آیا هی تْاى اس سقط جٌیي پیشگیزی کزد؟
اگز فززی چٌسیي طمط هتْالی زاشتَ تاشس ،تایس ػلل آى
را تزرطی کٌس .اگز هشکالت کزّهْسّهی ػلت طمط
تْزٍ ،تایس تا هترصصاى ػلن ژًتیک ،هشاّرٍ کٌس.
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اگز رحن هشکل طاذتاری زارز ،هی تْاى تا ػول
جزاحی آى را تزطزف ًوْز .
اگز هشکل فزز ،تیواری ُایی ًظیز زیاتت ّ اذتالل
تیزّئیس اطت ،هی تْاى تا کٌتزل آًِا ،شاًض طمط جٌیي
را زر حاهلگی تؼسی پاییي آّرز .
زر افزازی کَ زچار تیواری ًمص طیظتن ایوٌی ُظتٌس،
هاًٌس لْپْص ،هحمماى زر حال تزرطی یک طزی زارّ
ُظتٌس تا افزاز هثتال تتْاًٌس تارزاری هْفمی زاشتَ
تاشٌس.
ایي هطالة تسیي هؼٌی اطت کَ تایس ریشَ هشکالت
طمط جٌیي را شٌاذت ّ ًظثت تَ رفغ آًِا السام کزز،
اگز چَ ًوی تْاى ُیچ راٍ حلی را ضواًت کزز .تَ ُز
حال تا تزرطی ایي هشکالت هی تْاى شاًض تارزاری
هْفك را تاال تزز.
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دكتر

سقط جٌیي بَ هزگ جٌیي تا قبل اس ُفتَ بیستن
بارداری اطالق هی شْد .بیشتز اس  80درصذ سقط
جٌیيُا در سَ هاَُ اّل بارداری رخ هی دُذ ّ
درصذ کوتزی بعذ اس ُفتَ بیستن بارداری اتفاق هی
افتذ.
عالین سقط جٌیي چیست؟
خًْزیشی هوتذ بَ هقذار کن تا سیاد،اًقباض ّ گزفتگی
عضالت،درد شکن،تب ،ضعف ،تِْع ،درد پشت
اگز سى بارداری با ایي عالین رّبزّ شذ ،بایذ فْرا بَ
پششک خْد هزاجعَ کٌذ.
چَ عْاهلی سبب سقط جٌیي هی شْد؟
ػالین زلیك ّ لطؼی طمط جٌیي هشرص ًیظت .اغلة طمط
ُایی کَ زر طَ هاَُ اّل تارزاری رخ هی زُس ،تَ زلیل
ًاٌُجاری ُای کزّهْسّهی زر جٌیي هی تاشس .کزّهْسّم
ُا ،طاذتارُای کْچک زرّى طلْل هی تاشٌس کَ حاهل
اطالػات ژًی ُظتٌس ّ توام ّیژگی ُای جٌیي را هشرص
هی کٌٌس ،هاًٌس جٌظیت ،رًگ هْ ،رًگ چشن ّ ًْع گزٍّ
ذًْی.

پیاهذُای سقط جٌیي بزای یک سى چیست؟
تَ زلیل ایٌکَ زر اکثز هْارز طمط جٌیي تَ ُز شکل ُوزاٍ تا
ذًْزیشی هی تاشس ازاهَ ذًْزیشی تَ زًثال طمط جٌیي ّ یا
ذًْزیشی زر طی آى هی تْاًس تزای طالهت هازر سیاى تار
تْزٍ ّ هٌجز تَ کورًْی ّ هشکالت جظوی ّ رّحی حتی تَ
هزگ هازر هٌجز شْز.تزّس ػفًْت ّ سذوِای ػفًْی زر
ذارج ّ زاذل رحن تَ زلیل زطتکاری ُای اًجام شسٍ زر حیي
ذتن حاهلگی هی تْاًس هٌجز تَ ػفًْت لْلَ ّ چظثٌسگی زاذل
رحوی ّ ػمیوی زائن سى شْزسًاًی کَ زچار طمط هی شًْس
گزفتار ّاکٌش طْگْاری فْق الؼازٍ شسیسی هی شًْس .هِوتزیي
کاهال” هٌطمی اطت کَ .پاطد تا احظاص گٌاٍ هشرص هی شْز
اگز فزض کٌین ایي ًاراحتی ػاطفی تا اس زطت زازى تارزاری

ُ.ای هکزر پیچیسٍ تز ذْاُس شس.

