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Santrauka
Gimdos plyšimas ir atonija – reta, gyvybei pavojinga 
būklė, kurią, nepaisant daugelio rizikos veiksnių, sunku 
numatyti. Šios akušerinės komplikacijos baigtis priklauso 
nuo greitos reakcijos į kintančias aplinkybes. Interven-
cijos, po kurių gimdos sienelėje lieka randas, didina 
mirtinų komplikacijų nėštumo metu riziką. Net keli 
mililitrai šviežio kraujo gali būti dramatiškos situaci-
jos, kuri reikalauja neatidėliotinų sprendimų, požymis. 
Straipsnyje pristatomas klinikinis atvejis, kai dirbti-
nai apvaisintai 49 metų moteriai  31 nėštumo savaitę  
įtarta placentos atšoka. Operacijos metu paaiškėjo, 
kad plyšo gimda ir įvyko jos atonija, o vaisius ir pla-
centa pateko į pilvaplėvės ertmę. Pacientės akušerinėje  
ginekologinėje anamnezėje − ginekologinės ligos ir inter-
vencijos, bei medicininių duomenų stoka apie jas. Gelb-
stint gyvybę, konsiliumo sprendimu, dėl medikamentais 
ir chirurginėmis intervencijomis nesuvaldomo akušerinio 
kraujavimo, sukelto gimdos plyšimo ir atonijos, pašalinta 
gimda, koreguota volemija, anemija, koaguliopatija. Dėl 
greitų, nors ir sunkių sprendimų, naujagimė ir gimdyvė 
sėkmingai išvyko į namus.

Įvadas
Gimdos plyšimas yra reta, tačiau dažnai katastrofiškas 

pasekmes turinti būklė, nes tikimybė išsaugoti vaisiaus ir 
motinos gyvybę kiekvieną minu tę dramatiškai mažėja. 
Gimdos kraujotaka nėštumo metu padidėja nuo 50 ml/min 
iki 450–750 ml/min trečiame nėštumo trimestre. Gimdai 
tenka apie 10–12 % širdies minutinio tūrio [1, 2]. Akušerinis 
kraujavimas yra pagrindinė nėščiųjų mirtingumo ir serga-
mumo priežastis visame pasaulyje [3]. Gimdos plyšimas, 
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lydimas atonijos, yra reta, bet labai grėsiminga komplikacija. 
Reikšmingiausiai kraujavimo riziką didina buvusios cezario 
pjūvio ar kitos gimdos operacijos [4]. Stengiantis suvaldyti 
kraujavimą, svarbiausia užtikrinti gyvybines funkcijas, vole-
mijos, anemijos, trombocitopenijos, hipofibrinogenemijos ir 
hipokoaguliacijos, homeostazės pokyčių korekciją, taip pat 
skirti uterotonikus, antifibrinolizinius medikamentus [20]. 
Konservatyvių priemonių kai kuriais atvejais nepakanka, 
todėl gyvybiškai svarbu laiku priimti radikalius chirurginius 
sprendimus.

Tyrimo tikslas − pristatyti gimdos plyšimo ir atonijos 
sukelto kraujavimo klinikinį atvejį ir apžvelgti naujausią 
literatūrą šia tema.

Tyrimo medžiaga ir metodai 
Atlikta klinikinio atvejo studija bei literatūros analizė. 

Moksliniam tiriamajam darbui atlikti gautas Lietuvos sveika-
tos mokslų universiteto (LSMU) Bioetikos centro pritarimas 
(Nr. BEC-MF-226). Tiriamasis objektas – Lietuvos sveikatos 
mokslų universiteto ligoninės Kauno klinikų (LSMUL KK) 
pacientė, kuriai buvo nustatytas gimdos plyšimo ir atonijos 
sukeltas kraujavimas. Duomenys rinkti iš ligos istorijos. 
Literatūros analizė atlikta remiantis naujausiais medicininės 
literatūros šaltiniais, gairėmis tiriama tematika.

