
 تعریف:
به خصوص در سه   یدر زمان باردار یزیخونر یا ینیلکه ب

ندارد  یخاص یلاست و معموال هم دل یعاد یماهه اول امر

و  یدها شد یزیخونر ینمواقع ا یدر بعض ینکها یلاما به دل

و  یلدال ینشناخت ا ینهمراه است بنابرا یلیبا دال یا

به  یرضرو ینمراجعه به پزشک در حفظ سالمت مادر و جن

 رسد. یم ظرن

 در سه ماهه اول: خونریزی
و در طول  یاز بانوان در طول سه ماه اول باردار %20 حدود

کنند که  یمشاهده م ینیاز لکه ب ییهفته اول نشانه ها 12

 دارد. یمختلف یلدال

 :ینوجود جن یلبه دل خونریزی
ممکن است که شخص لکه  یروز بعد از آبستن 12طول  در

دوران  یکرکند که همانند لکه هاه کند و فرا مشاهد ییها

نشده است.  یاست در واقع آنها هنوز متوجه باردار یودپر

در رحم است  یهاول ینجن یگزینیجا یلبه دل یزیخونر ینا

 یااز چند روز  یشتربوده است و ب ینیکه به صورت لکه ب

 ساعت نخواهد بود. دچن

 :ینجن سقط
 12در طول  یزیر از خونرمادران باردا ینگران یلدل بیشترین

مکرر  ینگردد به سقط جن یبر م یهفته اول دوران باردار

زمان  یناز بانوان که در ا یمیحدود ن یدوره زمان یندر ا

کنند اما  یرا سقط م ینشانجن یتاداشته اند نها یزیرخون

 رشخص دچا یزیناچ ینیشود که در هر لکه ب ینم یلدل

نداشته باشد.  یگریشود. مخصوصا اگر عالئم د ینگران

به خصوص اگر همراه  ینیلکه ب یا یزیدرموارد ادامه خونر

 دل باشد حتما با پزشک خود مشورت کنند. یردرد ز

 :یمخارج رح بارداری
زهدان  یادر خارج از رحم  ینجن یخارج رحم یباردار در

کند.اگر  یاست رشد م یکه در اکثر مواقع در لوله رحم

 یتد ادامه دهد در نهاشد خوبه ر یتوضع یندر هم ینجن

مادران  یشود  که برا یم یلوله رحم یدنمنجر به ترک

 یلیخ ینوع باردار ینخطرناک است اگرچه ا یاربس

 یک یافتد. یاز بانوان اتفاق م %2در  نهاخطرناک است اما ت

شکم  یرز یددرد شد یخارج رحم یاز عالئم باردار یگرد

 باشد یم یدشد یجیهمراه با گ

 مول: یا یتوده ا بارداری
 ینجن یدرون رحم به جا ینادر توده ا یاربس یطیشرا در

وده ت ینا یزنادر ن یاربس یطکند و در شرا یشروع به رشد م

بدن گسترش  یگرد یشده و به قسمت ها یتواند سرطان یم

حالت تهوع و  یتوده ا یاز عالئم باردار یگرد یکی. یابد

 باشد. یمه رحم انداز یعو بزرگ شدن سر یداستفراغ شد

 شامل: یباردار یهدر دوران اول یزیخونر یگرد دالیل

 در گردن رحم: تغییرات
به سمت گردن  یادیخون ز یانجر یطول زمان باردار در

 یندر ا یداشتن روابط جنس یجهرحم وجود دارد در نت

شود.   یم ینیلکه ب یجادباعث ا یرحم یتست ها یادوران و 

 خواهد داشت. یدر پ ینگران ینیلکه ب ینا

 عفونت:   
و  یدستگاه تناسل یارحم  یدرون یهرگونه عفونت در فضا 

تبخال( -سوزاک-یا)کالمد یاز روابط جنس یعفونت ناش یا

در سه ماهه اول  یزیخونر یا ینیتواند باعث بروز لکه ب یم

 شود. یباردار

 

 :یباردار یانیدر سه ماهه دوم و پا خونریزی
 یجد یدرا با یاواخر باردارر د یعاد یرغ یها خونریزی

