
  

1 
 

 

 

 

 

 األدوية النسائية

 
 

 

 

 

 ابراهيموفاء د. : عطاءإ                                          هارونمحمد د.  :دادعإ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://manara.edu.sy/



  

2 
 

1A :أدوية االضطرابات الطمثية 
 

 :dysmenorrheaعسر الطمث 
 

من النساء بعدد  %05يعد عسر الطمث أكثر االضطرابات النسائية شيوعاً حيث يصيب حوالي 

 وهو إما أن يكون أولياً أو ثانوياً.البلوغ، 

 

يحدث فقد  فدي الددو ات اضباضدية وير داهر بدعلر وشدعو  باالن عدا   ـ عسر الطمث األولي:1

بسبب الرقلصات الرحمية الناتجة عن تحر  البروسراغالندينات من البطانة الرحمية في الطو  

 لغثيان واضسهال والصداع.األصفري من الدو ة، وت هر لدى المرأة المصابة أيضاً أعراض ا

تعددد مضددادات االلرهدداا غيددر السددريروئيدية الييددا  العالذددي األول فددي هدد   الحالددة حيددث تقددو  

المسددددددداول عدددددددن اصدددددددطناع  cyclooxygenaseبرثبدددددددي  أنددددددد ير السيكلوأوكسددددددديجينا  

، aspirinالبروسددراغالندينات، وترضددمن األدويددة األكثددر اسددريداماً لهدد ا الغددرض: األسددبرين 

، indomethacin، األندوميراسدين ibuprofen، اضيبوبروفن flurbiprofen بيبروفن الفلو

) اذدد   piroxicam، والبيروكسدديكا  naproxen، النابروكسددين ketoprofenالكيرددوبروفن 

نشرات ه   األدوية في قسر مضادات االلرهداا غيدر السدريروئيديةت. تسدريد  هد   األدويدة عندد 

يسرمر اسريدامها لبضعة أيا  ما دامت األعراض، وإذا اسرمر عسر بدء اضحساس باالن عا  و

الطمدددددث يضددددداا مسرحضدددددر مدددددان  حمدددددد فمدددددوي لرثبدددددي  اضباضدددددة والحدددددد مدددددن إ دددددال  

البروسراغالندينات. يعالج عسر الطمث الرشنجي باسدريدا  المضدادات الكولينيدة )مثدد بروميدد 

خاء العضالت الملسداء الرحميدة ت الري تقو  بإ hyoscine butyl bromideبوتيد الهيوسين 

من خالل الرعثير على العقد ن يرة الودية داخد الجدا يدة، وت هدر نريجدة اسدريدا  هد   األدويدة 

اآلثا  الجانبية الجها ية لمضادات الكولين. كما تمت الموافقة على اسريدا  المرخيات العضلية 

 ت لرسكين آال  عسر الطمث.alverine citrateذات الرعثير المباشر )مثد سيررات األلفرين 

 

يرافق وذود اضطرابات أخرى، ويكدون انربداذ بطاندة الدرحر السدبب  ـ عسر الطمث الثانوي:2

األكثددر شددديوعاً فددي الحددداالت الشددديدة، وتشدددمد األسددباا األخدددرى الددداء الحوضدددي االلرهدددابي 

 ب المسربطن.والش وذات الوالدية. يجب أن توذه المعالجة في عسر الطمث الثانوي إلى السب

 

 :menorrhagiaغزارة الطمث 
 

مدد، مقا ندةً باليسدا ة  05تعرا غ ا ة الطمث بعنها اليسا ة الدموية الطمثية الري ت يدد عدن 

مددد. قددد تكددون غدد ا ة الطمددث ثانويددة أي ناتجددة عددن  05الدمويددة الطبيعيددة الرددي تقددد  بحددوالي 

أمراض مسربطنة مثد الرليف والسليالت واألمراض اليبيثة واضنرانات ووذود األهبدة للند ا، 

عالجة في ه   الحاالت إلى السبب المسربطن، ولكن غالباً ما يكون السبب اضمراضي وتوذه الم

غير محدد، ويعبر عن االضطراا عندها بالن ا الرحمي الناتج عن اليلد الوظيفي، ويررافق 

 من ه   الحاالت بانعدا  اضباضة خاصةً في أواخر العمر اضنجابي للمرأة. 05ـ05%

لييا  األول في معالجدة غد ا ة الطمدث  غدر كونهدا تجريبيدة فدي بعد  تعد المعالجة الدوائية ا

األحيددان. هندداث ثالثددة أصددناا أساسددية مددن األدويددة المسددريدمة لمعالجددة غدد ا ة الطمددث هددي: 

 مثبطات اصطناع البروسراغالندين، العوامد المضادة النحالل الليفين، والمعالجات الهرمونية.
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 :ـ مثبطات اصطناع البروستاغالندين1

تسريد  مضادات االلرهاا غير السريروئيدية بشكد واس  فدي معالجدة غد ا ة الطمدث، وترمثدد 

 اآللية األساسية لعمد ه   األدوية بإنقاص كمية البروسراغالندين المرحر  من بطانة الرحر.

مضددداد االلرهددداا غيدددر السدددريروئيدي األكثدددر  mefenamic acidيعدددد حمددد  الميفيناميددد  

 00 ا ة الطمث، حيث ينقص ه ا الدواء اليسا ة الدموية الحيضية بنسبة %اسريداماً لعال  غ

من النساء المصابات بغ ا ة الطمدث، وسدجلت بعد  النردائج المشدابهة بعدد  50لدى حوالي %

 flurbiprofenاسددريدا  مضددادات االلرهدداا غيددر السددريروئيدية األخددرى مثددد الفلددو بيبروفن 

 .naproxenوالنابروكسين 

 

 العوامل المضادة النحالل الليفين:ـ 2

تكون الفعالية الحالة لليفين في البطانة الرحمية لدى النساء المصابات بغ ا ة الطمث أكبر منها 

عندددما تكددون اليسددا ة الدمويددة الحيضددية ضددمن الحدددود الطبيعيددة، لدد ا تعددد األدويددة المضددادة 

فعالددة فددي معالجددة غدد ا ة  tranexamic acidالنحددالل الليفددين مثددد حمدد  الررانيكسددامي  

، ويعدددد حمددد  05الطمدددث، حيدددث يدددنقص هددد ا الددددواء اليسدددا ة الدمويدددة الحيضدددية بنسدددبة %

الررانيكسامي  فعاالً أيضاً في معالجة غد ا ة الطمدث ذات المنشدع العالذدي الردي تسدببها ذهدائ  

 من  الحمد داخد الرحمية.

 

 ـ المعالجات الهرمونية:3
 

 يعددددد اسددددريدا  البروذيسددددروذينات الجها يددددة مثددددد البروجيستتتتتوجينات الجها يتتتتة :

مقا بة ذيدة في معالجة الن ا الرحمي الناتج عن  norethisteroneالنو إثيسريرون 

اليلددد الددوظيفي بغيدداا اضباضددة، مدد  ذلدد  ت هددر أغلددب الد اسددات أن هدد   األدويددة ال 

يرة فدي تكون فعالة في تدبير الن ا اضباضي إذا أعطيت بجرعدة منيفضدة ولمددة قصد

 الطو  األصفري من الدو ة.

 

 تدنقص مانعدات الحمدد الفمويدة المشدرركة اليسدا ة مانعات الحمل الفمويتة المتتتر ة :

، ويعرقددد أن آليددة تعثيرهددا الرئيسددية فددي هدد ا المجددال ترمثددد بكبددت 05الدمويددة بنسددبة %

البطانددة الرحميددة، مدد  ذلدد  يبدددو أن مانعددات الحمددد الفمويددة المشددرركة غيددر شددائعة 

السريدا  في معالجة غ ا ة الطمث بسبب المياوا من االنصما  الو يددي اليثدا ي ا

سنة، والنساء المدخنات، والبددينات،  00واألمراض الشريانية خاصةً لدى النساء فو  

 وذوات السيرة العائلية لالنصما  الو يدي اليثا ي والعوامد الماهبة األخرى.

