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Abstract
Background: Amniotic band Band syndrome Syndrome (ABS) is a rare congenital anomaly which may
affecting any region of the fetus. Here, we reported a case of ABS involving the upper limbs resulted in
amputation, syndactyly, and lymphedema of several fingers. One of the the amputated finger was reimplanted
on to the upper back of the fetus between two scapular bone. The finger-like mass had no osseous tissue.
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گزارش یک مورد  Reimplatationنامناسب داخل رحمی یک انگشت قطع شده
ناشی از amniotic band syndrome
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چكيده:
سابقه و هدف Amniotic band syndrome (ABS) :یک ناهنجاری مادرزادی نادر است که ممکن است هر ناحیهای از بدن جنین را درگیر کند .در این مقاله ما
به گزارش یک بیمار دچار  ABSبا درگیری در اندام فوقانی پرداختیم ABS .سبب آمپوتاسیون syndactyly ،و  lymphedemaدر انگشتان دست شده بود .یکی از
انگشتان قطع شده دوباره در بخش فوقانی پشت جنین ،بین دو اسکاپوال چسبیده بود .در این توده شبیه انگشت هیچ گونه بافت استخوانی وجود نداشت.
واژگان كلیدی ،Amniotic band syndrome :قطع عضو ،heterotopic reimplantation ،آنومالی مادرزادی

.(reimplantation

گزارش مورد:
بیمار دخﺘر  9ماههاﻯ بود ﻛه با ﺷکایت اﺯ دفورمیﺘیهاﻯ انﮕﺸﺘان هر دو دست و
ﺁمﭙوتاسیون مراﺟﻌه ﻛردﻩ بود .تمامی مراحل باردارﻯ ،ﺯایمان و رﺷد و نمو نرماﻝ بود و
در ﺯمان مراﺟﻌه ﻗادر به نﺸﺴﺘﻦ بود .در مﻌاینه تودﻩاﻯ ﺷﺒیه انﮕﺸت بیﻦ دو اسﺘﺨوان

ﺷکل  -1مﺤل ﻗرارگیرﻯ تودﻩ انﮕﺸت مانند در ناحیه فوﻗانی پﺸت روﻯ عﻀﻼﺕ

paraspinal

در دست ﭼﭗ ABS ،سﺒب ﺁمﭙوتاسیون داخل رحمی اﺯ ناحیه میانی بند پروگزیماﻝ
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پست الکترونیکhabuali.pedorth@gmail.com :

Research in Medicine 2020; Vol.44; No.2; 391-394

] [ Downloaded from pejouhesh.sbmu.ac.ir on 2022-06-28

مقدمه:
 (amniotic band syndrome (ABSیا  Constriction ring syndromeیک
ﺁنومالی مادرﺯادﻯ با ﺷیوﻉ بیﻦ یک در هر  1200تا 15هزار تولد ﺯندﻩ است).(2 ،1
در ایﻦ ﺁنومالی یک یا ﭼند  fibrous bandبا منﺸﺄ  amniotic sacبه ﺻورﺕ ﺟرﺋی
یا ﻛلی به دور انداﻡها حلقه میﺯند و سﺒب میﺷود در بﺨﺶهاﻯ دیﺴﺘاﻝ به باند،
تﻐییرهاﻯ داﺋمی مﺨﺘلﻔی اﺯ ﺟمله درگیرﻯ اعﺼاﺏ و عروﻕ ،ﺷکﺴﺘﮕی ،دفورمیﺘی و
حﺘی ﺁمﭙوتاسیون یا  spontaneous abortionرﺥ دهد) .(7،3اگرﭼه  ABSانداﻡها
را درگیر میﻛند اما گزارشهایی مﺒنی بر درگیرﻯ سر و تنه نیز وﺟود دارد).(9 ،8 ،4
تا ﻛنون گزارشهایی در مورد درگیرﻯ انداﻡها در  ABSو روش درمان ﺁنها اراﺋه
ﺷدﻩ است) (11 ،10 ،6 ،5اما تا ﻛنون تنﻬا یک گزارش در مورد ﭼﻬار بیمار دﭼار
ﺁمﭙوتاسیون و سﭙﺲ  heterotopic reimplantationانﮕﺸﺘان دست به دلیل ABS
منﺘﺸر ﺷدﻩ است) .(12ما در ایﻦ مقاله به گزارش یک بیمار دﭼار  ABSبا مﺸکﻼﺕ
مﺘﻌدد در انداﻡ فوﻗانی پرداخﺘیﻢ .یکی اﺯ انﮕﺸﺘان ایﻦ بیمار ،در دوران ﺟنیﻦ بهدلیل
 ABSﻗﻄﻊ ﺷدﻩ و سﭙﺲ در بﺨﺶ فوﻗانی پﺸت ﺟنیﻦ مﺘﺼل ﺷدﻩ بود )heterotopic

