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چااا ه یااای موجااود در زمینااه اتریااژ و اایو ااو ی و اشااخیز زوجاایب نابااارور بااا مشااک
شکست مکرر النه گزینی
دکتر مهری مشایخی
فلوشیپ نازایی ،استادیار عضو هیئت علمی پژوهشگاه رویان ،پژوهشکده زیستشناسی و علوم پزشکی تولید مثل جهاد دانشگاهی،
مرکز تحقیقات پزشکی تولید مثل ،گروه اندوکرینولوژی و ناباروری زنان ،تهران ،ایران.
در گذشته النه گزینی ( )implantationرا یک واکنشی فقط بین جنین و آندومتر می دانستند ولی اخیرا عوامل زیادی را عالوه
بر جنین و پذیرش آندومتر در النه گزینی جنین دخیل می دانند .به همین دلیل تعریف شکست مکرر النه گزینی( )RIFبا گذشت
زمان تغییر کرده و روز به روز کاملتر می شود .علیرغم مقاالت و مطالعات زیاد هنوز تعریف قابل قبولی برای  RIFوجود ندارد.
النه گزینی یک واقعه ای است که جنین خودش را به سطح اپی تلیوم می چسباند و سپس به آن نفوذ کرده و در نهایت به الیه های
عمقی اندوتلیوم تهاجم می کند.شکست در  implantationممکن است در مراحل تماس جنین و یا در هر مرحله از مهاجرت و
نفوذ جنین باشد که منجر به عدم حاملگی می شود .تعریف میزان جایگرینی (  : )implantation rateتعداد جنین هایی که در
سونوگرافی به شکل ساک حاملگی نسبت به کل جنین های منتقل شده به رحم دیده می شود .در سیکل های انتقال جنین در IVF
وقتی جنین های  3-2روزه منقل شوند میزان  implantationحدود  % 25است و زمانی که جنین های  6-5روزه منتقل می
شوند میزان  implantationمعموال باالتر است و حدود  % 40است.
تعریف های زیادی برای شکست مکرر النه گزینی شده  ,که بر اساس فاکتورهای مختلف بوده است .بعضی محققان اعتقاد دارند که
سیکل های جنین های فریز باید برای تعریف  RIFخارج شود .در هر حال تعداد جنین های انتقال یافته باید شامل هم سیکل های
جنین فریز و هم سیکل های تازه برای تعریف  RIFباشد .در گذشته بعضی از محققان تعریف  RIFرا شکست در حاملگی کلینیکی
بعد از گذاشتن  10جنین در کل و بیشتر در رحم تعریف کرده اند .یک بحثی که وجود دارد این است که تعریف  RIFباید بر اساس
تعداد جنین های انتقال یافته باشد یا بر اساس تعداد سیکل های جنین انتقال یافته باشد  .در این مورد نیز هر دو فاکتور مهم است
یعنی انتقال حداقل  4جنین در حداقل سه سیکل انتقال جنین .در تعریف  RIFسن مادر هم باید مد نظر گرفته شود .بنابراین در
مجموع تعریف  RIFعبارت است از شکست در حاملگی کلینیکی بعد از انتقال حداقل  4جنین با کیفیت خوب در حداقل سه سیکل
انتقال جنین تازه و فریز شده در خانم زیر  40سال.
علل زیادی در شکست مکرر النه گزینی دخیل هستند که عبارتند از کیفیت گامتها (اسپرم و تخمک و اختالالت کروموزومی آنها)
و جنین ,اختالالت کروموزومی والدین ,فاکتور رحمی ( آنومالی های مادرزادی رحمی ,اختالالت اکتسابی داخل کاویته رحمی :
فیبروم ها  ,پولیپها ,چسبندگی های داخل رحمی)  ,هیدروسالپنکس (می تواند از طریق اثرات توکسیک مستقیم روی جنین یا
جابجایی جنین به صورت مکانیکی یا اثرات مخرب بر پذیرش آندومتر در شکست النه گزینی نقش بیافریند)  ,عوامل ایمونولوژیک و
ترومبوفیلی.
