
 

 

: خًْشیضی ّاژیٌبل دسًیوَ دّم حبهلگی

 

سخ حبهلگی ُب % 5تب% 2دس antepartum hemorrhag)  )خًْشیضی ّاژیٌبل دس ًیوَ دّم حبهلگی 

یب ( پبسگی سحنیب عشساُی،جفتدکْلوبىًظیش)هی دُذ کَ هوکي اعت هٌؾبء سحوی یب جفتی

ثٌذست هٌؾبء ّ (ًظیشتْهْسُب یب صذهبت عشّیکظ یب ّاژى)دعتگبٍ ژًیتبل تحتبًی

هیبى ػلل خًْشیضی دس ًیوَ دّم حبهلگی،دکْلوبى جفت ػبهل اصداؽتَ ثبؽذ ( ساُیعشسگ)جٌیٌی

دس حذّد یک عْم هْاسد ػلتی ثشای خًْشیضی . هْاسد اعت% 20هْاسد ّجفت عشساُی ػبهل % 30

ّ چٌیي تصْس هی ؽْد کَ ػبهل اکثش هْاسد ًبؽٌبختَ خًْشیضی، (حتی ثؼذ اص صایوبى)یبفت ًوی ؽْد

اگش  گفتَ هی ؽْد  marginal sinus separationثَ آى کَجذا ؽذى حبؽیَ جفت اص دعیذّا ثبؽذ 

جفت عش ساُی یب چَ ایي گشٍّ اص ثیوبساى پیؼ آگِی ثِتشی ًغجت ثَ ثیوبساى ثب خًْشیضی ثذلیل 

.  دکْلوبى داسًذ اهب دس همبیغَ ثب آًِبیی کَ خًْشیضی ًذاسًذ پیؼ آگِی ثذتشی داسًذ

:  placenta previaجفت عشساُی 

جبیی کَ دس اّاخش حبهلگی لطؼَ یب )ّ کبؽتَ ؽذى جفت دسلغوت تحتبًی سحن ثَ لشاسگشفتي 

.  جفت عشساُی گفتَ هی ؽْد( عگوبى تحتبًی سا تؾکیل هی دُذ

ًْع تمغین  4جفت عشساُی ثشاعبط هْلؼیت آى ًغجت ثَ دُبًَ داخلی عشّیکظ ثَ 

: هی ؽْد  

 

سا ثپْؽبًذ جفت  enternalosاگشچٌبًچَ جفت ثَ طْسکبهل عْساخ داخلی عشّیکظ یب  (1

 .ًبهیذٍ هی ؽْد  completp.pعشساُی کبهل یب 

چٌبًچَ جفت لغوتی اص عْساخ داخلی عشّیکظ سا ثپْؽبًذ جفت عش ساُی عشّیک یب  (2

partiolp.p  ًبهیذٍ هی ؽْد. 

 marginalچٌبًچَ لجَ جفت کٌبس عْساخ داخلی عشّیکظ ثبؽذ جفت عشساُی حبؽیَ ای یب   (3

p.p  ًبهیذٍ هی ؽْد. 

 internal osسحن لشاس ثگیشد ّلی لجِی جفت ثَ چٌبًچَ جفت فمظ دس عگوبى تحتبًی   (4

. گفتَ هی ؽْد  lowlyingّ یب عْساخ داخلی عشّیکظ ًشعیذٍ ثبؽذ جفت پبییي لشاس گشفتَ ّ یب 

عشساُی ثَ دس ٌُگبم صایوبى ثب ثبص ؽذى عشّیکظ هوکي اعت ُش کذام اص اًْاع جفت : ًکتَ

ثبؽذ ّدس ٌُگبم صایوبى تجذیل ثَ ًغجی ؽْدّیب ثش   marginalجفتی ؽًْذ هثثًال ُوذیگش تجذیل 

ػکظ 

: سیغک فبکتْسُبی اصلی جفت عش ساُی ػجبستٌذ اص



 

 

، حبهلگی ُبی چٌذ (عبلگی 35ثیؼ اص )، عي ثبو(ُش ًْع اعکبس سحن  ّ اصْوًال )عبثمَ عضاسیي 

اُی ، اص عیگبس ّکْکبئیي ًیض ثَ ػٌْاى ّ عبثمَ جفت عش س( ثبس 4ثیؼ اص )للْ، دفؼبت حبهلگی ثبو

