اإلجهاض

اإلجهــاض :هــو خروج اجلنني قبل  28أســبوعاً رحمياً (الشــهر
الرابع).
يحدث اإلجهاض ما بني  %20-15من بني السيدات احلوامل.
ومــع تقــدم العلم وتطــور العنايــة املركزة لألطفــال اخلدج ،فإن
معدل اإلجهاض أصبح أقل من ذي قبل.
وأكثر وقت يحدث فيه اإلجهاض في األسابيع الـ  13األولى من
احلمل ،وأحياناً يحدث اإلجهاض قبل التأكد من حدوث احلمل
بالفحص اخملبري.
ليــس هنــاك ســبب واضــح حلــدوث اإلجهــاض ،فقــد يحــدث
اإلجهــاض لســيدة لم يســبق لهــا احلمل مــن قبل ،وقــد يحدث
لســيدة قد حملت أكثر من مرة ولها أطفال طبيعيني ،وقد يكون
اإلجهاض متكرراً.

أسباب اإلجهاض

األسباب الوراثية:
أكثــر مــن  %60مــن أســباب اإلجهــاض فــي األشــهر الثالثــة
األولــى راجعــة إلــى تشــوهات خلقيــة ســببها خلــل فــي تركيبة
الكروموسومات داخل نواة اخللية ،وكل كروموسوم يحمل صفات
وراثيــة مثل لون الشــعر ونوع اجلنس ولــون العني وفصيلة الدم،
وغيرها من الصفات البشــرية األخــرى ،عندما تتلقح البويضة

بواســطة الكائــن املنوي ويتخلــق اجلنني بإذن اللــه ،بعد أن مير
مبراحل انقســام عــدة ،جتتمع الكروموســومات من كال األبوين
حاملة الصفات الوراثية لهما في اجلنني اجلديد  ...ولو حدث
اختــال في عــدد أو تركيبة الكروموســومات عند اجلنني ،فقد
يــؤدي ذلــك إلى مــوت وطرد اجلنــن وهذا هو اإلجهــاض .وإنه
لنعمــة من نعم اللــه عز وجل وإال المتألت األرض بنســبة كبيرة
مــن املعاقــن واملشــوهني ،ولكــن يجــب أن نعلم أن هذا الســبب
لإلجهــاض ليــس بالضروري تكراره في احلمــل الالحق وغيره،
أي أن هنــاك حــاالت خاصــة يتكــرر فيهــا اإلجهــاض ألســباب
موجــودة فــي األب واألم وتظهر على جميــع األجنة في كل حمل
وهذه قليلة مقارنة باحلمل.
أسباب تتعلق بالرحم:
1 -1وجــود عيــب خَ ْلقــي فــي شــكل الرحــم :فاملعــروف أن الرحم
يأخــذ الشــكل الكمثري وجتويفه يأخذ شــكل مثلث مقلوب
ليــس له أيــة زوائد أو حواجــز ،ولكن قد يكون هناك تشــوه
في شكل الرحم ،مثل وجود حاجز يقسم الرحم إلى قسمني
متساويني أو حاجز صغير يقسم سقف الرحم فقط ،وذلك
يــؤدي إلى اإلجهاض وباإلمــكان معاجلته بعمليات جراحية
أصبحت ســهلة اآلن بعد تطــور جراحة املناظير إلزالة هذه
احلواجز.

2 -2ارتخــاء فــي عنــق الرحــم وعــدم حتمــل ثقــل احلمــل :حيث
يبــدأ عنق الرحم باالتســاع محدثــاً اإلجهاض ويحدث ذلك
كثيــراً فــي األشــهر الثالثــة الوســطى (الرابــع واخلامــس
والســادس) وباإلمــكان عالج ذلك بعمل ربــط لعنق الرحم،
يساعد على عدم اتساعه.
3 -3التهاب رحمي :من قدرة الله سبحانه وتعالى أن عنق الرحم
يقفــل مبــادة مخاطيــة لزجة وســميكة بعد احلمل مباشــرة
متنــع وصول أي التهابات للرحم ،ولكن قد حتدث التهابات
كما في حاالت انفجار جيب املاء وســهولة وصول البكتيريا
إلى داخل الرحم ،ويؤدي ذلك إلى اإلجهاض وعالجه يكمن
في التشــخيص الســريع ويعتمد على عمر احلمل فإذا كان
في الشهور األخيرة فمن األفضل والدة اجلنني املبكرة وإذا
كان في الشــهور الوســطى واســتجاب للمضــادات احليوية
فمن األفضل االنتظار حتى يزيد وزن اجلنني.
أسباب تتعلق بصحة األم:
هنــاك أمــراض كثيرة قد تؤثــر على صحــة األم واجلنني ،فعدم
ضبط نســبة الســكر في الدم عند الســيدة املصابة بداء السكر
قــد يــؤدي إلــى اإلجهــاض؛ لذلــك ننصــح الســيدات مبراجعــة
الطبيــب لضبــط نســبة الســكر قبــل احلمــل ،وذلــك مهــم جداً
لتالفي اإلجهاض املبكر.
٭ ٭أمراض الكلى.
٭ ٭أمراض الغدة الدرقية.
٭ ٭ارتفاع ضغط الدم.
٭ ٭بعض األورام السرطانية ومعاجلتها بالعقاقير واإلشعاع قد
يؤدي إلى اإلجهاض.
٭ ٭اســتعمال عقاقيــر بدون استشــارة الطبيــب خاصة اخملدرة
منها.
٭ ٭تعرض األم احلامل لإلشعاع بكثرة.
٭ ٭األمراض التناسلية.
٭ ٭بعض أمراض الفيروسات.

