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کىىدٌ آن  یىیب صیفزاياوی حبملگی ي عًامل پ یبزرس

 طیدر مزکش وبببريری میالد در  IUI یَب کلیدر س

 0921-29 َبیسبل
، دکتز 9وژاد ی، دکتز يسبم رستم9فز ی، دکتز وشَت مًسً*0بنیقم زٌیدکتز و

 9ییوبصز غىب

 . شاىيداًـگبُ ػلَم پضؿىي هـْذ، هـْذ، ا ،يداًـيبس گشٍُ صًبى ٍ هبهبيي، داًـىذُ پضؿى .1

 .شاىيداًـگبُ ػلَم پضؿىي هـْذ، هـْذ، ا ،يدػتيبس تخللي صًبى ٍ هبهبيي، داًـىذُ پضؿى .2

 .شاىيپضؿه ػوَهي، داًـىذُ پضؿىي ، داًـگبُ ػلَم پضؿىي هـْذ، هـْذ، ا .3

 06/10/1396  تبریخ پذیزش:  11/07/1396تبریخ دریبفت: 
1

 
 

 

 ؿَد. تلميح اػپشم داخل سحوي%( يه هـىل ػوذُ هحؼَة هي9/24ؿيَع ثبالي ًبصايي دس خبهؼِ هب )مقدمٍ: 

ؿَد.  ّبي ووه ثبسٍسي اًتخبة هيػٌَاى خظ اٍل دسهبى ًبصايي دس سٍؽ تْبخوي ثَدى آى، ثِدليل ّضيٌِ ون ٍ غيش ثِ

 .اًدبم ؿذ IUIثيٌي وٌٌذُ آى دس ّذف ثشسػي فشاٍاًي ثبسداسي ٍ ػَاهل پيؾ حبضش ثب هغبلؼِ

هيالد هشاخؼِ  ثِ هشوض ًبثبسٍسي 1390-92 ّبيصٍج ًبثبسٍس وِ دس عي ػبل 308 همغؼي ثش سٍيايي هغبلؼِ کبر: ريش

ًبثبسٍس كَست گشفت. صًبى ًبثبسٍس تحت سطين داسٍيي  صًبىثشاي  IUIػيىل  370هدوَع دس ٍ  اًدبم ؿذوشدُ ثَدًذ، 

ًَتشويت لشاس گشفتِ ٍ پغ اص وٌتشل ثب ػًََگشافي تشاًغ ٍاطيٌبل ٍ هـبّذُ حذالل يه فَليىَل  FSHّوشاُ ِ لتشٍصٍل ث

 ٍ ؿذاًدبم هي IUIػبػت ثؼذ،  36گشفتٌذ. ٍاحذ( لشاس هي 5000) HCGهتش، تحت تضسيك هيلي 16ثبلغ ثب ػبيض ثيؾ اص 

ثب  ّب تدضيِ ٍ تحليل دادُؿذ.  ييذ هيأثب اًدبم تؼت حبهلگي ٍ ػًََگشافي تشاًغ ٍاطيٌبل تٍ ٍلَع حبهلگي  IUIهَفميت 

  داس دس ًظش گشفتِ ؿذ. هؼٌي 05/0ووتش اص  pهيضاى . اًدبم ؿذ (16ًؼخِ ) SPSS آهبسي افضاس اػتفبدُ اص ًشم

ٍخَد ، IUI (035/0;p)تؼذاد دفؼبت ووتش  ًظيش% ثَد. ػَاهلي 8/23دس ايي هغبلؼِ هيضاى ولي حبهلگي  :َب یبفتٍ

 ًذٍهتش حذاللآضخبهت (، p;001/0) ، تؼذاد حذالل دٍ فَليىَل ثبلغ(p;01/0تٌْب يه ػبهل ًبثبسٍسي ؿٌبختِ ؿذُ )

(، هيضاى تحشن پيـشًٍذُ اػپشم دس هبيغ هٌي ثيؾ اص p;01/0)ػذم اػتفبدُ اص تٌبوَلَم (، p;003/0) هتشهيلي 10

50( %015/0;p تؼذاد اػپشم هتحشن ٍ فبًىـٌبل ثيؾ اص ٍ )5 ( 015/0هيليَى ػذد;p) عَس هؼٌبداسي ثش ٍلَع ِ ث

ٍ ّوچٌيي  (p;083/0) بسٍسي، ًَع ٍ ػلل ًبث(p;94/0) ، عَل هذت ًبثبسٍسي(p;08/0) ػي صى .ثش ثَدًذؤحبهلگي ه

 ًذاؿتٌذ.هؼٌبداسي ثيش أتثش ٍلَع حبهلگي  (p;67/0) ٍ ؿىل اػپشم (p;269/0)غلظت 

فَليىَل ثبلغ، ضخبهت آًذٍهتش  2، ٍخَد تٌْب يه ػبهل ًبثبسٍسي، ٍخَد حذالل IUIتؼذاد دفؼبت ووتش  گیزی: وتیجٍ

هيليَى  5% ٍ تؼذاد اػپشم هتحشن ثيؾ اص 50هتش، ػذم اػتفبدُ اص تٌبوَلَم، تحشن اػپشم ثيؾ اص  هيلي 10 حذالل

 ثش ّؼتٌذ.ؤه IUIثش ٍلَع حبهلگي دس ػيىل ّبي 

 ًَتشويت FSHًبثبسٍسي،  تلميح اػپشم داخل سحوي، حبهلگي، لتشٍصٍل،کلمبت کلیدی: 
 

 

                                                 
 پست الکتزيویك: ؛051-38022608: تلفه. شاىيداًـگبُ ػلَم پضؿىي هـْذ، هـْذ، ا ،يداًـىذُ پضؿى ؛بىيلو شُيدوتش ً ًل مکبتببت:ئوًیسىدٌ مس *

ghomiann@mums.ac.ir 
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  مقدمٍ
ػبل  كَست ػذم ٍلَع حبهلگي پغ اص يهِ ًبثبسٍسي ث

