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Abstract
Background and purpose: Recurrent implantation failure is one of the problems associated
with in vitro fertilization cycles. The aim of this study was to evaluate the results of pregnancy using
intralipid infusion in infertile women with history of two implantation failures.
Materials and methods: A clinical trial was conducted in 80 infertile women in the infertility
center in Sari Imam Khomeini Hospital, Iran 2020. In all samples, the level of peripheral blood natural
killer (NK) cells was measured two weeks before the intervention using flow cytometry. The participants
were divided into an intervention group (n=40) and a control group (n=40) by SAS statistical software.
Two days before embryo transfer, patients in intervention group underwent intra lipid infusion (2 ml of
20% solution in 250 ml sterile saline) for two hours and the control group received normal saline (250 ml)
infusion. Clinical pregnancy (detection of fetal heart rate by ultrasound) rate was compared between the
two groups. Data were analyzed using Chi-square, Mann-whitney, and t-test.
Results: Clinical pregnancy rate was higher in intervention group after intralipid infusion (30%)
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compared with the control group (10%) (P=0.025). There were no significant differences between the two
groups in the level of NK cells and peripheral blood lymphocytes (P<0.05).
Conclusion: Intralipid infusion improved clinical pregnancy rate in women with history of
recurrent implantation failure. However, further studies are required on the possible mechanism of
immunological effects of interlaipid in NK cells.
(Clinical Trials Registry Number: IRCT20140305016858N5)
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چكیده
سابقه و هدف :یکی از مشکالت سیکلهای لقاح آزمایشگاهی شکست مکرر النهگزینی است .مطالعه حاضر با هدف
بررسی نتایج حاملگی با استفاده از انفوزیون اینترالیپید در زنان نابارور با سابقه دو بار شکست النهگزینی انجام شد.
رواد و روشها :این مطالعه کارآزمایی بالینی در سال 9911بر روی  08زن نابارور در مرکز ناباروری بیمارستتان امتام
خمینی ساری انجام شد .در تمامی نمونهها سطح سلولهای کشنده طبیعی خون محیطی دو هفته قبل از مداخله با استتفاده از
فلوسیتومتری اندازهگیری شد .سپس نمونهها توسط نرمافزار آماری SASبهصورت تصادفی بته دو گتروه مداخلته و کنتترل
( 08نفر در هرگروه) تقسیم شدند .دو روز قبل از انتقال جنین ،بیماران در گروه مداخله تحت انفوزیون اینترالیپید (به میتزان
 2میلیلیتر از محلول  28درصد در  258میلیلیتر سالین استریل) در طی دو ساعت قرار گرفتند و در گروه کنتترل انفوزیتون
نرمال سالین ( 258میلیلیتر) صورت گرفت .بارداری بالینی (با مشاهده ضربان قلب جنین در ستونوگرافی) در هتر دو گتروه
ثبت و مقایسه شد .دادهها با آزمونهای کایدو ،من ویتنی و  T-testتحلیل شد.
یافتهها :بارداری بالینی درگروه مداخله پس از انفوزیون اینترالیپید ( 98درصد) و در گتروه کنتترل ( 98درصتد) بتود ()P=8/825
و در سطح سلولهای کشنده طبیعی و لنفوسیتهای خون محیطی بین دو گروه تفاوت معنیداری وجود نداشت (.)P<8/85
استنتاج :اینترالیپید بارداری بالینی را در زنان با سابقه شکست مکرر النه گزینی بهبود بخشید ،اما نیتاز استت مطالعتات
بیشتری پیرامون مکانیسم اثرات احتمالی ایمونولوژیک اینترالیپید بر سلولهای کشنده طبیعی صورت گیرد.
شماره ثبت کارآزمایی بالینی IRCT28908985893050N5 :

واژه های کلیدی :اینترالیپید ،لقاح آزمایشگاهی ،شکست مکرر النه گزینی ،ناباروری

ناباروری اختاللی استت کته بتا عتدم ایجتاد حتاملگی
بالینی پس از  92ماه رابطه جنسی منظم و محافظت نشتده

مشخص میشود و تخمین زده میشود کته بتین  0تتا 92
درصد از زوجهای سنین باروری در سراسر جهان را تحت

مولف مسئول :لیال مرتضوی -ساری :دانشگاه علوم پزشکی مازندران ،دانشکده پزشکی
 .9دانشیار ،مرکز ناباروری ،گروه زنان و زایمان ،دانشگاه علوم پزشکی مازندران ،ساری ،ایران
 .2دستیار زنان و زایمان ،دانشکده پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی مازندران ،ساری ،ایران
 .9کارشناس ارشد مشاوره در مامایی ،دانشگاه علوم پزشکی مازندران ،ساری ،ایران
 .0مرکز تحقیقات دیابت ،دانشگاه علوم پزشکی مازندران ،ساری ،ایران
 .5دانشیار ،گروه ایمونولوژی ،دانشگاه علوم پزشکی مازندران ،ساری ،ایران
 .3مرکز تحقیقات سرطان گوارش ،انستیتو بیماریهای غیرواگیر ،دانشگاه علوم پزشکی مازندران ،ساری ،ایران
 .7استاد ،گروه ایمونولوژی ،دانشگاه علوم پزشکی مازندران ،ساری ،ایران
 .0دانشیار ،گروه پزشکی اجتماعی ،دانشگاه علوم پزشکی مازندران ،ساری ،ایرا ن
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رقدره

