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 (س)دارالشفای حضرت زهرای مرضیه بیمارستان و 

بارداری مجدد برای مادرانی که چنین تجربه نااواراری را       

اند ، بسیار اضطراب آور خاراداد بارد و         پشت سر وذاشته

 .شان زنده خرادد کرد  خاطرات ناخرشایندی را در ذدن

 :پیشگیری از مرده زایی  
با این حاا  باا       .  دا قابل پیشگیری نیست  تمام مرده زایی

تران احتما  مرگ جنین در رحم  دای زیر می رعایت ترصیه

 :را کادش داد 

 قلیان و مراد مخدر -سیگار  -ترک دخانیات  .6

 خردداری از مصرف الکل و مراد در دوران بارداری .2

دای تعیین شده به متخصص زنان و زایمان  در وقت .9

یا ماما مراجعه کنید تا رشد و ساممات جانایان          

 .بررسی شرد 

وزن خرد را پیش از اقدام برای باارداری باه حاد         .4

 .مطلرب برسانید 

از خرد در مقابل عفرنت محافظات کانایاد و از            .5

 .دا خردداری کنید  خرردن بعضی خرراکی

درد زیر شکم یا خرنریزی واژینا  را بمفاصلاه باه      .1

 .متخصص زنان و زایمان اطمع ددید 

دا و تکان خرردن جنین ترجه کنید و در  به حرکت .7

ورنه نگرانی و مشکل را به سرعت با متخصص زنان 

 .و زایمان در میان بگذارید 

 .خارش واژن را به متخصص اطمع ددید  .8
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 . فرصت رشد کردن و بالغ شدن داخل رحم داده شرد 

 :های بعدی  اثر مرده زایی بر بارداری
مادری که تجربه مرده زایی را پشت سر وذاشته است ، باه      

تراند برای بارداری مجدد تصمیم بگیرد و آبستنای   سختی می

دا آخرین فکری است کاه باه ذدان ماادر              مجدد تا مدت

با این حا  بارای بارخای ماادران         .  کند  داغدیده خطرر می

. ضروری است که در اولین فرصت ممکن دوباره باردار شرند   

مادر شش تا دشت دفته پس از مرده زایای باایاد تارسا           

این ویازیات فارصات       .  متخصص زنان و زایمان معاینه شرد 

دایی را که در این مدت بارایاش      مناسبی است تا مادر سرا 

پیش آمده است از متخصص بپرسد و اور آماده است دربااره    

. تمش برای بارداری بعدی نیز با متخصص مشاررت کاناد        

خرادند شانس خرد برای داشتن فارزناد را      برخی والدین می

زایی امتحان کنند ، حا  آن کاه عاده        بمفاصله پس از مرده

ددند بارداری بعدی را زمان بندی کنند تا  دیگری ترجیح می

دای مهم مربرط باه فارزناد باعادی باا                دیچ یک از تاریخ

 .دای جنین از دست رفته متقارن نباشد  مناسبت

اور نتران علت مشخصی را برای مرده زایی پیدا کرد ، والدین 

یابند که دلیلی ندارد ایان اتافاا          این آسردوی خاطر را می

اور جنین مرده نادنجاری ژناتایاکای     .  ناورار دوباره رخ ددد 

شرند تاا   داشته باشد ، والدین برای مشاوره ژنتیک معرفی می

دای مختلف بارداری بعدی با متخصص ژناتایاک     درباره روش

اما اور دلیل مرده زایای مشاخاص بااشاد،          .  مشررت کنند 

کند تاا     متخصص زنان و زایمان با دمکاری والدین تمش می

به ویاهه اوار       .  احتما  بروز مجدد این اتفا  را کادش ددد 

 . مشکل مربرط ه جفت یا رشد جنین باشد 
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 . شرد  محدود می

