
 

 1 

 

                            

 

 

 :تقرير حلقة بحث بعنوان

 أطفال األنابيب                     

 

 

 .تيماء بطيحتقديم الطالبة:                            

 .العاشرالصف:                             

 5112\1\11التاريخ:                             

سة منال حّنونة.بإشراف:                              المدرِّ

 

 

 ملخص هذا البحث:

ث في حلقة البحث هذه عن تقنية طبية تساعد اآلباء و األمهات على إنجاب  سنتحدَّ

 أطفال حتى في بعض حاالت العقم.

 لنتعّرف أكثر على هذه الظاهرة.  
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 شكالية البحث:إ

لقد كنت دائمًا أشاىد برنامجًا طبّيًا يعرُض عمى إحدى القنوات العممية حيُث أنّني ميتمّةٌ جدًّا 
الحديثة و شاقني إحدى الحمقات التي كانت بعنوان"ما بالمجال الطبّي و بكّل التقنيات الطبية 

 يُعرف باإللقاح الصناعي"و قد تحّدثوا فييا عن أٍب و أمٍّ عرفوا أنَّ فرصة اإلنجاب لدييم ضعيفة
أال و  ٍة حديثة تساعدىم عمى اإلنجاب و قنيٍّة طبيو بعد عشر سنوات من زواجيما سمعوا عن ت

ىي "طفل األنبوب" أو ما يُعرف ب))اإللقاح الصناعي(( فعمدوا إلييا و ىا ىما اآلن يعيشان مع 
  طفمييما الذين أنجباىما بعد اتباعيم تمك القضية الحديثة .

 فماذا يعني) طفل األنبوب (.*

 و ما ىي خطوات القيام بيذه التقنية ؟* 

 و ما ىي نسبة نجاحيا؟ *

 نبوب عن األطفال العاديين؟ىل يختمف طفل األ*

 متى نمجأ إلى القيام بعممية  طفل األنبوب؟*

 ما ىي التقنيات الجديدة في ىذا المجال؟* 

 كل ىذه التساؤالت و غيرىا سأحاول اإلجابة عنيا من خبلل حمقة البحث ىذه.
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 المقّدمة:

كلّّ منا يحمم في أن يكبر و يشكل عائمة و أسرة فسواء كان اإلنسان  شابًَّا أو فتاة كبلىما يحمم 
أن يصبح لديو في المستقبل أبناء لو يحيون ذكراه بعد موتو و باألخص الفتيات فإنَّ الفتاة منذ 

دعوىا باسم معين ت صغرىا يكون لدييا دميتيا الصغيرة التي تيتم بيا و تدعى غالبًا بأنّيا ابنتيا و
عن االعتناء بيا و رعايتيا ,فشعور األمومة فشعور األمومة موجود  و تعتبر نفسيا مسؤولة

بداخل كل فتاة ,و حمم كل فتاة أن يكون لدييا مع األيام طفل يدعوىا باسم )ماما( . و لكن ماذا 
أن ينجبا طفبًل طبيعياً يا ترى لو كان لدى األم أو األب مشكمة ما تجعل من الصعب عمييما جدًّا 

 بواسطة التمقيح الطبيعي؟

لقد وجدت اآلن تقنية جديدة تسمح لؤلميات و لآلباء المذين يعانيان من بعض المشاكل بإنجاب 
األطفال بصورة طبيعية أال و ىي تقنية طفل األنبوب حيث سيَّمت ىذه التقنية عمى الكثير مكن  

ت معينة بإنجاب أطفال و تحقيق حمميم الذي رافقيم اآلباء و األميات الذين يعانون من حاال
 طيمة فترة حياتيم.
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 الباب األول

 خارج الجسم: الفصل األول: تعريف اإلخصاب

التقاء الحيوان المنوي بالبويضة من غير اتصال طبيعي خارج رحم المرأة في وعاء اإلخصاب:
 :بالتخصيب المخبريو ُيعرف أيضًا (1)زجاجي ُيعرف "بطبق بتري",

 

 

In Vitro Fertilization And Embryo Transfer(IVF-ET) 

  (2)و الترجمة الفعمية لو التخصيب في الزجاج أي في صحون زجاجية.

 

(, و ىم أطفال محل  In Vitro Fertilizationيعادليا بالمغة االنكميزية )أطفال األنابيب: 
بداية تخصيبيم ألول يومين أو ثبلثة أيام يكون خارج تكوينيم الكامل يكون في رحم األم و لكن 

الرحم و في أنبوب أو وعاء اختبار زجاجي داخل المختبر و يكون ذلك باستخدام طريقة 
 اإلخصاب خارج الجسم.

