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بررسی ارتباط بین میزان هورمون آنتیمولرین و گونادوتروپین
کوریونیک انسانی (بتا) مایع فولیکولی و بلوغ تخمک

مريم طباطبايي

()MSc

8

 8مرکز توسعه تحقيقات باليني شهيد اکبرآبادی ،دانشكده پزشكي ،دانشگاه علوم پزشكي ايران ،تهران
 6بخش زيست پزشكي ترميمي ،مرکز زيستشناسي و فناوری سلولهای بنيادی ،پژوهشگاه رويان ،تهران

(دريافت مقاله -99/88/83 :پذيرش مقاله)91/3/66 :

چكيده
زمينه :مايع فوليكولي ]( [Follicular Fluid )FFدر آمادهسازی محيط ،جهت رشد و باروری تخمک نقش مهمي ايفا ميکند .در اين رابطه ،تغييرات
بيوشيميايي و هورموني پيرامون تخمک ،ممكن است در کيفيت تخمک و باروری آن تأثير بگذارد .هدف اين تحقيق ،بررسي ارتباط بين سطح هورمون
گونادوتروپين کوريونيک انساني ]( [Beta Human Chorionic Gonadotropin )Beta-HCGو هورمون آنتي مولرين ]([Anti )AMH

 Mullerian Hormoneمايع فوليكولي بر بلوغ تخمک در چرخههای لقاح آزمايشگاهي ]( [In Vitro Fertilization)IVFاست.

مواد و روشها:

 FFمربوط به  60زن در چرخه تحريک کنترل شده تخمدان ،تحت نظارت قرار گرفت .پس از بررسي بلوغ تخمک سطح AMH

و  Beta-HCGدر  FFکه شامل تخمکهای متافاز  )MI(Iو  )MII(IIو ]( [Germinal Vesicle )GVبود بررسي گرديد 81 .روز بعد از انتقال
جنين ،سطح سرمي  Beta-HCGاندازهگيری شد .وجود ضربان قلب جنين به عنوان بارداری باليني تلقي گرديد.
يافتهها :تفاوت قابل توجهای بين ميانگين سطح  Beta-HCGدر تخمک بالغ ( 56/96±68/018واحد بينالمللي بر ميليليتر) و نابالغ (56/90±68/000
واحد بينالمللي بر ميليليتر) وجود نداشت ( .)p=0/100سطح  Beta-HCGدر  FFحاوی تخمکهای  MIIبهطور قابل توجهای با بارداری باليني
مرتبط بود ( .)31/96±81/100،p=0/010رابطه قابل توجهای بين سطح  AMHدر  FFو بلوغ تخمک و بارداری باليني وجود نداشت.
نتيجهگيری :مطالعه ما ارتباط قابل توجهای بين  Beta-HCGو  AMHدر  FFو بلوغ تخمک نشان نداد .سطح  Beta-HCGدر  FFبا بارداری باليني
مرتبط بود .بنابراين احتماالً ساير محتويات  FFبه همراه  AMHو  Beta-HCGبر بلوغ تخمک تأثير گذارند.
واژگان کليدی :بلوغ تخمک ،Beta-HCG ،هورمون آنتي مولرين ،لقاح آزمايشگاهي ،مايع فوليكولي
**تهران ،بخش زیست پزشکی ترمیمی ،مرکز زیستشناسی و فناوري سلولهاي بنیادي ،پژوهشگاه رویان ،تهران
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پژوهشكده زيست -پزشكي خليج فارس

مقدمه
براي رسیدن به نرخ باروري بهینه در روش  IVFو اجتناب
از مشکالت مربوط به تولید جنین مازاد و فریز جنین،
گزینش تخمک بالغ ضروري است ( .)1بلوغ فولیکول
تخمدان و همچنین محیط اندوکرین فولیکول ،تأثیر
بهسزایی در کیفیت تخمک و نهایتاً نتیجه بارداري دارد .تا
به امروز ،گزینش تخمک بر اساس ارزیابی ریختشناسی،
کومولوس تخمک انجام میگرفت ( .)2در گذشته ،کاستا
( )Costaو همکاران پیشنهاد استفاده از سایر اجزاي مایع
فولیکولی را به عنوان نشانگر بیوشیمیایی ،جهت پیشبینی
کیفیت تخمکها با پتانسیل باالي باروري و رشد جنین
ارائه کردند .در میان آنها ،هورمونهاي استروئید که توسط
سلولهاي فولیکول هنگام بلوغ فولیکول ساخته میشوند،

