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مقدمه:
توسعه جوامع و گسترش نظام های سالمت ،به ویژه در دو سده اخير و نيز گسترش علوم پزشکی در جهان موجب شدده اسدت
كه تقریباً تمام كشورها به منظور برآورده شدن نيازهای سالمت محدور خدود ،بده تددوی راهنماهدای بدانينی راهکارهدا ،سياسدت هدا،
استانداردها و پروتکل های بانينی) در راستای ارتقا سطح كيفی و كمی ارائه خدمت و همچني تدوی سياست های كالن در چدارچو
استقرار پزشکی مبتنی بر شواهد گام بر دارند .از سویی ضرورت تعيي حدود و ثغور اختيارات دانش آموختگان حرف مختلد

پزشدکی

و استاندارد فضای فيزیکی و فرآیندهای ارائه خدمات سبب شد تا تدوی شناسنامه های مرتبط به منظور افدزایش ایمندی ،اثدر بخشدی و
هزینه اثر بخشی در دستور كار وزارت متبوع قرار گيرد.
اندازه گيری كيفيت برای جلب اطمينان و حصول رضایت آحاد جامعه ،قضاوت در زمينه عملکردها ،تامي و مددیریت مصدرف
منابع محدود ،نيازمند تدوی چني راهنماهایی می باشد .ای مهم همچني به سياستگذاران نيز كمك خواهد نمود تا به طور نظام مند ،به
توسعه و پایش خدمات اقدام نموده و از ای طریق ،آنان را به اهدافی كه نسبت به ارائه خدمات و مراقبتهای سالمت دارند ،نائل نماید
تا به بهتری شکل به نيازهای مردم و جامعه پاسخ دهند .عالوه بر تدوی راهنماها ،نظارت بر رعایت آن ها نيز حائز اهميت می باشدد و
میتواند موجب افزایش رضایتمندی بيماران و افزایش كيفيت و بهره وری نظام ارائه خدمات سالمت گردد .طراحی و تدوی راهنماهای
مناسب برای خدمات سالمت ،در زمره مهمتری ابعاد مدیریت نوی در بخش سالمت ،به شمار می آیدد .اكندون در كشدورمان ،نيداز بده
وجود و استقرار راهنماهای ملی در بخش سالمت ،به خوبی شناخته شده و با رویکردی نظام مند و مبتنی بر بهتری شواهد ،تدوی شده
است.
در پایان جا دارد تا از همکاری های بی دریغ معاون محترم درمان «جنا
آموزشی «جنا

آقای دكتدر محمدد حداجی آقاجدانی» ،معداون محتدرم

آقای دكتر باقر الریجانی» و شورای راهبردی تدوی راهنماهای بانينی در مدیریت تدوی راهنماهدای طبابدت بدانينی ،و

نيز هيات های بورد و انجم های علمی تخصصی مربوطه ،اعضاء محترم هيئت علمی مراكز مدیریت دانش بانينی و همچني

هماهنگی

موثر سازمان نظام پزشکی جمهوری اسالمی ایران ،وزارت كار ،تعاون و رفاه اجتماعی و سدازمان هدای بيمده گدر و سدایر همکداران در
معاونت های مختل

وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی تقدیر و تشکر نمایم.

انتظار می رود راهنماهای طبابت بانينی تدوی شده تحت نظارت فنی دفتر ارزیابی فناوری ،تدوی استاندارد و تعرفه سدالمت و
كميته فنی تدوی راهنماهای بانينی ،مورد عنایت تمامی نهادها و مراجع مخاطب قرار گرفته و به عنوان معيار عملکدرد و محدك فعانيدت
های آنان در نظام ارائه خدمات سالمت شناخته شود.
اميد است اهداف متعانی نظام سالمت كشورمان در پرتو گام نهادن در ای مسير ،به نحوی شایسته محقق گردد.
 



دکتر سید حسن قاضی زاده هاشمی
وزیر
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اسامی تدوین کنندگان اصلی:
دکتر محمد مهدی آخوندی :جنین شناس ،عضو تیم تخصصی پژوهشگاه رویان
دکتر مجتبی رضازاده :جنین شناس ،مدیر گروه پژوهشی جنین شناسی پژوهشگاه رویان
دکتر احمد حسینی :جنین شناس ،عضو هیئت مدیره انجمن علمی تخصصی باروری و ناباروری
دکتر پوپک افتخاری یزدی :جنین شناس ،مسئول بخش جنین شناسی پژوهشگاه رویان
دکتر منصوره موحدین :جنین شناس ،عضو هیئت مدیره انجمن علمی تخصصی باروری و ناباروری
دکتر علیرضا میالنی فر :پزشک و حقوقدان
دکتر حجت اله سعیدی :جنین شناس ،مسئول بخش جنین شناسی مرکز ناباروری امید
دکتر لیال کریمیان :جنین شناس ،عضو تیم تخصصی پژوهشگاه رویان
دکتر محمد رضا صادقی :جنین شناس ،مسئول بخش جنین شناسی پژوهشگاه ابن سینا
فهیمه رنجبر :کارشناس ارشد مامائی ،دبیر جلسات تدوین شناسنامه ها
دکتر مهران دخت عابدینی :متخصص زنان و زایمان ،مسئول کمیته راهبری تدوین شناسنامه های خدمات درمان ناباروری

اسامی همکاران مرور کننده شناسنامه:
همکاران متخصص کلیه و مجاری ادراری و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی:
دکتر محمد صدیقی گیالنی ،دکتر محمد رضا نوروزی

