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 المقدمة :  
تعتبر هذه المتالزمة من أكثر األمراض شٌوعاً حٌث تعانً منه العدٌد من الفتٌات فً سن المراهقة أو 

السٌدات البالؽات وقد لوحظ فً اآلونة األخٌرة تزاٌد عدد المراجعات للعٌادات الجلدٌة بشكاٌات ك )الشعرانٌة 

ر من أعراض متالزمة المبٌض متعدد و البدانة وإضافة إلى اضطراب الدورة الطمثٌة( وهذه األعراض تعتب

 الكٌسات  

 

وإن ظهرت هذه علما بهذا الموضوع ولم ٌسمعوا بهذا المرض سابقا  اوإن اؼلب الفتٌات أو النساء لم ٌحاطو

وذلك  وراء ذلك , لمعرفة السببٌعٌروا أي اهتماًم أمرا عادٌا ولم سوا  عدوه األعراض لمعظمهم فإنهم  لم ٌ

ً أو عالج لجهلهم به وأنهم أٌ ضا لم ٌعلموا بأنه احد األمراض الخطٌرة التً حٌرت العلماء ولم ٌجدوا له حالا

و احتمالٌه  ,وكما أن مضاعفات هذا المرض خطٌرة جدا ,سبب ظهوره ةعرفلم أنهم  لم ٌتوصلوا أوكامل 

النسبة للقارئ وأما ب ,وجود المرض بٌن الفتٌات كبٌر جدا وترتفع نسبه اإلصابة به كثٌراً والسبب مجهول

األمراض المجهولة التً سٌدفعه فضوله للتعرؾ على هذا المرض   ٌعد له اآلن أحدس  

(0رقم ) الصوره   
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 ما هً متالزمة التكٌس بالمبٌض ؟

هرمونً  اضطراب هً الكٌسات المتعدد المبٌض متالزمة  

الكٌسات متعدد" تعنً "  (Polycystic) ,PCOS المبٌض لمتالزمة مختصر تعرٌؾ  

 أو المبٌض داخل الكٌس ٌكون أن وٌمكن المبٌض, فً ٌتشكل بالسائل ملًء نسٌجً جٌب هو المبٌضً الكٌس

أنواع ثالثة تضم وهً. الخارجً سطحه على  : 

وظٌفٌة فٌزٌولوجٌة أكٌاس : 

 أن وٌمكن البوٌضات إحدى تحرٌر فً البوٌضات تحرٌر عن المسئولة الجرٌبٌة األكٌاس بعض تفشل حٌث

الجرٌبٌة األكٌاس تسمى األكٌاس وهذه. سنتٌمترات 2-4 منها الواحد طول ٌبلػ حتى تكبر . 

 وهً" األصفر الجسم أكٌاس" األكٌاس بعض تسمى. طمثٌة دورات ثالث أو دورتٌن بعد عادةً  تختفً وهً

 فً تزول ما عادة لكنها. سنتٌمترات عشرة لتبلػ األكٌاس هذه تتضخم أن ٌمكن. البٌضة تحرر بعد تتشكل

أسابٌع بضعة ؼضون . 

حمٌدة ورمٌة أكٌاس : 

أنواعها ومن. المجاورة األنسجة ٌؽزو ال سرطانً ؼٌر ورم هو الحمٌد الورم : 

اآلدمٌة األكٌاس : 

 من ذلك وؼٌر األسنان أو الشعر تصنع أن الورم فً الخالٌا تستطٌع حٌث( والدٌة) خلقٌة أورام أنها وٌعتقد

 وأن الحجم كبٌرة األكٌاس هذه تصبح أن ٌمكن. المتشكل المبٌضً الكٌس من جزءاً  تصبح التً األنسجة

األلم تسبب . 

الرحم بطانة ورم : 

 الرحم بطانة نسٌج ٌنمو حٌث ,"الرحم بطانة انتباذ"  ٌدعى بمرض المصابات النساء عند األكٌاس هذه تتشكل

 عادة وٌتكون أكثر أو كٌسة تشكٌل إلى مؤدٌا وٌنمو بالمبٌض النسٌج هذا ٌلتصق أن وٌمكن.  الرحم خارج

الطمث وأثناء الجماع أثناء مؤلمة األكٌاس هذه تكون أن ٌمكن. بالدم ممتلئا . 

الكٌسً الؽدي الورم : 

  أو مائً بسائل ملٌئة عادةً  وتكون. للمبٌض الخارجً السطح على خالٌا من األكٌاس تتشكل الحالة هذه فً
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األلم تسبب وأن األكٌاس هذه تتضخم أن ٌمكن. لزج سمٌك بهالم . 

