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PROM(Preterm Rupture of membranes) 

 پارگي زودرس كيسه آمنيون 

 تعريف

   ب  پاره شهن  كيسه  ب  ل ا  ز ته   (PROM) رس كيسه  ب د  پارگي زو

 ا  رض در مادرو ن ز د مي باشههن   طالق ميشهه د و ز ا  ما م ا  اداد    37

 ك   ان ا  رض بيش ر ب  سن حاملگي مرب ط ميش د 

 كيسه آب چيست و چرا وجودش اهميت دارد؟

ن  آبه دور    اي  در اولین هفته اي كه جنین داخل رحم تشكیل میشود كیسه

این مایع كه براي  ;شكل میگیرد كه درون آن مقداري مایع وجود دارد    .

الزم وضروري است به مایع آمنیوتیك معروف است كه    ادامه حیات جنین

او   سالمت  در  مهمي  نقش  مایع  واین  است  شناور  مایع  این  درون  جنین 

آب   حاوي  فقط  ابتدا  و  شود  مي  تراوش  مادر  از  آمنیوتیك  دارد.مایع 

حدود از  ولي  است  كربوهیدرات    14-12والكترولیتها  پروتئین   هفتگي 

خل آن ترشح مي شود.حجم مایع آمنیوتیك چربي فسفولیپید و اوره نیز بدا 

میلي لیتر به    25با رشد جنین افزایش مي یابدو از هفته دهم تا بیستم از  

 میلي لیتر مي سد.   400

 : PROM علت

 علت اصلي آن ناشناخته است ولي عوامل زير در ايجاد آن دخالت دارند:  

 عفونت واژن و سرویكس 

 فیزیولوژي غیرطبیعي پرده ها 

 ناهنجاري هاي جنین 

 پایین بودن موقعیت هاي اجتماعي واقتصادي  

 تحریك پذیري رحم 

 كشیده شدن غشاها 

افزایش مایع  حاالتي كه در ارتباط با حجم افزایش یافته رحم هستند}

 و حاملگي هاي چند قلو{  جنیني

 مقاربت 

 سابقه پارگي زودرس جنین 
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 درمان: 

آب  كیسه  زودرس  پارگي  در  درمان  نوع 

عفونت بستگي به سن حاملگي و احتمال بروز  

  . دارد  جنیني  هاي  بارداريپرده    34اگر سن 

باشد   بیشتر  یا  وسیله    شروعهفته  به  زایمان 

 آمپول اكسي توسین شروع مي شود.   

حاملگي   سن  كه  صورتي  هفته    34تا  25در 

و   جنیني  و دیسترس  پرده هاي  باشد  عفونت 

باشدد  وجوجنیني    نظر   نداشته  تحت  بیمار 

است   مطلق  شودبیماراستراحت  مي  گرفته 

ساعت  4عالیم حیاتي وضربان قلب جنین هر  

با   مشاوره  بیوتیك  آنتي  شروع  میشود  چك 

جنین   روزانه  قلب  نوار  نوزادان  متخصص 

رحمي  وسون انقباضات  چك  هفتگي   وگرافي 

رحمي   بدبوي  و  چركي  ترشحات  بررسي 

آزمایشات  انجام  جنین  ریه  رسیدگي  بررسي 

 خون و ادرار 

 

: پارگي زودرس كيسه آمنيون عوارض   

 كاهش رشننند  /روم زجر تنفسننني جنیندسنننن /بعد از زایمان   عفونت/   زایمان زودرس

 هاي جنیني و رحمعفونت پرده  /بند ناف   بیرون زدگي  /ریوي

 :  تشخيص

تشنخیص پارگي زودرس كیسنه آب در ركر شنرا حال خارد شندن مایع از واژن  

به صنورت ناگهاني یا قطره قطره و كوچك شندن رحم مي باشند. براي تشنخیص 

 . شود  و انجام تست پارگي كیسه آمنیون)تست آمنیوشور(  باید بي اختیاري ادرار

 اقدامات الزم بعد از پارگي و يا سوراخ شدن كيسه آب:

تواند پارگي كیسنه آب شنما را تییید كند.از انجام یك آزمایش سناده در بیمارسنتان مي

یك  پد پنبه اي یا دسننتمال اسننتفاده كرده و سننریعابه بیمارسننتان یا نزد پزشننك  خود  

شنروع به باز شندن تان دهانه رحم شنما را معاینه خواهد كرد تا ببیند آیا بروید پزشنك

را تییید   هفته   37وقوع پارگي زودرس كیسه آب قبل از  یا خیر. اگر پزشك    كرده است

 زایمان بسترى شوید. كند، الزم است تا زمان  

 بعد از پارگي كيسه آب چه اقداماتي بايد انجام شود؟ 

هفتگي زنده بماند و قبل از آن معموال بچه   28تا 26از آنجایي كه جنین مي تواند از هته  

باشنند متاسننفانه عوارش بیشننتري    26پارگي قبل از هفته  قادربه زنده ماندن نیسننت اگر 

سننالمت مادر وجنین را تهدید مي كند. چرا كه نمي توان بچه را نگه داشننت و مادر باید 

هفته ترجیح   36تا34بسنتري شنود و تحت نظر قرار بگیرد. در ماههاي باالترحدود هفته

 داده مي شود كه جنین در داخل رحم بماند .

كیسنه آب واضنح نباشند مادر باید تحت نظر باشند و روزانه آزمایشنات الزم  اگر پارگي  

انجام شنود و از نظر بروز تب هم كنترل شنود.همچنین ضنربان قلب جنین و عالیم حیاتي 

مادر چك شننود تا دچار مشننكل خاصنني نشننود. معموال آنتي بیوتیك نیز با نظر پزشننك  

 براي مادر شروع مي شود.

ح و زیاد باشند نگه داشنتن بچه صنالا نیسنت چون ممكن اسنت  اگر پارگي كیسنه آب واضن 

روي بند ناف فشار وارد شده و این موجب اختالل در جریان خون جنین مي شود در این 

شنرایط باید به بارداري خاتمه داد. درمواردي كه پارگي اند  اسنت گاهي دیده شنده كه  

 .وداستراحت مادر مي تواند سبب تشكیل مجدد مایع آمنیوتیك ش

 


