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هورمون درمانی ، پیشگیري از پوکی  -یائسگی در زنان و چگونگی برخورد با آن 

  )مرجع کامل اطالعات ( و عوارض دیگر  استخوان

 درمان هورمونی در یائسگی

درمان هورمونی بطور نسبی جایگزین هورمونهائی می شود که در اثر یائسگی 

این درمان توسط ترکیبی از استروژن و پروژستین انجام می شود . کاهش یافته اند 

شود و در طول این  سال است که از درمانهاي هورمونی استفاده می   50بیش از . 

  . مدت استفاده از این درمان مرتباً افزایش یافته است 

همچنین امروزه از . شایعترین علت استفاده از این داروها کنترل عالئم یائسگی می باشد 

این داروها جهت پیشگیري بلند مدت از بیماریهاي شایع در دوران یائسگی مانند پوکی 

  .استخوان استفاده می شود 

رغم تجویز بیش از نیم قرن ، عوارض و فوائد درمان هورمونی کامالً مشخص نیست علی

درصد زنان یائسه آمریکائی تحت درمان هورمونی    35- 40تخمین زده می شود که . 

هستند و بسیاري از اینها ظرف یکسال بدالیل مختلفی درمان هورمونی خود را قطع می 

  .کنند 

رفتگی ، نامنظمی قاعدگی و خشکی واژن در حال ایجاد اگر عالئم یائسگی شامل گـُر گ

باشد پزشک به شما توصیه می کند که براي چند سال از درمانهاي هورمونی استفاده 
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همچنین ممکن است پزشک براي پیشگیري از . کنید تا این عالئم کاهش پیدا کنند 

  .ها بکند بیماریهائی مانند پوکی استخوان توصیه به مصرف طوالنی تر این دارو

  .نوع درمانی که براي شما شروع می شود بستگی به وجود یا عدم وجود رحم دارد 

  :درصورت برداشته شدن رحم 

یا درمان  ERTاین درمان اختصاصی را . استروژن بدون پروژستین تجویز خواهد شد  

استروژن به اشکال مختلف شامل قرص ، چسب ، کرم . جایگزینی با استروژن می نامند 

وجود دارد و بر حسب نیاز از یکی از این اشکال ) براي عالئم واژینال ( یا حلقه واژینال 

اگر استروژن به تنهائی نتواند عالئم را کنترل کند بعضی اوقات . استفاده می شود 

  .آندروژن به آن اضافه می شود 

  :اگر رحم برداشته نشده باشد 

استروژن باعث تحریک رشد . ود مصرف استروژن بهمراه پروژستین توصیه می ش 

شده و در صورت عدم توجه ممکن است به سرطان ) اندومتر ( مخاط پوشاننده رحم 

اگر . پروژستین باعث متعادل کردن اثرات استروژن روي رحم می شود . منجر شود 

این . پروژستین بهمراه استروژن مصرف شود خطر سرطان رحم را کاهش می دهد 

  .کیبی یا درمان جایگزینی هورمونی می نامند درمان را درمان تر

  :اشکال هورمون درمانی 
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شایعترین فرم مصرف هورمون به شکل قرص می باشد اگر چه اشکال دیگر هورمون 

نیز در دسترس می باشند استروژن و پروژستین همچنین بصورت طبیعی و صناعی 

  .وجود دارند 

  : طبیعی 

قیقاً مشابه هورمونهایی هستند که بدن تولید هورمونهاي طبیعی از لحاظ ساختمان د

  .میکند

  : صناعی 

هورمونهاي صناعی از لحاظ ساختمان با هورمونهاي تولید شده توسط بدن متفاوت می 

  .باشند ولی اعمال مهم این هورمونها را تقلید می کنند 

روي  الزاماً هورمونهاي طبیعی بهتر از هورمونهاي صناعی نیستند و هر کدام به نوعی

براي مثال در بعضی از زنان پروژسترون طبیعی به نسبت . بدن تأثیر می گذارند 

پروستین هاي صناعی ممکن است عوارض جانبی کمتري مثل نفخ و احتباس مایع ایجاد 

همچنین مطالعات . کند و اما در بعضی دیگر از زنان این حالت بالعکس می باشد 

  .نوعی درخانم هاي یائسه انجام شده است بیشتري در مورد اثرات استروژنهاي مص

  : روش هاي درمانهاي هورمونی 

  : دوره اي 
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روز در ماه استفاده می شوند و   10- 14در روش دوره اي استروژن و پروژستین 

