
 
 

   
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 

    

  

  : مددجوي عزیز
امیدواریم از لحظاتی که  شما، براي سالمتی آرزوي و باسالم

در کنار شما بودیم رضایت کافی داشته باشید و هر چه 

این پمفلت . سریعتر به آغوش خانواده و جامعه بازگردید

و مراقبت آموزشی جهت افزایش اطالعات شما در مورد 

  .ار شما قرار گرفته استپیشگیري از عوارض آن در اختی

  علل خونریزي در نیمه دوم بارداري 

با اینکه اغلب خانم ها در صورت داشتن لکه بینی و 

خونریزي آن را در ابتداي حاملگی تجربه می کنند، 

ولی گاهی ممکن است لکه بینی و خونریزي در ماه 

  . هاي آخر نیز اتفاق بیفتد

زي داشته باشد در سه ماهه دوم و سوم اگر مادر خونری *

 :دو تشخیص محتمل است 

 جفت سرراهی  .1

 کندگی جفت  .2

  . که باید مادر سریع به بیمارستان منتقل شود

 

  جفت سرراهی  

جفت سر راهی زمانی رخ می دهد که تمام یا قسمتی 
که محل خروج جنین (از جفت نوزاد، دهانه ي رحم 

این امر باعث خونریزي . را مسدود می کند) است 
شدید قبل یا طی زایمان می شود و معموال با درد 

در اغلب بارداري ها، جفت به باال یا کنار . راه نیستهم
در جفت سرراهی، جفت به قسمت . رحم متصل است

فرد داراي جفت سرراهی، . پایینی رحم چسبیده است
براي مدتی باید استراحت مطلق داشته باشد و 
احتماال براي زایمان ایمن نوزاد، نیاز به انجام سزارین 

  . دارد
  عالئم 

روشن و بدون درد طی نیمه دوم  دفع خون قرمز

میزان . بارداري، عالمت اصلی جفت سرراهی است

این خونریزي . خونریزي می تواند کم یا زیاد باشد

معموال بدون درمان خاصی متوقف می شود، ولی 

معموال چند روز تا چند هفته بعد، دوباره اتفاق می 

بعضی از زنان، کمی درد و انقباض را نیز تجربه . افتد

 . می کنند

  

 

  . تشخیص استقابلطریق سونوگرافی،ازسرراهیجفت

  درمان 
جفت سرراهی در اکثر موارد با پیشرفت حاملگی و 

می شود بزرگ شدن رحم کم کم به سمت باال کشیده 

  . ود برطرف میشودو خود به خ

به بیماران داراي جفت سرراهی توصیه شود تا جهت 

کاهش خطر فرضی خونریزي جدي پیش از زایمان 

استراحت مطلق داشته و از فعالیت هاي فیزیکی و 

  . فعالیت جنسی خودداري کنند

در صورت بروز خونریزي شدید و به خطر افتادن جان 

خاتمه مادر و جنین پزشک مجبور است به حاملگی 

دهد و نوزاد را به طریق سزارین خارج کند حتی اگر 

جنین بسیار نارس بوده و زنده ماندن وي خارج از 

ولی اگر خونریزي قطع شود و حال . رحم ممکن نباشد

ان تا رسیده تر شدن مادر و جنین خوب باشد میتو

   .جنین صبر کرد

  



 
 
 
 

   
   

 
 

   
 
 

   
 
 
 

   

   علل ایجاد جفت سرراهی
اما تعدادي . علت اصلی جفت سرراهی ناشناخته است

هاي رحم، تخمک گذاري تاخیري و  عوامل شامل نقص رگ
حاملگی چند قلوئی، . آسیب قبلی رحم دخیل هستند

چسبندگی هاي داخل رحمی ناشی از برش هایی مثال به 
  . و موارد مشابه از دیگر علل هستند... خاطر سزارین 

برابر بیشتر از  6. رین داشته اندخانم هائی که یک بار سزا

  .بقیه خانم ها ممکن است به این مشکل دچار شوند 

  کندگی جفت 
           در این حالت جفت زودتر از موقع از محل خود جدا 

از آنجایی که اکسیژن و مواد غذایی از طریق . می شود

کنده شدن کامل جفت براي . جفت به جنین میرسد

  . کشنده استجنین بسیار خطرناك و 

  

  

 

  شدن زودتر جفت عالئم کنده 
درد شکم و رحم که ممکن است گاهی اوقات با 

میزان کنده شدن جفت اگر . خونریزي هم همراه باشد

کمتر از چند سانتی متر باشد معموال بی اهمیت بوده 

ولی جدا شدن کامل جفت براي مادر و جنین کشنده 

  .  است

  علل کنده شدن جفت 
ل افزایش عوام. علل هنوز علت مشخصی پیدا نشده است

دهنده خطر زیاد بودن فشار خون؛ سیگار کشیدن؛ سن 

سال؛ زیاد بودن تعداد بارداري هاي قبلی، وارد  35باالتر از 

آمدن ضربه به رحم؛ وجود یک بیماري مزمن مثل دیابت 

  مصرف الکل یا مواد مخدر به خصوص کوکایین )مرض قند(

  درمان 
 اگر کندگی کوچک و خفیف باشد و ضعیف جنین و

مادر خوب باشد مادر به شرط بررسی و معاینات منظم 

  . و پی در پی مرخص می شود تا جنین رسیده شود

ولی اگر کندگی وسیع باشد و شرایط مادر و جنین 

  .یا زایمان طبیعی باید انجام شود خوب نباشد سزارین

 

  
  

  

  

 

    در نیمه دوم بارداري علل خویریزي : عنوان سند

  
 02: بازنگري شماره  01: شماره ویرایش BH- P- HYPER- NP-32: شماره سند

  95دي :ویرایشتاریخ -97 خرداد: تاریخ بازنگري -95اردیبهشت :تاریخ تدوین

  
  
 
  
  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  )آموزش به مددجو ( 
  زش به بیمارکمیته آمو

  بیمارستان و زایشگاه بنت الهدي
  

  بارداري و زایمان ویلیامز  :منبع
  

  خیابان بهار - مشهد: آدرس
bentolhodahospital@yahoo.com 

   05138590051 -5: تلفن تماس
  benthospital@: کانال تلگرامی      
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