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:Definitionالتعريف 

اإلجهاض عملية إنهاء الحمل، بأية وسيلة، على شكل•

د ويقص)غير عيوش وغير ناضج يؤدي لقذف جنين 

قابالً الذي تطور إلى درجة يكون فيهاالعيوشبالجنين 

(  20)قبل إتمام األسبوع يعني هذا إنهاء الحمل (. للحياة

من الحمل، بدءاً من أول يوم من آخر دورة طمثية، أو 

.غرام500يقل وزنه عن والدة جنين 



اإلجهاض العفوي 
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اإلجهاض العفوي 

SPONTANEOUS ABORTION
:نسبة الحدوث•

ويصعب ، %(20-15)يعتقد عموماً أن نسبة حدوث اإلجهاض العفوي تبلغ •

.يحدث في وقت مبكر جداً ألن جلها تحديد تلك النسبة بدقة 

:تتأثر نسبة حدوث اإلجهاض بعوامل كثيرة مثل•

.عمر الشريكين•

.  عدد اإلجهاضات العفوية السابقة أو حاالت اإلمالص السابقة•

.وجود طفل سابق يعاني تشوهات خلقية أو عيوب وراثية معروفة•

. المتوازنtranslocationاإلزفاءحملة حاالت •

.وي، قد تؤثر في معدل اإلجهاض العف(مثل الداء السكري)االختالطات الطبية •



:السببيات
:األسباب الكبرى لإلجهاض في الثلث األول هي•

•1 . ً ثم تشهد الشذوذات الصبغية تقف وراء نصف حاالت اإلجهاض المبكر تقريبا

.بعد ذلك نقصاناً سريعاً وعلى نحو متزايد

.يزداد الخطر مع زيادة عدد الوالدات وعمر األبوين. 2•

.الخمج. 3•

(.عند األمموللرمثل عيوب قناتي )العيوب التشريحية . 4•

امل وعو( ربما تكون على صلة بقصور الجسم األصفر)صميةعوامل غدية . 5•

.مناعية

(.مثل الداء السكري، فرط نشاط الدرق)األمراض الجهازية عند األم . 6•



:السببيات
:الكبرى لإلجهاض في الثلث الثانياألسباب •

.العيوب التشريحية في الرحم أو عنق الرحم. 1•

.موت الجنين. 2•

(.مع النزف التالي والمخاض)circumvallateالمشيمة اإلطارية . 3•

سباب الحمر، كانتا سببين من أأروماتاإلصابة السابقة باإلفرنجي وكثرة . 4•

ً خسارة الحمل في الثلث الثاني ولحسن الحظ أصبحت اإلصابة بهما نادرة .حاليا

.فرط تمدد الرحم بالحمل المتعدد أو موه السلى الحاد. 5•

ة الرض يمثل سبباً آخر لإلجهاض، والذي يمكن أن يحدث بصورة مباشر. 6•

يارة أو األذية الموضعية للرحم الحامل، خاصة الجروح النافذة أو األذية بمقود الس)

، أو على نحو غير مباشر كالرض  الجراحي(بحزام األمان في الثلث الثاني

. الحوضي



:المرضيالتشريح 

يحدث غالباً نزف ضمن الساقط القاعدي، ويشاهد في مكان االنغراس نخر •

 ً  غريباً على والتهاب، وينفصل الحمل جزئياً أو كلياً عنه، ويصبح بالتالي جسما

معظم ينجم عن ذلك حدوث تقلصات رحمية واتساع في عنق الرحم وقذف ل. الرحم

.محصول الحمل أو كله

من الموجودات الشائعة للزغاباتdegeneration hydropicالخزبيالتنكس •

.اإلجهاضفي حاالت 



:المخبريةالموجودات  
في المصورة وتناقصها HCGينبئ انخفاض مستويات البيتا : اختبارات الحمل. 1•

.على نحو غير طبيعي بوجود إجهاض عفوي

فقر دم حدوث << نزف ذو شأن: تعداد الدم الكامل. 2•

(.مكرولتر/ 20000-12000)مرتفعاً WBCالـ <<خمج•

المناعيالغلوبلينالسلبي يجب إعطاؤها Rhذات الـ المريضة : Rhالزمرة و . 3•

يعطى في المراحل الباكرة من . Rhتجاه اإلسويللوقاية من حدوث التمنيع Rhلـ 

وهذا كاف للوقاية من التمنيع اآلنف مكغ( 50)الحمل مع التهديد باإلجهاض 

الذكر، أما في الحمول ذات األعمار المتقدمة أكثر أو في األشكال األخرى من 

.ساعة( 72)في غضون ( مكغ300)اإلجهاض فيجب أن تعطى جرعة كاملة 



:المخبريةالموجودات  
غير وإنتاجلوتئينيبعض حاالت اإلجهاض تعود لعيب ن إ: البروجسترون. 4•

