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 نبذة مختصرة

كز الرعایة األولیة. وقد أتاح توافر اأمراض النساء أو مر اكثر الشكاوي شیوعا عیاداتغیر طبیعي ھو واحد من النزیف الرحم 

مكتبیة. لابیئة الأدوات التشخیص على نطاق أوسع التشخیص والعالج الفوري لعدد متزاید من اضطرابات الدورة الشھریة في 

. وبمجرد والمنظار الرحميبطانة الرحم  عینھمزایا وعیوب الموجات فوق الصوتیة عبر المھبل،  یبین االستعراض ھذا 

دیھم ل قدیكون تشخیص المناسب، یمكن الشروع في العالج المناسب. لحسن الحظ، فقط أقلیة من ھؤالء المرضى لل الوصول

 سبب فقر الدم الشدید أو حتى نقص حجم الدم،.یعندما یكون النزف كافیا لمطلوب التدخل الفوري مرض سابق أو خبیث. 

". في یاتھاح"نوعیة  عليؤثر بشكل كبیر یو ھللمریض كون مقلقیغیر طبیعي الفي معظم الحاالت، ومع ذلك، فإن نزیف الرحم  

اك كون ھنقد یحمیدة،ال یھمرضالحاالت البعض األحیان، فإن الطمأنینة تكون كافیة في ھؤالء المرضى. عموما، ومع ذلك، في 

یرة خالیة من الھرمونات، وإدخال حاجة إلى بعض التدخل. وقد أدى استخدام حبوب منع الحمل وخاصة تلك التي لھا فترة قص

نظام اللیفونورجیستریل داخل الرحم، وإدماج العالجات الطبیة األحدث بما في ذلك األدویة المضادة للفیبرین ومحددات مستقبالت 

نسبة بال .المحدوده قد ساعدت علي فعالیھ العالج بالعیادات الخارجیھ للمرضيالبروجسترون االنتقائیة والعالجات التدخلیة 

ن اإلغاثة الطویلة والقصیرة األجل مكوسائل عالجیھ مؤكده تتیح  وتجنح بطانة الرحم  فعالیھ المنظار الجراحي لآلخرین، ثبت 

 غیر طبیعي وبالتالي تجنب، أو تأجیل، استئصال الرحم.النزیف الرحم 
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 المقدمة

ل الحمى مثعالمات مختلفة لھا على أنھا "فترة حول بدایة انقطاع الطمث التي غالبا ما تكون  سن المل یتم تعریف فترة ما حول 

مماثلھ ھي صورة  سن االمل  أن فترة ما حول لتوصیفھا وھي ولعل ھناك طریقة أخرى.الساخنة وعدم انتظام الدورة الشھریة" 

ھو الخروج من السنوات  سن االمل ي حین أن فترة ما حول اإلنجاب، فإلى سنوات  مقدمھ الدخول للمراھقة، والتي ھي  لفتره

غالبا ما تكون فترة ما عاما ،  51في أمریكا الشمالیة، ھو عمر انقطاع الطمث، على األقل اإلنجابیة. على الرغم من أن متوسط 

 ومدة ونمط النزیف.زمن البدایھ  متغیرة جدا في ألملن احول س

 یمكن أن عدم األباضھاإلباضة وإنتاج ھرمون البروجسترون في المرحلة اللوتیة. دورات  وترتبط دورات الطمث العادیة مع

نتظام ألاتكون متغیرة للغایة في أنماط النزیف. تعریف نزیف الرحم غیر طبیعي ھو "التدفق خارج الحجم العادي، والمدة، و

النسائیة في فترة من جمیع االستشارات  ٪70. ثلث زیارات المرضى ألطباء أمراض النساء وھي تمثل أكثر من ) 3(والمعدل

) استبعاد أمراض خطیرة مثل سرطان أو 1دقیق للمرضى مھم لسببین رئیسیین: (التقییم ال. )4(ألملوبعد سن ا ألملما قبل سن ا

تقسیم اسباب النزیف الرحمي الغیر طبیعي .العالج المناسب  لوصفزیف ) لتحدید سبب الن2، و ( غیر نمطيالمعقدة التضخم 

 ):1في جدول (

 

 

 

  في النساءغیر طبیعي النزیف الرحم تشخیص 

مصطلح شامل یشمل نزیف الحیض الثقیل (الذي كان یشار إلیھ سابقا باسم نزیف الطمث) ونزیف  ه غیر طبیعيالنزیف الرحم 

ورم لتشریحیة (السرطان، تضخم، االورام الحمیدة، االسباب بین االالھدف من التشخیص ھو التمییز بین النساء .ما بین الحیض 

حیث قد یكون السبب ضعف التبویض، غدیة تشوھات بطانة الرحم، وأقل احتماال،  بال اسباب تشریحیح ) من النساء العضلي 

 زیف الرحم غیر طبیعين
نزیف الطمث الثقیل •   
 نزیف مابین الدوره• 

 
 
 
 

 

 األسباب الھیكلیة
 

 زوائد
 غدي

 الورم العضلي األملس
 الخباثة وفرط التنسج

 
األسباب غیر الھیكلیة    

 
 تجلط الدم

التبویضضعف   
 بطانة الرحم

 عالجي المنشأ
 لم یتم تصنیفھا بعد

 
 
 
 
 

 
عيتصنیف نزیف الرحم غیر طبی :1الشكل   
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  مشاكل التجلط او المشاكل الناتجھ من العقارات .أسباب 

كما ھو الحال مع جمیع الممارسات الطبیة الجیدة، یبدأ التشخیص بتاریخ دقیق وفحص بدني تلیھا اختبارات المختبر والتصویر 

 )2(شكل .المناسبة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

یجب أن یشمل التاریخ تاریخ عائلي ذي صلة بما في ذلك اضطرابات النزف الكامنة، واستخدام األدویة أو المستحضرات 

العشبیة التي قد تؤثر على النزیف مثل الجینسنغ، الجنكة، األم، وسائل منع الحمل، العقاقیر غیر الستیرویدیة المضادة 

 ).5-6( مشتقاتھا  لاللتھابات، و الوارفارین أو الھیبارین أو 

 

وینبغي أن یشمل الفحص البدني تقییم مؤشر كتلة الجسم، فحص الغدة الدرقیة فحص الحوض بما في ذلك النتائج المنظار 

 الستبعاد أسباب عنق الرحم أو المھبل وتقییم الحوض وبیمانیمان بما في ذلك حجم و كفاف الرحم.

