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  ثتوصيات لعالج الضمور المهبلى بعد إنقطاع الطم
  2010اول اكنوبر 

  *باناي.ن, ستوردي .و.د

 بالنيابه عن المجموعه المشارآه في الكتابه من الجمعيه العالميه ألنقطاع الطمث

  لكه المتحدهمستشفي الملكه شرلوت وشيلسي لندن المم* مستشفي سوليهول , قسم النساء والتوليد  مؤسسه قلب انجلترا  

  المجموعه المشارآه في الكتابه من الجمعيه العالميه ألنقطاع الطمث

  ,آانديلوال.س, قنديل .م, هانج.ي.ك, جويدوزي .ف, جوميل.ا, دي فيللي.ج.ت, آاستيلوبرانكو.س, بابر.ر, ارشر .ف.د

  ,سكوبي.او .س, سيمون .ا.ج, بينس.ا, باناي .ن, باالشيوس.س, نابي.ف.ر, نابي.ي.ر, مصطفي..م.ر,  لوبو. ر 

  .فيالسيكا.ب, الريش.ل, ستوردي.و.د, ستونكل.ا.س

بكليه الطب جامعه الشارقه باإلمارت وجيا اإلآلينيكيه قام بترجمه النص الي العربيه األستاذ الدآتور راندا مصطفي استاذ الفسيول
 .واحد افراد المجموعه الكاتبه للتقرير ورئيس جمعيه سن األمل اإلمارتيهالعربيه المتحده 

 
 

      :    الملخص
إن أعراض على العكس من نوبات الهبات الحرارية و التعرق الليلى والتى تختفى وحدها مع الوقت ، ف 

   زداد معدل إنتشاري . و المسالك البولية السفلى تزداد مع الوقت و تحتاج للعالج  لالضمور التى تصيب المهب

الحكة و    كلما تقدمت المرأة فى السن فى مرحلة ما بعد إنقطاع الطمث و تسبب  المهبلى  الضمور
 .تؤثر على النشاط الجنسى فى كثير من األحيان كما الحرقان 

غربى من السيدات فى العالم ال  % 25حوالى   (و بالرغم من مختلف الخيارات الفعالة و اآلمنة إال أن قلة  

بعض هذا التراخى ربما  .العالجية الالئى يطلبن المساعدة نه  )  فى أماكن أخرى و ربما أقل من ذلك

إلى زيادة  قد تؤدي للعالج بالهرمونات البديلة على مدى السنوات الماضية و التى  يرجع إلى الدعاية السلبية
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الدماغية ، ولكن بغض النظر عن ما إذا بسرطان الثدى و أمراض القلب و السكتة المحتمله  خطر اإلصابة 
أن العالجات الموضعية لضمور المهبل ليس لها أى عالقة بتلك  كانت هذه المخاوف لها ما يبررها إال

بعض من األسباب األخرى إلستمرار تلك المعاناة الصامتة قد يرجع للثقافة المجتمعية و التراخى  .المخاوف
اصة مع طبيب من الذكور و لكن مهنة الطب عليها الكثير من اللوم خ المفهوم لمناقشة مثل هذه األمور

   . بإ حتمال حدوث أعراض الضمور المهبلى السيدات فى مرحلة ما بعد إنقطاع الطمث لفشلها فى تعريف

و لكن أفضل عالج   جفاف المهبل  عالج  فى   تساعد  البسيطة  المهبلية  التشحيم   مواد   إستعمال ان 

مع مراعاه بعض موانع األستعمال  اإلستروجين الموضعى ألنه أمن ، فعال عمال هرمون منطقى هو إست
والتي تمت صياغتها بمناسبه اليوم العالمي ألنقطاع الطمث تساعد تلك التوصيات    أن   لذلك نأمل القليله

   و أن  حياةعلى تسليط الضوء على األسباب الرئيسية لتلك المعاناة التى تؤثر على نوعية ال 2010لعام 

 .تساعد كال من السيدات و مقدمى الخدمات الطبية فى جميع أنحاء العالم لطلب و تقديم المساعدة
   :    مقدمة 

إنقطاع الطمث عند السيدات و ما يصاحبه من قصور فى المبيض ينتج عنه الكثير من التغيرات و التى تؤثر   ان  

على مستوى العالم الغربى هى   أكثر ما يميزها من أعراض  ربماعلى جميع أعضاء و أجهزة الجسم ،    تقريبا

ولكن ربما تكون بعض األعراض األخرى هى األكثر تميزا فى أماكن أخرى من ... الحرارية و التعرق الليلى  اللفحات
 .  العالم

فى  داتإن الجهاز البولى التناسلى حساس بشكل خاص للنقص فى هرمون اإلستروجين و حوالى نصف السي  

مرحلة ما بعد إنقطاع الطمث سوف يعانون من بعض أعراض ضمور هذا الجهاز مما يؤثر على الوظيفة الجنسية و 
  .نوعية الحياة

 إن ضمور المهبل يصبح من الواضح سريريا فى خالل أربع إلى خمس سنوات بعد إنقطاع الطمث و تحدث تغيرات
  .   جميع السيدات فى مرحلة ما بعد إنقطاع الطمث من%  50 --25واضحة و شكاوى ملموسة فى حوالى 

 

 :    فسيولوجية المهبل و عالقته بنقص هرمون اإلستروجين

 )  1468 --147( لطمث بين تتراوح مستويات هرمون اإلستراديول فى مهبل السيدات قبل إنقطاع ا 

بعد ) مللى / بيكوجرام  20( لتر / ومول بيك 73و تنخفض إلى أقل من ) مللى / بيكوجرام  (40 – 400  )لتر/بيكومول 

هذا التغير فى مستوى اإلستروجينات بالدم ينعكس على الوظيفة الفسيولوجية للمهبل و على   ,  الطمث إنقطاع
للداللة على تراجع و   فالمهبل يعد من أكثر المؤشرات الحيوية الحساسة و السهل التعرف عليها) 1شكل (  األعراض

إن فقدان المبيض إلنتاج  . ستروجين فى الدم عند السيدات فى مرحلة بعد إنقطاع الطمثإنخفاض مستوى اإل

هرمون اإلستروجين يكون مصحوبا بضمور المهبل بشكل متزايد و لكن إستجابة المهبل للعالج باإلستروجين تكون 
  . سريعة و مستمرة
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من أعراض أقل وضوحا للضمور  ينطمث يعانالسيدات الناشطات جنسيا فى مرحلة بعد إنقطاع ال كر انجدير بالذ

ن فقدان الطيات و الثنايات المهبلية و ا  .  )2(مستويات أعلى قليال من هرمون األندروجين بالدم المهبلى ولديهن

الطمث و لكن توقيت دالئل وجوده     سنوات بعد إنقطاع 3-2الترقق فى الغشاء المبطن للمهبل يصبح واضحا بعد 

هذا اإلنهيار فى  . للمهبل  فقدان الطيات بسبب تكسر مادة الكوالجين الذى يدعم الغشاء المبطن و ينتج, يختلف 

التغيرات تصبح   مادة الكوالجين يزداد عند التفدم فى العمر عند السيدات و الالئى تخضعن ألى عالج هرمونى وهذه

  .  )5- 3(ذات أهمية خاصة فى حالة سقوط المهبل

 

 

 

  

  

  

  

  

، ليرين دملبنات دو.  االستروجين يعزز تكوين الجليكوجين في الطبقات المخاطية. م تخطيطي لتاثيرات اإلستروجين على بطانة المهبل رس): 1(شكل 
حافظ على البيئة الحمضية تيكي ، و بهذا الجاليكوجين للحمض الالآت تحويلعتمد على الجاليكوجين آمصدر للوقود وتجزء من نبيت المهبل الطبيعي ، 

.مهبل لل  

يساعد االستروجين على صيانة الطبقات متعددة الخاليا لبطانة المهبل التي . تعمل البيئة الحمضية للمهبل على تقليل عدوى الطفيليات الممرضة 
كوجين للتنكس يالستين ،  إخضاع الجاليإلاطبقه مع غياب االستروجين يزداد النسيج الضام ، هشاشة . و الرطوبة  ثنياتالتعرف بلونها الوردي ، 

  .2010مينوبوس . ارشر.ف.بعد اذن د )9(وبامان ونيفادونسكي  )65(الرسم التوضيحي مبني علي المعلومات المشتقه من باالج  .الزجاجي

يحدث جفاف المهبل مبكرا بعد إنقطاع الطمث عند السيدات الناشطات جنسيا و الالئى يعانين من آالم أو صعوبة  
 0،0825فعند السيدات بعد إنقطاع الطمث يكون معدل إفراز السائل المهبلى حوالى ,  )6(أثناء الممارسة الجنسية

ويبدو أن معظم السائل , جرام عند السيدات فى مرحلة الخصوبة  0,214مقارنة بحوالى  دقيقة 15جرام فى 
 .)7(المهبلى الذى يفرز عند السيدات بعد إنقطاع الطمث يكون من خالل الغشاء المبطن للمهبل

مما يعكس إنتاج حمض اللبنيك  405إن الرقم الهيدروجينى للمهبل عند السيدات قبل إنقطاع الطمث يكون أقل من 
عند السيدات بعد إنقطاع الطمث لتناقص فى  6يزداد الرقم الهيدروجينى إلى أكثر من , الالكتوباسيلس من الكائنات 

نتيجة لتناقص الخاليا السطحية و تناقص فى مادة  مستعمرات كائنات الالكتوباسيلس الموجودة فى المهبل
لهذه األسباب فالمهبل بعد إنقطاع الطمث يكون أكثر تعرضا  ) 8,  1 (الكوالجين و الترقق فى األنسجة المبطنة للمهبل
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 )10,  8 (  هال تزال محدودللعدوى و اإللتهابات على الرغم من أن األدلة على زيادة حدوث اإللتهابات المهبلية 

 

ترتبط قناة مجرى البول و المثانة البولية مع المهبل المتكون فى الجنين النامى و قناة مجرى البول تحتوى           

بعد إنقطاع  . )1(مستقبالت اإلستروجين إلنها مشتقة من نفس األصل الجنينى الناشئ منه المهبل على نسبة عالية من

 يادة نسبية فى الخاليا الظهارية اإلنتقالية بمجرى البول و إنخفاضالطمث يحدث ضمور فى قناة مجرى البول مع ز
يحدث ضمور بصفة متدرجة فى , مماثل فى الخاليا الحرشفية المتوسطة والسطحية نتيجة للتقدم فى العمر 

