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مًرد َيستزكتًمي َمزاٌ بب جىيه در  کیگشارش  

بيمبر مبتال بٍ رحم فيبزيمبتًس ي پبرگي سيدرس كيسٍ 

 آة
، دكتز سيدٌ اعظم 2ي، مُسب دَقبو1ياحد یدكتز سيدٌ حًرا مًسً

 4، دكتز فزشتٍ بشمي3، دكتز سيد مصطفي پشىگ*1پًرحسيىي

 .راىیهطْذ، هطْذ، ا یداًطگبُ ػلَم پسضى ،یهروس تحميمبت سالهت زًبى، داًطىذُ پسضى ،ییگرٍُ زًبى ٍ هبهب بریاستبد .1

 .راىیا ِ،یذريح ترثت ِ،یذريح ترثت یداًطگبُ ػلَم پسضى ،ییٍ هبهب یداًطىذُ پرستبر ،ییوبرضٌبس ارضذ هبهب .2

 .راىیهطْذ، هطْذ، ا یداًطگبُ ػلَم پسضى ،یداًطىذُ پسضى ،یَْضيهتخصص ث .3

 .راىیهطْذ، هطْذ، ا یداًطگبُ ػلَم پسضى ،یهروس تحميمبت سالهت زًبى، داًطىذُ پسضى ،ییزًبى ٍ هبهب دستيبر گرٍُ .4

 06/05/1399  تبریخ پذیزش:  15/02/1399تبریخ دریبفت: 
1

 
 

 

ٍ ثب افسایص  % ثَد6/1ُ-7/10ثبضذ وِ ضيَع آى در حبهلگی خين رحوی هی یه تَدُ خَش ،هيَم رحوی مقدمٍ:

  ثبضذ. خغر ػَارض هبهبیی ٍ افسایص هيساى سساریي ٍ خًَریسی ثؼذ از زایوبى ّوراُ هی

دليل پبرگی زٍدرس ويسِ آة ٍ ِ وِ ث ثَد ّفتِ 22ثب سي حبهلگی  G4L2Ab1سبلِ  34ثيوبر خبًن  :مبريب يمعزف

 وردُ ثَد، ثستری گردیذ ٍ وبًذیذ سساریي ٍرحن هيَهبتَز ّوراُ ثب هيَم ثسري سرٍیىس وِ وبًبل زایوبًی را هسذٍد 

)ثب تَجِ ثِ وبهل ثَدى  دليل احتوبل خًَریسی ضذیذ در صَرت ثرش ثر رٍی رحنِ در حيي ػول ث تَثىتَهی ضذ ٍ

پبریتی ٍ توبیل ثيوبر ثرای ثرداضتي رحن( تصوين ثِ ّيستروتَهی ّوراُ ثب جٌيي ٍ ثذٍى ثرش ثر رٍی رحن گرفتِ 

 ضذیذ ٍ هَرثيذیتی هبدر جلَگيری ضَد. ضذ تب از خًَریسی 

ّبی هتؼذد  ّبیی است وِ در هَاردی وِ رحن دارای هيَم ّيستروتَهی ّوراُ ثب جٌيي یىی از رٍش گيزی:وتيجٍ

رٍش سساریي ٍجَد دارد، ِ ثبضذ ٍ پبریتی هبدر وبهل ثَدُ ٍ اًذیىبسيَى ختن حبهلگی ث ثَدُ ٍ جٌيي لبثل حيبت ًوی

 تب از خًَریسی ضذیذ، تراًسفَزیَى ٍ هَرثيذیتی هبدر جلَگيری ضَد.  اًجبم ضَدتَاًذ  هی
 

 زٍدرس ويسِ آة، رحن فيجرٍهبتَز، ّيستروتَهی ّوراُ ثب جٌيي پبرگی كلمبت كليدی:
 

 

                                                 
پست  ؛051-38022608: تلفه. راىیهطْذ، هطْذ، ا یداًطگبُ ػلَم پسضى ،یداًطىذُ پسضى ؛دوتر سيذُ اػظن پَرحسيٌی ًل مكبتببت:ئوًیسىدٌ مس *

 pourhoseinia@mums.ac.ir الكتزيويک:

