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جفت سرراهی
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به جفتی گفته می شود که در جایی در سگمان تحتانی رحم، یا در روی( جفت سرراهی) پالسنتا پرویا 

.سوراخ داخلی سرویکس و یا کامال در مجاورت آن، کاشته شده است

 زایمان گزارش شده است300-400میزان بروز پالسنتا پرویا یک مورد در هر.

دیده می شود16-20درصد سونوگرافی ها در هفته ی 50در.

 هفته، محل جفت نرمال30درصد آن ها پس از تکرار سونوگرافی بعد از 90از بین این آمار؛

.می شود
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جفت به طور کامل ورودی سرویکس را پوشانده: کامل1

.جفت قسمتی از دهانه داخلی سرویکس را پوشانده: نسبی 2

جفت سرراهی انواع مختلف دارد

Low-lying:گزینیالنه.داردقرارآندرنزدیکیامارسدنمیسرویکسداخلیسوراخبهجفتلبه

2یفاصلهباوپوشاندنمیراداخلیسوراخجفتهایکنارهکهاستنحویبهتحتانیقسمتدرجفت

جفتنوعاینبرایقبالکهایواژه.مانندمیباقیسوراخاطرافدرمترسانتی

یحاشیهدرکهکردمیتوصیفراجفتیوبود(ایحاشیه)مارژینالپرویایرفت،میبکار

(داشتقرارآن،رویدرنهاماسرویکسداخلیسوراخ

۳





:Parityاستبیشترریسکپارهامولتیدر.

داریمریسکافزایشمادرسنافزایشبا:مادرسن.

بیشتریاسزارین۴.شودمیبیشترریسکباشدرحمرویبیشتریجراحیاسکارچههر:قبلیسزارینتعداد

.شودمیپرویاپالسنتاکریسافزایشباعث

وکورتاژهاabortioninducedشوندمیپرویاریسکافزایشباعثومیگذارندرحمرویاسکارنیزها.

دهدمیافزایشراریسکهایپوکسیدلیلبه:سیگاریمادران.

دهدمیافزایشراریسکهایپوکسیدلیلبه:ارتفاعاتدرزندگی.

استدخترانازبیشترریسکجنسایندر:پسرجنین.

استیشتربسرویکسداخلیدهانهتاجفتبودناحتمالچندقلوییدرجفتبودنبزرگتردلیلبه:قلوییچند.

رحمهایلیومیوم

عوامل مرتبط با جفت سرراهی
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مادرپروتئینفتو-آلفامیزانورحمانسیزیونیسابقهدارایکهزنانی(MSAFP)جریاندر

ازایموعهمجوپرویاخطرباشد،باالطبیعیغیربطورتوجیهقابلغیردالیلبهبناناتالپرهغربالگری

.یابدمیافزایشاختالالتسایر

باروریکمکفناوری(ART)هددمیافزایشراپرویاخطررود،میبکارلقاحبهدستیابیبرایکه.

نکته

نتا پرویاو در معرض بیشترین خطر اختالالت بعدی جفت شامل پالس( مهم ترین)سابقه زایمان سزارین

.، دکولمان و چسبندگی های غیر طبیعی جفت هستند



: Malpresentationوعرضیپرزنتیشنهاایندرbreechاستترشایع.

.هستندIUGRدرصد16

.دارندبیشتریژنتیکیآنومالی

شودمیدیدهدارندپرویاپالسنتاوهستنداولبارداریکهافرادیدر%10-15.استشایعاکرتاپالسنتا

.رودمیباالآکرتااحتمالبودقبلیسزاریناگرمادری

.والمنتوسجفتباهمراهی

.سرراهیعروقباهمراهی

است Previa placentaشرایطی که همراه با
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ویژگی های بالینی جفت سرراهی

.مشخص ترین یافته در پالسنتا پرویا استخونریزی بدون درد، 

هفتگی به صورت خونریزی های روشن خود به خود20بدون درد، خونریزی روشن در حدود : عالئم
. ی و بدون درد شروع می شود و تمام می شود

.شودنمیآشکارترمزمانتایاسومیا2ماههسهدردردبدونخونریزی

interدنبالبهاغلب courseدهدمیرخ.

(٪موارد10)شوندترمپرهانقباضاتدچاراستممکن

.بستگی به مقدار خونریزی و سن حاملگی دارد: پیش آگهی



Standard gold .استسونوگرافیتشخیص-

-: Trans vaginalرودنمیسرویکستاومیشودواژنواردفقطچونندارداندیکاسیونکنترا

.دارد%99دقت

-Trans abdominal:استکاذبدرصد5امادارد%95دقت.

داردکاربردMRIداشتیمPreviaPlacentaبهشکوبودخلفجفتاگر-

تشخیص
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سونوگرافی در جفت سرراهی

(داردتشخیصقدرت٪97).کندتاییدراتشخیصتواندمیسرراهیجفتدرسونوگرافی

کندایجادرحمقدامدرپرویاازکاذبیتصویرتواندمیپریمثانه.

بیندازدسایهخلفیپرویایبراستممکنجنینیپرزانتهعضو.



