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بررسي نقش سطح پروژسترون سرمي در روز تجويز گنادوتروپين جفتي انسان
بر نتايج تزريق درون سيتوپالسمي اسپرم
دکتر مرضيه مهرافزا* ،0آزاده رئوفي ،0دکتر طليعه رحيميان ،0دکتر زهرا نيکپوری ،0مهرشا نصرالهزاده ،0دکتر پروانه عبداللهيان،0
دکتر احمد حسيني

2,0

 .3مرکز تحقیقات ناباروری ،مؤسسه فناوریهای نوین پزشکی مهر ،رشت ،ایران
 .3مرکز تحقیقات بیولوژی سلولی و مولکولی ،دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ،تهران ،ایران

چکيده
سابقه و هدف :با توجه به برخی گزارشات مبنی بر احتمال نقش سطح پروژسترون سررمی برر پریشآگهری از نترایج تحریرک کنتررل
شدهی تخمدان ،مطالعهی حاضر به منظور بررسی نقش سطح باالی این هورمون در روز تجرویز گنرادوتروپین جفتری انسران برر نترایج
تزریق درون سیتوپالسمی اسپرم ( )ICSIصورت گرفته است.
مواد و روشها :در مطالعهی توصیفی حاضر ،تعداد  332بیمار نابارور شرکت کننده در سیکلهای لقاح آزمایشگاهی و تحرت تیمرار برا
آگونیست هورمون آزادکنندهی گنادوتروپین ( )GnRHمورد بررسی قرار گرفتند .این بیماران بر اساس سطح پروژسترون سرمی در روز

تجویز  hCGبه دو گروه ( 3 ng/ml گروه اول 381 ،نفر) و ( 3 ng/ml گروه دوم 22 ،نفر) تقسیم شده و صفات پایره و مربرو بره
تحریک در بین دو گروه ،مورد مقایسه قرار گرفت.
يافتهها :تفاوت معناداری از نظر میانگین سن ،BMI ،علت ناباروری FSH ،LH ،و استرادیول بین دو گروه یافرت نشرد .بیمراران گرروه
دوم در مقایسه با گروه اول ،سطح باالتری از استرادیول در روز تجویز  3953/5±811/7( hCGدر مقابل  )P<1/113 ،3323±722/6و
تعرداد بیشررتری اووسریتهررای کسر شررده ( 32/6±7/6در مقابررل  )P<1/113 ،9/9±6و متافرراز  33/8±5/9( IIدر مقابررل ،8/3±5/2
 )P<1/113را نشان دادند .برین دو گرروه اول و دوم ،تفراوت معنراداری از نظرر مردت زمران تحریرک تخمردان ( 33/9±3/8در مقابرل
 ،)P=1/767 ،32±3/8تعداد آمپولهای گنادوتروپین ( 21/6±36در مقابرل  ،)P=1/326 ،22/6±33/9میرزان لقراح ( %59/7در مقابرل
 )P=1/168 ،%52/3و می رانگین تعررداد جن رینهررای انتقررال یافترره ( 3/8±1/8در مقابررل  )P=1/186 ،2±1/6مشرراهده نشررد .کرراهش
غیرمعناداری در میزان النهگزینی ( %32/2در مقابل  )P=1/338 ،%31/3و حراملگی کلینیکری ( %39/5در مقابرل  )P=1/162 ،%25در
گروه دوم نسبت به گروه اول یافت شد.
نتيجهگيری :به نظر میرسد که سطح باالی پروژسترون سرمی در روز تجویز  hCGبر پیشآگهی از نتایج  ICSIمؤثر باشد.
واژگان کليدی :پروژسترون ،تزریق اسپرم درون سیتوپالسمی ،گنادوتروپین جفتی

مقدمه

0

ناباروری یکی از مشکالت شایعی است که تقریبرا  31درصرد
زوجین را تحت تأثیر قرار میدهد .بهتررین راه کمرک بره ایرن
دسررته از بیمرراران ،اسررتفاده از تکنی رکهررای کمررک برراروری
*نويسنده مسؤول مکاتبات :دکتر مرضيه مهرافزا؛ رشت ،بلوار شهید انصراری،
خیابان ارشاد ،موسسه فناوریهای نوین پزشکی مهر ،مرکز تحقیقات نابراروری؛ کرد
پسررتی2378632333 :؛ تلفررن)1323( 7762371 :؛ نمررابر)1323( 7762357 :؛
پست الکترونيكdr.mehrafza@yahoo.com :

