهــش درد را از 2/19 ± 6/79 قبــل از جراحــی 
ســطح  گــزارش کردنــد،  از جراحــی  بعــد   1/48 بــه ±1/68 
  ng/ml 1/86±2/80 قبــل از عمــل بــه  ng/ml از AMH ســرمی

  u/ml از CA-125 ــت و از ــش یاف ــل کاه ــد از عم 1/40±1/76  بع
ــه u/ml  23/25 ±23/27 بعــد  257/06±220/25  قبــل از عمــل ب

ــان داد.  ــش نش ــل کاه از عم
)همه موارد p>001/0 ،جدول 2(

نشــان  را   CA-125 و   AMH درد،  تغییــرات  شــیب   1 شــکل 
می دهــد. درجاتــی از عــود در 21/2درصــد بیمــاران مشــاهده 
شــد کــه 13/5درصــد آنــان نیــاز بــه جراحــی مجــدد پیــدا کردنــد. 
میــزان کلــی جراحــی مجــدد 2/8 درصــد بــود. از 55 بیمــاری کــه 
شــرح حــال نازایــی مــی دادنــد 43 مــورد )78/1%( بعــد از جراحــی 
ــود  ــه خ ــود ب ــارداری خ ــان ب ــد آن ــه 54/5 درص ــدند ک ــاردار ش ب
ــتفاده  ــاروری اس ــک ب ــای کم ــد از روش ه ــتند و 23/6 درص داش

ــد. کردن
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بحث 
در ایــن مطالعــه مــا 174 بیمــار را کــه بــه علــت اندومتریــوز کاندید 
جراحــی بــه روش الپاراســکوپی قــرار گرفتنــد مــورد بحــث قــرار 
دادیــم و نتایــج بعــد از عمــل را گــزارش کردیــم. محــدوده ســنی 
بیمــاران 18 تــا 49 ســال )متوســط ســنی: 34/86 ســال( بــود و 
فقــط 7 بیمــار منوپــوز بودنــد کــه نشــان دهنــده شــیوع وقــوع ایــن 

بیمــاری در ســنین بــاروری  اســت.)1(
ــا  ــود، کــه ب ــارک در ایــن مطالعــه 12/15 ســال ب ســن متوســط من

ــی مطابقــت داشــت.)11(  ــه ایران ــز از 47 مطالع ــک متالی ــج ی نتای
ــه  ــاران ب ــب در 96/6% و 81% از بیم ــه ترتی ــا و  DIE ب اندومتریوم

ــا هــم وجــود داشــت. ــر دو ب ــا ه ــی و ی تنهای
ــا  ــه قب ــور ک ــا و DIE همانط ــی اندومتریوم ــاالی همزمان ــیوع ب ش
ــت  ــم دالل ــه ه ــا ب ــودن آنه ــط ب ــه مرتب ــت ب ــده اس ــزارش ش گ
ــًا  ــودن شــدت بیمــاری قب ــاال ب ــا ب ــن دو ب ــاط ای دارد؛)12( و ارتب
هــم مطــرح شــده اســت)13( و تاییــد کننــده لــزوم جراحــی 
ــوارد  ــر م ــد. اکث ــی باش ــا م ــاران م ــه بیم ــاران، از جمل ــن بیم در ای
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اندومتریومــای  و شــیوع  بودنــد)%77/4(  اندومتریومــا دوطرفــه 
ــک  ــاوت آناتومی ــه تف ــت آن ب ــه عل ــود ک ــر ب ــپ باالت ــمت چ س
شــکم )وجــود دیافراگــم در ســمت راســت( و لگــن )وجــود 
کولــون ســیگموئید در ســمت چــپ( مرتبــط اســت.)14( در 
ــایع  ــپ، ش ــت و چ ــمت راس ــی در س ــره تخمدان ــا حف ــه م مطالع
ــر ارتبــاط درگیــری  ــود، کــه شــاهدی اســت ب تریــن محــل DIE ب

