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 المقدمـــة

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا 

 رب العالمٌن والصالة والسالم على أفضل المرسلٌن سٌدنا دمحم وآله وصحبه أجمعٌن والحمد هلل 

 أما بعد :

ٌركز البحث على التمنٌات الحدٌثة فً تجمٌد األجنة ) فً الوالع اللمائح ( والخالٌا التناسلٌة )الحٌوانات    

 المنوٌة من الرجل والبٌٌضات من المرأة ( ...

لى تجمٌد األجنة والحٌوانات المنوٌة والبٌٌضات والبحث ممسم بعد الممدمة الى ثالثة وما هً االسباب الداعٌة ا

 ألسام :

وما تبعه بعد  1950وٌبدأ بتجمٌد المنً فً الماشٌة الذي ابتدأ منذ عام  تجميد المني :القسم األول :  -1

تطباب ( الستخدام ذلن بأكثر من عشرٌن سنة تجمٌد المنً فً االنسان وما هً الدواعً الطبٌة ) االس

تمنٌة تجمٌد الحٌوانات المنوٌة ... ولم اتعرض لالعراض ؼٌر الطبٌة والتبرع بالحٌوانات المنوٌة 

ه وؼٌرها ( وال استخدامات بنون ضونكاح االستبضاع الحدٌث ) منً العبالرة والمشهورٌن فً الرٌا

لدٌهم أن  ت والشاذات ... وال ٌشترطالمنً وتجارتها وبٌعها لمن اراد حتى لو كانت المرأة من السحالٌا

تكون المرأة متزوجة . كما ٌمكن أٌضا ان ٌكون الحٌوان المنوي من متبرع والبٌٌضة من متبرعة 

وتموم المرأة الراؼبة فً االنجاب بالحمل ... ولد ٌكون االمر أشد من ذلن فتستأجر امرأة أخرى للحمل 

ذان هذا الطفل لتربٌته ، وانتسابه الٌهما مع انهما ال ، وتكون هً وزوجها أو عشٌمها هما اللذان ٌأخ

دور لهما مطلما فً انجابه ، بل كل ما فعلوه هو دفع ثمن الحٌوان المنوي والبٌٌضة والرحم المستأجرة 

. وهذا امر لد نبهت الٌه المجامع الفمهٌة المولرة فً لراراتها ودور االفتاء وأصحاب الفضٌلة العلماء 

اوضحوا أن أهم شروط االنجاب هً أن ال ٌكون هنان طرؾ ثالث بٌن رجل وامرأة األجالء الذٌن 

د الزواج ؼٌر منفصم بموت أو طالق.والممصود بالطرؾ تربطهما رابطة الزواج . وأن ٌكون عم

 : الثالث

 حٌوان منوي من متبرع أو بالشراء من بنن المنً   - أ

 بٌٌضة من متبرعة أو بالشراء    - ب

 من مشارٌع أطفال االنابٌب متبرع بها أو بثمن  لمٌحة جاهزة فائضة   - ت

 رحم مستأجرة ) الرحم الظئر( .. وهً امرأة مستأجرة للحمل .   - ث

 لٌة جسدٌة لالستنساخ .خ   - ج

فً االنجاب محرمة تحرٌما تاما لدى جمٌع علماء أهل السنة . وشذ فً ذلن مرشد الثورة وكل هذه الوسائل 

بشروط : التبرع بالحٌوان المنوي لمن ٌعانً من  ن أباحواذٌلال وأخرون ٌنًاالٌرانٌة الحالً آٌة هللا علً خام



فمدان تام للحٌوانات المنوٌة ، والتبرع بالبٌٌضة لمن تعانً من عدم لدرتها على افراز بٌٌضات كما اباح التبرع 

وهً التً تستأجر باللمائح الجاهزة )ماٌسمى الجنٌن المجمد( لمن ٌعانون من العمم ، والتبرع بالرحم الظئر 

 للحمل فً حاالت فمدان المدرة للزوجة على الحمل لفمدان رحمها أو مرض فٌه .

 واشترط عدة شروط لذلن أهمها أن ٌكون هذا التبرع لزوجٌن ٌعانٌان من العمم وعدم المدرة على االنجاب .

 2003سنة  بهذا الموضوعد علٌها فً اصدار لوانٌن خاصة مولد ألّر البرلمان االٌرانً هذه الفتاوى واعت

)كتاب الدكتور علً الرضا بالري : األخاللٌات  وتم تنفٌذها. 2004وألر مجلس الوزراء هذه الموانٌن سنة 

 1الطبٌة فً اٌران باللؽة االنجلٌزٌة(

وذكرت فً هذا المسم األشخاص الذٌن ٌحتاجون لتجمٌد الحٌوانات المنوٌة وهل هنان مضار من تجمٌد 

 نوٌة ؟.الحٌوانات الم

وانتهٌت الى ان هنان حاجة حمٌمٌة لتجمٌد الحٌوانات المنوٌة لمعالجة بعض حاالت عمم الرجال .. ولكنها    

 محدودة وال تستدعً إلامة ما ٌسمى "بنون المنً".

 القسم الثاني : وهوتجميد البييضات :   -2

اح اال فً أواخر المرن وهو أمر أصعب بكثٌر من تجمٌد الحٌوانات المنوٌة . ولم ٌتحمك فٌه النج

 العشرٌن وبداٌة المرن الواحد والعشرٌن . 

ولد ذكرت فٌه وسائل التجمٌد الحدٌثة وشرحها شرحا وافٌا النها ؼٌر مذكورة فٌما سبك نشره من كتب 

 وأبحاث باللؽة العربٌة اال فٌما نذر.

ات الحدٌثة فً التجمٌد ولد ذكرت ما هً االسباب الداعٌة الى تجمٌد البٌٌضات ونسبة نجاح التمنٌ

والحاجة الى تجمٌد البٌٌضات أو حتى استمطاع جزء من المبٌض فً حاالت خاصة موجودة . ولد 

 ذكرت االستطبابات والدواعً لمثل هذا االجراء . وهو أمر محدود لحاالت معٌنة.

  القسم الثالث : وهو تجميد األجنة )اللقائح( :  -3

لمائح تكون فً وهً  ، لؽة وال طبا . وانما هً بٌٌضات ملمحةوالوالع ان لفظ األجنة ال ٌصح ال 

وهً أربع لثمان خالٌا فمط ونادرا ما تصل الى مرحلة األرٌمة ) الكرة  Morulaمرحلة التوتة 

 الجرثومٌة أو البالستوال . وأورمة الشًء هً أصله وكذلن جرثومة الشًء أصله (.

