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بررسی برخی عوامل کلینیکی مؤثر در موفقیت انتقال جنین
های فریز شده در مرکز تحقیقاتی درمانی ناباروری یزد
دکتر مریم افتخار ،1دکتر الهام رحمانی
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 .1استادیار گروه زنان و مامایی و فلوشیپ نازایی ،مرکز تحقیقاتی و درمانی ناباروری یزد ،دانشگاه علوم پزشکی شهید
صدوقی یزد ،یزد ،ایران.
 .2استادیار گروه زنان و مامایی و فلوشیپ نازایی ،دانشکده پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی بوشهر ،بوشهر ،ایران.
تاریخ پذیرش مقاله1931/2/11 :

تاریخ دریافت1931/2/22 :

خالصه
مقدمه :یکی از مهم ترین درمان های زوج های نابارور ،انتقال جنین فریز شده می باشد .اگر چه انتقال جنین تازه مورد
تأیید و توجه است ،اما مطالعات اندکی در مورد عوامل بالینی مؤثر در میزان لقاح و میزان بارداری در انتقال جنین فریز
شده وجود دارد .مطالعه حاضر با هدف بررسی برخی عوامل بالینی مؤثر در پیش آگهی انتقال جنین فریز شده انجام شد.
روشکار :این مطالعه گذشته نگر با بررسی  972پرونده بیمارانی که بین فروردین  1922لغایت فروردین  1931به مرکز
تحقیقاتی درمانی ناباروری یزد مراجعه و از جنین فریز شده استفاده کرده بودند ،انجام شد .کلیه اطالعات مربوط به
پرونده بیماران در پرسشنامه ثبت شد .برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار آماری ( SPSSنسخه  )11و آزمون های
کولموگروف -اسمیرنوف و من ویتنی استفاده شد .میزان  pکمتر از  1/11معنی دار در نظر گرفته شد.
یافتهها :میزان بارداری بالینی در زنان زیر  91سال  17/7درصد و باالی  91سال  23/2درصد و همچنین میزان
بارداری بالینی در زنان با هورمون محرک فولیکول روز سوم زیر  15/9 ،11درصد و هورمون محرک فولیکول باالی ،11
 17/1درصد بود که این نتایج از نظر آماری معنی دار بود ( .)p=1/1111اما سایر عوامل مانند علت فریز جنین ،پروتکل
اولیه لقاح آزمایشگاهی ،روش لقاح آزمایشگاهی ،ضخامت اندومتر و طول سیکل درمان تا روز انتقال جنین از نظر آماری
در انتقال جنین فریز شده مؤثر نبودند (.)p<1/11
نتیجهگیری :سن زن و هورمون محرک فولیکول روز سوم یکی از مهمترین عواملل ملؤثر در میلزان بلارداری بلالینی در
انتقال جنین فریز شده می باشد.
کلمات کلیدی :انتقال جنین ،جنین فریز شده ،لقاح آزمایشگاهی ،میزان بارداری بالینی

* نویسنده مسئول مکاتبات :دکتر الهام رحمانی؛ دانشکده پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی بوشهر ،بوشهر ،ایران .تلفن1911- 2207121 :؛پست الکترونیك:
rahmani@bpums.ac.ir
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معنی داری بین ضخامت اندومتر و میزان موفقیت انتقال
جنین فریز شده پیدا نکردند ( .)3اورویتو و همکاران و
افتخار و همکاران بیان کردند که کاهش میزان بارداری
به دنبال استفاده از پروتکل آنتاگونیست در مقایسه با
اگونیست وجود دارد و در مورد تأثیر منفی آنتاگونیست
بر روی پذیرش اندومتر بحث کردند ( .)11 ،11اما الدار
جوا و همکاران ذکر کردند که انتقال جنین فریز با
پروتکل آنتاگونیست و آگونیست تفاوتی ندارد (.)12
همانطور که بیان شد ،مطالعات محدودی با نتایج متفاوت
اثر عوامل کلینیکی را بر روی انتقال جنین فریز شده
بررسی کرده اند .مطالعه حاضر با هدف بررسی اثر برخی
عوامل کلینیکی بر روی میزان بارداری و نتایج سیکل
های کمک باروری که از انتقال جنین فریز شده استفاده
کرده بودند انجام شد تا در نهایت بتوان نتایج بهتری را از
این سیکل ها به دست آورد.

