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 المركز األحدث –كونستانتسا –أھال و سھال بكم في مركزالیف سورس كلینیك لألخصاب 
نیة وأفضلھا تجھیزا لتقدیم أحدث المراكزالروما.في عالج تأخر الحمل وطفل األنبوب

مھمة ورسالة مركز الیف ,الرعایة الطبیة الشاملة في جمیع التخصصات الطبیة والجراحیة 
سورس كلینیك ھي مساعدة العائالت التي تعاني من مشاكل الخصوبة في احد او كال 

ھات بطرق علمیة و آمنة من الزوجین عبر مساعدتھم في تحقیق حلمھم لیصبحو آباء و أم
خالل تقدیم الخدمات الطبیة المتمیزة طبقا للمعاییر الطبیة و التكنولوجیة العلمیة الدولیة في 

مرحبا بكم,مجال أمراض الخصوبة و التلقیح الصناعي واأللتزام بالتمیز لتقدیم أفضل خدمة

متابعة التبویض

:باضةإنتظام اإل

:                                   تكیس المبایض

أكیاس صغیرة  10-8حیث توجد ,من سیدات المجتمع% 10-5ویشكلن ,السیدات اللواتي یعانیین من تكیس المبایضإن 
وتأخر الحمل في كثیر من األحیان ما تؤدي إلى عدم إنتظام الدورة و  تؤدي الى عدم إنتظام في األباضة,في كل مبیض

جات فوق الصوتیة وفحوص الھرمونات في الدم    یتم التشخیص عن طریق فحص المو.ظھور الشعر الزائد في الجسم
ویكون العالج عن طریق تحریض األباضة و ھناك عدة طرق متوفرة و تتضمن حبوب أو إبر أو عملیة تثقیب المبایض 

            .                                                                                             عن طریق منظار البطن

:                                               أسباب أخرى لعدم إنتظام األباضة

ه األسباب ل ھذك,من حاالت عدم إنتظام الدورة %20وتشكل حوالي  قصور الغدة الدرقیة أو زیادة إفراز ھرمون الحلیب
                                                                  .                               یمكن تشخیصھا و عالجھا بنجاح

:                                                                   إنسداد قنوات فالوب

في ھذه ذلك إذا كان ھناك إنسداد ل,یتم في القنوات الرحمیة فالوب لقاءالحیوان المنوي و البویضة خالل الحمل الطبیعي
في مثل ھذه الحاالت .إحتمال حدوث الحمل الطبیعي بصورة كبیرةالقنوات أو عطب في الشعیرات الدقیقة المبطنة لھا یقل 

یتم التشخیص عن طریق تنظیر البطن أو الصورة الظلیلیة بأشعة إكس لرحم واألنابیب ویكون العالج عن طریق 
).أطفال األنابیب( التلقیح خارج الجسمالقسطرة أو جراحیا أو عن طریق إستخدام عالج 

:                                                                  التصاقات الحوض

بعض العملیات  وفي بعض األحیان و بسبب,إن سھولة حركة األنابیب الرحمیة عامل أساسي لحدوث الحمل الطبیعي
حدوث إلتھابات في الحوض تتكون أنسجة لیفیة تسبب إلتصاقات حول األنابیب و  الجراحیة السابقة للمبیض أواألنابیب أو

إن تشخیص وعالج مثل ھذه الحاالت یكون عن طریق تنظیر البطن و .حركتھا الطبیعیة مما یعیق حدوث الحمل تمنع
                           .                     قص األلتصاقات في الحاالت المناسبة أو عن طریق عالج أطفال األنابیب

:                                                            التصاقات تجویف الرحم



أو حدوث مضاعفات مثل )التنظیفات(عند بعض السیدات وخاصة بعد حوث عملیات جراحیة داخل تجویف الرحم
في مثل ھذه الحاالت یلزم إجراء تنظیر .مال الحمل الطبیعياأللتھابات تتكون التصاقات داخل تجویف الرحم مما یقلل إحت

.                                                                                                          للرحم لقص األلتصاقات

            :                                                      بطانة الرحم الھاجرة

وفي أغلب الحاالت تكون ھذه البطانة الھاجرة موجودة في ,وھي تواجد الخالیا المبطنة للرحم خارج تجویف الرحم 
تشخیص و .الحوض وخاصة حول المبایض مما یسبب إلتصاقات أو أكیاس قد تؤثر على القدرة على الحمل بشكل طبیعي

أو عن ,بطن وقص اللتصاقات في الحاالت المناسبة أو ازالة األكیاسعالج مثل ھذه الحاالت یكون عن طریق تنظیر ال
.                                                                                          طریق إستخدام طریقة أطفال األنابیب