 ثبسداسيّبي پيـگيشي اص  اػتفبدُ اص سٍؽهمبسثت ثذٍى 

اًتظبس  آهشيىب دس ايبالت هتحذُ(. 1ؿَد )تؼشيف هي

دس عَل صًذگي ًبثبسٍسي سا  ييصٍخ %21سٍد وِ  هي

اػت. دس ػبل  %4/7تدشثِ وٌٌذ ٍ ؿيَع هؼوَل آى 

 7اػتفبدُ اص خذهبت ًبثبسٍسي تَػظ ثيؾ اص  2002

ػبل دس عَل صًذگي  22-44 هيليَى صى دس ػٌيي

َع ثبالي ًبثبسٍسي ثِ يىي اص ؿيگضاسؽ ؿذ. دس ايشاى ًيض 

وِ دس يه  عَسي ثِ ؛ؿذُ اػت تجذيلهـىالت خبهؼِ 

 (. 2% گضاسؽ ؿذ )9/24هغبلؼِ، ؿيَع آى 

ِ هؼئَل  % ٍ 2/51ثِ عَس ولي دس ػشاػش دًيب فبوتَس هشدًا

ؼذاد لَلِ صايي )ثبسداسي  ًبصايي ٍ ون %25-35 اي هؼئَل ًا

اسٍپب اختالل ؿَد. دس  ػبل تالؽ( هحؼَة هي پغ اص يه

ِ%21-32 گزاسي هؼئَل تخوه -57 ، فبوتَسّبي هشدًا

، %8-30 ، ػَاهل ًبهـخق%14-26 اي ، فبوتَس لَل19%ِ

ِ ٍ صًبًِ  %4-6 ًذٍهتشيَصآ ٍ فبوتَسّبي هـتشن هشدًا

 (.3% هَاسد ًبثبسٍسي ّؼتٌذ )4/34هؼئَل 

 دليل ّضيٌِ پبييي ٍ ثِ 1(IUI) تلميح اػپشم داخل سحوي

ػٌَاى خظ اٍل دسهبى ًبثبسٍسي ِ ثَدى آى، ثون تْبخوي 

ؿَد. ايي سٍؽ ّوشاُ ثب تحشيه ثيؾ اص حذ ٍ  اًتخبة هي

عَس ٍػيؼي ثشاي ِ ث 2(COH) وٌتشل ؿذُ تخوذاًي

دسهبى ًبثبسٍسي ثب ػلل ػشٍيىبل، ػبهل هشداًِ، اختالل 

ّبي فبلَح سا ًذٍهتشيَص خفيف وِ لَلِآگزاسي،  تخوه

بثبسٍسي ثب ػلت ًبهـخق دسگيش ًىشدُ ثبؿذ ٍ دس ً

 3/0-5/0ؿبهل لشاس دادى  IUI(. 4) اػتفبدُ ؿذُ اػت

ليتش اػپشم ؿؼتِ ؿذُ، آهبدُ ؿذُ ٍ هتشاون، ثب  هيلي

اػتفبدُ اص وبتتش ثِ داخل حفشُ سحوي اػت. ّذف اص 

گزساًذى اػپشم ؿؼتِ ؿذُ اص ػذ  ،اًدبم ايي سٍؽ

هخبعي ػشٍيىغ ٍ افضايؾ غلظت اػپشم هتحشن دس 

 ثبؿذلمبح ٍ افضايؾ ؿبًغ ثبسٍسي ًبؿي اص آى هيهحل 

وِ اػتفبدُ ّوضهبى اص  اًذ دادُصيبدي ًـبى  هغبلؼبت .(3)

تحشيه ثيؾ اص حذ ٍ وٌتشل ؿذُ تخوذاًي ٍ تلميح 

عَس ِ سا ث IUIاػپشم داخل سحوي، هيضاى هَفميت 

 . دّذ هيگيشي افضايؾ  چـن

                                                 
1 Intrauterine Insemination 
2 Controlled Ovarian Hyperstimulation 

دس هغبلؼبت  IUIهيضاى حبهلگي ثِ اصاي ّش ػيىل 

(، 5-8، 3% ثَدُ اػت )7-22 هختلف هتفبٍت ٍ ثيي

%( ٍ خيلي صيبد 4ّشچٌذ هيضاى حبهلگي خيلي ون )

 (. 10، 9%( ًيض گضاسؽ ؿذُ اػت )40)

ثش ثش هَفميت ؤػٌَاى ػَاهل ه هتغيشّبي هختلفي ًيض ثِ

حبهلگي دس ايي سٍؽ ػٌَاى ؿذُ اػت. دس هغبلؼِ 

 IUIػيىل  500ثش سٍي وِ  (2010) ثليشت ٍ ّوىبس

% ثَد. ثيي ون ثَدى 6/19، هيضاى ولي حبهلگي اًدبم ؿذ

ػي صًبى ٍ عَل هذت ًبثبسٍسي ٍ هيضاى ٍلَع حبهلگي دس 

(. دس 1) استجبط هؼٌبداسي ٍخَد داؿت IUIّبي  ػيىل

ٍي س ثش وِ دس تْشاى (2013) هغبلؼِ اؿشفي ٍ ّوىبساى

صٍج اًدبم ؿذ، ثيـتشيي  632دس  IUIػيىل  1348

دچبس ًبثبسٍسي ثب ػلت  يي%( دس صٍخ9/19)هيضاى حبهلگي 

 يي%( دس صٍخ6/10ًبهـخق ٍ ووتشيي هيضاى حبهلگي )

دچبس ًبثبسٍسي ثب ػلل چٌذگبًِ سٍي داد. ايي هغبلؼِ ًـبى 

 IUIدٌّذُ ايي ثَد وِ اتيَلَطي ًبثبسٍسي دس هَفميت 

ديٌلي ٍ ّوىبساى  دس هغبلؼِ .(3ثبؿذ )حبئض اّويت هي

ؼِ، فبوتَسّبي هؤثش ثش ثبسداسي دس دس وـَس فشاً( 2014)

