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 1394تابستان ، دوميشماره،ششمتي اسالم و ايران، سالطب سّنيمجلّه 

  
  ايران سنتي سقط در طب علل

  
، د ، سودابه بيوسج ، سيده صديقه يوسفيب اللهي روح، منيرالسادات *ب ، نسرين بعيريالف نژاد روشنك مكبري
 ب سميه ماهروزاده، و ، مليحه تبرايي آرانيهـ ، الهام اختريهـ ، عفت جعفري دهكرديالف ساز مژگان تن

  
  دانشكده طب سنتي، دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي، تهران، ايراناستاديار الف

  دانشجوي دكتراي طب سنتي،  دانشكده طب سنتي، دانشگاه علوم پزشكي مشهد، مشهد، ايران ب
  دانشكده طب سنتي، دانشگاه علوم پزشكي ساري، ساري، ايران استاديار، ج

  پژوهشگر طب سنتي دانشكده طب سنتي، دانشگاه علوم پزشكي تهران، تهران، ايران د
  دانشگاه علوم پزشكي ايران، تهران، ايرانموسسه مطالعات تاريخ پزشكي طب اسالمي و مكمل ه طب سنتي، گرو استاديار هـ

  استاديار دانشكده طب سنتي، دانشگاه علوم پزشكي تهران، تهران، ايران و
  

  

  چكيده
ها به سـقط جنـين    درصد از بارداري 20تا  15حدود . كننده در پزشكي زنان است سقط ناخواسته يكي از مسايل نگران: سابقه و هدف

 عـوارض . كنـد  تـر را توجيـه مـي    هـايي ايمـن   افزايش سن ازدواج و وقوع بارداري در سنين باالتر، لزوم داشتن بارداري. شود منجر مي
 جامعـه  سـالمت  بـه  توان مي سقط از گيري پيش با .زياد است و خانواده باردار در خانم ناخواسته هاي سقط از ناشي و رواني جسماني

   .شد درماني هاي هزينه كاهش و موجب كرده كمك
و  يذخيره خوارزمشـاه : توصيفي با توجه به متون معتبر و در دسترس طب سنتي مانند -ي مروري اين مطالعه، مطالعه: ها مواد و روش
 .قانون است

نگر بـه ابعـاد تقريبـاً گسـترده      دسترس طب سنتي مشاهده شد كه حكيمان طب سنتي با ديدگاه كل با بررسي منابع اصلي و در: ها يافته
در اين ديدگاه سوءمزاج عام يا عضوي در زوجين، مشكالت سـاختاري و  . اند هاي آن پرداخته ها و درمان انواع سقط، نشانه علل سقط،

  . است  عملكردي رحم و همچنين تأثيرات عوامل محيطي مورد توجه قرار گرفته
 درمـان  و سـقط  وقـوع  از ن عوامل و درمان آنها كمك زيادي به زوجـين در پيشـگيري  رسد شناخت اي مي نظر به: گيري بحث و نتيجه

  .آن كند عوارض
 .سقط، طب سنتي ايران، عوارض بارداري :ها كليد واژه

  

  

  :مقدمه
تـرين   شـايع ، كـه  بـارداري بـوده  در  شايعاز عوارض  سقط

 .اسـت ناهنجـاري در محصـوالت حـاملگي    آن،  عامل مسـبب 
يا خونريزي رحمي كه در طـي   غيرطبيعي هرگونه ترشح مهبلي

اول بارداري اتفاق بيفتد، نـوعي تهديـد بـه سـقط قلمـداد       ةنيم

امـا در صـورت ادامـه ايـن ترشـحات و پايـان يـافتن        . شود مي
  ).1,2(دهد  بارداري سقط رخ مي

از ديدگاه طب مدرن سقط به معناي پايـان يـافتن بـارداري    
خودي و چه به صورت عمدي  قبل  به  است چه به صورت خود

توجه به ايـن  . كافي براي ادامه حياتاز رسيدن جنين به تكامل 

 93دي  : افتيدر خيتار

  93بهمن : تاريخ پذيرش
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 20نكته مهم است كه به پايان رسـيدن بـارداري قبـل از هفتـه     
زايي يا تولد پـيش از   بارداري سقط تلقي شده و بعد از آن مرده