. سیغک فبکتْسُبی جفت عش ساُی ًبم ثشدٍ ؽذٍ اعت

هی % 20تب%10حبهلگی ثیي  20ثشسعی ُب ًؾبى دادٍ اًذ کَ ؽیْع جفت عشساُی لجل اص ُفتَ 

دس ًْع % 95دس ًْع کبهل ّ% 75)آًِب ثشطشف هی ؽًْذ% 90ثبؽذ کَ ثب پیؾشفت حبهلگی حذّد 

ػلت ایي هغئلَ تغییش هحل جفت دس اثش تؾکیل ّطْیل ؽذى عگوبى تحتبًی سحن ثْدٍ ( ًغجی

. گفتَ هی ؽْد(  pelacental migration) جشت ّثَ آى پذیذٍ هِب

: ػثئن ّ ًؾبًَ ُب

ّ ؽبیؼتشیي ػثهت جفت عشساُی، خًْشیضی ثذّى دسد ّاژیٌبل اصلی تشیي 

یک عْم )سخ دادٍ( ُفتگی 5/32)خًْشیضی هؼوْوًال اّاخش هبٍ ُؾتن حبهلگی(هْاسد%80)اعت

 38هْاسد لجل اص % 90دس کل ثیؼ اص /ُفتگی  36ُفتگی ّ یک عْم هْاسد ثؼذ اص  30هْاسد لجل اص 

لغ اعتشاحت ّ خْد ثَ خْد ّیب هتؼبلت فؼبلیت یب هؼبیٌَ ّاژیٌبل سخ کَ هوکي اعت دس هْ( ُفتگی

ثیوبس چٌبًچَ ثب عًْْگشافی جفت عشساُی ػثئن ثبلیٌی ًذاؽتَ ثبؽذ، ًیبص ثَ هحذّدیت . دُذ

. حبهلگی ّجْد ًذاسد 28حشکت تب ُفَ 

ثیوبساى % 60)ثْدٍ ّلی دس حوثت ثؼذی  (لشهض)حولَ هؼوْوًال خفیف ّ سّؽيخًْشیضی دس اّلیي 

هْاسد خًْشیضی ؽذیذ ثْدٍ ّثَ % 20تب% 10دس . هیضاى افضایؼ هی یبثذ( ّچٌذ سّص یب چٌذ ُفتَ ثؼذ

ػلت خًْشیضی جذا ؽذى جفت اص سحن دس اثش اتغبع ًّبصک ؽذى . ؽْک ُیپّْلویک هی اًجبهذ

اص فضبی ثیي )هٌؾبء هبدسییْى ّ افبعوبى عشّیکظ ثْدٍ ّدس ًتیجَ عگوبى تحتبًی ّدیثتبط

حبهلگی سخ دادٍ دس حوثت ثؼذی ؽذیذتش  26داسد ثَ ُویي دلیل خًْشیضی اکثشاًال ثؼذ اص ُفتَ ( ّیلی

هگش هبدس دچبس ) سخ ًویذُذ   FHRّ تغییشات (ثَ دلیل کن ثْدى هیْهتش دس عگوبى تحتبًی) هی ؽْد 

(. ؽْد  اختثل ُوْدیٌبهیک

ؽشّع سًّذ صایوبى )هْاسد اًمجبض سحوی % 20تب% 10دس هؼبیٌَ سحن ًشم ّغیش حغبط ثْدٍ اهب دس 

. هْاسد دسد ّجْد داسد% 10ّدس (صّدسط

اص هؼبیٌَ ّاژیٌبل اعتفبدٍ ًوی ؽْد چْى هوکي ثَ ُیچ ّجَ ثشای تؾخیص خْى سیضی ُب : ًکتَ

اص ایٌکَ ثیوبس دس اتبق ػول ثبؽذ ّ آهبدٍ ثشای  اعت دس ثیوبس خْى سیضی ؽذیذ اتفبق افتذ ثَ غیش

گْیٌذ یؼٌی ُوَ ی ؽشایظ آهبدٍ ی عضاسیي   DOUBLE SET عضاسیي ثبؽذ کَ اصطثحبًال ثَ آى

. اعت

: اسصیبثی پبساکیلیٌیکی

 ی عًْْگشافی اص ساٍ ؽکن اعت ّ دلتیعبدٍ تشیي ّ هٌبعت تشیي سّػ تؾخیص جفت عشساٍ

ثضسگ ثْدٍ یب دس خلف لشاس داؽتَ ّیب ایٌکَ ثیوبس چبق اعت اص  داسد دس هْاسدی جفت% 95حذّد 

