صحة املرأة

اعداد د .محمد هارون

إعطاء د .وفاء ابراهيم
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مقدمة:
للمرأة احتياجرا صريي خاصر مثر اليمر واضررأااا الرمر ....ومعظر هره األمرأا تقر خراج نررا
صيدلي املجتم  ،وتحتا فيها املأة إلى عناي خاص  ،وقلي منها يمكن ةن يوصف لها ةدوي  OTC .ونتيج ل:
-1عدم القدج على إجأاء االختباجا الفيزيائي .
-2عدم االجتياح ملناقش اليال ةحيانا م الصيدلي بسبب الزحام ةو إذا كانوا ذكوجاً.
فإن املعلوما املمكن اليصولً عليها تكونً فقط من استجواب املأيض ومن ةخه القص ًاملأضي ً .

Cystitisالتهاب املثانة
التهاب يصيب املثان وعاد يأتي املأيض ويعأف ةنه مصاب اه .قد يصيب الأج ولكنًااحتمال ةق بسبب:
-1طولً االحلي ) حاجز ملأوج الجأاثي إلى املثان (.
-2تفأزً البروستا سائلً له خواص قاتل للجأاثي .
ويزداد احتمال اإلصاا بعد سن الخمسين بسبب ضخام البروستا التي تسد املجاجيً
البولي .
ب املثان في
نًالتها ً
يصيبًالنساءًاينًً34-15سن ً.ويمكنًالقولًةنًً%50-20منًالنساءًالادًةنًيعانينًم ً
ن مشاك ةعمق.
ن ونصف النساء ستكونً لديه ً
حياته ً
من العوام املؤهب ليدوث التهاب املثان املتكأجً :اليم ,التهااا سااق للمجاجيً
ي غير مشخص والفعالي الجنسي ًالكثير ً ....
البولي العلوي ,استخدام وسائ من اليم ,سكأ ً

اإلمراضية:
يكرونً السربب االغالرب الفلروج املعوير التري تصرعد االحلير مرن العجران واملنرقر ًالتناسرلي .وةكثرر الجرأاثياملعني هيE.Coli , Staphylococcus , Enterococci .
)م العل ةن  %50من النساء اليظهأنً نتائج زجع إيجااي للبولً ةي ةق من ً105جأثوم /م اولً(.
-قد يكونً السبب دوائيا) حمض التيااأوفينيك ,السيكلوفوسفاميد,.....(.

األعراض:
عسأ اول ،تكأاج تبول ،اوال ليلي ،ايل دموي  ،قل كمير البرول ،ةلر فري نهاير التبرولً ,ةلر ًةسرف الظهرأ وإزعرا
فو ً العان .

األسئلة الواجب طرحها
• املدة :ةعأا

ألكثرًمنً 7-5ةيام تتوجب التحوي للربيب) إمكاني تروجً التهابًحويض وكلي (.
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• العمررر :التهراب املثانر غيرر اعتيرادي عنرد األطفرال ويجرب النظرأ إليره احرهج ،فقرد يشريرًذلرك إلرى شرهوذ
واضررأاب فري الجهراز البرولي .وعنرد الكبيررا فري العمرأ يجرب التحوير ًنظرأاً ملعردل حردوث االختلطرا
بشك ةعلى.
• وجررود حمر :اضررأااا فري التبرولً مترافقر مر حمر ،،يجرب التحوير حير ةن تكرأاجًهره اليالر قرد
يشير إلى ةخما في الجهاز البولي العلويً.
• وجود إفرازات مهبلية :وجود الًيدل على التهاب مثان وإنما خمج مهبلي
• موقع األلم :ةل في املنرق القرني ,خمج جهاز اولي علويً.

