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احلمل واإلجناب من نعم الله عز وجل، وحلم يراود كل فتاة منذ نعومة أظفارها، 
وخبر احلمل يجلب الفرح والسعادة لألسرة، وأغلب السيدات لديهن القدرة على 
اإلجناب مبجرد وصولهن سن البلوغ وحتى نهاية سن األربعني، لكن حتتاج أغلب 
التي  الوسائل  بعض  تلجأ الستخدام  لذا  احلمل،  من  راح��ة  فترات  إلى  السيدات 
تساعدها على تنظيم وحتديد فترات احلمل وهو ما يطلق عليه )تنظيم النسل(، وهو 
أحد األساليب املتبعة ملساعدة الزوجني على تخطيط جيد حلياة أسرة ناشئة حسب 
ظروفها االقتصادية، واملعيشية، وإليجاد فاصل زمني بني كل مولود وآخر، ولتوفير 

الرعاية الصحية لألم والطفل. 
يتم تصنيف وسائل منع احلمل إلى مجموعتني أساسيتني: وسائل منع احلمل 
القابلة للعكس وأهمها وسائل منع احلمل الطبيعية واملوضعية والهرمونية، ووسائل 
منع  تعتبر وسائل  منع احلمل اجلراحية(،  )وسائل  للعكس  قابلة  غير  منع احلمل 
وال تضر  منع حدوث احلمل  على  تعمل  التي  الوسائل  أسلم  من  الطبيعية  احلمل 
بصحة املرأة، وكذلك ال تؤثر على قدرتها على اإلجناب عندما ترغب في ذلك، وال 
لها أيضًا بعض  الوسائل  الوسائل ملراجعة طبيب مختص، ولكن هذه  تلك  حتتاج 
العيوب، ومنها كونها غير ناجحة بنسبة كبيرة، وتسبب حدوث احلمل في كثير من 

األحيان.
ي�ت�ض�م�ن ه��ذا ال���ك�ت��اب س�تة فصول يتحدث من خاللها عن جوانب عدة لهذا 
املوضوع، حيث يبدأ بلمحة مختصرة عن الناحية التشريحية والفيزيولوجية للجهاز 
التناسلي الذكري واألنثوي وكيفية حدوث احلمل، ثم يبني موانع احلمل الطبيعية، 
ما  أو  اجلراحية،  احلمل  موانع  يوضح  ثم  والهرمونية،  املوضعية  احلمل  وموانع 
يسمى مبنع احلمل الدائم )التعقيم(، ويختتم الكتاب مبجموعة من التساؤالت التي 

تهم القارئ عن موانع احلمل وإجاباتها املختصرة. 
يحقق  وأن  الصحية،  الثقافة  سلسلة  لقّراء  مفيدًا  الكتاب  هذا  يكون  أن  نأمل 

الفائدة املرجوة منه.
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الكـويـت  دولـة  الدائم  ومقرها  العرب،  الصحة  وزراء  مجلس  تتبع  عربية  منظمة 
وتهدف إلى:

ــ توفير الوسائل العلمية والعملية لتعليم الطب في الوطن العربي.
ــ تبادل الثقافة واملعلومات في احلضارة العربية وغيرها من احلضارات في 

املجاالت الصحية والطبية.
العلوم  مجاالت  في  العربية  باللغة  والترجمة  التأليف  حركة  وتشجيع  دعم  ــ 

الصحية.
الطبية  املعلومات  لبنية  األساسية  واألدوات  واملطبوعات  الدوريات  إصدار  ــ 

العربية في الوطن العربي.
قاعدة  وإنشاء  وتنظيمه  وحصره  العربي  الطبي  الفكري  اإلنتاج  جتميع  ــ 

معلومات متطورة لهذا اإلنتاج.
ــ ترجمة البحوث الطبية إلى اللغة العربية.

ــ وضع املناهج الطبية باللغة العربية لالستفادة منها في كليات ومعاهد العلوم 
الطبية والصحية.

ويتكون املركز من مجلس أمناء حيث تشرف عليه أمانة عامة، وقطاعات إدارية 
وفنية تقوم بشؤون الترجمة والتأليف والنشر واملعلومات، كما يقوم املركز بوضع اخلطط 
املتكاملة واملرنة للتأليف والترجمة في املجاالت الطبية شاملة املصطلحات واملطبوعات 
املعلومات  لبنية  الضرورية  واملسوحات  واألدلة  واملوسوعات  والقواميس،  األساسية 
األساسية  املعلومات  وتقدمي خدمات  الطبية  املناهج  إعداد  العربية، فضاًل عن  الطبية 

لإلنتاج الفكري الطبي العربي.
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املقدمة

الدكتور/ عبد الرحمن عبد الله العوضي
 األمني العام

املركز العربي لتأليف وترجمة العلوم الصحية

احلمل واإلجناب من نعم الله عز وجل، وحلم يراود كل فتاة منذ نعومة أظفارها، وخبر 
احلمل يجلب الفرح والسعادة لألسرة، وأغلب السيدات لديهن القدرة على اإلجناب مبجرد 
وصولهن سن البلوغ وحتى نهاية سن األربعني، لكن حتتاج أغلب السيدات إلى فترات راحة 
فترات  تنظيم وحتديد  على  تساعدها  التي  الوسائل  بعض  تلجأ الستخدام  لذا  من احلمل، 
احلمل وهو ما يطلق عليه )تنظيم النسل(، وهو أحد األساليب املتبعة ملساعدة الزوجني على 
تخطيط جيد حلياة أسرة ناشئة حسب ظروفها االقتصادية، واملعيشية، وإليجاد فاصل زمني 

بني كل مولود وآخر، ولتوفير الرعاية الصحية لألم والطفل. 

كما أن تنظيم النسل يجنب املرأة التي في مرحلة املراهقة كثيرًا من املشكالت الصحية 
التي قد تودي بحياتها نتيجة حملها املبكر، ويجنب أيضًا السيدة األكبر سنًا اخلطر املتزايد 
الناجت عن حملها بعد سن األربعني، واختيار وسيلة منع احلمل املناسبة يكون باالتفاق بني 
ن األسرة من  الزوجني وبعد استشارة الطبيب تبعًا للحالة الصحية للمرأة، وتنظيم النسل ميـكِّ

اتخاذ خيارات واعية تنعكس على كل من املرأة، واألسرة، واملجتمع.

وتتيح عملية تنظيم احلمل والوالدة لدى املرأة إسهامها ومشاركتها في احلياة العامة، 
نها من  واليكون احلمل عائقًا بينها وبني حتقيق طموحاتها، كما أن صغر حجم األسرة ميكِّ
رعاية أطفالها وتوفير فرص فضلى في النواحي املادية واالجتماعية لها، ومعرفتها بكيفية 
عملية التنظيم واتباعها يعتبر من الوسائل األساسية للحد من النمو السكاني، وما ينجم عنه 
الصعيدين  الدول على  تبذلها  التي  التنمية  والبيئة، وجهود  االقتصاد،  آثار سلبية على  من 
احمللي والعاملي، ولتعدد وسائل التنظيم واختالف أنواعها مبا يناسب كل سيدة جاءت فكرة 

هذا الكتاب، آملني أن يكون إضافة جديدة للمكتبة الطبية العربية.
  

                              والله ولي التوفيق،،
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التمهيد
أصبحت احلاجة إلى تنظيم عملية احلمل والوالدة لدى كل سيدة ضرورية للغاية، وذلك 
لذلك  بالنفع على األســرة واملجتمع،  املــرأة وما يعود  يتعلق بصحة  ألسباب عديدة منها ما 
النسل،  تنظيم  أو  تنظيم األسرة  لتعزيز مفهوم  املختلفة  والهيئات الصحية  املنظمات  تسعى 
ووضع  احلمل،  منع  أساليب  مأمونية  عن  بالبينات  مسندة  توجيهية  مبادئ  بإصدار  وذلــك 
يتسنى  حتى  واســع  نطاق  على  املناسبة  اخلدمات  وتوفير  الوسائل،  لهذه  اجلــودة  معايير 
للزوجني الوصول لتلك الوسائل بسهولة من خالل األطباء وغيرهم من اختصاصي الرعاية 
الصحية املدربني األكفاء، كما يتم تدريب القابالت على توفير وسائل منع احلمل املتاحة محليًا، 
واملقبولة ثقافيًا، وكذلك تدريب العاملني في مجال الصحة املجتمعية على تقدمي املشورة عن 

هذه الوسائل الدارجة. 
املتقدمة  بالدول  الفقيرة مقارنة  الدول  التقيد باستخدام وسائل منع احلمل في  يزداد 
ومحدودية  األســرة،  تنظيم  في مجال  املقدمة  إلى قصور اخلدمات  ذلك  في  السبب  ويرجع 
االختيار بني الوسائل املتاحة، ومعارضة كثير من األزواج الستخدام هذه الوسائل ألسباب 

إما ثقافية، أو دينية، واخلوف من اآلثار اجلانبية الستخدامها. 
وتستوفي فصول هذا الكتاب عدة جوانب مهمة من املوضوع حيث يبدأ الفصل األول 
الذكري واألنثوي  التناسلي  الناحية التشريحية والفيزيولوجية للجهاز  بلمحة مختصرة عن 
الرابع موانع احلمل  الثاني حتى فصله  الكتاب من  تبني فصول  ثم  وكيفية حدوث احلمل، 
احلمل  موانع  اخلامس  الفصل  ويوضح  والهرمونية،  املوضعية  احلمل  وموانع  الطبيعية، 
السادس  بالفصل  الكتاب  وُيختتم  )التعقيم(،  الدائم  احلمل  مبنع  يسمى  ما  أو  اجلراحية، 

مبجموعة من التساؤالت التي تهم القارئ عن موانع احلمل وإجاباتها املختصرة.
الفائدة  يحقق  وأن  العربي،  الطبي  التعليم  لبنة في صرح  الكتاب  هذا  يكون  أن  نأمل 

املرجوة منه.   
                                                      

                              والله ولي التوفيق،، 

الدكتور/ يعقوب أحمد الشراح
األمني العام املساعد

املركز العربي لتأليف وترجمة العلوم الصحية





د. نورا أحمد الرفاعي	•

� سورية اجلنسية من مواليد 1964. 
� حاصلة على بكالوريوس الطب واجلراحة ــ كلية الطب ــ جامعة دمشق عام 1988.

� حاصلة على درجة املاجستير في التوليد وأمراض النساء وجراحتها ـــ جامعة دمشق 
عام 1993.

� مدربة دولية في مجال الرضاعة الطبيعية.
� تعمل اختصاصية أمراض النساء ورعاية احلوامل ـــ قسم رعاية األمومة ـــ وزارة الصحة 

ـــ دولة الكويت.
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املوؤلف يف �سطور





الصحّيون،  املخططون  لتحقيقها  يسعى  التي  الغاية  املجتمع هي  في  الفرد  إن صحة 
والفرد في املجتمع العربي بحاجة ماّسة إلى الرعاية والعناية لينشأ صحيح اجلسم والعقل 
قادراً على اإلسهام في رفعة وطنه وبنائه وازدهاره. وهذه الرعاية والعناية ال ميكن أن تتوفر 
إال في مجتمع منظّم وفي وسط عائلي دافئ قادر على تأمني حاجة أفراده منذ والدتهم وحتى 

يشتد عودهم ويصبحون قادرين على حتّمل مسؤولية أنفسهم في خضّم احلياة.

ومن حق الزوجني وواجبهم أيضًا التعّرف على وسيلة منع احلمل املناسبة لهما، وذلك 
من خالل اإلحاطة مبميزات وعيوب كل وسيلة وكيفية استخدامها بالصورة املثلى.

ولهذا كان هذا الكتاب املبسط الذي عرضنا في فصوله حملة عن تشريح وفيزيولوجية 
اجلهاز التناسلي عند املرأة والرجل، وكيفية حدوث احلمل، والعوامل املؤثرة على اخلصوبة، 
ثم حملة عن موانع احلمل في العصور القدمية، وفي الفصل الثاني تطرقنا إلى احلديث عن 
لطريقة  إدراكـًا  أكثر  السيدة  يجعل  مما  عملها،  بآلية  طريقة  كل  وربط  احلمل  منع  وسائل 
يزيد من  املتداولة اجتماعيًا، مما  بعيدًا عن بعض األفكار اخلاطئة  التطبيق والتعامل معها 

فاعلية الوسيلة ويقلل من مضارها.

أرجو من املولى تعالى أن يكون هذا الكتاب عونًا على نشر الثقافة الصحية العلمية 
الصحيحة، وواضحاً بلغته العربية امليسرة، ليكون دلياًل مبسطًا يسترشد به جميع املهتمني 

واملعنيني.
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د/ نورا أحمد الرفاعي

مقدمة املوؤلف
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الف�صل الأول

ملحة ت�رشيحية وفيزيولوجية عن 

اجلهاز التنا�صلي 

نبذة تاريخية عن موانع احلمل:
يعتبر املصريون القدامى أول من استخدم موانع احلمل منذ آالف السنني، فقد استخدموا 
مواد صمغية، والعسل، وحتى روث التماسيح، وهم أول من استعمل سدادة مهبلية مصنوعة 
من نسيج الكتان املغمور بالعسل واخلرنوب، وكان يتولد منها حمض الالكتيك الذي يقوم 
بقتل احليوانات املنوية. وبدأ بعدهم اإلغريق واليونانيون باستخدام وسائل مشابهة ومنها 
الكتان. أما العرب املسلمون فقد مارسوا في صدر الدعوة اإلسالمية طريقة العزل كوسيلة 

عن  الصحيحني  في  روي  وقد  احلمل،  ملنع 
جابر )رضي الله عنه( قال: "كنا نعزل على 
يــنــزل"، وفي  عهد رسول الله � والقــرآن 
صحيح مــسـلـم قــال: "كـنـا نعــزل عــلــى عـهـد 
رســــول اللـه � فـــبـــلغ ذلك رســول الله � 

فلم ينهنا" صحيح مخرج في آداب الزفاف.
ومن أشهر األطباء الذين بحثوا في وسائل 
بن  علي  الوسطى  العصور  في  احلمل  منع 
اجلرجاني،  وإسماعيل  سينا،  وابن  عباس، 

والرازي، وابن البيطار.
سينا  البن  )القانون(  كتاب  في  ورد  وقد 
ملنع  أو طريقة  يقرب من عشرين وصفة  ما 
احلمل. كما صّنفت الوسائل املانعة للحمل 

إّبان ذلك كما يأتي:

وسائل منع احلمل لدى املرأة:
وهي وسائل يتم تعاطيها عن طريق الفم، 

مثل شراب الريحان أو أكل البقوليات صباحًا على الريق، الوسائل املهبلية وبعضها يتصف 
باحتوائه على مواد مبيدة أو مثبطة للنطاف، وبعضها اآلخر يستعمل حتاميل مهبلية تعوق 

وصول النطاف إلى الرحم، وقوامها بذور وجذور بعض النباتات والقطران وبعض األمالح.

