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 ترجمه: مصطفی صداقت رستمی

سپید: قرص های ضدبارداری معموال ترکیبی از 
هورمون های مصنوعی پروژسترون و استروژن 
هستند. این قرص ها می توانند به درمان انواع مختلفی 
از مشکالت هورمونی کمک کنند و حتی شواهدی 
وجود دارند که نشان می دهند این قرص ها مزایای 
دیگری نیز دارند. درحالی که بسیاری از پزشک ها 
قرص های ضدبارداری را تجویز می کنند، اما دیگر 
راه های پیشگیری از بارداری همچون برچسب های 
و  مهبلی  درون  پوستی ضدبارداری، حلقه های 
ابزارهای درون رحمی )آی یودی( نیز می توانند 

مفید باشند.

سندروم پیش از قاعدگی و اختالل مالل 
پیش از قاعدگی

حدود سه چهارم از زن ها به هنگام عادت ماهانه 
خود زودرنج، عصبانی و ناآرام می شوند. به این 
حالت زن ها سندروم پیش از قاعدگی می گویند. 
حدود 8 درصد از خانم ها نوع وخیمی از این 
سندروم را دارند که معروف به اختالل مالل پیش 
از قاعدگی )PMDD( است. البته این را باید گفت 

که مصرف دائمی قرص های ضدبارداری باعث می شود که 
عادت ماهانه نشوید و همین تغییرات روی خلق وخوی شما 

تاثیر می گذارند.

میگرن ها
اما  بسیاری می توانند موجب سردرد شوند،  عوامل 
تغییر سطوح استروژن و پروژسترون می توانند باعث بدتر 
شدن سردردها شوند. ممکن است که پیش از قاعدگی یا 
در طول آن دچار میگرن های بیشتری شوید و این وضعیت 
پیش آمده احتماال به دلیل کاهش سطح استروژن شما است. 
ممکن است که پزشک شما پیشنهاد دهد که مصرف قرص 
ضدبارداری را ادامه دهید تا دچار عادت ماهانه نشوید یا 
می توانید در طول قاعدگی از یک  برچسب پوستی استفاده 

کنید تا سطوح هورمون استروژن شما را ثابت نگه دارد.

قاعدگی های دردناک
گرفتگی های شدید می توانند به این معنا باشند که دچار 
مشکلی به نام دیسمنوره شده اید. این درد به دلیل یک ماده 

شیمیایی است که درون رحم شما شکل می گیرد و موجب 
انقباض های عضله ای می شود. برای درمان چنین مشکلی 
پزشک شما ممکن است مصرف قرص های ضدبارداری 
یا استفاده از برچسب پوستی و حلقه را پیشنهاد کند تا مانع 
تخمک گذاری شود. با استفاده از این روش های ضدبارداری 
رحم شما میزان کمتری از ماده شیمایی ایجادکننده درد 

)پروستاگالندین( تولید می کند.

آکنه
قرص های ضدبارداری به منظور درمان بروز جوش ها 
سطح  می توانید  آن ها  مصرف  با  اما  نشده اند،  طراحی 
هورمون های مردانه ای را کاهش دهید که تخمدان های 
شما می سازند و درنتیجه باعث مشکالت پوستی می شوند. 
پزشک شما می تواند با تجویز قرص های ضدبارداری و 
دیگر داروهای مناسب برای رفع جوش به درمان جوش 
شما کمک کند. باوجوداین، برای مشاهده نتایج مطلوب 
ترکیب قرص های ضدبارداری و دیگر داروهای مربوطه 

باید چندین هفته یا چندین ماه صبر کرد.

قاعدگی های نامنظم و سنگین
زمانی که بدن شما پروژسترون کافی تولید نمی کند، 
بین عادت های ماهیانه شما فاصله زیادی می افتد. این امر 
باعث می شود که دیواره رحم شما بزرگ شود و درنتیجه 
بیشتری  خونریزی  فرامی رسد  شما  قاعدگی  وقتی که 
خواهید داشت. مصرف قرص های ضدبارداری ترکیبی 
می تواند سیکل عادت ماهانه شما را منظم سازد. عالوه 
بر این، پروژسترون موجود در قرص های ضدبارداری 
می تواند به نازک تر نگه داشتن دیواره رحم شما کمک کند. 
همچنین پزشک شما می تواند یک قرص ضدبارداری 
را برای شما تجویز کند که تنها حاوی پروژستین است. 
مصرف همیشگی چنین قرصی می تواند خونریزی شما را 

کم تر یا حتی متوقف سازد.