األكٌاس المتعدد المبٌض : 

 تتكرر. البٌضة لتحرٌر ٌنفتح ال الجٌب لكن الجٌوب, أو الجرٌبات داخل البٌوض تنضج الحالة, هذه فً

مبٌضٌة أكٌاساً  فتشكل المبٌض داخل نموها الجرٌبات وتواصل الدورة,  . 

 االضطرابات بعض نتٌجة الحالة هذه وتحدث. الجسم شعر نمو فً زٌادة المرٌضة على ٌالحظ الحالة هذه فً

 .الهرمونٌة

الخبٌثة األكٌاس : 

 ٌبدأ أن ٌمكن. المبٌض بسرطان اإلصابة خطر من الحمٌدة المبٌضٌة األكٌاس بعض تزٌد وقد نادرة وهً

المبٌض على كٌسة شكل على المبٌض, سرطان  

 

 

 

4الصورة رقم   
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؟ وما أسبابهمم ٌنشأ    

 معروؾ حٌث تنتج ؼٌر الخلل هذا ٌسبب والذي. والمباٌض الدماغ فً الهرمونً التوازن اختالل عن ناجمة 

 أو جرٌبات الكٌسات هذه تدعى. البٌض أو البٌوض, تحمل التً بالسوائل مآلنة صؽٌرة كٌسات المباٌض

. البٌضة وتخرج بٌضة على تحتوي ناضجة جرٌبة تنفجر المرأة, دورة خالل شهر كل فً.  .ؼشائٌة كٌسات

االباضة العملٌة هذه وتسمى ,  الدماغ ٌرسل ال الكٌسات, المتعدد المبٌض بمتالزمة المصابات النساء فًو

 فً اإلباضة تحصل قد هذا, وبسبب. البٌوض وإطالق إنضاج فً للمساعدة المبٌض إلى هرمونٌة رسالة

 صحٌح بشكل البٌض عن الجرٌبات تفرج ال االنفجار من بدالً . اإلطالق على تحصل ال أو االحٌان بعض

المباٌض فًمتعددة  صؽٌرة ؼشائٌة كٌسات إلى الجرٌبات وتنمو  

 

 ما سببه :

 

( الجلوكوز) السكر باستخدام للخالٌا ٌسمح حٌث البنكرٌاس ٌفرزه هرمون هو األنسولٌن و:  االنسولٌن زٌادة

 البنكرٌاس فإن , فعال بشكل استخدامه إعاقة و االنسولٌن مقاومة هناك كان إذا و. بالطاقة الجسم وإمداد ,

 فً خلل من تعانً المبٌض خالٌا فان المتالزمة وفً. للخالٌا متاح السكر لجعل االنسولٌن من المزٌد ٌفرز

ٌُعتقد , السكر على االستحواذ المباٌض من االندروجٌن إنتاج لزٌادة تؤدي االنسولٌن زٌادة أن و  

 

 عند و.االلتهاب تسمى عملٌة فً العدوى لمكافحة مواد تنتج البٌضاء الدم خالٌا:  االلتهاب من منخفضة درجة

 ذلك ٌحدث وعندما. لذلك استعداد لدٌهم اللذٌن الناس بعض فً اإللتهابٌة االستجابة تثٌر قد معٌنة أطعمة تناول

 فً الكولٌسترول وتراكم االنسولٌن مقاومة إلى تؤدي أن ٌمكن التً المواد تنتج البٌضاء الدم خالٌا فإن ,

 مع النساء أن األبحاث أظهرت وقد. والشراٌٌن القلب أمراض ٌسبب الذي( الشراٌٌن تصلب) الدموٌة األوعٌة

االلتهاب من منخفضة درجة من ٌعانون الكٌسات المتعدد المبٌض متالزمة  

 

 البوٌضة النهاٌة فً ٌطلق و البوٌضة على الحاوي الجرٌب ٌنمو عندما المرأة لدى عادة اإلباضة تحدث

 تكون و المبٌض على تتكدس ٌجعلها مما البٌوض هذه نمو من الكٌسات المتعدد المبٌض ٌعمل.  الناضجة

 هرمونٌن إنتاج على المذكرة الهرمونات مع اإلستروجٌن ٌعمل.  لإلستروجٌن مفرزة سلٌمة صؽٌرة كٌسات

