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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.







1.جــراح و متخصــص زنــان و زایمــان، فلوشــیپ پریناتولــوژی، اســتادیار دانشــگاه علــوم 8
پزشــکی  ایــران

غربالگری   آناپلوییدی

دکترنوشین اشراقی 1

مقدمه 
اناپلوییــدی بــه معنــی حضــور یــک یــا چنــد کرومــوزوم 
ــی (  ــوزوم )منوزوم ــک کروم ــدان ی ــا فق ــی( وی اضافی)تریزوم
اســت .شــیوع کلــی ایــن اختــاالت 4مــورد درهــر1000 تولــد 
زنــده اســت .آناپلوییــدی مســئول بیــش از 50 درصد ســقط های 
ســه ماهــه اول، حدود20درصدســقط های ســه ماهــه دوم و 6-8 
درصدمواردمــرده زایــی و مــرگ اوایــل کودکــی اســت. خطــر 
ــس از 35  ــژه پ ــه وی ــادر ب ــن م ــش س ــا افزای ــن ب ــی جنی تریزوم
ــه اتفــاق گایدالینهــا،  ســالگی افزایــش مــی یابــد. اکثرقریــب ب
ــه تســتهای غربالگــری را  ــاردار زیــر 20 هفت ــه تمــام مــادران ب ب
ــر  ــای پرخط ــم ه ــوان در خان ــی ت ــه م ــد، البت ــی کنن ــنهاد م پیش

ــرای آاناپلوییــدی مســتقیما تســت تشــخیصی را انجــام داد . ب

 انواع تستهای غربالگری 
1- مرسوم و مبتنی برآنالیتها

)cell free DNA(ی عاری از سلولDNA 2- مبتنی بر

تستهای مرسوم غربالگری آناپلوییدی
1- غربالگری اناپلوییدی سه ماهه اول:

شــامل ترکیــب ســونوگرافی NT و دو آنالیــت ســرم مــادر 
ــن  ــون انســان)Free BHCG( وپروتئی ــن کوری ــی گنادوتروپی یعن
پاســمایی مرتبــط باحاملگــی)PAPP-A( مــی باشــد. این  تســت 
ــرد  ــرای هرف ــادر ب ــن م ــن س ــراه درنظرگرفت ــه هم combine ب

یــک ریســک تعییــن مــی کندکــه هزینــه اثربخشــی مناســب و 
موردقبولــی دارد .

BHCG بــه هــردو شــکل آزاد و توتــال قابــل ارزیابــی اســت ودر 

ــش  ــر افزای ــه دو براب ــدار آن ب ــا ســندرم داون مق ــای ب ــن ه جنی
پیــدا مــی کنــد.

ــه  ــت ک ــی باالس ــاوزن ملکول ــن ب ــک گلیکوپروتیی PAPP-A ی

در ســرم مــادران بــا جنیــن مبتــا بــه ســندرم داون کاهــش پیــدا 
میکنــد .

NT یــک فضــای هیپواکــو درپشــت گــردن جنیــن اســت که در 

جنیــن هــای ســندرم داون افزایــش پیــدا مــی کنــد .
 False 50% و detection rate )DR(  51% در 10 هفتگــی NT

در  و   )DR( هفتگــی 59%  و در11  دارد   )FPR( positive rate

13 هفتگــی DR( 62%( دارد، بنابرایــن زمــان ایــده ال انجــام 
ــت. ــی اس ــونوگرافی NT در13-12 هفتگ س

کارایــی NT  بــه عنــوان یکــی از مــوارد غربالگــری آناپلوییــدی 
ــرد  ــه ف ــه تجرب ــه ب ــت ک ــاوت اس ــف، متف ــات مختل در مطالع
ــت دســتگاه ســونوگرافی بســتگی دارد. ــده  و کیفی انجــام دهن

ــل  ــا داب ــب NT ب ــدی ترکی ــت غربالگــری آناپلویی ــن حال بهتری
ــک  ــن ریس ــرای تعیی ــادر ب ــن م ــادر و س ــرم م ــای س مارکره
 NT آناپلوییــدی اســت، اســتثنای آن سیســتیک هیگرومــا و
واضحــاً افزایــش یافتــه اســت کــه خطــر آناپلوییــدی زیاد اســت 
و دابــل مارکــر انجــام نمیدهیــم و تســت تشــخیصی وکاریوتیپ 

ــم . انجــام میدهی

سایرتستهای سرمی مادر درسه ماهه اول
 )PLGF(وفاکتوررشــدجفتی )aFPr (میتــوان از آلفــا فتوپروتییــن
هــم در ترکیــب بــا ســایر مارکرهــا بــرای تعییــن ریســک 



9

ــا جنیــن مبتــا بــه  آاناپلوییــدی اســتفاده کــرد کــه در مــادران ب
ــد . ــی کن ــدا م ــش پی ــندرم داون کاه س

 )PAPPA-BHCG-aFPr-PLGF(ــن چهــار مارکــر اســتفاده از ای
میتوانــد تــا 90درصــد مــوارد ســندرم داون را نشــان دهــد ولــی 
ــه  ــزی ک ــی در مراک ــد دارد. ول ــد20 درص ــت کاذب درح مثب
رادیولوژیســت مجــرب جهــت انجام NT اســتاندارد در دســترس 
نیســت مــی تــوان ایــن روش را انجــام داد و در صــورت مثبــت 

بــودن، از تســت غربالگــری Cell FreeDNAاســتفاده کــرد. 
غربالگــری ســه ماهــه اول میتوانــد بــا شــاخص هــای دیگــری در 
ســونوگرافی شــامل : اســتخوان بینــی، فلــوی وریــد داکتــوس و 

رگورژیتاســیون تریکوســپید  انجــام شــود.

 Quad( ــه دوم ــه ماه ــدی س ــری اناپلویی 2- غربالگ

)Marker

شــامل اســترادیول غیرکونژوگــه)UES( -آلفاپروتئیــن ســرم مادَر 
MSAFP –گنادوتروپیــن کوریــون انســان)HCG( – اینهیبیــن           

)Inhibin –A( اســت . A

ــه اول و دوم،  ــه ماه ــری س ــردن غربالگ ــب ک ــورت ترکی درص
ــی  ــدا م ــی داری پی ــش معن ــدی افزای ــخیص آناپلویی ــزان تش می

ــد . کن
سه نوع راهکار غربالگری در دسترس است :

1- غربالگــری یکپارچــه )integrated(: غربالگــری ســه 
ماهــه اول و دوم انجــام شــده و در مجمــوع  بــا 7 مارکــر  
یــک ریســک خطــر بــرای آناپلوییــدی داده مــی شــود. تســت 
ــت  یکپارچــه 85 درصــدDetection -Rate(DR( و1 درصــد مثب
کاذب دارد .)FPR( دارد، اگــر DR  بــه 90 درصــد برســد، میــزان 

ــی رســد . ــه 2 درصــد م ــت کاذب ب مثب
ــی  ــل اســت ول ــل یکپارچــه کام درتســت ســرمی یکپارچــه مث
ــر  ــت ماه ــه رادیولوژیس ــی ک ــد، در مناطق ــی باش ــدون NT م ب
ــل انجــام مــی باشــد.      جهــت انجــام NT در دســترس نیســت قاب
2- غربالگــری متوالــی گام بــه گام : اگــر نتیجــه 

ــه  ــد)<1/50(  ک ــتانه باش ــاالی آس ــه اول ب ــه ماه ــری س غربالگ
نمونــه گیــری از ویلوزیتــه هــای جفتــی)CVS(،  انجــام  می شــود 
و در بقیــه کــه ریســک کمتــراز آســتانه )1/50( باشــد ، تحــت 

ــد . ــی گیرن ــرار م ــه دوم ق ــه ماه ــری س غربالگ
3- غربالگــری مــداوم مبتنــی بــر احتمــال: مــادران بــه 
ســه گــروه پرخطــر، خطــر متوســط و کــم خطر تقســیم میشــوند. 
بــرای گــروه پرخطــر تســت تشــخیصی انجــام مــی دهیــم، گــروه 
ــم  خطــر متوســط را غربالگــری ســه ماهــه دوم انجــام مــی دهی
و بــرای گــروه کــم خطــر، نیــاز بــه اقــدام بیشــتری نمــی باشــد.  

یافته های سونوگرافی در جنین های آناپلویید
NT افزایش اندازه -

- عدم وجود استخوان بینی
- روده اکوژن

- پیلکتازی
-کوتاهی استخوان های بلند)فمور-هومروس(

-کانون اکوژن داخل قلبی
-کیست کورویید پلکسوس 

الزم بــه ذکــر اســت کــه در 17-11درصــد جنیــن هــای نرمــال 
یکــی از ایــن یافتــه هــای ســونوگرافی یافــت مــی شــود، ولــی 
ــت.  ــد بیشتراس ــای آناپلویی ــن ه ــا درجنی ــن مارکره ــیوع ای ش
ــدی  ــا آناپلویی ــاط ب ــتراز دو ارتب ــونوگرافی بیش ــای س مارکره

دارد.
غربالگــری مثبــت : بعــد از اینکــه جــواب غربالگــری مثبــت 
ــا والدیــن جهــت تســتهای  ــد یــک مشــاوره ژنتیــک ب شــد، بای
بعــدی  اقدامــات  و   )  microarreyو تشــخیصی)کاریوتایپ  

ــرد. ــورت بگی ص

 )cell free DNA ( عاری از سلول DNA غربالگری با

ــا  ــن اســت کــه ب ــادر و از جفــت و جنی ــن ســلولها از م منشــا ای
فاصلــه کوتاهــی پــس از زایمــان در خــون مــادر وجــود نخواهــد 



10

داشــت .
)Non Invasive perinatal Test ( کامــا   NIPT اســتفاده از واژه
ــر اختصاصــی اســت، چــون ســایر تســتهای غربالگــری ســه  غی

ماهــه اول و دوم  هــم غیــر تهاجمــی هســتند.
 انجــام ایــن تســت غربالگــری، 99 - 95 درصــد از جنیــن 
هــای آناپلوییــد را میتوانــد گــزارش کنــد، هــر چنــد کــه 
در5-1 درصــد مــوارد، حتــی در صــورت تکــرار جوابــش 
failed  میشــود. بــا توجــه بــه هزینــه بــاالی آن بــه عنــوان تســت 

غربالگــری اولیــه نمــی باشــد، ولــی در زنــان پــر خطــر مــی تواند 
بــه عنــوان تســت غربالگــری ثانویــه باشــد کــه اندیکاســیون های 

ــت :  ــر اس ــوارد زی ــامل م آن ش
سن مادر 35 سال یا باالتر   -

در ســونوگرافی یــک soft مارکــر بــا خطــر افزایــش   -
باشــد آناپلوییــدی  یافتــه 

دربــارداری قبلــی درCell free DNA برای آناپلوییدی   -
مثبــت گــزارش شــده باشــد 

متعــادل  رابرتســونی  جایــی  جابــه  والدیــن  در   -
باشــد  وجودداشــته 

تست های بیوشیمیایی اولیه مثبت باشد   -

Fetal Fraction: از هفتــه نهــم بــارداری میتــوان  در تمــام 

ــون  ــن  در خ ــت و جنی ــل از جف ــواردCell Free DNA  حاص م
مــادر را شناســایی کــرد، بــرای اینکــه نتیجــه تســت قابــل اعتمــاد 
ــادر  ــون م ــبی از cell free DNA در خ ــد مناس ــد درص ــد بای باش
ــد  ــن درص ــش ای ــث کاه ــل باع ــری از عوام ــک س ــد . ی باش
 No ســلول هــا می شــود کــه باعــث نتیجــه منفــی کاذب تســت و

ــل شــامل :  ــن عوام ــی شــود کــه ای ــا No Result   م call ی

1- سن پایین بارداری
2- نمونه ناکافی

3- چاقی مادر
4- کاریوتایپ جنین )مثل :تریزومی 18(

علل تست مثبت کاذب cell free DNA  شامل
1- موزاییسم جفتی

2- دوقلویی که یک قل ازبین رفته
3- موزاییسم مادری

4- کانسرمادر
copy number variant -5 مادری

6- اشکاالت تکنیکی
7-  سابقه تزریق خون در 4 هفته اخیر

 Cell Free DNA علل منفی کاذب
1- اشکاالت تکنیکی

2- موزاییسم جفتی
copy number variant -3 مادری

fetal fraction  Bordeline -4

 cell free در 5-1 درصــد مــوارد، نتیجه تســت : NO call نتیجــه
DNA  بــدون جــواب مــی آیــد کــه مــادران یکــی از ســه حالــت 

زیــر را مــی تواننــد انتخــاب کنند :
cell free DNA1- تکرار

2- انجام تست های تشخیصی تهاجمی برای کاریوتایپ
3- انجام تستهای سرمی استاندارد و سونوگرافی

تست های تشخیصی
ــه هــای  ــه ویلوزیت در ســه ماهــه اول، بررســی کاریوتایــپ نمون
جفتــی)CVS ( انجــام مــی شــود و جــواب کشــت 10-7 روز بعد 

آمــاده مــی شــود .
درســه ماهــه دوم ، بررســی کاریوتایــپ روی نمونــه مایــع 
آمنیــون حاصــل از آمنیوســنتز  انجــام میشــود و جــواب کامــل 

ــود.  ــی ش ــاده م ــد آم ــپ 14-8 روز بع ــت و کاریوتای کش
آنالیــز کامــل کاریوتایــپ هرنــوع آناپلوییــدی واختــاالت 
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مــاژور ســاختاری کروموزوم)مثــل ترنسلوکاســیون و اینورژن (رانشــان 
مــی دهــد.

روی  هدفــدار   )FISH( فلورســنت  درجــای  هیبریداســیون 
کروموزومهــای X.Y،13،18،21 بــرای نتیجــه ســریع بعــد از آمنیوســنتز 
یــا دراینترفــاز تروفوباســت هــا در نمونــه ویلوزیتــه هــای جفتــی انجام 

ــود . ــی ش م
بعضــی از پزشــکان وقتــی بررســی کروموزومــی جنیــن اندیکاســیون 
دارد ریزآرایــه ) micro arrey  ( را هــم انجــام مــی دهنــد بخاطراینکــه 
microdel-  اطاعــات ژنتیکــی بیشــتری مثــل میکــرو دوپلیکاســیون و

ــر  ــدی  موثرت ــخیص آناپلویی ــرای تش ــه ب ــد هرچندک ــی ده ition را م

ــه کشــت و کایوتایــپ هزینــه بیشــتری دارد . نیســت ونســبت ب

منابع
williams obstetrics -1

up to date -2
High Risk pregnancy -3

4- پروتکل کشوری ساماندهی غربالگری سندرم داون
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نارســایی قلبــی بــه دنبــال بــروز کاردیومیوپاتــی در حوالــی زایمــان هرچنــد نــادر اســت 
ولــی بــا توجــه بــه اینکــه قابــل درمــان اســت و در صــورت عــدم درمــان کشــنده اســت 
قابــل تامــل و توجــه بــوده و الزم اســت در تشــخیص افتراقــی هــا در زمــان بــروز عائــم 

نارســایی قلبــی در حاملگــی مــد نظــر قــرار مــی گیــرد.

کاردیومیوپاتی پری پارتوم را بهتر بشناسیم

دکتر مریم مشفقی 1

فلوشــیپ  زایمــان،  و  زنــان  متخصــص  و  جــراح   -1
ــت  ــکده زیس ــان ، پژوهش ــگاه روی ــوژی، پژوهش پریناتول
ــگاهی،  ــاد دانش ــل جه ــد مث ــکی تولی ــوم پزش ــی عل شناس
گــروه  مثــل،  تولیــد  پزشــکی  تحقیقــات  مرکــز 

ایــران تهــران،  زنــان،  نابــاروری  و  اندوکرینولــوژی 
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مقدمه
عنــوان  بــه  )PPCM(کــه  پارتــوم  پــری  کاردیومیوپاتــی 
ــود.  ــی ش ــرده م ــز نامب ــی نی ــه حاملگ ــی در زمین کاردیومیوپات
ــادر را  ــد م ــی توان ــه م ــت ک ــادر اس ــی ن ــایی قلب ــک نارس ی
ــر  ــان درگی ــد از زایم ــاز بع ــا ف ــی ی ــر حاملگ ــی اواخ درحوال

نمایــد.)1(
هــر چنــد از ســال 1842 شــرح ایــن نــوع بیمــاری ذکــر شــده 
ــال 1930  ــزا از س ــاری مج ــک بیم ــوان ی ــه عن ــی ب ــت ول اس

ــد.)2( ــی باش ــرح م مط

تعریف
بهتریــن تعریــف، مربــوط بــه انجمــن قلــب اروپا )ESC( میباشــد 

و آن را یــک کاردیومیوپاتــی ایدیوپاتیــک بــا مشــخصات زیــر 
ــد.)1( )3( اعام کردن

بــروز پیشــرفت نارســایی قلبــی در اواخــر حاملگــی   *
یــا طــی 5 مــاه بعــد از زایمــان

ــوان  ــه عن ــر ب ــول دیگ ــل قب ــت قاب ــن عل ــدم یافت ع  *
قلبــی  نارســایی  زمینــه 

اختــال سیســتولیک بطــن چــپ در حــدی کــه   *
برســد.  %45 از  کمتــر  بــه   LVEF

 LV ــدون اتســاع ــا ب ــا ی ــد همــراه ب عارضــه مــی توان  *

دهــد. رخ 
ــک بیمــاری از  ــزان LVEF در تعریــف جهــت تفکی وجــود می
مــواردی مثــل پــره اکامپســی و فشــارخون افزایــش یافتــه در 

بــارداری مــی باشــد.

اپیدمیولوژی
 مطالعــات بیانگــر آن اســت کــه بــروز PPCM در تمــام نژادهــا 
ــا  ــده شــده اســت و ی رخ مــی دهــد و در تمامــی کشــورها دی

شــیوع آن در بعضــی مناطــق جغرافیایــی بیشــتر اســت.
ــن  ــن آن در ژاپ ــه 1/100 و کمتری ــیوع در نیجری ــترین ش بیش

1/20000 گــزارش شــده اســت .)4،5،6(
ــه شــاید مصــرف نوعــی نمــک  علــت شــیوع بیشــتر در نیجری
خــاص در چهــل روز بعــد از زایمــان در آن منطقــه باشــد کــه 

باعــث احتبــاس آب و نمــک مــی گــردد.
اتیولــوژی- بــا وجــود بررســی هــای فــراوان علــت اصلــی بروز 
بیمــاری شــناخته نشــده اســت ولــی اســترس هــای اکســیداتیو، 
تبدیــات مربــوط بــه کلیــواژ پروالکتیــن، اشــکال در VEGF را 

از علــل آن بیــان کــرده انــد.)7،8(
تاثیــر ســطح پروالکتیــن بــاال در بــروز بیمــاری بررســی شــده و 
بعضــی از محققیــن مصــرف بروموکریپتیــن جهــت درمــان را 

پیشــنهاد کــرده انــد.
ــاد  ــدید ایج ــز در تش ــی نی ــی و چندقلوی ــره اکامپس ــروز پ ب
ــوز  ــی آن هن ــاط قطع ــه ارتب ــت ک ــده اس ــی ش ــه بررس ضایع

ــت. ــده اس ــات نگردی اثب
بررســی  مــورد  میوکاردیــت  زمینــه  در  عارضــه  ایجــاد 
ــده  ــاط قطعــی احــراز نگردی ــوز ارتب ــه اســت کــه هن قرارگرفت

ــت. اس
ممکــن اســت بیمــاری در زمینــه پاســخ غیرطبیعــی ایمنــی مــادر 
در مقابــل ســلولهای جنینــی وارد شــده بــه گــردش خــون مــادر 
باشــد کــه مــادر قــدرت پاســخگویی بــه ســلولهای بیگانــه را بــه 
علــت ضعــف ایمنــی نــدارد و مــی توانــد زمینــه ســاز بیمــاری 

. شد با
ریسک فاکتورهای بروز کاردیومیوپاتی پری پارتوم:

سن باالتر از 30سال  *
نژاد آفریقایی  *

حاملگی چندقلو  *
ســابقه پــره اکامپســی، اکامپســی و یــا فشــار خــون   *

زایمــان از  بعــد 
مصرف کوکائین توسط مادر  *

مصــرف طوالنــی مــدت توکولیتیــک خوراکــی   *
هفتــه(  4 از  )بیشــتر 
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توسط بتا آدرنرژیک ها  *
بروز دیابت در بارداری  *

کمبود selenium که مورد بحث می باشد.  *

زمان بروز بیماری
ــود و  ــی ش ــاهده م ــارداری مش ــه 36 ب ــل از هفت ــدرت قب PPCM بن

ــم را  ــان عائ ــد از زایم ــاه بع ــن م ــب در اولی ــر اغل ــاران درگی بیم
ــی ســازند. آشــکار م

مــواردی نیــز از بــروز در حالــی 32 هفتــه گــزارش گردیــده اســت.
)9(

عالئم و نشانه های بیماری

عائــم مربــوط بــه PPCM متغیــر و مشــابه بــه ســایر مــوارد نارســایی 
قلبــی مــی باشــد.

شــایع تریــن عائــم و شــکایت بیمــار تنگــی نفــس و ســایر عائــم 
ســرفه، ارتوپنــه، تنگــی نفــس شــبانه ناگهانــی، ادم اندامهــا و 

ــد. ــی باش ــزی م هموپتی
تشــخیص اولیــه بــه علــت تشــابه عائــم آن بــه بعضــی از شــکایات 

عــادی در حاملگــی ممکــن اســت بــا تاخیــر انجــام شــود.

تشخیص بیماری 
تشخیص سه مشخصه بالینی می باشد

پیشــرفت نارســایی قلبــی در مراحــل انتهایــی بــارداری و   )1
یــا در چنــد مــاه بعــد اززایمــان

ــم  ــروز عائ ــرای ب عــدم کشــف و پیــدا کــردن علتــی ب  )2
مــادر در  قلبــی  نارســایی 

 LV ــا ــراه ب ــپ هم ــتولی بطــن چ ــرد سیس ــال کارک اخت  )3
%45 از  کمتــر   EF

مشــخصه آخــر بــرای تفکیــک بیمــاری هایــی اســت کــه ممکــن 
اســت عائــم نارســایی قلبــی سیســتولی را تقلیــد کننــد مثــل فشــار 
خــون بــارداری ، عفونــت هــای سیســتمیک، آمبولــی ریــوی،     

ــد )10( ــی میباش ــره  اکامپس پ

الکتروکاردیوگرافی
یافتــه هــای ECG در PPCM اغلــب غیــر اختصاصــی و شــامل تاکی 
کاردی و بنــدرت فیبریاســیون بطــن مــی باشــد. مــوج Q گاهــا در 
لیدهــای قدامــی دیــده مــی شــود و PR و  QRS طوالنــی می شــوند.

ــی  ــی و آمبول ــوس قلب ــا آنفارکت ــاری ب ــراق بیم ــر افت ECG از نظ

ــت. )11( ــده اس ــک کنن ــوی کم ری

  BNP. Brain Natriuretic peptid پپتید ناتریورتیک
انــدازه گیــری پاســمایی BNP در مــواردی کــه بیمــار مشــکوک 
بــه نارســایی قلبــی بــوده اســت بــرای تاییــد  PPCM کمــک کننــده 

اســت. در ایــن مــوارد ســطح پاســمایی BNP چندیــن برابــر نســبت 
بــه حاملگــی و بعــد از زایمــان نرمــال افزایــش یافتــه مــی باشــد.

رادیو گرافی از قفسه سینه
رادیوگرافــی از قفســه ســینه بــه طــور  تیپیــک بزرگــی قلــب ، محــو 
شــدن حــدود قلــب ناشــی از احتقــان  ریــوی و ادم بینابینــی را نشــان 

ــی دهد. م
ولیکــن جهــت تاییــد  تشــخیص انجــام  رادیوگرافــی از مــادر 

ــدارد. ــرورت ن ــاردار ض ب

اکو کاردیوگرافی
ــن  ــتولی بط ــرد سیس ــی کارک ــو کاردیوگراف ــول در اک ــور معم بط
چــپ کاهــش یافتــه و  LVEF > %45 میگــردد، بطــن چــپ اغلــب 

ولــی نــه همیشــه دچــار اتســاع میگــردد.
  

PPCM تشخیص های  افتراقی در
وجــود کا ردیومیوپاتــی  قبلــی، بیمــاری مــادرزادی قبلــی زمینه ای، 
ــو کارد،  ــوس می ــارداری، انفارکت ــه ی ب ــش یافت فشــار خــون افزای
ــای  ــخیص ه ــوی از تش ــی ری ــی  و آمبول ــه ای قلب ــاری  دریچ بیم
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افتراقــی هســتند.
درمان در کاردیومیوپاتی پری پارتوم

چگونگــی درمــان در ایــن بیمــاری مشــابه  ســایر مــوارد نارســایی 
قلبــی اســت، بــا توجــه بــه ایــن کــه بیمــاران بــاردار بــوده و بعضــی 

داروهــا دارای محدودیــت مصــرف در بــارداری  مــی باشــند:
1. اکسیژن درمانی و ونتیاسیون  در صورت لزوم.

2. بهبود بخشیدن و تعد یل پره لود.
3. اســتفاده از ترکیبــات اینــو تــروپ ویــا وازوپرســور در صــورت 

لــزوم.
4. تسکین  و بهبود عائم و شکایات بیمار

5. درصــورت امــکان ، جایگزیــن کــردن درمــان هــای مزمــن 
ــاری . ــدت بیم ــی م ــود  طوالن ــرای بهب ب

 angiotensin و angiotensin converiting Enz Inhibitor اســتفاده از
حاملگــی  در   aldosteron antagonist و     Receptor blockers  2

ــت دارد. ممنوعی
استفاده از ترکیبات آنتی آریتمی گاها ضرورت دارد.

ــیله  ــک وس ــا کم ــان ب ــت درم ــتفاده از ICD جه ــواردی اس در م
ــود. ــی ش ــه م توصی

 Implantable cardiovertor  defibrillator

ــروع  ــد از ش ــاه بع ــا 6 م ــه 3 ت ــل ب ــوارد حداق ــن م ــتفاده از ای اس
درمــان و عــدم پاســخ مناســب بــه درمــان پیگیــری مــی شــود.)12(

درمان ضد ترمبوز
ــه  ــی ب ــتند یک ــوز هس ــتعد ترومب ــت مس ــه دو عل ــاران PPCM ب بیم
ــه علــت  علــت شــرایط ویــژه اســتاز در هــر حاملگــی و دیگــری ب
ــب  ــرد مناس ــدم کارک ــی از ع ــپ ناش ــب چ ــون در قل ــورد خ رک
قلــب چــپ مســتعد بــه ترومبــوز هســتند. مطالعــات بــه نفــع اســتفاده 
ــا ضــد انعقــاد جهــت کاهــش مــوارد  ــن از ضــد پاکــت و ی روتی

فــوق نمی باشــد.
ــروع   ــیون ش ــی اندیکاس ــوز بطن ــاهده ترومب ــدم مش ــورت ع در ص

ــی باشــد. ــاران م ــان مشــابه ســایر بیم درم

در مــوارد شــرح حــال  مصــرف بروموکریپتیــن توصیــه بــه اســتفاده 
از ضــد انعقــاد در ایــن بیمــاران مــی شــود.)13(

اســتفاده از بروموکریپتیــن توســط بعضــی از منابــع  در ایــن بیمــاران 
توصیــه شــده اســت.

استفاده از ایمونوساپرسیوها در این بیماران توصیه نشده است.
شــواهدی بــه نفــع مفیــد بــودن IVIG در ایــن بیمــاران دیــده نشــده 

اســت.

)Delivery( ppcm زایمان در بیماران
مطالعــات در رابطــه بــا زمــان زایمــان و نــوع آن در PPCM محــدود 
ــت،  ــرات کاردیولوژیس ــاس نظ ــر اس ــد ب ــان بای ــان زایم ــت زم اس

ــوزادان باشــد .)14( ــان و بیهوشــی و مختصــص ن زن
ــر  ــنهاد ب ــدید پیش ــایی ش ــا نارس ــرفته و ب ــا PPCM پیش ــه ب در رابط
ــا اندیکاســیون مشــکات قلبــی مــادر مــی باشــد. زایمــان فــوری ب

زایمــان ارژانــس در مــادر بــا همودینامیــک ناپایــدار بعــد از پایــدار 
شــدن شــرایط توصیــه مــی شــود.

در مــواردی کــه شــرایط مــادر بــا نارســایی شــدید توســط داروهای 
اینوتــروپ و سیرکوالســیون مکانیکــی، پایــدار و مناســب شــد 
ــی اســتفاده نمــود. )15( ــزی قبل ــه ری ــا برنام ــوان از ســزارین ب می ت

ــیون  ــاس اندیکاس ــر اس ــان را ب ــوان زایم ــی ت ــوارد م ــایر م در س
مامایــی انجــام داد.

 ppcm شیر دهی در
در برنامــه انجمــن قلــب اروپــا، شــیردهی بــه علــت تاثیــرات 
منفــی احتمالــی ســطح بــاالی پروالکتیــن در ایــن بیمــاران توصیــه 
نمی شــود کــه البتــه اتفــاق نظــر و احــدی وجــود نــدارد و بعضــی  

ــد. )16( ــی کنن ــه م ــیردهی را توصی ــه ش ــات ادام از مطالع

 ppcm پیشگیری از بارداری  در بیماران
   LVEF>%50در ابتــدای بیمــاری LVEF >%5 در مــواردی کــه بــا

ــود. ــی ش ــدد م ــاروری مج ــدم ب ــه ع ــه ب توصی
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ــن  ــت در ای ــی و نورپان ــا IUD هورمون اســتفاده از IUD مســی و ی
بیمــاران  مناســب اســت.

اســتفاده از دپومدروکســی پروژســترون  اســتات خیلــی موثــر نبــوده 
ــوی  ــارداری محت ــری از ب ــای جلوگی ــرص ه ــتفاده از ق ــت. اس اس
ــه علــت عارضــه احتبــاس آب و نمــک  اســتروژن و پروژســترون ب

توصیــه نمــی شــود.
ــا EF کاهــش یافتــه ریســک عــود بیمــاری ویــا مــرگ  در مــوراد ب

مــادر در  حاملگــی بعــدی  بســیار  باالســت.

پیش آگهی
مــوارد مــرگ و میــر مــادر در ایــن بیمــاری بــه میــزان  10% طــی دو 

ســال گــزارش شــده اســت.

و مواردی از  پیوند قلب در این بیماران انجام شده است.
ــزارش  ــادران گ ــن م ــی در ای ــرده زای ــان زودرس و م ــوارد زایم م

شــده اســت.
ــود دارد  ــاران وج ــن بیم ــدی در ای ــی بع ــود در  حاملگ ــک ع ریس
و در مــوارد LVEF >%25 از ابتــدای بیمــاری وLVEF > %50 بعــد 
از درمــان احتمــا ل عــود و مــرگ مــادر وجــود دارد. )14.15.16(
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Abstract-Peripartum cardiomyopathy (PPCM, also called pregnancy-associated cardiomyopathy) is 
a rare cause of heart failure (HF) that affects women late in pregnancy or in the early puerperium . 
Peripartum cardiomyopathy (PPCM) is defined as the development of systolic heart failure towards 
the end of pregnancy or in the months following pregnancy with left ventricular ejection fraction 
(LVEF) generally less than 45 percent in the absence of another identifiable cause of heart failure. 
PPCM is rarely seen before 36 weeks of gestation, and affected patients usually present during 
the first month postpartum. The etiology of PPCM is unknown, with possible causes including 
angiogenic imbalance, altered prolactin processing, genetic, inflammatory, hormonal, hemodynamic, 
and autoimmune factors. A number of risk factors for PPCM have been identified, including greater 
age, multiple gestation, African descent, and a history of preeclampsia, eclampsia, or postpartum 
hypertension. The clinical presentation of PPCM is variable and similar to that in other forms of 
systolic heart failure due to cardiomyopathy. The echocardiogram generally reveals global reduction 
in LV systolic function with LVEF nearly always <45 percent. The LV is frequently but not always 
dilated. The role of bromocriptine   therapy in PPCM is controversial. While preliminary data have 
suggested a benefit from bromocriptine in patients with PPCM, further trials are needed to establish 
safety and efficacy. Until additional data are available, we suggest not routinely using bromocriptine 
for patients with PPCM. Some other experts advocate using bromocriptine routinely in this setting. 
Decisions regarding the timing and mode of delivery in PPCM should be made based upon combined 
input from cardiology, obstetrics, anesthesiology, and neonatology services. Prompt delivery is 
suggested in women with PPCM with advanced HF. All women with PPCM should receive counseling 
on the potential risk of recurrence with future pregnancies. We suggest that women with a history of 
PPCM who have persistent LV dysfunction (LV ejection fraction <50 percent) or LV ejection fraction 
≤25 percent at diagnosis be advised to avoid pregnancy due to the risk of HF progression and death.

About peri partum cardiomyopathy

Dr. Maryam Moshfeghi 1

1- Gynecologist, Perinatologist
Royan Institute - Department of 
Endocrinology and Female Infertility, 
Reproductive Biomedicine  
Research Center,  
ACECR,
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ــت  ــه مراقب ــک برنام ــی )ERAS( ی ــس از جراح ــود پ ــا بهب ارتق
ــر  ــال حاض ــه درح ــت ک ــتاندارد اس ــی و اس ــان جراح ــی زم حوال
 ، بــزرگ  روده  شــامل جراحــی  رشــته جراحــی   در چندیــن 
اورولــوژی، زنــان و کبــد و کیســه صفــرا، قویــاً بــکار گرفتــه 
میشــود. Bisch و  همــکاران گــزارش اســتفاده از ERAS در 
انکولــوژی زنــان کردنــد و نتیجــه گرفتنــد کــه اجرای سیســتماتیک 
دســتورالعمل های انکولــوژی زنــان ERAS در یــک سیســتم 
مراقبــت هــای بهداشــتی نتایــج بیمــار را بهبــود مــی بخشــد و منابــع 
را ذخیــره مــی کنــد، نشــان داده شــده اســت  ERAS هــم مزایــای 
بالینــی )کاهــش طــول مــدت بســتری ، عــوارض و بســتری مجــدد( 
و هــم مزایــای سیســتم ســامت )کاهــش در هزینــه( را در بــر 

ــت. ــد داش خواه
ــد  ــک فراین ــت و ی ــد اس ــت فرآین ــرای مدیری ــزاری ب  ERAS اب
مراقبــت متمرکــز ایجــاد مــی کنــد. اســتفاده از ممیــزی و بازخــورد 
بــه فراینــد پیــاده ســازی اجــازه مــی دهــد، کــه بــه موجــب 
ــد،  ــوزش بدهن ــه ای آم ــای مقایس ــا داده ه ــد ب ــکان بتوانن آن پزش
ــه  ــی ک ــر« بالین ــای »مض ــس ه ــش واریان ــد و کاه ــاد کنن تغییرایج
ــی مشــخص  ــی و روش هــای بالین در برخــی از فرآیندهــای مراقبت

می شــوند را موجــب گردنــد. 
ــی  ــت، ایمن ــت مراقب ــش کیفی ــث افزای ــد ERAS باع ــن فراین ای

ــود. ــی ش ــامتی م ــج س ــار و نتای بیم

ــرای مراقبــت هــای بعــد از عمــل در زایمــان  راهنمــای ERAS ب
ســزارین توصیــه هــای عملــی مبتنــی بــر شــواهد را بــرای مراحــل 
قبــل از عمــل )قســمت 1(، حیــن عمــل )قســمت 2( و بعــد از 
عمــل )قســمت 3( ارائــه مــی دهــد و اجــازه مــی دهــد تــا  ممیــزی 
ارزیابــی و انــدازه گیــری نتایــج مــورد نظــر خــود را انجــام 
ــی  ــایر جراح ــرای س ــول ERAS ب ــی از اص ــه برخ ــد.  اگرچ دهی
  ERAS هــای شــکم / لگــن ایجــاد شــده اســت، ایــن مســیر
زایمــان ســزارین)ERAS CD) توصیــه هــای مبتنــی بــر شــواهد 
ــد  ــا تاکی ــزارین ب ــه س ــوط ب ــی مرب ــیر جراح ــرای مس ــتری را ب بیش
 CD  اصلــی روی پیامدهــاي مــادری ارائــه میدهــد. در گایدالیــن

ERAS )بخشــهای 1-3( فراینــد مســیر »متمرکــز« بــرای ســزارین 

برنامه ریــزی شــده و برنامــه ریــزی نشــده تدویــن شــده اســت کــه 
ــا  ــت(  ت ــرش پوس ــل از ب ــه قب ــرای کار )60-30 دقیق ــم ب از تصمی
ترخیــص از بیمارســتان، کــه شــامل مراقبــت هــای فــوری نــوزادان 

ــردد. ــامل میگ ــت، ش اس
 ضمیمــه )قســمت 1( دارای اطاعــات اضافــی اســت کــه بــه ارائــه 
ــگام  ــل از زایمــان در هن ــه ســازی مراقبتهــای قب ــدگان در بهین دهن
ــان )comorbidity(  کــه ممکــن اســت  حضــور بیمــارِي همزم
روي ســامت مــادر و نــوزاد یــا بالقــوه روی عمــل جراحــی تاثیــر 

بگــذارد کمــک میکنــد. 
بــه عنــوان آخریــن توضیــح مقدمــه ، پانــدا و همــکاران  بــا اســتفاده 
ــط،  ــی و مختل ــی ، کم ــهای کیف ــنتز روش ــم و متاس ــی منظ از بازبین
نظــرات پزشــکان دربــاره عوامــل زایمــان ســزارین را بررســی 

ــی مشــخص شــد:  ــد. ســه موضــوع اصل کردن
1( اعتقاد شخصی پزشکان

2( سیســتم مراقبــت هــای بهداشــتی )مســایل قضایــی، منابــع، نحــوه 
پرداخــت دولتــی یــا خصوصــی، دســتورالعملها، سیاســت مدیریتی( 
3( ویژگــی هــای پزشــکان )راحتــی شــخصی، خصوصیــات فــردی 

اعتمــاد بنفــس و مهــارت(.
ــری  ــم گی ــتقیم در تصمی ــور مس ــه ط ــا ب ــان و ماماه ــان زن متخصص
ــری،  ــم گی ــس از تصمی ــوند و پ ــی ش ــر م ــزارین درگی ــام س انج

فراینــدی بــا عوامــل مبتنــی بــر شــواهد و کاهــش واریانــس بــرای 
ــود. ــی ش ــنهاد م ــودی پیش ــای بهب ارتق

 روش ها
جستجوی متون

 ERAS ــن ــن انجم ــه گایدالی ــط کمیت ــندگان توس ــروه نویس گ
ــی در  ــن الملل ــص بی ــاس تخص ــر اس ــال 2017 ب ــاه May س در م
ایــن حــوزه انتخــاب و مــورد بررســی قــرار گرفتنــد و یــک لیســت 
ــود مشــخص شــد.  ــا بهب ــا موضــوع ارتق اجماعــی ERAS CD ب
ــتفاده  ــو اس ــوان الگ ــه عن ــان  ERAS، ب ــرطان زن ــن س از گایدالی
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شــد، بــا ایــن حــال ، چندیــن عامــل دیگــر منحصــر بــه زایمــان بــه 
ــق موضوعــات، آنهــا  ــه شــد. بعــد از تواف ــز اضاف روش ســزارین نی
طبــق تخصــص بــه چنــد گــروه تقســیم شــدند. در جســتجوی متــون 
جســتجوی  بــرای   PubMed و   Embase از   )2017-1966(
ــامل  ــه ش ــت ک ــده اس ــتفاده ش ــکی اس ــات پزش ــن موضوع عناوی
»ســزارین« ، »زایمــان ســزارین« ، »جراحــی ســزارین« و کلیــه مــوارد 
ERAS قبــل و حیــن  عمــل مــی باشــد. لیســت هــای مرجــع تمــام 

مقــاالت واجــد شــرایط بــرای ســایر مطالعــات مرتبــط  مــورد 
ــرار گرفــت. بررســی ق

انتخاب مطالعه
ــرای  ــده ب ــی کنن ــراد بازبین ــا توســط اف ــه ه ــن و خاصــه مقال عناوی

ــا،  ــط غربالگــری شــدند. متاآنالیزه ــوه مرتب ــاالت بالق شناســایی مق

تصادفــی،  شــده  کنتــرل  مطالعــات  سیســتماتیک،  بررســیهای 
مطالعــات کنتــرل شــده غیــر تصادفــی، مقــاالت مــروری و مقــاالت 
ــه شــد. ــه در نظــر گرفت ــرای هــر موضــوع جداگان ــد مــوردی ب چن

ارزیابی کیفیت و تجزیه و تحلیل داده ها
کیفیــت شــواهد و توصیــه هــا بــا توجــه بــه درجــه بنــدی توصیه هــا، 
the Grading of Recoارزیابــی، توســعه و ارزیابــی سیســتم

 mmendations.Assesment.Developement. and

قبلــی  هــای  دســتورالعمل  در  کــه    ،  Evaluation system

ــد. ــی میش ــود ارزیاب ــده ب ــتفاده ش ــده و اس ــف ش ERAS توصی
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 بــه طــور خاصــه، توصیــه هــای زیــر ارائــه شــده اســت: توصیــه هــای 
قــوی نشــان مــی دهــد کــه داوران اطمینــان دارنــد کــه تأثیــرات مطلــوب 

عمــل بــه یــک توصیــه بیشــتر از اثــرات نامطلــوب اســت. توصیــه هــای 

ــه  ــک توصی ــه ی ــل ب ــوب عم ــرات مطل ــه تأثی ــد ک ــان میده ــف نش ضعی

ــرات نامطلــوب اســت، امــا داوران اعتمــاد کمتــری  احتمــاالً بیشــتر از اث

دارنــد.

مبنــای توصیــه هــا نــه تنهــا بــر اســاس کیفیــت شــواهد )زیــاد، متوســط، 

کــم و بســیار پاییــن( اســت، بلکــه بــر اســاس تعــادل بیــن اثــرات مطلــوب 

و نامطلــوب نیــز می باشــد. در بعضــی مــوارد ممکــن اســت از داده هــای 

بــی کیفیــت  بــه توصیه هــای قــوی برســید و بالعکــس. 

 A.B.C..( G.A.M.. زایمــان ســزارینcore team  تیــم مرکــزی

بــرای هــر  بــه تفصیــل  S.L.W. G.N.. and R.D.W(شــواهد را 

ــن  ــه و شــواهد را تعیی ــطح توصی ــر دو س ــد و ه ــی کردن ــش بررس بخ

کردنــد. اختافــات، توســط نویســندگان پیشــرو و ارشــد برطــرف شــد.

ــد از  ــن و بع ــل / حی ــل CD ERAS در قب ــرای هرعام ــی ب ــه های توصی

ــل در  ــل از عم ــش 1( قب ــر CDAS )بخ ــا عناص ــش 3-1 ب ــل )بخ عم

ــت. ــه اس ــرار گرفت ــق ق ــث و تواف ــورد بح ــده، م ــخص ش ــدول 2 مش ج
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نتایج 
ــل از  ــد و قب ــل از تول ــزارین قب ــث  ERAS س مباح

ــمت1( ــل )قس عم
مســیر زایمــان ســزارین و عوامــل فرآینــد، چشــم انــداز وســیع تری 
ــل از عمــل  ــارداری و مراقبتهــای قب ــرای مراقبــت هــای دوران ب ب
ــر  ــیرهای CD ERAS در نظ ــد در مس ــی توانن ــد و م ــادر دارن م

گرفتــه شــوند.
مســیر قبــل از عمــل یــک مســیر متمرکــز اســت کــه 60-30دقیقــه 
ــادر  ــص م ــا ترخی ــود و ب ــی ش ــروع م ــزارین ش ــرش س ــل از ب قب
)نــوزاد( از بیمارســتان خاتمــه مــی یابــد کــه ایــن امــکان را فراهــم 
مــی کنــد تــا فرآینــد CD ERAS ســازگارتر و قابــل تعمیــم تــر 
بــوده کــه شــامل همــان مراقبــت هــای جامــع هــم بــرای ســزارین 

ــده  ــزی نش ــه ری ــزارین برنام ــرای س ــم ب ــده و ه ــزی ش ــه ری برنام
اســت.

یــک مســیر بهینه ســازی شــده قبــل از تولــد از هفتــه20-10 دوران 
حاملگــی بــا یــک رونــد بالینــی برجســته بــرای مراقبــت از زایمــان 
ــرای پشــتیبانی از اطاعــات  ــد تخصصــی ب ــم چن توســط یــک تی
قبــل از زایمــان، آمــوزش، مشــاوره و بیمــاری هــای مــادر شــروع 
مــی شــود )ERAS CD Expand Program(. در ســناریوی 
ــن  ــه ممک ــد ک ــود دارن ــده ای وج ــان پیچی ــاران زایم ــی، بیم بالین
اســت نیــاز بــه ســزارین غیرمترقبــه داشــته باشــند امــا ممکــن اســت 
ــده  ــه ش ــد بهین ــل از تول ــای قب ــت ه ــه مراقب ــی ب ــه دسترس ــاز ب نی
ــی،  ــه جراح ــاز ب ــورت نی ــا در ص ــند ت ــته باش ــم داش ــر تی ــی ب مبتن
ــل  ــه حداق ــان را ب ــود و فرزندانش ــرای خ ــی را ب ــرات جراح خط

برســانند.
ــی و  ــای بالین ــکل ه ــریع پروت ــی س ــش بررس  Corso و همکاران
بررســی چتــر از بررســی هــای سیســتماتیک کــه مربــوط بــه ارتقــا 
ــد. ــام دادن ــود انج ــی ب ــزارین انتخاب ــان س ــس از زایم ــودی پ بهب

آنهــا 5 پروتــکل بالینــي را بــا 25 مؤلفــه بالینــي شناســایي کردنــد 
کــه 3 مــورد )شــروع تغذیــه خوراکــی زود ، راه رفتــن زود، 
ــود  ــه موج ــگام( از 25 مؤلف ــر ادراري زودهن ــردن کاتت ــارج ک خ

در هــر 5 پروتــکل موجــود بــود. ارزیابــی نمــره راهنماهــای 
 II ( The Appricial of guidelinesارزیابــی و  تحقیــق 
ــن  ــی پایی ــور کل ــه ط for Reserch and Evaluation ll( ب
ــتفاده از  ــا اس ــرد، ب ــزای منف ــتمیک اج ــای سیس ــی ه ــود. بررس ب
فاکتورهــای مــورد مطالعــه، کاهــش مــدت اقامــت پــس از زایمــان 
جراحــی  )روش  کــرد  مشــخص  را  روز   0/5  –1/5 ســزارین  
ــگام  ــردن زودهن ــارج ک ــم، خ ــل تهاج ــا حداق ــن ب جوئل-کوه
ــل(.  ــد از عم ــک  بع ــک پروفیاکتی ــی بیوتی ــوند ادراری،  آنت س
ــرای  ــتر ERAS CD ب ــات بیش ــه تحقیق ــد ک ــه گرفتن ــا نتیج آنه
ــاز  ــورد نی ــود م ــا بهب ــت ارتق ــیرهای جه ــزی مس ــی و ممی ارزیاب

ــت. اس
 در ســال 2013 یــک بررســی سیســتماتیک بــرای زایمــان ســزارین 

ــه روز مبتنــی بــر شــواهد بــرای  ــا هــدف ارائــه یــک راهنمــای ب ب
تصمیمــات جراحــی در طــی ســزارین انجــام شــد. بــا ارزش بالینــی 
ــرش   ــل از ب ــی بیوتیــک هــای پروفیاکتیــک قب ــز آنت ــاال، تجوی ب
پوســت، بــاز کــردن رحــم طــور blunt  و ســفالوکودال، خــروج  
خــود بــه خــودی جفــت و ترجیــح جــراح در بیــرون اوردن رحــم، 
ــده و   ــاروری در آین ــه در صــورت عــدم ب ــک الی بســتن رحــم ی
ــت آن  ــه ضخام ــي ک ــه هنگام ــا بخی ــدی ب ــر جل ــت زی ــتن باف بس
ــی  ــچ ارزش کلینیک ــد. هی ــه ش ــت توصی ــتر اس ــا بیش ــانتیمتر ی 2س
بــرای اتســاع دســتی دهانــه رحــم جهــت تخلیــه رحــم ، گذاشــتن 

ــرای  ــادر ب ــل م ــیژن مکم ــا اکس ــم و ی ــدی در زخ ــر جل درن زی
کاهــش عــوارض عفونــی یافــت نشــد.

ــن بررســی هــای سیســتماتیک، بررســی هــای سیســتماتیک  از ای
بعــدی دیگــر و متاآنالیزهــای موجــود در لیســت هــای مرجــع در 
ــود  ــت وج ــی وضعی ــرای ارزیاب ــای CD ERAS ب ــن راهنم ای
افزایــش  بــرای  قبلــی و جدیــد  بالینــی  فاکتورهــای مراقبــت 
ــاز  ــه ســزارین نی ــارداری کــه ب ــان ب کیفیــت، ایمنــی وبهبــودی زن

ــرد. ــرار میگی ــتفاده ق ــورد اس ــد م دارن
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اطالعــات، آمــوزش و مشــاوره قبــل از بــارداری قبــل 
از بــارداری )عامــل بهینــه(

مراقبــت هــای مناســب قبــل از زایمــان بایــد شــامل آمــاده ســازی 
زنــان بــاردار و شــریک زندگــی آنهــا بــرای زایمــان چــه بصــورت 
ــال و چــه بصــورت جراحــی باشــد. مستندســازی اطاعــات  واژین
و مراحــل مشــاوره قبــل از پذیــرش بایــد شــامل زمــان انجــام 
زایمــان، روش زایمــان، اینکــه اطاعــات توســط چــه کســانی 
ــا  ــه شــده اســت و اظهــار نظــر در مــورد چگونگــی پذیــرش ی ارائ
درک اطاعــات توســط بیمــار باشــد. عــاوه بــر ایــن از آنجــا کــه 
ــا  ــد  ب ــی توان ــس  م ــا اورژان ــده ی ــزی ش ــه ری ــر برنام ــزارین غی س
فرصــت قبلــی خیلــی کمــی  انجــام شــود، مهــم اســت کــه بــه همــه 
زنــان در مــورد احتمــال بالقــوه زایمــان ســزارین و خطــرات، مزایــا 

ــات داده شــده باشــد. ــن روش اطاع ــای ای ــایر جایگزینه س
در صــورت زایمــان ســزارین، اطاعاتــی دربــاره اعمــال  قبــل، حین 
و بعــد از زایمــان ســزارین بایــد داده شــود. اطاعــات و توصیــه هــا 
بــر حســب اینکــه آیــا یــک اندیکاســیون پزشــکی مشــخص بــرای 
ــه درخواســت  ــا اینکــه جراحــی ب ــان ســزارین وجــود دارد ی زایم
مــادر انجــام مــی شــود، متفــاوت خواهــد بــود. حامیــان بــارداری و 
پشــتیبانی نیــز بایــد در هــر مــورد  مثــا اینکــه آیــا زایمــان ســزارین 
ــان  ــوده )زایم ــراری ب ــزارین تک ــا س ــت ی ــده اس ــزی نش ــه ری برنام
ــس از زایمــان ســزارین  ــال اندیکاســیون داشــته / رد شــده پ واژین

)VBAC( یــا کاندیــد VBAC نبــوده / یــا مشــخص نشــده( یــا 
ــورد  ــوارد م ــا م ــود را ب ــات خ ــود ارتباط ــه ب ــزارین اولی ــان س زایم

نیــاز مطابقــت دهنــد.
ــت  ــد رضای ــزارین، رون ــی س ــزی قبل ــه ری ــدون برنام ــان ب در زایم
ــص  ــوز متخص ــد، کارآم ــراح اتن ــد ج ــی کن ــاب م ــه ایج آگاهان
زنــان و زایمــان و متخصــص بیهوشــی بارفتــاری ســازنده  و اطمینان 
بخــش، اطاعــات واضــح و اساســی بــه بیمــار یــا شــریک زندگــی 
ــزی نشــده، دادن شــرح  ــد. در ایــن وضعیــت برنامــه ری ــه  دهن ارائ
ــوع بیهوشــی  مختصــری از اندیکاســیون هــای زایمــان ســزارین، ن
ــه روش انجــام واورژانــس  ــوط ب ارجــح و اطاعــات جراحــی مرب

بــودن آن مهــم اســت.
هنگامــی کــه نیــاز بــه مراقبــت از نــوزاد تــازه متولــد شــده مشــخص 
ــاردار و همســر  ــان اجــازه مــی داد، زن ب ــی کــه زم شــد در صورت
ــل از انجــام زایمــان  ــه را داشــته باشــند کــه قب ــد ایــن گزین وی بای
ســزارین بــا یــک متخصــص نــوزاد یــا متخصــص اطفــال ماقــات 

کننــد و از واحــد نــوزادان بازدیــد کننــد.
زایمــان ســزارین بــدون داشــتن اندیکاســیون پزشــکی نبایــد بــدون 
ارزیابــی جامــع  پیــش از بســتری در مــورد مضــرات و فوایــد 
مــادری و کــودک او انجــام شــود. بعنــوان بخشــی از مشــاوره قبــل 
ــوارض  ــی ع ــر جراح ــش خط ــورد افزای ــات در م ــل، اطاع از عم
ــد از  ــت بع ــکم، عفون ــای ش ــدام ه ــه ان ــیب ب ــدت )آس ــاه م کوت
ــدت  ــی م ــده طوالن ــناخته ش ــرات ش ــوز و درد( و اث ــل، ترومب عم
)خطــر پارگــی رحــم و عــوارض جفــت در بــارداری هــای بعــدی( 

ــال مقایســه شــود. ــای زایمــان واژین ــا ریســک و مزای ــد ب بای
ــد  ــای بلن ــا پیامده ــاط ب ــوزادی و ارتب ــدت ن ــاه م ــای کوت پیامده
ــی  ــرد. در ارزیاب ــرار گی ــث ق ــورد بح ــد م ــی، بای ــدت در کودک م
نتایــج طوالنــی مــدت کــه بــا زایمــان برنامــه ریــزی شــده ســزارین 
ــبی و  ــرات نس ــیر خط ــاردار در تفس ــه زن ب ــد ب ــت، بای ــراه اس هم
ــل  ــی و اوای ــودکان در کودک ــن ک ــاالت مزم ــرای اخت ــق ب مطل
نوجوانــی کــه بــا زایمــان ســزارین در ارتبــاط اســت،کمک کــرد. 
اگرچــه مکانیســم هــای زمینــه ای  هنــوز بایــد مــورد بررســی قــرار 

ــت نشــده اســت ــوارد ثاب ــن م ــی ای ــت و معلول ــد و عل گیرن

خالصه و توصیه ها)1( 
اگرچــه شــواهد بــا کیفیــت باالیــی وجــود نــدارد ، امــا عمــل بالینــی 
خــوب شــامل دادن اطاعــات بــه بیمــار در مــورد اقدامــات  قبــل، 
ــد  ــات بای ــد.این اطاع ــی باش ــزارین م ــان س ــد از زایم ــن و بع حی
ــا  برنامــه  برحســب اینکــه زایمــان ســزارین برنامــه ریــزی نشــده ی
ــیار  ــواهد: بس ــطح ش ــد )س ــده باش ــم ش ــت تنظی ــده اس ــزی ش ری
پاییــن / درجــه توصیــه شــده: قــوی(. )2( زایمــان ســزارین بــدون 
اندیکاســیون پزشــکی نبایــد بــدون ارزیابــی کامــل پیــش از بســتری 
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ــرای کــودک  ــادر و چــه ب ــرای م ــد، چــه ب ــرای خطــرات و فوای ب
ــه  ــه شــود. )ســطح شــواهد: بســیار پاییــن / درجــه توصی وی توصی

هــا: قــوی(.
 comorbidity بهینــه ســازی پیــش از تولــد از  مــادر بــا مشــکل
همزمــان و تأثیــر آنهــا بــر زایمــان ســزارین فراتــر از محــدوده ایــن 
دســتورالعمل فرآینــد / مســیر ERAS مســتقیم و متمرکــز اســت.  
Co morbidity محــدود مــادر )شــاخص تــوده بــدن، فشــار 

خــون مزمــن، دیابــت شــیرین، کــم خونــی فقــر آهــن( و خاصــه 
ــای  ــدگان مراقبته ــه دهن ــرای ارائ ــت ب ــی در پیوس ــه حاملگ نتیج
بــارداری  ارائــه شــده اســت زیــرا ایــن عوامــل مــادری روي 

ــد. ــر دارن ــال تاثی ــی و پرینات جراح

مسیر قبل از عمل
ــرای  ــل ب ــل از عم ــه قب ــا 60 دقیق ــز 30 ت ــی متمرک ــن دوره زمان ای
ــیار  ــد بس ــی گیرن ــرار م ــس ق ــزارین اورژان ــت س ــه تح ــی ک زنان
فشــرده اســت در حالیکــه در زایمــان ســزارین برنامــه ریــزی شــده  
امــکان انتقــال اطاعــات گســترده قبــل از زایمــان و قبــل از عمــل 

فراهــم اســت.
ــکان  ــن ام ــز ERAS ای ــرای CD متمرک ــت ب ــک لیس ــک چ ی
ــخه  ــا نس ــد ت ــی کن ــم م ــی فراه ــان جراح ــار و کارکن ــرای بیم را ب
 CD خاصــه ای از دانــش مــورد نیــاز بیمــار و عوامــل کلــی

ERAS قبــل / حیــن و بعــد از عمــل را داشــته باشــند )شــکل1(. 

برخــی از عوامــل قبــل و حیــن عمــل توالــی زمانــی متفاوتــی 
ــه مراحــل مختلــف تیــم جراحــی بســتگی دارد ، امــا  ــد کــه ب دارن
همــه عوامــل در قســمت هــای 1 و ERAS CD 2 پوشــش داده 

می شــوند. 
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داروهای بیهوشی قبل از عمل )عامل متمرکز(
ــی  ــال حت ــا اینح ــت ب ــادر اس ــیون ن ــی آسپیراس ــد پنومون ــر چن ه
ــل  ــی از عل ــم یک ــوز ه ــم هن ــی ه ــع کاف ــا مناب ــورهای ب در کش
مــرگ مــادر، بیهوشــی بــرای زایمــان ســزارین اســت.  مداخــات 
بــرای کاهــش خطــر پنومونــی آسپیراســیون، در زایمــان ســزارین 
ــف  ــواهد ضعی ــت ش ــه کیفی ــت.  اگرچ ــده اس ــه ش ــر گرفت در نظ
ــز قبــل از عمــل ترکیبــی از آنتــی  ــود، مشــخص شــد کــه تجوی ب
اســیدها )غیــر ذره ای( ســدیم ســیترات بــرای خنثــی ســازی اســید 
معــده( و آنتاگونیســت های گیرنــده H2 هیســتامین )رانیتیدیــن بــا 
ــیدیته  ــم و اس ــش حج ــث کاه ــده باع ــید در مع ــح اس ــار ترش مه
ــه  ــیدها ب ــی اس ــود و از آنت ــه ب ــدم مداخل ــر از ع ــود( موثرت می ش
تنهایــی در پیشــگیری از pH پاییــن معــده برتــر بــود. اگرچــه ایــن 

ــی اســت کــه بیهوشــی عمومــی داشــته  ــه زنان ــوط ب ــه هــا مرب یافت
انــد، امــا بــا توجــه بــه اینکــه دربیحســی هــای منطقــه ای گاه نیــاز 
میشــود بیهوشــی عمومــی نیــز داده شــود، ارتبــاط آنهــا بــا زایمــان 

ســزارین زیــاد اســت.
ــت   ــده اس ــده ش ــا دی ــه آنه ــه در هم ــا ن ــات، ام ــي مطالع در بعض
ــود  ــزارین را بهب ــد از س ــرل درد بع ــن،  کنت ــز گاباپنتی ــه تجوی ک
میبخشــد. بــا ایــن وجــود، یــک مطالعــه مــروری سیســتماتیک در 
مــورد تجویــز قبــل از عمــل گاباپنتیــن افزایــش عــوارض جــدي 

ــان داد.  ــی رانش ــد جزی ــور فوای دارو در حض

روی  ناظــر(  ارزیابــی  یــا  گــزارش  )خــود  مطالعــه  یــک  در 
ــه  ــی ب ــزارین )جراح ــد از س ــادران بع ــه م ــش ب ــزآرام بخ تجوی
صــورت برنامــه ریــزی شــده یــا اورژانــس( بعــد از عمــل زایمــان 
داروهــای  اســت.  شــده  بیشــتر  آرامــش  باعــث   ، اورژانــس 
آرامبخــش )فنتانیــل، میــدازوالم، مپریدیــن، کتامیــن( بیشــتر 
ــی  ــوارض جانب ــرل ع ــرای کنت ــس ب ــزاریت اورژان ــروه زاس در گ
ــه  ــت ک ــده اس ــنهاد ش ــود. پیش ــتر داده میش ــیوع بیش ــا ش و درد ب
ــه پوســت بیــن  آرامبخشــی مــادر ممکــن اســت تمــاس پوســت ب
ــه  ــا ب ــداز آنه ــن بای ــدازد، بنابرای ــر بیان ــه تاخی ــوزاد را ب ــادر و ن م

ــود. ــتفاده ش ــه ای اس ــرز عاقان ط

اطاعــات کمــی در مــورد اســتفاده از داروهــای آرامبخــش قبــل 
از زایمــان ســزارین منتشــر شــده اســت. تجویــز بنزودیازپیــن 
 floppy baby هــا در بــارداری بــا »ســندرم کــودک شــل
ــگار  ــرات آپ ــوزاد  و نم ــرارت ن ــال در ح syndrome« ، اخت

ــت. ــوده اس ــراه ب ــن هم پایی
یــک بررســی کاکریــن  از پیــش تجویــز آرام بخــش بــرای 
ــا 3 ســاعت  جراحــی هــای ســرپایی بزرگســاالن نشــان داد کــه ت
بعــد از عمــل اختــال در عملکــرد روانــی - حرکتــی وجــود دارد 
)از 11 مطالعــه در کل 11/3 بــدون اثــر،  11/6 مقــداری اثــر ، 
11/2 اثــر معنــی دار ( نشــان دادنــد  بنابرایــن بــا توجــه بــه پتانســیل 
عــوارض جانبــی مــادر و نــوزاد بایــد از تجویــز آرامبخــش قبــل از 

عمــل اجتنــاب شــود. 

خالصه و توصیه ها
 )1( آنتاکونیســت هــای گیرنــده هــای ضــد اســید و هیســتامین باید 
بــه عنــوان پیــش دارو بــرای کاهــش خطــر پنومونــی آسپیراســیون 
ــده:  ــه ش ــه توصی ــن / درج ــواهد: پایی ــطح ش ــوند )س ــز ش تجوی
قــوی(. )2( از تجویــز آرامبخــش قبــل از عمــل نبایــد بــرای 
ــود  ــتفاده ش ــزارین اس ــه روش س ــده ب ــزی ش ــه ری ــان برنام زایم
زیــرا ممکــن اســت بــر مــادر و نــوزاد اثــرات مضــر داشــته باشــد  

ــوی(. ــده: ق ــه ش ــه توصی ــن / درج ــواهد: پایی ــطح ش )س

آماده سازی روده )عامل متمرکز(
 از پــرپ قبــل از عمــل روده  بــه شــکل خوراکــی و / یــا مکانیکــی 
ــری از  ــرای جلوگی ــال ب ــی کولورکت ــژه در جراح ــور وی روده بط

عفونــت بعــد از عمــل و لیــک اناســتموز اســتفاده شــده اســت.
 بــا ایــن حــال، یــک متاآنالیــز اخیــر، کــه شــامل ترایالهــای 
جراحــی زنــان و زایمــان هــم بــود، فایــده ای بــرای آمــاده ســازی 
روده ندیــد. تنهــا اثــر واضــح ایجــاد »تجربــه ناخوشــایندتر بیمــار« 

بــود.
 فقــط 1 مطالعــه بالینــی کوچــک بــرای آمــاده ســازی مکانیکــی 
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ــت  ــده ای را ثب ــچ فای ــه هی ــود دارد ک ــزارین وج ــل از س روده قب
نکــرده اســت.

یــا  ای خوراکــی  روده  ســازی  آمــاده  از  توصیــه  و  خاصــه 
ــل از زایمــان ســزارین اســتفاده شــود )ســطح  ــد قب مکانیکــی نبای

ــوی(. ــده: ق ــه ش ــه توصی ــاال / درج ــواهد: ب ش

ناشتایی قبل از عمل )عامل متمرکز(
اولیــن بــار ناشــتایی قبــل از عمــل بــه عنــوان اقدامــی بــرای 
جلوگیــری از اســتفراغ پــس از اســتفاده از بیهوشــی با اتــر توصیف 
شــده بــود. پــس از توصیــف ســندرم پنومونــی آسپیراســیون بعــد 
ــه  ــاعت ب ــتایی از 6 س ــای ناش ــه دوره ه ــد ک ــه ش ــل، توصی از عم
»NPO اســتاندارد بعــد از نیمــه شــب« افزایــش یابــد. یــک مطالعه 

مــروری کاکریــن نتیجــه گرفــت کــه بــا کوتاهتــر شــدن فواصــل 
ــش  ــا کاه ــده ی ــات مع ــم محتوی ــش در حج ــچ افزای ــتایی هی ناش
pH آن افزایــش عــوارض دیــده نمیشــود. گایدالیــن انجمــن 

بیهوشــی اروپــا توصیــه کــرد کــه بزرگســاالن و کــودکان بایــد تــا 
ــه زایمــان ســزارین(  ــی )از جمل ــل از جراحــی انتخاب 2 ســاعت قب
ــدت 6  ــه م ــد ب ــد بای ــذای جام ــند. غ ــده بنوش ــاف ش ــات ص مایع
ســاعت قبــل از جراحــی انتخابــی در بزرگســاالن و کــودکان 
ممنــوع باشــد. هیــچ آزمایــش »تاشــتایی« در بیمــاران زایمــان 
ســزارین وجــود نداشــته اســت، امــا 2 آزمایــش نتایــج مشــابهی را 

ــد. ــان داده ان ــان نش ــس از زایم ــه پ ــاران بافاصل در بیم
ــز  ــی complementary نی ــان جراح ــی زم ــای حوال گایدالینه

ــد.  ایــن داده هــا و ایــن روشــها را منعکــس میکن
خالصه و توصیه ها

ــات  ــیدن مایع ــل، نوش ــل از عم ــاعت قب ــا 2 س ــد ت ــان بای  )1( زن
ــیر(  ــدون ش ــای ب ــا چ ــوه ی ــپ ، قه ــدون پال ــوه ب ــفاف )آب می ش
ــه:  ــه توصی ــاال / توصی ــد )ســطح شــواهد: درجــه ب را تشــویق کنن
ــر  ــی ســبک ممکــن اســت حداکث ــک وعــده غذای ــوی(. )2( ی ق
6 ســاعت قبــل از جراحــی خــورده شــود )ســطح شــواهد: درجــه 

ــوی(. ــه شــده: ق ــاال / توصی ب

مکمل کربوهیدرات قبل از عمل )عامل متمرکز(
چندیــن مطالعــه بالینــی روی مصــرف مکمــل هــای کربوهیــدرات 
خوراکــی تــا 2 ســاعت قبــل از جراحــی انجــام شــده اســت. یــک 
بررســی مــروری کوکریــن نشــان داد کــه اکثــر آزمایشــات خطــر 
ســوگیری باالیــی دارنــد و ایــن درمــان فقــط بــا کاهــش اندکــی 
ــور گاز  ــان عب ــش زم ــت )0/3 روز( و کاه ــدت اقام ــول م در ط
ــد  ــوارض بع ــی، ع ــور کل ــه ط ــت. ب ــراه اس روده)0/39 روز( هم
ــی آسپیراســیون  ــر نکــرده و هیــچ مــوردی از پنومون از عمــل تغیی

گــزارش نشــده بــود.
ــر و  ــتایی کوتاهت ــک دوره ناش ــا ی ــت ب ــن اس ــار ممک ــج بیم نتای
ــد. انســولین بعــد از  ــود یاب ــل از آن بهب ــدرات قب مصــرف کربوهی
عمــل توســط نوشــیدنی هــای کربوهیــدرات دار )100 گــرم شــب 
قبــل از عمــل و 50 گــرم 2 ســاعت قبــل از عمــل / گلوکــز داخــل 
وریــدی 5 میلــی گــرم در کیلوگــرم در دقیقــه( حفــظ مــی شــود.

ــرای  ــا کیفیــت پاییــن متوســط بیــان میکننــد کــه ب متاآنالیزهــای ب
ــتری  ــواهد بیش ــه ش ــاز ب ــز نی ــن تجوی ــودمندی ای ــان دادن س نش

اســت. 
ــرای خانم هــای  ــل از عمــل، ب ــدرات، قب ــود کربوهی اســتفاده از  ل
بــاردار مبتــا بــه دیابــت، کنتراورســی بــوده و مــورد قبــول نیســت. 
اســتفاده از لــود کربوهیــدرات قبــل از عمــل در بیمــار غیــر 
ــی  ــر ارزیاب ــده نگ ــروه آین ــک گ ــت در ی ــه دیاب ــا ب ــاردار مبت ب
ــچ  ــود و هی ــتا ب ــر ناش ــل غی ــل از عم ــدرات قب ــود کربوهی ــد. ل ش
ــل از عمــل ،  ــری غلظــت گلوکــز خــون قب ــا برت ــک از گروه ه ی

ــد.  ــان ندادن ــت را نش ــدت اقام ــا م hypergly-cemia ی

ــرای بهبــود نتایــج زایمــان، مکمــل  چندیــن کارآزمایــی بالینــی ب
کربوهیــدرات یــا تغذیــه در موقــع زایمــان را ارزیابــی کــرده 
انــد. اگرچــه بــرای ایــن منظــور بــی فایــده اســت، امــا ایــن عمــل 
ایمــن بــه نظــر مــی رســد. هیــچ کارآزمایــی بالینــی بــرای مصــرف 
ــان  ــرای زن ــزارین ب ــان س ــل از زایم ــدرات قب ــی کربوهی خوراک

ــدارد. ــر دیابتــی وجــود ن ــا غی ــی ی ــاردار دیابت ب
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خالصه و توصیه
 مکمــل خوراکــی مایــع کربوهیــدرات، 2 ســاعت قبــل از زایمــان 
ــی داده شــود  ــر دیابت ــاردار غی ــان ب ــه زن ســزارین ، ممکــن اســت ب

ــه شــده: ضعیــف(. )ســطح شــواهد: پاییــن / درجــه توصی

اظهار نظر
در آمریکای شــمالی، شــایعترین اندیکاســیون بســتری در بیمارستان 
زایمــان و شــایع تریــن جراحــی، زایمــان ســزارین اســت. بــا توجــه 
ــه ایــن حجــم بالینــی از فعالیــت هــای جراحــی مامایــي، مناســب  ب
بــه نظــر مــی رســد کــه فراینــد ERAS در ایــن بخــش از جراحــی 
ــا  ــن ی ــادر و جنی ــتر )م ــا بیش ــار ی ــه 2 بیم ــرا همیش ــود زی ــال ش اعم

جنینهــا( تحــت تأثیــر قــرار مــی گیرنــد.