 یاموارد خطرناک در مادر  یتواند هشدار برا یم یراگرفت ز

مشاهده  یزیدوران خونر ینباشد. اگر در طول ا ینجن

 .یدبه پزشک خود حتما مراجعه کن یدکرد

 :یاردر دوران بارد یزیخونر یاحتمال دالیل

 :یسرراه جفت
 یینت پاکه جفت به سم یدآ یم یشپ یزمان یطشرا این

.البته یردگ یرا م یمانکانال زا یجلو یاشده باشد و  یلمتما

 یننفر ا 200در  1نادر است و در حدود  یاراتفاق بس ینا

قدامات  یعاسر یدبا یفتداتفاق ب ینافتد اما اگر هم ا یاتفاق م

و عالمت  دبدون در یزینوع خونر ین.ایردانجام گ یمراقبت

 افتد. یاتفاق م

 جفت: جداشدگی
 یمانطول زا یاها در زمان قبل  یاز باردار %1حدود  در

 ینمادر و جن یشود که برا یرحم جدا م یوارهجفت از د

عالئم جداشدن جفت وجود درد  یگرباشد. از د یخطرناک م

د و در یتناسل یشکم و لخته خون در مجرا یرز یهدر ناح

 باشد یکمر م

 رحم: پارگی
دوخته شده در  یپاره شدن زخمها یلاست به دل ممکن

خطرناک است  یارکه بس یفتداتفاق ب یقبل یباردار ینسزار

عالئم  یگرباشد. از د یم یفور ینبه عمل سزار یازو ن

 باشد. یشکم م یرز یهاحساس درد و فشار در ناح

 :یسر راه رگهای
در بند ناف  یخون یرگها یشنادر در اثر افزا یارمواقع بس در

 یرا مسدود م یرمس ینا انیمکانال زا یرو جفت در طول مس



 یادز یزیدر اثر خونر یراخطرناک است ز ینجن یکند که برا

 یژندچار کمبود اکس یناز جفت و بند ناف ممکن است جن

قلب  یرطبیعیعالئم ضربان غ یگرشود و خفه شود.از د

 است.  یدشد ییزو خونر ینجن

 زود هنگام: زایمان

باشد  یلدل ینابه  یدشا یدر اواخر دوران باردار خونریزی

چند  یاآمدن است. چند روز  یاشما آماده به دن ینکه جن

باشد  یکه همراه با لکه م یتوده مخاط یمانهفته قبل از زا

اتفاق  37عالئم قبل از هفته  ینشود. اگر ا یاز رحم خارج م

 زایماندر حال  یراز یده پزشک مراجعه کنفورا ب یفتدب

 یمجرا ییراتان به تغتو یعالئم م یگر. از دیدزودرس هست

 یم یرکمرز یهو درد در ناح یشکم یرز یفشارها-یتناسل

 :یدر اواخر دوران باردار یزیخونر یلدال یگرباشد    از د

 یپپول-یتناسل یرحم و مجرا یگردن یهدر ناح آسیب

 سرطان.-یخون

چه  یدشد یعاد یرغ یزیدچار خونر یدر اواخر باردار اگر

 ید؟بکن یدبا

به پزشک  یعاسر ینباشد بنابرا یمشکل م یکوجود  نشانه

را  یزیخونر یزانم ینکها یدستمال برا یک.از ییدمراجعه نما

 -ی)رنگ صورتیزی. نوع خونرییداستفاده نما یدمشخص کن

روان  یالخته بوده و  یخونتان دارا ینکها یاقرمز و  -یقهوه ا

 .یدبوده(را مشخص کن

شده را به  که از بذن خارج یهرگونه بافت یزیخونر طی

و  یکیاز نزد یزیپزشک نشان داده و در طول دوران خونر

 .یدکن یپوشک خوددار یااستفاده از پارچه 

به اورژانس  یراز عالئم ز یکدرصورت مشاهده هر         

 :          یدمراجعه کن

 شکم. یرز یهدر ناح یچشپ یاهرنوع درد  

 درد. یچه با درد و چه ب یزیخونر 

 بافت از درون رحم. خارج شدن 

 ضعف و غش. یا یجهسرگ 

 .یگرادسانت 8/37 یتب باال 

 .ینیادامه لکه ب 
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