للجرٌب الحاث الهرمون هما آخرٌن  FSH الملوتن الهرمون و  LH بدون و اإلباضة منع فً أٌضاً  ٌساعد الذي 
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ألن عملهما ٌقتضً بتحفٌز هرمونً  )أي ٌحدث خلل هرمونً ( مرتفعة الذكورة هرمونات تبقى اإلباضة

للتقلٌل من ات من هرمونات جنسٌة أنثوٌة أخرى األستروجٌن والبروستٌجٌن بعد الحصول على إشار

األندروجٌن والستوستٌرون )هرمونات الذكورة ( لتكون المباٌض فً الحالة الطبٌعٌة هرمونات   

   

للجرٌب المنبه الهرمون إنتاج ٌتم الدورة بداٌة فً  (FSH) الهرمون وهو. الدماغ فً النخامٌة الؽدة بواسطة 

 الممتلئة التجاوٌؾ هً الجرٌبات أما ).الناضجة البوٌضة إلنتاج المبٌضٌن تحفٌز فً المشترك الرئٌسً

للجرٌب المنبه الهرمون ٌقوم. ناضجة ؼٌر واحدة بوٌضة على جراب كل ٌشتمل. (المبٌضٌن فً بالسائل  

(FSH) لتصبح البوٌضة مكتملة .إنتاجه فً والبدء اإلستروجٌن هرمون لتكوٌن الجرٌبات من عدد بتحفٌز

وفً هذه الحالة وجاهزة إما لإلطالق إن لم تلقح أو لتكوٌن الجنٌن   

 

بسا( )المباٌض ال تحصل على إشارات هرمونٌة صحٌحة من الؽدة النخامٌة ٌؤدي لعدم إفراز هرمون 

  وتصبح أعلى من )( مما ٌؤدي لل:

 

زٌادة إنتاج وإفراز هرمونات الذكورة مما ٌؤثر على إنتاج البٌوض أي أنه إما أن  و الهرمونً االختالل

أو أنها ال تحدث  ٌؤخر حدوث اإلباضة   

  

 الصورة رقم 

3 
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                          :  أو المؤثرة فٌه بعض أسبابه المتوقعة

ة ومشاكل هرمونٌة أخرى ٌإصابة بمشاكل قصور الؽدة الدرق  

  األندر وجٌنارتفاع مستوى 

 التدخٌن 

أخرىاستخدام موانع الحمل وعالجات هرمونٌة   

 مرض السكري 

 الوراثة من األم واألقارب والسبب الرئٌسً ؼٌر معروؾ 

االنسولٌن مما ٌزٌد من الكمٌة المفرزة وٌجعل الخالٌا ممنعة الستقباله  إفرازخلل فً   

 

 آثاره : 
ال تأثٌر سلبً لوجوده  وأحٌاناله تأثٌر على وظائؾ المبٌض والدورة الشهرٌة   

 حدوث خلل فً مواعٌد اإلباضة حٌث ٌعدم انتظام الدورة الشهرٌة 

 أنها أو المبٌض على تضؽط األكٌاس أن هذا ٌعنً ,فقد للؽاٌة شدٌداً  األلم صار إذا البطن الشعور األلم أسفل 

.إسعافٌة طبٌة عناٌة إلى حاجة فً الحاالت هذه تكون وقد. تنزؾ  

فً البطن  واالمتالءوالضؽط على المعدة مع الشعور بالثقل  األمعاءألم أثناء  حركة   

:التؽوط أو التبول أثناء األلم  

 لدى مستمراً  شعوراً  الضؽط هذا ٌولد وقد. المستقٌم أو المثانة على المتضخم الكٌس ضؽط عن ٌنجم قد وهو

.المرحاض استخدام إلى بالحاجة المرأة  

 التقًء والؽثٌان 

 تصلب الثدي 

 إفرازات مهبلٌة 

 نزٌؾ فً ؼٌر أٌام الحٌض
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 زٌادة نسبة االنسولٌن والؽلوكوز بالدم 

 زٌادة نسبة االندروجٌن فً الدم 

 ظهور حب الشباب بكثرة 

 عدم القدرة على التحكم بإخراج البول 

 نمو ؼٌر طبٌعً للشعر على الوجه والجسم )الجسم ٌبذل هرمون االتستوستٌرون أكثر من المفترض 

 وٌكون الجسم والبصٌالت  حساسة عند زٌادة نسبة هرمون معٌن (

 ؼالبا ما ٌصبح الشعر على الوجه أكثر سماكة وأشد قتامة كما ٌتزاٌد على البطن والصدر والظهر 