القلنسوة املهبلية
احلقن

احلبوب

احللقة املهبلية

اللولب الهرموني

العازل األنثوي

العازل الذكري

اللولب

احلجاب املهبلي

قاتل النطاف

الرقعة

)الشكل 1(: وسائل منع احلمل املختلفة.
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وسائل منع احلمل لدى الرجل:
كان ينصح أن يدهن العضو الذكري بامللح الصخري، أو القطران، أو البلسم، أو عصير 
البصل، باإلضافة إلى العزل. ولقد استمر تعاطي الوصفات الشعبية إلى يومنا هذا، فمنها 

املقبول ومنها الضار. 
ومن الطرق األخرى اتباع فترة األمان، أو يدهن املهبل بالقطران، إن هذه املجموعة من 
الوصفات تدل على مدى االهتمام البالغ مبوضوع منع احلمل لدى األطباء العرب واملسلمني 
سابقًا، ويحتاج منا فهم آلية عمل هذه الوسائل أن نتعرف على الناحية التشريحية للجهاز 

التناسلي األنثوي والذكري، وكذلك كيفية حدوث احلمل.

اجلهاز التناسلي األنثوي:
يتكون اجلهاز التناسلي األنثوي من أعضاء خارجية وأخرى داخلية.

األعضاء اخلارجية: هي مجموعة أعضاء حتيط بفتحة املهبل وتتكون من:
اجلانبني . 1 من  محاط  بالشعر،  مغطى  الشكل  مثلث  ارتفاع  وهي   :)Pubis( العانة  عظم 

بثنيات جبل العانة )يعتبر منو الشعر أحد مظاهر البلوغ عند األنثى(.
2 ..)Labia Majora( الشفرين الكبيرين
3 ..)Labia Minora( الشفرين الصغيرين
البظر )Clitoris(: وهو عضو يقابل القضيب عند الرجل، وميثل عضو اإلثارة عند املرأة، . 4

طوله حوالي 2.5 سنتي متر، ويتكون من أنسجة تتقلص وحتتقن باألوعية الدموية أثناء 
اجلماع.

غشاء البكارة )Hymen(: له أشكال مختلفة ويحوي عادة فتحة تسمح مبرور دم احليض . 5
)الدورة الشهرية(، ميكن أن يتمزق أثناء اجلماع األول وتبقى منه بقايا بعد عدة مرات من 

اجلماع. ويبلغ اتساع فوهة الفرج ذروته بعد الوالدة الطبيعية األولى.
غدتي بارتولني )Bartholin’s Glands(: تقعان على جانبي املهبل وتفرزان مادة مخاطية . 6

تسهل عملية اجلماع.
فتحة اإلحليل )Urethral Opening(: تقع أسفل البظر، ومير منها البول. 7

األعضاء الداخلية وتتكون من:
ليفية عضلية  قناة  البكارة. وهو عبارة عن  بفتحة محاطة بغشاء  يبدأ   :)Vagina( املهبل   -
بطول 8-10 سنتي متر، وتنفتح عليه من أعلى فوهة عنق الرحم الظاهرة. ويكون مبطنًا من 
الداخل بنسيج على شكل طيات، قابل للتمدد حيث يزداد طوله عند اجلماع والوالدة. وهو 

عضو التزاوج عند املرأة.
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- الرحم )Uterus(: وهو عضو كمثري الشكل طوله حوالي 7.5 سنتي متر وعرضه 5 سنتي 
متر، يبدأ من أسفل بعنق الرحم )Cervix(، وهو قناة أنبوبية الشكل نهايتها السفلى تسمى 
الفوهة الظاهرة وتكون مفتوحة على املهبل. ونهايتها العليا تسمى الفوهة الباطنة متصلة مع 
الرحم طبقة خلوية خاصة تسمى  يبطن   .)Corpus Uteri( الرحم  ثم جسم  الرحم،  جوف 
وتتساقط  تنسلخ  ثم  الشهرية  الدورة  قبل  البطانة  تتثخن   .)Endometrium( الرحم  بطانة 
مسببة الدورة الشهرية )دورة احليض(، وتعود وتتـكون بـداًل منها طبقة جديدة في بداية الدورة 

احليضية القادمة.
- البوق )قناتا فالوب( )Fallopian Tubes(: قناة فالوب أو البوق عبارة عن أنبوب متعرج 
يتراوح طوله بني 10 – 12 سنتي متر، ميتد من جسم الرحم إلى املبيض، وينتهي كل منهما 
بأهداب تساعد بحركتها على التقاف البويضة من املبيض، وتبطن كل قناة خاليا تساعد على 
دفع البويضة باجتاه جتويف الرحم. تتم عملية اإلخصاب وبداية التكون اجلنيني في قناة 

فالوب.
- املبيضان )Ovaries(: املبيض هو عضو ذو بنية نسيجية مميزة يرتكز على كل من جداري 
احلوض اجلانبيني بالقرب من نهايتي قناة فالوب، واملبيض بحجم اللوزة أبعاده 3×1.5×1 
 ،)Medulla( سنتي متر. يتكون من قشرة خارجية حتوي البيوض، وجزءًا داخليًا ُيدعى اللّب

)الشكل 2(: اجلهاز التناسلي األنثوي.

احلالب

أهداب البوق

اجليب املستقيمي الرحمي

عنق الرحم
املستقيم

املهبل

الشرج

البوق
املبيض

الرحم

اجليب املثاني الرحمي 
املثانة

االرتفاق العاني
اإلحليل )قناة البول(

البظر
فوهة قناة البول

فتحة املهبل
الشفر الصغير
الشفر الكبير
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أما األوعية الدموية واألعصاب فتوجد بني الطبقتني. واملبيض يقابل اخلصية عند الرجل من 
حيث الوظيفة التكاثرية، ويقوم بإنتاج البويضات، وينتج هرموني اإلستروجني والبروجستيرون.

دورة احليض عند املرأة:
يتم تنظيم دورة احليض )Menstrual cycle( بواسطة هرمونات تفرز من مناطق مختلفة 
في اجلسم، وهي الوطاء )Hypothalamus( التي توجد في قاعدة الدماغ وتفرز الهرمـون 
التناسلية )GN–RH( الذي يحفز إفراز هرمونني من الغدة النخامية  املطلق ملوجهة الغدد 
)Pituitary Gland( هما: الهرمون امللوتن )Luteinizing Hormone;LH( والهرمون املنبه 
للجريب )Follicle Stimulating Hormone;FSH(. هذان الهرمونان يؤثران مباشرة على 
املبيض فيساعدان في تكوين البويضة ونضجها، ثم إطالقها في منتصف الدورة الشهرية تقريبًا 
حيث تكون جاهزة لإلخصاب، ومتر بعد ذلك إلى قناة فالوب حيث يتم إخصابها إذا التقت مع 

احليوان املنوي، ثم تتابع البويضة 
إلى  باالنقسام  مستمرة  امللقحة 
باطن الرحم وتنغرس ضمن بطانة 
اجلنني.  تّكون  ويستمر  الرحم، 
فإن  اإلخصاب  يتم  لم  إذا  أما 
ما  مرحلة  تصل  البطانة  تغيرات 
وتتساقط  باالنسالخ  بعدها  وتبدأ 
حتدث  الشهرية.  الدورة  مشكلة 
هذه التغيرات على ثالثة مستويات 

وهي كالتالي:
• مستوى الهرمونات.	
• مستوى املبيض.	
• مستوى بطانة الرحم.	

جريبات  عدة  تتطور  دورة  كل  في 
الهرمون  تأثير  حتت  املبيض  في 

املــنــبــه لـلــجـريـب )FSH(، ويصل واحد منها إلى مرحلة النضج، ويكون قادرًا على إعطاء 
بويضة نـــاضــجـــة قــــابــلــة لإلخــــصــــاب )اإلباضة(. يــحــتوي كــــل جــــريــب علــى ســـائـــل فـــي 
داخــــله يـــحــيــط بالبويضة. يفرز اجلريب هرمون اإلستروجني، يكون حجم اجلريب صغيرًا 
في بداية الدورة، ويتراوح حجمه في وقت اإلباضة بني 16 و 26 ملي متر. وميكن مالحظة منو 

)الشكل 3(: تنظيم الدورة الشهرية.

البروجستيرون

به 
املن

ون 
هرم

ال
يب

جر
لل

ون 
رم

اله
تن

مللو
ا

تروجني
اإلس

الدورة 
الهرمونية

الطوراألصفري

اجلسم األصفر 
الطور اإلفرازي

تطور اجلريب 
في املبيض

تطور بطانة 
الرحم

اجلريب السائد 
الطور التكاثري

14
الطمثيوم الدورة 28

اإلباضة

الطوراجلريبي
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اجلريب بواسطة جهاز فائق الصوت )UltraSound(. ومع منو اجلريب تنمو معه البويضة 
يسبب   )LH( امللوتن  الهرمون  املوجودة داخله، ثم يحدث ارتفاع سريع ومفاجئ في نسبة 

نضج البويضة، ومن ثم انبثاق اجلريب وحدوث اإلباضة.
في  البطانة  هذه  تثخن  الرحم، حيث  بطانة  في  تغيرات  في اجلريب  التطور  هذا  يرافق 
النصف األول من دورة احليض حتت تأثير هرمون اإلستروجني )الطور التكاثري(، أما في 
النصف الثاني من الدورة فيعمل هرمون البروجستيرون على تثخني بطانة الرحم مع زيادة 
تزويدها بالدم، وتبدأ الغدد املوجودة بإفراز مادة مغذية تساعد البطانة على تقبل واحتواء 
البويضة املخصبة، وتسمى هذه املرحلة )الطور اإلفرازي(. بعد خروج البويضة  من اجلريب 
تتحول إلى ما يسمى بـ )اجلسم األصفر(  الذي يفرز هرمون البروجستيرون.  يتحلل اجلسم 
األصفر ويختفي في حالة عدم  حدوث  حمل، وينخفض عند اإلنثى هرموني اإلستروجني 

والبروجستيرون، مما يؤدي إلى انسالخ بطانة الرحم وحدوث الدورة الشهرية )احليض(.
عند  العدد  هذا  ويتناقص  بويضة.  مليوني  على حوالي  الوالدة  عند  املبيضان  يحتوي 
البلوغ إلى )400000( بويضة، ويستمر تناقص العدد خالل عمر األنثى، حيث تبدأ مجموعة 
من البويضات بالنمو مع كل دورة شهرية، ولكن تصل واحدة منها فقط إلى مرحلة النضج 

وتتالشى األخرى.
العوامل التي تؤثر على معدل تناقص البويضات خالل حياة األنثى:

هناك عدة عوامل تؤثر على معدل تناقض البويضات خالل حياة األنثى وهي: 
عوامل وراثية بفعل اجلينات )املورثات(.. 1
عوامل بيئية كالتعرض لإلشعاع.. 2
بعض األدوية والتدخني.. 3

ولهذا يختلف حدوث اإلياس )Menopause( من سيدة إلى أخرى وهو وسطيًا بني سن 
)45 – 55 سنة(.

اجلهاز التناسلي الذكري:
يتكون اجلهاز التناسلي عند الذكر  من:

1 . )SeminiFerous Tubules( تتكون من النبيبات الناقلة للمني :)Testicles( اخلصيتني
التي يتم فيها إنتاج احليوانات املنوية بواسطة اخلاليا املنتشة املبطنة، ومن خاليا اليديج 
)Leydig Cells( املوجودة بني النبيبات الناقلة للمني، وهي املسؤولة عن إنتاج هرمون 
التستوستيرون. تتحد هذه األنابيب الدقيقة لتكون قنوات أكبر تتحد بدورها لتكون قناة 

واحــدة تـدعى البربـخ )Epididymis( الذي يكـون ملـتويًا، حيث يبـلغ طـوله 6 أمتـار.



- 6 -

احلالبان

اإلحليل )قناة البول(

احلجاب البولي التناسلي

األسهر
االرتفاق العاني

املثانة 

الغدة البصلية اإلحليلية
البروستاتة
القناة القاذفة
احلويصلة املنوية
أمبولة قناة األسهر

القضيب

احلشفة
القلفة

البربخ
اخلصيتان

الصفن

الشرج

)الشكل 4(:  اجلهاز التناسلي الذكري.

قـد نضــجت  تـكـون  نـهايتـه  إلـى  البربـخ وعنــدمـا تصـل  املنويـة خـالل  متـر احلـيوانـات 
متـامًا، ولـديـها القــدرة عـلـى احلــركـة واإلخــصـاب. يـتــحـد الـبـربــخ مــع قـــناة تــدعـى األســـهر 
)Ductus Deferens(. وهـي عبـارة عــن أنبـوب سـمــيك يـمـكـن حتسسه فـي كيس اخلصية عنـد 
 ،)Seminal Vesicle( معظـم الرجـال. تـتحد الـقنـاة األسـهرية مـع قنـاة احلـــويـصلة املنـــويــة
حيث يتم فيها إنتاج جزء من السائل املنوي، ويتم نتيجة هذا االحتاد ما يسمى بالقناة الدافقة 

)Urethra( التي متر خالل غدة البروستاتة وتفتح في اإلحليل )Ejaculatory Duct(

القضيب )Penis(: يتكون من أجسام كهفية وأجسام إسفنجية مسؤولة عن االنتصاب. . 2
واحليوانات  البول  من خاللها  التي مير  )اإلحليل(  البول  قناة  توجد  القضيب  وبداخل 

املنوية. 
 )FSH للجريب:  املنبه  والهرمون   ،LH امللوتن:  )الهرمون  النخامية  الغدة  إن هرموني 
يفرزان عند املرأة، ويفرزان كذلك عند الرجل، وينظم إفرازهما الهرمون املطلق ملوجهة الغدد 
التناسلية )GN – RH( الذي يفرز من الوطاء. يقوم الهرمون املنبه للجريب )FSH( بتحريض 
النبيبات الناقلة للمني على إنتاج احليوانات املنوية، أما الهرمون امللوتن )LH( فُيحّفز إفراز 
ظهور  على  التستوستيرون  يساعد  في اخلصية.  اليديج  من خاليا  التستوستيرون  هرمون 

الصفات الذكرية اخلارجية عند الرجل باإلضافة إلى إنتاج احليوانات املنوية.
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كيفية حدوث احلمل )اإلخصاب(:
اإلخصاب )Fertilization(: هو احتاد احليوان املنوي مع البويضة الناضجة. ففي 
كل دورة شهرية تنضج بويضة واحدة غالبًا وتتحرر هذه البويضة من اجلريب في منتصف 
الدورة الشهرية تقريبًا بعملية تسمى اإلباضة )Ovulation(، ثم يتم تلّقف هذه البويضة من 
قبل أهداب نهاية البوق القاصية )البعيدة( املقابلة للمبيض الذي حدثت فيه اإلباضة، تقوم 
األهداب بتوجيهها إلى جوف الرحم، تبقى هذه البويضة صاحلة لإلخصاب مدة )12 - 24(
ساعة فقط، فإذا وصل احليوان املنوي عبر عنق الرحم إلى جتويف الرحم ثم إلى قناة فالوب 
والتقى بالبويضة حدث اإلخصاب، إذ يفرز احليوان املنوي إنزميًا معينًا يساعد على اختراق 
القشرة اخلارجية للبويضة ثم يتم االندماج مع نواة البويضة، وبعد دخول احليوان املنوي 

وحدوث اإلخصاب يتشكل غطاء للبويضة املخصبة ال يسمح بدخول حيوانات منوية أخرى.
تسمى البويضة املخصبة بالالقحة )Zygot(، تبدأ البويضة املخصبة باالنقسام وتستمر 
في مرورها في قناة فالوب حتى تصل إلى الرحم، يستغرق ذلك حوالي 7 أيام، تبقى البويضة 
املخصبة في جوف الرحم حوالي يومني، ثم تلتصق في بطانة الرحم بعملية تسمى االنغراس 

)Implantation(، وبعدها تبدأ باالنقسام والنمو.