لية قبل العضالت الملساء فى الجزء السفلى للمجرى البولى التناسلى مع حدوث إنهيار مفاجئ لها أثناء الفترة اإلنتقا
 هذا التغير المفاجئ مع بداية إنقطاع الطمث يؤثر على الطبقات و العضالت السطحية فى .  )11(إنقطاع الطمث

كما يؤثر أيضا على صفيحة البروبريا , قناة مجرى البول القريبة و البعيدة و المهبل ) المنطقة المثلثية(منطقة التريجون 
   .)12(القريبةفى منطقة التريجون و قناة مجرى البول 

اإلنخفاض فى الالكتوباسيلس المهبلى ، زيادة : يرتبط اإلنهيار فى مستوى اإلستروجين فى الدم بشكل وثيق مع  
نقصان فى تدفق األوعية الدموية و نقصان فى إفراز السائل , تغيرات فى شكل الخاليا الطالئية  ,الرقم الهيدروجينى

 .المهبلى

 

  :    لجهاز البولى ونوعية الحياةصحة ا   ,   الوظيفة الجنسية

صحة المهبل تلعب دورا مؤثرا فى الصحة الجنسية كما يؤثر هرمون اإلستروجبن على عملية تدفق الدم أثناء دورة 
السيدات بعد إنقطاع الطمث من جفاف المهبل و إذا   قد تشكو, إذا كان ضمور المهبل واضحا . الجنسية  اإلستجابة

السيدات من تغيرات   وفى فترة الجماع أو ما قبله قد تشكو  .عمن آالم أثناء الجما يعانينكن ناشطات جنسيا فقد 

إلى المزيد من األعراض مثل تدنى الرغبة  أو التدفق الدموى و التشحم والتى بدورها قد تؤدى, فى اإلحساس 
باإلضافة إلى أن صحة  .جنسىو ضعف الوصول إلى الذروة مع إختالل فى اإلستمتاع ال  ضعف اإلستجابة, الجنسية 

 .)13(نإلستروجيالجهاز البولى ترتبط إرتباطا وثيقا باألعراض المهبلية و خصوصا فى غيبة هرمون ا
و إلتهابات بعد الجماع   األعراض البولية مثل تردد و اإللحاح و التبول الليلى وعسر و سلس البول :  تكثر الشكوى من

تشخيص السيدة التى تعانى من األعراض الجنسية و البولية نتيجة لضمور  و ينبغى. فى وجود الضمور المهبلى

و مع ذلك فإن   حدوث سلسلة من األحداث التى ال تحل من تلقاء نفسها المهبل و عالجها دون تأخير من أجل تجنب
بإنقطاع الطمث سيدة و تتأثر ليس فقط بالعمر أو  من نوعها بالنسبة لكل تجربة األعراض الجنسية هى تجربة فريدة

العالقة بين  و لكن أيضا بتفاعل معقد للعديد من العوامل الشخصية التى تؤثر فى نوعية الحياة و طبيعة
  )14(الزوجين

 

و لكن أيضا فقدان الوظيفة اإلنجابية هى التى تؤدى إلى إعادة تعريف الدور األنثوى   ليس فقط التغيرات الهرمونية
متباينة لصورة الجسم و الثقة بالنفس باإلضافة إلى ذلك فإن أعراض إنقطاع الطمث تصورات  وهذا يؤدى إلى, )15(

إن الصحة الجسدية و العقلية و الجنسية  . و الحياة اإلجتماعية و شكاويه قد تؤثر سلبا على العالقات و األسرة
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الجنسية و تؤثر أيضا  راضلشريك الحياة و وجود عالقة مرضية بين الطرفين قد تحدد مستوى الشدة المرتبطة باألع
   على الدافع إلى إستشارة الطبيب للظروف المرتبطة بضمور المهبل

  

ضمور المهبل هو واحد من أهم محددات الوظيفة الجنسية و صحة الجهز البولى التناسلى وله تأثير كبير ان  •
 على نوعية الحياة

  : الضمور المهبلي او التصورات  عن األختالفات العالميه للموقف

حيث ان معظم المعلومات المتاحه من العالم الغربي خاصه امريكا الشماليه واستراليا والمملكه المتحده ومن اجل 
  .من مناطق اخري من العالم ا الموضوععن هذ يحتوي الجزء التالي علي معلومات,  اكثر شموليه  رؤيهعرض ل

  :اوروبا 

د سن اليأس كجزء من مسح اوروبي كبير للتحقق من مختلف اآلراء تمت دراسه الصحه المهبليه للمرأه األوروبيه بع 

شارك في . )16(بشكل عام وعن عالج اعراض انقطاع الطمث  والمواقف والتصورات للنساء بعد انقطاع الطمث 

اسفرت الدراسه عن ان معدل حدوث اآلالم المهبله . عاما  59- 45سيده تتراوح اعمارهن بين  4201الدراسه 

اما . باسبانيا %  40بألمانيا الي % 19يتراوح ما بين % 29المهبل في الخمس سنوات الماضيه كان حوالي وجفافه 

عن جفاف  ردا علي سؤال,  85-55سيده تتراوح اعمارهن بين  2045في استبيان للراي بالمملكه المتحده بين 

من السيدات فكروا في % 36ج بينما لي عالامن السيدات انه لم يكن مهما ولم يكن يسعين % 42اوضحت المهبل 

من % 10من السيدات انه موضوع غير جدير باألهميه للبحث فيه وقد كان هناك نسبه  % 13العالج البديل واعتبرت 

  .)17(السيدات قد شعرن بالحرج لمناقشه هده المشكله مع األطباء المعالجين

باألحساس النفسي والجنسي بالوجود والثقه بالنفس  عن عدم الراحه المهبليه وعالقته) 18(في مسح  اوروبي اخر 

يعتبرون مرحله انقطاع الطمث ترتبط بالحاله واألستمتاع بالحياه وجد ان السيدات األوروبيات في منتصف العمر 

    . النفسيه والتغيرات الجنسيه التي قد تعوق حياتهم الجنسيه

ثار التي تنتج عن الضمور المهبلي علي نوعيه المرأه األوروبيه تستحق معلومات وتثقيف أفضل بشأن اآل •

 .حياتهم

  :آسيا 

ومن المسلم به أيضا أن النساء االسيويات اكثر خجال في التعبير عن آرائهم واحتياجاتهم بالمقارنة مع النساء 

. األعضاء التناسلية ، والوظيفة الجنسيةبهذا صحيح بشكل خاص فيما يتعلق بالمشاكل المرتبطة . الغربيات

 مما قد يؤدي اليبين النساء بعد انقطاع الطمث ،  اال مفر منهالتي  ضمور المهبل هو واحد من التغييرات
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أن معظم  وجدوا اجري مؤخرا الجنسيات  متعددفي استبيان حديث . المهبل المتكررة والعجز الجنسي اتالتهاب

طبائهم ، بالرغم من أنهم يعانون من من المشاكل المهبلية ألين شكتالنساء اآلسيوية بعد انقطاع الطمث ال 

 17 جد ان عن أسباب طلب العالج و سن انقطاع الطمثالنساء بعد  تفي المقابل ، عندما سئل. العجز الجنسي

هذه األرقام هي أعلى من تلك . ، على التوالي واآلالم المهبليه انخفاض الدافع الجنسي  كان بسبب ٪ 13٪ و 

  . ٪ على التوالي 8٪ و  7، والتي أشارت إلى  )16(وروبياأل االستبيانفي  كانت التي

أو الرغبة الجنسية و / انخفاض األداء الجنسي و يعانين من ٪ من النساء  71كان جد ن في المسح اآلسيوي ، و

 كانوا علي رضا تام عن ٪  64٪ و  68 ونسبه أثناء ممارسة الجنس ، عدم الراحة يعانين من ٪ من النساء  75

يعتقدون  ألنهم ٪ أشاروا إلى أنهم ال يسعون للعالج  63، على التوالي ؛  وعن آدائهما ها الجنسية الحاليعالقتهم

صحة البأن تحسين  أعربوا عن اعتقادهم غالبية النساء . بعد انقطاع الطمثشئ طبيعي المشاكل المهبلية ان 

 . المناقشة تلكاألطباء  أبدمناقشة المشكلة إذا  ويودون، ن نوعية حياتهمن ن مهبلية قد تحس

ينبغي لمقدمي الرعايه لصحيه في آسيا تقدير وجهات النظر واحتياجات المرأه األسيويه في مجال الصحه  •

 .المهبليه

 :الهند 

والمشاكل  الخلل الوظيفي الجنسي. تجاه الضمور المهبلي تظهر جليا التوجه السلبي واقضايا النفسيه في الهند ، 

أعراض سن بخاصة ، مع تدني مستوى التعليم والجهل فيما يتعلق  لمهبلي قليله األشاره اليها والمتعلقه بلضمور ا

حتى النساء المتعلمات في المناطق الحضرية . مشاكلهمل ذاتيه األحتواء، جنبا إلى جنب مع فكرة نقطاع الطمثا

. ى مساعدة مع مشاكلهم الجنسيةفي الحصول عل ونليفشانهم ال يعترفون بهذه القضايا و. لديهن محبطات ثقافيه

مابدأ باالرتياح إذا  نشعرفانهن قد يفي مناقشة مشاكلهم الجنسية ،  نترددي بينماومع ذلك ، فإن هؤالء النساء ، 

 . ض المساعدةعرومناقشة  في الطبيب

يمنع التهاب  مكن أنمن الالتشخيص المبكر والتدخل فان ضمور المهبل ليس نتيجة حتمية النقطاع الطمث ، ان كما 

العالج ببدائل االستروجين عند االقتضاء للفرد ، باإلضافة إلى  يعرض تقديمفي الهند ،  . الضموريالمهبل 

ينصح أن تبقى نشطة و  أفضلمهبليه لصحة شخصية ويتم تشجيع المرأة على تحسين النظافة ال. استراتيجيات بديلة

يساعد على تحسين  ذلك ، ان باإلضافة إلى  انكماشهور المهبل ولمنع ضم دوئيخيارا هاما غير  ذلك جنسيا باعتبار

 . هإيجابيحياه ؤدي إلى ي مماجسدية سواء في المناطق الريفية والحضرية الجماعات ، النفسية والصحه ال

  .النساء الهنديات بحاجة إلى مزيد من الوعي لآلثار المترتبة على ضمور المهبل وفوائد العالج المبكر• 
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  :الجنوبيةأمريكا 

