
 طراحي و چاپ: روابط عمومي بيمارستان آتيه
 شهرك غرب، تقاطع بلوار فرحزادي و شهيد دادمان  آدرس بيمارستان: تهران،

 12728تلفن بيمارستان: 
 11018088فاكس بيمارستان: 
 12722782 - 12722788شماره هاي تماس اتاق زايمان:

 www.atiehhospital.irسايت بيمارستان: 

 پارگی زودرس کیسة آب

 تهيه كننده: اتاق زايمان و واحد آموزش

 تأييد كننده: رئيس اتاق زايمان

 82883838تاريخ تدوين: 

 828138038تاريخ  آخرين بازنگري: 

 828838038تاريخ بازنگري بعدي: 

 08ويرايش: 

 ATH-ED/ED– 10كد: 

 )بازنگري سوم(منبع: راهنماي كشوري ارائه خدمات مامايي و زايمان 



 تعریف  

 شود. بارداري گفته مي 27به پارگي يا سوراخ شدن كيسة آب قبل از هفته 
خروج مايع آمينوتيک از واژن مي تواند بصورت قطره قطره يا ناگهاني باشد 
و در صورت اثبات پارگي كيسة آب در هر زمان از سن بارداري مادر بااياد   

 در بيمارستان بستري شود.
 
 
 
 
 

 علل
اگرچه علت پارگي كيسة آب ناشناخته است ولي عوامل زيادي در ايجاد آن 

 اي از موارد اشاره كرد: توان به پاره نقش دارند كه مي
 سابقه قبلي پارگي كيسة آب -8
 هاي رحمي عفونت -2
 نارسايي دهانة رحم -2
 هاي جنيني ناهنجاري -7
 مصرف سيگار  -8
هيدرآمنيوس  مواردي كه حجم رحم افزايش يافته مانند دوقلويي و پلي -8

 )افزايش ميزان مايع آمنيوتيک(
 ها فيزيولوژي غيرطبيعي پرده -7
 پايين بودن موقعيت اجتماعي و اقتصادي  -1

 تشخیص 
اختياري ادرار( و تارشاتاات        گاهي تشخيص پارگي كيسة آب از ادرار )بي 

باشد. تشخيص قطعي با: معاينه واژينال با اساکاکالاوم،        واژينال مشکل مي
 باشد. هاي آزمايشگاهي و بررسي با سونوگرافي مي انجام تست

 درمان 
 درمان پارگي كيسة آب بر اساس سن بارداري متفاوت است.

هفته باشد: مادر بايد در بيمارستان   28در صورتي كه سن بارداري زير  -الف
بستري شود و به دليل قابل حيات نبودن جنين پس از مشاوره باا زوجايان      

 جهت ختم بارداري اقدام نمود.

باشد با خطر زجر جنيان،   28-27در صورتي كه سن بارداري بين هفته  -ب
عفونت مادر و جنين و شروع زايمان، همراه مي باشد. لذا بياماار بااياد در          
بيمارستان بستري شود و با توجه به شرايط مادر و جنين تصميم براي تداوم 

 شود. يا ختم بارداري گرفته مي
 در صورت بستري:

 به نوشيدن مايعات كافي توجه مي شود. -8
 بررسي بروز تب انجام مي شود. -2
بررسي ترشتات بد بوي واژن )بيمار بايد بداند در صورت ترشتات بدبو   -2

 اطالع دهد(
 دارو درماني انجام مي شود. -7
سالمت جنين با سمع قلب جنين، نوار قلب جنين و سونوگرافي ارزياباي   -8

 مي شود.
در صورت تصميم گيري براي ختم بارداري با متخصص نوزادان مشاوره  -8

 مي گردد.
ساعت براسااس   8-88هفته يا بيشتر در طي  27در صورت سن بارداري -ج

 شود. وضعيت جنين و مادر توجه به انجام زايمان مي

 عوارض
كند و    ها عمل مي هاي جنيني به عنوان يک سد دفاعي در برابر عفونت پرده

شدگي آن در هر زمان از سن بارداري و تاتات       در صورت پارگي يا سوراخ
 درمان قرار نگرفتن مادر، احتمال عفونت مادر و جنين وجود دارد.

 توان به موارد زير اشاره كرد: از ديگر عوارض پارگي زودرس كيسة آب مي 
پروالپس بند ناف )بيرون زدگي بند ناف(، زايمان زودرس و عوارض نارساي    

 (RDS،سندرم زجر تنفسي نوزاد )

 توصیه به مادران
كيسة آب شديد،  كه دچار خروج مايع از واژن يا مشکوك به پارگيدر صورتي

با حفظ خونسردي و استفاده از  پد بهداشتي و در وضعيت خوابيده به پهلوي 
 چپ بالفاصله به بيمارستان و يا مراكز درماني زنان و زايمان مراجعه كنيد.
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