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 درمـان بیمـاری پیـرونـی بـا استفـاده از 
 (ESWT)امواج شوک خارج بدنی 

 
 ** (.M.D) حسن احمدنیا   (.M.D)* مهدی یونسی 

 

 چکیده
 تاکنون روش های متعددی جهت درمان طبی و        1743از زمان اولین گزارش بیماری پیرونی در سال           :سابقه و هدف    

به طور کامل رضایت بخش نبوده است، هدف از این مطالعه ارزیابی تاثیر استفاده     اما هیچ یک    . جراحی آن به کار رفته است     
 .از امواج شوک خارج بدنی در درمان بیماری پیرونی می باشد

 52+ 4میانگین سنی بیماران    .  فرد مبتال به بیماری پیرونی وارد مطالعه شدند        12پس از اخذ رضایت،     : مـواد و روش ها      
اندازه پالک .  مصنوعی با پاپاورین اندازه گیری شد(Erection)، درجه کجی آلت پس از ایجاد نعوظ       قبل از درمان  . سال بود 

هم چنین کیفیت نعوظ، وجود یا عدم وجود درد در هنگام نعوظ و مقاربت و               . بـا اسـتفاده از سـونوگرافی بررسـی و ثبت شد           
.  موج شوک صورت گرفت2500 هفته و هر بار با  2 با فاصله    ESWT بار   3جهت هر بیمار    . مـدت زمان بیماری ثبت گردید     

 . ماه بعد، پارامترهای بررسی شده قبل از درمان مجدداً بررسی و ثبت شد6

میانگین سایز پالک قبل و     ). P >05/0(درد به طور کامل از بین رفت      )  درصد 83( بیمار   10 پس از درمان در      :یافـته ها    
میانگین ). P=001/0(این اختالف از نظر آماری معنی دار بود.  سانتی متر بود99/0 ± 9/0 و 03/3 ±2/1بعد از درمان به ترتیب 

). P=001/0(این اختالف ازنظر آماری معنی دار بود      .  درجه بود  23 ±6 و 34±5میزان کجی آلت قبل و بعد از درمان به ترتیب         
هیچ عارضه  .  بخش را گزارش نمودند     درصد بعد از درمان، بهبودی رضایت      77 بـیماری کـه کیفیـت نعـوظ شان بد بود،             9از  

 ). ماه6-13( ماه بود8میانگین زمان پی گیری . جدی به دنبال درمان مشاهده نشد

مطالعه حاضر نشان   .  در درمان بیماری پیرونی به خوبی تحمل شده و با عارضه جدی همراه نیست                 ESWT :استنتاج  
 . کاهش کجی آلت موثر است در کاهش درد و بهبود وضعیت جنسی بیماران وESWTداد که 

 
 بیماری پیرونی، کجی آلت، امواج شوک خارج بدنی :واژه های کلیدی

 

 مقدمه
 توصیف شد،   1561بیماری پیرونی اگر چه در سال       

 Francois پس از گزارش بیماری توسط       1743در سال   

Gigot de la peyronie     پیرونی ). 1( به این نام خوانده شد
 یکا آلبوژینه اجسام غاری که با وجود یک پالک در تون

 
 
 
 
 )ره( مرکز آموزش درمانی امام خمینی -خیابان امیرمازندرانی:  ساری  دانشگاه علوم پزشکی مازندران) استادیار(فوق تخصص اورولوژی، عضو هیئت علمی  *

  دانشیار اورولوژی دانشگاه علوم پزشکی مشهد**

 15/7/83: یب      تاریح تصو 13/4/83:  تاریخ دریافت 
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باعــث کوتاهــی و انحــنای آلــت تناســلی هــنگام نعــوظ   
سیر بالینی بیماری متغیر و . مـی شـود، مشـخص مـی گردد      

 ).2(هنوز به طور کامل روشن نشده است

روش هــای مــتعددی بــرای درمــان طبــی و جراحــی 
 اما هیچ یک به طور ،)3(بـیماری پیرونی به کار رفته است    
 در سال های اخیر از      ).1(کـامل رضـایت بخش نبوده است      

