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هغالؼِ اسائِ ضذُ دس  IFFCسال  1080تَسظ Kilanis; Cookes & Chapman MG

 %خالغِ:
هغالؼِ اسائِ ضذُ تَسظ داًطوٌذاى اص هشکض  IVFاستشالیا $سیذًی #تِ تشسسی تاثیش یا ػذم تاثیش استفادُ اص سٍش اهتیاص دّی Spindle
تخوک ّا دس جشیاى سیکل  IVFهَفق ،پشداختِ است .هغالؼِ اًجام ضذُ دس ایي ساتغِ ٍاتستِ تِ استفادُ اص سیستن تػَیش تشداسی
 CRi Oosightتشای اهکاى ًوایاى ساصی سضتِ دٍک تقسین هیَصی تشای اسصیاتی کیفیت دسهاى تَدُ است .سٍش اهتیاص دّی تِ غَستی
استفادُ ضذُ تَد کِ هطخع کٌذ ّش تخوک داسای هَسفَلَطی ً Spindleشهال یا غیش ًشهال استّ .ش تخوک تِ غَست جذاگاًِ تشای
هیـضاى ضکل گیشی تالستَسیست ٍ هیـضاى تاسٍسی کلیٌیکی دًثال ضذ .تواهـی تاسٍسی ّای حاغل ضذُ دس ایي هغالؼـِ حاغل تخوک ّـای
تا  Spindleسالن ٍ ًشهال تَدًذ .دس ًتیجِ ایي یافتِ ّا ،اثثات هی کٌذ اسصیاتی ٍ هطاّذُ  Spindleتَسظ سیستن  Oosightصٍد ٌّگام تَاى
تاسٍسی ّش تخوک سا ایجاد هی کٌذ.

 %هقذهِ:
 ساختاس سضتِ دٍک هیَص تشای جْت گیشی ٍ جذاساصی کشٍهَصٍم ّا دس اهتذاد غفحِ هتافاص حیاتی ّستٌذ ،تٌاتشایي تقسین غحیح ٍ کاهلجفت کشٍهَصٍم ّا دس جشیاى سضذ ٍ ًوَ تخوک ٍ جٌیي ٍاتستِ تِ آى است .اختالالت دس غحت  Spindleهٌجش تِ ًاٌّجاسی یا تاسٍسی
غیش ػادی ،هشگ جٌیي ،سقظ هکشس ٍ افضایص تیواسی ّای طًتیکی هی ضَد ] [1ٍ8
 دس  IVFکاستشاى ٍ هتخػػیي تا استفادُ اص تشسسی هَسفَلَطیک جٌیي ،هیضاى صًذُ هاًذى جٌیي تِ دست آهذُ دس آصهایطگاُ تشای اًتقالسا پیص تیٌی هی کٌٌذ .تَاى هطخع کشدى سالهت تخوک اًساًی تا استفادُ اص ایي گًَِ سٍش ّای سٌتی غشفاً هیکشٍسکَپی ٍ تسیاس
هحذٍد است .کلیذ ساُ حل ایي هطکل استفادُ اص تکٌَلَطی تشای پیص تیٌی سضذ ٍ ًوَ تخوک کِ تسیاس تِ سالهت دٍک تقسین هیَص
ٍ Spindleاتستِ است ٍ تا تْشُ گیشی اص سٍش پیطشفتِ تػَیش تشداسی  ، Oosightهی تاضذ.
 تْشُ گیشی اص سٍش ّای هتذاٍل هطاّذُ ّ Spindleوچَى ایوًََّیستَضیوی ٍ هیکشٍسکَج الکتشًٍی هحذٍد تِ ًوًَِ ّای فیکس ضذٍُ تذٍى اسصش استفادُ هجذد دس دسهاى است ٍ ّویي عَس غشفاً جْت هَاسد تحقیقاتی ٍ ًِ استفادُ کلیٌیکی کاستشد داسد .استفادُ اص سٍش
ّای افضایطی کٌتشاست ساصگاس تا کاسّای کلیٌیکی ٍ استفادُ دس آصهایطگاُ ّ IVFوچَى :کٌتشاست  ، DICفاص کٌتشاست ٍ ، Hoffman

