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 :(Definition) التعريف  -1

الت اسليذ األ ثويذ وهي ال رفذ الج سريذ األوليرذ والمسر ولذ  الغددهي تلك  ،(Ovaries)الرَمبيضان 

والر ي يفررز مرن  االسرتروجينالج سريذ األ ثويرذ مثرل هرمرون  والهرومو را  البويضرا عرن إ تراج 

 ري المبريض، ويقروم  الجسرم األ رفروالر ي يفررز مرن  والبروجسرترون  ري المبريض  حوي لذ جرراف

هرمون األستروجين بالعمرل ع رد سرن البلروو وهرو المسر وه عرن ظهرور ال رفا  الج سريذ األ ثويرذ 

البروجسررترون  هرو مسرر وه  هورمرون ، أمررا ع الرردهون  يهراوا رط ا الثررديالثا ويرذ مثرل  ضررد غردد 

 عن تثبي  الحمل والحفاظ عليه.

الواحردة تلرو األ ررى. ال ي رتد  دورة شرهريذلدى أ ثى اإل سران مبيضرين يتبرادالن إ رراج البويضرا  

تتحروه بعردها  التري -المبيض اإل سا ي أي بويضا  بعرد والدة األ ثرى، إ  تتكرون كرل الب ري   

 يحترروي  رري الج ررين األ ثررى. تولررد اإل ررا  وكررل مبرريض  -لبويضررا  مررع كررل دورة شررهريذ هرمو يررذ 

 .  وبذ المرأةعلى مدى  ترة  200ب يلذ، ال ي ضد م ها سوى ما  حو  300،000على  حو 

يقرع المبيضرران م فررردان  رري التجويرف البط رري مقرراب ن لق رراتي  رالوب، وال يوجررد أي رابررط تشررريحي 

 .بي هما

يبلغ حجم كل مبيض حجم لوزة كبيرة: وي تلف حجمه من امرأة إلى أ رى، برل وع رد  فرس المررأة، 

–445ووز ه من  سم سمكا، 1.5– 1، وسم عرضا   2.5سم طوال، و 5–3.5يتراوح حجمه ما بين 

 .غم710

قبررل البلرروو يكررون سررط  المبرريض أملسررا  اعمررا، ولكررن بعررد البلرروو، وتكرررار عمليررذ اإلباضررذ ي ررب  

سررط  المبرريض مجعرردا بسررربب ال رردب الترري ت لفهرررا حو رر   دوغررراف بعرررد ا فجارهررا. وبعررد سرررن 

 .اليأس ي وي وي كمش ويضمر حجم المبيض

ضررذ واحرردة كررل شررهر مررن أحررد المبيضررين وترر هب ع رردما ت ررل المرررأة إلررى سررن اإل جرراب ت رررج بوي

إلى الررحم عبرر ق راة  رالوب. وال ا لرم يرتم إ  راب البويضرذ بواسرطذ حيروان م روي  ن هرا ت ررج مرن 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%88%D9%8A%D8%B6%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%88%D9%8A%D8%B6%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%B1%D9%85%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%B1%D9%85%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%AC%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%AC%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AD%D9%88%D9%8A%D8%B5%D9%84%D8%A9_%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D9%81&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%AC%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%AC%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B3%D9%85_%D8%A3%D8%B5%D9%81%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B3%D9%85_%D8%A3%D8%B5%D9%81%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AB%D8%AF%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AB%D8%AF%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A9_%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A9_%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%8A%D8%A9
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% مرن ال سراء  ري العرالم قرد 15يقردر أن ,  الرحم، بمحا اة بطا ذ الرحم، كجزء مرن الردورة الشرهريذ

 ل الغدد ال ماء ا تشارا .تعا ي من ه ه المشكلذ. ويعتبر ب لك من أكثر مشاك

 

 (Ovarian structure)بنية المبيض - 2

 اللب  ( Medulla) 

التري تتوضرع برين  سريد ضرام عضرلي، وهرو الجرزء عبارة عن  رواة مركزيرذ غ يرذ باألوعيرذ الدمويرذ 

 .األكبر من المبيض، تحيط به الغ لذ البيضاء

 القشرة (Cortex) 

  لبويضرا ، بيضراء اللرون، تحتروي علرى لالف الحوي ر   األوليرذطبقرذ رقيقرذ سرطحيذ، مولردة ل

(Primordial follicles) ملم، تتألف الواحدة م ها من بويضذ تتكرون مرن  1 – 0.25، حجمها

 .طبقذ واحدة من ال  يا المحببذ، وبي ها   يا متطورة تفرز هرمو ا 

المتكون من   يا ط ئيذ مكعبذ من ال ارج، والغ لذ  Bacterial coatingتقع القشرة بين 

 (1الشكل ) .البيضاء من الدا ل، وهي تحيط باللب

 

 

مقط     ي  ر         1كل رق       ش     

لمب     يض حت     لة دة       ة ال       ةة 

 م  دل ترك بة المبيض

 

 

 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Gray1113-ar.png
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 (Ovarian functions)  ظلئف المبيض-3

 :يقوم المبيض بوظيفتين أساسيتين هما

  : يوم تقريبا ويرتم إ تراج البويضرذ بالت راوب عرادة برين  28ويكون  لك كل تكون البويضا

بويضرذ، ويتوقرف  400المبيضين  ي الفترة من سن البلروو وحترى ا قطراع الطمر  حروالي 

المبيض عن إ تاج البويضا   ي الغالب ما بين سن ال امسذ واألربعين وال مسرين وهري 

 . ترة حدو  ا قطاع الطم 

 ذ وهيإ راز هرمو ا  ج سي:  

o (االوسرتراديوه)األسرتروجين : (Estrogen):  ري المبريض،  جرراف حوي رلهوالر ي يفررز مرن 

مغرررم قبيرررل اإلباضرررذ  0.6مغرررم  ررري بررردء الطرررور الجريبررري، و  0.07يبلرررغ معرررده إ ررررازه اليرررومي 

وة الج سيذ. ويقوم بالعمل مباشرة، وهو يعمل على زيادة حجم األعضاء الت اسليذ، وزيادة الشه

ع د سن البلوو وهو المس وه عرن ظهرور ال رفا  الج سريذ األ ثويرذ الثا ويرذ مثرل  ضرد غردد 

والر ي يفررز مرن الجسرم  :(Progesterone : ) البروجسرترون وا رط اع الردهون  يهرا  الثردي

 0.9، وع رررد المررررأة ³ رررا وغرام م سرررم 0.3 رررفر  ررري المبررريض. معدلررره  ررري الررردم ع رررد الرجرررل األ

 ررا وغرام أث رراء المرحلررذ الجريبيررذ أو مرحلررذ التكرراثر، أمررا  رر ه المرحلررذ اللوتي يررذ أو اإل رازيررذ 

وهرو يعمرل علرى ,   را وغرام 15ضعفا  يرتفع معدله  ي الدم إلرى  20 يزداد إ راز المبيض له 

 .بطا ذ الرحم الستقباه البويضذ وتثبي  الج ين  ي الرحمتهيئذ 

o األ دروجين 

o الروالكسي 

o : التنظي  الهرم ن  للة رة الطم ية 

o  يفرز الفص األمامي للغدة ال  اميذ هرمرونFSH (Follicle Stimulating Hormone)  

ال ي يحفرز الجريرب علرى ال مرو ويعمرل علرى  ضرجه وهر ا الجريرب ال اضرد يقروم بردوره برن راز 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%AC%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%AC%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AD%D9%88%D9%8A%D8%B5%D9%84%D8%A9_%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D9%81&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AB%D8%AF%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%AC%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D8%B1%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%AC%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D8%B1%D9%88%D9%86
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( الرر ي يحفررز جرردار الرررحم ل سررتعداد السررتقباه البويضررذ  Estrogenهرمررون اإليسررتروجين ) 

 14مررن الرردورة الشررهريذ حيرر  يرتفررع  جررأة  رري اليرروم  14إلررى  12الملقحررذ و لررك حتررى اليرروم 

( الررر ي يحفرررز الجريرررب ال اضرررد علرررى  Luteinising Hormone)    LHتقريبرررا هرمرررون 

 Corpusاال فجررار لتحريررر البويضررذ وتحويررل بقايررا الجريررب ال اضررد إلررى الجسررم األ ررفر )

Luteum( وال ي يفرز هرمون البروجسترون )Progesterone  هر ا الهرمرون يم رع  رروج )

جسرررم األ ررفر يت شرررى بويضررذ أ رررى  ررري حرراه ح رررل الحمررل , وال ا لرررم يحررد  حمرررل  ررنن ال

حترى  21ويتوقف إ راز البروجسترون وتبدأ بطا ذ الررحم بالتهترك ) الطمر  (  ري اليروم تقريبرا 

بتحفيرز المبريض علرى تشركيل بويضرذ  FSH, وبعده يبدأ مرن جديرد دور هرمرون الرر  28اليوم 

 جديدة وبدء دورة شهريذ جديدة. 

o  ين همررا الطررور الجريبرري )وو قررا  لمررا سرربا  ررنن الرردورة الطمثيررذ تقسررم إلررى طررورFollicular 

Phase ال ي يفرز   له بشكل رئيسي هرمو ان هما الر )FSH  واإلستروجين وهو مرن اليروم

( وهرررري  ررررروج  Ovulation)        مررررن الرررردورة حيرررر  تحررررد  اإلباضررررذ 14إلررررى اليرررروم  1

اللروتئي ي     , وبعردها يبردأ الطرور LHالبويضذ من الجريرب الم فجرر بفعرل الهرمرون الملروتن الرر 

 (Luteal Phase  ال ي يفرز  يه بشكل رئيسي هرمو ين هما الرر )LH  والبروجسرترون وهرو

 . 28وحتى اليوم  14من اليوم 

 :(Ovarian disease) المبيض أمراض -4

 :(ovarian cancer)سرطلن المبيض 4-1

أقرراص م رع الحمرل أقرل  جدير بالر كر أن ه راك أدلرذ قويرذ تشرير إلرى أن ال سراء اللرواتي يسرت دمن

