
 
 

 روشهاي کمک باروري:

 ي کمک باروري به روشهايي که طي آنها تخمک مستقيما از تخمدان برداشته ميشود، گفته ميشوند.روشها

 اين روشها عبارتند از:

 گذاري تحريک تخمک •

 (IVFلقاح آزمايشگاهي ) •

 (IUIتلقيح داخل رحمي مايع مني ) •

 (GIFTهاي رحمي ) انتقال گامت به لوله •

 (ZIFTانتقال سلول تخم به داخل لوله رحم ) •

 (ICSIتزريق داخل سيتوپالسمي اسپرم ) •

 (CETانتقال جنين منجمد ) •

 (TESTخارج ساختن اسپرم از بيضه ) •

 (PESAروش تخليه اسپرم از ناحيه اپيديديم ) •

 (MESAآسپيراسيون اسپرم از اپيديديم ) •

 اي رحم اجاره •

 

 گذاري: تحريک تخمک

ات پزشكي براي تحريک تخمدان اشاره دارد. اين نوع اقدامات پزشكي تحريک تخمک گذاري اصطالحي است که به اقدام

 و نيز ترکيبي از اين دو متغير است.ص کلوميفن تا تجويز گنادوتروپين از تجويز قر

شد تخمكهاي بيشتري يابد، که اين امربه تحريک و ر افزايش مي FSHبا تجويز اين داروهاي تزريقي سطح خوني هورمون 

 منجر ميشود. با استفاده از گنادوتروپينها، عالوه بر افزايش تعداد تخمكها ميتوانيم فاکتورهاي زماني، مثل زمان تخمک

 . ادگذاري را تحت کنترل در آورده و شانس حاملگي را افزايش د

 (:IVFلقاح آزمايشگاهي )

IVF د. يكي از پيشرفتهاي شگفت انگيز در علم ناباروري است که تحت عنوان باروري در محيط آزمايشگاه شناخته ميشو

IVF  يعني کشت تخمک زن و اسپرم مرد در آزمايشگاه و سپس انتقال جنين تشكيل شده از طريق دهانه رحم به داخل

 حفره رحم.

 عبارتند از: IVFرايجترين موارد استفاده از 



 
 

اي، ناباروري با عوامل مردانه، آندومتريوز و ناباروري با علت نامعلوم. البته در تمام مواردي که به  ناباروري با عوامل لوله

 ميشود. توصيه  IVFروشهاي درماني ديگر پاسخ نميدهند استفاده از 

در زوج ناباروري که با عامل مردانه شديد مراجعه ميكنند و تعداد اسپرم متحرک کمتر از يک و نيم ميليون باشد، اين روش 

 موفقيت کمي خواهد داشت.

است. به طوري که با افزايش سن مادر احتمال بارداري کاهش و خطر  IVFسن زن يكي ديگر از عوامل موثر در موفقيت 

خمكهاي خود زن امكانپذير است ولي در بيماران باالتر ت سال با 43در زنان کمتر از  IVFمييابد. انجام عمل سقط افزايش 

 با تخمكهاي اهدايي توصيه ميشود. IVFسال انجام  43از 

به طور کلي هدف اصلي تمام روشهاي کمک باروري به حداکثر رساندن ميزان بارداري موفق و به حداقل رساندن خطر 

 چندقلويي است.

ال طي مراحل انتقال جنين و اوايل بارداري، توليد کافي هورمون پروژسترون اهميت زيادي دارد. بنابراين در زمان انتق

 مكملهاي پروژسترون توصيه ميشود. جنين تا هنگامي که جفت وظايف خود را انجام دهد تجويز

 (:IUIتلقيح داخل رحمي مايع مني )

 اين روش به تنهايي يا همراه با تحريک تخمدان براي درمان ناباروري با يكي از علل زير کاربرد دارد:

ها، ناباروري مربوط  هاي رحم به جز انسداد دو طرفه لوله وط به مشكالت لولهناباروري مربوط به عوامل مردانه، ناباروري مرب

 به مشكالت رحم، دهانه رحم و تخمدانها، آندومتريوز

اين روش همراه با تحريک کنترل شده تخمدانها روشي مناسب، کم هزينه و غير تهاجمي بوده و بايد به عنوان خط اول 

 در نظر گرفته شود.  IVFدرمان ناباروري بدون علت، پيش از 

در اين روش به مرد يک ظرف استريل داده ميشود تا پس از انزال، مايع مني خود را در آن بريزد. اين نمونه بايد حداکثر 

 37ه به آزمايشگاه تحويل داده شود. حمل نمونه به آزمايشگاه بايد طوري باشد که نمونه در دماي نزديک به دقيق 30ظرف 