ضشکت ایشاى پٌام
سیستـن ّای پضضکی ،آصهایطگاّی ،تحقیقـاتی ٍ IVF ،پاتـَلـَطی

تْشاى -خیاتاى کشیوخـاى صًذ -تیـي ایشاًطْش ٍ خشدهٌذ جٌَتی ساختواى  -808عثقِ ٍ -3احذ 81
تلفي88318070-4 :
www.iran-panam.ir

فاکس88318069 :
info@iran-panam.com

www.iran-panam.com

2

کٌتشاست هفیذی جْت تشسسی ٍ هطاّذُ تْتش ساختاس تخوک سا ایجاد هی کٌذٍ ،لی ٍضَح کافی تشای هطاّذُ ٍ تشسسی  Spindleسا ّشگض
ًذاسد.
 هطاّذات ٍ تشسسی ّای اًجام ضذُ دس دِّ اخیش دس هَسد تکٌَلَطی  PolScope ٍ CRiکِ هؼوَالً تِ ػٌَاى  Oosight Imagingهؼشٍفهی تاضذ تِ ػٌَاى سٍش تشسسی ٍ اًذاصُ گیشی اجضای دسٍى سلَلی تا خَاظ ّ Birefringenceوچَى صًٍا پلَسیذا ٍ سضتِ دٍک تقسین
 Spindleهؼشفی کشدُ است .ایي هغالؼات تاییذ کشدُ اًذ کِ هطاّذُ ٍ تشسسی  Spindleتِ ػٌَاى یک سٍش اسصیاتی تسیاس هفیذ
دسآصهایطگاُ  IVFتا فشاّن کشدى اهکاى اًذاصُ گیشی ٍ تشسسی ساختاس آى هی تاضذ] [6 ، 5 ،4 ،3
ّذف ایي هغالؼِ تِ تشسسی ٍ تطخیع استثاط ًشهال تَدى  ٍ Spindleضکل گیشی تالستَسیست ٍ ّویي عَس هیضاى هَفقیت الًِ گضیٌی
جٌیي ضکل گشفتِ است .اص سیستن  RI Oosight Imagingتشای هطاّذُ ٍ تشسسی دٍک تقسین هیَص  Spindleتا اّذاف اسصیاتی کیفیت
تخوک ّا استفادُ ضذ .سٍضی تشای اهتیاص تٌذی تِ غَست جذاگاًِ تَسظ دٍ هتخػع ّش کذام تشای  800تیواس جْت تشسسی حضَس
ً Spindleشهال یا غیش ًشهال اص ًظش هَسفَلَطی اًجام ضذّ .ش تخوک تا هشحلِ ضکل گیشی تالستَسیست ٍ هیضاى تاسٍسی هَفق اسصیاتی ٍ
دًثال ضذ.

 %هؼیاس اهتیاص دّی :Spindle
تقسین تٌذی هطخػات  Spindleهیَص تِ دٍ دستِ ًشهال ٍ غیش ًشهال تقسین ضذ .یک ً Spindleشهال تایذ داسای ضکل دٍکی تا هشصّا ٍ
ساختاس ٍ حتی تَصیغ هَلکَلی آى تش اساس  ، Birefringenceهطخع تاضذ .هثالی اص ضکل ظاّشی ًشهال  Spindleدس تػَیش ً 1Aطاى
دادُ ضذُ است .هتؼاقثاً ٍ تالؼکس دس تػَیش  1bضکل ظاّش غیش ًشهال ً Spindleطاى دادُ ضذُ است.

