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IVF (باروری آزمایشگاهی)  چیست؟

 
 

  IVF  هخفف کلواتIn Vitro Fertilization تِ هؼٌای تارٍری آسهایطگاّی هی تاضذ ٍ   

در توام هَاردی کِ ضزایط رسیذى اسپزم تِ تخوک در رحن فزاّن ًثاضذ، هاًٌذ اًسذاد لَلِ ّای  رحوی ، چسثٌذگی 

ًاسایی طَالًی هذت کِ تِ درهاى ّای دیگز پاسخ ًذادُ تاضذ ، هقذار کن اسپزم یا تحزک پاییي آى ، اس ایي  حفزُ لگٌی،

. رٍش استفادُ هی ضَد 

 IVF مراحل 

 :مرحله تحریک تخمذان ها . 1

در ایي .پیص اس اًجام لقاح تزای تِ دست آٍردى تخوک سى ، تزای ٍی دارٍّای القای تخوک گذاری تجَیش هی ضَد

 .هزحلِ ضوا تایذ دارٍّای خَد را طثق تجَیش پشضک ٍ تِ غَرت هٌظن استفادُ کٌیذ 

 داًطگاُ ػلَم پشضکی ٍ خذهات تْذاضتی درهاًی تْزاى

   هذیزیت اهَر پزستاری–هؼاًٍت درهاى 

(عج) يلیعصربیمارستان  
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 ًَتت سًََگزافی تز اساس هیشاى ٍاکٌص تخوذاى ّا اًجام هی ضَد، تا سهاى هٌاسة 6 الی 5طی هزحلِ هػزف دارٍ، 

 . )هٌظَر اس سهاى هٌاسة، دقیقاً کوی قثل اس تخوک گذاری است ). جْت تخوک گیزی هطخع ضَد 

 :در تاریخ تعییه شذه با آمادگی های ریل به بیمارستان مراجعه وماییذ 

  رٍس قثل اس ػول 2استزاحت کزدى ٍ خستِ ًطذى اس . 

  رٍس قثل اس ػول 2خَردى غذاّای هلیي ًظیز سَج ، تزگِ سرد آلَ ٍ اًجیز اس . 

  (حتی آب  ).  ضة چیشی ًخَریذ 12ضة قثل اسػول سَج هیل ًوَدُ ٍ تؼذ اس ساػت 

جْت اس تیي تزدى درد هذدجَ در ایي هزحلِ، اس تیحسی ًخاػی یا تشریق ٍریذی :مرحله جمع آيری تخمک . 2

 .هسکي ّا ٍ آراهثخص ّا، استفادُ هی ضَد

 

 

 

 

رٍش ػول تِ ایي تزتیة است کِ یک سَسى هخػَظ را اس راُ ٍاصى ٍارد ًوَدُ ، پس اس ػثَر اس جذار رحن ٍ هحَطِ 

لگي ، ٍارد تخوذاى ضذُ ٍ تخوک ّای تالغ ٍ رسیذُ را در قالة هایغ فَلیکَل اس تخوذاى ّا گزفتِ ٍ تالفاغلِ تِ 

 .آسهایطگاُ هی فزستٌذ 

 :مرحله جمع آيری اسپرم .  3

، تا فزاّن آٍردى هحیط هٌاسة کِ خلَت ّوسز ضوا حفظ  ( ساػت قثل اس آى 2یا حذاکثز  )ّوشهاى تا استخزاج تخوک 

 .ضَد  اس ٍی خَاستِ هی ضَد کِ ًوًَِ ّای اسپزم را در یک ظزف پالستیکی استزیل جوغ آٍری ًوایذ 
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: مرحله لقاح ي کشت جىیه . 4

سلَل تخن ایجاد ضذُ در ایي . در آسهایطگاُ ، جٌیي ضٌاس اسپزم ّا ٍ تخوک ّای قاتل لقاح را در هجاٍرت ّن قزار هی دّذ 

هزحلِ ضزٍع تِ تقسین ضذى هی کٌذ، رٍیاى ایجاد ضذُ را در ظزٍف آسهایطگاُ ٍ در یک هحیط هغذی ًگْذاری هی کٌٌذ،  

 .ایي هحیط ضثیِ هحیط فزاّن ضذُ تَسط لَلِ ّای رحوی ػول هی کٌذ 

 :مرحله اوتقال جىیه . 5

 جْت اًتقال جٌیي هزاجؼِ کٌیذ  ( رٍس تؼذ اس لقاح 5 تا 2هؼوَال  )در سهاى تؼییي ضذُ تَسط پشضک. 

  دارٍّای تجَیش ضذُ را طثق تَغیِ پشضک هػزف ًواییذ (اس سهاى لقاح تا اًتقال جٌیي  )در ایي فاغلِ سهاًی. 

  دقیقِ طَل هی کطذ ٍ ًیاس تِ تیَْضی یا تیحسی ًذارد 10 تا 5ایي ػول . 

 اس طزیق ٍاصى ٍارد رحن هی کٌٌذ  در ایي هزحلِ جٌیي را تا استفادُ اس یک کاتتز هتػل تِ سزًگ. 

 مراقبتها ی بعد از انتقا ل جنین 

 1 ساػت هی تَاًیذ اس تیوارستاى هزخع ضَیذ 2 ساػت پس اس اًتقال جٌیي، در تخت استزاحت کٌیذ ٍپس اس 2یا . 

 ساػت اس اًجام فؼالیت ّای سٌگیي خَدداری  48تْتز است در هسیز تیوارستاى تا هٌشل تِ غَرت خَاتیذُ تاضیذ ٍ تا 

 .کٌیذ 

  اس استزس ٍ اضطزاب پزّیش کٌیذ. 

  غثح جْت اًجام تست تارداری هزاجؼِ کٌیذ 9دٍ ّفتِ تؼذ اس اًجام ػول ، ساػت . 

  در غَرتیکِ ًتیجِ تست تارداری هثثت تَد، دٍ ّفتِ دیگز جْت سًََگزافی اٍلیِ هزاجؼِ کٌیذ ٍ تحت ًظز پشضک

 .هتخػع دٍرُ تارداری را طی ًواییذ 


