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ﻣﻨﺒﻊ :ﺳﺎﯾﺖ ﭘﺰﺷﺎن ﺑﺪون ﻣﺮز
ﻗﺎﻋﺪﮔ) ﭘﺮﯾﻮد( ﯾ از ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﻠﻮغ در دﺧﺘﺮان اﺳﺖ .ﻗﺎﻋﺪﮔ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺴﯿﺎری از ﻋﻼﯾﻢ دﯾﺮ ﺑﻠﻮغ ﻣﻤﻦ اﺳﺖ ﺑﺮای دﺧﺘﺮان ﮔﯿﺞ
ﮐﻨﻨﺪه ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻌﻀ از دﺧﺘﺮان ﻣﻤﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻧﻮﻋ از آن ﺗﺮس داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﯾﺎ ﻧﺮان آن ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺑﺴﯿﺎری از دﺧﺘﺮان و ﭘﺴﺮان درک
ﮐﺎﻣﻠ از دﺳﺘﺎه ﺗﻨﺎﺳﻠ زﻧﺎن و ﭼﻮﻧ ﮐﺎرﮐﺮد آن در ﻃ ﯾ دوره ﻗﺎﻋﺪﮔ ﻧﺪارﻧﺪ و ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻗﺎﻋﺪﮔ را ﺑﺮای آﻧﺎن
.اﺳﺮارآﻣﯿﺰ ﺟﻠﻮه ﻣدﻫﺪ
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﻧﺎر ﺳﺎﯾﺖ ﭘﺰﺷﺎن ﺑﺪون ﻣﺮز  ،دوران ﻗﺎﻋﺪﮔ ﯾ از ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ دورهﻫﺎی زﻧﺪﮔ ﻫﺮ ﺧﺎﻧﻤ اﺳﺖ و از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺑﻪ
ﻃﻮر ﻣﻌﻤﻮل ،ﺧﺎﻧﻢ ﻫﺎ را ﯾ ﻫﻔﺘﻪ در ﻣﺎه درﮔﯿﺮ ﻣ ﮐﻨﺪ ،اﻫﻤﯿﺖ وﯾﮋهای دارد.ﺑﺮوز اوﻟﯿﻦ ﻗﺎﻋﺪﮔ در دﺧﺘﺮان ﺟﻮان ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻣﻮﺟﺐ
.ﺗﺮس و ﻧﺮاﻧ آﻧﻬﺎ ﺷﻮد .اﯾﻦ اﻣﺮ ﻧﺸﺎن ﻣ دﻫﺪ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ ﺳﺎﻟﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ و آﻣﺎدﮔ ﻣﺎدر ﺷﺪن را در آﯾﻨﺪه دارﻧﺪ
در ﺿﻤﻦ ﻣﺎدر و ﺧﻮاﻫﺮ ﺑﺰرگ ﺗﺮ ،اوﻟﯿﺎی ﻣﺪرﺳﻪ و ﻣﻌﻠﻤﺎن ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻣ ﺗﻮاﻧﻨﺪ درﺑﺎره اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪه ﺑﺎ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮده و
ﻧﺮاﻧ و ﺗﺮس آﻧﻬﺎ را ﺑﺮﻃﺮف ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺗﻮﺿﯿﺢ دﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﻗﺎﻋﺪﮔ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﯿﻤﺎری ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﻪ اﻣﺮی ﺿﺮوری و ﻃﺒﯿﻌ ﺑﺮای
.ﺑﺪن اﺳﺖ ،اﮔﺮﭼﻪ ﻣﻤﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻇﺎﻫﺮ ﻣﻮﺟﺐ ﻧﺎراﺣﺘ ﺷﻮد
ﯾ دوره ﻗﺎﻋﺪﮔ ﻣﺪت زﻣﺎن اوﻟﯿﻦ روز ﺧﻮﻧﺮﯾﺰی در ﯾ ﻣﺎه ﺗﺎ اوﻟﯿﻦ روز ﺧﻮﻧﺮﯾﺰی در ﻣﺎه ﺑﻌﺪ اﺳﺖ .ﻣﺜﻼ اﮔﺮ اوﻟﯿﻦ ﺧﻮﻧﺮﯾﺰی
دﺧﺘﺮی در  ۸اردﯾﺒﻬﺸﺖ ﺑﺎﺷﺪ و روز اول ﺧﻮﻧﺮﯾﺰی ﺑﻌﺪی وی در  ۲ﺧﺮداد ﺑﺎﺷﺪ دوره ﻗﺎﻋﺪﮔ او  ۲۴روز ﻃﻮل ﮐﺸﯿﺪه اﺳﺖ )از ۸
).اردﯾﺒﻬﺸﺖ ﺗﺎ  ۱ﺧﺮداد
ﺑﻠﻮغ و ﻗﺎﻋﺪﮔ
زﻣﺎﻧﯿﻪ دﺧﺘﺮی ﺑﻪ ﺑﻠﻮغ ﻣ رﺳﺪ )ﻣﻌﻤﻮﻻ در ﺳﻨﯿﻦ ۸ﺗﺎ  ۱۳ﺳﺎﻟ ،(ﺑﺪن و ذﻫﻦ در ﺑﺴﯿﺎری ﺟﻬﺎت ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ و ﺗﺤﻮل ﻣﮐﻨﺪ.
ﻫﻮرﻣﻮﻧﻬﺎ در ﺑﺪن رﺷﺪ ﻓﯿﺰﯾ ﺟﺪﯾﺪی را آﻏﺎز ﻣﮐﻨﻨﺪ ،ﻣﺜﻼ ﭘﺴﺘﺎﻧﻬﺎ ﺷﺮوع ﺑﻪ رﺷﺪ ﻣﮐﻨﻨﺪ .ﺣﺪود ۲اﻟ ۵/۲ ﺳﺎل ﺑﻌﺪ از ﺷﺮوع
رﺷﺪ ﭘﺴﺘﺎﻧﻬﺎ ،اوﻟﯿﻦ ﺧﻮﻧﺮﯾﺰی ﻗﺎﻋﺪﮔ در ﯾ دﺧﺘﺮ اﺗﻔﺎق ﻣ اﻓﺘﺪ .ﺣﺪود ۶ﻣﺎه ﻗﺒﻞ از آﻏﺎز اوﻟﯿﻦ دوره ﻗﺎﻋﺪﮔ ،دﺧﺘﺮ ﻣﻤﻦ
اﺳﺖ ﻣﺘﻮﺟﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﺮﺷﺢ از دﺳﺘﺎه ﺗﻨﺎﺳﻠ ﺧﻮد ﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﺴﺄﻟﻪای ﺷﺎﯾﻊ در ﻣﯿﺎن دﺧﺘﺮان اﺳﺖ و ﻧﺒﺎﯾﺪ از آن ﻧﺮان ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺮ
آﻧﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺷﺤﺎت ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺪ ﺑﻮ ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﺧﺎرش ﮔﺮدد .اوﻟﯿﻦ ﻗﺎﻋﺪﮔ زﻣﺎﻧ اﺗﻔﺎق ﻣاﻓﺘﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ اﺟﺰاء دﺳﺘﺎه ﺗﻨﺎﺳﻠ دﺧﺘﺮ
.ﺑﺎﻟﻎ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﯾﺪﯾﺮ ﮐﺎر ﮐﻨﻨﺪ
ﻫﺎی ﺗﺨﻤﺪاﻧ ﯾﺎ ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎی ﻓﺎﻟﻮپﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﻧﺎر ﺳﺎﯾﺖ ﭘﺰﺷﺎن ﺑﺪون ﻣﺮز  ،دﺧﺘﺮ ﺑﭽﻪﻫﺎ در ﺑﺪو ﺗﻮﻟﺪ ﺑﺎ ﺗﺨﻤﺪانﻫﺎ ،رﺣﻢ و ﻟﻮﻟﻪ
)ﻟﻮﻟﻪﻫﺎﯾ ﮐﻪ در اداﻣﻪ رﺣﻢ در دو ﺳﻤﺖ ﺗﺎ ﺗﺨﻤﺪاﻧﻬﺎ ﮐﺸﯿﺪه ﻣ ﺷﻮﻧﺪ( ﺑﻪ دﻧﯿﺎ ﻣ آﯾﻨﺪ .ﺗﺨﻤﺪاﻧﻬﺎ ﺗﺨﻢ ﻣﺮﻏ ﺷﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ و در دو
ﻃﺮف رﺣﻢ در ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺷﻢ ﮐﻪ ﻟﻦ ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﺷﻮد ،ﻗﺮار ﻣﮔﯿﺮﻧﺪ و ﺣﺎوی ﻫﺰاران ﺗﺨﻤ ﻫﺴﺘﻨﺪ .دو ﻟﻮﻟﻪ ﺗﺨﻤﺪاﻧ) ﻓﺎﻟﻮپ( ،ﻟﻮﻟﻪ
ﻫﺎﯾ ﻧﺎزک و دراز ﻫﺴﺘﻨﺪ درﺳﺖ ﻣﺜﻞ ﯾ رﺷﺘﻪ ﻣﺎﮐﺎروﻧ) اﻟﺒﺘﻪ ﮐﻤ ﺿﺨﯿﻢﺗﺮ( ﮐﻪ داﺧﻞ آن ﺳﻮراخ ﺑﺎﺷﺪ .ﻫﺮ ﻟﻮﻟﻪ ﻓﺎﻟﻮپ از رﺣﻢ
ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﯾ ﺗﺨﻤﺪان ﮐﺸﯿﺪه ﻣﺷﻮد .رﺣﻢ ﺑﻪ ﺷﻞ ﯾ ﮔﻼﺑ واروﻧﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ در وﺳﻂ ﻟﻦ ﻗﺮار دارد .دﯾﻮاره رﺣﻢ از ﻋﻀﻼت
ﻗﻮی ﺗﺸﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ و وﻇﯿﻔﻪ آن ﻧﻬﺪاری از ﺟﻨﯿﻦ در ﺣﺎل رﺷﺪ اﺳﺖ .ﭘﺲ از ﮐﺎﻣﻞ ﺷﺪن ﺟﻨﯿﻦ ،رﺣﻢ ﺑﺎ ﻋﻀﻼت ﻗﻮی ﺧﻮد،
ﺟﻨﯿﻦ را ﺑﻪ ﺑﯿﺮون ﻣﻓﺮﺳﺘﺪ و ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺟﻨﯿﻦ ﺑﺎ ﻋﺒﻮر از داﺧﻞ واژن )ﻋﻀﻮی ﮐﻪ از دﻫﺎﻧﻪ رﺣﻢ ﺗﺎ ﺑﯿﺮون ﺑﺪن اﻣﺘﺪاد ﻣﯾﺎﺑﺪ( از
.ﺑﺪن ﺑﯿﺮون ﻣآﯾﺪ و ﺑﺪﯾﻦ وﺳﯿﻠﻪ ﻧﻮزاد ﻣﺘﻮﻟﺪ ﻣﺷﻮد
ﺑﺎ ﺑﻠﻮغ دﺧﺘﺮ ،ﻫﻮرﻣﻮﻧﻬﺎﯾ از ﻫﯿﭙﻮﻓﯿﺰ )ﯾ از ﻏﺪد ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﻐﺰ( ﺗﺮﺷﺢ ﻣﺷﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﻫﻮرﻣﻮﻧﻬﺎ ﺗﺨﻤﺪاﻧﻬﺎ را وادار ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺖ
ﻫﻮرﻣﻮﻧﻬﺎی زﻧﺎﻧﻪ ﻣﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ ﻫﻮرﻣﻮﻧﻬﺎی زﻧﺎﻧﻪ اﺳﺘﺮوژن و ﭘﺮوژﺳﺘﺮون ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ اﺛﺮات زﯾﺎدی در ﺑﺪن دﺧﺘﺮ دارﻧﺪ و ﺑﻪ
.رﺷﺪ ﺟﺴﻤ و ﺑﺎﻟﻎ ﺷﺪن او ﮐﻤ ﻣ ﮐﻨﻨﺪ
ﭘﺲ ﺷﺮوع دوره ﻫﺎی ﻗﺎﻋﺪﮔ ﯾ دﺧﺘﺮ ،در ﻫﺮ ﻣﺎه ﯾ ﺗﺨﻤ ﮐﻮﭼ– ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻮﭼ ﮐﻪ ﺑﺎ ﭼﺸﻢ دﯾﺪه ﻧﻤﺷﻮد‐ از درون
ﺗﺨﻤﺪان آزاد ﻣﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻋﻤﻞ ﺗﺨ ﮔﺬاری ﻣﮔﻮﯾﻨﺪ .ﺗﺨﻤ وارد ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﻓﺎﻟﻮپ ﻣﺷﻮد و از ﻃﺮﯾﻖ آن ﺑﻪ ﺳﻤﺖ رﺣﻢ
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ﺣﺮﮐﺖ ﻣﮐﻨﺪ .اﮔﺮ در ﻃ اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ ﺗﺨﻤ ﺗﻮﺳﻂ ﯾ اﺳﭙﺮم ﻣﺮد ﺑﺎرور ﺷﻮد ﺗﺨﻢ اﯾﺠﺎد ﻣﺷﻮد و ﺗﺨﻢ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ رﺣﻢ رﻓﺘﻪ و در
آﻧﺠﺎ ﻻﻧﻪ ﮔﺰﯾﻨ ﻣﮐﻨﺪ و ﺑﺎ ﭼﺴﺒﯿﺪن ﺑﻪ دﯾﻮاره رﺣﻢ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺑﺰرگ ﺷﺪن و رﺷﺪ ﻣﻧﻤﺎﯾﺪ ﺗﺎ در ﭘﺎﯾﺎن ۹ﻣﺎه ﺑﻪ ﯾ ﻧﻮزاد ﮐﺎﻣﻞ ﺗﺒﺪﯾﻞ
.ﺷﻮد
در ﺻﻮرﺗﯿﻪ ﺗﺨﻤ ﺑﺎ اﺳﭙﺮم ﺑﺮﺧﻮرد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ – ﻣﺴﺄﻟﻪای ﮐﻪ در اﮐﺜﺮ دروهﻫﺎی ﻗﺎﻋﺪﮔ اﺗﻔﺎق ﻣاﻓﺘﺪ‐ ﺗﺨﻤ ﺑﺎرور
ﻧﻤﺷﻮد و از ﺑﺪن دﻓﻊ ﻣﺷﻮد .در اﯾﻦ ﺻﻮرت رﺣﻢ ﮐﻪ ﺧﻮد را آﻣﺎده ﭘﺬﯾﺮاﯾ از ﺗﺨﻢ ﺑﺎرور ﮐﺮده ﺑﻮد و ﺑﺎ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮدن ﻣﺨﺎﻃﺎت
ﺧﻮد را ﺑﺮای ﻻﻧﻪ ﮔﺰﯾﻨ ﺗﺨﻢ آﻣﺎده ﻧﻤﻮده ﺑﻮد ،ﺑﺎ ﺗﺸﯿﻞ ﻧﺸﺪن ﺗﺨﻢ )ﺑﺎرور ﻧﺸﺪن ﺗﺨﻤ (ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ اول ﺧﻮد ﺑﺮﻣﮔﺮدد و ﺑﺮای اﯾﻦ
ﮐﺎر ﻣﺨﺎﻃﺎت و ﺑﺎﻓﺖ اﺿﺎﻓ رﺣﻢ ﺷﺮوع ﺑﻪ رﯾﺰش ﻣﮐﻨﺪ .رﯾﺰش ﺑﺎﻓﺖ و ﻣﺨﺎﻃﺎت ﮐﻪ ﺧﻮﻧ اﺳﺖ ﻫﻤﺎن ﺧﻮﻧﺮﯾﺰی ﻗﺎﻋﺪﮔ
اﺳﺖ .ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﺮد ﮐﻪ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮرﯾﻪ ﺗﻮﺿﯿﺢ داده ﺷﺪ ،ﺧﻮﻧﺮﯾﺰی ﻗﺎﻋﺪﮔ ﻓﻘﻂ ﺷﺎﻣﻞ ﺧﻮن ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﻪ ﺑﺎﻓﺖ اﺿﺎﻓ و ﻣﺨﺎﻃﺎت
.ﺧﻮﻧ اﺳﺖ ﮐﻪ از رﺣﻢ ﺑﻪ ﺑﯿﺮون رﯾﺨﺘﻪ ﻣﺷﻮد
اﯾﻦ وﻗﺎﯾﻊ ﻫﺮ ﻣﺎه ﯾﺒﺎر اﺗﻔﺎق ﻣاﻓﺘﺪ .رﺣﻢ ﺧﻮد را ﺑﺮای ﭘﺬﯾﺮش ﺗﺨﻢ در ﻃ ﯾ ﻣﺎه ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ آﻣﺎده ﻣﮐﻨﺪ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﺨﺎﻃﺎت و
ﺑﺎﻓﺖ اﺿﺎﻓ در داﺧﻞ آن ﺑﻮﺟﻮد ﻣآﯾﺪ .در ﺣﺪود اواﺳﻂ ﯾ دوره ﻗﺎﻋﺪﮔ ﺗﺨﻤ ﮔﺬاری اﻧﺠﺎم ﻣﺷﻮد ﮐﻪ در ﺻﻮرت ﻋﺪم
ﺑﺎروری ﺗﺨﻤ ﺑﺎ اﺳﭙﺮم ﻣﺮد ،در اﻧﺘﻬﺎی ﻣﺎه ﻫﻤﻪ ﺑﺎﻓﺖﻫﺎ و ﻣﺨﺎﻃﺎت اﺿﺎﻓ رﺣﻢ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺗﺨﻤ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﻮﻧﺮﯾﺰی ﻗﺎﻋﺪﮔ
از ﺑﺪن ﺧﺎرج ﻣﺷﻮد و اﯾﻦ وﻗﺎﯾﻊ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ اداﻣﻪ ﻣﯾﺎﺑﺪ ﺗﺎ اﯾﻨﻪ زن در ﺣﺪود ﺳﻦ ۵۰ﺳﺎﻟ ﺑﻪ ﯾﺎﺋﺴ ﺑﺮﺳﺪ .ﯾﺎﺋﺴ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨ
اﺳﺖ ﮐﻪ زن ﻫﻤﻪ ﺗﺨﻤﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﺗﺨﻤﺪاﻧﻬﺎ را آزاد ﮐﺮده اﺳﺖ و دﯾﺮ ﺗﺨﻤ ﻧﺪارد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ دورهﻫﺎی ﻗﺎﻋﺪﮔ ﻧﯿﺰ ﺗﻤﺎم
.ﻣﺷﻮد و دﯾﺮ اﻣﺎن ﺑﭽﻪدار ﺷﺪن ﺑﺮای او ﻧﯿﺴﺖ
ﺧﻮﻧﺮﯾﺰی ﻗﺎﻋﺪﮔ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ وﻗﺖ ﯾ ﺑﺎر ﺗﺮار ﻣﺷﻮد؟
ﻫﻤﺎﻧﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﺳﻦ ﺷﺮوع ﺑﻠﻮغ در دﺧﺘﺮان ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ ،دورهﻫﺎی ﻗﺎﻋﺪﮔ ﻧﯿﺰ ﺑﺮای دﺧﺘﺮان ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ .دوره زﻣﺎﻧ ﻣﯿﺎن دو
ﺧﻮﻧﺮﯾﺰی را دوره ﻗﺎﻋﺪﮔ ﻣﮔﻮﯾﻨﺪ .دوره ﻗﺎﻋﺪﮔ ﺑﺮای ﺑﻌﻀ دﺧﺘﺮان ﻣﻤﻦ اﺳﺖ ۲۸روز ،ﺑﺮای ﺑﻌﻀ دﯾﺮ ۲۴روز۳۰ ،روز و
.ﯾﺎ ﺣﺘ۳۵ روز ﻃﻮل ﺑﺸﺪ .ﺣﺘ اﯾﻦ زﻣﺎن از ﯾ دوره ﺗﺎ دوره ﺑﻌﺪ ﻣﻤﻦ اﺳﺖ ﻓﺮق داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
دﺧﺘﺮان ﻧﻮﺟﻮان و ﺟﻮان ﻣﻤﻦ اﺳﺖ ﻗﺎﻋﺪﮔ ﻧﺎﻣﻨﻈﻢ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺨﺼﻮص در اوﻟﯿﻦ دورهﻫﺎی ﻗﺎﻋﺪﮔ ﺑﯿﺸﺘﺮ دﯾﺪه ﻣﺷﻮد.
ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﯾ دﺧﺘﺮ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺎزﮔ ﻗﺎﻋﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ ﻣﻤﻦ اﺳﺖ ۲ﻣﺎه ﻣﺘﻮاﻟ دورﻫﺎی ۲۸روزه داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و در ﻃ ﯾ ﻣﺎه ﺑﻌﺪ
ﻫﯿﭻ ﺧﻮﻧﺮﯾﺰی ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﺣﺘ دو ﺧﻮﻧﺮﯾﺰی ﻣﺘﻮاﻟ ﺑﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ زﻣﺎﻧ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻢ ﺑﯿﻦ آﻧﻬﺎ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﻌﻤﻮﻻ ﭘﺲ از ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻣﺎه،
دورهﻫﺎی ﻗﺎﻋﺪﮔ از ﻧﻈﻢ ﺑﻬﺘﺮی ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﺷﻮد اﻣﺎ ﺑﻌﻀ از زﻧﺎن ﺣﺘ ﺗﺎ ﺑﺰرﮔﺴﺎﻟ ﻧﯿﺰ دورهﻫﺎی ﻧﺎﻣﻨﻈﻢ دارﻧﺪ .ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ
.زﻣﺎن و آﺷﻨﺎﯾ ﺑﯿﺸﺘﺮ دﺧﺘﺮ ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ دورهﻫﺎی ﻗﺎﻋﺪﮔ ﺧﻮد ،ﻣﻌﻤﻮﻻ ًدﺧﺘﺮان ﻣﺗﻮاﻧﻨﺪ دوره ﺧﻮﻧﺮﯾﺰی ﺑﻌﺪی ﺧﻮد را ﺣﺪس ﺑﺰﻧﻨﺪ
ﺧﻮﻧﺮﯾﺰی ﺑﻪ ﭼﻪ ﻣﯿﺰان اﺳﺖ و ﭼﻨﺪ روز ﻃﻮل ﻣ ﮐﺸﺪ؟
.ﻣﺪت زﻣﺎن ﺧﻮﻧﺮﯾﺰی ﻧﯿﺰ ﺛﺎﺑﺖ ﻧﯿﺴﺖ و ﻣﻤﻦ اﺳﺖ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﻨﺪ .ﺑﻌﻀ دﺧﺘﺮان ﻓﻘﻂ ۲‐۳روز ﺧﻮﻧﺮﯾﺰی دارﻧﺪ
.ﺑﻌﻀ دﯾﺮ ﻣﻤﻦ اﺳﺖ ۷روز و ﯾﺎ ﺣﺘ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺧﻮﻧﺮﯾﺰی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ
ﻣﻘﺪار ﺧﻮﻧﺮﯾﺰی ﻧﯿﺰ ﻣﻤﻦ اﺳﺖ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻌﻀ از دﺧﺘﺮان آﻧﻘﺪر ﻣﻘﺪار ﺧﻮﻧﺮﯾﺰی اﻧﺪﮐ دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺣﺘ ﻣﻤﻦ اﺳﺖ ﺷ
ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ آﯾﺎ ﻗﺎﻋﺪه ﺷﺪهاﻧﺪ ﯾﺎ ﻧﻪ .ﺑﻌﻀ دﯾﺮ ﻣﻤﻦ اﺳﺖ ﺧﻮﻧﺮﯾﺰی ﺷﺪﯾﺪﺗﺮی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺑﺮای اﮐﺜﺮ دﺧﺘﺮان ﺧﻮﻧﺮﯾﺰی در ﺣﺪ
ﭼﻨﺪ ﻗﺎﺷﻖ ﻏﺬاﺧﻮری ﺗﺎ ﮐﻤﺘﺮ از ﻧﺼﻒ ﯾ اﺳﺘﺎن )ﺣﺪود ۱۲۰ﻣﯿﻠﻟﯿﺘﺮ( اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻤﻦ اﺳﺖ زﯾﺎد ﺑﻪ ﻧﻈﺮ آﯾﺪ وﻟ ﻃﺒﯿﻌ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺧﻮﻧﺮﯾﺰی ﺑﺴﯿﺎر ﺷﺪﯾﺪ در ﻃ ﻗﺎﻋﺪﮔ اﻣﺎن ﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ اﻣﺎ ﺷﺎﯾﻊ ﻧﯿﺴﺖ .در واﻗﻊ ﻣﻤﻦ اﺳﺖ ﺧﻮﻧﺮﯾﺰی ﺑﺴﯿﺎر ﺷﺪﯾﺪﺗﺮ از ﻣﻌﻤﻮل،
.ﻧﺸﺎﻧﺪﻫﻨﺪه اﺷﺎﻻت اﻧﻌﻘﺎدی ﺧﻮن ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﭘﺰﺷ و ﺑﺮرﺳ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ
ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺣﺘ از ﯾ ﻣﺎه ﺑﻪ ﻣﺎه ﺑﻌﺪ ﻣﻤﻦ اﺳﺖ ﻣﻘﺪار ﺧﻮﻧﺮﯾﺰی و ﺗﻌﺪاد روزﻫﺎی ﺧﻮﻧﺮﯾﺰی در ﯾ دﺧﺘﺮ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎﺷﺪ.
.در ﺻﻮرﺗﯿﻪ از ﺑﻧﻈﻤ و ﯾﺎ ﻣﻘﺪار ﺧﻮﻧﺮﯾﺰی ﺧﻮد ﻧﺮاﻧ دارﯾﺪ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺎ ﯾ ﭘﺰﺷ ﻣﺸﻮرت ﮐﻨﯿﺪ
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دل ﭘﯿﭽﻪ ،ﻧﺎﺧﻮﺷ ﻗﺒﻞ از ﻗﺎﻋﺪﮔ و ﺟﻮش
ﺑﻌﻀ از دﺧﺘﺮان ﻣﻤﻦ اﺳﺖ در ﺣﻮاﻟ ﻗﺎﻋﺪﮔ دﭼﺎر ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺑﺪﻧ و اﺣﺴﺎس ﺷﻮﻧﺪ .دل ﭘﯿﭽﻪﻫﺎی ﻗﺎﻋﺪﮔ ﺑﺴﯿﺎر ﺷﺎﯾﻊ اﺳﺖ– .
در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺑﯿﺶ از ﻧﯿﻤ از زﻧﺎﻧ ﮐﻪ ﻗﺎﻋﺪه ﻣﺷﻮﻧﺪ ﻣﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ در ﻃ ﭼﻨﺪ روز اول ﻗﺎﻋﺪﮔ دﭼﺎر دلﭘﯿﭽﻪ ﻣﺷﻮﻧﺪ .ﭘﺰﺷﺎن
.ﻓﺮ ﻣﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻋﻠﺖ اﯾﻦ دلﭘﯿﭽﻪﻫﺎ ﻣﺎدهای ﺑﻪ ﻧﺎم ﭘﺮوﺳﺘﺎﮔﻠﻨﺪﯾﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ اﻧﻘﺒﺎض ﻋﻀﻼت رﺣﻤ ﻣﺷﻮد
اﻧﻘﺒﺎض ﻋﻀﻼﻧ ﻣﻤﻦ اﺳﺖ ﻣﺒﻬﻢ ،دردﻧﺎک ،ﺗﯿﺮﮐﺸﻨﺪه و ﯾﺎ ﺷﺪﯾﺪ ﺑﺎﺷﺪ و ﮔﺎﻫ ﻣﻤﻦ اﺳﺖ در ﭘﺸﺖ ﯾﺎ ﺣﺘ ﭘﺎﻫﺎ و ﯾﺎ در ﺷﻢ
اﺣﺴﺎس ﺷﻮد .ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻦ ﺷﺪت اﯾﻦ دلﭘﯿﭽﻪﻫﺎ ﮐﻤﺘﺮ ﻣﺷﻮد و ﺣﺘ ﻣﻤﻦ اﺳﺖ ﮐﺎﻣﻼ از ﺑﯿﻦ ﺑﺮوﻧﺪ .ﺑﻌﻀ از
داروﻫﺎی ﺑﺪون ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻧﺴﺨﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺳﺘﺎﻣﯿﻨﻮﻓﻦ ،اﯾﺒﻮﭘﺮوﻓﻦ و ﻣﻔﻨﺎﻣﯿ اﺳﯿﺪ ﻣﺗﻮاﻧﺪ اﯾﻦ دلﭘﯿﭽﻪﻫﺎ را از ﺑﯿﻦ ﺑﺮد .ﻗﺮار دادن ﯾ
ﺣﻮﻟﻪ ﮔﺮم ﯾﺎ ﯾ دوش ﮔﺮم ﻣﻤﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺗﺴﯿﻦ دلﭘﯿﭽﻪﻫﺎ ﮐﻤ ﮐﻨﺪ .داﺷﺘﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺟﺴﻤ ﻣﻨﺎﺳﺐ در ﮐﻞ ﻃﻮل دوره ﻗﺎﻋﺪﮔ
.ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺎﻫﺶ ﺷﺪت دلﭘﯿﭽﻪ ﻣﺷﻮد .در ﺻﻮرﺗﯿﻪ اﯾﻦ اﻗﺪاﻣﺎت ﮐﻤ ﻧﺮد ﻣﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ ﭘﺰﺷ ﺧﻮد ﻣﺸﻮرت ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ
ﺑﻌﻀ از دﺧﺘﺮان اﺣﺴﺎس ﻣﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ در ﻃ ﭼﻨﺪ روز ﯾﺎ ﻫﻔﺘﻪ ﻗﺒﻞ از ﻗﺎﻋﺪﮔ ﻧﺎراﺣﺖ ،ﺑ ﺣﻮﺻﻠﻪ و اﻓﺴﺮده و ﯾﺎ ﺑﺸﯿﺎر –
.ﺣﺴﺎس ﺷﺪهاﻧﺪ .ﻣﻤﻦ اﺳﺖ ﺑﯿﺶ از ﻣﻌﻤﻮل ﮔﺮﯾﻪ ﮐﻨﻨﺪ و ﯾﺎ ﺑﻪ راﺣﺘ ﻋﺼﺒﺎﻧ ﺷﻮﻧﺪ
ﺑﻌﻀ دﯾﺮ ﻣﻤﻦ اﺳﺖ ﻣﺸﺘﺎق ﺑﻪ ﺧﻮردن ﻏﺬاﻫﺎی ﺧﺎص ﺷﻮﻧﺪ .اﺑﻦ ﻋﻼﺋﻢ ﻣﻌﻤﻮﻻ در ﭼﻨﺪ روز ﭘﺲ از اﺗﻤﺎم ﻗﺎﻋﺪﮔ ﺑﻬﺒﻮد
ﻣﯾﺎﺑﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﻋﻼﺋﻢ ﻧﺎﺧﻮﺷ ﻗﺒﻞ از ﻗﺎﻋﺪﮔ ﻣﮔﻮﯾﻨﺪ .ﻋﻠﺖ ﻧﺎﺧﻮﺷ ﻗﺒﻞ از ﻗﺎﻋﺪﮔ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻫﻮرﻣﻮﻧ اﺳﺖ .اﻓﺰاﯾﺶ و ﮐﺎﻫﺶ
ﻫﻮرﻣﻮﻧﻬﺎی زﻧﺎﻧﻪ در ﻃ ﯾ دوره ﻗﺎﻋﺪﮔ ﻣﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺟﺴﻤﺎﻧ و اﺣﺴﺎﺳ دﺧﺘﺮ ﺷﻮد .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺑﻌﻀ از
دﺧﺘﺮان دﭼﺎر ﻋﻼﺋﻢ ﺟﺴﻤ ﻧﯿﺰ ﻣﺷﻮﻧﺪ .ﻣﺜﻼ ﻣﻤﻦ اﺳﺖ اﺣﺴﺎس ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﭘﻒ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﯾﺎ ﭘﺴﺘﺎن آﻧﻬﺎ ﻣﺘﻮرم ﺷﺪه اﺳﺖ و
.دردﻧﺎک اﺳﺖ و ﯾﺎ دﭼﺎر ﺳﺮدرد ﺷﻮﻧﺪ
ﭘﺰﺷﺎن ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ دﺧﺘﺮان ﺑﻪ ورزش و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺪﻧ ﺑﭙﺮدازﻧﺪ .ﺑﻌﻀ از داروﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﻣﺗﻮاﻧﻨﺪ ﮐﻤ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ
.ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺰﺷ ﺗﺠﻮﯾﺰ ﻣﺷﻮد
ﺑﻌﻀ از دﺧﺘﺮان در زﻣﺎﻧﻬﺎی ﺧﺎﺻ از دوره ﻗﺎﻋﺪﮔ دﭼﺎر ﺗﺸﺪﯾﺪ ﺟﻮش و آﮐﻨﻪ ﺑﺪن ﻣﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻫﻢ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺗﻐﯿﯿﺮات –
.ﻫﻮرﻣﻮﻧ در ﺑﺪن اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﺸﻞ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻦ ﺑﻬﺒﻮد ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪای ﭘﯿﺪا ﻣﮐﻨﺪ
ﺗﺎﻣﭙﻮن و ﻧﻮار ﺑﻬﺪاﺷﺘ
ﭘﺲ از ﺷﺮوع ﻗﺎﻋﺪﮔ ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺎز دارﯾﺪ ﮐﻪ از وﺳﯿﻠﻪای ﺑﺮای ﺟﺬب ﺧﻮن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﺑﺎﯾﺴﺘ ﺗﺎﻣﭙﻮن و ﯾﺎ ﻧﻮار
ﺑﻬﺪاﺷﺘ ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﺮای اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻮع ﻧﻮار ﺑﻬﺪاﺷﺘ ﻣﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ ﭘﺪر و ﻣﺎدر ،ﻣﻌﻠﻤﺎن ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﯾﺎ ﺧﻮاﻫﺮ ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﺧﻮد ﻣﺸﻮرت
.ﮐﻨﯿﺪ .ﻧﻮار ﺑﻬﺪاﺷﺘ در ﺑﺴﯿﺎری از داروﺧﺎﻧﻪﻫﺎ و ﺳﻮﭘﺮ ﻣﺎرﮐﺖﻫﺎ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻬﯿﻪ اﺳﺖ
ﺗﺴﯿﻦ ﻋﻼﺋﻢ ﭘﯿﺶ از ﻗﺎﻋﺪﮔ
ﺑﺴﯿﺎری از زﻧﺎن را ﭘﯿﺶ از ﺷﺮوع ﻗﺎﻋﺪﮔ ﻣﺒﺘﻼ ﻣﮐﻨﺪ .ﻋﻼﺋﻢ اﯾﻦ ﺳﻨﺪروم از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻤﻦ اﺳﺖ ) (PMSﻧﺸﺎﻧﺎن ﭘﯿﺶ از ﻗﺎﻋﺪﮔ
.ﺷﺎﻣﻞ ﻧﻮﺳﺎن ﺧﻠﻖ ،ﺧﺴﺘ ،ﺑﺧﻮاﺑ ،دلآﺷﻮﺑﻪ و درد ﻋﻀﻼﻧ ﺑﺎﺷﺪ
:اﯾﻦ ﺗﻮﺻﯿﻪﻫﺎ را ﺑﺮای ﺗﺨﻔﯿﻒ ﻋﻼﺋﻢ ﺳﻨﺪروم ﭘﯿﺶ از ﻗﺎﻋﺪﮔ در ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ
ﻣﺼﺮف ﮐﻨﯿﺪ ‐.ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﮐﺎﻓ ورزش  Dروزاﻧﻪ ﯾ ﻣﻮﻟﺘوﯾﺘﺎﻣﯿﻦ ﺣﺎوی اﺳﯿﺪ ﻓﻮﻟﯿ ،و ﻣﻤﻞ ﮐﻠﺴﯿﻢ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ –
.ﮐﻨﯿﺪ ‐.ﯾ رژﯾﻢ ﻏﺬاﯾ ﺳﺎﻟﻢ ﺷﺎﻣﻞ ﻏﻼت ﺳﺒﻮسدار ،ﻣﯿﻮه و ﺳﺒﺰی ،ﭘﯿﺶ و در ﺣﯿﻦ ﭘﺮﯾﻮدﺗﺎن ﻣﺼﺮف ﮐﻨﯿﺪ
.ﭘﺮﻫﯿﺰ ﮐﻨﯿﺪ  PMSاز ﻧﻤ ،ﻗﻨﺪ ،ﮐﺎﻓﺌﯿﻦ و ﺳﯿﺎر ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﺑﺎ ﻋﻼﺋﻢ –
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.ﺳﻌ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻫﺸﺖ ﺳﺎﻋﺖ در ﺷﺐ ﺑﺨﻮاﺑﯿﺪ –
.ﺑﺎ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮدن ﺑﺎ دوﺳﺘﺎنﺗﺎن ،ورزش ﮐﺮدن و ﻧﻮﺷﺘﻦ ﯾﺎدداﺷﺖﻫﺎی روزاﻧﻪ اﺳﺘﺮس را ﺗﺨﻔﯿﻒ دﻫﯿﺪ –
 .از ﻣﺴﻦﻫﺎی ﻣﻌﻤﻮل ﺑﺮای ﺗﺨﻔﯿﻒ درد ﺑﺪن ،ﻋﻀﻼت ،ﺳﺮدرد و ﭼﻨﻪﻫﺎی ﺷﻤ دردﻧﺎک اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ –
اﺧﺘﻼل ﻗﺎﻋﺪﮔ در ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن
آﺧﺮﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻠﻮغ در دﺧﺘﺮان ،ﻗﺎﻋﺪﮔ اﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻫﻮرﻣﻮنﻫﺎﯾ از ﻫﯿﭙﻮﻓﯿﺰ )ﯾ از ﻏﺪد ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﻐﺰ( ﺗﺮﺷﺢ
ﺷﻮد ﮐﻪ ﺗﺨﻤﺪانﻫﺎ را وادار ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺖ ﻫﻮرﻣﻮنﻫﺎی زﻧﺎﻧﻪ ﻣﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻫﻮرﻣﻮنﻫﺎ اﺳﺘﺮوژن و ﭘﺮوژﺳﺘﺮون ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﺷﻮﻧﺪ وﻣ
.اﺛﺮات زﯾﺎدی در ﺑﺪن دﺧﺘﺮان داﺷﺘﻪ و رﺷﺪ ﺟﺴﻤ و ﺑﺎﻟﻎ ﺷﺪن آﻧﻬﺎ را ﺳﺒﺐ ﻣﺷﻮد
ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ راهﺣﻞ ﺑﻬﺒﻮد و اداﻣﻪ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻗﺎﻋﺪﮔ را ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ رژﯾﻢ ﻏﺬاﯾ ﻣﻨﺎﺳﺐ ذﮐﺮ ﮐﺮده و ﻣاﻓﺰاﯾﺪ :در اﯾﻦ دوران ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد
.ﻗﻨﺪی ﺑﺎ ﺷﯿﺮﯾﻨ ﺑﺎﻻ و ﭼﺮﺑﻫﺎ ،ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻀﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ
دﺧﺘﺮان در اﯾﻦ زﻣﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺎ ﺟﺎﯾ ﮐﻪ ﻣﻤﻦ اﺳﺖ از ﺧﻮردن ﻏﺬاﻫﺎی ﺣﺎﺿﺮی )ﻓﺴﺖﻓﻮدﻫﺎ( و ﻣﻮادی ﮐﻪ ﺣﺎوی ﻣﻮاد اﻓﺰاﯾﻨﺪهاﻧﺪ
ﺧﻮدداری ﮐﻨﻨﺪ ﭼﺮا ﮐﻪ ﺗﻤﺎﻣ اﯾﻦ ﻣﻮاد ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻫﻮرﻣﻮﻧ در ﺑﺪن ﻣﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﻪ ﻫﻢ ﺧﻮردن ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﻌﺎدل ﻫﻮرﻣﻮﻧ و
در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮐﻤﺒﻮد ﯾﺎ اﺧﺘﻼل در ﻋﻤﻠﺮد ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺨﻤﺪان ﻣﺷﻮد و از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺗﻤﺎﻣ رﺷﺪ اﻋﻀﺎی ﺑﺪن ،ﺑﺨﺼﻮص ﻗﺪ ،ﺳﯿﻨﻪﻫﺎ و
ﺷﻞﮔﯿﺮی اﻧﺪام در اﯾﻦ ﺑﺮﻫﻪ اﺗﻔﺎق ﻣاﻓﺘﺪ ،ﺑﺎ ﻋﺪم ﮐﻨﺘﺮل ﻣﻨﺎﺳﺐ ،ﭼﺎﻗﻫﺎی ﻣﻮﺿﻌ ﻫﻨﺎم ﺑﻠﻮغ و ﭘﺎﯾﺪار ﻣﺎﻧﺪن ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺑﺪﻧ،
.ﻋﺎرض ﻣﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ رژﯾﻢ ﻏﺬاﯾ ﻣﻘﺎوم ﻣﺷﻮﻧﺪ
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺼﺮف ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ ﻣﻮاد ﭼﺮﺑ) ﺳﻮﺳﯿﺲ ،ﮐﺎﻟﺒﺎس ،ﺳﺲﻫﺎ و ﭼﺎﺷﻨﻫﺎی ﻣﺼﻨﻮﻋ (از دﻻﯾﻞ رﺷﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻮﻫﺎی زاﺋﺪ
 .اﺳﺖ
اﺧﺘﻼل در ﻧﻈﻢ ﻗﺎﻋﺪﮔ
ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻧﺸﺎن داده ﯾ از ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﻬﻤ ﮐﻪ در زﻣﺎن ﺑﻠﻮغ ﺑﺮای دﺧﺘﺮان ﺟﻮان ﻣﺸﻞﺳﺎز ﻣﺷﻮد ،اﺧﺘﻼل در ﻧﻈﻢ ﻗﺎﻋﺪﮔ
)ﭘﺮﯾﻮد( دﺧﺘﺮان اﺳﺖ و از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻫﻨﻮز ﻣﺤﻮر ﻣﻐﺰ ﺗﺨﻤﺪان ﺗﺎﻣﻞ ﭘﯿﺪا ﻧﺮده اﺳﺖ ﻣﻤﻦ اﺳﺖ ﻓﺮد ﺗﺎ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻣﺎه دﭼﺎر دﯾﺮﮐﺮد