 .عرضذ لإل ابذ به ا ال وع من السرطان

تتميررز أورام المبرريض ب ررفذ عامررذ بأ هررا بطيئررذ ال مررو، وال يظهررر لهررا أعررراض واضررحذ إال بعررد أن 

إن سبب سرطان المبيض غير معروف، ولك ه أكثر شيوع ا بين ال ساء ال تي لم .تبلغ حجما كبيرا



.. 
8 

.. ومررن الممكرررن  ررا أن احتمرراه اإل رررابذ بهرر ا المرررض يرررزداد قلرري   لرردى ال سررراء ي جرربن أطفرراال  أيض 

ا إ ا حدث  اإل ابذ برالمرض دون  ال تي أ يب  أمهاتهن أو إحدى قريباتهن بالمرض،   و  

 .سن ال مسين. و ي حالذ إ ابذ أكثر من قريبذ مباشرة به ا المرض

 (Clear-cell ovarian carcinoma):  سرطلنة المبيض ذات الخاليل الصلحية4-1-1

 ال سيد الط ئيالتي تشمل  سرطان المبيضهو أحد أ واع  سرطا ذ المبيض  ا  ال  يا ال ا يذ

 .الضامو  

  .س وا  10عموما ، متوسط العمر  المبيضاع سرطان % من أ و 5-2تمثل  

تبررررز بأجسرررام سرررلي  يذ بررردا لها، مجهريرررا  تتكرررون مرررن   يرررا  ا   ذسررررطا يعبرررارة عرررن كيسرررا   

، قرد يكرون  ا  مرط الغليكروجين، و   يا مسماريذ تفررز الجليكوجين اٍف يحتوي على  سيتوب زم

 .غدي أو حليمي أو  لبا

 %25) باال تبا  البطرا ي الرحمريقد ت شأ سرطا ذ المبيض  ا  ال  يا ال ا يذ  ي الم ابا   

 .ARID1A الجين ي  طفرةمن الحاال  الم ابذ بسرطان المبيض(؛ قد يكون السبب 

 :(Brenner tumour) ر  برينر  4-1-2

،  ري الغالرب الضرامو  ال سريد الط ئريالتري تشرمل  سررطان المبريضهو  وع غير شائع من أ واع 

أو إجررراء   حررص الحرروضو غالبررا  مررا يفكتشررف  ررد ذ  أث رراء .  بيثررا  ، لك رره قررد يكررون حميرردا  يكررون 

 .ع د الرجاه  كال  يذو  ادرا  ما يحد   ي م اطا أ رى من الجسم  ،استكشاف بط ي

مرن الحراال  يكرون  %90بالفحص العيا ي يظهر ككتلذ  لبذ حادة الحواف  رفراء شراحبذ،  ري 

 .إ ش( 12سم ) 30إلى  (إ ش 0.39سم )1من أحادي الجهذ، و يت وع حجمه من أقل 

 شقوق طوليذ تمتلك  واتها    يا ا تقاليذ، يتكون الورم من أعشاش  لويذ من  سجيا  

 .ليفيذ أ سجذ ضامذ، و بين األعشاش توجد ) القهوة)كب رة 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B1%D8%B7%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D9%8A%D8%B6
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B1%D8%B7%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D9%8A%D8%B6
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%AC_%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%A6%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%AC_%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%A6%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%AC_%D8%B6%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%AC_%D8%B6%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D9%8A%D8%B6
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D9%8A%D8%B6
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%8A%D8%AA%D9%88%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%B2%D9%85_%28%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A9%29
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%84%D9%8A%D9%83%D9%88%D8%AC%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%84%D9%8A%D9%83%D9%88%D8%AC%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B0_%D8%A8%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A_%D8%B1%D8%AD%D9%85%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B0_%D8%A8%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A_%D8%B1%D8%AD%D9%85%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D9%81%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D9%81%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D9%86
https://en.wikipedia.org/wiki/ARID1A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B1%D8%B7%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D9%8A%D8%B6
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B1%D8%B7%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D9%8A%D8%B6
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%AC_%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%A6%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%AC_%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%A6%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%AC_%D8%B6%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%AC_%D8%B6%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B1%D9%85_%D8%AD%D9%85%D9%8A%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B1%D9%85_%D8%AD%D9%85%D9%8A%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B1%D8%B7%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B1%D8%B7%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%81%D8%AD%D8%B5_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%B6&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%81%D8%AD%D8%B5_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%B6&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%83%D8%B4%D8%A7%D9%81_%D8%A8%D8%B7%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%B5%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%B5%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7_%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7_%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%87%D9%88%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%87%D9%88%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%AC_%D8%B6%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%AC_%D8%B6%D8%A7%D9%85
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، بر مط المبريضو هو  ادر، تظهر   يا ا تقاليذ تشبه   يا المثا ذ  ري  يا اال تقاليذسرطان ال  

 .م تلف بالطبع عن  مط األعشاش ال لويذ لورم بري ر الواقعذ  ي  سيد ضام ليفي

 رري  روبررر  مرراير، و اسررت دم االسررم ألوه مرررة بواسررطذ 1907االسررم عررام   ريتررز بري رررأطلررا 

 .  ريتز بري ر. سمي المرض به ا األسم  بسبذ للعالم 1932

 (Ovarian follicles) : الد يصالت المبي ية 4-2

الجسرم حير  تزيرد ي اب المبيض بالحوي    المبيضيذ  تيجذ عردم وجرود تروازن  رى هرمو را  

مرردة الرردورة الشررهريذ عررن المرردة المتعررارف عليهررا ,  هررى مررن اكثررر االمررراض حرردوثا للمبررايض حيرر  

 تشعر المرأة بأعراض مثل وجود ا تفاخ بالبطن وتغير  ى  برة ال و  وزيادة كميذ الشعر بالجسم

 لرك الرى العقرم كما تحد  ايضا زيادة  ى وزن الجسم وان لم يتم الع ج  ى اسرع وقر  قرد ير دى 

  .وعدم اال جاب

 pelvic in ffammatony disease (PID)أمراض التهلب الد ض :  4-3

واأل سررجذ المحيطررذ  والمبيضررين (البرروقين أو) وق رراتي  ررالوب الرررحم هرري تلررك االلتهابررا  الترري تشررمل

المرربطن لهررا واألعضرراء الحشررويذ األ رررى. تكررون اسرربابها  رري المقررام األوه بهررا والغشرراء البريتررو ي 

للمررأة,  الجهاز اال جرا ي ,عدوى جرثوميذ ,حالذ عدوى أو التهاب باألعضاء الدا ليذ للحوض مثل

يم المسررررببذ  رررري اإل ررررابذ  فسررررها. هرررر ا االلتهرررراب قررررد يتوضررررع  رررري عضررررو مررررا وقررررد تتعرررردد الجررررراث

وبالتررررررالي قررررررد ي تشررررررر  قيحرررررري أو البرررررروقين  يرررررر دي إلررررررى تجمررررررع م ررررررلي يتحرررررروه إلررررررى البرررررروق  مثررررررل

بالمضررادا  الحيويررذ  العرر ج يكررون  .بررال راج البرروقي المبيضرري  يحررد  مررا يسررمى, المبيضررين إلررى

 .الفم عن طريا الحقن أو القويذ عن طريا

 

 

 

https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B3%D8%B1%D8%B7%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D9%8A%D8%B6
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D9%8A%D8%B6
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%81%D8%B1%D9%8A%D8%AA%D8%B2_%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D9%86%D8%B1&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%81%D8%B1%D9%8A%D8%AA%D8%B2_%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D9%86%D8%B1&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%B1%D8%AA_%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%B1&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%B1%D8%AA_%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%B1&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%81%D8%B1%D9%8A%D8%AA%D8%B2_%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D9%86%D8%B1&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%81%D8%B1%D9%8A%D8%AA%D8%B2_%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D9%86%D8%B1&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%86%D8%A7%D8%A9_%D9%81%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%86%D8%A7%D8%A9_%D9%81%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%88%D9%82%D9%8A%D9%86&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%88%D9%82%D9%8A%D9%86&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D9%8A%D8%B6%D9%8A%D9%86&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D9%8A%D8%B6%D9%8A%D9%86&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%88%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%88%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%8A%D8%AD
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%8A%D8%AD
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D9%8A%D8%B6%D9%8A%D9%86&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D9%8A%D8%B6%D9%8A%D9%86&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%AC_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%88%D9%82%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D9%8A%D8%B6%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%AC_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%88%D9%82%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D9%8A%D8%B6%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%82%D9%86&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%82%D9%86&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%85
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 :(Tubo-ovarian abscesses)خراج ب ق  مبي    -أ

راج البوقي المبيضي على َشركل  ِلَمرض التهاب الَحوض المفضاعفا  الَ طيرةهَو من  َويتواجد ال ف

وي ررلذ  ررديدة مح ررورة َتتشرركل أث رراء التهرراب  ق رراة  ررالوب والِمبرريض، ويفعتبررر أكثررر شرريوعا  لرردى حف

لرروي لرردى الِ سرراء  ررلي العف الِ سرراء  رري ِسررن اإل جرراب، وي ررتَد عررادة  عررن طريررا إ ررابذ الجهرراز الت اسف

  .استئ اه الرحمِبعدوى ما، َوقد يتطور َ تيجذ 

د  حرو دوالر أمريكي ِلكفل مريض، أي ما يفعرا 2000َوتفقدر َتكِلفذ الِع ج من ه ا الَمرض بحوالي \

 . مليار دوالر أمريكي س ويا   1.5

رررراج البفررروقي المبيضررري هرررَي َ فررس الع مرررا  واألعرررراض  ررري  مررررض التهررراب ع مررا  وأعرررراض ال ف

راج يفمكن تحديرده عرن طريرا الحوض والت روير ، الت روير برالر ين المغ اطيسري، باسِتث اء أن ال ف

راج البفوقي المبيضري ِبأ ره يكرون  ،األشعذ السي يذ، وباست دام بالَموجا   وق الَ وتيذ َوي تلف ال ف

  .ما يكون َم حوب بآالم حادة  ي الَحوض عادة

مرن أهرم مفسرببا  هر ا الَمررض، إ  ت تشرر  َوالبكتيريرا ال يسرريذ الب يرذ البكتيريا المتردثرة الحثريرذتفعتبر 

مفسرببذ التهراب  جوف ال رفاقإلى  الحف جرة، َكما ت تشر من   ه بطا ذ الَرحمإلى  عف ا الرحممن 

 مبيضي  تيجذ التهاب مفجاورا  الرَرحمال فاق الَحوضي، ومن المفمكن أن يظهر ال راج البوقي ال

 Chlamydiaوك لك اه ك ميديا 

أو باسرت دام طررق الَت روير المف تلفرذ،  الربطن ت ظيررعادة  ما يتم التعرف على ال فراج عن طريا 

 بأالضا ذ إالفحص والزرع الجرثومي.

