انقطاع الدورة الشهرية والهرمونات

األسئلة الشائعة

ما هو انقطاع الدورة الشهرية؟

ما هو العالج الهرموين النقطاع الدورة الشهرية؟

يعترب اقطاع الدورة الشهرية تغري عادي وطبيعي بحياة املرآة عند توقف الدورة
الشهرية .ولهذا يطلق بعض األشخاص عىل انقطاع الدورة الشهرية «تغري
الحياة» أو «التغيري» .وخالل فرتة انقطاع الدورة الشهرية ،يفرز جسم املرآة
هرمون األسرتوجني والربوجسرتون مبعدل أقل .وعادة ما يحدث ذلك فيام بني
سن  45وحتى  .55تصل املرآة لفرتة انقطاع الدورة الشهرية عند ميض  12شهر
انقطاع الدورة الشهرية عىل التوايل.

قد يؤدي تدين مستوى الهرمون إىل هبات الحرارة وجفاف املهبل وهشاشة
العظام .وللمساعدة عىل حل تلك املشكالت ،فقد يوصف للنساء األسرتوجني أو
األسرتوجني مع الربوجسرتون (هرمون آخر) .مثل جميع العقاقري ،ينطوي العالج
الهرموين عىل مزايا ومخاطر .استرش طيبيك أو الصيديل حول العالج الهرموين.
فإذا قررت استخدام العالج الهرموين ،فيمكنك استخدام أقل جرعة تساعد يف
تلك األعراض .كام ميكنك استخدام الهرمونات ألقرص وقت تحتاجه له.

ما هي أعراض انقطاع الدورة الشهرية؟
تنقطع الدورة الشهرية عند حدوث فرتة انقطاع الدورة الشهرية .بعض النساء ال
يتعرضون ألعراض أخرى سوى انقطاع الدورة الشهرية .فعند اقرتاب املرآة
لفرتة انقطاع الدورة الشهرية ،فقد تتعرض لـ :
•	 التغري بالدورة الشهرية – الوقت فيام بني الدورة الشهرية أو تغري تدفقها.
•	 الشعور بالحرارة («هبات الحرارة») – الشعور بالحرارة مبنطقة الوجه أو
العنق أو الصدر مع التعرق أو بدونه.
• التعرق اللييل والذي قد يؤدي إىل مشكالت بالنوم أو الشعور بالتعب أو
الضغط أو التوتر.
• تغريات مهبلية – قد يصبح املهبل جاف ورقيق وقد تكون العالقة
الجنسية مؤملة.
ترقق العظام مام قد يؤدي عىل فقدان الوزن وانكسار العظام
(هشاشة العظام).

من يحتاج تعاطي العقاقري ألعراض انقطاع
الدورة الشهرية؟
لبعض النساء ،ستختفي العديد من التغريات مع مرور الوقت بدون عالج.
• ستختار بعض النساء تعاطي العقاقري لتلك األعراض ولتجنب فقدان
العظام .فإذا اخرتت العالج الهرموين أو األسرتوجني وحده أو األسرتوجني مع
الربوجسرتون (للنساء اللذين الزال ليدهم رحم).

من الذي ال يحتاج تعاطي العقاقري ألعراض
انقطاع الدورة الشهرية؟

النساء اللذين:

•يعتقدون أنهم حوامل
يعانون من مشكالت مع نزف املهبل
يعانون من بعض أنواع الرسطان
•يعانون من السكتة الدماغية أو النوبات القلبية
•يعانون من جلطات الدم
يعانون من أمراض الكبد

ما هي مزايا استخدام العالج الهرموين النقطاع ال
دورة الشهرية؟
قد يساعد العالج الهرموين عىل تخفيف حدة هبات الحرارة أو التعرق اللييل أو
جفاف املهبل أو آالم الجامع (أمل بالنشاط الجنيس).
• قد يقلل الهرمون من فرص فقدان الوزن وضعف العظام (هشاشة العظام) مام
يعرضها لالنكسار بسهولة.

ما هي مخاطر استخدام العالج الهرموين النقطاع الدورة
الشهرية؟
بالنبة لبعض النساء ،قد يزيد العالج الهرموين من فرص حدوث جلطات الدم واألزمات
القلبية والسكتات الدماغية ورسطان الصدر ومرض الحويصلة الصفراء .وبالنسبة للنساء
اللذين لديهم رحم ،يزين األسرتوجني من فرصة اإلصابة برسطان باطن الرحم (رسطان
غشاء الرحم).