هَسد ثشسػي لشاس  IUIػيىل  2019صٍج ٍ عي  851

% ٍ 8/14گشفت. دس ايي هغبلؼِ هيضاى ثبسداسي ولي 

% ثَد. ثيـتشيي هيضاى حبهلگي ٍ 8/10هيضاى صايوبى 

گزاسي  صايوبى دس ثيوبساى هجتال ثِ اختالالت تخوه

ايي ويؼتيه( يب ًبص خلَف ػٌذسم تخوذاى پليِ )ث

هشداًِ هـبّذُ ؿذ. ًبثبسٍسي ثبًَيِ دس صًبى ٍ ّوچٌيي 

ٍاحذ ثش ليتش ٍ ًيض تحشيه  7ووتش اص  FSHػغح 

خَدي ػغح ِ گزاسي دس ٌّگبم افضايؾ خَدث تخوه

LHثش ثش هَفميت ؤ، فبوتَسّبي هIUI  ،ثَدًذ. ػي صى

(، ضخبهت 2 ثيـتش يب هؼبٍيتؼذاد فَليىَل ثبلغ )

ّبي هتحشن  اػپشم ٍ تؼذاد هتش( هيلي 10-11ًذٍهتش )آ

يه هيليَى( اص ديگش ػَاهل  ثيـتش يب هؼبٍيپيـشًٍذُ )

 .(5) ثش ثش ًتبيح ثَدًذؤه

آهبسّبي هتفبٍت گضاسؽ ؿذُ دس هغبلؼبت هختلف، ًـبى 

دٌّذُ ًيبص ثِ هغبلؼبت ثيـتش ٍ ثشسػي ػَاهل ديگشي 

ثش ثبؿٌذ. ؤاػت وِ احتوبل داسد دس هَفميت ايي سٍؽ ه

ػٌَاى ِ ث IUIثب تَخِ ثِ هيضاى ثبالي اػتفبدُ اص سٍؽ 

ثبسٍسي پبيِ وِ سٍؿي اسصاى ليوت ٍ   سٍؽ ووه

اػت ٍ ّوچٌيي ثب تَخِ ثِ ايٌىِ دس ايي  يتْبخو ون
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صهيٌِ پظٍّـي دس داًـگبُ ػلَم پضؿىي هـْذ كَست 

ثش ثش ؤػَاهل هحبضش ثب ّذف ثشسػي ًگشفتِ ثَد، هغبلؼِ 

 . اًدبم ؿذ IUIلگي دس هَفميت حبه
 

  کبر ريش
پغ اص تلَيت عشح تَػظ هؼبًٍت  ايي هغبلؼِ همغؼي

 ، ثش سٍيػلَم پضؿىي هـْذ هحتشم پظٍّـي داًـگبُ

ثِ هشوض  1390-92 ّبيصٍج ًبثبسٍس وِ دس عي ػبل 308

دس ٍ  اًدبم ؿذًبثبسٍسي هيالد هشاخؼِ وشدُ ثَدًذ، 

ًبثبسٍس كَست گشفت.  صًبىثشاي  IUIػيىل  370هدوَع 

ؿبهل وِ  دس هشاخؼِ ًخؼت اص ثيوبساى ؿشح حبل وبهلي

هَاسد الگَي چشخِ لبػذگي، عَل هذت ًبثبسٍسي، ػبثمِ 

ثبسداسي لجلي، ػبثمِ ثيوبسي عجي ٍ خشاحي لجلي، ػبثمِ 

تىشاس  ،ػفًَت لگٌي، ٍخَد يب ػذم ٍخَد ديؼپبسًٍي

ج دس اخز ؿذ ٍ هـخلبت صٍ ثَد، ... دفؼبت ًضديىي ٍ

ًبثبسٍس تحت  صًبىپشًٍذُ هخلَف دسج گشديذ ٍ ػپغ 

هؼبيٌِ ثبليٌي دليك لشاس گشفتٌذ ٍ ًتبيح هؼبيٌبت ًيض دس 

، LHپشًٍذُ ثيوبساى ثجت ؿذ. همبديش آصهبيـگبّي 

FSH  ،اػتشاديَل دس سٍص ػَم ػيىل لبػذگي ٍ

 صًبىّبي تيشٍئيذي دسخَاػت ؿذ. پشٍالوتيي ٍ تؼت

خَد ػبهل ًبثبسٍسي تحت ًبثبسٍس ثشاي ثشسػي ٍ

 اٍلتشاػًََگشافي ٍ ّيؼتشٍػبلپٌگَگشافي لشاس گشفتٌذ. 

ػول آهذ. ِ اص ّوؼشاى ثيوبساى ًيض دٍ ًَثت اػپشهَگشام ث

دس كَست ٍخَد اختالل دس اػپشهَگشام، هشداى خْت 

ؿذًذ تب دس  ثشسػي ثيـتش ثِ اٍسٍلَطيؼت اسخبع هي

 كَست ًيبص، الذاهبت الصم كَست گيشد.

ًذٍهتشيَص هتَػظ تب آّبي فبلَح، اًؼذاد دٍعشفِ لَلِ

ووتش اص يه  TMFSؿذيذ ٍ ٍخَد اليگَاػپشهي ؿذيذ )

