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Relationship between Maternal Serum Androgen Levels
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Abstract
Background and purpose: Androgens play a key role in growth of ovarian follicles and female
fertility in the process of in vitro fertilization. This study was performed to determine the relationship
between androgen levels and success rate in Intracytoplasmic sperm injection (ICSI).
Materials and methods: A nested case-control study was carried out in 60 infertile women
attending the Infertility Treatment Center in Sari Imam Khomeini Hospital. They underwent agonist
protocol and their levels of luteinizing hormone (LH), follicle-stimulating hormone (FSH), testosterone,
and dehydro epiandrosterone-sulfate (DHEA-S) were measured on days three of menstrual cycle and ICSI
cycle, day six of gonadotropin injection, and the day of human chorionic gonadotropin (HCG) injection.
Data were analyzed in SPSS V18 applying independent T-test.
Results: The mean age of participants was 30.1 ±6.1 years. Among the subjects, 16 (26.7%)
became pregnant and 44 (73.3%) did not become pregnant. On day three of ICSI cycle and before the
onset of HCG injection, testosterone level was 0.88 ± 0.68 ng/ml in pregnant women and 0.53 ± 0.25
ng/ml in non-pregnant women (P= 0.012). The levels of DHEA-S were 2.79 ± 1.87 µg/l and 1.62 ± 1.45
µg/l in pregnant and non-pregnant women, respectively (P= 0.02).
Conclusion: Androgen levels can play a significant role in the success of ICSI cycle, so,
androgen therapy can be an attractive hypothesis for improving ovarian response and used as a treatment
option to increase the success of in vitro fertilization.
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چكیده
سابقه و هدف :با توجه به نقش آندروژنها در رشد فولیکولهای تخمدان و باروری زنان در لقاح آزمایشگاهی ،این
مطالعه با هدف تعیی رابطه بی سنط آنندروژن هنای سناد مادر(تستوسنتاون و دی هیندرواپی اندروسنتاون-سنولاا) و
موفقیت در سیکل Intracytoplasmic sperm injection( ICSIانجاد شد.
مواد و روشها :در ای مطالعه مورد شاهدی النه گزیند ) 06،(Nested Case-controlزن نابنارور مااجعنه نددند بنه
مانز درمان ناباروری بیمارستان اماد خمیدی ساری ،تحت پاوتکل آگونیسنت رناار گافتنه و سنطوح تستوسنتاون ،دی هیندرواپی
اندروستاون سولاا)( LH، DHEA-Sو  FSHآنها در روز سود سیکل راعدگی ،روز سود سیکل  ،ICSIروز ششم تزریق
گدادوتاوپی و روز تزریق  HCGانداز گیای شد .داد ها در ناد افزار  SPSS 18توسط آزمون تی مستقل تحلیل شدند.
یافتهها :میانگی سدی شانت ندددگان  06/1 ± 0/1سال بود و از میان آن ها  10ناا ( 60/7درصد بناردار شند و 44
ناا ( 70/0درصد باردار نشدند .در روز سود سیکل  ICSIو ربل از شاوع گدادوتاوپی  ،در گاو باردار سط تستوسنتاون
 6/66 ± 6/06 ng/mlو در گنناو ریابنناردار  6/20 ± 6/62 ng/mlبننود ( P=6/616و سننط  DHEA-Sدر گنناو بنناردار
 6/77 ± 1/67 µg/lو در گاو ریاباردار  1/06 ± 1/42µg/lبود ( P=6/66و اختالف معدیداری در سنط هنا دو هورمنون
بی دو گاو دید شد.
استنتاج :سط آندروژنهای ساد میتواند در موفقیت سیکل  ICSIنقش موثای ایاا ندد و درمان با آندروژنها ین
فاضیه جذاب در زمیده بهبود پاسخ تخمدان است نه می توان از آن به عدوان ی گزیده درمانی جهت افزایش موفقینت در
سیکلهای لقاح آزمایشگاهی استااد نمود.
واژه های کلیدی :ناباروری ،لقاح آزمایشگاهی ،آندروژن

مقدمه
ناباروری ی

مشنکل مهنم در زنندگی خنانوادگی

است( 1نه طبق آمار سازمان بهداشت جهنانی (WHO

حدود  06تا  66میلیون زوج در جهان از آن رنن منیبانند.
شیوع ناباروری با اساس تعاریف بالیدی ،اپیدمیولوژیکی

