
 
 

   
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 

    

  

  : 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

پیشگیري از و آموزشی جهت افزایش اطالعات شما 

  .ر شما قرار گرفته استعوارض آن در اختیا

 پاره شدن زودرس کیسه آب جنین

              یکی از مشکالتی که بعضی از خانمهاي باردار تجربه 

تصور  شاید .می کنند پاره شدن زودرس کیسه آب است

کنید این مشکالت فقط در ماه آخر حاملگی اتفاق می افتد 

در  ممکن است پارگی کیسه آب .اما این تصور اشتباه است

هر زمانی رخ دهد این اتفاق گاهی با دفع ترشح روشن یا 

 .شود می نشت مقدار کمی ادرار اشتباه گرفته

  

 کیسه آب چیست و چرا وجودش اهمیت دارد؟

شود  در اولین هفته اي که جنین داخل رحم تشکیل می

 کیسه اي به دور او شکل می گیرد که درون این کیسه

این مایع که براي ادامه حیات جنین . مقداري آب وجود دارد

 .است یاتی است به نام مایع آمنیوتیک معروفالزم و ح

جنین تقریبا در داخل این مایع شناور است و این مایع نقش 

فشار قرار بگیرد و  اگر جنین تحت .مهمی در سالمت او دارد

ممکن است دچار عارضه ها  میزان مایعات کاهش پیدا کند،

گاهی اوقات، این مساله به  و اختالل هاي جدي شود و حتی

  . شود ست رفتن یک عضو یا مرگ وي منجر میاز د

  

  

  
 

 وظایف این کیسه چست؟

وجود مایع در کیسه آمنیوتیک و در اطراف جنین، هم جلو 
بستري است  آسیبها و حوادث را می گیرد و هم در حقیقت

که جنین به وسیله آن میتواند به زندگی طبیعی خود ادامه 
زیادي او دهد و در صورت کاهش مایع درون آن خطرهاي 

  کند را تهدید می

 شود؟ چرا کیسه آب پاره می

علت اصلی پارگی کیسه آب در دو سوم موارد نامشخص 
است اما یکی از دالئلی که مشخص و شایعند، عفونتها 

تواند براي  عفونتی که بتواند وارد خون شود می. هستند
جنین خطرناك باشد، چرا که با افزایش درجه حرارت مادر 

 .تواند زمینه ساز پارگی کیسه آب شود این مساله می

تواند سبب پارگی زودرس شود  عفونت حتی موضعی هم می
 چنین عفونتی اگر در قسمت دستگاه تناسلی ایجاد شود
 ممکن است به طرف رحم حرکت کرده و سبب آزاد شدن

و پاره شدن کیسه آب شود ) پروستاگالندین ها(التهابی مواد
تصادفات و ، حوادث، )ضربه(از عوامل دیگر می توان به تروما 

زمین خوردن شدید اشاره کرد که می تواند باعث پارگی 
 ناهنجاري هاي رحمی مانند رحم تک شاخ،. کیسه آب شود

ود دو شاخ یا انواع دیگر،نارسایی هایی که در دهانه رحم وج
دارد و طول کوتاه دهانه رحم و باز شدن ناگهانی دهانه رحم 

اندازه . نیز می توانند به پاره شدن کیسه آب منجر شود
طول دهانه رحم اگر کمتر از حد عادي باشد، می تواند 

اختاللهاي وضعیت .زمینه ساز پارگی زودرس کیسه آب شود
همچنین برخی از بیماري ها از قرار گیري جنین در رحم و 

جمله بیماري هاي مادر نظیر فشارخون و دیابت که با 
افزایش میزان مایع آمنیوتیک همراه است می تواند باعث 

 ..پارگی زودرس کیسه آب شود

  

 



 
 
 
 

   
   

 
 

   
 
 

   
 
 
 

   

باعث اتساع بیش از  که به طور کلی میتوان گفت هر علتی

 بهحد رحم شود و حجم مایع را افزایش دهد، می تواند 

شود چند قلویی، سابقه  پارگی زودرس کیسه آب منجر

پارگی کیسه آب در بارداري هاي قبلی و جراحی هاي قبلی 

  .دهانه رحم نیز می تواند در این امر دخیل باشند

 آیا می توان مانع از پارگی کیسه آب شد؟

توان جلوي برخی مشکالت را گرفت اما در  گاهی اوقات نمی

نه رحمی وجود دارد، می توان با مواردي که مشکالت دها

مانع از پارگی  دوختن دهانه رحم و برخی اقدام هاي دیگر،

هاي کیسه  خوشبختانه اکثر پارگی .زودرس کیسه آب شد

آب در اواخر بارداري اتفاق می افتد ولی در هر شرایطی 

این مشکل در ماههاي پایین . ممکن است ایجاد شود

  .افتد بارداري کمتر اتفاق می

 عد از پارگی کیسه آب چه اقدامی باید انجام شود؟ب

هفتگی به  28 تا 26 از آنجایی که جنین میتواند از هفته
بعد زنده بماند و قبل از آن معموال بچه قادر به زنده ماندن 

باشد، متاسفانه عوارض  26 نیست، اگر پارگی قبل از هفته
چرا که  بیشتري سالمت مادر و جنین را تهدید می کند

 میتوان بچه را نگهداشت و مادر باید بستري شود و تحتن

 هفتگی، 36 تا 34 در هفته هاي باالتر، حدود.نظر قرار بگیرد

مادر باید تحت نظر باشد  اگر پارگی کیسه آب واضح نباشد،

انجام شود و از نظر بروز تب هم  و روزانه آزمایشهاي الزم

  . کنترل شود

شود همچنین ضربان قلب جنین و عالئم حیاتی او چک می 

هم با نظر  معموال آنتی بیوتیک. تا دچار مشکل خاصی نشود

اگر پارگی کیسه آب واضح و . پزشک برایش تجویز می شود

چرا که ممکن است  نیست زیاد باشد، نگهداشتن بچه صالح

روي بندناف فشار وارد شده و این موجب اختالل در جریان 

 . خون بچه شود

در مواردي که  .ه داددر این شرایط باید به بارداري خاتم

استراحت مادر  پارگی اندك است، گاهی حتی دیده شده که

 .می تواند سبب تشکیل مجدد مایع آمنیوتیک شود

 آرزوي سالمتی و تندرستی براي شما با

 

 

  

  

  
  

  
  

  

 

    آب جنینکیسه سزودر پاره شدن :عنوان سند
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  )ش به مددجو آموز(  
  کمیته آموزش به بیمار

 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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