ﻛﺘﻒ وﺟود داﺷت ﻛه در لمﺲ ﺁن حاوﻯ بافت اسﺘﺨوانی نﺒود )ﺷکل .(1
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انﮕﺸﺘان  2و  3همراﻩ با  syndactylyﺷدﻩ بود)ﺷکل  .(2با توﺟه به وضﻌیت بیمار ﺟدا
ﻛردن انﮕﺸﺘان ﻛمکی به بﻬﺒود عملکرد دست نمیﻛرد.

 tissueدر ایﻦ تودﻩ انﮕﺸت مانند مﺸاهدﻩ نﺸد.

بحث:

 ABSیک مﺸکل داخل رحمی نادر است ﻛه براﻯ نﺨﺴﺘیﻦ بار توسﻂ Montgomery
در ساﻝ  1832ﺷرﺡ دادﻩ ﺷد) .(13در ترمینالوژﻯ پزﺷکی  ABSبراﻯ توﺻیﻒ گﺴﺘرﻩاﻯ
اﺯ ﺁنومالیهاﻯ مادرﺯادﻯ اﺯ ﻗﺒیل مﺤدودیت حلقوﻯ ) (annular constrictionsانداﻡ
هاﻯ مﺨﺘلﻒ ،oligodactyly، acrosyndactyly، talipes equinovarus ،ﺷکاﻑ
ﻛاﻡ و لب و همانﮋیوما به ﻛار میرود ) .(11تا ﻛنون ناﻡهاﻯ بﺴیار مﺘﻌددﻯ براﻯ ABS

ﺷکل  -2نماﻯ رادیوگرافی دست ﭼﭗ ﻛه نﺸاندهندﻩ ﻗﻄﻊ انﮕﺸﺘان دوﻡ و سوﻡ همراﻩ
با  syndactylyاست.
در دست راست مﺸاهدﻩ ﺷد ﻛه فقﻂ در انﮕﺸت پنﺠﻢ  ringوﺟود نداﺷﺘه استring .
ﺷﺴت فقﻂ در ناحیه دورساﻝ و بهﺻورﺕ ناﻛامل بود .انﮕﺸت اﺷارﻩ اﺯ ﻗاعدﻩ بند
پروگزیماﻝ دﭼار ﺁمﭙوتاسیون داخل رحمی ﺷدﻩ بود .رینﮓ انﮕﺸت سوﻡ بهﺻورﺕ ﻛامل
و عمیﻖ بود و منﺠر به  lymphedemaو ﻛوتاهی ﺷدﻩ بود .همﭽنیﻦ syndactyly
بقایاﻯ انﮕﺸت دوﻡ و سوﻡ وﺟود داﺷت .رینﮓ انﮕﺸت ﭼﻬارﻡ نیز ﻛامل و در ناحیه بند
پروگزیماﻝ بود و سﺒب  lymphedemaﺷدﻩ بود)ﺷکل .(3
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ﺷکل  -3فﻄﻊ انﮕﺸت اﺷارﻩ و  lymphedemaانﮕﺸﺘان میانی و ﭼﻬارﻡ بهدلیل ring
ﻛامل  ABSﻛه در تﺼاویر رادیوگرافی و عکﺲ دست بیمار به خوبی مﺸﻬود است.
دست راست بیمار در دو مرحله تﺤت بیﻬوﺷی عمومی ﺟراحی ﺷد .در مرحله اوﻝ
 syndactylyانﮕﺸﺘان اﺷارﻩ و حلقه ﺁﺯادساﺯﻯ ﺷد .همﭽنیﻦ رینﮓ  partialانﮕﺸت
ﺷﺴت و رینﮓ دورساﻝ انﮕﺸﺘان سوﻡ و ﭼﻬارﻡ برداﺷﺘه و  Z-plastyمﺘﻌدد انﺠاﻡ ﺷد.
همزمان با مرحله اوﻝ ،تودﻩ پﺸﺘی اﺯ ﻃریﻖ انﺴزیون  fish mouthبرداﺷﺘه و براﻯ
بررسی پاتولوژﻯ فرسﺘادﻩ ﺷد .پﺲ اﺯ دو ماﻩ اﺯ ﺟراحی اوﻝ و ﻛاهﺶ ،lymphedema
مرحله دوﻡ ﺟراحی انﺠاﻡ ﺷد .در ایﻦ مرحله رینﮓ ﻗدامی انﮕﺸﺘان سوﻡ و ﭼﻬارﻡ برداﺷﺘه
و  Z plastyانﺠاﻡ ﺷد.
بیمار دو ماﻩ پﺲ اﺯ ﺟراحی مرحله دوﻡ دوبارﻩ ویزیت ﺷد .در ویزیت نﻬایی lymphedema
ﻛاهﺶ پیدا ﻛردﻩ بود و مﺸکلی اﺯ نﻈر الﺘیاﻡ ﺯخﻢها وﺟود نداﺷت .به بیمار توﺻیه ﺷد تا
ﺷﺶ ماﻩ دیﮕر ،دوبارﻩ براﻯ ویزیت مراﺟﻌه ﻛند.
بررسیهاﻯ هیﺴﺘوپاتولوژیک نﺸان داد ﻛه تودﻩ پﺸﺘی با ابﻌاد 0/5×0/7×2/5
سانﺘیمﺘر ،یک  skin tagحاوﻯ بافت پوسﺘی و ﭼربی بودﻩ است .همﭽنیﻦ neural

