
 سبب تأخر الدورة بدون حمل

تحدث التغيرات في دورات  هذا يمكن أن يقلقهم. مشكلة تعاني منها جميع النساء تقريبًا. يعد تأخر الدورة الشهرية

يجب أن يكون الجهاز  الطمث بسبب التغيرات في مستويات هرمون الجسم بين اإلستروجين والبروجسترون.

والدورة الدموية وإفراز الهرمونات والجهاز العصبي الصماوي في حالة ممتازة المناعي وجهاز التمثيل الغذائي 

عادة ما يؤدي تأخر الدورة الشهرية إلى االشتباه في الحمل  أسابيع. 4حتى تكون الدورة الشهرية بالضبط مرة كل 

 فيما يلي نقرأ األسباب الرئيسية لتأخر الحيض عند النساء. لدى النساء.

 يعي أن تتأخر الدورة الشهرية؟كم يوما من الطب

يوًما ، ولكن في األشخاص الذين تبلغ مدتهم سبعة أيام ، يمكن أن تصل الفترة  28عادةً ما تكون الدورة الشهرية 

في هذا الحساب ، يعد التأخير من أربعة إلى خمسة أيام أثناء الحيض أمًرا  يوًما. 35الفاصلة بين الفترات إلى 

 طبيعيًا.

 

 أسباب تأخر الدورة الشهرية؟ ما هي أهم

 الحمل

 من األفضل استخدام فحص الطفل لتشخيص حالتك.

هذه الطريقة ليست باهظة الثمن وال تتطلب  أفضل طريقة لتشخيص الحمل هي إجراء فحص دم أثناء الحمل.

 . ت الحملاختبارا اقرئي مقالة جرب هذا االختبار إذا كنت تشك في أنك حامل. وصفة طبية إذنًا من الطبيب.

 تناول حبوب منع الحمل تأخر الدورة الشهرية |

على عكس معتقدات الكثير من الناس ، فإن تناول حبوب منع الحمل ال ينظم الدورة الشهرية فحسب ، بل يزيد 

عندما تتناولين حبوب منع الحمل لتنظيم دورتك الشهرية ، فإنك ال تمر  أيًضا من التأخير بين الدورات الشهرية.



دورة الشهرية بشكل طبيعي ، وبالتالي فإن التغييرات في نوع الدورة الشهرية ، سواء في شدة النزيف أو في بال

 . لحبوب منع الحمل انقر لمعرفة المزيد عن اآلثار الجانبية الفترات الزمنية ، مبررة لك.

 | التوتر والقلق سبب تاخر الدورة بدون حمل

في هذه األيام ، تتعرض النساء للكثير من الضغط بسبب الظروف المجهدة في كل من المجتمع ومكان 

قلق بشكل مباشر على إفراز الهرمونات ويؤديان إلى تأخير الدورة الشهرية لبضعة يؤثر التوتر وال العمل.

 يعد هذا أمًرا طبيعيًا ويجب عليك فقط زيارة طبيب أمراض النساء إذا كان التأخير أكثر من بضعة أيام. أيام.

 تغيرات في الوزن تأخر الدورة الشهرية |

تغير كبير في وزنك ، تدركين أن هذا يؤثر أيًضا على دورتك عندما تصابين فجأة بالسمنة أو النحافة ويحدث 

بشكل عام ، تنتج النساء  تشارك الخاليا الشحمية في إنتاج الهرمونات ويمكن أن تغير دورات الحيض. الشهرية.

 البدينات هرمون االستروجين أكثر من النساء العاديات أو النساء النحيالت.

 ط ومرهقتمرين مفر تأخر الدورة الشهرية |

ممارسة الرياضة فعالة جدًا في تجديد شباب الجسم وكذلك مكافحة متالزمة ما قبل الدورة الشهرية ، كما أن 

على عكس التمارين المنتظمة ، يمكن أن تؤدي  التمارين المنتظمة ستساعدك على الحصول على فترة منتظمة.

 ك.التمارين الشاقة إلى مقاطعة دورتك الشهرية والضغط على جسم

 متالزمة تكيس المبايض

٪ من النساء بين سن 10حوالي  تكيسات المبيض شائعة بين النساء وغالبًا ما تكون آمنة وتختفي دون أي مشاكل.

هذه المتالزمة هي نوع من عدم التوازن الهرموني الذي يسبب نمو  يصبن بمتالزمة تكيس المبايض. 44و  15

األعراض الرئيسية لمتالزمة  يض ويمكن أن تؤثر على الحمل.عدد كبير من الخراجات الصغيرة في المبا

 المبيض المتعدد الكيسات هي: عدم

 انتظام

 الدورة الشهرية ، زيادة نمو الشعر في الجسم ،

 ارتفاع مستويات السكر في الدم ،

 وصعوبة الحمل ،

بسهولة باألدوية في  يمكن عالج أكياس المبيض إذا الحظت هذه األعراض ، فاستشيري طبيب أمراض النساء.

 البداية وإذا لم تستجيب للجراحة.

  

  العالجات المنزلية لتأخر الدورة الشهرية

 زنجبيل تأخر الدورة الشهرية |

لكوب من الماء ، استخدم  الزنجبيل عنصر مذهل فعال في تنظيم الدورة الشهرية وتقليل تقلصات الدورة الشهرية.

لمزيد من  يمكنك أيًضا استخدام ملعقة من العسل لتحسين مذاقه. بيل لنفسك.ملعقة من الزنجبيل وشرب شاي الزنج

 . بخصائص الزنجبيل المعلومات حول هذا النبات ، يمكنك الرجوع إلى المقالة الخاصة

 قرفة تأخر الدورة الشهرية |

الدورة  القرفة فعالة جدًا في التحكم في هرمونات الجسم وتنظيم ضغط الدم ، ويمكنها بسهولة تنظيم

كما أن تناول كوب من الحليب الدافئ المضاف إليه القرفة كل  يمكن استخدام القرفة في طهي طعامك. الشهرية.

 يوم يساعد على تنظيم الدورة الشهرية.

https://www.pregnancyinside.info/%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D8%AA%D8%A7%D8%AE%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%AD%D9%85%D9%84.html


 سمسم

يحفز السمسم إفراز  كان استخدام السمسم لعالج عدم انتظام الدورة الشهرية شائعًا منذ العصور القديمة.

وينظم مستوى الهرمونات في الجسم ، كما يعمل السمسم على تقوية ضغط الدم في الجسم ويؤدي إلى الهرمونات 

 انتظام الدورة الشهرية.

 كركم تأخر الدورة الشهرية |

الكركم من مضادات األكسدة الممتازة التي تحتوي على العديد من العناصر الغذائية والعناصر 

لكركم ، نظًرا لخصائصه المضادة للبكتيريا ، إعادة التوازن إلى باإلضافة إلى ذلك ، يمكن ل العضوية.

حبوب الدورة  يمكنك استخدام الكركم في طعامك ، كما يمكنك استخدام هرموناتك.

 متخصص. إشراف تحت الشهرية
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