مريضات كاف للبروجسترون، لهذا قد يكون للمعالجة بالبروجسترون نفع عند ال

ن مفيداً في اللواتي يثبت وجود ذلك النقص لديهن، ولن يكون إعطاء البروجستيرو

.حال كفاية إنتاجه

جهاض يمتلك دقة عالية في تشخيص اإل: التصوير باألمواج فوق الصوتية. 5•

الوشيكالعفوي 



: السريرية لإلجهاض العفوي ومعالجتهااألنماط 

Clinical types and Treatment of 
Spontaneous Abortion:

Threatened abortionالتهديد باإلجهاض . أ•

inevitable abortionاإلجهاض المحتم . ب•

incomplete abortionاإلجهاض الناقص . ج•

التاماإلجهاض . د•

المنسياإلجهاض . هـ•

اإلنتانياإلجهاض . و•



التهديد باإلجهاض . أ

Threatened abortion
:األعراض•

.خالل النصف األول من الحملنجيج مهبلي مدمى أو نزف مهبلي أي خروج •

في أثناء يشبه ذلك المالحظبألم ماغص بسيط قد تترافق حالة التهديد باإلجهاض •

م في يكون هنالك أي ألم، أو ربما يقتصر األمر على وجود ألأو الالدورة الطمثية 

أسفل الظهر



التهديد باإلجهاض . أ

Threatened abortion

:التدبير•

.طبق الراحة التامة في السرير مع تجنب الجماع وراقب تطور الوضع•

.مساعدإعطاء بعض المهدئات البسيطة أمر •

على الرغم من االستخدام واسع النطاق للبروجسترون في معالجة التهديد•

تلك باإلجهاض فإن استعماله مثار جدل لعدم وجود بيانات تؤكد فائدته إال في

.وجسترونأو عوز للبرلوتيئينيةالحاالت القليلة التي يثبت فيها وجود عيوب 
.ة لذلكنتيجالعداريةزيادة نسبة حدوث اإلجهاض المنسي، وقد يحتبس حمل شاذ كالرحى إمكانية •

لى زادت فترة النزف واأللم عن ست ساعات، فمن األفضل اعتبار الحالة عإذا •

.محتمأنها إجهاض 



المحتماإلجهاض . ب

inevitable abortion:
مفتوحعنق مع النزفو( الرحميالماعص)األلموجود •

:أكثر مما يليأو اإلجهاض محتماً عندما تالحظ عالمتان يعتبر •

.امحاء متوسط الدرجة في عنق الرحم-•

.سم3اتساع العنق الذي يزيد عن -•

.تمزق األغشية-•

.النزف لمدة تزيد عن سبعة أيام-•

 narcoticالتخديريةرغم استخدام المسكنات الماعصةاستمرار اآلالم -•
analgesics.

مثل تبارز محصول الحمل من العنق )العالمات األخرى على انتهاء الحمل -•

(.بصورة جزئية



المحتماإلجهاض . ب

inevitable abortion:

