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ملخص بيانات االنتباذ البطايّن الّرحمّي )نسخة مخترصة( ـ  تحديث شهر أبريل 2015

ُصّمم ملّخص البيانات الّتايل لغرض اإلفادة والّتعليم. هذه الوثيقة ال تهدف إىل تقديم نصيحة طبّية 
 

وهي ال تعّوض استشارة طبيب مختّص. 

هذا املرشوع من متويل مؤسسة ذي كويل الّتي تديرها مؤسسة أمناء مرصف إيه إن زد.

Arabic 

ما هو مرض االنتباذ البطايّن الرّحمّي؟

االنتباذ البطايّن الّرحمّي عبارة عن تواجد أنسجة تكون عادًة 
يف رحم املرأة يف منطقة الحوض. وهي حالة شائعة ومستمرّة 

تصيب حوايل امرأة من عرشة نساء.

ما هي أسباب االنتباذ البطايّن الرحمّي؟ 

مل يتّم تحديد أسباب هذا املرض بشكل كامل. ولكن، من 
املمكن أّن كمّية من دم الحيض وبعض األنسجة قد تتدّفق 

من املهبل إىل تجويف الحوض يف أسفل البطن خالل الّدورة 
الّشهرّية. 

وتحافظ هذه األنسجة عىل نشاطها املعتاد كام كان عليه الحال 
يف الّرحم ماّم يجعلها تنزف أثناء الّدورة الّشهرّية.

َمْن ُيصاب باالنتباذ البطايّن الرحمّي؟

ترتفع احتامالت اإلصابة باملرض لدى الّنساء الّلوايت لديهّن قريبة 
مصابة. كام نعلم أّن فرص اإلصابة مرتفعة لدى املراهقات.

قد تكونني مصابًة باالنتباذ البطايّن الرحمّي يف حالة:

•   الّشعور بأمل قبل و/ أو خالل دورتك الّشهرّية وهو أمل 
متواصل حّتى بعد مرور يوم أو يومني من بداية الّدورة. 

األمل لدى بعض الّنساء حاّد للغاية ماّم يسّبب غالًبا الغياب 
عن املدرسة أو عن العمل.

•   الّشعور بأمل خالل املامرسات الجنسّية أو عند الذهاب إىل 
املرحاض. تعاين بعض الّنساء من أمل يف أسفل البطن، أو يف 

الجانبني، أو يف الّظهر.
•   صداع يف الفرتة املراوحة لدورتك الّشهرّية

•   الّذهاب إىل املرحاض أكرث من العادة للتبّول أو التغّوط.
•   الّشعور بتعب شديد خاّصًة خالل اقرتاب موعد الّدورة 

الّشهرّية.
•   الّشعور بالحزن أو القلق خالل فرتات طويلة من الزّمن.

ما الّذي ميكنك فعله؟

عليك مراجعة طبيبك ألّن الّتشخيص والعالج املبّكرين قد 
يساعدان عىل منع حدوث مشاكل صحّية عىل املدى الّطويل. 

ميّثل تنظري البطن أفضل طريقة لتشخيص إصابتك باملرض وذلك 
ة.  من خالل مترير أنبوب ميضء يف بطنك عرب شّق صغري يف السرُّ

يقوم األطّباء بهذه العملّية يف املستشفى مع تخدير الّشخص 
إلزالة بعض األنسجة وتحليلها مجهريًّا.

طريقة العالج

•   قد يتطّلب الّتحّكم يف األمل الّلجوء إىل بعض األدوية  مثل 
األدوية املضاّدة لاللتهابات أو إىل العالج الهرمويّن  مثل 

حبوب منع الحمل.
•   تتطّلب بعض الحاالت القيام بعملّية جراحّية إلزالة أنسجة 

بطانة الّرحم.
•   طلب يد املساعدة للّتحّكم يف مشاعر الحزن والقلق أمر 

هاّم كذلك.
•   سُتعتمُد عالجات أخرى حسب األعراض يف حالتك. 

•   كام تبنّي أيًضا أّن املحافظة عىل حيوّيتك ونشاطك أمر 
سيساعدك عىل مواجهة املرض.

ُيرجى الّتذّكر أّن الّشعور بآالم حاّدة خالل الّدورة الّشهرّية 
ليس أمرًا عاديًّا. إذا كنت تعانني من أمل شديد يجعلك تتغّيبني 
عن املدرسة، أو عن العمل، أو عن أّي أنشطة أخرى، فيتوّجب 

عليك استشارة الّطبيب وطلب املساعدة.


