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 مقدمه 

ترکیبی از مواد با کیفیت باال و اتوماسیون قوی، دسترسی گسترده 

ارامترهای ضککروری اازا د داده را به طیف وسککی ی از پ انپزشکک 

از هورمون ها و پارامترهای  یدر دسککترب بودن پ ک کام  و اسککت

 همیتپر ای پزش ان ناباروری بسیار بیماری های عفونی به و ژه برا

 .می باشد

 درمان اردی بیمار محور از طر ق استفاده از آزموندر حال حاضر 

م تبر از و محدوده مرجع  طی مدت زمان کوتاه تکیفیک ابک هکای

ای هتسککت  ،عم  رد بالی ی خوب ام ان پذ ر اسکت. بالی ی لحاظ

و  زوجین عوامک عفونی قبک از درمان بررسککی برایرا سککرولو ی 

و /  ا ج ین، و همچ ین برای پیشگیری از عفونت ها گامت  ذخیره

نشان  نشربات. داده های اخیر از توصیه می نما د در طول بارداری

می دهکد ککه نرارت دقیق هورمون های تولید می ی به طور قابک 

  .می شود توجهی م جر به اازا د میزان تولد زنده

 مونوآناال زر مورد اسکککتفاده در انتخاب م اسککا ادر ا ن راسککتا، 

هورمون از لحاظ نرارت درمانی  همی طور تشکککخیا نکابکاروری و

م ی و دوام مواقیت در دارای پیامدهای مهمی برای اثربخشکککی، ا 

اعتبار س جی روش با استفاده از مقدار قابک توجهی از  درمان است.

 م   س ک  ده جم یت مرجع و شرا ط مهمنیز نمونه های بالی ی 

پکاتولو  کد در جم یت بیمار اسکککت که تما ز ا مونوآناال زرهای 

 تجاری را مم ن می سازد.

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 یدرمان نابارور جهت یدرمان مراکزسککال گذشککته،  60در طول 

 ریاثت یبارور میت ر یتوس ه دارو برا ک وناست. تا  ااته  د اازا

 د توان یم زوجیناست که  ن عمده ا جهینت و  تهداش بر جام ه یقو

 .دنریبگ میتصم مان انداختن زا ق به ت و یبرا

 نی)مشتقات استرو ن( و گ ادوتروپ ها هورمون ،میالدی 60در دهه 

توس ه ان  سپس. قرار گراتدسترب در  یبارور د تحر یها برا

ال به دنبال داشت و در سرا  70( در دهه ART) یکمد بارور یآور

اون، بر سی، لوئ"د لوله آزما"کودک در دنیا  بار  نیاول ی، برا1978

 (IVF) یشگاه لقاح آزما وس هت شگامیمتولد شد. رابرت ادواردز، پ

نوبک را در سال  زه جاشد و  سیم جر به تولد نوزاد لوئ نیز انسان

 در اات نمود. 2010

حوالت در سراسر جهان اجرا و ت یبه طور گسترده ا ARTاز آن زمان 

سطح باال  یاثر بخشم جر به  یان آور ن از ا یمداوم در هر ج به ا

  .می شودنابارور  یدر درمان زوج ها

 تشخیااست،  قیدق ایاز آنجا که اسکاب هر درمان موثر تشخ

 یاسمونو ا های دیت   ونیو اتوماس د از پاال یاد تا حد ز ینابارور

چرخه  میر ت رد ینقشکه  یبهره برده اسکت. همه هورمون اصک 

توان با دقت و  یم ی دارند راحام گ ک و اوا ی  النه گز ،یقکاعکدگ

س جد نمود  خودکارکامال  ز ا م وآناال زرهایبا استفاده ا اطمی ان

 ع موثر، سر اریبس یارائه درمان ها جهت ها دی یک  یس گ ب اکه 

  .باشد خود مارانیمن به ب و ا

 ان ش اسان و پزش ست ز یبرا دیمف یبانیپشتبه ع وان راه ما  ن ا

در نرر  مارانیب درمان در تیمواق زانیبه حداکیر رساندن م جهت

که  اارادی یو جامع برا یعم   رد رو راه ما ن . اشده استگراته 

 VIDAS خودکارا مونوآناال زر  از  یدرمکان مکدرن نابارور یبرا

 .شده استاراهم  استفاده می ک  د

Johan Smitz, MD, PhD. 
HORMONOLOGY LABORATORY 

CENTER FOR REPRODUCTIVE MEDICINE, UZ BRUSSEL 
FREE UNIVERSITY BRUSSELS (VUB), BELGIUM 

 

 پیش گفتار



 

 

 

 فهرست محتویات

 

 شیوع ناباروری در جامعه .1

 لقاح کمکی درمان ناباروری از طریقدر انقالب  .2

 ICSIو  IVFتکنیک های لقاح کمکی:  .3

 حیصح صیتشخ کی ارائه .4

 ART یرمونهو یریگیو پ یطرح درمان نابارور .5

 یزمان بند یکیبا نزد یعینظارت بر چرخه طب :1سطح 

 لقالحشده و 

 (IUI یتخمدان )برا فیخف کیتحر :2سطح 

 ARTفرآیندهای درمانی 

 ICSI یا IVF-ETو  superovulationدرمان  :3سطح 

 نیمن اسپرم، تخمک و جنیا یساز رهیذخ .6

 هورمون در عمل یرینقش اندازه گ .7

 متداول سئواالت .8

 اختصارات فهرست .9

 فهرست منابع .11

 

 

  گسترش تخمد1ع س :-( کومولوب پیچیدهOCC) 

  تخمد بالغ و 2ع س :ICSI 

  پید هسته 2: تخمد بارور با 3ع س 

  س ولی 4: ج ین 4ع س 

 

 

 

 

 

 



 

سهههال  1بعههد از  یاگر بهاردار ،یبهه طور کل

نابارور در  ندهد، زوج بعنوانمقهاربت منظ  

 .می شودنظر گرفته 

 

 وری در جامعهشیوع نابار .1

جوامع و م اطق متفاوت است.  نیب یبه طور گسترده ا ینابارور وعیش

درصد از  10در بروز میزان   ا، که در غرب اروپا و شمال امر یدر حال

ج وب  قا، درصککد در شککمال آار 22رقم به  ن ، ارخ می دهدزوج ها 

 یج وب صحرا ی. در کشکورهاابد  یم د اازا  ا و ج وب امر ایآسک

میزان  ،م شکده استنجاا مطال ه یودد داد محهر چ د اقط ت قا، آار

 . می شودزده  نیتخم ٪32بروز 

در طول  ااته توسکک ه  یدر کشککورها های پیشککرونده د از گرا ی  

 کیه دلب، ب د نیبه س  ارزندآوری انداختن ق چ د دهه گذشته به ت و

 است.میک  دیو تول یج س الت تما کاهد

ماهانه  یباردار زانی: مابد  یسکن کاهد ماازا د ن با در زنا یبارور

درصد کاهد  22تا سالگی  38نصف، و در سن  32و  30 نیس  نیب

در حال حاضکر در سراسر  ده پد ن ا ،یصک  ت شکراتیبا پ ابد.  یم

 یاریبس یسالگ 41در سن  حاضردر حال  و می شودجهان مشکاهده 

 می باش د.  ناباروراز زنان 

 نیخطر سقط ج  د اازاا ب یاد تا حد ز سن با رتبطم باروری کاهد

 سن در ٪20 و سالگی22 سن در ٪01: مرتبط است حام گی  ک در اوا

 نساازا د با  تیاووس تیفیکاهد ک کیخطر به دل ن . اسالگی 42

در  زیروند ن ن ا .می شودمشکاهده  ی یطب یها سکی کدر  اسکت که

 ی: در حالتاسشده ثبت گسترده  (IVF) یشگاه لقاح آزما یداده ها

 و ،٪40 تابه ع وان باال  یسالگ 20تواند در سن  یم IVF تیکه مواق

 .باشد( ٪2ک  ده )حدود  دناامیسالگی  43تا  40سن  نیب

، ستا دی نتوابسته به  یاد وابسته به سن تا حد ز یبارورنا کاهد 

 .دارد یقابک توجه ریتاثنیز  یطیو عوامک مح یاما سبد زندگ

 یرکاهد بارو یبرا زیبزرگساالن ن  ینازا یبرا نیم شاء ج  هیارضک

ال تقان درنتیجهتواند  یم نیرشد ج  د شد ت محدودشده است.  بیان

 یول یاستخر اولمم ن است  جه،ینتو به ع وان  باشدجفت به داخک 

 کاهد استخر یبرا گر دآش ار  ک . دالابد کاهد  نیدر تخمدان ج 

 ،یتخمدان، پرتو درمان یجراح ،یدرمان یمیشامک ش خمدانت  ولیاول

 است.  ژنیآزاد اکس یها  ال و راد دن،یکش گاریس

در زنان اغ ا به ع ت  یع ت نابارور ااته، توسککک ه  یدر کشکککورها

که در جهان در حال  یدر حال ،می باشککد یم هورمونی رتاختالل در 

 و سک ع ک مان ، عوارض پس از زاپرخطر نیتوس ه، عفونت، سقط ج 

دان مر یدر ت امک بارور د ولو یدمی. مطال ات اپبشمار می روندلا غا

شدن  یمرتبط به ص  ت یسم ش اس ک دال ااته توس ه  یشورهادر ک

از  یاریحال، بس ن با اکرده،   یمسئول کاهد ت داد اسپرم ش اسا را

. اسکککت یمقاربت یها یماریب به ع ت اسکککپرم تیفیکموارد ککاهد 

ت ها  شککود تواند به طور موثر درمان یمکه  د دشکک یاختالل هورمون

 از موارد مردان است. یتیدر اق  یم شاء نابارور

 

 

 

 

 

درمان ناباروری از طریق در انقالب  .2

 لقاح کمکی

شکککامک می تواند مرد(  ا )چه م شکککن زن  یبارورناهر درمان  با تقر

 اولی ول های ت داد د اازا، هدفو  باشکد تخمدان یهورمون د تحر

 یدسککترسکک در ا ن بین، .اسککت تخمد یتخمدان حاول ت امک درحا

( به طور ی یچرخه طب د تخمد )مقدار موجود در  1از  دیبودن ب

 دهد. یم د اازا را یبه حام گ یابیاحتمال دست یریچشمگ

تخمد در  7تا  2داده های اخیر نشان می دهد که هدف گذاری برای 

که ،  رد استعمب، احتماال بهتر ن ICSI ا  IVFهر دوره باز ابی در 

با در نرر گراتن خطرات آنیوپ و یدی در تخمد، کاهد کیفیت با د 

آندومتر در چرخه تحر د شده و عوارض جانبی بالقوه شد د ناشی از 

 -گ کادوتروپین و د گر داروهکای بکاروری )سککک کدرم تخمککدان پ ی 

OHSS)  .انجام شود 

 یبارور یریدر پ یتخمک نقش محور تیو کم تیفیکاهش ک

ار کمتر تحت تاثیر سن قرکه نقش آندومتر  یکند، در حال یم فایا

 می گیرد. 