همکاران فلوشیپ نازائی و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی:
دکتر اشرف آل یاسین( دبیر هیئت بورد زنان و نازائی) ،دکتر ساغرصالح پور (عضو هیئت بورد زنان و نازائی) ،دکتر مهناز اشرفی (دانشگاه علوم
پزشکی ایران) ،دکتر عالیه قاسم زاده (دانشگاه علوم پزشکی تبریز) ،دکتر نزهت موسوی فر(دانشگاه علوم پزشکی تبریز) ،دکتر آیدا نجفیان (دانشگاه
علوم پزشکی تهران) ،دکتر زهرا حیدر (دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی) ،دکتر لیال نظری(دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی) ،دکتر آزاده اکبری
(دانشگاه علوم پزشکی ایران) ،دکتر ژیال عابدی اصل

سایرهمکاران :دکتر احمد وثوق ،متخصص رادیولوژی ،معاون درمان و خدمات تخصصی پژوهشگاه رویان ،محسن قائنی نژاد رئیس اداره صدور پروانه

تحت نظارت فنی:
گروه استانداردسازی و تدوین راهنماهای بالینی
دفتر ارزیابی فن آوری ،استانداردسازی و تعرفه سالمت
دکتر علیرضا اولیایی منش ،دکتر مجید داوری ،دکتر آرمان زندی ،دکتر آرمین شیروانی ،مجید حسن قمی،
دکتر عطیه صباغیان پی رو ،دکتر مریم خیری ،دکتر بیتا لشکری ،مرتضی سلمان ماهینی
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الف) عنوان دقیق خدمت مورد بررسی (فارسی و التین):
89250: Culture of oocyte(s)/Embryo(s), less than 4 days
 :89250کشت تخمک/ها و جنین/ها تا 72ساعت (کمتر از  4روز)

ب) تعریف و تشریح خدمت مورد بررسی:
در روشهای كمك باروری ،تخمكهای گردآوری شده از تخمدان ،قبل و بعد از نقاح و تشکيل زایگوت و بهدنبال آن انجام تقسيمات
جني  ،باید در محيطی مشابه شرایط فيزیونوژیك بدن انسان كشت شود كه ای شرایط كشت به كمك محيطهای كشت ساخته شده
توسط انسان سنتتيك) و دستگاههای انکوباتور فراهم میگردد.
برای حفظ حيات جني و رشد آن در محيط آزمایشگاهی ،محيط كشت آن باید بهصورت دقيق و كامل ،با شرایط بدن انسان مشابهسازی
شود .ای خدمت شامل كشت تخمك /جني به مدت  4روز است و روز تلقيح را نيز دربرمیگيرد ،اما شامل فرایند تلقيح معمول یا
كمکی كدهای  )89268،89281،89280نمیشود .ای كد میتواند شامل كشت تخمك/جني های تازه یا قبالً منجمدشده باشد  )1ص
 ،202ستون  ،2پاراگراف .4

کشت جنین:
برای جداكردن تخمك ) ،(oocyte isolationآمادهكردن آن برای  ICSIو یا دستکاری جني خارج از انکوباتور  ،CO2دو روش
مجزا وجود دارد :در یك روش میتوان از مدیای دارای سيستم بافر ثانوی ،مانند  MOPSیا  HEPESكه هر دو  pHمحيط كشت را
نسبتاً ثابت نگه میدارند) و یا سيستمی شبيه  pediatric isoletteاستفاده كرد .روش دوم درجه حرارت و  pHرا حفظ میكند و غير
از بيکربنات نيازی به استفاده از سيستم بافری ندارد .هر دو روش مؤثر و كارآمدند ،اما روش انتخابی به سليقه فرد و برآورد هزینه
بستگی دارد  )2ص  ،233ستون  ،1پاراگراف  ،5سطر .1
كشت جني  ،بسته به محيط كشت انتخابی در فضایی با فشار كم اكسيژن معموالً  5درصد است ،اما به طور ایده آل كمتر از  10درصد
در نظر گرفته میشود) و  CO2معادل  5تا  7درصد ،صورت میگيرد .ای شرایط را میتوان با انکوباتورهای  multigasبا قابليت
اتصال و تنظيم بيش از یك گاز  )CO2,O2,N2فراهم ساخت .ایجاد شرایط ایدهآل با درصد خاصی از گازهای باال ،مستلزم یك تا سه
ساعت باز نکردن در

انکوباتور و استفاده نکردن از آن است .بههمي دنيل ،توصيه میشود كه تعداد دفعات مشاهده ،حي تکوی جني

و همچني  ،تعداد نمونهها در هر انکوباتور ،به حداقل برسد .از آنجا كه جني در مراحل اونيه تکوی خود دارای تعداد محدودی سلول
است كه تعيي كننده سرنوشت جني و فرزند حاصل از آن خواهد شد ،باید از تماس جني با هرگونه تركيباتی كه با رشد و تقسيم آن
تداخل ایجاد میكند و یا روند تکامل بعدی آن را تغيير میدهد ،خودداری كرد و تمام مواد در تماس مستقيم با جني  ،شامل محيطهای
كشت ،ظروف و وسایل كشت ،روغ كشت و ...را از نظر سمی بودن بررسی كرد  )2ص  ،233ستون  ،2پاراگراف  ،2سطر .1
در طول مراحل تکامل ،از مرحلۀ قبل از نقاح تا مراحل تسهيم ،نيازهای متابونيك جني تغيير میكند ،بنابرای برای ایجاد شرایط بهينۀ
رشد آن ،باید محيط كشتی متناسب با نيازهای متابونيك جني فراهم كرد .امروزه ای كار مهم با استفاده از محيطهای كشت متوانی
 )Sequentialكه بهصورت تجاری توسط شركتهای مختل

تونيد و عرضه میشود ،انجامپذیر است.
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مراحل انجام کار:
آماده كردن ظروف كشت روز یك تا سه):
 .1آمادهسازی ظروف حاوی قطرات محيط كشت نقاح ظرف  35 mmحاوی محيط كشت نقاح  6×25 µlدر دو ردی ) ،حدود 4
ساعت قبل از نقاح و كشت
.2

پوشاندن سریع قطرات محيط كشت نقاح با روغ پارافي مایع مخصوص كشت جني كه از قبل آماده شده است.

