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پروالپس امنتوم از واژن به دنبال زایمان طبیعی بعد
سزارین یک جنین مرده :گزارش مورد
دكتر فاطمه تارا ،1دكتر عطیه محمدزاده وطنچی ،*2دكتر صدیقه آیتی،3
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 .1دانشیار گروه زنان و مامايي ،مرکز تحقیقات سالمت زنان ،دانشكده پزشكي ،دانشگاه علوم پزشكي مشهد ،مشهد ،ايران.
 .2استاديار گروه زنان و مامايي ،مرکز تحقیقات سالمت زنان ،دانشكده پزشكي ،دانشگاه علوم پزشكي مشهد ،مشهد ،ايران.
 .3استاد گروه زنان و مامايي ،مرکز تحقیقات سالمت زنان ،دانشكده پزشكي ،دانشگاه علوم پزشكي مشهد ،مشهد ،ايران.
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مقدمه :اولین و متحملترين عالمت پارگي رحم ،الگوي غیر اطمینان بخش ضربان قلب جنین است که ميتواند
باعث مرگ جنین شود .در موارد مرگ جنین داخل رحمي امكان تشخیص زودرس پارگي رحم بر اساس الگوي قلب
جنین امكانپذير نیست .در اين مطالعه يک مورد نادر خروج امنتوم از واژن به دنبال زايمان طبیعي بعد سزارين يک
جنین مرده گزارش شد.
معرفی بیمار :زن  31ساله  G2L1با سن حاملگي  33هفته با شكايت درد زايماني به اورژانس زايشگاه يكي از
بیمارستانهاي آموزشي زنان مشهد مراجعه کرد .در بدو مراجعه به اورژانس ،قلب جنین سمع نشد .انقباضات خود به
خودي مادر براي پیشرفت زايماني مناسب بود .با توجه به کاهش انقباضات مؤثر ،اکسيتوسین تجويز شد و در نهايت
با توجه به توقف نزول و مرگ جنین و عدم رضايت مادر به سزارين ،زايمان با وکیوم انجام شد .قبل از بررسي محل
انسزيون سزارين امنتوم داخل واژن لمس شد .بیمار با تشخیص پارگي رحم منتقل اتاق عمل شد .الپاراتومي با
انسزيون فان اشتیل در محل اسكار قبلي انجام شد که پارگي رحم در محل اسكار قبلي با گسترش به سگمان تحتاني
مشهود بود که ترمیم شد.
نتیجهگیری :در زايمانهايي که مرگ داخل رحمي اتفاق افتاده است با توجه به عدم دسترسي به قلب جنین به
عنو ان عالمت خطر پارگي رحم توجه به سیر لیبر اهمیت ويژهاي دارد و در صورت کاهش انقباضات زايماني و يا عدم
نزول سر بخصوص در فاز فعال زايماني بايد از تجويز اکسي توسین خودداري کرده و اقدام به عمل جراحي کرد.
كلمات كلیدی :امنتوم ،جنین مرده ،زايمان طبیعي بعد سزارين
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نهايت با توجه به توقف نزول و مرگ جنین و عدم
رضايت مادر به سزارين ،زايمان با وکیوم انجام شد .نوزاد
پسر با آپگار صفر و وزن  3333گرم متولد شد .شواهدي
از ماسراسیون نداشت .بعد از خروج جنین و جفت،
خونريزي در حد نرمال بعد از زايمان بود .قبل از بررسي
محل انسزيون سزارين ،امنتوم داخل واژن لمس شد.
بیمار با تشخیص پارگي رحم منتقل اتاق عمل شد.
الپاراتومي با انسزيون فان اشتیل در محل اسكار قبلي
انجام شد .در بررسي به عمل آمده خون تازه در داخل
شكم وجود نداشت .رحم در محل اسكار قبلي باز شده
بود و با توجه به عدم وجود خونريزي فعال و لختههاي
ارگانیزه در محل اسكار به نظر ميرسید چند ساعت از
پارگي رحم گذشته است .انسزيون از دو طرف حدود -1
 4سانتيمتر به پايین گسترش پیدا کرده بود که بعد از
پايین راندن مثانه ترمیم صورت گرفت .تزريق
بلودومتیلن به حالب چپ با توجه به شک به لیگاتور
حالب انجام شد که بعد از دقايقي ماده رنگي داخل سوند
ادراري دال بر عدم انسداد حالب رؤيت شد .سپس جدار
شكم بسته شد و مادر با حال عمومي مناسب ،فشار خون
 133/03و نبض  14و اشباع اکسیژن  %10به ريكاوري
منتقل شد .در حین عمل و بعد از آن نیاز به
ترانسفوزيون خون نبود 2 .روز بعد از عمل با حال عمومي
مناسب مرخص شد و بعد از  13روز جهت کشیدن بخیه و
معاينه به درمانگاه مراجعه کرد که وضعیت جسماني کامالً
نرمال داشت ،ولي به دلیل افسردگي بعد از زايمان
داروهاي ضد افسردگي براي بیمار شروع شد و براي ادامه
درمان به روانپزشک ارجاع شد.

