ﭼﺮا ﻣﯿﮕﺮن در زﻧﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﺎﯾﻊ اﺳﺖ و
دﻟﯿﻞ ﺳﺮدرد ﻫﻮرﻣﻮﻧﯽ ﭼﯿﺴﺖ؟
ﭼﺮا ﻣﯿﮕﺮن در زﻧﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﺎﯾﻊ اﺳﺖ و
دﻟﯿﻞ ﺳﺮدرد ﻫﻮرﻣﻮﻧﯽ ﭼﯿﺴﺖ؟
ﺳﺮدرد ﻫﻮرﻣﻮﻧﯽ ﻣﻌﻤﻮﻻ ً ﺑﻪ دﻻﯾﻞ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺤﺮکﻫﺎی ﺗﻐﺬﯾﻪای ،ژﻧﺘﯿﮏ و … ﺑﺮوز
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .در واﻗﻊ ،ﻧﻮﺳﺎن ﺳﻄﺢ ﻫﻮرﻣﻮنﻫﺎ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻬﻤﯽ در ﺳﺮدرد و ﻣﯿﮕﺮن ﻗﺎﻋﺪﮔﯽ ﻣﺤﺴﻮب
ﻣﯽﺷﻮد .در دورهی ﻗﺎﻋﺪﮔﯽ ،دوران ﺑﺎرداری و ﯾﺎﺋﺴﮕﯽ ﺳﻄﺢ ﻫﻮرﻣﻮنﻫﺎ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻣﺼﺮف
ﻗﺮصﻫﺎی ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺑﺎرداری ﻧﯿﺰ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺳﻄﺢ ﻫﻮرﻣﻮنﻫﺎ ﻣﯽﺷﻮد.
ﺑﺮای از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدن ﺳﺮدرد ﻫﻮرﻣﻮﻧﯽ داروﻫﺎ و درﻣﺎنﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ ﻧﯿﺰ ﺗﺠﻮﯾﺰ ﻣﯽﺷﻮد.
ﻫﺮﭼﻨﺪ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ ﺑﻪﻃﻮر ﻣﻌﻤﻮل ﭘﺲ از دوران ﺑﺎرداری و ﯾﺎ رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﯾﺎﺋﺴﮕﯽ ﺑﺮﻃﺮف
ﻣﯽﺷﻮد .در ادﻣﻪی اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ درﻣﻮرد ﻋﻼﺋﻢ ﺳﺮدردﻫﺎی ﻫﻮرﻣﻮﻧﯽ و روشﻫﺎی درﻣﺎن ﺳﺮدرد
ﻫﻮرﻣﻮﻧﯽ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮی اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.

دﻻﯾﻞ ﺳﺮدرد ﻫﻮرﻣﻮﻧﯽ
ﻋﻤﻮﻣﺎً ﺳﺮدردﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﺮوژن ﯾﺎ ﻫﻮرﻣﻮن زﻧﺎﻧﻪ در ارﺗﺒﺎط ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻣﺨﺼﻮﺻﺎً اﻧﻮاﻋﯽ از
آن ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﯿﮕﺮن .اﺳﺘﺮوژن وﻇﯿﻔﻪ ﮐﻨﺘﺮل ﻣﻮادی ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ در ﻣﻐﺰ را ﺑﺮﻋﻬﺪه دارد ﮐﻪ
روی ﺣﺲ درد ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﯽﮔﺬارﻧﺪ .ﻫﺮ ﻣﯿﺰان اﻓﺖ در ﺳﻄﺢ اﺳﺘﺮوژن ،ﻣﺤﺮﮐﯽ ﺑﺮای ﺳﺮدرد
ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد.
دﻻﯾﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺳﻄﺢ ﻫﻮرﻣﻮنﻫﺎ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:
۱ـ ﭼﺮﺧﻪی ﻗﺎﻋﺪﮔﯽ
درﺳﺖ ﭘﯿﺶ از ﺷﺮوع ﭘﺮﯾﻮد ،ﺳﻄﺢ اﺳﺘﺮوژن و ﭘﺮوژﺳﺘﺮون ﺑﻪ ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮﯾﻦ ﺣﺪ ﺧﻮد ﻣﯽرﺳﺪ.
۲ـ ﺑﺎرداری
در دوران ﺑﺎرداری ﺳﻄﺢ اﺳﺘﺮوژن ﺑﺎﻻ ﻣﯽرود .ﺑﺴﯿﺎری از زﻧﺎن در دوران ﺑﺎرداری
ﺳﺮدردﻫﺎی ﻫﻮرﻣﻮﻧﯽ را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ،ﺑﺮﺧﯽ از زﻧﺎن در اواﯾﻞ ﺑﺎرداری
ﺑﻪ ﺳﺮدرد ﻫﻮرﻣﻮﻧﯽ دﭼﺎر ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﭘﺲ از ﮔﺬﺷﺖ  ۳ﻣﺎه ،از اﯾﻦ دردﻫﺎ ﻧﺠﺎت ﻣﯽﯾﺎﺑﻨﺪ.
ﺑﻌﺪ از زاﯾﻤﺎن ﻧﯿﺰ ﺳﻄﺢ اﺳﺘﺮوژن ﺑﻪﺳﺮﻋﺖ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻣﯽ آﯾﺪ.
۳ـ ﻗﺒﻞ از ﯾﺎﺋﺴﮕﯽ و دوران ﯾﺎﺋﺴﮕﯽ