ھون ودراسات الحدید وكذلك اختبارات اضطرابات النزیف إذا كان مشتبھا أو یجب أن یتضمن تقییم المختبر العد الكامل للد

 مبینا. قد یكون اختبار الحمل وفحص الغدة الدرقیة أیضا مناسبة.

 

دد والتر لنمط النزف ، والتاریخ الدقیق مده النزفعلى الرغم من أن العدید من النساء قد یكونون غیر متأكدین من كم مرة أو 

ین النزف الثقبل الدوري بال نزف بالتشخیص. على سبیل المثال،  فيفي كثیر من األحیان  ویساعدوالثقل أمر بالغ األھمیة، 

قصور ھو  األكثر شیوعا للنزیف غیر النظاميسیكون من غیر المرجح أن تكون سرطان أو حتى تضخم. السبب الدورات 

 443 ليعتشوھات التشریحیة. استخدمت دراسة واحدة المع  قصور التبویض بط نزیف . في معظم األحیان، ال یرت التبویض 

 35من النساء بین  ٪79كخطوة أولى في الفرز وأفادت أن  والسونار بعد ضخ المالحعبر المھبل الموجات فوق الصوتیة امرأة 

 . )7 ني (خلل تكوی يالیس لدیھا  مع النزیف الرحمي الغیر طبیعي سنة وانقطاع الطمث مع 

 
التقییم العام•   
نمط النزیفالتاریخ و -  
الفحص البدني والحوضي والمنظار. -  

الفحوص المخبریة بما في ذلك:•   
  ,ھیومن كوریونیك جونادوتروبین، دراسات الحدید، الغدة الدرقیةصوره دم  -
اضطرابات الدم -  

تحدید حالة التبویض•   
تقییم أجھزة الحوض و بطانة الرحم•   
الموجات فوق الصوتیة عبر المھبلدور  -  
دور خزعة بطانة الرحم -  

دور تنظیر الرحم-  
  . تقییم نزیف الرحم غیر طبیعي2الشكل 
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 تجویف مع زیادة مساحة السطح بسببلدیھن زیاده في القد یكون  ممن یعانین من النزیف الرحمي الغیر طبیعي بعض النساء 

دون شذوذ بطانة الرحم. وبطبیعة الحال، تحت المخاطیة ، تضخم الرحم الثانوي لورم عضلي األملس أو غدیة دد االنجاب عت

اسب بطانة الرحم، وسوف یكون تقییم بطانة الرحم المنفبي باثولوجیا  خلل التبویض قد یكون لدیھن فإن بعض النساء مع نزیف 

االختبار التشخیصي األساسي. في الواقع، كان اإلجراء ھو  كشط الع ویتوسال، كان مھما في كل االحوال قدیمافي المرضى 

 فيوالتي تجري  ، خزعة بطانة الرحم ي اآلونة األخیرةالجراحي األكثر شیوعا في النساء خالل معظم القرن العشرین. ف

 شیوعا .ھي االكثر العیادات الخارجیھ 

 

 أوجھ القصور في خزعة بطانة الرحم

المكبس أصبح النھج القیاسي شفط عمى مع أجھزة األ، أخذ عینات بطانة الرحم )8(بعد دراسة واحدة من قبل ستوفال وزمالؤه 

مریضا یعانون  40. أجرى ستوفال خزعة العیادات الخارجیة على النزیف الرحمي الغیر طبیعي للمرضى الذین یعانون من 

عینة، وبالتالي  40من  39من سرطان معروف في األسبوع السابق الستئصال الرحم وحصلوا على سرطان بطانة الرحم في 

وتسویقھا وترویجھا، وتم قبولھا بسرعة . وقد تم اإلعالن عن ذلك على نطاق واسع، ٪97.5بلغت نسبتھا  أبلغ عن دقة 

مریضا مع  65الرحم في عشوائیھ من بطانھ باعتبارھا "معیارا للرعایة". في دراسة مماثلة، أجرى غویدو وزمالؤه أخذ عینات 

) ولكن، عند فتح ٪83(حساسیة فقط  سرطانا  11/65. وفقدوا ) 9(سرطان معروف في غرفة العملیات قبل استئصال الرحم 

. وأجرى ٪100كانت خزعة دقیقة أو أكثر من سطح بطانة الرحم،  ٪50السرطان  ، أفادوا أنھ عندما احتلاألرحام تلك كل 

، مما )11(  ٪68و ) 10( ٪84معروفة، كانت حساسیة العینات العمیاء فقط  ات آخرون دراسات مماثلة. في النساء مع سرطان

مع سرطان  من النساء على التوالي.وتشمل ھذه الدراسات خزعات عمیاء  ٪32و  ٪16أسفر عن معدل سلبي كاذبة من 

في محاولة لفھم لماذا فشل ھذه الخزعات ، ال بد للمرء أن ننظر إلى أبعد من دراسة ما قبل استئصال الرحم من قبل  معروف

من مساحة سطح بطانة الرحم  ٪4أخذ العینات بمعدل  بجھاز عادي متداول الذي أخذ العینات  )12(رودریجیز وزمالؤه 

 ).٪12 -0(مجموعة 

 

عینات الدور الرئیسي ألخذ عن ، "3 نشره الممارسھ ، اعترفت الكلیة األمریكیة ألطباء النساء والتولید  في 2012في عام 

ھو تحدید ما إذا كانت سرطان أو اآلفات ما قبل الخبیثة  نزیف الرحم الغیر طبیعي وبطانة الرحم في المرضى الذین یعانون من 

بطانة لھ "دقة شاملة عالیة في تشخیص سرطان بطانة الرحم عندما یتم الحصول الإلى القول أن خزعة  ذھبت النشرهموجودة". 

