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صدمــات پلکســوس براکیــال، یکــی از مهــم تریــن عــوارض 
ــوارد  ــن م ــی دیستوشــی شــانه اســت کــه در 16-4 درصــد ای جنین
ــت.  ــکی اس ــکایات پزش ــده ش ــت عم ــک عل ــود  و ی ــده می ش دی
در گذشــته منابــع و کتابهــای مرجــع، بــدون دالیــل مبتنــی بــر 
ــل  ــه دلی ــال ب ــوس براکی ــج پلکس ــه فل ــد ک ــر میکردن ــواهد، ذک ش
ــر روی ســر و شــانه  ــاد توســط عامــل زایمــان ب ــی زی کشــش جانب
ــع کــردن دیستوشــی شــانه ایجــاد  ــرای مرتف ــاش ب ــن ت ــوزاد حی ن
ــدد  ــواهد متع ــد ش ــه بع ــه 1990 ب ــال از ده ــا اینح ــود )1، 2(. ب میش
ــط  ــال توس ــوس براکی ــج پلکس ــوارد فل ــر م ــه اکث ــد ک ــان دادن نش
عامــل زایمــان ایجــاد نمیشــود. ایــن شــواهد در زیــر مــرور میشــوند. 

 ) 2 ،1(
اطاعــات مبتنــی بــر شــواهد در مــورد دیستوشــی شــانه ) کــه 
یکــی از اورژانســهای جــدی و دهشــت بارمامایــی اســت و باعــث 
وحشــت و عــدم رغبــت بــه انجــام زایمــان واژینــال در متخصصیــن 
زنــان و زایمــان میشــود( و نــکات برجســته مرتبــط بــا آن ، در چهــار 
مرحلــه قبــل از لیبــر، حیــن لیبــر ، موقــع زایمــان و تولــد و نیــز بعد از 
زایمــان مــورد بحــث قــرار میگیــرد. الزم بــه ذکــر اســت کــه تمــام 
نــکات مطــرح شــده از منابــع و گایدالینهــای معتبراســتناد گرفتــه ، و 
در مقابــل جمــات شــماره منبــع مشــخص شــده اســت. بنابــر ایــن 
ــج ارب ناشــی از دیستوشــی شــانه  ــورد فل ــع قضــاوت در م در موق

الزم اســت نــکات زیــر مــورد نظــر باشــند.
نکات قابل ذکر در مورد دیستوشی شانه در قبل از زایمان:

دیستوشــی شــانه در اکثریــت مــوارد در غیــاب ریســک   •
ــادی از  ــیار زی ــداد بس ــن در تع ــد ، بنابرای ــی افت ــاق م ــور اتف فاکت
ــت.)3، 4،5، 6(  ــگیری نیس ــل پیش ــی و قاب ــش بین ــل پی ــوارد قاب م
و  بینــی  پیــش  بــرای  خطــر  فاکتورهــای  ارزیابــی   •

)6  ،7  ،3( نیســت.  کافــی  شــانه  دیستوشــی  پیشــگیری 
علــت دیستوشــی شــانه، عــدم تناســب بیــن شــانه و ســر   •
جنیــن) بــزرگ بــودن قطــر شــانه جنیــن نســبت بــه قطــر بــی پاریتال( 
و عــدم چرخــش بــه موقــع شــانه اســت ، کــه قابــل تشــخیص قبــل از 

ــت.) 3 ،7( ــان نیس زایم
ــا شــانه در ســونوگرافی ،  تشــخیص عــدم تناســب ســر ب  •
ــرای پیــش بینــی دیستوشــی شــانه الزامــا کمــک نمــی کنــد. )7( ب
صدمــات نــوزادی ممکــن اســت در زمــان بــارداری   •
ــد. ــاده باش ــاق افت ــوم( اتف ــان )اینتراپارت ــن زایم ــا حی prenatal و ی

)8 ،3( 
اندیکاســیون ســزارین، بــرای مــوارد تخمیــن وزن باالتــر   •

) اســت.)5  بــارداری  دیابــت  مــوارد  در  گــرم   4500 از 
ــی  ــا کلینیک ــونوگرافی ی ــط س ــد توس ــن وزن تول تخمی  •

)5،7( نیســت.  دقیــق 
در شــک بــه ماکروزومــی، تخمیــن وزن تولــد با اســتفاده   •
از بیومتــری در ســونوگرافی،  بهتــر ازلمــس شــکم نیســت. )5(
50 تــا 60 درصــد مــوارد دیستوشــی شــانه در نــوزادان بــا   •
ــر از 4 کیلوگــرم اتفــاق مــی افتــد. )3، 4، 7، 9، 10() 48  وزن کمت