ﭘﺮﯾﻮد ﺷﻮد ﯾﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﺎﻣﻨﻈﻢ و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻟﻪﺑﯿﻨ دﭼﺎر ﺧﻮﻧﺮﯾﺰی ﺷﻮد .ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ راﻫﺎر »ﺣﻔﻆ آراﻣﺶ« اﺳﺖ  .در اﯾﻦ ﺳﻦ
.ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻫﯿﺠﺎﻧ ﻫﻤﺮاه ﺑﺤﺮانﻫﺎی روﺣ ﻣﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺴﺎﺋﻞ را ﺗﺸﺪﯾﺪ ﮐﻨﺪ
ﮔﺎﻫ از ﺳﻮی ﺑﺮﺧ ﭘﺰﺷﺎن ﺑﻪ دﺧﺘﺮان ﺟﻮان ،ﻗﺮصﻫﺎی ﺿﺪﺑﺎرداری ﺗﺠﻮﯾﺰ ﻣﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ ﻣﺼﺮف اﯾﻦ ﻗﺮصﻫﺎ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ
ﮐﻤ ﺑﻪ وﺿﻌﯿﺖ ﻓﺮد ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮐﺮد ﺑﻠﻪ ﺑﺮای وی ﭘﺮﯾﻮدی ﻣﺼﻨﻮﻋ و ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺪﺗ را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ ﮐﻪ ﻃ آن ﻫﻮرﻣﻮن
.اﺿﺎﻓﻪای ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺑﺪن ﺗﺤﻤﯿﻞ ﻣﺷﻮد
ﻣﺼﺮف ﻗﺮصﻫﺎی ﺿﺪﺑﺎرداری را در ﺻﻮرت ﺻﻼﺣﺪﯾﺪ ﭘﺰﺷ ،ﻓﻘﻂ در ﻣﻮاﻗﻊ ﺧﻮﻧﺮﯾﺰیﻫﺎی زﯾﺎد و ﻇﻬﻮر ﮐﯿﺴﺖﻫﺎی ﺗﺨﻤﺪاﻧ
.ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﮐﻨﺪ
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﯾ ﺗﺎ  ۲ﺳﺎل ﭘﺲ از ﺷﺮوع ﭘﺮﯾﻮد ﻓﺮﺻﺖ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺳﯿﻞﻫﺎی ﻗﺎﻋﺪﮔ ﺑﻪ ﺑﺪن داده ﺷﻮد و در اﯾﻦ دوران ﻓﺮد ﺑﺎ
ﻣﺼﺮف رژﯾﻢﻫﺎی ﻏﺬاﯾ ﻣﻨﺎﺳﺐ ،ورزش آﻫﺴﺘﻪ و ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ )ﯾﻮﮔﺎ و ﻣﺪﯾﺘﯿﺸﻦ( و ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از اﻓﺰاﯾﺶ وزن و رژﯾﻢﻫﺎی ﻏﺬاﯾ
.ﺗﻮﺧﺎﻟ ،ﮐﺎﻫﺶ وزن و ﺗﻨﺎﺳﺐ اﻧﺪام را در ﮐﺎرﻫﺎی ﺧﻮد ﺑﻨﺠﺎﻧﺪ
اﺧﺘﻼﻻت اﻧﻌﻘﺎدی
ﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﻬﻔﺘﻪ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺑﺎ ﺷﺮوع ﭘﺮﯾﻮد در دﺧﺘﺮان ﺟﻮان ،ﺧﻮد را ﻧﺸﺎنﺑﺮﺧ اوﻗﺎت اﺧﺘﻼﻻت اﻧﻌﻘﺎدی در ﺧﺎﻧﻮاده
ﻣدﻫﻨﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﭘﺮﯾﻮدﻫﺎی ﻃﻮﻻﻧ ﻣﺪﺗ ﮐﻪ در ﺳﻮﻧﻮﮔﺮاﻓ ،دﻟﯿﻞ ﺧﺎﺻ ﻧﯿﺰ ﻧﺪارﻧﺪ )ﮐﯿﺴﺖ ﺗﺨﻤﺪان( ،ﺣﺘﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ اﺧﺘﻼﻻت
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اﻧﻌﻘﺎدی ﺑﺮرﺳ و ﺟﻬﺖ درﻣﺎن ﮐﻢﺧﻮﻧ اﻗﺪام ﺷﻮد .درد ﭘﺮﯾﻮد اﻣﺮی اﺟﺘﻨﺎبﻧﺎﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ و ﺳﯿﻞﻫﺎﯾ ﮐﻪ ﻫﻤﻮاره ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ
.ﺗﺨﻤﮔﺬاری ﺻﻮرت ﻣﮔﯿﺮﻧﺪ ﺧﻮاه ﻧﺎﺧﻮاه درﺟﺎﺗ از اﯾﻦ درد ﺷﻢ را در زﻣﺎن ﭘﺮﯾﻮد )ﻗﺎﻋﺪﮔ (دارد
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﻧﺎر ﺳﺎﯾﺖ ﭘﺰﺷﺎن ﺑﺪون ﻣﺮز  ،ﯾ از دﻻﯾﻞ ﺗﺸﺪﯾﺪ درد ﻗﺎﻋﺪﮔ ﻣﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﭼﺮخ ﻣﺤﻮر رﺣﻢ ﺑﻪ ﺻﻮرت
آﻧﺎﺗﻮﻣﯿ ﺑﺎﺷﺪ ،ﯾﻌﻨ از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ رﺣﻢ در ﺣﺎﻟﺖ ﻋﺎدی ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺟﻠﻮ ﺧﻢ اﺳﺖ ،اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ در ﺑﺮﺧ ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ ﻣﻌﻤﻮل اﺳﺖ ،ﺑﻪ
.ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ زاوﯾﻪ و ﮔﺮدن رﺣﻢ ﻣﻘﺪاری ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪه و ﺧﺮوج ﺧﻮن ﺑﺎ اﺷﺎل ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﺷﻮد
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ دردﻫﺎی ﭘﺮﯾﻮد ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﻓﺰاﯾﺶ اﻧﻘﺒﺎﺿﺎت رﺣﻤ ،ﺑﺮای ﺗﺴﻬﯿﻞ ﺧﺮوج ﺧﻮن ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻃﺒﻖ ﻧﻈﺮ ﭘﺰﺷ ،ﭼﻮﻧ
.ﻣﺮاﺣﻞ اﺳﺘﺮاﺣﺖ در اﯾﻦ اﯾﺎم ﺑﻪ ﻓﺮد ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﺷﻮد
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮔﺮم ﮐﺮدن ﻣﻮﺿﻌ و اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺴﻦﻫﺎﯾ ﮐﻪ ﻣﻘﺪار درد و ﺧﻮﻧﺮﯾﺰی را ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬ ﻣﮐﺎﻫﻨﺪ از راهﻫﺎی
ﺑﻬﺒﻮد اﺳﺖ .ﮔﻔﺘﻪ ﻣﺷﻮد داروﻫﺎی ﺿﺪاﻟﺘﻬﺎﺑ ﻏﯿﺮاﺳﺘﺮوﺋﯿﺪی ﻫﻤﭽﻮن دﯾﻠﻮﻓﻨﺎک ،اﯾﻨﺪوﻣﺘﺎﺳﯿﻦ و اﯾﺒﻮﭘﺮوﻓﻦ ﻣﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﮐﺎﻫﺶ
.اﯾﻦ ﻋﻮارض ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ
رژﯾﻢ ﻏﺬاﯾ ﻣﻨﺎﺳﺐ
ﺑﺮﺧﻼف اﯾﻦ ﮐﻪ زﻧﺎن در زﻣﺎن ﻗﺎﻋﺪﮔ ﻣﯿﻞ ﺑﻪ ﺧﻮردن ﺳﺒﺰی و ﻣﯿﻮهﺟﺎت ﻧﺪارﻧﺪ ،وﻟ در اﯾﻦ ﻣﺎه ،رژﯾﻢ ﻏﺬاﯾ ﭘﺮﮐﻠﺴﯿﻢ و
ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦدار و ﭘﺮﻫﯿﺰ از ﻧﻤ و ﺷﯿﺮﯾﻨﺟﺎت ﻣﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺎ ﺣﺪ زﯾﺎدی در روﻧﺪ ﺑﻬﺒﻮد ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﺼﺮف ﺑﺮﺧ از داروﻫﺎی ﮔﯿﺎﻫ
.ﻧﯿﺰ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻮﺛﺮﻧﺪ  evening prime rose oilﻫﻤﭽﻮن »رازﯾﺎﻧﻪ« و ﻗﺮصﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ
ﻣﯿﺰان ﺧﻮﻧﺮﯾﺰی ﺑﺴﺘ ﺑﻪ اﻧﺪازه رﺣﻢ دارد و ﺑﯿﺶ از  ۸۰ﺳﺳ آن در ﻃﻮل ﯾ دوره از ﻋﺎدت ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﻏﯿﺮﻃﺒﯿﻌ اﺳﺖ و ﻣﻤﻦ
اﺳﺖ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﮐﻢﺧﻮﻧ ﺷﻮد .ﺑﺨﺼﻮص ﮐﻪ در ﺗﻐﺬﯾﻪ اﯾﺮاﻧ ،ﻣﻮاد ﺣﺎوی ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﯾﺎ آﻫﻦ ﺑﺎ ﻣﻮادی ﻫﻤﭽﻮن »ﻧﺎن« ﺗﺮﮐﯿﺐ و ﺑﺎﻋﺚ
.ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯿﺰان ﺟﺬب آﻫﻦ ﻣﺷﻮد
ﮐﯿﺴﺖﻫﺎی ﺗﺨﻤﺪان
ﺑﯿﻤﺎری ﺗﺨﻤﺪانﻫﺎی ﭘﻠﮐﯿﺴﺘﯿ (اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری ﮐﯿﺴﺖﻫﺎی رﯾﺰ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺤﯿﻄ در اﻃﺮاف ﺗﺨﻤﺪان وﺟﻮد( »«PCOD
دارد و ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﺧﺘﻼل ﺗﺨﻤﮔﺬاری و ﻧﺎﺷ از اﺧﺘﻼﻻت ﻫﻮرﻣﻮﻧ وارد ﺑﺪن ﺷﺪه و ﻣﯿﺰان ﺗﺮﺷﺤﺎت ﻫﻮرﻣﻮن ﻣﺮداﻧﻪ را اﻓﺰاﯾﺶ
داده و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺮوز ﻧﺎﺑﺎروریﻫﺎی ﺑﻌﺪی ﻣﺷﻮد ﮐﻪ از ﻣﺸﺨﺼﻪﻫﺎی آن ،ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻫﻮرﻣﻮﻧ در آزﻣﺎﯾﺸﺎت ،ﻓﺎﺻﻠﻪﻫﺎی زﯾﺎد
.زﻣﺎن ﭘﺮﯾﻮد ،ﭼﺎﻗ و ﺟﻮشﻫﺎی ﺻﻮرت ﻣﻘﺎوم ﺑﻪ درﻣﺎن اﺳﺖ
.اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺿﺮورت اﺳﺘﺤﻤﺎم در زﻣﺎن ﻗﺎﻋﺪﮔ ،وﻟ ورزش »ﺷﻨﺎ« در اﯾﻦ دوران ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻧﻤﺷﻮد
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ »ﺗﺎﻣﭙﻮن« وﺳﯿﻠﻪای ﺑﺮای ﻋﺪم ﺧﺮوج ﺧﻮن اﺳﺖ ،وﻟ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ روش ﺟﻬﺖ ﺷﻨﺎ ،ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻧﻤﺷﻮد ﭼﺮاﮐﻪ
ﺑﺎﻋﺚ ﻣﺷﻮد ﺧﻮن ﺑﻪ داﺧﻞ ﻟﻦ ﺑﺮﮔﺮدد و ﺑﺮوز ﺑﺮﺧ از ﻋﻔﻮﻧﺖﻫﺎی ﭘﻨﻬﺎن ،ﭼﺴﺒﻨﺪﮔﻫﺎی داﺧﻞ ﻟﻦ و ﻧﺎزاﯾ را ﺑﺮای ﻓﺮد اﯾﺠﺎد
.ﮐﻨﺪ
اﺧﺘﻼﻻت ﻗﺎﻋﺪﮔ
ﯾ ﺳﯿﻞ )دوره( ﻗﺎﻋﺪﮔ ﻃﺒﯿﻌ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﯿﻦ  ۲۱ﺗﺎ  ۳۵روز ﻃﻮل ﻣ ﮐﺸﺪ .در ﺻﻮرﺗﯿﻪ زﻣﺎن ﯾ ﺳﯿﻞ ﮐﻤﺘﺮ از  ۲۱روز ﯾﺎ
ﺑﯿﺸﺘﺮ از  ۳۵روز ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای ﺑﺮرﺳ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﭘﺰﺷ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ .ﻃﻮل ﯾ ﺳﯿﻞ ﻗﺎﻋﺪﮔ ﺗﻌﺪاد روزﻫﺎ از زﻣﺎن اوﻟﯿﻦ روز
.ﺷﺮوع ﺧﻮﻧﺮﯾﺰی ﺗﺎ اوﻟﯿﻦ روز ﺷﺮوع ﺧﻮﻧﺮﯾﺰی در ﺳﯿﻞ ﺑﻌﺪ اﺳﺖ
ﻃﻮل ﺳﯿﻠﻬﺎی ﻗﺎﻋﺪﮔ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﺎ اﺧﺘﻼف ﯾ ﯾﺎ دو روز از ﯾ ﺳﯿﻞ ﺑﻪ ﺳﯿﻞ دﯾﺮ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ  .ﺑﺨﺼﻮص در ﺳﻨﯿﻦ ﭘﺎﯾﯿﻦ –
ﺗﺮ و در اواﯾﻞ ﺑﻠﻮغ اﯾﻦ ﻧﺎﻣﻨﻈﻤ ﺑﯿﺸﺘﺮ دﯾﺪه ﻣ ﺷﻮد و ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻦ ،ﻧﻈﻢ ﺳﯿﻠﻬﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣ ﯾﺎﺑﺪ .در ﺻﻮرﺗﯿﻪ
ﺳﯿﻠﻬﺎی ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﻣﻨﻈﻢ داﺷﺘﻪ اﯾﺪ و اﺧﯿﺮا اﺧﺘﻼف ﺗﻌﺪاد روزﻫﺎی ﺳﯿﻠﻬﺎ از ﯾ ﺳﯿﻞ ﺑﻪ ﺳﯿﻞ دﯾﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮ از  ۷روز ﺷﺪه اﺳﺖ و
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.اﯾﻦ ﻧﺎﻣﻨﻈﻤ در ﭼﻨﺪ ﻣﺎه ﻣﺘﻮاﻟ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﭘﺰﺷ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ
ﻣﻘﺪار ﮐﻞ ﺧﻮﻧﺮﯾﺰی ﻗﺎﻋﺪﮔ در ﻫﺮ ﺳﯿﻞ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﻄﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ  ۳۵ﻣﯿﻠ ﻟﯿﺘﺮ )ﮐﻤﺘﺮ از ﻧﺼﻒ اﺳﺘﺎن( و ﺣﺪاﮐﺜﺮ  ۸۰ﻣﯿﻠ ﻟﯿﺘﺮ –
اﺳﺖ .ﯾ از راﻫﻬﺎی ﺗﺨﻤﯿﻦ ﻣﯿﺰان ﺧﻮن ﻗﺎﻋﺪﮔ ،ﺟﻤﻊ آوری ﻧﻮارﻫﺎی ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﯾ ﮐﯿﺴﻪ ﻧﺎﯾﻠﻮﻧ ﮐﺎﻣﻼ درﺑﺴﺘﻪ و وزن
ﮐﺮدن آن و ﺳﭙﺲ ﮐﻢ ﮐﺮدن وزن ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از وزن ﻧﻮارﻫﺎی ﺧﺸ اﺳﺖ .در ﺻﻮرﺗﯿﻪ ﻣﯿﺰان ﺧﻮﻧﺮﯾﺰی ﺑﯿﺶ از  ۸۰ﻣﯿﻠ ﻟﯿﺘﺮ
ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺮای ﺑﺮرﺳ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﭘﺰﺷ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ .در ﺻﻮرت ﺗﺄﺧﯿﺮ در درﻣﺎن ﻣﻤﻦ اﺳﺖ ﮐﻢ ﺧﻮن ﺷﻮﯾﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
.درﺻﻮرﺗﯿﻪ در ﻇﺮف  ۲ﺳﺎﻋﺖ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺗﻌﻮﯾﺾ ﻧﻮار ﺑﻬﺪاﺷﺘ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ،ﻧﺸﺎﻧﺪﻫﻨﺪه ﺧﻮﻧﺮﯾﺰی زﯾﺎد اﺳﺖ و ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮرﺳ ﮔﺮدد
.ﯾ ﻗﺎﻋﺪﮔ ﻃﺒﯿﻌ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﯿﺶ از  ۷روز ﺑﻪ ﻃﻮل ﺑﯿﻨﺠﺎﻣﺪ .در ﺻﻮرت ﻃﻮﻻﻧ ﺷﺪن ﺧﻮﻧﺮﯾﺰی ﻗﺎﻋﺪﮔ ﺑﺮرﺳ ﭘﺰﺷ ﻻزم اﺳﺖ –
آﻣﻨﻮره زﻣﺎﻧ اﺳﺖ ﮐﻪ دﺧﺘﺮی  ۱۶ﺳﺎل دارد وﻟ ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﻗﺎﻋﺪه ﻧﺸﺪه اﺳﺖ و ﯾﺎ ﺳﻪ ﺳﺎل از زﻣﺎن ﺑﻠﻮغ او ﻣﮔﺬرد وﻟ ﻫﻨﻮز –
ﻗﺎﻋﺪه ﻧﺸﺪه اﺳﺖ و ﯾﺎ ﻋﻼﯾﻢ ﺑﻠﻮغ را ﺗﺎ ﺳﻦ  ۱۴ﺳﺎﻟ از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن ﻧﺪاده اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﮐﺴ ﮐﻪ ﻗﺒﻼ ﻗﺎﻋﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ وﻟ
.ﺑﺮای ﻣﺪت ﻃﻮﻻﻧ دﯾﺮ ﺑﺪون آﻧﻪ ﺣﺎﻣﻠﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻗﺎﻋﺪه ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﻣﻮارد ﺑﺮرﺳ ﭘﺰﺷ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز اﺳﺖ
ﺑﺮرﺳ ﻋﻠﻞ ﺧﻮﻧﺮﯾﺰی ﻫﺎی ﻏﯿﺮﻃﺒﯿﻌ رﺣﻢ
ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﻋﺎدت ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ زﻧﺎن ﻫﺮ  ۲۸روز ﯾﺒﺎر رخ ﻣدﻫﺪ و ﻣﻤﻦ اﺳﺖ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت اﯾﻦ دوران در ﻫﺮ زﻧ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﯾﺮی ﻣﺘﻔﺎوت
ﺑﺎﺷﺪ ،وﻟ اﻏﻠﺐ اﯾﻦ ﺧﻮﻧﺮﯾﺰیﻫﺎ  ۵ﺗﺎ  ۷روزه اﺳﺖ و ﺧﻔﯿﻒ ،ﺷﺪﯾﺪ ،دردﻧﺎک و ﺑﺪون دردﺑﻮدن آن اﻣﺮی ﻃﺒﯿﻌ اﺳﺖ ،وﻟ ﮔﺎﻫ
ﻧﯿﺰ زﻧﺎن و دﺧﺘﺮان دﭼﺎر ﺧﻮﻧﺮﯾﺰیﻫﺎی ﻏﯿﺮﻃﺒﯿﻌ ﻣﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ اﯾﻦ ﺧﻮﻧﺮﯾﺰیﻫﺎ ﺑﻪ ﭼﻬﺎر ﮔﺮوه ﺳﻨ ،ﻗﺒﻞ از ﺑﻠﻮغ ،ﻧﻮﺟﻮاﻧ،
.ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺜﻞ و ﺑﻌﺪ از ﯾﺎﺋﺴ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﺷﻮﻧﺪ
ﯾ از دﻻﯾﻞ ﺧﻮﻧﺮﯾﺰیﻫﺎی رﺣﻤ ﻗﺒﻞ از ﺳﻦ ﺑﻠﻮغ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻋﻔﻮﻧﺖﻫﺎ ،ﺿﺎﯾﻌﺎت و ﺧﺎرشﻫﺎ اﺳﺖ  .ورود اﺟﺴﺎم ﺧﺎرﺟ و
ﺿﺮﺑﻪﻫﺎی وارد ﺷﺪه ،ﺳﻮءاﺳﺘﻔﺎدهﻫﺎی ﺟﻨﺴ و زﮔﯿﻞﻫﺎی ﺗﻨﺎﺳﻠ ﮐﻪ ﮐﻮدک در ﺗﻤﺎس ﺑﺎ واﻟﺪﯾﻦ ﺧﻮد دﭼﺎر ﻣﺷﻮد را ﻣﺗﻮان از
.ﻋﻠﻞ ﺷﺎﯾﻊ ﺧﻮﻧﺮﯾﺰی ﻗﺒﻞ از ﺑﻠﻮغ دﺧﺘﺮان داﻧﺴﺖ
اﻟﺒﺘﻪ ﺷﺎﯾﻊﺗﺮﯾﻦ ﻋﻠﺖ ﺧﻮﻧﺮﯾﺰی در زﻧﺎن را ﻋﺪم ﺗﺨﻤﺬاری )ﺗﺨﻤﮔﺬاری ﻧﺎﻣﺮﺗﺐ( ،اﺳﺘﻔﺎده از اﺳﺘﺮوژن ﻋﻨﻮان ﮐﺮده و ﯾﺎدآور
.ﻣﺷﻮد :ﮔﺎه ﺗﻤﺎسﻫﺎی ﺟﻨﺴ ﺑﺎﻋﺚ ﺣﺎﻣﻠﻫﺎی ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ و ﺑﺮوز ﺧﻮﻧﺮﯾﺰیﻫﺎی ﻧﺎﻣﺮﺗﺐ ﻣﺷﻮد
اﺧﺘﻼﻻت اﻧﻌﻘﺎدی در ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻗﺎﻋﺪﮔ در دﺧﺘﺮان ﺑﯿﻦ ﺳﻨﯿﻦ  ۱۰اﻟ ۱۱ ﺳﺎل ﻧﯿﺰ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﻠﻮغ زودرس ﻣﺷﻮد ﮐﻪ در ﻧﺘﯿﺠﻪ