نصائح الصيدلي وأدوية ال:OTC
يجرب النصر ةوالً بشرأب حروالي ً5ل/يروم ممرا يسرأع ويسراعد فري تفأير املثانر .كمرا وجرد ةنًعصرير بعرض ةنرواع
التو البريً يفيد في معالج هها االضرأاب.
وتقتصرأ املعالجر الدوائير علرى العوامر املقلونر مثر سريترا ًال ر  Naايكأبونرا ال ً Naوًسرترا ال K
وتستخدم من ةج إعاد  pHالبولً إلى الربيعي وهها يزي ةعأا ًاإلحساس االيأق واالنزعا ً .
وبمرا ةنره صرعب علرى صريدلي املجتمر التمييرز فيمرا إذا كران السربب جأثوميرا فإنره المراع مرنًإعرراء العوامر

املقلون لعد ةيام فإذا ل تت االستجاا يت التحوي إلى الربيبً .
الحاالت املتر افقة بزيادة املفرزات املهبلية
السبب:
 ) Vulvovaginal Candidiasisالسل  Thrushوالسبب فرأيً(,
(ًBacterialvaginosisالسبب جأثومي) ً
) Trichomonasisالسبب :املشعأا (.
وإن السل هو الوحيد املسموح معالجته من قب صيدلي املجتم .

اإلمراضية:
يفأزً املهب عاد إفأازا مهبلي ويتغير تأكيب وكمي املفأزً حسب اليم ,الوض ًالهأموعي وتناولً األدوي .
خلل فتر اإلااض ًيكونً املفأزً ةغزجً وةكثر لزوج وعاد تكونً اإلفأازا املهبلي ادونً جائح .
تحويً ظهاج املهب على غليكوجين الهي يتخأب ااألنزيما والجأاثي ) العصيا ًاللبني (ًليعري حمرض اللربن
الهي يحافظ على  pHمنخفض غير مناسب لنمو الجأاثي .
وإن تأكيرز الغليكروجين مرأتبط اتركيرز اإلسرتروجين حير ةن زيراد االسرترجين ترؤدي إلرىًزيراد تأكيرز الغليكروجين
وبالتالي انخفا الpH .
فإذا نقص اإلستروجين سيؤدي إلى جف ال  pHوبالتالي البيئ املناسب لألخما مثلملبيضا البيض.

األعراض:
حك ,حأق وإفأازا .
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التشخيص التفريقي:
-1بحسب اإلفراز والرائحة:

▪ داء املهب الجأثومي :إفأاز ةايض وجائح سمكي .
▪ :ًTrichomonasisإفأاز ةخضأ مصفأ وجائح سيئ .
▪ السل :ةايض متخثر قلي الأائح ةو عديمها.
-2العمر :السل  ،في ةي عمأ
داء املهب الجأثومي والتريكوموناسري فهمرا نرادجان عنرد الفتيرا قبر اليريض وكرهلكًاإلصراا االتريكومونراس
نادج عند النساءًةكبرًمنًً60سن
 -3الحكة :ةكثر قو وبأوزاً عند مأيضا السل ااملقاجن م النوعين اآلخأين.
 -4ظهور األعراض :في السل يكونً مفاجئا وةق فجائي في النوعين اآلخأينً .

السالق املهبلي
يتميرز االيكر املهبلير  ،املصريوب غالبرا اتقرأح الشرفأين وزيراد اإلفرأازا .ويكرونً املفرأزًًقلير ةو عردي الأائحر
وله مظهأ جبني واألعأا فجائي وحاد .
التشخيص التفريقي :يجب تمييز السل عن:
داء املهب الجأثومي :انظأ الفقأ السااق .
اإلصاا ااملشعأا :انظأ الفقأ السااق .
األدوية والحاالت املحدثة للسالق:
الصرادا الييوير واسرع الريرف ,الكوجتيكوسرتيروئيدا ,األدوير الياوير علرىًاإلسرتروجينا مثر مواعر
اليم الفموي ,التاموكسيفين,.....
السكري غير املسيطر عليه :يمكن للسكأ املأتف في الدم ةن يروجً إنتا املستقبل
البروتيني السرحي للمبيضا مما يعيق العمتها.
الحمل :نتيج تغير الهأمونا والًيمكن معالج اليام اأدوي ال  OTCولهلك فإنها تحولًًللربيب.
استعمال مواد كيميائية وميكانيكية مخرشة :استعمال الواقيا الهكأي ,دوشا وبخاخا
يمنكها تغيير  pHاملهب ً .