 جهت درمان پالک    (ESWT)امواج شوک خارج بدنی     
پیرونـی اسـتفاده شده است که یک روش غیرتهاجمی و           

 بـا ایـن حـال نـتایج، متناقض          ).4(بـه نظـر موثـر مـی باشـد         
 در  ESWTلـذا در این مطالعه تاثیر استفاده از         . مـی باشـد   

 .درمان بیماری پیرونی مورد بررسی قرار گرفت
 

 د وروش هاموا
میانگین سنی  .  بـیمار مـورد مطالعـه قـرار گرفتند         12
 ESWTدر همه بیماران قبل از      .  سـال بـود    52±4بـیماران 

درمـان طبـی انجـام شده بود و بیمارانی که به این درمان              
قـبل از شروع    . پاسـخ نـداده بودنـد، وارد بررسـی شـدند          

درمـان، جزئیات درمان طبی قبلی و کیفیت نعوظ، وجود   
 وجـود درد در هـنگام نعـوظ و مقاربت و مدت             یـا عـدم   

Scaleشـدت درد بـراسـاس    . زمان بیماری ثبـت گردیـد   

 به منزله   1 و   0درجه بندی گردید که در آن اعداد        ) 5تا0(
 بــه 3 و 2 بــه منزــله عــدم بهــبود درد، و 5 و 4عــدم درد، 

منزلۀ این بوده است که درد بهبود یافته ولی کامالً از بین            
 مـیزان انحـنا آلـت بـا ایجاد نعوظ مصنوعی            .نرفـته اسـت   

توسـط پاپاوریـن و استفاده از گونیوسکوپ قبل و بعد از            
همچنین اندازه پالک با استفاده     . درمـان اندازه گیری شد    

پس از توضیح راجع    . از سـونوگرافی بررسـی و ثبت شد       
ــا    و کســب رضــایت، ESWTبــه جدیــد بــودن درمــان ب

 Dornier Compact Alfaبـیماران بـا استفاده از دستگاه   
 ESWT بار   3جهت هر بیمار    . تحـت درمـان قرار گرفتند     

  موج شوک صورت    2500 هفـته و هـر بار با         2بـا فاصـله     
 

 مــاه بعــد از شــروع درمــان، انــدازه پــالک بــا  6. گرفــت
اسـتفاده از سـونوگرافی و همچنیـن وجـود یا عدم وجود             
 درد موقـع مقاربـت، کیفیـت نعوظ و میزان انحنا آلت در      

تجزیه و تحلیل داده ها با . هـنگام نعوظ بررسی و ثبت شد     
 . و کای دو انجام شدmann- whitneyاستفاده از آماره 

 

 یافته ها
 بیمار با بتا متازون داخل       2 و   POTABA بیمار با    3

 درمان شده بودند در همه       VitEضایعه و بقیه بیماران با       
سایز میانگین  . بیماران درد در موقع نعوظ وجود داشت        

میانگین .  سانتی متر بود  03/3 ±2/1پالک قبل از درمان      
  درصد 75.  درجه بود   34±5کجی آلت قبل از درمان        

بیماران از کیفیت بد نعوظ قبل از درمان شاکی           )  نفر 9(
طیف ( ماه بود  10±6/5متوسط طول زمان بیماری     . بودند

درد )  درصد 83( بیمار 10پس از درمان در     )  ماه 30 تا   4
 بیمار باقی مانده، شدت    2کامل از بین رفت و در       به طور   

این . درد کاهش یافت، ولی به طور کامل از بین نرفت            
میانگین ). P >05/0(نتیجه از نظر آماری معنی دار بود        

 سانتی متر کاهش 99/1 ±9/0سایز پالک بعد از درمان به      
). P=001/0(این کاهش ازنظرآماری معنی دار بود     . یافت