 (یبیتقر عی)توز یندر زوج یعلل نابارور

 31% فاکتورهای مربوط به زنان 

 31% فاکتورهای مربوط به زنان 

 41% (نابارور یشرکافاکتورهای مشترک) 



 

 شده. د از تخمدان تحر یسونوگراا ر تصو 

کوچد در تخمدان قابک   ولیاول 2متوسکککط و  ول اولی 2: 7 روز

 مشاهده است.

 

 

 ICSIو  IVFتکنیک های لقاح کمکی:  .3

. 
 

 (IVF) یشگاهیلقاح آزما

 یاب بکاز یدرمکان نکابکارور تیکبکه ج و در مواقرو گکام بزر   د ک

 یبا س ول ها آنشده و لقاح  د تخمد از تخمدان تحر یالپاروس وپ

 یبراراه  ن موثرتر IVFاسککت.  هشککگا اسککپرم در آزماشککده انتخاب 

 . است یدرمان نابارور

 IVFتوان با  یرا ماسککپرم  ااته کاهد  یاندک تیفیبا ک بیمار مذکر

 اهشگ در آزما آنهااز اسپرم  بخد ن ، چرا که بهترودنم درمان یم مول

به دسککت آمده پس از  های با تخمد د در تماب نزد شککده وآماده 

 .ار می گیردهمسر آن بیمار قر د تحر

 

  ا ب تخمد بارور شده 

 دیپ 2و  یقطب جسکم 2

 هسته

 

 

 (ICSI) سیتوپالسمی اسپرم داخل قیتزر

 اسپرم در انزال ونی یم 2در مردان نابارور که حداقک  IVF ت  ید

ا ت هی که حال، مردان ن . با ابطور مواقت آمیز عمک می ک د دارند

بدون ارزند  ه وزهم  IVFبا  یحت دارند ی یچ د س ول اسپرم طب

راه حک  ک  دهدر انسان اراهم  ICSI ی. کاربرد عم می مان د یباق

ل وس  د  ق مردان، با تزر ینابارور د موارد شداغ ا  یبرااساسی 

  اووپالسم است. به  میاسپرم به طور مستق

 د  ق تزر 

ه باسپرم  از تد س ول

 تخمد بالغ د 

 

 

 (IVM) یشگاهیبلوغ آزما

 دیت   د کومولوب -تخمد  مپ  س هایک یشکککگاه ب وغ آزما

 یولها یاست که توسط آن تخمد نابالغ از اول ک  ده دواریام د جد

 طیمح د سکککاعت در  40تا  30متر در طول  ی یم 10>کوچد 

رسیده  2به متاااز  ها ی که . تخمدمی شودبالغ  اختصاصیکشت 

 .نمود لقاح ICSI توسطتوان  یرا م اند

 

 یکیژنت صیتشخ

 یبرا یشککگاه آزما ط در شککرا های انجام شککده دیات ت  به مواز

 ایه سکک ول ی ی نت آنالیز یبرا یمول ول یروش ها ن،یکشککت ج 

 8-6 نیج  د از  واحدسکک ول  د . اسککت ااته توسکک ه نیز واحد 

ونا ز ه در ال زریل حفر شده توسط سوراخ د  ق از طر با د یسک ول

ا ن از  آورانهنو یبیترک شود.آسپیره  ی ی نت اتشخی یبرا دایپ وس

رت در صککو ی  از النه گز دیپ ی ی نت ایاجازه تشککخها  دیت  

در حال حاضر . می دهد د شکد یماریببه خانواده ابتالی اسکت داد 

در  ی یرشد طب کیپتانسکاهد با  نیج  ایتشکخ یروش برا ن ا

را  IVF تیمواق زانیتواند م یم یاسکتراتژ ن اسکت. احال ارز ابی 

 نیدر ج  یکروموزوم یناه جار میزان همانطور کهبخشککد، ب بهبود

  درصد است. 70به  د سال نزد 30 ینابارور باال مارانیانسان از ب

               

 ،یمنیو ا یاثر بخشههه نیب منهاسههه حفظ تعهادل  یبرا

و  در دسهههتر  یبههه راحت اولتراسهههونههد ههای کیتکن

در  یضهههرور هههایابزار بههه،یمونواسهههیهاروشههههههای  

 لیتبد یبارور ینمتخصهههصهههبرای مدرن  کردههایعم

  شده اند.



 

 حیصح صیتشخ کی ارائه .4

 یع ت نابارور نییت  یبرا یصیتشخ یاز ابزارها یگسکترده ا فیط

شککامک ابزارها  ن ا. می باشککد ینابارور یندر دسککترب متخصککصکک

انس اس ن(، رز یت ی)س یوتریکامپ یاس ن توموگراا ،یسونوگراا ون

 ،یسکککتروسککک وپی(، هکNMR) یهسکککتککه ا یسکککیمکنک ککاطک

خون،  پیککوت کککار ،یالپککاراسککک وپ ،یسکککتروسککککالپ گوگراایهک

 و  یسرولو  ،یشک اس  روبیم ،یت اسک  های باات یسکتوپاتولو یه

 .ی می باشدهورمونآنالیزهای 

  رعا تنمونه اسککپرم با ، در مردان یابارورن برای بررسیی 

روز قبک از  3مدت  پرهیز از برقراری مقکاربکت  ا خروج اسکککپرم به

بهتر  .شککدخواهد  آنالیزبار  3 ا  2 یدر اواصککک هفتگ گیری نمونه

 جمع آوری گردد ک استر محفره د در و  شگاه است نمونه در آزما

 تقک م شگاه ه به آزمابالااص  رتدرجه حرا تنییربه م رور کاهد  و

 شود. 

 اسپرم عبارت د از: یتر( برا ی)تخصص آنالیزهای ب دی

 ضد اسپرم، یها یباد یآنت ایتشخ 

 یواک د آکروزوم یبررس، 

 ساختار تا ک. یبررس 

به ) یوتریککامپ یر تصکککو کیکتوان از تح  یتر م ی یروش عبرای 

ی را برای امتیاز دهمخت ف  ی( ککه پارامترهاCASAع وان میکال 

حال، در حال  ن . با ادر نرر می گیرد استفاده نموداسپرم  وض یت

 ٪100با  ی یب دیقادر به پ شکککات آزما ن از ا چ دامیحکاضکککر ه

 ا  شدن دارد بارور  یتوانا یبررس موردنمونه اسپرم  ا که آ  اناطمی

 نقد، اسککپرم تیفیدر حضککور کاهد ک ن، . ب ابراخیر نمی باشککد

ه ع وان نقد درمانی بسککیار با اهمیت ب IVF / ICSI ارآ  دهای

 بود. خواهد

 ریغ ی، اسکککتفاده از روش هازنان ینابارور یبررسیی یبرا 

 ت هدا ماریب یپزش  خچه در باال ذکر شده است با تارکه  یتهاجم

ل اسککت اعما ه ثانو ا  هیاول ینابارور ا آ   ه شکود و بسکته به ا یم

 خواهد شد.

ر نر در هیاول به صورت یرورهرگز باردار نشکده است نابا ماریاگر ب

 یباردار د که  یمارانیبدر  "هیثانو" ینابارور .شکککود یگراتکه م

د دسککت دادن دوم را از یباردارتوانا ی داشککته اند، اما پس از آن از 

مش ک مم ن  یها شه اسکت که ر یه . بدتحت تاثیر قرار می دهد

 .باشد یبیترک مش ک د  ا و  زوجیناز  د است به خاطر هر 

و غدد  یو دستگاه ت اس  زیپوایعم  رد م اسا ه توسط ت ها یوربار

د مان  ز غدد درون ر گر د یشود. اندام ها یمن نییمرتبط با آن ت 

 ی یبط تیوض  در زیکک بدن ن ایغده آدرنال، کبد و ترک د،یروئیت

گر، ن یک   رد رو د اتخاذ  اب یمتخصا نابارور شرکت دارد.بدن 

دارای عم  رد طبی ی هسکککت د  اندوکر نکه چ د محور  از ا   که

ن بدو های اندوکر ن ستمیساوقات  یگاه  .اطمی ان حاصک می ک د

 ن د. انشکککومی نام رم  واضکککح دارای عم  رد یپیترکاهرات ا وت

ی خون های هورمون یتوان با عدم ت ادل در پارامترها یم اختالل را

 نیزمیک  دیاز محور تول ی. اختالل در نرم کاربردنمود  یشکک اسککا

 یطوالن یروان یماریب پیامد د مم ن اسکت از اسککترب به ع وان 

 .القا شود( یمیال ااسردگ یمدت )برا

 

 

ه نمون کی امتیازدهی جهت زیر شده نظر دیتجد به تازگی یارهایمع

 شود: یم فیتعر "نرمال"اسپرم 

 تر،یل یلیم 1.5حج  حداقل  یانزال دارا •

 تر،یل یلیاسپرم / م یسلول ها ونیلیم 15 <غلظت اسپرم  •

 ،34٪ <(A + B)شروندهیتحرک پ •

 .باشد ٪4 < یعیطب یفرم ها یو مورفولوژ •
 اریبسککو  خودکار روش های آسککان به یدسککترسکک

ه با زمان کوتاه  یمونواس ا اختصکاصکیحسکاب و  ب

 مشاوره کیدر  یااتراق ایتشکخ جهتپزشک ان 

 .ک د یکمد م انهواحد روز

ن یپس از آن م یاضاا یصکیتشکخ یتسکت ها  دتوا

 یاز ع ک نابارور یاریکه بسکک یبه طوراجرا شککود، 

مشکککخا  هفته کیر عرض کمتر از د زمی ه ای

 شود.

