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عالجات الخصوبة المعقدة 
.)ART( تعرف عالجات الخصوبة األك�ث تعقيدًا باسم العالجات التقنية  المساعدة عىل اإلنجاب

)AI( التلقيح اإلصطناعي
 التلقيح داخل 

ً
يدع التلقيح اإلصطناعي )AI( أحيانا

الرحم )IUI( وينطوي عىل:
•  وضع الحيوانات المنوية داخل رحم المرأة عند   

اإلباضة أو قبلها.

)ICSI( حقن الحيوانات المنوية
حقن الحيوانات المنوية شبية بالتلقيح اإلصطناعي IVF إال أنه أك�ث تكلفة 

ة إىل كل بويضة. ألنه يتم حقن حيوان منوي واحد مبا�ش
يستعمل الحقن المنوي المجهري للتغلب عىل مشاكل الحيوانات المنوية 

)عامل العقم عند الذكور(.

)PGT( ي قبل الزرع
اإلختبار الجي�ن

ي قبل الزرع لألشخاص الذين لديهم خطورة  يمكن إستعمال اإلختبار الجي�ن
عالية ألن ينقلوا حالة وراثية ألطفالهم.

وينطوي ذلك عىل أخذ عدد قليل من الخاليا من أحد األجنة للتحقق من أنها 
طبيعية. ويتم نقل األجنة الطبيعية فقط.

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

)OI( تحريض اإلباضة
يمكن إستخدام تحريض اإلباضة )OI( إذا كانت المرأة غ�ي 
قادرة عىل اإلباضة )إطالق بويضة( بشكل منتظم. ينطوي 

ذلك عىل:
ن اإلباضة  ي )أقراص أو حقن( لتحف�ي

•  تناول دواء هرمو�ن  
متابعة التقدم عن طريق الموجات فوق الصوتية   •  

ن اإلباضة  أخذ حقنة لتحف�ي  •  
ممارسة الجنس قبل اإلباضة.  •  

)IVF( ي المخت�ب
التلقيح اإلصطناعي أو التلقيح �ن

ينطوي التلقيح اإلصطناعي عىل:
ن إلنتاج عدة بويضات  ن المبيض�ي •  حقن هرمون لتحف�ي  

ة  جمع البويضات خالل عملية جراحية قص�ي  •  
إضافة الحيوانات المنوية إىل البويضات لتكوين أجنة   •  

ي الرحم(
ن �ن نقل األجنة )يتم وضع جن�ي  •  

ن ن من نقل الجن�ي فحص الحمل بعد أسبوع�ي  •  
•  إذا كانت نتيجة الفحص إيجابية فيتم الفحص بالموجات فوق الصوتية بعد   

ن للتحقق من الحمل. أسبوع�ي

ي وقت الحق.
ن واحد فيمكن تجميدهم واستعمالهم �ن إذا كان هناك أك�ث من جن�ي

عالجات خصوبة بسيطة 

ما هو عالج الخصوبة؟
ح صفحة الوقائع هذه خيارات عالج الخصوبة. إسأل طبيبك عن أفضل الخيارات المناسبة لك. ت�ش

تستخدم عالجات الخصوبة:
لألشخاص الذين ال يستطيعون الحمل أو الذين ال يستطيعون إكمال الحمل أو الوالدة   •  

ي أو عاهات
للتقليل من فرص إنجاب طفل بمرض ورا�ث  •  

للحفاظ عىل الخصوبة.  •  

ع  إستعمال الحيوانات المنوية من مت�ب
ن  ع�ي ع المنوية للتلقيح من المت�ب ع إلنجاب األطفال. يمكن إستخدام حيوانات المت�ب يحتاج بعض األشخاص إىل حيوانات منوية من مت�ب

.IVF أو AI نفس العملية كما هو الحال التلقيح اإلصطناعي(

عة  إستعمال بويضة من مت�ب
عة حقن هرمون إلنتاج عدة بويضات ويتم جمعها خالل  عة إلنجاب األطفال. تأخذ المرأة المت�ب تحتاج بعض النساء إىل بويضة من مت�ب
. تأخذ المرأة المتلقية الهرمونات لجعل رحمها جاهزًا  ن ة. يتم إضافة الحيوانات المنوية إىل البيوضات لتكوين جن�ي عملية جراحية قص�ي

لنقل األجنة. إذا حصل الحمل يستمر عالج الهرمونات لمدة 8 – 10 أسابيع أخرى.

ن  ع�ي إستعمال أجنة المت�ب
يقوم بعض األشخاص بوهب أجنة مجمدة ليسوا بحاجة إليها. تأخذ المرأة المتلقية الهرمونات لجعل الرحم مستعدًا لنقل األجنة. 

عندها يتم إذابة األجنة ونقلها. إذا حصل الحمل يستمر عالج الهرمونات لمدة 8 – 10 أسابيع أخرى. 

تأج�ي الرحم 
ن )الوالدين المقصودين( . تخطط المرأة مؤجرة  ي حالة تأج�ي الرحم تقوم المرأة )المؤجرة لرحمها( بحمل طفل لشخص آخر أو لزوج�ي

�ن
ن بعد الوالدة.  الرحم ألن تعطي الطفل لذلك الشخص أو الزوج�ي
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