Tyrimo rezultatai
Klinikinis atvejis. Trisdešimt pirmą nėštumo savaitę 

į LSMUL KK akušerijos skyrių stacionarizuota  49 metų 
pacientė. Pagrindiniai nusiskundimai: maudžiantis skaus-
mas pilvo apačioje, nereguliarūs gimdos susitraukimai, 
vaisiaus vandenys nenutekėję, vaisiaus judesius jaučia. Iš 
ligos anamnezės žinoma, jog tai 2 nėštumas, pastojo po dirb-
tinio apvaisinimo. Po dirbtinio apvaisinimo pirmo nėštumo 
metu 16 nėštumo savaitę patyrė savaiminį persileidimą. 
Dėl persileidimo rizikos 13 šio nėštumo savaitę apsiūtas 
gimdos kaklelis, o 24-26 nėštumo savaitę stebėta ir gydyta 
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stacionare dėl gresiančio priešlaikinio gimdymo. Iš gyve-
nimo anamnezės žinoma, jog pacientei du kartus atliktas 
dirbtinis apvaisinimas, apsiūtas gimdos kaklelis, du kartus 
atlikta histeroskopija ir polipektomija, laparoskopinė mio-
mos enukleacija, apie kurią pacientė „buvo pamiršusi“, tai 
paaiškėjo tik kryptingai klausiant po operacijos. Objektyviai 
atvykusios pacientės bendra būklė stabili. Sąmoninga, kvėpa-
vimo funkcija kompensuota, hemodinamika stabili (nurodo 
polinkį į hipotenziją), širdies veikla ritmiška. Vaisius galvos 
pirmeiga, kardiotokograma – normali. Bendras ir biochemi-
nis kraujo tyrimai normos ribose. Atlikus pilvo ultragarso 
tyrimą – laisvo skysčio pilvaplėvės ertmėje nestebėta, poli-
hidramnionas. Esant didelei priešlaikinio gimdymo rizikai, 
nereguliariems gimdos susitraukimams, pradėta tokolizė bei 
vaisiaus plaučių brandinimas, tęsiamas būklės stebėjimas, 
gretutinių ligų kontrolė (hipotirozė, gestacinis diabetas kon-
troliuojamas insulinu), tromboembolijų profilaktika.

Ketvirtą stacionare dieną pastebėtas kraujavimas švie-
žiu krauju iš genitalijų ~ 50 ml. Po dešimties minučių pa-
kartotinas kraujavimas šviežiu krauju ~ 200 ml. Esant nors 
ir negausiam kraujavimui, tačiau komplikuotai akušerinei 
situacijai, skubiai surengtas konsiliumas. Nuspręsta atlikti 
pirmos skubumo kategorijos cezario pjūvio operaciją dėl 
keleto priežasčių: blogėjančios vaisiaus būklės (nereaktyvus 
nestresinis testas (NST); vaisiaus širdies ritmas padidėjęs iki 
165-175 mmHg); kraujavimo, galimo dėl dalinės placentos 
atšokos. 

Per 5 minutes pacientė atvežta į operacinę. Pradėta stan-
dartinė gyvybinių funkcijų stebėsena, įtariama hipovolemija, 
esant hipotenzijai ir sinusinei tachikardijai. Ryte atlikti laba-
ratoriniai tyrimai: hemoglobinas (Hb) 115g/l, hematokritas 
(Ht) 31%, trombocitai(PTL) 142 x 109/l, saiki hipokalemija. 
Pacientės fizinė būklė įvertinta 4E ASA klase. Punktuotos dvi 

skyrių. Gimdos dugne nuo vieno iki kito gimdos kampo ste-
bėtas 10 cm ilgio plyšimas (1, 2 pav.). Gimdą bandyta susiūti, 
į veną skirti uterotonikai - oksitocinas 5 VV boliusas ir 10 
VV su infuzija. Atsakas į kristaloidų infuzoterapiją gautas, 
hipotenzija koreguota. Kraujavimas iš gimdos tęsėsi, nes 
defekto užsiūti nepavyko, prasidėjo gimdos atonija. Skirta 
traneksamo rūgštis 1 g, kartojant po 30 min., gimdos tonu-
sui didinti  papildomai skirta mizoprostotolio 800 mcg p/r, 
ergometrino 0,2 mg i/m. Volemijos korekcijai ir palaiky-
mui tęsta kristaloidų infuzoterapija. Kraujavimui tęsiantis, 
gimdai nesitraukiant, skubaus konsiliumo operacinėje metu 
nuspręsta atlikti gyvybę gelbstinčią totalinę histerektomiją.