( )Assisted reproductive technology- ARTاست که به
تمامی روشهایی اطالق میشود که بلرو اووسریتهرا و لقراح
آنها توسط اسپرم ،خارج از محیط رحم و در محیط آزمایشرگاه
انجام میگیرد .علیرغم پیشرفتهرای صرورت گرفتره در ایرن
زمینه ،فقط  21تا  25درصد سیکلهای مربرو بره  ARTبرا
موفقیت همراه است و این در حالی است که زوجین نابارور برا
صرف هزینرهی مرالی و زمرانی بسریار براال ،احتمرال موفقیرت
باالتری را انتظار دارند (.)3
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لطفاً به این مقاله به صورت زیر استناد نمایید:
Mehrafza M, Raoufi A, Rahimian T, Nikpouri Z, Nasrollahzadeh M, Abdollahian P, Hosseini A. Evaluation of the role
of serum progesterone level on the day of human chorionic gonadotropin administration on intracytoplasmic sperm
injection outcome. Pejouhandeh 2014;19(4):184-188.
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مواد و روشها
در مطالعرررهی توصررریفی حاضرررر 332 ،بیمرررار نابرررارور
مراجعهکننده به مؤسسهی فناوریهای نوین پزشرکی مهرر ،در

بازه ی زمانی یک سال (فروردین تا اسفند  )3293مورد بررسی
قرار گرفتند .تنها بیماران با سطح  FSHکمتر از  31کره مهرار
هیپوفیزی در آنها توسط روش آهستهرهش آگونیست GnRH
صورت گرفرت ،وارد ایرن مطالعره شردند .در تمرامی بیمراران،
انتقال جنین در همان سیکل القای تحریک تخمدان انجام شد.
تحریررک تخمرردان از روز سرروم سرریکل فعلرری توسررط FSH
نوترکی /گنررررادوتروپین یائسررررگی انسرررران ( Human
 )menopausal gonadotropin- hMGو پس از مهار ترشح
گنادوتروپینها از هیپوفیز توسط آگونیست  ،GnRHدکاپپتیل
 ،)Ipsen Italy( 3/35 mgدر روز  33سیکل قبلی ،القا گردید.
پاسر تخمرردان برره تحریکررات ،از طریرق انرردازهگیرری سرطح
استرادیول سرمی و اولتراسوند مورد ارزیابی قرار گرفت .پس از
مشاهدهی حداقل دو فولیکول  38تا  31میلیمترری ،تحریرک
تخمدان متوقف و  hCGتجویز شد .پس از گذشرت  26ترا 29
ساعت از تجویز  ،hCGفولیکولهای تخمردان تحرت بیهوشری
عمومی و با استفاده از سونوگرافی واژینال ،کس گردید .پرس
از زدودن سلولهرای کومولروس اطرراف اووسریتهرا و انجرام
مراحل تزریق درون سیتوپالسمی اسپرم ،حداکثر  2جنین بره
هر بیمار انتقال داده شد.
در تمامی بیماران ،سطح سرمی پروژسرترون در روز تجرویز
 ،hCGبررا اسررتفاده از روش االیررزا ( DRG instruments
 )GmbH, Germanyدر آزمایشررگاه مربررو برره مؤسسررهی
فناوریهای نروین پزشرکی مهرر ،مرورد ارزیرابی قررار گرفرت.
حمایت از فاز لوتئرال ،توسرط آمپرول پروژسرترون (511 mg
روزانه یک عدد) و شیاف واژینرال پروژسرترون ( 211 mgهرر
 33ساعت) انجام گرفت .بر اساس سطح پروژسترون سرمی در
روز تجویز  ،hCGبیماران به دو گروه تقسیم شدند :گرروه اول،
پروژسترون 3 ng/ml و گروه دوم ،پروژسرترون .3 ng/ml 
تمامی صرفات پایره (سرن ،BMI ،سرطح پایرهی سررمی ،LH
