
اضطراب الدورة الشهرٌة و تكٌس المبٌضٌن   

زٌنب أحمد حبٌب. د.أ

أستاذ و استشارٌة امراض النساء و الوالدة

كلٌة الطب/ جامعة الملك سعود



التكوٌن الطبٌعً للجهاز التناسلً للمرأة   



الجهاز التناسلً للمرأة   



كٌف تحدث الدورة الشهرٌة؟

هو بدء حدوث الدورة الشهرٌة: البلوغ

 سنة 16-12غالباً بٌن عمر

ٌعنً دخول الفتاة مرحلة الخصوبة و االنجاب

 ٌوم 28مرة كل ( الحٌض) تحدث الدورة الشهرٌة

قد تكون غٌر منتظمة أول سنتٌن بعد البلوغ

ٌصاحبها تقلب فً المزاج

تظهر الصفات الجنسٌة و بعض االفرازات المهبلٌة



األعضاء المنظمة للدورة الشهرٌة 

ٌفرز : جزء من الدماغ األوسط

هرمونات محفزة للغدة النخامٌة

تفرز هرمونات : الغدة النخامٌة

محفزة للمبٌضٌن

تبدأ انتاج البوٌضات: المبٌضٌن

الدماغ األوسط

الغدة النخامٌة

المبٌضٌن



كٌف تحدث الدورة الشهرٌة؟

تبدأ البوٌضات بالنمو

تفرز البوٌضة هرمون االستروجٌن

تنمو بطانة الرحم نتٌجة االستروجٌن

 (  االباضة)تخرج البوٌضة من جرابها

 14-11فً الٌوم 

ٌفرز جراب البوٌضة هرمون*

البروجسترون 

ٌزداد نمو بطانة الرحم و افرازه**

اذا لم ٌحث حمل تموت البوٌضة ***

وٌختفً االستروجٌن و البروجسترون

تنزل الدورة الشهرٌة***



اضطرابات الدورة الشهرٌة 

عدم انتظام الدورة الشهرٌة

(النزٌف)كثرة دم الحٌض

قلة دم الحٌض

النزف فً غٌر اوقات الدورة الشهرٌة

آالم الدورة الشهرٌة

عدم حدوث الدورة )انقطاع الدورة الشهرٌة المبكر

(الشهرٌة



أسباب عدم انتظام الدورة الشهرٌة

تكٌس المبٌضٌن

(السكري, الدرقٌة) اضطرابات الغدد

أورام الغدة النخامٌة

االضطرابات النفسٌة

سوء استخدام األدوٌة



تكٌس المبٌضٌن  

أسباب وراثٌة

السمنة

اضطراب فً افراز

هرمون الذكورة

اضطراب فً افراز االنسولٌن** 



تكٌس المبٌضٌن

زٌادة نمو الشعر الغٌر مرغوب فٌه مثل الذقن و الشنب

سمنة أو نحافة شدٌدة

صلع مقدمة الرأس أو تساقط الشعر

حب الشباب

 بقع داكنة فً البشرة

غٌاب أو عدم انتظام الدورة الشهرٌة

تأخر الحمل



تكٌس المبٌضٌن

زٌادة االصابة بداء السكري

زٌادة االصابة بارتفاع ضغط الدم

ارتفاع الدهون الثالثٌة و الكولسترول

اضطرابات نفسٌة

قلة أو زٌادة الرغبة الجنسٌة

افرازات مهبلٌة غٌر طبٌعٌة

اضطراب فً القولون



تشخٌص تكٌس المبٌضٌن

األعراض

 تحلٌل الهرموناتFSH,LH

Prolactin

األشعة الصوتٌة



عالج تكٌس المبٌضٌن

األقراص المنظمة: تنظٌم الدورة

حبوب منع الحمل

حبوب البروجسترون



تكٌس المبٌضٌن

الرٌاضة

تنظٌم الغذاء

 (المٌتفورمٌن) عالج الجلوكوفاج

الجراحة



تكٌس المبٌضٌن

زٌادة نمو الشعر الغٌر مرغوب فٌه:

االزاله باللٌزر

دواء األندروكٌر

حبوب منع الحمل



تكٌس المبٌضٌن

عالج تأخر الحمل:

