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 فهم زيادة الوزن في سن اليأس

 و فيالسيكا ب  , شاه د , نابي ر ي , لمسدين م ا , شيدروي ب, كاستيلوا برنكو سي , . ر.دافيس س

البروفيسور راندا مصطفي استاذ ورئيس قسم العلوم الطبيه األساسيه بكليه طب جامعه الشارقه : قام بالترجمه للغه العربيه 

 اراتيه دوله اإلمارات العربيه المتحده ورئيس جمعيه سن األمل اإلم

 االستروجين , اكتساب الوزن , السمنه , انقطاع الطمث : الكلمات الداله 

 

 :الملخص

أو  الجسم وزن على الطمث انقطاع بتأثير كان تلخيص النشرات التي تتعلق االستعراض هذا من الهدف

 مكوناته

والوسيط  ،)الحاضر الوقت إلى 1946منذ  ovid( كترونيالوسيط االل باستخدام البحث عن النشرات أجرينا

pub.med ) البحث مصطلحات شملت التي اإلنجليزية اللغةب عن الدراسات) 2012إلي  -1966من 

 مع جنب إلى جنبا" االستروجين" أو الهرموني، العالج" ،"العمر منتصف" ،"انقطاع الطمث: "التالية

 ".الجسم مكونات" أو" الجسم وزن" ،"السمنة"

 الهرمونية البيئة في التغيير وإن كان الطمث، نقطاعإب يرتبط ال ذاته حد في الوزن زيادة وأظهرت النتائج أن

 في الدهون في وزيادة الجسم في الدهون إجمالي في زيادةب المرتبطة بإنقطاع الطمث تكون مصحوبة 

 بأمراض اإلصابة مخاطر بارتفاع فقطليس  مرتبطة العمر منتصف في الوزن زيادة تعتبر و.البطن منطقة

 الحياة بنوعية المتعلقة الصحة على السلبي بالتأثير أيضا ولكن الغذائي، والتمثيل الدموية واألوعية القلب

 تحسنت البطن منطقة في الدهون تراكم حالة أن و األنسانأالحيوان بينت الدراسات علي . الجنسية والقدرة
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 العالج مع الكلية الدهون كتلة في انخفاضا إلي الغالب في الدراسات وتشير. العالج باالستروجين بواسطة

ا الي تحسن أداء األنسولين و ايضو ،معا والبروجستين االستروجينب عالجوالأ االستروجين مونهرب

 .الثاني النوع من السكري بمرض االصابة معدل انخفاض

 في البدانة في كبيرة مساهمة تسهم ل إنقطاع الطمثفي مرحلة ما قب الهرمونية التغيراتفإن ، في الختام و

 أن على قوية أدلة هناكو .والنفسي الجسدي االعتاللفي  إضافية زيادة إلى يؤدي مما البطن منطقة

التمثيل  تغيراتو  الطمث انقطاعب في مكونات الجسم المصحوبةالتغيير دون جزئيا  تمنع قد االستروجين

 تحسن من االستفادة األكثر النساء لتحديد أخرى دراسات إلى حاجة ثمة لك،ذ ومع. بها المرتبطةالغذائى 

 األدلة على بناء توصيات وضع أجل من الطمث انقطاع بعد الهرموني المصحوب بالعالج الغذائي التمثيل

 .السريرية

 :المقدمة

-55 بين أعمارهم تراوحت الذين للنساء بالنسبة الرئيسية الصحية اإلهتمامات من واحدة الوزن زيادةتعتبر  

 العالمي، الصعيد على شيوعا األكثر بالتغذية المتعلقة االضطرابات من واحدة السمنةسنة وتعتبر  65

 كان ،2008 عام في. 1980 عام منذ الضعف من أكثر إلى السمنة تروانتش ازدياد، في انتشارهإ مازالو

 الجسم كتلة مؤشر( الوزن زيادة من عانوني) فوق وما سنة 20( البالغين، مليون من 1,5 هناك حوالى

 من أكثر هناك كان هؤالء، منو. والناميةأ المتقدمة البلدانفي سواء  ،)kg/m2 25-29.9 تراوح ما بين 

يزيد  الجسم كتلة مؤشر( المفرطة السمنة من يعانون النساءمليون من  300نحو و الرجال من مليون 200

 الحياة نمطب التأثربعد   النامية البلدان في السيما البدانة معدالت دتزا ذلك، على وعالوة). kg/m2 30 عن

 و تعتمد ).الكثيفة طاقةذو ال رخيصال للطعام المفرط واالستهالك البدني النشاط انخفاض( مثل الغربية
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علي   الماضية 20 ال السنوات في لوحظت التي والبدانة الوزن زيادة معدالت في الحادة االرتفاعات

 .الحياة نمط في تغييراتال إلى منها يرجع جزء و عدة لعوام

غير القاتلة التي تترك أثار سلبية علي نوعية الحياة الي  األمراض بين  للسمنة الضارة اآلثارو تتراوح 

 القلب وأمراض السكري مرضالصابة بل رئيسيال عاملال السمنة تعتبرهذا و.مخاطر الوفاة المبكرة 

 وبالرغم من ذلك. الدم ضغط وارتفاع  الدماغية والسكتةالقلب  احتشاءو ،يين القلبأمراض شراو والشرايين

ادة في ظاهرة وجود زيال خاصة بعد. معقدة هى عالقة التمثيل الغذائى وأمراض السمنة بين العالقة فإن

 حوالي في لوحظت التيو ،صحي ن من السمنة المفرطة و لكن ذو تمثيل غذائىيعانو أنواع من هؤالء الذين

يوجد  الوقد تبين انه . المفرطة السمنة من يعانونكانوا  وجميعهم  النساء من٪ 16 و الرجال من٪ 9

لقلب ل التمثيل الغذائى تشوهات معدل انخفاضو البدني النشاط مستوى أو الغذائي مكونات النظام ارتباط بين

اثي األستعداد الور أهمية على الضوء يطتسلمما ادي إلي   ،ذو التمثيل الغذائى الصحى البدناء األفراد في

 الخرف،و البول، لسلس رئيسي خطر عامل أيضا السمنة تعتبرو .للحاالت المرضية المصحوبة بالبدانة

 اضطراباتايضا و) القولون وسرطان ، الثدي وسرطان الرحم، بطانة سرطان( مثل السرطان أنواع وبعض

 .المفاصل كلعلي تآ عملمعجز ي مرض هو الذى ، العظام هشاشةخاصة و والعظام العضالت

. المفرطة السمنة من يعانون الذين المرضى بين شائع أمر و هو االكتئابمثل خطيرة  نفسية عواقب بدانةولل

 نوعيةالمرتبطة ب الصحةعلي كبير بشكل تؤثر السمنة أن الى متزايد نحو علىالنشرات العلمية تشير  كما

 توجد لم أيضا .األجتماعي النشاطو ، الذات واحترام والمظهر، ، البدنية فاءةكال على فالسمنة تؤثر. الحياة 

 انتشارا أكثر السمنةفإن  عام بشكل و النتائج هذه على والعرقأ الجنس فى اتختالفاإلبين  واضحة فروق