 رري حرراه الِعرر ج األولرري لمرررض ال ررراج البرروقي المبيضرري، و  بالمضررادا  الَحيويررذتبررر العرر ج يع

ورة إشعاعيذ َله، و ي الكثير من الحاال  يتم  أظهر الَمريض مفقاومذ للمضاد الحيوي َيتم إجراء  ف

  .إجراء عمليا  جراحيذ للمرضى

 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B6%D8%A7%D8%B9%D9%81%D8%A9_%28%D8%B7%D8%A8%29
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B6%D8%A7%D8%B9%D9%81%D8%A9_%28%D8%B7%D8%A8%29
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D8%B6_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%87%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%B6
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D8%B6_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%87%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%B6
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A6%D8%B5%D8%A7%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A6%D8%B5%D8%A7%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D8%B6_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%87%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%B6
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D8%B6_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%87%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%B6
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D8%B6_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%87%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%B6
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B5%D9%88%D9%8A%D8%B1_%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%86%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%8A%D8%B3%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B5%D9%88%D9%8A%D8%B1_%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%86%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%8A%D8%B3%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B5%D9%88%D9%8A%D8%B1_%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%AC%D8%A7%D8%AA_%D9%81%D9%88%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D8%AA%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B5%D9%88%D9%8A%D8%B1_%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%AC%D8%A7%D8%AA_%D9%81%D9%88%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D8%AA%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B5%D9%88%D9%8A%D8%B1_%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%AC%D8%A7%D8%AA_%D9%81%D9%88%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D8%AA%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B4%D8%B9%D8%A9_%D8%B3%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B4%D8%B9%D8%A9_%D8%B3%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%AC_%D8%A8%D9%88%D9%82%D9%8A_%D9%85%D8%A8%D9%8A%D8%B6%D9%8A#cite_note-Gradison2012-1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%AC_%D8%A8%D9%88%D9%82%D9%8A_%D9%85%D8%A8%D9%8A%D8%B6%D9%8A#cite_note-Gradison2012-1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AA%D8%AF%D8%AB%D8%B1%D8%A9_%D8%AD%D8%AB%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AA%D8%AF%D8%AB%D8%B1%D8%A9_%D8%AD%D8%AB%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%8A%D8%B3%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A8%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%8A%D8%B3%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A8%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%86%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%86%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B7%D8%A7%D9%86%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B7%D8%A7%D9%86%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%86%D8%AC%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%86%D8%AC%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%88%D9%81_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%81%D8%A7%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%88%D9%81_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%81%D8%A7%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B6%D8%A7%D8%AF_%D8%AD%D9%8A%D9%88%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B6%D8%A7%D8%AF_%D8%AD%D9%8A%D9%88%D9%8A
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 :(Polycystic ovary)تكيس المبيض   4-4

من ضمن االمراض التى ت يب المبايض هى تكريس المبريض وهرو عبرارة عرن ان قشررة المبريض 

 مررو العديرد مرن البويضرا  برردال مرن بويضرذ واحردة و تيجررذ لهر ا الترزاحم  رر   ت رب  سرميكذ لدرجرذ

 .ت ل اى م هم الى الحجم المطلوب ومن ثم الى عدم اال جاب

 : PCOSمتالزمة المبيض متعةة الكيسلت  5-4

(Polycystic ovary syndrome) 

 :(Definition)التعريف 1-5-4

الكيسررا   رري اجتمرراع برين الجمعيررذ األوروبيررذ للت اسررل وعلررم أعيرد تعريررف مت زمررذ المبرريض متعردد 

م 2003األج ررذ البشررري والجمعيررذ األمريكيررذ للطررب الت اسررلي  رري مدي ررذ روتررردام  رري هول رردا عررام 

وبحسررب هرر ا التعريررف يجررب أن تعررا ي الم ررابذ بالمت زمررذ مررن اث ررين علررى األقررل مررن المعررايير 

 الث ثذ التاليذ:

 و عدم حدوثها.قلذ حدو  اإلباضذ أ -1

 م بريذ الرتفاع أ دروجين الدم. سريريذع ما   -2

 جود مظاهر المبيض متعدد الكيسا  بالت وير باألمواج  وق ال وتيذ.و  -3

 .1935وكان  لك بعام  Stein & Leventhalأوه و ف له ه الحالذ يعود إلى 

 :(Symptoms)األ راض 2-5-4

 :(Increased androgen)زيلةة األنةر ج ن  4-5-2-1

وجررود مسررتويا  مرتفعررذ مررن الهرمررون الرر كري )األ رردروجين(، وقررد يسرربب ع مررا  جسررديذ، مثررل 

الشررررعر الزائررررد  رررري الوجرررره والجسررررم، )الشررررعرا يذ(، حررررب الشررررباب، و مررررط ال ررررلع الرررر كوري ) ررررلع 

 أ دروجي ي(.
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 :(PCOS)تكيس المبليض  4-5-2-2

حيررر  تكرررون المبرررايض كبيررررة ومحتويرررذ علرررى أكيررراس  رررغيرة عديررردة يمكرررن الكشرررف ع هرررا بواسرررطذ 

الموجا   وق ال وتيذ، على الرغم مرن اسرم المت زمرذ )مت زمرذ المبريض( المتعردد الكيسرا   رنن 

تكيس المبايض وحدها ال تكفي لتأكيد التش يص،  حتى يتم تش يص ه ه المت زمذ، يجب وجود 

زيرررادة األ ررردروجين،  ررربعض ال سررراء لرررديهن تكررريس المبرررايض مرررن دون مت زمرررذ  شررر و  الحررريض أو

 المبيض المتعدد الكيسا ،  ري حرين أن عرددا  قلري   مرن ال سراء يعرا ون مرن هر ه المت زمرذ ويكرون 

 المبيض لديهن طبيعي.

 (PCOS causes)سبلب تكيس المبليض: أ 4-5-2-2-1

 عرنل باضرذ ميذ مما ي دي إلرى زيرادة الهرمرون الم شرط زيادة هرمون الم به لهرمو ا  الغدة ال  ا

 ررلذ يال سرربذ المطلوبررذ ممررا ي ررتد ع رره تهيرريد أكثررر للمبرريض ويرر دي  لررك إلررى ظهررور أكثررر مررن حو 

زيادةهرمو رررا  الررر كورة التررري تحررروه دا رررل المبررريض حيررر  ال تسرررتجيب لهرمو رررا  الغررردة و   رررغيره 

ود مقاومرذ هرمرون األ سرولين ويق رد بر لك ال  اميذ بشكل م اسب كما  ي المبرايض الطبيعيرذ وجر

بذ الوزن بردورها تزيرد مرن احتمراه اإل را زيادةو   قص قدرة األ سولين على إد اه الكليكوز لل  يا

بتكيس المبايض بحي  يقدر بران   رف ال سراء اللرواتي يعرا ين مرن تكريس المبرايض تكرون لرديهن 

 .السم ذ

يتظرراهر  رررد أ رردروجين الرردم بحرردو  الشررعرا يذ وأحيا ررا  ال ا ررذ األ دروجي يررذ )ال ررلع ال رردغي( 

 ررري حرررين أن مظررراهر االسرررترجاه كالضررر امذ العضرررليذ و شرررو ذ ال رررو  وضررر امذ البظرررر غيرررر 

وهررررري تسرررررتدعي البحررررر  عرررررن أسرررررباب أكثرررررر جديرررررذ الرتفررررراع  PCOSشرررررائعذ لررررردى مريضرررررا  الرررررر 

 والكظريذ المفرزة لأل دروجين. األ دروجين كاألورام المبيضيذ
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 :(PCOS)ي لت ال  ا  طراب الطم   لةى مر  4-5-2-3

(Menstrual disorder among the patients (PCOS): 

وهو يتراوح ما بين حدو  ا قطاع تام للطم  إلى حدو  تباعد طمثي وأحيا ا  حدو   وبا   زف 

 طمثي غزير ت دي إلى  قر دم.

 رري مسرررتوى األسرررتروجين غيرالمعررراكس بالبروجسررترون، الررر ي يفررررز بعرررد  يرر دي االرتفررراع المسرررتمر

حرردو  اإلباضررذ إلررى تحررريض اال قسررام التكرراثري ل  يررا بطا ررذ الرررحم كرر لك يرر دي عرردم اسررتقرار 

 البطا ذ الرحميذ السميكذ، لحدو   ما ج غير متوقعذ من ال زوف الطمثيذ.

