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Preserving Fertility - Egg Freezing

A woman's age is the most important factor affecting her fertility.
A woman is born with a fixed supply of eggs and, as she gets older, this 
supply gradually reduces, as does the quality of the eggs. The likelihood of 
genetic abnormalities increases, and with it, the risk of miscarriage, birth 
defects or disorders that makes conceiving more difficult. 

Egg freezing, or oocyte cryopreservation, is a process in which a woman's 
eggs are harvested from her ovaries, frozen unfertilized and stored. A 
frozen egg can be thawed, combined with sperm in a lab and implanted in 
the uterus (in vitro fertilization).

Egg freezing is one way of “stopping” the biological clock, expanding 
reproductive options and preserving the younger, possibly healthier eggs 
for use at a later stage. 

Egg freezing was originally used for women who undergo treatment, such 
as cancer chemotherapy or radiation, that will cause damage to their 
ovaries and egg supply. Eggs can be collected and frozen prior to starting 
treatment. Today, egg freezing has become an increasingly attractive 
option for women who want to preserve their eggs for use when they are 
better situated to have a family.

Chance of pregnancy per month

A woman is most fertile from about age 18 to 29. Over 30, her fertility progressively declines,
and this decline accelerates in her late 30s and early 40s.
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Benefits of Egg Freezing

Is Egg Freezing for You?
You may be a candidate for egg freezing and fertility preservation if you:
• Are diagnosed with cancer that requires radiation and chemotherapy 
• Have upcoming pelvic surgery or medical treatments that could result in 
the loss of ovarian tissue or eggs
• Are at risk of early menopause due to family history or genetic disorder
• Are diagnosed with endometriosis, autoimmune disorders, impending 
premature ovarian failure/insufficiency, or any medical condition that 
causes infertility
• Are a focused career woman and/or you have not found your life partner, 
yet understand the delicate balance between age and fertility

Note: As women get older, they have fewer eggs and therefore freezing becomes 
less beneficial as only a small number of eggs may be obtained in the cycle.
For women aged over 40 or those with reduced egg supply, it is worthwhile 
considering 2-3 cycles of Egg Freezing, in order to maximize the chance of a 
successful pregnancy later on.

No matter why you are thinking about doing it, the benefits of egg freezing 
are the same for all women: freezing your eggs preserves their youth and 
their health, giving you a better chance of a healthy pregnancy later.

Medical Benefits Psychological Benefits
• Gives you peace of mind knowing that 
you have a fertility insurance policy
• Reduces fertility anxiety by freeing you 
from your biological clock
• Offers you the chance to use your own 
eggs and have biological children later
• Lets you maintain your dream of 
motherhood while pursuing other goals

•  Protects current health of your eggs
•  Increases your chances of conception
through IVF in the future
•  Reduces the risks that come with
delaying childbirth into or over your 30s
•  Protects your eggs from disease 
•  Preserves your eggs before invasive
medical treatments



Let us help you fulfil your dream of having a healthy baby

Why us? You want your chosen fertility centre to be comfortable, a place where 
you can trust in the care that you receive and where you believe you have the 
best possible chance of getting pregnant.

Bourn Hall is a fertility centre unlike any other, where you know your treatment 
was designed just for you. Both the personalised treatment and the support you 
receive will result in the best possible outcome, to the highest possible standards.

Let’s begin your journey together.
Our doctors, nurses and clinical team are here to help you make informed 
decisions about starting your fertility journey at Bourn Hall.
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السن هو العامل األك� تأث�اً يف الخصوبة لدى السيدات، ألن كل أنثى تولد مع عدد مع من 

البويضات، يقل مع التقدم يف العمر، ك� تقل صالحية تلك البويضات، وبالتايل تزداد احت�لية 

التشوهات الجينية واإلجهاض والعيوب أو التشوهات الخلقية مع تقدم سن األم الحامل، م� يجعل 

تخصيب البويضة، أي حدوث الحمل، أك� صعوبة.

تجميد البويضات، أو حفظ الخلية البيضية بالربودة، هي عملية سحب البويضات من املبيض 

وتجميدها دون تخصيب بعد تصنيفها. بعد ذلك ´كن إذابة البويضات وتخصيبها بحيوانات منوية 

ثم زرعها يف الرحم (تسمى تلك التقنية التلقيح الصناعي أو اإلخصاب خارج الجسم).

ويُعد تجميد البويضات طريقة من طرق إيقاف العمر البيولوجي للبويضة وزيادة الخيارات 

اإلنجابية، من خالل حفظ البويضات األقل عمراً واألك� صحة وجودة الستخدامها يف مراحل الحقة.

 استخدمت تقنية تجميد البويضات يف األصل للنساء اللواÀ يخضعن لبعض أنواع العالجات مثل 

العالج الكي�وي أو العالج باإلشعاع، لتأث�ها السلبي عىل املبيض ومخزون البويضات؛ لذلك يتم 

جمع البويضات وتجميدها قبل بداية العالج. واليوم، أصبح تجميد البويضات خياراً أك� جذباً لكل 

سيدة ترغب يف حفظ عدٍد من بويضاتها لتتمكن من الحمل وتكوين أرسة يف مرحلة الحقة من 

حياتها.

