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زندگی سالم

عوامل خطرساز و قابل پیشگیری
در سقط خودبه خودی

ســقط خودبــه خــودی
جنیــن یــا بهطــور کلــی
مطب
ســقط جنین به از دست
دکتر سمیه ادایی
رفتن محصول حاملگی
متخصص زنان
قبل از ســن بیست هفته
حاملگــی میگویند.البته
ســازمان جهانی بهداشــت ازدســت رفتــن جنین با
وزن کمتر از 500گرم را سقط در نظر میگیرد .سقط
خود به خودی شایعترین عارضه در دوران بارداری
اســت .فراوانــی بــا افزایــش ســن حاملگــی کاهــش
مییابــد .میزان بروز ســقط خــود به خــود جنین در
حاملگیهای شــناخته شــده بالینی تا هفته بیســتم
بــارداری  8تــا  20درصــد اســت .بــا ایــن حــال ،بروز
در میــان زنــان که قبالً یک کودک داشــتهاند ،بســیار
کمتــر اســت ( 5درصــد) .خطر کلی ســقط خــود به
خــودی پــس از  15هفته برای جنینهایــی که از نظر
کروموزومی و ســاختاری بدن طبیعی هســتند بسیار
کــم اســت(حدود  0.6درصــد) ،امــا با توجه به ســن
مــادر و قومیت متفــاوت اســت.درصدی از جنینها
بــدون اینکــه مــادر از حاملگــی خــود باخبــر باشــد
ازدســت میروند.در این مقاله بــه فاکتورهای خطر
قابل پیشگیری بر سقط اشاره میکنیم:
ســیگار کشــیدن (بیــش از  10ســیگار در روز) بــا
افزایــش خطــر ابتــا به ســقط همــراه اســت (خطر
نســبی  1.2تــا  .)3.4ایــن ارتباط پس از کنترل ســایر
علل از دســت رفتن بــارداری ،مانند محــدود کردن
تجزیــه و تحلیــل نتایــج بــه ســقط جنینهایــی بــا
کروموزوم طبیعی ،قویتر اســت .مکانیســم پاســخ
ناشــناخته اســت ،اما ممکن اســت مربوط به اثرات
انقباض عروقی و آنتی متابولیکی دود ســیگار باشد.
سیگار کشیدن پدر ممکن است خطر از دست رفتن
بارداری را افزایش دهد.
الکل -مطالعات مشــاهدهای بهطور کلی ،نشان
میدهنــد کــه مصرف متوســطو بــاالی الــکل خطر
ســقط خود بــه خــود را افزایش میدهد.بــا توجه به
اینکــه افــراد میــزان واقعی مصــرف الــکل را اعالم
نمیکنند مطالعات مربوط بــه تأثیر میزان مصرف
الــکل روی ســقط پیچیده اســت.باتوجه بــه تأثیرات
ســوء الکل برجنیــن ،هیچ گونه حاشــیه امنیتی برای
مصرف الکل در بارداری وجود ندارد.
کوکایین  -اســتفاده از کوکایین با زایمان زودرس
همراه اســت و همچنیــن ممکن اســت عامل خطر
سقط خودبه خودی باشد.
داروهای ضد التهابی غیر اســتروئیدی  -اســتفاده از
داروهای ضد التهابی غیر اســتروئیدی (،)NSAIDS
مثــل ایبوپروفــن در زمــان لقــاح ممکــن اســت بــا
افزایش خطر ســقط جنین همراه باشــد .مکانیســم
فرض شده است که مهارکنندههای پروستاگالندین
بــا نقــش پروســتاگالندینها در النــه گزینــی مقابله
کننــد ،بنابرایــن بهطــور بالقــوه منجر به النــه گزینی
غیرطبیعــی و شکســت حاملگــی میشــود .گرچــه
دادهها محدود هســتند ،منطقی اســت که پیشــنهاد
شــود ،زنانــی کــه ســعی میکننــد ،باردارشــوند ،از
مصــرف NSAIDSهــا بــرای کاهــش خطــر ســقط
جنیــن ،بویــژه هنگامــی کــه گزینههــای مؤثــر (مثــاً
استامینوفن) در دسترس هستند ،اجتناب کنند.
کافئیــن  -بــر اســاس بررســیهای سیســتماتیک،
بــه نظر میرســد کــه مصرف کافئیــن بــا افزایش خطر
ســقط خودبــه خــودی همــراه نیســت ،بــه اســتثنای
مصــرف ســطوح بســیارباال (یعنــی  1000میلــی گرم یا
 10فنجان قهوه در طول  8تا  10ساعت) .البته میدانیم
کــه میــزان مصــرف بیخطر کافئیــن در بــارداری کمتر
از 300میلــی گــرم است.شــواهدی بــر محــدود کــردن
میزان مصرف کافئین در زمان لقاح وجود ندارد.

