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من املؤسف أنِك ال تستطيعني الحمل مبارشة. ومن حسن الحظ وجود احتامالت عديدة 
للمساعدة يف حدوث ذلك بشكل طبيعي يف الوقت الحايل. لقد بدأِت عملية ملعرفة عدم 

احتاملية حدوث الحمل التلقايئ. اقرتح طبيب النساء بدء عملية عالج بناء عىل نتيجة 
هذه العملية تتضمن تقديم حقن ®Menopur. تم رشح هذا القرار يف هذا املجلد. 

تم أيًضا ذكر التعليامت الرئيسية لالستخدام الصحيح لـ ®Menopur. وأخريًا، 
ستعرثين عىل إجابات عن معظم األسئلة املتداولة وقامئة باملواقع اإللكرتونية التي بها 

املزيد من املعلومات.

مقدمة
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املعلومات واإلرشادات العملية

هناك سؤال رئييس عندما ال يتم الحمل بشكل مبارش كام ترغبني، ملاذا يحدث ذلك؟ 

األسباب الشائعة هي اضطرابات الرحم أو توجد مشكالت يف قنايت فالوب أو حاالت شذوذ 

يف الحيوان املنوي. والسبب وراء عدم القدرة عىل الحمل هو الذي يحدد نوع عالج 
الحمل الالزم اتخاذه. يحتوي ®Menopur عىل هرمون حمل يستخدم عند وجود 

مشكلة يف خاليا البويضات أو  الحيوان املنوي. 

وللقدرة عىل رشح طريقة عمل ®Menopur، من املفيد أوالً تقديم بعض الرشح 

حول دور هرمونات الخصوبة خالل الحمل.

1.1

دور هرمونات الخصوبة
يتم تحفيز إفراز هرمون إنتاج األجسام الصفراء )LH( والهرمون املنشط للحوصلة 

)FSH( يف الغدة النخامية من خالل هرمون إفراز موجهة الغدد التناسلية 
)GnRH(. يتم إنتاج هرمون GnRH من خالل الوطاء. والوطاء هو مركز تحكم 

كبري موجود يف أسفل املخ.

تنضج الجريبات )الحويصالت التي تحتوي عىل خاليا البويضات( يف مبيض املرأة ثم يتبع 

ذلك اإلباضة. يلعب كٌل من الهرمون املنشط للحوصلة )FSH( وهرمون إنتاج األجسام 

الصفراء )LH( دوًرا هاًما يف منو الجريبات لتتحول إىل جريبات ناضجة. تضمن الجريبات 

أيًضا إنتاج الهرمون األنثوي أو اإلسرتوجني. 

Menopur® اختيار 1
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 )LH( تتم اإلباضة تحت تأثري هرمون إنتاج األجسام الصفراء

عند نضج الجريب. تتم اإلباضة يف املعتاد كل شهر وينتج عنها 

إنتاج بويضة ناضجة واحدة. كام يضمن هرمون إنتاج األجسام 

الصفراء )LH( تهيئة بطانة الرحم لزراعة البويضة املخصبة عرب 

هرمون الربوجستريون.

وبعد اإلباضة، يتم تلقي البويضة يف قناة فالوب. يتم اإلخصاب 

من خالل الحيوان املنوي يف قناة فالوب. وعند تخصيب البويضة، 

يتم تهيئة بطانة الرحم يف الرحم. تعمل بطانة الرحم تلك كرسير 

للبويضة. ويف حالة عدم تخصيب البويضة، تخرج بطانة الرحم 

يحدث الحيض.

Hypothalamus

Hypofyse

Ovaria

Oestrogeen
Progesteron

GnRH

FSH+LH

مسار الهرمون األنثوي

الوطاء

الغدة النخامية

هرمون إنتاج األجسام الصفراء+

)FSH( الهرمون املنشط للحوصلة

املبايض

اإلسرتوجني، الربوجستريون

الهرمون املطلق ملوجهة الغدد التناسلية



1.2

Menopur® طريقة عمل
املكون الفّعال يف ®Menopur هو مينوتروبني، ويسمى أيًضا موجهة الغدد التناسلية 

اإلياسية البرشية )hMG(. املينوتروبني عبارة عن هرمون داخيل املنشأ يخرج من بول 

النساء اإليايس. تقوم عملية تنظيف دقيقة  بإنتاج منتج له نفس تأثريهرموين إنتاج 

األجسام الصفراء )LH( والهرمون املنشط للحوصلة )FSH( الداخليني. 

