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گشارش یک هَرد ًکزٍس ٍ پبرگی رحن بِ دًببل
آهبَلیشاسیَى شزیبى رحوی
دکتز سّزُ یَسفی ،1دکتز اهیزحسیي جعفزیبى ،2دکتز ًَشیي ببببپَر ،3دکتز
لیال هَسَی سزشت ،3دکتز لعیب شیزیيسادُ ،*3دکتز اکزم بْزٍسًیب
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استاز گزٍُ سًاى ٍ هاهایی ،فلَضیپ اًکَلَصی سًاى ،زاًطکسُ پشضکی ،زاًطگاُ ػلَم پشضکی هطْس ،هطْس ،ایزاى.
زاًطیار گزٍُ پاتَلَصی ،زاًطکسُ پشضکی ،زاًطگاُ ػلَم پشضکی هطْس ،هطْس ،ایزاى.
رسیسًت فلَضیپ اًکَلَصی سًاى ،زاًطکسُ پشضکی ،زاًطگاُ ػلَم پشضکی هطْس ،هطْس ،ایزاى.
رسیسًت گزٍُ سًاى ٍ هاهایی ،زاًطکسُ پشضکی ،زاًطگاُ ػلَم پشضکی هطْس ،هطْس ،ایزاى.

خالصِ

تبریخ دریبفت 1396/04/25 :تبریخ پذیزش1396/07/04 :
1

هقدهِ :ذًَزیشی ضسیس تؼس اس سایواى یک اٍرصاًس هاهایی است کِ زر غَرت ػسم زرهاى تِهَلغ تا افشایص هزگٍهیز
ّوزاُ است .آهثَلیشاسیَى ،یک رٍش کن تْاخوی ٍ هؤثز است کِ ػالٍُ تز کٌتزل ذًَزیشی ،تاػث حفظ تارٍری ًیش
هیضَز ،تا ایي حال ایي رٍش ًیش تا ػَارؾی هاًٌس ایسکوی ٍ پارگی رحن ّوزاُ است .زر ایي هطالؼِ یک هَرز ًکزٍس
ٍ پارگی رحن تِ زًثال آهثَلیشاسیَى ضزیاى رحوی گشارش هیضَز.
گشارش هَرد :تیوار ذاًن  23سالِ زارای زٍ فزسًس حاغل سشاریي تَز کِ تِ زًثال سشاریي آذز زچار زٍ ًَتت
ذًَزیشی ضسیس ضسُ تَز کِ تحت آهثَلیشاسیَى ضزیاى رحوی لزار گزفت .تِ زًثال ایي رٍش زرهاًی ،تیوار هدسزاً
زچار تة ٍ ذًَزیشی ٍاصیٌال غیز لاتل کٌتزل ضس کِ تِ ًاچار الپاراتَهی تزای ایطاى اًدام ضس .زر حیي خزاحی تِ
زلیل ًکزٍسٍ پارگی هیَهتز ٍ ػسم اهکاى تزهین آى ،تیوار تحت ّیستزکتَهی لزار گزفت .گشارش آسیةضٌاسی ًیش
هؤیس ًکزٍس رحوی تَز.
ًتیجِ گیزی :آهثَلیشاسیَى ضزیاى رحوی ػلیرغن ًتایح هفیس ٍ هؤثز هاًٌس سایز رٍشّای زرهاًی تا ػَارؾی ّوزاُ
است کِ زر سهاى استفازُ اس ایي رٍش زرهاًی تایس هسًظز لزار گیزًس.
کلوبت کلیدی :آهثَلیشاسیَى ضزیاى رحوی ،پارگی رحنً ،کزٍس رحن

