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بخش قابل توجهی از ساختمان جسم رحم 
را بافت عضالنی تشکیل می دهد. شایع ترین 
رحم،  عضالنی  بافت  خوش خیم  تومور 
توده های  که  دارد  نام  »میوم«  یا  »فیبروم« 
عضالنی و کروی است. امکان وجود آن از 
سنین جوانی وجود دارد اما با افزایش سن 
بیشتر می شود.  تومور ها  این  بروز  احتمال 
نیز  خانواده ها  بعضی  خانم های  همچنین 
ممکن است بیشتر مستعد ابتال باشند. فیبروم 
گاهی به شکل توده منفرد است اما بعضی 
خانم ها  بعضی  خواهدبود.  متعدد  اوقات 
دچار فیبروم های متعدد هستند که در این 
می شود.  گفته  فیبروماتوز«  »رحم  موارد، 

حتی  و  است  متغیر  نیز  فیبروم ها  اندازه  
می تواند به 10 تا 30 سانتی متر برسد به طوری 
که اندازه رحم شبیه اواخر بارداری می شود. 

فیبروم های داخل رحم معموال 
زمینه ساز خونریزی شدید می شود

با توجه به اینکه فیبروم در کدام قسمت بافت 
گرفته باشد،  قرار  میومتر  یا  رحم  عضالنی 
عالئم متفاوتی دارند هرچند که گاهی بدون 
عالمت است و صرفا با سونوگرافی مشخص 
می شود. فیبروم هایی که در قسمت خارجی 
نزدیک تخمدان ها و حفره شکم  و  میومتر 
قرار دارند، امکان دارد بزرگ شود اما تاثیر 
چندانی در چرخه  های عادت ماهانه ندارند 
و فقط در شرایطی که خیلی بزرگ شود، با 
احساس درد، سنگینی و فشار در لگن یا مثانه 
همراه هستند که منجر به تکرر ادرار می شود. 
اما اگر فیبروم در قسمت داخلی مخاط رحم 
قرار بگیرد و فشار روی مخاط رحم یا آندومتر 
خونریزی های  با  است  ممکن  کنند،  ایجاد 

شدید، طوالنی   یا لکه بینی همراه باشد. 

با  فیبروم  افزایش تعداد واندازه 
بیشتر می شود افزایش سن 

را  فیبروم  قرارگیری  محل  و  ابعاد  تعداد، 
به خوبی  سونوگرافی  طریق  از  می توان 
تشخیص داد. با افزایش سن احتمال افزایش 
وجود  اندازه آنها  تغییر   و  فیبروم ها  تعداد 
دارد. از آنجا که فیبروم توده ای وابسته به 
استروژن  به خصوص  جنسی  هورمون های 
دارد  یائسگی رشد  زمان  تا  معموال  است، 

تغییر   بدون  طوالنی  مدت  تا  گاهی  اما 
اندازه باقی می ماند. البته در اغلب موارد، پس 
از یائسگی که سطح هورمون های استروژن 
اندازه  پیدا می کنند،  پروژسترون کاهش  و 
فیبروم ها کوچک و عالئم کاهش پیدا می کند. 

5 درصد فیبروم ها توده های 
بدخیم هستند

توده های  موارد  95درصد  در  فیبروم ها 

خوش خیم هستند و پس از تشخیص این 
نگران شد؛ هرچند که  نباید خیلی  توده ها 
کنترل منظم توسط متخصص زنان و انجام 
آن  تغییرات  تشخیص  برای  سونوگرافی 

ضروری است. 
در 5درصد موارد، فیبروم ها امکان دارد به 
بدخیمی تبدیل شوند که »لیومیوم سارکوم« 
نشات  رحم  عضالنی  بافت  واز  دارد  نام 
می گیرد. تشخیص قطعی سارکوم با جراحی 