(نیمه دوم بارداری)پروتکل خونریزی واژینال

شرح اقدام  اقدامنوع

، بررسی سونوگرافی های زمان شروع ومیزان خونریزی، سابقه جراحی ، وجود جنین آنومال

همراه جهت تعیین محل جفت 

شرح حال گرفتن

دقیق 

، (موجود انقباضات رحمی ، تندرنس شک)، معاینه شکم (عالئم شوک)ارزیابی عالئم حیاتی 

FHR میزان خونریزی  و بررسی ضایعات سرویکس بعد از ،R/Oجفت سرراهی

معاینه

، خونریزی شدید، دیسترس جنینی، جنین، تندرنس رحمی، جفتعالئم شوک هموراژیک

جفت( کنده شدن زودرس )سرراهی، دکولمان 

بستریاندیکاسیون

CBC )Hb ،Hct،Platelate ، ( BG ،Rh ،Cross match  ،BUN ، Cr ،Na ،K ،

FDP

آزمایشات
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عوارض جفت سرراهی

خونریزی مادری

عوارض زایمانی

تزریق خون

(مهمترین)اکرتا، اینکرتا یا پراکرتای جفتی

زایمان زودرس
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تدابیر درمانی

.براساس شرایط مادر باردار و سن حاملگی تصمیم گیری می شود

عدم وجود خونریزی فعال              درمان انتظاری

بودنآموزش به مددجو که نزدیکی نداشته باشد و معاینه واژینال نشود، دوز کامل رگام در صورت منفی

RHو ممکن است نیاز به کورتیکواستروئید، توکولیتیک هم باشد .

.بارداری اقدام به زایمان سزارین الکتیو می کنند38معموال در پارکلند در هفته ی 

.شودمیتوصیه35کاملهفتهیا34یهفتهدرزایمانجفت،طبیعیغیرچسبندگیبهشکصورتدر

.انجام داد36بطور کلی می توان زایمان برنامه ریزی شده را در هفته ی 
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پیامد های مادری و پره ناتال

وهددرخجفتمحلازکنترلقابلغیروشدیدخونریزیجفتسازیخارجوزایمانازبعداگر

.کندمییداپضرورتهیسترکتومیباشدجفتغیرطبیعیهایچسبندگیهمراهبهپرویاپالسنتا

شودمیمحسوبپارتومپریهیسترکتومیاندیکاسیونترینشایعحاضردرحال.

میرومرگوموربیدیتهدرمهمینقشدوهرهمزمان،«اکرت»هایسندرموپرویاپالسنتا

پیداافزایشبرابر3حدودمادریمیرومرگنسبتپرویا،پالسنتابهمبتالزناندر.دارندمادری

.استخونریزیازناشیهایمرگدرصد3عاملتنهاییبهپالسنتا.کندمی



سـوراخرویازمامبـرانعــرضدرجنینــیعــروقکــهافتــدمــیاتفــاقوقتــیپرویــازووا

نـافبنـداتصـالکـهشـودمـیشـکپرویـاووازبـهمـواردیدر.شـوندردسـرویکسداخلـی

.داردوجـودفرعـیلــوبمواردیکــهدریــاوپرویــاجفــتبهبــودازبعــدیــااســتوالمنتـوس

.اســتچندقلویــیوIVFشــاملپرویـاووازفاکتورهـایریسـکمـواردمقادیـر

شـدنROMزمـاندرجنینـیعـروقآســیببــهمربــوطپرویــاووازموربیدیتــیومورتالیتــیعلــت

.داردتولــدازقبــلتشــخیصبــهبســتگیناتـالپـریمورتالیتـی.اسـت

عروق سرراهی
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ودرصــد97تولــدازقبــلتشـخیصصـورتدرنـوزادبقـایمیـزانمـواردبررسـییـکدر

هــاحاملگــیتمــامدرنتیجــهدر.بــود%44فقــطتولــدازقبــلتشــخیصعــدمصــورتدر

.شــودانجــامســونوگرافینــاف،بنــدورودمحــلوجفــتمحــلارزیابــیبایــددومماهــهســهدر

عـروقکـهشـوداســتفادهبایــدwave-Pulsedیــاداپلــرازپرویــاوازوتاییــدبــرای:تشخیص

.شــودمـیدیـدهجنیـنقلـبضربـانریتـمباشـریانی

توصیــههفتــه34-37بیـنحاملگـیختـمشـدهشـناختهرویـاوپوازبـاثبـاتبـازنـاندر:درمان
شــودمــی
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دکولمان جفت
placenta Abruption



دکولمان جفت

درسهاغلبکهجنینزایمانشروعازقبلشده،گزینیالنهطبیعیطوربهکهجفتیناگهانیجداشدن

.باشدمیزایمانازقبلهایخونریزیمهمازعللیکیودهدمیرخسومماهه

(بارداری200دریک)درصد0/5:شیوع
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دکولمانانواع

.شودجداکاملطوربهجفتحالتایندر:(Complete)کامل

شودمیجداآنازبخشیونیستکاملجفتجداشدگیحالتایندر:(Partial)نسبی

قراررحموهاپردهبینمعمولجفتشدنجداازناشیخونریزیحالتایندرکه:%80اکسترنالفرم

.آیدمیوجودبهخارجیخونریزیوگرددمیخارجسرویکسطریقازسپسوگرفته

دهشجداقسمتبینجفتشدنجداازناشیخونریزیحالتدرایناستکمترآنشیوع:%20مخفیفرم
شودنمیخارجوماندمیباقیرحموجفت
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.تاسبیشترآنشیوعبیمارانازخاصیهایگروهدرامااستناشناختهاصلیعامل

استبیشترباالترسندرآناحتمال:سن.
وجوداالبپاریتهدارایزنانبادرارتباطمتناقضیهایدادهاستبیشترپارمولتیدر:پاریته

دارد.