ﺳﯿﻞﻫﺎی آن ﺳﺮﯾﻊﺗﺮ ﺣﺎﻟﺖ ﻃﺒﯿﻌ ﭘﯿﺪا ﻣﮐﻨﺪ ،وﻟ ﻫﺮ ﻗﺪر ﮐﻪ اﯾﻦ اﺗﻔﺎق دﯾﺮﺗﺮ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد ،ﺗﺎﻣﻞ ﺳﯿﺴﺘﻢ دﯾﺮﺗﺮ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده و
.ﺧﻮﻧﺮﯾﺰیﻫﺎی ﻧﺎﻣﺮﺗﺐ و ﻋﺪم ﺗﺨﻤﮔﺬاری در آﻧﻬﺎ ﻣﺸﻬﻮد اﺳﺖ
ﻣﻌﻤﻮﻻ در  ۲ﺳﺎل اول ﺑﻠﻮغ دﺧﺘﺮان ﺗﺨﻤﮔﺬاری ﻧﺎﻗﺺ اﺳﺖ و ﻃﻮل دوره از  ۲۱ﺗﺎ  ۴۰روز ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ و ﺗﺎ وﻗﺘ اﯾﻦ ﻣﺪت
ﺳﯿﻞ ﻣﻨﻈﻢ  ۲۳ﺗﺎ  ۳۵روز اداﻣﻪ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ ،اﻏﻠﺐ ﺧﻮﻧﺮﯾﺰیﻫﺎی دوره ﺷﺪﯾﺪ و ﺣﺘ ﺑﺎ اﻓﺖ ﺷﺪﯾﺪ ﻫﻤﻮﮔﻠﻮﺑﯿﻦ ﺧﻮن ﻫﻤﺮاه ﺧﻮاﻫﺪﺑﻮد
.ﮐﻪ ﺑﺎ درﻣﺎنﻫﺎی ﻫﻮرﻣﻮﻧ ﻗﺎﺑﻞ درﻣﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد
ﮐﻤﺒﻮد ﭘﻼﮐﺖ( ،ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻏﺪدی )ﮐﻢﮐﺎری و ﭘﺮﮐﺎری ﺗﯿﺮوﺋﯿﺪ( و ﺑﯿﻤﺎری( ) (iTPاﺧﺘﻼﻻت ﺧﻮﻧ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﮐﻤﺒﻮد ﻓﺎﮐﺘﻮرﻫﺎی اﻧﻌﻘﺎدی
ﺳﻨﺪرم ﺗﺨﻤﺪان ﭘﻠﮐﯿﺴﺘﯿ (ﮐﻪ در دوران ﻧﻮﺟﻮاﻧ دﺧﺘﺮان ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻋﺪم ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮐﺎﻣﻞ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﻮرﻣﻮﻧ ﺑﺪن ﻣﻮﺟﺐ( PCO
.ﮐﯿﺴﺖﻫﺎی رﯾﺰی در ﺗﺨﻤﺪان ﺷﺪه و ﺑﺎ ﺑﺮوز اﺧﺘﻼﻻت ﻫﻮرﻣﻮﻧ) ﭼﺎﻗ ﭘﺮﻣﻮﯾ رﯾﺰش ﻣﻮ( ﺧﻮﻧﺮﯾﺰی رﺣﻤ اﯾﺠﺎد ﻣﮐﻨﺪ
ﺧﻮﻧﺮﯾﺰی در ﺳﻨﯿﻦ ﺑﺎروری
ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻧﺸﺎن داده ﺧﻮﻧﺮﯾﺰیﻫﺎی ﻧﺎﺷ از ﻗﺎﻋﺪﮔ در ﺳﻨﯿﻦ ﺑﺎروری از ﻋﻠﻞ ﻣﺨﺘﻠﻔ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻋﻠﺖ آن
.ﯾﺎ ﻫﻤﺎن ﺧﻮﻧﺮﯾﺰیﻫﺎی ﻧﺎﺷ از اﺧﺘﻼل ﻋﻤﻠﺮد رﺣﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﻦ ،راهﻫﺎی درﻣﺎﻧ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧ دارد )(DUB
ﺧﻮﻧﺮﯾﺰیﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺣﺎﻣﻠ ﻣﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﺳﻘﻂ ﯾﺎ ﺑﺮوز ﺣﺎﻣﻠ ﺧﺎرج از رﺣﻢ ﺷﻮد  ۳۰ .درﺻﺪ از زﻧﺎن ﺑﺎ ﻣﺼﺮف
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ﻗﺮصﻫﺎی ﺿﺪﺑﺎرداری دﭼﺎر ﻟﻪﺑﯿﻨ ﻣﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﯾ از ﻋﻠﻞ آن ﮐﻢﮐﺎری و ﯾﺎ ﭘﺮﮐﺎری ﺗﯿﺮوﺋﯿﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻮﻧﺮﯾﺰیﻫﺎی ﮐﻢ
.ﻗﺎﻋﺪﮔ ،ﻓﺎﺻﻠﻪ زﯾﺎد ﺑﯿﻦ دو ﻗﺎﻋﺪﮔ و اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻌﺪاد دﻓﻌﺎت ﻗﺎﻋﺪﮔ از ﻋﻼﯾﻢ و ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎی آن اﺳﺖ
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻓﯿﺒﺮم رﺣﻤ) اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻮده ﻋﻀﻼﻧ رﺣﻢ( ﻧﯿﺰ ﺑﺎﻋﺚ ﻟﻪ ﺑﯿﻨ و ﺧﻮﻧﺮﯾﺰی ﻣﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﯿﺰان آن ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ و ﺟﺎﯾﺎﻫ ﮐﻪ
ﻓﯿﺒﺮم ﻗﺮار دارد ،ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ ،اﮔﺮ ﻓﯿﺒﺮم در ﻧﺰدﯾ ﻋﺮوق رﺣﻤ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺧﻮﻧﺮﯾﺰیﻫﺎی ﻧﺎﻣﺮﺗﺐ اﯾﺠﺎد ﻣﮐﻨﺪ و اﮔﺮ ﭘﺸﺖ ﻣﺜﺎﻧﻪ
.ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺮوز ﻋﻼﯾﻢ ادراری ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ
درﺻﺪ از ﺳﺮﻃﺎنﻫﺎی رﺣﻤ در ﺳﻨﯿﻦ ﺑﺎﻻی  ۳۵ﺳﺎل ،ﺑﻪ ﺷﻞ ﺧﻮﻧﺮﯾﺰی ﺧﻮد را ﻧﺸﺎن ﻣدﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪﺑﺮداری از داﺧﻞ ۱۰
رﺣﻢ )ﮐﻮرﺗﺎژ ﺗﺸﺨﯿﺼ (ﻣﺗﻮان دﻟﯿﻞ ﺧﻮﻧﺮﯾﺰی را ﻣﺸﺨﺺ ﮐﺮد ،اﻣﺎ آﻧﭽﻪ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﺎﻫ ﭘﺲ از ﺗﺮاﺷﯿﺪه ﺷﺪن
.ﺳﻄﺢ رﺣﻢ )ﺑﻪ اﺻﻄﻼح ﺷﺴﺘﺸﻮی رﺣﻢ( درﻣﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪه و ﺧﻮﻧﺮﯾﺰی ﻗﻄﻊ ﻣﺷﻮد
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﺷﻮد زﻧﺎﻧ ﮐﻪ در اﻗﻮام درﺟﻪ ﯾ ﺧﻮد ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺳﺮﻃﺎنﻫﺎی واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ رﺣﻢ از ﺟﻤﻠﻪ ﺳﺮﻃﺎن ﺳﯿﻨﻪ ،ﺗﺨﻤﺪان و
.ﮐﻮﻟﻮن دارﻧﺪ ،ﭘﺲ از  ۳۵ﺳﺎﻟ ،ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﮐﻮرﺗﺎژ ﺗﺸﺨﯿﺼ اﻗﺪام ﮐﻨﻨﺪ
ﯾ از روشﻫﺎی درﻣﺎن ﺧﻮﻧﺮﯾﺰیﻫﺎی ﻏﯿﺮﻃﺒﯿﻌ و ﺑﺪون ﻋﻠﺖ رﺣﻢ را ﺗﺠﻮﯾﺰ ﻣﺴﻦﻫﺎی ﺿﺪاﻟﺘﻬﺎﺑ ﻫﻤﭽﻮن اﯾﺒﻮﭘﺮوﻓﻦ و
ﺗﻮان ﺧﻮﻧﺮﯾﺰی را ﮐﻨﺘﺮل ﮐﺮد،ﻣﻔﻨﺎﻣﯿ اﺳﯿﺪ ذﮐﺮ ﮐﺮده و ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﻣﮐﻨﺪ ﺑﺎ ﻣﺼﺮف  ۶اﻟ ۸ ﺳﺎﻋﺖ ﯾ ﺑﺎر اﯾﻦ داروﻫﺎ ﻣ
آﯾﻮدی( اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ و ﺳﻄﺢ ﺧﻮﻧﺮﯾﺰی(  IUDﻣﺗﻮاﻧﻨﺪ دﺳﺘﺎه ) (DUBﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﯾﻦ اﻓﺮاد ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺧﺘﻼل ﻋﻤﻠﺮد رﺣﻢ ﺧﻮد
.ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺻﻔﺮ ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ و ﻃ دورهای  ۵ﺳﺎﻟﻪ از ﺑﺮوز ﺣﺎﻣﻠﻫﺎی ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ ،ﺑﻪ ﻃﻮر ﺟﺪی ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﻨﻨﺪ
ﺧﻮﻧﺮﯾﺰی ﭘﺲ از ﯾﺎﺋﺴ
درﺻﺪ از ﻋﻠﺖﻫﺎی ﺧﻮﻧﺮﯾﺰی ﭘﺲ از دوران ﯾﺎﺋﺴ ،زﻣﯿﻨﻪﺳﺎز ﺳﺮﻃﺎنﻫﺎی رﺣﻢ اﺳﺖ وﻟ آﻧﭽﻪ ﺑﯿﺶ از اﻧﺪازه ﻣﺸﻬﻮد اﺳﺖ۳۰ ،
.اﺳﺘﻔﺎده از ﻫﻮرﻣﻮنﻫﺎی اﺳﺘﺮوژن و ﭘﺮوژﺳﺘﺮون اﺳﺖ
ﻫﺎی ﻫﻮرﻣﻮﻧ ﺑﺮای زﻧﺎن ﭘﺲ از دوران ﯾﺎﺋﺴ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻧﻤﺷﻮد و ﻓﻘﻂ در ﻣﻮارد ﮔﺮﮔﺮﻓﺘ و ﯾﺎ ﭘﻮﮐ اﺳﺘﺨﻮانﻫﺎیاﺧﯿﺮا درﻣﺎن
.ﺷﺪﯾﺪ ،ﺑﺮای اﯾﻦ دﺳﺘﻪ از ﺑﯿﻤﺎران ،ﻫﻮرﻣﻮن درﻣﺎﻧ اﻧﺠﺎم ﻣﺷﻮد
ﯾ دﯾﺮ از ﻋﻠﻞ ﺧﻮﻧﺮﯾﺰیﻫﺎی ﭘﺲ از دوران ﯾﺎﺋﺴ را ﺧﺸ رﺣﻢ و واژن ﻋﻨﻮان ﻣﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺗﺤﻠﯿﻞ رﻓﺘﻦ ﺑﺎﻓﺖﻫﺎی رﺣﻢ
.ﺷﻨﻨﺪﮔ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺧﻮﻧﺮﯾﺰی اﯾﺠﺎد ﻣﺷﻮد ﮐﻪ درﻣﺎن آن ﻧﯿﺰ ﺑﺎ اﺳﺘﺮوژن ﺧﻮراﮐ و ﯾﺎ ﻣﻮﺿﻌ ﺻﻮرت ﻣﮔﯿﺮد
ﭼﻨﺪ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﻔﯿﺪ
ﭘﺰﺷﺎن ﻣﺘﺨﺼﺺ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎورﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﻨﺎم ﺧﻮﻧﺮﯾﺰی از ﺧﻮردن ﻗﺮصﻫﺎی »آﺳﭙﺮﯾﻦ« ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﻓﺰاﯾﺶ ﺧﻮﻧﺮﯾﺰی ،ﭘﺮﻫﯿﺰ ﺷﻮد و
ورزش و رژﯾﻢ ﻏﺬاﯾ ﻣﻨﺎﺳﺐ ،ﻣﺼﺮف ﻗﺮص آﻫﻦ ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﮐﻢﺧﻮﻧ ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﺸﻮد و ﺣﺪاﻗﻞ ﺳﺎﻟ ﯾ ﻣﺮﺗﺒﻪ آزﻣﺎﯾﺶ
 .ﺷﻤﺎرش ﮔﻠﺒﻮلﻫﺎی ﺧﻮن و آزﻣﺎﯾﺶﻫﺎی ﺳﺎﻻﻧﻪ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﮐﺎری ﺑﺎﻧﻮان ﮔﻨﺠﺎﻧﺪه ﺷﻮد
ﻧﺘﻪ ﻣﻬﻢ ﺑﻬﺪاﺷﺘ دوران ﻗﺎﻋﺪﮔ
:ﻟﺒﺎس زﯾﺮ ﻣﻨﺎﺳﺐ
از ﻟﺒﺎسﻫﺎی ﻧﺨ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ و آﻧﻬﺎ را زود ﺑﻪ زود ﻋﻮض ﮐﻨﯿﺪ .ﻟﺒﺎسﻫﺎی زﯾﺮ را ﺑﺎﯾﺪ ﺟﺪا از ﺳﺎﯾﺮ ﻟﺒﺎسﻫﺎ ﺑﺸﻮﯾﯿﺪ و در آﻓﺘﺎب
.ﺧﺸ ﮐﻨﯿﺪ .ﻫﯿﭽﺎه از ﻟﺒﺎس زﯾﺮ دﯾﺮان اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻨﯿﺪ
:ورزش
اﻧﺠﺎم ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎ و ورزشﻫﺎی ﻋﺎدی و ﺳﺒ در اﯾﻦ دوران ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻫﯿﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻨﻌ ﻧﺪارد ،ﺑﻠﻪ ﻣﻔﯿﺪ ﻫﻢ اﺳﺖ و ﺑﻪ آراﻣﺶ ﻋﻀﻼت
.ﮐﻤ ﻣ ﮐﻨﺪ .ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ ﮐﺎر ،درازﮐﺸﯿﺪن روی ﺗﺨﺖ و ﺑﺣﺮﮐﺖ ﻣﺎﻧﺪن اﺳﺖ
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:ﺗﻐﺬﯾﻪ
ﺑﺮای ﺟﺒﺮان ﺧﻮن از دﺳﺖ رﻓﺘﻪ در اﯾﻦ دوران ﻣ ﺗﻮاﻧﯿﺪ از ﻏﺬاﻫﺎی ﻣﻘﻮی ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﯿﺮ ،ﮔﻮﺷﺖ ،ﺣﺒﻮﺑﺎت ،اﻧﻮاع ﺳﺒﺰی ،ﻟﺒﻨﯿﺎت و
اﻧﻮاع ﻣﯿﻮهﻫﺎی ﺗﺎزه و… ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ .ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣ ﺷﻮد ﺑﺮای ﮐﺎﻫﺶ ﻋﻮارض اﺧﺘﻼﻻت ﭘﯿﺶ از ﻗﺎﻋﺪﮔ ،از ﯾ ﻫﻔﺘﻪ ﭘﯿﺶ
و آﻫﻦ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﻮﺷﺖ ،ﻣﺎﻫ ،آﺟﯿﻞ ﺑﺪون ﻧﻤ و ﻏﻼت ﺳﺒﻮسدار ﻣﺼﺮف  B6از ﺷﺮوع ﻗﺎﻋﺪﮔ از رژﯾﻢ ﻏﺬاﯾ ﺣﺎوی وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ
.ﮐﻨﯿﺪ
ﻏﺬاﻫﺎی ﻏﻨ از آﻫﻦ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از :ﮔﻮﺷﺖ ﻫﺎ ،ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ  ،ﺟﺮ ،ﺳﺒﺰی ﻫﺎی دارای ﺑﺮگ ﺳﺒﺰ ﺗﯿﺮه ﻣﺜﻞ اﺳﻔﻨﺎج ﺗﺎزه و ﺟﻌﻔﺮی،
ﺣﺒﻮﺑﺎت ﻣﺜﻞ ﻋﺪس و ﻟﻮﺑﯿﺎ ،ﻧﺨﻮد ﺳﺒﺰ ،ﻧﺎن ﺳﺒﻮس دار  ،آﺟﯿﻞ ،ﺧﺸﺒﺎر ﻣﺜﻞ اﻧﻮاع ﺑﺮﮔﻪ ،ﺑﺮﮔﻪ آﻟﻮ و ﻫﻠﻮ و زرد آﻟﻮ  ،ﺗﻮت ﺧﺸ،
 .اﻧﺠﯿﺮ ﺧﺸ و ﮐﺸﻤﺶ
در ﻧﺎن ﻫﺎ و ﺑﯿﺴﻮﯾﺖ ﻫﺎی ﺳﺒﻮس دار ،ﻣﺎءاﻟﺸﻌﯿﺮ ،ﺟﻮاﻧﻪ ﮔﻨﺪم  ،ﻣﺮغ ،ﻣﺎﻫ ،ﺟﺮ ،ﻣﯿﻮه ﻫﺎ ﻣﺜﻞ ﻣﻮز ،آب ﭘﺮﺗﻘﺎل B6 ،وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ
.ﺳﯿﺐ ،ﺳﺒﺰﯾﺠﺎت ﻣﺜﻞ ﻫﻮﯾﺞ ،ﮔﻞ ﮐﻠﻢ ،ﮔﻮﺟﻪ ﻓﺮﻧ و در ﻣﻐﺰﻫﺎ وﺟﻮد دارد
:ﺣﻤﺎم ﮐﺮدن
ﺣﻤﺎمﮐﺮدن در دوران ﻗﺎﻋﺪﮔ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺿﺮر ﻧﺪارد ،ﺑﻠﻪ ﻻزم اﺳﺖ .اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎﯾﺪ از ﻧﺸﺴﺘﻦ ﮐﻒ ﺣﻤﺎم ﺧﻮدداری ﮐﺮده و ﺗﺎ ﺣﺪ اﻣﺎن
ﺑﻪ ﺷﻞ اﯾﺴﺘﺎده ﺣﻤﺎم ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﺪن ﺷﻤﺎ ﺑﻪ آﻟﻮدﮔﻫﺎی ﻣﯿﺮوﺑ ﮐﻒ ﺣﻤﺎم آﻟﻮده ﻧﺸﻮد .اﻣﺎ ﻻزم اﺳﺖ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ در اﯾﻦ دوران ﺑﺎﯾﺪ
.از رﻓﺘﻦ ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺮ ﯾﺎ درﯾﺎ اﺟﺘﻨﺎب ﮐﻨﯿﺪ
:ﻧﻮار ﺑﻬﺪاﺷﺘ
ﺳﻌ ﮐﻨﯿﺪ در دوران ﻗﺎﻋﺪﮔ از ﻧﻮار ﺑﻬﺪاﺷﺘ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده و آن را ﻣﺮﺗﺐ و زود ﺑﻪ زود ﺗﻌﻮﯾﺾ ﮐﻨﯿﺪ .اﻫﻤﯿﺖ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع
ﺑﻪﺧﺼﻮص زﻣﺎﻧ ﮐﻪ ﺧﻮنرﯾﺰی ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ ،روﺷﻦ ﻣ ﺷﻮد .ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر ،ﻋﻼوه ﺑﺮ رﻋﺎﯾﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺟﺴﻢ ،از آﻟﻮده ﺷﺪن
.ﻟﺒﺎسﻫﺎی دﯾﺮ ﻧﯿﺰ ﺧﻮدداری ﻣ ﺷﻮد .ﻫﻨﺎم ﺗﻌﻮﯾﺾ ﻧﻮار ﺑﻬﺪاﺷﺘ ،ﺑﺎﯾﺪ آن را داﺧﻞ ﮐﺎﻏﺬ ﭘﯿﭽﯿﺪه و دور ﺑﯿﻨﺪازﯾﺪ
دﻗﺖ ﮐﻨﯿﺪ ﻧﻮار ﺑﻬﺪاﺷﺘ را ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ در ﺗﻮاﻟﺖ ﺑﯿﻨﺪازﯾﺪ ،زﯾﺮا ﻣﻮﺟﺐ ﮔﺮﻓﺘ ﭼﺎه ﺗﻮاﻟﺖ ﻣ ﺷﻮد .ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ اﻣﺎن
اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻮار ﺑﻬﺪاﺷﺘ را ﻧﺪارﯾﺪ ،ﻣ ﺗﻮاﻧﯿﺪ از ﭘﺎرﭼﻪﻫﺎی ﻣﻌﻤﻮﻟ و ﻗﺎﺑﻞ ﺷﺴﺘﺸﻮ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده و ﺳﭙﺲ آﻧﻬﺎ را ﺑﺎ آب ﺳﺮد و
ﺻﺎﺑﻮن ﺷﺴﺘﻪ و در آﻓﺘﺎب ﺧﺸ و در ﺻﻮرت اﻣﺎن اﺗﻮ ﮐﻨﯿﺪ .ﺳﻌ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺣﺪ اﻣﺎن از ﭘﻨﺒﻪ ﯾﺎ دﺳﺘﻤﺎل ﮐﺎﻏﺬی اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻨﯿﺪ
و در ﺻﻮرت اﺳﺘﻔﺎده ،ﯾ ﻋﺪد ﮔﺎز اﺳﺘﺮﯾﻞ روی ﭘﻨﺒﻪ ﻗﺮار دﻫﯿﺪ ،زﯾﺮا ﻣﻤﻦ اﺳﺖ ﻗﻄﻌﺎت ﺧﺮد ﺷﺪه دﺳﺘﻤﺎل و ﭘﻨﺒﻪ ﺟﺬب ﺷﺪه و
ﻣﻮﺟﺐ ﻋﻔﻮﻧﺖ ﺷﻮد .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﻪ در اواﯾﻞ ﺑﻠﻮغ ،ﺷﺮوع ﻗﺎﻋﺪﮔ ﻧﺎﻣﻨﻈﻢ اﺳﺖ ،ﻣ ﺗﻮان ﺑﺎ ﻋﻼﻣﺖزدن ﺗﺎرﯾﺦ ﺷﺮوع ﻗﺎﻋﺪﮔ در
.ﺗﻘﻮﯾﻢ ،آن را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﺴﭙﺎرﯾﺪ و ﻧﻮار ﺑﻬﺪاﺷﺘ را ﺑﻪﺧﺼﻮص در ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﺗﺎ ﻣﺸﻠ اﯾﺠﺎد ﻧﺸﻮد
:اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺴﻦ
وﺟﻮد درد در روزﻫﺎی اول ﻗﺎﻋﺪﮔ ،ﻣﺴﺌﻠﻪای ﻃﺒﯿﻌ اﺳﺖ .ﻋﻠﺖ اﯾﻦ اﻣﺮ ،آزاد ﺷﺪن ﻣﻮادی در ﺟﺪاره داﺧﻠ رﺣﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻣﻮﺟﺐ اﻧﻘﺒﺎض رﺣﻢ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ درد ﻣ ﺷﻮد .در ﺻﻮرت ﺷﺪت درد ﻣ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ ﺗﺠﻮﯾﺰ ﭘﺰﺷ ،از داروﻫﺎی ﺗﺴﯿﻦدﻫﻨﺪه
اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ  ۴۸ﺗﺎ  ۷۲ﺳﺎﻋﺖ ﭘﯿﺶ از ﺷﺮوع ﻗﺎﻋﺪﮔ از اﯾﻦ داروﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد .در ﺿﻤﻦ ،اﺳﺘﻔﺎده از ﺣﻮﻟﻪ ﯾﺎ
ﭘﺎرﭼﻪ ﮔﺮم در ﻣﻮﺿﻊ درد ﻫﻢ ﻣﻔﯿﺪ اﺳﺖ ،زﯾﺮا ﮔﺮﻣﺎ ﻣﻮﺟﺐ ﺷﻞﺷﺪن ﻋﻀﻼت ﺷﺪه و ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ اﻧﻘﺒﺎﺿﺎت را ﻣﺘﻮﻗﻒ ﮐﻨﺪ.
.اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﮐﺎﻓ و رژﯾﻢ ﻏﺬاﯾ ﻣﻨﺎﺳﺐ و اﺟﺘﻨﺎب از ﻣﺼﺮف زﯾﺎد ﺷﺮ ،ﻗﻬﻮه و ﭼﺎی ﻧﯿﺰ ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ در ﺗﺴﯿﻦ درد ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺎﺷﺪ
:ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻧﺎﺣﯿﻪ ﺗﻨﺎﺳﻠ۷‐ 
در ﺧﺎﻧﻢﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻧﺰدﯾ ﺑﻮدن ﻣﻘﻌﺪ ﺑﻪ ﻓﺮج و ﻧﯿﺰ ﻣﺠﺮای ﺧﺮوج ادرار ،اﻣﺎن اﻧﺘﻘﺎل اﻧﻮاع ﻣﯿﺮوبﻫﺎ ﺑﻪ دﺳﺘﺎه ﺗﻨﺎﺳﻠ وﺟﻮد
دارد ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺮای ﭘﯿﺸﯿﺮی از وﻗﻮع ﻋﻔﻮﻧﺖ ،ﺑﻪ ﻫﻨﺎم ﻃﻬﺎرت ﺑﺎﯾﺪ اﺑﺘﺪا ﻓﺮج ﯾﺎ ﻗﺴﻤﺖ ﺟﻠﻮﯾ دﺳﺘﺎه ﺧﺎرﺟ ﺗﻨﺎﺳﻠ و ﺳﭙﺲ
ﻣﻘﻌﺪ ﺷﺴﺘﻪ ﺷﻮد .در دوران ﻗﺎﻋﺪﮔ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺲ از ﻫﺮ ﺑﺎر دﺳﺖﺷﻮﯾ رﻓﺘﻦ ﺑﻪﺧﺼﻮص ﭘﺲ از اﺟﺎﺑﺖ ﻣﺰاج ،ﺷﺴﺘﺸﻮ ﺑﻪ ﻃﺮﯾﻘﻪ
ﻓﻮق ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد و ﭘﺲ از ﺷﺴﺘﺸﻮ ،در ﺻﻮرت اﻣﺎن ﺑﺎ دﺳﺘﻤﺎل ﺗﻤﯿﺰ ﺧﺸ ﺷﻮد .ﺗﺎ ﺣﺪ اﻣﺎن ﺳﻌ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﺮای ﻃﻬﺎرت از آب
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ﺳﺮد اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻨﯿﺪ ،زﯾﺮا ﻣﻤﻦ اﺳﺖ ﺳﺒﺐ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪن اﻧﻘﺒﺎض و درد زﯾﺮ ﺷﻢ ﺷﻮد .دﻗﺖ ﮐﻨﯿﺪ ﻫﯿﭽﺎه ﺑﺎ دﺳﺖ ﮐﺜﯿﻒ ﯾﺎ
.آﻟﻮده ﻃﻬﺎرت ﻧﯿﺮﯾﺪ
:آﮐﻨﻪ
ﯾ از ﻋﻮارض ﺷﺎﯾﻊ دوران ﻧﻮﺟﻮاﻧ آﮐﻨﻪ ﯾﺎ ﺟﻮش ﻏﺮور اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻠﺖ آن ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻫﻮرﻣﻮﻧ در ﺑﺪن اﺳﺖ و در دﺧﺘﺮان ،ﺑﻪ
ﺧﺼﻮص ﭘﯿﺶ از ﺷﺮوع ﻋﺎدت ﻣﺎﻫﯿﺎﻧﻪ ﺷﺪت ﻣ ﯾﺎﺑﺪ .آﮐﻨﻪ ﺑﺎ ﻋﻮاﻣﻠ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﻮﺳﺖ ﭼﺮب و ﺷﯿﻮه ﺗﻐﺬﯾﻪ ﻧﺎدرﺳﺖ ﺷﺪت ﻣ
ﯾﺎﺑﺪ.ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ راه درﻣﺎن آﮐﻨﻪﻫﺎی ﻣﻌﻤﻮﻟ رﻋﺎﯾﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﭘﻮﺳﺖ  ،ﺷﺴﺘﺸﻮی ﻣﺮﺗﺐ ﺻﻮرت ﺑﺎ ﺻﺎﺑﻮنﻫﺎی ﻏﯿﺮﻣﺤﺮک و ﭘﺮﻫﯿﺰ از
.دﺳﺖزدن ﺑﻪ آﻧﻬﺎﺳﺖ
ﻗﺎﻋﺪﮔ دردﻧﺎک ﯾﺎ دﯾﺴﻤﻨﻮره ﯾ از ﺷﺎﯾﻊ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺸﻼت در ﺣﯿﻄﻪ ﺑﯿﻤﺎری ﻫﺎی زﻧﺎن اﺳﺖ و در ﺣﺪود  %۵۰از زﻧﺎﻧ ﮐﻪ دارای
.دوره ﻫﺎی ﻗﺎﻋﺪﮔ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،دﯾﺪه ﻣ ﺷﻮد
.زﻧﺎن در ﺳﻨﯿﻦ ﺑﺎروری ﺑﻪ ﻋﻠﺖ دﯾﺴﻤﻨﻮره ﻫﺎی ﺷﺪﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﺪت  ۱ﺗﺎ  ۳روز در ﻣﺎه از اﻧﺠﺎم ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎی روزاﻧﻪ ﺑﺎز ﻣ ﻣﺎﻧﻨﺪ ۱%
اﻧﻮاع دﯾﺴﻤﻨﻮره
 – ٫دﯾﺴﻤﻨﻮره اوﻟﯿﻪ :ﺑﻪ ﻗﺎﻋﺪﮔ دردﻧﺎک در ﻏﯿﺎب ﺑﯿﻤﺎرﯾﻬﺎی واﺿﺢ ﻟﻨ اﻃﻼق ﻣ ﺷﻮد و  %۷۵از دردﻫﺎی ﻗﺎﻋﺪﮔ را ﺷﺎﻣﻞ۱
.ﻣ ﺷﻮد
 – ٫دﯾﺴﻤﻨﻮره ﺛﺎﻧﻮﯾﻪ :ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﻗﺎﻋﺪﮔ دردﻧﺎک ﻧﺎﺷ از ﺑﯿﻤﺎرﯾﻬﺎی ﻟﻨ زﻣﯿﻨﻪ ای ﻣﺎﻧﻨﺪ :آﻧﺪوﻣﺘﺮﯾﻮز ،ﺑﯿﻤﺎری اﻟﺘﻬﺎﺑ۲
.ﻟﻦ ،آدﻧﻮﻣﯿﻮز و … ﮐﻪ  %۲۵از دردﻫﺎی ﻗﺎﻋﺪﮔ را ﺷﺎﻣﻞ ﻣ ﺷﻮد
دﯾﺴﻤﻨﻮره اوﻟﯿﻪ
ﺑﻪ ﻋﻠﺖ اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﺮوﺳﺘﺎﮔﻼﻧﺪﯾﻦ ﻫﺎی آﻧﺪوﻣﺘﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺮوز اﻧﻘﺒﺎض در ﻋﻀﻼت ﺻﺎف و ﺑﺮوز دردﻫﺎی ﮐﻮﻟﯿ ﺷﺒﯿﻪ
.دردﻫﺎی زاﯾﻤﺎﻧ ﻣ ﺷﻮد
ﺑﺴﯿﺎری از ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺮ اﻧﻘﺒﺎﺿﺎت رﺣﻤ ﻧﺎﺷ از ﭘﺮوﺳﺘﺎﮔﻼﻧﺪﯾﻦ ﻫﺎ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣ ﮔﺬارﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ورزش ﺷﺪﯾﺪ اﻏﻠﺐ ﺳﺒﺐ ﺗﺸﺪﯾﺪ
.و ﻣﺼﺮف ﮐﺎﻓﺌﯿﻦ ﺳﺒﺐ ﺗﺨﻔﯿﻒ ﻋﻼﯾﻢ دﯾﺴﻤﻨﻮره در زﻧﺎن ﻣ ﺷﻮد
ﻋﻼﺋﻢ دﯾﺴﻤﻨﻮره اوﻟﯿﻪ
 – ٫.درد ﺷﻤ از ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻋﺖ ﻗﺒﻞ از ﻋﺎدت ﺷﺮوع و ﺑﯿﻦ  ۱۲ﺗﺎ  ۷۲ﺳﺎﻋﺖ ﻃﻮل ﻣ ﮐﺸﺪ۱
 – ٫ﺗﻬﻮع و اﺳﺘﻔﺮاغ۲
 – ٫ﺳﺮ درد و اﺣﺴﺎس ﺧﺴﺘ۳
دﯾﺴﻤﻨﻮره اوﻟﯿﻪ ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ ﻋﻤﺮ ﮐﻤﺘﺮ درد ﻧﺎک ﻣ ﻣﺎﻧﺪ ،ﯾ ﺣﺎﻣﻠ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺎﻫﺶ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﻣ ﺷﻮد و ﭘﺲ از  ۱ﺳﺎل
از ﻣﺼﺮف ﻗﺮص ﺧﻮراﮐ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺑﺎرداری اﮐﺜﺮ ﺑﯿﻤﺎران ﮐﺎﻫﺶ ﻋﻼﯾﻢ را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣ ﮐﻨﻨﺪ ﺣﺘ اﮔﺮ ﻣﺼﺮف ﻗﺮص را ﻗﻄﻊ
.ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ
درﻣﺎن دﯾﺴﻤﻨﻮره اوﻟﯿﻪ
 – ٫اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺴﻦ ﻫﺎی اﯾﺒﻮﭘﺮوﻓﻦ ﯾﺎ ﻧﺎﭘﺮوﮐﺴﻦ ﺳﺪﯾﻢ ﯾﺎ ﻣﻔﻨﺎﻣﯿ اﺳﯿﺪ .اﯾﻦ داوﻫﺎ در  %۸۰ﻣﻮارد ﺑﺮای درﻣﺎن دﯾﺴﻤﻨﻮره۱
.اوﻟﯿﻪ ﻣﻮﺛﺮﻧﺪ وﻟ ﺑﺎﯾﺪ درﺳﺖ ﻗﺒﻞ ﯾﺎ در زﻣﺎن ﺷﺮوع ﻗﺎﻋﺪﮔ ﻣﺼﺮف اﻧﻬﺎ ﺷﺮوع ﺷﻮد
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ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﺧﺎﻧﻢ ﻫﺎﯾ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﭘﯿﺸﯿﺮی از ﺑﺎرداری ﻧﯿﺰ اﻧﺠﺎم HD):و – ٫(LDداروﻫﺎی ﺿﺪ ﺑﺎردرای ﺧﻮراﮐ۲
دﻫﻨﺪ .اﮔﺮ درﻣﺎن ﺑﺎ اﯾﻦ دارو ﭘﺲ از  ۳ﺗﺎ  ۶ﻣﺎه ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺎﻫﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ دﯾﺴﻤﻨﻮره ﻧﺸﺪ ﺑﺎﯾﺪ از ﻟﺤﺎظ دﯾﺴﻤﻨﻮره ﺛﺎﻧﻮﯾﻪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳ
.ﻗﺮار ﮔﯿﺮد
 – ٫اﺳﺘﻔﺎده از داروﻫﺎی ﺿﺪ درد ﻣﺨﺪر :در ﻣﻮارد ﺑﺴﯿﺎر ﺷﺪﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﺪت  ۲ﺗﺎ  ۳روز در ﻣﺎه و ﻫﻤﺮاه ﺳﺎﯾﺮ درﻣﺎﻧﻬﺎ از داروﻫﺎی۳
.ﺿﺪ درد ﻣﺨﺪر ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﮐﺪﺋﯿﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﻣ ﮐﻨﻨﺪ
 – ٫ﻃﺐ ﺳﻮزﻧ۴
 – ٫.ﻗﻄﻊ ﻋﺼﺐ رﺣﻤ :اﮔﺮ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ درﻣﺎﻧ ﭘﺎﺳﺦ ﻧﺪﻫﺪ و اﮔﺮ ﺑﯿﻤﺎر ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﺑﭽﻪ دار ﺷﺪن دارد در ﻣﻮارد ﻧﺎدر اﺳﺘﻔﺎده ﻣ ﺷﻮد۵
 – ٫.ﺑﺮداﺷﺘﻦ رﺣﻢ :اﮔﺮ ﺧﺎﻧﻤ ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﺑﭽﻪ دار ﺷﺪن ﻧﺪارد و ﺑﻪ ﻫﯿﭻ درﻣﺎﻧ ﭘﺎﺳﺦ ﻧﻤ دﻫﺪ از اﯾﻦ درﻣﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﻣ ﺷﻮد۶
دﯾﺴﻤﻨﻮره اوﻟﯿﻪ ﺑﻄﻮر ﺷﺎﯾﻌ ﺑﺎ اﺧﺘﻼﻻت و اﺳﺘﺮس ﻫﺎی رواﻧ در ارﺗﺒﺎط اﺳﺖ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ در ﺑﺮﺧ ﻣﻮارد ﺑﺮرﺳ و درﻣﺎن ﻣﺴﺎﺋﻞ*
.رواﻧ ﻣﻔﯿﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد
درﻣﺎن ﻏﯿﺮ داروﺋ دﯾﺴﻤﻨﻮره اوﻟﯿﻪ
 – ٫اﺳﺘﺮاﺣﺖ۱
 – ٫اﺳﺘﻔﺎده از ﺣﻮﻟﻪ ﮔﺮم روی ﻗﺴﻤﺖ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺷﻢ و ﭘﺸﺖ۲
) – ٫ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺳﺒ زﻧﺪﮔ ) ورزش ﻣﻨﻈﻢ ،ﻗﻄﻊ ﺳﯿﺎر ،ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺼﺮف اﻟﻞ و ﮐﺎﻓﺌﯿﻦ ،ﮐﺎﻫﺶ وزن۳
دﯾﺴﻤﻨﻮره ﺛﺎﻧﻮﯾﻪ
.ﺑﻪ ﻋﻠﺖ وﺟﻮد ﯾ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﭘﺎﺗﻮﻟﻮژﯾ در ﻟﻦ اﺳﺖ
ﻋﻼﺋﻢ دﯾﺴﻤﻨﻮره ﺛﺎﻧﻮﯾﻪ
)  – ٫ﺷﺮوع ان ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﯾﺴﻤﻨﻮره اوﻟﯿﻪ در ﺳﻨﯿﻦ ﺑﺎﻻﺗﺮی اﺳﺖ )اﻏﻠﺐ ﺑﻌﺪ از  ۲۰ﺳﺎﻟ۱
 – ٫.ﻣﻌﻤﻮﻻ درد از  ۱ﺗﺎ  ۲ﻫﻔﺘﻪ ﻗﺒﻞ از ﻋﺎدت ﻣﺎﻫﯿﺎﻧﻪ ﺷﺮوع ﺷﺪه و ﺗﺎ ﭼﻨﺪ روز ﺑﻌﺪ از ﻗﻄﻊ ﺧﻮﻧﺮﯾﺰی اداﻣﻪ ﻣ ﯾﺎﺑﺪ۲
 – ٫.ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ زﻣﺎن ﺷﺪت آن ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣ ﺷﻮد۳
 – ٫.اﻏﻠﺐ ﺑﯿﻤﺎران از دردﻫﺎی ﻟﻨ در ﻏﯿﺮ از زﻣﺎن ﺧﻮﻧﺮﯾﺰی ﻫﺎی ﻗﺎﻋﺪﮔ ﺷﺎﯾﺖ دارﻧﺪ۴
 – ٫.ﺑﻪ درﻣﺎن ﺑﺎ داروﻫﺎی ﺿﺪ اﻟﺘﻬﺎب ﻏﯿﺮ اﺳﺘﺮوﺋﯿﺪی و ﯾﺎ ﻗﺮص ﻫﺎی ﺧﻮراﮐ ﭘﯿﺸﯿﺮی از ﺑﺎردرای ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﻤ دﻫﺪ۵
.درﻣﺎن دﯾﺴﻤﻨﻮره ﺛﺎﻧﻮﯾﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺘﺨﺼﺺ زﻧﺎن و زاﯾﻤﺎن و ﺑﺎ ﺑﺮﻃﺮف ﮐﺮدن ﻋﺎﻣﻞ اﯾﺠﺎد آن اﻧﺠﺎم ﻣ ﺷﻮد
 Irregular periodsﻗﺎﻋﺪﮔ ﻧﺎﻣﻨﻈﻢ
.ﻗﺎﻋﺪﮔ ﻧﺎﻣﻨﻈﻢ ﺑﻪ ﺳﯿﻞ ﻗﺎﻋﺪﮔ ﮔﻔﺘﻪ ﻣ ﺷﻮد ﮐﻪ در آن ﻣﺪت زﻣﺎن ﺑﯿﻦ ﻗﺎﻋﺪﮔ ﻫﺎی ﻣﺘﻮاﻟ اﺧﺘﻼف زﯾﺎدی ﺑﺎ ﯾﺪﯾﺮ دارﻧﺪ