 FSHو  E2در روز سوم از سیکل قاعدگی) ،صفات مربرو بره
تحریک (مردت زمران تحریرک تخمردان ،تعرداد آمپرولهرای
گنرادوتروپین ،سرطح اسررترادیول در روز تجرویز  ،hCGتعررداد
اووسیتهای کس شرده و متافراز  ،IIمیرزان لقراح ،میرانگین
تعداد جنینهای انتقال یافتره ،میرزان النرهگزینری و حراملگی
کلینیکی) در برین ایرن دو گرروه مرورد مقایسره قررار گرفرت.
حاملگی بالینی در صورت مشاهدهی سرا حراملگی در هفتره
ششم حاملگی تعیین گردید.
نتایج کس شده بره صرورت میرانگین  ±انحرراف معیرار و
درصد ،ارایره گردیرد .تجزیره و تحلیرل آمراری برا اسرتفاده از
آزمونهایی نظیر  t-testبرای دادههای کمری و  2-testبررای
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گرراهی ،عل ریرغررم رونررد قابررل قبررول در کمی رت و کیفی رت
اووسیتهرا و جنرینهرای حاصرل از تحریرک کنتررل شردهی
تخمدان ،النهگزینی با موفقیت صورت نمیپذیرد .تعداد بسریار
زیاد فولیکرولهرای در حرال تکروین در سریکلهرای تحریرک
کنترل شردهی تخمردان و بره دنبرال آن سرطح براالتر از حرد
فیزیولوژیکی برخی از هورمونها ،رونرد النرهگزینری جنرین را
تحت تأثیر قرار میدهد.
پروژسررترون هورمررونی اسررت کرره نقررش مهم ری در جهررت
آمادهسازی آندومتر برای النرهگزینری جنرین و بره دنبرال آن،
حاملگی موفق ایفا میکند .با این وجود ،در سیکلهای مربرو
به  ARTبه دلیل تعداد افزایش یافتهی فولیکولهای در حرال
تکوین و افزایش بیش از حد فیزیولوژیکی این هورمون ،اثررات
منفی آن بر فاز ترشحی نمایران مریگرردد .بره دنبرال تجرویز
گنرررادوتروپین جفتررری انسررران ( Human chorionic
 )gonadotropin- hCGجهت القای بلو نهرایی اووسریتهرا
در سیکلهای  ،ARTسطح پروژسترون سرمی افزایش مییابد
(.)3
برا وجررود سرررکو هیپرروفیزی بررا اسررتفاده از آگونیسررت یرا
آنتاگونیسرررررت هورمرررررون آزاد کننرررررده گنرررررادوتروپین
( )Gonadotropin releasing hormone- GnRHدر
سیکلهرای  ،)2( ARTبرخری از محققران حرالتی برا عنروان
لوتئینی شدن پریش از موعرد ( Premature luteinization-
 )PLرا گزارش کردند که در آن سطح پروژسرترون سررمی در
روز تجویز  hCGبه سطحی باالتر از آستانه ،افرزایش مرییابرد
( .)2-6اثرات نهایی افزایش پیش از موعد پروژسرترون سررمی
بر نتایج  IVFمورد بحث است .در حالی که برخی از محققران
هیچ رابطرهی معکوسری برین ایرن دو پرارامتر نیافتنرد (،)8،7
سایرین نشان دادند که با افزایش سطح پروژسترون سررمی در
روز تجویز  ،hCGمیزان حاملگی کاهش مییابد ( .)9-32 ،5با
توجه به اختالف نظر در خصوص نقش این هورمون برر نترایج
 ،ARTمطالعررهی حاضررر روی بیمرراران مراجعرره کننررده برره
موسسهی فناوریهای نوین پزشکی مهر صورت گرفت و نترایج
تزریررق درون سیتوپالسررمی اسررپرم ( Intracytoplasmic
 )sperm injection - ICSIدر بیماران با سرطح پروژسرترون
سرمی براال در روز تجرویز  hCGدر مقابرل بیمراران برا سرطح
پروژسترون سرمی پایین ،مورد مقایسه قرار گرفت.

