گزارش مورد

ارمغان دانش ،مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي ياسوج
دوره  ،62شماره  ،2بهمن و اسفند(0011شماره پي در پي )001
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تاريخ وصول0011/16/01 :

تاريخ پذيرش0011/11/62 :

چكیده
زمینه و هدف :پانكراتیت التهاب غده پانكراس است که به صورت حاد و يا مزمن بروز ميکند ،عاليم پانكراتیت حاد عبارتنداز؛ درد اپیگاستر،
تهوع ،استفراغ و در موارد شديد شوک و حتي مرگ .در بیماران بارداری که با درد اپيگاستر مراجعه ميکنند بايد پانكراتیت نیز جز
تشخیصهای افتراقي باشد .لذا هدف از اين مطالعه تعیین و گزارش يک مورد بیمار باردار مبتال به پانكراتیت حاد نكروزان در بیمارستان
امام سجاد(ع) ياسوج بود.
گزارش مورد :بیمار خانم  60ساله ،بارداری اول با سن حاملگي 61ـ  62هفته است که سابقه  3سال نازايي اولیه به دنبال تخمدان پليکیستیک
و هیپوتیرويیدی داشته و با عاليم درد شكم و تهوع و استفراغ به بیمارستان مراجعه کـرده اسـت .بـرای بیمـار آزمايشـات امـیالز و لیپـاز و
هم چنین تصويربرداری درخواست شد که التهاب نكروزان پانكراس تأيید شد .طبق مشاوره جراحي بیمار تحت درمان با هیدراتاسیون ،عـدم
تغذيه دهاني ،داروهای آنتي بیوتیک وسیع الطیف و در نهايت عمل جراحي جهـت حـذف بافـتهـای نكروتیـک قـرار گرفـت و در بررسـيهـای
پاراکلنیک انجام شده ،پانكراتیت حاد نكروز آن تشخیص داده شده است که بعد از درمانهای دارويي و جراحي بیمـار باحـال عمـومي خـوب
مرخص شده است.
نتیجهگیری :پانكراتیت حاد در دوران بارداری ميتواند منجر به عوارض مادری و جنیني زيادی از جمله مرگ و میر مادریـ جنیني و زايمـان

زودرس شود که با تشخیص به موقع و درمان مناسب ميتوان از عوارض فوق جلوگیری کرد.
واژههای کلیدی :بارداری ،پانكراتیت حاد ،درد شكم
*نويسنده مسئول :پروين سادات اسالم نیک ،ياسوج ،دانشگاه علوم پزشكي ياسوج ،گروه زنان و زايمان
Email: p.eslamnik284@gmail.com
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مقدمه

زنان باردار بیش از زنان غیر حامله مستعد ابتال
پانكراتیت حاد در دوران بارداری يـک عارضـه

نادر است که فراوانـي آن بـین  0مـورد در هـزار تـا 0
مورد در  01هزار تولد تخمین زده شده است(.)0
طبــق پــژوهشهــای انجــام شــده مــرگ و میــر
مادری و جنیني در پانكراتیت حاد بارداری زيـاد بـوده
است(به ترتیب  61و  01درصد)( 6و ،)0ولـي اخیـرا بـا
بهبــود و تســريع در روشهــای تشخیصــي و درمــاني
پانكراتیت ،میزان مر گ و میر مادری و جنیني نسبت به
گذشته کمتر شده است(.)3
عاليـــم بـــالیني پانكراتیـــت حـــاد شـــامل؛ درد
اپیگاستر خفیف تا شديد ،تهوع و اسـتفراغ ،تـب خفیـف،
تاکي کاردی ،افـزايش فشـارخون ،درد و ديستانسـیون
شكمي ميباشد و در موارد نادر عاليم سـندروم پاسـخ
التهابي سیستمیک( )SIRSايجاد ميشود(.)0
در بررسيهای آزمايشگاهي در پانكراتیت حاد،
سطح امیالز  3برابـر نرمـال افـزايش مـييابـد .هرچنـد
ارتبـاطي بـین شـدت بیمـاری و افـزايش امـیالز وجـود
ندارد .هـمچنـین سـطح امـیالز 26ــ  02سـاعت بعـد از
شروع بیماری به حد نرمـال برمـيگـردد ،درحـالي کـه
روند التهاب و بیماری ممكن است ادامـه داشـته باشـد،
ولي لیپاز ارتباط بیشـتری بـا بیمـاری دارد و بـا ادامـه
التهاب پانكراس سطح لیپاز افزايش مييابد(.)0
پانكراتیــت در زمینــه عوامــل متعــددی ايجــاد
ميشود از جمله؛ الكلیسم ،بیماریهـای صـفراوی ،شـد
هیپرلیپیدمي ،تروما(جراحي يا تصادفي) درمان طوالني
با استروئیدها ،تیازبدها ،هیپرپاراتیروئیدی هیپوترمي و