 Beta-HCGدر  ،FFبلوغ تخمک ،باروري ،رشد جنین
و نتایج بالقوه  IVFنشان دادند .همچنین آنها گزارش
کردند که سطح بسیار باالي  Beta-HCGدر  FFحین
جمعآوري تخمک ،ممکن است در بلوغ تخمک و رشد
جنین تأثیر منفی بگذارد ( .)7از سوي دیگر ،تعدادي
محدود از مطالعات پیشین ،از تأثیر غلظت باالي
هورمون آنتی مولرین در مایع فولیکولی (،)FF-AMH
به عنوان یک عامل زیستی اندوکرین بالقوه براي باروري
تخمک و نتایج بالینی  IVFخبر دادند ( 8و .)9
 AMHیک گلیکوپروتئین دیمریک متعلق به فراخانواده
 TGFبتا بوده و در جنس مؤنث ،منحصراً از سلولهاي
گرانوزوالي تخمدانی ( )Granulosa Cellsو سلولهاي
کومولوس ترشح میشود .به نظر میرسد که ترشح AMH

با نتایج بارداري ارتباط بیشتري داشتند ( 2و  .)3همچنین،

وابسته به شرایطی است که در فولیکولهاي بدوي آغاز

مطالعات ایمونوهیستوشیمی (بافت شیمی ایمنی) بیانگر

میشود و در فولیکولهاي پیش -آنترال و آنترال کوچک،

این مطلب است که غلظت باالي هورمون تحریک کننده

به باالترین مقدار خود میرسد و در ادامه تا توقف کامل

فولیکول ( ،)FSHهورمون ( )Beta-HCGو هورمون

ترشح در فولیکولها ،در مرحله قبل از تخمکگذاري

لوتینیزه کننده (( )LHهورمون مبدل فولیکول به جسم
زرد) ،با بلوغ تخمک و نرخ باروري ارتباط بیشتري
دارند (.)4
اولین تقسیم سلولی ،پارگی فولیکول ،بلوغ تخمک و
تخمکگذاري در پی به اوج رسیدن میان چرخهايِ ،LH
رخ میدهد ( .)5از سالیان گذشته هورمون
 Beta-HCGبه دلیل شباهت بیوشیمیایی به  ،LHبراي
تحریک تخمکگذاري و جمعآوري تخمکهاي بالغ،
حین چرخههاي کمک باروري استفاده شده است (.)5

کاهش پیدا میکنند .همچنین ،ترشح  AMHمستقل از
محور غدد هیپوتاالموس – هیپوفیزي-گوناد است و
تغییرات ما بین و حین چرخهاي اندکی دارد (.)11
 AMHمنعکس کننده تعداد فولیکولهاي پیش -آنترال
است و با میزان ذخیره فولیکولهاي بدوي در ارتباط است.
از اینروغلظت مناسب  AMHبیانگر ذخیره خوب
تخمدانی و نشانگري جهت پاسخ مناسب به گونادوتروپین
است .هر چند در مورد غلظت مناسب  FF-AMHجهت
پیشبینی کیفیت تخمک و باروري آن ،بحث و اختالف

تحقیقات گذشته نشان داده که کاهش غلظت سطح

نظر وجود دارد ( .)8غلظت سرمی  AMHبین  1/66تا

هورمون  Beta-HCGدر هنگام تخمکگذاري و در

 4/52نانوگرم بر میلیلیتر نشاندهنده کیفیت باالي تخمک

ادامه بلوغ ضعیف تخمک ،در کاهش نرخ باروري و
بارداري بالینی مؤثر است ( .)6ژانگ ( )Zhangو
http://bpums.ac.ir

است .کاپیستی ( )Cupistiو همکاران ،رابطهاي معکوس،
بین غلظت  AMHدر فولیکولهاي منفرد با بلوغ تخمک
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خصوصیات درونی و بیرونی سیتوپالسم مجموعه

همکاران ،رابطه قابل توجهی بین سطح هورمون
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سال بيست و دوم /شماره  /5آذر و دی 8691

قاسمي و همكاران

( )Takahashiنشان داده شد احتمال لقاح تخمکهایی که

اسکن اولتراسوند که شش هفته بعد از انتقال جنین ،به

غلظت باالتري از  AMHدر مایع فولیکولی دارند ،بیشتر

منظور بررسی بارداري بالینی انجام گرفت ،بیماران به دو

است ( .)12در مطالعات متعدد ،به رابطه مستقیم بین غلظت

گروه باردارشده و باردارنشده تقسیمبندي گردیدند .وجود

 AMHو کیفیت جنین اشاره شده است ( 13و  .)14مطالعه

ساک

جنین

حاضر با هدف بررسی نقش هورمون  AMHو

]( [Fetal Heart)FHRبه عنوان بارداري بالینی تلقی شد.

