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 دكتر فريدون سيرتي جراح سرطان 

سنين بين خانمها  شوند كه اين پديده را  45-54معموال در  شي تخمدانها مي  سالگي دچار از كار افتادگي هورموني و يا خامو

سن متوسط تظاهرات اين پديده فيزيولوژيك حدود  سگي ميا منوپوز ميگويند  صطالحا يائ سابقا كه متوسط  50ا ست  سالگي ا

ود و به همين امكان داست يك خانم قبل از آنكه عوارض خطرناك و يا آزار ها و مرگ كوتاه بطول عمر باال نبود فاصله يائسگي

 دهنده اين پديده را تجربه كند زندگي را وداع بگويد .

رسد كه يك سوم طول عمر سال و يا بيشتر مي 30ولي امروز با باال رفتن طول عمر گاهي فاصله زماني بي يائسگي و مرگ به 

 ه به عوامل يائسگي و درمان آن باعث افزايش كميت و بهبود كيفيت زندگي مي شود .زن را تشكيل مي دهد و لذا توج

تظاهر و بروز عالئم يائسگي ممكن است تدريجي و يا ناگهاني باشد بارزترين عالمت آن گر گرفتگي است ولي غير از آن عالمت 

ست عاليم و عوارض ديگري به دنبال يائ ست. و خطرناك ني سيار خطرناك و كه فقط آزار دهنده ا سگي بروز مي كنند كه هم ب

 هم آزار دهنده است .

سگي  سگي را تجربه مي كنند به طور مثال بيش از 80در دوران يائ  دوران در  % خانمها50% خانمها حداقل يكي از عوارض يائ

سگي سردگي از يائ ستند شاكي اف سگي در خانمها% 85 ه شكالت يائ سي م % 50سي ندارند جن تمايل ها خانم% 45 دارند جن

 خانمهاي يائسه از مشكالت سيستم ادراري تناسلي مثل خشكي اندام تناسلي و خارش و عفونتهاي ادراري مكرر شكايت دارند.

 پوشههش از چون يائسههه هاي خانم باالخره و برند مي رنج اسههتخوان پوكي شههديد و جدي مشههكالت از يائسههه هاي خانم 

ستروژن محافظتي عروقي هستند. مگر اين كه تحت هورمون  –هاي قلبي  بيماري به ابتال خطر در شدت به نيستند برخوردار ا

 درماني قرار گيرند. 

مصههره هورمون زنانه يا اسههتروژن بعد از يائسههگي به منظور جبران از كار افتادگي تخمدان ها و عوارض مصههره اين هورمون  

است كه خوشبختانه تمام نكات مبهم آن روشن و براي يعني سرطان پستان و سرطان رحم هميشه يك بحث داغ علمي بوده 

ستروژن را به عنوان جايگزيني در دوران  ست و لذا امروزه مي توان هورمون ا شده ا شيده  هر يك از عوارض آن راه چاره اي اندي

 يائسگي با رعايت نكات خاص به راحتي و با آرامش خيال مصره كرد. 

ز بروز تظاهر تمام عوارض خطرناك و آزار دهنده يائسگي جلوگيري شود اين هورمون ا دهدمي امكان استروژن هورمون مصره 

 زنان را قادر مي سازد كه در دوران يائسگي از كيفيت و كميت عمر بااليي برخوردار باشند. 

سرطان زايي  خطر و رحم بر استروژن سوء  عارضه از ميتوان درماني استروژن به "پروژسترون"خوشبختانه با افزودن هورمون 

ستروژن درماني  ساله مهم ا شد تنها م سير هيچ گونه مشكل و دغدغه خاطري نخواهد  آن كامال ً جلوگيري نمود و از اين بابت ا

 احتمال افزايش خطر سرطان پستان است كه در اين مورد افزودن پروژسترون اين خطر را كاهش نمي دهد.

سال  ستروژن تا ده  ساس آمار متعدد مصره ا ستان همراه نيست و اين خطر با مصره بيش از ده بر ا با افزايش خطر سرطان پ

سايل محيطي و ژنتيكي نيز در افزايش اين خطر موثر  صره دارو و دوز آن  م سال و يا دوز باال افزايش مي يابد. غير از مدت م

سالگي بوده و  35لين زايمان وي بعد از است: مثال خانمي كه سابقه فاميلي سرطان پستان دارد و يا زايمان نداشته و يا سن او

يا بيماريهاي زمينه ساز سرطان در پستان داشته مسلما بيش از ساير خانمها در معرض ابتال به سرطان پستان قرار دارد. در اين 

شود و يا با احتياط تجويز مي سرطانهاقبيل افراد مصره هورمون بايد ممنوع  ستان شود. نكته جالب توجه و مثبت اين كه  ي پ

كه به دنبال و يا در اثر هورمون درماني بروز ميكنند پيش آگهي خيلي بهتر و بدخيمي كمتري نسههبت به سههرطانهاي پسههتاني 



سههال كه قبالً   5كند و به درمان هاي رايج نيز بهتر پاسههم ميدهند. هم چنين بعد از گذشههت دارند كه در سههاير افراد بروز مي

شده و  صره نكرده  در معرض خطر احتمالي سال ق 5هورمون درماني  بل آنرا قطع كرده به اندازه خانمي كه هرگز هورمون م

 سرطان قرار دارد. 

