
  

 

116 

در  سیپًب شیسمف بستبسیآبسٍ پس اس د لیتطک

 ی: گشارش مًردیببردار
 *3ی، دکتز سًلمبس قبسم2یخضز بلیداو ،1فزیفزَبد ببیدکتز فز

 .راىیکرزظشبى، ظٌٌسج، ا یزاًؽگبُ ػلَم دسؼک ،یزاًؽکسُ دسؼک ،ییاظشبز گرٍُ زًبى ٍ هبهب .1

 .راىیکرزظشبى، ظٌٌسج، ا یزاًؽگبُ ػلَم دسؼک ،یزاًؽکسُ دسؼک ،ییزاًؽدَ قبریسحق شِیکو ،یدسؼک یزاًؽدَ .2

 .راىیکرزظشبى، ظٌٌسج، ا یزاًؽگبُ ػلَم دسؼک ،یزاًؽکسُ دسؼک ،ییگرٍُ زًبى ٍ هبهب بریزظش .3

 05/05/1400  تبریخ پذیزش:  09/02/1400تبریخ دریبفت: 
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 ای ًبزر اظز ٍ هَارز هؼسٍزی گسارغ سؽکیل آثعِ ثؼس از خساؼسگی ظوفیس دَثیط زر زایوبى وجیؼی دسیسُ مقدمٍ:

زًجبل خساؼسگی ظوفیس دَثیط دط از زایوبى وجیؼی گسارغ  ؼسُ اظز. زر ایي هىبلؼِ یک هَرز سؽکیل آثعِ ثِ 

 ؼَز کِ دط از ؼٌبظبیی هیکرٍارگبًیعن ػبهل ایدبز ػفًَز ثب هَفقیز زرهبى ؼس. هی

دَثیط ظَدرا  کِ ثؼس از زٍهیي زایوبى وجیؼی ثب زرز، سَرم ٍ قرهسی زر ًبحیِثَز ظبلِ  23ثیوبر ذبًن  بیمبر:معزفی 

یٌسُ ثِ زرهبًگبُ سرففی ثیوبرظشبى ثؼثز ظٌٌسج هراخؼِ کرزُ ثَز. ثیوبر قجل از زایوبى احعبض ّوراُ ثب ست ٍ لرز افسا

زٌّسُ زرز ٍ حعبظیز ٍ سَرم   حرکز زاؼشِ کِ ثؼس از زایوبى ثیؽشر ؼسُ ثَز. هؼبیٌِ ثبلیٌی ثیوبر ًؽبى زرز ٍ ظرشی زر

یبفشِ ثَز. ثیوبر سحز ظًََگرافی قرار   الشْبثی افسایػّبی آزهبیؽگبّی، هبرکرّبی  زر ًبحیِ ظَدرا دَثیط ثَز. زر ثررظی

هشری زر ًبحیِ  هیلی 20گرفز کِ ّوبسَم ٍ ازم زر غالف رکشَض هؽبّسُ ؼس. زر سفَیرثرزاری لگي یک خساؼسگی 

ظوفیس دَثیط هؽبّسُ ؼس. ثیوبر سحز گبیس ظًََگرافی آظذیراظیَى ؼس ٍ سؽریؿ آثعِ لگي هعدل گرزیس. زر کؽز 

دٌن ٍ ًٍکَهبیعیي قرار ثیَسیک ایوی یکرٍارگبًیعن اظشردشَکَک ٍیریساًط رؼس کرز. ثیوبر سحز زرهبى آًشیًوًَِ، ه

ثعشری ٍ قجل از  35ػلز ػسم قىغ ست ثب سؽریؿ آثعِ لگٌی، الدبراسَهی اًدبم ٍ زرى سؼجیِ ؼس. زر رٍز  گرفز. ثِ

کِ هقسار خساؼسگی ظوفیس دَثیط کوشر ؼسُ ٍ حسٍز  سرذیؿ از ثیوبرظشبى سفَیرثرزاری هدسز از لگي ثیوبر اًدبم ؼس

