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زنان و زایمان

3- ارزیابی سالمت جنین: EFM یا الکتریکال فتال مانیتورینگ، روش اصلی ارزیابی سالمت جنین حین 

لیبر است. بدون وجود ریسک فاکتورها )مثال PROM و پره اکالمپسی و ...( ارزیابی باید این گونه باشد:

 در مرحلۀ اول زایمان – فاز active: چک FHR هر 30 دقیقه 

در مرحلۀ دوم زایمان: چک FHR هر 15 دقیقه

دقت کنید در بارداری ترم و بدون ریسک فاکتور، EFM دائم ضرورتی ندارد.

در صورت وجود ریسک فاکتور:

 مرحله اول زایمان- فاز active: چک FHR هر 15 دقیقه و ترجیحا قبل، حین و بعد از انقباض یا مانیتور 

دائم قلب جنین هر 15 دقیقه

 مرحله دوم زایمان: چک FHR هر 5 دقیقه یا مانیتور دائم قلب جنین

جدول 10 - 1 گایدالین پایش جنین در طی زایمان

سمعپایش مداوم الکترونیک

پرخطر

بررسی تراسه حداقل 

هر 15 دقیقه

کم خطر

بررسی تراسه حداقل 

هر 30 دقیقه

پرخطر

ثبت ضربان قلب جنین 

هر 15 دقیقه ترجیحا 

بعد یک انقباض

کم خطر

ثبت ضربان قلب 

جنین هر 30 دقیقه 

بعد یک انقباض

فاز فعال 

مرحله اول

بررسی نتایج ثبت شده 

حداقل هر 5 دقیقه

بررسی نتایج ثبت شده 

حداقل هر 15 دقیقه

بررسی و ثبت ضربان 

قلب جنین هر 5 دقیقه

ثبت ضربان قلب 

جنین هر 15 دقیقه
مرحله دوم

4- کنترل درد: درد در حد S4 - T10 در طی زایمان وجود دارد.

روش های کنترل درد در طی زایمان:

 اسپانیال: شروع اثر سریعی دارد و به مدت 2 ساعت موثر است.

 اپیدورال: اثر بخش ترین روش کاهش درد حین زایمان است و مدت زیادی بی دردی را حتی بعد از 

زایمان ایجاد می کند و قابل تمدید است.

 ترکیب اپی دورال – اسپانیال: هم شروع اثر سریع و هم دوام باالیی دارد.

 بلوک موضعی پودندال: تزریق بی حسی موضعی درون پرینه، به ویژه برای ترمیم اپیزیوتومی و پارگی های واژن

 بلوک پاراسرویکال: می تواند سبب برادیکاردی جنین شود.

 بی هوشی عمومی با عوامل بی هوشی استنشاقی یا IV در سزارین

عارضه بی حسی اپیدورال و اسپانیال سردرد است که وقتی از سوزن های جدید غیرتروماتیک استفاده شود، 

سردرد کاهش می یابد.

 
FIGURE 8.8. Pudendal block. Local anesthesia can be administered easily at the time of delivery to provide perineal 
anesthesia for a vaginal delivery.



147

زنان و زایمان

قبل زایمان: 

 هماتوکریت پایه

 تعیین گروه خونی)انجام کراس مچ برای موارد پر خطر(

IV line 

 پروفایل انعقادی و شمارش پالکت ها در صورت اندیکاسیون

 شناسایی عوامل خطر 

در اتاق زایمان: 

 پرهیز از کشش بیش از حد بندناف

 استفاده با احتیاط از فورسپس و وکیوم 

 بررسی خروج کامل جفت 

 بررسی دستی رحم )در صورت وجود اندیکاسیون(

 مدیریت فعال مرحله سوم

 مشاهده سرویکس و واژن 

 خارج کردن کامل لخته های رحم و واژن قبل از انتقال به ریکاوری

در اتاق ریکاوری: 

 تحت نظر گرفتن دقیق بیمار را از نظر خونریزی زیاد

 ادامه داروهای منقبض کنندۀ رحمی 

 ماساژ مکرر رحم

 چک مکرر عالئم حیاتی 

برای جلوگیری از کوآگولوپاتی و DIC، اصلی ترین روش جایگزین خون، تزریق PRBCs )پک سل( است. و در 

کنار آن سایر فرآورده ها استفاده می شود.

 در صورت massive transfusion یعنی انتقال پک سل ≤ 4 واحد در بیش از یک ساعت یا ≤ 10 واحد در

24 - 12 ساعت توصیه می شود که فرآورده های خونی با نسبت 1:1:1 )پک سل، پالکت، FFP( تزریق شود.