مقدمه
 دکتر مریم افتخار و همکار

انجماد جنین یکی از مهم ترین پیشرفت ها در عرصه
روش های کمک باروری می باشد که مزایای زیادی برای
بیماران به همراه دارد .با استفاده از این روش و انتقال
تعداد کمتر جنین ،احتمال بارداری های چند قلویی
کاهش می یابد و همچنین شانس بیمار برای بارداری با
استفاده از چند نوبت انتقال جنین بدون نیاز به تحریک
اضافی با سیکل های تحریک شده افزایش می یابد (.)1
همچنین با استفاده از انجماد تمام جنین ها در بیمارانی
که در خطر سندرم تحریک بیش از حد تخمدان قرار
دارند ،خطر این سندرم به شدت کاهش پیدا کرده است
( .)2امروزه افزایش امید به زندگی در بیماران مبتال به
سرطان باعث افزایش تمایل این بیماران به حفظ باروری
شده است ،انجماد جنین پیشرفت تازه ای برای باروری
در بیماران مبتال به سرطان می باشد ،انجماد جنین های
به دست آمده قبل از شروع شیمی درمانی و رادیوتراپی و
انتقال جنین بعد از پایان دوران درمان و بهبودی بیمار
امکان حفظ باروری این بیمار را فراهم آورده است (.)2
پتانسیل باروری در جنین های برگشت از فریز به عوامل
زیادی وابسته است که از مهمترین آنها کیفیت جنین
می باشد ( .)9هر چند استفاده از جنین فریز شده در
مجموع شانس باروری با استفاده از یک نوبت تحریک
تخمدان را افزایش می دهد ( ،)0ولی میزان کمتری از
النه گزینی و بارداری را در انتقال جنین فریز شده در
مقابل انتقال جنین تازه گزارش کرده اند ( .)1اثرات مضر
پروسه های انجماد و ذوب کردن و تشکیل کریستال
های یخ ممکن است یکی از دالیل آسیب به جنین و
کاهش پتانسیل باروری آنها باشد ( .)5اما به هر حال
تأثیر سایر عوامل از جمله عوامل کلینیکی را نباید نادیده
گرفت .سالومنت و همکاران و کاساب و همکاران ذکر
کردند که سن عامل مهمی در موفقیت انتقال جنین فریز
شده می باشد ( )0 ،2ولی اشرفی و همکاران نشان دادند
که میزان بارداری در انتقال جنین فریز شده در سن
کمتر و بیشتر از  01سال یکسان بود ( .)7مطالعه التوکی
و همکاران نشان داد که ضخامت اندومتر در زمان شروع
پروژسترون عامل مهمی در پیشگویی موفقیت انتقال
جنین فریز شده بود ( )2ولی چک و همکاران ارتباط