 هشر ثَز ٍ ثیوبر ثب حبل هعبػس سرذیؿ گرزیس. هیلی 10

زر زًبى آثعشي یب زایوبى کرزُ زارای ػالئن ػوَهی ػفًَز ثبیس ثِ ٍخَز ظوفیس ظذشیک هؽکَک ؼس ٍ  گیزی: وتیجٍ

 الىیف اًدبم زاز. ام فَری ٍ ٍظیغخْز زرهبى آى اقس
 

 زررفشگی هففل، زیبظشبز هففل ظوفیس، ػفًَز، ػَارق ثبرزاری کلیدی:کلمبت 
 

 

                                                 
پست  ؛087-33618356: تلفه. راىیکرزظشبى، ظٌٌسج، ا یزاًؽگبُ ػلَم دسؼک ،یزاًؽکسُ دسؼک ؛یزکشر ظَلوبز قبظو ًل مکبتببت:ئوًیسىدٌ مس *

 ghasemisolmaz123@gmail.com الکتزيویك:
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 مقدمٍ
اهری ؼبیغ  ،ثؼس از زایوبى وجیؼی طیدَثزرز ًبحیِ 

اظز کِ ػلز آى هوکي اظز خساؼسگی ظوفیس 

زر  1ثبؼس. ؼیَع خساؼسگی ظوفیس دَثیط از  1دَثیط

ر ثَزُ ٍ یکی از هشغی زایوبى 30000زر  1سب  300

 .(2، 1)ؼَز  ػَارق زٍراى ثبرزاری هحعَة هی

ای  خساؼسگی ظوفیس دَثیط زر ٌّگبم زایوبى دسیسُ

ثیرار َّرهًَی ٍ فیسیَلَشیک أوجیؼی اظز ٍ سحز س

حس هؼوَل ایي . افشس هٌظَر سعْیل زایوبى اسفبق هی ثِ

 10هشر ٍ ثیؽشریي حس آى  هیلی 4-5خساؼسگی 

هشر اظز ٍ ثیؽشر از ایي حس ظجت ایدبز زرز زر  هیلی

ػفًَز ظوفیس  ٍلی ،(3)ؼَز  ًبحیِ ؼکن ٍ لگي هی

ای اظز کِ زر ثبرزاری ثعیبر ًبزر ثَزُ ٍ  ػبرلِ ،دَثیط

  .(4-9) اظز ؼسُ  گسارغهَارز هؼسٍزی از آى 

ّبی  ثبکشری دَثیط هؼوَالً سیظوفػلز ػفًَز 

زرز ٍ  وی هبًٌسئولت ّعشٌس کِ ظجت ایدبز ػال فرـز

 38ٍ ّوچٌیي ست ثبالی  طیدَثسٌسرًط زر ًبحیِ 

 (. 10ًس )ؼَ زرخِ هی

سٌِ  یک ظبذشوبى حلقَی ؼکل اظز کِ زر دبییي ،لگي

ّبی سحشبًی را ثب سٌِ ثرقرار  ٍ ارسجبن اًسام گرفشِ قرار

اظشرَاى  2اظز.  ؼسُ  لیسؽکاظشرَاى  3کٌس ٍ از  هی

زایرُ ثِ ًبم  ًین ثِ ؼکلؼکل ٍلی قریٌِ ٍ   کبهالً ّن

سب  اًس گرفشِ قرار زر کٌبر یکسیگر 2ًبم ّبی ثی اظشرَاى

قعوز اػظن ایي ظبذشوبى حلقَی را سؽکیل زٌّس. 

