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خالصه
مقدمه :فشار خون ،یکی از شایعترین مشکالت بارداری است که می تواند منجر به بروز عوارض مادری و جنینی شود.
شایعترین دالیل فشاار خاون بااال شاامل فشاار خاون باارداری ،فشاار خاون او یاه و پاره اکالمس ای اسات .اگرچاه
فئوکروموسیتوما یک علت نادر فشار خون در بارداری است و ی در صورت عدم تشخیص و درمان ،می تواند منجار باه
بروز عوارض قلبی  -عروقی تهدید کننده حیات مادر و افزایش مرگ و میر جنین در بایش از  88درصاد ماوارد شاود.
میزان شیوع آن کمتر از  1/2درصد در هر  11111بارداری گزارش شده است .تشخیص آن با انادازه گیاری کااتکو
آمین ها و متابو یت های آنها در سرم و ادرار  22ساعته مطرح می شود و سسس محل تومور با روش های رادیو وژیک
مشخص می شود .رزک یون جراحی تومور پس از کنتر کافی فشار خون با تجویز آ فا بلوکر و به دنباا آن بتاابلوکر
انجام می شود .در بارداری ،بهترین زمان انجام جراحی تومور ،اواخر سه ماهه او یا اوایال ساه ماهاه دوم رکار شاده
است .در سن بارداری باالتر ،درمان دارویی و انجام همزمان سزارین و برداشتن تومور نزدیاک تارم توصایه مای شاود.
معرفی بیمار :گزارش مورد ،زن  32سا ه ای است که در اواخار ساه ماهاه دوم ،فئوکروموسایتوما در آدرناا راسات
تشخیص داده شد .پس از درمان دارویی کافی به مدت  2هفته قبل از عمل جراحی ،توده آدرنا راست در اوایال ساه
ماهه سوم (هفته  )23خارج شد و نوزاد به روش سزارین در سن بارداری  21هفته متو د شد .وزن ،قد و دور سر ناوزاد
طبیعی بود.
نتیجهگیری :در مواردی که فئوکروموسیتوما در اواخر سه ماهه دوم یا اوایل سه ماهه سوم تشاخیص داده مای شاود
می توان توده آدرنا را برداشت و در زمان ترم ،بارداری را ختم کرد.
کلمات کلیدی :بارداری ،فئوکروموسیتوما ،فشار خون باال
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کرده و با تشخیص فئوکروموسیتوما تحت درمان قرار
گرفت ،پرداخت.

مقدمه
 دکتر مهوش زرگر و همكاران

فئوکروموسیتوم یک تومور نادر نورواندوکرین است که به
د یل ترشح کاتکو آمین ها ،منجر به بروز فشار خون
باال می شود .تشخیص زودرس فئوکروموسیتوما نیازمند
شک با ینی باال است .بیماران با عالئم سردرد ،تعریق و
تسش قلب همراه با حمالت فشارخون باال باید از نظر
فئوکروموسیتوما بررسی شوند .ح اس ترین ت ت
تشخیص ،اندازه گیری متانفرین های پالسما یا کاتکو
آمینها در ادرار  22ساعته است .تصویر برداری رزونانس
مغناطی ی ،1بهترین ،دقیق ترین و ح استرین روش
تصویربرداری تشخیصی خصوصاً در زنان باردار است.
درمان آن با آ فا بلوکر انجام می شود که فنوک ی
بنزامین 2به مدت  11-12روز قبل از انجام عمل جراحی
و با دوز  11-31میلی گرم 2-2 ،بار در روز جهت بیمار
تجویز می شود و جهت درمان تاکی کاردی نیز مهار
کننده گیرنده بتا مانند پروپرانو و تجویز می شود .این
بیماری در دوران بارداری ب یار نادر است و تاکنون در
مقاالت مختلف ،حدود  211مورد گزارش شده است ()1
و میزان شیوع آن کمتر از  1/2درصد در هر 11111
بارداری است ( .)2تشخیص زودرس آن در دوران
بارداری می تواند مورتا یتی مادر و جنین را به طور قابل
توجهی کاهش دهد .قبل از سا  1321تقریباً در %28
موارد ،پره ناتا فئوکروموسیتوما تشخیص داده می شد و
مورتا یتی مادر و جنین حدود  %81بود ،در حا ی که در
های  ،1381-1331تشخیص پره ناتا
سا
فئوکروموسیتوما در بیشتر از  %81موارد داده شد که
کاهش مورتا یتی مادر و جنین به ترتیب به میزان  %1و
 %18رسید ( .)3این تشخیص ممکن است به چند د یل
مد نظر قرار نگیرد ،از جمله اینکه فئوکروموسیتوما
بیماری ب یار نادری است و این تومور تمایل به بروز
تظاهرات مختلفی دارند و بارداری نیز ممکن است مانعی
برای انجام روش های تصویربرداری و ت ت های
رادیوایزوتوپ باشد .مطا عه حاضر به گزارش زن جوانی
که با حمالت فشارخون در سه ماهه دوم بارداری مراجعه