 صعوبة الحفاظ على وزن سلٌم 

الكبٌرة الكٌسات فً البطن منطقة فً الزائد الثقل أو باالمتالء الشعور  

 ازدٌاد مستوى الدهون فً الدم 

 انخفاض كثافة الشعر فً الرأس 

 بالنسبة للدورة تظهر أقل بتسع مرات فً السنة أو ال ٌحصل أبدا أو نزٌؾ شدٌد 

  االكتئاب

 مشاكل بالخصوبة العدٌد من المصابٌن ٌواجهون صعوبة بالحمل

فً الدم أعلى  األنسولٌن)ارتفاع منسوب الخلفً من الرقبة وؼٌرها من المناطق بقع بشرة داكنة على الجزء 

(من المفترض حٌث تظهر بقعة مظلمة خلؾ الرقبة وبٌن الفخذٌن   

 ,الفخذٌن اإلبطٌن , العنق مؤخرة على المخملٌة, الؽامقة للبشرة الطبً المصطلح هو وهذا:  أسود شواك )

( األنسولٌن مقاومة على عالمة هو و. الثدٌٌن تحت أو ,الفرج  
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 ٌتم التشخٌص عبر : 

عدة فحوصات لمنطقة البطن بالموجات الفوق الصوتٌة  إجراء  

السٌنٌة لمنطقة البطن  باألشعةتصوٌر   

  الحلٌب هرمون فً ارتفاعا ٌسبب قصورهاألن  ̣ الدرقٌة الؽدة لوظائؾ تحلٌل عمل -)فحص الؽدة الدرقٌة 

 هو الدرقٌة الؽدة وظائؾ خلل ٌكون أن من تحسبا التحلٌل, هذا عمل من بد ال ولذلك الدورة؛ انتظام وعدم

المباٌض تكٌس ألعراض مشابهة أعراض لظهور المسبب  

 فحص الدورة الشهرٌة والحمل 

 مشاكل الشعر والبشرة 

تنظٌر للجهاز التناسلً  إجراء  

 فحص مستوى السكر فً الدم والهرمونات 

  

 طرق العالج : 

 عادة تذهب دون تدخل طبً 

كان حجم الكٌٌس كبٌر إذاقد ٌلجأ للجراحة   

 المتعدد المبٌض متالزمة ألنمنع الحمل  أقراصبعض العالجات الدوائٌة  لتنظٌم الهرمونات األنثوٌة مثل 

 طرٌقتان هناك. التوازن هذا استعادة محاولة هو عالجك من جزء فان لذلك هرمونً توازن عدم هً الكٌسات

:بذلك للقٌام  

.األنثوي الهرمون مستوى زٌادة  

.المرتفع الذكور هرمون تأثٌر من تقلٌل  

األنثوٌة, اتالهرمون مستوى لزٌادة  

(:اآلثار هذه الحمل منع لحبوب سٌكون. الحمل منع حبوب الطبٌب ٌصؾ قد )  
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.أكثر منتظمة الشهرٌة دوراتك جعل على تساعد  

.والجسم الوجه على الشعر نمو من وتحد الشباب حب حالة ستحسن األرجح على وهً  

.الرحم بطانة بسرطان اإلصابة خطر من تقلل وسوؾ  

 هرمونات تأثٌر من للحد  عالجات دوائٌة لمعالجه عمل الهرمونات الذكرٌة والحد من تأثٌراتها وارتفاعها

:اآلثار هذه لها االندروجٌنات مكافحة أدوٌة إن. لالندروجٌن مضادة أدوٌة طبٌبك ٌصؾ قد الذكور,  

.الذكور هرمونات عمل تعرقل  

.الشباب وحب فٌه المرؼوب ؼٌر الشعر نمو تقلل وسوؾ  

 مالزمة الرٌاضة بشكل دائم 

 المبٌض,منطقة علً الدهون علً,تمركز التكٌس,ٌعمل ألنإتباع نظام صحً ؼذائً والمحافظة على الوزن 

.سٌئة البوٌضات البطن,وٌجعل أسفل  

 

جراء فحص دائم للسكري فً الدم إ  

فحوصات لضؽط الدم  إجراء  

 

 هذه. اخرى صحٌة بمشاكل االصابة مخاطر الكٌسات المتعدد المبٌض متالزمة تزٌد عالجها, ٌتم لم إذا