 :(Hirsutism)الشعرانية  5-2-4-

برر بأ ها ظهور األشعار السوداء ال ش ذ وات ا ها الر مط الر كوري  ري التروزع وتعت تعرف الشعرا يذ

 % من أسباب الشعرا يذ.80% إلى 70مس ولذ عما يقارب الر  PCOSمت زمذ الر 

 آللية اإلمرا ية لدة ث الشعرانية:ا4-5-2-4-1

 (Pathogenicity mechanism for the occurrence of hirsutism): 

فرراع مسررتوى األ رردروجين الرردموي، الرردور الرئيسرري  رري تحديررد  مررط وترروزع أشررعار الجسررم يلعررب ارت

 5aحيررر  يتحررروه التستوسرررترون ضرررمن الجريرررب الشرررعري إلرررى دي هيررردرو تستسرررترون بفعرررل أ رررزيم 

ء ريدكتاز وعلى الرغم من أن ك  الهرمو ين ي ديان إلى تحوه األشعار الزغابيذ إلرى أشرعار سرودا

  ش ذ ا تهائيذ إال أن الدي هيدروتستسترون أكثر  اعليذ من التستوسترون بشكل واض .

يعرررد هررر ا التحررروه غيرررر قابرررل للعكرررس، واألشرررعار التررري تتغيرررر  قرررط هررري التررري توجرررد  ررري الم ررراطا 

  دروجين حي  تتحوه ه ه األشعار إلى أشعار ا تهائيذ.الحساسذ لأل

ي: هربال تيجذ  نن أكثرر أجرزاء الجسرم التري تترأثر بارتفراع األ ردروجين والتري تظهرر  يهرا الشرعرا يذ 

 الشفذ العليا والسوالف أمام األ ن وال در وال قن وال ط األبيض أسفل السرة  ي البطن.
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يذ  ي م اطا الجسم بين الرجاه وال ساء لك ه ي تلف حسب ال ت تلف كثا ذ توزع الجريبا  الشعر 

األ رروه العرقيررذ للشررعوب، علررى سرربيل المثرراه  ررنن تركيررز الجريبررا  الشررعريذ لرردى سرركان البحررر 

األبيض المتوسط أعلى من مثيله لدى سكان شماه أوروبا وسكان لسريا، لر لك  ن ره مرن ال رادر أن 

ا يذ شديدة الدرجذ باإلضا ذ إلى  لك ه الك ميل اآلسيويا  من شعر  PCOSتشتكي مريضا  الر 

واضر  لظهرور الشرعرا يذ لردى عررائ   محرددة هرو مرا يفسرر برراألثر المرورثي علرى حساسريذ ال سررد 

 ريدكتاز. 5aالهدف لأل دروجي ا  وعلى  عاليذ أ زيم 

 Alopecia areata (baldness)الدلص   ة البقعي   ة )الص   لي الص   ة  (:  4-5-2-5

temporal) 

ويفسرررر حدوثررره لررردى بعرررض المريضرررا  بزيرررادة  PCOS عرض أقل شيوعا  لدى مريضا  الر وهو 

 ريررردكتاز  ررري الجريبرررا  الشرررعريذ أو االسرررتجابذ المفرطرررذ لمسرررتقب   األ ررردروجين 5a عاليرررذ أ رررزيم 

 لديهن.

 ة الصمل ية األخرى:أ راض ا  طرابلت الغةي 4-5-2-6

Symptoms of other endocrine glandular disorders: 

 :(nsulin resistance)المقل مة لألنس ل ن -أ 

ى وعلر PCOSأظهر  الدراسا  الترا ا ما بين ازدياد مقاومرذ األ سرولين وارتفراع األ ردروجين والرر 

ر ررذ ذ  رري زيررادة المقاومررذ لأل سررولين إال أن إحرردى الدراسررا  المقا ررالرررغم مررن التررأثير المثبرر  للبدا

 سرررولين وحررردو  الررر مط الثرررا ي مرررن الرررداء السررركري لررردى مريضرررا  الرررر بي ررر  ارتفررراع المقاومرررذ لأل

PCOS .  مقار ذ مع مثي تهن من حي  الوزن سواء كن بدي ا  أم  حي 
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 :(Obesity)البةانة  -ب

ذ مررن قري رراتهن العمريرررا  ويعبررر عررن  لررك بارتفررراع  ررأكثررر عرضرررذ للبدا PCOSإن مريضررا  الررر 

 البطن إلى محيط الورك وهو ما يعرف بالبدا رذ ال كريرذ أومشعر كتلذ الجسم وارتفاع  سبذ محيط 

 البدا ذ المركزيذ وهي بحد  اتها عامل  طورة لح وه األمراض القلبيذ الوعائيذ.

 ن بلت ت قف التنفس العلبرة أ نلء الن  :-ج

(Episodes of stopped breathing during sleep trans): 

ربمررا بسرربب البدا ررذ المركزيررذ وارتفرراع مقاومررذ  PCOSيكثررر حرردو  هرر ه ال رروب لرردى مريضررا  الررر 

ضرعفا  لردى  40إلرى  30األ سولين، وجرد بعرض البراحثين ازديرادا   ري حردو  هر ه ال وبرا  بمعرده 

 % من عي ذ الشاهد المماثلذ  ي العمر.4مقابل  PCOSمريضا  الر 

 (Metabolic syndrome) :لُمتالزمُة ا ستقالبيةا -ة

o  مت زمررذ األ مررراض االسررتق بيذ اسررم لمجموعررذ مررن عوامررل ال طررر الترري تحررد  مررع بعررض و

 . 2من ال وع  داء السكري و تزيد من  طر اال ابذ بأمراض القلب ، 

o   عامررررررذ و  رررررري وط  ررررررا  ت زمررررررذ األمررررررراض االسررررررتق بيذ تررررررزداد ب ررررررورة كبيرررررررة  رررررري العررررررالمم

 ا رررذ. البررراحثون ليسررروا متأكررردين مرررن السررربب المباشرررر لهررر ه المت زمرررذ، و لكرررن كرررل  العربررري

 عوامل ال طر ه ه مرتبطذ بالسم ذ. 

o   يعررا ي عوامررل هرري السررم ذ الزائرردة حرروه ال  ررر، و مقاومررذ اال سررولين، حيررو أهررم هرر ه ال  

 الجسم من عدم القدرة على استعماه اال سرولين بالكفراءة المطلوبرذ. و المعرروف أن األ سرولين

الرردم و  الغلكرروز رري الجسررم، و بالتررالي يرتفررع مسررتوى  الغلكرروزيلررزم للمسرراعدة  رري ضرربط كميررذ 

 الدهون.

o    يرررذ، قلرررذ و مرررن العوامرررل األ ررررى أيضرررا ، الشررري و ذ، العوامرررل الوراثيرررذ، و التغيررررا  الهرمو

ال شاد الرياضي، و األش اص ال ين يعا ون من مت زمذ األمرراض االسرتق بيذ، عرادة لرديهم 
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مشرركلتين أ ررريين و همررا إمررا أن يكو ررا سرربب للمت زمررذ أو يفاقمرران  تائجهررا، و همررا: الت ثررر 

 الزائد  ي الدم و االلتهابا  الضعيفذ  ي م تلف أ حاء الجسم.

o   وجود زيادة  ي الوزن حوه ال  ر. و أعراض ه ه المت زمذ هي 

o   :و الع ما  و الفحوص المشيرة إليها هي 

o · ضغط دم يساوي أو أعلى من mmHg  13085م   ، 

o ·  ي الدم لل يام تساوي أو تزيد عنالغلكوز  سبذ  mg/dL 100 ، 

o · كثر.أبو ذ أو  35 -بو ذ أو أكثر ، و لل ساء 40 -: للرجاه مدار   ر كبير 

o ·  ا  فرراض مسررتوى الكولسررتروه ال ررا عHDL أقررل مررن -، للرجرراه mg/dL  40 و لل سرراء- 

 .  mg/dL 50 أقل من

o ·  الشحوم الث ثيذTriglycerides تساوي أو أكثر من mg/dL  150. 

o    زمرررذ: قيررراس ضرررغط الررردم ،  سررربذ لمت او مرررن الفحو رررا  التررري تجررررى للكشرررف عرررن وجرررود

 ، و الدهون الث ثيذ.  HDL , LDL , Total ي الدم، مستوى الكولستروه :  غلكوزال

o .وجود ث   من ه ه الع ما  الم بريذ ت كد األ ابذ بالمت زمذ األستق بيذ 

o    عادة ي    غلكوزأمراض القلب و ال طر اال ابذ بأما الع ج و ال ي يهدف الى تقليل  ،

 غلكروزط الدم و الكولستروه و  سربذ الأدويذ لتقليل ضغالطبيب بتغيير  ظام الحياة أو ي ف 

 ي الدم. كما ي    بت فيف الوزن و اجراء تمارين رياضيذ ال تقل عن   رف سراعذ يوميرا ، 

   و غيرها.

 

o تنشؤات بطلنة الرد   -ه(Tencaat endometrial): 

 PCOSيرتفرررع معرررده حررردو  سررررطان البطا رررذ الرحميرررذ حترررى ث ثرررذ أضرررعاف لررردى مريضرررا  الرررر 

والسبب  ي  لك هو التحريض المستمر ال قسام ال  يا البطا يذ بترأثير األسرتروجين المرتفرع غيرر 
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عرررام وأغلرررب  40المعررراكس بالبروجسرررترون،  رررادرا  مرررا يحرررد  سررررطان بطا رررذ الررررحم دون سرررن الرررر 

الحرررراال  المش  ررررذ تكررررون لرررردى  سرررراء برررردي ا  أو لررررديهن  ترررررا  مديرررردة مررررن ال إباضررررذ أو كلتررررا 

تين معررا ، ولرر لك تو رري الكليررذ األمريكيررذ للمولرردين وال سررائيين باستق رراء بطا ررذ الرررحم لرردى الحررال

واللواتي لديهن  زف رحمي  35عام وأولئك دون الر  35جميع مريضا  ال زف الرحمي الشا   وق 

 شا  مترا ا مع حالذ الإباضذ مزم ذ وغير مستجيبذ للع ج الدوائي.

