
هل تود تجميد حيواناتك 
املنوية؟ 

معلومات حول كيفية تقديم عينة الحيوانات املنوية وتجميدها.

البالغني



إن هذه املعلومات موجهة يف املقام األول لألشخاص الذين تم عرض 

عليهم تجميد حيواناتهم املنوية، وكذلك للوالدين واألقارب.



قامئة املحتويات

ملاذا يتوجب عىل الشخص تجميد الحيوانات املنوية؟

كيف يرسي األمر؟

أين ُيكنني تسليم عينات الحيوانات املنوية؟

كيف يتم تجميد الحيوانات املنوية؟

ماذا يحدث بعد ذلك؟

طريقة بديلة للحصول عىل أطفال

مزيد من املعلومات
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spermierna
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ملاذا يتوجب عىل الشخص تجميد الحيوانات املنوية؟

يتم عالج الرسطان وبعض األمراض األخرى من خالل القيام بتدمري الخاليا املريضة ليك تصبحوا بصحة جيدة. أحد عيوب العالج 

هو أنه ُيكن أن يؤدي إىل إتالف الخاليا األخرى املوجودة يف الجسم. غالباً ما يتمكن للجسم من استبدال أو إصالح الخاليا 

التالفة، إال أن خاليا الخصيتني، والتي تنتج الحيوانات املنوية، ليس لديهم تلك القدرة. لذلك، ُيكن للشخص الحصول عىل فرصة 

لتجميد الحيوانات املنوية قبل بدء العالج. وُيكن أن يتم حفظ الحيوانات املنوية واستخدامها يف وقت الحق عندما يريد 

الشخص محاولة إنجاب األطفال. وال يتم استخدام الحيوانات املنوية إال بواسطة الشخص الذي قام بتقديها. 

وعىل الرغم من أن العالج ُيكن أن يرض عملية إنتاج الحيوانات املنوية املوجودة يف الخصيتني، إال أنه ال يؤثر عىل النشاط 

الجنيس أو القدرة عىل االنتصاب.

 هنا تنضج 

الحيوانات املنوية

الخصية الحيوان املنوي



Här mognar 
spermierna

Testikel Spermie

كيف يرسي األمر؟

ليك يتم الحفاظ عىل الحيوانات املنوية فإنه يتوجب عىل الشخص التوقيع عىل وثيقة موافقة عىل ذلك. إذا كان الشخص تحت 

سن 18 سنة، فإن هناك حاجة أيضاً إىل توقيع أولياء األمر. 

يحصل الشخص عىل علبة مكتوب عليها اسمه ورقمه الشخيص. عندما يقوم الشخص بتقديم العينة، فإنه من املمكن أن يتواجد 

يف غرفة خاصة يقوم فيها الشخص باالستمناء، ومحاولة قذف الحيوانات املنوية يف تلك العلبة. ُيكن للشخص أن يجلب معه 

صور أو أفالم من شأنها أن تساعد عىل االنتصاب، إذا كان يرغب بذلك. ثم يقوم الشخص بعد ذلك بتسليم العلبة إىل العاملني. 

إذا مل يرِس األمر بشكل جيد، عىل سبيل املثال إذا مل يتمكن الشخص من القذف داخل العلبة أو مل ينجح يف القذف، فإنه يتوجب 

عىل الشخص إخبار العاملني بذلك. ومن ثم ُيكن أن تتاح الفرصة للشخص إلجراء عينة أخرى بعد وقت طويل.

عادة ما يتم تقديم عينة الحيوانات املنوية يف القسم الذي سيتم فيه االحتفاظ بالحيوانات املنوية. هناك غرفة خاصة يتم 

استخدامها عند تقديم العينات، كام يوجد أيضاً عاملني عىل دراية بطريقة االعتناء بعينات الحيوانات املنوية.

كام ُيكن أيضاً أن يقوم الشخص بذلك يف القسم الذي يتلق فيه العالج أو أن يقوم بذلك يف املنزل. تحتاج الحيوانات املنوية إىل 

أن يتم االحتفاظ بها يف درجة حرارة الجسم، وأن يتم تسليمها للتجميد يف أقرب وقت ممكن، عىل أن يكون ذلك بعد ساعة 

بحد أقىص.

يف بعض األحيان، يتضح أن هناك مجموعة قليلة جداً من الحيوانات املنوية يف العينة أو ال توجد أية حيوانات منوية عىل 

اإلطالق. ومن ثم فإن هناك فرصة لتقديم عينة أخرى.

