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بـراي  . شـود   تعريف مـي  گذاري مزمن     صورت عدم تخمك    به با طيف وسيعي از علل و تظاهرات باليني          (PCOS)كيستيك    سندرم تخمدان پلي   
بررسي اثر تجويز دوز واحد مترودين در ايجاد پاسخ فوليكولي در بيمـاران مبـتال بـه سـندرم تخمـدان پلـي كيسـتيك مقـاوم بـه كلـوميفن                  

در بـين  . انجـام شـد   بيمارسـتان شـريعتي   نابـاروري   درمان در بخش1380-81در سال هاي اي  همداخل Clinical Trialاي بصورت  همطالع
يك ،  در آنها تشخيص داده شده بودناباروريعنوان تنها علت  ه بPCOسندرم  ي كهافراد ، بخش اينكننده به مراجعه PCOSبيماران مبتال به 

 دريافت كردند و با -) حداكثر دوز معمول (mg 150 به ميزان روزانه -ا هفتم سيكل قاعدگي ن سيترات، از روز سوم ت     دوره درمان با كلوميف   
 60بـه هـر يـك از    : وارد مطالعه شـدند   به شرح ذيل      پاسخ فوليكولي  داراي نفر   60. سونوگرافي واژينال از نظر پاسخ فوليكولي كنترل شدند       

عالوه بـر آن در روز سـوم        .  تجويز شد  mg 150 قاعدگي بعدي، مجدداً كلوميفن سيترات به ميزان روزانه       بيمار از روز سوم تا هفتم سيكل        
در  بيمـاران وقتـي    و پيگيـري   با انجام سونوگرافي واژينال   . به شكل عضالني به هر يك تزريق شد       ) IU 75(سيكل، يك عدد آمپول مترودين      

 IU000/10سـپس همـان روز      . رؤيت شد، به عنوان پاسخ فوليكـولي تلقـي گشـت           mm 18فوليكول غالب به اندازه      سيكل   16 تا   14روزهاي  
 سـيكل   21 در روز    .دشـ    توصـيه بـه انجـام مقاربـت مـي          در روز تزريق و دو روز بعـد       . شد به شكل عضالني به بيمار تزريق        HCGآمپول  

در . بـه منزلـه تخمـك گـذاري تلقـي شـد       ng/ml 3 سطح پروژستروني بيشتر يا مساوي. قاعدگي، ميزان پروژسترون سرم اندازه گيري شد  
 و IU/l200 سرم اندازه گيري شد و مقادير بيشتر يا مساوي ß-HCG سيكل سطح 34 و مجدداً 32صورت تأخير در ايجاد قاعدگي، در روز   

ته هفتم سونوگرافي واژينال سپس براي اطمينان از حاملگي طبيعي داخل رحمي، در هف. يا افزايش قابل توجه آن نشانه حاملگي شيميايي بود
. پاسخ فوليكولي داشتند%) 7/51( نفر 31 بيمار،  60از ميان    . بود حاملگيانجام شد كه رؤيت ساك حاملگي، جنيني و ضربان قلب جنين مؤيد             

ثبـت شـدن تسـت    يك نفـر از بيمـاران پـس از م       . تست حاملگي مثبت داشتند   %) 25( نفر   15 از اين ميان  تخمك گذاري كردند و     %) 50( نفر   30
.  مورد پس از مشاهده حاملگي در سونوگرافي، سقط داشـتند          2 سقط خودبخودي داشت و      ،حاملگي و قبل از رؤيت حاملگي در سونوگرافي       

تجزيه و  .مشاهده شد  نفر از بيماران4عوارض درماني تنها در . يافت مورد حاملگي تا ترم ادامه    9زايمان زودرس و در     از بيماران    مورد   2
 و چگـونگي  نابـاروري ، نـوع  BMIبا توجه به متغيرهاي سـن،  .  شدانجامChi-Square Fisher Test از آزمون هاي با استفاده يل داده ها تحل

ارتبـاط معنـي    بيمـاران    21ژسـترون روز    بين درصد حاملگي و ميـزان پرو      . قاعدگي، تفاوت معني داري در ايجاد پاسخ فوليكولي ديده نشد         
 مطالعـه   ايـن  ازحاصـل نتـايج   . گروه افـزايش يافـت  دو در    گيزايش ميزان پروژسترون، درصد حامل     و با اف   )>0001/0P(وجود داشت داري  

 گذاري و حاملگي مي شود و عالوه بر   آميزي در بيماران موجب پاسخ فوليكولي و تخمك         كه دوز واحد مترودين بطور موفقيت      دهد نشان مي 
 .باشد مياغماض   قابلآن نيز ناچيز آن عوارض جانبي
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