 :(Infertility)العق  - 

وي رتد لرك  PCOSبر كل من العقم و قص ال  وبذ من الشكايا  الشائعذ لدى مريضرا  الرر يعت

ن الرررر  % مررررن 90% إلررررى 80هرررري السررربب األشرررريع مرررن  PCOSعرررن حالررررذ ال إباضرررذ المزم ررررذ وال

 الحاال  للعقم اإلباضي الم شأ.

 :(Repeated projections)اإلسقلطلت المتكررة  -ي

إلرررى  30 ررري المرحلرررذ البررراكرة مرررن الحمرررل هررري  PCOSإن احتمررراه حررردو  إسرررقاد لررردى مريضرررذ 

 % لل ساء السليما .15% مقار ذ بر 50

غيررر واضررحذ بدقررذ  PCOSإن اآلليررذ اإلمراضرريذ لإلسررقاطا  المتكررررة المبكرررة لرردى مريضررا  الررر 

جاعيذ والرقابيررذ، بحسررب بعررض الدراسررا  االسررتر  (LH)ويررتهم  رري  لررك ارتفرراع الهرمررون الملتررون 

بنعطررراء شرررادا  الرررر  LHعلمرررا  أن إحررردى الدراسرررا  الرقابيرررذ بي ررر  عررردم  ائررردة إ قررراص مسرررتوى الرررر 

GNRH .ي الحد من حدو  اإلسقاطا  المتكررة  

يعتقررد الرربعض أن زيررادة المقاومررذ لأل سررولين هرري السرربب  رري حرردو  اإلسررقاطا  المتكررررة لرر  لك 

ن وهرو بيغوا يرد ي فرض مسرتوى األ سرولين بن قراص إ تراج أعطي  محسسا  األ سولين كرالمتفورمي

الغلوكرروز  رري الكبررد وزيررادة حساسرريذ ال سررد الم تلفررذ كالعضرر   والكبررد وال سرريد الشررحمي اللتقرراد 

 األ سولين وبالتالي زيادة تأثيره.
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اللررواتي  PCOSوبي رر  عرردة دراسررا  رقابيررذ، ا  فرراض معررده حرردو  اإلسررقاد لرردى مريضررا  الررر 

 ت اولن المتفورمين أث اء الحمل.

 :(Complications process)ا ختالطلت الدملية  - 

مرررتين إلررى ثرر    PCOSيررزداد معررده حرردو  اال ت طررا  الحمليررذ والوليديررذ لرردى مريضررا  الررر 

مررررا  و رررا إحررردى الدراسرررا  اإلح رررائيذ الكبررررى، أهرررم هررر ه اال ت طرررا  الرررداء السررركري الحملررري 

 ع الضغط الحملي والوالدة الباكرة والو اة ما حوه الوالدة.وارتفا

 (Cause)األسبلب  -5

يرذ يتم ت ظيم دورة الت اسل الطبيعي عن طرق تغيير مستويا  الهرمو ا  التي تفرزهرا الغردة ال  ام

كم  ي الدماو والمباييض. الغدة ال  اميذ ت تد الهرمون الم به للجريرب، وهرمرون ملترون، التري ترتح

سربوعين يحرد   حرو أاألباضرذ   ي  مو وال راز اإلباضذ  ي المبيضين   ه الدورة الشهريذ،  رنن 

قبرل الرردورة الشرهريذ، والمبررايض تفرررز هرمو را  األسررتروجين والبروجسررتيرون، والر ي يهرريء بطا ررذ 

الرررحم السررتقباه البويضررذ الم  رربذ. وت ررتد أيضررا  بعررض الهرمو ررا  ال كريررذ )األ رردروجين( مثررل 

هرمرررون تستوسرررتيرون،  رررن ا لرررم يح رررل الحمرررل،  رررنن إ رررراز األسرررتروجين والبروجسرررتيرون يررر  فض 

 توقف إعداد بطا ذ الرحم أث اء  ترة الحيض.وي

 رري مت زمررذ المبرريض المتعرردد الكيسررا ،  ررنن الغرردة ال  اميررذ تفرررز مسررتويا  عاليررذ مررن هرمررون 

ملرروتن والمبررايض قررد تزيررد مررن إ ترراج األ  رردروجين. وهرر ا يعطررل دورة الطمرر  الطبيعيررذ ويمكررن أن 

هررر  الدراسررا  الشررباب, وقررد أظزيررادة شررعر الجسررم وظهررور حررب يرر دي إلررى عرردم حرردو  حمررل، و 

 genticsالحديثذ أ ه قد يكون له أسباب وراثيذ 

 :(Non-ovulation)الالإبل ة  -5-1

، ولكرن يرتهم ارتفراع الرر PCOSلم تتض  اآلليذ الدقيقرذ لتوقرف حردو  اإلباضرذ لردى مريضرا  الرر 

LH  رري التسرربب  رري حرردو  االضررطراب الطمثرري، كمررا تشررير عررودة حرردو  اإلباضررذ لرردى بعررض 



.. 
19 

المريضا  بعد الع ج بمحسسا  األ سولين كالمتفورمين، بقوة إلى الدور ال ي تلعبه حالذ ارتفراع 

 المقاومذ لأل سولين  ي التسبب بحالذ ال إباضذ.

 :(Food)الغذاء  -5-2

 لكيسرا  تررتبط بزيرادة الروزن والسرم ذ، إن  قردان الروزن هرو علرىبما ن مت زمذ المبريض المتعردد ا

 األرج  الطريقذ األكثر  عاليذ الستعادة اإلباضذ الطبيعيذ )الحيض(.

 :(Androgens)األنةر ج نلت  -5-3

إلرررى حررر  ال  يرررا ال ررر دوقيذ  ررري المبررريض علرررى إ رررراز األ ررردروجي ا ،  LHيررر دي كررر   مرررن الرررر 

ين بررررن راز مسررررتويا  مرتفعررررذ مررررن التستوسررررترون واأل دروسررررت ديون، وك تيجررررذ لرررر لك يقرررروم المبيضرررر

 % من المريضا .80% إلى 70وي حظ بشكل  اص ارتفاع تركيز التستوسترون الحر لدى 

ر ويساهم ارتفاع تركيز األ دروست ديون بدوره إلى زيادة )اإلسترون( وهو أستروجين ضرعيف الترأثي

 أ زيم األروماتاز. جي ا  بفعلعبر التحوه المحيطي لأل درو 

 (IgM link sex hormones)لرابط للهرم نلت الجنسية: االغل ب ل ن  -5-4

ا  فررررراض تركيرررررز الغلوبرررررولين الررررررابط للهرمو رررررا  الج سررررريذ  PCOSحرررررد  لررررردى مريضرررررا  الرررررر ي

(SHBG)  ،وهو بروتين سكري ي  ع  ي الكبد ويرتبط مع معظم الستيروئيدا  الج سيذ  ي الدم

 ه ه الهرمو ا  غير مرتبط وهو الجزء الحر والفعاه حيويا . %  قط من1ويكون 

باأل سررولين واأل رردروجين األمررر الرر ي يرر دي برردوره إلررى ارتفرراع  (SHBG)ويررتم كررب  ا ررط اع الررر 

ى التركيز ال سبي لأل دروجين الحر  ي الدم وهو مرا يفسرر التركيرز الطبيعري لأل ردروجين الكلري لرد

 من وجود أعراض  رد األ دروجين لديهم. على الرغم PCOSبعض مريضا  الر 
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 :(Diagnosis)التشخيص  -6

 :(Formal diagnosis)التشخيص النظلم   -6-1

بعرررد  فررري الحررراال  المرضررريذ األ ررررى التررري تررر دي إلرررى  PCOSيرررتم وضرررع تشررر يص مت زمرررذ الرررر 

 أعراض مشابهذ مع وجود اث ين من المعايير الث   التاليذ:

 طم . توقف حدوثها يوا ا  لك تباعد طمو  أو ا قطاعقلذ حدو  اإلباضذ أو  -

لزيرررادة أ ررردروجين  أو وجرررود مظررراهر سرررريريذ Hyperandrogenemiaارتفررراع أ ررردروجين الررردم  -

 .Hyperandrogenismالدم 

 لمبيض متعدد الكيسا  باإليكوغرا ي.مشاهدة الع ما  ال دويذ ل -

يض عديررد الكيسررا  ع ررد تررو ر الع ا ررر تررم بمرر تمر روتررردام االتفرراق علررى إعطرراء تشرر يص المبرر

 التاليذ:

 قلذ أو غياب اإلباضذ. -1

 رد الهرمو ا  الم كرة سواء التظاهرا  السريريذ أو البيولوجيذ.  -2

ض كمررا يبررردو علررى اإليكررروغرا ي، ت رروير ال ررردى، يتطلررب تشررر يص المررررض مظهررر المبررراي -3

 تش يص التفريقي.تو ر ع  رين من ه ه الع ا ر األربعذ. ويجب  في حاال  ال

 الفدص السريري: 2-6

 Masseقياس محيط البطن، الوزن، التوتر الشريا ي، ويجرب البحر  عرن معرده الكتلرذ الجسرميذ 

corporelle .بمقار ذ الوزن و سبته إلى الطوه 

 .Apnee de sommeilكما يجب البح  عن أعراض مرض ا قطاع الت فس أث اء ال وم 
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 الفد صلت المخبرية: 3-6 

 بللة : معل رة الغلك ز 1-3-6

. مع األ   بعين االعتبار بأن الحالذ قرد تتفراقم مرع مررور الرزمن، ومرن ه را ضررورة إعادتهرا سر ويا  

كمرررا أن هررر ه التبررردال  تأ ررر  أهميرررذ  ا رررذ بحالرررذ وجرررود سررروابا عائليرررذ. كمرررا تأ ررر  الحالرررذ أهميرررذ 

بررين  راوح معررده الغلكرروزترر  ا ررذ بحالررذ الحمررل  ظرررا  الحتمرراه ظهررور مرررض سرركر الحمررل. بحرراه

بالردم  الردم المحررض، أي معرايرة الغلكروز على الريا، يجب إجرراء  ررد غلكروزومه  1.26و 1.1

 بالدم على الريا أكثر مرن ع دما يظهر التحليل أن معده الغلكوزبعد ت اوه جرعذ من الغلوكوز. 

