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الحالية    الدراسة  في  هدفت  السبب  مجهولة  المتكررة  التلقائية  االجهاضات  اسباب  أحد  عن  للتحري 
كمؤشر   (   Malondialdehyde)من خالل تقدير مستوى المالون ثنائي االلديهايد  الثلث األول من الحمل  

اختبارات   تشمل  والتي  المختلفة  األكسدة  مضادات  دفاعات  مستوى  وتقدير  التأكسدي  اإلجهاد  على 
(Total Antioxidant , Trolox equivalent antioxidant capacity, mutaseSuperoxide dis

Capacity    ) في مجموعة النساء الحوامل ذوات اإلجهاض التلقائي المتكرر مجهول السبب في الثلث األول
فضاًل   السيطرة  مجموعة  مع  ومقارنتها  الحمل  بين  عن  من  العالقة  االم دراسة  حصول   عمر  نسبة  وبين 

على الدراسة  .تمت  التلقائي  العينات  60 اإلجهاض  قسمت  حيث  بغداد  العاصمة  في  للنساء  دم  عينة 
الى   من   50المدروسة  االول  الثلث  في  السبب  مجهول  متكرر  تلقائي  اجهاض  ذات  حامل  امرأة 

نساء حوامل في الثلث األول من الحمل وليس لهم اية تأريخ مسبق لحالة اجهاض   10و الحمل)المجهضات(
حد مرات  وعدد  نسبة  في  زيادة  وجود  االحصائي  التحليل  نتائج  وأظهرت  )السيطرة(.  متكرر  وث  تلقائي 

نسبة   اعلى  ان  وجد  إذ  السيطرة  مجموعة  مع  بالمقارنة  المجهضات  لمجموعة  العمر  تقدم  مع  اإلجهاض 
( وهذه النسبة تعود ألكثر 47.368%سنة والتي بلغت )   35لإلجهاض كانت في النساء الحوامل فوق عمر

في السبب حدث  متكرر مجهول  تلقائي  اجهاض  اربع حاالت  الحمل ووج   من  األول من  ارتفاع الثلث  ود 
بالمقارنة  ( p≤ 0.05)للمجهضات عند مستوى معنوية  (MDA )معنوي في مستوى المالون ثنائي االلديهايد 

معنوية    مستوى  عند  معنوي  انخفاض  ووجود  السيطرة  مجموعة  مضادات    (p≤ 0.05)مع  مستويات  في 
 . للمجهضات بالمقارنة مع مجموعة السيطرة  ( TAC,  SOD , TEAC االكسدة )

 

 الكلمات المفتاحية: 
 اإلجهاض التلقائي المتكرر , 

Total Antioxidant Capacity , 

Superoxide dismutase Trolox. 

  

 

 

 

 

 

 

 :المقدمة
في   األخيرة  العقود  في  تزايدت  التي  الطبية  المشاكل  أهم  من 
األخيرة  المدة  في  إذ سجل  اإلجهاض،  حاالت  نسبة  ارتفاع  هو  العراق 
اإلجهاض  حاالت  من  يعانين  الآلتي  الحوامل  نسبة  في  كبير  ارتفاع 
التلقائي المتكرر مجهول السبب وهذه المشكلة أصبحت شائعة في جميع 

العالم وتمت د راستها بصورة كبيرة وموسعة ولكن جميع األسباب أنحاء 
المشكلة   لتلك  النهائية  الحلول  تشخص  لم  المدروسة  العالج  وطرق 

[2][1]. 
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للحمل  سريري  فقدان  بأنه  المتكرر  التلقائي  اإلجهاض  يعرف 

أكثر   أو  مرات  لثالث  ومتتالية  تلقائية  الحمل  وأنبصورة  هذا   فقدان 
% من حاالت    20-15يحدث قبل األسبوع العشرين من الحمل ويمثل  