مولف مسئول :نوشین گردانی -ساری :دانشگا علود پزشکی مازندران
 .1دانشیار ،مانز ناباروری ،گاو زنان و زایمان ،دانشگا علود پزشکی مازندران ،ساری ،ایاان
 .6استادیار ،مانز ناباروری ،گاو زنان و زایمان ،دانشگا علود پزشکی مازندران ،ساری ،ایاان
.0نارشداس ارشد مشاور در مامایی ،دانشگا علود پزشکی مازندران ،ساری ،ایاان
 .4متخصص زنان و زایمان ،دانشگا علود پزشکی مازندران ،ساری ،ایاان
 .2استاد ،گاو ایمونولوژی ،دانشگا علود پزشکی مازندران ،ساری ،ایاان
تاریخ تصویب 1077/16/1 :
تاریخ ارجاع جهت اصالحا) 1077/0/16:
 تاریخ دریافت 1077/0/6 :
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تعیین رابطه بین سطح آندروژن های سرم مادر و
موفقیت در سیکل ICSI

پژوهشی

سپیده پیوندی و همکاران

و جمعینننتشنننداختی  WHOبنننه تاتینننب  16/6 ،66/6و

آندروژن ربل از سیکل  IVFتأثیا مایدی در نتنای

 7/6درصنند مننیباشنند( . 6لقنناح آزمایشننگاهی یننا IVF

دارد( . 4در حالینه  Bosdouو همکناران ( 6610اسنتااد

) (In Vitro Fertilizationی

درمان رابنل ربنول بناای

ارلب آنها ین

از تستوستاون تاانس درمال ( Transdermalرا در زنان
نابنارور تحنت intracytoplasmic sperm injection( ICSI

تجابنه بسنیار ناخوشنایدد منیباشند(. 1

بننننننا پاوتکننننننل آگونیسننننننت طننننننوالنی GnRH

موفقیت در  IVFبا به نارگیای فولیکولها با اسنتااد از

) (Gonadotropin-releasing hormoneموثا نیافتدند(. 16

ندتال شد تخمدان با گدادوتاوپی هنا بسنتگی

با توجه به نتنای متاناو) در مطالعنا) مختلنف و نقنش

تحای

دارد .پاوتکلهای درمانی مختلای با هندف افنزایش پاسنخ
تخمدان ،در ای گاو از زنان بهننار گافتنه شند

اسنت(. 0

در دهه گذشته مشخص شد نه آندروژنهنا (Androgens

از طایق تحای

تخمدانها ،نقش مسنتقیم و مهمنی در

تدظیم عملکاد باروری زنان و پیامند لقناح آزمایشنگاهی
دارند( . 4آندروژن ها نظیا تستوسنتاون

(testosterone

مهم آندروژنها در باروری و لقناح آزمایشنگاهی ،این
مطالعه به مدظور تعیی رابطه بنی سنطوح آنندروژنهنای
ساد منادر (تستوسنتاون و دیهیندرواپی اندروسنتاون-
سولاا) و میزان موفقیت در سیکل  ICSIانجاد شد.

مواد و روش ها

و دیهیدرواپی اندروستاون ) (DHEAدر استاوئیدوژنز

در ای مطالعه نه بهصور) مورد شاهدی النه گزیند

( steroidogenesisفولیکننول تخمنندان نقننش دارننند و

) (Nested Case-Controlانجاد شد ،حجم نمونه بااساس

اعتقنناد بننا ای ن اسننت نننه فننانتور رشنند شننبه انسننولی

نتننای مطالعننه  Frattarelliو همکنناران ( 11( 6664نننه بننا

 Insulin-like growth factor-1( IGF-1رشد فولیکنول

هدف تاثیا سطوح آندروژن با سیکلهای لقاح آزمایشگاهی

را افنننننزایش داد و سنننننبب تقوینننننت فولیکولنننننوژنز

انجنناد شند بننود ،بننا فاصننله اطمیدننان  72درصنند و تننوان

( folliculogenesisو افزایش تعداد فولیکولهای اولینه

مطالعه  76درصد محاسبه شند و تعنداد  06نانا از زننان

و پا -آنتاال میشوند( . 0،2سط پایی آندروژن فولیکنولی

نابارور مااجعه نددد به مانز درمان ناباروری بیمارستان

سنبب نناهش Follicle-Stimulating Hormone( FSH

امنناد خمیدننی سنناری ،نننه معیارهننای ورود بننه مطالعننه را

و  Luteinizing Hormone( LHمنیشنود( 7و مقنادیا

داشننتدد ،وارد مطالعننه شنندند .س ن س نمونننههننا از تنناریخ

بنناالی آن ممک ن اسننت بننا اخننتالل عملکنناد آدرنننال،

 1067/16/12تا  1076/0/06مورد بارسی راار گافتدد.