 زاین شیپ کیدرست  صیتشخ

 درمان موفق است یبرا

 



  

 ؟است و سالم رایآندومتر پذ ایآ

بر  نرارتLH یسونوگراا با  ولیو رشد اول. 

پرو سترون هفت روز پس از اوج  یریگ اندازهLH. 

هفت روز پس از اوج  یوپسیب د به  ینگاهLH. 

 یارهایم  بر اساب مت باات آندومترقدت یین Noyes  رد در ش اب ایآستوسط 

 مزمن بدون عالمت ت اندومتر

 

 

 ؟چگونه است ماریتخمدان ب رهیذخ تیوضع

ی ریاندازه گAMH بطور جانبی ا ، سکرم FSH  همراه با 2-3سککرم در روز ،E2 .سککرم          

12> FSH  ر حضور دE2>60 pg/mL آنترال  ولیمارش اول. شنمی باشد ی یبقابک پ 

 .است AMHی ک  ده خوب م ادل  یب دیارزش پ یدارا  ال وا ی توسط سونوگراا

 

 

 

 کرد؟ ینیب شیپ را نیتوان پاسخ تخمدان به درمان گنادوتروپ یمآیا 

ان )به ع و سی کتخمدان در آغاز  های ولیاز اول یسونوگراا س جددهد که  ینشان م ریاخ مطال ات

 برابر است. یارزش اخبار دارای در خون AMH یریت ها اندازه گ ا ( و "آنترال ول یاولکانت "میال 

 

 

ا ب ماریب کیقبل از درمان  را  یاز حد تخمدان شیب کیتوان وقوع سندرم تحر یمآیا 

 کرد؟ ینیب شیپ نیگنادوتروپ

یباالزمی ه ای ارزش  د با  مارانیب LH ارزش ،AMH ااته  د اازا های باال، آندرو ن 

در روز  SHBG ااته غ رت کاهد  ا ( و DHEA-S ون، )تستوسترون، آندروست د یسرم

 دارا می باشد. نیاز واک د به درمان گ ادوتروپ یخطر باالترسی ک  سوم

د اازا یاس ن سونوگراا . ی  می باش دطوالنهای  دوره دارای  یبه طور ک  مارانیب ن ا 

 د. ده یان منش را یمت دد قشر یها ستیحجم تخمدان با ک

 

 

 

الل به علت اخت ینابارور می تواند نشان دهنده این باشد کهآندومتر  یوپسیب کی آیا

 ؟است در نظم آندومتر

د ر د یوپسیکه بت ها زمانی می تواند حاصک شود باال  یصیتشخ تیشده است که حساس مشخا 

 یبراب ابرا ن . در اات شود (LHروز پس از اوج  7 ی)به طور ک  LH یناگهان د پس از اازا قیروز دق

چرخه  و  8در روز  Pو  E2 یری، شروع اندازه گروزانه LHتحت نرارت با  ی یچرخه طب د انجام 

 (ی)تخمد گذار تریل ی ینانوگرم / م P ≥ 2تا  LH د اازا یریگیپ یبرا

 

 
 .WHO یارهایمطابق با مع یگذار عدم تخمک یعلت آمنوره و طبقه بند نییتع

 :یریروز، اندازه گ 2و  2روز  نیب

"هورمون "خط اول یپارامترها :hCG ،FSH ،LHول اسکککتراد ن،ی، پروالکت (E2) ،

TSH 
"(، تستوسترون، 'میانی در ااز لوتئال': پرو سکترون ) "خط دوم یپارامترهاSHBG ،

 DHEA-Sپرو سترون،  هیدروکسیک17

 ؟است باردار ماریب ایآ

باشد باردار رمایب گاهی مم ن است ،یوجود قاعدگ با. 

یریگ اندازه hCG یحام گ کیسه وجود برای تا ید  ال ترانس وا  یو انجام سونوگراا 

  بت باشد.می hCGهورمون  درصورتی که (یدوره قاعدگ ن )آخر 6در هفته 

 

 

 ؟ی انجام داده استتخمک گذار ماریب ایآ

پرو سترون خون. یریگ اندازه 

از تخمدان. ال  وا  یسونوگراا بررسی به موقع انجام 

 

 

 ؟داردتداخل  یبا محور بارور دیگری زیدرون ر هغدآیا 

یریگ اندازه TSH  به ع وان پارامتر خط اول. اصکالح تشخیا باFT4 ،FT3 آنتی ،

TPO. 

زولیکورت تم ر یاب ارز. 

ساعته. 24ادرار  نمونه در زولیاز کورت یادرار عار یریگ اندازه 

یریگ اندازه DHEA-S ،17 ون پرو سترون، آندروست د هیدروکسکی (Δ4) ،SHBG 

 آدرنال. یمادرزاد یپرپالزیه گام ه ر شروع د ا آندرو ن م شاء آدرنال و  رد برای

 

 

 (زیپوای)به ع وان میال آدنوم ه وجود دارد؟ CNS شناسی مربوط به بیآس آیا

یریگ اندازه LH ،FSH ،PRL ،ACTH ،TSH ،GH ،IGF-1. 

پاسخ مت اقض. ایتشخ یآزاد شدن هورمون برابا  د  امید یتست ها انجام 

سی تی اس ن  ا  درخواستMRI و م طقه اطراف آن. تورسی ا سال 

است. سالم ماریب  ی ایب دانیکه م دیک  یبررس 
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 مارانیب ینابارور برایبر شواهد  یمبتن یارائه راه حل ها

وان ت یرا م و ژه ی، برنامه درمانمحقق گرد د ای ه تشخ  به محض ا

 رهی، سن، ذخمونث ماریب ز ن رغدد درو ه با توجه به مشکخصکات پا

 نمود. ش هادیپ نیبه درمان گ ادوتروپانترار مورد پاسخ و  ی ولیاول

 

 

 یمردان، و ت هدات حراه ا یبارور تیوضککک  زین یبرنکامه درمان ن ا

 ان را در نرر می گیرد.  ماریب

 یبه درمان، طرح درمان م اسا انطباق کساکاهد اضکطراب و  یبرا

ن، مم  یها ن گز به ع وان جا نیبه گام آن، و همچ  گام شراتیبا پ

 رش و پذ خوبدرک  برای زوجین توضکیح داده شود.به وضکوح  د با

از درمان کمد خواهد کرد  یرویبه پ یاد تا حد ز ماریطرح توسکط ب

 خواهد نمود.  یریج وگ رماند یضرور ریغ یها  ه و از هز

 

 

 

 

 

 

به  ماریب اختصاصیچند عنصر گرفتن در نظر یفعل استیس

تهاج  و مقرون به  ک  یدرمان یمنظور استفاده از روش ها

 ت.اس صرفه

 یمونواسیا با مهم در رابطه کتهن

 هورمون

 

 ی رامونواسییمختلف ا یروش ها انیمرجع در م ریمقاد

 نیارائه شییده در ا ریمقاد ن،یداد. بنابرا میتعمی توان نم

 rieuxébioM هیایسییتمیسیی یکتیابهیه طقط برا
®VIDAS ریتمام پارامترها، مقاد ی. براهسییتند معتبر 

 هستند. سترسمربوطه در د یها یمرجع در بسته بند

 

 

 

 پا ه ای یهورمونها یسرم یریاندازه گ
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طرح درمان  کیقبیل از شییروع 

، ART یهورمون یریگیو پ ینابارور

 نییت  یبرا د با ر ز یها یریاندازه گ

 ماریب یو سرولو  یمشخصات هورمون

  انجام شود.

 (2-2تست های خط اول )روز 

 hCG • LH • FSH • Prolactin • Estradiol 

 TSH • AMH 

 (2-2)روز  دومتست های خط 

 Progesterone • Testosterone • SHBG 

 17OH Progesterone • DHEA-S • FT4 • anti-TPO 

  یسرولوژ سنجش های
 (درمانقبک از شروع  زوجین یغربالگر یبرا ی)ضرور 

 2004/23تست های اجباری )دستورال مک اروپا ی 

 /EC:) 
 HIV 

 هپاتیت B (HBV) •  هپاتیتC (HCV) 

  ت هکا در صکککورتی اهکداء گکامت از ارد خارج از  سییفلی(

 زوجین در نرر گراته شده باشد(

  :در صورت سابقه مواجهه یا مساطرت 
HTLV-1ماالر ا، بیماری شاگاب ، 

  آزما د انجام  :تخمکاسپرم یا دهنده  موارد ذخیرهدر

، HIV ،HBV( برای NATاسککید نوک ئید )آزمون  بررسکی

HCV اسکککتفاده مسکککتقیم از گامت. اگر  جهکت، کالمیکد کا

 های م جمد : حفظ گکامکتدر دسکککترب نبود NATآزمون 

 بودن م فی بررسکککیروز، و  180در قرنطی ککه بککه مککدت 

 .پید از استفاده از س ول های ده دهسرولو ی 

 :توصیه می شود انجام آزمایش برای موارد زیرحاملگی  پیش از

  سرخجه •توکسوپالسموز 

 سیتومگالوو روب (CMV) 



 

 

 یورمونه یریگیو پ یطرح درمان نابارور .5

ART 

 

اند تو یاز درمان م یسطوح مختلف ص،یبسته به تشخ

 استفاده شود:

 

 

 

 

 

 

 (:2و سطح  1)سطح  درمان نازایی های حداقل

در مورد  کد بیمکار با  د چرخه نرمال و در صکککورت عدم وجود 

کاهد و دو طراه بطور لولکه های االو  انسکککداد ، یبیمکاری رحم

، رو  رد اول برای (یون / می ی لیترمی  10>ت داد اسپرم )چشمگیر 

برای درک زمان ب دی  آنهابهی ه سککازی شککانس  زوجین،کمد به 

مقاربت با  ا بدون درمان تحر د تخمدان )مان د ک ومیفن سیترات 

. استفاده از چرخه نرارت است  ا تزر ق گ ادوتروپین با دوز پا ین(

 E2تولید  بدان م  ی است که رشد و تخمد گذاری اولی ول )ها(،

 /LH (LH> 15 IU یخود به خوداازا د و پرو سترون و شروع 

L طور م رم برای کمد به تصکمیم گیری برای زمان به ( می تواند

 .دنبال شود مص وعی لقاحب دی مقاربت و  ا 

 نرارت بر چرخه طبی ی با: :1سطح 

 نزد  ی زمان ب دی شده 

 لقاح ( داخک رحمی اسپرمIUI) 

 (IUIتحر د تخمدان خفیف )برای : 2سطح 

داخک رحمی  لقاح، از جم ه به موقعا ن درمکان با مقاربت طبی ی 

 ترکیا شده است.

