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 شزح 

اگز .ّفتِ طَل هی  مؾذ38- 40ثبرداری ثِ طَر هؼوَل 

تَلذ ًَسادی   هٌجز ثٍِ ّفتگی ؽزٍع 37دردسایوبًپیؼ اس 

، ثْأى سایوبى سٍدر رط  گزهؾَد2500ًبرعجبٍسًنوتزاس 

 .هی گَیٌذ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عالئم 

 گبّی . ( ثبر یب ثیؾتز در عبػت۴)  اًقجبضبت هٌظن رحوی

ایي اًقجبضبت ثذٍى درد هی ثبؽذ ٍ فقط عفتی ٍ فؾزدگی 

 .در ػضالت رحن ایجبد هی ؽَد

  درد ٍ فؾبر ؽنوی هبًٌذ دردّبی دٍراى پزیَد در قغوت

 .اًتْبیی موز

 یب خًَزیشی ىافشایؼ ٍ یب تغییز ٍاضح در تزؽحبت ٍاص ٍ 

 .ىٍاص

 پبرگی میغِ آة ٍ دفغ هبیغ رٍؽي اس ٍاصى. 

 تَرم ًبگْبًی ٍ یب ؽذیذ در پب، دعت ٍ صَرت. 

 تغییز ٍاضح در حزمت جٌیي. 

 تت، لزس، اعتفزاؽ ٍ عز درد ؽذیذ. 

  ٍ یبگبّی درد هؼذُ مِ ثِ ّیچ ٍجِ ثزطزف ًوی ؽَد 

 .ّوزاُ ثب اعْبل ثبؽذ

 

 علل شایع 

 هزاقجت  در طَل ثبرداری ٍ پیؼ اس سایوبى ػبهل ػذم

ػَاهل دیگز .خطزعبس اصلیجزای تَلذ سٍدرط اعت

ِ عبس سایوبى سٍدرط   :ػجبرتٌذ اسسهیٌ

 عیگبرمؾیذى یب هصزف مَمبئیي  .

 ػفًَت ّبیذّبى  خصَصباثتال ثِ ػفًَت در حیي ثبرداری

.  ٍدًذاًذرسًبى

 ٍ گزداى  رٍاىهصزف هَاد هخذر  .

 ِثبرداریدٍراى  در طَل  ًبمبفیتغذی  .

 َثبرداری ّبی چٌذقل .

 داؽتي عبثقِ سایوبى سٍدرط در ثبرداری ّبی قجلی  .

 اثتال ثِ ًبٌّجبری در دّبًِ رحن یب رحن .

 هبُ دٍم یب عَم ثبرداری ِ .  خًَزیشی در ع

 من ٍسى ثَدى هبدر ثبردار  .

 هصزف ثزخی َّرهَى ّب 

 ػذم هزاقجت پشؽنی مبفی پیؼ ٍ در حیي ثبرداری. 

 اعتزط ٍ افغزدگی 

 تٌؾْبی رٍحی ٍ فیشینی 

 
 

 عوارض احتمالی 

ًَساداًی مِ حبصل سایوبى سٍدرط ّغتٌذػَارض ثِ 

 :صَرت سیز هوني اعت در آًْب ثزٍس ًوبیذ

 قجل اس سهبى تَلذٍ  سٍدتز اس ّفتِ مِ یل تب عِ ًَساداًی

ثیؼ اس ثقیِ در هؼزض ،  ثبرداری هتَلذ هی ؽًَذ37ّفتِ 

  هبًٌذػذم تنبهل اًذام ّب ٍ ثبفت ّب،هؾنالت تٌفغی

چؾن، گَػ، تٌفظ ٍ دعتگبُ ػصجی، ثیوبری  قلجی ٍ 

 احتوبل اثتال ثِ سردی قزار ًٍوَ  رؽذ ٍ تبخیز در

 .هی گیزًذ

 

 پیشگیزی 

 اقذاهبت پیؾگیزاًِ  در هؼزض خطز ثبیذهبدراى ثبردار

جْت جلَگیزی اس سایوبى سٍدرط را اًجبم دٌّذ ثزخی اس 

 :ایي اقذاهبت ػجبرتٌذ اس

  ثْتزیي راُ ثزای پیؾگیزی اسسایوبى

هأًبعت ئسٍدرط،ؽٌبختؼال

 اًجبم اهَر خبًِ ٍ ؽغلی را تب حذ اهنبى من مٌیذ. 