در روزهــای پایانــی مهر ماه به چند ماه گذشــته فکر میکنــم و همه چیز را
در ذهنــم تحلیــل و بررســی میکنم .چند ماه گذشــته برای من و همســرم
پــر از اتفاقــات پیشبینــی نشــده بود و وقتی بــه ســامتی و موفقیت از یک
مرحلــه میگذشــتیم مرحلــه بعــد شــروع میشــد .خالصــه اینکــه االن
در پایــان مهــر ایــن مســائل و فکــر و خیالهــای پیرامــون آن تمــام نشــده
و همچنــان ادامــه دارد و فقــط از مرحلــهای بــه مرحلــه دیگــر منتقــل
میشود.
شــرایط کاری همســرم در حــال تغییــرات بــزرگ و اساســی اســت و ایــن
تغییــرات بــه ما هم مربوط میشــود در نتیجه تمام ابعــاد زندگی را تحت
تأثیر قرار میدهد.
هفتــه پیش با خودم گفتم تابســتان با این فکرها گذشــت و حاال هم اولین
ماه پاییز در حال تمام شــدن اســت و من عمالً فقط فکر و خیال کردهام و
یادم رفته است زندگی همین روزهایی هست که بسرعت می گذرد.
بــه همیــن دلیل برای گشــایش در بخش جدیدی از زندگی بــرای آبان ماه
برنامه فشــردهای چیدم که توجهم به موضوعاتی که در کنترل من نیســت
کم شود و بیشتر از زندگی و روزهایم لذت ببرم.
طبق برنامه آبانم تصمیم گرفتم روزانه فقط یک ساعت به موضوع کاری
همســرم فکــر کنم و بقیه ســاعتها را بیخیــال و بدون اســترس بگذرانم
ابتدا این روش سخت بود چون به محض بیکار شدن مینشستم و اوضاع
را تحلیــل و بررســی مــی کــردم اما حــاال وقتی یک ســاعتم تمام میشــود
ذهنم را از آن موضوع دور می کنم و اگر ناخودآگاه فکرم سمت ماجرا رود
دفترچه یادداشتم را برمی دارم و در موردش یک جمله مینویسم تا فردا
در زمان یک ســاعتم به آن فکر کنم و بعد از نوشــتن دفترچه را می بندم و
سر خودم را با چیز دیگری گرم میکنم.
اتفاق دیگر این روزهای ما بهانههای گاه و بیگاه آروین در مورد مهد کودک
اســت و بعضــی شــبها که دیرتــر از نه و نیم یــا ده میخوابــد فردایش با
مادرانه
سختی از خواب بیدار میشود و بهانه میگیرد که من مهد کودک نمیروم.
فرنگیس یاقوتی
اولین کاری که در این مورد انجام دادم این بود که برنامه شبها را جوری
تنظیم کردم که آروین قبل از ده در خانه باشد و بخوابد .با این برنامهریزی
صبحها شادابتر بیدار میشد و یک ستاره روی کاغذ در اتاقش میگرفت ،بعد از پنج ستاره برایش یک هدیه کوچک
خریدم و در راه بازگشــت از مهد به او دادم .خالصه اینکه با تشــویق و تنظیم مجدد برنامه خواب مهد کودک دوباره
منظم شد و از بهانههای گاه و بیگاه خبری نیست.