 Beta-HCGبهصورت همزمان به عنوان عوامل کیفی

مشخصات فردي و دموگرافیک بیماران در جدول  1نشان

بلوغ تخمک و همچنین بررسی ارتباط احتمالی بین سطح

داده شده است.

حاملگی

و

ضربان

قلب

هورمون  Beta-HCGو  AMHو بارداري بالینی در حین
چرخههاي کنترل شده تحریک تخمکگذاري ،انجام شد.

پروتکل تحریک ،پروتکل طوالنی بود که در طی آن

خصوصيات بيمار
این تحقیق مقطعی بر روي  31زن نابارور در بازه سنی
 24-39سال با شاخص توده بدنی کمتر از  31کیلوگرم بر
متر مربع در مرکز ناباروري "بیمارستان شهید اکبرآبادي"
انجام شد .این مطالعه در بیمارستان اکبرآبادي از سال 1396
شروع گردید و به مدت یکسال ادامه داشت .نمونه مورد
نظر به صورت در دسترس و آسان در این مدت زمان
مطالعه جمعآوري گردید .حجم نمونه در این مطالعه تعداد
بیماران مراجعه کننده در طول یکسال به بیمارستان
اکبرآبادي بود .بیماران انتخاب شده تحت لقاح مصنوعی
( )IVF/ICSIقرار گرفتند و علت ناباروري در میان
بیماران ،نازایی فاکتور لولهایی و یا نازایی توجیه نشده بود.
بیمارانی که از این تحقیق خارج گردیدند شامل خانمهاي
داراي بیماري جسمی ،سابقه عدم موفقیت بیش از  3لقاح
مصنوعی ،واکنش ضعیف به گونادوتروپینها ،پیشینه
وجود حساسیت یا عدم سازش به گونادوتروپینها و
وجود ناهنجاريهاي رحمی و فیبروم رحمی ،بیماران با
ناباروريهاي

تخمدانی

همانند

سندرم

تخمدان

پلیکیستیک ( )PCOSیا اندومتریوز و بیماران با ذخیره
تخمدانی پایین بودند.
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طراحي تحقيقات
انحصاراً از هورمون اگونیست هیپوتالوموس گونادوتروپین
( )GnRHو هورمون نوترکیب  FSHاستفاده شد .رشد
فولیکول با استفاده از سونوگرافی ترانس واژینال مورد
ارزیابی قرار گرفت .و وقتی دو یا بیشتر از  2فولیکول و
کمتر از  11فولیکول  18-21میلیمتر رشد کردند .تزریق
عضالنی  11111واحد  ،HCG-Betaانجام گرفت.
آسپیراسیون فولیکول ،براي جذب تخمک و کمپلکس
کومولوس -تخمک 34 ،تا  36ساعت بعد از تزریق HCG

انجام شد.
تحت هدایت اولتراسوند ،تخمک و مایع فولیکولی از
طریق واژینال جذب شدند،aspirator Labotect ( .

 .)4114 ،Gottingen ،Germanyهمچنین جذب و
آسپیراسیون تا زمانی ادامه یافت که فولیکولها به کلی
کالپس شدند .تخمکها توسط جنینشناس ،از سلولهاي
کومولوس ( )CCSمجاورشان جدا شدند و سپس بلوغ
میوتیک سلولها ارزیابی گردید .تخمکهاي نابالغ  MIو
بالغ  MIIاز طریق اولین جسم قطبی انتخاب شدند.
تخمکهاي نابالغ و تخمکهاي ژرمینال وزیکول ()GVS
جهت انجام لقاح مصنوعی در نظر گرفته نشدند .از میان
مجموع  252تخمک جمعآوري شده 155 ،عدد بالغ97 ،
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و پتانسیل رشد نشان دادند ( .)11در مطالعه تاکاهاشی

همه بیماران سیکلهاي منظم قاعدگی داشتند .به دنبال
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عدد در وضعیت بینابینی و نابالغ بودند .مایع فولیکولی

 )Iranاندازهگیري شد .براي بررسی بارداري بالینی ،بعد از

آسپیره شده و به سرعت در ظروف پتري ریخته شد.

 14روز از انتقال جنین ،میزان سرمی Beta-HCG

ظروف آزمایش به سه گروه تقسیم گردید؛ در گروه اول

اندازهگیري گردید و به دنبال آن جهت تحت نظر گرفتن

ظروف حاوي تخمک بالغ ( )MIIقرار گرفت و در گروه

 FHRسونوگرافی واژنی انجام گرفت.