فولیکولوژنز و بارداری خود به خود را با مشنکل مواجنه
سازد(. 6

در ای مطالعه مطابق بنا اصنول اخالرنی ،اطالعنا)
نامل و شااف در مورد روند تحقیق بنه تمنامی بیمناران

 Panو همکنناران ( 6616بننا بارسننی سننط پایننه

داد شد و رضایتنتبی آگاهانه ربل از ورود به مطالعه

آندروژن در مینزان بنارداری در طنول سنیکلهنای IVF

از آنها گافته شد .بیماران منیتوانسنتدد آزاداننه در هنا

دریافتدد نه افزایش سط سامی آنندروژن پاینه در روز

ماحله از مطالعه خارج شوند .به بیماران توضی داد شد

سود سیکل ربل از  IVFبا ناهش مینزان حناملگی ادامنه

نه اطالعا) محاماننه خواهند مانند و از این اطالعنا)

دار ( ongoingهماا است(. 7

صافا باای تحقیقا) استااد خواهد شد .هزیدهای نینز از

 Wangو همکنناران ( 6666هننیچ نقننش نلیدیکننی

بیماران دریافت نشد و مطالعه پس از دریافت ند اخالق

معدیداری باای آندروژنهای اندوژن در پیشبیدی نتای

به شنمار ( 67-7 : 67/16/7از نمیتنه اخنالق دانشنگا

حاصل از باروری در زنان بنا نابناروری ریارابنل توجینه

علود پزشکی مازندران انجاد شد.

نیافتدد( . 6باخی مطالعنا) نشنان داد انند ننه اسنتااد از
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بسیاری از زوجهای نابارور است ننه شکسنت در آن بناای

IVF

رابطه بین آندروژن های مادر و سیكل ICSI

 66تا  44سال و ناندید سنیکل میکاوایدجکشن  ،بندون

بخش ایمونولوژی دانشکد پزشکی بهصور) فایز شد

سابقهای از بیماریهای مزم  ،عاونی و عصبی و نیز عدد

در دمای  -76درجه سانتیگااد نگهداری شدند تا زمانی

مصاف سنیگار ،داروهنای ضدافسنادگی ،آرامنبخش و

نه نیت آزمایشگاهی باای همه نمونهها مورد استااد رناار

داروهای سانوبنددند سیسنتم ایمدنی بنود .معیارهنای

بگیاد و س س با روش ایمونواسی با استااد از نیتهای

خاوج نیز شامل اندومتایوزیس شندید ،زننان بنا رخینا

) Monobind Inc (USAمورد آزمایش راار گافتدد.

تخمدانی ناهش یافته و آزواس امی همسا بود.
پاوتکل درمانی :بیماران تحنت درمنان بنا پاوتکنل
درمانی اسنتاندارد  Long Luteal GnRH Agonistرناار

یافته ها
میانگی سدی  06زن نابارور شنانتنددند در این

گافتدد .بااساس ای پاوتکل از روز سنود سنیکل راعندگی

مطالعه  06/1 ± 0/1سال بود .حدارل س  66سال و حندانرا

باای بیماران  Oral Contraceptive Pills( OCPتجویز

 44سال بنود .از مینان شنانتنددندگان 10 ،نانا (60/7

شد و از روز  16سیکل راعندگی آگونیسنت  GnRHبنه

درصنند بنناردار شنندند و  44ناننا ( 70/0درصنند بنناردار

درمان اضافه شد16 ،OCP .روز پس از شاوع  GnRHرطن

نشدند .در  60ناا ( 06/0درصد علنت نابناروری عامنل

شد و از روز سود راعدگی بعدی بااساس مینزان سنانوب

مادانه و در  07ناا ( 01/7درصد عامل زنانه بود ننه شنامل

تخمدان نه با اساس میزان فعالینت فولیکنولی تخمندان

 7ناا ( 12درصد فانتور لولهای 0 ،نانا ( 16درصند عندد

توسط سونوگاافی تاانسواژیدال مورد سدجش راارگافت،

تخم گذاری و در  4نانا ( 0/7درصند انندومتایوز و در

تکامل فولیکنولی

 16ناا ( 06درصد نیز ریارابل توجیه بود(جدول شمار . 1

گدادوتاوپی باونزا به مدظور تحای

تخمدان مورد استااد راار گافت و زمانی نه حندارل 0
فولیکول  66-16 mmبه دست آمند ،بناای القنای بلنو