. دلت آى کبعتَ ؽذٍ ّدس ایي هْاسد عًْْگشافی اص ساٍ پشیٌَ ّیب ّاژى هٌبعت خْاُذ ثْد 



 

 

توبهی ثیوبساى هؾکْک ثَ جفت عشساُی ثبیغتی دس ثیوبسعتبى ثغتشی ؽذٍ ّثب هتخصص صًبى 

: ًّْگشافی ثشسعی ُبی صیش صْست گیشدّصایوبى هؾبّسٍ اًجبم ؽْد ّ ػثٍّ ثش ط

اًذاصٍ گیشی اص جولَ )  ، کشاط هچ ّ آصهبیؾبت سّتیي ثیوبساى ثغتشی CBC diff,BG,RHآصهبیؼ  (1

 ( BUN,BS,Crالکتشّلیت ُب ، 

 ّاحذ خْى کبهل packed cell  ّ2ّاحذ  3دسخْاعت سصسّ ّ حذالل  (2

 دسصْست لضّم ثشسعی ّضؼیت تکبهل سیْی جٌیي FHRکٌتشل ػثئن حیبتی هبدس ّ  (3

( ثخؼ صایوبى ) توبم ثیوبساى دس  :اًذیکبعیْى ثغتشی 

: تذاثیش دسهبًی

دسهبى جفت عشساُی ثغتگی ثَ ؽذت خْى سیضی ّ عي حبهلگی داؽتَ ّ ثش دّ اصل کلی 

. الذاهبت هحبفظتی ّ اختصبصی اعتْاس اعت 

دّػ ّاصیٌبل ّ هؼبیٌَ ّاژیٌبل اعتشاحت دسثغتش، خْدداسی اص ًضدیکی،  1)

ّ اصثح ّضؼیت ُوْدیٌبهیک ثیوبس طجك سّػ کثعیک     Iv Lineثشلشاسی ( 2

چٌبًچَ جٌیي پشٍ تشم هی ثبؽذ ّ خًْشیضی کن اعت ثَ ثیوبس اعتشاحت دادٍ هی ؽْد ّ فمظ ( 3

ثیوبس تحت ًظش لشاس هی گیشد ّلی چٌبًچَ ثیوبس تب صهبى تشم عًْْگشافی جفت عشساُی داسد 

یب  marginalدستوبم اًْاع آى ثبیذ ثشای آى عضاسیي صْست گیشد ّلی چٌبًچَ دس اًْاػی هبًٌذ 

lowlying  ثیوبسدسهشاحل صایوبًی لشاس گشفتَ اعت ثذّى ایٌکَ خًْشیضی ّاضحی داؽتَ ثبؽٌذ ّ یب

خشاة ؽذٍ ثبؽذ اجبصٍ صایوبى ّاژیٌبل هی دُین  صذای للت جٌیي 

:  placental Abruptionدکْلوبى جفت  

لجل اص خشّج جٌیي ّ پظ ( کَ دس هحل طجیؼی کبؽتَ ؽذٍ ثبؽذ)ثَ جذا ؽذى ّ کٌذٍ ؽذى جفت 

جذا ؽذى صّدسط جفت یب ( حبهلگی 28دس ثشخی هٌبثغ ثؼذ اص ُفتَ ی )حبهلگی  20فتَ اص ٍ

. دکْلوبى جفت گفتَ هی ؽْد

: اًْاع جذا ؽذى جفت

خًْشیضی هوکي اعت ثَ صْست . هی تْاًذ ثَ صْست ًبلص ّیب ثَ صْست کبهل جذا ؽذٍ ثبؽذ

. آؽکبس ّیب ثَ صْست هخفی ثبؽذ

کبهل جفت ثب خًْشیضی ًشیضی آؽکبس هی ثبؽذ ّجذا ؽذى هؼوْوًال جذا ؽذى ًبلص جفت ثب خْ

دس خًْشیضی هخفی هوکي اعت جفت جذا ؽذٍ ثبؽذ ّلی ٌُْص پشدٍ ُب اتصبل .هخفی هی ثبؽذ

داسد ّدس ًتیجَ خْى خبسج ًخْاُذ ؽذ ّیب ثَ لذسی عش دس لگي فیکظ ؽذٍ ثبؽذ کَ خشّج اهکبى 

. پزیش ًجبؽذ

ی ثبؽذ چْى اّل اص ُوَ تؾخیص صْست ًوی گیشد ، دّم خًْشیضی هخفی ثغیبس خطشًبک م: ًکتَ

. ثبػث اختثل اًؼمبدی ّ کْآگْلْپبتی خْاُذ ؽذ

: اتیْلْژی دکْلوبى جفت



 