تػَیش :8تػاٍیش اًَاع هَسفَلَطی ّای هشتثظ تا ً Spindleشهـال) ٍ (Aغیش ًشهال ) (Bسا اص ًظـش اهتیاص تٌذی
تِ تػَیش کطیذُ است.
ضکل یک ً Spindleشهال تِ غَست کاهالً دٍکی ضکل تـا ساختـاس ٍاضـح ٍ هٌظن اص ًظش Retardance
تشای ساختـاس  Spindleهـی تاضذ .گشٍُ غیـش ًشهـال ضـاهل ّش کـذام اص سایـش هَسفَلـَطی ّـا اص جولـِ
 Spindleتا ضکل تیـشُ ٍ سیص سیص ّ Spindle ،ـای ٍاکَئـلی ضذُ ّ Spindle ،ای دس هشحلِ تلَفـاص، I
ساختاس تا تَصیغ ًاهٌظن ٍ ّ Spindleای فشگوٌتِ یا قغؼِ قغؼِ ضذُ ،هی تاضٌذ.
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 %عشاحی  ،هغالؼِ ٍ تست:
ایي هغالؼِ دس  1گشٍُ هجضا تا ّذف تشسسی دس استثاط ًشهال تَدى  ٍ Spindleهیضاى تاسٍسی کلیٌیکی ٍ ضکل گیشی تالستَسیست حاغل
ضذُ اًجام ضذ.
تشای ّش هغالؼِ جذاگاًِ  800تیواس داسای خػَغیات صیش اًتخاب ضذُ تَدًذ:
 سي تیطتش اص  40سال
 داسای تخوک ّای ∏ Mتِ دست آهذُ حذاقل  ٍ 5حذاکثش  85ػذد تشای ّش تیواس.
 تضسیق تخوک ّا تیي  39تا  48ساػت تؼذ اص .hCG
 سٍش اًتخاب تک جٌیي اًتخاتی #eSET$
تخوک ّا دس جشیاى  ICSIتَسظ دٍ هتخػع تِ غَست جذاگاًِ اهتیاص تٌذی ضذُ تَدًذ .تالستَسیست ّای تِ دست آهذُ اًتخاب ضذُ
تشای اًتقال تا تکیِ تِ خػَغیت هَسفَلَطیک ٍ تا استفادُ اص هیکشٍسکَج ًَسی هؼوَلی تشای اسصیاتی  Spindleاًجام پزیشفت.تػَیش
تشداسی تا هشحلِ الًِ گضیٌی ٍ یا هیضاى تاسٍسی اًجام پزیشفت .هیضاى الًِ گضیٌی تِ غَست تؼذاد کیسِ ّای تطخیع دادُ ضذُ تِ ٍاسغِ
اًتقال جٌیي ّا اًجام پزیشفت.

ً %تـایج:
اص  910تخوک جوغ آٍسی ضذُ اص تیواساى 808 ،ػذد اص آى ّا هتافاص ∏ Mتَدًذ ،یؼٌی حذٍد  "88داسای ساختاس Spindleتَدًذ ٍ ّویي
عَس  97ػذد اص تخوک ّا یؼٌی  "81تذٍى  Spindleتَدًذ .تخوک ّای تذٍى سضتِ دٍکی ) 41 (Spindle Negativeجٌیي تاسٍس سا
ایجاد کشدًذ $حذٍد  #"43کِ تٌْا یک جٌیي تِ هشحلِ تالستَسیست سضذ ٍ ًوَ کشد .اص تخوک ّای حاٍی سضتِ دٍکی 105 ،هَسد تِ
ػٌَاى تخوک داسای ً Spindleشهال یؼٌی  ، "19تطخیع دادُ ضذًذ د سغَستی کِ هاتقی  506تخوک یؼٌی  "78تِ ػٌَاى تخوک ّای
تا Spindle

غیش ًشهال تطخیع دادُ ضذًذً .تایج دٍ هتخػع تشای اهتیاص تٌذی تخوک ّا حذٍد  "98تا ّن هغاتقت داضتٌذ.

