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هچیـنگ آزمایشـگاهى جنیـنســـرکــــالژ

, IVFالپاراسکوپى و هیستروسکوپى  ICSI

درمان هاى جایگزین (اهدا)جراحى تخصصى مردان

آمینوسنتز تشخیص و درمان ناتوانى جنسى

کورتاژ تشخیصى IUI تلقیح داخل رحمى اسپرم

تست هاى تکمیلى عملکرد اسپرمانتخاب جنسیت

فریز جحنین، تخمک و اسپرم بانک تخمک و اسپرم

مرکــز فــوق تخصصــى درمــان نابــارورى رویــا وابســته بــه جهــاد 
دانشگاهى واحد استان  قم با سابقه ده سال فعالیت در زمینه هاي 
تخصصــی و فــوق تخصصــی همچــون  IUI ،PGD ،ICSI، تعییــن 
جنســیت، الپاروســکوپى و هیستروســکوپى هاى تشــخیصی و 
درمانــی توســط پزشــکان فــوق تخصــص و مجــرب در خدمــت 
مراجعیــن داخلــى و خارجــى مــى باشــد، ایــن مرکــز مجهــز بــه 
ــوده و  ــامل imsi و osight imaging ب ــرى ش ــاى برت تکنیکه
مفتخــر اســت بــه عنوان اولیــن مرکز درمــان نابــارورى در ایران 
همــگام با کشــورهاى پیشــرو در زمینه درمان نابــارورى همچون 
انگلســتان  اقــدام بــه اســتفاده از روشــهاى مذکــور نموده اســت. 
مرکز درمان ناباروري رویا براى کسب رضایت مراجعین محترم 
از هیچ کوششــی فرو گذار نکرده و  کلیه پرســنل این مرکز طى 
برنامه اى منســجم در راســتاى دســتیابى به این مهم، در تالشــند. 
درهمین راستا از وجود مبارك حضرت فاطمه معصومه (س) که 
اســتان قم متبرك بنام ایشــان اســت، یارى می جوییم و از اعتماد 

شما گرامیان به این  مرکز سپاسگزاریم.

وبسایت جهاد دانشگاهى قم

www.jd-qom.ac.ir

رویــا وبـســایت 

ــاى  ــا نرم افزاره ــا ب ــایت روی ــه وبس ــان ب ــراى ورود آس ب
بارکدخوان، در تلفن هاى هوشمند کدمقابل را بازخوانى کنید.
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آدرس و تلفن رویا

نشانى:
ــح    ــهید مفت ــان ش ــى - خیاب ــهید کریم ــوار ش ــم - بل ق
درمــان  مرکــز   - خیابــان شــبنم    - ایثــار  میــدان 

نابارورى جهاددانشگاهى واحد استان قم

025تلفن:  - 31621 



آزمایشــگاه تشــخیص طبــى جهــاد دانشــگاهى قــم بــا 
اســتفاده از آخریــن تکنولــوژى هــاى روز دنیــا و 
اســتاندارد هــاى ملــى و بیــن المللــى فعالیــت کــرده و به 
دلیــل مدیریــت متمرکز و اســتفاده بهینه از تجهیــزات و 
امکانــات خــود قــادر اســت ضمــن کاهــش هزینــه هــا، 

کیفیت کارتمام مراکز خود را تامین نماید.   

HIV انجــام آزمایــش هــاى پنــل هپاتیــت  و
Roma HE4 انجــام آزمایــش هــاى تومــور مارکــر بــه ویــژه
MTHFR & PG 210A, FACTOR V, PAL انجام پانل ترومبوز

PCR روش بــه   HPV هــاى نمونــه  پذیــرش 
pathology  , (cobas HPV DNA Testing)  

Pap smear و  

انجــام آزمایــش کاریوتایــپ پرزهــاى جفتــى جنیــن 
“CVS“ و کاریوتایپ آمونیوتیک مایع