)15(. DIE تخمــدان بــا مــوارد شــدیدتر
ــری داشــت  ــوز شــیوع باالت ــه اندومتری ــم اولی ــا عائ در بیمــاران م
ــه  ــی)58%( در حالیک ــس پارون ــمنوره )95/9%( و دی ــه دیس از جمل
شــیوع خونریــزی هــای نامنظــم ماننــد منــوراژی و متــروراژی 25-

ــود. 20 درصــد ب
ــت.)16،17(  ــوده اس ــاوت ب ــات متف ــم در مطالع ــن عائ ــیوع ای ش
ــی( در  ــس پارون ــاوت درد )دیســمنوره و دی ــای متف ــت فرمه اهمی
ــا اندومتریــوز  ــه اندومتریــوز و اهمیــت درد مرتبــط ب ــان مبتــا ب زن
کــه در مطالعــه مــا مــورد بررســی قــرار گرفــت بــا نتایــج مطالعــات 
قبلــی کــه بــه نقــش مهــم درد و تاثیــر آن بــر زندگــی زنــان مبتــا به 
ــد هم راســتا اســت.)18( در همــه بیمــاران  ــه ان ــوز پرداخت اندومتری
درد  اندیکاســیون  جراحــی بــود )بــا یــا بــدون نازایــی( و ارزیابــی 
ــی  ــل از جراح ــاالی درد را قب ــدت ب ــاران، ش ــدت درد در بیم ش
ــه  ــل توج ــان دهنده ی قاب ــه نش ــط: 6/79( ک ــی داد )متوس ــان م نش
بــودن درد در ایــن بیمــاران اســت. بعــد از جراحــی کاهــش قابــل 
توجهــی در درد بیمــاران مشــاهده شــد. در مطالعــه ای کــه توســط 
البــرزی و همــکاران انجــام شــد)10(، پیگیــری بیمــاران بــه مــدت 
ــاران از  ــد بیم ــش درد در 93/07 درص ــده کاه ــان دهن ــال نش 6 س

ــود. ــه 4/46 ب مقیــاس 8/23 ب
تفــاوت در مقیــاس درد می توانــد ناشــی از ارزیابــی متفــاوت 
بیمــاران از شــدت درد باشــد، چــرا کــه ابــزار ارزیابــی بــر اســاس 
گــزارش شــخصی فــرد میــزان درد را مشــخص می کنــد. هــر چنــد 
ــل و  ــاوت در مح ــه تف ــه ب ــا توج ــی ب ــات جراح ــاوت در جزئی تف
ــز در تفــاوت شــدت درد  ــوزی نی ــزان نفــوذ ضایعــات اندومتری می

ــر اســت. موث

ــد،  ــل آم ــه عم ــه( ب ــار )23 مطالع ــه از 1847 بیم ــزی ک در متاآنالی
کاهــش قابــل توجهــی در میــزان درد بعــد از جراحــی اندومتریــوز 
تــا حــد 5/2-4/5 نشــان مــی داد کــه ایــن اختــاف بــه طــول مــدت 

دوره پیگیــری بیمــاران نســبت داده شــد. )19( 
ایــن نتایــج یافته هــای ایــن مطالعــه را نیــز تاییــد مــی کنــد، ضایعــات 
اندومتریــوزی موجــب التهــاب و فعــال شــدن سیســتم عصبــی 
مرکــزی )CNS( می شــود، بنابرایــن خــارج کــردن ایــن ضایعــات 
ــی از آن  ــت درد ناش ــرده و در نهای ــرف ک ــکات را برط ــن مش ای
را بهبــود مــی بخشــد. )20( هرچنــد در بعضــی مــوارد بــا گذشــت 
ــی از  ــا درجات ــه م ــود دارد.)21( در مطالع ــود وج ــکان ع ــان ام زم
عــود در 21/2درصــد بیمــاران مشــاهده شــد و 2/5 درصــد مــوارد 
از کل بیمــاران نیــاز بــه جراحــی مجــدد پیــدا کردنــد. ایــن نتایــج 
بــا نتایــج مطالعــه آزادزاده و همکارانــش در جمعیــت ایرانــی 
ــوده  ــتا ب ــم راس ــد، ه ــزارش کرده ان ــد را گ ــود 28/6 درص ــه ع ک
اســت.)22( تفــاوت جزئیــات جراحــی و تفــاوت در شــیوع محــل 