ثَدُ ٍ ايي ثيوبساى  IVFاًذيىبػيَى اًدبم هيليَى ػذد(، 

 ؿذًذ. ٍاسد هغبلؼِ ًوي

گزاسي، اص سٍص ػَم تب  ًبثبسٍس ثشاي تحشيه تخوه صًبى

 5/2داسٍيي سٍصاًِ سٍص ّفتن ػيىل لبػذگي تحت سطين 

گشم لتشٍصٍل )لتشٍفن، ؿشوت داسٍػبصي ايشاى  هيلي

َّسهَى( لشاس گشفتِ ٍ ػپغ اص سٍص ًْن ػيىل لبػذگي، 

ثب دس ًظش گشفتي ٍ هـبّذُ هيضاى پبػخ فَليىَلي ٍ 

ًذٍهتش دس ػًََگشافي تشاًغ ٍاطيٌبل، يه تب آضخبهت 

ًَتشويت )گٌبل  FSHچْبس ًَثت تحت تضسيك َّسهَى 

 MERCK SERONOٍاحذ ػبخت ؿشوت  75اف 

دًجبل هـبّذُ حذالل ِ گشفتٌذ. ػپغ ثايتبليب( لشاس هي

ٍاحذ  5000هتش، تضسيك  هيلي 16يه فَليىَل ثب ػبيض 

HCG  ػبخت ؿشوت داسٍپخؾ ايشاى( كَست(

اًدبم  IUIػبػت اص تضسيك،  36گشفت. پغ اص گزؿت  هي

داسي اص سٍص خَد 3دًجبل ِ ، ثIUIؿذ. دس سٍص اًدبم  هي

آٍسي ؿذُ ٍ  ًضديىي خٌؼي، ًوًَِ هبيغ هٌي ؿَّش خوغ

ؿؼتـَ ٍ تغليظ ؿذُ ٍ آهبدُ  swim upتحت سٍؽ 

آٍسي  گشديذ. توبم هشاحل خوغهي IUIاًدبم فشآيٌذ 

دس  IUIػبصي اػپشم تب اًدبم  ًوًَِ هبيغ هٌي ٍ آهبدُ

ػپغ  گشفت.ػبػت كَست هي 2ظشف ووتش اص هذت 

غ هٌي ؿؼتـَ ؿذُ ٍ آهبدُ ؿذُ، اص ليتش اص هبي هيلي 5/0

عشيك ػشٍيىغ ثب اػتفبدُ اص وبتتش ٍاالع )ؿشوت 

Smith Medical ٍاسد حفشُ سحوي ؿذُ ٍ تضسيك )

 IUIؿذ. ًحَُ اًدبم داخل سحوي ثِ آّؼتگي اًدبم هي

ٍ هـبّذات )خًَي ؿذى وبتتش، ثشگـت هبيغ هٌي( ثِ 

، IUIسٍص پغ اص اًدبم  14دلت ثجت گشديذ. ثيوبساى 

دادًذ ٍ دس كَست هثجت اًدبم هي Beta-HCGتؼت 

ثَدى تؼت، ػًََگشافي ٍاطيٌبل ثشاي اثجبت ٍخَد 

 توبمؿذ.  حبهلگي ثب هـبّذُ ػبن حبهلگي اًدبم هي

ٍ ػًََگشافي تَػظ يه  IUIهشاحل دسهبى ٍ اًدبم 

 ؿذ. پظٍّـگش اًدبم هي

دس ايي هغبلؼِ هتغيشّبي ػي صى، عَل هذت ًبثبسٍسي، 

، ػلت IUIًَع ًبثبسٍسي )اٍليِ يب ثبًَيِ(، دفؼبت اًدبم 

گزاسي يب ػلت  اي، تخوه ًبثبسٍسي )ػلت هشداًِ، لَلِ

ًبهـخق(، تؼذاد ػَاهل ؿٌبختِ ؿذُ دخيل دس 

، IUIًبثبسٍسي، تؼذاد فَليىَل غبلت دس صهبى اًدبم 

، اػتفبدُ اص تٌبوَلَم IUIهبى اًدبم ًذٍهتش دس صآضخبهت 

، تؼذاد اػپشم دس هبيغ هٌي، هيضاى IUIدس صهبى اًدبم 

تحشن اػپشم، هيضاى اػپشم ثب هَسفَلَطي ًشهبل، تؼذاد 

ولي اػپشم هتحشن ٍ فبًىـٌبل ٍ هيضاى حبهلگي ايدبد 

، هَسد ثشسػي لشاس گشفت ٍ IUIؿذُ ثِ دًجبل اًدبم 

حبهلگي ثشسػي گشديذ.  ساثغِ ايي هتغيشّب ثب هيضاى

 آهبسي افضاس ثب اػتفبدُ اص ًشمّب پغ اص گشدآٍسي  دادُ

SPSS ( ِهَسد تدضيِ ٍ تحليل لشاس گشفتٌذ.16ًؼخ ) 

خْت ثشسػي استجبط هتغيشّبي ويفي اص آصهَى وبي 

اػىَئش ٍ خْت ثشسػي استجبط هتغيشّبي ووي اص آصهَى 
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س ًظش داس د هؼٌي 05/0ووتش اص  هيضاى تي اػتفبدُ ؿذ.

 گشفتِ ؿذ. 
 

 َب یبفتٍ
سٍي ش ث IUIػيىل  370عَس ولي دس ايي هغبلؼِ ِ ث

اًدبم  IUIػيىل  370صٍج ًبثبسٍس كَست گشفت. اص  308

%( حبهلگي ثبليٌي اتفبق افتبد وِ 8/23هَسد ) 88ؿذُ، 

( 08/1)هَسد  4حبهلگي ته للَ ٍ %( 7/22)هَسد  84

حبهلگي دس حبهلگي دٍللَ ثَد. تَصيغ فشاٍاًي ٍلَع 

 ،ي ػٌي صًبى ًبثبسٍس ّبحؼت گشٍُ ثش IUIّبي  ػيىل

دس  IUI ىليتؼذاد دفؼبت ػ ٍ عَل هذت ًبثبسٍسي

 .ؿذُ اػت اسائِ 1خذٍل 
 

 

 کلیدفعبت ستعداد ي  طًل مدت وبببريری، سىی َبیبزحسب گزيٌ IUIَبی  يقًع حبملگی در سیکل تًسیع فزاياوی -0جديل 