MRI
phenoxybenzamin

گزارش مورد
بیمار زن  32سا ه بارداری سوم با تاریخ آخرین قاعدگی
بی ت و چهارم آبان ماه هزار و سیصد و نود و تاریخ
تخمین زایمان  31مرداد ماه  1331بود .بیمار سابقه یک
سقط در سه ماهه او در بارداری او و یک بار سزارین
در ماه ششم بارداری در بارداری دوم داشت که منجر به
مرگ جنین شد .د یل سزارین زودتر از موعد ناشی از
تشخیص پره اکالمس ی بود .بیمار در بارداری اخیر از
اوایل بارداری دچار حمالت فشار خون باال همراه با
تعریق ،تسش قلب و اضطراب شد .در طی این حمالت،
فشار خون بیمار تا حدود  231/121میلی متر جیوه
افزایش یافت .در معاینات با ینی ،بیمار در هنگام مراجعه
تاکی کارد نبود ،ادم اندام تحتانی نداشت و سایز رحم در
حد  22هفته بارداری بود .بیمار به د یل فشار خون باال
در بخش مراقبت های ویژه ،ب تری و تحت نظر قرار
گرفت .ابتدا برای بیمار ،آزمایشات معمو جهت رد
کردن پره اکالمس ی درخواست شد که در طی بررسی
های انجام شده ،ت ت های کبدی طبیعی بود ،دفع
پروتئین از ادرار نداشت و پالکت طبیعی بود .سسس با
شک به فئوکروموسیتوما ،برای بیمار جمع آوری ادرار 22
ساعته از نظر حجم کراتینین و کاتکو آمین های
ادراری درخواست شد که نورمتانفرین ادرار  22ساعته
بیشتر از  3111میکروگرم در یتر و نوراپی نفرین ادرار
 22ساعته  823میکروگرم در یتر بود.
در ادامه بررسی ها ،برای بیمار سونوگرافی بارداری و
سونوگرافی شکم انجام شد .در سونوگرافی بارداری جنین
ن بت به سن بارداری حدود دو هفته کوچکتر بود .در
سونوگرافی شکم در محل فوقانی سمت راست شکم،
توده ای به ابعاد  31×81میلی متر به نفع توده آدرنا
راست گزارش شد .در مرحله بعد برای بیمار تصویر
برداری رزونانس مغناطی ی شکم انجام شد که گزارش
آن به شرح ریل بود :یک توده با تراکم کم در  T1و با
تراکم باال در  T2در بخش قدامی فوقانی سمت راست
شکم به ابعاد  31×11میلی متر رؤیت شد که به دنبا
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کلیشه تصویربرداری رزونانس مغناطیسی بیمار

حمالت فشار خون کامالً کنتر شد .سسس بیمار یک
هفته پس از شروع فنوک ی بنزامین ،تحت درمان با
آتنو و  81میلی گرم روزانه قرار گرفت .بعد از دریافت 2
هفته درمان با فنوک ی بنزامین و یک هفته آتنو و و
کنتر کامل فشار خون ،بیمار داوطلب عمل جراحی شد.
بیمار تحت عمل الپاراتومی و برداشتن آدرنا سمت
راست قرار گرفت که توده به ابعاد  81×21×18میلی متر
برداشته شد.