  ).1,2(شود  موعد محسوب مي
هايي كه از نظر باليني تشخيص داده  سقط در حاملگيشيوع 

هـايي   يزان در حـاملگي اين م است، درصد 15 شوند حداقل  مي
انـد و در ابتـداي بـارداري     كه از نظر باليني تشخيص داده نشده

مشاهده شده است كه خطر سـقط   .شود بوده دو تا سه برابر مي
خودي در افرادي بـا سـابقه بـيش از سـه سـقط متـوالي        به خود
درصد  40تا  30يابد و به حدود  اي افزايش مي طور پيشرونده به
خـودي بـا افـزايش تعـداد      به خطر سقط خودهمچنين . رسد مي

بـه  ). 1,2(يابـد   ها و افزايش سن پدر و مادر افزايش مـي  زايمان
جا  دنبال سقط عوارضي از قبيل خونريزي، عفونت، بارداري نابه

  ).7(شود  و تنگي دهانه رحم ديده مي
ايراني هرگونه از بين رفـتن محصـول    از ديدگاه طب سنتي

ن و يـا سـن بـارداري، سـقط تلقـي      بارداري جداي از علـت آ 
  .شود مي

از ديدگاه طب ايراني قبل از اقدام به بارداري، اصالح مزاج 
بررسي و اصالح هضوم اربعه . رسد زوجين ضروري به نظر مي

از ديدگاه طب سنتي جهت تبـديل شـدن غـذاي    ) (چهارهضم(
هضم معـدي، هضـم   : چهار هضم مطرح است مصرفي به عضو 

، اصالح و تقويت رحم و )هضم عضوي كبدي، هضم عروقي و
ها، تدابير مناسـب حفـظ سـالمتي و كـاهش      ها و بيضه تخمدان

استرس در زوجين، از جمله اقداماتي است كه قبل از بـاروري  
  . توصيه شده است

هـاي بـدون دليـل و     با توجه به افـزايش روزافـزون سـقط   
هاي گزاف تشخيصي در يافتن علت سقط، بـر آن شـديم    هزينه
هـا و   ا تبيين اسباب سقط در طب سنتي و استفاده از توصيهكه ب

هاي مقرون بـه صـرفه قبـل از اقـدام بـه بـاروري نقـش         روش
پيشگيرانه طب سنتي را در اين باره مشخص كـرده و همچنـين   
بتوان با به كار بستن آن از ايجاد سقط و عوارض آن در مادر و 

  .خانواده جلوگيري كرد
مروري بر علل و اسباب سقط از  اين نوشتار بر آن است كه

 آنچه توضيح اميد است با. ديدگاه طب سنتي ايراني داشته باشد
 به و دانسته مي سقط با برخورد در گذشته در ايراني پزشكان كه

 كنتـرل  و درمـان  در جديـدي  هاي ايده به بتوان اند، برده مي كار
  .بينجامد امروز طب در سقط
  

  :ها مواد و روش
در ايـن  . توصـيفي اسـت   -اي مروري مطالعهمطالعة حاضر 

مطالعه ابتدا متون معتبر و در دسترس طـب سـنتي مربـوط بـه     
الصناعه،  ذخيره خوارزمشاهي، قانون، كامل: قرون مختلف مانند

االسباب مورد بررسي قرار گرفتنـد و مطالـب مربـوط بـه      شرح
آوري و  آوري و سپس اطالعـات جمـع   سقط و اسباب آن جمع

   .بندي شد معدر نهايت ج

  

 :ها يافته

براي مقابله با هر بيمـاري شـناخت علـت ايجـاد آن نقـش      
كنندة  با شناخت علل و اسباب ايجاد. مهمي در روند درمان دارد

توان در پيشگيري از ايجاد سقط، همچنـين نـازايي    سقط نيز مي
  . نقش به سزايي ايفا كرد

 بـه  كلـي  طور به رااسباب سقط در بررسي منابع طب سنتي 
 علـل  پـدري،  علـل مـادري،   علل: كرد توان تقسيم مي دسته سه

