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مقاله گزارش مورد

)(Case Report Article

گزارش یک مورد پارگی رحم باردار  21هفتهای به دنبال سقط تروماتیک قبلی
مریم قربانی

*

کارشناس ارشد مامایی ،دانشکده

چکیده

پرستاری و مامایی ،دانشگاه علوم پزشکی

زمینهههه و ههههد  :پاااارری ر ااام ،یاااه عارنا ا تددیدکنناااده ینااادری باااا موربیدیتا ا و

قم ،قم ،ایران.

مورتااالیتی باااای مااادر و سناای اساات .هیستروسااکوپی ،ساا ت تروماتیااه ،اسااتداده نامناساا
ای اکساایتوساای  ،دسااتکاریهااا ،هیاادرآمنیوس ،اااملگی دنااد قلااو و ...ای علااپ پااارری ر اام
اساات .در ای ا م ال ا ب ا ارام ا یااه مااورد در رابر ا بااا پااارری ر اام باااردار در س ا ماه ا اول
بارداری ب دنبال س ت تروماتیه پرداخت شده است.
معرفههی مههورد :بیمااار خااانم  31سااال ای  ،G4P2A1L2بااا اااملگی  19هدت ا و ساااب  9بااار
عمااپ ساازاری و یااه س ا ت تروماتیااه 9 ،ماااه قبااپ ای بااارداری فیلاای اساات،ک بااا شااکایت
درد شااکمی و خااونریزی ب ا بیمارسااتان انت ااال داده شااد .در میاین ا بااالینی ،کااپ نا ی ا شااکمی
بیمااار تناادرنش داشاات و بیمااار ای تنگاایندااش ،الاات تدااوت و اسااتدراو شاااکی بااود .در میاینا
واژینااال نیااز دهان ا ساارویکش کااامالً بساات و خااونریزی بیمااار کماای باای
عالمام یاااتی در بیمااار کاااه

نشااان داد و تنگاایندااش بیمااار رو با وخاماات رذاشاات .میاازان

همورلاااوبی ای  13باا  4/5mg/dlکااااه
*
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ای لک ا بیناای بااود.

یافااات .پزشاااه سونولوژیسااات وااای ساااونوررافی

واژینااال راازارش داد ب ا دلیااپ پاار بااودن دااره شااکمی و لگناای ای خااون و مااای آیاد ،امکااان
بررسای وساود نداشاات و ا تماال اااملگی خاارم ر ماای پاارهشااده هماراه بااا ااملگی ر ماای
وسااود دارد .بیااد ای انمااام سااونوررافی ،بیمارب ا اتااال عمااپ منت ااپ شااد .در اتااال عمااپ بیااد ای
اپااااراتومی ،بالفا ااال سنااای هماااراه باااا ساااا

ااااملگی درون داااره شاااکم دیاااده شاااد.

تشخیص پارری ر م ای محپ انسزیون قبلی بود ک توست پزشه ترمیم شد.
کلید واژهها :سزاری ؛ پارری ر م؛ س ت.

تاریخ دریافت29/3/1 :
تاریخ پذیرش29/5/93 :

لرداً ب ای م ال ب ورت ییر استناد نمایید:
Ghorbani M. A case report of the rupture of a 12 weeks pregnant uterus
following the previous traumatic abortion.
]Qom Univ Med Sci J 2014;8(2):81-84. [Full Text in Persian

18
ممل دانشگاه علوم پزشکی قم /دوره هشتم ،شماره دوم ،خرداد  -تیر 1323

مریم قربانی

رزارش یه مورد پارری ر م باردار  19هدت ای ب دنبال س ت تروماتیه قبلی

مقدمه

شرح مورد

پارری ر م باردار عارن تددیدکننده یندری ،همراه با موربیدیت

بیمار خانم  31سال ای  ،G4P2A1L2با املگی  19هدت و ساب

و مورتالیتی باای مادر و سنی و در برخی موارد ای دست دادن

9بار عمپ سزاری است ک با شکایت درد شکمی و خونریزی،

قدرت باروری ا پ ای هیسترکتومی غیرقابپ استناب میباشد

دوداً  9ساعت قبپ ای مراسی  ،ب بیمارستان انت ال داده شد.

