נשים

היחידה לפוריות
ולהפריה חוץ -גופית

الفحوص العامة املطلوبة استعدادًا للعالجات
في وحدة اإلخصاب واإلخصاب خارج الرحم
חפשו את שיבא ב-
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حضرات متلقي العالج الكرام ،مبوجب توجيهات وزارة
الصحة ،سيطلب منكم اجتياز الفحوص التالية
قبل بدء العالجات.

الزوجة:
فحوص مخبرية مختلفة يتم إجنازها كتحضير استعدادا للحمل وهدفها هو
.1
التأكد من عدم وجود أسباب قد تلحق الضرر باحلمل ،بصحة األم أو بصحة اجلنني.
فصيلة الدم و ، Rh -فحص األجسام املضادة
األجسام املضادة للحصبة األملانيةVDRL ،
األجسام املضادة لـ  CMVو Toxoplasmosis
 HBsAgواألجسام املضادة اللتهاب الكبد من النوع C
ُمستضد HIV
فحوص مسح مسبقة يتم إجنازها روتينيا للنساء
.2
فحص نسائي مح ّدث يشمل مسحة عنق الرحم ()Pap smear
فحص الثدي اجلراحي /تصوير الثدي الشعاعي
فحوص مسبقة قبل التخدير الشامل (مح ّدثة لألشهر الـ  6األخيرة)
.3
تعداد خاليا الدم ،أداء التخثر ،فحص كيمياء كامل
مخطط كهربية القلب (إي .كي .جي) للنساء ما فوق سن  40سنة
فحوص دم للبروفيل الهورموني الذي يتم إجنازه في اليوم الثالث من الدورة
.4
الشهرية
محاكاة الرحم حسب التصوير فوق الصوتي في احلوض (نسائي) ،تصوير رحم
.5
مح ّدث و/أو تنظير الرحم (النظر إلى فراغ الرحم مبساعدة جهاز بصري).
يتم إعطاء توجيه من قبل الطبيب إذا اقتضت احلاجة.
الزوج:
فحص للحيوانات املنوية (يشمل علم التشكّل ’مورفولوجيا’)
فحوص دم حسب توجيهات وزارة الصحة:
ومستضد HIV
 ، HBsAgاألجسام املضادة لاللتهاب الكبد من النوع ُ C
يسري مفعول هذه الفحوص حتى سنة واحدة فقط من موعد إجنازها