يحفز ®Menopur نضج خاليا البويضة يف النساء ذوي الخصوبة األقل. وهذا يزيد 

عدد البويضات الصالحة لالستعامل وبذلك تكون الفرصة متاحة لحدوث الحمل أيًضا. 

يستخدم ®Menopur أيًضا لتعزيز نضج خاليا البويضات يف طرق التكاثر املعزز، مثل 

حث اإلباضة )OI( )رمبا يكون ذلك باالشرتاك مع وضع الحيوانات املنوية  داخل الرحم 

)IUI(( ويف التخصيب يف املختربات )IVF( والحقن السيتوبالزمي الداخيل للحيوانات 
املنوية )ICSI(. وعند نضج البويضة بدرجة كافية، يتم حث اإلباضة من خالل عملية 

طبية أخرى. 

ميكن العثور عىل مزيد من املعلومات حول أدوية عالج الحمل، وغريها من األدوية، 

عىل املوقع اإللكرتوين www.hulpbijzwangerworden.nl أو يف نرشة 

‘Een verwachtingsvolle tijd’. وهذا متاح بإرشاد من الطبيب 
املتخصص يف الخصوبة أو املمرضة.

يؤدي إعطاء ®Menopur للرجال ذوي الخصوبة املنخفضة إىل تحسني عملية نضج 

خاليا  الحيوانات املنوية ويزيد إنتاج هرمونات الذكورة. ويتم عالج الرجال أوالً من خالل 

 .Menopur® عالج آخر لعدد من األسابيع. ثم يتواصل هذا العالج باالشرتاك مع

يعد العالج من خالل ®Menopur أقل شيوًعا بني الرجال عن النساء.
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يتم إعطاء ®Menopur يف صورة حقن تحت الجلد. تعتمد الجرعة عىل الظروف التي يتم فيها بدء تعاطي ®Menopur )الخصوبة املنخفضة أو املعززة أو طريقة تكاثر 

معزز(. كام يتم إعطاؤه أيًضا بصورة فردية ورمبا تتم تهيئته عىل أساس حدوث أي تفاعل جسدي. يتم حقن ®Menopur تحت الجلد يف القدم العلوية أو املعدة بعد حل البودرة 

ف املذيب املتوفر معه. اقرأ هذه التعليامت بعناية قبل أخذ حقنة. هل هناك أسئلة؟ الرجاء االتصال بالطبيب املتخصص يف الخصوبة أو املمرضة. ميكن العثور عىل مقاطع فيديو 

تحتوي عىل تعليامت حول إعداد ®Menopur وتعاطيه عىل املوقع اإللكرتوين www.menopur.nl )راجع املواقع اإللكرتونية املفيدة(. 

2.1

Menopur® تعليامت جرعة

الخطوة 1. األدوات
تحقق من توفر جميع األدوات الرضورية 

لديك.

بودرة ®Menopur واملذيب 

قنينة )قنينات( بودرة ®Menopur وزجاجة املذيب )أ(. احصل عىل العدد املوىص 

به من قنينات ®Menopur-حسب إرشادات الطبيب.

يلزم توفر محقنة وإبرتني معقمتني
إبرة طويلة وسميكة إلعداد املحلول وأخرى قصرية ورفيعة لحقنه تحت الجلد )ب(. 

 
ب أ

Menopur® طريقة تعاطي 2
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Menopur® الخطوة 2. إعداد محلول
نظّف نفسك أوالً قبل تحضري محلول ®Menopur. قم بتحضري املحلول قبل حقنه مبارشة. 

•  أزل غطاء األلومنيوم من عىل قنينة )قنينات( بودرة ®Menopur ومن عىل قنينة 
املحلول )ج(. 

•  ضع اإلبرة الطويلة والرفيعة عىل املحقنة. اضغط عىل الغطاء الواقي لإلبرة ألجل ذلك، 
وال تلمس اإلبرة نفسها، يك تظل معقمة. ويف حالة مالمسة اإلبرة نفسها بشكل عريض، 

فينبغي جلب إبرة معقمة جديدة ملنع حدوث العدوى )د(.

•  انزع الغطاء الواقي عن اإلبرة. قم بغرس اإلبرة مبارشة خالل الجزء املطاطي العلوي 
يف قنينة املحلول. قم بشفط مليل لرت واحد من السائل خارج القنينة إىل املحقنة. 

وبالتايل سيتبقى بعض السائل يف القنينة ولن يتم استخدامه )هـ(. 