در  کــه   »Deming Principles »دمینــگ  کیفیتــي  اصــول 
ــت  ــد در  مدیری ــی توان ــرد م ــرار میگی ــتفاده ق ــورد اس ــت م صنع
ــا  ــود:  ارتق ــه ش ــکار گرفت ــز ب ــتی نی ــای بهداش ــت ه ــد مراقب فرآین
کیفیــت، علــم مدیریــت فراینــد اســت. اگــر قــادر بــه انــدازه گیــری 
آن نباشــید، نمــی توانیــد آن را بهبــود ببخشــید. مراقبــت مدیریــت 
ــانی  ــروی انس ــه نی ــت )و ن ــد مراقب ــت رون ــای مدیری ــه معن ــده ب ش
مراقبــت( اســت: بدســت آوردن داده هــای مناســب در قالــب 
ــردن  ــر ک ــب ؛ و درگی ــتان مناس ــب در دس ــان مناس ــب در زم مناس
منابــع انســاني بهداشــتی  )پزشــکان، پرســتاران و ســایر متخصصــان 
ــل  ــارداری قاب ــا ب بهداشــتی(. برخــی از فاکتورهــای مهــم مرتبــط ب

ــت. ــر دادن نیس ــل تغیی ــا قاب ــت ام ــری اس ــدازه گی ان
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 در ایــاالت متحــده شــیوع انجــام ســزارین از4/5٪ در ســال 1970 
بــه 31/9٪ در ســال 2015 افزایــش یافتــه اســت. در پاســخ بــه ایــن 
افزایــش تعــداد عمــل جراحــی، تغییــر رونــد آغــاز شــده اســت، امــا 

اهــداف مراقبــت هــای بالینــی حاصــل نشــده اســت.
اندیکاســونهای  زایمــان ســزارین توســط  واحــد شــبکه  پزشــکی 
 the Maternal Fetal Medicine Unit جنیــن  مــادر 

Network  خاصــه شــده اســت: 

قلــب  ضربــان  ؛   ٪37 )دیستوشــی،   اصلــی  اندیکاســیونهاي 
غیرطبیعــی جنیــن 25٪ ؛ نمایــش غیرطبیعــی جنیــن 20٪ ، دیگــر 
مــوارد  15٪ ؛ فورســپس گــذاری یــا وانتــوز گــذاری ناموفــق 3٪(؛ 
ســزارین تکــراری )بــدون تــاش VBAC ، 82٪ ؛ بعــد از تــاش 

ــق  ٪0/4(. ــوز ناموف ــا وانت ــپس ی ــق VBAC ٪17 ؛ فورس ناموف
زایمــان ســزارین بــرای هــر دوگــروه عمــل جراحــی برنامــه ریــزی 
نشــده یــا برنامــه ریــزی شــده دارای پروفایــل هــای خطــر و فایــده 
ــزی شــده  ــه ری ــر برنام ــت هــای غی ــا مراقب اســت. عوارضــی کــه ب
)اورژانــس( همــراه هســتند و زمــان تصمیــم گیــری تــا بــرش 

ــرش  ــه ب ــم ب ــرای تصمی ــوزاد ب ــادر و ن ــج م ــد. نتای بررســی شــده ان
>30 دقیقــه )1814 بیمــار( و> 30 دقیقــه )994 بیمــار( مقایســه 

ــه زمــان بنــدی شــده اخیــر نتایــج نامطلــوب مــادر از  شــد. در مطال
زمــان  تصمیــم گیــری بــرای جراحــی تــا زمــان بــرش کمتــر از 30 
ــه ترتیــب آندومتریــت )٪11/7  ــا> 30 دقیقــه ب دقیقــه در مقایســه ب
، 13٪(، عارضــه زخــم )1/3٪ ، 0/9٪( و آســیب جراحــی )٪0/3 
،0/5٪( بــود. عواقــب نامطلــوب نــوزادی شــامل اپــگار دقیقــه پنجــم 
ــاف  ــد ن ــریان بن ــه )1/0٪ ؛ pH ، )٪0/9 ش ــر 5 دقیق ــا کمت ــه ی س
>7/0 )4/8٪ ؛ 1/6٪( ،  )انســفالوپاتی ایســکمیک هیپوکســیک( 

)0/7٪ ، 0/5٪( ، مــرگ جنیــن حیــن زایمــان )0/2( ٪ ، 0٪( و 
ــه ترتیــب بــدون مالفرماســیون )0/4٪ ؛ 0/1٪( و   ــوزادان ب مــرگ ن
بامالفرماســیون )0/4٪ ؛ 0/3٪(. انســفالوپاتی ایســکمیک هیپوکســی 
تنهــا مقایســه قابــل توجــه )P1)4/001 بــا گــروه زایمــان >30 دقیقــه 

بــود.
عــوارض مرتبــط بــا نتایــج حاملگــی پــس از زایمــان برنامــه ریــزی 
شــده ســزارین کــم خطــر )46،766 بیمــار( و برنامــه ریــزی زایمــان 
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واژینــال )2،292،420(  گــزارش شــده اســت.
 موربیدیتــي کلــي مــادری )زایمــان ســزارین ، 2/23 درصــد ؛ 
ــی دار  ــا معن ــرای همــه مقایســه ه ــال ، 0/9 درصــد( ب زایمــان واژین
نبــود.  محققــان دیگــر  بخاطــر عفونــت نفاســی، خونریــزی و 
زایمــان  در  را  موربیدیتــي  برابــری  دو  افزایــش  ترومبوآمبولــی 

ــد. ــان داده ان ــزارین نش س
ــه   ــت ک ــان داده اس ــراری نش ــزارین تک ــای س ــان ه ــه زایم مقایس
ــوم زخــم  پــس از دومیــن ســزارین تکــراری، خطــر افزایــش همات
و رحــم )6-4٪( ، جفــت ســرراهی )2-1٪( ، ترانســفوزیون  ســلول 
گلبولهــای قرمــز )4-1٪( ، هیســترکتومی  )4-0/5٪( و جفــت 

آکرتــا  )3-0/25٪( وجــود دارد.
ابتکاراتــی بــرای کاهــش دفعــات زایمــان ســزارین و افزایــش 

ــت. ــده اس ــه ش ــادران ارائ ــی م ایمن
فرآیندهــای   )1_3 )بخشــهای   ERAS CD متمرکــز  مســیر 
مراقبــت بالینــی مبتنــی بــر شــواهد، قبــل از عمــل و بعــد از عمــل را 
خاصــه مــی کنــد. CD ERAS )قســمت 1( توصیــه هــای قبــل از 
ــا ســطح شــواهد و درجــه توصیــه شــده در  ــد / قبــل از عمــل ب تول
جــدول 2 خاصــه شــده اســت. هــر یــک از عناصــر یــا فرایندهــای 
مســیر  متمرکــزCD ERAS فرصــت انــدازه گیــری، مقایســه بیــن 
خدمــات / ارائــه دهنــدگان  و در صــورت لــزوم قابلیــت ارتقــا دارد. 
عوامــل بهینــه شــده ERAS CD  قبــل از زایمــان دارای محــدوده 

بالینــی گســترده هســتند کــه منجــر بــه  پیچیدگــي بیشترمیشــود، امــا 
ــادری   ــل  comorbid م ــت عوام ــد مدیری ــج  بای ــا نتای ــرای ارتق ب

را در نظــر گرفــت.
در نظــر گرفتــن عوامــل کیفــي و ایمنــي  بــراي ایجــاد یــک ابــزار 
ممیــزی بالینــي، مســتلزم ایــن اســت کــه  )1( مســیر ممیــزی شــده از 
نظــر هزینــه هــا ، منابــع یــا ریســک تاثیــر مهمــي داشــته باشــد، )2( 
شــواهد علمــي قــوي در دســترس باشــد و )3 ( پیشــرفتهای صــورت 
گرفتــه در موضــوع مــورد نظربتوانــد بــه راحتــی ارزیابــی شــود و بــه 

منبعــی از پیامدهــای مهــم بالینــی / ســازمانی تبدیــل شــود.
ــی  ــی و اثربخش ــی، کارای ــش ایمن ــت، افزای ــود کیفی ــدف از بهب ه

در بخشــهای مختلــف فراینــد مراقبــت هــای بهداشــتی اســت. 
ــه یــک »پویــش  مراقبــت هــای بهداشــتی جراحــی هــای مامایــی ب
تیمی«مشــارکتی  تبدیــل شــده اســت امــا بــا بهینــه ســازی آمادگــی 
قبــل از عمــل )آمــوزش بیمــار / رضایــت آگاهانــه( ، ارتقا روشــهای 
ــک  ــده  )چ ــه ش ــهای ارای ــای سرویس ــی فعالیته ــی و ارزیاب جراح
ــت  ــود کیفی ــی بهب ــه مل ــی / ERAS / برنام ــی جراح ــت ایمن لیس
جراحــی( ، شناســایی و حــذف واریانــس مبتنــی بــر سیســتم و 
سیســتم عامــل انســان ، روش ســاخت تیــم )شــبیه ســازی( و معرفــی 
رویکردهــا و نظارتهــای آموزشــی جدیــد ارتقــا پیــدا کــرده اســت

دســتورالعمل / مســیر ERAS CD )قســمت 1( از یــک مســیر 
متمرکــز )بــرای جراحــی برنامــه ریــزی شــده و برنامــه ریــزی 
ــا ترخیــص مــادر ( نشــده از 60-30 دقیقــه قبــل از بــرش پوســت ت

شــروع مــی شــود را بــا 4 عامــل  قبــل از عمــل بــا 6 توصیــه آغــاز 
ــیدها و  ــی اس ــتفاده از أنت ــت، اس ــوی اس ــه ق ــت: 3 توصی ــرده اس ک
ــا 2  ــودن تنه ــتا ب ــتامین H2 ، ناش ــده هیس ــای گیرن ــت ه آنتاگونیس
ســاعت و  وعــده غذایــی کوچــک در 6 ســاعت قبــل از عمــل؛ 2 
توصیــه در مــورد عــدم  اســتفاده از آنهــا، تجویــز آرامبخــش بــرای 
مــادران و آمــاده ســازی روده و 1 توصیــه بــرای عامــل بهینــه شــده 

ــرای اســتفاده ؛ )جــدول 2(. ــوی ب ــه ق ــل از زایمــان )2 توصی قب
ایــن دســتورالعمل / مســیر 3 قســمته ERAS CD بــا عمراقبتهــای 
بهبــود یافتــه  حیــن عمــل )قســمت 2( و بهینــه ســازی مراقبــت بعــد 

از عمــل )قســمت 3( تــا ترخیــص مــادر دنبــال مــی شــود.
رونــد مراقبــت هــای بالینــی زایمــان دارای هــر دو مســیر طبیعــی و 
پیچیــده اســت کــه وابســته بــه ریســک اولیــه مامایــی بیمــار اســت، 
امــا عوامــل افزایــش خطــر  بــرای مــادر و جنیــن وجــود دارد 
ــکی،  ــی پزش ــراه comorbid  زایمان ــل هم ــه عوام ــوط ب ــه مرب ک
ــج  ــود نتای ــرای بهب ــتند. ب ــی هس ــیوه زندگ ــی و ش ــی، جراح ژنتیک
ســامت مــادری و جنینــی، کیفیــت و ایمنــی، تحقیقــات، ارزیابــی، 
ممیــزی و ارزیابــی کیفیــت و تشــریک مســاعی  مــورد نیــاز اســت.
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غربالگری و درمان هیپرآندروژنیک در نوجوانان

دکتر صدیقه حسینی 1

افزایــش آنــدروژن مــی توانــد تظاهــرات مختلفــی داشــته باشــد ولــی شــایع تریــن و قابــل تشــخیص تریــن 
عایــم آن آکنــه و هیرسوتیســم اســت. در مــورد گــزارش آکنــه و هیرسوتیســم بایــد توجــه ویــژه داشــت 
چــون ایــن دو عامــت مــی تواننــد بــا بیمــاری هــای داخلــی همــراه باشــند و از طرفــی اثــرات محسوســی 

بــر اعتمــاد بــه نفــس و کیفیــت زندگــی داشــته و باعــث موربیدیتــی ســایکولوژیکال هــم شــوند.
ــم  ــامل: هیپرآندروژنیس ــا ش ــی ه ــخیص افتراق ــد تش ــم را دارن ــم هیپرآندروژنیس ــه عای ــی ک در بیماران
فیزیولوژیــک مربــوط بــه دوران بلــوغ، هیپرآندروژنیســم ایدیوپاتیــک و ســندرم تخمــدان پلــی کیســتیک 
ــن  ــه ای ــود دارد ک ــانی وج ــال همپوش ــوغ نرم ــتیک و بل ــی کیس ــدان پل ــندرم تخم ــم س ــن عای ــت. بی هس
ــه و  ــان آکن ــد. درم ــی کن ــکل م ــان مش ــتیک را در نوجوان ــی کیس ــدان پل ــندرم تخم ــخیص س ــاله تش مس

ــد.  ــق افت ــه تعوی ــی کــه بررســی هــای تشــخیصی انجــام مــی شــود ب ــد در طــی مدت هیرسوتیســم نبای
در معاینــه فیزیکــی BMI، فشــارخون، عایــم هیپرآندروژنیســم شــامل آکنــه و هیرسوتیســم بایــد بررســی 
شــود.گایدالین هــا در مــورد درخواســت تســت هــای آزمایشــگاهی متفــاوت هســتند، کــه ایــن آزمایشــات 
شــامل تستوســترون توتــال، تستوســترون آزاد و یــا هــر دو و بررســی 17 آلفــا هیدروکســی پروژســترون از 
جهــت بررســی هیپرپــازی مــادرزادی آدرنــال غیرکاســیک اســت. بــاال بــودن ســطح تستوســترون توتــال 

وآزاد باالتــر ازمیــزان نرمــال بــه نفــع هیپرآندروژنیســم بیوشــیمی اســت .
چــون درمــان زمانــی اندیکاســیون دارد کــه عایــم باعــث دیســترس در فــرد شــده باشــد، درجــه ای کــه 
آکنــه و هیرسوتیســم باعــث آزار فــرد مــی شــود بایــد ارزیابــی شــود. قبــل از شــروع هــر درمــان دارویــی 
در مــورد انتظــارات درمانــی بایــد بــا بیمــاران صحبــت شــود. زمــان بــه پاســخ درمانــی بایــد تعییــن شــود.

1. جــراح و متخصــص زنــان و زایمــان، فلوشــیپ نازائــی 

و IVF،  اســتادیار دانشــگاه علوم پزشــکی شــهید بهشــتی
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توصیه ها و نتیجه گیری
کالــج زنــان و زایمــان آمریکایــی توصیــه هــا و نتیجه گیری های 

زیــر را ارائــه مــی دهد:
گزارشــات مربــوط بــه هیرسوتیســم و آکنــه بــه دلیــل   •
ــل  ــر قاب ــکی، تأثی ــاالت پزش ــا اخت ــا ب ــی آنه ــاط احتمال ارتب
ماحظــه آنهــا بــر عــزت نفــس و کیفیــت زندگــی و همچنیــن 
پتانســیل عــوارض روانــی- اجتماعــی بایــد جــدی گرفتــه شــود.

ــر  ــی ب ــد مبتن ــی توان ــم م ــخیص هیپرآندروژنیس تش  •
عائــم بالینــی یــا انــدازه گیــری آندروژنهــای ســرم باشــد

درمــورد معیارهــای تشــخیصی ســندرم تخمــدان   •
ــران نوجــوان طــی 2 ســال از  پلــی کیســتیک )PCOS( در دخت
ــن،  ــدارد. بنابرای ــچ دســتورالعمل کاملــی وجــود ن ــارک، هی من

ــخیص  ــن تش ــن زودرس ای ــان در تعیی ــان و زایم ــص زن متخص
ــد. ــاط کنن ــد احتی بای

درمــان آکنــه و هیرسوتیســم نبایــد در طــول ارزیابــی   •
شــود. متوقــف  احتمالــی   PCOS بــرای  مــداوم  طولــی 

ــیون  ــول اندیکاس ــور معم ــه ط ــن ب ــونوگرافی لگ س  •
میــزان  یــا  ســرم  آنــدروژن  ســطح  اینکــه  مگــر  نــدارد 
ویرالیزاســیون نگرانــی در مــورد تومــور تخمــدان ایجــاد کنــد.

پلــی کیســتیک در  یافتــه مورفولــوژی تخمــدان   •
ــد  ــا 40 درص ــیوع 30 ت ــوان  ش ــران نوج ــونوگرافی در دخت س
ــده  ــرفت آین ــا پیش ــور ی ــی حض ــش بین ــی پی ــه تنهای دارد و ب

نیســت.  PCOS

بــرای  موثرتریــن روش  مدالیتــی  مولتــی  درمــان   •
درمــان هیرسوتیســم اســت. ایــن شــامل تغییــرات شــیوه زندگی، 
ــا  ــن و ی ــد و ساپرش ــوی زائ ــتن م ــی برداش ــای فیزیک روش ه
بــاک آنــدروژن بــا داروهــای کاهــش دهنــده یــا جلوگیــری 

از رشــد موهــای جدیــد اســت.
هورمــون درمانــی نبایــد قبــل از منــارک آغــاز   •
ــود  ــاوره داده ش ــاران مش ــه بیم ــد ب ــروع ، بای ــس از ش ــود. پ ش
کــه ممکــن اســت 6 مــاه قبــل از دیــدن مزایــای درمــان طــول 

بکشــد.
ــد در کاهــش  ــه داروی حــاوی اســتروژن بای هرگون  •
ــی  ــارداری خوراک ــای ضدب ــرص ه ــد ، و ق ــر باش ــه موث آکن
)OCPs( بــه ویــژه بــرای نوجوانانــی کــه تشــدید آکنــه قبــل از 

قاعدگــی دارنــد  موثــر اســت.
ــاه(  ــر 6-3 م ــن )ه ــل روتی ــد در فواص ــاران بای بیم  •
ــه  ــی ک ــا زمان ــان ت ــه درم ــخ ب ــی و پاس ــوارض جانب ــرای ع ب
وضعیــت آنهــا پایــدار باشــد ، ارزیابــی شــوند. ســپس آنهــا بایــد 

ســاالنه کنتــرل شــوند.
نظارت بر آندروژن های سرم توصیه نمی شود.  •

مقدمه

هرچنــد کــه افزایــش آنــدروژن مــی توانــد از جهــات مختلفــی 
ــم  ــن عائ ــل تشــخیص تری ــن و قاب ــا شــایع تری ــد، ام ــروز کن ب
ــم  ــه اســت.) طاســی هــم یکــی از عای آن هیرسوتیســم و آکن
ــن  ــان دارای س ــم 10-5 ٪ از زن ــد(. هیرسوتیس ــد باش ــی توان م
ــد  ــوان رش ــه عن ــد و ب ــی ده ــرار م ــر ق ــت تأثی ــاروری را تح ب
بیــش از حــد مــوی ترمینــال در نواحــی کــه معمــوالً در مــردان 
بالــغ دیــده مــی شــود تعریــف شــده اســت)صورت، اســترنوم، 
پاییــن شــکم، کمــر و ران()1(. آکنــه ولگاریــس یــک وضعیت 
پوســتی چنــد عاملــی اســت کــه شــدت آن متفــاوت اســت و تــا 

90٪ از کل نوجوانــان را درگیــر مــی کنــد)2(. بســیار مهم اســت 
کــه مشــترک بــودن ایــن شــرایط باعــث نمــی شــود متخصــص 
زنــان و زایمــان و ســایر ارائــه دهنــدگان مراقبت هــای بهداشــتی 
آنهــا را بــه عنــوان چیزهــای بــی اهمیــت رهــا کننــد. گزارشــات 
مربــوط بــه هیرسوتیســم و آکنــه بــه دلیــل ارتبــاط احتمالــی آنها 
ــر عــزت  ــا ب ــل ماحظــه آنه ــر قاب ــاالت پزشــکی، تأثی ــا اخت ب
نفــس و کیفیــت زندگــی و همچنیــن پتانســیل عــوارض روانی- 
ــه  ــا ب ــه شــود)3(. در بیمــاران مبت اجتماعــی بایــد جــدی گرفت
عائــم بیــش از حــد آنــدروژن ، تشــخیص افتراقــی بایــد شــامل 
هیپرآندروژنیســم  بلــوغ،  فیزیولوژیکــی  هیپرآندروژنیســم 
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ــایع   ــر ش ــی کمت ــل احتمال ــایر عل ــد. س ــک و PCOS باش ایدیوپاتی
شــامل هایپرپــازی مــادرزادی غیــر کاســیک آدرنــال، تومورهای 
ترشــح کننــده آنــدروژن، کــم کاری تیروئیــد، بیمــاری کوشــینگ 

و هیپرپروالکتینمــی شــدید اســت.
تشــخیص هیپرآندروژنیســم مــی توانــد مبتنــی بــر عائــم بالینــی یــا 
ــان ، آنــدروژن هــا  انــدازه گیــری آندروژنهــای ســرم باشــد. در زن
ــدان   ــکای تخم ــد: )1( ت ــی گیرن ــمه م ــی سرچش ــع اصل ــه منب از س
)2( قشــر آدرنــال )3( تبدیــل محیطــی در ارگان هــای انتهایــی. 
آندروژنهــای اصلــی شــامل دهیدرواپــی آندرســتیون، دهیدرواپــی 
آندروســترون ســولفات )DHEAS(، آندروســتندیون تستوســترون و 
ــل  ــن می ــر باالتری ــورد آخ ــه دو م ــت ک ــترون اس دی هیدروتستوس
ــان  ــد. در زن ــدرت را دارن ــترین ق ــدروژن و بیش ــده آن ــه گیرن را ب

ــا حــد زیــادی توســط گلوبولیــن و آلبومیــن  ســالم، تستوســترون ت
متصــل بــه هورمــون جنســی محــدود شــده اســت و تنهــا حــدود ٪1 
آزادانــه بــه عنــوان »تستوســترون آزاد« فعــال مــی شــوند)4(. واحــد 
pilosebaceous  5آلفــا ردوکتــاز را بیــان مــی کنــد کــه تستوســترون 

ــان  ــد. بی ــل مــی کن ــوی تبدی ــه دی هیدروتستوســترون بســیار ق را ب
متغیــر فعالیــت آنزیــم در واحــد پیلوسباســه منجــر بــه عــدم وجــود 
ارتبــاط واضــح بیــن آندروژنهــای ســرم و وجــود یــا شــدت آکنــه 
ــی و  ــوع قوم ــن ممکــن اســت تن ــی شــود. همچنی و هیرسوتیســم م

ــان ژن وجــود داشــته باشــد)5(. خانوادگــی در بی

ســندرم تخمــدان پلــی کیســتیک شــایعترین علــت هیپرآندروژنیســم 
ــت و  ــال اس ــای بزرگس ــران و خانمه ــوغ در دخت ــن بل ــداردر س پای
ــد  ــن تولی ــان در س ــد از زن ــا 15 درص ــود 6 ت ــی ش ــن زده م تخمی
مثــل را تحــت تأثیــر قــرار مــی دهــد)6(. در ایــن ســندرم، افزایــش 
مزمــن  ســطح هورمــون LH و هورمــون انســولین بــه افزایــش تولیــد 
آنــدروژن در داخــل تــکا تخمــدان منجــر مــی شــود. بعــاوه، 
هایپرانســولینمی تولیــد کبــدی گلوبولیــن متصــل شــده بــه هورمــون 
جنســی را کاهــش مــی دهــد کــه باعــث افزایش ســطح تستوســترون 
آزاد مــی شــود)4(.بین عایــم بلــوغ و ســندرم تخمــدان پلــی 
ــم،  ــای نامنظ ــس ه ــود دارد) من ــادی وج ــانی زی ــتیک همپوش کیس

آکنــه، ظاهــر تخمــدان پلــی کیســتیک در ســونوگرافی(، کــه 
تشــخیص ســندرم تخمــدان پلــی کیســتیک را در نوجوانــان مشــکل 

مــی کنــد.
ــی  ــوان ط ــران نوج ــخیصی PCOS در دخت ــای تش ــورد معیاره درم
2 ســال از منــارک، هیــچ دســتورالعمل کاملــی وجــود نــدارد. 
ــخیص زودرس  ــان در تش ــان و زایم ــای زن ــص ه ــن، متخص بنابرای
ایــن تشــخیص بایــد احتیــاط کننــد. اکثــر متخصصــان موافــق 
ــم و  ــه، هیرسوتیس ــد آکن ــم مانن ــی عائ ــی طول ــه ارزیاب ــتند ک هس
ــارک  ــس از من ــال اول پ ــول دوره 2-1 س ــد در ط ــوره بای الیگومن
ــان  ــای زن ــن تشــخیص PCOS رخ دهــد. متخصــص ه ــل از تعیی قب
و زایمــان نیــز بایــد تشــخیص دهنــد کــه PCOS یــک طیــف 
ــد و در بیــن  ــا گذشــت زمــان تکامــل یاب دارد کــه ممکــن اســت ب

قومیــت هــای مختلــف مــی توانــد متفــاوت باشــد. درمــان آکنــه و 
 PCOS ــرای ــداوم ب ــی م ــی طول ــی ارزیاب ــد در ط ــم نبای هیرسوتیس
احتمالــی متوقــف شــود. عــاوه بــر ایــن، اگرچــه چاقــی و مقاومــت 
ــب در  ــا اغل ــتند ، ام ــخیصی PCOS نیس ــای تش ــولین معیاره ــه انس ب
ایــن جمعیــت وجــود دارنــد و مشــاوره اولیــه راجــع بــه وزن ســالم، 
ــی  ــت را مجازم ــردن دیاب ــرای رد ک ــی ب ــه و ورزش و ارزیاب تغذی

ــد. کنن
ارزیابی نوجوانان هایپرآندروژنیک

ارزیابــی اولیــه بایــد روی شناســایی عائــم بالینــی یــا عائــم اضافــی 

ــی  ــا ارزیاب ــه آی ــد ک ــن کن ــد و تعیی ــته باش ــز داش ــدروژن تمرک آن
بیشــترالزم اســت یــا نه)شــکل 1(. تاریخچــه پزشــکی بایــد مــوارد 
زیــر را شــامل شــود: ســن تــارک، آدرنــارک و منــارک؛ ســابقه 
ــتفاده از برچســب اســتروئیدهای  ــد، اصــاح، اس ــای زائ ــزر موه لی
آنابولیــک یــا تستوســترون بــدون نســخه، تاریخچــه قاعدگــی، 
از جملــه تعــداد دفعــات و مــدت زمــان خونریــزی، از دیگــر 
جنبه هــای مهــم شــرح حــال شــامل  آدرنــارک زودرس و وزن 
ــم  ــه و هیرسوتیس ــرفت آکن ــدی و پیش ــان بن ــت. زم ــد اس ــم تول ک
بــه همــراه ســابقه درمــان هــای قبلــی بــرای مدیریــت درمــان مفیــد 
اســت. تاریخچــه شــروع ســریع ویریلیزاســیون )کلفــت شــدن صــدا 
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ــدروژن  ــده آن ــح کنن ــاي ترش ــراي توموره ــال( ب ــی فرونت ــا طاس ی
نگــران کننــده اســت. اگــر چاقــی وجــود داشــته باشــد، بایــد زمــان 
ــابقه  ــد س ــن بای ــود. همچنی ــی ش ــش وزن ارزیاب ــرفت افزای و پیش
ــت  ــی ثب ــا چاق ــدید ، PCOS ی ــه ش ــم، آکن ــی هیرسوتیس خانوادگ
ــم  ــان از عائ ــی از نوجوان ــه برخ ــت ک ــن اس ــم ای ــه مه ــود. نکت ش
هیپرآندروژنیســم ناراحــت نیســتند. از آنجــا کــه درمــان فقــط زمانی  
داده مــی شــود کــه عائــم بــرای بیمــار ناراحــت کننــده باشــد، بایــد 
میــزان آکنــه یــا هیرسوتیســم کــه بیمــار را آزار مــی دهــد مشــخص 
ــورت  ــان در ص ــان و زایم ــص زن ــه، متخص ــورد آکن ــود. در م ش
ــی مــدت پوســت  ــد در مــورد اســکارهای طوالن ــان، بای عــدم درم

ــد. مشــاوره کنن
در معاینــه جســمی بایــد شــاخص تــوده بدنــی، فشــار خــون و 
عائــم هیپرآندروژنیســم ماننــد آکنــه و هیرسوتیســم ارزیابــی 
شــود. همچنیــن ارزیابــی عائــم مقاومــت بــه انســولین ماننــد فشــار 

ــی مرکــزی، تــگ هــای پوســتی،  ــع چرب ــاال، چاقــی، توزی خــون ب
و آکانتــوز نیگریکانــس مفیــد اســت. بررســی نواحــی پوســتی 
حســاس بــه آنــدروژن ماننــد صــورت، قفســه ســینه، شــکم و پشــت، 
ارزیابــی میــزان هیرسوتیســم را نشــان مــی دهــد و مــی تــوان از آن 
بــرای ترســیم پیشــرفت بیمــاری بــه مــرور زمــان اســتفاده کــرد. در 
صــورت دلخــواه مــی تــوان از سیســتم نمــره دهــی فریمــن گالــوی 
اســتفاده کــرد. نمــره دهــی فریمــن گالــوی تعدیــل شــده )شــکل 2( 
نــه ناحیــه از بــدن را ارزیابــی مــی کنــد کــه نمــره باالتــر از هشــت 
ــدی  ــای درجــه بن ــده هیرسوتیســم اســت)3(. سیســتم ه نشــان دهن
بــرای آکنــه شــامل مقــدار )خفیــف ، متوســط یــا شــدید( ، محــل 
ــا  ــی ی ــدول التهاب ــچول و ن ــول و پوس ــال ، پاپ ــت )کومدون و کیفی
ــی  ــق جهان ــا تواف ــدی ب ــه بن ــاس درج ــچ مقی ــت. هی ــوط( اس مخل

ــدارد)8( وجــود ن
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رد  بــرای  اســت  ممکــن  تناســلی  دســتگاه  خارجــی  معاینــه 
ــدرت  ــه ن ــی ب ــه واژن داخل ــا معاین ــد، ام ــد باش ــی مفی کلیتورومگال
ــان  ــرای نوجوان ــی وجــود دارد، ب ــاوت های الزم اســت. اگرچــه تف
ــخیص داده  ــی تش ــی وقت ــال، کلیتورومگال ــا 16 س ــنین 13 ت در س
می شــود کــه عــرض مقطــع غــده هــا از 8 میلــی متــر و طــول کاپوت 

ــت  ــن اس ــتر ممک ــرض بیش ــد)9(. ع ــر باش ــی مت ــتر از 27/4 میل بیش
ــی ســریع  ــد ارزیاب ــده باشــد و بای ــرای ویریلیزاســیون  نگــران کنن ب
آنــدروژن آزمایشــگاهی انجــام شــود. ســونوگرافی لگــن بــه طــور 
معمــول اندیکاســیون نــدارد مگــر اینکــه ســطح آنــدروژن ســرم یــا 
ــکل1(.  ــدان باشد)ش ــور تخم ــه توم ــک  ب ــیون ش ــزان ویریلیزاس می
یافتــه مورفولــوژی تخمــدان پلــی کیســتیک در ســونوگرافی شــیوع 
ــش  ــی پی ــه تنهای ــوان دارد و ب ــران نوج ــد در دخت ــا 40 درص 30 ت
ــده PCOS نیســت)10(. اگــر  ــروز آین ــا ب ــده  حضــور ی ــی کنن گوی
ســونوگرافی انجــام شــود، بایــد بــه بیمــاران اطمینــان حاصــل شــود 
کــه الگــوی مولتــی فولیکوالرمربــوط بــه تومــور نیســت و تشــخیص 

ــد. ــد نمــی کن PCOS را تأیی

شــده  توصیــه  آزمایشــگاهی  مطالعــات  دســتورالعمل  اگرچــه 
ــترون کل،  ــری تستوس ــدازه گی ــامل ان ــتر ش ــت، بیش ــاوت اس متف
تستوســترون آزاد، یــا هــر دو و غربالگــری هایپرپــازی مــادرزادی 
ــا آزمایــش 17 هیدروکســی پروژســترون  ــال ب غیرکاســیک آدرن

اســت.)11،12(. تستوســترون توتــال مــی توانــد تحــت تأثیــر ریتــم 
ــه  ــل ب ــن متص ــت گلوبولی ــی و غلظ ــه قاعدگ ــاز چرخ ــه، ف روزان
هورمون جنســی باشــد. اســتفاده آزمایشــگاهی از رادیو ایمونواســی 
ــک  ــی تحری ــای ایمن ــنجش ه ــای س ــه ج ــاال ب ــت ب ــا کیفی ــای ب ه
کننــده یــا شــیمیایی  مرتبــط بــا آنزیــم، کــه دارای حساســیت 
کمتــری هســتند توصیــه مــی شــود)13(. افزایش ســطح تستوســترون 
ــغ از ویژگــی هــای  ــان بال ــال  زن ــر نرم ــر از مقادی ــا کل باالت آزاد ی
ســطح  اســت.  بیوشــیمیایی  هیپرآندروژنیســم  تشــخیصی  مهــم 
تستوســترون کل بیــش از 200 نانوگــرم در دســی لیتــر نشــان دهنــده 
تومــور ویریلیــزان اســت و بایــد ســونوگرافی لگــن را ســریع انجــام 



41

دهــد)12(. در حالــت ایــده آل،  آزمایــش ســرمی 17-هیدروکســی 
پروژســترون بایــد در اول صبــح انجــام شــود)14( ســطح باالتــر از 
200 نانوگــرم در دســی لیتــر نشــان دهنــده هایپرپــازی مــادرزادی 
ــک  ــامل ی ــی ش ــش تکمیل ــت. آزمای ــال اس ــیک آدرن ــر کاس غی
تســت تحریــک کورتیکوتروپیــن )ACTH( بــرای تأییــد هیپرپازی 
مــادرزادی غیــر کاســیک آدرنــال و DHEAS بــرای رد نئوپاســم 
آدرنــال اســت. ایــن مــوارد ممکــن اســت در مــوارد شــروع ســریع 
ویریلیزاســیون مناســب باشــد)15(. اســکن توموگرافــی کامپیوتــری 
ــاال  ــطح ب ــا س ــاران ب ــرای بیم ــد ب ــال بای ــدد آدرن ــی غ ــرای ارزیاب ب
ــدد  ــت غ ــورت روی ــر در ص ــرف دیگ ــود. از ط ــام ش DHEAS انج

فــوق کلیــوی، ســونوگرافی آدرنــال قابــل ارائــه اســت. شــکل 1 را 
ــد بیمــاران  ــد. مانن ــرای آزمایشــات آزمایشــگاهی پیشــنهادی ببینی ب
بزرگســال، نوجوانــان مبتــا بــه PCOS مشــکوک بایــد از نظــر 

ــوند)7(. ــی ش ــی بررس ــت و هایپرلیپیدم دیاب

مدیریت درمان
پرمویی

درمــان مولتــی مدالیتــی موثرتریــن روش بــرای درمــان هیرسوتیســم 
اســت. ایــن شــامل تغییــرات شــیوه زندگــی، روش هــای فیزیکــی 
برداشــتن مــوی زائــد و ساپرشــن و یــا بــاک آنــدروژن بــا 
ــد  ــری از رشــد موهــای جدی ــا جلوگی ــده ی داروهــای کاهــش دهن
ــه  ــا توجــه ب ــه مــی شــود کــه ب ــه بیمــاران توصی ــن ب اســت. همچنی
طــول عمــر موهــای ترمینــال، 6 مــاه درمــان الزم اســت تــا بعــد ازآن 

ــده شــود)15(. ــر موهــا دی ــر و ظریــف ت رشــد کندت
 کلیــه بیمارانــی کــه مبتــا بــه هیپرآندروژنیســم بالینــی هســتند بایــد 
ــش وزن در  ــوند. کاه ــاوره ش ــالم مش ــی س ــبک زندگ ــک س از ی
بیمــاران چــاق مبتــا بــه هیپرآندروژنیســم بــا یــا بــدون PCOS نشــان 
ــش  ــدروژن، افزای ــطح آن ــش س ــث کاه ــه باع ــت ک ــده اس داده ش
گلوبولیــن اتصــال دهنــده هورمــون جنســی و کاهــش هیرسوتیســم 
ــرل  ــت وزن و کنت ــود، مدیری ــه خ ــه نوب ــود)16(. ب ــی ش ــی م بالین
گلیســمی مــی توانــد مداخــات مفیــدی بــرای رفــع عائــم اضافــی 

ــدروژن باشــد. آن
ــذا  ــازمان غ ــط س ــم توس ــان هیرسوتیس ــرای درم ــی ب ــچ داروی هی
ــد  ــای ض ــت. داروه ــده اس ــب نش ــده تصوی ــاالت متح و داروی ای
بــارداری هورمونــی کــه ســرکوب ســنتز آنــدروژن تخمــدان 
ــوان  ــه عن ــد ب ــی توان ــد، م ــی دهن ــام م ــون را انج ــطه هورم ــا واس ب
تــک درمانــی اســتفاده شــود. اتینیــل اســترادیول منجــر بــه افزایــش 
کاهــش  و  جنســی  هورمــون  بــه  شــونده  متصــل  گلوبولیــن 
ــتر  ــه بیش ــود. اگرچ ــی ش ــی( م ــال بیولوژیک ــترون آزاد )فع تستوس
داده هــا در مــورد درمــان هیپرآندروژنیســم مربــوط بــه OCP اســت، 
ــچ پوســتی  ــال و پ ــه واژین ــول هــای حلق ــا فرم ــرات مشــابه ب ــا اث ام

نشــان داده شــده اســت)17،18(.
ــای  ــتین ه ــاوی پروژس ــه ح ــی ک ــیونها، OCPهای ــن فرموالس در بی
نســل ســوم ، ماننــد desogestrel ، gestodene و norgestimate هســتند 
در مقایســه بــا پروژســتین هــای نســل دوم )levororgestrel( فعالیــت 
پروژســتین مشــتق   ،Drospirenone دارنــد.  آندروژنــی کمتــری 
شــده از اســپیرونوالکتون، دارای خاصیــت کورتیکواســتروئیدهای 
ضدمینــرال  و ضــد آندروژنیــک اســت و اغلــب بــرای درمــان 
ــدار دروســپیرنون موجــود در  ــی شــود. مق هیرسوتیســم اســتفاده م
OCP معــادل 25 میلــی گــرم اســپیرونوالکتون اســت)15(. همچنیــن 

اگرچــه ایــن روش هــا بــرای کنــد کــردن رشــد کار مــی کننــد امــا 
ــد. موهــای موجــود را از بیــن نمــی برن

هورمــون درمانــی نبایــد قبــل از منــارک آغــاز شــود. پــس از 
ــت  ــن اس ــه ممک ــود ک ــاوره داده ش ــاران مش ــه بیم ــد ب ــروع، بای ش
6مــاه قبــل از دیــدن مزایــای درمــان طــول بکشــد. اگــر پاســخ پــس 
از 6 مــاه کمتــر از حــد مطلــوب باشــد، مــی تــوان ســایر درمان هــای 
ــرد.  ــتفاده ک ــدروژن اس ــی آن ــا آنت ــو ی ــده م ــرف کنن ــی برط اضاف
بــرای هیرسوتیســم متوســط تــا شــدید ، هورمــون درمانــی و آنتــی 

ــان اســتفاده شــوند. ــد همزم ــدروژن هــا مــی توانن آن
ــا  ــدروژن ه ــایر آن ــترون و س ــان تستوس ــا از بی ــدروژن ه ــی آن آنت
ــوان  ــی ت ــد و م ــی کنن ــری م ــه جلوگی ــد پیلوسباس ــطح واح در س
ــتفاده  ــی اس ــی هورمون ــان ترکیب ــر درم ــت تأثی ــرای تقوی ــا ب از آنه
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کــرد)15(. اســپیرونوالکتون بــرای درمــان هیرسوتیســم تأییــد شــده 
و بــه عنــوان یــک مهــار کننــده رقابتــی گیرنــده آنــدروژن و مهــار 
کننــده 5  آلفاردوکتــاز کار مــی کنــد. همچنیــن یــک آنتاگونیســت 
ــرای درمــان هیرسوتیســم  آلدوســترون اســت. دوزهــای معمولــی ب
ــا  ــا 200 میلــی گــرم در روز اســت)19(. اســپیرونوالکتون ب از 50 ت
بــی نظمــی قاعدگــی همــراه بــوده اســت. اســپیرونوالکتون ممکــن 
ــذارد.  ــر بگ ــن مذکرتأثی ــلی جنی ــتگاه تناس ــد دس ــت روی رش اس
بنابرایــن، بایــد در بیمارانــی کــه فعالیــت جنســی انجــام مــی دهنــد و 
ممکــن اســت منجــر بــه بــارداری شــود، ازروش هــای جلوگیــری از 
بــارداری اســتفاده شــود. عــوارض جانبــی بــرای بزرگســالی شــامل 
دیــورز ، افــت فشــار خــون و خطــر ابتــا بــه هایپرکالمــی اســت کــه 

ــا عملکــرد کلیــوی طبیعــی نــادر اســت. در بیمــاران ب

ــی  ــد، اثربخش ــد فلوتامی ــدروژن، مانن ــد آن ــای ض ــی ژنه ــایر آنت س
مشــابهی بــا اســپیرونوالکتون نشــان داده انــد، امــا بــه دلیــل پتانســیل 
هپاتوتوکسیســتی کمتــر مــورد اســتفاده قــرار مــی گیرنــد) 3(. 
ــان  داده هــای محــدودی در مــورد کارآیــی فیناســتراید در نوجوان
وجــود دارد)20(. متفورمیــن یــک حســاس کننــده انســولین اســت 
کــه ممکــن اســت آنــدروژن هــای ســرمی را کاهــش دهــد و 
  PCOS ــا ــان ب ــه انســولین در نوجوان ــم مقاومــت ب ــد در تنظی می توان
ــه  ــه ب ــان ک ــن نوجوان ــرد)11،21(. در بی ــرار گی ــتفاده ق ــورد اس م
ــیم   ــپیرونوالکتون تقس ــا اس ــن ی ــروه متفورمی ــه گ ــی ب ــور تصادف ط

ــا  ــد، ام ــیده ان ــود بخش ــم را بهب ــر دو دارو هیرسوتیس ــد، ه ــده ان ش
ــز  اســپیرونوالکتون ســود بیشــتری را نشــان داد )22(.یــک  متاآنالی
 OCPs ــه ــان داد ک ــوان نش ــان نوج ــرای زن ــی ب ــار کارآزمای ــا چه ب
ــتند)23 (.  ــابه هس ــم مش ــر هیرسوتیس ــر ب ــر تأثی ــن از نظ و متفورمی
ــد مــدت عوامــل  ــد بلن ــرای روشــن کــردن فوای مطالعــات دیگــر ب
حســاس کننــده  بــه انســولین بــرای دختــران و زنــان نوجــوان مــورد 

ــاز اســت)7(. نی
روشــهای فیزیکــی رفــع موهــای زائــد ماننــد ســفید کــردن، اصاح، 
ــی  ــزر درمان ــز و لی ــیمیایی ، الکترولی ــای ش ــیون ، دپیاتوره اپیاس
ــرد.  ــرار گی ــورد اســتفاده ق ــد م ــر مــی توان ــال راحــت و مؤث ــا خی ب

ــر  ــم ب ــه طــور دائ ــی ب ــان ، فقــط الکترولیــز و لیــزر درمان از ایــن می
روی فولیکــول مــو تأثیــر مــی گــذارد)3(. لیــزر درمانــی بــا اســتفاده 
ــه  ــب آن رنگدان ــه موج ــود و ب ــی ش ــام م ــی انج ــز انتخاب از ترمولی
مانیــن در فولیکــول طــول مــوج انتخابــی را جــذب مــی کنــد، کــه 
ــا لیــزر  منجــر بــه از بیــن رفتــن فولیکــول مــی شــود. کاهــش مــو ب
ــای  ــد و موه ــری دارن ــه پوســت روشــن ت ــی ک ــی در بیماران درمان
تیــره تــری دارنــد بیشــتر اســت )24(. در بیمــاران بــا انــواع پوســت 
ــا اســتفاده از  ــی ب ــزر درمان ــا اســتفاده از لی ــو ب ــر، کاهــش م ــره ت تی
طــول مــوج هــای طوالنــی تــر و تنظیمــات انــرژی مناســب نیــز قابــل 

دســتیابی اســت)25(.
ــد شــده  ــان هیرسوتیســم صــورت تأیی ــرای درم ــن ب کــرم افلورنیتی
ــی L-ornithine decarbboxylase اســت،  ــده موضع ــک مهارکنن و ی

آنزیمــی کــه بــرای رشــد ســلول و تمایــز درون فولیکــول مــو بســیار 
ــورت را  ــای ص ــد موه ــداوم رش ــی م ــز موضع ــت. تجوی ــم اس مه
کنــد مــی کنــد، امــا در مناطــق کوچــک اســتفاده مــی شــود و بعــد 

از قطــع رشــد مــو ادامــه مــی یابــد)26(.

آکنه
ــه در  ــان آکن ــرای درم ــد ب ــی توان ــی م ــف درمان ــهای مختل روش
ــان  ــم، درم ــد هیرسوتیس ــود)جدول 1 (همانن ــتفاده ش ــان اس نوجوان
ــه درمــان ممکــن  چنــد مدلــی مــی توانــد مؤثرتــر باشــد و پاســخ ب

اســت چندیــن مــاه طــول بکشــد. کار بــا پزشــک متخصص پوســت 
ــدید  ــا ش ــط ت ــای متوس ــه ه ــه آکن ــی ک ــرای بیماران ــد ب ــی توان م
ــوارد  ــرای م ــد باشــد. ب ــه نیســتند ، مفی ــه آکن ــاوم ب ــا مق ــد و ی دارن
پیچیــده بایــد بــه متخصــص پوســت بایــد مراجعــه شــود. الگوریتــم 
هــای درمــان آکنــه اغلــب درمــان موضعــی را بــه عنــوان خــط اول 
نشــان مــی دهنــد. بســیاری از بیمــاران قبــل از مراجعــه بــه متخصــص 
زنــان و زایمــان ، چندیــن رژیــم موضعــی بــدون نســخه را امتحــان 
ــی کــه از داروهــای  ــی در بیماران ــن وجــود ، حت ــا ای ــد. ب کــرده ان
ــب  ــد ترکی ــی مانن ــان هورمون ــد ، درم ــرده ان ــتفاده نک ــری اس دیگ
OCP مــی توانــد یــک روش خــط اول قابــل قبــول بــرای بیمارانــی 
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ــه ایــن روش دارنــد. باشــد کــه تمایــل ب
درمــان موضعــی شــامل داروهایــی اســت کــه بــدون نســخه یــا بــه 
ــی  ــی م ــان موضع ــوع درم ــتند. ن ــترس هس ــخه در دس ــورت نس ص
توانــد تحــت تأثیــر محــل آســیب دیــده، شــدت بیمــاری یــا ترجیح 
ــا ســایر  ــه تنهایــی، ب بیمــار باشــد. از عوامــل موضعــی مــی تــوان ب
ــای خوراکــی  ــا داروه ــراه ب ــا هم ــی و ی ــی موضع روشــهای درمان
اســتفاده کــرد)8(. بنزوئیــل پراکســید در محصــوالت بــدون نســخه 
یافــت مــی شــود و بــه بیمــاران توضیــح داده می شــود کــه ممکــن 
ــن  ــاران همچنی ــد. بیم ــفید کنن ــان را س ــا لباسهایش ــا ی ــت موه اس
ممکــن اســت در مــورد حساســیت هــای پوســتی نســبت بــه عوامــل 
موضعــی مختلــف نگرانــی داشــته باشــند و اغلــب رژیــم محــدود 
بــرای تحمــل پذیــری اســتفاده مــی شــود)به عنــوان مثــال، اســتفاده 
از دارو یــک  شــب در میــان  بــه مــدت 2-1 هفتــه قبــل از پیشــرفت 
بــه هــر شــب(. همچنیــن نــوع مــاده و نــوع پوســت بیمــار بایــد در 
ــا پوســت روغنــی  ــه عنــوان مثــال ، بیمــاران ب نظــر گرفتــه شــود. ب
ــه  ــی ک ــد ، در حال ــح دهن ــول را ترجی ــا محل ــت ژل ی ــن اس ممک
افــرادی کــه پوســت خشــک دارنــد ممکــن اســت کــرم را ترجیــح 

دهنــد)27(
درمــان هورمونــی یــک روش خــط اول قابــل قبــول بــرای مدیریت 
آکنــه در نوجوانــان اســت. ایــن روش ممکــن اســت بــه ویــژه برای 
نوجوانانــی کــه بــه کنتــرل چرخــه قاعدگی، پیشــگیری از بــارداری 

یــا هــر دو نیــز عاقــه منــد هســتند جــذاب باشــد. هــر درمانــی کــه 
 OCP حــاوی اســتروژن باشــد بایــد در کاهــش آکنــه مؤثــر باشــد و
بــه ویــژه بــرای نوجوانانــی کــه آکنــه قبــل از قاعدگــی دارندمؤثــر 
اســت)28(. اگرچــه پروژســتئین هــا در پتانســیل آندروژنــی خــود 
متفــاوت هســتند ، هنگامــی کــه بــا اثــرات اتینیــل اســترادیول 
ترکیــب مــی شــوند، اثــر خالــص همــه OCP هــا ضــد آندروژنیــک 
ــرای بیمارانــی کــه در پروژســتین هــای  ــا ایــن حــال ب اســت)8(. ب
ــن  ــد، ممک ــی دهن ــان نم ــود نش ــودی از خ ــا دوم بهب ــل اول ی نس

اســت پروژســتین نســل ســوم یــا چهــارم مفیــد باشــد.
بــرای درمــان آکنــه مــی تــوان از اســپیرونوالکتون اســتفاده کــرد. 

ــه  ــرم روزان ــی گ ــای 25 میل ــت. دوزه ــه دوز اس ــته ب ــخ وابس پاس
ــر دوز        ــا حداکث ــد ت ــی توان ــت و م ــر اس ــاران مؤث ــی بیم در برخ

ــد)19(. ــش یاب ــرم در روز  افزای ــی گ 200-100 میل
آنتــی بیوتیــک هــای خوراکــی بــه طــور معمــول بــرای آکنــه هــای 
متوســط تــا شــدید، آکنــه در قفســه ســینه و پشــت و بــا ضایعــات 
ــتفاده  ــد، اس ــوده ان ــد نب ــی مفی ــل موضع ــه در آن عوام ــی ک التهاب
ــی  ــات التهاب ــه ضایع ــض اینک ــه مح ــود ب ــی ش ــه م ــود. توصی ش
جدیــد متوقــف شــود، آنتــی بیوتیــک هــای خوراکــی را متوقــف 
کــرده و ســایر روش هــای درمانــی نیــز ممکــن اســت بــرای ادامــه 
ــه  ــی توصی ــای فعل ــک ه ــی بیوتی ــود)8(. آنت ــتفاده ش ــان اس درم
ــل  ــی تداخ ــارداری هورمون ــگیری از ب ــا پیش ــه ب ــرای آکن ــده ب ش
نــدارد)29(. بیمــاران مبتــا بــه آکنــه شــدید کــه بــه ایزوترتینوئیــن 
ــاالت  ــذا و داروی ای ــازمان غ ــط س ــد، توس ــاز دارن ــی نی خوراک
ــام و رعایــت برنامــه iPLEDGE و اســتراتژی  ــرای ثبــت ن متحــده ب
ــوط  ــی و کاهــش ریســک آن الزم هســتند. )اطاعــات مرب ارزیاب
https://www.ipledgeprogram.com/ در   iPLEDGE برنامــه  بــه 

ــه  ــاران توصی ــن بیم ــه ای ــت. ب ــترس اس iPledgeUI/home.u در دس
ــه  ــارداری )ب ــگیری از ب ــه پیش ــهای دوگان ــه از روش ــود ک ــی ش م
ــل  ــر قاب ــرا خط ــد( زی ــتفاده کنن ــدوم و OCP اس ــال کان ــوان مث عن

ــود دارد. ــیتی وج ــی از تراتوژنیس توجه

پیگیری
ــه  ــوط ب ــارات مرب ــکی، انتظ ــان پزش ــه درم ــروع هرگون ــل از ش قب
ــم  ــت عائ ــان گذاشــته شــود. مدیری ــا بیمــار در می ــد ب ــان بای درم
هایپرآندروژنیســم ممکــن اســت یــک فراینــد مــادام العمــر باشــد. 
ــرای عــوارض  ــد در فواصــل روتیــن )هــر 6-3 مــاه( ب بیمــاران بای
ــدار  ــی کــه وضعیــت آنهــا پای ــا زمان ــه درمــان ت جانبــی و پاســخ ب
باشــد، ارزیابــی شــوند. ســپس آنهــا بایــد ســاالنه کنتــرل شــوند. بــا 
اســتفاده از درمــان ترکیبــی، اغلــب آنتــی آنــدروژن هــا را می تــوان 
ــگیری از  ــات پیش ــرد، ترکیب ــن ب ــا از بی ــع ی ــان قط ــت زم ــا گذش ب
ــد.  ــه یاب ــد ادام ــی بای ــک درمان ــوان ت ــه عن ــی ب ــارداری خوراک ب
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ــه  ــود. اگرچ ــی ش ــه نم ــرم توصی ــای س ــدروژن ه ــر آن ــارت ب نظ
ــپیرونوالکتون  ــه اس ــی ک ــر بیماران ــت، اگ ــخص اس ــا نامش داده ه
مصــرف مــی کننــد دارای عــوارض پزشــکی هســتند کــه بــر 
ــر ســطح پتاســیم را  ــر مــی گــذارد، نظــارت ب ــه تأثی عملکــرد کلی
در نظــر بگیریــد. مدیریــت بایــد بــر اســاس دوز اســپیرونوالکتون و 

ــرد انجــام شــود. ــی ف ســایر موربیدیت

نتایج
عائــم بیــش از حــد آنــدروژن در بیــن نوجوانــان بســیار متــداول 
ــر  ــی تأثی ــتی عاطف ــس و بهزیس ــزت نف ــر ع ــد ب ــی توان ــت و م اس
ــم،  ــن عائ ــه ای ــا ب ــان مبت ــن نوجوان ــد. در بی ــته باش ــزایی داش بس
ــش  ــک چال ــوغ از PCOS ی ــی بل ــرات فیزیولوژیک ــخیص تغیی تش

اســت. اغلــب، قبــل از اینکــه یــک ارائــه دهنــده خدمــات درمانــی 
ــی  ــی طول ــد، ارزیاب ــز کن ــن را از PCOS متمای ــرات س ــد تغیی بتوان
از عائــم، یافتــه هــای معاینــه و مقادیــر آزمایشــگاهی مــورد نیــاز 
ــن  ــل از تعیی ــه قب ــا آکن ــه هیرسوتیســم ی ــا ب ــان مبت اســت. نوجوان
ــان  ــم درم ــرل عائ ــا هــدف کنت ــد ب ــی توانن ــی ، م تشــخیص نهای
ــدول  ــاران در درک ج ــه بیم ــک ب ــرای کم ــی ب ــوند. راهنمای ش
ــان بســیار مهــم اســت. ــه درم ــی پاســخ هــای مــورد انتظــار ب زمان



45



46

Screening and Management of the 
Hyperandrogenic Adolescent

Dr.Sedighe Hosseini 1

1. Gynecologist, Fellowship of 

Infertility & IVF

Although androgen excess can manifest in many ways, the most common and recognizable symptoms are 

hirsutism and acne. Reports of hirsutism and acne should be taken seriously because of their possible association 

with medical disorders, their substantial effect on self-esteem and quality of life, and the potential for psychosocial 

morbidity. In patients with symptoms of androgen excess, the differential diagnosis should include physiologic 

hyperandrogenism of puberty, idiopathic hyperandrogenism, and polycystic ovary syndrome (PCOS). There is a 

great deal of overlap between the symptoms of PCOS and those of normal puberty, which makes the diagnosis 

of PCOS in the adolescent difficult. Treatment of acne and hirsutism should not be withheld during the ongoing 

longitudinal evaluation for possible PCOS. On physical examination, body mass index, blood pressure, and 

signs of hyperandrogenism, such as acne and hirsutism, should be evaluated. Although guidelines differ on 

recommended laboratory studies, most include measurement of total testosterone, free testosterone, or both, and 

screening for nonclassic congenital adrenal hyperplasia with a 17hydroxyprogesterone test. Elevation of the free 

or total testosterone level higher than the adult female normative values is a key diagnostic feature of biochemical 

hyperandrogenism. Because treatment is indicated only when symptoms are distressing to the patient, the degree 

to which acne or hirsutism bothers the patient should be assessed. Before initiation of any medical therapy, 

expectations of treatment should be discussed with the patient. Anticipatory guidance is critical to help patients 

understand the timeline for expected responses to therapy.
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مقدمه
ــت  ــی اس ــوغ دوره ای از زندگ ــد بل ــوز همانن ــا منوپ ــگی ی یائس
کــه در آن تخمــدان هــا از عملکــرد بــاز مــی ایســتند. ایــن 
ــان  ــا در زم ــک زن را دقیق ــی ی ــوم از زندگ ــک س ــه ی دوره ک
اوج مســئولیت هــا ی او بــه عنــوان یــک مــادر و مدیــر خانــه در 
ــه یــک بیمــاری، ناخوشــی یــا پاتولــوژی کــه  ــر مــی گیــرد، ن ب
پدیــده ای کامــا فیزیولوژیــک اســت. بــا آنکــه ایــن دوره بــرای 
زنــان بــا مخاطراتــی همــراه بــوده کــه نیازمنــد توجــه و تســکین 
مــی باشــد، متاســفانه اغلــب نادیــده انگاشــته مــی شــود. گرچــه 
زنــان نیــز در ایــن دوران خــود توجــه کمتــری بــه ســامت خــود 
ــد  ــود آالم خــود اهتمــام کافــی نمــی ورزن داشــته و جهــت بهب
کــه ایــن شــاید ناشــی از آمــوزش ناکافــی و عــدم اطــاع رســانی 
درســت توســط سیســتم درمانــی و پزشــکان نیزمــی باشــد . لــذا 
شایســته اســت کــه بــا شــناخت کافــی از رونــد حــوادث در ایــن 
ــا  ــورد ب ــای برخ ــام روش ه ــا تم ــنایی ب ــی و آش دوره از زندگ
عــوارض ناشــی از آن و آمــوزش آن هــا بــه زنــان ، بــرای بهبــود 
هرچــه بیشــتر کیفیــت زندگــی زنــان در ایــن دوره ی طوالنــی و 

پرمخاطــره گامــی بلنــد برداریــم . 

تعریف یائسگی
قطــع دائمــی قاعدگــی هــا در غیــاب ســایر پاتولــوژی هــا  کــه 
منجــر بــه آمنــوره ی 12 ماهــه گــردد منوپــوز نامیــده مــی 
ــل  ــا ناکام ــل ی ــت کام ــال اف ــه دنب ــه ب ــداد ک ــن روی ــود . ای ش
فولیکولهــای تخمدانــی رخ مــی دهــد منجــر بــه کاهــش ســطح 
اســتروژن و افزایــش ســطح FSH مــی گــردد. افــت اســتروژن که 
گیرنده هــای مربــوط بــه آن تقریبــا در تمامــی ارگان هــای بــدن 

وجــود دارد منجــر بــه بــروز عائــم ناشــی از یائســگی میگــردد. 
ــروز  ــالگی ها ب ــا 55 س ــن 45 ت ــگی بی ــط یائس ــور متوس ــه ط ب
می یابــد و ســن میانــه ی آن 51 ســالگی مــی باشــد. منوپــوز قبــل 
از 40 ســالگی غیرطبیعــی تلقــی شــده و بــه آن نارســایی زودرس 

تخمــدان گفتــه مــی شــود . 
در اواخــر ســنین بــاروری و بــه دنبال کاهــش تعــداد فولیکول ها، 
inhibin B کاهــش یافتــه و FSH  مختصــرا افزایش و پروژســترون 

فــاز لوتئــال کاهــش مــی یابــد و در نتیجــه ســیکلهای قاعدگــی 
کوتــاه تــر مــی گردنــد. ســپس در دوره ی گــذار بــه یائســگی یــا 
حوالــی یائســگی ) 47 ســالگی(، بــا کاهــش بیشــتر فولیکــول هــا 
FSH افزایــش بیشــتری یافتــه و ســیکل هــای قاعدگــی طوالنــی 

ــا کاهــش تعــداد  ــد. در نهایــت ب ــر شــده و نامنظــم مــی گردن ت
فولیکــول هــا بــه کمتــر از 1000 عــدد ، قطــع دائمــی قاعدگی هــا 

و یائســگی رخ مــی دهــد .

عالئم یائسگی 

ــذا  ــت، ل ــده اس ــد گیرن ــدن واج ــف ب ــاط مختل ــتروژن در نق اس
ــی را  ــدد و متنوع ــم متع ــگی عائ ــال یائس ــتروژن بدنب ــت اس اف
بــه دنبــال دارد. مهــم تریــن و شــایع تریــن عامــت گرگرفتگــی 

اســت. 
گرگرفتگــی – در 80 %  از خانــم هــا در ســنین گــذار بــه 
ــد  ــا 30-20  درص ــا تنه ــد، ام ــی ده ــگی رخ م ــگی و یائس یائس
ــه  ــرای درمــان آن مراجعــه مــی کننــد. گرگرفتگــی ب ــان ب از زن
ــمتهای  ــورت و قس ــی در ص ــای ناگهان ــاس گرم ــورت احس ص
بــاالی قفســه ی ســینه شــروع شــده و بــه ســرعت در تمــام بــدن 
منتشــر مــی گــردد . احســاس گرمــا حــدود 2 تــا 4 دقیقــه طــول 

تشخیص یائسگی و عالئم آن و مراقبت های کلی در 
زنان یائسه

دکتر ملیحه فاکهی 1
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ــراه  ــب هم ــش قل ــدید و تپ ــق ش ــا تعری ــوال ب ــد و معم ــی کش م
اســت و ممکــن اســت در ادامــه منجــر بــه احســاس ســرما و لــرز 
ــار در  ــک ب ــی از ی ــوع گرگرفتگ ــزان وق ــود. می ــراب ش و اظط
طــول روز تــا هــر ســاعت یــک بــار متغیــر اســت و رخــداد آن 
ــا  ــم ه ــد . در 80 % از خان ــی باش ــایع م ــز ش ــب نی ــول ش در ط
گرگرفتگــی تــا بیــش از یــک ســال ادامــه مــی یابــد امــا بــه طــور 
معمــول طــی 4 تــا 5 ســال بــه طــور خوبخــود بهبــود مــی یابــد. 
ــد از 70  ــا بع ــی ت ــی حت ــا گرگرفتگ ــم ه ــفانه در 9 % خان متاس

ســالگی نیــز ادامــه مــی یابــد. 
اختــالل خــواب – عوامل متعــددی منجر بــه اختــال خواب 
در ایــن دوران مــی گــردد. از یــک ســو گرگرفتگی هــای 
شــبانه منجــر بــه بیــدار شــدن از خــواب شــده و از ســوی دیگــر 

ــه  ــختی در ب ــث س ــن دوران باع ــراب در ای ــردگی و اضط افس
خــواب رفتــن مــی شــود. درمــان گرگرفتگــی هــا و بــر طــرف 
نمــودن اضطــراب ممکــن اســت در بهبــود خــواب بیمــاران موثر 

باشــد.
افســردگی – افســردگی ناشــی از تغییرات یائســگی در دوه ی 
گــذار بــه یائســگی نســبت بــه دوران پــس از یائســگی شــایع تــر 
اســت. درمــان هورمونــی بــا اســتروژن در بهبــود خلــق بیمــاران 

موثــر بــوده اســت .
خشــکی واژن – اپیتلیوم واژن و پیشــابراه  وابســته به اســتروژن 
ــازک شــدن اپیتلیــوم واژن مــی  ــه ن اســت و کمبــود اســروژن ب
ــکی واژن،  ــم خش ــال و عائ ــی واژین ــه آتروف ــد. در نتیج انجام
ــدای دوره ی  ــد. درابت ــی یاب ــروز م ــی ب ــس پارون ــارش و دی خ
ــش  ــه کاه ــا متوج ــم ه ــت خان ــن اس ــگی ممک ــه یائس ــذار ب گ
لوبریکاســیون واژن در هنــگام نزدیکــی شــوند کــه ایــن از اولین 
ــگی  ــد از یائس ــت. بع ــدن اس ــتروژن ب ــش اس ــای کاه ــانه ه نش
ــان وضعیــت هیپواســتروژنیک ، خشــکی واژن در تمــام  ــا ازم ب
طــول روز و حیــن ســایر فعالیــت هــا نیــز احســاس مــی گــردد. 
ــد. در  ــی باش ــا م ــد روگاه ــده و فاق ــگ پری ــه واژن رن در معاین
معاینــه ژنیتــال خارجــی، موهــای پوبیس و االستســیتی پوســت و 

ولــو کاهــش یافتــه ، ورودی واژن باریــک شــده و ممکــن اســت 
فیــوژن یــا از بیــن رفتــن لبیــا مینورهــا رخ داده باشــد .

ــش  ــه کاه ــر ب ــتروژن منج ــش اس ــی- کاه ــرد جنس عملک
جریــان خــون بــه ســمت واژن و وولــو مــی گیــردد . ایــن 
ــال  ــیون واژن و اخت ــش لوبریکاس ــی کاه ــل اصل ــداد عام رخ
عملکــرد جنســی در زنــان یائســه اســت . خشــکی واژن و دیــس 
ــز  ــی نی ــت جنس ــش فعالی ــب کاه ــت متعاق ــن اس ــی ممک پارون
ایجــاد شــود. بدنبــال افــت اســتروژن و کاهــش فعالیــت جنســی 
ــر  ــاه ت ــه و واژن کوت ــش یافت ــواره ی واژن کاه ــیته دی االستیس
ــر مــی گــردد . ادامــه ی فعالیــت جنســی حتــی در  و باریــک ت
غیــاب درمــان هورمونــی بــا اســتروژن از بــروز ایــن تغییــرات در 

ــد.  ــی کن ــری م واژن جلوگی

تغییــرات شــناختی -  خانــم هــای ســنین یائســگی معمــوال 
از کاهــش حافظــه و مشــکل در تمرکــز کــردن شــکایت 
دارنــد. شــواهد بیولوژیــک نیــز حاکــی از اهمیــت اســتروژن در 
عملکــرد شــناختی هســتند . اضطــراب و افســردگی ایــن دوران 

ــر عملکــرد شــناختی خواهــد داشــت .  ــر ســوئی ب اث
بیــن  در  شــایعی  مفاصــل شــکایت  درد   – مفاصــل  درد 
خانم هــای میانســال اســت کــه از زبــان 50 تــا 60 درصــد 
ــل در  ــه ی درد مفاص ــزان تجرب ــود . می ــی ش ــنیده م ــان ش ایش
خانم هــای چــاق و افســرده بیشــتر از ســایر بانــوان اســت . گرچــه 
ــود  ــن دردهــا ناشــی از کمب هنوزمشــخص نشــده اســت کــه ای
ــتند،  ــک هس ــاالت روماتولوژی ــا اخت ــط ب ــا مرتب ــتروژن ی اس
درمــان بــا اســتروژن بــه بهبــود ایــن دردهــا کمــک مــی کنــد .

ــل دوره ی  ــا در اوای ــس پســتان ه ــتان – درد و تندرن درد پس
گــذار بــه یائســگی کــه بــا افــت و خیــز ســطح اســتروژن ســرم 
ــگی  ــس از یائس ــب پ ــد واغل ــی باش ــر م ــایع ت ــت ش ــراه اس هم

ــد .  ــود مــی بای بهب
ــی  ــردرد میگرن ــی س ــرن قاعدگ ــی – میگ ــرن قاعدگ میگ
اســت کــه حوالــی شــروع هــر قاعدگــی تشــدید مــی یابــد . در 
بســیاری از زنــان ایــن ســردردها از نظــر فرکانــس و شــدت در 
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ــد.  ــه یائســگی افزایــش مــی یابن اوایــل دوره ی گــذار ب

عواقب طوالنی مدت ناشی از کمبود استروژن 
ــتخوانی  ــوده ی اس ــش ت ــتخوانی – کاه ــوده اس ــش ت کاه
طــی دوره ی گــذار بــه یائســگی آغــاز مــی گــردد . میــزان کاهــش 
ســاالنه دانســیته ی معدنــی اســتخوان بــا بیشــترین ســرعت طــی یــک 
ســال اول قبــل از آخریــن قاعدگــی تــا دو ســال اول پــس از آن رخ 

می دهــد . 
بیمــاری قلبــی عروقــی – ریســک بیمــاری هــای قلبــی عروقــی 
ــی از آن  ــل بخش ــه حداق ــد ک ــی یاب ــش م ــگی افزای ــس از یائس پ
ناشــی از کمبــود اســتروژن اســت . ایــن خطــر ممکــن اســت ناشــی 
از تغییــرات لیپیــدی طــی دوران پــری منوپــوز نیــز باشــد . مطالعــات 
نشــان داده انــد کــه حفــظ HDL در محــدوده ی نرمــال آن منجــر بــه 
کاهــش خطــر عــوارض قلبــی عروقــی در ایــن ســنین مــی گــردد . 
ــت از  ــدودی در حمای ــک مح ــج اپیدمیولوژی ــل – نتای زوال عق
تئــوری اثــر اســتروژن در حفــظ عملکــرد شــناختی وجــود دارد .بــه 
ــر  ــز اســتروژن اث ــا کنــون ثابــت نشــده اســت کــه تجوی هــر حــال ت

ــان یائســه داشــته باشــد . بســزایی در حفــظ عملکــرد شــناختی زن
ــن  ــگی ممک ــس از یائس ــتروژن پ ــود اس ــتئوآرتریت -  کمب اس
ــه بــروز اســتئوآرتریت گــردد امــا مطالعــات در ایــن  اســت منجــر ب

ــه محــدود اســت . زمین
تغییــرات پوســتی – محتــوای کاژن پوســت و اســتخوان در اثــر 
کمبــود اســتروژن کاهــش مــی یابــد . کاهــش کاژن پوســتی منجــر 
بــا چروکیدگــی و  پیــری پوســت مــی گــردد . بــه نظــر نمــی رســد 
درمــان بــا اســتروژن نقــش بســزایی در پیشــگیری از ایــن روند داشــته 

باشــد . 
اختــالل تعــادل – اختــال تعــادل در زنــان یائســه بدنبــال اثــرات 
مرکــزی ناشــی از کمبــود اســتروژن رخ مــی دهــد. اختــال تعــادل 
نقــش مهمــی در زمیــن خــوردن هــای مکــرر و بــروز شکســتگی های 
بــازو در ایــن زنــان دارد . برخــی مطالعــات نشــان داده انــد کــه درمان 
بــا اســتروژن بــر بهبــود حفــظ تعــادل زنــان یائســه و کاهــش حــوادث 

زمیــن خــوردن موثــر اســت . 

بررســی هورمونــی ســیکل هــای قاعدگــی نامنظــم در 
حوالــی یائســگی 

چنانچــه آمنــوره  زیــر 40 ســالگی رخ دهــد )در غیــاب حاملگــی(، 
بــه آن نارســایی زودرس تخمــدان گفتــه شــده و نیازمنــد انجــام تمام 
ــد  ــه خواه ــوره ی ثانوی ــت آمن ــن عل ــرای تعیی ــای الزم ب ــی ه بررس
بــود . ایــن بررســی هــا شــامل شــرح حــال دقیــق) از نظــر تغییــر اخیــر 
ــوز .  ــم منوپ ــه، عائ ــم ، آکن ــا، هیرسوتیس ــی، داروه ــبک زندگ س
 FSH .( ــای آزمایشــگاهی ــل و بررســی ه ــه کام ــوره ، معاین گاالکت

TSH . PRL . E2 . DHEAS . 17OHprogestrone  ( مــی باشــد . 

ــا اختــاالت قاعدگــی بیــن ســنین 40 تــا 45 ســالگی  در برخــورد ب
ــک  ــت و چ ــی اس ــاران کاف ــرای بیم ــی HCG . TSH. PRL ب بررس
کــردن FSH  در ایــن ســنین بــا توجــه بــه متغیــر بــودن ســطح آن در 
ســیکل هــای مختلف ارزش تشــخیصی و پیشــگویی کنندگــی ندارد 
.  در خانــم هــای بزرگتــر از 45 ســال کــه بــا اختــاالت قاعدگــی و 
ــا  ــد، صرف ــی کنن ــه م ــم یائســگی مراجع ــا عائ بخصــوص همــراه ب
ــه بررســی TSH . PRL  در  بررســی HCG کفایــت کــرده و نیــازی ب
ــم  همــه ی بیمــاران نمــی باشــد مگــر آنکــه بیمــاری همزمــان عائ
ــه  ــز داشــته باشــد .  ب ــا هیپرپروالکتینمــی را نی ــدی ی بیمــاری تیروئی
یــاد داشــته باشــیم کــه بررســی ســطح FSH در ایــن ســنین نیــز ارزش 

تشــخیصی نداشــته و نبایــد چــک شــوند . 
در خانــم هایــی کــه از قبــل مبتــا بــه ســندرم تخمــدان پلــی 
کیســتیک یــا آمنــوره ی هیپوتاالمیــک بــوده انــد، معمــوال در ســنین 
گــذار بــه یائســگی ســیکل هــای منظــم تــری را تجربــه می کننــد. در 
ایــن دســته از زنــان توصیــه مــی شــود کــه بــا وقــوع عائــم یائســگی 
ســطح FSH انــدازه گیــری گــردد و چنانچــه ســطح آن بــه بیــش از 
ــود .  ــه  یائســگی مســجل خواهــد ب ــه باشــدگذار ب ــش یافت 25 افزای
ــیار  ــگی بس ــس از یائس ــر FSH پ ــه مقادی ــردد ک ــی گ ــان م خاطرنش

ــی باشــد .  ــدار و در حــدود 100-70   م ــن مق ــر از ای باالت
از آنجایــی کــه خانــم هــای غیرســیگاری و فاقــد ریســک فاکتورهــا 
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مــی تواننــد تــا ســن 50 ســالگی از داروهــای کنتراســپتیو خوراکــی 
ــا  ــان ب ــن زن ــگی در ای ــه یائس ــذار ب ــخیص گ ــد، تش ــتفاده کنن اس
ــر  ــه از قطــع دارو امــکان پذی بررســی ســطح FSH پــس از 4-2 هفت
خواهــد بــود و چنانچــه ســطح هورمــون بیــش از 25 باشــد تشــخیص 

گــذار بــه یائســگی مطــرح مــی گــردد .  

کنترل وزن در یائسگی
ــه وزن  ــرل وزن رســاندن آن ب ــای یائســه هــدف از کنت ــم ه در خان
ــت شــده اســت کــه در خانمهــای  ــدن نیســت، بلکــه ثاب ــده آل ب ای
یائســه تــا 15 کیلوگــرم اضافــه وزن نســبت بــه وزن ایــده آل از میزان 
بــروز زوال عقــل در آینــده و میــزان کلــی مــرگ و میــر مــی کاهــد. 
ــوده ی  ــه ی ت ــظ نمای ــگی حف ــرل وزن در یائس ــدف از کنت ــذا ه ل

ــش از  ــی بی ــی باشــد . از ســوی دیگــر چاق ــا 30 م ــن 25 ت ــی بی بدن
حــد بــا افزایــش خطــر دیابــت، فشــارخون، اســتئوآرتریت و بیمــاری 
ــه  ــا ب ــان مبت ــن در زن ــود . بنابرای ــد ب ــراه خواه ــر هم ــروق کرون ع
چاقــی و نمایــه تــوده ی بدنــی بیشــتر از 30 توصیــه بــه کاهــش وزن 
ــم هــای کتوزنیــک  ــه واســتفاده از رژی ــا کمــک متخصــص تغذی ب

مــی گــردد .

حفظ توده ی عضالنی در یائسگی
ــن  ــت پروتئی ــه دریاف ــدن ب ــاز ب ــن نی ــش س ــا افزای ــی ب ــور کل ــه ط ب

افزایــش مــی یابــد . از یــک ســو ســالخوردگی بــا افزایــش نیــاز بــدن 
ــی  ــوارض گوارش ــر ع ــوی دیگ ــوده و از س ــراه ب ــن هم ــه پروتئی ب
ــی  ــروز م ــتر ب ــنین بیش ــن س ــتهایی در ای ــی اش ــذب و ب ــوء ج و س
یابــد. همچنیــن ســالخوردگی ممکــن اســت بــا بیمــاری هایــی 
همــراه باشــد کــه مصــرف پروتئیــن در بــدن را افزایــش مــی 
ــه شــده در دوران یائســگی                                                 ــن توصی ــزان مصــرف پروتئی ــد . می دهن
ــه  ــد ک ــان داده ان ــات نش ــد .مطالع ــی باش ــه م 1/2 - 1 روزان  g/kg

مصــرف بیشــتر پروتئیــن بــا عملکــرد فیزیکــی بهتــر و کاهــش رونــد 
ــت .  ــراه اس ــگی هم ــرد در یائس ــت عملک اف

چنانچــه خانــم هــای یائســه بــه هــر علتــی قــادر بــه دریافــت پروتئیــن 

کافــی در رزیــم غذایــی روزانــه نباشــند ، توصیــه مــی شــود کــه از 
 Gain-up . Nutriplex . Pure protein . مکمــل هــای پروتئینــی ماننــد

Iso-Whey  و غیــره اســتفاده نماینــد .

حفظ سالمت استخوان در یائسگی 
ــی گــرم کلســیم  ــل 1200 میل ــه حداق ــه ب ــای یائســه روزان ــم ه خان
)مجمــوع رژیــم غذایــی و مکمــل ( و 800 واحــد ویتامیــن  D نیــاز 
ــاد اســتئوپروز  ــکا و بنی ــه انجمــن طــب ســالمندی آمری ــد . البت دارن
ــی  ــن D کم ــه ویتامی ــه ب ــاز روزان ــزان نی ــد می ــکا معتقدن ــی آمری مل
بیشــتر و در حــدود 1000 واحــد روزانــه اســت . بــه هــر حــال توصیــه 
ــش از 500000  ــن D بی شــده اســت کــه مصــرف ســاالنه ی ویتامی

واحــد نباشــد . 

ــم غذایــی طــی هــر  ــی از رژی ــزان کلســیم دریافت در محاســبه ی می
وعــده لبنیــات ) یــک لیــوان شــیر کــم چــرب ، یــک لیــوان ماســت 
، یــک قوطــی کبریــت پنیــر کــم چــرب ( را مــی تــوان معــادل 300 
ــی  ــات برخ ــر لبنی ــاوه ب ــت . ع ــر گرف ــیم در نظ ــرم کلس ــی گ میل
ســبزیجات بــرگ ســبز ، دانــه هــای کنجــد ، انجیــر خشــک و ماهــی 
ــز حــاوی  ــا اســتخوان خــورده مــی شــوند نی هــای کوچــک کــه ب

مقادیــر قابــل توجــه از کلســیم مــی باشــند. 
در تجویــز مکمــل کلســیم بایــد بــه ایــن نکتــه توجــه اشــت کــه در 
هــر وعــده بیشــتر از 500 میلــی گــرم کلســیم تجویــز نگردد چــرا که 

بــرای سیســتم گــوارش قابــل جــذب نبــوده و مقادیــر اضافــه تــر دفع 
ــر  ــه در مقادی ــز مکمــل روزان ــذا در صــورت تجوی خواهــد شــد . ل
ــردد .  ــرف گ ــدد مص ــای متع ــرم  در دوز ه ــی گ ــش از 500 میل بی
همچنیــن مصــرف روزانــه کلســیم نبایــد از 2000 میلــی گــرم فراتــر 
رود . در خانــم هایــی کــه ســابقه ای از مشــکات کلیــوی و ســنگ 
ــاالی مکمــل کلســیم نقشــی در  ــر ب ــد ، مصــرف مقادی ــه ندارن کلی
ایجــاد ســنگ کلیــه نــدارد و بایــد در ایــن مــورد بــه آنــان اطمینــان 

خاطــر داده شــود . 
ورزش در یائسگی 

بــرای حفــظ ســامت اســتخوان هــا ورزش هــای مبتنــی بــر تحمــل 
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ــاال رفتــن از  وزن همچــون راه رفتــن ســریع ، تنیــس ، رقصیــدن ، ب
پلــه هــا  و ورزش هــای مقاومتــی همچــون وزنــه زدن بســیار مفیــد 
ــا افزایــش  هســتند . همچنیــن انجــام  فعالیــت هــای هــوازی) کــه ب
ــظ  ــرای حف ــد(  ب ــا همراهن ــاس گرم ــس و احس ــب و تنف ــت قل ری
ــود  ــی ش ــه م ــتند. توصی ــت هس ــز اهمی ــی هائ ــی عروق ــامت قلب س
ــا شــدت متوســط  ــم هــای یائســه حداقــل 150 دقیقــه ورزش ب خان
در هفتــه و 2 روز در هفتــه ورزش تقویــت عضــات داشــته باشــند .

مکمل های گیاهی در یائسگی
ــاوون موجــود در  فیتواســتروژن هــای شــناخته شــده شــامل ایزوف
ــه هــای ســویا ، کوهــوش  ــاه پنــج انگشــتی ( ، دان ویتاگنــوس ) گی
ســیاه  و لیگنــان موجــود در دانــه ی کتــان مــی باشــند . در بیــن 11 

ــا  ــا ، تنه ــر روی فیتواســتروژن ه ــی انجــام شــده ب ــی بالین کارآزمای
در 3 کارآزمایــی اثــرات مفیــد ایــن داروهــا بــر عائــم یائســگی بــه 
اثبــات رســیده اســت . همچنیــن در  متاآنالیــز انجــام شــده بــر روی 
21 کارآزمایــی نشــان داد کــه ایــن مــواد ممکــن اســت در کاهــش 
تعــداد دفعــات گرگرفتگــی در طــول روز موثــر باشــند امــا اثــری بــر 
کاهــش دفعــات تعریــق شــبانه ندارنــد . بــه طــور کلــی نتایــج حاصل 
ــا در  ــات حاکــی از آن هســتند کــه فیتواســتروژن ه ــر مطالع از اکث
ــد . شــایان  ــا پاســبو ندارن ــی ب ــاوت چندان ــان گرگرفتگــی تف درم
ذکــر اســت کــه پاســبو %50 در کاهــش گرگرفتگــی موثــر اســت .