* ًَیسٌدُ هسئَل هکبتببت :زکتز لؼیا ضیزیي سازُ؛ زاًطکسُ پشضکی ،زاًطگاُ ػلَم پشضکی هطْس ،هطْس ،ایزاى .تلفي051-38012477 :؛ پست الکتزًٍیک:
la.shirinzadeh@gmail.com
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سپس ّیستزکتَهی زر ذاًن  32سالِ تک فزسًس پس
اس آهثَلیشاسیَى ضزیاى رحوی گشارش کززًس ( .)6زر
هطالؼِ پارکَ ٍ ّوکاراى (ّ )2012یستزکتَهی زر
تیوار 10 ،رٍس پس اس آهثَلیشاسیَى ضزیاى رحوی تِ
زلیل زرز ضکوی ،تة ضسیس ٍ ذًَزیشی تِ ػلت ًکزٍس
ٍ پارگی رحن اًدام ضس ( .)7زر ایي هطالؼِ ،یک هَرز
ایسکوی رحن تِ زًثال آهثَلیشاسیَى ضزیاى رحوی
خْت کٌتزل ذًَزیشی تؼس اس سایواى گشارش هیضَز.

هقدهِ
 دکتز سّزُ یَسفی ٍ ّوکبراى

ذًَزیشی ضسیس تؼس اس سایواى یک ػارؾِ ًسثتاً ضایغ
هاهایی است کِ زر  %15سایواىّا رخ هیزّس ٍ تا
هزگٍهیز  25زرغسی ّوزاُ است .زر غَرت ػسم
زرهاى تِ هَلغ ایي اٍرصاًس هاهایی هوکي است ػَارؼ
ٍذین ٍ خثزاىًاپذیزی تزای هازر ایداز ضَز (.)1
ذًَزیشی غیز طثیؼی تؼس اس سایواى تِ اس زست زازى
حدن ذَى تیطتز اس  500هیلیلیتز زر سایواى طثیؼی ٍ
یا تیطتز اس  1000هیلیلیتز زر سایواى سشاریي تؼزیف
هیضَز .زر غَرت اس زست زازى ذَى تیطتز اس 1500
هیلیلیتز ٍ یا کاّص  40زرغسی ّوَگلَتیي ٍ تشریك
ٍ 4احس ذَى ،ػٌَاى ذًَزیشی ضسیس تؼس اس سایواى
اطالق هیضَز ( .)2ذط اٍل زرهاى ذًَزیشی تؼس اس
سایواى ،زرهاى طثی ٍ رٍشّای غیزتْاخوی هاًٌس
هاساص رحوی ٍ استفازُ اس زارٍّای هٌمثؽ کٌٌسُ رحن
است .زر هَارزی کِ ذًَزیشی تا رٍشّای طثی لاتل
کٌتزل ًثاضس ،تایس رٍشّای خزاحی اس خولِ تستي
ضزیاى رحوی ٍ ّیپَگاستزیک ٍ آهثَلیشیطي ایي
ضزیاى هسًظز لزار گیزز ( .)3آهثَلیشاسیَى ضزیاى
رحوی یک رٍش زرهاًی اثزترص زر زرهاى ذًَزیشی
تؼس اس سایواى است ٍ هیشاى هَفمیت آى  %90است .ایي
رٍش ،خایگشیي هٌاسثی تزای ّیستزکتَهی تِ ذػَظ
زر افزاز ذَاّاى حفظ تارٍری است ( .)5 ،4تا ایي حال
ػَارؾی هاًٌس تة ،تَْع ٍ ًکزٍس رحن زر تزذی اس هَارز
آهثَلیشاسیَى گشارش ضسُ است .زر تزرسی هماالت،
پَرکا ٍ ّوکاراى ( )2005یک هَرز ایسکوی رحن ٍ