 

  الدانا ولdanazol: ملد  فعاليدة مضدادة لالسدرروذين ومضدادة أندد وذين صدنعي ي

للبروذيسروذين، ويقو  برثبي  تحر  الموذهات الرناسلية النيامية، ويمل  تعثيراً كابرداً 

مباشراً على البطانة الرحمية. أدخد الدواء فدي البدايدة لمعالجدة انربداذ البطاندة الرحميدة 

 ً واضدحاً فدي اليسدا ة  وخلد الرنسج الثديي، والرثدي عندد الرذدال، وهدو يسدبب تراذعدا

الدمويدة الحيضددية عندد اسددريدامه فددي معالجدة غدد ا ة الطمدث، إال أن الحددوادث العاليددة 
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لآلثا  الجانبية ال كو ية تحد من اسريدا  الدواء كييا  عالذي لدى النسداء المصدابات 

بددعمراض نسددائية، ويرمثددد اسددريدامه األساسددي كمعالجددة مسدداعدة قصدديرة األمددد قبددد 

 يق البطانة الرحمية قبد إذراء الج  البطاني.العملية لررق

 

 أدوية أخرى:-4

  إيتامسيالتetamsylate : ،يقلد الن ا الشعري بوذود عدد  بيعي مدن الصدفيحات

و لكدددن  بمدددا يصدددح  االلرصدددا  غيدددر الطبيعدددي  ال يددداثر علدددى اسدددررباا الفيبدددرين

 4\ملد 055للصفيحات، يسريد  لرقليد فقدان الد  فدي حداالت غد ا ة الطمدث ) فمويدا: 

 مرات في اليو   وال فررة الحي ت.

 

 :premenstrual syndromeالمتال مة السابقة للحيض 

  االسددرقرا  تعددرا أيضدداً بددالروتر السددابق للحددي ، وهددي ترصددف بالعصددبية، والهيددا ، وعددد

 05ـدد5العددا في، والقلددق، واالكر دداا، والصددداع، والوذمددة، وألددر الثدددي، وت هددر خددالل األيددا  

 السابقة للحي  وتيرفي بعد الحي  ببض  ساعات.

ترضددمن اضذددراءات غيددر الدوائيددة المربعددة لردددبير المرال مددة السددابقة للحددي  إذددراء الرمددا ين 

شددددة النفسدددية، وقدددد تفيدددد المعالجدددة الشدددو انية بشدددكد مندددر ر، وإنقددداص العوامدددد المسدددببة لل

counselling  في مساعدة المرأة و وذها على الرعقلر م  ه ا االضطراا، كما قد يفيدد تغييدر

)خاصددةً  Bالن ددا  الغدد ائي )مثددد  يددادة البروتينددات وإنقدداص السددكاكرت وإضددافة الفيرامينددات 

 وأحياناً المغني يو ت. B6فيرامين 

ت الردي benzodiazepinesئية فرشمد اسريدا  المهددئات )البن وديا يبيندات أما المعالجة الدوا

تفيد في تيفيف الهيا  والعصبية، ومضادات االكر اا الري تسريد  في معالجدة هد   المرال مدة 

بدددنفل الجرعدددة المسدددريدمة لمعالجدددة االكر دددداا، وتعدددد مثبطدددات إعدددادة قدددب  السدددديروتونين 

بجرعددة  sertralineملدد ، السدديرترالين  05مويددة قددد ها بجرعددة ف fluoxetine)الفلوكسدديرين 

مل ت أكثر مضدادات االكر داا فعاليدةً فدي تددبير األعدراض النفسدية والجسددية  05يومية قد ها 

 له   المرال مة وأقلها آثا اً ذانبية، ويبددو أن إعطداء مضدادات االكر داا فدي الطدو  األصدفري

مدددن الددددو ة يحسدددن فقددد  مدددن األعدددراض الم اذيدددة وال ييفدددف مدددن االضدددطرابات الجسددددية 

والعا فيددددة. يفيددددد إنقدددداص وا د صددددوديو  واسددددريدا  المددددد ات )مثددددد الهيد وكلو تيا يددددد 

hydrochlorothiazide  مل /يو ت في تيفيف احرباس السوائد.  05-00بجرعة فموية قد ها

لدى بع  النساء، وترضمن اسريدا  مانعات الحمد الفموية، قد تكون المعالجة الهرمونية فعالة 

أو البروذسددددررون، أو أحددددد البروذيسددددروذينات  ويلددددة الرددددعثير، ولكددددن ال يدددد ال اسددددريدا  

البروذسددررون والبروذيسددروذينات األخددرى فددي معالجددة المرال مددة السددابقة للحددي  موضدد  

بروذسدررون ناهيد  عدن النردائج ذدل، إذ ال ترد امن هد   المرال مدة مد  تغيدرات فدي سدويات ال

المرضا بة للرجدا ا السدريرية، كمدا أن اسدريدا  مانعدات الحمدد الفمويدة المشدرركة ترافدق مد  

 تراذ  بسي  في األعراض، وأدى إلى تفاقر الحالة في بع  األحيان.

هو مد  ضعيف و له فعالية مسكنة ضعيفة، يسريد  لعدال  أعدراض  :pambaromبامبروم 

 بد الحي  بمشا كره م  البا اسيرامول.مرال مة ما ق
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1B أدوية االنتباذ البطاني الرحمي 

 
 

هو تواذد نسيج بطاني مسرجيب للهرمدون خدا    endometriosisاالنتباذ البطاني الرحمي 

 ذوا الرحر.

الرحمدي، ويعرمدد  هناث فروقات صغيرة بين األدوية المرخصة لالسريدا  فدي االنربداذ البطداني

 اخريا  المسرحضر المناسب على تحمد المريضة.

 

  الدانا ولdanazol يشبه بنيويداً الرسروسدررون، ويفسدر نمد  تدعثير  وآثدا   الجانبيدة :

. يقو  هد ا الددواء بيفد  قمدر تراكيد  الموذهدات androgenicityبفعاليره الر كيرية 

االسدرروذين الددموي الد ي يسدببه  الرناسلية في منرصف الدو ة، وله ا يكدون انيفداض

أقدددد مدددن االنيفددداض المرافدددق السدددريدا  مضددداه ات الهرمدددون المحدددر  للموذهدددات 

الرناسددلية، وبالرددالي يكددون أقددد تسددبباً بحدددوث الهبددات السدداخنة، ولكددن تعدداني النسددوة 

المعالجات بالدانا ول أحياناً مدن الجفداا المهبلدي والرهداا المهبدد، ومدن تراذد  حجدر 

غر أن هد ا الردعثير األخيدر يندرج عدادةً بشدكد مباشدر عدن الردعثير األندد وذيني الثدي،  

 للدواء.

يرسبب الدانا ول ب هو  عدد من اآلثا  الجانبية ال كو ية األخرى الشدائعة مثدد العدد، 

 والبشرة الدهنية، وكثرة الشعر، وا دياد الشبق، والروذ ، وا دياد الو ن.

احرباس للسوائد لدى المرضى المصابين بقصدو  فدي يجب االنربا  إلى إمكانية حدوث 

الوظيفة القلبية أو الكلوية، ولدى مرضى الصرع، ومرضى الشقيقة ألن ذل  قدد يدادي 

 إلى اشرداد ه   الحاالت.

، ويجددب أن يددرر سددحب virilisationقددد ت هددر فددي حدداالت ندداد ة عالمددات الررذيددد 

ن هد ا العدرض قدد يكدون غيدر الدواء مباشرة بمجرد مالح دة خشدونة فدي الصدوت، أل

 عكوس.

يجددب اسددربعاد الحمددد قبددد إعطدداء الدددواء بسددبب خطددر ظهددو  أعددراض ذكو يددة علددى 

الجنددين األنثددى، وتنصدد  المريضددة ببدددء المعالجددة بالدددواء فددي اليددو  األول مددن الدددو ة 

 السربعاد الحمد، وتنص  أيضاً باسريدا  موان  الحمد الحاذ ية خالل المعالجة.