 

 خالصٍ
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 مقدمٍ

صبف رحن  ػضلِ خين خَشرتَهَ،)ليَهيَم( هيَم رحوی

 ثبضذ هی %6/1-7/10ثبضذ. ضيَع هيَم در حبهلگی  هی

ّبی استرٍشى،  ایي تَهَر دارای گيرًذُ (.2 ،1)

ٍ َّرهَى آزاد وٌٌذُ گًَبدٍترٍپيي ثَدُ ٍ  پرٍشسترٍى

است تحت ضرایغی ًظير حبهلگی ٍ هصرف هوىي 

همبدیر ثبالی استرٍشى رضذ وردُ ٍ پس از یبئسگی ٍ یب 

پرٍشستيٌی  استرٍشًی ٍ یب آًتی هصرف دارٍّبی آًتی

خًَریسی غيرعجيؼی  آى، تریي ػالهت ضبیغ وَچه ضَد.

رحن ٍ سپس احسبس فطبر ٍ سٌگيٌی در داخل لگي، 

لِ تىرر ادرار ٍ دیسوٌَرُ ثبًَیِ ٍ اثرات فطبری از جو

 .ثبضذهی یجَست

%( ٍ در هؼبیٌِ 95) ثَدُ یٌيثبل ،وبریيث صيتطخ

ّبی  عَر ًبهتمبرى ثسري ٍ دارای تَدُِ دٍدستی، رحن ث

ثبضذ ٍ ثب سًََگرافی، هی سفت ٍ غيرحسبس ًسجتبً

ضَد. ثر هی تأیيذّيسترٍسىَپی یب ّيسترٍسبلپٌگَگرافی 

افترالی، ّبی  ّبی احتوبلی ٍ تطخيص حست یبفتِ

ّبی تىويلی ًيس اًجبم ضَد. اوثر ثيوبراى  ثبیستی ثررسی

عَر ِ اًذیىبسيًَی ثرای درهبى عجی ٍ جراحی ًذارًذ ٍ ث

تَاى ثذٍى درهبى هی ولی اوثر هَارد ثذٍى ػالهت را

خبصی تحت ًظر لرار داد. در ایي حبلت ثيوبراى ثبیستی 

ٌِ ٍ هبُ هَرد هؼبی 3-6از ًظر رضذ تَهَر در اثتذا ّر 

تَاى هی ارزیبثی لرار گيرًذ ٍ در صَرت ػذم رضذ تَهَر

سبل افسایص داد. در صَرت ٍجَد  یه فَاصل هؼبیٌِ را ثِ

صَرت ػالهتی ِ تَاى ثهی سبز ن خفيف ٍ غير هسئلِئػال

ّبی عجی فمظ ثبػث  در حبل حبضر درهبى .درهبى ًوَد

عَر ِ ضًَذ ٍ ثهی جلَگيری از رضذ ٍ پيطرفت تَهَر

 وٌٌذ.  درهبى ًویوبهل 

درهبى اصلی ليَهيَم، جراحی است وِ هوىي است ثِ 

دار ضذى  عریك هيَهىتَهی در ثيوبراًی وِ توبیل ثِ ثچِ

ّبی ثسري ٍ یب ّيستروتَهی را  دارًذ ٍ یب تحول جراحی

هيَم دستخَش  ،(. در عی ثبرداری3) اًجبم ضَد ،ًذارًذ

 ،َػطبىضًَذ ٍ ثستِ ثِ هحل ٍ اًذازُ ٍ ً هی تغييراتی

-هی ّب سجت ایجبد پيبهذّبی ًبهغلَة در ثرخی ثبرداری

ضًَذ. ػَارض هبهبیی در ثيوبر هجتال ثِ هيَم در حبهلگی 

ترم ليجر،  وِ ضبهل سمظ، پرُ یبثذ هختصری افسایص هی

لرارگيری ًبهٌبست جٌيي در داخل رحن ٍ دوَلوبى 

از خًَریسی ثؼذ  ،سساریي خغرّوچٌيي  .ثبضذ جفت هی

جٌيٌی در حبهلگی ّبی  پبرگی زٍدرس پردُ زایوبى ٍ

، 2، 1) یبثذ ًيس افسایص هی 1(PPROM) پيص از هَػذ

4 .) 

