
 

 خالصه 
فیصد خانمهای حامله مصاب ترضیضات فزیکی گردیدد        01  -01در زمان بارداری 

ترضدی  در رریدان     .  فیدصد در حادادات ترافیکدی مدصدوگ میدردندد             3-0و درحدود   
حدداملدی بددخت اخت مددات مهدده از رملدده اناددصاز   بدد تان تمددز  رحددهن خ نریددزین              

مدیزان ترضیدضات مترافقده احد ای        .  رروحات مترافقه و مرگ ر ین و مادرشد  میت اند  
فیصد ب د  که این رقه در خانمهای غیرحاملده      01الی  01داخل بط ی درخانمهای حامله 

اناصاز   بد تا در حادادات ترافیکدی کده بدرتر م تدر از                .  فیصد میربد 01الی  01به 
30mph                    بی تر باشد به کثرت دید  مید  د مدرگ و مدیر ر یدن ندزد خانمهدایی کده از

ال رات می خ دش به ت هایی ابدتطخاب   .  کمرب د ابتااد  نمیک  د نیز به مراتخه بل د ترابر
تملیه بیزارین نیسر؛ در حاالتی مان د بن حاملدین وضعیر ر ینن وبدعر رروحدات    
 رحه وهمچ ان آفات ورروحات ت امی داخل بط ی در ابتطخاب این تملیات روز دارند   

 جریان بارداری ترضیضات در 

 دوکتور سید غالم سخی رسول: نویسنده
 تری رمتخصص شااخانۀ م لی زیژنت ن               



 

اررای تملیات غیراخت می بط ی و ح صلی در رریدان ترایمدستر اوز حداملدی خطدر                 
 .بقط را زیاد نمیسازد
 .ترضیضات، بارداری، مادر، جنین :کلمات کلیدی

 مقدمه 
ترضیدضاتن قتدل و     .  در رریان حاملدی ان اع مختلف تراوما ممکن به وق ع بپی نددد   

در .  خ  نتهای م ابه به آن ابخاب تمد  مرگ را در نزد خانمهای ر ان ت کیل میده دد 
  .0فیصد خانمهای حامله معروض به ترضی  فزیکی میدردند 01الی  01حدود 

ص رت گرفته تقریخدا       میلی ن خانه حامله در شهر کلیا رنیا   0.0در تحقیقی که باالی 
در تحقیقدی تحدر     .  خانه حامله یکی آن به ل حۀ ترضی  بسترگردید  ابر    311از هر 

فیدصد    01ت  ان مرگهای مترافق با حاملدی ص رت گرفتده دریافدر شدد  کده حددودا               
در تحقیدق دیددر کده بده صد رت            .  مرگها در مادران حامله به ص رت قتل واقع شد  اند  

Case – Control  فیدصد قتلهدا در       1شهر در امریکا ص رت گرفته   01باالی رمعیر
 ,1ق ر اناثن نزدخانمهای حامله اتاا  می افتد

دو مرتخه نزد خانمهدایی کده        Chorioamnionitisواقعات والدتهای قخل المیعاد و
همچ ان خطر والدتهایی بدا     .  م رد خ  نر فزیکی قرارگرفته اند بل د گزارش شد  ابر

 .وزن که و بیزارین نزد شان بی ترابر
بعضی از واقعات نسختا  معم ز دیدر ترضدی  ک دد؛ تخدارت از بدق   از ارتاداع و                 

در کلیا رنیا در یک مطالعه یی دریافت د که در خانمهای حامله یی .  تجاوز به رخر میخاشد
که از بخت ترضی  بستر شد  اند رروحات در یک بر بد گ آنهدا م رد د بد د  ابدر          

  2.کمتر معم ز ابر   Crushرروحات ناریه و
فیصد مرگ   31فیصد مرگ و میر مادر و 0کس رح صلی در رریان حاملدی حدودا  

ر ین را در قخاز داشته ابر؛ اما ترضیضات امعا کمتر معم ز ب د ؛ زیدرا رحده محمد ز          
صدمات حجاب حارزن محازن کخد و کلیه بده     .  روز محافظ ی را در مقابل امعا دارابر
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 3 .میزان کمتر واقع می  ند

 تصادمات ترافیکی 
. فیصد خانمهدای حاملده در حادادات تدصادگ م ترمدصدوگ میدردندد                3-0در حدود 

