
In Vitro Fertilization
IVF
لقاح آزمایشگاهی



حدود ۱0 تا  ۱۵ درصد زوج ها نابارور هستند و در اغلب موارد 
نیاز است از روش های کمک باروری )که در اصطالح علمی 
 Assisted Reproductive Techniques بــه آن هــا 

)ART(   می گویند، استفاده شود. 
روش های کمک باروری انواع بســیار زیادی دارند که از 
روش های بسیار ساده شروع شده و به روش های پیچیده 
ختم می شــوند. باید دانســت که هر زوجــی نیازهای 
مخصوص به خودشان را دارند و باید روش مناسب همان 

زوج را به آن ها پیشنهاد کرد.
IVF-ICSI ماننــد IUI یکــی از 
 )ART( روش های کمک بــاروری
 )IUI( اســت. برخالف آی یــو آی
که در آن اســپرم های مرد توســط 
لولــه ای وارد رحم خانم می شــوند، 
در آی وی اف )IVF( تخمــک خانم 
با اســپرم مرد در خــارج از بدن، در 
محیــط آزمایشــگاه باهــم ترکیب 
می شــوند و پس از لقاح، جنین حاصله 

در داخل رحم خانم گذاشته می شود. 
از زمان تولد اولین نوزاد با استفاده از روش 
درمانــی IVF در ســال ۱۹۷۸م.  این روش 
درمانــی، امید تازه ای برای زوج هــای نابارور به 

وجود آورده است.
 IVF مخفف اصطالح  »In Vitro Fertilization «یا 

لقاح خارج رحمی است.
در تمام مواردی که شــرایط رسیدن اسپرم به تخمک در 
رحم فراهم نباشــد مانند بســته بودن لوله های رحمی، 
چســبندگی های حفره لگنی، تعداد کم اسپرم و تحرک 
پایین اســپرم از روش IVF اســتفاده می شــود. میزان 
موفقیــت IVF برای هر انتقال جنیــن در مراکز درمان 
ناباروری، بر اساس شــرایط آزمایشگاه جنین شناسی و 
دقت متخصصین زنان در روند درمان، همچنین وضعیت 
اسپرم و تخمک و ســن زن مورد ارزیابی قرار می گیرد. با 
توجه به شرایط گوناگون، میزان موفقیت در هر بار انجام 
عمل انتقال جنین متفاوت است و معموالً بین 20 تا 30 

درصد می باشد.



موارد كاربرد 
انســداد یا بیماری های لولــه ای، نازایی بــا عامل مردانه 
)تعــداد کم و تحرک کم اســپرم(، اندومتریوز، اختالالت 
تخمک گــذاری، نازایی با علت ناشــناخته، موارد لزوم به 
تشــخیص و غربالگــری بیماری هــای ژنتیکــی قبل از 

)PGS و  PGD( النه گزینی

مراحل انجام عمل 
در روز عمــل، تخمــک تحت بیهوشــی کوتاه بــا هدایت 
سونوگرافی واژینال، با یک سوزن از راه واژن تخلیه می شود. 
نمونه اسپرم از مرد گرفته شــده و در آزمایشگاه آندرولوژی 
شسته شده آماده استفاده برای انجام IVF می گردد. سپس 
اســپرم و تخمک در آزمایشــگاه جنین شناسی در محیط 

کشت، مجاور یکدیگر قرار داده می شود تا اسپرم خودش 
وارد تخمک شده و آن را بارور کند.به تخمک لقاح 

یافته »جنین« گفته می شود. جنین تک سلولی 
شروع به تقســیم می کند و یک جنین چند 

سلولی ایجاد می شود. معموالً جنین پس 
از ۴۸ تا ۷2 ساعت هنگامی که به مرحله 
۴-۸ سلولی رســید به رحم زن منتقل 
می شــود تا در آنجا النه گزینی کند و 

بارداری انجام شود.
جهت افزایش شــانس بــارداری، 
بیش از یک جنین درون رحم قرار 
داده می شــود که این رویکرد گاه 
منجر به چندقلوزایــی می گردد. 
بروز چندقلوزایی به ســن مادر )در 
زنان جوان تــر احتمال چندقلوزایی 

بیشتر است( و تعداد جنین های انتقال یافته بستگی دارد. 
در یک خانم 20 تا 2۹ ســاله ٬ با ســه جنین انتقال یافته، 
احتمال چندقلوزایی ۴۶ ٪ اســت.به طــور کلی می توان 

مراحل انجام عمل IVF را به پنج مرحله تقسیم کرد:
مرحله اول: تحریک تخمک گذاری
مرحله دوم: جمع آوری تخمک ها

مرحله سوم: تهیه و آماده سازی اسپرم
مرحله چهارم:  لقاح و رشد جنین در محیط آزمایشگاه

