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َةةمتعلمتاةةيسلمِ)م ةة  ل  هةةالمرةة همملههمةةئعاليةة لنلاةةميلمِر ةة  ل ةةال بةةهل(لPCOSمتالزمةةالمِبي

مِحمع،لأولطةئ لمةيت، ،لمإلعج م.لقيلتئمجهلمِر   لمِبص ا  لا ِبتالزمالمش)ال ل يملمعتظ ملسورةل

َمتم علمجبئ ة  ل ييةيةلمةيل أولزي سةل الم تئي  لههمئعة  لمِةورئرةل مدعةيروجمي(.لقةيليرةتملمِةضبي

 أرم سلمِ ئملللمِصغمهةل مِجهيَ  (لويفشالعل الإعت جلمَِئيم  لا عتظ م.

َ)ةهلومِاةالجلوِمليتَّمحلاايلمِ َبلمِيقمقلِبتالزمالمِبَةمعلمتاةيسلمِ)م ة  .لقةيلي الةللمِتشةمم لمِب

ة)َّه لمةيلمِرةئ لمِلة عال إِىلج عةبل  ةيمعلمِةئزعل  ةهل ةيوعلممة  ف  لطئياةالمدجةللملةللسم لمِ ا

لوأمهمضلمِ اب.

 األعراض

غ ًَِ لم لتت ةئرل المة  لوأ ةهمضلمتالزمةالت)ةمابلمِبَة يعلمةنلقةةهمل تةهةلمِحةمعلمدوِةىل ةال ل

وقةةملمتةةع هل ةةيلرِةةعللرةةهسل اةةللِ يةة سةلل تةةهةلمَِاةةئأ.لوأ م عًةة لتت ةةئرلمتالزمةةالت)ةةمابلمِبَةة يعل ةةا

لمِئزعلمِ)َمهة،ل اىلسَمللمِبل  .

لابتالزمةةالت)ةةمابل تتمةةبَّيل المةة  لوأ ةةهمضلمتالزمةةالت)ةةمابلمِبَةة يعلمةة لياةةابلتةشةةمَّ ل  ِتةةعي

لمِبَ يعل ال   لمهر يلااالمتميل اىلمدقللمب ليااب

 .يلمِيورم لمِش،هيالمِر سرةلدورات حيض شهرية غير منتظمة أولغمهلمِبرتظبةالأولمِ ئياةاللتةات

أرلهلمِاالم  ليمئً  ل اةىلمإلاة االابةهضلمتالزمةالت)ةمابلمِبَة يع.ل اةىلسةَمللمِبلة  ،لقةيل

ييلاعقللميلت نل تهم ل معل المِ را،لوأرلهلميل هل يئًم لاةميلمِفتةهم لو تةهم لمِ بة لل35تبة

لمِغ يهةلغمهلمِ َماما.



 .مِبهتفاالِ،همئعلمِورئرةلإِةىله،ةئرل المة  لج ةييا،لقيلتؤس لمِب تئي  للفرط األندروجين

ملللزي سةلياهلمِئجهلومِج ةمل مِشةاهمعما(،لوأ م عًة لمِصةانلمِشةيييلِةيولمِةورئرلومعتشة رل ةبل

لمِشَ م.

 .قةةيليتمةةمملمِبَممةة علويبتالةة علا ِجهيَةة  لمِتةةالتحةةمنلا َِئيمةة  .لوعتمجةةاللتكييي ا ابمييي يض

ل م.ِوِع،لقيلتفشللمِبَ يعل المِابللا عتظ

لوت)ئعل الم  لوأ همضلمتالزمالت)مابلمِبَ يعلأرلهل يةًل ال   لررميلمص االا ِ برا.

 متى تزورين الطبيب؟

لممة ونلمةيل تةهم ل ممةع،لأولإرملررةميلمصة االاة ِا م،لأولإرمل يةهجىلزي رةلمِ َمبلإرملر عةملِةييعي

ةبلررميلتشاهييلااالم  لزي سةلمفهطال المدعيروجميللملةللت ة قنلمِشةاهلمِ  ملةيلوعبةنلمِهجةللو ت

لمِشَ م.

