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چگونه ازین فصل استفاده شود:
بیشتر اسباب خونريزي ها ايكه درين فصل از آنها ذكر به عمل آمده  ،در فصل هاي ديگرتشريح شدده اندد .
اگر مشكل خونريزي داريد درينجا آنرا ديده و براي معلومات بیشتربه صفحه متذكره مراجعه نمائید .اگر مشدكل
شما در اين كتداب تشدريح نشدده باشدد  ،بده يدت داكتدر بدا تجربده در زمینده معايندات داخلدي رگدن خاصدره مراجعده
نمائید.
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خونريزی ماهوار به صورت نارمل وقتا ً فوقتا ً در حاالتی مانند مريضی هدا  ،فشدار
های روحی  ،حاملگی  ،شیر دهی  ،سفر طوالنی  ،كار زياد يا تغییر در غذای روزانه
تغییر مینمايد .اما اگر يت تغییر آنی در خونريزی ماهوار بوجود آمده بیشتر از چند مداه
محدود ادامه يابد ويا با مشكالت ديگری توام باشد درينصورت ممكن عالمه يدت مشدكل
جدی باشد.

 اگرررر خرررونریزي ماهوارشررر ا
دفعتا ً تغییرر ن ایر ه ه یشره راجر هره
امكان حاملگي فكر ن ائی  .حتري اگرر
از یك روش تنظریم خرانواده اسرتفاده
مین ودی .

عالیم خطر:
اگر خانمی يکی از ايدن عاليدم خطدر را داشدته باشدد بده كمدت طبدي فدوري درورت
خواهد داشت .براي كسب معلومات بیشتربه صفحه مربوطه آن مراجعه نمائید.
 خونريزي توام با درد  ،در زمانیكه خونريزي مداهوار كده قدبال مدن م بدوده
است  ،متوقف شده باشد(صفحۀ )31
 خونريزي در اواخرحاملگي (صفحل )32
 خددونريزي زيدداد بعددد از والدت  ،بدداختن حدداملگي و سددقط (صددفحات ، 34
 412و .)450
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خونریزی ماهوار

حاملگی
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مشكالت خونریزي
ماهوار

خونریزی ماهوار زیاد ویا خونریزی ها ایکه یک م ت طوالنی دوام
ن ای :

 زمانی خونريزی زياد يا محجم گفته میشود كه يت تكه (کوتکس) در كمتر از يت
ساعت تر گردد.
 خونريزی ماهوار زمانی طوالنی گفته میشود كه بیشتر از  8روز ادامه يابد.
 رخته های خون (نرم ،سرخ تیره ،کتله های جالدار در خون که بشکل جگر
معلوم میشوند) نیزعالمۀ خونريزی محجم و زياد میباشد.
 خونريزی زياد كه برای چندين هفته  ،ماه يا سال ادامه يابد سبب كم خونی
میگردد (کمخونی ،صفحۀ  034ديده شود).

اسباب
 ممکن است توازن هورمون ها برهم خورده باشد
رذا تخمدان ،تخمه آزاد نمیکند .اين حارت برای
زنان کمتر از  41و باالتر از  21ساره معمول
است (صفحۀ  23ديده شود).

 اگر همراه با خونريزی درد بطن داشته باشید ،ممکن
است حمل خارج رحمی (حمل نفیری) داشته باشید.
عاجل است .فوراً به شفاخانه برويد.
(صفحۀ  31ديده شود.

 يک وسیلۀ داخل رحمی
) (IUDممکن است
خونريزی ماهوار را
بسیار زياد سازد
(صفحۀ  406ديده
شود).

 ممکن است مشکالت غدۀ
تیروئید (غدۀ درقیه)
داشته باشید.
 ممکن است تومور داشته باشید (فبروئید ها ويا
پوریپ ها) ويا سرطان رحم داشته باشید
(صفحۀ  181ديده شود).

 سقط بنفسهی ،حتی
اگر فکر نمیکنید که
حامله بوده باشید
(صفحات  38و
 412ديده شود).

