
 عملية الحقن المجهري

 ما هي عملية الحقن المجهري؟ 

( تعتبر من أهم وأحدث السالٌب الطبٌة Intracytoplasmic sperm injectionعملٌة الحمن المجهري )

العمم لدي التً تساعد الزوج والزوجة الذٌن ٌعانون من حاالت تأخر االنجاب بشكل عام وحل مشاكل 

الرجال بشكل خاص ، حٌث تساعد علً تعزٌز المدرة االنجابٌة ، وٌتم ذلن فً عدة خطوات من خالل حمن 

الحٌوانات المنوٌة الخاصة بالزوج داخل مركز البوٌضة الخاصة بالزوج بواسطة إبرة مخصصة فً ذلن 

 حتً تتم عملٌة التخصٌب وبالتالً تتم عملٌة الحمل بصورة اٌجابٌة.

 

 

 

 

 

 

 

 متي نلجأ إلي الحقن المجهري؟ 

بعد محاوالت عالج الزوج والزوجة فً حاالت العمم وغٌره ، ٌكون الحل األنسب هو الخضوع إلً الحمن 

 اسباب الخضوع الً الحمن المجهري المجهري ،

 حاالت العقم الغير مبرر.:اوال  

 مشاكل يعاني منها الزوج مثل::ثانيًا 

 المعاناة من صعوبة المذف او المذف المرتجع. - 

 سوء نوعٌة وجودة الحٌوانات المنوٌة. -

 للة عدد الحٌوانات المنوٌة وضعف نسبة حركتها فٌؤدي الً عدم لدرتها فً تخصٌب البوٌضة. -

 معاناة الزوج من مشاكل فً الجهاز التناسلً بشكل عام. -

 



  ثالثًا :  مشاكل تعاني منها الزوجة:

  عام. 53التمدم فً عمر الزوجة خصوصا بعد سن الـ  -

 وجود انسداد فً لناتً فالوب. -

 االصابة ببطانة الرحم المهاجرة. -

 المعاناة من وجود التصالات شدٌدة فً الحوض. -

 نصائح قبل عملية الحقن المجهري 

 اتباع نظم صحً غذائً متوازن. -

 الفولٌن. االهتمام بتناول الفٌتامٌنات وخصوصا حمض -

 الحفاظ علً وزن صحً مناسب. -

 االبتعاد عن التدخٌن وتجنب شرب الكحولٌات. -

 محاولة تجنب السفر والتنمل المستمر. -

 إبماء الجسم رطب بعض الشًء. -

 االبتعاد عن تناول الكافٌٌن. -

 تجنب الحوم الحمراء وتجنب الحبوب المكررة. -

 مة التً تحتوي علً المواد الحافظة.االبتعاد عن االطعمه المصنعة واالطع -

 جمٌع نصائح الطبٌب وتنفٌذ جمٌع التجهٌزات لبل عملٌة الحمن المجهري بدلة.باالهتمام  -

 ي:الحقن المجهر الخضوع إلي قبل بالزوج خاصة نصائح 

المحافظة علً انسب وزن مثالً حٌث ان وزن الزوج نمطة هامة وٌمكنها ان تؤثر علً نجاح عملٌة  -

ن المجهري ، الن السمنة المفرطة تؤثر بشكل سلبً علً نسبة حركة الحٌوانات المنوٌة بالجسم وتؤثر الحم

 اًٌضا علً ععدها حٌث ٌكون للٌل العدد ، فإذا تناسب الوزن مع الطول ٌفٌد نسب نجاح العملٌة.

لبل خضوع  تملٌل من التوتر خصوصالممارسة بعض التمارٌن الرٌاضٌة حٌث ان الرٌاضة تلعب علً ا -

 الزوج الً عملٌة الحمن المجهري ولكن مع الحفاظ علً  عدم ممارسة رٌاضات صعبة .

اتباع الزوج لنظام صحً غذائً مناسب النه ٌدعم ارتفاع نسب نجاح العملٌة نوًعا ما ، ٌجب اهتمام  -

 الزوج بتناول الفاكهة والخضروات واالبتعاد التام عن االطعمة المصنعة. 



لزوج متابعة ومتابعة درجة حرارة الحٌوانات المنوٌة عن طرٌك مرالبة درجة حرارة ٌجب علً ا -

الخصٌتٌن النها ٌمكن ان تئثر سلبٌا علً الحٌوانات المنوٌة من حٌث عددها وجودتها ونسبة سرعتها ، 

 وٌمكن للزوج اًٌضا ان ال ٌمود السٌارة لمدة طوٌله لبل عملٌة الحمن المجهري.

 ي:الحقن المجهر الخضوع إلي قبل جةبالزو خاصة نصائح 

 لبل إجراء عملٌة الحمن المجهري بالنسبة للزوجة ٌجب ان تلتزم ببعض النصائح:

 االهتمام جٌدا بتناول االطعمه التً تحتوي علً حمض الفولٌن . -

 . 5تناول الفاكهة والبروتٌنات والخضروات و خصوصا تناول االسمان بسبب احتوائها علً االومٌجا  -

 لتر باستمرار ٌومًٌا . 5لتر الً  2االهتمام بشرب ما ٌعادل  -

 الوصول الً وزن مناسب . -

ممارسة بعض التمارٌن الرٌاضٌة للزوجة لبل عملٌة الحمن المجهري ٌساهم فً التملٌل من حاالت التوتر  -

 والملك التً تصاب بهم.