احليوان 
املنوي يقترب 
من البويضة احليوان املنوي 

يفرز إنزميات محللة 
جلدار البويضة

بروتينات رأس 
احليوان املنوي ترتبط 
مبستقبالت البويضة

يختلط اجلدار اخللوي 
للحيوان املنوي والبويضة

دخول نواة احليوان املنوي 
لهيولى البويضة

تكون غالف 
التخصيب

اندماج نواتي 
احليوان املنوي 

والبويضة

زيجوت

نواة البويضة

نواة احليوان 
املنوي

جزيئات البروتون 
املستقبلة

)الشكل 5(: اإلخصاب.
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العوامل املؤثرة على اإلخصاب:
تؤثر على عملية اإلخصاب عوامل عدة منها:

العمر: يظهر تأثير العمر عند املرأة بشكل واضح بعد سن 38 سنة، بسبب عمل الهرمونات، . 1
وتزداد نسبة اإلجهاضات مع تقدم العمر في حني يكون تأثير العمر عند الرجل أقل.

عدد مرات اجلماع وتوقيت ذلك أثناء دورة اإلباضة.. 2
العادات اليومية: كالتدخني، شرب الكافيني، اإلفراط في التمارين الرياضية.. 3
4 .)Body Mass Index;BMI( الوزن: تقل احتماالت احلمل إذا كان منسب كتلة اجلسم

أكثر من 30. في حني يزداد احتمال اإلجهاض ونقص منو اجلنني داخل الرحم عندما 
يكون BMI أقل من 20. 

  ]ملحوظة: BMI = الوزن بالكيلوجرامات / مربع الطول باملتر[.

اختيار الوسيلة املناسبة ملنع احلمل:
يلجأ الزوجان إلى استخدام وسائل منع احلمل أو تنظيم النسل بسبب ظروف وطبيعة 
احلياة التي نعيشها التي أصبحت تفرض على كل أسرة أن تفكر مليًا قبل حدوث احلمل، 
حتي يستطيع الزوجان رعاية هذا املولود اجلديد في ظل املسؤوليات واألعباء احلياتية الثقيلة، 
كما يلجأ الزوجان إلى وسائل منع احلمل أحيانًا للمحافظة على صحة األم وللمباعدة بني 

احلمل واآلخر، ويتم ذلك بعدة طرق لقطع أية مرحلة من مراحل حدوث احلمل الطبيعي.
لم يتوصل العلم حتى اآلن إلى وسيلة مثالية ملنع احلمل، فعلى كل سيدة ترغب بتنظيم 
األسرة اختيار وسيلة من بني عدة وسائل متاحة، اعتمادًا على تقّبل هذه الطريقة من قبل 
الزوجني، ومدى مالئمة هذه الوسيلة طبيًا وثقافيًا واجتماعيًا، كما أنه البد من استشارة طبيب 

مختص لكي يدلها على الوسيلة الفضلى تبعًا حلالتها وتاريخها املرضي. 
وعليه فإن املعلومات التي يبحث عنها الطبيب املشرف هي:

عمر الزوجة وعمر الزوج، منط املعاشرة اجلنسية واستقرار احلياة الزوجية.. 1
التاريخ املرضي للسيدة وعائلتها.. 2
التاريخ املرضي اجلراحي للسيدة، وانتظام الدورة الشهرية لديها.. 3
عدد األوالد األحياء، وعدد مرات الوالدة، وعدد مرات اإلجهاض.. 4
وسائل منع احلمل املستعملة سابقًا ومدى تقبلها.. 5
الفحص اإلكلينيكي للسيدة، ويتضمن ما يأتي:. 6
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• فحص الثديني.	
• فحص القلب والضغط الشرياني.	
• فحص الكبد.	
• فحص الساقني بحثًا عن الدوالي والوذمات.	
• فحص اجلهاز التناسلي لنفي وجود األورام وااللتهابات واألمراض املنقولة باجلنس.	
• حتليل الدم بحثًا عن أمراض الدم، وفقر الدم، والداء السكري.	
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الف�صل الثاين

موانع احلمل الطبيعية

أصبح استخدام وسائل منع احلمل أو ما يطلق عليه وسائل تنظيم النسل ضرورة ملحة 
خالل السنوات األخيرة، بل أصبح أحد أمناط احلياة الصحية السليمة. يتم تصنيف وسائل 
منع احلمل إلى مجموعتني أساسيتني: وسائل منع احلمل القابلة للعكس وأهمها وسائل منع 
احلمل الطبيعية واملوضعية والهرمونية، ووسائل منع احلمل غير القابلة للعكس ) وسائل منع 

احلمل اجلراحية(.

تعتبر وسائل منع احلمل الطبيعية من أسلم الوسائل التي تعمل على منع حدوث احلمل 
وال تضر بصحة املرأة، وكذلك التؤثر على قدرتها في اإلجناب عندما ترغب بذلك، والحتتاج 
تلك الوسائل ملراجعة طبيب مختص، ولكن هذه الوسائل لها أيضًا بعض العيوب، ومنها كونها 
غير ناجحة بنسبة كبيرة، وتسبب حدوث احلمل في كثير من األحيان، وتنقسم هذه الوسائل 

إلى:

أواًل: العزل أو اجلماع املتقطع: 
تعتبر طريقة العزل أو اجلماع املتقطع )Coitus Interruptus( من أقدم الطرق املتبعة 
بهدف الوقاية من حدوث احلمل. ورغم استحداث طرق متعددة إال أنها ال تزال شائعة بني 
مختلف األوساط االجتماعية. ال حتتاج هذه الطريقة إلى استشارة طبية التباعها، بل تعتمد 
على قدرة الرجل في التحكم في نفسه بدقة وفي الوقت املناسب قبل دفق السائل املنوي إلى 

خارج املهبل ليحول دون اإلنزال داخل املهبل.
مميزات العزل:

• غير مكلف ماديًا.	
• معظم األزواج يستطيعون تطبيع أنفسهم لالنسجام معه.	

عيوب العزل:
• هذه 	 استمرت  وإذا  الزوجني.  لدى  اتباعه  بدء  عند  النفسية  املضايقات  بعض  حتدث 

الشكوى فعلى الزوجني التوقف عن اتباعه، ألنه قد يسبب اضطرابات نفسية أو عضوية 
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عند الزوجة، وذلك بسبب عدم التزامن في اإلشباع اجلنسي، وقد يؤدي إلى برود جنسي 
عند الزوجة، ويسبب عند الزوج الدفق املبتسر واخللل الوظيفي االنتعاظي.

• تعتبر نسبة الفشل في هذه الطريقة عالية تتراوح بني 15  ــــ 20 %. وتعود أسباب الفشل 	
إلى تأخر أو عدم حتكم الزوج من الدفق خارج املهبل. كما أن املذي )السائل الرقيق الذي 
يسبق الدفق( قد يحتوي على أعداد قليلة من احليوانات املنوية، رمبا تستطيع الوصول 

إلى قناة فالوب وتلقيح البويضة إذا التقت معها، ويحدث احلمل.

ثانيًا: حتديد فترة األمان:
هي طريقة تعتمد على تعليم السيدة األوقات التي ميكن أن تكون فيها العالقة احلميمة 
دون احتمال حدوث احلمل )أي جتنب فترة اإلباضة(. ويكون ذلك باستعمال الطرق اآلتية: 
حساب موعد اإلبـاضة من دورة احلـيـض، القـراءة الـيومـيـة لـدرجـة حــرارة اجلـسـم األســاسـيـة 
)Basal body tempreture( في الصباح الباكر، مراقبة التبدالت التي تعتري مخاطية عنق 

الرحم )اإلفرازات املهبلية(.
ــــ حساب موعد اإلباضة من دورة احليض:

حيث يحسب موعد اإلباضة من دورة احليض بالطرق اآلتية:
• تسجيل طول دورة احليض ملدة 6 أشهر.	
• حتديد أطول دورة وأقصر دورة خالل األشهر الـ 6.	
• طرح 18 يومًا من أقصر دورة حيض، وهذا اليوم سيكون أول يوم إخصاب من دورة 	

احليض.
• طرح 11 يومًا من أطول دورة حيض، وهذا اليوم سيكون آخر يوم إخصاب من دورة 	

احليض.
مثال: لو كانت أقصر دورة حيض 26 يومًا، وأطول دورة حيض 33 يومًا يتم حسابها  

كاآلتي:
• 26 ــــ 18 = 8	

• 33 ــــ 11 = 22	

وعليه فإن على السيدة جتنب اجلماع أو اتباع وسيلة منع حمل خالل الفترة من اليوم 8 إلى 
اليوم 22 للدورة.
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ــــ القــراءة اليـــوميـــة لـــدرجــة حــرارة الــجســـم األســــاسـيـــة: 
على السيدة استعمال ميزان حرارة رقمي مخصص لقياس حرارة اجلسم األساسية 
لتحّري حدوث اإلباضة، فاملوازين األخرى كاجلبهي وغيره ال تفيد، ويجب أن تؤخذ حرارة 
اجلسم الصباحية قبل النهوض من الفراش وقبل الطعام والشراب وذلك يوميًا، يكون االرتفاع 

ضئياًل ال يتعدى 0.2 درجة مئوية.
ــــ مراقبة التبدالت التي تعتري مخاطية عنق الرحم:

وذلك مبراقبة السيدة طبيعة إفرازات املهبل، فعادة تكون هذه اإلفرازات رطبة، ولزجة، 
اإلباضة  فترة  قبيل  ثم تصبح  اإلباضة،  فترة  بداية  في   )Creamy( القوام  وبيضاء، زهمية 
فترة  بعد  لزوجة  أكثر  وتصبح  تعود  ثم   ، للتمطط  قابلة  وزلقة  ورائقة  رطوبة  أكثر  وأثناءها 

اإلباضة، ثم جتف اإلفرازات بعد ذلك.
مثل  اإلخصاب،  فترة  أثناء  الرحم  عنق  إفرازات  تقييم  من  متنع  عوائق  هناك  ولكن 

اإلصابة بالتهابات مهبلية أو بأمراض منقولة جنسيًا.
مميزات حتديد فترة األمان لتنظيم احلمل:

ليس لها أي تأثيرات جانبية.. 1
معظم السيدات يستطعن إتقان هذه الوسيلة إذا اتبعت اخلطوات السليمة لذلك.. 2
ال يتطلب تطبيقها أية وسائل فيزيائية أو كيميائية.. 3
تكسب السيدة خبرة في متابعة طبيعة اإلفرازات املهبلية، فتصبح قادرة على اكتشاف . 4

أي تبدالت مرضية محتملة.
تتطلب مشاركة الزوج، مما يزيد في احلميمية والثقة املتبادلة بينهما.. 5
تفيد هذه الوسيلة في جتنب حدوث احلمل، كما تفيد في توقيت حدوث احلمل حسب . 6

رغبة السيدة.
عيوب حتديد فترة األمان لتنظيم احلمل:

هذه الوسيلة ال حتمي من األمراض املنقولة جنسيًا.. 1
تستدعي جتنب إقامة العالقة احلميمة في أوقات معينة مما قد يربك الزوجني، فقد تضطر . 2

احليض  دورة  طول  وذلك حسب  يومًا،   16 مدة  احلميمة  العالقة  عن  االمتناع  السيدة 
عندها، كما أن السيدة حتتاج لعدة دورات حيض )من 2-3 أو 6( حتى تصبح لديها خبرة 

في التحديد الشهري لفترة اإلباضة.
ال تناسب السيدة ذات دورة احليض املضطربة )غير املنتظمة(.. 3
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تعتمد فاعلية هذه الطريقة على الدقة في التطبيق، وقد تصل نسبة اخلطأ إلى 25 %.. 4
هذه الوسيلة ال تتم إال باالتفاق التام بني الزوجني.. 5
هناك عوامل تؤدي لتشوش واضطراب تسجيل عالمات اإلباضة، مثل:. 6

• الكرب )الشدة(.	
• املرض وخصوصًا املصاحب بارتفاع درجة حرارة اجلسم. 	
• السفر.	
• تغير منط احلياة.	
• العالج الهرموني.	
• عند تناول أدوية معينة مثل الليثيوم.	
• في الفترة التي تلي التوقف عن مانعات احلمل الهرمونية، أو بعد حدوث اإلجهاض، 	

أو الفترة التالية للوالدة وأثناء الرضاعة.
• في حال اإلصابة بالتهابات مهبلية )عدوى مهبلية(.	