 محصوالت هورمونی استفاده می شود:

 (CC/ ک ومیفن سیترات ) الف

 گ ادوتروپین هاب / 

 استفاده از:

FSH (uFSH, rFSH); HMG (uFSH +uLH + 

uhCG); LH (rLH); hCG (uhCG, rhCG). 

درمان سوپراووالسیون با استفاده از دوز باال گ ادوتروپین  :3سطح 

(IVF  ا ICSI) 

در  سکککازی بارور رایمت دد ب هدف به دسککت آوردن تخمد های

 یج ین در چرخه درمان 2 ا  1 و جا گذاری شکرا ط آزما شگاهی

 .به صورت م جمد نگهداری کرد توان می را است. ج ین اضاای

 یریپروتکل های استاندارد و پیگ

: مورد اسککتفاده برای سککرکوب تولید GnRH  آگونیسککت  الف/

 قبک از تحر د. بیمار LH  /FSHهورمون 

مورد استفاده برای ج وگیری از اازا د  :GnRHآنتاگونیسکت ب/ 

 .LH  خود به خودی

 : ادرار باال تمیز  ا محصوالت نوترکیا.ج/ گ ادوتروپین ها

 :استفاده از

 FSH (uFSH, rFSH); HMG (uFSH +uLH + 

uhCG); LH (rLH); hCG (uhCG, rhCG). 

 

در  ها نیدر هنگام اسییتفاده از گنادوتروپ یاطیاقیدامات احت

 یتخمک گذار کیتحر

عمک بالی ی م اسا برای نرارت بر سطوح هورمون های استروئیدی و 

 کاهش خطرات ناشی از حاملگی های متعددرشد اولی ولی برای 

 .است (OHSSسندرم تحریک بیش از حد تخمدان )و 

انتخاب درمان بر  یبرا یریگ میتصییم ندیطرا

  ینیاساس شواهد بال

سککطح  3از  ی  شککروع  یبرا اند  اسککیون برای هر زوج

مسدود شده  یلوله ها هیاول ایبه تشکخ یدرمان بسکتگ

 رییرحم، اسپرم به شدت تن یماریب د شد ط االو ، شکرا

 یف ضکک  ولیاسککپرم، اول یباد یاز آنت  یباال تری، ت ااته

بستگی  زن د سکال( شر 32 <سکن )اازا د تخمدان، 

 ICSIط وجود داشککته باشکککد شککرا ن از ا ی  . اگر دارد

IVF/  شود. می  ز م موال در صکف مقابک تجوICSI  ت ها

 IVFنسبت به مردان  در د شکد یبا نابارور های در زوج

 .برتری دارد

 10تا  2 یبه طور ک  -اسپرم قابک قبول است  تیفیاگر ک

نمونه  د اسکپرم متحرک در کک در  یسک ول ها ونی یم

غاز برای آتوان  یرا م استیس د ، وجود داردبالقوه  حیت ق

درنرر گراتن ، با زوجین اب 2 ا  1سککطوح درمان  درمان

بحث ت در هر چرخه درمان یمواق زانیو م  که تالش، هز

 نمود.

 



 

 

. 

 1سطح 

 زمان بندی لقاحو  با مقاربت یعینظارت بر چرخه طب

  شده

 (را ببی ید 1)ش ک درمان 

 زمان ی  نزد"د توان یم زنان یها ماریتالش، متخصکککا ب نیدر اول

 کتوراا د  اگر  م طق کها ن با  نما د ز تجو ی را م رم "شده یب د

خه چر بارورتر ن لحره ازدر  د مقاربت با ،است ریمردان درگ ینابارور

 یاسکککت که تخمد گذار یزماندوره بارورتر ن . شکککود یز برنامه ر

 های نمونهدر اات با  ین را به راحتتوان آ یمکه  ردیگ یصکککورت م

و  2در روز  ه پا مقاد ر یری)اندازه گ نمود یاب به طور م رم ردخون 

(. نمونه می نما د د که استرو ن شروع به اازا 8از روز  شتریسپس ب

 .می شوند س جد LHو  E2هورمون  یخون برا

 

 

 

 

 

 

 

 

در  بدا  یم د اازا IU / L 12  مقداراز  دیب LHکه  یه گام 

به قطر   ولیو اگر اول E2 > pg / ml 120 غ رت د حضکور اازا

 هب دستور مقاربت ،شد ده د یمتر در سکونوگراا ی یم 17بزرگتر از 

 د انترار  ه،روز 3 زیدوره پره د پس از . زوجین داده می شکککود

 رود. یم  هیبهنمونه اسپرم 

از  بخشیتواند با  یم ماریاز حد کم اسکت، ب دیاگر ت داد اسکپرم ب

او  E2که سککطح  یزمانهمسککر خود، انتخاب شککده  دیاسککپرم از پ

 رایبسکک مخاطترشککح  ،لقاح لحره. در گردد تلقیح ه وز باال اسککت

از  ینشانه ا نمود کهتوان در روزنه دهانه رحم مشاهده  یرا م الیس

زمان  ن در امهاجرت اسکپرم است.  یبرا ترو ناشکباع م اسکا اسک

(. تریل ی ینانوگرم / م 1.2>اسککت )سککطح پرو سککترون ه وز کم 

ابک ق ریغاسپرم  یس ول ها یبرارا  ماریمخاط ب، پرو سترون د اازا

د به توان یهورمون ها م حینرارت صکککح ن . ب ابرانمودنفوذ خواهد 

  تر کمد ک د. ع سر تیمواق

 10 ≤ یباال )به طور ک  د ه وز هم با LHبه موقع،  لقاحاز  ب دروز 

IU / Lباشد د در حال اازا د با نیز رون( و پرو ست. 

 

 (را ببی ید1 )ش ک یریگیپ

 تواند در همان شکککا ی( مsperm cup) Intracervical لقاح

( E2، پرو سترون ،  LH) پیشرونده د اازا ها و اگر هورمون انجام

 شا ب د ت رار شود.  در د دهننشان 

 از ب د سککاعت 30 ±بار(  د تواند )اقط  یم یداخل رحم لقاح

   LH    >  12  یک  ر)به طو LH یخود به خود د اازا ناولی

IU /  L   د اازا ده دهنشان LH 32 ا و  )در میانه چرخه است-

 شود. یز برنامه ر hCG ق ساعت پس از تزر 36

 

چرخه  کیدر  برنامه ریزی شییده لقاح: مقیاربت و 1شییکیل 

 یعیطب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کمد  دررا  ر عبارات ز لقاح،عمک  مورد در ریاخ داده های

 د:ساز یقادر مبرای تصمیم گیری  به زوجین

 فنی)درمکان با ک وم شکککده د کتحر هکای . در چرخکه1

 یارنرخ بارد (، حداکیرن یدوز پا نیگ ادوتروپ ا  تراتیس

  ک د. یدرصد تجاوز نم 12 از  کیدر هر س

توان اجت اب کرد و  یمت دد نم یها یخطر حکام گاز . 2

 .باشد ٪40-30تواند  یم یحت

 / IVFاز  تقاضکککاتر ارزان تر و کمی داخک رحم لقاح. 3

ICSI .است 

 

 می ی متری 12( سونوگراای: در حال ظهور اولی ول غالا 1

 * نما یدبه مقاربت در همان شا و در روز ب د توصیه زوجین را  نانوگرم / می ی لیتر،  E2≥150pg / mL: ،LH≥15 IU / L ،P <1.0 ه( به محض ا ن ک2

 دارد(.ن سترون در ااز لوتئال وجود پرو یریبه اندازه گ ازیصورت ن ن )که در ا تجو ز گردد intravaginallyو پرو سترون  ق واحد( تزر 2000) hCGمم ن است  ،یهورمون کینوع پروا ن * با ا



 

 

 2سطح 

 (IUI یتخمدان )برا فیخف کیتحر

 یاز حام گ یریج وگ باتخمدان  فیخف د از درمان تحر یهدف اص 

تخمد  3تا  2حداکیر  یبه دسکککت آوردن تخمد گذار ،مت دد یها

 است. بارور

 است: ر به شرح ز 2سطح درمان  یبرا یاص  اند  اسیون

 یم شکککاء روشکککن برا چی)به ع وان میال ه کیوپاتیدیا ینابارور .1

 (باشد شدهن دایپ ینابارور

 یها سکککتی)تخمکدان بزر ، ک کیسییتیک یتخمدان پل یماریب .2

  متراکم( یاستروما ه،یمت دد در حاش

اسپرم متحرک  س ول ونی یم 1حداقک  د با مردان فیخف یابارورن .3

 یداخک رحممواق  لقاحبرای انتخاب در پس از شکسکتشو ا ال  دیب

 .وجود داشته باشد (IUIاسپرم )

 

 

 آ 2سطح 

 

 تاگرم  ی یم 20)دوز روزانه از  (CC) تراتیسیی فنیدرمان: کلوم

 D2 - D7از (: یگرم / روز به صورت خوراک ی یم 120حداکیر 

 ندهریتوان با اسککتفاده از مسککدود ک  ده گ یرا م فیخف د تحر م ر 

تواند  یدرمان م ن . اتجو ز شود( CC ترات،یس فنیاسکترو ن )ک وم

 (٪80پاسخ ) یبه خوب ماری، و اگر بشکود مصکرف یبه صکورت خوراک

 و بوده ارزان ها اسککترو ن آنتی. ی داردبه نرارت حداق  ازیت ها ندهد 

-پوتاالموبیغده ه در صورتی که، اما ت ها اندک است ک ترلم دازنی

 دیموثر باشکککد )تول تواند یم نرمال باشکککدعم  رد  از لحاظ زیپوایه

LHRH ی یپاسخ طب ،ی یطب FSH / LH  بهLHRH.) 