، حيث ُيعتقَد أنها تكون مصحوبة ) الالتينية(هناك توجه ثقافى سلبى تجاه سن انقطاع الطمث فى أمريكا الجنوبية 
العالقة (ويؤرق الكثير من السيدات أن هذه الفترة قد تؤثر سلبا على الحياة الجنسية  . بكبر السن وفقدان األنوثة

ن باستخدام االستروجين إال أنهن ال يلتزم.. بهذا الخصوصن لطلب المشورة ، وعلى الرغم من أنهن قد يلجأ)الحميمة
  .الموضعى أو المرطبات المهبلية

قامت المجموعة الخاصة بأبحاث سن انقطاع الطمث فى امريكا الجنوبية بتحليل احصائى لمؤشر الوظيفة الجنسية 

وأوضحوا ... دولة من دول أمريكا الجنوبية عاما فى إحدى عشر 59إلى  40سيدة فى الفترة العمرية من 7243فى 

،وقد تناولت الدراسة جوانب مختلفة % 56.8وجود نسبة عالية من اختالل الوظيفة الجنسية فى هؤالء السيدات بلغت 

كان . من الوظيفة الجنسية كالرغبة واالستثارة والنشوة واالشباع ، وكذلك إمكانية حدوث ألم أثناء الممارسة الجنسية

، وقد بينت  )20()4.43-3.37: % 95مدى تأكد, 3.86(األسباب أهمية فى هذا الخلل الوظيفى هو جفاف المهبل أكثر 

دراسة أجريت على السيدات فى بوليفيا أن األعراض الناتجة عن الضمور والجفاف المهبلى كانت من أهم شكاوى 

لفحه ، %) 51( ، فقدان الرغبة الجنسية %) 40.8(، حكة مهبلية %) 40(ألم أثناء ممارسة الجنس : السيدات هناك

  .)21(من السيدات الالتى خضعن لهذه الدراسة% 45 حرريه

الضمور المهبلى من أهم أعراض سن انقطاع الطمث لدى السيدات فى أمريكا الجنوبية ، حيث يؤدى إلى  •
  .خلل فى الحياة الجنسية ، ويؤثر سلبا على حياتهن بشكل عام

  :ء الكبرىأفريقيا جنوب الصحرا

علينا أن نتفهم أى معلومات عن حياة السيدات فى مرحلة ما بعد انقطاع الطمث فى هذه المنطقة فى ضوء 
، وهى أكثر الدول تقدما فى هذه ) 22( 2010العام الذى أجرى فى جمهورية جنوب أفريقيا عام السكاني األحصاء 
مجموع التعداد السكانى الذى يقدر بخمسين مليون  هناك فقط مليونان من السيدات فوق سن الستين من. المنطقة

ولكن  ، )23(في سن الخمسيين  نسمة ، رغم أن سن انقطاع الطمث عند االفريقيات يماثل نظيره عند األوروبيات
، وبترتيب %10.5أو مرض اإليدز بـ /يبلغ معدل االنتشار االجمالى لالصابة بفيروس. عاما  55متوسط العمريبلغ فقط 

صحة والور حول سن انقطاع الطمث عموما يات نستطيع تفسير العدد القليل من المقاالت العلمية التى تداألولو
  .خصوصا فى السيدات من السود بأفريقيا المهبلية

رغم أن الخرافات والعادات المتصلة بسن انقطاع الطمث تكاد تنعدم فى أفريقيا ومن المتوقع أن تختلف باختالف 
هناك  ما يدعو إلى اختالف أعراض سن انقطاع الطمث متضمنة الضمور المهبلى لدى هؤالء األعراق، لكن ليس 

. )24(قد يكون سن انقطاع الطمث مبكرا فى بعض المناطق بإفريقيا نتيجة لتعدد اإلنجاب فى فترة وجيزة. السيدات
الرتفاع االجتماعى والمعيشى ، ويختلف تقبل سن انقطاع الطمث لدى السيدات مابين ترحيب بانتهاء فترة اإلنجاب وا

التوجد دراسة مرجعية حول توجه السيدات اإلفريقيات تجاه الهرمونات . واليأس لدى السيدات الالتى لم ينجبن
فى دراسة أخيرة تتعلق . األنثوية البديلة أو اإلستروجين الموضعى كعالج للضمور المهبلى فى سن انقطاع الطمث

ا للمطهرات وقاتالت الجراثيم المهبلية للوقاية من األمراض التى تنتقل بالممارسة باستخدام  السيدات األصغر سن
  .جاه استخدام العقاقير المهبلية لم تكن هناك اية عوائق ثقافية ت.. الجنسية
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 .وخاصه الضمور المهبلي بمشكالت السيدات فى سن انقطاع الطمثفى أفريقيا البد من اهتمام األطباء   •

ة إلى الدراسات العلمية فى هذا الشأن ، والبد أن تراعى هذه الدراسات االختالفات هناك حاجة ماس   •
 .العرقية فى هذه المنطقة الشاسعة من العالم

نتيجة النخفاض متوسط عمر السيدات فى هذه المنطقة، من المتوقع أن يعانى عدد أقل من الضمور   •
  المهبلى

:الشرق األوسط  

فية والدينية فى منطقة الشرق األوسط تمتنع الكثير من السيدات ، خاصة فى نتيجة لألعراف والعوائق الثقا
،  مع مقدمي الخدمه الصحيهالمستويات االجتماعية المنخفضةعن مناقشة الجفاف المهبلى والمشكالت الجنسية 

  .ممارسة الجنس الجفاف المهبلى ، أو األلم اثناء من ومن النادر أن تجد سيدة تحضر إلى العيادات الخارجية بشكوى

فى . عدم التحكم فى البول أو نزيف ما بعد انقطاع الطمث:قد يطرح األمر عندما تأتى السيدة بأعراض أخرى مثل
نهاية الفحص الطبى يكون باإلمكان مناقشة موضوع الضمور المهبلى ، وعندئذ يستجيب معظمهن لالستبيانات 

يوصف الهرمون الموضعى طويل المدى فى هذه قد ناك ما يمنع ،بعد التأكد أنه ليس ه.المتعلقة بالحياة الجنسية 
فقط السيدات من الطبقة االجتماعية المتوسطة والعليا هن من يستطعن ولكن الحاالت كعالج ، مع المتابعة ، 

  .االلتزام بهذا العالج المكلف نسبيا

  :تقييم ماقبل العالج

  :األعراض

يوضح جدول . إلستروجين والضمور المهبلى وأعراض تقدم العمرليس هناك فواصل واضحة بين أعراض نقصان ا
من % 75لدى (أكثر أعراض الجفاف المهبلى شيوعا هو الجفاف .قائمة باألعراض الشاملة لكليهما ) 1(رقم 

ناء يبقى الجفاف واأللم أث%). 15(، والحكة المهبلية واالفرازات واأللم %) 38(، ألم أثناء الممارسة الجنسية )السيدات
الممارسة الجنسية هما العرضان األكثر شيوعا ، رغم تباين النسبة تبعا لدرجة وعدد مرات الممارسة الجنسية لدى 

وقد يتسبب ‘ ألم الممارسة الجنسية يؤثر سلبا بشكل كبير على الحياة الجنسية لدى السيدات .السيدات موضع الدراسة
نالحظ أن الجفاف المهبلى ال يرتبط بالضرورة بالنشاط الجنسى ،  هنا )25(فى زيادة بعض األعراض الجنسية السابقة

كما  رغم شيوع هذه األعراض). بين الساقين حساس بجفاف ، وكأن حبات من الرمالاال(لكنه عرض بحد ذاته 
يشرن %70من السيدات يدلين بهذه األعراض للطبيب المعالج ، وحوالى % 25أن فقط  إال) 1(يوضح الجدول رقم 

ون مثل هذه أن المريضات وكذلك األطباء يعز ن األطباء ال يستفسرون عن هذه األعراض ، على العكس يبدوإلى أ
  .األعراض إلى التقدم الطبيعى والحتمى فى السن

البولية التناسلية ، و التغيرات الفيسيولوجية و التشريحية  –أعراض نقص االستروجين :  1الجدول   

  :الفرج

 .الشفريهفقد الوساده الدهنيه  •
 .انكماش وفقد تمييز الشفران الكبيران والصغيران •
 .قصر القلفه وزياده تعرض البظر •
 .قابليه التعرض للتهيجات الكيميائيه والفيزيائيه والجروح واأللتهابات •
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 .فقد شعر العانه  •
  :المهبل 
 .الجفاف وقله الترطيب •
 .ضعف سريان الدم •
 .عسر الجماع •
 .الحكه •
 .عور بالحرقهشال •
 الم •
 .دان المرونهفق •
 .ضعف نسيج المهبل وتبدل التقرن •
 .التقرح واأللتهابات, عيوب الغشاء المخطي مثل الحبرات  •
 .تليف وانسداد قبو المهبل وضيق مدخل المهبل ,فقد •
 .تسطح عضون حنك المهبل, نعومه القبو  •
 .قابليه التعرض للجروح  •
 .م الجروحاتاثير عكسي علي التئ •
 زياده نسبه الخاليا الجار قاعديه, نقص في نسبه الخاليا السطحيه : ي مؤشر نضوج مهبلي غير طبيع •
 .قله المكونات الجاليكوجينيه في بطانه المهبل •
 .طرد نبيت المهبل المحتوي علي الميكروبات •
  5,.زياده الرقم الهيدروجيني للمهبل عن  •
 .او افرازات ذات رائحه/ و  افراز ابيض •
  .اسطه الخاليا الليمفاويه وخاليا البالزماارتشاح الطبقات تحت المخاطيه بو •

  :المثانه البوليه واألحليل او قناه مجري البول

 .زياده احتباس المثانه البوليه بعد التبول •

 .نقص قدره المثانه البوليه علي التخزين •
 .نقص الضغط األقصي النكماش عضله النافصه البوليه اثناء التبول •
 ).بدايه الشعور باأللحاح البولي(لبوليه قله مؤشر األحساس لبسط المثانه ا •
 .نقص ضغط األقفال لألحليل •
 .قله اروء الضفيره الوريديه المحيطه باإلحليل •
 .قله نسبه طبقات الخاليا السطحيه وزياده نسبه الخاليا جار القاعديه: مؤشر نضوج اإلحليل غير الطبيعي  •
 .التبول الليلي واإللحاح,اعراض عسر التبول  •
 .وليالسلس الب •
 .عدوي المسارات البوليه المتكرره •
 .اضطربات في تكوين الكوالجين في النسيج الضام المحيط باإلحليل •

