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خطبی تطخیصی در کًریًکبرسیىًمب ثعذ اس سایمبن:
گشارش یک مًرد
دکتز لیال مًسًی سزضت ،1دکتز سَزٌ یًسفی ،*2دکتز امیزحسیه
4

جعفزیبن ،3دکتز لعیب ضیزیهسادٌ ،1دکتز وًضیه ثبثبپًر ،1دکتز فزضتٍ ثشمی
.1
.2
.3
.4

ضظیسًت فلَقیپ اًکَلَغی ظًاى ،زاًكکسُ پعقکی ،زاًكگاُ ػلَم پعقکی هكْس ،هكْس ،ایطاى.
اؾتاز گطٍُ ظًاى ٍ هاهایی ،فلَقیپ اًکَلَغی ظًاى ،زاًكکسُ پعقکی ،زاًكگاُ ػلَم پعقکی هكْس ،هكْس ،ایطاى.
زاًكیاض گطٍُ پاتَلَغی ،زاًكکسُ پعقکی ،زاًكگاُ ػلَم پعقکی هكْس ،هكْس ،ایطاى.
ضظیسًت گطٍُ ظًاى ٍ هاهایی ،زاًكکسُ پعقکی ،زاًكگاُ ػلَم پعقکی هكْس ،هكْس ،ایطاى.

خالصٍ

تبریخ دریبفت 1396/08/14 :تبریخ پذیزش1396/11/08 :
1

مقذمٍ :کَضیَکاضؾیٌَها تِػٌَاى یکی اظ اًَاع ًازض تیواضی تطٍفَتالؾتی تاضزاضی تا تظاّطات هتٌَع ٍ گاّاً گوطاُ کٌٌسُ
هیتاقس .ظي تالیٌی پعقک ٍ تكریص تِهَلغ هیتَاًس حیاتترف تاقسّ .سف اظ ایي هطالؼِ ،گعاضـ یک هَضز ذطای
تكریصی زض کَضیَکاضؾیٌَها تؼس اظ ظایواى اؾت.
گشارش مًرد :ذاًن  25ؾالِ تا ذًَطیعی طَالًی تؼس اظ ظایواى تِ تیواضؾتاى یکی اظ قْطّای اططاف هكْس هطاجؼِ کطز
ٍ ػلیضغن هطاجؼات هکطض تِ ػلت ذًَطیعی ٍ ػسم تَجِ تِ ػالئن آظهایكگاّی ٍ ؾًََگطافی ٍ افعایف ؾطح β-hCG
ذَى ،تكریص تیواضی تطٍفَتالؾتیک زازُ ًكس کِ هٌجط تِ پاضگی ضحن قس ٍ تا پاضگی ضحن ،هتاؾتاظ ضیِ ٍ هغع تِ
حالت اٍضغاًؽ تِ ترف اًکَلَغی ظًاى زض ؾال  1396اضجاع قس ٍ فؼالً تحت قیوی زضهاًی تسٍى اًجام ّیچ ػول
جطاحی اؾت.
وتیجٍگیزی :زض ّط ذاًن زض ؾٌیي تاضٍضی تا ذًَطیعی غیط طثیؼی ضحوی تؼس اظ ظایواى ٍ ّوچٌیي ذًَطیعی اظ اضگاى-
ّای زیگط یا تكریص هتاؾتاظ تا ػلت ًاهكرص ،احتوال کَضیَکاضؾیٌَها تایس هسًظط لطاض گیطز.
کلمبت کلیذی :تیواضی تطٍفَتالؾتیک حاهلگی ،ذطای تكریصی ،ذًَطیعی غیط طثیؼی ضحوی ،ذًَطیعی ٍاغیٌال
تؼس اظ ظایواى ،کَضیَکاضؾیٌَها

