اثرات هًرمًن های تحريك كىىدٌ فًليكًل وً تركيب ي  HMGبر بلًغ اييسيت های
وابالغ اوساوی در محيط كشت ي ميسان جىيه های  8سلًلی حاصل از تسريق درين
سيتًپالسمی اسپرم
جواد بهار آراء ،1نزهت موسوی فر ،2محسن جاللی ،3مریم مغانی
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 -1استادیار گروه زیست شناسی دانشکذه علوم پایه دانشگاه آزاد اسالمی مشهذ
 -2استادیار دانشگاه علوم پسشکی مشهذ  ،مرکس تحقیقاتی و درمانی ناباروی منتصریه
 -3متخصص علوم آزمایشگاهی  ،مرکس تحقیقاتی و درمانی ناباروری منتصریه
 -4کارشناس ارشذ زیست شناسی سلولی تکوینی
تاريخ دريافت 86/12/6 :تاريخ پذيزش مقاله:

87/4/9

خالصه
مقذمه :اؾتلبزُ اظ ضٍـ ثلَؽ تروي ّب زض هحیظ ًكت (  )IVMثطای زضهبى ًبثبضٍضی زض ظًبى زاضای ؾٌسضم پلی
ًیؿتیي تروساى (  ٍ )PCOSیب اكطاز هجتال ثِ ؾٌسضم تحطیي ثیف اظ حس تروساى (  )OHSSهلیس هی ثبقس ٍ ثبػث
ًبّف هیعاى ههطف زاضٍّبی گٌبزٍتطٍپیي ٍ زض ًتیدِ ًبّف ّعیٌِ ّبی زضهبى هی گطزز .هغبلؼِ حبضط ثب ّسف
ثطضؾی اثطات َّضهَى ّبی  r-FSH ٍ HMGثط ثلَؽ اٍٍؾیت ّبی ًبثبلؾ اًؿبًی ٍ هیعاى خٌیي ّبی ّكت ؾلَلی
ایدبز قسُ  ،حبنل اظ تعضین اؾپطم ثِ ؾیتَپالؾن تروي (  )ICSIاًدبم قسُ اؾت.
روش کار :ایي هغبلؼِ اظ ًَع تدطثی ٍ زض ؾبل

 1385-1386زض هطًع تحویوبتی زضهبًی ًبثبضٍضی هٌتهطیِ ٍ

زاًكگبُ آظاز اؾالهی هكْس اًدبم قسُ اؾت .تؼساز  156تروي ًبثبلؾ حبنل اظ تروساى ظًبى ًبًسیس لوبح زضهحیظ
ًكت ( )IVFثِ ؾِ گطٍُ توؿین قس .زض گطٍُ قبّس ثِ هحیظ ًكت اٍٍؾیت آلجَهیي ؾطم اًؿبًی  ٍ %10زض هحیظ
ًكت گطٍُ ّبی تدطثی  2 ٍ 1ثِ تطتیت  HMG ٍ r-FSHثِ هوساض  0.075 IU/mlاضبكِ قس .ؾپؽ تروي ّبی
ثبلؾ ضا ثب تعضین اؾپطم ثِ زاذل ؾیتَپالؾن آًْب ثبضٍض ٍتؼساز ضٍیبى ّبی ّكت ؾلَلی ایدبز قسُ تَؾظ
هیٌطٍؾٌَح هؼٌَؼ ثطضؾی گطزیس .زازُ ّبی ًوی حبنل ثب اؾتلبزُ اظ ضٍـ آهبضی هدصٍض ًبی ٍ ًطم اكعاض
 SPSSزض ؾغح هؼٌی زاضی  P<0.05تحلیل گطزیس.
نتايج :هیعاى ثلَؽ اٍٍؾیت ّبی ًبثبلؾ اًؿبًی تب هطحلِ هتب كبظ  ٍ 2ضؾیسى ضٍیب ى ّب ثِ هطحلِ ّكت ؾلَلی ثِ
عَض هؼٌی زاضی زض گطٍُ ّبی ً r-FSH ٍ HMGؿجت ثِ گطٍُ ًٌتطل اكعایف ًكبى زاز).( P<0.001
نتيجه گيزي :هزدو َّضهَى  r-FSH ٍ HMGثبػث اكعایف هیعاى ثلَؽ اٍٍؾیت ّبی ًبثبلؾ اًؿبًی زض هحیظ
ًكت هی قَز ًٍیع هیعاى ضؾیسى ضٍیبى ّب ضا ثِ هطحلِ ّكت ؾلَلی اكعایف هی زٌّس.
ایطاى ،زٍضُ یبظزّن ،قوبضُ ؾَم ،پبییع )43-50 :87

کلمات کليذي :ثلَؽ آظهبیكگبّی،ICSI ، r-FSH ٍ HMG ،
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