•  احقن املحلول مبقدار 1 مليل لرت يف قنينة بودرة ®Menopur. وللقيام بذلك، 
قم بغرس اإلبرة مبارشة خالل الجزء املطاطي العلوي يف القنينة. اتجه نحو جانب القنينة 

ملنع تكون فقاعات هوائية. ستذوب البودرة اآلن بشكل رسيع. قم بتدويرها للمساعدة 

يف ذوبان البودرة برسعة أكرب عند الرغبة يف ذلك. ال تقم بالهز، حيث يسبب ذلك 
تكّون فقاعات هوائية )و(. 

ج

د

هـ



ويف حال تم وصف أكرث من نوع بودرة لك، فاسحب املحلول خارج القنينة اآلن )1 مل(، 

واحقنه يف قنينة البودرة التالية. كرر هذه العملية حتى تحصل عىل النسبة الصحيحة. 

ميكن حل 3 قنينات بودرة عىل األكرث يف 1 ملم من املذيب.

•  اسحب املقدار املناسب من السائل )0.5 أو 1 مل( يف املحقنة من آخر قنينة. 
ميكن قراءة املقدار الصحيح من املحلول يف الصفحة التالية. 

ها هو جدول باملحلول يوضح الجرعات املختلفة من ®Menopur التي ميكن للطبيب 
وصفها. تأكد من استخدام الجرعة الصحيحة املوصوفة لك.

Menopur® الخطوة 3. حقن محلول
إعداد املحقنة للحقن

•  استبدل اإلبرة الطويلة والسميكة باإلبرة القصرية الرفيعة.

•  انزع الغطاء الواقي عن اإلبرة واضغط عىل املحقنة بشكل رأيس مع توجيه اإلبرة 
ألعىل.

•  املس املحقنة برفق حتى يوجد الهواء يف أعىل املحقنة. واآلن ادفع معظم الهواء 
لخارج املحقنة. ال يرض وجود قدر قليل من الهواء يف املحقنة )ز(. 

 

Menopur® حقن محلول
•  قرر املكان الذي تريد الحقن فيه. اخرت مكانًا عىل ميني الرسة أو يسارها، يعترب أعىل 

الرجل أو أعىل الذراع خياًرا أيًضا. استخدم موضًعا مختلًفا لكل حقنة.

10
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 Menopur® جدول محلول
تحقق من العبوة بعناية ملعرفة قوة دواء ®Menopur املناسبة لك، مثل IU 75 أو IU 150 لكل قنينة! 

 Menopur® 75 IU جدول محلول

عدد وحدات 
)IU( Menopur®عدد قنينات البودرة

عدد املليل لرتات التي يتم 
حقنها

37,51* 0,5

7511

112,53** 0,5

15021

22531

 Menopur® 150 IU جدول محلول

عدد وحدات 
)IU( Menopur®عدد قنينات البودرة

عدد املليل لرتات التي يتم 
حقنها

15011

2253**0,5

30021

* من املمكن حقن 0.5 مل وتخزين 0.5 مل يف الثالجة )ملدة 24 ساعة كحد أقىص عند درجة حرارة 2 إىل 8 درجات مئوية(. 
وقد تكون هذه الجرعة الخاصة باليوم التايل.

** قم بحل 3 قنينات بودرة يف 1 مل. ثم يجب إعطاء 0.5 مل وتخزين 0.5 مل يف الثالجة )ملدة 24 ساعة كحد أقىص عند درجة حرارة 
2 إىل 8 درجات مئوية(. وقد تكون هذه الجرعة الخاصة باليوم التايل.
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•  استخدم اإلبهام والسبابة لشد جزء مناسب من البرشة وأدخل اإلبرة مبارشة فيها. 
احقن املحلول ببطء وانزع اإلبرة يف حركة واحدة )ز(. 

•  ضع الصقة عىل موقع الحقن عند الرضورة. قد يحدث تورم بالبرشة أو يتغري لونها 
للّون األحمر بعد الحقن، وقد يحدث شعور بحساسية بسيطة. لكن هذه األعراض 

تختفي مرة أخرى بنفسها.

2.2

نصائح إضافية للحقن بشكل مريح

لتقليل أية حساسية تسبب الحرقان، ميكن وضع مكعب ثلج عىل موقع الحقن قبل 

الحقن.

قد يجد بعض املرىض أن الحقن يف املعدة أقل أملًا، ولكن اآلخرين يفضلون أعىل الذراع 

أو الفخذ. ال ترتدد يف تجربة مختلف مواضع الحقن ملعرفة املوضع الذي تفضله. وهذا 

ليس له أي تأثري عىل العالج.