مرحله پنجم: انتقال جنین به داخل رحم



مرحله اول: تحریک تخمک گذاری 

مرحله دوم: جمع آوری تخمک ها

با تجویز داروهای محرک تخمک گذاری در تخمدان های 
بیمار، تعداد زیادی فولیکول حاوی تخمک رشد می کنند. 
در حالــت طبیعــی در هر ســیکل قاعدگی تعــدادی از 
فولیکول های تخمدان شــروع به رشد کرده ولی در مسیر 
رشد تنها یکی از فولیکول ها به مرحله بلوغ کامل رسیده و 
در فرآیند تخمک گذاری از تخمدان رها می شود و بقیه در 

این مسیر تحلیل رفته و از بین می روند. 
ولــی با تجویــز داروهــای بــاروری تعداد بیشــتری از 
فولیکول هــای تخمدان رشــد یافتــه و به بلــوغ نهایی 
می رســند و زمینه برای جمع آوری تعداد تخمک بیشتر 
فراهــم می آید. با افزایش تعــداد تخمک های جمع آوری 
شــده تعداد جنین های حاصل افزایش یافته و در نهایت 

شــانس باروری افزایش می یابد. برای تحریک تخمدان ها 
از هورمون های مختلفی به صورت دارو اســتفاده می شود 
تا چندیــن فولیکول در تخمدان بالغ شــوند. فولیکول ها 
کیســه های پر از مایعی در تخمدان هستند که تخمک در 
آن رشد می کند و بالغ می شود. تحریک تخمدان با استفاده 
از هورمون تحریک کننده فولیکولی انجام می شــود که به 
 IVF صورت خوراکی و یا تزریقی به بیمار داده می شود. در
عمدتا دارو تزریقی است. داروهای تحریک تخمک گذاری 
در پروتکل های مختلفی به بیماران داده می شــود که این 
پروتکل ها بر اساس ســن و وضعیت بیمار متفاوت است. 
این داروها ممکن اســت بــه تنهایی یــا در ترکیب باهم 

استفاده گردند.

مرحله بعدی پــس از هورمون درمانــی، گرفتن تخمک 
)عمل پانکچر( است. با تحریک تخمک گذاری تخمدان ها 
به اندازه پرتقال متوســط بزرگ شده و معموالً در نزدیکی 
دیــواره واژن قــرار می گیرند. این امر کمــک می کند که 
پزشک تحت بیهوشــی عمومی یا موضعی از طریق دیواره 
واژن تخمک هــا را از تخمــدان جمــع آوری نماید. عمل 
پانکچر غالباً با کمک مشاهدات سونوگرافی از طریق واژن 
)مهبل( انجام می شــود. در این روش از مســیر واژینال با 
سوراخ کردن فولیکول ها، محتوای آن ها که تخمک و مایع 
فولیکولی است خارج می گردد. پزشک درحالیکه وضعیت 

تخمدان را در صفحه تلویزیونی سونوگرافی تحت نظر دارد 
یک ســوزن بلند را از طریــق واژن وارد تخمدان نموده و 
تخمک هــای بالغ را به وســیله پمپ مکــش جمع آوری 
می نمایــد. در بعضی موارد اســتخراج تخمــک از طریق 
الپاراســکوپی انجام می گیرد. الپاراســکوپی یک روش 
جراحی اســت که معموالً نیاز به بیهوشی عمومی دارد. در 
این روش پزشک با استفاده از دستگاه الپاراسکوپ قادر به 
مشاهده تخمدان ها و لوله های رحمی می شود و مستقیماً 
از تخمدان، با اســتفاده از دســتگاه مکنده، فولیکول ها را 

تخلیه می نماید.



تهیه و آماده سازی اسپرم

مرحله پنجم: انتقال جنین به داخل رحم

لقاح و رشد جنین در محیط آزمایشگاه

روز جمع آوری تخمک ها، مایع منی از همســر بیمار تهیه 
و پس از شستشو و آماده سازی، اسپرم های سالم و بسیار 
فعال جدا می شــوند. بر اســاس وضعیت اسپرم به ظرف 
تخمک اضافه می شود )IVF(  اگر اسپرم نامناسب باشد، 
یک اسپرم توسط دستگاه میکرواینجکشن با سوزن های 

)ICSI( .بسیار باریک به داخل تخمک تزریق می شود

مرحله سوم: 

مرحله چهارم:  

این مرحله روش پیچیده ای نیســت و بدون بیهوشــی هم 
انجام می شــود. در این روش جنین ها در یک وسیله لوله ای 
شــکل نازک قرار می گیرند و از مسیر واژینال به رحم منتقل 
می شوند. بســته به شرایط رحم، سن زن و کیفیت جنین ها، 
تعداد مناســبی از آن ها )حداکثر تا 3جنین( به داخل رحم 
زن انتقال داده می شــوند. معموالً فرد ۴ ساعت بعد از انتقال 
جنین از مراکز درمانی مرخص می شــود. در بیشتر مراکز به 

افراد توصیه می شود سه روز در منزل استراحت مطلق داشته 
باشند به طوری که بیشــتر روز را استراحت کرده و ترجیحاً 
از توالت فرنگی اســتفاده نمایند.بدیهي است آرامش روحي 
و رواني و پرهیز از شرایط پر اســترس مي تواند در موفقیت 
عمل موثر باشد. پس از گذشت ۱2تا ۱۴روز از انتقال جنین، 
مقدار هورمون HCG موجود در خــون بیمار اندازه گیری 

می شود، افزایش این هورمون اولین نشانه ی بارداری است.