تصویر توده آدرنال طرف راست پس از خارج سازی

وضعیت همودینامیک در طی عمل جراحی انجام شد.
بیمار پس از انجام عمل جراحی ،مجدداً به بخش مراقبت
های ویژه منتقل شد و بیمار یک هفته پس از انجام
عمل ،با حا عمومی خوب و فشار خون کنتر شده و
سالمت جنین با سن بارداری  31هفته و  3روز از
بیمارستان مرخص شد .تا زمان ترم بیمار تحت کنتر

قبل از عمل
بیمار از ابتدای بارداری به د یل فشار خون باال ،تحت
درمان با متیل دوپا قرار گرفته بود که علیرغم دریافت
روزانه  281میلی گرم متیل دوپا  2بار در روز ،فشار خون
بیمار اصالً کنتر نشده بود ،پس از ب تری ،بیمار تحت
درمان با فنوک ی بنزامین با دوز  11میلی گرم  3بار در
روز قرار گرفت که طی چند روز پس از شروع درمان،

بیمار در هنگام عمل جراحی آدرنا کتومی ،سن بارداری
 23هفته و  3روز داشت (اوایل سه ماهه سوم بارداری).
در حین عمل جراحی ،جهت کنتر حمالت هایسرتان یون
از داروی نیتروپروساید 1استفاده شد و کنتر دقیق
Nitroprusside
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تزریق کنتراست در بخش محیطی جذب ماده حاجب
شدید بود و در بخش مرکزی جذب نداشت .توده در

باالی کلیه راست واقع شده بود که فئوکروموسیتوما با
توجه به شرح حا  ،او ین تشخیص بود.

 دکتر مهوش زرگر و همكاران

فئوکروموسیتوما ه تند ( .)2این تومورهای کرومافین،3
کاتکل آمین ترشح می کنند و معموالً در مدوالی فوق
کلیه قرار دارند .اما  11درصد آنها در عقده های سمساتیک
واقع ه تند .فئوکروموسیتوما بیماری  11نامیده می
شوند ،چون حدود  11درصد آنها دو طرفه 11 ،درصد آنها
خارج آدرنا و  11درصد بدخیم ه تند (.)2
در بیماران با سابقه فامیلی فئوکروموسیتوما ،سندرم
نئوپالزی متعدد آندوکرین )(MEN types IIa, IIb
باید مد نظر قرار گیرد ( .)8عالئم آن معموالً حمله ای
ه تند و به صورت حمله فشار خون ،اختالالت تشنجی
و یا حمالت اضطراب تظاهر پیدا می کنند 11 .درصد
بیماران ،هایسرتان یون مداوم دارند ،اما در نیمی از این
بیماران نیز کریزهای هایسرتان یون مشاهده می شوند.
سایر عالئم در طو حمالت شامل :سردرد ،تعریق شدید،
تسش قلب ،درد قف ه سینه ،تهوع و استفراغ و یا
گرگرفتگی می باشد (.)2
غذا و داروهای مختلف مانند ضد اف ردگی های سه حلقه
ای ،کلونیدین ،2متیل دوپا ،پروکلرپرازین ،دکونژستانت 8و
ا کل می تواند تا حدودی سطوح کاتکل آمین ها و
متانفرین ها را افزایش داده و باعث نتایج مثبت کارب
شوند ( .)1ت ت سرکوب کلونیدین می تواند در تشخیص
موارد مثبت واقعی از مثبت کارب کمک کننده باشد ،و ی
این ت ت در دوران بارداری به هیچ وجه توصیه نمی شود
( .)1یکی دیگر از ت ت هایی که جهت تشخیص
فئوکروموسیتوما به کار می رود ،ت ت فنتوالمین است که
این ت ت نیز نباید در دوران بارداری انجام شود (.)8
فئوکروموسیتوما در دوران بارداری ممکن است منجر به
حمله فشار خون همراه با خونریزی مغزی یا نارسایی
قلبی شدید شود .عالئم فئوکروموسیتوما ب یار شبیه
فشار خون ناشی از بارداری 1است .معموالً در هر دو
بیماری فشار خون باال ،سردرد ،درد شکم و تاری دید
مشاهده می شود .اگرچه فشار خون حمله ای زیر هفته
 21بارداری ،عدم وجود پرتئینوری و ادم می تواند در