 بين از رحم سرطان به ابتال خطر تا كنند مصرفت پروژسترون با همراه حتما را استروژن هورمون بايد دارند رحم كه خانمهايي 

س همراه صورت دو به را پروژسترون هورمون برود ست از ا تروژن مصره مي كنند در نوع اول كه به منظور ايجاد پريود ماهانه ا

سي قرص يك روزي 13-15 روز از و گرمميلي  625/0مارين روز  روزي يك قرص پره 25-23روز اول تا  سترون مدروك  پروژ

 . شود مي اضافه آن به گرمي ميلي 5

 مدروكسههي قرص نصهه  و گرمميلي  625/0مارين يك قرص پرهنوع دوم مصههره هورمون توام عبارت اسههت از مصههره روزانه 

سترون  به ابتال از هم رحم و شود مي تامين فرد بدن هورموني نيازهاي تمام روش اين در وقفه بدون ماه روزهاي تمام در پروژ

 .ندارد وجود ماهانه خونريزي و پريود ولي. ميماند محفوظ سرطان

شان داده كه تجويز هورمونهاي شود بهتر از فرم اول  آمار ن صطالحا نوع ممتد ناميده مي  سترون به فرم دوم كه ا ستروژن پروژ ا

 به مجبور ندارند رحم داليلي به كه خانمهايي دارد پسههتان براي كمتري  كه به نوع متناوب موسههوم اسههت خطر سههرطان زايي

سترون مصره ستند پروژ ستروژن توانند مي و ني سليقه ها ب كه كنند مصره تنهايي به را ا شها و  ستروژن تنها رو راي مصره ا

صيه ميكنند  شكان تو ضي از پز ست بع شود و يك هفته  20متفاوت ا صره  سه هفته م ستراحت يا  شود و ده روز ا صره  روز م

ستراحت به ازء هر  ستروژن  23ا صره ا صيه مي كنند كه تمام روزها 7روز م شكان تو شود اما برخي از پز ستراحت داده  روز ا

ستان در روش بدون انقطاع و بدون انق سرطان پ ست كه خطر  شان داده ا شود كه در اين مورد نيز آمار ن صره  ستروژن م طاع ا

 . است روشها ساير از  ممتد كمتر

مصره هورمون پاسم گوي تمام مشكالت و عوارض يائسگي است كه غير از پوكي استخوان كه اثر نسبي داشته و خانم ها  -1

 مصههره به نياز بعد به سههالگي 25 از زندگي طول تمام در كه طور همان خانم يك لذا  لسههيم نمي كندرا بي نياز از مصههره ك

سيم سگي دوران در دارد كل صره به بايد نيز يائ سيم م سگي از قبل دوران همانند آن دوز و  دهد ادامه كل  گرم يك روزي يائ

سه D ويتامين با همراه كلسيم قرص هورمون درماني جايگزيني نيست مصره كلسيم را بايد  اي تحتاست و چنانچه خانم يائ

 گرم افزايش داد تا از عوارض خطرناك و آزار دهنده پوكي استخوان در امان بود . 5/1به روزي 

 و گرفته قرار معاينه مورد پستان هاي بيماري در  قبل از شروع هورمون درماني فرد بايد توسط پزشك متخصص و با تجربه -2

 ساير و جلوگيري قرص مصره سابقه و دادن شير زايمان اولين سن و زايمان تعداد  اولين پريود سن بروز يائسگي سن به راجع

صره سابقه و هورمونها ستان سرطان فاميلي و شخصي سابقه به توجه و الكل م  به آنها ابتال سن و فاميل يك درجه افراد و پ

ائسگي بوده و سابقه وجود بيماري هاي زمينه اي سرطان در پستان سوال ي بعد يا قبل دوره در سرطان اينكه و پستان سرطان

 . شود مي توصيه شود و در آخر انجام يك ماموگرافي قوي 

ست يا نه ستفاده از هورمون ا شد مجاز اگر كه  هر فرد مورد مطالعه مجاز به ا ستانها معاينه تحت بار يك ماه 6 هر بايد با  قرار پ

ل زماني مناسب از سونوگرافي و ماموگرافي نيز براي كنترل وضع و بي استفاده شود اگر فرد مورد مطالعه فواص در نياز بر و گيرد

 قدم اولين صورت اين در كه كرد استفاده هورموني غير درمانهاي از بايد نباشد جايگزيني  درماني هورمون  مجاز به استفاده از

براي جلوگيري از پوكي اسههتخوان اسههت و براي عارضههه آزار دهنده گر  گرم 5/1 به گرم 1 از  روزانه كلسههيم مصههره افزايش

تامين  نا و وي ياهي و بالدو ثل  Eگرفتگي نيز ميتوان از داروهاي گ و  fluxetinrو بعضهههي از داروهاي ضهههد افسهههردگي م

Venlafaxine ستفاده از هورم ست در افرادي كه طبق معيارهاي فوق مجاز به ا ستفاده كرد الزم به ذكر ا ستند و از ا ون ني

 قرص با همراه گرمميلي  625/0مارين توان از اسهههتروژن با نصههه  قرص پرهعوارض شهههديد يائسهههگي عذاب مي كشهههند مي

 فوق مطالب كرد استفاده است استروژن هورمون زايي سرطان خاصيت مقابل در پستان نسج كننده محافظت كه فنتاموكسي

)سازمان دارو و غذاي امريكا  FDAتوسط  raloxifenاين كه داروي جديدي به نام  آن و بريم مي پايان به خوش خبري با را

( اجازه تجويز يافته كه داراي تمام خواص استروژن و تاموكسي فن است ولي خاصيت سرطان زايي روي نسج رحم و پستان را 

 ندارد.
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