Atliktas arterinio kraujo dujų tyrimas – dujos kompen-
suotos, anemija (Hb 90 g/l), hiperlaktatemija (laktatai 4,5 
mmol/l), sukelta kraujavimo ir hipoperfuzijos. Kraujo kom-
ponentų transfuzijos taktika aptarta su gydytoju transfuzio-
logu. Atlikta kraujo komponentų transfuzija –2 vnt. EM, 2 
vnt. ŠŠP bei 6 vnt. krioprecipitato. Po operacijos pacientė 
ekstubuota ir palydėta į poanestetinę palatą. Nukraujavimas 
~ 2500 ml, diurezė operacijos metu ~ 500 ml. Intraveniškai 
sulašinta 4000 ml kristaloidų, 500 ml  koloidų, 526 ml EM, 
554 ml ŠŠP, 120 ml krioprecipitato. Po paros pacientės gy-
vybinės funkcijos stabilizavosi. Esant koreguotai volemijai, 
anemijai, hemostazei ir homeostazei, tolimesniam gydymui ir 
stebėjimui perkelta į Akušerijos skyrių. Po 8 dienų pacientė 
ir naujagimė išrašytos iš ligoninės.

Epidemiologija ir rizikos veiksniai. Pasauliniu mastu, 
gimdos atonija yra 5 priežastis, sukelianti gimdyvių mirš-
tamumą. Tyrimų duomenys pateikia panašius rezultatus – 
kraujavimas dėl atonijos pasireiškia 30-80 proc. gimdyvių 
[26, 28]. Pagrindiniai gimdos atonijos rizikos veiksniai yra 
užsitęsęs arba greitas gimdymas, gimdos išsiplėtimas (dau-
giavaisis nėštumas, polihidramnionas, vaisiaus makroso-

1 pav. Gimdos dugno plyšimas 2 pav. Pirštu rodoma pjūvio vieta

periferinės venos 16-18 G dydžio kateteriais, pradėta 
infuzoterapija  kristaloidais. Paimti kraujo tyrimai, 
užsakyta skubiai sutapatinti kraujo komponentus (2 
vnt. eritrocitų masės (EM), 2 vnt. šviežiai šaldytos 
plazmos(ŠŠP)), užsakyta 2 vnt. netapačios eritrocitų  
masės. Atlika bendroji endotrachėjinė nejautra, taikant 
greitą indukciją (valgiusi prieš 4 valandas), į skrandį 
įstumtas zondas, skirta profilaktika antibiotikais, ste-
bima diurezė. Anestezijos palaikymui skirti gariniai 
anestetikai ir užtikrinta analgezija.

Praėjus 6 minutėms po pacientės patekimo į ope-
racinę, atliktas cezario pjūvis. Pilvo ertmėje rasti 
vaisiaus vandenys su krauju ~2000 ml ir naujagimis, 
virkštele prisitvirtinęs prie placentos. Po 10 minučių 
nuo sprendimo priėmimo operuoti  gimė 1484 g svo-
rio ir 41 cm ūgio mergaitė, pagal APGAR 5 - 8 balai. 
Mergaitė perkelta į naujagimių intensyviosios terapijos 
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mija), gimdos fibroma, chorioamnionitas, magnio sulfato 
infuzijos, ilgalaikis oksitocino vartojimas, koagulopatijos 
arba didelis kūno masės indeksas [27].