 

 

 

 

 عملية الحقن المجهري تجهيزات 

المجهري بعض التجهٌزات والخطوات لبل الخضوع لها ، حتً ترفع من نسب نجاح تتطلب عملٌة الحمن 

 العملٌة مثل:

الخضوع لبعض الفحوصات الطبٌة الضرورٌة حتً ٌسطتٌع الطبٌب المختص متابعة حالة الزوج  اواًل : -

ات والزوجة بدلة ومعرفة سبب تأخر االنجاب والمشكلة االساسٌة ، وتتم هذه الخطوة ببعض الفحوص

والتحالٌل الالزمة واًٌضا حتً ٌستطٌع تحدٌد نسبة نجاح العملٌة بشكل واضح ، كما ٌحتاج الطبٌب الكشف 

، وٌستطٌع اٌضا الكشف AMH  هرمونعن مخزون المبٌض الخاص بالزوجة بواسطة تحلٌل ٌسمً تحلٌل 

مع تمدم سن عنها من خالل التصوٌر بالموجات فوق الصوتٌة وٌطلب الطبٌب هذه الفحوصات خصوصا 

 الزوجة ، مع فحص الرحم المكانٌة تحدٌد حجمه واتجاهه ومدي استعداده للحمل وخطوة زرع األجنة به.

وي حتً ٌفحص مدي جودتها وعددها لنسبة للزوج ٌطلب الطبٌب المختص فحص وتحلٌل السائل المنااما ب

 ونسبة حركتها.



وٌمكن ان ٌحتاج الطبٌب المختص الً تحالٌل الدم من اجل التأكد من وجود امراض تعانً منها الزوجة او 

 .الزوج مثل االمراض المزمنة 

خضوع إلً منع الجماع تماما ومنع االستمناء بالنسبة للزوج لعدم لذف الحٌوانات المنوٌة لبل ال ثانيًا : -

 عملٌة الحمن المجهري حتً ال ٌسبب اضرار سلبٌة علً العملٌة.

تجهٌز وسحب الحٌوانات المنوٌة الخاصة بالزوجة حتً تبدأ مراحل الحمن المجهري بضمان نسبة  ثالثًا : -

 نجاح مرتفعة.

 

 

 

 

 :مراحل الحقن المجهري 

 :تحفيز عملية التبويض لدي الزوجة1 - 

تبدأ مراحل عملٌة الحمن المجهري باعطاء الزوجة ادوٌة عبارة عن منشطات لتحفز التبوٌض لدٌها ، حتً  -

 . ٌستطٌع المبٌض انتاج اكبر عدد ممكن من البوٌضات الناضجة ذو الجوده العالٌه

ء ٌوما تمرٌبا وٌستحسن اعطا 01اٌام الً  01تعطً االدوٌة المنشطة للزوجة خالل مدة تتراوح بٌن  -

الزوجة المنشطات التً تحفز التبوٌض فً الٌوم االول او الثانً او الثالث من بداٌة الدورة الشهرٌة لدٌها ، 

 وهذه الهرمونات عبارة عن:

 المنشط للجرٌب (FSHهرمون )

 الغدد التناسلٌة (HMGهرمون )

 إفراز الغدد التناسلٌة (GnRHهرمون )

 المشٌمائٌة البشرٌةالغدد التناسلٌة  (HCGهرمون )
 

( فً اخر خطوات تحفٌز المبٌض ، حتً تساعد البوٌضة علً اتمام HCGٌتم اعطاء الزوجة هرمون )

النضج لٌسطتٌع الطبٌب المختص سحبها ، وتحدث االباضة بعد اعطاء الزوجة هذا الهرمون بعد ساعات 

تولٌت المراحل االخري لعملٌة الحمن ساعة تمرٌبا ، لٌمرر بعدها الطبٌب المختص  53لـ  53تتراوح بٌن 

 المجهري.

 



 سحب البويضات من الزوجة: -2

فً هذه المرحلة ٌتم سحب البوٌضات الناضجة الخاصة بالزوجة من خالل المهبل بواسطة الموجات فوق 

الصوتٌة ولكن بعد اعطاء الزوجة مخدر موضعً لمنع شعورها باالم وٌتم هذا من خالل ابرة ذات طول 

خصصة فً ذلن ، وٌتم سحب البوٌضات باستخدام مضخة شفط مخصصة لشفط البوٌضات حتً مناسب م

ٌسطتٌع الطبٌب المختص سحب البوٌضات الناضجة الخاصة بالزوجة لٌبدأ بمرحلة تجهٌز الحٌوانات المنوٌة 

 الخاصة بالزوج فً نفس الٌوم.

