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فصـل

1
خونریزی در مامایئ

بخشیک:تعاریفوتقسیمبندیبخشیک:تعاریفوتقسیمبندی

اصطالحی است معروف که می گوید”مامائی شغلی خونی است یا با خون سروکار دارد. 0bstetrics is a bloody busssiness“هرچند 

که پیشرفت های حاصله در طب به طور قابل مالحظه ای از خطرات ناشی از بارداری و زایمان کاسته اند، اما خونریزی هنوز 

در راس علل مرگ و میر مادران قرار دارد. طبق آمارهای موجود، خونریزی و عفونت علت نیمی از مرگهای همراه حاملگی 

خارج رحمی و سقط را تشکیل می دهند و روی هم چهارپایه آمبولی Embolism، خونریزی، پرفشاری Hypertension و عفونت 

موجب مرگ 65% مادران بعد از نیمه اول حاملگی محسوب می شوند. در گزارشی، خونریزی علت مستقیم مرگ %17˃ 

موارد مرگ مادران را تشکیل می داد. در بعضی از کشورهای پیشرفته خونریزی عامل عمده مرگ مادران به حساب می آید. 

ازکشورهای توسعه یافته،  از موارد مرگ مادران گزارش می کنند. در بسیاری   %12 را علت  در مراکز خصوصی بعضی آن 

خونریزی علت عمده بستری کردن بیماران در ICU می باشد. علی رغم وجود پروتوکول های درمانی، خونریزی بعد از زایمان، 

علت اولیه بستری شدن بیماران در ICU، نیاز به ترنسفیوژن خون، و عوارض وابسته )صدمه حاد ریه، عفونت، اختالل 

انعقادی، نارسائی کلیه، نکروز هیپوفیز، ونازائی ( بشمار می رود. طبق آمار WHO در دنیا 10/5% زنده زائی ها دچار خونریزی 

مامائی می شوندو 28% مرگ مادران مستقیما به آن مربوط است. علل مرگ مادران در آمریکا در سال های بین سال های 

2013-2011 به ترتیب زیر گزارش شده است:   

بیماری های قلبی –عروقی )%5/15  (   1

سایر بیماری های داخلی غیر قلبی )%14/5  (   2

عفونت/سپسیس )%12/7  (   3

خونریزی )%11/4  (   4

کاردیومیوپاتی )%11  (   5

آمبولی ترومبوتیک ریوی )%9/2  (   6

7   ) %7/4( HDPS

8   ) %6/6( CVA

آمبولی مایع آمنیوتیک )%5/5  (   9

عوارض بیهوشی )0/1%  ( و    10

 ناشناخته )%6/1  (     11
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در آمار دیگری بعضی از علل مرگ مادران به صورت زیر بیان شده است: سپسیس، 16%، سقط 14%، پراکالمپسی/اکالمپسی 

13% و زایمان سخت 7%. در کشورهای درحال توسعه وبا امکانات کمتر، دخالت خونریزی در مرگ مادران حتی از این هم 
بیشتر است. در حقیقت در حال حاضر در دنیا خونریزی به عنوان یک عامل منفرد، مهم ترین سبب مرگ مادران به شمار 

می رود. در این کشورها، خونریزی بعد از زایمان موجب حدود 50% از موارد مرگ مادران است. مسلم است که در سال های 

اخیر به دلیل بهبود کیفیت مراقبت ها و فناوری پزشکی ازمرگ مادران درحدی قابل توجه کاسته شده است.، اما هنوز هم 

خونریزی در مامائی یکی از علل عمده مرگ و عوارض مادران را تشکیل می دهد علت مستقیم 11/4% مرگ مادران بین 

سال های 2006 تا 2013 در آمریکا خونریزی بوده است )گزارش در سال 2015 و 2017( در سال 2016، علت 16% مرگ مادران 

را خونریزی تشکیل می داد )در آمریکا (. با وجود این علی رغم کاهش میزان مرگ مادران درنتیجه خونریزی در کشورهای 

پیشرفته دنیا در سال های اخیر، هنوز نمی توان گفت که مرگ ومیر به دنبال خونریزی در مامائی به حداقل ممکنه رسیده 

است. باوجود کاهش میزان مرگ مادران در سال های اخیر، هنوز هم حدود 73% مرگ مادران در اثر این حادثه، قابل 

پیشگیری است. در انگلستان، مرگ مادران در اثر خونریزی در سال های 2006 تا 2008 از سومین علت به ششمین علت )یا 

پنجمین ؟ ( سقوط نمود )0/39 در هر صد هزار بارداری، بعد از سپسیس، پراکالمپسی/اکالمپسی، ترومبوز/ ترومبوآمبولی، 

وآمبولی مایع امنیوتیک (. در این سالها، مراقبت زیر استاندارد، به ویژه عدم اطالع به موقع به متخصصین مجرب و تیم 

چندمنظوره )تخصصی (، فقدان مونیتورینگ دقیق بعدازعمل، وعدم توجه وعکس العمل مناسب به عالئم اخطار دهنده در 

66% مرگ ها دخیل بوده اند. در سال های 2012-2010، در UK به عنوان علت مرگ مادران، خونریزی به رتبه هفتم تنزل کرده بود 
)بعد از علل غیر مستقیم دیگریعنی: بیماری های قلبی، عصبی، ترومبوز، علل روانی، وعفونت های اندام ژنیتال ( با وجود این 

درآن سال ها میزان مطلق مرگ مادران کمی بیشتر، یعنی 0/46 در هر صد هزاربارداری بود. خونریزی عمده در دوران بارداری 

MOH اغلب به خونریزی های بیش از 2500CC )یا بیش از 30% حجم خون ( اطالق می شود. APH یا خونریزی پیش از زایمان 

یا در دوران بارداری )از هفته 24 بارداری تا قبل از زایمان( ممکن است در 5-3% بارداری ها رخ دهد و از آنجا که APH شدید 

مواردکمی minority از MOH را تشکیل می دهد، منطقی است از MOH فقط درمواقع خونریزی های شدید استفاده کنیم..

