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 چکیده

افزایش سن  با افزایش قابل توجه آنوپلوییدی و سقط خودبه خود همراه است و این امر موجب مقدمه: 

برای  PGSشده است. امروزه از  (PGS)زینی ابداع و استفاده از روش غربالگری ژنتیکی قبل از النه گ

غربالگری آنوپلوییدی جنین های حاصل از والدین بدون بیماری ژنتیکی شناخته شده هم استفاده می شود. 

درصورتی که این روش موجب بهبود پیامدهای مادری و نوزادی بارداری شود، می توان به سیاستگزاران 

ه از این روش استفاده و ماماها در مشاوره های ناباروری آن را توصیه سالمت باروری و زوجین پیشنهاد کرد ک

 نمایند.

در این مطالعه توصیفی تحلیلی و از نوع مقطعی بود. نمونه های پژوهش شامل زنانی بودند که  :روش کار

 .( قرار داشتندARTدر بیمارستان منتخب شهر تهران، تحت تکنیک کمک باروری ) 1394-1399سالهای 

قرار گرفتند. هر دو گروه حداقل یکی از اندیکاسیون های انجام   PGSو بدون  PGSزنان در دو گروه با  این

PGS   سابقه سقط راجعه، سابقه شکست استفاده از تکنیک کمک باروری، سابقه ناباروری با علت از قبیل

العات پزشکی و تماس تلفنی را داشتند. اطالعات بیمار از طریق سیستم ثبت اطمردانه و اختالل کروموزمی 

 زودرس، مانیزایی, سقط، تولد زنده و مرده زاشامل ) یمادر یامدهایپدر چک لیست جمع آوری شد. 

 وزن تولد، زمان سن) شامل ینوزاد یامدهایپ( و مولو  جفت دکولمان ،یباردار ابتید ،یباردار فشارخون

بر اساس نوع ، PGSبا همراه در گروه و  PGSو بدون  در گروه با (تولد بدو یمادرزاد یناهنجار و تولد هنگام

تکنیک کمک باروری)استفاده از براساس نوع پروتکل  PGSو همچنین در گروه  PGSی انجام ها ونیکاسیاند

 مورد مقایسه قرار گرفت.   PGSآگونیست یا آنتاگونیست( و اندیکاسیون انجام 

قرار  ARTتحت زن  2203تخب شهر تهران، در بیمارستان من 1394-1399در سالهای یافته ها: 

%( و  25/31نفر) PGS ،25بودند و در گروه با  PGSزن با  80و  PGSزن بدون   2123گرفتند. از این تعداد 

موجب افزایش وقوع بارداری به   PGS%( نفر بارداری داشته اند. در واقع  66/17) PGS ،375در گروه بدون 

(، =p 004/0(، تعداد سقط های قبلی ) p< 001/0د بارداری های قبلی )( شده است. تعدا%59/13میزان )

، ابتال به هایپرتانسیون) =p)/001(، پیامدهای مادری )سقط، مرده زایی، تولد زنده( با )=p 027/0سن )

004/0 p=(زایمان زودرس ،)003/0 p=( و وزن هنگام تولد )035/0 p= در دو گروه با و بدون )PGS  تفاوت

(، جنسیت =513/0p(، تعداد جنین انتقال یافته )=829/0pمعنادار داشتند. تعداد زایمان های قبل )آماری 

( =637/0P( و میزان آنومالی جنینی )=203/0p(، دکولمان )=639/0P(، ابتال به دیابت )=422/0pنوزاد)

زادی بر اساس نوع ، پیامدهای مادری و نوPGSدردو گروه تفاوت معنادار نداشتند. همچنین در گروه با 

 تفاوت معنادار آماری نداشتند. PGS و نوع پروتکل انجام PGSاندیکاسیون انجام 



موجب افزایش میزان بارداری، تولد نوزاد زنده و وزن هنگام تولد نوزاد و کاهش  PGS: نتیجه گیری

زنان نابارور کاندید  میزان سقط، زایمان زودرس و ابتال به هایپرتانسیون مادر شده است. توصیه می شود به

 و مردانه علت با ینابارور سابقه ،ARTسقط راجعه، سابقه شکست  سابقه وجوددر صورت  ARTانجام 

 شود.  هیتوص PGSانجام  ،یکروموزم اختالل

کلید واژه ها: تکنیک کمک باروری، غربالگری ژنتیکی قبل از النه گزینی، پیامد مادری، آنوپلوئیدی، 

 تحریک تخمدان
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ABSTRACT: 

Evaluation of the relationship between pregnancy outcomes in women undergoing assisted 

reproduction technique with and without Preimplantation genetic screening 

 
Introduction: Aging is associated with a significant increase in aneuploidy and 

spontaneous abortion, and this has led to the invention and use of pre-implantation genetic 

screening (PGS). PGS is now used to screen aneuploidy of fetuses from parents without 

known genetic disease. If this method improves the maternal and neonatal consequences of 

pregnancy, it can be suggested to reproductive and couple health policy makers to use this 

method and midwives recommend it in infertility counseling. 

Methods: This was a descriptive-analytical cross-sectional study. The research samples 

included women who underwent assisted reproductive technique (ART) in the selected 

hospital of Tehran in 2015-2016. These women were divided into two groups with PGS and 

without PGS. Both groups had at least one indication for PGS, such as a history of recurrent 

miscarriage, a history of failure to use assisted reproductive techniques, a history of infertility 

with a male cause, and a chromosomal disorder. Patient information was collected through a 

medical information registration system and telephone calls in the checklist. Maternal 

outcomes (abortion, stillbirth, preterm delivery, gestational hypertension, gestational diabetes, 

placental abruption) and neonatal outcomes including (age at birth, birth weight, and 

congenital anomalies) in the group with and without PGS and in the group with PGS, based 

on the type of indications for PGS and also according to the type of protocol, the assisted 

reproductive technique (use of agonist or antagonist) was compared. 

Results: In the years 1399-1394 in the selected hospital of Tehran, 2203 women 

underwent ART. Of these, 2123 were women without PGS and 80 were women with PGS. In 

the group with PGS, 25 (31.25%) and in the group without PGS, 375 (17.66%) were pregnant. 

In fact, PGS has increased the incidence of pregnancy by 13.59%. Number of previous 

pregnancies (p <0.001), number of previous abortions (p = 0.004), age (p = 0.027), maternal 

outcomes (abortion, stillbirth, live birth) with (p / 0.001) There was a significant difference 

between hypertension (p = 0.004), preterm delivery (p = 0.003) and birth weight (p = 0.035) 

in the two groups with and without PGS. P = 0.829), number of transferred embryos (p = 

0.513), neonatal sex (p = 0.422), diabetes (P = 0.639), decolonization (p = 0.203) and fetal 

abnormalities (0.637) P = 0) There was no significant difference between the two groups, and 

in the group with PGS, there were no statistically significant differences in maternal outcomes 

based on the type of PGS indication and the type of PGS protocol. 

Conclusion: PGS has increased pregnancy rate, live birth and birth weight and decreased 

abortion rate, preterm delivery and maternal hypertension. It is recommended that infertile 

women candidates for ART undergo PGS if they have a history of recurrent miscarriage, a 

history of ART failure, a history of male-induced infertility, and a chromosomal disorder. ..  

Keywords: Reproductive Assistance Technique, Pre-Implantation Genetic Screening, 

Pregnancy Outcome, Anoploidy, Ovarian Stimulation 


