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IUI چیست؟ 
IUI به معنی تزریق اســپرم شسته شــده و ظرفیت یافته برای باروری به درون 
حفره ی رحم بوده و یکــی از روش های کمک باروری می باشــد. این فرایند موجب 
افزایش احتمال تماس تخمک با اســپرم در محیط رحم شده و شانس وقوع بارداری 
را افزایش می دهد. IUI روش بسیار ســاده ای است که کاربرد بسیار گسترده ای در 
درمان ناباروری یافته اســت.* این روش اولین خط درمان ناباروری پیش از انجام 
IVF می باشد که در موارد ذیل ممکن است به زوجین نابارور پیشنهاد گردد:

 کم بودن تعداد اسپرم و یا کم تحرکی اسپرم ها
 زیاد بودن تعداد اسپرم های غیرطبیعی.

 کم بودن حجم مایع منی.
 وجود ترشحات کشنده اسپرم در دهانه رحم

 کم بودن مخاط دهانه رحــم و یا در مواقعی که موکوس 
 ســرویکس بســیار غلیظ اســت و اجازه عبور به اســپرم داده 
نمی شود. )وجود مشکل در موکوس سرویکس را می توان در حین 

انجام تست )Post Coital Test – PCT( مشخص نمود.(
 عدم امکان انزال درون واژن توسط مرد در اثر ناتوانی جنسی 
)ناتوانی در ایجاد و حفظ حالت نعوظ (یا اختالالت ساختمانی آلت تناسلی

  وجود انزال پس رونده.
  وجود مشکالت مربوط به تخمک گذاری در زنان.

  واژینســموس )انقباض غیــرارادی عضــالت واژن به نحوی که 
تماس جنسی را غیرممکن می سازد(

  ناباروری با علل ناشناخته.

* در موارد اندومتریوز متوسط و شدید IUI کاربرد ندارد.



نحوه ی انجام عمل IUI چگونه است؟
این روش نســبتاً ســاده و بدون درد اســت و توسط 
پزشــک و بدون بیهوشــی انجام می شــود. در این روش 
معموال مایع منی به روش خاصی شســته شــده و سپس 
اسپرم های شسته شده  طی مراحلی دارای ظرفیت باروری 
می گردد، سپس از طریق واژن با استفاده از یک لوله باریک 

)catheter( به داخل رحم زن منتقل می شود.
در این روش با هدِف افزایش شانس بارداری، با مصرف 
داروهــای تحریک کننــده تخمدان، تعــداد تخمک های 
 آزاد شــده در ســیکل مربوطه را به دو یا سه تخمک افزایش 

می دهند. به این منظور با دستور پزشک 
معالج داروهای محرک تخمدان باید دقیقاً 
با دوز مناسب و در زمان مشخص مصرف 
گردد. پس از بررســی وضعیت تخمدانها 
به کمک سونوگرافی و مشاهده فولیکول 

و اطمینان از طبیعی بــودن وضعیت، تزریق داروی 
کمک باروری )HCG( به منظور آزادســازي تخمک انجام 
می شــود. معموالً IUI حدود ۳۶ تا ۴۸ ساعت بعد از تزریق 
HCG انجام می شــود. اما اکثر اوقات بنابر نظر پزشــک و 
 IUI شرایط موجود برای افزایش میزان موفقیت، دوبار عمل

با فاصله یک روز، به طور متوالی انجام می گیرد.
با تعیین زمــان دقیق انجام عمــل IUI و اعالم آن به 
زوجین، مرد باید پس از 2 تــا 5 روز پرهیز* از انجام مقاربت 

و خروج منی، ســاعت و روز تعیین شــده برای انجام عمل، 
 نمونه ی اســپرم خــود را به آزمایشــگاه تحویــل نماید. 
نمونه ی اســپرم باید به روش خودارضائی )اســتمناء( و یا 
اســتفاده از کاندوم هــای مخصوص فاقد مواد ُکشــنده ی 
اسپرم در ظرف استریل که توسط آزمایشگاه در اختیار مرد 
قرار مــی گیرد جمع آوری گردد. نمونه بایــد تازه بوده و در 
محل آزمایشگاه تهیه شــود. نمونه ی اسپرم در آزمایشگاه 
به روش شستشــو با مواد خاص از مایع منی جدا شده مدتی 
 جهت ظرفیــت یافتن در دســتگاه مخصــوص نگهداری 

می شود تا آماده ی تزریق گردد.

* دوره پرهیز مرد کمتر از 2 روز و بیش از 5 روز نباشد.



سپس با اســتفاده از یک لوله ی پالستیکی نازک به 
نام کاتتر، اســپرم ها به درون رحم تزریق می گردند. پس 
از انجام IUI نیازی به بســتری کردن بیمار وجود ندارد 
اما اکثر پزشکان استراحت بیمار به مدت 20 دقیقه روی 
تخت را توصیه می کنند. بیمار نیازی به استراحت مطلق 
ندارد و می تواند کارهــای عادی و روزمره ی خود را ادامه 
دهد. دو هفته پس از عمل IUI آزمایش تســت بارداری 

انجام شده و نتیجه ی عمل مشخص می گردد.