تخمک لقاح یافته در انکوباتور Co2 که شــرایطي مانند 
رحم مادر فراهم مي کنددر دماي 3۷ درجه ســانتي گراد 

قرار مي گیرد.
معموال در روز ســوم پس از تخلیه تخمک که جنین ها به 

مرحله ۶-۸ ســلولي مي رســند آماده انتقال به رحم مادر 
هستند.

تشــکیل شــدن جنین و تعداد و کیفیت آنها بستگي به 
تعداد و کیفیت تخمک و اسپرم دارد.



در صورتی که تعداد جنین های تشــکیل یافته زیاد باشد، 
)و یــا در موارد خاص همچون خطــر تحریک بیش از حد 
تخمدان، خونریزی واژینــال در هنگام انتقال یا قبل از آن 
و یا وجود ضایعاتی چون پولیــپ و میوم در رحم که عمل 
انتقال را دچار مشــکل نماید( به تشخیص جنین شناس 
و متخصص زنان، تعــدادی از جنین ها در صورت رضایت 

زوجیــن فریز می شــوند و چنانچه برای بــار دیگر نیاز به 
تکرار ســیکل درمانی وجود داشــته باشــد، تعدادی از 
جنین های منجمد شــده از حالت انجماد خارج شده و به 
رحم مادر منتقل می گردنــد و در دوره های بعدی درمان، 
 پروســه ی تحریک تخمدان و جمع آوری تخمک ها حذف 

خواهد شد.

یکي از مزایاي IVF این اســت که قبــل از انتقال جنین، 
عمل لقاح قابل مشــاهده اســت و در صورتي که اسپرم با 
تخمک لقاح پیــدا نکند مي توان در  نوبــت هاي بعدي 

شرایط لقاح را تغییر داد.
مزیــت دیگر IVF این اســت کــه اگر یک بیمــار فاقد 
 لوله هاي رحمي باشــد بدون مشــکل،  عمل IVF انجام 

مي شود. 
اما محدودیت IVF آن اســت که میزان بارداري در زنان 

باالي ۴0 سال به علت پایین بودن کیفیت تخمک هاي زن 
کاهش مي یابد. 

همه ی مراکــز درمــان نابــاروری و نازایــی امیدوارند 
کــه همــه ی زوج هایــی کــه لقــاح خــارج رحمــی 
 انجــام می دهنــد بــا موفقیــت و ســالمتی بچــه دار 

شوند. 
با وجود این، میزان موفقیت این روش در پیشــرفته ترین 

مراکز جهان حدود 30 درصد  است. 

چه موقع جنین ها فریز می شوند؟

IVF مزایا و میزان موفقیت عمل



 مصرف دارو 
بعد از انجام انتقال جنین 

هورمــون پروژســترون نقــش مهمی در 
النــه گزینــی جنیــن در رحــم و تداوم 
بارداری دارد. ایــن هورمون از طرفی باعث 
اســتحکام الیه های رحم شــده و از سوی 
دیگر انقباضــات رحمی را کاهش می دهد. 
لذا تزریق پروژســترون یا استفاده از شیاف 
واژینــال آن باید به طور منظم، با دســتور 
پزشــک در طول بارداری ادامــه یابد. در 
صورتــي که تســت بارداري منفي باشــد 

پس از انجام دومین  آزمایش در 
صورت اطمینان کامل از 

عدم وقوع حاملگی 
است.  الزم 

مصــرف آن با دســتور 
پزشک قطع شود. بارداری 
پس از لقاح آزمایشــگاهی همانند بارداری 
معمولی پیش می رود. با وجود این، مادران 
ممکن اســت احســاس نگرانی بیشتری 
داشته باشند. هر سال بیش از یک میلیون 
نوزاد در جهان به روش لقاح آزمایشــگاهی 
پدید می آیند و بررسی های گوناگون نشان 
داده اســت که مادران آن هــا و خود آن ها 

هیچ مشکل جدی ندارند.

 مراقبت هاي 
پس از عمل
يك تا دو ساعت پس از عمل انتقال 
جنين بيمار مرخص مي شود. 
توصيه مي شود طي 3 الي 4 روز 
بعد از عمل، فعاليت هاي شديد كه 
منجر به خستگي مفرط مي شود 
نداشته باشد. بديهي است آرامش 
روحي و رواني و پرهيز از شرايط 
پراضطراب مي تواند در موفقيت 
عمل مؤثر باشد. معموال 10 تا 12 
روز بعد از انتقال جنين بيمار به 
 آزمايشگاه هورموني مراجعه 
مي كند تا مقدار  BHCG خون 
اندازه گيري شود. افزايش اين 
هورمون اولين نشانه حاملگي 
است.
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