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هوردگزارش    

گزارش یک هورد لیوهیوم رحن  در بیوارستاى فاطوی اردبیل 

 2 ػبثسیُ ثْبض،1*زوتط هْسی چیٌی فطٍش

 ، اضزثیل ،ایطاىاضزثیل پعضىی ػلَم زاًطگبُ گطٍُ ػلَم تططیح، زاًطىسُ ػلَم پعضىی ،.1*

 ، اضزثیل ،ایطاىاضزثیل پعضىی ػلَم زاًطگبُ زاًطىسُ ػلَم پعضىی ،.2

 

چىیسُ 

ٍلی اغلت ثِ آًْب .  تَهَضّبی  ذَش ذیوی وِ اظ سلَل ّبی ػضلِ صبف ًطأت هی گیطًس لیَهیَم ًبهیسُ هی ضَز:هقدهه

 زضصس ظًبى 50 تب 30 وِ زض ّستٌسیسّبی ضحوی یىی اظ ضبیغ تطیي تَهَضّبی ذَش ذین زض ظًبى ئفیجطٍ. فیجطٍم هی گَیٌس

ػلت لیَهیَم ًبضٌبذتِ است ٍلی ثِ ًظط هی ضسس ّط لیَهیَم اظ یه سلَل ًئَپالستیه هٌفطز . زض سٌیي ثبضٍضی زیسُ هی ضَز

.  ثب هبّیت ػضلِ صبف ایجبز هی ضَز

 ثب زضز زض ًبحیِ اعطاف ًبف ٍ اًتطبض ثِ لسوت تحتبًی ضىن وِ اظ 4/02/92 سبلِ ای است وِ زض تبضید 44 ثیوبض، ذبًن :هورد

سًََگطافی اظ ضحن لیَهیَم ضحوی ضا ًطبى زاز وِ . صجح آى ضٍظ ضطٍع ضسُ ثَز ثِ ثیوبضستبى فبعوی اضزثیل هطاجؼِ وطزُ ثَز

.  ثیوبض تحت جطاحی هیَوتَهی لطاض گطفتِ ٍ ضٍظ ثؼس هطذص ضس

زض ثبًَاى سٌیي ثبضٍضی وِ ثب ػالین ضىن زضز ٍ تٌسضًس ثِ ثیوبضستبى هطاجؼِ هی وٌٌس ثبیس لیَهیَم ضحوی : نتیجه گیری

. زضًظط گطفتِ ضَز

 لیَهیَم ضحوی، ثیوبضی ضحن، هیَهىتَهی :کلید واژه
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هقدهه 