خطراتوعوارضمادریوجنینیMOHعبارتنداز:

الف. عوارضجنینی:

 زایمان زودرس و نتایج سوءفیزیکی وعصبی درکوتاه و درازمدت

 IUFD 

 ) cerebral palsy( آنسفالوپاتی هیپوکسیک- ایسکمیک و فلج مغزی 

ب. عوارضمادری: اغلب عوارض مادری به PPH مربوط می شوند، چه نسبت به APH از نظر علت خونریزی های شدید، 

معمول تر است. اما در اصل، عوارض ذیل در هر دوی آنها ممکن است پیش آیند: 

1    )  immediate خطرات فوری )بالفاصله

C/S نیاز به دخالت های جراحی مثل 

 هیسترکتومی پری پارتوم

انتقال  خطر  خون،  تزریق  به  نسبت  عکس العمل  شامل  متعدد،  ترنسفوزیون های  اثرات  و  خون  ترنسفوزیون   

 ) ,TRALI Transfusion- Associated Acute Lung Injury( عفونت، و صدمه حاد ریه وابسته به تزریق خون

 نارسائی حاد کلیه

 ادم ریه

 اختالل انعقادی

 خطر هیسترکتومی پری پارتوم

 مرگ

 بستری و ادامه درمان در بخش ویژه

 )  -Abdominal Compartment syndrome ACS( سندرم حفره شکمی 
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خطرات درازمدت:   2

 اثر روی قدرت زایائی 

 کم خونی طوالنی مدت 

 سندرم شیهان

 عوارض روحی و اختالل در ارتباط با نوزاد - کودک 

 استرس پست تروماتیک

ACS: به ندرت، خونریزی شدید به داخل حفره صفاقی و یا خارج آن، ممکن است موجب بروز این سندرم گردد. تعریف این 

سندرم عبارت است از: ”افزایش حاد فشار داخل حفره شکم به همراه اختالل عملکرد چند عضو، شامل: قلبی- عروقی، ریوی، 

کلیوی، GI، و سیستم کبدی. یافته های CT اسکن عبارتند از، ازدیاد اندازه دور شکم در نتیجه تجمع شدیدمایع در پشت و 

 .) raised hemidiaphragm( و باالرفتن نیمه حجاب حاجز shock bowel داخل صفاق، کالپس ورید اجوف تحتانی، روده شوکه

مورد قبول ترین روش اندازه گیری فشار داخل شکم عبارت است از اندازه گیری فشار داخل مثانه. در این بیماران فشار داخل 

مثانه معمواًل بیش از 20 میلی متر جیوه خواهد بود. 

طبقه بندی و علل  

یک مسئله مهم در درک پاتوفیزیولوژی و مدیریت خونریزی در دوران بارداری عبارت است از مکانیسم هموستاز بعد از 

زایمان طبیعی. به خاطر بیاوریم که نزدیک زایمان مقدار قابل توجهی خون )حداقل 600cc در دقیقه( در فضاهای بین پرزی 

در جریان است. این مقدار فراوان خون در شرائین مارپیچی که به طور متوسط 120 عدد می باشند، در گردش خواهد بود. 

همچنین مهم است که بدانیم این عروق به دلیل نوسازی آنها توسط تروفوبالست ها فاقد الیه عضالنی بوده، سیستمی 

کم فشار را تشکیل می دهند. بعد از جداشدن جفت این عروق از محل النه گزینی جداشده، هموستاز در آنها، ابتدائًا توسط 

 ) compression( تحت فشار قرار می دهد. به دنبال این پدیده )انقباض میومتر که این عروق را )که تعداد کمی هم نیستند

باشند،  داشته  قابل توجهی  انقباض  میومتر  عضالت  زایمان  از  بعد  اگر  می آید.  پیش  عروقی  مجرای  انسداد  و  لختگی 

خونریزی شدید بعد از زایمان غیرمحتمل خواهد بود. مهم این است که وجود یک سیستم دست نخورده انعقادی برای 

هموستاز بعد از زایمان الزامی نیست، مگر اینکه پارگی رحم، مجرای زایمانی یا میان دوراه وجود داشته باشد. درعین حال، 

علی رغم عملکرد مطلوب سیستم انعقادی. ممکن است به علت آتونی رحم، بعد از زایمان، خونریزی کشنده پیش آید. 

بهطورسنتیخونریزیدردورانبارداریرامیتوانبهدودستهکلیطبقهبندینمود:

خونریزی قبل از زایمان یا در دوران بارداری یا Antepartum  )یا خونریزی حین بارداری مثل جفت سرراهی و دکولمان    1

جفت( که در بعضی از منابع آن را Late Pregnancy Hemorrhage یا خونریزی در اواخر بارداری یا دیررس می خوانند. 

خونریزی بعد از زایمان یا Postpartum Hemorrhage  (PPH) که معمواًل در نتیجه آتونی رحم یا پارگی های مجرای    2

زایمانی پیش می آیند. 

همچنین خونریزی در دوران بارداری طبق یک سنت قدیمی بر مبنای ترایمسترهای )سه بخش سه ماهه در طول دوران 

بارداری ( حاملگی یعنی سه ماهه اول و دوم و سوم یا دونیمه حاملگی )نیمه اول و دوم ( یا به دو بخش “زودرس یا early و 

دیررس یا late ”تقسیم بندی می شدند که هنوز هم در مواردی رایج است. از شش علت عمده خونریزی در دوران بارداری، 

سه تای آنها، یعنی: سقط abortion حاملگی خارج رحمی ectopic pregnancy و بچه خوره mole hydatidiform در سه ماهه 

اول یا در نیمه اول یا به طور زودرس پیش می آیند و جفت سرراهی placenta previa، دکولمان جفت abruptio و پارگی 

رحم uterine rupture در سه ماهه دوم یا سوم یا نیمه دوم و یا به طور دیررس اتفاق می افتند. در راهنمای کشوری ارائه 

خدمات مامائی و زایمان )بازنگری سوم 1396( خونریزی ها در دوران بارداری تحت دو عنوان، خونریزی های واژینال در 

نیمه اول و دوم بارداری، بررسی شده اند. بعضی از این علل همچون: سقط، حاملگی خارج رحمی و مول هیداتیدیفورم 

در مجلد بعدی این مقوله )خونریزی ها در دوران بارداری ( مورد بررسی قرار خواهند گرفت. شرایط متعدد بالینی خطر 

خونریزی در مامائی را پیش می آورند. خونریزی ممکن است در هر زمانی از بارداری حین زایمان و بعد از آن رخ دهد. 
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بنابراین هر نوع تعریف و تشریح خونریزی مامائی باید سن بارداری هنگام وقوع آن را شامل گردد. عوارض دوران بارداری 

در سه ماهه اول بیش از هر زمان دیگری پیش می آیند. اغلب، در این دوره از بارداری، بیماران با خونریزی، درد و یا هر 

دو مراجعه می نمایند. خونریزی واژینال در 20% موارد تشخیص داده شده )بالینی ( حاملگی ها پیش می آید. در اکثریت 

قابل توجهی از این موارد، هیچ گونه دخالت درمانی در عاقبت بارداری تغییر ایجاد نخواهد نمود.       