درجه قرار داشته باشد )بيمار ميتواند نمونه را در زير لباس و نزديک بدن خود قرار دهد(. در آزمايشگاه پس از طي مراحلي 

، IUIايد ظرف مدت کوتاهي وارد رحم شود. بهترين زمان براي انجام سازي شده ب سازي ميشود و اسپرم آماده اسپرم آماده

از نزديكي خودداري کنند. معمواًل  IUIکرد قبل از انجام  بايد به زوج توصيه گذاري است. ساعت مانده به زمان تخمک 6

 .نبايد نزديكي داشته باشند IUIساعت پيش از  72

 18انجام ميشود، بنابراين بيمار بايد در روز  IUIروز بعد از  16تا  12ثابت شدن جنين در رحم و مشخص شدن بارداري 

 دهد. ، براي تشخيص بارداري آزمايش خون انجامIUIپس از 



 
 

ي مختصر مشكالتي مانند گرفتگي شكم، آسيب مختصر به دهانه رحم و لكه بيني و خونريز IUIمهمترين خطرات ناشي از 

 و موقت و رشد بيش از حد تخمدانها خواهد بود.

 (:GIFTهاي رحم ) انتقال گامت به داخل لوله

 به سلول جنسي در جانوران گامت گفته ميشود.

 اين روش در زوجهاي مبتال به ناباروري بدون علت، آندومتريوز و ناباروري مربوط به عوامل مردانه انجام ميشود.

عدد تخمک لقاح  6تا  IVF ،4، تحريک تخمدان و برداشتن تخمک انجام ميشود. اما بر خالف IVF در اين روش نيز مانند

 نيافته به همراه اسپرمهاي شسته شده توسط عمل الپاراسكوپي و تحت بيهوشي، به داخل لوله رحم منتقل ميشود.

اين است که تخمک و  GIFTمزيت  ي براي انجام اين عمل ضروري است.وجود حداقل يک لوله رحمي سالم و طبيع

 اسپرم در محيط طبيعي لوله رحم ترکيب ميشوند.

GIFT  ممكن است براي زوجهايي که بهIVF اند، روش مناسبي باشد.  پاسخ نداده 

 .شي عمومي و الپاراسكوپي زياد استهزينه اين روش به دليل نياز به بيهو

 (:ZIFTهاي رحم ) انتقال سلول تخم به داخل لوله

از علل انجام اين روش آندومتريوز، ناباروري با عوامل مردانه، چسبندگي، شكست روشهاي ديگر و عوامل مربوط به دهانه 

 رحم است.

گذاري، تخمكها در زمان مناسب از طريق واژن با هدايت سونوگرافي  تخمک در اين روش پس از تحريک تخمدان جهت

گرفته ميشوند و درمحيط آزمايشگاهي بارور شده و سلول تخم ايجاد ميشود و روز بعد که هنوز تقسيم سلول تخم آغاز 

 يابد.  نشده است از طريق الپاراسكوپي شكمي به لوله هاي رحم انتقال مي

در  سلول تخم از طريق واژن به داخل رحم منتقل ميشود ولي IVFدر اين است که در  IVFبا   GIFTو  ZIFTتفاوت 

 هاي رحمي منتقل ميشود. اين روشها سلول تخم از طريق الپاراسكوپي شكمي به درون لوله

 (:ICSI) تزريق داخل سيتوپالسمي اسپرم يا ميكرواينجكشن

 کمتر از يک ميليون است به طوراحتمال لقاح موفق با روشهاي تلقيح آزمايشگاهي در مرداني که تعداد اسپرم متحرک آنها 

 قابل توجهي کمتر است.

در مواردي به کار مي رود که اسپرم مرد از نظر تعداد، تحرک و يا شكل، کيفيت الزم را ندارد. در بعضي اين روش عمدتا 

 انجام شده و به نتيجه نرسيده است از عمل ميكرواينجكشن استفاده مي شود. IVFموارد هم که چندين مورد عمل 

خل تخمک و لقاح و گيري، تزريق اسپرم دا تخمک شامل چند مرحله تحريک تخمدان، IVFميكرواينجكشن نيز مانند 

 انتقال جنين است. 



 
 

 يكي از مزاياي ميكرواينجكشن اين است که حتي اگر يک اسپرم سالم از مرد وجود داشته باشد اين عمل قابل انجام است. 

 در انجام اين عمل به وجود نميهاي رحمي باشد نيز مشكلي  مزيت ديگر ميكرواينجكشن اين است که اگر بيمار فاقد لوله

سال به علت پايين بودن کيفيت تخمكهاي  40اما محدوديت ميكرواينجكشن آن است که ميزان بارداري در زنان باالي آيد. 