اظشرَاى زر قعوز خلَ ثِ یکسیگر ًسزیک ؼسُ  2ایي 

زٌّس. ایي هففل از ًَع  را سؽکیل هی 3ٍ ظوفیس دَثیط

آهفی آرسرٍزیبل ثَزُ ٍ حرکز ثعیبر کوی زارز. زر 

ّبی آذر ثبرزاری ثب سأثیرار َّرهًَی ریالکعیي ٍ  هبُ

اظشرَاى  2، غمرٍف ظوفیس ؼل ؼسُ ٍ درٍشظشرٍى

گیرًس سب حلقِ لگي ثرای  دَثیط ثیؽشر از ّن فبـلِ هی

. زر ایي (11) ػجَر ثچِ زر حیي زایوبى گؽبزسر ؼَز

هىبلؼِ، یک هَرز آثعِ ًبؼی از زیبظشبزیط یب 

خساؼسگی ظوفیس دَثیط ثؼس از زایوبى کِ ثب هَفقیز 

 ؼَز. گسارغ هی ،سؽریؿ ٍ زرهبى ؼس

                                                 
1 Diastasis Symphysis Pubis 
2 Innominate bone 
3 Pubic symphysis 

 

 یمبرب یمعزف
رٍز ثؼس از زٍهیي  18 کِثَز ی ا ظبلِ 23ثیوبر ذبًن 

 زایوبى وجیؼی ثب زرز، سَرم ٍ قرهسی زر ًبحیِ ظَدرا

ّوراُ ثب ست ٍ لرز افسایٌسُ ٍ ػسم سَاًبیی  طدَثی

حرکشی ثِ زرهبًگبُ سرففی ثیوبرظشبى ثؼثز ظٌٌسج 

( ٍ ثب سؽریؿ دسؼک زر 28/05/1398هراخؼِ کرز )

ثعشری ؼس. ثیوبر قجل از زایوبى زر ًبحیِ  ICUثرػ 

ٍ  حرکز زرظرشی  زرز ٍ طیظَدرا دَث ّیذَگبظشر ٍ

کِ ثؼس از زایوبى  حبلی زاؼشِ ّوچٌیي لؼف ٍ ثی

. ثیوبر زر ثسٍ ٍرٍز فبقس ثَز( ثیؽشر ؼسُ 10/05/1398)

سَْع، اظشفراؽ ٍ ٍاشیٌبل ثلیسیٌگ ثَز. ػالئن حیبسی 

 60/100ؼبهل فؽبرذَى اٍلیِ ثیوبر زر ثسٍ ٍرٍز 

گراز،  زرخِ ظبًشی 7/37هشر خیَُ، زهبی ثسى  هیلی

زرـس اؼجبع اکعیصى  ٍ 180، ًجك 16سؼساز سٌفط 

% ثَز. ثیوبر فبقس ّرگًَِ ثیوبری قجلی ثَز ٍ 93ذَى 

زٌّسُ زرز  کرز. هؼبیٌِ ًؽبى زارٍی ذبـی اظشفبزُ ًوی

ثِ ثَز ٍ  طدَثی ٍ حعبظیز ٍ سَرم زر ًبحیِ ظَدرا

زر  زاز. اخبزُ هؼبیٌِ کبهل را ًوی ،زرز ؼسیس لیزل

 ػیافساّبی آزهبیؽگبّی، هبرکرّبی الشْبثی  ثررظی

ثَز. آًبلیس ازرار وجیؼی ٍ کؽز ازرار ثیوبر هٌفی  بفشِی 

ّبی آزهبیؽگبّی ثیوبر وجیؼی ثَزًس.  ثَز ٍ ظبیر یبفشِ

، WBC 103×4/21 کؽز ذَى هٌفی گسارغ گرزیس.