خونریزیواژینال)نیمهاولبارداری(،راهنمایکشوریارائهخدماتمامائیوزایمان،بازنگریسوم1396:)الگوریتم1(

ارزیابیعالئماورژانسشامل:

عالئم شوک هموراژیک  

خونریزی شدید  

بدون عالئم

تشدید عالئم

ادامه مراقبت های 

معمول بارداری

اقدام براساس تشخیص

سونوگرافی جهت 

وضعیت  تعیین 

باروری

خونریزی خفیف 

بدون  یا  با 

سابقه دفع نسج

مول

درمان شوک مطابق 

و  شوک  راهنمای 

ترنسفوزیون خون

ادامه درمان براساس تشخیص 

 EP شکم حاد، و بررسی از نظر(

و کیست تخمدان پاره شده (

گرفتن رگ و تزریق 30 واحد   

اکسیتوسین در یک لیتر سرم به 

میزان 32 قطره

دوم    رگ  از  سرم  انفوزیون 

متناسب با شدت خونریزی

خارج کردن ماحصل حاملگی   

با رینگ فورسپس در حد امکان 

و تخلیه رحم در اتاق عمل

شدید،  تا  متوسط  خونریزی 

سرویکس باز، دردهای کرامپی

لرز،  و  تب  شکم،  تندرنس 

حرکت  بدبو،  ترشحات 

دستکاری  سرویکس،  دردناک 

محصوالت بارداری

سرویکس بسته، وجود ضایعه 

یا  سرویکس  دهنده  خونریزی 

واژن

بیوپسی در صورت لزوم  

اقدام    یا  مدت  کوتاه  کردن  پک 

مناسب دیگر برای کنترل خونریزی

انتظار برای دفع خود به خودی، 

و یا خاتمه بارداری با نظر پزشک 

PGS و تمایل مادر با

ختم بارداری با کورتاژ یا درمان 

با میزوپروستول 800

میکروگرم واژینال یا 600 میکروگرم 

زیر زبانی 

سقط ناقص یا 

اجتناب ناپذیر

ساک حاملگی خالی

blighted ovum

)سقط  مرده  جنین 

فراموش شده (

سونوگرافی مجدد

2 هفته بعد 

سقط  الگوریتم 

عفونی
سقط عفونی

عالئم شوک هموراژیک
بلی

اخذ شرح حال   

تعیین سن بارداری  

اندازه گیری عالئم حیاتی  

بررسی صدای قلب جنین  

معاینه واژینال  

معاینه شکمی و بررسی ارتفاع   

رحم، محل درد و میزان خونریزی

وجود تروما  

  BG، Rh، CBC انجام

خیر

تست های  انجام 

هفته  از  انعقادی 

13 بارداری به بعد

جنین زنده و سالم 

تهدید به سقط

از    جنین  سالمت  بررسی 

نظر حیات

و    استراحت  به  توصیه 

عدم مقاربت

آموزش عالئم خطر  

مراجعه به الگوریتم 

مربوطه

حاملگی خارج رحم یا عدم 

مشاهده ساک داخل رحم

مراجعه به راهنمای تشخیص 

حاملگی خارج از رحم

*** جهت تخمین میزان خونریزی )خفیف، متوسط، و شدید( به الگوریتم مربوطه مراجعه شود. 
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مراقبت بعد از سقط

تجویز استامینوفن در صورت دردهای کرامپی.      1

توصیه به استراحت نسبی و خودداری از مقاربت تا 2 هفته.    2

تجویز روزانه یک عدد قرص آهن تا یک ماه.   3

4    300 12 هفته بارداری  50 میکروگرم و باالی  12 هفته  72 ساعت )تا   تزریق آمپول ایمونوگلوببین آنتی دی تا 

    +Rh و پدر -Rh میکروگرم ( در مادران

در صورت عدم تمایل به بارداری استفاده از روش پیشگیری مناسب.     5

آموزش عالئم خطر )تب، خونریزی، درد شکم ( نکته: برای یکبار سقط بررسی خاصی نیاز نیست و بارداری بعدی منعی ندارد.    6

خونریزیواژینال)نیمهدومبارداری(،راهنمایکشوریارائهخدماتمامائیوزایمان،بازنگریسوم،1396:الگوریتم2(

ارزیابیعالئماورژانسشامل:

