الدورة الشهرية لدى المرأة
يمثل اليوم األول من النزيف الشهري بداية الدورة .ويمثل آخر يوم قبل بداية النزيف الشهري التالي نهاية الدورة .قد تستمر الدورة
الشهرية بين  21إلى  35يومًا وقد تختلف خاللها فترة إمكانية تخصيب األنثى باختالف الدورات .قد يستمر النزيف الشهري لدى
األنثى بين  3إلى  7أيام تقريبًا (الدوائر الحمراء) .بعض اإلناث فقط هم من لديهم دورة منتظمة ج ًدا ،إذ تستمر  28يومًا بال زيادة أو
نقصان.

معنى العالمات:
يوم الدورة
النزيف الشهري
الدورة

يحدث التبويض بين حوالي  12إلى  16يوم قبل قبل النزيف الشهري التالي .وألن الكثير من اإلناث  -كما أوضحنا أعاله  -لديهم
دورات غير منتظمة ،فال يمكن تنبؤ موعد التبويض بدقة .والغالب أن التبويض ال يحدث  -كما يفترض الكثيرون  -في منتصف
الدورة ،بل قد يحدث قبل أو بعد ذلك.

أمثلة توضيحية للدورة والتبويض والبويضات الجاهزة للتخصيب:
تستغرق الدورة في مثال هذه السيدة  30يوم .يستمر النزيف الشهري أربعة أيام .يحدث التبويض (الدائرة الصفراء األولى مزودة بـ
 )Xفي اليوم السابع عشر من الدورة .البويضات البويضة حتى  24ساعة ،لذلك توجد دائرتان صفراوان.

معنى العالمات:
يوم الدورة
النزيف الشهري

X

التبويض

X

قد ُتخصب البويضة حتى  24ساعة.
الدورة

أيام الخصوبة لدى المرأة
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البويضة
قناة فالوب

الغشاء المخاطي
للرحم
الرحم

التبويض
المبيض

المهبل

عنق الرحم

يُسمى غالف البويضات في المبيض بالحويصلة .الهرمون المنشط للحويصلة
يؤدي الهرمون المنشط للحويصلة ( )FHSلدى األنثى في سن يسمح بالحمل وفي النصف األول من الدورة الشهرية (من نهاية
النزيف الشهري وحتى التبويض) إلى نضوج الحويصلة .يزيد هرمون ملوتن (الهرمون المنشط للجسم األصفر) في جسم المرأة قبل
يومين تقريبًا من التبويض .وبذلك يبدأ التبويض .أي أن البويضة الناضجة بالمبيض تخرج من الحويصلة وتجول في إحدى قناتي
فالوب .تكمل البويضة مسارها خالل أربعة إلى خمسة أيام التالية لتدخل في الرحم.
أيام الخصوبة هي كل فترة في الدورة تنشأ فيها احتمالية تخصيب البويضة في قناة فالوب (بعد التبويض) بحيوان منوي وحدوث
الحمل.
تكون البويضة جاهزة للتخصيب بعد التبويض من  6إلى  24ساعة تقريبًا .تكون خاليا السائل المنوي حية داخل جسم المرأة بعد
الجماع لمدة تصل إلى خمسة أيام تقريبًا ،فيكمنها تخصيب بويضة ناضجة خالل هذه المدة .تصل احتمالية تخصيب البويضة إلى
أقصاها في يوم التبويض وباألخص قبل ذلك بيومين.
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وفيما يلي ثالثة أمثلة على مدى اختالف الدورة لدى كل أنثى واختالف أيام الخصوبة.
مثال أ:
سيدة تستغرق الدورة لديها  28يومًا .يستمر النزيف الشهري حوالي  3أيام لكل دورة .يحدث التبويض في اليوم الخامس عشر من
الدورة .مارست هذه السيدة الجماع في اليوم الثامن من الدورة دون وسائل وقاية (الدائرة الخضراء المزودة بـ  )Xقد تحيا خاليا
السائل المنوي بعد الجماع لمدة تصل إلى  5أيام (في حاالت استثنائية تصل إلى  7أيام) داخل جسم المرأة (الدوائر الخضراء).
تستمر أيام الخصوبة للسيدة في هذا المثال حتى سبعة أيام تقريبًا ،ألن خاليا السائل المنوي والبويضة تظل أحياء لعدة أيام داخل
الجسم .في هذا المثال تظل خاليا السائل المنوي حية لكن ال تصل إلى فترة تبويض السيدة .ال يُحتمل حدوث حمل.

معنى العالمات:
يوم الدورة
النزيف

X
X

التبويض
قد ُتخصب البويضة حتى  24ساعة كحد أقصى.
الدورة

X

الجماع دون وسائل وقاية
قدرة بقاء الحيوانات المنوية على الحياة
أيام الخصوبة
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مثال ب:
سيدة تستغرق الدورة لديها  28يومًا .يستمر النزيف الشهري  4أيام .يحدث التبويض في اليوم العشرين من الدورة .يُفترض في هذه
الحالة أن تكون أيام الخصوبة في الفترة بين اليوم الخامس عشر وحتى اليوم الحادي والعشرون من أيام الدورة .مارست السيدة
الجماع في اليوم الثامن عشر من الدورة دون وسائل وقاية .يمكن حدوث حمل.

معنى العالمات:
يوم الدورة
النزيف

X
X

التبويض
قد ُتخصب البويضة حتى  24ساعة كحد أقصى.
الدورة

X

الجماع دون وسائل وقاية
قدرة بقاء الحيوانات المنوية على الحياة
أيام الخصوبة
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مثال ب:
سيدة تستغرق الدورة لديها  21يومًا .يستمر النزيف الشهري لمدة  5أيام في كل دورة .يحدث التبويض قبل النزيف الشهري التالي بـ
 14يومًا .يُفترض في هذه الحالة أن تكون أيام الخصوبة في الفترة من اليوم الثالث إلى اليوم التاسع من الدورة .مارست السيدة
الجماع في اليوم الخامس من من الدورة دون وسائل وقاية .يمكن حدوث حمل.

معنى العالمات:
يوم الدورة
النزيف

X
X

التبويض
قد ُتخصب البويضة حتى  24ساعة كحد أقصى.
الدورة

X

الجماع دون وسائل وقاية
قدرة بقاء الحيوانات المنوية على الحياة
أيام الخصوبة
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التخصيب أو النزيف الشهري ...
في حالة تخصيب البويضة ،فإنها تنتقل إلى الرحم وتندمج مع الغشاء المخاطي الذي تكوّ ن خالل الدورة.

تصل الخاليا المنوية
إلى
البويضة

في حالة عدم تخصيب البويضة ،فإنها تتحلل .يخرج الغشاء المخاطي المتكون فيحدث النزيف الشهري.

بويضة غير مخصبة

الغشاء المخاطي للرحم

النزيف الشهري
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المؤلفة :فيوال جوتشلكس (حاصلة على الماجستير) ،موظفة متخصصة في مركز صحة المرأة في كيرنتن ،أخصاية تربوية في
علم االجتماع واالندماج
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