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 بسم اهلل الرحمن الرحیم                                 

 

 اجمالی بررسی

 آنها مکان و رحمی فیبروم مختلف انواع

 فیبروئیدی مکانهای

. شود می ظاهر زایمان سالهای در غالباً که است رحم سرطانی غیر رشد رحم فیبروم

 خطر افزایش با ، شوند می نامیده نیز میوما یا)(  لیومیوم با رحمی فیبرومهای

 .شوند نمی مبتال سرطان به هرگز تقریباً و نیستند همراه رحم سرطان

 های توده تا ، انسان چشم توسط کشف قابل غیر ، ها دانه از اندازه نظر از ها فیبروم

 فیبروئید یک توانید می شما. کنند بزرگ و تحریف را رحم توانند می که هستند بزرگی

 آنقدر را رحم توانند می فیبروم چندین ، شدید موارد در. باشید داشته چندگانه یا

 .کنید اضافه وزن و برسد دنده قفسه به که دهند گسترش

 شما شاید اما. دارند رحمی فیبروم زندگی طول در مواقع برخی ها خانم از بسیاری

 پزشک. ندارند عالمتی هیچ آنها اغلب زیرا دارید رحمی های فیبروم که دانید نمی

 از پیش سونوگرافی یا لگن معاینه طی در اتفاقی بطور را فیبروم است ممکن

 .کند کشف بارداری
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 فیبروم رحمی

 

 

 

 عالئم

 ، دارد وجود که مواردی در. ندارند عالمتی هیچ دارند فیبروم که خانمهایی از بسیاری

 .باشد فیبرومها تعداد و اندازه ، محل تأثیر تحت تواند می عالئم

 :از عبارتند رحمی فیبروم عالئم و عالئم ترین شایع ، دارند عالئم که زنانی در

 قاعدگی شدید خونریزی

 کشد می طول هفته یک از بیش قاعدگی دوره

 درد یا لگن فشار

 ادرار تکرر

 مثانه تخلیه در مشکل

 یبوست

 پا دردهای یا کمردرد
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 بزرگ خیلی  که هنگامی حاد درد افزایش باعث تواند می فیبروئید یک ، ندرت به

 الیاف.میکند مردن به شروع و نمیرسد مرکزی قسمت به کافی خون میشود

 . شوند می بندی طبقه آنها مکان توسط کلی طور به فیبروئیدها

 به مخاطی زیر های فیبروم. کند می رشد رحمی عضله دیواره در دیواره داخل فیبروم

 برآمده رحمی حفره از خارج به زیرسروز فیبرومهای. شوند می برآمده رحم حفره داخل

 .شوند می

 کنید مراجعه پزشک به زمانی چه

 : دارید را اگراینه کنید مراجعه پزشک به 

 رود نمی بین از که لگن درد

 دردناک و طوالنی ، سنگین بسیار پریودهای

 ها دوره بین خونریزی یا بینی لکه

 شما مثانه تخلیه در مشکل

 (خونی کم) توضیح قابل غیر خون قرمز گلبولهای تعداد

 به ، شود می ظاهر ناگهان که لگن شدید درد یا واژینال شدید خونریزی صورت در

 .کنید مراجعه اورژانس یعنی فوری های مراقبت

 

 علل

 این به بالینی تجربه و تحقیقات اما ، دانند نمی را رحمی های فیبروم علت پزشکان

 :کنند می اشاره عوامل



 t.me/jadidpdf     کانال تلگرامی                سایت تخصصی دکتر جدید                        

 سلول با که هستند ها ژن در تغییراتی حاوی ها فیبروم از بسیاری. ژنتیکی تغییرات

 .است متفاوت رحم عضله طبیعی های

 در رحم الیه رشد تحریک باعث که هورمونی دو ، پروژسترون و استروژن ها هورمون

 رشد رسد می نظر به ، شوند می بارداری برای سازی آماده در قاعدگی چرخه هر طول

 پروژسترون و استروژن های گیرنده حاوی ها فیبروم.کنند می تقویت را فیبرومها

 تولید کاهش دلیل به. هستند رحم طبیعی عضالنی سلولهای به نسبت بیشتری

 .شوند می کوچک یائسگی از پس ها فیبروم ، هورمون

 

