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  مقاله پژوهشي 

 اسپرم و ارتباط آن با سن مادر، يتوپالسميق داخل سيبا روش تزر يها يحاملگموارد سقط در  يبررس
  هيارومکوثر  يدر مرکز نابارور ييو علت نازا ييمنتقل شده، چندقلو يها نيجنعداد ت

  

  ٤ارنگيال کيناز ،٣يعيده رفيسع، ٢لک يشاکر ساالردکتر  ،١عهايشف يمعصومه حاجدکتر 

 

  1390شهریور  1: تاریخ پذیرش 1390تیر  25: تیافدریخ تار

 

 چکيده
از مشکالت  يکي .است (ICSI)اسپرم  يتوپالسميق داخل سيق تزرياز طر يشگاهين نازا لقاح آزمايموثر در درمان زوج يها روشاز  يکي :نه و هدفيش زميپ

 يتوپالسـم يق داخل سينازا و کاربرد تزر يها زوجدانس سقط را در ينسن مطالعه ايدر ا. است يعيطب يوع سقط نسبت به حاملگيش شين روش افزايمطرح درا

تعـداد   ،بـدون علـت   ييوز و نـازا يآنـدومتر  ،فاکتور لوله ،گذاري تخمکزنانه شامل مشکالت  ،ک فاکتور مردانهيبه تفک ييعلل نازا ،سن مادر يرهاياسپرم در متغ

  .شد يبررس ييمنتقل شده و چندقلو يها نيجن

مورد  ١٣٨٢-١٣٨٦ يه در فاصله زمانياروم کوثر ييدر مرکز نازا ICSIنان حامله شده به روش ، زيمقطع - يليتحل - يفين مطالعه توصيدر ا :رکاروش مواد و 

 افزار نرم وسيله به ها داده. دش آوري جمعماران يبا ب يمواردي طي تماس تلفن در و  IVFماران در بخشيبه پروند مطالعه با استفاده از يها داده. قرار گرفتند يبررس

SPSS13   ٠٥/٠ ريمقاد .شد آناليزشر يو ف تست یت ،اسکوئر کاي یها آزمونو با استفاده ازP< درنظر گرفته شد دار معني.  

 مـاران ين بيـ اوع سـقط در  يشـ . بودنـد  يابيـ قابـل ارز  يامد حاملگينفر از نظر پ٢٢٤تعداد  ،ICSIطريق  حامله شده از يمارب٢٨٠ز ا يمدت بررس يط :ها يافته

منتقل  يها نيجنتعداد ) =٢٢/٠P(يينظر علت نازا از .)=٠٣٤/٠P(وجود داشت يبيماران سقط کرده با گروه سقط نکرده ارتباط آمارن ين سب .بود درصد١/٣٠

 مشـکالت با ي ماران نازايچه در بگرا .ده نشديماران سقط نکرده ديماران سقط کرده با بين بيب يارتباط آمار) =١٧/٠P( ييچندقلو يو حاملگ )=٩٤/٠P(شده 

  .شيوع سقط بيشتر از ديگر علل نازايي بود گذاري تخمک

گر علل يشتر از ديوع سقط بيش گذاري تخمکدر مشکالت . ابدي يمش يش سن مادر بروز سقط افزايبراساس اين مطالعه با افزا طورکلي به :يريجه گيبحث و نت

  .ندارد ييچندقلو يمنتقل شده و حاملگ يها نيجنبا تعداد  يسقط ارتباط. باشد ينم دار معني ين تفاوت از نظر آماريا يبوده ول يينازا

  ماسپر يتوپالسميق داخل سيتزر ،رخداد سقط ،ييچندقلو يحاملگ ،منتقل شده يها نيجنتعداد  ،ييعلت نازا ،سن مادر :ها واژهد يکل

  

  ١٣٩٠ مهر و آبان ،٣٠٢-٣٠٨ ص، چهارم شماره، دومو  يستب، دوره يهاروم يپزشکمجله 

  

  ٠٩١٤٣٤١٦٧٤٥: تلفن، ربخش نازايي کوث، يد مطهريآموزشي درماني شه مرکز، هياروم :آدرس مکاتبه

Email: dhajshafiha@yahoo.com 

 

  

  

                                                
  هياروم يدانشگاه علوم پزشک، ييپ نازايفلوش، مانيزنان زا ارياستاد ١
  زيتبر يدانشگاه آزاد اسالم ي،دانشکده علوم پزشک ،يولوژيدمياپار يدانش ٢
  هياروم ياه علوم پزشکدانشگ يعموم يدکترا يدانشجو ٣
  يد مطهريمارستان شهيب  IVFپرستار بخش ٤

  مقدمه
 ۲۰-۴۰شـود و   يمـ ده يد ها زوج درصد ۱۰-۱۵در  ينابارور

لقــاح . دهــد يمــل يرا عامــل مردانــه تشــک ييعلــل نــازا درصــد

اسـپرم شـانس    يتوپالسميق داخل سيق تزرياز طر يشگاهيآزما

ـ  يواقع  يبـه بـارور   يديـ کـه تـاکنون ام   يپدر شدن را در مردان

 ICSIانجــام  هــاي انديکاســيون. جــاد کــرده اســتيا انــد اشــتهند

 :)۱(ز عبارتست ا

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 u

m
j.u

m
su

.a
c.

ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                               1 / 7

http://umj.umsu.ac.ir/article-1-1044-fa.html


 ۱۳۹۰، مهر و آبان ۴، شماره ۲۲دوره   مجله پزشکي اروميه
  

٣٠٣  

اسـپرموگرام شـامل    يوجود فاکتور مردانه با پارامترهـا  .۱

انـزال   seman ليتـر  ميلـي ون در يـ ليم ۵از  تر کماسپرم 

ل نرما يمورفولوژو درصد۵از  تر کمرم تحرک اسپ ،شده

 .درصد۴از  تر کم
  MESA٢اي ١TESEبه روش م بدست آوردن اسپر .۲
 .با شکست مواجه شده باشد  IVFکه روش  يموارد .۳
 يسـرم مثبـت ولـ    HIVکه شـوهر از نظـر    يمارانيدر ب .۴

 .است يهمسر سرم منف
 .دارد يت جدار سختيکه اووس يدر موارد .۵

شـتر از  يب ICSIن در روش يل جنـ يتشـک امکـان   که اينبا توجه به 

ن روش يــا از ايـ دن ياسـت امـروزه اکثـر مراکـز نابـارور      IVFروش 

منجـر   ICSIاگرچه استفاده از روش  .کنند يماستفاده  IVF جاي به

ش ين افـزا يا ين نازا شده است وليدر زوج يبارور رياتش يبه افزا

از علـل  . تتولد زنده همراه نبوده اسـ  رياتباروري با افزايش  ريات

رخ  ICSI بـه دنبـال  کـه   يبـه عـوارض بـاردار    توان يمن مسئله يا

بـروز   ،يخـارج رحمـ   يهمچون بروز سـقط، بـروز حـاملگ    دهد يم

مــان يزا ،از آن مثــل ســقط يو عــوارض ناشـ  ييچنــدقلو يحـاملگ 

داي يماران کاندياست که در ذهن ب يعيطب؛ لذا زودرس اشاره نمود

  .ايجاد شودر ين روش سواالت زياستفاده از ا

ــآ .۱ ــا مي ــقط در اي ــزان س ــاملگ ي ــاالتر از ح  ين روش ب

 است؟ يخودبخود
شـتر از  ين روش بيـ خارج رحـم در ا  يزان حاملگيا ميآ .۲

 است؟ يخودبخود يحاملگ
ض ع است و جـزو عـوار  ين روش شايدر ا ييا چندقلويآ .۳

 ؟شود يمن روش محسوب يا
ن روش يـ ش بـروز سـقط در ا  يباعث افـزا  ييا چندقلويآ .۴

 ؟شود يم
 بـه دنبـال  و  درصـد ۱۰-۱۵ يعيطب يحاملگ به دنبالوع سقط يش

گزارش  درصد۱۸-۳۰ يکمک بارور يها روشاز  يناش يها يحاملگ

مثـل   ARTمختلـف   يهـا  روشوع سـقط در  يشـ  .)۲(ت شده اسـ 

Gift,ICSI,IVF ) باشـد  يمـ کسـان  ي )نمارايسن ب يکسان سازيبا 

)۳.(  

از  يناشـ  انـد تو يمـ  ها روشن يشتر سقط در ايوع بياز علل ش يکي

ماران باشـد کـه سـبب تشـخيص     ين بيه در ايمکرر اول يها تيزيو

 ممکن يعيطب يها يحاملگکه در  يدر حال گردد يمسقط زودرس 

  .ص داده نشوديزودرس تشخ يها سقطست ا

مشکالت  ،يرحم هاي آنومالي ،يکيبه علل ژنت توان يماز علل سقط 

ــدوکرين  ــوژياآن ــون ،يمونول ــل عف ــا ،يطــيو مح يعوام  يفاکتوره

                                                
1 Testicular Sperm Extraction 
2 Microsurgical EpididimalSperm Aspiration 

و بـاال   LHباال بـودن سـطح    و يچاق ،سيوزيآندو متر ،کيکوژنيسا

ش بـروز  يعلل مطرح در افزا .)۴،۱( ن اشاره کرديبودن سطح انسول

  ):۵،۲-۷(عبارتند از  يکمک بارور يها روشسقط در 

 .يطبيع يها يحاملگباال بودن سن مادران نسبت به  .۱
 .يداشتن سابقه سقط قبل .۲
ز شـتر ا يوع سقط بيش  IVFرد( انجام شده ARTروش  .۳

