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فیبروم رحمی شایع ترین تومور خوش خیم در خانم هاست. آمارهای جهانی میزان این تومور 
را از 25 تــا 60 درصد گزارش کرده اند. ما آماری دقیق از میــزان فیبروم در خانم های ایرانی 
نداریم ولی اینطور برآورد می شــود که در کشــور ما حدود 40 درصد خانم ها فیبروم دارند.

اول اینکه شاید حدود 50 درصد از فیبروم ها هیچ مشکلی برای یک خانم ایجاد نکنند و فیبروم 
به طور اتفاقی کشف شــود. مثال خانمی برای انجام تست ساالنه مراجعه می کند و پزشک متوجه می 
شود رحم بزرگ تر از حد طبیعی اســت و درخواست سونوگرافی می کند و مشخص می شود فیبروم 
یــا فیبروم های متعددی در رحم وجود دارد که معموال نتیجــه اش نگرانی بی مورد بیمار و مراجعات 
مکرر به پزشکان متعدد و سونوگرافی های پی در پی اســت و شنیدن پیشنهادهای متفاوت از طرف 

پزشکان مختلف.

دوم اینکه همه فیبروم ها اساســا به درمان؛ چه جراحی، چه دارویی، نیاز ندارند. 
فیبرومی که هیچ مشــکلی برای یک خانم ایجاد نکند، فقط الزم اســت هر 6 ماه یک 
بار با ســونوگرافی، آن هم در یک جا و توســط یک متخصص ســونوگرافی و نه چند 
مرکز متفاوت کنترل شود؛ زیرا احتمال اینکه سونوگرافیست های مختلف اندازه های 
متفاوتی گزارش کنند، وجود دارد و این مساله ممکن است بر نگرانی بیمار بیفزاید که 

مثال فیبرومش طی 6 ماه 2 سانتی متر بزرگ تر شده است.

ســوم اینکه فیبروم یک توده خوش خیم است و احتمال اینکه 
بدخیم شود، بسیار کم اســت؛ چیزی حدود 2 در هزار. اساساً فیبروم 
هایی نیاز به درمان دارند که مشــکلی برای بیمــار ایجاد کنند؛ مثال 
افزایــش خونریزی هنگام عادت ماهیانه، درد لگنی، فشــار به مثانه و 
تکرر ادرار، ســقط، نازایی یا فیبروم های خیلی بزرگ، مثال بزرگ تر از 
یک رحم باردار 20 هفته، زیرا چنین فیبروم هایی ممکن اســت روی 
حالب ها فشار بیاورند و به تدریج در کار کلیه اختالل ایجاد کنند، حتی 

بدون اینکه بیمار متوجه شود.
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همچنین اگر چنین فیبروم های بزرگی وجود داشــته باشند، احتمال اینکه هنگام عمل 
نتوان فقط فیبروم را برداشت و پزشــک مجبور به برداشتن تمام رحم شود، وجود دارد. 
اینکه فیبروم باعث خونریزی زیاد یا درد یا ســقط و نازایی می شــود، دالیل پیچیده ای 
دارد که گاهی ربطی به اندازه فیبروم ندارد. مثال یک فیبروم بســیار بزرگ در قســمت 
خارجی رحم ممکن اســت هیچ مشــکلی برای باروری یک خانم ایجــاد نکند، اما یک 
فیبروم کوچک حدود 2 تا 3 ســانتی متر داخل حفره رحم، باعث نازایی یا سقط می شود.

به هر حــال، اگــر فیبرومی به 
درمان قطعی نیاز داشــت، این 
درمان جراحی است که براساس 
آن فیبروم یا فیبروم های متعدد 
برداشته می شــوند یا تمام رحم 
خارج می شــود. طبیعی اســت 
اگر خانمــی تمایل بــه باروری 
داشــته باشــد باید تمام تالش 
انجام شــود که رحم حفظ شود.
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- خونریزی شدید و یا دردناک رحمی
- خونریزی طوالنی مدت رحمی )۷ روز یا بیشتر(

- فشار یا درد لگنی
- تکرر ادراری

- مشکل در تخلیه مثانه
- یبوست

- پشت درد یا پا درد
- ترشح واژینال مزمن

فیبروم های زیر مخاطی، چون به سمت دیواره 
داخلی رحم رشــد می کننــد، گاهی اوقات مســئول 

خونریزی قاعدگی طوالنی مدت ویا شــدید هستند و 
یا در قابلیت باردار شــدن فرد می توانند اختالل ایجاد 

کنند.
فیبروم های زیر سروز رحم،  چون به سمت خارج 
رحم رشــد می کنند، گاهی اوقات می توانند روی مثانه 
فشار وارد آورند و سبب عالئم ادراری و تکرر ادرار شوند. 
اگر فیبروم به ســمت پشــت رحم رشــد کند، 
می تواند روی روده بزرگ فشــار وارد آورده و یبوســت 
ایجاد نماید و یا به اعصاب کمری فشــار آورده و سبب 

پشت درد شود.