 ومه ولمرتين، يمكن تأكيد تش يص مرض السكري.1.26

 Hyperالتحررررري عررررن  رررررد شررررحوم الرررردم: غالبررررا  مررررا  عثررررر علررررى معررررده مرتفررررع لشررررحوم الرررردم 

Glyecridemie ، ا  فاض  ي كولستروهHDL  

 التدلل ل الةم ية:2-3-6

يفضرررل أ ررر  العي رررذ بررراليوم الثرررا ي أو الثالررر  مرررن الررردورة الطمثيرررذ، وبحررراه ا قطررراع الطمررر ، يمكرررن 

 أيام. 10تحريضه بت اوه البروجسترون   ه 

 ال يغذ الهرمو يذ للمبيض عديد الك يسا :

 .delta 4 androstenedionارتفاع  -

 .testosterone total = < 1.5 ng/mlارتفاع معده التستوسترون  -

ذ االرتفاع الكبير بمقدار التستوسترون يجب أن يد ع للتحري عن ورم مفرز له ا الهرمون ال ع قر

 له مع مشكلذ المبيض.

 .delta 4 A./Testosterone < 1سبذ ه ين الهرمو ين  اضطراب  -

 .SHBGوبيولين الرابط للستروئيد بحالذ البدا ذ ي  فض معده الغل -

 ه ا االرتفاع ليس ضروري للتش يص. LHارتفاع معده الر  -
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 يبقى طبيعي. FSHمعده الر  -

فحص أساسي بهو ليس و  LHحقن ه ه المادة يولد إ راز كميذ كبيرة من الر  GnRhا تبار الر  -

 للتش يص.

 بحاه الشك بمت زمذ كوشي غ: يمكن معايرة الكرورتيزوه الحرر برالبوه، وكر لك يمكرن إجرراء ا تبرار

 .Dectancylإيقا ه بعد الع ج بالر ديكتا سيل 

عدم  للتأكد من غياب حالذ  رد البروالكتين، يكفي معايرة ه ا الهرمون بالدم، و لك بعد التأكد من

 لذ  رد البروالكتين ال اتجذ عن ع ج دوائي.وجود حا

 التشخيص التفريق : 6-4

التثبرريط األ زيمرري  block enzymatique surrenalienحرراال   رررد ت رر ع الغرردة الكظريررذ 

 للغديذ  وق الكظريذ.

  رد هرمون الكورتيزوه. -

 .Tumeor androgenodpandanteاألورام المفرزة للهرمو ا  الم كرة  -

 .Hyperplasie congenitale des surrenales رد الت  ع ال لقي بالغدد الكظريذ  -

 .Syndrome de cushingمت زمذ كوشي غ  -

ياب الطم  لسبب غ ائي "أ وريكسيا"، على الرغم من أن ه ه الحالذ تترا ا غالبا  مع مظهرر غ -

 أيكو غرا ي للمبيض عديد الكيسا .

 البروالكتين. رد  شاد هرمون  -

 . Insulin Resistanceالتحري عن ع ما  المقاومذ على األ سولين -

 التحري عن  رد األ دروجين من أ ل ورمي. -

  لعذ وسقود شعر. -

 احتداد ال و . -
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 تض م العض  . -

 تض م البظر -

 التص ير بلألم اج ح ق الص تية: 6-5

كيسرذ  12د الكيسرا : وجرود مرا ال يقرل عرن تتضمن المعايير ال دويذ التش ي يذ للمبيض متعرد

مل أو ك  10ملم أو زيادة حجم المبيض أكثر من 9مبيضيذ  غيرة قطر الواحدة م ها ال يتعدى 

المظهررررين معرررا  وغالبرررا  مرررا تكرررون زيرررادة الحجرررم علرررى حسررراب لحمرررذ المبررريض، ويكفررري وجرررود هررر ه 

علمرررا  أن هررر ا  PCOSلرررر الع مرررا  ال ررردويذ  ررري مبررريض واحرررد حترررى بتحقرررا المعيرررار ال ررردوي ل

المعيرار ال ردوي ال ي  ر  بره لردى المريضرا  اللررواتي يت راولن موا رع الحمرل الفمويرذ المركبرذ، كمررا 

أن مظاهر  دويذ أ رى مثل م ظر عقد الل لر  وهرو ا رطفاف الكيسرا  ال رغيرة تحر  محفظرذ 

م تمييرررز المبررريض، وكررر لك زيرررادة  ررردى اللحمرررذ لرررم تعرررد تعتبرررر مرررن معرررايير التشررر يص. مرررن المهررر

 multicysticعررن المبرريض عديررد الكيسررا   Polycystic ovaryالمبرريض متعرردد الكيسررا  

ovary  والر ي يكرون طبيعرري الحجرم يحتروي سررتذ جريبرا  أو أكثرر ال تت رر  توزعرا  محيطيرا  كمررا ال

 ي حظ ه ا زيادة  دى اللحمذ.

ي سرررن ال شررراد % مرررن ال سررراء  ررر23توجرررد لررردى  PCOSمرررن الم حرررظ أن المظررراهر ال ررردويذ للرررر 

الت اسرررلي وأن كثيررررا  مررر هن ال يبررردين أي مظررراهر سرررريريذ للمت زمرررذ إضرررا ذ لررر لك  رررنن الع مرررا  

تشرراهد  رري الحرراال  األ رررى الترري تترا ررا بارتفرراع أ رردروجين الرردم مثررل  رررد  PCOSال رردويذ للررر 

ل ردويذ ت  ع قشر الكظر مت زمذ كوشي غ و رد األ دروجين  ارجي الم شأ لر ا  رنن الع مرا  ا

 غير كا يذ لوحدها من أجل وضع تش يص المت زمذ.

 المظهر اإليك  راح : 6-6

مرن األ ضررل وبقرردر اإلمكران، إجررراء الفحررص بالت روير بال رردى عررن طريرا المهبررل. ويفضررل أن 

 يتم  لك ببدايذ الدورة و ارج الدورا  ال اضعذ للع ج الهرمو ي.
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 ليذ:يطلب من ه ا الفحص أن يتأكد من ال قاد التا

 حجم المبيضين. -

 سط  المبيضين. -

 الجرييبا  المبيضيذ. -

 حجمها. -

 عددها. -

 .Stroma  ائص حلمذ المبيض  -

 وقد     الم تمر روتردام اعتماد ال  ائص التاليذ للتأكد من التش يص:

 وما  وق بكل مبيض. 12عدد الجريبا   -

 ملم.9إلى  2 -

 .ممل10حجم إجمالي للمبيض أكثر من  -

 المظهر اإليكوغرا ي لوحده ال يكفي إلعطاء التش يص،  ظرا  إلى أن العديد من الحاال  األ رى 

 قد تعطي للمبيض  فس المظهر،   كر م ها:

 يض عديد الجريبا  ال ي يشاهد بحالذ ا قطاع لطم  ال اتد عن مرض بالغدة ال  اميذ.المب -

عديد الك يسا . ولكن ه ه ال رفذ لرم ذ المبيض  رد تض م حلمذ المبيض هو أمر شائع بحال -

 يتم اعتمادها من قبل م تمر روتردام.

 :(Pathogenesis)اآلليذ اإلمراضيذ  -7

 إن السبب الرئيسي له ا المرض ال يزاه غير معروف بشكل محدد

إلى الظهور عائليا  أي أن السبب الوراثي عامل هام , وأيضا  زيادة ومع  لك  نن ه ا المرض يميل ,  
الدرجذ األولى للمرأة ( هو شائع الوجود بين األقارب من  Hyperadnrogenismاأل دروجين ) 

( ,إن  سبذ اإل ابذ بالمت زمذ  ي األمها  والشقيقا  لل ساء الم ابذ بها هي  POCS) الم ابذ بر
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وأيضا  تشاهد زيادة  ي مقاومذ األ سولين لدى أمها  وشقيقا  ال ساء  % ( 32 – 24)     بين
 الم ابا  بالمت زمذ وه ا يده على  سبذ عاليذ للدور الوراثي  ي المرض .

وه اك أيضا  ش و ا  كيميائيذ حيويذ تو ف مع ه ه المت زمذ حي  شوهد ارتفاع  ي  سبذ األ سولين                            
( Hyperinsulinemia  ع د )من الم ابا  بها ولكن ه ا االرتفاع مترا ا مع مقاومذ  70 – 50 %

 ي الدم , إن زيادة األ سولين  ي الدم ي دي إلى ارتفاعه  سولين وبالتالي ار فاع  سبذ الغلكوزال  يا لأل 
جين من ال  يا القرابيذ على مستوى المبيضين أيضا  وه ا يقود المبيضين إلى زيادة  ي إ تاج األ درو 

  ( , وأيضا  من   ه كب  الكبد عن إ تاج الغلوبولين الرابط للهرمون الج سي  Theca Cells يهما ) 

 (SHBG                                            يزيد األ سولين تراكيز التوستستيرون )         
 (Testosterone الحرة , أما على مستوى   يا ) قوم الطبقذ المحببذ  ي المبيض  نن األ سولين ي

عي وله ا  نن ه ه ال  يا تقوم بتمايز غير طبي LHبتض يم استجابذ ه ه ال  يا تجاه هرمون الر 
 وتوقف غير مكتمل ل مو الجريبا  وبه ا تتوقف اإلباضذ .