دوم ،ظروف حاوي تخمک نابالغ ( )MIو در گروه سوم،
( )MIو یا تخمکهاي ژرمینال وزیکول ( )GVSبود که

دادههاي جمعآوري شده با استفاده از نرمافزار SPSS

این گروه امحا شده و از مطالعه خارج گردیدند .مایع

ویرایش  23تحلیل گردید و نتایج متغییرهاي کمّی به شکل

فولیکولی که مستقیماً همراه تخمکها آسپیره شدند ،جهت

"میانیگن  ±انحراف معیار" و نتایج متغییرهاي کیفی به

ارزیابی هورمونی در تیوب ویژه در دماي منفی 21درجه

صورت درصد نمایش داده شدند .تست نمونه مستقل  tو

سانتیگراد نگهداري شد .مجموع  155تخمک از طریق

تست یکسویه  ANOVAجهت مقایسه متغییرهاي کمّی

لقاح مصنوعی بارور و انکوبه شدند .باروري تخمک 18

استفاده شدند .از تست "کاي دو" جهت مقایسه دادههاي

الی  22ساعت بعد از تلقیح و با بررسی وجود دو

کیفی استفاده گردید .در این مطالعه جهت بررسی نرمال

پیشهستک ( ،)Pronucleiپیدایش دو جسم قطبی و در

بودن دادهها از آزمون کولموگروف اسمیرنوف استفاده

نهایت تقسیم سلولی ارزیابی گردید .باروري ناموفق (عدم

گردید.مقدار  Pکمتر 1/15 ،در این مطالعه معنیدار در نظر

وجود پیشهستک) و باروري غیر عادي (وجود یک یا سه

گرفته شد .این مطالعه در کمیته اخالق دانشگاه علوم

پیشهستک) به عنوان باروري ناموفق دستهبندي گردید.

پزشکی ایران مطرح و با کد IR.IUMS.FMD.REC

یک یا دو جنین که از نظر ریختشناسی ،برتري داشتند و

 1396 .9311291116به ثبت رسیده است .انجام تحقیق

داراي باالترین تعداد بالستومر (سلولهاي ناشی از

پس از اخذ رضایت کتبی و شفاهی از بیماران انجام گردید.

تقسیمات اولیه سلولی) بودند ،براي انتقال جنین تازه
انتخاب گردید .به ازاي هر بیمار ،حداقل یک جنین حاصل

يافتهها

گردید که به صورت منجمد نگهداري شده و یا بهصورت

میانگین سنی بیماران  32/61±4/361سال بود ( 24تا 39

تازه بداخل رحم انتقال یافت.

ساله) .میانگین شاخص توده بدنی 24/86±1/726
کیلوگرم بر متر مربع ،مدت زمان ناباروري 5/91±3/211

روش سنجش هورمون ()ELISA

سال بود .علت ناباروري میان  15نفر از بیماران عوامل

غلظتهاي هورمون ( AMHنانوگرم بر میلیلیتر) و

لولهایی ( 51درصد بیماران) و علت ناباروري  15نفر دیگر

( Beta-HCGمیلی واحد بینالمللی بر میلیلیتر) از

( 51درصد) توجیه نشده بود .از میان  31زنی که در لیست

طریق روشهاي اندازهگیري آنزیمی با واسطه واکنشهاي

انجام لقاح مصنوعی بودند 252 ،تخمک به دست آمد که

آنتیبادي  -آنتیژن ( )ELISAبه ترتیب با کیت

از میان آنها  155عدد تخمک  MIIو  97عدد دیگر

( AMH )Beckman Coulter California-USAو

تخمکهاي  MIو  GVبودند .در این مطالعه میانگین نمایه

کیت Pishtaz Teb Zaman Tehran ( Beta-HCG

توده بدنی؛ سن و طول مدت ناباروري در دو گروه باردار
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شده و نشده مورد بررسی و مقایسه قرار گرفت که نتایج

بود که اختالف مورد نظر از لحاظ آماري نزدیک معنیدار

آن نشان داد در گروه باردار شده میانگین سن برابر با

بوده است ( .)p=1/151میانگین طول مدت ناباروري در

 31/81با انحراف معیار  3/321بود در حالی که در گروه

گروه باردار شده برابر با  6/21با انحراف معیار  4/231بود؛

باردار نشده این میانگین برابر با  33/11با انحراف معیار

در صورتی که در گروه باردار نشده این میانگین برابر با

 4/831بود .اختالف سنی مورد نظر در دو گروه از لحاظ

 5/75با انحراف معیار  2/671بود .این اختالف براي طول

آماري معنیدار نبود ( .)p=1/411همچنین میانگین نمایه

مدت ناباروري از لحاظ آماري در این مطالعه معنیدار نبود

توده بدنی در گروه باردار شده کمتر از گروه باردار نشده

(()p=1/711جدول .)1

متغيرها

نتايج بارداری

P.value

باردار شده

باردار نشده

سن به سال (میانگین  ±انحراف معیار)