IUI سوبن وبببرير  

 ػذم ٍلَع حبهلگي ٍلَع حبهلگي  

 گشٍُ ػٌي

 تؼذاد )دسكذ(

 (6/67) 75 (4/32) 36 ػبل يب ووتش 25ػٌيي 

 (80) 124 (20) 31 ػبل 30تب  26ػٌيي ثيي 

 (2/79) 61 (8/20) 16 ػبل 35تب  31ػٌيي ثيي 

 (5/81) 22 (5/18) 5 ػبل 36ػٌيي ثيؾ اص 

 p;08/0 هؼٌبداسيػغح 

 عَل هذت ًبثبسٍسي

 تؼذاد )دسكذ(

 ( 5/76) 205 ( 5/23) 63 ػبل يب ووتش 5

 ( 75) 63 ( 25) 21 ػبل 10-5

 ( 8/78) 14 ( 2/22) 4 ػبل 10ثيؾ اص 

 p;94/0 ػغح هؼٌبداسي

 IUI ىليتؼذاد دفؼبت ػ

 تؼذاد )دسكذ(

 IUI 64 (2/28 ) 163 (8/71 )ػيىل اٍل 

 IUI 20 (18 ) 91 (82 )ػيىل دٍم 

 IUI 4 (5/12 ) 28 (5/87 )ػيىل ػَم ٍ چْبسم 

 p;035/0 ػغح هؼٌبداسي
 

ّبي ػٌي ثيي گشٍُ ،آصهَى وبي اػىَئش ثش اػبع ًتبيح

عَل هذت  ( ٍ ثييp;08/0) صًبى ٍ هيضاى ٍلَع حبهلگي

استجبط  (p;94/0) هيضاى ٍلَع حبهلگي ًبثبسٍسي ٍ

 ىليتؼذاد دفؼبت ػؿت، اهب ثيي هؼٌبداسي ٍخَد ًذا

IUI  ٍ هيضاى ٍلَع حبهلگي(035/0;p ) استجبط

 ؿت.هؼٌبداسي ٍخَد دا

اص ًظش تؼذاد ػَاهل ايدبدوٌٌذُ ًبثبسٍسي، دس هَاسدي وِ 

هَسد  54ػيىل( ٍخَد داؿت،  196يه ػبهل ًبثبسٍسي )

هَاسدي ثب چٌذ  %( حبهلگي ايدبد ؿذُ ثَد. دس6/27)

 IUIػيىل  76 (دٍ يب ػِ ػبهل ًبثبسٍسي) ػبهل ًبثبسٍسي

%( حبهلگي 2/13هَسد ) 10اًدبم ؿذ وِ دس ايي هَاسد، 

ثيي ٍخَد  ،اػىَئش آصهَى وبي ثش اػبع ًتبيحايدبد ؿذ. 

 IUIّبي  يه ػبهل ًبثبسٍسي ٍ ٍلَع حبهلگي دس ػيىل

 . (p;01/0ؿت )استجبط هؼٌبداسي ٍخَد دا

، دس IUIّبي ثبلغ دس صهبى اًدبم تؼذاد فَليىَل اص ًظش

اًدبم  IUIػيىل  102هَاسد ٍخَد يه فَليىَل ثبلغ، 

%( حبهلگي ثبليٌي 8/11هَسد ) 12ؿذ وِ هٌدش ثِ ٍلَع 

فَليىَل ثبلغ ٍخَد داؿت،  2-4 گشديذ. دس هَاسدي وِ

هَسد  76اًدبم ؿذ وِ هٌدش ثِ ٍلَع  IUIػيىل  268

يح آصهَى باػبع ًت ي گشديذ. ثش%( حبهلگي ثبلي4/28ٌ)

ثيي ٍخَد حذالل دٍ فَليىَل ثبلغ ٍ ٍلَع  ،اػىَئشوبي

استجبط هؼٌبداسي ٍخَد  IUIّبي حبهلگي دس ػيىل

 .(p;001/0) ؿتدا

 IUI  ًذٍهتش دس صهبى اًدبمآضخبهت حبضش  دس هغبلؼِ

هتش ثَد. دس هَاسدي وِ  هيلي 4/9±7/1عَس هيبًگيي  ثِ

هتش ثَد،  هيلي IUI، 9-6ًذٍهتش دس سٍص اًدبم آضخبهت 

هَسد  37اًدبم ؿذ وِ هٌدش ثِ ٍلَع  IUIػيىل  207

%( حبهلگي ثبليٌي ؿذ. دس هَاسدي وِ ضخبهت 9/17)

هتش يب ثيـتش ثَد،  هيلي IUI ،10ًذٍهتش دس سٍص اًدبم آ

هَسد  51اًدبم ؿذ وِ هٌدش ثِ ٍلَع  IUIػيىل  163

يح آصهَى باػبع ًت ديذ. ثش%( حبهلگي ثبليٌي گش3/31)

هتش  هيلي 10ًذٍهتش )آثيي افضايؾ ضخبهت  ،اػىَئش وبي
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استجبط  IUIّبي  يب ثيـتش( ٍ ٍلَع حبهلگي دس ػيىل

 . (p;003/0ؿت )هؼٌبداسي ٍخَد دا

، اص IUIّبي  هَسد اص ػيىل 40دس حبضش دس هغبلؼِ 

%( 5/7هَسد ) 3تٌبوَلَم اػتفبدُ ؿذُ ثَد وِ هٌدش ثِ 

ثذٍى  IUIهَسد ديگش،  330حبهلگي ثبليٌي گشديذ. دس 

دبم ؿذ وِ هٌدش ثِ  هَسد  85اػتفبدُ اص تٌبوَلَم ًا

يح آصهَى باػبع ًت %( حبهلگي ثبليٌي گشديذ. ثش8/25)

ثيي ػذم اػتفبدُ اص تٌبوَلَم ٍ ٍلَع حبهلگي  ،اػىَئش وبي

 استجبط هؼٌبداسي ٍخَد داؿت IUIّبي  ػيىل دس

(01/0;p) . 

عَس هيبًگيي ِ ، ثهَسد هغبلؼِخبهؼِ  حبضش دسهغبلؼِ  دس

هيليَى دس  38/81±8/37غلظت اػپشم دس هبيغ هٌي 

، IUIدًجبل اًدبم ِ هَسدي وِ ث 88ليتش ثَد. دس  هيلي

ّب دس هبيغ  حبهلگي ايدبد ؿذُ ثَد، هيبًگيي تؼذاد اػپشم

 282ليتش ثَد. دس  هيليَى دس هيلي 2/85±5/39هٌي 

ديگش وِ حبهلگي اتفبق ًيفتبدُ ثَد، %( 2/76)هَسد 

هيليَى دس  1/80±3/37ّب  هيبًگيي تؼذاد اػپشم

ثيي تؼذاد  ،يح آصهَى تيباػبع ًت ليتش ثَد. ثش هيلي

 IUIّبي  ّبي هبيغ هٌي ٍ ٍلَع حبهلگي دس ػيىلاػپشم

 . (p;269/0)ؿت استجبط هؼٌبداسي ٍخَد ًذا

هيضاى تحشن  ،%IUI (10)ػيىل  37ّوچٌيي دس 

هَسد  3% ٍ يب ووتش ثَد وِ دس ايي هَاسد، 50اػپشم 

ػيىل هيضاى تحشن  333%( حبهلگي ايدبد ؿذ. دس 1/8)