Gift  تگزارش شده اس.( 
 .يکيش مشکالت ژنتيافزا .۴
ن يـ ش سـقط درا يافـزا  يبرا يعامل تواند يمنازايي خود  .۵

 .باشد ها روش
 ).تبراساس برخي مطالعا( .۶

قـرار   يدر مطالعات مختلف نقش سن با بروز سقط مورد بررس

ز نظر ارتبـاط  ا. داشته است دار معنيتفاوت  يگرفته که از نظر آمار

از نظـر ارتبـاط    .اند دادهرا نشان  يج متفاوتينتا ييسقط با علت نازا

افـت  ي يا مطالعـه منتقل شـده و بـروز سـقط     يها نيجنن تعداد يب

ج يو ارتباط آن با بروز سـقط مطالعـات نتـا    ييز نظر چندقلوا .نشد

ج مطالعات يض بودن نتايبا توجه به ضد و نقاند؛ لذا  داشته يمختلف

نابـارور تحـت    يهـا  زوجدانس سـقط را در  ين مطالعه مـا انسـ  يادر 

سـن   يرهايو متغم اسپر يتوپالسميق داخل سيدرمان با روش تزر

منتقـل شـده و    يها نيجنتعداد  ،ک عللي، به تفکييمادر، علل نازا

 .مينمود يماران بررسين بيرا در بروز سقط در ا ييچندقلو
 

  مواد و روش کار
زنان حاملـه شـده    يمقطع - يليتحل - يفين مطالعه توصيدر ا

-۱۳۸۶ يه در فاصله زمانيدر مرکز نازايي کوثر اروم ICSIق طري از

شـامل   يمـورد بررسـ   يرهايمتغ. قرار گرفتند يمورد بررس ۱۳۸۲

 يبروز حـاملگ  ،منتقل شده يها نيجنتعداد  ،ييسن مادر، علت نازا

از اطالعات  و رخداد سقط بود که با استفاده قلويي تکا ي ييچندقلو

  .بيماران استخراج گرديد ي پرونده

 ياطالعـات کـامل   يماران در مورد عاقبت بـاردار ياگر پرونده ب

. شـد  يمـ ماران اطالعـات کامـل   يبا ب يق تماس تلفنينداشت از طر

روز بعـد ترانسـفر و    HCG β، ۱۴ن بر اساس مثبـت بـود   يحاملگ

 دوسـاک   وجود. شد يمروز بعد اثبات  دوش مناسب سطح آن يافزا

 يدر داخل رحم بـه عنـوان حـاملگ    HCG βهفته بعد مثبت شدن 

نظـر   مـار از يب صـورت  ايـن ر يـ در غ گشـت  يمـ داخل رحم قلمـداد  

ا چنـد سـاک در   يـ دن دو يـ د. شـد  يم يخارج رحم بررس يحاملگ

در . شـد  يمـ چند قلو در نظر گرفتـه   يحاملگن داخل رحم به عنوا

ن يجن يحاملگ ۲۰ه اگر تا هفت يداخل رحم يصورت وجود حاملگ

پس از کنترل . شد يمسقط در نظر گرفته  عنوان به ديگرد يط مسق

ـ  spss افـزار  نـرم با اسـتفاده از   ها دادهکل  ـ  ينسـب  يفراوان  يو فراوان
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 و همکاران معصومه حاج شفيعهادکتر   ... هاي با روش تزريق داخل سيتوپالسمي يحاملگبررسي موارد سقط در 
 