د  الددانا ول بحد   لددى مرضدى فدر  شدحو  الدد  وذلد  اعرمداداً علدى يجب أن يسدري

بع  الرقا ير الري أظهرت تعثير الدواء العكسدي علدى نسدبة البدروتين الشدحمي عدالي 

 .LDLومنيف  الكثافة  HDLالكثافة 

قد يرسبب الددانا ول برددهو  تحمدد الغلوكدو  لددى النسداء المصدابات بالدداء السدكري، 

 ي ضب  ذرعة األنسولين في ه   الحالة.األمر ال ي يسردع

قد ياثر الددانا ول علدى الوظيفدة الكبديدة )كمدا هدو الحدال لددى اسدريدا  السدريروئيدات 

ت وقد يادي إلى تغيرات عدابرة عرضدية -05االبرنائية الحاملة لج   ألكيلي في الموق  

لد ا يجدب في األن يمات الكبدية، كما سجلت بع  حاالت اليرقان الركدودي العكدوس، 

تددوخي الحدد   لدددى اسددريدا  هدد ا الدددواء فددي حدداالت القصددو  الكبدددي، ويجددب تجنددب 

ع من حدوثها.  اسريدامه لدى مرضى البرفيرية ألنه يسر ِّ
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  البروجيستتتتوجيناتprogestogens يسدددريد  النو إثيسدددريرون :norethisterone 

السداق ، وإحدداث  في معالجة االنرباذ البطاني الرحمي بسبب قد ته على إسقا  الغشداء

وذمة سدوية، وتنير، وا تشاا. تثب  المعالجة بالنو إثيسريرون عمليدة اضباضدة لددى 

مع در المريضدات ولكددن عدادةً مدا تعددود دو ات اضباضدة إلدى وضددعها الطبيعدي خددالل 

أيضدداً  lynoestrenolشددهرين مددن إيقدداا المعالجددة الفمويددة. يسددريد  اللينوإسددررينول 

نددة الرحميددة وهددو يرحددول فددي الجسددر إلددى النو إثيسددريرون الفعددال لمعالجددة انربدداذ البطا

 دوائياً.

1C أدوية العقم 
ترعرض ذمي  النساء الياضعات إلى معالجة محرضة لإلباضدة إلدى خطدر اضصدابة بمرال مدة 

، وقد تكون ه   الحالة ovarian hyperstimulation syndromeفر  الرحري  المبيضي 

مميرددة، ويجددب تدددبيرها بشددكد مناسددب وفددو ي إذا تطددو ت لدددى المريضددة بعدد  العالمددات 

 للضيامة المبيضية، واالسرسقاءات، أو االنصبابات الجنبوية أو الرعمو ية.

 

  الكلوميفينclomiphene من ضادات االسرروذين، يقو  برنبيه إفرا  موذهة الغدد :

النياميددة، ويددادي ذلدد  بالرددالي إلددى اسددرهالل الرطددو  الجريبددي  الرناسددلية مددن الغدددة

وتحددري  اضباضددة. تعددد الهبددات السدداخنة أكثددر اآلثددا  الجانبيددة شدديوعاً، وتكددون هدد   

الهبات خفيفدة، ومشدابهة لرلد  المشداهدة لددى النسداء بعدد اضيداس، وتيرفدي عندد إيقداا 

لمبدداي ، وتكددون د ذددة هدد ا المعالجددة بالدددواء. قددد يررافددق اسددرعمال الدددواء برضددير ا

الرضير أكبر وحوادث الرضير أكثر لدى النسداء اللدواتي يعدانين مدن تضدير المبداي  

قبد بدء المعالجة، ويوصى عنددها بإعطداء ذرعدات صدغيرة مدن الددواء. يجدب تدوخي 

الحددد   لددددى النسددداء اللدددواتي ت هدددر لدددديهن أعدددراض بصدددرية مررافقدددة مددد  المعالجدددة 

 ص أي مريضة تعاني من أعراض بطنية بشكد دقيق.بالكلوميفين، كما يجب فح

 

  البرومو ريبتينbromocriptine من شدادات الددوبامين :D2  المسدريدمة ضنقداص

السويات العالية من البدروالكرين لددى النسداء المصدابات بفدر  بدروالكرين الدد . يرمرد  

برددعثير مثدب  لرحددر  الموذهدة الرناسددلية ويكدون عددادةً سدبباً للعقددر، لد ا فددإن  البدروالكرين

إ الة ه ا الرعثير المثب  يساعد في عدودة اضباضدة إلدى وضدعها الطبيعدي. يجدب تجندب 

اسريدا  البروموكريبرين عند وذود إصابة بمرض ذهاني أو باحرشاء العضدلة القلبيدة، 

بمددرض وعددائي محيطددي أو بالقرحددة ويفضددد تجنددب اسددريدامه عنددد وذددود إصددابة 

 الهضمية.

 

1D مانعات الحمل 
 

هناث عدة معايير يُحكر من خاللها على الطريقة المربعة لمند  الحمدد ترضدمن: الفعاليدة، القبدول 

 من قبد النساء، ومدى خلوها من اآلثا  الجانبية.

  القدد ة علدى من  الحمد الهرموني: يعد الوسيلة األكثر فعالية للرحكر باضخصاا وسلب

اضنجاا بصدو ة ماقردة، إال أنده يرسدبب ب هدو  بعد  اآلثدا  الجانبيدة الردي قدد تكدون 

 أساسية أو ثانوية خاصةً لدى ف ات معينة من النساء.
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  ذهائ  من  الحمد داخد الرحمية: على الرغر من فعالية ه   الجهائ  في من  الحمد إال

ير المرغوبة، ويفضد اسريدامها لددى أنها قد تسبب بع  اآلثا  الجانبية الموضعية غ

النساء الولودات األكبر سناً أكثر منه لدى النساء األصغر سدناً أو اللدواتي يكدون لدديهن 

 خطر أكبر لإلصابة بالرهاا الحوض.

  الوسددائد الحاذ يددة )العددوا ل ال كريددة واضنثويددةت: تعددد هدد   الوسددائد أقددد فعاليددة مددن

مشددا كة مدد  قدداتالت الحيوانددات المنويددة )مبيدددات الوسددائد السددابقة وتسددرعمد عددادةً بال

 النطاات.

  

 مانعات الحمل الهرمونية:

 :combined oral contraceptivesمانعات الحمل الفموية المتتر ة  -1
 تعد مانعات الحمدد الفمويدة الحاويدة علدى مشدا كة لمركدب اسدرروذيني وآخدر بروذسدروذيني

)مانعددات الحمددد المشددرركةت أكثددر المسرحضددرات فعاليددة لالسددريدا  العددا ، حيددث يقددو  المكددون 

االسرروذيني برثبي  اضباضة بينما يمن  المركب البروذسروذيني تعشدي  البيضدة فدي البطاندة 

 الرحمية ويجعد ميا ية عنق الرحر غير نفوذة للنطاا. ترمر  ه   األدوية بالعديد من الم ايا:

 ها موثو  وعكوس.تعثير 

 .تنقص حدوث عسر الطمث وغ ا ة الطمث 

 .تنقص حدوث الروتر السابق للطمث 

 .ينرج عنها حوادث أقد لألو ا  الليفية العرضية والكيسات المبيضية الوظيفية 

 .ينرج عنها حوادث أقد ألمراض الثدي الحميدة 

 .هناث خطر أقد لحدوث سر ان المبي  وبطانة الرحر 

  لحدددوث الرهدداا الحددوض الدد ي يشددكد خطددراً لدددى النسدداء اللددواتي هندداث خطددر أقددد

 يسريدمن مانعات الحمد داخد الرحمية.