المعالجة واحدة في حالتي اإلجهاض: التدبير•

.المحتم والناقص



اإلجهاض الناقص . ج

incomplete abortion:
:األعراض. 1•

.في الرحممن محصول الحمل محتبسةإلى وجود بقايا استمرار النزف يشير •

يشكل النزف، عموماً يكون النزف مستمراً وفي أغلب األحوال يكون شديداً بما يكفي ل•

 ً .نزفاً صريحا

.موجودة عادة وقد ال تكون موجودةالماعصةاآلالم •



اإلجهاض الناقص . ج

incomplete abortion:
:التدبير•

والتصالبالزمرة إجراء •

10مع رنغرالكتاتمع محلول % 5عن طريق الوريد محلول الغلوكوز أعط •

. مل500/أوكسيتوسينالوحدات من 

تقبض التي تؤدي إلى تقبض العنق إلى جانباإلرغوتمستحضرات أن تعطى يجب •

مزمن الرحم، وذلك حالما نشخص حالة اإلجهاض التام فقطـ، وبعد نفي وجود ارتفاع

.وحدهباألوكسيتوسينفي الضغط وفشل السيطرة على النزف 

.تعتبر بديلة لما سبقالبروستاغالندينات•

قم . محتبسةبسبب احتمال وجود أنسجة ( D&C)التوسيع والتجريف يجب إجراء •

.أكثر فعاليةالممصباستخدام D&Cإجراء الـ . بإفراغ الرحم بصورة كلية



:اإلجهاض التام. د

. التام بتوقف األلم وانتهاء النزف الغزيرنميز اإلجهاض •



:اإلجهاض المنسي. هـ

:  التعريف. 1•

الجنينهو احتباس محصول الحمل بالرغم من موت •

.الرحميةالعضلة يكون إنتاج البروجسترون سبباً في إنقاص قلوصية •

:األعراض. 2•

الجنينأعراض الحمل مع موت المضغة أو غياب •

.يبداً إفراز اللبن بصورة عفوية من الثديقد •

.وجود األلم أو المضضمن غير المعتاد •

.قد يكون هنالك نجيج مهبلي مائل إلى البني•



:اإلجهاض المنسي. هـ

:العالمات. 3•

.نقص حجم الرحم، بحيث ال يتناسب مع فترة انقطاع الطمث•

ً يبقى • .وال يشعر بأي شذوذ في الملحقات. عنق الرحم قاسياً ومغلقا

:االستقصاءات. 4•

ً كيساً حملياً يبدي <<< التصوير باألمواج فوق الصوتية • غياب أومنخمصا

.الحركات الجنينية

ي ، وقد تصبح اختبارات الحمل في البول سلبية ف-HCGقد ينحدر العيار الكمي لـ •

.غضون أسبوعين من موت البيضة الملقحة

مد قد ينجم عن امتصاص منتجات الحمل في حاالت اإلجهاض المنسي الطويلة األ•

ر ما يالحظ الحاصلة في الثلث الثاني، حدوث اعتالل في التخثر، وأكث( أسابيع4> )

.هنا نقص مولد الليفين في المصورة



:اإلجهاض المنسي. هـ

:االختالطات•

.الخمج•

ونقص مولد الليفين في الدم، خاصة إذا DICاعتالل التخثر المنتشر ضمن األوعية •

.أسابيع4تجاوز احتباس محصول الحمل الـ 

مد ينجم عن امتصاص منتجات الحمل في حاالت اإلجهاض المنسي الطويلة األقد •

ر ما ، حدوث اعتالل في التخثر، وأكثالحاصلة في الثلث الثاني( أسابيع4< )

.يالحظ هنا نقص مولد الليفين في المصورة



:اإلجهاض المنسي. هـ

:  التدبير•

.مداخالت تسعى إلفراغ الرحم حالما يتم وضع التشخيصهنالك •

.بالممص، غالباً ما يتم ذلك بإفراغ الرحم في الثلث األول•

:يمكن إفراغ الرحم باستخدامفي الثلث الثاني •

 F2و   E2البروستاغالندينات( 1)•

.  األوكسيتوسينتسريب ( 2)•

.بضع الرحم عن طريق البطن، إذا فشلت الطرق األخرى( 3)•

تجب المباشرة بالمعالجة المالئمة للوضع عند وجود دليل على تراجع •

.الدممستوى مولد الليفين بدرجة خطيرة أو وجود الخمج أو فقر 



:اإلنتانياإلجهاض . و

:  األعراض والعالمات. 1•

.، واالنزعاج الحوضي المعمماإلقياء، الصداع، النبض السريع، الحمى•

.من المهبل وعنق الرحمنجيج كريه الرائحة -•

.البطنياأللم الحوضي -•

.ملحوظ فوق العانةمضض -•

–37.8ْ)عالمات التهاب الصفاق، المضض بتحريك الرحم أو عنق الرحم، الحمى •
.الداخليبالذيفانويلحظ انخفاض درجة الحرارة في حالة الصدمة ( م40.6ْ

