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متفاوت  گریچرخه به چرخه د کیو از  مختلف در زنان ممکن اسطط ، اما روز اسطط  28-29 یقاعدگ چرخهطول متوسطط  

 شود. یمحاسبه م یبعد یتا روز قبل از شروع قاعدگ یاز روز اول قاعدگ یباشد. طول چرخه قاعدگ

صمرحله نیکنند. در ا ی)منارک( را تجربه م یقاعدگ نیاول یسالگ 14 تا 11 سن دربه طور متوس   دختران  اتی، خصو

 شده اس . جادیجوانه زده ا یها نهیو س یشرمگاه یمانند مو یگرید یجنس

 یها و چرخه قاعدگ هورمون

 یکنند کنترل م یم دیغدد تول نیکه ا ییاز غدد مختلف و هورمون ها یاریاسطط  و توسطط  بسطط دهیچیپ یقاعدگ چرخه

 کند. یم ستروناستروژن و پروژ یجنس یهورمون ها دیتخمدان ها را وادار به تول، زیپوفیه همراه با پوتاالموسیهشود. 

 اس . گرانید  یفعال ریکه هر ساختار و غده تح  تأث یمعن نی، به ااس  یستیبازخورد ز ستمیس کی یقاعدگ چرخه

 یچرخه قاعدگ مراحل

 عبارتند از: یچرخه قاعدگ یمرحله اصل چهار

 یقاعدگ .1

 یکولیفول مرحله .2

 یگذار تخمک .3

 لوتئال مرحله .4

 یقاعدگ .5

 آندومتر ی، سلولهاخون یحاو یقاعدگ عیواژن اس . ما قیاز طرشده رحم )آندومتر(  میپوشش ضخ رفتن نیاز ب یقاعدگ

 هفته اس . کیسه روز تا  نیب یدوره قاعدگ کیو مخاط اس . طول متوس  

شت نوار ستفاده م یقاعدگ که درتامپون  ای یبهدا ستفاده از  ضیمرتباً تعو دیبا شود یا ساع (. ا شوند )حداقل هر چهار 

 ( همراه اس .TSS) یرم شوک سمنادر به نام سند یماریخطر ب شیتامپون با افزا

 یکولیفول فاز

س  ه زیپوفی. غده هابدی یم انیپا یشود و با تخمک گذار یشروع م یاز روز اول قاعدگ یکولیفول مرحله  پوتاالموسیتو

کند تا  یم کیهورمون تخمدان را تحر نیکند. ا ی( را آزاد مFSH) کولیکننده فول کیشطططود و هورمون تحر یم کیتحر

 .د کندیتول کولیفول 20حدود پنج تا 
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از  هیبق و، شود یتخمک بالغ م کیبه  کولیفول کیداده اس . معموالً فق   یتخمک نابالغ را در خود جا کی کولیفول هر

 یآماده شططدن برا یها برا کولیرشططد فولبا دهد. میروزه رخ  28 چرخه کیاز  10در حدود روز اتفاق  نیروند. ا یم نیب

 .میشود میضخرحم  یداخل هی، الیاحتمال یباردار

 یگذار تخمک

، حدود دو هفته اتفاق معموالً در اواس  چرخه نیعبارت اس  از آزاد شدن تخمک بالغ از سطح تخمدان. ا یگذار تخمک

 دهد. یرخ م یقبل از شروع قاعدگ

سطح  شیافزا نیدر مغز ا پوتاالموسیشود. ه یسطح استروژن م شیدر حال رشد باعث افزا کولی، فولکوالریمرحله فول در

هورمون غده  نیکند. ا ی( آزاد مGnRH) نیپبه نام هورمون آزاد کننده گنادوترو ییایمیدهد و ماده شطط یم صیرا تشططخ

 کند. یم FSHو  LHاز هورمون  ییسطوح باال دیرا وادار به تول زیپوفیه

 یو به سطططم  رحم منتقل م یبه داخل لوله رحمشطططود. تخمک  یآغاز م LH یباال ریبا مقاد ی، تخمک گذاردو روز یط