شکست مکرر النه گزینی عبارت است از شکست در حاملگی کلینیکی بعد از انتقال حداقل  4جنین با کیفیت خوب در حداقل سه
سیکل انتقال جنین اعم از تازه و فریز شده در خانم زیر  40سال.زوجین با  RIFباید تحت بررسی های الزم برای پیدا کردن علل
زمینه ای آن قرار بگیرند و درمان اصلی باید باری بهبود کیفیت جنین ها و پذیرش آندومتر باشد.

رویکردیای با ینی جهت افزایه میزان پذیرش آندومتر در بیماران با مشک شکست مکرر النه گزینی
دکتر مریم حافظی
فلوشیپ نازایی ،استادیار عضو هیئت علمی پژوهشگاه رویان ،پژوهشکده زیستشناسی و علوم پزشکی تولید مثل جهاد دانشگاهی،
مرکز تحقیقات پزشکی تولید مثل ،گروه اندوکرینولوژی و ناباروری زنان ،تهران ،ایران.
نقش  receptivityآندومتر در بیماران  RIFعلیرغم تالش دان شمندان در این زمینه و برر سی دقیق مراحل النهگزینی همچنان به
صورت  black boxو ناشناخته باقی مانده است .
در زمینه النهگزینی به نظر میر سد که نه تنها نیاز به یک تخمک با کیفیت باال و جنین خوب دارد بلکه یک آندومتر receptive
هم در مؤثر بودن و  cross talkبین آندومتر و جنین نقش مهمی ایفا میکند .بنابراین خانم های مبتال به  RIFغالباً به دالیل
متعددی دچار نقص و اختالل در  receptivityآندومتر هستند .
آندومتر یک بافت کامالً دینامیک بوده که تحت تأثیر ترشحححات هورمونی قرار گرفته و بنابراین در طی سححیکل قاعدگی در آن یک
سحححری تغییرات مولکولی ،هیسحححتوپاتولوژی و ایمونولوژیک رخ میدهد و این تغییرات همگی آندومتر را آماده برای پذیرش جنین
بال ستو سی ست میکند .در بیماران مبتال به  RIFدیده شده ا ست که میزان آنومالی های رحمی بی شتر از جمعیت نرمال ا ست .تنها
آنومالی رحم در پذیرش اندومتر تاثیر ندارد رحمهای آرکوئیت می باشحححد ،ولی سحححایر آنومالی های رحمی با کاهش  %15در پیش
آگهی حاملگی همراه می با شد .یکی از عوامل دیگری که با کاهش پذیرش آندومتر مرتبط ا ست عفونتهای مزمن اندومتر می با شد
که جهت بیماران مبتال به  RIFتو صیه به انجام هی سترو سکوپی جهت برر سی علل رحمی از جمله اندومتریت مزمن می شود .در
صورت رؤیت شواهدی از اندومتریت مزمن در هیستروسکوپی حتی اگر با پاتولوژی اثبات نشود ،تجویز آنتی بیوتیک خوراکی و تأیید
رفع اندومتریت مزمن ضرورت دارد.
به طور کلی پذیرفته شحده اسحت که در معرض پروژسحترون قرار گرفتن آندومتر ،نقش اسحاسحی در تغییرات مورد نیاز برای پذیرش
جنین فراهم میکند .و دیگر اینکه در یک دوره محدودی از زمان در طی اواسط فاز لوتئال این تغییرات حاصل شده و زمان مناسب
برای النهگزینی را فراهم میکند؛ که ا صطالحاً پنجره النهگزینی گفته می شود .که مدت این دوره به نظر میر سد که بی شتر از 48
ساعت باشد که البته در حین سیکل تحریک تخمدان این زمان ممکن است  2-1روز زودتر هم رخ دهد.