در دوران ﻗﺒﻞ از ﯾﺎﺋﺴﮕﯽ ﺑﺮای ﺑﺮﺧﯽ از زﻧﺎن ،ﻧﻮﺳﺎن ﺳﻄﺢ ﻫﻮرﻣﻮنﻫﺎ ﺑﺎ ﺳﺮدرد ﻫﻤﺮاه
ﻣﯽﺷﻮد .دو ﺳﻮم از زﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ از ﻣﯿﮕﺮن رﻧﺞ ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ ،ادﻋﺎ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺷﺮوع دوران
ﯾﺎﺋﺴﮕﯽ ﻋﻼﺋﻢ ﺳﺮدرد در آﻧﻬﺎ از ﺑﯿﻦ ﻣﯽرود .اﻟﺒﺘﻪ ﮔﺎﻫﯽ ﺳﺮدردﻫﺎ در دوران ﯾﺎﺋﺴﮕﯽ رو
ﺑﻪ وﺧﺎﻣﺖ ﻣﯽروﻧﺪ.
۴ـ ﻗﺮصﻫﺎی ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺑﺎرداری و درﻣﺎن ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﻫﻮرﻣﻮﻧﯽ
اﯾﻦ ﻗﺮصﻫﺎ و درﻣﺎنﻫﺎ در ﺳﻄﺢ ﻫﻮرﻣﻮنﻫﺎ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎﺗﯽ ﺑﻪوﺟﻮد ﻣﯽآورﻧﺪ .زﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪﻋﻠﺖ
ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻫﻮرﻣﻮﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﯿﮕﺮن و ﺳﺮدرد ﻫﻮرﻣﻮﻧﯽ دﭼﺎر ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،در ﻣﺪت ﻣﺼﺮف اﯾﻦ ﻗﺮصﻫﺎ و
در ﻃﻮل ﻫﻔﺘﻪی آﺧﺮ ﭼﺮﺧﻪ ،ﺣﻤﻼت ﻣﯿﮕﺮﻧﯽ را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
۵ـ ﺳﺎﯾﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ در ﺳﺮدردﻫﺎی ﻫﻮرﻣﻮﻧﯽ
• ژﻧﺘﯿﮏ و وراﺛﺖ ﻧﯿﺰ در اﯾﺠﺎد ﻣﯿﮕﺮنﻫﺎی ﻣﺰﻣﻦ ﻣﺆﺛﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
• ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻧﻮﺳﺎن ﺳﻄﺢ ﻫﻮرﻣﻮنﻫﺎ دﻻﯾﻞ دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ ﺑﺎﻋﺚ ﺳﺮدرد ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ:
• ﺧﻮاب ﺧﯿﻠﯽ زﯾﺎد ﯾﺎ ﺧﯿﻠﯽ ﮐﻢ
• ﻧﺨﻮردن ﺑﺮﺧﯽ از وﻋﺪهﻫﺎی ﻏﺬاﯾﯽ
• ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﯽ آب و ﻫﻮا
• ﺻﺪا ،ﺑﻮ ﯾﺎ ﻧﻮر ﺷﺪﯾﺪ
• ﻣﺼﺮف زﯾﺎد ﮐﺎﻓﺌﯿﻦ ﯾﺎ ﺗﺮک ﻣﺼﺮف آن
• ﻣﺼﺮف ﻧﻮﺷﯿﺪﻧﯽﻫﺎی اﻟﮑﻠﯽ ،ﺑﻪوﯾﮋه ﺷﺮاب ﻗﺮﻣﺰ
• ﻣﺼﺮف ﮔﻮﺷﺖﻫﺎی ﻓﺮآوریﺷﺪه ،ﻣﺎﻫﯽ دودی و ﺳﻮﺳﯿﺲﻫﺎی ﻧﯿﻤﻪآﻣﺎده
• اﺳﺘﺮس
• ﻣﺼﺮف ﭘﻨﯿﺮﻫﺎی ﻗﺪﯾﻤﯽ ،ﯾﻌﻨﯽ ﭘﻨﯿﺮﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از  ۶ﻣﺎه از ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻮﻟﯿﺪ آﻧﻬﺎ ﮔﺬﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﺪ.
• ﻣﺼﺮف ﻣﻮﻧﻮﺳﺪﯾﻢ ﮔﻠﻮﺗﺎﻣﺎت ﮐﻪ ﯾﮏ ﻧﻮع ﻋﻄﺮ و ﻃﻌﻢدﻫﻨﺪهی ﻏﺬاﯾﯽ اﺳﺖ
• ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺳﻮﯾﺎ
• ﺷﯿﺮﯾﻦﮐﻨﻨﺪهﻫﺎی ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ

ﻋﻼﺋﻢ ﺳﺮدردﻫﺎی ﻫﻮرﻣﻮﻧﯽ

ﺳﺮدرد و ﻣﯿﮕﺮن ،ﺷﺎﯾﻊﺗﺮﯾﻦ ﻧﺸﺎﻧﻪی ﺳﺮدرد ﻫﻮرﻣﻮﻧﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺮﺧﯽ از زﻧﺎن
ﺗﺠﺮﺑﻪﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ دارﻧﺪ .اﯾﻦ ﻋﻼﺋﻢ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻪ ﭘﺰﺷﮏ ﻣﺘﺨﺼﺺ در ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺳﺮدرد ﻫﻮرﻣﻮﻧﯽ
ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻣﯿﮕﺮنﻫﺎی ﻫﻮرﻣﻮﻧﯽ ﯾﺎ ﻗﺎﻋﺪﮔﯽ ،ﺑﻪ ﻣﯿﮕﺮنﻫﺎی ﻋﺎدی ﺷﺒﺎﻫﺖ دارﻧﺪ و ﯾﺎ
ﺑﻪﺷﮑﻞ ﻣﯿﮕﺮنﻫﺎی ﺗﻮأم ﺑﺎ اﺧﺘﻼﻻت ﺣﺴﯽ-ﺑﯿﻨﺎﯾﯽ )ﻣﯿﮕﺮن اورا( ﺑﺮوز ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﯾﺎ ﺑﻪﺷﮑﻞ
ﺳﺎده و ﺑﺪون ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎی ﻣﯿﮕﺮن اورا.
ﻣﯿﮕﺮن ﻣﺸﮑﻠﯽ ﺗﮑﺎندﻫﻨﺪه و ﺧﻔﻘﺎنآور اﺳﺖ ﮐﻪ از ﯾﮏ ﻃﺮفِ ﺳﺮ ﺷﺮوع ﺷﺪه و ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺮوز
ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺣﺎﻟﺖ ﺗﻬﻮع ﯾﺎ اﺳﺘﻔﺮاغ و ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﺑﻪ ﻧﻮر و ﺻﺪا ﻣﯽﺷﻮد.
دﯾﮕﺮ ﻋﻼﺋﻢ ﺳﺮدردﻫﺎی ﻫﻮرﻣﻮﻧﯽ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:
• ﺧﺴﺘﮕﯽ
• ازدﺳﺖدادن اﺷﺘﻬﺎ
• دردﻫﺎی ﻣﻔﺼﻠﯽ
• آﮐﻨﻪ
• اﯾﺠﺎد ﻧﺎﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ در ﺑﺪن ،ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺧﺘﻼل در ﭘﻠﮏ زدن ،اﺧﺘﻼل ﺗﮑﻠﻢ و…
• ﯾﺒﻮﺳﺖ
• ﻣﯿﻞ ﺑﻪ ﻣﺼﺮف اﻟﮑﻞ ،ﻧﻤﮏ ﯾﺎ ﺷﮑﻼت
• ﮐﺎﻫﺶ ادرار