 [. [3-5 اً الحمل المعترف بها سريري 
تكون   ما  غالبًا  المتكرر  التلقائي  اإلجهاض  غير  مسببات 

متعددة مضروبات  تكون  احيانًا  وربما  االضطرابات   واضحة،  مثل 
الميكروبية  العمر  ،المناعية العدوى  الكروموسومات   [6][7]،  شذوذ   ،
 . 10]-[8متنوعة  وعوامل بيئية األبوية

واضحة   غير  الزالت  اإلجهاض  مسببات  من  العديد   ويمثل  [3]وأن 
 . [11]اإلجهاد التأكسدي أحد هذه المسببات غير الواضحة 
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فقد تؤدي   الجسم دورًا مزدوجًا على حد سواء  في  الحرة  الجذور 
االيض  من  أما  تنتج  وهي  مفيدة  مركبات  أو  سامة  مركبات  أما  تكون 

)التلوث، دخان السجائر   داخل الخاليا أو من مصادر خارجية  الطبيعي
واألدوية  ، ت اإلشعاع  وان  التأكسدي (  االجهاد  يولد  الجسم   في  راكمها 

]12[. 
 Siesاإلجهاد التأكسدي تعبير استخدم ألول مرة من قبل العالم    

وهذا المصطلح يشير الى حالة اضطراب التوازن بين المواد   1991عام  
بأنواع األوكسجين الفعالة وأنواع النتروجين الفعالة وبين   المؤكسدة التمثلة

 .  [13]األنظمة الدفاعية المضادة لالكسدة 
من    األكسدةتؤدي    بالعديد  التسبب  في  هامًا  دورًا  المشيمة  في 

اإلجهاض   ذلك  في  بما  الحمل  والوالدة   التلقائيمضاعفات  المتكرر 
المؤدي  المبكرة التأكسدي  اإلجهاد  تأثير  أن  التلقائي   إذ  اإلجهاض  الى 

يحدث   من المتكرر  مبكر  وقت  في  التأكسدي  االجهاد  يتطور  عندما 
إعاقة نمو وتطور المشمية ومن ثم العمل على انحالل الحمل مؤديًا الى  

 .  [14]االرومة الغاذية المكونة لها 
االلديهايد   ثنائي  المالون  بأنه  (Malondialdehyde) يعرف 

التي احد   الدهن  بيروكسدة  لعملية  النهائي  والناتج  الفعالة  االلديهايدات 
المالون  تركيز  قياس  ويمثل   ، الجسم  خاليا  في  تلقـائية  بصورة  تحدث 
الدهون  بيروكسدة  نواتج  المحيطي بصفته من  الدم  في  االلديهايد  ثنائي 
الدهون  بيروكسدة  تأثير  لتقييم  المقترحة  البسيطة  الطرق  ومن  المستقرة 

تمتلكن  تتجاوز اجزاء من   ظرًا لكون الجذور الحرة  حياة قصيرة جدًا وال 
وعمد   الثانية مباشرة  قياسها  الصعب  فمن  لهذا  طبيعيًا  الزوال  وسرعة 

تقدير  طريق  عن  العينات  لتلك  الحرة  الجذور  ضرر  لقياس  الباحثون 
ثنائي  المالون  تركيز  أن  وجد  إذ  الدهون  لبيركسدة  النهائية  النواتج 

 . [15]هايد يزداد بشكل ملحوظ في حاالت اإلجهاد التأكسدي االلدي 
تمثل  االليات  التأكسدي وهذه  لمقاومة االجهاد  اليات  الجسم عدة  يمتلك 

وهي مركبات تلعب دورًا فعااًل في   (Antioxidant)االكسدة  مضادات  
اعتراض  التالفة من خالل  الخاليا  بناء  وإعادة  الخلوية  الجزيئات  حماية 