تدددددعى مانعددددات الحمددددد الفمويددددة الحاويددددة علددددى كميددددات ثابرددددة مددددن المكددددون االسددددرروذيني 

، أمدا monophasicوالبروذيسروذيني في كد قدرص بمانعدات الحمدد الفمويدة وحيددة الطدو  

علددى كميددات مرفاوتددة مددن الهرمددونين تبعدداً لمراحددد الدددو ة اضباضددية المسرحضددرات الحاويددة 

 .triphasicأو ثالثية الطو   biphasicالميرلفة فردعى مانعات الحمد الفموية ثنائية الطو  

 

 اختيار مانع الحمل:

يددرر عددادةً اخريددا  مسرحضددر ذي محرددوى مددنيف  مددن االسددرروذين والبروذسددروذين ويددامن 

 بعقد تعثيرات ذانبية. ضبطاً ذيداً للدو ة

 مكد  مدن اضثينيدد اسدرراديول  05)تحردوي علدى  المستحضرات ذات القتوة المنففضتة

ethinylestradiol ت: تكون ه   المسرحضدرات مالئمدة بشدكد خداص للنسداء اللدواتي

لديهن خطو ة لحدوث أمراض قلبية وعائية، شريطة أن يكون اسريدا  مانعات الحمد 

مناسددباً، إذ ينصدد  عددادةً بعددد  االسددرمرا  بإعطدداء مانعددات الحمددد الفمويددة المشددرركة 

 الفموية المشرركة بعد سن اليمسين لوذود بدائد مالئمة أكثر له   الف ة العمرية.

 مك ،  00أو  05)تحروي على اضثينيد اسرراديول  المستحضرات ذات القوة المعيارية

مكدد  فددي بعدد   05و يددة ويكددون عيددا  اضثينيددد اسددرراديول فددي المسرحضددرات الط
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مك  في باقي األقراصت: تكون هد   المسرحضدرات مالئمدة لالسدريدا   45األقراص و

في الحداالت المعيا يدة، بينمدا يحدرفل بالمسرحضدرات الطو يدة لالسدريدا  لددى النسداء 

اللددواتي ال يحدددث لددديهن ندد ا بعددد إيقدداا المسرحضددر أو لدددى النسدداء اللددواتي يحدددث 

ذددراء اسددريدا  مانعددات الحمددد  breakthrough bleedingلددديهن ندد ا اخرراقددي 

 أحادية الطو .

  يمكددددددددن اسددددددددريدا  البروذيسددددددددروذينات مثددددددددد الدي وذسددددددددرريدdesogestrel  و

)بالمشا كة م  اضثينيد   gestodeneو الجيسرودين  drospirenoneالد وسبيرينون 

)مثددد العددد، اسددرراديولت لدددى النسدداء اللددواتي ظهددرت لددديهن بعدد  اآلثددا  الجانبيددة 

والصددداع، واالكر دداا، و يددادة الددو ن، وأعددراض فددي الثدددي، وندد ا اخرراقدديت لدددى 

اسددددريدا  البروذيسددددروذينات األخددددرى، ولكددددن يجددددب تنبيدددده النسدددداء إلددددى أن تندددداول 

قد يررافق أيضاً با ديداد خطدر االنصدما    gestodeneالجيسرودين  الدي وذسرريد أو

 الو يدي اليثا ي.

ن )مشرق من السبيرانوالكرونت فعالية مضادة لألند وذين و فعالية يمل  الد وسبيرينو

مضادة للرعثير القشري المعدني، ل ل  يجب ألن يسدرعمد بحد   ألن ال يدادة فدي تركيد  

 البوتاسيو  قد تكون خطرة.

 

 نسيان الحبة:

ة اليالية من يجب االنربا  إلى أن نسيان أخ  الحبة في بداية أو نهاية الدو ة اضباضية يطيد الفرر

تندداول الحبددوا ويطيددد بالرددالي الفرددرة الحرذددة الرددي تغيددب فيهددا الحمايددة، وتنصدد  المن مددات 

 المساولة عن تن ير األسرة حالياً بما يلي:

في حال نسيان تناول حبة مان  الحمد يجب على المرأة تناولها حالما تر كر وتناول الحبة الرالية 

ساعة أو أكثر )خاصدةً الحبدة األولدى  04الحبة عن موعد  مدةفي وقرها المعراد، وإذا تعخر أخ  

فددي ال ددرات فددإن الحبددة قددد تكددون عديمددة المفعددول فددي هدد   الحالددة، ولكددن يجددب علددى المددرأة 

االسرمرا  برناول الحبوا الرالية كالمعراد علدى الدرغر مدن أنهدا قدد تكدون خدا   إ دا  الحمايدة 

ن: إمددا تجنددب الجمدداع أو اللجددوء إلددى اسددريدا  أيددا ، ويجددب فددي هدد   الحالددة أحددد أمددري 5لمدددة 

الوسائد الحاذ ية، وإذا ما ت امن انقضاء ه   األيا  السبعة م  نهاية ال را يجب عندها البدء 

ب را ثاٍن مباشرة بعد نهايدة ال درا األول )أي دون تدرث فاصدد بدين ال درفينت، وإذا كاندت 

لسب  غير الفعالدة. قدد يردعخر الطمدث حردى المرأة تسريد  الحبوا اليومية تنص  بررث الحبات ا

انرهدداء ال ددرفين إال أن ذلدد  ال يسددردعي القلددق، ويجددب علددى المددرأة أال تكرددرث لحدددوث بعدد  

 الن ا خالل األيا  الري ترناول فيها الحبوا.

 

 جرعة مانعات الحمل:

مفعولده إذا يجب تناول مان  الحمد في نفدل الوقدت تقريبداً مدن كدد يدو ، وقدد يفقدد مدان  الحمدد 

 ساعة أو أكثر عن موعد  المعراد. 04تعخر تناول الحبة 

  يددو : يعطددى قددرص  00المسرحضددرات المشددرركة )وحيدددة الطددو ت المسددريدمة لمدددة

يوماً، ويبدأ اسريدا  ال را  00واحد/يو  بدءاً من اليو  األول للدو ة اضباضية ولمدة 

فدي الفردرة الفاصدلة ند ا السدحب.  أيا  من انرهاء ال را األول، وي هدر 5الرالي بعد 

إذا ما تدر اسدريدا  مدان  الحمدد فدي اليدو  الرابد  أو فدي مرحلدة أكثدر تقددماً مدن الددو ة 
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اضباضية يكدون مدن الضدرو ي اتيداذ احريا دات إضدافية خدالل األيدا  السدبعة األولدى 

 )اسرعمال الوسائد الحاذ يةت.

  المسرحضرات المشرركة )وحيدة الطو ت المسريدمة بشكد يومي: يعطدى قدرص فعدال

واحد في اليو  األول من الدو ة اضباضية، وإذا مدا بددأ اسدريدا  مدان  الحمدد فدي اليدو  

الراب  أو في مرحلة أكثر تقدماً من الدو ة اضباضية يكون من الضرو ي عندها اتيداذ 

لسدبعة األولدى )اسدرعمال الوسدائد الحاذ يدةت،. ي هدر احريا ات إضافية خدالل األيدا  ا

ن ا السحب عندما تاخ  األقراص غير الفعالة، وتبدأ المرأة باسريدا  ال درا الردالي 

 في اليو  الرالي مباشرةً النرهاء الحبوا غير الفعالة وبدون توقف.

 ة المسرحضرات ثنائية وثالثية الطو : تحدوي هد   المسرحضدرات علدى كميدات مرفاوتد

من المكون االسرروذيني والبروذيسروذيني تبعداً لمراحدد الددو ة اضباضدية، والهددا 

من ذل  هو إنقاص الوا د الهرمدوني الكلدي مد  االحرفداظ بالفعاليدة المانعدة للحمدد مدن 

خالل تغيير سوية الهرمونات خالل الدو ة اضباضية. تعطى الحبة األولى من ال درا 

ن الحاذدة إلدى اتيداذ أي احريا دات، أو تعطدى فدي اليدو  في اليو  األول من الددو ة دو

اليامل م  اتياذ احريا ات إضافية في األيا  السبعة األولى، ويجب الرعكدد مدن تنداول 

 الحبوا بالررتيب الصحي .

