
 أدوٌة عملٌة الحقن المجهري

 ؟الحقن المجهريما هً عملٌة  

ث ل الصناعي واإلخصاب في المختبر ، حي" هي احد تمنيات الحمISCLعملية الحمن المجهري "

بطريمة مباشرة في البويضة  خاص بالزوج سليم منويعملية الحمن المجهري بحمن حيوان تتم 

 .الخاصة بالزوجة

في حل  تساعد في اآلونة األخير حيث أصبحت عملية الحمن المجهري من أحدث وأبرز التمنيات

 :والزوجة  المتعلمة بكال من الزوجي تسبب تأخر الحمل واالنجاب الت أغلب مشاكل

 العمم الغير مبرر.  -

 الحيوانات المنوية الخاصة بالزوج.وجود مشاكل تتعلك ب -

 معاناة الزوج من بطانة الرحم المهاجرة و انسداد لناتي فالوب ومرض تكيس المبايض. -

من لبل بدأ عملية الحمن يعتمد اإلخصاب المساعد علي استخدام بعض أدوية الحمن المجهري 

تها للعمل علي تثبيت الحمل و تجاوز جميع العموبات التي تصعب من المجهري حتي بعد نهاي

 حمن المجهري:لأهم أدوية عملية اإليكم  ب الطبيعي لدي الزوج أو الزوجة ،اتمام اإلخصا

 أدوٌة الحقن المجهري

 أدوٌة قبل إجراء عملٌة الحقن المجهري 

تحتاج الزوجة  لبل بدأ عملية الحمن المجهري يخضع الزوجين لبعض الفحوصات ، ويمكن ان

دوية العالجية في حالة وجود التهابات او بعض المشاكل الصحية لتتمكن من حلها لبعض األ

 لزيادة فرص نجاح عملية الحمن المجهري بشكل جيد.

 تنشٌطأدوٌة الت 

حيث تساعد المبيض  بعد التأكد من عدم معاناة الزوجة من مشاكل صحية تبدأ تلمي أدوية التنشيط

 :علي إنتاج أكبر عدد ممكن من البويضات وهذه األدوية مثل

 الفولين أسد. 

 .الجوسبرين : تتلمي لبزوجة هذا الدواء لبل بدأ عملية الحمن المجهري بشهر 

  2األوميجا 



 prednisolon NYCOMED 5 mg  ليحفز الجسم  كورتيزون: حيث ان هذا الدوار يعتبر ،

علي استمبال األجنة التي سوف تُنمل إليه ، ويعمل أيضا علي محاربة األجسام المضادة ليزيد 

 هري.فرص نجاح عملية الحمن المج

المبيض عن طريك هذه العمالير او عن طريك إبر عضل وتستمر لمدة لدرها تتم مرحلة تنشيط 

 يوًما. 04إلي  01

ة النخامية لتتةولف هيئة إبر تحت الجلد ليتم التحكم في الغدويتم ايًضا إعطاء الزوجة عمالير علي 

أسابيع ، والنوع  3ا أسبوع حتي الدورة بمدة لدرهالزوجة لبل  وظيفتها مؤلتًا ، يوجد نوع تتلماه

شهرية ويستمر لمدة زمنية لدرها أسبوع اآلخر تتلماه الزوجة في اليوم السابع من بداية الدورة ال

 واحد فمط.

 الجونادوتروبٌن 

الجونادوتروبين هي هرمونات تتلماها الزوجة عن طريك الحمن حتي تعمل علي لزيادة نمو 

 :ويمكن ان تحتوي علي البويضات وارتفاع مستوي اإلستروجين لبل اإلباضة ،

حفيز عمالن علي تي نالذيFSH  و  (LH)او هرموني اللوتيني  (FSH) منشط للجريب هرمون -

 .عملية اإلباضة إلطالق أكبر عدد ممكن من البويضات 

 يوًما . 01أيام إلي  7ة لدرها من لمد (Gonadotropin)موجهة الغدد التناسليةوتتلمي الزوجة  -

باستمرار حجم الجريب ونسبة اإلستروجين لتحديد مدة هذه  بيب المختصطفي هذه الفترة يتابع ال

 ماد علي احتاج الجسم لهذه الجرعات.األدوية بشكل أدق باالعت

 موجهة الغدد التناسلٌة المشٌمٌة (HCG) 

ن اللوتيني حيث في الحمل الطبيعي تحدث هذه المادية الكيميائية تلمائيًا أثناء الحمل وتشبه الهرمو

 الوظيفة والهيكل.