هَرد ّيستروتَهی ّوراُ ثب جٌيي در  یهدر ایي هغبلؼِ 

ثيوبر هجتال ثِ رحن فيجرٍهبتَز ٍ پبرگی زٍدرس ويسِ 

 گسارش هی ضَد. آة
 

 معزفي بيمبر
ضىبیت وِ ثب ثَد  G4L2Ab1سبلِ  36ثيوبر خبًن 

)ع( هطْذ هراجؼِ ورد.  ثِ ثيوبرستبى اهبم رضب آثریسش

ثيٌی از اثتذای  لىِ رٍز لجل ضرٍع ضذُ ثَد. 3 آثریسش از

ٍ  LMPثبرداری ٍجَد داضت. سي حبهلگی ثر اسبس 

رٍز ثَد. سبثمِ ثيوبری عجی  6 ّفتِ ٍ 22 ،سًََگرافی

 سبل لجل را رور 6ٍلی سبثمِ هيَم رحوی از  ،ًذاضت

سبل لجل ٍ  11ثيوبر سبثمِ یه ًَثت وَرتبش ورد. هی

 6 سبل لجل ٍ یه ثبر سساریي 10یه زایوبى عجيؼی

جس هىول ثبرداری ِ سبل لجل داضت ٍ دارٍی خبصی ث

 ورد. استفبدُ ًوی

ارتفبع  .ن حيبتی پبیذار ثَدئػال ،در هؼبیٌبت اًجبم ضذُ

در هؼبیٌِ ثب  .ّفتِ ٍ للت جٌيي ًرهبل ثَد 30رحن 

رٍیىس دیذُ ًطذ ٍ آثریسش ٍاضح ًذاضت. اسپىَلَم س

پطت سوفيس پَثيس ثِ  سرٍیىس در ،هؼبیٌِ ٍاشیٌبل در

 8خَرد وِ ثستِ ثَد ٍ هيَم حجين ثِ سبیس  دست هی

خَرد وِ  دست هیِ هتر در ولذٍسبن خلفی ث سبًتی

سرٍیىس را ثِ لذام هٌحرف وردُ ثَد. تست آهٌيَضَر 

 اًجبم ضذ وِ هثجت ثَد. 

ّفتِ، جفت  22 جٌيي زًذُ ،اًجبم ضذُ در سًََگرافی

صفر ثَد. فيجرٍم هتؼذد غيرلبثل ضوبرش  AFIٍ  لذاهی

 78 ٍ 73 فيجرٍم 2ایٌتراهَرال سبة سرٍز ٍجَد داضت. 

سگوبى تحتبًی هجبٍر سرٍیىس ٍ داخل  هتری در هيلی

 123، تریي فيجرٍم سرٍیىس ٍجَد داضت ٍ ثسري

 ثبدی رحن ٍجَد داضت. هتر در لترال هيلی

، ّوبتَوریت ًرهبل CBC  ٍU/Aآزهبیطبت ثيوبر در 

Oٍ گرٍُ خًَی  37%
ٍ  PPROMثَد. ثب تَجِ ثِ  +

 ،ّفتِ ٍ لبثليت حيبت ًذاضتي جٌيي 22سي حبهلگی 

                                                 
1 Preterm premature rupture of the membranes 
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پس از هطبٍرُ ثب ثيوبر ٍ ّوسرش تصوين ثِ ختن 

حبهلگی گرفتِ ضذ. ثب تَجِ ثِ ایٌىِ ثيوبر ّن سبثمِ 

در ضرایظ هٌبست  ،زایوبى عجيؼی ٍ ّن سساریي داضت

ٍلی ثب تَجِ ثِ ٍجَد  ،تَاًست زایوبى عجيؼی وٌذ هی

 ،حجين در سرٍیىس ٍ سگوبى تحتبًی رحنّبی هيَم

اهىبى زایوبى عجيؼی ٍجَد ًذاضت ٍ تصوين ثِ سساریي 

 گرفتِ ضذ.

