
«ميزگرد سالمت» درباره فيبروم رحمى با حضور
دكتر ملك  منصور اقصي فوق تخصص نازايي و دكتر محمدرضا خدايي روان پزشك

مشكل مشكل 40 د درصد صد زناننان
يكى از ايميل هايى كه به دست «سالمت» رسيده، درددل خانم جوانى است كه دچار فيبروم 
رحمى شده و برايمان نوشته است: «...داشتم خوب و خوش زندگي مى كردم؛ تنها مشكلم 
خونريزي شديدتر از معمول در عادات ماهيانه ام بود. براي چكاپ و بررسي علت اين مشكل 
نزد دكتر رفتم. از يك سونوگرافي ساده رسيدم به اينجا كه مى گويند فيبروم داري و بايد 
جراحي كني وگرنه دردسرساز مى شوند و امكان دارد باردار نشوي! اصال اين فيبروم دردسري براي من 
نداشت؛ حتي از وجودش هم خبر نداشتم! عمل جراحى چرا؟! خواهرم كه در اروپا زندگي مى كند، مى گويد 
اينجا انواع درمان هاى طبى را براى مشكالت مختلف داريم و كسي به راحتي تن به عمل جراحى نمي دهد... 
لطفا مرا درباره مشكلم كه مشكل خيلي از خانم هاى همسن وسال من است و به خصوص در مورد درمان هاي 

جديدش راهنمايي كنيد...»

 الهه 
رضاييان 

تغيير مكرر پزشك؛
چرا و به چه علت؟

 دكتر محمدرضا خدايى
عضو هيات علمى دانشگاه علوم بهزيستى و توانبخشى

نگاه روان پزشك

استرس فشار روانى اى است كه به فرد وارد و باعث 
مى شود قدرت تطابقى او با محيط به هم بريزد. يكى از 
مواردى كه فى نفسه مى تواند در انسان ها استرس ايجاد 
كند، اطالع از بيمار بودن است. تقريبا هر بيمارى اى 
به خصوص اگر نامش هم براى فرد ناآشنا باشد ، مى تواند 
الاقل تا وقتى كه بيمار اطالعات كافى از آن به دست 

آورد باعث اضطراب و استرس در او شود.

منابع غيرعلمى، استرس زا هستند
 استرس وقتى چند برابر مى شود كه اطالعات از بيمارى 
ناقص و غيركارشناسانه باشد. گاهى افراد از منابع مختلف 
و غيرعلمى آگاهى هاى پزشكى خود را به دست مى آورند 
كه ممكن است بيمارى ساده، قابل كنترل و قابل درمان 
را يك بيمارى خطرناك و رعب انگيز جلوه دهد. منابع 

اينترنتى زياد قابل اعتماد نيستند.

تغيير مكرر پزشك ممكن است نشانه اى از 
وسواس فكرى باشد

افراد مى توانند با رفتن نزد پزشك و صحبت با او 
اطالعات درست را دريافت كرده و بر ترس و استرس 
خود غلبه كنند، ولى در اين ميان بيمارانى ديده مى شوند 
كه باوجود مشاوره با پزشك حتى نكته هاى مثبت و 
بى خطر بودن درباره بيمارى خود را نمى پذيرند و در 
مطب ها سرگردان مى شوند. چنين بيمارانى اغلب دچار 
افكار وسواسى هستند كه مى تواند به عمل وسواسى 
تبديل شود. در چنين افرادى افكار وسواسى راجع به 
بيمارى شديدتر از خود بيمارى است. تصور ذهنى 
بزرگى كه از بيمارى در فرد ايجاد مى شود چنان روان 
بيمار را تخريب مى كند كه با همه اطمينانى كه پزشك 
در مورد بى خطر بودن بيمارى مى دهد باز هم راضى 
نمى شود. اگر بيمارى به طور مداوم پزشك خود را 
عوض كند احتمال اينكه دچار وسواس فكرى باشد، 
وجود دارد. اولويت در چنين بيمارانى درمان افكار 
مزاحم وسواسى است. بعد از فروكش كردن عالئم 
وسواسى تقريبا مى توان با خيال راحت ترى بيمار را به 
پزشك باتجربه اى ارجاع داد. تعويض مكرر پزشك 
كار بسيار اشتباهى است مگر اينكه بيمار متوجه شود 