٣٠٤  

 ،ن و با اسـتفاده از فرمـول  ييک از اهداف تعيرخداد هر يمطلق برا

در  .دمحاسبه ش ييعلل نازا ينسب يز فراوانيزان سقط و نيوع ميش

کـه   يدر صـورت  هـا  گـروه با توجه به استقالل  يليمورد اهداف تحل

ا يـ ا چند حالتـه  يدو حالته  يمستقل وابسته به نوع اصل يرهايمتغ

شـر  يو ف تی تستو  دو يبودند بر حسب مورد از آزمون کا يا رتبه

 دار معنـي از سـطح   داري معني يريم گيهت تصمج .دياستفاده گرد

۰۵/۰=α حوزه معاونت پژوهشـي   ن مطالعه دريانجام ا. استفاده شد

در  که اينو با توجه به  اروميه تصويب گرديد پزشکيدانشگاه علوم 

بدون نام استخراج  ها دادهانجام نشده و تمام  يا مداخلهن مطالعه يا

ــن ييو در گــزارش نهــا ــري مــاران صــورت ياز مشخصــات ب يز ذک

 يمجـوز الزم بــرا  ياز طرفـ . نداشـت  يمشـکل اخالقـ   گرفـت  ينمـ 

  .ديز اخذ گرديران مرکز نياز مد ها دادهبه  يدسترس

  ها يافته
 ICSIعمـل   ۱۰۰۵، ۱۳۸۶ل تا سـا  ۱۳۸۲از سال  يکل طور به

مار به علـت  يب ۱۲۱ه انجام شده بود که يکوثر اروم ييدر بخش نازا

ن تحت انتقال جنين قـرار نگرفتـه   يا نداشتن جنينداشتن تخمک 

ن يتحت عمل انتقال جن) درصد۸۸(مار يب ۸۸۴ ،)درصد۱۲(بودند 

د مــار حاملــه شــدنيب ۲۸۰مــار يب ۸۸۴ن يــقــرار گرفتنــد کــه از ا

قابل  يمار از نظر عاقبت حاملگيب ۲۲۴مار يب ۲۸۰از  .)درصد۷/۳۱(

ا نداشـتن  يـ ر شـماره تلفـن   ييـ مار به علت تغيب ۵۶بوده و  يابيارز

در د؛ لـذا  نبودن يبودن قابل بررس ييو سرپا ييپرونده در بخش نازا

علت  ،ماران بر اساس سنيب. پرونده بررسي گرديد ۲۲۴ن مطالعه يا

م شـدند  يدسـته تقسـ   چهـار ن منتقل شده بـه  يو تعداد جن يينازا

 ).۱دول شماره ج(
 

  

  هماران مورد مطالعيات کل بيخصوص :)۱(جدول شماره پ

  ددرص  دتعدا  ريمتغ

  %۴/۵۹  ۱۳۳  >۳۰  )سال(ن س

۳۴-۳۰  ۴۸  ۴/۲۱%  

۳۹-۳۵  ۳۷  ۵/۱۶%  

۴۰ ≥  ۶  ۷/۲%  

  ييعلت نازا

  

  %۳/۶۰  ۱۳۵  هفاکتور مردان

  %۴/۹  ۲۱  هفاکتور لول

  %۵/۱۲  ۲۸  گذاري تخمکاختالالت 

  %۹/۱۷  ۴۰  هوز و علل ناشناختيآندومتر

  %۵/۲۰  ۴۶  ۱- ۲  هتعداد جنين منتقل شد

۳  ۶۱  ۲/۲۷%  

۵ -۴  ۶۸  ۴/۳۰%  

۵>  ۴۹  ۹/۲۱%  

  %۱۰۰  ۲۲۴  لک

  

ــود  يخــارج رحمــ يملگمــورد حــا هشــت يحــاملگ ۲۲۴از  ب

   ۲۱۶از  .مــارن از مطالعــه حــذف شــدندين بيــکــه ا) درصــد۶/۳(

ــود   ۶۵ يداخــل رحمــ يحــاملگ ــه ســقط شــده ب مــورد منجــر ب

دو  يمورد حـاملگ  ۷۲ يداخل رحم يحاملگ ۲۱۶از ) درصد۱/۳۰(

مـورد   ۵۸ ييکـه دوقلـو  ) درصـد ۳/۳۳(وجود داشت  ا چندقلويقلو 

. بود) درصد۵/۶( يعنيمورد  ۱۴شتر يا بي ييو سه قلو) درصد۸/۲۶(

جـدول  . وجود داشـت  )درصد۷/۶۶(مورد  ۱۴۴ي يتک قلو يحاملگ

  ).۲(شماره 
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 ۱۳۹۰، مهر و آبان ۴، شماره ۲۲دوره   ي اروميهمجله پزشک
  

٣٠٥  

  مطالعهت مورد يدر جمع ييچندقلو يقط و حاملگس ،يخارج رحم يوع حاملگيش ):۲(جدول شماره 

  ددرص  دتعدا  ريمتغ

  %۶/۳  ۸  يخارج رحم يحاملگ

  %۴/۹۶  ۲۱۶  يداخل رحم يحاملگ

  %۱/۳۰  ۶۵  طسق

  %۷/۶۶  ۱۴۴  وتک قل يحاملگ

  %۸/۲۶  ۵۸  ودو قل يحاملگ

  %۵/۶  ۱۴  رشتيا بيسه قلو  يحاملگ

  %۱۰۰  ۲۲۴  لک

  