 PPH در مـورد HB < 7-8بـا stable توصیه هـای اخیـر مبنـی بـر پرهیـز از ترانسـینوژن خون در بیمـار 

نیسـت. پذیرفته 

PPH علل اصلی

آتونی رحم

عواملی که سبب کنترل خونریزی بعد از زایمان می شوند:

 1 انقباض شریان مارپیچی در بستر جفت

 2 انقباض عضالنی میومتر

 3 اکسی توسین

ریسک فاکتورهای آتونی رحم:

 1 رحم کشیده شده مثل چند قلویی، ماکروزومی، هیدرآمنیوس
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)PPH( تست های خونریزی پست پارتوم

خانم40 ساله که 5  دقیقه قبل زایمان کرده، دچار دیسترس تنفسی، خونریزی از محل رگ گیری، تشدید خونریزی واژینال، سیانوز و -  

)تألیفی( سپس کما شده است. کدام تشخیص مطرح است؟ �

ب( استروک مغزی   DVT )الف

د(آمبولی مایع آمنیوتیک ج( استروک قلبی  

خانم  3 ساله که 6 ساعت قبل زایمان کرده و نوزاد وی ماکروزوم بوده است، بالفاصله پس از زایمان دچار آتونی رحم شده است و -  

 PR=90 , RR=17 , BP=110/65 , T=37 .با ماساژ رحم خونریزی کنترل شده است. در حال حاضر خونریزی واژینال در حد پریود است

)تألیفی( Hb=9/2 ,. اقدام مناسب بعدی کدام است؟�

ب( تزریق فرآورده های خونی با نسبت 1:1:1  الف( تزریق 2 واحد PRBCs )پک سل( 

د( نیازی به تزریق خون ندارد   FFP ج( تزریق

خانم 30 ساله گراوید   با سن بارداری 39 هفته با درد زایمانی مراجعه کرده است. سابقه جراحی آنومالی مولرین سه سال قبل را - 3

می دهد. در معاینه دیالتاسیون 4 سانت و جایگاه سر جنین  - است.   ساعت بعد الگوی ضربان قلب جنین نامطمین می شود. شما بیمار 

را معاینه می کنید. در معاینه خونریزی واژینال دارد و دیالتاسیون 6 سانت و جایگاه سر جنین 3- است. کدام تشخیص مطرح است؟

)تألیفی( ب( راپچر رحم� الف( پرویا  

د( پرکرتا ج( آمبولی مایع آمنیوتیک  

)تألیفی(- 4 در کنترل آتونی کدام دارو را می توان مستقیم در میومتر رحم تزریق کرد؟�

ب( میزوپروستول الف( دینوپروستون  

د( متیل ارگونین   F2α ج( پروستاگالندین

پاسخ: پروستاگالندین F2α: تزریق عضالنی یا مستقیم داخل میومتر )mg 0/25 و تکرار هر 15 - 90 دقیقه تا 8 دوز( در کنترل خونریزی 
بعد از زایمان ناشی از آتونی به کار می رود. 

خانم 3  ساله گراوید   با فورسپس 3 ساعت قبل زایمان کرده اکنون از درد محل پرینه شاکی است. شما بیمار را معاینه می کنید. - 5

)تألیفی( در معاینه هماتوم 6 سانت دارد. اقدام بعدی کدام است؟�

ب( کیسه آب گرم الف( پک یخ  

د( جراحی ج( اکسی توسین  

پاسخ: هماتوم معموال در محل اپیزیوتومی یا پارگی پرینه و در صورت استفاده از فورسپس اتفاق می افتد.
درمان: هماتوم با قطر < cm 5 که در حال بزرگ شدن نیست  نظارت دقیق عالئم حیاتی و برون ده ادراری، پک یخ

هماتوم بزرگ یا در حال بزرگ شدن  جراحی
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Post term فصل نوزدهم: حاملگی

حاملگیترمبین۴۲ - ۳۷هفتهتعریفمیشود. 

EDD (Estimated date of delivery)بهصورت۴۰هفتهبعدازLMPمحاسبهمیشود. 

حاملگیpost termبهحاملگیباالی۴۲هفتهگفتهمیشود. 

ــده اســت و نبایــد از   اصطــاح postdates یــک متــرادف متــداول post term اســت امــا گیج کنن

آن اســتفاده کــرد.

فاکتورهای مرتبط با حاملگی پست ترم

تاریخنامطمئنLMP)بهعلتمراقبتهایپرهناتالدیرهنگامیاناکافی(

پریودنامرتب

انانسفالی)بهعلتکاهشتولید16آلفاهیدروکسیهیدرواپیآندروسترونکهپیشسازاستریولاست.) 

هایپوپالزیآدرنالجنین)بهعلتکاهشاستریولاست.) 

کمبودسولفاتازجفتی)بیماریوابستهبهXکهازتبدیلجفتیسولفاتاستروژنجلوگیریمیکند.)

