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رد در صـورت  . شـود  ديـده مـي   GnRHترشح ضرباني  گذاري است كه در آن كمبود ن اشكال عدم تخمكيتر آمنوره هايپوتاالميك يكي از شايع :زمينه و هدف

 -كـه اغلـب نـوعي پاسـخ روانـي     اسـت  ترين نوع آن سركوب عملكرد توليد مثل  شايع. شود مطرح مياين تشخيص گذاري  علل تخمداني و هيپوفيزي عدم تخمك
حاملگي هستند بايـد  بيماران مبتال به آمنوره هايپوتاالميك كه خواهان  .شود ناميده مي عملكردي آمنوره هايپوتاالميك و ث زندگي استدشناختي به حوا زيست
قابـل   كوچـك  به طور مداوم و به شكل ضرباني توسط يك پمـپ  GnRH .قرار گيرند GnRHن و يا زوژهاي اگ توسط گونادوتروپين گذاري تخمك تحريكتحت 

زمـان خـواب نيـز آن را همـراه     دانند زيرا مجبور هستند در  بسياري از بيماران آن را نامناسب مي. شود حمل به دو روش داخل وريدي و زيرجلدي تجويز مي
پـس از  . شـود  از گونادوتروپين اگزوژن استفاده مي گذاري القاء تخمكو بنابراين جهت  ستدر دسترس ني GnRHمتاسفانه در ايران پمپ تجويز . داشته باشند

 و حتـي  (IVF)لقاح آزمايشگاهي و يا تحت  شوند مي (IUI) تلقيح داخل رحمي اسپرم و (TI)بندي شده  نزديكي زمانبيماران يا توصيه به  ،گذاري تخمكتحريك 
موفقيـت  ميـزان   ههدف از اين مطالعه مقايس .است IVFو  IUIتر نسبت به  آسان وكم هزينه يروش TI .گيرند قرار مي ) (ICSI ي اسپرممترزيق داخل سيتوپالس

  .باشد مي TIو  IUIحاملگي در دو روش 
مركـز تحقيقـات نابـاروري بيمارسـتان     به مراجعه كننده منوره هايپوتاالميك آبيمار مبتال به  36روي نگر  اين مطالعه به صورت گذشته: بررسي روش

در مطالعه  ،بر اساس معيارهاي ورود و خروجاين افراد . انجام شد 1383 بهمن لغايت 1378فروردين علوم پزشكي تهران در فاصله  دانشگاه  وليعصر
نظر ميزان موفقيـت  تحت درمان قرار گرفتند و سپس از  TIو  IUI يپروتكل درمان دويكي از توسط  ،گذاري تخمكپس از تحريك افراد  .مودندنشركت 

  ، بـاروري علـت نا در آن هـايي كـه    پرونـده . بـود  طبيعيسال و اسپرموگرام  20 -40سن بين  ،از جمله معيارهاي ورود .حاملگي با هم مقايسه گرديدند
هـاي آمـاري ايـن مطالعـه      روش. آنومالي رحمي همزمان و يا انسداد لوله رحمي وجود داشت، از اين مطالعه خـارج شـدند   ،بودذكر شده ل مردانه عام

Unpaired Student t- test   وFisher’s Exact test  10.5(مورد استفاده  و نرم افزار (SPSS 05/0داري  سطح معني وP< در نظر گرفته شد.  

اتفاق افتاده است كه اختالف بين اين دو %) 13/24( مورد حاملگي 7سيكل،  29از  IUIو در گروه  %)37/70( مورد حاملگي 19سيكل،  27از  TIدر گروه  :جنتاي
همچنـين از نظـر   . داري بين دو گروه وجود نداشت و چندقلويي اختالف معني حاملگي خارج رحمي، سقطاز نظر تعداد  .)p=05/0(دار است  معني يروش درمان

  .داري بين دو گروه وجود نداشت اي اختالف معني ، ميانگين سن و ساير مشخصات دموگرافيك و زمينهبارورينازمان مدت 
عنـوان اولـين روش جهـت     هتوانـد بـ   با توجه به سهولت، ارزاني و نياز به تجهيزات كمتر مـي  TIدهد كه روش  نتايج اين مطالعه نشان مي :گيري نتيجه
هاي بعدي در درمان ايـن بيمـاران    هاي ديگر به عنوان گام آمنوره هايپوتاالميك مورد توجه قرارگيرد و روش علت اباروري بان بيماران مبتال به نادرم

  .لحاظ شود
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