( .)1ای فاسی در کشورهای در ال توسی ک خدمات مراقبتی

رنایت آراهان

سدت ثبت اوالعات بیمار مشروط بر

ناکافی است ،شیوت بیشتری دارد .میزان بروی پارری ر م در

محرمان ماندن نام وی ،ای بیمار ررفت شد .در میاین بالینی بیمار،

کشورهای مختلف متداوت بوده و وبق رزارشدا در نیمری یه

کپ نا ی شکمی بیمار تندرنش داشت و بیمار ای تنگیندش،

مورد در هر  414یایمان ،ایاات متحده یه مورد در 1511

الت تدوت و استدراو شاکی بود .در میاین واژینال نیز دهان

یایمان ،و در کرادی یه مورد در هر  182یایمان بوده است (.)9

سرویکش کامالً بست و خونریزی بیمار کمی بی

پارری ر م ممک است در یه ر م سالم و یا یه ر م دارای

در عالمم یاتی بیمار  BP=100/80, P=80, RR=20رزارش شد.

اسکار نیز رخ دهد ( ،)1ک ای عارن میتواند ب علت غدلت و یا

دود 9

کنترل نییف یایمان در ینان مولتیپار ،استداده نامناس

ای لک بینی بود.

بیمار ساب  9بار عمپ سزاری و یه کورتاژ داشت ک

ای

ماه قبپ ای بارداری فیلی انمام شده بود .بروبق مدارکی ک بیمار

اکسیتوسی  ،دستکاریها ،هیدرآمنیوس ،املگی دند قلو ،عدم

ارام داد ،یه سونوررافی در س  2هدت ای ،دود  3هدت قبپ ،ای

سریلگنی ،پریانتاسیونهای غیروبییی ،یایمان ابزاری

بیمار ب عمپ آمده بود ک براساس آن املگی داخپ ر م تأیید

تناس

سخت ،و مانورهای مامایی رخ دهد(.)9،1

شد .بنابرای  ،بیمار سرییاً در بیمارستان بستری و وبق دستور

ر م بدون اسکار و پرایمی رراوید ،ای لحاظ پارری میمواً در

پزشه بالفا ل بید ای ورود؛ دو  IV LINEسرییاً برقرار شد و

امان است و سوراخ شدن ر م میتواند در وی هیستروسکوپی

 511ccسرم رینگر برای بیمار اندوییون رردید .سوند فولی فیکش

سرا ی ،س ت همراه با دستکاری کورت یا سوند ،ترومای نافذ یا

شد ک

میزان برونده ادراری  111ccبود .بروبق نتایج

کُند در ارتباط با ا تمال پارری ر م در وی بارداریهای بیدی

آیمایشگاهی ،همورلوبی بیمار در بدو ورود 13mg/dl ،رزارش

باشد .میومکتومی ،آدنومیوی ،سرا ی ر م ،ناهنماریهای

شد .در ادام  ،پروپ سونوررافی بر روی شکم و ر م توست

مادریادی ر م ،دکولمان سدت ،سدت پرکرتا ،سوءمصرف

پزشه ینان قرار داده شد ک نربان قل

کوکامی  ،اندومتریوییش ای علپ دیگر پارری ر م ذکر شده

سوپراپوبیه مشدود بود ،لذا درخواست مشاوره با پزشه

است (.)3،9

سونولوژیست داده شد .بیمار همچنان ای درد شکمی شکایت

عالمم و نشان های اولی پارری ر م ،غیراختصا ی هستند ک

داشت و مشکپ تندسی وی شدت یافت تا ساییک ممبور ب

منمر ب دشواری تشخیص و یا تأخیر در درمان قریی میشوند .ای

استداده ای سوند نایال اکسیژن با میزان  4لیتر در دقی رردید.

یمان تشخیص تا یایمان ،ف ت دند دقی

سنی

در نا ی

قبپ ای مرگ

دود  1/5ساعت بید ای انمام آیمایشدای اولی  ،ممدداً

ب علت

همورلوبی بیمار کنترل شد ک ای بار میزان آن  4/5mg/dlبود.

