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زندگی سالم

هورمون درمانی
در زنان یائسه

یائســگی بهعنــوان زمانی
در زندگــی زن تعریــف
مطب
میشــود ،کــه تخمدانها
دکتر سمیه ادایی
تخمکگــذاری را متوقف
متخصص زنان
میکننــد و دورههــای
قاعدگی پایان مییابد که
معموالً در سن  45تا  55سالگی اتفاق میافتد .پس از
یائسگی ،یک زن دیگر نمیتواند باردار شود.
یائســگی به طور ناگهانی اتفاق نمیافتــد .در اکثر زنان
قبل از اینکه قاعدگی بهطور کامل متوقف شود ،چندین
ســال تغییــر در دوره قاعدگــی خود را تجربــه میکنند.
در طــول این مدت در بســیاری از زنان عالئم یائســگی
شــروع میشــود که در نتیجه کاهش ســطوح استروژن
در بدن است و میتواند شامل گرگرفتگی ،عرق شبانه،
تغییرات خلقی ،مشــکالت خواب و خشکی واژن شود.
یک زن زمانی یائسه نامیده میشود که ،یک سال کامل
قاعده نشده باشد.
هورمــون درمانی یائســگی اصطالحی اســت کــه برای
مصرف دو هورمون ،استروژن و پروژستین بهکار میرود
که بــرای از بیــن بردن نشــانههای آزاردهنده یائســگی
استفاده میشوند .اســتروژن هورمونی است که عالئم
را از بیــن میبــرد .زنــان دارای رحــم باید از پروژســتین
(هورمون پروژسترون مانند) برای پیشگیری از سرطان
رحم اســتفاده کنند .این مســأله به این دلیل اســت که
اســتروژن به تنهایــی میتواند باعث ایجاد رشــد بیش
از حــد الیه داخلی رحم شــود (به طــور بالقوه منجر به
سرطان رحم شود).
اســتروژن در اشــکال مختلــف موجــود اســت .بــرای
گرگرفتگــی ،میتــوان آن را بــه صــورت یــک پــچ
پوستی(پوشــیده روی پوســت) ،یک قــرص خوراکی یا
یک حلقه یا قرصی که به واژن وارد میشــود ،اســتفاده
کرد .همچنین فرم دارویی کرم واسپری پوستی موجود
است.
دوز استاندارد خوراکی استروژن کنژوگه به میزان 0.625
میلی گرم اســت کــه در صورتی که رحــم از بدن خارج
نشــده باشــد باید به صورت ترکیبی از پروژســترون نیز
استفاده کرد.مصرف پچهای پوستی با عوارض کمتری
همراه است.
چهکسیکاندیدهورموندرمانیاست؟
شــایعترین علــت هورمــون درمانــی ،درمــان عالئــم
آزاردهنــده یائســگی ماننــد گرگرفتگی و خشــکی واژن
اســت .اکثر متخصصان معتقدند که هورمون درمانی
برای زنان سالم که عالئم یائسگی دارند ،ایمن است.
اکثــر متخصصــان توصیــه میکننــد کــه شــما بعــد از
 4تا  5سال هورمون درمانی خود را متوقف کنید و مانع
از افزایــش خطر ابتال به ســرطان پســتان شــوید .با این
حال ،این میتواند بســیاری از زنان را به چالش بکشد،
زیرا ممکن اســت گرگرفتگی هفت تا هشت سال طول
بکشد.
چهکسیبایدازهورموندرمانیاجتنابکند؟
 هورمــون درمانــی بــرای زنــان بــا مــوارد زیــر توصیهنمیشود:
تاریخچه یا سابقه قبلی سرطان پستان
بیماریهای قلبی  -عروقی
لخته شدن خون قبلی ،حمله قلبی یا سکته مغزی
زنان در معرض خطر این عوارض
زنــان مبتال به ســرطان ســینه  -زنان مبتال به ســرطان
ســینه اغلــب در معــرض ابتــا بــه یائســگی بــه علت
درمان سرطان پستان هستند .در این زنان ،استروژن یا
هورمون درمانی (مصرف خوراکی یا پچ پوستی) توصیه
نمیشــود .هورمونها میتوانند احتمال عود ســرطان
را افزایــش دهنــد .جایگزینــی بــرای هورمــون درمانی
موجود اســت و اغلــب در از بین بردن عالئم یائســگی
ناراحتکنندهمؤثراست.