لم  ولكن ،في الجنس علي السمنة   االختالف تأثير تفسيرات عدة بررت وقد. الذكور في منها اإلناث في

في  اإلنجابية الحياة من مختلفةال مراحلال في الجنسية الهرمونات فيالتقلبات ولعل . حاسمة منها أى تكن
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 األنسجة زيادة في دورا قد تلعب   الطمث نقطاعالمراحل االنتقالية الوفى  ، والحمل الحيض مثل ،األنثي 

 .الدهنية

 الحيض فترة مع وتنتهي الحيض فى ضطراباتالا بداية مع الطمث النقطاع يةاالنتقالالمراحل و تبدأ 

 في مالئمة غير تغيرات مع ترتبط الطمث نقطاعال المراحل االنتقالية أن ةعد دراسات أظهرت وقد. األخير

 السبب، لهذا و العامة، الصحية حالةالتؤثر على و البطن منطقة  في الدهون بيوترس الجسم،  مكونات

 خصوتل. الطمث نقطاعال  االنتقالية الفترة خالل الخطر عوامل في ثالتغير الذى يحد وجب التحقق من 

 .النساء في السمنة علي  و تأثيرها الطمث انقطاع مرحلة إلى االنتقال تبعيات هذه النشرة

 

 لشيخوخة؟نتيجة ل أو الطمث النقطاع نتيجة هىالعمر منتصفمرحلة  في الوزن زيادة هل 

نتبجة  هو العمر منتصف مرحلةفى  الوزن زيادة كانت إذا ما مسألة على ركزت التي الدراسات خلصت قدل

 الوزن يزداد بمعدل أن ، الى الطمث انقطاع فى مرحلة تحدث التي الهرمونية لتغيراتل نتيجة أو لكبر السن

تلك  و تحتوى. النقطاع الطمث  سن و ليسنتيجة لكبرال كيلوجرام سنويا 0.5ر بحوالى قدي  ثابت زيادة

ن لدى النساء فى سن متماثلة ولكهن متفاوتات فى مراحل انقطاع الطمث اوزبين األ ارناتت على مقالدراسا

 شملت كذلك و ،)بعد انقطاع الطمث مرحلة ما الطمث، انقطاع مرحلة ،مرحلة ما قبل انقطاع الطمث(وهى 

، الهرموني تغيرالو الطمث انقطاع حالة ه علىوتأثير الوزن، تغير معدل بحثت التياالحصائية  الدراسات

 تأثير من امله لما نظرا انمهم كمتغيران البدني والنشاط العرق من كل تأثير ،مع الوضع فى االعتبار 

 .الدهون وتوزيع البدانة من كل على عميق
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 عرقية مجموعات خمس علىاجريت  )SWAN( البالد انحاء جميع فى المرأة صحةمنظمة ل دراسة وفى 

 اتاليابانيو اتيوالصيني ،تينياتاللوا أفريقية، أصول من ياتواالمريك ،ياتالقوقاز(ن ه المتحدة الواليات في

 يوجد لمالمحت الدراسة على انه  ،من المشاركات فى الدراسة 16000بين  الهاتفى ستطالعاال عن طريق

عتبار فى اال واضعة الطمث، انقطاع وبعد الطمث انقطاع قبل النساء بين الجسم كتلة مؤشر  في فرق أى

صغيرة للمنظمة واضعة فى  اخرى النتيجة فى دراسة هذه تأكيد تملقد و. ألخرىالعمر و العوامل اعامل 

 أيضا و الطمث انقطاع ووضع ،معدل استهالك طاقة الجسم و مكونات الجسم  عدة عوامل مثل االعتبار

انقطاع الطمث او بدايات  فى سن ما قبل صينياتال وزن متوسط أن الدراسة هذه و بينت. العرق تأثير

انقطاع الطمث منذ فترة بعد انقطاع الطمث او  سن بعد الصينيات عن إحصائيا تختلف لم انقطاع الطمث 

بينت  ،عن الصينيات  بكثير إحصائيا  أكبر اء البشرةالبيض النساء بين الوزن متوسط كانطويلة ايضا 

 انقطاع لم يختلف بغض النظر عن مرحلة ةاء البشران الوزن بين النساء البيضالدراسة ايضا 

ولم  كجم،  2.1 سنوات زيادة فى العمر هو 3بعد  الوزن في الزيادة متوسط انواضافت الدراسة ، .الطمث

 .الطمث انقطاع لمرحلة بصلة متت تكن الزيادة

 .الطمث انقطاعفى فترات  الهرمونية لتغيراتل نتيجة ابدو انهمما سبق ان زيادة الوزن ال تنلخص و

 

 الجسم ومكونات الوزن على من المبيض الهرمون إنتاج فقدان آثار

 حيوانات التجارب نماذج باستخدام النتائج: اوال

 تسهم انقطاع الطمث سن في الهرمونية البيئة في التغيرات أن إلى الحيوانية النماذج على دراساتاشارت ال 

 على التى اجريت الدراسات أظهرت وقد. الدهون وتوزيع الجسم مكونات فيالتى تحدث  التغيرات في
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 التمثيل وأمراض الدهنية األنسجة كتلة في على التغذية ال تعتمد زيادة يعزز المبيض وظيفة فقدان أن الفئران

 .الفئران لدى البدانة يؤدى الى المبيضإستئصال  أن عدة دراسات وأظهرت. بها المرتبطة الغذائي

 الطاقة، استيعاب في تغيير اى دون  الطاقة، استهالك فى اانخفاض تظهر مبيضكانت الفئران المستئصلة ال

 عندما ذلك، ومع. الدهني الكبد ظهور ايضاو الدهنية، األنسجة التهاب الخاليا الدهنية و تضخم إلى أدى مما

ان من حمى الفئرو ،حمى الفئران من ظهور الكبد الدهنى نه فا ،17β-ستراديولاال الفئران هرمون أعطيت

 اإلجهادان يمنع و الخاليا الدهنية تضخم أن يمنع ايضا ستراديولالا استطاع. االنسولين ضعف أداءحالة 

الية من خدعمت نتائج دراسات أخرى أجريت على الفئران الولقد .  وااللتهابات الدهنية لالنسجة التأكسدي

الناتج من نقص هرمون تراكم الدهون  التى ال تستطيع تصنيع االستروجين فكرةو) اركو(جين االروماتير 

 تتميز بدانة ،اشهر  3عند عمر  ركو للبدانة مبكرااظهرت النتائج استعداد انثى فأر األ قداالستروجين و

هذه الزيادة فى  ولم تكن .و الغدد الفوق كلوية التناسلية الغددعلى  الدهون ترسيبات في ملحوظة بزيادة

 .البدني النشاط النخفاض نظرا الطاقة استهالك انخفاضنتيجة  ولكن كانت التغذية لفرط نتيجة مجرد الوزن

 .مماثلة نتائج الفاقدة لمستقبالت هرمون االستروجين الفئران إناث على اجريت دراسات اخرى واظهرت

 العوامل في طفيف يرتغ حدوث معالخاليا الدهنية  حجم ضج اناث فئران اركو باالستراديول انخفعالومع 

 فيكانت  التغيرات لية آ أن إلى يشير مما ،فى الخاليا الدهنية  الدهنية األحماضتصنيع  في تحكمت التي