-------------------------------------------------------- 

(؛الموسوعة 345\1ون)الموسوعة العربية العالمية:ترجمة أحمد عبد المطيف و آخر  (1)
 (.1172\7الطبية:إشراف د.رئيف بستاني)

 (151طفبًل بأي ثمن:د.سمير عباس)صأعطي  (2)
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ىناك عدَّةخطوات لئلخصاب خارج :)طفل األنبوب(طريقة اإلخصاب خارج الجسم الفصل الثاني:
 الجسم تتمثَّل في المراحل التالية :

 أواًل:مرحمة الفحص الكامل لمرجل و المرأة :

حيث يتم إجراء الفحوصات و التحاليل البلزمة لمزوجين بصورة شاممة و عمل التحاليل و (1)
 األشعَّة البلزمة لمتأُكد من أنَّيما صالحان لعممية اإلخصاب.

 ثانيًا:مرحمة أخذ العالج لتحريض المبايض عمى إفراز البويضات:

البويضات المتكاممة النضج و في ىذه المرحمة ُتعطى المريضة العبلج إلفراز عدد أكبر من (2)
تنشيطيا ,و ذلك أنَّ المرأة تنتج عادًة كلَّ شير بويضة واحدة فقط و ىذا ال ُيعتبر كافيًا لعدم 

إمكانية الحصول عمييا, أو ال تكون ذات جودة,بحيث يمكن االعتماد عمييا ولذلك إنَّ القاعدة 
  لية من الجودة.األساسية  لنجاح العممية  ىي إنتاج بويضات عمى درجة عا

و في الوقت الحالي يتّم إعطاء الزوجة عبلجًا لئليقاف أو التقميل من إفراز الغدَّة النخامية 
 و ذلك قبلLH و      FSHليرمونّي 

أو بالتزامن مع إعطاء المريضة عبلج تحريض المبايض ,إضافًة إلى متابعة البويضات من 
أللسترا ساوند" عن طريق الميبل و تحميل الدَّم خبلل الفحص باألشعة الصوتية بواسطة جياز "ا

 . المبيض )عدَّة مرَّات( لقياس ىرمون األستروجين الذي يبين مدى استجابة

 

-------------------------------------------------------- 

 (61-66(أطفال األنابيب بين العمم و الشريعة :زياد أحمد سبلمة)ص1)

 (64-63)صنفس المرجع( 2)
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 ثالثًا:مرحمة ارتشاف البويضات:

 حيث يتم سحب البويضات عن طريق استعمال جياز الموجات الفوق صوتية.(1)

 رابعًا:مرحمة التخصيب:  

 بعد أخذ الحيوان المنوي من الرجل و فحصو يوضع (2) 

 في وسط غذائي مختمف في تركيبو الكيميائي عن  

 البويضات ,و بعدُيستخدم إلنضاج الوسط الذي 

 تحضير الحيوان المنوي توضع مع البويضة 

 بمعدَّل مئة إلى مئتي ألف لكل بويضة ,لضمان 

 دخول الحيوان المنوي إلى داخل البويضة ,ثمَّ 

ة يتم حدوث التخصيب فييا   توضع كل منيا داخل حضانات خاصَّ

,و %5اعتمادًا عمى نضج كل منيا ,تحت درجة حرارة و رطوبة و ثاني أكسيد الكربون بتركيز 
 أيام.7ساعة حتى  48بدرجات مطابقة لدرجة حرارة رحم المرأة لمدَّة 

       

 

    ------------------------------------------------ 

 (56ص(الجديد في الفتاوى الشرعية:د.أحمد عمرو الجابري )1)

 (156-144(أعطني طفبًل بأي ثمن :د.سمير عباس)ص2)
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 خامسًا: مرحمة نقل األجنَّة:

نتياء من عممية سحب البويضات و تخصيبيا مع الحيوان المنوي يتّم نقل األجنَّة إلى بعد اال
داخل تجويف الرحم,بعد ثمانية وأربعين ساعة إلى سبعة أيام باختيار أجود األجنَّة عن طريق 

 نقل األجنَّة, فيقوم الطبيب بتمرير القسطرة إلى تجويف الرحم و حقن األجنَّة. قسطرة

بعد االنتياء من نقل األجنة ال بّد من المتابعة و التأكُّد من حدوث حمل عن طريق عمل فحص 
الحمل من الدم, و في حال حدوث حمل يستمرُّ إعطاء المريضة عقاقير لتثبيت الحمل,و يتم 

الفوق الصوتية بعد حوالي أسبوعين من إجراء فحص الحمل لمتأكُّد من  عمل فحص الموجات
ة التي تحتوي عمى  حدوث الحمل الزائد من األجنَّة  يوضع داخل حضانات التبريد الخاصَّ