تاثیر انفوزیون اینترا لیپید بر پیامد بارداری در ناباروری

تاثیر قرار متیدهتد( .)9نابتاروری بتهعنتوان یتک مشتکل

روغن سویا شامل لینولئیک اسید  00-32درصد ،اولئیتک

جدی بهداشتی در سراسر جهان در نظر گرفتته متیشتود

اسید 91-98درصد ،پالمیتیک اسید  7-90درصد ،لینولنیک

کتته از طریتتق پیامتتدهای جستتمی ،روانتتی ،اجتمتتاعی و

اسید  0-99درصتد و استتئاریک استید  9/0-5/5درصتد

اقتصادی بر فرد ،خانواده و جامعه تأثیر گذار است( .)2در

است و اسید هرب اصلی اسید لینولئیک است .مطالعات

تاریخ علمی اخیر ،پیشرفتهای فناوری کمتک بتاروری

حیتتوانی نشتتان دادهانتتد کتته اس تید لینولئی تک کونژوگتته

) (Assisted Reproductive Technologyبتته زوج تین

بتتاروری در گاوهتتا را بهبتتود م تیبخشتتد( .)7محققتتان در

نابتتارور اجتتازه متیدهتتد کتته بتته حتتاملگی پایتدار دستتت

پژوهشهای مختلف در شرایط آزمایشگاهی دریافتهانتد

یابند ،در عتین حتال پنجتره جدیتدی را بترای تشتخیص

که اینترا لیپید توانایی سرکوب فعالیت سلولهای کشنده

سقطهای زودرس باز میکنتد .اگرهته فنتاوری کمتک

طبیعی ( )Natural Killer cellsرا دارد( ،)0اما مکانیسمی

باروری نتایج را در زوجهای مشکل دار بهبود بخشتیده،

که از طریق آن سبب سرکوب عملکرد سلولهتای کشتنده

امتتا ی تک هتتالش جدی تد شکستتت مکتترر النتته گزینتتی

طبیعی ( )NK cellsمیشود ناشناخته است ،اینترا لیپیتدها

) (Recurrent Implantation Failureاست(.)9

با تحریک سیستم رتیکولواندوتلیال و حذف سیگنالهای

شکست مکرر النه گزینی علت مهمتی در شکستت
لقاح آزمایشگاهی ( )IVF:In Vitro Fertilizationاست

خطر که میتوانند ستبب از دستت رفتتن بتارداری شتوند،
عمل میکنند(.)7

به دنبال  IVFهستند این مشکل خاص را تجربه خواهنتد

به عنوان یک گزینه جدید در بیماران با ستابقه شکستت

کرد که یتک وضتعیت ناراحتتکننتده بترای بیمتاران و

النه گزینی که فعالسازی بیش از حد ایمنی ستلولهتای

ناامیدکننده برای پزشکان و پژوهشگران استت( .)0شکستت

کشنده طبیعی را دارند ،موثر است( ،)1اما در یک مطالعه

مکرر النهگزینی که یکی از موانع اصلی در فراینتد بتاروری

در ایاالت متحده امریکا نشان داده شد که انفوزیون اینترا

انسان است ،به صورت فقدان و یا نقصان در النه گزینتی

لیپید در بیماران با شکست مکرر النهگزینی و سطوح باالی

و یا بارداری بعد از انتقال جنین با کیفیت خوب به رحتم

سلولهای کشنده طبیعی ( )NK cellsنمیتواند میتزان تولتد

در هندین دوره لقاح آزمایشتگاهی توصتیف متیشتود.

زنده را بهبود بخشد( ،)98پژوهشگران دیگتری در ستال

النه گزینی فرآیند پیچیدهای است که به جنتین ستالم بتا

 2890در عربستان سعودی به این نتیجه رسیدند که 09/9

اندومترپذیرنده نیاز دارد .عوامل مختلفی میتوانند منجتر

درصد از بیماران مبتال به شکست مکترر النته گزینتی بتا

به شکست النه گزینی شوند .آناتومی رحم ،ترومبوفیلی،

استفاده از اینترا لیپید بارداری مثبتت داشتتند( .)5در ستال

عوامل ایمونولوژیکی و اندومتر غیرپذیرنده از جمله عوامتل

 2829در یک مطالعه پایلوت مشتاهدهای آینتده نگتر در

مادری و عوامل ژنتیکی یا آزمایشگاهی از جمله عوامتل

استرالیا تزریق اینترا لیپید بر روی  90زن با شکست مکرر

جنینی هستند( .)5یکی از درمانهای پیشتنهادی بترای بهبتود

النهگزینی و نشانه بالینی ناباروری مرتبط با ایمنتی متورد

پیامدهای بارداری در بیماران با سابقه شکست النهگزینتی

بررسی قرار گرفت و نتیجهگیتری کردنتد کته انفوزیتون

انفوزیون اینترا لیپید است( .)3اینترا لیپید 28درصتد یتک

اینترا لیپید سبب افزایش سایتوکینهتای پتیش التهتابی و

امولسیون هربی استریل است که برای تزریق داخل وریدی

افتزایش جزیتی در  CD8+ T cellsشتد ،امتا تیییتری در

استفاده میشود و از  28درصد روغن سویا 9/2 ،درصتد

 Treg cellsایجاد نکرد و نتایج آنهتا از اینتترا لیپیتد بته

فسفولیپیدهای زرده تخم مرغ 2/25 ،درصد گلیستیرین و

عنوان مداخله انتخابی برای تضعیف پاسخ سلول  Tregدر

 73/5درصد آب تشکیل شده است .اجزای اسید هترب

زنان تحتت )Assisted reproductive technology( ART
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و تخمین زده میشود که تقریباً  98درصتد از زنتانی کته