بـه ايـن بیمـاری مـيباشـند( )2کـه علـت آن تغییـرات
هورموني و مكانیكي در دوران بارداری و هیپرلیپیـدمي
ميباشد که به ويژه در نزديكي ترم به حداکثر ميرسد.
در مطالعهای که اسـتازی کـه در اثـر هورمـون
پروژسترون در دستگاه صفراوی ايجاد ميگردد عامـل
اصلي اين عارضه گزارش شده است(.)2
در پژوهشهای ديگری رابطه بـین توکسـمي و
پانكراتیت گزارش شده است که ممكن است مربـوط بـه
ايسكمي به علت وازواسپاسم باشد( 1و  .)2در حیوانات
آزمايشگاهي نیز ديده شده که ايسكمي پانكراس همـراه
بـا انسـداد صـفراوی سـبب پانكراتیـت حـاد گرديـده
است( .)01همچنین مصرف طـوالني مـدت تیازيـدها در
دوران حـاملگي نیـز از عوامـل مـؤثر شـناخته شـده
است( .)00بايد توجه داشت که مصرف تتراسـیكلین در
دوران بـارداری نیـز سـبب ايجـاد پانكراتیـت گرديـده
است(.)06
تشــخیص و درمــان زود هنگــام پانكراتیــت در
بارداری در جلو گیری از عـوارض ايـن بیمـاری نقـش
مهمــي دارد .عــوارض مــادری پانكراتیــت در بــارداری
عبارتند از؛ پانكراتیت نكـروزان ،مـر گ و میـر مـادری،
ديابت ،کیست کاذب پانكراس ،سـندروم تنفسـي حـاد و
انعقاد منتشر داخـل عروقـي(00و .)03عـوارض جنینـي
پانكراتیــت نیــز عبارتنــد از؛ زايمــان زودرس و مــر گ
جنیني(00و.)03
عواقــب بــارداری بســتگي بــه شــدت بیمــاری
پانكراتیــت دارد ،عوامــل پیشــگويي کننــده پانكراتیــت

حاملگي(.)3
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عبارتند از؛ نارسايي تنفسي ،شوک ،هیپوکلسمي ،نیاز به

همچنین اضافه شدن تب بـه عاليـم فـوق ،بیمـار جهـت

مــايع درمــاني( .)00لــذا هــدف از ايــن مطالعــه تعیــین و

الپاراتومي به اتاق عمل منتقل شد .در اتاق عمـل بعـد از

گزارش يک مورد بیمار باردار مبتال به پانكراتیت حاد

انجام بيهوشي عمومي در پوزيشن لتـرال دکوبیتـوس،

نكروزان در بیمارستان امام سجاد(ع) ياسوج بود.

شكم با برش

طولي)line

 (midاپاراتومي شد و اليـههـای

شكمي به ترتیب اناتومیک باز شد ،رحم با گاز مرطـوب
گزارش مورد

پوشانیده شد و در بررسي شـكم ،امنتـوم و پـانكراس،

بیمار خانم  60ساله بارداری اول با سن حاملگي

بافتهای نكـروزه مشـاهده شـد کـه دبريـدمان وسـیع

61ـ 62هفته با شـكايت از درد شـكم ،تهـوع و اسـتفراغ

انجام شد و شكم با مايعات فراوان شستشو داده شد و

مراجعـه کـرد کـه در بـدو ورود فشـارخون 001/11

درن شكمي تعبیه شد و اليههای شكمي ترمیم و بیمـار

داشت ،PR :11،تب نداشت و با شک به پـره اکالپسـمي

جهت ادامه مراقبتها و درمان به  ICUمنتقل شد.