 هرمون نقص ان  إلى باإلضافة . ستراديولاالمجرى الدم و التى ينظمها  من الدهون امتصاص

تشير الى  ةالحيواني النماذج مناخرى  أدلة أيضا هناكو الطاقة، استهالك انخفاض مع رتبطي  االستروجين

 االستروجين هرمونل يكون قد ووجبات الطعام  وحجمفى سلوكيات التغذية  مهم االستروجين هرمون أن

 ببتيدات لخفض مباشر غير بشكل العملستروجين او عن طريق مستقبالت اال خالل من تاثير مباشر

 .وكليج نبراو قبل من بالتفصيل استعرض كما الغذائي، االستهالك وانخفاض سيجيناالوريك
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 الدهون تراكم يؤدى الى االستروجين هرمون نضوب أن الحيوانية النماذج من المتاحة البيانات ويتضح من

 تلكالى تحسن  ت ايضا ان العالج باالستروجين قد يؤدىالحيوانا على الدراساتتشير  و البطن، منطقة في

 .الحالة

 

 البشرية على الدراسات من المستخلصة النتائج: ثانيا

فى الواليات % 65.5بمعدل و لقد كانت  عام، بوجه السمنة ضعف تقريبا  البطن منطقة في البدانة عتبرت

 تتراوح الذين النساء في٪ 73.8 و سنة 59-40 بين أعمارهم تتراوح الذين النساء في 2008المتحدة عام 

 هى التى تحدد الطمث طاعانق حالة تليس و الجسم كتلة مؤشر أن تبين وقد. أكثر و عاما 60 بين أعمارهم

 الطمث انقطاع أن على قوية أدلة هناك ذلك فان ومع. انقطاع الطمث  سن بعد النساء في المركزية السمنة

 من االنتقال إلى يؤدى مما البطن،منطقة  في الدهون توزيع وإعادة الدهون كتلة في أسرع زيادة معيرتبط 

 أظهرت وقد. الجسم في الدهون إجمالي في وزيادة لدهونا توزيع النمط الرجالى فى إلى النمط النسائى

 لديهن الطمث انقطاع بعد النساء أن اإلشعاع التى تعتمد على الطرائق من مجموعة باستخدام الدراسات

 ممثل الخصر محيط و يعتبر .الطمث انقطاع قبل النساء مع مقارنة البطن داخل الدهون من أكبر كميات

 مع وثيق بشكل ويرتبط الدهون على االحشاء مستودع حجم و الجلد تحت لدهنيةا األنسجة كل من معبر عن

مستوى ب وثيقا ارتباطا رتبطأنه ي كما النساء، في الدموية األوعيةامراض و القلب بأمراض االصابة خطر

 يمكن التي على االحشاء الدهون تراكم على آخر مؤشر الورك إلى الخصر نسبة و تعتبر .الدهون فى الدم

 .المقطعية باالشعة الفحص بواسطة تحدد كميا أيضا
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 من غيرهابوكينيز و أدي إفراز على لقدرتها نظرا الصماء الغددالبطن ك منطقة في الدهون اعتبار ويمكن

 ،الثانى النوع من والسكري ،االنسولين مقاومة مثل االيضية األمراض مع وثيق بشكل ترتبط التي المواد

 و الذى الغذائي التمثيل في التغيرات مع و ترتبط الشيخوخة و انقطاع الطمث. الغذائي التمثيل وامراض

 .الجسم في الدهون تراكم في سهمي أن يمكن

 سن في على االحشاء السمنة تزايد مع بقوةترتبط التغيرات الضارة فى عالمات االلتهاب و االديبوكينيز و 

من  ،هو البروتين الناقل لهرمون الجنس، وو يعتبر مستوى الجلوبيولين فى المصل. انقطاع الطمث

وبالتالى زيادة مخاطره  الثانى النوع من السكري ومرض ،االنسولين مقاومةل العالمات القوية و المستقلة 

ترتبط مستويات الجلوبيولين الناقل لهرمون الجنس عكسيا مع الدهون على و .الدموية واألوعية القلب على

 بين العالقة تعتبر ذلك، من األهم و ،نيز فى النساء بعد سن انقطاع الطمثاالديبوكي و مستوى االحشاء

 مستوى من كل عن مستقلة اليأس سن بعد النساء في االنسولين ومقاومة الجلوبيولين الناقل لهرمون الجنس

 في لدهونل المفرط تراكمال إلى يشير الخصر محيط كبر  فإن وهكذا،. واالندروجينا االستروجين هرمون

اللذان ينبئان بدورهما للجلوبيولين الناقل لهرمون الجنس و  منخفض مستوى يشير الىايضا  و البطن، منطقة

 .انقطاع الطمث سن بعد النساء في الغذائي التمثيل بأمراض االصابة خطر على

 يف كبيرة زيادات عن اإلبالغ وتم النهائي الحيض فترةفى  الخصر محيط في كبير تغيرحدوث  لوحظ وقد

 كتلة  شهدت وقد. اآلسيويات والنساء ،على النساء القوقازيات لدراساتكنتائج  البطن منطقة في الدهون

بعد  الطمث انقطاع قبل  يناتالبد غير على االحشاء زيادات كبيرة فى النساء والدهون ،ونسبتها الدهون

 كمية في كبيرة زيادةو بعده فى مرحلة قبل انقطاع الطمث ا النساء أظهرتقد  و. سنوات عدةل متابعتهن

على االحشاء و ذلك من خالل المتابعة لعدة سنوات كما لوحظ ايضا زيادة فى اجمالى الوزن و كتلة  الدهون
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 مماثل نحو على التغييرات هذه حدثت و قد .األخيرة الحيض فترة اء الحيوية خالل الدهون المقاسان بالكهرب

 .االمريكيات من اصل قوقازيفريقى و األمريكيات من اصل ا النساء من كل في

و  االنسولين، مقاومة فى العالقة بين مختلفة مستوياتتظهر  المختلفة العرقية المجموعاتفإن  آسيافى اما 

 من نساءالو .النشاط انخفاضربما  و المركزية السمنة بزيادة يرتبط الذيو  الثانى النوع من السكري مرض

 تأثير و ان كان الثانى النوع من السكري مرضب لإلصابة ملحوظ بشكل مرتفعة مخاطر لديهم هندي أصل

المرحلة االنتقالية  التى تمت حول تأثيراشارت الدراسات و. واضح غير الخطر هذا على الطمث انقطاع

 في الزيادة عن بعيد تأثير له الطمث انقطاع أن إلى الصينية المرأة في الجسم تركيبة علىالنقطاع الطمث 

 .السمنة وكذلك لدهونا كتلة

 المنشورة واالبحاث الطمث، انقطاعب وليس ،العمب األول المقام في تتاثر الوزن في الزيادة و هاكذا يتضح ان

التى تعانى من  المرأة عامة، وبصفة الجسم، وزن على مبيضللالمبكر  فشلال  من ضار تأثيراى  دعمت ال

 في الدهون توزيعب المتعلقة البيانات فان ذلك، ومع. احجم أصغر تكون أن إلى تميل فشل المبيض المبكر

