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اإلكتئاب والقلق
 ما يشعر الرجال والنساء بأعراض اإلكتئاب والقلق خالل عملية التلقيح

ً
 غالبا

. أنه من الطبيعي أن تشعر بالحزن واإلجهاد وخيبة األمل عند: اإلصطناعي
اإلنتظار لمعرفة ما إذا كان العالج قد نجح   •  

العالج لم ينجح   •  
البت فيما يجب عمله باألجنة المجمدة    •  

القرار بوقف العالج.   •  
الشعور باإلجهاد والقلق ال يؤثر عىل فرص إنجاب طفل بواسطة التلقيح 

 . اإلصطناعي

الحصول عىل المساعدة 

طلبات عالج التلقيح اإلصطناعي تختلف من شخص آلخر.

إذا كنت بحاجة إىل دعم، تحدث مع عيادة التلقيح 
اإلصطناعي حول رؤية مقدم نصح 

ن  ة من التخدير العام وتسك�ي أما المضاعفات الخط�ي
 وتحصل لواحدة من 50,000 

ً
األلم فنادرة جدا

إمرأة تمر بدورة التلقيح اإلصطناعي المحفزة. 

تم دخول 177 إمرأة إىل المستش�ن سنة 2017 
ي  . ويع�ن ن ن المبيض�ي ي تحف�ي

بسبب متالزمة اإلفراط �ن
ذلك أن ذلك يحدث لواحدة من كل 200 إمرأة تمر 

بدورة التلقيح اإلصطناعي المحفز. 

عالج التلقيح اإلصطناعي آمن والمضاعفات الطبية نادرة الحدوث. 
ي المستش�ف تحدث لواحدة 

ي تحتاج إىل عالج �ف والمضاعفات الجسدية ال�ت
ف كل 100 إمرأة تمر بدورة التلقيح اإلصطناعي المحفزة .. )دورة التليح  من ب�ي

ف المبيض(. ي تستخدم العالجات الهرمونية لتحف�ي اإلصطناعي ال�ت

 )OHSS( ز المبيض ي تحف�ي
متالزمة اإلفراط �ز

ي 
ف إنتاج البويضات متالزمة اإلفراط �ف ي تعىط لتحف�ي يمكن أن تسبب األدوية ال�ت

ي حاالت 
ة محتملة. وقد تتسبب �ف ف المبيض OHSS – وهي مشكلة خط�ي تحف�ي

نادرة بتجلط الدم والفشل الكلوي والوفاة. تراقب عيادات التلقيح اإلصطناعي 
 .OHSS ف المبيض ي تحف�ي

المر�ف بعناية للحد من مخاطر متالزمة اإلفراط �ف

ف المبيض فقد يقوم طبيبك ب: ي تحف�ي
لتجنب حاالت متالزمة اإلفراط �ف

ف  •  إلغاء الدورة إذا تكون الكث�ي من الجريبات عىل المبيض�ي  
•  أن ينصح بتجميد جميع األجنة ونقلها عندما يعود المبيضان إىل   

طبيعتهما. 

المضاعفات الجراحية 
يف  ف ي المستش�ف مثل ال�ف

ي تحتاج إىل عالج �ف المضاعفات الجراحية ال�ت
ف 200 إمرأة  واإللتهابات نتيجة جمع البويضات يحصل لواحدة من ب�ي

ي دورة عالج التلقيح اإلصطناعي المحفزة. 
تمر �ف

المخاطر الصحية طويلة األمد
ي أدوية اإلخصاب أي دليل قوي بأنها تزيد 

ي تنظر �ف لم تجد األبحاث الت�ف
من خطورة اإلصابة بالرسطان. ولكن بما أن عالج التلقيح اإلصطناعي أخذ 

 فأن معرفة المزيد عن المحاطر طويلة األمد سيستغرق 
ً
يستعمل منذ 40 عاما

بعض الوقت.

خزعة الخصية  
يحتاج بعض الرجال إىل الجراحة للحصول عىل الحيوانات المنوية من 
ف )خزعة الخصية(. وقد يكون ذلك خزعة بواسطة إبرة تحت  الخصيت�ي

التخدير الموضعي أو عن طريق خزعة مفتوحة تحت التخدير العام. 
هناك مخاطر قليلة لخزعة الخصية والتخدير: 

يف واإللتهاب ألقل من %1 من حاالت الخزعة المفتوحة.  ف •  يحصل ال�ف  
للخزعات عن طريق اإلبرة مخاطر أقل. 