مقدمه
 دكتر فاطمه تارا و همكاران

به جدا شدن کامل ديواره رحم و سروز آن پارگي رحم
گفته ميشود که يک عارضه نادر در حوالي زايمان تلقي
ميشود .سابقه سزارين قبلي ،مهمترين و شايعترين عامل
خطر پارگي رحم به شمار ميرود ( .)1اولین و محمل-
ترين عالمت پارگي رحم ،الگوي غیراطمینان بخش
ضربان قلب جنین است که ميتواند باعث مرگ جنین
شود ( .)2ساير عالئم قبل از زايمان شامل درد يا
حساسیت رحمي ،کاهش حجم داخل عروقي مادر و باال
رفتن عضو پرزانته جنین است .از عالئم بعد زايمان مي-
توان به خونريزي و خروج احشاي شكم مانند امنتوم از
انسزيون رحم اشاره کرد ( .)3در جنینهاي مرده داخل
رحمي با توجه به عدم دسترسي به قلب جنین بايد به
اين عالئم و سیر زايمان توجه ويژه داشت ( .)4هدف از
اين مطالعه ،گزارش يک مورد پارگي رحم به دنبال
زايمان واژينال بعد از سزارين ( )VBAC1در يک جنین
مرده داخل رحمي است که تشخیص پارگي رحم بعد از
زايمان و به دنبال پروالپس امنتوم داده شد.

معرفی مورد
بیمار زن  31ساله  G2L1با سن حاملگي  33هفته بود
که در ارديبهشت ماه  1314با شكايت درد زايماني به
اورژانس زايشگاه يكي از بیمارستانهاي آموزشي زنان
وابسته به دانشگاه علوم پزشكي مشهد مراجعه کرده بود.
بیمار سابقه يک نوبت سزارين در  3سال قبل به دلیل
مايع آمنیوتیک مكونیال داشته که وزن نوزاد  2433گرم
بوده است .در بدو مراجعه به اورژانس ،قلب جنین سمع
نشد .در معاينه واژينال ديالتاسیون  2سانتيمتر،
افاسمان  %03و کیسه آب سالم داشت .انقباضات خود به
خودي مادر براي پیشرفت زايماني مناسب بود .از بیمار و
همسرش با توجه به مرگ جنین داخل رحم رضايت
آگاهانه جهت انجام  VBACگرفته شد .زايمان به
سرعت پیشرفت کرد؛ بهطوريکه  2ساعت بعد
ديالتاسیون و افاسمان کامل و جايگاه  -1داشت .نزول
عضو پرزانته به مدت  3ساعت تغییر نكرد .با توجه به
کاهش انقباضات مؤثر ،اکسيتوسین تجويز شد و در

