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مقدمه

این کتاب جهت افزایش آگاهی و س��واد سالمت زنان جامعه تدوین شده است. در طول 
چندین س��ال خدمت در مراکز بهداش��تی و درمانی کشور به این نتیجه رسیدم که زنان جامعه 
ما باید در زمینه مراقبت از خود و ش��ناخت بدن  خود آگاهی بیش��تری داش��ته باشند . چرا که 
حتی زنان تحصیل کردۀ زیادی هستند که در زمینه خود مراقبتی  و شناخت بدن خود آگاهی 
کمی دارند. و هرکدام از زنان جامعه ما به عنوان همس��ر، مادر و دختر در خانواده ایفای نقش 
میکنند. و در نتیجه نقش مهمی در سالمت خانواده و جامعه دارند. اگر زنان جامعه سالم باشند 
بی ش��ک کودکان س��الم و خانواده های سالم و جامعه سالمی خواهیم داشت. در نگارش این 
کتاب س��عی شده است که مشکالت و نکات الزم برای س��المت زنان  از بلوغ تا یائسگی به 
زبان س��اده ذکر شود. امید است  این کتاب گامی هر چند کوچک در زمینه ارتقای  سالمت 

مادران و زنان جامعه باشد.

موفق و سالم باشید
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فصل اول :

بخش اول: دستگاه تناسلی یا تولید مثل زن

اهداف این بخش : 

هدف شناخت دستگاه تناسلی  میباشد.

دستگاه تناسلی خارجی: 

دستگاه تناسلی خارجی شامل فرج )ولو( و اجزای تشکیل دهنده آن است.

مونس پوبیس: مونس پوبیس یا زهار، به صورت یک الیه پراز چربی، پوش��یده شده ازمو 

می باش��د.که بر روی عانه )س��مفیز پو بیس(کشیده شده اس��ت.موی ناحیه زهار در خانم ها به 
ش��کل 3 گوش اس��ت )مثلثی(.که قاعده مثلث را سمفیز پوبیس تشکیل می دهد و مقداری مو 

در پایین روی سطح خارجی لب بزرگ مشاهده می شود.

لب های بزرگ: دو چین گرد حاوی بافت چربی اس��ت که توس��ط پوس��ت پوشیده شده 

اس��ت و از مونس پوبیس به س��مت پایین و عقب امتداد می یابد. قبل از بلوغ،  سطح خارجی 
هریک از لب های بزرگ مشابه پوست مجاور است ولی بعد از بلوغ هر یک ازآنها توسط مو 

پوشیده می شود.
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لب های کوچک: لب های کوچک دو چین پوستی کوچکتر و فاقد مو به رنگ قرمز مایل 

به صورتی هس��تند که در پش��ت لب های بزرگ قرار دارند.انتهای پشتی لب های کوچک به 
هم می پیوندد تا یک چین باریک به نام فورشت تشکیل شود.لب های کوچک بسیار حساس 
هس��تند و پایانه های عصبی مختلفی مسئول حس آن می باشد.لب های کوچک در جلو از هم 

جدا میشوند تا کلیتوریس را در برگیرند.

وس�تیبول: وس��تیبول یا دهلیز یک ناحیه بادامی شکل اس��ت که از اطراف توسط لب های 

کوچک،  در جلو)باال( کلیتوریس و در عقب توس��ط فورش��ت محدود شده است. منافذ زیر 
در وستیبول وجود دارد: 

1- پیشابراه)مجرای ادرار(

2- واژن

3- مج��اری غ��دد بارتولن: غدد بارتولن در زیر وس��تیبول و در دو طرف دهانه واژن قرار 
دارند.این غدد به هنگام تحریک جنس��ی،  مو کوس ترشح میکنند تا با لوبریکاسیون )لغزنده 

سازی (محل را برای مقاربت آماده نماید.

۴-گاهی اوقات مجاری غدد اطراف پیشابراه

کلیتوریس)یا آلت تناس�لی زن(: در راس ) باالی(وس��تیبول قرار گرفته است کلیتوریس 

عضوی ش��بیه آلت تناسلی مرد)پنیس( اس��ت.کلیتوریس عضو اصلی محرک احساس جنسی 
در خانم ها است.