.3

ثبت مشخصات صاحب جني

ظرف كشت

.4

انتقال تخمكهای تلقيح شده به ظرف آماده شده برای هر فرد ،شستوشوی تخمكها در قطرات ردی
به قطرات ردی

.5

مادر) ،شامل نام و شماره پرونده در دو قسمت مختل

حاشيه و ك

باالی ظرف و انتقال آن

پایي برای كشت

ثبت تصویر درصورت امکان) یا مشخصات تخمكهای تلقيح شده

 .6انتقال ظرف حاوی تخمكهای تلقيح شده به انکوباتور CO2
.7

ثبت ميزان نقاح از طریق مشاهده پيشهسته پدری و مادری در تخمك 12 ،تا  18ساعت پس از تلقيح از ای مرحله به بعد جني
حاوی پيشهسته پدری و مادری ،تا قبل از نخستي تسهيم ،زایگوت ناميده میشود).

.8

جداسازی زایگوتهای غير طبيعی زایگوتهای دارای  1پيشهسته و یا بيش از  2پيش هسته)

.9

بررسی و ثبت كيفيت زایگوتها از طریق نمای ظاهری پيشهستهها با استفاده از سيستم نمرهدهی Z scoring

 .10آماده سازی ظروف حاوی قطرات محيط كشت تسهيم ظرف  35 mmحاوی محيط كشت تسهيم  6×25 µlدر دو ردی )،
حدود  4ساعت قبل از مشاهده پيشهستهها در جني مرحله زایگوت
 .11پوشاندن سریع قطرات محيط كشت تسهيم با روغ پارافي مایع مخصوص كشت جني كه از قبل آماده شده است.
 .12انتقال زایگوتها به ظروف آماده شده برای هر فرد ،شستوشوی زایگوتها در قطرات ردی
قطرات ردی

باالی ظرف و انتقال آنها به

پایي برای كشت

 .13انتقال ظروف حاوی زایگوتها به انکوباتور CO2
 .14ثبت ميزان تسهيم از طریق مشاهده جني های  2-4سلونی در روز دوم كشت ،یعنی بي  44-48ساعت پس از تلقيح پس از انجام
اوني مرحله تقسيم ،زایگوت جني ناميده می شود).
 .15جداسازی جني های تسهيم شده و ثبت كيفيت و ميزان رشد آنها و تهيه تصویر مناسب برای آرشيو درصورت امکان)
 .16انتقال ظروف حاوی جني ها به انکوباتور CO2
 .17ثبت ميزان پيشرفت جني ها از طریق مشاهده جني های  4-8سلونی در روز سوم كشت بي  68-72ساعت پس از تلقيح)
 .18آمادهسازی جني های مناسب برای انتقال در روز سوم كد  )89255و یا تداوم كشت جني  ،حداكثر تا روز هفتم پس از تلقيح كد
)89272
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نکات مهم:
-

به دنيل نيازهای تغذیهای ،حداكثر تعداد جني هایی كه در هر قطره كشت داده می شود ،نباید از  4عدد تجاوز كند .ظرف بهسرعت
به انکوباتور برگردانده میشود.

-

توصيه میشود جني ها حداقل در گروههای دوتایی كشت داده شوند  )2ص ، 234ستون  ،2پاراگراف  ،1سطر .1

-

برای هر بيمار ،باید شماره سریال محيط كشت ،ظروف ،روغ و ...مورد استفاده ثبت گردد.

-

از آنجا كه تركيب و كيفيت محيطهای حاصل از مارکهای تجاری مختل  ،متفاوت است و هر محيط در تداوم محيط قبلی آن
طراحی شده است ،توصيه میشود كه محيطهای متوانی مورد استفاده در مراحل رشد یك جني متعلق به یك مارک تجاری خاص
باشد و برای هر مرحله از محيطی با مارک تجاری متفاوت استفاده نشود.

-

از آنجا كه حجم قطرات محيط كشت بسيار كم است  )25-50µlو بهسرعت تبخير میشود ،سرعت قطرهگذاری و پوشش آن با
روغ مخصوص باید بهگونهای باشد كه در اسموالریته محيط كشت تغييری ایجاد نشود .)3

-

ظروف حاوی قطرات كشت حداقل به زمان حدود  3تا  4ساعت برای تعادل با شرایط انکوباتور نياز دارند .در صورتی كه با
خروج ظرف از انکوباتور طی زمانی حدود سه دقيقه شرایط محيط كشت از حانت مطلو

خارج میشود .ازای رو ظرف حاوی

جني یا زایگوت باید كمتر از ای زمان در خارج از انکوباتور نگهداری شود.
-

نور ،بهویژه نورهای فلورسنت ،بهعنوان یکی از عوامل تونيدكننده رادیکال آزاد در محيط كشت و جني است .بنابرای  ،در محيط
آزمایشگاه و ميکروسکوپ باید از نور زرد استفاده كرد و جني و زایگوت باید حداقل تماس با نور را داشته باشد.