 األسباب

سلمِ)م ة  لغمةهلماةهون.لتشةبللمِائممةللمِتةالرابة لت)ةئعل إعلمِ َبلمِيقمقلِبةهضلمِبَةمعلمِبتاةيل

لسًََ ل المإلا االاهلم ليااب

 .حلِامالية لا سةتيميممللاألنسوبين ابزائد مدع ئِميلهئلمِ،همئعلمِبرتتمل المَِر)هية سلومِةو لي ةبت

)َّه،لوهئل مصيرلمِ  قالمدس سالِج بع.لإرملأاَحْمل الي كلمة  ويمالِابللمدع ئِمي،ل  ةيلمِ ا

)َّهل المِيملوقيليةرتيملج بعلمِب ييلميلمدع ئِمي.لمدع ئِميلمِ مليلقةيليت يةيل تهتفينلمة تئي  لمِ ا

بَّ ليةصالبلمِتَئيعل مإلا را(. لميلإعت جلمدعيروجمي،لمي

 .ملهوملمِبصة اتحلِئْاةإلإعتة جل الية لمِةيملمَِممة  لمةيلمِبةئمسلية تميتللابتِه ب ُمنخفض ابدرجة

سلمِ)م ةة  ل تاةيل َةةمتعلمِبة ِب)  حةالمِاةةيوو.لأه،ةه يلمداحةة علأعلمِر ة  لمِبصةة ا  لايبتالزيمةالمِبي

سةلمِ)م ةة  لإلعتةة جل تاةةيل لعتةةئ لمةةيلم ِت،ةة ملمِبةةرمفيعلمِيرجةةالمِةةو ليةحفلةة لمِبَةة يعلمِبة ي،يَّ ِةةيت

ل)يلأعلتؤسل لإِىلمةش)ال ل المِ ابلومدو مالمِيمئيا.مدعيروجمر  لومِتاليب

 .سللابوراثة تاةيل ةاا لاة ِبَمعلمِبة امَّرالميلمِجمر  لراب لت)ئعلرم لاي لأعئمً  لمة أه،ه يلمداح علأعَّ

لمِ)م   .

 .ملميلمدعةيروجمي،لمبة ليةؤسل لإِةىلرلةهةللفرط األندروجين َمتم علم تئي   لمةهتفاالجي ً يةرتيملمِضبي

لمِشَ م.  مِشَّاهلوه،ئرل بل

ل



 املضاعفات

ل(بPCOSيب)يلأعلتتمبيلمم  ف  لمتالزمالمِبَمعلمِبتايسلمِ)م   ل 

 لمِا م

 لمِ )ه لمِحباالأولمرتف  لرغنلمِيملمِر جمل يلمِحبل

 لمإلج، ضلأولمِئ سةلمِبَ)هة

 تهمرملمِيهئعلمِت، ملرَي لييييلع جمل يلل-مِت، ملمِ)َيلمِيهرالغمهلمِر جمل يليهملمِ)حئ ل

ل المِ)َي

 مجبئ الميلمِح   لمِبهرمالتشبللمرتف ً  ل الرغنلمِيم،لومرتف  لع َالل–متالزمالمديعل

مِ )هل المِيم،لويووًرمل الم تئي  لمِ)ئِم تهو لومِيهئعلمِلالثمالمِتالت يةيلاشة)للرَمةهلمةيل

ل  هلمإلا االاعمهمضلمِ ابلومدو مالمِيمئيا

 لم يم  لمِ )ه لأول2سم لمِ )ه لميلمِرئ ل

 لمِرئملمثر  مع    لمِرفبل

 لم رتل ملومِ اقلومر هما  لمدرل

 لع نلا ِه ملغمهلطَماا

 لسهط علا  عالمِه م

(لويب)يلأعلتةؤس لإِةىلتفة قملمِبمة  ف  لPCOSتهتَنلمِ برالابتالزمالمِبَمعلمِبتايسلمِ)م   ل 

لمِر جبال يلم ر همم.

 التشخيص

لمِبَمعلمتايسلمِت)م   لاش)للع، لا.لقيليئاالطَمَعلاب ليااب ليئجيلم تَ رلِتشمم لمتالزمال

 .يفحة لمِ َمةبلأ مة  كلمِتر سةامالاصةهي ً لويةيوي ً لاحلًة ل ةيلأ لت)ةتال لأوللفحص ابحوض

لزومليلأولأ لأيم  لغمهلطَمامالأ هو.