 مانند ، کند حفظ را ها بافت کند می کمک بدن به که موادی. رشد فاکتورهای سایر

 خارج ماتریس.بگذارد تأثیر فیبروئید رشد بر است ممکن ، انسولین رشدشبیه فاکتور

 ، بچسبند هم به ها سلول شود می باعث که است ای ماده ECM .(ECM) سلولی

 ECM. کند می فیبر را آنها و یافته افزایش فیبرومها در ECM. آجر بین مالت مانند

 سلولها در بیولوژیکی تغییرات ایجاد باعث و کرده ذخیره را رشد فاکتورهای همچنین

 .شود می

 عضالنی بافت در بنیادی سلول یک از رحمی فیبرومهای که باورند این بر پزشکان

 و شود می تقسیم مکرر طور به منفرد سلول یک. شود می ایجاد( میومتر) رحم صاف

 .شود می ایجاد اطراف بافت از متمایز و محکم الستیک از ای توده نهایت در

 به یا آرامی به آنها است ممکن - است متفاوت رحمی های فیبروم رشد الگوهای

 در ها فیبروم از برخی. بمانند باقی اندازه همان به است ممکن یا ، کنند رشد سرعت

 .شوند کوچک خود خودی به است ممکن برخی و دارند قرار رشد های دوره
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 می کوچک بارداری از بعد  ، دارند وجود بارداری دوران در که فیبرومهایی از بسیاری

 .گردد برمی طبیعی اندازه به رحم زیرا ، شوند می ناپدید یا و شوند

 

 خطر عوامل

 اینکه از غیر به ، دارد وجود رحمی های فیبروم برای کمی  شده شناخته خطر عوامل

 عبارتند بگذارند تأثیر فیبروئید رشد بر توانند می که عواملی. است باروری سن در زن

 :از

 

 سیاهپوست زنان اما ، کند ایجاد فیبروم تواند می باروری سن در زن هر اگرچه. نژاد

 زنان ، این بر عالوه. دارند فیبروم زیاد احتمال به نژادی های گروه سایر زنان به نسبت

 شدیدتر عالئم همراه به همچنین و هستند فیبروم دارای جوانی سنین در سیاهپوست

 .هستند فیبروم بیشتر یا بیشتر دارای آنها احتماالً

 .هستید آنها به ابتال خطر معرض در ، داشت فیبروم شما خواهر یا مادر اگر. وراثت

 با غذایی رژیم ؛D ویتامین کمبود چاقی؛ پایین؛ سنین در قاعدگی شروع. دیگر عوامل

 نوشیدن و. است کمتر لبنیات و میوه کمتر، سبز سبزیجات و بیشتر قرمز گوشت

 .دهد می افزایش را ها فیبروم به ابتال خطر ، آبجو جمله از ، الکل

 عوارض

 ناراحتی باعث توانند می اما ، نیستند خطرناک معموالً رحمی های فیبروم اگرچه

 ، شود می خستگی باعث که( خونی کم) قرمز های گلبول افت مانند عوارضی و شوند
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 خون تزریق ، خون رفتن دست دلیالز به ، ندرت به. باشد خون سنگین رفتن دست از

 .است الزم

 

 فیبروم و بارداری

 که دارد وجود امکان این ، حال این با. کنند نمی تداخل بارداری در معموالً ها فیبروم

 بارداری دادن دست از یا نازایی باعث - موکوس زیر فیبرومهای بخصوص - فیبرومها

 . شوند

 ، جفت پارگی مانند ، حاملگی عوارض از برخی خطر است ممکن همچنین فیبروم

 .دهد افزایش را زودرس زایمان و جنین رشد محدودیت

 

