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در درمـان اخـتالالت   گـذاري   هاي متنوعي، جهت القاء تخمـك  هاي اگزوژن با روش از حدود نيم قرن پيش گنادوتروپين :زمينه و هدف
روش بـا   و اي كـاهش مرحلـه  روش  دوبدليل كاربرد وسيع  .ندوش ميآوري كمك باروري استفاده  اي فنه اري و انجام روشذگ تخمك

و نيز عدم دستيابي به نتـايج مشـترك در خصـوص     و عوارض زياد ناشي از درمان باالهزينه  ،اريذگ در القاء تخمك  hMGدوز ثابت
مقـدار داروي الزم،   از لحاظ دو روش هدف مقايسه اين مطالعه بااين دو روش در مطالعاتي كه قبالً انجام شده است ارجحيت يكي از 

  .انجام شده است ،به دنبال درمانحين درمان، ضخامت و الگوي اندومتر و ميزان حاملگي در نياز به افزايش دوز دارو 
سيكل از هر روش از پرونده بيماران نابارور بيمارستان شريعتي تهـران   245 در اين مطالعه همگروهي تاريخي، تعداد :بررسي روش

و مبـتال بـه    اهـداء تخمـك   كانديـداي  ،سال سـن داشـته   35بيماران كمتر از  تمامي .قرار گرفتندبررسي مورد ، 1382-83هاي  در سال
PCOS  ي مـدت آگونيسـت  هيپوفيز با پروتكل طـوالن سركوب بعد از . آمنوره هيپوتاالميك نبودنديا و GnRH،hMG  كـاهش   در روش
بـر پايـه    ،روز 2-3 آمپـول هـر  نصـف  چندين مرحلـه كـاهش دوز بـه ميـزان     در و  شروعواحدي  150آمپول  2-4تجويز اي با  مرحله
 .بدون كاهش در طول سـيكل ادامـه يافـت   واحدي  150آمپول  2-4در روش ثابت همان دوز ابتدايي . هاي سونوگرافيك انجام شد يافته

 SPSSنـرم افـزار آمـاري     هـا از  بـراي تحليـل داده  . گرفتـه شـد  كـار  بـه   ZIFTروش  در ،حاصـل  يهـا  اووسـيت ، hCGبعد از تزريـق  
  .دار آماري در نظر گرفته شد سطح معني p≥05/0.استفاده شد Fishers exactو  t-test، χ2هاي آزمونو

دار  تفـاوت معنـي   ،ذكـر شـده   دو روش ،ندومتر و ميزان حـاملگي اكيفيت زايگوت، ضخامت  ،حاصل هاي يتاز نظر تعداد اووس :نتايج
داري با الگوي انـدومتر سـه خطـي بيشـتر و الگـوي اكـوژن كمتـري همـراه بـود           ر معنيوطه ب اي كاهش مرحلهروش  .آماري نداشتند

)001/0=p .( كمتـر  اد آمپول مصرف شـده متوسط تعدبا  ثابت نسبت به روش اي كاهش مرحلهروش )عـدد   2/32در برابـر  عـدد   4/26
 سـيكل  99در برابـر   )%1/17(سـيكل   42بـه ترتيـب   ( نيـاز بـه افـزايش دوز در حـين انجـام درمـان       كمتـر  و مـوارد  ) p=000/0آمپول،

)4/40(%،000/0=p  (همراه بود.   
با مصـرف   اي كاهش مرحلهحاملگي و نتيجه درماني، روش  بين دو روش از نظر ميزان دار معنيبا توجه به عدم تفاوت  :نتيجه گيري

 بديهي است براي حصول بـه يـك نتيجـه قطعـي،     .رسد روش مناسبتري به نظر مي ،شدهدر بيماران بررسي  ،hMG تعداد كمتر آمپول
  . وجود دارد ...آمنوره هيپوتاالميك و  ،PCOSهاي بيشتر با در نظر گرفتن ديگر شرايط از جمله ابتال به  نياز به بررسي

  

آوري  نابـاروري، فـن   ،گذاري، گنادوتروپين يائسگي انساني، روش با دوز ثابت، روش با دوز كاهش يابنـده  تحريك تخمك :واژگان كليد
  .ZIFTكمك باروري، 

  

خيابـان بزرگمهـر،    مـن، به 22خيابـان  ، روبـروي اداره هميـاري شـهرداري،    1انـداز   ، ساختمان چشم42واحد دكتر مرجان فيروزه،  :مكاتبه مسئول
  .، اصفهان، ايران81586 -97143كدپستي 

   marjan_firoozeh@yahoo.com:پست الكترونيك

D
ow

nloaded from
 http://w

w
w

.jri.ir

http://www.jri.ir

