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ΝΑ ΠΆΡΕΙ ΈΓΚΥΟΣ ΜΕΤΆ 
ΑΠΌ ΜΙΑ ΑΠΟΒΟΛΉ 

 

 

Τι είναι η αποβολή; 
 

Μια αποβολή είναι η αυθόρμητη απώλεια μιας εγκυμοσύνης που συμβαίνει πριν από την 20η 
εβδομάδα της κύησης.  Μια αποβολή μπορεί να συμβεί για πολλούς λόγους, όπως: 

a. Τα προβλήματα με τα χρωμοσώματα του μωρού μπορούν να συμβάλουν στο 50% των 

απωλειών. 

b. Οι γυναίκες ηλικίας άνω των 40 ετών διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο απώλειας 

εγκυμοσύνης. 

c. Προβλήματα με αναπαραγωγικά όργανα όπως ανίκανος τράχηλος, λεπτή επένδυση 

μήτρας κ.λπ. 

d. Σωματικά τραύματα όπως πτώση, τροχαίο ατύχημα, βία. 
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e. Καταστάσεις υγείας όπως ο διαβήτης, το υψηλό ή εξαιρετικά χαμηλό σωματικό βάρος, 

η υψηλή αρτηριακή πίεση, η τροφική δηλητηρίαση, το κάπνισμα, το αλκοόλ και τα 

παράνομα ναρκωτικά μπορούν να αυξήσουν τον κίνδυνο αποβολής. 

 

1Περίπου 1 στις 4 εγκυμοσύνες καταλήγουν σε αποβολή και οι περισσότερες γυναίκες είναι 
ευτυχώς σε θέση να συνεχίσουν να έχουν υγιείς μελλοντικές εγκυμοσύνες.      Μόνο περίπου 
το 1% των γυναικών θα βιώσουν επαναλαμβανόμενη αποβολή.      Ο προβλεπόμενος κίνδυνος 
μιας 2ης αποβολής δεν διαφέρει από αυτόν κανενός άλλου – και παραμένει περίπου σε 1 στις 
4 εγκυμοσύνες ή στο 20%.  Ωστόσο, μετά από 2 διαδοχικές αποβολές ο κίνδυνος άλλης 
αποβολής αυξάνεται σε περίπου 28% και μετά από 3 ή περισσότερες αποβολές, ο κίνδυνος 
άλλης αποβολής είναι περίπου 43%.     

Ένας χείμαρρος συναισθημάτων μπορεί να βιωθεί μετά από μια αποβολή: απώλεια, θλίψη, 
ενοχή, άγχος, ακόμη και θυμό. Όλα αυτά τα συναισθήματα είναι φυσιολογικά και η διαδικασία 
πένθους μετά από μια αποβολή δεν πρέπει να βιαστεί.  Η απόφαση να συλλάβετε ξανά μετά 
από μια αποβολή μπορεί να είναι αγχωτική και συχνά μια οδυνηρή απόφαση.  Συνιστάται στα 
μέρη να περιμένουν μέχρι να αισθανθούν συναισθηματικά και σωματικά έτοιμα να 
προχωρήσουν σε άλλη μια προσπάθεια εγκυμοσύνης. 

 

Πόσο σύντομα μετά από μια αποβολή μπορεί να συμβεί μια άλλη σύλληψη; 
 

Μια γυναίκα μπορεί να έχει ωορρηξία και να μείνει έγκυος  μόλις δύο εβδομάδες  μετά από 
μια αποβολή.  Για ορισμένες γυναίκες μπορεί να χρειαστούν αρκετοί μήνες για να συμβεί η 
ωορρηξία.   

2Μετά από μια πρώτη αποβολή, μπορεί να μην χρειάζεται να περιμένετε για να συλλάβετε.         
Δεν υπάρχει «κανόνας» για το πότε μια γυναίκα πρέπει να συλλάβει μετά από μια αποβολή, 
αλλά φαίνεται ασφαλέστερο να περιμένει τουλάχιστον έναν πλήρη εμμηνορροϊκό κύκλο.      Η 
κοινή σύσταση τουλάχιστον 3 μήνες μετά από μια αποβολή πριν από τη σύλληψη 
αμφισβητήθηκε σε μια μελέτη που πραγματοποιήθηκε το 2016 που κατέληξε στο συμπέρασμα 
ότι «δεν υπάρχουν φυσιολογικά στοιχεία για την καθυστέρηση μιας προσπάθειας 
εγκυμοσύνης μετά από πρόωρη απώλεια»   .  Ωστόσο, ο καθένας είναι διαφορετικός και 
μερικές γυναίκες μπορεί να περιμένουν πολλούς μήνες ή και χρόνια πριν αποφασίσουν ότι 
μπορούν να προσπαθήσουν να συλλάβουν ξανά. 