آورده شده ) ۳(منتقل شده در جدول شماره  يها نيجنو تعداد  ييلت نازاع شامل سن، يمورد بررس يسک فاکتورهايوع سقط براساس ريش

  .است

 
  ۲Xه ت مورد مطالعيمنتقل شده و رخداد سقط در جمع يها نيجنو تعداد  ييعلت نازا ،نن سيارتباط ب يابيارز :)۳(جدول شماره 

  طرخداد سق                                 

             ريمتغ               

 p  لک  ريخ  يبل

   ۱۲۸  ۹۵%)۲/۷۴(  ۳۳%)۸/۲۵(  >۳۰  نس

  

۰۳۴/۰  

۳۴-۳۰  )۳/۳۸(%۱۸  )۷/۶۱(%۲۹  ۴۷  

۳۹-۳۵  )۸/۲۷(%۱۰  )۲/۷۲(%۲۶  ۳۶  

۴۰ ≥  )۸۰(%۴   )۲۰(%۱  ۵  

 

  ييعلت نازا

  

 

  هفاکتور مردان

 

)۵/۳۰(%۴۰  

 

)۵/۶۹(%۹۱  

 

۱۳۱  

 

 

۲۲/۰ 

            

  ۲۰  ۱۴%)۷۰(  ۶%)۳۰(  هفاکتور لول

  ۲۸  ۱۶%)۱/۵۷(  ۱۲%)۹/۴۲(  گذاري تخمکاختالالت 

  ۳۷  ۳۰%)۱/۸۱(  ۷%)۹/۱۸(  هوز و علل ناشناختيآندومتر

 
  همنتقل شدن يتعداد جن

 

۲ -۱  

 

)۸/۳۱(%۱۴  

 

)۲/۶۸(%۳۰  

 

۴۴  

  

  

۹۴/۰  ۳  )۱/۲۷(%۱۶  )۹/۷۲(%۴۳  ۵۹  

۵ -۴  )۳/۳۱(%۲۱  )۷/۶۸(%۴۶  ۶۷  

۵>  )۴/۳۰(%۱۴  )۶/۶۹(%۳۲  ۴۶  

  

ن يشـتر يب شـود  يمـ ده يـ د ۳در جدول شـماره   که گونه همان

 ياز نظـر آمـار  . باشد يما باالتر ي ۴۰ماران با سن يوع سقط در بيش

ـ  داري نيمعتفاوت   ن سـن مـادر و رخـداد سـقط وجـود داشـت      يب

)۰۳۴/۰=P.(   

وجـود   ين فاکتور مردانـه و زنانـه تفـاوت   يوع سقط بياز نظر ش

شـتر  يب گذاري تخمکمشکالت ه اگر چه در فاکتور زنان ينداشت ول

ـ  دار معنـي تفاوت  يگر بود اما از نظر آماريد يها گروهاز  ن علـل  يب

 يها نيجناز نظر تعداد  .)P=۲۲/۰( ده نشديو رخداد سقط د يينازا

ـ  داري معنـي  يز تفـاوت آمـار  يـ منتقل شده و رخـداد سـقط ن   ن يب

تـک   ياز نظر رخداد سقط در حاملگ ).P=۹۴/۰( ده نشديد ها گروه

آورده  ۴ج بدست آمـده در جـدول شـماره    ينتا ييو چندقلو ييقلو

وع سـقط  يش شود يمده ين جدول ديکه در ا گونه همان. شده است

 ينسبت بـه حـاملگ   ينداشت ول يدوقلو و سه قلو تفاوت يگدر حامل

تفـاوت   يداشته اسـت امـا از نظـر آمـار     يشتريوع بيش ييتک قلو

دو  يتـک قلـو و حـاملگ    يوع سـقط در حـاملگ  ين شيب داري معني

  ).P=۱۷/۰( است ده نشدهيد ييچندقلو قلويي و
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 دکتر معصومه حاج شفيعها و همکاران  ... هاي با روش تزريق داخل سيتوپالسمي يحاملگبررسي موارد سقط در 
 

٣٠٦  

  هت مورد مطالعيدر جمع ييدو قلويي و چند قلو هاي حاملگي و ييتک قلو يها يحاملگسه رخداد سقط در يمقا :)۴(جدول شماره 