عالئم بیماری
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فیبروم های رحمی از بافــت عضالنی صاف رحم 
)میومتر( منشــا می گیرنــد. الگوی رشــد فیبروم ها 
متفاوت اســت. بعضی از آن ها آهســته رشد می کنند 
و بعضــی در   همان اندازه باقــی می مانند و بعضی دیگر 
حتی در طول زمــان جمع می شــوند و کاهش اندازه 
می دهند. اندازه و ســایز فیبروم ها از بسیار کوچک که 
با چشم انسان قابل تشخیص نیست تا توده های بزرگ 
که می توانند ســایز رحم را بزرگ کنند، متفاوت است. 
آن ها ممکن است یکی یا متعدد باشند. حتی در بعضی 
موارد نادر، ممکن اســت که آنقدر رحم را بزرگ کنند 

که تمامی شکم پر شود و به سطح قفسه سینه برسد.
دانشمندان علت فیبروم را نمی دانند، اما مطالعات 

جدید اشاره به موارد زیر دارند:
- علل و فاکتور های ژنتیک

-  نژاد
- هورمون های زنانگی

فیبروم هــا کال در افرادی که حاملگــی و زایمان 
داشــته اند، کمتر رخ می دهد. در افــراد چاق، فیبروم 
بیشتر دیده می شــود. قرص های جلوگیری از بارداری 

با کاهش خطر ابتال به فیبروم همراهند.

- خطر ابتال به کم خونی بر اثر خونریزی شدید ویا 
طوالنی مدت رحمی

-  ایجاد درد شدید بر اثر پیچ خوردن و یا استحاله 
فیبروم

- اختالل در بارور شــدن فرد به دلیل انسداد و یا 
منحرف شدن لوله های رحمی

فیبروم هــای زیر مخاطــی می تواننــد منجر به 
اختــالل در کاشــت تخمک بــارور شــده در دیواره 
داخلی رحم شــوند و نتیجتا رشــد جنین تحت تاثیر 
قرار می گیرد. در این موارد، پزشــکان اغلب توصیه به 
برداشــتن این نوع از فیبروم ها قبل از تالش برای بارور 

شدن می کنند.

در اغلب اوقات، فیبروم هــا در حاملگی احتیاج به 
درمان ندارند. اگر که درد های شکمی در سه ماهه اول 

و دوم بارداری پیش آید آنرا می توان با مســکن های 
معمولی کنترل کرد. 

در مــورد فیبروم هایی که منجر به ســقط 
مکرر جنین شوند، پزشک ممکن است که یکی 

از فیبروم ها و یا تمامی آن ها را بردارد.
بخصوص اگر که هیــچ علت دیگری 

برای ســقط جنین به غیر از فیبروم 
یافت نشودو فیبروم شکل و فرم 

حــدود رحــم را تغییر 
داده باشد.

علل بیماری

عوارض بیماری
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فیبروم هــا اغلب به طور اتفاقــی در حین معاینه 
روتین لگنی یافت می شوند. دکتر شما ممکن است که 
احساس نامنظمی در شــکل رحم شما کند و پیشنهاد 

سونوگرافی برای تشخیص فیبروم کند.
ســونوگرافی: بهترین و دقیق تریــن روش برای 
تشــخیص فیبروم می باشــد. در این روش بی درد، با 
کمک امواج صوتــی تصاویری از رحــم و تخمدان ها 

گرفته می شود.
امــروزه یک نوع ســونوگرافی بنام ســونوگرافی 
واژینــال تصاویر بســیار دقیق تری از رحم به دســت 
می دهد )نسبت به روش قبلی ســونوگرافی شکمی(. 
ســایر روش هــای تشــخیصی، هیستروســکوپی و 

هیستروســالپنگوگرافی می باشند درهیستروسکوپی 
تحت بیهوشــی عمومی یا بیحسی موضعی داخل رحم 
با وســیله ای دوربین دار رویت شده و نواحی مشکوک 
و غیر طبیعــی نظیــر پولیپ های آندومتــر رحم و یا 
فیبروم های داخل حفره رحم برداشــته شده و جهت 
بررسی بافت شناســی به آزمایشــگاه آسیب شناسی 

ارسال می شوند
 )MRI( گاهی اوقات ســی تی اسکن ویا   ام آر آی

بسته به مورد، ممکن است که الزم شوند.
یک تست شــمارش کامل ســلول های خونی یا 
CBC بــرای تعیین وجود کم خونــی در بیمار اغلب 

درخواست می شود.