:ٌلً ما تشمل الصحٌة المشاكل  

القلب أمراض      

السكري مرض      

السمنة      

الرحم بطانة سرطان      

(الحمل متاعب) العقم      
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الحمل والعقم :المتالزمة وأثرها على تأخر   

 

 الشهرٌة الطمث فترات بٌن الفاصل تشمل الحٌض شذوذ من أمثلة. شٌوعا األكثر هو هذا: الحٌض شذوذ

 , أكثر أو أشهر أربعة لمدة الحٌض وعدم , السنة فً حٌض دورات ثمانً من أقل ؛ ٌوما 32 من أطول

. ضئٌل الحٌض فٌها ٌكون قد طوٌلة وفترات  

 من تعانً ألنها الحمل فً صعوبة من تعانً الكٌسات المتعدد المبٌض متالزمة مع المرأة:  الحمل تأخر

 تأخر لحدوث شٌوعا األكثر السبب هً الكٌسات المتعدد المبٌض متالزمة. أباضة وجود عدم أو نادرة إباضة

.النساء عند الحمل  

LH هرمون ارتفاع وسببه: اإلجهاض تكرر -  البوٌضة نضوج ٌعٌق قد أنه اإلحصائٌات بعض أثبتت والذي 

نموه لٌكتمل الرحم بطانة فً الجنٌن اندماج أو  

 MILD PCOS الخفٌؾ النوع-

 بالنساء مقارنة الحمل فً تأخر ٌحدث ولكن.. عادٌة واالباضة منتظمة النساء هؤالء عند الدورة وتكون

التلقائً اإلجهاض فرصة وهناك.. العادٌات SPONTANEOUS MISCARRIAGE  ارتفاع نتٌجة عندهم عالٌة 

ال هرمون  

)LH( 

 MODERATE FORM المعتدل النوع -4

اباضة التحدث وأحٌانا الدورة فً انتظام عدم هناك ٌكون  

 

 SEVER FORM المتقدم أو الشدٌد النوع-3

عقم وأحٌانا الحٌض فً وانقطاع البشرة ودهنٌة الشباب وحب الشعرانٌة مع مفرطة سمنة هناك تكون  
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: الخاتمة  
  % 02نسبة  أو .نساء 01 كل من واحدة حوالً على تؤثر الكٌسات المتعدد المبٌض متالزمة

 أو بطرٌقة حٌاتك على تؤثر سوؾ الكٌسات المتعدد المبٌض متالزمة مزمن, مرض كأي

 تصبح قد طبٌبك, بها ٌوصً التً العالجات وتتابعً بجسمك تعتنً كنت إذا ولكن. بأخرى

 ال قد اآلخرٌن األشخاص إن حتى. جداً  طفٌؾ إزعاج مصدر الكٌسات المتعدد المبٌض متالزمة

لن ٌكون هناك شفاء تام من تكٌس المباٌض فً حالة حدوث الحمل , ولكن فً بعض الحاالت ,  .ٌالحظونها

 ٌحدث تؽٌرات فً جسم المرٌضة خالل الحمل مما ٌؤدي إلى انتظام الدورة بعد انتهاء الحمل .

 

 

2الصورة رقم   

 



~ 13 ~ 
 

 

 

 الفهرس
 

4....صفحة ............المقدمة ....................................................................  

3.صفحة ..........هً متالزمة التكٌس بالمبٌض ............................................. ما  

2.صفحة ......................................................................مم ٌنشأ وما أسبابه   

  6صفحة .. ...بعض أسبابه المتوقعة أو المؤثرة فٌه..............................................

7........صفحة آثاره ..............................................................................  

8ٌتم التشخٌص عبر ......................................................................صفحة    

8طرق العالج .............................................................................صفحة   

01...............................صفحة المتالزمة وأثرها على تأخر الحمل والعقم .............  

00الخاتمة ..................................................................................صفحة   

 

 

 

 



~ 14 ~ 
 

 

 فهرس الصور
(4)صفحة  0الصورة رقم   

(2)صفحة 4الصورة رقم   

(6)صفحة 3الصورة رقم   

                     (00)صفحة2الصورة رقم 

  

 المراجع

www.Jeanhailes.org.au 

www.hormone.org 

www.pcosfoundation.org 

www.ncbiohlm.nlh.gov 

www.womenhealth.org.au 

www.nchospitals.edu 

 

http://www.jeanhailes.org.au/
http://www.hormone.org/
http://www.pcosfoundation.org/
http://www.ncbiohlm.nlh.gov/
http://www.womenhealth.org.au/
http://www.nchospitals.edu/