بعد )  درصد 3/58( بیمار   7 کجی آلت در     میانگین میزان 
 درجه کاهش یافت که این      23 ± 6 به   58±6از درمان به    

 بیمار  9از  ). P=001/0(کاهش از نظر آماری معنی دار بود     
)  درصد 77( بیمار    7با کیفیت بد نعوظ قبل از عمل             

هیچ . بهبودی رضایت بخش در نعوظ را گزارش نمودند       
اهده نشد و همه بیماران     عارضه جدی به دنبال درمان مش     

 بیمار از وجود     3تنها  . درمان را به خوبی تحمل کردند       
 بیمار از    6 و    ESWTخون در ادرار بالفاصله بعد از           

احساس سوزش در محل شاکی بودند که همگی با                
 ماه  8میانگین زمان پی گیری     . درمان طبی بهبود یافتند    

 ). ماه6-13طیف (بود
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 بحث
 درصد بوده و در     4 تا   1ونی  مـیزان بـروز بیماری پیر     

بروز . )4( سال به طور شایع تر دیده می شود        40افراد باالی   
ولی به نظر   ،  )1(آن در سیاه پوستان و آسیایی ها کم تر بوده         

بیماری با وجود   ). 4(مـی رسـد در قفقـازی ها شایع تر است          
پـالک فیـبروز غـیر االسـتیک در تونیکا آلبوژینه اجسام            

لــت اصــلی بــیماری هــنوز ع. غــاری مشــخص مــی شــود
.  ولی چندین فرضیه مطرح شده است      ).3(ناشـناخته اسـت   

ــتهاب اطــراف    ــیل ال ــه دل عــده ای معــتقدند کــه ضــایعه ب
دیگران معتقدند  . ایجاد می شود  ) پرس واسکوالر (عـروق 

ضـایعه ناشـی از ضـربه اسـت کـه هـنگام مقاربـت ایجاد                
 و باالخره گروه سوم یک عامل ژنتیک که         )4،3(مـی شود  

ــرد ــراه   ف ــند و هم ــی ک ــیماری م ــتعد ب  HLADQ5 را مس
پــیش بینــی ســیر طبیعــی ). 5(مــی باشــد را موثــر مــی دانــند

در یک مطالعه گذشته نگر     . بـیماری پیرونـی مشکل است     
 درصد بهبود 14 بـیمار مشخص شد که بیماری در     97در  

 درصــد پیشــرفت 54 درصــد تغیــیر کــرد و 47در . یافــت
ع در بیماران مبتال به     اخـتالل نعـوظ بـه طور شای       ). 6(نمـود 

درمـان طبـی  )  درصـد 30 تـا   20(پیرونــی دیـده می شـود    
از آن جـــا کــه مــی توانــد باعــث بهــبودی الــتهاب عــروق 

روش های  . اطـراف شـود، مورد استفاده قرار گرفته است        
، پاراآمینـوبنزوئیـک vit Eمختلف درمان شامـل تجویـز 

نادین و  ، کلشـی سـین، ترفنادین، فکسوف      (PABA)اسـید   
 اما هیچ کدام خیلی موثر نیستند     . تاموکسـی فـن مـی باشد      

تـزریق داخـل ضـایعه وراپامـیل که یک بلوک           ). 8-6و  3(
کنـنده کانـال کلسـیم اسـت بـه نظر می رسد با نتایج امید                

 ).9(بخش همراه است
ESWT)       کاربرد امواج شوک در درمان بیماری ها (

 رمان بـه خوبـی بـرای متخصصـین دسـتگاه ادراری، در د            
سایر متخصصین  . سـنگ هـای ادراری شـناخته شده است        

نـیز جهـت درمـان بـیماری هایی نظیر سنگ غده بزاقی و              
 و غیره از (golfers elbow)التهاب تاندون در گلف البو 

 از آن جایـی کـه بیماری پیرونی با       . آن اسـتفاده نمـوده انـد      

 
 

 و  Lingemanفیبروز و کلسیفیکاسیون مشخص می شود،       
 را در ایـن اختالل      ESWTاسـتفاده از    ) 2002(ان  همکـار 

