
درمان ناباروری با ای وی اف چگونه 

 ست؟ا
یک نوع روش بارداری در عصر حاضر است که با مراحل و شرایط   درمان ناباروری با ای وی اف

ها از این روش برای باردار شدن خود  مخصوصی امکان پذیر است. در حال حاضر بسیاری از خانم 

کنید. برخی ممکن است به صورت طبیعی قادر نباشد که باردار شوند و در این شرایط  استفاده می 

توان  می درمان ناباروری با ای وی اف چنینی استفاده کرد. در روش های جایگزین این توان از روش می 

گفت که از داروهای هورمونی استفاده میشود و تاثیر زیادی دارد. تا آخر این مقاله همراه ما باشید تا  

 .توضیحات بیشتری در این باره بدهیم

 

 

 

 سونوگرافی غربالگری در تهران 

 برای درخواست وقت مالقات و نوبت دهی با ما در تماس باشید 
Whatsapp 

 تماس با ما 

https://drdaliry.com/%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%DB%8C-%D9%88%DB%8C-%D8%A7%D9%81/
https://web.whatsapp.com/send?phone=989123238597&text=%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%20
https://drdaliry.com/contact/


IVF  چیست؟ 

گونه در نظر گرفت که لقاح باید در خارج از رحم فرایند خود را سپری کند. با گرفتن  باید این 

کنند. در  ها از اهداکننده و جای دادن آن درون شیشه همراه با اسپرم، به بارور شدن کمک می تخمک 

توان به رحم  کنند که می حالت توپ مانند سلولی روبرو می زمان بارور شدن تخمک، شما را با یک 

توانسته فرایند خود را در این زمینه به صورت جدی   1978توان گفت ای وی اف از سال  انتقال داد. می 

توان به بارداری برخی از بانوان اعتماد کرد که  آغاز کند. در برخی از شرایط تنها از این روش می 

 .دهدتر اطالع می ین موضوع را به فرد مورد نظر هرچه سریع پزشک زنان و زایمان ا

برای شما موضوع مهمی است، باید در   متخصص سونوگرافی غربالگری طور که مهارت و تبحرهمان 

کنیم  ها مراجعه کنید که ما به شما توصیه می ترین هنگام مراجعه به پزشک زنان زایمان نیز به باتجربه 

 .از متخصصین مجموعه اینترنتی دلیری استفاده کنید

 
 

 

 

 

 

https://drdaliry.com/%d9%85%d8%aa%d8%ae%d8%b5%d8%b5-%d8%b3%d9%88%d9%86%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-%d8%ba%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d9%84%da%af%d8%b1%db%8c/


 ز درباره درمان ناباروری با ای وی اف همه چی

 مراحل درمان ناباروری با ای وی اف 

کنند. دلیل استفاده از  توان گفت در روش ای وی اف نیز داروهای هورمونی نقش مهمی را ایفا می می 

های بیشتری پرداخت.  ها بتوان به تولید تخمک داروهای هورمونی نیز این است که در تخمدان 

ای شرایط شما باید به فردی ماهر برای سونوگرافی مراجعه کنید؛ چرا که اگر برای   توان گفت درمی 

به دنبال بهترین هستید، برای انجام این روش درمانی نیز باید به یک   سونوگرافی غربالگری انجام 

 .کنیممرکز معتبر برای این کار مراجعه کنید که ما به شما مجموعه دلیری را معرفی می 

تواند با کمک گرفتن از سونوگرافی واژینال، از بیهوشی خفیفی بهره برده و  پزشک در این شرایط می 

ها از درون تخمدان بپردازد. اگر بخواهیم این روش  ط سوزنی بسیار ظریف به تخلیه تخمک توس

 :ای برای شما شرح دهیم، بدین ترتیب استدرمانی را به صورت مرحله 

ها اقدام کنند. مرحله دوم به  ها است تا بتوان به جایگذاری تخمک مرحله اول شامل تحریک تخمدان 

پذیرد. حال نوبت بارور  است که این کار در سونوگرافی انجام می خروج چند تخمک بالغ مربوط 

  روز  5  یا 2 مرحله  این   عمدتاً کردن تخمک است تا در مرحله بعدی بتوان جنین را به رحم منتقل کرد.