در مطالعهای در سال  2890دریافتند که اینتترا لیپیتد

پژوهشـی

سپیده پیوندی و همکاران

پشتیبانی نمیکند( .)99با توجه به اینکه در مورد فواید و

معیارهای ورود نمونه ها شامل زنان در سن 90-90سال،

اثربخشی انفوزیون اینترا لیپید در بیمتاران بتا ستابقه بتاروری

سابقه دوبار شکست النه گزینتی ،کته بته صتورت عتدم

ضتتعیف ،اختتتالف نظتتر وجتتود دارد( ،)3همچنتتین جهتتت

دستیابی به ساک حاملگی قابل تشتخیص داختل رحمتی

استفاده از هنین درمان هایی در فناوریهای کمک باروری

توسط سونوگرافی پس از انتقال حداقل ههتار جنتین بتا

نیاز است که شواهد قطعی تتری از نظتر زمتان تجتویز اینتترا

کیفیت خوب در حداقل دو یا سه سیکل  IVFتازه یتا فریتز

لیپید برای بیماران دهار شکست مکرر النه گزینی به دستت

در یک زن زیر  08سال تعریف میشود( ،)0جنینهای بتا

آید ،از این رو در این مطالعته اثربخشتی انفوزیتون اینتترا

کیفیت خوب (گرید  Aو  (Bکه به عنوان بالستومرهای

لیپید و پیامدهای بارداری را در بیمتاران بتا ستابقه دوبتار

متقارن و هم اندازه بتا درصتد فرگمنتیشتن کتمتتر از 28

انتقال جنین ناموفق را مورد بررسی قرار دادیم.

درصد مشخص میشوند( ،)99ستونوگرافی تترانس واژینتال
طبیعی ،هیستروسکوپی طبیعی ،هیستروسالپنوگرافی طبیعتی،

رواد و روشها

عدم وجود هرگونه آسیب ستاختاری در الپاراستکوپی،

دو گروهی بر روی زنان نابارور مراجعهکنند ه بته مرکتز

طبیع تی در هنگتتام تحری تک تخمتتدان ،آنت تیبتتادی ضتتد

ناباروری بیمارستان امام خمینی شهر ساری انجتام شتد.

 IgM ،Cardiolipin IgGو  lupus anticoagulantنرمتال،

در این مطالعه مطابق با اصول اخالقی ،اطالعات کامل و

پروفایل ترومبوفیلی نرمال بهصورت پروتئین ،Cپروتئین،S

شفاف در مورد روند تحقیق به تمامی بیماران داده شد و

آنتتی تترومبین  ،IIIجهتتشهتای فتاکتور  Vو فتتاکتور V

رضایت کتبی آگاهانه قبل از ورود به مطالعه از آنها گرفتته

لیدن ،پارامترهای نرمال آنالیز متایع منتی بتود .معیارهتای

شد .بیماران میتوانستند آزادانه در هر مرحله از مطالعته

خروج شامل اندومتریوز شدید ،هرگونته اختتالل متزمن

خارج شوند و به آنها توضیح داده شتد کته اطالعتات

پزشکی به عنوان مثتال فشتارخون بتاال ،اختتالالت ختود

محرمانته خواهتد مانتد و از ایتن اطالعتات صترفا بترای

ایمنی و غیره ،کنترا اندیکاسیون مصرف اینترالیپید ماننتد

تحقیقات استفاده خواهد شد .هزینهای نیز از بیماران دریافت

اختالالت انعقادی ،هایپرکلسترولمی ،کبدهرب ،سیکلهتای

نشتد و مطالعته پتس از دریافتت کتد اختال بته شتماره

 ،Teseاندومتر نازک (ضخامت کمتر از  0میلیمتر) بود.

IR.MAZUMS.IMAMHOSPITAL.REC.1399.011

در این مطالعه نمونهگیتری بتهصتورت در دستترس

از دانشتگاه علتتوم پزشتکی مازنتتدران و کتد کارآزمتتایی

انجام شد و از تمامی افراد واجد شرایط ورود به مطالعه،

بالینی به شماره  IRCT20140305016858N5از تتاریخ

 2هفته قبل از مداخله و تزریق اینتترا لیپیتد نمونتهگیتری

 9911/82/29لیایتت  9088/80/28در مرکتز نابتاروری

خون محیطی در حجتم  9-5میلتیلیتتر صتورت گرفتت.

بیمارستان امام خمینی شهر ساری انجام شد.

جهت بررسی فراوانی سلولهتای  NKدر ختون محیطتی

حجم نمونه با استناد بته مطالعته  Singhو همکتاران

نمونتتههتتای اختتذ شتتده از مارکرهتتای  CD16و CD56

( ،)92()2891که در مطالعه فو میزان بارداری شتیمیایی

بهصتورت رنتگآمیتزی دورنتگ استتفاده شتد و ستطح

در دو گروه مداخله و کنترل به ترتیتب  08و  98درصتد

سلولهای  NKخون محیطی با استتفاده از فلوستیتومتری

گزارش شده بود و با در نظر گرفتن احتمال خطای 8/85

اندازه گیری شتد .بته منظتور رنتگآمیتزی دو رنتگ از

و حدود اطمینان  15درصتد و تتوان  08درصتد و نیتز بتا

آنتیبادیهای  mouse anti-human-CD16کنژوگته بتا

احتساب  28درصد ریزش مورد محاستبه قترار گرفتت و

 FITCو  mouse anti-human-CD56کنژوگتته بتتا PE

تعداد  08بیمار ( 08نفر در هر گروه) وارد مطالعه شتدند.

