
ر چیست و به چه دالیلی ایجاد می شود؟  سقط مکر
ز  ر ا ر بارداری بیشت ر اتفاق افتاده است.  2اگ ر به سقط جنین ختم شود، می توان گفت که سقط مکر با

ز کامل شدن و زایمان، می میرد. معموال این اتفاق قبل  ر به سقطی می گویند که جنین قبل ا سقط مکر
ز هفته بیستم بارداری می افتد و نکات زیادی دارد  .ا

ز ر یک دوره ا ر سقط د ر با ر  با ه ر افزایش می یابد. ما د ر بارداری های بعدی بسیا بارداری، احتمال سقط د
این مقاله می خواهیم 
تمام نکات مهم و 

دالیل سقط  همچنین
، درمان و تشخیص مکرر

ن بیماری را با شما ای
بررسی کنیم. به شما 
پیشنهاد می کنیم که 
ز  ادامه این مقاله را ا
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 دالیل سقط مکرر
ر را معرفی کرده و ز این مقاله می خواهیم به شما سقط مکر ر اولین بخش ا را به شما  دالیل سقط مکرر د

ر  ز بانوان ایجاد شود. گاهی نتایج بارداری  بیان کنیم. سقط مکر ر بعضی ا اختالل است که ممکن است د
ر نگران کننده است ر مدت زمان طوالنی به سقط ختم می شود که این بسیا  .برای شما د

ز دو بار، همچنان حاملگی شما به سقط جنین ختم شود، می توان گفت که شما  به اختالل وقتی بعد ا
ز سقط قبل  ر ا ر بیشت ر است که احتمال سقط بعدی بسیا ر مبتال شده اید. البته الزم به ذک سقط مکر

 .خواهد بود

ر  سقط کردن جنین احتمال ز اولین دفعه به مقدا ر دفعات بعد به ترتیب ا  35صد، در 30درصد،  24د
ر …درصد و 40درصد،  ر چهارم سقط کنید، احتمال سقط جنین د ر برای با ر خواهد شد. این یعنی اگ بیشت

ر پنجم  ر خطرناک است 40با  .درصد خواهد بود و این برای بارداری بسیا

آزمایشات انجام شده توسط متخصصان ر  سونوگرافی غربالگری طبق  ر روی افرادی که به سقط مکر ب
آنها به شما پیشنهاد  ر معرفی شده است که برای آشنایی با  مبتال هستند، دالیل زیادی برای سقط مکر

ز دس  .ت ندهیدمی کنیم که ادامه این مقاله را ا

https://en.wikipedia.org/wiki/Abortion
https://en.wikipedia.org/wiki/Abortion
https://drdaliry.com/%d8%b3%d9%88%d9%86%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-%d8%ba%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d9%84%da%af%d8%b1%db%8c/
https://drdaliry.com/%d8%b3%d9%88%d9%86%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-%d8%ba%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d9%84%da%af%d8%b1%db%8c/


 
 ر مربوط به هورمون  دالیل سقط مکر
 مشکالت ژنیتکی 
 ر مربوط به ایمونولوژیک  دالیل سقط مکر
 مشکالت مربوط به رحم 

ر جنین چیست؟  دالیل سقط مکر
ز این مقاله باشد. شما می توانید با دانستن ر بارداری شاید مهم ترین بخش ا دالیل  دالیل سقط مکر

ز ابتال به این اختالل دوری کنید. به همین دلیل بدون معطلی ادامه این مقاله را مطالعه سقط مکرر ، ا
 .کنید
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ر مربوط به هورمون .1  دالیل سقط مکر
ر طبق ر جنین به دالیل هورمونی انجام می  17آزمایشات انجام شده، معموال  ب ز سقط های مکر درصد ا

ر تهران شود. به گفته ر مرکزمتخصص سونوگرافی غربالگری د آزمایش د سونوگرافی  ، با انجام 
ر تهران ز قبل تشخیص داد غربالگری د ز نمی تواند سقط مکرر را ا ز مهم ترین علت ها، همین  نی اما یکی ا

 .اختالالت هورمونی است

شاید برایتان سوال باشد که مشکالت هورمونی چیست؟ برای پاسخ به این سوال باید بگوییم که 
مشکالت هورمونی به مشکالتی مانند تنبلی تخمدان و یا مشکالت تیروئیدی گفته می شود که هرکدام 

ر باش  .دمی توانند دالیل سقط مکر

 مشکالت ژنیتکی .2
ز  هستند. مشکالت ژنتیکی مانند مشکالت کروموزومی ” دالیل سقط مکرر“مشکالت ژنتیکی نیز یکی ا

