
خونریزی های 
حین بارداری



لکه بینی یا خونریزی در دوران بارداری به خصوص در ســه 
ماهه اول، امری بســیار عادی است و معموالً هم دلیل خاصی 
ندارد. اما بعضی مواقع، این خونریزی ها شدید است، بنابراین 
شــناخت علت آن و مراجعه به پزشک در حفظ سالمت مادر 
و جنین ضروری به نظر می رســد. معموالً خونریزی جزیی 
خود به خود متوقف خواهد شــد. گاهــی اوقات خونریزی 
ممکن اســت جدی و عامل خطر برای مادر و جنین باشــد. 
ســونوگرافی علت خونریزی بارداری را مشــخص می کند.



1- النه گزینی جنین
در طــول 12 روز بعد از حاملگی ممکن 
است که زن باردار لکه های خونی را مشاهده 
کند و فکر کند که همانند لکــه های دوران 
پریود است و هنوز نداند باردار شده است. این 
لکه بینی به دلیل جایگزینی جنین در داخل 
رحم است. معموال بعد از چند روز برطرف می 

شود.

2- سقط جنین
بیشــترین دلیل نگرانی مادران باردار 
از خونریزی در طــول 12 هفته اول دوران 
بــارداری، مربوط به ســقط جنین در این 

دوره زمانی است. 
حدود نیمی از بانوان که در این زمان 
خونریزی داشته اند، در نهایت جنین خود 

را سقط می کنند، اما این دلیل نمی شود که 
با ایجاد هر لکه بینی ناچیزی دچار نگرانی 
شوند، مخصوصاً اگر عالئم دیگری نداشته 

باشند.

3- بارداری خارج از رحم
در بــارداری خارج رحمــی، جنین در 
خارج از رحم که در اکثــر مواقع لوله رحمی 
اســت، رشــد می کند. اگر جنین در همین 
وضعیت به رشــد خود ادامه دهد، در نهایت 
منجر به پاره شــدن لوله رحمی می شود که 

برای مادر بســیار خطرناک می باشــد. 
اگر چه ایــن نوع بــارداری خیلی 

خطرناک اســت امــا تنها در 
 2 درصــد بانــوان اتفــاق 

می افتد.

لکه بینی و خونریزی در سه ماهه اول بارداری
حدود 20 درصد از بانوان در سه ماهه اول بارداری و در طول 12 هفته 
اول، نشانه هایی از لکه بینی را مشاهده می کنند که دالیل آن عبارتند از:



4- بارداری موالر
در شــرایط بســیار نادری، توده ای از 
جنس جفــت در درون رحم به جای جنین 
رشد می کند و گاهی اوقات سرطانی شده و 
به قسمت های دیگر بدن تهاجم پیدا می  کند. 
از عالئم دیگر بارداری موالرتهوع و استفراغ 
 شــدید و بزرگ شــدن ســریع اندازه رحم 

می باشد.

5- تغییرات گردن رحم
در بارداری، جریان خون به ســمت 
گردن رحم زیاد می شود. در نتیجه داشتن 
رابطه جنســی با همســر در این دوره و یا 

معاینــات دهانــه 
رحم باعث ایجاد لکه 

بینی می شود. این لکه 
بینی جای نگرانی ندارد.

6- عفونت
هر گونه عفونــت در فضای داخلی 

رحم یا دســتگاه تناسلی و یا عفونت ناشی 
از روابط جنســی)مثل؛ کالمیدیا، سوزاک 
و تبخال تناســلی( می توانــد باعث بروز 
 لکه بینی یــا خونریزی در ســه ماهه اول 

بارداری شود.



خونریزی در سه ماهه دوم و سوم بارداری
خونریزی های غیرعادی در اواخر بارداری را باید جدی گرفت، زیرا 
احتمال بروز مشــکل در مادر یا جنین وجود دارد. اگر در طول ســه 
ماهه دوم و سوم بارداری خونریزی مشاهده گردید، حتماً به پزشک 

خود مراجعه نمایید. 

