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 ثغن اهلل الزحوي الزحین                                 

 تروساى ّبی کیغت

 اجوبلی ثزرعی

  سى هثل تَلیس عیغتن

 آى عغح زر یب تروساى زر هبیؼبت پزاس ّبی پبکت یب ّب کیغِ تروساى کیغت

 ثبزام یک ؽکل ٍ اًساسُ ًظز اس کسام ّز - زارًس تروساى زٍ رحن عزكیي زر سًبى. اعت

 عی زر هبّبًِ ّبی زٍرُ زر ، کٌٌس هی ًوَ ٍ رؽس ّب تروساى زر کِ ،  ّب ترن. اعت

 .ؽًَس هی آساز ثبرٍری عبلْبی

 کیغت ثیؾتز. ّغتٌس هجتال تروساى کیغت ثِ هَاقغ ثزذی زر ّب ذبًن اس ثغیبری

 چٌس عی زر زرهبى ثسٍى اکثزیت. ّغتٌس ضزر ثی  یب ٍ زارًس کوی ًبراحتی تروساى ّبی

 .رٍز هی ثیي اس هبُ

 

 تَاًٌس هی - اًس زاؽتِ پبرگی کِ آًْبیی ٍیضُ ثِ - تروساى کیغت ، حبل ایي ثب

 اًجبم را لگي هٌظن هؼبیٌبت ، ذَز عالهتی اس هحبكظت ثزای. کٌٌس ایجبز جسی ػالئن

 ثساًیس ، ثبؽس ثبلقَُ جسی هؾکل یک زٌّسُ ًؾبى تَاًس هی کِ را ػالئوی ٍ زّیس

 

 ػالئن

 ، حبل ایي ثب. رًٍس هی ثیي اس ذَز ذَزی ثِ ٍ کٌٌس ًوی ایجبز ػالئن ّب کیغت ثیؾتز

 :سیزؽَز ػالئن ثبػث تَاًس هی تروساى ثشرگ کیغت
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 کیغت عزف زر ؽکن تحتبًی قغوت زر تیش یب کٌٌسُ کغل زرز یک - لگي زرز

 ؽوب ؽکن زر عٌگیٌی یب ثَزى پز

 ًلد

 لگي یب ؽکوی ؽسیس ٍ ًبگْبًی زرز:زاریس کٌیساگز هزاجؼِ پشؽک ثِ سهبًی چِ

 اعتلزاؽ یب تت ثب زرز

 تٌلظ هزعَة، ٍ عزز پَعت  - زارز ٍجَز ؽَک ػالئن یب ّب ًؾبًِ ٍ ػالئن ایي اگز

 .کٌیس هزاجؼِ پشؽک ثِ ثالكبفلِ - ضؼق یب عزگیجِ ٍ پی؛ زر پی ٍ عزیغ

 

 ػلل

 

 هی ایجبز( ػولکززی کیغت) ؽوب قبػسگی چزذِ ًتیجِ زر تروساى ّبی کیغت 

 .ؽَز هی زیسُ کوتز ثغیبر کیغت زیگز اًَاع. ؽًَس

 

 ػولکززی کیغت

 ًبم ثِ کیغت هبًٌس عبذتبرّبیی ّزهبُ هؼوَل عَر ثِ ؽوب ّبی زرتروساى

 تَلیس را پزٍصعتزٍى ٍ اعتزٍصى ّبی َّرهَى ّب كَلیکَل. کٌٌس هی رؽس ّب كَلیکَل

 زر هبّبًِ كَلیکَل یک اگز.کٌٌس هی آساز تروک گذاری تروک ٌّگبم ٍ کٌٌس هی

 کیغت ًَع زٍ. ؽَز هی ؽٌبذتِ ػولکززی کیغت یک ػٌَاى ثِ ، ثبؽس رؽس حبل

 :زارز ٍجَز ػولکززی
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 اس  ترن یک ،(41 رٍس) ؽوب قبػسگی چزذِ هیبًی ًقغِ حَالی زر. كَلیکَالر کیغت