آزمایشگاه   به  توده   از  نمونه ای  تا  است 
ارسال شود و بررسی های تخصصی برای 

گیرد.  قطعی صورت  تشخیص 

چه زمان باید به »سارکوم« 
مشکوک شد؟

را  بدخیمی  احتمال  که  مواردی  از  یکی 
نشان می دهد این است که فیبروم در مدت 

کند.  پیدا  ناگهانی  تغییررشد  کوتاهی 
سانتی متری  سه  فیبروم  اگر  مثال  به عنوان 
برسد،  سانتی متر   10 به  ماهه   6 فاصله  در 
باید جدی  حتما  قابل انتظار  غیر  رشد  این 
گرفته شود. در چنین شرایطی الزم است عمل  
جراحی صورت بگیرد و از نظر آسیب شناسی 

شود. کسب  اطمینان 
عالمت هشدار دیگر ابتال به بدخیمی زمانی 
است که در سونوگرافی یا MRI تغییر در 
بافت فیبروم دیده شود. در چنین شرایطی 
در  و  ندارد  یکنواختی  نسج  توده  معموال 
ضخامت  کیستیک،  نواحی  نقاط  بعضی 
و...  مایع  تجمع  عروق،  افزایش  بیشتر، 
به وجود آید. تنها روش قطعی و جلوگیری 
از پیشرفت بیماری و دست اندازی بیماری 
و  جراحی  حتما  بدن  اندام های  دیگر  به 

است.  توده  برداشتن 
داده  تشخیص  سارکوم  که  زمانی  معموال 
می شود، به خصوص در خانم های باالی 40 
سال و خانم  هایی که تمایل به بارداری ندارند، 
توصیه به برداشتن رحم خواهدبود. البته در 
است  منظم ضروری  کنترل  نیز  موارد  این 
تا در صورت عود بیماری و متاستاز حتما 

به موقع تشخیص و درمان صورت گیرد. 
شکم،  بزرگی  دچار  خانم ها  اگر  بنابراین 
دارند  یا خونریزی های شدید  ادرار  تکرر 
حتما باید به متخصص زنان مراجعه کنند 
تا در صورت وجود فیبروم  درمان های الزم 
صورت گیرد. در مواردی که فیبروم بافت 
یکسانی دارد و اندازه آن به طور عجیبی تغییر 
منظم  سونوگرافی  انجام  با  می توان  نکند، 
شش ماهه یا حداکثر یک سال وضعیت را 
کنترل کرد. در مواردی که پزشک به موارد 
تخصصی  درمان های  شود  مشکوک  خطر 

نیز صورت گیرد. 

جراحی برداشتن رحم گاهی 
درمان قطعی »سارکوم« است

و  باشد  محدود  سارکوم  که  شرایطی  در 
ضروری  را  رحم  جسم  برداشتن  پزشک 
بداند، چرخه  عادت ماهانه قطع می شود و 
بارداری اتفاق نمی افتد بنابراین تخمدان ها 
باقی می مانند که مسوول ترشح هورمون های 
خانم  برای  مشکل خاصی  و  هستند  زنانه 

نمی کند.  ایجاد 
اما اگر بیماری به حدی پیشرفت کرده باشد که 
عالوه بر برداشتن رحم، برداشتن تخمدان ها 
نیز الزم باشد، ممکن است عالئم یائسگی مانند 
زودرس،  پیری  شبانه،  تعریق  گرگرفتگی، 
تغییرات خلقی، اختالالت خواب و... زودتر 
از زمان یائسگی طبیعی اتفاق می افتد. البته 
باقی ماندن یک تخمدان نیز از بروز زودرس 

این عالئم پیشگیری می کند. 
به طور کلی خانم ها پس از یائسگی به دلیل 
کاهش هورمون های زنانه دچار اضافه وزن 
می شوند. توصیه می شود خانم ها چه به طور 
طبیعی یا به دلیل جراحی یائسه شوند، حتما 
به  منظم  با رعایت رژیم غذایی و ورزش 
کنترل وزن دقت کنند تا از بروز عوارض 
ناراحتی های   ،2 نوع  دیابت  مانند  چاقی 

قلبی -عروقی و... پیشگیری شود.