روش کار
این مطالعه گذشته نگر با بررسی پرونده بیمارانی که بین
فروردین  1922لغایت فروردین  1931به مرکز تحقیقاتی
درمانی ناباروری یزد مراجعه و از جنین فریز شده استفاده
کرده بودند ،انجام شد .معیارهای خروج از مطالعه شامل
بیماران با سابقه جراحی های هیستروسکوپ برای
برداشتن دیواره رحم و سابقه بیماری های اندوکرین مانند
دیابت و کم کاری یا پرکاری تیروئید بود .سیکل هایی که
تخمک اهدایی استفاده کرده بودند ،در این مطالعه وارد
نشدند .سیکل هایی که انتقال جنین در آنها در سیکل
طبیعی انجام شده بود از مطالعه خارج شدند و فقط سیکل
هایی که در آن آماده سازی اندومتر توسط هورمون انجام
شده بود ،در مطالعه شرکت کردند .جهت دسترسی به
مندرجات پرونده از بیماران رضایت گرفته شد و کمیته
اخالق مرکز تحقیقات ناباروری یزد انجام طرح را مورد
تأیید قرار داد .متغیرهای مورد بررسی شامل سن ،مدت
ناباروری هورمون محرک فولیکول روز سوم قاعدگی،
پروتکل لقاح آزمایشگاهی اولیه ،علت فریز جنین ،روش
2
لقاح آزمایشگاهی 1و تزریق داخل سیتوپالسمی اسپرم

In vitro fertilization
Intracytoplasmic sperm injection
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نوع ناباروری اولیه یا ثانویه ،ضخامت اندومتر روز انتقال
جنین و طول مدت سیکل درمان تا روز انتقال جنین بود.
رژیم درمانی جهت تحریک تخمک گذاری در بیماران
شرکت کننده رژیم استاندارد پروتکل طوالنی مدت و یا
رژیم آنتاگونیست بود .کلیه جنین ها با استفاده از روش
ویتریفیکاسیون منجمد شده بودند .آماده سازی اندومتر
در تمام بیماران توسط استفاده از استرادیول والرات
(قرص  2میلی گرم ،شرکت داروسازی ابوریحان ،ایران)
به میزان  5میلی گرم در روز از روز دوم سیکل قاعدگی
انجام شد .در همه بیماران روز  19قاعدگی ضخامت
اندومتر توسط سونوگرافی واژینال بررسی شده و زمانی
که ضخامت اندومتر به باالتر از  2میلی متر رسید،
پروژسترون به میزان  111میلی گرم (آمپول  11میلی
گرم ،شرکت داروسازی ایران هورمون ،ایران) عضالنی
تزریق شده بود .برگشت جنین ها از انجماد  2روز بعد از
تزریق پروژسترون انجام شد .فقط جنین هایی که کمتر
از  %11فراگمنتاسیون داشتند ،منتقل شدند .انتقال
جنین توسط کاتتر البوتکت ساخت کشور آلمان انجام
شد .تست خون بارداری سرم  2هفته بعد از انتقال جنین

یافته ها
مطالعه حاضر بر روی  972بیمار که از جنین فریز شده
استفاده کرده بودند ،انجام شد .مشخصات فردی بیماران
در جدول  1ارائه شده است.

جدول  -1میانگین و انحراف معیار مشخصات فردی بیماران مراجعه کننده به مرکز تحقیقاتی درمانی ناباروری یزد جهت انتقال
جنین فریز شده
گروه های مورد مطالعه
مشخصات بیماران

انحراف معیار  ±میانگین
91/22 ± 0/29
90/31 ± 1/02
2/25 ± 0/01
5/21 ± 9/12

سن زنان (سال)
سن مردان (سال)
مدت ناباروری (سال)
هورمون محرک فولیکول روز سوم
تعداد جنین های انتقال یافته با
کیفیت خوب در هر سیکل

2/01 ± 1/71

میزان بارداری بالینی بر اساس علت ناباروری در جدول
 2آورده شده است.
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 برخی عوامل کلینیکی مؤثردر موفقیت انتقال جنین های فریز شده

بررسی شده و در صورتی که بیش از  11واحد در میلی
لیتر بود ،بارداری شیمیایی مثبت در نظر گرفته شده
است .در صورت ادامه بارداری تزریق پروژسترون و
مصرف استرادیول تا هفته  11بارداری ادامه داده شده
است .بارداری کلینیکی توسط مشاهده ضربان قلب 9
هفته بعد از مثبت شدن تست خون بارداری تأیید شد.
کلیه اطالعات مربوط به پرونده بیماران در پرسشنامه
ثبت شد .برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار آماری
( SPSSنسخه  )11استفاده شد .برای مشخص نمودن
توزیع داده های کمی از آزمون کولموگروف -اسمیرنوف
استفاده شد .برای مقایسه متغیرهایی که از توزیع نرمال
پیروی نمی کردند ،از آزمون من ویتنی استفاده شد.
میزان  pکمتر از  1/11معنی دار در نظر گرفته شد.

