
 

 خونریزي غیر طبیعی رحمی 

 بخش مامایی و زنان

 0011تدوین:  بهار —واحد آموزش سالمت

 نکته: 

تشخیص در مورد اینکه کدامیک از اقدامات تشخیصی فوق و باا 

چه ترتیبی براي بیمار انجام شود، به عوامل متعددي نظیر سا  

 بیمار، بیماریهاي همراه، الگوي خونریزي و .... بستگی دارد .

 54به عنوان مثال خونریزي غیر طبیعی رحمی در سنی  باالي 

سال پس از رد بارداري انجام کورتاژ تشخیصی می تواند اولایا  

 اقدام تشخیصی مورد نیاز باشد .

 :درمان

در اکثر موارد درمان طابای باراي بایامااران ماع ار واقا  

شود .چنانچه در بررسی هاي صورت گرفته اختالل خااصای  می

یافت شود نظیرعفونت دستگاه تناسلی، ترشا  بایاز از حاد 

هورمون شیر دهی)پروالکتی (، اختالالت غده تیروئید و ... مای 

 . بایست حتماٌ بیماري زمینه اي را درمان نمود

شامل استروژن، پروژسترون، قرر  داروهاي هورمونی:  

و در مواردي که خونریزي شردیرد (OCP)هاي ترکیبی   

 رخ می دهد، انتقال خون تازه است.

 خر   داروهاي  بعنوان  داروها  این  هورمونی:  غیر  داروهاي

 برراي  فق   که  داشت  توجه  باید  ولی می شوند مصرف  اول

 مفنامریرک  مثل  گیرند.  قرار  مصرف  مورد  کوتاه  دوره  یک

  اسید ترانکسامیک اسید و

  هیستروسکوپی

جهت برداشت فیبرومها یا پولیپ ها مورد استفاده قررار 

 می گیرد.

 لیزر یا کوتر 

اغلب در مواردي که زخم و عفونت مزمن دهانه رحم عامل 

 .خونریزي غیر طبیعی باشد، انجام می شود 

 کوتاژ: 

در موارد اختالل عملکردي خونریزي دهنده اولیه جنربره 

کورتاژ تشخیصی گاه با کورتراژ و  تشخیص و درمان دارد

مشکل بیمرار بره  )اندومتر  (تراشیدن سطح داخلی رحم

 . طور کامل حل شده و خونریزي قطع می شود

 جراحی رحم:  

هایی ماننرد  هاي مبتال به فیبروم با استفاده از جراحی خانم

توانند اقدام به برداشت فیبروم و درمران  میومکتومی می

  خونریزي غیر طبیعی رحم کنند.

در نهایت اگر سایر درمان ها مؤثر نبراشرد جرراحری و 

  برداشت رحم (هیستر کتومی) درمان قطعی  خواهد بود

 پیش آگهی و عوارض

در خونریزي هاي مکرر، شدید و کنترل نشده کم خونی فقر آه  

شای  می باشد که عالوه بر درمان علت خونریزي، می بایسات از 

 . ای  نظر نیز بیمار را درمان نمود

بیمارانی که قرص ضدبارداري مصرف می کنند به نادرت دچاار 

 .حمالت مکرر می شوند

اگر خونریزي به بیماري زمینه اي مرتبط است )نظیر اخاتاالالت 

  .انعقادي( پیز آگهی به بیماري زمینه اي وابسته است

با تصحی  علت زمینه اي مثل درمان هورمونی اختالالت تیروئید 

 .بهتری  پیز آگهی را دارد

درمان موفق اختالالت تخمدانی بستگی به مقدار کااهاز وزن 

 .دارد
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 تعریف 
زنان در طول زندگی خود در دوره بلوغ به صورت ماهااناه دچاار  

 . خونریزي از رحم می شوند

سالگی و در نیمه هاي فارایاناد  21خونریزي ماهیانه اغلب از س  

سالگی ادامه می یابد و نشااناه اي از  54بلوغ آغاز شده و تا س  

چنانچه خونریزي از رحام . سالمت دستگاه تناسلی زنانه می باشد

در زمانی غیر از زمان مورد انتظار وقوع عادت ماهیانه یا با حجم و 

طول مدت غیر طبیعی صورت پذیرد، به آن خونریزي غیر طبیعای 

 : رحمی اطالق شده و شامل موارد زیر می باشد

شتر ازهیپرمنوره:  سی سی در یاک چارخاه  08خونریزي بی

 قاعدگی )منوراژي(

 خونریزي غیرمعمول خفیف و کم حجم :هیپومنوره

خونریزي در بی  قاعدگی عموماٌ در حجم کم رخ داده  :متروراژي

اماا در  .واز سوي بیماران تحت عنوان لکه بینی از آن یاد می شود

برخی موارد نیز حجم و طول مدت خونریزي می تواند مطاباق یاا 

 بیز ازیک دوره قاعدگی باشد.