من مساحة سطح تجویف بطانة  ٪50.إذا كان السرطان تحتل أقل من شاملھ على عینة كافیة وعندما تكون عملیة بطانة الرحم 

ا تكشف عن السرطان أو تضخم . لذلك، ھذه االختبارات لیست سوى نقطة النھایة عندمفقد یمكن فقدانھا الرحم، السرطان 

الصحیة، وخاصة في . " ھذا لھ تداعیات ھائلة على الممارسة السریریة. وبالتأكید، یمكن لمقدمي الرعایة معقدغیر نمطي

المناطق المنخفضة الموارد، أن یبدأوا عملیة التقییم مع خزعة عمیاء، ولكن إذا كانت النتائج ال تشیر إلى السرطان أو تضخم 

ض الشامل والموضعي من االمرا غیر نمطي، فإن التقییم لیس كافیا، خاصة إذا استمر النزیف. وھكذا، فإن مفھوم التمییز بین 

 ما ومھما بشكل متزاید" أصبح مفھو
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 تقنیات التصویر

یكون الاختبار التصویر األساسي للرحم لتقییم نزیف الرحم غیر طبیعي ھو الموجات فوق الصوتیة عبر المھبل. ومع ذلك، 

 السمنة ل في حاالت الورم العضلي ، الجراحة السابقة، فحص الموجات فوق الصوتیة ذات مغزى كما ھو الحا اللجوء الي 

السائل أو ھالم في  ضخ  وھو ضخ  SISتقنیھ  . في مثل ھذه الحاالت، بدیل آخر ھو ي، الرحم المحوري أو الغدیالمفرطھ 

وجود أو عدم وجود تمییز  من  یمكن دائما وھومن تحدید تشریح بطانة الرحم). مزید ال مما ساعد علي تجویف بطانة الرحم

 زیا او منتشرا .سبب مرضي وایضا یمیز اذا كان  المرض مرك

اال ان ویتطلب المزید من التخدیر، ) 3(كأداة تشخیصیة، على الرغم من أنھا أكثر تكلفة،  يالرحم منظارویمكن أیضا استخدام ال

 التقنیات الحدثھ للمنظار الرحمي قد اصبحت اكثر سھولھ في االستخدام والمتابعھ .

  التصویر بالموجات الصوتیھ عبر المھبل

یر لھ قدره تكبلصوتیة من خالل مجھر الموجات فوق اب نصورمن تكبیر الصورة كما لو كنا  المھبلي درجة تصویریوفر ال

ع التحقیق المھبلي التي . نحن نرى األشیاء م)13'الموجات الصوتیھ المیكروسكوبیھ (ویمكن اعتباره شكل من أشكال " مصغره 

 .بالعین المجردة، تھا نتمكن من رؤی ال

والتجارب الكبیرة متعددة المراكز الالحقة، ومعظمھا من أوروبا الغربیة، حقیقة أنھ في  المبكره بتت الدراسات الرصدیة أث

طانة ب لھا أعلى قیمة تنبؤیة سلبیة لسرطانالموجات الصوتیھ لبطانھ الرحم  الطمث النساء بعد انقطاع حاالت النزیف لدي 

القول أنھ عندما یتم الحصول   یھا ولتغییر رأ 2009في فبرایر  ACOGي الي ان لجنھ ھذا اد. ) 13(أخذ العینات الرحم من 

 .)14(، ال یلزم خزعة بطانة الرحم الموجات فوق الصوتیة عبر المھبل ن طریقملم ع 4یساوي  على صدى بطانة أقل من أو

 

. في النساء في مرحلھ ماقبل  عن النزیف الرحمي الغیر طبیعي  ملسن اال ماقبل  ت أقل جمعت عن النساء فيھناك بیانا

غیر منتظم من المبایض. وبالتالي، العلى أساس إنتاج ھرمون االستروجین  انقطاع الطمث یكون لدیھن دوره للبطانھ الرحمیھ 

 كون  دوره االدماء عندما تة ھایبن ھفإن استخدام الموجات فوق الصوتیة عبر المھبل في مثل ھؤالء المرضى یجب أن یكون توقیت

بأكملھ.ھذا یمنع منع سوء التفسیر من موغول بطانة الرحم، والتي یمكن أن  ارق مایكون بالنسیھ للشھر  صدى بطانة الرحم 

 تتكاثر.  في الوظیفھ بینمالتجانس تحدث بسبب عدم ا

قبل سن  ھمریض 433في دراسة عن  الموجات فوق الصوتیة ذات مغزى.ب  كل الفحص الرحمي كما نوقش سابقا، لیس  

ألن الموجات  منھم فحص بالموجات فوق الصوتیھ    ٪10.2احتاج  سنة،  54-37الذین تتراوح أعمارھم بین  نقطاع الطمث وا

وكان  ) 15م (و فعال لتوصیف وقیاس بطانة الرحغیر كافیة على نحكانت في نھایة دورة النزیف  عبر المھبل  فوق الصوتیة

ملم،  5كان سمك بطانة أكبر من  ٪25.1ملم، في حین أن  5أقل من أو یساوي الرحم  سمك بطانة لدیھن المرضى  من 64.7٪

كان نزیف  ٪79بأكملھ . كشف التشخیص النھائي للفوج المتركزه او المنتشره سیس لتوصیف التغیرات لوبالتالي، خضعت 

 تضخم بالعضلھ بالطبقھ  ٪5.3تضخم، و ناتج عن   ٪3.5االورام الحمیدة، وكان بسبب   ٪13اختالل وظیفي، وكان بسبب 

 كانت تحت المخاطیة). ٪5.3، فقط  لدیھم احتمال تضخم عضلي بالسونار اال ان كان  ٪33غم من أن تحت المخاطیة (على الر
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تسكین ، والتكلفة، والتشغیلظر في مسائل النبدیل، على الرغم من أنھ یجب الالنھج الھي  يومن المؤكد أن عملیة التنظیر الرحم

 / التخدیر، وتوافر المورد.