نژاد

قبلیدکولمانسابقه

هیپرتانسیون،اکالمپسیپرهشاملکهباشدمیدکولمانبامرتبطاختاللشایعترین:هیپرتانسیون

استموارداینازترکیبییامزمنحاملگی،هیپرتانسیون

لطورقاببهدکولمان،خطرهاپردهترمپرهپارگیصورتدر:هاپردهموعدازپیشپارگی

باشدجفتدکولماناصلیعلتاستممکنعفونتوالتهاب.یابدمیافزایشتوجهی.

اتیولوژی دکولمان
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ازسپدلیلهمینبهشودایجادنیزخفیفنسبتاترومایاثردراستممکندکولمان:شکمبهتروما

.باشدنظرتحتدکولماننظرازبایدباردارخانمشکمبهتروماهرگونه

باشدجفتمحلپشتاگرمخصوصا:هالیومیوم.

نافبندکوتاهی.

دلیلبهشاید:ترمپرهزایمانPROM

یگاریسافراددرواستبرابردوسیگاریافراددرخطراحتمال:الکلوکوکائینمصرفودخانیاتاستعمال

باالیبسیارشیوعکوکائین،کنندهمصرفزناندر.شودمیبرابر8تا5خطراحتمالهیپرتانسیونهمراهبه

.میشوددیدهجفتدکولمان

27



:بالینیهاینشانهوعالیم

رددباوهمراهلختهبدونرنگ،تیرهناگهانی،.استعالمتشایعترین(%78)واژینالخونریزی

.است

استثابتتقریباوفوکالناگهانیدرد(%66)رحم(تندرنس)وحساسیتدرد

باشدمیموارد%15رحمیداخلمرگمیزانونامرتبFHRالگوی(%60)جنینیدیسترس

(%22)ترمپرهلیبر

(%17)رحمهیپرتونیسیتهورحمانقباضاتتعدادافزایش

تشخیص
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:پاراکلینیکیارزیابی

دادافتراقرااهتشخیصسایرپاراکلینیکبامیتوانتنهاواستبالینیدکولمانتشخیص

:آزمایشات
CBCمچ،کراس diff,PLK,BUN,CR,Na,K,UA,PT,PTT,BG,RH،فیبرینوژن

:سونوگرافی

کنندهمککسرراهیجفتردیاافتراقیتشخیصبرایاستمحدودسونوگرافیکاربرد

.است

MRI:داردجفتدکولمانتشخیصدرباالییحساسیت.
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عوارض دکولمان جفت

:مصرفیانعقادیاختالل

.استدکولمانماماییحاملگی،درمصرفیانعقادیاختاللعلتشایعترین

:کهشودمیایجادزمانی

.باشدجفتخلفدرسیسی1000حجمبهایلختهحداقل

.شودمیجنینمرگبهمنجرموارددرصد40تا30در

.شودمیدیدهلیتردسیدرگرممیلی150ازکمترفیبرینوژنوهیپوفیبرینوژنمیهمچنین

:نکته

.بیشتراستمخفیدکولماندرمصرفیکواگولوپاتیاحتمال
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:شوک

.دارددکولماندرخونریزیمیزانبامستقیمیارتباط

:کلیهحادآسیب

لیهکنارساییشدهشناختهعلتترینشایعموارددراکثرشودمیدیدهجفتدکولمانشدیددرموارد
.استخونریزیهیپوولمیعلتترینوشایعهیپوولمی

ATNتوبولیحادنکروزکلیهنارساییفرمترینشایع

کلیهنارساییهیپوولمیریزیخوندکولمان
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: سندرم شیهان

در موارد نادر به دنبال خونریزی شدید در قبل یا هنگام زایمان و یا اوایل دوران بعد از زایمان نارسایی 

تن هیپوفیز و یا سندرم شیهان ایجاد میشود که با ناتوانی در شیردهی، آمنوره، آتروفی پستان ها، ازبین رف

. موهای عانه و زیر بغل، هیپوتیروئیدی و نارسایی قشر کلیه مشخص میشود

Couvelair (رحم کوولر)

رحم و زیر سروز رحم رخ دهدبافت عضالنی ممکن است خروج گسترده خون از عروق به داخل 

جفتی نامیده -که سبب شده رحم تیره و کبود رنگ شده که این وضعیت اصطالحا آپوپلکسی رحمی

.میشود که البته اندیکاسیون هیسترکتومی نمی باشد
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گریدهای دکولمان

.دارداستدادهدستازکهخونیمیزانوحاملگیسنبهبستگی:جنینآگهیپیش

Grade 0 :بصورت کامل جدا نشده است.

