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Infertility Treatment 

 نازايي درمان هاي  
 : مقدمه

سااه ترين در انهنربهرهايادر واير انهباروساا رعمرن در ر ارنا رنهروب ه ر

ننو  امربدارعنناورير ارART نارگن  ريرريداهاررامرننوعپرشيفااانهتامر  ا رر

صااارادر و رشهسااابهر اررمر واير انهبارريداهاونررمرننوعپربهرهايادر  ا رر

ART (Artificial reproductive treatment)رفربو.رنيوا هعر و ترررر

 :ع درمان هاي نازاييانوا

 :  موارد زير مي باشددرمان ها در مراكز ناباروري شامل 

(INTRAUTERINE INSEMINATION) IUI   )لقاح داخل رحمي( 

لوله هاي فالوپ چسبندگي   (عكس رنگي رحم)  HSGكه درصورتي كه در    

د و رحم ستالم باشتند و مازان است رر مرد هم  وا باشتد ) نها ه ننداشتهه باشت 

ازمايش انالاز استت رر  وا (  با تيريت تك ت گراري به وستتاوه هورمون 

بته با تار و ان تار تريگر با تار بتا    HMGكوومافن و لهروزول و در ادامته دادن 

HCG     با تار را امتادا ان تارIUI     روز بته وول مي   14مي كننتد كته حتدود

ن امد و در نهايت در روز ع ل  اي يو اي ه ستر با ار هم است رر مي دهد و ا

بر روي است رر ان ار دادا و انرا پزشتت زنان به  Processingازمايشتگاا  

بتار ماهوان اي يو اي را    6دا تل رحم با تار تزريم مي كنتده كته از نتر كهتابي تتا 

گرفتت دتدر ن تار نها ته براي با تار بته فتاصتتتوته يتت تتا دو متاا ان تار داد و اگر با

 ع ل اي وي اف يا لقاح مصنوعي استه  نبعدي درما

 IVF (IN VITRO FERTILISATION) (  لقلح خارج از رحمي  )  

و  FSH در روش اي وي اف بايد از روز دور ستتاكل پريود  انم دارو هاي  

HMG    ر حست   ب) البهه در روش آنها گوناستت( با دوز هاي مهوستAFC 

بايد    FSH & HMGبا ار شتتتروي مي شتتتود و از روز شتتتشتتتم ع وا بر 

روز يت بار ستتونو ان ار  گارد تا  4تا   2و هر  ه ستتهروتايد هم شتتروي شتتود

) در افراد مكهوف   14يا   13نها ه پاستتتا دارو ها ديدا شتتتود و حدودا روز  

 مهفاوت است(  
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با ار  را تريگر مي كنند  كه ستتاعت تزريم بر حستت  ستتاعت   HCGبا داروي   

شتتوهر با ار هم   ،مشتتكم مي شتتود و در ه ان روز تك ت كشتتي   OPkع ل 

اول صتتتبم ن ونه استتت رر مي دهدو ازمايشتتتگاا ن ونه استتت رر را امادا مي كندو 

تك ت گرفهه شتدا و است رر امادا در ازمايشتگاا لقاح دادا مي شتود  و در ميا  

روز نها ه لقاح ديدا مي شتود و  3كشتت دا ل انكوباتور درار مي گارد و بعد از 

روزا   5ه رشتد ميا  شتان تياار مي كند تا جنان ها فريز مي شتوند يا جهت ادام

 شوند و در روز پن م ان را فريز مي كنند ه

در بعضتتي افراد ي ارا تك داني  اوي پايان استتت و ع ل اي وي اف برايشتتان  

 ( كه در اين موارد توصاه به تك ت اهدايي ماشود هAMH<0.5مفاد ناست ) 

: تخمك اهدايي    

ستتال كه يت فرزند ستتالم داشتتهه    35 ان ي زير رجهت تك ت اهدايي بايد ازر

دارو شتروي  ك ت گرفهه و  باشتد و ه ستر نداشتهه باشتد به عنوان دهندا تك ت 

مي كند و كواه پروستته اي وي اف روي فرد دهندا تك ت ان ار مي شتتود و در 

ازمايشتگاا تك ت فرد دهندا و است رر شتوهر با ار را لقاح دادا و جنان را فريز 

الزر استت يت نامه ميضتري مبني بر عدر داشتهن د ل و تصترف   كه همي كنند

در ايندا و يت صتايه نامه در روز تك ت كشتي ان ار شتدا و  نستبت به جنان ها

 تيويل مركز دادا شوده

: جنين اهدايي   

يت درمان ك ت ناباروري استت كه از يت زو  بارور جهت پروسته  اي وي اف ر

استهفادا مي شتود و جنان هاي فريز شتدا حاصتل ازين زو   را به زو  ناباروري  

كه راي دادگاا را دارند دادا مي شتود و يا از جنان هاي فريز افرادي كه پروسته  

با تاران بتاريتتتايتت    اي وي اف ان تار دادا و  ود نها ته گرفهته انتد جهتت اين

 ميضري صاح  جنان ها اسهفادا مي شود ه 

: رحم اجاره اي   

آشتترمن وهه(  اد)اگر زن رحم نداشتتهه باشتتد و يا فابرور زياد و مشتتكل رح ي ح

داشتتهه باشتتد  كه  نهواند جنان را در رحم  ود رشتتد دهد براي يت نفر ستتور 

رحم  ود رشتتد مي دهد  ماا جنان را در   9جنان ها را انهقال مي دهند و ايشتتان  

 .رو بعد از تولد ان را به صاح  جنان مي دهد

                           