 اس كَلیکَالر کیغت. رٍز هی( رحوی)كبلَح لَلِ ثِ ٍ سًس هی ثیزٍى ذَز كَلیکَل

 ّوچٌبى اهب ، ًکٌس رّب را ذَز ترن ٍ ًؾَز پبرُ كَلیکَل کِ ؽَز هی ؽزٍع سهبًی

 .کٌس هی رؽس

 

 تَلیس ، کٌس هی رّب را ذَز ترن كَلیکَل یک کِ ٌّگبهی. Corpus لَتئَم کیغت

 كَلیکَل ایي. کٌس هی ؽزٍع علَل ایجبز ثزای را پزٍصعتزٍى ٍ اعتزٍصى علَلْبی

 كَلیکَل زاذل زر هبیؼبت ، اٍقبت گبّی. ؽَز هی ًبهیسُ corpus luteum اکٌَى

 کیغت.ؽَز تجسیل کیغت ثِ لَتئَم جغن کِ ؽًَس هی ثبػث ٍ ؽًَس هی جوغ

 زٍ عی ؿبلجبً ٍ ؽًَس هی زرز ثبػث ًسرت ثِ ، ّغتٌس ضزر ثی هؼوَالً ػولکززی ّبی

 .رًٍس هی ثیي اس ذَز ثِ ذَز قبػسگی چزذِ عِ یب

 

 زیگز ّبی کیغت

 هَارز ؽبهل ؽَز ًوی هزثَط ؽوب قبػسگی چزذِ عجیؼی ػولکزز ثِ کِ کیغت اًَاع

 :اعت سیز

 

 ، هَ هبًٌس ثبكتْبیی حبٍی تَاًٌس هی ایٌْب ، تزاتَهب ًبم ثِ ّوچٌیي زرهَئیس کیغت

 ًسرت ثِ آًْب. ؽًَس هی تؾکیل جٌیٌی علَلْبی اس سیزا ثبؽٌس زًساى یب پَعت

 .ّغتٌس عزعبًی
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 هبزُ یک ثب اعت هوکي ٍ گیزًس هی ؽکل تروساى عغح زر ایٌْب. عیغتبزًَهب

 کِ ؽًَس هی ایجبز ؽزایغی ًتیجِ زر ایٌْب آًسٍهتزیَم.ؽًَس پز هربعی یب آثکی

 کٌٌس هی رؽس ؽوب رحن اس ذبرج زر رحن( رحن زاذلی الیِ)آًسٍهتز علَلْبی

 ایجبز رؽس ٍ ؽسُ هتقل ؽوب تروساى ثِ تَاًٌس هی ّب ثبكت اس ثزذی(. اًسٍهتزیَس)

 اس تروساى ؽًَس هی ثبػث ٍ ؽًَس هی ثشرگ عیغتبزًَهب ٍ زرهَئیس کیغت.کٌٌس

 ثِ ؽوب تروساى زرزًبک ذَرزگی پیچ احتوبل جبیی جبثِ ایي. ؽَز ذبرج هَقؼیت

 هوکي ّوچٌیي تروساى ذَرزگی پیچ. زّس هی اكشایؼ را تروساى ذَرزگی پیچ ًبم

 .ؽَز تروساى ثِ ذَى جزیبى تَقق یب کبّؼ ثِ هٌجز اعت

 

 ذغز ػَاهل

 :ثب یبثس هی اكشایؼ تروساى کیغت ثِ اثتال ذغز

 ثبرٍری زارٍی کِ کلَهیلي زارٍی هقزف ؽبهل هَارز ایي. َّرهًَی هؾکالت

(Clomid )ؽَز هی اعتلبزُ ؽوب گذاری تروک ثزای کِ اعت. 

