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مقدمه
خونریــزی پــس از زایمــان یــک اورژانــس مامایــی اســت و جــزء 
یکــی از پنــج علــت مــرگ مــادر مــی باشــدکه بــا انســیدانس 1-3 

درصــد حاملگــی هــا اتفــاق مــی افتــد .
با 2 مکانیسم خونریزی پس از زایمان کنترل می شود:

1-انقبــاض میومترکــه بــا هموســتازمکانیکال عــروق خونــی راتحت 
ــارقرارمی دهد.  فش

دســیدوای  هموســتاتیک  فاکتورهــای  توســط  لختــه  2-ایجــاد 
سیســتمیک. انعقــادی  فاکتورهــای  و  موضعــی 

ــه  ــد منجــر ب اختــال در هریــک از مکانیســم هــای فــوق مــی توان
ــس از زایمــان شــود. ــزی پ خونری

تعریف
خونریــزی پــس از زایمــان کــه بیشــترازحد انتظاربــوده ویــا منجــر 
بــه عایــم ونشــانه هــای هیپوولمــی در مادرشــود. میــزان خونریــزی 
1000-500 ســی ســی بــه عنــوان خونریــزی پــس از زایمــان خفیف 
و میــزان خونریــزی بیشــتر از1000ســی ســی بــه عنــوان خونریــزی 

شــدید پــس از زایمــان میباشــد.
بطور کلی به دو دسته تقسیم می شود:

1-اولیه یا زودرس: در 24 ساعت اول پس از زایمان
2-ثانویه یادیررس: از 24ساعت تا 12 هفته پس از زایمان

علل پست پارتوم هموراژی
1-    آتونــی فــوکال یــا منتشــر: شــایع تریــن علــت خونریــزی پــس 
از زایمــان آتونــی رحــم اســت کــه تقریبــا علــت 80 درصدمــوارد 
ــم  ــی رغ ــی عل ــود ول ــی ش ــامل م ــان را ش ــس از زایم ــزی پ خونری

ــه ماســاژ رحمــی  اینکــه شــایع تریــن علــت اســت چــون معمــوال ب
ــت  ــن عل ــی دهــد، شــایع تری و داروهــای یوتروتونیــک جــواب م
ترنســفوزیون خــون، پــس از زایمــان نمــی باشــد. در اتونــی منتشــر 
ــه  ــت ک ــدی اس ــتر از ح ــون بیش ــن خ ــت رفت ــزان از دس ــم می رح
ــد  ــی توان ــه م ــک رحــم شــل و دیات ــی شــود چــون ی مشــاهده م
ــوکال،  ــی ف ــد. در اتون ــه باش ــون و لخت ــادی خ ــر زی ــاوی مقادی ح
فونــدال رحــم کامــا ســفت و کنتراکتــه اســت ولــی ســگمان 
ــه و اتونیــک اســت کــه درمعاینــه شــکم تشــخیص  تحتانــی، دیات

ــی شــود . ــال مشــخص م ــه واژین ــا معاین داده نشــده و ب
ترومــا: ترومــا میتوانــد بــه صــورت لسراســیون در کانــال   -2
واژینــال یــا انســزیون جراحــی باشــد. در زمــان ســزارین اگــر 
ــه  ــر ب ــد منج ــی توان ــد م ــترش پیداکن ــا گس ــرال ه ــه لت ــزیون ب انس

شــود. شــدیدی  خونریــزی 
اختــاالت انعقــادی: اختــاالت انعقــادی کمتــر از 7   -3
درصــد علــل خونریــزی پــس از زایمــان راشــامل مــی شــود. البتــه 
ــان  ــس از زایم ــزی پ ــال خونری ــد بدنب ــی توان ــادی م ــال انعق اخت
ــا  ــادران ب ــود. م ــاد ش ــادی ایج ــای انعق ــود فاکتوره ــدید و کمب ش
بیمــاری وون ویلبرانــد در ریســک خونریــزی پــس از زایمــان 
ــه  ــد در حاملگــی افزایــش و بافاصل ــور وون ویلبران هســتند. )فاکت

ــد( ــی کن ــدا م ــت پی ــان اف ــس اززایم پ
ــک،  ــع امنیوتی ــی مای ــال آمبول ــابی بدنب ــادی اکتس ــاالت انعق اخت
ــد  ــی توان ــندرم HELLP م ــدید و س ــی ش ــره اکامپس ــان، پ دکولم

ــود. ایجــاد ش
4-     بقایای جفتی و بارداری

خونریزی پس از زایمان

دکتر نوشین اشراقی 1
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ارزیابی خطر خونریزی پس اززایمان
1-خطــر کــم: بــارداری تک قلــو، بــدون ســابقه اختــال خونریزی 

دهنــده، ســابقه قبلــی ســزارین کمتــراز 2بار
ــر از8،  ــن کمت ــی، هموگلوبی ــارداری چندقلوی ــط: ب 2-خطرمتوس
پاکــت کمتــراز100000، ســابقه ســزارین بیشــتر از 3 بــار، ســابقه 
بیشــر از 4 بــار زایمــان طبیعــی، ســابقه میومکتومی،کوریوامنیوتیت، 
ــاالی 4250  ــن ب ــن وزن جنی ــوم، تخمی ــولفات منیزی ــتفاده از س اس