ترضیضات ک د و رروحات به میان آمد  در تدصادگ م ترهدا معم لدترین بدخت تهدیدد                 
تمد  ترین تلر مرگ ر ین ناشی از ترومدا       همچ ان.  ک  د  حیات در زمان بارداری اند

 . نیز تصادمات ترافیکی اند
ابتااد  دربر از کمرب د و شدت ضدربه تعییدن ک  دد  هدای دقیدق رهدر ارزیابدی                

مرگ و میر ر ین نزد خانمهایی که از کمرب د ابدتااد    .  چد ندی حالر مادر و مال اند
فیدصد خانمهدای حاملده از کمرب دد ابدتااد               08همچ ان .  نمیک  د به مراتخه بل د ترابر
تدثایرات  .  فیصد از آن به ص رت غلط ابتااد  می مای د   11می مای د که از آن رمله تقریخا  

ایربگ در زمان تصادگ باالی خانمهای حامله که ران دگی می مای د و یدا م حیدر راکدت       
 .بار می مای د به ص رت دربر م رد مطالعه قرار ندرفته ابر

بداز  (    mph)  فدی بداتر         میدل   01از به واقعه تصادگ که در آن ایربگ به برتر     
شد  و خانه حامله که در ترایمستر ب گ قرارداشر با آن برخ رد نم د  هیچد نه صدمه    

ندزد خدانه حاملده        mph 40مت ره وی ندردید ؛ اما از اار باز شدن ایربگ بدا بدرتر        
 4.در بار  ایربدهای رانخی معل مات کمتری م ر د ابر. اناصاز   ب تا رخ داد  ابر

 جروحات جنین و مرگ و میر آنها 
در ص رت م ر دیر رروحات مستقیه ر ین و   بد تان شدان ندزد مدادرن کدس ر            

در .  ح صلهن رروحات راس مادر و یا هایپ کسین خطر مدرگ ر یدن بدسیار بل دد ابدر          
 –  0001یک مطالعۀ دیدر که باالی مرگ ر ین ناشدی از ترضیدضات در بیدن بدالهای                

فیدصد    00ارراشد  دریافر گردیدد  کده ترضیدضات ناشدی از تدصادگ م تدر در                   0001
فیدصد واقعدات   بد تا ندیز مدصاب            11واقعات بخت مرگ و مدیر ر یدن میددردد و در        

 .فیصد واقعات ر چر رحه رخ داد  ابر 0صدمات گردید  و در 
رروحات راس و دماغ ر ین معم ز ب د  و این رروحات وقتی بی تر رخ میدهد کده  
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قددرار داشددته و ح صددله مددادر معددروض بدده کددسر               Engagementراس در مرحلدده     
 Engagedدماغ میت اند در یک ر ین کده راس آن      Contrecoupرروحات 5.گردد

گزارش داد  شد  که ن زادی در اا ای والدت مصاب  دارا لیژی  . ن د  باشد نیز رخ دهد
و شخی مااصل ب د  و چ دین ما  قخل از والدتن حاداۀ تصادگ م تر بدرای مدادرش رخ         

 .داد  ب د
 انفصال پالسنتا و رپچر رحم 

: دو حاداۀ ناگ ار میت اند در اار ترضیضات ک د بطدن در دوران حداملدی رخ ده دد           
این دو حالر اکثر برای ر ین و    .    ب تا و دیدر آن ر چر رحه میخاشد   یکی آن اناصاز

بعضا  واقعۀ ناگ ار دیدری کده تخدارت از  دارگی   بد تا               .  مادر تهدید ک  د  حیات اند
ابر و بخت خ نریزی ر ین در داخل کیسۀ ام ی تیک و یا به ص رت خ نریزیهای مادر 

 .نیز واقع می  د -میدردند ر ین -
 پالسنتا ناشی از ترضیضات   انفصال

رداشدن   ب تا اکثر از بخت خه شدن مای متر ارتجداتی بداالی   بد تا ندسختا  غیدر            
فیدصد واقعدات بدا رروحدات          8الدی     0بعضی از اشکاز اناصاز در   .  ارتجاتی رخ میدهد

. فیصد واقعات بدا رروحدات بدزرگ همدرا  اندد            11خایف همرا  ب د ؛ در حالی که در 
بی تر باشدد بده کدثرت       30mphاناصاز   ب تا در حاداات ترافیکی که برتر م تر از 