-

بهتری شرایط دمایی كشت جني  37 ،درجه سانتیگراد است .بنابرای  ،توصيه میشود كه در طول بررسی جني در خارج از
انکوباتور ،دمای مناسب از طریق استفاده از ميکروسکوپ مجهز به صفحه گرم فراهم گردد  )4ص  ،1257ستون  ،1قسمت .6.1

-

تعداد و حجم انکوباتورهای كشت جني را باید بهگونهای انتخا

كرد كه در طول مراحل كشت جني در یك انکوباتور ،از افزودن

جني های حاصل از روشهای درمانی روزهای بعد و یا روزهای قبل خودداری شود تا درِ انکوباتور در حداقل دفعات ممک باز و
بسته شود.
-

مواد مورد استفاده در كشت جني /تخمك باید از نوع  Embryo Testedباشند و ترجيحاً روی جني موش آزمایش شده و درجه
خلوص مناسبی داشته باشند .استفاده از محيط كشت تجاریای توصيه میشود كه آزمایشهای الزم برای كنترل كيفيت آن انجام
گردد .هنگام استفاده از محيطهای كشت تجاری ،در صورتی كه كنترل كيفيت آن توسط آزمایشگاه ميسر نباشد ،اطمينان از
انجامشدن آزمایش كنترل كيفی معتبر توسط شركت سازنده ضروری است .همچني  ،سانم بودن بستهبندی و شرایط مناسب حمل و
نقل و تحویل آن نيز باید بررسی شود.

-

محيط كشت و مواد و وسایل مصرفی همه باید قبل از تاریخ انقضا استفاده شوند.

-

برای نگهداری محيط كشت و مواد و وسایل مصرفی ،استفاده از وسایل سرمایشی مناسب ضروری است.

-

شماره سریال و زمان شروع مصرف هر ظرف روغ كشت ،محيط كشت و دیگر مواد مصرفی در دورۀ زمانی استفاده از آن ،باید
در مستندات آزمایشگاه ثبت گردد ،بهگونهای كه در هر مرحله از فرایند و برای هر بيمار قابل پيگيری باشد  )4ص  1257و ،1256
قسمت  5.4و .5.1
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ج) طراحی گام به گام فلوچارت فرایند کار برای ارائه خدمت:

درخواست متخصص زنان برای انجام خدمت
 IVFیا میکرواینجکشن و صالحدید جنین
شناس برای ارائه این خدمت
ثبت اطالعات بيمار
آمادهسازی ظروف حاوی قطرات محيط
كشت نقاح و پوشاندن آنها با روغ

انتقال تخمكهای تلقيح شده به ظرف آماده شده
برای هر فرد و انتقال آن به انکوباتور
ثبت تصویر تخمكهای تلقيح
شده و مستندسازی
ثبت ميزان نقاح از طریق مشاهده پيشهسته پدری و مادری در تخمك
 12تا  18ساعت پس از  IVFو  16تا  20ساعت پس از )ICSI

جدا كردن تخمكهای نقاحیافته با
پيشهستههای غير طبيعی )3PN, 1PN

جداكردن تخمكهای دژنره شده یا فرگمنت یا
واكوئله از تخمكهای سانم

بررسی كيفيت زایگوتها
ثبت تصویر زایگوتها و
مستندسازی
آمادهسازی ظروف حاوی قطرات محيط كشت
تسهيم و پوشاندن آن با روغ
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انتقال زایگوتها به ظروف آمادهشده
برای هر فرد

ثبت ميزان تسهيم در روز دوم كشت
مشاهده جني های  2-4سلونی)

ثبت كيفيت جني های تسهيم شده و ميزان رشد آنها و
انتقال مجدد به انکوباتور
ثبت تصویر مناسب و
مستندسازی

ثبت ميزان پيشرفت جني ها در روز سوم كشت
مشاهده جني های  4-8سلونی)

مستندسازی اطالعات

آمادهسازی جني های مناسب برای انتقال در
روز سوم كد ) 89255یا تداوم
كشت كد )89277یا انجماد جني

كد

)89258

د) فرد/افراد دارای صالحیت جهت تجویز ( )Orderخدمت مربوط با ذكر عنوان دقيق تخصص و در صورت نياز ،ذكر
سوابق كاری و یا گواهیهای آموزشی مصو

مورد نياز .در صورت ذكر دورۀ آموزشی ،باید مدت اعتبار دورههای آموزشی تا بازآموزی

قيد گردد):
ای خدمت یکی از اجزا مجموعه خدمات مربوط به ميکرواینجکش و  IVFاست كه توسط متخصص زنان درخواست می گردد و
ارزیابی نياز به انجام ای خدمت توسط جني شناس صورت میگيرد.
 -1جني شناس بانينی  )5ص  ،45ستون ،2قسمت:7
جني شناس بانينی به افرادی گفته میشود كه دارای گواهینامۀ  PhDدر یکی از رشتههای علوم پایۀ پزشکی ،شامل بيوشيمی بانينی،
ایمونونوژی بانينی ،علوم تشریح ،بيونوژی تونيد مثل ،آسيبشناسی و پزشکی مونکونی و یا مدرک دورۀ تکميلی جني شناسی بانينی،
مورد تأیيد معاونت آموزشی وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی ،از یکی از مراكز درمان ناباروری داخلی باشند .دارندگان
مدارک مشابه خارج از كشور ،پس از ارزشيابی و تأیيد وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی ،جني شناس بانينی تلقی میشوند.
 -2متخصص زنان زایمان و نازایی
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هـ) ویژگیهای ارائهکننده اصلی دارای صالحیت برای ارائۀ خدمت مربوط با ذكر عنوان دقيق تخصص و در صورت نياز،
ذكر سوابق كاری و یا گواهیهای آموزشی مورد نياز .در صورت ذكر دورۀ آموزشی ،باید مدت اعتبار دورههای آموزشی تا بازآموزی
قيد گردد):
جني شناس بانينی  )5ص  ،45ستون  ،2قسمت :7
جني شناس بانينی به افرادی گفته میشود كه دارای گواهینامۀ  PhDدر یکی از رشتههای علوم پایۀ پزشکی ،شامل بيوشيمی بانينی،
ایمونونوژی بانينی ،علوم تشریح ،بيونوژی تونيد مثل ،آسيبشناسی و پزشکی مونکونی و مدرک دورۀ تکميلی تخصصی جني شناسی
بانينی ،مورد تأیيد معاونت آموزشی وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی ،از یکی از مراكز درمان ناباروری داخلی باشند.
دارندگان مدارک مشابه خارج از كشور ،پس از ارزشيابی و تأیيد وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی ،جني شناس بانينی تلقی
میشوند.