هام
ينبغي استخدام محقنة وإبرة جديدتني لكل عملية حقن.  •

•  يلزم استخدام وعاء التخلص من اإلبر للتخلص من اإلبر والقنينات بشكل آمن. عند امتالء الوعاء، ميكن أخذه إىل املستشفى أو الصيدالين واستبداله بوعاء 
جديد عند الحاجة.

ح
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ماذا ينبغي عيّل القيام به إذا ملست اإلبرة السميكة عن طريق الخطأ؟
يف حالة ملس اإلبرة بدالً من الغطاء الواقي عن طريق الخطأ، خذ إبرة جديدة واطرح 

اإلبرة األخرى بعيًدا يف وعاء التخلص من اإلبر.

ما الحد األقىص لعدد قنينات ®Menopur التي ميكن حلها 
يف مذيب 1 مل؟

ميكن حل 3 قنينات ®Menopur عىل األقل يف مذيب 1 مل.

ماذا ميكنني القيام به لجعل الحقن أقل حساسيًة؟
لتقليل أية حساسية تسبب الحرقان، ميكن وضع مكعب ثلج عىل موقع الحقن 

قبل الحقن. 

يف حالة الخروج أثناء النهار، هي ميكنني تحضري املحلول مسبًقا؟
ينبغي من حيث املبدأ تحضري املحلول قبل استخدامه مبارشة، لكن ميكن تحضري املحلول 

مسبًقا ووضعه يف الثالجة )عند 2 إىل 8 درجات مئوية( ملدة 24 ساعة كحد أقىص عند 

الرضورة.

أين ميكنني التخلص من القنينات واإلبر املستخدمة؟
سيمنحك الطبيب أو املمرضة أو الصيدالين وعاًء للتخلص من اإلبر. وميكن التخلص 

من اإلبر والقنينات املستخدمة يف هذا.

ماذا ينبغي عيّل القيام به عند امتالء وعاء التخلص من اإلبر؟
ميكن أخذ وعاء التخلص من اإلبر بالكامل إىل الصيدالين حيث ستحصل عىل وعاء 

جديد ونظيف.

األسئلة املتداولة 3
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ماذا ينبغي عيّل القيام به يف حالة وجود شكاوى بعد إعطاء 
الحقنة يف الهرمونات؟

تم ذكر اآلثار العكسية لـ ®Menopur يف تعليامت االستخدام. ويُنصح باستشارة 

الطبيب أو الصيدالين عند التعرض ألية آثار جانبية. يجب دامئًا إبالغ الطبيب عن أي 

آثار عكسية غري مذكورة يف تعليامت االستخدام عىل الفور.

ماذا ميكنني القيام به لضامن نجاح العالج بأكرب قدر ممكن؟
عند الرغبة يف حدوث الحمل، من املهم التمتع بصحة جيدة وبدء العالج وأنٍت عىل 

دراية جيدة به. 

هل ميكنني أخذ أية أدوية خالل عالج الخصوبة؟
يُنصح باستشارة الطبيب حول األدوية التي تستخدمينها أو سوف تستخدمينها. سيوضح 

الطبيب ما إذا كان ميكن )مواصلة( استخدام هذا الدواء. 
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www.menopur.nl
ميكن العثور عىل تعليامت استخدام ®Menopur وهذه النرشة بتنسيق PDF هنا. 

 Menopur® وميكن أيًضا العثور عىل مقاطع فيديو لتعليامت حول تحضري محلول

وحقنه عىل هذا املوقع. تتوفر مقاطع الفيديو هذه أيًضا 

 .Google Playو App Store يف

 www.hulpbijzwangerworden.nl
املوقع اإللكرتوين مع معلومات املريض حول عدم الخصوبة وخيارات العالج. 

 www.freya.nl
جمعية املرىض املصابني مبشكالت يف الخصوبة.

 www.fertiliteit.info
موقع إلكرتوين عام حول الخصوبة )العقم(.

 www.gynaecologie.nl
املوقع اإللكرتوين وبه معلومات املرىض حول أمراض النساء والعديد من الروابط للمواقع 

ذات الصلة.

 www.nvog.nl
املوقع اإللكرتوين الخاص بالجمعية الهولندية لطب النساء والوالدة. 

 www.vruchtbaarheid.pagina.nl
الصفحة الرئيسية حول الخصوبة. 

 www.endometriose.nl
املوقع اإللكرتوين الخاص بجمعية املرىض املصابني باالنتباذ البطاين الرحمي.

املواقع اإللكرتونية املفيدة 4