ال تراكالجذور  الناتج عن  العالية  االكسدة  ميكانيكيات  وتثبيط  هذه حرة  م 
الجذور وازالتها، وتعددت وضائف مضادات االكسدة في جسم االنسان 
لتغطي معظم حاجاته من الوقاية والشفاء وترميم خالياه وانسجته فضاًل 
الناتج عن  والتلف  الضرر  الدنا من  النووي   الحامض  تحمي  انها  عن 

 .[17][16]عناصر االوكسيجية الفعالةزيادة تولد ال

الجسم  في  طبيعًا  متولدة  تكون  قد  هذه  االكسدة  مضادات  وان 
مثل سوبر أوكسيد   ( (Endogenousفتسمى مضادات األكسدة الداخلية

قبل  من  خارجيًا  أوتجهز  والكاتاليز  بيروكسيديز  الكلوتاثايون  دسميوتيز، 
مضادا فتسمى  االنسان  قبل  من  المتناول  خارجية  الغذاء  األكسدة  ت 

فينوالت    ( (Exogenousالمنشأ والبولي  االسكوربك  حامض  مثل 
 . [12][18]وغيرها 

و  تسمى كما  اختبارات  عدة  األكسدة  مضادات  تمتلك 
Antioxidant assay))   في مباشرة  كمقاييس  االختبارات  هذه  وتعمل 

والمناسبة  المثالية  الطرق  وأن  العينة،  في  األكسدة  مضاد  فعالية  قياس 
مضادات  بين  التفاعل  على  تعتمد  األكسدة  مضادات  قدرة  ألختبار 

اللونية   والكواشف  تغيرات   chromogens))األكسدة  الى  تؤدي  التي 
بينهما األكسدة  تفاعل  عن  ناتجة  فاختبارلونية   ،(TEAC) Trolox 

Equivalent Antioxidant Capacity   يمثل القوة المضادة لألكسدة
تروليكس   معادلة  طريق  تحسب عن   ”Trolox equivalents“والتي 

وتمثل األخيرة قدرة مضاد االكسدة التي تظهر بأعتبارها قوة لمنع الضرر 
 . [19]الناجم عن الفلورسين 

اختبار يمثل    Total Antioxidant Capacity (TAC)اما 
المجموع التراكمي لجميع مضادات االكسدة في المصل والبالزما وجميع 

 .[20]أنسجة الجسم وسوائله 
 

 :المواد وطرائق العمل
عينة دم لنساء حوامل   50الدراسة على    عينات الدراسة: اجريت

تعرضن لحاالت اجهاض تلقائي متكرر مجهول السبب في الثلث األول 
التعليمي من   بغداد  ومستشفى  التعليمي  اليرموك  مستشفى  في  الحمل 

و المرضى  مسبق 10 كمجموعة  تاريخ  اية  لديهن  ليس  حوامل  نساء 
تراوحت   وبأعمار  سيطرة  كمجموعة  متكرر  تلقائي  اجهاض  لحاالت 

 . م2016لسنة  تموز 1شباط الى 15 ( سنة وخالل الفترة 20-45بين)
( سحب  ا  6تم  في  ووضع  الدم  من  اختبار  مل(   Plainنبوبة 

tube  طردت ثم التخثر لغرض الغرفة  حرارة بدرجة دقيقة 30 لمدة وترك 
 المصل فصل بعدها دقائق، 10 لمدة دقيقة /دورة 3000 بسرعةيا  مركز 
واختبارات   لغرض اجراء اختبار المالون ثنائي االلديهايد   العينة بقية عن

 مضادات االكسدة عليه. 
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 :تقدير المالون ثنائي االلديهايد في المصل 
يمثل أحد النواتج الثانوية    (MDA)ثنائي االلديهايد    المالون ان  

لذا فان تقدير تركيز هذه المادة تعطي انطباعًا   ، لألكسدة الفوقية للدهون 
تعتمد   21][عن مستوى االكسدة والطريقة المستخدمة هي طريقة لونية  

ليعِط مركبًا   MDAعلى التفاعل بين مركب حامض الثايوباربتيورك والـ  
 . نانوميتر  532لونيًا أعلى امتصاصية له في 

