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تعداد سواالت در آزمون  های کشوریاهمیتعنوان

5خیلی مهملیومیوم و نئوپالزی رحمی

لیومیــوم یــا فیبــروم تــوده ای خوش خیــم بــا منشــأ میومتــر )عضلــه رحمــی( و شــایع ترین 

علــت هیســترکتومی اســت. لیومیــوم بــر اســاس محــل آناتومــی بــه چهــار نــوع تقســیم 

ــود: می ش

1- ساب سروز

2- پدانکولــه یــا ســاقه دار کــه زیرگروهــی از نــوع ســاب ســروز اســت و بــا ســاقه ای بــه 

رحــم متصــل اســت

3- اینترا مورال: داخل عضله دیواره ی رحم

4- ســاب موکوزال یــا زیرمخــاط: معمــواًل ایزولــه نیســت و بــه همــراه ســایر انــواع دیــده 

ــود. می ش

  عالئم و عوارض لیومیوم

ــه  ــم آن را ب ــر عائ ــه در زی ــود ک ــده می ش ــالگی دی ــن 50 س ــر در س ــوم بیش ت لیومی

ــم. ــیوع می بینی ــب ش ترتی

1-  منــوراژی و افزایــش خونریــزی در قاعدگــی  شــایع ترین عامــت اســت کــه در 

مــوارد شــدید باعــث آنمــی فقــط آهــن هــم میشــه و بیش تــر از همــه بــا نــوع ســاب 

موکــوزال همراهــی داره.

2- احسـاس پُـری، فشـار یـا تـوده در لگن  بـه دنبـال رشـد پیش رونـده ی توده 

و یـا در میوم هـای بـزرگ دیـده میشـه. در این شـرایط گاهی عائـم فشـاری ای از جمله 

دیاتاسـیون حالـب )هیدرویورتـر(، هیدرونفـروز، یبوسـت و عائم ادراری هـم داریم.

3- دیس منوره ی ثانویه و درد در حین قاعدگی 

4- نازایـی  بـا میـوم کوچک راحت و بی دردسـر میشـه باردار شـد. ولـی در میوم های 

بـزرگ یـا متعدد، بـارداری با عوارضی مثـل پره ترم لیبر، اختال رشـد جنین، پرزنتاسـیون 

غیرطبیعـی، احتمـال بیش تر سـزارین و خونریزی بعد از زایمـان همراهی دارد.

�� میــوم خیلــی تحــت تأثیــر اســتروژن قــرار دارد؛ در حــدی کــه در بــارداری بــزرگ و 

بعــد از یائســگی کوچــک می شــود.

ــریع  ــد س ــل رش ــواهدی مث ــا ش ــه و ب ــم یائس ــر در خان ــارکوم رو بیش ت �� لیومیوس

تــوده، درد لگنــی و خونریــزی و ترشــح واژینــال غیرعــادی در دوران یائســگی می بینیــم. 

لیومیــوم پیــش زمینــه ی بدخیمــی یــا لیومیوســارکوم نیســت.

1 کدامیــک از مــوارد زیــر الگــوی شــایع خون ریــزی 

ــهریور ۹6-  ــی ش ــت؟ )پره انترن ــوم اس ــل لیومی ــه دلی ب

هشــت قطــب مشــترک( 

الف الیگومنوره

ب متروراژی

ج آمنوره 

د منوراژی 
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  تشخیص لیومیوم

لیومیــوم معمــواًل اتفاقــی کشــف میشــه، بــا ایــن حــال معاینــه و ســونوگرافی شــکمی 

ــزار تشــخیص  ــن اب ــد. بهتری ــه تشــخیص کمــک می کنن ــرداری ب ــای تصویرب و ابزاره

میــوم بــه خصــوص نــوع ســاب موکوزال، مشــاهده ی مســتقیم یعنــی هیستروســکوپی، 

ســونوگرافی بــا تزریــق ســالین و هیستروســالپنگوگرافی اســت.

  برخورد با لیومیوم

در برخورد با لیومیوم باید به عائم بیمار نگاه کنیم، که چهار حالت دارد:

ــوراژی،  ــوره، من ــه دیس من ــی از جمل ــچ عامت ــوده، هی ــتن ت ــود داش ــا وج ــار ب 1- بیم

ــی  ــوراژی خیل ــا من ــدارد/ ی ــی، ســقط مکــرر و زایمــان زودرس ن ــم فشــاری، نازای عائ

خفیفــی دارد  اقــدام درمانــی خاصــی الزم نیســت و فقــط بــا ســونوگرافی ســایز میــوم 

ــم. ــری می کنی را پیگی

 2- بیمــار عامــت دارد  اول دارودرمانــی رو شــروع کــرده و مریــض رو پیگیری 

می کنیــم. یــادت باشــه، حتــی قبــل از پلــن جراحــی هــم اول دارو میدیــم، شــاید جــواب 

داد. پــس بــرای کنتــرل خونریــزیاز مکمــل پروژســتین )OCP، IUD لوونورژســترول، 

پروژســترون تزریقــی یــا خوراکــی( و یــا ترانزامیــک اســید و NSAID اســتفاده می کنیــم. 