.نتيجة انحالل الدمليرقانا•

.شح البول نتيجة انتان الدم•

الك قد يتم التعرف على تعرض عنق الرحم أو المهبل العلوي للرض إذا كانت هن•

.محاولة خرقاء لتحريض اإلجهاض



:اإلنتانياإلجهاض . و

:االستقصاءات. 2•

ع النجيج الدراسات المخبرية المطلوبة تعداد الدم الكامل  وتحليل البول وزرتتضمن •

قد يكون من المفيد عند المريضات اللواتي . الدموزروعاتالصادر عن الرحم 

البولة واختبارات الوظيفة الكبدية، ونتروجينالكهارلحالتهن خطيرة إجراء دراسة 

.  ودراسات التخثر وغازات الدم الشريانيوالكرياتينينالدموية 

واء حرفي قد تتضمن دراسات التصوير صورة شعاعية للصدر والبطن لنفي وجود ه•

.الجوف الصفاقي، ووجود الجراثيم المشكلة للغاز أو وجود جسم غريب



:اإلنتانياإلجهاض . و

: التدبير. 3•

اس إمكانية تدبير الدرجة البسيطة من التهاب بطانة الرحم على أسعلى الرغم من •

، Oxytocicsالصادات، محرضات الوالدة )OutPatientالمريضة الخارجية 

ة وأية مريضاقبل المريضة التي تبدو عليلة على نحو خطر ، (وإعاضة السوائل

.يكون اإلنتان لديها محل شك، في المشفى

وائل والوارد من الس( النبض، درجة الحرارة، وضغط الدم)مراقبة العالمات الحيوية •

.والصادر البولي

عبر خط وريدي واسع الكتاتورينغر% 5الدم حسب الحاجة وأعط الغلوكوز انقل •

قد يجدي إعطاء . ساعة على األقل/مل30اللمعة للحفاظ على الصادر البولي بمقدار 

مل في السيطرة على النزف والمساعدة على قذف 1000سنتوسينونوحدة ( 20)

.المحتبسةمنتجات الحمل 



:اإلنتانياإلجهاض . و

: التدبير. 3•

ً بالتغطية الوريدية بالصادات التي تشمل الهوائيات والالهوائيات يبدأ • : مثل)معا

ب بحثاً عن ، وتراقب المريضة عن كث(والكلينداميسينوالجنتاميسيناألمبيسيلين

األسوأعالمات اإلنتان األخذ بالسير نحو 

.للتأكد من إزالة محصول الحمل كلّهD&Cيجرى الـ أن يجب •

لمطثيةاتؤخذ مسألة استئصال الرحم عن طريق البطن بعين االعتبار عندما تكون •

ان هي الجرثوم المسبب أو عندما يحدث انثقاب الرحم، وعندما ال يستجيب اإلنت

لها في للعالج بصورة كافية وعندما تكون استجابات المريضة غير كاملة بعد دخو

لى صدمة إنتانية، وقد يستطب اللجوء لربط الوريد المبيضي ووضع مشبك ع

.رئوي إنتاني على نحو متكررانصماماألجوف السفلي عند حدوث 



:اإلنتانياإلجهاض . و

: التدبير. 3•

عندمابعين االعتبار استئصال الرحم عن طريق البطن مسألة تؤخذ •

المسببهي الجرثوم المطثيةتكون •

،الرحمانثقابيحدث عندما •

كافيةاإلنتان للعالج بصورة ال يستجيب عندما •

،استجابات المريضة غير كاملة بعد دخولها في صدمة إنتانيةتكون عندما •

فلي عند وقد يستطب اللجوء لربط الوريد المبيضي ووضع مشبك على األجوف الس•

.رئوي إنتاني على نحو متكررانصمامحدوث 



:اإلنتانياإلجهاض . و

:االختالطات. 4•

.بعدهالشديد أو المستمر خالل اإلجهاض أو النزف •

احتباس محصول الحمل، والخمج وانثقاب: أسباب النزف التالية لإلجهاضتتضمن •

ليلة الرحم أو رض عنق الرحم خالل تفريغ الرحم، النواة الليفية تحت المخاطية أو الس
.والمرض الدموي واآلفات النسائية الموضعيةالمشيمائيةوالسرطانة( البوليب)

.العقمالبوق وااللتصاقات ضمن الرحم أو التهاب •



:اإلنتانياإلجهاض . و

:االختالطات. 4•

ار الرحم جدفي أثناء التوسيع والتجريف بسبب كون انثقاب جدار الرحم يحدث قد •

ألمعاء بصورة واضحة، وقد يترافق ذلك مع إلحاق األذى باليناً وغير محدد الحدود 

.والمثانة والنزف والخمج وتشكل الناسور

الصفاقالبوق أو التهاب التهاب •

اإلنتانيةإنتان الدم و الصدمة •

.نياإلنتاواالنصمامالخثارييحدث التهاب الوريد وربما ضمن األوعية التخثر •



اإلجهاض المتكرر 

(المعتاد)