پولیپ

سرطان

فبروئی
ها اه یت :درصورت داشتن خونریزی زیاد ه راه ها حاالت ذیل هه یک کارکن صحی
آموزش دی ه در مورد مهاینۀ داخلی لگن خاصره مراجعه كنی :
 سیالن خون از مهبل.
 داشتن خونریزی زیاد و طوالنی م ت هصورت خونریزی ماهوار هیشتر از سه ماه.
 فكر مین ائی كه م كن ح ل داشته هاشی .
 درد ش ی ها خونریزی داشته هاشی .


خونریزی ماهوار خفیف
خونريزی خفیف در هر ماه يت مشكل صحی نمی باشد.

اسباب:
تنظیم خانواده
تغییرات خونریزي ماهوار

آنجا که زنان داکتر ندارند –  4102مطابق 0131

 بعضی روش های تن یم خانواده  -مانند زرقی ها ،غرسی ها و تابلیت ها -
بعد از آنکه يک مدتی استفاده شوند ،خونريزی را كاهش میدهند.
 ممكن تخمدان های شما تخمه را آزاد نكرده باشد.

مشکالت ها خونریزی ماهوار 863
خونریزی ماهوار هه دفعات هیشتر ویا در زمان های دیگر:
در صورتیكه فاصله بین دو عادت ماهوار كمتر از  1هفتده باشدد ويدا شدرو و خدتم
آن من م نباشد ،ممکن يک مشكل صحی موجود باشد.

اسباب:

 شايد تخمدان تخمه را آزاد نكرده باشد (صفحۀ  28ديده شود).

 ممكددن تومددور (فبروئیددد يددا پوریددپ ) ويددا سددرطان رحددم موجددود باشددد ،بخصددو
اگرخونريزی زياد و غیر من م باشد (صفحۀ  181ديده شود).
 گدددرفتن دوای اسدددتروجن بعدددد از قطدددع
عدادت مدداهوار (يائسدگی)( ،صددفحۀ  042ديددده
شود).

 روش هرررررراي هورمرررررروني تنظرررررریم
خانواده مانن غرسي ها ه زرقي ها و
تاهلیت ها خونریزي مراهوار را تغییرر
داده میتوانن .

 بعضی روش های تن یم خدانواده سدبب
ازيدددداد دفعددددات خددددونريزی میگردنددددد( .ماننددددد
غرسی ها  ،زرقی ها و تابلیت ها)
(صفحات  401 ، 418و  402ديده شود).

زمانیكررره فاصرررله هرررین دو خرررونریزی مررراهوار هسررریار زیررراد هاشررر ویرررا
خونریزی ماهوار متوقف ش ه هاش :
عادت ماهوارمعموال در فاصلۀ  40اری  15روز واقع میشود .فواصدل بیشدتر ازيدن
نیز نارمل میباشد .اما اگرعادت ماهوار شما متوقف گرديده باشد ،ممكن حامله باشید.









 اگرررر هیشرررتر از  33سررراله هسرررتی
داریرررر و هنرررروز خررررونریزي مرررراهوار
ن اشته ای ه ک ک طبی هگیری .

اسباب:
ممكن حامله باشید (صفحۀ  63را ببینید).
ممكن است سقط بنفسهی داشته باشید (صفحۀ  38را ببینید).
شايد تخمدان تخمه را آزاد نكرده باشد (صفحۀ  410را ببینید).
شايد مصاب مريضدی جددی مانندد مالريدا  ،توبركلدوز (صدفحۀ  183ديدده شدود)
ويا وخامت انتان اچ آی وی باشید (صفحۀ  481را ببینید).
اگر باالتر از  21يا  25سال داريد ،ممكن به قطدع دايمدی
عددادت مدداهوار (يائسددگی) نزديددت شددويد (صددفحۀ  042ديددده
شود).
بعضی روش های تن یم خانواده (مانند زرقیات ،غرسدی
ها و تابلیدت هدا) سدبب ازديداد فاصدله بدین دوعدادت مداهوار
شما میگردند( .صفحات  401 ،418و  402را ببینید).
فقددر تغددذی ممکددن اسددت تغییددرات در خددونريزی مدداهوار
ايجاد کند (صفحۀ  034را ببینید).
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 زمانیکه خانم مسن میشوده
سیکل ماهوارش تغییر میکن .