  ).1شكل شماره ( خارجي
  

  :علل مادري سقط) الف
علل رحمـي و  : شود علل مادري به دو گروه كلي تقسيم مي

  ).1شكل شماره (علل مشاركتي 
علل رحمي سقط خود به دو زير گروه علـل سـاختماني و   

ادامـه بـه آن اشـاره    شود كه در  علل عملكردي رحم تقسيم مي
  : شود مي

در اين موارد سقط به علت اخـتالل يـا   : علل ساختاري - 1
كنندة جنـين رخ   ناهنجاري در شكل رحم و يا عروق تغذيه

بنـدي مـوارد زيـر     دهد كه مهمترين علل در ايـن دسـته   مي
، تنگي عروق رحم، )سرويكس(گشادي دهانه رحم : هستند

، )ترخاي اغشـيه اسـ (هاي جنينـي   بواسير رحم، سستي پرده
هـاي   ، قروح و زخم)انخراق اغشيه(هاي جنيني  پارگي پرده

رحم، تنگي عروق رحم و يا انسدادي كه در اثر ورم صلب، 
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صالبت يا سرطان در دهانة رحم ايجاد شـده و مـانع نفـوذ    
 ). 5,7(شود  اسپرم و مني به داخل جسم رحم مي

 يـك  وجود علت بايد توجه كرد كه يك بارداري مطمئن به
در ايـن  . گيـرد  مـي  صـورت  طبيعـي  افعـالي  بـا  سالم رحم

اختالالت سالمت جسم و افعـال مختـل شـده و در نتيجـه     
دهـد   اتمام بارداري خيلي زودتـر از زمـان طبيعـي رخ مـي    

)5,7.( 

ايـن علـل بـا ايجـاد     : يا غير سـاختاري  عملكرديعلل  - 2
اخــتالل در عملكــرد طبيعــي رحــم موجــب ســقط جنــين 

 :توان به موارد زير اشاره كرد ين علل مياز جمله ا. شوند مي

هر تغييري كه در مزاج طبيعي رحـم  : سوءمزاج رحم -2-1
اي كه موجب اختالل در عملكرد رحم شود،  ايجاد شود به گونه
سوءمزاج . تواند باعث سقط شود شود كه مي سوءمزاج تلقي مي

 هـم  در نـوع مـادي بـه   . تواند ساده يـا مـادي باشـد    رحمي مي
 غيرطبيعـي  شدن افزوده و رحم به رسيده اخالط تعادل خوردن
توانـد موجـب سـقط شـود      رحـم، مـي   جسـم  در آنهـا  از يكي

)3,5,7 .( 

براي رخ دادن و ادامه باروري وجـود حـرارت و رطوبـت    
معتدل براي تكامل طبيعي مني امري ضروري است  و تغيير در 
آن، در هر دو صورت افزايش و كـاهش حـرارت يـا رطوبـت     

در طب سنتي اين باور وجـود  . كند اختالل در اين امر ايجاد مي
افـواه  (دارد كه خـروج خـون حـيض و منـي از دهانـه عـروق       

در فـرد مبـتال بـه سـوءمزاج     . گيـرد  رحمي صورت مي) عروق
سردي رحمي عالوه بر تنگ شدن افـواه عـروق، منـي و خـون     
حيض منجمد و سرد شده و در نتيجه قابليت باروري از دست 

در . رود فته يا در صـورت بـاروري، احتمـال سـقط بـاال مـي      ر
طبيعي حـرارت وجـود دارد    سوءمزاج حار رحم كه افزايش غير

سبب از بين رفتن عملكـرد طبيعـي منـي در ايـن محـيط       نيز به
). 5,7(شـود    تواند باعث عدم بـاروري يـا سـقط    غيرطبيعي مي

ـ  ت همچنين در سوءمزاج يابس رحمي كه با كاهش ميزان رطوب
همراه است با ايجاد فساد در مني، افـزايش غلظـت آن و تنـگ    

شـود   كردن منافذ غذارسان به جنين مانع ادامه روند بارداري مي

سوءمزاج رطب كه از علل شايع سـقط اسـت جداگانـه    ). 3،5(
  .شود بحث مي

تغييرات ايجادشده در ميزان رطوبت :  كثرت رطوبت -2-2
رد كـه بـه سـه صـورت در     نيز در روند بارداري نقش مهمي دا

نخستين تغيير افزايش ميزان رطوبت بدن : سقط تأثيرگذار است
شود منجـر بـه لغزيـدن منـي و      كه در سوءمزاج رطب ديده مي