قرار گرفت و وضعیت جنین طبیعی بود و فشار خون
بیمار کامالً طبیعی بود 1 .هفته بعد از عمل آدرنا کتومی
نیز مجدداً برای بیمار ،جمع آوری ادرار  22ساعته از نظر
کاتکو آمین های ادراری انجام شد که متانفرین باالتر از
طبیعی بود که ن بت به جمع آوری قبل از عمل کاهش
قابل توجهی داشت و نورمتانفرین ادراری نیز به حد
طبیعی رسیده بود (نورمتانفرین ادرار  22ساعته معاد
 831میکروگرم در یتر و متانفرین ادرار  22ساعته 21
میکروگرم در یتر بود) گزارش پاتو وژی نمونه ارسا ی
آدرنا کتومی نیز فئوکروموسیتوما را تأیید کرد.
گزارش پاتولوژی
در بررسی مقاطع تهیه شده ،بزرگی غده همراه با
درگیری نئوپالستیک شامل سلو های تومورا چند
وجهی همراه با سیتوپالسم بازوفیلیک گرانو ر و ه ته
های گرد تا بیضی شکل مشاهده شد.
سلو های تومورا به صورت خوشه ای با سلو های
1
نگهدارنده در داخل آشیانه ها یا آ وئو های کوچک
همراه با شبکه عروقی زیاد مشاهده شد .در بررسی
ایمنوهی توشیمی سلو های تومورا برای کروموگرانین
 2Aواکنشی و برای مالنین  Aغیر واکنشی بودند.
نهایتاً بیمار در زمان ترم در سن بارداری  21هفته بر
اساس  LMPبه صورت ا کتیو تحت عمل سزارین قرار
گرفت که حاصل آن نوزاد دختر ترم سفا یک با آپگار
 3/11 -11/11و به وزن  3311گرم بود .نوزاد کامالً
طبیعی بود 28 ،ساعت بعد از انجام عمل جراحی سزارین
بیمار نیز با حا عمومی خوب مرخص شد.