CRP
+++ ٍ ESR 106  هبُ هرزاز 29ثَز. زر هَرخ، 

ثیوبر سحز ظًََگرافی قرار گرفز کِ ّوبسَم ٍ ازم زر 

اظکي رٍز ثؼس  سی غالف رکشَض هؽبّسُ ؼس ٍ زر ظی

 107× 80ثب اثؼبز  زیر غالف رکشَض ًبحیِ ّبیذَزًط

، هشر ٍخَز زاؼز کِ زیر گبیس ظًََگرافی هیلی

ثیَگرام ثِ  خْز کؽز ٍ آًشی اًدبم ٍ اظیَىآظذیر

اظشردشَکَک  کؽز زرزهبیؽگبُ ارظبل گرزیس. آ

ثیَسیک  رؼس کرز ٍ ثیوبر سحز زرهبى آًشی ساًطیریٍ

 َریؼْر 2دٌن ٍ ًٍکَهبیعیي قرار گرفز. زر سبرید  ایوی

سحز ظًََگرافی قرار گرفز ٍ یک  ثیوبر هدسزاً هبُ

 33×103ثِ اثؼبز  طدَثی ًبحیِ ّیذَاکَ زر ظَدرا

هشر  هیلی 25×54هشر ٍ درٍگسیوبل فوَرال ثِ اثؼبز  هیلی

ـَرر  درٍظِ ػفًَی ثِ هىرح کٌٌسُهؽبّسُ ؼس کِ 

ٍ ّوچٌیي  ثَزّبی آثعِ لَکَلِ  ًکرٍز ّوراُ ثب کبًَى
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هشر زر ظوز  هیلی 20×41یک کبًَى آثعِ ثِ اثؼبز 

ؼْریَر  5هؽبّسُ ؼس. زر سبرید  طدَثی چخ ظَدرا

اظکي لگي ثب کٌشراظز ٍریسی  سی ی اظذیرال ظیثررظ

 8×18ؼس ٍ زٍ کبلکؽي کَچک ثِ ظبیسّبی   اًدبم

هشر زر غالف رکشَض ٍ قسام  هیلی 16×24هشر ٍ  هیلی

زر هقبیعِ ثب سفبٍیر قجلی  ّب کبلکؽيؼس.  هؽبّسُآى 

هؽکل  لیزل ثِ ٍلی ،کبّػ ٍ ثْجَز ٍالح زاؼشٌس

رفشِ ؼس ٍ از ثیوبر رازیَگرافی لگي گ ،حرکشی

هشر  هیلی 20زر حسٍز  طیدَث سیظوفخساؼسگی زر 

)هقسار وجیؼی خساؼسگی زر  .(1هؽبّسُ ؼس )سفَیر 

 .(3) هشر اظز( هیلی 4-5 زر ثبرزاری طدَثی ظوفیس
 

 

 

 
 .است یعيس یسپًب یشسمف یدَىدٌ جداضدگکٍ وطبن یمبرمزاجعٍ ب یلگه در ابتدا یًگزافیراد -1 تصًیز

 

هدسزاً هَرز  ،ازاهِ حوالر ست ؼجبًِ لیزل ثیوبر ثِ

 27×45ظًََگرافی قرار گرفز ٍ یک کبًَى آثعِ ثِ اثؼبز 

ثب زظشَر دسؼک  .چخ هؽبّسُ ؼس ٌبلیٌگَیهشر زر ا هیلی

ػول آهس ٍ یک لبیؼِ ّشرٍشى  ثِ MRI خراح از ثیوبر

هشر زر ظوز چخ لگي هدبٍر  هیلی 10×30اًسازُ   ثِ

ػرٍق ایلیبک هؽبّسُ ؼس ٍ ثب سَخِ ثِ ٍذبهز حبل 

ثیوبر ٍ ػسم قىغ ست، کبًسیس خراحی قرار گرفز. زر اسبق 

هدبٍرر آثعِ کٌبر ؼریبى ایلیبک  لیػول ثِ زل

هسر  اکعشرًبل )فوَرال( فقه ثرای ثیوبر زرى سؼجیِ ٍ ثِ

َثز ثب ًرهبل ظبلیي لبیؼِ ؼعشؽَ ً 2-3رٍز، رٍزاًِ  14

هرٍر کٌشرل ٍ سَرم ٍ  ؼس. حوالر ست ؼجبًِ ثیوبر ثِ هی

 وشر ؼس.ک طیزرز زر ًبحیِ ظَدرا دَث

ثعشری، قجل از سرذیؿ از ثیوبرظشبى  35ثیوبر رٍز 

اظکي قرار گرفز ٍ ًبحیِ ّبیذَزًط  سی هدسزاً هَرز ظی

ظفیس  زر ًبحیِ رکشَض از ثیي رفشِ ثَز ٍ سؼساز گلجَل

103×4/4 ٍ CRP
لگي هیساى  یَگرافیثَز ٍ راز++

هشر ًؽبى  هیلی 10را زر حسٍز  طیخساؼسگی ظوفیس دَث

 .حبل هعبػس سرذیؿ گرزیس (. ثیوبر ثب2 زاز )سفَیر
 

 