نوع  WHO) د شد دیپوگ ادوتروپیه سم دپوگ ایمبتال به ه مارانیب

Iتراتیسکک فنیدرمان ک وم از د توان ی( نم (CC بهره م د شککوند ) و

 WHO) دیپوگ ادوتروپیمبتال به اختالل ه مارانیدرصد از ب 20-30

 دارو مقاوم هست د. ن ( به اIIنوع 

 

تصککاعدی  د شککروع به اازا 8 ا  7از روز  ها اسککترو ن ،یبه طور ک 

مم ن  E2، سککطح هروز 6-2 پیشککرونده د اازا د پس از و نموده 

قطر با   ولیهر اول یبرسد. برا pg / mLاز  1200تا  200به اسکت 

 / pg 300تا  120مم ن است از  E2متر ، ارزش  ی یم12بزرگتر از 

mL متر  ی یم 14و  8 نیکوچ تر ب یها  ولیمتفاوت اسککت، و اول

 مشارکت دارد.  E2 سرم یکک محتوا در به میزان اندکی زین

 

 

 

 

 

 

 رخ دهد که:هنگامی  دیبا ماریب لقاح

 LH د ککحککال ااککزا ،E2> 200 pg / ml (200 pg / ml  در

 1.2 ≤) باشککد اندکمتر( و پرو سککترون ه وز  ی یم 12 < ولیاول

زن  یکه مخاط در دسکتگاه ت اس  یزمان ی    ،( تریل ی می/  نانوگرم

 ن ا   سککان سککازی. را می دهد اسککپرمو انتقال م اسککا نفوذ اجازه 

 ی، به طور ک ه گامی که مواق استاما  ،نیستآسان  شهیهم ارهایم 

ی از وقوع چیه باتقر  و موارد دوق و حاصک می شود ٪10کمتر از ت ها 

OHSS  لقاحدارد. درمان با ن( وجود تحر د شده)سک درم تخمدان 

 د نزد تیمواق زانیم یدارا فنیک وم  یدارو تجو زپس از  یمص وع

با  دوره درمان 6تا  4پس از ه وز . اگر اسکککتدر هر چرخکه  ٪7بکه 

تخمدان  ی  درمان تحر رییتنصورت نگراته باشد،  یباردار فنیک وم

 (.دینگاه ک را  .ب2)سطح  با د اتخاد شود نیبا گ ادوتروپ

 

 (را ببی ید 2)ش ک  یریگیپ

 ابد  می 8 د از روز اازا LH(، غ رت CC) تراتیسککک فنیک وم با

 ن، (. ب ابراgonadotrophو  LHRH بر CC میاثر مسکککتق ب  ت)

 نکته مهم

 فنیتوسکککط ک وم LH پا ه ایترشکککح 

و  12 نیب مقاد رو  می  کابکد د اازا

IU/L 20  و پس از مصکککرف  حیندر

 . ستیم مول ن ریغ فنیک وم

 LH شروع پید به ع وان  د بان ه پا LHارزش  د اازا ن ا

 چرخه 10عموما در روز  فنیدرمان ک وم نرارتشود.  ریتفس

در حال رشد  های  ولیت داد اول برای تخمینآغاز شکده و 

 فن،ی. پس از قطع درمکان ک وممی شکککود ک ترل وزر 2هر 

دهد، اما  یرخ م شکککهیهم با تقر LH یخود به خود پیکد

 .14-13روز  در: ریبا تاخ یاغ ا کم

 



 

به ع وان  د بان 8( در روز IU / L 20تا  10 نی)ب LHارزش  د اازا

اواسکط چرخه اشتباه گراته شود. تحت درمان در  LH د اازاشکروع 

CCز، سککطح حداقک ا LH ≥ 20 IU / L پیدنشککان دادن  یبرا 

LH .الزم است 

در  E2غ رت  د که اازا CCدرمان شده با  های خهتمام چر با تقر

می  LHاز  یخود به خود د اازادارای  ،د کده ینشکککان م 10روز 

طر به ق  ولیااتد که اول یاتفاق م یاوقات ت ها زمان ی، گاهبکاشککک د

های چرخه  ،ی. به طور ک باشد دهیمتر( رس ی می 20≤نسبتا بزر  )

می  توس هرا  ذارتخمد گ  ولیاول CC، 2-3شکده توسکط  د تحر

(. به محض می رسد pg / mLاز  1،200-600 به E2)و سطح  دهد

شککود، همراه با  یریاندازه گ pg / ml 200در  E2 سککطح که  ن ا

به از پزشکک ان  ی، برخمتری یم 17 بید ازقطر  با  ولیاول 1حداقک 

 شرکت به ع ت 200مت دد  یها یم رور کاهد خطر ابتال به حام گ

 IU hCG 0ده د یم حیترج کوچ تر اسککت. یها ول یاز اول یبرخ

 تزر ق نما  د. 

 یکولی: طرح نظارت بر طاز طول2شکل 

 

 

 

 

 

 د. باش ای ه پادر سطح  د با ها هورمون ،2در روز 

پرو سککترون زودرب  د اازا یاب ارز یبرا P یریاندازه گ ،11روز  در

(P> 1.5 و تریل ی ینانوگرم / م )LH خود به  د اازا یریگیپ یبرا

  .است LH  یخود

 

 .ب.2سطح 

 نیگنادوتروپ "نییدوز پا"با درمان: 

جو زی تنوع درمان و دوز  اند  اسیون یصیتشخ عم  رد ،یبه طور ک 

 را ارائه می دهد:

 FSH باال  ،AMH اندک  ی ولیاول رهیذخده ده : نشکککان ن یپا

 .(IIIنوع  WHO) است

 AMH ه پا د ، آندرو ن باال، اازا باالLH : نشکککان ده ده

 (IIنوع  WHO) (PCO) دیستیک یتخمدان پ 

 

 :رخ نمی دهد ماریب تخمک گذاری در اگر

متخصککا بیماری های پرو سککترون  ن گز روز پس از درمان جا پ ج

 .می ک دقادر ی وجود دارد  ا خیر ماریب ا آ   ه ا نییزنان را به ت 

 ن ا ، نادر(: درIنوع  WHO) هیپوگ ادوتروپید سکککم پوگ ادی. ه1

 دهد، ینم رخپرو سترون  ز تجو ان در پا یز خونر مورد،

در  یمورد، قاعدگ ن (: در اWHO II) PCOمشابه س درم م رر . 2

 مارانیب ن روز پس از قطع مصکرف پرو سکترون شکروع خواهد شد. ا

 (.FSH <ه پا LH) دارند نیاغ ا عدم ت ادل گ ادوتروپ

 است: آغاز ندوز  یبرا دیمف یشاخص "آزمون خروج پروژسترون"

 با توجه به  ماریب :نداشکته باشکدوجود  یقاعدگ یز اگر خونر

 .در نرر گراته شده است اشباع اسکترو ن ااقد هیپوگ ادوتروپیسکم

 شود.می بار در روز( شروع  د ) HMGواحد  120با عموما درمان 

 استرو ن اشباع و  دارای مقداری ماریوجود دارد: ب قاعدگی اگر

و  FSHواحد  72درمان با  ،ی. به طور ک است زیپوایه عم  رد تابع

 .می شودآغاز  اطیبار در روز( با احت د ) HMG ا 

: است ه مشخصات پا یدارا ماریکه ب است یزمانشروع درمان اصکول 

hCG ؛یم فpg / mL  E2 ≤ 50  ؛P <1 تریل ی ینانوگرم / م. 

ت نمونه ، درخواسمی ک د گزارشرا  یشروع قاعدگ ماریکه ب یه گام

بطور غیر قابک  hCGهورمون  ا آ   ه ک ترل ا یخون در روز ب د برا

 جسم اقدان) تریل ی ینانوگرم / م P <1( و یباردار عدم)س جد کم 

 شود. یم هیتوصاست  ا خیر ( یاز چرخه قب  ناشیزرد 

ان نشسرم و اس ن اولتراسوند همانطور که در ش ک  یهورمون بررسی

 ی یم 12از  دیب  ولیهر اول ی. برای شکودداده شکده اسکت انجام م

 ی یتواند به ع وان طب یم E2 ± 120-300 pg / mLمتر، غ رت 

 شود.در نرر گراته 

 یپارگ برای شهیهم hCGواحد  2000، دوز  یدرمان نیگ ادوتروپ با

 یزمان hCG یاست. به طور ک  مورد نیاز یدر تخمد گذار  ولیاول

برسککد تجو ز می متر  ی یم 17 به متوسکطبطور   ولیاول 3قطر که 

 .شود

 

 

 

 



 

 