اسیدهای چرب ضروری در یائسگی 
اســید هــای چــرب ضــروری شــامل امــگا 3 و امــگا 6 مــی باشــند . 
روغــن هــای گیاهــی منبعــی غنــی از امــگا 6 هســتند . امــگا 3 تنهــا 
در دانــه ی کتــان و ماهــی هــای روغنــی یافــت می شــود . اســیدهای 
چــرب ضــروری در کاهــش عــوارض قلبــی عروقــی ، بهبــود 
هیپرلیپیدمــی ، کاهــش فشــارخون و مقاومــت عــروق سیســتمیک ، 
عملکــرد اندوتلیــال، تنظیــم سیســتم انعقــادی ، بهبــود آترواســکلروز 
و پیشــگیری از ســندرم حــاد کرونــری بســیار موثــر هســتند . مصرف 
حداقــل دو وعــده ماهــی روغنــی در هفتــه از خطــر ابتــا بــه دمانــس 

مــی کاهــد . توصیــه شــده اســت افــرادی کــه قــادر بــه مصــرف ایــن 
مقــدار ماهــی نیســتند از مکمــل روغــن ماهــی بــه مقــدار یــک گــرم 
ــن  ــل روغ ــرم مکم ــه 4 گ ــرف روزان ــد . مص ــتفاده کنن ــه اس روزان
ــد انجمــن غــذا و  ــه تایی ــرای درمــان هیپرتریگلیســریدمی ب ماهــی ب

داروی آمریــکا رســیده اســت .

درمان هورمونی در یائسگی 
ــم  ــود عائ ــت بهب ــون جه ــا هورم ــن ب ــان جایگزی ــته درم در گذش
یائســگی و باهــدف پیشــگیری از عــوارض طوالنــی مــدت کمبــود 
اســتروژن ماننــد بیمــاری هــای قلبــی عروقــی، اســتئوپروز و دمانــس 
ــان  ــا درم ــه ب ــان داد ک ــدی نش ــات بع ــا مطالع ــد. ام ــی ش ــز م تجوی
ــوده و  ــد ب ــدار مفی ــان یائســه ی عامت ــورد زن ــا در م ــی تنه هورمون

ــه دارد . امــروزه اســتفاده از هومــون  ــر مضــرات آن غلب ــد ان ب فوای
ــی،  ــی عروق ــای قلب ــاری ه ــی بیم ــوان پروفیاکس ــه عن ــی ب درمان

ــدارد .  ــی ن ــس جایگاه ــتئوپروز و دمان اس
هــدف اولیــه از درمــان هورمونــی بهبــود گرگرفتگــی اســت . ســایر 
عائــم یائســگی کــه بــه هورمــون درمانــی پاســخ مــی دهنــد شــامل 
اختــاالت خــواب ، بــی ثباتــی خلــق ، افســردگی ، درد مفاصــل و 

ســندرم آتروفــی واژن مــی باشــد . 
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Human papilloma virus شــایع تریــن عفونــت مقاربتــی در 

آمریــکا اســت کــه حــدود 79 میلیــون نفــر بــه ایــن بیمــاری فعال 
ــه  ــته و ب ــی نداش ــراد عامت ــوارد اف ــی م ــتند. در بعض ــار هس دچ
عــوارض هــم دچــار نمیشــوند، در بعضــی مــوارد عــوارض ابتــا 
بــه ایــن عفونــت خفیــف اســت، ماننــد ابتــا بــه زگیــل تناســلی 

خــوش خیــم.

ولــی شــواهد قــوی نشــان میدهــد کــه بعضــی از انــواع آن علــت 
ــه و  ایجــاد ســرطان در ســرویکس، دهــان، آلــت تناســلی مردان

مقعــد مــی باشــد.
نزدیــک بــه 200 زیــر گــروه از  HPV شــناخته شــده ولــی بعضــی 
ــه  ــا ب ــر ابت ــترین خط ــا بیش ــروه 16 و 18 ب ــل گ ــواع آن مث از ان

ســرطان همــراه هســتند.
در آمریــکا معمــوال ویــروس بیــن ســنین 15 تــا 24 ســال بیشــتر 
ــال  ــی، احتم ــرکای جنس ــداد ش ــش تع ــا افزای ــود و ب ــده میش دی
ابتــا افزایــش مــی یابــد. بــر مبنــای شــیوع HPV میتــوان نتیجــه 

گرفــت در تعــدادی از مــوارد  نابــاروری، افــراد بــا ایــن ویــروس 
آلودگــی داشــته یــا خواهــد داشــت.

انتشــار HPV بطــور معمــول قبــل یــا همزمــان بــا بهتریــن ســالهای 
بــاروری اتفــاق مــی افتــد.

ــده  ــام ش ــاروری انج ــر، HPV در ب ــددی روی اث ــات متع مطالع
اســت هرچنــد بــر مبنــای مطالعــات ارتبــاط قــوی بیــن نابــاروری 
زنانــه بــا HPV یافــت نشــده ولــی آلودگــی بــه ایــن ویــروس در 

مــردان نابــارور نســبت بــه مــردان بــارور بیشــتر اســت.
ــز  ــتماتیک و متاآنالی ــرور سیس ــک م ــکاران ی  Weinberg و هم
ــع  ــه مای ــوط ب ــای مرب ــی روی پارامتره ــع من ــرای HPV در مای ب

ــدون  ــا ب ــا ی )IVF ب ــاروری ــک ب ــهای کم ــه روش ــی و نتیج من
ــد.  ــام دادن ICSI( انج

آنهــا از نتایــج 16 مطالعــه اســتفاده کردنــد و بــا بررســی متاآنالیــز 
ســبب کاهــش  HPV مشــخص شــد کــه عفونــت همزمــان بــا
4/6-( ، تحــرک اســپرم    million sperm/ml (غلظــت اســپرم

ــد شــد. ــوژی اســپرم)2/4-( خواه )11/7- %(،  و مرفول
ــه  ــر HPV  روی نتیج ــه اث ــه ک ــکاران 4 مطالع Weinberg  و هم

ــن  ــا چنی ــد. آنه ــی کردن ــود بررس ــرار داده ب ــر ق ART را مدنظ

نتیجــه گرفتنــد کــه در کتابهــای رفرانــس هنــوز بــرای اثــر 
ــی  ــدارد ول ــود ن ــق وج ــارداری تواف ــزان ب ــر می ــت HPV ب عفون
آنهــا افزایــش میــزان ســقط را در زوجــی کــه شــریک جنســی 
ــد. ــا HPV را داشــته، مشــاهده کردن ــان ب ــت همزم مذکــر عفون

ــی را بررســی  ــع من ــر هــای مای ــی کــه پارامت ــا بررســی مطالعات ب
ــر از  ــه توجــه کــرد کــه کــدام متغی ــه ایــن نکت ــد ب ــد،  بای میکنن
اهمیــت بالینــی برخــوردار اســت. در بســیاری از مــوارد پزشــکان 
ــد.  ــی ندارن ــخیص دقیق ــه  تش ــاروری مردان ــا ناب ــورد ب در برخ

ــه  ــوط ب ــاالت مرب ــوال اخت ــارور معم ــردان ناب ــد در م ــر چن ه
پارامترهــای مایــع منــی وجــود دارد ولــی تغییــرات خفیــف بطور 
معمــول بــه عنــوان عامــل پیــش بینــی کننــده بــرای نابــاروری در 

نظــر گرفتــه نمیشــود.
بررســی تاثیــر محیــط، عفونــت و شــیوه زندگــی، اثــر آن را بــر 
ــاط  ــوز ارتب ــی هن ــد ول ــان داده ان ــی نش ــع من ــای مای ــر ه پارامت

ــد. ــه ندارن ــاروری مردان ــا ناب ــی ب دقیق
محققیــن نتایــج ایــن متاآنالیــز را روی پارامتــر هــای مایــع منــی 
ــداد  ــه تع ــد ک ــا دریافتن ــد. آنه ــی کردن ــاروری بررس ــزان ب و می
اســپرم متحــرک و مرفولــوژی آن در صــورت وجــود عفونــت با 

اثر عفونت HPV بر ناباروری مردان 
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 HPV کمتــر اســت. مهــم اســت بخاطــر داشــته باشــیم کــه ممکن 
ــند،  ــته باش ــادی نداش ــی زی ــت بالین ــا اهمی ــه ه ــن یافت ــت  ای اس
ــرای مثــال Weinberg و همــکاران دریافتنــد کــه تعــداد اســپرم  ب
ــی  ــت ول ــر اس ــد کمت ــده ان ــوده ش ــا HPV آل ــه ب ــی ک در مردان
تعــداد متوســط اســپرم هــا در ایــن مطالعــه بیــن 120-29 میلیــون 

اســپرم مــی باشــند.
4/6 اســپرم در زمانــی کــه   million/ml اهمیــت بالینــی کاهــش
میلیــون در هــر میلــی  تعــداد متوســط اســپرم هــا بیــن 29 تــا 120
ــی اســت کــه شــخص دچــار اولیگــو  ــر از زمان ــر باشــد کمت لیت

اســپرمی اســت. 
بنابــر ایــن بــه نظــر نمــی رســدکه ابتــا بــه عفونــت HPV ســبب 

اختــال قابــل توجهــی در تعــداد اســپرم شــود. 

تحــرک اســپرم بــه طــرز قابــل توجهــی بــا ابتــا بــه HPV کاهــش 
ــر از 32 درصــد  ــردان دچــار اســتنو اســپرمی )کمت ــد. م ــی یاب م
ــه  ــا ب ــا احتمــال بیشــتری مبت ــو( ب ــه جل ــا تحــرک رو ب اســپرم ب
HPV هســتند. بــه نظــر میرســد ایــن ویــروس اثــرات مخربــی بــر 

تحــرک اســپرم دارد، در حــدی کــه میتوانــد بــه باروری  آســیب 
برســاند.

ــاروری را بررســی  ــر ب ــر HPV ب ــی کــه اث ــا تعــداد مطالعات  نهایت
کــرده انــد کــم اســت و تنهــا 4 مطالعــه بصــورت متاآنالیــز روز 
میــزان حاملگــی و ســقط در زوجــی کــه تحــت درمــان IVF یــا 

ــد انجــام شــده اســت. IVF و ICSI  قــرار گرفتــه ان

ــش  ــی افزای ــده ول ــدا نش ــی پی ــاح ارتباط ــزان لق ــن HPV  ومی بی
میــزان ســقط گــزارش شــده اســت.  بــه هــر حــال جمعیــت مــورد 
مطالعــه کــم بــوده اســت و بــه هــر حــال نیــاز بــه بررســی هــای 
بیشــتر در مــردان بــا و یــا بــدون ابتــا بــه HPV از نظــر تاثیــر بــر 
ــای  ــر پارامتر ه ــرات HPV ب ــخیص اث ــود دارد. تش ــاروری وج ب
اســپرم، نیــاز بــه درمــان ایــن عفونــت را مشــخص میکنــد. میتــوان 
ــه  ــد. توصی ــا  ش ــع ابت ــیون مان ــت واکسیناس ــق دو نوب ــا تزری ب
جدیــد در کشــور هــای غربــی انجــام واکسیناســیون بیــن 11-26 

ســالگی اســت.

ــر از 26  ــراد کمت ــام اف ــرای تم ــن ب ــن واکس ــر ای ــال حاض در ح
ــود. ــه میش ــال توصی س

بیــن ســنین 26 تــا 45 ســال نیــاز بــه مشــاوره بــا افــراد اســت زیــرا 
ــد و  ــه صــورت کامــل واکسیناســیون نشــده ان بعضــی از آنهــا ب

ممکــن اســت از انجــام آن فایــده ببرنــد.
ــای  ــود دورنم ــبب بهب ــد س ــن HPV میتوان ــد واکس ــر میرس بنظ
ــر روی 151  ــته نگ ــه گذش ــک مطالع ــود. Garolla ی ــاروری ش ب
ــود  ــه HPV ب ــا ب ــرد  مبت ــی م ــریک جنس ــه ش ــارور ک زوج ناب
 HPVانجــام داد. از ایــن 151 مــرد، 79 مــورد بــا تزریــق واکســن
موافقــت کردنــد و 72 مــورد از واکســن اســتفاده نکردنــد. بعــد 
از یکســال، میــزانHPV  در مایــع منــی گــروه کنتــرل 100 % تــا 
70/8 % کمتــر شــده بــود. در حالــی کــه ایــن میــزان در مردانــی 

کــه واکســینه شــدند بیــن 100 % تــا 10/1 % درصــد کمتــر شــده 
بــود .

در گــروه کنتــرل فقــط 15/3 % بــارداری وجــود داشــت ولــی در 
گروهــی کــه واکســن زده بودنــد ایــن میــزان  38/9 % بود)کــه از 
نظــر آمــاری تفــاوت قابــل توجهــی مــی باشــد(. در تمــام مردانی 
ــد.  ــت نش ــی HPV یاف ــع من ــتند؛ در مای ــاروری داش ــدا ب ــه بع ک
ــد  ــان میده ــی نش ــتر دارد ول ــی بیش ــه بررس ــاز ب ــه نی ــن مطالع ای
وجــود HPV در مایــع منــی  روی لقــاح اثــر منفــی دارد و انجــام 

واکسیناســیون میتوانــد ســبب بهبــود بــاروری شــود.
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بارداری در محل اسکار سزارین : تشخیص و درمان

دکتر زهرا حیدر 1
طاهره علی قورچی2

بــارداری در محــل اســکار ســزارین شــیوعی حــدود یــک در 2000 بــارداری داشــته و 6 درصــد مــوارد بــارداری 
خــارج از رحــم را در افــراد بــا ســابقه ســزارین تشــکیل میدهــد.

بــروزآن ربطــی بــا تعــداد ســزارین قبلــی نداشــته و عارضــه ای تهدیــد کننــده حیــات همــراه بــا عــوارض  جــدی 
وخطرنــاک مــی باشــد. لــذا تشــخیص و درمــان ســریع آن حیاتــی بــوده و بــا توجــه بــه لــزوم حفــظ بــاروری انجــام 

. د میشو
درمــان نهایــی شــده بــرای آن تعریــف نشــده و انتخــاب نحــوه درمــان بــر اســاس فاکتورهــای متعــددی مثــل ســایز 
ــاروری و  ــه حفــظ ب ــل ب ــداوم بافــت رحمــی و ســطح BHCG . تمای ــی. ت ــب جنین ــان قل ســاک و وجــود ضرب

وضعیــت همودینامیــک بیمــار و نیــز مهــارت پزشــک و امکانــات مرکــز درمانــی صــورت میگیــرد.

کلمات کلیدی :حاملگی محل اسکار سزارین .حاملگی خارج رحم .النه گزینی غیر نرمال

1. جــراح و متخصــص زنــان و زایمــان، فلوشــیپ نازائــی، 

دانشــیار دانشــگاه علــوم پزشــکی شــهید بهشــتی

2. پرستار بخش نازایی بیمارستان مهدیه
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مقدمه
ــی  ــتروتومی قبل ــا هیس ــزارین ی ــکار س ــل اس ــی در مح حاملگ
ــدکه  ــی باش ــم م ــارج رح ــی خ ــادر حاملگ ــواع ن ــی از ان یک
شــیوع آن حــدود یــک در 2000بــارداری بــوده و 6% مــوارد 
ــا ســابقه زایمــان  ــان ب حاملگــی خــارج از رحــم را در بیــن زن
ســزارین تشــکیل مــی دهــد.دو تیــپ بــرای ان تعریــف شــده 
در تیــپ1 یــا انــدوژن حاملگــی بــه ســمت فضــای ســرویکو_

ایســمیک یــا حفــره رحمــی رشــد مــی کنــد. در تیــپ 2تهاجم 
عمقــی در محــل اســکار ســزارین قبلــی رخ داده و بــه ســمت 
مثانــه و حفــره شــکم پیشــرفت مــی کنــد و در ایــن فــرم پیــش 
آگهــی وخیــم بــوده و احتمــال پارگــی خــود بــه خــود رحــم 
ــرم  ــه در ف ــد در حالیک ــی باش ــادر م ــرگ م ــزی و م و خونری

انــدوژن ممکــن اســت یــک حاملگــی قابــل حیــات بــه رشــد 
خــود ادامــه دهــد کــه البتــه خطــر خونریــزی در محــل جفــت 

در ایــن افــراد بســیار باالســت.)1و2و3(
ــس؛IVF ؛     ــوان ادنومیوزی ــا میت ــور ه ــک فاکت ــه ریس از جمل
ســابقه  D&C و برداشــتن جفــت بــا دســت را ذکــر کــرد.)4(

بیــن وقــوع حاملگــی در محــل اســکار ســزارین بــا مــوارد زیــر 
ــزارین  ــا س ــه ب ــرد، فاصل ــن ف ــده است:س ــت نش ــی یاف ارتباط
قبلــی، تعــداد ســزارین قبلــی ودوخــت میومتــر در یــک الیــه 

یــا دو الیــه در زمــان ســزارین قبلــی)1(.
ــی  ــل انتهای ــا مراح ــار ت ــت بیم ــن اس ــی: ممک ــم بالین عالئ
بــدون عامــت باشــد. در صــورت عامتــدار شــدن خونریــزی 
واژینــال بــا یــا بــدون درد شــکمی و شــوک بــه دنبــال پارگــی 

رحــم از تظاهــرات بیمــاری مــی باشــد.)1و4(

بررسی های تشخیصی
بــر طبــق قانــون اصلــی در هــر خانــم در ســنین بــارداری کــه 
ــال  ــا اخت ــال ی ــزی واژین ــا شــکایت از درد شــکمی. خونری ب
ــارداری الزامــی اســت. قاعدگــی مراجعــه مــی کنــد تســت ب

بهتریــن روش تشــخیص اســتفاده از ســونوگرافی ترانــس 

واژینــال اســت کــه بــا دقــت بــاال مــی توانــد محــل حاملگــی 
ــدام و  ــه در ق ــی ک ــاک حاملگ ــود س ــد. وج ــخص کن را مش
در ســطح internal os. قــرار گرفتــه همــراه بــا رویــت نقــص 
ــال در  ــت فع ــف تروفوباس ــر و کش ــت میومت ــح در باف واض

ــد.)2و4( ــی کن ــک م ــخیص کم ــه تش ــر ب ــی کالرداپل بررس

- در واقــع ســاک حاملگــی و یــا بافــت تروفوباســت در 
داخــل نقــص میومتــر محــل اســکار ســزارین یــا niche دیــده 

ــد. ــته باش ــود داش ــد وج ــر بای ــای زی ــود و کرایتریاه می ش
1. مشاهده حفره رحمی خالی

ــکار  ــل اس ــه درمح ــی ک ــاک حاملگ ــا س ــت ی ــود جف 2. وج
ــده ــته ش کاش

3. ســاک حاملگــی محــل niche در اســکار را پــر کــرده     
ــن  ــر بی ــود میومت ــا نب ــی متر(ی ــازک)3_1 میل ــه ن ــود الی 4.وج

ــه ــی و مثان ــاک حاملگ س
5. سرویکس بسته و کانال سرویکال خالی

6. وجــود قطــب جنینــی یــا کیســه زرده بــا یــا بــدون فعالیــت 
قلبــی

ــاک  ــراف س ــته اط ــی برجس ــه عروق ــوی کاف ــود الگ 7. وج
ــت)5( ــی و جف حاملگ

ــر ســونوی TV نداشــته و در مــواردی جهــت  MRI_ برتــری ب

تاییــد تشــخیص بــکار میــرود.)2(

مدیریت درمان
بــارداری محــل اســکار ســزارین  در یــک ســوم مــوارد 
تــا ســه ماهــه ســوم پیشــرفت مــی کنــد و اکثریــت آنهــا 
ــان  ــا در زم ــرده و75% آنه ــه ک ــزی را تجرب ــات خونری حم
زایمــان بــا تشــخیص اختــاالت النــه گزینــی جفــت و اکثــرا 
پاســنتاپره کرتا تحــت جراحــی قــرار مــی گیرنــد. بررســی ها 
ــب  ــان قل ــونوگرافی ضرب ــه در س ــواردی ک ــان داده در م نش
ــم  ــدید و عائ ــزی ش ــر خونری ــود خط ــی ش ــت م ــن روی جنی
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بالینــی نیازمنــد جراحــی یــا درمــان دارویــی در ســه ماهــه 
ــان قلــب رویــت  اول بیشــتر اســت. در 70% مــواردی کــه ضرب
نمی شــود ســقط بــدون عارضــه و بــدون نیــاز بــه دخالــت 
ــر  ــراد خط ــن اف ــود و در ای ــی ش ــام م ــی انج ــی و جراح داروی

ــت.  )5( ــز اس ــترکتومی ناچی ــم و هیس ــی رح پارگ

درمان
همراهــی بیــن حاملگــی در محــل اســکار بــا النــه گزینــی 
نابجــای جفــت باعــث دشــواری تصمیــم گیــری در زمــان 
ــه یکــی از  ــا ک ــود و از آنج ــی ش ــن عارضــه م ــخیص ای تش
تیــپ هــای حاملگــی محــل اســکار ســزارین بــا ادامــه رشــد بــه 
داخــل کاویتــه اندومتــر رشــد مــی کنــد ایــن پرســش کــه شــاید 

ختــم بــارداری تنهــا راه برخــورد بــا ایــن عارضــه نباشــد مطــرح 
ــت.  )5( ــده اس ش

- الگوریتــم نهایــی درمــان هنــوز تعریــف نشــده اســت.
ــزی و  ــی و خونری ــر پارگ ــه خط ــه ب ــا توج ــاری ب ــان انتظ درم
ــی کــه در  ــا در صورت ــی نیســت تنه ــه انتخاب ــی مرگ.گزین حت
ســونوگرافی ضربــان قلــب جنیــن دیــده نشــود بــا قبــول خطــر 

ــنهاد داد. ــاری را پیش ــان  انتظ ــوان درم میت
در بیمارانــی کــه از جهــت همودینامیــک مشــکلی ندارنــد. دو 
ــود دارد و در  ــی وج ــا جراح ــک ی ــان فارماکولوژی روش درم

مــواردی ترکیبــی از هــر دو روش انتخــاب مــی شــود.
متوترکســات  تجویــز  شــامل  دارویــی  هــای  -درمــان 
سیســتمیک یــا موضعی.کلریــد پتاســیم.محلول هایپراوســموالر 
گلوکزوپروســتا گاندیــن مــی باشــد. تزریــق موضعــی در 
ســاک حاملگــی از طریــق الپاراســکوپی و یــا بــا کنتــرل 
ســونوگرافی شــکمی یــا واژینــال صــورت مــی گیــرد .تزریــق 
سیســتمیک 50mg/m2 متوترکســات در مــوارد حاملگــی زیــر8 
ــری اســت در مــوارد  ــان قلــب درمــان موث ــدون ضرب ــه و ب هفت
BHCG کمتــر از MIU/ML 5000 میــزان موفقیــت باالتــر اســت.

- برخــی محققیــن بــا توجــه بــه فیبــروز بــودن بافــت و کاهــش 

شــبکه عروقــی تجویــز موضعــی متوترکســات بداخــل ســاک 
را ارجــح مــی داننــد.

ــی  ــق 10 س ــان تزری ــر درم ــم خط ــر و ک ــر موث - روش دیگ
ــی گــرم متوترکســات  ــول KCL ده درصــد و 50 میل ســی محل
ــتمیک  ــات سیس ــرم متوترکس ــی گ ــاک و 100 میل ــل س بداخ

مــی باشــد.
ــیون  ــی، آمبولیزاس ــامل الپاراتوم ــی ش ــای جراح - روش ه
ــاک  ــاژ س ــن کورت ــکوپی و ساکش ــی، هیستروس ــریان رحم ش
حاملگــی مــی باشــد کــه ایــن روش هــا معمــوال در زمانــی کــه 
ــی  ــای داروی ــا درمانه ــوده و ی ــدار ب ــار ناپای ــی بیم ــم حیات عائ

ــد. ــه کار مــی رون شکســت خــورده باشــند ب
اســتفاده همزمــان از درمــان دارویــی و جراحــی بــا هــدف 

افزایــش میــزان موفقیــت و کاهــش خطــر عــوارض بایــد مــورد 
ــرد. ــرار گی توجــه ق

ــرار دادن  ــه ق ــونوگرافی و بافاصل ــت س ــا هدای روش کورتاژب
ــر  ــواردی موث ــز در م ــل نی ــردن ان در مح ــاد ک ــونوفولی و ب س
ــدن  ــی ش ــا منف ــریال BHCG ت ــرل س ــن روش کنت ــوده. در ای ب
ــاک  ــود س ــدم وج ــونوگرافی ع ــا س ــرد و ب ــورت میگی آن ص
ــد  ــزارین بای ــکار س ــل اس ــی در مح ــای عروق ــی و نم حاملگ

ــود. ــد ش تایی
آمبولیزاســیون شــریان رحمــی و بــه دنبــال آن کورتــاژ روشــی 

موثــر مــی باشــد کــه بــا کاهــش ســریعتر ســطح BHCG و مــدت 
زمــان کوتــاه تــر بســتری در بیمارســتان همــراه مــی باشــد.

در مــواردی کــه ضخامــت میومتــر بیــن ســاک حاملگــی و مثانه 
بیشــتر از 3mm باشــد اســتفاده از هیستروســکوپی بــه عنــوان هــم 

روش تشــخیصی و درمانــی و کــم عارضــه مــی باشــد.  )1(

نتیجه گیری
حاملگــی محــل اســکار ســزارین عارضــه ای نــادر و خطرنــاک 
ــونوگرافی  ــای س ــار ه ــا معی ــخیص زودرس ان ب ــه تش ــوده ک ب
ــن روش  ــوده و انتخــاب بهتری ــر ب ــکان پذی ــال ام ــس واژین تران
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درمانــی بــر اســاس شــرایط بیمار.وجــود ضربــان قلــب جنیــن.
تمایــل بــه حفــظ بــاروری و توجــه بــه عــوارض درمــان از بیــن 
روش هــای درمــان دارویی.جراحــی و یــا ترکیبــی از ایــن دو 

بایــد صــورت گیــرد.
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Cesarean scar pregnancy is an iatrogenic disease  occurs in approximately 1 in 2000 pregnancies 

and accounts for 6 percent of ectopic pregnancies among women with a prior cesarean delivery 

The incidence does not appear to correlate with the number of cesarean deliveries.

CSP is a life-threatening condition with high risk of serious complications, therefore should 

be early diagnosed and treated and it should be managed  with respect to preserve fertility. 

Treatment of CSP is challenging.

The type of treatment method depends on many factors such as size of pregnancy, FHR positivity, 

presence or absence of uterine continuity, bHCG level, the possibility of further fertility and 

patient’s hemodynamic state and should be based on the experience of the treatment centre.
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ارزیابی کّمی ازدست دادن خون در خونریزی های 
بعد از زایمان

دکتر پریسا مقتدایی 1

خونریــزی بعــد از زایمــان در حــدود یــازده درصــد از علــل مــرگ و میــر زنــان در آمریــکا و همچنیــن  اولیــن دلیــل 
مــرگ در اولیــن روز بعــد از تولــد نــوزاد میباشــد. نکتــه حائــز اهمیــت اینســت کــه 93-54 درصــد مرگهــای مــادری 
ناشــی از خونریــزی قابــل پیشــگیری اســت. تخمیــن دقیــق خــون ازدســت رفتــه در طــی زایمــان ویــا بعــد از آن و 
ــهای  ــدام از روش ــی از هیچک ــای فعل ــه داده ه ــود. اگرچ ــر باالش ــرگ و می ــبب م ــد س ــران آن میتوان ــر در جب تاخی

بــرآورد خــون از دســت رفتــه نظیــر wighting  .graduated drape حمایــت نمیکنــد و برتــری آنهــا را بــا هــم 
اثبــات نمیکنــد ولیکــن میتوانــد از تخمیــن چشــمی میــزان خونریــزی مفیدتــر باشــد

ــیپ  ــان، فلوش ــان و زایم ــص زن ــراح و متخص 1. ج

ــوژی پریناتول
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توصیه ها و نتایج
ــر را  ــان )ACOG ( مــوارد زی ــج آمریکایــی متخصصیــن زن کال

توصیــه میکنــد:
• روشــهای ارزیابــی کمــی از تخمیــن چشــمی میــزان خونریزی 

ــت. مفیدتر اس
• مطالعاتــی کــه بــا تخمیــن چشــمی را بــا ارزیابــی کمــی 
ــمی میــزان  ــن چش ــه در تخمی ــد ک ــد؛ دریافتن ــه نمودن مقایس
ــخیص داده  ــد تش ــش از ح ــا بی ــر ی ــون کمت ــت دادن خ از دس

ــود. میش
قابــل  خونریــزی  کّمــی  ارزیابــی  روشــهای  چــه  اگــر   •
ــی و  ــت کلینیک ــرروی عاقب ــرات آن ب ــی اث ــتند ول اعتمادترهس

پیــش آگهــی اثبــات نشــده اســت.

• ابزار ارزیابی کّمی بر دو پایه استوار است:
1.اندازه گیری مستقیم خونریزی

ــی  ــزان تجمع ــت می ــزارش ثب ــع آوری و گ ــای جم 2.پروتکله
ــان. ــد از زایم ــزی بع خونری

ــط  ــد توس ــزی بای ــی خونری ــی ارزیاب ــای اختصاص • پروتکله
تیمــی متشــکل از چندیــن رشــته مرتبــط در ســزارین و زایمــان 

طبیعــی بایــد نوشــته شــود.
ــات  ــه اثب ــی ب ــای زایمان ــزی ه ــدل خونری ــق بان ــرای موف • اج

عاقبــت و پیــش آگهــی آن بعــد از زایمــان بســتگی دارد.
ــج اختصاصــی  ــرای حصــول نتای ــد مطالعــات گســترده ب هرچن

ــت. ــاز اس ــزی موردنی ــی خونری ــی کم ارزیاب

اهداف
هــدف ایــن موضــوع، مــرور و شــفاف ســازی نتایــج مقایســه ای 
ــزی  ــی خونری ــی کّم ــمی و ارزیاب ــن چش ــن دو روش تخمی بی
اســت.اولین اقــدام شــرح روش اجــرای بانــدل خونریــزی بعــد 

از زایمــان اســت.

معرفی 
ــان  ــر زن ــرگ و می ــده م ــل عم ــان دلی ــد از زایم ــزی بع خونری
اســت)1(. بــه نحــوی کــه علــت 11 درصــد مــرگ و میــر 
ــرگ در  ــل م ــن دلی ــکا و اولی ــان در آمری ــد از زایم ــان بع زن
ــه  ــر ب ــزی منج ــد)5-2(. خونری ــان میباش ــد از زایم روز اول بع
ترانســفوزیون نیــز از علــل مورتالیتــه اســت)7-4(. بــه طــور اهــم 
ــل  ــی قاب ــزی زایمان ــی از خونری ــای ناش ــد مرگه 93-54 درص
پیشــگیری اســت)3،10-8(. در واقــع میــزان از دســت دادن 
ــات  ــه اقدام ــی ب ــخ درمان ــر پاس ــل تاخی ــن دلی ــون، مهمتری خ
ــزی از  ــی خونری ــی کم ــد)13-10(. ارزیاب ــده میباش ــام ش انج
تخمیــن چشــمی آن بســیار قابــل اعتمادتــر اســت)14-19(.

ــد کــه اســتفاره از روشــهای  بعضــی از مطالعــات نشــان داده ان

ارزیابــی کمــی در زنانــی کــه احتمــال خونریــزی بعــد از زایمان 
ــت)15،17،20( ــوده اس ــر ب ــت آمیزت ــتند، موفقی ــتری داش بیش

اگرچــه ســایر مطالعــات ایــن برتــری ویــا کاهــش میــزان 
ــر  ــرات آن ب ــن اث ــان نداده)23-21(؛بنابرای ــفوزیون را نش ترانس

ــت. ــخص اس ــی نامش ــی بالین ــش آگه پی

جلوگیری از خونریزی بعد از زایمان
ــه  ــه مورتالیت ــت ک ــتوار اس ــه اس ــن پای ــر ای ــر ب ــهای اخی تاش
بــر  تمرکــز  بــا  از خونریــزی  ناشــی  مــادران  و موربیدیتــه 

پروتکلهــای چندرشــته ای)multidiciplinary(کــه تشــخیص 
و درمــان را آســان میســازد؛کاهش یابــد)25-24(. ارزیابــی 
ــزء  ــد ج ــی از چن ــون یک ــت دادن خ ــی از دس ــی و تجمع کم
  obstetrics hemorrhage patient safety bundle در   مهــم 
ــا بعــد از نهادینــه کــردن ایــن  اســت.در بیمارســتانهای کالیفرنی
باندل،کاهــش چشــمگیر مــرگ و میــر ناشــی از خونریــزی 
ــای  ــل آن درمانه ــه دلی ــد ک ــخص نش ــه مش ــد اگرچ ــده ش دی
خــاص داخــل بانــدل ویــا اجــرای کامــل بــی کــم وکاســت آن 

بــوده اســت)24-28،30(.
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تخمین چشمی خونریزی زایمانی
بــه شــکل تاریخــی، تخمین چشــمی از دســت دادن خــون اولین 
اقــدام ارزیابــی خونریــزی بعــد از زایمــان بــوده اســت)31-34(.

ــا  مطالعــات مقایســه ای نشــان داده انــد کــه ارزیابــی چشــمی ب
ــزی همــراه  ــدازه خونری ــش از ان ــا بی ــر از حــد وی ــن کمت تخمی
ــت  ــرده اس ــخص ک ــادی مش ــت)19؛36-32(.تحقیقات زی اس
کــه ارزیابــی چشــمی اگرچــه در برنامــه هــای آموزشــی 
ــه  ــی ن ــی در ط ــود)37( ول ــن میش ــت تخمی ــود قابلی ــبب بهب س
مــاه بعــد از آمــوزش ایــن مهــارت کاهــش میابــد)34( بعــاوه 
ایــن موضــوع ارتباطــی بــا تخصــص، ســن و مهــارت کلینیکــی 

ــدارد)14؛18؛33(. ن

ارزیابی کمی خونریزی زایمانی
اخیــرا بــا روشــهای ارزیابــی کمــی خونریــزی تخمیــن از دســت 
ــوان  ــت)36؛32؛25؛17-14(. بعن ــه اس ــود یافت ــون بهب ــن خ رفت
ــر روی 150  ــه ای ب ــورت مقایس ــه کوه ــک مطالع ــال در ی مث
ــک  ــدندو از وزن خش ــون وزن ش ــه خ ــته ب ــایل آغش زن، وس
همــان وســایل کــم شــده، وزن بدســت آمــده بصــورت میــزان 
ــا روش فــوق  ــان شــد. ســپس تخمیــن چشــمی ب خونریــزی  بی
مقایســه شــدکه خطــای حــدود ســی درصــد بدســت آمــد)در 
روش گرانشــی یــا weighting حــدود 304 ســی ســی در مقایســه 
ــی( ــی س ــتار 213-214 س ــک و پرس ــمی پزش ــن چش ــا تخمی ب

.)14(
ــر( ــان کــم خطر)286نف ــر روی زن ــه دیگرب ــن در مطالع همچنی

در ســنگاپور نتایــج بدســت آمــده چنیــن بــوده اســت: بــرآورد 
از دســت دادن خــون در تخمیــن چشــمی 31 درصــد کمتــر از 
ارزیابــی کمــی بــوده اســت)15(. بــه عبارتــی تشــخیص میــزان 
ازدســت دادن خــون بیــش از 500 ســی ســی در روش چشــمی 
ــه  ــد. ب ــزارش ش ــد گ ــی 1/9 درص ــد و در روش کم 5/3درص
بیــان دیگــر تنهــا 6/34 درصــد از زنانــی کــه خونریــزی بیــش از 
500 ســی ســی داشــته انــد در روش تخمیــن چشــمی شناســایی 

شــده انــد.
درمطالعــه دیگــر تخمیــن چشــمی زیــر اندازهــا بانتایــج بدتــری 
)16 %در 300 ســی ســی خونریــزی و 41 % در 2000 ســی 
ــای  ــر اندازه ــی زی ــوده اســت و وقت ــراه ب ــزی (هم ســی خونری
خونــی انــدازه گیــری مســتقیم شــدندمیزان خطــا کمتــر از %15 

ــود)18(. ب
میــزان  انــدازه گیــری  از هــوش مصنوعــی جهــت  اخیــرا 
خونریــزی اســتفاده شــده اســت.تکنولوژی در موبایل قــرارداده 
شــده کــه بــا تصویربــرداری از گازهــای جراحــی، بطــری هــای 
ــری و  ــای کامپیوت ــردردر الگوریتمه ــراردادن تصوی ــی وق خون
ــه  ــک مطالع ــد. در ی ــت میای ــزی بدس ــزان خونری ــز آن می آنالی
ــر روی 2781  ــمی ب ــدل و روش چش ــن م ــن ای ــه ای بی مقایس

ــن  ــا تخمی ــه ب ــد ک ــخص ش ــد مش ــده بودن ــزارین ش ــه س زن ک
چشــمی تــا 5/3 % خونریــزی بــاالی 1000 ســی ســی در مقایســه 
بــا 14 % روش هــوش مصنوعــی قابل شناســایی بودهاســت)16(.

بــا اینحــال همچنــان مطالعــات بیشــتر مــورد نیــاز اســت و البتــه 
ــر عاقبــت کلینیکــی  ــر بخشــی تشــخیص کمــی خونریــزی ب اث

نامشــخص اســت.

ارزیابــی کمــی از دســت دادن خــون در باندلهــای 
خونریــزی زایمانــی

obstetrics hemorrhage bundles ــی باندلهــای خونریــزی زایمان
بــر اســاس انــدازه گیــری تجمعــی خون)تاحــد امــکان کمــی( 
ــا  ــخص ب ــور مش ــکا بط ــا در آمری ــن باندله ــرای ای ــت. اج اس
کاهــش مــرگ و میرمــادر در بیمارســتانهای انجــام دهنــده بوده 
ــده  ــرکت کنن ــتانهای ش ــن بیمارس ــت)24؛29؛30(.مطالعه بی اس
ــدل وســایر بیمارســتانها حاکــی از 20 %کاهــش در  ــن بان در ای
موربیدیتــه در مقایســه بــا P> 0.0001( % 1.2( در فاصلــه زمانــی 
2014-2011 قبــل و 2016-2015 بعــد از اجــرای پروتــکل 

بــوده اســت.
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مراحل ارزیابی کمی خونریزی
ــاش  ــه ت ــاز ب ــه نی ــت رفت ــون از دس ــم خ ــت حج ــن کمی تعیی
ــمی  ــن چش ــی تخمی ــیفت فرهنگ ــبب ش ــه  س ــت ک ــی اس تیم
ــای  ــام اعض ــه تم ــی آن ک ــی کم ــرف ارزیاب ــه ط ــزی ب خونری
تیــم بالینــی اعــم از پزشــک و مامــا و پرســتار در طــی زایمــان 
را درگیــر میکنــد؛ شــود.جدول شــماره یــک و دو نمونه هایــی 
از نقشــه راه بــرای ارزیابــی کمــی خونریــزی در طــی زایمــان 

طبیعــی و ســزارین میباشــند.
ــوارد  ــامل م ــون ش ــت دادن خ ــی از دس ــی کم ــرای ارزیاب اج

ــر اســت: زی
1.استفاده از اندازه گیری مستقیم خونریزی

2.پروتکلهــای جمــع آوری گــزارش تجمعــی خونریــزی بعــد 
از زایمــان
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مراحــل تعییــن حجــم خــون از دســت رفتــه در طــی زایمــان طبیعــی 
ــات از  ــام مایع ــع آوری تم ــرای جم ــت. ب ــاوت اس ــزارین متف از س
دســت رفتــه در طــی زایمــان طبیعــی، همــه زیراندازهــای اســتفاده 
شــده کالیبــره میشــوند همانطــور کــه در طــی ســزارین محتویــات 
ــر دو  ــت در ه ــروج جف ــل از خ ــود. قب ــع آوری میش ــن جم ساکش
روش زایمانــی مقادیــر از مایعــات خروجــی شــامل آمنیــون و 
ــات در انتهــای زایمــان کاســته  ادرار میباشــد و از حجــم کل مایع
ــد.  ــه بدســت آی ــر حــدودی خــون از دســت رفت ــا مقادی میشــود ت
ــز  ــو نی ــت شستش ــتفاده جه ــورد اس ــات م ــر مایع ــن مقادی همچنی
محاســبه میشــود. در نهایــت مقادیــر تجمعــی خــون بصــورت ســی 
ــون)  ــه خ ــته ب ــایل آغش ــرم وس ــه گ ــردن وزن ب ــه ک ــا اضاف ــی ب س
مثــل گاز، النــگ گاز، زیرانــداز، پدهــای یکبــار مصــرف( منهــای 

وزن خشــک ایــن وســایل بدســت میایــد. ارزیابــی خــون ازدســت 
ــزی فعــال وجــود دارد انجــام شــود  ــی کــه خونری ــه بایدتازمان رفت
ــی درحــال حاضرمشــخص  ــان ارزیاب ــق پای ــان دقی ــن زم ــی تعیی ول
میــزان  کمیــت  تعییــن  جهــت  موردنیــاز  نیســت)41؛42(.ابزار 

ــر اســت: ــوارد زی ــزی شــامل م خونری
• زیراندازهای کالیبره شده

• کارتهایی که وزن خشک وسایل را مشخص میکند
• مقیاس اندازه گیری وسایل آغشته به خون

ــدت  ــت و ش ــن کمی ــش را در تعیی ــن نق ــان مهمتری ــتار زایم پرس

خونریــزی دارد.

نتایج
ــا ریســک  ــان ب ــد از زایمــان درزن ــزی بع درحــدود 40 % از خونری
ــی اســت کــه  ــن عامل ــزی بزرگتری ــد)20(. خونری ــاق میفت کــم اتف
زنــان را در معــرض خطــر مــرگ قــرار میدهــد هرچنــد داده هــای 
فعلــی نشــان نــداده اســت کــه روشــهای ارزیابــی خونریــزی برهــم 
ــا اینحــال تخمیــن کمــی خونریــزی شــامل  برتــری داشــته باشــد ب
ــد اطاعــات  ــری وزن میتوان ــدازه گی ــا ان زیراندازهــای مشــخص ب
مفیدتــری نســبت بــه ارزیابــی چشــمی بدهــد. وقتــی ارزیابــی 

ــی  ــت بالین ــی از فعالی ــوان جزئ ــه عن ــه ب کمــی خــون از دســت رفت
بــا تمرکــز بــر پیشــگیری و تشــخیص زودهنــگام خونریــزی وســیع 
ــرد  ــان عملک ــخیص و زم ــود تش ــبب بهب ــد س ــرود، میتوان ــکار می ب
ــد  ــرات مفی ــات اث ــت اثب ــر جه ــتر و بزرگت ــات بیش ــود. مطالع ش
ــر بهبــود پیــش آگهــی بالینــی ضــروری اســت. روشــهای کمــی ب
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Postpartum hemorrhage causes approximately %11 of maternal deaths in the United States and is 
the leading cause of death that occurs on the day of birth. Importantly, %93-54 of maternal deaths 
due to obstetric hemorrhage may be preventable. Studies that have evaluated factors associated 
with identification and treatment of postpartum hemorrhage have found that imprecise health 
care provider estimation of actual blood loss during birth and the immediate postpartum period 
is a leading cause of delayed response to hemorrhage. Although current data do not support any 
one method of quantifying blood loss as superior to another, quantification of blood loss, such 
as using graduated drapes or weighting, provides a more accurate assessment of actual blood 
loss than visual estimation; however, the effectiveness of quantitative blood loss measurement 
on clinical outcomes has not been demonstrated. Successful obstetric hemorrhage bundle 
implementation is associated with improved outcome measures related to obstetric hemorrhage. 
However, further research is necessary to better evaluate the particular effect of quantitative 
blood loss measurement in reducing maternal hemorrhage associated morbidity in the United 
States.
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1. جراح و متخصص زنان و زایمان

دکتر مریم میکانیک 1

راهکارهای پیشگیری ایمن از سزارین غیرضروری

ــا  ــن ی ــرای جنی ــد ب ــی توان ــزارین م ــه روش س ــان ب ــود. زایم ــزارین ب ــه روش س ــا ب ــوم زایمانه ــک س در 2011 ی
مــادر یــک روش نجــات بخــش  باشــد. الکــن افزایــش ســریع میــزان ســزارین در ایــن دو دهــه اخیــر همراهــی 
بــا کاهــش موربیدیتــه و مورتالیتــه نئوناتــال و مــادری نداشــته و بــه طــور قابــل توجهــی ایــن را مطــرح کــرد کــه 
از روش ســزارین بیــش از حــد اســتفاده شــده اســت. اختافــی کــه بیــن میــزان ســزارین بــار اول تــرم تــک قلــو 
و ســفالیک در مناطــق مختلــف بــه وجــود آمــد  نشــان داد کــه کلینیــکال پراکتیــس روی میــزان تولــد ســزارین 
ــه نســبت شــیوع شــامل دیستوشــی  ــرای زایمــان ســزارین ب ــن اندیکاســیون هــا  ب ــر گذاشــته اســت. شــایع تری اث
)CPD(، یــا تراســه غیرطبیعــی ضربــان قلــب جنیــن )ابنرمــال و یــا غیــر اطمینــان بخــش(، فتــال مالپرزنتاســیون، 
حاملگــی چنــد قلویــی و ماکروزومــی مشــکوک بــوده اســت. کاهــش بــی خطــر میــزان زایمــان ســزارین بــار اول 
بررســی و مطالعــه هــر کــدام از ایــن اندیکاســیون هــا را نیــاز دارد بــه طــور مثــال، ممکــن اســت الزم باشــد کــه 
تعریــف دیستوشــی لیبــر مجــدداً بازخوانــی شــود زیــرا کــه مطالعــات اخیــر نشــان مــی دهــد کــه پیشــرفت زایمــان 
ــان قلــب  ــًا تصــور مــی شــده بعــاوه پیشــرفت در تفســیر اســتانداردهای ضرب ــی اســت کــه قب ــر از آن آهســته ت
جنیــن و مدیریــت آن میتوانــد دارای یــک اثــر باشــد همچنیــن بــا حمایــت مــداوم بــاردار در زمــان لیبــر نشــان داده 
شــده کــه ســزارین کاهــش یافتــه اســت. چرخــش خارجــی جنیــن در پرزانتاســیون بریــج و امــکان زایمــان واژینال 
بــرای زنــان بــا حاملگــی دوقلویــی وقتــی کــه پرزانتاســیون اولیــن قــل، ســفالیک اســت. مثــال هایــی از دخالــت 

هایــی اســت کــه مــی توانــد بــرای کاهــش میــزان ســزارین بــار اول موثــر باشــد.
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پیش زمینه 
در ســال 2011 یکــی از هــر ســه زن بــاردار در ایالــت متحــده 
آمریــکا زایمــان بــه روش ســزارین داشــته اســت. بــا وجــودی 
کــه میــزان زایمانهــای بــار اول بــه طــور کلــی تغییــری نکــرده، 
ــالهای  ــار اول درس ــزارین ب ــزان س ــریع درمی ــش س ــک افزای ی
1996 تــا 2011 وجــود داشــته اســت. گرچــه زایمــان ســزارین 
ــن  ــرای جنی ــده زندگــی ب ــک روش نجــات دهن ــد ی ــی توان م
ــش  ــن افزای ــد ای ــخص باش ــوارد مش ــر دو در م ــا ه ــادر ی ــا م ی
میــزان ســزارین بــدون همراهــی بــا کاهــش موربیدیتــی و 
مورتالیتــه دیــده شــده و بنابرایــن بــه ایــن اصــل مهــم ختــم شــد 
ــرار  ــتفاده ق ــورد اس ــد الزم م ــش از ح ــزارین بی ــه روش س ک

ــه ایــن صــورت بــرای ارائــه دهنــدگان خدمــات  می گیــرد و ب
ســامت حائــز اهمیــت شــد کــه از ســزارین هــای بــدون دلیــل 
و بــه خصــوص ســزارین بــار اول بــا بــه کارگیــری روش هــای 

ــد. ــه عمــل آی متناســب و بی خطــر پیشــگیری ب
 

تعادل بین ریسک و منافع سزارین زایمان 
زایمــان حتــی بــا رونــد طبیعــی خــود بالقــوه حــاوی خطراتــی 
اســت.  زایمــان  نحــوه  از  جــدا  فرزنــدش  و  مــادر  بــرای 
ــن  ــرای تعیی ــر ب ــای اخی ــال ه ــتند در س ــهای مس NIS گزارش

ریســک ها و منافــع زایمــان طبیعــی و ســزارین ارائــه داده 
اســت. )جــدول1(
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در وضعیــت هــای خــاص بالینــی  نظیــر پاســنتا پرویــا یــا پارگــی 
ــن روش  ــی خطــر تری ــوان ب ــه عن ــًا ب رحــم زایمــان ســزارین کام
زایمــان مــورد تاییــد اســت. بــه هــر حــال نشــان داده شــده کــه در 
بیشــتر بــارداری هــا کــه کــم خطــر هســتند زایمــان ســزارین نســبت 
بــه زایمــان واژینــال مورتالیتــی و موربیدیتــی بیشــتری بــرای مادران 
خواهــد داشــت. ایــن مشــکل اســت کــه کامــًا موربیدیتــه  مرتبــط 
بــا روش هــای زایمــان ایزولــه و جــدا بشــود. بــه عنــوان مثــال یکــی 
ــیون  ــه پرزانتاس ــی ک ــده زنان ــام ش ــه انج ــی ک ــات تصادف از مطالع
ــه دو گــروه ســزارین از قبــل  ــه طــور تصادفــی ب بریــچ داشــته اند ب
برنامه ریــزی شــده و زایمــان برنامه ریــزی شــده تقســیم شــدند 
3مــاه پــس از زایمــان زنانــی کــه زایمــان واژینــال داشــتند عارضــه 
بی اختیــاری ادراری بیشــتری نســبت بــه زنانــی کــه ســزارین شــده 

بودنــد دیــده شــد ولــی در پیگیــری دو ســاله تفــاوت چندانــی بیــن 
ــورد  ــروه م ــودن گ ــک ب ــت کوچ ــه عل ــن ب ــود. الک ــروه نب دو گ
مطالعــه، مقایســه پرقدرتــی بــرای ســایر عــوارض مــادری بیــن دو 

گــروه پذیــر نبــود.
یــک مطالعــه بــا جمعیــت بــزرگ کانادایــی بــه ایــن نتیجــه رســید 
کــه ریســک موربیدیتــه  شــدید مــادری تعریــف شــده و خونریــزی 
شــدیدی کــه بــرای کنتــرل آن نیــاز بــه ترانســفیوژن خــون و 
هیســترکتومی و پارگــی رحم، عوارض بیهوشــی، شــوک و ایســت 
قلبــی نارســایی حــاد کلیــه نیــاز بــه تهویــه کمکــی ترومبوآمبولیســم 

وریــدی، عفونــت مهــم، یــا از هــم گســیختگی زخــم و هماتــوم در 
بیمــاران، ســه برابــر در ســزارین نســبت بــه زایمــان واژینــال بیشــتر 

بــود. ) 2/7 درصــد در مقابــل 9 دهــم درصــد(
همچنیــن افزایــش ریســک هــای دراز مــدت در بارداری هــای 
بعــدی بــا زایمــان قبلــی ســزارین، ارتباطاتــی دیــده شــد. آنومالــی 
ــا  ــزارین ب ــان س ــر زایم ــا ه ــرراهی ب ــت س ــر جف ــی نظی ــای جفت ه
میــزان بیشــتری همــراه مــی شــود بــه طــوری کــه از یــک درصــد  
ــار ســزارین  ــا ســه ب ــاً 3 درصــد ب ــه تقریب ــا یــک ســزارین قبلــی ب ب
ــای  ــزارین ه ــداد س ــش تع ــاوه افزای ــد. بع ــتر میرس ــا بیش ــی ی قبل
ــوده و پــس از  ــا همــراه ب ــه پاســنتا پروی ــا موربیدیت قبلــی همــراه ب

ــنتا  ــا پاس ــی ب ــرراهی در همراه ــت س ــک جف ــزارین ریس ــه س س
آکرتــا هــا نزدیــک بــه 40 درصــد مــی شــد ایــن ترکیــب عــوارض 
ــد  ــی می ده ــل توجه ــش قاب ــادری را افزای ــه م ــا موربیدیت ــه تنه ن
ــش  ــز افزای ــال را  نی ــوارض نئونات ــی ع ــش  آگه ــک پی ــه ریس بلک
ــا  ــوزاد در بخــش NICU و ی ــر بســتری ن مــی دهــد. عوارضــی نظی

ــوزادی. ــرگ در دوران ن م
ــا افزایــش موربیدیتــی و مورتالیتــی  اگرچــه ســزارین اول همــراه ب
مــادر اســت ریســکهای ســزارین تکــراری در بــارداری هــای 

ــود. ــد ب ــم خواه ــتر ه ــده بیش آین
اندیکاسیون های سزارین بار اول

در بررســی میــزان ســزارین تفــاوت بزرگــی بیــن نواحــی مختلــف 
مــورد مطالعــه دیــده مــی شــود بــه طــور مثــال در ایــاالت متحــده 

تفــاوت میــزان ســزارین از 23 درصــد در برخــی مناطــق بــه نزدیک 
40 درصــد در برخــی نواحــی دیگــر دیــده می شــود ایــن تفــاوت 
ــتانها  ــتان ، روش کاری بیمارس ــطح بیمارس ــه س ــت  ب ــن اس ممک
ــن  ــته، و همچنی ــتگی داش ــی بس ــات درمان ــدگان خدم ــه کنن و ارائ
ــی  ــد. ول ــته ان ــل دانس ــز دخی ــب را نی ــن و مذه ــر س ــواردی نظی م
مجمــوع همــه اینهــا ایــن افزایــش شــدید میــزان ســزارین را توجیــه 
نمــی کنــد بــرای اینکــه بفهمیــم کــه چگونــه و بــه چــه میــزان مــی 
توانیــم زایمــان هــای ســزارین را بــه روشــی ایمــن کاهــش دهیــم 
مهــم اســت کــه بدانیــم کــه علــت اصلــی ایــن ســزارین ها چــه بوده 

اســت در یــک مطالعــه بــا جمعیــت وســیع در 2011 مشــخص شــده 
کــه شــایعترین اندیکاســیونها بــرای ســزارین اول شــامل دیستوشــی 
لیبــر، غیرطبیعــی یــا غیــر اطمینــان بخــش بــودن تراســه قلــب جنیــن 
و پرزانتاســیون هــای غیرطبیعــی، حاملگــی دوقلویــی، و شــک بــه 
ماکروزومــی جنیــن بــوده اســت. توقــف لیبــر و تراســه قلــب جنیــن 
ابنرمــال یــا غیــر اطمینــان بخــش علــت ســزارین بیــش از نیمــی از 
جمعیــت مــورد مطالعــه بــرای ســزارین بــار اول بــوده انــد. کاهــش 
ایمــن ســزارین بــار اول رویکردهــای متفــاوت بــه هــر کــدام از این 
اندیکاســیون هــا نیــاز دارنــد، بــرای مثــال بازبینــی مجــدد تعریــف 
دیستوشــی لیبــر نیــاز اســت. زیــرا کــه اخیــراً نشــان داده شــده کــه 
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ــی باشــد کــه همیشــه  ــد آهســته تر از میزان ــر مــی توان پیشــرفت لیب
تصــور می شــد بهبــود و اصــاح و  اســتاندارد کردن تغییــر ضربــان 
قلــب جنیــن و مدیریــت آن نیــز می توانــد موثــر باشــد. اســتفاده از 
روش هــای مداخــات غیــر مدیــکال نظیــر حمایــت مــداوم بــاردار 
حیــن لیبــر وهمــراه آمــوزش دیــده نیــز در کاهــش میــزان ســزارین 
موثــر بــوده اســت چرخــش خارجــی بریــچ بــه ســفالیک و همچنین 
تــاش بــرای زایمــان زنــان حاملــه دوقلــو و قــل اول ســفالیک نیــز 

در کاهــش ســزارین بــار اول موثــر بــوده است.)شــکل 3(
مدیریت بالینی : سوال ها و پاسخ ها

ــه  ــی مرحل ــرفت غیرطبیع ــرای پیش ــف ب ــدام تعری  ک
ــت ؟ ــب اس اول مناس

 مرحلــه اول همیشــه بــه دو قســمت فــاز نهفتــه و فــاز فعــال 
تقســیم شــده اســت. از دهــه 1950 فــاز نهفتــه بــه صــورت شــروع 
ــف  ــادر احســاس می شــده تعری انقباضــات منظمــی کــه توســط م
می شــود و دیــده می شــده کــه در 95 درصــد نولــی پــار هــا، 
ــه  ــاز ب ــن ف ــاعت ای ــا 14س ــار ه ــی پ ــاعت و در مولت ــدود 20 س ح
طــول مــی انجامــد و آغــاز فــاز اکتیــو زایمــان بــه صــورت شــروع 
ــف می شــود.  ــل توجــه دیاتاســیون ســرویکس تعری ــرات قاب تغیی
ــر از نرمــال  ــه صــورت پیشــرفت آهســته ت ــو ب ــاز اکتی ــی ف ابنرمالیت
گرفتــه  نظــر  در  کامــل  توقــف  یــا  و   )protraction disorder(
ــرویکس  ــیون س ــن دیاتاس ــف فریدم ــاس تعری ــر اس ــود. ب می ش

کمتــر از 1/2ســانتی متــر در ســاعت بــرای نولــی پــار هــا و کمتــر 

ــوان  ــه  عن ــار ب ــی پ ــان مولت ــرای زن ــر در ســاعت ب از 1/5ســانتی مت
پیشــرفت آهســته اکتیــو فــاز در نظــر گرفتــه می شــد و توقــف فــاز 
اکتیــو بــه صــورت عــدم تغییــرات ســرویکس بــرای دو ســاعت یــا 
ــر پــس از دیاتاســیون  بیشــتر در صــورت انقباضــات منظــم و موث
ــه  ــه هــر حــال در حــال حاضــر ب 4 ســانتیمتر تعریــف مــی شــود ب
ــا بازنگــری تعریــف  ــر ایمــن ب ــرای لیب یــک جمــع بنــدی دیگــر ب

ــیده ایم. ــال رس ــر نرم ــرفت لیب پیش
در یــک مطالعــه گذشــته نگــر در 19 بیمارســتان آمریــکا لیبر 2415 
زن مــورد بررســی قــرار گرفــت، و همگــی پیش آگهــی نرمــال بــا 
زایمــان تــک قلــو و ســفالیک داشــتند. پرســنتایل 95 درصــد بــرای 
پیشــرفت زنــان در فــاز اکتیــو آهســته تــر از تعریــف فریدمــن بــود 
ــا 0/7 ســانتی  ــر در ســاعت ت ــار 0/5 ســانتی مت ــی پ ــان نول و در زن
متــر در ســاعت و در زنــان مولتــی پــار 0/5 ســانتیمتر تــا 3/1 ســانتی 
متــر در ســاعت بــوده اســت. از جمع بنــدی داده هــای زایمان هــای 
ــر  ــرفت لیب ــف پیش ــرای تعری ــن ب ــوب و ایم ــی خ ــش آگه ــا پی ب
ــانتیمتر  ــا 6 س ــیون 4 ت ــه از دیاتاس ــد ک ــری  ش ــه گی ــور نتیج اینط
در زنــان نولــی پــار و مولتــی پــار مــی توانیــم شــروع قابــل توجــه 
دیاتاســیون سرویکس)شــروع اکتیــو فــاز( را انتظــار داشــته باشــیم 
ولــی ایــن پیشــرفت آهســته تــر از آن چیــزی اســت کــه در گذشــته 

ــد. ــور می ش تص

چگونــه بایــد پیشــرفت غیرطبیعــی مرحلــه اول لیبــر را 
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مدیریــت کــرد؟
 بیشــتر زنــان بــا یــک فــاز نهفتــه طوالنــی شــده طبــق تعاریــف قبلــی 

فریدمــن بــا مدیریــت انتظــاری وارد فــاز فعال میشــوند.
بــه جــز چنــد مــورد اســتثنا کــه توقــف انقباضــات خواهیــم داشــت 
کــه یــا بــا آمنیوتومــی یــا اســتفاده از اکســی توســین)یا هــردو( بــه 
ــاز نهفتــه طوالنــی شــده )بیشــتر از  ــاز اکتیــو میرســیم. بنابرایــن ف ف
ــان  ــاعت در زن ــتر از 14 س ــار و بیش ــی پ ــان نول ــاعت در زن 20 س
مولتــی پــار( نبایــد بــه عنــوان اندیکاســیون ســزارین در نظــر گرفتــه 
ــا  ــه طــول مــی کشــد ی ــو ب ــاز اکتی ــه اول ف شــود. وقتــی کــه مرحل
متوقــف مــی شــود بــه طــور شــایع اکســی توســین پیشــنهاد میشــود 
ــر  ــه القــا اکســی توســین در مــوارد لیب ــزان بهین چندیــن مطالعــه می
ــه  ــک  مطالع ــد .ی ــی کردن ــف آن را بررس ــا توق ــیده ی ــول کش ط
گذشــته نگــر بــا بررســی بیــش از 220 نولــی پــار و 99 مولتــی پــار 
ــس از دیاتاســیون  ــی پ ــر شــده ول ــه خــودی وارد لیب کــه خــود ب
3ســانتی متر دچــار توقــف یــا طوالنــی شــدن لیبــر شــدند، 4 ســاعت 
اکســی توســین بــه طــور اضافــی القــا شــد )پــس از 4 ســاعت القــای 
اولیــه بــا اکســی توســین(. مطالعــه کننــدگان دریافتنــد زنانــی کــه 4 
ســاعت اضافــی اکسی توســین گرفتنــد 38 درصــد زایمــان واژینــال 
ــر  ــکار کمت ــه پنجــم آپ ــوزادان در دقیق ــچ کــدام از ن ــد و هی کردن
ــا یــک زمــان 8 ســاعت القــای  ــار ب ــان نولــی پ از 6 نداشــت در زن
اکســی توســین، 18 درصــد میــزان ســزارین گــزارش شــده، و 

هیــچ مــوردی از صدمــه زمــان تولــد یــا اسیفکســی وجــود نداشــت 
ــار  ــه چه ــای اکســی توســین ب ــواردی کــه الق ــی کــه در م در حال
ســاعت محــدود شــده بــود زایمــان ســزارین دو برابــر بیشــتر شــده 

بــود.
بنابرایــن پیشــرفت آهســته لیبــر در مرحلــه اول زایمــان نمــی توانــد 
اندیکاســیون ســزارین باشــد. در یــک مطالعــه بــا بیــش از 500 تــن 
ــوارد  ــاعت در م ــه 4 س ــاعت ب ــین را از 2 س ــی توس ــا اکس ــا ب الق
ــان  ــه زایم ــان ب ــن زن ــتر ای ــد و بیش ــه دادن ــو ادام ــاز اکتی ــف ف توق
ــدا  ــت پی ــوزادی دس ــد ن ــی ب ــش آگه ــه پی ــچ گون ــا هی ــال ب واژین
ــت  ــه وضعی ــی ک ــا زمان ــده ت ــام ش ــات انج ــن مطالع ــا ای ــد. ب کردن
جنیــن و مــادر اطمینــان بخــش اســت تــا دیاتاســیون شــش 
ــود،  ــه ش ــر گرفت ــو در نظ ــاز اکتی ــروع ف ــرای ش ــد ب ــانتیمتر بای س
بنابرایــن در دیاتاســیون کمتــر از 6 ســانتیمتر معیــار پیشــرفت فــاز 
اکتیــو  نبایــد بــه کار بــرده شــود بــرای  تکمیــل ایــن مطلــب بایــد 
گفــت کــه زایمــان ســزارین بــه علــت توقــف در فــاز اکتیــو زمانــی 
در نظــر بایــد گرفتــه شــود کــه بعــد از دیاتاســیون 6 ســانتی متــر و 
پارگــی کیســه آب، توقــف در پیشــرفت تــا 4 ســاعت، بــا وجــود 
ــاعت، در  ــل 6 س ــا حداق ــیم و ی ــته باش ــم داش ــی رح ــت کاف فعالی
ــز  ــین تجوی ــی توس ــه اکس ــم، ک ــی رح ــر طبیع ــت غی ــوارد فعالی م

ــیم. ــته باش ــرویکس نداش ــت س ــر در وضعی ــیم و تغیی ــرده باش ک
ــه  ــودن مرحل ــی ب ــر طبیع ــرای غی ــب ب ــف مناس تعری
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ــت؟ ــر چیس دوم لیب
ــه  ــل ســرویکس شــروع شــده و ب ــه دوم از دیاتاســیون کام مرحل
تولــد نــوزاد ختم میشــود پاریتــی، تاخیــر در زور زدن اســتفاده 
از بــی دردی اپیــدورال، BMI مــادر، وزن موقــع تولــد نــوزاد، 
پوزیشــن پوســتریور اکســیپوت و استیشــن جنیــن همگــی در طــول 
ــول  ــط ط ــه متوس ــت ک ــم اس ــن مه ــد ای ــه دوم موثرن ــدت مرحل م
ــنتایل  ــان پرس ــه و معیارم ــر نگرفت ــه دوم را در نظ ــدت در مرحل م
95 درصــد طــول مــدت مرحلــه دوم باشــد. پرســنتایل 95 درصــد 
تقریبــا یــک ســاعت در زنانــی کــه بــی دردی اپیــدورال دریافــت 
کردنــد طوالنــی تــر اســت )نســبت بــه آنهایــی کــه اپیــدورال نشــده 
ــه  ــد (. اگــر چــه در ایــن مطالعــات، متوســط طــول مــدت مرحل ان
ــه  ــه دوم، 30 دقیق ــدت مرحل ــول م ــه ط ــا میان ــان ب ــن زن دوم در ای

متفــاوت بــود بنابرایــن عباراتــی کــه تعریــف طــول مــدت مرحلــه 
ــان  ــتقیم بی ــح و مس ــا صری ــوان کام ــود نمی ت ــامل می ش دوم را ش
ــدت  ــدت و درازم ــاه م ــدد کوت ــوارد متع ــد م ــه بای ــرا ک ــرد زی ک
ــرد، در  ــر بگی ــوزادان را در ب ــادران و ن ــوب م ــی نامطل ــش  آگه پی
حالــی کــه برخــی از آنهــا در یــک مقولــه نمی گنجنــد. مطالعــات 
متعــددی بــا تصــور  ارتبــاط بیــن طــول مــدت و پیش آگهــی 
نامطلــوب مــادران و نــوزادان  بــرای یافتــن تعریــف مناســب طــول 
ــن  در  ــد. الک ــرده ان ــاش ک ــان ت ــان زایم ــه دوم زن ــدت مرحل م
صــورت مانیتورینــگ نرمــال الکترونیکــی جنیــن، طــوال نــی شــدن 
مرحلــه دوم ارتباطــی بــا پیــش آگهــی نامطلــوب نــوزادان نداشــت 
در برخــی مــوارد حتــی مرحلــه دوم  5 ســاعت بــه طــول انجامیــده 
ــه دوم  ــه در  مرحل ــن طــول مــدت افزایــش یافت ــود و ارتباطــی بی ب
ــر از 7 و  ــاف کمت ــر از 4 و  PH بندن ــم کمت ــه پنج ــگار دقیق و آپ
اینتوبــه  شــدن در اتــاق زایمــان و بســتری در بخــش NICU یافــت 
نشــد. بــه طــور مشــابه  آنالیــز زمانــی زنانــی کــه از ابتــدای مرحلــه 
ــن  ــز ای ــاعت نی ــه س ــش از س ــرده و پی ــروع ک دوم زور زدن را ش
پوشــینگ ادامــه پیــدا کــرده بــود عوارضــی دیــده نشــد و همچنیــن 
ــار کــه  ــی پ در یــک مطالعــه گذشــته نگــر از 15 هــزار و 759 نول
ــم  ــاعت ه ــه دوم از 4 س ــدت مرحل ــول م ــروه ط ــی در آن گ حت

ــدت  ــول م ــد. ط ــده نش ــوب دی ــی نامطل ــود پیش آگه ــته ب گذش
مرحلــه دوم زایمــان و ارتبــاط آن بــا پیش آگهــی نــوزادی در 
مولتــی پــار هــا کمتــر مطالعــه شــده اســت در یــک مطالعــه گذشــته 
ــه دوم بیشــتر  ــا طــول مــدت مرحل ــار ب نگــر در 5158 زن مولتــی پ
از 3 ســاعت ریســک آپــگار  دقیقــه پنجــم کمتــراز5،  بســتری در 
ــل  ــه طــور قاب ــوزادی ب ــی ن ــا موربیدیت ــی ب بخــش NICU و همراه
توجهــی افزایــش یافتــه بــود در یــک مطالعــه پرجمعیــت دیگــر بــا 
ــت  ــر داش ــج را در ب ــان نتای ــار هم ــی پ ــزار و 113 زن مولت 58 ه
وقتــی کــه طــول مــدت مرحلــه دوم از دو ســاعت بیشــتر شــده بــود. 
طــول مــدت طوالنــی تــر مرحلــه دوم لیبــر همــراه بــا پیــش آگهــی 
نامطلــوب مــادری نظیــر عفونــت پــس از زایمــان پارگــی درجــه 3 
ــرای  ــن ب ــر ای ــاوه ب ــت. ع ــوده اس ــان ب ــس از زایم ــزی پ و خونری

هــر ســاعتی کــه از مرحلــه دوم مــی گــذرد شــانس زایمــان خــود 
بخــودی واژینــال بیشــتر کاهــش مــی یابــد محققیــن پیــدا کردنــد 
ــه دوم فقــط  ــا بیشــتر از مرحل ــس از گذشــت ســه ســاعت ی کــه پ
یــک زن از هــر چهــار زن نولیپــار زایمــان میکنــد و یــک زن از هــر 
ســه زن مولتــی بــار بــه طــور خــود بــه خــودی زایمــان مــی کنــد.

از آنجایــی کــه 30 تــا 50 درصــد در ایــن مــوارد ممکــن نیــاز منــد 
ــه زایمــان ابــزاری شــوند افزایــش ریســک ممکــن اســت کامــا  ب
ــوارض  ــش ع ــوده و افزای ــه دوم نب ــدت مرحل ــول م ــه ط ــوط ب مرب
ــه  ــای پرین ــک تروم ــش ریس ــزاری و افزای ــان اب ــه زایم ــوط ب مرب

ــا آن باشــد. مرتبــط ب
ــش  ــود افزای ــا وج ــر حــال ب ــه ه ــن ب ــگ مناســب جنی ــا مانیتورین ب
طــول مــدت مرحلــه دوم ریســک پایینــی بــرای پیش آگهــی 
ــک  ــال در ی ــه طــور مث ــد داشــت. ب ــن وجــود خواه ــوب جنی مطل
مطالعــه روی 58 هــزار و 113 مولتــی پــار اگرچــه ریســک دقیقــه 
5 کمتــر از هفــت وbirth depression افزایــش یافتــه بــود وقتــی کــه 
طــول مــدت  مرحلــه دوم از 2 ســاعت بیشــتر میشــد ریســک خالص 
ــم درصــد( ــر از یــک و نی ــود ) کمت ــن پیــش آگهــی هــا کــم ب ای

و حتــی اگــر طــول مــدت بــه 5 ســاعت مــی رســید دو برابــر نمــی 
شــد بعــاوه طــول مــدت مرحلــه دوم لیبــر بــا ریســک سپســیس و 
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ــًا  ــدت کام ــول م ــن ط ــود. بنابرای ــط نب ــوزادی مرتب ــای ن ــا تروم ی
ــس  ــه پ ــرد ک ــن ک ــوان تعیی ــی ت ــه دوم نم ــرای مرحل ــخص ب مش
ــر،  ــه اول لیب ــد مرحل ــد. مانن ــاز باش ــی نی ــان جراح ــه زایم از آن ب
یــک مرحلــه دوم طوالنــی شــده لیبــر همــراه بــا افزایــش ریســک 
کوریوآمنیونیــت در مطالعــات بــوده اســت. ولــی آیــا ایــن ارتبــاط 
تعییــن کننــده علــت آن اســت، نامشــخص اســت )زمینــه ابتــا بــه 
ــه  ــاره ن ــد(. دوب ــی باش ــر طوالن ــد لیب ــت  می توان ــو آمنیونی کوری
کوریوآمنیونیــت و نــه طــول مــدت مرحلــه دوم نبایــد اندیکاســیون 

ــرای زایمــان ســزارین باشــد. ای ب

چگونــه پیشــرفت مرحلــه دوم زایمــان مدیریــت 
میشــود؟

ــل از  ــه قب ــود ک ــت می ش ــن دریاف ــترس چنی ــات  در دس  از مطالع
ــن  ــت جنی ــر وضعی ــه دوم اگ ــان در مرحل ــف زایم ــخیص توق تش
اجــازه بدهــد حداقــل 2 ســاعت بــرای پوشــینگ  در زنــان مولتــی 
ــوان  ــار می ت ــی پ ــان نول ــینگ در زن ــاعت پوش ــل 3 س ــار و حداق پ
اجــازه داد و طــول مــدت زمــان بیشــتر می توانــد بــر اســاس 
ــا  ــدورال ی ــی دردی اپی ــتفاده از ب ــل اس ــد مث ــب باش ــوردی مناس م
ــان پیشــرفت وجــود  ــی کــه همچن ــه در حال ــال مالپوزیشــن )البت فت
ــاعت در  ــز 4 س ــوارد نی ــی م ــد(. در برخ ــده باش ــت ش ــته و ثب داش
زنــان نولــی پــار و ســه ســاعت در زنــان مولتــی پــار بــرای توقــف 
مرحلــه دوم ذکــر کردنــد  ولــی طــول مــدت مرحلــه دوم  و زمــان 
ــرده  ــدا نک ــم ج ــاً از ه ــل  و  واضح ــور کام ــه ط ــیینگ را ب پوش

ــد. بودن

چگونــه میشــود بــا روشــهای دیگــری بــا هــدف کاهش 
زایمــان ســزارین مرحلــه دوم را مدیریــت کرد؟

 عــاوه بــر مدیریــت انتظــاری مرحلــه دوم، عملکردهــای دیگــری 
می توانــد بالقــوه زایمــان ســزارین را در مرحلــه دوم کاهــش دهــد.      
1- زایمــان واژینــال ابــزاری 2-چرخــش دســتی اکســیپوت جنیــن 

بــرای مــوارد پوزیشــن نامناســب ســر

زایمان واژینال ابزاری
 همزمــان بــا افزایــش میــزان ســزارین، زایمــان واژینــال ابــزاری )چه 
بــا واکیــوم و چــه فورســپس(  بــه طــور قابــل توجهــی در طــول 15 
ــی  ــه پیش آگه ــا در مقایس ــت، ام ــه اس ــش یافت ــته کاه ــال گذش س
ــده  ــزی ش ــر برنامه ری ــزارین غی ــزاری و س ــال اب ــای واژین زایمان ه
تفــاوت زیــادی در موربیدیتــه نــوزادی مثــل خونریــزی اینتــرا 
کرانیــال یــا مــرگ نــوزاد وجــود نداشــت. در یــک مطالعــه بــزرگ 
کوهــورت و گذشــته نگــر میــزان خونریــزی اینتراکرانیــال در 
ــمگیری در  ــاوت چش ــت تف ــوم نتوانس ــش واکی ــا کش ــی  ب همراه
ــان  ــا زایم ــپس ی ــا فورس ــه ب ــال، در مقایس ــدید نئونات ــه ش موربیدیت

ســزارین نشــان دهــد.

