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 طکم خاد در خانلگی 
 Acute Abdomen in pregnancy 







 آپاىدیصیت

 % 7-10 نددهدً در : غهر تهام برهز نیزان •
 (زایهان 5500 در 1 تا ٍزار در 1 از ) خانلگی در طایع •

•   Dx غلل بٌ خانلگی در دطُارتر:  
 بیهاری ذات 1.
 *خانلگی خُد با نرتبط غالیم با آن S&S پُطاىی ٍم 2.
.3 DDx نختلف 
 

 



  
 ةا عالیم نرتتط ةا خُد خانلگیآن   S&Sٍم پُطاىی 

 
Nausea and Vomiting 

Leukocytosis 

 ةٌ ةاال ه خارج طکم RLQخرکت آپاىدیس از 

 درد 



 ةٌ ةاال ه خارج طکم RLQخرکت آپاىدیس از 

 تُاىایی اهنيتُم در نددهد کردن عفُىت ↓

 اختهال پرفُراشیُن آپاىدیس ↑

↑ Leukocytosis  تاخیر  ←ظتیعی خانلگی↑ Dx   

 .g.a ↑افزایض نُرةیدیتٌ ه نُرتالیتٌ ةا 

 
+ 
 



 ثاةت تریو عالنت

 RLQدرد 
 انا

 نَاجرت درد
 

 :برای نُارد نظکُک در خانلگی  Dxدقت ه خصاشیت 

 MRI > CT > Sono 
 



 درنان

 الپارهشکُپی : 2 ه 1 تریهصتر•

 تجصصی الپارهتُنی : آخر تریهصتر•
 

 
ارزیاةی ةا جراخی ةَتر از ةٌ تعُیق اىداختو  

 نداخالت ه ةرهز پریتُىیت ژىرالیزً
 







 شيگ ٍای غفراهی ه کلٌ شیصتیت

 خاد طکم از دیگر ای گزیيٌ•

  40 باالی زىان از % 20 :آنریکا نتددً ایاالت در•
 (لیتیاز کلٌ) شاز شيگ صفرای کیصٌ دچار :شال

•.F.R : Fs 5 * 
 کلصترهلی : ٍا شيگ اکثر جيس•

 

 

 





 
 :  کلٌ شیصتیت خاد در خانلگیعلت 

 غفراةٌ   choترطح ↑
 



 ةراةری خجم کیصٌ غفرا 2↑ 

 خجم ةاكی ناىدً غذا ةعد از تخلیٌ ↑

↑ cho 

 (شُةصترای کلٌ لیتیاز) choاختتاس کریصتال ٍای 

 ایجاد شيگ غفراهی





 اىُاع شيگ غفراهی  
  شیصتکتُنی کلٌ ضرهرت غدم :(خانُش) غالنت بدهن•

 پرهفیالکتیک
 
 ← ناىيد (کاراىٌ ندافظٌ) غیرجراخی رهیکردٍای :دار غالنت•
(صفراهی اشید ىُغی) اشید کُلیک اهرشُداکصی خُراکی دارهی 
بدىی خارج طُکی انُاج با طکيی شيگ 

 خانلگی؟؟؟ در ارجح انا



 ىکتٌ نَم در زىان ةاردار

 در گذطتٌ اغتقاد بر درنان زىان باردار نظابٌ غیر باردار 
 انا 

 (:  ندافظٌ کاراىٌ)نظکالت رهیکرد غیرجراخی : در خال خاضر 
 تقلید اثر درد ناىيد لیبر/ PTLاختهال غُد ه غُارضی ناىيد •
 دطُارتر طدن غهل جراخی در نراخل بػدی خانلگی•
 کافی ىبُدن تجربٌ بالیيی•



 
نُرد کلٌ شیصتیت خعر تجهعی ىیاز ةٌ جراخی  در 

 در کل کم اشت
 انا 

 :ارجح در خانلگی
 

 نداخالت اپراتیُ ه اىدهشکُپیک 
 

 (کلٌ شیصتکتُنی الپارهشکُپیک )



 كلب ه خانلگی





 عرهكی -ةیهاری ٍای كلتی 

 نادری باالی نُربیدیتٌ•

 جيیيی ٍای ىاٍيجاری ایجاد•

 نانایی هیژً ٍای نراقبت هاخد در پذیرش غلل از•



 علل افزایض طیُع در خانلگی

 چاقی•

•HTN 

•DM 

 افزایض شو بچٌ دار طدن•

 هجُد بیهاری نادرزادی قلبی در نادر•









 طاخع ٍای ةالیيی ةیهاری ٍای كلتی در دهران خانلگی

ًتيگی ىفس یا ارتُپيٌ پیظرهىد 

ٌشرفٌ طباى 

ٍهُپتیزی 

شيکُپ 

ٌدرد قفصٌ شیي 





 اللای لیتر در ةیهاری ٍای كلتی 

 خطر بی•

 پَلُ بٌ خُابیدً :ارجح هضػیت•

   رخهی اىقباضات چک ه .V.S کيترل•

 نداهم اپیدهرال آىالژزی با NVD انکان•

 :نانایی ٍای اىدیکاشیُن بٌ نددهد شزاریو زایهان•
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