ــر بگــذارد. ــود اث ــزان ع ــر می ــد ب ــات می توان ضایع
ــوز اســت. در مطالعــه حاضــر،  نازایــی وجــه مهــم دیگــر اندومتری
اکثــر بیمــاران مــا متاهــل بودنــد و در بیــش از نیمــی از زنــان 
متاهــل و در حــدود یــک ســوم کل بیمــاران نازایــی مشــاهده شــد 
)31/6%( کــه نشــان دهنــده بــاال بــودن قابــل توجــه نازایــی در زنــان 

ــا اندومتریــوز اســت. ب
در پیگیــری بیمــاران، 78/1% زنــان بــا مشــکل نازایــی، بعــد از 
جراحــی بــارداری را تجربــه کردنــد. 54/5% خــود بــه خــود و 
ــرزی  ــه الب ــاروری)ART( در مطالع ــا روش هــای کمــک ب 23/6% ب
و همکارانــش 58/1 درصــد زنــان بــا مشــکل نابــاروری طــی دوره 
ــر  ــه حاض ــر از مطالع ــه پایین ت ــتند)10( ک ــارداری داش ــری ب پیگی
بــود. البتــه شــیوع مــوارد نازایــی در مطالعــه آنــان نیــز در مقایســه بــا 

ــدود %15(. ــر بود)ح ــه کمت ــن مطالع ای
بــرای  جراحــی  هــای  اندیکاســیون  از  مــواردی  در  نازائــی 
درمــان  اصلــی  اهــداف  از  و  می شــود  محســوب  اندومتریــوز 
جراحــی اســت.)23( بنابرایــن ضــروری اســت کــه توجــه بیشــتری 
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ــل  ــی از عل ــدان یک ــره تخم ــش ذخی ــود. کاه ــئله ش ــن مس ــه ای ب
نازایــی مرتبــط بــا اندومتریــوز اســت.)24(  انــدازه گیــری ســطوح 
AMH بــه طــور معمــول جهــت ارزیابــی ذخیــره تخمــدان در ایــن 

انجــام می شــود.)25( در مطالعــه حاضــر، هــر چنــد  بیمــاران 
کاهــش قابــل توجهــی در میــزان AMH بعــد از جراحــی مشــاهده 
شــد امــا میــزان آن قبــل و بعــد از جراحــی همچنــان در رنــج نرمــال 
بــود. ایــن نتایــج هــم راســتا بــا نتایــج مطالعــه streuli و همکارانــش 
بــود، مطالعــه آنــان نشــان مــی داد کــه کاهــش AMH در بیمارانــی 
ــوز  ــت اندومتری ــه عل ــی ب ــابقه جراح ــه س ــود ک ــی ش ــاهده م مش
داشــته اند.)26( در مطالعــات دیگــر نیــز کاهــش AMH ســرم 
بعــد از جراحــی گــزارش شــده  اســت)27( کــه معمــوالً بــا مــوارد 
شــدید بیمــاری و یــا دو طرفــه بــودن آن مرتبــط بــوده)28(، نتایــج 

ــد. ــد می کن ــم آن را تایی ــه ه ــن مطالع ای
تشــخیص  در  اطمینــان  قابــل  مارکــری  عنــوان  بــه   125-CA

اندومتریــوز در مطالعــه ی حاضــر قبــل و بعــد از عمــل در بیمــاران 
ــاالی آن بعــد از  ــزان ب ــدازه گیــری شــد و مشــاهده شــد کــه می ان