حت ذلن بالتفصٌل . وذكرت ان احتمال اختالط هذه اللمائح وأوضحت الحاجة الكبٌرة لهذا االجراء وشر   

والخطأ فً نسبتها الصحابها ضئٌل جدا هذه االٌام . بعد ان فرضت الدول الؽربٌة اجراءات شدٌدة فً كٌفٌة 

 م .ظم دول العالعتجنب هذه االخطاء . ولد تبعتها فً ذلن م



شعبان  23-17بجدة المنعمد فً جدة فً ) ولد لام مجمع الفمه االسالمً الدولً فً دورته السادسة

بشأن البٌٌضات الملمحة الزائدة عن الحاجة  55( باصدار المرار رلم  1990مارس )أذار(  20-14هـ/1410

 الذي جاء فٌه :

فً ضوء ما تحمك من امكان حفظ البٌٌضات ؼٌر الملمحة للسحب منها ، ٌجب عند تلمٌح البٌٌضات أوال : 

 المطلوب للزرع فً كل مرة ، تفادٌا لوجود فائض من البٌٌضات الملمحة.االلتصار على العدد 

إذا حصل فائض من البٌٌضات الملمحة بأي وجه من الوجوه تترن دون عناٌة الى ان تنتهً حٌاة ذلن  ثانيا : 

 الفائض على الوجه الطبٌعً .

تٌاطات الكفٌلة بالحٌلولة دون ٌحرم استخدام البٌٌضة الملمحة فً امرأة أخرى ، وٌجب اتخاذ االحثالثا: 

 استعمال البٌٌضة الملمحة فً حمل ؼٌر مشروع . 

ولد ذكرت فوائد ومبررات تجمٌد هذه اللمائح التً تدعى أجنة ) وهً لٌست كذلن (.. كما ذكرت مدة تجمٌد 

الكثر ا مجمدة مع أنه من الناحٌة الفنٌة ابماءه ، تجمٌد لمدة عشر سنواتالاألجنة ومعظم الدول لد وافمت على 

 من ذلن .

مائح حٌث ال ٌعود أصحابها الى المركز الذي لام لوذكرت بعض المشاكل التً تحدث بعد تجمٌد هذه ال     

لهذه اللمائح او أن ٌكون لد حصل أخرى بذلن لالنتمال من بلد الخر وتؽٌٌر العنوان ، أو عدم الحاجة مرة 

الموانٌن عادة موافمة الزوجٌن فً استخدام األجنة الفائضة  طالق أو موت ألحد الزوجٌن وتشترطأو انفصال 

 فً االبحاث العلمٌة . وفً الؽرب كذلن فً التبرع بها لمن ٌعانون من العمم . وهو أمر مرفوض اسالمٌا.

ولد ذكر ذلن بوضوح المجمع الفمهً االسالمً لرابطة العالم االسالمً بمكة المكرمة فً دورته السابعة عشر 

( عند بحثه استخدام هذه اللمائح الفائضة فً اٌجاد خالٌا جذعٌة التً ٌمكن ان تستخدم لعالج 2003/هـ1424)

الكثٌر من االمراض . ولد اشترط المجمع المولر ان ٌتبرع بها الوالدان ) أصحاب اللمٌحة ( وأنه ال ٌجوز 

 استخدامها فً حمل ؼٌر مشروع .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- Ali Reza Baqheri: Biomedical Ethics in Iran. Eubios Ethics Institute 2014 
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 تجميد المني  

التلقيح الصناعي في الماشية 
1
 

 لمد تم استخدام التلمٌح الصناعً ألول مرة بصورة علمٌة فً روسٌا وذلن فً العمد االول من المرن   

 العشرٌن عندما تمكن العلماء الروس من تلمٌح األؼنام واألبمار والخٌول والخنازٌر .

وكان المنً ٌجمع عندما ٌجامع الحٌوان فرجا صناعٌا ، اما فً دمٌة أو كٌس معلما بفرج االنثى ...     

كان المنً ٌخفؾ وبهذه الطرٌمة تمكن العلماء من جمع المنً الذي لم ٌستطٌعوا حفظه اال لعدة اٌام فمط و

 . وٌحثن فً فروج مئات المواشً

 تجميد المني  

مئوٌة تحت الصفر بواسطةالنتروجٌن  95تمكن العلماء من تبرٌد منً الثور الى درجة  0591فً عام 

 السائل .

ولد وجد العلماء ان تسخٌن المنً واعادته الى السٌولة ودرجة الحرارة الطبٌعٌة ال ٌفمد هذا المنً    

 وبهذه الطرٌمة أمكن تلمٌح الحٌوانات بمنً محفوظ لعشر سنوات أو أكثر .خصوبته 

ومن الناحٌة النظرٌة ٌمكن تلمٌح مائة ألؾ بمرة بماء ثور واحد . أما من ناحٌة العملٌة الوالعٌة فإنه لم 

على ٌتم تلمٌح أكثر من عشرة آالؾ بمرة بمنً  ثور واحد .. وبما أن هذه الطرٌمة التصادٌة جدا وتوفر 

 أصحاب المواشً مالٌٌن الدوالرات فإنهم ٌكتفون بابماء ثور واحد فً ممابل كل عشرة آالؾ بمرة .

% من االبمار بواسطة التلمٌح الصناعً أما فً انجلترا ووٌلز فإن 59وفً الدٌنمارن ٌتم تلمٌح     

الصناعً سوى فً خمسٌن النسبة تنخفض الى سبعٌن بالمئة .. وفً الوالٌات المتحدة ال ٌستخدم التلمٌح 

 بالمئة من المواشً .

 متى يصبح تجميد الحيوانات المنوية ضرورة؟

 

عند الحصول على حٌوانات منوٌة فً أنسجة  -حفظ عٌنات من أنسجة الخصٌة أو إفرازات البربخ:  -1

وٌة الخصٌة أو سوائل البربخ ٌتم حفظ هذه األنسجة أو السوائل بالتجمٌد الستخدام الحٌوانات المن

 الموجودة بها فً عملٌة الحمن المجهري لبوٌضات الزوجة.

 فً المرضى الذٌن ٌعانون ندرة فً ظهور الحٌامن فً السائل المنوي: فً هذه الحاالت إما أن نجد   -2

أن عدد الحٌوانات المنوٌة للٌل للؽاٌة ونخشً أن تختفً مستمبالً أو أن عددها الٌكفً لعملٌة أطفال 

 ذه الحالة ٌتم تجمٌد أكثر من عٌنة لتجمٌع عدد كاؾ من الحٌامن.األنابٌب ،فً ه



الذٌن ٌعانون من ضعؾ شدٌد فً اإلنتصاب: لسبب نفسً أو عضوي وٌُخشى عدم الحصول على   -3

 سائل منوي ٌوم إجراء عملٌة أطفال األنابٌب للزوجة.