سضذ ٍ ًوَ جٌیي ّا ٍ هیضاى هَفقیت تاسٍسی ایي دٍ گشٍُ دس جذٍل ضواسُ  8تِ غَست خالغِ ًطاى دادُ ضذُ است .تِ غَست خالغِ ،اص
ّش گشٍُ ً 800فشی "41 ،اص تخوک ّای تا ساختاس ً Spindleشهال تِ سوت تاسداسی کلیٌیکی هَفق سفتٌذ دس غَستی کِ اص گشٍُ تخوک
ّای تا  Spindleغیش ًشهالّ ،یچ تاسداسی حاغل ًطذ.
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ً %تیجِ گیـشی:
یکی اص اّذاف هطتشک دس ً IVFطاى دادى استثاط هَسفَلَطیک ٍ ًتایج تالیٌی هی تاضذ .سٍش ّای اهتیاص تٌذی جْت ضٌاسایی اسپشم ٍ
جٌیي ّای تا قاتلیت صًذُ هاًذى تخوک ّا استفادُ ًوی ضًَذ .سلَل هٌحػش تِ فشد ٍ ثاتت تخوک ساختاسّای کن یا پشٍفایل ّای هتاتَلیک
کوی تشای تطخیع دس هتذّای هؼوَل آصهایطگاُ داسًذ .سَدهٌذی هٌحػش تِ فشد اهتیاص دّی  Spindleآى است کِ ساختاس Spindle
استثاط هستقین تا سضذ ٍ ًوَ ٍ لقاح هَفق جٌیي داسد .اهشٍصُ ایي هغلة تِ خَتی تشسسی ٍ گضاسش ضذُ کِ ّشگًَِ تخشیة دس ساختاس
فیضیکی ٍ تیَضیویایی  Spindleهی تَاًذ تاػث ًقع دس هشاحل تطکیل جٌیي ٍ سضذ ٍ ًوَ هی ضَد ٍ هتؼاقثاً جٌیي ضکل ًخَاّذ گشفت.
داضتي اهکاى هطاّذُ ساختاس  Spindleتِ غَست صًذُ ٍ غیش تْاجوی دس آصهایطگاُ  IVFاعالػات اسصضوٌذی سا دس هَسد سضذ ٍ ًوَ
تخوک ٍ هشاحل تالغ ضذى آى دس اختیاس قشاس دادُ است .سٍش استفادُ ضذُ دس ایي هغالؼِ ًطاى داد تخوک ّای تا ً Spindleشهال ،هیضاى
هَفقیت تاسٍسی تیطتش ،هیضاى سضذ تا تالستَسیست تیطتش ٍ جٌیي ّای هفیذ قاتل استفادُ تیطتشی سا ایجاد هی کٌٌذ .هضافاً ایي کِ ،ایي
هغالؼِ ًطاى داد گشٍُ تخوک ّای تا ً Spindleشهال تا  "60تِ تاسداسی هَفق تثذیل ضذًذ ٍ ایي دس حالی است کِ اص گشٍُ تخوک ّای
تا  Spindleغیش ًشهال غفش" تِ جٌیي ٍ تاسداسی هَفق تثذیل ضذًذ!
سش گشٍُ هتخػػیي ،دکتش سَتا کیالًی ،رکش کشدًذ کِ " ًاٌّجاسی ّای  Spindleتخوک ّا اص لقاح جلَگیشی هی کٌٌذ ٍ هتؼاقثاً سضذ ٍ
ًوَ ًشهال تسیاس ضؼیف خَاّذ تَد".

هٌـاتغ :
ضشکت ایشاى پٌام تا تیص اص دٍ دِّ ساتقِ دسخطاى ،آهادگی خَد سا
دس صهیٌِ اسائِ خذهات هطاٍسُ ،آهَصش ٍ تجْیض اکثش هشاکض دسهاى ًاتاسٍسی
ٍ هؼتثـش ٍ غـاحة ًـام کطـَس ٍ تا تْشُ گیـشی اص کـادسی هتخػـع ٍ تـا
تحػیـالت ػالـی دس صهیٌـِ ّـای جٌیٌـی ضٌاسـی ،صیست سلَلـی تکَیٌـی ،
سیستـَطًتیک ٍ هٌْذسـی طًتیک ٍ  ....تِ ػٌـَاى ًوایٌذُ اًحػـاسی کوپاًـی
 Research Instrumentsاًگلیـس ،کلیـِ دستگاُ ّا ،تجْیضات ،قغؼات
جاًثـی ٍ هلضٍهات تـا کیفیت تاال ٍ قیوت هٌـاسة سا جْت ساُ اًـذاصی ٍ یـا
استقاء ٍ تشٍص سساًی هشاکض دسهاى ًاتاسٍسی اػالم هی داسد.

 $تْیِ ضذُ دس تخص ػلوی ضشکت ایـشاى پٌـام #
www.Research-Instruments.com
Science@Iran-Panam.com
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