جدول شماره :1توزی فااوانی علت ناباروری در دوگاو باردار و ریاباردار

نهایی فولیکولهاHuman Chorionic Gonadotropin(HCG ،

به مینزان  16666واحند تجنویز شند 00 .سناعت پنس از
تزریق  HCGتخم

گینای انجناد شند و پنس از انجناد

عامل مذنا
تعداد (درصد

عامل مونث
عامل لوله ای

اندومتایوزیس

تعداد (درصد

تعداد (درصد

عدد تخم

گذاری

ریارابل توجیه

تعداد (درصد

تعداد (درصد

0/62( 1

01/62( 2
67/2( 10
06( 16

باردار

01/62( 2

67/72( 0

16/2( 6

ریاباردار

46/7( 16

10/0( 0

4/2( 6

11/00( 2

مجموع

06/0( 60

12( 7

0/7( 4

16( 0

لقاح آزمایشگاهی به روش  ICSIبااسناس رشند جدنی ،
دو یا سه جدی  6-16سلولی انتقال داد شد .بنارداری بنا

مینننانگی  Body Mass Index( BMIبیمننناران

افزایش سط  B-HCGدر روز  12پس از انتقال جدی و

 62/7 ±0/0نیلوگاد با متاماب بود و در مقایسنه دو گناو

پیگیای سونوگاافی از نظا اندنس رلبی در هاته  0بارداری

اخننتالف معدننیداری مشنناهد نشنند ( . P= 6/6همچدننی

تایید میشد .الزد به رنا است نه تمامی سونوگاافیهنا

سط  FSHپایه در میان تمامی بیمناران ،7/6±0/6 mIU/ml

بنننا اسنننتااد از دسنننتگا سنننونوگاافی  HONDAمننندل

سننط  FSHپایننه در گنناو بنناردار 7/6±0/2 mIU/ml

 HS-2000ساخت نشور ژاپ انجاد شد .جهت بارسنی

و در گاو ریابناردار  7/6±0/1 mIU/mlبنود (. P=6/7

سننط پایننه  Testosterone, LH, FSHو  DHEA-Sدر

سط  LHپایه در بی تماد شنانتنددندگان در مطالعنه

روز سود سیکل راعندگی ربنل از شناوع  OCPو سنط

 ،0/1±0/6 mIU/mlدر گاو باردار ،0/1±6/6 mIU/ml

 Testosteroneو  DHEA-Sروز سود سیکل  ICSIربنل

در گاو ریاباردار  0/1±7/6 mIU/mlبود ( . P=6/7در

از آراز گدادوتاوپی  ،روز ششم تزرینق گدنادوتاوپی و

تعداد فولیکولهای بزرگتا از  14mmبی دوگاو اختالف

روز تزریق  4 ،HCGسیسی خون از بیماران گافته شد.

معدیداری وجود داشت (( P=6/611جدول شمار . 6
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معینارهننای ورود به مطالعننه شامننل زننان نابننارور

همه نمونهها پس از سانتایایوژ و جداسنازی سناد آنهنا در

پژوهشی

سپیده پیوندی و همکاران

جدول شماره  :2مقایسه متغیاهای ثانویه بی دو گاو باردار و ریاباردار
متغیا
س (سال
( BMIنیلوگاد با متاماب
تعداد فولیکولها ربل از تخم
تعداد تخم