  طسق                         

  يداخل رحم ينوع حاملگ

  لک  ريخ  يبل

  ۱۴۴  ۱۰۵%)۹/۷۲(  ۳۹%)۱/۲۷(  ييک قلوي

  ۵۸  ۳۷%)۸/۶۳(  ۲۱%)۲/۳۶(  ييدوقلو

  ۱۴  ۹%)۳/۶۴(  ۵%)۷/۳۵(  رشتيا بي ييسه قلو

  ۲۱۶  ۱۵۱  ۶۵  لک

۱۷/۰ =P Fisher  

  يريث و نتيجه گبح
کمـک   يهـا  روشکـه از   ييهـا  زوجر تعـداد  يـ دهه اخ دو يط

ن يـ ش اسـت در ا يدر حال افـزا  ندينما يماستفاده  ART)( يبارور

ک تخمـدان  يتحر يبرا يخارج هاي گنادوتروپينز ا«ا عموم ها روش

بعـد از  . گردد يمکول ين فوليد چنديکه سبب تول شود يماستفاده 

شگاه و يگامت در آزما يبالغ با دستکار کوليبدست آوردن چند فول

  ل شـده ين تشـک ينـ ، جتوپالسم تخمـک يق اسپرم به داخل سيتزر

از  يکــيامـروزه  . شــود يمـ روز بعـد بـه داخــل رحـم منتقــل     ۳-۲

زان بقــا يــموضـوعات مهــم کــه مـورد توجــه قــرار گرفتـه اســت م   

ن بقـا را  يـ ا توانـد  يمـ که  يعوامل. است ARTز ا يناش يها يحاملگ

و  يخــارج رحمــ يحــاملگ ،ســت از ســقطا عبــارت کــاهش دهــد

ز ا يناشـ  يها يحاملگداشتن اطالعات در مورد عوارض . ييچندقلو

ART يابيـ ارز ين عوارض بـرا يموثر بر بروز ا يسک فاکتورهاير و 

   .».د استين مفيزوج ييز مشاوره و راهنمايو ن ART يها درمان

 طـور  بـه  ART يهـا  روش به دنبال يزان حاملگيم يکل طور به

البته مطالعات مختلـف   .)۱( گزارش شده است درصد۵/۲۸متوسط 

که انجمن  يا مطالعهدر  ۲۰۰۷در سال . داشته است ينتايج مختلف

 ART از يناش يزان حاملگيکانادا انجام داد م يو نابارور يآندرولوژ

کـا کـه   يآمر ARTدر مطالعه انجمن  .)۷( گزارش نمود درصد۲/۳۱

ــ ۲۰۰۶در ســال   ARTاز  يناشــ يزان حــاملگيــت مانجــام گرف

مارسـتان  يدر ب ۱۳۸۷در مطالعه سال  .)۳(گزارش شد  درصد۶/۳۱

 درصدART ۲۱ يها روشدر  يزان حاملگيمن رايا -عصر تهران يول

 ARTروش  بـه دنبـال   يز حاملگيدر مطالعه ما ن .)۸(اعالم گرديد 

  .بود درصد۷/۳۱

ــ ــقط يش ــال وع س ــه دنب ــاملگ ب ــا يح ــ يه    ART  از يناش

وع سـقط در  يکه نسبت به ش) ۲(گزارش شده است  درصد۳۰-۱۸

ــاملگ ــا يح ــيطب يه ــد۱۰-۱۵( يع ــتر يب) درص ــيش ــد م  .)۲( باش

کـه از   يعـ يطب يهـا  يحاملگ درصد۱۲-۱۵ ميدان يمکه  گونه همان

 يحـاملگ  ۲۰و  ۴ يهـا  هفتهن يب اند شدهص داده يتشخ ينينظر بال

سـقط   يعزان واقين حال ميبا ا شوند يمبه سقط خودبخودي ختم 