عْاهل سقط جٌیي عبارتٌذ اس:













عفًْت
خطزات هحیطی قزار داشتي هاًٌذ سوْم ّ
اشعَ ُای رادیْاکتیْ
هشکالت ُْرهًْی
ًاٌُجاری ُای رحوی
هشکالت دُاًَ رحوی (هثال دُاًَ رحن در
اّاسط دّراى بارداری شزّع بَ باس شذى
هی کٌذ)
شیٍْ سًذگی هاًٌذ هصزف سیگار ّ الکل ّ
هْاد هخذر
هشکالت کلیْی حاد
هشکالت قلبی هادرسادی
دیابت کٌتزل ًشذٍ
هشکالت غذٍ تیزّییذ
هصزف بعضی دارُّا
سْء تغذیَ شذیذ

اگر زنی دو بار پشت سر هم سقط
داشته باشذ  ،بایذ از نظر
ژنتیکی و خونی مورد آزمایش
واقع شود .این آزمایش ها علل
دقیق سقط های او را مشخص
خواهذ کرد.
اس کجا هادر هتْجَ هی شْد کَ جٌیي سقط شذٍ است؟
لکَ تیٌی ّ ًاراحتی اس ػالین شایغ تؼس اس طمط جٌیي
هی تاشس .اگز ػالیوی هاًٌس ذًْزیشی شسیس ،تة ،لزس
ّ یا زرز زاشتیس ،حتوا تا پششک ذْز زر هیاى تگذاریس .
ایي ػالئن هی تْاًٌس تَ ذاطز ػفًْت ُن تاشٌس.

چَ هذت بعذ اس سقط هی تْاى دّبارٍ باردار شذ؟
فززی کَ طمط جٌیي زاشتَ ،هی تْاًس تؼس اس یک طیکل لاػسگی
زّتارٍ تارزار شْز .شزّع ایي طیکل زر سًی کَ لثال لاػسگی
هٌظن زاشتَ 4 ،تا ُ 6فتَ تؼس اس طمط کاهل اطت .
زر طْل تارزاری تسى سى ُْرهًْی تَ ًام  HCGتزشح هی کٌس
کَ هاًغ تزشح ُْرهْى ُای غسٍ ُیپْفیش هی شْز .غسٍ ُیپْفیش
طثة تحزیک فزایٌس تروک گذاری زر تسى هی شْزُْ .رهْى
HCGزر طْل طمط جٌیي کاُش هی یاتس .هؼوْال ایي ُْرهْى 2
ُفتَ پض اس طمط جٌیي تَ همسار لثل اس تارزاری هیزطس اگز فزز
تؼس اس طمط ،ذًْزیشی طْالًی هست ًساشتَ تاشس ،حسّز ُ 4فتَ
تؼس اس طمط تروک گذاری اًجام هی شْز .پض هی تْاى ًتیجَ
گزفت کَ کظی کَ طمط زاشتًَ ،ثایس اس تچَ زار شسى ًااهیس شْز.
آهارُا ًشاى هیزٌُس کَ حسّز  80زرصس سّج ُا تسّى
پیشگیزی ،ظزف یکظال پض اس طمط هی تْاًٌس صاحة فزسًس
شًْس.
اگز پس اس سقط ،خًْزیشی طْالًی هذت ّجْد داشت ّ ُْرهْى
 HCGپاییي ًیاهذ ،هی تْاًذ بَ دلیل باقی هاًذى هقذاری اس
جٌیي در داخل رحن هادر باشذ ّ هوکي است در حیي عول
کْرتاژ ،رحن کاهال تخلیَ ًشذٍ باشذ .
عْاهل افشایش دٌُذٍ سقط جٌیي در هادر *طي  :زر سًاى 40
طالَ زّ تزاتز سًاى  2طالَ احتوال طمط جٌیي ّجْز زارز *طاتمَ
طمط جٌیي  :سًاًی کَ زّ یا چٌس طمط جٌیي هتْالی زاشتَ
اًس*.سًاى زچار کن کاری تیزّئیس ،زیاتت ،طلیاک ،لْپْص ّ
اذتالالت ّراثتی زر اًؼماز ذْى ّ طٌسرم تروساى پلی
کظیتیک*.هصزف طیگار ّ الکل ّ هصزف تیش اس چِار فٌجاى
لٍِْ زر رّس*اشؼَ ایکض کَ زر رازیْلْژی ُا اطتفازٍ هی شْز
*طاتمَ زاشتي ًمص تْلس یا هشکالت ژًتیکی *اتتال تَ لیظتزی،
گْشک ،طزذجَ ،طزذک ،طیتْهگالْ ّیزّص ،پارّّ ّیزّص،
طْساک ،ایسس ّ ػفًْت ُای زیگز*فیثزّم ُا *چظثٌسگی ُای
زاذل رحوی کَ اغلة تَ زًثال طمط ُای ذشي ّ آلْزٍ رخ هی
زُس  *.هشکل ًارطایی زُاًَ رحن کَ تَ زلیل زطتکاری ُای رحن
زر حاهلگی ُای لثلی اطت یا تَ صْرت هازرسازی ّجْز
زارز*ًاٌُجاریُای کزّهْسّهی زر تروک تارّر*اطتفازٍ اس
تزذی زارُّا هثل زارُّای ضس التِاب غیزاطتزّئیسی هثل:
ایثْپزّفي ّ آطپیزیي*لزار گزفتي زر هؼزض طوْم هحیطی اس
جولَ :گاسُای تیِْشی*ذطز طمط تا افشایش طي پسر ،تاال
هیرّزّ*.لتی پسر زر هؼزض جیٍْ ،طزب ّ ،هْاز شیویایی
صٌؼتی ّ آفت کش ُا لزار گزفتَ تاشس ،ذطز طمط تیشتز
هیشْز.