تغییر ناگهانی در اندازه و بافت فیبروم مهم ترین هشدار بدخیمی است

فیبروم ها؛ از خوش خیمی  تا  سارکوم
اندازه  فیبروم ها نیز متغیر است 

و حتی می تواند به 10 تا 30 
سانتی متر برسد به طوری که اندازه 

رحم شبیه اواخر بارداری می شود

»گلودرد« یا »فارنژیتیس« یکی 
از شایع ترین علل مراجعه به 
باید  البته  است.  پزشک 
دانست که گلودرد می تواند 
ناشی از علل مختلف باشد 
کلی  طبقه بندی  یک  در  اما 
دو  به  را  گلودرد  می توان 
مزمن شناخت.  و  نوع حاد 
درمان گلودرد همیشه نیاز به 
داروهای آنتی بیوتیکی ندارد و 
درمان مناسب برای بهبود و پیشگیری از عوارض 

ضروری خواهدبود.

ویروس ها شایع ترین عامل گلودرد 
حاد است

اکثر بیماران با گلودرد حاد به پزشک مراجعه 
می کنند که اصطالح »آنژین« در این مورد کاربرد 
دارد. شایع ترین عامل زمینه ساز گلودرد حاد، 
ویروس ها هستند که ممکن است ویروس های 
سرماخوردگی به خصوص آدنوویروس ها باشند. 
)خروسک(،  کروپ  باعث  که  ویروس هایی 
سرخک و... نیز امکان دارد با گلودرد تظاهر 
پیدا کنند. البته سایر ویروس ها مانند ویروس های 
آنفلوانزا نیز به طور مقطعی طی یک تا دو روز 
اول بیماری با گلودرد همراه باشد اما زمانی که 
گلودرد صرفا یک بیماری باشد، تعداد ویروس های 

کمتری در بروز آن نقش دارند. 
گروه دوم عواملی که گلودرد حاد ایجاد می کنند، 
استرپتوکوک  هستند.  باکتریال  عفونت های 
شایع ترین باکتری در این مورد است که در اصطالح 
گلودرد چرکی ایجاد می شود. البته باکتری های 
خطرناک دیگری مانند دیفتری نیز می تواند عامل 
این مشکل باشد. در واقع اگر گلودرد طوالنی و 
با چرک فراوان همراه باشد، حتما الزم است به 

احتمال چنین عواملی توجه داشت. 
از جمله ویروس هایی که گلودرد طوالنی ایجاد 
می کند، مونونوکلوئوز است که به خصوص با 
توجه به بهبود سطح بهداشت امکان دارد در 
بزرگساالن و جوانانی که در اماکن عمومی مانند 
خوابگاه زندگی می کنند، به طور شایع دیده می شود. 
 به جز عوامل ویروسی و باکتریایی علل دیگری 
نیز می تواند زمینه  ساز گلودرد شود. تحریک گلو 

به دلیل جسم خارجی یا غذا و نوشیدنی داغ از 
جمله این علل هستند که خودبخود بهبود می یابند 

و خود محدودشونده هستند. 

روش دقیق 
فردی که با گلودرد به پزشک مراجعه 
می کند، طبیعتا نمی تواند به راحتی غذا 
بخورد، احساس درد و ناراحتی گلو 
دارد، ممکن است احساس خستگی 
و بی حالی داشته باشد و گاهی تورم در 

صورت و غدد لنفاوی نیز ایجاد می شود. 

معاینه روش دقیق عامل گلودرد 
نیست

یکی از اقدامات رایج در تشخیص گلودرد این 
است که پزشک گلوی بیمار را نگاه می کند تا 
وجود چرک دیده شود اما از طریق این معاینه 
هرگز نمی توان متوجه شد که عفونت ناشی از 
ویروس یا باکتری است زیرا ویروس هایی مانند 
مونونوکلوئوز و آدنوویروس عامل چرک گلو 
هستند اما هیچ درمان آنتی بیوتیکی در این موارد 