Grade I  : خونریزی خفیف که باعث تغییر در عالئم حیاتی مادر می شود= جدا شدگی خفیف .

Grade II  :س جدا شدگی متوسط است و نشانه هایی از دیسترس جنین وجود دارد و رحم مادر دچار تندر

.و درد در لمس است

Grade III  :مادر و جنین در خطر مرگ هستند و فورا باید مداخله درمانی انجام= جدا شدگی کامل است

شود



34

درمان

ورتصبهجنینومادرشرایطبهتوجهباکهاستحاملگیختمجفتدکولماندراصلیوقطعیدرمان

.شودمیانتخابNVDیاوسزارین

بهداماقتوانمیباشد،وضعیتاختاللشواهدوفاقدزندهوجنیننباشدقطعیدکولمانتشخیصاگر

.باشدفراهمفوریمداخالتامکاناینکهبرمشروطکرددقیقنظارت

ودزدکولمانالبتهباشدسودمندزایمانانداختنتاخیربهاستممکناستنارسجنینکهمواردیدر

.میشودهاپردهپارگیبدونیاباالیگوهیدرآمنیوسبهمنجراغلبهنگام
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نباشدالوقوعقریبواژینالزایمانکهصورتیدروزندهجنینوجوددرصورت

.میشودانتخاباورژانسیسزارینموارددراکثرمکررانقباضاتومقاوموشدیدهایریزیخوندر
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زاواستفادهاستآمنیوتومیانجامقدماولینکهاستارجحواژینالزایمانانجاممردهجنینصورترد

.نداردمنعیتوسیناکسی

زیدرخونریمثالنمیباشدارجحواژینالزایمانمردهجنینعلیرغمکهدارندوجوداستثناییمواردی●

مثلودمیشواژینالزایمانمانعکهماماییعوارضیاکردادارهتواننمیخونجایگزینیباحتیکهشدید

.جنینقرارعرضی



شدت خونریزی

خفیف

دیسترس جنینی 

ندارد

<37

استراحت 

مانیتورینگ جنین 

وآزمایشات سونوگرافی

≥ 37

(آمنیوتومی)ختم حاملگی

دارد

C/S

متوسط یا 
شدید

*دیسترس جنینی 

*خونریزی غیرقابل کنترل و پیشرونده 

سانتی متر 3-4نولی پاربا دیالتاسیون کمتراز *

*انقباضات تتانیک 

ندارد 

آمنیوتومی 
( القاء)

دارد

**c/s
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هیپوولمیبدلیل.شوداصالحمادربایستیهمودینامیکوضعیتسزارینزایمانازقبل

.استباالرحمیوشکمیانسیزیونازمحلخونریزیدرمادراحتمالکواگولوپاتیو

انقباض3ازوبیشتتانیکاگرانقباضات.داردنسبیممنوعیتجفتدردکولمانزایمانالقاء

.کنیمنمیباشد،استفادهدقیقه10در
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جهت تشخیص وجود خون درمایع آمنیوتیک وجلوگیری از : آمنیوتومیDIC وهمچنین کاهش

.خونریزی از محل النه گزینی جفت

هرگونه خونریزی درهریک ازسه ماهه های بارداری می بایستی درصورت : نکتهRH منفی

.  انجام شود)تزریق آمپول رگام )RHبودن مادر، ایمونیزاسیون 
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خونریزیهای بعد از زایمان

Postpartum Hemorrhage(PPH)



ه،توسعحالدرکشورهایدرخصوصبهمادریموربیدیتهعلتشایعترینزایمانازپسخونریزی

.باشدمیجهاندرمادریمستقیممرگعمدهعلتیکو

ازپسمیرومرگازمواردنیمیحدودمسئولکهاستمنفردیعاملمهمترینخونریزیحقیقتدر

.میشودمحسوبتوسعهحالدرکشورهایدرزایمان

استشدهگزارشدرصد6درسزارینودرصد4-2طبیعیزایماندرخونریزیاینشیوع.

41

درصد زایمان های 3حتی با اداره صحیح . در زایمان ها دیده می شود18خونریزی پس از زایمان در 

یدیتهخونریزی پس از زایمان شایعترین علت مورب. واژینال منجر به خونریزی پس از زایمان میشود

مادری و یک علت عمده مرگ در جهان است
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خونریزی زودرس پس از زایمان

 ساعت اول پس از زایمان طبیعی24سی سی خون در طی 500سی سی یا بیش از 500از دست دادن

 سی سی خون پس از عمل جراحی سزارین 1000از دست دادن بیش از

 درصد یا بیشتر10کاهش در میزان هماتوکریت به میزان

نکته

 امل درصد یا بیشتر از حجم کلی خون از دست نرفته باشد، عالیم خونریزی ش10تا زمانی که

.هیپوتانسیون، گیجی، رنگ پریدگی، تاکیکاردی، تاکی پنه و اولیگوری ظاهر نخواهد شد
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زایمانازپسدیررسخونریزی:

خونریزیزایمانازپسهفته40تاساعت24اززایمانیکانالازمعمولحدازبیشخونریزیبه

.میشوداطالقدیررس



 مرحله دوم طوالنی

عمل سزارین

سابقه قبلی خونریزی پس از زایمان

 حاملگی چند قلویی

 ماکروزومی جنین و اپیزیوتومی

عوامل خطر خونریزی پس از زایمان
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Scant  : سانتی متر از پد آغشته به خون است5سی سی و یا کمتر از 10میزان خون و لوشیا حدود.