 افتد ؟ پس از مرگ جنین در رحم چه اتفاقی می

واقعیت غم انگیز این است که مادر پس از مرگ جنایان در     

رحم باز دم باید رنج زایمان را تحمل کناد ، چارن وضا           

. حمل برای سممتی مادر و بهبرد جسمی وی بهتار اسات       

جنین مرده در شکم مادر به ندرت با سزارین به دنیاا آورده    

وروه پزشکی مراحل بعدی را ضمن رعایت کاردن    .  شرد  می

. دداد       حا  مادر و درک روحیه شکننده وی ترضیاح مای    

شاروع  (  الاقاایای   ) زایمان در اکثر مرارد به صررت مصنرعی   

متخصص زنان و زایمان روند زایمان را تارضایاح        .  شرد  می

دای وی را قابال از      ددد تا وفته ددد و به مادر زمان می می

زایمان چه طبیعی باشد چه القایی .  شروع زایمان درک کند 

، ماما یا متخصص زنان و زایمان مسکان بسایاار قاری از           

تاراناد      مادر مای   .  ددد  مشتقات مررفین را به مادر ارائه می

میزان مررفین دریافتی را از طریق پمپ قابل کنتر  با دست 

اور مادر دوقلر یا چندقلر بااردار بااشاد و        .  کم یا زیاد کند 

مرگ یکی از نرزاددا تشخیص داده شده باشد ، متاخاصاص    

ادامه درماان    .  کند که زایمان از نرع القایی نباشد  ترصیه می

به شرای  خاص مرجرد بستگی دارد ؛ این کاه آیاا جافات         

نرزاددا مشترک است یا خیر و این که مرگ جنین در چاه      

پزشک وادی تارصایاه      .  ای از بارداری رخ داده است  مرحله

 دیگر مدت کرتادی( دای)کند که بهتر است به قل می

میرند ، نارس و    دایی که داخل شکم مادر می بسیاری از جنین

 .تر از اندازه طبیعی دستند  کرچک

مسمرمیت حاملگی نیز جریان خرنی را که از طریق جفت باه    

 .ددد  رسد کادش می جنین می

نقص کرومرزومی یا ژنتیکی نیز وادای بااعار مارده زایای            

دای حیااتای    در این حالت مغز ، قلب یا یکی از اندام.  شرد  می

 . نرزاد به نحر مناسبی رشد نکرده است 

خرنریزی شدید در اواخر دوران بارداری یا دنگام زایمان نایاز   

مارگ جانایان       .  شرد    یکی از علل مرگ جنین محسرب می

 .ددد  رخ می( سق  جفت)دنگام جدا شدن جفت از رحم 

و در مارارد       دای مختلفی چرن دیاابات   ابتم مادر به بیماری

دایی مانند آنفلرانزا ، لیستریا یا ترکسرپمسامارز    نادرتر عفرنت

 .نیز ممکن است علت مرگ جنین در رحم باشد 

در چه سن مادر باالتر برود ، احتما  مرده زایی نیز افازایاش     

. رسد    یابد که در حرالی دفته چهل و یکم به اوج خرد می می

دا به ماادران آیاناده تارصایاه            بنابراین در بعضی بیمارستان

ام ، قابال    یا چهل  شرد که القای زایمان در دفته سی و نهم می

 .از مرعد مقرر یا راس آن ، انجام شرد 

قالایاان    -عرامل مرتب  با سبک زندوی مانند چاقی یا سیگار   

کشیدن در دوران بارداری نیز احتما  مرده زایی را افازایاش     

استعما  دخانیات رسیدن اکسیهن باه جانایان از         .  ددد  می

 ددد و در نتیجه رشد جنین در رحم طریق جفت را کادش می

ای از    منظرر از مرده زایی این است که نرزاد بدون دیچ نشانه

حیات در دفته بیست و چهارم بارداری یا پس از آن ماتارلاد    

اور جنین در طر  بارداری مرده باشد، از اصطام   .  می شرد 

نمرنه دیگر باروز ایان       .  شرد  مرگ درون رحمی استفاده می

این است که نرزاد در طار       ( با درصد شیرع کمتر ) عارضه 

 . میرد  زایمان طبیعی می

 علل مرگ جنین در رحم

دالیل متفاوتی برای مردن جنین در رحم مادر وجرد دارد که 

تران به عملکرد جفت ، عرامل ژناتایاکای ،          از آن جمله می

سممت مادر ، باال بردن سن مادر ، سبک زندوی وی و در       

 .نهایت عفرنت در دوران بارداری اشاره کرد 

ترین علت مرگ نرزاد در رحام   مشکمت مربرط به جفت مهم

شرد که از آن با اصطم  نارساایای جافات یااد           دانسته می

بااایان   .  علل دقیق نارسایی جفت مشخص نیاسات  .  شرد  می

اند که اور جفت عملاکارد مانااسابای          حا  پزشکان مطمئن

کند ،    دایی که مادر را به جنین متصل می نداشته باشد ، رگ

در نتیجه مراد مغذی و اکسیهن باه  .  شرد  منقبض و تنگ می

داای رشادی پایاش          رسد و نقص اندازه کافی به جنین نمی

 .آید  می

مشکمت مربرط به رشد جنین محدودیت رشد داخل رحمای  

(IUGR)تر  این نرزادان وادی اوقات کرچک.  شرد  نامیده می

از حدی دستند که برای یک زمان معین از بارداری در ناظار   

 .ورفته شده است 