غلظت پروژسحححترون سحححرمی در مرحله آخر فاز فولیکوالر به عنوان یک  predictorقوی ،در تغییرات زودرس قابل مشحححاهده در
آندومتریوم به کار میرود .
دانستن فیزیولوژی آندومتر و تغییرات آن نقش مهمی در پذیرش آندومتر دارد و میتواند در زنان مبتال به  RIFکمک کننده باشد.

استرااژیهای انتخاب نتیک برای بهبود پتانسی النه گزینی جنیب
دکتر حمید گورابی
استاد گروه ژنتیک تولید مثل پژوهشگاه رویان ،پژوهشکده زیست شناسی و علوم پزشکی تولید مثل جهاددانشگاهی ،مرکز
تحقیقات پزشکی تولید مثل ،گروه ژنتیک ،تهران ،ایران
عوامحل ژنتیکححی از مهمتححرین دالیححل شکسححت مکححرر النححه گزینححی جنححین ) (RIF1قلمححداد مححی شححوند .اخححتالالت ژنتیکححی تخمححک
و اسپرم ممکن اسحت منشحا اولیحه تشحکیل یحک جنحین بحا قحدرت النحه گزینحی پحایین باشحند ،اگرچحه پحس از لقحا نیحز ممکحن
اسححت تکامححل جنححین بححه خححودی خححود بححه درسححتی پححیش نححرود .در بیمححاران  RIFانجححام کاریوتایححپ توصححیه مححی شححود ،اگرچححه
دربرخححی از مححوارد ماننححد کححاهش ذخیححره تخمححدانی و یححا اسححپرموگرام بححا اخححتالالت شححدید ،بهتححر اسححت اینکححار پححیش دسححتانه
صححورت گیححرد .بیراهیهححای سححاختاری در کاریوتایححپ زوج نابححارور از شححایعترین عوامححل شکسححت در النححه گزینححی و یححا سححقط در
روزهححا و ماههححای اولیححه بححارداری اسححت .از مححواردی کححه انجححام آزمایشهححای ژنتیکححی پححیش از النححه گزینححی ) (PGT-SR2در آن
جای تردیدی نیست ،بررسی ناهنجاریهای ساختاری کروموزمها مانند ترانس لوکیشنها و اینورژنها است.
از دیگححر عوامححل مححوثر در عححدم النححه گزینححی جنححین ،عححدم صحححت تعححداد کروموزمهححای جنححین (آناپلوییححدی) اسححت .منشححا ایححن
مشکل ،علیحرغم کاریوتایحپ طبیعحی فحرد محی توانحد اخحتالل در فرآینحد تولیحد سحلولهای اولیحه جنسحی (میتحوز) وپحس از آن در
هنگام تقسحیم بحا کحاهش کرومحوزم (میحوز) باشحد .در خانمهحا ،آناپلوییحدی تخمکهحا همحراه بحا افحزایش سحن بحه اثبحات رسحیده
است .بحه منظحور بحاال بحردن نحرخ النحه گزینحی ،بررسحی وضحعیت کروموزمهحای جنحین بحه لححات صححت تعحداد آنهحا محی توانحد
مفیححد باشححد .ایححن آزمححایش تحححت عنححوان PGT-A3چنانچححه بححا بیوپسححی از ترفواکتححودرم در مرحلححه بالستوسیسححت و بححا بررسححی
جححامع کروموزمهححا بححا روشححهایی مثححل NGS4یححا aCGH5همححراه باشححد ،بهتححرین نتیجححه را در بححر خواهححد داشححت .اینکححه PGT-A
در مححورد کححدام دسححته از بیمححاران  ، RIFسححن بححاالی خححانم ،سححقط ،اخححتالالت شححدید اسححپرم ...بهتححرین اثربخشححی را دارد،
همچنان محورد بححو و تحقیحق اسحت ولحیکن ححداقل اثحر آن در انتقحال تحک بالسحتومر یوپلوییحد و جلحوگیری از ححاملگی چنحد
قلویی بحه اث بحات رسحیده اسحت .آزمایشحات ژنتیکحی بحه لححات هزینحه بحاال بایحد بعنحوان آخحرین اقحدام ،پحس از بررسحی کامحل و
جامع بیمار در نظر گرفته شوند.