أو األشعاعً، كوسٌلة لبل خضوعهم لجلسات العالج الكٌمٌائً  -مرضى األورام السرطانٌة :  -4

 للحفاظ على المدرة لإلنجاب .

ٌرون بعض الرجال لد ٌؽ-الرجال اللذٌن سٌمومون بإجراء عملٌة جراحٌة لربط الحبلٌن المنوٌٌن:  -5

وذلن لد  ، لدٌهم الرؼبة فً إنجاب أطفال مرة أُخرى بعد سنوات من إجراءه لعملٌة الربط أرأٌهم وتنش

 أو وفاة أطفاله،أو تؽٌٌر فى ظروفه االجتماعٌة أوالمادٌة،....، زواج جدٌد ٌكون ألسباب إجتماعٌة مثل 

منهم ٌعانون من عدم المدرة على نسبة حٌث أن  -إصابة بالعمود الفمري: الرجال اللذٌن ٌعانون من  -6

 هؤالء المرضى ٌتم مساعدتهم بإستخدام جهاز إستثارة المذؾ وٌتم تجمٌع هذا السائل المنوي... المذؾ 

 وتجمٌده إلستخدامه فً عملٌة أطفال األنابٌب فٌما بعد.

 هل تجميد الحيوانات المنوية مضر بالحيامن؟


  

 مشوهٌن؟ هل الحٌوانات المنوٌة المجمدة ٌمكن أن تنتج أطفاال

ال ٌؤدي إلى خلل فى ، تجمٌد الحٌامن ال ٌزٌد من نسبة حدوث تشوهات فً الحٌامن المنوٌة   -

 الصبؽات الوراثٌة.

 تجمٌد الحٌامن ال ٌؤثرعلى فرصة ظهور األمراض الوراثٌة.  -

وٌؤدي الى ضرر بالجسم الطرفً  التجمٌد ٌؤدي إلى نمص فً حركة الحٌوانات المنوٌة.  -

Acrosome   وبالذٌل وبالؽشاء البالزمً للحٌوان المنوي . ولكن بما ان عدد الحٌوانات

للٌل من الحٌوانات السلٌمة ٌكفً لتلمٌح  عدد وجودالمنوٌة ٌكون بالمالٌٌن فً ؼالب الحاالت فإن 

وهً طرٌمة الحمن  ICSIالبٌٌضات فً مشارٌع أطفال األنابٌب ، وخاصة باستخدام طرٌمة 

المجهري للحٌوان المنوي الى داخل البٌٌضة مباشرة.
2-3 

 

 لمنوٌة؟دائماً بإنتاج الخصٌتٌن للحٌوانات ا هل العالج الكٌمٌائً أو األشعاعً البد أن ٌضرّ  -

ال ٌمكن تمدٌر تاثٌر الضرر الذي ٌمكن أن ٌنتج على إنتاج الحٌوانات المنوٌة بعد العالج وإذا 

  ؟كان من الممكن أن تعود الخصٌتٌن إلنتاج الحٌامن كما كانت فً السابك

إلى األن لم ٌتوصل إلى طرٌمة تموم بحماٌة الخصٌتٌن من الضرر الذي لد ٌصٌبها من جراء 

 ٌائً واإلشعاعً.العالج الكٌم

شكل عام نجد أن حفظ الحٌامن بالتجمٌد لد ٌستخدم كوسٌلة ولائٌة )للحفاظ على المدرة على ٌ

أو ، أو كوسٌلة لبل عالجٌة )للمرضى الذٌن ٌُخشى تدهور لدراتهم بعد العالج( ، اإلنجاب( 

ن كوسٌلة عالجٌة للمرضى الذٌن ٌعانون من للة شدٌدة فً عدد أو حركة الحٌامن وذل

 لمساعدتهم فً إستخدام وسائل الحمل المساعدة.
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 تجميد البييضات

ات المنوٌة فً الحٌوانات عندما تم تجمٌد الحٌوان0591ات المنوٌة امرا ممكنا منذ عام لمد كان تجمٌد الحٌوان

للثٌران. ولد أدى ذلن الى إمكانٌة ابماء ثور واحد لتلمٌح عشرة آالؾ بمرة . وبما أن الثٌران ال ٌستساغ لحمها فإن 

الً ٌكون لحمها ممبوال. وٌكتفً بعدد هذه الطرٌمة أدت الى ذبح الثٌران وهً ال تزال صؽٌرة ، أو إخصائها وبالت

محدةد من الثٌران لتلمٌح آالؾ االبمار ولكن تجمٌد البٌٌضات ؼٌر الملمحة واجه صعوبات جمة .. بٌنما تم بنجاح 

 تجمٌد الحٌوانات المنوٌة والبٌٌضات الملمحة ) األجنة ( بنجاح .

فً مرحلة الجنٌن ٌحتوي مبٌضها على ما وٌختلؾ تركٌب المبٌٌض عن الخصٌة اختالفا شاسعا فاالنثى وهً 

لة ٌكون لدٌها ما ٌمرب ٌٌمرب من ستة مالٌٌن بٌٌضة أولٌة ٌموت معظمها حتى لبل ان تولد .. وعندما تولد الطف

من ستمائة ألؾ بٌٌضة أولٌة ٌموت معظمها لبل البلوغ ... وفً حٌاة المرأة التناسلٌة التً تمتد لمدة تتراوح ما بٌن 

 رز سوى أربعمائة بٌٌضة )عادة بٌٌضة واحدة فً كل دورة شهرٌة( تمرٌبا . فعٌن عاما فإن المرأة ال تثالثٌن وأرب

وبٌٌضة المرأة هً أكبر خلٌة انسانٌة ولطرها ٌبلػ مائتً مٌكرون )خمس ملٌمتر( بٌنما معظم خالٌا الجسم ال تزٌد 

ة مٌكرونات فمط )دون الذٌل الطوٌل ( ) ..  والحٌوان المنوي ال ٌزٌد عن خمسة الى ست اتعن بضعة مٌكرون

 المٌكرون واحد على ملٌون من المتر (.

وتكون البٌٌضة لد انمسمت االنمسام األولى وهً التزال فً بطن امها فً المرحلة الجنٌنٌة ... وال ٌتم االنمسام     

 التالً اال عند تلمٌحها بالحٌوان المنوي.

