
  البحث الرابع
THE OUTCOME OF 

INTRACYTOPLASMIC 
SPERM INJECTION AFTER 
LAPAROSCOPIC OVARIAN 

DRILLING 

 

نتائج الحقن المجھرى بعد إجراء   
للمبیض بالمنظار ) كي جراحي(حفر

  .الجراحي للبطن

 
  



  

Fayoum University 

      Faculty of Medicine       بطاقة إحاطة إلجراء بحث

Obstetrics Gynecology Dept  

  عمید الكلیة /السید األستاذ الدكتور 

 تحیة طیبة وبعد ،،

) كي جراحي(المجھرى بعد إجراء حفرنتائج الحقن   :نحیط سیادتكم علما بأننا سنقوم بأجراء البحث األتي
  . لمبیض بالمنظار الجراحي للبطنل

THE OUTCOME OF INTRACYTOPLASMIC SPERM INJECTION AFTER LAPAROSCOPIC 
OVARIAN DRILLING 

      :المشاركون فى البحث

  جامعة الفیوم -كلیة الطب،عبدالسمیع        قسم أمراض النساء والتولید عبد السمیع عبد المنعم -  ١

  رجامعة االزھ- المركز الدولى األسالمى للدراسات والبحوث السكانیة محمد احمد محمد                         -٢ 

  جامعة االزھر-المركز الدولى األسالمى للدراسات والبحوث السكانیة محمد عاطف بحیرى                    -٣

  جامعة االزھر-مسعد محمد ابراھیم                    المركز الدولى األسالمى للدراسات والبحوث السكانیة-٤

  جامعة االزھر-األسالمى للدراسات والبحوث السكانیةایمان احمد على                      المركز الدولى -٥

  

  

  

  مقدمة لسیادتكم  

  عبدالسمیع عبد المنعم عبدالسمیع -د                                

  داستاذ مساعد امراض النساء والتولی

  عمید الكلیة

  

 د خالد الخشاب.أ

  



  جامعة الفیوم

  كلیة الطب

 Fayoum University 

Faculty of Medicine 

Obstetrics Gynecology Dept. 

  :بیان لدور الباحث 

 

  ٠بحث مشترك غیر مشتق من رسالة علمیة : البحث الرابع

  

لمبیض بالمنظار ل) كي جراحي(نتائج الحقن المجھرى بعد إجراء حفر:   :عنوان البحث
  . الجراحي للبطن

THE OUTCOME OF INTRACYTOPLASMIC SPERM INJECTION AFTER 
LAPAROSCOPIC OVARIAN DRILLING  

  عبد السمیع عبد المنعم عبد السمیع -:االسم         

  استخالص النتائج–متابعة المرضى  –اجراء المناظیر  –فكرة البحث  -:دور الباحث  

  .كتابة البحث                  

                                                  :                                                   مكان وتاریخ النشر
Egypt.J.Fertil.Sterl.Volume18,Number1,January2014. 

  

  

  

  

  عمید الكلیة

  

 خالد الخشاب: أ د 



 

 

 

 

  البحث الربع

  .لمبیض بالمنظار الجراحي للبطنل) كي جراحي(نتائج الحقن المجھرى بعد إجراء حفر

  عبدالسمیععبد السمیع عبدالمنعم  -د

  ملخص البحث

مریضة تعاني من تكیسات المبیضین المناوئة  لعقار  ٥٠تم إجراء بحث استیعادي على 
  .الكلومیفین سترات 

سیدة تم  لھن  إجراء عملیة  ٢٥المجموعة األولى  و تشمل ، تم تقسیمھن إلى مجموعتین 
و المجموعة ،  للمبیضین بواسطة المنظار الجراحي عن طریق البطن ) كى جراحى (حفر

سیدة لم یتم لھن إجراء أي عملیات  على عكس المجموعة  ٢٥الثانیة الضابطة و تشمل 
األولى و تم إجراء الدراسة في وحدة اإلخصاب الطبي المساعد بالمركز الدولي اإلسالمي 

للدراسات و البحوث السكانیة بجامعة األزھر بعد عمل الفحوصات الطبیة الالزمة و إجراء 
  .یز الزائد للمبایض التحف

  ثم تم  إجراء عملیات الحقن المجھري لھن جمیعا  

أنھ ال یوجد فرق ذو قیمة بین المجموعتین سواء في معدل حدوث ، و كانت نتیجة الدراسة 
الحمل أو معدل نقل األجنة و لكن قد یكون العالج المسبق لتكیسات  المبیض بالمنظار مصاحبا 

المبكر أو مصاحبا بنقص معدل حدوث متالزمة التحفیز  بنقص في معدل حدوث اإلجھاض
الزائد للمبیضین و لكن بصفة عامة لم تثبت الدراسة وجود فائدة من عملیات الكي الجراحي 

 .للمبیضین على نتائج الحقن المجھري 
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سواء في معدل حدوث الحمل أو  الدراسةنتائج  یوجد فرق ذو قیمة في  ال: ثملخص البح
معدل نقل األجنة و لكن قد یكون العالج المسبق لتكیسات  المبیض بالمنظار مصاحبا بنقص 

في معدل حدوث اإلجھاض المبكر أو مصاحبا بنقص معدل حدوث متالزمة التحفیز الزائد 
احي للمبیضین و لكن بصفة عامة لم تثبت الدراسة وجود فائدة من عملیات الكي الجر

  .للمبیضین على نتائج الحقن المجھري 

في    )جراحي كي(إحصائیة  لعملیات حفر المبیض لم یثبت حدوث فائدة ذات قیمة: االستنتائج
   .تحسن نتائج الحقن المجھرى لمرضى متالزمة تكیس المبیض
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