اگرچه آمادگی رحم در پذیرش جنین از گذشته به لحات ضخامت اندومتر و خون رسانی مورد توجه بوده است ،ولیکن در سالهای
اخیر بررسی بیان ژنها در اندومتر نیز مورد تحقیق قرار گرفته است و حتی بصورت تجاری تستهایی همچون ERA6در اغلب
کشورها ارایه میگردد .این آزمایشات نشان داده است که در بیماران  RIFاغلب با کاهش بیان ژنها و جابجایی زمان انتقال جنینها
به پیش از موعد مناسب برای النه گزینی جنین (پنجره النه گزینی) 7مواجه هستیم.
مواردی همچون شکست  DNAاسپرم وتغییرات اپی ژنتیکی اسپرم و تخمک و تاثیر میتوکندری از سایر عوامل موثر در  RIFمحسوب
می شوند که تحقیقات در مورد آنها ادامه و نظرات متفاوتی وجود دارد.
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عل اندرو و یک در مشک شکست مکرر النه گزینی
دکتر حسام الدین سجادی
عضو هیئت علمی پژوهشگاه رویان ،پژوهشکده زیست شناسی و علوم پزشکی تولید مثل جهاددانشگاهی ،مرکز تحقیقات پزشکی
تولید مثل ،گروه آندرولوژی ،تهران ،ایران
بسححیاری از زوجححین کححه بححا شححکایت نابححاروری مراجعححه مححی کننححد علححی رغححم چنححدین نوبححت سححیکل  IVFو انتقححال
جنححین متاسححفانه موفححق نبححوده انححد .پرسححش ایححن زوجححین از همکححاران آندرولوژیسححت ایححن اسححت کححه آیححا ایححن مسححأله
مربححوب بححه فححاکتور مردانححه و اسححپرم مححی باشححد یححا خیححرا ایححن پرسححش بسححیار چححالش برانگیححز چححه بححرای پزشححکان و
چححه بححرای بیمححاران مححی باشححد .در ایححن سححخنرانی سححعی شححده اسححت کححه بححه صححورت خالصححه بححه ایححن پرسححش پاسحح
داده شححود .همححانطور کححه مححی دانححیم نقححص النححه گزینححی مححی توانححد مربححوب بححه علححل رحمححی ،فاکتورهححای جنینححی و
علحححل مردانحححه باشحححد .در سحححیکلهای  ARTپارامترهحححای غیحححر طبیعحححی اسحححپرم بحححا کحححاهش تشحححکیل بالستوسحححیت
همراه بوده و همچنین می تواند بر روی  Pre-implantation embryo developmentاثر بگذارد.
عححواملی کححه بححر روی کیفیححت و DNAاسححپرم و بححر نتیجححه النححه گزینححی مححی توانححد تححأثیر داشححته بححاش شححامل :
سححححبک زنححححدگی(style

 ،(lifeمورفولححححوژی اسححححپرم ،شححححاخص فراگمنتاسححححیون  DNAاسححححپرم ( ،)DFIکاریوتایححححپ

بیمحححار و کاریوتایحححپ اسحححپرم .عحححواملی ماننحححد مصحححرس آنتحححی اکسحححیدانها ،درمحححان جراححححی واریکوسحححل و کحححاهش وزن
ممکن است در بهبود  DFIمؤثر باشد.

نقه عوام ایمونو و یک در شکست مکرر النه گزینی ( مکانیسم و رویکردیای درمانی)
دکتر الهام امیر چقماقیMD , PhD
عضو هیئت علمی پژوهشگاه رویان ،پژوهشکده زیستشناسی و علوم پزشکی تولید مثل جهاد دانشگاهی ،مرکز تحقیقات پزشکی
تولید مثل ،گروه اندوکرینولوژی و ناباروری زنان ،تهران ،ایران.