* وًیسىذٌ مسئًل مكبتجبت :زکتط ظّطُ یَؾفی؛ زاًكکسُ پعقکی ،زاًكگاُ ػلَم پعقکی هكْس ،هكْس ،ایطاى .تلفه051-38012477 :؛ پست الكتزيویک:
yousefiz@mums.ac.ir
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مقذمٍ
کَضیَکاضؾیٌَها ،تَهَض تطٍفَتالؾتی جفت %5 ،تیواضی
تطٍفَتالؾتیک حاهلگی ضا تكکیل هیزّس .قیَع
کَضیَکاضؾیٌَها تؼس اظ ظایواى ،تا تَجِ تِ ًازض تَزى ٍ
تكریص هكکل آى تِطَض زلیك ترویي ظزُ ًكسُ اؾت.
یک چْاضم هَاضز کَضیَکاضؾیٌَها تِ زًثال حاهلگی تطم
ضخ هیزٌّس ( .)1هیعاى کَضیَکاضؾیٌَها تِزًثال حاهلگی
تطم 1 ،هَضز زض ّط  1/6هیلیَى حاهلگی ٍ حتی تیكتط
گعاضـ قسُ اؾت ( .)2تِ زلیل تظاّطات هتفاٍت ایي
تیواضی ،تكریص کَضیَکاضؾیٌَها ٌَّظ تِػٌَاى یک
چالف تالیٌی تالی هاًسُ اؾت .تطذالف ؾایط ؾططاىّا،
تكریص ایي تسذیوی تیكتط تط اؾاؼ قطح حال ،ؾاتمِ
حاهلگی لثلی ،ؾطح  β-hCGذَى ٍ یافتِّای تالیٌی،
ضازیَلَغیکی هطتثط ٍ ظي پعقک هیتاقس تا ًوًَِ تافتی
( .)3ػلیضغن توام ایي زاًؿتِّاٌَّ ،ظ ّن تِ طَض
گؿتطزُای تكریص زض هطاحل پیكطفتِ ٍ هتاؾتاتیک
تیواضی گصاقتِ هیقَز کِ ایي اهط هیتَاًس تا پیاهسّای
هطگتاض هازض ّوطاُ قَز ( .)5 ،4قایغتطیي ػالئن تالیٌی
تیواضاى تِ صَضت ذًَطیعی غیط طثیؼی ٍاغیٌال تٍِیػُ
تؼس اظ ظایواى اؾت .هتأؾفاًِ زض هَاضز ذًَطیعی تأذیطی،
زیطضؼ ٍ هماٍم تؼس اظ ظایواى کِ تیكتطیي ًوای تظاّط
تیواضی اؾت ،تكریص ایي تسذیوی تا تأذیط اًجام
هیقَز ( .)6زض هطالؼِ یَؾفی ٍ ّوکاض ()2005
تكریص کَضیَکاضؾیٌَها زض هطحلِ چْاض تیواضی تا
هتاؾتاظ هغع کثس ٍ کلیِ ػلیضغن چْاض هاُ ذًَطیعی
ٍاغیٌال غیططثیؼی تؼس اظ ظایواى گعاضـ قس کِ
ذَقثرتاًِ تا زضهاى هٌاؾة ،تْثَزی کاهل حاصل قس
(ّ .)7نچٌیي زض هطالؼِ زیگط یَؾفی ٍ ّوکاضاى

ذًَطیعی فَت کطز ( .)8تَجِ ٍ اّویت تكریص تالیٌی
تِ هَلغ کَضیَکاضؾیٌَم تؼس اظ ظایواى ٍ کاّف هطگٍهیط
ایي هازضاى تایس اظ اّساف هترصصیي ظًاى ٍ ظایواى تاقس.
ّسف اظ ایي هطالؼِ ،گعاضـ یک هَضز ذطای تكریصی
زض کَضیَکاضؾیٌَها تؼس اظ ظایواى اؾت.

معزفی ثیمبر
تیواض ،ذاًوی  25ؾالِ تَز کِ تا ؾاتمِ اٍلیي حاهلگی ٍ
ظایواى طثیؼی زض  6هاُ لثل ،تا زلزضز قسیس ٍ تَْع ٍ
زیؿتطؼ تٌفؿی ٍ ؾطگیجِ تِ حالت اٍضغاًؽ هطاجؼِ
کطزُ کِ زض تسٍ هطاجؼِ ،فكاضذَى ؾیؿتَلیک ٍ 6
تاکیکاضزی  130زاقت .زض تطضؾی قکن ،تٌسضًؽ
غًطالیعُ ٍجَز زاقت .زض ؾًََگطافی ،هایغ آظاز فطاٍاى
زاذل قکن ّوطاُ تَزُ  6ؾاًتیهتطی زض زاذل ضحن
گعاضـ قس .هیعاى ّوَگلَتیي  5/5گطم زض زؾیلیتط ٍ
ؾطح ّ 209 ،β-hCGعاض ٍاحس تَز .زض الپاضاتَهی
اٍضغاًؽ ،پاضگی ضحن زض لؿوت فًَسٍؼ ضحن تِ اتؼاز 2
ؾاًتیهتطی ٍجَز زاقت (قکل  .)1زض ضوي حسٍز 1/5
لیتط ذَى زض زاذل قکن هكاّسُ قس .جطاحی تَؾط
هترصص اًکَلَغیؿت جطاحی ظًاى تا حفظ ضحن ٍ حصف
ًاحیِ هثتال تِصَضت هَضؼی اًجام قس.

