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 الملخص العربي

من ا�زواج بما يضع الكثير من ا�عباء على % ١٥- ١٠يصيب العقم نسبة      
  .الحياة الزوجية

من الحا9ت % ٤٠- ٣٠وتعود أسباب العقم عند ا0ناث إلى أسباب في المبايض      
% ١٠من الحا9ت وإلى أسباب في الرحم في % ٤٠-٣٠وإلى أسباب في ا�نابيب في

  .اك أسباب أخرى عامةمن الحا9ت وھن
وقد أدى استعمال الموجات فوق الصوتية إلى ثورة في التشخيص و التعامل مع      

العقم عند النساء إذ أنھا سھلت الوصول إلى تشخيص العديد من العوامل السابقة 
  .الذكر
وكذلك فقد أدى تطوير الدوبلر وا�شعة المھبلية بالموجات فوق الصوتية و      

Tثية ا�بعاد إلى زيادة قدرتنا على استبصار العيوب التشريحية والوظيفية الموجات ث
  .�عضاء ا0نجاب

ويتميز فحص الموجات فوق الصوتية عبر المھبل عن الفحص عبر جدار البطن      
بقرب المجس من أعضاء الحوض مما يمكن من استخدام الموجات فوق الصوتية 

  .قذات التردد العالي ورؤية تفاصيل أد
وقد مكننا فحص الموجات فوق الصوتية عبر المھبل من المتابعة الدقيقة لتطور      

حويصTت المبيض بقياس ومتابعة التغيرات في أبعادھا وتحديد موعد التبويض 
  .باختفاء تلك الحويصTت وظھور الجسم ا�صفر مع تجمع سائل في جيب دوجTس

طريق المھبل أيضا من تحديد أسباب  ويمكننا فحص الموجات فوق الصوتية عن     
العقم المبيضية مثل تكيس المبايض أو بعض ا�مراض التي تؤدي إلى تضخمھا 

  .والتفريق بين أنواعھا المختلفة
وللموجات فوق الصوتية المھبلية أيضا دور في تشخيص أسباب العقم بسبب      

يمكن استخدام فحص  قناتي فالوب مثل ا9لتھابات أو التجمعات الصديدية كما
ا�نابيب عن طريق تصويرھا مع الرحم بعد حقنھا بالصبغة باستخدام الموجات فوق 

يمكن للدوبلر الملون التفريق . الصوتية عبر المھبل والذي يمكننا من تقييم ا�نابيب
  .بين تمدد ا�نابيب وا�وعية الدموية

في تشخيص إصابات ولفحص الموجات فوق الصوتية عبر المھبل دور ھام      
الرحم المؤدية للعقم فھذا الفحص يتمكن بدقة من اكتشاف ا�ورام وا9لتھابات 
والعيوب الخلقية والنتوءات والتصاقات الجدار التي تصيب الرحم ، كما أن ھذا 
الفحص يمكننا من معرفة العيوب الوظيفية عن طريق قياس سمك الجدار المبطن 

  .للرحم ومتابعة تغيرات ظھوره
كما يعتبر فحص الموجات فوق الصوتية عبر المھبل من أدق الفحوصات      

  .لتشخيص ا�ورام البطانية الرحمية وتعيين أماكنھا في الحوض وأشكالھا بدقة
وللموجات فوق الصوتية دور في عTج العقم حيث تمكننا من متابعة التبويض      

مراحل ا0خصاب خارج الرحم  وتحديد موعد تقريبي لحدوثه ، وتساعد أيضا في كل
     .حيث يتم سحب البويضات ونقل ا�جنة بمساعدة الموجات فوق الصوتية