بحث
با توجه به افزايش آمار سزارين در سالهاي اخیر،
 VBACاز اهمیت ويژهاي برخوردار ميباشد .از طرفي
 VBACباعث کاهش میزان سزارين و عوارض مرتبط
با سزارينهاي تكراري ميشود و از طرفي در صورت
عدم توجه کافي به شرايط بیمار ميتواند باعث عوارض
و حتي مرگ براي مادر و جنین شود .بیماراني که قرار
است زايمان طبیعي بعد از سزارين انجام دهند ،بايد از
ويزيتهاي اول پرهناتال در مورد اين امكان توجیه شوند
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و در صورت درد زايماني به بیمارستان سطح سه
مراجعه نمايند (.)1
در گزارش مورد وندا ( )2313يک بیمار  G3L2با سابقه
يک نوبت سزارين و  VBACگزارش شد که مانند مورد
معرفي شده ما قلب جنین در هنگام مراجعه به اورژانس
سمع نشد .مادر انقباضات خود بخودي مناسب داشته و
اگمنت نشد ،ولي نوزاد مرده  3233گرم با ديستوشي
شانه و انجام مانور شانه خلفي خارج شد که پس از
زايمان با پروالپس امنتوم به داخل واژن ،تشخیص پارگي
رحم داده شد و دو ساعت بعد از الپاراتومي و ترمیم
موفق رحم مادر به علت نامشخص فوت کرد .خانواده
بیمار اجازه اتوپسي ندادند ( .)0در مطالعه رويكي و
همكاران ( 12 ،)2312مورد پارگي رحم از بین 30333
تولد نوزاد گزارش شد که مهمترين علت آن سزارين
قبلي بود .در اين مطالعه نويسنده گزارش کرد که عالئم
و نشانههاي پارگي رحم کامالً غیر اختصاصي هستند که
تشخیص آن را سخت ميکنند و لذا  VBACحتماً بايد
در يک مرکز مجهز انجام شود ( .)2در مطالعه هارپر و
همكاران ( )2312در دانشگاه واشنگتون ،سیر زايمان
بیماران منجر به پارگي رحم با بیماراني که براي زايمان
طبیعي بعد از سزارين اقدام کردند ()TOLAC
1مقايسه شد .منحني پیشرفت زايمان بعد از ديالتاسیون
 2سانتيمتر در بیماران پارگي رحم کندتر از بیماران
 TOLACموفق و همانند بیماران  TOLACناموفق
بود و لذا نتیجهگیري شد فاز نهفته طوالني تا
ديالتاسیون  0سانتيمتر اهمیتي از جهت افزايش
احتمال پارگي رحم ندارد ،ولي بعد از ديالتاسیون 2
سانتيمتر ،طوالني شدن سیر لیبر ميتواند هشدار مهم
براي پارگي رحم باشد و لذا مزايا و معايب انجام زايمان
طبیعي در اين بیماران بايد مجدداً ارزيابي شود ( .)3در
گزارش مورد حاضر نیز توقف سیر لیبر مربوط به مرحله
دوم زايمان بود که به اين هشدار مهم توجه نشده بود.
در  2مورد گزارش مورد در سالهاي  2334و ،2333
هرني امنتوم و روده بعد از مرحله سوم زايمان اولین
عالمت پارگي رحم بود ( .)1 ،4در مورد اين بیمار نیز
به علت عدم توجه به سیر طوالني مرحله دوم و عدم
1
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تغییر جايگاه ،اولین نشانهاي از بیمار که مورد توجه قرار
گرفت ،خروج امنتوم از واژن بود.
در مطالعه ماکونس و همكاران ( )2330به اين پرسش
پاسخ داده شد که آيا ميتوان پارگي رحم در زايمان-
هاي  VBACرا پیشگويي کرد .در اين مطالعه که به
روش همگروهي گذشتهنگر انجام شد 134 ،زن با سابقه
پارگي رحم حین  VBACبا  001زن با سابقه زايمان
طبیعي موفق بعد از سزارين از نظر فاکتورهاي مختلف
مقايسه شدند .اين فاکتورها شامل اطالعات فردي،
سابقه مامايي ،سابقه بیماري طبي ،فاکتورهاي
اجتماعي ،فاکتورهاي حین زايمان و روش زايمان
(خودبخود يا القاء) بود .اين مطالعه نتیجهگیري کرد که
بر اساس اين فاکتورها نميتوان پارگي رحم را
پیشگويي کرد .در اين مطالعه زنده يا مرده بودن جنین
در موارد مقايسه شده لحاظ نشده بود (.)13
در مواردي که جنین داخل رحم مرده است ،نگراني
موربیدتیه و مورتالتیه نوزاد وجود ندارد ،لذا ممكن است
تمايل متخصص زنان براي زايمان طبیعي اين موارد
بیشتر باشد .زناني که موفق به زايمان طبیعي ميشوند،
درد کمتر بعد زايمان ،طول بستري کوتاهتر و ناتواني
کمتر دوران نفاس را تجربه ميکنند ( .)11از طرفي در
اين بیماران مهمترين عالمت هشدار دهنده پارگي رحم
که همان افت ضربان قلب جنین است در اختیار نیست
و لذا ممكن است تشخیص پارگي رحم ديرتر داده شود
و موربیديته بیشتري متوجه مادر شود ،لذا در
زايمان  VBACجنینهاي مرده حتماً بايد به ساير
عالئم خطر مانند توقف يا کندي سیر لیبر توجه
مضاعف شود و زايمان يک جنین مرده باعث امنیت
خاطر کاذب نشود.
در مطالعه رامیرز و همكاران ( )2313به مطالعه موفقیت
زايمان طبیعي بعد از سزارين در  231زن با مرگ داخل
رحمي پرداختند که موفقیت زايمان باال بود و پارگي
رحم در  1مورد ( )%2/4موارد رخ داد (.)12
در مورد بیمار معرفي شده به نظر ميرسد پارگي رحم
به صورت ناکامل قبل از بستري اتفاق افتاده و منجر به
مرگ داخل رحمي جنین شده است و چون به آن دقت
نشده است در مرحله دوم زايمان منجر به پارگي کامل

 توقف نزول جنین نیز با پارگي رحم در.رحم شده است
.مرحله دوم زايمان توجیه ميشود
در نهايت همچنان اين سؤال باقي است که در اين مورد
آيا پارگي رحم بعد از شروع انقباضات رحمي منجر به
مرگ داخل رحمي شده يا مرگ داخل رحمي و عدم
توجه به سیر طوالني زايمان منجر به پارگي رحم شده
 در هر دو صورت بايد به سیر لیبر توجه بیشتري.است
.ميشد و اين عارضه زودتر شناسايي ميشد

نتیجهگیری
در زايمان طبیعي بعد سزارين جنین مرده که علت و
زمان مرگ جنین مشخص نیست و مرگ جنین به
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- همیشه يكي از تشخیص افتراقي،تازگي اتفاق افتاده
 نكته دوم اينكه در. پارگي رحم است،هاي مهم
 مرحله دوم طوالني زايمان و به ويژهVBAC زايمان
عدم تغییر جايگاه ميتواند عالمت خطري براي پارگي
 با توجه بهIUFD  همچنین در زايمانهاي.رحم باشد
عدم دسترسي به قلب جنین به عنوان عالمت خطر
 توجه به سیر لیبر اهمیت ويژهاي دارد و،پارگي رحم
حذف خطر موربیديته نوزادي نبايد ما را از عوارض
.مادري غافل کند