 

 تغيير مانع الحمل إلى مانع حمل آخر يحوي مر ب بروجيستوجيني مفتلف:

  يجب على المرأة االسرمرا  برنداول يو 00المسرحضرات المشرركة المسريدمة لمدة : 

حبوا مان  الحمد الحالي حرى انرهاء ذمي  األقدراص فدي ال درا، وتبددأ برنداول أول 

أيدا  بدين  5قدرص مدن المسرحضدر الجديدد فدي اليدو  الردالي مباشدرةً، وإذا تدرث فاصدد 

المسرحضرين يجدب أخد  احريا دات إضدافية خدالل األيدا  السدبعة األولدى مدن اسدريدا  

 مسرحضر الجديد.ال

  المسرحضددرات المشددرركة المسددريدمة بشددكد يددومي: يبدددأ اسددريدا  المسرحضددر الجديددد

يددو  أو القددرص الفعددال األول مددن  00)القددرص األول مددن المسرحضددر المسددريد  لمدددة 

المسرحضر المسريد  بشكد يوميت فدي اليدو  الردالي مباشدرةً لرنداول آخدر قدرص فعدال 

 األقراص غير الفعالةت. من المسرحضر السابق )أي تهمد

 * الرغيير من مان  حمد حاوي على البروذيسروذين فق  إلى مسرحضر مشررث:

يبدأ اسريدا  مان  الحمد الجديد في اليو  األول من الحي  أو في أي يو  إذا كان هناث انقطاع 

 للحي  )بعد اسربعاد الحمدت.

 حمدت:* عند اضصابة بانقطاع الحي  الثانوي )بعد اسربعاد ال

يبدددأ اسددريدا  مددان  الحمددد فددي أي يددو ، ويجددب اتيدداذ احريا ددات إضددافية خددالل األيددا  السددبعة 

 األولى.

 * بعد الوالدة:

أسدابي  مدن الوضد  )يد داد خطدر اليثدا  إذا اسدريدمت فدي  0يبدأ اسريدا  مانعات الحمدد بعدد 

ة األولى إذا ما بدئ وقت أبكرت، ويكون من الضرو ي اتياذ احريا ات إضافية في األيا  السبع

أسدابي  مدن الوضد . ال ينصد  باسدريدا  مانعدات الحمدد  0باسريدا  مان  الحمد بعدد أكثدر مدن 

المشرركة إذا كانت المرأة مرضعة، ويفضد في ه   الحالة اسريدا  مانعات الحمد الحاوية فق  

 على البروذيسروذين.

 * بعد اضذهاض أو اضذهاض الرلقائي:
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 عات الحمد في نفل اليو .يبدأ اسريدا  مان

 

 اإلسهال والقياء: 

يمكن لإلسهال الحاد المسرمر والقيداء أن يردداخال مد  امرصداص مدان  الحمدد، إذا حصدد القيداء 

خالل أول ساعرين من تناول مان  الحمد، يجب أن تاخ  حبة أخدرى بعسدرع مدا يمكدن، أمدا إذا 

ب عندها اتياذ إذدراءات وقائيدة إضدافية ساعة يج 04اسرمر القياء أو اضسهال الحاد ألكثر من 

أيا  بعد الشفا، وإذا حدث القياء أو اضسهال أثناء تناول األقدراص السدبعة األخيدرة مدن  5و لمدة 

ال را فإن فردرة الروقدف الفاصدلة بدين ال دروا يجدب أن تلغدى )يجدب إهمدال األقدراص غيدر 

 الفعالة في الن ا  المعرمد على الرناول اليومي لألقراصت.

 

 السفر: 

ت داد إمكانيدة اضصدابة باليثدا  الو يددي العميدق لددى النسدوة اللدواتي يرعدا ين مانعدات الحمدد 

سداعاتت تبقدى فيهدا المدرأة المسدافرة بدال  0الفموية المشرركة ويقمن برحالت  ويلة )ت يد عن 

 حركددة، ويمكددن إنقدداص هدد ا اليطددر بددإذراء تمددا ين مناسددبة أثندداء الرحلددة وا تددداء الجددوا ا

 المطا ية.

 

 اإليقاف الفوري لمانعات الحمل:

يجددب الروقددف الفددو ي عددن اسددريدا  مانعددات الحمددد الفمويددة المشددرركة أو المعالجددة باضعاضددة 

 الهرمونية في حال ظهو  أي من األعراض الرالية:

 

 ألر صد ي مفاذئ وشديد )وإن لر يكن ممرداً إلى ال  اع األيسرت. - 0

 )أو سعال مصحوا بقش  مدمىت. توقف مفاذئ في الرنفل - 0

 ألر شديد في  بلة أحد الساقين. - 0

 ألر معدي شديد. - 4

تعثيرات عصبية خطرة مثدد: صدداع غيدر معرداد، شدديد و مسدرمر لفردرة  ويلدة خاصدة إذا  - 0

حدث للمرة األولى أو ا دادت شدته، فقدان  ؤية مفاذئ ذ ئي أو كامد، اضطراا مفاذئ في 

رابات إد اكيدة أخدرى أو عسدر هضدر أو هجمدات إغمداء أو انهيدا ، أو السم  أو حددوث اضدط

نوبة صرع غير مفسرة تحدث للمرة األولى، ضعف، اضدطرابات حركيدة، خدد  واضد  ذددا، 

 يصيب  رفا أو ذانبا واحدا من الجسر بشكد مفاذئ. 

 الرهاا كبد، يرقان، تضير كبد. - 6

 حة أو أذية السا .عد  قد ة على الحركة لفررة  ويلة بعد الجرا -5

ملددر  055ملددر  ئبقددي وضددغ  د  انبسددا ي أعلددى مددن  065ضددغ  د  انقباضددي أعلددى مددن  - 0

  ئبقي.

 اكرشاا عوامد خطو ة: - 9

 

اكرشدداا عوامددد خطددو ة لالنصددما  الو يدددي اليثا ي،اكرشدداا عوامددد خطددو ة لألمددراض  

 الشريانية، الشقيقة.
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 فقط: مانعات الحمل الحاوية على البروجيستوجين-2
 

تقددد  المسرحضددرات الفمويددة الحاويددة علددى البروذيسددروذين فقدد  بددديال مناسددبا عندددما يكددون 

اسددرعمال المسرحضددرات الحاويددة علددى إسددرروذينات مضددادا لالسددرطباا )كمددا لدددى المصددابين 

أو فددي حددال وذددود سدديرة سددابقة أو تعهددب لليثددا  الو يددديت، إال أنهددا  بالرهدداا الو يددد اليثددري

تررافق م  معددل مرتفد  بالفشدد مقا ندة بالمسرحضدرات المشدرركة. تكدون هد   المسرحضدرات 

مناسبة عند النساء المرقدمات في العمر، المدخنات بشدة، و في حاالت ا تفاع الضغ ، اعدرالل 

الشقيقة. تكون الش وذات الطمثية )غ ا ة الطمدث أو قلردهت  الصمامات القلبية، الداء السكري، و

 شائعة، لكن تميد ألن تربدد خالل المعالجة  ويلة األمد.

 

 الجرعة:

تاخ  حبة واحدة يوميا اعربا ا مدن اليدو  األول للددو ة الطثيدة بدنفل الوقدت يوميدا، )يفقدد مدان  

ت. و لديل مدن الضدرو ي اتيداذ سداعات 0الحمد مفعوله في حال تعخر تناول الحبة ألكثر مدن 

 احريا ات إضافية لمن  الحمد عند بدء المعالجة.