.)RCOG در  درصــد 
اکثــر مــوارد دیستوشــی شــانه در نــوزادان بــا وزن نرمــال   •
اتفــاق مــی افتــد )5( ، و اکثــر مــوارد ماکروزومــی، دیستوشــی شــانه 

ندارنــد. )5(
حساســیت و قــدرت پیشــگویی مثبــت بــرای پیــش بینــی   •
ــرای  ــه ای را ب ــه مداخل ــت ک ــم اس ــدر ک ــانه آنق ــی ش ــتو ش دیس

.  )  13  ،5  ،4( نمیکنــد  توجیــه  آن  پیشــگیری 
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نکات قابل ذکر در مورد دیستوشی شانه در حین زایمان:
خــود لیبــر و شــانه impact شــده مــی تواننــد ســبب   •
ــرای  ــان ب ــل زایم ــش عام ــا کوش ــه الزام ــد، ن ــده باش ــه ش عارض

)  8  ،7  ،3( نــوزاد  زایمــان 
مــی توانــد از نــزول ســریع جنیــن یــا زایمان ســریع ناشــی   •
شــود. بنابرایــن ســیر زایمــان الزامــا نشــان دهنــده وقــوع آن نیســت. 

ــی( )13، 7 ( ــا طوالن ــد ی ــان کن ــیر زایم )س
ــاق  ــاد اتف ــان زی ــه اول و دوم زایم ــدن مرحل ــی ش طوالن  •
مــی افتــد، بنابرایــن، ایــن مســئله predictor هــای خوبــی بــرای 

)5( نیســتند.  شــانه  دیستوشــی 
هــم مرحلــه دوم طوالنــی و هــم مرحلــه دوم ســریع،   •
)1،  5،7( هســتند  شــانه  دیستوشــی  بــرای  فاکتــور  ریســک 

ابنرمالیتــی هــای لیبــر در بعضــی مــوارد و نــه همه مــوارد،   •
بــا دیستوشــی شــانه همــراه هســتند. ولــی ایــن ابنرمالیتــی هــا آنقــدر 
ــی  ــرای دیستوش ــدی ب ــگوی مفی ــد پیش ــه نمیتوانن ــتند ک ــایع هس ش

ــند) 5( . ــانه باش ش
ــر  ــه لیب ــبت ب ــر، نس ــی لیب ــی از ابنرمالیت ــرم خاص ــچ ف هی  •
نرمــال، پیشــگوی افزایــش میــزان دیستوشــی شــانه نیســت.)5(
ــان  ــل زایم ــط عام ــاد توس ــش زی ــه کش ــه ب ــا صدم الزام  •
ــورس  ــه ف ــد ک ــی ده ــان م ــادی نش ــواهد زی ــدارد و ش ــاط ن ارتب
ــته  ــاط داش ــات ارتب ــن صدم ــه ای ــت ب ــن اس ــادر ممک propulsive م

)7  ، باشــد)4 
نــزول ســر اتفــاق میافتــد در حالیکــه نــزول شــانه قدامــی   •
ــال کشــیده  ــد و اعصــاب پلکســوس براکی ــاق نمیافت ــی اتف ــا خلف ی

میشــوند کــه منجــر بــه صدمــه اعصــاب میشــوند.) 3، 4، 5(
بــا  پلکســوس  براکیــال  مــوارد صدمــه  از  تعــدادی    •
ــه  ــا 12 درصــد مــوارد ب دیستوشــی شــانه همــراه نیســت. حتــی 4 ت
.)7 اســت)5،  افتــاده  اتفــاق  مشــکل  بــدون  ســزارین  دنبــال 

فشــارهای داخــل رحمــی ممکــن اســت زمینــه ســاز   •
تعــداد قابــل توجهــی از مــوارد صدمــات براکیــال پلکســوس باشــد. 

)12  ،  11  ،3(

ــوزادی  ــال پلکســوس پالســی ن ســزارین، ریســک براکی  •
در رابطــه بــا ماکروزومــی را کــم میکنــد ولــی حــذف نمــی کنــد.