3/321±31/81

4/831±33/11

1/411

شاخص توده بدنی (کیلوگرم بر مجذور متر) (میانگین  ±انحراف معیار)

1/721±24/11

1/591±25/28

1/151

*

طول مدت ناباروري (سال) (میانگین  ±انحراف معیار)

4/231±6/21

2/671±5/75

1/711

هرگز

9

15

2بار

1

4

3بار

1

1

عامل لولهایی

4

11

بارداري توجیه نشده

6

9

1/781±3/51

2/151±3/11

1/511

MII

2/541±5/61

2/761±4/95

1/511

Normal fertilization

2/531±5/21

2/711±4/41

1/311

تعداد قبليIVF
1/311

علت ناباروری (تعداد)
1/711

تعداد تخمک (ميانگين  ±انحراف معيار)
MI & GVs

میانگین تعداد تخمکهاي MI & GVs؛ و  MІIدر گروه
باردار شده به ترتیب برابر با  3/51±1/781و 5/61±2/541
بود در صورتی که این مقادیر در گروه باردار نشده بهترتیب
برابر با  3/11±2/151و  4/95±2/761بود .در این مطالعه
نتایج نشان داد که میانگین تعداد تخمکهاي MI & GVs؛
و  MІIدر گروه باردار شده باالتر از گروه باردار نشده بود
اما در این مطالعه این اختالفات از لحاظ آماري معنیدار
نشد (جدول .)1

Beta-HCG
میانگین میزان

Beta-HCG

در

FF

بیماران

 43/65±18/731میلی واحد بینالمللی بر میلیلیتر بود .این
میانگین بر اساس سن با استفاده از آنالیز واریانس در گروه
سنی  31تا  34سال مقدار باالتري به نسبت سنین  24تا 31
و  35تا  39سال داشت که از لحاظ آماري معنیدار بود
(()p=1/112جدول  .)2اختالف قابل توجه بین میانگین
میزان  Beta-HCGدر  FFحاوي تخمکهاي  MIIدر
زنان با سنین مختلف وجود داشت .این آناالیز واریانس
فقط اختالف تمام گروهها را نشان میدهد که مقدار  Fیا
آزمون برابر با  5/673بود .براي بررسی اختالف دو به دوي
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از لحاظ آماري اختالف معنیداري با هم نداشتند.

یافته در این مطالعه معنیدار نگردید ()p=1/911

همچنین میانگین میزان  Beta-HCGدر  FFبیماران با

(جدول  .)3براي این مقایسه از آزمون انالیز واریانس

نمایه توده بدنی مساوي و باالتر از  25برابر با

استفاده شد .این آنالیز واریانس فقط اختالف تمام

 55/11±21/111و در نمایه توده بدنی پایینتر از  25برابر

گروهها را نشان میدهد که مقدار  Fیا آزمون برابر با

با  52/34±22/724بود .میانگین میزان  Beta-HCGدر

 3/234بود .براي بررسی اختالف دو به دوي گروهها از

 FFبیماران با نمایه توده بدنی ≥ 25بیشتر از بیماران با نمایه

آزمون توکی استفاده شد که هیچ یک از گروهها از لحاظ

توده بدنی پایینتر از  25بود که از لحاظ آماري در این

آماري اختالف معنیداري با هم نداشتند.

مطالعه معنیدار نبود (()p=1/711جدول  .)2میانگین میزان

میانگین میزان  AMHدر سرم و  FFدر زنان با نمایه توده

 Beta-HCGدر  FFبا استفاده از آزمون تی مستقل با سطح

بدنی پایینتر از  25و باردار باالتر از زنان با نمایه توده بدنی

اطمینان  95درصد در گروه زنان باردار به طور معنیداري

باالتر و مساوي  25و غیرباردار بود که این اختالف نیز در

باالتر از زنان باردار نشده بود (()p=1/141جدول .)2

این مطالعه معنیدارنبود (( )p=1/161 ،1/711جدول .)3

جدول  )6ميانگين ميزان  BETA-HCGدر  FFحاوی
 MIIدر گروهبندی سن و شاخص توده بدني و بارداری
بينالمللي بر
متغير
ميليليتر)