استفاده شد .همچنین از آنتیبادیهتای  mouse-IgGمتصتل
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این مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی یک ستوکور

کاریوتایپینگ طبیعی زن و مرد ،پروفایل غدد درون ریز

تاثیر انفوزیون اینترا لیپید بر پیامد بارداری در ناباروری

به  FITCو  PEبا اختصاصیت غیر مرتبط نیز بهعنوان کنتترل

پروژسترون آغاز شده و با توجته بته تکامتل جنتین فریتز

منفی استفاده گردید .بدین منظور مقدار  988میکرولیتتر

شده (دو روزه تا سه روزه) دریافت پروژسترون به مدت

از ختتون محیطتتی افتتراد مطالعتته بتتا مقتتادیر مشخصتتی از

سه تا پنج روز قبل از انتقال جنین ادامته داشتت .پتس از

آنتیبادیهای کنژوگه به مدت  98دقیقه انکوبته شتده و

انتقال جنین حمایت از فاز لوتئال با پروژسترون به متدت

پس از لیز گلبولهای قرمز با محلول الیزینگ ،ختوانش

دو هفته ادامه یافته و در صورت آزمایش بارداری مثبت

با دستگاه فلوستیتومتری آزمایشتگاه ایمونولتوژی بتالینی

این درمان ادامه مییافت .تمامی اطالعات بیماران از جمله

بیمارستان امام خمینی انجتام شتد .جهتت تعیتین درصتد

سن ،شاخص توده بدنی ،تعداد بارداری ،سقط ،زایمان و

سلولهای  ،NKاز کنترلهای منفی مربوطه استفاده شتد.

فرزند زنده ،میزان سلولهای کشنده طبیعی و بررسیهتای

در نهایت با استفاده از آنالیز روش فلوسیتومتری درصتد

سونوگرافیک در پرسشنامه مخصوص هر بیمار ثبت گردیتد.

لنفوسیتهای ختون محیطتی ،ابتتدا منطقته لنفوستیتی در

مطالعه بهصورت یک سو کور انجام شد .به ایتن منظتور

نمودارهای دات پالت اولیه مشخص شده ،سپس درصد

نمونهگیر (فرد ثبتکننده اطالعات و پیامدها) از گروههتای

سلولهای ،CD16+درصد سلولهای  CD56 +و درصد

مطالعه اطالع نداشت .پیامد مطالعه بارداری بالینی از طریق

سلولهای دوگانه مثبت  CD16+/CD56+برای نمونتههتای

تایید مشاهده ضربان قلب جنین ( )Fetal Heart Rateدر

مورد مطالعه محاسبه گردید .آزمایشهتای روتتین بترای

سونوگرافی ترانس واژینال بود(.)90

بررستی کلینیک تی ،ستتونوگرافی تتترانس واژینتتال قبتتل از

پیامد اولیه در این مطالعه مقایسته بتارداری بتالینی و

فرآیند  IVFبرای همه بیمتاران صتورت گرفتت و نتتایج

پیامد ثانویه بررسی سطح سلولهای کشنده طبیعی ()NK

آن ثبت شد .نمونهها بر اساس تخصیص تصادفی توستط

و لنفوسیتهای خون محیطی در دو گروه بود.

نتترمافتتزار آمتتاری  SASبتته دو گتتروه مداخلتته و کنتتترل

تجزیه و تحلیل دادههتا توستط نترمافتزار SPSS 23

(انفوزیتتون ستتالین) تقستیم شتتدند .آنتتالیزور کتته فرآینتتد

انجام شد .برای توصیف دادهها از میتانگین و فراوانتی و

تحلیل دادهها را بر عهتده داشتت از نتوع گتروه بیمتاران

درصد استفاده شد .جهت بررسی نرمال بتودن دادههتای

آگاهی نداشت و برای وی پوشیده بتود .دو روز قبتل از

کمی از آزمون کولموگروف استمیرنوف استتفاده شتد.

انتقال جنین ،بیماران در گتروه مداخلته تحتت انفوزیتون

جهتتت دادههتتای نرمتتال از آزمتتون  T-testو دادههتتای

اینترا لیپید (به میزان  2سیستی از محلتول  28درصتد در

غیرنرمال از آزمون کتای دو و متن ویتنتی استتفاده شتد.

 258میلیلیتتر ستالین استتریل) در طتی دو ستاعت قترار

سطح معنیداری کمتر از  8/85در نظر گرفته شد.

گرفتند و در گتروه کنتترل انفوزیتون نرمتال ستالین 258
کاندید سیکل فریز بودند در روز ستوم ستیکل قاعتدگی

در ایتتتن مطالعتتتته تعتتتداد  08زن نابتتتتارور ،در دو

تحتتت ستتونوگرافی واژینتتال قتترار گرفتتته و در صتتورت

گتتروه مداخلتته (انفوزیتتون اینتتترا لیپیتتد) و کنتتترل (عتتدم

نرمتتال بتتودن یافتتتههتتای ستتونوگرافی ،درمتتان بتتا قتترص

مداخلتته) ( 08نفتتر در هتتر گتتروه) متتورد بررستتی قتترار

استرادیول با دوز  2تا  0میلیگرم در روز آغاز شده و در

گرفت (فلوهارت شماره .)9

روز هشتتتم ستتیکل مجتتددا تحتتت ستتونوگرافی واژینتتال

براساس آزمون کولموگروف اسمیرنوف متییرهای

جهت اندازهگیری ضخامت اندومتر قرار گرفته و تنظتیم

سن و شاخص توده بدنی از توزیع نرمتال برختوردار بودنتد

دوز استرادیول انجتام متیگردیتد ،زمتانی کته ضتخامت

که جهت آنها از آزمون  T-testاستفاده شد .متییرهتای

اندومتر به  0میلیمتتر و بتاالتر متیرستید تزریتق آمپتول

تعداد بارداری ،تعداد سقط ،تعداد زایمان و تعداد فرزند

80
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میلیلیتر صتورت گرفتت .در ایتن مطالعته بیمتارانی کته