 پیگیری

نظارت پیشنهادی درمان تحریک تخمک گذاری با استفاده از 

 را ببی ید( 2و  2)ش ک های  داخل رحمی لقاحگنادوتروپین برای 

اندازه گیری قطر  بر اسکککاب hCG (2000 IU)تصککمیم به تزر ق 

اسکککت.  د  در هر دو تخمدان آن ت کداداولی ول )سکککونوگراای( و 

 E2 م یارک د. ت یین می را  hCG یمی یمتر 17 پیشککرواولی ول 

می ی  12در اولی ول بزرگتر از قطر  pg / ml 300و  120با د بین 

نانوگرم /  1.2 >. پرو سترون ه وز هم با د داشکته باشدمتر مطابقت 

 .ماندب باقی می ی لیتر

چون اغ ا ت، نرارت بر ا ن نوع از درمان بسککیار چالد برانگیز اسکک

ن )به ع وا م شا می گیرد ا ن نوع از تحر  ات از  های مت دد حام گی

 (. IVF / ICSI های برنامهاز میال خارج 

 pg / mL 300-120بید از  E2و  IU / L 15بید از  LHاگر 

 نککانوگرم / می ی لیتر 1.2>ه وز    Pو می ی متر 12 <در اولی ول

 شود. انجامدر روز ب د با د  لقاح: باشد

 E2و  pg / mLاز  IU / L ،P ≥ 3) 12 <)اازا د  ابد  LHاگر 

 :باشددر حال کاهد 

. انجام داده اسکککتدسکککت راته و بیمار تخمد گذاری  از LH پید

دارد. برای نبیمار در ا ن چرخه وجود  لقاحب ابرا ن هیچ عالقه ای به 

 رائهجهت اروز زودتر  2چرخکه درمان گ ادوتروپین ب دی، بیمار با د 

 .اراخوانده شود نمونه خون

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نیاستفاده از گنادوتروپ

ر ب میقمسکککت ریبا تاث یقو اریبسککک یداروهکا ها نیگنادوتروپ

 FSHکه غ رت  یزمانرا   ولیتخمدان هست د. آنها را رشد اول

باالتر از مقدار  FSH. غ رت القا می ک  د رسدبمقدار آستانه به 

  یااز رشد نها ی بیشتریها  ولیاول، به مدت طوالنیآستانه 

 یسکککرم های هورمون  گ تورید داد. مان کخود را ادامکه خواه

(E2 / LH )که اسککت  ازنی مورد درمان تتح زنان از ٪30 در 

 .دارند LHموج زودرب 

و  خون قیبه نظارت دق ازین نیاسییتفیاده از گنیادوتروپ

 زا نیدوز روزانه گ ادوتروپ ت ریم .ی داردسییونوگراط اسیکن

 ،لقاح یبرا ی. در آماده سازمی ک داجت اب آن  د عوارض شکد

 یم که شود یم هیتوص عمومابا دوز کم  نیگ ادوتروپ م ر  د 

دهد. با  د اازا چرخه هر در ± 12 ٪را تا تیمواق زانیتواند م

و  بود دوق و خواهدها تولد  حام گی از ٪20 نتیجه حکال، ن ا

 یها یحام گاحتمال  ،(درمکان از ٪3اوقکات )کمتر از  یگکاه

 داشت. خواهد وجودمت دد 

 طاز لوتئال تیحما

 ی یطب زهی رونیاستفاده از پرو سترون م

  ناندو های نیترشکح گ ادوتروپ ن،یگ ادوتروپ ز در زمان تجو 

م جر  LH اقدان  کیبه دلکار  ن . امی شودسرکوب  مارانیاز ب

 ،جهینت د . به ع وان می گردد جسککم زرد یناکاا د به تحر

ب یااز لوتئال ممیانی پرو سترون در مرح ه سکطوح   دیتواند 

 مهیر نترشح پرو سترون قبک از موعد مقرر د ا و /  ن یاز حد پا

 ک اوا یز خونر جهیو در نت ،متوقف شکککوددوم از اکاز لوتئکال 

 ی، که تا حداست نقا ااز لوتئال ط شرا ن . ارخ دهد یقاعدگ

شود  یالقا م دیاستروئ ی از باالسطوح توسط  بطور ا اترو نید

 است. نیگ ادوتروپ با از درمان یاشکه ن

ز ا یام گح زانیدر م یقابک توجه د نگر اازا  ده آ مطکال ات

 نیگ ادوتروپ ی به واسطهمارانیب در م مک پرو سکترون اگزو ن

 می ده د.نشان شده اند را  د تحر



 

نشان داده شده م مولی  ارآ  دهای)میال  ART: روند درمان 3ش ک 

 (.است

 

 

 

 

 

 3سطح 

 ICSI ای IVF-ETو  سوپراووالسیوندرمان 

 

 درمان

با  یبه طور انحصار با تقر ICSIو  IVF یتخمدان برا د تحر هامروز

 تیا الیت ز س یری. اندازه گمی شودنجام ا ها نیاستفاده از گ ادوتروپ

 یدر مدل موش یست ز تی( از ا الIU) یالم   نیماده در واحد ب ن ا

 یمورد اسکتفاده برا هایواحد یک  ر اسکاب تواققشکده اسکت. ب انیب

 وحوض کیبه دل ن، ب ابرا. باشد یم م ادل و   سانمخت ف  ماده های

در  یتجار ترکیباتمام ت یبروشککور برا ن ذکر شککده در ا IU، بیشکتر

  .می باشددسترب م تبر 

درصکد  30و  22 نیدر اروپا ب ICSIو  IVFاز ناشکی  یباردار زانیم

 در هر چرخه درمان است.

 یدرمانگاه بارور در د شکروع تحر برایتوان  یرا م ینوع اسکتراتژ دو

 :دنبال نمود

 قیدق یز با برنامه ر د . تحر1

 .ماریچرخه ب 1بر اساب روز  د . تحر2

 

 (را ببی ید 4)ش ک  یزیبرنامه ر

قابک مخت ف روش  2 ازاسکککت، شکککده داده  حیترج یز برنامه ر اگر

 :دسترسی است

روز / هفته. قطع مصرف  چ د یبرا یضکد باردار یقرص ها تجو ز. 1

 .1= روز خواهد  یقاعدگ یز خونرموجا 

 21در روز  عموماروز ) 12حداقک  یبرا GnRH ستیآگون تجو ز. 2

آغاز  روز توان در هر یمرا  د ، تحراز آنپس . (آغاز می شود ز چرخها

 . نمود

 نیگ ادوتروپدرمان تواند  یم ماریست، بنی ازیمورد ن یز اگر برنامه ر

 نما د. شروع چرخه 2در روز را 

 

 



 

 (را ببی ید 2و ش ک  26صفحه  )طرح نرارت یریگیپ

 

 طاز لوتئال تیحما

 زهیرون یتوسط پرو سترون م ترجیحا ل، ااز لوتئاگذاری از تخمد پس

 (.دی یرا بب 22)صفحه  می شود یبانیپشت ی یطب

اغ ا  ی که  پروت ک تحر یاز طرحها یاجمال ی: بررسککک4شککک کک 

 دنشو یاستفاده م

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 یریگیپ

 (را ببی ید 2ش ک ) (ی)هورمون ها و سونوگراا نظارت طرح

 (:hCG ،LH ،FSH، E2 ،P) یکنترل هورمونپانل 

 در شروع درمان 

  د اب ج زمان نتا ن : در انیدر روز قبک از شروع گ ادوتروپت رار 

 باشد یم ف hCGو  ه پابصورت 

 (:hCG ،E2 ،P) محدود یکنترل هورمونپانل 

  دوز میت ر یبرا نیگ ادوتروپدرمان  7در روز ( روزانهE2ت رار ) 

 شود

  شود ت رار روزانه بطور به ب د  10از روز(E2 ،P) 

 یسکطح سکرم یریاندازه گ hCG  ق ک ترل تزر برای 13در روز 

 (hCG ق ساعت پس از تزر 6-12)

 اولتراسوند: یها سنجش 

  نیروز آغاز گ ادوتروپ = 2روز 

  ولیاول ا   ه روز تکا 2، هر 10و ب کد از روز  10روز  ،7روز > 

 داشته باشد متر ی یم 17قطر 

 

 

 

 

دوز تخمک  زیتجو یبرا هاییاریمع

 hCG یگذار

 (2000 IU  10،000 ا IU:)  

 متر در هر دو تخمدان ی می 17≤  ولیاول 3( 1

 ≤  ولیاول ت داد × 2E: 300-150 mL/  pgمقدار ( 2

 متر ی می 12

 تریل ی می/  نانوگرم 1.2 ≤ د پرو سککترون با مقدار( 3

 بماند. یباق

سککاعت پس از  24مدت  طی hCGمهم هورمون  اریبسکک ق تزر

شککود. اگر هورمون  یک ترل م یتیماده ام  د به ع وان  ق تزر

hCG اندازه  ن شود. ا یم انجام د جد ق ، تزرنشکود  یشک اسکا

 .دهد یکاهد م را "یته  ولیس درم اول"وقوع به اصطالح  یریگ

 



 

 ارتطرح نر 3.ب. و سطح 2سطح : 2ش ک 

 

  

 

 

 

 

من اسکککپرم، تخمد و  ا یسکککاز رهیذخ .6

 نیج 

 

ذخیره سکازی ا من نشکان می دهد که وض یت سرولو   ی هر بیمار 

م فی از لحاظ سرولو  د برای هر چرخه درمان دوباره آزما د شده 

 است.

، ذخیره سکککازی ج ین توسکککط  ICSI ا  IVF در طول  د چرخه

محدود کردن ت داد  جهتبهداشت اروپا  از ت ریم ک  دگانبسکیاری 

ب دی اضاای برای استفاده  های . ج ینشکرح داده شکده اسکتج ین 

م جمد و نگهداری جا گز  ی ج ین های با د در چرخه  زوجینتوسط 

 .گردند

ن ج ی ذخیره قوانین و مقررات جاری اروپا تصر ح می ک د که قبک از

 B و هپاتیت HIV) ا گامت(، مشخصات سرولو ی زن و شوهر برای 

بررسکی شود. راه مای با د آلودگی باند به م رور ج وگیری از  Cو 

اروپا ی اشککاره می ک د که اقدامات احتیاطی مشکککابه با د در ه گام 

 .رعا ت شوداسپرم  ا تخمد  ذخیره

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

برای اسککتفاده هترولو  ت ها می تواند با اسککتفاده از  ها گامت اهدای

 از لحاظ( NATاسککید نوک ئید )تسککت  و در صککورتی کهباات تازه 

HIV،  هپکاتیکت، کالمیکد کا وHTLV-1  از )در مورد اهکدا ک  کده

 گردد.انجام  باشدم فی  خطر(.پر اطقم 

ارز ابی مشکککخصکککات سکککرولو ی بیمار برای تشکککخیا سکککف یس، 

 ایه توکسکوپالسکموز، سرخجه و سیتومگالوو روب، به ع وان عفونت

  رد برساند، عم آسیاج ین به ند می تواکه مادرزادی برگشت ناپذ ر 

اظ از لحم فی بیماران به می توان  .بالی ی م اسا به حساب می آ د

 و  ا مینمود پیش هاد واکسی اسیون )در صورت موجود(  سکرولو  د

برای  را خاص دوران بارداری یقوانین بهداشکککت ال مککدسکککتور توان

 ها آموزش داد.  پاتو ن با از تماب ج وگیری

  ا  یانجماد رهیذخ 

ک ترل بکا اسکککتفککاده از 

 د ککدر  یوتریککککامکپک

به وسککی ه  ا ، و دسکتگاه

شکیشکه ای انجام  انجماد

     می شود. 