Norvegijoje atlikto tyrimo metu analizuotos 1976–2012 
m. publikacijos, kuriose aprašytas gimdos plyšimo dažnumas 
yra apie 2084 atvejų iš 2 951 297 nėščiųjų, todėl bendras 
gimdos plyšimo dažnumas yra 1 iš 1146 nėštumų (0,07 proc.) 
[5]. Daug veiksnių gali padidinti gimdos plyšimo riziką, 
tačiau net ir didelės rizikos pogrupiuose bendras šios kom-
plikacijos dažnumas mažas [6]. Dažniausi rizikos veiksniai: 
ginekologinės operacijos, pvz., miomektomija, cezario pjūvio 
operacijos [6,9]; įgimtos gimdos anomalijos, nenormalus 
placentos prisitvirtinimas [6, 7, 14]; vaisiaus makrosomija, 
polihidramnionas, daugiavaisis nėštumas [13]; gimdymo 
skatinimas, oksitocino vartojimas didina jatrogeninio gimdos 
plyšimo riziką [12]; gimdos trauma [11]; vyresnis gimdyvės 
amžius [7,9]. Nors randas gimdoje po anksčiau atliktos ce-
zario pjūvio operacijos yra gerai žinomas gimdos plyšimo 
rizikos veiksnys, šiuo atveju dažniau įvyksta gimdos rando 
prasiskyrimas, o ne gimdos plyšimas [6]. Tai dvi skirtingos 
būklės, kurios turi būti diferencijuotos parinkti tinkamą gy-
dymą [6]. Literatūroje aprašyti klinikiniai atvejai, kai pir-
makartėms nėščiosioms įvyko spontaninis sveikos gimdos 
plyšimas [10,11]. Sveikos gimdos plyšimo rizikos veiksniai 
- trauma (pvz., smurtas artimoje aplinkoje, eismo įvykis) ar 
akušerinės procedūros [11].Yra reikšmingų įrodymų, kad 
ankstesnis sėkmingas gimdymas natūraliais takais santykinai 
mažina gimdos plyšimo riziką [6]. 

Akušerinio kraujavimo etiologija. Akušerinis kraujavi-
mas diagnozuojamas, kai gimdyvė netenka ≥500 ml kraujo 
po gimdymo natūraliu būdu arba ≥1000 ml kraujo cezario 
pjūvio operacijos metu, arba atsiranda klinikinių šoko po-
žymių, netekus mažesnio kraujo kiekio.

Galimas kraujavimas nėštumo metu, kurio pagrindinės 
priežastys yra placentos atšoka, placentos pirmeiga, gimdos 
plyšimas arba kraujavimas po gimdymo.

Galimas kraujavimas po gimdymo, akcentuojant anks-
tyvąjį pogimdyminį kraujavimą (24 val. laikotarpiu). Anks-
tyvojo pogimdyminio kraujavimo pagrindinės priežastys: 
gimdos atonija (70 proc. atvejų); trauma – minkštųjų gim-
dymo takų plyšimai, makšties hematomos, gimdos plyšimas, 
gimdos išvirtimas (20 proc. atvejų); audiniai – placentos 
likučiai gimdoje, priaugusi, įaugusi ar peraugusi placenta 
(10 proc. atvejų); kraujo krešėjimo sutrikimai (mažiau nei 
1 proc. atvejų).

Akušerinio kraujavimo valdymas. Remiantis gairėmis 
[22-25], gimdymo metu bei pogimdyviniu laikotarpiu esant 
kraujavimo rizikai, privaloma:

• informuoti gyd. anesteziologą reanimatologą apie 
esamą vidutinės (didelės) kraujavimo rizikos pacientę;

vykdyti gyvybinių funkcijų stebėseną ir jas užtikrinti;
• nedelsiant pradėti deguonies (O2) terapiją;
• 1-2 veninės prieigos (16-18 G kateteriais) infuzote-

rapijai;
• laboratoriniai tyrimai dinamikoje (BKT, arterinio 

kraujo dujos, koaguliograma, fibrinogeno koncentracija. 
Jei įmanoma, ypač jei kraujavimas jau pasidėjęs, rekomen-
duojama ir trombolastografija/rotacinė tromboelastometrija);

• pasiruošti galimai anemijos, trombocitopenijos, hi-
pokoaguliacijos korekcijai kraujo produktais ir jos neatidė-
lioti – nustatyti kraujo grupę, aptarti galimą kraujo produktų 
trasfuzijos apimtį su gydytoju transfuziologu, užsakyti EM/
ŠŠP/trombocitų masę (TM) pagal poreikį iki pareikalavimo, 
apsvarstyti krioprecipitato ir fibrinogeno koncentrato skyrimo 
galimybes;