نصائح الصيدلي وأدوية الOTC :
ً-1يمكن إعراء نصيح ااستعمال اللبن الحتوائه على الجأاثي اللبني التي تنتج حمضًاللبن وبدوجها تغير pH
املهب مما يجع البيئ غير مناسب لنمو الفروجً.
 -2استعمال صااونً غير معرأ عند االستحمام.
ةما االنسب لألدوي :
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مأكبا االيميدازول املوضعي ) كأي ,ايو مهبلي (كلوتأيمازول ,إيكونازول,ميكونازول.
مأكبا اإليميدازول عن الرأيق العام :فلوكونازول) جأع واحد /يوم(.
ي لتصرني اإلجغوسرتيرولًاملرلروب للمحافظر علرى
ي الضرأوج ً
وتمراجس هره املأكبرا عبرر تثبريط األنرزي الفررأ ً
وحد األغشي الخلوي .
إن الفلوكونازول عن طأيق الف اليعتبر خط العل األولً نتيج ظهوجً املقاوم عليه،
ونتيج ر تأثيرات رره الجانبي ر الكبي ررر ااملقاجن ر م ر تل ررك املوض ررعي .يت ررداخ م ر مض ررادا التخث رررً,
السيكلوسبوجين,جيفامبيسين ,فينيتوئين) يعرود الترداخ إلرى اسرتخدام الفلوكونرازول بعرد ًجأعرا ولكرن يجرب
اليهج من هها واستعمال الفلوكونازول وحيد الجأع (.آثاج الجانبي ًجيد التحم .
تعرر األدوير املوضرعي لريلً لتجنرب ضرياع كمير منهرا نتيجر اليأكر ويجرب االنتبرا ةنهراًيمكرنًةن تخرأب
الواقيا الهكأي ًوتقل من فعاليتهما(.
ويجب ةن تتحسن األعأا بعد 4ةيام وإال يت التحوي إلى الربيبً .

عسر الطمث األوليPrimaryDysmenorrhea
مقدمة :
تمتد فتر الرم من البلوغ وحت ،سن اليأسً,مدتهًً40-30سن ًويمتد من عمأ ً50-12سن .
مد الدوج الييضي ًً28يوماً(ً)48-21يوم
مد ًالييضًً7ً-3ً:ةيامًم ًتفاو ًفيًاملد ًوالغزاج ً
السببيات:
إفرأا فري إنترا البروسرتاغلندينا  E2مرن البرانر الأحمير والتري تزيرد مرن فعالير الرأح ًممرا يرؤدي لرتقلص
هه العضل مسببا األل ً
يصيبًً%60-30منًالنساء
األعراض:
مغص ةسف البرن ً(6ساعا قب حدوث الرم )ًوقدًيستمأًً3ً-2ةيامً بعد ظهوجً النزف
ةل في الظهأ وغثيان و/ةو إقياء عند  %50من املأيضا .
يحردث عراد عنرد النسراء الشرااا وعنرد اللرواتي اردةن حرديثا االيصرولً علرى دوجا منتظمر ً.وترأتبط عراد مر
الدوجا اإلااضي .
الحاالت الواجب استبعادها:
▪ انتباذ اراعي جحمي) عسيج اراعي جحمي خاج الأح (.
▪ نزف جحمي الوظيفي) نقص طمر ةو نرزف :ةي يجرب السرؤال عرن فترر اليريض وإذاًكانر مختلفر عرن
العاد (.
▪ ةمأا حوضي التهااي :وتترافق عاد م حأاج وإفأازا وعدم اجتياح.
▪ ةدوي محدث للنزف :مضادا التخثر -سيميتيدين- MAOIs -الستيروئيدا -
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الفينوتيازينا ً-وهأمونا الدج ًً ...

