
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تشخیص:   

  جْت تؼییي هیشاى هایغ اًجام سًََگزافی 

 جْت حات دّاًِ رحن تست فزى:  اس تزض

هی کِ هایغ دفغ ضذُ اس کیسِ آب تطخیص ایٌ

 ، ًوًَِ گیزی اًجام هی گزدد.یا ًِ تاضذ 

 

 

ػالین کاّص حجن هایغ اهٌیَتیک :    

  کَچک تَدى اًذاسُ رحن ًسثت تِ سي

 حاهلگی 

  ٍلی در اکثز هَارد، کن ضذى حجن آب، تِ طَر

 اتفاقی ٍ در سًََگزافی تطخیص دادُ هی ضَد
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 درمان :
 سزم تزاپی  .1

 هحذٍدیت فؼالیت        .2

 هصزف هایؼات فزاٍاى .3

 هثال فزاٍاى ؼاتیها هادر اگز کِ دارًذ ذُیػق پشضکاى

 ساػت هصزف  چٌذ یط در آب تزیل 2 حذٍد

 کیَتیآهٌ غیها حجن صیافشا تِ تَاًذ یه کٌذ ،

کٌذ کوک  
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 :گزاهی هادرتا سالم خذهت ضوا 

 

کاهص مایع داخل رحمی یا 

 اولیگوهیدرامنیوس

 
حاهلگی رخ  51اختالل خطزًاکی است کِ در ّز 

هیذّذ. ایي هطکل کِ تِ خطکی افتادى جٌیي 

  اٍایل یا اٍاخز حاهلگی رخر هؼزٍف است، هیتَاًذ د

 ذ            دّ

رحوی یا هایغ آهٌیَى در چٌذ ّفتِ هایغ داخل 

 ّای جٌیٌی ساختِ هی پزدُتَسط  اٍل حاهلگی

تَسط ضَد، اها پس اس چٌذ ّفتِ ایي کار تیطتز 

اس آًجا کِ ریِ ٍ  هی گزدد. کلیِ ّای جٌیي اًجام

دستگاُ گَارش جٌیي ّن در ساخت ٍ جذب هایغ 

آهٌیَى ًقص دارد، اختالالت ّز یک اس ایي 

ذ تِ افشایص یا کاّص هایغ داخل تَاً دستگاّْا هی

رحوی هٌجز ضَد.ساخت هایغ داخل رحوی در 

یاتذ، تِ طَری ی اتتذا کٌذ تَدُ ٍ سپس افشایص ه

رسذ ٍ اس آى  ّفتگی تِ حذاکثز خَد هی 36کِ تا 

تِ تؼذ ساخت هایغ کوتز اس جذب آى ضذُ ٍ در 

 .               ضَد ًتیجِ هیشاى آى کن هی

 

 : آمنیوتیکمسایای مایع 

تؼٌَاى یک ضزتِ گیز جٌیي رادر هقاتل صذهات  .1

 حفظ هی کٌذ 

 هحافظت در تزاتز ػفًَت  .2

 ایجاد دهای هٌاسة تزای جٌیي  .3

 در تکاهل ریِ ٍ دستگاُ گَارش جٌیي ًقص  .4

 علت کم ضدن مایع آمنیوتیک :

)ضایغ تزیي ػلت آى  آب سِیک اس غیها ًطت .1

سَراخ ضذگی یا پارگی کیسِ آب قثل هَػذ 

 سایواى  است (

 )سایواى دیز رس ( ذُیکط طَل یحاهلگ .2

 ػفًَت ّای داخل رحوی  .3

 تؼضی اس هطکالت صًتیکی ًٍاٌّجاری جٌیٌی  .4

 اس دارٍّا اس قثیل تزخی هسکي ّا  تؼضیهصزف  .5

ػلت ًاضٌاختِ : گاّی تذٍى ٍجَد ّیچ هطکلی   .6

 حجن هایغ کاّص هی یاتذ. 

 

کمتر منیونی آ مایعحجم  درالیگوهیدرآمنیوس

 . سانتی متر است  5 یا مساوی 

  

 

 

 

 عوارض کاهص مایع امنیوتیک :

 سایواى يیح ًاف تٌذ ضذى فطزدُ .1

 افشایص  سایواى سشاریي                .2

 کاّص  ضزتاى قلة جٌیي سهاى سایواى  .3

 خطز دفغ هذفَع تَسط جٌیي در رحن .4

 
  : تزجٌیي کیَتیآهٌ غیها تَدى کناثزات 

 ّای جٌیيرضذ ًاهٌاسة ریِ  .1

 کج ٍ تذ ضکلی دست ٍ پاّا .2

 چواقی ضذى اًذام .3

 تذضکلی سزٍ صَرت  )دراس ضذى سز(  .4

 

 

گی کوتز ایجاد هی لیگَّیذرٍآهٌیَس در اٍایل حاهاٍل

                      ضَد ٍهؼوَال پیص آگْی تذی دارد
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