انزيم  ول فعالية  في    SOD( dismutase Superoxide(تقدير 
القياس  المتوافقة مع عدة  للطريقة  وفقا  االليزا  تقنية  استخدام  تم  المصل 

 االمريكية. Kamiya Biomedical Companyوالمجهزة من شركة 
 لقياس اختباري   ((Kitsكما وقد استخدمت عدة القياس الجاهزة  

Trolox Equivalent Antioxidant Capacity     ,Total 

Antioxidant Capacity)     والتي كانت مجهزة من قبل شركةCell 
Biolabs  االمريكية 

تحليلها   تم  وجدولتها  بالبحث  الخاصة  البيانات  تجميع  بعد 
البرزم   االحصائي  التحليل  برنامج  باستخدام   Graph Pad)احصائيا 

Prism)   الكيموحيوية الفروق   لالختبارات  إليجاد  وذلك  المختلفة 
المعنوية لحاالت اإلجهاض التلقائي المتكرر المجهول السبب في الثلث 

 مقارنتها مع مجموعة السيطرة.األول من الحمل و 
 

 :النتائج والمناقشة
حاالت  وعدد  العمرية  الفئات  على  باالعتماد  الدراسة  عينات  توزيع 

 :اإلجهاض
حاالت وعدد  العمرية  الفئات  ذوات    قسمت  للنساء  اإلجهاض 

الثلث االول من الحمل  المتكرر مجهول السبب في  التلقائي  اإلجهاض 
اجهاض  مرات  ثالث  شملت  األولى  )المجموعة  مجاميع  ثالث  على 
المجموعة  الحمل،  من  األول  الثلث  في  السبب  مجهول  متكرر  تلقائي 
في  السبب  مجهول  متكرر  تلقائي  اجهاض  مرات  أربع  شملت  الثانية 

ث األول من الحمل ، المجموعة الثالثة شملت أكثر من أربع مرات الثل
ثم  الحمل(  الثلث األول من  السبب في  تلقائي متكرر مجهول  اجهاض 

 قورنت هذه المجاميع مع مجموعة السيطرة وفقًا الى فئاتهم العمرية. 
 

الجدول    التحليل االحصائي في  نتائج  تقدم عمر  (1بينت  ان   )
فوق   المجهضة  اإلجهاض   35االم  خطورة  في  الزيادة  مع  تزامن  سنة 

وجدت   حيث  السيطرة  مجموعة  مع  بالمقارنة  السابقة  حاالته  عدد  ومع 
من   )االكبر  العمرية  الفئة  في  اإلجهاض  لحاالت  نسبة  مع 35اكثر   )

 . 47.368%)بلغت نسبتها ) التي تزايد عدد حاالت اإلجهاض
 

المتكرر مجهول   التلقائياإلجهاض  مرات حدوث( تأثير العمر وعدد  (1جدول 
 في زيادة خطورة اإلجهاض  السبب 
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الدراسات   نتائج  العديد من  الدراسة مع  نتائج هذه  السابقة  اتفقت 
المتكرر   التي التلقائي  السلبية لخطر حدوث اإلجهاض  بينت أن اآلثار 

ترافقت مع تقدم عمر المجهضة وبالتالي ضعف الخصوبة ونتائج حمل 
 .  ] 24-[22 سلبية

فضاًل عن أهمية تقدم عمر االم المجهضة في زيادة تولد األنواع 
الدفاعية وبالتالي زيادة  االوكسجينية وانخفاض نشاط مضادات االكسدة 
الضرر على الحامض النووي الدنا وتكوين كروموسومات شاذه ومن ثم 

 . ]26 [ ]25[مساهمة األخيرة في حدوث اإلجهاض التلقائي المتكرر 

)  Imamالباحث    وبين    خطورة  2011وجماعته  نسبة  أن   )
هي   و  30%اإلجهاض  للحمل  سابقة  خسارتين  ثالث  بعد  35% بعد 