گذاری

های گافته شد

67 2±/6

06/0 0±/4

06/1 0±/1

6/0

60/7 2±/0

62/0 6±/1

62/7 0±/0

6/6

11/2 6±/7

16/1 6±/7

11/7 6±/7

6/2

16/6 0±/4

7/7 4±/0

7/7 4±

6/7

0/1 1±/6

6/0 1±/6

6/7 1±/0

6/6

در طول سیکل درمانی در گاو باردار و ریاباردار
سط  DHEA-Sدر مااحل  2گانه سیکل٭

تعداد آم ولهای مصافی

20/2 0±/1

26/0 7±/2

26/0 7±/1

6/2

تعداد فولیکول بزرگتا از 14mm

0/6 1±/1

2/1 1±/2

2/4 1±/2

6/611

ضخامت اندومتا در روز تزریق (mm) HCG

6/6 6±/7

6/1 6±/6

6/1 6±/6

6/7

 LHپایه (mIU/ml

0/1 6±/6

0/1 7±/6

0/1 0±/6

6/7

 FSHپایه (mIU/ml

7/6 0±/2

7/0 0±/1

7/6 0±/6

6/7

سط

نل بیماران

باردار

ریاباردار

سط پایه DHEA-S

6/76 ± 6/77

6/77 ± 6/01

6/67 ± 6/77

6/0

روز سود سیکل راعدگی ربل از شاوع درمان با OCP

1/74 ± 1/20

6/17 ± 6/46

1/01 ± 1/10

6/6

روز سود سیکل  ICSIربل از شاوع گدادوتاوپی

6/6 ± 1/07

6/77 ± 1/67

1/06 ± 1/42

6/66

روز ششم تزریق گدادوتاوپی

6/66 ± 1/64

6/42 ± 1/07

6/61 ± 6/66

6/7

روز تزریق HCG

6/72 ± 1/26

0/67 ± 1/60

6/00 ± 1/06

6/4

معدی داری

٭  :میکاومول /لیتا

مینننانگی سنننط تستوسنننتاون پاینننه در بیمننناران
 6/01±6/44 ng/mlبود ،درگاو باردار 6/22±6/00 ng/ml

بحث
در ای مطالعه نه جهت ارزینابی رابطنه بنی سنط

و درگناو ریابناردار  6/04±6/47 ng/mlبنود ننه تاناو)

آندروژنهای ساد مادر و میزان موفقیت در سیکل ICSI

معدننیداری یافننت نشنند ( P=6/0امننا در مینانگی سننط

صنور) گافنت ،طبنق نتنای بنهدسنت آمند  ،از  06زن

تستوستاون در بقینه منوارد اننداز گینای شند در زننان

نابارور نه تحت پاوتکل درمانی آگونیسنت رناار گافتدند،

واجد شاایط تدها در روز سود سیکل  ICSIربل از شاوع

 10ناا ( 60/7درصد باردار شند و  44نانا ( 70/0درصند

گدادوتاوپی تااو) معدنیداری بنی دو گناو بناردار و

باردار نشدند .سط سنامی تستوسنتاون و  DHEA-Sدر

ریابنناردار یافننت شنند بننه طننوری نننه در گنناو بنناردار

بننی دو گنناو زنننان بنناردار و ریابنناردار ،در روز سننود

 6/66±6/06 ng/mlو درگاو ریابناردار 6/20±6/62 ng/ml

سیکل راعدگی ،ربل از شاوع درمان با  ،OCPروز ششم

بود (( P=6/616جدول شمار . 0

تزریق گدادوتاوپی و روز تزریق  HCGتااو) نداشت،
اما در روز سود سیکل  ICSIربل از شاوع گدنادوتاوپی

جدول شماره  :3مقایسه سط سامی تستوستاون در  2نوبت انداز گینای
در طول سیکل درمانی در گاو باردار و ریاباردار
سط تستوستاون در مااحل  2گانه سیکل٭

سط

نل بیماران

باردار

ریاباردار

سط پایه

6/01 ± 6/44

6/22 ± 6/00

6/04 ± 6/47

6/0

روز سود سیکل راعدگی ربل از شاوع درمان با OCP

6/24 ± 6/06

6/24 ± 6/06

6/46 ± 6/66

6/2

روز سود سیکل  ICSIربل از شاوع گدادوتاوپی

6/04 ± 6/40

6/66 ± 6/06

6/20 ± 6/62

6/616

روز ششم تزریق گدادوتاوپی

6/06 ± 6/00

6/66 ± 6/07

6/46 ± 6/66

6/6

روز تزریق HCG

1/64 ± 6/01

1/67 ± 6/27

1/66 ± 6/06

6/7

تااو) معدیداری داشت .ای تااو) نشناندهدند تناثیا
آندروژنها در افزایش پاسخ تخمدانی و رشد فولیکولهنا

معدی داری

میباشد .آندروژنهنا نقنش مسنتقیم و مهمنی در تدظنیم
عملکاد تولید مرل زنان نظیا باروری ،سنالمت فولیکنول

٭  :نانوگاد /میلی لیتا

و تخمنن

گننذاری دارننند( 4و آننندروژنهننایی نظیننا

آندروستددیون ،تستوستاون و دهیدرواپی آندروسنتاون
در فولیکولوژنز و بلو

فولیکولی نقش دارند(. 7

سنننط  DHEA-Sپاینننه در بنننی تمنننامی بیمننناران

در راستای مطالعه حاضا ،رشیدی و همکناران(، 6667

 7/06±6/77 µg/lبود ،در گاو باردار 6/77±0/01 µg/l

سط تستوستاون و  DHEA-Sرا بنه صنور) پاینه ،روز

و در گنناو ریابنناردار  6/7±0/77 µg/lبننود و تانناو)

