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چکیدٌ
مقدمه :پیش از ساخت آًالَگّای  GnRhلَتییٌیساسیَى پیش از هَعد در سیکلّای  IVFبِ طَر شایعی رخ هیداد .سطح باالی پرٍشسترٍى کِ بِ صَرت ًا
خَاستِ طی برخی از سیکلّای  IVFرخ هی دّد با اثرات جاًبی رٍی ًتایج بارداری ّوراُ است کِ احتوال دادُ هیشَد ًاشی از افسایش ًاهٌاسب سطح LH
باشد.
هدف :ارزیابی سطح پرٍشسترٍى در رٍز تسریق  HCGدر پرٍتکل آگًَیست ٍ آًتاگًَیست  ٍ GnRhارتباط آى با ًرخ بارداری بالیٌی ٍ سقط
مواد و روشها 107 :خاًن کِ تحت تسریق داخل سیتَپالسوی اسپرم ( )ICSIقرار گرفتِ بَدًد ٍ ً 46فر از آًْا در پرٍتکل آًتاگًَیست طَالًی ٍ ً 61فر از آًْا
در پرٍتکل آًتاگًَیست قرار داشتٌد ٍارد هطالعِ شدًدً ،وًَِ خَى از ایي افراد برای اًدازُ گیری سطح پرٍشسترٍى در رٍز تسریق  HCGگرفتِ شدً .رخ بارداری
بالیٌی ٍ سقط بِ عٌَاى ًتایج اصلی ٍ ًرخ بارداری بیَشیویایی ٍ ًرخ الًِ گسیٌی بِ عٌَاى ًتایج ثاًَیِ در ًظر گرفتِ شدًد.
نتايج :شیَع افسایش پیش از هَعد پرٍشسترٍى ( )p≤1/2 ng/mlدر کلیِ بیواراى  14( %13/1از  )107بَد ٍ در گرٍُ پرٍتکل آًتاگًَیست طَالًی بِ هیساى
 7( %15/2از  ٍ )46در گرٍُ پرٍتکل آًتاگًَیست بِ هیساى 7( %11/5از  )61بَد .افسایش پیش از هَعد پرٍشسترٍى ارتباط هعٌی داری با ًرخ بارداری بالیٌی در کلیِ
بیواراى ( ٍ )p=0/174در گرٍُ پرٍتکل آًتاگًَیست طَالًی (ٍ )p=0/545در گرٍُ پرٍتکل آًتاگًَیست (ً )p=0/121داشتّ .وچٌیي افسایش پیش از هَعد
پرٍشسترٍى ارتباط هعٌی داری با ًرخ سقط در کلیِ بیواراى تحت هطالعِ ًداشت
نتيجهگيري :افسایش پیش از هَعد پرٍشسترٍى در زهاى تسریق  HCGهٌجر بِ کاّش ًرخ بارداری ٍ ًرخ الًِ گسیٌی ٍ افسایش ًرخ سقط ًوی شَد.
کلمات کليدي :سطح پرٍشسترٍى ،تسریق  ،HCGپرٍتکل آگًَیست طَالًی ،پرٍتکل آًتاگًَیست ،تسریق داخل سیتَپالسوی اسپرم.
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