 تجهيز الحيوانات المنوية الخاصة بالزوج: -3

اجل تجهٌز الزوج حتً ٌتم جمع الحٌوانات المنوٌة من خالل السائل المنوي ، ولكً  هذه الخطوة هامة من

ٌتم التخصٌب فً المختبر ٌتم فصل الحٌوانات المنوٌة لٌخصص الطبٌب المختص اجود وافضل الحٌوانات 

 .المنوٌة لٌتم حمنها داخل مركز البوٌضة الخاصة بالزوجة وٌتم التخصٌب فً المعمل تحت انسب الظروف

 التخصيب في المختبر -4

حٌث ٌعمل الطبٌب  اإلخصاب هو فً األساس مزٌج من النواة من الحٌوانات المنوٌة والنواة من البوٌضة

المختص علً عزل الخالٌا التً تحٌط بالبوٌضة بواسطة احد االنزٌمات ، مع اختٌار افضل واجود 

الحٌوانات المنوٌة ، بعدها ٌتم حمن حٌوان منوي واحد داخل مركز البوٌضة بواسطة مٌكرسكوب جراحً 

 ٌتمٌز بجودة عالٌة متخص فً ذلن. 

ساعة لٌتطور الجنٌن وتتم عملٌات االنمسام وٌتطور الجنٌن  21ٌتم  تكون الجنٌن ذات خلٌة واحدة حتً

خالٌا حتً تكون مستعده لكً ٌستمبلها رحم  3ألً  1لٌصبح الجنٌن متعدد الخالٌا وتتراوح الخالٌا بٌن 

 الزوجة وتُنمل فٌه. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 زراعة الجنين في الرحم )مرحلة االرجاع(: -5

خالٌا ، وٌتم ارجاع  3إلً  1فً العادة تتم مرحلة ارجاع الجنٌن الً رحم الزوجة خالل مرحلة االنمسام من 

اٌام ، وٌستحسن فً الٌوم الثانً والرابع من االنمسام وٌمكن اٌضا  3االجنة بعد سحب البوٌضات بٌوم الً 

 . Blastocysts stage لحوصلًحٌث ٌتم نمو الجنٌن لطور اارجاعها فً الٌوم الخامس من االنمسام 

ٌتم ارجاع االجنة الً رحم الزوجة بواسطة جهاز انبوب دلٌك متخصص فً نمل االجنة عبر العضو التناسلً 

 الً رحم الزوجة بشكل دلك.

 22حتً  21اما فً حالة التؤام بعملٌة الحمن المجهري ترتفع نسبته اكثر للزوجات اللواتً ٌتراوح عمرهن 

 ٌع الزوجة انتاج اكبر عدد ممكن من البوٌضات حتً ٌتواجد اكثر من جنٌن.عام ، حتً تستط

 هل عملية الحقن المجهري مؤلمه؟ 

بعد شرح مراحل الحمن المجهري ٌمكن ان ٌتساؤل الكثٌر عن امكانٌة وجود الم فً مراحل الحمن المجهري 

تشكل اي خطورة فً جمٌع خطواتها  ام ال ؟ ، ولكن فً الوالع عملٌة الحمن المجهري ال تسبب اي الم او ال

ولكن ٌمكن ان تشعر الزوجة بألم نسبً بعد غرس الجنٌن واعادته ثانٌتًا للمهبل وٌمكن ان ٌزول هذا االلم 

سرٌعًا من خالل اعطاء الزوجة بعض المسكنات ، ولكن من اهم النصائح هً دله اختٌار الطبٌب المختص 

 سابك جٌد وذو خبرة واختٌار افضل المعامل والمراكز. الذي ٌجري العملٌة وٌتمٌز بتارٌخ مهنً 

 

 

 

 

 

  الحقن المجهريعملية مميزات 

عملٌة الحمن المجهري هً أمل وفرصة لكل من الزوج والزوجة للتغلب علً معاناتهم فً تأخر الالنجاب  -

 خصوصا مشاكل العمم بشكل خاص وحل مشاكل تاخر الحمل لكال من الزوج والزوجة بشكل عام.

نسبة نجاح عملٌة الحمن فً االونه الحالٌة نسبة نجاحها مرتفعه ممارنة بالسنوات الماضٌة نسبةَ الً استخدام  -

 التمنٌات الحدٌثة.

 فً بعض الحاالت ٌمكن ان ٌزٌد فرص الحمل الطبٌعً بعد مرحلة تحفٌز المبٌض وزٌادة نشاطه. -

 



 الحقن المجهري عملية نسبة نجاح 

المجهري التً اجرٌت فً االونه االخٌره ٌمكن ان تتراوح نسبة نجاح العملٌة من  من خالل عملٌات الحمن

% حسب كل حالة وأخري ،  اهم عامل ٌؤثر علً نسبة نجاح عملٌة الحمن المجهري هو  33% إلً  31

سن الزوجة ، كلما لل سن الزوجة كلما زادت نسبه نجاح العملٌة ، والعكس لكا زاد سن الزوجة كلما للت 

 بة نجاح الحمن المجهري كاآلتً:نس

 نسبة النجاح سن الزوجة

 %11ٌمكن ان تكون  عام 51إلً  03الزوجات بٌن سن 

 %52ٌمكن ان تكون  عام 53إلً  53الزوجات بٌن سن 

 %51ٌمكن ان تكون  عام 52إلً  53الزوجات بٌن سن 

 %20ٌمكن ان تكون  عام 12إلً  11الزوجات بٌن سن 

 % 2% إلً 00ٌمكن ان تكون بٌن  او اكثر 13الزوجات بٌن سن 
 

ولكن فً جمٌع االحوال ٌمكن ان تختلف نسبة نجاح عملٌة الحمن المجهري من زوجة الخري ومن حالة 

 ألخري.