وه ه الزيادة أيضا  تقود ال  يا القرابيذ  LHالعديد من الدراسا  أظهر  زيادة  ي  بض وشدة هرمون الر 
 FSH ي المبيض على إ تاج كميذ أكبر من األ دروجين , وعدم كفايذ الهرمون المحفز للجريبا  الر 
أو  LHيساهم بشكل كبير بعدم اإلباضذ ,  ع د أغلب الم ابا  بالمت زمذ ي حظ ارتفاع تراكيز الر 

 .   LH \ FSHارتفاع قيمذ ال سبذ بين الر 

 

 

 

 

 

 

 

 



.. 
26 

 لكل ه ه األسباب وبشكل معقد  نن الجريبا  ال تتطور بشكل كامل   ه الطور الجريبي من الدورة
يسا  كالطمثيذ وأيضا  ال ي فجر ويحرر البويضذ  ي  ترة اإلباضذ ويبقى  ي المبيض وال يت شى ويشكل 

 على حواف المبيض وهك ا  ي كل دورة طمثيذ .

 :(Treatment) لمعللجةا- 8

 أهةاف المعللجة: 8-1

قايرررذ بطا رررذ و الحمرررل الفمويرررذ،  فرررض مسرررتويا  األ ررردروجين، ت ظررريم الررردورة الطمثيرررذ،  ما عرررا -1

 الرحم.

إلباضرررذ، و ررررد االمحسسرررذ لأل سرررولين )ميتفرررورمين(، عررر ج  ررررد األ سرررولين، ا عررردام  األدويرررذ-2

 األ دروجين.

 .البروجسترون -3

 ا.جين: ت ا س األ دروجين على االرتباد بمستقب تهمستقب   األ درو  حا را -4

 5aترررررأثير مثررررربط لت ظررررريم و لعررررر ج  ررررررد الشرررررعرا يذ وترررررأثير مضررررراد لأل ررررردروجين  سررررربير والكتين-5

 ريدوكتاز.

 ون.ريدوكتاز للحد من تحوه التستوسترون إلى الر دي هيدروتستوستر  5a مثبطا -6

لتوسع  ي ال  يا الكرياتي يذ، مضاد الموضعيذ: ت دي ال تظام عمليذ اال قسام وا الريتي وئيدا -7

 ل لتهاب.

 (Oral contraceptives vehicle)م اني الدمل الفم ية المركبة:  8-1-1

تعتبر ال ط األوه  ي ع ج االضطراب الطمثي  هي ت دي إلى ا تظام الدورة الطمثيرذ وا  فراض 

بسررربب تثبررريط إ تررراج الغو رررادوتروبين وبالترررالي إ قررراص تحرررريض اإل تررراج  مسرررتويا  أ ررردروجين الررردم

المبيضي لأل دروجين أكثر مرن  لرك  رنن األسرتروجين الموجرود  ري موا رع الحمرل المركبرذ يحررض 

إ تررراج الغلوبرررولين الررررابط للهرمو رررا  الج سررريذ مرررن الكبرررد كمرررا أن المركرررب البروجسرررترو ي يعررراكس 
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ذ الرحم وبالتالي ي قص من  طورة حدو   رد ت  ع بطا ذ الرحم التأثير األستروجي ي على بطا 

 ال اجم عن التحريض األستروجي ي المديد.

 ظريررررا  يفضررررل إعطرررراء موا ررررع الحمررررل الحاويررررذ علررررى مركبررررا  الجيررررل الثالرررر  مررررن البروجسررررترون 

(Norethendron)  مثررل(Norgestimat Desogestrel)   أو الحاويررذ علررى البروجسررترو ا

حيررررر  أن البروجسرررررترو ا   ا   اعليرررررذ أ دروجي يرررررذ أقرررررل مرررررن  (Drospirinon) األحرررررد  مثرررررل

 البروجسترو ا  القديمذ )البورجستي ا (، على أيذ حاه ال يبدو أن ألي من موا ع الحمرل أ ضرليذ

 واضحذ  ي التأثير على الشعرا يذ.

 (Balbroujstron therapy session)المعللجة الة رية بللبر جستر ن:  8-1-2

يسررتطب إعطرراء البروجسررترون بشرركل دوري مرررة كررل شررهر أو ثرر   أشررهر  رري المريضررا  اللررواتي 

ملرررغ مرررن 10إلرررى  5لرررديهن مضررراد اسرررتطباب إلعطررراء مرررواع الحمرررل المركبرررذ حيررر  يمكرررن إعطررراء 

ن لعرر ج الرردوري بالبروجسررترون لررن يحسررن إيرروم  12مدروكسرري بروجسررترون أسرريتا  يوميررا  لمرردة 

 العد والشعرا يذ كما أ ه ال يم ع حدو  الحمل.األعراض األ دروجي يذ ك

 (Sensitizing medications to insulin)األة ية المدسسة لألنس ل ن:  8-1-3

لم تر ص باستعماه محسسا  األ سولين  (FDA)بالرغم من أن م ظمذ الدواء والغ اء األمريكيذ 

إال أن أهميتهررررا تررررزداد يومررررا  بعررررد يرررروم بسرررربب تأثيرهررررا اإليجررررابي علررررى الحالررررذ  PCOSكعرررر ج للررررر 

لررر ل رري عرر ج العقررم المرا ررا  ميتفررورمينلمت زمررذ، كررا يسررتفاد مررن االسررتق بيذ واألعررراض ال سررائيذ ل

PCOS. 

إن هرر ه األدويررذ ترر قص مررن مقاومررذ األ سررولين كمررا ترر قص مررن مسررتوى األ رردروجين  رري الرردم لرردى 

سواء كن بدي ا  أم  حي   وبال تيجذ ت دي إلى استعادة الوظيفذ اإلباضيذ  PCOSمريضا  الر 

% مررررن 40لررردى  سررربذ ال بررررأس بهرررا مررررن ال سررراء، بعررررض الدراسرررا  وجررررد  أن  سررربذ ت ررررل إلرررى 
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ل  لديهن إباضذ وبعضهن حد  لديهن حمرل بعرد العر ج برالمتفورمين ح  PCOSمريضا  الر 

 وحده.

بال سبذ للحمل واإلضاع وهو لمرن ل سرت دام  ير  حرريض  Bيعتبر المتفورمين ضمن المجموعذ 

اإلباضررذ وقررد يسررت دم لوحررده أو بالمشرراركذ مررع محرضررا  اإلباضررذ األ رررى حيرر  أن المتفررورمين 

ض بالكلوميفين سيترا  لدى المريضرا  اللرواتي يبردين مقاومرذ يحسن من استجابذ المبيض للتحري

 للتحريض بالكلوميفين وحده. 

 تعررد االضررطرابا  المعديررذ المعويررذ أشرريع التررأثيرا  الجا بيررذ للمتفررورمين ويمكررن الحررد مررن حرردوثها

بالبرردء بجرعررذ  ررغيرة ومررن ثررم زيادتهررا ترردريجيا   رر ه عرردة أسررابيع حتررى الو رروه إلررى المسررتوى 

ملررغ مقسررمذ علررى عرردة جرعررا  حسررب عرردد 2000إلررى  1500سررب وعررادة مررا تعطررى جرعررذ الم ا

 وجبا  الطعام.

 (Androgen receptor blockers)دلصرات مستقبالت األنةر ج ن:  8-1-4

ا وهري ت را س األ ردروجين علرى االرتبراد بمسررتقب ته وعلرى الررغم مرن  اعليتهرا الع جيرذ إال أن لهرر

يررذ طيفررا  واسررعا  مررن التررأثيرا  الجا بيررذ كررال زوف الطمثيررذ المتقطعررذ باإلضررا ذ إلررى ال طررورة ال ظر 

ة لر ا عراد لحدو    وثذ كا بذ لدى األج ذ ال كور إ ا ما است دم    ه الفترة الباكرة من الحمرل

لررم ت رررح باسررت دام أي مررن  FDAمررا تسررت دم بالمشررارة مررع ما عررا  الحمررل الفمويررذ علمررا  أن الررر 

 األدويذ كع ج لمظاهر  رد األ دروجين.

ملررغ  مويررا  كعرر ج للشررعرا يذ  رري الواليررا  المتحرردة 100إلررى  50يسررت دم السرربيرو والكتون بجرعررذ 

ريرردكتاز  رري  5aجين باإلضررا ذ إلررى تررأثيره المثرربط أل ررزيم وهرر ا الرردواء يمتلررك تررأثيرا  مضررادا  لأل رردرو 

مسرررتوى الجريبرررا  الشرررعريذ ويعرررد السررربيروالكتون مرررن المررردرا  الحا ظرررذ للبوتاسررريوم لررر ا ال ي  ررر  

باسررت دامه بشرركل مديررد مررع األدويررذ األ رررى الترري تسرربب ارتفرراع بوتاسرريوم الرردم كالمرردرا  األ رررى 
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المحررررررروه لأل جيوت سرررررررين ومضرررررررادا  االلتهررررررراب غيرررررررر الحا ظرررررررذ للبوتاسررررررريوم ومثبطرررررررا  األ رررررررزيم 

 الستيروئيديذ.

وجين يفضل األوروبيون والك ديون است دام السيبروتيرون أسيتا  وال ي يملك تأثيرا  مضادا  لأل در 

 علما  أ ه يشكل المركب البروجسترو ي لبعض موا ع الحمل الفمويذ.

لبروسرتا  لردى الرجراه  رادرا  مرا يسرت دم الفلوتاميد هو مضاد أ ردروجي ي يسرت دم لعر ج سررطان ا

  ي ع ج الشعرا يذ بسبب سميته الكبديذ.

 

 (5a inhibitors Riedktaz)ريةكتلز:  5aم بطلت  8-1-5

ريردكتاز كالرر  5aيمكن الحد من تحوه التستوسرترون إلرى دي هيدروتستوسرترون بنعطراء مثبطرا  

(Finasteride) برراليوم ويبرردو أن لرره تررأثير محرردود  رري ملررغ 5، معظررم الدراسررا  اسررت دم  جرعررذ

عررر ج الشرررعرا يذ وأهرررم تأثيراتررره الجا بيرررذ  قرررص الشرررهوة الج سررريذ و طرررر تشررروه األج رررذ الررر كور لررر ا 

 يستعمل بالمشاركذ مع ما ع حمل  عاه.