RECURRENT 
(HABITUAL) 
ABORTION



(المعتاد)اإلجهاض المتكرر 

:التعريف•

ل ، قبثالث حاالت متتالية من اإلجهاض العفوييعرف اإلجهاض المعتاد بحدوث •

.غرام500طرح جنين يقل وزنه عن مع من الحمل ( 20)األسبوع 

:والمعالجةالسببيات •

مل تقريباً من حاالت اإلجهاض المتكرر ال يمكن وضع اليد على أي عا%50في •

. سببي



(المعتاد)اإلجهاض المتكرر 

:والمعالجةالسببيات•

اط التشابه وتشمل نقهنالك نقاط تشابه ونقاط اختالف بين الثلثين األول والثاني، •

(  لكال الثلثين% 15حوالي )الخمج•

(.لكال الثلثين% 12حوالي )والعيوب الرحمية •

فتضماالختالفنقاطأما •

، (للثلث الثاني% 30في الثلث األول مقارنة مع % 3حوالي )العنققصور•

، (للثلث الثاني% 1.5للثلث األول مقارنة مع % 7حوالي )الصميةالغديةواألسباب•

( انيللثلث األول، لكنها نسبة ضئيلة في الثلث الث% 10-4)الصبغيةوالشذوذات•

في % 3وهي معدومة تقريباً في الثلث األول وحوالي )الجهازيةواالضطرابات•

(.الثلث الثاني



(المعتاد)اإلجهاض المتكرر 

األسباب الوراثية. أ•

التشريحية في السبيل التناسليالشذوذات. ب•

%(25: )الهرمونيةالشذوذات. ج•

األخماج. د•

العوامل المناعية. هـ•

الجهازيالمرض . و•

األسباب الغامضة. ز•



(المعتاد)اإلجهاض المتكرر 

:األسباب الوراثية. أ

العفوية التي تحدث اإلجهاضاتفي % 60-50يلحظ وجود نمط نووي شاذ بنسبة . •

، (المخطط لهااإلجهاضاتفي % 7.3مقارنة مع نسبة حدوث تبلغ )في الثلث األول 

 polyالصبغيةوتعدد الصيغة %( 52)الصبغيشيوعاً تثلث الشذوذاتوأكثر 
ploidy(26 )% الصبغيوأحادية–X(15.)%



(المعتاد)اإلجهاض المتكرر 

:التشريحية في السبيل التناسليالشذوذات. ب•

:تتضمن العيوب المالحظة•

.تشوهات الرحم الخلقية كالرحم ذات القرنين أو ذات الحجاب الكامل أو الناقص-•

.قصور عنق الرحم-•

.سليلة بطانة الرحم والورم الليفي تحت المخاطية-•

.Ashermanمتالزمة -•

(.سبب نادر لحدوث اإلجهاض)انقالب وانثناء الرحم للخلف من الدرجة الثالثة -•

جهة شذوذ أوعية الرحم حيث يالحظ وجود فرعين صاعدين للشريان الرحمي في-•

.واحدة أو في الجهتين



(المعتاد)اإلجهاض المتكرر 

:القصور العنقي•

:األسباب-•

تئصال الجراحي كالبتر واالسالرض، وهو السبب األكثر شيوعاً، خاصة الرض( 1)•

يء المخروطي، التوسيع والتجريف، والوالدة باستخدام الملقط أو استخراج المج

.  المقعدي

.  الضعف الخلقي( 2)•

:بـيشخص القصور العنقي •

.دون ألم أو مقاومةالباطنةعبر الفوهة ( 8)رقم هيغارإمرار موسع ( 1)•

شكالً قمعياً لعنق الرحم، HSGالـيبدي ( 2)•

.حمقد تشخص األمواج فوق الصوتية في أثناء الحمل حالة القصور في عنق الر( 3)•



(المعتاد)اإلجهاض المتكرر 

:القصور العنقي•

أو تطويق عنق الرحم Shirodkarأو Mc Donaldإجراء )يصحح عادة بتطويقه •

.عبر البطن

ووقت العملية يكون بين من الحاالت، % 70المعالجة الجراحية ناجحة في حوالي •

.من الحمل14-12األسبوعين 



(المعتاد)اإلجهاض المتكرر 

:الهرمونيةالشذوذات. ج•

(.قصورها أو فرط نشاطها)الغدة الدرقيةخلل وظيفة •

.  نيةيقف وراء معظم حاالت اإلجهاض المعتاد باألسباب الهرمو: البروجسترونعوز •

تزداد نسبة حدوث اإلجهاض العفوي ثالثة أضعاف على األقل: السكريالداء•



(المعتاد)اإلجهاض المتكرر 

:الهرمونيةالشذوذات. ج•

(.قصورها أو فرط نشاطها)الغدة الدرقيةخلل وظيفة •

.  نيةيقف وراء معظم حاالت اإلجهاض المعتاد باألسباب الهرمو: البروجسترونعوز •

تزداد نسبة حدوث اإلجهاض العفوي ثالثة أضعاف على األقل: السكريالداء•