(IIميليواحد

بالغ

حاوی تخمک

– BETA
HCGدر FF

ميانگين ميزان

P-value

31-24
34-31

13/111±67/61

39-35

23/381 ±38/16

متغير

*

1/112

مترمربع)
<25
بارداري

21/111±55/11

بله

14/411 ±64/73

خیر

21/991±48/231

ميانگين ميزان AMH

P-value

سن (سال)

( BMIکیلوگرم بر
22/724±52/34

جدول  )6ميانگين ميزان  AMHدر  FFحاوی  MIIدر
گروهبندی سن و شاخص توده بدني

سن (سال)
13/791±52/37

براي این مقایسه از آزمون تی مستقل استفاده گردید.

31-24

1/411 ±1/82

34-31

1/791 ±1/85

39-35

1/241 ±1/96

1/911

(BMI)kg/m2
<25

1/111 ±2/26

≥25

1/491 ±1/51

1/161

بارداري
1/711
1/141

*

بله

1/741 ±1/95

خیر

1/941 ±1/85

1/711

اعداد و ارقام به صورت میانگین  ±انحراف معیار ارائه شده است.

اعداد و ارقام به صورت میانگین  ±انحراف معیار ارائه شده است

 :BMIشاخص توده بدنی :AMH ،هورمون آنتی مولرین:MII ،

 :BMIشاخص توده بدنیβHCG: beta human chorionic ،

تخمک بالغ

 :MII gonadotropinتخمک بالغ

میانگین میزان  AMHدر سرم و  FFبیمار به ترتیب

AMH
میانگین میزان  AMHدر سرم و  FFبیمار بر اساس سن؛

( 1/76±1/981نانوگرم بر میلیلیتر) و 1/88±1/821

بارداري و شاخص توده بدنی مقایسه گردید که نتایج

(نانوگرم بر میلیلیتر) است .هیچ اختالف قابل توجهی بین

در جدول  3نشان داده شده است .در گروه سنی  35تا

میانگین میزان  AMHدر سرم و  FFیافت نشد

 39سال میانگین  AMHدر سرم و  FFبیمار باالتر از

( .)p=1/611با توجه به نتایج ارائه شده در جدول  ،4هیچ
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اختالف محسوسی بین میانگین میزان  AMHبین FF

 AMHو بلوغ تخمک و بارداري بالینی یافت نشد .قبالً

حاوي تخمکهاي بالغ ( 1/88±1/871نانوگرم بر

تحقیقاتی جهت بررسی ارتباط بلوغ تخمک ،هورمون

میلیلیتر) و تخمکهاي نابالغ ( 1/63±1/911نانوگرم بر

پروژسترون ،استرادیول ،هورمون  LHو  FSHدر FF

میلیلیتر) وجود نداشت (.)p=1/211

انجام شده اما رابطه بین بلوغ تخمک و میزان

جدول  )1مقايسه سطح  BETA-HCGو  AMHدر مايع
فوليكولي حاوی تخمک نابالغ  MIو تخمک بالغ MII
متغير مستقل

بینالمللی بر

MI

52/91±21/141

53/73 ±21/111

1/811

میلیلیتر)

ژانک و همکاران ،رابطه آماري معنیداري بین
غلظت  Beta-HCGدر  FFو بلوغ تخمک در غلظت
 14-21نانومول بر لیتر نشان دادند .در این محدوده ،نرخ
باروري و بلوغ تخمک افزایش پیدا کرد؛ در حالیکه با

میلیلیتر)
( AMHنانوگرم بر

بررسی قرار نگرفته است ( .)15-17در تحقیقی مشابه،

1/63±1/911

1/88±1/871

1/211

افزایش غلظت بیشتر از  21نانومول بر لیتر  ،بلوغ تخمک

اعداد و ارقام به صورت میانگین  ±انحراف معیار ارائه شده است.

به طرز قابل مالحظهاي کاهش یافت .این نتایج نشان

 :AMHهورمون آنتیمولرینβHCG: beta human chorionic ،

میدهد که میزان مناسب  Beta-HCGممکن است در

gonadotropin

هیچگونه رابطه قابل توجهی بین میانگین میزان  AMHدر
 FFحاوي تخمک  MIIدر زنان با گروه سنی مختلف
یافت نشد ( .)p=1/911همچنین اختالف شاخصی بین
میانگین میزان  AMHدر  FFحاوي تخمک  MІІمیان
زنان باردار شده و نشده وجود نداشت ( .)p=1/711براي
این آنالیز از آزمون تی مستقل با سطح اطمینان  95درصد
استفاده گردید.