• apsvarstyti traneksamo rūgšties skyrimą. Akušerinio 
kraujavimo metu padidėjusį fibrinolitinį atkyvumą reikia 
koreguoti skiriant antifibrinolitiką – traneksamo rūgštį, prieš 
pradedant fibrinogeno trūkumo korekciją. Kliniškai įrodyta, 
kad traneksamo rūgšties skyrimas akušerinio kraujavimo 
metu sumažina kraujavimo trukmę, netenkamo kraujo kiekį 
bei kraujo produktų transfuzijos poreikį. Esant galimybei bei 
turint laiko, dėl jos skyrimo tikslinga spręsti atlikus viskoe-
lastometrinius tyrimus. Lėtai skiriama 1g į/v infuzija. Pirmoji 
dozė turi būti paskirta per 3 valandas nuo kraujavimo atpaži-
nimo. Antroji gali būti skiriama, jei kraujavimas tęsiasi po 30 
minučių arba jei kraujavimas sustoja ir vėl prasideda per 24 
valandas nuo pirmosios dozės vartojimo. Nepageidaujamas 
poveikis: pykinimas, vėmimas, viduriavimas, hipotenzija 
(greita infuzija). Kontraindikacijos: anamnezėje tromboem-
bolija nėštumo metu, koagulopatija, esant trombozei;

• po gimdymo skirti gimdos tonusą didinančius me-
dikamentus (oksitocinas, mizoprostolis, ergometrinas) (1 
lentelė) [8];

• hipovolemijos korekcija, kaip ir kitos kilmės krauja-
vimų metu, pradedama šiltais kristaloidų tirpalais, vengiant 
koloidinių tirpalų. Rekomenduojamas santykis su netekto 
kraujo kiekiu 2:1;

• esant anemijos klinikinių požymių ar nestabiliai hemo-
dinamikai, svarbu neatidėlioti kraujo produktų transfuzijos, 
laukiant laboratorinių tyrimų rezultatų;

• svarbu kuo artimesnis ŠŠP ir EM santykis, siekiant 
išvengti krešėjimo faktorių praskiedimo ir koagulopatijos 
išsivystymo;

• rekomenduojamas kraujo komponentų santykis 6:4:1 
arba 4:4:1 – EM:ŠŠP:TM;

• EM transfuzijos terapinis tikslas - Hb>80 g/l, Ht> 30 
proc.,1 vnt. EM paprastai padidina Hb 10 g/l, hematokrito 
rodmenis 3%, jei sutapatinto kraujo nėra, kritiniu atveju 
naudojamas O RhD neigiamas kraujas;
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• TM transfuzijos terapinis tikslas PLT >50 × 109/l, esant 
mažiau, tikslinga TM transfuzija.

Nėštumas normos atveju yra hiperkoaguliacinė būklė, 
todėl ypač svarbu koreguoti hipokoagulopatijas:

• ŠŠP skirti, kai atliekama daugiau kaip 2 vnt. EM trans-
fuzija arba  pailgėjęs dalinio aktyvuoto tromboplastino laikas 
ar protrombino laikas daugiau kaip 1,5 karto;1 vnt. ŠŠP pa-
didina fibrinogeno koncentraciją plazmoje 100 mg/l;

• fibrinogenas yra svarbus krešėjimo sistemos kom-
ponentas. Kraujuojant jo kiekis labai sparčiai mažėja, tad 
svarbu stebėti jo kiekį gimdyvių kraujyje ir užtikrinti, kad 
jis nebūtų mažiau 2 g/l [20]. Nėštumo metu apie 50 proc. 
padidėja fibrinogeno kiekis kraujyje: iki 4-6 g/l. Įprastoje 
populiacijoje norma 2-4 g/l [29]. Hipofibrinogenemija nėš-
čiajai yra pogimdyvinio kraujavimo rizikos veiksnys [21], tad 
šios būklės korekcijai naudojamas fibrinogeno koncentratas 
arkrioprecipitatas  (10 vnt. padidina fibrinogeno koncentra-
ciją 1 g/l) [20].