الماء من الخلٌة وذلن باحاطة هذه الخالٌا بمواد ذات كثافة عالٌة جدا وٌحتاج التجمٌد بالتبربد الى سحب    

(Cryopreservative additivesٌوالتً تموم بامتصاص السوائل من هذه الخال )وتجفٌفها ثم بعد ذلن التبرٌد  ا

 السرٌع حتى ٌتم تكوٌن ما ٌشبه المادة الزجاجٌة التً تحفظ هذه الخالٌا حفظا جٌدا .

نجاحا كبٌرا فً اللمائح)األجنة أو البٌٌضات الملمحة( وأصبحت  Vitrificationالطرٌمة )التزجٌج( ولد اللت هذه

هً الطرٌمة المفضلة لدى كثٌر من مراكز أطفال األنابٌب ومعالجة العمم. ولكنها لألسؾ لم تحظ بمثل هذا النجاح 

 فً البٌٌضات ؼٌر الملمحة.

( وبروبلٌن EGوأهمها اثٌلٌن جالٌكول ) Cryoprotectantsٌد والٌة ضد التبرٌد الشدولد استخدمت مواد 

 (.DMSO( وداٌمثال سلفوكسٌد )PGجالٌكول)

والؽرٌب حما ان حٌوانات التجارب تختلؾ فً تحملها لهذه المواد فبٌنما نجد بٌٌضة الفأر تتحمل بصورة جٌدة 

جالٌكول ابدا . وان مادة البروبلٌن ( ال تتحملها Rhesus monkeyاالثٌلٌن جالٌكول نجد ان بٌٌضة المرود )

(PGال تتحملها بٌٌضة المرأة . ولد حصل تمد ) تزجٌج التبرٌد السرٌع جدا المعروؾ بال م فً محاوالت

Vitrification  واستخدمت هذه الطرٌمة بنجاح فً اللمائح ) األجنة( لتجمٌدها وبدرجة نجاح ألل فً تجمٌد

 ضات ؼٌر الملمحة ..ٌالبٌ



طرٌمة السرٌعة فً التبرٌد والتزجٌج ٌجب عند فن التبرٌد ان ٌتم أٌضا بسرعة كبٌرة جدا حتى ال تتكون هذه الفً و

 بلورات ثلجٌة داخل الخلٌة فتدمرها .

وعند ممارنة الطرٌمة البطٌئة فً التبرٌد بالطرٌمة السرٌعة فً التبرٌد ) التزجٌج ( نجد أن طرٌمة التبرٌد السرٌع  

بالمئة ونسبة حدوث  99هً لمجمدة ( سلٌمة فً التبرٌد البطًء الحتفاظ باللمائح ) االجنة اهً االفضل ، ونسبة ا

 51بالمئة ، بٌنما فً الطرٌمة السرٌعة نجد ان اللمائح )االجنة المجمدة ( سلٌمة فً  01و  01حمل هً ما بٌن 

بالمئة منها وأن نسبة حدوث حمل ووالدة هً أعلى من التبرٌد البطًء
0-0 

. 

 50و  35لد ظهر ان تبرٌد البٌٌضات بالطرٌمة البطٌئة ٌؤدي الى موت عدد كبٌر من هذه البٌٌضات ) مابٌن و  

بالمئة منها( كما ان فن التثلٌج منها ٌؤدي الى تكون الكثٌر من بلورات الثلج فٌها ، وذلن لكبر خالٌا البٌٌضات
3
 

بالمئة من البٌٌضات  80فمد امكن الوصول الى نسبة  ولكن باستخدام الطرق الحدٌثة فً التبرٌد السرٌع والتزجٌج

سلٌمة
4
. 
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5
ات الطفال استخداموا بٌٌضات مجمدة ؼٌر دان عدد الوال 

طفل . ولم تكن هنان زٌادة مخاطر فً الكروموسومات أو  1500ملمحة ، ثم تم تلمٌحها لد وصل الى اكثر من 

فات الحمل التشوهات او مضاع
6-7-8-9 

 Society for Assisted Reproductiveلررت الجمعٌة االمرٌكٌة لتمنٌات مساعدة االخصاب ولد 

Technology  

   Society of Reproductive medicine وجمعٌة طب االخصاب 

 American Society of Clinical Oncologyوالجمعٌة االمرٌكٌة االكلٌنكٌة لالورام  

 لٌة :االمور التا

ان تجمٌد البٌٌضات تحمل أمال كبٌرا للمحافظة على خصوبة النساء الالتً ٌتعرضن لمخاطر العمم بسبب  -0

 الكثٌر من االمراض وخاصة منها االورام السرطانٌة .

ان التمنٌات الحدٌثة فً الحفاظ على البٌٌضات )ؼٌر ملمحة( لد أدت الى الحفاظ على هذه البٌٌضات حٌة  -0

 لتلمٌح وبالتالً حصول حاالت حمل ووالدة ناجحة .وفعالة ولابلة ل

ال توجد زٌادة فً مخاطر تشوهات فً الكروموسومات وتشوهات االجنة فً االطفال المولودٌن بهذه  -0

 الطرٌمة .

ان تجمٌد البٌٌٌضات ؼٌر الملمحة لد خرج من طور التجارب وبالتالً تنصح النساء الالتً ٌعانٌن من  -4

 ة للعالج والراؼبات فً المستمبل فً االنجاب ، بان تؤخذ منهن بٌٌضات ٌتم حفظها .االورام الخبٌثة المابل



وإذا كان لمثل هذه المرأة زوج فٌمكن تلمٌح هذه البٌٌضات بماء زوجها واالحتفاظ باللمائح مجمدة لحٌن الشفاء من 

 المرض الخبٌث وإمكانٌة حدوث حمل 

تنبٌه المباٌض لراحٌا ، وكٌماوٌا وباالشعة ( وال ٌوجد ولت وعندما ٌجب االسراع فً عالج الورم الخبٌث )ج

للحصول على البٌٌضات فٌتم آنذان أخذ جزء من المبٌض واالحتفاظ به وما ٌخرج منه من بٌٌضات بواسطة 

  (Vitrificationالتجمٌد ) بطرٌمة التزجٌج

 الدواعي لحفظ البييضات بالتجميد

ً تستدعً العالج الجراحً والكٌماوي واالشعة . ومن المعلوم ان النساء المصابات باالورام الخبٌثة والت -0

 تؤدي الى العمم وعدم المدرة على االنجاب .  قكل واحد من هذه الطر

سنة( فإن االحتفاظ بالبٌٌضات هو أفضل وسٌلة للحفاظ  09واذا كانت المرأة صؽٌرة فً السن )لبل سن 

عالج الورم الخبٌث ) المابل  ةتفاظ بالبٌٌضات لوجوب سرععلى لدرتها على االنجاب . وإذا لم ٌتٌسر االح

ء من المرض والمدرة للعالج( فإن أخذ جزء من المبٌض وتجمٌده ثم استخدام ما فٌه من بٌٌضات عند الشفا

 على االنجاب ، هو الوسٌلة الممكنة لعالج هذه الحالة.