٭ ٭وجود مضادات لفصيلة الدم.
٭ ٭أمراض طفيلية مثل التوكسوبالزما.
٭ ٭اإلدمــان وتعاطــي اخملــدرات والكحــول وحتــى التدخني قد
يؤدي إلى اإلجهاض.

هل تؤثر حياتنا اليومية على الحمل

أغلــب النشــاط اليومي للمــرأة العادية ال يؤثــر على احلمل مثل
النشــاط املنزلي العــادي ،وأغلب الوظائف اإلدارية ،واملعاشــرة
اجلنسية.
ووجــود  أعراض احلمــل مثل القيء دليل كبير على تقدم وثبات
احلمل إن شــاء الله ،وإن كانت قد تؤثر على صحة املرأة خاصة
في األشهر الثالثة األولى.

أنواع اإلجهاض

1 -1اإلجهاض املنذر :ينذر بنزول احلمل ولكنه قد يســتمر بعد
توقف الدم.
2 -2اإلجهــاض احملتــم :يحدث توســعة فــي عنق الرحــم وينزل
كيس احلمل في عنق الرحم.
3 -3اإلجهاض املنسي :موت اجلنني وبقاؤه داخل الرحم.
4 -4إجهــاض غيــر مكتمــل :نــزول بعــض أجــزاء احلمــل وبقــاء
األجزاء األخرى مثل املشيمة داخل الرحم.

أعراض اإلجهاض المنذر

1 -1نــزول دم بســيط متقطــع قد يكــون لونه أحمر قــامت أو بني
غامق.
2 -2آالم محتملة بسيطة أسفل البطن.
قد يســتمر اإلجهاض املنذر بضعة أسابيع أو أشهر وقد يستمر
احلمــل حتى الشــهور األخيــرة في أكثــر من  %50مــن احلاالت
ولكن إذا:
1 -1زادت كمية الدم ومدته.
2 -2زادت آالم أسفل البطن.
3 -3نزول قطع صغيرة من أنسجة احلمل.
هنا يحدث اإلجهاض.
وقد يكون اإلجهاص غير مكتمل ،أي أن هناك بقايا حمل داخل
الرحم ويســمى إجهاضاً غير مكتمل وبالتالي يحتاج الرحم إلى
تفريغ وذلك ما يسمى بكحت الرحم لتفادي استمرار النزيف.

أما اإلجهاض المنسي

وهــو أن ميوت اجلنني بدون أعــراض ،أي بدون نزول دم أو آالم
ويحتــاج لذلــك إلــى عملية كحــت إلزالتــه بعد عمــل فحوصات
معينــة واســتنفاذ الفــرص لنزولــه تلقائياً ،وذلــك بإعطاء بعض
األدوية.
إذا تكــرر اإلجهاض أكثر من ثالث مرات يجب مراجعة الطبيب
قبل الشــروع في احلمل الالحق لعمــل فحوصات مكثفة للتأكد
من خلو احلامل من أمراض معينة مسببة لإلجهاض.

أسباب اإلجهاض المتكرر

1 -1االلتهابــات التــي تصيــب احلامل إمــا أن تكــون بكتيرية أو
فيروســية ،ووجود مضاداتها داخل جســم احلامل قد يقتل
اجلنني في كل حمل الحق.
2 -2اتســاع عنــق الرحــم :وعدم حتملــه ثقل اجلنــن عند بعض
الســيدات خاصة بعد الشهر الثالث والذي يحتاج إلى ربط
لعنق الرحم.

3 -3التشــوهات الرحميــة :كوجــود رحمــن صغيريــن أو حاجز
رحمــي أو رحم صغير جــداً ،والذي ال يتحمل حجم اجلنني
مع تقدم احلمل.
4 -4تشــوهات خلقية في اجلنني :خاصــة املتكررة لوجود عامل
وراثي ثابت أو وجود صلة قرابة بني الوالدين.
5 -5وجود مضادات معينة داخل احلامل ضد اجلنني.
6 -6عــدم تناســب دم األم مــع اجلنــن ،خاصــة حــاالت عامــل
رايــزوس الســالب فــي األم ،وقد يحتــاج األمر إلــى نقل دم
للجنني داخل الرحم.
7 -7زيــادة نســبة جتلــط الــدم داخــل املشــيمة ممــا يــؤدي إلى
انفصالها وموت اجلنني وتعالج حالياً بعقاقير ضد التجلط.

بعد اإلجهاض والكحت

1 -1قد يحدث التبويض خالل أســبوعني عند بعض السيدات،
وبالتالــي تكون فــرص احلمل كبيرة لذلــك وجب االحتياط
ملن تريد تأجيل احلمل بأخذ موانع احلمل.
2 -2قد يستمر نزول الدم من  14-7يوم (دم خفيف).
3 -3إذا كانــت فصيلة الدم (عامل رايزوس) ســالب فيجب أخذ
حقنة خاصة لتمنع املضادات في اجلســم خالل  72ســاعة
من اإلجهاض.

أختي في اهلل ...

احتســبي األجــر إذا ابتليــت باملرض حتى ال تضيــع معاناتك هبا ًء
منثوراً فيكفيك أن اخلطايا تتساقط كما تتساقط أوراق الشجر.
ابذلي الســبب واقصدي العالج وال تيأسي بعد التوكل على الله
عز وجل.

شكر وتقدير

الدكتورة سميرة العوضي
استشاري أمراض النساء والتوليد
ملساهمتها في تقدمي املادة العلمية

