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 سقط فراموش شده
6931مهر ماه : تاریخ بازنگری   

 (س)دارالشفای حضرت زهرای مرضیه بیمارستان و 

پس از سپری شدن این زمان ، معاینه و 

های كامل الزم است تا اطمینان  بررسی

حاصل شود كه سقط كاامال صاور       

در تعداد بسیار كمای از    .  گرفته است 

زنان ، روش سقط دارویی باه ساقاط      

انجامد و نیاز به انجاام اداداماا        نمی

داروی میزوپروستول از   .  دیگری است 

رژیم های درمانی طبی جدیدی اسات    

بوده و در مورد كارآیی و  كه مورد تایید 

عوارض جانبی آن نظرا  متفاوتی وجود 

لذا در مورد درمان خود حتما باا  .  دارد 

 .پزشک متخصص خود مشور  نمایید 
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شامل درمان جراحی و طبی می باشد ؛   

كه درمان طبی به دلیل داشتن عاوارض    

كمتر و عدم نیاز به بیهوشی نسبت باه    

 . درمان جراحی ارجحیت دارد 

با ایجااد     دارو ، داروها   در سقط جنین با

انقباضا  شدید رحمی باعث خونریزی و 

  خونریزی ایجااد .  شوند  ختم بارداری می

تاا   9دنبال سقط دارویی معموالً   شده به

 . روز ادامه دارد  61

گاه عالئمی نظیر تهوع ، استفراغ ، اسهال 

، تب و لرز و خستگی شدید طای ایان     

شاود كاه        مد  در بیمار ظاهار مای    

 .رود  خود از بین می خودبه
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خصوصاً اگر دبال ضربان دلب جانایان      

 .وجود داشته باشد 

     كیسه زرده به طور غیر طبایاعای

 .شکل گرفته است 

 :عوارض این نوع سقط 

سقط فراموش شده در صاور  عادم       

مداخله درمانی می تواند پایاامادهاای     

ناگواری نظیر اختالال  انعقادی ، عفونت 

، خونریزی های شدید ، شوك و حاتای   

 . مرگ مادر را در پی داشته باشد 

 :درمان سقط فراموش شده 

 درمان های رایج سقط فراموش شده 

 :عالیم سقط فراموش شده 

     عدم حضور رشد ساك حاملگی یاا

 روز 5دطب جنینی در طی 

       61ساك حاملگی با دطر بیا  از 

هافاتاه و       5در حدود (  میلی متر

 بدون شواهدی از كیسه زرده( روز 5

  عدم وجود ضربان دلب جنین زمانی

 5بی  از      (CRL)كه طول سری 

 .باشد  میلی متر

  میلای   1كیسه زرده بزرگتر از ابعاد

 .باشد  متر

 ، عدم وجود فعالیت دلب جنین 

 سقط فراموش شده چیست ؟

این بدان معناست كه جنین وجود دارد   

جنین دارای ضارباان    اما در سونوگرافی 

دلب نمی باشد و شواهدی به نفع اداماه    

سقط فاراماوش     .   حاملگی وجود ندارد 

شده توسط سونوگرافی با عالئم متفاوتی 

عالئم و شواهد .  تشخیص داده نمی شود 

سقط فراموش شده با استفاده از اسکان  

سونوگرافی داخلی تاراناس واژیاناال                 

 ((TVS در .  با كیفیت باال انجام می گیرد

این نوع سقط رشد جنین داخال رحام     

متودف شده ، ولی دهانه رحم كامال بسته 

است و لکه بینی و خاوناریازی وجاود       

 . ندارد 


