
و الرحـــم و  املبیـــض
ـــن  ـــة م ـــات واضح ـــاالت و اضطراب ـــن اخت ـــی م ـــِه أن ال تعان ـــذا کلّ ـــن ه ـــّم م • و أه

ـــة النفســـیّة.  الّناحی

خضوع زوج املرأة املتربع لها و عملیّة تحضیر الحیوانات املنویة
ـــّدم  ـــارات ال ـــن  اختب ـــدد م ـــع لع ـــث یخض ـــا حی ـــربع له ـــرأة املت ـــص زوج امل ـــب فح یج
و یتـــّم  اســـتخراج الّســـائل املنـــوی منـــه و یوصـــی بتجمیـــد واحـــد أو عـــّدة مـــن 
ـــر  ـــی ظه ـــادرة الّت ـــاالت الّن ـــض الح ـــی بع ـــتخدامها ف ـــرض  اس ـــة بغ ـــات املنویّ الحیوان
ـــع  البویضـــة مل یکـــن صالحـــاً لإلنجـــاب.  ـــح م ـــار للتلقی ـــوی املخت ـــوان املن ـــا أّن الحی فیه

کیف یتّم النقل و کم مدی نجاح هذه العملیّة؟
یتـــّم الّنقـــل فـــی هـــذه الطریقـــة بالتلقیـــح الّداخلـــی )داخـــل الرحـــم ( أو عـــن طریـــق 
ـــة  ـــة الّصحیّ ـــة للرعای ـــا العملیّ ـــت علیه ـــی أجِری ـــرأة الت ـــاع امل ـــب إخض ـــب و  یج األنابی
ـــذه  ـــاب  به ـــل و اإلنج ـــرص الحم ـــادة ف ـــل.و بزی ـــرة الحم ـــوال ف ـــزة  ط ـــة املرکّ الخاّص

ـــة.  ـــوالدة الطّبیعیّ ـــع  لل ـــاک مان ـــة ال یوجـــد هن التقنی
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• یجب علیها استشارة الطبیب النفسی
• یجب حضوعها الختبارت أمراض القلب و األوعیة الّدمویّة. 

ـــة  ـــرأة املتربّع ـــتوی امل ـــی مس ـــة ف ـــدات الدینی ـــث املعتق ـــن حی ـــون م ـــب أن تک • یج
ـــة بالبویض

ـــث  ـــن حی ـــه م ـــن و حلّ ـــة(  للطرفی ـــة الحقوقی ـــی )الناحی ـــب القانون ـــاح الجان • اتّض
ـــة.  ـــام و املناقش ـــع لإلبه ـــه موض ـــق فی ـــث مل یب اإلرث و ..... .  بحی

• خضوعهـــا الختبـــارات الـــدم و الکشـــوفات و الفحوصـــات الازمـــة للتأکّـــد مـــن 
صّحتهـــا الجســـمیة  و النفســـیّة ال ســـیّام فحوصـــات املبیـــض و بطانـــة الرّحـــم. 

ما هی الّشوط التی یجب أن تتوفّر عند املرأة املتربّعة )املانحة(للبویضة  
• من األفضل أن یکون   عمرها  30-21 سنة . 

• سبق لها االنجاب حتّی ال تُصاب باملشاکل الّنفسیّة. 
• أن تُشـــِبَه املـــرأة املتـــربَّع لهـــا مـــن حیـــث املظهـــر و الصفـــات الظّاهـــرة )لـــون 

ـــعر و العیـــن و  البـــشة(  الشَّ
 ) RH blood (   "    ـــي ـــل الرايزي ـــث    " العام ـــن حی ـــا م ـــربع له ـــرأة املت ـــاِبَه امل • أن تُش

ـــّدم  .  ـــة ال ـــی فصیل ف
•   أن تکون سليمة من األمراض الوراثية  و أن ال تعانی من مشکلة وراثیة. 

• أن تکون سلیمة من األمراض املعدية و األمراض االلتهابیة. 
ـــة الخـــر و الفخـــذ  ـــا الجســـمیة ال ســـیّام صّح ـــة أثبتـــت صّحته • الفحوصـــات الطّبیّ

  الّتربُّع بالبویضات )الحقن املجهري(   
ـــٌع  ـــُد موض ـــَق بع ـــم مل یب ـــاج العق ـــب و ع ـــال التخصی ـــی مج ـــّورة ف ـــات املتط بالتقنی
للقنـــوط مـــن اإلنجـــاب لـــدی  األزواج الاتـــی أصـــن بالعقـــم ألّی ســـبٍب. و بتـــربِّع 
ـــم.  ـــاج العق ـــی ع ـــاب ال ـــح ب ـــة للبویضـــة(  یفت ـــة )املانح ـــل املتربع ـــن ِقبَ البویضـــات م

فـــی هـــذا الطّریـــق تســـتخدم البویضـــة التـــی أخـــذت مـــن املـــرأة املتربِّعـــة بهـــا 
)املانحـــة( مـــع الســـائل املنـــوی  للـــزوج لإلنجـــاب ثـــّم ینقـــل الجنیـــن الـــی رحـــم  املـــرأة 

ـــا.  ـــربّع له املت

متی یُلَجأ الی تقنیّة الترّبّع بالبویضات لعاج العقم؟
• الّنساء الاتی یعانین من  مبایض ضعیفة غیر قادرة علی اإلنجاب. 

• الّنساء الاتی التستجیب مبایضهّن لألدویة املحّفزة لإلباضة
• النساء الیائسات من الحمل     )بلغن سّن انقطاع الطمث( 

• الّنساء الاتی لدیهّن بویضات غیر طبیعیّة. 
• الّنساء الاتی یعانین من مشاکل وراثیّة

ـــارج  ـــح خ ـــی )التلقی ـــح الصناع ـــن بالتلقی ـــة عاجه ـــلت محاول ـــی فش ـــاء الات • النس
ـــم(  الرح

العملية بالنسبة للمرأة املتربع لها    )املمنوح الیها( 
• یجب أن ال یتجاوز عمرها 45 سنة
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