عالئم شوک هموراژیک  

خونریزی شدید  

شوک  راهنمای  مطابق  اقدام 

هموراژیک و ترانسفوزیون خون

همراه  به  خونریزی 

درد و انقباض رحمی

خونریزی شدید بدون 

درد و انقباض رحمی

واژینال،  خفیف  خونریزی 

سن جنین کمتر از 37 هفته

تزریق استرویید زیر 

34 هفته بارداری

کاهش اندازه 

هماتوم و رفع 

عالئم خطر؟

اطمینان 

از استمرار 

مراقبت ها

مهاجرت 

جفتی؟

واژینال  زایمان 

در زمان مناسب

- استراحت مطلق

- حفظ هموگلوبین باالی 10 

گرم درصد 

- دسترسی به خون

- تزریق آمپول ایمونوگلویین 

آنتی دی )300 میکروگرم( در 

صورت نیاز

- تزریق استرویید در هفته 

23 تا 34 بارداری

در  سرراهی  جفت 

صورت تایید

به  بارداری  ختم 

روش سزارین

بررسی از نظر پره اکالمپسی 

اقدام  تایید،  صورت  در  و 

درمانی مطابق پروتکل

دکلمان

در صورت مرگ جنین یا وضعیت نامناسب مادر، 

ختم بارداری روش واژینال ارجح است )در صورت 

وضعیت  نامناسب،  سرویکس  شدید،  خونریزی 

همودینامیک نامناسب، سزارین شود(

تزریق استروئید بین هفته 23 تا 34 بارداری  

انجام NST یا BPP حداقل هفته ای یکبار  

سونوگرافی سریال برای بررسی رشد جنین  

در    بارداری.   37-38 هفته  در  بارداری  ختم 

اکالمپسی،  پره   ، صورت محدودیت رشد جنین 

پارگی کیسه آب ختم بارداری قبل از هفته 37**

در صورت عالئم حیاتی طبیعی، خونریزی خفیف، 

تندرنس  بدون  طبیعی،  آزمایشگاهی  عالئم 

پیشرفت  صورت  در   - مراقبت ها  ادامه  رحمی، 

عالئم خطر، ختم بارداری

ختم بارداری )روش واژینال 

ارجح است(

و  مناسب  مادر  وضعیت 

جنین زنده

سن بارداری زیر 34 هفته سن بارداری 36-34 هفته

انجام سونوگرافی

هماتوم پشت جفت

جفت سر راهی

سونوگرافی طبیعی

ختم بارداری

گذاشتن اسپکولوم و بررسی 

ضایعات سرویکس و واژن و 

اقدام مطابق نتیجه بررسی

قلب  صدای  مرتب  کنترل   -

جنین و ارتفاع رحم

- سونوگرافی سریال

- انجام NST و BPS سریال 

مطابق الگوریتم ارزیابی جنین

انجام سونوگرافی 

)هر 3 ـ 2( هفته یک بار 

تا هفته 34 بارداری

تا   48 ترخیص 

بعد  ساعت   72
و درمان آتمی

در صورت نبود خونریزی فعال 

ختم بارداری به روش سزارین 

در هفته 37ـ36 بارداری

سن بارداری 36 هفته و باالتر

اخذ شرح حال   

تعیین سن بارداری  

کنترل عالئم حیاتی  

بررسی صدای قلب جنین  

رحمی    انقباضات  بررسی  و  معاینه شکمی 

صورت  در  واژینال  معاینه  از  )خودداری 

ندانستن محل جفت(

بررسی میزان خونریزی  

   Rh، BG، CBC، PTT، PT،  انجام آزمایش

صورت  در  و   Cross match Fibrinogen

DIC در زمان شک به *FDP دسترسی انجام

خیر

بله

1

2

3

خیر

خیر

بله

بله

***تجویز سولفات منیزیوم جهت حفاظت عصبی نوزاد. جهت حفاظت عصبی نوزادان در هفته 32- 23 بارداری، درصورتی که وقت وجود دارد، تزریق 6 گرم سولفات منیزیوم 

اولیه و بعد هر ساعت 2 گرم حداقل تا 12 ساعت تجویز شود.                                                                                                                        
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توضیحات

 علل خونریزی نیمه دوم در 50% موارد دکولمان یا جفت سرراهی است و 50% دیگر عللی مانند ضایعات دستگاه 

تناسلی، پارگی رحم، وازوپرویا، چسبندگی غیرطبیعی جفت و یا علل ناشناخته است. 

 معاینه با اسپکولوم می تواند مانند معاینه با انگشت تروماتیک باشد. بخصوص اگر جفت در پشت فورنیکس قدامی باشد. 

نیاز  double set up کمتر  به  باال در مراکز درمانی،  رزولوشن  با  به دستگاه های سونوگرافی  با دسترسی  امروزه   

می افتد. در صورت عدم دسترسی به سونوگرافی، پس از آمادگی جهت ختم بارداری double set up انجام شود. 

 در صورت وجود انقباضات رحمی در زیر هفته 34 بارداری، توکولیز بادقت فراوان با مشاوره با متخصص زنان 

دیگر یا پریناتالوژیست وبا توجه به وضعیت مادر و جنین امکان پذیر است. 

 در مورد سابقه جراحی روی رحم و وجود جفت سرراهی، چسبندگی های غیرطبیعی جفت باید مدنظر قرار گیرد. 

هدف اصلی مدیریت بالینی، تشخیص صحیح و فوری خواهد بود. در مواردی که بارداری سیری مطلوب داشته، جنین 

به حد قابلیت زندگی رسیده است، باید به بیمار اطمینان داد، و در صورت مطلوب نبودن شرایط، دخالت مناسب طبی را 

مشخص نمود. در جدول زیر تشخیص های افتراقی عوارض سه ماهه اول بارداری آورده شده اند: 

A. عوارضوابستهبهبارداری:

 سقط )تهدید به سقط، غیر قابل اجتناب، ناقص، کامل، فراموش شده و عفونی ( 

 حاملگی خارج رحمی

 بیماری تروفوبالستیک مربوط به بارداری

 خونریزی از اکتروپیون گردن رحم

B. غیروابستهبهبارداری،یافتهاتفاقی:

پیچش/ تخمدانی،  کیست های  به  مربوط  حوادث  حاملگی،  زرد  جسم  کیست  پارگی  ژینکولوژی:  به مربوط  

دژنرسانس فیبروم پایه دار، خونریزی از پولیپ گردن رحم، خونریزی از بدخیمی گردن رحم، PID، DUB، اندومتریوز

 غیرژینکولوژی: آپاندیسیت، کولیک کلیوی، انسداد روده، کوله سیستیت

خونریزی های سه ماهه اول )به ویژه سقط و مول و حاملگی خارج رحمی( در مجلد بعدی خونریزی ها در بارداری مورد 

بحث واقع خواهند شد. 

بخشدو:خونریزیدرمراحلمختلفبارداریبخشدو:خونریزیدرمراحلمختلفبارداری

:midpregnancyیاmidtrimesterالف. خونریزیدرسهماههدوم،سهماههمیانییااواسطحاملگی

تعریف: عبارت است از هر نوع خونریزی که در اواسط حاملگی پیش می آید. علل آن مشابه علل خونریزی در سه ماهه 

 ،low lying placenta و قسمت مهبلی گردن رحم، جفت با قرار پائین vagina مهبل vulva سوم است. و ممکن است از فرج

جفت سرراهی، جداشدگی زودرس جفت )دکولمان- به ندرت ( جداشدگی جفت حاشیه ای یا سقط دیررس سرچشمه بگیرد. 

خطرات: این نوع خونریزی معموال خطرناک نیست اما با بروز آنها احتمال تکرار و زایمان زودرس به طور قابل مالحظه ای 

افزایش می یابد. تکرار خونریزی سه ماهه اول با یا بدون وجود هماتوم در سونوگرافی شایع است و اگر قبل از هفته 14 

حاملگی قطع شود با عاقبت نامطلوب بارداری همراه نخواهد بود. اما خونریزی در سه ماهه دوم احتماال به اختالل در محل 

استقرار جفت مربوط بوده و خطر عاقبت نامطلوب برای حاملگی در حد 5-2 برابر افزایش خواهد یافت. از میان بیمارانی 

که در سه ماهه دوم یا اوائل سه ماهه سوم به خونریزی بدون درد مبتال می شوند، در یک سوم آنها زایمان زودرس پیش 

می آید و اگر خونریزی همراه درد باشد این میزان به 2/3 خواهد رسید. نیمی از این بیماران در عرض یک هفته دچار 
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عارضه خواهند شد. بعد از خونریزی در سه ماهه دوم، خطر نسبی بروز دکولمان 5 تا 30 برابر افزایش می یابد. خونریزی با 

IUGR و زجر جنین ارتباط دارد. دکولمان در نیمه اول حاملگی معمول نیست. دلیل این امر شاید کاهش طبیعی فشارخون 

که در این زمان پیش می آید باشد. اما در صورت بروز، خطر مرگ جنین دوبرابر خواهد بود. جفت سرراهی نیز یک علت 

عمده خونریزی در سه ماهه دوم به حساب می آید. HDP زودرس شدید نیز علت عمده دیگر خونریزی در این دوران به شمار 

می رود. علل دیگر عبارتند از: اختالالت انعقادی و مصرف داروهای ضد انعقادی. 