 .ليب)ةيلِ،ةومللاختي رات ابدم. ميلمِبب)يلأعليتملتحامةللسمةعلِ مة سلم ةتئي  لمِ،همئعة  لِةييعي

 تَة رلأعلي ةةتَايلمدسةةَ ملمِبحتباةةالِاتغمةةهم لغمةهلمِ َمامةةال ةةالمِةةيورةلمِشةة،هيالأول ةةهطلم 

مدعةةيروجمي،لوهةةالمد ةةهمضلمِتةةالتشةةَهلمإلاةة االاةة ِبَمعلمتاةةيسلمِت)م ةة  .لقةةيلتممةةاميل



أيًمةة ل  تَةة رم لسملإرةة  مالِ مةة سلع ةةَالتحبةةللمِغائرةةئزلوم ةةتئي  لمِ)ئِم ةةتهو لمِصةة لمل

لثما.وم تئي  لمِيهئعلمِلال

 .ل اةةىليةة)لللابتصييوير ل بموجيي ت فييوت ابصييوتية مةةيل ةةال لهةةوملمِتصةةئيه،لي)شةةإلطَمَةةعي

مِبَ يعلِييعلوسةةبعلا  عةالر بةع.ليةتملهرة لإس ة  لج،ة زليةشةَهلمِاصة ل تيْهجة م(ل ةالم،َاةعل

  بللمئج  ل ئقلاةئتمال ةيلطهيةقلمِب،َةل(.لي ةئملهةوملمِج،ة زلاواةيمرلمئجة  لاةئتمال

 َمئته.تتحئ لإِىلائرل اىلي يالرب

ل

لاوجهم ل حئاة  لإرة  مال ْمل  ِتعلابتالزمالمِبَمعلمتايسلمِت)م   ،ل  يليئاالطَمَعي صت إرمليةمل

لِا)شإل يلأ لمم  ف  .لقيلتشبللهوهلم  تَ رم ب

 .ل ح لسور لِمغنلمِيملوتحبللمِغائرئزلوم تئي  لمِ)ئِم تهو لومِيهئعلمِلالثما

 ل ح لِا)شإل يلم رتل ملومِ اق

 ل ح لِا)شإل يلمع    لمِرفبلم ع يمس لأثر  لمِرئم



 العالج

لمِفهسيةةا،لملةةللمِاة ةةملأولرلةةهةل سلمِ)م ةة  ل اةةىلإسمرةلمهتب م تةةعي تاةةيل َةةمتعلمة ةة ل ةةالجلمةتالزيمةةالمِبي يهرل

نلمِحم ةلأولمِيوم . ل اىلتغممهم ل العبت لمِشَ ملأولمِ ةبرا.لقيلير ئ ل الٌجل  صٌّ بل لمِشَّاهلأول ت

 في نمط ابحي ةتغييرات 

قيليئاالطَمَعلاف يمعلمِئزعلميل ال لمتَ  لعظ ملغوملالمرمفعلمِ اهم لمِحهمريالمنلمب رسةال

 اىلسةَمللمِبلة  ،ل  ةيمعلل—أعش المِتب رييلمِهي رمالمِباتيِا.ل تالم عمف ضلمِباتي ل المِئزعل

مِئزعلأيًم لمةيل ا ِمةاللميليععهلأعليح ليلميل  ِتع.لقيلي ييل  يمعل— المِب لالميلوزعلمِج ملل5

(،لويب)ةةيلأعلPCOSمدسويةةالمِتةةاليئاةةالا،ةة لمِ َمةةبلِاةةالجلمتالزمةةالمِبَةةمعلمِبتاةةيسلمِ)م ةة  ل 

لت   يل ال    لمِا م.