 .است پذیرانجام  لقاح  انجام از بعد

 

https://drdaliry.com/%d8%b3%d9%88%d9%86%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-%d8%ba%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d9%84%da%af%d8%b1%db%8c/


 ت؟ درمان ناباروری با ای وی اف روشی مطمئن اس

هر حال اگر خانمی سن باالیی   شاید با شکست نیز شما را روبرو کند. به  IVF توجه داشته باشید که

چنان باال نخواهد بود؛ همچنین قوی و ضعیف  داشته باشد، احتمال موفق شدن از طریق این روش آن

متخصص سونوگرافی   بودن جنین خود موضوع بسیار مهمی است که معموالً در زمان مراجعه به 

شود، کیفیت تخمک و اسپرم را نیز موضوع کمی نباید در  این موضوع روشن می  غربالگری در تهران

 .به شکست در این روش درمان ناباروری ختم گردد 2نظر بگیرید که شاید به کیفیت پایین این  

مشکالتی که در رحم و لگن وجود دارد را نیز نباید نادیده گرفت که این خود موضوع مهمی به شمار  

ا به داروهای هورمونی ارائه ندهد، چندان امیدی به موفقیت در  آید. اگر تخمدان پاسخ مناسبی رمی 

های کوروموزومی، اختالالتی که به النه گزینی مرتبط  این روش نباید داشته باشید. هر نوع ناهنجاری 

توان در نظر گرفت که این روش  شود را از جمله دالیلی می است یا اشکاالتی که به انتقال جنین ختم می 

درصد به انتخاب شما برای یک   50کن است با شکست مواجه کند. توجه داشته باشید که درمانی را مم 

درصد به شرایط بدنی فرد اهداکننده و نوع اسپرمی که به کار   50مجموعه معتبر بستگی دارد و 

 .آیدمی 

 

 میزان موفقیت درمان ناباروری با ای وی اف 
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بهترین   یابد که شما به دنبال بهترین باشید. یعنیزمانی میزان موفقیت در این روش افزایش می 

  میزان افزایش  در همگی که   …، بهترین پزشک زنان زایمان، بهترین داروها و سونوگرافی جنین 

 .کنندمی   ایفا را مهمی  نقش  درمانی روش این  در موفقیت

سال باشد، احتمال موفقیت در این حوزه    35این نکته را به خاطر بسپارید که چنانچه سن بیمار کمتر از 

اهمیت در نظر گرفت. افزایش ذخیره   توان یک مقوله کم نیز بسیار باال خواهد بود و مقوله سن را نمی 

هایی نظیر دیابت، تیروئید، فشارخون و موارد  تخمدانی نیز موضوع مهمی است و نداشتن بیماری 

چنینی دیگر را نیز بهتر است دخیل بدانید. همچنین به خاطر داشته باشید که هر چه قدر با  این 

رود و اگر روزی مایل به انجام  چیز باال می ا برای همه تر زندگی کنید همیشه شانس شم کیفیت 

تأثیر  های درمانی بی چنینی شوید نیز سبک زندگی شما در نتیجه این روش های درمانی این روش 

 .نخواهد بود

 با وجود فرزند امکان پذیر است؟  IVF آیا استفاده از 

فرد مورد   IVF ار مهم باشد. قبل ازبله امکان پذیر است؛ ولی باید همراه با رعایت چندین نکته بسی 

نظر باید فرزندی سالم را به دنیا آورده باشد. به هیچ عنوان سابقه مصرف دخانیات و مواد مخدر  

سال با درصد موفقیت بیشتری روبرو   35های زیر  تأثیر باشد. خانم تواند در تحقق چنین امری بی نمی 

نیز   سونوگرافی غربالگری در تهران ت مراجعه به درستی حاصل شد بهتر اس شوند و اگر نتیجه به می 

 .ه آنالین دلیری مراجعه کنیدتر از طریق مجموع هرچه سریع 

 کنند؟ استفاده می  IVF چرا از 

تواند مشکالت ژنتیکی باشد.  کنند، می استفاده می ) IVF  ( درمان ناباروری با ای وی اف  دلیل اینکه از 

توان نادیده گرفت؛ همچنین اگر علیه تخمک و  ناتوان بودن اسپرم در هنگام نفوذ را به هیچ عنوان نمی 

دهد.  اسپرم اگر آنتی بادی وجود داشته باشد، احتمال مراجعه به این روش درمانی را افزایش می 

ها، کاهش  های رحمی و یا مسدود بودن آن های رحمی، آسیب دیدگی لوله متریوز، خروج لوله اندو

توان از جمله دالیل استفاده به این روش درمانی  و اختالل در تخمک گذاری را می  اسپرم تعداد

 .تناباروری دانس

 سخن پایانی 
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درمان ناباروری با ای وی اف ” با مراجع به بهترین دکتر زنان و نازایی امکان پذیر است. اگر شما از   ”

ای که سابقه و تجربه باالیی ندارد استفاده کنید، قطعاً هزینه و زمان زیادی را از دست  مجموعه 

ه آنالین دلیری بهترین خدمات را با  چیز به شما بستگی دارد. مجموع خواهید داد. به همین دلیل همه 

دهد، کافی است با مشاورین ما در  ترین افراد در اختیار شما قرار می قیمت مناسب توسط متخصص 

 .این مجموعه در ارتباط باشید

 


