فرم كاربست نتايج تحقيقات( ويژه اعضاء هيات علمي و پژوهشگران )
بسمه تعالي
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فارسي  :بررسي اثر PRPبر نتايج باروری زنان با شکست مکرر النه گزيني مراجعه كننده به مركز تحقيقات
آندومتر و آندومتريوزيس همدان پس از انتقال جنين های فريز نشده
انگليسي :
The effects of PRP (platelet-rich plasma) on the pregnancy outcome in recurrent
implantation failure of infertile women referred to endometrium and endometriosis
research center after transferring fresh embryo
مجری  /مجريان :دكتر مرضيه سنويي فريماني ،نسرين اعظمي فرد
كليد واژه ها  ، prp :فناوری كمک باروری ،پيامد باروری ،شکست مکرر باروری

پژوهشگر گرامي

نظر به اهميت استفاده كاربردي از نتايج تحقيق ارزشمند شما مستدعي است گروه هاي مخاطب تحقيق و متناسب
با آن پيام هاي كليدي پژوهش خود را در كادر  ، 1پيشنهاد چگونگي كاربست نتايج را در كادر  2و خبر پژوهشي را
جهت درج درپايگاه نتايج پژوهش هاي سالمت كشوردركادر  3مرقوم فرماييد.
كادر  : 1مهم ترين يافته ها و پيام های پژوهش متناسب با گروه های مخاطب
پيام پژوهش

رديف

گروه مخاطب *

1

پزشکان و پژوهشگران

 فاكتورهاي موثر در النه گزيني موفق بسيار مهم است. -طراحي روشهاي درماني جديد بر اساس يافته هاي مطالعه حاضر

2

مراكز درمان ناباروري

 اختالف معني داري در نتيجه حاملگي در دوگروه وجود دارد. ضخامت آندومتر  ،گريد جنين هاي منتقل شده  ،تعداد اووسيت ها  ،نوعناباروري و سختي انتقال جنين ها از لحاظ آماري تاثير معني داري در بروز
حاملگي در دوگروه نشان نداد.

3

بيماران نازايي

در بيماران با شکست مکرر النه گزيني تزريق داخل رحمي  PRPقبل از
1

انتقال جنين در افزايش ميزان حاملگي موثر است.
*رسانه ها و مردم-متخصصان و پژوهشگران -مديران -سياست گذاران پژوهشي –سياستگذاران درماني -پژوهشگران -بيماران-پرستاران-دانشجويان-
دانشگاه و مراكز آموزشي -مراكز بهداشتي درماني – مراكز صنعتي – غذا و دارو و صنايع غذايي-صنايع داروسازي-مراكز توليدي – ادارات و سازمان
ها – جامعه و عموم مردم – ساير ( نام ببريد ) .

2

كادر : 2پيشنهادات محقق برای نحوه كاربست نتايج تحقيق
رديف

پيام پژوهش

محل بکارگيری نتايج تحقيق
صنعت  ،جامعه  ،ساير( نام ببريد)

1

مراكز آموزشي و تحقيقاتي

بررسي بيشتر عوامل موثر در نازايي  ،النه گزيني جنين  ،سقط مکرر و
آندومتر نازک

2

محققين و پزشکان

انتخاب بهترين روش انتقال جنين در بيماران با شکست مکرر النه گزيني

3

جامعه

استفاده از تزريق  PRPقبل از انتقال جنين يک نوآوري اميد بخش
محسوب ميگردد.
كادر : 3خبر پژوهشي جهت درج درپايگاه نتايج پژوهش های سالمت كشور

عنوان خبر:
 بررسي اثر PRPبر نتايج باروری زنان با شکست مکرر النه گزيني مراجعه كننده به مركز تحقيقات آندومتر وآندومتريوزيس همدان پس از انتقال جنين های فريز نشده
اين مطالعه به صورت كارآزمايي باليني صورت گرفت  05 .بيمار با شکست مکرر در النه گزيني كه كانديد  IVFبودند به
صورت تصادفي در دو گروه مداخله و كنترل قرارگرقتند .نتايج مطالعه نشان داد تمام بيماراني كه در سيکل  ARTو پروتکل
 Longقرارگرفتند سن كمتر از  05سال داشتند و تفاوت معني داری از نظر سن و BMIو  ...بين دو گروه وجود نداشت.
درگروه مورد مداخله  6بيمار و در گروه كنترل  1بيمار  HCGβمثبت داشتند كه از لحاظ آماری تفاوت معني دار بود(
 .) p.value = 54506در دو گروه ضخامت آندومتر  ،گريد جنين های منتقل شده  ،تعداد اووسيت ها  ،نوع ناباروری و سختي
انتقال جنين از لحاظ آماری تاثير معني داری در بروز حاملگي نشان ندادند..
منبع:
 اعظمي فرد ،نسرين ،فريماني ،مرضيه ،پورالعجل ،جالل ،بهمن زاده ،مريم  .بررسي اثر PRPبر نتايج باروری زنان با شکست مکرر النهگزيني مراجعه كننده به مركز تحقيقات آندومتر و آندومتريوزيس همدان پس از انتقال جنين های فريز نشده  .پايان نامه.1336 ،

نام پژوهشگر  /مجری طرح  :دكتر مرضيه سنويي فريماني ،نسرين اعظمي فرد
كد طرح3054110611 :
تاريخ شروع و اتمام طرح1336-1330 :
آدرس الکترونيکendometriosis@umsha.ac.ir :
تصوير مرتبط برای نمايش در كنار خبر
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