التخلص من الوزن الزائد

الجلوكوفاج

منشطات المبٌضٌن مثل الكلومٌد

و االبر المنشطة



اضطراب الغدة النخامٌة

:أسباب ارتفاع هرمون الحلٌب

أورام الغده النخامٌة

تكٌس المبٌضٌن

البارلودٌل: العالج



أورام الغدة النخامٌة

ارتفاع هرمون الحلٌب: تسبب

(عمى جزئً)الخلل فً مجال النظر           

صداع          

األشعة لقاع الغدة النخامٌة: التشخٌص

فحص مجال النظر             



أورام الغدة النخامٌة

(البارلودٌل)تعالج باألدوٌة المخفضة لهرمون الحلٌب

العالج الجراحً أو باألشعة



كثرة دم الحٌض

االلٌاف الرحمٌة

اللحمٌات فً عنق الرحم و البطانة

تكٌس المبٌضٌن

امراض سٌولة  الدم

البطانة الهاجرة

أورام المبٌضٌن و بطانة الرحم



قلة دم الحٌض

االلتصاقات داخل تجوٌف الرحم

تكٌس المبٌضٌن

حبوب منع الحمل

ًاللولب الهرمون

ًااللتهابات مثل السل الرحم



النزف فً غٌر أوقات الدورة الشهرٌة

 (القرحة) التهاب عنق الرحم

لحمٌات عنق الرحم

لحمٌات بطانة الرحم

أورام الرحم وعنق الرحم

امراض سٌولة الدم

 خلل الهرمونات



قرحة عنق الرحم

اسبابها:

خلل الهرمونات

االلتهابات

حبوب منع الحمل

أورام عنق الرحم



اعراض قرحة عنق الرحم

االفرازات المهبلٌة

آالم اسفل الظهر

النزف بعد الجماع



عالج قرحة عنق الرحم

عالج االلتهابات

اٌقاف حبوب منع الحمل

الكً بالتبرٌد



آالم الدورة الشهرٌة

طبٌعٌة قبل الزواج

البطانة الهاجرة

التهاب الحوض المزمن

تضٌق عنق الرحم

االورام اللٌفٌة و اللحمٌات



عالج آالم الدورة الشهرٌة 

مسكنات األلم

 6فٌتامٌن ب

الرٌاضة/ تغٌٌر نمط الحٌاة

حبوب منع الحمل

كمادات ساخنة

حبوب زهرة الربٌع

 عالج االسباب ان وجدت



البطانة الهاجرة 

نمو بطانة الرحم خارج الرحم

آالم شدٌدة أثناء الدورة: تؤدي الى

الشهرٌة                       

التصاقات شدٌدة                      

العقم                      



البطانة الهاجرة 

تشخص بمنظار البطن

باإلبر لقطع الدورة لمدة تعالج

اشهر 6      

مسكنات األلم

تزال باللٌزر

أخٌراً استئصال الرحم



التهاب الحوض المزمن 

استخدام اللولب: ٌحدث بعد

             

أي عدوى جنسٌة مثل السٌالن

          

بعد الوالدة أو االجهاض عند وجود بقاٌا فً الرحم 

        

بعد أي عملٌة جراحٌة فً الحوض اذا حدث التهاب 



التهاب الحوض المزمن 

ٌؤدي الى:

آالم شدٌدة أثناء و قبل و بعد الدورة

عقم

حمل خارج الرحم

ال ٌوجد عالج سوى المضادات الحٌوٌة و مسكنات األلم

أو استئصال الرحم 



انقطاع الدورة الشهرٌة المبكر

تكٌس المبٌضٌن

سن الٌأس المبكرة

متالزمة شٌهان

أورام الغدة النخامٌة

ًالعالج الكٌمٌائً و االشعاع



أسباب سن الٌأس المبكرة

عوامل وراثٌة

ًاالشعاع و العالج الكٌمٌائ

 ًازالة المبٌضٌن جراحٌا



أعراض سن الٌأس المبكرة

انقطاع الدورة الشهرٌة

الهبات الساخنة

 ارتفاع هرمونFSH

جمٌع اعراض سن الٌأس

الهرمونات التعوٌضٌة:  العالج

ال ٌمكن الحمل



متالزمة شٌهان

ضمور الغدة ---تحدث بعد النزٌف الحاد بعد الوالدة

النخامٌة

 عدم القدرة على الرضاعة: من اعراضها

الهبات الساخنة و اعراض سن الٌأس                    

منشطات المبٌضٌن للحمل: العالج 

الهرمونات التعوٌضٌة         



معتقدات خاطئة 

عدم االستحمام أثناء الدورة الشهرٌة

تكٌس المبٌضٌن ٌؤدي الى عقم دائم

 استخدام حبوب منع الحمل قبل الزواج أو قبل الحمل األول

ٌؤدي الى عقم دائم

قرحة عنق الرحم تؤدي الى عقم

قرحة عنق الرحم الزم تنكوي

اللً عندها هرمون الحلٌب عالً ما تحمل



شكراً جزٌالً 