بستری شد .جهت بررسي از نظر هماتوم ساب کپسولر

درICU

بیمار تحت درمان بـا آنتـيبیوتیـکهـای

تصويربرداری صـورت گرفـت کـه کبـد نرمـال بـود و

وســـیعالطیـــف از جملـــه؛ ايمیپـــنم ،و نكومايســـین و

شواهدی از هماتوم کپسول کبـد وجـود نداشـت ،ولـي

مترونیدازول قـرار گرفـت ،پتـدين  01میلـيگـرم هـر 2

پانكراتیت حاد گزارش شـد .در آزمايشـات درخواسـت

ســاعت داخــل وريــدی تجــويز شــد .بــه دلیــل تهــوع و

شده برای بیمار آمیالز به ترتیب  221و  0122بـود کـه

استفراغ پالزيـل تجـويز شـد و بتامتـازون بـا دوز 06

بعـــد از درمـــان بـــه  21و  60کـــاهش يافـــت .در

میليگرم هر  60سـاعت بـرای دو دوز عنـالني جهـت

آزمايش لیپید پروفايل بیمار تریگلیسیريد  626کلسترل

بلوغ ريه جنین به دلیل احتمال زايمـان زودرس تجـويز

 660و 061 LDLآنـژيمهـای کبـدی بیمـار از ابتـدا در

شــد و هــمچنــین انوکســاپارين بــرای پروفیالکســي

محدوده نرمال بود و همچنین پروتئین ادرار  60ساعت

ترومبوامبولي از  2ساعت بعد از عمـل جراحـي شـروع

در حد 600در 6311حجم ادرار بوده است CRP .منفي و

شد .لوله بیني ـ

آزمايشـات انعقـادی در محـدوده نرمـال بـود BUN ،و

آزمايشات به صورت روزانه درخواست شد.

معدی((TUBE

 NGفـیك

شـد و تكـرار

کراتینهای بیمار طبیعي بود(1/1ـ .)1/2کلسیم بیمار نیز

بـــا توجـــه بـــه بـــروز تـــب بیمـــار از نظـــر

در محدوده نرمال بود و در آزمايش  CBCلوکوسـیتوز

کوريوامنیونیت و ابتال به کوويد  01نیز بررسي شد که

 00هزار داشت(جدول.)0

تست پيسيار کويید منفي بود و با منفـي شـدن تسـت

در ابتدا درمان حمايتي با  GI restمايع درمـاني
و بيدردی با مسـكن انجـام شـد ،بعـد از  60سـاعت از

امنیوشــــور نیــــز احتمــــال پــــارگي کیســــه آب و
کوريوامنیونیت نیز منتفي شد.

درمان طبي و حمايتي بـه دلیـل افـزايش درد شـكمي و
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عالوه بر درمانهای فوق در سیر بستری برای

تحمل و بعد رژيـم معمـولي شـروع شـد و در نهايـت 2

درمان فشارخون بیمار داروی متیل دوپا تجويز شد که

روز بعد از بستری ،بیمار با حـال عمـومي خـوب و بـا

فشارخون بیمار کنترل شد .در بررسي جنین نیـز نـوار

توصیه به انجام هفتگي سونوگرافي داپلـر و نـوار قلـب

قلب جنین نرمال بود و در سونوگرافي بیومتری صدک

جنین و کنترل فشـارخون مـرخص شـد و در هفتـه 32

وزن جنین  3تا  01درصد بود که در بررسـي بـا داپلـر

بارداری با توجه به محدوديت رشد داخل رحمي جنـین

سونوگرافي ،مراحل اولیه محدوديت رشد داخل رحمـي

از نوع گريد يک برای بیمـار القـا زايمـان انجـام شـد و

تشخیص داده شد.

نــوزاد دختــر بــا اپگــار  01/1و وزن  6011گــرم متولــد

با توجه به بهبـودی تـب و سـاير عاليـم بـالیني

شد(جدول .)6

آنتيبیوتیکها به تدريج قطع شد ،رژيم مايعـات در حـد
جدول  :0اطالعات آزمايشگاهي بیمار در حین بستری

آنالیز ادارای
WBC

6-3

RBC

1_0

Nitrit

-

Protein

-

U.C

آزمايشهای کبدی

AST

03

ALT

66

LDH

361
جمعآوری ادرار  60ساعته

(Volumسيسي)

0311

(Crمیليگرم)

0031

(Proteinمیليگرم)

023

جدول  :6پارامترهای سونوگرافي داپلر جفتي رحمي بیمار(محدوديت رشد داخل رحمي جنین)
سونوگرافي رنگي عروق رحمي و جنیني
RI MCA:0.9
RI U.A: 0.73
Right RI: 0.7

0100

PI: 3.3
PI: 1.3
Left RI: 0.74

S/D: 3.1
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درد؛ تهوع و استفراغ در بیمار ما نیز وجود داشت ،با توجه