شـده   ييشناسا ينياست که از نظر بال ييها سقطزودرس که شامل 

قرار نگرفته بسته به  ييکه مورد شناسا يزودرس مخف يها سقطا ي

  ).۱( شتر استيبرابر ب ۲-۴مار يسن ب

از  يناشـ  يهـا  يحـاملگ شتر سقط در ياز علل گزارشات ب يکي

ART  ن يــا يه مکــرر بعــد از حــاملگيــاول يهــا تيــزيومراقبــت و

 هاگر چ. دينما يمز مشخص يزودرس را ن يها سقطکه  هاست روش

 يبرابـر بـا حـاملگ    هـا  روشن يـ وع سقط در ايمطالعات ش يدر برخ

 ۲۰۰۳در سال  که Laura Aدر مطالعه  .)۱۰،۹( بوده است يعيطب

 يبـرا  يعامل ييبه تنها ARTکا انجام شد مطرح گرديد که يدر آمر

ن و يت جنـ يفيمرتبط با ک يرهابلکه فاکتو باشد ينمش سقط يافزا

  ).۱۰( ندهست سقطمرتبط با  يفاکتورها نيتر مهمسن مادر 

عبارتنـد از    ART يهـا  روشش سـقط در  يعلل مطرح در افزا

 يکـه بـرا   ي، روشـ يداشتن سقط قبل ،باال بودن سن مادر) ۶،۵،۲(

ART  وع سقط در يش يبرخ(استفاده شده استIVF  از  شـتر يرا ب

ن يـ در ا يکـ يش مشـکالت ژنت يافـزا ) ۱۱،۲( )اند دانسته  Giftروش

 ،نيت جنـ يفي، کييچندقلو ،، خود نازا بودنييؤ فاکتور نازا ها روش

ن مادر هم شانس بروز سقط ييباال و پا BMI) ۲(شن يموليپراستيه

نشـان داده شـد     Ji wonالبته در مطالعه  .)۱۱( دهد يمش يرا افزا

ش نـدارد فقـط   يافـزا  ART يها روشدر  يکه اختالالت کروموزوم

فاکتور مردانه در  ييماران با نازايدر ب يجنس ياختالالت کروموزوم

 ICSIبـه روش   ين ربطـ يـ کـه ا  ابـد ي يمـ ش يافـزا  ICSI يها روش

 ن مربـوط اسـت  يسـک اخـتالالت در والـد   ينداشته بلکه به وجود ر

)۱۲.(  

انجـام شـد    ۲۰۰۳اروپا که در سال  يدر مطالعه انجمن نابارور

د گزارش گردي درصد۶/۲۱را  ART يها روش ه دنبالبوع سقط يش

 بــه دنبــالوع ســقط يکانــادا شــ يدر مطالعــه انجمــن نابــارور .)۶(

در مطالعـه انجمـن   ). ۷(د گـزارش شـ   درصدART  ۱/۱۶يها روش

ART يهـا  روش به دنبـال وع سقط يکا شيآمر ART ۸/۱۶ درصـد 

 يهـا  روش به دنبـال وع سقط يگر شيدر مطالعه د). ۳(د شگزارش 

ART  ۸/۱۸۱۳(د گزارش ش درصد.(  

 يهـا  روش بـه دنبـال  وع سـقط  يران شيدر ا ۲۰۰۹در مطالعه 

ART ۲۰در سـال   گرکـه يددر مطالعه  .)۱۴( ديگزارش گرد درصد
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 ۱۳۹۰، مهر و آبان ۴، شماره ۲۲دوره   ي اروميهمجله پزشک
  