 

                                         

 عمک در هورمونی رینقد اندازه گ .7

 

 

 

 

چه مواردی را اندازه گیری هورمون 

 می تواند به ما ارائه دهد؟

م یارهای ک ی برای تحر د خوب تخمد 

 گذاری بدون توجه به ر  م تحر  ی

باید طقط در  IVF/ICSIتحرییک گنادوتروپین برای 

ز  صیورتی که هورمون ها در سیطح پایه ای باشند آغا

 شود

وش راز استفاده  ا و  GnRH ستی)آگونباشد تحت درمان  ماریاگر ب

  (:یاز باردار یریشگیپ

FSH   LH ≤ 2 IU / L ،E2 ≤ 50 pg / mL ،P ≤ 1 ng/mL و 

 :ماریاست که ب یبدان معن یاطته شیاطزامقدار  هر

 :اگر  ه وز در سطح پا ه نیستLH> 2 IU / L ستی، دوز آگون 

GnRH بود یناکاا 

  دمی ک  دیتول دیکه ه وز استروئتشک یک شکده  سکتیک د  ا :

E2> 50 pg / ml تریل ی ی؛ نانوگرم / م P> 1 

 حل: راه

 ستیآگون تطبیقیدوز  ماریب GnRH ک د اات در 

 ( ی)روش سرپا است ستیک ونیراسیآسپ م دازین ماریب 

ون نمونه خ د توسط  ه مقدار پا برای تا ید یدرمان اصالح یاثربخش

 شود. یروز ب د گراته شده ک ترل م 3که  د جد

 

 

 

 

 

 

 

و اگر  از چرخه طبیعی بیمار شروع شود 2یا  1اگر درمان در روز 

E2> 50 pg / ml  ا P ≥ 1 ng/mL که  است : به ا ن م  یباشکد

 .تخر ا نشده استقب ی ه وز به طور کامک  هجسم زرد از چرخ

 .انجام شود گیری روز ب د ت رار نمونهدر در ا ن مورد، با د  راه حل: 

، مم ن اسککت ندبما یمداوم باال باقبطور  P مقدار ایو /  E2اگر 

میبت را  hCG جهیتوسط نت ی. باردارا جاد گرددناخواسته  یباردار

 .ه می شودنشان داد

  ینما د )با hCG د اازا یبه م رور بررس یباردار یریگیپ حل: راه

   بار روز 3خون هر  یریسط نمونه گتو پرو سترون د ( و اازاباشد

 م جر به مم ن اسکتها  یحام گ ن از ا یبرخ هشدار:. انجام شکود

 .شودسقط زودرب  ا و  یرحم خارج یحام گ

در حال رشیید را  کولیتعداد طول دیبیا E2 شیاطزا

 نماید نعک م

 

  اگر  نیگ ادوتروپ از روز اسکککتفاده مداوم 6تا  2نمونه خون پس از

FSH  ارمقدآش ار خواهد شد:  باشد دهیرس  ولیآستانه رشد اولبه 

E2 120 ≤حداقک  د با pg / ml تواند  یم ماریمورد، ب ن باشد. در ا

ه واحد روزان 72بماند. اگر نه: اضااه کردن  یباق FSHدر همان دوز از 

 .روز ب د 3و ک ترل خون  HMG ا  FSHاز 

 مقدار د،تحر  از 8 روز از ب د E2 روز دو برابر شود. 3تا  2هر  د با 

  اگر دوزE2 که  ی استم   ن ، به انیاات د روز اازا 2ااص ه  طی

و برابر د باپس از  که آغاز شده است  ولیاول ن بزرگترشدن  زهیلوتئ

 اهده است.ساعت قابک مش 24 طی P مقدارشدن 

 متر ، مقدار  ی یم12قطر بزرگتر از با   ولیاول یبراE2 تا  120 از

300 pg / mL  است تخمد گذار دیپ  ولیاول د  ده دهنشان. 

باشکککد که   ولیهماه گ با قطر اول E2 ه گامی که مقدار :توجه

 hCG ق به تزر میتصم ،شده است ت یین یتوسط سونوگراا توسط 

 گراته می شود.

 

 

 

 

 

 

 

 

 E2نشان داده شده با  هشدار تیسه موقع

 اب ، تقر(یدر حال رشد )توسط سونوگراا  ولی. اگر در حضور اول1

که ست ا یم   ن ، به انداشته باشدخون وجود  E2 ی درش اازا چیه

 نمی باشد.  در سطح تخمدان LH یکاا تیا ال یدارا ماریب

 به ع وان م مک. LH تجو ز ترکیا حاوی حل: راه

کاهد در سطح  یبه طور ناگهان د، از تحر روز 7تا  6. اگر، ب د از 2

E2 د ، همزمان با اازاشود( مشاهده مورد انترار د اازا ی)به جا P ،

  نشان دهد.را شدن  زهیمم ن است شروع لوتئ

، چرا hCGهورمون  ق و تزر FSH / HMG تجو زحک: توقف  راه

 .استانترار مورد   ولیاول رشد عدمکه 

 یاریو بسشود  pg / mL 3000 < یبه طور ناگهان E2مقدار . اگر 3

در هر دو تخمدان  یونوگرااس درکوچد و متوسط  یها  ولیاز اول

تحر د بید از حد  س درمک  ده  ی یب دی، پباشدقابک مشکاهده 

 .است تخمدان

 GnRHتحت آنالو   ماریو نگه داشتن ب FSH ق حک: توقف تزر راه

ریب د امر مست زم نرارت نزد ن شود. ا دیآترت  ولیاولا   ه تا   ما

 .بازگردد ه پاحالت به  E2 سطح که  یتا زماناست روز(  2)حداقک هر 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  (3-1در آغاز چرخه )روز  .1

 ی ولی( در مرح ه اولتریل ی می/  گرمنانو 1 ≤پرو سترون ) د اازا

 .است "یم قد"نجات از جسم زرد  ده دهنشان  هیاول

م اسا از نجات  ونیو م ترر رگرس را متواق ک ید درمان حل: راه

 .باشیدجسم زرد 

 کولیطول کیطاز تحر انیدر پا .2

 ی می/  نانوگرم 1.2 ≤ ر به مقاد د دوره تحر ان پرو سترون در پا

 :ده ده موارد ز ر باشدتواند نشان  یم  ابد که یم د اازا تریل

 د در طول تحر LH اقدانبا  ها  ولیاز اول یاریحضور بس -

در  اتفاق ن )اغ ا ا )ها(  ولیاول ن در بزرگتر شدن زهیلوتئآغاز  -

 د : باشدشده نهماه گ  یگروه به خوب د اگر  که ااتد یمصورتی 

  ولیاز اول یر با گروهمت ی یم 20 <قطر  با واحد بزر   ولیاول

 کوچ تر(. یها

 بوده است ز اد ا و /  یاز حد طوالن دیب د تحر -

 یحاو نیگ ادوتروپبا استفاده از ترکیا  د با یدرمان ب د حل: راه

LH باشد. 

 ٪20کاهد  د با  hCG ق پرو سترون قبک از تزر اازا د :هشدار

آندومتر در  یس ولها یبر رو یبه ع ت اثرات م ف یحام گ زانمی در

 .ارتباط بوده است

 یکولیپروژسترون در طاز رشد طول یریاندازه گ

 ی استمهم باردار ی کنندهنیب شیپ

 یهورمون سیینجش هایاسییتفاده از 

می  نییتع را یچگونیه عواقب درمان

 ؟ کند

 نیتر یو اختصاص نیحساستر ی،سیرم hCG یریاندازه گ

 .است نیچند جن ای کی یساز ادهیپسنجش  یپارامتر برا

 ق پس از تزر 12نمونه خون در روز  د درخواسککت  مارانیباز  ،یطور ک  به

hCG  ن . اشککده باشککد آغاز یاگر در حال حاضککر قاعدگ یحت ،می شککود 

( IU 10،000) یتخمکد گککذار دیپ hCGاز دوز  ینمونکه بکه انکدازه ککاا

 .مداخ ه نداشته باشد آن باتا  ااص ه دارد

 دیتول hCG مقاد ریبه طور م مول  جا گز ن شکده نیج  د 

 تصاعدیمشخصات  ن ا. دو برابر خواهد شدروز  2 هرکه  می ک د

 10از  بیشتر پرو سکترون ر مقادبا  همراه یبه طور ک  hCGاز 

 2و  4 یهفته ها در ی  رتحری)چرخکه غ تریل ی ینکانوگرم / م

LMP خواهد بود. (ی  )چرخه تحر تریل ی ینانوگرم / م 30 ا ( و 

 تخمد یها ت پرو سترون با توجه به سا ی  پسا تحر مقاد ر 

 .بیشتر استنرمال  چرخهمت دد از  یها یگذار

 د اازا به آهستگی hCGمقاد ر، به ع وان میال نرمال انحراف از

ر د و (یصدک قب  مقدارانحراف از  ا و /  10 صدک )تحت می  ابد

ن نشا است که تریل ی ینانوگرم / م 2>پرو سترون  مقاد رارتباط با 

 .است نیسقط ج  ا خارج از رحم  یحام گده ده 

 وضوحبه  نمونه پراک ده د  یبه جا متوالی یخون ها های نمونه 

به  ا همچ ان به رشد و  مقاد ر ا آ ده ده ا ن اسکت کهنشکان 

 .ادامه می ده د نرمال یم ح انحراف از 

 را مت دد یها ی، باردارباشدم تقک شده  نیج  د از  دیب گرا

 جا گز  ی های ینشان داد. برا hCGمقاد ر د توان با اازا یم

از  hCG مشخصاتاز  90به صدک  hCG از 20 صدک ،برابردو

 برابر خواهد. ی  النه گز د 

 Pو  hCG ،E2با اسکککتفاده از  ARTپس از  یباردار یریگیپ

 hCG ی یطب شککراتیگونه انحراف از پهر . شککود یم هیتوصکک

مسککت دات شککدن روز تا کامک  3هر  ک ترل های نمونهم د ازین

 ینابجا، حام گ ی. حام گاست (7و  6 های )هفته یسونوگراا توسط

 یبررس د با د از عوارض شد یریج وگ یزودرب برا سقطو  موالر

صحیح اجازه انتخاب  قیزود ه گام و نرارت دق ایتشخ. شکود

 مداخ ه د  ا ( و با متوترکسات درمان) یهر دو درمان پزش  یبرا

 .را می دهد یتر الپاروس وپ یتهاجم



 

