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دکولمان علت  

، فشار خون  افزایش فشار خون ناشی از حاملگی

سابقه دکولمان در مزمن قبل از بارداری ، 

،  پارگی زودرس کیسه آبحاملگی قبلی ، 

،  سیگار کشیدنترومای خارجی )ضربه ( ، 

و الکل ، لیومیوم های  مصرف کوکائین

،  سن باالی مادر و مولتی پاریته رحمی ،

)حاملگی چند قلویی و  اتساع رحمی

گروه  ، بند ناف کوتاه ، هیدروآمنیوس (

.مادر 1ی خون  

تا  11انسیدانس رکورنس  ، یکبار دکولمانبه دنبال 

 د است و به دنبال دو بار دکولماندرص 11

  درصد تجاوز  01از  انسیدانس رکورنس

 می کند.

درصد  51، در دکولمان های منتهی به مرگ جنین 

خون حاملگی همراه  فشار افزایشموارد با 

 است.

 

 عالئم بالینی دکولمان

تندرنس درصد موارد ،  01خونریزی واژینال در 

رحمی یا درد شکم یا پشت در دو سوم 

درصد  01دیسترس جنینی در موارد ، 

 43در  موارد ، انقباضات غیرطبیعی رحمی

درصد  00زایمان زودرس در  درصد موارد ،

.درصد موارد 15موارد ، جنین مرده در   

ست اافزایش شدت و فرکانس انقباضات رحمی ممکن 

از زودرس ترین نشانه های تشخیص 

. دکولمان باشد  

ا و همراهی ب خونریزی تیره ، گاهی اوقات دفع لخته

بارز خونریزی واژینال در درد از مشخصات 

 دکولمان می باشد .

ان دچار افت ، ناگه اگر زن بارداری در سه ماهه سوم 

 تاکیکاردی ، نبض ضعیف و فشار خون ،

ی بدون اینکه خونریز، سردی انتهاها گردد 

 اولین چیزی که خارجی وجود داشته باشد

 ،باید مورد توجه قرار گیرد دکولمان است 

 همباردار فشار خون باال  حال اگر این خانم

ود داشته باشد وضعیت خطرناکتر خواهد ب

در حجم خون ،  چون به نوسانات کم

 حساسیت نشان می دهد.

 

 انواع دکولمان

 

 

  



ی خونریزی آشکار وجود ندارد و خونریز: فرم مخفی 

 درصد 01) .محدود می شود  در حفره رحم

(موارد   

ممکن است کامل باشد.دکولمان  -1   

عوارض اغلب شدید است.  -0    

دیده  درصد موارد  0 تا   5در اختالالت انعقادی  -4 

ر می شود و مرگ جنین در این موارد بیشت

  است .

شکیل می دهد . موارد را تدرصد  01فرم خارجی :   

دیده می شود .  آشکارخونریزی  -1    

  دکولمان اکثر اوقات ناکامل است . -0 

.  است و از شدت کمتری برخوردار است رعوارض کمت

 نیز خونریزی گاه در موارد دکولمان ناکامل

. ممکن است مخفی باشد   

ناشی  درصد خونریزی های سه ماهه سوم 41حدو د 

از دکولمان جفت است که معموال بعد از 

می شود . ظاهرحاملگی  00هفته   

ر دکولمان جفت یک حادثه اورژانسی است و بیمار ه 

شود  در بیمارستان بستری چه سریعتر باید

 و تحت مراقبت مستقیم پزشک و اقدامات

ا درمانی برای پیشگیری از عوارض جبران ن

  پذیر آن قرار بگیرد .

اردی که جنین زنده ولی دارای دیسترس ، در مو

غیر  دکولمان شدید یا پیشرونده ، خونریزی

و از یک رحم دارای انقباض  قابل کنترل

اتساع سریع رحم در اثر خونریزی مخفی 

وجود بدون نزدیک بودن زمان زایمان 

داشته باشد سزارین اورژانسی انجام می 

،شود   

ده غیر پیشرونکه دکولمان خفیف و  ولی در مواردی 

و جنین مرده است زایمان طبیعی 

.اندیکاسیون دارد  

  

 

 

 

 به نام خدا

 دانشگاه علوم پزشکی جهرم
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