 دالیل احتمالی خونریزی در اواخر دوران بارداری عبارتند از:

1- جفت سر راهی
این شــرایط، زمانی پیش می آید که 
جفت به ســمت پایین متمایل شــده و یا 

جلوی کانال زایمان را می گیرد. 
البتــه این اتفاق بســیار نادر اســت، 
اما اگر هــم رخ دهد، باید ســریعاً اقدامات 

مراقبتی انجام گیرد. 
این نوع خونریزی بدون درد و عالمت 

اتفاق می افتد.

2- جدا شدن جفت
در حدود یک درصد از بارداری ها، در 
زمان قبل از زایمان یا طی زایمان، جفت از 

دیواره رحم جدا می شــود. که برای مادر و 
جنین خطرناک می باشد. 

از دیگــر عالئــم جدا شــدن جفت، 
وجــود درد در ناحیــه زیر شــکم، وجود 
 لخته خــون در مجــرای تناســلی و درد 

کمر می باشد.

3- پارگی رحم
خونریــزی ممکن اســت به 

دلیل پاره شــدن جای بخیه 
در ســزارین بارداری قبلی 

اتفاق بیافتد که بســیار 
خطرناک است و نیاز 



به عمل سزارین فوری دارد. از دیگر عالیم، 
احســاس درد و فشــار در ناحیه زیر شکم 

می باشد. 
اگــر در داخل شــکم خــون وجود 
 داشــته باشــد، می توانــد باعــث درد 

شانه شود.

4- رگ های سر راهی
در مواقع بســیار نــادر، افزایش رگ 
های خونی در پرده  جفت در مســیر کانال 
زایمان، این مســیر را مسدود می کند که 
برای جنین خطرناک اســت، زیــرا در اثر 
خونریزی زیاد از جفــت و بند ناف ممکن 
اســت جنین دچار کمبود اکسیژن شده و 
دچار مشکل شــود. از دیگر عالئم، ضربان 
غیرطبیعی قلب جنین و خونریزی شدید 

است.

5- زایمان زودرس
شاید دلیل دیگر 
خونریزی در اواخر 

بــارداری  دوران 
آماده شــدن جنین 

برای به دنیا آمدن باشد 
چند روز یــا چند هفته قبل 

از زایمــان، تــوده مخاطــی که 
 همراه با لکه می باشــد، از رحم خارج 

می شود.
 اگــر این عالئــم قبــل از هفته 37 
بــارداری اتفــاق بیفتد، فوراً به پزشــک 
مراجعه کنید، زیرا در حال زایمان زودرس 

هستید. 
از دیگر عالئــم همراه می تــوان به، 
فشارهای زیرشــکمی و درد در ناحیه زیر 

کمر اشاره کرد.

6- آسیب ناحیه گردن رحم و 
مجرای تناسلی

7- پولیپ

8- سرطان



اگر در اواخر بارداری 
دچار خونریزی غیرعادی 
شدید، چه باید بکنید؟

بــه دلیل این که هرگونــه خونریزی در 
درون رحم عالمتی از وجود یک مشکل 
می باشــد، بنابراین ســریعاً به پزشک 
متخصص زنان مراجعه نمایید. از پوشک 
برای این که میزان خونریزی را مشخص 

کنید،   استفاده نمایید.
نوع خونریزی )رنــگ صورتی، قهوه ای، 
قرمز و یا این که خونتان دارای لخته بوده 

و یا روان است( را  مشخص نمایید. 
هرگونه بافتی که از بدن خارج شــده را 
به پزشک نشــان داده و در طول دوران 

خونریزی، از نزدیکی خودداری کنید. 



 در صورت مشاهده هر یک از عالئم زیر 
به اورژانس مراجعه کنید:

   هر نوع درد یا پیچش در ناحیه زیر شکم
   خونریزی چه با درد و چه  بی درد

   خارج شدن بافت از درون رحم
   سرگیجه یا ضعف و غش

   تب باالی 38 درجه سانتی گراد
خونریزی و دردهای کرامپی در مراحل اولیه حاملگی به طور شــایع اتفــاق می افتد و در اکثر موارد 
نشان دهنده مشکل خاصی نمی باشد، هر چند می تواند به صورت عالمت خطر تهدید به سقط و یا با 
شیوع کمتر سایر عوارض مراحل ابتدایی حاملگی باشد. خونریزی های بعد از مراحل اول حاملگی می 

تواند جدی باشد و بهتر است در صورت بروز با پزشک مشورت شود. 