سود سیکل  IVFو  14روز پنس از انتقنال جدنی  ،در 20

معدیداری بنی دو گناو یافنت نشند ( . P=6/0در بنی

بیمار با پاوتکل درمنانی مشنابه بنا مطالعنه حاضنا منورد

سایا موارد سنط سنامی  DHEA-Sفقنط در روز سنود

بارسی راار دادنند و نتنای آنهنا نشنان داد ننه رلظنت

سنننیکل  ICSIربنننل از شننناوع گدنننادوتاوپی اخنننتالف

تستوسننتاون و  DHEA-Sدر روز سننود سننیکل  IVFدر

معدننیداری بننی دو گنناو دینند شنند ( P=6/66نننه در

گاو زنان باردار باالتا بود ننه بنا نتنای مطالعنه حاضنا

گنناو بنناردار  6/77±1/67 µg/lو در گنناو ریابنناردار

همخوانی دارد .ای نتای نشاندهدد اهمیت محیط بهیده

 1/06±1/42 µg/lبود (جدول شمار . 4

آندروژنی به خصوص تستوستاون متاشحه از نورپوس
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تعداد رویان

باردار

ریاباردار

Mean ± SD

سط معدی داری

جدول شماره :4مقایسه سط سامی DHEA-Sدر  2نوبت انداز گیای

رابطه بین آندروژن های مادر و سیكل ICSI

فوق سط تستوستاون به طور مشخصی  14روز پنس از

در مطالعننه فننوق نتننای بنناروری در زنننانی نننه میننزان

انتقننال جدننی نیننز در زنننان بنناردار بنناالتا بننود امننا ای ن

تستوستاون توتنال بناالتا از  06/6 ng/dlداشنتدد بهتنا از

افننزایش در افننااد بنناردار ثانویننه بننه افننزایش SHBG

سه گناو دیگنا بنود ننه از این نظنا بنا مطالعنه حاضنا

( Sex hormone-binding globulinرابنننل انتظنننار

همخوانی دارد.

میباشد( ، 1بداباای افزایش سط آندروژنها منیتوانند

 Yaylaو همکاران در سال 6617با بارسنی  166زن

به عدوان فاضنیهای جهنت پنیشبیدنی تنداود بنارداری و

بننا رخی نا تخمنندانی ننناهش یافتننه نشننان دادننند ،سننط

موفقیت در سیکلهای  IVFمدنظا راار گیاد.

تستوستاون و  DHEA-Sپایه ،در پیشبیدی پیامد سنیکل

 Kunikiو همکاران نیز در سال  6612در مطالعنهای

 ICSIموثا نبود و میزان آن در زنان باردار و ریا بناردار

گذشتهنگا بنا هندف تناثیا آنندروژنهنا بنا پیامند لقناح

مشابه بود( . 10الزد به رنا است نه در مطالعنه فنوق 26

آزمایشگاهی در  427زن با رخیا تخمندانی طبیعنی ننه

بیمار ( 47/6درصد به دالیل مختلف نظیا تورنف تحاین

تحت  ICSIرناار داشنتدد ،دریافتدند ننه گادنه رلظنت

به دلیل عدد پاسخ ( 61/7درصد  ،نداشنت اووسنیت در

 ،DHEA-Sبارداری بالیدی را پیشبیدی نمیندند ،امنا مینزان

زمان باداشت اووسیت ( 7/6درصد  ،نداشنت اووسنیت

آن در زنان با بارداری بالیدی نسبت بنه زننان رینا بناردار

بالغ ( 2درصد به ماحله انتقال جدی ناسیدند .در توجیه

( 661/2μg/mlدر باابننا  174/2بنناالتا بننود .همچدننی

تااو) در نتای مطالعه فوق با مطالعه حاضا میتوان به ننوع

میننننننننزان  Antral Follicle Count( AFCو AMH

پاوتکل درمانی بهنارگافته شد (پاوتکل آنتاگونیسنت

( Anti Mullerian Hormoneو تعنداد اووسننیتهننای

و گاو هدف متااو) (زنان با رخیا تخمندانی نناهش

بالغ در گاو زنان باردار باالتا بود و میزان تستوسنتاون

یافته اشار ناد .با توجه به نتای متاناو) در مطالعنا)

نیز همبستگی مربتی با تعداد اووسیتهای بالغ داشت ننه

مختلف ،میتوان با ای نکته تانید ناد نه ارزیابیهای

ای نتیجه مشابه نتیجه مطالعه حاضا است(. 16

هورمونی و نیز رضاو) و پیشبیدیهای نتای باروری در

در حالینه باخی مطالعنا) تانیند دارنند ارزینابی
آننندروژن ربننل از درمننان در سننیکل  IVFتننأثیا مای ند و
امیدوارنددد ای با نتنای  IVFدارد( Wang ، 4و همکناران