يوصى بالتوجه إلى العيادة للحصول على استشارة وراثية في شيبا واحلصول على استشارة
إلجراء فحوص الكشف عن حمل أمراض وراثية منتشرة ،وفقً ا لتوجيهات وزارة الصحة.
رقم الهاتف لالتصال 5303060-03 :
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بروتوكوالت العالج الهورموني لإليحاء باإلباضة
عند اللقاء بالطبيب ،سيتم بناء برنامج عالجي شخصي
طبيعيا ،تنتج املرأة بويضة واحدة فقط كل شهر (أو اثنتني في حال التوأم) .الهدف
ً
من عالجات اإلخصاب خارج الرحم هو إنتاج عدد أكبر من البويضات ،بهدف حتسني
احتمال احلمل ومن دون إحلاق اخلطر مبتلقية العالج .يتم اإلنتاج بواسطة عالجات
هورمونية ،كجزء من بروتوكوالت اإليحاء باإلباضة بهدف عالجات اإلخصاب خارج
الرحم.
يوجد ،بشكل عام ،بروتوكوالن أساسيان لإليحاء باإلباضة :بروتوكول طويل وبروتوكول
قصير
بروتوكول العالج القصير (باملناهض)
يبدأ في اليوم  3-2من الدورة الشهرية ،بإعطاء يومي لدواء إلثارة املبيضني ،وبعد نحو
 6-5أيام يتم إعطاء حقنة إضافية (املناهض لـ  .)GnRHيهدف املناهض إلى منع
اإلباضة املسبقة التي من شأنها أن تلحق الضرر بنجاح العالج .تتم مواصلة العالج
املدمج حتى التوصل إلى ُجريبات "ناضجة" .عند التوصل إلى اجلُريبات الناضجة
(تكون عادة بقطر أكثر من  17ملم) ،يتم إعطاء حقنة  ،HCGتهدف إلى اإليحاء
بنضوج البويضات في ُجريبات املبيض والتسبب في إنتاج وإفراز هورمون بروجستيرون
إلى الدورة الدموية.
بروتوكول العالج الطويل (بالناهض)
يبدأ في معظم األحيان في اليوم الـ  21من الدورة الشهرية السابقة (قبل نحو
أسبوع من الدورة الشهرية التالية) بإعطاء ناهض لـ  .GnRHوظيفة الناهض ،شبيهة
باملناهض ،وهي منع اإلباضة املسبقة .غير أن خالفا للمناهض ،هناك حاجة إلى
إعطاء الناهض ملدة تبلغ نحو أسبوعني قبل التوصل إلى اإلحباط الذي يتم التعرف
عليه بواسطة ألتراساوند اجلُريبات وفحص دم للهورمونات .عند التوصل إلى إحباط
هورموني ،ميكن بدء إثارة املبيضني إلنتاج ُجريبات (حتتوي على البويضات).
سيختار الطبيب البروتوكول املناسب لإليحاء باإلباضة ملتلقية العالج أخذ ًا بعني
االعتبار :سن املرأة ،وزنها ،بروفيلها الهورموني ورد فعل سابق على بروتوكول اإليحاء بال
إباضة.
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بهدف عالجات اإلخصاب خارج الرحم يتم استخدام
مجموعة كبيرة من األدوية
أدوية حتفز املبيضني إلنتاج اجلُريبات:
تشتمل هذه اجملموعة على األدوية التالية:
الهرمون املطلق ملوجهة الغداد التناسلية :مينوغون ،مينوبور ،بوريغون ،غونال ،F
وتكون بويضات في املبيض .تهدف
برغوبريس ،ألونبا .تعمل مباشرة على تطور اجلُريبات
ّ
األدوية إلى إنتاج احلد "األمثل" من اجلُريبات /البويضات (نحو  5حتى  ،)15من دون إحلاق
اخلطر مبتلقية العالج باإلصابة مبتالزمة اإلثارة املبيضية املفرطة .يتم إعطاء األدوية
عن طريق احلقن حتت اجللد في منطقة البطن ،األمر الذي يتيح احلقن الذاتي من قبل
متلقية العالج ،أو إلى داخل العضل (مبوجب توجيهات الطبيب).
مضادات األستروجينات :كلوميفني ،تاموكسيفني ،ليتروزول .يتم إعطاؤها بأقراص وهي
تعمل بشكل غير مباشر على تطور اجلُريبات.
أدوية متنع اإلباضة املسبقة:
األدوية التي قيد االستخدام ،التي تعتبر ُمضا ِهئ هورمون الـ  ،GnRHتؤدي إلى ”شلّ ”
قابل لالنعكاس للغدة النخامية .املستحضرات املستخدمة في البالد هي ديكابيتيل،
سيناريل وبوسرلني  -املناهض لـ  ،GnRHوسيتروتايد واالورجالوتران -املناهضة لـ
.GnRH
أدوية إلحداث اإلباضة:
مستحضرات حتتوي على هورمون الـ ( HCGاوفتريل أو برجنيل).
لدى متلقيات العالج اللواتي يجتزن إيحاء اإلباضة مبوجب بروتوكول العالج القصير
تطور متالزمة إثارة
بواسطة املناهض لـ  ،GnRHواستجابتهن تشهد على وجود خطر ّ
املبيض املفرطة ،ميكن إحداث اإلباضة بواسطة ناهض لـ  ،GnRHبدال من  ،HCGوبذلك
منع خطر املتالزمة.
األدوية الداعمة لبطانة الرحم استعدادًا لإليحاء:
حتتوي هذه األدوية على بروجستيرون (إندومترين ،يتروجستان ،كرينون ،غستون) وفي
بعض األحيان على أستروجني أيضا (بروغينوفا ،استروفيم).
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األعراض اجلانبية نتيجة العالج الهورموني