دهانه پیش�ابراه)مجرای ادراری(: در خط وسط وستیبول ودر فاصله کوتاهی باالی دهانه 

واژن قرار دارد.

س�وراخ واژن: س��وراخ واژن در بخ��ش عقب��ی )خلفی( وس��تیبول ق��رار دارد.و در زنان 

باکره)کس��ی که اصال دخول نداشته(به وس��یله یک پرده لطیف و  مخاطی به نام پرده بکارت 
)هایمن( محافظت میشود. پرده بکارت بر حسب نوع سوراخ وسط آن به انواع گوناگونی دیده 
میشود.پرده بکارت معموال در اولین مقاربت از ناحیه خلفی )یا خلفی خارجی ( پاره می شود. 
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بعضی از انواع پرده بکارت )هایمن(: 

پرده بکارت بدون منفذ)سوراخ(: در برخی دختران پرده بکارت فاقد سوراخ میانی است 

که آن را بدون س��وراخ میگویند. در این موارد دختران تا هنگام بلوغ متوجه وضع غیر عادی 
خود نمی ش��وند ولی پس از بلوغ به علت جمع ش��دن خونهای قاعدگی در واژن دچار درد و 
عوارض ناش��ی از آن میش��وندکه به ناچار باید به پزشک مراجعه کنندکه با راهنمایی پزشک 
معالج به پزش��کی قانونی ارجاع میش��وند و با گرفتن گواهی مبنی بر باکره بودن  و الزم بودن 
جراحی توسط پزشک جراح با شکافتن پرده اقدام  به رفع این مشکل میکند. چون عالیم این 
مشکل مشابه عالیم حاملگی است )مثل قطع قاعدگی و بزرگی شکم و...( گاهی ممکن است 
باعث ایجاد تصورات غلط در اطرافیان ش��ود که در این موارد مراجعه به پزش��ک و مش��اوره 

الزم است. 

پرده بکارت مثلثی: که س��وراخ وسط آن به ش��کل مثلث بوده  و ۶۰-۵۰ درصد دختران 

دارای این نوع پرده هستند. اینگونه پرده های بکارت را گاهی حلقوی معمولی نیز می گویند.

پرده بکارت حلقوی: در این نوع،  س��وراخ پرده بکارت نسبتا بزرگ بوده  و پرده بکارت 

بصورت یک حلقه خودنمایی می کند.

ن�وع هاللی: در این مورد پرده بکارت بصورت یک هالل در نیمه تحتانی دهانه واژن قرار 

گرفته، گاهی نیز ممکن است پرده هاللی در نیمه راست یا چپ یا باالی دهانه واژن قرار گیرد. 

نوع غربالی: که در پرده بکارت سوراخ های ریز و متعدد می بینیم که به آن منظره غربالی 

میدهد.

نوع پل دار: دراین نوع، سوراخ پرده بکارت به وسیله نواری به دو بخش تقسیم شده است 

.این پرده دارای دو منفذ)سوراخ( است.

نوع زبانه دار: زبانه در واقع پل نا کاملی است که از یک طرف پرده بکارت شروع میشود 

ولی پس از طی قسمتی رشد آن متوقف مانده و به طرف مقابل نمیرسد.
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نکته: 

مقعد: مقعد منفذی اس��ت که در انتهای دس��تگاه گوارش قرار گرفته و در حقیقت مخرج 

دستگاه گوارش محسوب می شود.

پرینه: به بافت بین مدخل واژن و مقعد پرینه گفته می شود.

دستگاه تناسلی داخلی: 

واژن)مهبل(: واژن یک لوله عضالنی تو خالی اس��ت به طول تقریبی 8 س��انتی متر که از 

فرج تا رحم به طرف باالگسترش یافته است.واژن بین مثانه و راست روده قرار دارد.

واژن عضوی است که وظایف متعددی دارد: 

مجرای ترش��حی رحم است که از طریق آن ترش��حات رحم و خون قاعدگی خارج . 1
می گردد.