 درجة مئوية(, لبلستفادة منيا فيما بعد. 196النتروجين ,)تحت درجة حرارة 
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 الباب الثاني :

 إلى التمقيح الصناعي)طفل األنبوب(: الفصل األول:متى نمجأ

عدم قدرة الزوجين عمى الجماع  إما ألسباب تتعمَّق بالزوج)عدم القدرة عمى (1) -1
 االنتصاب(أو الزوجة )عدم تقبُّل الجماع بسبب الخوف الشديد(

ًة  عدم انتظام الدورة الشيرية ما يؤدي إلى صعوبة توقيت الجماع في فترة التبويض -2 خاصَّ
 عند السيدات البلتي يعانين من تكّبس المبايض

في حال وجود ضعف بسيط في عدد أو حركة الحيوانات المنوية في المختبر قبل حقنيا  -3
 في الرحم

في بعض الحاالت تكون جميع التحاليل لمزوجين طبيعية و ال يوجد سبب واضح لتأخر  -4
 ة فرصة الحملالحمل عندما يمكن المجوء لمتمقيح الصناعي لزياد

 عند الزوجة التي تعاني من انسداد أو عطب (2) -5
 في قناتي فالوب.

 الزوج الذي يعاني من قمَّة في عدد الحيوانات  -6
 حركتيا أو أشكاليا الطبيعية أو حتى ضعف المنوية أو

 أحيانًا من انعداميا في السائل القذوف. 

 

 

 

----------------------------------------------------- 

 2611\يوليو 6-1296العدد -(د.أسامة صالحة متحدّْثًا >لجريدة النيار <1)

 .   2668\4\14ُنِشرت في جريدة الرأي –(صالح عواد البموري 2)
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 الفصل الثاني : نسبة نجاح عممية طفل األنبوب:

 تعتمد عمى عمر بة نجاح طفل األنبوبسن(1)

 المرأة ,و النسبة تقل تدريجيًا بتقدُّم العمر و ىي 

 عند سن األربعين و عند سن %10ال تتجاوز  

 .%8سنة فقد ال تتجاوز ال 42ال 

 غير مرتفعة FSHو من الميم أن تكون نسبة ىرمون ال

 فإن كانت مرتفعة ,فيذا يعني صعوبة شديدة في تنشيط 

.اجماليًا فإنَّ احتمال النجاح حوالي  10ة ىي أن تكون أقل من المبايض, و النسبة المفضم 
 .بالمئة  40-50

 و لكن ما هي العوامل التي تتعمق بنجاح عممية أطفال األنابيب؟ 

 .نوعية الجنين:حيث أنَّ األشعة المشوَّىة ال تمتصق بجدار الرحم -1

 بطانة الرَّحم و مدى تييؤىا الستقبال األجنة . -2

 عوامل أخرى منيا:كما توجد 

العبلج الجيّْد و وجود مركز متخصص و دكاترة متخصصين و لكل حالة طريقة عبلج مختمفة 
حسب حالة المريض,و يجب أن يكون الطبيب عمى دراية تامَّة بأحدث التطورات في ىذا المجال 

ية و عدم زيادة الوزن .  و االلتزام بالنَّصائح و الحفاظ عمى حياتيا الصحّْ

-------------------------------------------------------- 

 2611\يوليو 6-1296العدد -النيار <د.أسامة صالحة متحدّْثًا >لجريدة (1)

 المرجع نفسو(2)
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 الباب الثالث :

 الفصل األول :أسباب فشل عممية أطفال األنابيب:

 ألحد األسباب :قد تفشل عممية طفل األنبوب أو)عممية اإلخصاب خارج الجسم( (1)

قمَّة عدد البويضات المنقولة , حيث أنَّ كثرة عدد البويضات المنقولة يزيد من فرص   -1
 حدوث الحمل .

 نوعية الحيوانات المنوية و البويضات تؤثّْر عمى حدوث الحمل و استكمالو . -2
 عمر المرأة, فكمَّما تقدَّم بيا العمر كمَّما كانت فرص النجاح أقل . -3
لبطانة الداخمية لمرحم لمبويضة و صعوبة التصاقيا فييا , حيث تفرز عدم تقبُّل ا -4

 ىرمونات داخل الرحم تييئ المرأة لحدوث الحمل .
 تشوُّه الكروموسومات و المتمثل بدوره في تشوُّه األجنَّة -5

 ما يؤدي إلى عدم اكتمال الحمل ,أو التصاق البويضة  
 يكونالممقحة )الجنين( بجدار الرحم و حدوث الحمل ل

 البويضة التصاق  انتياؤه باإلجياض أو عدم 
 أصبًل بجدار الرحم. 