 پیشگیری

 در کمی علمی شواهد ، فیبروئیدی تومورهای علل بررسی به همچنان محققان اگرچه

 ممکن رحمی های فیبروم از جلوگیری. است دسترس در آنها از جلوگیری نحوه مورد

 درمان به خیم خوش ی تومورها این از کمی درصد تنها اما ، نباشد پذیر امکان است

 و طبیعی وزن حفظ مانند ،  سالم رندگی سبک های انتخاب انجام با ، اما.دارند نیاز

 .دهید کاهش را فیبروم به ابتال خطر توانید می ، سبزیجات و میوه خوردن

 هورمونی بارداری ضد داروهای از استفاده که دهد می نشان تحقیقات برخی همچنین

 .باشد همراه فیبروم از کمتری خطر با است ممکن
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 تشخیص

 لگن معاینه انجام نحوه

 لگن معاینه

 پزشک. شود می مشاهده لگن معمول معاینه یک طی در معموالً رحم فیبروم

 وجود دهنده نشان این و ، کند احساس شما رحم شکل در نظمی بی است ممکن

 آزمایشات این است ممکن پزشک ، دارید رحمی فیبروم عالئم اگر.است ها فیبروم

 :دهد انجام را

. دهد سفارش را سونوگرافی است ممکن پزشک ، تأیید به نیاز صورت در. سونوگرافی

 می استفاده صوتی امواج از ها فیبروم گیری اندازه و نقشه و تشخیص تأیید برای

 شما شکم روی بر را( مبدل) سونوگرافی دستگاه تکنسین یا پزشک.کند

(transabdominal) قرار شما( واژن از خارج) واژن درون را آن یا و کند می منتقل 

 .بگیرد عکس شما رحم از تا دهد می

 

 است ممکن پزشک ، دارید قاعدگی عادی غیر خونریزی اگر آزمایشگاهی آزمایشات

 ممکن موارد این. دهد سفارش احتمالی دالیل بررسی برای را دیگری های آزمایش

 دست از دلیل به آیا شود مشخص تا باشد (CBC) خون کامل شمارش شامل است

 یا خونریزی اختالالت تا دارید خونی کم خونی های آزمایش سایر و خون مزمن دادن

 .کنید رد را تیروئید مشکالت

 

 تصویربرداری های تست سایر
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 رحمی سونوگرافی

 است ممکن پزشک ، نگذارد شما اختیار در را کافی اطالعات سنتی سونوگرافی اگر

 :مانند دیگری تصویربرداری مطالعات

 .(MRI) مغناطیسی رزونانس تصویربرداری

 هیستروسونوگرافی

 هیستروسالپنگوگرافی

 هیستروسکوپی

 

 

 درمان

 از بسیاری - ندارد وجود رحمی فیبروم درمان برای درمانی روش بهترین یا روش هیچ

 با عالئم تسکین های گزینه مورد در ، دارید عالئمی اگر. دارد وجود درمانی های گزینه

 .کنید صحبت خود پزشک

 باش منتظر

 یا ، کنند نمی تجربه را عالئمی و عالمت هیچ رحمی فیبروم به مبتال زنان از بسیاری

 اگر. کنند زندگی آنها با توانند می که دهند می نشان را مالیم عالئمی و عالئم فقط

 .باشد گزینه بهترین تواند می دقیق انتظار ، باشد آمده پیش شما برای مورد این
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 به معموالً آنها. کنند می تداخل بارداری در بندرت آنها. نیستند سرطانی فیبرومها

 وقتی ، یابند می کاهش یائسگی از بعد و کنند نمی رشد - وجه هیچ به یا - آرامی

 .یابد می کاهش مثل تولید های هورمون سطح

 