پیﺸنﻬاد ﺷدﻩ است ﻛه نﺸاندهندﻩ ماهیت گیﺞﻛنندﻩ ،اتیولوژﻯ ناﺷناخﺘه و اﺷکاﻝ
مﺨﺘلﻒ بالینی ایﻦ سندرﻡ است) Swanson .(14ایﻦ سندرﻡ را به عنوان یک گروﻩ
مﺴﺘقل در بیﻦ هﻔت گروﻩ دفورمیﺘیهاﻯ مادرﺯادﻯ انداﻡها ﻗرار دادﻩ است).(15
یافﺘههاﻯ بالینی  ABSدامنه وسیﻌی اﺯ  annular constrictionsتا مﺸکﻼﺕ بﺴیار
ﺷدید مانند اﺯ دست رﻗﺘﻦ یکﭙارﭼﮕی ) (disruptionو پیﭽیدگیهاﻯ )(distorsion
ساخﺘارهاﻯ سر و ﺻورﺕ و سقﻂ داخل رحمی را ﺷامل میﺷود) .(17 ،16گزارش ﺷدﻩ
است ﻛه 77درﺻد بیماران دﭼار ﺁنومالیهاﻯ مﺘﻌدد ناﺷی اﺯ  ABSهﺴﺘند) .(18اگرﭼه
عوارﺽ ناﺷی اﺯ  ABSرا میتوان پﺲ اﺯ تولد ﺟنیﻦ مﺸاهدﻩ ﻛرد اما خود  ringهایی ﻛه
سﺒب بروﺯ ایﻦ مﺸکﻼﺕ ﺷدﻩاند ،وﺟود ندارند).(19
اگرﭼه اتیولوژﻯ  ABSناﺷناخﺘه ماندﻩ) ،(16اما دو تﺌورﻯ اﺻلی در مورد ﺷکل یرﻯ ایﻦ
باندها مﻄرﺡ ﺷدﻩ است .بر اساﺱ تﺌورﻯ  intrinsicیا تﺌورﻯ ﺷکﺴت نمو )failure of
 (developmentبه نﻈر میرسد ﻛه ringهاﻯ مﺤدود ﻛنندﻩ اﺯ نقایﺺ germplasm
ناﺷی میﺷوند) .(9تﺌورﻯ  extrinsicیا تﺌورﻯ  amniotic bandتوضیﺢ میدهد ﻛه
ایﻦ باندهاﻯ ﻏیرﻛﺸﺴان ممکﻦ است اﺯ پارگی ناﻗﺺ ساﻙ ﺁمنیوتیک ناﺷی ﺷوند و
میتوانند دور هر ناحیهاﻯ اﺯ بدن یک حلقه تﺸکیل دهند).(9
هیﭻ دو بیمار دﭼار  ABSمﺸابه هﻢ نیﺴﺘند و یافﺘههاﻯ بالینی بﺴیار مﺨﺘلﻒ و مﺘنوﻉ
هﺴﺘند) .(10در حاﻝ حاضر درمان پذیرفﺘه ﺷدﻩ عﺒارﺕ است اﺯ ﺟراحی مرحلهاﻯ براﻯ
ﺁﺯادساﺯﻯ و درمان ﺁنومالیهاﻯ ناﺷی اﺯ  ABSمانند  (20) syndactylyﻛه با نﺘایﺞ
ﻗابل ﻗﺒولی همراﻩ است و ﺁسیﺒی به ساخﺘارهاﻯ عروﻗی وارد نمیﻛند) .(21 ،11 ،3در هر
حاﻝ برخی مﺤققان نیز انﺠاﻡ ﺟراحی یک مرحلهاﻯ را توﺻیه ﻛردﻩاند ﻛه با اسﺘﻔادﻩ اﺯ
 Z-plastyﺁﺯادساﺯﻯ  ringانﺠاﻡ میﺷود).(3
بیمار ما اﺯ نﻈر اتیولوژﻯ ،مﺸکﻼﺕ ناﺷی اﺯ سندرﻡ و درمان ﺁنها ویﮋگی ﺟدیدﻯ نداﺷت