هَسد  85% ثَد وِ دس ايي هَاسد، 50اػپشم ثيؾ اص 

يح آصهَى باػبع ًت %( حبهلگي ايدبد ؿذ. ثش5/25)

هؼٌبداسي ثيي هيضاى تحشن اػپشم  استجبط ،اػىَئش وبي

ٍخَد  IUIّبي  % ٍ ٍلَع حبهلگي دس ػيىل50ثيؾ اص 

 (.p;015/0) ؿتدا

ّبي هتحشن پيـشًٍذُ ٍ دس گشٍّي وِ تؼذاد ولي اػپشم

ػيىل  18هيليَى ٍ ووتش ثَد،  5 (TMFS) فبًىـٌبل

IUI  كَست گشفت وِ ّيچ هَسدي اص حبهلگي دس ايي

ّبي وِ تؼذاد ولي اػپشم گشٍُ ٍخَد ًذاؿت. دس گشٍّي

هيليَى ػذد  5هتحشن پيـشًٍذُ ٍ فبًىـٌبل ثيـتش اص 

هَسد  88اًدبم ؿذ وِ هٌدش ثِ  IUIػيىل  352ثَد، 

ثيي  ،اػىَئش يح آصهَى وبيباػبع ًت حبهلگي گشديذ. ثش

 5ّبي هتحشن ٍ فبًىـٌبل ثيـتش اص تؼذاد ولي اػپشم

استجبط  IUIّبي  هيليَى ػذد ٍ ٍلَع حبهلگي دس ػيىل

 . (p;015/0ؿت )هؼٌبداسي ٍخَد دا
 

 بحث

ًبثبسٍسي اص هؼضالت هْن صًذگي ثـشي اػت وِ دس 

ػشاػش خْبى، توبهي خَاهغ ثب آى دسگيشًذ ٍ پيبهذّبي 

اختوبػي هْوي سا ثِ دًجبل داسد. تؼييي فشاٍاًي  -سٍاًي

سيضاى ًظبم ػالهت  تَاًذ ثِ ثشًبهًِبثبسٍسي دس خبهؼِ هي

تش اسائِ خذهبت ثْذاؿتي ٍ دسهبًي  سيضي دليك دس ثشًبهِ

ػبل گزؿتِ هيضاى ثشٍص ًبثبسٍسي  30ووه وٌذ. دس عَل 

ّبي افضايؾ يبفتِ وِ ثِ ػلت افضايؾ ؿيَع ػفًَت

ؿيَع ثبؿذ.  هيخوؼيت  فشديآهيضؿي ٍ تغييشات 

ثبؿذ. دس هتغيش هي %27تب  %7ًبثبسٍسي ثؼتِ ثِ ػي اص 

سي ثِ يىي اص هـىالت خبهؼِ ًيض ؿيَع ثبالي ًبثبسٍ ايشاى

( 2009)ٍحيذي  وِ دس هغبلؼِ عَسي ثِ ؛ثذل ؿذُ اػت

  .(2) % گضاسؽ ؿذ9/24ؿيَع آى 

ّضيٌِ ٍ  دليل ونِ ث (IUI) تلميح اػپشم داخل سحوي

ػٌَاى خظ اٍل دسهبى ًبثبسٍسي ِ تْبخوي ثَدى آى، ث ون

ؿَد. ايي سٍؽ ّوشاُ ثب تحشيه ثيؾ اص حذ ٍ  اًتخبة هي

، دس دسهبى ًبثبسٍسي ثب (COH) ؿذُ تخوذاًيوٌتشل 

ًذٍهتشيَص خفيف، اختالل آػلت هشداًِ، ػلل ػشٍيىبل، 

گزاسي ٍ ًبثبسٍسي ثب ػلت ًبهـخق هَسد اػتفبدُ  تخوه

 گيشد.  لشاس هي

 ّبي صٍج ًبثبسٍس دس عي ػبل 308همغؼي دس ايي هغبلؼِ 

 370دس هشوض ًبثبسٍسي هٌتلشيِ، تحت  92-1390

اس گشفتِ ٍ ثشسػي ؿذًذ. هيضاى ولي لش IUIػيىل 

% ثشآٍسد ؿذ وِ اص دسكذ 8/23 حبضشحبهلگي دس هغبلؼِ 

دس هيبى هغبلؼبت كَست گشفتِ  IUIثباليي اص هَفميت 

ثب هيضاى  (2010) ّوىبسثليشت ٍ  ِثشخَسداس اػت. هغبلؼ

ثب هيضاى  (2009) هذسع ٍ ّوىبساى %، صاد8/19ُحبهلگي 

ثب  (2006) ٍ ّوىبساىيلَ دلگبد% ٍ هغبلؼِ 22حبهلگي 

، 8، 1)ثَدًذ  حبضشهـبثِ هغبلؼِ  %،7/21هيضاى حبهلگي 

دًجبل ِ الجتِ دس هغبلؼبت ديگش هيضاى حبهلگي ث(. 11

 .(4-7) % ًيض روش ؿذُ ثَد8/14% تب 7/4اص  IUIاًدبم 

تَاًذ ًبؿي اص  هي حبضشهيضاى ثبالي حبهلگي دس هغبلؼِ 

ػبل( دس  2/28±5/4) ثيش احتوبلي هيبًگيي ػٌي پبيييأت

( 2/2±9/0ّبي ثبلغ ) صًبى ًبثبسٍس، هيبًگيي تؼذاد فَليىَل
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ّب  ٍ هيبًگيي پبساهتشّبي هبيغ هٌي )وِ ّوگي هيبًگيي

ثيـتش اص ػغح ًشهبل ثَدًذ( دس خوؼيت هَسد هغبلؼِ 

 ثبؿذ.