 االكثر هي المركزية السمنة و قد اتضح ان .التى تعانى من فشل المبيض المبكر مازالت ناقصة النساء

مكونات  رتبطوت. تيرنر متالزمةب االصابة بسبب المبكر المبيض فشل التى تعانى من النساء في شيوعا

 ،وارتفاع نسبة الخضر الى الورك الجسم كتلة مؤشر ارتفاعب  تيرنر بمتالزمة المصابات للنساء الجسم

 ،كذلكو .من نفس العمر مع النساء الطبيعيات بالمقارنة دهنية الكبدزيادة و الدهون، كتلة زيادة عن فضال

ع سن انقطا عن الطبيعيات خالل الغذائي التمثيل من ن انماط مختلفةيظهر تيرنر متالزمة مريضاتفان 

 غير طبيعية تحمل مستويات فى كثير من االحيان اء المصابات بمتالزمة تيرنر لديهنفالنس. الطمث

. زيادة متوقعة من بدال االنسولين افراز فى انمصحوب بنقص ،مرتفع ثالثية دهونمستوى و ،جلوكوزلل
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 جينات لتورط نظرا ، β البنكرياس وظيفة خاليا في ضعف منافتراضيا  تعانين قد النساء هؤالء إن يقالو

 .معروفة غيربطريقة  -X كروموسوم

 

 العمر منتصففترة  خالل الوزن زيادة فى المؤثرة االخرى العوامل

البدانة فى  رتبطت العالمي، الصعيد على. والسلوكية واالجتماعية الجينية العواملب بشكل كبير البدانة تتاثر

انخفاض و النشاط، مستوى انخفاض يعتبرو. التحضرمستوى و التعليم انخفاض مستوى  مع عكسياالنساء 

من العوامل المؤثرة بشكل  مبكرة سن في والزواج ،للسمنة العائلي والتاريخ ،مع الرجال المساواةدرجات 

إال ان  النشاط،قلة  و الطعام تناولب تقليديا مرتبطة السمنةان  من الرغم وعلى. كبير على السمنة فى النساء

 ،ثابتة نوبات في العملو الطعام، تناول وتوقيت ،فى ايقاع الحياة اليومى النمطية أن على ةمتزايد أدلة هناك

 منان  يبدو أنه من الرغم على. الوزن زيادة في من العوامل التى يمكن ان تسهم النوم من والحرمان

 غير خفيفة اتوجب تناول او ،الطعام تناولتكرار  وا ،اإلفطار وجبة تخطي مثل اخرى عوامل أن البديهي

 الموادكميات كبيرة من  واستهالكا السريعة، الوجبات واستهالكا المنزل، خارج الطعام وتناولا النظامية،

 غير تزال ال المجال هذا في  ال ان النشرات العلميةإ السمنة، تزيد من قد الشبع حتى واألكلا ،الغذائية

 .الدراسات بين المنهجية التباينات بسبب حاسمة،

. االكتئاب تزيد من السمنة ان من أدلة وهناك الذات، احترام وتدني النفسية الضغوطات مع السمنة بطوترت

 على وعالوة. د المراة فى مقدار االكتئابسفقد تتدخل عوامل اخرى مثل ثقافة المجتمع لصورة ج ذلك، ومع

 االكتئاب من نتعاني الالتى نساءوال ،البدني النشاط وانخفاض الطعام تناول من االكتئاب ان يزيد يمكن ذلك،

 بين الدراسات السكانية  معظم ربطتوقد  .البلوغ خالل سنوات الوزن من المزيد اكتساب إلى تميالت
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 .لدى النساء الثانى النوع من السكريمرض و االكتئاب بين  ثنائية عالقة وجودكما اكدت  واالكتئاب السمنة

و التى تزيد بمرور الوقت و تقل  لالكتئاب، التعرض قابلية رتفاعا مع الطمث انقطاع ترتبط مرحلة ما قبلو

مع ارتفاع قابلية التعرض لالكتئاب، و التى تزيد بمرورالوقت و تقل فى  فى مرحلة ما بعد انقطاع الطمث

 واالكتئاب القلق زيادةب الجسم كتلة مؤشرزيادة  وا الوزن زيادة و ترتبط .مرحلة ما بعد انقطاع الطمث

 .الطمث نقطاعال االنتقالية الفترة خالل الحياة عن الرضا ضوانخفا

التمثيل  على وخاصة سلبيةال عواقبال ظهور مع الوزن، زيادةب وترتبط االدوية التى تؤثر على الحالة العقلية 

 ملتشوت. الشديد االكتئاب لعالج األساسية الدعامة هو االكتئاب مضادات من الثاني الجيل يعتبرو .الغذائى

 السيروتونينخذات مثبطات آ و ،االنتقائى السيروتونين امتصاص مثبطات المجموعة على ذهه

 بشكل المستهدفة العصبية الناقالت يات متشابهة علىاالدوية التى تعمل بآل من اموغيره ،ادرينالينوالنور

 المرتبطة االستخدامو االدوية شائعة . غيرها من أكثر الوزن زيادة بعض تلك االدوية مرتبطة معو. انتقائي

 بروتيناتال تنظيم تعمل هذه االدوية علىو. وأميتريبتيلين إيميبرامين، كلوزابين، على ملتوتش الوزن زيادةب

واالحماض الدهنية داخل  الكولسترول يشارك فى تصنيع ،مهم ملزم عنصرو هو ستيرولال التى تؤثر على

و أمثل زيبراسيدون  الوزن، زيادة مع بشكل عام ترتبط ال التي االكتئاب مضادات فإن المقابل، فيو. الخاليا

 . البروتينات هذه على يذكر أثر أي لها يكونال   ،بيوبروبريون

 مالحظة هناكو . الكيميائي العالج أثناء شائع أمر الوزن زيادة أن على دليال الدراسات من العديد وقدمت

 واألحشاء، البطن في والسمنة الجسم في الدهون يإجمال في زيادة مع الجسم مكونات في كبير تغير حدوث

 استهالك في ترتبط بالتغير ال التغييرات هذهو .قليال تنخفض أو تغيير دون بقىت النحيلة ةالكتل أن حين في

 في سهمي هأن يبدو الغذائي، االستهالك زيادة وليس ،اثناء الراحة الطاقة استهالك ان كان انخفاضو. الغذاء

 فى زيادة لديهن ، قد يكونالعالج فترة خالل المبيض فشل من نيعاني الالتى النساءو. لملحوظةا الوزن زيادة
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و تظهر بوضوح فى وجود الدهون فى  الطمث، انقطاع قبل فى مرحلة  زالوا ما الذين أولئك عن الوزن

 .منطقة الجذع

 

 ؟فى المراحل االنتقالية النقطاع الطمث الوزن زيادة أو السمنة هل تغير

 :األول: نمهما ناعتبارا هناكجد ان و ،انقطاع الطمث لسن االنتقال مرحلة خالل الوزن زيادةتاثير  تحليلب

 :وثانيا ،الطبيعى الطمث انقطاع سن على تأثيره ذلك في بما االنتقالية، الفترة طول على الجسم وزن تأثير

 .انقطاع الطمث سن أعراض على تأثير زيادة الوزن

 