از آنجححا کححه نقححش سیسححتم ایمنححی مححادر در موفقیححت بححارداری ثابححت شححده اسححت  ،از دیربححاز ،عوامححل ایمونولوژیححک در موفقیححت
سححیکلهای کمححک بححاروری ( )ARTو درمححان خانمهححای مبححتال بححه شکسححت مکححرر النححه گزینححی ( )RIFمححورد توجححه بححوده انححد.
سححلولها و اجححزای مختلححف سیسححتم ایمتححی در بححارداری موثرنححد و تغییححرات آنهححا در خانمهححای مبححتال بححه شکسححت مکححرر النححه
گزینی به طحر مختلحف مطالعحه شحده اسحت .از سحلولهای سیسحتم ایمنحی کحه در بحارداری نقحش مهمحی دارنحد محی تحوان بحه
انححواع لنفوسححیتها  ،سححلولهای دنححدریتیک ( )DCو سححلولهای کشححنده ذاتححی ( )NKاشححاره کححرد .از اجححزای دیگححر سیسححتم ایمنححی
کححه در بححارداری موثرنححد مححی تححوان بححه انححواع سححیتوکینها ،کموکینهححا و مولکولهححای چسححبان اشححاره کححرد .تسححتهای تشخیصححی
مختلححف نظیححر سححنجش انححواع سححلولهای ایمنححی نظیححر سححلولهای کشححنده ذاتححی در خححون محیطححی و بافححت رحححم و سححنجش
سححیتوکینها و اتححو آنتححی بادیهححا ( نظیححر آنتححی بححادی ضححد هسححته ای  ANAو آنتححی بححادی علیححه  DNAدو رشححته ای anti
 ) dsDNA Abدر ایححن خانمهححا مطالعححه شححده انححد .از سححوی دیگححر ،در مطالعححات مختلححف عوامححل درمححانی مختلححف نظیححر
آسححپرین ،داروهححای ایمونوساپرسححیو ( ،)Immunosuppressive agentsهیدروکسححی کلححروکین ،پردنیزولححون  ،تزریححق
داخححل وریححدی ایمونوگلوبینهححا ( )IVIGو تزریححق داخححل رحمححی عوامححل مختلححف نظیححر پالسححمای غنححی از پالکححت (، )PRP
فححاکتور محححرک کلححونی گرانولوسححیتها ( )G-CSFو سححلولهای تححک هسححته ای خححون محیطححی ( )PBMCدر درمححان خانمهححای
مبححتال بححه شکسححت مکححرر النححه گزینححی بررسححی شححده انححد .بححا وجححود مطالعححات متفححاوت  ،هنححوز در خصححو روش اسححتاندارد
تشححخیص و درمححان علححل ایمونولوژیححک در خانمهححای مبححتال بححه شکسححت مکححرر النححه گزینححی  ،گایححدالین جهححانی و اتفححا نظححر
وجود ندارد.