جراحی تَضيحبت وبهل ثرای ثيوبر ٍ ّوسرش  لجل از

ذ هَرد احتوبل خًَریسی ضذیذ حيي سساریي دادُ ض در

ٍ رضبیت ّيستروتَهی گرفتِ ضذ ٍ ثيوبر هٌتمل اتبق 

ػول ضذ. ضىن ثب ثرش هذیي تب ثبالی ًبف ثبز ضذ. رحن 

ّبی هتؼذد در لذام،  حبٍی هيَمٍ ّفتِ  30 حذٍد

وِ ثَد لترال، خلف رحن سگوبى تحتبًی ٍ سرٍیىس 

ضذ وِ  ثرای خرٍج جٌيي ثبیذ رٍی هيَم ثرش زدُ هی

داضت. در ًتيجِ ثرای  احتوبل خًَریسی ضذیذ ٍجَد

اجتٌبة از خًَریسی ضذیذ ٍ جلَگيری از هَرثيذیتی 

هبدر ثب تَجِ ثِ ٍجَد چٌذیي هيَم در دیَارُ لذاهی ٍ 

تصوين ثِ ّيستروتَهی ّوراُ ثب  ،هحل ثرش سساریي

جٌيي ٍ ثذٍى ثرش رٍی رحن گرفتِ ضذ. حيي اًجبم 

ّب در هؼرض دیذ لرار گرفت ٍ تب  ّيستروتَهی حبلت

بی ػول ًرهبل ثَد. ّيستروتَهی تَتبل اًجبم ضذ ٍ اًتْ

 .ثؼذ از ثرلراری ّوَستبز ضىن ثستِ ضذ
 

 

 
 رحم فيبزيمبتًس َيستزكتًمي شدٌ -1شكل

                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بزش بز ريی رحم فيبزيمبتًس َيستزكتًمي شدٌ -2شكل 

 



 

 


سً

مً
را 

حً
دٌ 

سي
ز 

كت
د

 ی
حد

يا
 ي 

ان
بر

مك
َ

 

 

108 

 
 

                       

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 جىيه خبرج شدٌ اس رحم فيبزيمبتًس -3شكل
 

 560 پس از ػول ثرش ثر رٍی رحن زدُ ضذ وِ جٌيي

 400 هتَلذ ضذ. ثيوبر حيي ػول صفر آپگبر گرهی ثب

خَى ًطذ ٍ تسریك سی خًَریسی داضت ٍ ًيبز ثِ  سی

ثَد. ثيوبر ثذٍى  %35 ػول ّوبتَوریت پس از

سبػت  48هَرثيذیتی ٍ ثب حبل ػوَهی خَة ثؼذ از 

 هرخص ضذ.

 گشارش پبتًلًصی:

گرم، جسن رحن ثِ  2999رحن ثب ٍزى مبكزيسكًپي: 

