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در ۳ماهه دوم بارداری بروز عالئم و عوارض اولیه 
بارداری همچنین احتمال سقط در این دوران نسبت 

به هفته های اول بارداری کمتر است. 
معموال بین هفته های 16 تا 20 بارداری سونوگرافی 
تجویز می شود تا تعداد جنین، وضعیت سالمت و رشد 
جنین، برخی از عیوب مادرزادی، وضعیت جفت و 

بند ناف همچنین زمان زایمان مشخص شود. 
تهوع و استفراغ که مشکل شایع در ۳ماهه اول است، 
تقریبا در هفته 16 بارداری به طور قابل توجهی کاهش 
می یابد یا کامال برطرف می شود. همچنین تکرر ادرار 
و احساس فشار به لگن که ناشی از بزرگ شدن رحم 
در هفته های اول بارداری احساس می شود، به تدریج 
در ۳ماهه دوم بهبود می یابد زیرا رحم از داخل لگن 
استخوانی خارج می شود. اشتها و اضافه وزن روند 
بهتری پیدا می کند و خانم باردار کم کم تغییر حجم 
رحم و بزرگ شدن جنین را احساس می کند. به طور 
کلی، در ۳ ماهه دوم وضعیت عمومی مادر حتی نسبت 
به ۳ ماهه سوم که با احساس سنگینی، بروز احتمالی 

دیابت بارداری و... همراه است، بهتر خواهدبود.

ناراحتی های گوارشی و اهمیت شیوه 
زندگی سالم 

ممکن است در این دوران مادر از ریفالکس، سوزش 
معده و نفخ شکایت داشته باشد زیرا به دلیل ترشح 
هورمون های بارداری زمان هضم و عبور غذا از 
سیستم گوارشی کاهش می یابد. البته بعضی خانم ها 
نیز دچار یبوست می شوند که اگر پیش از بارداری 
نیز زمینه این مشکل را داشته اند، بسیار آزاردهنده تر 
خواهدبود. از همین رو، توجه به تغذیه صحیح شامل 
مصرف خوراکی های ملین، سبزیجات و مایعات کافی 
همچنین انجام فعالیت  جسمانی در حد متعادل و 

متناسب با وضعیت مادر ضروری است. 

نوشیدن مایعات کافی؛ اصل مهم 
بارداری  سالمت 

در این زمان توجه به یک نکته در مورد مصرف مایعات 
اهمیت دارد. امروزه در مورد همه افراد ثابت شده 
که نباید منتظر احساس تشنگی برای نوشیدن آب 
و مایعات شد. از همین رو، نوشیدن متناوب حدود 
1/5 لیتر آب و مایعات در طول روز توصیه می شود 
که به خصوص در خانم های باردار و طی روزهای 

گرم سال بسیار مهم خواهدبود. 
تامین آب موردنیاز بدن در بهبود سالمت عمومی 
مادر و جنین، عملکرد مطلوب اندام هایی مانند کلیه ها، 
سیستم گوارش و مغز نقش اساسی دارد و حتی 
ارتباط این حالت با سالمت دیسک  های کمر نیز 
تایید شده  است. البته به محض احساس ادرار باید 
فوری به سرویس بهداشتی مراجعه کرد زیرا در 
غیر این صورت به ساختار کلیه ها آسیب می رسد. 

مشورت با پزشک در صورت بروز 
»دردهای شدید شکم«

درد در ناحیه شکم و کمر درد نیز از جمله عالئم 
۳ ماهه دوم بارداری است که به خصوص در مورد 
خانم هایی که سابقه زایمان زودرس یا سقط مکرر 
طی بارداری های قبلی خود یا افراد درجه یک خانواده 
داشتند باید بیشتر مدنظر باشد. به طور کلی درد خفیف 
شکم در این دوران خطرناک نیست اما اگر مداوم 
و شدید باشد و طی مدت استراحت نیز احساس 

شود، الزم است با پزشک مشورت شود. 