كما ذكرنا ،هدف العالج الهورموني املقدم للمرأة ،هو اإليحاء باإلباضة في احلاالت التي
ال تنتج فيها املرأة بويضات أو متكني إنتاج عدد أكبر من البويضات وبذلك زيادة احتماالت
احلمل.
األعراض اجلانبية ومضاعفات العالج الهورموني تشمل:
 .1حساسية للمستحضرات الهورمونية  -نادرة ،ولكن في حال وجود عارض
استثنائي  -توجهي بأسرع وقت ممكن إلى الطبيب املعالج.
 .2إثارة مفرطة للمبيضني  -تتجسد في معظم األحيان ،بانتفاخات وآالم في البطن،
تطور
كيسات مبيضية ،تضخم املبيضني وحتى تكدس سوائل طفيف في البطن.
تزول األعراض ،عادة ،مع الراحة واإلكثار من الشرب .انتشار ظاهرة إثارة املبيضني
املفرطة الطفيفة هي  %25-%10لدورة العالج الواحدة .اإلثارة املتوسطة أو احلادة
نادرتني أكثر وعادة تستوجبان املكوث في املستشفى .تشمل اإلثارة املتوسطة
أيضا ظهور غثيان ،إسهال وتقيؤات ،وتبلغ نسبة انتشارها  .%15-%5تشمل اإلثارة
املفرطة احلادة ،إضافة إلى األعراض املذكورة أعاله ،تكدس سائل في فراغ البطن،
القفص الصدري والقلب ،وهي تستوجب أحيانا إجراء إجراءات وخز بطن متكررة
بهدف نزح السوائل .خروج السوائل إلى الفراغات قد يؤدي إلى انسدادات .ثمة
تعقيدات نادرة أخرى وهي تشمل قصور عمل القلب ،قصور عمل الكلى وحتى
خطر يهدد احلياة .انتشار إثارة املبيضني املفرطة احلادة هي  %5-%1لدورة العالج
الواحدة .ميكن حلدة األعراض أن تؤدي إلى وقف العالج.
نسبيا وهي
 .3كثرة األجنة – نسبة كثرة األجنة في العالجات الهرمونية مرتفعة
ً
تصل حتى  %30وفقً ا لنوع العالج .في حال كثرة األجنة (ثالثة أو أكثر) ستكون
هناك حاجة إلى تقليل عدد األجنة بسبب اخملاطر املنوطة باحلمل متعدد األجنة.
إذا اقتضت احلاجة ،سيتم تقدمي شرح حول اإلجراء ،احتماالته ومخاطره على حدة.
4

حاالت اإلجهاض وحاالت احلمل خارج الرحم  -يوجد في حاالت احلمل التي يتم
التوصل إليها بواسطة اإليحاء باإلباضة ،ارتفاع معني في حدوث حاالت اإلجهاض
خارج الرحم.

 .5التواء ،متزق أو نزيف من املبيض  -هذه أمور نادرة نسبيا ،ولكنها تستوجب أحيانا
تدخال جراحيا .في حاالت نادرة ،ستكون هناك حاجة إلى استئصال املبيضني.
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 .6תסביב ,קרע או דימום מהשחלה -הינם נדירים יחסית ,אך לעיתים
מחייבים התערבות כירורגית .לעיתים נדירות יהיה צורך בכריתת השחלות.
 .7סיבוכים נוספים -עד כה לא הוכח קשר סיבתי בין השראת ביוץ לבין
סרטן השחלות .ידוע שההיריון הינו המגן הטוב בהורדת שכיחות גידולי
ממאירים.
שחלה
أخرى  -لم يثبت حتى اآلن وجود عالقة سببية بني اإليحاء باإلباضة وبني
مضاعفات
.6
أورام של ילד
انتشارלידה
תיתכן
פריון
לבעיית
הניתנים
הורמונאליים
בטיפולים
,
כן
כמו-
حام في تخفيض
سرطان املبيضني .من املعروف أن احلمل هو أفضل ٍ
اخلبيثة .בריאותי או נפשי בלתי תקין ,לרבות מומים ,נטיות
املبيضني במצב
או ילדים
תורשתיות או כל סטייה אחרת מהרגיל .
בהריון טבעי.
תדירות
العالجاتעולה על
في"כ ,אינו
احتمال،בד
סיבוכים אלו,
שיעור
הופעתםملشكلة
يتم تقدميها
الهورمونية التي
كما أن هناك