 (Topical retinoids)الريت ن ئ ةات الم  عية:  8-1-6

تي يرذ وتطبيقها موضعيا  ي دي إلى ا تظرام عمليرذ اال قسرام والتوسرف لل  يرا الكيرا Aالريتي وئيدا  

لى ع ي الجريب الشعري كما تمتلك أيضا   عاليذ مضادة ل لتهاب وبالتالي ت ثر بآليتين م تلفتين 

قررد واء العررد ويعررد التريتي رروئين أكثررر الريتي وئيرردا  اسررتعماال  ومررن الهررام إعرر م المريضررذ أن هرر ا الررد

 Cيفراقم الحالرذ سروءا   ر ه األسرابيع األولرى مرن العر ج، وي ر ف التريتي روئين ضرمن المجموعرذ 

 ل ا ال يست دم أث اء الحمل واإلرضاع.

 (Weight loss)إنقلص ال زن:  8-1-7

   يجب التركيز على أهميذ إ قاص الوزن سواء بالحميذ أو بالتمارين باعتباره  طوة رئيسيذ  ي
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ن % مرررررن وزن الجسرررررم أدى إلرررررى اسرررررتعادة الوظفرررررذ اإلباضررررريذ لررررردى بعرررررض 5ت فررررريض  العررررر ج وال

 المريضا  ويعزى  لك إلى تراجع مستويا  األ سولين واأل دروجين  ي الدم.

 :PCOSمعللجة العق  لةى مري لت ال   8-1-8

(Treatment of infertility in patients of PCOS) 

ويعتبررر إ قرراص الرروزن  PCOSه الررك عرردة طرررق السررتعادة الوظيفررذ اإلباضرريذ لرردى مريضررا  الررر 

ال ط األوه  ي الع ج أما ل يار األوه لتحريض اإلباضرذ  هرو الكلروميفي ي سريترا  ثرم موجهرا  

الق ررد البشررريذ، كمررا ترردعم العديررد مررن الدراسررا   كرررة إعطرراء محسسررا  األ سررولين سررواء لوحرردها أو 

ركذ مررع محرضررا  اإلباضررذ السررابقذ الرر كر، إال أن دراسررتين جديرردتين أظهرتررا عرردم ارتفرراع بالمشررا

 معده الحموه لدى إعطاء المتفورمين مع الكلوميفين مقار ذ بنعطاء الكلوميفين لوحده.

يو رري بعررض األطبرراء بنعطرراء المتفررورمين  رر ه أشررهر الحمررل األولررى للتقليررل مررن معررده حرردو  

 اإلسقاد لكن المعلومرا  المتروا رة حروه  ائردة  لرك ال ترزاه محردودة وتعتمرد علرى شرهادا  متفرقرذ.

ولررم ت حررظ أيررذ تشرروها  ج ي يررذ بسرربب اسررت دامه لرردى  Bي رر ف المتفررورمين ضررمن المجموعررذ 

 .PCOSيا  أو اللواتي يعا ين من  رد أ دروجين الدم أو مريضا  الر الحوامل السكر 

 :(Complications) الم ل فلت-9

مت زمذ المبيض المتعدد الكيسا  قد تزيد مرن احتماليرذ مرا يلري و  و را  إ ا كا ر  السرم ذ هري 

 أيضا  عامل موجود وه ه المضاعفا :

 الداء السكري ال وع الثا ي. -

 الدم.ارتفاع ضغط  -

رتفرراع مسررتويا  الكوليسررتروه، ث ثرري الغليسررريد، ا  فرراض الليبرروبروتين  و الكثا ررذ العاليررذ مررا ا -

 .HDLيسمى الكولستروه الحميد أو الجيد 

 اض القلب والشرايين.: وهو ع مذ على أمر C ارتفاع مستوى البروتين المتفاعل -
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ت رتد ب رفذ رئيسريذ عرن زيرادة الروزن  ال رحيذ هري مرزيد مرن االضرطرابا المت زمذ األيضريذ:  -

ت ريب واحررد مررن  .وداء السرركري  والشرررايين القلرب اإل رابذ بررامراض  طررر وهرري تزيرد مررن والسرم ذ.

وتزيررد  رري اال تشررار مررع تقرردم العمررر. تقرردر بعررض الدراسررا  معررده اال تشررار  أشرر اص،كررل  مسررذ 

  . ي المائذ من السكان 25 ي الواليا  المتحدة األمريكيذ ب سبذ 

لدقيقذ للمسارا  المعقدة لمت زمذ األيض. ويعتبر لم يتم حتى اآلن معر ذ تماما اآلليا  ا
الباثولجيا معقدة جدا  وتم توضيحها جزئيا   قط. معظم المرضى من كبار السن، ومن األش اص 

 أهم العوامل على الترتيب هي: مقاومذ اال سولين. السمي ذ، ال موه، وعلى درجذ من

 الَوْزن  .1
  الوراثذ .2
نِّ  .3  ِكَبر السِّ
 فاض ال شاد البد ي وزيادة السعرا  الحراريذ، أي ا   مط الحياة المستقرة .4

 د الده ي الغير كحولي: التهاب الكبد الحاد ال اتد عن تراكم الدهون  ي الكبد.التهاب الكب - 

 ا قطاع ال فس ال ومي. -

  زيف الرحم الغير طبيعي. -

 لرحم، ال اتد عن التعرض لمستويا  عاليذ من هرمون األستروجين.اسرطان بطا ذ  -

 كري الحمل أو ارتفاع ضغط الدم أث اء الحمل.س -

 المبيض المتعةة الكيسلت  لى الصدة العلمة: تأ  ر-10

The effect of polycystic ovary to public health: 

 سررولين حيرر  و  لررك  تيجررذ للحالررذ المزم ررذ مررن المقاومررذ لأل (Diabetes ): ال  ةاء الس  كري  -

الرررداء السرركري و ترررزداد الم ررراطر لررردى ال تررري لرررديهن ب% مرررن الم رررابا   20-10ت رراب  سررربذ 

عام أو لديهن ق ذ سكر حملي أو لدى اللواتي مشعر كتلذ  40ق ذ عائليذ أو عمرهن أكبر من 

 30الجسم أكبر من 
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مرذ ويعرود  لرك أيضرا  الزديراد المقاو :  (High blood pressure) ارتف ل  ال  غط الش ريلن  -

بيذ يجب اال تباه أن ارتفاع الضغط الشريا ي المزمن ي دي لمشاكل قللأل سولين و ازدياد الوزن و 

 جديذ و من المهم ع ج ارتفاع الضغط الشريا ي

و هرري كمح ررلذ للررداء السرركري و ارتفرراع الضررغط وال :  (Heart disease) أم  راض القل  ب -

ري أو يوجرد أي دليرل علرى أن مريضرا  مت زمرذ مبرريض متعردد الكيسرا  ال تري لرم ي ربن بالسررك

ارتفررراع الضرررغط لرررديهن أي م ررراطر قلبيرررذ  ا رررذ , و لكرررن يجرررب معرررايرة الكولسرررتروه و إعطررراء 

 .الع ج بحالذ ارتفاعه

مرررا  بالسرر ذ (  3تحمررل ال سرراء ال ترري لررديهن قلررذ طمررو ) أقررل مررن :  (cancer) الس  رطلن -

قط البطا ررذ  طررورة لسرررطا ذ بطا ررذ الرررحم و  لررك  رراجم عررن ث ا ررذ البطا ررذ الرحميررذ ) حيرر  التسرر

 شرررهريا ( و ه ررراك عررردة طررررق ع جيرررذ للوقايرررذ مرررن  لرررك ت ررراقش مرررع الطبيرررب كرررل حالرررذ علرررى حررردة

التحمل مريضا  مت زمذ مبيض متعدد الكيسا  أي  طورة  ا ذ لإل رابذ بسررطان الثردي أو 

 ع ا الرحم أو المبيض

ان إن إزمرر :(:Depression and mood alterations) ا كتئ  لب   تب  ة ت الم  زاج -

األعراض ع د المريضا  قد يقودهن إلى الشعور باالكتئاب و اضطراب الثقرذ بالر ا  أمرام  فسرها 

 و أمام األ رين

 

 اإلخصلب المسل ة طبيًل  نة المصلبلت بللمبيض  ة ة الكؤيسلت:

Medically assisted fertility in women with polycystic ovarian 

syndrome are: 

بحاال  اإل  راب المسراعد علرى ا تقراء بروتوكروه تحرريض  عديد الكيسا  تتركز أهميذ المبيض

هردف هر ه البروتوكروال  ال ا رذ هري  Gonadotrophinsاإلباضذ بواسرطذ محرضرا  الغو راد 

 ا تقاء أ ضل إجابذ على محرضا  اإلباضذ مع تج ب الوقوع بمشكلذ  رد التحريض.
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إباضرررذ ثرررم إ  ررراب طبيعررري أو بحقرررن الحالرررذ األولرررى: ع رررد التحرررريض مرررن أجرررل الح ررروه علرررى 

 ال طاف عن طريا ع ا الرحم.

 الحالذ الثا يذ: التحريض من أجل اإل  اب ال  اعي أي طفل األ بوب:

يمكررن بهرر ه الحالررذ السرريطرة علررى م رراطر ح رروه الحمررل العديررد بتحديررد عرردد األج ررذ المزروعررذ. 

 اإلباضرذ  ظررا  للكميرذ الكبيررة ولكن ه ه البروتوكوال  تتميز ب طورة تسبب مت زمذ  ررد تحرريض

 التي تستعمل من الغو ادوترو ين.
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