افرایش بلوغ تخمک مؤثر باشد ( .)7اینچنین به نظر
میآید که  Beta-HCGبه همراه سایر هورمونها در بلوغ
تخمک ،نرخ باروري و نتیجه باروري تأثیرگذار است.
همچنین  Beta-HCGممکن است به تنهایی تأثیر
بهسزایی بر کیفیت و بلوغ تخمک نداشته باشد
( 16 ،15و .)18
لوي ( )Levyو همکاران ،رابطهاي قابل توجه بین میزان
 Beta-HCGسرم و بلوغ تخمک ،گزارش نکردند .آنها
قادر به تعیینِ حدي که پایینتر از آن حد ،تخمک به بلوغ

بحث

ناکامل برسد ،نبودند (.)5

نتایج تحقیق فوق نشان داد که ارتباط آماري معنیداري

در این تحقیق ،افزایش سن بیماران ،با کاهش میزان

بین میزان هورمون  Beta-HCGدر  FFحاوي

 Beta-HCGهمراه بود .و کمترین غلظت Beta-HCG

تخمک  MIو تخمک  ،MIIوجود ندارد .میانگین غلظتِ

در زنان بین  34-39سال مشاهده شد .این یافته را میتوان

 Beta-HCGدر  FFحاويِ تخمکِ  MIIبیمارانی که

از طریق این قضیه که نرخ باروري زنان با افزایش سن

باردار شدند ،به طرز قابل مالحظهاي نسبت به بیمارانی

کاهش مییابد توجیه کرد ( .)19که بخشی از آن به علت

که باردار نشدند ،باالتر بود .این مطلب نشانگر رابطه

کاهش کیفیت تخمک و کاهش میزان  Beta-HCGاست.

مستقیم بین غلظت  Beta-HCGدر  FFو بارداري بالینی

نزول در غلظت  Beta-HCGمیتواند به علت افزایش

میباشد .از سوي دیگر ،هیچ رابطه قابل توجهی بین میزان
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BETA-HCG
(میلی واحد

MII

pvalue

 Beta-HCGو  AMHدر روز جمعآوري تخمک مورد
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آنتیاکسیدان باشد ( 21و .)21

است بر نرخ باروري ،نرخ کاشت و بارداري بالینی

از سوي دیگر ،در تحقیق حاضر نتایج بررسی هورمونی

تأثیر گذار باشد .وقوفر ( )Weghoferو همکاران

مایع فولیکولی بیانگر این مطلب است که هیچ رابطه

گزارش کردند که غلظت  AMHدر سرم بر تعداد

معناداري در میانگین غلظت  AMHبهدست آمده و

تخمک مؤثر است و بر کیفیت یا نتیجه لقاح مصنوعی

بلوغ تخمک و بارداري بالینی وجود ندارد .یافتههاي

اثرگذار نیست ( .) 27این مشاهدات متفاوت ممکن

ترامیساک ( )Tramisakو همکاران نشان دهنده عدم

است به دلیل تفاوت در روشها ،تفاوت در حجم

وجود رابطه بین میزان  AMHدر  FFو مراحل بلوغ

نمونه ،بررسی سرم یا مایع فولیکولی باشد .فلذا هنوز

تخمک و کیفیت ریختشناسی تخمک  MIIاست.

نقش  AMHدر کیفیت تخمک مشخص نیست .در

همچنین آنها نشان دادند که غلظت  AMHدر FF

تحقیق حاضر و تحقیقات دیگر ( 25 ،9و  ،)26محاسبه

تخمکهاي  MIIبارور شده کمتر است و همین

غلظت  AMHو  Beta-HCGدر مجموع چند

موضوع می تواند عاملی جهت پیشبینی توانایی

FFصورت گرفته ،فلذا محاسبه غلظت  AMHو

باروري تخمک  MIIباشد ( .)22از جمله تفاوتهاي

Beta-HCGبر حسب یک فولیکول منفرد و در نتیجه

تحقیق حاضر با تحقیق ترامیساک ،نحوه نمونهگیري

میکرومحیطی که تخمک در آن تولید میشود در نتایج

بیماران بر اساس گروهبندي سن و نوع مطالعه و

منعکس نمی شود .فلذا ما قادر به بررسی نرخ کاشت و

بررسی رابطه  AMHو بارداري بالینی بود .محیط FF

بارداري تک تک تخمک ها نبودیم .هرچند بررسی هر

بیشترین تأثیر را بر روي کیفیت تخمکها دارد .تعاملی

فولیکول خاص ،نیازمند پانکچرهاي متعدد واژینال،

دوجانبه بین تخمک و سلولهاي گرانولوزاي

است که در کار بالینی پزشکی محدودیت دارد (.)15

تولیدکننده  AMHبراي رشد نرمال فولیکول وجود
دارد ( .)23مرگ سلولهاي گرانولوزا کامالً با بلوغ

