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 ؟ ما هو قصور المبيض المبكر

 أة من البويضات قبل سن األربعين يحدث قصور المبيض المبكر عندما ينضب احتياطي المر

 

 ؟ ما الذي يسبب قصور المبيض المبكر

 

 وغير معروف.السبب األكثر شيوعاً أنه مجهول السبب 

 تشمل األسباب األخرى المعترف بها ما يلي: و

 عائلي )وراثي(. قد يكون هناك تاريخ  •

 لإلصابة بالنكاف.  يتاريخ مرض •

الغدة الدرقية أو الناجمة عن العالجات   /أمراض المناعة الذاتية مثل الغدة الكظرية  •

 العالج الكيميائي / العالج اإلشعاعي(. الطبية أو الجراحية )مثل 

 

 ما هي أعراض قصور المبيض المبكر؟ 

تتوقف  أو   الدورة الشييهرية غير منتظمة األعراض األكثر شيييوعاً هو أن تصييب   •

 تماماً أو ال تكون هناك دورة من األساس.

بعض األعراض األخرى التي قد تحدث أو ال تحدث مثل الهبات السييياخنة  والتعر    •

 الليلي  وسوء النوم  وتقلب المزاج  واألوجاع واآلالم وجفاف المهبل.

 

 نقطة رئيسية":"
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التغي         التحقيف  ي  الشيييييهرييية  يجييب  الييدورة  ي وقييت مبكر حتال ال يفوت  رات  ي 

 التشخيص

 

 

 
 كيف يتم تشخيص قصور المبيض المبكر؟ 

 

التاريخ الشيخصيي كما هو موضي  أعالو أو التاريخ العائلي لحاالت قصيور المبيض   •

 .المبكر

 اختبارات الدم الرئيسية )بفاصل أسبوعين أو ستة أسابيع(. •

تكون منخفظة ومسيييتوى هرمون انقطاع الطمث  مسيييتويات اإلسيييتروجين عادة ما  •

 علال حدة.  (FSH) يرتفع

عدد قليل من البويضييات أو وجود مع    صييغر حجم المبيضييينص الحوض  يُظهر  ح •

 بدون وجود بويضات.

 نقطة رئيسية":"

 قد تكون هناك حاجة إلال اإلحالة إلال أخصائي لتأكيد التشخيص:            

 

 ؟ما هو تأثير قصور المبيض المبكر علال حياتك وصحتك

ان قلل بشيكل كبير من  رص حدوث الحمل من بويضياتك الخاصية علال الرغم من يُ  •

 ليس مستحيالً. حدوث الحمل  

الجسييدية والعاطفية وعلال المدى الطويل يمكن    يمكن أيضيياً الحد من نوعية الحياة •

أن يؤثر قصييور المبيض المبكر علال صييحة العظام والقلب والدماا إذا تركت دون 

 عالج.

 نقطة رئيسية":"

 عال مع يمكن التعامل مع التأثير المادي لقصييييور المبيض المبكر بشييييكل  •

 العالج الهرموني الكا ي
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تحسييين النظام الغذائي وممارسيية الرياضيية لمن األهمية أن يتم تحسييين  •

 .الحالة المزاجية 

سييبب اآلثار الترتبة علال قد يكون هناك حاجة إلال الدعم النفسييي المهني ب •

 التشخيص.

 

يمكن عالج األعراض الجسيييدية والعاطفية بنجاا بالعالج الهرموني  إما مع الهرمونات  

ونات المبيض  ي الجسيييم )اإلسيييتروجين / البروجسيييترون / الطبيعية التي تحاكي هرم

دون  ترة   متواصلهالتستوستيرون( وغالباً ما تستخدم حبوب منع الحمل عن طريف الفم  

 توقف.

 

 "نقطة رئيسية":

يجب أن يسيييييتمر العالج الهرموني علال األقل حتال متوسيييييط العمر إلنقطاع   •

 .الطمث

ألسيييباب ثقا ية ودينية وقانونية واقتصيييادية    خيارات العالج تختلف عالمياً   •

وينبغي مناقشيييية خيارات الخصييييوبة مثل التبرع بالبويضييييات  ي العيادات  

 المتخصصة.

 :مصادر لمزيد من المعلومات

https://www.imsociety.orgInternational Menopause Society (provide IMS contact details)  

https://www.daisynetwork.orgDaisy Network (UK POI patient support group)  

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                       

https://www.imsociety.org/
https://www.daisynetwork.org/
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