 كم تستغرق عملية الحقن المجهري 

ٌمكن ان تختلف مدة عملٌة الحمن المجهري باختالف كل كل حالة ، وٌمكن ان تعتمد مدتها علً مدي 

 لفحوصات والتجهٌزات المطلوبة ثم ٌحدد الطبٌب تولٌت اول مرحلة فً العملٌة.ا

أٌام إلً اٌام  01)تحفٌز المباٌض( ماٌمارب  من عملٌة الحمن المجهري فٌمكن ان تستغرق المرحلة االولً

الً ثالث اسابٌع تمرٌبا حتً نضمن استجابة المبٌضٌن للتحفٌز، وتستغرق المرحلة التً تلٌها )سحب 

دلمٌة فمط ، وفً نفس الٌوم ٌتم جمع الحٌوانات المنوٌة الخاصة  11إلً  51البوٌضات( مدة للٌلة تتراوح بٌن 

 3إلً  5البوٌضة وتستمر بعدها مرالبة وانتظار انمسام البوٌضة مما ٌستغرق  بالزوج لٌتم حمنه فً مركز

أٌام ، وتأتً بعدها اخر مراحل عملٌة الحمن المجهري وهً زرع االجنة المخصبة فً رحم الزوجة حٌث 

ٌوما بعد اخر مرحلة  فً الحمن  01دلائك فمط ، ٌنتظر الزوج والزوجة لمدة  01تستغرق من الولت 

مع متابعة ظهور اعراض الحمل ثم تمزم الزوجة بإجراء تحلٌل الحمل للتأكد من الحمل ونجاح  المجهري

 عملٌة الحمن المجهري.

 

 

 

 



 نجاح الحقن المجهري عوامل 

فً عملٌة الحمن المجهري ٌوجد بعض الشروط والعوامل التً ٌجب مراعٌتها لضمان اعلً نسب نجاح 

 للعملٌة ، مثل: 

مجهري فً مصر حٌث ٌتمتع بخبرة وٌتمٌز بتارٌخ طبً وعملٌات سابمة ذات نتائج  اختٌـــار افضل حمن -

 ناجحة.

طول الرحم وشكل  دلٌمة تخص الموجات فوق الصوتٌة للحصول على تفاصٌل فحص استخدامضرورة   -
 .ومدي استعداده الستمبال الحمل تجوٌفه

 من المجهري.حٌث ٌشكل السن عامل هام فً نسب نجاح عملٌة الح سن الزوجة -

 مدي كفاءة وجودة الحٌوانات المنوٌة الخاصة بالزوج حتً تستطٌع تخصٌب البوٌضة. -

 اعراض نجاح عملية الحقن المجهري 

ٌمكننا ان نصف الفترة التً  ٌنتظر فٌها الزوج والزوجة بعد خطوة ترجٌع االجنة الً رحم الزوجة من أطول 

التأكد من نجاح العملٌة واتمام الحمل ومتابعة جمٌع أعراضه اللحظات التً ٌمروا بها ، وهً ولت انتظار 

 مثل:

 أسفل البطن ومنطمة الحوض. لصاتالشعور ببعض التم -

 تورم وحساسٌة شعر بهم الزوجة فً منطمة الثدي. -

 حدوث تبمع ونزٌف خفٌف. -

  .مالحظة تغٌرات نسبٌة فً اإلفرازات المهبلٌة -

 .شعور الزوجة من ارهاق وتعب عام -

 كثرة التبول بالنسبة للزوجة. -

 الشعور باالنتفاخ وبعض اضطرابات الجهاز الهضمً. -

 اصابة الزوجة بالغثٌان والدوران. -

 متي تظهر أعراض نجاح الحقن المجهري؟ 

إلً  01عالمات نجاح عملٌة الحمن المجهري بعد خطوة ارجاع االجنة الً رحم الزوجة ٌمكن ان تبدأ بعد 

ٌوم من اخر خطوات الحمن المجهري ، ولكن فً جمٌع االحوال ٌجب اجراء تحلٌل الحمل حتً تتأكد  01



دوٌة التً ٌوصفها الزوجة من حملها وتتأكد من نجاح عملٌة الحمن المجهري وٌجب االهتمام بتناول األ

 الطبٌب المختص.

 حساب الحمل بعد الحقن المجهري 

حساب الحمل بعد نجاح عملٌة الحمن المجهري من اهم االمور بالنسبة للزوجة حتً تستعد نفسًٌا الستمبال 

 . (Due date)مولودها وحساب موعد الوالدة المتولع 

فً الحمل الطبٌعً حٌث انه ٌتم حساب الحمل  ٌختلف حساب الحمل بعد عملٌة الحمن المجهري عن احتسابه

خصوصا بعد بعد نجاح الحمل بعملٌة الحمن المجهري بعد مرحلة زرع الجنٌن وارجاعه الً رحم الزوجة ، 

بعد  لزوجةٌتولع أن تلد امعرفة ٌوم التبوٌض بدلة فً حمل الحمن المجهري فٌتم حساب الحمل بسهولة حٌث 

 .تمرٌبًا ري بحوالً ثمانٌة وثالثٌن أسبوعاعملٌة الحمن المجهإلً الخضوع 

 متي يثبت الحمل بعد نجاح عملية الحقن المجهري

 3ٌختلف ثبات الحمل من حالة ألخري ، عادة ٌمكن ان ٌثبت الحمل الناجح بعد عملٌة الحمن المجهري بعد 

وفة من لِبل الطبٌب أٌام ، ولكن ٌعتمد هذا علً مدي حرص الزوجة واهتمامها بجمٌع األدوٌة الموص 3إلً 

 المختص مع الخضوع الً الفحوصات والتحالٌل المطلوبة.