یافته ها

پژوهشـی

سپیده پیوندی و همکاران

زنده با آزمون کای استکویر و یافتتههتای آزمایشتگاهی

برای مقایسه یافتههای آزمایشتگاهی از نظتر درصتد

که از توزیع نرمال برخوردار نبودنتد توسط آزمتون متن

لنفوسیتهای خون محیطی و درصد سلولهتای  NKدر

ویتنی و کروسکال والیس بررسی شدنتد .که در هیتچ یتک

دو گروه مداخله (انفوزیون اینترا لیپیتد) و کنتترل از آزمتون

از این متییرها تفاوت آماری معنتیداری بتین دو گتتروه

من ویتنی استفاده شد .نتتایج حاصتل از روش فلوستیتومتری

مداخلته و کنتترل وجتود نداشت (جدول شماره .)9

نشان داد که سلولهای  NKو لنفوسیتهای خون محیطی
در بتتین دو گتتروه مداخلتته و کنتتترل تفتتاوت معنتتیداری

جدول شماره  :1مقایسه ویژگی های جمعیت شتناختی و مامتایی در

نداشتند (جدول شماره .)2

زنان نابارور گتروه مداخلته (انفوزیتون اینتترا لیپیتد) و گتروه کنتترل

جهت مقایسه بارداری بتالینی در دو گتروه مداخلته

(انفوزیون سالین)
متییر

تعداد زایمان

تعداد فرزند زنده

انحراف معیار  ±میانگین

انحراف معیار  ±میانگین

سطح معنی داری

99 ± 5/7

98/07 ± 5/0

25/80 ± 0/1

25/89 ± 0/1

*8/599

تعداد (درصد)

تعداد (درصد)

8

)55( 22

)32/5( 25

9

)95( 90

)25( 98

2

)5/7( 9

)5/92( 5

9

)5/2( 9

8

8

)78( 20

)37/5( 27

9

)22/5( 1

)22/5( 1

سن (سال)

تعداد سقط

گروه مداخله

گروه کنترل

*8/385

شاخص توده بدنی )(Kg/m2

تعداد بارداری

(انفوزی تون اینتتترا لیپیتد) و کنتتترل (انفوزیتتون ستتالین) از
آزمون کای دو استفاده شد که براساس این آزمتون تفتاوت
معنیداری بین دو گروه وجود داشت (جدول شماره .)9
جدول شماره  :2مقایسه درصد لنفوسیتهای خون محیطی و ستلولهتای

**8/589

کشنده طبیعی در زنان نابارور گروه مداخله (انفوزیون اینترا لیپیتد) و
گروه کنترل (انفوزیون سالین)

**8/129

گروه مداخله

گروه کنترل

انحراف معیار  ±میانگین

انحراف معیار  ±میانگین
99/1 ± 5/3

8/90
8/95
8/59
8/01

2

)7/5( 9

)98( 0

متییر

8

)77/5( 99

)12/5( 97

CD16+56+

9

)22/5( 1

)7/5( 9

92/52 ± 9/05

CD56+

97/35 ± 0/5

93/7 ± 9/7

8

)05( 90

)15( 90

CD16+

95/35 ± 3/9

95/0 ± 3/0

9

)95( 3

)5( 2

Lymphocyte

20/7 ± 98/81

23/3 ± 5/0

**8/838
**8/993

** : Chi-Square

,

سطح معنی داری*

* : Mann-whitney

* : t-test

نمونه های خارج شده 2( :نفر)

ارزیابی افراد واجد شرایط

-عدم رضایت جهت شرکت در مطالعه

( 00نفر)

دارای معیار ورود و رضایت جهت ورود به مطالعه ( 03نفر)

( 09نفر)

0

قطع پیگیری:
 -عدم افزایش ضخامت اندومتر

آنالیز

( 09نفر)

قطع پیگیری:
پیگیری

( 9نفر)

( 08نفر)
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گروه مداخله

تخصیص تصادفی

گروه کنترل

 عدم افزایش ضخامت اندومتر ( 9نفر) -انصراف از ادامه شرکت درمطالعه(2نفر)

آنالیز

آنالیز
( 08نفر)

فلوچارت شماره  :1فلوهارت ورود شرکت کنندگان به مطالعه
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تاثیر انفوزیون اینترا لیپید بر پیامد بارداری در ناباروری

جدول شماره  :3مقایسته بتارداری بتالینی در زنتان نابتارور دو گتروه

اسپرم و انتقال جنین انجام شد .یافتههای ما نشان داد کته

مداخله (انفوزیون اینترا لیپید ) و کنترل (انفوزیون سالین)

استفاده از اینترا لیپید نتیجه بارداری بالینی را در زنتان بتا

گروه مداخله

گروه کنترل

تعداد (درصد)

تعداد (درصد)

بلی

)98( 92

)98( 0

خیر

)78( 20

)18( 93

متییر
بارداری بالینی

سطح معنی داری*
8/825

سابقه شکست مکرر بارداری بهبود بخشیده است.
بارداری بالینی در زنان گروه مداخله (دریافتکننده