٣٠٧  

ــد  ۲۰۰۴ ــام ش ــه انج ــقط يش ــال وع س ــه دنب ــا روش ب    ART يه

 به دنبـال وع سقط يدر مطالعه ما ش .)۲(گزارش شد  درصد۳۴-۲۰

  . دبو درصدICSI ۱/۳۰ يها روش

مطالعـات   ين مطالعـه مـا و برخـ   يموجود ب يالبته تفاوت آمار

تا هفتـه   ين است که در مطالعه ما از دست رفتن حاملگياز ا يناش

در اکثـر   يگرفته شده اسـت ولـ   درنظرط سق عنوان به يباردار ۲۰

  .قرار گرفته است يماهه اول مورد بررس ۳مطالعات فوق فقط سقط 

ه در مطالعه ما سن مادران بـود  شد يبررس ياز ديگر فاکتورها

 ۴۰ر يـ شـتر از زنـان ز  يسال و بـاالتر ب  ۴۰وع سقط در زنان يش که

 .)P=۰۱/۰( داشـت  داري معنيز تفاوت ين يسال بود که از نظر آمار

در  .)۱۴،۱۳،۱۰( ده شده استين ارتباط ديز ايگر نيدر مطالعات د

ســال  ۴۳تـا   ۴۰ن يوع سـقط در زنـان بـ   يشـ  Serour Gمطالعـه  

 يهـا  روشدر  درصـد ۲/۶۵سـال   ۴۳ يو در زنان بـاال  درصد۱/۴۳

ICSI/IVF  ۱۵( ديگزارش گرد.(  

کـه   يمـاران يو بروز سقط در مطالعه ما در ب يياز نظر علت نازا

ه يـ شتر از بقيوع سقط بيبود ش گذاري تخمکمشکالت  ييعلت نازا

در . نبـود  دار معنـي  ين تفـاوت از نظـر آمـار   يـ اه بود اگرچ ها گروه

وع سقط يه انجام شد شيدر کشور ترک ۲۰۰۴که در سال  يا مطالعه

ده يـ و سـقط د  يين علـت نـازا  يب يدرصد گزارش و ارتباط۸/۱۸را 

زان سقط در ين ميشتريز بين مطالعه نياگرچه در ا .)۱۳(نشده بود 

گـزارش شـده   )pcos(کيستيک ماران دچار سندرم تخمدان پلي يب

ران انجـام  يـ در ا ۲۰۰۹کـه در سـال    يا مطالعهدر  .)درصد۲۴( بود

با فاکتور  يياز نازا تر کمبا فاکتور مردانه  ييوع سقط در نازايشده ش

 هـا  گـروه ن يب يزنانه تفاوت ين فاکتورهاياز ب يزنانه گزارش شده ول

  ).۱۴( از نظر سقط وجود نداشت

ـ  يز ارتبـاط ين wangyxدر مطالعه  وع يو شـ  يين علـت نـازا  يب

منتقـل   يهـا  نيجنـ ن تعداد يط باز نظر ارتبا .)۲( ده نشديدط سق

با  که اينکن با توجه به يل ،افت نشدي يا مطالعهوع سقط يشده و ش

شـتر  يب ييمنتقل شده احتمال چنـد قلـو   يها نيجنش تعداد يافزا

ابد در مطالعه ما يش يز افزاين يعوارض حاملگ ستا ممکن ،شود يم

 داري معنيمنتقل شده و بروز سقط ارتباط  يها نيجناز نظر تعداد 

  .امديبدست ن

انجام  يو سقط مطالعات مختلف يين چندقلويدر مورد ارتباط ب

انجام  ۲۰۰۳اروپا که در سال  يشده است در مطالعه انجمن نابارور

در دوقلـويي   درصـد ۸/۱۹ ييسک بـروز سـقط در تـک قلـو    يشد ر

ن مطالعه مطرح گرديد يا يير گزارش نهاد .گزارش شد درصد۱/۱۷

از نظــر بقــا درســه ماهــه اول  ARTاز  يشــنا ييدو قلــو يحــاملگ

از  يناشـ  ييتک قلو يها يحاملگنسبت به  يشتريحاملگي شانس ب

ART ۶( دارند.(  

ا يـ تک قلـو بـا دوقلـو     ين حاملگيدر مطالعه ما از نظر سقط ب

اگرچـه   .)P=۱۷/۰( وجـود نداشـت   داري معني يشتر تفاوت آماريب

تـک قلـو    يحاملگشتراز يب ،شتريدوقلو و ب يوع سقط در حاملگيش

  .بود

ــهدر  ــه در ســال   يا مطالع ــدر ترک ۲۰۰۴ک ــد  ي ــام ش ه انج

خطــر قابــل  ييچنــدقلو يهــا يحــاملگشــد کــه در  گيــري نتيجــه

 يدر ط ها نيجناز  يکي ياز دست دادن خودبخود يبرا يا مالحظه

داکشـن  يو ريـ د قبـل از آمبر ين موضوع بايماهه اول وجود دارد ا ۳

  ).۵( رديمورد توجه قرار گ يانتخاب

قلوهـا و   سـه ماهـه اول در   ۳وع سـقط در  ين مطالعه شـ يدر ا

   ).P=۰۰۴/۰( ک و دو قلوها بوديشتر از يچهارقلوها ب

 ييدوقلو ينشان داده شد که حاملگ Barbara lukeدر مطالعه 

عاقبت بـد   يسک فاکتور براير عنوان به يکمک بارور يها روشدر 

 يگـر يع ديشـا  ياکتورهـا ف ها يحاملگن ياما در ا. باشد ينم ييماما

، هـا  نيجنـ ن مـادران و کاسـتن از تعـداد    يبار بودن ا يهمچون نول

داکشن احتمال يو ريدر آمبر. باشد يم يبد حاملگ Out comeامل ع

مانده وجود دارد که سبب  يباق يها نيجندن به جفت يب رسيآس

مانـده بافـت جفـت     يباق ياز طرف شود يم ها آنت جفت يعدم کفا

در محل شـده   يباعث پاسخ التهاب تواند يم ها ينجنش از کاه يناش

 چندقلو شـود  يها يحاملگو منجر به بروز عوارض تولد زودرس در 

)۱۶.(  

  

  شنهاداتيپ
ن است که يماران ايه ما به بين مطالعه توصيج ايبا توجه به نتا

ند تا از بـروز عـوارض   ينما يياقدام به درمان نازا يسالگ ۴۰قبل از 

مـان  ين زنـان و زا يگر به متخصصـ يه ديتوص. گرددکاسته  يحاملگ

 ARTبـه مراکـز    يسـالگ  ۴۰ماران نازا را قبـل از سـن   ياست که ب

  .ندينما يمعرف
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