روش بهینه سازی کشت جنیب در شکست مکرر النه گزینی
دکتر بهار موقر
جنین شناس و عضو هیئت علمی پژوهشگاه رویان ،پژوهشکده زیست شناسی و علوم پزشکی تولید مثل جهاددانشگاهی ،مرکز
تحقیقات پزشکی تولید مثل ،گروه جنین شناسی ،تهران ،ایران
شکست مکرر النه گزینی به گونه های مختلفی تعریف شده است که از آن میان میتوان به عدم بروز بارداری پس از دستکم انتقال
پنج جنین با کیفیت مناسب در مرحله کلیواژطی سه پروسه انتقال جنین در خانمهای کمتر از  40سال اشاره نمود .هرچند در این
تعریف تاکید بر انتقال جنینهای با کیفیت مطلوب است و با اینکه طبق بسیاری از مطالعات ،دلیل شکستها در دو سوم موارد به
اختالالت رحمی برمی گردد ،تالش برای ارتقا کیفیت جنینها نه تنها برای افزایش شانس النه گزینی بلکه با هدس به حداقل رساندن
اختالالت پس از تولد ،همواره مورد توجه بوده است .در این میان ،بهینه سازی محیط های کشت از طریق افزودن فاکتورهایی مانند
فاکتور رشد اپیدرمی و یا افزودن  Q10به محیط کشت بوسیله تاثیر بر عملکرد میتوکندریها ازجمله اقدامات موثر میباشد .تفاوتهای
موجود در ترکیبات مغذی لوله فالوپ و رحم نیز در طراحی محیطهای کشت همواره مورد توجه بوده است .بدین ترتیب که غلظت
الکتات و پیروات در لوله فالوپ باال و گلوکز پایین است اما در رحم میزان گلوکز باال و الکتات و پیروات پایین می باشد .از سوی دیگر
برای بهبود کشت جنینها از روشهایی مانند هم کشتی با سلولهای مادر ،بخصو سلولهای پوششی اندومتر میتوان بهره برد .گذشته
از تغییر درمحیط کشت ،تغییر در مدت زمان کشت جنینها نیز میتواند سودمند باشد .بنابراین کشت جنینها به مدت پنج روزو انتقال
جنین پنج رو زه یا بالستوسیست در برخی آزمایشگاه های جنین شناسی متداول است .از مزایای این روش ،انتخاب جنینهای بهتر و
انتقال تعداد کمتر جنین و در نتیجه کاهش ریسک چندقلوزایی میباشد .از آنجا که در افراد با شکست مکرر النه گزینی ،یکی از
مشکالت مربوب به عدم تخمین زمان دقیق زم ان پنجره النه گزینی در مقایسه با افراد بارور میباشد ،انتقال همزمان دو جنین در
مرحله بالستوسیست و تسهیم ممکن است بتواند به حل این مشکل کمک نماید .در کنار روشهای فو استفاده از تکنیک هایی
همچون انتخاب اسپرم با بزرگنمایی باال برای تزریق به سیتوپالسم تخمک ،سود بردن از لیزر برای نازک کردن و یا ایجاد شکاس در
الیه زونا پلوسیدا و نیز انتقال جنین در سیکلهای انجمادی ،مفید بنظرمیرسد.

نقه اندومتریت مزمب و ارومبوفیلی در شکست مکرر النه گزینی و نحوه درمان آنها
دکتر پریسا مصطفائی
فلوشیپ نازایی ،عضو تیم تخصصی درمان ناباروری پژوهشگاه رویان ،پژوهشکده زیستشناسی و علوم پزشکی تولید مثل جهاد
دانشگاهی ،مرکز تحقیقات پزشکی تولید مثل ،گروه اندوکرینولوژی و ناباروری زنان ،تهران ،ایران.