للحمل   سابقة  تقييم خسارات  إجراء  إلى  الماسة  بالحاجة  يوحي  وهذا 
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حية  والدات  وجود  غير  ومن  للحمل  خسارتين  بعد  المجهضات  للنساء 
اال باختبارات  المبكر  التقييم  وأن   ، لهم  األكسدة سابقة  ومضادات  كسدة 

التعرف   تم  إذا  إضافيًا  مؤشرًا  يكون  القلبي   ًً سابقاربما  النشاط  على 
من   اكبر  المرأة  كانت  وإذا  خسارته  قبل  كان   35للجنين  اذا  أو  عامًا 

 . ]28 [ ] 27[ االبوان قد وجدوا صعوبة في حصول الحمل

 

 Malondialdehyde (MDA)المالون  ثنائي االلديهايد 

( 2نتائج التحليل اإلحصائي المبينة في الشكل )  أظهرت        
( معنوية  زيادة  ثنائي    P)<  0.05وجود  المالون  تركيز  مستوى  في 

في مصل النساء ذوات اإلجهاض المتكرر مجهول السبب في   االلديهايد
 ( بلغ  إذ  الحمل  من  االول   μmol/L) 0.03182 ± 1.087الثلث 
السيطرة   مجموعة  مع  ( μmol/L 0.2790±0.01720  (بالمقارنة 

 :وكما في الشكل التالي

 
لمجموعة  ( متوسط تركيز المالون ثنائي االلديهايد 2الشكل ) 

 والسيطرة جهضات الم
 

إلى زيادة إنتاج  المالون ثنائي االلديهايدتفاع تركيز  أر يعزى سبب  
الدهن   بيروكسدة  زيادة  إلى  تؤدي  التي  الحرة   lipidالجذور 

peroxidation))   األغشية في  المحدث  التأكسدي  الضرر  زيادة  ثم 

المشيمة   أغشية  ضمنها  ومن  الى الخلوية  السبب  يعود  ربما  أو  وتلفها 
بير  انزيم مشاركة  تصنيع  عملية  تثبيط  في  الدهون  كسدة 

prostaglandinI2    وبالتالي حصول خلل في عمل هذا االنزيم ومن
حصول  يعقبها  الدموية  الصفيحات  ووتراكم  الدموية  االوعية  تقلص  ثم 

بالدم   للمشيمة  التروية  حدوث   وزيادةنقص  وبالتالي  الخاليا  تلف 
abnormal placentation   فضاًل  ، االكسدة  عملية  لتضخم  نتيجة 

عن أن اإلرتفاع في تركيز المالون ثنائي االلديهايد وجد أنه يتزامن مع 
 . ] [29زيادة عدد مرات اإلجهاضات السابقة  

 

 Total Antioxidant  لألكسدة المضادة الكلية القدرةاختبار  

Capacity 

في   المبينة  االحصائي  التحليل  نتائج  )أظهرت  عن 3الشكل   )
( في P < 0.05)معنويًا   انخفاضاً وجود فرق في المعنوية نتيجة لوجود  

لألكسدة   المضادة  الكلية  القدرة  اختبار  تركيز   ( TAC assay)متوسط 
المتكرر مجهول السبب في الثلث    اإلجهاضفي مجموعة النساء ذوات  

( الحمل  من  مع  L\mmole1.058 ± 0.07268األول  بالمقارنة   )
 (. L\1.587±0.06977mmole)تركيزه في مجموعة السيطرة 

 
 Total Antioxidant( متوسط تراكيز اختبار  3الشكل ) 

Capacity  لمجموعة المرضى والسيطرة 
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 Trolox equivalent antioxidant capacityدراسة اختبار 

ألختبار   اإلحصائي  التحليل  نتائج   Troloxأظهرت 

equivalent antioxidant capacity    معنوي )  انخفاضعن وجودP 
للنساء ذوات اإلجهاض التلقائي  (TEAC assay)( في تركيز 0.05 >

 0.4323±1.126المتكرر مجهول السبب في الثلث األول من الحمل )
mmole\L   بلغت التي  السيطرة  مجموعة  مع  بالمقارنة   )

(1.510±0.2207 mmole\L( كما في الشكل )4). 