هعزفی بیوبر
تیوار ذاًن  23سالِ زارای  2فزسًس حاغل سشاریي تَز
کِ تِ زًثال سشاریي زٍم زچار ًَ 2تت ذًَزیشی
ٍاصیٌال ضسیس زر رٍس  30 ٍ 15پس اس سایواى ضس ٍ زر
ترص صًیکَلَصی یکی اس تیوارستاىّای آهَسضی
زاًطگاُ ػلَم پشضکی هطْس تستزی زر سال ٍ 1395
تحت زرهاى طثی ٍ تشریك ٍ 2احس ذَى لزار گزفت ٍ
تا حال ػوَهی ذَب هزذع ضس 10 .رٍس پس اس
آذزیي ًَتت ذًَزیشی ،تیوار هدسزاً زچار ذًَزیشی
ٍاصیٌال تسیار ضسیس ّوزاُ تا تپص ضسیس للثی ٍ کاّص
فطارذَى ضس کِ تحت الساهات حوایتی لزار گزفت،
ٍلی تا تَخِ تِ ػسم پاسد تِ زرهاى طثی ٍ سًََگزافی
زاپلز هثٌی تز ضَاّس  AVMضزیاى رحوی
(هالفزهاسیَى ػزٍلی) ،آهثَلیشاسیَى ضزیاى تزای
ایطاى تَغیِ ضس ٍ ضزیاى رحوی تِ ٍسیلِ پارتیکل
 pvaآهثَلیشُ گززیس؛ تِطَریکِ همسار کوی اس
سیزکَالسیَى ضزیاى خْت خلَگیزی اس ایسکوی تزلزار
تَز (تػَیز .)1

تصَیز  -1شزیبى یَتزیي راست بِ صَرت سَپزسلکتیَ کبتتزیشُ شد ٍ ایي شزیبى بٍِسیلِ پبرتیکل  PVAآهبَلیشُ گزدید.
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 2رٍس پس اس آهثَلیشاسیَى ،تیوار تا تَخِ تِ ػسم
ذًَزیشی سیاز ٍاصیٌال ٍ ػالئن حیاتی پایسار هزذع
ضس .یک ّفتِ پس اس آهثَلیشاسیَى ،تیوار هدسزاً
تِػلت تة  38زرخِ ٍ ذًَزیشی ضسیس ٍاصیٌال ٍ تپص
للة زر تیوارستاى تستزی ضس .زر هؼایٌِ ٍاصیٌال،
ذًَزیشی ضسیس ٍ زفغ لرتِّای فزاٍاى زاضت کِ تا
حساسیت ٍ التْاب رحوی ّوزاُ تَز .زر سیز تستزی تا
تَخِ تِ ازاهِ تة ،زرهاى ٍریسی آًتیتیَتیک
(کلیٌساهایسیي ٍ خٌتاهایسیي) تدَیش ضس ٍ تا تَخِ تِ
کاّص ّواتَکزیت تیوار ( ٍ )%22حال ػوَهی ًسثتاً

تصَیز ً -2وبی هبکزٍسکَپی اس قسوت قداهی رحن ٍ پبرگی رحن

ضسُ است.

پاسد آسیةضٌاسی هؤیس ًکزٍس رحوی تَز (تػَیز .)3
ایي گشارش هَرز تا کسة اخاسُ ٍ هَافمت تیوار اًدام

تصَیز ً -3وبی هیکزٍسکَپی ببفت عضالًی رحن بب خًَزیشی ٍ ًکزٍس
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ًاهٌاسةٍ 2 ،احس ذَى ّن تشریك ضس .تا تَخِ تِ ػسم
اهکاى آهثَلیشاسیَى هدسز ضزیاى رحوی (اسپاسن
ضزیاى ٍ یک آهثَلی پارتیکل) ٍ ازاهِ ذًَزیشی ،تیوار
هٌتمل اتاق ػول ٍ  3ػسز سًَس زاذل رحوی تؼثیِ ضس
کِ پس اس ذزٍج سًَسّا زر طی زٍ رٍس ،تیوار هدسزاً
زچار ذًَزیشی ضسیس ضس کِ هٌتمل اتاق ػول ضس ٍ
تحت الپاراتَهی لزار گزفت کِ تِ زلیل ًکزٍس لسوت
لساهی رحن ٍ پارگی رحن ٍ ػسم اهکاى تزهین هیَهتز
رحوی ،تزای ایطاى ّیستزکتَهی اًدام ضس (تػَیز .)2