همان  گیرد.  قرار  ارزیابی  مورد  باید  رحمی  انقباضات  یا  درد  بدون  یا  با  خفیف  هرچقدر  خونریزی،  نوع  هر  مدیریت: 

باید  مالحظاتی که در مورد تشخیص و درمان خونریزی های سه ماهه سوم در نظر گرفته می شوند، در این موارد هم 

مدنظر باشند. خونریزی از گردن رحم بعد از نزدیکی ممکن است به علل زیر باشد: عفونت گردن رحم یا مهبل، بیرون زدگی 

 ) domestic abuse( پولیپ گردن رحم، مراحل اولیه نارسائی گردن رحم، خشونت های خانگی ،(ectropion( مخاط شکننده

و به ندرت ضایعات سرطانی گردن رحم. روان بودن خون از مخاط گردن رحم نشان می دهد که منشاء حفره رحمی است و 

محتمل ترین منبع آن عبارت است از عروق خونی دسیدوآئی در حاشیه جفت و یا گردن رحم در حال اتساع و خونریزی از 

جفت با قرار تحتانی )به فاصله کمتر از دو سانتیمتر از سوراخ گردن رحم (. البته جفت سرراهی و دکولمان را )خونریزی به 

داخل دسیدوآ و فضای زیر جفتی ( هم نباید فراموش نمود. در 30% بارداری ها، سونوگرافی در هفته های 18 تا 20 بارداری، 

جفت با قرار تحتانی را نشان خواهد داد. با انجام داپلر رنگی می توان به تشخیص دقیق تر رسید. سونو مهبلی نشان 

خواهد داد که آیا سوراخ داخلی گردن رحم در حال قیفی funneling شدن و مجرای داخلی آن در حال کوتاه شدن هست 

یا نه. تشخیص دقیق در این زمان اخطار به مادر و مراعات احتیاطات الزم را امکان پذیر می سازد. 

پولیپ گردن رحم  

از قسمت تحتانی سوراخ داخلی گردن رحم بر خاسته و عکس العملی است در مقابل عفونت آن که منجر به پاسخ نسجی 

در بافت غددی آندوسرویکس می گردد. این امر می تواند یک بیرون زدگی ملتهب 3-0/5 سانتی متری از گردن رحم را 

باعث شود که به طور مشخص با زور زدن یا بعد از نزدیکی به آسانی خونریزی می کند. مراقبت عبارت است از گرفتن آن 

توسط یک فورسپس و پیچاندن آن، )باید سعی شود حتی االمکان از ریشه بیرون آید تا به طور کامل حذف شود و پاره 

نشود.( جهت کاهش خون رسانی به آن و در نتیجه خونریزی کمتر و حذف آن. به بیمار نسبت به خوش خیم بودن عارضه 

و عدم عود آن باید اطمینان داد اما باید در تمام موارد بررسی بافتی انجام شود. می توان به بیمار توصیه کرد به مدت چند 

روز از کرم مهبلی ضد باکتری که توسط خود او در موضع قرار داده می شود، استفاده کند. بعد از معاینه با اسپکولوم اولین 

قانون عبارت است: انتظار اینکه چه پیش می آید و عدم معاینه با دست و احتراز از واردکردن انگشتان به داخل گردن رحم. 

در این موارد تصویربرداری جدید الزم نیست مگر اینکه خونریزی قبل از هفته 20-18 اتفاق افتاده باشد که در آن صورت 

احتمال اتالف حاملگی بیشتر است. می توان به آسانی زنده بودن جنین را با داپلر دستی نشان داد. هماتوم داخل رحمی با 

وجود یک ناحیه اکولوسنت درست در باالی سوراخ داخلی گردن رحم مشخص می شود. هماتوم معموال پرده های جنینی 

را از دسید وا جدا و یا موجب جداشدن لبه جفت می گردد. هماتوم های قدیمی ممکن است اکودنس تر بوده، مشکل تر 

شناسائی شوند. مراقبت محافظه کارانه عبارت است از: توصیه به استراحت در بستر. )هرچند که هیچ کدام از بررسی ها 

فایده این روش یا مصرف توکولیتیک های خوراکی یا تزریقی را نشان نداده اند( مهم این است که تاحدامکان اضطراب 

بیمار را از بین ببریم. توصیه به بیماران به احتراز از کارهای سخت و استراحت های دوره ای در طول روز می تواند کمک 

کند زیرا که خستگی ممکن است موجب بروز انقباضات رحمی و عود خونریزی شود به همین دلیل و به منظور جلوگیری 

از صعود عفونت، ریشه کنی واژینوز باکتریائی و عفونت های دیگر و احتراز از نزدیکی ممکن است مفید واقع شوند. گاهی 

تکرار خونریزی ممکن است موجب کم خونی گردد و ترنسفوزیون خون را الزامی سازد. ارزش داروهای ضد فیبرینولیتیک 

مثل ترنکسامیک اسید Tranexamic Acid مورد جدل است. 
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ب.خونریزیدراواخربارداری: )APH یا LPH (: عبارت است از هر نوع خونریزی از اندام تناسلی بعد از هفته بیستم بارداری. 

شیوع دقیق خونریزی مامائی )پیش و بعد از زایمان ( به دلیل فقدان یک تعریف دقیق و اشکال در شناسائی recognition و 

در نتیجه تشخیص آن، به خوبی روشن نیست. شیوع خونریزی دیررس را دربعضی منابع 5-2% ذکر کرده اند. بر اساس یک 

طبقه بندی دیگر خونریزی در سه ماهه سوم حاملگی یکی از تهدیدآمیزترین ominous عوارض حاملگی )در 4% حاملگی ها ( 

محسوب شده است )هر نوع خونریزی بعد از هفته 28 بارداری ( خونریزی دیررس دوران بارداری در بعضی از منابع هم 

شایع ذکر شده که در 10-5% حاملگی ها نیاز به ارزیابی طبی دارند. اهمیت و شیوع خونریزی های مامائی موجب شده 

که خونریزی سه ماهه سوم یکی از سه علت شایع مرگ مادران و علت عمده عوارض و مرگ جنین و نوزاد به حساب آید. 

