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عدم موفقيت در اين امر كه به       . كند  اي در زندگي هر فرد ايفا مي        تولد فرزند به عنوان يكي از رويدادهاي مهم، نقش عمده         

اين حقيقت را نبايد    . زوجها با آن دست به گريبانند     % 20اي است كه قريب به        منزله ناباروري است، از مسائل آزاردهنده     
از جملة اين .ناباروري، نكات مبهم و ناشناخته و مشكالت بسياري وجود دارد  از نظر دور داشت كه هنوز در مورد علل          

ارائـه   ايـن مطالعـه در مـورد         .اشاره كـرد   ) PCO(كيستيك    توان به وجود عارضة تخمدانهاي پلي       مسائل و مشكالت مي   
كيـستيك در   دان پلـي هاي افراد مبتال به سندرم تخمـ  ي است كه براي اولين بار در ايران انجام شد و طي آن تخمك             روش

 كاهش بسياري از خطرات جـانبي  مطالعههدف از اين    . شرايط آزمايشگاهي بدون تحريك تخمك گذاري، بالغ شده است        
، آسـيت، اخـتالل در      )OHSS( گذاري نظيرسـندرم تحريـك بـيش از حـد تخمـدان               تخمك  ناشي از روشهاي فعلي تحريك    

هاي درماني   و نيز كاهش چشمگير در هزينه…مبوز ، چند قلوزايي و گردش خون، اختالل در عملكرد كليه ، احتمال ترو      
هاي نابالغ  بدون هيچگونه تحريك تخمك گـذاري بـا كمـك سـونوگرافي واژينـال بوسـيلة         تخمكمنظوربدين . باشد   مي

 از  به جاي بدن در شرايط آزمايشگاهي با اسـتفاده     آنها سازي   و روند بالغ   برداشت شدند سوزن پونكسيون مخصوص    
هاي بالغ شده نـسبت بـه         سپس  با تلقيح تخمك    . شدانجام  بلوغ تخمك   محيط كشت كامل، مشتمل بر تركيبات مورد نياز         

 IVM تخمك براي كـشت در محـيط         51 تخمك نابالغ بدست آمده،      52در اين مطالعه از تعداد      . تشكيل جنين اقدام گرديد   
 49از اين تعـداد     .  رسيدند و گويچه قطبي آنها نيز ديده شد          IIفاز  به مرحله متا  %) 100(در نظر گرفته شد كه تمامي آنها      

با توجه به  آمارهـاي  . منجر به تشكيل جنين گشت %) 71( مورد آن 35، كه ) ICSI( تخمك با اسپرم شوهر تلقيح شدند     
 همچنـين  هاي حاصل از آن منتشر شده اسـت و نيـز مزايـاي ايـن روش و      و حاملگيIVMموفقيت آميزي كه در زمينه    

 . تواند گامي بلند در درمان ناباروري محسوب گردد هاي درماني، اين روش مي كاهش چشمگير در هزينه
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