 MRIاًدام ضسُ ،ضَاّس ًکزٍس رحوی ٍخَز زاضت کِ
تا تَخِ تِ ایي ضزایط تیوار تحت ّیستزکتَهی لزار
گزفت ٍ تا تَخِ تِ زرگیزی ٍ ًکزٍس لسوتی اس هثاًِ،
تزهین آى ًیش غَرت گزفت ( .)6زر هطالؼِ خیي ٍ
ّوکاراى ( ،)2011تیوار  14رٍس پس اس آهثَلیشاسیَى
ضزیاى رحوی خْت کٌتزل ذًَزیشی ضسیس تؼس اس
سایواى تِػلت تزضحات تستَ ،زرز ضکوی ،تة ٍ ضک
سپسیس ،تحت الپاراتَهی لزار گزفت کِ تا تَخِ تِ
ًکزٍس هیَهتز ٍ ضَاّس آتسِ رحوی ،تحت ّیستزکتَهی
لزار گزفت ( .)7زر تیوار گشارش حاؾز ػلیرغن ّوِ
رٍشّای طثی ٍ خزاحی ًیش پس اس آهثَلیشاسیَى
ضزیاى رحوی ،تِ ًاچار ّیستزکتَهی اًدام ضس .چَى
تکزار آهثَلیشاسیَى ضزیاى رحوی ّویطِ تا هَفمیت
ّوزاُ ًیست ٍ تِ زلیل حالت ًسثتاً ٍذین تیوار اس
اًدام ػول هدسز اختٌاب ضس .زر گشارش پَرٍاسًََ ٍ
ّوکاراى ( ،)2016تیوار  35رٍس پس اس تار زٍم
آهثَلیشاسیَى ضزیاى رحوی ،تا زرز ضکوی ٍ تة
تستزی ضس ٍ تِ زلیل ػالئن تالیٌی ٍ ضَاّس ًکزٍس
هیَهتز زر  69 ،MRIرٍس پس اس آهثَلیشاسیَى زٍم
تحت ػول ّیستزکتَهی لزار گزفت ( .)12تِ زلیل
ٍلَع ػَارؼ تؼس اس آهثَلیشیطي ػزٍق لگٌی حتی زر
افزاز تا تدزتِ السم است تیواراى هزتَطِ تؼس اس اًدام
ایي رٍش تحت ًظز تاضٌس .اس آًدایی کِ ایسکوی ٍ
ًکزٍس هٌطمِ تحت زرهاى هوکي است ّفتِّا یا هاُّا
تؼس اس آهثَلیشیطي اتفاق تیفتس ،لذا تایس تِ ػالئن تالیٌی
تیوار تِذػَظ تة ٍ ذًَزیشی غیزطثیؼی ٍاصیٌال
تَخِ ٍیضُای ضَز .احتوال ػَارؼ تؼس اس آهثَلیشیطي
هاًٌس ًکزٍس ،ایسکوی ٍ پارگی رحن را تایس تزای تیوار
تَؾیح زاز.