  .حداقل در سالهاي اولیه باعث خونریزي ماهیانه می شوند 

  :مداوم 

روزانه مصرف می شود در روش مداوم میزان کم استروژن و پروژستین بصورت  

اگر چه خونریزي ماهیانه وجود ندارد اما باعث لکه بینی غیرطبیعی مخصوصاً در سال 

  .اول مصرف می شود که در طول زمان لکه بینی قطع می شود 

روز هر سه  10روش دیگر عبارتست از مصرف استروژن روزانه و پروژستین بمدت 

  ماه

  رژیم هاي درمانی 

درکاهش عالئم یائسگی ، جلوگیري . ادیر مختلف تجویز می شود هورمون درمانی درمق

نیز به اندازه   و درمان پوکی استخوان و کاهش کلسترول ، رژیم هاي با دوز پائین

در بعضی از زنان    اگر چه براي بهبود گُر گرفتگی. رژیمهاي با دوز باال مؤثر می باشند 

استفاده شود که پس از مدتی مقدار آن  الزم است براي مدتی از استروژن با مقدار باال

  .کم می شود 

اگر می خواهید داروهاي هورمونی مصرف کنید بهتر است معاینه فیزیکی و ماموگرافی 

سالیانه انجام دهید تا وضعیت سالمتی خود را کنترل کرده و مروري بر عوارض و 

  .منافع هورمون درمانی در مورد خودتان داشته باشید 
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  منافع و خطرات : ی درمان هورمون

اگر شما در فکر درمان هورمونی چه براي بهبودي کوتاه مدت عالئم یائسگی و چه براي 

محافظت طوالنی مدت در برابر پوکی استخوان هستید باید منافع و خطرات این نوع 

بعضی از منافع و خطرات احتمالی و ممکن در جدول زیر ذکر . درمان را در نظر بگیرید 

  :شده اند 

 شناخته شده  ممکن  احتمالی 

بر مبناي فرضیات یا   

مطالعات کوچک یا 

 گزارشات موردي

بر مبناي حداقل یک مطالعه 

بزرگ اما مطالعات دیگر نیز 

 در حال انجام است 

بر مبناي مطالعات قطعی متعدد که همه جا پذیرفته 

 شده است 

  حفظ

وضعیت 

پوست 

کاهش 

افسردگی و 

تغییرات 

خلقی بهبوي 

واب حتی خ

در زنان 

بدون تعریق 

 شبانه 

 گزارش نشده 

  کاهش دفعات یا شدت گُرگرفتگی کاهش

عالئم دستگاه ادراري و واژن بهبودي 

  خواب در زنان دچار گُرگرفتگی شبانه

  

کوتاه 

   مدت
 فوائد
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  محافظت در

برابر بیماري 

 آلزایمر

بهبود حافظه 

 و اعمال مغز

محافظت در 

برابر 

دژنراسیون 

( ر ماکوال

یک بیماري 

چشمی که 

منجر به از 

دست رفتن 

دید مرکزي 

 ) می شود 

  کاهش شکستگی

استخوان کاهش 

خطر سرطان 

  کولورکتال

 کم کردن سرعت کاهش تراکم استخوان 

و کاهش  HDLافزایش کلسترول خوب یا 

  LDLکلسترول بد یا 

بلند 

  مدت

 گزارش نشده  گزارش نشده 

  واژیناللخته شدن خون خونریزي نامنظم 

افزایش خطر بیماري قلبی و حمله قلبی 

احتباس مایع حساسیت سینه ها سردرد 

 تهوع خشکی چشم 

کوتاه 

  مدت
  خطرات
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در صورتیکه فقط به 

شکل استروژن 

مصرف شود ممکن 

است خطر سرطان 

تخمدان را افزایش 

 دهد 

 گزارش نشده 

لخته شدن خون خونریزي نامنظم واژینال افزایش 

قلبی و حمله قلبی بیماري کیسه صفرا خطر بیماري 

اگر بدون پروژستین خورده شود خطر سرطان 

ممکن . را زیاد میکند  )مخاط رحم (      اندومتر

( است باعث افزایش سطح بعضی چربیهاي خون 

شود ، سطوحی که ممکن است چنان  )تریگلیسرید 

باال باشند که خطر بیماري قلبی عروقی را افزایش 

است خطر سرطان سینه را افزایش ممکن . دهند 

دهد بخصوص اگر بمدت چندین سال استفاده شود 

در صورت مصرف با پروژستین خطر بیشتري 

   . وجود دارد 

بلند 

 مدت

عالوه بر منافع و خطرات درمان هورمونی اشکال مختلف درمان منافع و مضرات خاص 

  بعضی از موارد آن به شرح زیر می باشد ؛. خود را دارند 

  :قرص  -  1

قبل از اینکه وارد . استروژن خوراکی از طریق روده ها وارد بدن شده و جذب می شود  

سیستم گردش خون شود به کبد می رود و به همین علت اگر سابقه بیماري کبد و کیسه 

صفرا دارید از این روش اجتناب کنید و چون دارو از طریق کبد فرآوري می شود ممکن 

همچنین استروژن خوراکی ممکن است . است خطر لخته شدن خون را افزایش دهد 
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و ممکن است این ) تري گلیسرید (  سطح چربیهاي خاصی را در خون افزایش دهد