و) عنوان و سطح تخصصهای مورد نیاز (استاندارد) برای دیگر اعضای گروه ارائهکنندۀ خدمت:

ردیف

عنوان تخصص

تعداد موردنیاز

فرمول

به طور

محاسباتی

استاندارد ،به

تعداد نیروی

ازای ارائۀ هر

انسانی مورد

خدمت

نیاز

میزان تحصیالت
مورد نیاز

سابقه کار و یا دورۀ
آموزشی مصوب ،در

نقش در فرایند ارائۀ خدمت

صورت لزوم

كارشناس یا كارشناس
ارشد علوم

داشت گواهی  6ماه فعانيت

آزمایشگاهی /

تحت نظارت و  6ماه

بيونوژی یا یکی از
رشتههای علوم پایه
1

پزشکی مرتبط كه
پایاننامه خود را در

یك نفر

مقطع ارشد در رابطه

كارشناس و یا

فعانيت مستقل آمادهسازی

یك نفر ،به ازای

كارشناس ارشد )6

محيطهای كشت و

هر  5فرایند در

ص  ،167ستون ،2

ظروف،آگاهی و تسلط كامل

یك نوبت كاری

پاراگراف  ،2سطر
1

با جني شناسی

بر مراحل مختل

همۀ

فرایندها و آگاهی از همۀ
روشهای كنترل كيفی

گذرانده باشد)6 ).

محيطهای كشت

ص  ،167ستون ،2

كنترل درخواست خدمت،
بررسی انجام موارد قانونی و
اداری ،تطبيق دادن شرایط بيمار
با دستورانعمل های اجرایی
مصو  ،كمك به جني شناس در
فرایند كشت جني  ،مستندسازی
و ذخيره اطالعات بيمار و نمونه،
انجامدادن فرایند كنترل كيفی
محيطها و مواد كشت و
انکوباتورها

پاراگراف  ،2سطر 1
یك نفر ،به ازای
*

یك نفر

*

یك نفر

2

پذیرش

3

خدمات

هر  5فرایند در

تشکيل پرونده ،ثبت و
فوق دیپلم

-

یك نوبت كاری

مستندسازی درخواست بيمار،
پيگيری مسایل اداری و مانی
جابهجایی بيمار ،جابهجایی

یك نفر ،به ازای
دیپلم

هر  5فرایند در
یك نوبت كاری

-

وسایل در بي بخشها،
شستوشو ،ضد عفونی كردن
آزمایشگاه

* افزون بر انجام این خدمت ،پذیرش برای دیگر خدمات و یا انجامدادن کارهای خدماتی
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ز) استانداردهای فضای فیزیکی برای ارائۀ خدمت در صورت نياز به دو یا چند فضای مجزا با ذكر مبانی محاسباتی مربوط به
جزئيات زیر فضاها بر حسب متر مربع و یا برحسب بيمار و یا تخت ذكر گردد):
در بخش جني شناسی فضایی به مساحت حداقل  40متر مربع با تهویه مناسب و با استانداردهای الزم در مجاورت اتاق عمل پانکچر،
برای استقرار دستگاهها و امکانات مورد نياز برای كشت جني

 )4ص  ،1254ستون  ،2قسمت .3.1

ح) تجهیزات پزشکی سرمایهای (و یا اقالم اداری) استاندارد اداری و به ازای هر خدمت ذكر مبانی محاسباتی تجهيزات
مورد نياز بر حسب بيمار و یا تخت):
متوسط
ردیف

عنوان
تجهیزات

انواع
مارکهای

شناسۀ فنی

واجد شرایط

کاربرد در فرایند
ارائۀ خدمت

متوسط عمر

تعداد خدمات

زمان

مفید

قابل ارائه در

کاربری ،به

تجهیزات

واحد زمان

ازای هر
خدمت

امکان استفاده
همزمان برای ارائۀ
خدمات مشابه و یا
دیگر خدمات

دو خدمت در
ساعت به ای
معنی است كه هر

1

ميکروسکوپ

Olympus
Nikon
Ziess
Leica
یا موارد مشابه

2

ميکروسکوپ

Olympus
Nikon
Ziess
Leica
یا موارد مشابه

انکوباتور

New
Brunswick
Leek
Memmert
یا موارد مشابه

پتری دیش نيم

مشاهده تخمك/جني در
Stereo

زیر ميکروسکوپ و
بررسی كيفيت و

ساعت خارج از
 10سال

انکواتور باشد كه

 10دقيقه

وجود ندارد

مغایر تعاری

درجهبندی آن

فوق است برای
هرخدمت 10
دقيقه در ساعت
باید منظور شود)