ي حاالت نادرة هناك مضاعفات حادة تشمل: 
�ف

يف الحاد أو ف ال�ف  •  
خسارة خصية.   •  

المخاطر الصحية طويلة األمد
بعض الرجال الذين ينتجون أعدادًا منخفظة من الحيوانات المنوية يملكون 

ون )هرمون الذكورة( فإن خزعة الخصية  مستوىات منخفضة من التستوست�ي
. إذا  ون بشكل أك�ث  إىل تخفيض مستويات إنتاج التستوست�ي

ً
قد تؤدي أحيانا

ون. حصل ذلك قد يحتاج الرجل إىل عالج إستبدال هرمون التستوست�ي

IVF اآلثار العاطفية المحتملة للتلقيح اإلصطناعي

 اآلثار الجسدية المحتملة بالنسة للمرأة

 IVF و ICSI اآلثار الصحية المحتملة للتلقيح اإلصطناعي
) و ICSI (وحقن الحيوانات المنوية). ي المخت�ب

ة الوقائع هذه اآلثار الصحية المحتملة للتلقيح اإلصطناعي IVF (اإلخصاب �ف ح نرسش  ترسش

إسأل طبيبك عن أفضل الخيارات بالنسبة لك.

اآلثار الجسدية المحتملة عىل الرجال

0.4%

0.5%
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ة تزيد من خطورة مضاعفات الحمل. ويشمل ذلك أنه إذا كان  هناك عوامل كث�ي
. ف  والبدانة والتدخ�ي

ً
عمر الوالدين يزيد عن 38 عاما

IVF حاالت حمل التلقيح اإلصطناعي
ف أطفااًل بواسطة التلقيح اإلصطناعي هنَّ  ي ينج�ب

تظهر األبحاث أن النساء اللوا�ت
أك�ث عرضة ألن:

يف خالل الحمل ف يشهدن ال�ف  •  
ي المراحل األوىل من الحمل 

ف بتجلط الدم �ف يص�ب  •  
ة من الحمل ي المراحل األخ�ي

يظهر عندهن ضغط الدم المرتفع والسكري �ف  •  
يضعن الطفل قبل األوان   •  

يضعن الطفل عن طريق الوالدة القيرصية.  •  

الية لجميع حاالت الحمل   تظهر البيانات األس�ت
: ( أن حواىلي ي ذلك التلقيح اإلصطناعي

)بما �ف
واحدة من كل ستة تنتهي باإلجهاض     •  

أن واحدًا من كل 14 طفاًل سيولد قبل أوانه   •  
أن لكل واحد من كل 25 طفاًل والدة شاذة   •  

أن واحدًا من كل 100 طفل سيموت قبل الوالدة   •  
ف ي ويكون من المعوق�ي

أن واحدًا من كل 400 طفل سيصاب بالشلل الدماعف  •  
أن واحدة عىل األقل من كل 20 حالة حمل ستصاب بتسمم الحمل.   •  

المخاطر المرتبظة بالحمل  
هناك عوامل شخصية يمكن أن تزيد من مخاطر 

مضاعفات الحمل. 

ي اإلخصاب حول ظروفك الخاصة. 
ي مع أخصا�ئ

تحد�ث

تسمم الحمل 
تسمم الحمل هو أخطر مضاعفات الحمل ويتسبب 
ي البول واحتباس شديد 

ن �ن بضغط دم مرتفع وبروت�ي
للسوائل.  

ف الوالدات الفردية لألطفال الذين يولدون  الية ب�ي •  قارنت األبحاث األس�ت  
اليا  ي أس�ت

نتيجة التلقيح اإلصطناعي واألطفال اآلخرين المولودون �ف
ووجدت:

 من الحمل( و
ً
•  أنهم أك�ث إحتمااًل لكي يولدوا قبل أوانهم )قبل 37 أسبوعا   

 عند الوالدة )بوزن أقل من 
ً
•  أنهم أك�ث إحتمااًل ليكون وزنهم منخفضا   

2.5 كلغ(. 