:                                                                       األلیاف الرحمیة

من السیدات تنمو لدیھن أنسجة عضلیة من مكونات جدار الرحم تسمى األیاف الرحمیة وھي منتشرة % 30-40
یدات تكون كبیرة نسبیا و عند بعض الس.ولحسن الحظ في معظم األحیان تكو صغیرة الحجم وال تسبب أعراض,بكثرة

في مثل ھذه الحاالت یجب إزالة .مما قد یؤثر على القدرة على الحمل أو یزید إحتمال اإلسقاط ممتدة إلى جاخل الرحم
.                                                                 األلیاف و غالبا عن طریق جراحة منظار البطن أو الرحم

:ت الخلقیة في تجویف الرحماإلختالفا

أو ذا ,فقد یكون الرحم ذا تجویفین منفصلین تماما عن بعضھما,عن المعتاد من السیدات برحم مختلف شكال% 2تولد 
ھذه األختالفات و في كثیر من .أو قد یوجد حاجز داخل الرحم یقسمھ إلى جزئیین متساویین أو غیر متساویین,عنقیین

ولكن عند بعض السیدات قد تؤدي إلى تأخر الحمل أو اإلسقاط ,ل و ال تؤدي إلى أیة أعراضالسیدات ال تؤثر على الحم
.                                                         وفي مثل ھذه الحاالت یلزم العالجعن طریق تنظیر الرحم,المتكرر

                        :                                   أسباب العقم عند الرجال

من حاالت تأخر الحمل وفي الماضي كان عالجھ % 40ألنھ موجود في حوالي  موضوع عقم الرجال حساس وھام جدا
صعب جدا و لكن اآلن و بحمد اهللا و بسبب التقدم العلمي و التقني في ھذا المجال  یمكن عالج معظم الحاالت و بنسب 

                                                                                                  .              نجاح عالیة جدا

أو ضعف في حركة الحیوانات المنویة الطبیعیة ,عقم الرجال یكون بسبب قلة أو عدم وجود حیوانات منویة في القذف
                                                                        .                                                 الشكل

:                                                               تحلیل السائل المنوي

ألن ,متقدمةیعتبر ھذا التحلیل من أھم وسائل تشخیص عقم الرجال و لذلك یجب إجراءه بدقة متناھیة و بأسالیب مخبریة 
.                                            دقة التحلیل تؤدي إلى دقة التشخیص و بالتالي إختیار العالج المناسب و الناجح

:                                                          تحالیل أخرى لعقم الرجال

مثل تحلیل الكروموسومات أو نسبة الھرمونات في الدم أو تحلیل في بعض الحاالت ال بد من اجراء بعض الفحوصات 
.                                                                                                                    المواد الجینیة

             :                                  عدم وجود حیوانات منویة في القذف



:                ن الرجال اللذین یعانون من العقم ال تتواجد لدیھم حیوانات منویة في القذف و لھا عدة أسبابم% 5-8

في حاالت نادرة قد یكون ھناك قصور في إنتاج الھرمونات من الغدة اانخامیة ویتم التشخیص عن طریق فحص 
ھذا عالج ناجح جدا و لكن قد یلزم أخذه لمدة تتراوح من ,الھرمون البدیل الھرمونات و العالج عن طریق إعطاء عالج

.                                                                                                                   سنة إلى سنتین

لمنویة ویلزم أخذ خعة من الخصیتین للبحث عن في معظم الحاالت یكون ھناك قصور في إنتاج الخصیة للحیوانات ا
حیوانات منویة فیھا حیث یتم تجمیدھا إن وجدت لیتم إستعمالھا فیما بعد في عالج أطفال األنابیب بعد سحب البویضات 

من الحاالت یتم % 60وفي .یتم البحث عن الحیوانات المنویة في الخصیة بإستخدام المیكروسكوب الجراحي.من الزوجة
.                                                      د حیوانات منویة بإستحدام األسالیب الجراحیة و المخبریة المناسبةإیجا

وذلك .أحیانا یكون السبب في بعض الحاالت وجود إنسداد في الحبل المنوي مما یمنع خروج الحیوانات المنویة مع القذف
العالج یكون عن طریق أخذ حیوانات منویة من .بسبب عملیات سابقة أو إلتھابات أو لوجود عیب خلقي في الحبل المنوي

.                               ي و إستخدامھا في عالج أطفال األنابیبالبربخ عن طریق إبرة دقیقة تحت التخدیر الموضع