ــزارین  ــان س ــوم و زایم ــا واکی ــزاری ب ــان اب ــن زایم ــه بی در مقایس
ــده، در  ــام ش ــر انج ــات اخی ــوزادی،  در مطالع ــوارض ن ــر ع از نظ
ــا ســاب  ــرا ی ــزی اینت ــر تشــنج و خونری ــوزادی نظی پیــش آگهــی ن
ــپس  ــا فورس ــزاری ب ــان اب ــی زایم ــد. ول ــده نش ــی دی دورال تفاوت
ــا زایمــان  ــوزادی در مقایســه ب ــا کاهــش ریســک ن حتــی همــراه ب
ــر از  ــود و کمت ــزارین ب ــان س ــوم و زایم ــک واکی ــا کم ــال ب واژین
ســه درصــد زنانــی کــه زایمــان ابــزاری بــرای آنهــا امتحــان  شــده 
بــود  بــه علــت  شکســت در زایمــان ابــزاری بــه اتــاق عمــل منتقــل 
ــن  ــزاری از استیش ــال اب ــان واژین ــرای زایم ــاش ب ــدند.گرچه ت ش
ــوت  ــی پ ــن اکس ــا روتیش ــک( ی ــت ی ــر و مثب ــک) صف ــد پلوی می
ــا اکســیپوت خلفــی، در مــوارد انتخــاب شــده قابــل  ترنســورس  ی
قبــول هســتند الکــن انجــام ایــن پروســیجرها نیازمنــد یــک ســطح 
ــر   ــت پائینت ــه وضعی ــبت ب ــد و نس ــی باش ــراح م ــارت ج ــر مه باالت
مثبــت دو یــا out let ) مشــخص بــودن ســر در مدخــل واژن(، 
بیشــتر مواجــه بــا شکســت مــی شــوند. بــه هــر حــال انجــام زایمــان 
ابــزاری در وضعیــت low یــا  out let در مــواردی کــه تصــور نمــی 
شــود  جنیــن ماکــروزوم باشــد بــی خطــر اســت و ریســک زایمــان 
ســزارین را در مرحلــه دوم لیبــر کاهــش مــی دهــد. الکــن تعــداد 
ــپس  ــزاری، ) فورس ــای اب ــام زایمان ه ــرای انج ــه ب ــی ک متخصصین
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و واکیــوم( مهــارت داشــته باشــند در حــال کاهــش اســت در 
ــاس  ــد احس ــی 55 درص ــا، یعن ــت ه ــتر رزیدن ــه، بیش ــک مطالع ی
می کردنــد کــه مهــارت کافــی بــرای انجــام زایمــان بــا فورســپس 
ــام  ــرای انج ــت ب ــکان رزیدن ــوزی پزش ــن کارام ــد. بنابرای را ندارن
زایمــان ابــزاری، اســتفاده از شــبیه ســازی بــرای  کارآمــوزی 
ــی  ــش دادن ب ــرای کاه ــا، ب ــرفت مهارت ه ــا و پیش ــدد و ارتق مج
خطــر میــزان  ســزارین مــی توانــد موثــر باشــد در مجمــوع زایمــان 
ــوب  ــه خ ــکانی ک ــط پزش ــه دوم توس ــال در مرحل ــزاری واژین اب
مهارتــش را فــرا گرفتــه انــد بــی خطــر در نظــر گرفتــه می شــود و 
می توانــد یــک آلترناتیــو قابــل قبولــی بــرای زایمــان ســزارین هــم 
باشــد کار آمــوزی و پیشــرفت و ارتقــای مهــارت هــای مرتبــط بــا 

ــد تشــویق شــود. ــزاری بای ــال اب زایمــان واژین

چرخش دستی اکسی پوت جنین
وضعیتهــای اکســیپوت پوســتریور و اکســیپوت ترانســورس همــراه 
بــا افزایــش زایمــان ســزارین و عــوارض نئوناتــال هســتند از قدیــم 
چرخــش  اکســی پــوت جنیــن از اکســیپوت پوســتریور و یــا  
ــک  ــم ی ــروزه ه ــد ام ــر چن ــت و ه ــوده اس ــول ب ــورس معم ترنس
روش قابــل قبولــی بــرای مدیریــت ایــن وضعیــت در نظــر گرفتــه 
مــی شــود.  الکــن دیگــر طرفــدار چندانــی  نــدارد و نحــوه انجــام 
آن آمــوزش داده نمی شــود یــک روش جایگزیــن بــرای ســزارین 
چرخــش دســتی اکســیپوت اســت کــه می توانــد بــی خطــر میــزان 
ــزرگ  ســزارین را کاهــش دهــد. در یــک مطالعــه رتروســپکتیو ب
کاهــش زیــادی در میــزان ســزارین، 9 درصــد بــه جــای 41 درصد،  
ــن  ــد. در 731 زن در ای ــده ش ــتی دی ــش دس ــتفاده از چرخ ــا اس ب
ــدام  ــد و در هیچ ک ــام ش ــیپوت انج ــتی اکس ــش دس ــه چرخ مطالع
ــا  ــا ی ــی هــم در تروم ــا  تفاوت پروالپــس کــورد ایجــاد نشــد. ضمن
ــده  ــام ش ــتی انج ــش دس ــه چرخ ــی ک ــال در زنان ــو نات ــیدمی نئ اس
ــب  ــی مناس ــود ارزیاب ــتند نب ــش را نداش ــن چرخ ــه ای ــی ک و آنهای
ــا  ــه ب ــا معاین ــواردی کــه ب ــد انجــام شــود در م ــن بای پوزیشــن جنی
انگشــت نمی تــوان پوزیشــن جنیــن را بــه طورقطعــی تشــخیص داد 

میتــوان از ســونوگرافی حیــن زایمــان اســتفاده کــرد، بــا داشــتن این 
داده هــا کــه موثــر بــودن و بــی خطــری چرخــش دســتی اکســیپوت 
ــی  ــر طبیع ــن غی ــر در پوزیش ــی خط ــی ب ــوان روش ــه عن ــن را ب جنی
جنیــن در مرحلــه دوم لیبــر، قابــل قبــول می دانــد مــی تــوان پیــش 
ــا ســزارین آن را امتحــان کــرد. ــزاری و ی از اســتفاده از زایمــان اب

ــه کــرد و  ــد مداخل کــدام  تراســه قلــب جنیــن را بای
ــه چــه صــورت بایــد باشــد؟ مدیریــت آن ب

ــان  ــر اطمین ــه غی ــزارین اول تراس ــایع س ــیون ش ــن اندیکاس  دومی
ــی   ــده و منطق ــک روش استانداردش ــت. ی ــن اس ــب جنی ــش قل  بخ
بــرای مدیریــت تراســه قلــب چنیــن مــی توانــد بــه صــورت 

بی خطــر میــزان ســزارین را کاهــش دهــد.
ــه  ــاز ب ــت و نی ــی اس ــر طبیع ــن غی ــب جنی ــه قل ــوری 3 تراس کاتگ
مداخلــه دارد. معیارهــای الگــوی کاتگــوری3 شــامل نبــودن تغییــر 
پذیــری )واریابیلیتــی(  قلــب جنیــن همــراه بــا افــت دیــررس و افــت 
متغیــر تکــرار شــونده و یــا بــرادی کاردی و یــا ریتــم ســینوزئیدال 
ــفالوپاتی و  ــی و آنس ــر طبیع ــاف غی ــا PH بندن ــراه ب ــه هم ــت ک اس
ــی  ــل رحم ــای داخ ــرای احی ــاش ب ــت. ت ــوزاد اس ــزی ن ــج مغ فل
شــامل تغییــر پوزیشــن مــادر و یــا اکســیژن تراپــی اســت. ارزیابــی 
وضعیتهــای کاهــش فشــار خــون و تاکــی سیســتول  کــه می تواننــد 
اصــاح شــوند، انجــام مــی شــوند. ارزیابــی هــای دیگــر نیــز بایــد 
انجــام شــود نظیــر بررســی وضعیــت پروالپــس بنــد نــاف. بــه هــر 
حــال اگــر بــا ایــن تاش هــای انجــام شــده وضعیــت کاتگــوری 3 
اصــاح نشــد بایــد زایمــان در شــرایط بــی خطــر هــر چــه ســریعتر 
ــا اقدامــات  انجــام شــود ACOGپیشــنهاد مــی کنــد کــه همزمــان ب
ــل  ــا داخ ــدف احی ــا ه ــوری 3. ب ــاح کتگ ــرای اص ــده ب ــام ش انج
رحمــی، همزمــان بــرای آمادگــی الزم  انجــام زایمــان ســریعاً اقدام 
شــود. بــر عکــس، کاتگــوری 1 نرمــال اســت و هیــچ دخالتــی الزم 
ــه  ــد ادام ــاوب را بای ــا متن ــداوم و ی ــگ م ــن  مانیتورین ــدارد الک ن
ــی متوســط  ــر اســت. واریابیلیت ــر پذی ــرن تغیی ــن پت داد چــرا کــه ای
همــراه بــا تســریع کــه نشــان دهنــده کاتگــوری  یــک هســتند تاییــد 
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ــه  ــر تراس ــتند. اکث ــال هس ــال نئونات ــی نرم ــریان ناف ــده PH ش کنن
هــای قلــب جنیــن حیــن زایمــان کاتگــوری دو هســتند تراســه های 
کاتگــوری 2 نــا مشــخص هســتند و طیــف گوناگونــی از الگوهــای 
ــت در  ــارت و مراقب ــه نظ ــوند ادام ــامل می ش ــب را ش ــان قل ضرب
ایــن مــوارد توصیــه مــی شــود. اقدامــات اصــاح کننــده مناســبی 
کــه اندیکاســیون داشــته باشــند بایــد انجــام شــوند ســپس مجــدداً 
دوبــاره  ارزیابــی شــوند بــه دلیــل میــزان بــاالی ســزارین بــاراول هــا 
کــه بــا اندیکاســیون ضربــان قلــب غیــر اطمینــان بخــش یــا ضربــان 
قلــب ابنرمــال )بــا وجــود کمتــر دیــده شــدن  پتــرن کاتگــوری 3( 
ــی کــه  ــرای ســزارین های ــد اینطــور اســتنتاج شــود کــه ب مــی توان
ــود  ــان بخــش جنیــن انجــام شــده ب ــر اطمین ــه علــت وضعیــت غی ب
ــن  ــد. بنابرای ــده ان ــبه ش ــع محاس ــوری دو در واق ــه های کاتگ تراس
ایــن مســئله مهــم را  بایــد ارائــه دهنــدگان خدمــت در امــر 
ــت  ــخیص وضعی ــه تش ــرادی ک ــی اف ــد. یعن ــر بگیرن ــان در نظ زایم
غیــر اطمینــان بخــش جنیــن را بــا نیــت اقــدام بــرای ســزارین مــی 
گذارنــد بایــد مطمئــن شــوند کــه تمــام اقدامــات الزم را در جهــت 
ــت  ــه وضعی ــیدن ب ــرای رس ــخص ب ــر مش ــت غی ــن وضعی ــع ای رف

خــوب جنیــن انجــام داده انــد.
تحریــک اســکالپ جنیــن اگــر باعــث تســریع ضربــان قلــب جنیــن 
شــود یــک وســیله ســهل الوصول در زمانــی اســت کــه ســرویکس 
ــه  ــن اســیدوتیک نیســت ب ــد از اینکــه جنی ــه اســت و می توان دیات
ــده  ــاد ش ــا ایج ــودی و ی ــه خ ــود ب ــریع خ ــد تس ــان ده ــا اطمین م
ــاف طبیعی)هفــت و دو دهــم  ــد ن ــا PH خــون شــریانی بن همــراه ب
ــن پاســخ  ــب جنی ــه قل ــر و راجع ــت متغی ــی باشــد. اف ــا بیشــتر ( م ی
فیزیولوژیــک بــه فشــرده شــدن تکــراری بنــد نــاف اســت. بــه هــر 
حــال اگــر غالبــاً و مقــاوم تکــرار شــود ممکــن اســت بــه اســیدمی 
ــه ای  جنیــن در طــول زمــان منجــر شــود. اقدامــات محافظــه کاران
ــد  ــود بده ــو را بهب ــن الگ ــت ای ــن اس ــن ممک ــر پوزیش ــر تغیی نظی
آمنیوفیــوژن بــا نرمــال ســالین همچنیــن نشــان داده اســت کــه  
افــت متغیــر ضربــان قلــب را برطــرف میکنــد و ســزارین بــه علــت 
پتــرن ضربــان قلــب غیــر اطمینــان بخــش را کاهــش مــی دهــد بــه 

ــن  ــن ممک ــب جنی ــوری دو قل ــای کاتگ ــایر المانه ــابه س ــور مش ط
اســت نشــاندهنده اســیدمی جنیــن باشــد  نظیــر واریابیلیتــی حداقلــی 
ــا  ــد در داخــل رحــم احی ــررس راجعــه، کــه بای ــا افــت قلــب دی ی
ــول  ــا ط ــه ب ــن ک ــب جنی ــان قل ــدت ضرب ــی م ــت طوالن ــوند. اف ش
کشــیدن حداقــل بیشــتر از 2 دقیقــه و کمتــر از 10 دقیقــه تعریــف 
مــی شــود، اغلــب نیازمنــد دخالــت اســت. آنهــا ممکــن اســت پــس 
ــا بعــد از وضعیــت   از تغییــرات ســریع دیاتاســیون ســرویکس و ی
بیاید.افــت  پیــش  مــوارد رژیونــال آنســتزی  هایپوتانســیون در 
ــت  ــت عام ــن اس ــن ممک ــدت همچنی ــی م ــب طوالن ــان قل ضرب
عوارضــی نظیــر جــدا شــدگی جفــت و یــا پروالپــس بنــد نــاف یــا 
پارگــی رحــم بــوده و بــه علــت پتانســیل موربیدیتــی ایــن عــوارض 
بایــد در تشــخیص هــای افتراقــی بــرای ارزیابــی و دخالــت مناســب 
در نظــر گرفتــه شــوند. تاکــی سیســتول رحــم کــه بــه عنــوان بیــش 
از پنــج انقبــاض در 10 دقیقــه بــه طــور متوســط درطــول مــدت 30 
ــر  ــا در اث ــوده و ی ــی ب ــد اتفاق ــی توان ــود م ــی ش ــف م ــه تعری دقیق
عوامــل یوتروتونیــک اکســی توســین یــا پروســتاگاندین ها باشــد، 
ــق  ــا تزری ــده و ی ــض کنن ــل منقب ــز عوام ــف تجوی ــش یاتوق کاه
ــا  ــد ب ــل عامــل بتامیمتیــک مــی توان ــده رحمــی مث یــک شــل کنن
ــر طــرف کــردن تاکــی سیســتول رحمــی تراســه قلــب جنیــن را  ب
بهبــود بدهــد در مقابــل هیــچ داده جــاری بــرای حمایــت از دخالت 
هــای اختصاصــی بــرای افــت هــای بــا مشــخصات آتیپیــکال نظیــر 
ــی  ــود واریابیلیت ــه و یاوج ــط پای ــه خ ــته ب ــت آهس ــولدر، برگش ش
ــیدمی   ــا اس ــراه ب ــا هم ــرا آن ه ــدارد زی ــود ن ــا وج ــت ه ــن اف بی
ــدارد کــه آنالیزهــای  ــی وجــود ن ــوده اســت.  اینجــا دلیل ــن نب جنی
ســگمنت st و پالــس اکســیمتری جنیــن پیش آگهــی را بهبــود 
دهنــد یــا میــزان ســزارین را کاهــش دهنــد بــا وجــود دالیلــی کــه 
نشــان مــی دهــد نمونــه بــرداری اســکالپ جنیــن ریســک زایمــان 
ــن  ــب جنی ــگ قل ــو مانیتورین ــد و الگ ــی ده ــش م ــزارین راکاه س
بــرای  پیشــگویی PH محدودیــت دارد، نمونــه بــرداری اســکالپ  
جنیــن دیگــر در ایالــت متحــده طرفــداری نــدارد زیــرا کــه یــک 
روش تهاجمــی اســت و اســتفاده کــم از آن  در مــوارد بالینــی 
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ــدازه هــای آن وجــود دارد اســتفاده  ــرای تنظیــم ان و نیــازی کــه ب
ــز  ــب مراک ــت در  اغل ــن تس ــراً ای ــت. اخی ــرده اس ــر ک آن را کمت
ایــاالت متحــده آمریــکا  اســتفاده نمی شــود و کیــت مــورد تاییــد 

ــرای آن دیگــر ســاخته نمیشــود. FDA ب

 انجــام غیــر ضــروری ســزارین بــه علــت ضربان قلــب غیــر اطمینان 
بخــش جنیــن را می تــوان بــه محدودیــت دانشــمان دربــاره قــدرت 
الگوهــای ضربــان قلــب بــرای پیشــگویی پیش آگهــی نــوزاد 
نســبت داد، کــه ســبب محدویتهایــی بــرای عکــس العمــل بالینــی 
ــون  ــی انفوزی ــیژن تراپ ــود. اکس ــی ش ــوارد م ــن م ــب در ای مناس
ــک،  از روش  ــل توکولیتی ــرف عوام ــدی، مص ــل وری ــع داخ مای
هــای روتیــن بــرای احیــای داخــل رحمــی هســتند. ولــی اطاعــات 
کمــی بــرای بی خطــری و یــا موثــر بــودن آنهــا وجــود دارد. اگــر 
انجــام ایــن دخالــت هــا و ایــن روشــها   تغییــری در ضربــان قلــب 
جنیــن بــه وجــود نیــاورد گذاشــتن  اندیکاســیون زایمــان ســزارین 
در ایــن مــوارد  ضــروری اســت. دارو درمانــی، آنالــژزی رژیونــال 
ــت و کاهــش  ــه ســرویکال، عفون پیشــرفت  ســریع زایمــان، معاین
فشــار خــون مــادر، تــب مــادر، همگــی روی الگــوی ضربــان قلــب 

جنیــن اثــر مــی گذارنــد .
ــروری  ــزارین غیرض ــه س ــاز ب ــد نی ــل می توان ــن عوام ــه ای ــه ب توج
ــان بخــش را کاهــش  ــر اطمین ــان قلــب غی ــه علــت الگــوی ضرب ب
دهــد. تحریــک اســکالپ مــی توانــد بــه عنــوان ارزیابــی وضعیــت 

اســید و بــاز جنیــن اســتفاده شــود و وقتــی کــه الگــوی غیــر طبیعــی 
ــا  ــا نامشــخص همــراه ب ــان بخــش، ی ــر اطمین ــا غی ــان قلــب، ی ضرب
واریبیلیتــی  حداقلــی قلــب جنیــن وجــود دارد تحریــک اســکالپ 
جنیــن یــک انتخــاب بــی خطــر بــه جــای زایمــان ســزارین در ایــن 

مــوارد اســت.

اثر اینداکشن لیبرروی میزان زایمان سزارین چیست؟

قبــا چــون لیبــر زنانــی کــه بــه علــت اندیکاســیون هایی اینداکشــن 
مــی شــدند، نســبت بــه زنانــی کــه بــه طــور خــود بــه خــودی وارد 
ــور  ــد، تص ــی می ش ــزارین منته ــه س ــتر ب ــدند، بیش ــی ش ــر  م لیب

ــود  ــتر می ش ــزارین بیش ــه س ــر ب ــن منج ــه اینداکش ــد ک می کردن
ــتی  ــه درس ــن مقایس ــه ای ــده ک ــت ش ــر ثاب ــات اخی ــا مطالع ــی ب ول
ــا ســرویکس  ــا 42 هفتــه حتــی ب نبــوده و اینداکشــن مــادران 41 ت
ــش  ــا پی ــراه ب ــش داده و هم ــزارین را کاه ــک س ــب ریس نامناس
ــرای  ــم ب ــه تصمی ــی ک ــت. زمان ــوده اس ــوزادی ب ــر ن ــی بهت آگه
اقــدام بــه اینداکشــن زایمــان گرفتــه مــی شــود تفــاوت مدیریــت 
اینداکشــن زایمــان معمــوالً روی میــزان ســزارین اثــر مــی گــذارد. 
مثــا در صــورت  عــدم اســتفاده از عوامــل رایپنینــگ ســرویکس 
بــرای ســرویکس نامناســب و نبــود اســتانداردهایی کــه طــول فــاز 
نهفتــه را تعییــن کنــد مــی توانــد منجــر  بــه ســزارین غیــر ضــروری 
ــه  ــادی یافت ــات زی ــود. مطالع ــق  ش ــن ناموف ــخیص اینداکش ــا تش ب
نظیــر  ســرویکس  رایپنینــگ  متدهــای  از  اســتفاده  کــه  انــد 
ــا،  ــتاگلندین، المیناری ــتول، ژل پروس ــو پروس ــتول، داین میزوپروس
ــه  ــزارین در مقایس ــتفاده از س ــرای اس ــن ب ــزان پایی ــه می ــر ب منج
ــه طــور  ــد آن ب ــی شــود. فوای ــن وســایل م ــا عــدم اســتفاده از ای ب
ــه  ــی ک ــرویکس در زنان ــگ س ــد رایپنی ــده، مت ــد ش ــیعی تایی وس
ســرویکس نامناســب دارنــد اســتفاده می شــود وگاهــی مــی تــوان 
از دو روش همزمــان بــا هــم اســتفاده کــرد مثــا اســتفاده از ســوند 
ــر  در  ــن لیب ــام اینداکش ــا انج ــه ب ــتول. در رابط ــی و میزوپروس فول
مرحلــه فــاز نهفتــه، زمانــی کــه تراســه قلــب جنیــن  اطمینــان بخــش 
اســت، عــدم دخالــت، ســزارین غیرضــروری را کاهــش مــی دهــد. 

مطالعــات اخیــر نشــان داده کــه در مــواردی کــه اینداکشــن لیبــر 
انجــام مــی شــود فــاز نهفتــه طوالنــی تــر از مــواردی اســت کــه بــه 
طــور خــود بــه خــود شــروع شــده اســت مطالعــات نشــان داده در 
ــا 18  ــرای  12ت ــا پارگــی کیســه آب ب ــه ب ــاز نهفت ــی کــه در ف زنان
ــه مــی یافــت  ــا سنتوســینون ادام ــد اگــر اینداکشــن ب ســاعت بودن
بــه زایمــان واژینــال دســت مــی یافتنــد  در مــوارد  تجویــز اکســی 
ــن  ــت جنی ــرایط و وضعی ــه  ش ــی  ک ــه زمان ــاز نهفت ــین  در ف توس
اجــازه مــی دهــد شکســت در اینداکشــن در فــاز نهفتــه را پــس از 
24 ســاعت یــا حتــی بیشــتر تجویــز ســنتو ســینون در نظــر  گرفــت. 
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ــاعت  ــا 18 س ــل 12 ت ــد حداق ــه آب بای ــی کیس ــوارد پارگ و در م
ــه داد. ــنتو را ادام ــه آب س ــی کیس ــس از پارگ پ

ــود  ــزارین اول وج ــرای س ــر ب ــیونهای دیگ ــه اندیکاس چ

دارد؟ 

ــد  ــی توانن ــر م ــای دیگ ــتراتژی ه ــا و اس ــت ه ــه مدیری چ

ــند؟  ــر باش ــروری موث ــزارین غیرض ــری از س ــرای جلوگی ب

ــر  ــا غی ــال و ی ــن ابنرم ــب جنی ــان قل ــر و ضرب ــف لیب ــه توق ــر چ اگ
ــند و  ــزارین اول می باش ــیون س ــایع ترین اندیکاس ــش ش اطمینان بخ
اندیکاســیون های کمتــر شــایع نظیــر پرزنتاســیون هــای غیرطبیعــی، 
ــادری  ــت م ــی و عفون ــی دوقلوی ــکوک، حاملگ ــی مش ماکروزوم
هرپــس ســیمپلکس نیــز وجــود دارد و پیشــگیری بــی خطــر از ایــن 
ــرای هرکــدام از  ــه روش هــای متفــاوت ب ــاز ب ســزارین اول هــا نی

ایــن اندیکاســیون هــا خواهــد داشــت.

پرزانتاسیونهای غیر طبیعی جنین
 پرزانتاســیون بریــج در هفتــه 37 بــارداری در حــدود 8/3 درصــد 
حاملگــی هــا را متاثــر می ســازد و 85 درصــد ایــن بــارداران 
ســزارین مــی شــوند در یــک مطالعــه اخیــر تــاش بــرای چرخــش 
ــن روش  ــن ای ــد بنابرای ــام ش ــوارد انج ــد م ــی در 46 درص خارج
کــه تاکنــون بــا کارآیــی اندکــی اســتفاده شــده مــی توانــد مــورد 
نظــر قــرار گیــرد و اکثــر ایــن بــارداران بــه زایمــان واژینــال دســت 

ــد در  ــز باش ــه موفقیت آمی ــی  ممکن ــش خارج ــد، چرخ ــدا کنن پی
ــن مســتند شــود و چرخــش  ــد پرزانتاســیون جنی ــه 36 -37 بای هفت
خارجــی پیشــنهاد شــود و در مــواردی کــه زایمــان واژینــال بریــج 
ــد تمامــی عــوارض زایمــان  ــزی می شــود بای ــادر برنامه ری ــرای م ب

بریــچ شــرح داده شــده و رضایــت نامــه تنظیــم شــود .

ماکروزومی مشکوک 
ــرای  ــد ب ــی باش ــزارین م ــرای س ــیون ب ــادر اندیکاس ــورت ن ــه ص ب
ــا  ــزارین را تنه ــدACOG س ــای زمان تول ــال تروم ــاب از احتم اجتن
بــا تخمیــن وزن جنیــن حداقــل 5 کیلــو و در مــوارد دیابــت مــادر 

4 هــزار و 500 گــرم ضــروری مــی دانــد. ایــن پیشــنهاد بــر اســاس 
عــوارض و منافــع ســزارین برنامــه ریزی شــده ولــی با اندیکاســیون 
غیــر مدیــکال در مقایســه بــا عــوارض زایمــان مشــکوک بــه 
ماکروزومــی و عارضــه دیستوشــی شــانه و عــوارض دائمــی صدمــه 
ــد 5000  ــن تول ــت وزن جنی ــده اس ــت آم ــه دس ــی ب ــبکه بازوی ش
گــرم  نــادر اســت و بیمــاران بایــد مــورد مشــاوره قــرار بگیرنــد کــه 
تخمیــن وزن جنیــن بــه خصــوص اگــر در اواخــر بــارداری انجــام 
شــود مبهــم و غیــر دقیــق اســت حتــی اگــر در تخمیــن وزن بــه ایــن 
حــد نرســیم انجــام ایــن اســکرینینگ تخمیــن وزن بــا ســونوگرافی 
در اواخــر بــارداری باعــث خواهــد شــد کــه میــزان ســزارین بــدون 
دلیــل موجهــی بــاال رود بنابرایــن ســونوگرافی تخمیــن وزن جنیــن 
بایــد بســیار کــم و فقــط در صــورت اندیکاســیون هــای واضــح و 

روشــن انجــام شــود.
افزایش وزن بیش از حد باردار 

ــش وزن  ــرای افزای ــا ب ــه آنه ــه ب ــه آنچ ــبت ب ــیاری نس ــادران بس م
ــن  ــد ای ــه وزن میگیرن ــارداری اضاف ــول ب ــود در ط ــه می ش توصی
مــادران بــا افزایــش ریســک ســزارین و پیــش آگهــی هــای 
نامطلــوب  ناشــی از آن مواجــه خواهــد شــد در یــک کمیتــه 
تصمیــم گیــری مشــترک ACOG توصیــه کــرد ایــن مســئله حائــز 
اهمیــت اســت کــه وزن گیــری متناســب، تغذیــه و تمرینــات 
ورزشــی در اولیــن ویزیــت  بــه صــورت پریودیــک در تمــام طــول 

ــود. ــه ش ــاردار توصی ــم ب ــه خان ــارداری ب ب
حاملگی دو قلو

رفته رفتــه میــزان ســزارین خانــم هــای بــاردار دوقلــو از 53 درصــد 
در 1995 تــا 75 درصــد در ســال 2008 افزایــش یافتــه اســت 
ــش  ــن افزای ــس ای ــیون ورتک ــا پرزانتاس ــوی ب ــن دوقل ــی در بی حت
از 45 درصــد بــه 68 درصــد صــورت گرفتــه اســت. زمانیکــه 
پرزانتاســیون قــل اول ســفالیک اســت پیش آگهــی پــری ناتــال بــا 
ــا  ــاردار دوقلــو ب ــان ب انجــام ســزارین بهتــر نمــی شــود بنابرایــن زن
ــفالیک /  ــیون س ــا پرزانتاس ــفالیک و ی ــفالیک / س ــیون س پرزانتاس
ــرار  ــورد مشــاوره ق ــال م ــرای زایمــان واژین ــد ب ــر ســفالیک بای غی
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ــو،  ــال دوقل ــان واژین ــری زایم ــان از بی خط ــرای اطمین ــد. ب بگیرن
رزیدنــت هــا و کســانی کــه در زایمــان دخیــل هســتند بایــد بــرای 

ــد. ــوزش ببینن ــال دوقلوآم ــان واژین زایم
ویروس هرپس سیمپلکس

تجویــز آســیکلویر بــه زنانــی کــه ســابقه ابتــا بــه ویــروس 
ســیمپلکس را می دهنــد یــک اســتراتژی مهــم بــرای پیشــگیری از 
ــرای تمــام زنانــی کــه ســابقه ابتــا را  ســزارین بــی مــورد اســت. ب
دارنــد ولــی حتــی در ایــن بــارداری اخیــر نیــز مبتــا نبودنــد تجویــز 
ــخ  ــه تاری ــده ب ــه مان ــار هفت ــی چه ــه ال ــی از س ــیکلویر خوراک آس
زایمــان شــروع شــود و ایــن تجویــز نبایــد بــه بعــد از 36 هفتگــی بــه 
تاخیــر بیفتــد. ســزارین در زنانــی کــه ســابقه ابتــا ویــروس هرپــس 
ــد  ــر ندارن ــکام لیب ــا را هن ــو ژنیتالی ــه اکتی ــی ضایع ــد ول ــی دهن را م

ــه نمــی شــود. توصی
حمایت مداوم حین لیبر و زایمان 

ــن  ــر تری داده هــای ثبــت شــده نشــان مــی دهــد کــه یکــی از موث
ــک  ــور ی ــان حض ــر و زایم ــی لیب ــش آگه ــود پی ــرای بهب ــزار ب اب

ــت. ــر دوال اس ــده نظی ــت کنن ــخص حمای ش
یــک متاآنالیــز شــامل 12 مطالعــه و بررســی نشــان داد کــه حمایــت 
حیــن لیبــر و زایمــان همــراه بــا رضایــت منــدی بیمــار بــوده و یــک 

کاهــش مهــم آمــاری در میــزان ســزارین مــی دهــد.
ــه  ــیدن ب ــرای رس ــه ب ــازمان یافت ــات س ــدام اقدام ک
کاهــش میــزان ســزارین بــار اول مــورد نیــاز اســت ؟

ــار  ــوان ســزارین ب ــی ت ــا م ــا کمــک آنه ــی اســت کــه ب روش های
اول را کاهــش داد کــه متعاقــب آن ســزارین ریپیــت کاهــش مــی 
یابــد اگــر چــه ســازمانهای ملــی و منطقــه ای مــی تواننــد رهبــری 
ــار اول  ــر از ســزارین ب ــی خط ــه کار و پیشــگیری ب ــه برنام در زمین
را بعهــده بگیرنــد ولــی بــرای پیشــبرد برنامــه هــا نیــاز اســت کــه در 
ســطوح آموزشــی متفــاوت، بیمارســتانها و سیســتم هــای مراقبتهــای 

ســامت و البتــه بــارداران و بیمــاران در اولویــت قــرار بگیرنــد.
تغییــر فرهنــگ لــوکال و همچنیــن نظــرات و عقایــد ارائــه کنندگان 
ــتند،  ــزارین هس ــان س ــن زایم ــر ای ــه درگی ــارداری ک ــای ب مراقبته

بایــد مــورد بحــث و گفتگــو قــرار بگیــرد.
ــات  ــتفاده از مداخ ــه اس ــده ک ــان داده ش ــیاری نش ــات بس مطالع
ــزان  ــش می ــرای کاه ــا، ب ــیون ه ــه اندیکاس ــتماتیک  در حیط سیس
ســزارین، در اجتمــاع و دانشــگاه موثــر بــوده اســت. یــک بررســی 
ــزی  ــا ممی ــط ب ــزارین فق ــزان س ــه می ــان داد ک ــال 2007 نش در س
ــش  ــد کاه ــی 27 درص ــت. ول ــش یاف ــد کاه ــی 13 درص و بازرس
ــه صــورت دخالــت هــای  میــزان ســزارین دیــده شــد وقتــی کــه ب
مولتــی فاکتوریــال، نظیــر second opinion و تغییــر فرهنــگ اعمــال 
شــد. مداخــات سیســتماتیک یــک فرصــت اســتراتژیک مهمــی 
بــرای کاهــش ســزارین فراهــم می کنــد .بــه هــر حــال  روش هــای 
ــر  ــته نگ ــزرگ گذش ــات ب ــی در مطالع ــه اختصاص ــه گران مداخل
ــوان در  ــای اختصاصــی نمی ت ــه ه ــن توصی بررســی نشــده و بنابرای
ــر  ــات  تغیی ــن مداخ ــزء الزم از ای ــک ج ــت. ی ــورد داش ــن م ای
فرهنــگ و اصــاح قوانیــن اســت زیــرا کــه محیــط هــای آموزشــی 
ــی  ــکی قانون ــارهای پزش ــه فش ــبت ب ــر نس ــیب پذی ــت آس ــی نهای ب

مــی باشــد.
ــزان زایمــان ســزارین  ــن می مطالعــات بســیاری نشــان داده شــده بی
و هزینــه هــای خطاهــای پزشــکی و قوانیــن مرتبــط بــه آن در 
ــه صدمــات ارتباطاتــی اســت.  هــر ایالــت و هزینــه هــای مربــوط ب
ــاز اســت. شــامل  ــر مســتندات نی ــی ب ــد بســیار وســیع مبتن یــک دی
ــود  ــکال، بهب ــرد مدی ــوزه عملک ــردی در ح ــای ف ــرات الگوه تغیی
اســتانداردهای مدیریــت هــای بالینــی و ورود یــک حــوزه وســیع از 
ســازمانهای سیســتم هــای اجــرا کننــده در ســطح ســازمانی منطقــه 

ــزارین. ــش س ــان از کاه ــرای اطمین ای ب
ــت  ــه شــکلی فعالی ــد ب ــت بای ــه دول ــراد، ســازمانها و بدن ــاوه اف بع
داشــته باشــند کــه مطمئــن شــوند ایــن بررســی هــا بــا مبنــای 
علمــی تــر کمــک بــه تصمیــم هــای بهتــر دربــاره زایمــان ســزارین 
ــه منظــور و کاهــش  ــرات روزشــها ب ــد کــرد و مشــوق تغیی خواهن

ــود. ــد ب ــن خواهن ــورت ایم ــزارین بص ــان س ــزان زایم می
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Abstract: In 2011, one in three women who gave birth in the United States did so by cesarean delivery. 

Cesarean birth can be life-saving for the fetus, the mother, or both in certain cases. However, the rapid increase 

in cesarean birth rates from 1996 to 2011 without clear evidence of concomitant decreases in maternal or 

neonatal morbidity or mortality raises significant concern that cesarean delivery is overused. Variation in 

the rates of nulliparous, term, singleton, vertex cesarean births also indicates that clinical practice patterns 

affect the number of cesarean births performed. The most common indications for primary cesarean delivery 

include, in order of frequency, labor dystocia, abnormal or indeterminate (formerly, nonreassuring) fetal 

heart rate tracing, fetal malpresentation, multiple gestation, and suspected fetal macrosomia. Safe reduction 

of the rate of primary cesarean deliveries will require different approaches for each of these, as well as other, 

indications. For example, it may be necessary to revisit the definition of labor dystocia because recent data 

show that contemporary labor progresses at a rate substantially slower than what was historically taught. 

Additionally, improved and standardized fetal heart rate interpretation and management may have an effect. 

Increasing women›s access to nonmedical interventions during labor, such as continuous labor and delivery 

support, also has been shown to reduce cesarean birth rates. External cephalic version for breech presentation 

and a trial of labor for women with twin gestations when the first twin is in cephalic presentation are other 

of several examples of interventions that can contribute to the safe lowering of the primary cesarean delivery 

rate.

Safe Prevention of the Primary 
Cesarean Delivery
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1. جراح و متخصص زنان و زایمان

دکتر نسترن تیموری 1

فعالیت فیزیکی و ورزش در دوران بارداری و 
دوره پس از بارداری 

ورزش، کــه بنــا بــه تعریــف یــک نــوع فعالیــت فیزیکــی شــامل حــرکات بدنــی برنامه ریــزی شــده، ســاختارمند و 
تکــراری اســت و بــرای بهبــود یــک یــا چنــد بخــش از تناســب فیزیکــی انجــام می شــود، یــک عنصــر ضــروری 
بــرای ســبک زندگــی ســالم اســت و متخصصیــن مامایــی و زنــان و ســایر فراهم کننــدگان مراقبــت مامایــی بایــد 
بیمــاران خــود را تشــویق کننــد تــا ورزش را بعنــوان مولفــه مهمــی بــرای ســامت بهینــه ادامــه دهنــد و یــا شــروع 
ــی کــه قبــل از  ــا زنان ــاال شــرکت جوینــد و ی ــا شــدت ب ــی کــه عــادت داشــتند در فعالیــت هــوازی ب ــد. زنان کنن
ــه  ــس از آن ادام ــارداری و دوره پ ــی ب ــا ط ــن فعالیت ه ــه ای ــد ب ــد، می توانن ــال بودن ــی فع ــاظ بدن ــارداری از لح ب
ــی  ــانگر مزیت های ــد نش ــارداری ورزش می کنن ــی دوران ب ــه ط ــی ک ــاره زنان ــاهده ای درب ــات مش ــد. مطالع دهن
ماننــد کاهــش  میــزان دیابــت دوران بــارداری، تولــد ســزارین، زایمــان واژینــال ابــزاری و زمــان بهبــودی پــس از 
ــرای پیشــگیری از اختــاالت افســردگی  ــد عامــل ضــروری ب زایمــان اســت. همچنیــن فعالیــت فیزیکــی می توان
ــا حداقــل خطــرات همــراه  ــارداری ب ــارداری باشــد. فعالیــت فیزیکــی و ورزش دوران ب ــان در دوره پــس از ب زن
ــان منفعــت دارد، هــر چنــد ممکــن اســت برخــی اصاحــات در  اســت و مشــخص گردیــد کــه بــرای اغلــب زن
برنامــه روزمــره ورزشــی بدلیــل تغییــرات آناتومیکــی و فیزیولوژیــک طبیعــی و نیازهــای جنیــن ضــرورت داشــته 
ــی دوران  ــت فیزیک ــد، فعالی ــز درکار نباش ــع تجوی ــوارد من ــا م ــکی ی ــا پزش ــی ی ــای مامای ــر ناراحتی ه ــد. اگ باش
بــارداری بی خطــر و مطلــوب اســت و زنــان بــاردار بایــد تشــویق بــه ادامــه یــا شــروع فعالیت هــای فیزیکــی شــوند. 
در ایــن مقالــه شــواهد اخیــر دربــاره مزیت هــا و خطــرات فعالیــت فیزیکــی و ورزش طــی دوران بــارداری و دوره 

پــس از آن بررســی شــده اســت. 
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توصیه ها
فعالیــت فیزیکــی منظــم در همــه مراحــل عمــر از جملــه 
بــارداری، باعــث تقویــت ســامت می شــود. بــارداری زمانــی 
ــج  ــت و کال ــالم اس ــی س ــبک زندگ ــظ س ــرای حف ــده آل ب ای
ــل را  ــای ذی ــان توصیه ه ــی و زن ــن مامای ــی متخصصی آمریکای

ــت: ــه داده اس ارائ
- فعالیــت فیزیکــی و ورزش دوران بــارداری بــا حداقــل 
خطــرات همراهنــد و مشــخص گردیــد کــه بــرای اغلــب زنــان 
مفیــد هســتند، بــا اینحــال ممکــن اســت برخــی اصاحــات در 
برنامه هــای ورزشــی روزمــره بدلیــل تغییــرات آناتومیکــی 
و فیزیولوژیکــی طبیعــی و نیازهــای جنیــن مــورد نیــاز و 

ــند.  ــروری باش ض
ــه  ــه برنام ــل از توصی ــد قب ــل بای ــی کام ــی بالین ــک ارزیاب - ی
ــار  ــان حاصــل شــود کــه بیم ــا اطمین ــرد ت ورزشــی انجــام گی

ــد.  ــته باش ــع ورزش نداش ــکی من ــل پزش بدالی
ــد  ــی و مشــکل دارن ــدون ناراحت ــی کــه بارداری هــای ب - زنان
ــوازی و  ــی ه ــات ورزش ــت در تمرین ــه فعالی ــویق ب ــد تش بای
اســتقامتی در دوره قبــل از بــارداری و پــس از آن و نیــز طــی 

ــد. ــارداری گردن ب
- متخصصیــن مامایــی و زنــان و ســایر فراهم کننــدگان مراقبت 
مامایــی بایــد زنــان مبتــا بــه ناراحتی هــای پزشــکی یــا مامایــی 
ــرکت در  ــه ش ــع ب ــی راج ــام توصیه های ــل از انج ــت قب را بدق
ــد.  ــرار دهن ــی ق ــارداری مــورد ارزیاب فعالیــت فیزیکــی طــی ب
ــی  ــوان درمان ــه عن ــن ب ــد بطــور روتی ــت نبای ــت فعالی محدودی

بــرای کاهــش تولــد پیــش از موعــد تجویــز شــود.
اثــرات  زمینــه  در  مطالعــه  بــرای  بیشــتری  تحقیقــات   -
پیامدهــای آن و  بــارداری و  ورزش روی شــرایط خــاص 
ــدت ورزش  ــی، و ش ــه، فراوان ــای بهین ــدن روش ه مشخص ش

ــت.  ــاز اس ــورد نی م
مقدمه

و  بــه مزیت هــا  مربــوط  اخیــر  مقالــه طبــق شــواهد  ایــن 

خطــرات فعالیــت فیزیکــی و ورزش در دوران بــارداری و 
پــس از آن متحمــل اصاحاتــی شــده اســت. فعالیــت فیزیکــی 
کــه بنــا بــه تعریــف هــر گونــه حــرکات بدنــی ایجــاد شــده در 
اثــر انقبــاض ماهیچــه هــای اســکلتی در کلیــه مراحــل زندگــی 
اســت، باعــث حفــظ تناســب قلبــی تنفســی و بهبــود آن، 
ــه، و  ــان مربوط ــای همزم ــی و ناراحتی ه ــر چاق ــش خط کاه
ایجــاد طــول عمــر باالتــر می شــود. زنانــی کــه بــارداری خــود 
را بــا یــک ســبک زندگــی ســالم )بــرای مثــال ورزش، تغذیــه 
خــوب، عدم مصــرف ســیگار( شــروع کرده انــد، بایــد تشــویق 
بــه حفــظ آن عــادات ســالم گردنــد. زنانــی که ســبک زندگی 
ســالمی ندارنــد بایــد تشــویق شــوند تــا دوران پیش بــارداری و 
بــارداری را بــه شــکل فرصتــی بــرای پذیــرش برنامــه روزمــره 
ــه تعریــف فعالیــت فیزیکــی  ــا ب ســالم تر ببیننــد. ورزش کــه بن
ــاختارمند  ــده و س ــزی ش ــی برنامه ری ــرکات بدن ــکل از ح متش
ــمت  ــد قس ــا چن ــک ی ــود ی ــرای بهب ــه ب ــت ک ــراری اس و تک
ــروری  ــر ض ــک عنص ــود، ی ــام می ش ــی انج ــب فیزیک از تناس
ــی و  ــن مامای ــت و متخصصی ــالم اس ــی س ــبک زندگ ــرای س ب
زنــان و ســایر فراهم کننــدگان مراقبت هــای مامایــی بایــد 
ــه  ــان ورزش را ب ــه همچن ــد ک ــویق کنن ــود را تش ــاران خ بیم
ــا  ــد ی ــه دهن ــه ادام ــامت بهین ــم س ــه مه ــک مولف ــوان ی عن

ــد.  شــروع کنن
ســازمان بهداشــت جهانــی و کالــج آمریکایــی پزشــکی 
ــد  ــر نموده ان ــواهد را منتش ــر ش ــی ب ــای مبتن ــی توصیه ه ورزش
کــه نشــان می دهــد اثــرات مفیــد ورزش در اغلــب بزرگســاالن 
ــا از خطــرات آن  ــن مزیت ه کامــا مبرهــن اســت و اینکــه ای

بســیار بیشــترند.
خط مشــی های فعالیــت فیزیکــی روزآمــد ســال 2018 توصیــه 
ــکا   ــانی آمری ــات انس ــت و خدم ــط وزارت بهداش ــده توس ش
ــت  ــه فعالی ــل 150 دقیق ــر حداق ــی ب ــی را مبن ــای قبل توصیه ه
ــارداری و  ــه طــی دوران ب ــا شــدت متوســط در هفت هــوازی ب
دوره پــس از زایمــان مــورد تاکیــد قــرار داده انــد. ایــن فعالیــت 



92

بایــد در طــول هفتــه تقســیم گــردد. گایدالینهــا توصیــه 
ــوازی  ــت ه ــد در فعالی ــادت دارن ــه ع ــی ک ــه زنان ــد ک می کنن
بــا شــدت زیــاد شــرکت جوینــد یــا قبــل از دوران بــارداری از 
ــارداری و  نظــر بدنــی خیلــی فعــال بوده انــد، می تواننــد طــی ب
پــس از آن بــه ایــن فعالیت هــا ادامــه دهنــد. همچنیــن، زنانــی 
کــه باردارنــد بایــد تحــت مراقبــت متخصــص مامایــی و زنــان 
یــا ســایر فراهم کننــدگان مراقبت هــای مامایــی باشــند تــا ایــن 
متخصصیــن بتواننــد پیشــرفت بــارداری را مــورد نظــارت قــرار 
ــان  ــا متخصــص مامایــی و زن ــاردار می تواننــد ب ــان ب دهنــد. زن
ــورت  ــی مش ــت مامای ــدگان مراقب ــایر فراهم کنن ــا س ــود ی خ
کننــد تــا بداننــد کــه آیــا بایــد فعالیــت فیزیکــی خــود را طــی 
بــارداری و پــس از آن تنظیــم کننــد و یــا اینکــه چگونــه بایــد 

ایــن تنظیمــات را انجــام دهنــد؟  
عدم فعالیــت فیزیکــی چهارمیــن ریســک فاکتــور پیشــرو 
ــر زودرس در سراســر جهــان می باشــد. در  ــرای مــرگ و می ب
دوران بــارداری، عــدم فعالیــت فیزیکــی و اضافــه وزن بیــش از 
حــد بــه عنــوان ریســک فاکتورهای مســتقل بــرای چاقــی مــادر 
و ناراحتی هــای بــارداری مربوطــه از جملــه دیابــت دوران 
(gestational diabetes mellitus( شــناخته  )GDM(  بــارداری
شــده اند. نگرانــی بــر ســر اینکــه فعالیــت فیزیکــی منظــم 
ــد  ــن، رش ــقط جنی ــث س ــد باع ــارداری می توان ــی دوران ب ط
ــان  ــا زایم ــکلتی، ی ــه ای اس ــات ماهیچ ــن، صدم ــف جنی ضعی
ــدون  ــای ب ــا بارداری ه ــان ب ــرای زن ــود، ب ــد ش ــش از موع پی
ــود  ــورت عدم وج ــدارد. در ص ــت ن ــکل واقعی ــی و مش ناراحت
ــز،  ــع تجوی ــوارد من ــا م ــکی ی ــا پزش ــی ی ــای مامای ناراحتی ه
ــوب اســت  ــارداری بی خطــر و مطل ــت فیزیکــی دوران ب فعالی
و زنــان بــاردار بایــد تشــویق بــه ادامــه یــا شــروع فعالیت هــای 

ــماره 1 و 2(. ــوند )کادر ش ــر بش ــی بی خط فیزیک
معــدود  کننــد.  می تواننــد ورزش  بــاردار  بیمــاران  اغلــب 
ــوازی  ــی آن ورزش ه ــه ط ــود دارد ک ــکی وج ــرایط پزش ش
ــه بی خطــر  مطلقــا منــع تجویــز دارد. وقتــی ســواالتی راجــع ب

بــودن ورزش هــوازی دوران بــارداری وجــود دارد، مشــورت 
بــا متخصصیــن مربوطــه و متخصصیــن در ســطوح دیگــر 
)بــرای مثــال مامایــی و زنــان، طــب مــادر و جنیــن، تخصــص 
مــادر و جنیــن(، هنــگام تجویــز ورزش،  قلبــی و ریــوی 
ــا  ــی ی ــای مامای ــه بیماری ه ــه ب ــی ک ــود. در زنان ــه می ش توصی
ــق  ــد طب ــه ورزشــی بای ــا هســتند، برنام پزشــکی دیگــری مبت
نیازهــای فــردی تجویــز شــود. متخصصیــن مامایــی و زنــان و 
ــه  ــا ب ــان مبت ــد زن ــی بای ــت مامای ــدگان مراقب ــایر فراهم کنن س
ــام  ــل از انج ــت قب ــی را بدق ــا مامای ــکی ی ــای پزش ناراحتی ه
توصیه هایــی در زمینــه شــرکت در فعالیــت فیزیکــی طــی 

ــد. ــی نماین ــارداری ارزیاب ب

ــک ورزش در  ــک و فیزیولوژی ــای آناتومی جنبه ه
ــارداری دوران ب

بــارداری منجــر بــه تغییــرات آناتومیــک و فیزیولوژیکــی 
می شــود کــه بایــد هنــگام تجویــز ورزش آنهــا را مدنظــر 
شــامل  بــارداری  دوران  تغییــرات  برجســته ترین  گرفــت. 
ــه  ــر ب ــه منج ــت ک ــدن اس ــل ب ــز ثق ــر مرک ــه وزن و تغیی اضاف
ــرات  ــن تغیی ــود. ای ــرات می ش ــتون فق ــی س ــوردوز تدریج ل
منجــر بــه افزایــش نیــروی انتقالــی در مفاصــل و ســتون فقــرات 
ــش  ــه بی ــود. در نتیج ــا می ش ــردن وزنه ه ــد ک ــی ورزش بلن ط
از 60 درصــد از کلیــه زنــان بــاردار بــه درد پاییــن کمــر دچــار 
می شــوند. تقویــت ماهیچه هــای شــکمی و کمــر می توانــد 
ایــن خطــر را بــه حداقــل ممکــن برســاند. حجــم خــون، ضربان 
قلــب، حجــم ضربــه ای، و بــازده قلبی بطــور طبیعی طــی دوران 
ــتمیک  ــروق سیس ــت ع ــد، و مقاوم ــش می یاب ــارداری افزای ب
ــی  ــرات همودینامیک ــن تغیی ــدول 1(. ای ــد )ج ــش می یاب کاه
باعــث تثبیــت ذخیــره گــردش خــون الزم بــرای پایــداری زن 
ــود.  ــی ورزش می ش ــتراحت ط ــال اس ــن در ح ــاردار و جنی ب
حفــظ وضعیــت ســتون فقــرات طــی ورزش بعــد از 20 هفتــه 
بــارداری می توانــد منجــر بــه برگشــت وریــدی کاهــش یافتــه 
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بدلیــل فشــردگی وریدی-آئورتــی ناشــی از رحــم بــاردار 
گــردد کــه منجــر بــه کم فشــاری خــون می شــود و ایــن تغییــر 
همودینامیکــی را بایــد هنــگام تجویــز اصاحــات ورزشــی در 

ــارداری درنظــر داشــت. دوران ب
بطــور  کــه  ورزش هایــی  از  1-مثال هایــی  شــماره  کادر 
گســترده در دوران بــارداری مطالعــه شــده اند و مشــخص 

مفیدنــد. و  بی خطــر  گردیــد کــه 

کادر شماره 2-مزیت های ورزش در دوران بارداری
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در دوران بــارداری، همچنیــن تغییــرات تنفســی اساســی وجــود 
کــه  می یابــد،  افزایــش  تــا 50 درصــد  دقیقــه ای  تهویــه  دارد. 
ــل کاهــش  اساســاً ناشــی از افزایــش حجــم جــاری می باشــد. بدلی
ــی ورزش غیرهــوازی نقصــان  ــوی، توانای فیزیولوژیکــی حجــم ری
می یابــد، و قابلیــت دسترســی اکســیژن بــرای ورزش هــوازی و بــار 
ــوز  ــود. آلکال ــف می ش ــداوم ضعی ــور م ــه بط ــش یافت کاری افزای
تنفســی فیزیولوژیــک در دوران بــارداری ممکــن اســت بــرای 
جبــران اســیدوز متابولیــک ایجــاد شــده در اثــر ورزش شــدید 
کافــی نباشــد. کاهــش تــوان کار ذهنــی و  ورزش در زنــان بــاردار، 
بویــژه در افــرادی کــه اضافــه وزن دارنــد یــا چــاق می باشــند، 
ــی  ــای بدن ــام فعالیت ه ــا در انج ــی آنه ــازی توانای ــث محدودس باع
شــدیدتر می شــود. مشــخص گردیــد کــه تمرینــات هــوازی دوران 

بــارداری باعــث افزایــش ظرفیــت هــوازی در زنــان بــاردار بــا وزن 
طبیعــی و اضافــه وزن می شــود. 

ــه هیدراتاســیون و شــرایط محیطــی  ــا بشــدت بســتگی ب ــم دم تنظی
ــاردار بایــد هیدراتاســیون خوبــی انجــام  ــان ب دارد. طــی ورزش، زن
دهنــد، لبــاس آزاد و بــزرگ بپوشــند، و از گرمــای بــاال و رطوبــت 
بــاال بــرای حفاظــت علیــه اســترس گرمایــی، بویــژه طــی ســه ماهــه 
اول بــارداری، اجتنــاب کننــد. بــا اینکــه تمــاس بــا گرمــا از منابعــی 
ــه نقــص  ــا خطــر افزایــش یافت ــا تــب ب ــه آبگــرم، ســونا ی ــد لول مانن
ــه انتظــار باعــث افزایــش  لولــه عصبــی مرتبــط اســت، ورزش بنــا ب

ــت کم  ــود. دس ــده نمی ش ــران کنن ــد نگ ــا ح ــدن ت ــل ب ــای داخ دم
یــک مطالعــه هیــچ رابطــه ای را بیــن ورزش و نقــص لولــه عصبــی 

نیافــت. 

پاسخ جنین به ورزش مادر
اغلــب مطالعــات مطرح کننــده پاســخ جنیــن بــه ورزش مــادر 
ــز  ــد متمرک ــگام تول ــن و وزن هن ــب جنی ــان قل ــرات ضرب ــر تغیی ب
شــده اند. مطالعــات افزایــش حداقــل الــی متوســط ســرعت ضربــان 
ــزان  ــر از می ــه باالت ــان در دقیق ــی 30 ضرب ــا 10 ال ــن را ت ــب جنی قل
پایــه طــی ورزش یــا بعــد از آن نشــان داده انــد. ســه متاآنالیــز 

ــه  ــی ک ــد در زنان ــای وزن تول ــه تفاوت ه ــد ک ــری نمودن نتیجه گی
ــاهد،  ــوارد ش ــا م ــه ب ــد، در مقایس ــارداری ورزش می کردن ــی ب ط
ــی  ــی زنان ــت. ول ــوده اس ــچ ب ــد هی ــا در ح ــن و ی ــل ممک در حداق
ــه  ــد ب ــوم ورزش کرده ان ــه س ــه ماه ــی س ــدت ط ــان بش ــه همچن ک
ــر  ــرم کمت ــی 400 گ ــا وزن 200 ال ــی را ب ــتری اطفال ــال بیش احتم
ــا اینحــال خطــر  ــد، ب ــا آورده ان ــل مقایســه بدنی ــوارد شــاهد قاب از م
ــرای محدودیــت رشــد جنیــن وجــود نداشــت.  ــه ای ب افزایــش یافت
یــک مطالعــه کوهــورت کــه جریــان خــون شــریان نافــی، ضربــان 
قلــب جنیــن، و مشــخصات بیوفیزیــکال آن را قبــل و بعــد از ورزش 
شــدید در ســه ماهــه دوم ارزیابــی می کــرد، نشــان داد کــه 30 دقیقــه 
ــاردار  ــان ب ــن در زن ــان و جنی ــط زن ــی توس ــه خوب ــدید ب ورزش ش
ــتری  ــای بیش ــت. داده ه ــوده اس ــل ب ــل تحم ــال قاب ــال و غیرفع فع

دربــاره آندســته ورزشــکارانی مــورد نیــاز اســت کــه ممکــن اســت 
باالتــر از تعریــف قابــل قبــول بــرای »ســطح شــدید« ورزش یعنــی تــا 
85 درصــد ظرفیــت خــود فعالیــت کــرده باشــند، و احتمــاال ســطح 
مطلقــی بــرای شــدت )یــا طــول دوره، یــا هــر دو( وجــود دارد کــه 
اگــر از ایــن حــد بیشــتر شــود، می توانــد جنیــن را در معــرض خطــر 
قــرار دهــد. تجویــز ورزش طبــق نیازهــای فــردی می توانــد در 
ورزشــکاران بــاردار تضمیــن کنــد کــه حدآســتانه ای وجــود دارد 
کــه ســامتی جنیــن فراتــر از آن حدآســتانه ممکــن اســت بــه خطــر 

ــد. بیافت

مزیت های ورزش دوران بارداری
شــماره  )کادر  بیشــمارند  بــارداری  دوران  ورزش  مزیت هــای 
ــارداری  ــی ب ــم ط ــوازی منظ ــه ورزش ه ــد ک ــخص گردی 2(. مش
باعــث بهبــود تناســب انــدام یــا حفــظ آن می شــود. مطالعــات 
مشــاهده ای دربــاره زنانــی کــه در دوران بــارداری ورزش می کننــد 

GDM در   را  از جملــه کاهش هایــی  را  مزیت هایــی 
  )Odds Ratio [OR]0.103 ;95% CI, 0.013–0.803(

 )%95 ،CI ، 0.42-0.82 ،0.69 ــد ســزارین )خطــر نســبی تول
ــان  ــد از زایم ــودی بع ــان بهب ــدت زم ــزاری و م ــال اب ــان واژین زایم
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عامــل  می توانــد  فیزیکــی  فعالیــت  همچنیــن  داده انــد.  نشــان 
ــان در دوره  ــاالت افســردگی زن ــرای پیشــگیری از اخت اساســی ب
ــی  ــدام کل ــب ان ــارداری، تناس ــد. در دوران ب ــان باش ــد از زایم بع
ــا  ــر طبــق گزارشــات فــردی ب ــر و تناســب قلبــی تنفســی باالت باالت
درد بدنــی کمتــر، درد کمــر و ســیاتیک کمتــر، و کاهــش ناتوانــی 
در اثــر درد همــراه بــوده اســت. مطالعاتــی بایــد بــرای بررســی ایــن 
امــر صــورت گیــرد کــه آیــا بهبــود تناســب فیزیکــی قبــل و طــی 
ــل از  ــی دوره قب ــش درد ط ــث کاه ــد باع ــارداری می توان دوران ب

ــر. ــا خی زایمــان گــردد ی
ــامل  ــه ش ــال 2017 ک ــی در س ــده تصادف ــرل ش ــه کنت ــک مطالع ی
ــرد  ــای منف ــا بارداری ه ــاق ب ــا چ ــه وزن و ی ــار اضاف 300 زن دچ
ــوده  ــارداری ب ــه ب ــر از 13 هفت ــی و کمت ــه ناراحت ــچ گون ــدون هی ب

ــه  ــه در س ــواری ک ــر ورزش دوچرخه س ــه اگ ــت ک ــت دریاف اس
ــه  ــم 30 دقیق ــت ک ــد و دس ــده باش ــروع ش ــارداری ش ــه اول ب ماه
ــارداری ادامــه داشــته باشــد،  ــا 37 هفتگــی ب ــه ت ــار در هفت و ســه ب
ــور  ــه ط ــت، ب ــش داده اس ــوع GDM را کاه ــی داری وق ــور معن بط
معنــی داری باعــث کاهــش اضافه وزن بــارداری قبــل از 25 هفتگی 
بــارداری شــده و وزن نــوزاد را هنــگام تولــد کاهــش داده اســت. 
بــا اینکــه ایندســته تحقیقــات هیــچ گونــه تفاوت هــای معنــی داری 
ــایر  ــوع س ــوص وق ــاهد درخص ــای ورزش و ش ــروه ه ــن گ را بی
پیامدهــا ماننــد تولــد پیــش از موعــد، فشــار خــون بــارداری، تولــد 
ســزارین، و بزرگــی جثــه بدســت نیاوردنــد، همگــی ایــن پیامدهــا 

ــتند. ــری داش ــی کمت ــروه ورزش فراوان در گ

جدول 1-تغییرات قلبی عروقی در بارداری طبیعی*



96

یــک مقالــه مــروری سیســتماتیک و متاآنالیــز در ســال 2017، 
ریســک کاهــش یافتــه معنــی داری را بــرای اختــاالت فشــار 
تولــد  و  بــارداری  دوره  خــون  فشــار  بــارداری،  دوره  خونــی 
ــی 60  ــدت 30 ال ــه م ــوازی را ب ــه ورزش ه ــی ک ــزارین در زنان س
ــی کــه  ــا زنان ــه در مقایســه ب ــار در هفت ــی 7 ب ــه مــدت 2 ال دقیقــه ب
زندگــی بی تحرک تــری داشــتند، نشــان داده اســت. مطالعــات 
میــزان  می توانــد  بــارداری  دوران  ورزش  کــه  داده انــد  نشــان 
گلوکــز زنــان مبتــا بــه GDM را کاهــش دهــد یــا بــه پیشــگیری از 
ــا یــک کاهــش مایمــی  ــد. ورزش تنه پره اکامپســی کمــک کن
را در افزایــش وزن کل )1 الــی 2 کیلــو( در زنــان دارای وزن 
طبیعــی، اضافــه وزن و زنــان چــاق نشــان داده اســت. مقالــه مــروری 
ــه  ــان داد ک ــال 2017 نش ــری در س ــز دیگ ــتماتیک و متاآنالی سیس

ــارداری، در  ــک ب ــا ی ــان چــاق ب ــه وزن و زن ــان دچــار اضاف در زن
ــتند، ورزش  ــری داش ــی بی تحرک ت ــه زندگ ــی ک ــا زنان ــه ب مقایس
هــوازی بــه مــدت حــدود 30 الــی 60 دقیقــه 3 الــی 7 بــار در هفتــه 
طــی دوره بــارداری بــا کاهــش وقــوع تولــد پیــش از موعــد مرتبــط 
بــوده اســت )RR برابــر بــا CI،0.62 95%برابــر بــا 0.41-

ــه  ــار اضاف ــاردار دچ ــان ب ــوازی در زن ــن ورزش ه 0.95(. همچنی

ــر معنــی دار GDM مرتبــط اســت  ــا وقــوع پایین ت ــا چــاق ب وزن و ی
ــه مــروری سیســتماتیک  و بنابرایــن بایــد تشــویق شــود. یــک مقال
و متاآنالیــز ســال 2016 در زنــان بــاردار بــا وزن طبیعــی و بــا یــک 

بــارداری بــدون ناراحتــی و مشــکل نشــان داد کــه ورزش هــوازی 
بــه مــدت 35 الــی 90 دقیقــه و بــه تعــداد 3 الــی 4 مرتبــه در هفتــه بــا 
خطــر افزایــش یافتــه تولــد پیــش از موعــد یــا بــا کاهــش میانگیــن 
طــول مــدت بــارداری هنــگام زایمــان مرتبــط نمی باشــد. ورزش بــا 
ــی دار  ــر معن ــوع پایین ت ــی دار زایمــان طبیعــی، وق ــر معن ــوع باالت وق
ســزارین، وقــوع معنــی دار پایین تــر GDM و اختــاالت فشــار 
خــون مرتبــط بــود. نهایتــا اینکــه یــک مــرور سیســتماتیک در ســال 
ــه  ــا ب ــادران مبت ــز مشــخص کــرد کــه در م ــک متاآنالی 2019 و ی
ــوع  ــت ن ــن، دیاب ــون مزم ــار خ ــارداری )فش ــل از ب ــای قب بیماری ه
اول و دوم(، ورزش قبــل از بــارداری باعــث کاهــش احتمــال 

ســزارین تــا 55 درصــد گردیــد و خطــر پیامدهــای وخیــم را بــرای 
ــا  ــر ب ــا CI ،0.45 براب ــر ب ــداد )RR براب ــش ن ــوزاد افزای ــادر و ن م
ــواهدی  ــاس ش ــا براس ــن یافته ه ــال ای ــا اینح ــی 0.95( ب 0.22 ال

ــا  ــات ب ــه تحقیق ــاز ب ــی از نی ــه حاک ــد، ک ــت آمده ان ــدود بدس مح
ــان اســت.  ــت از زن ــن جمعی ــاال روی ورزش ای ــت ب کیفی

توصیه یک برنامه ورزشی
مشاوره انگیزشی

ــاذ  ــاری و اتخ ــاح رفت ــرای اص ــده آل ب ــان ای ــک زم ــارداری ی ب
ــی  ــزه و دسترس ــش انگی ــل افزای ــالم بدلی ــی س ــبک زندگ ــک س ی
ــا  ــک آنه ــه پزش ــی ک ــت. بیماران ــکی اس ــارت پزش ــه نظ ــرر ب مک
ــتری  ــال بیش ــه احتم ــد، ب ــزد می کن ــا را گوش ــن توصیه ه ــام ای انج

افزایــش  وزن خــود را کنتــرل می کننــد، فعالیــت فیزیکــی را 
می دهنــد و رژیــم غذایــی خــود را بهبــود می دهنــد. ابزارهــای 
ــه  ــرس، Advise: توصی ــج A (مAsk: بپ ــد پن ــی مانن ــاوره انگیزش مش
 :Arrange کمــک کــن، و :Assist ،ارزیابــی کــن :Assess ،کــن
یزنامــه ریــزی کــن( در اصــل بــرای تــرک ســیگار تدویــن گردیده 
بــود کــه بــه طــور موفقیت آمیــزی بــرای مشــاوره رژیــم غذایــی و 
ورزش هــم بــکار بســته شــد. متخصصــان مامایــی و زنــان و ســایر 
فراهم کننــدگان مراقبــت مامایــی می تواننــد روش پنــج A را بــرای 
ــا بارداری هــای بــدون مشــکل و ناراحتــی کــه هیــچ منعــی  ــان ب زن

ــد.  ــر بگیرن ــد، درنظ ــرای ورزش ندارن ب

تجویز برنامه ورزشی فردی
ــه  ــوط ب ــول مرب ــاردار از اص ــان ب ــرای زن ــز ورزش ب ــول تجوی اص
کل جمعیــت متفــاوت نیســت. ارزیابــی بالینــی کلــی بایــد قبــل از 
توصیــه یــک برنامــه ورزشــی انجــام گیــرد تــا تضمیــن شــود کــه 
ــق ابعــاد پزشــکی  ــاب از ورزش طب ــرای اجتن یــک بیمــار دلیلــی ب
نــدارد. بایــد یــک برنامــه ورزشــی بــرای بیمــار طبــق تجویــز 
ــا  ــی ورزش ب ــدف نهای ــه ه ــر ب ــه منج ــود ک ــن ش ــکی تدوی پزش
ــه در روز در  ــی 30 دقیق ــم 20 ال ــت ک ــرای دس ــط ب ــدت متوس ش
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ــه گــردد.  ــای هفت ــا همــه روزه ــا ی ــر روزه اکث
ــی  ــده و طبیع ــد ش ــب کن ــان قل ــخ های ضرب ــه پاس ــی ک از آنجای
بــه ورزش در زنــان بــاردار گــزارش شــده اســت، اســتفاده از 
ــد  ــردی می توان ــب ادراک ف ــر حس ــخت ب ــای کار س رتبه بندی ه
راه موثرتــری بــرای نظــارت بــر شــدت ورزش طــی بــارداری 
نســبت بــه پارامترهــای ضربــان قلــب باشــد. بــرای ورزش بــا 
شــدت متوســط، میــزان کار شــدید طبــق ادراک فــردی بایــد طبــق 
رتبه بنــدی Borg بــرای مقیــاس کار شــدید برحســب ادراک فــردی 
ــدازه ای ســخت( باشــد. اســتفاده  ــا ان ــی ت ــی 14 )یعن در حــد 13 ال

ــری کار ســخت  ــرای اندازه گی از »آزمــون گفتگــو« راه دیگــری ب
اســت: مادامــی کــه زن بتوانــد هنــگام ورزش گفتگویــی را انجــام 
دهــد، احتمــاال خــودش بیــش از حــد کار نمی کنــد. بــه زنــان بایــد 
توصیــه نمــود کــه بــه قــدر کافــی آبگیــری کننــد، و از دوره هــای 
طوالنــی مــدت خوابیــدن تخــت روی کمــر خــود اجتنــاب ورزنــد، 
و ورزش را در صورتیکــه هــر گونــه عائــم هشــدار را طبــق کادر 

3 داشــته باشــند، متوقــف کننــد. 
زنــان بــارداری کــه قبــل از بــارداری زندگــی بی تحــرک را پیشــه 

کــرده بودنــد بایــد پیشــبرد تدریجی تــر ورزش را دنبــال کننــد. 