نتيجه اى از درمان نمى گيرد.
توصيه ما اين است كه وقتى خود يا بستگان نزديكتان 
دچار بيمارى شديد، حتما با يك فرد معتمد مشاوره و 
درمانگرى را براى بيمارى تان انتخاب كنيد. توصيه هاى 
او را جدى بگيريد و اصال در كار پزشك مداخله نكنيد. 

پزشكان بايد شفاف صحبت كنند
توصيه اى هم بايد به همكاران پزشكمان داشته باشيم؛   
بايد كامال شفاف، واضح و در حد دانش عمومى مردم 
با آنها صحبت كنند. از به كار بردن اصطالحات علمى 
يا اصطالحاتى كه ممكن است براى بيمار معنا و مفهوم 
خاصى داشته باشد خوددارى كنند. بعضى از اختالل ها 
در بدن بسيار خوش خيم هستند و باوجود اينكه بيمارى 
نام دارند، هيچ عارضه اى ايجاد نمى كنند و اصال به 
مداخالت پزشكى نياز ندارند. گاهى هم بيمار سال هاى 
طوالنى فقط تحت نظر قرار مى گيرد. البته پزشكان بايد 
دقت كنند وقتى فرد دچار مشكلى است كه به پيگيرى 
و درمان نياز دارد زياد هم به بيمار اطمينان ندهند كه 
باعث بيخيالى و بى توجهى اش نسبت به بيمارى شود. 
اطالعات بايد جامع، كامل و بدون سانسور باشد. هرگز 
نبايد بيمار را مردد نگه داشت. مورد ديگرى هم كه 
زياد مشاهده مى شود مداخالت زياد تخصصى درباره 
بعضى از بيمارى هاست كه به نظر من گاهى لزومى به 
انجام بعضى از آزمايش ها نيست. آزمايش هاى اضافى 
عالوه بر اينكه بار مالى زيادى بر دوش خانواده و دولت 

وارد مى كند مى تواند استرس بيمار را هم بيشتر كند.

در  خوش خيم  تومور  شايع ترين  رحمي  فيبروم 
خانم هاست. آمارهاى جهانى ميزان اين تومور را از 25 
تا 60 درصد گزارش كرده اند. ما آمارى دقيق از ميزان فيبروم 
در خانم هاى ايرانى نداريم ولى اينطور برآورد مى شود 
كه در كشور ما حدود 40 درصد خانم ها فيبروم دارند. 
اما قبل از اينكه در مورد اين داروى نسبتا جديد صحبت 
كنم، الزم است چند نكته در مورد فيبروم رحمى بگويم.

اول اينكه شايد حدود 50 درصد از فيبروم ها هيچ مشكلى 
براى يك خانم ايجاد نكنند و مانند مهمان اين ميزگرد اصال 
فيبروم به طور اتفاقى كشف شود. مثال خانمى براى انجام 
تست ساالنه مراجعه مى كند و پزشك متوجه مى شود رحم 
بزرگ تر از حد طبيعى است و درخواست سونوگرافى 
مى كند و مشخص مى شود فيبروم يا فيبروم هاى متعددى 
در رحم وجود دارد كه معموال نتيجه اش نگرانى بى مورد 
بيمار و مراجعات مكرر به پزشكان متعدد و سونوگرافى هاى 
پى درپى است و شنيدن پيشنهادهاى متفاوت از طرف 
پزشكان مختلف. دوم اينكه همه فيبروم ها اساسا به درمان؛ 
چه جراحى، چه دارويى، نياز ندارند. فيبرومى كه هيچ 
مشكلى براى يك خانم ايجاد نكند، فقط الزم است هر 6 
ماه يك بار با سونوگرافى، آن هم در يك جا و توسط يك 
متخصص سونوگرافى و نه چند مركز متفاوت  كنترل شود؛ 
زيرا احتمال اينكه سونوگرافيست هاى مختلف اندازه هاى 
متفاوتى گزارش كنند، وجود دارد و اين مساله ممكن 
است بر نگرانى بيمار بيفزايد كه مثال فيبرومش طى 6 