ثالثًا: ضهى اإلرضاع )االعتماد على فترة الرضاعة الطبيعية(: 
أثــــنــــاء  الـــحـــمـــل  مــــنـــع  آلــــيــــة  إن 
الـــــــطــبــيـعــــيــــــة  الـــــــــرضــــــاعــــــة  فــــتــــــــرة 

أو مــــايــطــــلــــق عــلـــيـــــه ضـــهـــى اإلرضاع
)Lactational  Amenorrhoea  Method(

 )منع احلمل باالعتماد على الرضاعة الطبيعية( 
تقوم على أساس أن إفراز هرمون البروالكتني 
)Prolactin( بـــعــد الـــوالدة الـــذي يـــنبـه إفراز 
هرمونات  مستوى  إقــالل  على  يعمل  احلليب 
 )Gonadotropin( التناسلية  الغدد  موجهة 

الضروري إلحداث الدورة الشهرية )دورة احليض( وحدوث اإلباضة. 
مميزات ضهى اإلرضاع:

ليس لها أي تأثيرات جانبية.. 1
ال يتطلب تطبيقها أية وسائل فيزيائية أو كيميائية.. 2

)الشكل 6(: الرضاعة الطبيعية كمانع للحمل.
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عيوب ضهى اإلرضاع:
ال ميكن االعتماد عليها إال بشروط معينة هي:. 1

• الضهى التام )انقطاع دورة احليض( مع اإلرضاع.	
• 	.)Exclusive Breast Feeding( الرضاعة الطبيعية املقتصرة
• أن يكون عمر الرضيع 4 أشهر أو أقل.	

أن 80 % من األمهات املرضعات حتدث لديهن اإلباضة قبل أسبوعني من عودة احليض . 2
200 سيدة ميكن أن حتمل خالل األشهر الستة األولى إذا  وعليه فإن واحدة من كل 
يحملن  املرضعات  األمهات  من   % 7 نحو  وهنالك  الوسيلة وحدها،  هذه  على  اعتمدت 
قبل عودة احليض إليهن بعد الوالدة. لذلك على األم املرضع استعمال وسيلة منع حمل 
األمهات  عند  احلمل  نسبة  تصبح  احليض  عودة  بعد  أما  النفاس.  فترة  بعد  مضمونة 

املرضعات وغير املرضعات واحدة.
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الف�صل الثالث

موانع احلمل املو�صعية

يعتمد الكثير من األزواج على وسائل منع احلمل اآلمنة جتنبًا حلدوث احلمل، ومع تعدد 
هذه الوسائل والطرق تظل وسائل منع احلمل املوضعية هي األكثر استخدامًا، نظرًا لسهولة 

االستعمال وقلة األعراض اجلانبية، كما أن تأثيرها ينتهي بانتهاء استخدامها.

أوالً: اجلــهيـزة داخـل الـرحــم )الـلـولـب(:
هو جهاز صغير احلجم له شكل )T( من البالستيك أو النحاس، يزرع في داخل الرحم 

بواسطة الطبيب.

حقائق حول اللولب:
مــــــخــــتـلـفـــــــة . 1 أنـــــــــمـــــــاط  هــــــــــــنـــــاك 

مـــــــن الـــجـــهـــيـــزة داخــــــــــل الـــــــرحـــم  
أو     )Intrauterine Device;IUD(
مــا يــطـلــق عليه اللولب، فبعضها مزّود 
مبادة النحاس أكثـــر مـــن غيرها. وكلما 
نــســبـة الـنـحــاس زادت الفعــاليــة  زادت 
حتى تصل ألكثر من 99 %، وهذا يعني 
أن أقل من سيدة واحدة من أصل 100 
حتمل  أن  ميكن  اللولب  يستعملن  ممن 

خالل سنة واحدة.
يـــعــمـــل الــلــولــب بــمــجــرد وضعه داخل . 2

 )10 ـ   5( من  كفاءته  وتدوم  الرحم، 
سنوات، وذلك حسب النمط. فلو كان عمر السيدة أكثر من أربعني سنة ميكن احلفاظ 

على اللولب حتى سن انقطاع دورة احليض )سن اإلياس(.
تعتبر وسيلة منع احلمل باستخدام اللولب طريقة طويلة األمد لكنها قابلة للعكس.. 3

)الشكل 7(: اجلهيزة داخل الرحم )اللولب(.
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ميكن استعمال اللولب عند السيدة سواء أجنبت من قبل أو لم تنجب.. 4
ميكن وضع اللولب في أي وقت من دورة احليض )خالل الشهر( بشرط نفي احتمال كون . 5

السيدة حاماًل إطـــالقــاً، وميكن نزعه في أي وقت، لكن يفضل أن يكون ذلك بعد الدورة 
الشهرية.

ميكن أن حتدث تغيرات في دورة احليض، إذ تصبح أغزر، وأطول مدة وأكثر إيالمًا، . 6
وغالبًا ما يكون هذا في األشهر الثالثة األولى، ثم تعود لتستقر بعد ذلك.

هناك مناذج وأحجام مختلفة من اللولب تناسب معظم السيدات.. 7
إحدى آليات عمل اللولب أنه يقوم بإطالق النحاس الذي يؤدي لتغير في تركيب السوائل . 8

ضمن الرحم وقناة فاللوب مما يعيق بقاء النطفة حية، ويعيق انغراس البويضة امللقحة 
أثناء تكاثرها ضمن بطانة الرحم.

قبل تركيب اللولب يجب أن تخضع السيدة لفحص احلوض لتحديد حجم ووضع الرحم، . 9
وإجراء اختبار لكشف األمراض املنقولة جنسيًا، واألمراض املعدية. وعند احلاجة ميكن 

إعطاء العالج أثناء تركيب اللولب.
عملية تركيب اللولب تتراوح بني 15 – 20 دقيقة، وقد تكون غير مريحة أو تسبب القليل . 10

من األلم، وقد يحدث تقلصات رحمية بعد تركيب اللولب، أو نزف بسيط يستمر لعدة أيام، 
وفي هذه احلالة ميكن مناقشة األمر مع الطبيب

• األعراض التي تستدعي مراجعة الطبيب بعد تركيب اللولب:	
ألم أسفل البطن مييل إلى الشدة، واالستمرار.. 1
ُحّمى )ارتفاع ملحوظ بدرجة حرارة اجلسم(.. 2
وجود إفرازات مهبلية ذات رائحة كريهة.. 3
النزف املهبلي.. 4
عند الشك بحدوث احلمل.. 5
على السيدة مراجعة الطبيب بعد )3 – 6( أشهر من تركيب اللولب لفحصه، كما ميكن . 6

للسيدة التأكد من وجود خيط اللولب ضمن املهبل، بقيام السيدة بلمس اخليط باإلصبع 
ميكنها  التركيب  بعد  اخليط  طول  من  شكوى  وجود  وعند  املهبل.  ألعلى  تدخله  بحيث 

مراجعة الطبيب لتقصيره قدر اإلمكان.
عند الشك بضياع خيط اللولب أو سقوطه، يجب على السيدة استعمال وسيلة منع حمل . 7

أخرى ومراجعة الطبيب.
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موانع استعمال اللولب:
مينع استعمال اللولب كوسيلة ملنع احلمل عند احلاالت التالية:

السيدات املصابات بعدوى حوضية )التهاب احلوض(.. 1
السيدات املصابات بأمراض منقولة جنسيًا غير معاجلة.. 2
السيدات الالتي يشكون من نزف مهبلي غير معلل )غير معروف السبب(.. 3
السيدات الالتي يشكون من مشكلة في الرحم أو عنق الرحم.. 4

أما السيدات الالتي لديهن سوابق كاحلمل خارج الرحم، أو إسقاط حديث، أو يضعن صمام 
قلب صناعي، فعليهن استشارة الطبيب قبل االستعمال.

مميزات اللولب:
ميكن جلميع السيدات استعمال اللولب حتى الالتي لم ينجنب سابقًا، كما أنه فعال بنسبة . 1

كبيرة.
تبدأ فعاليته مبجرد تركيبه، ويقوم بعمله مبنع احلمل ملدة تتراوح من )5 – 10( سنوات . 2

حسب منطه أو حتى تتم إزالته.
ال يؤثر على العالقة احلميمة، وال على خصوبة املرأة.. 3
ميكن استعماله من قبل األم املرضع، وال يؤثر على سير الرضــاعـة الطـبيـعـية.. 4
ال يتعارض مع أي أدوية أخرى تستعـملـها السيـدة.. 5
بـــــمــــجـــــرد إزالــــــتــــــه تـــــعــــــود قــدرة السـيـدة عـلـى اإلخـصـاب مباشرة.. 6

عيوب اللولب:
أكثر . 1 الشهرية  الدورة  يجعل 

وأكثر  مدة،  وأطول  غزارة، 
السيدة  يعرض  قد  إيالمًا، مما 
هذا  لكن  الدم،  بفقر  لإلصابة 
خالل  يتحسن  أن  ميكن  األمر 

عدة أشهر.
ال يــســاعـــد فــي الــوقـــايـــة مــن . 2

األمراض املنقولة جنسيًا.
بأحد . 3 الــســيدة  أصــيــبــت  إذا 

األمراض املنقولة جنسيًا، فإنها 
قد تعاني من التهاب احلوض احلاد واملزمن، ورمبا التصاقات حوضية.

بينت الدراسات أنه:
ال دليل على تأثير اللولب على وزن السيدة.	•
عنق 	• بسرطان  اللولب  عالقة  على  دليل  ال 

الرحم.
ال دليل على عالقة اللولب بسرطان املبيض.	•
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قد يكون سببًا مباشرًا لإلصابة بااللتهابات املهبلية.. 4
 أكثر أسباب االمتناع عن استعماله هو النزف املهبلي.. 5
ميكن حدوث احلمل أثناء استخدامه كوسيلة ملنع احلمل، خاصة خالل السنة األولى من . 6

تركيبه.
مخاطر استعمال اللولب ومضاعفاته:

تعتبر مضاعفات تركيبه بشكل عام نادرة، ومن أهمها:
انثقاب الرحم: ويحدث بنسبة أقل من واحد لكل ألف حالة تركيب للولب، ويعالج جراحيًا . 1

فورًا.
التهاب احلوض: يـمـكـن أن يحــدث خـالل األيام العشرين األولـى بـعد تركيبه.. 2
رفــض الـلـولــب: وغـالـبــًا ما يـحـدث مباشرة بعد تـركــيبه.. 3
4 ..)Ectopic pregnancy( )احلـمـل خـارج الرحـم )احلمل املــنــتـبذ

ثانيًا: الـــجــهــيــزة داخــــل الـــرحـــم الهرمونية )اللولب الهرموني(:
 5 مدة  ويعمل  العكوسة،  األمد  طويلة  احلمل  منع  وسائل  من  الهرموني  اللولب  يعتبر 
سنوات. بحيث يحرر هرمون البروجستيرون ضمن الرحم؛ فيؤدي إلى ضمور بطانة الرحم، 

وإلى ثخانة مخاط عنق الرحم، وقد يسبب توقف اإلباضة عند بعض السيدات.

)الشكل 8(: احلمل خارج الرحم )احلمل املنتبذ(.

ندبة عملية قيصرية 
سابقة )%1(

عنقي
)%1(

بطني
)%1(

قرني
)%2(

برزخي
)%12(

أمبولي
)%78(

خملي
)%5(

مبيضي
)%4(



- 21 -

حقائق حول استخدام اللولب الهرموني:
تبلغ نسبة الفعالية أكثر من 99 %، وهذا يعني أن أقل من . 1

سيدة من أصل 100 ممن يستعملن هذه الوسيلة ميكن أن 
حتمل.

إن هرمون البروجستيرون الذي يحرره هذا اللولب يشبه . 2
وهذا  املرأة.  مبيض  يفرزه  الذي  الطبيعي  البروجستيرون 
التي  سابقًا  املذكورة  التبدالت  إلى  يؤدي  البروجستيرون 
الرحم،  عنق  عبر  )النطفة(  املنوي  احليوان  حركة  تعيق 
وتعيق تقبل بطانة الرحم للبويضة امللقحة. وقد يؤدي ذلك 

إلى توقف اإلباضة عند البعض.
تركيبه وإزالته ومتابعته تشبه ما ورد سابقًا مع اللولب العادي )النحاسي أو البالستيكي(.. 3

موانع استعمال اللولب الهرموني:
يعتبر اللولب الهرموني غير مناسب للسيدات في احلاالت اآلتية:

• املصابات بسرطان الثدي خالل السنوات اخلمس املاضية.	
• املصابات بسرطان عنق الرحم.	
• املصابات بآفة في الكبد.	
• املصابات بنزف مهبلي بني دورات احليض أو النزف بعد اجلماع.	
• املصابات مبرض قلبي أو سكتة دماغية أو إصابة وعائية دموية.	
• املصابات بعدوى حوضية أو مرض منقول جنسيًا غير معالج.	
• املصابات مبشكلة في الرحم أو عنق الرحم.	

مضاعفات استعمال اللولب الهرموني:
من  األولى  الستة  األشهر  ما حتدث خالل  وغالبًا  نادرة جدًا،  املضاعفات  تعتبر هذه 

استعماله، وهي تتضمن األمور اآلتية:
انثقاب الرحم: يحدث بنسبة واحد من األلف لكل حالة تركيب للولب. ويترافق عادة مع . 1

ألم شديد في أسفل البطن. والعالج يكون جراحيًا وفوريًا.

)الشكل 9(: اللولب 
الهرموني.
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التهاب احلوض: وحتدث بنسبة أقل من 1 % من السيدات غير املعرضات أصاًل لألمراض . 2
املنقولة باجلنس. والفحص الدقيق قبل تركيب اللولب قد يجنب السيدة هذه احلالة.

انزياح اللولب )تغير مكانه(: وهذا أمر غير شائع، وميكن للسيدة أن تتعلم كيفية االطمئنان . 3
إلى وجود اللولب كما ورد سابقًا.

مميزات اللولب الهرموني:
هناك عدد من امليزات اخلاصة باللولب الهرموني أهمها:

تدوم فعاليته مدة 5 سنوات. وعند استعماله عند سيدة يزيد عمرها على 45 سنة ميكن . 1
تركه حتى تصل السيدة إلى سن الضهى.