، Ovidrel و Novarel و APL و Profasi و  Pregnylالمعروفة  HCGوتحتوي علي أدوية 

ها ان تسبب بعض األعراض الجانبية مثل تملب الحالة المزاجية والشعور باالم في ولكن يمكن

 الثدي.

 



 موجهة الغدد التناسلٌة (GnRH)  

( FSHتتلمي الزوجة هذه األدوية لمنع التبويض المبكر ويمكن ان تؤخذ مشتركة مع هرمونات الـ )

( ليتم منع التبويض المبكر تماما لبل حدوث عملية االرجاع ، ويمكن للزوجة ان تتلمي HCGو )

 تتضمن هذه األدوية:لي ثالثة أسابيع تمريبا وأسبوعين إهذه األدوية لمدة 

- Ganirelix Acetate 

- Antagon (ganirelix) 

- Lupron Depot ( leuprolide acetate) 

- Lupron 

ويمكن أن تتسبب في بعض اآلثار الجانبية مثل تملب الحالة المزاجية و حدوث جفاف للمهبل 

 والصداع المستمر وعدم النوم.

 الهرمون المنبه للجرٌب(FSH)  

نضج ونمو البويضات في المبيض بالنسبة للزوجة ، وبالنسبة للزوج يعمل هذا الهرمون علي 

 ت المنوية بشكل أكبر.اج الحيوانايمكن أن يساعد علي إنت

 وتتضمن هذه األدوية:

- Bravelle 

- Gonal-F 

- Follistim 
 

 دوكسٌسٌكلٌن 

حماية الزوجة من االصابة بأي عدوي فموي يعمل علي  حيوي دمضادواء الدوكسيسيكلين هو 

 وج والزوجة ، ويتم أخذ الجرعة مرتين في اليوم.يرية لكال من الزبكت

عن آشعة الشمس بعد تلمي هذا لمدة أسبوعين ومن النصائح الهامة ان يبعتد الزوج والزوجة 

إلنه يعمل علي زيادة حساسية آشعة الشمس ، ومن اثاره الجانبية األخري االسهال والحكة الدواء 

 وحدوث التهابات في الفم.التناسلية 
 



 األسبرٌن 

في المبيض  تحفيز الدورة الدموية عدم تجلط الدم و تلمي الزوجة لألسبرين يمكن ان يساعد علي

 والرحم الخاص بالزوجة.

 أدوٌة البروجسترون واإلستروجٌن 

حتي  البروجسترون واإلستروجينبعد مرحلة سحب البويضات من الزوجة يمكن أن تتلمي أدوية 

تعمل علي نمو وتجهيز بطانة الرحم وتحفيزها الستمبال غرس الجنين في رحم الزوجة وحدوث 

 لحمل بشكل خاص ونجاح عملية الحمن المجهري بشكل عام.ا

 فٌتامٌناتال 

 واألدوية التي تعمل علي عالج  )الحديد( )الكالكسيوم( (من أهم الفيتامينات هي )فيتامين د

درلية بالنسبة للزوجة ، لتتكتمل عملية الحمل بنجاح وزيادة فرص المصور الناتجة في الغدة ال

 نجاح عملية الحمن المجهري.

ينصح الطبيب المختص بتناول الفيتامنيات التي تساعد الزوجة المحافظة علي الحفاظ علي نظام 

 صحي متوازن ، ولتحافظ الزوجة علي عدم حدوث تشوهات وعيوب خلمية للجنين.

  مع االلتزام الزوجة بتلمي حمض الفولين النه يعتبر من اهم االشياء للحمل لكال من الزوجة

 .مع مضادات األكسدة والجينن

 ( بروموكرٌبتٌنBromocriptine( وكابٌرجولٌن )Cabergoline) 

 خالل البروالكتين منيتم أخذ هذه األدوية عن طريك الفم حتي تساعد علي تمليل إفراز هرمون 

حدوث ، حتي يساعد علي تمليل مشاكل التبويض والمشاكل المتسببة في عدم  الغدة النخامية

 االنغراس مما يؤدي الي زيادة نسبة نجاح عملية الحمن المجهري.