»جفت سرراهی« و »جداشدن جفت«؛ 
مهم ترین علل خونریزی های بارداری

هر نوع خونریزی و لکه بینی طی بارداری غیرطبیعی 
است و عادت ماهانه در این دوران وجود ندارد. اگر 
این مشکل قبل از هفته بیستم بارداری باشد که تهدید 
به سقط تلقی می شود و الزم است هرچه زودتر با 
متخصص زنان مشورت شود. انجام سونوگرافی برای 
تشخیص رشد جنین الزم است زیرا گاهی جنین 

از بین می رود که با خونریزی مشخص می شود.
گاهی در سونوگرافی دیده می شود که جفت پایین تر 
از حالت طبیعی است. جفت باید در دیواره کناری یا 
پشت رحم در قسمت های باال چسبیده باشد اما گاهی 
پایین تر قرار دارد. معموال در این شرایط با استراحت 
مادر و بزرگ شدن جنین، جفت باالتر می رود که نیاز به 
حفظ آرامش مادر، دوری از استرس، استراحت نسبی، 
پرهیز از فعالیت های شدید و گاهی مصرف داروهای 
پروژسترون برای کاهش انقباضات رحم خواهدبود. 
البته در بعضی موارد جفت بسیار پایین است که 
جفت سرراهی گفته می شود و تمام یا بخشی از 
دهانه رحم را می پوشاند. جفت سرراهی یکی از 
مشکالت خطرناک و جدی در بارداری است و 

می تواند با خونریزی شدید همراه باشد. 
خونریزی  طی۳ ماهه دوم و سوم بارداری به خصوص 
در موارد شدید معموال به  علت جداشدن زودرس 
جفت )دِکولمان یا کندگی جفت( یا جفت سرراهی 
است. گاهی اوقات به دلیل بروز حوادث و تصادفات، 
فشارخون باال و مسمومیت بارداری ممکن است 
پیش از تکامل جنین، تمام یا بخشی از جفت جدا 
شود. این وضعیت با خونریزی شدید همراه است و 
جزو اورژانس های دوران بارداری محسوب می شود. 
از آنجا که یکی از دالیل مهم مرگ ومیر مادران در دنیا، 
خونریزی های دوران بارداری است باید مراقبت ها 
در زمینه جفت سرراهی بیشتر موردتوجه باشد. این 
خانم ها مستعد خونریزی های مکرر و شدید هستند 
که تشخیص قطعی اقدامات مراقبتی با شرح حال بیمار 
و سونوگرافی توسط متخصص زنان خواهدبود. در 
چنین شرایطی توصیه به استراحت نسبی و خودداری 
از انجام کارهای سنگین حتما ضروری است. زمانی 
که خونریزی های دوران بارداری مکرر تکرار شود، 
احتمال زایمان زودرس وجود دارد زیرا ممکن است 
پزشک برای نجات جان مادر و جنین خاتمه بارداری 
را الزم بداند. گاهی نیز احتمال پاره شدن کیسه آب 

جنین وجود دارد که طبیعتا زایمان زودتر اتفاق میفتد. 
عالوه بر جفت سرراهی و جداشدن جفت، گاهی 
ماهه  به خصوص در ۳  بارداری  خونریزی دوران 
اول و دوم به دلیل هماتوم است. این حالت به خاطر 
جداشدن کمی از جفت است که لخته ای در پایین 
جفت تشکیل می شود. این حالت معموال با استراحت 
و تجویز دارو بهبود پیدا می کند اما مراقبت  در مورد 
لکه بینی و خونریزی باید جدی تر موردتوجه باشد.