 QUAD, انجــام آزمایــش هــاى غربالگــرى جنین
F.T.S, NIPTI, Triple

انجام آزمایشــات سقط مکرر
تعییــن هویت والد و فرزندى

(Connexing26) بررسى ناشنوایى

آزمایشــگاه تشــخیص طبــى

IUI درمــان نابــارورى بــه روش

میــزان موفقیــت ایــن روش بــراى هر انتقــال جنین در 
مراکــز درمان نابارورى،براســاس شــرایط آزمایشــگاه 
ــد  ــان در رون ــن زن ــت متخصصی ــى و دق ــن شناس جنی
درمان،و ســن خانم و کیفیت جنین هاى انتقالى  تعیین 
میگردد و از همین رو تجربه در این امر نقش بسزایى 
دارد. با توجه به شــرایط گوناگــون، میزان موفقیت در 
هــر بــار انجــام عمل انتقــال جنیــن متفاوت اســت و در 
مرکز درمان  نابارورى جهاددانشگاهى قم معموالً بین 

30-40 درصد است.

 تلقیح داخل رحمى اســپرم یا IUI قرار دادن اســپرم در رحم زن هنگام 
تخمــک گــذارى اســت. این درمــان یکــى از درمان هــاى اولیــه در زمینه 
نابــارورى اســت. آى یو آى همچنیــن به افرادى که در حال مصرف دارو 
بــراى تخمک گــذارى هســتند کمــک مى کند تا شــانس باردارى شــان را 

افزایش دهند. مشکالتى که با آى یو آى قابل درمان است عبارتند از:

نابارورى با علت نامشخص
درد شدید هنگام رابطه جنسى 

مشکل در انزال و ایجاد نعوظ

کم بودن تعداد اسپرم و یا کم تحرکى اسپرم ها
مشکالت  مربوط به تخمک گذارى در زنان

واژینیســموس (انقباض غیــرارادى عضالت واژن به نحوى 
که تماس جنسى را غیرممکن مى سازد)

 Anti sperm) بــادى  آنتــى  اســپرم  آنتــى  وجــود 
Antibodies) در مایع منى

وجود ترشــحات کشــنده اســپرم در دهانه رحم، کم بودن 
مخــاط دهانــه رحم و یــا در مواقعى که موکوس ســرویکس 

بسیار غلیظ است و اجازه عبور به اسپرم داده نمى شود
اندومتریوز خفیف یا متوسط

 ICSI درمــان نابــارورى بــه روش
(میکرو اینجکشن)

الپاراســکوپى و هیستروســکوپى:

مقدماتــى،  کارهــاى  بعــداز  نازایــى  علــت  جریــان  در 
الپاراســکوپى و هیستروســکوپى جنبــه تشــخیصى و درمانــى 
داشــته بــه طــورى کــه عــالوه بــر تشــخیص بیمــارى هایــى ماننــد 
هــاى  کیســت  هــا،  چســبندگى  کیســتیک،  پلــى  تخمــدان 
تخمــدان، آندومتریــوز و آندومتریومــا، فیبــروم یــا پولیــپ، 
ســبتوم رحــم، چســبندگى هاى داخــل رحمــى، و در مــوارد ســقط 
ــى  ــل جراح ــام عم ــرو انج ــرر میک ــت هاى مک ــا شکس ــرر ی مک
بــراى خــارج کــردن فیبــروم رحــم و کیســت تخمــدان و ســوزاندن 
لکــه هــاى آندومتریــوز و پوســته تخمــدان پلــى کیســتیک مقــاوم 
بــه درمــان دارویــى انجــام مــى شــود. از الپاراســکوپى بــراى 
برداشــتن کیســت تخمــدان و فیبــروم در کســانى کــه ازدواج 

نکرده و یا نازا نیستند نیز استفاده مى شود.

در ICSI تخمــک خانــم بــا اســپرم مــرد در خــارج از بــدن، در محیط 
آزمایشــگاه باهــم ترکیــب مى شــوند و پــس از لقــاح، جنیــن 
حاصلــه در داخــل رحــم خانــم گذاشــته  مى شــود. در تمــام 
مــواردى کــه شــرایط رســیدن اســپرم بــه تخمــک در رحــم فراهــم 
ــبندگى هاى  ــى، چس ــاى رحم ــودن لوله ه ــته ب ــد بس ــد مانن نباش
حفــره لگنــى، تعــداد کــم اســپرم و تحــرك پاییــن اســپرم از روش 

ICSI استفاده  مى شود. 
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