 

:  ػلت اصلی دکْلوبى ًبؽٌبختَ اعت ّلی ػْاهل هغتؼذ کٌٌذٍ ّ ؽٌبختَ ؽذٍ آى ػجبستٌذاص

ّ ؽذیذ دچبس ُیپشتبًغیْى ُغتٌذ کَ  ثیوبساى ثب دکْلوبى خطشًبک% 50ثیؼ اص )ُیپشتبًغیْى 

( ًیوی اص هْاسد اص ًْع هضهي ّ ًیوی دیگش اص ًْع ُیپشتبًغیْى ّاثغتَ ثَ حبهلگی هی ثبؽذ 

، ( دس لل دّم هی ؽْدخشّج لل اّل ثبػث دکْلوبى )، حبهلگی چٌذ للْیی( تشّهب ثَ ؽکن)ضشثَ،

 کْتبُی ثٌذ ًبف ،صّدسط کیغَ آة ،، پبسٍ ؽذى ( خشّج ًبگِبًی هبیغ آهٌیْتیک)پلی ُیذسآهٌیْط

جفتی کَ ثَ طْس هغتمین ثش سّی )اعتؼوبل دخبًیبت ّ هصشف کْکبئیي ، ّجْد فیجشّم ُبی سحوی

 ، عبثمَ دکْلوبى ، پبسیتَ ثبو ، افضایؼ عي( فیجشّم سحوی لشاس گشفتَ

: ػثئن ثبلیٌی

اض سحوی، دیغتشط جٌیٌی خًْشیضی ّاژیٌبل ، دسد ؽکن یب کوش ، حغبعیت ّ اًمت: تبثلْی اصلی

هْاسد ثیي ُفتَ ُبی % 40حبهلگی ، حذّد  36دس حذّد ًیوی اص هْاسد دکْلوبى جفت ثؼذ اص ُفتَ 

حبهلگی سخ هی دُذ ، ػثئن ّ ًؾبًَ ُبی ثیوبسی ثش  32حبهلگی ّ ثمیَ لجل اص ُفتَ  36تب  32

. خًْشیضی هتفبّت اعت ة ؽذت ّ ًْعحظ

: ػْاسض دکْلوبى جفت

کَ اًگؾتبى دعت دس آى فشّ ًوی سّد ّ اًمجبضبت (چْثی)ّجْد یک سحن ُبیپشتْى یب سحن عٌگی

، جٌیي ( صذای للت هوکي اعت ؽٌیذٍ ؽْد ّیب ًؾْد)سیتویک ّجْد ًذاسد ، دیغتشط جٌیٌی 

خًْشیضی ثیوبس تٌبعت ًذاسد ّ ثَ خبطشآصاد ؽذى تشّهجْپثعتیي اص هشدٍ، ایجبد ؽْک کَ ثب هیضاى 

هوکي اعت ثَ خبطش خًْشیضی هخفی کْآگْلْپبتی اتفبق افتذ ّ هتؼبلت . ًشیضی هی ثبؽذ هحل خْ

آى فیجشیٌْژى کبُؼ یبثذ کَ ثَ آى ُیپْفیجشیٌْژًوی گفتَ هی ؽْد ، ثبًْیَ ثَ خًْشیضی کَ اتفبق 

افتبدٍ هوکي اعت اّلیگْسی ّیب ًبسعبیی کلیْی اتفبق افتذ ّ هوکي اعت ثَ خبطش اختثل دس کلیَ 

 .سّتئیٌْسی ُن اتفبق ثیبفتذپ

. هوکي اعت ُیپشتبًغیْى هضهي ّ پشٍ اکثهپغی ُن هْجت دکْلوبى ؽْد: ًکتَ

: تذاثیش دسهبًی

دس هْاسد خًْشیضی ؽذیذ ّ ػذم آهبدکی سحن ثشای ثشای صایوبى یک عضاسیي ثشق آعب ثبیذ صْست 

ثبؽذ اجبصٍ صایوبى ّاژیٌبل  گیشد ّلی چٌبًچَ اختثوت اًؼمبدی ّجْد داؽتَ ثبؽذ ّیب جٌیي هشدٍ

هی دُین صیشا دس صْستی کَ ثیوبس اختثوت اًؼمبدی داؽتَ ثبؽذ ّ ػول عضاسیي سا اًجبم دُذ 