ضكل  -1جزاحی ثزای حذف وبحیٍ مجتال ي تخلیٍ قسمت پبرگی رحمی
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( ،)2014هتاؾتاظ کَضیَکاضؾیٌَها تِ ضٍزُ تاضیک زض
ذاًن  34ؾالِ تا قکایت ذًَطیعی ٍاغیٌال تا  44ضٍظ تؼس
اظ ظایواى طثیؼی ػلیضغن هطاجؼِ هکطض تكریص تیواضی
تا تأذیط ظیاز صَضت گطفت ٍ تا تكریص کَضیَکاضؾیٌَها
زض هطحلِ چْاض تیواضی زض هطکع اًکَلَغی تؿتطی قس کِ
هتأؾفاًِ ّوعهاى تا قیوی زضهاًی ضٍظ ّفتن تِػلت

 دکتز لیال مًسًی سزضت ي َمكبران

هیقَز کِ تَزُای  44*54هیلیهتطی تا ًفَش تِ هیَهتط
ٍ اثط فكاضی زض آًسٍهتط ٍ تكریص ؾًََگطافی جفت
یکی قسُ تا هیَهتط ،گعاضـ قس .تیواض تِصَضت اٍضغاًؿی
تا تكریص ذًَطیعی زاذل قکوی تِ کلیٌیک اًکَلَغی
ظًاى زاًكگاُ ػلَم پعقکی هكْس زض ؾال  1396اضجاع
هیقَز .تؼس اظ ػول جطاحی زض تطضؾی اًجام قسُ
حسالل ً 15سٍل هتاؾتاتیک زض ضازیَگطافی ضیِ ٍ 30
ًسٍل زض ؾی تی اؾکي ضیِ گعاضـ قس (قکل .)2

زض ؾاتمِ ایكاى ،تیواض  3هاُ پؽ اظ ظایواى تِػلت
ذًَطیعی غیط طثیؼی کَضتاغ قسُ کِ هحصَل تاضزاضی
گعاضـ قسُ تَز .هجسزاً یک هاُ تؼس تِػلت ازاهِ
ذًَطیعی ٍ ؾًََگطافی هثٌی تط تمایای حاهلگی ٍ هیَم
ایٌتطاهَضال  5-6ؾاًتیهتط ٍ ؾطح ّ 100 β-hCGعاض
ٍاحس تَؾط پعقک زیگطی کَضتاغ هیقَز کِ ایي تاض ًیع
زؾیسٍای ذًَطیعی زٌّسُ ًکطٍتیک گعاضـ هیقَز .تِ
زلیل ازاهِ ذًَطیعی ٍ افعایف ؾطح ،β-hCG
ؾًََگطافی تَؾط هترصص ؾَم تطای ایكاى زضذَاؾت

ضكل -2سی تی اسكه ریٍ ثب وذيلَبی متعذد متبستبتیک

هرچِ زض  MRIهغع هكرص قس (قکل .)3

ؾی تی اؾکي لگي ٍ قکن ًیع تْاجن هیَهتط گعاضـ
قسّ .وچٌیي ؾِ ًسٍل هتاؾتاتیک زض لَب پاضیتال ٍ