گاو های هدف متااو) و پاوتکلهای درمنانی بنهننار
گافته شد  ،باید به صور) مجزا صور) گیاد.
آندروژنها هورمونهای استاوئیدی هسنتدد ننه بنه

( 6666هیچ نقش نلیدیکی معدیداری باای آندروژنها

وسننیله پاسننخ فولیکننوالر بننهطننور مربتننی بننا تحاینن

در 766زن نابارور جهت پیشبیدی نتای حاصنل از بناروری

گدادوتاوپی تاثیا گذاشته نه مدجا به بازیابی اووسیتهنای

نیافتدند(. 6

بننزرگتننا و بننه نوبننه خننود افننزایش احتمننال بننارداری

اینن مطالعننه بننا اسننتااد از گدننادوتاوپی  ،نلننومیا و

میشود( . 14در بارسی رابطه سط تستوستاون بنا سنایا

لتاوزول ،در دهار یا نمتنا از دهنار سنیکل درمنانی بنا

متغیاها نینز در بهبنود نتنای بناروری Xiao ،و همکناران

روی زنان با ناباروری ریارابل توجیه انجاد و یافتههنا در

( 6612در مطالعه نوهور) گذشتهنگای بیان نادنند ننه

 4گاو با مینزان مختلنف تستوسنتاون ( 06/6 ≥ ng/dlو

سط تستوستاون پایه در  472زن ربنل از شناوع سنیکل

 66/0 ≤T≤ 06/1و  12/6≤T≤ 66/6و ≥12/7مورد مقایسنه

درمانی IVFهمبستگی مدای با س زن و نسنبت FSH/LHو

راار گافت .علت تااو) در تاثیا آندروژنها در پنیشبیدنی

همبستگی مربتی با تعداد اووسیتها و جدی های به دست

نتای باروری را میتوان به گاو هدف مورد مطالعه ننه

آمد داشت ،اگاده ارتباط مشخصی بی سط تستوستاون

زنان با ناباروری ریارابل توجیه بودند و داروهنای منورد

و پیامد بنارداری نیافتدند امنا نتیجنه گافتدند ننه افنزایش

(نظیا :بارداری شیمیایی ،بالیدی و تولد زنند
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لوتئود جهت تنداود بنارداری اسنت .اگادنه در مطالعنه

استااد جهت تعدیل آندروژن ماتبط دانسنت .همچدنی

پژوهشی

سپیده پیوندی و همکاران

میبخشد( 12نه از ای جهنت بنا مطالعنه حاضنا همسنو

سیکل  ،IVFنتای بالیدی را با تعداد بیشتا اووسیتهای

میباشد زیناا در مطالعنه حاضنا نینز سنط تستوسنتاون

بالغتا ،میزان حاملگی باالتا و لغنو سنیکل ننمتنا بهبنود

ساد ،رابطه مربتنی بنا تعنداد فولیکنولهنای بناالتا از 14

میبخشد( . 62،64آندروژنها با افزایش حساسنیت تخمندان

میلیمتا داشت ،اما در توجیه تااو) در سط آنندروژن

به  FSHنقش مهمی در رشد اولیه فولیکولها دارند(. 16

می توان به ای نکته اشار ناد نه سط تستوسنتاون در

آنندروژنهنا بنا

مطالعه فنوق فقنط ین

بنار ربنل از شناوع سنیکل IVF

انداز گیای شد اما در مطالعه حاضا این اننداز گینای

ای نتای نشاندهدد اثنا سیداژیسنتی

 FSHدر رشد و بهنارگیای فولیکولها در طنی مااحنل
اولیه تمایز فولیکوالر است.