بحث
به طور کلی  8تا  11درصد بارداری ها توسط هیسرتان یون
عارضه دار می شوند .دالیل هیسرتان یون در بارداری شامل:
هیسرتان یون ناشی از بارداری ،پره اکالمس ی و اکالمس ی،
پره اکالمس ی که بر روی هیسرتان یون مزمن ایجاد می
شود و هیسرتان یون مزمن می باشد.
فئوکروموسیتوما یافته شایعی در کا بد شکافی مح وب
می شود ،فقط  1/1درصد بیماران هایسرتان یون ،دچار
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افتراق فئوکروموسیتوما از فشار خون بارداری کمک
کننده باشد (.)8
بزرگی رحم در دوران بارداری می تواند محرک فعا یت
تومور باشد ( .)2تو ید کاتکل آمین ها در دوران بارداری
بدون تغییر می ماند و در زمان بارداری نیز ح اس ترین
و بهترین ت ت جهت تشخیص فئوکروموسیتوما ،اندازه
گیری متانفرین های آزاد پالسما و نورمتانفرین یا
متانفرین ادراری است ( .)3 ،8تأیید تشخیص نیز با
تصویربرداری به روش سونوگرافی ،سی تی اسکن و
 MRIاست .سونوگرافی در بارداری ایمن است و ی
قدرت تشخیصی باالیی ندارد (.)11
 MRIدر دوران بارداری ،تکنیک رادیو وژیک انتخابی
مح وب می شود ( .)8 ،2تصویربرداری با متاید و بنزیل
گوانیدین ( 1)MIBGروش اصلی تشخیصی برای موارد
توده خارج آدرنا یا توده آدرنا بزرگتر از  8سانتی متر
است ،چون در این موارد ،خطر بدخیمی یا توده های
چند کانونی افزایش می یابد ،و ی از این روش
تصویربرداری نباید در دوران بارداری استفاده کرد (.)11
در مطا عه او یه گلهود ( 83 ،)1383بیمار بررسی شدکه
 23نفر فوت کردند .در این مطا عه ،در صورت عدم
تشخیص تومور قبل از زایمان ،میزان مرگ مادران بیشتر
بود ( 88درصد در مقابل  18درصد) ( .)2با درمان مدرن
امروزی ،میزان مرگ و میر مادری از  11درصد به  2درصد
کاهش یافت و در صورتی که بیماری قبل از زایمان
تشخیص داده شود ،مرگ مادر نادر خواهد بود (.)2
قبل از جراحی ،فشار خون بیماران باید با فنوک ی
بنزامین خوراکی و بلوک کننده گیرنده آ فا تثبیت شود.
بلوک کننده گیرنده بتا مانند پروپرانو و یا عوامل مشابه،
جهت درمان تاکی کاردی استفاده می شوند و ی هیچگاه
نباید قبل از بلوک رسستور آ فا استفاده شوند ( .)8قبل از
آدرنا کتومی ،باید به مدت  11-12روز درمان با فنوک ی
بنزامین انجام شود ( .)11 ،8در اوایل بارداری کنتر
عالئم با درمان های فوق مشکل است و ی ممکن است با
همین درمان دارویی ،بارداری تا زمان ترم ادامه یابد (.)3
در ب یاری از موارد ،عمل جراحی و برداشتن تومور ،در
دوران بارداری صورت می گیرد .میلر و همکاران ()2118
metaiodobenzylguanidine

خارج سازی موفقیت آمیز تومورهای آدرنا با
الپاراسکوپی قبل از هفته  22بارداری را گزارش کردند
( .)2در صورتی که تومور در سه ماهه سوم تشخیص داده
شود ،بیمار باید تا زمان قابلیت حیات جنین با درمان
خوراکی تحت درمان قرار گیرد ( .)11 ،8اگر تومور در
مراحل بعدی شناسایی شود ،زایمان سزارین برنامه ریزی
شده همزمان با خارج کردن تومور آدرنا و یا خارج
کردن توده آدرنا در دوره بعد از زایمان روش های
مناسبی مح وب می شوند ( .)2زایمان واژینا در این
بیماران با مورتا یتی باالیی همراه خواهد بود (.)11
مرور اکثر مقاالت منتشر شده تاکنون نشان داد که در
اکثر آنان پیشنهاد شده بود در صورتی که فئوکروموسیتوما
در اواخر سه ماهه دوم یا سه ماهه سوم تشخیص داده
شود ،بیمار با درمان دارویی تحت درمان قرار گیرد تا
زمانی که جنین قابلیت حیات پیدا کند ،سسس با سزارین
برنامه ریزی شده همزمان توده آدرنا برداشته شود .در
این روش درمانی چند پیامد که در بهتر کردن پیش
آگهی مادر و جنین مؤثر است بررسی شد که شامل:
 -1با توجه به اینکه با افزایش سن بارداری به صورت
با قوه خطر بروز پره اکالمس ی نیز افزایش می یابد،
خصوصاً در مواردی که بیمار هایسرتان یون را به صورت
زمینه ای دارد ،احتما اضافه شدن پره اکالمس ی بر
روی بیماری زمینه ای باالتر خواهد بود؛ در نتیجه خطر
مورتا یتی و موربیدیتی مادر و جنین افزوده خواهد شد
که با این روش درمان به نظر می رسد با حذف عامل
زمینه ای هایسرتان یون ،احتما اضافه شدن پره
اکالمس ی بر فشار خون زمینه ای و عوارض آن کاهش
می یابد.
 -2پس از انجام عمل جراحی ،بیمار دیگر نیازی به
استفاده از داروهای آ فا بلوکر و بتا بلوکر نخواهد داشت و
با این روش طبعاً عوارض دارویی در ادامه بارداری به
مادر و جنین تحمیل نخواهد شد.
 -3در این روش ،اجازه ادامه بارداری تا زمان ترم داده
شد که منجر به کاهش عوارض زایمان زودرس و پره ترم
می شود .از طرفی زمانی که فشار خون در ادامه بارداری
کنتر شده باشد ،خطر بروز محدودیت رشد داخل
رحمی جنین نیز کاهش خواهد یافت.