* : Chi-Square

برای مقایسه درصد لنفوسیت های ختون محیطتی و
سلولهای کشتنده طبیعتی در زنتان بتا و بتدون بتارداری
بالینی در گروه مداخله (انفوزیون اینترا لیپید) از آزمتون
من ویتنی استفاده شد و یافته ها نشان داد که در بین ایتن
متییرها  CD56+تفتاوت آمتاری معنتیداری در دو زیتر
گروه مداخله داشت( ،)P=8/89این متییرها در زنان با و
بدون بارداری بالینی در گتروه کنترل(انفوزیتون ستالین)
نیز با استتفاده از آزمتون متن ویتنتی متورد مقایسته قترار
گرفتند ،اما تفاوت آماری معنیداری در ایتن دو زیتر گتروه
کنترل مشاهده نشد .همچنین جهت مقایسته ایتن متییرهتا در
بین هر دو زیر گروه زنان با و بدون بارداری بالینی در دو
گروه مداخله و کنترل از آزمون کروسکال والتیس استتفاده
شد و نتایج نشان داد که تفاوت آمتاری معنتیداری بتین
دو گروه وجود نداشت (جدول شماره  .)0همچنین الزم
به ذکر است که متا در مطالعته ختود هتیچ عارضتهای بتا
انفوزیون اینترا لیپید در بیماران مشاهده نکردیم.

اینترا لیپید) ( 98درصد) و در گروه کنتترل ( 98درصتد)
بود .امتروزه عوامتل خطرستاز ایمونولتوژیکی در فراینتد
النهگزینی و بارداری موفق در کانون توجته علمتی قترار
گرفتهاند و توجه خاصی به دستورالعملها در متورد عوامتل
تشخیصی از جمله :اتوآنتیبادیهتا ،ستلولهتای کشتنده
طبیعتی ) ،(NKستتلولهتتای  Tتنظتیمکننتتده ،ستتلولهتتای
دندریتیک ،سلولهای پالسما و سیستم آنتیژن لکوستیت
انسانی شده است و همچنتین گزینتههتای درمتانی ماننتد
کورتیکواستروییدها ،اینترا لیپیدها ،ایمونوگلوبولینهتای
وریدی ،آسپرین و هپارین در شکست مکرر النهگزینتی
ارایتته شتتده استتت( .)95هتتمهنتتین در یتتک کارآزمتتایی
تصادفی کنترل شده یک سوکور کته در ستال  2891در
هند انجتام شتد ،تتأثیر تجتویز اینتترا لیپیتد بتر پیامتدهای
بارداری در  985زن نابارور مبتال به شکست النتهگزینتی
در دو گروه مورد و کنترل مورد بررسی قرار گرفت کته
نسبت شانس حاملگی بالینی در افترادی کته اینتترا لیپیتد
دریافت کترده بودنتد نستبت بته گتروه کنتترل  9/9بتود
( .)92()P=8/80پژوهشتتگران در ستتال  2890در پتتاریس
میزان تولد زنده در بیماران با سابقه شکست النه گزینتی

بحث

که با اینترا لیپید درمان شتده بودنتد را  59نفتر از  10نفتر

انفوزیون اینترا لیپید در زنان نابارور با سابقه  2بار انتقتال

عنوان یک گزینه جدید در بیماران با سابقه شکست النه

جنین ناموفق تحت سیکلهای تلقیح داخل سیتوپالستمی

گزینی که دارای فعالیت بیش از حد سلولهای کشنده

جدول شماره  :4مقایسه یافتههای آزمایشگاهی در زنان با و بدون بارداری بالینی در گروه مداخله (انفوزیون اینترا لیپید) و گروه کنترل (انفوزیون سالین)
گروه مداخله
متییر

باردار

غیرباردار

انحراف معیار  ±میانگین

انحراف معیار  ±میانگین

سطح

گروه کنترل

معنی داری*

عنی داری**
8/87
8/80

باردار

غیرباردار

انحراف معیار  ±میانگین

انحراف معیار  ±میانگین

CD16+56+

90/9 ± 0

99/0 ± 2/1

8/83

90/7 ± 5/1

99/0± 5/5

8/05

CD56+

91/9 ± 0/9

93/1 ± 0/3

8/89

90/1 ± 7/9

93/9 ± 7/9

8/73

CD16+

93/1 ± 5/9

95/9 ± 3/5

8/81

90 ± 3/3

90/1 ± 3/0

8/02

8/27

Lymphocyte

25/0 ± 7/9

98/9 ± 92

8/53

98/0 ± 5/9

25/3 ± 5/3

8/25

8/20

معنی داری*

** : Kruskal Wallis
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این مطالعه جهت بررسی میتزان بتارداری بتالینی بتا

( 50درصد) گزارش کردند و دریافتند که اینترا لیپید بته

پژوهشـی

سپیده پیوندی و همکاران

طبیعی هستند ،موثر است( .)1در یک مطالعه سیستماتیک

نابتتارور شتترکتکننتتده در مطالعتته کتتم بتتود ،امتتا میتتزان

و متاآنالیز در سال  2829که در آن  5کارآزمایی بتالینی

بارداری شتیمیایی (مثبتت شتدن آزمتایش59/2 )βHCG

تصادفی با  009زن نابارور با شکست مکترر النتهگزینتی

درصد و میزان بارداری ادامه دار ( 97 )ongoingدرصتد

مورد بررسی قرار گرفتند ،گروههای دریافتکننده اینترا

بود( .)98در مطالعات فو میتزان بتارداری شتیمیایی بتاال

لیپید شانس باالتری برای بارداری بالینی نسبت به گتروه

بوده زیرا تست آزمایشگاهی در مراحل زودتتر بتارداری

کنترل داشتند( .)93همچنین پژوهشگران در مطالعته دیگتری

مثبت می شود اما قبل از رسیدن به مرحله بتالینی ممکتن

در سال  2890در عربستان سعودی به این نتیجه رستیدند

است مواردی منجر به سقط شوند و درصد کاهش یابتد.

