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را تهديد زناشويي  يكي از مشكالت جامعه بوده كه گاهي تداوم زندگي %10-15ناباروري باشيوع حدود 
هدف از اين  .باشد ترين داروهاي مصرفي در درمان ناباروري مي كلوميفن سيترات يكي از شايع. كند يم

گذاري در بيماران  مطالعه مقايسه اثرات كلوميفن به تنهايي و يا همراه با اتينيل استراديول براي تحريك تخمك
ناباروري دانشگاه درمان ه در مركز كبود كارآزمايي باليني تصادفي از نوع مطالعه  اين. بود IUIكانديد 

 10 تا 1حدود مدت ناباروري آنها  كه ه سال30 تا 20بين نابارور  زن 159 .مشهد انجام شد علوم پزشكي
كلوميفن همراه با  mg100 ) نفر59( گروه اول .تقسيم شدنددو گروه درماني به  به طور تصادفي  بودسال
mg05/0 نفر100(و گروه ديگر استراديول  اتينيل ( mg100تعداد فوليكول  . كلوميفن به تنهايي دريافت نمودند

قرار بررسي مورد حاملگي و ميزان سقط ميزان واژينال  با سونوگرافي ترانس و اندومتر ضخامت ،و قطر آن
دو  اندومتراختالف ضخامت . انجام شد T-test  وx2آزمونهاي آمارياستفاده از و آناليز آماري با گرفت 
  ولي؛)=001/0P  در گروه دوم،mm0/7  در گروه اول در مقايسه باmm9/7(دار بود  ز نظر آماري معنياگروه 

% 5/14 و در گروه دوم %6/12ميزان حاملگي در گروه اول  .تفاوتي در ميزان حاملگي و سقط وجود نداشت
)55/0=P( ست آمدبد% 1/25و در گروه دوم % 21  ميزان سقط سه ماهه اول در گروه اول.بود )9/0=P.( 

را بر روي  تواند اثرات نامطلوب كلوميفن سيترات  مي هاي اين مطالعه نشان داد كه اتينيل استراديول يافته
 .باشد  اما قادر به افزايش ميزان حاملگي و كاهش ميزان سقط خود به خودي نمي؛ تعديل كنداندومترضخامت 
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