 
  Trolox equivalentمتوسط تراكيز اختبار ( 4الشكل ) 

antioxidant capacity لمجموعة المرضى والسيطرة 
 

ماذكره الحالية مع  الدراسة  نتائج   Yiyenoğlu الباحث  اتفقت 
مؤشر   والتي  2014)) وجماعته في  معنوي  انخفاض  وجود  أظهرت 
المتكرر   الكلية القدرة   التلقائي  اإلجهاض  ذوات  للنساء  األكسدة  لمضاد 

 .]30[بالمقارنة مع مجموعة السيطرة

اخرى  دراسة  وأظهرت  المكافئة    كما  الكلية  القدرة  مستوى  ان 
في النساء ذوات اإلجهاض  كان ذا فرق معنوي قليل    لألكسدةوالمضادة  

 . ]31[بالمقارنة مع النساء الحواملالتلقائي المتكرر 

القدرة   اجمالي  وانخفاض  الحرة  الجذور  مستويات  زيادة  ان 
المؤدية  الهامة  المضادة لألكسدة في الجسم قد تكون من احد األسباب 

وهذا التلف قد يكون ناجمًا كذلك عن   DNAالى تلف الحامض النووي  
وقد أظهرت دالئل   الجينيوجود العالقة بين مضادات األكسدة والتعبير  

عديدة أن نشاط مضادات االكسدة يمنع من حدوث العديد من االمراض 
الجينات  إثارة  طريق  أوعن  مباشرة  أما  الجيني  التعبير  على  المؤثرة 

اإلشا تنظيم  على  السيطرة  أو  عملية وتحفيزها  مابعد  ومسارات  رات 
 . ]32[ ]27[االستنساخ

دسميوتيز   اوكسايد  السوبر  انزيم   SOD))  Suproxideفعالية 

dismutase : 

)  نتائجأظهرت   الشكل  في  المبينة  االحصائي  عن 5التحليل   )
( احتمال  مستوى  عند  المعنوية  في  تباين  فعالية P<0.05وجود  في   )

معنوي  انخفاض  لوحظ  إذ  دسميوتيز  اوكساد  سوبر  متوسط     انزيم  في 
( بمقدار  االنزيم  هذا  ذوات  U/L 0.9700 ±6.354فعالية  للنساء   )

المتكرر مجهول   التلقائي  الثلث األول من الحمل  اإلجهاض  السبب في 
( السيطرة  مجموعة  مع  هو U/L 2.208 ± 13.11بالمقارنة  وكما   )

 :مبين في الشكل التالي

 
لمجموعة    Suproxide dismutaseانزيم فعالية متوسط( 5الشكل) 

 المرضى والسيطرة  
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لمعادلة   كميته  استنزاف  الى  يعود  ربما  االنزيم  انخفاض هذا  أن 