اإلخصاب ،لوالدة ولد أو أوالد بوضع صحي أو نفسي غير سليم ،مبا في ذلك عاهات،
ميول وراثية أو أي انحراف آخر عما هو طبيعي.
نسبة هذه املضاعفات ال تتعدى ،عادة ،وتيرة ظهورها في احلمل الطبيعي.
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متالزمة اإلثارة املبيضية  -معلومات ملتلقية العالج:

•التعريف :متالزمة اإلثارة املبيضية املفرطة هي مضاعف لعالجات اإليحاء باإلباضة،
وهي تتميز بتضخم ملحوظ في املبيضني وانتقال السوائل وتكدسها في فراغات
مختلفة في اجلسم.
•اإلشارات واألعراض :يوجد في متالزمة اإلثارة املبيضية املفرطة مجال واسع من
اإلشارات السريرية ،التي تتميز بظاهرتني أساسيتني( :أ) تضخم ملحوظ في
للجريبات في املبيضني ،و (ب)
املبيضني نابع من تأثير الـ  FSHعلى إنتاج ملحوظ ُ
ارتفاع في نفاذ األغشية واألوعية الدموية الذي يؤدي إلى انتقال السوائل من وإلى
خارج األوعية الدموية وتكدسها في فراغات اجملال الثالث (فراغ البطن ،القفص
الصدري ،القلب وحتت اجللد).هذا االنتقال للسوائل هو املسؤول عمليا عن املرض
املنوط باملتالزمة .يطرأ في أعقاب نقل السوائل من اجملال داخل األوعية إلى فراغات
اجملال الثالث ،هبوط على حجم السائل داخل األوعية الدموية الذي يتجسد بارتفاع
في اللزوجة وكذلك في تخثر الدم ،وهي ظاهرة من شأنها أن تؤدي إلى تخثر مفرط.
كما قد حتدث اضطرابات في توازن السوائل واإللكتروليتات ،تقليل إدرار البول وحتى
قصور في عمل الكلى.
•مسببات اخلطورة لتطور املتالزمة :وُجد عدد من احلاالت بأنها متعلقة باملتالزمة
ومت اقتراحها كعوامل خطر لتطورها ،وميكن تقسيمها إلى عوامل خطر أولية
طورن في
وعوامل خطر ثانوية :األولية  -صغر سن متلقية العالج (< 33سنة) ،نساء ّ
تكيس املبيضني .الثانوية  -نساء أشارت
املاضي  ،OHSSنساء يعانني من متالزمة ّ
استجابتهن خالل اإليحاء باإلباضة بهدف عالجات اإلخصاب خارج الرحم ،إلى ارتفاع
للجريبات أو سحب
سريع أو ملحوظ في مستوى األستروجينات ،في إنتاج ملحوظ ُ
عدد كبير من البويضات.
•العالج :العالج هو باألساس عالج محافظ وهدفه هو منع املضاعفات احلادة
للمتالزمة وتقصير وقتها.هناك حاجة إلى متابعة مكثفة وعادة تكون على
أساس مكوث نهاري .يشمل العالج الراحة ،اإلكثار من الشرب ،مسكنات اآلالم
ومتابعة اإلشارات واألعراض التي ميكن أن تشهد على تفاقم أو تدهور .يُستحسن
االمتناع عن إقامة عالقات جنسية حيث من شأنها أن تزيد خطر املضاعفات أو متزق
املبيضني .تزيل املتالزمة ذات احلدة املتوسطة أو احلادة ،عادة ،من تلقاء ذاتها .في حال
ظهور تفاقم يصل إلى درجة حادة أو خطرة على احلياة ،تتم متابعة العالج في إطار
املكوث في املستشفى.
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توجيهات متعلقة باليوم الذي سيتم فيه سحب
البويضات