  الطمث نقطاعال الطبيعى العمرب الجسم نوز زيادة عالقة

فى  النساء في اتالهرمون وأنماط الشهرية الدورة مدة طول زيادة مع مرتبطة تكون قد البدانة أن الثابت من

 وا الطمث انقطاع قبلفى فترة ما  الجسم كتلة مؤشر فى الزيادة تكان قدف الطمث، انقطاع قبل مرحلة ما

 سن انقطاع الطمث الطبيعىمع  مستقلبعيد  بشكل يرتبط فى نفس الفترة مكج 5 من كثرأل الوزن فقدان

 ،للبالغين الوزن زيادة كما تؤثر ،ةمدخن غيرطمث الطبيعى ايضا بكون المرأة سن انقطاع ال ترتبط زيادةو

 فى غير نباتية فى نوعية الغذاء وكون المرأة بانتظام الرياضية التمارين وممارسة الكحول، استهالك وزيادة

احتمالية االصابة و ،انقطاع الطمث سن قبل التدخين المقابل فان فيو .طمث الطبيعىسن انقطاع الزيادة 

 .على التبكير بالسن الطبيعى النقطاع الطمث يعمالن الثانى النوع من السكري بمرض
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 .اع الطمثيؤدى الى تاخر السن الطبيعى النقط الجسم، كتلة مؤشر زيادة أن االحصائية الدراساتواكدت 

 الجسم كتلة مؤشر بين إيجابية عالقة هناك كانت ،شيخوخة المبيض اجريت علىبن  للدكتور دراسة فيو

من قرب انقطاع  ليسالى قرب انقطاع الطمث و الطمث انقطاع قبل ما مرحلة من االنتقال واحتماالت

 .الى ما بعد انقطاع الطمث الطمث

العديد و الممكنة المسارات من العديد هناكغير ان . وراثية املعويتحدد السن الطبيعى النقطاع الطمث بو

 .قاطعة ليست اآلن حتى النتائج فإن ذلك، وعلى. بسن انقطاع الطمث ارتبطت التي الجينية المناطقمن 

 االروماتيز مثل الستيرويد المعروف ارتباط السمنة بالوراثة و تستطيع االنزيمات المشاركة فى تصنيعو

17β-الفترة خالل استراديول مستويات على من النوع االول التاثير ديهيدروجنيز ستيرويد يهيدروكس 

 أكثر يكون استراديول تراجع ن معدلوهاكذا فإ .البدينات النساء في وبخاصة الطمث، نقطاعال االنتقالية

-β17و جين  االروماتيز جين في االختالفاتتعتبر و .البدينات النساءب لبدينات مقارنةا غير في سرعة

من النوع االول هى السبب فى اختالف مستوى استراديول خالل فترات ستيرويد ديهيدروجنيز هيدروكسى 

 تلعب ،وهاكذا. انقطاع الطمث سن بعد استراديول مستوياتاختالف  وبالتالي ،انقطاع الطمث النهائية

 .طبيعى على حد سواءسن انقطاع الطمث الو الجسم كتلة مؤشرفى هاما دورا  الوراثية العوامل

 على لسمنةل كبير تأثير هناك أن ويبدو الطمث وانقطاع السمنة بين محتملة عالقة هناكفان  الختام، فيو

سن انقطاع  على تؤثر أخرى قد عوامل هناك ذلك، ومع. االنتقالية الفترة خالل  الهرمونية التغيرات حجم

 .و امراض المبيض الرحم داخل موو معدل الن الوراثي، االستعداد مثل الطمث الطبيعى

 

 انقطاع الطمث أعراض انقطاع الطمث على الى االنتقال مرحلة خالل الوزن زيادة تأثير
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 تفرضها التي الهرمونية التغيرات على ملتتشوالتى .  عدة عوامل على انقطاع الطمث أعراض  شدةتعتمد 

قد  الطمث، انقطاع بعد ما الى االنتقالية الفترة خالل ففى .واالجتماعية النفسية العواملو االنتقالية، المرحلة

 .الطمث انقطاع أعراضلشدة  مستقل خطر مؤشر هي و السمنة يزيد الوزن و بالتالى

 

 الطمث انقطاع بعد العظام فقدانب السمنةعالقة 

. الطمث نقطاعال االنتقال خالل رحلة البدينات غير النساء من أقل بمعدل العظام تفقد البدينات النساءيبدو ان 

 وقد. ة للغايةمعقد الزائد الجسم كتلة مؤشرب ،العظام كسرو أ العظام ترقق خطر بين العالقة فإن ذلك، ومع

 أقل تكون البدنيات قد النساءقد لوحظ ان و العظام هشاشةزيادة  مع الجسم كتلة مؤشر انخفاض ارتبط

 الدراسة قدمتها التي النتائج بعد رتيابلال تلك وجهة النظر تعرضتو. والكسور العظام لترقق عرضة

 فى عمر اكبر من امرأة 60393 الدراسة هذه وشملت. النساء لدى العظام ترقق العالمية عن االحصائية

 عواملالدراسة  و ،لديهن الكسور تاريخمعرفة و ،اتالمريض بعد تقييمو ،ن مختلفةبلدا 10 من سنة 55

باعتبار حدوث اى و المستخدمة  العظام هشاشة لمرض المضادة دويةاألالعلم بو ،الكسور خطر المؤثرة على

 البدينات، النساء لدى أعلى الساق في والكسر الكاحل الكسر فى  خطر  كان ،الدراسة كسر هى نقطة نهاية

 النقطاع عرضة أكثر المصابات بالكسور البدينات النساء وكانت. أقل كان معصمال كسر خطر أن حين في

 الربو لقد وجد انو .االسبق العامب مقارنةن على االقل وزاد ايضا معدل السقوط مرتي مبكر توق في الطمث

 التى تعانينال البدينات النساء في شيوعا أكثر واكان ،األول النوع من السكري داءاالصابة بو الرئة، وانتفاخ

 بعد النساء في الكسور ضد ائيةوق لم تكن السمنة أن إلى بوضوح تشير البيانات هذههاكذا فان و .من الكسور

 .انقطاع الطمث سن
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 ة الجنسية فى مرحلة انقطاع الطمثالحالة النفسي على الوزن زيادة تأثير

قد تعانى ف المزمنة، األمراض من متنوعة لمجموعة متزايد خطر فيالمراة البدينة  كون عن النظر وبصرف

لقد و .والحالة الصحية العامة الذات احترام على ةواالجتماعي النفسية العواقب من ايضا اتدينالنساء الب

 55 عن أعمارهم تزيد الذين النساء ثمانى نشرات لدراسة العالقة بين الصحة و نوعية الحياة فى خلصت

 األداء فيمستوى  أدنى لديهن المفرطة السمنة من عانينانقطاع الطمث الالتى ت سن بعد النساء أن عاما

 أن دلةباألالدراسات  اثبتتو. الطبيعي الوزن اتذ النساء مع بالمقارنة يةحيوالو والطاقة، الجسدي،

ايضا  ،انقطاع الطمث سن بعد النساء عند الجنسي العجز اسباب أهم من واحدة هي المزاج اضطرابات

 لسوء الخطر عوامل من اكوني قد الطمث انقطاع مرحلة في والبدانة الوزن زيادة أن افترضت الدراسات