ــت. ــش یاف ــی کاه ــل توجه ــزان قاب ــه می ــی ب جراح
ایــن نتایــج، نتایــج مطالعــات قبلــی را مــورد تاییــد قــرار داد.)8،29( 
ایــن گلیکوپروتئیــن بــا وزن مولکولــی بــاال کــه در اپی تلیــوم تولیــد 
می شــود مارکــر خوبــی در تشــخیص و پیگیــری اندومتریــوز 

اســت.
از محدودیــت هــای ایــن مطالعــه، تعــداد کــم نمونــه بــود و اینکــه 
ــد. از  ــام نش ــی انج ــورت تصادف ــه ص ــه ب ــه مطالع ــاران ب ورود بیم
ــزار گــزارش شــخصی اســت کــه  ــی درد، اب ــی وســیله ارزیاب طرف

ــرار دارد. ــی )subjective( ق ــوگیری ذهن ــرض س در مع
بــه علــت طبیعــت مولتــی فاکتــور بــودن اندومتریــوز، اثــر عوامــل 
مخــدوش کننــده را بــر روی نتایــج مطالعــه نمیتــوان رد کــرد. برای 
غلبــه بــه ایــن مشــکل، مــا محــدوده ی وســیعی از متغیرهــا را مــورد 

بررســی قــرار دادیــم.

نتیجه گیری
نتایــج مطالعــه ی حاضــر نشــان میدهــد درمــان جراحــی اندومتریوز 
میتوانــد تاثیــر مفیــدی بــر درد و نازایــی در بیمــاران داشــته باشــد، و 
میــزان عــود و نیــاز بــه جراحــی مجــدد در حــد قابــل قبولــی کــم 
 CA-125 و ســطح ســرمی  AMH اســت. هــر چنــد بررســی نقــش

در اندومتریــوز بعــد از جراحــی، نیــاز بــه مطالعــات بیشــتری دارد.
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Endometriosis is an important cause of chronic pain and infertility. Surgery is considered the gold 
standard for diagnosis and treatment. In this study, we aim to describe the clinical outcomes of women 
who undergo laparoscopic surgery for endometriosis. 
Materials and Methods: In this cohort study, a total of 174 women who referred to Farmaniyeh Hospital, 
Tehran, Iran from August 2015 to December 2017 with surgical diagnoses of endometriosis stages III and 
IV enrolled. The participants’ demographic, gynaecological, and clinical characteristics were recorded 
and they were asked to use a numeric rating scale )NRS( to record their severity of pain before and three 
months after surgery. Blood samples were also taken from the patients before and three months after 
surgery for measurement of serum levels of anti-Müllerian hormone )AMH( and cancer antigen 125 )CA-
125(. Data were analysed using SPSS version 21. 
Results: The patients had a mean age of 6.47  ±  34.86 years, %60.9 were married, and %49.4 were 
housewives. The primary indication for surgery was pain )%68.4(, followed by both pain and infertility 
in the remainder of patients. Types of endometriotic lesions included endometrioma )%19(, deep 
infiltrating endometriosis (DIE, %3.4(, and both endometrioma and DIE )%77.6(. There was a reduction 
in pain from 2.19 ± 6.79 before surgery to 1.68 ± 1.48 after surgery; serum AMH levels reduced from 
1.86 ± 2.80 ng/mL to 1.40 ± 1.76 ng/mL and CA125- reduced from 220.25 ± 257.06 U/mL to 23.27 
23.25 ± U/mL )all P<0.001(. Of the %21.2 who experienced recurrence, %13.5 underwent additional 
surgery. The total additional surgery rate was %2.8. Of the 55 patients with infertility, %78.1 became 
pregnant after surgery, %54.5 of which was spontaneous. 
Conclusion: Surgical treatment of endometriosis had a favourable effect on the patients’ pain and 
inflammation and resolved the patients’ infertility with a minimal need for additional surgery.
Keywords: Anti-Mullerian Hormone, CA125- Antigen, Endometriosis, Pain, Patient Outcome Assessment

The Clinical Outcome of Laparoscopic Surgery for 
Endometriosis on Pain, Ovarian Reserve, and Cancer Antigen 
125 )CA-125(: A Cohort Study