جدول  -2تعیین توزیع فراوانی میزان بارداری بر اساس علت ناباروری در بیماران مراجعه کننده به مرکز تحقیقاتی درمانی
ناباروری یزد جهت انتقال جنین فریز شده

 دکتر مریم افتخار و همکار

بارداری بالینی
علت ناباروری

تعداد (درصد)

علت مردانه
تخمدان پلی کیستیک
فاکتور لوله ای
اندومتریوز
آمنوره هیپوتاالمیک
علت نامشخص
علت چندگانه
مجموع بیماران

)%02/3( 52
)%19/10( 52
)%07/1( 2
)%52/1( 1
)%99/9( 1
)%10/1( 20
)%1/97( 21
)%12/2( 130

بود ( .)p=1/717پروتکل اولیه جهت تحریک کنترل شده
تخمدان تأثیری بر میزان موفقیت بارداری در انتقال جنین
فریز شده ،نداشت .بارداری با جنین های فریز شده با
پروتکل آگونیست  115مورد ( )%12/1و در آنتاگوئیست
 22بیمار ( )%11/2گزارش شد ( .)p=1/027بارداری با
لقاح آزمایشگاهی در  21بیمار ( )%12/9و در تزریق داخل
سیتوپالسمی اسپرم  110بیمار ( )%12/1گزارش شد که
با ( )p=1از نظر آماری معنی دار نبود .در مواردی که
اسپرم از نظر مورولوژی کمتر از چهارده درصد نرمال بود،
بارداری  52مورد ( )%12/7و در موارد مورفولوژی باالی
 %10درصد 125 ،بیمار ( )%11/3با  p=1/02بود .میزان
بارداری بر اساس سایر معیارها بر اساس جدول  9می
باشد.

همچنین علت اولیه ناباروری بر روی نتایج انتقال جنین
فریز شده تأثیری نداشت (.)p=1/7
تأثیر عوامل بالینی بر میزان بارداری بالینی در جدول 9
بررسی شده است .میزان بارداری در بیماران با سن کمتر
از  91سال ( )%17/7و در بیماران باالی  91سال
( )%23/2بود که از نظر آماری معنی دار بود
( .)p=1/1111علت فریز جنین بر میزان موفقیت سیکل
برگشت از فریز تأثیر نداشت ،به گونه ای که اگر علت
فریز شدن جنین های اضافی بود ،در  111بیمار میزان
بارداری ( ،)%11/2در موارد فریز به علت خطر سندرم
تحریک بیش از حد تخمدان در  31بیمار ()%10/0
میزان بارداری گزارش شد 2 .مورد فریز به علت عدم
آمادگی اندومتر صورت گرفته که میزان بارداری ()%11

جدول  -3توزیع فراوانی میزان بارداری بر اساس عوامل بالینی در بیماران مراجعه کننده به مرکز تحقیقاتی درمانی ناباروری یزد
جهت انتقال جنین فریز شده
(درصد) تعداد

سطح معنی
*
داری

بارداری بالینی

سن زن

سن کمتر یا مساوی 91
سن بیشتر از 91

(179 )17/7%
(21 )23/2%

1/111

علت فریز جنین

جنین اضافی سندرم تخمدان تحریک پذیر
فریز به علت عدم آماده بودن اندومتر

(111 )11/2%
(31 )10/1%
(2 )11%

1/717

پروتکل اولیه

آگونیست
آنتاگونیست

(115 )12/1%
(22 )11/2%

1/027

فن آوری های کمک
باروری

لقاح آزمایشگاهی
تزریق داخل سیتوپالسمی اسپرم

(21 )12/9%
(110 )12/1%

1/111

نوع باروری

اولیه
ثانویه

(152 )12%
(25 )19/1%

1/111

عوامل بالینی
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ضخامت اندومترروز
انتقال جنین
طول مدت سیکل درمان
تا روز انتقال جنین