:العالج التي نقدمھا لمرضانا طرق

:المساعدة على الحمل الطبیعي. (TSI)
و ذلك حسب حالة الزوجین حیث یتم رصد األباضة  وكذلك إعطاء بعض األدویة المناسبة و 

.الضروریة وتحدید أفضل وقت لإلخصاب 
التي یتم الكشف علیھا و ذلك بإستعمال انبوب القسطرة ل ھذه الطریقة في بعض الحاالت ونستعم

والھدف من ھذه العملیة البسیطة .ووضع الحیوانات المنویة بعد معالجتھا مباشرة في تجویف الرحم
.اب صفالوب وبذلك تزداد فرص حدوث اإلخزیادة عدد الحیوانات المنویة التي تصل الى قنوات 

:                                                                   الحقن داخل الرحم        (IUI)

نستعملھا مع األزواج اللذین حاولوا لمدة تزید عن السنة لحدوث حمل : متى نستعمل ھذه الطریقة
:                                                       طبیعي ولم ینجحو وكذلك في الحاالت التالیة

حاالت العقم غیر معروفة األسباب
.                               دد المطلوبعدد الحیوانات المنویة الطبیعیة أقل من الع

حركة الحیوانات المنویة أقل من المعتاد                                                
.         أكثر سماكة من المعتاد) الحاضنة للحیوانات المنویة(إفرازات عنق الرحم

                            .     عملیات سابقة في عنق الرحم أو بطانة رحم ھاجرة
عدم القدرة على القذف                                                                

أطفال األنابیب و الحقن المجھري                                .
(IVF )  ما ھو طفل األنبوب؟                                                          

ھو تلقیح البویضة بالحیوان المنوي في أنبوب األختبار بعد أخذ البویضات الناضجة من المبیض 
ثم تعاد البویضة .لتوضع مع الحیوانات المنویة الجیدة فقط بعد غسلھا حتى یحصل األخصاب

یقة تستغرق ھذه العملیة من یومین إلى خمسة أیام وھذه الطر.إلى رحم المرأة)الجنین(المخصبة 
.         تعطي الخیار األفضل ألختیار أفضل األجنة لنقلھا إلى األم بعد إخصابھا خارج الرحم

(ICSI)   ***         ما ھو الحقن المجھري؟



ھوالوسیلة المثلى لعالج الزوجین غیر القادرین على اإلنجاب  اللذین یعانیان من حدوث عقم غیر 
                                                                . واضح األسباب أو العقم غیر المفسر

یتم حقن الحیوان المنوي .حیث یتم حقن البویضة بحیوان منوي بواسطة إبرة خاصة تحت المجھر
داخل البویضة المأخوذة من الزوجة ویتحد بالنواة الخاصة بالبویضة و یحدث بعدھا إنقسام 

في المختبر في حاالت العقم الشدیدة عند الرجال قد تنتج الخالیا وكل ھذا یتم خارج جسم المرأة 
قلة عدد -ضعف حركة الحیوان المنوي-السائل المنوي) كمیة(عدة عوامل منھا قلة حم  عن

إزدیاد نسبة األشكال غیر الطبیعیة للحیوانات المنویة وفي حاالت أخرى قد -الحیوانات المنویة
یحدث فشل في إحداث اإلخصاب الطبیعي نتیجة حدوث تفاعالت مناعیة بین الحیوانات المنویة و 

عنق الرحم عند الزوجة أة وجود أجسام مضادة ذاتیة بالسائل المنوي أو بالدم عند  سائل مخاط
.بعضا من حیواناتھ المنویة أو یضعف حركتھا الرجل مما یدمر

كیف تتم عملیة الحقن المجھري ؟) ICSI)
جھاز (یتم تنشیط المبایض إلخراج أكبر عدد من البویضات وتتم مراقبة ھذه العملیة بالسونار.1
).لموجات فوق الصوتیةا
.           المبیضین خارج الجسم لتتم عملیة تلقیحھا داخل المختبریتم سحب البویضات من . 2
ساعات  3عملیة تنظیف البویضة من الخالیا المحیطة بھا بعد (یتم إزالة الكیس الخلوي للبویضة .3

).من سحب البویضة
                                                           .            تترك في الحاضنة لمدة ساعتین.4

.                                               تحضیر الحیوان المنوي وھنا تعتمد على حسب الحالة.5

ثم یتم حقن الحیوان المنوي ,بإستخدام میكروسكوب خاص) معزول(یتم إختیار حیوان منوي واحد .6
.                                           داخل سیتوبالزم البویضة بواسطة إبرة دقیقة تحت المجھر