یکی دیگر از موارد بروز خونریزی دوران بارداری 
مربوط به بارداری خارج رحم است که در ۳ماهه 
اول نیز با خونریزی همراه است. جنین و جفت باید 
داخل حفره رحم رشد کند اما اگر در دهانه رحم، 
لوله های رحم یا روی تخمدان باشد، بارداری خارج 
رحم گفته می شود که با درد، لکه بینی و حال عمومی 

نامساعد همراه است. 
اگر خانم باردار طی هفته های اول بارداری دچار لکه بینی 
همراه با درد شدید شکمی باشد حتما نیاز به معاینه 
توسط متخصص زنان است تا با انجام سونوگرافی 
و آزمایش های الزم علت مشکل مشخص شود. این 
وضعیت در ۳ ماهه اول با بروز عالئم همراه است و 

به ندرت امکان دارد به ۳ماهه دوم برسد. 
از آنجا که بارداری خارج رحمی ممکن است به 
لوله های رحم فشار وارد کند، احتمال پارگی لوله ها 
وخونریزی داخل شکمی وجود دارد که اورژانس 
پزشکی خواهدبود. بارداری خارج  رحمی منجر به 
رشد جنین و تولد نوزاد نمی شود و الزم است این 
وضعیت به موقع تشخیص داده شود تا با تجویز دارو یا 
جراحی ساک بارداری و جنین برداشته شود و خطری 

جان مادر را تهدید نکند. 

غربالگری ۳ ماهه دوم و تکمیل 
بررسی های اولیه

غربالگری ۳ماهه دوم برای خانم باردار که غربالگری 
۳ماهه اول را انجام داده ، آزمایش خون است که در 
هفته 16 تا 18 بارداری تجویز می شود. نتیجه این 
آزمایش با غربالگری ۳ ماهه اول مقایسه می شود و 
اگر نشان دهنده خطر بروز نشانگان داون یا دیگر 
یا   DNA آزمایش باشد،  اختالالت کروموزومی 
آمنیوسنتز تجویز می شود. سونوگرافی آنومالی اسکن 
نیز بین هفته 18 تا 22 بارداری توصیه می شود که 
هرچه زودتر باشد زیرا در صورت تشخیص مشکل، 
امکان درمان وجود دارد. این سونوگرافی در مراکز 

خاص و توسط افراد متخصص و متبحر باید صورت 
گیرد و طوالنی است. تمام اندام ها و وضعیت سالمت 
جنین کامال بررسی می شود و می توان عالئم نشانگان 
داون مانند کوچک بودن بینی، دست  و پاهای کوچک 

و... را تشخیص داد.
غربالگری دیابت از اقدامات بسیار مهم است زیرا این 
بیماری شیوع گسترده ای نسبت به گذشته دارد. به طور 
کلی تست غربالگری گلوکز در هفته 24 بارداری انجام 
می شود. در این آزمایش 50 گرم گلوکز به خانم باردار 
داده می شود و پس از یک ساعت اندازه گیری می شود. 
البته در موارد سابقه ابتال به دیابت پدر یا مادر، سن 
باالی 25 سال مادر، سابقه تولد نوزاد با نقص جنینی، 
سابقه تولد نوزاد باالی 4 کیلوگرم، مرگ جنین داخل 
رحم و افزایش مایع اطراف جنین این تست گلوکز 

باید در اولین معاینه بارداری انجام و سپس در هفته 
24 تکرار شود. اگر نتیجه آزمایش از حد مشخصی 
باالتر باشد، آزمایش تکمیلی با ۳ساعت فاصله و 100 
گرم گلوکز تکرار می شود. در صورت تایید دیابت، 
توصیه های الزم برای تغذیه صحیح و فعالیت مناسب 
برای کنترل قندخون توسط پزشک مطرح می شود.

»ورم«؛ عالمت هشدار مسمومیت بارداری
ورم دست و صورت در دوران بارداری باید جدی 
گرفته شود. اگر اضافه وزن زیاد وجود دارد و ورم 
پیشرونده است حتما نیاز به کنترل منظم فشارخون 
است. فشارخون طبیعی 12/8 است اما اگر به 1۳/9 
یا باالتر برسد، غیرطبیعی است و نیاز به بررسی دارد. 
البته برای خانم هایی که دچار ورم بارداری هستند 
معموال آزمایش پروتئین ادرار نیز توصیه می شود زیرا 
اگر پروتئین از ادرار دفع شود، فشارخون باال باشد و 
ورم دست ها دیده  شود، امکان دارد عالمت شروع 

مسمومیت بارداری باشد.
 