درﻣﺎن ﺳﺮدرد ﻫﻮرﻣﻮﻧﯽ
ﺷﺮوع ﮐﺮدن ﻫﺮﭼﻪ زودﺗﺮ درﻣﺎن ،ﺷﺎﻧﺲ ﺑﻬﺒﻮدی را اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽدﻫﺪ .اﯾﻦ روشﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ
ﻣﺆﺛﺮ واﻗﻊ ﺷﻮﻧﺪ:
• ﻣﺼﺮف ﻣﻘﺪار زﯾﺎدی آب ﺑﺮای ﻫﯿﺪراﺗﻪ ﻣﺎﻧﺪن ﺑﺪن
• درازﮐﺸﯿﺪن و اﺳﺘﺮاﺣﺖ در اﺗﺎﻗﯽ ﺳﺎﮐﺖ و ﺗﺎرﯾﮏ
• ﻗﺮاردادن ﭘﺎرﭼﻪی ﺧﻨﮏ ﯾﺎ ﮐﯿﺴﻪی ﯾﺦ روی ﺳﺮ
• ﺗﻨﻔﺲ ﻋﻤﯿﻖ ﯾﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﺗﻤﺮﯾﻨﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ آراﻣﺶ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ
• ﻣﺎﺳﺎژدادن ﻗﺴﻤﺘﯽ از ﺳﺮ ﮐﻪ درد ﻣﯽﮐﻨﺪ
ﺑﯿﻮﻓﯿﺪﺑﮏ ،ﻧﯿﺰ ﻗﺎدر اﺳﺖ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎر ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺷﯿﻮهی آرامﮐﺮدن ﻣﺎﻫﯿﭽﻪﻫﺎی ﺧﺎﺻﯽ از
ﺑﺪن را ﯾﺎد ﮔﺮﻓﺘﻪ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻌﺪاد و ﺷﺪت درد در ﺳﺮدردﻫﺎی ﻫﻮرﻣﻮﻧﯽ

ﺷﻮد .ﺗﺠﻮﯾﺰ ﻣﮑﻤﻞﻫﺎی ﻣﻨﯿﺰﯾﻢ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺰﺷﮏ ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ راﻫﮕﺸﺎ ﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ ﻣﮑﻤﻞﻫﺎ ﺑﺮای
ﮐﺎﻫﺶ ﺷﺪت ﺳﺮدرد ﻣﻔﯿﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﮐﺎﻫﺶ اﺳﺘﺮس و اﺿﻄﺮاب ﻧﯿﺰ از ﺳﺮدرد ﯾﺎ ﺣﻤﻠﻪﻫﺎی ﻣﯿﮕﺮﻧﯽ
ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﻣﯽﮐﻨﺪ.

درﻣﺎن ﺳﺮدرد ﻫﻮرﻣﻮﻧﯽ ﺑﺎ ﻣﺼﺮف دارو

ﺑﺮﺧﯽ داروﻫﺎ در ﮐﻮﺗﺎهﻣﺪت دارای اﺛﺮات درﻣﺎﻧﯽ ﺑﺴﯿﺎری ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﯾﻦ داروﻫﺎ در زﻣﺎن
آﻏﺎز ﺳﺮدرد ﯾﺎ ﺣﻤﻠﻪی ﻣﯿﮕﺮﻧﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺼﺮف ﺷﻮﻧﺪ و دارای دو ﻧﻮع ﻫﺴﺘﻨﺪ.
• داروﻫﺎی ﺿﺪاﻟﺘﻬﺎب ﺑﺪون اﺳﺘﺮوﺋﯿﺪ ) (NSAIDsﮐﻪ ﺑﺪون ﻧﺴﺨﻪ ﺗﺠﻮﯾﺰ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ
اﯾﺒﻮﭘﺮوﻓﻦ.
• ﺗﺮﯾﭙﺘﺎن ﮐﻪ ﺑﺮای درﻣﺎن ﻣﯿﮕﺮن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد وﺑﺎﻋﺚ ﮐﺎﻫﺶ ﺷﺪت ﺣﻤﻠﻪﻫﺎی ﻣﯿﮕﺮﻧﯽ
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
روشﻫﺎی ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی ﺑﺎ دارودرﻣﺎﻧﯽ ﺑﺮای زﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪﻃﻮر داﺋﻤﯽ ﺳﺮدردﻫﺎی ﻫﻮرﻣﻮﻧﯽ را
ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ داروﻫﺎ ،ﯾﺎ ﺑﺎﯾﺪ روزاﻧﻪ ﻣﺼﺮف ﺷﻮﻧﺪ ﯾﺎ ﻗﺒﻞ
از ﺷﺮوع ﭼﺮﺧﻪای ﮐﻪ اﺣﺘﻤﺎل ﺷﺮوع ﺳﺮدردﻫﺎی ﻫﻮرﻣﻮﻧﯽ در آن وﺟﻮد دارد .ﺷﯿﻮهی ﮐﺎر
داروﻫﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﮑﻞ اﺳﺖ:
• ﺿﺪاﻧﻌﻘﺎد
• ﻣﺴﺪودﮐﻨﻨﺪهی ﮔﯿﺮﻧﺪهی آدرﻧﺮژﻳﮏ ﺑﺘﺎ )ﺑﺘﺎ ﺑﻼﮐﺮﻫﺎ(
• داروﻫﺎی ﺿﺪاﻓﺴﺮدﮔﯽ
• ﻣﺴﺪودﮐﻨﻨﺪهﻫﺎی ﮐﺎﻧﺎل ﮐﻠﺴﯿﻢ