ال يعيق عملية اجلماع.. 2
يفيد السيدات الالتي يعانني من آالم احليض وغزارته، وقد يتوقف احليض بعد سنة من . 3

تركيبه.
آمن االستخدام عند السيدات املرضعات.. 4
ال يتأثر باستعمال السيدة ألي أدوية أخرى.. 5
ميكن استعماله عند السيدات احملظور عليهن استعمال هرمون اإلستروجني.. 6
تعود قدرة املرأة على اإلخصاب مبجرد إزالته من الرحم.. 7

عيوب اللولب الهرموني:
بعض السيدات تقلق من التغيرات التي تطرأ على الدورة الشهرية من نقص مالحظ في . 1

الكمية واملدة أو توقف احليض.
حدوث نزف مهبلي غير منتظم خالل األشهر الستة األولى لتركيب اللولب. لكن هذا األمر . 2

ال يعتبر ذا خطورة أبدًا.
قد تشكو بعض السيدات من ألم في الثديني، والُعّد )حب الشباب(، والصداع، وتقلبات . 3

في املزاج.
ال يساعد على الوقاية من األمراض املنقولة جنسيًا.. 4
غير . 5 املوجودات  وهذه  عالج،  وبدون  تلقائيًا  تختفي  املبيض  في  وظيفية  كيسات  تّشكل 

شائعة.
احلمل املنتبذ )احلمل خارج الرحم(: وفي حال حدوث حمل بوجود اللولب الهرموني، . 6

فرمبا يشير ذلك إلى كونه حماًل منتبذًا، أي خارج الرحم وهنا ُيزال اللولب وتعالج احلالة 
فور اكتشافها.
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ثالثًا: احلجاب )احلاجز( املهبلي:
وهو عبارة عن قبة من املطاط مسّورة بإطار معدني 
الرحم يستخدم عند اجلماع، فيمنع  مرن، يغطي عنق 
وصول احليوانات املنوية )النطاف( إلى الرحم. وتدخل 
النوع بنفسها بعد أن تغسل يديها جيدًا  السيدة هذا 
وتضع كمية قليل من مبيد النطاف )Spermicide( على 
وهذا  احلواف،  وعلى   )Diaphragm( احلجاب  جهتي 

يجعل إدخاله أسهل.
بعد إدخال احلجاب إلى داخل املهبل، على السيدة 
احلجاب  يوضع  الرحم.  عنق  يغطي  أنه  من  تتأكد  أن 
عادة قبل ثالث ساعات من اجلماع، وإذا تعدى الوقت 

ثالث ساعات يجب إخراجه وإضافة كمية جديدة من مبيد النطاف. ويجب أن يبقى احلجاب 
مكانه مدة )6-8( ساعات بعد اجلماع.

تعليمات هامة الستخدام احلجاب املهبلي:
• نزع احلجاب يكون بإدخال اإلصبع حتت احلافة وجذبها إلى اخلارج بلطف، ثم يغسل 	

باملاء والصابون ويحفظ في مكان بارد وجاف.
• ال ينظف بواسطة الغلي.	
• ال ينظف مبواد زيتية.	
• ال ينظف مبواد مطهرة، ألنها قد تسبب تلفه.	
• يجب االنتباه وفحص احلجاب قبل كل استعمال.	

مميزات احلجاب املهبلي:
حتتاجه السيدة فقط عند اجلماع.. 1
ال يصاحب استخدامه مضاعفات خطيرة.. 2

عيوب احلجاب املهبلي:
تعتبر فعاليته أقل من فعالية بقية وسائل منع احلمل، فإذا جرى استعماله بالطريقة املثلى . 1

فإن فعاليته ال تتجاوز 93  ــــ 98 %.
يعطي وقاية محدودة جدًا من األمراض املنقولة جنسيًا.. 2
حتتاج السيدة إلى تدريب دقيق لتتقن استعماله.. 3

)الشكل 10(: احلجاب املهبلي.
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حتتاج السيدة إلى تدريب دقيق لتتقن استعماله.. 3
قد يسبب أو يزيد من عدوى السبيل البولي )التهاب املسالك البولية(.. 4
قد يسبب تهيجًا جلديًا ارتكاسيًا لدى السيدة، إما من املادة املطاطية املصنوع منها أو . 5

من مبيد النطاف.
ال ميكن استعماله عند السيدة التي تعاني من عيوب في شكل ووضع عنق الرحم.. 6
ال ميكن استعماله عند السيدة التي تعاني من ارتخاء عضالت املهبل.. 7

رابعًا: العازل الذكري:
العازل الذكرى )Male Condom(: وهو عبارة 
عن جراب مصنوع من نوع رقيق جدًا من املطاط 
)الالتكس(، أو من )البولي أيزوبرين( أو )البولي 
يورثيران(، ُصـمــم لـيمــنع تـــمـــاس الـسـائـل املنـوي 
الذكري مع مهبل املرأة، وبالتالي فهو مينع وصول 
احليوانات املنوية )النطاف الذكرية( إلى البويضة 
الطرق استعمااًل  أكثر  تلقيحها، وهو من  يتم  فال 
نظرًا لــسـهـولـة اسـتـخـدامـه، يـمنـع الـحـمـل بـطـريقة 

فعالة بطريقة صحيحة.

حقائق حول استخدام العازل الذكري:
تصل فعالية العازل الذكري فيما لو مت استعماله بشكل مثالي إلى 98 %.. 1
تقلل . 2 قد  ألنها  الالتكس،  من  املصنوع  العازل  مع  الزيتية  املزلقات  استعمال  ميكن  ال 

من فعاليته، لكنها ميكن أن تستعمل مع العازل املصنوع من البولي يورثيران والبولي 
أيزوبرين.

ميكن استعمال املزلقات املائية واملواد الرطبة )املائية( ذات السواغ املائي مع جميع أنواع . 3
العازل الذكري.

ميكن للعازل أن ينزلق عن العضو الذكري أثناء اجلماع، وعندها يجب على املرأة استعمال . 4
حبوب منع احلمل التداركية )مانع حمل إسعافي( )سوف يتم احلديث عنها في باب موانع 

احلمل الهرمونية(.
يحفظ العازل في مكان جاف )ليس بالبارد وال احلار( بعيدًا عن السطوح احلاّدة، ويجب . 5

التأكد من تاريخ انتهاء الصالحية دائما قبل االستعمال.
يجب التخلص من العازل بعد كل استعمال )صالح ملرة واحدة(.. 6

)الشكل 11(: العازل الذكري.
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مميزات العازل الذكري:
• يستعمل فقط عند إقامة العالقة احلميمة، سهل االستخدام، فعال )إذا استخدم بطريقة 	

صحيحة(.
• ميكن أن يعطي وقاية من األمراض املنقولة جنسيًا.	
• غالبًا ال يوجد أي مضاعفات طبية من استعمال العازل الذكري.	

عيوب العازل الذكري:
قد ينزلق أو يتمزق إذا لم يستعمل بشكل مناسب، مما قد يسبب حدوث احلمل.. 1
بعض األشخاص قد يعانون من أرجية )حساسية( جتاه املواد املصنوع منها العازل.. 2
تنقص فعالية العازل عند استعمال مزلقات أو أدوية موضعية مضادة للفطريات )سواء . 3

من قبل الرجل أو املرأة(.
تنقص فعالية العازل عند التأخر بوضعه أثناء اجلماع.. 4

خامسًا: العازل األنثوي:
يــــــشــــــتـــــرك الــــعـــــــازل األنـــــــثـــــوي 
)Female Condom( مع الـعازل الذكري 
في كثير مـــن الــصــفـات، إال أن له حلقتني 
مطاطيتني فـــي نـهـايته. إحداها هي احللقة 
التي  وهي  املغلقة،  النهاية  عند  الصغيرة 
يتم إدخــالــهـــا ضــمــن املــهبــل فتغطي عنق 
الرحم. أما الـــحــلــقـــة الــكــبــيــرة فــهـي عند 
النهاية املفتوحة، وهي التي تغطي املنطقة 

حول فوهة املهبل.
مميزات العازل األنثوي:

ميكن أن يقي من األمراض املنقولة جنسيًا.. 1
يستعمل فقط عند إقامة العالقة احلميمة )ميكن أن يوضع قبل العالقة بـ 8 ساعات وينزع . 2

فورًا بعد االنتهاء(.
تصل فعاليته عندما يستعمل بشكل مثالي إلى 95 %.. 3
ليس له أي مضاعفات طبية.. 4

)الشكل 12(: العازل األنثوي.
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عيوب العازل األنثوي:
بــعــــض األزواج يــعــتــــبـــرون وضـــعـــه معرقاًل للعملية احلميمة.. 1
ميكن أن ينزلق أو يتمزق، مما يسبب احلمل.. 2
العازل األنثوي غير متوفر كالعازل الذكري، وأغلى منه سعرًا.. 3

أسباب فشل استعمال العازل األنثوي:
عند حدوث مداعبة قبل تثبيت العازل.. 1
عندما ينزلق العازل ضمن املهبل، أي ال يتم تثبيته بشكل جيد.. 2
عندما يحدث اإليالج بني العازل وجدار املهبل.. 3
عندما يتمزق العازل أثناء استعماله مبالمسة سطح حاد مثل )الظفر أو اخلامت(، وعندها . 4

يجب استعمال مانع حمل تداركي )حبوب منع احلمل اإلسعافية(.
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الف�صل الرابع

موانع احلمل الهرمونية

تعمل الوسائل الهرمونية على منع حدوث اإلباضة عن طريق إعطاء السيدة هرموني 
الغدة  هرمونات  تثبيط  على  يعمالن  حيث  بسيطة  بجرعات  والبروجستيرون  اإلستروجني، 
النخامية، وبذلك يتم إيقاف عملية منو البويضات، وهناك العديد من موانع احلمل الهرمونية 
مركبة  )أقراص(  حبوب  ومنها  والبروجستيرون  اإلستروجني،  هرموني  تركيز  فيها  يختلف 
حتتوي على الهرمونني معًا، وحبوب مفردة حتتوي على هرمـــون واحــــد غــــالــبـــًا مايــكـــون 

البروجسيترون.

أواًل: حبوب منع احلمل الهرمونية املركبة:
التركيب وآلية العمل:

حتتوي احلبوب )األقراص( املانعة للحمل الهرمونية على هرمونات تركيبية )اإلستروجني 
والبروجستيرون( تشبه تلك التي يفرزها املبيض عند املرأة بشكل طبيعي. وتقوم هذه الهرمونات 

بـــــمــــــنـــــع حـــــدوث اإلبــــاضــــــة، كــمــا 
تسـبب ثــخــانــة في مخاط عنق الرحم، 
مما يعيــق دخــول النــطاف عــبره إلى 
داخــل الرحــم، وتســبب تــرقــق بـطـانـة 
انغراس  فرص  من  يقلل  مما  الرحم، 
البويضة امللقحة في حال إخصابهـــا. 
احلبوب  لهذه  متنوعة  أمناط  هـنـاك 
األمناط  هنا  سنذكر  لكن  املركبة، 

الثالثة الرئيسية:
الـــــحــمـــل  مـــنــع  حـــبــــوب   )1(
الهرمونية املركبة وحيدة الطور )21( 

حبة: وهي األكثر شيوعًا بني احلبوب، كل حبة فيها حتتوي نفس الكمية والنوعية من الهرمونات، 
تؤخذ حبة واحدة يوميًا بنفس التوقيت وملدة 21 يومًا )العلبة األولى اعتبارًا من أول يوم الدورة 
وتبقى 7 أيام بعد األيام الـ 21 ال تأخذ السيدة خاللها احلبوب، ثم تبدأ العلبة الثانية بعد 7 أيام(.

)الشكل 13(: موانع احلمل الهرمونية املركبة.
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)2( حبوب منع احلمل الهرمونية املركبة متعددة األطوار )ثنائية أو ثالثية 
الطور(: تتألف من مجموعتني أو أكثر من احلبوب تختلف بلونها ومحتواها من الهرمونات، 
ويجب أن تؤخذ بانتظام تام، وبالطريقة احملددة وملدة 21 يومًا، وتبقى 7 أيام بدون حبوب، 

بعدها تبدأ علبة جديدة.
)3( حبوب منع احلمل الهرمونية املركبة التي تؤخذ باستمرار: عبارة عن 21 
حبة بنفس التركيب و7 حبات خالية من الهرمون، تؤخذ باستمرار دون توقف أو فترة راحة 
بني العلبتني. وقد ظهرت في اآلونة األخيرة أمناط جديدة تتألف من 24 حبة + 4 فارغة من 

الهرمون، اعتمادًا على دراسات طبية لتقليل بعض اآلثار اجلانبية.

حقائق حول حبوب منع احلمل الهرمونية املركبة:
يجب على السيدة التي تستعمل احلبوب ألول مرة أن تبدأ في أخذها من أول أيام الدورة.. 1
يجب على السيدة تناول احلبة كل 24 ساعة بنفس املوعد يوميًا.. 2
عند حدوث أي سبب يقلل من فعالية احلبوب يجب على السيدة استعمال وسيلة منع . 3

حمل أخرى.
ميكن البدء باحلبوب بعد اإلجهاض بـ 5 أيام، وفي حال أخذها بعد هذه الفترة يجب على . 4

السيدة استعمال وسيلة أخرى خالل األسبوع األول من استعمال احلبوب.
بـــعــد الــــوالدة: ال يــنصــح بـاســـتــعمــال الـــحـــبوب املــركــبــة )احملتوية على اإلستروجني . 5

والبروجستيرون( عند السيدة التي ترضع وليدها بشكل طبيعي، ألنها قد تقلل من تدفق 
احلليب، بل يفضل استعمال وسيلة أخرى. وفي حال عدم اإلرضاع تؤخذ هذه احلبوب 

اعتبارًا من اليوم 21 بعد الوالدة.
تصل فعالية هذه الوسيلة إلى أكثر من 99 % إذا استعملت بالشكل الصحيح. وهذا . 6

يعني أن سيدة واحدة فقط من أصل 100 سيدة تستعمل هذه احلبوب ميكن أن حتمل 
خالل سنة واحدة من االستعمال.