 مطالعه موردی 

 و دوز پایین GnRHآگونیست با  IVFتحریک 

HMG  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تحت درمان با  د پروت ک  PCO مبتال به بیماری مشکابهبیمار 

ر ابتدا، تالش . دقرار گراته است GnRH طوالنی مدت آگونیست

در صورتی که توسط اسپری و  اسکتشکده حسکاسکیت زدا ی به 

هفته  3. ب د از طول می شکککد داخک بی ی انجام گیرد چ د هفته

(W3 هورمون ،) د، و تحر د را  نشککان می ده را ر پا هاد مق ها

، در حکالی که نمودروزانکه آغکاز  HMGآمپول  1.2می توان بکا 

 .دامه دارداهمچ ان  GnRHآگونیست تجو ز 

هورمون در طول  یریچرا انیدازه گ

مهم  IVF / ICSI یکیدرمیان تحر

 است؟

واحد تخم  د از  یتخمد گذار ،یعیدر چرخیه طب

 یهورمون ها نیب قیدق اریت امک بسککک جهی، نتبکارور

در  رامخت ف  ینژاد یدادهکا کمخت ف اسکککت ککه رو

 ی: تخمد گذاری می نما دهمگام سازی چرخه بارور

 دننموجسم زرد، باز  لوتئیزه شدنتخمد بالغ،  د از 

  اندومتر. رش پ جره پذ

 م اسا، ت ادل  یتخمک گذار کیاستفاده از درمان تحر با

و بکاعث  از بین می روداگزو ن  نیگ کادوتروپاز بکا اسکککتفکاده 

 متفاوت )به ع وان ی  ولو یب یمحفره ها نیب وغ ب یناهمزمان

 یز گرانولوزا؛ مرح ه تما یز میکال ب وغ تخمکد و مرح که تمکا

 .می شود (نیآندومتر و مرح ه رشد ج 

 یموقتی ت ها  یدرمان ماتیتصکککم ر دارو با سککامد کارآ میت ر

 یریاندازه گ ینرارت برا کهبر شکککواهکد باشکککد  یتوانکد مبت 

 ف ت ر دیاز پ یمیک در برهه زمان دیتول یاصککک  های هورمون

  .باشدمحور انجام شده  ماریبو راه م حصر به ارد  د شده در 

 ابیاز مطال ات در مق یشکککواهد روشککک  مقاالت ع می مت دد

 یریتوان بیا انیدازه گ یرا م تییموطق زانیمبزر  کککه 

 نمود ینیب شیشییده چرخه پ نییتع هایهورمون در روز

 .ارائه می ک  د

ی  ولیلاو پون سیون ج بدون نرارت به دنبال نتا یدرمان تجو ز

 ااته ب وغ و توس ه کاهد  هب ها از تخمد یدر مجموعه ا اغ ا

 دیپ یزار نرارت خوب براه وز اب ن، عالوه بر ا آن می انجامد.

انتقال  سکککد روجود ندارد و  آندومتر رش پذ تیوضککک  ی یب

 .غیرپذ رنده وجود داردآندومتر  د به  سازگارتخمد 

پیامد هورمون و  مقاد ر نیمیال از رابطه ب د  :یمورد مطالعه

 شده است. ارائه ر در صفحات ز آن



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دیاسکککت. تول ااته  د آمپول اازا 2اسکککت. دوز به  د در حال اازا یبه آرام E2دهد که  ین مشکککده و نشکککا یریهورمون ها اندازه گ :8و روز  5روز 

E2 1231 به pg / mL متر(  ی یم 16-10متوسکککط )  ولیاول ت داد ز ادیمتر( وجود دارد، اما  ی یم 19-16بزر  )  ولیرسکککد. ت ها چ د اول یم

 .اردوجود د

 گراته است. hCGهورمون  IU 10،000با   یبه القاء ب وغ نها میرسد و تصم یم pg / mL 2800 به E2 مقدار: ک ترل 13 روز

م تقک شککده  نیج  2شککود. پس از انتخاب و لقاح،  یم جاد ا ها  ولیاز اول یاریبسکک توسکط که اسکت ااته  د اازا pg / mL 4312به  E2: 15 روز

 .شوند یم م جمد گر د ج ین 10و 

 حام ه است. ماریب و در نتیجه IU / L  68برابر با   hCG مقدار، لقاحدوازده روز پس از  :22روز 



 

 

 متداول سئواالت .8
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نمونه  ،GnRHروز از شییروع درمیان با آگونیسییت  11اگر پ  از 

 Pو  pg / ml 211حدود  در E2مداوم نشیان دهد بطور خون بیمار 

 به چه مواردی، داشته باشد نانوگرم / میلی لیتر نوسیان 2.5حدود 

 ؟داد و مورد بررسی قرار شد باید در ابتدا مشکوک

 اندازه گرطت؟ باید یقبل از تخمک گذار را نیز ونچرا پروژستر

 کیچرا هورمون تستوسترون در خون زنان نابارور به دنبال درمان 

 است؟ دیپارامتر مف

 ؟است  طول درمان مهم در LH / FSH یریاندازه گ ایآ

می توان نمونه خون روزانه  کینها توسییط را ت LH قیدق شیاطزاآیا 

 ؟قرار داد ظارتمورد ن

 .hCGحضور هورمون 

با  د بکا یبکاردار ک ک، اوااسکککت اگر میبکت

توسط  سکپسو شکود  کیپرو سکترون ت م

 . پیگیری شود یسونوگراا

در محدوده  hCGهورمون  ،یریگیاگر در پ

ا ر "ناخواسکته" یاربارد ، ابد د اازا ی یطب

نجات داد. اگر  Pتوان با مصککرف م مک  یم

 ،یااتن د اازابه میزان کاای  hCGهورمون 

 یحام گ  ا نیج  هیسکککقط اول به توان یم

 .شد خارج از رحم مش وک

 باز و موجا تنییر د  با القایپرو سترون 

 یزهاسترو ن آندومتر رش پ جره پذ شدن بسته

 P> 1 چرخه 2در روز که  ی. ه گاممی شود

ه دهد ک ی، نشان ماشدب تریل ی ینانوگرم / م

 همچ ان ا ال است. یجسم زرد از چرخه قب 

 نیگ ادوتروپ د تحر ان در پاکه  یه گام

P> 1.5 نشککان ، باشککد تریل ی ینانوگرم / م 

 اقدان ا الیتعکدم ت کادل به ع ت  ده کده

شانس است.  FSHدر حضور   LH یسکت ز

 . ابد  یکاهد م %20تا  مارانیب ن ا یباردار

نشککان  PCO کیبه دل تواند یم پارامتر ن ا

 نمارایب ن . اباشد آندرو ناازا د به  ده ده

از حد هست د  دیب د در م رض خطر تحر

 نیبا دوز کم گ ادوتروپ اطیبا احت اریبس د و با

  . ابد د آهسته اازا اری، و بسشوند درمان

بطور م فی   GnRHاگر توسکککط آنالو  

 تواند یم LH یناگهان د اازا ،ت ریم نشد

به  LH ن، شود. ب ابرا یتخمد گذار موجا

( د تحر ان در شروع و پا P)و  E2همراه 

 10اگر پس از  ن،ی. همچ بررسی می شود

 یباقکوب نشده سر FSHو  LHروز مهار، 

 یرویپ نشکان ده ده ، مم ن اسکتندماند

 .باشد ماریاز درمان توسط ب فیض 

چرا که از  سککت،ین قیدق ی، به اندازه کااخیر

، توسکط تخمدان حس شککد LHکه  یالحره 

 پس از آن وجود دارد هساعت 36زمان  مجموعه

 .انجام می دهد یتخمد گذار  ولیاول که

I در VF/I CSI ، ساعت-4با ااص ه نمونه خون 

است،  LHزمان شروع  قیدق ایقادر به تشخ

ها  تیساعت ب د اووس 30 برای که یبه طور

 یخودخود به  ی)قبک از پارگ نمود یز برنامه ر

 (. ولیاول
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 قهیدق 01: جهینت کسبزمان  نیانگیم 

 یداریپا (MTBF *> 700 )روز 

 انجامو  یبارگذار استفاده: در سهولت 

 آزمون( 1=  ماریب 1) آماده یتک دوز، معرطها 

 س جد( 100 <) دهگستر یمنو 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

 ARTوایداس و 

 

Biomerieux ی مونواسکک ا  هیسکال تجربه در زم 30از  دیب یدارا
 .می باشد

 تیموق  یرهبر ک  دهما م   س  یباال سککطح تجربه و تخصککا

VIDAS سراسر جهان در نصا شده ستمیسک 23،000از  دبی با 

 .است
 

  دابوا داب و می ی وا

 یالم   نیببطور  VIDASخودکار ا مونوآناال زر های چ دپارامتری 
 دیب)گسترده  ت ریماتو  قی، عم  رد دقبودن قابک اعتماد ب  وان

 پارامتر در دسترب است( ش اخته شده است.  100از 

کوچد  شگاه به طور کامک به الزامات آزما VIDASهای  ستمیسک

مراکز  رد یگسییترده ا و به طورشکککده،  تطبیق دادهو متوسکککط 

 شود. یدر سراسر جهان استفاده م یبارور

 یو نرارت ضرور یصیابزار تشکخ د  VIDASآزمون هورمون  هر

 یو اجرا یاختالالت هورمون قاتیتحق در یورمتخصککصککان بار یبرا

 است. ARTهای پروت ک 

 

در  یدیکل مشییارکت کی برقراری: یهورمون اتشیییآزمیا

 کمک های یآوراستفاده از طن اب یو نظارت نابارور صیتشیخ

 (ART) یبارور

 

 