 األدوية

،لقيليئاالمِ َمبلاب ليااب لِترظمملسورةلمِ ب لمِم االاعي

 .مَِهوج ةتميل َئملمرنلمِحبللمِتةالتحتةئ ل اةىلمإلسةتهوجميلولحيوب منع ابحمل ابمزجية

تؤس ل عمف ضلإعت جلمدعيروجميلوترظمملمإلستهوجمي.ليب)يلِترظمملمِ،همئعة  لأعلي اةللمةيل

  ةةهلمإلاةة االا ةةهط علا  عةةالمِةةه ملوتصةةحمحلمِر يةةإلغمةةهلمِ َماةةالوعبةةئلمِشةةاهلمِ ملةةيل

و بلمِشَ م.ليب)رعلمستميمملِص الجاييةالأول ا ةالم،َامةالتحتةئ ل اةىلمة يملمةيلههمةئعال

لومَِهوج تمي،لاي ًلميلمِحَئم.مإلستهوجميل

 .يئًمة لرةللية،هلأولل14إِةىلل10يب)يلأعليؤس لترة و لمَِهوج ةتميلِبةيةللابعالج ل بيروجستين

ي،هييلإِىلترظمملسورمتعلمِش،هيالو ب يتعلميلسهط علا  عةالمِةه م.لمِاةالجلا َِهوج ةتميل

تةالتحتةئ ل اةىل ليح يلم تئي  لمدعيروجميلوِيليبرنلمِحبةل.لتاةيلمدقةهمصلمِصةغمهةلمِ

مَِهوج ةةتميل  ةةنلأولمدج،ةة ةلمِتةةالتحتةةئ ل اةةىلمَِهوج ةةتميلومِتةةالتئرةةنلسم ةةللمِةةه مل

ل م رم لملاىلإرملررملتهغَميلأيًم ل التجربلمِحبل.

لِاب   يةل الإعت جلمَِئيم  ،لقيليئاالطَمَعلاب ليااب

 . مِجةة  لليؤ ةةولهةةوملمِةةيوم لمِبمةة سلِ سةةتهوجميل ةةيلطهيةةقلمِفةةمل ةةال لكلييوميفين لكلوميييد

لمدو لميلسورةلمِحمع.

 . ليب)يلِاالجلسهط علمِلي لهوملأعليابلل اىلتحفم لمِبَ يع.لبيتروزول لفيم را



 .  يب)ةةيلِ،ةةوملمِةةيوم لمِةةو ليةةتملتر وِةةهل ةةيللميتفييورمين لجلوكوفيي جو وفورت ميييرو وغير ميي

أعليح ةةيلمةةيلم  ومةةالمدع ةةئِميلوي اةةللمةةيلل2طهيةةقلمِفةةملِاةةالجلسم لمِ ةة)ه لمةةيلمِرةةئ ل

م ةةتئي ته.لإرملررةةملت ةةتميمميلراةةئممفميلرئسةةماالِبرةةنلمِحبةةل،ل  ةةيليئاةةالمِ َمةةبلاورةة  ال

يلت ةئرلمِبةهضلممتفئرممي.لإرملر علِييعلم يم  لمِ )ه ،ليب)يلأيًمة لأعليَ ةملممتفةئرمم

لوي   يل ال  يمعلمِئزع.ل2إِىلسم لمِ )ه لميلمِرئ ل

 .لوتا ىلهوهلمدسويالمِ،همئعمال يلطهيقلمِح ي.لابموجه ت ابتن سلية

لِت امللعبئلمِشاهلمِبفهط،لقيليئاالطَمَعلاب ليااب

 .هوهلمِحَئملتمفةعلإعتة جلمدعةيروجميلمِةو ليب)ةيلأعلي ةَبلعبةئلمِشةاهللحيوب منع ابحمل

لمِ ملي.

 . هوملمِيوم ليبرةنلتةعثمهلمدعةيروجميل اةىلمِجاةي.لسةَمهوعئ رتئعللسييرونوالكتون لأبداكتون

يب)يلأعلي َبل مًَ ل ا مً ،لِوملتايلوس لللمرنلمِحبللمِفا ِالرهوريالأثر  لتر و لهوملمِةيوم .ل

لوِ)يل ليئاىلا، لإرملررمل  مالًلأولتم  ميلِاحبل.

 .  لِ،وملمِ)هيملأعليَ ملعبئلياهلمِئجهل المِر   .ليب)يلإفلورنيثين لف نيك

 .يتملإس ة  لإاةهةلاةغمهةل ةالرةللجهيةبلمةيلجهيَة  لمِشةاه.لتَة لمإلاةهةللابتحليل ابكهرل ئي

عَمةةالمةةيلمِتمةة رلمِ)،هاةة لالإلتةةالنلمِجهيَةة  لوتةةيممهه ل ةةالع، يةةالمدمةةه.لقةةيلتحتةة جميلإِةةىل

ل الج  لمتايسة.