غیرقابپاستناب سنی  ،فر ت باقی است .مرگ سنی

خونریزی فاسی آمیز ،آنوکسی سنی و یا ب هر دو علت رخ

عالمم یاتی بیمار نیز ب م ادیر

میدهد ( .)4ای آنماییک س ت تروماتیه ،یه علت نادر پارری

تغییر یافت .در ادام  ،بیمار ددار سردی بدن و تیریق شد و میزان

ر م در بارداری بیدی بوده و موارد رزارششده در ای رابر نیز

برونده ادراری وی بید ای دود  9ساعت ک در بخ

تحت

نادر است و با توس ب اهمیت مراقبت و تشخیص ب موق در

مراقبت بود ،تغییری نکرد .با مشاهده ونییت بیمار توست پزشه

بیماران پرخرر و خرر ناباروری متیاق

هیسترکتومی ،در ای

BP= 80/55, P=68, RR=16

متخصص ینان ،ا تمال خونریزی داخلی مررح رردید و بروبق

م ال ب ارام یه مورد پارری ر م باردار در س ماه اول

دستور 9 ،وا د  Packed Cellبرای بیمار درخواست شد ک اولی

بارداری ب دنبال س ت تروماتیه پرداخت شده است.

کیس خون برای بیمار و پ رردید.
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رزارش یه مورد پارری ر م باردار  19هدت ای ب دنبال س ت تروماتیه قبلی

سپش پزشه سونولوژیست وی سونوررافی واژینال رزارش داد

 Kaurو همکاران (سال  )9119در رزارش خود ،ب یه مورد

ب دلیپ پر بودن دره شکمی و لگنی ای خون و مای آیاد ،امکان

پارری ر م باردار  14هدت اشاره کردند .در ای رزارش ،پارری

بررسی وسود نداشت و ا تمال املگی خارم ر می پارهشده

ر م مربوط ب یه خانم  94سال با بارداری دوم و ساب یهبار

یمان بیمار

س ت و یا ترومای

همراه با

املگی ر می وسود دارد .در ای

یایمان واژینال بدون هیچ موردی ای ساب

در الیک یه کیس خون دریافت میکرد ب اتال عمپ منت پ

ر می رخ داده بود ک تداوت ای

شد .در اتال عمپ بید ای بای کردن شکم توست پزشه ،بالفا ل

رزارششده در ای م ال  ،در عدم وسود ساب یایمان سزاری و یا

سنی

همراه با سا

املگی درون دره شکم رؤیت شد.

نوت پارری با مورد

ترومای ر می ب دنبال س ت بود (.)5

همچنی مشخص رردید تشخیص پارری ر م ای محپ انسزیون

 Chengو همکاران نیز در سال  ،9113ب یه مورد مشاب پارری

قبلی بوده ک توست پزشه ترمیم شد و بیمار بید ای عمپ یه

ر م در یه خانم مولتیپار با بارداری  4هدت اشاره کردند (.)2

کیس خون دیگر نیز دریافت کرد و پش ای مدتی ال عمومی و

ای بیمار 9 ،سال قبپ ب علت مرگ داخپ ر می دو سنی دوقلوی

الت وبییی بایرشت.