ضكل  BRAIN MRI -3ثب وذيلَبی متبستبتیک در لًة پبریتبل ي مخچٍ

گعاضـ قس (قکل .)4

پاؾد آؾیةقٌاؾی ،ضایؼِ ضحوی کَضیَکاضؾیٌَها
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َم ریختگی ضذیذ ي وكزيس يسیع ي ضذیذ (فلص سرد عضلٍ ،فلص سجش تًمًر ،ستبرٌ وكزيس)
تالیٌی ،تؼییي کٌٌسُ حیات زض ایي هَاضز ذَاّس تَز؛
چطاکِ ٌَّظ ّن تكریص زض هطاحل پیكطفتِ ٍ تا
پیفآگْی تس زازُ هیقَز ( .)9زض تیواض فَق ػلیضغن
افعایف هکطض ؾطح  β-hCGتِ زلیل یافتِّای اقتثاُ
زض ؾًََگطافی ٍ ػسم تكریص هٌاؾة ،کَضتاغ هکطض
اًجام قسُ اؾتً .وای ؾًََگطافی ضحن زض
کَضیَکاضؾیٌَم تایس اظ تمایای حاهلگی ،فیثطٍم ٍ
آزًَهیَظ افتطاق زازُ قَز ( .)6اگطچِ ؾًََگطافی کالط
زاپلط ٍ افعایف ٍ اؾکَالضیتی هیَهتط ًیع هیتَاًس کوک
کٌٌسُ تاقس .تْاجن تطٍفَتالؾت تِ ػطٍق ذًَی،
تطٍهثَظ ،اًَضیؿن ػطٍلی ٍ اًفاضکتَؼ هتؼسز هٌجط تِ
پاضگی ذَزتِذَزی ضحن ٍ ذًَطیعی زاذل قکوی
هیقَز ( .)10گعاضقاتی اظ پاضگی ضحن آهسُ اؾت کِ
زض آى ظهاى ًیع تطای تیواض حصف هَضؼی ضایؼِ اًجام
گطفتِ اؾتٍ ،لی زض اکثط گعاضقات ّیؿتطکتَهی اًجام
قسُ اؾت (ّ .)11وچٌیي زض گعاضـ اکؿای ٍ ّوکاضاى
( )2011تا جطاحی ّیؿتطکتَهی تِػلت ًکطٍظ ضحوی
زض ؾیط قیویزضهاًی ،تیواض ًجات یافتِ تَز ( .)12زض
هطالؼِ یَؾفی ٍ ّوکاض ( ،)2005تیواض تا ذًَطیعی
غیططثیؼی ٍاغیٌال تؼس اظ ظایواى ٍ تكریص
کَضیَکاضؾیٌَها تا هتاؾتاظ هغع کثس ٍ کلیِ گعاضـ تا
زضهاى پطتَزضهاًی ٍ قیویزضهاًی تْثَز یافت (،)7
اگطچِ زضهاى تیواض زیگط کَضیَکاضؾیٌَم تا هتاؾتاظ تِ
ضٍزُ تاضیک هَفمیتآهیع ًثَز (.)8
زضهاى تیواضی تط اؾاؼ هطحلِ تیواضی ٍ ؾیؿتن
ًوطُتٌسی ؾاظهاى جْاًی تْساقت تا قیویزضهاًی اؾت.
زض هطالؼِ حاضط قیویزضهاًی چٌس زاضٍیی EMA-

تا تَجِ تِ هطحلِ  4تیواضی ،قیوی زضهاًی تطکیثی ضغین
( EMA-COاتَپَؾایس ،هتَتطٍکؿات ،اکتیٌَهایؿیي ٍ
ؾیکلَفؿفاهایس ٍ ٍیٌکطیؿتیي تِ ضٍـ تعضیك ٍضیسی زض
ضٍظ اٍل ،تا زاضٍی اتَپَؾایس تِ هیعاى  100هیلیگطم تط
هتط هطتغ تسى ،هتَتطٍکؿات تِ هیعاى  100هیلیگطم تط
هتط هطتغ تسى تِصَضت ٍضیسی یکجا ٍ  200هیلیگطم تط
هتط هطتغ تسى زض ػطض  12ؾاػت ٍضیسی ٍ
اکتیٌَهایؿیي ًین هیلیگطم تِصَضت تعضیك هؿتمین
ٍضیسی ٍ زض ضٍظ زٍم اتَپَؾایس تِ هیعاى  100هیلیگطم
تط هتط هطتغ تسى ٍ اکتیٌَهایؿیي ًین هیلیگطم ٍ اؾیس
فَلیٌیک  15هیلیگطم ّط  12ؾاػت تا  48ؾاػت تجَیع
قس .ؾپؽ زض ضٍظ ّكتن آهپَل ؾیکلَفؿفاهایس 600
هیلیگطم تط هتط هطتغ تسى ٍ ٍیال ٍیٌکطیؿتیي 1
هیلیگطم تط هتط هطتغ تسى تعضیك هیقس .ایي تطکیثات
ّط ّفتِ تا هٌفی قسى ؾطح  β-hCGتکطاض هیقس ،زض
ضوي زض اتتسای تكریص تیواضی لثل اظ قطٍع
قیویزضهاًی ،پطتَزضهاًی هغعی تِ هیعاى  3000گطی
ًیع تجَیع گطزیس .پؽ اظ  5زٍضُ زضهاى ،ؾطحβ-hCG
هٌفی قسٍ ،لی زٍ زٍضُ اضافِ قیویزضهاًی ًیع تجَیع
قس ٍ تیواض زض حال حاضط تحت پیگیطی زٍضُای تیواضی
تطٍفَتالؾتیک حاهلگی هیتاقس .ایي گعاضـ تا کؿة
اجاظُ تیواض اًجام قسُ اؾت.