 

 

 

 

 

 

 نسب تحليل الحمل بعد عملية الحقن المجهري 

تساعد نسب التحلٌل الرلمً علً التأكد من نجاح الحمل بعد عملٌة الحمن المجهري بصورة دلٌمة نوًعا ما ، 

 كاآلتً:وٌمكن أًٌضا ان تحدد حاالت الحمل بتؤام 

ارجاع الجنين  خطوة تاريخ الفحص بعد
 إلي رحم الزوجة

 HCG  هرمون الحمل نسبة

 مٌكرومتر / لتر 033إلى  25من  ٌوم 01خالل فترة ألل من 

 مٌكرومتر / لتر 222إلى  55من  ٌوم 01 اجتٌازبعد 

 مٌكرومتر / لتر 353إلى  53من  ٌوم 03 اجتٌازبعد 



 مٌكرومتر / لتر 313إلى  33من  ٌوم 03 اجتٌازبعد 

 مٌكرومتر / لتر 222إلى  21من  ٌوم 03 اجتٌازبعد 

 مٌكرومتر / لتر 0125إلى  031من  ٌوم 03 اجتٌازبعد 

 مٌكرومتر / لتر 0313إلى  513من  ٌوم 02 اجتٌازبعد 

 مٌكرومتر / لتر 0313إلى  315من  ٌوم 21 اجتٌازبعد 

 مٌكرومتر / لتر 1330إلى  333من  ٌوم 01 اجتٌازبعد 

 

 وتختلف نسبة هرمون الحمل فً حالة حمل الزوجة بتؤام لتكون:

ارجاع الجنين  خطوة تاريخ الفحص بعد
 إلي رحم الزوجة

 HCG  هرمون الحمل نسبة

 مٌكرومتر / لتر 533إلى  13من  ٌوم 01خالل فترة ألل من 

 مٌكرومتر / لتر 323إلى  32من  ٌوم 01 اجتٌازبعد 

 مٌكرومتر / لتر 0103إلى  002من  ٌوم 03 اجتٌازبعد 

 مٌكرومتر / لتر 0135إلى  233من  ٌوم 03 اجتٌازبعد 

 مٌكرومتر / لتر 0211إلى  235من  ٌوم 03 اجتٌازبعد 

 مٌكرومتر / لتر 2532إلى  533من  ٌوم 03 اجتٌازبعد 

 مٌكرومتر / لتر 3232إلى  333من  ٌوم 02 اجتٌازبعد 

 مٌكرومتر / لتر 3335إلى  332من  ٌوم 21 اجتٌازبعد 

 مٌكرومتر / لتر 3332إلى  232من  ٌوم 01 اجتٌازبعد 
 

 أدوية عملية الحقن المجهري 

ٌوصف الطبٌب المختص الكثٌر من االدوٌة خالل فترة اجراء عملٌة الحمن المجهري وحتً لبل بداٌة العملٌة 

مرحلة من مراحل العملٌة ، ٌمكن اوال ان تأخذ ادوٌة لتنشٌط ، حٌث تختلف االدوٌة فً كل وبعد انتهائها 

 الهرمونات وتنشٌط المباٌض وٌمكن ان تأخذ أدوٌة من اجل تثبٌت االجنة فً الرحم كاآلتً:

فً البداٌة لبل العملٌة ٌمكن ان ٌصف الطبٌب المختص بعض أدوٌة  أدوٌة التنشٌط التً تأخذها الزوجة : -

و الفولٌن اسٌد من اهمهم ، حٌث تساهم فً عالج بعض المشاكل الصحٌة التً  5التنشٌط مثل االومٌجا 

 لتتم عملٌة الحمن المجهري بنجاح. وتنشٌط المباٌض تعانً منها الزوجة و اًٌضا محاربة االجسام المضادة

 أدوٌة طبٌة طبٌة .وجة هذه األدوٌة علً هٌأة حمن تحت الجلد او علً هٌأة تتلمً الز

ٌوًما تمرٌبا حٌث تختلف حسب كل حالة ،  ابور هذه  03إلً  01تترواح مدة تلمً الزوجة هذه االدوٌة بٌن 

 األدوٌة تكون:

 بالزوجةالخاصة  فً المبٌض ( : ٌساهم هذا الهرمون فً دعم نضج ونمو البوٌضاتFSH. )هرمون 0

 .وٌوخذ علً شكل حمن



ن تتلماه الزوجة من أجل ارتفاع نمو البوٌضات بشكل الجونادوتروبٌهرمون   ( :الجونادوتروبٌن. )هرمون 2

 افضل. 

عمالٌر لتساعد فً ارتفاع نسبة الحمل . )موجهة الغدد التناسلٌة المشٌمٌة(: هذا الهرمون ٌوخذ علً شكل 5

 ونجاحه.