40>BMI ، گــرم، ســابقه خونریــزی پــس از زایمــان
3-خطرشــدید: جفــت پرویــا، احتمــال آکرتــا، دکولمــان، اختــال 

نعقادی ا
پروتــکل مدیریــت و درمــان خونریــزی پــس از زایمــان: هــر 
بیمارســتانی براســاس امکانــات و تجهیــزات  و نیــروی انســانی 

ــد . ــته باش ــی داش ــکل اختصاص ــک پروت ــد ی بای
اصــول اولیــه درمــان : تخمیــن میــزان خونریــزی بــه دو روش قابــل 

انجــام اســت:
ــت داده  ــون ازدس ــزان خ ــر می ــر زی ــاس تصوی ــاهده: براس 1-مش

ــم . ــی کنی ــخص م رامش

ــیت و  ــگ گاز و دروش ــاف وزن گاز و لن ــنجی: اخت 2- وزن س
ــی  ــه هــای خشــک و خون ملحف

ــا ایــن وجــود تخمیــن میــزان خونریــزی کمتــر از میــزان واقعــی  ب
) underestimate( . ــت اس

زمــان تشــخیص و مداخــات درمانــی: حــدود 90 درصــد مــوارد 
ــس  ــاعت اول پ ــدت 4 س ــزی، در م ــی از خونری ــرگ ومیرناش م
اززایمــان رخ مــی دهــد. تاخیــر درتشــخیص و درمــان مــی توانــد 
ــوک  ــه ش ــود و منجرب ــاد ش ــادر ایج ــرای م ــی ب ــت بحران وضعی

ــزان  ــر می ــادر از نظ ــتی م ــود. بایس ــی ش ــی و مورتالیت و موربیدیت
ــور  ــورد مانیت ــگاهی م ــج ازمایش ــی و نتای ــم حیات ــزی، عای خونری

ــرد. ــق قرارگی دقی
درمــان آتونــی: اقــدام اولیــه و مهــم ماســاژ دو دســتی رحــم اســت 
ــل  ــه یکــی از دو روشــی کــه درشــکل نشــان داده شــده قاب کــه ب

انجــام اســت :
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 درمان دارویی
در 1000-500 ســی ســی  واحــد  توســین: دوز40  اکســی   -1
نرمــال ســالین بــه صــورت انفوزیــون وریــدی یــا 10 واحــد داخــل 

ــی. عضان
2- متیل ارگونوین: دوز 0/2 میلی گرم عضانی 

3- میزوپروستول: دوز 1000-800 میکروگرم رکتال
4-کاربوپروســت: دوز 0/25 میلــی گــرم عضانــی هــر 15-90 

ــا 8 دوز ــه ت دقیق
ــدت  10-20  ــه درم ــرم ک ــید: دوز 1 گ ــک اس ــس اگزامی 5-ترن
دقیقــه آهســته انفوزیــون شــود و درصــورت ادامــه خونریــزی پــس 

از30 دقیقــه مــی تــوان دوز 1 گــرم دیگــر را تکــرار کــرد.
ــل  ــرد، عل ــی قرارگی ــد موردبررس ــزی بای ــدت خونری ــل و ش عل

ــد:  ــی باش ــامل 4T  م ــان ش ــس از زایم ــزی پ خونری
Tone: uterine atony
Trauma: laceration, hematoma, inversion, rupture
Tissue: retained tissue or invasive placenta 
Thrombin: coagulopathy

درمانها براساس علل اختصاصی فوق  انجام می شود:
ــاز  ــال، نی ــال و ابدومین * درمــوارد ترومــا و لسراســیون هــای واژین

بــه جراحــی هســت. 

ــارج  ــده وخ ــخیص داده ش ــد تش ــی بای ــت جفت ــده باف *ب اقیمان
شــود و در مــوارد آکرتــا )پرکرتــا ، اینکرتــا ( نیــاز به هیســترکتومی 

مــی باشــد.
ــی  ــرآورده هــای خون ــق خــون وف ــا تزری ــادی ب ــاالت انعق * اخت

ــد اصــاح شــود . بای
ــس  ــزی پ ــان خونری ــهای درم ــی ازروش ــل رحمی:یک ــون داخ بال
ــل  ــارنده داخ ــاد فش ــون تامپون ــتفاده از بال ــی اس ــان و اتون از زایم
ــی از  ــان ناش ــس از زایم ــزی پ ــا خونری ــادران ب ــت. م ــی اس رحم
ــه درمــان دارویــی یوتروتونیــک پاســخ ندهنــد قبــل  ــی کــه ب اتون
از انجــام اقدامــات تهاجمــی و جراحــی، کاندیــد گذاشــتن بــا لــون 
هســتند. بعضــی از بالونهــا اختصاصــی داخــل رحمــی هســتند )مثــل 
بالــون بکــری( و بعضــی جهــت مــوارد دیگــری اســتفاده می شــوند 
کــه مــی تواننــد  داخــل رحــم هــم بــکار بــرده شــوند )مثــل کاتتــر 

ادراری(
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