مؤثر نخواهدبود. 
روش دقیق درمان، نمونه گیری و کشت است 
زیرا اگر فارنژیت استرپتوکوکی به موقع تشخیص 
و درمان نشود، می تواند عامل تب روماتیسمی و 
درگیری قلب و کلیوی و... خواهدبود. البته در 
شرایطی که امکان کشت نباشد، پزشک تجویز 
آنتی بیوتیک دارد اما باید در نظر داشت که اگر 
فارنژیت با گرفتگی صدا، آبریزش بینی، سرفه 
یا دیگر عالئم شبیه سرماخوردگی همراه باشد، 
احتمال زمینه باکتریال کمتر است و در این موارد 

تجویز آنتی بیوتیک تاثیری ندارد.
غیر از داروهای آنتی بیوتیک، در موارد گلودرد 
ویروسی توصیه می شود بیمار استراحت کافی 
داشته باشد، غذای نرم مانند سوپ و فرنی و... 
بخورد، گلو را با محلول آب و نمک غرغره دهد 
و برای بهبود حال عمومی از مسکن هایی مانند 

استامینوفن استفاده کند. 
اما اگر به رغم رعایت این توصیه ها همچنان بیمار از 
گلودرد رنج می برد، باید به سایر علل فارنژیت توجه 
داشت. البته در مواردی که درد خیلی شدید باشد، 
با تورم یک طرف دهان همراه است، درد به گوش 

رسیده    
یا دهان به راحتی باز نمی شود باید احتمال آبسه 
فارنژیت را نیز درنظر گرفت که اورژانس پزشکی 

است و فورا باید آبسه تخلیه شود. 

ریفالکس و التهاب سینوزیت نیز 
می تواند عامل گلودرد باشد

نکته حائزاهمیت دیگر اینکه در بعضی افراد 
اینکه توصیه های  به خصوص کودکان به رغم 
درمانی لحاظ می شود اما بیش از 6 بار فارنژیت 
اتفاق میافتد. اگر فارنژیت چرکی باشد، بررسی 
لوزه ها ضروری است تا در صورت نیاز برداشتن 
فرد  بهبود سالمت  انجام شود که در  لوزه ها 

کمک کننده است. 
البته در بسیاری موارد که فارنژیت تکرار و مزمن 
می شود ارتباط چندانی با لوزه ها ندارد. ریفالکس 
یکی از مهم ترین علل گلودرد مزمن است که امکان 
دارد بیمار هیچ عالمت گوارشی نیز نداشته باشد. 
همچنین توجه به سینوزیت ها نیز مهم است زیرا 
التهاب سینوزیت می تواند حلق را درگیر کند و 
عالوه بر سردرد، ایجاد خلط چرکی در حلق نیز 

عامل درد می شود. 
رعایت بهداشت مهم ترین راهکار پیشگیرانه از 
گلودرد است. توصیه اکید می شود که از تماس 
نزدیک به فرد مبتال به بیماری خودداری شود. 
شستشوی مرتب گروها و درمان به موقع بیماری نیز 

از بروز بسیاری از این مشکالت جلوگیری کند.

به  توجه  و  شخصی  بهداشت  رعایت 
برای  بانوان  تناسلی  سیستم  تغییرات 
و  مختلف  بیماری های  از  پیشگیری 
عوارض جدی بسیار ضروری است. در 
واقع، عالئم مختلفی مانند خارش، ترشحات غیرعادی واژن، 
تحریک پذیری و... گاهی هشدار ابتال به مشکالتی است 
که تاخیر درمان می تواند عوارضی درپی  داشته باشد. البته 
باورهای نادرستی نیز وجود دارد که باعث می شود فرد بدون 

دلیل از داروهای مختلف مانند آنتی بیوتیک استفاده کند.

خارش واژن همیشه به دلیل قارچ نیست
یکی از شایع ترین علل بروز خارش واژن، ابتال به بیماری های 
قارچی است اما گاهی تحریک ناشی از عوامل دیگر مانند 
لباس زیر با الیاف پلی استر، پوشیدن لباس تنگ، شستشوی 
زیاد، حساسیت به محصوالت شوینده و خشکی واژن نیز 

ممکن است با خارش همراه باشد. 
در مواردی که پزشک احتمال بیماری قارچی را رد کند، 
اغلب اوقات تغییرات هورمونی دوران یائسگی، شیردهی 
و بارداری را نیز باید درنظر گرفت. بعضی از خانم ها نیز 

پس از اپیالسیون واژن دچار خارش می شوند.

