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مراجع ــة الطّبی ــب املعال ــج ف ــی الی ــوم الث ــاين أو الثّال ــث م ــن ف ــرة الحی ــض
(الس ــونّار).
لفح ــص املبای ــض و الرح ــم م ــن خ ــال عمل ّی ــة التّنظی ــر ال ّداخ ــي ّ
الخضوع لإلختبارات الهرمون ّیة ألجل اإلباضة
ف ــی غض ــون ف ــرة الع ــاج الــ ّدوايئ یج ــب الخض ــوع لص ــورة الس ــونّار لتحدی ــد
م ــدی اس ــتجابة املبای ــض لألدوی ــة املس ــتخدمة.
حق ُن دوا ٍء یُد َعی  HCGإلطالق البویضات
بعد حوايل  36ساعة من حقن  HCGیت ّم اختیار البویضات.

الصح ّیة و النصائح الطّب ّیة بعد التلقیح الصناعی (بعد نقل الجنین)
الرعایة ّ
ساعة واحدة الی ساعتین بعد نقل الجنین یسمح للمریضة أن تغادر املستشفی.
ینصح أن تتج ّنب ال ّنشاطات الشدیدة املجهِدة
ـب الظ ــروف املُثی ــرة للقل ــق الشّ ــدید
یج ــب االحتف ــاظ باله ــدوء ال ّنف ــي و تج ُّن ـ ُ
و االضطــراب .و یتــ ُّم ع ــاد ًة اختب ــارات الــ ّدم (فحوص ــات الــ ّدم) بع ــد  14ال ــی 16
ی ــوم م ــن نق ــل الجنی ــن.
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ما هو العقم؟

ما هو العقم؟
إذا ح ــاول الــ ّزوج اإلنج ــاب َ ملــ ّدة س ــنة دون نج ــاح م ــع وج ــود العالق ــة الحمیم ــة
الکافی ــة بی ــن الزوجی ــن
مصاب بالعقم.
یقال  :إ ّن الزوج (أو الزوجة)
ٌ
فُــ َرص نج ــاح الحم ــل تعتم ــد عل ــی أس ــباب کثی ــرة  .منه ــا عم ــر امل ــرأة  ،ص ّح ــة
الرجــل  ،عــدد العالقــات الحمیمــة بینهــا  ،و موعــد العالقــة الحمیمــة.و یلجــأ الــی
الخض ــوع للعمل ّی ــة  ( IVFالتلقی ــح ) إذا کان ــت أس ــباب العق ــم م ــا ی ــي:
وجود مشکلة يف فالوب الرحم
وجود مشکلة يف املنوات الحیویّة للرجل
وجود مشکلة يف مبیض املرأة
إ ّن التدخی ــن و اإلدم ــان عل ــی الکح ــول و املخــ ّدرات ق ــد تُقلِّ ــل ع ــدد الحیوان ــات
املنوی ــة عن ــد الرج ــال و تُســ ِّبب اخت ــاأل ف ــی عمل ّی ــة اإلباض ــة عن ــد ال ّنس ــاء.
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الصناعی () IVF
ما هو التلقیح ّ
الصناع ــي یعت ــر م ــن إح ــدی اإلنج ــازات العجیب ــة يف مج ــال ع ــاج العق ــم
التلقی ــح ّ
و هــو عبــارة عــن تلقیــح بویضــات املــرأة بالحیوانــات املنویــة للرجــل فــی املختــر
ث ــم نقله ــا بع ــد التلقی ــح م ــن خ ــال عن ــق الرح ــم ال ــی الرح ــم .
1

الصناعی (:) IVF
خطوات إجراء عملیّة التلقیح ّ
ف ــی البدایةتخض ــع امل ــرأة لخطّ ــة عالج ّی ــة ملــ ّدة ش ــه ٍر واح ـ ٍـد ألج ــل متهی ــد البیئ ــة
املالمئ ــة ف ــی جس ــم امل ــرأة و ازدی ــاد ف ــرص الحص ــول عل ــی بویض ــات بالغ ــة س ــلیمة
حیــث تتض ّمــن هــذه الخطّــة العالجیــة حقــن األدویــة الهرمون ّیــة باســتخدام أدویــة
تحفی ــز املبای ــض .
الس ــونّار للمبای ــض ألج ــل تحدی ــد املوع ــد املناس ــب
ک ــا یتــ ّم فحوص ــات ال ــدم و ّ
(الســونّار)
ألخــذ البویضــات ثـ ّم تتوفّــر إمکان ّیــة رؤیــة البویضــات بالتنظیــر ال ّداخــي ّ
فــی غضــون العملیــة التــي ال تحتــاج الــی تخدیــر کامــل بــل یکتفــی فیهــا بتخدیــر
خاص ــة ع ــن طری ــق
ـي .و یتــ ّم اختی ــار البویض ــات البالغ ــة الس ــلیمة بإب ــرة ّ
موضع ـ ٍّ
فتح ــة املهب ــل حی ــث تحت ــاج املریض ــة ال ــی ال ّرق ــود ف ــی أقس ــام املستش ــفی مل ـ ّدة 4
إل ــی  8س ــاعات فق ــط .فحینئ ــذ یتــ ّم تلقی ــح البویض ــات بالحیوان ــات املنوی ــة الت ــي
ِأخ ــذت م ــن الرج ــل ف ــی املخت ــر بع ــد انته ــاء املراح ــل التحضیریّ ــة  .ث ـ ّم تس ــتغرق
مراح ــل من ــو الجنی ــن ف ــی املخت ــر یومی ــن إل ــی ثالث ــة أیّ ــام بع ــد ذل ــک یتــ ّم نق ــل
الجنی ــن ال ــی ال ّرح ــم بالعی ــادة الخارجی ــة حی ــث ال تحت ــاج ه ــذه العمل ّی ــة ال ــی
ال ّرق ــود ف ــی املستش ــفی.
الصناعی
اإلجراءات الالزمة قبل عملیّة التّلقیح ّ
بعـــد زیـــارة الطبیـــب املعالـــج و الخصـــوع للفحوصـــات الالزمـــة یجـــب اتّبـــاع
الخطـــوات التّالیـــة :
2