 توبم زر ، ؽَز هی تؾکیل گذاری تروک ٌّگبم کِ کیغتی ، اٍقبت ثؼضی. ثبرزاری

 .هبًس هی ثبقی ؽوب تروساى رٍی ثبرزاری زٍراى

 ؽوب رحن اس ذبرج زر رحن آًسٍهتز علَلْبی ؽَز هی ثبػث ؽزایظ ایي آًسٍهتزیَس

 ایجبز رؽس ٍ ؽسُ هتقل ؽوب تروساى ثِ تَاًٌس هی ّب ثبكت اس ثزذی. کٌٌس رؽس

 .کٌٌس

 ثبػث تَاًس هی ، یبثس گغتزػ ّب تروساى ثِ ػلًَت اگز. لگٌی ؽسیس ػلًَت یک

 .ؽَز کیغت ایجبز
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 ثیؾتزی تؼساز زچبر احتوبالً ، ثبؽیس زاؽتِ را آًْب اس یکی اگز. قجلی تروساى کیغت

 .ؽس ذَاّیس

 

 ػَارك

 ، یبثس هی لگي هؼبیٌِ ٌّگبم پشؽک کِ را کیغت اس کوتزی اًَاع ذبًوْب اس ثؼضی

 ؽًَس هی ایجبز یبئغگی اس پظ کِ کیغتیک تروساًی ّبی تَزُ. کٌٌس هی ایجبز

 لگي هٌظن هؼبیٌبت زاؽتي زلیل ّویي ثِ. ثبؽٌس( ثسذین) عزعبًی اعت هوکي

 .اعت هْن

 :اعت سیز هَارز ؽبهل تروساى کیغت ثِ هزثَط ًبزر ػَارك

 تروساى حزکت ثبػث تَاًٌس هی ؽًَس هی ثشرگ کِ کیغتْبیی. تروساى ذَرزگی پیچ

 اكشایؼ را( تروساى ذَرزگی پیچ) ؽوب تروساى زرزًبک ذَرزگی پیچ احتوبل ٍ ؽًَس

 ٍ تَْع ، لگي ؽسیس زرز ًبگْبًی ثزٍس ؽبهل تَاًس هی ثیوبری ایي ػالئن. زّس هی

 را ّب تروساى ثِ ذَى جزیبى تَاًس هی ّوچٌیي تروساى ذَرزگی پیچ. ثبؽس اعتلزاؽ

 .کٌس هتَقق یب کبّؼ

 ّزچِ. ؽَز زاذلی ذًَزیشی ٍ ؽسیس زرز ثبػث تَاًس هی پبرگی کِ کیغت پبرگی

  گذارز هی اثز لگي ثز کِ ؽسیس كؼبلیت. اعت ثیؾتز پبرگی ذغز ، ثبؽس ثشرگتز کیغت

 .زّس هی اكشایؼ را ذغز ًیش ، ٍاصیٌبل هقبرثت هبًٌس

 پیؾگیزی
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 لگي هٌظن هؼبیٌبت اهب ، ًسارز ٍجَز تروساى کیغت اس پیؾگیزی ثزای راّی اگزچِ

 تؾریـ ٍقت اعزع زر ؽوب ّبی تروساى زر تـییز کِ زّس هی اعویٌبى ؽوب ثِ

 قبػسگی ؿیزهؼوَل ػالئن جولِ اس ، ذَز هبّبًِ چزذِ زر تـییز ثِ ًغجت. ؽَز  زازُ

 ذَز پشؽک ثب. ثبؽیس َّؽیبر ، ّغتٌس پبیسار چزذِ چٌس اس ثیؼ کِ هَارزی ٍیضُ ثِ ،

 .کٌیس فحجت ؽوبعت کٌٌسُ ًگزاى کِ تـییزاتی هَرز زر

 

 تؾریـ

 آى اًساسُ ثِ ثغتِ. ؽَز پیسا لگي هؼبیٌِ عی زر تَاًس هی ؽوب تروساى رٍی کیغت

 ثزای را آسهبیؾبتی پشؽک ، ّغتٌس هرلَط یب جبهس ، ؽسُ پز هبیؼبت آیب ایٌکِ ٍ

 .کٌس هی تَفیِ زرهبى ثِ ًیبس ٍ آى ًَع تؼییي

 :ؽبهل هوکي ّبی تغت 

 کَرپَط  کیغت ثِ اثتال ًؾبًگز اعت هوکي هثجت آسهبیؼ یک. حبهلگی تغت

 .ثبؽس لَتئَم

 