أين ُيكنني تسليم عينات الحيوانات املنوية؟



إن الحيوانات املنوية دقيقة جداً ومن ثم فإنه يتم االحتفاظ بها يف املجمد يف 

أنبوب رفيع جداً مشابه ملصاصة الرشاب. ويف كل أنبوب ُيكن للشخص أن يقوم 

باالحتفاظ بعدة ماليني من الحيوانات املنوية.

أنبوب الحيوانات املنوية يف نوع آخر من الحافظات. 

كيف يتم تجميد الحيوانات املنوية؟

 يتم فحص عينة الحيوانات املنوية بعد أن يقوم الشخص بتسليمها. إذا كان هناك حيوانات منوية يف العينة فإنه يتم بدء 

عملية التجميد. يتم خلط العينة أوالً مع محلول للتجميد ويتم مصه باستخدام أنبوب رفيع جداً ويكون مكتوب عليه االسم 

والرقم الشخيص. 

 بعد امتالء األنبوب يتم تجميده، ويتم وضعه يف علبة خارجية، ثم يتم وضعه يف النهاية يف خزان كبري للتجميد به 

 نيرتوجني سائل. ويف الخزان يحصل الشخص عىل مكان خاص به، ويف هذا املكان يتم االحتفاظ بالعينات إىل أن 

يحتاج الشخص إىل استخدامها.



ليس من املؤكد أن يتم إتالف عملية إنتاج الحيوانات املنوية بواسطة العالج. بعد أن يُصبح الشخص بصحة جيدة، ُيكن 

للشخص أن يطلب من أحد األطباء أن يسمح له بتقديم عينة جديدة من الحيوانات املنوية لفحصها. ينبغي أن يكون الفاصل 

الزمني بني انتهاء العالج وبني تقديم عينات الحيوانات املنوية كبرياً مبا فيه الكفاية، حيث يتطلب األمر يف بعض األحيان عاماً 

قبل أن يتمكن الجسم من تكوين حيوانات منوية جديدة مرة أخرى، إال أن ذلك ُيكن أن يتم بوقت أرسع من ذلك. 

إذا أظهرت العينات الجديدة أن الحيوانات املنوية غري موجودة، فيُمكن أن يتم استخدام الحيوانات املنوية املجمدة، عندما 

 .IVF ،يريد الشخص محاولة اإلنجاب. ومن ثم فيُمكن أن يتم استخدام الحيوانات املنوية يف عملية التخصيب املخربي

ماذا يحدث بعد ذلك؟

يتم االحتفاظ بالحيوانات املنوية يف خزان للتجميد وهو ما يحتوي عىل نيرتوجني سائل. وتكون درجة الحرارة 196- درجة مئوية. فالتجميد يجعل 

الحيوانات املنوية قادة عىل البقاء عىل قيد الحياة لسنوات عديدة، إىل أن تكون يف حاجة إىل استخدامهم.



طريقة بديلة للحصول عىل أطفال

إذا تبني للشخص يف املستقبل أنه ال ُيكن له أن ينجب أطفاالً من خالل حيواناته املنوية، فيُمكن للشخص الحصول عىل 

حيوانات منوية من أحد املتربعني. ومن ثم ُيكن للشخص االتصال بعيادة الطب اإلنجايب حيث ُيكنهم املساعدة يف تقديم 

معلومات بشأن البدائل العالجية املتاحة. 

كام أن التبني هو أحد الخيارات املتاحة إذا مل يكن الشخص قادراً عىل إنجاب أطفال منه.



مزيد من املعلومات

 يوجد مقطع فيديو موجه للشباب الصغار الذين سيقومون بتقديم عينات من حيواناتهم املنوية. ُيكن مشاهدته عىل

 http://vavnad.se/konsceller/filmer/

وعىل املوقع اإللكرتوين www.1177.se توجد مزيد من املعلومات حول الرسطان، وحول الخصوبة عند العالج من الرسطان، 

والعالجات يف حالة العقم. ُيكن للشخص دامئاً االتصال بالعيادة التي تم فيها تجميد الحيوانات املنوية، إذا كان لديه أية أسئلة.



مالحظات



 ،)UNGA Vävnadsrådet( تم إعداد الكتيب من قبل مجموعة العمل املؤلفة من مجلس األنسجة للصغار

واملجلس الوطني لألعضاء واألنسجة والخاليا والدم، وهو منتدى استشاري داخل البلديات السويدية 

ومجالس املقاطعات )SKL( ويعمل عىل التنسيق الوطني واإلجراءات املوحدة يف املجال.