ضخبهت ، 14×21هتر، فًَذٍس ثِ الغبر  سبًتی 20عَل 

هيَم 10دارای  هتر، سبًتی5/2ٍ هيَهتر 4/0آًذٍهتر 

هتر ٍ سرٍیىس  سبًتی 5/10تب  5/0ایٌتراهَرال ثِ الغبر 

هتر ٍ یه  سبًتی 2هتر ٍ لغر دّبًِ  سبًتی 9ثِ عَل 

ٍجَد  هتر در خلف سرٍیىس سبًتی 8هيَم ثِ لغر 

 .داضت

ٍ ثٌذ ًبف ثِ لغر  هتر سبًتی 5/2×11×12جفت ثِ اثؼبد 

 ثَد. هتر یه سبًتی

ات ًىرٍتيه هيىرٍسىَپی: آًذٍهتر دسيذٍاليسُ ثب تغيير

ٍ ّوَراشیه ٍ در هحل اتصبل ثب پرٍليفراسيَى 

ّبی ترٍفَثالستی در الثالی اليبف ػضالًی صبف  سلَل

جٌيٌی ثب ّبی ّوراُ ثب ٍیلَزیتِ ّبی وَریبل ٍ پردُ

. در دیَارُ رحن پرٍليفراسيَى ضذالتْبة حبد هطبّذُ 

ّبی ػضالًی صبف ثب عرح فبسيىَلر ثب آتيپی  سلَل

. ثَدثذٍى ًىرٍز ٍ ثب هيتَز اًذن هطَْد  سيتًََولئر ٍ

سرٍیىس ثب التْبة هسهي ٍ هتبپالزی اسىَاهَس هخبط 

 . ثَدآًذٍسرٍیىبل ّوراُ ثب ليَهيَم ایٌتراهَرال 

 بحث
ٍلی  ،در حبهلگی ثذٍى ػالهت است فيجرٍئيذ هؼوَالً

ضَد.  لگٌی ٍ خًَریسی ٍاشیٌبل ایجبد هی گبّی درد فطبر

هجتال ثِ فيجرٍئيذ  ثبردارافسایص ػَارض هبهبیی در فرد 

سمظ است وِ در  ،یىی از ایي ػَارض ضَد. هی هطبّذُ

گسیٌی  دليل تذاخل در الًِِ فيجرٍئيذ سبة هَوَزال ث

زایوبى زٍدرس است وِ  ،ػبرضِ دیگر .ضَد ایجبد هی

دليل ػذم لبثليت اتسبع رحن دارای فيجرٍئيذ اتفبق ِ ث

فيجرٍئيذ  . خًَریسی آًتِ پبرتَم ٍ دوَلوبى ًيس درافتذ هی

وِ  درصَرتی درPPROM . (4) یبثذ افسایص هی

 افتذ اتفبق هی ،توبس هستمين ثب جفت ثبضذ فيجرٍئيذ در

در سي حبهلگی گسارش حبضر (. ثيوبر هؼرفی ضذُ 5)

ّفتِ ٍ رحن دارای فيجرٍم هتؼذد ثَد وِ دچبر  22

ّفتِ  24حبهلگی ووتر از دليل سي ِ آثریسش ضذُ ٍ ث

اًذیىبسيَى ختن  ،)هرز سٌی لبثل حيبت ثَدى جٌيي(

 صوين ثِ سساریي گرفتِ ضذ.ت ثبرداری داضت ٍ

یب حيي سساریي ٍ عی حبهلگی  هيَهىتَهی هؼوَالً

ضَد. اًذیىبسيَى لغؼی هيَهىتَهی در  اًجبم ًوی

ایجبد ضىن حبد در اثر تَرضي فيجرٍم سبة  ،حبهلگی

 .ثبضذهی سرٍز

اًذیىبسيَى سساریي ًيست  ،ٍجَد فيجرٍئيذ در حبهلگی

ایٌىِ  هگر ،ٍ ثبیذ سؼی در اًجبم زایوبى عجيؼی ًوَد

یب ػذم ٍ هيَم ثبػث پرزاًتبسيَى غيرعجيؼی جٌيي 

 پيطرفت زایوبى یب اًسذاد وبًبل زایوبًی ضذُ ثبضذ.



 

 


ش 

شار
گ

ًس
مبت

زي
يب

م ف
رح

 ٍ
ال ب

بت
ر م

مب
 بي

در
ه 

ىي
 ج

 بب
زاٌ

َم
ي 

ًم
كت

تز
س

َي
 

 

