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. دکن یفراهم مبرای جنین را  هیو تغذ ژنی، اکسشود یم جادیادر داخل رحم  یاست که در دوران باردار یجفت ساختار

 .قرار داردرحم  یکنار ای یی، جفت در قسمت باالها یباردار شتریشود. در ب یمتصل م جنینبند ناف به  قیجفت از طر

تواند  یم یرا بپوشاند. جفت سرراهکامالً دهانه رحم مادر  ای یبه طور نسبافتد که جفت  یاتفاق م یهنگام یسرراه جفت

 شود. مانیو زا یدر دوران باردار دیشد یزیباعث خونر

 افتد.  یاتفاق م یحاملگ 200مورد از هر  1در حدود  یجفت سرراه

 :یجفت سرراهعالئم 

صل عالمت ست یناگهان یزیخونر یا شود ریاز عالئم ز کی، اما اگر هر از واژن ا شاهده  شک مراجعه  دیبامادر ، م فوراً به پز

 :دکن

 دیدرد شد ای یگرفتگ 

 شود یبعد شروع م یهفته ها ایشود و دوباره روزها  ی، متوقف مشود یکه شروع م یزیخونر 

 بعد از مقاربت یزیخونر 

 یدوم باردار مهیدر ن یزیخونر 

 یجفت سرراه جادیا یعوامل خطر برا

 یعرض ای چیکودک: بر رمعمولیغ تیموقع  

 کورتاژ ، رحم برومیبرداشتن ف یبرا ی، جراحنیسزار مانیکه شامل رحم است: زا یقبل یها یجراح 

 ییچندقلو اییی دوقلو 

  سقطسابقه  

 بزرگ جفت 

 یعیرطبیغ رحم 

 سابقه زایمان 

 در بارداری های قبل یجفت سرراه سابقه 

 سال 35از  سن بیشتر 

 کشیدن گاریس 

 :یجفت سرراه شخیصت

جفت در  رای، زندارد ینگران یلزوماً جا تشخیص نیشود. ا یم مشخص هفته 20 سونوگرافی یدر ط یجفت سرراه معموالً

 تر است. نییدر رحم پا یباردار لیاوا
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 شوند. یم لیتبدکامل سر راهی درصد موارد به جفت  10تنها  و کند یمعموالً خود را اصالح م جفت

جفت را  تیوضووع زیر یحیترج یروش ها نیاز ا ینیپزشوونان با اسووتفاده از  یدوم باردار مهینصووورخ خونریزی در در 

 کنند: یم بررسی

 را بررسی داخل کانال واژن و دهانه رحم دهد تا  یپروب را در داخل واژن قرار م کی: پزشک نالیواژ یسونوگراف

 است. یجفت سرراه تشخیص یبرا قیو دق یحیروش ترج نی. اکند

 یشنم یسونوگراف 

 MRI  

 یجفت سرراه انواع

 مان و درمان متفاوخ هستند.از انواع جفت سر راهی از نظر نوع زای. هرکدام وجود دارد ینوع جفت سرراه چهار

 زئیج یجفت سرراه 

 است. ریهنوز امنان پذ طبیعی مانیپوشاند. زا یاز دهانه رحم را م یفقط بخش جفت

 یجفت سرراه low lying 

 ادیز نالیواژ مانیشووود. جفت در لبه گردن رحم قرار گرفته و احتمال زا یم مشوواهده یتا اواسووط باردار لینوع از اوا نیا

 است.

 حاشیه ای یا مارژینال یجفت سرراه 

شد م نییدر پا جفت شروع به ر شار م یرحم  شاند. از  یآورد اما آن را نم یکند. جفت به طور معمول به دهانه رحم ف پو

شانقرار دراددهانه رحم  یدهانه داخلجفت در آنجا که  شود. با  یزیتواند باعث خونر یم مانیزا نیدر ح ی، هرگونه همپو

 خطر است. یبه طور معمول ب ژنوا قیاز طر مانی، زاحال نیا

 کامل ای دهعم یجفت سرراه 

سر راهی نوع  نیتر یجد نیا ست. جفت  شش مجفت ا سزارین عموالً مدهد.  یکل دهانه رحم را پو صزایمان   یم هیتو

 زودرس شود. مانیمجبور به زامادر ، ممنن است دیشود و در موارد شد

صورخ ، فوقانواع مختلف  در تمام ست برا رقابلیغ ای دیشد یزیخونردر   ازین جنینو  مادرمحافظت از  یکنترل ممنن ا

 باشد. نیسزاراورژانسی  مانیبه زا
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 یدرمان جفت سرراه

 :رندیگ یم میتصم یدر مورد نحوه درمان جفت سرراهبر اساس موارد زیر  پزشنان

 یزیخونر مقدار 

 یباردار ماه 

 جنین یسالمت 

 جنینجفت و  تیموقع 

 پزشک است. یاصل دغدغه، درمان یدر مورد چگونگ یریگ میدر هنگام تصم یزیخونر زانیم

 کم: یزیخونر  

 نیکند. ا یم شنهادی، پزشک احتماالً استراحت در بستر را پیزیبدون خونر ای یزیبا حداقل خونر یموارد جفت سرراه در

ست که  یبدان معن ستراحت کن یتا جامادر ا صورخ لزوم دممنن در رختخواب ا شیند، و فقط در  ستد یا بن  نی. همچنبای

فورا به پزشووک  یزیخونر در صووورخو  دکن یریجلوگ شورز نیو همچن یشووود که از رابطه جنسوو یخواسووته م مادراز 

 راجعه کند.م

 دیشد یزیخونر: 

ست به  دیشد یزیخونر موارد سترممنن ا ستانیب ی درب شد ازین مار شته با سته به مدا ست رفته زانی. ب ، ممنن خون از د

 .دباشبه مصرف دارو  ازیزودرس ن مانیاز زا یریجلوگ یممنن است برا نی. همچندباش ازیخون ن تزریقاست به 

 یعمل جراح -هفته  36بعد از  حاًیترج - مانیبودن زا منیکند به محض ا یم هی، پزشک توصدیشد یزیصورخ خونر در

 انجام شود.  سزارین

 کنترل رقابلیغ یزیخونر: 

 انجام شود. یاورژانس نیسزار مانیزا دی، باکنترل نشده یزیصورخ خونر در

 یجفت سرراه عوارض

دهانه رحم  یبه داخل کانال واژن حرکت کند. اگر جفت در جلوبتواند  جنینشووود تا  یدهانه رحم باز م، مانیزا نیح در

 شود. یم یداخل یزیکند و باعث خونر ی، با باز شدن دهانه رحم شروع به جدا شدن مباشد

انجام نشووود  یاگر اقدام رای، زکند یرا ضوورور یاورژانسوو یتواند عمل جراح یدر صووورخ نارس بودن نوزاد م یامر حت نیا

ممنن است در  وکند  یم جادیمادر ا یرا برا یادیخطراخ ز نالیواژ مانی. زااز بین برود یزیخونر در اثرمادر ممنن است 

 شود. دیشد یزیدچار خونر مانیزا پس از چند ساعت اول ای ،مانیزا نیح
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 منابع:

https://www.babycenter.com/ 

https://www.marchofdimes.org/ 

https://www.healthline.com/ 
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