در  2ماحلننه انجنناد گافننت .دیهینندرواپی اندروسننتاون

در پایان میتوان نتیجهگیای ناد نه با وجود تعداد

استاوئید اندوژن استننه بنهطنور عمند در

نم نمونهها به دلیل محدودیت زمانی جهت انجناد مطالعنه،

رشا آدرنال و تخمدان زنان تولید میشود( 2و با افزایش

به نظا میرسد نه سط آندروژنهای ساد میتوانند در

رلظت آندروژن داخل تخمدانی ،رشد فولیکول و تکریا

موفقیت سیکل لقاح آزمایشگاهی نقش موثا و تعیی نددد ای

) (DHEAی

سلول گاانولوزا را ارتقا میبخشد(. 10

ایاا ندد .درمان بنا آنندروژنهنا منیتوانند ین

فاضنیه

تقایبا  62درصد از درمنانگاان نابناروری بنا وجنود

جذاب در زمیده بهبود پاسخ تخمدان باشد تا تغییا محیط

شواهد نانافی از مکملهای  DHEAاسنتااد منینددند(. 0

آننندروژنی سننبب بهبننود نتننای بنناروری گننادد و مننا

مطالعننا) زیننادی نشننان داد اننند نننه پننس از مصنناف

امیدواریم نه نتای مطالعه حاضا بتواند اهمینت ارزینابی

مکمننل  ،DHEAپاسننخ تخمنندان و نتننای حنناملگی در

آندروژنها را در طنی سنیکلهنای  IVFنشنان دهند .بنا

پاسخدهددگان ضعیف تخمدانی بهبنود یافتنه اسنت(، 10-66

توجه به ای نه آندروژن ریا از اثا روی پاسخ تخمندان

در حالی نه  Yeungو همکاران ( 6614بهبود مشخصنی

میتواند با جدبههای دیگا ماندد النهگزیدنی و نینز مینزان

از تاثیا مکمل ( DHEA-Sدر طی  16هاته اسنتااد  ،در

بارداری تاثیا داشنته باشند ،پیشندهاد منیشنود مطالعنا)

مارناهننای پاسننخ تخمنندان ) (AFC, AMH, FSHبننه

جام تای در ای زمیده صور) گافته و نقنش آنندروژن

تحای

گدنادوتاوپین با دوز نم اسنتاندارد و ینا نتنای

بهصور) گستاد تای مورد بارسی راارگیاد با ای امید
گزیده درمنانی جهنت افنزایش

 IVFدر زنننان دارای رخیننا نننم تخمنندانی مشنناهد

نه بتوان از آن بهعدوان ی

نکادند(. 2

موفقیت در سیکلهای لقاح آزمایشگاهی بها باد.

افزودن تستوستاون تاانس درمال نیز ربنل از درمنان

از نقنناط رننو) این مطالعننه مننیتننوان انننداز گیننای

 FSHدر سیکلهای  ،IVFسبب افزایش رابل توجهی در

هورمونها در  2ماحله از سیکل و همچدی بارسی همزمنان

تعداد تخم

ها میگادد(. 1

تعداد فولیکولها ربل از تخم گذاری ،تعداد تخم های

 Bosdouو همکاران ( 16( 6610و  Wafaو همکناران

گافته شد  ،تعنداد روینان ،تعنداد آم نولهنای مصنافی،

( 60( 6617در بارسی مزیت استااد از تستوستاون تناانس

تعداد فولیکول بزرگتا از  14میلیمتا و ضخامت انندومتا

درمال ،در بیماران با پاسخ ضنعیف تخمندانی تحنت ،ICSI

در روز تزریق  HCGعالو با انداز گیای هورمونها را

دریافتدنند اسننتااد از ژل تستوسننتاون مدجننا بننه افننزایش

ناد باد و از نقاط ضعف آن میتوان بنه این نکتنه اشنار

معدیداری در سط تستوستاون شد ،اما اثناا) سنودمدد

نمود نه بهدلینل محندودیت زمنانی جهنت انجناد مطالعنه،

رابل توجهی در تعداد اووسیتهای بالغ ،میزان باروری و

تعداد نمونههای مطالعه نم بنود و این مطالعنه فقنط در

تولد زند دید نشند( . 16امنا دو مطالعنه دیگنا در سنال

سیکلهایآگونیست انجاد شد و درسیکلهای آنتاگونیست
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سط تستوستاون ،پاسخ تخمدانی را در ای زنان بهبنود

 6617نشننان داد نننه اسننتااد از تستوسننتاون ،ربننل از

ICSI رابطه بین آندروژن های مادر و سیكل

تخصصی بالیدی زننان و زایمنان اسنتخااج شند اسنت و
نویسننددگان بننا خننود الزد مننیداندنند از دانش نگا علننود

 همچدی افااد بنا پاسنخ تخمندانی،صور) نگافته است
.نشدند

نامال و پایی جهت ورود به مطالعه تاکی
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پزشننکی مازننندران و نارندننان مانننز درمننان نابنناروری

سپاسگزاری

بیمارستان اماد خمیدی ساری و تمامی زنان شانتنددد
.در ای مطالعه تشکا و ردردانی نمایدد

الزد به رنا است نه ای مقاله از پایاننامه دنتاای
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