 
 است. یسپًب یشسمف یکبَص جداضدگ دَىدٌريس پس اس درمبن کٍ وطبن 33لگه  یًگزافیراد -2 تصًیز
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 بحث
یک سؽریؿ  ،خساؼسگی ظوفیس دَثیط ثؼس از زایوبى

زرز زر ًبحیِ ظَدرا  ًظیرن ثبلیٌی ئثبلیٌی هجشٌی ثر ػال

اظز کِ زر هَارز دیؽرفشِ یبک لٍ هففل ظبکرٍای طیدَث

 يیؽی(. زر هشَى د12ثب هحسٍزیز حرکشی ّوراُ اظز )

ثِ ظِ آزهبیػ ثبلیٌی ثرای سؽریؿ خساؼسگی ظوفیس 

 طیؼسُ اظز، سٌسرًط زر ًبحیِ هفبـل دَث  دَثیط اؼبرُ

ًؽبًِ سرًسلٌجَرگ ٍ  1یبک، سعز دبسریک فبثرلٍ ظبکرٍای

 زّس هثجز کِ ثیؽشریي هیساى حعبظیز را ًؽبى هی

اگرچِ ارزیبثی ثبلیٌی ثرای ؼٌبظبیی زیبظشبز ظوفیس  (.13)

ّبی سفَیرثرزاری  دَثیط کبفی اظز، ٍلی از رٍغ

سؽریفی هبًٌس رازیَگرافی، ظًََگرافی، سَهَگرافی 

ثرای سأییس ًْبیی ًیس اظشفبزُ  MRI ٍ کبهذیَسری

وَرکلی اظشراسصی ثرذَرز ثب ایي ػبرلِ  (. ث14ِ) ؼَز هی

ؼسُ زر ثیوبر اًشربة   هؽبّسُ اظبض ػالئن ثبلیٌی  ثر

ثسٍى ػبرلِ یب ثب ػالئن ذفیف، زرهبى زر ثیوبراى  .ؼَز هی

ِ زر ًظر گرفشِ هی هحبفظِ ٍلی زر هَارز ؼسیس  ،ؼَز کبرًا

ِ  اظز. زرهبى هحبفظِ ؼسُ  ِیخراحی سَـ ٍ دیچیسُ، کبرًا

 ییاز لسزرزّب ثرای سعکیي زرز ثَزُ ٍ هؼوَالً

کِ ثرای کٌشرل زرز دط از  ٍ اظشبهیٌَفي  NSAIDsهبًٌس

 ،زایوبى، زر زًبى ثبرزار ٍ زر زٍراى ؼیرزّی هٌبظت ّعشٌس

َارزی کِ ثیوبر زارای چرذِ ؼسیس  اظشفبزُ هی ؼَز. زر ه

زرزی  زرز ّورُا ثب اظذبظن ػمالًی اظز، اظشفبزُ از ثی

 .(15ز )ؼَ سَـیِ هی 24-72ادیسٍرال ثِ هسر 

اٍلیي  ؛هحسٍز اظزهَارز گسارغ ظوفیس ظذشیک ثعیبر 

اظز کِ ذبًن  1940گسارغ زر زظشرض هرثَن ثِ ظبل 

ّفشگی ثبرزاری زر هراخؼِ ثِ  28ای زر  ظبلِ 31

کلیٌیک، هؼبیٌِ ٍ ّوِ ػالئن وجیؼی ٍ ٍلؼیز ػبزی 

زاؼز ٍ ثیوبر ٍلؼیز ثبرزاری ذَز را هٌبظت ػٌَاى 

یک هبُ ثؼس زر هراخؼِ ثؼسی، ثیوبر زارای افسایػ  ًوَز.