وحسب� ورد يف أحد النصوص املتخصصة: إن املرأة تبلغ أقىص مستوى خصوبة لها ما ب سن ١٨ و٢٩ عاماً، ثم تقل الخصوبة بشكل تدريجي 

منذ عمر الثالث، وتقل برسعة أكرب يف أواخر الثالثينيات وأوائل األربعينيات.
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االحتفاظ بالخصوبة - تجميد البويضات

فرصة حدوث الحمل كل شهر

ن املرأة
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هل أنِت بحاجة إىل تجميد البويضات؟
قد تندرج تحت إحدى الفئات املرشحة لتجميد البويضات والحفاظ عىل الخصوبة، يف حالة:

 اإلصابة بالرسطان الذي يتطلب العالج الكي�وي أو العالج باإلشعاع

 • الحاجة إىل إجراء جراحة يف منطقة الحوض أو تلقي عالج طبي قد يؤدي إىل خسارة األنسجة 

املبيضية أو البويضات

• احت�ل انقطاع الحيض مبكراً ألسباب وراثية أو بسبب عيوب جينية.

• املعاناة من االنتباذ البطاØ الرحمي، أو أمراض املناعة الذاتية، أو فشل املبيض املبكر، أو أي مشكلة 

طبية قد تؤدي إىل العقم.

• االنشغال بحياتك العملية و/ أو عدم التوفيق يف العثور عىل رشيك حياتِك، ولكنك تدرك العالقة 

ب الخصوبة والتقدم يف السن.

ملحوظة: خالل تقدم املرأة يف العمر، يقل إنتاج البويضات؛ ومن ثم، تصبح عملية تجميد البويضات 

أقل نفعاً، حيث �كن فقط الحصول عىل عدد صغ� من البويضات يف دورة التجميد.

بالنسبة للنساء البالغات من العمر أك¢ من ٤٠ عاماً، أو اللوا� يعان� من قلة التبويض، يجدر بهن 

الحصول عىل دورت� أو ثالثة لتجميد البويضات، وذلك لتحس� فرصة الحمل الناجح يف وقت الحق.

بغض النظر عن سبب اللجوء إىل تجميد البويضات، تظل فوائد استخدام تلك التقنية ثابتة؛ وهي 

الحفاظ عىل البويضات الشابة واألك� صحة والتي Ýنحِك فرصة أفضل لحمٍل أك� صحة يف وقٍت 

الحق.

الفوائد الطبية

ً •  ح�ية صحة البويضات ك� هي حاليا
•  زيادة فرص اإلنجاب من خالل عمليات الحقن املجهري 

يف املستقبل
•  الحد من مخاطر الحمل يف سن الثالثينيات أو ما بعد 

ذلك
•  ح�ية البويضات من األمراض

•  الحفاظ عىل البويضات قبل تناول العالجات الطبية 
شديدة الوطأة

فوائد تجميد البويضات

الفوائد النفسية

•  راحة البال واالطمئنان لتأم خصوبتك يف أفضل حاالتها
•  التقليل من التوتر بشأن الخصوبة مع التقدم يف العمر، 

من خالل وقف الساعة البيولوجية للبويضات
•  فرصة استخدام البويضات إلنجاب األطفال يف وقٍت 

الحق
•  االحتفاظ بحلم األمومة، أثناء سعيك لتحقيق أهداف 

أخرى



ملاذا نحن؟ ألنك تحتاج مركزاً لإلخصاب يوفر لك الراحة وتثق يف مستوى الرعاية التي يقدمها لك وتؤمن 

بأنك تحظى معه بأفضل فرصة للحمل.

مركز بورن هول لإلخصاب يقدم لك عالجاً مصم�ً لحالتك. فالعالج املصمم لك والدعم الذي تتلقاه 

سيمنحانك أفضل نتيجة ممكنة بأعىل معاي�.

لنبدأ رحلتك معاً

األطباء واملمرضون وفريق الرعاية الصحية سيساعدونك يف اتخاذ قرارات عىل أسس ومعلومات سليمة لبدء 

رحلة اإلخصاب يف بورن هول

دعنا نساعدك يف تحقيق حلم إنجاب طفل يتمتع بصحة جيدة



800 IVF (483)  |  info@bournhall-clinic.ae  |  bournhall-clinic.ae
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فرع ديب
مباØ الحضيبة للجوائز، املبنى ج، الطابق السابع

شارع الثاØ من ديسمرب، جم�ا ١، دä، اإلمارات العربية املتحدة

فرع العني
مركز مدينة الع شارع خليفة، 

يقع بالقرب من ميديكلينيك، الطابق الرابع الع ، ا٠ع٠م

اتصل بنا:

Bourn Hall 
Fertility Centre