ماه 2 سانتى متر بزرگ تر شده.
دوم اينكه فيبروم يك توده خوش خيم است و احتمال اينكه 
بدخيم شود، بسيار كم است؛ چيزى حدود 2 در هزار. 
سوم اينكه فيبروم هايى نياز به درمان دارند كه مشكلى 
براى بيمار ايجاد كنند؛ مثال افزايش خونريزى هنگام 
عادت ماهيانه، درد لگنى، فشار به مثانه و تكرر ادرار، 
سقط، نازايى يا فيبروم هاى خيلى بزرگ، مثال بزرگ تر از 
يك رحم باردار 20 هفته، زيرا چنين فيبروم هايى ممكن 
است روى حالب ها فشار بياورند و به تدريج در كار كليه 
اختالل ايجاد كنند، حتى بدون اينكه بيمار متوجه شود. 
همچنين اگر چنين فيبروم هاى بزرگى وجود داشته باشد، 

احتمال اينكه هنگام عمل نتوان فقط فيبروم را برداشت و 
پزشك مجبور به برداشتن تمام رحم شود، زياد مى شود. 
اينكه فيبروم باعث خونريزى زياد يا درد يا سقط و نازايى 
مى شود، داليل پيچيده اى دارد كه گاهى ربطى به اندازه 
فيبروم ندارد. مثال يك فيبروم بسيار بزرگ در قسمت 
خارجى رحم ممكن است هيچ مشكلى براى بارورى يك 
خانم ايجاد نكند، اما يك فيبروم كوچك   حدود 2 تا 3 
سانتى متر داخل حفره رحم، باعث نازايى يا سقط شود.

به هر حال، اگر فيبرومى به درمان قطعى نياز داشت، اين 
درمان جراحى است كه براساس آن فيبروم يا فيبروم هاى 
متعدد برداشته مى شوند يا تمام رحم خارج مى شود. طبيعى 
است اگر خانمى تمايل به بارورى داشته باشد بايد تمام 

تالش انجام شود كه رحم حفظ شود.

سير تحوالت درمانى فيبروم
طى 50 سال گذشته، پيشرفت هاى بسيارى در زمينه 
جراحى فيبروم داشته ايم. قديم ها اگر بيمار مى پرسيد 
حين عمل ممكن است رحم به كلى برداشته شود، حتما 
جواب پزشك اين بود كه بله، امكان دارد اما امروزه با 
سونوگرافى هاى پيشرفته سه بعدى واژينال در حد بسيار 
دقيق مى توان پيش بينى كرد طى عمل، جراح با چه شرايطى 
روبرو خواهد شد و احتمال برداشتن رحم زياد است 
يا نه. همچنين قديم ها بين پزشكان و همچنين بيماران 
چنين تصورى بود كه اگر كسى عمل فيبروم رحمى 
شود احتمال بسيارى وجود دارد كه چسبندگى هاى 
شديد پيدا كند و متعاقب آن اصال باردار نشود. امروزه 
ديگر اين موضوع به شدت و حدتى كه در گذشته بود، 
نيست زيرا تكنيك هاى عمل فرق كرده و امكانات و 
راه هايى براى جلوگيرى از چسبندگى پيدا شده است.