 .ردیم ی، مروبرو نشود اسپرممدت با  نیکه در ا یزمانو ساع  اس .  24فق  حدود ک شود. طول عمر تخم

 لوتئال فاز

ماند.  یم یسططح تخمدان باق یپاره شطده رو کولیفول، فولیکول پاره شطده و تخمک آزاد میشطود، یتخمک گذار یط در

ساختار کولی، فولندهیحدود دو هفته آ سم زرد  یم لیتبد یبه  شح  نی. امیگویندشود که به آن ج شروع به تر ساختار 

رحم را حفظ کرده و منتظر  میضطططخ هیهورمونها ال بیرکت نیکند. ا یاسطططتروژن م ی، همراه با مقدار کمپروژسطططترون

 هستند.چسباندن تخمک بارور 

 نی. اشططود یم دیحفظ جسططم زرد را تول یالزم برا ی، هورمون هادر پوشططش رحم کاشططته شططود بارور شططدهتخمک  اگر

 .هستند پروژسترون و( HCG) یانسان یجفت نیپشامل گنادوترو هورمونها

روزه. کاهش  28چرخه  کیدر  22، معموالً در حدود روز ردیم یشططود و م ی، جسططم زرد پرمرده مرخ ندهد یحاملگ اگر

 شود. ی. سپس چرخه تکرار مو قاعدگی رخ میدهد برود نیرحم از ب یشود که پوشش داخل یسطح پروژسترون باعث م

 یقاعدگ عیمشکالت شا

 عبارتند از: یقاعدگ جیاز مشکالت را یبرخ

 یقبل از قاعدگ سندرم (PMS) :ودشدر زنان  یعوارض جانب جادیتواند باعث ا یم ودیقبل از پر یهورمون عیوقا ،

 میدر رژ راتییشامل ورزش و تغ یدرمان یها نهی. گزیریپذ کیو تحر ی، خستگ، سردردعاتیاز جمله احتباس ما

 اس  ییغذا
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 نیاز ب یکنند که برا یاز هورمون ها رحم را وادار م یشططود که برخ یدردناک. تصططور م قاعدگی ای :سططمنورهید 

دهنده درد و  نیتسططک یشططامل داروها یدرمان یها نهی. گزکنداز حد الزم فشططار وارد  شی، ببردن پوشططش خود

 اس  یخوراک یقرص ضد باردار

 ضططد  یداروهاتجویز شططامل  درمانشططود.  یم ی، باعث کم خوندر صططورت عدم درمان :یقاعدگ دیشططد یزیخونر

 اس . یخوراک یباردار

 ی، باردارشطططود، مگر در دوران بلو  یم یتلق یعیطب ریمورد غ نی. ایقاعدگ یعدم وجود دوره ها ای : آمنوره ،

 از حد اس . شیبدن و ورزش ب ادیز ایشامل وزن کم  یاحتمال لی. دالیائسگیو  یردهیش

 در صورت بروز عالئم زیر در طول چرخه قاعدگی باید بالفاصله با پزشک خود مشورت نمایید:

 دیستیو شما باردار ن شود  یروز متوقف م 90از  شیشما ناگهان ب ودیپر 

 شوند یشما بعد از منظم بودن نامنظم م یودهایپر. 

 دیدار یزیاز هف  روز خونر شیب. 

 دیکن یم سیتامپون خ ایپد  کیاز  شیهر دو ساع  ب ای دیکن یم یزیاز حد معمول خونر شتریب. 

 روز اس  35از  شتریب ایروز  21شما کمتر از  یقاعدگ فاصله. 

 دارید یزیخونر هاودیپر نیب. 

 دیشو یم یدیخود دچار درد شد یدر دوران قاعدگ. 

 دیکن یم یماریو احساس ب دیکن یاز استفاده از تامپون ناگهان تب م بعد. 

 نابع:م
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