بحث
پانكراتیت حاد در دوران بارداری يک عارضه نـادر

به اين که درد اپيگاستر در بارداری و مخصوصـا در سـه

است که فراواني آن بین  0مورد در هزار تا  0مورد در 01

ماهه سوم بارداری ميتواند علـل مختلفـي داشـته باشـد و

هزار تولد تخمین زده شده است ،لذا مر گ و میر مـادری و

احتمال عدم تشخیص پانكراتیت و به دنبال آن عدم درمـان

جنیني در پانكراتیـت حـاد بـارداری زيـاد مـيباشـد( 6و.)0

به موقع و ايجاد عوارض ناشي از آن وجود دارد ،هـدف از

هدف از اين مطالعه تعیین و گزارش يک مورد بیمار بـاردار

مطالعه حاضر مدنظر قرار دادن پانكراتیت به عنوان يكـي از

مبــتال بــه پانكراتیــت حــاد نكــروزان در بیمارســتان امــام

تشخیصهای مهم درد شكم در بارداری ميباشد(.)02

سجاد(ع) ياسوج بود.

در اين مطالعه بیمار باردار با سن حـاملگي 61ــ62

در مطالعه ويلكینسـن و همكـاران  2بیمـار حاملـه

هفته ،با درد شكمي مراجعه کرد که در بررسيهـای انجـام

مبتال به پانكراتیت حاد را گزارش کردهاند ،طبق گزارشهای

شده پانكراتیت حاد نكروزان تشـخیص داده شـد کـه تحـت

قبل شیوع اين بیماری يک مـورد در 000220601بـارداری

درمانهای حمايتي و نگهدارنده قرار گرفت و در نهايـت بـا

قبل از سال  ،0123ولي طبق آمار ويلكینسـن وقـوع آن يـک

بدتر شدن عاليم و اضافه شدن تب بـه عاليـم قبلـي ،بیمـار

مورد در  6316بیمار ميباشد( 2و .)1بدين ترتیب مـيتـوان

ازنظر کوريوامنیونیت و پارگي کیسه آب و همچنین کوويـد

نتیجه گرفت که به عقیده ويلكینسن و برخالف گزارشهای

 01بررسي شد که نتايج منفي بود و به همین دلیل بیمار بـا

قبلي شیوع اين بیماری در حال افزايش ميباشد .وقـوع ايـن

تشــخیص پانكراتیــت عارضــه دار بــه اتــاق عمــل منتقــل و

بیمـاری در بـارداری اول و بـارداریهـای بعـدی يكسـان

الپاراتومي انجام شد .بافتهای نكروتیک دبريد شد و شـكم

ميباشد ،ولي بیماری اغلب در سه ماهه سوم حاملگي يا پ

شستشو شد و جهت ادامه درمانهـای دارويـي منتقـل

از زايمان اتفاق ميافتد.

شد و بعد از بهبودی مرخص شد .در بررسيهای جنیني به

ICU

میــزان شــیوع پانكراتیــت در ســه ماهــه ســوم 02

دلیل اختالل رشد داخل رحمي تحت پیگیری قـرار گرفـت و

درصد و در سه ماهه اول و دوم حدود  00درصـد اسـت و

در سن حاملگي  32هفتـه بـا القـا زايمـان بـه روش طبیعـي

عود بیماری در همان حاملگي نیز مكرر ديده شده است(.)2

زايمان کرد(.)02

در مطالعـه چارلــت و همكــاران عــود پانكراتیــت در

در مطالعه توفروشپیرو و همكاران گزارش کردنـد

حاملگيهای بعدی بررسـي شـده اسـت و درد شـايعتـرين

که شوک ممكن است درد شكمي را مخفي نمايد و به صورت

نشانه بیماری توصیف شده است که در  02درصـد مـوارد

عالمت اصلي پانكراتیت نمايان گردد ،عاليم ديگر پانكراتیت

وجود داشت .درد پانكراتیت به صورت مـداوم و در وسـ

حاد عبارتند از؛ ايلئوس ،يرقان ،اسیت و تجمع مايع در پلور،

اپیگاستر است که به طرفین انتشار مييابد .از ديگـر عاليـم

انفارکتوس روده باريک ،خونريزی دستگاه گوارش ديابت و

پانكراتیت تهوع و استفراغ است که هر سه اين عاليـم يعنـي

هیپوکلسمي و بندرت ترومبوفلبیت و نكروز چربي در نواحي
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دور از پانكراس( )02که در بیمار ما با توجه به تشـخیص و

ميشود که به حاملگي زود خاتمه داده شود در صورتي که

درمان زودهنگام شاهد اين عوارض نبوديم.