کمتر از  3میلی متر
بیشتریا مساوی  3میلی متر

(197 )11/0%
(17 )17%

1/315

کمتر از  15روز
بیشتر یا مساوی  15روز

(112 )12/0%
(75 )11/7%

1/315

*

آزمون من ویتنی

فولیکول باالتر از  11واحد در لیتر ،میزان بارداری به طور
معنی داری کاهش یافت (.)7
در مطالعه کاساب و همکاران ( )2113تأثیر هورمون
محرک فولیکول بر روی انتقال جنین فریز شده مورد
بررسی قرار گرفت و مشخص شد که هورمون محرک
فولیکول پایه به  3واحد در لیتر یا بیشتر ،باعث کاهش
میزان موفقیت در سیکل های انتقال جنین فریز شده ،شد
( .)2در مطالعه ال توکی و همکاران ( ،)2112ضخامت
اندومتر در زمان شروع پروژسترون عامل مهمی در
پیشگویی موفقیت انتقال جنین فریز شده بود و ضخامت
اندومتر  3-10میلی متر ،مناسب ترین زمان برای انتقال
جنین بود ( .)2در مطالعه حاضر نیز همانند مطالعه چک و
همکاران ( )2110ارتباط معنی داری بین ضخامت اندومتر
و میزان موفقیت انتقال جنین فریز شده مشاهده نشد (.)3
اما به هر حال سیاست مطالعه حاضر این بود که در
صورتی انتقال جنین انجام شود که حداقل ضخامت
اندومتر در روز تجویز پروژسترون  2میلی متر و حداکثر
 10میلی متر باشد و انتقال جنین در سیکل هایی که
اندومتر مناسبی نداشته باشند ،انجام نشود.
به نظر می رسد آنچه اهمیت دارد ضخامت اندومتر و
کیفیت مناسب اندومتر ( )19در زمان انتقال جنین باشد
و طول سیکل آماده سازی اندومتر تأثیری بر نتایج
باروری ندارد .در مطالعه حاضر نیز طوالنی شدن زمان
آماده سازی اندومتر تأثیری بر نتایج بارداری نداشت .اگر
چه برخی مطالعات کاهش میزان بارداری را به دنبال
استفاده از روش درمانی آنتاگونیست هورمون آزاد کننده
گنادوتروپین در مقایسه با اگونیست نشان دادند و در
مورد تأثیر منفی آنتاگونیست بر روی پذیرش اندومتر
بحث کردند ( .)11الدار جوا و همکاران ( )2117نشان
دادند که انتقال جنین فریز با پروتکل آنتاگونیست و
آگونیست تفاوتی ندارد ( .)12در مطالعه حاضر استفاده از