 

  التشخيص التفريقي

) 1-جدول (وااللتهابات واألورام السرطانية فى األعراض التى ذكرناها سابقا  ما تشترك أنواع من الضمور الشفريبين
بعيده الصله بانقطاع الطمث ولكنها األخرى  بعض الحاالت.ه األمراضلسرد مثل هذ، فليس هذا المقال مجاال 

الرضاعة طويلة المدى والمستمرة، : من هذه األمثلة. تماثل هذه األعراضقد  االستروجينتشترك في نقصان 
، بعض الهرمونات مثل المثبطات النوعية لمستقبالت اإلستروجين، مثبطات بعض هرمونات الغدة النخامية  استخدام

وأخيرا قد تشعر مريضات السكرى بنقص الترطيب بالمهبل . واالستخدام طويل المدى للبروجستيرون بجرعات كبيرة
لأللتهابات العصبيه او التأثرات التي تحدث في األوعيه الدمويه الدقيقه نتيجه لمرض واحيانا بالجفاف المهبلى نتيجة 

  .السكري
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  :العالمات المرضية

ستروجين ، يصبح الغشاء المبطن للمهبل وعنق الرحم واألعضاء الجنسية الخارجيةعرضة نتيجة لنقص هرمون اإل
تقل تعرجات المهبل وتظهر بشكل أملس ويكون ذلك مصحوبا بنقصان التروية الدموية، لهذا يظهر ) 2شكل (بة لإلصا

رجة الحموضة الطبيعية د.هر به تجمعات دموية دقيقة وبعض مظاهر االلتهابمهبل أثناء الفحص شاحبا وقد تظال
وهذه الدرجة المعتدلة من الحموضة تسمح بنمو البكتيريا  5.0و 3.5للمهبل المعرض لإلستروجين تتراوح بين 

تساعد علي نمو الميكروبات وتشمل , 8-6ض معدل نسبه هرمون األستروجينتزداد قلويه المهبل مع انخفاالمفيدة 
يؤدي الي مزيد من القولونيات في وجود الضمور المهبلي تزيد لويه المهبل هذا األرتفاع في ق). البكتيريا والفطريات

وقد . النزيف أثناء الممارسة الجنسية أو الفحص المهبلىوايضا  ) 27(احتماليه ومرات العدوي الميكروبيه والرائحه
ضيق مهبلى  يندر حدوث ضمورمهبلى شديد أو. مع أى لمسة بسيطة تظهر قروح دقيقة أو ترى بالعين المجردة

قد تظهر لدى السيدات الالتى لم  المبالغه  هذه العالماتلكن  )28(ى السيدات الالتى ال يمارسن الجنس وانسداد لد
  . حيث ان ضيق المهبل يكون اكثر شيوعامهبليا  ينجبن

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

بطانه المهبل تنعم الجزء األعلي ماقبل انقطاع الطمث .  )10تكبير (تحضير من انسجه المهبل مصبوغه بصبغه  بالهيماتوآسلين واإليوسين ): 2(شكل 
) بعد انقطاع الطمث(الجزء األسفل . والطبقه السطحيه غنيه بالجليكوجين, متعدده الطوابق مع ترويه دمويه جيده ,بمستوي جيد من هرمون األستروجين 

  .نقص في الترويه الدمويه وفقدان في الجليكوجين, طنه للمهبل هناك ضمور ناتج عن نقص في هرمون اإلستروجين مع ضيق واضح في الطبقه المب

   

النسوي فان التغيرات  تكون ظاهرة أثناء الفحص من ضمور في الفرج والمهبل  رغم أن العالمات اإلكلينيكيةو
يفي اثناء التشريحيه والفسيولوجيه ذات الصله بهرمون األستروجين بالجهاز البولي قد تسبب او تزيد من األختالل الوظ

  . )28(واعراض متباينه للسلس البولي تزايد مرات التبول ، خصوصا ليال ، ألم أثناء التبول ، سلس البولمتضمنا ،  التبول 
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نتيجة لنقص اإلستروجين تحدث تغيرات وضمور بالغشاء المبطن لقاعدة المثانة البولية ، كما يقل تماسك أنسجة 
اضطرابات فى تمثيل الكوالجين ، كما يقل نشاط المستقبل ألفا السمبثاوى الذى الحاجز البولى المهبلى ، وقد تحدث 

الغشاء المبطن  لقناة مجرى البول أيضا يستجيب لإلستروجين ، .  )29(يغذى عنق المثانة وصمام قناة مجرى البول
وامل مجتمعة ، نتفهم عندما نأخذ كل هذه العي.وفى حالة نقصه يصبح أقل سمكا وكذلك الشبكة الدموية المغذية له

نفس النقص في  .البول اة مجرى البول ، وينتج عن ذلك فقدانأن هذه التغيرات تساهم فى انخفاض الضغط بقن
الرقم الهيدروجيني والعدوي البكتيريه بالمهبل من الممكن ان يؤثر علي المسالك البوليه ويؤدي الي زياده مخاطر 

  .للمثانه وقناه مجري البول األصابه باأللتهابات الحاده والمتكرره

 التشخيص 

أعراض  علي عتمادا(تشخيصات مرض الضمور الفرجي المهبلي يعتمد علي الشواهد األكلينيكيه  ورغم أن معظم

الباحثين والمنظمين على اتخاذ تدابير أكثر  ا بينمتزايد فان اصرارا، ) المريض والحالة السريرية والفحص البصري

قديما .)30(ه حدوث اكثر األعرض مضايقه للمريضالمريض مثل شد ما يعلنه ار ، بما في ذلك تكرقابله للموضوعية و

ومؤشر النضوج المهبلي  باستخدام ورقة عباد الشمس أو تقنية مشابهة كانت درجه الحموضه المهبليه وكانت تعرف 

حساب النسبه ضوج المهبلي هو هم المؤشرين األساسيين للتشخيص وقياس فعاليه العالج  جدير بالذكر ن مؤشر الن

 .المئويه للخاليا السطحيه بالمقارنه للخاليا المتوسطه او الفوق قاعديه

كمتطلبات المنظمه  يعلنه المريض كجزء من التقييم ما تشمل علي  األبحاث وتطوير العالجات حاليا ، معظم 

ألم جفاف المهبل ، ( األعراض األكثر ازعاجا يقوم المريض بتحديد شده اكثر .ادارة االغذية والعقاقير األمريكيه و

. ثالث أو أربع نقاطومعدالت حدته على نطاق ) الجماع ، وجع المهبل ، نزيف بعد آالم التبول، تهيج المهبل ، الجماع

درجة الحموضة المهبلية ، : رئيسية هي  الي ثالث نقاط حصائية اإلداللة الذات  عالجية الموثقة الفوائد وتنتهي  ال

 . )31( عولجوا بدواء وهمي مؤشر النضوج المهبلي والعرض األكثر ازعاجا  بالمقارنه بمن 

   .نوعه وشائعههي متالضمور الفرجي المهبلي اعراض  أعراض •

بعض اعراض األمراض األخري واألعراض الجانبيه لبعض األدويه قد تتشابه مع أعراض الضمور الفرجي  •

 .المهبلي

تناقص الثنيات المهبليه وتناقص الترويه الدمويه مما يؤدي الي رؤيه : هبلي اعراض الضمور الفرجي الم •

)) 5،0-3،5الرقم الهيدروجيني (حدوث تغيير في درجة الحموضة المهبلية من معتدلة الحمضية  , شاحبه 

 . التحول في مؤشر نضوج المهبلمع ، ) 8،0-6،0الرقم الهيدروجيني ( لمستوي محايد 

المشاكل مثل جفاف لصحيه ال يسألون السيدات في مرحله بعد انقطاع الطمث عن اخصائيو الرعايه ا •

 .المهبل
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  ؟ضمور المهبل مع النساء بعد سن اليأس تناقشكيف 

مع التقدم في العمر ، وللمفارقة ، و الثورة الجنسية في سن الشباب ،  حريه اعتنقنالنساء في حين أن العديد من 

افادوا ٪ من النساء بعد انقطاع الطمث  40و  10 حوالي . األعراض المهبليةناقشه م البعض منهن يحرجن ويرفضن 

 من بين كل اربعه هي الي تطلب المشوره فقط  هأعراض ضمور المهبل ، بينما في العالم الغربي واحدبوجود 

للصلة بين عدم  على وعي تام فان النساء ليسوا لفحه الحراريهحول ال المعلومات على العكس من .  )31(الطبية

فتره عزين سبب الجفاف المهبلي اثناء ي بعض النساء . المهبل وانخفاض مستويات هرمون االستروجينبالراحة 

مجرد   أو فقدان االهتمام أو صعوبات في العالقة, ع الطمث الي عدم األنتظام في العالقه الجنسيه اماقبل انقط

  .عاتقك ان تبدأ في الحديثلذلك يقع علي تقلب من تقلبات التقدم بالعمر 

عما إذا تتساءل و. "المهبل خالل هذه الفترة من الحياة قد يشعرن بجفافبعض النساء  " احد المداخل ان تذكر ان 

وعما إذا كانت  الزوج ) أو غياب(وجود  يجب ان تكون حساسا بشأن  عدم الراحة مع الجماع؟شعور بنت تواجه أي اك

اسأل ايضا عن تعاني من الحكه المهبليه او الحرقان او اإلفرازات المهبليه ؟ هل . منزعجه بشأن هذا العرض

مع الوضع في األعتبار .التهابات المسالك البولية المتكررة ، ومحاوالت لتخفيف األعراض, صدمه , األلتهابات المهبليه

وثقافتها واألحتشام نوعيه المجتمع وعلي اساسه حاول ان تعدل مدخلك ليتناسب مع وضع المرأه المجتمعي 

وخاصة إذا كنت ترى عالمات  أخرى بعد الفحصاذا تقاعست في الرد تستطيع ان تسأل مره . ومراعاه المسميات

  . ضمور المهبل

بعد انقطاع ' ان كل شئ يجفالقول المأثور القديم من  . لممكن عالجه امن  أن ضمور المهبل مريضتك طمأن 

لعدم الراحة  الليس مماث هضمور اوجفاف المهبل  انصحها بأن . ول بعض النساءالطمث في الواقع ال يزال يعبر عق