Akušerinio kraujavimo metu veiksmų eigai prisiminti, 
L.Varatharajan ir kt. rekomenduoja naudoti akronimą HE-
AMOSTASIS, kuriame H – kviesti pagalbą (angl. ask for 
Help), A – įvertinti būklę (angl. Assess), E – nustatyti prie-
žastį  (angl. Establish etiology), M – bimanualinis gimdos 
masažas (angl. Massage the uterus ), O – uterotonikai – 
prostaglandinai ir kt. (angl. Oxytocin  infusion and prosta-
glandins), S – nukreipti į operacinę (angl. Shift to opera-
ting theatre ), T – gimdos tamponada (angl. Tamponade), 
A – B-Lynch kompresinės siūlės (angl. Apply compression 
sutures), S – kraujagyslių perrišimas (angl. Systematic pelvic 
devascularisation ), I – gimdos arterijų embolizacija (angl. 
Interventional radiology), S – histerektomija (angl. Subtotal/
total hysterectomy) [30].

Diskusija
Klinikinis atvejis ir literatūros apžvalga rodo, kad esant 

rizikos veiksniams galima  gyvybei pavojinga būklė – gim-
dos plyšimas. Ši komplikacija reta –10 000 gimdymų tenka 
0,7 ir 5,1 karto, atitinkamai gimdai be rando ir gimdai su 
randu [5, 16]. Reikšmingiausias veiksnys – randas gimdos 
sienelėje [6], pvz., po cezario pjūvio ar miomos šalinimo 
operacijos. Aprašytuoju klinikiniu atveju gimda plyšo toje 
vietoje, per kurią buvo pašalinta mioma. Reikšmingas ir 
gimdyvės amžius [7,9], gimdos anomalijos [6,7], vaisiaus 
makrosomija – reikšmingiausia, kai gimdoje nėra poope-
racinio rando [13]. Pristatomu atveju taip pat buvo rizikos 
veiksnių, − ankstesnės ginekologinės operacijos, vyresnis 
gimdyvės amžius. Kiekvienas atvejis, kaip ir kiekvienas 
gimdymas, yra skirtingas ir iš anksto nustatyti riziką beveik 
neįmanoma. Šiuo atveju pacientė „buvo pamiršusi“ apie 
laparoskopinę miomos enukleaciją ir neturėjo medicinos 
dokumentų išrašų, todėl diagnostika buvo labai apsunkinta 
ir prisidėjo prie situacijos netikėtumo.

Pilvaplėvės ertmėje rasta apie 2000 ml vaisiaus vandenų 
su krauju. Kliniškai reikšmingas faktas jog nemažą  2 l dalį 
sudarė vaisiaus vandenys. Literatūros duomenimis, esant po-
lihidramnionui, 32 nėštumo savaitę vaisiaus vandenų kiekis 
gali siekti net 1500-2000 ml. Pacientę nuo didesnio kraujo 
netekimo apsaugojo greita komandos reakcija į negausų 
akušerinį kraujavimą iš genitalijų . Tokių situacijų metu 
pagrindinė gydytojo anesteziologo reanimatologo problema 
yra galimas didelis kraujo netekimas per trumpą laiko tarpą, 
kraujavimo valdymas bei gyvybinių funkcijų užtikrinimas, 
kai nėra paruoštų kraujo produktų. 

Suvaldyti atonijos sukeltą akušerinį kraujavimą skiriami 
gimdos tonusą didinantys medikamentai, tačiau jei konser-

Medikamentas Dozė Dažnis Nepageidaujamas poveikis Kontraindikacijos
Oksitocinas - 
sintetinis hormonas, 
sutraukiantis lygiuosius 
gimdos raumenis

5 VV lėtai į/v ar 
10 VV į/r
Tęsiant 10–40 
VV su infuzija

Nuolat Ilgalaikė infuzija - pykinimas, vė-
mimas, hiponatremija
Greita ir (ar) didelės dozės infuzija, 
ypač į veną (boliusu), gali sukelti 
hipotenziją, tachikardiją, miokardo 
išemiją

Padidėjęs jautrumas

Mizoprostolis -
sintetinis PGE1 ana-
logas

800–1000 mcg 
p/r
600 mcg p/os

Vieną kartą Pykinimas, vėmimas, viduriavi-
mas, drebulys, karščiavimas, galvos 
skausmas