 روز  12فاصله بی  قاعدگی ها کمتر از  :پلی منوره

 روز  54فاصله دو دوره قاعدگی بیشتر از  :لیگومنورها

 علل خونریزي غیر طبیعی رحمی

اغلب زنان در دوره هایی از زندگی خود نامنظمی در سیکل هااي 

قاعدگی را تجربه می کنند که می تواند ناشی از استرس، فعالایات 

بدنی شدید و نامنظم، استفاده از داروهاي جدید )مانند آساراریا ، 

،رژیم درمانی و کاهز وزن شادیاد، (... وارفاری  و داروهاي گیاهی

استفاده از گوشت و محصوالت پروتئی  حیوانی که حاوي هورماون 

 . باشد... رشد به میزان نامعمول باشد و

همچنی  اولی  دوره هاي قاعدگی و اخری  دوره هاي آن نیز اغالاب 

نامرتب بوده و شامل تعریف خونریزي غیر طبیعی می شود، اماا در 

 . ای  موارد مشکل جدي و قابل پیگیري وجود نخواهد داشت

لیک  چنانچه ای  نامنظمی و خونریزي ها به صورت مکارر در ساه 

دوره دوره متوالی و پشت سر هم در یک سال رخ داده و یا شادت و 

طول مدت آن براي بیمار آزاردهنده باشد، نیازمند بررسی و مراجاعاه 

 . به پزشک می باشد

اي  در حقیقت خونریزي غیر طبیعی رحمی یک عالمت بوده و نشاناه

از وجود یک اختالل در سیستم هورمونی یا دستگاه تناسلی زنانه می 

 . باشد

عموماٌ هر کدام از الگوهاي خونریزي غیر طبیعی رحمی در یکسري از 

 بیماریهاي زنان دیده می شود : 

عدم تخمک گذاري، سارطاان  درمنوراژي، متروراژي، پلی منوره 

رحم، سرطان دهانه رحم ، توده هاي رحمی، پولیپ رحمی، اختالالت 

 .انعقادي ، اختالالت هورمونی و عوارض حاملگی دیده می شود

 

در تحلیل بافت رحاام، مصاارف قاارص هاااي هیپومنوره 

ضدبارداري، هورمون درمانی در زمان یائسگی، چسابانادگای رحام، 

صدمات داخل رحمی، انسداد خروجی رحم مثل تنگی دهاناه رحام، 

 .نقایص مادرزادي، بی اشتهایی یا ورزش سنگی  دیده می شود

 

 درون  اي  هورمونای غاده  متعدد  اختالالت  و  حاملگی  در  الیگومنوره

 ترش  هورموناهااي که  مسئول مغز هیروفیز در غده اختالل نظیر  ریز

باشد و غادد   می  جنسی  غدد  و  تیروئید  نظیر  غدد سایر کننده  کنترل

 هاورماوناهااي  تارشا   مسئاول  که  کلیه  باالي  در  آدرنال که غده اي

 .دیده می شود باشد می جنسی هورمونهاي نظیر متعددي

 تشخیص علت خونریزي غیر طبیعی از رحم چگونه است؟

 جهت رد حاملگیBHCGشرح حال و معاینه و آزمایش  

سابقاه  .شرح حال باید شامل بررسی زمان و مقدار خونریزي باشد 

خانوادگی اختالالت خونریزي دهنده،  علل خونریازي نااشای از 

 . دهانه رحم رد شود

 آزمایشات هورمونی و نمونه گیري از دهانه رحم 

زمایشات هورمونی  شامل هورمون شیردهی   و هاورماوناهااي آ

جنسی و تیروئیدي است و نمونه گیري از دهانه رحم )پاپ اسمیر(  

 جهت رد سرطان دهانه رحم انجام می شود 

 ونوگرافی و رادیوگرافی س

جهت ارزیابی پولیپ و فیبروم درخواست شده و گااهای اناجاام 

رادیوگرافی از رحم و لوله رحمی جهت ارزیابی ناقاایاص داخال 

رحمی، بررسی وضعیت آ یو دي )در صورت وجود سابقه آیاو دي 

 صورت می گیرد.... و (گذاري

 کورتاژتشخیصی

س    جهت نمونه برداري از بافت رحم و بیوپسی رحم خصوصاً در

 سال جهت غربالگري سرطال رحم انجام می شود.  54باالي 

  هیستروسکوپی

 گاردد.  در گام آخر جهت مشاهده مستقیم حفره رحام انجاام مای

 هیستروسکوپی چیست؟ 

هیستروسکوپی روشی تشخیصی است که طی آن لوله اي باریاک  

و کوچک که دوربی  کوچکی در سر آن تعبیه شده، از طریق واژن 

وارد رحم می شود و به ای  ترتیب داخل آن را با تصاویر ارسالی از 

 . کنند دوربی ، بر روي مانیتور مشاهده می

1 2 3 