توأمان أو أك�ث 
 بعد  التلقيح 

ً
الوالدات المتعددة )إنجاب أك�ث من طفل واحد( هي أك�ث شيوعا

.  الحمل المتعدد أك�ث خطورة لألمهات  اإلصطناعي من حاالت الحمل الطبيعي
ي حاالت حمل لثالثة أو أربعة أطفال. وتزيد 

واألطفال.  وتكون الخطورة أك�ث �ف
حاالت الحمل المتعدد خطورة: 

يف خالل الحمل ف ال�ف  •  
ضغط الدم المرتفع أثناء الحمل   •  

تسمم الحمل  •  
اإلجهاد النفسي لألم   •  

وفاة الطفل عند وقت الوالدة  •  
والدة األطفال قبل أوانهم  •  

 . ي
يكون لدى األطفال شلل دماعف  •  

)SET( ز فردي نقل جن�ي
ف مفرد هو الطريقة الوحيدة لتقليل مخاطر الوالدات المتعددة. عندما  نقل جن�ي

ف واحد وتجميد  يتوفر وجود عدة أجنة بعد الدورة المحفزة يمكن نقل جن�ي
ي وقت الحق إذا إقت�ف األمر.

اآلخرين. ويمكن إستخدام األجنة المجمدة �ف

ف فردي وواحدة من أقل حاالت والدة  اليا نسبة عالية من نقل جن�ي ي أس�ت
�ف

ي العالم. 
متعددة للتلقيح اإلصطناعي �ف

خطورة حدوث والدة شاذة بعد تلتلقيح اإلصطناعي
هناك خطر زيادة قليلة لحاالت والدة غ�ي طبيعية ألطفال يولدون نتيجة 

. حواىلي %6 من األطفال المولودين نتيجة التلقيح  التلقيح اإلصطناعي
اإلصطناعي لديهم شذوذ الوالدة مقارنة بحواىلي %4 من األطفل اآلخرين

ف  معطم حاالت شذوذ الوالدة طفيفة وهناك حاالت نادرة جدًا وهي شائعة ب�ي
األطفال الذين يولدون نتيجة للتلقيح اإلصطناعي هي نمو غ�ي طبيعي يدع 

متالزمة بيكوث وايديمان )BWS( . وتحدث متالزمة بيكوث وايديمان لحالة 
ف األطفال الذين يولدون نتيجة التلقيح  واحدو من كل حواىلي 4,000 حالة من ب�ي

ف 14,000 حالة من الوالدات األخرى. اإلصطناعي مقارنة بحالة واحدة من ب�ي

إن معظم األطفال الذين يولدون نتيجة التلقيح اإلصطناعي وحقن الحيوانات 
ة أو طويلة األمد. األطفال  المنوية يكونون أصحاء وال يعانون من مشاكل قص�ي
ف أو ثالثة توائم.  من والدات فردية لديهم نتائج والدة أفضل من والدات توأم�ي

األطفال الفرديون 
•  إن مخاطر وفاة الطفل عند وقت الوالدة أعىل قلياًل بالنسبة لألطفال   

. الذين يولدون نتيجة التلقيح اإلصطناعي
يف خالل الحمل والوالدة قبل األوان والوزن المنخفض  ف •  إن خطورة ال�ف  

ي دورة غ�ي محفزة من 
ف المجمد �ف عند الوالدة هي أقل بعد نقل الجن�ي

ي دورة محفزة. 
ف جديد �ف األطفال الذين يولدون بعد نقل جن�ي

نتائج الحمل 

 الصحة والنمو
ف النمو والصحة وتطور ورفاه األشخاص الذين يولدون  هناك فرق ضئيل ب�ي

نتيجة للتلقيح اإلصطناعي مقارنة باآلخرين.

ي التعلم واإلنتباه  والمشاكل 
لدى أألطفال الذي يولدون قبل أوانهم صعوبة أك�ث �ف

هم  ف الذين ولدوا قبل أوانهم لديهم مشاكل أك�ث من غ�ي السلوكية. بعض البالغ�ي
 . ف ي وظائف الرئت�ي

من الضغط المرتفع وإنخفاض �ف

النتائج الصحية لألطفال الذين يولدون نتيجة التلقيح 
ICSI و حقن الحيوانات المنوية IVH اإلصطناعي

ن حول الخصوبة والعقم وعالج الخصوبة  ن الصحي�ي توفر VARTA معلومات مستقلة ودعم لألفراد واألزواج والمهني�ي
ي فيكتوريا.

وألمصلحة األفضل لألطفال المولودين. يتم تمويل VARTA بواسطة وزارة الصحة �ن

Multicultural Centre for Women’s Health اكة مع مركز بال�ش

www.varta.org.au

https://www.mcwh.com.au/