الفٌتامٌنات: الفٌتامٌنات امر هام فً خطوات عملٌة الحمن المجهري بشكل خاص و الهامة للزوجة والطفل  -

بشكل عام ، حٌث انها تساعد فً حماٌة الزوجة والطفل من االمراض ، خصوصا من اصابة الطفل بالعٌوب 

 الخلمٌة والتشوهات.   

اء جمٌع خطوات عملٌة الحمن المجهري تتلمً الزوجة االدوٌة التً تساعد فً تثبٌت الحمل : بعد انته. 5

 سلٌم.ادوٌة تساهم فً ثبٌت الحمل حٌث تعمل علً تثبٌت الجنٌن داخل رحم الزوجة بشكل 

 الحقن المجهري بعد إجراء ممنوعات 

جب علً الزوجة التً خضعت الً عملٌة الحمن المجهري ان تلتزم ببعض النصائح التً وصفها الطبٌب ت

 المختص:

الراحة عامل هام بعد عملٌة الحمن المجهري حٌث ٌجب علً الزوجة ان تحصل علً الراحة المتوازنة  -

 وعدم بذل مجهود شاق .

النه ٌشكل خطر بعد خطوة ارجاع االجنة الً االستحمام بالماء الدافًء وعدم االستحمام بالماء الساخن  -

 رحم الزوجة.

 الكافٌٌن. االبتعاد عن المشروبات التً تحتوي علً -

 االبتعاد التام عن مشروب المرفة. -

 ٌجب علً الزوجة ان تهتم بتناول االطعمه الغنٌة باأللٌاف حتً تحمٌها من االمسان. -

  تجنب تناول االطعمة الساخنة . -

 تجنب تناول السكرٌات المفرطة. -

 والكالسٌوم وحمض الفولٌن.االهتمام بتناول االطعمة الغنٌة بالفٌتامٌنات وعناصر الزنن  -

 .ٌُفضل االبتعاد عن الجماع لمدة اسبوعٌن بعد إجراء عملٌة الحمن المجهري -

 

 



 السفر بعد عملية الحقن المجهري 

بعد اجراء عملٌة الحمن المجهري ال ٌوجد مانع من سفر الزوجة ولكن من األفضل عدم السفر لبل مرور 

ٌلزم تواجد الزوجة فً العٌادة لبعض االستشارات الطبٌة وإجراء ٌوم من العملٌة إلنه ٌكمن ان  02-01

 اختبارات الحمل ولمتابعة الطبٌب المستمرة.

ولكن من المهم ان ٌحصل الجسم علً الراحة التامة وٌحصل علً االستمرار لكً ٌستطٌع الجنٌن النمو 

 بأفضل حال وٌتخطً مرحلة الزرع بحالة جٌدة .

  طبيعي؟هل طفل الحقن المجهري 

فً عملٌة الحمن المجهري أثبتت بعض الدراسات ان معدل حدوث عٌوب خلمٌة او تشوهات محتملة للجنٌن 

 فً الحمن المجهري ال تختلف او تزٌد عن اطفال الحمل الطبٌعً .

ولكن ٌمكن أن ٌحدث بعض االضطرابات حٌث ٌصاب الجنٌن بالعٌوب الخلمٌة بنسبة بسٌطة ممارنة باالطفال 

دوث بعض التشوهات الجنسٌة للطفل ، متالزمة بكوٌث وٌدمان ة خالل الحمل الطبٌعً ، مثل حالمولود

 ومتالزمة أنجلمان.

 وفً حاالت الحمن المجهري ٌمكن ان ٌنتمل العمم وراثًٌأ الً الطفل الذكر فً بعض الحاالت.

 راض فشل عملية الحقن المجهريـاع 

العملٌة او فشل العملٌة بعد مرور ولت من اجراء عملٌة  ٌستطٌع الطبٌب المختص ان ٌتأكد من نسب نجاح

 الحمن المجهري ، حٌث تالحظ الزوجة بعض االعراض التً تؤكد انخفاض نسب العملٌة وفشلها:

فً حاالت فشل عملٌة الحمن المجهري ٌكمن ان ال تشعر الزوجة بوجود االم وتملصات فً منطمة الرحم ،  -

 البطن بعد عملٌة ورع الجنٌن بالرحم. وخصوصا االم أسفل الظهر وأسفل

عدم الشعور باعراض تغٌر الهرمونات مثل تورم والتهاب الثدي و زٌادة نسبٌة فً الوزن ، واالضطرابات  -

 النفسٌة مثل التوتر والملك.

تجاهل تعلٌمات الطبٌب المختص وعدم االهتمام بتلمً األدوٌة بدلة وعدم االهتمام بالحصول علً الراحة  -

 الكافٌة ٌمكن ان ٌخفض نسبة نجاح عملٌة الحمن المجهري وٌتسبب فً فشلها.

 

 

 



 اسباب فشل عملية الحقن المجهري 

 بعض األسباب التً تؤدي الً انخفاض نسب نجاح عملٌة الحمن المجهري وتؤدي إلً فشلها مثل: عادة ٌوجد

مرحلة تخصٌب البوٌضة مثل ضعف وجود مشاكل فً الحٌوانات المنوٌة الخاصة بالزوج حتً بعد اتمام  -

 جودة الحٌوانات المنوٌة ٌتسبب فً عدم اكتمال الجنٌن  .