Padidėjęs jautrumas, 
alergija kitiems pro-
staglandinams

Ergometrinas - 
alkaloidas

0,2 mg (daugiau-
sia 1 mg/24 val.) 
į/r

Kartoti kas 2-4 
val. esant efek-
tui po pirmos 
vaisto dozės

Pykinimas, vėmimas, hipertenzija Preeklampsija, arterinė 
hipertenzija, nėštumo 
sukelta hipertenzija, 
širdies ligos, padidėjęs 
jautrumas

1 lentelė. Gimdos tonusą didinantys medikamentai [8].
į/v – intraveniškai, p/r – į tiesiąją žarną, į/r – į raumenis
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vatyvios priemonės efekto neduoda, ypač kai yra mechaninė 
organo pažaida, tikslinga apsvarstyti radikalesnius chirurgi-
nius būdus, nelaukiant gyvybei grėsmingo nukraujavimo ir 
masyvios kraujo transfuzijos, bei galimos letalios baigties.

Literatūroje aprašyta panašių atvejų. Italijoje 35 metų 
moteriai, laukiančiai dvynių, prieš tai patyrusiai dvi cezario 
pjūvio operacijas, 2 operacijos metu dėl naujagimio traukimo 
komplikacijų buvo atliktas T formos pjūvis. Tikėtina, dėl to 
trečiojo gimdymo metu įvyko gimdos plyšimas [17]. 2017 
metais aprašytas  atvejis, kai 36 metų pacientei 40 nėštumo 
savaitę plyšo gimda, rando po cezario pjūvio operacijos prieš 
4 metus vietoje [18]. Kiek kitoks 30 metų moters, kuriai 
prieš 2 metus atlikta cezario pjūvio operacija, atvejis: ji pa-
gimdė prieš 23 dienas namuose, natūraliais gimdymo takais 
pagimdė. Pristatyta į ligoninę dėl negausaus kraujavimo iš 
makšties ir čiuopiamo sukietėjimo pilvo apačioje. Cezario 
pjūvio vietoje rasta hematoma, pacientei buvo išsivystęs 
peritonitas [19]. Šie klinikiniai atvejai panašūs, bet ir savaip 
unikalūs. Jų analizės rezultatai patvirtina, jog buvusios inter-
vencijos į gimdą turi padidinti klinicistų budrumą ir atidumą 
smulkmenoms.

 
Išvados
Ankstesnės manipuliacijos gimdoje didina mirtinų kom-

plikacijų nėštumo ir gimdymo metu riziką. Labai svarbu 
tiksli anamnezė ir gydymo įstaigų medicininės dokumen-
tacijos sklaida. Net keli mililitrai šviežio kraujo gali būti 
gyvybei pavojingos situacijos požymis ir reikalauja skubių 
sprendimų. Svarbu adekvačiai įvertinti medicininę situaciją, 
greitai reaguoti ir nevengti radikalaus sprendimo, kai jis 
būtinas.
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BLEEDING DUE TO RUPTURE AND ATONIA OF 
THE UTERUS. A CASE REVIEW

G. Gečytė, A.Navickaitė, V. Baliulienė, A. Macas
Keywords: uterine rupture, uterine atony, risk factors, obste-

tric hemorrhage, transfusion of blood components, uterotonics, 
antifibrinolytics.

Summary
Uterine rupture and atony are rare but life-threatening condi-

tion, that despite many risk factors, is difficult to predict or pre-
pare for. The outcome of this obstetric complication depends on a 
quick response to changing circumstances. Interventions that le-
aves a scar on the uterine wall increase the risk of fatal compli-
cations during pregnancy. Even few milliliters of fresh blood can 
be a sign of a dramatic situation that requires immediate solutions. 
This article presents a clinical case of a 49-year-old woman who 
was suspected of placental abruption after in vitro fertilization in 
the 31st week of pregnancy, but during the operation, it was re-
vealed that uterine atony and rupture occurred, and the fetus with 
placenta were already in the peritoneal cavity. The patient’s obs-
tetric-gynecological history is complicated by gynecological dis-
eases and interventions, as well as the lack of medical data about 
them. To save her life, by the decision of the doctors council, due 
to uterine rupture and atony caused by obstetric bleeding uncontrol-
lable with medications and surgical interventions, the uterus was 
removed and hypovolemia, anemia, coagulopathy were corrected. 
Thanks to quick, but difficult decisions, the new born and the mot-
her went home successfully.
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