ح تلن البٌٌضات بماء زوجها واالحتفاظ واذا كانت المرأة متزوجة ، فإن أمكن أخذ البٌٌضات منها وتلمٌ

بالبٌٌضات الملمحة لحٌن استعادة صحتها وشفاءها من المرض الخبٌث ، فإن ذلن االجراء ٌشكل أفضل 

 أمل لالنجاب .

 اما اذا كانت ؼٌر متزوجة فٌمكن االحتفاظ بالبٌٌضات المجمدة لحٌن زواجها.

د الحٌوانات المنوٌة وال البٌٌضات ، ٌوال ٌمنعون تجم هنان فئات دٌنٌة مثل الكاثولٌن تمنع تجمٌد االجنة -0

 فٌمكن بهذه الطرٌمة تجمٌد البٌٌضات وال ٌتم تلمٌحها اال عند االستعداد العادتها لرحم صاحبتها.

ً ٌعانٌن من امراض فً الجهاز التناسلً وٌحتاج العالج الى فترة زمنٌة ، وفً نفس الولت ئالنساء الال -0

كن عمرها لد شارؾ الخامسة والثالثٌن ، واحتمال ضعؾ المباٌض بتمدم السن امر فإن المباٌض سلٌمة ول

 متولع . وأخذ البٌٌضات فً هذا السن او لبلها افضل من اخذها بعد الخامسة والثالثٌن .

وبعض النساء ٌنمطع الطمث لدٌهن عند االربعٌن أو لبلها ، لهذا فأخذ البٌٌضات لبل االلتراب من سن 

 الٌأس هو االفضل.

بعض النساء ٌكن مشؽوالت بدراسات او عمل وتؤجل الحمل الى حٌن التفرغ له .. وهذا من المشاكل  -4

م بما فٌها بالد المسلمٌن . ولد ال ٌتاح الحدٌثة المنتشرة فً الؽرب . وبدأت تنتمل الى مختلؾ بالد العال

للمرأة الزواج اال فً سن متأخرة نسبٌا واالفضل من جمٌع الجهات هو ان تحمل المرأة وتلد فً سن 

 09سنة الى سن  09الشباب . وافضل عمر من الناحٌة الفسٌولوجٌة والطبٌة للحمل والوالدة هو من سن 

 سنة . 09عفات الحمل والوالدة وخاصة بعد سن سنة ثم تمل الخصوبة تدرٌجٌا وتزداد مضا



هذه أهم الدواعً لتجمٌد البٌٌضات .. وبصورة عامة فإن االتجاه الى تأخٌر سن الزواج وسن الحمل والوالدة 

ادى الى زٌادة كبٌرة فً انخفاض االخصاب ، وزٌادة كبٌرة فً مضاعفات الحمل والوالدة والتالً الى مزٌد 

 ت العمم وللة االخصاب فً كال الجنسٌن .من الحاجة الى معالجا
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 ( Frozen Embryosالمجمدة ) (األجنةاللقائح )

فً معظم ، إن لم نمل فً كل ، مراكز العالم تموم  I.V.Fبما أن مراكز التلمٌح االصطناعً الخارجً 

( Clomiphineٌضات ) عمار الكلومٌد نشطة التً تسبب افراز عدد من البٌبإعطاء المرأة العمالٌر الم

بٌب لد ٌحصل على عدد وفٌر من هذه ( فإن الطH.C.G, H.M.Gوالهرمون المنمً للؽدة التناسلٌة )

 ٌضات .البٌ

تبرٌد سابما ٌضات الى وجود فائض منها ، ولد حاول العلماء ٌؤدي الحصول على عدد وفٌر من البٌو   
ة الطبٌعٌة وتلمٌحها بالحٌوانات المنوٌة ٌضات ؼٌر الملمحة ثم اعادتها الى درجة الحراروتجمٌد هذه البٌ

ٌضات الى هالن معظم البٌ آنذان ، ولألسؾ لم تنجح سوى نسبة ضئٌلة جدا ، وأدى التبرٌد والتجمٌد

، بحثا للدكتور  0599ابرٌل  05، فً  Lancetنشرت مجلة الالنسة  (وتلفها وعدم صالحٌتها للتلمٌح والنمو

C.Chen  ٌضة ؼٌر ملمحة ببطء ثم حفظها فً لبٌٌضة ذكر فٌه نجاح تثلٌج وتجمٌد بٌبعنوان : حمل بعد تثلٌج ا

ٌحها واعادتها الى تم تلمودرجة تحت الصفر ثم اعٌدت لدرجة الحرارة الطبٌعٌة ،  059النتروجٌن السائل تحت درجة 

 .( للتلمٌح ٌضات صالحةبالمئة من البٌ 91م . ولد اتضح ان ٌضة فحملت المرأة ، وأنجبت توأرحم صاحبة البٌ

 4ولام العلماء آنذان بتلمٌح البوٌضات الفائضة وتنمٌتها الى مرحلة االنمسام واالنشطار حتى تصل الى 

 خالٌا ثم تبرٌدها وتجمٌدها . 9أو 

وكالمعتاد بدأت التجارب فً الحٌوانات ولد لام وبتنجهام   
1
وتمواٌضا وٌل 

2
بتجمٌد اجنة فئران سنة  

ر. ولام ترونسون وموه0590
3
ٌتم ناجحة بأول محاولة  0590، فً عام  من جامعة موناش باسترالٌا 

جة انسداد األنابٌب ، ودخلت فً ٌفٌها الحمل بواسطة أجنة مجمدة . وكانت هذه المرأة تعانً من عمم نت

وأخذت منها عدة بوٌضات بعد تنبٌه المبٌض بواسطة  I.V.Fبرنامج التلمٌح االصطناعً الخارجً 

تلمٌح وتنمٌة أربع بوٌضات حٌث أعاد الطبٌب ثالث بوٌضات ملمحة فً مرحلة التوتة العمالٌر وتم 

من الحمل العشرٌنخالٌا ( الى رحمها ، ولكنها لامت باجهاض ما دخل فً رحمها فً االسبوع 4)
0
  ..