مناسبة، للعالجات ال جي وسیكون لھا تداعیات ھامة باختصار، التقییم التشخیصي ھو أمر بالغ األھمیة لنجاح صنع القرار العال

 .توقعات العالج  مقابللعالجیھ وخاصة الجراحیة مقابل ا

 

  الطمثقبل انقطاع عالج نزیف 

عانون من ذین یتم استبعاد الحمل والورم الخبیث، للنساء الیالتشخیص المناسب. بعد أن  في ضوءیكون العالج دائما  یجب أن

یاد ازدمجرد حتي ، واستخدام وسائل منع الحمل، غدیة أو اعتالل التبویض(على سبیل المثال تشریحیة عدم وجود تشوھات 

 )3تناول العالج في مجموعة متنوعة من الطرق (انظر الشكل )، ویمكن تجویف المساحة سطح 

 
التوقعات•   
العالجات الطبیة غیر الھرمونیة•   
أدویة مضادة لإللتھاب خالیة من الستیرود -  
برینیالف عواما مصاده لتكسیر -  

العالجات الھرمونیة الطبیة•   
بروجستیرونات دوریة أو طویلة المفعول -  
الفمویة المشتركةوسائل منع الحمل  -  
مضادات الھرمون المحفز للجونادوتروبین -  
انتقائیة مستقبالت ھرمون البروجسترون (المرتبطة باأللیاف اللیفیة) -  

نظام اللیفونورجیستریل داخل الرحم •   
استئصال بطانة الرحم•   
انصمام الشریان الرحمي (المرتبط بالورم اللیفي)•   
  استئصال الرحم• 

 
دارة نزیف الرحم غیر طبیعي. إ3الشكل   

 

وتشمل تنظیم دورات الطمث،  نزیف رحمي غیر طبیعي قبل انقطاع الطمث للمرضى الذین یعانون من  اھداف العالج  

والتقلیل من فقدان الدم وتحسین نوعیة الحیاة. وبالنسبة لفترات الطمث الشدیدة، یھدف العالج إلى منع تفاقم فقر الدم وتقلیل 

 من بدال "تجاه نوعیھ الحیاه النزیف ھو أكثر فقر الدم،   یعانون من نسبة لكثیر من المرضى الذین الالحاجة إلى نقل الدم. بال

عانون یال توجد مشكلة خطیرة، وخاصة بالنسبة للمرضى الذین  مجرد معرفھ بانھبالنسبة للبعض، فإن  األھمیة الطبیة. وھكذا،

االنتقال من اإلنجاب إلى سنوات غیر اإلنجابیة قد تكون عملیھ أن ھذا ھو جزء طبیعي من  ، واختالل التبویض من نزیف 

 .مطمئنة بما یكفي إلدارتھا بترقب
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 العالج الدوائي

 العالجات الھرمونیة

النزیف الرحمي ط األول األكثر شیوعا لعالج ، تم الجمع بین اختیار الخ ACOGلدراسة أجریت مؤخرا بین أعضاء ووفقا 

كان نظام اللیفونورجیستریل داخل الرحم  .  المجتمعھ  وسائل منع الحمل وھي  الغیر طبیعي قبل انقطاع الطمث  في امریكا 

 .)16(  یوس) الخیار التالي األكثر شیوعا -(لنغ

ؤ. اإلباضة وتجعل الحیض أكثر قابلیة للتنبعدم أو  ضعیفھ صحح مخالفات الحیض الناتجة عن اإلباضة الییمكن أن  ھذا النظام 

أقل لكنھ و عالج االولي تبر خیارا معقوال للء المتضررین وتعكما أنھا یمكن أن تقلل من النزیف الطمثي المفرط في معظم النسا

م ، على الرغم من أن االستجابة یمكن أن تكون متغیرة. یتسبب عضوي  وجودفي النساء مع فعالیة لعالج فترات الحیض الثقیلة 

، ویكون االنخفاض  المجتمعھ  وسائل منع الحمللدى النساء اللواتي یستخدمن  ٪50تقلیل فقدان الطمث في الدم بنسبة حوالي 

 أكثر وضوحا خالل أول یومین من تدفق الطمث. 

 لیفوناورجیسترول مع اما  μg  100 \ایثنیل استرادیول  20μg المجتمعھ  مع  وسائل منع الحملاستمرار طویلة أو الدورة ال

یوما  365أیام النزیف سنویا، أو نظام  فترة خالیة من ھرمون وتقلیل عددالتي تقلل من فترات عدم وجود  نظم تقصیر  84/7

 معھ المجت وسائل منع الحملتھدف إلى القضاء على النزیف تماما ، ترتبط مع انخفاض كبیر في النزیف عند مقارنتھا مع 

ة في كل دور يأیام یقلل بشكل كبیر من عدد أیام النزیف االنسحاب 4إلى  7ھرمون من الخالیة من الفترة ال. تقصیر الدوریھ 

 ویزید من معدل انقطاع الطمث.