ر به این دلیل فقط  درصد است و می تواند  5می تواند باعث سقط جنین شود. البته احتمال سقط مکر
ز باعث بوجود آمدن این اختالل شده باشند  .دالیل دیگری نی

ر مربوط به ایمونولوژیک دالیل .3  سقط مکر
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ر  ر هستند. اگ ز اصلی ترین دالیل سقط مکر ر سیستم ایمنی بدن و یا همان ایمونولوژیک یکی ا اختالل د
ر همان ر به این دلیل باشد، د ، جنین سقط می شود. شاید برایتان سه ماهه اول بارداری سقط مکر

ر باشد اما  ز سقط مکررهایی که اتفاق می افتد مربوط به مشکالت سیستم ایمنی بدن  60تعجب آو ا
 .است

 مشکالت مربوط به رحم .4
ر رحم اتفاق بیفتد. این مشکل معموال باعث می شود تا  ر رحم گاهی باعث می شود تا سقط مکر ساختا

ز میان دالیل سقط مکرر،  ر سه ماهه دوم بارداری سقط شود. ا درصد به این مورد اختصاص  10جنین د
 .دارد

ر شود. شاید برایتان جالب باشد بدانید که دقیقا چه مشکالتی می تواند باعث ایجاد سقط  مکر
ر رحم ایجاد می شود، عفونت های رحمی، نارسایی دهانه  ر ساختا مشکالتی مانند ناهنجاری هایی که د

ر هستند… رحم و ز جمله دالیل سقط مکر  .ا

 

ر چگونه است؟  تشخیص سقط مکر
آشنا شده اید، باید بدانید که تشخیص این بیماری چگونه اتفاق می افتد.  دالیل سقط مکرر اکنون که با

ر به چه آزمایشات مختلفی می تواند فهمید که سقط مکر اتفاق افتاده است. برای مثال دلیلی  با انجام 

https://my.clevelandclinic.org/health/articles/9699-first-trimester#:~:text=The%20first%20trimester%20lasts%20until,and%20body%20systems%20are%20developing.
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آزمایشات خون، بررسی کوروموزم ها، بررسی احتمال وجود عفونت، بررسی ناهنجاری های رحم،  انجام 
ر  بررسی سیستم ایمنی بدن، بررسی احتمال ابتال به بیماری های زمینه ای، بررسی اختالل موجود د

ر کمک… اسپرم مردان و   .های زیادی کند می تواند به تشخیص دالیل سقط مکر

ر چگونه درمان می شود؟  سقط مکر
ز  آنها مشخص شود، می توان درباره روش درمان این اختالل نی ز تشخیص  ر بعد ا وقتی دالیل سقط مکر
ر مربوط به مشکالت سیستم ایمنی بدن باشد می توان با  ر دالیل سقط مکر صحبت کرد. برای مثال اگ

ز داروهایی مانند ویتامین  .درمان کرد… ین، ایمونوگلوبولین و ، هبارD تجوی

ر  ر به دلیل مشکالت هورمونی ایجاد شده باشد باید داروهای دیگری را مصرف کرد. د ر سقط مکر اما اگ
، مصرف فی غربالگریمتخصص سونوگرا و بهترین سونوگرافی جنین این مورد، پزشک متخصصان

 .داروهایی مانند منفورمین و یا پروژسترون را پیشنهاد می کند

 

 کالم پایانی
ر  دالیل سقط مکرر ز سایت ما بود. شما با خواندن این مقاله یاد گرفتید که سقط مکر عنوان این مقاله ا

ر چیست، چگونه تشخیص داده می شود و مراحل درمان این اختالل چگونه  چیست، دالیل سقط مکر

https://drdaliry.com/%d8%a8%d9%87%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b3%d9%88%d9%86%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-%d8%ac%d9%86%db%8c%d9%86/
https://drdaliry.com/%d8%a8%d9%87%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b3%d9%88%d9%86%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-%d8%ac%d9%86%db%8c%d9%86/
https://drdaliry.com/%d9%85%d8%aa%d8%ae%d8%b5%d8%b5-%d8%b3%d9%88%d9%86%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-%d8%ba%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d9%84%da%af%d8%b1%db%8c/


ر این مقاله با ما همراه بوده اید  ز اینکه تا آخ کمال است. امیدوارم این مقاله برایتان مفید بوده باشد. ا
ر و قدردانی را داریم  .تشک

 :منبع

ز مام  مرک
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