زندگی بدون استرس

صــدای زنــگ که بلند شــد ،رضا و بچههــا به تکاپــو افتادند .یعنی انگار گذاشــته
باشندشــان روی دور تنــد .دینــا کوچولو عروســکهایش را پرت کرد پشــت مبل،
دارا هــم تند و تند مداد رنگیهایش را توی جامدادی گذاشــت .رضا هم داشــت
روای 
تها
ی
ی
خردههای گلدان شکسته را جمع میکرد .فاطمه به محض ورود به خانه ،مواجه
کروانپ
شــد با چهرههایی نگران و شــرمزده ،گویی که همگی همدســت شــده بودند که
زشک
چیزی را مخفی کنند.
«سالم! همگی خوباید؟ کسی جاییش نشکسته؟»صــدای پرانرژی و شــاد فاطمه ،بیشــتر همــه را به وحشــت انداخت .چه واکنشــی در
انتظارشان بود؟ وقتی مادر میفهمید که یکی از گلدانهای شمعدانی مورد عالقهاش
شکسته! مخصوصاً کلمه «شکستن» که بهکار برد ،مثل یک زنگ خطر بود.
رضا ســعی کرد کنترل را به دســت بگیرد« :ســام! خوبی؟ خوش گذشت؟ میوه
میخوری؟ راحت رسیدی؟»
سخت نبود تشخیص دستپاچگیاش از لحن صدا و جمالت بیربطش.
«چیزی شده رضا؟»
بالفاصلــه توجهش به خردههای خــاک که پایین پنجره ریخته بود ،جلب شــد؛
باقیمانده جاروی ناشیانه رضا که رد آن هم روی کفپوش آشپزخانه دیده میشد.
بدون اینکه چیزی بگوید ،جلو رفت و همزمان که مینشست ،کیفش را روی زمین
رها کرد و طرف کیســه پالســتیکی رفت که بقایای گلدان عزیزش توی آن ریخته
شــده بود .ســه تایی به هــم نگاه کردند و انگار عقربههای ســاعت هــم از حرکت
بازایســتاده بودند .دینا دســت انداخت دور گردنش و با همان لحن کودکانهاش
زمزمه کرد« :نترس رفته پیش خرسی که از خانه خاله سوسو برنگشت پیش من»
فاطمه بدون توجه به دینا ،انگار که با خودش حرف بزند ،نجوا کرد« :گیاهش صدمه
ندیــده ،میشــود دوباره کاشــتش ».توی آن لحظــات انگار دیگر «مادر» و «همســر»
نبود ،دختربچهای بود که عروسکش جا مانده بود و داشت دنبالش میگشت .برای
رضــا جای ســؤال نبود که حاال یک گلدان چه ارزشــی دارد که ماتم گرفتــهای  ،فدای
ســرت  ،ســه تا به جایش میخریــم و جایگزین میکنیم .او معنای خاصــی را که آن
گلدان برای فاطمه داشت خیلی خوب میفهمید .خودش قلمه آن را از بوته اصلی
سکانسهای دیده نشده
خانه عمویش جدا کرده بود ،گلدان و خاک مناسب خریده بود ،کاشته بود .جابهجا
فرنوش صفویفر
کرده بود تا جایی با نور مناسب را برایش پیدا کند .همه اینها ،آن گلدان را برای فاطمه
روانپزشک
آن قــدر خــاص کــرده بود که بــا دیدن تکههای گلــدان و گیاه برهنــه و از خاک بیرون
افتاده ،رنگ از رویش بپرد و انگار عزیزی را رو به موت یافته باشد ،به تکاپو برای نجاتش بیفتد؛ تکاپویی که به دیگران هم سرایت کرده
بود :دارا تندی رفت آبپاش را آب کرد و آورد .دینا با انگشتهای کوچولو و تپلش برگها را ناز و خاک را از رویش پاک میکرد .رضا رفت
از توی انباری یک گلدان سفالی پیدا کرد و آورد« :فعالً توی این بکاریمش تا بعد گلدان خوشگل برایش بگیریم».
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