غلب علي للتإلیھ باسم "انفراج النزیف".  ما نشیر المجتمعھ  وسائل منع الحملالعدید من المرضى الذین ھم بالفعل على خبرة 

یجب أن یؤدي  علي تلك الصوره على الرغم من أن النزیف المستمر  ، یمكن تعدیل الجرعة أو نوع  حبوب منع الحمل ذلك 

 الموجودة أیضا.وإلى مزید من التقییم التشخیصي في حالة وجود بعض األمراض العضویة القائمة 

یمكن أن یكون  LNG-IUSھرمون البروجسترون أو رمون االستروجین، بعالج ھلموانع لالالئي لدیھن بالنسبة ألولئك النساء 

بدیال. بسبب تأثیر اللیفونورجیستریل على بطانة الرحم، یتم تقلیل مدة وكمیة من نزیف الطمث. قد یبدأ ھذا التأثیر خالل الدورة 

الشھریة األولى بعد وضع الجھاز، والنزیف یصبح تدریجیا أقل مع مرور الوقت. وقد استخدمت العدید من وسائل ھرمون 

. وینبغي تقدیم المشورة المرضى حول كعالج للنزیف الرحمي قبل انقطاع الطمثیلة المفعول، البروجسترون فقط، طو

لى ع یعتمد قمع كامل للدورة الشھریة الخالل األشھر األولى من العالج. توقیت  الذي یالحظ  االختراقي نزیف لل ھم زعاجنإ

زرع قضیب واحد من ال شھرا بعد  12 خالل  في ٪80-20و  ٪40-30. یحدث انقطاع الطمث في حوالي المستعملھ  الطریقة

بروجستیرون خالت . استخدام مستودع میدروكسي )17ي  (، على التوال LNG-IUS ن وبروجستیزرع قضیب واحد من ال

في بعض الدراسات)، وقد  ٪90الجرعة الرابعة (تقریبا ما یصل الى  بعد انقطاع الطمث  في معدالت عالیة نسبیا  ینتج 

 استخدمت تقلیدیا على نطاق واسع لقمع الحیض.
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 أدویة مضادة لإللتھاب خالیة من الستیرود

العقاقیر غیر الستیرویدیة المضادة لاللتھابات (المسكنات) تقلیل تخلیق البروستاجالندین. البروستاجالندین قد یكون لھا دور في 

دیة عن طریق الفم ھي مما یؤدي إلى نزیف الرحم المختل. مضادات االلتھاب غیر الستیرو الشاذة الجدیده  األوعیة الدمویة

م دمن تشنجات الحیض وتقلیل فقدان  بالمقارنة مع الدواء الوھمي، فإنھا تقلل , الطمث الثقیلمتاز للحد من نزیف عالج م

 . )18 (٪33الحیض بنسبة 

لیس ھناك دلیل على وجود فرق بین مضادات االلتھاب غیر الستیروئیدیة الفردیة في الحد من نزیف الطمث الثقیلة. حمض 

ساعات عادة ما  8ملغ كل  800ساعات أو  6ملغ كل  600أیام و إیبوبروفین  5ة ملغ ثالث مرات في الیوم لمد 500میفینامیك 

 توصف خالل األیام الثالثة األولى من الدورة الشھریة للحد من فقدان الدم وتشنجات الحیض

 حمض الترانیكسامیك

اللیفین مما  ع مفاعل البولیمرعلى بالسمینوجین، ومنع البالزمین والتیثبط عكسیا مواقع ارتباط اللیسین ترانیكسامیك حمض 

دمویة. زیادة خطر الجلطات ال الذین لدیھم النساء  ممنوع علي الفیبرین، وتثبیت الجلطات، والحد من النزیف.  تثبیط أدى إلى 

وقد تم استخدامھ بشكل روتیني لسنوات عدیدة للحد من فقدان الدم والحاجة إلى نقل الدم أثناء وبعد العملیات الجراحیة. وقد تم 

 ).19(وق على الدواء الوھمياستخدامھ لعالج نزیف الطمث الثقیلة خارج الوالیات المتحدة لعدة عقود. تأثیره العالجي ھو متف

حلیلھا، . في جمیع الدراسات التي تم تأو في تخفیف النزیف غیر المجدول النزیفمده انیكسامیك لیس لھ تأثیر على حمض التر 

. )20جلطات(تقاریر عن أحداث تم اإلبالغ عن أعراض خفیفة إلى معتدلة فقط، ومعظمھم من الجھاز الھضمي، ولم تكن ھناك 

ملغ) ثالث  650ملغ (قرصین  1300جرعة عن طریق الفم من ل حمض الترانیكسامیك علي یر وقد وافقت ادارة االغذیة والعقاق

. التوافر البیولوجي عن طریق الفم من حمض الترانیكسامیك ھو فقط حوالي )20(أیام كل دورة شھریة  5مرات یومیا لمدة 

ال المریض وزیادة خطر اآلثار الجانبیة متثاانخفاض  الزمھ ولكن عیوب ذلك المتكررة  الجرعات، األمر الذي یجعل 35٪

 .المعویة، والغثیان األكثر شیوعا، والتقیؤ واإلسھال دیھالمع

 لتلخیص للمرضى المذكورة أعاله:

 ) تبدأ دائما مع العالج الطبي قبل النظر في الجراحة إال إذا كان لدیك سبب قوي للقیام بذلك.1(

 استبعاد األمراض الخطیرة.بعد لیس كل نزیف الرحم یحتاج العالج.) 2(

 ) یجب أن تأخذ أي خیارات عالجیة بعین االعتبار رغبة المریض في الخصوبة المستقبلیة وخلفیتھا الثقافیة.3(

) ینبغي الشروع في العالج التجریبي، استنادا إلى مؤشر الشك، إذا كان ینتظر نتیجة اختبار معلقة أو تشخیص محدد ال یمكن 4(

 بعد أن تنشأ.