انقطاع  سن خالل الجنسي االداء في الوزن زيادة تأثير نع القليل إال يعرف ال ذلك، ومع. لجنسيا األداء

 الواقع، في. النفسية األعراض وخاصة ،انقطاع الطمث سن أعراض الطمث واالثار المترتبة على ذلك فى

 في ةالجنسيالعالقات  من الشكاوى كثافة على من العوامل المؤثرة الوزن وزيادة البدنية اللياقة ضعف كانت

قبل و  ما زيادة مؤشر كتلة الجسم للنساء فى سن ولقد كانت. الطمث انقطاع بعد النساء فى سريريةال العينات

  ترتبط بعد انقطاع الطمث يمثل خطرا ليس فقط لالصابة بسلس البول و لكن ايضا للعجز الجنسى حيث

 .الجسم كتلة مؤشر مع عكسيا واالرتياح المهبل ةالنشوة و طراو واإلثارة 

عانين من السمنة فى اكثر فى النساء الالتى ت عانين من مشاكل جنسيةالالتى ت لنساءل المئوية نسبةالتزداد و

ثر بضعف الحساسية تجاه االنسولين وتأ تتاثر الصحة الجنسية سلباو. منطقة البطن بعد سن انقطاع الطمث

ن من ساء بعد سن انقطاع الطمث الالتى تشكيكثر انتشارا فى النيعتبر العجز الجنسى هو االالغذائي و التمثيل

نين عاالالتى ت النساء أنالثالث  وذكر مؤتمر برنيستون كونسيناس. اختالل التمثيل الغذائى مقارنة باالصحاء

 من اختالل التمثيل الغذائى ان العالجمن اختالل التمثيل الغذائى والسمنة تشكين اكثر من العجز الجنسى و
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 القلب ضامرا وا السكري،لالصابة بمرض  الخطر عوامل أن من الرغم على. يحسن االداء الجنسى لديهن

 هو الجنسي العجز أن تظهر بيانات توجد ال اال انه النساء، لدى الجنسى االداء اختاللالتاجية ترتبط مع 

 علىو.الرجال في واضح هو ماك المستقبل، في النساء لدى الدموية واألوعية القلب لالصابة بامراض مؤشر

وعية االالمراض  الخطر وعوامل للمرأة الجنسية الصحة بين العالقة في البحث من لمزيد حاجة هناك ذلك،

 .ويةالدم

 

 الطمث انقطاع بعد ما أعراض وتحسين الوزن فقدان

مراض ا أعراض في االنخفاض مع البطن ومحيط الجسم كتلة مؤشرانخفاض و الوزن، فقدان ارتبط قدل

 الغذائي النظام تعديل بين جمزالاعتبر و. والبدانة الوزن زيادة من عانينالالتى ت نساءال في اوعية الدم

 التمارين ممارسة من ذو تاثير اكبرو  والنفسية،العامة  الصحة على إيجابية آثار ذات الرياضة وممارسة

تحسن و المرتفعة البدنية واللياقة الوزن، و يعتبراعتدال. على حدة منهما كل الغذائي النظام أو الرياضية

يحسن فقدان الوزن فى النساء و .الرتفاع مستوى المعيشة الجيدة ثاراآل من واالجتماعية النفسية العوامل

 ذلك، إلى باإلضافة. الصحية والممارسات ،الذات احترامو ،ومستوى المعيشة النفسية، البدينات من الحالة

 سن بعد النساء في االنسولين اسية مستقبالتسح على إيجابي تأثير لهما الوزن نوفقدا الغذائي النظام فان

 .الدموية واألوعية القلب بالتالى يقلل خطر االصابة بامراضو ،انقطاع الطمث

 

 ؟هل يؤثر عالج اعراض انقطاع الطمث بالهرمونات على الوزن و مكونات الجسم
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التاثيرات السلبية للعالج اى ادلة على  عدم وجودعلى  2000 عام في نشرتوالتى  نكوشرا نشرة وأفادت

 هناك يكن لمو .الجسم كتلة مؤشر أو الجسم وزن على ،معا البروجستينو االستروجين أو فقط االستروجينب

 .االستنتاج هذا يغير أن شأنه من الحق بحث أي

 بعض الدراسات ،بوضوح الجسم على مكونات االستروجينبانقطاع الطمث  بعد النساء عالجتختلف آثار و

 النساء من فرعية عينة اظهرت النتائج منكما . يظهر العكس و اآلخر المركزية السمنة في انخفاضا تظهر

 ساعد قد سنوات 3البروجستين لمدة  و االستروجين هرمون ان استخدام المرأة صحة دراسة في المشاركات

 .الى حد ما التوزيع سيئة الدهون نحو تحولال دون توحال ةالنحيل الجسم كتلة على الحفاظ في كبير حد إلى

 على مكونات واضحة تبدو الخارجي االستروجين هرمون استخدام على المترتبة اآلثار ان من الرغم وعلى

 عن االستروجيناعطاء  فمثال. متباينة آثار لها من االمور التى االستروجين تكون طرق اعطاء قد الجسم،

 ،النحيلة الكتلة في وانخفاض الدهون كتلة في مهمة ولكنها صغيرة زيادة وبا معيكون مصح قد الفم طريق

 الو .الجلد عبراذا اعطى  استراديول مع ملحوظ بشكل تتغير ال الدهون وكتلة ةالنحيل الجسم كتلة أن حين في

ر ناتج من هذا االختالف فى التاثي يكون قدو. حول االحشاء الدهون كتلة كالهما له تاثير على أن يبدو

. الركائز وأكسدة النمو عوامل على الجلد عبراو  الفم طريق عن اذا اعطى االستروجين تاثيراختالف 

 )IGF-1( 1 النمو عامل  في كبير انخفاضالفم فقط ب طريق عن اذا اعطى االستروجين هرمون ويرتبط

اذا  االستروجين هرمون ان نتيجة  هذاويبدو . ويعمل على تثبيط انتاج هرمون النمو الذى يشبه االنسولينو

كما  .النمو هرمون إفراز زيادة  يسبب والذي الكبد، في IGF-I إنتاج يسبب اعاقة الفم طريق عن اعطى

اذا استخدم  ستراديولاواال الفم طريق اذا استخدم عن رالوكسيفينلل  الدهون كتلة على متباينة آثار ظهرت

عالجن بهرمون النمو كان من القصور فى الغدة النخامية و ت عانينت فى النساء الالتى فمثال .عن طريق الجلد
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اعطاء هرمون االستراديول عن طريق الجلد له تاثير واضح على انخفاض كتلة الدهون و لم يكن استخدام 

 .الرالوكسيفين له نفس التاثير

مع  او  معا بروجستينالعالج باالستروجين و ال عمستقبالت االنسولين م حساسية فى تحسنال ايضا لوحظو

 النوع من السكري بمرض اإلصابة من يقلال قدو  الفم، طريق عناذا استخدما  االستروجين وحدهالعالج ب

 .الثانى

زيادة الدهون حول  أو الوزن زيادة مع الطمث انقطاع بعد الهرموني العالج يرتبط ال القول، وخالصة