دکتر مرضیه مهرافزا و همکاران 385 /

سطح پروژسترون سرمی در روز  hCGو نتایج ICSI

 / 386دوماهنامه پژوهنده

نشد (جدول  .)3بیماران گروه دوم (پروژسترون )3در مقایسه
با گروه اول ،سطح باالتری از استرادیول در روز تجرویز  hCGو
تعداد بیشتری اووسیتهای کسر شرده و متافراز  IIرا نشران
دادنرد ( .)P<1/113همچنین ،میرزان النرهگزینری ( %32/2در
مقابررل  )P=1/338 ،%31/3و حرراملگی کلینیکرری ( %39/5در
مقابل  )P=1/162 ،%25در این گروه از بیماران ،کاهش یافرت
ولی از نظر آماری معنیدار نبود .تفاوت معناداری از نظر مردت
زمان تحریک تخمدان ،تعداد آمپولهای گنرادوتروپین ،میرزان
لقاح و میانگین تعداد جنینهای انتقرال یافتره ،برین دو گرروه
مشاهده نشد (جدول .)3

دادههای کیفی ،انجام گرفت .از نظر آماری  P<1/15معنریدار
در نظر گرفته شد.

يافتهها
از  332سیکل مرورد مطالعره )%37/8( 22 ،سریکل ،سرطح
پروژسترون سررمی براالتری ( )3در روز تجرویز  hCGنشران
دادند .جداول  3و  ،3دربردارندهی برخی صفات پایره و صرفات
مربو به تحریک بیماران و مقایسهی این صفات بین دو گروه
میباشد .تفاوت معناداری از نظرر میرانگین سرن ،BMI ،علرت
ناباروری ،سطح پایهی  FSH ،LHو  E2در بین دو گروه یافت

جدول  .0مقايسهی صفات پايه بين دو گروه با سطح پروژسترون 0و .0
صفات
سن (سال)
)BMI (kg/m2
علت ناباروری
ناباروری مردان ()%
سندرم تخمدان پلیکیستیک ()%
پاس ضعیف تخمدان ()%
مشکالت لولهای و رحمی ()%
سایر ()%
 LHپایه ()pg/ml
 FSHپایه ()mlu/ml
 E2پایه ()pg/ml

سطح پروژسترون0

سطح پروژسترون 0

معناداری

21/7±5/8
37/2±5/3

39/7±5/3
36/3±2/2

1/365
1/363

(85 )27/3
(23 )37/3
(36 )8/9
(21 )36/7
(38 )31
2/3±3/9
2/2±3/8
25/9±33/3

(32 )52/5
(5 )33/2
(3 )3/2
(31 )33/7
(2 )9/3
2±3/5
3/9±3/3
52/5±39/3

1/282
1/222
1/327
1/227
1/856
1/765
1/168
1/155

نتایج کس شده به صورت درصد و میانگین±انحراف معیار ارایه گردید P<1/15 .معنیدار در نظر گرفته شد .از  332بیمار مورد مطالعه ،تعرداد  381بیمرار سرطح
پروژسترون کمتر از یک و  22بیمار سطح پروژسترون بزرگتر یا مساوی یک را نشان دادند .نتایج حاکی از آن است که دو گروه از نظر سرن ،BMI ،علرت نابراروری،
سطح پایه  FSH ،LHو  ،E2تفاوت معناداری ندارند :BMI .شاخص توده بدنی :LH ،هورمون لوتئینی :FSH ،هورمون محر فولیکولی :E2 ،استرادیول.
جدول  .2مقايسهی صفات مربوط به تحريك در بين دو گروه با سطح پروژسترون 0و .0

مدت زمان تحریک تخمدان (روز)
تعداد آمپولهای گنادوتروپین
سطح استرادیول در روز تجویز (pg/ml) hCG
تعداد اووسیتهای کس شده
تعداد اووسیتهای مرحله متافاز II
میزان لقاح ()%
میانگین تعداد جنینهای انتقال یافته
میزان النهگزینی ()%
میزان حاملگی بالینی ()%