 ثبال كزکبًظ ثب فَتی اهَاج( هجسل) wandlike ٍعیلِ یک. لگي عًََگزاكی

 ثز را ؽوب ّبی تروساى ٍ رحن اس تقَیزی تب کٌس هی زریبكت ٍ ارعبل را( عًََگزاكی)

 تجشیِ را تقَیز ، کیغت ٍجَز تأییس ثزای ؽوب پشؽک. کٌس ایجبز ٍیسیَیی فلحِ رٍی

 اس پز  یب اعت( تَپز)جبهس ایٌکِ تؼییي ٍ آى هحل ؽٌبعبیی ثِ ، کٌس هی تحلیل ٍ

 .اعت ؽسُ هرلَط یب هبیؼبت
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 ثزػ عزیق اس کِ ًَری ٍ ثبریک اثشاری - الپبرٍعکَح اس اعتلبزُ ثب الپبرٍعکَپی

 را ؽوب ّبی تروساى تَاًس هی ؽوب پشؽک - اعت ؽسُ ٍارز ؽوب ؽکن ثِ کَچک

 ًیبس ثیَْؽی ثِ کِ اعت جزاحی ػول یک ایي. کٌس ذبرج را تروساى کیغت ٍ ثجیٌس

 .زارز

 

 

( CA 421) 421 عزعبًی صى آًتی ثٌبم پزٍتئیٌی ذًَی عغح. CA 421 ذَى آسهبیؼ

 حسی تب ؽوب کیغت اگز. رٍز هی ثبال تروساى عزعبى ثِ هجتال سًبى زر اؿلت

 هوکي پشؽک ، ّغتیس تروساى عزعبى ثِ اثتال ذغز هؼزك زر ٍ اعت( تَپز)جبهس

 ؽزایظ زر تَاًس هی ّوچٌیي ركتِ ثبال CA 421 عغح.زّس اًجبم را آسهبیؼ ایي اعت

 .زّس رخ لگي التْبثی ثیوبری ٍ رحوی كیجزٍم ، آًسٍهتزیَس هبًٌس عزعبًی ؿیز

 زرهبى
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 هوکي پشؽک. زارز ثغتگی ؽوب ػالئن ٍ کیغت اًساسُ ٍ ًَع ، ؽوب عي ثِ زرهبى

 :کٌس پیؾٌْبز اعت

 قزار هؼبیٌِ هَرز هجسزا ٍ کٌیس فجز تَاًیس هی هَارز اس ثغیبری زر. ثبػ هٌتظز

 یک هؼوَالً ایي. ذیز یب رٍز هی ثیي اس هبُ چٌس ظزف کیغت کِ ثجیٌیس تب ثگیزیس

 هی ًؾبى عًََگزاكی ٍ ًساریس ػالئوی اگز - ؽوب عي ثِ تَجِ ثسٍى - اعت گشیٌِ

 سیبز احتوبل ثِ پشؽک.زاریس هبیؼبت اس پز ٍ کَچک ، عبزُ کیغت یک ؽوب کِ زّس

 هتَجِ تب کٌیس پیگیزی سهبًی كَافل زر را لگٌی ّبی عًََگزاكی کِ کٌس هی تَفیِ

 .ًِ یب کٌس هی تـییز اًساسُ زر ؽوب کیغت ؽَیس

 ضس زارٍّبی ، تروساى کیغت تکزار اس جلَگیزی ثزای اعت هوکي ؽوب پشؽک. زارٍ

 ثبرزاری ضس ّبی قزؿ ، حبل ایي ثب. کٌس تَفیِ را ثبرزاری ضس ّبی قزؿ هبًٌس ثبرزاری

 .کٌٌس ًوی کَچک را هَجَز کیغت
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 ،کِ ثشرگ کیغت یک اگز کٌس پیؾٌْبز را جزاحی اعت هوکي پشؽک. جزاحی ػول

