
 IVF ج رحمیلقاح خار

 

 موارد کاربرد

در تمام مواردي که شرایط رسیدن اسپرم به تخمک در رحم فراهم نباشد مانند انسداد لوله هاي رحمی، 

 .استفاده می شود IVFچسبندگی هاي حفره لگنی، تعداد کم اسپرم و تحرك پایین اسپرم از روش

 

 مراحل انجام عمل

و تخمک در  مرد سپس اسپرم. از زن گرفته می شود روز عمل، تخمک تحت یک بیهوشی کوتاه و موقت

آزمایشگاه جنین شناسی در محیط کشت مجاور یکدیگر قرار داده می شود تا اسپرم خودش وارد تخمک 

 .شده و آن را بارور کند

جنین تک سلولی شروع به تقسیم می کند و یک جنین چند . به تخمک لقاح یافته، جنین گفته می شود

ساعت به رحم زن منتقل می شود تا در آنجا النه گزینی کند  72تا  48جنین پس از . کند سلولی ایجاد می

: مرحله اول. را به چهار مرحله تقسیم کرد  IVF پس می توان مراحل انجام عمل. و بارداري انجام شود

 .قال جنینانت  :مرحله چهارم  لقاح اسپرم و تخمک،: تخمک گیري، مرحله سوم: تحریک تخمدان، مرحله دوم

 HMG تزریق عضالنی آمپول. در مرحله اول براي تحریک تخمدان ها، از داروهاي هورمونی استفاده می شود

باعث بلوغ تخمک ها و  HCG تخمدان ها را براي رشد فولیکول تحریک می کند و تزریق عضالنی آمپول

 .انجام تخمک گذاري می شود



رافی از طریق واژینال امکان پذیر است در مرحله عمل، تخمک گیري با مشاهدات سونوگ

با استفاده از دستگاه سونوگرافی، پزشک فولیکول ها . قابل انجام است وبایکبیهوشیکوتاهمدتیابیحسیموضعی

پانکچر می  "را مشاهده می کند و مایع فولیکولی همراه با تخمک کشیده می شود که به این عمل اصطالحا

 .گویند

با توجه به اینکه براي . سپرم و تخمک در محیط کشت آزمایشگاه انجام می گیرددر مرحله سوم، عمل لقاح ا

اگر این . تعداد جنین هاي تشکیل یافته زیاد است. باال بردن درصد موفقیت چندین تخمک لقاح می یابد

جنین ها کیفیت مطلوبی داشته باشند تعدادي از آنها با صالحدید زوج منجمد و نگهداري می شوند تا 

 .ورت نیاز براي بارداري هاي بعدي از این جنین ها استفاده شوددرص

جنین یا جنین ها به وسیله یک کاتتر به . در مرحله چهارم یا انتقال جنین نیز نیازي به بیهوشی نیست

 .داخل رحم منتقل می شوند و یکی دو ساعت بعد از انتقال جنین، بیمار مرخص می شود

  

 مراقبت هاي پس از عمل

روز بعد از  4الی  3توصیه می شود طی . دو ساعت پس از عمل انتقال جنین بیمار مرخص می شودیک تا 

بدیهی است آرامش روحی و روانی . عمل فعالیتهاي شدید که منجر به خستگی مفرط می شود نداشته باشد

بعد از انتقال روز  12الی  10 "معموال. و پرهیز از شرایط پراضطراب می تواند در موفقیت عمل مؤثر باشد



افزایش این  .خون اندازه گیري شود BHCG جنین بیمار به آزمایشگاه هورمونی مراجعه می کند تا مقدار

  .هورمون اولین نشانه حاملگی است

 ICSI میکرواینجکشن یا تزریق اسپرم داخل تخمک

که به دنبال آن  به طور کلی در این روش، یک اسپرم در محیط آزمایشگاه داخل یک تخمک تزریق می شود

میکرواینجکشن شامل چند مرحله تحریک  .لقاح و تقسیم سلولی صورت می گیرد و جنین تشکیل می شود

در مرحله اول براي تحریک . تخمک گیري، تزریق اسپرم داخل تخمک و لقاح و انتقال جنین است  تخمدان،

تخمدانها را براي رشد  HMG آمپولتزریق عضالنی . تخمدانها، از داروهاي هورمونی استفاده می شود

باعث بلوغ تخمک ها و انجام تخمک گذاري می  HCG فولیکول تحریک می کند و تزریق عضالنی آمپول

 .شود

با استفاده . میگیرددر مرحله دوم عمل تخمک گیري با یک بیهوشی کوتاه مدت یا بی حسی موضعی انجام 

ده می کند و با سوزن هاي مخصوص مایع فولیکولی همراه از دستگاه سونوگرافی پزشک فولیکول ها را مشاه

 .با تخمک کشیده می شودکه به این عمل اصطالحا پانکچر می گویند

در مرحله سوم ابتدا سلولهاي دور تخمک به کمک آنزیم جدا می شود سپس اسپرم به داخل تخمک تزریق 

دین تخمک لقاح می یابد لذا تعداد در عمل میکرواینجکشن نیز براي افزایش درصد موفقیت چن. می شود

جنین هاي تشکیل یافته زیاد است که اگر این جنین ها کیفیت مطلوبی داشته باشند تعدادي از آنها با 

صالحدید زوج منجمد و نگهداري می شوند تا در صورت نیاز براي بارداري هاي بعدي از این جنین ها 

 .استفاده شود



جنین به وسیله یک کاتتر به داخل رحم منتقل . ازي بیهوشی عمومی نیستدر مرحله چهارم و پایانی نیز نی

 .می شود و یکی دو ساعت بعد از انتقال جنین بیمار مرخص می شود

 

 مراقبت هاي پس از عمل

روز بعد از  4الی  3توصیه می شود طی . یک تا دو ساعت پس از عمل انتقال جنین بیمار مرخص می شود

بدیهی است آرامش روحی و . ه منجر به خستگی مفرط می شود نداشته باشدعمل فعالیت هاي شدید ک

روز بعد از  12الی  10 "معموال. روانی و پرهیز از شرایط پراضطراب می تواند در موفقیت عمل مؤثر باشد

افزایش  .خون اندازه گیري شود BHCG انتقال جنین بیمار به آزمایشگاه هورمونی مراجعه می کند تا مقدار

 .ین هورمون اولین نشانه حاملگی استا

 