 يابد. زن کاهش مي

به تعداد و کيفيت تخمكها بستگي دارد. عوامل ديگري که در ميزان موفقيت در ميكرواينجكشن موثر  ICSIموفقيت در 

 ستند شامل موارد زير ميباشند:ه

 در هر دو شريک جنسي. FSHسن مادر، تحرک اسپرم و ميزان هورمون 

سن مادر بايد سونوگرافي و بايد به اين نكته توجه داشت که در تمام بارداريهاي حاصل از ميكرواينجكشن و بدون توجه به 

 در سه ماهه دوم بارداري انجام شود.آمنيوسنتز 

 (:CETانتقال جنين منجمد )

 خي موارد زوج تمايل به حفظ و منجمد کردن جنينهاي اضافي که از کيفيت مطلوبي برخوردار هستند، دارند.در بر

 با ذخيره جنينها به روش انجماد ميتوان آنها را به صورت نامحدود و براي انتقالهاي بعدي نگهداري کرد.

ازي جنين به روش انجماد اين است که س جنينهاي منجمد پس از آب شدن آماده انتقال ميگردند. مزيت اصلي ذخيره

 ديگر نيازي به تحريک تخمدان و برداشت تخمک وجود ندارد.

 احتمال بقاي جنين در طي مراحل گذر از انجماد و کاشت موفق، کاماًل به کيفيت جنين قبل از انجماد بستگي دارد.

 (:TESEخارج ساختن اسپرم از بيضه )

)فقدان اسپرم( هستند ولي در نمونه برداري از بافت بيضه آنها ميتوان اسپرم را مشاهده در مرداني که مبتال به آزواسپرمي 

 انجام ميشود. ساير موارد استفاده از اين روش عبارتست از: TESEنمود ميكرواينجكشن 

 و انجام وازکتومي غير قابل بازگشت.فقدان مادرزادي واز دفران 

شود. گاهي استفاده از داروهاي گيري مي در اين روش معمواًل بعد از بيحسي موضعي به صورت مستقيم از بيضه نمونه

 بيحسي باعث ايجاد ناخوشي و بيحالي در بيمار ميشود. 

 (:PESAديم )روش تخليه اسپرم از ناحيه اپيدي

ها در کنار هر بيضه قرار دارند. باشند. اين لولهکه محل بلوغ و ذخيره اسپرم مي ها هستندهايي درون بيضهلوله اپيديديم

در مواردي که . کشد تا يک اسپرم بالغ شودروز و نيم طول مي 2باشد. حدود ها ميها، توانايي لقاح آنمنظور از بلوغ اسپرم

مرد دچار آزواسپرمي انسدادي باشد اين روش به کار ميرود. يعني عمل اسپرم سازي در بيضه انجام ميشود ولي نقص يا 

با سوزن کشيده ميشود،  گرفتگي مادرزادي بر اثر جراحي يا عفونت در مسير خروجي اسپرم وجود دارد،  محتويات اپيديديم



 
 

دون بيهوشي عمومي انجام ميگيرد و نمونه بالفاصله اين عمل با بيحسي موضعي و بگفته ميشود.  PESAبه اين عمل 

جهت بررسي وجود اسپرم به آزمايشگاه ارسال ميشود. اسپرمهاي بدست آمده جهت تشكيل جنين و تزريق به داخل 

 كشن( مورد استفاده قرار ميگيرند.سيتوپالسم تخمک )ميكرواينج

 (:MESAآسپيراسيون اسپرم از اپيديديم )

م سپراپيديديم ي الولههادر لي ارد وندد جوم وسپرنه انها نموم آسپرامايش دارند و درآزپيديديم ادي در انسداکساني که در 

عي انجام ده ميشود. اين روش نيز با بيحسي موضستفاا IVFاي براسپرمها ين مشاهده ميشود، اين عمل انجام ميشود. از ا

 ميگيرد.

 اي: رحم اجاره 

اجاره رحم يكي از روشهاي درمان ناباروري است که طي سالهاي اخير در ايران گسترش پيدا کرده است. زماني که يكي از 

ر ميدهند و بعد از انجام دو طرف دچار مشكل باشد، ابتدا هر يک از آنان را که عامل اصلي ناباروري است تحت درمان قرا

اي  سلولي است آن را در رحم اجاره 8تا  6لقاح مصنوعي در آزمايشگاه و پس از گذشت سه روز، درست زماني که جنين 

ميگويند. او فردي است که نه ماه تمام در وجود خود از کودکي  "مادر ميانجي"يا  "مادر اجاره اي"ميگذارند که به او 

اين شيوه، از درمانهاي نوين نازايي به شمار ميآيد و اولين نوزاد به اين روش در  د خودش نيست.نگهداري ميكند که فرزن