الرغير من مدان  حمدد فمدوي مشدررث: يبددأ تنداول مدان  الحمدد الجديدد فدي اليدو  الردالي مباشدرة 

لرناول اخر قرص من مان  الحمد المشررث بدون ترث فاصد )تهمد األقراص غير الفعالة فدي 

مسريدمة بشكد يوميت. بعد الوالدة يبدأ اسريدا  مانعات الحمدد بعدد المسرحضرات المشرركة ال

 أسابي  من الوض  )ي داد خطر الن ا اضخرراقي إذا اسريدمت في وقت أبكرت. 0

 

 نسيان الحبة:
في حال نسيان تنداول حبدة مدان  الحمدد يجدب علدى المدرأة تناولهدا حالمدا ترد كر و تنداول الحبدة 

ساعة فدي 00ساعات أو أكثر)  0و إذا تعخر أخ  الحبة عن موعد  مدة الرالية في وقرها المعراد، 

ت تصب  عنها المرأة غير محمية، و لكن يجب عليهدا االسدرمرا  برنداول cerazetteحال تناول 

 الحبوا الرالية كالمعراد م  اسرعمال وسائد أخرى لمن  الحمد في اليومين الراليين.

: يمكن لإلسهال الحاد المسرمر و القياء أن يرداخال م  امرصاص مدان  الحمدد اضسهال و اضقياء

المحروي على بروذيسروذين فق ، إذا حصد القياء خالل أول ساعرين من تناول مدان  الحمدد، 

 0يجددب أن تاخدد  حبددة أخددرى بعسددرع مددا يمكددن، و فددي حددال لددر يددرر تندداول الحبددة البديلددة خددالل 

ت من الوقت االعريادي لرناول حبة مان  الحمد، أو إذا cerazetteساعة بالنسبة لد 00ساعات )

اسرمر القياء أو اضسهال الحاد يجدب عنددها اتيداذ إذدراءات وقائيدة إضدافية لمند  الحمدد خدالل 

 المرض و لمدة يومين بعد الشفاء. 

     

 مانعات الحمل الموضعية: - 3
الحماية اضضافية المفيددة، ولكنهدا ال تعدد  قاتالت الحيوانات المنوية: تعد ه   األدوية من وسائد

كافية إال إذا كانت اليصوبة ضعيفة أصالً )كالفررة حول سن اضياست، وهي مناسبة لالسدريدا  

م  الطر  الحاذ ية. تركون قاتالت النطاا من مكونين أساسيين هما قاتد النطداا )مثدد مدادة 

ملدد  خددواص موقفددة لنشددا  الحيددوان ت والسددواغ الدد ي عددادةً مددا يnonoxinolالنونوك ينددول 

 المنوي.
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 مانعات الحمل اإلسعافية:-4
تسددريد  اضسدددرروذينات و البروذيسدددررونات بجرعددات عاليدددة كموانددد  حمددد إسدددعافية فمويدددة 

كمدان   levonorgestrelسداعة مدن الجمداع غيدر المحمدي يسدريد   50كجرعة وحيددة خدالل 

 ساعةمن الجماع غير المحمي.50مل  كجرعة وحيدة خالل 0.0حمد إسعافي فمويا يعطى 

 

1E أدوية اضطرابات الثدي 
يعد سر ان الثدي حالة غير شدائعة لددى النسداء دون اليامسدة والثالثدين، مد  ذلد  فدإن ظهدو  

يداس، ونجديج عد  تناظر مسردير، وظهو  تعقد في ذاندب واحدد، ووذدود كردد منع لدة قابلدة للق

 مصطب  بالد  يسردعي الرقصي بغ  الن ر عن العمر.

يجددب إحالددة المريضددة إلددى الطبيددب الميددرص إذا ترافددق ظهددو  األعددراض مدد  وذددود سدديرة 

 لسر ان الثدي لدى أحد األقرباء المباشرين للمريضة )أقرباء الد ذة األولىت.

 

 :mastalgiaـ ألم الثدي 1
يسددرجيب ألددر الثدددي لدددى غالبيددة النسدداء ضنقدداص وا د الشددحو  فددي الغدد اء، وقددد يسدداعد إيقدداا 

المعالجة بمانعات الحمد الفموية أو المعالجة باضعاضدة الهرمونيدة فدي عدال  هد ا األلدر، ولكدن 

 يجب بشكد عا  الرعكد من عد  وذود سبب مسربطن أللر الثدي.

لدو ي باسدريدا  المسدكنات البسديطة، أمدا األلدر المروسد  يمكن معالجة ألر الثدي اليفيف غير ا

أشهر فإنها ترطلب معالجة  6إلى الشديد واأللر الدو ي أو األعراض الري تسرمر لفررة أكثر من 

 دوائية نوعية.

 

: يعد ه ا األلر شائعاً ذدداً، ويجدب عندد حدوثده إذدراء benign breast painألر الثدي الحميد 

عاد وذدود كردد، ومد  أن هد   الحالدة تشدفى بشدكد تلقدائي إال أن المعالجدة اخربا  سريري السرب

 تكون ضرو ية عندما تاثر اضصابة على نوعية حياة المريضة.

 

: هو اشرداد لأللر الطبيعي السابق للحدي ، وغالبداً cyclical breast painألر الثدي الدو ي  

نات األلددر وتغييددر نوعيددة المالبددل . فددي حددال فشددد مسددكnodularityمددا يررافددق ب هددو  تعق ددد 

الداخلية وإنقاص وا د الشحو  في الغ اء في تدبير الحالة يوصى باسريدا  حمد  الغامولينيد  

gamolenic acid  4كييا  دوائي من المرتبة األولى، وتشاهد االسرجابة للدواء في غضدون 

كدن هنداث أي تحسدن أو إذا أشدهر، وإذا لدر ي 6أشهر من بدء المعالجة الري يجب أن تسرمر لمدة 

اشردت األعراض يُلجع إلى اسريدا  عوامد هرمونية سريعة الرعثير كييا  عالذي من المرتبدة 

وهدو شداد دوبداميني مديدد  bromocriptineالثانية، وأحد ه   الييدا ات هدو البرومدوكريبرين 

تنبيده الثددي الرعثير يقو  بريفيف أعراض ألر الثدي الدو ي بصدو ة سدريعة مدن خدالل إنقداص 

هة الغدد الرناسلية ـ فهدو ييفدف  danazolبالبروالكرين، أما الدانا ول  ـ وهو مثب  لرحر  موذ ِّ

ألر الثددي مدن خدالل تدعثير  المباشدر علدى الثددي وتدعثير  غيدر المباشدر علدى محدو  النيدامى ـ 

 الو اء.

 

مروضدعاً يمكدن حقدن : إذا كان ه ا األلدر non-cyclical breast painألر الثدي غير الدو ي 

 depotمد من أسيرات الميريد بريدني ولون المدخري  0مد من أحد الميد ات الموضعية و 0

methylprednisolone acetate  في موض  األلر، أما إذا كان األلر منرشراً فيوصدى عنددها
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رين أسدابي ، ويعدد كدد مدن البرومدوكريب 6باسريدا  مضادات االلرهاا غيدر السدريروئيدية لمددة 

 والدانا ول وحم  الغاموليني  خيا ات من المرتبة الثانية في ه   الحالة.

تجدد  اضشددا ة إلددى أن األلدر المروضدد  المسددردير قدد يكددون فددي بعد  الحدداالت الندداد ة العددرض 

الوحيددد المسددردير فددي سددر ان الثدددي، لدد ا يجددب الرعكددد مددن هدد   الحالددة لدددى النسدداء فددو  سددن 

 اليمسين.

دويددة لددر يعددد ينصدد  باسددريدامها فددي معالجددة ألددر الثدددي هددي البيريدوكسددين هندداث عدددد مددن األ

pyridoxine.والمد ات، والصادات الحيوية ، 

 

 :nipple dischargeـ نجيج الحلمة 2
هناث ثالث أنواع من نجديج الحلمدة تسدردعي االنربدا : ثدر اللدبن، والنجديج المصدلي أو الددموي، 

 والنجيج بعد سن اضياس.