افزایش به حدي باشد که خطر بیماري قلبی عروقی را افزایش دهد از طرفی استروژن 

خوراکی می تواند کلسترول بد را کاهش داده و کلسترول خوب را افزایش دهد که در 

  .نتیجه خطر بیماري قلبی عروقی را کم می کند 

  :چسب    - 2

بار در هفته مستقیماً استروژن را از   1-2روژن روي شکم استفاده از یک چسب است 

این روش ابتدائاً از طریق کبد نمی باشد ، . طریق پوست به گردش خون می فرستد 

بنابراین اثر تشدید کننده استروژن خوراکی روي بیماریهاي کبد و کیسه صفرا را ندارد 

کاهش تمام عالئم یائسگی و چسب در . و همچنین تري گلیسیریدها را افزایش نمی دهد 

در صورت نیاز به . محافظت از تراکم استخوان شبیه استروژن خوراکی است 

پروژستین می توانید آنرا بصورت خوراکی مصرف کنید یا از یک چسب ترکیبی 

  .پروژستین استفاده کنید  - استروژن 

باشد چسب گاهی پوست را تحریک کرده و ممکن است نگهداري آن روي پوست مشکل 

.  

  :قرص و کرم هاي واژینال   حلقه ،   - 3

استفاده از استروژن در داخل واژن در درمان عالئم یائسگی مانند خشکی واژن  

تغییرات ادراري و مقاربت دردناك مفید است چون استروژن استفاده شده به این روش  ،
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وان ایجاد به میزان خیلی کم جذب گردش خون می شود محافظتی در برابر پوکی استخ

معموالً از کرمهاي واژینال استروژن و . نکرده و وضعیت کلسترول را بهتر نمی کند 

پروژسترون به شکل دوره اي و توسط یک اپلیکاتور استفاده می شود که شبیه به 

حلقه واژینال استروژن در ثلث فوقانی واژن استفاده . درمان عفونتهاي قارچی است 

این حلقه با فواصل هر . روز آزاد می کند  09روژن را تا مدت شده و میزان ثابتی از است

استفاده از قرص هاي واژینال به شکل . سه ماه باید توسط حلقه دیگري جایگزین شود 

  .هفته اي دو بار می باشد 

  درمانهاي جایگزین درمان هورمونی 

یگري نیز درمان هورمونی شایعترین درمان یائسگی می باشد اما درمانهاي جایگزین د

  .وجود دارند که باعث بهبودي عالئم یائسگی یا پیشگیري از عوارض یائسگی می شوند 

  : درمانهاي بهبود دهنده عالئم یائسگی 

  :داروهاي ضد افسردگی    - 1

این داروها بطور چشمگیر شیوع گـُرگرفتگی را در زنانی که بعلت سرطان سینه از  

همچنین گـُرگرفتگی ناشی از یائسگی را . دهد تاموکسیفن استفاده می کنند کاهش می 

این داروها همچنین ایجاد خشکی دهان می کنند و بعضی از این . نیز کاهش می دهند 

  .داروها می توانند باعث کاهش میل و رضایت جنسی شوند 

   :قرص هاي ضد بارداري خوراکی    - 2
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ي انتخابی در حوالی مصرف قرص هاي ضد بارداري خوراکی می تواند یکی از داروها 

یائسگی باشد تا باعث تنظیم خونریزیهاي نامنظم ، کاهش خونریزي هاي سنگین ، 

ـُرگرفتگی ، خشکی واژن و سندرم قبل از قاعدگی شود  قرص هاي ضدبارداري . گ

خوراکی به نسبت سایر داروهاي هورمونی سطوح باالتري از هورمونها را در خون 

حاضر قرص هاي کنتراسپتیو مصرف می کنید پس از  اگر در حال. ایجاد می کنند 

یائسگی می توانید این دارو را به داروهاي هورمونی مخصوص زمان یائسگی تبدیل 

اگر سیگاري هستید از مصرف کنتراسپتیو خوراکی اجتناب کنید زیرا باعث . کنید 

  .افزایش خطر حمله قلبی ، لخته شدن خون و سکته مغزي می شود 

  می توانید عالئم یائسگی را بوسیله روش هاي زندگی سالم کنترل کنید ؛شما همچنین 

  : رژیم غذائی  - الف 

از مصرف الکل ، کافئین ، غذاهاي تند ، سوپ و مایعات داغ اجتناب کنید زیرا اینها می 

ـُرگرفتگی شوند  بعضی از افراد فکر می کنند استروژنهاي گیاهی خوراکی . توانند باعث گ