 زيادة وزن المرأة فكمَّما زاد وزن المرأة عن المعدل -6
  . الطبيعي بالنسبة لمطول قمَّت احتماالت الحمل

 

 

 

-------------------------------------------------------- 

 2611\يوليو 6-1296العدد -النيار <د.أسامة صالحة متحدّْثًا >لجريدة  (1)
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 ما هي التقنيات الجديدة في عالج "طفل األنبوب"؟ الفصل الثاني :

وتستخدم ىذة التقنية  .(Assisted Hatching) تقشيرأو تثقيب األجنة" بإستخدام الميزر-1
في بطانة الرحم مما يزيد من فرص  لمساعدة الجنين عمى الخروج من قشرة البويضة واإلنغماس

 .الحمل خاصة إن كانت سماكة جدار البويضة أكثر من المعدل الطبيعي
إستخدام "الصق لؤلجنة" وىو عبارة عن مادة صممت لتساعد األجنة عمى اإللتصاق في  -2

 مبطانة الرح

عن ويتم ذلك  .((Pre-Implantation Genetic Screening فحص األجنة قبل اإلرجاع-3
طريق أخذ خمية من خبليا الجنين أثناء إنقسامو لفحص كروموسومات الجنين لمتعرف عمى 

األمراض الوراثية ومنثم إرجاع األجنة الطبيعية. كما يمكن عن طريق ىذة التقنينو تحديد جنس 
 .الجنين

مة تجميد األجنة. لقد طرأ الكثير من التقدم عمى تقنية تجميد األجنة في السنوات القمي -4
 الماضية

حيث زادت نسبة نجاح نقل األجنة المجمدة. وتستخدم األجنة المجمدة في حال عدم حدوث حمل 
 .الزوجان لمحمل بطفل آخر هبعد الوالدة في الوقت الذي يحدد مع عبلج طفل األنبوب أو
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 الباب الرابع:

 الفصل األول:مخاطر عممية طفل األنبوب:

 كثير ألنَّو قد يكون خطرًا حيث تسبب عممية طفل األنبوب مضاعفاتالجدل حول طفل األنبوب 
 خطيرة عمى األم :

 (1)( إثارة المبايض المفرطةOHSS) 

اإلثارة المفرطة لممبايض تحدث عادًة عند السيدات البلتي يعانين من مرض تكبُّس المبايض 
حيث تستجيب المبايض لؤلدوية المنشطة بإفراط و ينتج عن ذلك وجود أكياس كبيرةو كثيرة في 

 المبايض.

ة بواسطة إنَّ عممية أطفال  األنابيب  عممية خطيرة  جّدًا حيث يتّم فييا تمقيح بويضة المرأ(2)
و بالتالي فإّن نطفة  -أي في أنابيب االختبار المعممية–نطفة الرجل خارج خارج جسم المرأة 

األب و بويضة األم و البيضة الممقحة يتعرَّضون لمضوء عمى العكس مما ىو عميو  في حالة 
ىذه التراكيب التمقيح الطبيعية  و إنَّ ىذا الضوء سيؤثّْر جدًا عمى المحتويات الحية الموجودة في 

مثل الجينات الوراثية المحمولة عمى الكروموسومات و بقية التراكيب الحية الموجودة بالبويضة و 
النطفة مثل )السيتوببلسما و النواة ( و ىذه التأثيرات ستظير عمى الجنين ) طفل األنبوب ( في 

أي عمى أبناء و أحفاد طفل المستقبل بعد الوالدة أو بعد البموغ أو بعد الزواج أو بالجيل الثاني 
يب بواسطة النطفة المنوية ىكذا فإن عممية تمقيح بويضة المرأة في حالة أطفال األنابو األنبوب , 

لمرأة أي الزوجة في أنابيب ا رحم النور او الضوء ألنيا تتم خارج تتم في وجود  ,لمرجل  أي الزو
  .الكيربائي و وجود الضوء أي النورو أطباق االختبار المعممية وتحت ضوء المصباح 

-------------------------------------------------- 

 .   2668\4\14ُنِشرت في جريدة الرأي –صالح عواد البموري  (1)

(2)       www.layyouS/forum/f7/1010  
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طبيب من  الضوء كما قمنا سابقًا لو تأثيرات كبيرة ففي تمفزيون قناة إقراء الفضائية ظير 
قال أن البويضة بعد سحبيا من الرحم إلى الخارج يتمُّ فحصيا و  المستشفى السعودي في غزَّة