 .ﺳﻦ:ﺷﺎﯾﻌﺘﺮﯾﻦ ﺳﻨﺪرﺳﺖ ﺑﻌﺪ از ﺑﻠﻮغ و درﺳﺖ ﻗﺒﻞ از ﯾﺎﺋﺴ اﺳﺖ
 .ﻧﺤﻮه زﻧﺪﮔ:اﺳﺘﺮس و ورزﺷﻬﺎی ﺳﻨﯿﻦ و ﺷﺪﯾﺪ و ﮐﻢ وزﻧ ﺷﺪﯾﺪ ﻋﻮاﻣﻞ ﺧﻄﺮ ﻣ ﺑﺎﺷﻨﺪ
 .ژﻧﺘﯿ:ﻋﺎﻣﻞ ﻗﺎل ﺗﻮﺟﻬ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻧﻤ آﯾﺪ
ﻗﺎﻋﺪﮔ در ﻫﻨﺎم ﺑﻠﻮغ آﻏﺎز ﻣ ﺷﻮد و ﺗﺎ ﻫﻨﺎم ﯾﺎﺋﺴ اداﻣﻪ ﻣ ﯾﺎﺑﺪ.ﻣﯿﺎﻧﯿﻦ ﺳﯿﻞ ﻗﺎﻋﺪﮔ ۲۸ روز ﻣ ﺑﺎﺷﺪ  .اﻣﺎ ﻣﻤﻦ اﺳﺖ
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ﻗﺎﻋﺪﮔ ه ﻫﻤﺎن اﻧﺪازه ﻫﺮ  ۲۴روز ﯾﺎ ه ﻧﺪرت ﻫﺮ ۳۵روز اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺪ .ﭘﺲ از ﺑﻠﻮغ  ،در اﻏﻠﺐ ﺧﺎﻧﻤﻬﺎ ﯾ ﺳﯿﻞ ﻗﺎﻋﺪﮔ ﻣﻨﻈﻢ ﺑﺎ
ﯾ ﻃﻮل زﻣﺎن ﻧﺴﺒﺘﺎ ًﺛﺎﺑﺖ ﯾﻦ دو ﻗﺎﻋﺪﮔ رخ ﻣ دﻫﺪ.ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل در ﺑﻌﻀ ﺧﺎﻧﻤﻬﺎ ،ﻗﺎﻋﺪﮔ ﺑ ﻧﻈﻢ ﺑﺎﻗ ﻣ ﻣﺎﻧﺪ .ﺧﻮﻧﺮﯾﺰی در
.ﻗﺎﻋﺪﮔ ﺑﻄﻮر ﻃﺒﯿﻌ ﺑﯿﻦ ۲‐۷روز ﻃﻮل ﻣ ﮐﺸﺪ  .ﻣﯿﺎﻧﯿﻦ ﻣﺪت زﻣﺎن ﺧﻮﻧﺮﯾﺰی  ۵روز ﻣ ﺑﺎﺷﺪ
ﻋﻠﻞ ﺑ ﻧﻈﻤ
اﺧﺘﻼف و ﺗﻐﯿﯿﺮ در ﻃﻮل ﺳﯿﻞ ﻗﺎﻋﺪﮔ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﯾ ﻋﺪم ﺗﻌﺎدل ﻣﻮﻗﺘ ﻫﻮرﻣﻮﻧ اﺳﺖ .ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﻫﻮرﻣﻮﻧ در ﻃ ﺑﻠﻮغ
ﻣﻮج ﻣ ﮔﺮدد ﮐﻪ ﻗﺎﻋﺪﮔ ﻫﺎ در ﻣﺎه ﻫﺎی اوﻟﯿﻪ ﺑ ﻧﻈﻢ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺗﻐﯿﯿﺮات زﯾﺎدی در اﻟﻮﻫﺎی ﺧﻮﻧﺮﯾﺰی ﻃﺒﯿﻌ ﺧﺎﻧﻤﻬﺎ در ﭼﻨﺪ ﻣﺎه
اول ﭘﺲ از زاﯾﻤﺎن و در ﻧﺰدﯾ ﯾﺎﺋﺴ ﺷﺎﯾﻊ اﺳﺖ .در ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻮاﻗﻊ ﻋﺪم ﺗﻌﺎدل ﻫﻮرﻣﻮﻧ ﻣﻤﻦ اﺳﺖ ﺑﻌﻠﺖ ﻋﻮاﻣﻠ ﭼﻮن اﺳﺘﺮس
،اﻓﺴﺮدﮔ و ﺑﯿﻤﺎرﯾﻬﺎی ﺷﺪﯾﺪ ﻃﻮﻻﻧ ﻣﺪت اﯾﺠﺎد ﺷﻮد  .ورزﺷﻬﺎی ﺳﻨﯿﻦ و از دﺳﺖ دادن ﺷﺪﯾﺪ وزن ،ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ از ﻋﻮاﻣﻞ ﺷﺎﯾﻊ
اﯾﺠﺎد اﺧﺘﻼﻻت ﻫﻮرﻣﻮﻧ ﻣ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﻣ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﻮج ﻗﺎﻋﺪﮔ ﻧﺎﻣﺮﺗﺐ ﮔﺮدﻧﺪ  .ﮔﺎﻫ ﭘﻠ ﮐﯿﺴﺘﯿ ﻗﺎﻋﺪﮔ ﻧﺎﻣﻨﻈﻢ ﻣﻤﻦ اﺳﺖ
ﻋﻼﻣﺘ از ﺑﯿﻤﺎری ﺗﺨﻤﺪان ﯾﺎ رﺣﻢ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﺳﻨﺪرم ﺗﺨﻤﺪان ﭘﻠ ﮐﯿﺴﺘﯿ ﮐﻪ در آن ﺳﻨﺪرم ﻋﺪم ﺗﻌﺎدل ﻫﻮرﻣﻮﻧﻬﺎی ﺟﻨﺴ
وﺟﻮد دارد  ،ﯾﺎ آﻧﺪوﻣﺘﺮﯾﻮز ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری ﺗﻪ ای از ﺑﺎﻓﺖ رﺣﻢ ﺟﺎﺑﺠﺎ ﻣ ﮔﺮدد و ﺑﻪ ﻋﻀﻮ دﯾﺮی در ﻟﻦ ﻣ ﭼﺴﺒﺪ ،ﻣ
ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎﻋﺚ اﺧﺘﻼل ﻗﺎﻋﺪﮔ ﺷﻮﻧﺪ  .در ﺑﻌﻀ ﻣﻮارد ﮐﻪ ﻓﺮد ﻧﺴﺒﺖ ه ﺣﺎﻣﻠ ﺑ اﻃﻼع اﺳﺖ ﺧﻮﻧﺮﯾﺰﯾﻬﺎی ﻧﺎ ﻣﻨﻈﻤ اﯾﺠﺎد ﻣ
ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ ه آﺳﺎﻧ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾ ﻗﺎﻋﺪﮔ اﺷﺘﺒﺎه ﺗﻠﻘ ﺷﻮد  .روز ﯾ ﻗﺎﻋﺪﮔ ﺗﺎﺧﯿﺮی و ﺷﺪﯾﺪ ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺎﺷ از ﺳﻘﻂ
ﺟﻨﯿﻦ اﺷﺪ  .اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﯾ ﻗﺎﻋﺪﮔ ﺗﺎﺧﯿﺮی ﮐﻪ ا دردﻫﺎی ﺷﺪﯾﺪ ﺷﻤ ﻫﻤﺮاه اﺳﺖ دارﯾﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ در ﺟﺴﺘﺠﻮی ﻓﻮری ﺗﻮﺟﻬﺎت ﻃﺒ
ﺑﺎﺷﯿﺪ .زﯾﺮا اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﻤﻦ اﺳﺖ ﻧﺎﺷ از ﯾ ﺣﺎﻣﻠ ﺧﺎرج از رﺣﻢ ﺑﺎﺷﺪ .در ﻋﻀ ﻣﻮارد  ،ﻋﻠﺖ ﺑ ﻧﻈﻤ ﻗﺎﻋﺪﮔ ﻧﺎ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ
 .اﺳﺖ
اﻗﺪاﻣﺎت درﻣﺎﻧ
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﻧﺎر ﺳﺎﯾﺖ ﭘﺰﺷﺎن ﺑﺪون ﻣﺮز  ،ﻗﺎﻋﺪﮔ ﻫﺎی ﺑ ﻧﻈﻢ ﻧﺎﺷ از ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻫﻮر ﻣﻮﻧ ﻃﺒﯿﻌ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺑﻠﻮغ ﯾﺎ زاﯾﻤﺎن
اﺳﺖ ﻣﻌﻤﻮﻻ ً در ﻃﻮل زﻣﺎن ﻣﻨﻈﻢ ﻣ ﮔﺮدﻧﺪ .در ﺧﺎﻧﻤﻬﺎﯾ ﮐﻪ در ﺳﻦ ﯾﺎﺋﺴ ﻫﺴﺘﻨﺪ  ،ﻗﺎﻋﺪﮔ ﻫﺎی ﺑ ﻧﻈﻢ ﺳﺮ اﻧﺠﺎم ه ﮐﻠ
ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ در ﺗﻤﺎم اﯾﻦ ﻣﻮارد  ،ﻣﻌﻤﻮﻻ درﻣﺎن ﺿﺮورت ﻧﺪارد  .ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل اﮔﺮ اﯾﻦ ﻣﺸﻞ ﻣﺪاوﻣﺖ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﯾﺎ ر ﻧﺤﻮۀزﻧﺪﮔ
ﺧﺎﻧﻤ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﮔﺬارد  ،ﻣﻤﻦ اﺳﺖ داروﻫﺎﯾ ﺑﺮای ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻗﺎﻋﺪﮔ ﺗﺠﻮﯾﺰ ﺷﻮﻧﺪ  .اﯾﻦ داروﻫﺎ ﺷﺎﻣﻞ داروﻫﺎی ﺿﺪ ﺣﺎﻣﻠ ﺧﻮراﮐ
رای ﺧﺎﻧﻤﻬﺎی ﺟﻮان و درﻣﺎن ﺟﺎﯾﺰﯾﻨ ﻫﻮرﻣﻮﻧ ﺑﺮای ﺧﺎﻧﻤﻬﺎی ﻧﺰدﯾ ﯾﺎﺋﺴ اﺳﺖ  .ﻗﺎﻋﺪﮔ ﺑ ﻧﻈﻤ ﮐﻪ ه دﻟﯿﻞ از دﺳﺖ
دادن ﺷﺪﯾﺪ وزن  ،ﺗﻤﺮﯾﻨﺎت و ورزﺷﻬﺎی ﺳﺨﺖ ،اﺳﺘﺮس ﯾﺎ اﻓﺴﺮدﮔ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﻣﺤﺾ رﻓﻊ اﯾﻦ ﻣﺸﻼت از ﻣﯿﺎن ﺑﺮوﻧﺪ ،ﻣﻨﻈﻢ ﺗﺮ ﻣ
ﮔﺮدﻧﺪ .اﮔﺮ ﻋﺎﻣﻞ واﺿﺤ ﺑﺮای ﺑ ﻧﻈﻤ در ﻗﺎﻋﺪﮔ ﺷﻤﺎ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ و اﻟﻮی آﺷﺎری ﺑﺮای ﺧﻮﻧﺮﯾﺰی ﻗﺎﻋﺪﮔ وﺟﻮد ﻧﺪارد ،
ﭘﺰﺷ ﻣﻤﻦ اﺳﺖ آزﻣﺎﯾﺸﺎﺗ ﺑﺮای ﺟﺴﺘﺠﻮی ﯾ ﺑﯿﻤﺎری زﻣﯿﻨﻪ ای ﺗﺮﺗﯿﺐ دﻫﺪ  .اﯾﻦ آزﻣﺎﯾﺸﺎت ﺷﺎﻣﻞ ﺗﺴﺘﻬﺎی ﺣﺎﻣﻠ، ﺗﺴﺘﻬﺎی
ﺧﻮن ﺟﻬﺖ اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی ﻣﯿﺰان ﻫﻮرﻣﻮﻧﻬﺎ و اوﻟﺘﺮاﺳﻮﻧﻮﮔﺮاﻓ از ﻧﺎﺣﯿﻪ ﻟﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳ ﺗﺨﻤﺪاﻧﻬﺎ و رﺣﻢ اﻧﺠﺎم ﻣ
.ﮔﯿﺮد  .اﮔﺮ ﺑﯿﻤﺎری زﻣﯿﻨﻪ ای ﮐﺸﻒ ﮔﺮدﯾﺪ ،درﻣﺎن آن در اﮐﺜﺮ ﻣﻮارد ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻗﺎﻋﺪﮔ ﮔﺮدد
 Amenorrhoeaآﻣﻨﻮره
 .ﻋﺪم ﻗﺎﻋﺪﮔ ﺑﺮای ﺣﺪاﻗﻞ ﺳﻪ ﻣﺎه در ﺧﺎﻧﻤ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻤﻮل ﻗﺎﻋﺪﮔ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ را آﻣﻨﻮره ﮔﻮﯾﻨﺪ
 .ﺳﻦ :ﺑﯿﻦ ﺑﻠﻮغ و ﯾﺎﺋﺴ اﺗﻔﺎق ﻣ اﻓﺘﺪ
 .ژﻧﺘﯿ: در ﺑﻌﻀ ﻣﻮارد ﻧﺎﺷ از ﻧﺎﻫﻨﺠﺎرﯾﻬﺎی ﮐﺮوﻣﻮزوﻣ اﺳﺖ
 .ﻧﺤﻮه زﻧﺪﮔ : اﺳﺘﺮس و ورزﺷﻬﺎی ﺷﺪﯾﺪ و ﮐﻢ وزﻧ از ﻋﻮاﻣﻞ ﺧﻄﺮﻧﺪ
دو ﻧﻮع آﻣﻨﻮره وﺟﻮد دارد :اوﻟﯿﻪ و ﺛﺎﻧﻮﯾﻪ  .در ﺻﻮرﺗﯿﻪ در دﺧﺘﺮی ﺗﺎ ﺳﻦ ﺷﺎﻧﺰده ﺳﺎﻟ ﻗﺎﻋﺪﮔ ﺷﺮوع ﻧﺸﻮد ﺑﻪ آن آﻣﻨﻮره اوﻟﯿﻪ
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ﮔﻔﺘﻪ ﻣ ﺷﻮد  .در ﺻﻮرﺗ ﮐﻪ ﻗﺎﻋﺪﮔ در ﻃ ﺑﻠﻮغ اﯾﺠﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﻮﻗﻒ آن در دوران ﺣﺎﻣﻠ و ﭼﻨﺪ ﻣﺎه ﭘﺲ از زاﯾﻤﺎن ﺗﺎ
ﻫﻨﺎم ﺷﯿﺮ دادن  ،ﻣﻮﻗﺘﺎ ً ﭘﺲ از ﻗﻄﻊ ﻗﺮﺻﻬﺎی ﺿﺪ ﺣﺎﻣﻠ و ﺑﻪ ﻃﻮر داﺋﻤ در ﻣﻨﻮﭘﻮز ﯾﺎ ﯾﺎﺋﺴ، ﻃﯿﻌ ﻣ ﺑﺎﺷﺪ  .اﮔﺮ در ﻏﯿﺮ
 .اﯾﻦ ﻣﻮاﻗﻊ  ،ﻗﺎﻋﺪﮔ ﺣﺪاﻗﻞ رای ﺳﻪ ﻣﺎه ﻗﻄﻊ ﮔﺮدﯾﺪ  ،اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان آﻣﻨﻮره ﺛﺎﻧﻮﯾﻪ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣ ﺷﻮد
ﻋﻠﻞ آﻣﻨﻮره
اﻏﻠﺐ آﻣﻨﻮره ﺑﻪ ﻋﻠﺖ اﺧﺘﻼل ﻫﻮرﻣﻮﻧﻬﺎی ﺟﻨﺴ زﻧﺎﻧﻪ اﯾﺠﺎد ﻣ ﺷﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ اﺧﺘﻼل ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ ه دﻟﯿﻞ ﻋﻮاﻣﻞ اﺳﺘﺮﺳ ﯾﺎ اﻓﺴﺮدﮔ
ﺑﺎﺷﺪ  .ﺗﻤﺮﯾﻨﺎت و ورزﺷﻬﺎی ﺳﺨﺖ ﯾﺎ ﮐﺎﻫﺶ وزن ﻧﺎﮔﻬﺎﻧ ﻣﻤﻦ اﺳﺖ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﺧﺘﻼل ﻫﻮرﻣﻮﻧ ﮔﺮدﻧﺪ و ﻋﻮاﻣﻞ ﺷﺎﯾﻊ آﻣﻨﻮره در
ورزﺷﺎران  ،ژﯾﻤﻨﺎﺳﺘﻬﺎ و ﺑﺎﻟﺮﯾﻦ ﻫﺎ ﻣ ﺑﺎﺷﻨﺪ  .ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻫﻮرﻣﻮﻧ ﻣﻤﻦ اﺳﺖ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ آﻣﻨﻮره اوﻟﯿﻪ ﯾﺎ ﺛﺎﻧﻮﯾﻪ ﮔﺮدﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺳﺘ
ﺑﻪ زﻣﺎن رخ دادن آﻣﻨﻮره دارد  .آﻣﻨﻮره اوﻟﯿﻪ ﻣﺸﺨﺼﻪ و اﺧﺘﺼﺎﺻ ﺗﺎﺧﯿﺮ ﺑﻠﻮغ ﻣ ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﻤﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻧﺎﻫﻨﺠﺎری
ﮐﺮوﻣﻮزوﻣ ﺑﺎﺷﺪ  .ﻋﺪم ﺗﻮاﻧﺎﯾ ﺷﺮوع ﻗﺎﻋﺪﮔ در ﺑﻠﻮغ ﻣﻤﻦ اﺳﺖ ﻧﺎﺷ از وﺿﻌﯿﺖ ﭘﺮده ﺑﺎرت ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﭘﺮده
ﮐﺎرت ﺳﻮراﺧ ﻧﺪارد و ﺧﻮن ﻗﺎﻋﺪﮔ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺧﺎرج ﺷﺪن از ﺑﺪن ﻧﯿﺴﺖ  .در ﻣﻮارد ﻧﺎدر ،رﺣﻢ از ﻫﻨﺎم ﺗﻮﻟﯿﺪ وﺟﻮد ﻧﺪارد  .ﺑﻨﺎ
ﺑﺮاﯾﻦ ﻗﺎﻋﺪﮔ ﻧﻤ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻮﺟﻮد آﯾﺪ .آﻣﻨﻮره ﺛﺎﻧﻮﯾﻪ ﻣﻤﻦ اﺳﺖ ﻧﺎﺷ از اﺧﺘﻼل ﻏﺪه ﺻﻨﻮﺑﺮی ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ از اﯾﻦ اﺧﺘﻼﻻت ﻣ ﺗﻮان
ﺗﻮﻣﻮرﺻﻨﻮری را ﻧﺎم ﺑﺮد  .ﺑﻌﻀ ﺧﺎﻧﻤﻬﺎ ﯾﺎﺋﺴ زود رس دارﻧﺪ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﻮارد ﻗﺎﻋﺪﮔ ﻗﺒﻞ از  ۳۵ﺳﺎﻟ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻣ ﺷﻮد.
ﺳﺎﯾﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻤﻦ آﻣﻨﻮره ﺷﺎﻣﻞ اﺧﺘﻼﻻت ﺗﺨﻤﺪاﻧﻬﺎ ﻧﻈﯿﺮ ﺳﻨﺪرم ﺗﺨﻤﺪان ﭘﻠ ﮐﯿﺴﺘﯿ و درﻣﺎﻧﻬﺎﯾ ﻧﻈﯿﺮ رادﯾﻮ ﺗﺮاﭘ و ﺷﯿﻤ
.درﻣﺎﻧ ﻣ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎﻋﺚ آﺳﯿﺐ ﺑﻪ ﺗﺨﻤﺪان ﮔﺮدﻧﺪ
اﻗﺪاﻣﺎت درﻣﺎﻧ
در ﺻﻮرﺗﯿﻪ آﻣﻨﻮره ﻓﻘﻂ ﭼﻨﺪ ﻣﺎﻫ ﭘﺲ از ﻗﻄﻊ ﻣﺼﺮف داروﻫﺎی ﺿﺪ ﺣﺎﻣﻠ ﺧﻮراﮐ ﻃﻮل ﺑﺸﺪ ﯾﺎ در ﻃ ﺣﺎﻣﻠ و ﯾﺎ
ﺷﯿﺮدﻫ ﺑﺎﺷﺪ ،درﻣﺎﻧ ﻧﯿﺎز ﻧﻤ ﺑﺎﺷﺪ  .ﻃﻮر ﻃﺒﯿﻌ ﭼﻨﺪ ﻣﺎﻫ ﭘﺲ از زاﯾﻤﺎن در ﺻﻮرت ﻋﺪم ﺷﯿﺮ دﻫ ، ﻗﺎﻋﺪﮔ دوﺑﺎره آﻏﺎز ﻣ
ﺷﻮد ﯾﺎ ﺣﺪود ﯾ ﻣﺎه ﭘﺲ از ﻗﻄﻊ ﺷﯿﺮدﻫ ﻗﺎﻋﺪﮔ ﺷﺮوع ﻣ ﮔﺮدد .ﭘﺲ از ﯾﺎﺋﺴ آﻣﻨﻮره داﺋﻤ اﺳﺖ  .آﻣﻨﻮره ای ﮐﻪ در اﺛﺮ
ﺳﺎﯾﺮ ﻋﻮاﻣﻞ اﯾﺠﺎد ﺷﻮد ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮرﺳ ﮔﺮدد .ﭘﺰﺷ ﻓﺮد را ﻣﻌﺎﯾﻨﻪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻧﻤﻮد و ﻣﻤﻦ اﺳﺖ ﺗﺴﺖ ﺣﺎﻣﻠ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
ﻓﺮد ﻣﻤﻦ اﺳﺖ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ آزﻣﺎﯾﺶ ﺧﻮن ﺟﻬﺖ ررﺳ ﺳﻄﻮح ﻫﻮرﻣﻮﻧ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ  .ﺳﻮﻧﻮﮔﺮاﻓ از ﺗﺨﻤﺪاﻧﻬﺎ و رﺣﻢ ﻣﻤﻦ اﺳﺖ
اﺳﻦ ﻏﺪه ﺻﻨﻮﺑﺮی اﻧﺠﺎم ﻣ ﮔﯿﺮد  .درﻣﺎن ﺑﯿﻤﺎرﯾﻬﺎی زﻣﯿﻨﻪ ای در اﻏﻠﺐ ﻣﻮارد ﻣﻮﺟﺐ ﻗﺎﻋﺪﮔ ﻣ ﺷﻮد  CT.ﻧﯿﺎز ﺑﺎﺷﺪ و ﮔﺎه
اﮔﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﯿﻤﺎری ﻗﺎﺑﻞ درﻣﺎن ﻧﺒﺎﺷﺪ  ،اﮔﺮ ﻗﺎﻋﺪﮔ در اﺛﺮ اﺳﺘﺮس  ،ﮐﺎﻫﺶ وزن ﯾﺎ ورزﺷﻬﺎی ﺳﺨﺖ ﻗﻄﻊ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ  ،در ﺻﻮرت
 .از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻦ اﯾﻦ ﻣﺸﻼت ﺑﺎﯾﺪ ﻗﺎﻋﺪﮔ ﺷﺮوع ﺷﻮد
 :ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺳﻮاﻻت راﯾﺞ در ﻣﻮرد ﻗﺎﻋﺪﮔ
ﺗﻐﯿﯿﺮ رﻧ در ﺗﺮﺷﺤﺎت ﻣﺠﺮای ﺗﻨﺎﺳﻠ آﯾﺎ ﻃﺒﯿﻌ اﺳﺖ ﯾﺎ ﻧﺸﺎﻧﻪای از ﯾ ﺑﯿﻤﺎری؟
:ﻗﺒﻞ از ﻫﺮ ﭼﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﺗﺮﺷﺤﺎت ﻃﺒﯿﻌ ﻣﻬﺒﻞ ﻓﻮاﯾﺪ ﻣﺘﻌﺪدی دارد
ﻣﻬﺒﻞ را ﺗﻤﯿﺰ و ﻣﺮﻃﻮب ﻧﻪ ﻣدارد و در ﭘﯿﺸﯿﺮی از ﻋﻔﻮﻧﺖ آن ﮐﻤ ﻣﮐﻨﺪ .اﮔﺮ ﭼﻪ رﻧ ،ﻣﻘﺪار و ﺣﺎﻟﺖ ﺗﺮﺷﺤﺎت ﻣﻬﺒﻞ در
دوران ﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪ از ﻋﺎدت ﻣﺎﻫﯿﺎﻧﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﮐﻨﺪ و اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﮐﺎﻣﻼ ﻃﺒﯿﻌ اﺳﺖ اﻣﺎ ﮔﺎﻫ ﺗﻐﯿﯿﺮ در اﯾﻦ ﺗﺮﺷﺤﺎت ﻧﺸﺎﻧﻪای از وﺟﻮد
ﻣﺸﻞ اﺳﺖ .ﺗﺮﺷﺤﺎت ﻃﺒﯿﻌ ﻣﻬﺒﻞ ﻫﺮ از ﮔﺎﻫ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﮐﻨﺪ :رﻗﯿﻖ ،ﭼﺴﺒﻨﺪه ،ﻏﻠﯿﻆ ،ﺣﺎﻟﺖ ﮐﺸﺴﺎﻧ ،در ﻣﺠﻤﻮع ﺣﺎﻟﺖ آن ﻣﺘﻐﯿﺮ
.اﺳﺖ
ﻧﺘﻪ ﻣﻬﻢ در ﺗﺮﺷﺤﺎت ﻣﻬﺒﻞ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺷﻔﺎف،ﺳﻔﯿﺪ و ﯾﺎ ﺷﯿﺮی ﻣﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﺳﻔﯿﺪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .در ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﻣﺸﻠ وﺟﻮد دارد،
ﺗﺮﺷﺤﺎت دﭼﺎر ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗ ﻣﺷﻮد ،ﺑﻮی آن ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺮده و ﻧﺎﻣﻄﺒﻮع ﻣﺷﻮد،رﻧ آن ﺳﺒﺰ ،ﺧﺎﮐﺴﺘﺮی و ﯾﺎ ﺣﺎﻟﺘ دﻗﯿﻘﺎ ﺷﺒﯿﻪ ﺗﺮﺷﺤﺎت
ﻋﻔﻮﻧ ﻣﺷﻮد ،در ﻣﻬﺒﻞ ﺣﺎﻟﺖ ﺧﺎرش ،ﺳﻮزش ،ﺗﻮرم و ﻗﺮﻣﺰی ﺑﻮﺟﻮد ﻣآﯾﺪ و ﯾﺎ ﺣﺘ ﮔﺎﻫ از ﻣﻬﺒﻞ در دوراﻧ ﺑﻪﻏﯿﺮ از ﻋﺎدت
ﻣﺎﻫﯿﺎﻧﻪ ﺧﻮن ﺧﺎرج ﻣﺷﻮد ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﻮارد ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺘﻤﺎ ﺑﻪ ﭘﺰﺷ ﻣﺘﺨﺼﺺ زﻧﺎن ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺷﻮد .ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻣﻬﺒﻞ)ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﺎﯾ ﯾﺎ
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ﻗﺎرﭼ (ﻋﺎﻣﻞ ﺷﺎﯾﻌ در ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺗﺮﺷﺤﺎت آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ دﻗﯿﻖ ﺑﺎﺷﯿﺪ.در ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻗﺎرﭼ ﻣﻬﺒﻞ ﺗﺮﺷﺤﺎت
ﺑﺴﯿﺎر ﺳﻔﯿﺪ و ﻏﻠﯿﻆ ﻣﺷﻮﻧﺪ و ﺷﻞ ﭘﯿﺪا ﻣﮐﻨﻨﺪ،ﺑﻮی ﺗﺮﺷﺤﺎت ﺗﻨﺪ اﺳﺖ و ﺣﺎﻟﺖ ﺧﺎرش و ﺳﻮزش در ﻣﻬﺒﻞ ﺣﺲ ﻣﺷﻮد .در
ﻋﻔﻮﻧﺘ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎﮐﺘﺮی اﯾﺠﺎد ﻣﺷﻮد ،ﻣﻘﺪار ﺗﺮﺷﺤﺎت زﯾﺎدﺗﺮ ﻣﺷﻮد و ﺣﺎﻟﺖ ﮐﻒآﻟﻮد ﭘﯿﺪا ﮐﺮده ،ﺑﻪ رﻧ ﺧﺎﮐﺴﺘﺮی در ﻣآﯾﺪ.
.ﺑﻮی ﺗﺮﺷﺤﺎت ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺎﻣﻄﺒﻮع ﺷﺪه و ﻣﺜﻞ ﺑﻮی ﻣﺎﻫ ﻣﺷﻮد .ﺑﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻫﺮ ﯾ از ﻋﻼﺋﻢ ذﮐﺮ ﺷﺪه ﻓﻮرا ﺑﻪ ﭘﺰﺷ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ
ﻣﻦ ﮐﻪ ﺳﻦ ام از ﺳﻦ ﺑﻠﻮغ ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﭘﺲ ﭼﺮا ﻋﺎدت ﻣﺎﻫﯿﺎﻧﻪ ﻧﻤ ﺷﻮم؟
ﻋﺎدت ﻣﺎﻫﯿﺎﻧﻪ دﺧﺘﺮان ﺑﻌﺪ از رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺑﻠﻮغ اﺗﻔﺎق ﻣاﻓﺘﺪ ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﺳﻦ ﺑﻠﻮغ ﺑﯿﻦ  ۸ﺗﺎ  ۱۳ﺳﺎل در دﺧﺘﺮان ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ .اﻣﺎ اﯾﻨﻪ
ﺑﻌﻀ دﺧﺘﺮﻫﺎ زودﺗﺮ و ﯾﺎ دﯾﺮﺗﺮ ﺑﻪ ﺑﻠﻮغ ﺑﺮﺳﻨﺪ ،ﻃﺒﯿﻌ اﺳﺖ .ﻣﻌﻤﻮﻻ اوﻟﯿﻦ ﻋﺎدت ﻣﺎﻫﯿﺎﻧﻪ  ۲ﺗﺎ  ۲/۵ﺳﺎل ﺑﻌﺪ از اوﻟﯿﻦ ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎی
ﺑﻠﻮغ )ﮐﻪ اﻏﻠﺐ رﺷﺪ ﭘﺴﺘﺎنﻫﺎﺳﺖ( اﺗﻔﺎق ﻣاﻓﺘﺪ .اﻟﺒﺘﻪ در ﺑﻌﻀ دﺧﺘﺮﻫﺎ ﮐﻤﺘﺮ از ﯾﺳﺎل ﺑﻌﺪ از ﺑﻠﻮغ و ﯾﺎ  ۳ﺳﺎل ﺑﻌﺪ از ﺑﻠﻮغ ﻫﻢ
ﻋﺎدت ﻣﺎﻫﯿﺎﻧﻪ دﯾﺪه ﻣﺷﻮد ﮐﻪ ﻃﺒﯿﻌ اﺳﺖ .روش دﯾﺮی ﮐﻪ ﺑﺘﻮان زﻣﺎن اوﻟﯿﻦ ﻋﺎدت ﻣﺎﻫﯿﺎﻧﻪ را ﺣﺪس زد ،ﺗﺮﺷﺤﺎت ﻣﻬﺒﻞ اﺳﺖ
ﺷﻮﻧﺪ .ﺳﻦ اوﻟﯿﻦﮐﻪ ﺣﺪود  ۶ﻣﺎه ﻗﺒﻞ از اوﻟﯿﻦ ﻋﺎدت ﻣﺎﻫﯿﺎﻧﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺷﺤﺎت ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺷﻔﺎف ،ﺳﻔﯿﺪ و ﻣﺨﺎﻃ ﺷﻞ دﯾﺪه ﻣ
ﻋﺎدت ﻣﺎﻫﯿﺎﻧﻪ ﺑﻪ ارث ﻫﻢ ﺑﺴﺘ دارد و ﺷﺎﯾﺪ در ﻣﺎدر ﻫﻢ اﯾﻦ اﺗﻔﺎق دﯾﺮﺗﺮ اﻓﺘﺎده ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺻﺮف اﯾﻨﻪ  ۱۴ﺳﺎﻟ ﮔﺬﺷﺘﻪ و
ﻋﺎدت ﻣﺎﻫﯿﺎﻧﻪ رخ ﻧﺪاده ﻣﺸﻞﺳﺎز ﻧﯿﺴﺖ .دﯾﺮﺗﺮ ﺷﺮوع ﺷﺪن ﻋﺎدت ﻣﺎﻫﯿﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻠ دﯾﺮ ﻫﻢ ﺑﺴﺘ دارد ﻣﺜﻞ ﻻﻏﺮی ﺷﺪﯾﺪ،
ﮐﻢﺧﻮری ﻋﺼﺒ،ورزﺷﺎر ﺑﻮدن )ورزش ﺷﺪﯾﺪ و داﺋﻤ ،(اﺳﺘﺮسﻫﺎی ﺷﺪﯾﺪ ﯾﺎ ﺑﻌﻀ ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎی ﺧﺎص ﻫﻢ در ﺗﺎﺧﯿﺮ ﻋﺎدت
.ﻣﺎﻫﯿﺎﻧﻪ دﺧﺎﻟﺖ دارﻧﺪ
ل در روﻧﺪ ﺑﻠﻮغ ﻣﻦ اﺳﺖ ؟آﯾﺎ ﮐﻮﭼ ﻣﺎﻧﺪن ﭘﺴﺘﺎﻧﻬﺎی ﻣﻦ ﻧﺸﺎﻧﻪ اﺧﺘﻼ
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﻧﺎر ﺳﺎﯾﺖ ﭘﺰﺷﺎن ﺑﺪون ﻣﺮز  ،ﺗﻔﺎوت اﻧﺪازه ﭘﺴﺘﺎنﻫﺎ ﮐﺎﻣﻼ ﻃﺒﯿﻌ اﺳﺖ .ﺑﻪﺧﺼﻮص اﮔﺮ دﺧﺘﺮﻫﺎ در ﺳﻦ ﺑﻠﻮغ
ﺑﺎﺷﻨﺪ .اﻟﺒﺘﻪ در اﮐﺜﺮ ﺧﺎﻧﻢﻫﺎ در ﺳﻨﯿﻦ ﺑﻌﺪ از ﺑﻠﻮغ ﻫﻢ اﻧﺪازه ﭘﺴﺘﺎنﻫﺎ ﯾ ﻧﯿﺴﺖ ،ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ اﻧﺪازه دو دﺳﺖوﭘﺎ ﯾﺴﺎن ﻧﯿﺴﺖ.