 چزذِ عِ یب زٍ  عی زر ، اعت رؽس حبل زر ، رعس ًوی ًظز ثِ ػولکززی کیغت ؽجیِ

 .ؽَز هی زرز ثبػث یب یبثس هی ازاهِ قبػسگی

 ثززاؽتي قبثل( تروساى کیغتکتَهی) تروساى کززى ذبرج ثسٍى ّب کیغت اس ثزذی

 ّن را هجتال تروساى کِ کٌس پیؾٌْبز اعت هوکي پشؽک ، هَارز ثؼضی زر. ّغتٌس

 (.اٍئَكَرکتَهی) ثگذارز عبلن را زیگزی ٍ ثززارز

 عزعبى هترقـ یک ثِ را ؽوب احتوبالً پشؽک ، ثبؽس عزعبًی کیغتیک تَزُ اگز

 كبلَح ّبی لَلِ ٍ تروساًْب ، رحن ثززاؽتي ثِ ًیبس اعت هوکي. زّس هی ارجبع سًبى

 ؽوب پشؽک. ثبؽس پزتًَگبری یب زرهبًی ؽیوی احتوبالً ٍ( تَتبل ّیغتزکتَهی)

 .کٌس هی تَفیِ را جزاحی ، ؽَز ایجبز یبئغگی اس ثؼس تروساى کیغت ٍقتی احتوبالً

  هالقبت قزار ثزای ؽسى آهبزُ

 زر هترقـ پشؽک یب اٍلیِ ّبی هزاقجت زٌّسُ ارائِ ثِ هزاجؼِ ثب ؽوباحتوبالً

 .کٌیس هی ؽزٍع ، زارز ترقـ( سایوبى ٍ سًبى هترقـ) سًبى ثز کِ ؽزایغی

 زّیس اًجبم تَاًیس هی ؽوب آًچِ

 ٍ هالقبت قزار ػلت ثب رعس ًوی ًظز ثِ کِ هَارزی جولِ اس ، ؽوب ػالئن:اس لیغتی

 ثبؽس ارتجبط ثی آًْب ؽزٍع سهبى

 (هقزكی هقسار)زٍسّب ٍ ؽسُ هقزف ّبی هکول عبیز ٍ ّب ٍیتبهیي ، زارٍّب توبم

 قبػسگی ّبی ًظوی ثی جولِ اس ، ؽوب پشؽکی عبثقِ
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 یب ذبًَازُ اػضبی اس یکی ثب اهکبى فَرت ثپزعیسزر ذَز پشؽک اس ثبیس کِ عَاالتی

 هی زازُ ؽوب ثِ کِ اعالػبتی یبزآٍری زر ؽوب ثِ تب ؽَیس ّوزاُ ذَز زٍعتبى اس یکی

 :اس ػجبرتٌس ثپزعیس ذَز پشؽک اس ثبیس کِ عؤاالتی.کٌس کوک ؽَز

 ؽَز؟ هی هي ػالئن ایجبز ثبػث ػبهلی چِ

 ثبؽن؟ زاؽتِ السم اعت هوکي آسهبیؾبتی چِ

 زارم؟ ًیبس زرهبى ثِ یب ؽَز هی ثزعزف ذَزی ثِ ذَز هي کیغت آیب

 زاریس؟ ثبؽیس زاؽتِ تَاًن هی کِ را ثزٍؽَرّبیی یب چبپی هَاز آیب

 کٌیس؟ هی پیؾٌْبز را عبیتْبیی ٍة چِ 

 هوکي کِ زاریسعَاالتی اًتظبری چِ پشؽک اس.ًکٌیس زریؾ زیگز عَاالت پزعیسى زر

 :اعت سیز هَارز ؽبهل ثپزعیس پشؽک اس اعت

 زاریس؟ ػالئن ٍقت ّزچٌس

 اعت؟ ؽسیس چقسر ؽوب ػالئن

 ثبؽس؟ ؽوب قبػسگی چزذِ ثِ هزثَط ؽوب ػالئن رعس هی ًظز ثِ آیب

 ؽَز؟ هی ؽوب ػالئن ثْجَز ثبػث چیشی آیب

 ؽَز؟ ثستز ؽوب ػالئن ؽَز هی ثبػث چیشی آیب

 تْیِ ٍ تزجوِ:زکتزحغیي جسیس                                 
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