  .لكنه يحتاج الي عالج خاص زول مع الوقت ، وتالهبات الساخنة التي عادة ما بسبب للفحات الحراريه المؤقتة 

على  أكد. االستروجين ن يخشين العالج بهرمون، العديد من النساء ما زالاال ان وعلى الرغم من التطمينات األخيرة 

 االستروجينب كان لعالج النظاميسالمة المستحضرات المهبلية إذا  أكد لها . )33(العالج المهبلي لألعراضخيار 

المرأة مصابة بسرطان ). النوبة القلبية والسكتة الدماغية واالنسداد التجلطي الوريدي( سابقبسبب تاريخ  محظورا 

  .ئي  المعالج علي ان توصياتك ال تتعارض مع استراتيجيه  العالجيجب التأكد من األخصاالثدي ، 

 ستشعر توقع متى . استكشاف مستوى راحة المريض الخاص بك مع الخيارات المتاحة من االستروجين المهبلي 

جرعة  نقش امكانيه ضبط . ياكون ضرورين العالج على المدى الطويل ربما جعلها تدرك أااألعراض ، و بزوال 

 مهبلينزيف حدوث  تحذير حول الحاجة إلى تقرير  . بعد األسابيع األولى من العالج و معدل التنول تروجين االس
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، وخاصة على جرعات  النظامي باألستروجين غير متقعالثدي ، حيث أن هذه اآلثار الجانبية للعالج  وآالم في 

 . الموصي به اآلنمنخفضة من االستروجين المهبلي 

غسل اليدين بعد (التعامل مع منتجات االستروجين عند  عن ارشادات النظافهإرشاد المريض  كلمة أخيرة ،و

لهرمون االستروجين لشريكها من خالل امتصاص الثانوي  ، وإمكانية التعرض) مناالستخدام والتخزين والتخلص اآل

تكميلية أثناء  يهتشحيممواد ك االستروجين المهبلياستخدام نصحها بعدم ا. ريق الفم أو األعضاء التناسليةعن ط

 . ح خيارات أخرىالجماع ، واقتر

ان ، تذكر لذا . حديثك عن الصحه المهبليه قد يكون له عظيم األثر علي نوعيه الحياه لمريضتك اكثر ببكثير مما تعتقد 

 ! طلب فقطت

 .مريضتك قد تكون مترددهمناقشة جفاف المهبل ؛ ل ابدأ الحديث  •

  تظهر علي هيئه عدم ارتياح بالمهبلقد  القضايا الجنسية العالقة و اعتبر ان  •

 .الالئي يستخدمن األستروجين النظامي قد يعانون من اعرض المهبل تذكر أن النساء   •

بصورة تستجيب يجب األخذ بعين االعتبار أن بعض األعراض البولية تحدث بالتزامن مع ضمور المهبل و  •

 . الستروجين المهبليلإيجابية أيضا 

 .ع النساء على اختيار العالج المهبلي األكثر راحة لهمشج  •

   :العالج من ضمور المهبل

  :عالجللاألساس المنطقي 

اذ ان .)34(ان النتائج اإليجابيه لعالج حاالت ضمور المهبل علي الحاله العامه والحياه الجنسيه للمرأه ال يمكن انكارها 

انقطاع الطمث لمشاكل في في وقت ما في حياتهم بعد سن  ضن من الممكن ان يتعر ٪ من النساء 50  حوالي 

الحاالت غير كامل ولذلك ربما تكون هذه النسبه اكثر من  كلالجهاز البولي التناسلي وعلي األرجع التبليغ عن 

مهبليه للمستحضرات المنخفضة ات الجرعال وبالنظر إلى الغياب الفعلي للمخاطر واآلثار الجانبية لمعظم . )36)(35(ذلك

، ولكن أيضا نستطيع القول بأن التدخل  ال يكون فقط عالجيا ) مع ان المعلومات علي المدي البعيد غير متوفره (

وإجراء الوقائي ربما يحتاج الي حساب الكلفه  تقرير هذا المبدأ. ضمور قبل أن تصبح مزعجةالللوقاية من أعراض 

 . مزيد من البحوثال
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لبولي التناسلي ، و الفسيولوجيه للجهاز ا الوظائفاستعادة ) 1: (هي  مهبلي في النساء للضمور المبادئ العالج ان 

  :وفيما يلي موجز له. من األعراضالتخفيف ) 2(

  :لبولي التناسلي الفسيولوجيه للجهاز ا الوظائفاستعادة 

واألنسجه المبطنه  يةتدريجي للصحة المهبلحلة مابعد انقطاع الطمث انخفاض نقص االستروجين في مر ينتج عن 

الفسيولوجية  الحالهالبولي التناسلي هو أن تتم استعادة الجهاز واألساس المنطقي لعالج ضمور .  للجهاز البولي 

،  يزيد من سمك األنسجه المبطنهاالستروجين يقلل من حموضة المهبل ، بالعالج . لهذه األنسجة إلى الحياة الطبيعية

 . ييت المهبليزيد من تدفق الدم ويحسن تز

 :التخفيف من األعراض 

يؤدي إلى التخفيف من األعراض  سوف  البولي التناسلي مما ال شك فيه ان استعاده الوظائف  الفسيولوجيه للجهاز 

الفرجي  نزيفال ، اآلالم المزمنه بالشفره ،  ه عميقالو ه سطحيآالم الجماع المثل جفاف المهبل ، المؤلمة المهبليه 

والتهابات  زياده حساسيه التبول  مشاكل البولية مثل كما ان ال. والتهاب والتفريغ أللتهابات واألفرازات ا, المهبلي 

 . هانمكن تحسممن الالمسالك البولية 

التدخالت ودة األدلة لتكميلية ، قاعسوف نناقش اآلن األدله المبنيه علي البراهين بالنسبه للعالجات التكميليه والل

  . التنفيذ من يوم ليوم مونية ، الظهار كيف يمكن وضع هذه المبادئ موضعالدوائية والهر

 خيارات العالج 

  :مشحمات/ العالج غير الهرمونية 

زياده للوقاية و الحافظهالموادمن والعالجات غير الهرمونية لضمور المهبل تتكون اساسا من مجموعة  ت االمشحم

 المبطن للجهاز الغشاء نضوج  غير الهرمونية التي لها تأثير على الواد المبعض الماء و مذابه في قاعده من سماكة ال

لتخفيف جفاف المهبل أثناء الجماع ، وبالتالي ال  تستخدم في المقام األول حيث ان المشحمات  التناسليالبولي 

أطول  اأثر الههناك بعض البيانات تشير إلى أن المرطبات وبعض المواد األخرى قد يكون . توفر حال طويل األجل

نب العالج الخيارات غير الهرمونية في النساء الالتي يرغبن في تج تستخدم. أمدا إذا ما استخدمت على الدوام

مثل الثدي أو سرطان األصابه بالسرطانات ذات الحساسيه للهرمونات  لخطر المعرضين  نساءالهرموني أو في ال

 . فة طبية ، ويمكن أن تكون مكلفةمعظم هذه المنتجات متاحة بدون وص. بطانة الرحم
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. المهبل تهيج ابعهيتقط جدا من األعراض ، وكثيرا ما راحة مؤقتة ف  تعطي فسيولوجية ،غير  د امو هي:  المشحمات

 . الواقي الذكري التيكس الذي يتكون منهالفازلين يمكن كسر ال

الصقه بيولوجيا اي تلتصق بالمخاط والخاليا المبطنه , البوليمرات  من، غير قابلة للحل ،  مواد محبه للماء  : المرطبات

لجدار المهبل ) ظهاريه(لتخلص منها بظهور خاليا مبطنه يتم ا. اإلبقاء على المياهتستطيع ، وبالتالي  لجدار المهبل 

وقد . درجة الحموضة المهبليةجديده  وفائدتها بالنسبه لألعراض الناتجه عن الضمور المهبلي هي في تخفيض 

 سيده بعد انقطع الطمث زياده قي متوسط المساحه الخلويه مما يدل علي  38من  أظهرت تحليل المسحات المهبلية 

فعالية على فال. )37(فلم يكن هناك تأثير علي مؤشر النضوج المهبليومع ذلك ، . مهبليةالنضوج الظهارة لتأثير إيجابي 

واحدة من عدد .  . في كل مانشر من دراسات حتي اآلن ضعياالستروجين المو فعاليهاألعراض المهبلية أقل من 

مقابل كريم  في اختيار المجموعه الظابطه تم مقارنه تأثير المرطبات المهبليه   العشوائية التجارب  قليل من

أدى  ينكال العالج. أسبوعا 12في عالج أعراض ضمور المهبل عند النساء بعد سن اليأس على مدى داينوستيرول 

كان أكثر فعالية من  داينوستيرولكن في األسبوع األول من العالج ولحسن كبير في مؤشر جفاف المهبل إلى ت

 .)38( العالج الغير هرموني

حيث تلقت االستروجين المهبلي ،من مرطب المهبل مع جرعة منخفضة لمقارنه  في دراسه حديثه همريض 18 تتلقي

وجد ان كال  مرطبعلي بوليكربوفيليك ال، وحصل ثمانية ) 8= ن ( أو أقراص استراديول سيدات كريم استريول  10

ه في حين كان تأثير المرطبات فقط األعراض المهبلية والصحالجرعات المخفضه لألستروجين كانت اكثر فعاليه علي 

  .  )39(مؤقتا 

  : )الفيتواستروجين(األستيروجينات النباتيه 

لفيتواستروجين مثل فول الصويا ومركبات األيزوفالفين الموجوده بالبرسيم التأثير المفيد لهناك بعض البيانات تبين 

تأثير شبيه لما لها من ' هرمونيةغير 'ليست حقا  المركباتلكن هذه     )40(األحمر   علي الجهاز  البولي التناسلي

البرسيم األحمر  من نيااليسوفالفمن   عن طريق البلع  ملغ 40استعمال  وجد ان  ثمانية أسابيع من. الستروجينل

وزيادة الخاليا السطحية ، وبالتالي زيادة مؤشر نضوج المهبل دون أي  الخاليا الخلويه السفلي خفض قد ادي الي 

ال توجد بيانات فيما يتعلق بسالمة هذه التحضيرات في النساء ولكن بماانه .  )40(بطانة الرحم سماكه تأثير كبير على 

  . رمون ، ينبغي توخي الحذر في هذه التوصية في هذه الحاالتذوات األورام الحساسة لله

  :الفيتامينات 

ايضا فيتامين د قد .   )41(دراسه بحثيه واحده بينت ان فيتامين هاء يؤدي الي زياده تشحيم المهبل  : )اءه(فيتامين 