انقطاع الدورة الشهرية والهرمونات
ما فرتة استخدام العالج الهرموين ألعراض
انقطاع الدورة الشهرية؟

هل اعتمدت إدارة الغذاء والدواء عقاقري أخرى
النقطاع الدورة الشهرية؟

•استرش طيبيك أو املمرضة أو الصيديل.
•يجب اتخاذ قرار تعاطي عالج أعراض انقطاع الدورة الشهرية
بالتعاون مع موفر الرعاية الصحية حيث يوجد العديد من
هرمونات إدارة الغذاء والدواء املعتمدة لعالج أعراض انقطاع
الدورة الشهرية.

نعم ،يف  ،2013اعتمدت إدارة الغذاء والدواء:
•العالج غري الهرموين لهبات الحرارة املتوسطة إىل الشديدة املصاحبة النقطاع
الدورة الشهرية.
•عقار لعالج آالم الجامع املتوسطة إىل الشديدة (أمل أثناء النشاط الجنيس)
بسبب التغريات باملهبل التي تحدث مع انقطاع الدورة الشهرية.

ما هو االختالف بنمط الهرمون املستخدم
النقطاع الدورة الشهرية؟

هل األعشاب أو املنتجات “الطبيعية” نافعة لعالج
أعراض النقطاع الدورة الشهرية؟

نعم ،تويص إدارة الغذاء والدواء النساء باستخدام العالجات الهرمونية
التي تعتمدها اإلدارة .وتم تقييم العالجات الهرمونية التي تعتمدها
اإلدارة لألمن والفاعلية.

هل مركب “املعالجة الهرمونية الطبيعية” آمن أو
أكرث فاعلية من العالج الهرموين املعتمد من إدارة
الغذاء والدواء النقطاع الدورة الشهرية؟

تعترب العديد من املنتجات املعروضة بالسوق “املعالجة الهرمونية
الطبيعية” عقاقري مركبة غري معتمدة من إدارة الغذاء والدواء .ال
متتلك اإلدارة دليل عىل أن مركب املعالجة الهرمونية الطبيعية” آمن
وفعال أو أكرث آمنا أو فاعلية من العالج الهرموين املعتمد من اإلدارة.
اعتمدت إدارة الغذاء والدواء عقاقري تحتوي عىل هرمونات تتطابق
مع الهرمونات التي تفرزها النساء بشكل طبيعي يف سنوات اإلنجاب.

يف الوقت الحايل ،ال تعلم إدارة الغذاء والدواء إذا كانت هناك أعشاب أو منتجات
“طبيعية” أخرى نافعة أو آمنة.

هل يجب استخدام األستورجني لتجنب ترقق العظام؟
نعم ،ولكن هناك أيضا عقاقري أخرى وإجراءات ميكن اتخاذها ملساعدة عظامك.
استرش موفر الرعاية الصحية.

هل يجب استخدام العالج الهرموين لحامية القلب أو تجنب
السكتة الدماغية؟
ال ،ال تستخدم العالج الهرموين لتجنب األزمات القلبية أو السكتات الدماغية.

هل يجب استخدام العالج الهرموين لتجني فقدان الذاكرة
أو مرض الزهامير؟
ال ،ال تستخدم العالج الهرموين لتجنب فقدان الذاكرة أو مرض الزهامير.

هل تحمي الهرمونات من التقدم بالعمر والتجاعيد
أو زيادة النشاط الجنيس؟

هل هرمون اسرتيول “أسلوب أكرث آمنا
من األسرتوجني”؟

مل تظهر الدراسات أن العالج الهرموين يحمي من التقدم بالعمر أو التجاعيد
أو زيادة النشاط الجنيس.

ال متتلك إدارة الغذاء والدواء دليل عىل أن العقاقري التي تحتوي
عىل اسرتويل آمنة وفعالة أو “أسلوب أكرث آمنا من األسرتوجني” .ال
توجد عقاقري معتمدة من اإلدارة تحتوي عىل االسرتيول .إن العقاقري
املعروضة بالسوق التي تحتوي عىل االسرتويل عقاقري مركبة غري
مرصح بها من اإلدارة.

للمزيد من املعلومات :مكتب الغذاء والدواء لصحة املرآة
www.fda.gov/menopause
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