هناك أسباب تقلل من فعالية احلبوب مثل:
نسيان حبة أو أكثر )سيتم ذكر هذا بالتفصيل في بند األسئلة(.. 1
التأخر ببدء تناول احلبوب عن أول أيام الدورة عند االستعمال األول.. 2
حدوث القيء أو اإلسهال عند السيدة املستعملة للحبوب.. 3
التداخل الدوائي مع أدوية أخرى مثل:. 4
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• املضادات احليوية، مثل األدوية املضادة للدرن )السّل( مثل الريفامبيسني.	
• أدوية الصرع، مثل: الفينوباربيتال ـ الفينيتويني.	
• 	.)HIV( األدوية املضادة للفيروسات، كالتي تستعمل لعالج اإليدز
• املراجع 	 أو كما تسمى في   ،)St John’s Wort( املثقوب(  )العرن  استعمال عشبة 

احلديثة )عشبة القلب( لعالج بعض حاالت االكتئاب، والرعاش. تتدخل هذه األدوية 
املانعة  احلبوب  فعالية  من  وتقلل  الكبد،  ضمن  البروجستيرون  أيض  عمليات  في 

للحمل.
مميزات حبوب منع احلمل الهرمونية املركبة:

ليس لها تأثير على سير العالقة احلميمة.. 1
تساعد على تنظيم دورة احليض )الدورة الشهرية(، وتقلل غزارة الدم واأللم املرافق.. 2
تساعد على اإلقالل من خطر اإلصابة بسرطان املبيض، والرحم، والقولون.. 3
تساعد على اإلقالل من متالزمة األلم قبل الدورة.. 4
تساعد على عالج العّد )حب الشباب(.. 5
الكيسات، . 6 متعدد  املبيض  ومتالزمة  الليفية،  األورام  حدوث  اختطار  من  تقلل  أن  ميكن 

وأمراض الثدي غير السرطانية.
عيوب حبوب منع احلمل الهرمونية املركبة:

والغثيان، . 1 الصداع،  مثل:  باستعمالها،  البدء  عند  جانبية  تأثيرات  لها  يكون  أن  ميكن 
واحتقان الثديني، والتبدالت في املزاج. وإذا لم تتالشى خالل بضعة أشهر ميكن تبديل 

نوع احلبوب.
قد تسبب ارتفاعًا في ضغط الدم الشرياني )فرط ضغط الدم(.. 2
ال تفيد في الوقاية من األمراض املنقولة جنسيًا.. 3
ميكن أن يكون لها دور في زيادة اختطار اإلصابة باخلثار )اجللطة( وسرطان الثدي.. 4
قد يحدث نزف بسيط عند البدء باستعمالها رمبا يستمر بضعة أشهر.. 5
ال تناسب األم املرضع، ألنها تقلل من تدفق احلليب.. 6

مخاطر استعمال حبوب منع احلمل املركبة:
- اجللطات الدموية:

إن استعمال حبوب منع احلمل املركبة قد يرفع معدل التجلط، وهذا بدوره يؤدي إلى 
خثار األوردة العميقة، أو الصمة الرئوية، أو السكتة الدماغية، أو الذبحة الصدرية. وعليه 
فإن عوامل اخلطورة التي تزيد من هذا االحتمال وتوجب عدم استعمال هذه احلبوب تشمل:
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أن يكون عمر السيدة 35 سنة أو أكثر.. 1
عند السيدات املدخنات حاليًا أو حتى املدخنات خالل السنة السابقة.. 2
3 ..)BMI > 35( )35 > عند السيدات البدينات )منسب كتلة اجلسم
4 ..)Migraine( )عند السيدات املصابات بالصداع النصفي )الشقيقة
عند السيدات املصابات بفرط الضغط الشرياني.. 5
عند السيدات الالتي لديهن في تاريخهن املرضي السابق إصابة باجللطة.. 6
مصابني . 7 األولى  الدرجة  من  قرابة  العائلي  تاريخهن  في  لديهن  الالتي  السيدات  عند 

بتجلطات دموية في أعمار مبكرة.
عند السيدات غير القادرات على احلركة )مقعدات، كسور، أو تثبيت أطراف(.. 8

- سرطان الثدي:
الهرمونية  الالتي يستعملن كل أشكال موانع احلمل  السيدات  أن  الدراسات  أظهرت 
قد يحدث لديهن ارتفاع بسيط في نسبة اإلصابة بسرطان الثدي مقارنة مبثيالتهن الالتي ال 
يستعملنها. وبينت أنه بعد 10 سنوات من التوقف عن استعمالها تعود النسبة إلى الوضع 

الطبيعي متامًا.
كما بينت الدراسات أن هناك عالقة بسيطة أيضًا بني استعمال موانع احلمل الهرمونية 
وزيادة نسبة اإلصابة بسرطان عنق الرحم وسرطان الكبد، ولكن في الوقت نفسه تبني أن هذه 
املوانع تعطي وقاية جزئية من اإلصابة بسرطانات أخرى، مثل سرطان بطانة الرحم وسرطان 

املبيض والقولون.

ثانيًا: حـبـوب مـنـع احلـمـل املـكــونـــة مـــن الـبروجســتيرون فقط )املفردة(:
ـــ التركيب وآلية تأثيرها:

تأثير  خالل  من  احلمل  متنع  وهي  فقط.  البروجستيرون  هرمون  على  احلبوب  تلك  حتتوي 
هرمون البروجسترون على مخاط عنق الرحم، مما يعيق دخول احليوان املنوي بسهولة، كما 
أنها قد متنع اإلباضة بنسبة تصل إلى 97 %. هذا النوع من احلبوب يجب أن يؤخذ بشكل 
مستمر مبعدل حبة يوميًا بنفس التوقيت، وبدون أية فترة راحة بني العلبة والثانية، بل بشكل 

مستمر يوميًا. هناك منطان رئيسيان لهذا النوع من احلبوب هما:
• حبوب البروجستيرون ذات الساعات الثالث: وهذا يعني أنه يجب أخذ القرص خالل 	

الفيميلني  وميثلها  احلبوب،  فعالية  فستنخفض  وإال  اليومي،  توقــيـــتــهــا  من  3 ساعات 
.)Femulen(

• حبوب البروجستيرون ذات الـساعات الــ 12: وهذا يعني أن احلبة تؤخذ خالل 12 ساعة 	
.)Cerazette( من توقيتها اليومي، وإال فستنخفض فعالية احلبوب، ميثلها السيرازيت
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مميزات حبوب منع احلمل احملتوية على البروجستيرون فقط:
ليس لها تأثير على العالقة احلميمة.. 1
مناسبة جدًا للسيدات املرضعات.. 2
املمــنـــــوعــــات . 3 للــســيــدات  مــنــاســبـــة 

من تناول اإلستروجني )موانع احلمل 
الهرمونية املركبة(.

حـتـى . 4 للــسيـدة  تــعــطـــى  أن  يـــمـكن 
لو تـــجــاوزت عمر 35 سنة، أو كانت 

مدخنة.
من . 5 اإلقالل  على  تساعد  أن  ميكن 

أعراض األلم ما قبل احليض وألم دورة احليض.
عيوب حبوب منع احلمل املكونة من البروجستيرون فقط:

تسبب . 1 وقد  وقليلة،  منتظمة،  غير  تصبح  فقد  احليض،  دورة  طبيعة  في  تغيرات  تسبب 
انقطاع الدورة الشهرية، أو حدوث نزف بسيط بني الدورات.

ال تعطي أية وقاية من األمراض املنقولة جنسيًا.. 2
يجب أن تؤخذ بنفس التوقيت يوميًا، أو خالل الفترة احملددة باإلرشادات.. 3
هناك أدوية ومضادات حيوية قد تسبب نقصًا في فعالية احلبوب إذا استعملت معها.. 4

التأثيرات اجلانبية غير املرغوب فيها الناجتة عن استعمال هذه احلبوب:
هذه التأثيرات اجلانبية قد حتدث خالل األشهر األولى لالستعمال، وغالبًا ما تتحسن 

مع الوقت، وتتوقف خالل بضعة أشهر وهي:
الُعّد )حب الشباب(.. 1
آالم الثديني، أو تضخمهما أحيانًا.. 2
تبدالت في الرغبة اجلنسية.. 3
تبدالت في املزاج.. 4
الغثيان أو القيء.. 5
متالزمة املبيض متعدد الكيسات )قد تختفي بشكل عفوي دون عالج(.. 6
اضــطـــرابــات  مــعــدية معوية وانتفاخ.. 7
زيادة الوزن.. 8

)الشكل 14(: موانع احلمل وحيدة الهرمون.
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املوانع اإلجبارية لعدم استعمال حبوب منع احلمل املكونة من 
البروجستيرون فقط : 

السيدات املصابات مبرض قلبي.. 1
السيدات املصابات مبرض كبدي.. 2
السيدات املصابات بسرطان الثدي، أو لديهن تاريخ عائلي وقرابة من الدرجة األولى مع . 3

مصابة بسرطان الثدي.
السيدات املصابات مبتالزمة املبيض متعدد التكيسات.. 4
السيدات املصابات بنزف مهبلي غير مشخص بعد.. 5
عند الشك بوجود حمل.. 6

كيف تتصرف السيدة عند نسيان حبة أو أكثر من مانع احلمل 
البروجستيروني؟ 

هذا يعتمد على ما يأتي: منط احلبوب املستعملة، الفترة الزمنية التي مضت على نسيان احلبة 
أو أكثر من حبة، وجود عالقة حميمة خالل األسبوع السابق وبدون مانع حمل آخر.

احلالة األولى:
إذا كانت املدة الزمنية ال تتجاوز 3 ساعات في النمط األول من )احلبوب املركبة(، و12 
تذكرها،  فور  تتناول احلبة  أن  السيدة  املفردة(: على  )احلبوب  الثاني من  النمط  في  ساعة 
وتتابع بقية احلبوب في املوعد اليومي السابق، حتى لو أدى ذلك لتناول حبتني بيوم واحد.
لو كانت العالقة خالل  وفي هذه احلالة ال داعي الستعمال وسيلة منع حمل أخرى، حتى 

الفترة السابقة.
احلالة الثانية:

إذا كانت مدة نسيان احلبة أكثر من 3 ساعات في النمط األول )احلبوب املركبة( وأكثر 
من 12 ساعة في النمط الثاني )احلبوب املفردة( على السيدة تناول آخر حبة نسيتها فورًا، 
وتتابع بقية احلبوب في املوعد اليومي السابق، حتى لو أدى ذلك لتناول حبتني بيوم واحد.
وفي هذه احلالة حتتاج السيدة الستعمال وسيلة منع حمل أخرى، مثل الواقي الذكري مثاًل، 

خالل الفترة الالحقة.

ثالثًا: الغرسة املانعة للحمل:
الغرسة املانعة للحمل هي عبارة عن أنبوب مرن صغير احلجم رقيق طوله نحو 40 ملي 
مترًا يتم غرسه حتت اجللد أعلى الذراع، وذلك بعمل جرح صغير حتت التخدير املوضعي 
بيد طبيب أو ممرضة متدربة بشكل جيد، ثم يغلق اجلرح عادة بضماد وال يحتاج إلى خياطة.
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آلية العمل:
تـقـوم الغرســــة بـتـحـريــر )إفراز( هرمون البــــروجســـتيرون مــبــاشـــرة إلى الدم بشكل 
24 ســـاعة وملـــدة طــــويلة(، مما يؤدي إلى توقف حدوث  مـستمر )جرعــــة صـــغيـرة خــــالل 
اإلباضة عند السيدة. وقد يسبب هرمون البروجستيرون تسمكًا في مخاط عنق الرحم، مما 
يعيق دخول احليوانات املنوية ومينع وصولها إلى البويضة وتلقيحها. كما أن البروجستيرون 
يسبب نقصًا في ثخانة بطانة الرحم، مما يقلل من فرص انغراس البويضة امللقحة وانقساماتها.

حقائق حول الغرسة املانعة للحمل:
تصل فعالية استعمال الغرسة إلى أكثر . 1

مثالي،  إذا استعملت بشكل   %  99 من 
وهذا يعني أن أقل من سيدة واحدة من 
كمانع  الغرسة  تستعمل  سيدة   100 كل 
حمل، ميكن أن حتمل خالل سنة واحدة.

ال . 2 الالتي  السيدات  عند  مفيدة  الغرسة 
يرغنب باحلمل لفترة معينة.

ال . 3 الالتي  السيدات  عند  مفيدة  الغرسة 
يسمح لهن باستعمال اإلستروجني.

الغرسة مفيدة عند السيدات الالتي يجدن . 4
صعوبة في تذكر تناول احلبة يوميًا.

يبدأ تأثير الغرسة مبجرد غرسها ويستمر . 5
باستمرار وجودها )3 سنوات(.

مبجرد إزالتها تصبح السيدة بحاجة ملانع حمل آخر، إذ تعود قدرتها اإلخصابية.. 6
يتم وضع الغرسة خالل األيام اخلمسة األولى للدورة الشهرية )دورة احليض(، وفي حال . 7

مت ذلك في وقت متأخر من دورة احليض، فإن السيدة تكون بحاجة ملانع حمل آخر خالل 
الفترة األولى )مدة 7 أيام(.

في حالة الوالدة يتم وضع الغرسة في اليوم 21 بعد الوالدة.. 8
في حالة اإلجهاض يتم وضع الغرسة مباشرة.. 9

مميزات الغرسة املانعة للحمل:
تدوم فعاليتها ثالث سنوات.. 1
ال تؤثر على العالقة احلميمة.. 2
تعتبر آمنة أثناء الرضاعة الطبيعية.. 3

)الشكل 15(: الغرسة الهرمونية.
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تعود القدرة على اإلخصاب مبجرد إزالتها.. 4
عنق . 5 مخاط  ثخانة  في  تزيد  ألنها  احلوضي،  االلتهابي  املرض  من  جزئية  وقاية  تعطي 

الرحم، مما يعيق دخول اجلراثيم عبره إلى الرحم.
تعطي وقاية جزئية من سرطان الرحم.. 6
ميكن أن تقلل من غزارة دم احليض ومن عسر دورة احليض )ألم الدورة الشهرية(، وذلك . 7

بعد السنة األولى من غرسها.
عيوب الغرسة املانعة للحمل:

هناك تأثيرات جانبية للغرسة املانعة للحمل لكن أغلبها ميكن أن يتوقف بعد بضعة أشهر من 
الغرس وهذه التأثيرات هي:

 اضطراب دورة احليض.. 1
• 20 % من السيدات الالتي يستعملن الغرسة ال يعانني من النزف املتقطع.	
• مدة 	 وتطاول  املتقطع  النزف  من  يعانني  الغرسة  يستعملن  الالتي  السيدات  من   % 50

احليض، لكن هذا يستقر بعد السنة األولى من الغرس.
الصداع.. 2
ظهور العّد )حب الشباب(.. 3
الغثيان.. 4
حدوث آالم بالثديني.. 5
حدوث تبدل في املزاج.. 6
نقص الرغبة اجلنسية عند بعض السيدات.. 7
زيادة الوزن عند بعض السيدات.. 8
واستعمال . 9 املكان  بتنظيف  العالج  فيكون  الغرسة،  مكان  في  أحيانًا عدوى  يحدث  قد   

املضادات احليوية.
 حدوث بعض التداخالت الدوائية مع الغرسة الهرمونية، فهناك أدوية قد تنقص فعاليتها . 10

إذا استعملت بوجود الغرسة الهرمونية )ككل املوانع الهرمونية(، ومنها:
•	.)HIV( األدوية املستخدمة لعالج مرض عوز املناعة املكتسب
األدوية املستخدمة لعالج الصرع.	•
األدوية املستخدمة لعالج الدرن.	•
عند استعمال الريفامبيسني كوقاية من التهاب السحايا.	•

من  يومًا   28 وملدة  الغرسة(  )مع  آخر  حمل  مانع  استعمال  يجب  احلاالت  هذه  وفي 
العالج.
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رابعًا: احلقن الهرمونية املانعة للحمل:
تــحــتــوي هـــذه الـــحــقـــن عـــلـــى  هــــرمــــون 
احلقن  ويتم  املفــعـــول،  طـــويــل  البروجستيرون 
ومنها  الذراع،  أعلى  أو  اإللية  عضلة  ضمن 

نوعان هما:
1 . ،)Depo-Provera( ديـبـوبــروفـيـرا  حـــقــن 

تدوم فعاليتها 12 أسبوعًا.
تدوم . 2  ،)Noristerat( نـورسـتــيرات  حـقـن 

فعاليتها 8 أسابيع.
تصل فعالية احلقن ملنع احلـمل ألكـثر مـن 
واحدة  سيدة  من  أقل  أن  يعني  وهذا   ،%  99
100 سيدة تستعمل هذه احلقن ميكن  من كل 

أن حتمل خالل سنة. وهنا ال داعي الستعمال أي 
مانع آخر خالل مدة فعالية احلقن.