اوجذور  السالبة  اوكسايد  السوبر  جذور  تولد  في  االرتفاع  وكسح 

لهذا  األساسية  الوظيفة  لكون  المرض  إلحداث  المسببة  الهيدروكسيل 

بقاء  واستمرار  الجنيني  والتطور  المبكر  الحمل  الحفاظ على  االنزيم هو 

 . 33] ][ [34( corpus luteum)حمل األصفر الجنين في كيس ال

غير    التأكسدياالجهاد  اتأثير  اإلنجابية  والعملية  البويضات  على 

والمواد  لألكسدة  المساعدة  المواد  بين  التوازن  اختالل  ولكن  واضح 

مثل   االمضادة لألكسدة يمكن ان يقود الى العديد من االمراض اإلنجابية

 . ] 35[نتائج حمل سلبية متمثلة باإلجهاض التلقائي المتكرر 

أكدت   الدراسات  من  االكسدة تورط  العديد  في    عمليات 

الفسيولوجيا المرضية للعديد من مضاعفات الحمل ومن أهمها اإلجهاض 

امدادات   في  االختالفات  أن  إذ  السبب  مجهول  المتكرر  التلقائي 

وضرر   ، المشيمة  تكون  اثناء  للرحم  الدموية  االوعية  في  األوكسجين 

أما  تكون  قد  متعددة  مسببات  عن  الناتج  التأكسدي  االجهاد 

multifactorial  أوpolygenic    و  ، المشيمة  حاجز  تسمم على 

فيها الرحم  بطانة  وتدمير   ، في   المشيمة  ونقص  الجنيني  التكوين  اثناء 

مضادات األكسدة الناتجة عن أستنزاف دفاعاتها نتيجة للزيادة الكبيرة في 

نتيجة  أو  تمايزها  اثناء  الغذائية  المشيمة  التأكسدي في األرومة  االجهاد 

في في   الخلل  الدم  انسياب  نقص  إلى  يؤدي  الذي  المشيمة  زرع  اثناء 

الحمل   من  األولى  الدموية  فضاًل عن حصول  األشهر  األوعية  تضخم 

ووصول الجنين تدريجيًا الى حالة فرط األكسدة اي تغيير الضغط    للرحم

الجزئي لألوكسجين في الخاليا الجنينية والى تغييرات في حالة األكسدة 

 . ] 38- [36الي تقييد نمو الجنيناإلختزال وبالت  –

تعود   ربماوان حاالت االنخفاض في مستوى مضادات االكسدة  

للمشيمة   الغذائية  األرومة  في  التأكسدي  االجهاد  في  الكبيرة  الزيادة  الى 

نقص  إلى  يؤدي  الذي  المشيمة  زرع  في  الخلل  نتيجة  أو  تمايزها  اثناء 

ن نمو الجني  تقييدوبالتالي  خالل األشهر األولى من الحمل    انسياب الدم

 . ] 39[ ] [36 وفقدانه 

 االستنتاج 

حصول   نسبة  مع   اإلجهاضازدياد  تكراره  مرات  وعدد  التلقائي 

سنة فضاًل عن وجود ارتفاع معنوي   35ازدياد عمر االم الحامل فوق  

بالتزامن مع حصول انحفاض معنوي في  التأكسدي  في مؤشر االجهاد 

التلقائي  اإلجهاض  ذوات  للنساء  الدفاعية  األكسدة  مضادات  مؤشرات 

مع  بالمقارنة  الحمل  من  األول  الثلث  في  السبب  مجهول  المتكرر 

الختال  كنتيجة  اإلجهاض  حدوث  وبالتالي  السيطرة  الموازنة مجموعة  ل 

 بينهما. 
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Role of oxidant-antioxidant balance on incidence of unexplained recurrent 

spontaneous abortion at first trimester of pregnancy 
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Abstract 

The present study was aimed to investigate one of the causes for unexplained recurrent spontaneous abortion at 

first trimester of pregnancy by determining the levels of Oxidative stress (Malondialdehyde) and determine the levels 

of Antioxidant defense system(Superoxide dismutase, Trolox equivalent antioxidant capacity, Total Antioxidant 

Capacity)on pregnant women with unexplained recurrent spontaneous 

abortion at first trimester of pregnancy compared with control group, as well as study the relationship between 

maternal age and the incidence of recurrent spontaneous abortion . 

This study has been accomplished using 60 of blood samples of women in Baghdad and have been divided into 

50 pregnant women with unexplained recurrent spontaneous abortion at first trimester of pregnancy (patients) and 10 

pregnant women at first trimester of pregnancy without any history of recurrent abortion (control). 
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