اندومتریت مزمن(  )chronic endometritsنوعی بیماری با التهاب مختصححر اسححت که با حضححور پالسححما سححل ها در ناحیه ی
استرومای اندومتر مشخص می شود .مراحل مختلف النه گزینی بطرز ظریفی توسط سلولهای ایمنی و سیتوکین ها تنظیم می شود
و مطالعات  In Vitroنشان داده است که اندومتریت مزمن از طریق اختالل در دسیدوالیزه شدن و تغییر بروز پروتئین های درگیر
در پذی رش اندومتر و پروتئین های آپوپتوتیک باعو کاهش النه گزینی می شحححود .اندومتریت مزمن عالئم ناچیزی مانند ، AUB
لکوره  ،درد لگن و دیس پارونی ایجتد می کند .در اکثر موارد بدون عالمت است ولی در هیستروسکوپی نماهایی چون میکروپولیپ،
ادم اسححتروما و هایپرمی فوکال یا منتشححر در افراد مبتال به اندومتریت مزمن قابل مشححاهده اسححت .تشححخیص قطعی و گلداسححتاندارد
اندومتریت مزمن فقط از طریق بافت شنا سی و رویت پال سما سل ها در ا سترومای اندومتر ا ست که به و سیله رو شهای رنگ آمیزی
هماتوک سیلین ائوزین ( ) H&Eیا ایمونوهی ستوکمی ستری (  )IHCبرای یافتن مارکر  CD138پال سما سل ها ا ست که روش ، IHC
 reliableتر از روش  H&Eدر ت شخیص پال سما سل ها ا ست.برا ساس مطالعات مختلف ،اندومتریت مزمن تا  60در صد در زنان
مبتال  RIFو  recurrent implantation failureگزارش شده است .براساس مطالعات ،درمان اندومتریت مزمن را می توان بر
ا ساس ک شت انجام داد و درمان پی شنهادی در موارد باکتری های گرم منفی؛ سیپروفلوک سا سین  500میلی گرم دوبار در روز به
مدت  10روز و در موارد باکتریهای گرم مثبت  ،آموکسحححی سحححیلین ن کالوونات  1گرم ،دوبار در روز به مدت  8روز و در موارد
مایکوپال سما ،اورئوپال سما اورئالیتیکوم Josamycin ،یک گرم دوبار در روز و در زنان مبتال با ک شت های منفی برا ساس گایدالین
 CDCسفتریاک سون  250میلی گرم ،ع ضالنی (تک دوز) به همراه مترونیدازول  500میلی گرم دوبار در روز خوراکی می با شد .در
اکثر مطالعات و نیز متاآنالیز درمان اندومتریت مزمن باعو بهبود میزان النه گزینی و افزایش میزان تولد زنده در افراد بهبود یافته
می شححود .نتایج مطالعات قویاً نشححان می دهد که اندومتریت مزمن یک فاکتور برگشححت پذیر نازایی اسححت و تشححخیص و درمان آن
ممکن شححانس موفقیت سححیکل بعدی در بیماران  RIFرا افزایش دهد .این افزایش زمانی رخ می دهد که تشححخیص بهبود بیماری با
بیوپسی قبل از ورود سیکل  IVFبعدی ثابت شده باشد.
ترومبححوفیلی وضححعیتی اسححت کححه در آن انعقادپححذیری خححون افححزایش مححی یابححد  .النححه گزینححی جنححین وابسححته بححه خونرسححانی
مناسب بسحته میکروواسحکولر اسحت و ایجحاد لختحه در ایحن عحرو دسحیدوا در طحی النحه گزینحی بحه علحت افحزایش انعقادپحذیری
خححون بححه عنححوان یکححی از فاکتورهححای دخیححل در شکسححت مکححرر النححه گزینححی مطححر شححده اسححت .درمجمححوع ثابححت نشححده کححه
ترومبوفیلیحححا علحححت  RIFدر بیمحححاران  IVFباشحححد بحححا ایحححن ححححال مطالعحححات مشحححاهده ای  ، case-controlشحححیوع بحححاالتر
فاکتورهححای ترومبححوفیلی را در بیمححان  RIFدر مقایسححه بححا بیمححاران بححارور نشححان داده انححد Routine Screening .بححرای
ترومبحححوفیلی در بیمحححاران  RIFهنحححوز اجبحححاری نشحححده اسحححت .اسحححتفاده از Low Molecular Weight ( LMWH
 ) Heparinبححه منظححور افححزایش تولححد زنححده در بیمححاران  RIFهنححوز اثبححات نشححده اسححت  ،اگرچححه ریسححک ترومبححوز در دوران
تحریک تخمحدان و ححاملگی ممکحن اسحت نیحاز بحه داروهحای آنتحی کوآگوالنحت را در بیمحاران بحا ریسحک ترومبحوز(مثال بیمحاران
با موتاسیون  FVLاز نوع هموزیگوت) را الزم سازد.