EP 

شایعترینعلتبارداریpost termتخمیننادرستسنحاملگیاست. 

علتهرچهباشدتمایلبهعودبارداریpost termدربارداریبعدیوجوددارد. (۵۰درصد(

سایرعواملخطرمهمشاملچاقیمادر،نولیپاریتیوزایمانپسازموعدمادر،تأثیراتژنتیکی)مطالعات

رویدوقلوها(است. 

عواقب

مرگومیرمادر

ترومایواژینالمادر

C/Sاختاللدرسیرزایمانوافزایشریسک

افزایشعفونت،خونریزی،آمبولیوآسیباحشابهدنبالسزارین

عوارض موجب که پیر جفت علت به جنین مزمن رشد )محدودیت مچوریتی دیس سندروم 

میشود.) تنفسی نارسایی و تشنج و هایپوگالسیمی مانند نوزادی کوتاهمدت

افزایششیوعتستهایجنینیغیرقابلاطمینانقبلوبعداززایمان

حداکثرپاکهعمودی)MVPکمتراز۲سانت( الیگوهیدروآمنیوس

مایعآمنیوتیکحدود۳۶ - ۳۴هفتهبهحداکثرحجممیرسدوسپسدرادامهبارداریثابتمیماندیا

کمیکاهشمییابد. 

الیگوهیدروآمنیوسبهدلیلفشردهکردنبندناف،نارساییرحمیجفتیوآسپیراسیونمکونیومبانتایج

ضعیفهمراهاست. 

 الیگوهیدروآمنیـوس بعـد از ۳۶ هفتـه را چـه کنیـم؟ ختـم بـارداری )oliGo= 36 حـرف G شـبیه 6 

) است.

مردهزاییومرگومیرنوزادبعداز37هفتهبهطورپیوستهافزایشمییابد افزایشمرگومیرنوزادان

وبارسیدنبه۴۴هفتهچندینبرابرمیشود. 

ماکروزومیودیستوشیشانه

MAS)سندرومآسپیراسیونمکونیوم(
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فصل بیست و چهارم: اختالالت قلبی عروقی و تنفسی

اختالالت قلبی عروقی

HTN مزمن

HTN مزمن، فشار خونی است که قبل از هفته ۲۰ بارداری وجود داشته باشد، یا بعد از ۱۲ هفته بعد از زایمان 

طول بکشد. 

Mild - Moderate: فشار سیستول ۱۵۹ - ۱۴۰ یا دیاستول ۱۰۹ - ۹۰

Severe: فشار سیستول 160 ≤ یا دیاستول 110 ≥

 بـروز ناگهانـی پروتئینـوری و HTN بـارداری در خانمـی که HTN مزمن دارد، تشـخیص پره اکالمپسـی 

است.   superimposed

HTN بارداری

فشار خونی که برای اولین بار بعد از هفته ۲۰ بارداری و بدون پروتئینوری ایجاد می شود، فشار خون بارداری 

نامیده می شود. 

  1 افتـراق بیـن HTN مزمـن و HTN بارداری و پره اکالمپسـی مشـکل اسـت و همیشـه باید فرض را 

بـر پره اکالمپسـی بگذاریم. 

 2 اگـر فشـار خـون کمتـر از ۱۲ هفتـه بعـد از زایمـان بـه مقـدار نرمـال برگرد،د فشـار خون بـارداری 

مطـرح اسـت و اگـر بیـش از ۱۲ هفتـه ادامـه پیـدا کنـد، فشـار خـون مزمن مطرح اسـت. 

پره اکالمپسی

ریسکفاکتورهایپرهاکالمپسی:

 نولیپاریتی

 بارداری چندقلویی

 سن مادر≥ 40

 سابقه پره اکالمپسی در بارداری قبلی

 فشار خون مزمن

 بیماری عروقی و بافت همبند

 نفروپاتی و سایر بیماری های مزمن کلیوی

APS سندروم 

 نژاد آفریقایی آمریکایی

IVF 

معیارهایتشخیصی:

 فشار خون 140/90 ≤ )سیستول یا دیاستول( – بعد از هفته ۲۰ بارداری 

 پروتئینوری: دفع  ≥  0/3 گرم پروتئین در ادرار ۲۴ ساعته

:severeمعیارهایتشخیصیپرهاکالمپسی

 فشار خون ≤ 160/110 )سیستول یا دیاستول( در ۲ نوبت به فاصله حداقل ۴ ساعت و زمانی که بیمار 

bed rest است. 

 اگر فشار خون بیشتر از ۱۵ دقیقه ادامه دارد باید درمان شود و منتظر ۴ ساعت نمی مانیم. 

Cr یا ۲ برابر شدن Cr < 1/1 :نارسایی کلیه پیشر ونده 

 مشکالت مغزی یا بینایی مثل سردرد و اسکوتوم
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