Inverted
با قابليت نصب
ميکرومانيپوالتو
ر و دارای
صفحه گرم با
قابليت اتصال

مشاهده تخمك/جني

 10سال

ميکرومانيپوالتو

 1خدمت در ده
دقيقه

 10دقيقه

وجود ندارد

ر ،دوربي و
مانيتور با
كيفيت تصویر
باال

3

CO2

با قابليت تنظيم
دقيق دما،
CO2و
رطوبت

تأمي دمای  37 ˚Cو
شرایط بهينه برای
تخمك/جني

متغير ،بسته به
 5سال

حجم انکوباتور
متغير است

10

متغير

بلی

متوسط
ردیف

عنوان
تجهیزات

انواع
مارکهای

شناسۀ فنی

واجد شرایط

کاربرد در فرایند
ارائۀ خدمت

متوسط عمر

تعداد خدمات

زمان

مفید

قابل ارائه در

کاربری ،به

تجهیزات

واحد زمان

ازای هر
خدمت

4

انکوباتور CO2

5

هود

6

Warm stage

New
Brunswick
Leek
Memmert
یا موارد مشابه

با حجم كم 10
تا  20نيتر) و

تأمي دمای  37 ˚Cو
شرایط بهينه كوتاه مدت

قابل جابهجایی

برای تخمك/جني

المينار فلو

ایجاد محيطی استریل و

كالس I

مناسب برای كشت

یا موارد مشابه

 5سال

انکوباتور متغير

متغير

فيلتر باید
حداكثر ظرف
مدت  1سال

یا موارد مشابه

با قابليت تنظيم
 0/1درجه

حفظ دمای37˚C

خدمات مشابه و یا
دیگر خدمات

بلی

است
خير درصورتيکه فضای
دو خدمت در
ساعت

زیر هود اجازه دهد
 30دقيقه

حداكثر  5سال

سانتيگراد

میتوان خدمات دیگر را
توسط فرد دیگری

تعویض شود)
K system
Tokaihit
Kitazato
اختریان

همزمان برای ارائۀ

متغير ،بسته به حجم

حداكثر  5سال
K system
فرپژوه

امکان استفاده

همزمان انجام داد)
یك خدمت در ده
دقيقه

 10دقيقه

خير

متغير ،تا زمانی
كه نمونه داخل

آنمانی-ژاپنی-

7

كپسول  CO2به

چينی

همراه تجهيزات،

مارک مانومتر-

مانند مانومتر و

هریس آمریکا)

رگالتور

Zinster
یا موارد مشابه

Medical
Grade
 40نيتری

انکوباتور باشد
منبع گاز  CO2در
انکوباتور

 10سال

پنج خدمت در روز

كپسول CO2
هر  18روز

بلی

یكبار ،به ازای
هر انکوباتور
شارژ میشود).

8

سمپلر متغير

Eppendorf
Biohit
Socorex
یا موارد مشابه

9

ترازو

sartorius

10

اسمومتر

Gonotec
یا موارد مشابه

11

UPS

 10تا 1000

اندازهگيری حجم

ميکرونيتری

محيطهای كشت

 1سال /هر سال
یكبار باید
كانيبره شود

دیجيتال با
حساسيت

وزن كردن مواد الزم

 5سال

0/001گرم
-

سنجش اسموالریته محيط
كشت

 6خدمت در ساعت

 10دقيقه

خير

 5سال

 12خدمت در
ساعت
 6خدمت در ساعت

 5دقيقه

 10دقيقه

خير

خير

قابليت تأمي برق
فاراتل
یاموارد مشابه

اضطراری
ميکروسکوپ،
نيزر و

تأمي فوری برق در
صورت قطع برق

ميکرومانيپوالتور
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 10سال

متغير

متغير

وجود ندارد

ط) داروها ،مواد و لوازم مصرفی پزشکی (استاندارد) برای ارائۀ هر خدمت:

مورد نیاز

(تعداد یا نسبت)

(تولید داخل و خارج)

1

محيط كشت تسهيم

1 ml

2

پيپت پاستور

 8عدد

3

محيط كشت نقاح

1 ml

4

پتری دیش كشت 35 mm

 2عدد

فانکون

5

نونه 5 ml

 2عدد

 Falcon, Nuncیا موارد مشابه

6

سرنگ انسوني

 2عدد

سها ،سوپا یا موارد مشابه

7

Labeling device
مثل ماژیك دائمی

 1عدد

 Steadtlerیا موارد مشابه

8

پيپت  1ميلینيتری یكبار مصرف

2عدد

 Falconیا موارد مشابه

9

روغ معدنی

10 ml

 Sigma, Sage, Origioیا موارد مشابه

10

سر سمپلر زرد

 5عدد

Ependorf, Orange

ردیف

اقالم مصرفی

میزان مصرف

مدل /مارکهای واجد شرایط

 Global Sage, Orgio, Vitro Life,یا
موارد مشابه
 Volac, Isolabیا موارد مشابه
 Global Sage, Orgio, Vitro Life,یا
موارد مشابه

ی) عنوان خدمات درمانی و تشخیص طبی و تصویری ( استاندارد) برای ارائۀ هر واحد خدمت به تفکيك قبل ،بعد و حي
ارائۀ خدمت مربوط در قانب تأیيد شواهد جبرای تجویز خدمت و یا پایش نتایج اقدامات):
ردیف

1

عنوان خدمت

تخصص دارای

پاراکلینیکی

صالحیت برای تجویز

-

-

قبل ،حین و یا بعد از ارائۀ خدمت (با
شناسۀ فنی خدمات

تعداد مورد نیاز
ذکر بستری و یا سرپایی بودن)

-

-

-

2
3

ک) ویزیت یا مشاورههای الزم (ترجیحاً استاندارد) برای هر واحد خدمت (سرپایی و بستری):
ردیف