• يتم إعطاء التوجيهات استعدادا لسحب البويضات هاتفيا ،قبل يومني من
اإلجراء.
• في صباح يوم السحب ،يتوجب على املرأة وزوجها احلضور إلى الوحدة في الساعة
احملددة.
• عليك أن تكوني صائمة ابتداء من منتصف الليل (االمتناع عن األكل ،الشرب،
التدخني ومضغ العلكة) ،والوصول من دون حلي ،ماكياج وطالء أظافر.
• امتنعي عن ممارسة العالقات اجلنسية قبل  3-2أيام من سحب البويضات اخملطط
له .سيطلب من الزوج تقدمي عينة نطاف إلى داخل وعاء معقم .من املفضل
إعطاء العينة في البيت ،في كأس معقمة ،واحلضور إلى الوحدة حتى بعد ساعة
من إعطاء العينة ،أو عوضا عن ذلك ،إعطاء العينة في املستشفى.
• سيتم قبولك في املستشفى في يوم سحب البويضات .يتم إجراء السحب
بتخدير كامل في غرفة العمليات املوجودة في وحدة املكوث النهاري .يتم وصل
تسريب سوائل إلى داخل الوريد ،ويتم تقدمي توجيهات من قبل طبيب التخدير قبل
إجناز التخدير استعدادً لسحب البويضات.
• يتم سحب اجلُريبات وفق توجيه مجس أولتراساوند مهبلي عادي .تقوم اإلبرة
للجريب في املبيض وتسحب
املركبة على اجملس بإجراء وخز عن طريق املهبل ُ
السائل املوجود في داخله ،والذي يحتوي على البويضة ،إلى داخل أنبوبة اختبار
خاصة .يتم نقل أنبوبة االختبار إلى اخملتبر املوجود بجوار غرفة العمليات.
• يقوم أخصائيو األجنة بعزل البويضات من داخل السائل اجلُريبي ونقلها إلى
صفائح حتتوي على مستنبتات خاليا.
• بعد ذلك ،يتم إخصاب البويضات بواسطة احليوانات املنوية املأخوذة من الزوج
(إخصاب عادي أو حقن السائل املنوي في سيتوبالزم خلية البويضة ،وفقا جلودة
احليوانات املنوية) ،ويتم احتضانها بهدف متابعة منوها داخل حاضنة خاصة تسود
فيها ظروف بيئية تشابه تلك املوجودة في اجلسم.
• بعد سحب البويضات ،ستمكثني في غرفة اإلنعاش وبعد ذلك ستمكثني في
املكوث النهاري النسائي ملدة  4-2ساعات ،وسيتم وفقا لوضعك ،تسريحك إلى
بيتك.
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הנחיות למטופלת לאחר שאיבת ביציות
 עם שחרורך מהיחידה לאחר שאיבת הביציות ,מומלצת מנוחה מלאה ושתייה
מרובה.

توجيهات ملتلقية العالج بعد سحب البويضات

 לנשים העוברות שאיבה בהרדמה כללית ,אסורה נהיגה באופן מוחלט עד
למחרת.
بعد تسريحك من الوحدة ،بعد سحب البويضات ،يوصى بالراحة الكاملة واإلكثار
•