وللــحــصــول عــلـى الــفـعــالـيـــة منذ اللحظة األولى يجب أن حتقن خالل األيام اخلمسة 
األولى للدورة الشهرية )دورة احليض(. أما إذا مت احلقن بعد ذلك فإنها لن تقي من حدوث 
احلمل إال بعد 7 أيام، وعليه فإن على السيدة استعمال مانع حمل آخر مثل )الواقي الذكري(، 
ويتم احلقن بعد اإلجهاض مباشرة، وفي اليوم 21 بعد الوالدة، أما األم املرضع فيتم تأخير 

احلقن 6 أسابيع.
آلية العمل:

تعمل هذه احلقن الهرمونية وفق نفس آلية عمل الغرسة الهرمونية آنفة الذكر، وعليه 
فإن )اإلفراز( املستمر للبروجستيرون يؤدي إلى:

• توقف اإلباضة.	
• إلى 	 والوصول  له  املنوي  احليوان  اختراق  يعيق  الرحم، مما  عنق  مخاط  ثخانة  زيادة 

البويضة.
• نقص في ثخانة بطانة الرحم، مما يعرقل انغراس البيضة امللقحة.	

مميزات احلقن الهرمونية املانعة للحمل:
ال تؤثر على العالقة احلميمة.. 1
كــل حقنـــة تــدوم فعاليتها حوالي 8 أو 12 أسبوعًا حسب نوعها.. 2
ميكن أن تكون خيارًا مناسبًا للسيدات احملظور عليهن استعمال اإلستروجني.. 3

)الشكل 16(: احلقن الهرمونية 
املانعة للحمل.
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ميكن أن تكون خيارًا مناسبًا للسيدات الالتي يجدن صعوبة في تذكر احلبة يوميًا.. 4
بعد . 5 األولى  احلقنة  تأجيل  يفضل  ولكن  الطبيعية،  الرضاعة  خالل  آمنة  احلقنة  تعتبر 

الوالدة إلى 6 أسابيع.
ال تتأثر فعالية هذه احلقن عند تناول السيدة ألدوية أخرى.. 6
على . 7 وتساعد  احليض،  ألم  ومن  احليض  دم  غزارة  من  تقلل  أن  احلقن  لهذه  ميكن 

التخفيف من أعراض ما قبل دورة احليض.
ميكن أن تقي جزئيًا من املرض االلتهابي احلوضي )التهاب احلوض(.. 8

عيوب احلقن الهرمونية املانعة للحمل:
• اضطراب دورة احليض:	

قد تضطرب دورة احليض بشكل ملحوظ خالل السنة األولى من استعمال هذه احلقن 
ويكون ذلك على شكل زيادة دم احليض، وعدم انتظام أو قصر الفترة بني الدورات، أو قلة 
كمية دم احليض أو توقف احليض. وقد يتحسن األمر ويستقر بعد السنة األولى، لكن رمبا 
)12 يستمر طوال فترة بقاء البروجستيرون في اجلسم، وقد يحتاج اجلسم ملا بني )8 – 
أسبوعًا ليتخلص متامًا من هرمون البروجستيرون املتبقي، وعليه فإن انتظام دورة احليض 

واإلخصاب قد يتأخران من 3 أشهر إلى سنة.
• زيادة الوزن:	

الزيادة  وتقدر  احلقن.  هذه  استعمال  أثناء  السيدات  بعض  عند  الوزن  زيادة  حتدث 
مبعدل 2-3 كيلو جرام/ السنة. وهناك سيدات قد يفقدن شيئًا من الوزن.

• التأثير على العظام:	
مستوى  على  يؤثر  للحمل(  املانعة  )احلقن   Depo-Provera الـ  حقن  استعمال  إن 
اإلستروجني الطبيعي في جسم السيدة، لذلك قد يحدث نقص في مادة العظم، مما يعّرض 
لكن   ،)Osteoporosis( العظم  تخلخل  حدوث  بسبب  العظمية  الكسور  خلطورة  السيدات 
وحلسن احلظ، فإن العظم يقوم بترميم نفسه بعد إيقاف احلقن. تظهر خطورة هذا األمر 

عند فئات معينة من السيدات، يصبحن في اختطار عاٍل، وهن:
السيدات الالتي يعانني من نقص اإلستروجني.. 1
السيدات ذوات التاريخ العائلي ملرض تخلخل العظم.. 2
السيدات حتت عمر 19 سنة ألن اجلسم يكون في مرحلة بناء الكتلة العظمية خالل هذه . 3

املرحلة العمرية.
• )حب 	 العّد  الصداع،  يأتي:  ما  حدوث  أيضًا  األخرى  اجلانبية  التأثيرات  من 

الشباب(، آالم الثديني، تبدالت في املزاج، نقص الرغبة اجلنسية، وقد حتدث عدوى أو 
أرجية في مكان حقن املادة الدوائية.
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موانع استعمال احلقن املانعة للحمل:
عند الشك باحلمل.. 1
عند السيدة احلريصة على انتظام الدورة الشهرية.. 2
عند السيدة التي تعاني من اضطرابات نزفية بدورة احليض.. 3

خامسًا: الرقعة املانعة للحمل:
إلى داخل  الهرمون  5×5 سنتي متر حترر  تبلغ نحو  هي عبارة عن شريحة الصقة 
احلمل  منع  حبوب  في  املوجودة  الهرمونات  نفس  على  حتتوي  وهي  اجللد.  عبر  اجلسم 
ومتنع  الرحم،  عنق  مخاط  ثخانة  وتزيد  اإلباضة  متنع  أي  اآللية،  بنفس  وتعمل  املركبة، 

انغراس البويضة امللقحة ضمن الرحم.

حقائق حول الرقعة املانعة للحمل:
استعمالها . 1 مت  إذا   %  99 إلى  فعاليتها  تصل 

بشكل مثالي.
يدوم تأثير الرقعة الواحدة أسبوعًا واحدًا، لذلك . 2

ويبقى  أسابيع،   3 مدة  أسبوعيًا  تبديلها  يتم 
األسبوع الرابع بدون استعمال الرقعة.

الرقعة على منطقة من اجلسم . 3 يجب أن توضع 
أو  الذراع،  )أعلى  مثل  الشعر  وقليلة  نظيفة، 
منطقة لوح الكتف، أو أسفل الظهر فوق اإللية(، 
وال تطبق على املناطق اآلتية من اجلسم: املناطق 
احتمال  عند  الثديني،  املتهيجة،  أو  املتقرحة 

انقالعها بسبب املالبس الضيقة فوقها.
واألخرى . 4 الفترة  بني  الرقعة  مكان  تغيير  يفضل 

جتنبًا لتهيج املنطقة.
ميكن استعمال الرقعة الالصقة أثناء االستحمام، أو السباحة، أو ممارسة الرياضة.. 5
يتم لصق الرقعة األولى في اليوم األول لدورة احليض، ويبدأ تأثيرها مباشرة، وميكن أن . 6

يتم ذلك خالل األيام اخلمسة األولى للدورة، أما إذا كان االستعمال بعد هذا التوقيت، 
فيجب على السيدة استعمال وسيلة أخرى.

)الشكل 17(: الرقعة املانعة للحمل.
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مميزات الرقعة املانعة للحمل:
ســهــلـة االسـتـعـمــال وال تـؤثـــر عـــلـى سير العالقة احلميمة.. 1
ميكن استعمالها حتى في حال القيء واإلسهال.. 2
تساعد على تنظيم دورة احليض واإلقالل من غزارة دم احليض وآالمه.. 3
تقلل من أعراض ما قبل دورة احليض.. 4
تساعد على اإلقالل من اختطار سرطان الرحم والقولون واملبيض.. 5
ال تتأثر باستعمال أدوية أخرى.. 6

عيوب الرقعة املانعة للحمل:
ميكن أن يراها أشخاص آخرون. . 1
قد تسبب تهيجًا جلديًا، أو حكة، أو تقرحًا.. 2
ال حتمي من األمراض املنقولة جنسيًا.. 3
في . 4 وتغيرات  الثديني،  آالم  والغثيان،  الصداع،  مثل:  مؤقتة  جانبية  تأثيرات  تسبب  قد 

املزاج، وغالبًا ما تزول بعد عدة أشهر من االستعمال.
قد يحدث النزيف بني دورات احليض، لكنها ال تقلل من تأثير الرقعة املانعة للحمل.. 5
عن . 6 أقلعن  الالئي  أو  سنة،   35 عمرهن  يتجاوز  الالتي  املدخنات  السيدات  تناسب  ال 

التدخني منذ أقل من سنة واحدة.
ال تناسب السيدات الالتي يتجاوز وزنهن 90 كيلو جرام.. 7
ميكن أن تزيد فرط ضغط الدم.. 8

مخاطر استعمال الرقعة الهرمونية:
نفس مخاطر استعمال حبوب منع احلمل الهرمونية املركبة، وأهمها:

اجللطات الدموية.. 1
السرطان. . 2

سادسًا: احللقة املهبلية الهرمونية:
هي عبارة عن حلقة بالستيكية مرنة تبلغ ثخانتها نحو 4 ملي متر، وقطرها نحو 5.5 

سنتي متر، توضع في املهبل مدة 21 يومًا ثم تزال، ليعاد وضع أخرى بعد 7 أيام.
تقوم هذه احللقة بتحرير )إفراز( هرمون اإلستروجني والبروجستيرون بشكل مستمر 
مدة 21 يومًا، فتتوقف اإلباضة وتزداد ثخانة مخاط عنق الرحم وتقل ثخانة بطانة الرحم، 

فتمنع احلمل وفق نفس آلية موانع احلمل الهرمونية السابقة.
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حقـائق حـول احلـلقـة املـهـبلية الهرمونية:
تـــبـلغ فعاليـــتها أكـــثـــر مـــــن 99 % إذا مت . 1

استعمالها بشكل مثالي.
كمانع . 2 تكفي  واحدة  هرمونية  مهبلية  حلقة 

حمل ملدة شهر.
ال تعيق العالقة احلميمة، إذ ميكن إمتامها . 3

وبوجود احللقة املهبلية.
ال تتأثر فعاليتها بأي اضطرابات هضمية . 4

عند السيدة، كالقيء واإلسهال.
بني . 5 متسك  بأن  وضعها  أو  تطبيقها  يتم 

اليدين(  غسل  )بعد  والسبابة  اإلبهام 
ضمن  بلطف  إدخالها  يتم  ثم  وتضغط، 
اإلمكان.  قدر  الداخل  إلى  وتدفع  املهبل 

وعند الشعور بعدم االرتياح ينصح بدفعها إلى الداخل بشكل أعمق. وبعد 21 يومًا تتم 
إزالتها، تكون عملية إخراجها سهلة وغير مؤملة، ولو تعذر ذلك يجب مراجعة الطبيب. 
وتبقى السيدة 7 أيام بدون حلقة مهبلية تبدأ خاللها دورة احليض، وبعد 7 أيام تقوم 

السيدة بإدخال حلقة جديدة.
مميزات احللقة املهبلية الهرمونية:

ال تؤثر على إمتام العالقة احلميمة.. 1
سهلة التطبيق )ال حتتاج لتقنيات خاصة في إدخالها وإخراجها(.. 2
ال داعي ألن تفكر السيدة مبانع حمل يوميًا أو أثناء العالقة احلميمة.. 3
ال تتأثر فعاليتها بحدوث القيء أو اإلسهال.. 4
ميكن أن تقلل من أعراض ما قبل احليض.. 5
ميكن أن تقلل من ألم احليض وكمية دم احليض.. 6
جتعل دورة احليض أكثر انتظامًا.. 7
ميكن أن تقلل من خطر سرطان املبيض، أو الرحم، أو القولون.. 8
الثدي . 9 وأمراض  الكيسات  متعدد  املبيض  متالزمة  من  اإلقالل  على  تساعد  أن  ميكن 

الالسرطانية.
عيوب احللقة املهبلية الهرمونية:

ال تناسب السيدات الالتي ال يتقبلن هذه العملية. . 1
قد تعاني السيدة من النزف خالل األشهر القليلة األولى لالستعمال.. 2
قد تعاني السيدة من زيادة ملحوظة في اإلفرازات املهبلية.. 3

)الشكل 18(: احللقة املهبلية الهرمونية.