نتيجهگيری

تخمک و باروري مرتبط است و می تواند باروري بعد

به طور خالصه نتایج ارائه شده در تحقیق حاضر،

از لقاح مصنوعی را پیشبینی کند .نرخ باالي مرگ ومیر

بیانگر عدم وجود ارتباط مشهود بین میزان هورمون

سلول هاي گرانولوزا بر توانایی رشد تخمک تأثیر

 Beta-HCGو میزان  AMHدر  FFو بلوغ تخمک

(.)24

است .در این مطالعه مشخص گردید غلظت

در تقابل با نتایج ارائه شده ،کیم ( )Kimو همکاران،

 Beta-HCGدر  FFبه طرز قابل مالحظهاي با بارداري

رابطه مستقیم بین میزان  AMHدر  FFو امتیاز جنینِ

بالینی در ارتباط است .این تحقیق نشان میدهد که

در روز سوم باروري را نشان دادند و به این نتیجه

 Beta-HCGبه تنهایی نمیتواند تأثیر بسزایی در

رسیدند که میزان  AMHدر ،FFعاملی جهت پیشبینی

کیفیت و بلوغ تخمک داشته باشد .سایر عوامل همچون

کیفیت جنین و تخمک است ( .)9کدم ( )Kedemو

هورمون هاي استروئیدي فولیکولی به همراه AMH

همکاران ( )25و مهتا ( )Mehtaو همکاران ( )26به

و  Beta-HCGدر کیفیت و بلوغ تخمکها میتوانند

این مسئله اشاره کردند که میزان  AMHدر  FFبا

تأ ثیرگذار باشند و براي تعیین عوامل درگیر در بلوغ

نامطلوبی
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601/ ارتباط محتويات مايع فوليكولي و بلوغ تخمک

قاسمي و همكاران

سپاس و قدرداني

 به تحقیقات بیشتري نیازART تخمک و بهبود نتیجه

 ایران بابت-ما از آزمایشگاه پاتوبیولوژي سعید تهران

.است

 بودجه این.همکاري صمیمانهشان کمال تشکر را داریم
.تحقیق بهوسیله دانشگاه علوم پزشکی ایران تأمین شده بود

محدوديتها

)9311291116 :(ردیف بودجه

 درAMH  وBeta-HCG  میزان،در تحقیق حاضر
 مطالعه و.مجموعهاي از چند فولیکول اندازهگیري شد

تضاد منافع

،تحقیق روي هر فولیکول به طور منفرد و جداگانه

هیچگونه تعارض منافع توسط نویسندگان بیان

نیازمند بیهوشی طوالنی تر و ایجاد پانکچرهاي

.نشده است

.متعدد است
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Abstract

Background: Follicular fluid (FF) plays a key role in preparing a microenvironment for the development
and fertilization of oocytes. Moreover, biochemical and hormonal changes in the FF surrounding the oocyte
can affect its quality and successful fertilization. The present study was conducted to investigate the
relationship of beta human chorionic gonadotropin (beta-HCG) and anti-mullerian hormone (AMH) levels
of FF with oocyte maturation in in-vitro fertilization (IVF) cycles.
Materials and Methods: FF was monitored in 30 women under a controlled ovarian stimulation cycle.
Oocyte maturation was examined by an embryologist. Beta-HCG and AMH levels were then investigated
in the FF containing metaphase I (MI), metaphase II (MII) and germinal vesicle (GV) oocytes using ELISA.
To evaluate clinical pregnancy, serum levels of beta-HCG were measured 14 days after transfering the embryo. Identifying fetal heart rate (FHR) was considered clinical pregnancy.
Results: No significant differences were observed in the mean betal-HCG levels between the mature
(53.73±21.081 IU/ml) and immature oocytes (52.90±21.000 IU/ml) (P=0.8). Beta-HCG levels of the FF
containing the MII oocytes (64.73±14.49 IU/ml) were significantly related to clinical pregnancy (P=0.04). Oocyte
maturation and clinical pregnancy were also found not to be significantly related to AMH levels of FF.
Conclusion: The present study found oocyte maturation not to be significantly associated with the betaHCG and AMH levels of FF. Beta-HCG levels of FF were also found to be associated with clinical pregnancy. The other constituents of FF along with AMH and beta-HCG might have therefore affected the oocyte quality and maturation.
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