Με καθυστερημένες απώλειες, μπορεί να χρειαστούν μήνες για να μηδενιστεί το σώμα μιας 
γυναίκας και οι ορμόνες της εγκυμοσύνης.  Σε τέτοιες περιπτώσεις, συνιστάται η σύλληψη να 

 
1 www.mayoclinic.org/healthy-lifestyle/getting-pregnant/in-depth/pregnancy-after-miscarriage 
2 Obstetrics & Gynecology 127(2):p 204-212 February 2016 

http://www.mayoclinic.org/healthy-lifestyle/getting-pregnant/in-depth/pregnancy-after-miscarriage
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καθυστερήσει έως ότου οι εξετάσεις αίματος δείξουν ότι οι ορμόνες της εγκυμοσύνης έχουν 
μειωθεί στο μηδέν μετά την αποβολή. Συνιστάται επίσης η γυναίκα να ελέγξει την επένδυση 
της μήτρας της για να διασφαλίσει ότι έχει επιστρέψει στο φυσιολογικό για να βελτιστοποιήσει 
τις πιθανότητες μιας επόμενης εγκυμοσύνης. 

Μια εγκυμοσύνη μετά από μια αποβολή μπορεί να αναδείξει συναισθήματα άγχους για την 
πιθανή επακόλουθη απώλεια μιας μελλοντικής εγκυμοσύνης. Αυτά τα συναισθήματα είναι 
απολύτως φυσιολογικά και συνιστάται και τα δύο μέρη να μιλούν ανοιχτά μεταξύ τους, 
οικογένεια και φίλους για να αναζητήσουν παρηγοριά.  Μπορεί επίσης να είναι χρήσιμο για τα 
μέρη να αναζητήσουν υποστήριξη από έναν σύμβουλο για να συζητήσουν αυτά τα πολύ 
πραγματικά συναισθήματα και να μάθουν εργαλεία για τον καλύτερο χειρισμό της 
εγκυμοσύνης.  Η ψυχική υγεία είναι εξίσου σημαντική, ίσως πιο σημαντική, από το να πάρει το 
πράσινο φως ότι η γυναίκα είναι σωματικά υγιής για να προχωρήσει.  Είναι εντάξει να 
αφιερώσετε χρόνο για να θρηνήσετε για την απώλεια ενός μωρού πριν σκεφτείτε να 
συνεχίσετε το ταξίδι προς τη γονική ιδιότητα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η παρένθετη μητέρα μου είχε αποβολή. 
 

Η συνεργασία με μια παρένθετη μητέρα προσθέτει ένα άλλο επίπεδο στα συναισθήματα που 
αισθάνονται οι γονείς για την απώλεια της εγκυμοσύνης.  Όταν συμβαίνει απώλεια 
εγκυμοσύνης μεταξύ ενός ζευγαριού, υπάρχει μια αίσθηση ιδιωτικότητας.  Ωστόσο, όταν 
συμβαίνει μια παρένθετη αποβολή, δεν υπάρχει τέτοιο απόρρητο.  Η επίτευξη μιας παρένθετης 
εγκυμοσύνης απαιτεί πολύ χρόνο και προσπάθεια και είναι δαπανηρή.  Η απώλεια μιας 
παρένθετης εγκυμοσύνης μπορεί να είναι αρκετά καταστροφική για τα μέρη, ειδικά όταν οι 
προβλεπόμενοι γονείς έχουν βιώσει προηγούμενες αποτυχίες στην επίτευξη εγκυμοσύνης για 
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τον εαυτό τους.  Οι γονείς που προορίζονται πρέπει να αντιμετωπίσουν την απώλεια του 
μωρού τους και μερικές φορές, το τέλος του ταξιδιού γονιμότητάς τους, ή ίσως αυτή ήταν η 
τελευταία τους προσπάθεια να σχετίζονται βιολογικά με ένα παιδί.  Για τους γονείς που 
προορίζονται, μια αποβολή μπορεί να είναι μια υπενθύμιση του ιστορικού τους και της 
αδυναμίας τους να επιτύχουν εγκυμοσύνη.  Επιπλέον, οι γονείς που προορίζονται μπορεί να 
αισθάνονται ένοχοι ότι η παρένθετη μητέρα τους πρέπει να βιώσει τον σωματικό και 
συναισθηματικό πόνο μιας αποβολής, επειδή είχε την καλοσύνη να τους βοηθήσει να γίνουν 
γονείς.   