کورلت ميگويد» هیچ دلیلي مبني بر خاتمه دادن به حـاملگي

سانسكرين و همكاران( )02وقـوع هیپرتانسـیون در

به خاطر پانكراتیت بدون عارضه وجود ندارد«(.)60

يیماران مبتال به پانكراتیت حـاد را توصـیف کردنـد ،بیمـار

البته هنوز اتفاق عقیده برای نحوه درمان مادراني که

حاضر نیز فشارخون باال داشت کـه تحـت درمـان دارويـي

به پانكراتیت حاد دچار ميشوند ،وجـود نـدارد .ويلكینسـن

قرار گرفت و از نظر پـره اکالمپسـي نیـز بررسـي شـد کـه

ميگويد اگر بیمار واقعا بیماريش حاد اسـت اضـافه کـردن

نرمال

جراحي به زايمان و يا سزارين منطقي نميباشد .بیمار ما هم

بود..

آزمونهـای آزمايشـگاهي در تشـخیص پانكراتیـت
اهمیت زيادی دارند ،باال رفتن آمیالز سرم يكي از مهمتـرين

حاملگي ادامه پیدا کرد و در  32هفتگي بـه دلیـل محـدوديت
رشد داخل رحمي به صورت الكتیو ختم داده شد.

يافتههای آزمايشگاهي است .در يک مطالعه سطح امیالز در
 10درصد موارد بـاال بـوده اسـت .تعیـین نسـبت کلیـران
آمـیالز بـه کلیـران

نتیجهگیری
پانكراتیت حاد در دوران بارداری ميتواند منجر بـه

کـراتینین يكـي از مهـمتـرين عاليـم

آزمايشگاهي خواهد بود( ،)01در بیمـار حاضـر نیـز سـطح

عــوارض مــادری و جنینــي زيــادی از جملــه مــرگ و میــر

امیالز باال رفته بود.

مادریـ جنیني و زايمان زودرس شود که بـا تشـخیص بـه

در درمان بیماران مبـتال بـه پانكراتیـت بـه غیـر از
مسكنها و آنتي کلینرژيکها درمان بـا اسـتروئید پیشـنهاد

موقع و درمان مناسب ميتوان از عوارض فـوق جلـوگیری
کرد.

نميشـود( .)61البتـه اگـر عفـونتي برقـرار شـود ،مصـرف
آنتيبیوتیکها نیز ضروری است ،که در بیمار حاضر هم به

تقدير و تشكر

دنبال ايجاد تب و پانكراتیت نكوزان که احتمال عفوني شدن

نويسندگان بـر خـود الزم مـيداننـد از مـديريت و

دارد ،آنتيبیوتیک شروع شد و کورتیكو استرويید هم برای

پرسنل بیمارستان امام سجاد ياسوج که در امر جواب دهي

بلوغ ريه جنین تجويز شد.

آزمايشـــات ،همكـــاری الزم را بـــه عمـــل آورده و ســـبب

در مورد ختم حاملگي هیچگونـه دلیـل قـاطع بـرای

تشخیص سريعتر بیماری شدند ،تقدير و تشكر ميکنند.

خاتمه دادن به بارداری درسـه ماهـه اول يـا دوم يـا انجـام
زايمـان پــره تــرم بــه وســیله سنتوســینون و يــا بــا روش
سزارين در سه ماه آخر وجود ندارد ،در صورتي که واضح
است مورتالیته بريناتال و اثرات سوء بر مادر با مداخله غیر
ضروری افزايش خواهد يافت .البتـه ربكـین( ،)60پیشـنهاد

0101
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Abstract:
Background & aim: Pancreatitis is an inflammation of the pancreas that occurs acutely or chronically.
Symptoms of acute pancreatitis include: epigastric pain, nausea, vomiting and in severe cases shock and
even death. Pancreatitis should as well be considered as a differential diagnosis in pregnant patients
presenting with epigastric pain. Therefore, the aim of the present study was to determine and report a
case of a pregnant patient with acute necrotizing pancreatitis in Imam Sajjad Hospital of Yasuj.
Case Report: The patient was a 24-year-old woman, having her first pregnancy with a gestational age of
28-29 weeks. The patient had a history of 3 years of primary infertility following polycystic and hypothyroid
ovaries and had been referred to the hospital with symptoms of abdominal pain, nausea and vomiting.
The patient was asked for amylase and lipase tests as well as imaging to confirm necrotic inflammation of
the pancreas. According to the surgical advice, the patient underwent hydration treatment, lack of oral
nutrition, broad-spectrum antibiotics, and finally surgery to remove necrotic tissue. The patient was
discharged in good general condition.
Conclusion: Acute pancreatitis during pregnancy can lead to many maternal and fetal complications,
including maternal-fetal mortality and preterm delivery, which can be prevented with timely diagnosis and
appropriate treatment.
Keywords: Pregnancy, Acute pancreatitis, Abdominal pain
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