خوشبختانه اغلب بیماران خونریزی خفیف دارند. اما حتی خونریزی های خفیف هم ممکن است در نتیجه یک اختالل 

مرگ آور پیش آیند. مرگ در اثر خونریزی به احتمال زیاد در مواردی پیش می آیند که خون یا فرآورده های آن بالفاصله 

برابر بیشتر   44  Jehovahs witnesses در دسترس نیستند. مثاًل گزارش شده است که مادران پیرو آئین شاهدان یهوه 

در معرض خطر مرگ ناشی از خونریزی هستند. استقرار و حفظ تسهیالتی که تزریق خون را امکان پذیر می سازند جزء 

ملزومات مطلق مراقبت قابل قبول مامائی هستند. به طورکلی خونریزی در نیمه دوم بارداری با عواقب سوئی چند همراه 

خواهد بود. در بررسی تعدادی از بیماران مبتال به خونریزی بین هفته های 22 تا 28 بارداری، علل خونریزی به صورت زیر 

گزارش گردید: دکولمان 32%، جفت سرراهی 21%، و علل گردن رحمی 6/6% )شایع ترین علل ( در یک سوم بیماران علتی 

شناخته نشد. در میان این بیماران، 44% قبل از هفته 28 بارداری زایمان نمودند. در بیش از 68 هزار بیمار در اسکاتلند، 

وفور خونریزی پیش از زایمان )APH ( بعد از ترایمستر اول 11% بود )2014  ( این بیماران در معرض خطر قابل توجه عوارضی 

همچون: زایمان زودرس، القاء درد زایمان، و PPH قرار داشتند. 

علل: تقریبا در نیمی از موارد، علتی شناسائی نمی شود. خونریزی از بستر جفت شایع ترین علت قابل شناسائی است. )جدول 1  (

جدول جدول 11--11: علل خونریزی دیررس در دوران بارداری: شامل: رحمی: علل خونریزی دیررس در دوران بارداری: شامل: رحمی

شیوع %علتشیوععلت

22%دکولمان31%جفت سرراهی

جایگزینی معیوب جفت )اکریتا، رگ سرراهی (       1

 گردن رحم: اکتروپیون، افاسمان حین درد زایمان، کانسر سرویکس، بارداری گردن رحمی          2

اندامتناسلیتحتانی: عفونت های فرجی- مهبلی )مثل کاندیدا (، واریس فرجی مهبلی، بدخیمی، تروما                                3

طبقهبندینشده:   4

 جفت حاشیه ای %60 

 نمایش یاشوی زایمانی %20 

 سرویسیت %8 

 ضربه ای %5

 فرج و مهبل و واریس %2

 تومورهای تناسلی، عفونت ها، هماتوری، رگ سرراهی و سایر علل هر کدام %0/5

در مواقع خونریزی، باید بین علل مامائی که خطر بیشتری در بر دارند و علل غیر مامائی که معموال کم خطرتر هستند، 

افتراق گذاشت. علل غیر مامائی منجر به خونریزی نسبتا کم شده، سالمت مادر و جنین را به مخاطره نمی اندازند. یک 

استثناء در این مورد عبارت است از سرطان مهاجم گردن رحم. 
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جدول جدول 22--11: جدول علل شایع خونریزی در سه ماهه سوم بارداری: جدول علل شایع خونریزی در سه ماهه سوم بارداری

علل غیر مامائیعلل مامائی

bloody show سرطان یا دیسپالزی گردن رحمنمایش خونی

سرویسیت )تریکومونا، کالمیدیا، سوزاک، تبخال و غیره (جفت سرراهی

پولیپ گردن رحمدکولمان جفت

DICپارگی های مهبل

واژینیت هارگ سرراهی

خونریزی از سینوس حاشیه ای marginal sinus bleed که نوعی از 

دکولمان است

اغلب خونریزی های جدی )در 3-2% حاملگی ها ( در مامائی منجر به ازدست رفتن cc˃800 خون شده و به دنبال دو عارضه 

عمده یعنی دکولمان جفت و جفت سرراهی پیش می آیند. 

جدول جدول 33--11: بعضی از علل خونریزی مامائی و در صد شرکت آنها به عنوان علت در مرگ مادران: بعضی از علل خونریزی مامائی و در صد شرکت آنها به عنوان علت در مرگ مادران

 % مرگشیوععلت

15%33%آتونی رحم

4%% 26/5احتباس محصوالت بارداری

15/5%14%پارگی ها

515/5%جفت سرراهی، اککریتا، پرکریتا

20%2/5%دکولمان جفت

15%2/5%اختالالت انعقادی

شیوع و عوامل مساعد کننده  

به علت فقدان تعاریف دقیق و اشکال در تشخیص، شیوع خونریزی های مامائی را نمی توان به درستی مشخص نمود. 

یک نشانه تشخیصی عبارت است از: تعداد بیمارانی که نیاز به ترنسفوزیون خون پیدا می کنند، اما این امر به دلیل تمایل 

بیشتر پزشکان به مراقبت محافظه کارانه نسبت به تزریق خون در سال های اخیر، احتماال کاهش یافته است. مثاًل در 

بررسی های گذشته شیوع خونریزی در زایمان های مهبلی 3/9% و بعد از سزارین 8-6% بوده است. اما در سال های اخیر 

)2009  (، در یک بررسی وسیع که جهت جمع آوری خون از کیسه ها و پرده های پالستیکی استفاده می کردند، گزارش شد 
که 10/8% بیماران cc˃500 و 1/9% بیماران cc˃ 1000 خون از دست داده اند. در بررسی وسیع دیگری گزارش گردید که 

2/3% بیماران نیاز به ترنسفوزیون خون پیدا کرده اند. نیمی از این بیماران سزارین شده بودند )نشانه عوارض شدید و 
مرگ بیشتر به دنبال سزارین نسبت به زایمان مهبلی (. با مقایسه این بررسی های آینده نگر با گزارشات مربوط به ترخیص 

بیماران، مشخص می شود که خونریزی ها معموال کمتر از آنچه در عمل رخ می دهند، گزارش می گردند. 

جدولعللوعواملمساعدکنندهیازمینهسازpredisposingوبیماراندرخطرvulnerableخونریزیهایمامائی:)4(

1   abnormalplacentation:استقراروتشکیلنامطلوبیامختلجفت
 جفت سرراهی

 دکولمان جفت

 جفت اککریتا، اینکریتا، پرکریتا

 حاملگی خارج رحمی
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 مول هیداتیدیفورم

 جفت های معیوب از نظر ساختمانی، مثل جفت حلقوی ring shaped جفت سوراخ یا پنجره دار fenestrata جفت پرده ای 

membranacea جفت های اضافی یا فرعی succenturiate جفت دیواره دار circumvallate و لب های اضافی جفت. 