- 40 -

قد تعاني السيدة من صداع، أو غثيان، أو آالم بالثديني وتغيرات في املزاج.. 4
قد تكون السبب في زيادة نسبة جتلط الدم وحدوث السكتات الدماغية.. 5
ال تساعد احللقة املهبلية على الوقاية من األمراض املنقولة جنسيًا.                  . 6

موانع استعمال احللقة املهبلية الهرمونية: 
السيدات املصابات سابقًا باجللطة.. 1
السيدات املصابات بفرط ضغط الدم.. 2
السيدات الالتي يبلغ عمرهن 35 سنة أو أكثر، أو املدخنات، أو الالئي أقلعن عن التدخني . 3

منذ أقل من سنة.
السيدات املصابات بالشقيقة )الصداع النصفي(.. 4
السيدات البدينات.. 5
املهبلية . 6 احللقة  انزالق  يسبب  املهبل، مما  ارتخاء عضالت  من  يعانني  الالتي  السيدات 

وعدم ثباتها.
يفضل استعمال وسيلة أخرى عند تناول أدوية معينة تقلل من فعالية احللقة.. 7
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الف�صل اخلام�س

و�صائل منع احلمل اجلراحية

تعد عملية التعقيم من الوسائل الدائمة غير القابلة للعكس ملنع احلمل، وتتم عن طريق 
منع وصول البويضة إلى الرحم، وبالتالي منع السيدة من أن تصبح حاماًل أو منع الرجل من 

إفراز احليوانات املنوية، تتم هذه العملية عن طريق التدخل اجلراحي، وتنقسم إلى:

املــــرأة  أواًل: وســـائـــــل مــنـــع احلمل اجلــــراحـــيـــة عــنـــد 
:Female Sterilization )تــــعــقــيــم املـــرأة(

ويعبر عنها بربط البوقني )Tubal Ligation(، وغايتها منع وصول احليوان املنوي من 
خالل الرحم والتقائه بالبويضة في قناة فالوب. وهي إجراء جراحي ميكن أن يتم عن طريق:

فــــــــتــــــح الـــــبــــــطـــــــن أو بــــــــــضــــع الــــــبـــطـــــن . 1
.)Laparotomy(

2 ..)Laparoscopy( تنظير البطن
عـــبـــر املـــهبــل بــعــدة طــرق منها تنظير الرحم . 3

إلى  الوصول  ثم  ومن   ،)Hysteroscopy(
البوقني،  لربط  مختلفة  طرق  وهناك  البوق، 
إما بالقطع اجلراحي أو التخثير احلراري أو 
بالليزر. وهناك طريقة تتم بوضع حلقات تغلق 

البوقني، أو إدخال سدادات تسد البوقني.
تعتــبر عمـــليــة تنــــظيــر الــــبــطـــن، أو الـــجراحة 
التنظيرية لربط البوقني أكثر الطرق شيوعًا وأمانًا، 

وتعتبر هذه من جراحات اليوم الواحد التي حتتاج 
إلى تخدير، لذلك البد من اختيار الطريقة املناسبة لكل سيدة حسب الشروط الصحية املناسبة 
لها. وميكن أن تتم عملية ربط البوقني أثناء إجراء العملية القيصرية، بشرط املوافقة املبدئية 

)الشكل 19(: عملية ربط البوقني.

مكان ربط القنوات
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من قبل الزوجني خالل فترة احلمل، ألنه رمبا ال يعترف باإلقرار الذي يقدم أثناء الوالدة أو 
الذي يقدم حتت ضغوط اجتماعية أو نفسية، إال في حال االستطبابات الطبية التي جتري 
إنقاذًا حلياة األم. لذلك البد من مناقشة الزوجني قبل اإلقدام على هذه الوسيلة من منع احلمل 

وشرح جميع املضاعفات والنتائج املتوقعة.
مميزات عملية ربط البوقني:

ال حتتاج السيدة للتفكير بأية وسيلة منع حمل أخرى.. 1
تعتبر طريقة مناسبة للسيدات الالتي ال ميكن لهن استعمال وسائل أخرى، ويعانني من . 2

أمراض مزمنة ال تناسب حدوث احلمل.
ال تتجاوز نسبة النكس 2-3 حاالت من أصل 1000 سيدة، وبعد 10 سنوات.. 3
ال تؤثر على غزارة أو انتظام دورة احليض كما دلت الدراسات، وتعتبر احلاالت التي . 4

مت تسجيلها بعد ربط البوقني ناجتة إما عن توقف السيدة عن استعمال موانع احلمل 
السيدة،  عمر  تقدم  بسبب  أو  غزارتها(،  من  وتقلل  الدورة  تنظم  كانت  )التي  الهرمونية 

باعتبار هذه العملية جتري غالبًا في عمر متقدم.
ميكن أن يتم إجراء العملية في أي وقت، بشرط التأكد التام من عدم احتمال كون السيدة . 5

حاماًل.
عيوب عملية ربط البوقني:

تعتبر وسيلة غير قابلة للعكس، وكثيرًا ما حتمل عمليات إعادة اإلخصاب مضاعفات، مثل . 1
احلمل خارج الرحم )احلمل املنتبذ(.

من . 2 البد  لذلك  التخدير،  ومضاعفات  اجلراحي  العمل  ملضاعفات  السيدة  تتعرض  قد 
االستشارة الطبية قبل اإلقدام عليها.

قد تؤدي إلى آثار نفسية عند السيدة، وغالبًا ما يكون السبب اجتماعيًا، مثاًل في حالة . 3
وفاة طفل أو أكثر، أو وفاة الزوج، أو حدوث طالق، أو رغبة السيدة باإلجناب من الزوج 

الثاني.
مع . 4 الوسيلة  هذه  تتناسب  ال  ورمبا  العالقة،  أصحاب  من  موثقة  موافقة  وجود  يشترط 

قوانني بعض املجتمعات إال عند وجود االستطبابات الطبية.

ثانـيًا: وســـائـــل مـنــع  الـجـراحــيـة عـنـد الـــرجـل )تعقيم الرجل(
:)Male Sterilization( 

تتم عن طريق استئصال األسهر )Vasectomy(، أو ما يسمى باستئصال القناة الناقلة 
للمني، وبذلك يتم قطع الطريق الواصل بني خروج احليوانات املنوية من اخلصيتني ووصوله 
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إلى السائل املنوي، وميكن التأكد من نتائج العلمية بإجراء فحصني للسائل املنوي بينهما 
 18-16 األمر يستغرق حوالي  املنوية، وهذا  والتأكد من خلوهما من احليوانات  4 أسابيع 

أسبوعًا.
مميزات استئصال األسهر:

تــعــــتبــر عــمـلـيـــة ســهــلـــة جتري . 1
بالتخدير املوضعي أو العام.

قــليـلة . 2 آمـــنـــة  عـــمــلــــة  تـــعــــتـــبــر 
املــضــاعـــفـــات، ونـــادرة الفـشل، 

وقليلة التكاليف.
ال تتجاوز نسبة الفشل 1 من كل . 3

2000 حالة خالل عدة سنوات.

ال تترافق بزيادة نسبة سـرطـان . 4
الـخصـية أو أمـراض القـلب 

كـما يـُشـاع.
ال تؤثر على العالقة احلميمة.. 5
ال تؤثر على مسـتـوى هرمون التستوسيترون وفـعـاليـتـه.. 6

عيوب استئصال األسهر:
تعتبر وسيلة غير قابلة للعكس ملنع احلمل.. 1
بعد إجراء العملية البد من استعمال وسيلة منع حمل أخرى مدة 3 أشهر، حتى التأكد . 2

التام من انعدام احليوانات املنوية.
هناك احتمال قليل حلدوث ألم مزمن في اخلصية بعد عملية ربط األسهر عند بعض . 3

األشخاص.

)الشكل 20(: استئصال األسهر.

احلويصلة 
املنوية

غدة البروستاتة

مكان استئصال األسهر

اخلصيتان

اإلحليل

األسهر

املثانة
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الف�سل ال�ساد�س

ت�ساوؤالت حول موانع احلمل واإجاباتها

السؤال األول: هل ميكن للسيدة املتزوجة حديثًا استعمال وسيلة منع احلمل دون 
خطر إصابتها بالعقم؟

لتحديد  وذلك  الطبية  االستشارة  بعد  ولكن  تأكيد،  بكل  ذلك  لها  نعم ميكن  اجلواب: 
وسيلة منع احلمل املناسبة لها، وما يتردد عن إصابة السيدة بالعقم إمنا هو صدى لتبعات 

اجتماعية.

السؤال الثاني: هل ميكن االعتماد على الرضاعة الطبيعية وحدها كوسيلة حمل 
مضمونة؟

اجلواب: ميكن االعتماد على الرضاعة الطبيعية وحدها كمانع حمل بشروط:
أن تكون الرضاعة الطبيعية مقتصرة، أي دون إعطاء أي سوائل أو مغذيات أخرى للطفل . 1

خالل األشهر الستة األولى من عمر الرضيع.
أن تترافق الرضاعة الطبيعية مع غياب دورة احليض، أي توقف احليض أو ما تسميه . 2

النساء )اإلرضاع على نظافة(.
األشهر  في  فعالة  حمل  منع  وسيلة  تعتبر  املقتصرة  الطبيعية  الرضاعة  فإن  وعليه 
األربعة األولى من عمر الرضيع، وبعدها يجب إضافة وسيلة أخرى للحفاظ على الفعالية 

العالية.

السؤال الثالث: كيف ميكن أن تتصرف السيدة التي نسيت حبة أو أكثر من مانع 
احلمل الهرموني املركب )املؤلف من هرمونني(؟

اجلواب: إن فرصة حدوث حمل عند نسيان حبة أو أكثر من مانع احلمل الهرموني 
املركب تعتمد على كم حبة مت نسيانها ومتى؟

وميكن الرجوع إلى هذا الرسم التخطيطي الذي يلخص كيفية التصرف:
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السؤال الرابع: ما هي موانع احلمل التداركية )اإلسعافية(؟
مـنـها  الـحـبـوب  وتـسـمى  طـارئ  بـشـكل  تــســتعـمل  حــمــل  وسـائــل  هــي  اجلـواب: 

)Morning after pill(، وتستخدم هذه املوانع:
عند حدوث جماع غير محمي بأية وسيلة منع حمل.. 1
عندما تستخدم السيدة وسيلة منع احلمل بشكل خاطئ.. 2
عند تلف وسيلة منع احلمل أثناء استخدامها )مثل متزق الواقي الذكري(.. 3

السؤال اخلامس: ما هي أنواع موانع احلمل التداركية )اإلسعافية(؟
اجلواب: هناك عدة أنواع:

حبوب حتتوي على هرمون واحد.. 1
حبوب حتتوي على هرمونني.. 2

نسيان أكثر من 
حبة متتالية

استشارة الطبيب 
ميكن استعمال 
مانع حمل تداركي

في األيام 7-1 

نسيان حبة واحدة 
فقط لفترة زمنية 
أكثر من 12 ساعة

في األيام 15 آخر 
احلبوب

في األيام 8-14 حسب 
ترتيب احلبوب

على السيدة تناول 
احلبة املنسية فورًا 
واالستمرار بأخذ 
احلبوب آلخرها

على السيدة تناول 
احلبة املنسية فورًا 

وإنهاء العلبة بانتظام 
واملتابعة بالعلبة الثانية 
دون فترة توقف بينهما 
أو التوقف عن تناول 
احلبوب وترك فترة 
فاصل والبدء بعلبة 

جديدة

النعم

على السيدة تناول احلبة املنسية 
فورًا واستخدام وسيلة منع حمل 
إضافية في األسبوع التالي كله، 

كما عليها االستمرار بتناول 
احلبوب كما هي على الترتيب

استشارة الطبيب،
ميكن استعمال 
مانع حمل تداركي

)الشكل 21(: رسم تخطيطي يوضح كيفية التصرف في حال نسيان حبة أو أكثر من مانع 
احلمل الهرموني.

هل حدثت عالقة حميمة 
في هذه الفترة؟
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حبوب حتتوي على مادة كيمائية تؤثر على مستقبالت الهرمونات.. 3
اللولب النحاسي الذي يوضع بعد اجلماع غير احملمي.. 4

السؤال السادس: كيف تستعمل موانع احلمل التداركية؟
اجلواب: يجب أن تستعمل خالل 72 ساعة من اجلماع غير احملمي، وهناك أنواع ميكن 
أن تبقى فعالة فيما لو استعملت حتى 5 أيام من حدوث العالقة، لكن تبقى الفعالية الكبرى 

للمانع فيما لو استعمل مبكرًا.

)اإلسعافية(  التدراكية  احلمل  موانع  على  االعتماد  ميكن  هل  السابع:  السؤال 
بشكل دائم؟

كثيرة  اجلانبية  تأثيراتها  دائم، ألن  بشكل  عليها  االعتماد  طبعًا، ال ميكن  ال  اجلواب: 
بسبب احتوائها على كمية عالية من الهرمون.

السؤال الثامن: ما الرقعة الهرمونية )اللصاقة الهرمونية(؟
اجلواب: هي عبارة عن لصاقة هرمونية مركبة متنع احلمل، ويتم وضعها على اجللد مع 
تبديلها أسبوعيًا بنفس اليوم، وذلك ملدة 3 أسابيع متتالية، بحيث يبقى األسبوع الرابع خاليًا 

من اللصاقات، فهي مانع حمل هرموني يستخدم كل أسبوع.

السؤال التاسع: ما هي مناطق اجلسم الفضلى لوضع الرقعة الهرمونية عليها؟
األرداف،  أعلى  الفعالية:  وبنفس  التالية  األربع  املناطق  على  وضعها  ميكن  اجلواب: 

الكتف، أعلى الذراع، فوق منطقة العانة.

السؤال العاشر: هل ميكن للسيدة التي تستعمل الرقعة الهرمونية أن تستحم أو 
متارس الرياضة والسباحة دون أن تتأثر فعالية الرقعة الهرمونية؟
اجلواب: نعم ال تتأثر الرقعة الهرمونية باستحمام السيدة أو السباحة.

السؤال احلادي عشر: ماذا لو نسيت السيدة تغيير الرقعة الهرمونية في التوقيت 
احملدد؟

اجلواب: لو تأخرت السيدة عن اليوم األول للدورة الشهرية، عندها تضع الرقعة فور 
تذكرها وتستعمل مانع حمل آخر مرافق )مثل الواقي الذكري مثاًل(.
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أما لو نسيت تبديل الرقعة في األسبوع الثاني أو الثالث ليوم أو يومني تقوم بتبديلها 
يوم  اعتبار  الرقعة كما هو على  تبديل  يوم  فورًا وال داعي الستعمال وسيلة أخرى، ويبقى 

وضع الرقعة األولى.
أما في حالة إذا كان نسيان تبديل الرقعة ألكثر من يومني بعد حلول موعد التبديل، 
فيجب وضع رقعة هرمونية جديدة مع استعمال وسيلة منع حمل أخرى، ويصبح يوم التبديل 

اجلديد هو املعتمد لتبديل الرقعة الهرمونية التالية.

السؤال الثاني عشر: هل من األفضل أن تأخذ السيدة فترات راحة خالل استعمال 
وسيلة منع حمل معينة )مانع حمل هرموني ـ لولب ... إلخ(؟

منع  وسائل  من  وسيلة  أية  استعمال  راحة خالل  فترة  أخذ  أبدًا  يشترط  ال  اجلواب: 
احلمل، وال يفضل ذلك، خاصة وأنه خالل فترات االستراحة قد يحدث حمل غير مرغوب به، 
بل عليها املتابعة الدورية واالستقصاءات الروتينية خالل استعمال أي وسيلة من وسائل منع 

احلمل.
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