 و باالستروجين العالج مع الكلية الدهون كتلة في اانخفاض الى الغالب في الدراسات وتشير. االحشاء

 لالنسولين لمستقبالت الحساسية تحسينايضا  و ،وحده باالستروجين العالج مع  او معا البروجستين

 .الثانى النوع من السكري بمرض االصابة معدل وانخفاض

 

 :الوزن زيادة و منع عالجل ستراتيجياتاال

 نظاماو البدني، النشاط ممارسةعلى  لتتشم البدناء األفراد في الوزن يادةز من حدعالج ال استراتيجياتان 

 العالجات تساعد قدو .البدانة لعالج جراحةال او ،الدوائي العالج أو ، الحرارية هسعرات متحكم فى غذائي

 هذه خداماست ويمكن. الوزن فقدان على العشبية والمكمالت ا،واليوج باإلبر، الوخز مثل والبديلة التكميلية

 .فعاليةال لزيادة مجتمعة او وحدها االستراتيجيات

 

 البدني النشاط
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 انقطاع حالة في تغييرالو الشيخوخة، عن بعيدا والوزن الخصر محيط مع عكسية عالقة له البدني النشاط

 انهن يقتربن من سن انقطاع ميزة لديهن تكون العمر منتصف في النشيطات النساء فإن وبالتالي،. الطمث

. وسمنة مركزية اقل ،وكتلة نحافة اكبر ،الدهون من أقل وكتلة الجسم، كتلة مؤشر انخفاض مع الطمث

 قد إال انه ،العمر في التقدمب المصحوب الوزن زيادة تماما يمنع ال قد البدني النشاط ان من الرغم علىو

 الوزن على للحفاظ يكون ضرورىقد  يومال فى دقيقة ستون النشاط البدنى المعتدل لمدةو .السمنة  من حميي

. البطن داخل الدهون من cm2 4 ما مقداره يقلل البدني النشاط الزيادة درجة واحدة على مقياسو .الطبيعي

فان ممارسة  ،النساء من السن كبار في الوزن فقدان مع والعظام العضالت كتلة فقدان من قلقال و مع زيادة

 .الوزن فقدان خالل ةالرياضة تعمل على الحفاظ كتلة النحاف

 

 الحرارية هسعراتالنظام الغذائى المتحكم فى 

 ،انخفاض فى دهون الجسمو الجسم، وزن في انخفاض يؤدى الى اوحده الحرارية السعرات من الحد ان

 الوزن فقدان مع التمارين الرياضية إضافةو.  الرياضة ممارسةوبالمثل  ،الدهون حول االحشاء انخفاضو

 األوعيةامراض و القلب بأمراض االصابة خطر عوامل خفضيؤدى الى  ،ن وزن الجسمم ٪5 من كثرأل

 .السكري وداء الدم ضغط ارتفاع انخفاض مستوى الدهون فى الدم و التحكم فى مثل الدموية،

بانها الوجبات الغذائية التى تمد سعرات حرارية اقل من  )الحمية( القليلة المقدار الغذائية الوجبات وتعرف

خيارات وجبات الحمية المتوازنة ذو سعرات تشمل و. يوم/  كالوري كيلو 800 فوق ولكن ضرورىال

 الدسمة معتدل او الوجبات الحرارية، السعرات منخفضةالو القليلة الدهون منخفضة على وجباتحرارية 



20 

 

. المتوسط يضاألب البحر وحميةا الكربوهيدرات، منخفضة الغذائية النظم وا الحرارية، السعرات منخفضةو

 . ة المكوناتععن طبي النظر بغض ،و يعتبر التمسك بالنظام الغذائى من العوامل الهامة لفقدان الوزن

 من ممكن حد ادنى فقدان إلى ؤديان ت الحرارية لسعراتل مقيدة وجبة أي على ينبغي المثالية، الناحية من

. الحرارية السعرات مجموع من٪ 30 من أقل إلى الدهون من الحرارية السعرات على والحفاظ البروتين،

ان تكون ( للدهون الصحية الخيارات تشجيع ينبغي الكربوهيدرات، منخفض غذائي نظام اختيار تم ما إذا

 اختيار تم ما إذااما ). والدواجن والبقول، والمكسرات األسماكك( والبروتين) المشبعة وغير أحاديةالدهون 

 األسماككالموجودة فى ( صحيةال الكربوهيدرات في تشجيع الزيادة بيج الدهون، منخفض غذائي نظام

 فعالية أكثر تكون قد الكربوهيدراتالوجبات المنخفضة  أنافترض  وقد). الكاملة والحبوب والخضروات

بعد سنتين  حتىو أشهر، 6 فان نتائج فقدان الوزن بعد ذلك، ومع. القليلة الدهون حمية من الوزن النقاص

او الحمية المنخفضة الدهون بغض النظر عن  الكربوهيدرات به فى حالة استخدام حميةتكون متشا

 .المحتويات

 

 الدوائي العالج

 عن تعمل األدوية هذه. الوزن على تحافظ أو من تقلل التي االدوية على انها للسمنة المضادة األدويةتعرف 

 والتدخلأ الجسم في الغذائي التمثيل عملية ادةيؤدى الى زي مما ،و زيادة االحساس بالشبع الشهية قمع طريق

 . غذائية محددة من الطعام عناصر امتصاص على الجسم قدرة مع

 غير ان. فى تجارب لمدة عام او اكثر ريمونابانت ،سيبوترامين أورليستات، عقاقير تاثير دراسة تم وقد

. الدراسات تلك صالحية من حد ما الى حد مما ،٪40-30 ما بين بلغ استكمال الدراسةمعدل عدم  متوسط



21 

 

 على متباينة آثار مله كانايضا  و ،٪10-5 ما بين مؤثر بنسبة لوزنل فقدان حقق كل من االدوية الثالثةوقد 

 .ةسلبيال اتتأثيرال وبعض الدموية واألوعية القلب االصابة بامراض مخاطر

الذى يعمل  أورليستات دواء هوو لسمنةا لمكافحة فقط واحد ال يوجد حاليا سوى دواء الحاضر، الوقت في

 سحب تم أن بعد. الطويل المدى على لالستخداموهو ) الجهاز الهضمى الليباز فىانزيم (على تثبيط 

 الدماغية، السكتة القلب، عضلة احتشاء ذلك في بما الجانبية، اآلثار بسبب وريمونابانت سيبوترامين

 الغذائية والمكمالت العشبية المستحضرات استخدمت وقد. التوالي على خطيرة، نفسية واضطرابات

 التدخل نتيجة الوزن فقدان ستمري الو .كبير بشكل تاكيد فاعليتها يتم لم ولكن الوزن فقدان على للمساعدة

 .العالج عن التوقف عند الدوائي

 كيلو 2-1 من الوزن فقدان على انه يعمل ،)السكري داء لعالج يستخدم دواء وهو( الميتفورمين، عرف وقد

اال انه خيار  الوزن فقدان من يكفي ما يؤدى الى ال ميتفورمين أن من الرغم علىو. شهرا 12 فترة خالل

 لالصابة عالية لمخاطر معرضين أو السكري مرض يعانون من الذين الزائد الوزن ذوي لألشخاص جيد

 .السكري بداء

 