109 

دليل اًسذاد وبًبل زایوبى، اهىبى ِ در ثيوبر رور ضذُ ث

ضذ  ٍجَد ًذاضت ٍ ثبیذ سساریي اًجبم هی زایوبى عجيؼی

وِ ثرش پَستی ثبیذ ػوَدی ثبضذ ٍ ثرش رٍی رحن 

صَرت والسيه یب خلفی در هحل غيرهيَم زدُ ِ ث

 ضَد.  هی

ّبی  سرعبىّيستروتَهی ّوراُ ثب جٌيي ثيطتر در 

سرٍیىس ثب درجِ ثبال وِ در ًيوِ اٍل حبهلگی وطف 

ِ ثِ تصوين ثيوبر ٍ رٍد، اهب ثب تَج وبر هی ثِ ،ضًَذ هی

رحن هيَهبتَز، تَرضي  سرٍیىس، سرعبىًَع پبتَلَشی )

رحوی هٌجر ثِ ًىرٍز( ٍ ًظر جراح در حيي ػول 

هٌظَر سَْلت اًجبم ػول ٍ در  تَاى ثِ هی جراحی،

وبّص هيساى  ًتيجِ وبّص هذت زهبى ػول جراحی ٍ

 خًَریسی، از ایي رٍش استفبدُ ورد.

ثبیذ ثر  ،ثَد زهيَهبتَن در ثيوبر رور ضذُ چَى ول رح

ضذ وِ احتوبل خًَریسی ضذیذ  رٍی هيَم ثرش زدُ هی

ٍ تراًسفَزیَى ٍ احتوبل ّيستروتَهی ٍجَد داضت ٍ 

ثب تَجِ ثِ وبهل ثَدى پبریتی هبدر، تصوين ثِ 

ّيستروتَهی ّوراُ ثب جٌيي ٍ جفت ثرای جلَگيری از 

گًَِ هَرثيذیتی  هَرثيذیتی هبدر گرفتِ ضذ وِ ّيچ

 هبدر ایجبد ًطذ.  ثرای

ّبی  پبیگبُ یبفتي همبالت ٍ هغبلؼبت هطبثِ ثِثرای 

ای تحت  جستجَ ضذًذ وِ همبلِهختلف اعالػبتی 

 زػٌَاى ّيستروتَهی ّوراُ ثب جٌيي در رحن هيَهبتَ

ٍلی ّيستروتَهی ّوراُ ثب جٌيي در هَارد  ،یبفت ًطذ

سرٍیىس ٍ تَرضي رحن اًجبم ضذُ ثَد. در  سرعبى

از لجل خًَریسی ( 2011گبى ٍ ّوىبراى )هغبلؼِ هَر

ًفر(،  65ًفر از  30زایوبى در گرٍُ هبدراى ثب فيجرٍئيذ )

 165ًفر از  11) ًسجت ثِ گرٍُ هبدراى ثذٍى فيجرٍئيذ

ًفر  11گرٍُ هبدراى ثب فيجرٍئيذ ) در PPROMًفر( ٍ 

 11) ًفر( ًسجت ثِ گرٍُ هبدراى ثذٍى فيجرٍئيذ 65از 

ًيس  حبضردر هغبلؼِ . (5ثيطتر ثَد ) ًفر( 165ًفر از 

 PPROMخًَریسی از اثتذای ثبرداری ٍجَد داضت ٍ 

 اتفبق افتبدُ ثَد.

( ّيستروتَهی 2013در گسارش هَرد وَّيل ٍ ّوىبر )

وِ دچبر تَرضي ضذُ  زى ثبردارّوراُ ثب جٌيي در رحن 

ثَد ٍ وبهالً ّبیپرٍاسىَالر ٍ هحتمي ثَد، اًجبم ضذُ ثَد 

در هغبلؼِ . (6) ثرای هبدر ایجبد ًطذُ ثَد  ای وِ ػبرضِ

سرعبى ثيوبر هجتال ثِ  13 ،(1992هبًه ٍ ّوىبر )