علل خونریزی های سه ماهه اول بارداری
این خونریزی ها در 15 تــا 25 درصد حاملگی ها اتفاق می افتد و دالیل 

آن عبارتند از:

1- النه گزینی جنین: خونریزی روشن، 
1 تا 2 هفته     بعد از لقاح در زمان النه گزینی. 

2- پرخونی دهانه رحم: پرخونی دهانه 
رحم در حاملگــی می تواند باعث شــود بعد از 

مقاربت و یا حتی معاینه خونریزی اتفاق بیفتد.

3- عفونت هــا:  عفونت هایــی مثــل 
کالمیدیا

4- ســقط جنیــن: در 10درصــد 
حاملگی ها اتفاق می افتــد، عالئم آن می تواند 
کرامپ های شــکمی و خونریزی باشد و در 50 

درصد موارد بدون عالمت است. 
مشــکالت  آن  علــت  شــایعترین 
 کروموزومی و ژنتیــک جنین بوده و یک پدیده 

اتفاقی است.

5- حاملگی خارج رحمی: در حاملگی 
خارج رحمی جنین در محلی غیر از رحم کاشته 
شده و رشــد می کند که به طور شــایع در لوله 
های رحمی اتفاق می افتد. اگر لوله رحمی پاره 
شده خونریزی داخلی و به دنبال آن ضعف، افت 
فشار، درد و حالت شوک و حتی مرگ می تواند 
روی دهد. گاهی عالمــت حاملگی خارج رحم 
فقط خونریزی اســت و می توانــد حتی قبل از 

اطالع از حاملگی اتفاق بیفتد.

6- حاملگی موالر: در حاملگی 
مــوالر کــه جفــت غیرطبیعــی 

مــی باشــد و در نتیجه رشــد 
غیرطبیعی نیز دارد در برخی 

حاملگی هــا افتاق می افتد 
در ســونوگرافی قابــل 

تشخیص است.





علل خونریزی سه ماهه دوم و سوم

1- منشاء دهانه رحم
کــه  شــایعی  مشــکالت 
خونریزی خفیف بعد از ســه ماهه اول 
ایجاد می کنند التهاب و رشــد دهانه رحم 
می باشــد. خونریزی های شدید معموالً منشاء 

جفتی دارند.

2- زایمان زودرس
می توانــد همــراه پارگی کیســه آب و 

انقباضات منظم رحمی باشد. 

3- جدا شدن جفت
جدا شــدن جفت از رحم حیــن و یا قبل 
زایمان که می تواند اکســیژن رســانی جنین 
را مختــل کند و یا خونریزی شــدید در مادر به 

وجود آورد.

4- جفت سر راهی
زمانــی که جفت در قســمت های پایین 
 رحم و نزدیــک دهانه رحم قرار گرفته باشــد 

می توانــد خونریزی بــدون درد ایجاد کند، در 
بعضی موارد جفت سر راهی تا سن حاملگی 32 
هفته با کشیده شدن و نازک شدن قسمت های 

پایینی رحم باال می رود.
اگــر در انتهای بارداری جفت ســر راهی 

باقی بماند، سزارین توصیه می شود.

5- چسبندگی غیرطبیعی جفت
زمانی که قســمتی یا کل جفت به دیواره 
رحم چســبیده باشــد و قابل جدا شدن نباشد 
»جفــت اکرتا« نامیده می شــود و مــی تواند 
خونریزی در سه ماهه ســوم و حتی خونریزی 
شدید حین زایمان ایجاد کند در اکثر موارد در 

سونوگرافی دوران بارداری تشخیص داده 
می شود، ولی می تواند تا زمان زایمان 

تشــخیص داده نشود و خونریزی 
شــدید تهدید کننده حیات 

ایجــاد کند و منجــر به در 
آوردن رحم برای نجات 

جان مادر شود. 
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