ضـعف   شود، در اين نوع سوءمزاج عدم ثبات در محل خود مي
 ). 7( شود مي ديده) قوه نگهدارنده( قوه ماسكه

 ايراني، طب در كه است بدن در اضافي دم وجود دوم علت
 موجـب  دم از بـدن  امـتالي . اسـت  شـده  ناميـده  امتالي دموي

 وقوع موجب لغزان اي ماده همانند كه شود مي اي اضافه رطوبت
  ).3( شود مي جنين سقط

توجـه   بايـد  اسـت،  مرتبط جنيني هاي پرده به علت سومين
 اي كـه اطـراف جنـين را در انسـان فـرا      كيسـه (د كه مشيميه كر
كـه  ) تة آمنيوتيك نيز موسوم اسنام حفره اين كيسه ب ،گيرد مي

رسـاني بـه    كـه خـون  ) نقر(غالف جنين است، به افواه عروقي 
در صورتي كه اين نقـر از  . عهده دارند متصل است جنين را بر

سـازد، ايـن ضـعف بـا      شود مشيميه را ضـعيف مـي   پررطوبت 
  ). 5( شود تر شده و منجر به سقط مي بزرگ شدن جنين واضح

كثـرت ريـح در رحـم يكـي از     : كثرت ريح در رحم -2-3
 سـوءمزاج  ،نفخ و ريـح ايجاد علت ). 6(علل شايع سقط است 

باعث ضعيف شدن حرارت غريـزي   سوءمزاج سرد. است سرد
بـر مبنـاي اصـول    ). 4(شـود   توليد رياح از غذاي مصرفي مي و

طب سنتي حرارت مهمترين كيفيتي است كه بدن بـراي هضـم   
شـود   لذا سوءمزاج سرد باعث مـي ). 8(نيازمند است غذا به آن 

كه بدن قادر به هضم كامل غذا نباشد و در طي فراينـد هضـم،   
ريح توليدشـده در بـدن مـانع اسـتقرار     . غذا به ريح تبديل شود

شود، حتي در صورت استقرار، با رشـد جنـين سـقط     جنين مي
 .دهد رخ مي

غلـيظ و  مهمترين علل سقط از ديدگاه حكما، كثرت ريـح  
 ). 7(كثرت رطوبت رحم ذكر شده است 

  علل مشاركتي سقط
بندي زيـر را   توان  تقسيم در بررسي علل مشاركتي سقط مي

  .ارائه كرد
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 .سوءمزاج كل بدن -1

هاي مضر  رطوبتريزش : سيالن رطوبات بدني به رحم -2
ها باعث لغزيدن  اي كه اين رطوبت به گونه رحم و غيرطبيعي به

 .تواند از علل سقط باشد ود، ميحركت جنين ش و

خـون  هر خلطي يا اسـتفراغ  استفراغ : كثرت استفراغات -3
از . از علل سقط است سيالن حيض زياد، فصدقي شديد،  مانند

هـا شـده    ديدگاه حكما استفراغ زياد منجر به ضعيف شدن روده
 هرچه. دهد دنبال آن ضعيف شده و سقط روي مي و رحم نيز به
  ).3( است بيشتراستفراغات بدني  ضرر ودش تر جنين بزرگ

در اين موارد بدن غـذا  : رسنگي شديدو گ الغري مفرط -4
بـه جنـين   غـذايي  رسـاند و   را جهت تغذيه خود به مصرف مي

يـا موجـب مـرگ جنـين      كمبود غذاي جنـين  ).3,5( رسد نمي
شود كه در اين صورت  طبيعت مدبره آن را به بيـرون دفـع    مي
شود كـه در ايـن    موجب نمو ضعيف جنين مي، يا )7,5(كند  مي

صورت هم چون جنين قابليت رشـد نـدارد طبيعـت آن را بـه     
  ).3(كند  بيرون دفع مي

چـاقي بـيش از انـدازه عـالوه بـر نـازايي       : چاقي مفرط -5
در (در زنـان بسـيار چـاق    . تواند موجـب سـقط هـم شـود     مي

 بـه يـا   بـارداري،  سـن  فزايشا با )بارداري رخ دهدصورتي كه 
 رشد جنين، يا به دليل كـاهش غـذاي جنـين،    مكانِ تنگيِ دليل
چون در افـراد چـاق قسـمت اعظـم غـذاي      . دهد  مي رخ سقط