Το υποκατάστατο θα πρέπει να αντιμετωπίσει τα σωματικά και συναισθηματικά συμπτώματα 
μιας αποβολής.  Επιπλέον, πολλές παρένθετες μητέρες αισθάνονται ότι απέτυχαν στους 
προβλεπόμενους γονείς τους επειδή υποτίθεται ότι ήταν η ελπίδα μιας επιτυχημένης 
εγκυμοσύνης και δεν ήταν μέρος τους που υπέστησαν (ίσως μια ακόμη) αποβολή.  Οι 
παρένθετες μητέρες συχνά εκφράζουν βαθιά θλίψη για τους γονείς τους.  Συχνά αισθάνονται 
υπεύθυνοι για την αποβολή επειδή ήταν το σώμα τους που τους απογοήτευσε, παρόλο που 
μπορεί να είχαν προηγούμενες ομαλές και επιτυχημένες εγκυμοσύνες.  Μπορεί να αισθάνονται 
ότι οι γονείς τους είναι απογοητευμένοι από αυτούς ή ότι θα την κατηγορήσουν.  Παρόλο που 
το μωρό μπορεί να μην σχετίζεται γενετικά με την παρένθετη μητέρα, θα εξακολουθεί να 
βιώνει ένα βαθύ αίσθημα απώλειας.  Για πολλά υποκατάστατα, αυτή είναι η πρώτη φορά που 
βιώνουν μια αποβολή και μπορεί να μην είναι συναισθηματικά προετοιμασμένοι για το τραύμα. 

Επιπλέον, είναι φυσιολογικό οι επικοινωνίες μεταξύ του γονέα που προορίζεται και της 
παρένθετης μητέρας να επιβραδύνονται μετά από οποιαδήποτε αποβολή.      Κάθε μέρος 
μπορεί να χρειαστεί χρόνο για να θρηνήσει και να ανακάμψει.      Ο σύμβουλός σας ή ο 
οργανισμός παρένθετης μητρότητας θα διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στη διατήρηση της 
σχέσης και θα προσφέρει καθοδήγηση σχετικά με τον τρόπο επανασύνδεσης στο μέλλον, 
καθώς τα μέρη προετοιμάζονται για μια άλλη μεταφορά εξωσωματικής γονιμοποίησης.     
Συνιστάται ιδιαίτερα σε όλα τα μέρη να συμμετέχουν σε συμβουλευτικές υπηρεσίες για να 
διασφαλιστεί ότι κάθε μέρος έχει χρόνο να θρηνήσει την απώλεια, αλλά υποστηρίζει επίσης τα 
άλλα εμπλεκόμενα μέρη.      

Πιθανότατα, ο γιατρός εξωσωματικής γονιμοποίησης θα απαιτήσει διάφορες εξετάσεις 
αίματος, υπερήχους και πρόσθετες εξετάσεις πριν συμφωνήσει σε άλλη μεταφορά για τα μέρη.  
Ο γιατρός της εξωσωματικής γονιμοποίησης θα θέλει να είναι σίγουρος ότι η τρέχουσα 
εγκυμοσύνη έχει τερματιστεί πλήρως, ότι δεν παραμένει ιστός στη μήτρα της και ότι η 
επένδυση της παρένθετης μητέρας έχει ανακτηθεί και μπορεί να υποστηρίξει μια άλλη 
εγκυμοσύνη. 

Αφού ο έλεγχος επιβεβαιώσει ότι το υποκατάστατο είναι έτοιμο να προχωρήσει, ο γιατρός 
εξωσωματικής γονιμοποίησης θα προγραμματίσει μια άλλη μεταφορά εξωσωματικής 
γονιμοποίησης.  Μια μεταφορά εξωσωματικής γονιμοποίησης συμβαίνει συνήθως εντός 3 
μηνών από την αρχική αποβολή, αλλά μπορεί να χρειαστεί επιπλέον χρόνος για 
μεταγενέστερες αποβολές.  Ωστόσο, αφού λάβει τα αποτελέσματα των διαφόρων εξετάσεων, 
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ο γιατρός εξωσωματικής γονιμοποίησης μπορεί να συστήσει στους γονείς που προορίζονται να 
συνεργαστούν με διαφορετικό υποκατάστατο. 

 

Συστάσεις δοκιμών μετά από 2 ή περισσότερες αποβολές: 
 

1. Ο έλεγχος προκατάληψης (επίσης γνωστός ως γενετικός έλεγχος φορέα) γίνεται για να 

προσδιοριστεί εάν ένα άτομο φέρει ένα γονίδιο για συγκεκριμένες γενετικές διαταραχές. 

