و الرح ــم واملبی ــض
و أهــ ّم م ــن ه ــذا کلّــ ِه أن ال تعان ــی م ــن اخت ــاالت و اضطراب ــات واضح ــة م ــن
ال ّناحی ــة النفس ـ ّیة.

•

خضوع زوج املرأة املتربع لها و عملیّة تحضیر الحیوانات املنویة
یج ــب فح ــص زوج امل ــرأة املت ــرع له ــا حی ــث یخض ــع لع ــدد م ــن اختب ــارات الــ ّدم
الســـائل املنـــوی منـــه و یوصـــی بتجمیـــد واحـــد أو عـــ ّدة مـــن
و یتـــ ّماســـتخراج ّ
الحیوان ــات املنویّ ــة بغ ــرضاس ــتخدامها ف ــی بع ــض الح ــاالت ال ّن ــادرة الّت ــی ظه ــر
فیه ــا أ ّن الحی ــوان املن ــوی املخت ــار للتلقی ــح م ــعالبویض ــة مل یک ــن صالح ـاً لإلنج ــاب.
کیف یت ّم النقل و کم مدی نجاح هذه العمل ّیة؟
یت ـ ّم ال ّنقــل فــی هــذه الطریقــة بالتلقیــح ال ّداخلــی (داخــل الرحــم ) أو عــن طریــق
الصحیّ ــة
األنابی ــب ویج ــب إخض ــاع امل ــرأة الت ــی أجرِی ــت علیه ــا العملیّ ــة للرعای ــة ّ
الخاص ــة املرکّ ــزةط ــوال ف ــرة الحم ــل.و بزی ــادة ف ــرص الحم ــل و اإلنج ــاب به ــذه
ّ
التقنی ــة ال یوج ــد هن ــاک مان ــعلل ــوالدة الطّبیع ّی ــة.
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التّ ُّربع بالبویضات

ال ّت ُّربع بالبویضات (الحقن املجهري )

بالتقنی ــات املتطــ ّورة ف ــی مج ــال التخصی ــب و ع ــاج العق ــم مل یب ـ َـق بعــ ُد موضــ ٌع
ـبب .و بتــ ِّرع
ألی س ـ ٍ
للقن ــوط م ــن اإلنج ــاب ل ــدیاألزواج الالت ــی أص ــن بالعق ــم ّ
البویض ــات م ــن ِق َب ــل املتربع ــة (املانح ــة للبویض ــة)یفت ــح ب ــاب ال ــی ع ــاج العق ــم.
ف ــی ه ــذا الطّری ــق تس ــتخدم البویض ــة الت ــی أخ ــذت م ــن امل ــرأة املت ِّربع ــة به ــا
(املانحــة) مــع الســائل املنــویللــزوج لإلنجــاب ثـ ّم ینقــل الجنیــن الــی رحــم املــرأة
املتــ ّرع له ــا.
متی یُل َجأ الی تقن ّیة التّ ّربع بالبویضات لعالج العقم؟
ال ّنساء الالتی یعانین من مبایض ضعیفة غیر قادرة علی اإلنجاب.
ال ّنساء الالتی التستجیب مبایضه ّن لألدویة املحفّزة لإلباضة
النساء الیائسات من الحم ل (بلغن س ّن انقطاع الطمث )
ال ّنساء الالتی لدیه ّن بویضات غیر طبیع ّیة.
ال ّنساء الالتی یعانین من مشاکل وراثیّة
النس ــاء الالت ــی فش ــلت محاول ــة عالجه ــن بالتلقی ــح الصناع ــی (التلقی ــح خ ــارج
الرح ــم)

•
•
•
•
•
•

العملية بالنسبة للمرأة املتربع له ا (املمنوح الیها)
یجب أن ال یتجاوز عمرها  45سنة

•

1

•
•
•
•
•

یجب علیها استشارة الطبیب النفسی
یجب حضوعها الختبارت أمراض القلب و األوعیة ال ّدمویّة.
یج ــب أن تک ــون م ــن حی ــث املعتق ــدات الدینی ــة ف ــی مس ــتوی امل ــرأة املت ّربع ــة
بالبویض ــة
ات ّض ــاح الجان ــب القانون ــی (الناحی ــة الحقوقی ــة) للطرفی ــن و حلّ ــه م ــن حی ــث
اإلرث و . .....بحی ــث مل یب ــق فی ــه موض ــع لإلبه ــام و املناقش ــة.
خضوعه ــا الختب ــارات ال ــدم و الکش ــوفات و الفحوص ــات الالزم ــة للتأکّ ــد م ــن
ص ّحته ــا الجس ــمیةو النفســ ّیة ال ســ ّیام فحوص ــات املبی ــض و بطان ــة ال ّرح ــم.
الشوط التی یجب أن تتوفّر عند املرأة املت ّربعة (املانحة)للبویضة
ما هی ّ
من األفضل أن یکو ن عمرها  21-30سنة .
سبق لها االنجاب حتّی ال تُصاب باملشاکل ال ّنفس ّیة.
أن ت ُشــ ِب َه امل ــرأة املتــ َّرع له ــا م ــن حی ــث املظه ــر و الصف ــات الظّاه ــرة (ل ــون
الشَّ ــعر و العی ــن والب ــرة )
أن ت ُش ــا ِب َه امل ــرأة املت ــرع له ــا م ــن حی ــث  "العام ــل الرايزي ــي  " (RH blood)
ف ــی فصیل ــة الــ ّد م.
 أن تکون سليمة من األمراض الوراثية و أن ال تعانی من مشکلة وراثیة.
أن تکون سلیمة من األمراض املعدية و األمراض االلتهابیة.
الفحوص ــات الطّب ّی ــة أثبت ــت ص ّحته ــا الجس ــمیة ال س ـ ّیام ص ّح ــة الخ ــر و الفخ ــذ

•
•
•
•
•
•
•
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