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يل تجميد بويضايت؟
ملاذا يتوجب ع ّ

سوف تتلقى اآلن عالج ملرضك وهو ما سيساعدك عىل التعايف والشفاء.
ُيكن للعالج أن يُتلف بويضاتك .ومن ثم ُيكن أن يكون من الصعب إنجاب األطفال عندما يُصبح الشخص بالغاً.
ميكنك تجميد وحفظ بويضاتك قبل العالج .ومن ثم ُيكنك استخدامهم يف مرحلة الحقة
من حياتك .يتم االحتفاظ بالبويضات يف مجمد خاص يف املستشفى.
وليس من املؤكد أنه سيكون يف إمكانك إنجاب األطفال الحقاً باستخدام بويضاتك املجمدة .ولكن عن طريق تجميدهم
يكون لديك فرصة أكرب بأن تتمكنني من إنجاب األطفال باستخدام بويضاتك ،من ما إذا مل تقومني بفعل ذلك.

الخلية البيضية الناضجة يف قناة
املبيض (قناة فالوب)

املبيض
الرحم
\املبايض

الخاليا البيضية غري الناضجة
الخاليا البيضية الناضجة
صورة مكربة ألحد املبايض واملكان الذي توجد فيه الخاليا البيضية يف مراحل النضج املختلفة.

كيف يرسي األمر؟

توجد البويضات يف املبايض يف الجزء السفيل من البطن .توجد تلك البويضات بالفعل منذ والدتك ،إال أنها ال تكون
ويكن أخذ البويضات التي
ناضجة .عندما تأتيك الدورة الشهرية ألول مرة فإن هذا يعني أن البويضة بدأت يف النضجُ .
بدأت يف النضج وتجميدها ،إال أن األمر يتطلب أسبوعني من العالج الهرموين قبل أن يتم عمل هذا اإلجراء.

إذا مل تأتيك الدورة الشهرية بعد ،أو إذا ما كنت يف حاجة إىل بدء العالج يف الحال وليس لديك وقت ٍ
كاف إلجراء العالج الهرموين،
فيُمكن أن يتم أخذ جزء من املبيض أو أن يتم أخذه بالكامل ثم القيام بحفظه .توجد البويضات غري الناضجة يف املبيض .وعندما
ت ُصبحني بالغة فإنه ُيكن أن يتم وضع هذا الجزء الصغري من املبيض مرة أخرى داخل الجسم ،ومن ثم ُيكن للبويضات أن تنضج.
إن أخذ املبيض أو جزء منه أمرا ً ال ينطوي عىل أية مخاطر وال يؤدي إىل الشعور بأية آالم .إال أنك قد تشعرين بصعوبة
األمر عىل أية حال .إذا كنت قلقة وتعتقدين أن األمر يبدوا غري مريحاً ،فإننا نرجوا منك إخبارنا بذلك .وسوف يقوم
الطبيب والعاملون اآلخرون بتوضيح األمر ومساعدتك بقد استطاعتهم .إذا قمت باإلخبار يف حال كنت تشعرين بأن
هناك شيئاً غريباً ،فسوف يتمكن العاملون من الحصول عىل فهم أفضل للكيفية التي ُيكنهم مساعدتك بها.

جراحة باملنظار

املنظار

الرحم

املبيض

كيف ُيكن أخذ جزء من املبيض؟

سوم يتم تخديرك كلياً ولن تشعري بأي يشء .يتم أخذ جزء صغري من مبيضك من خالل عملية تُسمى بالجراحة
التنظريية/جراحة باملنظار .حيث يقوم الطبيب بإدخال إبرة رفيعة جدا ً ،ثم يقوم بأخذ جزء من املبيض.

وبعد انتهاء العملية فإنك تستفيقني وتبقني لبعض الوقت يف املستشفى إىل أن تشعري بالنشاط مرة
أخرىُ .يكن أن تصطحبي معك شخص بالغ ليكون معك عندما يتم تخديرك وعندما تستفيقني .إذا كنت
تشعرين بحالة سيئة أو تشعرين بآالم بعد انتهاء العملية ،فيُمكنك الحصول عىل دواء لذلك.
ويتأكد العاملون من أنه تم حفظ ذلك الجزء من املبيض الذي تم أخذه منك يف مجمد يف املستشفى.
حيث سيتم االحتفاظ به هناك إىل أن تُصبحني بالغة ،وترغبني باستخدامه ملحاولة إنجاب طفل.

ماذا يحدث بعد ذلك؟
عندما ت ُصبحني بالغة وترغبني مبحاولة إنجاب طفل ،فإنه ُيكنك مقابلة أحد األطباء مرة أخرى للتحدث حول إمكانية استخدام
بويضاتك املوجودة يف املجمد .وليس من املؤكد متاماً أنه من املمكن أن يتم استخدامها .كام قد يكون هناك أيضاً بعض البويضات
املوجودة يف مبيضك التي مل يتم إتالفها من قبل العالج .يقوم الطبيب بفحصك وفحص بويضاتك وإخبارك باالحتامالت املتاحة لك.
إذا كان هناك جزء من مبيضك محفوظ يف املجمد فسوف يتم وضع هذا الجزء مرة أخرى يف جسمك عن طريق
جراحة .وبعد أن تنضج البويضات ُيكن أن يتم تخصيبهم .وغالباً ما يتم ذلك من خالل التخصيب املخربي.
كام ُيكنك أن تصبحني أماً بطرق أخرى بدل من أن يتم ذلك باستخدام بويضاتك ف ُيمكنك أن تقومني عىل
سبيل املثال بتبني طفل أو أن تحصلني عىل بويضة من امرأة أخرى ،ما يُسمى بتربع بالبويضات.

مزيد من املعلومات؟
يوجد مقطع فيديو موجه للفتيات الصغرية الاليت ستقمن باالحتفاظ ببويضاتهمُ .يكن مشاهدة مقطع
الفيديو عىل  www.vavnad.seتحت عالمة التبويب ( Könscellerالخاليا التناسلية).
وعىل املوقع اإللكرتوين  www.1177.seتوجد مزيد من املعلومات حول الرسطان،
وحول الخصوبة عند العالج من الرسطان ،والعالجات يف حالة العقم.
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