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 پلي هيدرآمينوس
 )افزايش مايع آمنيون (

 آموزش به بيمار:

 .استراحت نسبي داشته باشد 
            .شمارش حركات جنين پس از صبحانه ،نهاار وشااچ چاو شاود

بار در دو ساعت بود به باياماارساتاان        80اگرحركات جنين كمتر از 
 مراجعه شود.

  ( نوار قلب جنينNST  هفته اي يو  تا سه بار برحسب حجم مايع )
 گرفته شود.

     درصورت داشتن ديابت، قند خون خود را با گلوكومتر)دستگاه كنتار
 قند خون( اندازه گيري وياد داشت كند.

        انجاچ سونوگرافي سالمت جنين هفته اي يو تا دو بار و ويازيات
 توسط پزشو معالج.

   دربسياري از موارد علتي مشخص نمي شود ونيز افزايش حجم ماياع
در حد خفيف ومتوسط است كه بايد به بيمار اطمينان داد كه ارزياباي  

 سالمت جنين بصورت هفتگي كفايت مي كند.

 مراجعه به بيمارستان در صورت موارد زير:

 در صورت ورچ ناگهاني دست و پا 
 در صورت داشتن لكه بيني يا آبريزش و يا درد زيرشكم و كمر 
 در صورت بروز تنگي نفس و كاهش حجم ادرار 



پارگي كيسه آب، جداشدگي بيش از موعد جفت و خونريزي غير طبيعي بعاد  
 از زايمان از عوارض اين بارداريها مي باشد.

 

  تشخيص

در معاينات بارداري افزايش غيرطبيعي ارتفاع رحم و دشواري در شانايادن      
اي از بروز افزايش مايع آمنيوتيو باشد، اما تواند نشانهصداي قلب جنين مي

 آمنيون است. حجم مايع گيريتشخيص قطعي آن با سونوگرافي و اندازه
 

 تدابير درماني 

در اولين قدچ ضروري است علت زياد شدن مايع آمنيون مشخص شود. از               
اي در بروز اين اختال  دارند        آنجايي كه ناهنجاريهاي جنيني سهم عمده       

ضروري است سالمت جنين با انجاچ سونوگرافي سالمت تا حد ممكن                
شود. در  تضمين شود. با انجاچ آزمايش قند خون، ديابت مادر مشخص مي            

 صورت كنتر  قند خون مادر، حجم مايع كاهش مي يابد.
در صورتي كه مادر تنگي نفس و دردهاي شكمي داشته باشد و به دشواري               

 رود بستري در بيمارستان توصيه مي شود.راه مي
 
 

 كم كردن مايع آمنيون با خروج مايع  طي آمنيوسنتز )كشيددن  

 بدراي   موقت  يك درمان  مايع آمنيوتيك( نيز ميسر است. هرچند  

 عالئم مادر است.  كاهش

رسد به حدود يو ليتر مي  28در شرايط طبيعي حجم مايع آمنيون تا هفته 
آمنيون به  يابد. در صورتي كه حجم مايع      و پس از آن به مرور كاهش مي        

 هيدرو آمينوس مي گويند.ليتر برسد به آن پلي 2بيش از 
 

 علت ايجاد پلي هيدرآميونس
  در بيشتر موارد علت نامشخص است 
  هاي هاي جنين )دستگاه گوارش و سيستم عصبي )ناهنجاريناهنجاري

 مغز و نخاع مثل نقايص ستون مهره هاي جنين( (
 ديابت در مادر 
 مصرف مواد مخدر توسط مادر 
 برخي عفونتها در مادر 
 حاملگي چند قلويي 
    داون   سندرچ هاي ژنتيكي)سانادرچ

 و  ... (
 
 

 علت ايجاد 

 عالئم پلي هيدرآمنيوس
حالت ايستاده  گاهي در پلي هيدرآمنيوس شديد مادر فقط در: تنگي نفس

 قادر به تنفس است.

باعث فشار بر وريدها و در نتيجه ورچ  شده كه اغلب در    رحم متسع:  ادم

 انداچ تحتاني و ديواره شكم ديده مي شود.

 كاهش ادرار به علت مسدود شدن مسيار حاالاب     :  كاهش حجم ادرار

 توسط رحم بزرگ است كه مانع خروج ادرار مي شود.
 

 تاثير پلي هيدرآمنيوس بر زايمان
و منجر  داده قرار تواند روند بارداري را تحت تاثيراتساع غير طبيعي رحم مي
 به زايمان زودرس شود. 

 