و مﺸابه سایر بیمارانی بود ﻛه در گزارشهاﻯ ﻗﺒلی مﻌرفی ﺷدﻩاند .اما مﻬﻢتریﻦ یافﺘه
و ویﮋگی ﺟدید ایﻦ بیمار وﺟود یک تودﻩ مﺸابه انﮕﺸت در ناحیه فوﻗانی پﺸت بیﻦ دو
ﻛﺘﻒ بود .اگرﭼه ﺷیوﻉ  ABSﻛه میتواند سﺒب ﻗﻄﻊ عﻀو در بﺴیارﻯ اﺯ موارد ﺷود نﺴﺒﺘا
باﻻ به نﻈر میرسد )یک مورد در هر  1200تا 15هزار تولد ﺯندﻩ( ،اما heterotopic
 reimplantationانﮕﺸﺘان ﻗﻄﻊ ﺷدﻩ بﺴیار بندرﺕ دیدﻩ ﺷدﻩ است.
تا ﻛنون تنﻬا یک گزارش ﺷامل ﭼﻬار بیمار هﻔت ماهه تا  10ساله با reimplantation
ﺁنﮕﺸﺘان ﻗﻄﻊ ﺷدﻩ ناﺷی اﺯ  ABSاراﺋه ﺷدﻩ است) .(12تنﻬا در یکی اﺯ ایﻦ بیماران،
تودﻩ مﺸابه انﮕﺸت حاوﻯ ناخﻦ  hypoplasticبود .ایﻦ مﺤققان توضیﺢ دادند ﻛه ممکﻦ
است باند ﺁمنیوتیک سﺒب تروماتیزﻩ ﺷدن نواحی دیﺴﺘاﻝ به خود ﺷود و ایﻦ فرضیه را
پیﺸنﻬاد ﻛردند ﻛه تماﺱ بیﻦ  raw surfaceانﮕﺸت ﻗﻄﻊ ﺷدﻩ و  raw surfaceهر
ناحیهاﻯ اﺯ بدن میتواند سﺒب  reimplantationﺁنﮕﺸت روﻯ ﺁن ناحیه ﺷود) .(12یکی
دیﮕر اﺯ دﻻیل مﻄرﺡ ﺷدﻩ براﻯ  reimplantationبه ویﮋگیهاﻯ مایﻊ ﺁمنیوتیک مربوﻁ
میﺷود .در حاﻝ حاضر مﺸﺨﺺ ﺷدﻩ است ﻛه سلوﻝهاﻯ بنیادﻯ ﻛه در مایﻊ ﺁمنیوتیک
یافت میﺷوند ایﻦ پﺘانﺴیل را دارند ﻛه سﺒب ترمیﻢ ﻗابل توﺟه ﺯخﻢها ﺷوند).(22
یکی دیﮕر اﺯ یافﺘههاﻯ ﺟالب بیمار ما و سه مورد اﺯ ﭼﻬار بیمارﻯ ﻛه  Tiwariو
همکارانﺶ گزارش ﻛردند) (12ایﻦ بود ﻛه هیﭻ بافت اسﺘﺨوانی یا عﺼﺒی در تودﻩهاﻯ
انﮕﺸت مانند یافت نﺸد ﻛه میتواند در تﺨمیﻦ سﻦ ﺟنیﻦ در ﺯمان ﺁمﭙوتاسیون ﻛمک
ﻛنندﻩ باﺷد.
به عنوان نﺘیﺠهگیرﻯ باید گﻔت ﻛه  ABSممکﻦ است سﺒب ﺁمﭙوتاسیون انﮕﺸﺘان
و سﭙﺲ  heterotopic reimplantationﺁنها ﺷود .بهدلیل اتیولوژﻯ و مکانیﺴﻢ
ناﺷناخﺘه  ،ABSما نمیتوانیﻢ دلیل ایﻦ پدیدﻩ را توضیﺢ دهیﻢ و به مﻄالﻌههاﻯ بیﺸﺘرﻯ
نیاﺯ است.
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