طی 50 سال گذشــته، پیشرفت های بسیاری 
در زمینه جراحی فیبروم داشــته ایم. ســابقا اگر 
بیمار می پرســید حین عمل ممکن است رحم 
به کلی برداشته شــود، حتما جواب پزشک 
این بــود که بله، امــکان دارد اما امروزه با 
سونوگرافی های پیشــرفته سه بعدی 
واژینــال در حد بســیار دقیق می 
توان پیــش بینی کرد طی 
عمل، جراح با چه 

شرایطی روبرو خواهدشد و احتمال برداشتن رحم زیاد 
است یا نه. همچنین در  بیماران چنین تصوری بود که 
اگر کسی عمل فیبروم رحمی شــود احتمال بسیاری 
وجود دارد که چســبندگی های شــدید پیــدا کند و 

متعاقب آن اصال باردار نشود. 
امروزه دیگر این موضوع به شــدت و حدتی که در 
گذشته بود، نیست زیرا تکنیک های عمل فرق کرده و 
امکانات و راه هایی برای جلوگیری از چســبندگی پیدا 

شده است.

تست های تشخیصی

سیر تحوالت درمان فیبروم
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جراحی با الپاروسکوپ
اتفاق دیگری که در 20 سال گذشته افتاده، عمل 

جراحی با الپاراسکوپ است. 
متاسفانه این تصور اشــتباه در بیماران پیدا شده 
که همه فیبروم ها را می شود با الپاراسکوپی عمل کرد، 
عمل خیلی راحت تری برای بیمار اســت و چسبندگی 
هم ایجاد نمی شــود. مطالعات نشان داده اند این تصور 
درست نیست.  اول اینکه هر فیبرومی را با الپاراسکوپ 
نمی شــود عمل کرد، دوم اینکه هــر جراحی هم نمی 
تواند با الپاراســکوپی عمل فیبروم انجام دهد زیرا اصال 
کار ســاده ای نیست و اگر درســت انجام نشود ممکن 
اســت عوارض آن از عمل باز هم بیشتر باشد و این طور 
هم نیست که با الپاراسکوپی چســبندگی ایجاد نمی 

شود. 

جراحی با هیستروسکوپ
یک تحول بسیار مهم و باارزش، عمل فیبروم های 
داخل رحم به کمک هیستروســکوپ است. اتفاقا این 
فیبــروم ها، حتی وقتی کوچک هم هســتند، بســیار 
مشــکل آفرینند. خونریزی های شدید، ترشح، سقط و 
نازایی و حتی بدخیم شــدن در این فیبروم ها بیشتر از 
انواع دیگر است.  در گذشته که هیستروسکوپی و دیدن 
مستقیم فیبروم و برداشتن آن به کمک هیستروسکوپ 
وجود نداشــت، درمان این فیبروم ها بسیار سخت بود، 
اما امروزه با وجود هیستروســکوپ درمان بسیار راحت 

تر شده است. متاســفانه، این امکان در دسترس همه 
جراحان زنان نیســت و هم نیاز به دســتگاه دارد و هم 
مهارت و آموزش پزشــک. مجموع مسائل گفته شده 
توجه پزشکان را به سمت پیدا کردن دارو یا روش های 

دیگر غیرجراحی برای درمان فیبروم کشاند.

درمانهای دارو يي
داروهــای آگونیســت GnRh )دکاپپتیــل( 
با کاهش ســطح هورمون هــای زنانگی )اســتروژن 
و پروژســترون( ســبب یک حالت یائســگی موقتی 
می شــوند. در نتیجه پریود قطع می شــود و فیبروم ها 
جمع می شوند و کم خونی فرد بهبود می یابد. البته این 
دارو ها اغلب در مرحله قبل از جراحی فیبروم به منظور 
کاهش اندازه آن و برداشــت راحت تــر فیبروم با عمل 
جراحی و نیز اصالح کم خونی قبــل از عمل جراحی 

بکار می روند. 
از عــوارض آن هــا گرگرفتگــی و پوکی 

اســتخوان در صورت مصرف طوالنی مدت 
دارو )بیش از 6 ماه( هســتند. قرص های 

جلوگیــری خوراکی ویــا قرص های 
پروژسترونی می توانند به کنترل 

خونریــزی رحمی ناشــی از 
فیبروم کمــک کنند. ولی 

نمی توانند اندازه فیبروم 
را کاهش دهند.
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