دیگر انواع مشکالت خونریزی 863

مشکل خونریزی

دیگر انواع مشكالت خونریزی ماهوار
خونریزی در جریان حاملگی ویا هع از والدت
اسباب م کنه

چه های كرد

صفحه

خررررررررونریزی در  8مررررررررراه او ح ل خارج رح ی
حررراملگی ه رررراه هرررا درد اهرررت (ح ل نفیری)
ویا درد دوره یی

عاجل! فورا هه شفاخانه
هروی .

38

خونریزی در سه ماه آخر پالسنتا از ج ار رحم ج ا ش ه
است
حاملگی

عاجل! فورا هه شفاخانه
هروی .

37

پالسنتا روی عنق رحم
موقعیت گرفته

خونریزی در جریان  6ماه م کن سقط هنفسهی هاش
(هخصوص اگر دردهای
او حاملگی
گرفتگی و ش ی مانن درد
والدت داشته هاشی ).

متوجه هوده و انتظار
هكشی  .اگر خونریزی ش ی
گردی هه شفاخانه مراجعه
ن ائی .

پارچه های پالسنتا
خونریزی مــــــــحجم وش ی
در زمان والدت ویا هع ازآن  .در رحم هاقی ان ه
است.

عاجل! اگر خونریزی
ش ی استه یک قاهله را
هبینی ویا هه شفاخانه
هروی .

رحم هسیار خسته
ش ه و ق رت تقلص
را ن ارد.
خونریزی خــــــفیف و گالهی
رنگ در جریان  8ماه او
حاملگی ه ون موجودیت درد.

خونریزی خفیف ویا نقطوی
درعوص خـــــــــونریزی
نارمل ماهوار.

این م كن نارمل هوده ویا یك عالمۀ سقط هنفسهی
هاش .

جنین در حا رش هه
ج ار رحم ت اس می
ن ای (غرس ش ن
جنین)ه این حالت
نارمل می هاش .
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هه (خونریزی درماه های
او حــــــاملگی ) مراجعه
ن ائی .

فصل (ح ل و والدت طفل)
را هبینی .

33

33

37

63

دیگر انواع مشکالت خونریزی ماهوار 868
خونریزی هع از سقط دادن ویا سقط هنفسهی (سقط خود هخودی)
چه های كرد
اسباب م کنه
مشکل خونریزی
فورا ً هه شرفاخانه ویرا کلینیرک
مراجعه ن ائی .

خونریزی ش ی ویا خرونریزی م کن هنوز
كررره هیشرررتر از  35روز ادامررره پارچه های
پالسنتا داخل رحم
یاه ویا خونریزی ترومم هرا تر
هاقی مان ه هاش
ودرد.

صفحه
353
355

انتان رح ی

فصررل "هع ر از یررك سررقط دادن
چه انتظرار داشرته هاشری " را
هبینی .

خونریزی مشاهه هه خونریزی
نارمرررل مررراهواره امرررا هررررای  5نارمل است.
الررری  35روز ادامررره داشرررته و
روز هررررروز مقرررر ار آن ك ترررررر
میشود.

373

خونریزی هع از مقارهت جنسی
اسباب م کنه

مشکل خونریزی

خونریزی در جریان یرا هعر از انتانات مقارهتیه
مقارهت جنسی
مرض التهاهی لگن خاصره ه

چه های كرد
"گونوریرررا و كالمیررر یا" دیررر ه
شود.

صفحه
363
337

"مرض التهاهی لگرن خاصرره
( ")PIDدی ه شود

833

"تجاوز جنسی" دی ه شود.

833

"سررررررررطان عنرررررررق رحرررررررم و
مشكالت رحم " دی ه شود.

833

مقارهت جنسی ها جبر
تومور های سلیم ویا سرطان رحم ویا عنق رحم.

خونریزی هع از قط دای ی عادت ماهوار (یائسگی)
اسباب م کنه

مشکل خونریزی

خررررونریزی كرررره  33مرررراه ویررررا تومررررور هررررای سررررلیم
هیشرررررررترهع ازقطررررررر عرررررررادت ویا سرطان رحم
ماهوار شروع گردد.
تومور های سلیم
ویا سرطان های
عنق رحم
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چه های كرد
یرررک کرررارکن صرررحی آمررروزش
دی ه در مورد اجرای معاینرات
داخلی لگن خاصره را هبینی .
م کرررن رررررورت هررره اجررررای
 Pap testویا اجررای توسر
و کورتاژ رحم داشته هاشی .

صفحه
833

833
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