Ένα μωρό λαμβάνει 2 αντίγραφα κάθε γονιδίου – ένα από κάθε γονέα.  Για να 

κληρονομήσει ένα μωρό μια διαταραχή, και οι δύο γονείς πρέπει να είναι φορείς αυτής 

της διαταραχής. Οι πιο συχνές παθήσεις που εντοπίζονται μέσω του ελέγχου των 

γενετικών φορέων είναι: 

a. Κυστική Ίνωση – μια μετάλλαξη κυττάρων που προκαλεί 

μια πρωτεΐνη να μην λειτουργεί σωστά οδηγώντας σε 

συσσώρευση βλέννας στους πνεύμονες, πάγκρεας, και 

άλλα όργανα. 

b. Το σύνδρομο Εύθραυστο Χ σχετίζεται με δείκτη 

νοημοσύνης χαμηλότερο από το μέσο όρο, αναπτυξιακές 

καθυστερήσεις, επιληπτικές κρίσεις, αυτισμό, 

υπερκινητικότητα. 

c. Η Νωτιαία Μυϊκή Ατροφία επηρεάζει 1 στα 6000 μωρά 

και προκαλεί εξασθένηση των μυών. 

d. Η νόσος Tay-Sachs συνήθως συνδέεται με την εβραϊκή 

καταγωγή των Ασκενάζι. 

e. Η δρεπανοκυτταρική νόσος είναι μια κληρονομική διαταραχή των ερυθρών 

αιμοσφαιρίων πιο συχνή σε μαύρους ή Αφροαμερικανούς, αλλά μπορεί να 

επηρεάσει οποιαδήποτε φυλή.   

Πολλές κλινικές εξωσωματικής γονιμοποίησης θα συστήσουν γενετικό έλεγχο πριν από 
την προκατάληψη πριν υποβληθούν σε μεταφορά εξωσωματικής γονιμοποίησης.  Αυτό 
επιτρέπει στους γονείς για τους οποίους προορίζονται να εντοπίσουν τυχόν αρνητικά 
κληρονομικά χαρακτηριστικά και να ζητήσουν προεμφυτευτικό γενετικό έλεγχο του 
εμβρύου ή των εμβρύων για να εντοπίσουν αυτά τα ανώμαλα χρωμοσώματα και να 
αποφύγουν την εμφύτευση αυτών των εμβρύων. 

2. Ο έλεγχος του εμβρυϊκού ιστού (Προϊόν της δοκιμής σύλληψης) χρησιμοποιείται για να 

προσδιοριστεί εάν η απώλεια της εγκυμοσύνης ήταν το αποτέλεσμα μιας χρωμοσωμικής 

ανωμαλίας.  Δυστυχώς, στις περισσότερες περιπτώσεις ο εμβρυϊκός ιστός χάνεται πριν 

όλοι μπορούν να συναντηθούν για να συζητήσουν αυτή την επιλογή.   



 
6 

3. Υπερηχογράφημα για τον προσδιορισμό τυχόν ανωμαλιών της μήτρας όπως 

ινομυώματα, κύστεις. 

4. Υστεροσκόπηση είναι όταν ένα λεπτό υστεροσκόπιο (σωλήνας) εισάγεται μέσω του 

τραχήλου της μήτρας στη μήτρα για να διαγνώσει προβλήματα και να καθορίσει εάν η 

μήτρα είναι αρκετά υγιής για μια εγκυμοσύνη. 

5. Υστεροσαλπιγγογραφία (HSG) – μια διαδικασία ακτίνων Χ όπου η χρωστική αντίθεση 

απελευθερώνεται στη μήτρα για να προσδιορίσει το περίγραμμα της κοιλότητας της 

μήτρας και να εντοπίσει τυχόν απόφραξη στις σάλπιγγες. 

6. Sonohysterogram – υπερηχογράφημα γίνεται μόλις η μήτρα είναι γεμάτη με φυσιολογικό 

ορό και δείχνει το εσωτερικό της μήτρας, εξωτερική επιφάνεια της μήτρας και εμπόδια 

στις σάλπιγγες. Μια ηχοϋστερογραφία μπορεί να είναι πιο συγκεκριμένη και ακριβής 

στην αξιολόγηση της κοιλότητας της μήτρας από μια HSG. 

7. MRI (Μαγνητική Τομογραφία) – ένα μαγνητικό πεδίο και ραδιοκύματα χρησιμοποιούνται 

για να δημιουργήσετε μια λεπτομερή εικόνα της μήτρας. 

 

Πότε είναι η κατάλληλη στιγμή για να προχωρήσουμε σε μια άλλη σύλληψη;  Αυτή είναι μια 
ατομική επιλογή.  Αλλά ξέρετε ότι είστε έτοιμοι να προχωρήσετε όταν είστε έτοιμοι να δεχτείτε 
οποιοδήποτε αποτέλεσμα μιας άλλης προσπάθειας. Είτε δεν είναι να μείνετε έγκυος καθόλου, 
να μείνετε έγκυος αλλά να αποβάλλετε ξανά, ή να επιτύχετε μια εγκυμοσύνη που πηγαίνει 
ολομόναχη.  Θυμηθείτε ότι οι πιθανότητες μιας άλλης αποβολής είναι υπέρ σας και πιθανότατα 
όλα θα είναι καλά. 

 

 

Ευχαριστώ ! 
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