 .)41(المهبل  ضمور بال توجد بيانات سريرية تتعلق يكون له تأثير علي تنظيم طبقه الظهاره الحرشفيه الطبقيه ولكن  
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  : عن طريق الفمالبايلوكاربين 

اللواتي يعانين اعراض  ولوحظ وجود تحسن كبير في جفاف المهبل عند النساء . المهبلتشحيم لتحفيز ثبت فعاليته  

 ) . 43(الضمور بعد العالج الكيميائي 

 : التخدير الموضعي

% 5من خالل استعمال ( موضعيه في السيدات الالئي يعانين من التهاب الدهليز الفرجي تمت دراسه المخدرات ال

هذه المنتجات قد يكون لها ) . جبابينتين % 6(وفي السيدات الالئي يعانين من التهاب الشفره امزمن ) ليدوكان ليال

 . ال توجد بياناتمن الناحيه النظريه بعض التأثير علي الضمور المؤلم ولكن   

 : منتجات أخري

الموزروارت دونغ قاي ، جذور ،  الكومفرينبات القراص ، جذور بمثل ثبت فعاليه العالجات التكميليه مثل العالج لم ت

في دراسه عشوائيه المجموعه ثبت أنها فعالة أو آمنة التي لم سيدوفيلوس و ااالبروني ، وكبسوالت  البطاطا البريه ،

ى مزيد من البيانات قبل أي توصيات يمكن أن تتخذ بشأن استخدام هذه المنتجات هناك حاجة إل) . 44(الظابطه 

 . ) 45(لعالج الضمور المهبلي  العشبية 

 .العالجات األكثر فعالية لضمور المهبل بعد انقطاع الطمث العالج األستروجيني الموضعي والجهازي من  •

 .مفيده في تليين المهبل، مرطبات المهبل هرمونات اللواتي لديهن موانع تمنع استعمال ال وبالنسبة للنساء  •

الفيتواستيروجين قد تكون لها بعض الفوائد العالجيه للجهاز البولي التناسلي ولكن لم يثبت انها آمنه في  •

   نين من اورام ذات حساسيه للهرموناتاحاالت السيدات الالئي يع

  : نظاميالعالج الهرموني ال

في حاالت اعراض الجهاز البولي التناسلي قد  نظاميه ثير العالج بالهرمونات التعويضيه الان دراسه تأمن الواضح جليا 

فالعالج باألستروجين .  فعالية واضحة وجيدة في هذا الصددبحثت بدقه شديده  واثبتت بما اليدع مجاال للشك 

 تزييت المهبلوكذلك يزيد من او الغشاء المبطن  الظهارة ويزيد من ترويه , مستويات الحموضة المهبليةيستعيد 

الهرش .التهيج , تي منها الجفاف وال من أعراض ضمور المهبل ذات الصلة وبالتالي فان العالج التعويضي بالهرمونات 

 المسالك البولية السفلي وربما يقلل أيضا من حدوث التهاباتوربما  واإللحاح البوليآالم الجماع  ,
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سوء استخدام موضعي او ( ه دراس 58 نتائج عن طريق تحليل  1998في عام  وقد اوجزتمعظم البيانات قديمة ، 

 فعاليةمن مختلف التحضيرات الهرمونه وجد ان اقلهم .  )35(المجموعه الظابطه وهمي كان ، عشرة منها ) نظامي

أشهر ،  6بعد فعالية العالج  قد قيمت ومن الجدير بالذكر أن دراسات قليلة جدا . ي التي تحتوي علي األستريوله

من  االستروجين +البروجستين (٪ من النساء المشاركات في  10حوالي : صحة المرأة واحدة من هذه مبادرة و

في السنة  قد شعروا بتحسن ٪  74من جفاف المهبل ، من بينهم ين يشك) عاما 63متوسط أعمارهم ()  ناحيه 

-10وهكذا ، ومن المتفق عليه أن  .  )46(اولت عالجا وهميا الناحيه األخري التي تن٪ في  54، بالمقارنة مع األولي 

الجهاز  من أعراض ضمور  نتعاني نسوف ال تزال يستخدمن العالج الهرموني النظامي٪ من النساء اللواتي  25

عبر الجلد هي /عن طريق الفم  بخصوص العالج الهرموني هذه الحقائق باالضافة الى مخاوف . البولي التناسلي

االئئ يعانين من األعراض المهبليه   نساءالعادة ما يكون غير مستحسن في  ب التي تجعل العالج النظاميألسباا

  . ، وفي كثير من النساء ، مزيج من االستروجين النظامية والمهبلية قد يكون من الضروري في البداية.  )47(فقط

 .٪ من النساء 75الي يخفف ضمور المهبل في حوالعالج التعويضي الهرموني النظامي قد  •

 . في البداية بالنسبة لبعض النساءقد يكون مطلوبا  وضعيبين العالج النظامي والم الجمع •

 :العالج الموضعي باألستروجين 

اال ان العالج الموضعي باألستروجين هو ضمور المهبل ،  النظامي سوف يعالج  على الرغم من أن  االستروجين

الجانبيه يتجنب اآلثار  وضعي ألسباب أخرى ، وذلك ألن العالج الم عالج النظاميالة إلى األفضل ، عندما ال تكون بحاج

 . لمشاكل المهبليةلوربما يكون أيضا أكثر فعالية  النظاميه 

 العالج متاح في. ، كريم أو حلقة المهبللبوس مهبلي على شكل أقراص ، الموضعي يمكن إعطاء االستروجين 

خالل جدار المهبل من يمتص بسهولة االستروجين . استريول واسترون ,استراديول , ين االستروج  شكل مركب من 

وحتى مع ذلك ، هناك . إال إذا استخدمت المستحضرات الصيدالنية لمنع االمتصاص موضعيهواآلثار لن تكون فقط 

ينضج الظهارة نتيجة  ماعند. ظهارة المهبل ال تزال ضامرةتكون عندما متصاص خاصة خالل بداية العالج ، بعض ا

تكرار من االستروجين التي تكون ضرورية لمنع صغيره وباإلضافة إلى ذلك ، جرعات  متصاص يقلل االالعالج ، 

 النظامية ، وكذلكباألعراض هناك حاجة لجرعات صغيرة فقط عادة لعالج األعراض المهبلية مقارنة . ضمور ال

تأثير ما يكفي من التأثير في المهبل مع تمنح التي ويمكن استخدامها ،  األستريولمثل  الضعيفه  االستروجين  مركبات

  .نظامي محدود بالرغم من األمتصاص 

 ، مستويات البالزما ثابتلواليات المتحدة بالدستور األدوية وملخصات لخصائص المنتج وفهرس البحث لووفقا 

، مع مستويات  ساعه  24\ميكروجرام  7.5ينتج عنها ة حلقة مهبليلمل ل/ الغرام بيكو  8-7يتراوح بين  الستروجين ول
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وانخفاض الذروة مرة أخرى مع التغييرات التالية للحلقه مل مع اإلدراج األول / الغرام  بيكو 63الذروة تصل الى 

ع في حين ، م،  مل/ الغرام  بيكو 10- 5من  منه تتراوح بين ميكروغرام استراديول يدفع قيم ثابتة  25قرص . للحلقه

،  مل/ الغرام بيكو  5حالة مستقرة ال تتعدى نسبتها  الي مستويات مصل استراديول تصل ميكروغرام ،  10قرص 

معقول لألستريول في حاالت امتصاص  يالحظ .  )48(من المجموعه الظابطه الوهميهفي حين ال تزال أكثر فعالية 

تروجين ضعيف ال يتحول الي سترون او استراديول حيث ان األستريول هو اس، ولكن  الكريم واألقراص المهبليه 

 .  لذلك فآثاره النظاميه محدوده 

لتحضيرات المقارنات العشوائية  علي  19دراسه تجريبيه اشتملت  منهن  37ر الي ااش استعراض كوشران 

بدا ان اللبوس   .  )49(اشهر علي األقل  3بعد انقطاع الطمث لمده  4162المهبليه التي استعملتها ستروجين الا

على قدم المساواة في تخفيف أعراض ضمور  فعاليها ستراديول المهبلية  حلقات االقراص واال، وكريمات ، وال

آثار ضارة  الدراسات أظهرت إحدى قد و. المهبل وأفضل بكثير من العالج الوهمي والمواد الهالمية غير الهرمونية

مهبلية ، والتي شملت نزيف الرحم الاستراديول أقراص بإذا ما قورنت  ،) ستروجينا األكوينكريم استعمال كبيرة من 

 . العجانوالثدي وألم 

في منع ضمور المهبل والحد من حدوث أعراض  وضعيه فوائد االستروجين المأن راسخة الحقيقة الوعلى الرغم من 

ين من نزيف مهبلي او رحمي غير في بعض النساء مثل من يعان ليس خيارا مقبوال ال ان هذا العالج ذات الصلة ، 

،  مشخص او من يعانين او يحتمل اصابتهن بسرطان بطانه الرحم كما يعد خيارا ممنوعا منع بتا في حاالت اخري 

تقريبا كافة االستعدادات تكون فعالة في تقليل عالمات وأعراض ضمور المهبل لكنها تختلف قليال في المالمح السلبية 

 . واألعراض الجانبيه 

 مفضال والكريمات ، والذي قد يكون  اللبوسبالمقارنة مع  المهبليه تؤدي الي افرزات اقل  قراصاألالحلقة المهبلية و

قد  فالتززيت الناتج من اللبوس والكريماتلبعض النساء ، ولكن عندما تكون هناك حاجة لعالج العجز الجنسي ، 

  .اختيار المنتج د وطبعا األختيرات الفرديه سوف تحد. يكون من المفيد

 .كل مركبات األستروجين  الموضعيه المتاحه حاليا تمتص ولكن الي اي مدي يعتمد علي الجرعه والتركيبه •

  . كلها ذات فائده عالجيه وينبغي احترام األختيارت الشخصيه لنوعيه العالج •

  هل هناك حاجه إلستخدام البروجيستين عند استخدام السيده األستروجين الموضعي ؟

استخدام االستروجين المهبلي في العديد من مع لبروجستين المتزامن لساء النى استخدام تم تقييم الحاجة إل لقد

 واقراص، ولبوس األستريول كريم التي تمت دراستها شملت التحضيرات . كوشران استعراضالتجارب السريرية و
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المشبعة مهبلية الحلقات الو CEEام ، كريم ميكروغر 10ميكروغرام و  25جرعتين ،  فيمهبلية الستراديول األ

