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 بررسی اثر طب سوزنی در تحریک تخمک گذاری در زنان نابارور مبتال به سندرم تخمدان پلی کیستیک

 4، سوسن حیدرپور2، شمسی پرویزی3، مرضیه اسفندیاری2، اعظم باخته*1زان شریفی پورفرو

کارشـــناس ارشـــد مامـــایی، مربـــی گـــروه مامـــایی دانشـــکده پرســـتاری و مامـــایی علـــوم پزشـــکی کرمانشـــاه،           -1

19135195535 ،f.sharifi@kums.ac.iremail:    

  ناس ارشد مامایی، عضو هیئت علمی دانشکده پرستاری و مامایی علوم پزشکی کرمانشاهکارش -2

 کارشناس ارشد مامایی، مربی گروه مامایی دانشکده پرستاری و مامایی علوم پزشکی کرمانشاه -3

 دکترای بهداشت باروری، عضو هیئت علمی دانشکده پرستاری و مامایی علوم پزشکی کرمانشاه -4

ندرم تخمـدان پلـی کیسـتیک یکـی از شـایع تـرین مشـکالت هورمـونی زنـان در سـنین بـاروری اسـت کـه از طریـق               سمقدمه: 

عدم تخمک گذاری باعـث نـازایی مـی شـود. طـب سـوزنی، روش درمـانی سـنتی اسـت کـه ممکـن اسـت بـا کـاهش اسـترس و                

 FSH هـای ی آزاد کـردن هورمـون  بـرا  هیپـوفیز فعـال کـردن    و هـا و رحـم  بهبود بخشـیدن جریـان خـون بـه تخمـدان     اضطراب، 

در القــای تخمــک گــذاری مــوثر باشــد ایــن مطالعــه بــا هــدف بررســی تــأثیر طــب ســوزنی در درمــان نــازایی در بیمــاران   LHو 

 مبتال به سندرم تخمدان پلی کیستیک انجام شد.

ــالینی تصــادفی در ســال روش کااار ــه صــورت کارآزمــایی ب ــر روی   1394: ایــن مطالعــه ب ــارو 111ب ر مبــتال بــه ســندرم زن ناب

تخمدان پلی کیسـتیک مراجعـه کننـده بـه درمانگـاه بیمارسـتان امـام رضـا کرمانشـاه انجـام شـد. بیمـاران بـه صـورت تصـادفی                

جلسـه طـب سـوزنی طـی سـه مـاه( و کنتـرل )طـب سـوزنی در نقـاط غیـر مربوطه(تقسـیم شـدند. در               12به دو گروه مداخلـه ) 

یـک روز درمیـان طـی سـه مـاه متـوالی طـب سـوزنی در نقـاط مربوطـه انجـام شـد.در              گروه مداخله از روز سوم تا نهـم قاعـدگی  

دوره قاعــدگی همــه بیمــاران بــا ســونوگرافی واژینــال از نظــر انــدازه متوســط فولیکــول غالــب و ضــخامت انــدومتر  14تــا  13روز 

ــزار آمــاری    ــرم اف ــا اســتفاده از ن دو، فیشــر، مــن ویتنــی و  ( و  آزمــون هــای کــای13)نســخه  SPSSبررســی شــدند. داده هــا ب

معنـی دار در نظـر گرفتـه     11/1کمتـر از  p تحلیـل واریـانس بـرای مقـادیر تکـراری مـورد تحزیـه و تحلیـل قـرار گرفـت. میـزان           

 شد.

متوسـط سـن، شـاخص تـوده بـدنی و مـدت نـازایی در دو گـروه یکسـان بـود. میـانگین انـدازه فولیکـول هـا در گـروه                یافته ها: 

(. بعـد از سـه مـاه میـانگین ضـخامت انـدومتر در گـروه        p<0.05و سـوم بیشـتر از گـروه کنتـرل بـود)      مداخله در مـاه هـای دوم  

ــود و میــزان تخمــک گــذاری در گــروه مداخلــه   4/4±5/2میلــی متــر و در گــروه کنتــرل   3/9 ±2/1مداخلــه  درصــد و در  34ب

 درصد بو دکه تفاوت آماری معنی داری بین دو گروه وجود داشت. 33گروه کنترل 

طــب ســوزنی روش مکمــل مناســب و بــدون عارضــه  بــرای القــای تخمــک گــذاری در زنــان نابــارور مبــتال بــه  نتیجااه گیااری: 

 سندرم تخمدان پلی کیستیک می باشد.

 طب سوزنی، نازایی، سندرم تخمدان پلی کیستیککلمات کلیدی:  
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