:Lightاستخونبهآغشتهپدازمترسانتی10ازکمتریاوسیسی25تا10ازلوشیاوخونمیزان

Moderate:استخونبهآغشتهپدازمترسانتی15ازکمتریاوسیسی50تا25ازلوشیاوخونمیزان.

معیارهای خونریزی پس از زایمان



Profuse/heavy  : ساعت کامل به خون 2سی سی و یا یک پد در مدت 80- 50میزان خون و لوشیا حدود

.  آغشته می شود

:Excessive  دقیقه کامل به خون آغشته می شود و یا خون زیر مادر جمع شده است15یک پد در مدت.

.خروج حجم زیادی خون و لخته بزرگتر از یک لیمو نشانه خونریزی زیاد است: نکته
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سایر معیارهای تشخیص خونریزی پس از زایمان

(ساعتدرسیسی30حداقلیاوساعتدرسیسی50ادرارمیزان)ادراریدهبروندرتغییر

(هانداطرافبخصوصپریدگیرنگیاخاکستریشدن،سردتعریق،)پوستشرایطدرتغییر

دادندستاز)پذیرشزماندرهماتوکریتمیزانبهنسبتدرصد10میزانبههماتوکریتتغییر•

(شودمیدرصد10میزانبههماتوکریتکاهشباعثساعتیکمدتدرخونسیسی1000

گیجیوهوشیاریسطحتغییر•

تشنگی•

بیقراریولرز•
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علل خونریزی پس از زایمان

 آتونی(Tone)

 احتباس جفت(Tissue)

 آسیب دستگاه تناسلی(Trauma)

اختالالت انعقادی((Thrombin
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 احساس)وجود عالیم . دقیقه می تواند بدون عالیم بالینی باعث شوک شود15خونریزی شدید مداوم طی

.نیاز به بررسی دارد( تنگی نفسضعف، سبکی سر، حالت مگس پرانی جلوی چشم، اضطراب و 

در صورت جریان خون مداوم احتمال پارگی وجود دارد.

در صورت دفع بافت، احتمال باقی ماندن جفت و پرده ها وجود دارد.

نکته



4مرحله  3مرحله 

2مرحله

1مرحله طبقه بندی شدت 

خونریزی

cc2000ازبيش cc20001500ـ cc1500-1000 1000cc> رفتهدستازخونریزیميزان

140> 120ـ140 119-100 100< قلبضربانتعداد

کاهش کاهش متغيرارتواستاتيکطبيعی، طبيعی خونفشار

کاهش کاهش کاهش طبيعی نبضفشار

جزییبسيار/آنوری 5ـ15 20ـ30 (30-50)طبيعی (ml/hr)ادراریدهبرون

35> 40–30 30–20 (14-20)طبيعی دقيقهدرتنفستعداد

لتارژیکوگيج (confused)گيج (anxious)مضطرب مضطربکمی هوشياریوضعيت

خونوکریستالویيد خونوکریستالویيد کریستالویيد کریستالویيد موردنيازجبرانیجایگزینمایع



الگوریتم احیا در خونریزي مامایی
Resuscitation flow chart

تعیین شدت و مرحله
خونریزي

خونریزي خفیف یا متوسط و
عدم وجود عالئم بالینی شوك

تزریق کریستالویید حداکثر
لیتر3تا 

وضعیت همودینامیک پایدار
و اندکس شوك طبیعی ؟

واحد2درخواست و تزریق 
پکسل

وضعیت همودینامیک پایدار 
واندکس شوك طبیعی ؟

ادامه مراقبتها

خونریزي شدید یا مهلک •

ی خونریزي خفیف یا متوسط ول•

مداوم

ی وجود عالئم بالینی شوك ، حت•

بدون خونریزي
درخواست خون و فراورده ها 
واحد  10کرایو -واحد 6هر کدام  FFP  پکسل ، پالکت

1به نسبت  : 1: 1 FFP  تزریق پکسل ، پالکت
اگر غلظت فیبرینوژن کمتر ا 200، میلیگرم در دسی لیتر است  10

ز 
ویال فیبرینوژن بصورت وریدي تزریق شود  ، واحد کرایو یا 4-3

استفاده از داروي وازوپرسور با توجه به نظر متخصص بیهوشی قبل 
یا 

همزمان با مایع درمانی و تزریق خون و فراورده ها
نکته: تا رسیدن خون و فراورده ها می توان با تزریق کریستالویید 
تا رسیدن خون و فراورده ها می توان با تزریق کریستالویید