تمت والدة  0594وبعد أربعة أشهر أخرى عاد الزوجان  للمطالبة بالجنٌن الرابع المجمد . وفً عام 

هنان تمرٌر بأن هذا االجراء لد تم فً الهند عام و . (دكتور ترومسون موهرال)ل طفل بجنٌن مجمد أو

وأنه لد تم الحمل بالفعل ولكن ٌبدو أنه لم تتم  Subash Mukhopadyaبواسطة الدكتور  0599

 .الوالدة . ولم ٌتم التأكد من هذا الحمل ألنه لم ٌنشر فً المجالت العلمٌة المعروفة 

امرأة  04جدٌر بالذكر ان تلن كانت أول حالة حمل لجنٌن مجمد ، حٌث فشلت فً تلن التجربة وال

 جنٌنا مجمدا. 09أخرى نمل إلٌهن 

تم نشر مماالت موثمة بحدوث حمل ووالدة باستخدام أجنة ) لمائح ( مجمدة  0599وفً عام 
4-9 



 

 )اللقائح(االسباب الداعية الى تجميد األجنة 

ء فً مراكز التلمٌح االصطناعً الخارجً ) طفل االنبوب ( ٌنبهون المبٌض الفراز بما أن األطبا  -0

عدد وفٌر من البوٌضات فإن األطباء ٌحصلون فً العادة على عدد وفٌر من البوٌضات من كل 

امرأة ، وٌموم الطبٌب بتلمٌح هذه البوٌضات وتنمٌتها . وبما ان نسبة النجاح فً التلمٌح والتنمٌة لد 

بالمئة لكل منهما فإن ذلن ٌؤدي الى وجود عدد وفٌر من األجنة التً وصلت الى  91جاوزت 

 خالٌا . 9أو  4مرحلة 

حٌث وجد ان زٌادة االجنة ، التً وعادة ما ٌموم الطبٌب باعادة اثنٌن من هذه األجنة الى الرحم  

 الى زٌادة فً نسبة نجاح الحمل . تشتل وتوضع فً الرحم ، ٌؤدي

ثالثة فإن ذلن ٌؤدي الى زٌادة فً نسبة رفضها  الى نة التً تنمل الى الرحم عدد االجأما اذا زاد 

 من الرحم وعدم تمبلها وبالتالً انخفاض نسبة النجاح.

لذلن كله ٌفٌض عدد من البوٌضات الملمحة النامٌة فً كل المراكز وأدى ذلن الى االحتفاظ بها 

 وتبرٌدها وتجمٌدها .

ة المجمدة الى سهولة اعادة محاولة الحمل )طفل االنبوب( اذا فشلت المحاولة ٌؤدي االحتفاظ باالجن  -0

 األولى .

ٌؤدي االحتفاظ باالجنة المجمدة الى االبتعاد عن خطورة الحمل المتعدد حٌث كان الطبٌب ٌعمد    -0

البوٌضات الملمحة فً الرحم ، وبالتالً ٌزٌد من نسبة نجاح حمل طفل االنابٌب  معظمالى وضع 

 ل لدر من المخاطر على االم والجنٌن .بأل

ٌؤدي االحتفاظ باالجنة المجمدة الى خفض تكالٌؾ مشارٌع التلمٌح االصطناعً الخارجً حٌث    -4

 تكلؾ المحاولة الواحدة ما بٌن أربعة آالؾ وستة آالؾ دوالر .

ظٌر ٌؤدي االحتفاظ باالجنة المجمدة الى عدم تعرٌض المرأة لمشاكل ومخاطر ومتاعب التن   -9

 وسحب البوٌضة والدخول الى المستشفى والتعطٌل عن العمل ..... الخ 

ٌؤدي االحتفاظ باالجنة ودراستها الى معرفة كثٌر من االمراض وخاصة ما ٌتعلك منها بالوراثة   -9

 والصبؽٌات كما انها تفتح الباب لطرق جدٌدة من العالج )نمل االعضاء ( .

 



 

 ئح()اللقافوائد وميزات تجميد األجنة 

لم توجد فروق جوهرٌة بٌن األجنة المجمدة بعد فن تبرٌدها وبٌن األجنة المباشرة فً مضاعفات   -0

 .الحمل وحدوث االجهاض والوالدة وتشوه األجنة 

بل هنان أبحاث كثٌرة تدل على أن األجنة المجمدة أفضل فً حدوث الحمل وفً للة المضاعفات من     

 مجمدة .الٌر تلن التً حدثت باستخدام األجنة ؼ

ولد أثبتت دراسة من جامعة ابردٌن باسكوتلندة فً المملكة المتحدة تتبعت فٌها نتائج حمل أطفال أنابٌب    

وتمت ممارنة نتائجها فوجد أن الحمل  ، من أجنة مجمدة وأجنة ؼٌر مجمدة لسبعة وثالثٌن ألؾ حالة

بالمئة من حدوث  01جنة ؼٌر مجمدة بنسبة بواسطة األجنة المجمدة كان أفضل من تلن التً تمت بواسطة أ

بالمئة واحتمال الوفاة عمب الوالدة كان ألل  01نزٌؾ اثناء الحمل ، ووالدة طفل مبكر )خداج( ألل بنسبة 

بالمئة من  41الى  01نسبة ببالمئة . أما نمص وزن المولود فكان فً األجنة المجمدة ألل  01أٌضا بنسبة 

 األجنة ؼٌر المجمدة .

تمول الطبٌبة المسؤولة عن هذه الدراسة "د.ماهٌر شواري" ان حاالت الحمل التً تحدث من أجنة و   

 مجمدة لها نتائج أفضل لألمهات واالطفال عند ممارنتها بأجنة ؼٌر مجمدة 

 .طفل بواسطة األجنة المجمدة  001.111تمت والدة  0119وحتى عام  0594ومنذ عام     

 04ٌضات )لد تصل الى ٌاسطة الهرمونات ٌؤدي الى زٌادة افراز الببما ان تنبٌه المباٌض بو  -0

بٌٌضة ( وبما ان المنً من الزوج ٌحتوي على مالٌٌن الحٌونات المنوٌة ) فً الؽالب ( فإن تلمٌح 

بالمئة . فإن الطبٌب ٌعٌد الى  91عدد من البٌٌضات أمر ممكن . وبما ان نجاح التلمٌح ٌصل الى 

) تدعٌان أجنة مبكرة ( وٌتم تجمٌد بالً اللمائح ) األجنة ( الفائضة فً الرحم أفضل لمٌحتٌن 

درجة تحت الصفر ( لتستخدم مرة أخرى فً حالة فشل المحاولة  059النتروجٌن السائل ) تبرٌد 

األولى أو حدوث اجهاض أو حتى للحصول على طفل أو طفلٌن آخرٌن بعد مرور سنتٌن أو ثالث 

 . من نجاح المحاولة االولى

ان وجود االجنة المجمدة لهذٌن الزوجٌن ٌلؽً الحاجة الى اعادة تنشٌط المباٌض واستخدام    -0