 البدانة عالج جراحة

لمتوسطى او شديدى  التكلفة حيث منو مناسبة  فعال سريري تدخل هاعلى ان البدانة عالج جراحة تعرف

 :و انواعها المختلفة على الجراحية اإلجراءات وتشتمل .األخرى الجراحية غير التدخالت مع مقارنة  البدانة

 في. بالمنظار المعدة واستئصالأ ،تعديل نطاقات المعدة أو ،سىالرأ المعدةربط  أو المعدة، شرايين تغيير

 في إحصائية داللة ذات فروق وجدت الجراحية، غير مقابل الجراحية الخيارات تأثير منهجيةل مراجعة
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 كبير فقدان دراستين اجريتا على االتراب لمدة عامين كانت النتيجة فيو .دراسات ست أصل من خمس

 زيادة عانت من يالتو لم تجرى لها جراحة التى مجموعةال مع بالمقارنة٪ 28.6 - 16 بين يتراوح ،للوزن

 من فعالية أكثر المعدة شرايين تغيير وجد ان الجراحية، العملياتانواع  مختلف مقارنةبو .الوزن في اخرى

 الحياة نوعية وا الوزن فقدان كمية في إحصائية داللة ذات فروق على العثور يتم ولم. الرأسي المعدة ربط

 .بالمنظار الجراحات مقابل المفتوحة الجراحات بين

 

  واألدوية التقليدية الصحية الممارسات

 التمثيل ملموس فى نتحس السن وكبار العمر ىمنتصف بين اجريت االيوج على عدة دراسات أظهرت

 توساعد. الجسم كتلة مؤشر في وترتبط ممارسة اليوجا على المدى الطويل طرديا مع انخفاض. الغذائي

من مرض  شفين النساء الالتى في الحياة نوعية سينوتح الخصر، محيط على خفض ممارسة اليوجا بكثرة

 في والدهون اديبونيكتين، مستوياتمن  اليوجا تحسنو .ن من السمنة او زيادة الوزنسرطان الثدى و تعاني

. المفرطة السمنة من نانقطاع الطمث و تعاني بعد النساء في المؤثرة على االيض الخطر وعوامل الدم،

 الناجمة الدموية واألوعية القلب أمراض من الوقاية على وجا العادية تعمل بفاعليةيفان ممارسة الوبالتالي،

 .البدانة عن

فانها  باإلبر، والوخز  الصينية العشبية االدوية ذلك في بما التقليدية، الصينية االدوية وسالمة فعاليةنظرا لو

 على تاثيره طريق عن الوزن فقدان ىعل حثي باإلبر الوخز أن ويعتقد. عالج بديل يمكن ان يؤخذ به تعتبر

 كتلة مؤشر علىى تاثيرات عالجية لو يؤدى الوخز باستخدام الليزر ا. الصماء الغدد وظائفو باعصاال

 .والوزن الجسم
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 الوخز دراسة على 44 و ،دراسة على االدوية العشبية الصينية 49 ضمت دراسة 96ل استعراضفى 

 فعالية أكثر باإلبر والوخزأ باالدوية العشبية الصينية العالج وجد ان بينهما، دراسات مجمعة وثالث باإلبر

ان العالج  فى دراسة اخرى كما وجد. الجسم وزن خفضل المعيشة أسلوب تعديل أو الوهمي العالج من

ة تاثيرات ضار مع ولكن للبدانة المضادة للعقاقير مشابهة فعالية لهما باإلبر والوخز باالدوية العشبية الصينية

  .المناهج نوعية وتدني العينة، حجم اقل و لكن كانت تلك الدراسة تعانى من صغر

 بتغيير ويوصى. السمنة عالج في الوزن النقاص تتوفر مختلفة طرائقيمكن تلخيص ما سبق فى ان هناك و

 ة فىللحصول على نتائج جيد اواليوج البدني النشاط وممارسة صحي غذائي نظام اتباع مثل المعيشة اسلوب

 من والحد الوزن فقدانفى  ممتازة هانتائج باعتبار البدانة عالجمقبولة فى  جراحةال و تعتير. البعيد المدى

والعالج باالدوية العشبية الصينية  باإلبر الوخز استخدام اما .الغذائي التمثيل اختالل عن الناجمة االمراض

 لفقدان اآلن حتى متوفر وآمن فعال دواء يوجد ال ايضاو .التحقيقات من مزيد إجراء ا يحتاجا الىمفانه

 .الوزن

 

 االستنتاجات

 .البالغين العالم سكان من٪ 20 من يقرب ما يمثلون الذين الوزن زائدي مع عامة صحية مشكلة هي السمنة

 منتصف في الوزن لزيادة الرئيسي المحدد هو ،انقطاع الطمث وليس ،ان العمر الثابتة النتائج اظهرتو

 البدانة في كبيرة مساهمة تسهم قد مرحلة ما قبل انقطاع الطمث في الهرمونية التغيرات أن إال العمر،

 االصابة خطر زيادة مع فقط البطن منطقة في البدانة ترتبط الو .البطن منطقة في والدهون المركزية
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والتعب  جنسي،ال العجزب أيضا ولكن والسرطان، الغذائي، والتمثيل الدموية واألوعية القلب بأمراض

 .المعيشة نوعيةالصحى المرتبط ب

 فى االعتبار وضعها وينبغي انقطاع الطمث بعد الصحة في أساسي دور اله الوزن على السيطرةإن عملية 

 خالل من الوزن فقدان أن تبين وقد. المرأة حياة نوعية على للحفاظ الطمث انقطاع من مبكر وقت في

 الواسع لالعتقاد خالفاو .انقطاع الطمث أعراض من فيخف قد البدني النشاط وزيادة ةالغذائي ةمظناأل

 تراكم من يخفف ربمابل  الوزن، زيادة مع يرتبط ال الطمث انقطاع بعد الهرموني العالجوجد ان  نطاق،ال

. الثانى النوع من السكري معدالت انخفاض على بالهرمونات العالج و يعمل. البطن منطقة في الدهون

 الوخز الصينية االخرى مثل التدخالت تكون قد النشاط، وزيادة الغذائي االستهالك من الحد إلى باإلضافةو

زيادة  وأ الغذائي النظام تعديلنجاح  ان مالحظة مع. الوزن النقاص مفيدة الصينية العشبية واألدوية باإلبر

 تؤثر على حساسية مستقبالت انقطاع الطمث مع الوزن زيادة و لما كانت. الفردي االلتزام يتطلب النشاط،

 وبالتالي الغذائي، التمثيل فى التغيير هذا لتحسين الميتفورمين ستخدامال متزايد اهتمام هناكفان  االنسولين،

 .السكري داء من الثانى نوع الى تطورال تأخيرعلى األقل  أو منع

عالمية و ليست لها عالقة  اجتماعية قضية  السن في التقدم مع الوزن زيادةيمكن تلخيص ما سبق بان و

 نتيجة تعتبر على ما يبدو الوسطى البطن منطقة في الدهون نفس الوقت فان زيادة فيو. بانقطاع الطمث

 طريق عن وربما االستروجين مونهرب عالجال بواسطة امنه الوقاية ويمكن. الطمث النقطاع مباشرة

 .الميتفورمين استخدام
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