لَمعلمِبتايسلمِ)م   ،ل  وِالإجهم لم لياابِاب   يةل الت امللتعثمهلمتالزمالمِب

 .ةةيمعلمِةةئزعلقةةيلي اةةللمدع ةةئِميلوم ةةتئي  لمدعةةيروجميلوي ةةتاميللحيي فع ىليين وزن  ييحي  

 بامالمِتَئيع.لمسعِالطَمَعل يلاهع مملمِتح)ملا ِئزع،لومِت الا عتظ ملمةنلأ صة لالتغويةال

لِاب   يةل المِئائ لإِىلمِئزعلمِبرشئس.

 قيلتؤس لمدعظبالمِغوملمالرم لماي  لمِيهئعلمِبرمفمةالوماةي  للات.ابحد من ابكرلو يدر

مِ)هائهمةةيرم لمِبهتفاةةالإِةةىلزيةة سةلم ةةتئي  لمدع ةةئِمي.لمسةةعِالطَمَةةعل ةةيلعظةة ملغةةوملال

مةةةرمفعلمِ)هائهمةةةيرم لإرملررةةةملمصةةة االابتالزمةةةالمِبَةةةمعلمِبتاةةةيسلمِ)م ةةة  .لم تةةة ر ل

لهلا ِيملاَن .مِ)هائهميرم لمِبهرَا،لمِتالته نلم تئولمِ )

 .ي   يلمِتبهييل ال فعلم تئي  لمِ )هل ةالمِةيم.لإرملررةملمصة االابتالزمةاللكوني نشطة

مِبَمعلمِبتايسلمِ)م   ،ل وعلزي سةلعش طعلمِمئمالومِبش ررال ةالاهعة مملتبةهييلمرةتظملقةيل

يا ِملم  ومالمدع ئِميلأوليبرا، لوي ة  يكل ةالمِحفة هل اةىلوزعةعلتحةملمِ ةم هةلويجرَةعل

لا االابهضلمِ )ه .مإل



 املراجع

1. Lobo RA, et al ل(2017 ).Comprehensive Gynecology. 7.ل th ed. Philadelphia, Paل.

Elsevier; 2017.  

2. Barbieri RL, et al.(2017). Clinical manifestations of polycystic ovary syndrome in 

adultsل.https://www.uptodate.com/home. 

3. Jameson JL, et al., eds.(2017). Hyperandrogenism, hirsutism, and polycystic ovary 

syndromeبلEndocrinologyبلAdult and Pediatric 7لل th ed. Philadelphia, PaبلSaunders 

Elsevier; 2016.  

4. Barbieri RL, et al.(2017). Treatment of polycystic ovary syndrome in adultsل.

https://www.uptodate.com/home. 

5. Barbieri RL, et al.(2017) Diagnosis of polycystic ovary syndrome in adults.ل

https://www.uptodate.com/home. 

6. Azziz R(2017). Epidemiology and pathogenesis of the polycystic ovary syndrome 

in adults ل. https://www.uptodate.com/home. 

7. Jones MR, et al.(2016) Genetic determinants of polycystic ovary syndromeبل

Progress and future directionsل.Fertility and Sterility .25ب106ل  

8. Lobo RA, et al.(2017) Anatomic defects of the abdominal wall and pelvic floorبل

Abdominal hernias, inguinal hernias, and pelvic organ prolapseبلComprehensive 

Gynecology 7.ل th ed. Philadelphia, Pa بل. Elsevierل 

9. George JT, et al.(2016) Neurokinin B receptor antagonism in women with 

polycystic ovary syndromeبلA randomized, placebo-controlled trialل.Journal of Clinical 

Endocrinology and Metabolism .4313ب101ل  

10. Chang AY, et al.(2016) Influence of race/ethnicity on cardiovascular risk factors 

in polycystic ovary syndrome, the Dallas Heart Studyل.Clinical Endocrinology .92ب85ل  

11. Javed A, et al.(2016). Fasting glucose changes in adolescents with polycystic 

ovary syndrome compared to obese controlsلA retrospective cohort studyل.Journal of 

Pediatric and Adolescent Gynecology .451ب28 . 

 