)5 (
تراکشــن جانبــی روی ســر جنیــن، غالبا در هنــگام زایمان   •
ــب  ــرد و اغل شــانه هــا در پرزانتاســیونهای ورتکــس صــورت میگی
مــوارد فلــج ارب بــه دنبــال زایمانــی کــه بــه نظــر مشــکلی نداشــته 
اتفــاق میافتــد. )6( و بیــش از 50% صدمــات براکیــال پلکســوس، بــا 

ــت)1(. ــراه اس ــال هم ــکل واژین ــدون مش ــان ب زایم
ــازوی  ــد در ب ــی ) BPP( میتوان ــوس پالس ــال پلکس •  براکی
خلفــی نــوزاد ایجــاد شــده باشــد در حالیکــه شــانه دیگــر) قدامــی( 
ــد در  ــز میتوان ــوده اســت و نی ــاده ب ــر افت ــس گی پشــت ســمفیز پوبی

ــود)1(. ــاد ش ــز ایج ــا نی ــدون تروم ــزارین ب س
ــم  ــی کنی ــش بین ــت پی ــن اس ــر ممک ــر غی ــال حاض در ح  •
کــدام نــوزاد دچــار دیستوشــی شــانه، دچــار فلــج ارب میشــود.)1(
ــک  ــور م ــد مان ــی مانن ــای کمک ــور مانوره ــم ظه علیرغ  •
روبرتــز و گرایــش کلــی بــه ســمت جلوگیــری از فشــار فونــدال ، 
نشــان داده شــده اســت کــه میــزان BPP مرتبــط بــا دیستوشــی شــانه 

کاهــش نیافتــه اســت )1(.
ــالهای  ــن س ــانه بی ــی ش ــا دیستوش ــای ب ــه زایمانه مقایس  •
1980 تــا 1986 و 1991 تــا 1999 هیــچ تفــاوت معنــی داری را 
از نظــر براکیــال پلکســوس پالســی نشــان نمــی دهــد:) 0/7 / 1000 

.)1  ( زایمــان   1000  /  0/8 مقابــل  در  زایمــان 
مدلهــای ریاضــی و شــبیه ســازی کامپیوتــری نشــان داده   •
انــد کــه نیروهــای داخلــی بــدن مــادر بــرای خــروج جنیــن در زمــان 
ــط  ــه توس ــه کار رفت ــروی ب ــتر از نی ــی بیش ــانه، خیل ــی ش دیستوش

پزشــک اســت )1(. 
ــر از 4500 گــرم اســت و  ــن باالت ــن وزن جنی اگــر تخمی  •
ــه دوم  ــزول در مرحل ــا ارســت ن ــی ی ــه دوم زایمــان طوالن ــا مرحل ی
باالتــر از +2 از +station 5 باشــد، اندیکاســیون ســزارین اســت. )5(
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نــکات قابــل ذکــر در مــورد دیستوشــی شــانه در حیــن 
 Deliveryتولد

دیستوشــی شــانه یــک اورژانــس مامایــی اســت، بنابرایــن پزشــک 
متخصــص و مامــا هــر دو مــی تواننــد و بایــد زایمــان را بــه انجــام 
ــدارد.  ــودن وجــود ن ــرای منتظــر ب ــادی ب ــان زی ــرا زم رســانند ) زی
ــاق  ــه ات ــا اعــزام ب ــرای حضــور متخصــص بیهوشــی ی ــه ب ــن نکت ای
عمــل نیــز وجــود دارد( و الزامــا نیــاز بــه حضــور متخصــص 
در موقــع زایمــان نیســت.) بدیهــی اســت پــس از مواجهــه بــا 
دیستوشــی شــانه، یقینــا از متخصــص زنــان  و تیــم دیستوشــی شــانه 
ــود ( ــتدل ش ــار مس ــده بیم ــود و در پرون ــته ش ــک خواس ــد کم بای
ــن زایمــان حضــور  ــرادی کــه در حی ) 3،4،   7، 9  ، 13(. تمــام اف
دارنــد، بایــد بــه تکنیکهــای الزم بــرای برخــورد بادیستوشــی شــانه 
آشــنا باشــند. همــه عاملیــن زایمــان بایــد در کاســهای آموزشــی 
ــار، شــرکت کننــد )4(. دیستوشــی شــانه، حــد اقــل ســالی یــک ب
فراهــم کــردن شــرایط انجــام آموزشــها، وظیفــه متولیــان مربوطــه 

میباشــد.
هــدف، جلوگیــری از آسفیکســی جنین و مــرگ و ارب   •
پالســی دائــم اســت، حتــی اگــر مــادر صدمــه ببینــد یــا شکســتگی 
در اســتخوانهای جنیــن اتفــاق بیافتــد. و بــه ایــن منظــور، حداکثــر 
5 دقیقــه در مــورد یــک جنیــن بــا اکســیژن رســانی نرمــال، فرصــت 

وجــود دارد) 3 ، 4 ، 5  (
حتــی اگــر بــه درســتی manage شــود غالبــا بــا صدمــات   •
و   permanent birth related injuries تولــد  بــه  وابســته  دائــم 