ﻣﻌﻤﻮﻻ اوﻟﯿﻦ ﺟﻮاﻧﻪﻫﺎی ﭘﺴﺘﺎن در ﺳﻨﯿﻦ  ۸ﺗﺎ  ۱۳ﺳﺎﻟ دﯾﺪه و در اﮐﺜﺮ ﻣﻮارد رﺷﺪ و ﺑﺰرگ ﺷﺪن ﯾ از ﭘﺴﺘﺎنﻫﺎ ﺳﺮﯾﻊﺗﺮ از
دﯾﺮی اﺳﺖ .ﺑﻌﻀ دﺧﺘﺮ ﺧﺎﻧﻢﻫﺎ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﻫﻢ از اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻧﺎراﺣﺘﻨﺪ و ﻓﺮ ﻣﮐﻨﻨﺪ ﻣﺸﻠ وﺟﻮد دارد.در اﯾﻦ ﺻﻮرت اﮔﺮ ﺑﻪ ﯾ
ﭘﺰﺷ ﻣﺘﺨﺼﺺ زﻧﺎن ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺷﻮد ،او ﺷﻤﺎ را ﻣﻄﻤﺌﻦ ﻣﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺸﻠ وﺟﻮد ﻧﺪارد .اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ دﺧﺘﺮ ﺧﺎﻧﻢﻫﺎ ﻫﻤﯿﺸﻪ در
ﺳﻨﯿﻦ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻫﻢ ﺑﻪ ﭘﺴﺘﺎنﻫﺎ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺑﻪ ﻫﺮ ﻧﻮع ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻇﺎﻫﺮی آن ﺗﻮﺟﻪ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪ .ﺑﻪﺧﺼﻮص اﯾﻨﻪ ﻣﻌﺎﯾﻨﻪ ﭘﺴﺘﺎنﻫﺎ را
.ﯾﺎد ﺑﯿﺮﻧﺪ و ﻫﺮ ﻣﺎه اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ
ﻣﻦ ﭼﻨﺪ وﻗﺘ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﺎدت ﻣ ﺷﻮم وﻟ ﭼﺮاﻋﺎدت ﻣﺎﻫﯿﺎﻧﻪ ﻣﻨﻈﻤﻧﺪارم؟
ﮔﺎﻫ اﯾﻨﻘﺪر در ﻣﻮرد ﻋﺎدت ﻣﺎﻫﯿﺎﻧﻪ دﻗﺖ ﻣﺷﻮد ﮐﻪ اﻧﺎر ﻗﺮار اﺳﺖ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﻣﺜﻞ ﺳﺎﻋﺖ ﮐﺎر ﮐﻨﺪ .در ﺑﯿﻦ ﺧﺎﻧﻢﻫﺎ اﯾﻦﻃﻮر ﺷﺎﯾﻊ
ﺑﺎر اﺗﻔﺎق ﺑﯿﻔﺘﺪ ،در ﺣﺎﻟﮐﻪ در اﮐﺜﺮ ﺧﺎﻧﻢﻫﺎ ﺑﻧﻈﻤﻫﺎی زﯾﺎدی در ﻋﺎدت ﻣﺎﻫﯿﺎﻧﻪ وﺟﻮدﺷﺪه ﮐﻪ ﻋﺎدت ﻣﺎﻫﯿﺎﻧﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻫﺮ  ۴ﻫﻔﺘﻪ ﯾ
دارد .ﻣﻌﻤﻮﻻ ﭼﺮﺧﻪ ﻋﺎدت ﻣﺎﻫﯿﺎﻧﻪ  ۲۸روزه اﺳﺖ ،اﻣﺎ اﯾﻦ ﻋﺪد ﺑﺮای ﻫﻤﻪ و ﺣﺘ ﺑﺮای ﯾ ﺧﺎﻧﻢ در ﺗﻤﺎم ﻃﻮل ﺳﺎل ﺛﺎﺑﺖ ﻧﯿﺴﺖ و
ﻣﻤﻦ اﺳﺖ ﺑﯿﻦ  ۲۴ﺗﺎ  ۳۴روز ﻣﺘﻐﯿﺮ ﺑﺎﺷﺪ .اوﻟﯿﻦ روز ﻋﺎدت ﻣﺎﻫﯿﺎﻧﻪ،روز اول ﭼﺮﺧﻪ ﯾ ﺧﺎﻧﻢ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﺷﻮد .ﻣﻌﻤﻮﻻ در روز
ﭼﻬﺎردﻫﻢ ﯾ از ﺗﺨﻤﻫﺎ از ﺗﺨﻤﺪان ﺧﺎرج ﻣﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ آن ﺗﺨﻤﮔﺬاری ﻣﮔﻮﯾﻨﺪ و در ﺻﻮرت ﻋﺪم ﺣﺎﻣﻠ دو ﻫﻔﺘﻪ ﺑﻌﺪ
.ﭘﻮﺷﺶ دروﻧ رﺣﻢ رﯾﺰش ﭘﯿﺪا ﮐﺮده و ﻋﺎدت ﻣﺎﻫﯿﺎﻧﻪ اﺗﻔﺎق ﻣاﻓﺘﺪ
ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺗﺎ  ۲ﺳﺎل ﺑﻌﺪ از اوﻟﯿﻦ ﻋﺎدت ﻣﺎﻫﯿﺎﻧﻪ ﺑﻧﻈﻤﻫﺎی زﯾﺎدی وﺟﻮد دارد ،اﻣﺎ ﺑﯿﻤﺎری،ﮐﺎﻫﺶ وزن ﺷﺪﯾﺪ و اﺳﺘﺮس زﯾﺎد ﻫﻢ
ﺑﺎﻋﺚ ﺑﻧﻈﻤ در ﻗﺎﻋﺪﮔ ﻣﺷﻮﻧﺪ .ﺣﺘ در ﻣﺴﺎﻓﺮت و ﯾﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻋﻤﺪه زﻧﺪﮔ) ﻣﺜﻞ ﻣﻬﺎﺟﺮت و ﺟﺎﺑﺠﺎﯾ (ﻫﻢ اﺧﺘﻼل در زﻣﺎن
ﺷﻮد .ﻃﻮل ﻣﺪت ﻋﺎدت ﻣﺎﻫﯿﺎﻧﻪ ﻫﻢ از  ۲ﺗﺎ  ۱۰روز ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ وﺣﺘ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻫﻢ ﻫﻤﯿﺸﻪ در ﯾ ﺧﺎﻧﻢ ﺛﺎﺑﺖﻗﺎﻋﺪﮔ دﯾﺪه ﻣ
ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﮔﺮ داروی ﺧﺎﺻ ﻣﺼﺮف ﻧﺸﻮد،ﺑﯿﻤﺎری ﻣﺸﺨﺼ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﯾﺎ ﻋﺪم ﺗﻌﺎدل ﻫﻮرﻣﻮﻧ ﻣﻄﺮح ﻧﺒﺎﺷﺪ،
ﺑﻧﻈﻤ در ﻗﺎﻋﺪﮔ ﻃﺒﯿﻌ اﺳﺖ اﻣﺎ اﮔﺮ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﺷﺪﯾﺪ و ﻫﻤﯿﺸ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﺑﺎ ﭘﺰﺷ زﻧﺎن ﺻﺤﺒﺖ ﺷﻮد ﺗﺎ
ﻣﺸﻞ زﻣﯿﻨﻪای ﺑﻪﺧﺼﻮص ﻋﺪم ﺗﻌﺎدل ﻫﻮرﻣﻮﻧ ﺑﺮرﺳ ﺷﻮد ،ﺑﻪ ﺧﺼﻮص اﮔﺮ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ در دﺧﺘﺮ ﺧﺎﻧﻢﻫﺎ ﺑﯿﺶ از  ۳ﺳﺎل ﻃﻮل
.ﺑﺸﺪ
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ﻣﻦ ﻣﺪﺗ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﺎدت ﻣ ﺷﻮم ﭼﺮا ﭘﺴﺘﺎنﻫﺎﯾﻢ درد ﻣﮔﯿﺮﻧﺪ؟
درد ﭘﺴﺘﺎن ﻫﺮ از ﮔﺎﻫ اﺗﻔﺎق ﻣاﻓﺘﺪ .اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ در دﺧﺘﺮ ﺧﺎﻧﻢﻫﺎ در ﺳﻦ ﺑﻠﻮغ و ﺑﻌﺪ از آن ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪدﻟﯿﻞ رﺷﺪ ﭘﺴﺘﺎنﻫﺎﺳﺖ
ﺑﻪﺧﺼﻮص در ﺣﻤﺎم ﻫﻨﺎم ﺷﺴﺘﺸﻮ و در ﺧﻮاب ﺑﻪﺧﺼﻮص در وﺿﻌﯿﺖ اﻣﺮ اﯾﻦ درد ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺣﺲ ﻣﺷﻮد .ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد از درد
.ﭘﺴﺘﺎنﻫﺎ ﻫﯿﭻ وﻗﺖ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﻪ راﺣﺘ ﮔﺬﺷﺖ
ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻓﻮق،درد ﭘﺴﺘﺎنﻫﺎ در ﻧﺰدﯾ ﺷﺮوع ﻋﺎدت ﻣﺎﻫﯿﺎﻧﻪ )ﯾﻫﻔﺘﻪ ﻗﺒﻞ( ﺑﺴﯿﺎر ﺷﺎﯾﻊ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪدﻟﯿﻞ ﺗﺮﺷﺢ ﻫﻮرﻣﻮنﻫﺎی
اﺳﺘﺮوژن و ﭘﺮوژﺳﺘﺮون اﺗﻔﺎق ﻣاﻓﺘﺪ .اﯾﻦ ﻫﻮرﻣﻮنﻫﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺠﻤﻊ آب در ﺑﺪن ﺷﺪه و ﭘﺴﺘﺎنﻫﺎ را ﻣﺘﻮرم ﻣﮐﻨﻨﺪ .در اواﯾﻞ ﺣﺎﻣﻠ
ﻫﻢ درد ﭘﺴﺘﺎنﻫﺎ ﺷﺎﯾﻊ اﺳﺖ ﮐﻪ دﻗﯿﻘﺎ ﺑﻪﻋﻠﺖ ﺗﺮﺷﺢ ﻫﻮرﻣﻮنﻫﺎ و ﺗﺎﺛﯿﺮ آﻧﻬﺎ ﺑﺮ ﭘﺴﺘﺎن اﺳﺖ .در ﺻﻮرﺗ ﮐﻪ درد ﭘﺴﺘﺎنﻫﺎ در ﻣﻮارد
ذﮐﺮ ﺷﺪه اﺗﻔﺎق ﺑﯿﻔﺘﺪ و ﻫﯿﭻ ﺗﺮﺷﺤ از ﭘﺴﺘﺎن وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻌﻤﻮﻻ اﯾﻦ درد را ﺑﺎ ﻣﺼﺮف ﻣﺴﻦ و ﯾﺎ ﺣﺘ ﭘﻮﺷﯿﺪن ﻟﺒﺎس زﯾﺮ
.ﻣﻨﺎﺳﺐﺗﺮ ﺑﺮﻃﺮف ﮐﺮد
ﺗﻐﺬﯾﻪ ﺧﻮب و اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﮐﺎﻓ در اواﯾﻞ ﻗﺎﻋﺪﮔ در ﺗﺴﯿﻦ اﯾﻦ درد ﺑﺗﺎﺛﯿﺮ ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ از ﯾﻫﻔﺘﻪ ﻗﺒﻞ از ﻋﺎدت ﻣﺎﻫﯿﺎﻧﻪ از
ﻣﺼﺮف ﻏﺬاﻫﺎی ﺷﻮر و ﮐﺎﻓﺌﯿﻦدار )ﻣﺜﻞ ﻗﻬﻮه،ﭼﺎی و ﺷﻼت( ﭘﺮﻫﯿﺰ ﺷﻮد .اﮔﺮ ﺑﻪﻏﯿﺮ از ﻣﻮاﻗﻊ ذﮐﺮ ﺷﺪه در ﭘﺴﺘﺎنﻫﺎ دردی ﺣﺲ
 .ﺷﺪ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﺑﺪون ﻣﻌﻄﻠ ﺑﻪ ﭘﺰﺷ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺷﻮد
ﭼﺮا در زﻣﺎن ﺷﺮوع ﻗﺎﻋﺪﮔ و ﺣﯿﻦ آن ﺧﻠﻖ و ﺧﻖ ،ﻣﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣ ﮐﻨﺪ ؟
ﻋﻼﺋﻢ ﭘﯿﺶ از ﻗﺎﻋﺪﮔ ،ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﯾﻦ رخ ﻣدﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﺪن ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻫﻮرﻣﻮﻧ ﺣﺴﺎس ﻣﺷﻮﻧﺪ ۱۰ .روز ﻗﺒﻞ از ﺷﺮوع ﻗﺎﻋﺪﮔ،
ﺳﻄﺢ ﻫﻮرﻣﻮنﻫﺎﯾ ﻣﺜﻞ ﭘﺮوژﺳﺘﺮون و اﺳﺘﺮوژن ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﮐﻨﺪ و اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺳﺒﺐ ﺑﺮوز ﻋﻼﯾﻤ ﻣﺜﻞ ﻧﻔﺦ ،ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺧﻠﻖ و
.ﺧﻮ ،ﺳﺮدرد ،ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﭘﺴﺘﺎنﻫﺎ و ﺧﺴﺘ ﻣﺷﻮد
ﻧﺰدﯾ ۹۰ درﺻﺪ از زﻧﺎن ﻗﺒﻞ از ﻗﺎﻋﺪﮔ ﺷﺎن اﯾﻦ ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎ را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻧﺸﺮﯾﻪ آرﺷﯿﻮ داﺧﻠ آﻣﺮﯾﺎ ،ﻧﺰدﯾ ﮐﻤﺘﺮ
از  ۲۰درﺻﺪ از آﻧﻬﺎ ﺣﺘ دﭼﺎر ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎی ﺷﺪﯾﺪﺗﺮ ﻣﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﻃﺒﯿﻌ زﻧﺪﮔﺷﺎن و ﺣﺘ رواﺑﻂ ﻓﺮدی آﻧﻬﺎ ﺗﺎﺛﯿﺮ
.ﻣﮔﺬارد
ﭼﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺮد :اول اﯾﻨﻪ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﻮﯾﺪ ﮐﻪ از ﻧﻈﺮ ﺟﺴﻤ ﻣﺸﻠ ﻧﺪارﯾﺪ ،ﺳﻌ ﮐﻨﯿﺪ ورزش ﮐﻨﯿﺪ ،ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ وﻗﺘ اﺣﺴﺎس
.ﻣﮐﻨﯿﺪ ﺧﻠﻖ ﺷﻤﺎ ﺗﻨ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻣﺎﯾﻌﺎت ﻓﺮاوان ﺑﻨﻮﺷﯿﺪ .ﺣﺘ ﻫﺮ  ۲ﺳﺎﻋﺖ ﯾ ﺑﺎر
اﮔﺮ ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﺎرﻫﺎ ﺑﻬﺘﺮ ﻧﺸﺪﯾﺪ از ﭘﺰﺷ ﺧﻮد ﮐﻤ ﺑﯿﺮﯾﺪ .ﻣﻤﻞﻫﺎی ﮐﻠﺴﯿﻢ و وﯾﺘﺎﻣﯿﻦﻫﺎ ﻧﯿﺰ در ﮐﺎﻫﺶ ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎی ﭘﯿﺶ از ﻗﺎﻋﺪﮔ
ﻣﻮﺛﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﮔﺎﻫ ﻣﺼﺮف ﻗﺮصﻫﺎی ﺿﺪ ﺑﺎرداری ﺑﺎ ﻧﻈﺮ ﭘﺰﺷ و در ﻣﻮارد ﺷﺪﯾﺪ ﻣﺼﺮف ﺿﺪ اﻓﺴﺮدﮔﻫﺎ ﺳﺒﺐ ﺑﻬﺒﻮد اﯾﻦ
.ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎ ﻣﺷﻮد
ﻣﻦ ﺟﺪﯾﺪا دﭼﺎر ﻧﺎﻣﻨﻈﻤ در ﻗﺎﻋﺪﮔام ﺷﺪه ام ﻋﻠﺖ ﭼﯿﺴﺖ ؟
اﺳﺘﺮس ،اﺿﻄﺮاب و اﺗﻔﺎﻗﺎت ﻧﺮان ﮐﻨﻨﺪه ﺳﺒﺐ ﺗﻐﯿﯿﺮ در ﻧﻈﻢ ﻗﺎﻋﺪﮔ ﻣﺷﻮد .ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺗﻐﯿﯿﺮ در زﻣﺎن ﺗﺨﻤ ﮔﺬاری ﺳﺒﺐ ﺑﺮوز
ﻗﺎﻋﺪﮔ ﻏﯿﺮ از ﻣﻮﻋﺪ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﺷﻮد .ﻗﺎﻋﺪﮔ ﻃﺒﯿﻌ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ  ۲۵ﺗﺎ  ۳۵روز رخ دﻫﺪ .ﯾﻌﻨ از ﺷﺮوع اوﻟﯿﻦ ﺧﻮنرﯾﺰی ﺗﺎ
.ﺧﻮنرﯾﺰی ﺑﻌﺪی
ﺑﺴﯿﺎری از زﻧﺎن اﺣﺴﺎس ﻣﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻗﺎﻋﺪﮔﺷﺎن ﻃﺒﯿﻌ ﻧﯿﺴﺖ ،ﯾﻌﻨ ﻗﺎﻋﺪﮔ در ﯾ روز در ﻫﺮ ﻣﺎه اﺗﻔﺎق ﻧﻤاﻓﺘﺪ .اﯾﻦ اﻓﺮاد
ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻧﺮان ﺷﻮﻧﺪ ﭼﺮا ﮐﻪ ﻻزم ﻧﯿﺴﺖ دﻗﯿﻘﺎ در ﻫﻤﺎن روز اﯾﺠﺎد ﺷﻮد .ﺗﻐﯿﯿﺮ دو ﺳﻪ روزی در اﯾﺠﺎد ﻗﺎﻋﺪﮔ ﻣﺸﻞ ﺧﺎﺻ ﻧﯿﺴﺖ.
.اﻣﺎ در ﺻﻮرﺗ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻪ ﮐﻤﺘﺮ از  ۲۵ﯾﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ از  ۳۵روز ﺑﺮﺳﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﭘﺰﺷ ﻣﺸﻮرت ﮐﻨﯿﺪ
ﯾ از دﻻﯾﻞ دﯾﺮ ﺑ ﻧﻈﻤ ﯾﺎ ﻗﻄﻊ ﻗﺎﻋﺪﮔ ﺑﺎروری ،اﺿﺎﻓﻪ وزن ،ﮐﺎﻫﺶ وزن ،اﺧﺘﻼﻻت ﺗﻐﺬﯾﻪ ای و ورزشﻫﺎی ﺳﻨﯿﻨ اﺳﺖ.
.اﮔﺮ ﺑﻌﺪ از ﮔﺬﺷﺖ ﯾ ﻣﺎه ﻗﺎﻋﺪﮔ ،وﺿﻊ اول ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﺎ ﭘﺰﺷ ﺧﻮد ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﯿﺪ
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آﯾﺎ راﺑﻄﻪ ﺟﻨﺴ در زﻣﺎن ﻗﺎﻋﺪﮔ اﺣﺘﻤﺎل ﺑﺎرداری دارد ؟ و آﯾﺎ ﺧﻮﻧﺮﯾﺰی ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻋﺪم ﺑﺎرداری اﺳﺖ ؟
در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺳﻮال اول ؛ ﺑﻠﻪ اﺣﺘﻤﺎل ﺑﺎردار ﺷﺪن وﺟﻮد دارد ،اﻣﺎ ﻧﻪ ﻫﻤﯿﺸﻪ .ﮐﻠﯿﺪ ﺗﻌﯿﯿﻦ اﯾﻨﻪ آﯾﺎ ﺧﻮنرﯾﺰی واﻗﻌﺎ ﻗﺎﻋﺪﮔ ﺑﻮده ﯾﺎ
.ﻧﻪ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﺎﻫ ﺑﯿﻦ دو ﻗﺎﻋﺪﮔ ﻟﻪﻫﺎی ﺧﻮن دﯾﺪه ﻣﺷﻮد .ﺑﻌﻀ از زﻧﺎن ﻫﻨﺎم ﺗﺨﻤ ﮔﺬاری ﮐﻤ ﺧﻮنرﯾﺰی دارﻧﺪ
اﻟﺒﺘﻪ اﮔﺮ ﻗﺎﻋﺪﮔ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻣﺪت  ۲ﻣﺎه ﻗﻄﻊ ﺷﻮد ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل ﺧﯿﻠ زﯾﺎد ﺑﺎرداری اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده اﺳﺖ .در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺳﻮال دوم اﮔﺮ
ﺧﺎﻧﻤ در اﻧﺘﻬﺎی ﻗﺎﻋﺪﮔاش ﻣﻘﺎرﺑﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻃﻮل ﻣﺪت ﻗﺎﻋﺪﮔاش ﺗﺨﻤ ﮔﺬاری ﭼﻨﺪ روز ﺑﻌﺪ اﺗﻔﺎق ﻣاﻓﺘﺪ و
.اﮔﺮ اﺳﭙﺮم ﻫﻨﻮز در ﺑﺪن ﺷﻤﺎ ﻣﺎﻧﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻤﻦ اﺳﺖ ﺑﺎردار ﺷﻮﯾﺪ .اﻣﺎ اﯾﻦ ﻫﻤﯿﺸﻪ اﺗﻔﺎق ﻧﻤاﻓﺘﺪ
آﯾﺎ ﺷﺮوع ﻗﺎﻋﺪﮔ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﻋﺪم ﺑﺎرداری اﺳﺖ؟
ﻧﻤ ﺗﻮان ﺻﺪ در ﺻﺪ از اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﻮد .ﻣﻤﻦ اﺳﺖ ﺧﻮنرﯾﺰی در اواﯾﻞ ﺑﺎرداری اﺗﻔﺎق ﺑﯿﻔﺘﺪ .ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ آﯾﺎ
ﻗﺎﻋﺪﮔﺗﺎن ﻣﻨﻈﻢ اﺳﺖ ﯾﺎ ﻧﻪ .اﮔﺮ ﻋﻼﯾﻤ ﻧﻈﯿﺮ ﺗﻬﻮع و اﺳﺘﻔﺮاغ دارﯾﺪ ﺣﺘﻤﺎ ﺑﻪ ﭘﺰﺷ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ .ﻣﻤﻦ اﺳﺖ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ اﻧﺠﺎم
.ﺗﺴﺖ ﺑﺎرداری ﺑﺎﺷﺪ
آﯾﺎ راﺑﻄﻪ ﺟﻨﺴ ﺣﯿﻦ ﻗﺎﻋﺪﮔ ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺘ ﻣﺎ آﺳﯿﺐ ﻣﯿﺰﻧﺪ؟
ﺧﻮن ﻣﺤﯿﻂ ﻣﻨﺎﺳﺒ ﺑﺮای ﺣﻀﻮر و رﺷﺪ و اﻧﺘﻘﺎل ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﯿﻤﺎرﯾﺰاﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ درﺻﻮرت آﻟﻮدﮔ ﯾ از ﻃﺮﻓﯿﻦ ﺑﻪ ﯾ ﻋﺎﻣﻞ
ﻋﻔﻮﻧ ﻣﯿﺮﺑ ﯾﺎ وﯾﺮوﺳ) ﻣﺜﻞ ﺳﻮزاک ،ﺳﯿﻔﯿﻠﯿﺲ ،ﮐﻼﻣﯿﺪﯾﺎ و ﻋﺎﻣﻞ اﯾﺪز و وﯾﺮوس ﺗﺐ ﺧﺎل( اﻣﺎن اﻧﺘﻘﺎل اﯾﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﻪ دﯾﺮی
.در زﻣﺎن ﻗﺎﻋﺪﮔ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣ ﯾﺎﺑﺪ
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ﻗﺎﻋﺪﮔ ﻣﻤﻦ اﺳﺖ ﯾ از ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﯿﺮون رﯾﺨﺘﻦ ﺗﺐ ﺧﺎل ﻫﺎی ﺗﻨﺎﺳﻠ در زﻧﺎن ﺑﺎﺷﺪ .در ﯾ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در داﻧﺸﺎه
ﻣﯿﺸﯿﺎن ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﻫﺎی اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪ ﮐﻪ اﺣﺘﻤﺎل اﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻫﺎی ﮐﻼﻣﯿﺪﯾﺎﯾ ﺑﺎ راﺑﻄﻪ ﺟﻨﺴ ﺣﯿﻦ
ﻗﺎﻋﺪﮔ ارﺗﺒﺎط ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ دارد .در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ای دﯾﺮ راﺑﻄﻪ ﺟﻨﺴ ﻫﻨﺎم ﻗﺎﻋﺪﮔ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ اﺣﺘﻤﺎل ﺧﻄﺮ ﻋﻔﻮﻧﺖ و اﻟﺘﻬﺎب ﻟﻨ
.ﻫﻤﺮاه ﻧﺒﻮده اﺳﺖ
راﺑﻄﻪ ﺟﻨﺴ ﭼﻪ ﺗﺎﺛﯿﺮی ﺑﺮ ﻣﺪت زﻣﺎن و ﺷﺪت ﺧﻮﻧﺮﯾﺰی در دوران ﻗﺎﻋﺪﮔ دارد؟
ﻣﻤﻦ اﺳﺖ ﺑﺪﻟﯿﻞ اﻓﺰاﯾﺶ اﻧﻘﺒﺎﺿﺎت رﺣﻤ ﻧﺎﺷ از ارﮔﺎﺳﻢ )و اﺛﺮ ﻫﻮرﻣﻮن اﮐﺴ ﺗﻮﺳﯿﻦ( ﺑﺎﻓﺖ در ﺣﺎل رﯾﺰش داﺧﻠ رﺣﻢ
ﺳﺮﯾﻌﺘﺮ رﯾﺰش ﮐﻨﺪ و ﻗﺎﻋﺪﮔ زودﺗﺮ از زﻣﺎن ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر ﭘﺎﯾﺎن ﯾﺎﺑﺪ .در ﯾ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در داﻧﺸﺎﻫ در آﺗﻦ در زﻧﺎن ﻧﺰدﯾ ﺑﻪ ﺳﻦ
ﯾﺎﺋﺴ ،ﺑﺮرﺳ ﻫﺎ ﺣﺎﮐ از اﻓﺰاﯾﺶ ﻫﻤﺰﻣﺎﻧ راﺑﻄﻪ ﺟﻨﺴ ﺣﯿﻦ ﻗﺎﻋﺪﮔ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯿﺰان زﻣﺎن و ﺷﺪت ﺧﻮﻧﺮﯾﺰی رﺣﻤ در زﻧﺎن
.ﺑﻮد
.در ﯾ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ دﯾﺮ ﺑﺮ روی  ۴۹۸زن ﻧﺎزا آﻧﺪوﻣﺘﺮﯾﻮز ﺑﺎ اﺣﺘﻤﺎل داﺷﺘﻦ راﺑﻄﻪ ﺟﻨﺴ ﺣﯿﻦ ﻗﺎﻋﺪﮔ راﺑﻄﻪ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ داﺷﺖ
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