ّبي صًبى ًبثبسٍس، ػي اص اّويت خبكي دس هيبى هـخلِ

ػي دس وبّؾ ويفيت  ثيش افضايؾأثشخَداس اػت، صيشا ت

ّبي اٍٍػيت ثِ خَثي ثبثت ؿذُ اػت ٍ حتي دسهبى

ثيش أًيض لبدس ثِ غلجِ وبهل ثش ت IUIثشتش اص ؤًبثبسٍسي ه

هٌفي افضايؾ ػي ثش ًتيدِ دسهبى ًيؼتٌذ. دس هغبلؼِ 

%( دس صًبى 1/76هَسد حبهلگي ) 88هَسد اص  67حبضش، 

وبّؾ ػبل يب ووتش اتفبق افتبدُ ثَد ٍ سًٍذ  30 ػٌيي

 30، اص ػٌيي ثيؾ اص IUIهيضاى ٍلَع حبهلگي پغ اص 

ثب ايي ٍخَد ثشخالف ثشخي  ػبل تب حذٍدي هـَْد ثَد،

دس ٍلَع  IUIهغبلؼبت، ثيي ػي صًبى ًبثبسٍس ٍ هَفميت 

ِ ًـذ. الجتِ هغبلؼ هـبّذُحبهلگي استجبط هؼٌبداسي 

 (2001) (، خليل ٍ ّوىبساى7) (2012) ٍ ّوىبساى ػَسيب

( ٍ هغبلؼبت ديگش 13) (2004) ٍ ّوىبساى ايجشيىَ (،12)

ثبؿٌذ  ّوؼَ هي حبضشهَضَع ثب هغبلؼِ  ( دس ايي16-14)

ٍ ًتَاًؼتٌذ استجبط هؼٌبداسي ثيي ػي صًبى ًبثبسٍس ٍ ٍلَع 

 ثيبثٌذ. IUIّبي  حبهلگي دس ػيىل

دس هغبلؼِ حبضش، ّشچٌذ اوثشيت هَاسد حبهلگي 

عَل هذت ًبثبسٍسي  اتفبق افتبد وِ يٌي%( دس صٍخ6/71)

ػبل ٍ ووتش داؿتٌذ، اهب تفبٍت ٍاضحي ثيي هيبًگيي  5

عَل هذت ًبثبسٍسي دس دٍ گشٍُ ٍلَع حبهلگي ٍ ػذم 

 استجبطهـبّذُ ًـذ ٍ  IUIٍلَع حبهلگي پغ اص اًدبم 

هؼٌبداسي ثيي عَل هذت ًبثبسٍسي ٍ ٍلَع حبهلگي دس 

دليٌي  . دس هغبلؼِ(p;94/0)ذ ـيبفت ً IUIّبي  ػيىل

(، سضبيي 17) (2007) فشيوبًي ،(5) (2014) ٍ ّوىبساى

 استجبط حبضش( ّوبًٌذ هغبلؼِ 18) (2006) ٍ ّوىبساى

هؼٌبداسي ثيي عَل هذت ًبثبسٍسي ٍ ٍلَع حبهلگي دس 

ٍخَد ًذاؿت، ّشچٌذ دس هغبلؼِ  IUIّبي ػيىل

هؼٌبداسي ثيي  استجبط(، 1) (2010) ّوىبسثليشت ٍ 

 گضاسؽ ؿذ. IUIعَل هذت ًبثبسٍسي ٍ هَفميت 

ٍ ٍلَع  IUIثيي تؼذاد دفؼبت ػيىل  حبضشدس هغبلؼِ 

استجبط هؼٌبداسي ٍخَد داؿت  IUIّبي حبهلگي دس ػيىل

(035/0;p)  ٍ ثب افضايؾ هيضاى دفؼبت تىشاس ػيىلIUI ،

 IUIّبي  هيضاى هَفميت ٍ ٍلَع حبهلگي دس ػيىل

عَس هـبثِ ايي هَضَع دس هغبلؼبت ِ ث يبفت. يوبّؾ ه

ؿَد وِ  لزا پيـٌْبد هي ،ييذ ؿذُ اػتأ( ًيض ت7ديگش )

دس  IUIثيش ايي هَضَع، دس كَست ػذم هَفميت أػلت تِ ث

دبم   ثبيذ هذًظش ثبؿذ. IVFػِ ػيىل، ًا

ثيش تؼذد ػَاهل دخيل دس ًبثبسٍسي دس أت حبضش دس هغبلؼِ

وِ  عَسي ثِ؛ ؿذ خَثي ًـبى دادُِ ث IUIوبّؾ هَفميت 

ػيىل( ٍخَد  196دس هَاسدي وِ يه ػبهل ًبثبسٍسي )

ٍلي  ،%( حبهلگي ايدبد ؿذُ ثَد6/27هَسد ) 54داؿت، 

دٍ يب ػِ ػبهل ) دس هَاسدي وِ چٌذ ػبهل ًبثبسٍسي

اًدبم ؿذ وِ دس  IUIػيىل  76ٍخَد داؿت،  (ًبثبسٍسي

 %( حبهلگي ايدبد ؿذ. ثش2/13هَسد ) 10ايي هَاسد، فمظ 

ثيي ٍخَد فمظ يه  ،اػىَئش يح آصهَى وبيبػبع ًتا

 IUIّبي  ػبهل ًبثبسٍسي ٍ ٍلَع حبهلگي دس ػيىل

. ثِ ًحَي (p;01/0) ؿتاستجبط هؼٌبداسي ٍخَد دا

( ًيض 18) (2006) دس هغبلؼِ سضبيي ٍ ّوىبساى هـبثِ،

ووتشيي هيضاى ثبسداسي دس هَاسدي اتفبق افتبدُ ثَد وِ ّش 

دٍ ػبهل هشد ٍ صى دس ايدبد ًبثبسٍسي دخيل ثَدًذ. ثش ايي 

دس هَاسدي وِ چٌذيي ػبهل دس ايدبد  IUIاػبع اًدبم 

 د.ؿَ ووتش تَكيِ هي ،ًبثبسٍسي دخيل ّؼتٌذ

دس هغبلؼِ حبضش استجبط هؼٌبداسي ثيي تؼذاد فَليىَل 

ٍ هيضاى ٍلَع حبهلگي دس  2ثيـتش يب هؼبٍي  ثبلغ

يبفت ؿذ ٍ دس هَاسد ٍخَد تؼذاد حذالل  IUIّبي  ػيىل

 IUIّبي دٍ فَليىَل ثبلغ، هيضاى حبهلگي دس ػيىل

ًظش ِ ث (.p;001/0) بفتي عَس هؼٌبداسي افضايؾ هيِ ث

دليل افضايؾ ؿبًغ لمبح دس كَست ِ سػذ ايي اهش ثهي

ثبؿذ.  IUIدس صهبى اًدبم  ٍخَد دٍ فَليىَل يب ثيـتش

 ٍ ّوىبساىايجشيىَ (، 4) (2013) ٍ ّوىبساى ِ يبٍٍصهغبلؼ

( ًيض 5) (2014) ٍ ّوىبساى ديٌلي ( 13ٍ) (2004)

ثيش تؼذاد أدس هَضَع ت حبضشاي ّوبًٌذ هغبلؼِ  يبفتِ

 فَليىَل ثش ٍلَع حبهلگي داؿتٌذ.