شوینده  های قوی و معطر موجب 
تحریک پذیری واژن می شود

حفظ  برای  که  می کنند  تصور  خانم ها  از  بسیاری  گرچه 
بهداشت شخصی باید از شوینده های قوی و آنتی باکتریال 
به طور مداوم استفاده کنند اما در واقع این محصوالت سبب 

تحریک پذیری بیشتر می شود. 
بهتر است از ژل های شستشو حاوی ترکیبات مالیم استفاده 
شود و به  خصوص افرادی که حساس تر هستند باید این 

نکته را جدی بگیرند. همچنین محصوالت معطر 
نیستند و  مناسب  مانند صابون   و قوی 

در استفاده از شوینده ها نیز نباید 
افراط کرد.

با لیف حمام، واژن 
را نشویید

مهم ترین  از  یکی 
زمینه ساز  که  عواملی 
عفونت های  به  ابتال 
قارچی می شود، استفاده 

از وسایلی است که امکان 
انتقال باکتری ها و قارچ ها 

را تسهیل می کند. لیف حمام یکی از این وسایل است که 
پس از شستشوی دیگر قسمت های بدن به خصوص باسن 
کند.  تسهیل  را  بیماری زا  عوامل  انتقال  می تواند  مقعد  و 
همان طور که توصیه می شود از لیف بدن برای شستشوی 
صورت استفاده نشود، در مورد واژن نیز باید رعایت شود. 
بهترین روش شستشو، استفاده از ژل مالیم با دست است؛ 

البته ابتدا با گروها کامال شسته شود. 
باید  نیز  از لیف مخصوص  به استفاده  در صورت تمایل 
دقت کرد به شدت روی واژن کشیده نشود و حتما پس از 
هر بار استفاده، شسته و در هوای آزاد خشک شود زیرا 
رطوبت حمام محیطی مساعدی برای رشد و تکثیر باکتری ها 

و قارچ ها فراهم می کند. 

پس از ورزش فورا لبا س ها را عوض کنید
باکتری ها و قارچ ها در شرایط رطوبت محیط خیلی زودتر و 
سریع تر رشد و تکثیر می یابند. باقی ماندن عرق این محیط را 
ایجاد می کند و توصیه می شود حتما پس از ورزش لباس ها 
عوض شده و دوش گرفته شود. البته نکته مهم دیگر اینکه 
پس از شستشو حتما باید پوست را به آرامی و با حوله تمیز 

خشک کرد تا رطوبت باقی نماند. 

 بهداشت را قبل و بعد از لیزر رعایت کنید
با  متناسب  باید  اپیالسیون  انتخاب روش  اینکه  بر  عالوه 
وضعیت فرد انتخاب شود و سطح تحریک پذیری پوست 
از  بعد  و  قبل  پوست  گرفته شود، شستشوی  حتما جدی 

اپیالسیون حتما ضروری است. 
همچنین بهتر است پس از اپیالسیون با مرطوب کننده پوست 
را ماساژ داد تا احتمال خشکی پوست و خارش کاهش یابد. 
در صورتی که پوست تحریک شود نیز می توان از پمادهای 
ترمیم  دهنده برای بهبود پوست کمک گرفت. البته 
اگر خارش و تحریک پوست زیاد باشد 
و عالئم آلرژیک ظاهر شود، بهتر 
است با پزشک مشورت شده 
کورتیزون  پایه  با  پماد  تا 
التهاب  بهبوددهنده  که 

است، تجویز شود. 
در مواردی که عفونت 
اتفاق بیفتد نیز معموال 

آنتی بیوتیک  های 
موضعی  یا  خوراکی 

الزم است.
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 ترجمه: 
 مریم سادات 

کاظمی

 دکتر شیرین نیرومنش
متخصص زنان و زایمان، استاد 

و عضو هیات علمی دانشگاه 
علوم پزشکی تهران

 دکتر بابک 
ساعدی

متخصص گوش 
و حلق و بینی 
و استاد تمام 

دانشگاه تهران 