 حمل أثناء زرع األجنةال اتمثبت 

اثناء مرحلة زرع األجنة في الرحم الخاص بالزوجة ، تتلمي الزوجة أدوية تعمل علي تثبيت 

 هذه األدوية لمدة أسبوعين تمريبا وتثبيت الجنين في الرحم ، ويمكن أن تتلمي الزوجةالحمل 

 وهذه األدوية مثل:

 السيكلوجست -



 )الحبوب البيضاء( البروجيلتون -

 حمن السيولة التي تعمل علي عدم تجلط الدم -
 

 حقن لتحفٌز عملٌة نضج البوٌضات 

نسب نجاح لعملية الحمن المجهري يمكن ان تتلمي حمنة اكتمال نضج حتي تضمن الزوجة أعلي 

 البويضات لبل مرحلة سحبها ، ويتم أخذ هذه الحمنة مرة واحدة ومن امثلة هذه الحمنة:

- Pregnyl 

- Ovidrel 

 وتتلمي الزوجة حمنة لتثبيط التبويض الطبيعي مثل:

- Orgalutran 

- Cetrotide 

 الحقن المجهري عملٌة أدوٌة التثبٌت بعد 

يوما  03تتلمي الزوجة أدوية تساعدها علي تثبيت الحمل بعد عملية الحمن المجهري مباشرة حتي 

 حتي تضمن نجاح عملية الحمن المجهري ، وهي هذه األدوية مثل:

 حيث يعمي علي راحة بطانة الرحم الداخلية ويحافظ علي الحمل بعد  السيكلوجست لبوس :

 اعد ايًضا في نمو غدد الثدي.ويسعملية الحمن المجهري 

 الحبوب البيضاء( : حيث يساهم في ثبات البويضة الملمحة وترطيب األغشية  البروجيلتون(

المخاطية وزيادة حجم الرحم نوًعا ما ، مما يساعد علي تثبيت الحمل بعد عملية الحمن 

 المجهري.

 تخفيف لزوجة الدم لعدم حدوث ارتفاع ضغط دم  حمن السيولة : حيث تساعد هذه الحمن علي

 الزوجة بعد العملية ، مما يمنع حدوث انفكان للمشيمة.

  :لكي تحت الجلد  كحمنةالزوجة  وتتلماهالمشيمي هرمون غونادوتروبين  هيحمنة التحريض

 يعمل علي تحفيز انتاج الغدد التناسلية بعد عملية الحمن المجهري مع تطوير الطور األصفري.

 

 

https://www.hellooha.com/articles/4101-%D8%A3%D8%AF%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%82%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%87%D8%B1%D9%8A-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%81%D8%B5%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%B4%D9%8A%D8%B7-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AB%D8%A8%D9%8A%D8%AA#!
https://www.hellooha.com/articles/4101-%D8%A3%D8%AF%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%82%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%87%D8%B1%D9%8A-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%81%D8%B5%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%B4%D9%8A%D8%B7-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AB%D8%A8%D9%8A%D8%AA#!


 متى أوقف المثبتات بعد الحقن المجهري 

يحدد الطبيب المختص ولت تولف تلمي الزوجة أدوية التثبيت بعد خضوعها إلي عملية الحمن 

ط الدم لدي غالمجهري بعد فحص حالة الجنين وفحص حجمه ، مع مراعاة فحص نسبة ض

وإجراء جميع التحاليل لضمان سالمة األم وسالمة الجنين وضمان نجاح عملية حمن الزوجة 

 المجهري بأعلي النسب.

 المات نجاح عملٌة الحقن المجهريع 

 من أهم عالمات نجاح عملية الحمن المجهري وتثبيت الحمل:

يمكن ان يظهر نزيف دموي خفيف او بعض بمع الدم بعد مرحلة ترجيع النزيف المهبلي :  -

 األجنة مما يؤكد انغراس الجنين في بطانة الرحم الخاص بالزوجة ونجاح عملية الحمن المجهري.

 .تشنجات في منطمة الحوضبعور الش -

 .ألم والتهابات في الثدي -

 الشعور بتعب عام وإرهاق. -

 .مع ارتفاع درجة حرارة الجسم الغثيان والميء -

 .تغيرات في شكل اإلفرازات المهبليةحدوث  -

 زيادة الرغبة في التبول -

 

 

https://www.hellooha.com/articles/4101-%D8%A3%D8%AF%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%82%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%87%D8%B1%D9%8A-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%81%D8%B5%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%B4%D9%8A%D8%B7-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AB%D8%A8%D9%8A%D8%AA#!
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