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درصد افزايش ياافاتاه    88حاملگي چندقلويي در چند سال گذشته در حدود 

ها يك تخمكي از حاملگي  ⅓است كه بيشتر آنها دو تخمكي بوده و تنها  
 باشند.مي

تاثيري نخواهند  ارث و هاي يك تخمكي سن، نژاد، تعداد زايماندر حاملگي
و   ناژاد   هاي دو تخمكي عوامل موروثي، سن ماادر،   داشت اما در دو قلويي

 ها  بخصوص داروهاي باروري تاثير گذار مي باشند.تعداد زايمان
ميزان دو قلويي در سنين بلوغ كه حداقل فعاليت تخمدان را داريم خيالاي   

سالگي مادران احتمال دوقلويي افزاياش   27باشد در صورتي كه در كم مي
 يابد.مي
 

 عوامل موثر در ايجاد دوقلويي
 

  سن باالي مادر 

  سابقه ي تعداد زياد زايمان مادر 

  درشت هيكل بودن مادر 

  سابقه ي قبلي دوقلويي در فاميل مادر 

     تجويز داروي كلوميفن و ساير داروهاي مشابه )از عوامل مهم و ماوثار
 در ايجاد چند قلويي(

 

 نتايج حاملگي چند قلويي
 

 .درحاملگي هاي چند قلويي شانس سقط بيشتر از حد معمول است 
 زايمان   احتمال كم وزني در زمان تولددرچند  قلويي ها بيشتر است زيرا

 زودرس شده و محدوديت رشد داخل رحمي دارند. 
  87هرچه تعداد قل ها بيشتر باشد طول حاملگي كوتاه تر خواهد بود  %

سن   موارد  آيند. در بيشتر % از سه قلوها نارس بدنيا مي  82از دوقلوها و 
و در چهار  هفته 22هفته و در سه قلوها  28متوسط زايمان در دو قلوها 

 هفته مي باشند.  20قلوها 
 جهت   كه  است  ها زايمان زودرسعلت اصلي مرگ و مير در چند قلويي

جلوگيري از آن، استراحت، عدم نزديكي، بستري شدن و سركالژ يعني 
 دوختن دهانه رحم ممكن است توسط متخصص زنان توصيه شود.

 نحوه زايمان چند قلويي ها
 

ها ها ترجيحا سزارين مي باشد. البته در صورتي كه جنين زايمان در دو قلويي
 بيش از حد نارس باشند زايمان طبيعي صورت خواهد گرفت.

 

 ختم انتخابي حاملگي در چند قلويي ها
 

ها زياد باشد در صورت صالحديد پزشك و جهات  در صورتي كه تعداد جنين
شود كه ها، كاهش يا ختم انتخابي در چند قلويي داده ميي جنينبقاي بقيه

 البته بايد در ابتداي حاملگي انجام شود.
 

 توصيه ها و آموزش 
 

   توساط    ميلي گرم آهن، مولتي ويتامين و اسيد فوليك 800-  80تجويز
 پزشك در دوران بارداري

      :و   گاوشات    استراحت مناسب و رژيم غذايي مناسب )پر پروتئين مااناناد
 حبوبات و تخم مرغ و ... (

      زودرس   آموزش عالئم خطر و هشدار در زايمان زودرس مانند: پاارگاي
 درد وكا هش حركات جنين ها -خونريزي –كيسه آب )آبريزش( 

 هفته، سپس هفته اي يك بار تاا پااياان       28هفته يكبار تا  2ويزيت هر
 هفته( 70بارداري )حداكثرتا

 هايي با كيسه آب مشاتارك   ها جنينپرخطرترين حاملگي در چند قلويي
است كه بايد سونوگرافي و نوار قلب جنين مكرراً در طول بارداري انجام 

 سزارين انجام شود. 27شود و حداكثر در هفته 