هوکي اعت خًْشیضی اص توبم هحل ُبی جشاحی اتفبق افتذ حتی دس صْست صایوبى طجیؼی ثبیذ 

اص داسُّبی تْکْلیتیک هی تْاى دس هْاسدی کَ جٌیي ًبسط اعت . هحذّد ؽْداًجبم اپی صیبتْهی 

هثل عْلفبت دّ هٌیضی ّیب سیتْدسیي ثشای کبُؼ اًمجبضبت اعتفبدٍ کشد ، الجتَ ًگِذاسی ایي 

ثیوبساى لبثل پیؾگیشی ًوی ثبؽذ چْى هوکي اعت دس ُش لحظَ جذاؽذى ؽذى ثیؾتش جفت 

. اتفبق افتذ ّثبػث پیؼ سّی ثیوبسی ؽْد



 

 

احل صایوبًی ؽذٍ ، خًْشیضی اعت ّدیغتشط جٌیٌی اگش چٌبًچَ ثیوبس دکْلوبًی ّاسد هشحلَ هش

ة کَ هیضاى ّجْد ًذاسد هی تْاى اجبصٍ ی صایوبى ّاژیٌبل داد کَ اص طشیك پبسٍ کشدى کیغَ آ

خًْشیضی سا کبُؼ هی دُذ ّ اعتفبدٍ اص اکغی تْعیي ثَ پیؾشفت صایوبى کوک کشدٍ اعت 

: عبیش خًْشیضی ُب دس ًیوَ دّم حبهلگی

عشساُی ّ دکْلوبى جفت هجوْػبًال ػبهل ًیوی اص هْاسد خًْشیضی ّاژیٌبل چٌبًچَ کَ رکش ؽذ جفت 

دس ًیوَ دّم حبهلگی سا تؾکیل هی دٌُذ ّ ػبهل اکثش ثمیَ هْاسد ًبؽٌبختَ ثْدٍ ّیب ثؼذ اص صایوبى 

: هؾخص هی ؽًْذ ػلل ؽٌبختَ ؽذٍ آى ػجبستٌذ اص 

تشّهبی ژًیتبل ، %( 15)، عشّیغیت%bloody show (20 )، %( 60)پبسگی عیٌْط هبسژیٌبل 

، تْهْسُبی ژًیتبل ، ُوبچْسی ، ػفًْتِبی ژًیتبل ، سگ عشساُی ّ %( 2)، ّاسیکْص فشج%( 5)

%(  5/0ُش یک حذّد )پبسگی سحن 

1) Marginal Sinus Separation Repture : 

سا یک فشم خفیف  ایي حبلت ثَ جذا ؽذى هختصش حبؽیَ ی جفت گفتَ ؽذٍ ّدس ّالغ هی تْاى آى

دس ًظش گشفت تظبُشات ثبلیٌی آى ُوبًٌذ فشم خفیف دکْلوبى جفت ثْدٍ ّ دکْلوبى جفت 

هؼوْوًالخْدثَ خْد هتْلت ّثش طشف هی ؽْد ّ دس صْستی کَ جٌیي ّ هبدس اص عثهت هطلْثی 

. ثشخْسداس ثبؽٌذ ًیبصی ثَ الذام خبصی ًذاؽتَ ّتحت ًظش لشاس دادى ثیوبس کبفی خْاُذ ثْد

 (:vasa previa)سگ عشساُی (2

ػشّق جفتی  هوکي اعت یک یب چٌذ ؽبخَ ی اصلیvelamentousدس اتصبل ثٌذ ًبف ثَ جفت ًْع 

ثٌذًبف دس هجبّس دُبًَ ی عشّیکظ لشاس ثگیشد کَ ثَ آى سگ عشساُی گفتَ هی ؽْد کَ اگش پشدٍ 

ّد کَ ثب دیغتشط هی ػ( ثب هٌؾبء جٌیٌی)پبسٍ ؽْد ثبػث پبسگی ایي ػشّق ّدس ًتیجَ خًْشیضی

دس هذت کْتبُی هؾخص هی ؽْد دس صْست ( هْاسد % 50دس )جٌیٌی ّثثفبصلَ هشگ جٌیي 

. تؾخیص ثبیغتی ثثفبصلَ لجل اص هشگ جٌیي ، عضاسیي اًجبم ؽْد

ّلی ثب دیغتشط ( ثذّى اًمجبض سحوی)دس ُش ثیوبس حبهلَ ثب خًْشیضی ّاژیٌبل ثذّى دسد : ًکتَ

. سگی سگ عشساُی ًیض ثْدثبیغتی ثَ فکش پبجٌیٌی 

 

 

  