جراحي با الپاروسكوپ
اتفاق ديگرى كه در 20 سال گذشته افتاده، عمل جراحى 
با الپاراسكوپ است. متاسفانه اين تصور اشتباه در بيماران 
پيدا شده كه همه فيبروم ها را مى شود با الپاراسكوپى 
عمل كرد، عمل خيلى راحت ترى براى بيمار است و 
چسبندگى هم ايجاد نمى شود. مطالعات نشان داده اند 
اين تصور درست نيست. اول اينكه هر فيبرومى را با 
الپاراسكوپ نمى شود عمل كرد، دوم اينكه هر جراحى 
هم نمى تواند با الپاراسكوپى عمل فيبروم انجام دهد 

زيرا اصال كار ساده اى 
نيست و اگر درست 
ممكن  نشود  انجام 
است عوارض آن از 

عمل باز هم بيشتر 
اين طور  و  باشد 
كه  نيست  هم 
الپاراسكوپى  با 
چسبندگى ايجاد 

نمى شود. همچنين 
كه  ديگرى  به دليل 

طى 2 سال گذشته متوجه 
آن شده اند عمل فيبروم به كمك 
الپاراسكوپ كمتر انجام مى شود.

جراحي با هيستروسكوپ
عمل  باارزش،  و  مهم  بسيار  تحول  يك 

فيبروم هاى داخل رحم به كمك هيستروسكوپ است. 
اتفاقا اين فيبروم ها، حتى وقتى كوچك هم هستند، بسيار 
مشكل آفرينند. خونريزى هاى شديد، ترشح، سقط و نازايى 
و حتى بدخيم شدن در اين فيبروم ها بيشتر از انواع ديگر 
است. در گذشته كه هيستروسكوپى و ديدن مستقيم 
فيبروم و برداشتن آن به كمك هيستروسكوپ وجود 
نداشت، درمان اين فيبروم ها بسيار سخت بود، اما امروزه 
شده  راحت تر  بسيار  درمان  هيستروسكوپ  وجود  با 
است. متاسفانه، اين امكان در دسترس همه جراحان 
زنان نيست و هم نياز به دستگاه دارد و هم مهارت و 
آموزش پزشك. مجموع مسائل گفته شده توجه پزشكان 
را به سمت پيدا كردن دارو يا روش هاى ديگر غيرجراحى 

براى درمان فيبروم كشاند.

درمان هاى دارويى
حدود 25 سال پيش، دارويى ساخته شد كه مى توانست 
هورمون هايى كه از غده هيپوفيز براى تحريك تخمدان ها 
ترشح مى شود، مهار كند. در نتيجه تخمدان 2 هورمون 
مهمش يعنى استروژن و پروژسترون را نمى ساخت. 
يعنى، ايجاد يك حالت يائسگى دارويى. تصور بر اين بود 
كه استروژن است كه باعث رشد فيبروم مى شود و اگر 
ساخت استروژن مهار شود، فيبروم كوچك خواهد شد 

و همين طور هم بود. از 20 
سال پيش، اين دارو به صورت 
آمپول هاى تزريقى در ايران وجود 
داشت و به وفور در فيبروم ها 
ماهانه  تزريق  صورت  به 
استفاده مى شد و مى شود. 
اوايل تصور بر اين بود كه 
اين دارو چيزى شبيه معجزه 
است، اما به تدريج مشخص 
شد اين طور هم نيست. اوال 
طوالنى  مدت  براى  نمى توان 
يك خانم را به حالت يائسگى برد 
زيرا عالئم يائسگى مثل گرگرفتگى، پوكى 
استخوان و عوارض ديگر ظاهر خواهد شد 
كه ممكن است آزاردهنده باشد. پس بايد براى 
كوتاه مدت از اين دارو استفاده كرد. ديگر اينكه بعد 
از پايان دوره درمان، مثال 4 تا 6 ماه، فيبروم سريع به 
اندازه قبلى خود برمى گردد حتى گاهى اوقات بزرگ تر از 
اولش مى شود و باالخره اينكه وقتى عمل جراحى همان 
فيبروم ضرورى مى شود، نه تنها عمل ساده تر نمى شود، 
بلكه سخت تر هم مى شود. در كشور ما اين دارو همچنان 
بسيار زياد براى فيبروم ها استفاده مى شود. تا اينكه در 
 Esmya سال 2009 يعنى حدود 7 سال پيش، داروى
در اروپا به عنوان درمان فيبروم مورد تاييد قرار گرفت 
و در سال 2010 هم سازمان غذا و داروى آمريكا اين 
دارو را مورد تاييد قرار داد؛ دارويى كه اگرچه فعال در 
ايران نيست اما احتماال به زودى وارد بازار دارويى ما 
نيز مى شود. اين دارو يك قرص است كه بيمار بايد 
روزانه مصرف كند. مطالعاتى كه در مورد اين دارو انجام 
شده  به اين صورت بوده كه به مدت 3 ماه دارو تجويز 
شده، بعد براى مدتى قطع شده و مجددا 3 ماه ديگر 
و تا 4 دوره متناوب استفاده شده است. نتايج به طور 
واضح از داروى تزريقى اى كه ما در اينجا داريم، بهتر 
بوده است. البته هنوز صحبت اينكه اين دارو به كلى 
فيبروم را از بين ببرد، نيست و همچنين براى فيبروم هاى 
خيلى بزرگ، مثال اندازه باالى يك رحم 4 ماهه، مصرف 
نشده است. اما در مجموع امكان بسيار باارزشى براى 
درمان عالئم فيبروم و باال بردن كيفيت زندگى گروه 