تَهَضّبی  ذَش ذیوی وِ اظ سلَل ّبی ػضلِ 

صبف ًطأت هی گیطًس ثِ زضستی لیَهیَم ًبهیسُ 

هی ضًَس ٍلی ثِ زلیل سفتی ٍ یب سبیط زالیل، 

اغلت ثِ آًْب فیجطٍئیس هی گَیٌس فیجطٍییسّبی 

ضحوی یىی اظ ضبیغ تطیي تَهَضّبی ذَش ذین 

 ظًبى زض سٌیي %50 تب 30زض ظًبى است وِ زض 

ػلت لیَهیَم ًبضٌبذتِ . ثبضٍضی زیسُ هی ضَز

است ٍلی ثِ ًظط هی ضسس ّط لیَهیَم اظ یه سلَل 

ًئَپالستیه هٌفطز ثب هبّیت ػضلِ صبف ایجبز هی 

ضَز اتیَلَغی فیجطٍئیسّبی ضحوی ٌَّظ وبهال 

  ،(1)هطرص ًیست ثب ایي حبل ػَاهلی هثل ًػاز

استطٍئیسّبی تروساى، فبوتَضّبی ضضس ٍ احتوبال 

زاضٍّبی ذَضاوی ضس ثبضزاضی ثبػث تحطیه ضضس 

ثَزى، ًػاز  (ًبظا) nulliparity. (2)آًْب هی گطزز

سیبُ، چبلی، سٌسضٍم تروساى پلی ویستیه، فطبض 

ذَى ثبال ٍ زیبثت ثب افعایص احتوبل ذغط اثتال ثِ 

فیجطٍئیس ضحوی . (3)فیجطٍئیس ضحن ّوطاُ است

هوىي است ثب ػالیوی هثل اذتالل لبػسگی، زضز، 

ّوطاُ  ػالین هطثَط ثِ فطبض ذَى ٍ وبّص ثبضٍضی

. (4)زثبش

هورد 

 سبلِ ای است وِ زض تبضید 44ثیوبض، ذبًن 

  ثب زضز زض ًبحیِ اعطاف ًبف ٍ اًتطبض ث4/02/92ِ

لسوت تحتبًی ضىن وِ اظ صجح آى ضٍظ ضطٍع 

ضسُ ثَز ثِ ثیوبضستبى فبعوی اضزثیل هطاجؼِ 

آظهبیطبت . سبثمِ ظایوبى زاضتِ است.وطزُ ثَز

ثیَضیوی ذَى عجیؼی ٍ آظهبیص ًوًَِ ازضاض اظ 

سًََگطافی . ًظط ػفًَت ّبی ازضاضی هٌفی ثَز

آى ّب ّب اًجبم ضس وِ گعاضش  ضحن ٍ تروساى

ثب لغؼی ضسى . ٍجَز تَزُ زض ضحن ثَزحبوی اظ 

تطریص، ثیوبض تحت ػول جطاحی هیَهىتَهی 

ثیوبض ضٍظ . لطاض گطفت وِ جطاحی هَفمیت آهیع ثَز

زض ًوًَِ اضسبلی جْت .ز هطذص ضسثغ

پبتَلَغی زض ثطضسی هیىطٍسىَپیه سلَل ّبی 

ػضلِ صبف ثب ّستِ ّبی آتیپیه ٍاظ ثیي 

ضفتي لغجیت سلَل ّب ٍ افعایص ًسجت ّستِ 

 (1ٍ2ضىل ).ثِ سلَل هطبّسُ ضس 

 

 10لیَهیَم ثب ثعضگٌوبیی : 1ضىل 
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 40لیَهیَم ثب ثعضگٌوبیی :2ضىل 

