
 
 

سلولهاي لنفوئیدي مشتق از مغز استخوان هستند کـه در پـیش سـازهاي خود  ،یا سلولهاي کشنده طبیعی  NKسلولهاي

از شاخصهاي غشایی منوسـیت هـا و گرانولوسیتها و برخی شاخصهاي  باشند. آنها برخی مشترك می T با رده سلولهاي

 را عرضه مـی کننـد.  T مختص سلولهاي

 NK این سلولها در دفاع ایمنی برعلیه ویروسها، سایر پاتوژنهاي داخل سلولی و تومورها دخیلند. به دلیل ایـن که سلولهاي

نها در تنظیم ایمنی مشارکت داشته و روي ایمنی ذاتی و اکتسابی برخی از سایتوکاینهاي مهم ایمنی را تولید میکنند، آ

ه نظر میرسد ب .اولین خط دفاعی در برابر ویروس ها بوده و تکثیر ویروسـی را کنترل میکنند NK تأثیر میگذارنـد. سلولهاي

 .باشند (NK) و سلولهاي کشنده طبیعی T سلولهاي موثر و مرتبط با سقط جنین مکرر شامل دو گروه لنفوسیتهاي

ودي علل سقط مکرر خودبخ. گفته میشود 02سقط مکرر به سه یا بیش از سه مورد ختم حاملگی خودبخودي قبل از هفته 

مولتی فاکتوریال میباشد ولی میتوان آنها را به دو دسته عمده جنینی)ناشی از کاریوتایپهاي غیرطبیعی( یا مادري تقیسم 

ریز و نقصهاي اندومتریال اشاره  کرد. در مورد علل مادري سقط راجعه میتوان به اختلالات انعقادي، اختلالات غدد درون

سقط مکرر، غیرقابل توجیه میباشند که نقش علل ایمونولوژیك در این بین بیش از کرد. در کل در حدود نیمی از موارد 

 .سایر علل مطرح میباشد

 کنند. پسگیري جفت در ناحیه مخاط رحم تجمع میبخشی از سلول هاي ایمنی بدن است که هنگام شکل  NKسلولهاي

آندومتریوز را ي درصد از استروما 02حداقل  یابند و گذاري، سلول هاي کشنده طبیعی به شدت افزایش می از تخمك

شوند. در اینجا آنها در تماس نزدیك با سلول در محل جایگزینی به تعداد زیاد جمع می  NK هاي سلول.شوندشامل می

 ريدر دوران بارداجفت  و از جریان خون طبیعی به جنین وبلاست مهاجم جفت قرار دارند. این تغییر براي اطمینانفهاي ترو

در خون مادر است که در واقع سلول   NK رحم و سلول هاي  NK نکتۀ مهم تفاوت زیاد بین سلول هاي .ضروري است

 .شوندمی جنین سقط باعث مادر خون در NK هاي

 

به خون، آمادگی خود را براي  NKدر صورت وجود هر گونه اتهاب در آندومتر، سیستم ایمنی بدن با فرستادن سلول هاي 

جنین به عنوان یك پیوند آلوتایپ در بدن مادر جایگزین میشود و از این مبارزه با التهاب بیان میکند. در این روند گاهی 

ئوریهاي ت. گیردمیجهت توسط سیستم ایمنی مادر به عنوان بیگانه شناسایی شود و برعلیه آن پاسخهاي ایمنی صورت 

عددي براي توجیه سقط مکرر در حیوانات و انسان مطرح شده است، یکی از آنها تغییر وضعیت و عملکرد ایمونولوژیك مت

 د.لکوسیتها در بافت دسیدوآي زنان مبتلا به سقط میباش

اي از سلولهاي استرماي اندومتریوم رحم را تشکیل میدهند. نسبت این لکوسیتها در طی  لکوسیتها جمعیت سلولی عمده

درصد میرسد. در ترکیب لکوسیتی  02-02یابد به طوري که در سه ماهه اول بارداري به  قاعدگی افزایش می مراحل دوره

و یك جمعیت غیرمعمول به نام  T دسیدوآ در سه ماهه اول بارداري، سه گروه اصلی شامل ماکروفاژها، لنفوسیتهاي

با (Natural Killer Cell) لهاي کشنده طبیعیو سلو B حضور دارند. لنفوسیتهاي لنفوسیتهاي گرانوله اندومتریوم

درصد از لنفوسیتهاي 52-51حدود  NK سلولهاي .نیز در استروماي اندومتریوم مشاهده میشود CD16 و CD56 مارکرهاي

خون محیطی را شامل میشوند که در طول حاملگی طبیعی توسط سیستم هورمونی تعدیل میشوند. به طوري که در طول 



 
 

یابند که به طور اصلی کاهش در زیر  در خون محیطی از نظر تعداد کاهش می NK انسان، سلولهايحاملگی طبیعی 

 .سلولها نیز کاهش پیدا میکندهمچنین فعالیت لیتیك این  میباشد.  +CD16واحدهاي 

در موارد  که میتواند باعث اثر سایتوتوکسیك این سلولها بر روي تروفوبلاستها باشد به طوري NK افزایش تعداد سلولهاي

داري داشته است و امروزه اکثر تحقیقات که  افزایش معنی NK سقط جنین مکرر با اتیولوژي ناشناخته تعداد سلولهاي

اند که البته  متمرکز شده NK اند بر روي سلولهاي سعی در درك پاتوفیزیولوژي سقط مکرر با عامل ناشناخته داشته

 .اند سقط مکرر به دست آورده اتوژنزشواهدي را نیز در نقش این سلولها در پ

در موارد سقط مکرر  +CD56+ bright /CD16 درصد وتعداد سلولهاينشان داده که تکنیك فلوسایتومتري مطالعات با 

رحمی مشتق  NK قسمت اعظم سلولهاي. هاي طبیعی است بالاتر از تعداد آنها در حاملگی قابل توجهیخودبخودي به طور 

با افزایش  +CD56+ bright /CD16 می باشند بنابراین افزایش سلولهاي +CD56+ bright /CD16 شده از سلولهاي

محیطی نیز در نزدیکی تروفوبلاستها در حال گردش  NK که سلولهاياینعلت  و بهرحمی همراه میباشد  NKسلولهاي 

برخی از  کلی به طوروبلاستها میشود. میباشند افزایش در تعداد این سلولها باعث افزایش سایتوتوکسیسیتی بر روي تروف

ممکن است این سلولها  د.در خون محیطی باش NK هاي مکرر با دلیل ناشناخته میتواند ناشی از افزایش سلولهاي سقط

توسط سیتوکاینهاي موضعی فعال شده و به سلولهاي تروفوبلاست جفت حمله کنند، در نتیجه در فرآیند سقط نقش اساسی 

 داشته باشند. 

 نمونه ماهانه عادت رحم، باید بین روز بیست و چهارم و بیست و هشتم چرخه NKبراي تشخیص میزان فعالیت سلول هاي 

 نمونه این. دارند قرار خود میزان بیشترین در NK هاي سلول ماهانه، عادت چرخه از دوره این چون در. شود انجام برداري

 مونهپس از ن د و شبیه نمونه گیري آزمایش پاپ اسمیر است.حسی نیاز نداربیشود و به یم انجام پزشك مطب در برداري

 شود فرستاده میبه آزمایشگاه ژنتیکی  بررسی برداري، کمی از بافت آندومتر براي

 . دارد بسیاري کارایی مشخص علت بدون مکرر جنین سقط درمانتشخیص و  در آزمایشگاهی این روند بسیار ساده
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