که  09/9درصد از بیماران مبتال بته شکستت مکترر النته

بدین جهت مالحظه میشود کته میتزان بتارداری بتالینی

گزینی با استفاده از اینترا لیپید بارداری مثبت داشتند(.)5

نزدیک به مطالعه حاضر بوده است.

اینتتترا لیپیتتد در زنتتان بتتا ستتقط مکتترر خودبختتودی و

 2899تا  2895از هند کلینیک درمان ناباروری در استترالیا،

افزایش یافته ( CD16یا CD56

میزان بارداری شتیمیایی و بتالینی و تولتد زنتده در زنتان

یا هر دو) سبب افزایش تولد زنده شتد( .)0اگرهته متییتر

دریافتکننده اینترا لیپید کمتر از گروههای کنتترل بتود(.)97

مورد بررستی در مطالعته فتو میتزان تولتد زنتده بتود و

در مطالعه فو  ،سته متییتر (بتارداری شتیمیایی ،بتالینی و

افزایش سلولهای کشنده طبیعی قبل از مداخله مشتاهده

تولد زنده) در زنانی با سابقه یک انتقال جنین یا بتیشتتر

شده بتود ،امتا ایتن افتزایش درگتروه مداخلته نستبت بته

با اینترا لیپید ،که از بین آنها یک سیکل بهطور تصادفی

کنترل ،ممکن است احتمال تاثیر انفوزیون اینترا لیپیتد را

برای هر بیمار انتخاب شده بود مورد ارزیابی قرار گرفتته

تقویت نماید .در اولین پژوهشی که با تزریق اینترا لیپیتد

که انتخاب سیکل میتواند مطرحکننده تفاوت در نتتایج

در  19زن با سابقه شکستت مکترر النته گزینتی در ستال

با مطالعه حاضر باشتد .در مطالعته حاضتر ،قبتل از انجتام

 2891در استرالیا انجتام شتد ،میتزان بتارداری بتالینی 08

مداخله ،درصد لنفوسیتهای خون محیطی و سلول های

درصد و تولد زنده  95/7درصتد بتود( .)90در تحقیقتاتی

کشنده طبیعی در زنان نابارور گتروه مداخلته (انفوزیتون

که مانند مطالعه حاضر در آنها بارداری بالینی بررستی شتد

اینترا لیپیتد) بتیشتتر از گتروه کنتترل بتود .اگرهته ایتن

درصد موفقیت به هم نزدیک بود و یافتههای ما را تاییتد

تفتتاوت از نظتتر آمتتاری معنتتیدار نبتتود .پژوهشتتگران در

میکنند .محققان در مطالعهای در ستال  2828در امریکتا

استرالیا دریافتند که زنان نابارور بتا شکستت مکترر النته

میزان بارداری شیمیایی را با استفاده از اینترا لیپیتد در زنتان

گزینی که اینترا لیپید دریافت کرده بودند ،سطوح باالیی

نابارور با سابقه شکستت النته گزینتی یتا از دستت دادن

از سلولهای کشنده طبیعی خون محیطی ( 77درصتد) و

مکرر بارداری و افزایش سلولهتای کشتنده طبیعتی00 ،

سلولهای کشنده طبیعتی رحتم ( 00/3درصتد) داشتتند،

نفر ( 50/9درصد) از  900نفر در گروه مداخله و  73نفر

آنها این میزان را بهعنوان شایعترین تیییر ایمونولتوژیکی

( 58درصد) از  952نفر در گروه کنترل گزارش کردنتد(.)7

بیماران گزارش کردنتد( .)90ستلولهتای کشتنده طبیعتی

در یک مطالعه در سال  2893در ایتاالت متحتده امریکتا

نقش مهمی در عملکرد بتاروری زنتان دارنتد .مطالعتات

نشان داده شتد کته انفوزیتون اینتترا لیپیتد در بیمتاران بتا

اولیه ایمونولوژی باروری بته نقتش ستلول هتای کشتنده

شکست مکرر النتهگزینتی و ستطوح بتاالی ستلولهتای

طبیعی خون محیطی ( ،)CD16+/56+در شکست بتارداری

کشنده طبیعی نمیتواند میزان تولد زنده را بهبود بخشد.

اشاره میکنند .شکست مکرر النهگزینی و ستقط مکترر

در این مطالعه اگرهه میزان تولتد زنتده در بتین  927زن

یا ناباروری با افزایش تعداد و فعالیت سلولهای کشتنده

سلولهای کشنده طبیعی
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در مطالعتته ای در ستتال  2893در مصتتر ،انفوزیتتون