 بحث

 ضبیغ تطیي تَهَضّب زض لگي ظلیَهیَم ضحوی یىی ا

اگطچِ ایي تَهَضّب زض حبل حبضط زض . ظًبى است

حسٍز یه سَم اظ ظًبى زض سي ثبضٍضی زیسُ هی 

 سبل ثِ ًسضت زیسُ ضسُ 20ضًَس ٍلی زض سي ظیط 

اغلت ثبػث (Neoplasm)است ایي ًئَپالسن ّب

پطیَزّبی غیطعجیؼی، زضز زض ًبحیِ لگي  ایجبز 

. ػالین فطبض زض اضگبى ّبی اعطاف هی ضَز

لیَهیَهْبی ثعضي هوىي است ثبػث ٍاضز ضسى 

سیت ثِ ظطفیت آفطبض ثِ هثبًِ ٍ یب حبلت ٍ یب 

.  ثطًَس،ولیِ ّب زض صَضت اًجبم ًطسى زضهبى

هَاضز هَضز هغبلؼِ ًطبى زازُ است وِ ثیطتط 

ًوًَِ ّبی لیَهیَم زض جَاًبى ثَزُ ٍ اوثطا زاضای 

اٍلیي هَضز لیَهیَم زض . ػالین ثبلیٌی هی ثبضس

 ٍ ّوىبضاًصسبلِ ای تَسظ زوتط ٍیسِت 13زذتط

 گعاضش ضس وِ آًْب ثِ زلیل  1969زض سبل 

ٍ ون ذًَی هَضز، زست ثِ اًجبم  ذًَطیعی ضسیس

سًََگطافی .  ظزًس(Myomectomy)هیَهىتَهی

است الجتِ اظ  ضٌبسبیی لیَهیَمهؼوَال اٍلیي ضٍش 

آی زاضای لسضت ضٌبسبیی .آض.  امًجبیی وِآ

ثیطتطی چِ ثِ لحبػ تؼساز لیَهیَم ٍ چِ اًساظُ ٍ 

هحل، ًسجت ثِ سًََگطافی ضا زاضاست زض هَاضزی 

ًىتِ زیگطی وِ ثبیس .آض استفبزُ هی ضَز.آی.اظ ام

زض هَضز لیَهیَم ثِ آى تَجِ زاضت، لیَهیَم لَلِ 

زض  (لَلِ فبلَح)لیَهیَم لَلِ ضحوی. ضحوی است

. (5)همبیسِ ثب جسن ضحن ثسیبض ًبزض اتفبق هی افتس

هٌطأ جٌیٌی ضحن ٍ لَلِ ّبی ضحوی هجطای 

اهب لیَهیَم زض .  هطتطن هی ثبضسزُ ٍٍةهَلطیي 

ضحن ثسیبض ضبیغ تط اظ لَلِ ّبی ضحوی زیسُ هی 

لیَهیَم ّبی لَلِ فبلَح ثِ صَضت هٌفطز، . ضَز

الجتِ زض ثطذی . (6)وَچه ٍ یىغطفِ زیسُ ضسُ اًس

ویلَگطم ّن 1/13 ًبزض ٍظى تَزُ ای ثب ٍظى هَاضز 

زض گصضتِ ثِ ػلت ػسم . (5)استضسُ گعاضش 

اًجبم سًََگطافی ّبی هْجلی ایي تَهَضّب فمظ زض 

جطیبى جطاحی ّبی لگٌی ٍ یب وبلجس ضىبفی ثِ 

زض سبل .صَضت اتفبلی وطف ٍ گعاضش هی ضسًس

 یه هَضز لیَهیَم لَلِ ضحوی ثب ثطضسی 2007

ّبی تصَیطی گعاضش ٍ ثب الپبضسىَپی زضهبى ضسُ 

ثب ایٌىِ زض حبل حبضط جطاحی  .(7)است

هیَهىتَهی زض ثسیبضی اظ هَاضز ثْتطیي ضاُ زضهبى 

 .لیَهیَم ّست ٍلی ػَاضضی ًیع ثِ ّوطاُ زاضز

  حیبتی ثطای هَفمیت ضٍش  ًٍىتِ هْن
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هیَهىتَهی ثبظسبظی پس اظ ذطٍج فیجطٍئیس ضحن 

ػَاضض اصلی وِ هوىي است اظ هیَهىتَهی . است

ذًَطیعی پس اظ ػول : ضحن ثَجَز آیٌس ػجبضتٌس اظ

  ظهبًیٍ ػفًَت، ذغط ذًَطیعی ثیص اظ حس

ثعضي ّبی افعایص هی یبثس وِ ثسیبضی اظ فیجطٍئیس 

 وِ ًیبظ ثِ ثطش ثبضسزض هٌبعك هرتلف اظ ضحن 

ذغط اظ زست زازى ذَى ثِ . زىّبی هتؼسزی زاض

 ذَى % 28 ًیبظ ثِ اًتمبل حسی است وِ گبّی

 ػَاضض   ذغط اظ زست زازى ذَىٍجَزثب  است

زیگط اظ جولِ ػفًَت ٍ آسیت ثِ اضگبى ّبی 

ًیع زض حیي جطاحی هغطح است وِ زض ضىوی 

ثب . ووتط ضخ هی زّسهمبیسِ ثب ّیستطوتَهی 

هیَهىتَهی الپبضٍسىَپی، ًطخ ػَاضض ثؼس اظ ػول 

ػَاضض زاذل ػول زض  Altgassenٍ است، 7/5٪

 .است افطاز اظ 6/2٪

 چسجٌسگی ثؼس اظ ضخ زازى ػَاضض زیگط ضبهل 

 حیي ػول ػول ٍ صسهِ ثِ لَلِ ّبی فبلَح

. ضٍزُ، یب حبلت استٍ ًیع صسهِ ثِ ، جطاحی

ثبظسبظی ضحن زض پبضگی ظایوبى یب زض عی حبهلگی 

زض ًظط گطفتِ هی ضَز تب زض صَضت ثبظسبظی زض 

ػول  (ػوَزی)والسیه حیي ظایوبى ػول 

 سعاضیي، ٍ سعاضیي ثطًبهِ ضیعی ضسُ ثسٍى وبض

 . اًجبم ضَز

نتیجه گیری 

زض ثبًَاى سٌیي ثبضٍضی وِ ثب ػالین ضىن زضز ٍ 

 تٌسضًس ثِ ثیوبضستبى هطاجؼِ هی وٌٌس ثبیس

لیَهیَم ضحوی ثب احتوبل ثیطتطی زض ًظط گطفتِ 

الجتِ ًجبیس اظ تَجِ ثِ  .ضَز ظیطا ثسیبض ضبیغ است

الظم ثِ شوط است وِ . هیَلیَم فبلَح غبفل ثَز

 سبل ًیع زیسُ هی 20لیَهیَم زض زذتطاى ظیط 

. ضَز
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