من ن استخدام األستريول الموضعي ال يبدو محفزا ومثيرا للجدار المبطن للرحم فإن  رغم علي الو. ستراديولالاب

 . االستعدادات لها أن تفعل ذلك بطريقة الجرعات ذات الصلةاستخدام مزيج من األستروجين واألستراديول  

 عندرحم بطانة التم تقرير عن وجود تكثر خلوي في دراستين  من خالل   ، )49( 2006عم في استعراض كوشران 

   . المركب ولم يرد ذكر ذلك عن استخدام األستريول كلبوس مهبلي  االستروجين كريماستخدام 

لمدة  CEEمن كريم   جرعة منخفضةو   ميكروغرام أقراص استراديول مهبلية 25في دراستان حديثتان تم استخدام 

من ) ميكروغرام 10(جرعة منخفضة لم يثبت حدوث اي تضخم في حين ان دراسه اخري استعمل فيها  سنه و 1-2

أو أي تغيير ولمده عاما واحدا ولم يوجد اي دليل علي حدوث تكاثر خلوي لبطانه الرحم  مهبليةالستراديول الأقراص ا

  .  )51(عينه رحميه 284بين في سمك بطانة الرحم 

قارنه الحلقه المهبليه التي تفرز األستراديول واقراص األستراديول وع تم ماسب 48راسه تم اجرائها لمده في د

ميكروجرام وكنتيجه لهذا الدراسه لم يتم اكتشاف اي تغير في سمك بطانه الرحم ولكن النزيف الرحمي  25المهبليه 

تم دراسه تأثير جرعه  في دراسة أجريت مؤخرا و. )52(كان اقل في المجموعه التي استخدمت الحلقه المهبليه 

 سيدات  423 نساء من بين بطانة الرحم في ست انه قد وجد تكاثر في  ، وأفيد ) ملغ CEE )0.3كريم   منخفضة من

االورام حالة من حاالت فرط تنسج بطانة الرحم أو  ولم يتم تقرير ايأسبوعا من المتابعة ،    52خضعن لمده 

نسبه حدوث التكاثر الخلوي في هذه الدراسات السابقه قليله جدا ومماثله لنتائج السيدات بعد انقطاع  .)53(السرطانيه

لم تظهر الدراسات دليال انه  ياالستروجين الموضعي عن 2009وخلص استعراض عام  . الطمث ولم يخضعن للعالج

 مراجعه البحثيه للدرست تؤكد لتالي فإن الوبا .)54(شهرا من األستعمال  24-6بطانة الرحم بعد تكاثر على انتشار 

هذه الدراسات االستروجين المهبلي ومن جرعة منخفضة  التحضيرات التي تحتوي علي الطمأنينة فيما يتعلق بسالمة

المبادئ في هذه األدلة في اآلونة األخيرة  توقد أيد. ستين لحمايه الجدار المبطن للرحمال تؤيد استخدام البروجي

وجمعيه امريكا الشماليه  )55(الجمعيه العالميه ألنقطاع الطمث الممارسة السريرية التي تصدرها في التوجيهية 

ن يستخدم الئي النساء المع بروجستين الاستخدام  ا اي دعوه لمسانده مولم يكن فيه،  )33(ألنقطاع الطمث 

 . مستحضرات االستروجين الموضعية بشكل مناسب

واستجابة  االستروجين المستخدمأوال ، يبدو أن هناك عالقة بين الجرعة ونوع  وهي هناك نقاط اكلينيكيه مهمه 

استخدام المنتج ن معدل المرضى بحيث ال يتجاوزتحذير وال بد لألطباء وصف أقل جرعة فعالة و. بطانة الرحم

 واترا للحصول علىأكثر ت المنتج بمعدل قد تتطلب أحيانا استخدام اتالمريض بعض  المختار ، على الرغم من أن

 . يهمرض نتيجه 
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 وايكونان وال بد لألطباء . المهبليهسالمة بعد  سنة من استخدام أي من المنتجات الثانيا ، هناك أدلة قليلة جدا إلثبات 

 .وان يوجهوا المرضي لطلب األستشاره عند حدث مهبلي مع عمل الفحوصات الالزمه  على بينة من عدم وجود أدلة 

تحفيز بطانة الرحم بطريقة الجرعات ذات تعمل علي  قد ألستروجين واألستراديول المهبليه المركبه تحضيرات ا• 

 . الصلة

رغم عدم  لحماية بطانة الرحماإلضافي االستخدام المناسب لهرمون االستروجين الموضعية ال يتطلب البروجستين • 

  .توافر الدراسات عن األستخدام لمده اكثر من عاما واحدا 

  :  ر األندروجين مع مركبات الدايهيدروكسي ايبي اندروستيروندو

اقترح  أهمية نقص مستقبالت عمال سابقا . االستروجين  ومستقبالت االندروجين تحتوي علي والمهبل  عانه المنطقه 

ت مستقبالان الي وأشارت بيانات حديثة أكثر أيضا ، . في ظروف مثل التصلب المسطح والتأثير / االندروجين 

أن هذه و،  الليفيه الدمويه  طبقةالفي تنظيم مستويات مستقبالت االندروجين في  بالمهبل ضروريه  αاالستروجين 

حاالت الضمور منخفضة في  هاالمهبل ، وأن مستويات فيوي الخل التكاثرالمستويات ترتبط بشكل جيد مع مؤشر 

 . )56(المهبلي 

التي تشكو لعب دورا هاما بالنسبة للمرأة ي قد  االندروجينبالعالج  أن نفترض ، لذلك ، ان وسيكون من المنطقي

. بواسطة هرمون تستوستيرون للعالج المهبلي ومع ذلك ، هناك عدد قليل جدا من البيانات المتاحة  .الضمور المهبلي 

 هر لتي استخدمت النساء بعد انقطاع الطمث يأتي من الدراسات تستوستيرون لالهرمون العالج بمعظم البيانات عن 

، باإلضافة إلى ذلك ، معظم الدراسات شملت أيضا  لعالج ضعف الرغبه الجنسيه مون التستوستيرون عبر الجلد 

في حين أن معظم هذه البيانات أظهرت فائدة من العالج مقارنة مع الدواء الوهمي على . استخدام االستروجين

 عليتستوستيرون الالبيانات ال تساعد في تقييم تأثير هرمون هذه لكن معايير مختلفة من الوظيفة الجنسية ، و

مع ) ملغ CEE )0.625غرام من  1مقارنة آثار كريم االستروجين  تمت  دراسة حديثة ، ، فقدفي  ومع ذلك . المهبل

. وهميوعالج  ) ٪ 2غرام من التستوستيرون  0.5(التستوستيرون وهرمون االستروجين دهان من مماثله  جرعة 

أسبوعا من العالج ، مقارنة مع الدواء الوهمي ، تحسينات كبيرة مماثلة  12ظهرت كال المجموعتين الهرمونية خالل وأ

في  كما كان واضحا ان العالج المشترك بالستروجين والتستوستيرون كان له تاثيرا اكبر .الصحة المهبلية في مؤشرات 

 التستوستيرون الحرأعلى بكثير من  معدالت  تستوستيرون أظهر تلقى هرمونالذي بيد أن الفريق . الوظيفة الجنسية

 هناك . ) 57(العالج النظامي ٪ ، مما يوحي بأن هذا هو شكل من أشكال  154المصل ، التي ارتفعت بنسبة  في 

ستيرون أو دهان التستو  استراديولالعالج بالحلقه المهبليه المفرزه لالتقييم اآلثار المترتبة على لجارية  دراسه 

 . )58(ير متاحه، ولكن هذه النتائج ال تزال غ في النساء المصابات بسرطان الثدي) ٪ 1(المهبلية 
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تبعا لمفهوم     الدايهيدروكسي ايبي اندروستيرون المهبلي نتجت عن استخدام وهناك قدر ال بأس به من البيانات ، 

لمهبل توصيل الدايهيدروكسي ايبي اندروستيرون ل، تم ه ان الستيرويدات يتم افرازها ولها تأثير موضعي علي األنسج

الدايهيدروكسي ملغ  13(٪  1إلى ) ملغ 3.25(٪  0.25بويضات في قاعدة محبة للدهون في جرعة من  عن طريق

الثالثه لعالج السيدات بعد انقطاع الطمث ان الزياده وقد أظهرت التجارب العشوائية في المرحلة ). ايبي اندروستيرون

 طبيعية مع البعد انقطاع الطمث الطبيعي للمركبات في مرحله ليست زيادة فوق النطاق  للمركبات  األيض في

في  هوهميالجرعة ال مقارنة مع مع كل الجرعات وأظهرت البيانات تحسينات كبيرة . أسبوعا 12العالج المهبلي لمدة 

نا في األعراض السريرية للضمور ، وكذلك انخفاض في درجة الحموضة ، تحسالنضج المهبلي ،   مؤشراتجميع 

عدم وجود أي تأثيرات جهازية على الرغم من  انه االهتمام ،ب جدير.  )59(جنسينشاط  انخفاض في األلم مع 

، بما في ذلك  اال ان الدايهيدروكسي ايبي اندروستيرون قد ادي الي تحسن في مختلف الوظئف الجنسيه لستيرويد ،ل

مثيرة الونحن في انتظار دراسات على المدى الطويل لتأكيد هذه البيانات . ) 60(هالجنسي الرغبه مجاالت مثل 

 . لالهتمام

الجهاز البولي ضمور اضافي لعالج كيثبت أنه مفيد  قد العالج الموضعي  بمركبات الدايهيدروكسي ايبي اندروستيرون• 

  .التناسلي 

  فترة العالج، المراقبة والنتائج العكسية

حيث ان التوصية الوحيدة تشير الى انه في حالة . في الوقت الحاضر اية خطوط داللة تتعلق بفترة العالج التتوفر

تتباين النساء في الوصول الى االرتياح . اللجوء الى العالج طويل االمد فال بد من استخدام جرعات عالجية منخفضة

 6-4، بالرغم من ان بعض النساء قد يحتجن الى الملحوظ من االعراض بعد حوالى ثالثة اسابيع من بدء العالج

ان فشل . من النساء على تحسن ذاتي% 90-80وسيحصل حوالى . اسابيع قبل ان يمكن مالحظة اي تحسن كافي