بحث
 دکتز سّزُ یَسفی ٍ ّوکبراى

آهثَلیشیطي ضزیاى رحوی زر کٌتزل ذًَزیشی ضسیس
تؼس اس سایواى ،رٍش کن تْاخوی ٍ هؤثزی است ،اگزچِ
هوکي است تا ػَارؾی ّوزاُ تاضس کِ زر سهاى استفازُ
اس ایي رٍش زرهاًی تایس هسًظز لزار گیزًس .ضیَع
ذًَزیشی تؼس اس سایواى تا تَخِ تِ افشایص سي هازر،
المای سایواى ،چالی ٍ افشایص سشاریي زر سالّای اذیز
رٍ تِ افشایص است .اگزچِ ذط اٍل زرهاى ذًَزیشی تؼس
اس سایواى رٍشّای غیز تْاخوی ٍ زرهاىّای طثی
است ،اها زر هَارزی کِ ذًَزیشی تا رٍشّای طثی
لاتل کٌتزل ًثاضس ،رٍشّای خزاحی کِ ضاهل تریِ
 ٍ B-lynchتستي ضزیاى رحوی ٍ تروساًی ٍ
ّیپَگاستزیک ٍ آهثَلیشیطي ایي ضزیاى است ،هسًظز
لزار هیگیزًس ٍ زر ًْایت ّیستزکتَهی ذط آذز
زرهاى ایي تیواراى است ( .)8آهثَلیشاسیَى ضزیاى
رحوی اس سال  1979تِ ػٌَاى یک رٍش کن تْاخن ٍ
هؤثز خْت کٌتزل ذًَزیشی تؼس اس سایواى هَرز استفازُ
لزار گزفت .هیشاى هَفمیت ایي رٍش  %85-90گشارش
ضسُ است ( .)9تا ایي حال ایي رٍش زرهاًی ًیش تا
ػَارؾی ًازر (زر حسٍز  )%6-7هاًٌس زرز ضکوی ،تة،
تَْع ،استفزاؽ ،ایسکوی اًسام تحتاًی ،پارگی ضزیاى
رحویً ،کزٍس ٍ ایسکوی ػؿلِ ،ػػة ٍ سزٍس رحن
ّوزاُ تَزُ است ( .)10زر ایداز ایسکوی رحن پس اس
آهثَلیشاسیَى ػَاهلی هاًٌس ًَع ٍ سایش هَاز استفازُ
ضسُ زر آهثَلیشاسیَى هؤثز است .اًساسُ رحن ،سي هازر،
ساتمِ پزتَزرهاًی لثلی ٍ ػسم استفازُ اس آًتیتیَتیک
ًیش اس ػَاهل تأثیزگذار گشارش ضسُاًس ( .)11زر گشارش
پَرکا ٍ ّوکاراى ( ،)2005تزای تیوار تِ زًثال سایواى
ٍاصیٌال ٍ چسثٌسگی خفت ،زلیَراًس خفت اًدام ضسُ
تَز کِ تیوار تِ زلیل آتًَی رحن ٍ خْت کٌتزل
ذًَزیشی ،اکسیتَسیي زریافت کززُ تَز ٍلی تا تَخِ
تِ تالی هاًسى خفت زر ضاخ چپ رحن ٍ ػسم کٌتزل
ذًَزیشی ،تحت آهثَلیشاسیَى زٍطزفِ ضزیاى رحوی
لزار گزفتِ تَز 21 .رٍس پس اس آهثَلیشاسیَى ،تیوار تِ
زلیل زرز ضکوی ،تة ٍ ذًَزیشی غیز طثیؼی ٍاصیٌال
هدسزاً زر تیوارستاى تستزی ضسُ تَز کِ زر هؼایٌات
تغییز رًگ غیز طثیؼی سزٍیکس هطاّسُ ضس ٍ زر

ًتیجِگیزی
ّزچٌس آهثَلیشاسیَى ضزیاى رحوی رٍش کن تْاخوی
ٍ هؤثز خْت کٌتزل ذًَزیشی است ،تا ایي حال ایي
رٍش تٌْا زر غَرتی پیطٌْاز هیضَز کِ سایز
رٍشّای زرهاًی خْت کٌتزل ذًَزیشی هَفمیتآهیش
ًثاضٌس ٍ زر غَرت استفازُ اس ایي رٍش تایس کٌتزل
تیوار اس ًظز ایسکوی هیَهتز ٍ سایز ػَارؼ اًدام ضَز.
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