گيرد و موجـب   مصرفي در بدن خود فرد مورد استفاده قرار مي
گاهي چاقي با ايجاد تنگي . شود كاهش رسيدن غذا به جنين مي

بـه   در دهانه عروق رحمي مادر موجـب كـاهش رسـيدن غـذا    
 ).5,3(شود  جنين شده و سبب سقط مي

انواع : مانند آالم بدني مادر و ها برخي بيماري: ها بيماري -6
باعـث ضـعف قـوه ماسـكه شـود، انـواع اسـهال        كه  تب و لرز

) فساد هضـم در معـده  ( تخمه ،صفراوي و بلغمي، امتالء شديد
در لغت بـه معنـي   (سحج  ،شود مي جنين غذاي فساد باعث كه

جا به بيمـاري كـه از    خراشيدن و پوست باز كردن بوده، در اين
حركتي از معـاي مسـتقيم   ( و زحير) شود خراش روده ايجاد مي

توانـد از علـل    مي  )براي دفع شيئ موذي كه در آن وجود دارد
  . سقط باشد

  

  : يعلل پدر) ب
د تواند باعث ايجاد سقط شـو  اختالالتي كه از طرف پدر مي

  :ند ازا عبارت
 ،ايجـاد شـده   يضعيف ، جنينمني رقيق كه در نتيجه آن - 

  .شود كه با كمترين آسيب سقط مي
توانـد موجـب    مرد مي هاي بيضههر نوع سوءمزاج در  - 

نقص در سيستم توليد مثل شده و به دنبـال آن رونـد   
سازي دچار اشكال شود، ماننـد برودتـي كـه در     اسپرم

بدن مرد به دنبال عدم انزال بـه مـدت زمـان طـوالني     
  ). 13(شود  ايجاد مي

  
  :علل خارجي) ج

به غير از علل پدري و مادري در سـقط علـل ديگـري نيـز     
شـود كـه    با بررسي در اين علل مشخص مي. مطرح شده است

د شـده در سـته   گروهي از اين علل مربـوط بـه تغييـرات ايجـا    
  . ضروريه است

هوا از عواملي مهم و مـؤثر  : تغييرات غيرطبيعي در هوا - 1
حكمـا  . در بدن انسان و همچنين خـانم بـاردار اسـت   

خوبي به تغييرات ايجاد شده با مسائل جوي در بدن  به
در كتب عنوان شـده كـه   . اند زنان باردار آشنايي داشته

جنوبي و هواي جنوبي باعث افـزايش سـقط    شهرهاي
شـمالي  شـهرهاي شـمالي و هـواي    و بر عكـس  شده 

، )مگـر در سـرماي سـخت   (شـود   ميباعث كاهش آن 
حـرارت   هـوا يـا   برودتهمچنين افزايش بيش از حد 

و يا وجود هوايي غير قابل انتظار براي آن فصل از  هوا
. عوامل مؤثر در افزايش ميزان سقط شناخته شده است

به دنبال  گرم و زمستان بر خالف انتظار اگر راي مثالب
زمـان  كـه   بـاردار زنـان   باشد،كم باران  سرد وبهار  آن

ـ وضع حمل آنها فصل بهار است،   تغييـري  ا كمتـرين ب
 ).7(د كنن ميسقط 

بخــش دوم از ســته ضــروريه   : اخــتالل در تغذيــه  - 2
ها اسـت كـه نقـش زيـادي در      ها و آشاميدني خوراكي
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سالمت مادر باردار دارد تا جـايي كـه احسـاس بـوي     
غذاهايي كه خانم باردار به آنها تمايل دارد امـا امكـان   

تواند موجـب سـقط    هم مي شود نميميسر  خوردنشان
 ).3(شود 

حركـت و سـكون   : لحركت و سكون خارج از اعتـدا  - 3
بدني يكي از شش اصل ضروري است كه در بارداري 
در حد اعتدال مجاز است، ولي در صورت خـروج از  

 و شـديد  حركت قـوي . شود اعتدال منجر به سقط مي
طسه، سرفه، قي ع ،)7(ورزش و رياضت مفرط، )6,7(