العالج سيحتم مزيدا من التقييم على ضوء استبعاد حاالت كامنة كالتهاب الجلد والتهاب الفرج المصاحب الالم متكررة 

المدهش وجود شحة في البيانات المتعلقة باستخدام مستحضرات االستروجين الموضعية لفترة تزيد ان من . ومزمنة

ويعود سبب ذلك الى ان معظم . عن ستة اشهر على الرغم من االعراض عادة ما تعاود الظهور عند قطع العالج

ستمر، اضافة الى القلق اشهر من االستخدام الم 6-3المستحضرات المستخدمة تكون مرخصة لفترة تتراوح بين 

  .المفتقر لالثبات من ان االستخدام لفترة تزيد عن ذلك قد يؤدي الى اعتالل بطانة الرحم

  :النتائج العكسية للعالج الموضعي باالستروجين

اال ان كل المستحضرات يمكن ان تودي الى نتائج عكسية قليلة  ان النتائج العكسية الخطيرة غير متعارف عليها

المهبلية، النزف المهبلي، االم الحوض، االم الثدي  تهيج المهبل او الحكة، االفرازاتكما يمكن ان تسبب  الخطورة
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ان حدوث هذه العوارض يتباين وفقا للمستحضرات المستخدمة، وبصورة عامة يبدو ان المراهم . والشعور بالوخزات

يمكن ان يعود سبب ذلك الى . ب او الحلقةيمكن ان تؤدي الى الكثير من هذه العوارض اذا ما قورنت بالحبو

المستحضر نفسه، الى االمتصاص االكبر او الى دخول جرعات عالية تزيد عن ما اوصي به وبشكل غير متعمد الى 

  .)61(المهبل

كما وجد بان كافة الدراسات ال . لقد تمت مناقشة امكانية تسبب عالج االستروجين الموضعي بتضخم بطانة الرحم

وجود اثبات على زيادة تجلط الدم او ازدياد قابلية انتشار سرطان الثدي عند المصابات اللواتي يستخدمن  تشير الى

  .الحبوب المهبلية لتهدئة االعراض

في الوقت الراهن، ال يوجد اي سبب يدعو النساء اللواتي يعانين من االعراض المرافقة لضمور المهبل الى االمتناع 

اال ان من . بلي الموضعي لالستروجين بالجرعات القليلة ما دمن يعانين من االعراضعن استخدام العالج المه

الحصافة القيام بالتحري الشامل لكل المرضى اللواتي يعانين من نزف مهبلى وذلك الستبعاد احتمال االصابة 

  ).62(بامراض بطانة الرحم 

  .رعات قليلة وعلى امد طويلاليتعارض استخدام مستحضرات االستروجين المهبلية الموضعية بج •

  استخدام عالج االستروجين الموضعي عند المصابات بسرطان الثدي والسرطانات النسائية

وبخاصة مثبطات (او الهورمونية /ان عالجات السرطان وبضمنها الجراحة، العالج باالشعاع، العالجات الكيمياوية و

مكن ان تؤدي مثبطات االروماتيز الى ضمور المهبل الشديد لذا ال ي. يمكن ان تؤثر على الفعاليات الجنسية) االروماتيز

بد لالطباء الذين يتعاملون مع عالج مثل اولئك النسوة ان يكونوا متحذرين من التاثيرات المحتملة للعالج على حياتهن 

من % 100-30من الممكن ان يعاني حوالي . وفعاليتهن الجنسية وبخاصة عند اللواتي يعالجن من السرطانات

وفي الوقت الذي يكون فيه عالج  ).63(النساء المصابات بسرطان الثدي والسرطانات النسائية من اختالالت جنسية 

االستروجين الشامل هو االكثر فعالية اال انه يمكن ان يكون ذي اثار متعارضة، في حين يمكن العالج باستخدام 

ان استخدام . دام المزيتات اثناء الجماع بشكل غير محدودمرطبات المهبل الخالية من الهورمونات وكذلك استخ

  .مستحضرات االستروجين المهبلية بشكل موضعي يمكن ان يكون اكثر فعالية للتخفيف من جفاف المهبل

اال ان سرطان الخاليا الحرشفية في عنق الرحم ال . تستجيب معظم السرطانات النسائية وسرطان الثدي للهورمونات

مونات بل يستجيب الى العالج الموضعي باالشعاع والذي يمكن ان يقلل من عدد مجسات االستروجين يستجيب للهور

  .وما يترتب على ذلك من االستجابة لعالج االستروجين الموضعي
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ويبقى هناك سؤال مهم حول امكانية االستخدام االمن لالستروجين المهبلي عند المصابات بالسرطانات المستجيبة 

من الممكن ان تتباين قابلية . كسرطان الثدي،المبيض، بطانة الرحم، وسرطان عنق الرحم الغديللهورمونات 

بدال من (االمتصاص من خالل جدار المهبل بين امرأة واخرى، كما ان زيادة االستخدام لغاية مرة واحدة في اليوم 

اية دراسة مهمة في هذا الجانب  ال توجد. يمكن ان يترافق مع الم الثدي) مرتين في االسبوع حسبما يوصى به

اال ان في النسوة اللواتي يعالجن بالتاموكسفين لعالج سرطان الثدي ال توجد . توصي بسياسة مبنية على دليل اثبات

اية مخاطر مهمة لالستخدام الموضعي لالستروجين وتاثيره على استخدام عالج التاموكسفين بل بالعكس فان 

تختلف هذه الحالة عند النساء اللواتي يعالجن . يمكن ان تتهدد باستخدام التاموكسفينفعالية االستروجين المهبلي 

. باستخدام مثبطات االروماتيز، حيث يتضاد انتاج االستراديول بدال من تاثر قابلية االرتباط مع مجسات االستراديول

ع استخدام االستروجين المهبلي امرأة مصابة بسرطان الثدي م 1472تتوفر حاليا دراسة واحدة فقط تبين عالقة 

. منهن فقط استخدمنه لمعالجة االعراض المهبلية% 4,7منهن االستروجين المهبلي، اال ان % 23,2حيث استخدم 

لم تالحظ اية زيادة في معاودة السرطان بعد فترة . )64(يستخدمن التاموكسفين %) 47(كان حوالي النصف منهن 

. لسنة، اال ان طريقة تصميم هذه الدراسة ال يمكن ان تؤكد غياب المخاطر كليامتابعة بمعدل خمسة سنوات ونصف ا

تميل مثبطات االروماتيز الى التسبب باعراض نقص االستروجين اكثر شدة من تلك التي يسببها التاموكسفين وبالتالي 

  .تؤدي الى تاثير اكبر على النشاط الجنسي

عند النساء اللواتي يعانين من سرطان الثدي اال ان تلك العالجات  يفضل استخدام العالج الخالي من الهورمونات

تكون اقل فعالية، حيث يمكن استخدام االستروجين المهبلي وباقل الجرعات المؤثرة مع متابعة المريضة بصورة 

  .حثيثة

يزيد من االهتمام بعد االصابة بسرطان بطانة الرحم فان معاودة السرطان االكثر تكرارا تحدث عند قبة المهبل مما 

ال تتوافر البيانات المرتبطة بسرطان المبيض . المتعلق بامكانية زيادة الخطر مع استخدام عالج االستروجين المهبلي

وعلى الرغم من وجود بعض التحفظات حول استخدام عالج االستروجين الشامل اال ان ذلك يفتقر الى بيانات تشير 

ان من المناسب مناقشة . اي من عالجات االستروجين الشامل او الموضعي الى ازدياد خطر معاودة السرطان مع

المخاطر النسبية في استخدام االستروجين مع الفريق المختص باالمرض السرطانية  اضافة الى المريضة نفسها بعد 

 .اكتشاف كل حالة سرطان نسائي على حدة

 .رطانات النسائيةان ضمور المهبل هو نتيجة متوقعة عند عالج العديد من الس •

ال يتوافر سوى عدد ضئيل من البيانات  المتعلقة باستخدام االستروجينات المهبلية عند النساء اللواتي يعانين  •

 .من السرطانات المستجيبة للهورمونات
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اذ ال بد للمصابات من . ال يعتبر استخدام االستروجين الموضعي متضادا بعد االصابة بالسرطانات النسائية •

 .المشورة الكافية والمتعلقة بالمخاطر والفوائد المتوقعة كل على حسب حالته الخاصةتلقي 

ان استخدام االستروجين الموضعي كعالج في النساء اللواتي يتعاطين التاموكسفين او مثبطات االروماتيز  •

  .يحتاج مشورة دقيقة ومناقشة خاصة مع الفريق المختص بمعالجة االمراض السرطانية

  :جات والتوصياتاالستنتا

اال انه . يعتبر ضمور المهبل بعد سن اليأس من االسباب الشائعة لالعراض المزعجة الناتجة عن نقص االستروجين

يفتقر الى تمييزه وتشخيصه من قبل القائمين بالرعاية الصحية اضافة الى ذلك فان النساء عادة ما يترددن في طلب 

ضمور المهبل باستخدام االستروجين الموضعي بسيطا، امينا وقليل الكلفة يعتبر عالج . االستشارة او الشكوى منه

  .نسبيا اذ انه يمكن ان يغير من نوعية حياة المرأة

  

  

  

  

  

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  :تاب جمعية سن اليأس العالميةفيما يلي التوصيات الرئيسية الصادرة عن جماعة ك

 .ال بد من بدء العالج في وقت مبكر وقبل حدوث التغيرات التي ال يمكن اصالحها •

 .ال بد من استمرار العالج الدامة الفوائد الناتجة عنه •

تعتبر كافة مستحضرات االستروجين الموضعية مؤثرة، وعليه فان ما تفضله المريضة هو  •

 .ستخدمالذي سيقرر نوع العالج الم

ال يوصى باضافة البروجستوجين عند االستخدام المناسب للجرعات المنخفضة من  •

االستروجين الموضعي على الرغم من عدم وجود بيانات حول االستخدام طويل االمد 

 ).اكثر من سنة واحدة(

عندما يكون االستروجين غير فعال او غير مرغوب فيه فان مزيتات المهبل والمرطبات  •

 .خفف من االعراض الناتجة عن الجفافيمكن ان ت

من الضروري ان ينشغل القائمين على الرعاية الصحية بمناقشة مفتوحة ودورية مع  •

النسوة اللواتي يعانين من اعراض سن اليأس حول صحتهم المتعلقة بالمجاري البولية 

 .والتناسلية للتأكد من اكتشاف الضمور بشكل مبكر وايجاد العالج المالئم له
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