صدماتحیندردزایمانوزایمان:   2

 اپیزیوتومی و پارگی ها

 complicated زایمان مهبلی با عارضه یا سخت 

 زایمان با فورسپس میانی )وسط ( یا پائین

 سزارین یا هیسترکتومی

 درمواردزیراحتمالپارگیرحمافزایشمییابد:

previously scarrde رحم با داغ جراحی قبلی 

 پاریتی باال

hyperstimulation تحریک بیش از حد انقباضات رحمی 

obstructed labor توقف زایمان 

 دستکاری های رحم، چرخش، چرخش میانی با فورسپس

3   :smallmaternalbloodvolumeحجمپائینخونمادر

 مادران کوچک اندام

 نرسیدن هیپرولمی دوران بارداری به حداکثرطبیعی

 محدود شدن هیپرولمی دوران بارداری مثل: پراکالمپسی، اکالمپسی

sepsis synd سپسیس 

نارسائی مزمن کلیه   4

عللدیگر:   5

 چاقی

 سابقه خونریزی بعد از زایمان

آتونیرحم:   6

 اتساع بیش از حد رحم مثل جنین درشت، چند قلوئی، پلی هایدرامنیوس و اتساع رحم توسط لخته

 القاءدرد زایمان

 بیهوشی یا بی دردی: گازهای هالوژنه، بی دردی هدایتی به همراه افت فشارخون 

 میومتر درمانده یا خسته exhausted مثاًل بعد از زایمان سریع، درد زایمان طوالنی، تحریک درد زایمان توسط 

اکسیتوسین، کوریوامنیونیت

 سابقه آتونی ر حم

اختالالتانعقادی-تشدیدخونریزیدراثرسایرعوامل:   7

massive ترنسفوزیون فراوان 

 دکولمان جفت،

 سندرم سپسیس،

 پراکالمپسی شدید واکالمپسی،

 درمان با داروهای ضدانعقادی،

 اختالالت انعقادی مادرزادی،

 آمبولی مایع امنیوتیک،

 احتباس طوالنی مدت جنین مرده در رحم،

 سقط القائی توسط سالین هیپر تونیک 



�
ا�

ام
 م

در
ی 

ــز
ری

ون
خ

ل
ص
ف

1

17

مشخص است که خونریزی شدید در هرزمانی از دوران بارداری و پس از زایمان ممکن است پیش آید. از نظر طبقه بندی 

بر مبنای زمان وقوع خونریزی در حاملگی، به عقیده بعضی اصطالح )خونریزی در سه ماهه سوم( دقیق نیست و استفاده 

از  )exanguination یعنی  یا مستعدکننده خونروش  را توصیه نمی کنند. عامل مهمی که عموما به عنوان زمینه ساز  از آن 

از خون بدن به دنبال خونریزی داخلی یا خارجی ( در نظر گرفته نمی شود، عدم دسترسی به  دست دادن مقدار زیادی 

خدمات مامائی و بیهوشی است. در اکثر مراکز دنیا، اغلب موارد مرگ مادران در نتیجه خونریزی تحت شرائط و مراقبت 

زیر استاندارد پیش آمده و می آیند و بسیاری از آنها قابل پیشگیری هستند. 

خونریزی قبل از زایمان

 effacement حین درد زایمان فعال، خونریزی مختصر مهبلی امری شایع است. این به اصطالح نمایش خونی در نتیجه افاسمان

 ) mucus plug گردن رحم، پارگی عروق کوچک ناحیه و خروج ترشحات مخاطی گردن رحم )توپی مخاطی dilatation و اتساع

می باشد. این نوع خونریزی شایع ترین علت خونریزی در اواخر بارداری است. هرچند خونریزی به این علت گاهی ممکن 

است شدید باشد اما مداخله طبی به ندرت الزم می شود )تقریبا هیچ وقت( ولی خونریزی از نواحی باالتر از گردن رحم 

موجب نگرانی است. ممکن است خونریزی ناشی از جداشدگی قسمت کوچکی از جفت مستقر در نزدیکی گردن رحم 

)یعنی جفت سرراهی ( باشد و یا جداشدگی آن از نواحی دیگر رحم. )یعنی دکولمان ( به ندرت ممکن است بندناف اتصال 

پرده ای velamentous insertion داشته و عروق جفتی در روی گردن رحم قرار داشته باشند )یا از روی آن عبور کنند، یعنی 

رگ سرراهی vasa previa ( در چنین مواردی ممکن است خونریزی به دنبال پارگی این عروق و بعد از پارگی کیسه آب 

پیش آید. اما منشاء خونریزی همیشه مشخص نمی شود. در این موارد، عارضه مشخصا با عالئمی مختصر و یا بدون 

عالمت همراه، شروع و متوقف می شود.در بسیاری از چنین مواردی، خونریزی احتماال به دنبال جداشدگی مختصر حاشیه 

جفت فضاهای بین پرزی حاشیه ای یا پارگی سینوس مرزی یاحاشیه ای )marginal sinus rupture( می باشد. تشخیص 

زایمان هیچ علت تشریحی شناسائی نمی شود. در  بود. موقع  exclusion خواهد  رد سایر علل  بر مبنای  چنین مواردی 

هرچند  است.  بیشتر  بارداری  نامطلوب  عواقب  خطر  احتمال  همراه هستند  خونریزی هائی  چنین  با  که  حاملگی هائی  

که خونریزی بزودی متو قف می گردد و جفت سرراهی با انجام سونوگرافی رد می شود اما مشخص شده است که 1/4 

بیمارانی که بین هفته های 26-14 با خونریزی مداوم مراجعه می کنند دچار دکولمان یا جفت سرراهی هستند و دربین آنها 

32% اتالف جنینی پیش خواهد آمد )شامل سقط و مرگ جنین ونوزاد (. در گزارشی دیگردیده شد که در بین بیماران دچار 

خونریزی بدون توجیه قبل از زایمان )پیش از 34 هفتگی (، خطرزایمان در عرض یک هفته از شروع خونریزی به همراه 

انقباضات رحمی 13% بوده است. درحاملگی های همراه خونریزی قبل از هفته 26 درغیاب دکولمان یا جفت سرراهی، 

خطرعواقب نامطلوب حاملگی حدود 33% گزارش شده است. به این دلیل اگردربیماری خونریزی بدون توجیه در موقع 

ترم رخ دهد، باید ختم بارداری را در نظر داشت. هرچند که تقریبا تمام خونی که در اثر حوادث مربوط به جفت از دست 

 ،traumatized می رود منشاء مادری دارد، اما خونریزی از جنین هم امکان پذیر است، به ویژه اگر نسج جفت آسیب ببیند

خونریزی ازرگ سرراهی تنها علت خونریزی خالصا جنینی است. اما خوشبختانه این عارضه نادر است. اگر خونریزی از 

جنین مورد شک باشد وجود Hb جنینی را با روش های شستشو elusion یا الکتروفورتیک می توان به اثبات رسانید. جفت دیواره 

دار و پارگی سینوس حاشیه ای )که معموالخود به خود قطع می شوند ( از نوع جداشدگی زودرس جفت به حساب می آیند. 