)8   ،  7   ، اســت.)4  همــراه  مــادری  کمپلیکاســیونهای 
ــس وحشــتناک  ــک اور+ژان ــوان ی ــه عن همیشــه از آن ب  •
ــرده مــی شــود. وقتــی اتفــاق میافتــد manage آن  ــام ب در زایمــان ن
ــرای  ــانی ب ــم یکس ــع الگوریت ــه واق ــرا ب ــت زی ــکل اس ــیار مش بس

)  5 ، نــدارد.)3، 4  مدیریــت آن وجــود 
صدمــات براکیــال پلکســوس یکــی از مهــم تریــن   •
ــوارد ممکــن اســت  ــا 16 درصــد م ــی اســت کــه ت عــوارض جنین
اتفــاق بیافتــد )4 ( و بــه نظــر مــی رســد بــه تجربــهoperator ارتبــاط 

 )  13،  5   ،4( نــدارد. 
اپــی زیوتومــی، بــرای مــوارد زایمــان دیستوشــی شــانه،   •

نــدارد.)4( ضــرورت  الزامــا 
هیــچ مانــوری بــرای جلوگیــری از  براکیــال پالســی   •
نســبت بــه مانــور دیگــر برتــری نــدارد  )3، 4 ، 5 ( و همــه مانورهــا 
مــی تواننــد ریســک کشــش روی پلکســوس براکیــال را افزایــش 

دهنــد. )3(
بــه نظــر میرســد کــه تجربــه عامــل زایمــان بــرای انجــام   •
ــاال  ــون احتم ــد، چ ــم میزن ــری را رق ــد بهت ــای الزم ، پیام مانوره
مــوارد بیشــتری را تجربــه کــرده اســت. در حالیکــه متاســفانه 
مطالعــات نشــان نمیدهنــد کــه تجربــه عامــل زایمــان نتیجــه نهایــی 
بهتــری را بســازد ) 4  ،  7 ،13 (. ارتبــاط آمــاری بیــن تجربــه عامــل 
زایمــان و نیــز تعــداد و یــا نــوع مانورهــا بــا براکیــال پالســی وجــود 

ــدارد.)1(  ن
علیرغــم ایــن مشــاهدات، الزامــی اســت کــه متخصصیــن زایمــان ، 
هنگامــی کــه پرونــده ای از دیستوشــی شــانه را مدیریــت کرده انــد، 
بــه شــرح دقیــق و صحیــح رونــد اقدامــات انجــام شــده بپردازنــد. 
ایــن نکتــه بایــد تــا حــد امــکان بافاصلــه بعــد از اتمــام زایمــان و 

انجــام اقدامــات اولیــه باشــد .
ــل ذکــر در مــورد دیستوشــی شــانه بعــد از  ــکات قاب ن

ــان )1، 4( زایم
نکاتی که در مستند ات باید ذکر شوند شامل:

زمــان درخواســت کمــک و حضــور اعضــای تیــم   -1
بیمارســتانی(. پروتــکل  در  کمــک  )تیــم  کمــک 

ــا  ــین و ی ــی توس ــتفاده از اکس ــی اس ــیون علم اندیکاس  -2
اســتفاده. صــورت  در  وکیــوم  گذاشــتن 

زمــان تشــخیص دیستوشــی،  پوزیشــن و چرخــش ســر   -3
اســت؟ بــوده  قدامــی  شــانه  کــدام  )مهــم(.  جنیــن 

زمــان زایمــان ســر و زمــان زایمــان بــدن و تخمیــن   -4
آنهــا. زمانــی  فاصلــه 

مانورهــای انجــام شــده ، زمــان بنــدی، نتیجــه و ترتیــب   -5
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آنهــا. 
کارکنان کمکی حضور یافته و زمان رسیدن آنها.  -6

وضعیــت عمومــی نــوزاد )نمــره آپــگار( ، ارزیابــی   -7
نــوزاد.

PH  و گازهــای خــون شــریانی یــا  انــدازه گیــری   -8
بندنــاف. وریــدی 

معاینه پرینه و واژن مادر، تخمین میزان خونریزی.  -9
وقــوع  مــورد  در  او  خانــواده  و  بیمــار  بــه  اطــاع   -10

شــانه. دیستوشــی 

ــانه  ــی ش ــورد دیستوش ــی در م ــای آموزش ــال دوره ه ــن ح در عی
بــه طــور ســاالنه الزم اســت برگــزار شــود و پــس از برگــزاری و 
تثبیــت کاســها بــه طــور مرتــب توســط مراجــع متولــی ، داشــتن 
ــدر کاران زایمــان  ــرای تمامــی دســت ان ــد ب ــه آن بای گواهــی نام
الزامــی گــردد. همــه عاملیــن زایمــان بایــد در کاســهای آموزشــی 

دیستوشــی شــانه حــد اقــل ســالی یــک بــار شــرکت کننــد.)4(
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