 معاناة الزوجة من مشاكل فً البوٌضات الخاصة بها خصوصا مع تمدم العمر. -

 كثافة وُسمن غشاء رحم الزوجة ٌصعب امكانٌة غرس الجنٌن فً الرحم الخاص بالزوجة. -

 لنوات فالوب مثل انسدادها تماما.معاناة الزوجة من مشاكل فً  -

 عدم االلتزام بتعلٌمات الطبٌب المختص. -

 عدم االختٌار الجٌد للطبٌب الذي ٌجري العملٌة أو سوء اختٌار المركز الطبً والمعمل. -

 متي أعيد عملية الحقن المجهري 

تعتبر عملٌة الحمن المجهري االمل الوحٌد بالنسبة للزوج والزوجة فً حاالت تأخر الحمل واالنجاب ، ولكن 

لسوء الحظ ٌمكن أن تمل فرص نجاح العملٌة وتفضل لوجود بعض األسباب ولكن ٌكمن للزوج والزوجة ان 

ولً ، وال ٌوجد عدد محدد من شهور من بداٌة اجراء العملٌة األ 5ٌعٌدوا عملٌة الحمن المجهري بعد مرور 

 .الحمل بعد كل محاولة فاشلةٌنجح  ٌمكن تكرارها حتى محاوالت اعادة عملٌة الحمن المجهري بل 

 تنظيف الرحم بعد عملية الحقن المجهري 

ٌجب ان ٌحدد الطبٌب المختص بعد فشل عملٌة الحمن المجهري من ضرورة إجراء تنظٌف للرحم الخاص 

 بعض الحاالت ٌلزم إجراء تنظٌف الرحم للزوجة وفً حاالت اخري ال ٌلزم: بالزوجة أم ال ، ففً

اذا فشل تكوٌن الجنٌن من االساس لبل ارجاع البوٌضة الً رحم الزوجة فال تحتاج إلً إجراء تنظٌف  -

 للرحم.

 اذا نججت عملٌة الحمن المجهري ونجح الحمل وحدث اجهاض فٌمكن ان تلجأ الزوجة إلً تنظٌف الرحم. -

 الفرق بين عملية الحقن المجهري واطفال األنابيب 

فً عملٌة أطفال األنابٌب ٌتم تخصٌب البوٌضة بطرٌمة مختلفة عن طرٌمة التخصٌب فً عملٌة الحمن 

المجهري حٌث ٌتم وضع عدد كبٌر من الحٌوانات المنوٌة بالمرب من البوٌضة فً طبك المختبر تحت 

 دخول حٌوان منوي واحد فً مركز البوٌضة الخاصة بالزوجة.ظروف مناسبة وٌحدث االخصاب بمجرد 



ولكن ٌفضل استخدام عملٌة الحمن المجهري لضمان نسب نجاح مرتفعة فً حاالت وجود مشاكل فً 

الحٌوانات المنوٌة الخاصة بالزوج مثل للة عددها وضعف حركتها وللة جودتها بشكل كبٌر ، او فً حالة 

 مع الحٌوانات المنوٌة . ارتفاع نسبة االجسام المضادة

فً حالة تمدم سن الزوجة او وجود انسداد فً لناتً فالوب او معاناة وٌمكن استخدام عملٌة اطفال االنابٌب 

 الزوجة من التهاب فً الرحم ، ومعاناة الزوج من حالة العمم.

 

  

 

 

 

 بين عملية الحقن المجهري وعملية التلقيح الصناعي الفرق 

هً عملٌة تعمل علً تسهٌل وصول  (Intrauterine Insemination or IUIالصناعً )عملٌة التمٌح 

من خالل حمن الحٌوانات المنوٌة الخاصة بالزوج الً البوٌضة الخاصة بالزوجة لتتم عملٌة االخصاب 

المبٌض الحٌوانات المنوٌة التً ٌتم سحبها من الزوج بعد تجهٌزها فً المعمل الً رحم الزوجة بعد تنشٌط 

 لضمان انتاج المبٌض بوٌضات ناضجة ذات جودة عالٌة.

ٌشبه التلمٌح الصناعً عملٌة االخصاب الطبٌعٌة حٌث ٌخترق الحٌوان المنوي بوٌضة الزوجة وٌندمج معها 

 داخل لناة فالوب.

 حٌث وأولهم اختالف السعر ٌوجد بعض االختالفات بٌن عملٌة الحمن المجهري وعملٌة التلمٌح الصناعً

 .اً عن تكلفة الحمن المجهري تمامتنخفض تكلفة التلمٌح الصناع

فً عملٌة التلمٌح الصناعً ٌحدث االخصاب داخل جسم الزوجة ، اما فً عملٌة الحمن المجهري ٌتم 

االخصاب فً المعمل خارج جسم الزوجة وٌمكن تخصٌب بعض البوٌضات وتجمٌدها واالحتفاظ بها 

 لت اخر.التسخدامها فً حمن مجهري فً و

ولكن فً حاالت العمم وبعض حاالت مشاكل الخصوبة ال ٌصلح عالجهم بعملٌة التلمٌح الصناعً مع مراعاة 

 ظروف الزوج والزوجة واعمارهم ، ٌتكون عملٌة الحمن المجهري االنسب فً اغلب الحاالت.