زيادى از خانم هاست.

فيبروم رحمى از تشخيص تا درمان
فيبروم هايى كه عارضه  ندارند، فيبروم هايى كه عارضه  ندارند، 

كنترل مى خواهند؛ نه درمانكنترل مى خواهند؛ نه درمان
 دكتر ملك منصور اقصي

فوق تخصص زنان و نازايي
استاد دانشگاه علوم پزشكي تهران

شماره پانصد وپنجاه وشش  شنبه بيست وشش دى نودوچهارميزگرد سالمت 2020
آنچه سوژه هاي «ميزگرد سالمت» درباره بيماري و درمان مي گويند، لزوما مورد تأييد «سالمت» نيست. حتما اظهارنظر متخصصان را درباره درستي يا نادرستي اظهارات آنها در همين صفحه بخوانيد.

شما هم مى توانيد سوژه «ميزگرد سالمت» باشيد. كافى است از طريق صفحه «با خوانندگان» با ما تماس بگيريد و تجربه تان را با ساير خوانندگان «سالمت» در ميان بگذاريد.

فيبروم فيبروم 
رحمي شايع ترين رحمي شايع ترين 

تومور خوش خيم در تومور خوش خيم در 
خانم هاست. آمارهاى جهانى ميزان خانم هاست. آمارهاى جهانى ميزان 
اين تومور را از اين تومور را از 2525 تا  تا 6060 درصد  درصد 

گزارش كرده اند. ما آمارى دقيق از گزارش كرده اند. ما آمارى دقيق از 
ميزان فيبروم در خانم هاى ايرانى ميزان فيبروم در خانم هاى ايرانى 
نداريم ولى اينطور برآورد مى شود نداريم ولى اينطور برآورد مى شود 
كه در كشور ما حدود كه در كشور ما حدود 4040 درصد  درصد 

خانم ها فيبروم دارندخانم ها فيبروم دارند

داروخانه شبانه روزی

دکتر ادیب هاشمیدکتر ادیب هاشمی
تایید اینترنتی نسخه های

بیمه تامین اجتماعی و خدمات درمانی

انتهای اشرفی اصفهانی، بلوار سیمون بولیوار، ابتدای خیابان شهید فکوری، 
پالک ۳۹

تلفن: ۴۴۸۰۰۰۴۰

داروخانه شبانه روزى آفريقا
• • داروهاى تخصصىداروهاى تخصصى

• • ساخت داروهاى تركيبىساخت داروهاى تركيبى
• • لوازم آرايشى و بهداشتى و پوستىلوازم آرايشى و بهداشتى و پوستى

• • لوازم ارتوپدىلوازم ارتوپدى

بلوار آفريقا (جردن)، نرسيده به اتوبان مدرس،
روبروى مركز خريد الهيه 

تلفن: 22041414-22010452