 دکتر مهوش زرگر و همكاران

پیدا کند و سسس زایمان به روش سزارین همزمان با
رزک یون توده آدرنا توصیه می شود .این در حا ی است
که در مقا ه فوق بیمار رکر شده در ابتدای سه ماهه سوم
تحت عمل آدرنا کتومی به روش الپاراتومی قرار گرفت و
در زمان ترم زایمان به روش سزارین انجام شد و حاصل
آن نوزاد کامالً طبیعی بود .با این روش ،عوارض دارویی
احتما ی که در اثر ادامه درمان دارویی می تواند رخ دهد
کاهش یافته و خطر بروز پره اکالمس ی با قوه همراه با
افزایش سن بارداری که می تواند منجر به افزایش خطر
موربیدیتی و مورتا یتی جنینی و مادری شود نیز کاهش
یافته و از طرفی با ترم شدن جنین ،عوارض زایمان پره ترم
و خطر بروز محدودیت رشد داخل رحمی جنین به د یل
فشار خون مادر به مقدار قابل توجهی کاهش می یابد.

 -2با توجه به اینکه در منابع و مقاالت بررسی شده،
بهترین زمان ختم بارداری و تکامل ریه جنین  32هفته
رکر شده است ،با این روش جنین تا زمان ترم و تکامل
کامل ریه حفظ می شود و عوارض ناشی از تو د پره ترم
و ب تری احتما ی در بخش مراقبت های ویژه نوزادان
کاهش خواهد یافت .از طرفی در جهان سوم به د یل
عدم وجود امکانات پیشرفته در  NICUتوصیه می شود
که جنین تا حد امکان در محیط طبیعی خود در رحم
مادر و تا زمان ترم ادامه حیات بدهد ذا به نظر می رسد
در این موارد  32هفته زمان مناسب جهت ختم بارداری
نی ت.

نتیجه گیری
در دوران بارداری ،تصمیم گیری در مورد روش درمان
بیماری ،با توجه به زمان تشخیص اتخار می شود .در
بیمارانی که در سن بارداری کمتر از  22هفته توده آدرنا
تشخیص داده می شود ،بهتر است توده به وسیله جراحی
خارج شود و ی در بیمارانی که در سه ماهه سوم یا اواخر
سه ماهه دوم توده آدرنا تشخیص داده می شود ،توصیه
به ادامه درمان دارویی تا زمانی که جنین قابلیت حیات

تشكر و قدردانی
بدینوسیله از مرکز تحقیقات با ینی و گروه پاتو وژی و
بیهوشی بیمارستان امام خمینی اهواز که ما را در انجام
این مطا عه یاری کردند ،تشکر و قدردانی می شود.
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