 در آمريكا متولد شد.  1990سال 

گذاري مشكلي ندارند، اما به عللي رحم آنان مناسب باروري نيست. براي نمونه ميتوان  برخي از زنان نابارور به لحاظ تخمک

اند يا کساني که به طور مادرزادي فاقد رحم هستند اشاره کرد.  رحم خود را از دست دادهبه کساني که در اثر سرطان، 

همچنين برخي زنان با وجود سالمت دستگاه توليد مثل به علت بيماريهاي داخلي مانند ديابت از بارداري منع ميشوند اين 

ند حاصل از اين روش تمام خصوصيات والدين اي صاحب فرزند شوند که در آن صورت فرز افراد ميتوانند با روش رحم اجاره

گفته ميشود و مادر ميزبان که نطفه را در رحم  "ژنتيكيوالدين "رو به مادر و پدر اصلي وي  اين صاحب نطفه را دارد از

ر خود پرورش ميدهد، تاثيري بر مسائل ژنتيكي او ندارد. اما به اعتقاد محققان از نظر روحي و رواني تا حدودي ميتواند ب

 خاصي را براي پذيرش جنين دارند. جنين تاثير بگذارد. لذا اين مادران شرايط

 تخمک اهدايي:

اي نيست که با تجويز دارو يا روشهاي پيشرفته درمان ناباروري بتوان آنها را رفع کرد.  باروري به گونهدر بعضي موارد علل نا

براي مثال  بعضي زنان به خاطر سن باال، يائسگي زودرس و اختالالت ديگر، عليرغم سالم بودن ارگانهاي باروري به علت 

 ها راه باروري دريافت تخمک اهدايي از يک داوطلب است. در اين افراد تن اند. نداشتن تخمک از امكان باروري محروم



 
 

يابد و جنين حاصله از  در محيط آزمايشگاه تخمک اهدايي توسط اسپرمهاي مرد که همسر گيرنده تخمک است لقاح مي

متولد شده است  1984اولين کودک حاصل از اهداي تخمک در جهان در سال  به رحم زن نابارور منتقل ميشود. اين لقاح

 ست که مورد استفاده قرار ميگيرد.و اين روش هم اکنون در کشور ما پس از طي مراحل شرعي و قانوني آن، سالها

 اهدا اسپرم:

هاي کمک اهدا اسپرم يا استفاده از اسپرم مردي ديگر )غير از همسر زن( جهت بارور نمودن تخمكهاي زن، يكي از روش

 باشد که علت ناباروري در آنها ناباروري مردان تشخيص داده شده است.  درماني براي زوجهايي مي

وشهاي درماني امكان دريافت اسپرم از مرد وجود ندارد و در واقع توليد اسپرم در مرد صورت در مواردي که با هيچ يک از ر

عنوان يكي از روشهاي کمک درماني  اي است، اهدا اسپرم ميتواند به نميگيرد و يا مرد حامل اختالالت ژنتيكي شناخته شده

 مطرح گردد.

ر صورت وجود( گرفته و پس از لقاح با تخمک زن مورد نظر، در اين روش اسپرمي را از فردي ديگر يا از بانک اسپرم )د

 جنين ايجاد شده را به رحم زن منتقل ميكنند.

 اهدا جنين:

م زني ( اسپرم و تخمک يک زن و مرد به درون رحIVFاهدا جنين به معناي انتقال جنين حاصل از تلقيح خارج رحمي )

اي درمان زوجهايي ميباشد که توانايي ايجاد جنينهاي سالم را اهدا جنين يكي از راهه غير از زن صاحب تخمک است. 

هاي جنين اغلب زوجهايي ميباشند که نابارور بوده و در مرکز درمان ناباروري تحت درمان تلقيح خارج  ندارند. اهدا کننده

با روش انجماد  ( ميباشند و بعد از باردار شدن و فرزنددار شدن تعداد اضافه جنينهاي تشكيل شده را کهIVFرحمي )

 ذخيره شده، به زوج نابارور ديگر اهدا ميكنند.

قبل از اهدا جنين زوجهاي دهنده از نظر تاريخچه پزشكي، ژنتيكي و تستهاي خوني براي تشخيص بيماريهاي عفوني از 

عدم داشتن جمله ايدز، هپاتيت، و گروههاي خوني بررسي ميشوند و اجازه کتبي مبني بر استفاده از جنينهاي آنها و 

 هيچگونه حقوقي نسبت به نوزادان متولد شده را امضاء ميكنند.

 فرزند خواندگي:

فرزند خواندگي عبارت است از اعطاي سرپرستي کودکان بدون سرپرست شناخته شده تحت سرپرستي سازمان بهزيستي 

 د.سرپرست باشن هاي متقاضي که واجد شرايط قانون جاري حمايت از کودکان بي به خانواده
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