جدول 2-مقیاس 15 درجه ای برای رده بندی کار سخت براساس ادراک فردی
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ــده  ــخص نش ــر مش ــدت ورزش بی خط ــاالی ش ــطح ب ــه س ــا اینک ب
اســت، زنانــی کــه قبــل از بــارداری ورزش منظــم داشــته اند و زنانــی 
ــد، بایــد  کــه بارداری هــای ســالم و بــدون مشــکل و ناراحتــی دارن
بتواننــد در برنامه هــای ورزشــی بــا شــدت بــاال، ماننــد دوی آهســته 
و تمرینــات هــوازی، شــرکت جوینــد بــدون اینکــه اثــرات وخیمــی 
ــی  ــدت طوالن ــاال و بم ــدت ب ــا ش ــد. ورزش ب ــته باش ــان داش برایش
بیــش از 45 دقیقــه می توانــد منجــر بــه هیپوگلیســمی شــود. بنابرایــن 
جــذب کالــری کافــی قبــل از ورزش یــا محدودســازی شــدت یــا 
ــر  ــن خط ــانی ای ــه حداقل رس ــرای ب ــه ورزش، ب ــدت جلس ــول م ط

ضــروری اســت.
ورزش طوالنــی مــدت بایــد در محیــط خنثــی از لحــاظ گرمایــی یــا 
در شــرایط محیطــی کنتــرل شــده انجــام گیــرد )کــه با تهویــه مطبوع 
ــا  ــاردار بایــد از تمــاس طوالنی مــدت ب ــان ب تســهیل می شــود( و زن
گرمــا اجتنــاب ورزنــد و نیــز بــه آبگیــری مناســب و جــذب کالــری 
ــان  ــات روی زن ــد. در مطالع ــذول دارن ــادی مب ــه زی ــب توج مناس
بــارداری کــه در ورزش کــرده و فعالیــت فیزیکــی آنهــا در محیطــی 
ــام  ــتقل انج ــور مس ــه ط ــر و ب ــدون ناظ ــده ب ــرل ش ــای کنت ــا دم ب
می گیــرد، دمــای داخــل بــدن کمتــر از 1/5 درجــه ســانتیگراد 
در عــرض 30 دقیقــه افزایــش می یابــد و در محــدوده بی خطــر 
پیشــنهادی  گزینه هــای  از  فهرســتی   3 جــدول  می مانــد.  باقــی 

بــرای برنامــه ورزشــی در دوران بــارداری اســت. نهایتــا اینکــه، هــر 
ــا افزایــش  ــارداری ب چنــد فعالیــت فیزیکــی و آبگیــری در دوران ب
ــه مــروری  اندکــی در انقباضــات رحمــی همــراه بــوده اســت، مقال
سیســتماتیک در ســال 2016 و یــک متاآنالیــز دربــاره زنــان بــاردار 
ــی  ــکات و ناراحت ــدون مش ــارداری ب ــک ب ــا ی ــی ب ــا وزن طبیع ب
ــداد 3  ــه تع ــه ب ــی 90 دقیق ــدت 35 ال ــه م ــه ورزش ب ــان داد ک نش
ــا  ــد پیــش از موعــد ی ــا افزایــش خطــر تول الــی 4 مرتبــه در هفتــه ب
ــط نیســت.  ــگام زایمــان مرتب ــارداری هن ــن دوره ب کاهــش میانگی

انواع ورزش ها
کادر شــماره 1 فهرســتی از مثال هــای ورزش هــای بی خطــر در 
دوران بــارداری را نشــان می دهــد. زنــان دچــار بارداری هــای 
بــدون مشــکات بایــد تشــویق بــه شــرکت در ورزش هــای هــوازی 
ــای  ــوند. از فعالیت ه ــس از آن ش ــارداری و پ ــی ب ــتقامتی ط و اس
ــد  ــادل بای ــا عدم تع ــکم ی ــه ش ــه ب ــاالی ضرب ــر ب ــا خط ــی ب تماس
اجتنــاب نمــود. غواصــی بــا وســایل بایــد در دوران بــارداری کنــار 
ــوی  ــون ری ــردش خ ــی گ ــل عدم توانای ــه دلی ــه ب ــود ک ــته ش گذاش

ــت.  ــده اس ــکیل ش ــای تش ــازی حباب ه ــرای فیلترس ــن ب جنی
جــدول 3-مشــخصات برنامــه ورزشــی بی خطــر و کارامــد در 

بــارداری دوران 
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ــل  ــه تحم ــادر ب ــد ق ــی می کنن ــا زندگ ــطح دری ــه در س ــی ک زنان
فعالیــت فیزیکــی در ارتفــاع 6 هــزار پــا بوده انــد، کــه نشــان 
می دهــد چنیــن ارتفاعــی بــرای بــارداری بی خطــر اســت، بــا 
اینحــال تحقیقــات بیشــتری در ایــن زمینــه مــورد نیــاز اســت. زنانــی 
ــه  ــادر ب ــت ق ــن اس ــد ممک ــت دارن ــر اقام ــات باالت ــه در ارتفاع ک

ورزش بی خطــر در ارتفاعاتــی باالتــر از 6 هــزار پــا باشــند. 
در مــواردی کــه زنــان تجربــه درد پاییــن کمــر را داشــته اند، 
ورزش در آب یــک گزینــه انتخابــی جایگزیــن می باشــد. مطالعــه 
روی کاهــش وزن آشــکار حیــن غوطــه وری در آب در زنــان 
ــدن  ــن 82/9% وزن ب ــه میانگی ــت ب ــوم توانس ــه س ــه ماه ــاردار س ب
دســت یابــد کــه بــار مفصــل اســتخوانی مــادر را بــه دلیــل شــناوری 
در آب کاهــش می دهــد. احتمــاال مزیت هــای دیگــری هــم بــرای 
ورزش در آب وجــود دارد. یــک آزمــون کنتــرل شــده تصادفــی 
ــارداری شــامل  ــاره برنامــه ورزش فیزیکــی آبــی طــی دوران ب درب
ســه ورزش 60 دقیقــه ای نشــانگر میــزان باالتــر پرینــه ســالم بعــد از 

تولــد نــوزاد بــوده اســت.
 )RR برابر با CI ،13.54 95%، برابر با 2.75 الی 66.56(

جمعیت های خاص
زنان باردار مبتال به چاقی

ــا اصاحــات  ــد تشــویق شــوند ت ــه چاقــی بای ــا ب ــاردار مبت ــان ب زن

ــد  ــام دهن ــارداری انج ــالم را در دوران ب ــی س ــبک زندگ ــک س ی
ــه اســت.  کــه شــامل فعالیت هــای فیزیکــی و رژیــم غذایــی مدبران
ــدت  ــای کوتاه م ــن و دوره ه ــدت پایی ــا ش ــد ورزش را ب ــان بای زن
ــا  ــا آنج ــدت ورزش را ت ــا ش ــج دوره ی ــه تدری ــد و ب ــروع کنن ش
کــه می تواننــد افزایــش دهنــد. در مطالعــات اخیــر کــه بــه بررســی 
اثــرات ورزش در میــان زنــان بــاردار مبتــا بــه چاقــی پرداخته انــد، 
ــم  ــش مای ــتند کاه ــدند توانس ــه ورزش ش ــف ب ــه مکل ــی ک زنان

ــد.  ــاک نشــان دهن ــدون پیامدهــای خطرن ــه وزن را ب اضاف
قهرمانان ورزشی

ــا شــدت بــاال کــه در ســه ماهــه  ــه نظــر می رســد کــه تمرینــات ب ب

ســوم انجــام می گیرنــد بــرای اغلــب بارداری هــای ســالم بی خطــر 
هســتند. تحقیقــات بیشــتری مــورد نیــاز اســت تــا اثــرات تمرینــات 
ــاالی  ــدت ورزش ب ــه اول و دوم و ش ــه ماه ــاال در س ــدت ب ــا ش ب
ــب بررســی شــوند. ورزشــکاران  ــان قل 90 درصــد ماکزیمــم ضرب
ــد چــرا کــه تمایــل  ــه نظــارت مکــرر و دقیقــی نیــاز دارن رقابتــی ب
دارنــد زمانبنــدی تمرینــات اســتقامتی تر را در دوران بــارداری 
ــاال  ــا شــدت ب ــات ب ــد تمرین ــل دارن ــن تمای ــد و همچنی ــظ کنن حف
ــد.  ــر گیرن ــان از س ــد از زایم ــر بع ــان دیگ ــر از زن ــی زودت را خیل
چنیــن ورزشــکارانی بایــد توجــه خاصــی را بــرای اجتنــاب از 
بیش گرمایــش، حفــظ آبگیــری مناســب، و جــذب کالــری کافــی 
ــر  ــم ب ــرات بدخی ــا اث ــه وزن ب ــری از اضاف ــرای جلوگی ــدار ب و پای
رشــد جنیــن در نظــر داشــته باشــند. یــک ورزشــکار نخبــه را 
ــک  ــه در ی ــن ســال تجرب ــا چندی ــوان ورزشــکاری ب معمــوال می ت
ورزش بخصــوص و یــا ورزش هایــی تعریــف نمــود کــه بــه طــور 
موفقیت آمیــز علیــه ســایر اجراکننــدگان ســطح بــاال رقابــت کــرده 
اســت و هــر ســال در ســطح عالــی تمرینــات را انجــام داده اســت. 
ــه مــدت 5  ــل ب ــات را حداق ــه معمــوال تمرین یــک ورزشــکار نخب
ــه دو ســاعت  ــه نزدیــک ب ــه طــور متوســط روزان ــه و ب روز در هفت
ــوازی،  ــات ه ــر تمرین ــاوه ب ــد. ع ــام می ده ــال انج ــر س در سراس
ــی  ــات مقاومت ــا، در تمرین ــب ورزش ه ــه در اغل ــکاران نخب ورزش
ــد.  ــدرت و اســتقامت ماهیچه هــا شــرکت می کنن ــرای افزایــش ق ب

ولــی در ایــن آمــوزش فعالیــت بی خطــری در خط مشــی های 
ــی  ــه احتمال ــل صدم ــه دلی ــارداری ب ــرای ورزش دوران ب ــه ب اولی
و کاهــش ســرعت احتمالــی قلــب جنیــن بدلیــل حرکت هــای 
ــن  ــی در ای ــون کمیاب ــه نشــد. در نتیجــه، مت والســالوا درنظــر گرفت
زمینــه وجــود دارد. بــرای ورزشــکاران نخبــه کــه می خواهنــد 
درک  داشــتن  بــارداری  دوران  طــی  را  پرتکاپــو  فعالیت هــای 
روشــنی دربــاره ایــن خطــرات بــه صــاح اســت، و بایــد از 
فراهم کننــدگان بهداشــت و درمــان یــک تاییدیــه بدســت آورنــد 
و کاهــش بــار مقاومــت را در مقایســه بــا شــرایط قبــل از بــارداری 
در نظــر بگیرنــد. از فعالیت هــای پرتاثیــر بــا افزایــش خطــر ترومــای 
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ــه  ــت دارد ک ــن اهمی ــود. و همچنی ــاب نم ــد اجتن ــی بای ــد ذهن کن
ــام ورزش  ــگام انج ــش هن ــاردار از بیش گرمای ــه ب ــکار نخب ورزش

ــد.  ــاب کن ــات شــدید اجتن ــا شــرکت در تمرین خــود ی
محدویت فعالیت

چندیــن مقالــه مــروری مشــخص نمودنــد کــه هیــچ گونــه شــواهد 
موثقــی بــرای تجویــز اســتراحت در رختخــواب در دوران بــارداری 

بــرای پیشــگیری از زایمــان پیــش از موعــد وجــود نــدارد، و نبایــد 
بطــور روتیــن توصیــه شــود. بیمارانــی کــه تجویــز اســتراحت 
طوالنــی مــدت در رختخــواب یــا محدودیــت فعالیــت فیزیکــی را 
دریافــت کــرده بودنــد، در معــرض خطــر ترومبوآمبولــی، پوکــی 

اســتخوان، و کاهــش ســامت بــدن اشــاره دارنــد. 
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ــان تحــت  ــج را در زن ــود نتای ــه ای نتوانســت بهب ــه مطالع ــچ گون هی
خطــر تولــد پیــش از موعــد کــه باعــث محدودیــت فعالیــت آنهــا 
ــاند، و  ــات برس ــه اثب ــود، ب ــواب می ش ــتراحت در رختخ ــد اس مانن
ــت  ــرای محدودی ــی را ب ــرات نامطلوب ــم اث ــددی ه ــات متع مطالع
ــی  ــرات روان ــه اث ــواده از جمل ــادر و خان ــرای م ــره ب ــت روزم فعالی
اجتماعــی منفــی بــه اثبــات رســانیدند. هیــچ گونــه مطالعاتــی 
بــرای اثبــات بهبــود نتایــج در زنــان در معــرض خطــر بــرای تولــد 

پیــش از موعــد کــه باعــث محدودیــت فعالیــت می شــود، از 
ــات  ــز مطالع ــدارد و نی ــه اســتراحت در رختخــواب، وجــود ن جمل
متعــددی هســتند کــه اثــرات نامســاعد محدودیــت فعالیــت روزانــه 
ــرات روانی اجتماعــی منفــی  ــه اث ــواده از جمل ــرای مــادر و خان را ب
اثبــات نموده انــد. محدودیــت فعالیــت نبایــد بطــور روتیــن بعنــوان 
درمانــی بــرای کاهــش تولــد پیــش از موعد تجویــز شــود. همچنین 
شــواهدی در دســت نیســت کــه اســتراحت در رختخــواب باعــث 
ــره  ــور روزم ــد بط ــود، و نبای ــی ش ــی م ــر پره اکامپس ــش خط کاه
آن  ناراحتی هــای  و  پره اکامپســی  از  اولیــه  پیشــگیری  بــرای 

ــه شــود.  توصی

فعالیت فیزیکی حرفه ای 
ــامت  ــای س ــان پیامده ــی می ــه احتمال ــه رابط ــوط ب شــواهد مرب
ــط  ــت مختل ــه حال ــه ای ب ــی حرف ــت فیزیک ــادر و فعالی ــن و م جنی
ــزارش  ــق 62 گ ــز طب ــک متاآنالی ــد. ی ــه گردیدن ــدودی ارائ و مح
ــن  ــد، وزن پایی ــش از موع ــان پی ــه زایم ــاره رابط ــواهدی را درب ش
ــارداری  ــق ســه ماهــه ب ــوزاد طب ــن ن ــد، وزن پایی ــگام تول ــوزاد هن ن
مربوطــه، پره اکامپســی، و فشــار خــون بــارداری بــا پنــج موقعیــت 
شــغلی )ســاعات کاری، شــیفت کاری، شــرایط بلنــد کــردن 
ــی(  ــار کار فیزیک ــا، و ب ــتادن روی پاه ــان ایس ــدت زم ــته ها، م بس
ارزیابــی نمــود. بــا اینکــه تحلیــل مربوطــه بدلیــل ناهمگنــی تعاریف 
موقعیــت، بویــژه از لحــاظ بلنــد کــردن بســته ها و بــار کاری 
ســنگین محدودیت هایــی دارد، اغلــب برآوردهــای خطــر بــه 
اثــرات انــدک یــا خنثــی اشــاره کرده انــد. برعکــس، یــک مطالعــه 
ــا بیــش از 62 هــزار زن دانمارکــی یــک گــزارش را  کوهــورت ب
دربــاره رابطــه دوز-پاســخ بیــن بــار کل بلنــد شــده روزانــه و تولــد 
پیــش از موعــد بــا بارهــای بیــش از هــزار کیلوگــرم در روز تهیــه 
کــرده اســت. در ایــن مطالعــه بلنــد کــردن بارهــای ســنگین )بیــش 
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از 20 کیلوگــرم( بیــش از ده مرتبــه در روز بــا خطــر افزایــش یافتــه 
ــد پیــش از موعــد همــراه اســت.  تول

ــتفاده  ــه ای اس ــه ای از معادل ــی حرف ــت و ایمن ــی بهداش ــه مل موسس
می کنــد کــه حداکثــر محــدوده وزنــی توصیــه شــده را بــرای 
ــان ســالم  ــرای 90 درصــد زن ــن کــرده اســت و ب ــد کــردن تعیی بلن
تعریــف محــدوده  بــه منظــور  ایــن معادلــه  اســت.  قابل قبــول 
ــای  ــیعی از الگوه ــف وس ــکل طی ــه ش ــده ب ــه ش ــای توصی وزن ه
ــز شــرایط  ــه اســت و نی ــکار رفت ــاردار ب ــان ب ــرای زن ــد کــردن ب بلن
ــه ماهیچــه ای  ــرای صدم ــر ب ــده خطــر باالت ــد کــردن ایجــاد کنن بلن
ــی و  ــان مامای ــکل 1(. متخصص ــد )ش ــخص می کن ــکلتی را مش اس
ــرای  ــد ب ــی می توانن ــت مامای ــدگان مراقب ــایر فراهم کنن ــان و س زن
تعییــن برنامــه توصیــه شــده بیمــار از بهتریــن قضــاوت بالینــی 

ــد. ایــن برنامــه شــامل درخواســت رســمی از یــک  خــود بهــره برن
متخصــص بهداشــت حرفــه ای بــرای انجــام تحلیلــی جهــت تعییــن 
ــردن  ــد ک ــی بلن ــرایط واقع ــاس ش ــدوده وزن براس ــم مح ماکزیم
ــت  ــان جه ــه کارفرمای ــبی ب ــای مناس ــتن نامه ه ــه نوش ــک ب ــا کم ی

ــد.  ــط کار می باش ــا محی ــازگاری ب ــه س ــردن ب ــک ک کم

ورزش در دوره بعد از زایمان
ــان در  ــان داده اســت کــه ســطح شــرکت زن ــزارش نش ــن گ چندی
ــد کــه معمــوال  برنامه هــای ورزشــی بعــد از زایمــان کاهــش می یاب
بــه اضافــه وزن و چاقــی منجــر می شــود. دوره بعــد از زایمــان 
فرصتــی بــرای متخصصــان زنــان و مامایــی و ســایر فراهم کننــدگان 
ــه  ــالم را توصی ــی س ــبک زندگ ــا س ــت ت ــی اس ــای مامای مراقبت ه
ــای  ــرکت در برنامه ه ــا ش ــرگیری ورزش ی ــد. از س ــی کنن و الزام
منظــم ورزشــی جدیــد بعــد از زایمــان بــرای تقویــت عــادات 
ســامتی در طــول عمــر اهمیــت دارد. برنامــه منظــم ورزشــی بایــد 
ــرات  ــه خط ــدون هیچ گون ــارداری ب ــس از ب ــی زود پ ــم خیل کم ک
پزشــکی بســته بــه نــوع زایمــان )طبیعــی یــا ســزارین( و وجــود یــا 
عدم وجــود ناراحتی هــای پزشــکی یــا جراحــی از ســرگرفته شــود. 
برخــی زنــان قــادر بــه از ســرگرفتن فعالیت هــای فیزیکــی طــی چنــد 

روز پــس از زایمــان هســتند. ورزش هــای کــف لگــن می توانــد در 
دوره بافاصلــه پــس از زایمــان شــروع شــود. مشــخص گردیــد کــه 
ــچ  ــای کران ــه ورزش ه ــکم از جمل ــده ش ــای تقویت کنن ورزش ه
شــکمی و ورزش هــای کشــش بداخــل کــه باعــث افزایــش فشــار 
شــکمی بدلیــل بداخــل کشــیدن ماهیچه هــای دیــواره شــکمی 
می شــوند، باعــث کاهــش وقــوع دیاســتاز رکتــوس شــکمی و 
کاهــش فاصلــه بیــن رکتــوس در زنــان متحمــل زایمــان طبیعــی یــا 

ســزارین می گردنــد. 
مشــخص گردیــد کــه ورزش هــوازی منظــم در زنــان شــیرده 
تاثیــری روی  بــدون  می توانــد وضعیــت قلبی عروقــی مــادر را 
تولیــد شــیر، ترکیــب آن یــا رشــد نــوزاد بهبــود دهــد. زنــان شــیرده 
ــل از  ــود را قب ــیر خ ــیدن ش ــا دوش ــود ی ــوزادان خ ــه ن ــد تغذی بای

ــر از  ــرای ســینه های پ ــی ب ــا از ایجــاد ناراحت ــد ت ورزش انجــام دهن
شــیر جلوگیــری شــود. آنهــا همچنیــن بایــد از مصــرف آب کافــی 

ــوند. ــن ش ــی مطمئ ــت فیزیک ــروع فعالی ــل از ش قب

نتیجه گیری 
فعالیــت فیزیکــی و ورزش در دوران بــارداری بــا حداقــل خطــرات 
همــراه اســت و مشــخص گردیــد کــه بــرای اکثــر زنــان مفید اســت، 
بــا اینحــال برخــی اصاحــات در برنامــه روتیــن ورزشــی بــه دلیــل 
ــن  ــای جنی ــی و نیازه ــی طبیع ــی و فیزیولوژیک ــرات آناتومیک تغیی
ــی  ــای مامای ــود ناراحتی ه ــورت عدم وج ــود. در ص ــام ش ــد انج بای
و پزشــکی یــا مــوارد منــع تجویــز، فعالیت فیزیکــی دوران بــارداری 
ــه  ــد تشــویق ب ــاردار بای ــان ب ــوب اســت و زن امــری بی خطــر و مطل
ادامــه یــا شــروع فعالیت هــای فیزیکــی بی خطــر شــوند. متخصصیــن 
مامایــی و زنــان و ســایر فراهم کننــدگان مراقبــت مامایــی بایــد زنــان 
ــل از انجــام  ــت قب ــه دق ــی را ب ــی پزشــکی و مامای ــه ناراحت ــا ب مبت
ــی  ــارداری ارزیاب ــی دوران ب ــت فیزیک ــاره فعالی ــی درب توصیه های
کننــد. بــا اینکــه شــواهد در حــد محــدودی می باشــند، ورزش 
ــه  ــچ گون ــود و هی ــارداری می ش ــج ب ــرای نتای ــدی ب ــه فوای ــر ب منج
شــواهدی دربــاره زیان هــای ورزش در صــورت عــدم منــع تجویــز 
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ــارداری باعــث  وجــود نــدارد. فعالیــت فیزیکــی و ورزش دوران ب
ــش از حــد  ــه وزن بی ــری از اضاف ــدام و جلوگی ــای تناســب ان ارتق
دیابــت،  خطــر  می توانــد  ورزش  می شــود.  بــارداری  دوران 
ــد.  ــش ده ــارداری کاه ــزارین را در دوران ب ــی، و س پره اکامپس
تحقیقــات بیشــتری بــرای بررســی اثــرات ورزش بــر شــرایط 
ــرای روشن ســازی  ــارداری و پیامدهــای آن و همچنیــن ب خــاص ب
ــدت  ــی، و ش ــوع، فراوان ــر و ن ــاری موثرت ــای مشــاوره رفت روش ه
بهینــه ورزش مــورد نیــاز اســت. تحقیقــات مشــابهی بــرای تدویــن 
مجموعــه شــواهد بهبــود یافتــه دربــاره اثــرات فعالیــت فیزیکــی در 

ــر ســامت مــادر و جنیــن مــورد نیــاز اســت.  محــل کار ب
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Dr.Nastaran Teymoori 1

1. Gynecologist

Exercise, defined as physical activity consisting of planned, structured, and repetitive bodily movements 

done to improve one or more components of physical fitness, is an essential element of a healthy lifestyle, and 

obstetrician-gynecologists and other obstetric care providers should encourage their patients to continue 

or to commence exercise as an important component of optimal health. Women who habitually engaged 

in vigorous-intensity aerobic activity or who were physically active before pregnancy can continue these 

activities during pregnancy and the postpartum period. Observational studies of women who exercise 

during pregnancy have shown benefits such as decreased gestational diabetes mellitus, cesarean birth and 

operative vaginal delivery, and postpartum recovery time. Physical activity also can be an essential factor in 

the prevention of depressive disorders of women in the postpartum period. Physical activity and exercise in 

pregnancy are associated with minimal risks and have been shown to benefit most women, although some 

modification to exercise routines may be necessary because of normal anatomic and physiologic changes 

and fetal requirements. In the absence of obstetric or medical complications or contraindications, physical 

activity in pregnancy is safe and desirable, and pregnant women should be encouraged to continue or to 

initiate safe physical activities. This document has been revised to incorporate recent evidence regarding the 

benefits and risks of physical activity and exercise during pregnancy and the postpartum period.

Physical Activity and Exercise During 
Pregnancy and the Postpartum Period
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1. جراح و متخصص زنان و زایمان

دکتر نرگس بهرامی 1

تشخیص و مدیریت انواع هایمن 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Imperforated Hymen تغییــر کنــد و منجــر بــه انســداد کامــل

)microperforated(، ســپتوم شود.)شــکل 1(

بصــورت  میتوانــد  نــوزادی  دوره  در   Imperforated Hymen

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

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

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

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

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

ــذ نباشــند. ــال ناف جنســی واژین

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ــرای Imperforated Hymen   و  تکنیــک هــای جراحــی ب
Hymen Micro perforated

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

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

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

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

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

مشاوره بعد از جراحی
 silver ، نــرم کننــده هــای موضعــی ماننــد کرمهــای برپایــه زینــک
ــد  ــل ، روزی چن ــن نارگی ــا روغ sulfadiazine  ، petroleum jelly  ی

بــار اســتفاده شــود. در مــوارد نادرکــه ایــن عمــل قبــل از بلــوغ انجام 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

these conditions.

Diagnosis and Management of Hymenal 
Variants
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1. جراح و متخصص زنان و زایمان

دکتر گیتا بشیری 1

مدیریت بیماریهای ژنیکولوژی در نوجوانان و 
جوانان مبتال به اختالالت تشنجی 

اختاالت تشنجی غالباَ در دوران نوجوانی مدیریت و تشخیص داده می شوند.
ــای  ــا بیماریه ــی بایســت ب ــان هســتند، م ــت از نوجوان ــده دار مراقب ــان و زایمــان کــه عه ــن آن دســته از متخصصــان زن بنابرای
صــرع و دیگــر انــواع اختــاالت تشــنج و همچنیــن داروهــای ضــد صــرع آشــنایی داشــته باشــند. بیمارانــی کــه در کودکــی 
بــا اختــاالت تشــنجی شــان تشــخیص داده شــده اســت حملــه هــای تشــنجی شــان بــا بلــوغ و بــروز اولیــن قاعدگــی بــه دلیــل 
خــواص و مشــخصه هــای عصبــی فعــال هورمــون هــای اســتروئیدی درون زا، افزایــش پیــدا خواهــد کــرد. احتمــال بیشــتری 
وجــود دارد کــه بیمــاران مبتــا بــه صــرع در مقایســه بــا بیمــاران بــدون صــرع چرخــه هــای تخمــک گــذاری و خونریــزی هــای 
نامنظــم قاعدگــی و آمنــوره را تجربــه کننــد. گرچــه ســرکوب هورمونــی نمــی بایســت شــروع شــود قبــل از بلــوغ و مشــاوره 
قبــل از بلــوغ پیشــنهاد مــی گــردد و نیــز بایــد متخصــص بیماریهــای زنــان و زایمــان بــا بیمــاران جــوان و خانــواده هایشــان جهت 
تدویــن برنامــه ای بــرای اولیــن قاعدگــی همــکاری و مشــارکت نماینــد، افــزون بــر ایــن متخصصــان زنــان و زایمان-بیماریهــای 
ــه صــرع،  ــا ب ــرای بیمــاران نوجــوان مبت ــز دارو، شــامل داروهــای ضــد صــرع ب ــی در تجوی ــه تغییرات ــان، در مــورد هرگون زن
ــرای صــرع مختصــر اســت، در هــر  ــا احتیــاط عمــل کننــد. پژوهــش در مــورد هورمــون درمانــی ب آگاهــی داشــته باشــند و ب
صــورت بــا کشــف خــواص ضــد تشــنجی انــواع مختلــف پروژســتین هــا مــی تــوان از آنهــا بــه عنــوان درمــان بالقــوه اســتفاده 
ــارداری هورمونــی ترکیبــی موجــب افزایــش تشــنج صرعــی  ــر اینکــه داروهــای پیشــگیری از ب کــرد. شــواهد قطعــی مبنــی ب
شــده باشــد وجــود نــدارد و صــرع هــم بــه خــودی خــود، موجــب افزایــش خطــر و یــا یــک نتیجــه مطلــوب بــرای کســانیکه 
از قرصهــای خوراکــی ضــد بــارداری و پــچ هــای ضــد بــارداری و یــا حلقــه هــای ضــد بــارداری بــا همدیگــر اســتفاده مــی 
نماینــد. بدلیــل اینکــه بســیاری از داروهــای ضــد تشــنج تراتوژنیــک هســتند، بحــث در مــورد ســامت جنســی و انتخــاب هــای 
داروی ضــد بــارداری بــرای ایــن تعــداد از بیمــاران مهــم اســت و متخصصــان زنــان زایمــان مــی بایســت بــا بیمــاران مبتــا بــه 

اختــاالت صرعــی، جهــت تدویــن برنامــه ای بــه وقــوع حیــن حاملگــی همــکاری داشــته باشــند.
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نتایج و توصیه ها
کالــج آمریکایــی متخصصیــن زایمــان و بیماریهــای زنــان، توصیــه 
و نتایــج زیــر را در ارتبــاط بــا مدیریــت بیماریهــای زنــان در 

ــدارد: ــام می ــرع اع ــاالت ص ــا اخت ــوان ب ــان ج ــان و زن نوجوان
ــخیص داده  ــی تش ــرر در نوجوان ــور مک ــی، بط ــای صرع ــنج ه تش
شــده و مدیریــت شــده انــد، بنابرایــن متخصصیــن زنــان بــه 
ــا  ــد ب ــد بای ــی نماین ــت م ــان مراقب ــه از نوجوان ــان ک ــای زن بیماریه
ــد  ــای ض ــن داروه ــی و همچنی ــاالت صرع ــر اخت ــرع و دیگ ص

ــند. ــته باش ــنایی داش ــنج آش تش
ــت  ــن اس ــا ممک ــنج ه ــه، تش ــادت ماهیان ــروع ع ــا ش ب  •
بیشــتر شــوند و هــم وضعیــت و هــم درمــان آن در بهداشــت 
بــاروری و چرخــه قاعدگــی را شــامل مــی شــوند، مــی توانــد تاثیــر 

گــذار باشــند.
نوجوانــان بــا اختــاالت تشــنج، نیازمنــد یادگیــری   •
پیوســته دربــاره پیامدهــای احتمالی نامطلــوب بــارداری و مؤثرترین 
ــده آل،  ــارداری مــی باشــند. بطــور ای ــه هــای پیشــگیری از ب گزین
یادگیــری و آمــوزش مــی بایســت در اوان نوجوانــی شــروع شــده 
و در سراســر عمــر زایایــی )تولیــد مثلــی( بیمــار ادامــه داشــته باشــد، 
ــارداری و  چــون داروهــای ضــد صــرع و نیازهــای پیشــگیری از ب

ــتند. ــر هس ــال تغیی ــان در ح ــول زم ــارداری در ط ــه ب ــل ب می
بــه  مربــوط  ابتــدا  در  بــارداری  بــد  عواقــب  خطــر   •

تراتوژنیــک بــودن بعضــی از داروهــای ضــد صــرع اســت، هرچنــد 
در بیمــاران صرعــی بــاردار بــدون دارو نــرخ ناهنجاریهــای جنینــی 
برابــر بــا بقیــه جمعیــت عمومــی هســتند، در معــرض قــرار گرفتــن با 
داروهــای ضــد صــرع جنیــن بــا ریســک ناهنجاریهــای مــادرزادی 
ــر  ــای باالت ــرخ ه ــی ن ــت، حت ــراه اس ــر هم ــه براب ــا س ــاد دو ت ح
ــان  ــز گــزارش شــده اســت. در زم ــی نی ــد داروی ــا چن ــروات ی والپ
شــروع و یــا تغییــر درمــان هورمونــی، همــکاری بــا یــک متخصــص 
مغــز و اعصــاب مهــم اســت،خواه بــرای پیشــگیری از آبســتنی بــوده 
ــد  ــکی باش ــم پزش ــایر عائ ــا س ــی و ی ــری از قاعدگ ــا جلوگی و ی
ــه  ــل دوطرف ــت تداخ ــن اس ــی ممک ــای داروی ــن تجویزه ــرا ای زی

ــد. ــته باش ــرع داش ــد ص ــای ض ــای داروه ــم ه روی آنزی
کــه  دســته  آن  خصــوص  بــه  بیمــاران  از  بســیاری   •
تشــنجات مقــاوم دارنــد و بــا داروهــای ضــد تشــنج بصــورت چنــد 
ــا تداخــات  ــز ب ــن خــود نی ــد شــد کــه ای ــان خواهن ــی درم داروی

اســت.  همــراه  دارویــی 
از  اســتفاده  تشــنجی،  اختــاالت  اول  خــط  درمــان   •
داروهــای ضــد تشــنج اســت و هورمــون درمانــی درمــان جانبــی و 

اســت. کمکــی 
مشــخص شــده کــه در دوزهــای اســتاندارد، تجویــز   •

اســت. داده  کاهــش  را  تشــنج  تکــرار   )DMPA(
ــتند،  ــترل هس ــاوی لوونورژس ــه ح ــتگاه )IUD(  ک دس  •
گزینــه ای موثــر و بــی خطــر در نوجوانــان و زنــان جــوان بــا 
اختــاالت تشــنجی اســت کــه مایــل بــه بهبــود قاعدگــی و 

هســتند. بــارداری  از  جلوگیــری 
ــده  ــا کنن ــرع الق ــد ص ــای ض ــتفاده از داروه ــی اس وقت  •
ــی شــود از  ــه م ــاران توصی ــه بیم ــر باشــد ب ــاب ناپذی آنزیمــی اجتن
ــه همــراه  ــدوم ب ــا کان ــری از آبســتنی مث دیگــر روشــهای  جلوگی
ضــد بــارداری هورمونــی اســتفاده کننــد کــه خطــر شکســت 

روشــی کاهــش پیــدا کنــد.
اســتفاده همزمــان قــرص هــای خوراکــی ضــد بــارداری   •
)OCPs( و الموتریژیــن نشــان داده شــده کــه غلظــت ال موثریژیــن 

را تــا 50% کاهــش مــی دهــد کــه بــا افزایــش خطــر تشــنج همــراه 
ــوارض  ــرص ع ــدون ق ــن در فواصــل ب ــت. افزایشــل الموتریژی اس
از  اســتفاده همزمــان  مــی دهــد. زمانیکــه  افزایــش  را  جانبــی 
الموثرتریــن و داروهــای ضــد بــارداری هورمونــی اجتنــاب ناپذیــر 
باشــد ممکــن اســت تنظیــم دوز الزم بــوده و یــا شــاید الزم باشــد 
ســیکل اســتفاده از OCP ادامــه دار باشــد و یــا اینکــه هــر دو را مــد 

نظــر داشــت.
ــی  ــارداری اورژانس ــری از ب ــای جلوگی ــی روش ه تمام  •
را مــی تــوان بــدون محدودیــت در نوجوانــان و زنــان جــوان مبتــا 
بــه تشــنج و یــا آنهاییکــه داروهــای ضــد صــرع اســتفاده مــی کننــد 
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ــرد. ــکار ب ب
بــرای آن گــروه از بیمــاران کــه قصــد بــارداری را دارند   •
ــه  ــی و ب ــازی دارو درمان ــه س ــت بهین ــه جه ــت ک ــر اس ــب ت مناس
حداقــل رســاندن آســیب هــای بالقــوه جنینــی بــا یــک متخصــص 

ــند. ــته باش ــاوره داش ــاب مش ــز و اعص مغ
)Introduction تعریف(

ــه  ــی ب ــاالت تشــنجی شــامل گســتره وســیعی از شــرایط بالین اخت
همــراه تشــنج هــا و شــامل صــرع، تومورهــا، عفونــت هــای مغــزی 

و صدمــات مغــزی پــس از ضربــه مــی باشــد.
صــرع یــک ســندروم عصبــی اســت کــه مشــخصه آن تشــنج هــای 
مکــرر برگشــتی بــوده کــه معمــوال از کودکــی یــا نوجوانــی شــروع 
ــت 6/4 در صــد را تحــت  ــر در کل جمعی شــده و از هــر هــزار نف

تاثیــر قــرار مــی دهــد. )2-1(
غالبــا اختــاالت تشــنجی در نوجوانــی تشــخیص و مدیریــت 
می شــوند، از ایــن رو متخصصــان زایمــان بــه زنــان، کــه نوجوانــان 
ــا صــرع و دیگــر اختــاالت  ــد میبایســت ب را تحــت مراقبــت دارن
تشــنجی و همچنیــن داروهــای ضــد صرع،آشــنایی داشــته باشــند.

بــا شــروع دوره پریــود ممکــن اســت تشــنج هــا افزایــش یابــد و هم 
خــود بیمــاری و هــم درمــان آن ســامت بــاروری از قبیــل انتخــاب 
روش جلوگیــری، اثــر داروهــای جلوگیــری و ســیکل های پریــود 

را تحــت تاثیــر قــرار دهــد.

ــناخته  ــان ش ــنجی ش ــال تش ــی اخت ــه در دوره کودک ــی ک بیماران
شــده اســت ممکــن اســت در دوره بلــوغ یــا منــارک )شــروع اولیــه 
پریــود( بــه علــت خاصیــت نورواکتیــو هورمــون هــای اســتروئیدی 

داخلــی تشــنج هــای بیشــتری داشــته باشــند. )3(
اســتروژن هــای درون زا دارای خاصیــت تحریــک کنندگــی 
ــتی  ــزم آن بدرس ــد مکانی ــد هرچن ــنج را دارن ــاد تش ــنج و ایج تش

ــت. )4( ــناخته نشــده اس ش
ــده تشــنج اســت و  ســطح پروژســترون طبیعــی ســرم کاهــش دهن
کاهــش دهنــده تشــنج اســت و کاهــش در پروژســترون یــا نســبت 
پروژســترون بــه اســتراویون در زمــان هــای خاصــی از یــک دوره 

تخمــک گــذاری بــا افزایــش فعالیــت تشــنجی همــراه اســت. )5(
ــرع  ــه ص ــا ب ــاران مبت ــرع، بیم ــدون ص ــاران ب ــا بیم ــه ب در مقایس
ســیکل هــای بــدون تخمــک گــذاری و خونریــزی هــای نامنظــم 

ــد. ــه میکنن ــتر تجرب ــوره را بیش ــا آمن ــودی و ی پری
هــم خــود تشــنج هــا هــم درمــان آنهــا و داروهــای مــورد اســتفاده 
بطــور بالقــوه مــی تواننــد عامــل ایــن بــی نظمــی هــا باشــند. )5-7(

داروهــای ضــد تشــنج روی ســامت بــاروری بــا توجــه بــه انتخــاب 
ــدادی از  ــد و تع ــی گذارن ــر م ــی آن اث ــری و کارای روش جلوگی

)Table1( .آنهــا تراتــوژن مــی باشــند



120

 )PCO( یــک مطالعــه مشــاهده ای مدارکــی دال بــر ایجــاد بیمــاری
در مصــرف کننــدگان والیــورات ســدیم کــه داروی شــایع در 
ــزم مطالعــه  ــان مبتــا اســت دیــده شــده اســت )9-8( مکانی نوجوان
شــده آن شــامل اثــر مســتقیم والپوریــک اســیدروی افزایــش 
ــزم )ســوخت و ســاز(  ــا مهــار متابولی ــی ی ــدروژن تخمدان ــد آن تولی

ــد. )10( ــی باش ــترون م تستوس
هماهنگــی بــا پزشــک مغــز و اعصــاب در زمانیکــه نیــاز بــه شــروع 
یــا تغییــر درمــان هورمونــی چــه جهــت جلوگیــری از بــارداری یــا 
ــت،  ــم اس ــیار مه ــود دارد، بس ــر وج ــل دیگ ــا عل ــودی ی ــع پری قط
چــرا کــه ایــن درمانهــای هورمونــی ممکــن اســت تداخــل دوطرفــه 

ــند.  ــته باش ــم داش ــده آنزی ــد کنن ــرع تولی ــد ص ــای ض روی داروه
نورولوژیســت ممکــن اســت بــر اســاس انتخــاب روش جلوگیــری 
ــای  ــاروری داروه ــامت دوره ب ــا س ــارداری و ی ــت ب ــه درخواس ب

ضــد صــرع را تغییــر دهــد.
ــد  ــا چن ــا تشــنج هــای مقــاوم کــه ب ــی از بیمــاران بخصــوص ب خیل
دارو کنتــرل مــی شــوند بیشــتر دچــار تداخــل دارویــی مــی شــوند.

مــوارد دیگــر اســتفاده از داروهــای ضــد صــرع جهــت تثبیــت خلــق 
ــاالت دو  ــی و اخت ــان عصب و خــو، پیشــگیری از میگــرن، در درم

قطبــی مــی باشــد.
بــه طــور  را  اســیدوالپوروئیک  بررســی شــده،  مکانیــزم هــای 
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مســتقیم دلیــل افزایــش تولیــد آنــدروژن تخمــدان و یــا ســبب مهــار 
ــد. ــترون میدانن ــم تستوس متابولیس

ــر  ــگام تغیی ــاب در هن ــز و اعص ــص مغ ــک متخص ــا ی ــکاری ب هم
ــرل زاد  ــرای کنت ــی مهــم اســت، چــه ب ــا شــروع هورمــون تراپ و ی
ــرا  ــکی ، زی ــم پزش ــایر عائ ــا س ــی و ی ــرکوب قاعدگ ــد، س و ول
دارو درمانــی هورمونــی ممکــن اســت باعــث ایجــاد اثــر متقابــل و 

ــده آنزیمــی شــود. ــا کنن ــا داروهــای ضــد صــرع الق تداخــل ب
متخصــص مغــز و اعصــاب ممکــن اســت بــر مبنــای انتخــاب روش 
ضــد بــارداری و یــا میــل بــه حاملگــی و یــا بعلــت اثــرات مغایــرت 
بــا بهداشــت بــاروری، داروهــای ضــد صــرع بیمــار را تغییــر دهــد. 
ــی الخصــوص آن دســته کــه تشــنج هــای  بســیاری از بیمــاران عل
سرکشــی دارنــد و از داروهــای ضــد صــرع بــه همــراه پلــی تراپــی 

اســتفاده میکننــد، بیشــتر در معــرض تداخــات دارویــی هســتند.
ــوی،  ــق و خ ــت خل ــرای تثبی ــرع ب ــد ص ــای ض ــه داروه هنگامیک
پروفیاکســی میگــرن، دردهــای عصبــی یــا اختــال دوقطبــی 

ــردد. ــی گ ــال م ــات اعم ــان ماحظ ــوند هم ــی ش ــتفاده م اس

Catamenial تشنج های
تشــنج هــای کاتامینــال تظاهــر بــه تشــنج هــای دوره ای در ارتبــاط 
بــا چرخــه قاعدگــی اطــاق مــی شــود )12-11( بهتریــن تعریــف 
ــش دو  ــت از افزای ــارت اس ــال عب ــرع کاتامین ــول از ص ــورد قب م

ــه در خــال دوره مشــخصی  ــه پای ــت تشــنجی روزان ــری فعالی براب
ــال از قاعدگــی و تشــنج  از چرخــه قاعدگــی )11(. صــرع کاتامین
ــوم از  ــک س ــش از ی ــود. بی ــی ش ــی م ــه ارزیاب ــت روزان از یادداش
دختــران بعــد از اولیــن قاعدگــی و زنــان مبتــا بــه صــرع مقــاوم بــه 

ــد کــرد. ــه خواهن ــال را تجرب دارو، تظاهــر تشــنج کاتامین
تغییــر چرخــه قاعدگــی ســطح میــزان هورمون اســتروئید در شــروع 
تشــنج در صــرع کاتامینــال در ارتبــاط اســت. شــایع تریــن الگــوی 
تشــنج در دوران قبــل و حیــن قاعدگــی اســت کــه ســه روز قبــل و 
ســه روز بعــد قاعدگــی در زمانیکــه میــزان پروژســترون در چرخــه 
ــال  ــدید کاتامین ــد )13(  تش ــی کن ــدا م ــت پی ــذاری اف ــک گ تخم

دوره تخمــک گــذاری نســبت داده مــی شــود و بــه افزایــش 
ــور  ــدون حض ــبی ب ــور نس ــه ط ــه ب ــیکل ک ــط س ــتروژن در وس اس
ــال  ــاز میدلوتئ پروژســترون مــی باشــد. )14(. بیمــاران در خــال ف
تخمــک گــذاری وقتــی میــزان پروژســترون در باالتریــن ســطوح 

ــد. )13( خــود مــی باشــد کمتریــن تشــنج را دارن

درمان کمکی برای اختالالت تشنجی
ــای  ــتفاده از داروه ــنج، اس ــاالت تش ــرای اخت ــط اول ب ــان خ درم
ضــد تشــنج اســت، هورمــون تراپــی رویکــرد کمکــی بــه حســاب 
ــان  ــت درم ــی جه ــون تراپ ــورد هورم ــات در م ــد. مطالع ــی آی م
صــرع ناکافــی اســت، بــه هــر حــال خــواص ضــد تشــنجی 
ــی  ــان احتمال ــان درم ــوان درم ــه عن ــف ب ــای مختل ــتین ه پروژس
شناســایی شــده انــد. مطالعــات قدیمــی تــر نشــان داده کــه اســتفاده 
دارو از راه خوراکــی یــا واژینــال وقــوع تشــنج بــا صــرع کاتامینــال 

ــت. )15-17( ــش داده اس ــال را کاه ــاز لوتئ در ف
ــرای  ــتفاده از DMPA ب ــت از اس ــت حمای ــتری جه ــات بیش اطاع
کاهــش دوره هــای تشــنج موجــود اســت، نشــان داده کــه تجویــز 
DMPA در دوزهــای اســتاندارد دوره هــای تشــنج را کاهــش داده 

ــت. )18-19( اس
ــاوم  ــای مق ــنج ه ــه تش ــا ب ــر روی 14 زن مبت ــه ب ــک مطالع در ی
نســبی جزیــی و چرخــه هــای تخمــک گــذاری، تجویــز DMPA بــه 

میــزان 150 میلــی گــرم هــر 12 هفتــه یکبــار، منجــر بــه کاهــش 39 
درصــدی تشــنج هــا شــد )18( گــزارش یــک مطالعــه مشــاهده ای 
بــر روی 750 زن بــا ســنین 18 تــا 47 ســال در گــزارش دفتــر ثبــت 
ــی  ــنج بیماران ــه تش ــان داد ک ــی نش ــاران صرع ــواده بیم ــم خان تنظی
ــه  ــا آنهاییک ــه ب ــد، در مقایس ــرده بودن ــتفاده ک ــه از DMPA اس ک
ــا اســتفاده  ــا پروژســترون تنه ــی ی ــرص هــای خوراکــی ترکیب از ق

ــد، تشــنج کمتــری داشــتند. کــرده بودن
ــن  ــطوح پایی ــل س ــه دلی ــش ب ــن کاه ــه ای ــت ک ــوم نیس ــًا معل کام
اســتروژن فقــدان یــا تغییــرات هورمونــی چرخــه ای تخمــک 
گــذاری، خــواص تشــنجی پروژســترون و یــا دیگــر مزایــای 
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ــا  ــوره ب ــزان آمن ــد کاهــش دیســمنوره مــی باشــد. می ــوره، مانن آمن
تجویــز DMPA اســتاندارد در یــک ســال در 50 تــا 60 درصــد 
ــای  ــرای دوره ه ــی ب ــاز روزهای ــی شــود و در صــورت نی ــده م دی
ــردد  ــی گ ــتفاده م ــه( اس ــر 8-10 هفت ــرای ه ــز ب ــر )تجوی ــاه ت کوت
ــزی را کاهــش دهــد. )21( اگرچــه  ــال و خونری ــا تشــنج کاتامین ت
ــد  ــورد تایی ــارداری م ــگیری از ب ــرای پیش ــتات ب ــدرون اس نوراتین
ــه  ــتیابی ب ــت دس ــه جه ــت ک ــتین اس ــی پروژس ــی نوع ــت ول نیس
آمنــوره بــرای آن بخــش از زنــان کــه بــه دنبــال ســرکوب قاعدگی 

ــود. ــی ش ــوان م ــتند عن هس
ــگام اســتفاده از  ــات کوچکــی کاهــش تکــرار تشــنج را هن مطالع
ــن )GNRH( در بیمــاران  ــده گناتروپی ــون آزاد کنن ــوگ هورم آنال
ــا تشــنج هــای مقــاوم دوران را قاعدگــی گــزارش کــرده اســت. ب

)23-22(
ایــن تجویزهــای دارویــی ســطوح اســتروژن را ســرکوب کــرده و 
باعــث آمنــوره مــی شــود، بــه هــر حــال در ســه هفتــه اول درمــان، 
ــت  ــن اس ــرکوب ممک ــل از س ــتروژن قب ــعله وری اس ــل ش ــه دلی ب
 GNRH شــاهد افزایــش در تشــنج باشــیم. )4( اســتفاده از آنالــوگ
بــرای ایــن منظــور در نوجوانــان بررســی نشــده اســت و هیــچ 

ــی موجــود نیســت. ــد مدت ــه بلن مطالع
اســتفاده از آنالــوگ هــای GNRH بــرای نوجوانــان بدلیــل نگرانــی 
ــتخوانی و  ــد اس ــت اوج رش ــتخوانی بعل ــم اس ــدن تراک ــم ش از ک

ــاط  ــا احتی فقــدان اطــاع در مــورد مــدت مصــرف مــی بایســت ب
اختــاالت  بــرای درمــان  صــورت گیــرد. درمانهــای جدیــد 
تشــنجی شــامل اســتفاده از داروهــای بــا پایــه کانابیــس کانایپدیــول 
ــا  ــال 2018 ب ــتماتیک در س ــزارش سیس ــک گ ــت و ی )CBD( اس
 CBD شــواهد آزمایشــات کنتــرل شــده تصادفــی نشــان میدهــد کــه
ــرع  ــه ص ــا ب ــودکان مبت ــان ک ــنج را در می ــاد تش ــال زی ــه احتم ب

ــد. )24( ــش میده ــه دارو کاه ــاوم ب مق
نویســندگان گــزارش هشــدار داده انــد کــه یافتــه هــای ایــن مطالعــه 
ــوالت  ــر محص ــت دیگ ــت. و نمیبایس ــوده اس ــه CBD ب ــدود ب مح
کانابیــس را لحــاظ نمــود. تاثیــرات آن بــر اثــر پیشــگیری از 

ــراً فقــط  ــده اند.اخی ــارداری و پتانســیل تراتوژنیــک ناشــناخته مان ب
ــاالت  ــذا ای ــط اداره دارو و غ ــی CBD توس ــول خوراک ــک محل ی
ــادر و  ــکل ن ــا دو ش ــط ب ــا مرتب ــنج ه ــان تش ــت درم ــده جه متح
 Gastaut( شــدید صــرع تاییــد شــده اســت، شــامل ســندرم گاســتات
syndrome( و  ســندروم دراوت )Dravet syndrome( در بیماران دو 

ــاال. )20( ــه ب ســال ب

مالحظات عمومی پیشگیری از بارداری
الزم اســت نوجوانــان مبتــا بــه اختــاالت تشــنجی در مــورد 
عواقــب حاملگــی نامطلــوب بالقــوه و موثرتریــن گزینــه هــای موثــر 
پیشــگیری از بــارداری آمــوزش مــداوم ببیننــد. در حالــت ایــده آل، 
ــاز شــده و در سراســر طــول  ــی آغ ــد در اوان نوجوان ــوزش بای آم
عمــر بــاروری ادامــه یابــد چــون داروهــای ضــد تشــنج، نیازهــای 
پیشــگیری از حاملگــی و قصــد بــرای بــارداری در طــول زمــان در 
تغییرنــد. اگرچــه ســرکوب هورمونــی نمــی بایســت قبــل از بلــوغ 
ــب  ــوغ مناس ــل از بل ــاوره قب ــوند، مش ــاز ش ــی آغ ــن قاعدگ و اولی
ــا بیمــاران  ــان زایمــان بهتــر اســت ب ــود و متخصصیــن زن خواهــد ب
جــوان و خانــواده هایشــان جهــت تدویــن برنامــه ای بــرای شــروع 

اولیــت قاعدگــی همــکاری نزدیــک داشــته باشــند.
ــه  ــاروری را ب ــز و اعصــاب موضوعــات ب ــی مغ آکادمــی آمریکای
عنــوان اقدامــات بــا کیفیــت بالینــی بــه رســمیت شــناخته و اینگونــه 

بررســی هــا را قبــل از اولیــن قاعدگــی پیشــنهاد مــی کنــد. مطالعات 
نشــان داده کــه بیمــاران بــا اختــاالت تشــنجی از دانــش الزم 
ــای  ــا داروه ــا ب ــای ضــد تشــنج و تداخــات آنه ــورد داروه در م
هورمونــی ضــد بــارداری برخــوردار نیســتند و گمــان بــر این اســت 
ــت  ــدگان مراقب ــه دهن ــی را از ارائ ــاوره کاف ــاران مش ــن بیم ــه ای ک
هــای بهداشــتی شــان دریافــت نکــرده انــد )30-27( بررســی هــای 
ــت  ــد جه ــی باش ــا م ــواده ه ــاختن خان ــر س ــامل درگی ــی ش ابتدای
ــارداری  ــا و اســتفاده پیشــگیری از ب ــود زیرســاخت آگاهــی ه بهب
و برنامــه ریــزی جهــت بــارداری همچنــان کــه نوجوانــان بــا 
ــی رســیدن  اختــاالت تشــنجی در حــال طــی کــردن دوران انتقال
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بــه مرحلــه بزرگســالی هســتند.آموزش در مــورد ســیکل بــاروری، 
ــت  ــر ویزی ــود و در ه ــاز ش ــد زود آغ ــارداری بای ــگیری از ب پیش
ــک  ــل تراتوژنی ــه دلی ــارداری ب ــد ب ــب ب خاطــر نشــان گــردد. عواق
ــند.  ــی باش ــت م ــنج در اولوی ــد تش ــای ض ــی از داروه ــودن بعض ب
گرچــه بیمــاران بــاردار مبتــا بــه صــرع کــه از دارو اســتفاده نمــی 
کننــد نــرخ مشــابه ناهنجــاری جنینــی نســبت بــه کل جمعیــت دارنــد 
ولــی در معــرض بــودن بــا داروهــای ضــد صــرع جنیــن همراه اســت 
ــرای  ــروز ناهنجاریهــای مــادرزادی ب ــا ســه برابــری ب ــا خطــر دو ت ب
جنیــن، حتــی نــرخ هــای باالتــری در هنــگام اســتفاده از والپــروات 
یــا چنــد دارویــی گــزارش شــده اســت. )31( ســی درصــد از 
ــرای پیشــگیری  ــا اختــاالت تشــنجی از مقادیــر کافــی ب بیمــاران ب
ــی وجــود دارد کــه  ــن نگران ــد و ای ــارداری اســتفاده نمــی کنن از ب

ــی  ــای جنین ــا ناهنجاریه ــوزادی ب ــد ن ــرای تول ــری ب ــرات باالت خط
ــد )32( ــته باش برایشــان وجــود داش

تاثیرات داروهای ضد صرع برای پیشگیری از بارداری

درصــد قابــل توجهــی از بیمــاران مبتــا بــه صــرع )46%( از داروهای 
ضــد بــارداری هورمونــی ســاختگی اســتفاده مــی کننــد کــه ممکــن 
اســت بــا بعضــی از داروهــای ضــد تشــنج تداخــل داشــته باشــند و 
بنابرایــن اثــر پیشــگیری از بــارداری آنهــا را مــورد تأثیــر قــرار دهــد. 
ــرخ  ــرع ن ــاران دارای ص ــرع، بیم ــدون ص ــاران ب ــا بیم ــه ب در مقایس

شکســت پیشــگیری از بــارداری شــان در هنــگام اســتفاده از قــرص 
ــت. )28/33(  ــتر اس ــی )OCPS( بیش ــد حاملگ ــی ض ــای خوراک ه
یــک مطالعــه از 300 زن مبتــا بــه صــرع کــه حاملگــی را گــزارش 
ــه  ــرای حامل ــدی ب ــاران قص ــب بیم ــه اغل ــان داد ک ــد نش ــرده ان ک
 OCP شــدن نداشــته انــد و عــدم موفقیــت داروهــای ضــد بــارداری
دلیــل یــک چهــارم از بــارداری هــای ناخواســته بــوده اســت )34(

متدهای ترکیبی ضد بارداری هورمونی
ــا  ــارداری ب ــگیری از ب ــه پیش ــدارد ک ــود ن ــی وج ــاهد قطع ــچ ش هی
ــش  ــی را افزای ــای صرع ــنج ه ــی تش ــای هورمون ــی از داروه ترکیب

ــه تنهایــی موجــب افزایــش خطــر عــوارض  دهــد و اینکــه صــرع ب
ــای  ــان از داروه ــه همزم ــد ک ــده باش ــانی ش ــرای کس ــوب ب نامطل
OCP، برچســب هــای ضــد حاملگــی و یــا حلقــه های ضــد حاملگی 

ــی پیشــگیری از  ــی هورمون ــد. روش هــای ترکیب اســتفاده کــرده ان
ــرای  ــت ب ــدون محدودی ــد )ب ــای میگیرن ــارداری در کاس 1 ج ب
ــز  ــر مراک ــا نظ ــق ب ــارداری( مطاب ــگیری از ب ــتفاده از روش پیش اس
کنتــرل و پیشــگیری از بیماریهــا و معیارهــای احــراز پزشــکی ایالــت 
ــرای آنهــا  ــرای بیمــاران صرعــی در هرحــال ب متحــده )USMEC( ب
کــه از داروهــای ضــد صــرع مشــخصی اســتفاده مــی کننــد روش 
پیشــگیری از بــارداری ترکیــب هورمونــی در کاس 3 ســازمان 
USMEC طبقــه بنــدی شــده انــد. )خطــرات نظــری یــا اثبــات شــده 

ــل  ــتند( بدلی ــن روش هس ــتفاده از ای ــای اس ــتر از مزای ــوالً بیش معم

ــی کــه از  ــرای بیماران ــارداری ب احتمــال کاهــش اثربخشــی ضــد ب
ــرای پیشــگیری از  ــی ب ــد ماحظات داروهــای 1BOX اســتفاده میکنن
بیمــاری در نظــر گرفتــه شــده اســت. نگرانــی اســتفاده از داروهــای 
ــای  ــان از داروه ــتفاده همزم ــص اس ــارداری مخت ــد ب ــی ض ترکیب

ضــد صــرع القــا کننــده آنزیــم کبــدی اســت. 
بســیاری از داروهــای ضد تشــنج )مســتطیل شــماره 1( یا ســیتوکروم 
پــی 450 یــا آنزیــم هــای یوریدیــن- دی فســفات گلوکورونوزیــل 
ترانســفر و یــا هــردو را القــا مــی کننــد کــه ســوخت و ســاز 
اســتروئیدهای جنســی را ســرعت مــی بخشــد. )38( کاهــش غلظــت 

ــگیری  ــت پیش ــدم موفقی ــر ع ــترون خط ــتروژن و پروژس ــرمی اس س
از بــارداری را افزایــش مــی دهــد. بنابرایــن پیشــگیری از بــارداری 
ــد  ــای ض ــده از داروه ــتفاده کنن ــان اس ــی در زن ــی ترکیب هورمون
تشــنج القــا کننــده آنزیمــی از کاس USMEC( 3( تلقــی مــی 
شــود. بــرای نوجوانانــی کــه فعالیــت جنســی ندارنــد فقــط خواســتار 
قاعدگــی بهتــر هســتند. پیشــگیری از بــارداری ترکیبــی تنهــا بــرای 
ســرکوب قاعدگــی اســتفاده مــی شــود و مشــاوره در مــورد موثــر 
بــودن روش پیشــگیری فقــط زمانــی کــه نیازهــای بیمــار تغییــر مــی 

کنــد الزم اســت.
ــم کبــدی شــامل داروهــای ضــد  ــد آنزی ــده هــای قدرتمن القــا کنن
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ــن  ــی توئی ــال و فن ــدون، فنوباربیت ــن، پریمی ــل کارمابازپی ــرع مث ص
ــت،  ــات اس ــل توپیرام ــرع مث ــد ص ــای ض ــر داروه ــتند. دیگ هس
دارنــد و گســترش  آنزیمــی کمتــری  القــا کنندگــی  قــدرت 
القاکنندگــی آنزیمــی ممکــن اســت بــه دوز وابســته باشــد. درمــان 
بــا توپیرامــات در دوزهــای کمتــر از روزی 200 میلــی گــرم تأثیــر 
بــر روی خصیصــه فارماکوکینتیــک داروهــای خوراکــی ضــد 
بــارداری کــه محتــوی 35 میکروگــرم از اتینــل اســترادیول هســتند 
ندارنــد. )40( دوزهــای رایــج توپیرامــات کــه بــرای درمــان دیگــر 
ــی  ــا 50 میل ــوند )25 ت ــی ش ــتفاده م ــرن اس ــون میگ ــاالت چ اخت
ــاروری را کاهــش دهــد. ــر پیشــگیری از ب ــد تاثی گــرم( نمــی توان

ــودن  ــر ب ــش موث ــورد کاه ــی در م ــل نگران ــه دلی ــابقه ب از روی س
روش ضــد بــارداری بــا اســتفاده از OCP هــای ترکیبــی و داروهای 

ضــد صــرع القــا کننــده آنزیمــی توصیــه هــای زیــر پیشــنهاد مــی 
گــردد:

تجویز دوز باال از OCPها )باالتر از 35 میلی گرم(  -1
تجویز چرخه طوالنی و ادامه دار از OCPها  -2

ــر از 7  ــه کمت ــودن را ب ــون ب ــدون هورم کاهــش دوره ب  -3
روز تــا خطــر رهــا شــدن تخمــک را کاهــش دهــد. )41-43(

ــه  ــتند، زمانیک ــواهد نیس ــای ش ــا مبن ــه ه ــن توصی ــدام از ای هیچک
نمــی شــود داروهــای ضــد صــرع القاکننــده آنزیمــی صــرف 
ــه طــور همزمــان  ــه کــرد کــه ب ــه بیمــاران توصی ــد ب نظــر کــرد بای
از ســایر روش هــای ضــد بــارداری مثــا کانــدوم بعــاوه اســتفاده 
ــارداری اقــدام نماینــد تــا خطــر  ترکیبــی از هورمــون هــای ضــد ب
عــدم موفقیــت ضــد بــارداری را کاهــش دهنــد. اســتفاده از 
ترکیــب هورمونــی ضــد بــارداری بــرای بیمارانــی کــه الموتریژیــن 
مصــرف مــی کننــد، چالــش منحصــر بفــردی را بوجــود مــی آورد 
و مســتلزم همــکاری نزدیــک بــا یــک متخصــص مغــز و اعصــاب 
اســت. الموتریژیــن توســط آنزیمهــای کبــدی یوریدیــن دی 
ــه  ــوند ک ــی ش ــزه م ــفراز متابولی ــل ترانس ــفات گلوکورونوزی فس
خــود توســط اتینیــل اســترادیول القــا مــی گــردد. مشــخص شــده 
اســتفاده همزمــان از OCP هــا و الموتریژیــن، غلظــت الموتریژیــن 

را تــا 50 درصــد کاهــش داده و موجــب بــاال رفتــن خطــر تشــنج ها 
ــال  ــن در خ ــطوح الموتریژی ــی س ــردد. )45-44( وانگه ــی گ م
فاصلــه گــذاری بــدون قــرص افزایــش مــی یابــد )عــوارض جانبــی 

ــد داشــت( )36( ــراه خواه ــه هم ب
ــارداری  ــگیری از ب ــن و پیش ــان از الموتریژی ــتفاده همزم ــر اس اگ
هورمونــی اجتنــاب پذیــر باشــد تنظیــم دوز الموتریژیــن الزم اســت 
و یــا اینکــه ســیکل اســتفاده از ضــد بــارداری ادامــه دار شــود و یــا 

اینکــه هــر دو بــا هــم در نظــر گرفتــه شــود.

روش مبتنی بر پروژستین تنها و داروهای ضد صرع

  IUD      یــا DMPA داروهــای ضــد صــرع القــا کننــده تنظیمی تاثیــر
ــا  ــن روش ه ــد. ای ــر نمــی دهن ــترول را تغیی ــاوی لوپزژوس ــای ح ه

ــتفاده  ــه اس ــه ب ــدون توج ــنجی ب ــاالت تش ــا اخت ــاران ب ــرای بیم ب
ــی  ــرار م ــره کاس USMEC 1 ق ــرع در زم ــد ص ــای ض از داروه

ــد. )37( گیرن
ــاب  ــوان انتخ ــه عن ــتات ب ــترون اس ــی پروژس ــتر، دپومدروکس پیش
ضــد بــارداری در بیمــاران بــا اختــاالت تشــنجی بــه عنــوان داروی 
خــط اول درمــان مــورد توجــه بــوده، آنهــم به دلیــل گــزارش هایی 
مبنــی بــر کاهــش دوره هــای تشــنج و ریســک کمتر عــدم موفقیت 
ــترل  ــوی لوونورژس ــال IUD محت ــر ح ــارداری. )47( در ه ــد ب ض
ــه  ــا ب ــان مبت ــان و زن ــرای نوجوان ــت ب ــن اس ــر و ایم ــی موث انتخاب
اختــاالت صرعــی کــه قصــد بهبــود و ادامــه قاعدگــی و یــا 
پیشــگیری از بــارداری را دارنــد. مشــاهده شــده اســتفاده همزمــان 
از IUD لوونوژرســترول 52 میلــی گرمــی بــا داروهــای ضــد صــرع 
ــطح  ــان در س ــارداری را همچن ــد ب ــر ض ــی اث ــده آنزیم ــا کنن الق
باالیــی حفــظ مــی کنــد. در کل، ایمپلنــت اتونوژســترل تأثیــر ضــد 
بــارداری باالیــی دارد، بنابرایــن خطــر عــدم موفقیــت بــارداری آن 
در مقایســه بــا دیگــر روش هــای ضــد بــارداری بــه احتمــال زیــاد 
کــم اســت. بــا ایــن حــال یــک مطالعــه فارماکوکینتیــک بــر روی 
13 زن، کاهــش چشــمگیری را در غلظــت ســرمی لونوژســترل 
ــان  ــد، نش ــتفاده میکردن ــن اس ــه از کارمابازپی ــی ک ــن بیماران در بی
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داد، USMEC اســتفاده همزمــان داروهــای ضــد تشــنج و ایمپلنــت 
لنوژســترول را در کاس 2 قــرار دادده اســت )شــرایطی کــه در آن 
کفــه اســتفاده از روش هــای پیشــگیری بطــور کلــی بــر خطــرات 
نظــری و اثبــات شــده آن ســنگینی مــی کنــد(. گرچــه قــرص هــای 
ــت  ــن اس ــدرون ممک ــرم نوراتین ــی گ ــتین 0/35 میل ــط پروژس فق
ــا  ــود قاعدگــی اســتفاده شــوند، اســتفاده از آنه ــه و بهب ــرای ادام ب
ــای ضــد  ــی کــه از داروه ــارداری در بیماران ــوان روش ضــد ب بعن
صــرع القــا کننــده آنزیمــی مصــرف مــی کننــد در کاس 3 جــای 
میگیــرد. ایــن اقــدام احتیاطــی بــرای تداخــات دارویــی احتمالــی 
ــرم  ــی گ ــاوی 4 میل ــتین ح ــط پروژس ــای فق ــرص ه ــتفاده از ق اس

ــر مــی گیــرد. دروســپیرنون را هــم در ب

ضد بارداری اورژانسی
تمامــی روش هــای ضــد بــارداری اورژانســی را مــی تــوان بــدون 
ــاالت تشــنجی،  ــا اخت ــان جــوان ب ــان و زن ــت در نوجوان محدودی
و یــا آنانکــه داروهــای ضــد صــرع مصــرف مــی کننــد، اســتفاده 
کــرد. عــاوه بــر ایــن، آی یــو دی در ایــن عــده در کاس 1 قــرار 
گرفتــه و مــی تــوان بــرای ضــد بــارداری اورژانســی یــا بلنــد مــدت 

از آن اســتفاده کــرد.
داروهــای ضــد بــارداری اورژانســی لوونورژســترل و یولیپریســتول 
اســتات در بیــن زنانیکــه از القــا کننــده آنزمــی CYP3A4 اســتفاده 
مــی کننــد در کاس 2 قــرار دارد، ایــن بــه دلیــل خطــرات تئــوری 
گونــه کاهــش تاثیــر ضــد حاملگــی اســت، امــا تــا بــه امــروز هیــچ 

مطالعــه ای بــر اســتفاده همزمــان آنهــا انجــام نشــده اســت.

مشاوره قبل از بارداری و مالحظات زنان و زایمان
متخصصــان زنــان و زایمــان، بایــد جهــت تدویــن برنامــه ای 
در هنــگام بــارداری بــا بیمــاران مبتــا بــه اختــاالت تشــنجی 
همــکاری کننــد. برنامــه نبایــد بــه نحــوی باشــد کــه بافاصلــه پــس 
از بــارداری بیمــاری داروهــای ضــد تشــنج وی قطــع گــردد. بــرای 
آن دســته از بیمــاران کــه قصــد حاملگــی دارنــد مشــاوره بــا یــک 

متخصــص مغــز و اعصــاب الزم اســت و منجــر بــه انتخــاب درمانی 
ــا اثــرات تراتوژنیــک احتمالــی خیلــی شــود. بهینــه ای شــود ت

و  زنــان و زایمــان  دیگــر مالحظــات متخصصــان 
زنــان بیماریهــای 

بایــد بــه نوجوانــان و بیمــاران بزرگســال توصیــه نماینــد کــه 
بــرای جلوگیــری از ابتــا بــه بیماریهــای مقاربتــی از کانــدوم 
اســتفاده کننــد. بــدون توجــه بــه نــوع روش ضــد بــارداری بعــاوه 
ــرات  ــه تغیی ــه هرگون ــبت ب ــد نس ــان بای ــان و زایم ــان زن متخصص
دارودرمانــی مطلــع باشــند کــه ایــن شــامل داروهــای ضــد صــرع 
ــه اختــاالت تشــنجی هســتند مهــم  ــا ب ــی کــه مبت ــرای نوجوانان ب
مــی شــود. بــرای ارائــه مشــاوره مــداوم و دقیــق در رابطــه بــا 

ــودن  ــر ب ــل موث ــاروری مث ــت ب ــه بهداش ــوط ب ــای مرب ــی ه نگران
انتخــاب هــای ضــد بــارداری بایــد بــا متخصصیــن مغــز و اعصــاب 
ــد  ــد بدانن ــان بای ــان و زایم ــن زن ــود. متخصصی ــاط ب ــار در ارتب بیم
ــد مــدت از داروهــای ضــد صــرع ممکــن اســت  کــه اســتفاده بلن
بــر تراکــم مــواد معدنــی اســتخوان تاثیــر منفــی داشــته باشــد. )52(

نتیجه گیری
نوجوانــان و زنــان مبتــا بــه اختــاالت تشــنجی و خانواده هایشــان، 
ــر  ــی شــرایط و داروهــای ضــد صــرع ب ــرات احتمال در مــورد تاثی

بهداشــت بــاروری، نیــاز بــه مشــاوره مــداوم دارنــد.
بدلیــل تراتوژنیــک بــودن بســیاری از داروهــای ضــد صــرع بحــث 
در مــورد ســامتی جنســی و ارائــه انتخــاب نــوع ضــد بــارداری در 

ایــن عــده بســیار مهــم اســت.
ــد  ــتفاده از روش ض ــروع اس ــان ش ــه در زم ــت ک ــم اس ــیار مه بس
بــارداری بــه هنــگام هرگونــه تغییــرات آن بــه دلیــل اثــرات 
ــد  ــای ض ــی از داروه ــی، بعض ــه داروی ــی دوطرف ــی تداخل احتمال
ــک  ــا ی ــی ب ــی ترکیب ــارداری هورمون ــد ب ــای ض ــا داروه ــرع ب ص

ــت. ــکاری داش ــاب هم ــز و اعص ــص مغ متخص
ــرات  ــی، اث ــده آنزیم ــا کنن ــرع الق ــد ص ــای ض ــی از داروه بعض
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ــد. داروهــای  ــی را کاهــش میدهن ــای ترکیب ــارداری داروه ضــد ب
ــت  ــر خاصی ــری ب ــه اث ــی هیچگون ــده تنظیم ــا کنن ــرع الق ــد ص ض
پیشــگیری از بــارداری DMPA و یــا آی یــو دی هــای مســی 

محتــوی لوونوژرســترول ندارنــد. 
Box1
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Dr. Gita Bashiri 1

1. Gynecologist

Seizure disorders frequently are diagnosed and managed during adolescence; therefore, obstetrician-

gynecologists who care for adolescents should be familiar with epilepsy and other seizure disorders, as 

well as antiepileptic drugs. Patients diagnosed with seizure disorders during childhood may have increased 

seizure activity with puberty and menarche due to the neuroactive properties of endogenous steroid 

hormones. Compared with patients without epilepsy, patients with epilepsy are more likely to experience 

anovulatory cycles, irregular menstrual bleeding, and amenorrhea. Although hormonal suppression should 

not be initiated before puberty or menarche, prepubertal counseling may be appropriate, and obstetrician-

gynecologists may work with young patients and their families to develop a plan to initiate with menarche. 

Additionally, obstetrician-gynecologists should be aware of any medication changes, including antiepileptics, 

for adolescent patients with seizure disorders. Research on hormonal therapy for the treatment of epilepsy 

is scant; however, the anticonvulsant properties of various progestins have been explored as potential 

treatment. There is no conclusive evidence that combination hormonal contraception increases epileptic 

seizures, and epilepsy itself poses no increased risk of an adverse outcome for those using combined oral 

contraceptive pills, the contraceptive patch, or a contraceptive ring. Because many antiepileptic drugs are 

teratogenic, discussing sexual health with and providing effective contraceptive choices to this population is 

critical. Obstetrician-gynecologists should work with patients with seizure disorders to develop a plan when 

pregnancy occurs.

Gynecologic Management of Adolescents 
and Young Women With Seizure Disorders
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پروتکل ERAS در جراحی های ژنیکولوژی 
و انکولوژی

تهیه کنندگان:
*دکتر اعظم السادات موسوی

* دکتر میترا مدرس گیانی
*دکتر ستاره اخوان

* استاد بخش انکولوژی زنان بیمارستان امام خمینی دانشگاه علوم پزشکی تهران

** دکتر شهرزاد شیخ حسنی
**استادیار بخش انکولوژی زنان بیمارستان امام خمینی دانشگاه علوم پزشکی تهران

***دکتر نرگس زمانی
***دکتر مونا محسنی

***دکتر محدث پیدایش )هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی بم(
*** دکترسمیه نیک فر)هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی اراک(

*** فلوشیپ انکولوژی زنان بیمارستان امام خمینی دانشگاه علوم پزشکی تهران
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1. Pre-Admission information, 
education and counseling:

هــدف از مشــاوره بــا بیمــاران قبــل از جراحــی، توضیــح در مــورد 
جراحــی، بیهوشــی و دادن اطاعــات بــه بیمــاران در مــورد شــرایط 

بعــد از جراحــی مــی باشــد. 
آمــوزش بیمــاران قبــل از جراحــی و آمادگــی روانــی بیمــاران 
میتوانــد از اضطــراب و نگرانــی بیمــاران بکاهــد و همچنیــن ســبب 

ــود)1-3(. ــاران ش ــریعتر بیم ــص س ــودی و ترخی ــا بهب ارتق
ــد از  ــوع بع ــا موجــب کاهــش درد و ته ــن آموزش ه ــه عــاوه ای ب
ــک  ــت)5و4(. در ی ــده اس ــاران ش ــریعتر بیم ــود س ــی و بهب جراح
RCT در جراحــی ژنیکولوژی/انکولــوژی مشــخص شــده اســت که 

ــر اطاعــات گفتــاری ارجــح اســت)6(. امــا  اطاعــات نوشــتاری ب

ایــده آل ایــن اســت کــه بیمــاران هــم بــه صــورت گفتــاری و هــم 
ــه صــورت نوشــتاری اطاعــات کســب کننــد.  ب

ــا تمــام  بایــد شــرایطی فراهــم شــود کــه بیمــار و همراهــان بیمــار ب
تیــم جراحــی از جملــه جــراح، متخصــص بیهوشــی و پرســتار 
ــاران  ــه بیم ــت ک ــان داده اس ــات نش ــند. مطالع ــته باش ــات داش ماق
ــات  ــی اطاع ــه خوب ــه ب ــد ک ــل دارن ــوژی تمای ــرهای ژنیکول کانس
ــان  ــک پرســتار در زم ــاران توســط ی ــت بیم ــد و حمای کســب کنن
ــاه  ــا 6 م ــاران ت ــراب بیم ــطح اضط ــد س ــاری میتوان ــخیص بیم تش
ــال  ــرح ح ــاران ش ــا بیم ــات ب ــد)8و7(. در ماق ــدا کن ــش پی کاه
کامــل در مــورد ســابقه خانوادگــی بیمــاران و ســابقه مدیــکال خــود 

ــه شــود . ــد گرفت ــار بای بیم

2. Prehabilitation

ــره ای  ــات زنجی ــه اقدام ــی ب ــی در بدخیم ــل از جراح ــی قب بازتوان
گفتــه مــی شــود کــه از زمــان تشــخیص بیمــاری تــا شــروع 
ــی  ــی فیزیک ــامل بررس ــات ش ــن اقدام ــرد. ای ــام میگی ــان انج درم
انجــام  بیمــار،  اختــاالت  تشــخیص  بیمــاران،  روانشــناختی  و 
مداخاتــی جهــت بهبــود ســامت بیمــار و کاهــش شــیوع و 

شــدت اختــاالت اخیــر و آینــده بیمــار مــی باشــد)9(. 
اســت  ایــن  جراحــی  از  قبــل  بازتوانــی  از  هــدف  واقــع  در 
کــه بــه جــای انجــام عملکردهایــی جهــت بهبــود و بازتوانــی 
ــی  ــردن ســطح عملکــردی و روان ــاال ب ــا ب ــده ب بیمــاران آســیب دی
ــا اســترس هــای قابــل پیــش بینــی  بیماران،آنهــا را جهــت مقابلــه ب

در آینــده آمــاده کننــد)10(. 

ــدارد  ــود ن ــه وج ــن زمین ــی در ای ــت جمع ــر موافق ــال حاض در ح
ــت  ــر اس ــوارد زی ــامل م ــه ش ــرد multimodal ک ــی عملک ول

ــت: ــده اس ــان ش بی
ــردن  ــر ک ــت بهت ــی جه ــوازی و مقاومت ــای ه ورزش ه  .1
قلبی-ریــوی و عملکــرد  بدنــی  فیزیکــی، آمادگــی  عملکــرد 

ــا  ــش و ی ــت کاه ــخص جه ــردی مش ــات عملک تمرین  .2
اختــاالت  از  جلوگیــری 

مداخــات تغذیــه ای جهــت حمایــت آنابولیســم ایجــاد   .3
ــاری  ــان بیم ــاری و درم ــش بیم ــن کاه ــا ورزش و همچنی ــده ب ش

ــه ــوء تغذی ــه س ــوط ب ــای مرب ه
اضطــراب،  کاهــش  جهــت  روانــی  هــای  حمایــت   .4
ــاران  ــدن بیم ــر ش ــه بهت ــویق ب ــاری و تش ــرات رفت ــت از تغیی حمای
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)11(. بــه دلیــل تفــاوت هــای فــراوان در مداخــات، زمــان انجــام 
ــاالت )10( ــه در مق ــورد مطالع ــای م ــت ه ــداف و جمعی ــا، اه آنه

هنــوز شــواهد مشــخصی کــه نشــان دهــد بازتوانــی قبــل از جراحــی 
در بیمــاران کانســرهای ژنیکولــوژی، ســبب بهبــود پیامــد بیمــاران 
ــه  ــه برنام ــو ط ب ــای مرب ــه ه ــدارد)12(. توصی ــی شــود، وجــود ن م
ــارس اســت. در مــورد بیمــاران  بازتوانــی قبــل از جراحــی هنــوز ن
کانســرهای ژنیکولــوژی، مطالعــات اندکــی وجــود دارد کــه 
ــی قبــل  نتایــج آن گیــج کننــده اســت. مطالعــات در مــورد بازتوان
از جراحــی در ســایر بدخیمــی هــای شــکمی، اثــرات مثبتــی را در 

ــد.  ــی ده ــان م ــاران نش ــد بیم پیام
ــال مطالعــات نشــان داده اســت  در مــورد جراحــی هــای کولورکت
کــه prehabilitation تغذیــه ای بــا و یــا بــدون ورزش ســبب 
ــده  ــا دو روز ش ــاران ت ــر بیم ــتری کمت ــر و بس ــریع ت ــص س ترخی

ــت)13(.  اس
یــک متاآنالیــز بــرروی مداخــات prehabilitation کــه 
ــدون  ــا ب ــا و ی ــوازی ب ــای ه ــی، ورزش ه ــات عضان ــامل تمرین ش
ورزش هــای مقاومتــی در بیمــاران بــا جراحــی هــای شــکمی کــه 

ــان  ــد، نش ــرده بودن ــت ک ــر از ERAS را دریاف ــای غی ــت ه مراقب
داد کــه prehabilitation ســبب کاهــش عــوارض بعــد از 

. )14( )0/59:OR( جراحــی شــده اســت
یــک مطالعــه آینــده نگــر کوچــک نشــان داده اســت کــه برنامــه 
ــده  ــل کاهن ــه، عوام ــی )ورزش، تغذی prehabilitation 3 تای

ــت  ــبب برگش ــال س ــی کولورکت ــا جراح ــاران ب ــراب( در بیم اضط
ــبت  ــی، نس ــل از جراح ــای قب ــت ه ــه فعالی ــاران ب ــر بیم ــریع ت س
ــرده  ــت ک ــای ERAS را دریاف ــت ه ــط مراقب ــه فق ــرادی ک ــه اف ب

ــت)15(.  ــده اس ــد، ش بودن
 ، prehabilitation ــود را از ــترین س ــد بیش ــی رس ــر م ــه نظ ب
بیمــاران کــه اختــاالت عملکــردی داشــته انــد، دریافــت کرده انــد. 
میکنــد  بیــان   patient- led qualitative مطالعــه  یــک 
ایــن  جراحــی  از  قبــل  دوران  در  تنهــا  نبایــد  بیمــاران  کــه 
برنامه هــا را دریافــت کننــد بلکــه بایــد در تمــام طــول دوران 
ــردن  ــه ک ــد)16(. اضاف ــاری، باش ــخیص بیم ــان تش ــان و از زم درم
ــل  ــث تکمی ــت باع ــن اس ــه ERAS ممک prehabilitation ب

آگاهــی بیمــاران و فوایــد عملکــردی بــرای آنهــا شــود.