بحث
در مطالعه حاضر که به صورت گذشته نگر بر روی 972
سیکل انتقال جنین فریز شده انجام شد ،تأثیر عوامل
کلینیکی بر روی نتایج بارداری کلینیکی مورد بررسی
قرار گرفت .بر اساس نتایج این مطالعه ،سن زن و
هورمون محرک فولیکول روز سوم سیکل تأثیر معنی
داری بر روی نتایج باروری داشت .سایر عوامل مانند علت
فریز ،پروتکل تحریک تخمک گذاری ،نوع بارداری اولیه،
ضخامت اندومتر در روز انتقال جنین و طول سیکل برای
آماده سازی اندومتر تا زمان انتقال ،تأثیری بر روی نتایج
حاصل از انتقال جنین فریز شده نداشت.
سن زن یکی از مهمترین عوامل تعیین کننده میزان
موفقیت باروری در جنین های تازه و منجمد بود .اگر چه
در مطالعه حاضر مشابه مطالعه سالومنت و همکاران
( )2115و کاساب و همکاران ( ،)2113سن عامل مهمی
در موفقیت انتقال جنین فریز شده بود ،ولی به دلیل
محدودیت های موجود و عدم ثبت اطالعات به طور
کامل ،امکان بررسی اسکور جنین در موقع فریز نبود و
دقیقاً مشخص نشد که علت تأثیر سن بر روی نتایج
انتقال جنین فریز ،کیفیت بدتر جنین های فریز شده
بوده یا عوامل دیگری در این مورد تأثیرگذار بودند (,2
 .)0مطالعه اشرفی و همکاران ( )2111نشان داد که
میزان بارداری در انتقال جنین فریز شده در سن کمتر و
بیشتر از  01سال یکسان بود و به این نتیجه رسیدند در
صورتی که تعداد کافی جنین با کیفیت خوب وجود
داشته باشد ،میزان بارداری یکسانی در گروه های سنی
مختلف وجود خواهد داشت و تأثیر سن بیشتر به خاطر
تأثیر بر کیفیت جنینی است ( )7که با نتایج مطالعه
حاضر همخوانی نداشت .همچنین در مطالعه اشرفی،
هورمون محرک فولیکول در روز سوم سیکل تأثیر زیادی
بر روی نتایج داشت و در بیماران با هورمون محرک
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روز سوم سیکل هورمون
محرک فولیکول

<11واحد در میلی لیتر
≥ 11واحد در میلی لیتر

(127 )15/9%
(7 )17/1%

1/111

پروتکل اگونیست یا آنتاگونیست جهت تحریک تخمک
گذاری تأثیری بر روی میزان بارداری در سیکل های
.جنین فریز شده نداشت
مطالعات زیادی نشان داده اند که روش لقاح آزمایشگاهی
یا تزریق داخل سیتوپالسمی اسپرم تأثیری در میزان
 هر.)10( موفقیت فن آوری های کمک باروری ندارد
چند مواردی هم عنوان کرده اند که شانس بارداری در
روش تزریق داخل سیتوپالسمی اسپرم پایین تر است
 ولی به هر حال مشاهدات ما حاکی از آن بود.)11 ،2(
که نوع روش لقاح آزمایشگاهی یا تزریق داخل
سیتوپالسمی اسپرم تأثیری در میزان موفقیت انتقال
 تزریق داخل سیتوپالسمی.جنین فریز شده نداشت
اسپرم پروتکل استاندارد جهت بیماران با فاکتور مردانه
 روش های کمک ناباروری.)15 ،2( شدید می باشد
 در نتیجه پیدا.هزینه قابل توجهی برای خانواده ها دارد
کردن عواملی که در روند این درمان می توانند مفید یا
 شانس موفقیت را باالتر می برد و در نهایت،مضر باشند
 هر چند که عوامل.باعث کاهش هزینه ها می شود

نتیجه گیری
سن زن و هورمون محرک فولیکول روز سوم مهمترین
عوامل تعیین کننده موفقیت در روش های کمک باروری
 سایر عوامل.در سیکل های برگشت از فریز می باشد
 علت، پروتکل لقاح آزمایشگاهی اولیه،(مدت ناباروری
 روش لقاح آزمایشگاهی و تزریق داخل،فریز جنین
 ضخامت، نوع ناباروری اولیه یا ثانویه،سیتوپالسمی اسپرم
اندومتر روز انتقال جنین و طول مدت سیکل درمان تا
روز انتقال جنین) تأثیر معنی داری بر روی نتایج بارداری
در بیماران که از سیکل های فریز شده استفاده کرده
. نداشت،بودند

تشکر و قدردانی
بدینوسیله از مرکز تحقیقاتی و درمانی ناباروری یزد
وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد که در
 تشکر و،تمام مراحل این طرح ما را کمک و یاری کردند
.قدردانی می شود
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