 تؤدي العدید من الطرائق العالجیة إلى نتیجة مماثلة، لذلك تأكد من مناقشة المخاطر والفوائد والبدائل المتاحة للخیارات. )5(
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 للنزیف الرحمي الغیر طبیعي النھج غیر الطبیة 

 اجتثاث بطانة الرحم 

ویرتبط مع مستوى عال من رضا  الثقیللعالج نزیف الطمث من التدخل  الحد األدنى  ذااستئصال بطانة الرحم ھو البدیل 

للعالج الطبي والذین یرغبون في تجنب العالج النھائي مع  الغیر مستجیبین المرضى. وعادة ما تكون محفوظة للمرضى 

ستئصال الرحم، فإنھ ال یلغي ا غزوا من  قلاأل بدیل الجراحيالاستئصال الرحم. على الرغم من أن استئصال بطانة الرحم ھو 

من النساء الالتي یخضعن لھذا  ٪38سنوات في ما یصل إلى  4طر الجراحیة ویتبعھا مزید من الجراحة في غضون المخا

. وینبغي اعتبار استئصال بطانة الرحم كبدیل الستئصال الرحم، وخاصة في النساء األكبر سنا الذین اختاروا )21(العالج 

خصوبة في المستقبل. عمر المریض ھو مؤشر مھم لنجاح العالج. على اإلبقاء على الرحم ولیس في النساء مع الرغبة في ال

ختلف . مناقشة مالعیاده الطبیھ جدیدة توفر میزة یجري تنفیذھا في الجھزة االجتثاث ا، العدید من الجھاز االصلي النقیض من 

األھمیة. ویبدو اختیار المریض األجھزة ھو خارج نطاق ھذا الكتاب األبیض. ومع ذلك، كلمة حول اختیار المریض أمر بالغ 

 22دقیق لیكون المفتاح للحد من حدوث سرطان بطانة الرحم بعد االجتثاث. في مراجعة منھجیة حدیثة حیث تم استعراض 

 10إلى  اسبوعین ، والوقت لتشخیص سرطان بطانة الرحم تراوحت بین ) 22(حاالت ما بعد االجتثاث سرطان بطانة الرحم 

بطانة الرحم. معظم المرضى لدیھم أعراض النزیف المستمر أو األلم بعد اإلجراء. قدم ستة وثمانون في  جتثاثسنوات بعد ا

معقدة، النمطیة الالمئة من مرضى السرطان مع عوامل الخطر لسرطان بطانة الرحم مثل السمنة، وتضخم بطانة الرحم غیر 

بل انقطاع النساء ق عليبطانة الرحم  جتثاثي، ینبغي أن یقتصر اوبالتالوالسكري وارتفاع ضغط الدم وحالة ما بعد سن الیأس. 

م ما قبل بطانة طبیعیة في تقییلالطمث الذین لدیھم عوامل خطر منخفضة لسرطان الرحم والذین توثقت مالمح ھیستوباثولوجیك 

 االجتثاث.

 

 

و  ا نظاميغیر النزیف المن النساء في سن اإلنجاب وغالبا ما ترتبط مع نزیف الرحم غیر طبیعي، وال سیما  ٪25تحدث في 

رى من أخ عالجاتالرحمیة، وینبغي أن تناقش  . على الرغم من أن استئصال الرحم ال یزال عالج شائع لألورام اللیفیةالثقیل

 خیار مستنیر.أجل أن تكون المرأة قادرة على اتخاذ 

مزیج من األعراض السریریة، وحجم الورم اللیفي والموقع، ورغبة المریض في الخصوبة سوف تؤثر على اختیار الطریقة 

 العالجیة المقدمة وقبول من قبل امرأة لعالج األورام اللیفیة أعراضھا.

 عالج األورام اللیفیة

 العالج غیر الجراحي

بل قعالج األورام اللیفیة ولكن ھناك العدید من العالجات التي توفر تخفیف األعراض. في النساء  ھال یوجد عالج طبي یمكن

 التخفیف من حدة مرض أعراض حتى انقطاع الطمث. الي عمل مثل ھذه العالجات ت،انقطاع الطمث 
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 حمض الترانیكسامیك وحمض المیفینامیك

انون وغالبا ما تستخدم ألولئك الذین یع األول لنزیف الحیض الثقیل كخط العالج  نیكسامیك (نوقش أعاله) قد استخدمحمض ترا 

ذو . ومع ذلك، تم إثبات سالمة وفعالیة البدیل )23( تھ م من األدلة القلیلة على فعالیمن األورام اللیفیة الصغیرة على الرغ

 مع الدواء الوھمي. تحریر المعدل في النساء الذین یعانون من األورام اللیفیة بالمقارنةال

اض مث ویؤدي إلى انخفعسر الطالتي یشیع استخدامھا ل من العقاقیر الغیر ستیرودیھ المضاده لالتھاب حمض میفینامیك ھو 

لیفیة، على الرغم من أنھا أقل فعالیة من حمض أورام  لیس لدیھن نزیف الحیض الثقیل في النساء اللواتي متواضع في 

ھناك أي تجارب حتى اآلن إلظھار فوائد مضادات االلتھاب غیر الستیروئیدیة في النساء مع األورام الترانیكسامیك. لم یكن 

 ).18(اللیفیة 

 : الرحمياللیفونورجیستریل نظام 

. وقد أظھرت الدراسات على النساء مع األورام اللیفیة تخفیف أعراض الحیض ) 25-24(لعالج نزیف الحیض الثقیلة یستخدم  

سنوات. یتم زیادة  3على مدى فترة  ٪9.6حجم. ویبلغ إجمالي حاالت الطرد التلقائي العلى  لیس لھ داللھ احصائیھتأثیر لكن و

 في وجود األورام اللیفیة. ٪15.8ھذا إلى 

 

 : مضادات الھرمون المحفز للجونادوتروبین

یصححون فقر  ). و26الورم اللیفي  حیث انھ یعمل علي تقلیل حجم الرحم وحجم الورم اللیفي ( یمكن أن تستخدم قبل الجراحة 

وقد یؤدي الي تجنب لجراحھ خط المنتصف مع الجراحة.  اثناء قبل الجراحة ویقللون من فقدان الدم ونقص الحدید الدم 

 استعمالھا.