با شــروع تابســتان آروین دیگر مهدکــودک نمیرود این روزهــا به این فکر
میکنم که برای تابستان چه برنامهای داشته باشیم تا هم به آروین خوش
بگــذرد و هــم انرژیاش تخلیه شــود و هم خودم باز هم بتوانــم به کارها و
برنامههای شــخصیام برسم؟ بخشــی ازبرنامهها را اجرا کردهام و بخشی
هنوز در مرحله بررسی است.
نخســتین برنامــهای کــه در ذهنم دارم این اســت که صبحها را با هــم در پارک
بگذرانیــم و بســاط صبحانه را در پــارک پهن کنیم .خوبی این کار این اســت که
هم ابتدای روز هوا بهتر است و گرما زده نمیشویم و هم صبحمان را با شادابی
شروع میکنیم و هم عادت صبح زود بیدار شدن آروین ادامه پیدا میکند و به
امیــد خــدا از همین هفته این کار را شــروع میکنیم .تصمیــم دارم بعد از چند
جلسه برگزاری صبحانه پارکی مادر و پسری ،به مادرهای همکالسیهای آروین
هم پیغام دهم و آنها را هم به صبحانه پارکی دعوت کنم به این شکل اگر آنها
هم موافقت کنند بچهها میتوانند با هم بازی کنند و خوش بگذرانند و مشکل
تنهــا بــودن بچهها حل میشــود .برنامه بعدی این اســت که با توجــه به اینکه
خــودم مترجمی زبان انگلیســی خواندهام و در یک دورهای قبــل از تولد آروین
زبان انگلیســی تدریس میکردم ،تصمیم دارم خودم به آروین زبان انگلیســی
آموزش دهم آن هم نه به شــکل آموزشهای متداول که خســته و دلزده شــود
بیشــتر به شــکل بازی ســعی میکنم او را با خودم همراه کنم .این برنامه را در
هفته گذشته دو بار اجرا کردم و به نظرم هر دو نفرمان خوب از پسش برآمدیم
و هر جلسه حدود نیم ساعت با هم وقت میگذرانیم و در تمام مدت در حال
پرســیدن و تکرار اعضای بدن به انگلیســی بودیم .مثالً به چشــم آروین اشــاره
میکــردم و میگفتــم  eyeو بعد مثالً آروین باال و پایین میپرید و به چشــمش
اشاره میکرد و با من تکرار میکرد !eye
برنامه ســوم این اســت که ساعاتی در روز اجازه تماشا کردن تلویزیون به او
دهم االن هم بعضی روزها حدود یک یا دو ســاعتی پای کارتونهای مورد
عالقهاش مینشیند و بعضی روزها هم کالً تلویزیون خاموش است.
مادرانه
برنامــه چهــارم تابســتان مــا ایــن اســت کــه دوبــاره بــه روزهــای اوج
فرنگیس یاقوتی
کاردســتیهایمان برگردیم! روزهایی که روزی یک عدد کاردستی مشترک
درســت میکردیم و به هر دو نفرمان خوش میگذشــت و به رشد خالقیت
آرویــن بســیار کمــک میکرد چند روز پیش تعدادی طرح جدید کاردســتی با چوب بســتنی از اینترنــت دانلود کردهام
برای روزهای تابســتان که مصرف بســتنی در خانه ما بیشــتر از قبل میشود .نخســتین طرح درست کردن یک خانه با
چوبهای بستنی است که تصمیم داریم بزودی اجرا کنیم.