هشر خیَُ، آلجَهیٌَری ٍ ازم  هیلی 100/150ى فؽبرذَ

ػوَهی ثَز. زارٍّبی هؼوَل ثرای ثیوبر سدَیس ٍ سرذیؿ 

گرزیس. ثرای چٌس رٍز ٍلؼیز ثیوبر وجیؼی ٍ ًجك ٍ 

رٍز ثؼس زر هراخؼِ هدسز زارای  5زهبی ثسى ًرهبل ثَز. 

هشر خیَُ ٍ هیساى آلجَهیي زر  هیلی 135/185فؽبرذَى 

ثَز. زر هؼبیٌِ، ٍلؼیز  بفشِی  ػیفساقعوز ا 12ازرار ثِ 

                                                 
1 Patrick’s Faber test 

ّفشگی ثَز ٍ ظر خٌیي ثِ  33زٌّسُ حبهلگی  رحن ًؽبى

 اًدبمظوز لگي قرار زاؼز. رٍز ثؼس هدسزاً هؼبیٌِ الزم 

 ٍ ثب القبء زایوبى اًدبم ؼس. رٍز ثؼس از زایوبى ثیوبر

کؽز ظَاح گرزى رحن ثیوبر،  ؼسر ست کرز. زر ثِ

اهب  ،یلَض کَلی رؼس کرزاظشردشَکَک ّوَالیشیک ٍ ثبظ

رٍز ثؼس فقه ثبظیلَض کَلی هؽبّسُ  2ثرزاری  زر ًوًَِ

اٍرئَض هؽبّسُ ٍ ازرار  لَکَکیکؽز ازرار اظشبف زر ؼس.