األنسجة، وزیادة خطر  خطوطلي أكثر صعوبة ألنھا تدمر ومع ذلك، فإن البعض یقولون أنھم یجعل استئصال الورم العض

انبیة أرخص مع آثار ج المتاحھ  األدویةتكون تكرار، وترتبط مع اآلثار الجانبیة في الحاالت التي ال تمنح أي فائدة، أو حیث ال

من بیة للحد من اآلثار الجان بمضادات الھرمون المخفر للجونادوتروبین وقت العالج أن تبدأ العالج الخلفي في نفس  أقل. یمكن

وفقدان كثافة المعادن في العظام، وإذا كان من المتوقع استخدام أكثر  اعراض االوعیھ الدمویھھرمون االستروجین مثل نقص 

 ال یرغبون في الجراحھ.أشھر في أولئك الذین  6من 

 

 ھرمون البروجسترون لمستقالت  نتقائیةالمغیرات اال

 . بعض البالدفي  ھرمون البروجسترون لمستقالت  نتقائیةمن المغیرات االسولیبریستال ھو حالیا الوحید خالت 
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و  ٪71.3 جرام یومیا وبنسبھ  5بجرعات  %91من النساء ویتحكم في النزیف بنسبھ  %63.1یؤدي الي انقطاع الطمث في 

النزیف غیر المنتظم الذي تم اإلبالغ عنھ على أولئك . وقد اقتصر جرام یومیا  10بجرعھ  قد انخفضت نزیف الطمث 92٪

اثیر تأقل من انھ  على الرغم من  حجم الورم اللیفي تأثیر على الأیضا بعض لھ الذین یعانون من األورام اللیفیة المخاطیة. 

 ).27مضادات الھرمون المحفز للجونادوتروبین(

 

حمیدة، لا للتغیرات  غیر عاديالعلى بطانة الرحم ھي قید الدراسة بسبب النمط النسیجي  ھاآلثار المحتملة على المدى الطویل من

رات بطانھ تغی. ویشار إلى ھذه باسم بیك (الئي عولجن بھ كثیر من النساء اللل حدثت بطانة الرحم التي ل "غیر فسیولوجیة" 

ستخدامھ ھي الصداع، التھاب البلعوم األنفي، آالم في البطن ھرمون البروجسترون). اآلثار الجانبیة الشائعة الالرحم المرتبطھ ب

 الھبات الساخنھو 

استخدمت لعالج االورام اللیفیھ وقد ثبت فعالیتھا في تقلیل حجم الورم بروجسترون من المیفیبریستون الخصائص مضادة  

 وتحسین نوعیة الحیاة بجرعات منخفضة

 العالجات الطبیة األخرى

یمكن استخدام عالجات طبیة أخرى، على الرغم من أنھا غالبا ما تكون أقل فعالیة في وجود األورام اللیفیة. تلك التي تحفز  

انقطاع الطمث مثل حبوب منع الحمل عن طریق الفم و خالت نوریثیستیرون قد تكون قیمة، وقد أجریت دراسات مع مثبطات 

 .دام على المدى الطویل ستخاالجانبي من ھذا األخیر قد یقلل من التأثیر الأروماتاس، على الرغم من أن 

 

 العالج اإلشعاعي: االنصمام الشریان الرحمي

  ل غزوا االقاالنصمام الشریان الرحمي التي یقوم بھا أخصائي األشعة التدخلیة المدربین تدریبا مناسبا، ھو الخیار العالجیة 

لألورام اللیفیة الرحمیة. یتم إدخال قسطرة من خالل الشریان الفخذي في الفخذ تحت مخدر موضعي وتوجھ نحو الشرایین 

ھو   ذلكمن الرحمیة باستخدام التنظیر. یتم حظر الشریان الرحمي على كل جانب باستخدام عامل صامد مناسب. والھدف 

 .ھیكل المحیطمبایض واللرحم والاحتشاء جمیع األنسجة اللیفیة مع الحفاظ على ا

 و بدیلیفیة أعراض و ھاألورام الل  یوصف في حاالت التولید الضخم. ستخدم في البدایة لنزیف  انصمام الشریان الرحميكانت 

ھو  ھبإقامة قصیرة في المستشفى. المشكلة األكثر شیوعا المرتبطة  تاجحیالحفاظ على الرحم و ب، ألنھ یسمح ستئصال الرحم أل

ة المزمنة لی، واإلفرازات المھببقایا الورم اللیفي المتاكلھ  األلم بعد العملیة التي یمكن عادة أن تسیطر علیھا المسكنات. طرد

 .انصمام الشریان الرحميمع ھي أقل شیوعا وفشل المبیض المبكرة

عالج آمن وفعال الضطرابات الدورة  وھ نصمام الشریان الرحمياوخلص استعراض كوكرین الذي تم نشره مؤخرا إلى أن 

الشھریة ذات الصلة باأللیاف اللیفیة. وكانت المضاعفات الرئیسیة نادرة، وذكرت أنھا ال تكون أكثر شیوعا من بعد الجراحة. وبما 

 .)29-28انقطاع الطمث ( عظم النساء في فترة ما حولھو خیار جید لمفبة والحمل ال تزال غیر واضحة، أن اآلثار على الخصو
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عاما والتي قد  45أیضا مع بعض االنخفاض في وظیفة المبیض لدى النساء األكبر سنا من  انصمام الشریان الرحميرتبط یو

 ).30(تؤدي إلى انقطاع الطمث 

 العالج الجراحي

  استئصال الرحم

للنساء الذین لم تعد تخطط للوالدة وأكملت أسرھم. على الرغم من أن استئصال  المناسبال الرحم ھو العالج الجراحي استئص