النجديج الددموي أو المصدلي اسرقصداء الحالدة فهدو يدنجر عدن إصدابة سدر انية  يسروذب ظهو 

ويررافدق غالبدداً برشدو  مجسددوس، أمددا ثدر اللددبن فإندده يعد ى إلددى المعالجددة بدبع  األدويددة )مثددد 

ت أو إلددى وذددود اضددطراا نيددامي ويجددب فددي هدد   الحالددة phenothiazinesالفينوتيا ينددات 

في الد ، ويجب الن ر إلى أي نجيج ي هر خالل الفررة بعدد اضيداس  فحص سويات البروالكرين

 على أنه إشا ة لسر ان في الثدي.

 

 :lactational inflammationـ االلتهاب اإلرضاعي 3
 يجب أن تعالج ه   الحالة بصو ة فو ية باسريدا  صاد حيوي مناسب لمن  تشكد اليرا .

 

 

 

 

 

 

1F :أدوية طب التوليد 

، terbutaline، الريربوتدالين salbutamolاألد ينالينيدة )السدالبوتامول  0المسرقبالت  شادات

ت: تقو  بإ خاء عضلة الرحر، وهي تسريد  فدي حداالت ميردا ة لرثبدي  ritodrineالريرود ين 

، وتعطدى هد   األدويدة بالرسدريب الو يددي وتربد  بجرعدات premature deliveryاضخددا  

   األدوية في تثبي  اضخدا  غير الميرل  الحاصد في الفررة بين األسبوع صيانة فموية. تفيد ه

سداعة علدى األقدد، وترمثدد  40من الحمد، وهي تسم  بردعخير الدوالدة لمددة  00واألسبوع  04

الفائدددة الكبددرى مددن هدد ا الرددعخير بعندده يرددي  الفرصددة ضعطدداء السددريروئيدات القشددرية، أو اتبدداع 

تحافل على صحة المرأة والطفد في الفررة المحيطة بالوالدة )ترضمن اضذراءات األخرى الري 

 النقد إلى وحدة مجه ة بوسائد العناية المرك ة بحديثي الوالدةت.

األد ينالينيدة ن دراً لر ايدد اليطدر علدى  0يجب تجنب المعالجة المديدة بشادات المسدرقبالت بيردا

االسدرمرا  بالمعالجدة، كمدا أن المعالجدة  ساعة وعد  وذدود أدلدة علدى فائددة 40األ  بعد مرو  

 .macrosomic babies ويلة األمد قد تسبب والدة أ فال عمالقة 
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ترسدبب هد   األدويددة با تفداع كبيدر فددي سدكر الدد ، ويسددردعي ذلد  تدوخي الحدد   لددى إعطائهددا 

 للمصابات بالداء السكري.

 

ى الندد ا الندداتج عددن يسددريد  بددالحقن العضددلي للسدديطرة علدد :ergometrineاإلرغتتومترين 

اضذهاض غير المكرمد، ويرر ضب  الجرعة اعرماداً على حالة المريضة وكمية الدد  المفقدودة، 

ويعطددى غالبدداً قبددد الرفريدد  الجراحددي للددرحر وخاصددةً عنددد تعذيددد العمليددة، وتعددد مشددا كره مدد  

أي منهمدا أكثر فعالية في المراحد المبكرة من الحمدد مدن اسدرعمال  oxytocinاألوكسيروسين 

 على حدة.

يسريد  اض غدومررين أيضداً فدي السديطرة الروتينيدة علدى المرحلدة الثالثدة مدن الدوالدة بجرعدة 

وحدات من األوكسيروسين عن  ريق الحقن العضدلي بعدد تيلديص  0مك  بالمشا كة م   055

 الكرف األمامي أو بعد الوالدة مباشرة كحد أقصى.

في حاالت الن ا الرحمي الحاد يجدب إ الدة بقايدا المشديمة فدي الدرحر، وإذا كدان الند ا ناذمداً 

عن اسررخاء الرحر تسريد  األدويدة الراليدة علدى الررتيدب: يعطدى األوكسيروسدين أوالً بجرعدة 

مك  عدن  ريدق الو يدد  055ـ005وحدات عن  ريق الو يد، ثر اض غومررين بجرعة  05ـ0

مد من الماء المقطر تعطى  05وحدة بحقنة حاوية على  05ـ0كسيروسين بجرعة أيضاً، ثر األو

 بالرسريب الو يدي بمعدل يرر من خالله الرحكر باسررخاء الرحر.

 

 

 

 

 

 

1G أدوية اضطرابات اإلياس 

 :Hormone Replacement Therapyـ المعالجة باإلعاضة الهرمونية 1
الهرمونيدة إلدى إعدادة سدويات االسدرروذين فدي الددو ان إلدى قيمهدا  تهدا المعالجدة باضعاضدة

الوسطية الري كانت عليها قبد سن اضياس بغدرض تيفيدف األعدراض اضياسدية وإنقداص خطدر 

 اضصابة بريليد الع ا .

توصف المعالجة باضعاضة الهرمونية للنساء بعد سن اضياس اللواتي يعانين من ضمو  مهبلي 

vaginal atrophy  أو أعددددراض عددددد  االسددددرقرا  الحركددددي الوعددددائيvasomotor 

instability حيث يسرجيب ضمو  المهبد إلى دو ة عالذية قصيرة بمسرحضر اسرروذيني ،

مهبلي لمدة عدة أسابي  تكر  إذا دعت الحاذة، بينما ترطلدب أعدراض عدد  االسدرقرا  الحركدي 

ا البروذسددررون لدددى النسدداء ذوات الوعددائي معالجددة ذها يددة لمدددة ال تقددد عددن سددنة يضدداا لهدد

 األ حا  ضنقاص خطر اضصابة بسر ان بطانة الرحر.

توصف المعالجة باضعاضة الهرمونية أيضاً لدى النساء اللواتي يعانين من إيداس مبكدر  بيعدي 

أو ذراحددي )إيدداس قبددد سددن اليامسددة واأل بعددينت باعربددا هن معرضددات بشددكد كبيددر ليطددر 

 سنوات. 05ـ0وترراوح المدة المثالية للمعالجة في مثد ه   الحالة بين  اضصابة بريليد الع ا ،

توصف المعالجة باضعاضة الهرمونية أيضاً لدى وذود عدة عوامد خطدو ة لإلصدابة بريليدد 

الع ددا  )اسددريدا  السددريروئيدات القشددرية مندد  فرددرة قريبددة، وذددود سدديرة ألي ماهددب لريليددد 
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الع ا ، حادثة كسر في الو ث أو الساعد قبد سدن اليامسدة  الع ا ، وذود سيرة عائلية لريليد

 والسرين، نحول الجسر، قلة مما سة الرما ين، واضدمان على الكحول والردخينت.

هندداث أكثددر مددن خيددا  واحددد للمعالجددة باضعاضددة الهرمونيددة، ويعرمددد االخريددا  علددى الرددوا ن 

للمريضة. يكون االسدرروذين بمفدرد   اضذمالي بين االسرطبابات وميا ر المعالجة ومالءمرها

مناسدددباً للمعالجدددة  ويلدددة األمدددد لددددى النسددداء ذوات األ حدددا  المسرعصدددلة، بينمدددا يجدددب إضدددافة 

البروذسددررون لدددى النسدداء ذوات األ حددا  ضنقدداص خطددر فددر  الرنسددج الكيسددي لبطانددة الددرحر 

)يعطددى فيهددا  )والدد ي قددد يرحددول إلددى سددر انةت، وقددد تكددون هدد   المعالجددة المشددرركة دو يددة

األخيدددرة مدددن الددددو ةت أو مسدددرمرة )تعطدددى فيهدددا  00ـددد05البروذسدددررون الددددو ي فدددي األيدددا  

مسرحضدددرات تدددامن فعاليدددة اسدددرروذينية وبروذسدددروذينيةت، وال تكدددون المعالجدددة المشدددرركة 

شددهراً مددن آخددر دو ة شددهرية فقددد  00المسددرمرة مناسددبة فددي الفرددرة المحيطددة باضيدداس وخددالل 

لجدة عنددها بحددوث ند ا غيدر مندر ر فدي المراحدد األولدى، وإذا اسدرمر هد ا ترسبب هد   المعا

 الن ا يجب تحويد المريضة إلى المعالجة الدو ية بعد اسربعاد الش وذ البطاني.