3. Pre-operative Bowel preparation:

ــه طــوری ســنتی مــورد اســتفاده  ــل از جراحــی ب آمادگــی روده قب
قــرار مــی گرفــت. فــرض برایــن بــوده اســت کــه بــا کاهــش حجــم 
ــی بعــد از جراحــی از جملــه نشــت محــل  مدفــوع، عــوارض عفون
ــی  ــش م ــای روده، کاه ــی ه ــال جراح ــه دنب ــتوموز روده ای ب اناس
یابــد. عــاوه براینکــه فوایــد ایــن تئــوری هنوز مشــخص نمی باشــد، 

ــن ممکــن  ــد و همچنی ــی ده ــش م ــز افزای ــاران را نی ــی بیم نارضایت
ــل کــم  ــه دلی ــد از جراحــی ب ــر، در بع اســت ســبب پیامدهــای بدت

ــی و اختــاالت الکترولبتــی بیمــاران شــود.  آب
 RCT هــای انجــام شــده بــرروی آمادگــی روده در جراحــی هــای 
زنــان  محــدود بــه بیمــاران بــا جراحــی هــای حداقــل تهاجمــی مــی 
باشــد. کــه ایــن مطالعــات همگــی نشــان داده اســت کــه آمادگــی 
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روده قبــل از جراحــی ســبب بهترشــدن دیــد جراحــی و بهتــر شــدن 
ــا در  ــت روده ه ــر کــردن مدیری ــا آســان ت عملکــرد جراحــی و ی

حیــن جراحــی، نشــده اســت)17-21(. 
ــا قبــل از  ــی روده ه ــورد آمادگ ــای کــم در م ــه دلیــل داده ه ب
جراحــی در بیمــاران بــا جراحــی زنــان، یافتــه هــا از بررســی هــای 
انجــام شــده بــرروی مقــاالت کولورکتــال بیــان شــده اســت. 4 تــا 
ــل  ــکال روده قب ــی مکانی ــه آمادگ ــت  ک ــان داده اس ــز نش متاآنالی
ــا کاهــش مورتالیتی هــای  از جراحــی نســبت بــه عــدم آمادگــی، ب
کلــی بعــد از جراحــی، کاهــش میــزان SSI و کاهــش میــزان نشــت 
از محــل آناســتوموز، همــراه نبــوده اســت)25-22(. عاقــه بــه 
آمادگــی روده قبــل از جراحــی بــه دنبــال داده هــای گذشــته نگــر 
مجــددا  افزایــش پیــدا کــرده اســت. ایــن مطالعــات نشــان میدهــد 
ــی  ــوان آمادگ ــه عن ــی ب ــک خوراک ــی بیوتی ــتفاده از آنت ــه اس ک
روده، میــزان بســتری بیمــاران در بیمارســتان و بســتری مجــدد بعــد 
ــت)26(.  ــش داده اس ــال کاه ــاران کولورکت ــی را در بیم از جراح
ــا نشــان داده اســت کــه اســتفاده  ــرروی RCT ه ــز ب یــک متاآنالی
ــا  ــی ب ــک خوراک ــی بیوتی ــراه آنت ــه هم ــکال ب ــی مکانی از آمادگ
ــش  ــل 10 % ( و کاه ــت SSI )7/2 % در مقاب ــزان عفون ــش می کاه
ــراه  ــل 12 %( هم ــل )4/8% در مقاب ــیزیون  عم ــت انس ــزان عفون می
بــوده اســت. همچنیــن عفونــت محــل عمــل برابــر بــوده اســت )4 % 
در مقابــل 4/8%( )27(.هیــچ مطالعــه RCT آمادگــی روده بــا آنتــی 
ــرده  ــی نک ــی را بررس ــدم آمادگ ــل ع ــی در مقاب ــک خوراک بیوتی
ــده  ــه دی ــورت گرفت ــر ص ــته نگ ــات گذش ــی در مطالع ــت.  ول اس
شــده اســت کــه بــه طــور معنــی داری موربیدیتــی عفونــی بعــد از 

جراحــی همانند نشــت آناســتوموز و ســایر موربیدیتی هــای بزرگ، 
کاهــش پیــدا کــرده اســت. ترکیــب آمادگــی شــیمیایی و مکانیکال 
در مقایســه بــا آمادگــی شــیمیایی بــه تنهایــی، فوایــد بیشــتری را در 
ــداده  ــان ن ــی نش ــد از جراح ــی بع ــای عفون ــی ه ــش موربیدیت کاه
اســت)30-28(. ایــن داده هــا بیــان مــی کننــد کــه آنتــی بیوتیــک 
خوراکــی بــه عنــوان آمادگــی روده بعــد از جراحــی ارزشــمند مــی 
ــر ســوال  ــه آن را زی ــکال ب ــه کــردن آمادگــی مکانی باشــد و اضاف
بــرده اســت. در حــال حاضــر تمایــل بــه اســتفاده مجــدد، آمادگــی 
روده قبــل از جراحــی بــه صــورت ترکیبــی شــیمیایی و مکانیــکال 
ــی  ــون م ــیون کول ــل از رزکس ــال قب ــای کولورکت ــی ه در جراح
ــای  ــکل ه ــان کــه از پروت ــای زن ــل در جراحــی ه باشــد.  در مقاب
ERAS بــدون آمادگــی روده اســتفاده کــرده اســت اثبــات شــده 

اســت کــه بــی خطــر بــوده اســت و میــزان نشــت آناســتوموز پاییــن 
 ERAS  بــوده اســت)32و31(. بنابرایــن بــا تعهــد بــه عملکردهــای

جهــت کاهــش SSI بــدون 
% در  پاییــن در حــد 2/4   SSI میــزان  بازهــم  آمادگــی روده، 
ــا  ــاران کنســر تخمــدان کــه تحــت جراحــی ســایتوریداکتیو ب بیم
ــن  ــر پرخطرتری ــه نظ ــد و ب ــه بودن ــرار گرفت ــون ق ــیون کول رزکس
ــوده  گــروه از جهــت عفونت هــای بعــد از جراحــی مــی باشــند، ب

اســت)34و33(. 
بایــد توجــه شــود کــه ایــن نتایــج بــا بســته هــای کاهنــده عفونــت 
ــه صــورت ترکیــب  هــای محــل جراحــی کــه از آمادگــی روده ب
شــیمیایی و مکانیــکال اســتفاده کــرده بــوده انــد و میــزان عفونــت  

ــل مقایســه اســت)35(. ــود، قاب را 7 % کاهــش داده ب
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4. Pre-operative fasting and carbohydrate 

treatment:

بــزرگ،  هــای  جراحــی  دنبــال  بــه  جراحــی  هــای  اســترس 
ــل توجــه ای را بعــد از جراحــی ایجــاد  پاســخ های متابولیکــی قاب
میکنــد. اســتفاده از کربوهیــدرات خوراکــی و عــدم ناشــتا بــودن 
قبــل از جراحــی میتوانــد ایــن پاســخ متابولیکــی را کاهــش دهــد. 
RCT هــای متعــددی نشــان داده اســت کــه در جراحــی هــای 

ــاف  ــات ص ــتفاده از مایع ــاالن اس ــودکان و بزرگس ــو در ک الکتی
شــده تــا 2 ســاعت قبــل از جراحــی و غذاهــای ســبک تــا 6 ســاعت 
قبــل از جراحــی، بــی خطــر مــی باشــد)36(. تجویــز کربوهیــدرات 
ــک  ــد کاتابولی ــی توان ــی م ــل از بیهوش ــاعت قب ــی 3-2 س خوراک

کاهــش  را  از جراحــی  قبــل  شــب  ناشــتایی  از  شــده  ایجــاد 
دهــد)37(. از آنجایــی کــه در اکثــر مطالعــات، کربوهیــدرات 
بــه صــورت نوشــیدنی هایــی بــا دوز mg 50 اســتفاده شــده اســت، 
ــد  ــت فوای ــن اس ــر ممک ــری کمت ــا کال ــی ب ــیدنی های ــز نوش تجوی

ــد.  ــته باش ــل را نداش ــی قب ــی و بالین متابولیک
ــب  ــی موج ــر و چرب ــموالریته باالت ــا اس ــیدنی هایی ب ــد نوش هرچن
ــه  ــت ک ــان داده اس ــا نش ــود. RCT ه ــده می ش ــته مع ــه آهس تخلی
ــد  ــودی بع ــش بهب ــد ســبب افزای ــدرات خوراکــی می توان کربوهی
ــت  ــش شکس ــولین و کاه ــه انس ــت ب ــش مقاوم ــی، کاه از جراح

پروتئینــی شــود. همچنیــن موجــب حفــظ بهتــر body mass و 
قــدرت عضانــی بیمــار و کارکــرد بهتــر قلــب نیــز می شــود)37(. 
ــدی،  ــای روده ای، ارتوپ ــر روی جراحی ه ــاالت ب ــن مق ــه ای البت
توراکــس، قلــب و نوروســرجری و اورولــوژی انجــام گرفتــه 
 Randomized مطالعــه  یــک  زنــان  جراحی هــای  در  اســت. 
و  تهــوع  شــکمی،  میومکتومــی  در   Placebo- controlled trial

اســتفراغ کمتــر بعــد از جراحــی و مصــرف کمتــر متوکلروپرامیــد 
بعــد از جراحــی و همچنیــن افزایــش رضایــت بیمــاران در 24 
 review ــک ــت)38(. ی ــان داده اس ــی را نش ــد از جراح ــاعت بع س
ــر روی مطالعــات جراحی هــای شــکمی، ارتوپــدی و  Cochrane ب

قلبــی کــه از درمــان کربوهیــدرات قبــل از جراحــی اســتفاده کــرده 
بودنــد، نشــان داد کــه اســتفاده از آن باعــث کاهــش مقاومــت بــه 
ــریع تر  ــرد روده ای س ــت عملک ــی بازگش ــد از جراح ــولین بع انس
و ترخیــص زودتــر بیمــاران از بیمارســتان شــده اســت. البتــه 
بــرروی میــزان عــوارض بعــد از جراحــی موثــر نبــوده اســت)39(. 
بــر روی جراحی هــای کولورکتــال   cohort مطالعــات بــزرگ 
نشــان داده اســت کــه اســتفاده از کربوهیــدرات به عنــوان بخشــی 
از پروتــکل ERAS بــا بهتــر شــدن قابــل توجــه پیامــد بالینــی 
ــات از راه  ــتفاده از مایع ــت)41و40(. اس ــوده اس ــراه ب ــاران هم بیم
دهــان شــامل کربوهیــدرات خوراکــی، در بیمارانــی کــه تاخیــر در 
تخلیــه معــده دارنــد یــا اختــاالت حرکتــی روده ای دارنــد و یــا در 
بیمارانــی کــه تحــت جراحــی اورژانســی قــرار می گیرنــد ممکــن 

ــی در  ــراد دیابت ــد بیمــاران چــاق و اف اســت پرخطــر باشــد. هرچن
مطالعــات اخیــر در مــورد کربوهیــدرات خوراکــی وجــود داشــته 
انــد و هیــچ گزارشــی در مــورد خطــر در ایــن افــراد وجــود نداشــته 
اســت)43و42(. امــا بــه نظــر می رســد ایــن مطالعــات ناکافــی اســت 
و در حــال حاضــر در مــورد ایــن افــراد به صــورت روتیــن توصیــه 

نمی شــود. 
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5. Venous Thromboembolism / prophylaxis

ــت.  ــاال اس ــوژی ب ــرهای ژنیکول ــاران باکانس ــک VTE در بیم ریس
ــر  ــرویکس 4-3 % ، در کانس ــر س ــا کانس ــاران ب ــزان آن در بیم می
ــر 9-4 % و در کانســر تخمــدان 38-17 % مــی باشــد )49- آندومت

بــا تشــخیص  نیــز به طــور همزمــان  بیمــاران   % 44(. حــدود 3 
کانســر تخمــدان قبــل از شــروع درمــان بدخیمــی، تشــخیص 
VTE نیــز دارنــد)46(. ریســک VTE در طــی درمــان نئوادجوانــت 

ــان  ــی دوران درم ــزان در ط ــن می ــه ای ــت ک ــی 12 % اس کموتراپ
آنالیــز  در   VTE بــاالی  ریســک  می یابــد)50و49(.  افزایــش 
مطالعــات million women نیــز نشــان داده شــده اســت. در آن 
مطالعــه میــزان VTE در 12 هفتــه یعــد از جراحــی در بیمــاران 
ــه  ــی ک ــت. در حال ــوده اس ــورد ب ــوژی 85/1 م ــی انکول ــا جراح ب
ــوده  ــورد ب ــزان آن 365/1 م ــوژی می ــای ژنیکول ــد از جراحی ه بع

اســت)51(. 
ــاال، جراحــی لگنــی، بیمــاری  ــاال، ســن ب وجــود بدخیمــی، BMI ب
کورتیکواســتروئید  از  اســتفاده  هیســتولوژی،  لگنــی،  خــارج 

ــت  ــی و وضعی ــی، بی حرکت ــت کموتراپ ــی، دریاف ــل از جراح قب
فاکتورهــای  ریســک  عنــوان  بــه  همگــی   hypercoagulable

ریســک  همــه  کــه  شناخته شــده اند.   VTE بــرای  غیروابســته 
ــوص  ــوژی به خص ــای ژنیکول ــا جراحی ه ــاران ب ــا در بیم فاکتوره

می باشــد)53و52(.  شــایع  بدخیمــی 
تمــام بیمارانــی کــه تحــت جراحــی ژنیکوانکولــوژی ای کــه 

ــد از  ــد، بای ــرار می گیرن ــد، ق ــول بیانجام ــه ط ــه ب ــش از 30 دقیق بی
   molecular weightــا هپاریــن پروفیاکســی مکانیــکال و شــیمیایی ب
low  و یــا unfractionated اســتفاده کننــد و اســتفاده از آن در طــول 

بســتری ادامــه یابــد)55-53(. پروفیاکســی قبــل از جراحــی شــامل 
ــد  ــی بای ــای بیهوش ــل از الق ــه قب ــد ک ــی باش ــی م ــگیری ترکیب پیش
ــل  ــی قب ــته نگر پروفیاکس ــه گذش ــک مطالع ــود)55(. ی ــروع ش ش
ــای  ــی در جراحی ه ــد از جراح ــی بع ــا پروفیاکس ــی را ب از جراح
ــان داده  ــه نش ــن مطالع ــت. ای ــرده اس ــه ک ــان مقایس ــوژی زن انکول
ــزان  ــی، می ــل از جراح ــی قب ــا پروفیاکس ــاران ب ــه در بیم ــت ک اس
 VTE کمتــر )1.9 % در مقابــل 8%( و میــزان مــرگ مرتبــط بــا VTE
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ــورد( )56(. ــل 2 م ــوده اســت)صفر در مقاب ــر ب ــز کمت نی
ــت  ــار تح ــزرگ 2058 بیم ــته نگر ب ــه گذش ــک مطالع ــن ی همچنی
ــا  ــا پروفیاکســی قبــل از جراحــی را ب ــان ب جراحــی انکولــوژی زن
4960 بیمــار به عنــوان گــروه کنتــرل مقایســه کــرده اســت. و میــزان 

ــت)57(. ــوده اس ــر ب ــه  ای پایین ت ــل توج ــور قاب VTE به ط

احتمــال  افزایــش  ســبب  پروفیاکســی  کوآگــوالن  آنتــی 
خونریــزی حیــن جراحــی، ترومبوســیتوپنی و یــا هماتــوم اپیــدورال 
نمی شــود)59و58(. بایــد توجــه داشــت کــه جایگزینــی و یــا 
ــن  ــن دوز هپاری ــاس آخری ــر اس ــد ب ــدورال بای ــر اپی ــروج کاتت خ
ــکال  ــی مکانی ــتفاده از پروفیاکس ــود)59و58(. اس ــزی ش برنامه ری
کاهــش  باعــث  هــا   pneumatic compression وســایل  ازجملــه 
میــزان VTE در مقایســه بــا عــدم پروفیاکســی در طــی 5 روز اول 

ــکال  ــی مکانی ــی، پروفیاکس ــوند. اثربخش ــی می ش ــد از جراح بع
ــزان  ــی هســت و باعــث کاهــش بیشــتر می ــن به تنهای ــد هپاری همانن
ــان  ــوژی زن ــا انکول ــاران ب ــم در بیم ــراه باه ــه هم VTE ، هنگامی ک

جوراب هــای  از  اســتفاده  می شــود)60-62(.  شــوند،  اســتفاده 
ــزان  ــا ســایز مناســب، ســبب کاهــش می Graduated compression ب

ــایر  ــا س ــب ب ــا در ترکی ــتفاده از آن ه ــگام اس ــوص هن VTE به خص

روش هــای جلوگیــری از VTE می شــود)63(. ریســک VTE در 
ــد،  ــرار می گیرن ــان ق ــوژی زن ــی کــه تحــت جراحــی انکول بیماران
 Enoxacan II RCT .)50ــه دارد)65و64و بعــد از ترخیــص هــم ادام
یــک کاهــش 60% ای در میــزان VTE در بیمــاران کــه تــا 28 روز 
بعــد از جراحــی از هپاریــن low molecular weight اســتفاده کــرده 
ــرده  ــرف ک ــا 10 روز مص ــه ت ــی ک ــا بیماران ــه ب ــد در مقایس بودن
 review cochrane، بودنــد را نشــان داد)66(. همچنیــن مطالعــات
و   VTE ، DVT کاهــش  هــم  متاآنالیــز  و   systematic review

ــا 28 روز را  ــوالن ت ــی کواگ ــرف آنت ــا مص ــت دار را ب VTE عام

نشــان داده انــد)69-67(. در بیمارانــی کــه تحــت جراحی هــای 
 ACCP انکولــوژی زنــان قــرار می  گیرنــد و ازنظــر گایدالیــن هــای
ــوالن  ــی کواگ ــا 28 روز آنت ــد ت ــوند، بای ــوب می ش ــر محس پرخط
ــدت  ــی طوالنی م ــش پروفیاکس ــد)70و55و53(. نق ــتفاده کنن اس

در جراحی هــای کمتــر تهاجمــی هنــوز مــورد بحــث اســت و 
میــزان VTE  0/5 %  و یــا کمتــر هســت کــه بــه نظــر می رســد 
ــری  ــزان آن تغیی ــی می ــتفاده پروفیاکس ــدم اس ــا ع ــتفاده و ی ــا اس ب

نمی کنــد)72-74(. 
درمــان  خوراکــی،  هــای  کواگــوالن  آنتــی  آنکــه  باوجــود 
ــا VTE و بدخیمــی فعــال اســت)75-77(،  پیشــنهادی در بیمــاران ب
امــا به عنــوان پروفیاکســی بعــد از جراحــی در حــال حاضــر 
ــورد  ــی باشــد)78(. و در م ــدی، م ــه جراحی هــای ارتوپ محــدود ب
ــد. در  ــتری دارن ــی بیش ــه بررس ــاز ب ــوژی نی ــای ژنیکول جراحی ه
ــد  ــه بع ــی 5-3 هفت ــوالً در ط ــان معم ــای زن ــا بدخیمی ه ــاران ب بیم
از جراحــی، شــیمی درمانی شــروع می شــود و ادامــه پروفیاکســی 
ــر  ــه نظ ــت. ب ــه اس ــال مطالع ــرپایی در ح ــیمی درمانی س ــی ش در ط

ــه  ــی ادام ــد از جراح ــتر از 30 روز بع ــک VTE بیش ــد ریس می رس
دارد)65و50( و به صــورت ذاتــی در بیمــاران کــه تحــت نئــو 
ادجونــت کموتراپــی بــرای کانســر تخمــدان قرارگرفته انــد، بیشــتر 

ــت)49(. اس
هپاریــن low molecular weight طوالنی مــدت در 2 تــا RCT در 
ــا کاهــش 50 % ای  ریســک VTE در طــی  ــور ب بدخیمی هــای توپ
شــیمی درمانی همــراه بــوده اســت)80و79(. در تریــال AVERT کــه 
ــا apixaban در بیمــاران  ــراً چــاپ شــده اســت، کاهــش 60 % ب اخی
بــا تومورهــای توپــور کــه تحــت کموتراپــی قــرار گرفتــه بودنــد را 
نشــان داده اســت)81(. هرچنــد مطالعــات در مــورد بدخیمی هــای 

زنــان کــم اســت.
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کاتترهــای اپــی دورال طــی 12 ســاعت قبــل و یــا بعــد از   •
آخریــن دوز هپاریــن نبایــد خــارج و یــا گذاشــته شــود)82(.

HRT یــک عامــل خطــر نســبی بــرای ترومبوآمبولــی بعد   •
از عمــل اســت و بــه بیمــاران توصیــه می شــود قبــل از جراحــی، بــا 
ــا  ــی ب ــا جابجای ــف ی ــد آن ، توق ــرات و فوای ــن خط ــر گرفت در نظ
ــتفاده از  ــورت اس ــد. در ص ــر بگیرن ــن را در نظ ــای جایگزی داروه
ــود)84و83(. ــه ش ــر گرفت ــی در نظ ــد ترومبوپروفیاکس HRT ، بای

ــی  ــارداری هورمون ــگیری از ب ــی پیش ــای ترکیب قرص ه  •
یــک عامــل خطــر بــرای ترومبوآمبولــی اســت. قبــل از عمــل بایــد 
روش خــود را بــه شــکل دیگــری از پیشــگیری از بــارداری تغییــر 
دهنــد. در صــورت ادامــه تــا زمان عمــل، بایــد ترومبوپروفیاکســی 

تجویــز شــود)84و83(.
 

6. Surgical site infection Reduction Bundles : 

ــن محــل جراحــی  ــت محــل انســوزیون و همچنی SSI شــامل عفون

در طــی 30 روز بعــد از جراحــی مــی باشــد)SSI .)85 بــا موربیدیتــه 
و مورتالیتــی بیشــتر همــراه اســت و در بیمــاران بــا انکولــوژی زنــان 
کاهش دهنــده  پروتکل هــای  دارد)86-90(.  شــیوع   %20-30
SSI به صــورت بســته هایی کــه شــامل مــوارد زیــر اســت مــی 

و88و35و33(.  باشــد)91-95 
آنتی بیوتیک پروفیاکسی  .1

آمادگی پوست  .2
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جلوگیری از هیپوترمی  .3
جلوگیری از استفاده از درن های جراحی  .4

کاهش هیپرگلیسمی بعد از جراحی  .5

6.1 Antimicrobial prophylaxis:

آنتــی بیوتیــک پروفیاکســی مناســب، سفالوســپورین هــای نســل 
یــک کــه فلــور پوســت را پوشــش می دهنــد، مــی باشــد)97و96(. 
بــا  آن هــا  از  اســتفاده  و  وســیع  هــا  سفالوســپورین  پوشــش 
ــورد  ــن در م ــت. بنابرای ــم اس ــا ک ــرژی در آن ه ــم و آل ــه ک هزین
هیســترکتومی ســاده توصیــه می شــود)97(. اضافــه کــردن پوشــش 
بی هــوازی درصورتــی  کــه ترشــحات روده در طــی جراحی هــای 

لگنــی وارد شــود، توصیــه می شــود)98و97(. دوز مصــرف آن 
ــی  ــر آنت ــود)97و96(. اکث ــم ش ــار تنظی ــاس وزن بیم ــر اس ــد ب بای
ــود  ــز ش ــوزیون تجوی ــاعت از انس ــی 1 س ــد در ط ــا بای ــک ه بیوتی
تــا بــه ســطح باالیــی قبــل از بــرش پوســت رســیده باشــند)97و96(. 
تجدیــد آنتــی بیوتیــک بایــد در مــواردی ازجملــه طوالنی تــر 
ــا از دســت دادن خــون، در نظــر گرفتــه  شــدن زمــان جراحــی و ی
و  دوز  بــه   SSI کاهش دهنــده  پروتکل هــای  در  شــود)97و96(. 
ــت.  ــده اس ــد ش ــی تأکی ــک پروفیاکس ــز آنتی بیوتی ــان تجوی زم
ــک پروفیاکســی مناســب جــزء دســته بندی  اســتفاده از آنتی بیوتی

B 1 توصیه هــای CDC مــی باشــد)99و94و88و35و33(. 

ــان جهــت پروفیاکســی  ســفازولین بــرای مداخــات زن  •
ــادل  ــید مع ــک اس ــیلین کاوالنی ــی س ــود. آموکس ــنهاد می ش پیش

کــرد)100(. اســتفاده  آن  از  می تــوان  و  اســت  ســفازولین 
دوز آنتــی بیوتیــک پروفیاکســی در بیمــاران چــاق بایــد   •

کیلوگــرم()101(.  100 وزن   /  35  BMI( یابــد  افزایــش 
در صــورت جراحــی طوالنی مــدت و بعــد از 2-1 نیمــه   •
ــه 1/5  ــا نیم ــفازولین ب ــًا س ــی مث ــک پروفیاکس ــی بیوتی ــر انت عم
ســاعت بعــد از 3 ســاعت بایــد تکــرار شــود همچنیــن در صــورت 
خونریــزی بیشــتر از 1500 ســی ســی دوز آنتــی بیوتیــک بایــد 

تکــرار شــود)102(.
در صــورت حساســیت بــه سفالوســپورین هــا از ترکیــب   •
مثــل  هــا  فلوروکینولــون  یــا  و  جنتامایســین  و  کلیندامایســین 

کــرد)103(.  اســتفاده  سیپروفلوکساســین 
انجــام اعمــال الپاراســکوپی که توســط دســتگاه تناســلی   •
ــگیری  ــه پیش ــاز ب ــد نی ــده باش ــوده نش ــی آل ــا گوارش – ادراری و ی

نــدارد)103(. ضدمیکروبــی 
 

6.2 Skin preparation :

آمادگــی پوســت بــا هــدف کاهــش میــزان باکتــری فلــور پوســت 
قبــل از انســوزیون انجــام می شــود کــه می توانــد به صــورت حمــام 
کــردن در خانــه و یــا آمادگــی پوســت در اتــاق عمــل قبــل از بــرش 
صــورت گیــرد)96(. مطالعــات بــا ســطح Evidence1 در مــورد 
ــش 40% ای در SSI را در  ــه کاه ــود دارد ک ــت وج ــی پوس آمادگ
ــت  ــی پوس ــتفاده از chlorhexidine-alcohol جهــت آمادگ موارداس
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 CDC ــد)104(. و ــی ده ــان م ــا povidone-iodine نش ــه ب در مقایس
ــا پایــه الــکل  را می کنــد)99(.  هــم توصیــه بــه آمادگــی پوســت ب
SSI شــامل حمــام کــردن  پروتکل هــای کاهش دهنــده   اکثــر 
و  کلرهگزیدیــن  پایــه  بــا  میکروبیــال  آنتــی  صابون هــای  بــا 
جراحــی  از  قبــل   chlorhexidine- alcohol بــا  پوســت  پــرپ 

می باشــند)94و88و35و33(. 

بایــد خــودداری شــود و در  حــذف موهــای زائــد   •
ــود)105(.  ــح داده می ش ــو ترجی ــردن م ــی ک ــزوم قیچ ــورت ل ص
ــرای  ــد ب ــدون ی ــول پوی ــه محل ــکل ب ــن ال کلرهگزیدی  •

اســت)106(.  ارجــح  پوســت  کــردن  تمیــز 
6.3 Prevention of hypothermia :

هیپوترمــی در اتــاق عمــل بــا ریســک باالتــر SSI و عــوارض قلبــی 
ــری از  ــت جلوگی ــددی جه ــای متع ــت)107(. روش ه ــراه اس هم

ــامل)107(: ــا ش ــن روش ه ــت. ای ــده اس ــی بررسی ش هیپوترم
Forced air blanket devices

Underbody warming mattresses

Warmed intravenous fluid

در یــک RCT گــرم کــردن در طــی جراحــی )گــروه کنتــرل( را بــا 

 )warming گــرم کــردن 2 ســاعت قبــل و بعــد از جراحــی )گــروه
ــه در  ــت. ک ــرده اس ــه ک ــکمی، مقایس ــی ش ــا جراح ــاران ب در بیم
ــدازه  ــه ان ــک ب ــاران نرموترمی ــزان SSI در بیم ــروه warming می گ
نصــف کاهــش پیــدا کــرده بــود)CDC .)107 نیــز توصیــه بــه 

می کنــد)99(.  normothermia
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6.4 Avoidance of Drains/ Tubes :

منابعــی باکیفیــت بــاال در مــورد نقــش درن هــای زیرجلــدی و یــا 
داخــل پریتوئنــی در کاهــش SSI کــم مــی باشــد. و شــواهد بیشــتر 
از زمــان  biofilm colonization در طــی 2 ســاعت  نشــان دهنده 
ــده  ــکل کاهش دهن ــک پروت ــی آن می باشــد)108(. در ی جایگزین
ــی  ــا جراح ــاق ب ــراد چ ــدی در اف ــر جل ــی درن زی SSI ، جایگزین

انکولــوژی زنــان را بیــان کــرده اســت. هرچنــد در ایــن پروتــکل 
روش هــای دیگــر کاهش دهنــده SSI هــم کــه مهم تــر هــم هســتند 

درن  از  اســتفاده  جهــت  بنابرایــن  می کنــد)91(،  بیــان  نیــز  را 
جهــت کاهــش SSI، شــواهد کافــی نیســت و حتــی ممکــن اســت 
ــل  ــه مح ــری ب ــرت باکت ــب مهاج ــی موج ــم خارج ــوان جس به عن
زخــم جراحــی شــوند. NGT بعــد از جراحــی خطــر پنومونــی بعــد 
از جراحی هــای شــکمی را افزایــش می دهــد و ریســک بــاز شــدن 
ــد)110و109(.  ــش نمی ده ــت های روده ای را کاه ــا نش ــم و ی زخ
بنابرایــن اســتفاده از درن هــا بایــد بــر اســاس نــوع جراحــی صورت 

بگیــرد و بایــد به صــورت انفــرادی تصمیم گیــری شــود. 

6.5 Control of perioperative hyperglycemia :

ــاالی 65 ســال در امریــکا 22 % اســت  شــیوع دیابــت در بیمــاران ب
ــد  ــا بای ــه تنه ــه ن ــد ک ــان می ده ــاال نش ــیوع ب ــن ش )113-111(و ای
ــد  ــه بای ــود، بلک ــرل ش ــی کنت ــل از جراح ــاران قب ــون بیم ــد خ قن
ــون  ــد خ ــزان قن ــرد. می ــام گی ــز انج ــل از جراحــی نی غربالگــری قب
بــاال بــا میــزان باالتــر از SSI هــم در بیمــاران دیابتی و هــم در بیماران 
توصیــه   CDC اســت)116-114و90(.  بــوده  همــراه  غیردیابتــی 
ــک  ــد)99(. ی ــر mg/dl 200 باش ــاران زی ــون بیم ــد خ ــد قن می کن
ــان نشــان می دهــد کنتــرل  مطالعــه اخیــر در بیمــاران انکولــوژی زن
ســخت گیرانه قنــد خــون و اســتفاده از تزریــق مــداوم انســولین 
باعــث کاهــش 35% ای SSI در بیمــاران دیابتــی می شــود)117(. 

همچنیــن مطالعــه ای دیگــر نیــز کاهــش 55 % ای  SSI را بــا کنتــرل 
اســتاندارد و ســخت گیرانه قنــد خــون در افــراد دیابتــی و غیردیابتــی 

ــان داد)112(.  ــود multidisciplinary نش ــا رهنم و ب
هیپرگلیســمی  هیپوگلیســمی هماننــد  از  بایــد  از طرفــی دیگــر 
همــراه  بــه  را  باالیــی  مورتالیتــی  چراکــه  شــود  جلوگیــری 
دارد)119و118(. همچنیــن بایــد از مداخــات دیگــر کاهش دهنــده 
ــه مصــرف کربوهیــدرات خوراکــی،  ــه انســولین ازجمل مقاومــت ب
جراحــی الپاراســکوپی ،تغذیــه زودتــر بیمــاران، بیهوشــی اپیــدورال 

ــود. ــتفاده ش ــیک اس توراس
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7.Pre-operative optimization:

اســتفاده از دخانیــات، الــکل و وجــود کــم خــو نــی بایــد بــه طــور 
ــای  ــاری ه ــن، بیم ــود. همچنی ــی بش ــل ارزیاب ــل از عم ــول قب معم
ــور  ــه ط ــد ب ــده بودن ــخیص داده نش ــاال تش ــون ب ــد خ ــت /قن دیاب

ــات ــه مداخ ــر اینک ــی ب ــواهد مبن ــتند. ش ــایع هس ــده ای ش فزاین
در ایــن عوامــل قبــل از عمــل جراحــی انتخابــی، عــوارض جانبــی 
بعــد از عمــل و میــزان مــرگ و میــر را کاهــش مــی دهــد در زیــر

آورده شــده اســت. بــرای بیمــاران مبتــا بــه ســرطان زنــان ، خطــر 
تأخیــر در جراحــی بــه منظــور تکمیــل بهینــه ســازی قبــل از عمــل 

بایــد بــه دقــت در نظــر گرفتــه شــود.

7.1 smoking :

ــل  ــد از عم ــوارض بع ــی از ع ــر باالی ــا خط ــات ب ــتعمال دخانی اس
همــراه اســت، امــا اثــرات ریــوی ســیگار کشــیدن در طــی چهــار 
ــی  ــد .)120( در حال ــود یاب ــه پــس از تــرک ممکــن اســت بهب هفت
ــد  ــیگار مانن ــرک س ــات ت ــه مداخ ــت ک ــده اس ــخص ش ــه مش ک
پشــتیبانی رفتــاری و جایگزینــی نیکوتیــن منجــر بــه تــرک ســیگار 
کوتــاه مــدت مــی شــود ، شــواهد ضعیفــی وجــود دارد کــه نشــان 
ــل  ــد از عم ــوارض بع ــش ع ــث کاه ــات باع ــن اقدام ــد ای ــی ده م
میشــود. آزمایــش وارنیکلیــن نشــان داد باوجــود اینکــه کــه میــزان 
قطــع مصــرف ســیگار در دراز مــدت افزایــش یافتــه اســت)121(، 
ــراي کاهــش عــوارض بعــد از عمــل بدســت  امــا هیــچ مدرکــی ب

نیامــده اســت .

7.2 alcohol : 

اثــرات مزمــن الــکل بــر روی کبــد ، لوزالمعــده و سیســتم عصبــی 
ــرات  ــل ، اث ــد از عم ــت. در دوره بع ــده اس ــناخته ش ــی ش ــه خوب ب
ــه شــدن خــون ، عملکــرد سیســتم  ــر عملکــرد قلــب ، لخت الــکل ب
ایمنــی و پاســخ بــه اســترس جراحــی باعــث عــوارض اضافــی مــی 
شــود. قبــل از عمــل مداخــات فشــرده بــا هــدف قطــع کامــل الکل 
بــرای حداقــل چهــار هفتــه عــوارض بعــد از عمــل را کاهــش مــی 

دهــد ، امــا  بــه طــور قابــل توجهــی مــرگ و میــر یــا مــدت اقامــت 
ــات  ــم از مطالع ــداد ک ــا تع ــد ، تنه ــد . هرچن ــی ده ــش نم را کاه
موجــود اســت، مکانیســم اینکــه چنیــن مداخــات باعــث کاهــش 
عــوارض میشــود ناشــناخته اســت ، و هنــوز زمــان بهینــه مداخــات 

مشــخص نشــده اســت)122(.

7.3 Preoperative hyperglycemia : 

ــال  ــکا در س ــی آمری ــو ش ــان بیه ــن متخصص ــی از انجم در گزارش
ــل  ــل از عم ــاران قب ــا 40 % از بیم ــه ت ــت ک ــده اس ــر ش 2012 ذک
ــند و از 13 %  ــته باش ــی داش ــر طبیع ــون غی ــد خ ــت قن ــن اس ممک
دیابــت، 40 % تشــخیص داده نشــده انــد)123(.  بــرای گروهــی کــه  
قبــا ناشــناخته بودنــد، خطــر بــروز عــوارض جانبــی بعــد از عمــل 

بیشــتر از خطــرات مربــوط بــه بیمــاران بــا تشــخیص شــناخته شــده 
دیابــت بــود)124(. دریــک مطالعــه کوچــک از 120 بیمــار تحــت 
 )HbA1C(  A1c عمــل جراحــی کولورکتــال، افزایــش هموگلوبیــن
بــا افزایــش خطــر عــوارض بعــد از عمــل همــراه بــود .)125( فوایــد 
کنتــرل  قنــد خــون دقیــق نشــان داده نشــده اســت امــا نویســندگان 
یــک بررســی نشــان مــی دهنــد که«کنتــرل قنــد خــون قبــل از عمــل 
معقــول بــه نظــر مــی رســد و در عیــن حــال اذعــان مــی شــود کــه« 
ــدادی  ــج تع ــق نیســت.)126( نتای ــرل دقی ــرای کنت ــی ب ــه های توصی
از مطالعــات در مــورد کنتــرل قنــد خــون دقیــق ) TGC (متناقــض 

اســت. پروتــکل هــای پیچیــده و متغیــر بــرای دســتیا بــی بــه کنتــرل 
ــات  ــان TGC در مطالع ــدت زم ــی شــود ، م ــد خــون اســتفاده م قن
ــمی  ــورد هیپوگلیس ــداوم در م ــای م ــی ه ــت و نگران ــاوت اس متف
ــر  ــر تاخی وجــود دارد. در مجموعــه داده هــای مشــاهده ای بزرگت
در جراحــی بــرای تصحیــح قنــد خــون نشــان داده نشــده اســت کــه 

نتایــج جراحــی موجــود را بهبــود مــی بخشــد)127( .

7.4 anemia

کــم خونــی قبــل از عمــل بــا عــوارض و مــرگ و میــر بعــد از عمــل 
همــراه اســت . یــک بررســی جامــع از مدیریــت خــون در اروپــا و



143

ــای  ــتورالعمل ه ــر دو دس ــرطان NHS ، ه ــون و س ــخصات خ مش
تحریــک کننــده اریتروپویســس در انگلســتان، مدافــع غربالگــری

ــی  ــل از جراح ــند. قب ــی باش ــی م ــم خون ــرای ک ــل ب ــل از عم قب
الکتیــو بایــد، کــم خــو نــی فقــر آهــن و هرگونــه اختــال اساســی 
شناســایی و اصــاح شــود)128(.درمان کــم خونــی قبــل از عمــل 
ــا  ــال خــون ی ــی، انتق ــی کــم خون ــری از عــوارض جانب ــه جلوگی ب

ــد. هــر دو کمــک مــی کن
یابــد.)129(  افزایــش مــی  بــا شــدت کــم خونــی   خطــرات 
ســرعت پاســخ بــه درمــان بــا آهن)خــورا کــی  یــا داخــل وریــدي( 
ــایی و  ــن شناس ــت و بنابرای ــتر اس ــن بیش ــر آه ــوارد فق ــب م در اغل
ــده  ــک کنن ــل تحری ــه عوام ــاز ب ــش نی ــراي کاه ــریع ب ــان س درم
ــی   ــا انتقــال خــون مهــم اســت. اگرچــه عوامــل ژن گلبــول قرمــز ی
ــاران  ــر در بیم ــف ت ــج ضعی ــا نتای ــل ب ــل از عم ــون قب ــال خ و انتق
ــد، امــا بررســی  cocrhane نشــان دهنــده  ســرطانی همــراه نبــوده ان

ــال  ــوارد انتق ــی در م ــل جراح ــس از عم ــرطان پ ــود س ــش ع افزای
خــون قبــل از عمــل اســت)131و130(. دســتورالعمل ا خیــر کمیتــه 
خــون شناســی بریتانیــا هیــچ مــدرک محکمــی را نشــان نــداد کــه 
مــی توانــد از انتقــال خــون قبــل از عمــل بــه منظــور بهبــود نتایــج 
جراحــی )در بیمــاران جراحــی قلــب( اســتفاده کنــد و در صــورت 
عــدم انجــام اقدامــات دیگــر بــرای مدیریــت خــون، نیازهــای کلــی 
انتقــال خــون را کاهــش نــداد. در مــواردی کــه انتقــال خــون 
ــرای نشــان دادن  ــل اجتنــاب تلقــی شــود، هیــچ مــدرک ب ــر قاب غی
مزایــای تزریــق خــون قبــل از عمــل نســبت بــه تزریــق خــون حیــن 
عمــل وجــود نــدارد)129(. در صــورت امــکان ، تمرکــز بایــد روی 

ــی باشــد. ــن عمــل م ــزی بیشــتر در حی ــری از خونری جلوگی
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8.Preanesthetic medication
داروهــای قبــل از عمــل بــه طــور گســترده در جراحــی 
بــرای کاهــش اضطــراب  زایمــان  و  زنــان  هــای عمــده 
ــر  ــرات آن ب ــل اث ــه دلی ــال ، ب ــن ح ــا ای ــود. ب ــتفاده میش اس
ــای  ــرف داروه ــد از مص ــل ، بای ــد از عم ــوری بع ــودی ف بهب
ــل  ــل عم ــاعت قب ــدت 12 س ــر در م ــی اث ــش طوالن آرام بخ
 cochrane پرهیــز شــود)132(. در ســال 2009 ، یــک بررســی
درمــورد ضــد اضطــراب خــوراک کوتــاه مــدت بــرای 
ــت  ــا موفقی ــاران ب ــه بیم ــت ک ــه گرف ــرپایی نتیج ــی س جراح

ــا 4  ــات ت ــی مطالع ــال، در بررس ــن ح ــا ای ــدند. ب ــص ش مرخ
ــی  ــی حرکت ــال در عملکــرد روان ســاعت بعــد از عمــل اخت
مشــاهده شــد کــه ایــن امــر ممکــن اســت اثــر منفــی بــر توانــا 
ــته  ــیدن داش ــوردن و نوش ــردن، خ ــت ک ــار در حرک ــی بیم ی

باشــد)132(.
ــا  ــه ب ــرای مقابل ــدت ب ــاه م ــراب کوت ــد اضط ــتفاده از ض اس
ــه صــورت  ــل از عمــل ممکــن اســت ب اضطــراب شــدید، قب

ــد . ــب باش ــوردی مناس م

9. Prevention of postoperative nausea and 

vomiting

ــه  ــی ک ــرای بیماران ــل  ) PONV(  ب ــد از عم ــتفراغ بع ــوع و اس ته
ــیار  ــد بس ــی گیرن ــرار م ــان ق ــان و زایم ــی زن ــل جراح ــت عم تح
ــت  ــتفراغ در 30 - 12 % و حال ــت. اس ــده اس ــران کنن ــایع و نگ ش
ــه  ــر ب ــوه منج ــور بالق ــه ط ــد، ب ــی ده ــوع در 80 - 22  %  رخ م ته
مــدت بســتری طــوال نــی و دیســترس میشــود .)133( چندیــن عامل 
خطــر بــرای PONV شناســایی شــده اســت از جملــه: ســن 50 ســال، 
ــان ،جراحــی الپاروســکوپی، جنســیت زن، تاریخچــه  جراحــی زن
PONV یــا بیمــاری حرکتــی ، عــدم اســتعمال ســیگار، اســتفاده از 

بــی حســی موضعــی، مــدت طــوال نــی بیهــو شــی، اســتفاده از مــواد 
مخــدر بعــد از عمــل، چاقــی و اســتفاده از اکســید نیتــروژن)133(.

خطــر ponv بیمــار ممکــن اســت بــا اســتفاده از نمــره خطــر معتبــر 
ارزیابــی شــود و بــه پزشــک اجــازه مــی دهــد تــا پیــش بینــی کنــد

ــگیری  ــتند و پیش ــر هس ــرض خط ــاران د ر مع ــک از بیم ــدام ی ک

کنــد)134و133(.
راهکارهــای کاهــش PONV شــامل پروفیاکســی ضــد تهــوع 
بــرای کلیــه بیمــارا نــی کــه تحــت عمــل جراحــی شــکم و بیهوشــی 
یــا مســکن هــای بــی حــس کننــده قــرار مــی گیرنــد. ایــن احتمــاال 

شــامل بخــش بزرگــی از بیمــاران انکولــوژی زنــان اســت.
راهبــرد دوم کاهــش خطــر PONV بــا اجتنــاب از بیهوشــی عمومی، 
اســتفاده از تزریــق پروپوفــول، جلوگیــری از اکســید نیتــروژن 
ــی و  ــواد افیون ــرف م ــش مص ــرار ، کاه ــای ف ــده ه ــس کنن و بیح
کاهــش دوز نئوســتیگمین اســت)135و133(. اگرچــه مداخــات 
ــد از  ــدر و درد بع ــواد مخ ــتفاده از م ــت اس ــن اس ــه ای ممک منطق
عمــل را کاهــش دهــد، امــا ایــن ممکــن اســت در همــه مــوارد بــه 

ــل نشــود)136(. ــه یــک مزیــت PONV تبدی طــور مســتقیم ب
بنــدی  طبقــه  زیــر  هــای  بنــدی  دســته  بــه  هــا  تهــوع  ضــد 
 1-NK ــای ــت ه ــای 5HT3 ، آنتاگونیس ــت ه ــوند: آنتاگونیس میش
،کورتیکواســتروئیدها ، بوتیروفنــون هــا ، آنتــی هیســتام یــن هــا ، 
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آنتــی کولــی نرژیــک هــا و فنوتیازیــن هــا)137و133(.
ــا چنــد کاس ضــد تهــوع ممکــن اســت قــدرت  ترکیبــی از دو ی
دارو را افزایــش دهــد (بــه عنــوان مثــال ، آپپرییتانــت ، اندانســترون،

ــازون. )141-138 و  ــا دگزامت ــا هالوپریــدول همــراه ب ــدازوالم ی می
ــرای PONV و  ــی ب ــر بخشــی خوب ــازون از اث 133( اگرچــه دگزامت
کنتــرل درد برخــوردار اســت، تاثیــر طوالنــی مــدت آن بــه عنــوان 
یــک ســرکوب کننــده سیســتم ایمنــی ناشــناخته اســت)133( .اگــر 
حالــت تهــوع و اســتفراغ بعــد از عمــل اتفــاق بیفتــد، بایــد داروی 
ــت  ــود . آنتاگونیس ــاب ش ــر انتخ ــک کاس دیگ ــوع از ی ــد ته ض
5HT3 بایــد بــار اول تجویــز شــود زیــرا ایــن تنها گروهی اســت که 
بــرای PONV مــورد مطالعــه قــرار گرفتــه اســت)142و141و133(. 
همچنیــن نشــان داده شــده اســت کــه اســکوپوالمین ترانــس درمــال 
باعــث کاهــش میــزان PONV بــا کاربــرد شــب قبــل یــا در همــان 

ــی ممکــن اســت  ــی شــود.)143( اکســیژن اضــا ف روز جراحــی م
خطــر ابتــا بــه اســتفراغ زودرس را کاهــش دهــد ، امــا تأثیــر کلــی 
 PONV ــری از ــرای جلوگی ــر ب ــن دیگ ــدارد و بنابرای ــر PONV ن ب
ــز  ــک طــب ســوزنی P6 نی ــه نمــی شــود)143و133( . تحری توصی
نشــان داده شــده اســت کــه PONV را بــدون توجــه بــه زمــان 
ــی دیگــری  ــا ن ــی د هد)144(.روشــهای درم مصــرف ، کاهــش م
از جملــه موســیقی درمــا نــی، ایــز وپروپیــل الــکل ،آروماتراپــی ، 
ــون و پچهــای  ــده پمــپ پروت ــع فشــار NG ، مهارکنن ــل ، رف زنجبی
نیکوتیــن پیشــنهاد شــده اســت ، امــا توســط شــواهد فعلــی پشــتیبانی 
نمــی شــوند)149-145 و133( .روشــهای جایگزیــن غیــر دارویــی 
و کارآیــی  مشــکاتی  کــه در دسترســی  دلیــل  بــه  معمــوال 

داروهــای موجــود اســت، مــورد اســتفاده قــرار نمــی گیرنــد.

10. Nasogastric intubation

متاآنالیــز  نتیجــه گرفتــه اســت کــه لولــه گــذا ری نازوگاســترییک 
خطــر  پنومونــی پــس از عمــل جراحــی الکتیــو شــکم را ) %6 
ــار  ــع فش ــن ، رف ــر ای ــاوه ب ــد. ع ــی د ه ــش م ــل3 %( افزای در مقاب
ــم  ــیختکی زخ ــم گس ــر از ه ــش خط ــبب کاه ــترییک س نازوگاس
ــه  ــا یــی مداخل ــا نشــت روده ای میشــود. )150(در یــک کارآزم ی
ــار  ــع فش ــا رف ــه زودرس ب ــا تغذی ــه ب ــر ، در مقایس ــده نگ ای آین
نازوگاســتر ییــک ، بعــد از جراحــی بــزرگ اونکولــو ژ ی زنــان و 
زایمــان ، نویســندگان هیــچ تفــاوت معنــی دا ری در حالــت تهــوع 
ــط  ــد. فق ــاهده نکردن ــروه مش ــن دو گ ــل بی ــد از عم ــتفراغ بع و اس
10 % بــا شــروع تغذیــه زودهنــگا م بــه دلیــل عائــم تحــت بالینــی 
ــتند.برعکس ، 88 %  ــک داش ــتر یی ــه نازوگاس ــه لول ــا ز ب ــداد نی انس

از بیمــارا نــی کــه لولــه نازوگاســترییک داشــتند ناراحتــی متوســط 
تــا شــد یــد را تجربــه کردنــد. مــدت زمــان برخاســتن از بســتر یــا 

دفــع مدفــوع و مــدت زمــان بســتری در بیمارســتان بــه طــور قابــل 
ــود)151(. یــک  ــر ب ــاه ت توجهــی د ر گــروه رژیــم غــذ ا یــی کوت
ــه گــذاری  ــع فشــار معــده توســط لول اســتثناء در مــواردی کــه رف
داخــل دهــان یــا بینــی و معــده ممکــن اســت از مزایــای آن باشــد، 
ــا روباتیــک اســت، کــه  در طــی عمــل جراحــی الپاروســکوپی ی
ــا کاهــش فشــار ســبب کاهــش خطــر  ــوان ب ــی ت ــق م ــن طری از ای
 Veress پرفوراســیون معــده توســط تــروکار  یــا وارد کــردن ســوزن
ــا ا یــن حــال ، بایــد در هنــگام خــروج لولــه تراشــه  شــد . لولــه ، ب

برداشــته شــود .
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11. Preventing intraoperative hypothermia

در حیــن  بیهــو شــی و جراحــی هــای بــزرگ بــه دلیــل اختــال در 
پاســخ طبیعــی، احتمــال زیــا د هیپوترمــی وجــود دارد و در نتیجــه 
ــده  ــود)152(.ثابت ش ــی ش ــا م ــت دادن گرم ــزیع ازدس ــث تس باع
اســت کــه هیپوترمــی باعــث اختــال در متابــو لیســم دارو میشــود، 
ــر منفــی مــی گــذارد و خونریــزی، عــوارض قلبــی  ــر انعقــاد تاثی ب
ــد از  ــرز بع ــد)154-152(. ل ــی ده ــش م ــم را افزای ــت زخ و عفون
عمــل نیــز مصــرف اکســیژن را در زمــان بحرانــی افزایــش میدهــد 
و میتوانــد درد را بدتــر کنــد)153( .حفــظ نورموترمــی بــا روشــهای 
ــرم  ــه گ ــت، از جمل ــم اس ــل مه ــد از عم ــول دوره بع ــال در ط فع
ــه  ــت اولی ــری از اف ــرا ی جلوگی ــل، ب ــل ا ز عم ــاران قب ــردن بیم ک
ــای  ــت ه ــت)155( . عفون ــم اس ــیار مه ــدن بس ــرارت ب ــه ح درج
زخــم بــا اســتفاده از گــرم کــردن فعــال در مقایســه بــا روش هــای 
معمــو لــی، بــا کاهــش مطلــق خطــر 13 % همــراه اســت .)153( در 
ــر و  ــو ا مؤث ــوی ه ــتفاده از پت ــا اس ــردن ب ــرم ک ــی، گ ــن جراح حی
مــور د اســتفاده گســترده اســت)156(. تشــک هــای گــرم کننــده 

زیــر بــدن نیــز مؤثــر هســتند و از اســتفاده از پتــو کــه ممکــن اســت 
اختــال در دسترســی جراحــی ایجــاد کنــد  در جراحــی، خصوصــا 
روباتیــک ، اجتنــاب مــی شــود)157(. بــرای جلوگیــری از کاهــش 
دمــای بــدن ، بایــد مایعــات تزریقــی و دســتگاههای مــورد اســتفاده 
داخــل بــدن گــرم شــوند.)158( بــرای هدایــت درمــان و جلوگیری 

ــود  ــتاز میش ــر روی هموس ــرات مض ــبب تأثی ــه س ــی ک از هایپرترم
بایــد از مانیتورینــگ دمــا اســتفاده شــود. بیمارانــی کــه عمــل 
جراحــی طــوال نــی مــدت بــا احتمــال بــروز  SIRSانجــام داده انــد، 
ماننــد عملهــای دبالکینــگ کامــل بــاز ، در صــورت عــدم مانیتــور 
گرمــا در معــرض خطــر بیشــتری بــرای ابتــا بــه هایپرپیرکســی در 
طــول عمــل قــرار دارنــد . مناســبترین ســایت بــرا ی انــدازه گیــری 
دمــای مرکــزی در طــی عمــل جراحــی زنــان ،نازوفارنکــس اســت. 
گــرم کــردن بــا یــد بعــد از عمــل ادامــه یابــد تــا اطمینــان حاصــل 
ــا درجــه حــرارت  ــت بیهوشــی ب ــا ر از واحــد مراقب شــود کــه بیم

36/0 درجــه ســانتری گــراد خــارج مــی شــود .
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12.Urinary drainage:

کاتترهــای ادراری جهــت درنــاژ ادرار بعــد از جراحــی بایــد بــرای 
مــدت کوتــاه ترجیحــا زیــر 24 ســاعت اســتفاده شــود.)159( 

کیفیت شواهد:پایین
قدرت توصیه: قوی

13. Early mobilization:

ــی  ــد از جراح ــاعت بع ــی 24 س ــن در ط ــه راه رفت ــد ب ــاران بای بیم
ــوند.)159( ــویق ش تش

کیفیت شواهد:پایین
قدرت توصیه: قوی

14.Standard Anesthetic Protocol  :

اهداف متخصصان بیهوشی متععد و شامل:
1(ایجاد هیپنوز و بی دردی

2(ایجــاد شــرایط مطلــوب بــرای جراحــی و بهینــه ســازی وضعیــت 
جریــان خــون ‚فشــار متوســط شــریانی و انتقــال اکســیژن مــی باشــد 
و البتــه همــه اینهــا بایــد در کنــار کمتریــن اثــر باقیمانــده بیهوشــی، 
ــتفراغ  ــوع و اس ــزان ته ــن می ــریعتر و کمتری ــیاری س ــای هوش احی

باقیمانــده مــی باشــد.
ــی  ــی عموم ــی هوش ــاد ب ــرای ایج ــتاندارد ب ــول داروی اس پروپوف
ــوع  ــد ته ــل ض ــریع  پروفای ــر س ــروع اث ــل ش ــه دلی ــد.  ب ــی باش م
مطلــوب و ریــکاوری ســریع  بیهوشــی عمومــی را مــی تــوان 
توســط داروهــای استنشــاقی و یــا تمامــا توســط داروهــای وریــدی 
ادامــه داد و حفــظ کــرد. مــی بایســت از ترکیبــات استنشــاقی 
ــر هــم چــون sevoflorane  و desflurane  اســتفاده کــرد. ــاه اث کوت

ادامــه انفوزیــون کنتــرل شــده پروپوفــول ســود بخشــی مضاعفــی 
چــون کاهــش تهــوع و اســتفراغ بعــد جراحــی را بــه همــراه دارد.

)161و 160(
بــا  ترکیــب  اســت در  متعــددی ممکــن  بیهوشــی  ترکیبــات   
پروپوفــول اســتفاده شــوند همچــون  dexmedetomidine  ،کتامیــن 

مســتقیم  اثــر  بــر  عــاوه   dexmedetomidine.لیدوکائیــن و 
بــی دردی – ســداتیو ســبب کاهــش نیــاز بــه اپیوئیــد شــده و 
مــی  بــه حداقــل  را  استنشــاقی  هــا  الوئوالرانالژزیــک  تجمــع 

رســاند)162-165(
ــا  ــد از جراحــی را دارد ام ــن بع ــت کاهــش درد مزم ــن قابلی کتامی
مــدت مطلــوب درمــان و دوز مناســب بــرای اعمــال جراحــی 

ــود.)167و166( ــخص ش ــت مش ــی بایس ــف م مختل
انفوزیــون لیدوکائیــن وریــدی در دوره حــول و حــوش عمــل 
ــود و   ــی ش ــدی م ــای وری ــک ه ــه انالژزی ــاز ب ــش نی ــبب کاه س
ــه آنالــژزی بعــد عمــل  ــاز ب score  درد را پاییــن آورده و میــزان نی

ــت  ــود بازگش ــبب بهب ــن س ــم چنی ــد و ه ــی ده ــش م ــز کاه را نی
عملکــرد روده ای و کاهــش طــول مــدت بســتری در بیمارســتان 

ــود)168(. ــی ش م
هــم چنیــن شــواهدی وجــود دارنــد کــه نشــان مــی دهنداســتفاده 
از کتامیــن- لیدوکائیــن و پروپوفــول و پرهیــز از کاربــرد ترکیبــات 
ــه کاهــش عــود ســرطان شــوند.  استنشــاقی ممکــن اســت منجــر ب
ــر روی عــود و ســوروایوال  ــوارد‚ ب ــن م ــام ای ــد دانســتن تم هرچن
موثــر اســت امــا قبــل از اعــام توصیــه ای خــاص انجــام تحقیقــات 

و بررســی هــای بیشــتر در ایــن زمینــه الزم اســت)170و169(.
از مصــرف اپیوئیــد بــا دوز بــاال و یــا طوالنــی ثــر بایــد پیشــگیری 
شــود تــا از عــوارض بعــد جراحــی وابســته بــه اپیوئیــد هــا 

  remifentanil  جلوگیــری شــود.اپیوئید هــای کوتــاه اثــر مثــل
اجــازه ریــکاوری ســریع را مــی دهنــد ولیکــن ایــن نگرانــی وجــود 

ــوند ــژزی ش ــبب هایپرال ــه س دارد ک
اکســید نیتریــک تجمــع الوئــوالر حداقــل دارد ولیکــن در بیمــاران 
ــزان  ــا افزایــش می ــه ممکــن اســت ب ــه افزایــش یافت ــا ریســک پای ب

تهــوع و اســتفراغ بعــد عمــل همراهــی داشــته باشــد)171(.
هــم جراحــی هــای الپاراســکوپیک و هــم ژنیکولوژیــک هــر دو 
فاکتــور هــای مســتقل از نظــر تهــوع و اســتفراغ بعــد عمــل هســتند 
ــی  ــک در جراح ــید نیتری ــه از اکس ــت ک ــی اس ــن منطق ــر ای بناب
الپاراســکوپیک ژنیکولوژیــک جلوگیــری شــود تــا از تهــوع 
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اســتفراغ بعــد عمــل پیشــگیری شــود و انجــام پروفیاکســی حداقل 
بــا دو داروی ضــد تهــوع مــی بایســت روش اســتاندارد باشــد.

))172(
بلــوک کننــده هــای نوروماســکوالر ســبب شــل شــدن عضــات 
ودر نتیجــه دیــد بهتــر و و دســتری بهتــر حیــن اعمــال جراحــی مــی 
ــبب  ــات س ــن ترکیب ــکوپیک ای ــای الپاراس ــی ه ــوند. در جراح ش
ــاز  ــن جراحــی شــده و فضــای مــورد نی ــی حی ــج عضان ــداوم فل ت
ــل  ــه عم ــد ک ــی دهن ــازه م ــرده و اج ــر ک ــی را بهت ــرای جراح ب

ــود.)173( ــام ش ــری انج ــکمی پایینت ــل ش ــار داخ ــی در فش جراح
و  بلــوک  مدیریــت  بــرای  محیطــی  اعصــاب  هــای  محــرک 
ــتفاده  ــکوالر اس ــوک نوروماس ــح بل ــت صحی ــان از بازگش اطمین
ــه  ــی ک ــف عضان ــدن ضع ــی مان ــش باق ــور کاه ــه منظ ــوند ب ش
ریســک فاکتــوری بــزرگ بــرای عــوارض تنفســی بعــد جراحــی 

ــد.)174( ــی باش م
اســتفاده از اندکــس  bispectoral بــرای راهنمایــی عمــق بیهوشــی، 
ــه  ــی و در نتیج ــای بیهوش ــش دوز داروه ــبب کاه ــد س ــی توان م
تســهیل بیــدار شــدن ســریعتر شــوند.)175( در بالغیــن توجــه 
منظــور کاهــش دوز  بــه  ابــزار  ایــن  از  اســتفاده  بــه  بیشــتری 
بــه منظــور کاهــش ریســک اختــاالت  داروهــای بیهوشــی  
شــناختی و دلیریــوم بعــد جراحــی معطــوف شــده اســت هــر چنــد 
ــرده  ــوال ب ــر س ــرد ان را زی ــرا کارب ــزه اخی ــای راندومی ــه مطالع ک

اســت.)177و176(
ــده ای از  ــش عم ــک بخ ــی ی ــی موضع ــی حس ــای ب ــک ه تکنی

مجموعــه ای از اقدامــات را تحــت عنــوان  ERAS  بــه منظــور 
کاهــش پاســخ  بــه اســترس جراحــی را شــامل مــی شــود .تکنیــک 
ــال  ــای نورواگزی ــک ه ــامل تکنی ــه ای ش ــی منطق ــی حس ــای ب ه
)اپیــدورال- اســپاینال(و بلــوک اعصــاب محیطــی و تزریــق داخــل 

ــد)178( ــی باش ــم م زخ
اســتفاده از بــی دردی هــای غیــر اپیوئیــدی مولتــی مــودال، میــزان 
ــد عمــل را کاهــش داده و ســبب تســریع در  ــوع و اســتفراغ بع ته

ــی شــوند)180و179(. ــکاوری م ری
مطالعــات اخیــر نشــان داده انــد کــه در صــورت اســتفاده از 
ــیون)tidal volume  6-8  ml/kg  و  ــی ونتیاس ــتراتژی محافظت اس
H2O ( کاهــش در عــوارض ریــوی  6-8  cm فشــار مثبــت بازدمــی
بعــد جراحــی هــای شــکمی دیــده مــی شــود.)181(مطالعات 
ــاری  ــم ج ــه حج ــد  ک ــنهاد داده ان ــده پیش ــرل ش ــزه کنت راندومی
ــای  ــور ه ــام مان ــاال و انج ــی ب ــان بازدم ــت پای ــار مثب ــن و فش پایی
موثــر ممکــن اســت حیــن جراحــی محافظــت کننــده باشــند.)182(

بایــد از دا رو هــای بیهوشــی بــا عملکــرد کوتــاه اســتفاده شــود تــا 
بیــداری ســریعتر اتفــاق بیفتد.افــزودن بیهوشــی عمومــی بــه منطقــه 
ــش   ــه کاه ــت‚ ب ــدر اس ــواد مخ ــرف م ــی در مص ــه جوی ای ‚صرف
ponv  کمــک کــرده بــه بیــداری ســریعتر کمــک مــی کنــد. 

ــی/ ــا 7 سی س ــاری 5 ت ــم ج ــتفاده از حج ــا اس ــه ب ــتراتژی تهوی اس
kg  بــا  peep  4 تــا 6 ســانتی متــر آب بــه کاهــش عــوارض ریــوی 

کمــک مــی کنــد.
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15.Minimally Invasive Surgery:

عقیــده اصلــی در زمینــه احیــا تســریع شــده، تمرکــز و توجــه 
ــخ  ــش پاس ــی و کاه ــترس جراح ــه اس ــخ ب ــش پاس ــر روی کاه ب
متابولیــک بــه اســترس جراحــی مــی باشــد. جراحــی الپاراســکوپی 
بــا کاهــش در پاســخ التهابــی و ایمنــی بــه جراحــی در مقایســه بــا 
پروســیجر جراحــی بــاز همــراه مــی باشــد.)184و183( در حالیکــه 
برخــی مطالعــات پیشــنهاد دادنــد کــه پاســخ کاســیک اندوکریــن 
ــی  ــر م ــر متاث ــی کمت ــم تهاجم ــای ک ــی ه ــی در جراح ــه جراح ب
ــد  ــر مــی کننــد، مطالعــات دیگــری نشــان دادن ــر تغیی شــود و کمت
کــه پاســخ اســترس کورتیــزول در جراحــی هــای کمتــر تهاجمــی 
ــا جراحــی هــای تهاجمــی کاهــش مــی یابنــد)185( در مقایســه ب

ERAS  در  پروتــکل   مــورد  اغلــب گزارشــات در  هــر چنــد 
ژنیکولــوژی بــر روی جراحــی بــاز تمرکــز دارد، شــواهد اساســی 
وجــود دارد کــه نشــان مــی دهــد پروتــکل  ERAS  بــرای بیمارانــی 
کــه تحــت جراحــی هــای کــم تهاجمــی قــرار مــی گیرند نیــز ایمن 
و مناســب می باشــد از جملــه اعمــال جراحــی روده ای)186-188(

کاربــرد جراحــی هــای کــم تهاجمــی و روباتیــک در ژنیکولــوژی 
کاهــش حجــم  همچــون  بیمــار  پیامدهــای  در  بهبــود  ســبب 
ــزان  ــتان، می ــت در بیمارس ــدت اقام ــی، م ــن جراح ــزی حی خونری
ــه  ــی دردی، بازگشــت عملکــرد روده ای و بازگشــت ب ــه ب ــاز ب نی

ــت.)190و189( ــده اس ــه ش ــال روزان ــای نرم ــت ه فعالی
ــه   ــرد برنام ــه کارب ــت ک ــخص نیس ــات موجود‚مش ــه اطاع ــر ب نظ
ــم  ــی ک ــت جراح ــه تح ــی ک ــد بیماران ــزان پیام ــه می ــا چ ERAS  ت

ــت  ــه تح ــا ک ــا آنه ــه ب ــد را در مقایس ــی گیرن ــرار م ــی ق تهاجم
جراحــی کــم تهاجمــی بــدون مقاصــد  ERAS  قــرار مــی گیرنــد، 

ــی دهــد. ــرار م ــر ق تحــت تاثی
ــرای ســنجش میــزان تاثیــر  ــزار ب ــه عنــوان یــک اب مــدت اقامــت ب
پروتــکل  ERAS  مــی باشــد.ترخیص در همــان روز جراحــی 
ــی  ــم تهاجم ــی ک ــت جراح ــه تح ــاران ک ــیاری از بیم ــرای بس ب
ــدم  ــا ع ــود ی ــر از وج ــرف نظ ــد ص ــه ان ــرار گرفت ــوژی ق ژنیکول
ــا  ــا ب ــد.)191( ام ــی باش ــر م ــکان پذی ــکل  ERAS  ام ــود پروت وج

ایــن وجــود مطالعــات گذشــته نگــر مقایســه ای نشــان دادنــد کــه 
ــدت  ــا م ــی ب ــم تهاجم ــی ک ــکل  ERAS  در جراح ــرد پروت کارب
ــه هــا همراهــی دارد)192( مطالعــات ســری  مــدت اقامــت و هزین
ــا کاهــش مصــرف  ــکل  ERAS  را ب ــرد پروت ــاط کارب دیگــر، ارتب
ــش  ــا و افزای ــه ه ــش هزین ــس از جراحی،کاه ــن و پ ــن حی مورفی
ــابه  ــودمندی مش ــد.)187( س ــان دادن ــاران را نش ــدی بیم رضایتمن
در بیمارانــی کــه تحــت هیســترکتومی واژینــال و پروســیجر هــای 
اوروژنیکولــوژی قــرار گرفتنــد از جملــه کوتــاه شــدن مــدت 
ــدی  ــر رضایتمن ــد‚و نمــرات باالت بســتری، کاهــش مصــرف اپیوئی
بیمــاران دیــده مــی شــود)194و193و31(از دیــدگاه بیمــاران 
ــا  اعمــا ل جراحــی کــم تهاجمــی بــا احیــای ســریعتر در مقایســه ب
جراحــی هــای ژنیکولــوژی بــاز تحــت پروتــکل  ERAS  همراهــی 

ــد.)195( دارن
ــد  ــی گیرن ــرار م ــی ق ــم تهاجم ــی ک ــت جراح ــه تح ــی ک بیماران
درد کمتر‚مشــکات کمتــر در راه رفتنــو خســتگی کمتــری را در 
مقایســه بــا آنهــا کــه تحــت جراحــی بــاز قــرار گرفتــه انــد  نشــان 

مــی دهنــد.
ــدادی  ــا تع ســود بخشــی جراحــی کــم تهاجمــی ممکــن اســت ب
عوامــل کاهــش یابــداز جملــه درد کنتــرل نشــده، تهوع و اســتفراغ، 
افزایــش حجــم مایعــات، تحــرک محــدود شــده بیمــار، خســتگی و 
ــول و  ــون ح ــق خ ــزی، تزری ــم خونری ــن، حج ــت، س ــر وضعی تغیی

حــوش عمــل و عــوارض بعــد از عمــل بــا افزایــش مــدت بســتری 
بعــد جراحــی الپاراســکوپی در ارتبــاط اســت.)196(احتباس ادرار 
و عــدم کنتــرل مناســب درد دو دلیــل اصلــی بــرای بیمــاران تحــت 
جراحــی کــم تهاجمــی مــی باشــد کــه در روز جراحــی ترخیــص 
ــاص  ــک اختص ــر ی ــه ه ــص ب ــر ترخی ــد تاخی ــدندو 30 درص نش

داشــت.)186(
پیامــد انکولوژیــک در بیمــاران تحــت جراحــی کــم تهاجمــی و 
جراحــی بــاز بــه نظــر میرســد کــه در مــورد کانســر اندومتــر مشــابه 
 early stage)197اســت امــا نــه در مــورد کانســر ســرویکس)198و
ــی در  ــم تهاجم ــی ک ــا جراح ــک در بیمــاران ب پیامــد انکولوژی
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ــی از اجــزای   ــه اصل ــان یــک پای ــاز هــم چن ــا جراحــی ب مقایســه ب
ــد  ــه پیام ــرایطی ک ــب در ش ــاران مناس ــرای بیم ــوده و ب ERAS  ب

انکولوژیــک یکســان بــوده و منابــع و متخصصــان الزم در دســترس 
ــی شــود.)195.190.189( ــه م باشــند، توصی

16.Perioperative Fluid Management/Goal-

Directed Fluid therapy :

مایعــات  وریــدی  اضافــی بــا تاخیــر در بازگشــت عملکــرد روده 
ای، ایلئــوس بعــد از عمــل، تهــوع و اســتفراغ بعــد از عمــل و 
ــل  ــد)199-201(و در مقاب ــی دارن ــتری همراه ــدت بس ــش م افزای
هیپوولمــی در صورتیکــه تشــخیص داده نشــود ممکــن اســت 
ــت  ــاد، عفون ــوی ح ــیب کلی ــه اس ــی از جمل ــد جراح ــوارض بع ع
محــل جراحــی، سپســیس و دلیریــوم و افزایــش مــدت بســتری را 

ــد.)204-202( ــته باش ــال داش ــه دنب ب
بــرای تصمیــم گیــری در مــورد مایــع درمانــی متخصصان بیهوشــی 
ــن  ــا ای ــد. ب ــی چــون فشــار خــون اســتفاده مــی کنن ــر های از پارامت
وجــود اســتفاده روتیــن از گایدالیــن هــا و یــا الگوریتــم هــای بــر 
پایــه انــدازه گیــری مقیــاس هــای فیزیولوژیــک هــم چــون جریــان 
ــی  ــا در ارزیاب ــوژن ارگان ه ــو پرفی ــع درمانی ــه مای ــخ ب خون‚پاس
ــاوت  ــه تف ــن مســئله ب ــه نمــی شــوند)207-205(و ای ــی توصی بالین
ــای  ــیجر ه ــدهدر پروس ــز ش ــات تجوی ــم مایع ــاد در حج ــای زی ه

مختلــف منجــر شــده اســت.)208(
بــرای بیمــاران پــر خطــر جراحــی ‚مایــع درمانــی هدفمند)تکنیکــی 
کــه در آن بــرای مدیریــت همودینامیــک از مایعــات و اینوتروپهــا 
بــرای بهبــود پرفیــوژن بافتــی واکسیژناســیون اســتفاده مــی شــود(با 
بهبــود در پیامــد هــای کوتــاه مــدت و طوالنــی مــدت همــراه بــوده 

است.)210و209(
ــع  ــتفاده از مای ــکل ERAS ، اس ــزای پروت ــن اج ــم تری ــی از مه یک

ــتفاده  ــق اس ــئله از از طری ــن مس ــد. ای ــی باش ــد م ــی هدفمن درمان
از مونیتورینــگ همودینامیــک کــم تهاجمــی بــرای شناســایی 
پارامترهــای وابســته بــه حجــم و دینامیــک پاســخ بــه مایــع درمانــی 
تســهیل مــی شــود. ایــن مســئله بــرای ســنجش و پایــش مداخــات 
درمانــی در زمینــه مایــع درمانــی و اینوتــروپ درمانــی بــرای بهینــه 
ــرد.)212و211( ــی گی ــورت م ــی ارگان، ص ــوژن بافت ــازی پرفی س

ــی هدفمنــد در مســیر ERAS  از نظــر اجرایــی ســاده تر  مایــع درمان
ــه  ــن ب ــت. ای ــنتی اس ــای س ــی ه ــود در جراح ــیرهای موج از مس
دلیــل عــدم وجــود ناشــتایی طوالنــی مــدت یــا امادگــی مکانیــکال 
روده ای در مســیر  ERAS  مــی باشــد نیــز بیمــاران در ایــن پروتــکل 
محلــول هــای حــاوی کربوهیــدرات شــب قبــل و صبــح روز 
ــبو  ــیون مناس ــه هیدراس ــر ب ــه منج ــی کنندک ــت م ــی در یاف جراح

حجــم داخــل عروقــی مکفــی مــی شــود.

ــن جراحــی را  ــز مایعــات حی ــزان تجوی ــی می یــک مطالعــه جمعیت
طــی ســه نــوع پروســیجر مختلــف و ارتبــاط ان را بــا ریــکاوری بعد 
ــیون  ــامل 8404 رزکس ــتان ش ــرد.)64 بیمارس ــی ک ــی ارزیاب جراح
گــوه ای،22854 هیســترکتومی و 1471 پروســیجر ابدومینوپلویــک 

اندوواســکوالر()213(
تفــاوت بســیاری در تعــادل مایعــات در بیمارســتان هــای مختلــف 
ــس مایعــات  ــی کــه بیشــترین باالن وجــود داشــت. بیمارســتان های
ــتان  ــت در بیمارس ــدت اقام ــن م ــدت تری ــی م ــتند‚با طوالن را داش
همراهــی داشــتند.و نویســندگان نتیجــه گرفتندکــه بیمارســتان هــا 
بــا باالنــس مایعــات بیشــتر ‚12-14 درصــد ریســک اقامــت بیشــتر 
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بــرای پروســیجر هــای جراحیویســرال شــکمی داشــتندبه صــورت 
ــه مســتقل از عــوارض و مشــکات فــردی بیمــاران. یــک یافت

ــا رژیــم  یــک مطالعــه مولتــی ســنتریک)213(راندومیزه بیمــاران ب
ــه  ــاد مقایس ــات زی ــتراتژی مایع ــا اس ــده را ب ــدود ش ــات مح مایع
کردندگــروه مایــع درمانــی زیادمیــزان اســیب حــاد کلیــوی و 
ــزان  عفونــت محــل عمــل کمتــری داشــتند ولیکــن تفاوتــی در می
پیامــد هــا وجــود نداشــت. هرچنــد شــواهد کافــی از نظــر ارزیابــی 
ــده  ــرد overhydrate  ش ــاد( ف ــات زی ــه در گروه)مایع ــال اینک احتم
باشــد و یــا در گــروه مایعــات محــدود شــده   underhydrate  شــده 
ــن  ــات بی ــز مایع ــاوت در تجوی ــاوه تف ــه ع ــود ندارد.ب ــد، وج باش
گــروه هــای مختلــف خیلــی کــم بــوده و کمتــر از 1/5 لیتــر بــوده 
ــر  ــی ب ــی مبن ــات مهم ــورت اطاع ــر ص ــه در ه ــن مطالع ــت. ای اس
تاکیــد بــر روی یــو ولمــی و نــه هیپــو ونــه  هیپرولمــی  فراهــم آورد.

یــک مطالعــه، کاربــرد پروتــکل  ERAS  را در بیمــاران تحــت 
جراحــی ژنیکولــوژی مــاژور را قبــل و بعــد از کاربردمــورد مقایســه 
قــرار داد136 بیماربــا بــه کارگیــری پروتــکل  ERAS  بــا 211 بیمــار 

گــروه کنتــرل )روش ســنتی ( مقایســه شــدند.) 187(
 masimopleth  مایــع درمانــی هدفمنــد بــا اســتفاده از اندکــس
variability  کــه تغییــرات دینامیــک ایجــاد شــده در اندکــس 

پرفیــوژن را کــه طــی یــک یــا دو  ســیکل کامــل تنفســی رخ مــی 
دهــد را مــی ســنجد، صــورت گرفــت نویســندگان نتیجــه گیــری 
ــوژی  ــی ژنیکول ــکل  ERAS  در جراح ــرد پروت ــه کارب ــد ک کردن
ــود) ml  917/5 در  ــراه ب ــی هم ــع درمان ــزان مای ــش در می ــا کاه ب
 acute renal 1410(وپیامــد هــای جراحــی هــم چــون ml مقایســه بــا

ــتند. ــا نداش ــروه ه ــن گ ــی بی ــی تفاوت ــر آمادگ failure   از نظ

17.Opioid Sparing Multimodal Post-operative 

Analgesia :

کیفیــت  در  بزرگــی  نقــش  ژنیکولــوژی  جراحــی  بعــد  درد 
زندگــی بیمــاران دارد و ممکــن اســت بــا عــوارض بیشــتر، اقامــت 
ــای  ــه ه ــتان و هزین ــتر در بیمارس ــدد بیش ــتری مج ــر و بس طوالنی ت
ــد  ــر اپیوئی ــا ب ــکا  تنه ــد)216و215( ات ــته باش ــی داش ــتر همراه بیش
ــوع،  ــه ته ــر ب ــت منج ــن اس ــل ممک ــد عم ــی دردی بع ــرای ب ــا ب ه
خواب آلودگــی و خســتگی شــود همــراه بــا افزایــش ریســک 
اعتیــاد و در نتیجــه هزینــه هــای اقتصــادی و اجتماعــی بیشــتر.

)217-219(
ــه  ــودال و تکی ــی م ــک مولت ــق تکنی ــد طب ــز از مصــرف اپیوئی پرهی
بیشــتر بــر داروهــای غیــر اپیوئیــدی ســبب بهبــود ریــکاوری 
عملکــردی بعــد جراحــی و تجربــه بهتــر بیمار مــی شــود.)220و31(

ترکیبــات غیــر اپیوئیــدی شــامل NSAID  هــا، اســتامینوفن، گاباپنتین 
ــر  و دگزامتــازون اســت. آمــوزش هــای قبــل عمــل مــی بایســت ب
روی اســتفاده از ترکیبــات غیــر اپیوئیــدی بــه عنــوان درمــان خــط 

اول تاکیــد کننــد و انتظــارات در مــورد  کنتــرل درد  بعــد جراحــی 
مــی بایســت مشــخص شــده باشــند.