)فرط  Hyperstimalation Ovarian Syndromeالهرمونات التً لها بعض االضرار ومنها 

، رؼم ندرته اال أنه مرض خطٌر جدا ٌحتاج الى عالج مكثؾ  تنشٌط المباٌض ( الذي ٌحدث

 ى وفً حاالت نادرة لد ٌمضً على المرأة ذاتها .وادخال للمستشف



بالمئة كما تتم المعالجة بولت أسرع  41الى  01ٌتم تخفٌض التكالٌؾ على الزوجٌن بما ال ٌمل عن   -4

تمبل الرحم اللمٌحة ) الجنٌن المجمد بعد فن تجمٌده ( وأحٌانا باستخدام ضئٌل جدا للهرمونات لٌس

 ل فترة العودة الى مركز أطفال االنابٌب.وبالتالً تمل معاناة الزوجٌن وتم

ٌمكن اختٌار الولت العادة االجنة المجمدة بعد فكها وذلن بعد عالج ما ٌوجد لدى المرأة من أورام  -9

( او نمو ضعٌؾ لبطانة Endometriosisحمٌدة فً بطانة الرحم أو وجود انتباذ لبطانة الرحم )

ر لناة الرحم ، أو عند االصابة بأمراض أخرى الرحم أو وجود ضٌك فً عنك الرحم أو صعوبة ؼب

. 

تحفظ األجنة المجمدة الى ما بعد العالج الكٌماوي أو االشعاعً فً حالة اصابة المرأة بمرض  -9

 السرطان المابل للعالج .

 مدة تجميد األجنة)اللقائج(

ة لمدة خمس سنوات لمد أمكن تجمٌد االجنة لفترات طوٌلة ، وكان المانون االنجلٌزي ٌسمح بتجمٌد األجن

 Fertilization،  0119ة المدة الى عشر سنوات وذلن منذ عام دثم لام المانون بزٌا 0119فمط حتى عام 

and Embryonic Act 2008 لتً ٌمارس فٌها تجمٌد وتختلؾ الموانٌن فً العالم ولكن معظم البلدان ا

 بابماء األجنة لمدة عشر سنوات . األجنة تسمح

 األجنة ؟ ما هو مصير هذه

هذه االجنة الفائضة تعود للزوجٌن ) األب واألم ( كالهما معا . تمرر الدول التً تسمح بتجمٌد األجنة أن   

 ولكن هنان اشكاالت عملٌة كثٌرة كالتالً : 

ت المراكز فً االتصال بهم ، فإن هذه المحاوالت فً أصحاب األجنة المجمدة ورؼم محاوالان ٌخت  -0

لعنوان . وربما لحدوث طالق أو وفاة ألحد الزوجٌن ، أو االكتفاء بحدوث حمل تبؤ بالفشل لتؽٌر ا

 سابك وخاصة إذا كان الحمل توأم .

عندما لام زوجان ثرٌان من الوالٌات المتحدة باجراء محاوالت ومثالها حدوث وفاة للزوجٌن كلٌهما  -0

ح ولام المركز باالحتفاظ شهوره ( ولكن الحمل لم ٌنجمطفل االنبوب فً استرالٌا ) فً موناش ال

بأجنة مجمدة وعاد االبوان الى وطنهما الوالٌات المتحدة . وعند عودتهما مرة أخرى لتكرار 

ولم ا . وبما انهما كانا من االثرٌاء، المحاولة باالجنة المجمدة لتال بسبب سموط الطائرة التً كانا فٌه

ة واستئجار امرأة للحمل ) االجنة المجمدّ فمد حكمت المحكمة بالسماح باستنبات ، ٌكن لهما وارث 

وبالفعل تم الحمل والوالدة ) نشرت ذلن مجلة  Surrogate motherالرحم الظئر( 

(Newsweek, March 18, 1985: High Tech babies p45) 



السماح لها بعد وفاة زوجها باستخدام األجنة طلب لامت أرملة الثري الفرنسً كورٌن بارباالكس ب -0

التً تعود لها ولزوجها بعد فشل المحاولة األولى . وبما ان الزوج لد توفى فمد رفض المجمدة 

المركز اعطائها االجنة المجمدة اال بحكم المحكمة ، ولد حكمت لها المحكمة بذلن واعتبر ذلن دلٌال 

للوفاء للزوج المٌت . والسبب الحمٌمً هو ان الزوج المٌت هو أحد األثرٌاء . ووجود طفل منه 

 ٌجعل المٌراث كامال لطفلها .

نن فً ارٌتم التبرع باألجنة الفائضة الجراء بحوث على هذه األجنة بعد موافمة لجنة الالدي و -4

لرابع ٌتها حتى الٌوم امعلى اجراء التجارب على األجنة الفائضة والسماح بتنالبرلمان البرٌطانً  

هاز العصبً وبمٌة أجهزة الجنٌن ... وهذه وسالفة تكوٌن الج ًاالول عشر، وهو بداٌة تكوٌن الشرٌط

التجارب تعطً معلومات هامة جدا وؼزٌرة فً تكوٌن األجنة وما ٌصٌبها من أمراض كما انها 

ضا للحصول على الخالٌا ٌتستخدم لمعرفة الكثٌر من االمراض الوراثٌة وؼٌرها .. ولد استخدمت أ

راض .ولد وافك المجمع الفمهً االسالمً الهامة لمعالجة الكثٌر من األم Stem cellsالجذعٌة 

على هـ 0404م/0110التابع لرابطة العالم االسالمً بمكة المكرمة فً دورته السابعة عشرة لعام 

السماح باستخدام هذه الللمائح الفائضة فً اٌجاد خالٌا جذعٌة ٌمكن ان تستخدم لعالج الكثٌر من 

ن مع التأكٌد على أنه ال ٌجوز استخدامها فً حمل االمراض العوٌصة ، بشرط ان ٌتبرع بها الوالدا

 ؼٌر مشروع .

