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 "إمبریوسكوب"..ثورة حدیثة في علم األجنة لتحقیق حلم األبوة واألمومة
 

كشفت تقنیة حدیثة في مجال علم األجنة عن تعزیز فرص التخصیب اإلصطناعي، وتحقیق حلم األبوة واألمومة 
 لألزواج الذین ال یتمكنون من اإلنجاب.  

 
 األرقام أن واحداً من بین أربعة أزواج في العالم، یعاني من صعوبة في الحمل.  وأظھرت

 
ویعتبر التلقیح االصطناعي بمثابة عملیة إلخصاب البویضة بواسطة الحیوان المنوي خارج الجسم، وحفظھا في 

ن حالیاً، تم ظروف معینة في المختبر. وإذا نجحت عملیة تخصیب البویضة یتم زراعتھا داخل رحم األم. ولك
تعزیز فرص عالج التلقیح االصطناعي من خالل تقنیة حدیثة في مجال علم األجنة تسمى منظار األجنة أو 

 "إمبریوسكوب".
 

ورغم أن آالالف من حاالت التخصیب اإلصطناعي حصلت خالل السنوات الماضیة، إال أن مراقبة األجنة داخل 
 المختبر كانت تعتبر دائماً أمراً صعباً.

 
ویذكر أن التقنیة الجدیدة تتطلب إخراج األجنة من الحاضنة وجعلھا عرضة للبیئة المحیطة ما یستدعي الكثیر من 

 الجھد في مراقبة واختبار األجنة، واحتمال التأثیر على فرص عدم حدوث حمل قابل لالستمرار.
 

لظروف وآلة تصویر مصغرة إللتقاط وتعتبر تقنیة منظار األجنة عبارة عن أداة تتكون من حاضنة مھیأة بأفضل ا
دقیقة، أو ما یسمى بفیدیو الفاصل الزمني لمراقبة كیفیة تطور األجنة  ۱٥و ۱۰مجموعة من الصور في فترة بین 

 من دون الحاجة إلى جعلھا عرضة للبیئة الخارجیة.
 

تم والدة الطفل األول  وقال المدیر اإلداري في مركز الرعایة والخصوبة البریطاني الدكتور سیمون فیشل، حیث
، إن "ھذا التطور في مجال علم األجنة یعد األكثر إثارة منذ بدء التخصیب ۲۰۱۲باستخدام ھذه التقنیة في العام 

في داخل المختبر،" مضیفاً أن "المعلومات التي قدمتھا ھذه التقنیة شكلت قاعدة في اتخاذ القرار األفضل في 
 لى رحم المرأة." ویمكن استبعاد األجنة التي یوجد فیھا تشوھات في ھذه الحالة.اختیار األجنة التي سیتم نقلھا إ

 
وأثبتت التقنیة الجدیدة نجاحھا لدى النساء األكبر سناً وأولئك اللواتي یعانین من انخفاض في عدد البویضات، 

 في المائة. ۲۰فضالً عن زیادة نسبة الحمل بـ
 

نجاب في كالیفورنیا الدكتور جایبسون باریت أن "الصور تسمح وأوضح مدیر المختبر في مركز "آرت" لإل
 بانتقاء أفضل األجنة التي تعتبر طبیعیة جینیاً."

 
وأشارت دراسة إسبانیة مؤخراً إلى أن التقنیة الحدیثة والتي تعتبر ذات كلفة مرتفعة فضالً عن حاجتھا إلى 

 جنس األجنة بطریقة أسرع من السابق.مصادر علمیة تحلیلیة، یمكن أن تساعد في احتمال تحدید 
 
  
 
 
 