میزان موفقیت عمل IUI چقدر می باشد؟
میزان موفقیــت در IUI با توجه به عوامل موثر 

ذکر شده، بین 15% تا %20 
در هر سیکل درمان 

می باشــد. موفقیت این عمل بــه عوامل متعددی 
بســتگی دارد. در مــواردی کــه تعــداد و کیفیت 
اسپرم های مرد مناسب باشــد درصد موفقیت پس 
از استفاده از این روش بســیار باالتر از افرادی است 
که به علت تعداد کم اســپرم ناچار به انجام این عمل 
می گردند. از طرفی بیماریهای زنان هم نقش مهمی 
در میزان موفقیت ایفا می نماید. ســن زن و شرایط 
فیزیولوژیکــی او در این زمینه نقــش مؤثری دارد. 
بطور مثال اگر زن بیشــتر از ۳5 ســال داشته باشد 

احتمال بارداری کاهش می یابد.
در صورت عدم موفقیت در درمان پس از انجام 
۳ تا ۴ بار ســیکل IUI ، از ســایر روش های درمان 
ناباروری مانند: لقاح آزمایشــگاهی )IVF( یا تزریق 
اســپرم به سیتوپالسم تخمک در محیط آزمایشگاه 

)ICSI( استفاده می شود.

پیگیری های الزم بعد 
IUI ازانجام عمل

1- معمــوال ۶ تا 12 
روز بعد از تخمک گذاری 
النه گزینی جنین در هر 
قسمتی از رحم می تواند 
رخ دهــد و الزم اســت 
2 هفتــه پــس ازانجام 
IUI، تســت حاملگی 



)BHCG( از طریق آزمایش خون انجام شود.
2- در صورت مثبت بودن نتیجه تســت، الزم 
است پس از ۴۸ ســاعت، مجددا جهت انجام تست 
حاملگی اقدام نمود. این تســت جهت بررسی روند 
افزایش هورمون بارداری )BHCG( انجام می شود.

 توصیه های عمومی 
IUI جهت افزایش موفقیت

1- انجام مقاربت جنســی بعد از IUI، شانس 
باروری را افزایش می دهد به شــرط آنکه در هنگام 
IUI بیمار لکه بینی و یا خونریزی نداشــته باشد که 
 IUI در این موارد مقاربت جنسی  تا ۴۸ ساعت بعد از

توصیه نمی شود.
2- در صورت استفاده از داروهای شیاف مانند 
که معمــوالً پس از انجام IUI تجویز می شــود باید 
 از شــنا کردن پس از IUI خودداری شــود، در غیر 
این صــورت هیچگونه ممانعتی جهت شــنا کردن 

وجود ندارد.
۴- داشــتن رژیم غذایــی خــوب، تمرینات 
ورزشــی، عدم اســتعمال دخانیات و الکل و کاهش 
مصرف کافئین در زنــان موفقیت باروری را افزایش 

می دهد.
5- در مــردان داشــتن رژیــم غذایی ســالم 
سرشــار از آنتــی اکســیدان )مثل ســبزیجات و 
میوه هــا(، مصرف مولتــی ویتامین، نگه داشــتن 

وزن در محــدوده مناســب، انجــام تمرینــات 
 ورزشــی مرتب و مــداوم،  دوری از اســترس )که با 
هورمون های ضروری تولید کننده اســپرم تداخل 
ایجاد می کند(، اطمینان از عدم مسمومیت با فلزات 
سنگین، حشــره کش ها و مواد شیمیائی موجود در 
حاللها که می تواند روی کیفیت و کمیت اســپرم ها 
 تأثیرگذار باشد، روی میزان موفقیت IUI تٌاثیرگذار 

می باشد.
۶- عدم استعمال دخانیات در مردان، استعمال 
دخانیات با دو مکانیزم ذیل برروی اســپرم ها تأثیر 

می گذارد:
  منجر به تغییر شــکل اسپرم ها می شود و در 
نتیجه اختالالت مربوط به نفوذ اســپرم در تخمک 

ایجاد می شود .
   باعث تخریب DNA اســپرم ها می شــود. 
تخریب DNA منجر به ایجاد مشکالت جدی برای 
جنین می شــود، )مثل عقب ماندگی های رشدی- 
ذهنی(. مشخص شده است که حتی جویدن تنباکو 
هم سبب کاهش تعداد اسپرم و هم سبب اختالالت 

نعوظی در آلت تناسلی مرد می شود.
۷- خودداری مــردان از اســتحمام با آب داغ 
و یا حمــام داغ و یا حتی پوشــیدن لباس های تنگ 
 که منجر به محدودیــت در جریان گردش خون در 
بیضه ها می شــود ودر نتیجه سالمت اســپرم ها را 

تحت تٌاثیر قرار می دهد.



 بســیاری از خانــم هایی که عمــل IUI را انجام 
داده اند، دردی شبیه انجام تست پاپ اسمیر داشته اند. 
با این وجود عبور کاتتر از گردنه رحم بدلیل امکان ایجاد 
جراحت های ریز، می تواند موجب لکه بینی، خونریزی 
و دردهای شــکمی گردد. البته بسیاری از متخصصین 
نابــاروری، علت دردهــای شــکمی را تخمک گذاری 

می دانند. در بیشــتر مواقع بدلیل آنکه گردن رحم در 
هنگام تخمک گــذاری نرم و کمی باز می شــود، عبور 
کاتتر احســاس نمی شــود. در صورت وجود درد،پس 
از انجــام IUI فقط اســتفاده از مســکن های حاوی 
استامینوفن مجاز اســت و از مصرف مسکن های گروه 
NSAIDs مثل )Ibuprofen( باید خودداری شود.
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