ثحث
کَضیَکاضؾیٌَهای جفتی ،احتواالً هحتولتطیي ػلت
تیواضی هتاؾتاتیک تؼس اظ حاهلگی تطم زض ًظط گطفتِ
هیقَز .ازاهِ ذًَطیعی تؼس اظ ظایواى تٍِیػُ ٍجَز یا
افعایف ؾطَح  β-hCGکوک کٌٌسُ اؾت .ظي
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ضكل -4آسیتضىبسی ضبیعٍ رحمی مجىی ثز کًریًکبرسیىًمب ي اوًاسیًن ثٍ میًمتز :سلًلَبی سیتً ي سىسیتًتزيفًثالست ثب در

.کَضیَکاضؾیٌَها هسًظط لطاض گیطز

وتیجٍگیزی
زض تكریص افتطالی ذًَطیعی غیط طثیؼی ضحوی زض
ؾٌیي تاضٍضی تا احتوال تیواضی تطٍفَتالؾتیک حاهلگی
 هیتَاى اظ ذطای تكریصی،تا ضٍیکطز هٌاؾة زضهاًی
.پیكگیطی کطز
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ٍ  تمای تیواض حتی زض هتاؾتاظ هغعی. قطٍع قسCO
.)13(  ٍ گاّی هؼازل افطاز ػازی اؾت%70 کثسی تا
 ًیع ّوطاُ تا حفظ تاضٍضی تطای%100 پاؾد تالیٌی
کَضیَکاضؾیٌَها زض ؾالّای اذیط گعاضـ قسُ اؾت
 ؾالِ زض هطکع تیواضیّای28 ِ زض هطالؼ.)14(
 قکایت تیكتط،تطٍفَتالؾتیک حاهلگی زض اًگلؿتاى
تیواضاى زض تسٍ هطاجؼِ ذًَطیعی غیط طثیؼی ٍاغیٌال تَز
ٍ ػلیضغن ایٌکِ اکثطیت تیواضاى تحت هطالثت
ِ ٍلی تأذیط تكریص هٌجط ت،هترصصیي ظًاى تَزًس
 لصا.پیكطفت ضایؼِ ٍ پاؾد ًاهٌاؾة تِ زضهاى قسُ تَز
 تیواضی،تأکیس قس کِ حتواً پعقکاى هترصص ظًاى
تطفَتالؾتیک حاهلگی ضا زض ّط قطایطی زض تكریص
افتطالی ذًَطیعیّای غیط طثیؼی زض ظًاى هسًظط لطاض
.)15( زٌّس
تا تَجِ تِ ٍیػگی تمطیثاً هٌحصط تِ فطز کَضیَکاضؾیٌَم
 ّوچٌاى لاتلیت،کِ ػلیضغن ٍضؼیت پیكطفتِ تیواضی
ِزضهاى لطؼی زاضز ٍ تیواض هیتَاًس ظًسگی طثیؼی زاقت

ِ زلت ٍ تَج، ّسف اظ گعاضـ تیواض هَضز ًظط،تاقس
هترصصیي ظًاى زض تكریص تالیٌی تِ هَلغ
کَضیَکاضؾیٌَم تؼس اظ ظایواى ٍ کاّف هطگٍهیط ایي
 پیكٌْاز هیقَز زض هَاضز ذًَطیعی.هازضاى اؾت
β-hCG  ؾطح،تأذیطی ٍ هماٍم تؼس اظ ظایواى
 ّوچٌیي تَصیِ هیقَز زض تكریص.اًساظُگیطی قَز
افتطالی ّط ذاًوی زض ؾي تاضٍضی تا ذًَطیعی اظ ّط
اضگاًی یا ػالئن غیط لاتل تَجیِ ؾیؿتویک یا ػالئن
 تكریص احتوالی،هتاؾتاتیک تا ػلت اٍلیِ ًاهكرص