زمانیکــه انالژزیــک هــا بــا مکانیســم هــای مختلــف عملکــرد همــراه 
بــا هــم بــکار مــی رونــد ممکــن اســت اثــر ســینرژیک داشــته باشــند 
و ایــن مســئله منجــر بــه پایــه گــذاری مدیریــت درد بعــد جراحــی 

بــر اســاس پروتــکل ERAS  شــد.)221(
ــن  ــیب و گاباپنتی ــتامینوفن سلکوکس ــن از اس ــتفاده روتی ــه اس ــا ب م
قبــل جراحــی بــرای کاهــش درد و کاهــش نیــاز بــه اپیوئیــد تاکیــد 
مــی کنیــم.) 222(اســتامینوفن وریــدی  بــه دلیــل اثــر بخشــی مشــابه 
ترکیــب خوراکــی و هزینــه باالترنبایــد طــور روتیــن اســتفاده شــود.
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در کل تجویــز خوراکــی تمــام انــواع داروهــا بعــد جراحــی بــرای 
ــه  ــد، ب ــل کنن ــی را تحم ــم خوراک ــد رژی ــی توانن ــه م ــی ک بیماران
رژیــم تزریقــی ارجحیــت دارد. هرچنــد داروهــای تزریقــی ممکــن 
اســت بــرای درد هــای شــدید الزم شــوندو لیکــن آنالــژزی تحــت 
ــر از 5 درصــد بیمــاران تحــت  ــرل بیمــار مــی بایســت در کمت کنت
ــن  ــا بوپیواکایی ــیزیون ب ــل انس ــق داخ ــکار رود. تزری ــی ب الپاراتوم
سیســتمیک  جانبــی  عــوارض  بوپیواکاییــن،  لیپوزومــال  یــا 
نداشــته و زمانیکــه درســت اســتفاده شــوند مــی بایســت در تمــام 
پروتکل هــای عــوارض جانبــی سیســتمیک نداشــته و زمانیکــه 
  ERAS درســت اســتفاده شــوند مــی بایســت در تمــام پروتــکل هــای

ــی مــودال باشــند)223و31( ــژزی مولت ــوان بخشــی از آنال ــه عن ب
صفحــه  بلــوک  و  توراســیک  اپیــدورال  انالــژزی  از  اســتفاده 
ترانســورس ابدومینیــس هــر دو بــه عنــوان جایگزیــن های بی حســی 
موضعــی هســتند و مــی بایســت در بیمارانتحــت جراحی هــای 
بــزرگ ابدومینــال مکــررا بــکار رونــد. نشــان داده شــده اســت کــه 
بــی دردی اپیــدورال توراســیک ‚بطــور موثــر درد بعــد از عمــل را 
کاهــش مــی دهــد.)225و224( امــا برخــی اثــرات نامطلــوب هــم 
چــون احتمــال شکســت بــه میــزان 30 درصــد)226(، هیپوتانســیون 
ــز  ــگام نی ــرک زودهن ــر در تح ــور)227( و تاخی ــد وازوپرس نیازمن

ــده مــی شــود.)228( دی
ــوکال  ــق ل ــق تزری ــس از طری ــوک صفحــه ترانســورس ابدومینی بل

ــونوگرافی  ــد س ــر گای ــه زی ــی تن ــای عضان ــه ه ــتزی در الی انس
صــورت مــی گیــردو نشــان داده شــده اســت کــه بــا کاهــش درد و 

ــد جراحــی همراهــی دارد)229( ــد بع ــه اپیوئی ــاز ب نی
هرچنــد مقایســه مستقســم آنالــژزی توراســیک اپیــدورال، بلــوک 
صفحــه ترانســورس ابدومینیــس و تزریــق داخــل انســیزیون صورت 
ــان  ــوکال را نش ــق ل ــت تزری ــود ارجحی ــای موج ــه و داده ه نگرفت
ــاز  ــر و نی ــده  score  درد کمت ــه نشــان دهن ــد، یــک مطالع ــداده ان ن
ــن  ــوکال بوپیواکایی ــق ل ــا تزری ــاران ب ــر را در بیم ــد کمت ــه اپیوئی ب
لیپوزومــال را  در مقایســه بــا بلــوک صفحــه ترانســورس ابدومینیس 
ســایر  دادنــد.)230(  نشــان  هیســترکتومی  جراحــی  بدنبــال 

بررســی ها نتوانســتند بهبــود نتایــج را بــا بلــوک صفحــه ترانســورس 
ابدومینیــس در الپاراســکوپی نشــان دهند)234-231(.یــک مطالعه 
ــوک صفحــه  ــا بل ــدورال ســنتی  ب ــزه در مقایســه روش اپی راندومی
ــدت  ــش در م ــف روز کاه ــت نص ــس توانس ــورس ابدومینی ترانس
ــا بلــوک صفحــه ترانســورس ابدومینیــس نشــان دهــد.  اقامــت را ب
احتمــاال بــه دلیــل تبدیــل آهســته تــر بــه آنالــژزی هــای خوراکــی 
ــی  ــات فعل ــیک.)235( اطاع ــدورال توراس ــژزی اپی در روش آنال
از کاربــرد تزریــق داخــل انســیزیون بــا برتــری بــر بلــوک صفحــه 
ترانســورس ابدومینیــس و اپیــدورال انالــژزی توراســیک حمایــت 

مــی کنــد.
بیمارانــی کــه بوپرنورفیــن قبــل جراحــی اســتفاده مــی کننــد بایــد 
ــی  ــد ترکیب ــک اپیوئی ــن ی ــند. بوپرنورفی ــاص باش ــه خ ــورد توج م
آگونیســت انتاگونیســت گیرنــده هــای µ  و کاپــا مــی باشــدکه در 
درمــان ســو مصــرف اپیوئیــد هــا اســتفاده مــی شــود. ایــن ترکیبــات 
از اتصــال ســایر اپیوئیــد هــا بــه گیرنــده کاپــا پیشــگیری میکننــد و 
ــش  ــی کاه ــد جراح ــارا بع ــد ه ــام اپیوئی ــی تم ــر بخش ــه اث در نتیج
ــو  ــه ب ــامل ادام ــورد ش ــن م ــود در ای ــات موج ــدو اقدام ــی دهن م
ــل  ــع آن قب ــا قط ــل و ی ــوش عم ــول و ح ــن در دوره ح ــر نورفی پ
جراحــی مــی باشــد.)236(بهترین گزینــه بــرای بیمارانــی کــه 
تحــت پروســیجر هــای خفیــف قــرار مــی گیرنــد کــه انتظــار درد 
بعــد عمــل خفیــف در موردشــان وجــود دارد، ایــن اســت کــه دارو 

ادامــه یابــد و بایــد اگاه باشــیم کــه در صــورت درد هــای شــدیدتر 
در ایــن مواقــع بــه دوز هــای باالتــر اپیوئیــد نیــاز مــی باشــد.در نتیجه 
ــه  ــه ب ــن گزین ــل انتظــار اســت، بهتری در صورتیکــه درد شــدید قاب
دلیــل نیمــه عمــر طوالنــی دارو، قطــع دارو حداقــل 7-3 روز 
ــر بازگشــت در  ــا ریســک باالت ــه ب ــل جراحــی مــی باشــد و البت قب
بیمارانــی کــه بــه دلیــل وابســتگی درمــان مــی شــوند همــراه اســت.

ــه  ــاران ب ــزان پاســخ بیم ــن مســئله مشــخص شــده اســت کــه می ای
ــای  ــاوت ه ــود تف ــل وج ــه دلی ــا ب ــد ه ــه اپیوئی ــا و از جمل داروه
یــک  اســت.)237(فارماکوژنومیک  متفــاوت  بســیار  وراثتــی 
مبحــث نــو ظهــور درفــردی ســازی درمــان هاســت و بــر روی پلــی 
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مورفیســم ژنتیکــی در زمینــه انزیــم هــای متابولیــزه کننــده داروهــا 
‚ترانســپورترها‚گیرنده هــا و اهــداف داروهــا متمرکــز اســتو میتوانــد 
تفــاوت هــای بیــن فــردی را در زمینــه اثــر بخشــی و ســمیت داروهــا 

ــد)238( ــه کن توجی
ایــن مطالعــات در زمینــه تجویــز اپیوئیــد بعــد از جراحــی اهمیــت 
ــرد   ــا کارب ــه ب ــان داد ک ــه نش ــک مطالع ــرده و ی ــدا ک ــژه ای پی وی
از  اســتفاده  در  درصــدص   50 فارماکوژتیک،کاهــش    guide

ــود.)239( ــی ش ــاد م ــی ایج ــی دردی عال ــا و ب اپیوئیده
ــز  ــش تجوی ــر روی کاه ــادی ب ــز زی ــر تمرک ــای اخی ــال ه  در س
بعــد  بیمــاران  بــه ویــژه در    out patient بــه صــورت  اپیوئیــد 
ــد  ــن نشــان داده ان ــدادی از محققی ــتو تع جراحــی ایجــاد شــده اس

کــه جراحــان اپیوئیــد هــا را زمــان ترخیــص بیمــاران بیــش از حــد 
تجویــز مــی کننــد .)240( ایــن مســئله بــه طــور کلــی مــورد قبــول 
ــار  ــن ب ــرای اولی ــد هــا را ب اســت کــه 6 درصــد از افرادیکــه اپیوئی
اســتفاده میکننــد، بــه مصــرف کننــدگان مزمــن اپیوئیــد هــا مبــدل 
خواهنــد شــد و ایــن میــزان در افرادیکــه نیازمنــد کموتراپــی بعــد 

ــد.)242و241( ــی رس ــد م ــه 21 درص ــتند ب ــی هس جراح
بهبــود نظــارت بــر پزشــکان جــراح و تیمشــان یــک واقعیــت مهــم 
در کاهــش نیــاز بــه اپیوئیــد هاســت و مــی تــوان بــا گایدالیــن هــای 

اســتاندارد این مسئله را اجرایی کرد. 

18.Perioperative Nutrition:  

در  زودرس  تغذیــه  زمینــه  در  متعــددی  راندومیــزه  مطالعــات 
ژنیکوانکولــوژی و کانســر تخمــدان صــورت گرفتــه اســت.)249-

)244
حفــظ و تــداوم وضعیــت تغذیــه ای در دوره بعــد از عمــل ســبب 
ــتری در  ــدت بس ــش م ــرد روده ای و کاه ــت عملک ــود بازگش بهب
ــال  ــون اخت ــوارض چ ــش ع ــدم افزای ــن ع ــم چنی ــتان و ه بیمارس

ترمیــم زخــم و لیــک اناســتوموز و یــا عــوارض ریــوی شــده اســت.
)250و247و246(

ــی در روز اول   ــد جراح ــه بع ــاد تغذی ــال ایج ــاران کلورکت در بیم
یــک فاکتــور مســتقل بــرای ســوروایوال 5 ســاله و مورتالیتــی 
مــی باشــد.)252-250(مکمل هــا ی تغــذی هــای حــول و حــوش 
ــی مبحــث دیگــری اســت  ــده ایمن ــت کنن ــه تقئی ــا تغذی عمــل و ی
ــر  ــرب غی ــای چ ــید ه ــون اس ــواردی چ ــی م ــال بررس ــه در ح ک
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ــا  ــاو نوکلئوتیده ــیدانت ه ــی اکس ــن، آنت ــباع، ارژینی،گلوتامی اش
ــر روی التهــاب و میــزان ترمیــم زخــم بعــد جراحــی مــی باشــد. ب

)254و253و250(
رژیــم هــای غنــی از ارژنیــن کــه مــی تواننــد احتمــاال ســبب 
ــک  ــوند در ی ــی ش ــیون بافت ــیون و اکسیژناس ــود وازودیاتاس بهب
مطالعــه سیســتماتیک بــزرگ بررســی شــدند و کاهــش در میــزان 
ــاوت در  ــدون تف ــتان ب ــدت بســتری در بیمارس ــت و م ــی عفون کل
مورتالیتــی در مقایســه بــا گــروه کنتــرل بــا رژیــم هــای تغذیــه ای 
ــا همگــون نشــان داده شــد.)255( اگرچــه اغلــب ایــن مطالعــات  ن
ــه در  ــک مطالع ــد‚ ی ــده و روده بودن ــای مع ــی ه ــه جراح در زمین

ــرد.)256( ــت ک ــج حمای ــن  نتای ــوژی ازای ــو انکول ژنیک
مطالعــات متعــدد راندومیــزه در بیمــاران کلورکتــال رژیــم تقویــت 
ــه  ــری مقایس ــر کال ــن و پ ــر پروتئی ــم پ ــا رژی ــی را ب ــده ایمن کنن

ــت  ــدت اقام ــول م ــت و ط ــر عفون ــزان کمت ــه می ــدو متوج کردن
کمتــر در گــروه رژیــم تقویــت کننــده ایمنــی شــدند.)257(

ــص  ــا ترخی ــز ب ــل نی ــد عم ــن در دوره بع ــر پروتئی ــرف باالت مص
ســریعتر همــراه بودنــد.)258(

در حــال حاضــر گایدالیــن مشــخصی بــرای بیمــاران جراحــی در 
ــد کــه در شــرایط  ــدارد هــر چن ــن وجــود ن ــه پروتئی ــاز ب ــورد نی م
حاد‚گایدالیــن هــا توصیــه بــه 2مصــرف  gr/kg/day    pr  و30- 25 

ــد)259و250( ــرژی کــرده ان kcal/kg  در روز ان

ایــن مســئله مشــخص اســت کــه رژیــم پــر پروتئیــن در دوره بعــد 
جراحــی ممکــن اســت ســبب کاهــش در عــوارض شــده اســت و 
ــن مــی بایســت هــم  ــی و ارژنی ــده ا یمن ــت کنن ــه تقوی نقــش تغذی

ــان بررســی شــوند. چن

19.Prevention of Post-operative Ileus:

ــل از  ــه مهــم قب ــن مرحل ــا اخری بازگشــت عملکــرد روده ای عمدت
ترخیــص بیمــار از بیمارســتان بعــد الپاراتومــی مــی باشــد.

ــی  ــت جراح ــان تح ــت زن ــل در جمعی ــد از عم ــوس بع ــزان ایلئ می
ژنیکولــوژی بــه میــزان 30 درصــد گــزارش شــده اســت و در زنــان 
ــیون  ــد رزکس ــدان نیازمن ــر تخم ــی  debulking  کانس ــت جراح تح

ــزان 40 درصــد گــزارش شــده اســت)261و260( ــه می روده ای ب
فاکتــور هــای موثــر بــر بازگشــت عملکــرد روده ای شــامل: مواجهه 
بــا اپیوئیــد، باالنــس مایعــات، وســعت بیمــاری پریتونئــال، پیچیدگــی 
جراحــی، در یافــت خــون و عــوارض شــکمی لگنــی بعــد جراحــی 

مــی باشــد و البتــه فقــط محــدود بــه ایــن عوامــل نیســت.)261(
ــر  ــه غی ــتقیم و چ ــور مس ــه بط ــد چ ــی توانن ــیاری م ــات بس مداخ
دهندکاربــرد  را کاهــش  بعــد عمــل  ایلئــوس  میــزان  مســتقیم 

ــل  ــد عم ــوس بع ــزان ایلئ ــد می ــی توان ــی م ــر تهاجم ــی کمت جراح
ــرای  ــبی ب ــه مناس ــاران گزین ــه بیم ــد هم ــر چن ــد. ه ــش ده را کاه

نیازمنــد  بیمــاران  بیــن  نیســتند.)190(  تهاجمــی  کــم  جراحــی 
الپاراتومــی، مداخاتــی کــه ســبب تحریــک سیســتم اعصــاب روده 
ــی  ــی شــوند، م ــد م ای میشــوند و موجــب کاهــش مصــرف اپیوئی
ــزان  ــرده و می ــریع ک ــل را تس ــد عم ــا بع ــکاوری روده ه ــد ری توانن
ــم  ــاده ای ه ــات س ــد. مداخ ــش دهن ــل را کاه ــد عم ــوس بع ایلئ
چــون تغذیــه ســریعتر ‚مصــرف قهــوه و جویــدن ادامــس همــه نشــان 
داده انــد کــه در کاهــش زمــان الزم بــرای بازگشــت عملکــرد روده 

ای موثــر هســتند.)266-262 و260 و223(
پروتــکل  ERAS  کــه شــامل تغذیــه زودتــر، حفــظ یوولمــی، 
تحــرک زودهنــگام و آنالــژزی مولتــی مــودال مــی باشــد‚در 
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ــوده و  ــر ب ــر موث ــزان 5-2 براب ــه می ــل ب ــد عم ــوس بع ــش ایلئ کاه
میــزان آن در مطالعــات بــر روی زنــان تحــت جراحــی ژنیکولــوژی 

10-3 در صــد نشــان داده شــده اســت)264و223(
ــل در  ــد عم ــوس بع ــش ایلئ ــی در کاه ــد جراح ــوه بع ــرف قه مص
زنــان بــا جراحــی کانســر ژنیکولــوژی از 30 درصــد بــه ده درصــد 
ــم  ــن و ک ــس ایم ــرف آدام ــه مص ــت)260(.با وجودیک ــر اس موث
هزینــه اســت یــک مطالعــه خــوب طراحــی شــده راندومیــزه اخیــر 

ــی آن داد.)267( ــدم سودبخش ــر از ع خب
نشــان داده شــده اســت کــه بلــوک یــا کاهــش اثــر اپیوئیــد بــر روی 
ــش  ــکاوری روده و کاه ــان ری ــش زم ــوارش، در کاه ــتم گ سیس
ایلئــوس بعــد عمــل موثــر اســت .ALVIMOPAN  یــا آنتاگونیســت 
انتخابــی گیرنــده µ  خوراکــی بــا  bioavailability  خیلــی پاییــن 
میباشــد کــه مســتقیم روی سیســتم گــوارش اثــر مــی کنــد تــا اثــر 
ــد. ــر روی تحــرک دســتگاه گــوارش مهــار کن ــد را ب منفــی اپیوئی

ــال،  ــای کلورکت ــرل شــده در جراحــی ه ــزه کنت ــات راندومی مطالع
رزکســیون مثانــه و بــاز ســازی مجــدد و جراحــی کانســر تخمــدان 

همگــی نشــان دهنــده کاهــش در زمــان ریــکاوری روده ای و 
  ALVIMOPAN ــزان ایلئــوس بعــد عمــل در صــورت اســتفاده از می

بودنــد)268-270(
ALVIMOPAN   توســط  FDA  بــرای دوره حــول وحــوش عمــل و 

ــرای بیمارانــی کــه تحــت رزکســیون  مصــرف داخــل بیمارســتان ب
ــده  ــد ش ــت، تایی ــد گرف ــرار خواهن ــده روده ای ق ــزی ش ــه ری برنام
ــل از  ــی قب ــود یعن ــی ش ــل داده م ــل عم ــن دوز آن قب ــت و اولی اس

ــا اپیوئیــد. مواجهــه ب
ــا اهــرم  کاهــش در مصــرف اپیوئیــد بــا کاربــرد پروتــکل ERAS  ب
مولتــی مــودال آنالــژزی و نیــز کاربــرد بوپیواکاییــن لیپوزومــال هــم 
منجــر بــه کاهــش میــزان ایلئــوس بعــد عمــل شــده انــد)264و224(

ــن  ــای بوپیواکایی ــه ج ــال ب ــن لیپوزوم ــرد بوپیواکایی ــل کارب در اص
ــه از پروتــکل ERAS ، ســبب  ــوان تنهــا مداخل ــه عن ــد ب هیدروکلرای
ــا  ــد عمــل ت ــوس بع ــزان ایلئ ــال و می ــد توت کاهــش مصــرف اپیوئی

ــت.)223( ــده اس ــد ش ــد 50 درص ح

20. Patient Reported Outcomes, Including 

Functional Recovery:

هــدف برنامــه ERAS  تســریع و حمایــت از بیمــاران در بازگشــت 
ــک  ــی ی ــد جراح ــکاوری بع ــد. ری ــی باش ــل م ــرد کام ــه عملک ب
ــل شــدن عملکــرد  ــا مخت ــد کــه ب ــی کن ــرن خاصــی را طــی م پات
ــه  ــه بعــد عمــل شــروع شــده و ب ــا فاصل ــه در دوره ب از ســطح پای
طــور تدریجــی بــه ســطح شــعملکرد پایــه رســیده و یــا از آن  بهتــر 

میشود)271(پروســه ریــکاوری بعــد عمــل پیچیــده بــوده و شــامل 
ابعــاد مختلــف فیزیکــی‚ روحــی‚ اقتصــادی و اجتماعــی مــی باشــد.

)272(
ریــکاوری جراحــی را مــی تــوان چنیــن تصــور کــرد کــه در ســه 
مرحلــه زمانــی رخ مــی دهــد: زودرس، بینابینــی و تاخیــری.)273(

بیمــاران بخــش اعظــم زمــان ریــکاوری را در خــارج از بیمارســتان 
ســپری مــی کننــد و در نتیجــه مونیتــور کــردن و ارزیابــی ریکاوری 
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بعــد جراحــی بــا معیــار هــای اســتاندارد دشــوار خواهــد بــود.
گــزارش پیامــد هــا توســط بیمــار جایــگاه منحصــر بــه فــرد بــرای 
پیگیــری و مطالعــه بــر روی ریــکاوری جراحــی در شــرایط بیمــار 
ــی   ــکاوری جراح ــول دوره ری ــف و در ط ــاد مختل ــور در ابع مح
ــاد  مختلــف  ــد توســط بیمــاران ابع ــزار هــای گــزارش پیام دارد اب
ســامت بیمــاران را بــا اطاعــات برگرفتــه مســتقیم از خــود بیمــار 

ــد.)274( جمــع  آوری مــی کن
امــروزه مطالعــات اندکــی بــر روی پیامــد هــای گــزارش شــده از 
ــوژی  ــی ژنیکول ــکل  ERAS  در جراح ــر پروت ــز ب ــا تمرک ــار ب بیم
وجــود دارد. در مطالعــه کــه  بیمــاران بــا جراحــی بــاز ژنیکولــوژی  
ــه  ــکل  ERAS  مقایســه شــدند ‚گــروه  ERAS  ب ــدون پروت ــا ب ــا ی ب
ــم  ــتگی، عای ــون خس ــم چ ــری ه ــم کمت ــی دار، عای ــور معن ط
مختــل کننــده کار و فعالیــت و لــذت از زندگــی را گــزارش 

کردنــد.)220(
زمــان مــورد نیــاز بــرای ریــکاوری و احیــا وابســته بــه عایــم مــورد 
ــکاوری  ــوان مثال:ری ــه عن ــد. ب ــی باش ــنجش م ــاد س ــنجش و ابع س
ــاد  ــر ابع ــت تاثی ــت تح ــن اس ــه کار ممک ــت ب ــادی و بازگش اقتص
ــه  ــک مطالع ــد. در ی ــر افت ــه تاخی ــوده و ب ــی ب ــی و احساس فیزیک
بیمــاران بــا پروتــکل  ERAS ، عــدم وجــود خســتگی را طــی 
ــکل   ــدون پروت ــروه ب ــا گ ــه ب ــد در مقایس ــزارش کردن دو روز گ
ــن بازگشــت  ــد .هــم چنی ERAS  کــه طــی 30 روز گــزارش کردن

  ERAS  بــه شــرایط  نرمــال راه رفتــن در الپاراتومــی ‚در گــروه
ــکل   ــدون پروت ــل و در گــروه ب ــد عم ــور متوســط 5 روز بع ــه ط ب

ــروه  ــد.)220(.در گ ــزارش ش ــل گ ــد عم ــی 13 روز بع ERAS  ط

تحــت جراحــی کــم تهاجمــی بازگشــت بــه راه رفتــن نرمــال طــی 
ــد. )195( ــاد ش ــی ایج ــد جراح 2 روز بع

از  بیمــاران  جمــع آوری مــداوم و مســتند ســازی گزارشــات 
ــگ،   ــد مونیتورین ــی توان ــکل ERAS  م ــاس پروت ــر اس ــا ب ــد ه پیام
افزایــش دانســته هــا و نیــز مقایســه  الگوهــای ریــکاوری را امــکان 
پذیــر ســازد. پیامــد هــای گــزارش شــده توســط بیمــار و از جملــه 
ــت  ــرای مراقب ــی ب ــد راهنمای ــی توان ــم م ــار عای ــزن ب ــی می ارزیاب
هــای بعــد جراحــی باشــد. چــک لیســت  RECOVER   کــه بهتریــن 
ــخص  ــات  ERAS  مش ــاس مطالع ــر اس ــزارش را ب ــای گ روش ه
کــرده اســت ‚ رفرانــس هایــی را بــرای اعتبــار بخشــی ابــزار هــای 

ــه کــرده اســت.)275( ــا توســط بیمــار  ارای ــد ه گــزارش پیام
مــی بایســت توجــه خــاص بــه ایــن نکتــه معطوف شــود کــه نظارت 
بــر ابزارهــای جمــع آوری اطاعــات نبایــد تنهــا معطــوف بــه ایــن 
ــوژی  ــت جراحــی ژنیکول ــزار در جمعی ــا آن اب ــه باشــد کــه ای نکت
معتبــر مــی باشــد یــا خیــر بلکــه شــامل ارزیابــی متفکرانــه محتــوا و 
ــزار و پاســخگویی در جمعیــت مــورد جراحــی در دوره  هــدف اب

فراخــوان طراحــی شــده و نیــز نحــوه تجویــز باشــد.
زمــان ســنجش اقدامــات مــی بایســت شــامل یــک ارزیابــی اولیــه 
قبــل عمــل باشــد وســایر میــاس هــا و ابــزار هــای ســنجش متفکرانــه 
ــار  ــه از پیــش طراحــی شــده باشــد کــه ب ــر اســاس یــک فرضی و ب

بیمــاری را بــا نوســانات مــورد انتظــار در تعــادل قــرار دهــد.
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21. Role of ERAS in Pelvic Exenteration and 
Hyperthermic Intra-Peritoneal Chemotherapy:

ــک  ــه ریس ــیجر ک ــر روی دو پروس ــن ب ــش گایدالی ــن بخ در ای
ــف  ــد ضعی ــد و پیام ــاال دارن ــی ب ــوش جراح ــول و ح ــوارض ح ع
ــول   ــن اص ــر گرفت ــدف در نظ ــا ه ــم ب ــرده ای ــوس ک ــد، فوک دارن
ERAS  و بــه ویــژه تعــدادی از آیتــم هــای خیلــی حیاتــی در 

ــل. ــوش عم ــول و ح ــاران ح ــن بیم ــکاوری ای ری
ــای  ــی ه ــیعترین جراح ــی از وس ــی یک ــل لگن ــیون کام اگزانتراس
انکولــوژی زنــان مــی باشــد.که در آن موربیدیتــی بعــد عمــل 
ــی  ــای اصل ــی ه ــی از نگران ــزان 60 -95 % یک ــه می ــوارض ب و ع

میباشــد.)277و276(
مورتالیتــی 30 روزه بعــد جراحــی 0/7 درصــد و 90 روزه 2/2 
عــوارض  عــوارض شــامل  باشد)278(شــایعترین  مــی  درصــد 
ادراری، بــاز شــدن زخــم، عفونــت هــا و اختــال عملکــرد ارگانهــا 
ــور  ــن و حض ــطوح هموگلوبی ــی، س ــی جراح ــد. پیچیدگ ــی باش م
ســه یــا بیشــتر کوموربیدیتــی بــه طــور مســتقل بــا عــوارض شــدید 
ــی  ــا موربیدیت ــه ب ــی ک ــیجر دوم ــتند. )278(پروس ــاط هس در ارتب
ــد.  ــی باش ــت،  HIPEC  م ــراه اس ــاال هم ــل ب ــوش عم ــول و ح ح
ــی  ــیجر تحقیقات ــک پروس ــوان ی ــه عن ــز ب ــب مراک ــد در اغل هرچن
مــی باشــد، در ســناریو هــای خــاص در حــال افزایــش محبوبیــت 
مــی باشــد. داده هــای اخیــر از یــک مطالعــه راندومیــزه آینــده نگــر 
کــه نقــش  HIPEC  را بــه عنــوان نئــو ادجوانــت کموتراپــی ارزیابی 
ــه  ــروال  ب ــی کــه  تحــت جراحــی اینت کــرد نشــان داد کــه بیماران
همــراه  HIPEC  قــرار گرفتنــد، ســوروایوال کلــی بهتــری نســبت بــه 
جراحــی تنهــا داشــتند)45/7 مــاه در مقایســه بــا 33/9مــاه (.)279(

میــزان عــوارض بــاال بــوده و موربیدیتــی هــای درجــه 4-3 در در 
ــده مــی شــود.)280( حــدود 1/3 بیمــاران دی

کاربــرد  مســئله  جراحــی،  پیچیــده  هــای  وضعیــت  ایــن  در 
اســترتژیهایی کــه میــزان عــوارض را کاهــش مــی دهنــد و ســبب 
بازگشــت ســریعتر بیمــاران بــه فعالیــت هــای روزمــره می شــوند، از 
اهمیــت ویــژه ای برخوردارنــد و ضــروری اســت در ایــن بیمــاران 

ــل جراحــی، مشــاوره  ــوب ســازی شــرایط قب ــواردی چــون مطل م
ــی  ــه و تغذیــه زودرس بعــد جراحــی و مدیریــت مایــع درمان تغذی
ــی و  ــی ترومبوامبول ــل و پروفیاکس ــوش عم ــول و ح در دوره ح
مایــع درمانــی متعــادل بعــد جراحــی و کنتــرل قنــد حــول و حــوش 
جراحــی و تحــرک زود هنــگام بیمــار بــرای بهبــود نتایــج مــد نظــر 

قــرار گیرنــد.
ــی ظرفیــت  مشــاوره قبــل جراحــی یــک مــورد کلیــدی در ارزیاب
ــورد  ــل در م ــات کام ــا جزئی ــد ب ــران بای ــه بیم ــوده و هم ــار ب بیم
اهــداف ایــن برنامــه اطاعــات در یافــت کننــد . در بیمــاران تحــت 
اگزانتراســیون لگنــی و یــا  HIPEC ، مقاومــت بــه انســولین، میــزان 
ــن  ــد. بنابرای عــوارض حــول و حــوش عمــل را مضاعــف مــی کن
ــه  ــد نظــر باشــد. ب ــی بایســت م ــدرات م ــز  loading  کربوهی تجوی

ــه انســولین افزایــش  ــد مقاومــت ب دلیــل اینکــه ممکــن اســت بتوان
ــی را تعدیــل کنــد. ــا جراحــی وســیع و طوالن ــه مرتبــط ب یافت

ــژه  ــت وی ــز از اهمی ــل نی ــوش عم ــول و ح ــات ح ــت مایع مدیری
ــاران  ــت و در بیم ــوردار اس ــر خ ــاژور ب ــای م ــی ه ای در جراح
ــتفاده از  ــر روی اس ــت ب ــی بایس ــی م ــان بیهوش ــر، متخصص پرخط
ــع  ــازی مای ــردی س ــرای ف ــک ب ــرفته همودینامی ــگ پیش مونیتورین

ــد. ــز کنن ــانی تمرک ــیژن رس ــازی اکس ــوب س ــی و مطل درمان
کاهــش عفونــت محــل جراحــی در بیمــاران تحــت جراحــی 
اگزانتراســیون  و  HIPEC  بخــش کلیــدی اســت . مطالعــات اخیــر 

ــش  ــه کاه ــد ب ــی توان ــیع م ــد وس ــرل قن ــه کنت ــد ک ــان داده ان نش
ــود.)112( ــد ش ــه 5/7 درص ــد ب ــت از 14/6 درص عفون

بــه عــاوه تحــرک زود هنــگام مــی توانــد ریــکاوری ایمــن تــر و 
ــک  ــوادث ترومبوامبولی ــک ح ــش ریس ــق کاه ــریعتر را از طری س
مقــدور ســازد.به عــاوه توجــه و تمرکــز بــر تحــرک زود هنــگام، 
بــرای  را  بیمــار  و  داده  کاهــش  را  آتروفــی عضانــی  میــزان 
ــد . ــی کن ــادی کمــک م ــای ع ــت ه ــه فعالی بازگشــت ســریعتر ب
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22.Discharge Pathways:

بیمارانــی کــه تحــت پروتــکل  ERAS  مدیریــت مــی شــوند در فــاز 
میانــی ریــکاوری ترخیــص مــی شــوند و تکمیل پروســه ریــکاوری 
در منــزل اتفــاق مــی افتد.ترخیــص بیمــاراز بیمارســتان یــک مرحله 
انتقالــی مهــم بــرای بیمــار و مراقبیــن وی مــی باشــد. ارزیابــی بیمــار 

ــص  ــرای ترخی ــری ب ــم گی ــه تصمی ــی پروس ــص، ط ــاده ترخی آم
جزئیــات  اســت.)281(  خــوردار  بــر  ویــژه  اهمیتــی  از  بیمــار 
آموزشــی مــی بایســت در اختیــار بیمــار و مراقبیــن وی قــرار گیــرد. 
ابعــاد مهــم آمــوزش زمــان ترخیــص شــامل: محتویــات آموزشــی، 

تواتــر آمــوزش، زمــان بنــدی و نحــوه ارائــه آمــوزش مــی باشــد.
از آنجاییکــه کاهــش مــدت بســتری، ســبب کاهــش زمــان در 
ــود  ــی ش ــه م ــود‚ توصی ــی ش ــار م ــوزش بیم ــرای آم ــترس ب دس
اقدامــات آموزشــی از ویزیــت قبــل عمــل آغــاز شــود. هــم چنیــن 
الزم اســت اطاعــات در خــور هــر بیمــار بــرای رســیدن بــه اهداف 

ــه شــود. آموزشــی مناســب هــر بیمــار ارائ

در یــک مطالعــه بــر روی داشــتن ابــزار مناســب بــه منظــور 
شناســایی افــراد در ریســک درک نادرســت پروســه ترخیــص قویــا 

ــد.)282( ــد ش تاکی
یــک مطالعــه چــاپ شــده اخیــر در مــورد پروتــکل  ERAS  بر روی 
بیمــاران کانســر کولورکتــال نشــان داد کــه 93 درصــد بیمــاران در 
مــورد اطاعــات دریافتــی زمــان ترخیــص رضایــت داشــتند و 90 

درصــد خــود را آمــاده بــرای ترخیــص مــی دیدنــد.)283(
اطمینــان از اینکــه بیمــار اطاعــات مــورد نیاز بــرای ترخیــص را در 
یافــت کــرده اســت، بــه منظــور تکمیــل پروســه ریــکاوری موفــق 

در منــزل ضــروری اســت.)284(
قابــل پیــش بینــی اســت کــه بــا بهبــود آمــوزش هــای بعــد جراحــی 
ــتانی  ــدد بیمارس ــای مج ــتری ه ــد بس ــدود 50 درص ــوان از ح میت

ــه عمــل آورد.)285( پیشــگیری ب
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23.ERAS Audit and Reporting :

 multi ــم ــد هماهنگــی و وجــود تی اجــرای پروتــکل  ERAS  نیازمن
ــل  ــل عم ــار از قب ــت از بیم ــه مرقب ــه پروس ــرای ادام disciplinary ب

تــا بازگشــت کامــل بیمــار بــه عملکــرد نرمــال الزم اســت.ارزیابی 
دقیــق اجــرای کامــل اجــزای پروتــکل بخــش مهمــی از پروتــکل  
ERAS  مــی باشــد.در یــک مطالعــه مشــاهده ای بــر روی جراحــی 

کلورکتــال، روی 10000 بیمــار نشــان داده شــدکه اجــرای هــر چــه 
دقیــق تــر پروتــکل ســبب کاهــش عــوارض و طــول مــدت بســتری 

وی شــود.)286(
از آنجاییکــه مطالعــه ای راندومیــزه در زمینــه ارزیابــی اجــرای 
ــک  ــدارد، ی ــود ن ــوژی وج ــی ژنیکول ــکل  ERAS  ذر جراح پروت
ــوژی  ــار ژنیکول ــی روی 500 بیم ــزه کانادای ــر راندومی ــه غی مطالع

نشــان داد کــه افزایــش در اجــرای دقیــق پروتــکل از 56 درصــد بــه 
77 درصــد نشــان دهنــده 31/4 درصــد کاهــش در مــدت بســتری و 
952 دالر صرفــه جویــی هزینــه بــرای هــر نفــر شــده اســت.)263(

ــکل  ــداف پروت ــه اه ــتیابی ب ــال در دس ــی فع ــزارش ده ــتم گ سیس
ــت.)288و289و287( ــی اس ــه تنهای ــیو ب ــتم پاس ــر از سیس ــر ت موث

  ERAS  ــی ــزارش ده ــتم گ ــه سیس ــیدن ب ــود بخش ــور بهب ــه منظ ب
امریــکا چــک لیســتی را تحــت عنــوان  RECOVER  طراحــی 

کــرده اســت.)275(
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زایمــان،  و  زنــان  متخصــص  و  جــراح   .1
فلوشــیپ انکولــوژی، دانشــیار دانشــگاه علــوم 

پزشــکی تهــران

دکتر ستاره اخوان 1

سندرم های سرطانی توارثی و بررسی عوامل خطر 

 ســندرم ســرطانی توارثــی یــک زمینــه و در واقــع اســتعداد ژنتیکــی بــرای انــواع خاصــی از ســرطان مــی باشــد کــه اغلــب در ســن پایین تــر 
شــروع می شــود و بــه وســیله انــواع عوامــل پاتوژنیــک ارثــی در یــک یــا چنــد ژن ایجــاد مــی شــود. بســیاری از ســندروم هــای ســرطان 

توارثــی وراثــت اتوزومــال غالــب دارنــد.
 شــایع تریــن نــوع ســندروم هــای مرتبــط بــا ســرطانهای زنــان شــامل ســندروم ســرطان پســتان-تخمدان ارثــی، ســندروم lynch و ســندروم

Li_fraumani ، ســندرومcowden ، ســندروم پونــز جگــرز و کانســر منتشــر معــده ارثــی hereditary diffuse gastric cancer مــی باشــد. یــک 

ارزیابــی اولیــه بــرای تعییــن بیمــاران و خانــواده هایــی اســت کــه ممکــن اســت در معــرض خطــر بــاال بــرای ابتــا بــه انــواع کانســر باشــند.
ارزیابــی بایــد توســط متخصــص زنــان و مامایــی یــا ســایر مراقبیــن زنــان و مامایــی انجــام شــود.

ارزیابــی شــامل اطاعــات در مــورد شــخص و تاریخچــه خانوادگــی شــامل پاتولوژی،گزارشــات تصویربــرداری و ارزیابــی ســایر عوامــل 
خطــر طبــی ســرطان مــی باشــد. اگــر یــک ارزیابــی خطــر کانســر ارثــی مطــرح کننــده افزایــش خطــر یــک ســندروم ســرطان ارثــی باشــد 
ارجــاع بــه متخصصیــن در زمینــه ژنتیــک کانســر یــا یــک فــرد مراقــب ســامت کــه تجربــه کافــی در زمینــه ژنتیــک دارد، توصیــه مــی شــود 
تــا اطاعــات کافــی از تاریخچــه خانوادگــی بــه دســت آورد، میــزان خطــر را ارزیابــی کنــد و آمــوزش الزم را انجــام دهــد و مشــاوره ارائــه 
دهــد کــه در نهایــت ممکــن اســت منجــر بــه تســت ژنتیــک و ســپس منجــر بــه غربالگــری بــرای کانســر و یــا انجــام روش هــای کاهــش 
ریســک یــا هــر دو شــود. در حــال حاضــر تســت هــای ژنتیکــی توســط تاریخچــه شــخصی، تاریخچــه فامیلــی، آنالیــز شــجره نامــه و در 
بعضــی افــراد، مــدل هــای خطــر هدایــت مــی شــود کــه ممکــن اســت شــامل گــزارش پاتولــوژی و تاییــد تشــخیص کانســر باشــد کــه از 

گزارشــات ثبــت شــده در پرونــده، گواهــی فــوت یــا هــر دو بــه دســت مــی آیــد.
 مشــاوره قبــل و بعــد از تســت ژنتیــک یــک بخــش مهــم از فرآینــد اســت کــه منطــق انجــام هــر تســت ژنتیکــی را بــه بحــث مــی گــذارد 
ــد. ارجــاع   ــن می کن ــوزش را تعیی ــزوم آم ــد و ل ــا را مشــخص می کن ــن خطــرات ســایر کانســر ه ــد و همچنی ــی نمای ــج را آشــکار م و نتای
بی خطــر را بــرای بررســی هــای تکمیلــی بــه همــراه دارد در ایــن مقالــه  ســرطان ارثــی پســتان-تخمدان تســت هــای آبشــاری الزم و ارجــاع 
ــه  ــده در مجل ــاپ ش ــماره 793 چ ــه از ACOG COMMITTEE OPINION ش ــر گرفت ــه ب ــود.این مقال ــرور می ش ــک م ــص ژنتی ــه متخص ب

ــد 134 دســامبر 2019 میباشــد. OBSTETRICS AND GYNECOLOGY شــماره 6 جل
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توصیه ها
ــاران و  ــایی بیم ــد شناس ــی کلی ــر ارث ــک کانس ــر ی ــی خط ارزیاب
خانــواده هایــی اســت کــه ممکــن اســت در خطــر بیشــتری بــرای 
ــط  ــد توس ــی بای ــند ،ارزیاب ــر باش ــخیص کانس ــواع تش ــه ان ــا ب ابت
ــام  ــی انج ــان مامای ــن زن ــایر مراقبی ــا س ــی ی ــان مامای ــص زن متخص
شــود و روش ارزیابــی بــه طــور منظــم بایــد بــه روزرســانی گــردد.

- اگــر ارزیابــی انجــام شــده یــک خطــر افزایــش یافتــه بــرای ابتــا 
ــد ارجــاع  ــی را مطــرح کن ــوع ســندروم ســرطان توارث ــک ن ــه ی ب
ــامت  ــت س ــک مراقب ــا ی ــرطان ی ــک س ــص ژنتی ــک متخص ــه ی ب
بــا تجربــه در امــر ژنتیــک توصیــه مــی گــردد تــا اطاعــات کافــی 
ــر  ــی خط ــت آیدوارزیاب ــه دس ــی ب ــه فامیل ــتری از تاریخچ و بیش
آمــوزش و مشــاوره انجــام شــود. کــه خــود ممکــن اســت منجــر 

بــه یــک ســری تســت هــای ژنتیکــی و نهایتــاً منتهــی بــه غربالگــری 
کانســر یــا کاهــش خطــر و یــا هــر دو شــود.

- تســتهای ژنتیکــی ممکــن اســت بــا اســتفاده از یــک پانــل 
ــام  ــدی انج ــل بع ــی نس ــوژی توال ــق تکنول ــی از طری ــه ژن چندگان
ــی احتمــال پیــدا  شــود. ایــن فرآینــد بررســی و آزمایــش چنــد ژن
ــی  ــش م ــا را افزای ــف ژن ه ــواع مختل ــت ناشــناخته ان کــردن اهمی
ــد کــه واریانتهــای  ــن را فراهــم می کن ــکان ای ــن ام دهــد و همچنی
ــه آزمایــش شــود  ــوژن در ژن هــای چندگان ــوژن واحتمــاالً پات پات
کــه ممکــن اســت بــا یــک ســندروم ســرطان اختصاصــی یــا یــک 

ــد. ــراه باش ــپ( هم ــد فنوتی ــا چن ــی )ی ــر خانوادگ ــپ کانس فنوتی

مقدمه
 یــک ســندرم کانســر ارثــی، یــک اســتعداد ژنتیکــی بــرای انــواع 
خاصــی از ســرطان اســت کــه اغلــب در ســن پاییــن شــروع 
ــا  ــک ی ــی در ی ــک ارث ــای پاتوژنی ــت ه ــط واریان ــود و توس می ش
چنــد ژن  ایجــاد می شــود هرچنــد یــک موتاســیون )یــا واریانــت(

ــال  ــر نرم ــکل غی ــه ش ــی  DNA  ب ــری در توال ــر تغیی ــوان ه ــه عن ب
مضــر  موتاســیون  یــا  پاتوژنیــک  می شــود،واریانت  تعریــف 
یــک تغییــر ژنتیکــی اســت کــه اســتعداد یــک فــرد را بــرای 
ــایع  ــور ش ــه ط ــد. ب ــش می ده ــی افزای ــال خاص ــا اخت ــاری ی بیم
ایــن واریانت هــای پاتوژنیــک مســتعدکننده منجــر بــه کانســر 
ــرد را در  ــد ف ــا چن ــرد ی ــک ف ــد ارگان را در ی ــه چن ــوند ک می ش

خانــواده درگیــر می کننــد.
ــب  ــال غال ــکل اتوزوم ــه ش ــی ب ــر ارث ــندرم های کانس ــب س  اغل
ــا  ــان ی ــان زایم ــن زن ــواردی کــه متخصصی ــی رســند .م ــه ارث م ب
مراقبیــن زنــان و زایمــان بــا آن مواجــه می شــوند مثــل کانسرپســتان 
-تخمــدان آندومتــر وکولــون ممکــن اســت قســمتی از یــک 
ســندروم ارثــی اختصاصــی باشــد. شــایعترین ســندروم هــای 
ــک(  ــان )ژنیکولوژی ــای زن ــر ه ــه کانس ــوط ب ــی مرب ــر توارث کانس
 ،Lynchــی، ســندرم شــامل ســندروم کانســر تخمــدان- پســتان ارث
 peutz-j eghers ــندرم ــندرم Cowden، س ــندرم Li-fraumeni ، س س

ــد.)جدول 1 ( ــی باش ــی م ــر ارث ــتریک منتش ــر گاس و کانس
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ــان  ــان و زایم ــن زن ــایر مراقبی ــا س ــان ی ــان و زایم ــن زن متخصصی
ــه  ــتند. هم ــر هس ــان در خط ــاع زن ــن و ارج ــی در تعیی ــش مهم نق
ــا  ــی تخمــدان ی ــان دارای تاریخچــه شــخصی کانســر اپــی تلیال زن
داری یــک خویشــاوند درجــه یــک مبتــا بــه کانســر اپــی تلیالــی 
ــوند  ــاع ش ــک ارج ــاوره ژنتی ــرای مش ــه ب ــد بافاصل ــدان بای تخم
ــر  ــه کانس ــا ب ــان مبت ــه زن ــد و هم ــرار گیرن ــش ق ــت آزمای و تح
آندومتــر و کولــون بایــد تحــت بررســی خطــر کانســر ارثــی قــرار 

ــد.)1،2( گیرن
ــا کانســر پســتان  ــط ب ــازه هــای مرتب ــه مــروری شــامل ت ــن مقال  ای
ــن  ــه متخصصی ــی ،تســت های آبشــاری و ارجــاع ب - تخمــدان ارث

ژنتیــک مــی باشــد.

غربالگری تاریخچه فامیلی و طبی
بررســی خطــر کانســرارثی کلیــد شناســایی بیمــاران و خانواده هایی 
مــی باشــد کــه ممکــن اســت در خطــر افزایــش یافتــه بــرای ایجــاد 
ــط  ــد توس ــی بای ــن ارزیاب ــند .ای ــرطان باش ــی از س ــواع خاص و ان
متخصصیــن زنــان زایمــان یــا ســایر مراقبیــن ایــن رشــته انجام شــود 
ــردد.  ــانی گ ــه روز رس ــام آن ب ــم روش انج ــور منظ ــه ط ــد ب و بای
یــک بررســی درســت شــامل تاریخچــه فــردی و خانوادگی شــامل 
ــل  ــایر عوام ــی س ــرداری و ارزیاب ــات تصویرب ــوژی ،گزارش پاتول
ــرم ورود بیمــار کــه شــامل  ــی کانســر مــی باشــد.یک ف خطــر طب

مــرور سیســتم هــای مختلــف و شــرایطی اســت کــه ممکــن اســت 
ــیاری از  ــد در بس ــته باش ــود داش ــواده اش وج ــا خان ــار و ی در بیم
ــه  ــرای جمــع آوری ســریع اطاعــات ب مــوارد در محیــط مطــب ب
کار میــرود. نظریــه شــماره 478،کمیتــه انجمــن متخصصیــن زنــان 
ــک  ــوان ی ــه عن ــی ب ــه فامیل ــورد تاریخچ ــکادر م ــان آمری و زایم
ابــزار ارزیابــی خطــر ،مفهــوم کلــی جمــع آوری تاریخچــه فامیلــی 
ــن  ــواع آنای ــت .ان ــرده اس ــاد ک ــجره نامه را ایج ــک ش ــه ی و تهی
ــرای  ــود دارد ب ــامت وج ــن س ــاران و مراقبی ــرای بیم ــرم ورود ب ف
مثــال،  surgeon generals »my family health portrait« یــک برنامــه

web-based اســت کــه در آن بیمــاران مــی تواننــد یــک تاریخچــه 

فامیلــی کامــل ثبــت کننــد کــه بــا خانــواده و مراقبیــن ســامت بــه 
اشــتراک گذاشــته شــود)3(.

 تســت هــای ژنتیکــی تجارتــی از طریــق چنــد محل عرضه مســتقیم 
ــرای اهــداف مختلــف در دســترس هســتند.  ــده ب ــه مصــرف کنن ب
ــه کلیــدی در مــورد دودمــان  ــرای ارائ عمومی تریــن آزمایشــات ب
یــک فــرد بــرای اســتفاده در مــورد واریاســیون های ژنتیکــی بــرای 
پیشــگویی در مــورد ســامت یــک فــرد در دســترس هســتند و بــه 

فــروش مــی رســند.
ــال  ــی ارس ــه کمپان ــهDNA را ب ــک نمون ــد ی ــی توانن ــتریان م  مش
ــا  ــامت ی ــب س ــا مراق ــاط ب ــدون ارتب ــود را ب ــج خ ــد و نتای کنن
ــج  ــال نتای ــن ح ــا ای ــد. ب ــت کنن ــامت دریاف ــه ای س ــرکت بیم ش
تســت هــای ژنتیکــی ممکــن اســت بــدون هدایــت فــرد مجــرب، 

ــا یــک  ــر ب در تفســیر دچــار چالــش شــود یــک نتیجــه مثبــت براب
ــدم  ــانگر ع ــی نش ــه منف ــک نتیج ــد و ی ــی نمی باش ــخیص بالین تش
وجــود خطــر بیمــاری نیســت. زمینــه انجــام هــر نــوع تســت و ســایر 
عوامــل ســامت شــامل تاریخچــه خانوادگــی بایــد مــد نظــر قــرار 
ــت های  ــم تس ــی و ه ــای تجارت ــت ه ــم تس ــاوه ه ــه ع ــد. ب گیرن
تحقیقاتــی ژنتیکــی بــرای بافــت هــای تومــورال بدخیــم کــه 
ــب در  ــوند اغل ــده می ش ــوماتیک خوان ــورال س ــای توم ــت ه تس
آنکولــوژی کاربــرد عملــی دارنــد و بــرای تعییــن پتانســیل درمــان 

ــد. ــی رون ــه کار م ــد کانســر ب هدفمن

ایــن آزمایشــات همچنیــن بــه تجربــه و زمینــه بــرای کاربــرد 
بالینــی نیــاز دارنــد. بایــد مشــخص شــود کــه هرچنــد توالــی 
تومــور منعکس کننــده آزمایــش ژنتیکــی ســلول هــای ســوماتیک 
اســت، ســندروم  هــای ســرطانی ارثــی قابــل نســبت دادن بــه نتایــج 
آزمایشــات ژرم الیــن هســتند. کمیتــه فرعــی ژنتیــک کانســر 
 American Society ofَ بالینــی  انکولــوژی  آمریکایــی  انجمــن 

ــه  ــی را در فوری ــت  جمع ــک نشس Clinical Oncology)ASCO( ی

ــن  ــی انجم ــه نهای ــه بیانی ــه ارائ ــر ب ــه منج ــرد ک ــزار ک 2012 برگ
انکولــوژی آمریــکا تحــت عنــوان جمــع آوری و  کلینیــکال 
ــد)4(  ــوژی ش ــن انکول ــرای مراقبی ــی ب ــه فامیل ــتفاده از تاریخچ اس
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مشــابه توصیه هــای بیانیــه انجمــن فــوق ارزیابــی خطــر کانســرارثی 
ــرات  ــا تغیی ــردد ت ــی گ ــانی م ــه روز رس ــم ب ــور منظ ــه ط ــد ب بای
تاریخچــه طبــی و خانوادگــی بیمــار را منعکــس نمایــد. غربالگــری 
ــر در  ــه کانس ــخصی و تاریخچ ــه ش ــامل تاریخچ ــد ش ــل بای حداق
ــل  ــح کام ــامل توضی ــه ش ــد ک ــک و دو باش ــه ی ــاوند درج خویش
نــوع کانســر اولیــه، ســن شــروع کانســر و اصــل و نســب آن 
عضــو خانــواده )پــدری یــا مــادری( باشــد.)boxI ( بــه عــاوه یــک 
ــرار  ــر ق ــت تاثی ــی وی را تح ــر ژنتیک ــد خط ــژادی می توان ــه ن زمین
ــرای ســندرم  ــی اســتعداد بیمــار ب دهــد و ایــن اطاعــات در ارزیاب
کانســرارثی مناســب اســت.) مثــًا موتاســیونBRCA و نــژاد یهــودی 
اشــکنازی( ویژگــی هــای خاصــی از تاریخچــه طبــی خانوادگــی 
یــا فــردی مــی توانــد مطــرح کننــده یــک ســندروم کانســر ارثــی 
ــد هــای تشــخیصی ســندروم هــای ســرطانی کــه  باشــد ســایر کلی

ــر هســتند: ممکــن اســت وجــود داشــته باشــند شــامل مــوارد زی
ــده در  ــخیص داده ش ــون تش ــا کول ــدان ی ــتان ،تخم ــر پس - کانس

ــال ــر 50 س ــا زی ــول ی ــر معم ــوان غی ــرد ج ــک ف ی
ــا  ــل پســتان ی ــان ارگان )مث ــژه در هم ــه وی ــه ب ــور اولی ــد توم - چن

ــرد  ــان ف ــون( در هم کول
-چنــد خویشــاوند خونــی نزدیــک کــه یــک نــوع کانســر دارنــد 
ــژه  ــه وی ــا کانســر پســتان (ب ــر ب ــر و خواه ــادر، دخت ــک م ــًا ی )مث
وقتــی خویشــاوندان خونــی از یــک طــرف فامیــل باشــند )مترجــم: 

مثــًا همــه پــدری یــا همــه مــادری باشــند( 
-بــروز غیــر معمــول یــک نــوع خــاص کانســر مثــًا کانســر پســتان 

در یــک مــرد
ــت  ــد پوس ــژه رش ــه وی ــاص ب ــم خ ــوش خی ــرایط خ ــود ش - وج
ــندروم  ــا س ــده ب ــخص ش ــه مش ــکلتی ک ــای اس ــی ه ــا ابنرمالیت ی

کانســرهای ارثــی مرتبــط هســتند
ــن کــه احتمــال  ــواع خــاص ســرطان بالغی ــوع یــک ســری ان - وق

ــل: ــت مث ــی در آن باالس ــرطان توارث ــای س ــندروم ه س
ــدم بیــان رســپتورهای  ــی ع  ســرطان پســتان triple-negative یعن
عنــوان تحــت  همچنیــن   HER2 و  پروژســترون  و  اســتروژن 

ــرف  ــه مص ــود ک ــده می ش ــز خوان Her2 نی / neu ــا HER2 ی

ــی باشــند) 3 درصــد  ــدان م ــتان تخم کننــده ســندروم کانسرپس
ــت() 5 ( ــال اس ــر 60 س ــار زی ــن بیم ــی س وقت

ــر  ــال کانس ــا پریتونئ ــوپ ی ــه فال ــدان ،لول ــی تخم ــر اپیتلیال -کانس
ــا هیســتولوژی ســروز )مطــرح کننــده ســندروم کانســر  ــه ویــژه ب ب

ــد() 6 (  ــا 15 درص ــدان 10 ت ــتان و تخم پس
ــرح  ــود DNA mismatch repair مط ــا کمب ــال ب ــر کولورکت -کانس

)7( )%24( Lynch   کننــده ســندروم
-کانســر آندومتریــال بــا کمبــودDNA mismatch repair مطــرح 

)8() 12 %( Lynchکننــده ســندروم

ارجاع به متخصص ژنتیک
 منابــع زیــادی مشــاوره ژنتیــک را بــه عنــوان وســیله ای بــرای 
تعییــن و شناســایی بیمــاران در خطــر یــک کانســر توارثــی خــاص 
ــر  ــد.)9و10( اگ ــوان می کنن ــی عن ــر توارث ــندرم کانس ــک س ــا ی ی
ارزیابــی خطــر یــک کانســر ارثــی پیشــنهاد کننــده افزایــش خطــر 
یــک ســندروم ســرطان ارثــی باشــد ارجــاع بــه یــک متخصــص در 
ژنتیــک کانســر یــا یــک مراقــب ســامت کــه تجربــه در ژنتیــک 
دارد توصیــه می شــود تــا اطاعــات کافــی از تاریخچــه خانوادگــی 
بــه دســت آیــد، میــزان خطــر بررســی شــود و آمــوزش الزم انجــام 
ــد کــه ممکــن اســت منجــر  ــه عمــل آی ــق ب گــردد و مشــاوره دقی

ــه انجــام تســتهای ژنتیکــی شــود و نهایتــاً غربالگــری ســرطان یــا  ب
ــال  ــه دنب ــا هــر دو را ب انجــام اقدامــات کاهــش خطــر ســرطان و ی

داشــته باشــد.
 آزمایش هــای ژنتیکــی ممکــن اســت بــا یــک پانــل ژنــی چندگانــه 
از طریــق تکنولــوژی توالــی نســل بعــدی انجــام شــود .ایــن تســت 
چنــد ژنــی احتمــال پیــدا کــردن واریانت هــای با اهمیت نامشــخص 
را افزایــش می دهــد امــا در عیــن حــال امــکان انجــام آزمایشــات 
واریانــت هــای پاتوژنیــک و یــا احتمــاالً پاتوژنیــک در چنــد ژن را 
نیــز فراهــم می کنــد کــه ممکــن اســت بــا یــک ســندروم ســرطان 
ــد  ــا چن ــی )ی ــرطان خانوادگ ــپ س ــک فنوتی ــا ی ــاص ی ــی خ ارث
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فنوتیــپ ( همــراه باشــد زیــرا اغلــب بیــش از یــک ســندروم وجــود 
دارد کــه می توانــد ریشــه ایجــاد ســرطان در یــک خانــواده باشــد.

ــتند،  ــمند هس ــرایط ارزش ــه ش ــه ب ــاص یافت ــع اختص ــد مناب  هرچن
ــده و مــورد توجــه را محــدود کــردن خــود  ــم هــای پیچی الگوریت
ــن  ــد .گایدالی ــی کن ــدود م ــی مح ــرایط بالین ــتفاده آن را در ش اس
ســال 2015 در گالــری آمریکایــی مدیــکال ژنتیــک و انجمــن 
ــتی از  ــک لیس ــامل ی ــده و ش ــر ش ــک منتش ــاورین ژنتی ــی مش مل
انــواع کانســرها و شــرایط خــوش خیــم کــه می توانــد بــه صــورت 
متقاطــع در ســندروم هــای کانســر خانوادگــی دیــده شــوند و 
ــه  ــد ب ــودن مشــاوره ژنتیــک در کانســر می توان ــن مناســب ب بنابرای
ــتانه  ــک آس ــد ی ــا بای ــین ه ــا کلینیس ــود، ام ــن ش ــب تعیی ــن ترتی ای
ــا  ــخص ی ــه مش ــک تاریخچ ــا ی ــی ب ــر زن ــاع ه ــرای ارج ــن ب پایی

ــد.)11( ــته باش ــی داش ــرای ارزیاب ــکوک ب ــی مش خانوادگ
ــاران  ــن بیم ــر و تعیی ــی خط ــه ارزیاب ــک روی ــک ی ــاوره ژنتی  مش
ــا و  ــت ه ــی محدودی ــک، بررس ــات ژنتی ــرای آزمایش ــب ب مناس
تعییــن عوامــل خطــر، منافــع و وســعت آزمایشــات و تهیــه رضایــت 

ــد. ــی باش ــار م ــوزش بیم ــد از آم ــه بع ــه آگاهان نام
ــان اشــکنازی  ــل یهودی  گرچــه بعضــی جمعیــت هــای پرخطــر مث
ــیوع  ــت ش ــه عل ــی را ب ــی جمعیت ــات ژنتیک ــت آزمایش ــن اس ممک
مطــرح   BRCA1-BRCA2پاتوژنیــک هــای  واریانــت  بــاالی 
ــی  ــای جمعیت ــش ه ــری روی آزمای ــد کمت ــی تاکی کنند،بطورکل
وجــود دارد و بیشــتر شناســایی افــراد در خطــر بــرای ارجــاع 

می شــود. توصیــه 
 در حــال حاضــر آزمایشــات ژنتیــک بــا گرفتن تاریخچه شــخصی، 
ــوارد  ــی م ــه و در بعض ــجره نام ــل ش ــی، تحلی ــه خانوادگ تاریخچ
مــدل هــای خطــر کــه ممکــن اســت شــامل گزارشــات پاتولــوژی 
و اثبــات تشــخیص کانســر بــا پرونــده هــای پزشــکی،گواهی فــوت 

ــا هــردو هدایــت می شــود. و ی
 مشــاوره بعــد از تســت هــای ژنتیــک بــرای بحــث کــردن در مــورد 
اصــول و منطــق انجــام هــر تســت ژنتیکــی ،آشــکار کــردن نتایــج، 
ــی و  ــای آموزش ــن نیازه ــر، تعیی ــر کانس ــل خط ــایر عوام ــن س تعیی

ــرای اداره بیمــار، الزم اســت و  ــزوم ب ارجــاع ایمــن در صــورت ل
قســمت مهمــی از روندمدیریــت مســئله مــی باشــد.

 بــه عــاوه مشــاوره بعــد از تســت هــای ژنتیکــی بایــد شــامل بحــث 
در مــورد خطــر کانســر بــرای ســایر اعضــای خانــواده و همچنیــن 
توصیــه هــای واضــح بــرای آن هایــی باشــد کــه تســت هــای یــک 
ــزوم  ــوده و ل ــت ب ــوژن مثب ــت پات ــر واریان ــی از نظ ــی ژنتیک بررس

ــه همــراه داشــته باشــد.)11( انجــام تســت های آبشــاری را ب
کانســر  اســتعداد  ارزیابــی  بــرای  ارجــاع  هــای  اندیکاســیون 
ــج  ــن مــوارد اســت کــه کال ــرای ای ــن ب خــوددارای یــک گایدالی
آمریکایــی مدیــکال ژنتیــک و ژنومیــک و انجمــن ملــی مشــاورین 
ــه از  ــی ک ــن بیماران ــد در تعیی ــدو می توان ــر کرده ان ــک منتش ژنتی

مشــاوره ژنتیــک ســود می برنــد کمــک کنــد.)11(

شــایع تریــن تنظیــم هــای ســرطانی مرتبــط بــا 
ژنیکولوژیــک ســرطانهای 
سندروم کانسرپستان-تخمدان

 ســندروم کانسرپســتان-تخمدان ارثــی بــه طــور شــایع تــر توســط 
ــم ــای ترمی ــی از ژنه ــن در یک ــک ژرم الی ــای پاتوژنی ــت ه واریان

ــاد  ــب در BRCA2.BRCA1 ایج ــال غال ــو زوم ــورت ات DNA، بص

CDH1.ATM.BRIP1 ــد ــی مانن ــال، ژن های ــن ح ــا ای ــود. ب ــی ش م
.RAD51C.RAD51D.PALB2.NBN.NF1.CHEK2 و ســایر ژنهــا، 
ــر  ــای کانس ــندروم ه ــمگیری از س ــداد چش ــک تع ــن در ی همچنی
پســتان و تخمــدان دیــده مــی شــوند.) 1و13( بعضــی از ایــن ژنهــا 
)CDH.CHEK2( بــرای افزایــش ریســک کانسرپســتان مطــرح 
ــر  ــر کانس ــح خط ــش واض ــرای افزای ــی ب ــواهد کاف ــا ش ــتند ام هس

ــدارد.  ــود ن ــدان وج تخم
ــر  ــش خط ــا افزای ــر)RAD51C.RAD51D. BRIP1( ب ــای دیگ ژنه
کانســر تخمــدان بــدون افزایــش خطــر کانسرپســتان همــراه هســتند.

ــدان در  ــر تخم ــتان و کانس ــر پس ــوارد کانس ــن م ــب ای ــه اغل گرچ
ــه صــورت تــک گیر)اســپورادیک( اتفــاق مــی  ــاالت متحــده ب ای
ــا 15  ــک در 5 ت ــای BRCA2.BRCA1 پاتوژنی ــیون ه ــد ،موتاس افتن
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ــواع کانســر وجــود دارد.)14( ــوارد ان درصــد از م
واریانــت هــای پاتوژنیــک در BRCA2 همچنیــن می توانــد بــا 
ــوم همــراه باشــد. در مــردان، واریانتهــای  کانســر پانکــراس و مان
کانســر  و  پســتان  کانســر  بــا  مرتبــط   BRCA2 در  پاتوژنیــک 
پروســتات هســتند. بنابرایــن، ایــن نکتــه مهــم اســت کــه در مــورد 
مــردان و زنــان خویشــاوند چــه پــدری و چــه مــادری ســوال شــود.

ــیاری از  ــون بس ــی همچ ــدان ارث ــتان -تخم ــرطان پس ــندروم س  س
ــد.  ــل را نشــان می دهن ــوذ ناکام ســندرم هــای ســرطانی دیگــر، نف
)یعنــی هرکــس بــا موتاســیون ژن کانســر پیــدا نمی کنــد.( زنــان بــا 
ســندروم کانســر پســتان و تخمــدان ارثــی خطــر ابتــا را بــه میــزان 
ــه کانســر  ــا ب ــد کــه مبت ــا 74 درصــد در طــول زندگــی دارن 65 ت
ــا 20  ــا 12 ت ــد BRCA1 ی ــا 46 درص ــر 39 ت ــوند و خط ــتان ش پس

ــد.)15و16(  ــدان دارن ــر تخم ــرای کانس ــد BRCA2 ب درص
RISK-(بــرای آن هــا غربالگــری یــا جراحــی کاهــش خطــر

REDUCING SURGERY( یــا هــر دو بــرای کاهــش بیمــاری زایــی 

ــی( آن و مــرگ و  ــر )مورتالیت )موربیدیتــی( کانســر و مــرگ و می
ــود.)17( ــه می ش ــی توصی ــر کل می

شــیوع ناقــل بــودن ســندرم ســرطان پســتان و تخمــدان ارثــی تقریبــا 
ــی در  ــد ول ــی باش ــی م ــت عموم ــراد جمعی ــر در اف 1 در 500 نف

ــیوع 1 در 40 دارد.)18( ــکنازی ش ــان اش ــت یهودی جمعی

Lynchسندروم
ــه  ــاً 3 تــا 5 درصــد مــوارد کانســر رحــم قابــل نســبت دادن ب تقریب
ــن مــوارد ناشــی از ســندروم ــی هســتند و خیلــی از ای عامــل توارث

ــال  ــر کولورکت ــوان کانس ــت عن ــن تح ــه همچنی ــتند ک Lynch هس

نــان پولیپوزیــس ارثــی نیــز خوانــده می شــود)HNPCC( کــه یــک 
ــا نفــوذ باالســت کــه  ســندروم ســرطانی ارثــی اتوزومــال غالــب ب
توســط نقــص درDNA mismatch repair genes) یعنــی ژن هــای 
ــم DNA ناجــور( ایجــاد مــی شــود کــه خــود شــامل  مســئول ترمی

EPCAM.PMS2.MSH6.MSH2.MLTL1 مــی باشــند.
ــال و کانســر  ســندرمLynch عامــل اغلــب مــوارد کانســر کولورکت

ــدان  ــر تخم ــایع کانس ــل ش ــن عام ــد و دومی ــی باش ــی م ــم ارث رح
ارثــی مــی باشــد)بعد از ســندرم کانســر پســتان - تخمــدان ارثــی(

ــا82  ــون را 52ت ــر کول ــه کانس ــا ب ــر ابت ــندرمLynch خط ــود س وج
درصــد و کانســر آندومتــررا 25تــا60 درصــد و کانســر تخمــدان را 
4تــا24 درصــد افزایــش مــی دهــد )11و19(شــیوع آن در جمعیــت 

ــرد اســت.)2( ــا 1 در 3000 ف ــاً 1در600 ت تقریب
ــر  ــامل کانس ــچ ش ــندرمم لین ــا س ــط ب ــر مرتب ــای دیگ ــم ه نئوپاس
ــب و  ــر حال ــر هپاتوبیلیاری،کانس ــر روده باریک،کانس معده،کانس
لگنچــه کلیــوی و بالقــوه بعضی انواع ســرطان پســتان، انــواع خاصی 
)sebaceous(از ســرطان مغــز و تومورهــای پوســتی سباســئوس

مــی باشــد.)2(با تشــخیص افــراد در خطــر ابتــا بــه ســندرم لینــچ، 
ــری و  ــه غربالگ ــوند ک ــر میش ــن ام ــه ای ــادر ب ــامت ق ــن س مراقبی
اســتراتژی هــای پیشــگیری بــرای کاهــش موربیدیتــی و مورتالیتــی 

ــه کننــد. ــراد ارائ ــه اف ناشــی از ایــن ســندرم را ب
بــرای کســب اطاعــات بیشــتر در مــورد تشــخیص افــراد در خطــر 
ــچ  ــندرم لین ــورد س ــمارهACOG 147 در م ــن ش ــچ بولت ــندرم لین س
و همچنیــن گایدالیــن منتشــر شــده توســط کالــج آمریکایــی 
مدیــکال ژنتیــک و ژنومیــک و انجمــن ملــی مشــاورین ژنتیــک را 

ــد.)2و11( ــه فرمایی مطالع

Li-Fraumeni syndrome

دومینانــت  اتومــازول  شــرایط  یــک    Li-Fraumeni ســندرم 
ــا افزایــش خطــر چنــد تومــور، شــامل  ــادر اســت. کــه ب )غالــب( ن
استئوســارکوم، کانســر پســتان، کانســر کولــون، آدرنوکورتیــکال 
ــیوع  ــراه است.ش ــز هم ــر مغ ــوم و کانس ــمی، لنف ــینوما، لوس کارس
واقعــی ایــن ســندروم نامشــخص اســت. یــک واحــد ثبــت بیمــاران 
ــد کــه  ــه ســندروم Li-Fraumeniدر آمریــکا، اظهــار می کن مبتــا ب
تقریبــا 400 نفــر از 64 خانــواده ممکــن اســت ایــن شــرایط را 
ــیون  ــیله موتاس ــه وس ــندروم Li-Fraumeni ب ــند.)20( س ــته باش داش
در ژرم الیــن ژن هــای تومــور ساپرســورTP53 ایجــاد می شــود. در 
حقیقــت، بیــش از 70 درصــد افــراد بــا تشــخیص بالینــی ســندروم 
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Li-Fraumeni، یــک موتاســیون قابــل شناســایی درژنTP53 دارنــد.

)21( ســندروم فــوق، قــدرت نفــوذ باالیــی دارد و همــراه بــا میــزان 
ــد.)22(  ــالگی می باش ــن 60 س ــا س ــد ت ــر 90 درص خط

Li- بیمــاران بــا تشــخیص بدخیمــی هــای مرتبــط بــا ســندروم
ــرم، استئوســارکوم،  ــل ســارکوم هــای بافــت هــای ن Fraumeni)مث

کارســینوم  و  مغــزی  منوپوزال،تومورهــای  پــره  کانسرپســتان 
آدرنوکورتیــکال( بــه ویــژه وقتــی چنــد فــرد خانــواده بــا ایــن انــواع 
کانســر وجــود دارنــد )ناشــی از میــزان نفــوذ بــاالی بیمــاری( بایــد 
بــه متخصــص ژنتیــک کانســر ارجــاع شــوند تــا ارزیابــی بیشــتری 

ــود. ــام ش ــا انج ــندروم Li-Fraumeni در آنه ــرای س ب
Cowden syndrom 

ســندرم Cowden یــک شــرایط اتوزومــال غالــب اســت کــه توســط 

ــود  ــاد می ش ــین ایج ــفاتاز و تنس ــک در فس ــای پاتوژنی ــت ه واریان
ــر می شــوند. )23( ــرل ســیکل ســلولی درگی )PTEN( کــه در کنت

ــوس  ــواع ســندروم هــای هامارتومات ســندروم Cowden یکــی از ان
ــوش  ــای خ ــم ه ــیله نئوپاس ــد  و بوس ــی باش )hamartomatous( م
ــر مشــخص می گــردد.  ــد، پســتان و آندومت ــم تیروئی ــم و بدخی خی
ــات  ــد.) 26 و 27( ضایع ــفالی دارن ــوالً ماکروس ــر معم ــراد درگی اف
ــوز  پوســتی مشــخصه )پاتوگنومونیــک( شــامل پاپولهــای پاپیلومات
روی صــورت و غشــاهای مخاطــی )شــکل1( تقریبــاً همیشــه تــا 30 

ســالگی بــروز مــی کننــد.

ــرای  ــی ب ــای باالی ــر ابت ــندروم Cowden خط ــه س ــا ب ــراد مبت اف

ــا 10  ــر) 5 ت ــر آندومت ــد(، کانس ــا 50 درص ــتان) 26 ت ــر پس کانس
ــد  ــد دارن ــر تیروئی ــد( و کانس ــون) 9 درص ــر کول ــد( و کانس درص
ــندروم  ــه س ــوط ب ــای مرب ــم ه ــا نئوپاس ــواده ب ــر خان ــد در ه و بای
Cowden حــدس زده شــود کــه تحــت عنــوان معیارهــای پاتــو 

گنومونیــک مینــور و مــاژور تقســیم بندی می شــوند.) 11 (
Peutz-Jeghers Syndrome

ســندرم Peutz-Jeghers یــک شــرایط اتومــازول غالــب ایجــاد شــده 
توســط واریانــت هــای پاتوژنیــک در ژن ســرین-ترئونین کینــاز 11 
)serine/threonine kinase 11( اســت. ژن)STK11(در شــرایط فــوق 

دوتــا از ســه معیــار زیــر وجــود دارد. 
سیســتم  سراســر  در  هامارتوماتــوس  پولیــپ  بیشــتر  یــا  1.دو 

)دردســتگاه گوارش( گاسترواینتســتینال 

2.هیپرپیگمانتاســیون موکوکوتانئــوس دهــان، لــب هــا، بینــی، 
ــکل 2(  ــتان )ش ــا انگش ــا ی ــا، ژنیتالی ــم ه چش

Peutz-Jeghers 3. یک تاریخچه فامیلی سندروم
 ســندروم Peutz-Jeghersهمچنیــن بــا یــک افزایــش خطــر ســرطان 
پســتان)میزان خطــر در طــول زندگــی 50 درصــد(، کانســر ســکس 
کــورد- اســترومال تخمدانــی، کانســر ســرویکس )بــه ویــژه 
)Adenoma malignum(کانســر  مالیگنــوم  آدنــوم  هیســتولوژی 
ــر  ــده و کانس ــر مع ــه، کانس ــر ری ــراس، کانس ــر پانک ــم، کانس رح

ــد. ــی باش ــراه م ــون هم کول
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کانسر منتشر گاستریک ارثی
 کانســر منتشــر گاســتریک ارثــی بــا افزایــش خطــر کانســر 
منتشــرمعده ،کانســر پســتان لوبولــرو کانســر کولورکتــال مشــخص 
داده  نســبت   1  CDHپاتوژنیــک ژن  واریانــت  بــه  و  می شــود 
می شــود. میــزان خطــر در طــول زندگــی یــک زن بــا موتاســیون در 

ژرم الیــن CDH1، 42 درصــد گــزارش مــی شــود.)28(

نتیجه گیری
متخصصیــن زنــان و مامایــی مــی توانند افــراد را برای ســندروم های 
کانســر خانوادگــی ارزیابــی و بررســی کننــد و بیمــاران مناســب را 
ــام  ــگاهی و انج ــای آزمایش ــی ه ــک و بررس ــاوره ژنتی ــرای مش ب
اقدامــات کاهــش خطــر و بالقــوه نجاتبخــش ارجــاع دهنــد. 

اســتفاده از آزمایــش پانــل هــای چنــد ژنــی و تســت های آبشــاری 
ــایی  ــر را شناس ــرض خط ــت در مع ــی عام ــراد ب ــت اف ــن اس ممک
ــرای  ــزی ب ــا مراک ــه ی ــن مربوط ــه متخصصی ــد ب ــا بای ــد و آنه کن
فالــوآپ منظــم، نظــارت و جراحــی پیشــگیرانه در صــورت لــزوم 

ارجــاع شــوند.
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A hereditary cancer syndrome is a genetic predisposition to certain types of cancer, often with onset 

at an early age, caused by inherited pathogenic variants in one or more genes. Most hereditary cancer 

syndromes exhibit autosomal dominant inheritance. The most common hereditary cancer syndromes related 

to women›s cancer include hereditary breast and ovarian cancer syndrome, Lynch syndrome, Li-Fraumeni 

syndrome, Cowden syndrome, Peutz-Jeghers syndrome, and hereditary diffuse gastric cancer. A hereditary 

cancer risk assessment is the key to identifying patients and families who may be at increased risk of 

developing certain types of cancer. Assessments should be performed by obstetrician-gynecologists or other 

obstetric-gynecologic care providers and should be updated regularly. An assessment includes information 

on personal and family history, including pathology, imaging reports, and evaluation of other medical risk 

factors for cancer. If a hereditary cancer risk assessment suggests an increased risk of a hereditary cancer 

syndrome, referral to a specialist in cancer genetics or a health care provider with expertise in genetics 

is recommended for expanded gathering of family history information, risk assessment, education, and 

counseling, which may lead to genetic testing and tailored cancer screening or risk reduction measures, or 

both. Currently, genetic testing is guided by personal history, family history, pedigree analysis and, in some 

cases, risk models that may include pathology reports and confirmation of cancer diagnoses with medical 

records, death certificates, or both. Counseling before and after genetic testing is an important part of 

the process to discuss rationale for any genetic testing, disclose results, define other cancer risks, identify 

educational needs, and secure referrals if necessary for ongoing management. This revision includes updates 

related to hereditary breast and ovarian cancer, cascade testing, and referrals to genetics specialists.