تعداد

نوع ویزیت/مشاوره تخصصی مورد نیاز

1
12

سرپایی /بستری

ل) اندیکاسیونهای دقیق برای تجویز خدمت ذكر جزئيات مربوط به ضوابط پاراكلنيکی و بانينی ،مبتنی بر شواهد و نيز تعداد
مواردی كه ارائۀ ای خدمت در یك بيمار ،اندیکاسون دارد):
 افراد كاندیدای انتقال جني در مرحلۀ تسهيم یا بالستوسيست افراد كاندیدای انجماد جني در مرحلۀ تسهيم یا بالستوسيست افراد كاندیدای انجام بيوپسی جني و انجام  PGDكد  89291و )89291م) دامنه نتایج (مثبت و منفی) مورد انتظار ،در صورت رعایت اندیکاسیونهای مذکور ذكر دقيق جزئيات مربوط به عالئم
پاراكلينيکی و بانينی بيماران و مبتنی بر شواهد):
ميزان نقاح بيش از  %60تخمكهای بانغ  )MIIو ميزان تسهيم بيش از  %90تخمكهای نقاح یافته است.
ن) شواهد علمی در خصوص کنترااندیکاسیونهای دقیق خدمت ذكر جزئيات مربوط به ضوابط پاراكلنيکی و بانينی و مبتنی بر
شواهد):
ای خدمت كنترااندیکاسيون ندارد.
س) مدت زمان استاندارد هر واحد خدمت به طور کلی (قبل ،حین و بعد از ارائۀ خدمت) و نیز بر حسب مشارکت همۀ
افراد دخیل در ارائه خدمت مذکور:

ردیف
1

مدت زمان مشارکت در
عنوان تخصص

میزان تحصیالت
فرایند ارائۀ خدمت

جني شناس  )5ص  ،45ستون،2
قسمت7
كارشناس یا كارشناس ارشد
علوم آزمایشگاهی  /بيونوژی یا

2

نوع مشارکت در قبل ،حین و بعد از ارائۀ خدمت

یکی از رشتههای علوم پایه
پزشکی مرتبط  )6ص ،167
ستون  ،2پاراگراف  ،2سطر 1

 80دقيقه طبق ستون روبرو
دكتری )6

انجام فرایند كشت جني در طی  3روز 25 :دقيقه حي

 35دقيقه زمان مشاركت

خدمت) ،تأیيد مستندات و نظارت بر كنترل كيفی5 :

است)

دقيقه بعد از خدمت)
كنترل وجود درخواست خدمت و انجام موارد اداری و

كارشناس یا كارشناس

تطبيق دادن شرایط بيمار با دستورانعملهای اجرایی مصو :

ارشد  )6ص ،167

 5دقيقه آماده كردن ظروف و وسایل مورد نياز 5 ،دقيقه قبل

ستون  ،2پاراگراف ،2

 40دقيقه

سطر 1

از خدمت) ،همکاری با جني شناس در انجام فرایند كشت،
 25دقيقه ثبت و مستندسازی ثبت ميزان پيشرفت جني ها5 ،
دقيقه حي خدمت)

3

پذیرش

فوق دیپلم

 15دقيقه

4

خدمات

دیپلم

 15دقيقه
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تشکيل پرونده ،ثبت و مستندسازی درخواست بيمار ،پيگيری
مسائل اداری و مانی
جابهجایی بيمار ،جابهجایی وسایل در بي بخشها،
شستوشو و ضد عفونی كردن آزمایشگاه

ع) مدت اقامت استاندارد در بخشهای مختلف بستری برای ارائۀ هر بار خدمت مربوط و ذکر شواهد برای پذیرش و
ترخیص بیماران در هر یک از بخشهای مربوط مبتنی بر شواهد):

ای خدمت بستری ندارد.

ف) حقوق اختصاصی بیماران مرتبط با خدمت دریافتی (با تأکید بر عوارض جانبی مرتبط با خدمت دریافتی):

تکالیف متقاضی
 -1پيگيری در خواست خدمت و قبول آزمایشها و بررسیهای الزم
 -2ارائه درخواست كتبی برای عمليات ،برابر ضوابط
 -3حضور بهموقع در مركز و پرداخت همۀ هزینههای الزم
 -4تکميل و امضای اسناد قرارداد و اعالم رضایت از سوی متقاضی
حقوق متقاضی
.1

تشریح كامل خدمت و چگونگی آن و ارائۀ خدمت با كيفيت مناسب وعده داده شده و توسط افراد واجد صالحيت

.2

اطالع از احتمال از بي رفت بالستوسيست و اینکه بيمار هيچ بالستوسيستی برای انتقال نداشته باشد .ای خدمت مربوط به
كشت جني كليواژ است و ربطی به بالستوسيست ندارد .بهتر است ای جمله تصحيح شود :اطالع از احتمال عدم انجام نقاح یا
عدم تشکيل جني و عدم رشد آن طی سه روز اول كشت).

.3

اعالم ای كه آخری دستاوردهای علمی قابل اعتماد و نيز قانون كشور ،در هر زمان ،بر مفاد اسناد و قرارداد راجع به خدمت
حاضر ،حاكم است.

.4

اطالع از اینکه تمامی تخمكهای تلقيح شده بارور نخواهد شد .ميزان نقاح بيش از  %60تخمكهای بانغ ))MII

.5

اطالع از اینکه تمامی تخمكهای نقاح یافته تبدیل به جني نخواهد شد .ميزان تسهيم بيش از  %90تخمكهای نقاح)

.6

اطالع از اینکه كيفيت جني ها بسته به وضعيت تخمك و اسپرم متغير است و ممک است همۀ آنها كيفيتی مناسب نداشته باشند.

.7

اطالع از اینکه احتمال دارد به علت كيفيت نامناسب جني ها ،انتقال جني برای آنها انجام نشود.

.8

اطالع از اینکه ارزیابیهای جني براساس مورفونوژی انجام میشود و جني با مورفونوژی مناسب نيز ممک است مشکالت
كروموزومی و ژنی داشته باشد.

.9

اطالع از اینکه زمان كشت جني ممک است بر اساس كيفيت اندومتر ،پروتکل درمانی و وضعيت و تعداد جني ها  2یا  3روز
باشد كه اثری بر ميزان موفقيت درمان ندارد.