 19هدت ای خود ،تحت عمپ  Evacuationقرار ررفت بود ک

عالمم یاتی وی ب

درپی آن ددار دردهایی در قسمت پایی شکم ،دیسمنوره و

بحث

بینظمی قاعدری رردید .شباهت ای رزارش با مورد ذکرشده در

پارری ر م در محپ اسکار قبلی ب وور میمول ،ای خشونت

ای م ال  ،وسود ساب

کمتری نسبت ب پارری تروماتیه ر م برخوردار است؛ دراک

یه عامپ خرر پارری ر می محسوب میشود .در ورت وسود

میزان واسکواریت آن نسبتاً کاه

س ت تروماتیه قبلی است ک ب عنوان

مییابد ( .)5در ای موارد

اسکار در قسمت فوقانی ر م ،استناب ای بارداری دوباره داقپ

تشخیص باید براساس تاریخچ و تظاهرات بالینی بیمار مانند درد

ب مدت یهسال با استداده ای روشهای سدی و یا هورمونی

شکمی و م دار خونریزی (ای لک بینی تا خونریزی تددیدکننده

نروری است ( .)4اما بیمار ذکرشده در ای م ال با فا ل  9ماه ای

یندری) باشد ک مدمتری راه تشخیص؛ سونوررافی واژینال و

دستکاری قبلی ر م توست عمپ کورتاژ ممدداً اقدام ب

بارداری در قسمت

بارداری کرده بود .ب عالوه ،بارداری آینده ای رون افراد نیایمند

تصویربرداری داپلر است ( .)4یمانیک سا

دره ر می قرار دارد ،تمایز بی س ت خودب خودی در

مانیتورینگ مناس  ،بستری یودهنگام و سزاری انتخابی در هنگام

ال رخ دادن ،بارداری درون سرویکش و بارداری در محپ

ترم است .در ورت انتخاب سرا ی در موارد پارری ر م و در

املگی همراه با اسکار

موارد خونریزی شدید و شو  ،انمام هیسترکتومی یاتی است.

سزاری ؛ بارداری ب وور کامپ با میومتر و بافت فیبروی اسکار

دظ ر م با بخی یدن ممدد محپ پارری نیز در ورت امکان

سزاری ا او میشود و ای دره اندومتر و کانال اندوسرویکال

باید انمام شود .همچنی در دسترس بودن آنتیبیوتیههای بیشتر

سدا میرردد .در ای مورد مکانیسم ا تمالی میتواند ب علت

و داروهای ندالتدابی غیراسترومیدی نیز نتایج خوبی ب همراه

تداسم میومتر ای وریق راهدای میکروسکوپی باشد .اعت اد بر ای

خواهد داشت ( ،)4مانند بیمار رزارششده در ای م ال ک یه

است ک ای راه ای وریق سرا یهای قبلی ر م مانند دیالتاسیون

خانم مولتیپار با بارداری  19هدت و ساب  9بار عمپ سزاری و

ایماد

یه س ت تروماتیه  9ماه قبپ ای بارداری فیلی بود ک در ندایت،

میشود ( .)7ای رون بارداریها ممک است ب وور سزیی در

با بخی یدن محپ پارری ،ای مرگ و هیسترکتومی نمات یافت.

دره ر م سایگزی و تا یمان ترم نیز ادام یابند و یا ممک است

ب نظر میرسد وسود  9بار ساب عمپ سزاری و یهبار دستکاری

پایی

اسکار سزاری

دشوار میباشد .در

و کورتاژ ،میومکتومی ،متروپالستی و سرا ی سزاری

ب وور عم ی درون اسکار سایگزی و منمر ب پارری ر م در س

ر می ب دنبال س ت ناقص با فا ل کوتاهی ای بارداری

ماه اول بارداری شوند ( )8مانند مورد رزارششده در ای م ال

فیلی میتواند ب وور قابپقبولی منیکشکننده اهمیت کاه

ک در هدت  19بارداری منمر ب پارری ر م شد.

یایمانهای سزاری  ،ب ویژه سزاری های انتخابی در کشور ما باشد.
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 هدت ای ب دنبال س ت تروماتیه قبلی19 رزارش یه مورد پارری ر م باردار

بارداریها و توس ب عالمم هشداردهنده خرر پارری ر م

 عدم وسود رزارشدای مشاب، ای سمل محدودیتهای ای مرالی

، همانوورک قبالً نیز ذکر رردید بروبق مرالیات.نروری است

 بیانکننده یه،case  ای.و کافی برای م ایس بدتر ای مورد بود

بیشتر موارد پارری ر م در ینان مولتیپار ب علت سزاری و

علت نادر پارری ر می؛ یینی پارری ر م ب دنبال یه س ت

داقپ رساندن

 ب، لذا،دستکاریهای قبلی ر می رخ میدهد

تروماتیه در یه ر م دارای اسکار سزاری در س ماه اول

دستکاریهای ر می در دوران بارداری و قبپ ای آن ایز اهمیت

، با توس ب شیوت باای پارری ر می،  بنابرای.بارداری بود

.است

دقیق ب
ای

 توس، عارن

و مورتالیتی باای ای

موربیدیت

 ماانیتاورینگ منااسا،بارداریهای در میرض خرار پااررای
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