Hereditary Cancer Syndromes and Risk Assessment
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دکترشهرزاد شیخ حسنی 1

ــارج  ــر در خ ــابه اندومت ــت مش ــود باف ــوز وج ــف اندومتری تعری
ــم،  ــی عائ ــف پیچیدگ ــن تعری ــد ای ــت.)1( هرچن ــم اس از رح
ــاری را  ــن بیم ــدون ای ــتمیک ب ــی سیس ــوژی و مولت پاتوفیزیول
دربــر نمــی گیــرد )شــکل 1()2(. اندومتریــوز اصــوالً بــا مشــاهده 
حیــن جراحــی )فرضاً در الپاراســکوپی( تشــخیص داده میشــود. 
درمــان شــامل برداشــتن ضایعــات از طریــق جراحــی و درمــان 
هورمونــی اســت کــه اغلــب همــراه بــا عــوارض جانبــی اســت و 

میــزان تاثیــر آن متفــاوت اســت. در ســال 2008 در آمریــکا برای 
ــه اندومتریــوز حــدود 4000 دالر هزینــه شــده  هــر فــرد مبتــا ب
بــود کــه ایــن میــزان مشــابه ســایر بیماریهــای مزمــن ماننــد دیابت 

تیــپ دو، بیمــاری کــرون و روماتوئیــد آرتریــت اســت.)3(
ــرل عائمــی چــون درد  ــی کــه صــرف کنت ــای درمان ــه ه هزین
ــزوری،  ــی، دی ــی عمق ــس پارون ــمنوره، دی ــی، دیس ــن لگن مزم
دیــس شــزی، خســتگی و نازایــی میشــود، بــا توجــه بــه تاثیــری 
ــی،  ــی، فیزیک ــی اجتماع ــت زندگ ــر کیفی ــم ب ــن عائ ــه ای ک
ــت. )6-4( ــیار باالس ــراد دارد، بس ــاروری اف ــی و ب ــی، جنس ذهن

علیرغــم تاثیــرات اساســی کــه اندومتریــوز بــر زنــان و خانــوادة 
ــن اقتصــاد دارد، آگاهــی و شــناخت عمومــی و  ــان و همچنی آن
تخصصــی از ایــن اختــال همچنــان محــدود و چالــش برانگیــز 

ــت. )7 و 3( اس
در ایــن مقالــه، مــا در رابطــه بــا اپیدمیولــوژی، پاتوفیزیولــوژی و 
ــز اندومتریــوز و همچنیــن تشــخیص و درمــان آن بحــث  پاتوژن
ــک  ــاء ژنتی ــم منش ــه فه ــه چگون ــر اینک ــد ب ــا تاکی ــم، ب می کنی
بیمــاری می توانــد بــه انتخاب هــای درمانــی و تشــخیص کمــک 

بیشــتری کنــد.

 اپیدمیولوژی
 شیوع

بــه نظــر می رســد اندومتریــوز 10 درصــد از زنــان ســنین بــاروری 
را درگیــر کنــد،)8( کــه معــادل بــا 190 میلیــون زن در سرتاســر 

دنیاســت )بــا توجــه بــه آمــار ســال 2017()9(
ــاهده  ــق مش ــوز از طری ــی اندومتری ــخیص قطع ــه تش ــا ک از آنج
دقیــق  شــیوع  تعییــن  می گیــرد،  صــورت  جراحــی  حیــن 
اســاس  بــر  آن  تعییــن  و  نیســت  امکان پذیــر  اندومتریــوز 
روش هــای تشــخیصی مختلــف و نمونه هــای مختلــف جمعیتــی 
ــان  ــة شــیوع در می ــاوت اســت.)10( دامن ــادی متف ــزان زی ــه می ب
ــکل  ــا مش ــان ب ــد، در زن ــا 11 درص ــت 2 ت ــدون عام ــان ب زن
نابــاروری 5 تــا 50 درصــد و در زنانــی کــه بــه علــت درد لگنــی 
ــا 21 درصــد مطــرح شــده اســت.)8( در  بســتری می شــوند 5 ت
ــوز از 49  ــیوع اندومتری ــتند، ش ــت دار هس ــه عام ــی ک نوجوانان
درصــد در افــرادی کــه درد مزمــن لگنــی دارنــد تــا 75 درصــد 
در کســانی کــه درد آن هــا بــه درمــان دارویــی پاســخ نمی دهــد 
مطــرح اســت.)8( اطاعاتــی کــه از گســتردگی بیمــاری در 
ــای آن وجــود  ــرات بیمــاری و ریســک فاکتوره ــه، تظاه جامع
دارد بــه مــواردی کــه اندومتریــوز بــه طــور دقیــق تشــخیص داده 
شــده محــدود می شــود. تعــداد و ویژگی هــای مــوارد تشــخیص 
داده نشــده، نامشــخص هســتند. زمانــی کــه یافته هــای کلینیکــی 
و اپیدمیولوژیــک قطعی تــری داشــته باشــیم )شــاید بــا اســتفاده از 
روش هــای تشــخیصی غیــر تهاجمــی در آینــده(، ممکــن اســت 
بــه ایــن درک برســیم کــه هــر چیــزی کــه مــا در حــال حاضــر 
در رابطــه بــا اندومتریــوز بــاور داریــم ، تنهــا بخشــی از واقعیــت 

ــتند.)8( هس

اندومتریوز
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حــدود یــک دوم زنــان مبتــا بــه اندومتریــوز، نازایــی دارنــد )ایــن 
میــزان حــدود دو برابــر زنانــی اســت کــه اندومتریــوز ندارنــد(.)20( 
چنــد ریســک فاکتــور قــوی وجــود دارد )شــکل 1(.)8( بــرای مثال، 
تمــاس بــا دی اتیــل اســتیل بســترول، وزن پاییــن زمــان تولــد، و ســن 
پاییــن منــارک  کــه بــا ریســک باالتــری از اندومتریــوز در ارتبــاط 

ــا  ــی ت ــه دوره نوجوان ــوط ب ــی کــه مرب هســتند. ریســک فاکتورهای
ــود، شــاخص  ــاه پری بزرگســالی هســتند شــامل: ســیکل¬های کوت
پاییــن تــودة بــدن، پاییــن بــودن نســبت مــچ بــه لگــن و کــم بــودن 

پاریتــی.)8(

اینکــه آیــا ایــن مــوارد علــت اندومتریــوز هســتند یــا از عواقــب آن، 
بایــد بــا توجــه بــه اطاعــات محــدودی کــه از شــروع و پیشــرفت 
ایــن بیمــاری داریــم و علــم بــه اینکــه تــا قبــل از شــروع عائــم قادر 
ــرد.  ــرار گی ــیر ق ــورد تفس ــاط م ــا احتی ــتیم، ب ــخیص آن نیس ــه تش ب
ــران  ــا دیگ ــه ب ــتند در مقایس ــوز هس ــه اندومتری ــا ب ــه مبت ــی ک زنان
بــه میــزان باالتــری در معــرض ابتــا بــه ســایر بیماری هــا بــه طــور 
همزمــان هســتند.)21 و 8( )شــکل 2( رابطــه قــوی بیــن اندومتریــوز 
ــد و clear-cell تخمــدان نشــان  و ریســک کانســرهای اندومتریوئی
داده شــده)23(. هــر چنــد در حــال حاضــر اهمیــت کلینیکــی 

ــم  ــی ک ــول زندگ ــدان در ط ــر تخم ــی کانس ــک قطع آن در ریس
اســت)1/8 درصــد در زنــان بــا اندومتریــوز در مقابــل 1/3 درصــد 
ــد منجــر  ــر آن، می توان ــا فهــم بهت ــان(، ام ــت عمومــی زن در جمعی
ــن ریســک  ــوز کــه باالتری ــه شناســایی زیرفنوتیپ هــای اندومتری ب
را بــرای کانســر اندومتــر دارنــد شــود. افزایــش ریســک مانومــا، 
ــز مشــاهده  ــر نی ــد و اندومت ــن و کانســر تیروئی ــر هوچکی ــوم غی لنف

شــده اســت امــا بــا شــواهد قطعــی کمتــری همــراه هســتند.
همزمــان وجــود  طــور  بــه  کــه  ژنیکولوژیکــی  وضعیت هــای 
همچنیــن  و  رحمــی  فیبروم هــای  و  آدنومیــوز  ماننــد  دارنــد 
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ــوگیری های  ــی از س ــد ناش ــر می توان ــر اندومت ــا کانس ــاط آن ب ارتب
تشــخیصی باشــد و اینکــه نمیتــوان بیــن تشــخیص در افــرادی کــه 
ــد  ــم دارن ــه رح ــانی ک ــخیص در کس ــده اند و تش ــترکتومی ش هیس
ــه عــاوه یــک متــا آنالیــز افزایــش  افتــراق قائــل شــد.)10و8و1( ب
ریســک چنــد بیمــاری اتوایمــون را در زنــان مبتــا بــه اندومتریــوز 
ــی نداشــتند.)23( در  ــت باالی ــات کیفی ــر مطالع ــا اکث نشــان داد، ام
ــوز در  ــا اندومتری ــراه ب ــاالت هم ــا اخت ــی کــه در رابطــه ب مطالعات

ــود:  ــه ش ــر گرفت ــد در نظ ــر بای ــوارد زی ــود م ــام می ش ــده انج آین
زمان بنــدی شــروع آن وضعیــت )ارتبــاط آن بــا شــرح حــال مرتبــط 
ــا اندومتریــوز در فــرد(، ســوگیری های تشــخیصی و فاکتورهــای  ب
و  مرتبــط  فاکتورهــای  ریســک  ماننــد  احتمالــی  گیج کننــدة 
ــا  ــد مشــخص شــود کــه آی تظاهــرات فیزیولوژیــک، همچنیــن بای

ــد. ــی دارن ــه نقش ــان چ ــن می ــوز در ای ــای اندومتری درمان ه
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پاتوژنز و پاتوفیزیولوژی
پیشــرفت اندومتریــوز بــا واکنــش متقابــل پروســه های اندوکریــن، 
ایمونولوژیــک، پیــش التهابــی و پروآنژیوژنیــک همــراه اســت 
)شــکل 4()1(. هنــوز بــه طــور قطعــی مشــخص نیســت کــه 
ــا  ــا تنه ــتند ی ــببی( هس ــل س ــک )عام ــا پاتوژنی ــن فاکتوره ــا ای آی
ــت  ــاری اس ــک بیم ــد پاتوفیزیولوژی ــری از رون ــان دهندة تظاه نش
ــه  ــواردی کــه  ب ــده شــده. م ــم دی ــد از شــروع عائ ــالها بع کــه س
طــور بدیهــی بــه عنــوان منشــأ بافــت اندومتریــوزی شــناخته 
شــده اند شــامل قاعدگــی رتروگریــد، متاپــازی ســلومیک و 
متاســتازهای عروقــی و لنفاتیــک هســتند. منظــور از قاعدگــی 
ــت  ــی اس ــای قاعدگ ــس( دبری ه ــت )ریفاک ــد، برگش رتروگری
کــه شــامل ســلول های زنــدة اندومتــر بــوده کــه از طریــق لوله هــای 
فالــوپ بــه داخــل حفــرة پریتوئــن می ریــزد.)34( ایــن فرضیــه هــا 
ــوز را  ــش ریســک اندومتری ــی اســت کــه افزای ــر اســاس مطالعات ب
بــا ســیکل های قاعدگــی کوتــاه و جریــان مســدود شــدة قاعدگــی 
کــه  ســلوالری  مطالعــات  همینطــور  و  می دهنــد)18(  نشــان 
نشــان دهندة منشــا موتاســیون های ژنتیــک ســوماتیک در ضایعــات 
اندومتریــوزی در مقایســه بــا بافــت اندومتــری کــه در محــل 
طبیعــی خــود قــرار دارد اســت.)25( مــوارد نــادر اندومتریــوز قبــل 
 stem از منــارک، بــا خونریــزی رحمــی دورة نــوزادی کــه حــاوی

ــت.)26( ــه اس ــل توجی ــت قاب ــری اس cell اندومت

ــه  ــن ب ــوم پریتوئ ــکل دادن مزوتلی ــر ش ــلومیک – تغیی ــازی س متاپ
اندومتــر گاندولــر – در زنانــی کــه دارای نقایــص مولریــن هســتند، 
مطــرح شــده اســت.)27( متاســتازهای عروقــی و لنفــاوی – انتقــال 
ســلول های اندومتــر از طریــق عــروق خونــی و لنفــاوی – بــه عنــوان 

منشــاء اندومتریــوز خــارج لگنــی عنــوان شــده اند.)28(
از آنجــا کــه قاعدگــی رتروگریــد شــایع اســت،)29( فاکتورهــای 
ــه ســطوح  ــر ب ــبیدن ســلول های اندومت ــی چس ــد توانای دیگــری بای
ضایعــات  ســمت  بــه  پیشــرفت  و  آن  پرولیفریشــن  پریتوئــن، 
 Stem-cell  .)30()4 )شــکل  کننــد  تعییــن  را  اندومتریوتیــک 
ــه در  ــری ک ــور در اندومت ــلولی پروژنیت ــت س ــال و جمعی اندومتری

ــی کــه  ــد،)31( و زمان ــرار دارد، وجــود دارن جــای اصلــی خــود ق
ــد در  ــد می توانن ــزش می کنن ــد ری ــی رتروگری ــل قاعدگ ــه داخ ب

ــد. ــا کنن ــش ایف ــوزی نق ــات اندومتری ــد ضایع ــل رون تکام
ــر،  ــترومال اندومت ــلول های اس ــوز، س ــه اندومتری ــا ب ــراد مبت در اف
ظرفیــت چســبندگی دارنــد کــه علــت آن پروفایل هــای اینتگریــن 
تغییــر یافتــه،)32( و پاســخ التهابــی لوکالیــزه در اندومتریــوز اســت 

ــد.)33( ــهیل می کن ــلولی را تس ــبندگی س ــه چس ک
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ــد.  ــه اســترادیول دارن ــاز ب ــوزی نی پرولیفریشــن رســوبات اندومتری
ــن در  ــتمیک و همچنی ــای سیس ــیله هورمون ه ــه وس ــترادیول ب اس
ــروز  ــش ب ــا افزای ــوکال ب ــورت ل ــه ص ــوزی ب ــات اندومتری ضایع
آروماتــاز و پروتئیــن رگوالتــوری اســتروئیدوژنیک و کاهــش 
ــاز دو، تامیــن می شــود. ــروز 17 بتاهیــدروی اســتروئید دهیدروژن ب

)34(
افزایــش  اندومتریوتیــک،  ضایعــات  ویژگی هــای  دیگــر  از 
در  رســپتورها  ایــن  اســت،)35(  اســتروژن  بتــای  رســپتورهای 
 )TNF-α( ــا ــور آلف ــور نکــروز توم ــار فاکت ــق مه ــا از طری موش ه
موجــب تحریــک رشــد ضایعــات شــده )بــا القــاء آپوپتــوز، 
افزایــش ســطح اینترلوکیــن یــک بتــا، افزایــش پرولیفریشــن و 
چســبندگی ســلولی( و همچنیــن انتقــال اپــی تلیــال- مزانشــیمال را 

می دهــد.)3( افزایــش 
عــاوه بــر ایــن، ســرکوب رســپتور بتــای پروژســترون در اندومتــر 
اتوپیــک و اکتوپیــک، در ســلول های اســترومال اندومتــر اکتوپیک 
افزایــش می یابــد. ایــن افزایــش از طریــق متیاســیون متمایزکننــدة 
ــی ژنتیــک PR-B و ژن-هــای Transcription – factor مجموعــة  اپ
ــال در ســیگنال  HOX و GATA رخ می دهــد؛)36( و موجــب اخت

پروژســترون )مقاومــت پروژســترون(37 و مهــار رشــد وابســته 
در  بی نظمــی  همچنیــن  و  اپیتلیــال  ســلول های  اســتروژن  بــه 
دسیدوالیزیشــن اندومتــر )پروســه ای کــه پوشــش اندومتــر را جهــت 

حاملگــی آمــاده می ســازد( می شــود.)38و1(
ســیتوکین ها،  تولیــد  بــا  اندومتریــوزی  بافــت  و  ســلول ها 
کموکین هــا و پروســتاگاندین ها موجــب واکنش هــای ایمنــی 
و التهابــی می شــوند. اختــال عملکــرد سیســتم ایمنــی ذاتــی و 
ــن  ــه ای ــخص نیســت ک ــا مش ــت،)23()33( ام ــی اس ــازگار بدیه س
ــود  ــوز می ش ــروع اندومتری ــب ش ــی موج ــرد ایمن ــال عملک اخت
ــال اســت.  ــن اخت ــا خــود ویژگــی و نشــان پاتوفیزیولوژیــک ای ی
یــک مطالعــه کــه ســال ها قبــل از تشــخیص اندومتریــوز بــر 
روی مارکرهــای التهابــی انجــام شــد، در مــواردی کــه ســطح 
ــود، ریســک بیشــتری را  ــر ب ــای پاســما باالت interlukin- یــک بت

نشــان مــی داد.39
T-cell ،پاســخ التهابــی، منوســیت ها، ماکروفاژهــا، نوتروفیل هــا

 CXC و cc هــا و ائوزینوفیل هایــی را کــه توســط کموکین هــای
تولیــد شــده در اندومتــر اکتوییــک، جــذب شــده اند درگیــر 
پاســخ  طبیعــی،  ایمنــی  در سیســتم  )شــکل 4()40(.  می ســازد 
 Monocyte( و -CXC chemokine interlukin ــور ــا ظه ــی ب نوتروفیل
ســلول های  توســط  کــه   CCL2  )1  – chemoattracting protein

ــود. ــطه گری می ش ــوند واس ــح می ش ــد ترش ــترومال اندومتریوئی اس
)33(

بــا تولیــد )RANTES( CCL5 و CCL2 در ضایعــات اکتوپیــک و 
مایــع پریتوئــن افــراد مبتــا بــه اندومتریــوز، منوســیت، ائوزینوفیــل 
 natural هــا جــذب می شــوند.)40( فعالیــت موضعــیT-Cell و

ــود  ــل می ش ــد مخت ــوز دارن ــه اندومتری ــی ک killer – cell – در زنان

ــر نقــش داشــته  ــی ســلول های اندومت ــز ایمن ــد در گری کــه می توان
ــه  ــوان ب ــن می ت ــع پریتوئ باشــد.)41( از ویژگــی ماکروفاژهــای مای
کاهــش ظرفیــت فاگوســیتی و افزایــش فعالیــت ســیتوکین های 
 ،)interluking-6  ,interluking- 1β-  ,TNF-α( التهابــی  پیــش 
 Vascular endothelial growth( پروآنژیوژنیــک  فاکتورهــای 
ــبندگی  ــای چس ــد و ملکول ه ــای رش ــن فاکتوره factor( و همچنی

ــد  ــش از ح ــح بی ــا ترش ــیتوکین ب ــد س ــرد.)33و1( تولی ــاره ک اش
فاکتــور هســته ای KB توســط ماکروفاژهــای پریتوئــن و ســلول های 

انــواع اکســیژن راکتیــو و  اســترومایی اندومتریوتیــک، تولیــد 
 mitogen-  )MAPK( ســیگنالی  مســیرهای  فعالیــت  همچنیــن 

می یابــد.)42( افزایــش   ،associated kinase

ــا اندومتریــوز کــه پاســخ های  نقــش سیســتم ایمنــی تطابــق یافتــه ب
T-cell و B-cell را در بــر می گیــرد بــه خوبــی مشــخص نشــده 

اســت.
ــان مبتــا  ــن زن ــع پریتوئ افزایــش غلظــت helper T-cell 17 در مای
بــه اندومتریــوز ناشــی از افزایــش اینترلوکیــن- 17 و تقویــت 

ــت.)33( ــن اس ــاب مزم الته
کمپلکــس ریــز محیــط پیــش التهابــی و اندوکریــن در داخــل 
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و  پرولیفریشــن  هــم  اندومتریــوزی،  ضایعــات  اطــراف  و 
تشــدید  را  ضایعــات  ایــن  دردزایــی  هــم  و  وازکوالریزیشــن 
می¬کنــد.43 اندومتــر و ضایعــات اندومتریــوزی حــاوی فیبرهــای 
عصبــی)17(، توســط واســطه های التهابــی تحریــک می شــوند. 
ماکروفاژهایــی کــه بــا فیبرهــای عصبــی در یــک جــا واقــع 
شــده اند )colocalize( بــا اســترادیولی کــه بــه طــور موضعــی ســنتز 
شــده تحریــک می شــوند)44( و فاکتــور رشــد شــبه انســولین، 

می کننــد.)45( تولیــد   ، عصــب  حســاس کنندة  یــک 
ــی  ــتم عصب ــه در سیس ــه درد ک ــته ب ــدة وابس ــیگنال های باالرون س
افزایــش  بــه  منجــر  می تواننــد  می شــوند  دریافــت  مرکــزی 
یــا  نرمــال  بــه داده هــای آوران  پاســخ دهی نورون هــای دردزا 
نتیجــه  در  و  شــده)17(  مرکــزی(  )حساســیت زایی  زیرآســتانه 

تغییراتــی در پروســة درد ایجــاد کننــد.
هماننــد ســایر وضعیت هــای درد مزمــن، مکانیســم های درد در 
اندومتریــوز فراتــر از صــرف وجــود ضایعــات اندومتریــوزی 
ــاکی  ــی ش ــه از درد لگن ــوز ک ــه اندومتری ــا ب ــان مبت ــت. در زن اس
هســتند، افزایــش انتقــال عصبی وابســته بــه گلوتامات در اینســوالی 
قدامــی و اتصــال بــا کورتکــس پــره فرونتــال مشــاهده می شــود. در 
واقــع شــیمی و عملکــرد مغــز در ایــن افــراد در مقایســه بــا شــیمی و 
عملکــرد مغــز در زنــان عــاری از درد در همــان ســنین، بــا تغییراتــی 

همــراه اســت.)18(

ــرای  ــری ب ــر باالت ــن در خط ــوز همچنی ــه اندومتری ــا ب ــان مبت زن
در  درد  )احســاس  هســتند  مجــاور  ارگان هــای  حســاس زایی 
ــارب مســیرهای  ســاختارهای مجــاور کــه ناشــی از همســانی و تق
عصبــی اســت( کــه می توانــد توجیه کننــدة کــم بــودن میــزان 

بهبــود درد بعــد از جراحــی در بعضــی مــوارد باشــد )16(.
ــة  ــک زمین ــف درد، ی ــای مختل مشــابهت مکانیســم های وضعیت ه
تحقیقاتــی چندرشــته ای مهمــی را بــرای تعییــن محل هــای هــدف 

دارو و پیشــگیری از درد مزمــن ایجــاد کــرده اســت.
ویژگی های ژنتیک

بــر  اندومتریــوز  زمینــة  در  ژنتیــک  مطالعــات  تمرکــز 

 )germline( واریاســیون های ژنتیــک قابــل تــوارث کشــف شــدنی
ــر پایــة بافــت بــوده  و اخیــراً واریاســیون های ژنتیــک ســوماتیک ب

ــند. ــود بخش ــاری بهب ــا را از بیم ــم م ــا فه ت

ویژگی های قابل توارث
مطالعــات دوگانــه قابــل تــوارث بــودن اندومتریــوز را حــدود 
ــه  ــد )بخشــی از ریســک بیمــاری کــه ب ــرآورد کردن 50 درصــد ب

می شــود(.)46( داده  نســبت  ژنتیــک  واریاســیون های 
ــوم  ــتگی )linkage( کل ژن ــم پیوس ــا ه ــه ب ــه در رابط ــی ک مطالعات
ــام  ــتند انج ــوز داش ــدد اندومتری ــوارد متع ــه م ــی ک در خانواده های
ــاالً  ــه احتم ــد، ک ــان می ده ــتگی را نش ــم پیوس ــة ه ــد، دو ناحی ش
ــر  ــده اند در ب ــایی نش ــه شناس ــادر را ک ــک ن ــا ریس ــای ب واریانت ه
می گیــرد. نقــاط قــوت ســیگنال حاکــی از آن اســت کــه بعیــد بــه 
نظــر می رســد ایــن یافته هــا بتواننــد خطــر اندومتریــوز خانوادگــی 
ــه  ــاف، ب ــر خ ــد، ب ــه کنن ــوارد توجی ــی از م ــش عظیم را در بخ
کانســر  در   BRCA2 و   BRCA1 واریانت هــای  مثــال،  عنــوان 

ــتان.)48( پس
تنــوع متــداول ژنتیــک تقریبــاً در 26 درصــد افــرادی کــه در خطــر 
ــط  ــات مرتب ــود.)49( در مطالع ــاهده می ش ــتند مش ــوز هس اندومتری
ــاال  ــدرت ب ــی و ق ــت کاف ــر جمعی ــی ب ــه مبتن ــوم ک ــترة ژن ــا گس ب

ــل تشــخیص هســتند.)50( ــج قاب ــواع ریســک رای ــد، ان بوده ان

در ده مطالعــة مرتبــط بــا گســترة ژنــوم در اندومتریــوز، کــه محدود 
ــوم  ــم ژن ــگاه مه ــورد جای ــود، 18 م ــی ب ــی و ژاپن ــان اروپای ــه زن ب
شناســایی شــد، کــه 14 مــورد آن هــا شــدیداً تکرارشــونده بودنــد 
)جــدول S2()1و51( متــا آنالیــزی شــامل 25 مجموعــة دادة جهانــی 
ــه  در حــال انجــام اســت.)52( نتایــج موقتــی کــه گــزارش شــده ب
27 جایــگاه قابــل توجــه ژنــوم )13 مــورد از آن هــا جدیــد اســت( 
ــاری  ــس بیم ــد از واریان ــئول 2/2 درص ــه مس ــد، ک ــاره می کن اش
بــرای اندومتریــوز و 3/8 درصــد بــرای مراحــل 3 و 4 بیمــاری 
ــه  ــی ک ــای مزمن ــا درده ــی ب ــتگی ژنتیک ــتند. همبس )rASRM( هس
همزمــان وجــود دارنــد )ســردرد، درد کمــر و درد مفصلــی( 
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ــه  ــا ب ــان مبت ــه درد در زن ــودن ب ــرای مســتعد ب ــای ژنتیــک را ب مبن
اندومتریــوز مطــرح می کنــد. نمونه هــای بزرگتــر در مطالعــات 
ــش  ــده را افزای ــاهده ش ــای مش ــداد جایگاه ه ــوم، تع ــا ژن ــط ب مرتب
ــات از  ــه مطالع ــاز ب ــوز نی ــا اندومتری ــه ب ــا در رابط ــد،50 ام می ده
نژادهــای مختلــف اســت کــه شــامل نژادهــای غیــر اروپایــی باشــد. 
یــک چالــش کلیــدی فهــم نقــش جایگاه هــای مهــم گســترة ژنــوم 

ــت. ــوز اس ــز اندومتری در پاتوژن
ــتند،  ــرار داش ــگاه ق ــه جای ــک ب ــًا نزدی ــه کام ــی ک ــز ژن های آنالی
ــودن  ــر ب ــر درگی ــرض ب ــل ف ــه از قب ــی داد ک ــان م ــیری را نش مس
ــلولی  ــبندگی س ــیرهای چس ــکل 4(: مس ــه )ش ــود از جمل ــا ب آن ه
ــن  ــی.)51( بنابرای ــاب و هورمون ــز، الته ــیون، آنژیوژن و پرولیفراس
ــوز  ــر در اندومتری ــیری درگی ــوان مس ــه عن ــیگنالینگ MAPR ب س
مرحلــة یــک و دو rASRM، احتمــاالً مرتبــط بــا پــردازش درد، 
مبــدل ســیگنال و فعال کنندة رونویســی ســه )STAT3( ســیگنالینگ 
ــا  ــترک ب ــیگنالینگ WNT مش ــر، و س ــر اندومت ــا کانس ــترک ب مش

ــت.)1( ــی اس ــع چرب توزی
ــا  ــه در یــک ژن خــاص ی ــری یــک واریت ــن وجــود، قرارگی ــا ای ب
نزدیــک بــه آن بــه ایــن معنــی نیســت کــه رونویســی ایــن ژن تحت 
 rs ــه ــوز، واریت ــرای اندومتری ــی ب ــد. مثال ــه باش ــرار گرفت ــر ق تاثی
ــرون WNT4 اســت، کــه مطالعــات نشــان  3820282 در یــک اینت
ــان CDC42 و LINC0033 در ارتبــاط اســت ولــی  ــا بی می دهــد ب

ــر.)53( ــا WNT4 خی ب
ــواع مختلفــی )Variants( کــه در مطالعــات  ــح عملکــردی ان توضی
انجمــن ژنومــی در پاتوژنــز اندومتریــوز وجــود دارد، نیــاز بــه آنالیز 
یکپارچــة داده هــای ژنومــی بــا داده هــای اپــی ژنومــی، رونویســی، 
ــط  ــای مرتب ــلول ها و بافت ه ــواع س ــی در ان ــی و پروتئوم متابولوم
بــا ایــن اختــال دارد )شــکل 2(. چنیــن اطاعاتــی در حــال حاضــر 

در منابــع عمومــی ماننــد
National Institutes of Health Epigenomic Roadmap . 
Genotype Tissue Expression )GTEX( . Encyclopedia of DNA 
Elements )ENCODE(

ــی  ــای بالین ــا داده ه ــازی ب ــاوه، یکپارچه س ــه ع ــدارد. ب ــود ن وج
فنوتیپــی عمیــق بــرای کمــک بــه توصیــف فنوتیپــی زیرگروه هایــی 
ــن  ــت. ای ــاز اس ــورد نی ــده اند، م ــف ش ــی تعری ــر ملکول ــه از نظ ک
تحقیقــات زمینــه را بــرای توســعة رویکردهــای اختصاصــی ســاب 
ــم می ســازند. ــق فراه ــای دقی ــه داروه ــتیابی ب ــی جهــت دس فنوتیپ

ــاد  ــوز در بنی ــدة اندومتری ــک و پدی ــازی بیوبان ــروژه هماهنگ س پ
جهانــی تحقیــق در زمینــة اندومتریــوز، اســبابی را جهــت اســتاندارد 
ــوز  ــات اندومتری ــا در مطالع ــع آوری نمونه ه ــا و جم ــردن یافته ه ک

فراهــم کــرده اســت.

ویژگی های سوماتیک
یــا   clear – cell اندومتریــوز و ســرطان تخمــدان  بیــن  ارتبــاط 
نقــش جهش-هــای  بــه  بــه توجــه  اندومتریوئیــد،)22( منجــر 
ســوماتیک در ژن هایــی کــه در ســرطان تخمــدان دخیــل هســتند، 
ــز اگزوم هــا  ــه خصــوص PIK3CA و ARID1A شــده.)55( آنالی ب
ــالم  ــن س ــت پریتوئ ــا باف ــوزی ب ــای اندومتری ــورد ندول ه در 24 م
ــرک  ــای مح ــت. جهش ه ــرار گرف ــه ق ــورد مقایس ــاور آن م مج
ــوزی 5 بیمــار از  کانســر، کانســر ســوماتیک را در بافــت اندومتری
 PPP2R1A و ARID1A، KRAS، PIK3CA 24 بیمــار )21%( بــرای
ــال  ــلول های اپیتلی ــه س ــر ب ــه منحص ــی ک ــا جهش های ــان داد، ب نش
اگــزوم  و  هدفمنــد  توالــی  آنالیــز  می شــد.)56(  گاندولــر 
ــا 82  ــود ب ــده ب ــدا ش ــا ج ــة اندومتریوم ــه از  107 نمون ــی ک اپیتلیال
ــای  ــت، مکان ه ــرار گرف ــه ق ــورد مقایس ــی م ــر طبیع ــه اندومت نمون
 PIK3CA و KRAS ــر در ــا کانس ــط ب ــیون hot-spot مرتب موتاس
در هــر دو اپیتلیــوم اندومتریوتیــک و اندومتــر شناســایی شــد.)25(

کلونــال  گســترش  محــرک،  جهش هــای  آلــل  فراوانــی 
ــد کــه از  ــن جهــش را نشــان می ده ــل ای ــال حام ســلول های اپیتلی
ــود  ــد، وج ــود. هرچن ــل می ش ــد منتق ــی رتروگری ــق قاعدگ طری
جهش هــای hot-spot در KRAS، PIK3CA و FGFR2 در بیــش 
ــد  ــه فاق ــی ک ــال در زنان ــر نرم ــه اندومت ــد از 110 نمون از 50 درص
ــا خطــر  ــا ب ــن جهش ه ــاط ای ــد، در ارتب ــوژی بودن بیمــاری ژنیکول
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ــد  ــخیصی، تردی ــری تش ــا در غربالگ ــودن آنه ــد ب ــا مفی ــر ی کانس
ــد. ــاد می کن ایج

پیش بینی خطر بر اساس تنوعات ژنتیکی
ــایر  ــا س ــه ب ــوز در مقایس ــای اندومتری ــف ژنوم ه ــرفت در کش پیش
ــرای  ــت. ب ــوده اس ــراه ب ــیار هم ــر بس ــا تاخی ــایع ب ــای ش بیماری ه
مثــال، در مطالعــات مربــوط بــه گســترة ژنومــی، 243 جایــگاه 
بــرای دیابــت تیــپ دو و 172 مــورد بــرای کانســر پســتان شــناخته 
شــده اســت، که حــدود 18 درصــد از واریانــس بیمــاری را توضیح 
ــرای  ــه ب ــوی ک ــی ق ــر پلی ژن ــکورهای خط ــد.)59و58( اس می ده
ایــن شــرایط ایجــاد نشــده، بــرای شناســایی افــراد پرخطــر پتانســیل 
ــز موتاســیون های  ــه پتانســیل تبعیض آمی ــزی دارد کــه ب تبعیض آمی
 WISDOM ــی ــوذ نزدیــک اســت.)60( کارآزمای مونوژنیــک پرنف
ــزان  ــه می ــا بســته ب ــع می شــوند ت ــان مطل ــان اســت )زن کــه در جری
ــار  ــا در کن ــت ت ــاش اس ــد( در ت ــام دهن ــری انج ــک غربالگ ریس
ــا  ــی اســتفاده شــود ت ســایر فاکتورهــا از اســکورهای خطــر پلی ژن
ــب  ــه متناس ــتان ک ــر پس ــری کانس ــیوه هایی از غربالگ ــه ش ــان ب زن
ــوند.)61( در  ــاص داده ش ــت اختص ــک آن هاس ــل ریس ــا پروفای ب
اندومتریــوز، چنیــن امکانــی بــرای تعییــن ریســک در حــال حاضــر 
ــدارد، چــرا کــه واریانت هایــی کــه در مطالعــات مرتبــط  وجــود ن
بــا ژنــوم شناســایی شــده، تنهــا درصــد کمــی از ریســک را توضیــح 

می دهــد.

تشخیص
بیومارکــری  اســت.  مشــکل  همچنــان  اندومتریــوز  تشــخیص 
بــرای تشــخیص یــا رد اندومتریــوز در دســترس نیســت.)62( 
ــودن  ــک ب ــاوه کوچ ــه ع ــکم ب ــل ش ــات در داخ ــود ضایع وج
ســایز آن هــا، باعــث شــده کــه مشــاهدة حیــن الپاراســکوپی 
ــتاندارد  ــان اس ــی( همچن ــا بافت شناس ــد ب ــده آل تایی ــت ای )در حال
تشــخیصی ایــن بیمــاری باشــد.)63( تصویربــرداری اســتفادة کمــی 
ــن  ــطحی پریتوئ ــات س ــی ضایع ــرم یعن ــایع ترین ف ــخیص ش در تش
دارد.)64( هرچنــد اندومتریومــا می توانــد توســط ســونوگرافی 
واژینــال یــا MRI بــا حساســیت و اختصاصیــت بیشــتر از 90 درصــد 

ــارت الزم را دارد  ــه مه ــی ک ــود.)64( متخصص ــخیص داده ش تش
می توانــد از طریــق ســونوگرافی واژینــال اندومتریــوز عمیــق و 
 MRI چســبندگی ارگان هــای لگنــی را تشــخیص دهــد. حساســیت
در تشــخیص اندومتریــوز عمیــق 94 درصــد ولــی اختصاصیــت آن 

ــت.)64( ــد اس ــط 79 درص فق
ــود را از دوران  ــی خ ــروع درد لگن ــاالن ش ــر بزرگس ــد اکث هرچن
نوجوانــی بیــان می کننــد( ولــی اکثــر زنــان جــوان بــه موقــع 
درمــان دریافــت نمی کننــد. بــه طــور معمــول، افــراد مبتــا قبــل از 
ــده اند. ــت ش ــت پزشــک ویزی ــوز، توســط هف ــخیص اندومتری تش

)65و5( تنــوع عائــم ایــن بیمــاری می توانــد بــه ســایر وضعیت هــا 
نیــز نســبت داده شــود،64 و الگوریتم هایــی کــه بــر مبنــای عائــم 

ــد.67 ــدرت پیشــگویی ندارن ــی ق ــدازة کاف ــه ان هســتند ب
زنانــی کــه اندومتریــوز پریتوئــن دارنــد، اغلــب متحمــل معاینــات 
بالینــی یــا تصویربــرداری بــا حساســیت پاییــن می شــوند.)10( 
جراحــی فقــط در زنانــی مغایــر اســت کــه عائــم آن هــا بــه 
ــه  ــل توجی ــی را قاب ــرات جراح ــه خط ــد ک ــدید باش ــدی ش درص
ســازد. بــا ایــن حــال، آســتانه و ارجــاع جهــت جراحــی نــه تنهــا بــر 
اســاس میــزان آگاهــی پزشــک از اندومتریــوز و درد لگنــی مرتبــط 
ــه  ــی ب ــادی و جغرافیای ــی اقتص ــه دسترس ــه ب ــا توج ــه ب ــا آن، بلک ب
مراقبــت، متفــاوت اســت. تعــداد متخصصیــن در زمینــة اندومتریــوز 
ــکا،  ــه آمری ــا، از جمل ــیعی از دنی ــق وس ــت و در مناط ــدود اس مح

از  کــه  متخصصــی  نزدیک تریــن  از  دوری  مســافت  در  زنــان 
ــد. ــه ســر می برن ــی برخــوردار اســت، ب ــارت کاف مه

فاصلــه ی طوالنــی بیــن شــروع عائــم و تشــخیص منجــر بــه درد 
ــال  ــی و اخت ــترس روان ــی، اس ــت زندگ ــش کیفی ــی، کاه طوالن
ــوز  ــدة تشــخیصی اندومتری ــش پیچی ــاروری می شــود.)5( چال در ب
ــدان  ــم غیراختصاصــی، فق ــة شــکل 5( کــه شــامل عائ )چهارگان
ــی  ــی عموم ــدان آگاه ــی، فق ــاس و اختصاص ــای حس بیومارکره
)بــا کوچــک شــمردن عائــم( و آگاهــی متخصصیــن )بــا نادیــده 
گرفتــن عائــم و یــا عــدم بررســی کافــی( اســت موجــب تاخیــر در 

تشــخیص می شــود.)10و5(
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درمان
در انتخــاب درمــان بــرای اندومتریــوز، الزم اســت کــه عائــم 
ــن،  ــی و س ــوارض جانب ــل ع ــات او، پروفای ــار و ترجیح ــب بیم غال
ــا  ــی و هزینه ه ــان قبل ــاری، درم ــل بیم ــتردگی و مح ــن گس همچنی
در نظــر گرفتــه شــود. مدیریــت اندومتریــوز )بــه خصــوص در 
مــواردی کــه بیمــاری روده، مثانــه، حالــب و یــا ســاختارهای خــارج 
لگنــی را درگیــر کــرده و مــواردی کــه بــا ســایر وضعیت هــای درد 
ــته ای  ــص چندرش ــارت و تخص ــه مه ــاج ب ــانی دارد( احتی همپوش
دارد.)16و14( حــدود 50 درصــد زنــان مبتــا بــه اندومتریــوز، 
ــی کــه داشــتند، طــی یــک دورة 5  صــرف نظــر از رویکــرد درمان

ــوند.)68( ــم می ش ــود عائ ــار ع ــاله دچ س

درمان دارویی
ــر  ــوز، ب ــا اندومتری ــط ب ــرای درد مرتب ــی ب ــی فعل ــان هورمون درم
ســرکوب سیســتمیک یــا موضعــی اســتروژن، ممانعــت از التهــاب و 
پرولیفریشــن بافتــی، یــا هــر دو اســت)جدول S3(. قرص هــای ضــد 
بــارداری خوراکــی، هــر دو نــوع ترکیبــی و پروژســتین بــه تنهایــی، 
بــه عنــوان خــط اول درمــان در دیســمنوره و درد مزمــن لگنــی بــا یــا 
بــدون فــرض بــر وجــود اندومتریــوز، بــه میــزان گســترده ای مــورد 
اســتفاده قــرار می گیرنــد بــه خصــوص در درما نهــای ابتدایــی.

)10( پروژســتین های روزانــه یــا depot در بعضــی از بیمــاران موثــر 
ــن  ــدة گنادوتررپی ــون آزادکنن ــت های هورم ــتند.)69( آگونیس هس
)GnRH(درمان هــای خــط دوم هســتند کــه بــه طور اساســی ســطوح 
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ــه  ــا اضاف ــوان ب ــد. می ت ــرکوب می کنن ــتمیک را س ــتروژن سیس اس
کــردن درمــان جایگزیــن اســتروژن بــا دوز کــم عــوارض جانبــی 
شــبیه بــه منوپــوز، شــامل از دســت دادن اســتخوان را کاهــش داد.

)63(
ــرای  ــه ب ــس )Elagolix(، ک ــت GnRH، االگولیک ــن آنتاگونیس اولی
درمــان درد لگنــی مربــوط بــه اندومتریــوز بــه کار رفــت، امــروزه 
ــی  ــت خوراک ــت.)70( دریاف ــترس اس ــکا در دس ــمال آمری در ش
ــد،  ــم می کن ــرد فراه ــر ف ــرای ه ــم دارو را ب ــکان تنظی elagolix ام

یافته هــای اولیــه تاثیــر وابســته بــه دوز را بــر تراکــم اســتخوان نشــان 
ــد  ــت های GnRH )مانن ــایر آگونیس ــر س ــه اث ــبیه ب ــه ش ــد ک می ده
لوپرولیــد، نفارلیــن، گوزرلین( اســت.)70( ســایر آنتاگونیســت های 
)linzagolix و relugolix( در حــال حاضــر در   GnRH خوراکــی
کارآزمایــی بالینــی فــاز 3 هســتند. تولیــد آروماتــاز لوکالیــزه و در 
ــوزی)34(  ــات اندومتری ــط ضایع ــترادیول توس ــکیل اس ــه تش نتیج
ــی  ــون درمان ــه هورم ــا ب ــم آن ه ــی کــه عائ موجــب شــده در زنان
ــاز موفقیت آمیــز  مقــاوم اســت، اســتفاده از مهارکننده هــای آرومات
ــت از  ــه عل ــدت آن ب ــرف درازم ــد مص ــت.)71( هرچن ــوده اس ب
دســت رفتــن دنســیتی اســتخوانی و عــوارض وازوموتــور و افزایــش 

ــا محدودیــت مواجــه اســت. میــزان چندقلویــی ب
بــرای درد مربــوط بــه اندومتریــوز می تــوان از ترکیــب اســتامینوفن 
و داروهــای ضــد التهــاب غیراســتروئیدی اســتفاده کــرد. انجمــن 
بین المللــی مطالعــات درد بــرای درد شــدید و کوتاه مــدت در 
مــوارد حــاد اپیوئیدهــا را توصیــه می کنــد ولــی بــرای مــوارد 
ــر  ــه ب ــن ک ــان درد مزم ــتراتژی های درم ــر.)72( اس ــن خی درد مزم
بهبــود کیفیــت زندگــی تاکیــد دارنــد بــه خصــوص مجموعــه ای از 

ــوند. ــح داده می ش ــاری، ترجی ــی و رفت ــای فیزیک درمان ه

درمان مکمل )تکمیلی(
تحــت  کــه  اســت  دینامیــک  فراینــد  یــک  درد  فیزیولــوژی 
تاثیــر تعامــل پیچیــده بیــن شــبکه های عصبــی تقویت کننــده و 
ــن و  ــی از لگ ــی تجمع ــیگنال های محیط ــل س ــده و حاص مهارکنن

ارگان¬هــای خــارج لگنــی اســت.
ــی و  ــل فیزیک ــایر عوام ــون و س ــات، هورم ــن از هیجان درد همچنی
ــه درد  ــا ب ــی کــه مبت ــرد. بنابرایــن، زنان ــر می پذی ــز تاثی محیطــی نی
ــم  ــان از تی ــص زن ــر متخص ــاوه ب ــد ع ــتند بای ــی هس ــن لگن مزم
ــراپ و روانپزشــک  ــد رشــته ای شــامل متخصــص درد، فیزیوت چن
ــان  ــی از درم ــی فعل ــای درمان ــد. انتخاب ه ــت کنن ــات دریاف خدم
ــی شــامل مســکن، ضــد اضطــراب و عوامــل ضــد تشــنج و  داروی
ــناختی  ــن و درمان ش ــی لگ ــا فیزیوتراپ ــاء، ت ــای غش تثبیت کننده ه

ــاری.)16( رفت

درمان جراحی
ــی  ــان هورمون ــه درم ــوز ب ــا آندومتری ــط ب ــه درد مرتب ــی ک در زنان
مقــاوم اســت، درمــان جراحــی بایــد در نظــر گرفتــه شــود. جراحــی 
درد را در مــواردی، ولــی نــه در همــة بیمــاران، کاهــش می دهــد.

ــوزی و  ــت اندومتری ــل باف ــب کام ــا تخری )63( هــدف برداشــتن ی
ــادی  ــد زی ــا ح ــدف ت ــن ه ــه ای ــی ب ــت، و دسترس چسبندگی هاس
بســتگی بــه مهــارت جــراح دارد. هرچنــد، شــواهدی کــه از 
درمــان جراحــی اندومتریــوز ســطحی در بهبــود درد حمایــت 
ــت. ــث اس ــورد بح ــر م ــال حاض ــت و در ح ــدود اس ــد، مح کنن

)73( هیســترکتومی رایــج اســت، درد مرتبــط بــا اندومتریــوز 
اندیکاســیون اصلــی انجــام هیســترکتومی در زنــان 30تــا 34 ســاله 
در آمریــکا اســت کــه 18 درصــد از کل هیســترکتومی ها را در بــر 
می گیــرد.)74( هرچنــد درد پــس از هیســترکتومی در زنــان دارای 
ــل از  ــدون درد قب ــان ب ــتر از زن ــر بیش ــه براب ــل، س ــل از عم درد قب
عمــل اســت.75 و حــدود نیمــی از افزایــش 60 درصــدی ریســک 
ــزان  ــه می ــوز ب ــا اندومتری ــان ب ــان زن ــی در می ــی عروق ــاری قلب بیم
بــاالی منوپــوز جراحــی در چنیــن زنانــی نســبت داده می شــود.)8( 
اکســیزیون اندومتریومــا بــر ذخیــره فولیکولــی تخمــدان تاثیــر منفی 
ــن و  ــی مولری ــون آنت ــطوح هورم ــش س ــا کاه ــه ب ــذارد )ک می گ
ــرال نشــان داده شــده اســت(.76 در  ــدار فولیکــول آنت کاهــش مق
ــی  ــای احتمال ــتند، مزای ــاروری هس ــظ ب ــه حف ــل ب ــه مای ــی ک زنان
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ــود.63  ــنجیده ش ــی س ــرات منف ــن تاثی ــل ای ــد در مقاب ــی بای جراح
ــایر  ــد س ــه فاق ــی ک ــوز در زنان ــی اندومتری ــان جراح ــد درم هرچن
ــود  ــارداری خ ــزان ب ــد می ــتند، می توان ــاروری هس ــای ناب فاکتوره
بخــود را افزایــش دهــد، اینکــه آیــا جراحــی احتمــال حاملگــی بــا 
تکنولــوژی کمــک بــاروری یــا IVF را بهبــود می بخشــد یــا خیــر، 

ــت.)76، 63( ــخص اس ــان نامش همچن

دورنمای درمانی
ــرای  ــوز ب ــی اندومتری ــی و جراحــی فعل ــی داروی روش هــای درمان
بخــش قابــل ماحظــه ای از زنــان موثــر نیســت، و زمانــی نیــز کــه 
موثــر اســت، ممکــن اســت بــا عــوراض و موربیدیتــی همــراه 
ــل  ــرادی کــه تمای ــی در اف ــای هورمون ــاوه، درمان ه ــه ع باشــد. ب

ــای  ــن، رویکرده ــت. بنابرای ــه اس ــد کنتراندیک ــارداری دارن ــه ب ب
درمانــی غیــر هورمونــی کــه ســاب فنوتیــپ اندومتریــوز را مــورد 
بیمارمحــور  پیامدهــای  بهبــود  بــرای  می دهــد،  قــرار  هــدف 
ــر  ــای غی ــه درمان ه ــی ب ــی بالین ــراً، 15 کارآزمای ــت. اخی الزم اس
پاتوژنــز  از  بهتــر  درک   .)S4 )جــدول  پرداخته انــد  هورمونــی 
و  ملکولــی  زیرفنوتیپ هــای  دقیــق  شناســایی  و  اندومتریــوز 
بــرای توســعه رویکردهــای درمانــی   )Macrolevel( مارکولــول
ــع  ــر ارگان متقاط ــن درک بهت ــر ای ــاوه ب ــت. ع ــد الزم اس هدفمن
و حساســیت زایی مرکــزی در اندومتریــوز، همچنیــن تمایــز بالینــی 

بیــن ویژگی هــای درد منجــر می شــود مدیریــت از رویکــردی کــه 
اساســاً مبنــی بــر ضایعــه اســت فاصلــه گیــرد و طیــف وســیع تری از 
اهــداف درمانــی را در بــر گیــرد. مهــار رســپتورهای هدفمنــد درد 
ــوه  ــذرا بالق ــده گ ــد )گیرن ــده وانیلوئی ــای گیرن ــد زیرگروه ه مانن
 N-methyl - )NMDA(و گیرنــدة گلوتامــات )TRPV وانیلوئیــد
 CB1R( کانابینوئیــد  گیرنده هــای  فعال ســازی  و   ،  D-aspartate

ــال  ــروزه در ح ــه ام ــتند ک ــدی هس ــای جدی و CB2R( رویکرده
ــتند. ــی هس بررس

گزینه هــای غیــر دارویــی، شــامل طــب ســوزنی و اســتفاده موضعــی 
ــکلتی  ــی اس ــزء عضان ــود ج ــد در بهب ــوم، می توان ــم بوتولین از س

ــت  ــن اس ــی ممک ــم غذای ــر در رژی ــد. تغیی ــر باش ــی موث درد لگن
بــر عائــم از طریــق اثــرات ضــد التهابــی بــه کمــک ایجــاد فلــور 

ــذارد. ــر بگ ــر تاثی ــی روده ای مطلوب ت میکرب
ســرانجام، کشــف هم پوشــانی درد و وضعیــت ســامت ذهنــی 
کمــک  دقیق تــر  فــردی  درمــان  بــه  دســتیابی  بــه  می توانــد 
کنــد. نهایتــاً مزایــا و ایمــن بــودن درمان هــای جدیــد بایــد در 
ــد  ــواهد تایی ــر ش ــی ب ــای مبتن ــا پیامده ــی ی ــای بالین کارآزمایی ه

ارزیابــی درد.)78( بــرای  معتبــر  مقیاس هــای  از جملــه  شــود 
ضایعــات  معرفــی  بــرای  روتینــی  یــا  اســتاندارد  مســتندات 
اندومتریــوز یــا عائــم مربــوط بــه آن وجــود نــدارد. ریــز اطاعــات 
ــه  ــی کــه مطالب ــب در ســوابق پزشــکی الکترونیکــی و داده های اغل

می شــود وجــود ندارنــد.

زیــر  از جملــه شناســایی  اندومتریــوز،  مدیریــت  در  پیشــرفت 
انتخــاب  و  تشــخیصی  الگوریتم هــای  توســعه  فنوتیپ هــا، 
ــری  ــرل حداکث ــی و کنت ــود پیش آگه ــت بهب ــردی جه ــان ف درم
عائــم، بــه اســتاندارد بــودن داده هــای دقیــق فنوتیپــی و مجموعــه 
نمونه هــای بیولوژیــک نیــاز دارد. پــروژه پدیــده اندومتریــوز و 
ــوز  ــات اندومتری ــی تحقیق ــاد جهان ــی بنی ــازی بیوبانک هماهنگ س

می دهــد.)54( ارائــه  را  استانداردســازی  ابزارهــای 
 اهداف

ــاری  ــی بیم ــر تجمع ــوز، اث ــاالی اندومتری ــیوع ب ــه ش ــه ب ــا توج ب

ــاالی  ــای ب ــی و هزینه ه ــول زندگ ــتی در ط ــامتی و بهزیس ــر س ب
اقتصــادی، پیشــرفت در آگاهــی، آمــوزش و عملکــرد در ایــن 

ــت. ــوده اس ــراه ب ــی هم ــر درازمدت ــا تاخی ــه ب زمین
بتوانــد  کــه  فــردی  و  شــده  طبقه بنــدی  درمانــی  روش هــای 
ــات  ــن اقدام ــاند و همچنی ــر برس ــه حداکث ــر را ب ــای موث درمان ه
زیرفنوتیپ هــای  قطعــی  طبقه بنــدی  بــه  نیــاز  پیشــگیرانه 

دارد. هســتند،  مفیــد  بالینــی  نظــر  از  کــه  اندومتریــوزی 
ــای  ــه روش ه ــرا ک ــتند، چ ــاز هس ــورد نی ــاً م ــا ضرورت بیومارکره
ــک  ــف فیزیولوژی ــیرهای مختل ــه مس ــتند ک ــدی هس ــی جدی درمان
مربــوط بــه پیشــرفت اندومتریــوز و تــداوم عائــم را مــورد هــدف 
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قــرار می دهنــد. پیشــرفت تنهــا بــا تحقیقــات چنــد رشــته ای 
ــط  ــه توس ــد، ک ــت می آی ــه دس ــی ب ــدرت کاف ــا ق ــارکتی ب و مش
ــوان  ــه عن ــوز ب ــدی اندومتری ــا الویت بن ــار ی ــن اعتب ــای تامی نهاده

ــود. ــهیل ش ــی تس ــت عموم ــم بهداش ــئله مه ــک مس ی
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انجام تست
ــد19 کــه بســتری می شــوند  ــه کووی ــه مشــکوک ب ــان حامل  زن
یــا طــی بســتری عامــت دار می شــوند بایــد بــرای انجــام تســت 
ــت  ــن اس ــات ممک ــه امکان ــته ب ــد. بس ــرار بگیرن ــت ق در اولوی
ــل انجــام تســت  ــی بیشــتری انجــام شــود مث تســت های مولکول
همگانــی کــه بــرای بیمــاران بــدون عامــت مراجعــه کننــده بــه 
ــاال  ــیوع ب ــا ش ــق ب ــوص در مناط ــه خص ــان ب ــد زایم ــر و واح لیب
ــه  ــید ک ــر می رس ــه نظ ــه ب ــاظ تاریخچ ــود. از لح ــام می ش انج
ــرای   ــا را ب ــک آنه ــه ریس ــان حامل ــی در زن ــای تنفس عفونت ه

ــد . ــش ده ــدید افزای ــوارض ش ــر و ع ــرگ و می م
 راجــع بــه کوویــد 19 داده هــای محــدودی در دســترس اســت 
ــه در معــرض خطــر بیشــتری  ــان حامل ــد   زن ــان مــی کنن کــه بی
بــرای عفونــت یــا عــوارض شــدید مثــل بســتری در آی ســی یــو 
ــه ای  ــا بیمــاری زمین ــه ب ــان حامل ــر نیســتند. در زن و مــرگ و می
ممکــن اســت ریســک بیمــاری شــدید در آنهــا افزایــش داشــته 
باشــد. تــا بــه االن  هنــوز شــواهد قطعــی انتقــال عمــودی بــرای 

ــدارد. کوویــد 19 وجــود ن
ــا در شــرایط  ــه بایــد تشــویق شــوند ت ــان حامل  تمــام افــراد و زن

ــد. ــرار نگیرن ــد 19 ق ــا کووی پاندمــی در معــرض تمــاس ب
ــد 19  ــا کووی ــاس ب ــری تم ــد در غربالگ ــان بای ــن زن  متخصصی
ــان  ــه زن ــاران از جمل ــام بیم ــاری در تم ــن بیم ــم ای ــد عائ همانن
حاملــه حســاس باشــند. ایــن غربالگــری می توانــد از طریــق 
تلفــن قبــل از ویزیــت انجــام شــود تــا تجهیــزات و مراقبــت بهینــه 

فراهــم گــردد.
 در آمریــکا تــاش هایــی در ســطح جامعــه بــرای کاهــش 
شــیوع بیمــاری در حــال انجــام اســت. اگرچــه ایــن تــاش هــا 

حائــز اهمیــت هســتند، متخصصیــن زنــان بایــد  اثــرات ناخواســته 
ــه  ــد  مثــل دسترســی  محــدود ب ایــن اقدامــات را در نظــر بگیرن
مراقبتهــای معمــول پریناتــال.  متخصصیــن زنــان بایــد بســتر انجام 
مراقبــت هــای پریناتــال ضــروری، ارجــاع و مشــاوره ها را فراهــم 
کننــد اگرچــه در زمینــه مراقبــت زایمانــی بایــد تعدیــل صــورت 
ــد  ــزی کنن ــی را برنامه ری ــد طرح ــان بای ــن زن ــرد. متخصصی بگی
ــا کادر درمــان،  کمبــود وســائل حفاظــت  و کاهــش مواجهــه ب

ــد  ــر بگیرن ــه را در نظ ــای ایزول ــودن اتاقه ــدود ب ــخصی،  مح ش
ــت  ــای مراقب ــه ه ــام زمین ــت در تم ــن اس ــه ممک ــا ک ــا  آنج وت
پریناتــال امــکان انجــام مراقبــت از راه دور فراهــم شــود. در 
نژادهــای مختلــف بــه خصــوص ســیاه پوســتان، بومیــان آمریــکا 
و آمریــکای التیــن میــزان عفونــت کوویــد 19، عــوارض شــدید 
و مــرگ و میــر بیشــتر اســت. دسترســی نابرابــر بــه مراقبت هــای 
ــد منجــر  ــژادی مــی توان ــن گــروه ن ــات در ای بهداشــتی و امکان
بــه ایــن نتایــج شــود و ایــن  افــراد را در معــرض خطــر باالتــری 

بــرای فــرم شــدید بیمــاری قــرار دهــد.

ــی  ــت زایمان ــرل در مراقب ــی و کنت پیشــگیری  عفون
بیمــاران  بســتری

 ســازمان CDC  ماحظاتی را در بیماران  بســتری منتشــر کرده 
ــر و زایمــان ،ریــکاوری و  ــی، لیب ــاژ مامای اســت کــه شــامل تری

پســت پارتــوم مــی باشــد.
 نکات کلیدی این توصیه ها شامل موارد زیر است:

ــق  ــتی   مناط ــای بهداش ــت ه ــع  سیاس ــتی تاب ــن بهداش 1. مراقبی
خــود باشــند.

  بیمــاران مشــکوک یــا شــناخته شــده کوویــد 19 بایــد در 

کرونا ویروس 2019
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اتــاق تــک نفــره بــا درب بســته تحــت مراقبــت قــرار بگیرنــد.  
اتاقهــای ایزولــه عفونــت هــای منتقلــه از راه هــوا، بــرای 
بیمارانــی نگــه داشــته شــود کــه پروســیجرهای مولــد آئروســل 

ــرد. ــی گی ــورت م ــا ص در آنه
ــناخته  ــد 19 ش ــه کووی ــا ب ــادران مبت ــه از م ــی ک 2.  نوزادان
ــوزادان مشــکوک  ــوان ن ــه عن ــد ب ــی شــوند بای ــد م شــده متول
ــکوک  ــوزادان مش ــوند.  ن ــه ش ــر گرفت ــد 19 در نظ ــه کووی ب
بایــد تســت شــوند، از ســایر نــوزادان ســالم جــدا باشــند وطبــق 
توصیه هــای مرکــز کنتــرل و پیشــگیری از عفونــت بــرای 
بیمــاران مشــکوک و قطعــی کوویــد 19، تحــت مراقبــت قــرار 

ــد. بگیرن
3.  نــوزادان متولــد شــده از مــادران مشــکوک بــه کوویــد 19 
کــه نتیجــه تســت در مــادران آنهــا نامشــخص اســت)  تســت 
نشــده انــد یــا جــواب حاضــر نیســت(  به عنــوان نــوزادان 

ــوند. ــی ش ــه نم ــر گرفت ــد 19 در نظ ــه کووی ــکوک ب مش
4.   ترخیــص پســت پارتــوم در افــراد بــا کوویــد 19 قطعــی یــا 

مشــکوک بــر اســاس توصیــه هــایcdc اســت.
 

 احتیاطــات پرســنل درمانــی : تجهیــزات محافظــت 
شخصی

ــان  ــام کادر درم ــت و تم ــری اس ــدت مس ــه ش ــد19 ب   کووی
ــر  ــا قطعــی کوویــد 19 را ب کــه مراقبــت بیمــاران مشــکوک ی
عهــده دارنــد بایــد از تجهیــزات حفاظــت شــخصی PPE  کــه 
در زیــر توضیــح داده میشــود اســتفاده کننــد که شــامل ماســک 

صــورت مثــل ماســک N95 میباشــد.
 در مناطقــی کــه  تســت بــه صــورت همگانــی انجــام  نمی شــود 
ــترس  ــی در دس ــدازه کاف ــه ان ــخصی ب ــت ش ــایل حفاظ و وس
ــت  ــایل حفاظ ــتفاده از وس ــع  اس ــل و جام ــور کام ــت بط اس
ــی  ــه م ــک N95 توصی ــل ماس ــک مث ــه ماس ــخصی از جمل ش
شــود تــا زمانــی کــه وضعیــت بیمــار معلــوم شــود. تمــام کادر 
ــایل  ــیدن و در آوردن وس ــوه پوش ــورد نح ــد در م ــان  بای درم

ــوند. ــوزش داده ش ــخصی آم ــت ش حفاظ

توصیه های cdc برای وسایل حفاظت شخصی
1. ماسک صورت:

 PPEماســک هــای پارچــه ای جــزو وســایل حفاظــت شــخصی
ــه  ــا ب ــت از بیمــاران مبت ــرای مراقب محســوب نمــی شــوند و ب
کوویــد 19 و مــوارد مشــکوک و یــا موقعیــت هایــی کــه نیــاز 

بــه پوشــیدن ماســک اســت نبایــد بــه کار رونــد. 
ماسک را قبل از ورود به اتاق بیمار بپوشید. 

ــام  ــال انج ــل در ح ــد آئروس ــیجر مول ــه پروس ــی ک  در مواقع
اســت ماســک N95 یــا ماســکی کــه ســطح باالتــری از 
ــی  ــک معمول ــای ماس ــه ج ــد ب ــد بای ــم نمای ــت را فراه محافظ

ــرد. ــتفاده ک ــورت  اس ص
  ماســکهای یکبارمصــرف بایــد بعــد از خــروج از اتــاق بیمــار و 
بســتن درب  دور انداختــه شــوند و ســپس دســت ها ضدعفونــی 

شوند.
   PAPR اگــر از رســپیراتورهای چنــد بــار مصــرف  مثــل  
ــتور  ــق دس ــدد طب ــتفاده مج ــل از اس ــودباید قب ــتفاده می ش اس

کارخانــه ســازنده آن تمیــز و ضدعفونــی شــوند.
هــرگاه زنجیــره عرضــه بهبــود یافــت تجهیــزات حفاظــت 
تنفســی بایــد بــه ســمت به کارگیــری رســپیراتورها بــرای 
ــود. ــوق داده ش ــد 19 س ــی کووی ــا قطع ــکوک ی ــاران مش بیم

2.   حفاظت چشمی
 موقــع ورود بــه اتــاق بیمــار عینــک حفــاظ دار یــا شــیلد 

صــورت یکبــار مصــرف کــه جلــو و اطــراف صــورت را 
بپوشــاند، اســتفاده کنیــد.

ــی را  ــمی  کاف ــت چش ــی حفاظ ــز تماس ــی و لن ــک طب   عین
نمی کننــد. فراهــم 

  محافظ چشمی را قبل از خروج از اتاق بیمار بردارید.
  محافــظ چشــمی چنــد بــار مصــرف مثــل عینــک هــای ایمنــی 
بایــد قبــل از اســتفاده مجــدد  طبــق دســتور کارخانــه ســازنده 
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آن تمیــز و ضدعفونــی شــوند.
 محافــظ چشــمی یکبــار مصــرف بایــد بعــد از اســتفاده دور انداختــه 

شــود.
3. دستکش

 موقع ورود به اتاق بیمار دستکش تمیز و غیر استریل بپوشید.
 در صورتــی کــه دســتکش پــاره شــده و یــا شــدیداً آلــوده شــد آن 

را تعویــض نماییــد.
 موقــع خــروج از اتــاق بیمــار دســتکش را خــارج کــرده و دور 

بیندازیــد و بافاصلــه دســتها را ضدعفونــی کنیــد.
۴.گان

 قبــل از ورود بــه اتــاق بیمــار گان تمیــز بپوشــید و در صــورت کثیف 
شــدن، آن را تعویــض کنید.

  قبــل ازخــروج از اتــاق بیمــار گان را  بیــرون آورده و دور بیندازیــد 
و آن را در ســطل هــای اختصاصــی بــرای کتــان یــا زبالــه قــرار دهید.

 گان هــای یکبــار مصــرف بایــد بعــد از اســتفاده دور انداختــه شــوند 
و  گان هــای پارچــه ای بایــد بعــد از هــر بــار اســتفاده شســته شــوند.

اگــر  بــا کمبــود گان مواجــه هســتیم بایــد بــه ترتیــب زیــر اولویــت 
بنــدی شــوند:

فرایندهای مولد آئروسل  •
فعالیــت هایــی کــه در آن هــا احتمــال وجــود قطــرات یــا   •

باشــد. مــی  ترشــحات 

فعالیتهــای مراقبتــی از بیمــار کــه تمــاس باالیــی بــا بیمــار   •
خواهنــد داشــت و طــی آن احتمــال انتقــال پاتــوژن هــا  بــه دســت و 

ــاس لب
مراقب بهداشتی وجود دارد که شامل :

لباس پوشیدن  •
حمام کردن  •
•  انتقال بیمار

•   انجام امور بهداشتی
•  عوض کردن ملحفه

•  توالت کردن و تعویض لباس

•  مراقبت یا استفاده از دستگاه
•  مراقبت زخم

 در مــوارد کمبــود ماســک N95 بایــد اولویــت بنــدی  کــرد و 
ــرای  ــرد و ب ــل بکارب ــد آئروس ــای مول ــک N95 را در فراینده ماس
ســایر خدمــات بهداشــتی از ماســک صــورت اســتفاده کــرد. حتــی 
ــکی  ــه کادر پزش ــت ک ــروری اس ــات، ض ــود امکان در دوران کمب
ــی  ــک جراح ــل ماس ــب مث ــخصی مناس ــت ش ــزات حفاظ از تجهی
ــرای حفاظــت کادر پزشــکی فراهــم  ــد و  تســهیات ب اســتفاده کنن

ــد. ــت کنن ــان محافظ ــد از خودش ــا بتوانن ــود ت ش
ــل  ــای حاص ــت داده ه ــورت اس ــت ص ــه محافظ ــد ب ــه تاکی اگرچ
ــت  ــایل حفاظ ــن وس ــه ای ــد ک ــی کن ــنهاد م ــارس پیش ــی س از اپیدم
شــخصی مذکــور در کنــار بهداشــت دســت و تمیــز کــردن محیــط 
ــال  ــک انتق ــه ریس ــش بهین ــه کاه ــر ب ــا منج ــه کار رود ت ــراف ب اط

ــود.  ــد 19 ش ــه کوی ــی از جمل ــای تنفس ــروس ه وی
اگــر چــه بعضــی از پزشــکان بعــد از ماحظــات دقیــق ممکــن اســت 
ــه  ــغول ارائ ــخصی مش ــت ش ــرای حفاظ ــی ب ــزات کاف ــدون تجهی ب
خدمــت و مراقبــت بهداشــتی شــوند؛  ولــی پزشــکان از نظــر اخاقــی 
مجبــور نیســتند کــه بــدون تجهیــزات حفاظتی بــرای بیمــاران پرخطر 

ارائــه خدمــت نماینــد .
ــه  ــوی در مرحل ــازدم ق ــی ب ــدودcdc ط ــای مح ــاس داده ه ــر اس  ب
ــه انــدازه پروســیجرهای شــایع تر  دوم لیبــر انتظــار تولیــد آئروســل ب

مولــد آئروســل) مثــل برونکوســکوپی، اینتوباســیون و ساکشــن بــاز( 
نداریــم.

  مکان مادر و نوزاد
ــه RCOG.WHOو  انجمــن اطفــال   خیلــی از گایدالیــن هــا از جمل
کانــادا توصیــه مــی کننــد کــه مــادر مشــکوک یــا قطعــی مبتــا بــه 
کوویــد 19 بــا رعایــت احتیــاط زیــاد بــا نــوزاد در یــک مــکان باشــند 
ــوزاد ،شــیردهی و  ــادر و ن ــودن م ــا هــم ب ــاد ب ــع زی ــه مناف ــد ب و تاکی

تمــاس پوســت بــا پوســت دارنــد.
مــادران  مــی کننــد کــه  AAP شــدیدا توصیــه  ســازمانCDCو 



202

مشــکوک یــا قطعــی مبتــا بــه  کوویــد 19 بــه طــور موقــت از نــوزاد 
ــوزادی  ــت ن ــنده عفون ــی کش ــادر ول ــک ن ــه ریس ــند و ب ــدا باش ج

ــد. ــد دارن ــد 19 تاکی ــدید کووی ش
 بــا توجــه بــه داده هــای محــدود در زمینــه جداســازی مــادر و نــوزاد 
یــا باهــم بــودن آنهــا لــذا تصمیــم گیــری بایــد بــا مشــارکت بیمــار و 
تیــم درمــان اتخــاذ شــود و حیــن مشــاوره بایــد منافــع و مضــرات این 

موضــوع بیــان شــود.
 اگرچــه جداســازی موقــت در بیمارســتان ریســک عفونــت نــوزادی 
ــا  ــد ب ــوزاد می توان را کاهــش مــی دهــد ولــی جداســازی مــادر از ن
ریســک های اضافــه تــری از جملــه اســترس بــی مــورد مــادر و قطــع 

شــیردهی همــراه باشــد. 

گزینه های ممکن برای اسکان
الف. هم اتاقی بودن یا ایزوله مشترک

 ایــن مــورد بــا درخواســت مــادر صــورت مــی گیــرد یــا بــه صــورت 
غیــر قابــل اجتنــاب بــه علــت محدودیــت فضــا رخ میدهــد اگــر ایــن 
رویکــرد انتخــاب شــود بایــد جوانــب ایمنــی بــرای کاهــش ریســک 

انتقــال عفونــت رعایــت شــود کــه شــامل:
ــت  ــا را رعای ــت ه ــت دس ــوزاد بهداش ــا ن ــاس ب ــن تم ــادر حی 1 . م
ــا پوشــش پارچــه ای  روی صــورت اســتفاده  ــد و  از ماســک ی کن
کنــد. ماســک یــا پوشــش پارچــه ای صــورت نباید بــرای نــوزادان و 

ــه کار رود . ــر دوســال ب کــودکان زی
2.   کنتــرل مهندســی مثــل اســتفاده از موانــع فیزیکــی) بــرای مثــال 
ــه کنتــرل شــده از نظــر دمایــی( و  ــوزاد در محــل ایزول ــرار دادن ن ق
ــتر در  ــا بیش ــوت ی ــدازه 6 ف ــه ان ــادر ب ــوزاد از م ــتن ن ــه داش دور نگ

ــکان صــورت ام
ب. جدا سازی موقت) اتاق های مجزا(
  این موردنیز باید با تمایل مادر صورت پذیرد .

 سایر ماحضات شامل:
 1.شرایط بالینی مادر و نوزاد

ــر  ــرض خط ــه در مع ــی ک ــرای نوزادان ــت ب ــن اس ــازی ممک  جداس

بــاالی فــرم شــدید بیمــاری هســتند ضــروری باشــد مثــل) نــوزادان  
پــره تــرم و نــوزادان بــا شــرایط طبــی (  و یــا آنهایــی کــه مادرشــان 

شــدیداً بیمــار اســت
 2. در دســترس بــودن تســت، کارکنــان، فضــای کافــی و تجهیــزات 

ــخصی حفاظت ش
ــد  ــت باش ــوزاد مثب ــد ن ــت کووی ــر تس ــوزاد: اگ ــت ن ــج تس 3. نتای

ــت. ــازی نیس ــه جداس ــازی ب نی
4. شــرایط خانــه فــرد حاملــه و اینکــه فاصلــه فیزیکــی و بهداشــت را 

بتوانــد بعــد از ترخیــص همچنــان ادامــه دهــد.
 اگــر جداســازی موقــت انجــام شــود مادرانــی کــه قصــد شــیردهی 
دارنــد بایــد تحــت حمایــت قــرار گرفتــه و تشــویق به دوشــیدن شــیر 
شــوند تــا ترشــح شــیر برقــرار بمانــد و در صــورت امــکان بایــد پمپ 

پســتانی اختصاصــی  تهیــه کننــد.

شیرخواران شیر مادر خوار
 شــیر مــادر  محافظــت علیــه خیلــی از بیماری هــا را ایجــاد می کنــد 
و کنترااندیکاســیون هــای کمــی بــرای شــیردهی وجــود دارد.  اینکه 
ــا در  ــه آی ــه و اینک ــا ن ــود ی ــل می ش ــیر منتق ــد 19 از راه ش آیاکووی
صــورت انتقــال اجــزای ویــروس قابلیــت عفونــت زائــی دارد یــا نــه 

مشــخص نیســت.
ــد 19  ــروس کووی ــه وی ــد ک ــان دادن ــود نش ــای موج ــر داده ه  اکث
ــه جــز  یــک مــورد گــزارش مــوردی  درشــیرمادر  وجــود نــدارد ب

ــد. ــان دادن ــادر نش ــیر م ــروس را در ش ــه RNAوی ک
 لــذا بیمــاران مشــکوک  یــا قطعــی مبتــا بــه کوویــد 19 ممنوعیتــی 

بــرای شــیردهی ندارنــد.
ــد 19  ــه کووی ــا ب ــی مبت ــا قطع ــکوک ی ــراد مش ــه اف ــا ک  از آنج
می تواننــد از طریــق قطــرات تنفســی ویــروس را در تمــاس نزدیــک 
ــد  ــه قص ــی ک ــذا آنهای ــد ل ــل کنن ــوزاد منتق ــه ن ــیردهی ب ــل ش مث
شــیردهی دارنــد بایــد بــرای کاهــش ریســک انتقــال عفونــت تحــت 

ــد. ــرار بگیرن ــاوره ق مش
  دوشــیدن شیرتوســط شــیردوش برقــی یــا دســتی انجــام شــود و قبل 
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از دســت زدن بــه پمــپ یــا اجــزای شــیردوش دســت ها ضدعفونــی 
شــوند. بعــد از هــر بــار اســتفاده شــیر دوش بــه خوبــی تمیــز شــود. در 
ــوزاد  ــه ن صــورت امــکان یــک فــرد ســالم شــیر دوشــیده شــده را ب
ــرد شــیردوش اختصاصــی داشــته  ــر ف ــکان ه بدهــد. در صــورت ام

باشــد. 
مــادران مشــکوک یــا ابتــای قطعــی بــه کوویــد 19 در صورتــی کــه 
بخواهنــد مســتقیماً بــه نــوزاد شــیر بدهنــد بایــد کلیــه اصــول ایمنــی 
ــوزاد  ــه ن ــروس ب ــار وی ــا از انتش ــد ت ــت کنن ــیردهی رعای ــن ش را حی
جلوگیــری شــود؛ ایــن اقدامــات شــامل بهداشــت دســت،  پوشــیدن 

ماســک در صــورت امــکان مــی باشــد.
ــان بایــد از تصمیــم   در شــرایط پاندمــی کوویــد 19 متخصصیــن زن
ــد و  ــت کنن ــه شــیردهی حمای ــاره شــروع و ادام ــادر درب ــه م آگاهان
ــری در  ــم گی ــتگی تصمی ــًا شایس ــادر کام ــه م ــد ک ــخیص بدهن تش
ــیر  ــادر، ش ــیر م ــاراً ش ــه انحص ــیردهی را دارد اینک ــوه ش ــورد نح م

ــا باشــد. ــی از آنه ــا ترکیب خشــک ی