آغاز حرکات جنین از حدود ماه پنجم بارداری
از حدود هفته بیستم تا بیست و چهارم بارداری اولین 
حرکات جنین شبیه حرکت حباب های هوا یا پرش های 
خفیف احساس می شود اما در هفته های بعد، لگدزدن 
جنین بارز است. در بارداری  اول مادر دیرتر حرکت 
جنین را احساس می کند اما در بارداری های بعد که 
این تجربه شیرین را داشته، زودتر متوجه می شود. 
به تدریج حرکات جنین بیشتر و بارزتر می شود که تا 
زمان زایمان ادامه دارد و به خصوص در هفته های آخر 
مادر باید توجه جدی به حرکات جنین داشته باشد. 
به عنوان مثال، طی هفته ۳7 یا ۳8 بارداری، اگر مادر 
طی 4 ساعت هیچ حرکتی از جنین احساس نکند 
مساله جدی است و امکان دارد در صورت عدم 

مراجعه فوری به مرکز درمانی جنین از بین برود. 
نکته حائزاهمیت اینکه دوره خواب جنین طی ماه های 
7 تا 8 بارداری بیشتر از 2ساعت نیست بنابراین مدت 
طوالنی بی حرکتی نباید خواب تلقی شود. بهتر است 
مادر تعداد دفعات حرکت جنین را یادداشت کند. 
جنین در هفته های آخر باید طی یک ساعت، تعداد 4 

یا بیشتر حرکت بارز داشته باشد. مادر می تواند هنگام 
کاهش حرکات جنین خوراکی شیرین و پرانرژی مانند 
یکی-دو قاشق عسل میل کند تا بتواند بهتر حرکات 
جنین را احساس کند. در صورتی که حرکات جنین 
کاهش یابد، هنگام مراجعه به مرکز درمانی از طریق 
بررسی نوار قلب جنین از سالمت او اطمینان حاصل 
می شود. اگر مشکل جدی وجود داشته باشد، پزشک 

زایمان و اتمام بارداری را الزم می داند. 

اهمیت تزریق آمپول ُرگام طی بارداری
تقریبا 15درصد افراد جامعه گروه خون منفی و بقیه 
مثبت هستند. آمپول رگام برای مادرانی تجویز می شود 
که RH منفی خون دارند اما RH خون همسر مثبت 
است. در ابتدای بارداری گروه خونی مادر و پدر با 

انجام آزمایش خون تعیین می شود. 
آمپول رگام برای این گروه از خانم های باردار در هر 
زمانی که خونریزی یا لکه بینی اتفاق بیفتد الزم است 
زیرا احتمال اینکه گروه خونی جنین مثبت باشد و از 
طرفی مقداری از خون جنین وارد بدن مادر شود، وجود 
دارد که دراین صورت آنتی بادی هایی در بدن مادر 
تولید می شود. البته حتی بدون هیچ زمینه خونریزی و 
لکه بینی نیز الزم است در هفته 28 بارداری این آمپول 
تزریق شود زیرا گاهی بدون تظاهر مشخص ممکن 
است مقداری خونریزی اتفاق بیفتد. همچنین پس 
از زایمان نیز الزم است گروه خونی نوزاد مشخص 
شده و در صورتی که مثبت است دوباره این آمپول 
به مادر تزریق شود. پادتن های تولیدشده در بدن مادر 
پس از زایمان تولید می شوند بنابراین پس از زایمان 
اول مشکلی وجود ندارد اما از آنجا که این پادتن ها 
در بدن مادر باقی می ماند، در بارداری های بعدی از 
جفت عبور کرده و با رسیدن به بدن جنین باعث 
تخریب گلبول های قرمز و کم خونی جنین می شود. 
این مساله آنقدر اهمیت دارد که می تواند منجر به 
مرگ جنین شود و حتی اگر زنده بماند عامل بروز 
زردی نوزاد خواهدبود. در صورتی که نیاز به تزریق 
خون به جنین باشد این اقدام در مراکز تخصصی 
محدودی در کشور و از طریق بند ناف جنین انجام 

می شود که بسیار مشکل و پیچیده است.

