
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هوکي  ، در صَرت خًَزیشی بزاسبس ٍضعیت

است هجبَر بِ استزاحت هغلك در هٌشل یب 

 استزاحت تجَیش صَرت در ، بیوبرستبى شَیذ

 .کٌیذ عول خَد پششک دستَرات بِ هغلك،

  ٍلتی خًَزیشی بب جفت سز راّی اتفبق بیبفتذ

چَى بیشتزیي  .ببیذ بستزی شَدهبدر ببردار 

 عَارض هزبَط بِ ًبرسی جٌیي هی ببشذ.

 درهبى عَالًی کزدى بیشتزیي ّذف در

حبهلگی تب سهبى رسیذگی ریِ جٌیي هی ببشذ 

ست در عَل سهبى بستزی عبك ا هوکي

ریِ ٍ تکبهل دستَر پششک دارٍّبی رشذ 

 جٌیي بِ هبدر تشریك شَد.

  ِاگز جفت بِ عَر کبهل دّبًِ رحن را ًبست

ببشذ هی تَاى بب اجبسُ پششک سایوبى عبیعی 

ًوَد ٍلی اگز در عی سایوبى عبیعی خًَزیشی 

شذیذ شَد عول سشاریي بزای شوب اًجبم هی 

   شَد 
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  جْت پیشگیزی اس کن خًَی بْتز است اس کبفی

بَدى هیشاى آّي بذى خَد هغوئي شَیذ هصزف 

آّي عبك دستَر پششک ٍ یب هصزف  غذاّبی حبٍی 

 . کٌیذ  جبزاى پزٍتئیي ٍ 3 آّي ٍاهگب

  : آة گَشت، لبٌیبت، شیز، هزغ، تخن رصین غذایی 

 هَاد فزاٍاى هبّی هزغ، کببة هزغ،سَپ گَشت،

 ّستٌذ پزٍتئیي حبٍی

 گَشتْب اًَاع :اس عببرتٌذ حبٍی آّي غذایی هَاد

 هزغ، تخن سردُ عذس، جگز، ،(بَللوَى هخصَصب)

 خشک  آلَی ٍ کشوش اسفٌبج،

 هیَُ ّب دار، آّي هَاد هصزف بب ّوشهبى است بْتز

 پزتمبل، :هبًٌذ دارًذ ٍیتبهیي ث کِ سبشیجبتی ٍ

 فلفل فزًگی، گَجِ خَردى، سبشی شیزیي، لیوَ

 بیشتز دارًذ کلسین کِ هَادی ٍ ًبرًگی ٍ ای دلوِ

 .شَد بیشتز آّي جذة تب شَد هصزف

 سیزا است غلظ عبدات جشٍ غذا بعذ چبی خَردى

 .شَد کوتزآّي  جذة هیشَد ببعج

 .کٌیذ اجتٌبة ّضن دیز ٍ ًفبخ غذاّبی اسهصزف

 پزفیبز غذایی رصین یبَست اس جلَگیزی جْت

 .کٌیذ هصزف ٍهبیعبت
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 : گزاهی هذدجَی خذهت شوببب سالم 

 :  جفت سر راهی

جٌیي اس عزیك بٌذ ًبف بِ جفت هتصل شذُ ٍ 

هَاد غذایی را اس هبدر دریبفت هی کٌذ. در حبهلگی 

هعوَال جفت در ًیوِ فَلبًی رحن لزار دارد اهب گبُ 

رٍی بخشی یب جفت در لسوت ّبی تحتبًی رحن 

توبهی دّبًِ رحن جبیگشیي هی شَد  ٍ هی تَاًذ 

ٌّگبم سایوبى هبًع حزکت جٌیي بِ سوت دّبًِ 

 رحن ٍ کبًبل سایوبى شَد.

 : علت ٍالعی آى ًبشٌبختِ هی ببشذ. علت

 :تشذیذ کننذه عوامل علل شایع و 

 فشبرخَى هشهي هبدر 

 چٌذ للَیی 

 سبل ( 53) ببالی افشایش سي هبدر 

 بلی هبدرلسببمِ سشاریي ٍ کَرتبص  

 هصزف سیگبر هبدر 

 جٌیي پسز 

سببمِ جزاحی رحن هبًٌذ بزداشتي فیبز ّبی  

 رحوی 

  

 

 عالیم و نشانه های جفت سر راهی:

درد ٍ خَى رٍشي کِ  خًَزیشی ًبگْبًی بذٍى

هعوَال در اٍاخز سِ هبِّ دٍم تب سِ هبِّ سَم 

 حبهلگی هشخص هی شَد گبّی خًَزیشی خَد

بخَد پبیبى هی یببذ ٍ گبّی شذت هی یببذ در ایي 

بِ پششک یب بیوبرستبى هزاجعِ  اًصَرت ببیذ فَر

ًوبییذ. گزٍّی اس هبدراى ببردار تب سهبًی کِ ٍارد 

 هزحلِ سایوبى شًَذ ًیش دچبر خًَزیشی ًوی شًَذ.

ایي خًَزیشی کِ اتفبق هی افتذ خَى هبدر است ًِ 

خَى جٌیي. بِ ّویي دلیل ّز چِ جفت بِ هزکش 

دّبًِ رحن ًشدیکتز ببشذ خًَزیشی سٍدتز ٍ هیشاى 

 اس دست رفتِ بیشتز خَاّذ بَد. خَى

  

 خغز عوذُ ایی کِ در صَرت بزٍس جفت سز راّی 

جبى جٌیي را تْذیذ هی کٌذ ایي است کِ ًَساد 

ًبرس بِ دًیب بیبیذ بٌببزایي درهبى آى ٍ سهبى سایوبى 

تحت تبحیز سي حبهلگی ٍ هیشاى رسیذُ بَدى ریِ 

 جٌیي ٍ هیشاى خًَزیشی بستگی دارد.

  : عوارض

هشکالت هبدر ّوزاُ بب جفت سز راّی هی تَاًذ 

 سایوبى سشاریي ٍ اًجبمهبدر  شذیذ ًبشی اس خًَزیشی

ٍ چسبٌذگی غیز عبیعی جفت  لبل هَعذ همزر

 ببشذ.

  : تشخیص

سًََگزافی  ٍاًجبمگزفتي شزح حبل دلیك اس هبدر بب

 تشخیص دادُ هی شَد .ٍگبّی  ام آر آی 

 درمان:

 ًِبزای تغییز هکبى جفت ًوی تَاى کبری  هتبسفب

کزد بٌببزایي کوک چٌذاًی بزای ٍضعیت خَد 

 ًوی تَاًیذ اًجبم دّیذ.

  هبدراًی کِ جفت سز راّی بذٍى عالهت  ) بذٍى

خًَزیشی ( در سِ هبِّ دٍم دارًذ هی تَاًٌذ تب 

فعبلیت عبیعی داشتِ  ّفتِ 82سهبى پیگیزی در 

ببشٌذ ٍلی ببیذ ّز گًَِ خًَزیشی را اعالع دادُ 

ٍ اس ًشدیکی، همبربت ٍ اًجبم کبرّبی سٌگیي 

 . خَدداری ًوبیٌذ
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