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صعوبة اإلنجاب
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صعوبة اإلنجاب:
الإنجاب  على  القدرة  عدم  هي 

ب���ع���د ���س��ن��ة ع���ل���ى الأق�������ل م��ن 

دون  الطبيعية  الزوجية  الحياة 

ا�ستعمال اأي موانع للحمل.



ما هي أنواع صعوبة اإلنجاب؟
�أولي: وهي �سعوبة الإنجاب التي  ت�سيب المراأة منذ بداية حياتها الزوجية. 1

ثانوي : وهي �سعوبة الإنجاب التي ت�سيب المراأة بعد اأي نوع من الحمل.. 2

متى يجب زيارة الطبيب للبحث عن حلول طبية؟
اإذا كان عمر المراأة اقل من 35 �سنة وبعد �سنة من العالقة الجن�سية الطبيعية.	•

الجن�سية  العالقة  من  اأ�سهر   6 وبعد  �سنة   35 من  اأكثر  المراأة  عمر  كان  	•اإذا 
الطبيعية.

تاريخ 	• اأي  اأو  ال�سمنة  ال�سهرية,  الدورة  في  انتظام  عدم  من  تعاني  اأمراة  اأي 

جراحي �سابق يجب اأن ت�ست�سير طبيبها قبل 6 �سهور.

	•اإذا كان الرجل يعاني من م�سكلة معروفة في الحيوانات المنوية فيجب ا�ست�سارة 
الطبيب في اأ�سرع وقت.
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ما هي أسباب صعوبة اإلنجاب:
تتنوع اأ�صباب �صعوبة الإنجاب، وتتوزع كالآتي:

األسباب  الذكورية:

لحدوث الحمل ل بد من وجود العدد الكافي والحركة والأ�شكال الطبيعية من 

الحيوانات المنوية الطبيعية.

1. م�شاكل الحيوانات المنوية:

ّتليف  اأو  المنتجة  الأم  الخاليا  غياب  ب�سبب  المنوية  الحيوانات  قلة  اأو  وجود  •عدم  	
الخ�سية.

•قلة اأو عدم الحركة. 	
•كثرة الأ�سكال غير طبيعية. 	

2. ان�شداد في مجرى الحيوانات المنوية.

3. م�شاكل هرمونية.

4. اأ�صباب جينية.
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األسباب األنثوية:

م�شاكل في التبيوي�ض نتيجة لما يلي:. 1

• خلل بوظائف الغدد ال�سماء.	

ّتكي�ض المباي�ض. • 	
•ف�سل المباي�ض. 	

2. م�شاكل في الرحم:

•الت�سوهات الخلقية. 	
•اللت�ساقات داخل التجويف الرحمي. 	

3. اأ�شباب في قناة فالوب: كالن�سداد اأو  وجود اللت�ساقات.

4. اأ�شباب في منطقة الحو�ض: كالنتباذ البطاني الرحمي اأو اللت�ساقات.

5. تقدم عمر المراة .

أسباب مجهولة



•الت�سوير بالموجات فوق ال�سوتية للرحم والمبي�ض. 	
•اأ�سعة الرحم الملونة للتاأكد من �سالمة تجويف الرحم وقناتي فالوب. 	

•تحليل ال�سائل المنوي. 	
من  وذلك  الفح�ض,  هذا  اإ�سافة  يمكن  الأمر  لزم  اإذا  ت�سخي�سي:  •منظار  	
للرحم  الخارجي  ال�سكل  للك�سف على  البطن  اأ�سفل  خالل فتحة �سغيرة في 

وقناة فالوب والمباي�ض.

اأو  اأو الزوجة  اأن ال�سبب عائد لم�سكلة في الزوج  بذلك قد تظهر نتائج التحاليل 

كالهما اأو قد يكون ال�سبب غير معروف.

ما هي الفحوصات الالزمة؟
•الفح�ض الهرموني للزوجين. 	



ً

التبوي�ض ل يحدث ب�سكل منتظم.

• يمكن اإعطاء مثل هذا العالج لمدة 6 �سهور.	

ً

ما هو العالج؟

•تن�سيط المباي�ض ومن ثم الجماع, ويكون التن�سيط اإما با�ستخدام الحبوب اأو  	
الإبر التحفيزية, وت�ستخدم هذه الطريقة في حال عدم انتظام الدورة حيث اأن 

العالج على م�سببات �سعوبة الإنجاب �سواء بالن�سبة للرجل اأو المراأة اأو كليهما معا

•اإذا كانت المراأة تعاني من زيادة الوزن فين�سح باإنقا�ض الوزن. 	

نجح الطب الحديث في معالجة الكثير من اأ�سباب �سعوبة الإنجاب, ويعتمد اأ�سلوب 

.

ما هي وسائل تقنية المساعدة في اإلنجاب؟
المنوية  الحيوانات  بحقن  وذلك  �سناعيا1.   المني  اإدخال  ال�شناعي:  التلقيح 

يوجد  ل  التي  الحالت  الو�سيلة في  ُوت�ستخدم هذه  الرحم  داخل  اإلى  مبا�سرة 

تف�سير لعدم حدوث الإنجاب فيها اأو لوجود �سعف ب�سيط في الحيوانات  المنوية

وممكن اإعطائها لمدة 3 محاولت.

طريق  عن  التبوي�ض  تحفيز  يتم  حيث   :)IVF( الج�شم  خارج  2. الإخ�شاب 

طريق  عن  البوي�سات  وعدد  حجم  مراقبة  مع  يوم   12-10 لمدة  الهرمونات 

باإبرة �سغيرة عن طريق  البوي�سات  يتم �سفط  ثم  ال�سوتية ومن  الأ�سعة فوق 

المهبل وتو�سع هذه البوي�سات في محلول ويتم اإ�سافة الحيوانات المنوية التي 

الرحم,  جدار  في  الأجنة  ُتزرع   اأيام    5-3 وبعد  الزوج  من  ا�ستخال�سها  تم 

ُوت�ستخدم هذه الو�سيلة في حالت ان�سداد قناة فالوب لدى الزوجة.
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موانع للحمل والتي تقدر ب� 20% للدورة الواحدة.

الواحدة  العالجية  للدورة   %40-25 بين  ما  النجاح  ن�سبة  تتراوح  عام  ب�سكل 

مقارنة بن�سبة الحمل الممكنة خالل �سهر واحد من العالقة الجن�سية بدون اأي 

�سنوات لحدوث الحمل.

 • 	

يمكن اأن ت�ساعد اآخرين على الحمل.

•قد يحتاج كال الزوجين اإلى تكرار الخطة العالجية على مدى عدة اأ�سهر األى  	

قد ل ت�ساعد هذه الو�سائل العالجية الزوجين على الحمل دائما

الإنجاب.

• في حين اأنها  	

ما هي نسبة النجاح؟
ل�سعوبة  الرئي�سي  وال�سبب  ووزنها  المراأة  عمر  ومنها  عوامل  عدة  على  •تعتمد  	

كما اأنها ت�ستخدم في حالة ف�سل الو�سائل الأخرى.

ويتم فيها ا�ستخال�ض حيوان منوي واحد وحقنه في بوي�سة واحدة تحت المجهر, 

ُوت�ستخدم في حالت النق�ض ال�سديد للحيوانات المنوية وال�سعف ال�سديد للحركة 

:)ICSI( 3. الحقن المجهري
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