(لیتر3حداکثر تا )احیاي بیمار را آغاز نمود

وضعیت همودینامیک پایدار و اندکس شوک طبیعی؟

تکرار درخواست خون و فراورده ها

و تزریق خون و فراورده ها تا پایدار شدن وضعیت همودینامیک

طبیعی شدن اندکس شوك

بله

بلهبله

خیر

خیر

خیر
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پیشگیری

:شاملکهاستزایمانسوممرحلهفعالادارهپیشگیری،بهترین

امیقدشانهخروجازبعدکمییازمانهمتوسیناکسیمثلرحمکنندهمنقبضدارویتجویز

جفتخروجبراینافبندشدهکنترلکشش
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کنترل خونریزی پس از زایمان با

یوتروتونیکازاستفادهشامل:داروییمداخالت

رحمرویبرفشارورحمیماساژقبیلازکارانهمحافظهاقداماتشامل:مکانیکیمداخالت

.یابدمیضرورتجراحیمداخالتخونریزیکنترلعدمدرصورت:جراحیمداخالت



مدیریت خونریزی پس از زایمان

oسوپروایزروزنانمتخصصبهخونریزیکداعالموکمکدرخواست

(داردبرعهدهرابیمارمسئولیتپزشکحضورزماناززنانارشدرزیدنت)

.زنانمتخصصشیفت،مسئولمامایبیمار،مامازایمان،عامل:شاملخونریزیکدتیماعضای

نیازصورتدربیهوشیمتخصصوسوپروایزر

oاوداشتننگهگرموخوابیدهپوزیشندرمادردادنقرار

oبیماراتاقبهخونریزیترالیکردنمنتقل

oجفتبقایایماندنباقی–آتونی–زایمانیکانالآسیب)پزشکتوسطخونریزیعلتبررسی

رحمدستیدوماساژ–(مادرانعقادیاختالل–خونلختهیا

oخاکسترییاسبزآنژیوکتبابازرگدوگرفتن

oگرددتعبیهمرکزیرگمناسب،محیطیرگنبوددسترسدردرصورت.
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مدیریت خونریزی پس از زایمان

o تماس با پذیرش آزمایشگاه و بانک خون جهت جوابدهی اورژانسی آزمایشات و آماده سازی هرچه

سریعتر خون

oدادن مایعات وریدی طبق دستور پزشک

oمداخالت دارویی طبق دستور پزشک

o دقیقه یکبار15کنترل و ثبت عالیم حیاتی با دستگاه مانیتورینگ و پالس اکسی متری، هر

oاطمینان از باز بودن راه های هوایی و اکسیژن درمانی

oفیکس کردن سوند فولی جهت پایش برون ده ادراری

o اطالع به متخصص بیهوشی در صورت نیاز و اطالع به اتاق عمل و آی سیو جهت آمادگی برای

انتقال احتمالی بیمار

o ت چک لیست خونریزی توسط مسئول شیفت و ضمیمه کردن چک لیسدر موارد باالثبت و درج کلیه

به پرونده
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oفیبرینوژن:فوریارسال–INR–PTT–PT–RH–BG–CBCدرخواستیآزمایشاتسایرو

oسلپکواحددوحداقلمچکراس



آتونی رحم

احتباس جفت

هماتوم

سایر علل شایع خونریزی
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آتونی رحم
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زایمانازپسخونریزیعلتترینشایعکهشودمینامیدهرحمآتونیزایمانازپسرحمنشدنمنقبض

.است



رحمآتونیکنندهمساعدعلل

زایمانطولدراگمنتیشنیاالقاازاستفاده

عمومیبیهوشی

قلوییچندیاودوقلو

هیدرآمنیوسپلی

ماکروزومی

رحم،درجفتماندنباقی،(کوریوآمنیونیت)عفونتزایی،سختسختزایمانپار،مولتیگراند
(فیبروم)رحمدیوارهخیمخوشهایتوده
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اداره خونریزی ناشی از آتونی

61

داروییمداخالت

توسیناکسی

(مترژن)ارگونوینمتیل

 پروستاگالندینF2α

میزوپروستول(PGE1)

فاکتورهفت(RFVIIα)

اسیداگزامیکترانس



مصرفمنع منع مصرف میزان مصرف ردیف

نبایستی به صورت یکدفعه و سریع داخل

در صورت احتمال کالپس.وریدی تزریق شود

ان قلبی عروقی و افت شدید فشارخون می تو

دقیقه 30میلی لیتر طی 500واحد در 80
انفوزیون کرد

قطره در دقیقه حداکثر تا 60ت سرعواحد در یک لیاتر با40انفوزیون وریدي 

لیتر 3
واحد مستقیم در میومتر10یا تزریق عضالنی 

اکسی توسین 1

سی، فشار خون باال، بیماري قلبی، پره اکالمپ
حال مصرف داروي که در HIVمبتال به فرد

.آنتی ویرال است

دقیقه 15میلی گرم پس از 0/2میلی گرم و تکرار درمان 0/2تزریق عضالنی به میزان 

میلی گرم1حداکثر 
تزریق وریدي این دارو ممنوع است

متیل ارگونوین 
(مترژن)

