טיפול בזרע להפריה חו גופית

תודתנו נתונה למעבדת  ,IVFהמרכז הרפואי ע"ש א .וולפסו  ,אשר תרמה
את הנוהל שלה כבסיס לעבודת הצוות.
ולצוות אשר הכי  ,ער והביא את הנוהל ולפרסו :
דר' אונית ספיר – מרכז רפואי רבי קמפוס בלינסו
דר' אירית גרנות מרכז רפואי קפל  ,רחובות
נחו חנה – מרכז רפואי ע"ש וולפסו
אלבוטיאנו שרית – מרכז רפואי סורוקה ,ב"ש
יוניש מיכל – אסותא ת"א
של מיכל – אסותא ת"א ,בילינסו פתח תקוה

מסמ זה הינו דוגמא בלבד ,וכל שימוש בו הוא באחריות המשתמש בלבד .המסמ אינו מחייב
מעבדות לעבוד על פיו ,מעבדה המעונינת להשתמש בדוגמא מחויבת להתאי את תוכ הנוהל
לתהליכי המתקיימי בה.
מאשרי :

ש

תפקיד

חתימה

תארי

בתוק מתארי _____________:
בתוק עד תארי ____________:
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טיפול בזרע להפריה חו גופית

נוהל מס' 5

מעבדת  – IVFהמרכז הרפואי ע"ש א .וולפסו

גרסה מס' 1

עמוד  1מתו 3

1.0

מטרה
הכנת תאי הזרע לשימוש בהפריה חו גופית ).(IVF-In Vitro Fertility

2.0

אזהרה
התהלי מבוצע על נוזלי גו שיש בה סכנה להדבקה של העובד ,לכ :
יש לעבוד ע כפפות לאור כל הטיפול בזרע.
2.1
את הפסולת יש להקפיד להשלי למיכלי המיועדי לפסולת ביולוגית.
2.2

3.0

מבוא
בתהלי הכנת הזרע ל  IVFמתבצעת שטיפת התאי במדיו גידול ע"י סירכוז והרחפה.

4.0

אחריות
הפעילויות בנוהל זה יבוצעו ע"י עובדי המעבדה המורשי ל .

5.0

ציוד
5.1

מבחנה קונית סטרילית ,מק"ט Fal 2099או מק"ט  Est 204-50או כל

5.2
5.3
6.0

מבחנה שוות ער .
פיפטה סטרילית חד פעמית.
צנטרפוגה.
תמיסות.

6.1

 Isolate 80%מתוצרת  Irvine cat No 99264 u.s.aאו שווה ער

6.2

 Isolate 40%מתוצרת  Irvine cat No 99264 u.s.aאו שווה ער

6.3

Sperm washing medium, cat no. 9983 Invine u.s.a

 Sperm washing medium,cat no. No K-SIS-B Cookאו שווה ער
7.0

קבלת זרע טרי
7.1

בזמ קבלת זרע לטיפול  – IVFודא שש המטופלת ומס' תעודת הזהות רשו על כוסית
הזרע – בנוכחות המטופל/ת.

7.2

בתחתית מבחנה קונית סטרילית שמי

לגרדינט  1 ml Isolate 80%ומעל זה מטפטפי ,

בעדינות 1 ml Isolate 40% ,רשו /הדבק את ש המטופלת ומס' תעודת הזהות על המבחנה
7.3
7.4

7.5

)ש האשה ו/או הבעל(.
טפט זרע של הבעל ,מעל לגרדינט ,בעדינות ,ע פיפטה סטרילית חד פעמית.
את שארית הזרע שנשאר בפיפטה ,שי על תא מקלר ובדוק את הריכוז ותנועתיות
הזרע .רשו במחברת הפעולות ו/או ד טיפול את הנתוני  :נפח הזרע ,ריכוז ,תנועתיות,
דרגת תנועתיות % ,תנועתיות.
את הפיפטה – זורקי לפח המיועד לפסולת ביולוגית!
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8.0

הכנת הזרע
8.1

שי את המבחנה המכילה זרע מעל ל  Gradientלסירכוז בצנטריפוגה בתוכנית מס' 1
) 20דק' .(270g

8.2

לאחר הסירכוז הראשו שפו את הנוזל העליו  .את המשקע הרח ע  3מ"ל מדיו
המיועד לשטיפת זרע וחומ קוד לכ באינקובטור ב

37 °c

8.3

לשטיפה ראשונה סרכז ל  10דקות בתוכנית מס' .(230g) 3

8.4

שפו את הנוזל העליו  .את המשקע הרח שוב ב  3מ"ל מדיו שי לסירכוז נוס ל 10 5
דקות בתוכנית מס' .(230g) 3

8.5
8.6

שפו את הנוזל העליו  .הרח את המשקע ב  3מ"ל מדיו .
ספור את ריכוז ותנועתיות הזרע לפני ההזרעה) .להזרקת זרע לתו הציטופלזמה אי צור
לספור בשנית( .רשו את נתוני הזרע :נפח הזרע ,ריכוז ,תנועתיות ,דרגת תנועתיות,
 %תנועתיות ,לאחר הטיפול ,מחברת הפעולות ו/או ד טיפול.

9.0

לפני ההזרעה בודקי את ש האישה על צלוחית הביציות ועל מבחנת הזרע) .יש לוודא א ש
המטופלת על הביציות תוא את הש על מבחנת הזרע ,כולל מס' תעודת הזהות(.

10.0

בצע הזרעה ל :IVF
 300,000 – 150,000זרעי ל  1מ"ל מדיו שש נמצאות הביציות) .לפי נוהל הפריה חו גופית,
מספר .(3
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