رٍز ثؼس  26حبٍی هقساری ثعیبر کوی آلجَهیي ثَز. ثیوبر 

ػالئن  از زایوبى فَر کرز. زر ثررظی اظشرَاى ظوفیس

هشرفؿ دَظیسگی ٍخَز زاؼز کِ ثِ ًظر 

زهبى وَالًی از ثرٍز لبیؼِ زیبظشبز  ؼٌبظی هسر آظیت

زازُ ثَز ٍ   ظوفیس دَثیط ٍ هىوئٌبً قجل از زایوبى رخ

ایي آثعِ هحشَی اظشبفیلَکَکَض اٍرئَض ثَز ٍ هٌؽأ 

آهسُ، ٍخَز آثعِ ًبؼی از زیبظشبز ظوفیس  هؽکالر دیػ

زر گسارغ . (4) دَثیط قجل زایوبى سؽریؿ زازُ ؼس

ثِ ظوفیس  ثیوبر هجشال (،1996ٍ ّوکبراى ) ریهگٌَظسٍس

دَثیط ًیبز ثِ ظساریي زاؼز کِ زر حیي ػول چرک از 

زر هىبلؼِ  .(16) ثیَسیک هساٍا ؼس هحل سرلیِ ٍ ثب آًشی

زر ّفشِ  para1 ظبلِ 25ذبًن  (2000) ٍ ّوکبر حعیي

راُ  ظبثقِ زرز ًبحیِ لگي ٍ ظرشی زر ثبٍ حبهلگی  38

ثِ ظوفیس ظذشیک ؼسُ  ى هجشالرفشي کِ قجل از زایوب

ثؼس از زایوبى ثب اظشفبزُ از  .، هؼرفی گرزیسثَز

ػفًَز ًبؼی از  يیلیفلَکلَگساظ ثیَسیک آًشی

کٌشرل ٍ ثیوبر ثب  اٍرئَض لَکَکیاظشبف هیکرٍارگبًیعن

اظشفبزُ از اقساهبر کوکی، زرهبى ٍ از ثیوبرظشبى 

 (2019) ٍ ّوکبراى کبظوب . زر هىبلؼِ(5)سرذیؿ ؼس 

ظبػز دط از زایوبى زچبر زرز زر  12ظبلِ  39ذبًن 

ظبػز ثِ زًجبل ست،  74ًبحیِ لگي ؼس ٍ دط از 

زٌّسُ افسایػ ظىح ظرهی  ّبی آزهبیؽگبّی ًؽبى یبفشِ

ثَز.  2(CRP) يیدرٍسئ َیراکش یسًَیي ٍ ظ درٍکبلعی

لگي، خساؼسگی ظوفیس دَثیط  MRIرازیَگرافی لگي ٍ 

ّوراُ ثب ازم ؼسیس اظشرَاى را ًؽبى زاز. ثیوبر اثشسا سحز 

ـَرر ٍریسی ٍ دط از ِ ثالىیف  غیّبی ٍظ ثیَسیک آًشی

ذَراکی  3ٍ لَفلَکعیي يیعیثیَگرام ثب ًٍکَهب اًدبم آًشی

ثیَسیک ذَراکی ٍ ثب  خبیگسیي گرزیس. ثیوبر ثب زرهبى آًشی

                                                 
2 C-Reactive Protein 
3 vancomycin, levofloxacin 
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 گسارغ حبلر(. زر ثیوبر 17س )ؼ یؿثْجَزی کبهل سرذ

 ّوبسَم ًبؼی از ظوفیس دَثیط ثِ ّوراُ هیکرٍارگبًیعن

هٌدر ثِ ایدبز ػفًَز ؼسُ ثَز  ساًطیریاظشردشَکَک ٍ

ثیَسیک هٌبظت )ًٍکَهبیعیي( هجشٌی ثر  کِ ثب آًشی

ثیَگرام، زارٍّبی هعکي ٍ اقساهبر کوکی زرهبى ٍ  آًشی

ثیوبر  (2015) ٍ ّوکبراى ّرى ثْجَز دیسا کرز. زر هىبلؼِ

رٍز دط از زایوبى وجیؼی ثب ؼکبیز زرز  5ظبلِ  43ذبًن 

هراخؼِ کرز. رٍز ثؼس ؼسر زرز  کیٌیثِ کل طیًبحیِ دَث

زرخِ زاؼز. هؼبیٌبر ثبلیٌی ٍ  38ثیؽشر ٍ ثیوبر ست 

ّوچٌیي ظًََگرافی ٍاشى ّیچ ًؽبًِ غیروجیؼی را ًؽبى 

ظرشی حرکز ٍ سسریح ؼسر زرز ثیؽشر ؼس ٍ ِ ًساز. ث

خبیی اسفبق افشبز. ثرای ثیوبر هعکي ٍ ّوچٌیي ِ خبث

 ثیَسیک )ظفکعین ٍ هشرًٍیسازٍل( ؼرٍع ؼس. زر رٍز آًشی

دبم ؼس ٍ زر ًبحیِ ظوفیس  زّن ثرای ثیوبر ظًََگرافی ًا

ٍ  اظیَىرییک آثعِ هؽبّسُ ؼس. دط از آظذ طیدَث

کِ ثِ  Gشَکَکَض سیخ داظشر ،کؽز ًوًَِ

رؼس کرز.  ،حعبض ّعشٌس ؼسُ سیی سدَّب ثیَسیک آًشی

ن ثیوبر فرٍکػ ًوَزُ ٍ ثیوبر ئ، ػالاظیَىدط از آظذیر

ثیَسیک  رٍز آًشی 24رٍز ثعشری ٍ زریبفز  16دط از 

 (.14ثْجَزی حبـل ًوَز )
 

 

 گیزی یجٍوت
زر زًبى آثعشي یب زایوبى کرزُ زارای ػالئن ػوَهی 

 ،ػفًَز ثبیس ثِ ٍخَز ظوفیس ظذشیک هؽکَک ؼس

اثجبر  ثبألذؿ زهبًی کِ ّیچ هٌجغ زیگری از ػفًَز قبثل

 ،الزم ثَز یخراحگسارغ حبلر زرًبش ًجبؼس. زر هَرز 

ّبی  اظشراسصی ،ذفَؾ هسیریز ایي ثیوبری ّرچٌس زر

 .هرشلفی ٍخَز زارز
 

 

 مىببع
 

1. Jayaraman JK, Ganapathy P, Indira N. Post-partum diastasis of the pubic symphysis: report of a rare case. 

Journal of clinical and diagnostic research: JCDR 2015; 9(9):QD09. 