 داروها

 را شما قاعدگی چرخه که کنند می تنظیم را هورمونهایی رحمی فیبروم داروهای

 می درمان را لگن فشار و قاعدگی شدید خونریزی مانند عالئمی و کند می تنظیم

 آنها شدن کوچک باعث است ممکن اما ، برند نمی بین از را ها فیبروم آنها. کند

 :از عبارتند داروها. شوند

 به موسوم داروهای .(GnRH) گنادوتروپین کننده آزاد هورمون های آگونیست

 را ها فیبروم ، پروژسترون و استروژن تولید از جلوگیری با GnRH های آگونیست

 ، نتیجه در. دهند می قرار یائسگی مانند موقت وضعیت در را شما و کنند می درمان

 .یابد می بهبود خونی کم و شوند می کوچک ها فیبروم ، شود می متوقف قاعدگی

 گوسرلین ،( دیگران ، الیگارد ، لوپرون) لوپرولید شامل GnRH های آگونیست

(Zoladex) تریپتورلین و (Trelstar ، کیت Triptodur) هستند. 

 توجهی قابل گرگرفتگی GnRH های آگونیست از استفاده هنگام ها خانم از بسیاری

 نمی استفاده ماه شش تا سه از بیش معمول طور به GnRH های آگونیست. دارند

 بین از باعث و گردد برمی مدت طوالنی بازگشت و دارو بازگشت با عالئم زیرا ، شوند

 .شود می استخوان توده رفتن
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 فیبروم اندازه کردن کوچک برای GnRH آگونیست یک است ممکن شما پزشک

 تجویز یائسگی به شما انتقال برای یا شده ریزی برنامه جراحی از قبل را شما

 می پروژسترون کننده آزاد IUD .(IUD) پروژستین کننده آزاد رحمی داخل دستگاه.کند

 می آزاد پروژستین که IUD. دهد تسکین را ها فیبروم از ناشی سنگین خونریزی تواند

 را آنها یا کند نمی کوچک را ها فیبروم و دهد می نشان را عالئم تسکین فقط ، کند

 .کند می جلوگیری بارداری از همچنین. کند نمی ناپدید

 برای هورمونی غیر داروی این .(Lysteda ، Cyklokapron) اسید ترانکسامیک

 سنگین خونریزی روزهای در فقط. شود می مصرف قاعدگی شدید های دوره در سهولت

 .شود می مصرف

 

  داروها سایر

 ضد داروهای ، مثال عنوان به. کند توصیه را دیگری داروهای است ممکن پزشک

 کاهش باعث اما ، کنند کمک قاعدگی خونریزی کنترل به توانند می خوراکی بارداری

 داروهای که (NSAIDs) استروئیدی غیر التهابی ضد داروهای.شوند نمی فیبروئید اندازه

 اما ، باشند مؤثر ها فیبروم به مربوط درد تسکین در است ممکن ، نیستند هورمونی

 و قاعدگی شدید خونریزی صورت در. دهند نمی کاهش را ها فیبروم از ناشی خونریزی

 .کنید مصرف آهن و ویتامین که کند توصیه شما به است ممکن پزشک ، خونی کم

 

 تهاجمی غیر روش

 است شده متمرکز سونوگرافی جراحی رحمی فیبرومهای معالجه برای
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 غیر درمانی گزینه یک:است زیر شرح به MRI (FUS) با متمرکز سونوگرافی جراحی

 و ندارد برش به نیازی ، کند می حفظ را شما رحم که رحمی های فیبروم برای تهاجمی

 هستید MRI اسکنر یک داخل در شما که حالی در.شود می انجام سرپایی صورت به

 دقیق محل تصاویر. است معالجه برای باال انرژی با سونوگرافی مبدل به مجهز که

 . دهند می شما پزشک به را رحمی فیبرومهای

 صوتی امواج ، سونوگرافی مبدل ، گرفت قرار هدف فیبروئید محل که هنگامی

 گرم را فیبروئیدی بافت از کوچک نواحی تا کند می متمرکز فیبروم درون را( فراصوت)