 اسّزفزصتیجزایجبالًگبُ داؽتٌپبّباعتفبدّنٌیذ. 

  تٌفظ ّبیؼویق ٍیَگب ٍحزمبت مؾؾی ٍٍرسػ ّبی هٌظن

ثِ صَرت قذم سدى ٍ یب ؽٌب مزدًذاؽتْجبؽیذ 

 .(قجالًثبپشؽل خَد هؾَرت ًوبییذ)

  تغذیۀ عبلن ٍ هتؼبدل داؽتِ ثبؽیذ، تب اًزصی السم

 .جْتفؼبلیت ّبیزٍساًِ را ثِ ؽوب ثذّذ

 سٍدتز ثِ رختخَاة ثزٍیذ. 

  ٍاگز در فؾبر رٍحی ٍ اعتزط سیبد ّغتیذ ثِ یل رٍاًنب

 .هزاجؼِ ًوبئیذ
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  ثبیذ ّز دٍ عبػت ینجبر هثبًِ را تخلیِ ًوَدُ ٍ در صَرت

سیز درد هؾبّذُ ػالئوؼفًَت ادراری هبًٌذ پْلَدرد ٍ 

ؽنن،عَسػ ادرار، قطزُ قطزُ خبرج ؽذى ادرار، ٍجَد 

خَى ٍ چزك در ادرار ٍ تت ّز چِ سٍدتزثِ پشؽل 

 .  ًوبیذهزاجؼِ هتخصص

  ًِلیَاى هبیؼبت در ؽجبًِ رٍس 8-10ثبیذ هبدراى ثبردار رٍسا 

 لیَاى ؽیز یب ثِ ّویي تؼذاد 4ًَؽیذى . هصزف ًوبیٌذ

 .هبعت ؽیزیي تَصیِ هی ؽَد

  افغزدگی، خطز سایوبى سٍدرط را سیبد هی مٌذ ٍ ػذم

درهبى آى ؽزایطی ثِ ٍجَد هی آٍرد مِ هبدر قبدر ثِ 

 .ًگْذاری خَد ٍ فزسًذ خَد ًوی ثبؽذ

 ُدیتحزینبت جٌغی را مبّؼ د .

  ثبیذ اًجبم هؼوَلّبی   ّفتِ ٍیشیت ٍ ثزرعی2 تب 1ّز 

ّب ؽبهل ٍسى، فؾبر خَى، هقذار گلَمش ٍ  ایي ثزرعی. ؽَد

 .ثبؽٌذ ارتفبع رحن ٍ ضزثبى قلت جٌیي هی، آلجَهیي ادرار

 اس افزادی مِ هجتال ثِ اًَاع ػفًَت ّغتٌذ دٍری مٌیذ. 

  یب هصزف هَاجِْ ثب دٍد دخبًیبت در دٍراى حبهلگیاس ٍ 

 .عیگبر ٍ هَاد هخذر خَدداری مٌیذ

 