استجبط هؼٌبداسي ثيي هيضاى ضخبهت  حبضشهغبلؼِ دس 

وِ دس  عَسي ثِ ؿت؛ٍخَد دا IUIًذٍهتش ٍ هَفميت آ

هتش ثَد،  هيلي 10ًذٍهتش ووتش اص آهَاسدي وِ ضخبهت 

ًذٍهتش آ% ٍ دس هَاسدي وِ ضخبهت 9/17هيضاى حبهلگي 

 % ثَد3/31هيضاى حبهلگي  ،هتش ٍ ثيـتش ثَد هيلي 10

(003/0;p.) (5) 2014 ٍ ّوىبساى ديٌلي هغبلؼِ دس  ٍ

ًذٍهتش ثيـتش آ ثيش ضخبهتأ( ًيض ت17) (2007فشيوبًي )
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ٍي هيضاى ٍلَع حبهلگي دس س هتش ثش هيلي 10اص 

 .ييذ ؿذأت IUIّبي  ػيىل

ثيش اػتفبدُ اص تٌبوَلَم دس ٌّگبم أت حبضشدس هغبلؼِ 

 ؿذثش هيضاى ٍلَع حبهلگي ثشسػي  IUIاًدبم پشٍػيدش 

ثيي ػذم اػتفبدُ اص تٌبوَلَم ٍ ٍلَع  يٍ استجبط هؼٌبداس

وِ دس هَاسدي وِ اص  عَسيِ ث ؛ٍخَد داؿتحبهلگي 

% ٍ دس 5/7تٌبوَلَم اػتفبدُ ؿذُ ثَد، هيضاى حبهلگي 

 (.p;01/0) % ثَد8/25هَاسد ػذم اػتفبدُ اص تٌبوَلَم 

تَاًذ ثِ ػَاهلي  الجتٌْيبص ثِ اػتفبدُ اص تٌبوَلَم خَد هي

چَى چشخؾ ؿذيذ سحن ٍ يب ػبيش ػلل آًبتَهيه هشثَط 

دّذ ٍ ايي  ثيش لشاس هيأسداسي سا تحت تثبؿذ وِ هيضاى ثب

 هَضَع ًيبص ثِ هغبلؼبت ثيـتشي داسد.

ًيض ايي هتغيش هَسد ثشسػي  (2007) فشيوبًي دس هغبلؼِ

هيضاى  ،لشاس گشفتِ ثَد وِ دس هَاسد اػتفبدُ اص تٌبوَلَم

% ٍ دس هَاسد ػذم اػتفبدُ اص تٌبوَلَم 8/11ٍلَع حبهلگي 

تشتيت ثشخالف  وِ ثذيي (17) % ثَد9/14هيضاى حبهلگي 

، دس هغبلؼِ آًْب استجبط هؼٌبداسي ثيي حبضشهغبلؼِ 

 اػتفبدُ اص تٌبوَلَم ٍ ٍلَع حبهلگي يبفت ًـذ

(93/0;p.) وِ دس ّش دٍ  ؿَد ثب ايي ٍخَد هـبّذُ هي

هغبلؼِ هيضاى ٍلَع حبهلگي دس هَاسد ػذم اػتفبدُ اص 

 دليل احتوبل داسد ايي يبفتِ ثِ ثَد وِتٌبوَلَم ثيـتش 

ايدبد اػپبػن سحوي دس هَاسد اػتفبدُ اص تٌبوَلَم دس 

ثبؿذ. هغبلؼِ ديگشي وِ ايي هتغيش سا هَسد  IUIاًدبم 

دس حبضش هغبلؼِ دس  .يبفت ًـذثشسػي لشاس دادُ ثبؿذ، 

استجبط ثب فبوتَسّبي هشثَط ثِ هبيغ هٌي، استجبط 

% ٍ ٍلَع 50هؼٌبداسي ثيي هيضاى تحشن اػپشم ثيؾ اص 

. ّوچٌيي ثيي ؿتٍخَد دا IUIّبي  دس ػيىل حبهلگي

 5هتحشن ٍ فبًىـٌبل ثيـتش اص  ّبيتؼذاد ولي اػپشم

ًيض  IUIّبي  هيليَى ػذد ٍ ٍلَع حبهلگي دس ػيىل

وِ ايي يبفتِ دس هغبلؼِ  ؿتاستجبط هؼٌبداسي ٍخَد دا

 ٍ ّوىبساى هشٍيل ( 12ٍ) (2001) خليل ٍ ّوىبساى

ّب ًـبى يبفتِ ايي. (19) ًيض ٍخَد داؿت (2010)

، تَخِ ثِ IUIثيٌي احتوبل هَفميت  دّذ وِ دس پيؾ هي

 فبوتَسّبي هشداًِ ًيض ضشٍسي اػت.
 

 گیزی وتیجٍ

، ٍخَد تٌْب يه ػبهل ًبثبسٍسي، IUIتؼذاد دفؼبت ووتش 

 فَليىَل ثبلغ، ضخبهت آًذٍهتش حذالل 2ٍخَد حذالل 

هتش، ػذم اػتفبدُ اص تٌبوَلَم، تحشن اػپشم  هيلي 10

هيليَى  5% ٍ تؼذاد اػپشم هتحشن ثيؾ اص 50ؾ اص ثي

 .ثش ّؼتٌذؤه IUIثش ٍلَع حبهلگي دس ػيىل ّبي 
 

 تشکز ي قدرداوی
ٍػيلِ اص ثيوبساى ؿشوت وٌٌذُ ٍ پشػٌل هحتشم  ثذيي

 .گشدد هشوض ًبثبسٍسي هيالد تـىش ٍ لذسداًي هي
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