  )principles of management( اصول مراقبت در خونریزی های اواخر بارداری

 سه اصل در موردخونریزی ها )به طورکلی و به هر علت ( وجود دارند که باید توسط هر مراقب بهداشتی مدنظر قرار گیرند: 

نگذاریم بیمار از خونریزی بمیرد. بنابراین اگر بیماری )هر بیماری و با هر نوع خونریزی ( دچار خونریزی قابل توجه    1

بود باید بالفاصله و قبل از هر کاری آماده جانشینی خون ازدست رفته شد )رگ گیری، شروع سرم و آمادگی جهت 

ترنسفوزیون خون در صورت لزوم ( 
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تشخیص علت و درمان آن     2

پیشگیری از حمله های بعدی خونریزی    3

خونریزی های قبل از زایمان یا دیر رس غیرقابل پیش بینی هستند و ممکنست هر آن، قبل از ورود به بیمارستان، حین 

بستری و یا بعد ازآن وضعیت بیمار را به وخامت بکشانند. بنابراین مراقبت یا مدیریت با همان اصل اول شروع می شود 

یعنی مراعات اصول کلی درمان یا پیشگیری از وخامت شرائط و به دنبال آن درمان علت خاص. البته اصول کلی ممکن 

است بسته به شدت خونریزی تغییر یابند )modified ( در ارزیابی اولیه initial evaluation خونریزی های سه ماهه سوم یا 

دیررس، دو اصل باید مراعات شوند: 

هر زن مبتال به خونریزی مهبلی در اوخر بارداری باید در بیمارستانی که مجهز به تسهیالت مراقبت از مادران و    1

نوزادان باشد، ارزیابی شود. توصیه می شود، هر بیماری که مبتال به خونریزی قابل توجه واژینال می باشد، فورا 

توسط یک آمبوالنس به بیمارستان منتقل شود. 

مادامی که جفت سرراهی رد نشده است نباید معاینه مهبلی یا رکتال انجام گیرد. این معاینات به دلیل امکان    2

شروع خونریزی غیر قابل کنترل و فاجعه آمیز، بسیار خطرناک هستند. 

مدیریت اولیه شامل اخذ سابقه، بررسی شرایط عمومی بیمار و شروع ارزیابی )انجام تست های متناسب ( و درمان خواهد 

انجام  )بانک خون (،  ترنسفوزیون خون  تسهیالت  باید  می شود  مراقبت  بیمارانی  چنین  از  که  بیمارستان هایی  در  بود. 

سزارین فوری و احیائ نوزاد و مراقبت ویژه وجود داشته باشند. بر طبق یک رسم تا حد زیادی قرار دادی این بیماران را 

می توان بر حسب شدت خونریزی و حال عمومی به دو دسته تقسیم نمود: بیمارانی که خونریزی برای آنها خطر جانی 

دارد life threatening و بیماران غیر اضطراری nonemergency. این تقسیم بندی با یک بررسی سریع کلی امکان پذیر خواهد 

بود. شرط مهم آن است که بیمار از نظر همودینامیکی با ثبات باشد. 

شرح حال  

حین گرفتن شرح حال باید در مورد عوامل محرک )القاءکننده ( خونریزی مثل ضربه یا نزدیکی، مقداروکیفیت خونریزی، 

وجود درد شکمی یا انقباضات منظم رحمی، سابقه پارگی کیسه آب یا خونریزی )درحاملگی فعلی ( سن حاملگی بر مبنای 

سونوهای قبلی یا LMP، اطالعات درموردمحل استقرار جفت و کیفیت حرکات جنین براساس سونوگرافی بررسی وثبت 

شوند. اطالعات اضافی، شامل موارد زیرخواهند بود: جزئیات مربوط به خونریزی های قبلی، سابقه مامائی والمهای مربوط 

به گردن رحم. 

معاینه فیزیکی  

در معاینه فیزیکی باید شرایط مادر و جنین بررسی شوند و موارد زیر مورد معاینه قرار گیرند: 

 ) RR و P، BP( نبض، فشارخون و تعداد و کیفیت تنفس مادر 

پوستی،  نامطلوب  خون رسانی  مرطوب،  و  سرد  انتهاهای   ،restlessness بی قراری  مثل  شوک  بالینی  شواهد   

 piloerection response عکس العمل موها و غددعرق پوستی

با سن تخمینی حاملگی، وجود حساسیت، تعداد جنین ها و  ارتفاع رحم  تناسب  ارزیابی   معاینه شکم جهت 

قابلیت زنده ماندن آنها viability، وجود انقباضات رحمی و قرار و نمای جنین یا جنین ها. 

معاینهمهبلی  

باشد.  شده  رد  سرراهی  جفت  تشخیص  اینکه  مگر  نمیدانند  عاقالنه  را  اسپکولوم  یابا  انگشتی  معاینه  سنتی  طور  به 

اماعلی رغم این راهنمائی عرفی، در عمل متخصصین باتجربه وقتی مطمئن هستند که سر آنگاژه است، معاینه محتاطانه 

مهبلی انجام می دهند )آنگاژمان سرتشخیص جفت سرراهی را بسیارغیر محتمل می سازد ( در اغلب موارد فقط مشاهده 

فرج جهت بررسی سریع مقدار خونریزی و اطمینان از ادامه یا قطع آن الزم است. اگر تشخیص جفت سرراهی رد شده 

باشد می توان معاینه با اسپکولوم را انجام داد. حین معاینه مهبلی می توان خونریزی غیر مامائی را از نوع مامائی افتراق 

داد و رد جفت سرراهی و سایر علل خونریزی، دکولمان تشخیص احتمالی خواهد بود.



خون ریزی در دوران بارداری442

تصویرنامــه

دکولمان جفت

عکس 3: رحم کوولیرعکس 2: انواع دکولمانعکس 1: دکولمان جفت

جفت سر راهی

عکس 4: جفت سر راهی

عکس 5: انواع جفت سر راهی

عکس 6: نمای سونوگرافیک جفت سر راهی
عکس 7: جفت سر راهی هنگام معاینه 

با اسپکولوم



443
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عکس 11: زایمان جفت جدا شده از طریق 
کشش کنترل شده بند ناف

عکس 13: جدا کردن و خروج دستی جفتعکس 12: انواع جفت های محبوس

عکس 16: فشار یا ماساژ دو دستی رحمعکس   15: فشار دو دستی جفتعکس  14: خروج دستی جفت

رگ سر راهی


	01
	02
	03