33/9±3/8
21/6±36
3323±722/6
9/9±6
8/3±5/2
59/7
3/8±1/8
31/3
(83 )25

32±3/8
22/6±33/9
3953/5±811/7
32/6±7/6
33/8±5/9
52/3
2±1/6
32/2
(32 )39/5

1/767
1/326
P<1/113
P<1/113
P<1/113
1/168
1/186
1/338
1/162

نتایج کس شده به صورت میانگین±انحراف معیار و درصد ارائه گردید P<1/15 .معنیدار در نظر گرفته شد .بیماران دو گروه از نظر مدت زمان تحریرک تخمردان،
تعداد آمپولهای گنادوتروپین ،میزان لقاح ،میانگین تعداد جنینهای انتقال یافته ،میزان النهگزینی و میزان حاملگی بالینی ،اختالف معناداری نشان ندادنرد .ایرن در
حالی است که اختالف دو گروه از نظر سطح استرادیول در روز تجویز  ،hCGتعداد اووسیتهای کس شده و متافاز  ،IIمعنادار بود.

بحث
نتررایج مطالعررهی حاضررر نشرران داد بیمرراران بررا سررطح
پروژسترون ،3از نظر سطح استرادیول در روز تجویرز  hCGو

تعداد اووسیتهای کس شرده و متافراز  ،IIمتفراوت از گرروه
بیماران با پروژسترون 3 میباشند .علت اصلی باال رفتن پیش
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پروژسترون سرمی ( )3/5 ng/ml با کاهش میرزان حراملگی
ادامهدار ،مرتبط میباشد ( .)38در مطالعرهای دیگرر Azem ،و
همکارانش نشان دادند که سطح باالی پروژسترون ،برر میرزان
النهگزینی و حاملگی ،مؤثر میباشد .در سیکلهرایی برا سرطح
باالی پروژسترون ،سطح باالتری از استرادیول ،تعداد بیشرتری
از اووسیتهای کس شده و تعداد بیشتری از جنینهای قابرل
انتقال ،گزارش گردید و این در حالی بود که نررل حراملگی در
این گروه ،به طور معنیداری ،پایینتر بود ( .)39ارتبا منفری
بین احتمال حاملگی و باالرفتن سرطح پروژسرترون سررمی را
میتوان به اووسیت یا آندومتر نسبت داد .لوتئینی شدن پریش
از موعد فولیکولها میتواند تأثیر منفی بر کیفیت اووسریتهرا
داشته باشد .همین کاهش کیفیت ،به صورت کاهش در میزان
لقاح ،کلیواژ ،مورفولوژی جنینها و النهگزینی ،انعکاس مییابد
( .)31،9همچنین ،براالرفتن پروژسرترون مریتوانرد منجرر بره
تعجیل در بسته شدن پنجرهی النهگزینی گرردد ( .)33نترایج
حاصل از مطالعهی حاضر ،کراهش معنراداری در میرزان لقراح،
النهگزینی و حاملگی کلینیکی نشان نداد .با توجره بره آنچره
تاکنون عنوان گردید ،به نظر میرسد که اندازهگیری سطح این
هورمون پروژسترون در روز تجویز  ،hCGمعیار مناسبی جهت
پیشآگهی از نتایج  ICSIباشد .به این ترتی به نظر میرسرد
که فریز کردن جنینها و عدم انتقرال آنهرا ،راه حرل مناسربی
جهت کمرک بره ایرن گرروه از بیمراران و براال برردن احتمرال
حاملگی در آنها باشد.
از محدودیتهای مطالعره ی حاضرر مریتروان بره جمعیرت
محدود بیماران با سطح پروژسرترون براال در روز تجرویز hCG
اشاره کرد .لذا جهت بررسی دقیق تأثیر افزایش پروژسترون برر
نتایج حاملگی ،مطالعات تجربی با حجرم نمونره ی وسریعترر و
یکسانسازی جمعیت ،پیشنهاد میگردد.

نتيجهگيری
با توجه به نتایج کس شده ،میتوان نتیجه گرفت که سطح
باالی پروژسترون سرمی در روز تجویز  ،hCGبا سطح باالتر از
استرادیول در این روز و تعداد بیشتر اووسیتهای کس شرده
و متافاز دو ،در ارتبا میباشد.
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