
 سقط جنین

ن حاملگی موفق به بارداری اطالق می شود که طی آ

جنین رشد و تکامل خود را پیدا کرده و در ضمن 

 .حفظ سالمت مادر منجر به تولد نوزادی سالم شود

هه سقط جنین شایع ترین عارضه حاملگی در سه ما

اول حاملگی می باشد که موجب استرس روحی 

شدید در زوج های مشتاق فرزند می باشد. سقط 

ع حاملگی و در واقجنین یعنی به مقصد نرسیدن 

فوریت های زنان و مامایی می باشد.یکی از   

  عوارض جدی سقط جنین

 اشند.باکتریال می بعفونت ، شوک شامل : خونریزی ،

هم چنین خطر مرگ و میر مادر به دنبال سقط 

است . % 02جنین در حاملگی بعدی آنها حدود   

ه ان به دو دستعوامل ایجاد کننده سقط جنین درزن

 عمده تقسیم می شود :

شامل:عوامل جنینی   

مولد اختالل  % 02نمو غیر طبیعی تخم که در  _

د می شود.رشد منجر به سقط جنین خود به خو  

  ناهنجاری های ارثی و ژنتیکی جنین _

:عوامل مربوط به مادر   

: سرخجه ، تب مالت و بیماری های عفونی مادر _

 عفونت های مقاربتی

بیماری های مزمن ناتوان کننده در مادر : سل ،  _

 سرطان ، افزایش فشارخون و بیماری های کلیوی

دیابتبیماری های غدد : کم کاری تیروئید ،  _  

الکل ، مصرف دارو و عوامل محیطی : سیگار،  _

نظیر سرب و  محیطیداروهای ضد بارداری و 

 آرسنیک

 عدم پذیرش ایمنی بدن : جنین از لحاظ ژنتیک _

ه یک عامل خارجی برای مادر است و بدن مادر بر علی

را دفع می کند . آن آنتی بادی ساخته و جنین  

خ ، فیبروم ، ناهنجاری های رحمی : رحم دو شا _

 چسبندگی رحم

نارسایی دهانه رحم : باز بودن بیش از حد دهانه  _

 رحم

سال و  02زیر سقط جنین در زنان باردار  :نکته  

است.سال بیشتر 02باالی   

 

 انواع سقط جنین

 زمانی که سقط خود به خود بدون استفاده از راههای 

به آن  دارویی یا مکانیکی تخلیه رحم صودت می گیرد

سقط خود به خودی اطالق می شود و به موارد زیر 

 تقسیم می شود:

: جنین مرده و برای مدتی  سقط فراموش شده 

حتی ماهها در رحم باقی مانده و هنوز دفع نشده 

  است .

ده : به دنبال خونریزی قبلی که رخ دا سقط کامل

 محتویات رحم به طور کامل خارج شده است .

 مال باز بوده و خونریزی: دهانه رحم کا سقط ناقص 

زیاد و دردهای انقباضی در زیر شکم وجود دارد . در 

این حالت مقداری از محتویات خارج شده و تعداد 

 زیادی از این محصوالت در رحم باقی مانده است .

بیمار درد و خونریزی :  سقط غیرقابل اجتناب

  داشته و دهانه رحم باز می شود .

قط بیشتر از سه س:  سقط مکررتهدید به سقط در

 پشت سر هم را که احتماال در اثر یک علت مشترک

 رخ داده شده است سقط مکرر گویند .

  



 سقط جنین عمدی ) ختم بارداری (

با دارو و یا عمل جراحی قبل از زمانی است که  

سیم و به دو دسته تق جنین بتواند زنده متولد شود .

 می شود :

  الف ( سقط درمانی 

غیرقانونیب ( سقط   

 

وده یکی از انواع سقط جنین عمدی ب: سقط درمانی  

 که به منظورحفظ سالمت مادر در موارد زیرانجام می

 شود.

 زمانی که ادامه حاملگی زندگی مادر را به مخاطره _ 

به سالمت او صدمه وارد می می اندازد و یا شدیدا 

  کند.

 زمانی که ادامه حاملگی منجر به تولد نوزادی با _

. ناهنجاری فیزیکی شدید یا کند ذهنی می گردد  

ت در واقع سقط جنین هایی اس: سقط غیرقانونی  

با  که توسط پزشکان غیرمسئول یا افراد پزشک و

 استفاده از امکانات غیرقانونی صورت می گیرد . و

ائید اکثرا توسط شخصی صورت می گیرد که مورد ت

انونی این گونه سقط های غیرق قانون کشورنمی باشد.

ی اغلب با خونریزی های شدید ، عفونت ، شوک عفون

ر جو نارسایی حاد کلیه همراه است و در اکثر موارد من

 به مرگ می شود .

 نکته : شایع ترین عالمت و نشانه سقط جنین 

 خونریزی واژینال است .

خونریزی واژینال در زنان باردار در اوایل حاملگی  

  ت شناخته شده دارد :چهار عل

  مول یا بچه خوره

 حاملگی خارج از رحم

سقط جنین   

ضایعه بافت دهانه رحم   

 

ت برای زن باردار که دچار عالئم سقط جنین شده اس 

 چه کاری می توان کرد :

*  در صورت وجود هر گونه خونریزی واژینال در  

 دوران بارداری فورا به پزشک مراجعه فرمایید .

 ون درد با پزشکصورت وجود لکه بینی بد* در  

 خود مشورت کنید .

تی گروه خون مادر منفی است بایس صورتی کهدر*  

پس از سقط جنین جهت تزریق رگام با پزشک 

 مشورت کنید .

 به نام خدا

 دانشگاه علوم پزشکی جهرم

 بیمارستان استاد مطهری

 

 سقط جنین

 

 

 تهیه و تنظیم:

 سعیده علیزاده

ماماییکارشناس   

 بخش زنان و زایمان

2930زمستان   

 



 

 

 