از علـل   برداشتن شـيء سـنگين  ، شديد، فرياد كشيدن
 . ايجادكنندة سقط مطرح شده است

م نيز از ماه هفت ازويژه بعد  هبدر بارداري كثرت جماع  - 4
اينكـه رحـم چـون تمايـل      بـه دليـل  علل سقط است 

 شـود  به خارج رانده مي دارد جذب مني شديدي براي
 همچنـين افـزايش  ). 5(دهـد   و به تبع آن سقط رخ مي

مطـرح شـده   بـاردار نيـز از علـل    در افراد جنسي  ميل
 .)10(سقط است 

از ديگر انـواع سـته ضـروريه عوامـل     : اعراض نفساني - 5
ضـب  غ: ماننـد روحي رواني و اعراض نفساني اسـت،  

. شادي شديد اندوه عظيم،غم و  شديد، ترس ناگهاني،
. بيشتر استي جسماني  ها اين عوارض از بيماريثير أت

 اين عوامل موجب ضعيف شـدن قـوا و روح شـده و    
افعـال را متغيـر    بـه حركـت درآورده و  نيـز   اخالط را

در نتيجه طبيعت قادر به تدبير نبوده و از حفظ . دكن مي
بايـد توجـه كـرد كـه در     ). 5,6( دشـو  نين غافل ميج

د كـه افـراط در   شو صورتي اين امور منجر به سقط مي
آنها باشد به حدي كه موجـب ضـعف قـوه ماسـكه و     

 ). 3(نگهدارنده جنين شود 

، داروهـاي لغزاننـده  داروهـاي حـاده،   ف مصر: داروها - 6
هـاي   كننـده  سسـت  ،)7(مدرات ، آورها تهوع، اه مسهل
؛ خـوردن گنـه   )8( ي ماننـد سـركه  موادمصرف  ،رحم

آنغـوزه؛ مصـرف مـدرات قـوي مثـل       گنه، زعفـران و 
زراريح و يا مداومت مصـرف مـدرات ضـعيفه ماننـد     

  .از علل سقط است )9( تخم كرفس و رازيانه

 ).6،7( ويژه به سمت خلف هضربه ب - 7

 طـوالني بـه واسـطه سـيالن     در حمـام : حمام طوالني - 8
بخشـي زيـادتر از حـد     بورطـ  ،رطوبت بدني و رحم

ترطيب رخ داده از ، دهد ميطبيعي در بدن و رحم رخ 
سويي و رطوبت آب از سوي ديگر منجر به لغزنـده و  

به دنبال  از طرفي جنين نيز. شود سست شدن رحم مي
نياز به تنفس عظيم، محتاج بـه   مادر و گرم شدن قلب

ند، كمين أشده كه مادر نتوانسته براي او ت خنك هواي
منجـر بـه سسـت شـدن      شـديد در نتيجه با حركـات  

 ).  5,7( گيرد صورت ميو سقط شده اتصاالت 

  
  :شناسي سقط بر اساس سن حاملگي ببس
دربررسي ابعاد سقط در متون طب سنتي، علـل سـقط ببـا     

توجه به ماه بارداري متفاوت است، كه در ادامه علل گونـاگون  
  .با توجه به سن جنين عنوان شده است

رقـت   بـه دليـل  سقط ماه اول اغلب از ديدگاه اغلب حكما 
مانند سـوءمزاج   حمير به سبب علل اولماه مرد و در سه  مني

  ). 11(الت ساختاري رحم است رحمي و يا اختال
زيـادي   لغـزش جنـين بـه علـت     سه ماه دوم به دنبالسقط 
  .)11،10(دهد   در رحم رخ مي رطوبت

رحمي است كـه  سقط ماه ششم و بعد آن ناشي از رطوبات 
   ).7(شود  مي جنينلغزاننده بوده و مانع ثبات 
را ناشي از برودت  سقط در ماه هفتم ،بوعلي سينا در قانون

  ). 7( داند مي رحمض شده بر عار
 ناشي از ريـاح غلـيظ   سقط سه ماه اول التصريف در كتاب