 طوالنی اثربخشی و ایمنی مورد در محققان بنابراین ، جدیدتر فناوری.ببرد بین از و

 که دهد می نشان شده آوری جمع های داده تاکنون اما. آموزند می بیشتر مدت

FUS است مؤثر و خطر بی رحمی های فیبروم برای. 
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 تهاجمی حداقل روشهای

 ندهده تجمع عوامل ترکیب

 رحمی شریان آمبولیزاسیون

 رحمی های فیبروم درمان برای الپاروسکوپی رادیواسکوپی فرکانس فرسایش

 رادیواسکوپی پرتونگاری فرسایش

 عمل طریق از آنها بردن بین از بدون را رحمی فیبرومهای توانند می روشها از برخی

 :هستند زیر موارد شامل آنها. ببرند بین از جراحی

 

 رحمی شریان آمبولیزاسیون

 رادیویی بسامد فرسایش

 روباتیک یا الپاروسکوپی میومکتومی

 هیستروسکوپی میومکتومی

 آندومتر فرسایش

 

 سنتی جراحی روشهای

 :است زیر موارد شامل سنتی جراحی های روش به مربوط های گزینه
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 عمیق بسیار فیبروم یا بزرگ بسیار فیبروم ، فیبروم چندین اگر. شکمی میومکتومی

 فیبروم بردن بین از برای شکمی باز جراحی روش یک از است ممکن پزشک ، دارید

 .کند استفاده

 

 تنها )برداشتن رحم با جراحی( هیسترکتومی شود می گفته که خانمهایی از بسیاری به

 جای ، اما. کرد استفاده شکم میومکتومی از آن جای به توان می آنهاست گزینه

 .بگذارد تأثیر آینده باروری در تواند می عمل از بعد زخم

 

 حل راه تنها - رحم برداشتن - جراحی عمل این )برداشتن رحم با جراحی(هیسترکتومی

 اساسی جراحی هیسترکتومی اما. است رحمی های فیبروم برای ثابت شده ثابت

 .است

 

 نیز شما اگر. رساند می پایان به را کودکان تحمل در شما توانایی هیسترکتومی

 می وجود به را یائسگی جراحی عمل این ، دارید خود تخمدان برداشتن به تصمیم

 بیشتر. خیر یا کنید می هورمونی جایگزینی شما آیا که دارد وجود سؤال این و آورد

 تصمیم خود تخمدان حفظ برای بتوانند است ممکن رحمی فیبروم به مبتال زنان

 بگیرند

 

 فرزندآوری به مایل است ممکن یا شوید باردار خواهید می اگر .

 یک شما که دهد نمی اجازه آندومتر فرسایش و( رحم برداشتن)باشیدهیسترکتومی
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 آینده در باروری سازیبهینه برای تالش در اگر ، همچنین. باشید داشته آینده بارداری

 بهترین نیست ممکن پرتونگاری فرکانس و رحمی شریان آمبولیزاسیون ، هستید

 .باشد گزینه

 فواید و خطرات مورد در کامالً ، کنید حفظ را بارداری توانایی خواهید می که صورتی در

 درمانی برنامه مورد در گیری تصمیم از قبل. کنید صحبت خود پزشک با روشها این

 می توصیه باروری کامل ارزیابی ، شوید باردار کنید می سعی اگر ، ها فیبروم برای

 .شود

 - کنید حفظ را خود باروری خواهید می و - فیبروئیدی درمان به نیاز صورت در

 دارای درمانها تمام ، حال این با. است انتخابی درمان کلی طور به میومکتومی

 .کنید صحبت خود پزشک با موارد این مورد در. هستند مزایایی و خطرات

 جدید های فیبروم به ابتال خطر

 حین در پزشک که ریز تومورهای - ها دانه ، هیسترکتومی جز به روشها همه برای

 که کنند ایجاد را عالئمی و کنند رشد توانند می نهایت در - دهد نمی تشخیص جراحی

 که ، جدید های فیبروم. شود می گفته عود  اغلب این. کند می تضمین را درمان

 برخی ، همچنین.شوند ایجاد است ممکن ، باشند داشته درمان به نیاز است ممکن

 جراحی یا رادیویی فرسایش ، روباتیک یا الپاروسکوپی میومکتومی مانند - روشها از

 فیبرومهای از برخی است ممکن فقط - MRI (FUS) کمک به متمرکز سونوگرافی

 .کنند درمان را درمان زمان در موجود

 