ﻫﻮرﻣﻮندرﻣﺎﻧﯽ ﺑﺮای درﻣﺎن ﺳﺮدرد ﻫﻮرﻣﻮﻧﯽ
درﺻﻮرت ﻋﻤﻞ ﻧﮑﺮدن درﻣﺎنﻫﺎی ﺟﻠﻮﮔﯿﺮیﮐﻨﻨﺪه ،اﺣﺘﻤﺎﻻ ﭘﺰﺷﮏ ﺑﻪ ﻫﻮرﻣﻮندرﻣﺎﻧﯽ رو ﻣﯽ
آورد .ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﭘﯿﮕﯿﺮی درﻣﺎن ﺑﻪﺻﻮرت ﭼﺴﺐﻫﺎی درﻣﺎﻧﯽ )ﭘَﭻ( ﯾﺎ ﻣﺼﺮف روزاﻧﻪی ﻗﺮص
اﻧﺠﺎم ﺷﻮد .ﻗﺮصﻫﺎی ﺿﺪﺑﺎرداری ﻧﯿﺰ ﺑﺮای ﻣﺘﻌﺎدل ﮐﺮدن ﻫﻮرﻣﻮنﻫﺎ و ﮐﺎﻫﺶ ﺳﺮدردﻫﺎی
ﻫﻮرﻣﻮﻧﯽ ﮐﺎرﺑﺮدی ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﭘﺰﺷﮏ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺸﮑﻞ ﺷﻤﺎ دارودرﻣﺎﻧﯽ را ﺑﺎ دُز ﻣﺼﺮﻓﯽ اﺳﺘﺮوژن ﮐﻤﺘﺮ در ﺟﻬﺖ ﮐﺎﻫﺶ
ﻋﻼﺋﻢ ﺷﺮوع ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﺮای ﺑﺮﺧﯽ از زﻧﺎن ،اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺴﺘﻪی ﻗﺮص ﮐﻨﺘﺮل و ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از

ﺑﺎرداری ﺑﻌﺪی ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺰﺷﮏ ﺗﺠﻮﯾﺰ ﻣﯽﺷﻮد ،ﺑﻪاﯾﻦ ﺻﻮرت ﮐﻪ ﻣﺼﺮف ﺑﺴﺘﻪی ﺑﻌﺪی ﻗﺮصﻫﺎی
ﭘﻼﺳﯿﺒﻮ )داروﻧﻤﺎ( ﺑﺪون ﻫﻮرﻣﻮن ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﭘﯿﺶﮔﯿﺮی از ﺑﺎرداری در ﻫﻔﺘﻪی آﺧﺮ ﻗﻄﻊ
ﻣﯽﺷﻮد .اﯾﻦ ﺷﯿﻮه درﻣﺎن ﻣﻌﻤﻮﻻ ً ﺑﺮای  ۳ﺗﺎ  ۶ﻣﺎه در ﯾﮏ دوره ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽﺷﻮد و ﮐﺎﻫﺶ
ﺣﻤﻠﻪﻫﺎ را در ﭘﯽ دارد.