من الشرب.
ליטרים.
לפחות 2
לנוח
מומלץ
השאיבה
السياقة أب ًدا حتى
كامل ،تمُ نع
ולשתותبتخدير
يجتزن سح ًبا
اللواتي
للنساء
ביוםبالنسبة
• 
اليوم التالي.
ניכרת או חום ,עליך לפנות
עזים,
כאבי
הופעת
במצבך,
חולשהاألقل.
لترين على
בטןكمية
وشرب
الراحة
السحب،
שינויفي يوم
בכלيوصى،
• 
השחרור.
מכתב
למיון
ظهور آالم حادة في البطن ،ضعف ملحوظ أو
وضعك ،مثل
עם في
נשיםتغيير
حدث أي
מיד •إذا
ارتفاع في احلرارة ،عليك التوجه فورًا إلى غرفة طوارئ النساء مصطحبة كتاب
املستشفى ,.עליך ליטול את התרופות (כדורים\נרות\זריקות) ,עפ"י
שלמחרת השאיבה
 מיוםالتسريح من
(أقراص/حتاميل/
األدوية
تناول
عليك
البويضات،
لسحب
التالي
اليوم
ابتداء
•
من היחידה ,כפי שיפורטו במכתב השחרור מיום שאיבת הביציות.
רופא
הנחיות
حقن) ،حسب توجيهات طبيب الوحدة ،كما سيتم تفصيلها في كتاب التسريح
עליך يوم سحب
عليه في
ستحصلني
 יום الذي
البويضات .ולברר את מספר ההפריות ומועד
להתקשר ליחידה
השאיבה
לאחר
לרחם.عليك االتصال بالوحدة واستيضاح عدد اإلخصابات وموعد
העובריםالسحب،
بعد يوم من
•
החזרת
إعادة األجنة إلى الرحم.
البويضات.
שלושהسحب
ثالثة أيام من
האישה يومني أو
رحم املرأة بعد
מוחזריםإلى
إرجاع األجنة
• يتم
שאיבת
ימים לאחר
יומיים או
לרחם
העוברים
أو
اخلامس
اليوم
في
األجنة
إرجاع
سيتم
اجلنينية،
الكيسة
إرجاع
تقرر
حال
في
הביציות .במקרה שהוחלט על החזרת בלסטוציסטים ,יוחזרו עוברים ביום
السادس بعد سحب البويضات.
החמישי או השישי לאחר שאיבת הביציות.
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توجيهات بعد إرجاع األجنة

•بعد إرجاع األجنة ،يجب متابعة العالج الهورموني الداعم (يشمل أيضا
مستحضرات بروجستيرون مع أو من دون إستروجني) وهدفه دعم جتذر األجنة في
الرحم.
•بعد أسبوعني من إرجاع األجنة ستتم دعوتك إلجراء فحص دم للحمل.
•في حال مت التوصل إلى حمل ،سيكون عليك متابعة العالج الهورموني الداعم،
كما ستتم دعوتك إلعادة فحص الدم وبعد ذلك إلى فحص أولتراساوند ،بهدف
التأكد من سالمة تطور احلمل.
•في األسبوع  6-5من احلمل ،سيكون باإلمكان رؤية كيس احلمل في الرحم.
•في األسبوع  7-6سيكون باإلمكان رؤية النبض اجلنيني.
•تنتهي متابعة احلمل في الوحدة في األسبوع  ،7-6وعندها سيتم توجيهك إلى
مواصلة متابعة احلمل لدى طبيب/ة النساء املعالج/ة.
•في حال ظهرت بعد إرجاع األجنة آالم حادة في البطن ،نزيف مهبلي ،ارتفاع في
احلرارة ،انتفاخ في البطن أو صعوبة في التنفس ،يتوجب عليك التوجه إلى غرفة
طوارئ النساء مصطحبة كتاب التسريح من املستشفى أو استشارة طبيب
الوحدة (في ساعات العمل).
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شكرا على تعاونك
ونتمنى لك النجاح!

طاقم وحدة اإلخصاب واإلخصاب خارج الرحم
هاتف3048/5302882-03 :
فاكس5341589-03 :
e-mail: Mirp.Ivf@sheba.health.gov.il
الرؤيا
املركز الطبي شيبا ،تل هشومير
املركز الطبي على اسم حاييم شيبا
هو مستشفى رائد،
معروف على املستوى القطري واملستوى الدولي
وهو يشكل مصدر استقطاب
ملتلقي العالج ،للطاقم الطبي،
للباحثني ،للطالب اجلامعيني وللمستثمرين
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הפקה :מחלקת שיווק ,המרכז הרפואי שיבא ,תל השומר טל’ / 03-5305925 :עיצוב ודפוס “אפי פרינט בע”מ” טל’ 03-5604070

החוברת הופקה בחסות חברת מרק סרונו

(שלוחה של חברת מרק סרונו העולמית ,יצרנית תרופות לטיפולי פריון).
מרק סרונו אינה מעורבת בכתב בכתיבת תכני החוברת ו/או באישורם והיא אינה אחראית לתכנים אלו.