رحـم   سقط سه ماه آخر ناشي از بـرودت غالـب بـر   و  در رحم
  ).10(عنوان شده است 

تـر   بعد از ماه هفـتم شـايع   و 4طور كلي سقط قبل از ماه  به
هـا و اعمـال   مصـرف دارو  در اين ايام بايـد از فصـد و   بوده و
تا حد  نيز 7-4در فاصله ماه  .دكراجتناب  رسان به جنين آسيب
از  هر چنـد خطـر كمتـر    ،دكر پرهيز از فصد و دارو بايد ممكن

  ).7( است ساير مواقع
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 علل سقط در طب سنتي ايران: 1شكل شماره 

  

  :گيري بحث و نتيجه
 ناخشـنودي  عامـل  و شايع باليني پديده جنين مرگ و سقط

امـروزه در طـب رايـج     .است ها خانواده انگير براي عاملي غم يا

سقط راجعـه جنـين   ويژه  به ها علل احتمالي بسياري براي سقط
 دارد پـاييني  كيفيـت  انسـان  مثـل  توليـد  . شـده اسـت   گزارش

 و نشده منتهي جنين تشكيل به ها لقاح درصد از 30 طوري كه به

D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 ji
itm

.ir
 a

t 1
8:

56
 +

04
30

 o
n 

W
ed

ne
sd

ay
 A

pr
il 

29
th

 2
02

0

http://jiitm.ir/article-1-511-fa.html


  ايران سنتي سقط در طب علل 

 طب سنّتي اسالم و ايران ي مجلّه  ---  144

 ناكـامي  عامـل  را مكانيسـمي  تـوان  مـي  سختي به. شود مي سقط
 علـل  از اسـت  ممكـن  مشـكل  اين چراكه كرد، رفيمع باروري
 پـدر،  در كه شود شامل را فيزيولوژيكي وقايع تا گرفته ژنتيكي
ــادر ــا و م ــين در ي ــروز جن ــا از يــك هــر و كننــد مــي ب از  آنه

 شـود  مـي  ناشـي  خاصـي  ملكـولي  يـا  و سـلولي  هاي مكانيسم

. اسـت  نامشـخص  هنـوز  سـقط  در بيشتر موارد علل. )14،15(
 :اند از سقط بيان شده عبارتعللي كه براي 

ــوزومي-1 ــل كروم ــل آناتوميــك -2 عل اخــتالالت  -3 عل
 عوامـل  -6  علل عفوني -5  اختالالت خودايمني -4هورموني 

 عوامـل  -9مـادر   بيماريهـاي -8جفت  ناهنجاريهاي -7محيطي 
   ).1،16(پدر   به مربوط
 جنـين  مـرگ  و سقط براي خاصي علت موارد درصد 60در
 عوامــل اغلــب كــه شــود نمــي داده تشــخيص خــودي خودبــه

مطالعات زيادي در  .دانند مي دخيل آن بروز در را ايمونولوژيك
 هـا، مـدياتورهاي   هـاي مكـرر بـا سـيتوكاين     مورد ارتباط سقط

ولي به نتايج قابـل   ،ها صورت گرفته است هورمون آنژيوژنيك،
  .)18،17،19(اغلب نتايج ضدو نقيض هستند استنادي نرسيده و

در طـب سـنتي ايرانـي قابـل تأمـل اسـت توجـه بـه          آنچه
پاكسازي و اصالح مزاج زوجين و نه فقط مـادر قبـل از اقـدام    

ــراي بچــه ــه بيمــاري. دار شــدن اســت ب ــد  توجــه ب هــايي مانن
در رونـد تشـخيص و    هاي معـدي، كبـدي و كليـوي    سوءمزاج

در طـب   از آنجـايي كـه  . كنـد  درمان سقط نقش مهمي ايفا مـي 
) نابـاروري ( شـبيه عقـر   اًاسباب سقط تقريبـ و سنتي ايران علل 

توان در جهت جلوگيري از  ، با شناختن اين اسباب مي)3(است
  .سقط و ناباروري اقدامات الزم را انجام داد

در بررسي علل سقط توجه بـه زوجـين و عوامـل محيطـي     
هـاي عـام يـا     مـزاج   درمان مواردي مانند سوء. نقش مهمي دارد

ــوع در  عضــوي، دوري از عوامــل  ــد داروهــاي ممن مضــر مانن
بارداري، رعايت سـته ضـروريه و حفـظ وزن مناسـب در فـرد      

  .نقش مهمي دارد
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