چرخه قاعدگی ماهانه یک زن
اولین روز خونریزی ماهانه شروع چرخه قاعدگی میباشد .آخرین روز پیش از پریود ماه بعد ،آخر چرخه قاعدگی میباشد .یک
چرخه قاعدگی میتواند بین  21تا  35روز به طول بیانجامد و از این جهت زمان باروری یک زن از یک چرخه قاعدگی به
چرخه قاعدگی دیگر میتواند تغییر کند .خونریزی ماهانه میتواند از  3تا تقریبا  7روز به طول بیانجامد (دایره قرمز) .تنها تعدا
کمی از زنان چرخه قاعدگی بسیار مرتبی دارند که  28روز به طول میانجامد.

توضیح نشانهها:
روز چرخه قاعدگی
خونریزی ماهانه
چرخه قاعدگی

تقریبا  12تا  16روز قبل از عادت ماهانه بعدی زمان تخمکگذاری میباشد .از آنجاییکه  -همانگونه که در باال گفته شد -
بسیاری از زنان چرخه قاعدگی نامرتبی دارند ،دقیقا نمیتوان گفت چه زمانی تخمکگذاری صورت میگیرد .تخمکگذاری نیز
اغلب  -آنگونه که تصور میشود  -در اواسط چرخه قاعدگی رخ نمیدهد ،بلکه میتواند دیرتر یا زودتر رخ دهد.

مثال تشریحی یک چرخه قاعدگی با تخمکگذاری و تخمک های بارور:
در این مثال زن دارای یک چرخه قاعدگی  30روزه است .عادت ماهیانه چهار روز طول میکشد .تخمکگذاری (اولین دایره با
 )Xدر روز  17اتفاق میافتد .روز چرخه قاعدگی .تخمک میتواند حداکثر تا  24ساعت بارور شود ،به همین دلیل  2دایره زرد
نمایش داده شده است.

توضیح نشانهها:
روز چرخه قاعدگی

x
x

خونریزی ماهانه

تخمکگذاری
تخمک میتواند حداکثر تا  24ساعت بارور شود.
چرخه قاعدگی
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روزهای بارور شدن یک زن

تخمک
لوله رحم

تخمک
گذاری

رحم-
مخاط

رحم

تخمدان

واژن

دهانه رحم

محفظه تخمک بالغ در تخمدان را فولیکول می نامند ..هورمون تحریککننده فولیکول
در زنانی که سن بارداری قرار دارند )FHS( ،منجر به بلوغ فولیکول در نیمه اول چرخه ( از پایان دوره قاعدگی تا تخمک
گذاری) میشود .تقریبا دو روز قبل از تخمکگذاری هورمون ( LHهورمون ترشح لوتئین) در بدن زن افزایش مییابد .از این
طریق تخمکگذاری آغاز میشود .بدین معنی که تخمکِ رشد کرده در تخمدان ،از فولیکول خود خارج شده و به یکی از دو لوله
فالوپ وارد میشود .در مدت چهار تا پنج روز آینده تخمک در رحم پیش میرود.
روزهای باروری شامل دورهای از چرخه قاعدگی میشود که در آن ممکن است تخمک در لوله فالوپ (پس از تخمکگذاری)
از طریق اسپرم بارور شود و یک حاملگی رخ دهد.
تخمک پس از تخمکگذاری تقریبا برای  6تا  24ساعت قابلیت باروری دارد .سلولهای اسپرم تقریبا پنج روز پس از رابطه
جنسی میتوانند در بدن زن زنده بمانند و بنابراین قادر به بارور کردن یک تخمک بالغ میباشند .در روز تخمکگذاری
مخصوصا دو روز قبل از تخمکگذاری احتمال بارور شدن تخمک در باالترین سطح است.
در اینجا سه نمونه متفاوت از چگونگی چرخه قاعدگی یک زن و روزهای احتمالی باروری ارائه میشود.
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مثال :A
یک زن دارای چرخه قاعدگی  28روزه میباشد .هر عادت ماهانه  3روز طول میکشد .تخمکگذاری در روز  15چرخه
قاعدگی انجام میگیرد .این خانم در روز  8چرخه قاعدگی ،رابطه جنسی محافظت نشده دارد (دایره سبز با  .)Xپس از رابطه
جنسی اسپرمها میتوانند تا  5روز (در موارد استثناء تا  7روز) در بدن زن زنده بمانند (دایره های سبز) .روزهای باروری زن
در این مثال تا تقریبا هفت روز به طول میانجامد ،زیرا اسپرمها و تخمک تا چند روز قادر به زنده ماندن در بدن هستند .ولی در
این مورد اسپرمها تا زمان تخمکگذاری زن زنده نمیمانند .باردار شدن بعید است.

توضیح نشانهها:
روز چرخه قاعدگی

x
x
x

خونریزی ماهانه

تخمکگذاری
تخمکها تا حداکثر  24ساعت میتوانند بارور شوند.
چرخه قاعدگی

رابطه جنسی محافظتنشده
توانایی زنده ماندن اسپرم
روزهای تخمکگذاری
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مثال :B
یک زن دارای چرخه قاعدگی  32روزه میباشد .عادت ماهانه او تقریبا  4روز طول میکشد .تخمکگذاری در روز  20چرخه
قاعدگی انجام میگیرد .در این مورد میتوان گفت که روزهای باروری بین روز  15تا  21چرخه قاعدگی میباشد .زن در روز
 18چرخه قاعدگی ،رابطه جنسی محافظتنشده دارد .بارداری ممکن است اتفاق بیفتد.

توضیح نشانهها:
روز چرخه قاعدگی

x
x
x

خونریزی ماهانه

تخمکگذاری
تخمکها تا حداکثر  24ساعت میتوانند بارور شوند.
چرخه قاعدگی

رابطه جنسی محافظتنشده
توانایی زنده ماندن اسپرم
روزهای تخمکگذاری
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مثال :C
یک زن دارای چرخه قاعدگی  21روزه میباشد .عادت ماهانه او تقریبا  5روز طول میکشد .تخمکگذاری  14روز قبل از
عادت ماهانه بعدی او اتفاق میافتد .در این مورد روزهای باروری او احتماال بین روز  3تا  9چرخه قاعدگی انجام میگیرد .زن
در روز  5چرخه قاعدگی ،رابطه جنسی محافظتنشده دارد .بارداری ممکن است اتفاق بیفتد.

توضیح نشانهها:
روز چرخه قاعدگی

x
x

x

خونریزی ماهانه

تخمکگذاری
تخمکها تا حداکثر  24ساعت میتوانند بارور شوند.
چرخه قاعدگی

رابطه جنسی محافظتنشده
توانایی زنده ماندن اسپرم
روزهای تخمکگذاری
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باروری یا خونریزی ماهانه ..
هنگامی که تخمک بارور میشود به داخل رحم مهاجرت میکند و در غشای مخاطی که در طول چرخه قاعدگی ساخته شده است
جای میگیرد.

اسپرمها
به سمت
تخمک میآیند

اگر تخمدان بارور نشود از بین میرود .غشای مخاطی ساخته شده دفع میشود و خونریزی ماهانه زن آغاز میگردد.

تخمدان بارور نشده است

غشای مخاطی رحم

خونریزی ماهانه
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