عضو جنس مونث در جفت گیری است.. 2

قسمتی ازکانال زایمانی در موقع زایمان است.. 3

رحم: 

یک عضو تو خالی وبه شکل  گالبی پهن می باشد،  که دیواره های عضالنی قطوری دارد. 
اندازه وش��کل رحم بسیار متفاوت است. س��ن و تعداد زایمان خانم ها تاثیر به سزایی روی آن 
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دارد.رح��م در داخل حفره لگن بین مثانه در جلو و راس��ت روده در عقب قرار دارد.رحم از 
دو قس��مت اصلی ولی نا مساوی تشکیل شده است: یک قسمت سه گوش فوقانی به نام جسم 
رحم و یک قس��مت دوکی ش��کل و لوله ای تحتانی که به آن سرویکس گفته می شود که به 

داخل واژن برجسته می شود.

قبل از بلوغ،  طول رحم حدود 2/۵تا3/۵سانتی متراست.طول رحم در خانم های بالغ شکم 
اول بین ۶تا 8 سانتیمتر و در خانم های چند زا بین 9تا 1۰ سانتی متر است.

رحم 3 بخش دارد: 

فوندوس رحم: بخشی از رحم است که باالتر از محل ورود لوله های رحمی)لوله های . 1

فالوپ( قرار دارد.

تنه رحم: بخشی از رحم است که در زیر محل ورود لوله های رحمی قرار دارد.. 2

گردن)س�رویکس(: تنه رحم در پایین باریک می شود و در ادامه آن گردن رحم قرار . 3

میگیرد.حفره گردن رحم را کانال س��رویکس می گویند.این کانال از طریق س��وراخ 
داخلی با حفره تنه رحم و از طریق سوراخ خارجی با حفره واژن ارتباط دارد. 

رحم همچنین 3 الیه دارد: 

1-الیه خارجی    2-الیه عضالنی میانی بنام میومتر    3- الیه مخاطی داخلی بنام آندومتر.
که این الیه آندومتر از زمان بلوغ تا یائسگی در سیکل قاعدگی دچار تغییراتی میشود.

لوله های رحمی: لوله های رحمی در کنار فوقانی رحم قرار می گیرند.طول لوله های فالوپ 

از 8 تا 1۴ سانتی متر متفاوت است.  و جهت انتقال تخمک از تخمدان به رحم عمل می کند.

تخمدان ها: دو عنصر بادامی ش��کل به رنگ صورتی متمایل به خاکس��تری هستند که هر 

کدام در یک طرف رحم قرار گرفته اند.وظیفه تخمدانها تولید س��لول های زایا ی مونث یعنی 
تخمک  و هورمون های جنسی مونث یعنی استروژن و پروژسترون و تستوسترون است.
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بخش دوم: سیکل قاعدگی

اهداف این بخش: 

خواننده چگونگی سیکل قاعدگی را بدانند.

محورهیبوتاالموس-هیبوفیز- تخمدان

هیبوتاالموس بخش��ی از دیانس��فال) قسمتی از مغز(اس��ت که کف و بخشی از بطن سوم 

مغزی را تشکیل میدهد. 

غ�ده هیبوفی�ز: غده کوچکی به قطر یک س��انتی مت��ر و وزن نیم تا یک گرم اس��ت که 

دریک حفره استخوانی در قاعده مغز قرار گرفته است.غده هیبوفیز به دو لوب )قسمت(تقسیم 
می شود: 1- لوب قدامی)جلویی(  2- لوب خلفی)پشتی(

هیبوفی��ز قدامی چند نوع هورمون ترش��ح میکند که در کنترل اعمال متابولیک)س��وخت 
وس��از( در سراس��ر بدن نقش دارند. یکی از ای��ن هورمون ها هورمون گنادو تروپیین اس��ت 

.)هورمون مورد بحث ما(

گنادوتروپین ها: دو هورمون گنادوتروپین وجود دارد که رشد غدد تناسلی  و نیز فعالیت 

تولید مثلی آنها را کنترل میکند.این هورمون ها عبارتند از : 

) FSH ( 1-هورمون محرک فولیکول

) LH ( 2-هورمون لوتئینی


