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IUI )اسپرمداخل رحمي  تلقيح( 
-ي باروري مـي اهمسر اغلب يك روش درماني موثر بربااستفاده از اسپرم ،  IUI ،تلقيح اسپرم در داخل رحم

موثر توليد نموده كه با آن است كه مادر تخمك  IUI الزمه. شودغلب خط اوليه درمان محسوب ميكه ا.باشد 

شانس بارداري با  .قابليت باروري توسط اسپرم را داشته باشد ودر لوله هاي فالوپ حركت كرده ي سرعت كاف

لذا با انتخاب صحيح نمونه و افرادي كه شانس بااليي جهـت بـارور   . در يك دوره درمان است %  20اين روش 

سيستم آناليز اتوماتيك اسـپرم بـا    .توان ميزان جوابدهي از اين روش را باال بردنمودن زوجه خود دارند مي

سازد تا افرادي را كه شـانس موفقيـت   ها و دقت باال اين امكان را فراهم ميبندي صحيح اسپرمت كالسقابلي

  .زيادي دارند مشخص گردند 

نمونه حاوي اسپرم با مواد خاصي در آزمايشگاه شستشو داده شده و اسـپرمهاي سـالمتر     I.U.Iجهت انجام 

ي بدون بيهوشي و بي حسي به داخل رحم تزريق مـي  يك كاتتر پالستيكي نازك با يك معاينه معمولتوسط 

  .شود

همانگونه كه مستحضريد و ذيالً نيز مراحل انجام شستشو به تفصيل توضيح داده شده اسـت آمـاده سـازي    

شركت فراديد  ،باشدشناسي امكان پذير ميهاي تشخيص طبي و آسيبنمونه اسپرم به راحتي در آزمايشگاه

  .دارداعالم مي I.U.Iها و مواد آماده به مصرف پرداز پارس آمادگي خود را جهت ارايه محلول

  

  :  I.U.I  مراحل
را به   Pure Sperm 40%سي سي  ريخته  سپس  يك سي سي   15را داخل لوله فالكون    Pure Sperm 80%يك  سي سي    

سي سي از نمونه اسپرم را به آرامي به آن اضافه  2الي  5/1مجزا از هم قرار گيرند، سپس  آرامي روي آن ريخته بطوريكه در دو اليه
-دور در دقيقه سانتريفيوژ مي 1000دقيقه با سرعت حدود  15الي  10كنيم و درون سانتريفيوژ قرار داده و نمونه را به مدت مي

كه قبالً توسط  Hams F10سي سي محلول  5به آرامي در سي سي از ته نشين آن را برداشته و  2/0 -5/0سپس حدود .  كنيم
دور در دقيقه  3000انساني به آن اضافه شده ، اضافه مي كنيم و در سانتريفيوژ با سرعت حدود % 20آلبومين  % 10كاربر به نسبت 
  .باشد در نهايت ته نشين آنرا برداشته و آماده تزريق مي. دقيقه قرار مي دهيم  5به مدت حدود 
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