دریافتهای کلی یکی در اناصاز ترضیضی   ب تا م ابه بده شدکل ب ادسهی        6 .دید  می  د
 .آن ب د ؛ اما تامل بخخی آن متااوت میخاشد

در اناصاز   ب تا ن ع ترضیضی بیر آفر مخای ب د  و اکثر بدا دردهدای رحمدی و          
مریدضان  %  01در گزارش آمد  که حسابدیر رحمدی در ندزد          .  خ نریزی همرا  نمیخاشد

شدان دریافدر    %  01میت اند م ر د باشد؛ در حالی که خ نریزی مهخلدی صدرد در ندزد            
ب داً  ک اگ ل  تیهدای    .  گردید  ابر؛ چ ن اناصاز تروماتیک   بد تا بدیر مخادی دارد         

دریافتهای معم ز دیددر تخدارت      .  مترافقه در آن نسخر به شکل ب اسهی بی تر رخ میدهد
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از تقلص رحهن ش اهد زواز ر ین مان د تکی کاردی و ابیدوزس و ب خر  مرگ ر ین    
در نزد خانمهایی که اناصاز نامکمل   ب تا م ر د باشد انادصاز واضدد دیدد            .  میخاشد

رهر دریافر فعالیتهای تقلصی رحه ابتااد  از آخذ  های الکترونیدک را        . نخ اهد شد
در .  در نزد چ ین مریضان  ی  هاد می مای د تا ت بط آن اناصاز   ب تا را ت خیص نمای د  

بداتر رخ دهدد       0ص رتی که تقلص رحمی کمدتر از یکخدار در د  دقیقده در رریدان                
خانمهایی که تعداد تقلدصات بید تر رحمدی ندزد            .  بسیارکه ابر   احتماز اناصاز   ب تا

در .    بد تا ندزد شدان م رد د ابدر           فیصد چانس اناصاز   01شان دریافر گردد تقریخا  
ابتااد  نم د  باشد د ایدن دریافتهدا مخهده و               Tocolyticص رتی که مریضان از ادویه  

 6.مخای خ اهد ماند

 رپچررحمی 
ر چدر در   .  در یک فیصد واقعات ترضیضات ک د و شدیدن ر چر رحمی ایجاد می  د

قد   هدای ناشدی از       .  رحه که قخ   در آن نسج ندب ی م ر د باشدد بید تر دیدد  مید  د           
فد ار معدادز      25mphکاهش آنی برتر  به تعقیت تصادگ با بدرتتهای اضدافه تدر از          

500mmHg در حاداات ترافیکدی اناجدار غد ر رحده           .  را در داخل رحه ت لید میک د
همرا  با تخریت راس ر ین دید  شد  ابر و این حالر وقتی رخ میدهد کده ر یدن در       

در صد رتی کده ر یدن       .  هاته ب د  و برتر وابطۀ نقلیه بسیار زیاد باشدد  01بن حدودا  
مرد  باشد م کل ابر که ر چر رحه دریافر گردد؛ اما امکان ت خیص چ یدن مرید       

درردۀ رحده      001یک واقعه تددور    .  امکان  ذیرابر CT Scanت بط  00بعد از هاتۀ 
 7.محم ز بدون ر چر بعد از تصادگ را  ر داد  شد  ابر

 ( Fetal -maternal)مادر  -خونریزی نزد جنین
در ص رتی که در زمان ترضی  شدت ق   وارد  به مقدار قابل م حظه یی باال باشد  
به خص ص زمانی که این ترضی  بخت  ار  شدن    ب تا گردد وقد ع خ نریدزی کده          

خ نریزی خایدف مادل و مدادر در           .تهدید ک  د  حیات مادر و مال ابر متص ر ابر
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مادر اکثر بدا   –خ نریزیهای شدید مال   .یک ب گ حصه واقعات ترضیضات دید  می  د
مدادر همید ه ناشدی از ر چدر           –خ نریزیهدای مادل     .  ر چر ترضیضی همرا  ب د  میت اند
 .  ب تابر نه از ترضی  ر ین

 ترضیضات نافذه 
چاق  و مرمی از رمله تمد  ترین ت امل ترضیضات نافذ  ب د  کده میت اندد در بدیر           