اگــر ایــن خونریــزی بــا آنمــی همــراه بــود، مکمــل آهــن هــم میدیــم. ســه داروی دیگــه 

هــم داریــم کــه البتــه زیــاد رایــج نیســت:

 آگونیســت  GNRH جهــت مهــار اســتروژن و کنتــرل موقــت خونریــزی، نهایتــاً بــه 

مــدت 6 مــاه قبــل از یائســگی میدیــم. البتــه در صــورت نیــاز بــه جراحــی میــوم، از ایــن 

دارو بــرای کوچــک کــردن تــوده و کنتــرل خونریــزی هــم اســتفاده میشــه.

 مهاکننده ی آروماتاز که ناشناخته  است.

 دانازول: داروی قدیمی میوم، ولی پرعارضه است.

3- بیمــار عامــت داری کــه بــه دارو جــواب نــداده/ هیدرونفــروز ناشــی از تــوده ی بزرگ/ 

رشــد ســریع ســایز تــوده در پیگیــری  جراحــی می کنیــم کــه دو حالــت داره:

 هیســترکتومی ســاده )درمــان قطعــی لیومیــوم بــه خصــوص نــوع ســاب موکــوزال( و 

یــا بــه عنــوان جایگزیــن میولیــز بــا اشــعه یــا  UAE در خانــم  کــه تمایلــی بــه حفظ 

بــارداری نــدارد . در غیــر این صــورت میریــم ســراغ میومکتومــی. اگــر یــادت باشــه قبــل 

از جراحــی معمــواًل آگونیســت  GNRH میدادیــم.

 میومکتومـی  در خانمـی کـه بـاز هـم می خواد بـاردار بشـه. در این بین خانـم رو به 

تکمیـل تعـداد فرزندان موردنظر تشـویق کرده، تـا در نهایت هیسـترکتومی کنیم. 

2 بهتریــن ابــزار تشــخیصی در میــوم زیرمخاطــی 

ــی( ــت؟ )تألیف ــدام اس ک

الف سونوگرافی شکمی

ب سونوگرافی واژینال

MRI ج

د هیستروسکوپی

ــح  ــکایت ترش ــا ش ــاله G3 ب ــم ۴۴ س ــار خان 3 بیم

ــه  ــال + س ــا نرم ــونوگرافی: تخمدان ه ــال/ در س واژین

ــه ســاب ســروز رحــم.  ــوم 3-2 ســانتیمتری در ناحی می

ــی اســفند ۹۹-  ــدام مناســب کــدام اســت؟ )پره انترن اق

ــوری(   ــترک کش مش

الف میومکتومی 

ب هیسترکتومی ابدومینال 

ج آمبولیزاسیون شریان رحمی 

د نیاز به اقدام درمانی ندارد

۴ خانــم 3۵ ســاله دارای 3 فرزنــد بــا شــکایت 

ــدت  ــول م ــی، ط ــوی قاعدگ ــه/ الگ ــوره ثانوی دیس من

ــونوگرافی:  ــت. در س ــال اس ــزی نرم ــم خونری آن و حج

ــدم اول  ــانتیمتر. ق ــر ۷ س ــه قط ــورال ب ــروم اینترام فیب

ــان دوره   ــی دی ۹۹- می ــان کــدام اســت؟ )پره  انترن درم

ــوری( کش

 )NSAID( الف داروهای ضدالتهابی

 GNRH agonist ب

 Myomectomy ج

  Hysterectomy بانهد
طبی
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 ممنوعیت های میومکتومی رو هم یاد بگیر 👊

1- حاملگی همزمان

2- بیماری پیشرفته آدنکس

3- بدخیمی

4- شرایطی که حذف میوم باعث اختال عملکرد رحم بشه. 

 4- مــادر بــاردار و عامــت دار  اگــر مــادر فقــط درد داشــت بهــش اســتراحت 

ــت ریســک  ــه عل ــارداری ب ــم. میومکتومــی در ب ــه می کنی در بســتر و مســکن رو توصی

ــر اســتفاده نمیشــه، مگــر در شــرایط خیــــــلی خــاص مثــل  ــرم لیب خونریــزی و پره ت

مــادری بــا عائــم خیلــی شــدید کــه میــوم پدانکولــه دارد.

عدم تمایل به حفظ بارداری

هیسترکتومی

تمایل به حفظ بارداری

میومکتومی

عدم پاسخ به دارودرمانی و عامت دار/  
هیدرونفروز/ رشد سریع سایز توده در پیگیری

بیمار عامت دار

برخورد با لیومیوم

بیمار بدون عامت یا منوراژی خفیف

پیگیری با سونوگرافی

جراحی
دارودرمانی شامل مکمل پروژستین، 

NSAID ،ترانزامیک اسید

�� برو سر وقت تست تمرینی.

ــوم رحمــی و درد  ــا می ــه ای ب ــاردار 20 هفت ــم ب ۵ خان

ــح  ــدام صحی ــرده اســت، اق ــه ک شــکمی شــدید مراجع

ــواز (  ــب اه ــفند ۹۷- قط ــی اس ــت؟ )پره انترن ــدام اس ک

الف الپاراتومی میومکتومی

ب ختم بارداری

ج بستری و تجویز مسکن

د سرکاژ

بانه
طبی
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