در یک مطالعه کوهورت گذشته نگر بین سالهتای

تاثیر انفوزیون اینترا لیپید بر پیامد بارداری در ناباروری

مرتبطند( .)90،3تقریبتاً  58درصتد از زنتان بتا ستقطهتای

سلولهای کشتنده طبیعتی ،نمتیتوانتد پیامتد را در زنتان

مکتترر دارای افتتزایش متوستتط تتتا مشخص تی در فعالی تت

نابارور یا دهار سقط مکرر پیشبینتی کنتد .فعالیتت ایتن

سلولهای کشنده طبیعی در خون محیطی خود هستتند(.)0

سلولها احتماالً تنها یک معیار از محیط کلتی ایمنتی در

همچنین نشان داده شده که اینترا لیپید ،سلولهایکشنده

زنان نابارور است .شاخصهای سلولهای کشنده طبیعی

طبیعی را در خون و اندومتر سرکوب متیکنتد( .)7نتتایج

پاسخهای ایمنی خاصی بته بتارداری نشتان نمتیدهنتد و

یک متاآنتالیز منتشتر شتده در ستال  2890نشتان داد کته

تعداد این سلولها با توجه به متییرهای مختلف مانند اثتر

تفاوت مشخصی در درصتد ستلولهتای کشتنده طبیعتی

هورمونال ،ورزش ،زمانهای مختلف روز و پاسخ دلسوزانه

خون محیطی و رحم در زنان نابارور در مقایسته بتا زنتان

به عوامل استرس زا تیییر میکند( .)90در مطالعه حاضتر،

بارور در گروه کنترل وجود نداشت( .)90که تفتاوت در

متتا بتته دلیتتل عتتدم مراجعتته بیمتتاران پتتس از منفتتی شتتدن

نتایج مطالعات می تواند به دلیل نوع پروتکتل درمتانی و

آزمایش بتارداری بته علتت مشتکالت روحتی و روانتی

ویژگیهای جمعیت مورد بررستی و روش انتقتال جنتین

آنهتتا ،نتوانستتتیم میتتزان ایتتن ستتلولهتتا را پتتس از انجتتام

باشد که در مطالعه حاضر فقط انتقال فریز انجام گردید،

مداخله نیز اندازهگیری و تیییر آنهتا را بررستی کنتیم و

در حالی که در مطالعات دیگر از هر دو روش انتقتال جنتین

این از مهمترین محدودیتهتای مطالعته متا بتود کته بته

تازه و فریز استفاده شده بود .همچنین در مطالعته حاضتر

ناهار میزان این سلولهتا را فقتط قبتل از انجتام مداخلته

فقط به بررسی سلولهای کشتنده طبیعتی ختون محیطتی

مورد ارزیابی قرار دادیم .اینترا لیپیتد ممکتن استت یتک

پرداخته شد و میزان آنها در رحم اندازهگیری نشتد .در

درمان امیدوارکننتده در متوارد منتختب بتا پروگنتوز بتد

مجموع می توان به این نکته هم اشاره داشت که اگرهته

باشد ،اگرهه این موضوع مستتلزم مطالعتات بتیشتتر بته

نمونهگیری و بررسی سطح این سلولهتا قبتل از مداخلته

ویژه در موارد مشکالت ایمنی استت( .)28در ایتن راستتا

انجام شده و سپس نمونهها بهصورت تصادفی به  2گروه

پیشنهاد میشود مطالعات مشابهی جهت بررسی مکانیسم

تقسیم شدند و در پایان نیز مشخص شد که گتروه اینتترا

تاثیر احتمتالی اینتترا لیپیتد بتر عوامتل ایمونولوژیتک در

لیپید درصد سلولهای  NKبیشتری داشتند ،ولی باز هم

ستتطح ستتلولی و مولکتتولی و نیتتز جهتتت ارزیتتابی ستتایر

علیرغم اینکه درصد باالی این سلولها میتواند پیامتد

پیامدهای بتارداری و عتوارن ناشتی از انفوزیتون اینتترا

منفی در بارداری داشته باشد ،شاهد این بودیم که درصد

لیپید در زنان نابارور با سابقه شکست مکرر النته گزینتی

نتایج بارداری بالینی در گروه مداخله بهطور معنتیداری

صورت گیرد .همچنین مطالعات دیگری جهت ارزیتابی

بیشتر بوده است .اندکی باالتر بودن میزان این سلولهتا

و مقایسه سلولهایکشنده طبیعی خون محیطی قبل و پس

در افرادی که تحت انفوزیون اینترا لیپیتد قترار گرفتنتد،

از انفوزیون اینترا لیپید و نیتز جهتت بررستی ستلولهتای

ممکن است بتواند فرضیه تاثیر ایمونولوژیکی استیدهای

کشنده طبیعی اندومتر ()uNKو ختون محیطتی ()pbNK

هتترب موجتتود در اینتتترا لیپی تدها را در ستتطح ستتلولی و

و مقایسه آنها در زنان نابارور انجام شود.

مولکولی که پیشتر توسط محققین مطرح شده ،تقویت
کند .گرهه برخی از مطالعات تعداد بتاالتری از ستلولهتای

سپاسگزاری

کشنده طبیعی محیطتی را در در زنتان نابتارور و زنتان بتا

الزم بته ذکتر استت کته ایتن مقالته از پایتاننامته

ستتقط مکتترر در مقابتتل گتتروههتتای کنتتترل بتتارور نشتتان

دکترای تخصصی بالینی زنان و زایمتان استتخراج شتده

دادهاند( ،)91-29،5اما درک این نکته ضتروری استت کته

است و نویسندگان بر ختود الزم متیداننتد از معاونتت
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طبیعی یتا میتزان بتاالتر زیرگتروههتای لنفوستیتهتای T

سیستم ایمنی پیچیتده استت و یتک متییتر ،ماننتد ستطح

پژوهشـی

سپیده پیوندی و همکاران

امام خمینی شهر ساری و زنان محترمی که در ایتن مطالعته

محترم پژوهشی دانشگاه علوم پزشتکی مازنتدران بابتت

. صمیمانه تشکر و قدردانی نمایند،شرکت داشتند

 کارکنان مرکز ناباروری بیمارستان،حمایت و همکاری
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