مدیزان ترضیدضات    .  تجاوزات خ  نر بارن خ دک ی و یا به قصد بقط مادل رخ دهدد        
فیصد بد د  کده ایدن رقده در             01الی    01مترافقه اح ای داخل بط ی در خانمهای حامله 

 . فیصد میربد 01الی  01خانمهای غیر حامله به 
در ص رتی که در رحه ررحه نافذ  دریافدر گدردد احتمداز مجدرون شددن ر یدن                

در چ ین حالر در دوب گ واقعات ر ین مجرون گردیدد ؛ در   .  نسخر به مادر بی تر ابر
 7 .فیصد این واقعات م ر د میخاشد 01حالی که رروحات اح ای بط ی مادر صرد در

 تداوی ترضیضات 

تمد  درین حاالت تخارت از ت ره و ارزیابی تثایرات ترضی  بداالی مدادرن           نکات
بده صد رت تمد گ      .  تداوی تارل آن و ارزیابی تثایرات رانخی آن بداالی ر یدن میخاشدد     

ت اقددت حیددات مددادر و ماددل مددستقیما  مربدد   بدده شدددت ترضددی  و ضددربۀ وارد                     
به ص رت دقیق نمیت اند مرگ و میر ناشی از اناصاز   بد تا      Severity Score.ابر

به هیچ صد رت نمیت اندد کده  ید د یی             Trauma Scoreهمچ ان  .  را  ی د یی ک د
 . ک  د  ت اقت حاملدی باشد

. اهداد ابابی در تداوی تخارت از برربدی و تثخیدر نمد دن رروحدات مادرابدر            
ت ره به رروحات ر ین ممکن ابر بخت آن گردد که رروحات تهدید ک  د  حیدات       

ق اتد ابابی در تداوی تخارت از احیای مدری  بدا ایجداد ته یدۀ          .مادر از نظردور بماند
م ابتن ت قف خ نریزی همرا  با تدثمین حجده خد ن بدا تطخیدق مایعدات کربدتال  ید و                

 .م تقات خ ن میخاشد
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یکی از ر انت مهه در تداوی مریضانن وضعیر دادن رحه بدزرگ از بداالی اوتیده       
دورنم دن ف ار رحه از باالی اوتیده بدزرگ ت بدط وضدعیر دادن ر خدی             )کخیر  ابر 

به تعقیت احیای تارل مری ن ارزیابی .  تا از ت قیص دهان قلخی رل گیری گردد(  مری 
رهر دریافر کس رن صدمات داخلین خ نریدزین ترضیدضات   بد تان رحده و ر یدن            

 .در ص رت  لزوگ ل اژ  ریت ان اررا ش د. ادامه یابد
دریافتهای کلی یکدی     رروحات نافذ  اکثرا  ایجاب ارزیابی رادی گرافیک را می ماید   

 . تخریش  ریت ان در زمان حاملدی مخهه ابر

ً  ایجداب  لپرات مدی ابتکد افی را می مایدد؛ بداور دی کده بداز کدردن بطدن در                          ب ا

رروحات ناریۀ بطن یک امرحتمی ابر؛ ولی تعدادی از متخصصین در واقعات انتخابی   

 . تحر م اهد  قراردادن مری  را تررید میده د

رروحات مترافقه بعضا  به ص رت تجیت و م خر تظاهر می مایدن خانه حاملده یدی را     

ترضی  به ص رت دوامدار ک مدات ز باقدی         گزارش داد  اند که در بیر حاملدی بعد از

. ماند  که بعدا  تلر آن ترضدی  بدسته قحدف در اوایدل حداملدی اش تثخیدر گردیدد                      

همچ ان واقعه یی را ک ف نم دند که در آن مادر و ر ین مدصاب تدسمه مدزمن بدرب        

باز قخل به خانه اصدابر نمد د  بد د و           01گردید  ب دند که تلر آن را یک مرمی که 

 7. ک ید  ن د  ب د تثخیر نم دند

 والدت توسط عملیۀ سیزارین 

چ د تامل ور د دارد که در م ر دیر آنها میت ان ابتطخاب تملیده بدیزارین را در          

در .  ال رات می خ دش به ت هدایی ابدتطخاب ایدن تملیده نیدسر         .  یک ر ین زند  گذاشر

حاالتی مان د بن حاملدین وضعیر ر ینن وبعر رروحات رحده آفدات و رروحدات          
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 .ت امی داخل بط ی در ابتطخاب این تملیات روز دارند 