درﻣﺎن ﺳﺮدرد در دوران ﺑﺎرداری ﯾﺎ ﺷﯿﺮدﻫﯽ

اﮔﺮ ﺑﺎردار ﻫﺴﺘﯿﺪ ﯾﺎ در دوران ﺷﯿﺮدﻫﯽ ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﯽﺑﺮﯾﺪ و ﯾﺎ ﺑﻪ ﺑﭽﻪدار ﺷﺪن ﻓﮑﺮ
ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ،درﺑﺎرهی ﻣﺼﺮف دارو ﻻزم اﺳﺖ ﺑﺎ ﭘﺰﺷﮏ ﻣﺸﻮرت داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ .ﺑﺮﺧﯽ از داروﻫﺎی
ﺳﺮدرد ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ در رﺷﺪ ﺟﻨﯿﻦ اﺧﺘﻼل ﺑﻪ وﺟﻮد ﺑﯿﺎورﻧﺪ .در اﯾﻦ ﻣﻮاﻗﻊ داروﻫﺎ و
روشﻫﺎی ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺰﺷﮏ ﺗﺠﻮﯾﺰ ﻣﯽﺷﻮد.

درﻣﺎن ﺳﺮدرد ﻗﺒﻞ از دورهی ﯾﺎﺋﺴﮕﯽ ﯾﺎ در ﻃﻮل آن
درﺻﻮرت اﺳﺘﻔﺎده از درﻣﺎن ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ ﻫﻮرﻣﻮن و اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺮدرد ،ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ﺗﻌﺎدل در
دُز ﻣﺼﺮﻓﯽ ﻻزم اﺳﺖ ﺑﺎ ﭘﺰﺷﮏ ﻣﺸﻮرت داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ .ﭼﺴﺐﻫﺎی )ﭘَﭻ( اﺳﺘﺮوﺋﯿﺪی ﺑﺎﻋﺚ ﺛﺒﺎت
و ﮐﺎﻫﺶ دُز اﺳﺘﺮوژن ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺎﻫﺶ ﺷﺪت و ﺑﺴﺎﻣﺪ ﺳﺮدردﻫﺎی ﻫﻮرﻣﻮﻧﯽ
ﺷﻮﻧﺪ.

ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺳﺮدرد ﻫﻮرﻣﻮﻧﯽ
اﮔﺮ ﻋﺎدت ﻣﺎﻫﯿﺎﻧﻪی ﻣﻨﻈﻤﯽ دارﯾﺪ ،ﭘﺰﺷﮏ درﻣﺎنﻫﺎی ﭘﯿﺸﮕﯿﺮاﻧﻪ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﺗﺠﻮﯾﺰ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
درﻣﺎنﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ از ﭼﻨﺪ روز ﻗﺒﻞ از ﻋﺎدت ﻣﺎﻫﯿﺎﻧﻪ آﻏﺎز ﺷﺪه و ﺗﺎ ﺑﯿﺶ از  ۲ﻫﻔﺘﻪ اداﻣﻪ
دارﻧﺪ .در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮاﻗﻊ ﻣﺼﺮف روزاﻧﻪی داروﻫﺎ ﻻزم اﺳﺖ .ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ رژﻳﻢ ﻏﺬاﯾﯽ ،روﻧﺪ و
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی ﻋﺎدت ﻣﺎﻫﯿﺎﻧﻪ ،ﺧﻮاب و ﺗﻤﺮﯾﻨﺎت ورزﺷﯽﺗﺎن را ﯾﺎدداﺷﺖ ﮐﻨﯿﺪ .اﯾﻦ ﭘﯿﮕﯿﺮی
ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد ﻣﺤﺮکﻫﺎی اﯾﺠﺎد ﺳﺮدرد را ﺑﻬﺘﺮ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﻨﯿﺪ.
در ﺻﻮرت ﻣﺼﺮف ﻗﺮصﻫﺎی ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺑﺎرداری ،از ﭘﺰﺷﮏ ﺧﻮد درﺑﺎرهی ﻣﻮارد زﯾﺮ ﺳﺆال
ﮐﻨﯿﺪ:
• آﯾﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻢ از درﻣﺎن ﻓﺎﻗﺪ ﭘﻼﺳﯿﺒﻮ ﯾﺎ ﭘﻼﺳﯿﺒﻮی آن اﻧﺪک اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻢ؟

• آﯾﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻢ در روزﻫﺎی ﺗﻌﯿﯿﻦﺷﺪه ﺑﺮای ﻣﺼﺮف ﭘﻼﺳﯿﺒﻮ از ﭼﺴﺐﻫﺎی اﺳﺘﺮوژﻧﯽ اﺳﺘﻔﺎده
ﮐﻨﻢ؟
• آﯾﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻢ ﻗﺮصﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ دُز ﮐﻤﺘﺮ اﺳﺘﺮوژن ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻢ؟
• آﯾﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻢ ﻗﺮصﻫﺎی ﺷﯿﺮدﻫﯽ را ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺳﺎﯾﺮ روشﻫﺎی دارودرﻣﺎﻧﯽ ﮐﻨﻢ؟
• آﯾﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻢ ﻗﺮصﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ دُز ﮐﻢ اﺳﺘﺮوژن را ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﻣﺼﺮف ﭘﻼﺳﯿﺒﻮ ﮐﻨﻢ؟
اﮔﺮ اﺧﯿﺮاً ﻗﺮصﻫﺎی ﺿﺪﺑﺎردای ﻣﺼﺮف ﻧﮑﺮدهاﯾﺪ ،از ﭘﺰﺷﮏﺗﺎن ﺑﭙﺮﺳﯿﺪ ﻣﺼﺮف آﻧﻬﺎ ﻣﯿﺰان
ﺳﺮدردﻫﺎی ﻫﻮرﻣﻮﻧﯽ را ﮐﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ.

ﻋﻮارض ﺟﺎﻧﺒﯽ و ﻋﻼﺋﻢ ﻫﺸﺪار دﻫﻨﺪه

اﻓﺮادی ﺑﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪی ﻣﯿﮕﺮن ،ﺑﯿﺸﺘﺮ رﯾﺴﮏ اﺑﺘﻼ ﺑﻪ اﺧﺘﻼلﻫﺎی زﯾﺮ را دارﻧﺪ:
• اﻓﺴﺮدﮔﯽ
• اﺿﻄﺮاب
• اﺧﺘﻼل ﺧﻮاب
اﻣﮑﺎن ﺑﺮوز اﯾﻦ اﺧﺘﻼﻻت ﺑﺮای زﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺳﺮدردﻫﺎی ﻫﻮرﻣﻮﻧﯽ ﻣﺘﺪاوم ﯾﺎ ﻣﯿﮕﺮنﻫﺎی
ﻗﺎﻋﺪﮔﯽ را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﻧﯿﺰ وﺟﻮد دارد .ﻣﺼﺮف ﻗﺮصﻫﺎی ﺿﺪﺑﺎرداری و اﺳﺘﺮوژن ﺑﺮای
ﺑﯿﺸﺘﺮ زﻧﺎن ﺧﻄﺮی ﻧﺪارد؛ اﻣﺎ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺴﯿﺎر اﻧﺪﮐﯽ ﺑﺎﯾﺪ اﺣﺘﻤﺎل ﺳﮑﺘﻪ
ﻣﻐﺰی ﯾﺎ ﻟﺨﺘﻪﺷﺪن ﺧﻮن را ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﮐﺮد .زﻧﺎن دارای ﻓﺸﺎر ﺧﻮن ﺑﺎﻻ ﯾﺎ ﺳﺎﺑﻘﻪی ﺳﮑﺘﻪ
ﻣﻐﺰی در ﺧﺎﻧﻮاده ،ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﺧﻄﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ .در ﺻﻮرت ﺑﺮوز اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ ،ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﭘﺰﺷﮏ
ﻓﻮق ﺗﺨﺼﺺ ﺳﮑﺘﻪ ﻣﻐﺰی ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽﺷﻮد.
درﺻﻮرت ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﺳﺮدردی ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﯽ و ﺷﺪﯾﺪ ،ﻫﺮﭼﻪ زودﺗﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻓﻮرﯾﺖﻫﺎی ﭘﺰﺷﮑﯽ
ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ .در ﮐﻞ اﺣﺘﻤﺎل ﺑﺮوز اﯾﻦ ﻋﻼﺋﻢ وﺟﻮد دارد:
• ﮔﺮﻓﺘﮕﯽ ﮔﺮدن
• ﺳﺮﮔﯿﺠﻪ
• ﺗﻨﮕﯽ ﻧﻔﺲ
• ﺧﺎرش و ﺗﺤﺮﯾﮏ ﭘﻮﺳﺘﯽ
• ﮐﺎﻫﺶ ﺑﯿﻨﺎﯾﯽ