الرحم ھو إجراء جراحي رئیسي للنساء اللواتي یعانین من األورام اللیفیة، فإنھ یؤدي إلى حل معظم األعراض، وخاصة عندما 

 .)31(اضطرابات الدورة الشھریة، ولھا معدل رضا عالیةبتتعلق 

 لعضلي استئصال الورم ا

 علي  افظامھ كخیار یحاستئصال الورم العضلي ھو إجراء جراحي إلزالة األورام اللیفیة الرحمیة وإعادة بناء الرحم. یتم استخد

الخصوبة. استئصال الورم یمكن أن تترافق مع نزیف كبیر، خطر استئصال الرحم، البقاء لفترة ما بعد الجراحة لفترات طویلة، 

 .)33-32(تشكیل التصاق بعد العملیة الجراحیة وتكرار األورام اللیفیة 

 ، اعتمادا على موقف األورامر الرحم تنظیكإجراء مفتوح ومن خالل تنظیر البطن أو  جري ئصال الورم العضلي یمكن أن یاست

اللیفیة ومھارة الجراح. وقد تعتمد أیضا على حجم وعدد األورام اللیفیة التي یمكن عالجھا بالمنظار، والمھارات المطلوبة غالبا 

ورام ھو األنسب لأل و. ھذه القیود تنطبق أیضا على استئصال الورم المھبلی)34(ما تكون متاحة فقط في وحدات متخصصة 

خاطي أو الغشاء الم الورم تحت . )36-35(غالبیة الورم اللیفي داخل تجویف الرحم  تكونسم في القطر وحیث  5اللیفیة تحت 

التي تنھار، مما یؤدي إلى نزیف غیر منتظم. تلك أقل  وعیھ الدموه بطانة الرحم ویمكن تغطیتھا باالتجویف  المعلق یغیر من 

وھو إجراء یسر اآلن من خالل تطویر األجھزة الجدیدة التي زادت من سالمة  تھا بالمنظارن إزالسم في القطر یمك 5ن حوالي م

استعمال ادویھ مسبقھ مثل یمكن استخدام إجراء من خطوتین و / أو مع سم في القطر،  5ا كان أكبر من وسھولة اإلجراء. إذ

 الورم اللیفيمن شأنھا أن تقلص التي للجونادوتروبین  مضادات الھرمون المحفز

 الخبیثة والمرض الخامل

 بطانة الرحمفي  االورام الحمیدة 

وعادة ما تتم إزالة االورام الحمیدة بطانة الرحم ألن إمكاناتھا الخبیثة غیر مؤكدة وقد تسبب نزیفا غیر منتظم. یمكن أن تتم 

 اإلزالة في كثیر من األحیان تحت مخدر موضعي.

 مشتركا أیضا عرضا  قد یكون ء حمیدة مع نزیف غیر طبیعي، من مشاكل أمراض النساعلى الرغم من أن مجموعة واسعة 

 .شفرهسرطان المھبل أو حتى الكقل شیوعا، األسرطان بطانة الرحم، تضخم بطانة الرحم، وسرطان عنق الرحم، ول

 عالج تضخم بطانة الرحم

 منخفضةال االحتمالیھ الخبیثھ تذاتضخم بطانة الرحم 

یط أو ، التي یشار إلیھا سابقا باسم تضخم بس منخفضةال االحتمالیھ الخبیثھ تذافي كثیر من األحیان حاالت تضخم بطانة الرحم 

ر من . في كثیالتاكل للتحقق من من البطانھ  عادة أخذ العینات التوقیت مناسب  تعالج تحفظیا مع معقد ویمكن التعامل مع 
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وخلص  ممكن  ان تعمل ،  LNG-IUSاألحیان، ومع ذلك، بروجستیرونات، التي تدار إما عن طریق الفم أو عن طریق 

 ع كل و عالج جید للتضخم غیر الشاذ، مھ LNG-IUSاستعراض منھجي للعینات البروجستیرونیة لعالج فرط التنسج إلى أن 

 . العالج النھائي في حاالت مختارة قد تستخدم استئصال الرحم.) 37(ثال العالیة النجاح العالي ومعدالت االمتمعدالت من 

 تضخم غیر نمطي

. في حاالت مختارة، وخاصة والمبایض واالنابیب حاالت فرط التنسج غیر نمطیة عادة ما تعامل مع استئصال الرحم الكلي 

 .تستخدم قد  ، جرعة عالیة من بروجستستیرنس الخصوبةللمحافظھ علي 

  األورام الخبیثة النسائیة

وصف مفصل للعالج من األورام الخبیثة النسائیة ھو خارج نطاق ھذه المادة. وفي معظم األحیان، سیشمل ذلك اإلحالة إلى 

 أخصائیین / استشاریین مناسبین.

 استنتاج

سة السریریة لمقدمي الرعایة الصحیة ھو جزء مشترك ومھم من الممارو النزیف الرحمي قبل انقطاع الطمث شائع باختصار، 

 . ھا یجب ان تستبعد ، على الرغم من أنامراض خبیثھ او ماقبلھا للنساء. لحسن الحظ، فإن معظم الحاالت ال تنطوي على 

بعض األحیان، كمیة النزیف یمكن أن یؤدي إلى فقدان كبیر في الدم مما یؤدي إلى فقر الدم، وفي الحاالت القصوى، نقص حجم 

ر یلھ تأث، مزعج النزیف فان ریة. في معظم األحیان، ومع ذلك، ا تتطلب تدخالت فو مثل ھذه الحاالت. نزفیھ  لدم أو صدمةا

. وقد تم استعراض إیجابیات وسلبیات االختبارات التشخیصیة المختلفة، فضال عن العالجات الطبیة سلبي على نوعیة الحیاة 

االعتبار أنھ بمجرد الوصول إلى التشخیص المناسب، فإن العالج األنسب لذلك المریض الفردي والجراحیة أعاله، مع األخذ في 

 یمكن أن یحمل بنجاح
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