
جنینسقط



حاملگی موفق به 
بارداری اطالق می شود 
که طی آن جنین رشد و 
تکامل پیدا کرده و ضمن 
حفظ سالمت مادر، منجر به 
تولد نوزادی سالم می شود. 
سقط جنین شایع ترین 
عارضه حاملگی می باشد 
که موجب استرس روحی 
شدید در زوج های مشتاق 
فرزند می شود.سقط 
جنین یعنی از دست 
دادن حاملگی قبل از 
20 هفته یا وزن کمتر از 
500 گرم جنین و در واقع 
یکی از فوریت های زنان و 
مامایی می باشد. عوارض 
جدی سقط جنین شامل: 
خونریزی، عفونت و شوک 
می باشند. ولی خطر سقط 
بعدی، زایمان زودرس و 
حاملگی خارج از رحمی را 
زیاد نمی کند. 1



عوامل جنینی شامل:
الف(نمو غیر طبیعی تخم که  در 40% موارد 
اختالل رشــد منجر به سقط جنین خود به خود 

می شود.
ب( ناهنجاری های ارثی  و ژنتیکی جنین.

عوامل مربوط به مادر:
مــادر  عفونــی  هــای  الف(بیمــاری 
ماننــد: ســرخجه، توکسوپالســموزیس و یا 

سیتومگالوویروس.
ب(بیماری هــای مزمن ناتــوان کننده در 
مادر: سل،سرطان، افزایش فشار خون و بیماری 

کلیوی ولوپوس.
ج(بیمــاری های غدد:کــم کاری تیروئید، 

دیابت.
د( مصــرف دارو و عوامل محیطــی نظیر: 

سرب، آرسنیک.
هـ( عدم پذیرش ایمنی بدن: جنین از لحاظ 
ژنتیک یک عامل خارجی برای مادر است و بدن 
 مادر بر علیه آن آنتی بادی ساخته و جنین را دفع 

می نماید.
و( ناهنجــاری های رحمی: رحم دو شــاخ، 

فیبروم یا چسبندگی رحم.
ز( نارسایی دهانه رحم: باز بودن بیش از حد 

دهانه رحم. 

عوامل ایجاد کننده  سقط جنین در زنان به دو دسته عمده تقسیم می شود:

 نکته: سقط جنین در زنان باردار 
زیر 20 سال و باالی 40 سال بیشتر است
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تهدید به سقط:
میزان خونریزی و درد شــکمی بســیار کم 
و عالئم بارداری پابرجا اســت، حاملگی ممکن 

است ادامه یابد.

سقط اجتناب ناپذیر:
بیمار خونریزی و درد داشــته و دهانه رحم 

باز می باشد و در نهایت منجر به سقط می شود.

سقط کامل یا ناقص:
سقط کامل: به دنبــال خونریزی قبلی که 
رخ داده، محتویــات رحم به طــور کامل خارج 

شده است.
ســقط ناقص: دهانه رحم کامال باز بوده 
و خونریزی زیــاد و دردهای انقباضــی  در زیر 
شــکم وجود دارد، در این حالت مقداری از 
محصوالت دفع شــده و بخشــی از این 

محصوالت در رحم باقی می ماند.

سقط فراموش شده: 
جنین مــرده و برای مدتی حتــی ماه ها در 

رحم باقی مانده و هنوز دفع نشده است.

سقط مکرر: 
بیشتر از سه بار سقط جنین پشت سرهم که 
احتماال در اثر یک علت مشترک رخ داده باشد را  

»سقط مکرر«  می گویند.

انواع سقط جنین:
زمانی که بدون استفاده از راه های دارویی یا مکانیکی سقط صورت می گیرد به آن سقط 

»سقط خود به خودی« اطالق می شود.

سقط به موارد زیر تقسیم می شود: 
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*در صــورت وجود هــر گونــه خونریزی 
واژینــال در دوران بــارداری، فورا به پزشــک 

مراجعه کنید.
* در صــورت وجود لکه بینــی بدون درد با 

پزشک مشورت کنید.
*در صورت توصیه پزشــک به اســتراحت 
در منزل بــا افزایش میزان خونریــزی یا ادامه 
خونریزی )با وجود اســتراحت(، زن باردار 

باید به بیمارستان مراجعه نماید.
***

در صورتی که گــروه خون مادر منفی 
است، پس از ســقط جهت تزریق آمپول 
روگام )RhoGAM(، با پزشک مشورت 

کنید

برای زنان باردار که دچار عالئم سقط جنین شده چه کاری می توان انجام داد؟
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الف( سقط درمانی:
یکی از انواع سقط جنین عمدی بوده که به 
منظور حفظ ســالمت مادر در موارد ذیل انجام 

می شود:
زمانی که ادامه حاملگــی زندگی مادر را به 
مخاطره می اندازد یا شدیدا به سالمت او صدمه 
وارد می کند زمانی کــه ادامه حاملگی منجر به 
تولد نوزادی با ناهنجاری فیزیکی شدید یا کند 

ذهنی می گردد یا جنین مرده باشد.

ب( سقط غیر قانونی:
در واقع ســقط جنین هایی است که توسط 
پزشــکان غیر مســئول یا افراد غیر پزشک و با 
اســتفاده از امکانات غیرقانونی صورت می گیرد 
و اکثرا توسط شــخصی انجام می گیرد که مورد 

تایید پزشکی قانونی کشور نمی باشد.
این گونه ســقط های غیرقانونــی اغلب با 
خونریزی شــدید، عفونت و شوک عفونی همراه 

هستند و در مواردی منجر به مرگ می شوند. 

این سقط به دسته انجام می شود:

سقط جنین عمدی)ختم بارداری(
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خونریزی واژینال در زنان باردار در اوایل حاملگی چهار علت شناخته شده دارد:
*بچه خوره یا مول. 

*حاملگی خارج از رحم.
*سقط جنین.

*ضایعه دهانه رحم.

نکته: شایع ترین عالمت و نشانه سقط جنین وجود خونریزی واژینال است.
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تهران، شهرک اکباتان، انتهای فاز 3
کدپستی: 1396956111

تلفن : 4702 - 021     فکس: 44670432

دفتر پر ستاری - واحد آموزش

@ s a r e m h o s p i t a l n e w s
ins tagram.com/saremhosp i ta l
w w w . S a r e m h o s p i t a l . o r g
S a r e m i n f o 1 3 9 3 @ g m a i l . c o m

سقط جنین