 تشخیص 

 ثیؾتزی خطزثزای مغبًی مِ هَجَد دٍ رٍػ تؾخیصی 

 :اس ًظز سایوبى سٍدرط دارًذ

 ُگیزی طَل دّبًِ رحن تَعط پشؽل  هؼبیٌِ ٍ اًذاس

 ُتَعط غؾبی جٌیي تزؽح مِ یي ئپزٍتًَػی گیزی  اًذاس

 هی ؽَد در تزؽحبت رحن ٍ ٍاصى
 

 فعالیت 

  جْت خبرج ؽذى اثتذا لجِ تخت ًؾغتِ ٍ در صَرت

ًذاؽتي عزگیجِ هی تَاًیذ ثب مول ّوزاُ یب پزعتبر خَد 

 .اس تخت خبرج ؽَیذ

  اس ثلٌذ ؽذى ًبگْبًی ٍ خبرج ؽذى اس تخت ثذٍى

 .ّوبٌّگی ثب پزعتبر ٍ ّوزاّبى خَدداری مٌیذ

  تب )اس سٍر سدى، ثلٌذ مزدى اجغبم عٌگیي ٍ راًٌذگی

 .خَدداری مٌیذ  (سهبًی مِ پشؽل تَصیِ مزدُ اعت 

 6 ّفتِ پظ اس سایوبى ثْتز اعت اس اًجبم هقبرثت 4 تب 

 .خَدداری مٌیذ

  ّفتِ 8اس ثلٌذ مزدى اؽیبء عٌگیٌتز اس ٍسى ًَساد تب 

 .پزّیش ًوبییذ

 رصیم غذایی و تغذیه 

  خًَزیشی سایوبى را ثب هصزف هَاد غذایی حبٍی آّي خَى

 ٍ پزٍتئیي ججزاى مٌیذ، تخن هزؽ، ؽیز، لجٌیبت، 3ٍ اٍهگب

گَؽت، آة گَؽت، مجبة هزؽ،عَح هزؽ، هبّی فزاٍاى 

هَاد غذایی حبٍی آّي . هَاد حبٍی پزٍتئیي ّغتٌذ

، جگز، (هخصَصبٌ ثَقلوَى )اًَاع گَؽتْب : ػجبرتٌذ اس

 . ػذط، سردُ تخن هزؽ، اعفٌبج، مؾوؼ ٍ آلَی خؾل

  ٍ ثْتز اعت ّوشهبى ثب هصزف هَاد آّي دار، هیَُ ّب

پزتقبل، لیوَ :هبًٌذ)عجشیجبتی مِ ٍیتبهیي ث دارًذ 

ؽیزیي، عجشی خَردى، گَجِ فزًگی، فلفل دلوِ ای ٍ 

ٍ هَادی مِ ملغین دارًذ ثیؾتز هصزف ؽَد تب  (ًبرًگی

 جذة آّي ثیؾتز ؽَد

  خَردى چبی ثؼذ غذا جشٍ ػبدات غلط اعت سیزا ثبػج

 .هی ؽَد جذة آّي موتز ؽَد

 اسهصزف غذاّبی ًفبخ ٍ دیز ّضن اجتٌبة مٌیذ. 

  جْت جلَگیزی اس یجَعت رصین غذایی پزفیجز ٍ هبیؼبت 

. هصزف مٌیذ

 ِغذایی عبلن ٍ هٌبعت داؽتِ ثبؽیذ ٍ اس  یل ثزًبه 

هصزف غذاّبی پز مبلزی ٍ ثب ارسػ غذایی من خَدداری 

 .مٌیذ

  پس اس سایمان سودرس مزاقبت های نوساد 

  احتوبالً ثِ ّیچ : هتَلذ ؽَد 36 تب 34 ّفتِ ًَساد دراگز

گزچِ اس لحبظ ظبّزی . درهبى خبصی ًیبس ًخَاّذ داؽت

ٍضؼیت اٍ ثِ ػَاهلی ًظیز . مَچل ثِ ًظز خَاّذ رعیذ

عطح قٌذ خَى، فؾبر خَى یب اثتالی احتوبلی ٍی ثِ 

 . ػفًَت ٍ تَاًبیی ٍی در هنیذى ثغتگی خَاّذ داؽت

  ثِ هزاقجت هتَلذ ؽَد،هؼوَال33ًتب 28 ّفتِ ًَساد دراگز 

 ثِ  اثتال اهنبىسیزاّبی تخصصی ًیبس داؽتِ ثبؽذ 

 ٍ یب ػفًَت ٍجَد خَاّذ  ایهؾنالت تٌفغی، تغذیِ

 . داؽت

 ثِ احتوبل ثغیبر د،هتَلذ ؽ27َ ّفتِ اگز ًَساد موتز اس

قَی در ثخؼ هزاقجت ّبی ٍیضُ ًَساداى ثغتزی خَاّذ 

 احتوبل ٍجَد هؾنالتی ًظیز ػفًَت، قٌذ خَى ٍ ٍؽذ 

 ٍجَدهؾنل تٌفغی ٍ ًبرط ثَدى ریِ ّب دهبی موجذًَ 

 .خَاّذ داؽت

 در چه شزایطی به پششک مزاجعه نمائیذ؟ 

 (ثیؾتز اس چْبر ثبر در عبػت) اًقجبضبت هٌظن رحوی 

 تغییز ٍاضح در حزمبات جٌیي 

 پبرگی میغِ آة 