2

کبدي،بیماري،قلبیفعالبیماریوآسم
گلوکوم

بهتر (. میلی گرم2)دوز8دقیقه تا حداکثر 15-90میکروگرم تکرارهر250تزریق عضالنی 

تزریق وریدي این دارو ممنوع . دوز موثر نبود روش دیگري انتخاب شود2است اگر تا 
.است

F2αپروستاگالندین * 3

به طور نادر حساسیت به دارو میکروگرم رکتال 600میکروگرم زیر زبانی و 400میکروگرم زیر زبانی یا 800تا 400
(.میکروگرم است200هر قرص )

میزوپروستول 
)PGE1(

4

- کیلوگرم/ میکروگرم60-40 فاکتورهفت **
(RFVIIα)

5

اعت تزریق وریدي آهسته یک گرم در یک دقیقه و در صورت ادامه خونریزي تکرارآن نیم س

.بعد توصیه می شود
ترانس اگزامیک 

***اسید

6

را در دیواره رحم تزریق کرد و اگر الپاراتومی نشده بود باز هم از دیواره شکم می توان  F2αدر زمان سزارین یا الپاراتومی به دنبال خونریزي می توان *

تزریق رحمی انجام داد

50ز پالکت بیشتر ا: پس از اطمینان از جمع بودن رحم، نبود پارگی، باقی نبودن جفت و پرده ها و ادامه خونریزي و در صورت برقراري همه شرایط**
، درجه حرارت بدن 7/2بیشتر یا مساوي (PH)اسیدیته خون، (PT)گرم در لیتر، مختل نبودن زمان پروترومبین1هزار در میلی لیتر، فیبرینوژن بیشتر از 

ممکن است براي کمک فاکتور هفت تهدید کننده حیات بوده و به درمان ها پاسخ نداده باشد،  PPHدرجه سانتی گراد، به شرطی که 35بیشتر یا مساوي 

به کنترل خونریزي بکار رود

ر تروما ترانس اگزامیک اسید ممکن است در مواردي که تجویز اکسی توسین و پروستاگالندین در توقف خونریزي ناموفق بوده و خونریزي در اث***
محتمل باشد مورد استفاده قرار می گیرد
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مکانیکیمداخالت

دستیدوماساژ

رحمکردنپک

مداخالت جراحی

فشاریسوچور

هاشریانبستن

رحمیشریانآمبولیزاسیون

هیسترکتومی



ماساژ دو دستی
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معیارهای تشخیص هماتوم

ترمیممحلیاپرینهلمسهنگامزیاددرداحساس

ترمیممحلیاپرینهقرینهغیرادم

ترمیممحلیاپرینهپوستایسکمی

ترمیممحلیاپرینهپوستسفتیافزایش

رکتومبهفشاراحساس

دردمحلکبودی
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5ازتربیشیاویافتافزایشبتدریجاندازهاگرشودبررسیآناندازههماتومبروزصورتدر

یخرسکمپبامادراینصورتغیردر.شودتخلیهعملاتاقدرهماتوماستالزامبود،مترسانتی

شودمیگرفتهنظرتحتحیاتیعالیمکنترلومسکنتجویز،

اقدامات



.خونریزی تاخیری بعد از زایمان نامیده می شودساعت اول،24خونریزی بعد از 

زیخونریاوقاتگاهی.شودمیناشیجفتمحلغیرطبیعی((پسرفت))ازموارداکثردرهاخونریزیاین

رسوبونکروزدستخوشجفتماندهباقییقطعهمعموال.دهدمیرخجفتازبخشیماندنباقیعلتبه

استنمیومترممکازپولیپشدنجدانهایتدروکندجفتیپولیپایجاداستممکنوشودمیفیبرین

.بدهدرخشدیدوسریعخونریزی

خونریزی تاخیری بعد از زایمان
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ارگونوینمتیلتوسین،اکسیتجویزبهاقدامخالی،رحموجودصورتدر:سونوگرافی

افزودهنیزمیکروبیضدداروهایرحم،عفونتبهشکصورتدر.شودمیپروستاگالندینآنالوگیا

.شوندمی

اگر در سونوگرافی وجود لخته های بزرگ در حفره ی رحم دیده شود، می توان اقدام به کورتاژ 

.  ساکشنی ارام کرد

زی درمان طبی، خونریدر غیر این صورت، فقط در صورتی از کورتاژ استفاده می شود که پس از 

قابل توجهی پا بر جا مانده باشد

درمان
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اداره خونریزی ناشی از احتباس جفت

غیرزایمانازپسدقیقه30تاجفتخروجعدمزایمان،سوممرحلهفعالمدیریتصورتدر

لوژیکفیزیوزایمانمدیریتصورتدرچنینهم.شودمینامیدهجفتاحتباسوشدهتلقیطبیعی

کنندهمستعدعواملکهشرطیبه.یابدمیافزایشدقیقه60بهدقیقه30ازجفتخروجمهلت

.باشدنداشتهوجودخونریزی
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رحمرویاریدستکقبلی،سابقهپاریتی،مولتیقبلی،حاملگیدرجفتاحتباسسابقهپر،مثانه

جداازقبلرحمدهانهشدنبستهلیومیوم،سرراهی،جفت،(کورتاژساکشنیاکورتاژسزارین،)

آکرتا،فتج)جفتچسبندگی،(دارسپتومیاودوشاخفیبروئید،رحم)غیرطبیعیرحمجفت،شدن

(پرکرتاواینکرتا

70

جفتاحتباسکنندهمستعدعوامل



، شوک، (subinvolution)خونریزی پس از زایمان، توقف یا کندی بازگشت رحم به وضعیت طبیعی

.عفونت، اینورژن رحمی و هیسترکتومی

جفتاحتباسعوارض
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ند ناف با اطمینان از انجام مدیریت فعال مرحله سوم زایمان شامل انفوزیون اکسی توسین و کشیدن ب

قرار دادن دست بر روی رحم 

ممنوع است( بولوس)تزریق اکسی توسین به صورت وریدی سریع : نکته  .