سرٍیىس هْبجن تحت رادیىبل ّيستروتَهی ّوراُ ثب 

ثيوبر اثتذا تحت  8جٌيي ٍ لٌفبدًىتَهی لرار گرفتٌذ ٍ 

دًجبل آى رادیىبل ّيستروتَهی ٍ ِ سساریي ٍ ث

رٍُ اٍل هيساى لٌفبدًىتَهی لرار گرفتٌذ وِ در گ

 1750 ٍ در گرٍُ دٍم ليتر هيلی 777 خًَریسی

ثَد وِ از لحبػ آهبری هؼٌبدار ثَد  ليتر هيلی

(01/0>p،)  گرٍُ هطبثِ ثَد  دٍٍلی سبیر ػَارض در

وِ ّيستروتَهی ّوراُ ثب جٌيي  حبضردر هغبلؼِ  .(7)

سی خًَریسی ٍجَد داضت ٍ ًيبز  سی 400 اًجبم ضذ،

 ثِ خَى ًطذ.

ثيوبر ثب  12 ،(2009هغبلؼِ ٍاتبًبثی ٍ ّوىبراى )در 

هْبجن سرٍیىس تحت رادیىبل ّيستروتَهی سرعبى 

ثيوبر رادیىبل ّيستروتَهی ثب  4لرار گرفتٌذ وِ در 

دًجبل ِ ثيوبر رادیىبل ّيستروتَهی ث 8جٌيي ٍ در 

 ءسساریي اًجبم ضذ وِ در ّر دٍ گرٍُ هَرثيذیتی ٍ ثمب

هَرد ثراورت ٍ ّوىبراى در گسارش . (8هطبثِ ثَد )

ّفتِ حبصل  17سبلِ ثب حبهلگی  33( خبًن 2010)

IVF دليل ضىن حبد ٍ فطبرخَى پبیيي تحت ِ ث

گرفت وِ ّوَپریتَئي در ضىن ٍجَد الپبراتَهی لرار 

خًَریسی از ػرٍق رحوی ٍجَد داضت وِ  ٍ داضت

 دليل ػذم تَاًبیی در ثرلراری ّوَستبز، ّيستروتَهیِ ث

ليتر خًَریسی ورد ٍ  14م ضذ وِ ثيوبر ثب جٌيي اًجب

پالسوبی  ٍپالوت  گلجَل لرهس فطردُ ،ٍاحذ  20

در ًْبیت ثب حبل ػوَهی  ٍدریبفت ورد هٌجوذ تبزُ 

 .(9خَة هرخص ضذ )
 

  گيزی وتيجٍ
تَاًذ سجت افسایص ػَارض  فيجرٍم در حبهلگی هی

حبهلگی ضَد. رٍش زایوبى ارجح در هَارد فيرٍئيذ، 

ثبضذ ٍ سساریي در هَارد اًذیىبسيَى  ٍاشیٌبل هیزایوبى 

اهىبى ًجبیذ هيَهىتَهی در  ضَد. تب حذ هبهبیی اًجبم هی

چَى احتوبل  ،عی ثبرداری ٍ در حيي سساریي اًجبم ضَد

خًَریسی ضذیذ ٍجَد دارد. ّيستروتَهی ّوراُ ثب جٌيي 

ّبی سرٍیىس ثب درجِ ثبال وِ در ًيوِ  سرعبىثيطتر در 

رٍد، اهب ثب تَجِ ثِ  وبر هی ثِ ،ضًَذ وطف هیاٍل حبهلگی 

سرٍیىس، رحن سرعبى ) تَلَشیتصوين ثيوبر ٍ ًَع پب

جر ثِ ًىرٍز( ٍ ًظر جراح در ٌهيَهبتَز، تَرضي رحوی ه
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تَاى ثِ هٌظَر سَْلت اًجبم ػول  حيي ػول جراحی، هی

وبّص  ٍ در ًتيجِ وبّص هذت زهبى ػول جراحی ٍ

هيساى خًَریسی، از ایي رٍش استفبدُ ورد تب از خًَریسی 

ضذیذ، ًيبز ثِ تراًسفَزیَى ٍ هَرثيذیتی ًبضی از آى 

جلَگيری ضَد، ّرچٌذ هغبلؼبت ثيطتری ثرای ثررسی 

 .ذ ٍ هغبلت ایي رٍش ثبیذ اًجبم ضَدیفَا
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