يمكن إعطاء االسرروذين عن  ريق الفر، كما يمكن إعطاؤ  تحت الجلد أو عبدر الجلدد ويدامن 

ذل  حماية الددواء مدن اسدرقالا المدرو  الكبددي األول، ولكدن يجدب االنربدا  إلدى إمكانيدة نكدل 

األعراض المغيرة للقطر الوعائي في حال اسريدا  االسدرروذين بشدكد غروسدات تحدت الجلدد 

الرراكي  البالسمية من االسرروذين الرراكي  الفي يولوذية، كما أن هنداث بعد  وذل  إذا فاقت 

األدلددة علددى حدددوث تنبيدده  ويددد األمددد فددي بطانددة الددرحر بعددد إيقدداا المعالجددة، ممددا يسددرل   

 االسرمرا  برناول البروذسروذين الدو ي.

 

 خطر اإلصابة بسرطان الثدي:

ث  يادة صدغيرة إلدى مروسدطة فدي خطدر اضصدابة تبين بعد تحليد مجموعة من البيانات أن هنا

بسر ان الثددي المشديص لددى النسداء اللدواتي يرلقدين حاليداً أو تلقدين سدابقاً معالجدة باضعاضدة 

سنوات من إيقافها، فمدن بدين  0الهرمونية، وأن ه ا اليطر يرتب  بمدة المعالجة وييرفي خالل 

امدرأة  40ونيدة معاوضدة تصداا حدوالي امرأة بعمر اليمسين ال يربعن معالجة هرم 0555كد 

سدنة، ويد داد هد ا الدرقر بمعددل حدالرين إضدافيرين لكدد  05بسر ان فدي الثددي يشديص خدالل 

 6سدنوات، وبمعددل  0حالة لدى النساء اللواتي يردبعن معالجدة هرمونيدة معاوضدة لمددة  0555

لدة لددى اتباعهدا حا 00سدنوات، و 05حالة لدى اتباع المعالجة لمددة  0555حاالت إضافية لكد 

سددنة، وانطالقدداً مددن هدد   البيانددات كددان ال بددد مددن الرشددديد علددى أهميددة تصددوير الثدددي  00لمدددة 

وإذراء الفحوص الال مة بصو ة منر مة. بالمقابد تكون  يادة خطر اضصابة بسر ان الثددي 

لفرددرة أقددد بكثيددر لدددى النسدداء اللددواتي يرددبعن المعالجددة باضعاضددة الهرمونيددة لمدددة قصدديرة فددي ا

 المحيطة باضياس.

 

 خطر االنصمام الوريدي الفثاري:

تقررح نرائج الد اسات العشوائية المضبو ة أن المعالجة باضعاضة الهرمونيدة تررافدق با ديداد 

مريضدةت، ويكدون  0555حالة إضدافية لكدد  4.0خطر اضصابة باالنصما  الو يدي اليثا ي )

لية لالنصما  الو يدي، البدانة )كرلة و ن الجسر ه ا اليطر أعلى بوذود سيرة شيصية أو عائ

 ت، عد  الحركة، اضصابة بال ئبة الحمامية الجها ية، الجراحة، والرضوح.0ك /  05< 
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 منع الحمل:

الهرمونية أي خدواص مانعدة للحمدد، وتحدرفل النسداء بقدد تها علدى  ال تقد  المعالجة باضعاضة

اضنجاا لمدة سدنرين بعدد آخدر دو ة شدهرية إذا كاندت دون اليمسدين مدن العمدر ولمددة سدنة إذا 

 تجاو ت سن اليمسين.

يمكن للنساء اللدواتي لدديهن عوامدد خطدو ة لمدرض شدرياني أو و يددي أن تسدريدمن مانعدات 

كة الحاويدة علدى ذرعدات صدغيرة مدن االسدرروذين لريفيدف األعدراض الحمد الفموية المشرر

اضياسية ومن  الحمد في آن واحد، ويوصى بإيقاا اسريدا  مانعدات الحمدد الفمويدة عندد بلدوغ 

 سن اليمسين باعربا  أن هناث بدائد مالئمة أكثر للنساء بعد ه ا السن.

عاضة الهرمونية باسريدا  الوسائد توصى أي امرأة قاد ة على اضنجاا وخاضعة لمعالجة باض

 غير الهرمونية لمن  الحمد )مثد الواقيات أو الرغوة المانعة للحمدت.

 

 

 

 

 

 :الجراحة 

تعددد الجراحددات الرئيسددية الرددي تجددرى تحددت الريدددير العددا  )بمددا فيهددا الجراحددات الرقويميددة 

، ويكون من الحكمة فدي وذراحات السا  الوعائيةت عوامد ماهبة لالنصما  الو يدي اليثا ي

 ه   الحالة إيقاا المعالجة باضعاضة الهرمونية قبد شهر من الجراحة.

إذا اسرمرت المعالجة باضعاضة الهرمونية أو كان من غير الممكن إيقافها يكون من الضرو ي 

 الوقاية بإعطاء الهيبا ين وا تداء ذوا ا الضغ  المرد  .

 

 :honatesbisphospـ الفوسفونات الثنائية 2
و الري يدددد ونات  etidronate، واضتيدددد ونات alindronateتقدددو  مركبدددات األليندددد ونات 

risedronate  و اضيباند ونات ibandronate  برثبي  ناقضات الع ر المساولة عن ا تشاا

الع ر سامحةً ب ل  للبانيدات الع ميدة برشدكيد نسديج ع مدي ذديدد و يدادة كرلدة الع در وتراذد  

 و  الناتجة عن تيليد الع ا .خطر الكس

أشهر، حيث ت يد كرلة الع ر وتادي إلدى  0تاخ  اضتيد ونات بدو ة عالذية من أسبوعين كد 

انيفاض معدل الكسو ، وقد أذي  اسريدامها لمعالجة تيليد الع ا  والوقاية منده بمدا فدي ذلد  

 الحاالت الناتجة عن اسريدا  السريروئيدات القشرية.

مددرة تقريبدداً مددن اضتيددد ونات، وهددو يعطددى بدددو ة عالذيددة  055األلينددد ونات أقددوى بددـيعددد 

مسددرمرة، وينددرج عددن اسددريدامه  يددادة ملحوظددة فددي الكرلددة الع ميددة فددي كددد المواضدد  الهيكليددة 

 الهامة سريرياً، وتراذ  حوادث الكسو  الفقرية وغير الفقرية.

 

 

 ـ إضافات الكالسيوم:3
الكالسدديو  فددي السددنوات الراليددة لإليدداس، وتسددريد  إضددافات الكالسدديو  تدد داد حاذددة المددرأة مددن 

للوقاية من اليسا ة الع مية عندما يكون وا د الكالسيو  في الغ اء منيفضاً، وتشير األدلة إلدى 
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غ مدن الكالسديو   0.0أيضاً، فقدد أظهدرت ذرعدات يوميدة قدد ها  D3أهمية إضافات الفيرامين 

أنها فعالة في  يادة كثافة الع ر وإنقاص حدوادث الكسدو   D3مين وحدة دولية من الفيرا 055و

 في عنق الفي  والكسو  الالفقرية.

يعطى الكالسيو  فموياً بشكد أمالح كربونات، غلوكونات، الكرات، فوسدفات أو سديررات وهدي 

ذميعهددا قابلددة لالمرصدداص عبددر السددبيد المعدددي المعددوي، وتكددون ذميدد  إضددافات الكالسدديو  

لميا ية السبيد الهضمي ويجب أن تسريد  بح   لدى المرضى المصابين بالقرحة أو  ميرشة

 االنسداد الهضمي.

يبقددى أن نشددير إلددى أن أمددالح الكالسدديو  يجددب أن تعطددى مدد  الطعددا  لدددى المرضددى المصددابين 

 بالالكلو يدية لضمان االمرصاص.
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