 تحديد نوع الجنين في عملية الحقن المجهري 

حدٌثة فً الولت الحالً اصبح بامكان الزوج والزوجة تحدٌد نوع الجنٌن مع التمدم الطبً والتمنٌات الطبٌة ال

اجراء اختبار التشخٌص الذي ٌرٌدونه من خالل عملٌة تحدٌد نوع الجنٌن فً عملٌة الحمن المجهري حٌث ٌتم 

 PGD: Preimplantation)الوراثً لبل مرحلة الزرع فً رحم الزوجة )الفحص الجٌنً لبل الزرع( 

Genetic Diagnosis) . 

تم عملٌة تحدٌد نوع الجنٌن من خالل أخذ خزعة من الجنٌن حتً ٌتم فحص المعلومات الوراثٌة الخاصة 

بالجنٌن لبل ارجاعه الً رحم الزوجة ، وبعد فحص الجنٌن ٌتم ارجاعه الً الرحم مع الجنس المطلوب من 

 الزوج والزوجة.

دة التً ٌستطٌع الزوج والزوجة من خاللها تحدٌد جنس الجنٌن ذكر أو عملٌة تحدٌد الجنٌن هً الوسٌلة الوحٌ

 أنثً ، حٌث ٌلجأ الزوج والزوجة الٌها من أحل تحمٌك توازن أسري فً اسرهم .

تتم عملٌة تحدٌد نوع الجنٌن عن طرٌك الكروموسوم الجنسً الذي ٌحمله الحٌوان المنوي الذي ٌعمل علً 

فمط ٌكون  X، حٌث الكروموسوم Y أو X الكروموسومنوٌة ٌمكن ان تحمل الحٌوانات المتخصٌب البوٌضة ، 

 ٌكون الجنٌن ذكرا . Yالجنٌن أنثً ، واذا كان الكروموسوم 

تمتاز عملٌة تحدٌد نوع الجنٌن بنسب عالٌة ومضمونة وٌمكن ان تعتمد عملٌة تحدٌد نوع الجنٌن بالحمن  

لخاصة بها ، وتعتمد اٌضا علً حالة الزوجة الصحٌة المجهري علً سن الزوجة وعلً الحالة النفسٌة ا

 ونسبة استعداها لتكرار الحمل.

 

 

 

 

 ع الجنيننسبة نجاح عملية تحديد نو 

% تمرٌبا ، النها من أكثر العملٌات الدلٌمة والمضمونة حٌث تعتمد 22نسبو نجاح عملٌة تحدٌد نوع الجنٌن إلً ٌمكن أن تصل 

 ونوع العمم وٌعود الً التارٌخ المرضً واالنجابً الخاص بالزوجة .علً عدة عوامل منها عمر الزوجة 

 أفضل دكتور حقن مجهري في مصر 

 –وتأخر اإلنجاب  بدون شن وبكل تأكٌد دكتور أحمد محمود دكتور امراض النساء والتولٌد والحمن المجهري

ارٌخه المهنً ونسب بالنظر الً ت من أفضل األطباء فً مصرٌعتبر  عضو الجمعٌة األوروبٌة للخصوبة

لبل المسؤلٌة الطبٌة نحو  للمسؤولٌة اإلنسانٌةٌتمٌز دكتور أحمد محمود باستشعاره  كمانجاح العملٌات السابمة 



جمٌع المرضً ، مستعٌنًأ بأفضل وأحدث المعدات والتمنٌات الطبٌة الحدٌثة حتً تتحمك نسب النجاح 

 المطلوبة.

الحمن  عملٌة نسبة نجاح ترتفع خاللهامن علً توفٌر جمٌع العوامل التً دكتور أحمد محمود دائًما  ٌعمل

 .المجهري

 تكلفة عملية الحقن المجهري 

تتفوق عملٌة الحمن المجهري علً عملٌات التلمٌح الصناعً وأطفال األنابٌب من حٌث نسب النجاح حتً 

 ب.اصبحت من اهم واكثر التمنٌات المستخدمة فً عالج تأخر الحمل واإلنجا

تختلف تكلفة عملٌة الحمن المجهري باختالف الحاالت حٌث تختلف حالة التبوٌض لدي كل زوجة ، مما 

 ٌختلف بروتوكول التنشٌط الالزم للزوجة ، واختالف بعض الفحوصات.

 .جنٌه مصري 53111الً  23111تراوح تكلفة الحمن المجهري بٌن وبشكل عام ٌمكن ان ت

 نتكلفة عملية تحديد نوع الجني 

تتكون عملٌة تحدٌد نوع الجنٌن من عدة مراحل حٌث تختلف من خاللها تكلفة تحدٌد نوع الجنٌن اعتمادا علً 

عدد األجنة المراد فحصها ، وتعتمد علً تكالٌف الخزعة الجٌنٌة وتكلفة المختبر الجٌنً وجمٌع التمنٌات التً 

نظًرا للتطور العلمً والتمنٌات الحدٌثة التً  تستخدم خالل إجراء العملٌة ، كما تختلف التكلفة بشكل مستمر

 ٌشهدها المجال الطبً .

 .جنٌه مصري 31111الً  11111ٌمكن ان تتراوح تكلفة تحدٌد نوع الجنٌن ما ٌتراوح بٌن 

 

 

 

 

 

 


