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بررسی تزریق وریدی ایمونوگلوبولین در سقط های 
ایمونولوژیک: میزان موفقیت در ایران 

نفیسه ثقفی1 ، رضا فرید حسینی2، فرحزاد جباری آزاد2، مجید جعفری2، زهرا محسنیان2، حدیث یوسف زاده3، نعیمه تسلیمی2

مقدمه: در این تحقیق میزان موفقیت تزریق وریدی میزان کم  ایمونوگلوبولین در سقط های مکرر بررسی شده است.
روش کار: این مطالعه مورد شاهدی بر روی 50 زن مراجعه کننده به بیمارستان قائم، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد ایران 
صورت پذیرفت. افراد به صورت تصادفی به دو گروه 25 نفره تقسیم شدند. آسپرین 80 میلی گرم به صورت روزانه به گروه شاهد داده 
شد. به افراد در گروه مورد تزریق وریدی ایمونوگلوبولین 5 گرم در 8 نوبت تجویز شد. یکی در قبل از بارداری و سپس ماهانه تا  هفته 

32 بارداری تجویز صورت پذیرفت. 
نتایج: در بین  تست های ناهنجاری ایمونولوژیک، آنتی بادی آنتی کاردیولیپین با 38% و سپس آنتی بادی آنتی اسپرم با 16% فراوانی 
به ترتیب دارای باالترین و پایین ترین سطوح بودند. همچنین 76% از افراد گروه مورد و 8% از افراد گروه شاهد دارای حاملگی ترم 

 .)0,001<P( بودند
نتیجه گیری: غلظت های کم تزریق وریدی ایمونوگلوبولین در طی بارداری می تواند باعث بهبود نتایج بارداری و کنترل کننده نتایج 

مربوط به فاکتورهای ایمونولوژیک دخیل در سقط های مکرر شود.  
کلمات کلیدی: سقط، ایمونوگلوبولین وریدی، آسپرین، سقط های مکرر
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