                 .                   ساعة للتأكد من حدوث اإلخصاب 24یتم فحص البویضات بعد . 7

.      ساعة للتأكد من إنقسام الخالیا لنقلھا إلى رحم المرأة 24ویتم مرة أخرى فحصھا بعد 

:                                                   نسبة النجاح
 محاوالت وھي أعلى من نسبة نجاح أطفال 4أو  3قد تنجح العملیة من المرة األولى وقد تحتاج إلى 

األنابیب
؟)أطفال األنابیب(بماذا تختلف ھذه العملیة عن التلقیح الصناعي خارج الرحم

في التلقیح الصناعي یتم تحضیر السائل المنوي ویتم غسلھ من األجسام المضادة أوأیة مواد قد تعیق 
   .                            حركتھ ویضاف إلیھ بعض المقویات لتنشیطھ للحیوانات المنویة

وفي الیوم التالي .ثم یتم خلط الحیوانات المنویة مع البویضات في وسط خاص وتحفظ داخل الحاضنة
ثم یتم فصل البویضات المخصبة عن الحیوانات المنویة وإزالة الكیس .یتم الكشف عن اإلخصاب

.الخلوي للبویضة ووضعھا في وسط جدید ثم یتم حقنھ داخل تجویف الرحم بواسطة قسطرة رفیعة

:الخطوات التي یتم إتباعھا إلجراء عملیة طفل اإلنبوب
والحیوانات ,مثل فحص الدم یتم أوال إجراء بعض الفحوصات المختلفة للزوجین

للتأكد من عدم وجود ,)بطانة الرحم(والمبایض وكذلك قناتي فالوب وتجویف الرحم,والرحم,المنویة
.بطرق أبسط ومعرفة إذا كان باإلمكان العالج,أسباب تعیق الحمل

.فاتحا أو داكنا,قلیال أو كثیرا,یعتبر أول یوم تالحظ فیھ الزوجة نزول الدم ھو الیوم األول للدورة سواء كان نھارا أو لیال-

).السونار المھبلي(یتم في الیوم الثاني للدورة الفحص بواسطة جھاز األمواج فوق الصوتیة -

لكل حالة حیث تبدأ السیدة بأخذ الحقن الالزمة لحث المبیضین على زیادة یتم حسب الحالة ترتیب البرمنامج الخاص  -
.ویجب التقید بالیوم والكمیة التي یحددھا الطبیب.إنتاج الحویصالت التي تحتوي على البویضات بداخلھا عند نضوجھا



.            تتم مراجعة الطبیب في الوقت المحدد لرصد تطور حجم الحویصالت لتحدید یوم سحب البویضات -

یحدد موعد ألخذ أبرة إسقاط البویضات في الساعة التي یحددھا الطبیب ویجب التقید بالموعد حتى ال تتم اإلباضة  قبل  -
.                                                                                    جمع البویضات (HCG) یجب إتباع التعلیمات -

.  اع وعادة ننصح أن تكون عینة طبیعیة و یفضل أإلمتناع عن الجماع قبل سحب البویضات بحوالي ثالثة أیامبشأن الجم
                                                                          -

                        .           ساعة من أخذ ابرة اإلسقاط 36- 34یتم سحب البویضات تحت التخدیر العام بعد -

سیدتي الفاضلة بعد إجراء العملیة یمكنك العودة إلى حیاتك الطبیعیة مع مالحظة عدم القیام باألعمال المنزلیة المرھقة  -
.                                  أما السفر بالسیارة أو الطائرة فمسموح بھ ویفضل عادة إستشارة الطبیب المعالج

:ید من األسئلة التي حتما سنجیبكم في حینھ علیھا وما لدیكم من إستفسارات وأسئلة؟؟ نطرح فیما بعد عدد منھاھناك العد

كیف تتم عملیة األخصاب ؟                                                                                . 

                                                       ما ھي العوامل التي تساعد على نجاح العملیة؟    . 

ما ھي عملیة نقل األجنة و كیف تتم؟                                                                      . 

          ما سبب زیادة نسبة التوائم في عملیة أطفال األنابیب؟                                          . 

ما ھي عملیة تجمید األجنة وكیف تتم؟ ولماذا تتم ؟                                                       . 

ما ھي عملیة الفحص الوراثي وما ھي فائدتھ؟                                                            . 

ما ھو التشخیص الوراثي لألجنة قل نقلھا الى رحم المرأة؟                                              . 

أسئلتكم واجبنا بكل أمانة وإحتراف زیارتكم تسعدنا وإجابة 

.لمعرفة المزید انظروا موقعنا باللغتین األنجلیزیة والرومانیة

.أتمنى لكم النجاح و التوفیق

نجارأسامة ال.د