 جایگزین طب
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 جایگزین های درمان ، کننده مصرف بهداشتی های کتاب و ها سایت وب از برخی

 گیاهی سازی آماده ، سیاه کوه ، تراپی مگنت ، خاص غذایی رژیم های توصیه مانند

 اثربخشی از حمایت برای علمی مدرک هیچ تاکنون. کنند می ترویج را هومیوپاتی یا

 .نیست دست در ها تکنیک این

 

 شما مالقات قرار برای شدن آماده

 خواهد زنان متخصص یا اولیه مراقبتهای دهنده ارائه با احتماالً شما مالقات اولین

 قرار برای که است خوبی ایده ، باشد کوتاه تواند می ها مالقات قرار که آنجا از. بود

 که را عالئمی از دهیدلیستی انجام توانید می شما آنچه.شوید آماده خود مالقات

 آنها که نکنید فکر اگر حتی ، کنید درج را خود عالئم تمام. کنید تهیه کنید می تجربه

. کنید ذکر را شده مصرف ویتامین های مکمل و گیاهان ، دارو نوع هر.هستند مرتبط

 .کنید مصرف را آنها مرتبه چند و دوزها

 

. کند همراهی را شما نزدیک دوست یک یا خانواده اعضای از یکی است ممکن اگر

 چیز همه یادآوری و شود داده شما به زیادی اطالعات بازدید حین در است ممکن

 .است دشوار

 یادداشت برای آن از. ببرید خود با الکترونیکی دستگاه یک یا یادداشت دفترچه یک

 برای را سواالت از لیستی.کنید استفاده خود بازدید طول در مهم اطالعات کردن

 اتمام صورت در ابتدا را خود سواالت مهمترین. کنید تهیه خود پزشک از پرسیدن
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 از باید که اساسی سؤالهای از برخی ، رحمی فیبرومهای مورد در.کنید لیست ، زمان

 :از عبارتند بپرسید آنها

  دارم؟ فیبروم چند

 بزرگن؟ چقدر اونا

 دارند؟ قرار من رحم از خارج یا داخل در ها فیبروم آیا

 باشم؟ داشته الزم است ممکن آزمایشاتی نوع چه

 است؟ دسترس در من عالئم یا رحم فیبروم درمان برای داروهایی چه

 داشت؟ انتظار توان می دارو مصرف از جانبی عوارض چه

 کنید؟ می توصیه را جراحی شرایطی چه تحت

 دارم؟ دارو به نیاز عمل از بعد یا عمل از قبل آیا

 گذاشت؟ خواهد تأثیر من بارداری توانایی بر من رحمی فیبرومهای آیا

 بخشد؟ بهبود مرا باروری تواند می رحمی فیبرومهای درمان آیا

 

 از. اید کرده درک گوید می شما به پزشک که را مواردی همه که کنید حاصل اطمینان

 انتظاری چه پزشک از.نکنید درنگ پیگیری سؤاالت پرسیدن یا پزشک اطالعات تکرار

 :است زیر موارد شامل بپرسد پزشک است ممکن که سؤاالتی از داریدبرخی

 دارید؟ را عالئم این بار چند

 اید؟ کرده تجربه را عالئم که است مدت چه
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 است؟ شدید چقدر شما عالئم

 باشد؟ شما قاعدگی چرخه به مربوط شما عالئم رسد می نظر به آیا

 شود؟ می شما عالئم بهبود باعث چیزی آیا

 شود؟ بدتر شما عالئم شود می باعث چیزی آیا

 دارید؟ رحمی های فیبروم خانوادگی سابقه آیا

 تهیه و ترجمه:دکترحسین جدید                               
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