تابستان قشنگ ما
رسید

برنامــه دیگــری برای خودش نمیتوانســت تصور کنــد؛ غیر از آنکــه هر روز
صبــح منزل مــادر پیــرش بــرود ،خریدهایش را بکنــد ،خانــه را مرتب کند،
غذا درســت کند ،به حرفهایش که روزبهروز مفهومشــان را بیشــتر و بیشتر
روای 
تها
ی
ی
از دســت میدادنــد ،گــوش بدهد و بعــداز ظهر خســته و دلمــرده به خانه
کروانپ
خودش برگردد .کســی نبود که داستان «شادی» را بشنود و تحسینش نکند؛
زشک
کــه چطور خــود را وقف مادر پیر و بیمارش کرده ،ســعی کرده زحمات مادر
را تا حدی جبران کند و نگذاشــته بعداً حســرت این روزها را بخورد و عذاب
وجدان داشته باشد که کاش بیشتر بهش رسیده بودم و مگر چه کاری داشت
هــر روز ســر زدن و کارهایــش را انجام دادن .طی این دو ســالی که از زمینگیر
شــدن مادرش گذشته بود ،شادی یاد گرفته بود عین یک آدم آهنی کارها را
طبق برنامه انجام بدهد و برنامه دیگری برای خودش نمیتوانســت تصور
کند .توت فرنگی میخرید و قبل از خوردن مادرش آن را امتحان میکرد که
مبادا فاســد باشــد ،اما طعمی از بهار و توت فرنگی به دهانش نمیرسید .با
جدیت و صورتی فشــرده بدن آلــوده مادر را تمیز میکــرد ،زبالهها را بیرون
میبرد و پردهها را پایین میکشــید و در ماشــین لباسشــویی میانداخت .در
این دو ســال یاد گرفته بود خود را از تجربههای تلخ و شــیرین جدا نگه دارد.
آیینههــا را تمیــز میکرد ،بیاین که یک بار هم چشــم بیندازد به صورتی که
داشــت در چهل و دو ســالگی چین میانداخت و موهایی که تار به تار سفید
و پژمرده میشد.
آن روز داشــت بــا صورتی گرفته و لحنی که به شــکلی متناقض ،ســعی داشــت
خود را شــاد و پرانرژی نشــان بدهد ،موهای مادرش را شــانه میزد و ابروهایش
را اصــاح میکرد .آیینه را هم داده بود دســتش تا بتواند نظر بدهد؛ گرچه هیچ
چیــز نمیگفت و شــادی تصور میکــرد بتواند با تظاهر بــه پرحرفی و هیجان در
حرفهایش ،خأل حرف نزدن او را پر کند و فشــار ســکوتش را کمتر .از مدل موی
تازه ُمد شدهای میگفت که مثالً داشت موهای مادر را طبق آن مرتب میکرد و
اینکه چقدر خوب است آدم ابروهایش را مرتب و کوتاه نگه دارد و و و .کارش که
تمام شد و خواست آیینه را از دست مادر بگیرد ،مادر در طوالنیترین جمله این
سکانسهای دیده نشده
چند وقت اخیرش ،گفت« :به ابروهای خودت هم یک نگاهی بینداز!»
فرنوش صفویفر
شادی به شک افتاد .اینکه شاید این دلمردگی و کمحرفی مادر ،همه بهخاطر
روانپزشک
حجم توخالی حرفهای بیســروتهی باشــد که او برای پوشــاندن دلمردگی
عمیق خودش هربار میریخت جلویش .شادی به شک افتاد؛ که شاید برای مراقبت بهتر از مادرش بهتر میبود از خودش
هــم بیشــتر مراقبت کند .با تردید و نگرانی برای نخســتین بار بعــد از مدتها ،در آیینهای که از مــادر گرفته بود ،به صورت
خودش نگاه انداخت....

من در آینه مادرم

6