و حتماً فإنَّ هذا الضوء سيؤثِّر على محتويات البويضة من  تحت المجير أو الميكروسكوب

جينات و غيرها من التراكيب الحيَّة  الموجودة داخل البويضة , ألنَّ البويضة  في الحالة 

الطبيعية  تكون داخل الرحم , و هو مكان مظلم جّداً فهو داخل ثالث ظلمات و هذه الظلمات 

 م(ظلمة جدار البطن للمرأة )األ -1هي:

 ظلمة جدار الرحم للمرأة )األم(-2     

 ظممة المشيمة التي تحيط بالجنين و ىو في بطن أمّْو.-3    

و قد الحظ أطباء ىولنديون أنَّ نسبة اإلصابة بسرطان العيون لدى أطفال األنابيب عالية جدًَّا و 
اإلنسان ىي أكثر حساسية و السبب أنَّ الجينات الوراثية التي تعطي الصفات الوراثية لمعين في 

تأثُّر بالضوء و ىذه الجينات المسؤولة عن صفات العين و وظيفتيا تأثَّرت بمرحمة )الزايكوت( أو 
 أثناء تمقيح البويضة خارج رحم المرأة . 

لذلك فإن عممية طفل األنبوب ستؤثر عمى أطفال األنابيب بشكل سمبي مستقببًل , و ال زال 
 جيدىم لتطوير ىذه التقنية. األطباء يبذلون ُقصار
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 الخاتمة :

أحبلم الكثير من الناس فقد لجأ إلييا إلى اآلن عدد  إننا نبلحظ أنَّ تقنية أطفال األنابيب قد حقَّقت
,و كما نبلحظ من خبلل متن ىذه الحمقة أنَّ أطفال األنابيب ىم  كبير من اآلباء و األميات

أطفال ال يختمفون عن باقي األطفال العاديين سوى أنَّ بداية تخصيبيم ألول يومين أو ثبلثة أيام 
يم   تتم في المخبر ضمن أنابيب االختبار أو ضمن أطباق بيتري.  لذلك فمن المغموط أن نخصِّ

 وىم أطفال أنابيب كونيم ال يختمفون عن غيرىم من أطفال.معينة و أن ندع بتسمية 

كما ذكرت في نّص ىذه الحمقة أنَّو ليذه العممية العديد من الخطوات و لكن نسبة نجاح ىذه 
عند األغمبية, و كما  العممية تتعمَّق بالعديد من العوامل و لذلك فإنَّ نسبة نجاحيا ضئيمة نسبياً 

مية العديد من المخاطر و التي في حال نجحت ىذه العممية تكون أشّد نبلحظ أيضًا أنَّ ليذه العم
  تأثيرًا عمى الجنين و خاّصًة بعد أن يكبر و قد ذكرت أيضًا أّن أطفال األنابيب أكثر ما ُيصابون

بسرطان العيون , و بالنسبة لي فإنَّ تقنية أطفال األنابيب تقنية خاطئة ألّنيا تعرّْض األطفال 
ثاتيم كما أّنيا تعّرض األم إلى الكثير من لمخطر كما ت غّير بكثير من األحيان من جيناتيم أو مورّْ

خاّصًة في حال  آثار جانبية خطيرةلتي ُتعطى ليا و التي تسبب ليا  المخاطر نتيجة اليرمونات ا
ننا عند تكرار ىذه العممية لمّرات عّدة و قد تؤّدي تمك المخاطر أحيانًا إلى وفاة األم , و لذلك فإ

و ليس من الصحيح القيام بذلك.حياة األم و الجنين لمخطر  نكون قد عرَّضنا القيام بيذه العممية  

و لكن الطّب مازال في تطور مستمرون األطباء مازالوا يبحثون عن أفضل طرق العبلج بيذه 
 التقنية و يسعون لتطويرىا دائمًا .
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 قائمة املصادر و املراجع                                         

 

 2668\4\14\جريدة الرأي-البموري,صالح عواد
 الجابري,أحمد عمرو: الجديد في الفتاوى الشرعية

 الموسوعة الطبية:إشراف الدكتور رئيف بستاني
 الموسوعة العربية العالمية:ترجمة أحمد عبد المطيف و آخرون

 زياد أحمد:أطفال األنابيب بين العمم و الشريعةسبلمة, 
 

 2611\يوليو 6-1296العدد-د.صالحة ,أسامة متحدّْثًا لجريدة النيار
 د.عباس,سمير:أعطني طفبًل بأي ثمن
www.Layyous/forum/f7/1010 

 

  

 بقراءة ممتعة و شيِّقةمع متنياتي لكم        
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