 مراقبت ها، عالئم و عوارض ۳ ماه دوم »بارداری«

اهمیت شیوه زندگی سالم در سالمت بارداری
 دکتر شیرین نیرومنش

متخصص زنان و زایمان، استاد 
و عضو هیات علمی دانشگاه 

علوم پزشکی تهران 

معموال بین 
هفته های 16 

تا 20 بارداری 
سونوگرافی 

تجویز 
می شود تا 

تعداد جنین، 
وضعیت 

سالمت و 
رشد جنین، 

برخی از عیوب 
مادرزادی، 

وضعیت 
جفت و بند 

ناف همچنین 
زمان زایمان 
مشخص شود

 به خاطر اضافه وزن در ناحیه باال و جلوی 
بدن ممکن است گاهی اوقات خانم باردار هنگام 
راه رفتن تعادل خود را از دست بدهد. برای 
پیشگیری از احتمال زمین خوردن، کفش های 
پاشنه کوتاه و راحتی نسبت به کفش های پاشنه 

بلند توصیه می شود. 
 ممکن است به دلیل کشیده شدن پوست شکم 
و پستان ها ممکن است گاهی اوقات احساس 
خارش ایجاد شود. مرطوب  نگه داشتن پوست 
در صورتی که پوست خشک است می تواند 

به بهبود این وضعیت کمک کند.
 مصرف کافی آهن در دوران بارداری اهمیت 
دارد زیرا بدن در این مدت به مقدار بیشتری 
آهن نیاز دارد. مواد غذایی سرشار از آهن مانند 
گوشت قرمز، ماهی، مرغ، تخم مرغ، عدس و 
دیگر حبوبات، اسفناج و غالت غنی شده از آهن 
باید در رژیم غذایی خانم باردار گنجانده شود. 
 استفاده و تماس با مواد شیمیایی مانند 
شوینده های قوی، حشره کش ها و... در دوران 
بارداری به حداقل ممکن برسد زیرا این ترکیبات 
از طریق ریه و پوست جذب می شود. در صورت 
ضرورت استفاده حتما پنجره ها باز باشد و تهویه 

مناسب صورت گیرد.
به دلیل وجود  آرایشی   رنگ مو و مواد 
ترکیبات شیمیایی طی بارداری مضر است. 
حتی امروزه ثابت شده که استفاده مداوم از این 

مواد با بروز بیماری آندومتریوز که زمینه ساز 
چسبندگی رحم، نازایی و... می شود، ارتباط دارد. 
 استفاده از کرم ضدآفتاب محلول در آب 
و مخصوص بارداری همچنین مرطوب کننده 
معمولی هیچ ایرادی ندارد. حتی برای جلوگیری 
از ترک های پوست سینه، شکم، ران و بازو 
کمک کننده است. البته این حالت به مقدار اضافه 
وزن و ساختار پوست نیز بستگی دارد و بعضی 

افراد بیشتر مستعد بروز این مشکل هستند. 
 در صورتی که میزان کافی لبنیات روزانه 
معادل ۳ لیوان شیر، 1 لیوان ماست و بهرازه 
یک قوطی کبریت پنیر مصرف شود، نیازی به 
مصرف مکمل کلسیم نیست اما در صورت 
کمبود کلسیم به خصوص در خانم هایی که 
دچار ویار شدید هستند معموال از ۳ماهه دوم 

می توان مکمل کلسیم را تجویز کرد.

  توصیه های مراقبت از سالمت مادر و جنین
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