▪ سأطان الأح :عند النساءًةكبرًمنًً50سن .
ك نزف بعد سن اليأس يتوجب استشاج الربيب ألن ثل الياال هي سأطان الأح .
نصائح الصيدلي وأدوية الOTC :
يجرب التهيئر النفسري ارأن األعرأا سرتزول بعرد اليمر واإلنجراب .وكرهلك مماجسر الأياضر ًفري الهرواء الرلرق
يمكن ةن تقل من حد األعأا .
األدوية:OTC
▪ : NSAIDsاختيراج منرقري بسربب اجتفراع البروسرتاغلندينا ًوهريًفعالر ًعنردًً%85-80مرنًالنسراء
والدواء املأش هو اإليبوبأوفن) مال يكن هناك مضاد
استربابً(.جأعت ًً400-200م ً(ً3مأا ًيوميا)
وبما ةنه يحدث تحملً فإن معظ املأيضا يأخهن ً400م ًً3مأا ًيوميا
من آثاج الجانبي :غثيان ,إسهال ,تشنج قصبي) تحهيأ عند مأض  ،الأبو (,تخأيش معديً .
▪ هيوسررين بوتيررل بروميررد :مأخري عضرل ملسراء) مضرغوطتان 4مرأا /يروم (وتبردةًارالعل يرومين قبر
التاجيخ املتوق وتستمأ 3ةيام بعد ظهوجً الرم .
▪ املأكب السااق +سيتامولً+كودئين.
ملحظ :يمكن ملاععا اليم الفموي ةن تخفف األل عبر تثبيرها لإلااض ولكنًااستشاج الربيبً .

تناذر ماقبل الطمثPremenstrual Syndrome
ث الرم ً ارًً12ً-3يوما( ً
يظهأ حولً اإلااض ً) قب حدو ً
ً%90منًالنساءًقدًةظهأنًمأ ًتناذجًماقب ًالرم ً ً
ً%40-30متوسطًالشد ًوًً%10منهنًيعانينًمنًةالمًشديد ً
السبب:
متعردد األسرباب ) فيزيولرويي ةو نفسر ي( ،وبشرك كبيرر يعتقرد االسربب النفسر ي حير ةنًمسرتو ً السريروتونين
يكو ًن غير طبيعي في الرو ًج اللوتئيني من الدوج الرمثي .
األعراض:
ةلر ارنري متواصر وفخرهي) لري مغرص (-تهريج -مزاجير -عصربي -احتبراس مراء -صرداعً-كآار -ثقر وانتفرا
ثديين -غثيانً ...
ً
ً
ً
ً
ً
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ً
ً
التشخيص التفريقي:
ً
العمأ ً
شد ًاالل ً
ذجو ًاالل ً

طبيع ًاالل ً

تناذجًماقب ًالرم ً
عسأًالرم ًاالولي ً
عن ر ر ر ر ر ر ر ر ر رردًاملأاهق ر ر ر ر ر ر ر ر ر ررا ًوالنس ر ر ر ر ر ر ر ر ر رراءً ةكبرًمنًً30سن ً
العشأينيا ً
ن ررادجاًم ررايكونًقوي رراًويتن رراقصًاالل ر ً االل ًةقو ً ً
بعدًحدوثًالرم ً
يظه ر ر ررأًاالل ر ر ر ًاوق ر ر ر ًقص ر ر رريرًقب ر ر ر ً يظه ررأًاالل ر ًع ررد ًةي ررامًقب ر ًح رردوثً
ح ر ر ر ر ر ر ر رردوثًالرمر ر ر ر ر ر ر ر ر ً(س ر ر ر ر ر ر ر رراعا )ً الرم ً
واليستمأًعاد ًألكثرًمنًً3ايام ً
ةل ًمنتشأًومستمأ ً
مغص ً

نصائح الصيدلي وأدوية ال:OTC
ن بشك ًمنتظ وإنقاص العوام ً املسبب للشد  ،وحمي عالي ً البروتينًوناقص السكأ.
ينص اإجأاء التماجي ً
ةدوي OTC :
ايرودوكسين فيتامين 100( B6مل /يوم( ،م االنتبا لتداخله م الفينيتوئينًوالفينوباجبيتال ,والليفودوبا.
الكالسيوم املعدعي) على األق  1200مل /يوم(.ن الكالسيوم املعدعي.
300مل الكتا  Caتزود الجس ً ب  39مل م ً
 1.25غ كأبونا  Caتزود الجس ب  500مل كالسيوم معدعي.
ب عدم
االنتبا ً لتناولً الكالسيو ًم م ةدوي مث التتراسكلي ًن ةو اليديد  :حي ينص بساعتينًفاصلتين لتجن ً
امتصاصهم ًا
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