 پـس از اولیـن کاربرد       ).10(بافـت همبـند مطـرح نمودنـد       
ESWT   در بــیماری پیرونــی توســط Butz و Teichert  

، چندیـن مطالعـه دیگر نتایج دل گرم کننده ای از            )1998(
 در درمــان بــیماری پیرونــی بــه ویــژه در ESWTکاربــرد 

 ).11،10(ارش کردندبهبود درد و کجی آلت را گز
 در درمان بیماری پیرونی     ESWTمکانیسم دقیق اثر    

: مشـخص نیسـت بـا ایـن حال دو نظریه مطرح شده است             
 باعث تخریب مستقیم    ESWTنظریه اول معتقد است که      

 از  ESWTنظریه دوم مطرح می کند که       . پـالک می شود   
طریق ایجاد گرما باعث افزایش واسکوالریتی در نواحی        

ک مـی شـود که این مسأله باعث ایجاد یک           اطـراف پـال   
واکـنش التهابـی در آن ناحـیه شـده و خـود مـنجر به لیز                 

 ).3(پالک و برداشتن آن به وسیله ماکروفاژها می شود
ــتایج     را در ESWTجــدول شــماره یــک مقایســه ن

. مطالعات مختلف و همچنین مطالعه حاضر نشان می دهد        
ان کاهش درد بـه نظـر مـی رسد بیش ترین بهبودی در میز          

در مورد  . مـی باشـد کـه در مطالعـه حاضـر نـیز چنین بود              
مـیزان کـاهش کجـی آلـت در مطالعـات مختلف، نتایج             

اگرچه اکثر مطالعات گزارش نمودند که      . مـتفاوت است  
ESWT            در درمـان بـیماری پیرونـی موثر و بدون عارضه 

، هـنوز بـه مطالعـات بیش تر با پی گیری طوالنی تر              اسـت 
 .نیاز است
) 1جـدول شماره    (طالعـه حاضـر و مطالعـات قبلـی        م

 در بـیماری پیرونـی به خوبی      ESWTکـه   نشـان مـی دهـد       
این مطالعه  . تحمـل شـده و بـا عارضه جدی همراه نیست          

 در کــاهش درد و بهــبود وضــعیت ESWTنشــان داد کــه 
با این  . جنسـی بـیماران و کـاهش کجـی آلت موثر است           

 مدت و تعداد    حـال مطالعـات بیش تر با پی گیری طوالنی         
 را به عنوان    ESWTموارد بیش تر بیمار الزم است تا بتوان         

 . بیماری پیرونی مطرح نموددرمان خط اول در
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  در درمان بیماری پیرونیESWTمقایسه نتایج : 1جدول شماره 
 

 بهبود وضعیت جنسی

 )درصد(

 میزان کاهش درد

 )درصد(

 تعداد موارد کاهش کجی آلت

 )درصد(
 مطالعه داد بیمارانتع نوع دستگاه

21/10)48( 18/15)83( 52/21)41( Storz Minilith SA1 52 Teicher, Butz)11( 

14/6)43( 10/10)100( 15/5)28( Wolf piezolith 2500 18 Tauber, Bauman)12( 

 )13( و همکارانStorz minilith SL1 90 Colombo )43(72/31 )94(34/32 ؟

 )14( و همکارانDonierEpos Ultra device 15 Sautter ؟ )100(9/9 )43(14/6

74/46)62( 50/48)96( 151/02)68( Storz minilith SL1 153 Gianneoوهمکاران )15( 

19/5)26( 15/15)100( 25/19)76( Storz minilith SL1 25 Michelو همکاران )16( 

- 9/5)56( 20/10)50( Storz minilith SL1 22 Hauckو همکاران )17( 

 )3( وهمکاران Storz minilith SL1 37 Hussmzain )47(32/15 )60(20/12 ؟

 مطالعه حاضر Dornier 12 )58(12/7 )83(12/10 ) درصد77(9/7
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