اگر چه مطالعات نشانگر . می توانند باعث کاهش گرگرفتگی شوند ) ژن فیتواسترو( 

فیتواستروژنها بطور طبیعی در بعضی از سبزیجات ، غذاها و . مؤثر بودن آنها نبوده اند 

و ویتامین ب کمپلکس می توانند  Eهمچنین مکمل هاي ویتامین . غالت یافت می شوند 

  .ند باعث کاهش گرگرفتگی در بعضی از زنان شو

  : ورزش  - ب 
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بهبودي خواب و بهبودي  فعالیت فیزیکی منظم می تواند باعث پائین نگه داشتن وزن ،

  .خلق شود و حتی ممکن است باعث کاهش گُرگرفتگی شود 

  : روش هاي حفظ سالمت قلب 

  :استاتین ها    - 1

ی این داروها براي کاهش کلسترول و کاهش خطر بیماریهاي قلبی عروقی استفاده م 

. همچنین این داروها در بیماریهاي با کلسترول باال از استروژن مؤثرترند . شود 

  .عوارض جانبی احتمالی شامل التهاب و درد عضالت و بندرت صدمه کبدي می باشد 

  : رژیم غذائی    - 2

رژیم غذائی داراي چربی کم و فیبر زیاد و غنی از میوه ها ، سبزیجات و غالت به 

همچنین سویا ممکن است سطح تام . اریهاي قلبی کمک می کند پیشگیري از بیم

  .تري گلیسیرید را پائین بیاورد   کلسترول و

  : ورزش    - 3

همچنین فشار خون و وزن باید در . فعالیت فیزیکی منظم باعث سالمتی قلب می شود 

  .سطح مناسبی حفظ شود 

  : سیگار نکشید    - 4
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اگر قبالً این کار . ر بیماري قلبی را کاهش می هد ترك سیگار به میزان قابل توجهی خط

  .را نکرده اید یائسگی زمان مهمی براي کوشش مجدد می باشد 

  : روش هاي حفظ سالمت استخوان 

  : بیسفوسفوناتها    - 1

بنظر می رسد این داروها به اندازه درمان هورمونی یا بیش از آن مانع از دست رفتن 

  .استخوان می شود  استخوان و کاهش خطر شکستگی

  : کلسی تونین    - 2

آهسته   این هورمون در غده تیروئید تولید می شود و وظیفه آن حفظ تراکم استخوانی،

درصد می  30تر کردن از دست دادن استخوان و جلوگیري از شکستگی ها تا حدود 

  .اگر چه مانع از شکستگی در استخوانهاي غیر از ستوان فقرات نمی شود . باشد 

  :تنظیم کننده هاي اختصاصی گیرنده هاي استروژن    - 3

این داروها براي تراکم استخوانی و چربی خون مانند استروژن عمل کرده و خطر  

برخالف هورمون درمانی . درصد کاهش می دهند  30شکستگی استخوانهاي فقرات را 

ث خونریزي رحمی معموالً این داروها بافت رحم و پستان را تحریک نکرده بنابراین باع

  .و حساسیت سینه ها نمی شوند 

درصد زنان  25البته این داروها همان خطرات لخته شدن خون را دارند و همچنین در 

  .گُرگرفتگی را بدتر می کند 
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  : کلسیم    - 4

می توان از غذاهاي غنی از کلسیم یا مکملهاي کلسیم استفاده کرد و یا رژیم غذائی 

مصرف . زیاد و غنی از میوه و سبزیجات و غالت داشت داراي چربی کم و فیبر 

به  Dواحد بین المللی ویتامین  400میلی گرم کلسیم و  1000- 1500     روزانــــــه

  .حفظ قدرت استخوان و کاهش خطر شکستگی کمک می کند 

  : ورزش    - 5

 ورزش هاي منظم سنگین به قوي کردن عضالت و استخوانها کمک کرده و باعث کاهش

درصد باعث کاهش  25از دست رفتن مواد معدنی استخوان می شود همچنین ورزش تا 

  .خطر سقوط شده در نتیجه شکستگی کمتر می شود 

بار در هفته نیز می تواند کمک کننده باشد اگر چه  3دقیقه حداقل  30پیاده روي حداقل 

  .فعالیت فیزیکی روزانه بهتر است 

  :سیگار نکشید    - 6

اگر قبل از این . را کم می کند   به میزان قابل توجهی خطر پوکی استخوان ترك سیگار 

 .یائسگی زمان مهمی براي کوشش مجدد می باشد   سیگار را ترك نکرده اید ،
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