ص) چه خدمات جایگزینی (آلترناتیو) برای خدمت مورد بررسی ،در کشورمان وجود دارد:
Extended culture of embryo
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ق) مقایسه تحلیلی خدمت مورد بررسی نسبت به خدمات جایگزین (مبتنی بر شواهد):

میزان دقت
ردیف

خدمات

نسبت به

جایگزین

خدمت مورد

میزان اثربخشی
نسبت به خدمت

بررسی

مورد بررسی

میزان ایمنی

میزان هزینه -

سهولت (راحتی)

نسبت به

اثربخشی نسبت به

برای بیماران

خدمت مورد

خدمت مربوط

نسبت به خدمت

بررسی

(در صورت امکان)

مربوط

میزان ارتقای امید
به زندگی و یا
کیفیت زندگی
نسبت به خدمت
مورد بررسی

Extended
1

culture of

مشابه

بيشتر

مشابه

بيشتر

مشابه

بيشتر

embryo

در پایان ،اولویت خدمت با توجه به دیگر جایگزینها ،چگونه است؟ با ذكر مزایا و معایب مذكور از دیدگاه بيماران End
 )Userو دیدگاه حاكميتی نظام سالمت):
-

طی سه دهۀ گذشته جني ها در روز  1تا  3و در مرحلۀ پرونوكلئوس یا كليواژ به رحم منتقل میشدند كه دنيل آن ناكارآمدی
سيستمهای كشت جني  ،برای تکامل جني تا مرحلۀ بالستوسيست بود .با رواج محيطهای كشت دو مرحلهای (sequential
) ،culture mediaاكنون در كلينيكهای  IVFانتقال جني در روز پنجم نيز مرسوم است  )2ص  ،219ستون  ،2پاراگراف ،2
سطر  1كه به دنيل ميزان باالتر النهگزینی و بارداری پس از انتقال جني در روز  4و بعد از آن ،نسبت به روز  3است )7ص 573
قسمت نتایج) .احتمال توند زنده نيز در انتقال جني در مرحلۀ بالستوسيست در مقایسه با مرحله كليواژ بيشتر است  )2ص ،219
ستون  ،2پاراگراف  ،2سطر  .1انتقال زودهنگام جني به رحم در مرحلۀ كليواژ میتواند باعث استرس متابونيك شود .افزون بر آن،
محيط رحم در سيکلهای تحریك تخمكگذاری در حانت بهينه نيست و ازای رو بهتر است مدت زمان رویارویی جني با ای
محيط ،قبل از النهگزینی به حداقل برسد  )2ص  ،228ستون  ،2پاراگراف .3

با ای

حال ،نتایج مطانعات ضد و نقيضند و برخی تفاوتی را در ميزان بارداری در روزهای مختل

انتقال گزارش نکردهاند .در

جدیدتری گزارش كوكران نتيجهگيری شده است كه در انتقال جني در مرحلۀ كليواژ شانس بارداری بيشتر است كه به دنيل بيشتر بودن
تعداد جني های منجمد شده در ای روش و همچني  ،كاهش احتمال شکست در انتقال جني است .)8
مزایا و معایب انتقال بالستوسيست:
-

انتقال زودهنگام جني به رحم در مرحلۀ كليواژ میتواند باعث استرس متابونيك شود .افزون بر آن ،محيط رحم در سيکلهای
تحریك تخمكگذاری در حانت بهينه قرار ندارند و بنابرای  ،بهتر است مدت زمان رویارویی جني با ای محيط ،قبل از النهگزینی،
به حداقل برسد.

-

انجماد جني در مرحلۀ بالستوسيست ،نسبت به انجماد جني در مراحل اونيه ،موفقيتآميزتر است.

-

بيوپسی و آنانيز جني در مرحلۀ تروفواكتودرم ،نسبت به مرحلۀ كليواژ ،قابل اطمينانتر است.
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 احتمال دارد بيمار هيچ بالستوسيستی برای انتقال نداشته باشد .در واقع درصد بيمارانی كه هيچ جنينی برای انتقال ندارند ،از 2/9درصد در روز سوم به  6/7درصد در روز پنجم و در مركزی دیگر ،از  1/3درصد در روز سوم به  2/8درصد در روز پنجم میرسد.
با ای حال بهرغم افزایش تعداد بيمارانی كه انتقال در آنها انجام نمیشود ،ميزان بارداری در موارد كشت بالستوسيست افزایشی
معنیدار دارد كه در نتيجۀ افزایش در ميزان النهگزینی است.
 بيشتری انقباضات رحمی در روز گرفت تخمك دیده میشوند .انتقال بالستوسيست كه معموالً در روز پنجم صورت میگيرد ،باكاهش انقباضهای رحمی و بنابرای  ،كاهش احتمال خروج جني و از دست رفت بارداری همراه است.
-

كشت جني تا مرحلۀ بالستوسيست ای فرصت را فراهم میآورد تا جني هایی كه دارای قابليت بانقوه بيشتری برای تکاملند،
انتخا

شوند .اگرچه تمام جني های غير نرمال و دارای مشکالت كروموزومی شناسایی نمیشوند  )2ص  ،228ستون ،2

پاراگراف .3
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با تشکر از همکاری :

دكتر علی شهرامی ،دكتر امير احمد اخوان ،حس باقری ،سعيد معنوی ،دكتر غالمحسي صانحی زالنی ،دكتر سيد موسی طباطبایی،
عسل صفایی ،دكتر علی شعبان خمسه ،سلماز سادات نقوی انحسينی ،دكتر مينا نجاتی ،پروانه سادات ذوانفقاری ،دكترزهرا خيری،
سوس صانحی ،مهرناز عادل بحری ،نيدا شمس ،گيتی نيکو عقل ،حوریه اصالنی ،حامد دهنوی ،دكتر محمدرضا ذاكری،
معصومه سليمانی منعم ،مهرندا سالم زاده ،سيد جواد موسوی ،افسانه خان آبادی ،دكتر مجتبی نوحی
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