تحدث مشاكل كثٌرة عندما ٌحدث انفصال أو طالق بٌن الزوجٌن صاحبا االجنة المجمدة . ولد ٌرٌد  -9

كل طرؾ استخدام هذه االجنة أو أن طرفا ما ٌرٌد االستخدام بٌنما ٌرفض الطرؾ االخر ... وهنان 

 د .لضاٌا كثٌرة فً هذا الصد

ترى مجموعات كبٌرة أن هذه األجنة الفائضة ٌمكن التبرع بها لمن ٌعانون من العمم والذٌن ٌمكن  -9

 .ان ٌستفٌدوا من هذه األجنة المجمدة التً تركها أصحابها 

هنان احتمال ضئٌل جدا فً حدوث خطأ فً حفظ هذه هذه األجنة المجمدة . ولد حدث بالفعل مثل  -9

فً المحافظة على نسبة األجنة ن االجراءات ودلتها االجنة ولكن بعد تحسّ هذا الخطأ فً بداٌة تجمٌد 

المجمدة الصحابها فإنه لم ٌتم االبالغ عن مثل هذه االخطاء .. وخاصة عند وجود برامج دلٌمة 

لتجنب هذه األخطاء .. فاالنظمة والبروتوكوالت الحدٌثة فً حفظ هذه االجنة المجمدة تستدعً الدلة 

اللمائح منذ اللحظة االولى ووجود شخصٌن ٌوثمان نسبة هذه االجنةوٌتم التسجٌل  فً تسجٌل هذه

الدلٌمة وفً الملفات الخاصة بكل لمٌحة مجمدة ولمن تعود وتارٌخ التلمٌح  على نفس هذه االنابٌب

والتجمٌد وكل المعلومات المطلوبة الهامة . وٌتم توثٌك تلن المعلومات فً برامج خاصة معدة لذلن 

 ا فً الكمبٌوتر.أٌض



ولد فرضت الدول الؽربٌة هذه االجراءات وتبعتها أٌضا معظم الدول التً فٌها مراكز أطفال أنابٌب. 

 ولد لامت الدول االسالمٌة باالضافة الى ذلن :

ٌد األجنة وال إجراء التلمٌح االصطناعً بشمٌة الداخلً والخارجً اال بثبوت الزوجٌة ال ٌسمح بتجم  - أ

 وأن تسجل كل المعلومات المتعلمة بهذا الشأن . بٌن الطرفٌن .

وال ٌسمح باعادة التلمٌح بهذه اللمائح ) األجنة ( اال بعد التأكد من وجود الزوجٌن كلٌهما معا    - ب

وموافمتهما على ذلن . وبطبٌعة الحال ال بد أن ٌكون عمد الزوجٌة لائما ؼٌر منفصم بموت وال 

 طالق .

 ئح( كيفية تجميد االجنة ) اللقا

 Pronuclear stageٌمكن تجمٌد االجنة بعد تلمٌح البوٌضات فً مرحلة مبكرة وهً مرحلة النواة االولٌة 

أو عند   Blastulaأو بعد مرور ٌومٌن أو ثالثة عند تكون الكرة الجرثومٌة ) جرثومة الشً أصله (   

 خالٌا . 9الى  4وهً مرحلة  Morulla stage أو التوتة تكون مجموعة الخالٌا التً تشبه عنمود العنب

والؽرض من التجمٌد هو اٌماؾ اي نشاط لهذه الخالٌا المجمدة وذلن بتبرٌدها فً درجة حرارة     

تحت الصفر المئوي ( فً محاضن للنتروجٌن السائل ) والنتروجٌن هو ؼاز ولكنه  059منخفضة جدا ) 

 جدا ( عند تبرٌده وضؽطه ٌتحول الى سائل تحت درجة برودة عالٌة 

 وهنان طرٌمتان لهذا التجمٌد :

 الطريقة البطيئة :

ٌتم التبرٌد ببطء نسبً وذلن لتجنب تكوٌن بلورات ثلجٌة بسبب تجمد الماء الموجود فً الخلٌة كما أن     

هنان موادا سمٌة سائلة لد تتكون نتٌجة التبرٌد السرٌع . لهذا فإن التبرٌد ٌتم ببطء تدرٌجً حتى ٌجنب 

لورات الثلجٌة والمواد السمٌة .. وباستخدام مواد متعددة الزالة الماء من الخالٌا المراد تجمٌدها . تكوٌن الب

تحت  درجة  001الى  91وٌتم التبرٌد بسرعة نصؾ درجة مئوٌة كل دلٌمة حتى ٌصل التبرٌد الى درجة 

تحت  059تصل الى برودة مل هذه األجنة الى حاوٌات النتروجٌن السائل فً درجة نثم ٌتم ، الصفر 

وٌمكن ان تبمى كذلن لمدة عشر سنوات . ولكن ٌمكن اعادة فن التجمٌد عند رؼبة الزوجٌن ، الصفر 

 ساعة . 00لمحاولة الحمل مرة أخرى فً أي ولت ٌرؼبون ، وٌحتاج فن التجمٌد الى ما ٌمرب من 

 Vitrificationالطريقة السريعة للتبريد وهي تعرف باسم التزجيج : 

ً هذه الطرٌمة ٌتم تجمٌد الخالٌا بسرعة واٌجاد ؼطاء شبه زجاجً للخلٌة ٌحمٌها من تكون بلورات وف   

و فمدان الكثٌر من وظائفها الهامة . وتتم هذه ، أوهو ما ٌؤدي الى موت الخلٌة ، ثلجٌة داخل الخلٌة 



ة عالٌة جدا . وذلن الطرٌمة )التزجٌج ( بتحوٌل السائل داخل الخلٌة الى مادة شبه زجاجٌة ذات كثاف

والتً تموم  Cryopreservation additives (CPA)بواسطة مواد خاصة ذات كثافة عالٌة جدا 

ثم التبرٌد السرٌع حتى ٌتم تكوٌن ما ٌشبه المادة  ، بامتصاص السوائل داخل هذه الخالٌا وتجفٌفها منها

لتبرٌد لهذه الخالٌا بنسبة عشر درجات الزجاجٌة داخل وحول هذه الخالٌا لكً تحفظها حفظا تاما . وٌتم ا

 مئوٌة فً الدلٌمة ) فً الطرٌمة البطٌئة هً نصؾ درجة مئوٌة فً الدلٌمة ( .

ونتٌجة نجاح هذه الطرٌمة وكونها أفضل من الطرٌمة السابمة اتجهت المراكز المتمدمة فً مشارٌع     

رٌد لمزاٌاها العدٌدة فً الحفاظ على الخالٌا أطفال األنابٌب الى اللجوء الى هذه الطرٌمة السرٌعة فً التب

 المجمدة واستعادتها لوظائفها عند فن التبرٌد بكفاءة عالٌة .

بالمئة من اللمائح ) األجنة ( المجمدة بفاعلٌة كبٌرة  51وبهذه الطرٌمة أمكن االحتفاظ بما ٌمارب     

 واستعادة نشاطها عند فن التجمٌد .

من الدراسات المنشورة تؤكد ان األجنة المجمدة بهذه الطرٌمة أفضل من ادخال وكما اسلفنا فإن العدٌد    

اللمائح ) األجنة ( مباشرة الى رحم المرأة فً نتائجها من جهة الحمل ومضاعفاته ووزن المولود وبالتالً 

 وجود نتائج لمشارٌع أطفال األنابٌب .
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