 صورت وجوددر صورت منقبض بودن رحم و عدم خروج جفت، اکسی توسین قطع شود و در

. خونریزی ادامه یابد

گرفتن حداقل یک رگ مناسب و تعیین گروه خونی و ارهاش، کراس مچ ورزرو خون.
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الزمزمانتافولیسوندنگهداریوسوندبامثانهتخلیه

موجودوضعیتازهمراهانومادربهرسانیاطالع

دیگرزنانمتخصصینوبیهوشیسرویسبهاطالع

عملاتاقبهانتقال

واژنیاسرویکسدرجفتنبودنظرازبیهوشیازقبلکنترل
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گرم4کیلوگرم80ازبیشوزنصورتدروسفازولینگرمیک)الطیفوسیعبیوتیکآنتیتجویز

(سفازولین

دستکشنپوشید)استریلنکاترعایتوموثرموضعیبیحسیبابیهوشیتحتجفتدستیخروج

(پرینهوواژنپرپاستریل،

تاسمطرح(اینکرتایاپرکرتااکرتا،)چسبندگیاحتمالجفت،کاملخروجازاطمینانازپس.

.گیردصورتبایدجفتارزیابیبرایسونوگرافیامکانصورتدر
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پارگی رحم
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درحمررویهایجراحییسابقهواینداکشن.افتدمیاتفاقواژینالزایماندرندرتبهرحمپارگی

.استرحمپارگیکنندهمستعدعللاززایمانازقبلزمان

توجهبدونخونگردشکالپسمادر،درتاکیکاردیشکم،دردواژینال،خونریزی:رحمپارگیعالیم

.شکمدورافزایشیاومادردرمشاهدهقابلخونریزیمقداربه



تصوربهتوانمیاستخونریزیبدونوتحتانیسگماندرکهسانتیمتررا4ازکمترپارگی

.نمودپیگیریومراقبتانتظاری

عملتامادراحیاءازواستعارضهشدتوهایافتهاساسبربرخوردنحوهدیگرموارددر

.باشدمتفاوتتواندمیهیسترکتومیحتییاونقصترمیمبرایجراحی

یاوباشدنداشتهوجودخارجیخونریزیوباشدهموراژیکشوکنفعبهعالیمکهصورتیدر

مادرانجبخشنجاتبیماردرفوریاقداموشودفکربایدرحمپارگیبهباشد،منقبضرحمحتی

است
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مول این عارضه باعث میشود که اقدامات مع. اختالالت انعقادي ازعلل نادر خونریزي پس از زایمان است

و پسدلیل مختلفی براي بروز اختالالت انعقادي حین بارداري، زایمان. کنترل خونریزي موثر نشود

وپنیکبیماریهایی نظیر پورپوراي ترومبوسیت: وجود بیماریهاي انعقادي زمینه اي. از زایمان وجود دارد

ی تواند خونریزي ایدیوپاتیک، پورپورای ترمبوسیتوپنیک ترمبوتیک، بیماري فون ویلبراند وهموفیلی م

.  پس از زایمان قابل توجهی ایجاد کند

اختالالت انعقادی
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واردماینزایمانازپسخونریزيازجلوگیريومناسبریزيبرنامهبرايبایدبنابراین

ردعملکباکهآسپرینمانندداروهایی:انعقادضدداروهايمصرف.شودبررسیبارداريدر

.شوندزایمانازپسخونریزيافزایشباعثتواندمینیزدارندتداخلهاپالکت
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DIC

مایعآمبولی،HELLPسندرمشدید،اکالمپسیپرهموارددر.استانعقادياختالالتمهمعللازیکی

(IUFD)مادردرشکممردهجنینمدتطوالنیماندنباقیجفت،کندگیودکولمانسپسیس،آمنیوتیک،

احتمالمیشودمصرفیانعقادياختالالتبهمنجرانعقاديفاکتورهايتخلیهباکهشدیدخونریزيو

DICداردوجود.
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اقدامات کلینیکی شامل:

- D-Dimer- Pt-Ptt-Inr-Plt-فیبرینوژن، فیبرین.

اسباقدامات درمانی شامل درمان بیماري زمینه اي، بررسی سلاير وضعیت انعقادي، جایگزینی من

ر اقدامات درمانی که براي اصالح نقایص انعقادي د. اجزاي خونی و حمایت از حجم داخل عروقی است

.زمانی خونریزي فعال مطابق پروتکل شوک و ترانسفوزیون خون انجام شود
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ابا سپاس از توجه شم