 مانیتورنگ الکترونیک 

مان د دیدرحاالت حاد و مزمن نزدمادرن در ترضیضاتن خ ب ب دن وضدعیر ر یدن       

همچ ان م نیت ر نم دن ر ین یک ت مۀ حیداتی رهدر    .  میت اند حالر مادر را بیان نماید

ارزیابی وبعر ترضیضات درنزد مادر میخاشد؛ حتی در حداالتی کده وضدعیر مدادر نیدز          

م نیت ر الکترونیکی میت اند در بارۀ ای که اناصاز   ب تا م ر د ابدر یدا نده       .  اابر باشد

تدگ م ر دیر اناصاز   ب تا در حداالتی کده در آن تقلدصات رحمدی           .  معل مات دهد

 01باتته باشد گزارش شدد  ابدر و تقریخدا            0کمتراز یکخار در هر د  دقیقه در ارزیابی 

باتر مت الی   0فیصد خانمهایی که تعداد تقلصات بیش از یک بار در هر د  دقیقه برای 

  ب تا بده زودی       داشته اند اناصاز   ب تا نزد شان دریافر گردید  ابر؛ چ ن اناصاز

ً  به مجرد اخات حالر مادر مانیت رندگ ر یدن بایدد          . بعد از ترضی  به وق ع میپی ندد ب ا

مدت زمانی که بعد از ترضی  باید مانیت رنگ دواگ نماید به وض ن معلد گ   .  آغاز گردد

نیسر؛ به اباس گزارش در ص رتی که ت یه واضد دیددر مان دد تقلدص و حسابدیر             

بداتر کدافی ابدر تدا مدری  تحدر               8الی   0رحه و یا خ نریزی م ر د نخاشد مدت 

مانیت رنگ تا زمانی که تقلصاتن حالر غیر اابر قلدت ر یدنن خ نریدزی      .  م اهد  باشد

مهخلین حسابیر رحمین رروحات ردی مادر و یا ر چرغ ای ام ی تیک م ر د باشدد      

بعضی حاالت بسیار نادر اناصاز   ب تا روزهای بعد از ترضی  به وق ع    ..  ادامه می یابد

 8 .میپی ندد

1393، خ3ش 291 (پژوهشی مؤسسة تحصیالت عالی خصوصی غالب -فصلنامة علمی)غالب     



 

 لپراتومی 

اررای تملیات غیر اخت می بط ی و ح صلی در رریان ترایمستر اوز حاملدی خطدر  

ت م رهای تخمدان به ص رت تم مدی بددون تدداخل بدا  روبدۀ                .  بقط را زیاد نمیسازد

و یدا      Corpus luteumابتث ای مههن اخراج مقدگ کیدسر    .  حمل میت اند ک ید  ش د

یکجا باشد اگر قخل از هاتۀ دهه حاملدی اررا ش د     Corpus luteumتخمدانی که با 

 .تطخیق مستحضرات  رورسترون ابتطخاب دارد

 نتیجه 

رحه محم ز روز محافظ ی در رل گیری از مصدوگ شددن بدایر احد ای بط دی               •

 . دارد

  ب تا و ر چر رحه دو خطرتمد  یی ابر که از بخت ترضیدضات ک دد         اناصاز  •

 .بطن در دوران حاملدی میت اند رخ دهد

خ  نتهای فزیکی و ترضیضات ترافیکی خطر والدتهای قخل المیعادن والدت مادل     •

 .با وزن که و اررای تملیه بیزارین را ازدیاد میخخ د

ابتااد  از کمرب د محافظتی در وبایط نقلیه ت بط خانه حامله از اخت مات ناشدی      •

کمددتر باشددد    mph31  از تددصادگ و ترضددی  در صدد رتی کدده بددرتر وبددیلۀ نقلیدده از            

 .رل گیری می ماید

از اار ترضی  رروحات راس و دماغ ر ین معم ز بد د  و ایدن رروحدات وقتدی           •

قرارداشددته و ح صددله مددادر        Engagementبیدد تر رخ میدهددد کدده راس در مرحلدده          

 رریان بارداری ترضیضات در  سال سوم  299



 

دماغ میت اند در یک ر ین که راس  Contrecoupمعروض به کسر گردد و رروحات 

 .ن د  باشد نیزرخ دهد Engagedآن 
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