2. Owens K, Pearson A, Mason G. Symphysis pubis dysfunction—a cause of significant obstetric morbidity. 

European Journal of Obstetrics & Gynecology and Reproductive Biology 2002; 105(2):143-6. 

3. Mulchandani NB, Jauregui JJ, Abraham R, Seger E, Illical E. Post-partum management of severe pubic 

diastasis. Clin Exp Obstet Gynecol 2017; 44(3):464-6. 

4. Rowarth G. Osteomyelitis of the Pubic Bones and Staphylococcal Septicaemia complicating Pregnancy Unusual 

Changes in Presentation of the Foetus during the later weeks of Pregnancy. BJOG: An International Journal of 

Obstetrics & Gynaecology 1940; 47(2):213-9. 
5. Hussein, PFT Sewell R. Antero-symphysial abscess formation after symphysial disruption in pregnancy. Journal 

of Obstetrics and Gynaecology 2000; 20(3):313-4. 

6. Dunk RA, Langhoff-Roos J. Osteomyelitis of the pubic symphysis after spontaneous vaginal delivery. Case 

Reports 2010; 2010:bcr0120102610. 

7. Lawford AM, Scott K, Lust K. A case of massive vulvar oedema due to septic pubic symphysitis complicating 

pregnancy. Australian and New Zealand Journal of Obstetrics and Gynaecology 2010; 50(6):576-7. 

8. Froberg L, Eckardt H. Osteomyelitis of the pubic symphysis-A case report. Journal of obstetrics and 

gynaecology: the journal of the Institute of Obstetrics and Gynaecology 2015; 35(8):862-3. 

9. Lovisetti G, Sala F, Battaini A, Lovisetti L, Guicciardi E. Osteomyelitis of the pubic symphysis, abscess and late 

disjunction after delivery. A case report. La Chirurgia degli organi di movimento 2000; 85(1):85-8. 

10. Kavanagh N, Ryan EJ, Widaa A, Sexton G, Fennell J, O'rourke S, et al. Staphylococcal osteomyelitis: disease 

progression, treatment challenges, and future directions. Clin Microbiol Rev 2018; 31(2). 
11. Putschar WG. The structure of the human symphysis pubis with special consideration of parturition and its 

sequelae. American Journal of Physical Anthropology 1976; 45(3):589-94. 

12. Bombaci H. Outcome of Internal Fixation and Corticocancellous Grafting of Symphysis Pubis Diastasis Which 

Developed after Malunion of Pubic Rami Fracture. Hip & pelvis 2017; 29(2):150-153. 

13. Albert H, Godskesen M, Westergaard J. Evaluation of clinical tests used in classification procedures in 

pregnancy-related pelvic joint pain. European Spine Journal 2000; 9(2):161-6. 

14. Herren C, Sobottke R, Dadgar A, Ringe MJ, Graf M, Keller K, et al. Peripartum pubic symphysis separation–

Current strategies in diagnosis and therapy and presentation of two cases. Injury 2015; 46(6):1074-80. 

15. Norvilaite K, Kezeviciute M, Ramasauskaite D, Arlauskiene A, Bartkeviciene D, Uvarovas V. Postpartum pubic 

symphysis diastasis-conservative and surgical treatment methods, incidence of complications: Two case reports 

and a review of the literature. World journal of clinical cases 2020; 8(1):110-119. 
16. Magnúsdóttir R, Franklin J, Gestsson J. Septic symphysial disruption presenting as severe symphysiolysis in 

pregnancy. Acta obstetricia et gynecologica Scandinavica 1996; 75(7):681-2. 

17. Cosma S, Borella F, Carosso A, Ingala A, Fassio F, Robba T, et al. Osteomyelitis of the pubic symphysis caused 

by methicillin-resistant Staphylococcus aureus after vaginal delivery: a case report and literature review. BMC 

infectious diseases 2019; 19(1):952. 

 