 آندومتریوز
این اختالل دردناک زمانی رخ می دهد که بافت آستر 
کننده درون رحم یعنی آندومتریوم در دیگر نقاط ناحیه 
لگن همچون تخمدان ها و روده رشد می کند. قرص های 

کننده  آستر  بافت های  می توانند  ضدبارداری 
بیرون رحم را به مانند بافت های آستر کننده بیرون 
رحم تحت تاثیر قرار دهند. مصرف قرص های 
ضدبارداری می تواند میزان تولید یا انباشت این 
بافت ها را محدود کند و درنتیجه درد کمتری 

خواهید کشید.

سندروم تخمدان پلی کیستیک
کیستیک  پلی  تخمدان  سندروم  نمی توانید 
می توانید عالئمی همچون  اما  کنید،  درمان  را 
قاعدگی های نامنظم، آکنه و رشد موی اضافی را 
درمان کنید. مصرف قرص های ضدبارداری در 
خانم های مبتالبه این سندروم به متعادل ساختن 
و  می کند  کمک  زنانه  و  مردانه  هورمون های 
درنتیجه این مشکالت رفع می شوند، چون عدم 
تعادل میان هورمون های مردانه و زنانه باعث 

چنین مشکالتی می شود.

دیگر مزیت های سالمتی
ازآنجایی که مصرف قرص های ضدبارداری 
کاش  قاعدگی  طول  در  را  خونریزی  میزان 
می دهد، احتمال ابتال به کم خونی )کاهش سطوح 
این،  بر  کمتر می شود. عالوه  قرمز(  سلول های خونی 
به  ابتال  میزان کمتر  با  مصرف قرص های ضدبارداری 

سرطان های تخمدان و رحم در ارتباط هست.

عوارض جانبی و خطرها
بسیاری از زن ها با خوردن قرص های ضدبارداری 
دچار مشکل خاصی نمی شوند، اما مصرف قرص های 
ضدبارداری، مخصوصا در طول ماه های اول می تواند منجر 
به قاعدگی های نامنظم، نوسانات خلق و خوبی و تغییرات 
وزنی شود. همچنین در موارد نادری مصرف قرص های 
ضدبارداری می تواند باعث لخته های خونی شود. عالوه 
بر این، مصرف قرص های ضدبارداری با افزایش خطر 
ابتال به سرطان سینه و سرطان دهانه رحم نیز در ارتباط 
است. بنابراین، باید در مورد بهترین نوع شیوه پیشگیری 
از بارداری با پزشک خود صحبت کنید تا با تجویز درست 
و صحیح او دیگر نگران استفاده از یک روش پیشگیری از 

بارداری نباشید.
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سپید: مطالعات مشخص کرده است که با قرار گرفتن در معرض 
آلودگی هوا، میزان ابتال به بیماری های قلبی عروقی باال می رود. ارتباط 
مستقیمی بین باال رفتن خطر بیماری های قلبی عروقی با آلودگی هوا 
وجود دارد. تحقیقات جدید تاثیر آلودگی هوا بر میزان کلسترول خون 
را مشخص کرده است. مطالعات جدید نشان می دهد بالغینی که در 
معرض آلودگی هوای باال -مخصوصا ترافیک- قرار می گیرند، ممکن 

است سطح  HDL )لیپوپروتئین با چگالی باال( کمتری داشته باشند.
کلسترول HDL یا خوب، کمک به حذف HDL  و کلسترول بد از 
شریان های خون می کند. انباشتگی HDL  می تواند منجر به تصلب 
شرایین و سخت شدن عروق شود که می تواند خطر ابتال به حمه قلبی و 

سکته مغزی را افزایش دهد.
گریفیت بل از دانشگاه واشنگتن در سیاتل و همکارانش داده های 
6654 از بزرگساالن میان سال و مسن در این مطالعه در مورد تصلب 
شرایین مورد بررسی قرار دادند. میزان قرار گرفتن هر فرد در معرض 
آلودگی هوا با توجه به شهر محل سکونت ارزیابی شد. محققان همچنین  
سطح کلسترول  HDL  و تعداد ذرات  HDL را در هر شرکت کننده مورد 
بررسی قرار دادند. مطالعات اخیر نشان می دهد تعداد ذرات HDL ممکن 
است شاخص دقیق تری نسبت به محتوای کلسترول ذرات  HDL باشد. 
بل و گروه اش دریافتند در طول یک سال، شرکت کنندگانی که بیشتر در 
معرض کربن سیاه قرار گرفه )که در درجه اول از وسایل نقلیه موتوری 
ساطع می شود( در مقایسه با افرادی که در معرض کربن سیاه کمتری قرار 
گرفته بودند، میزان HDL  پایین تری داشتند. اگرچه هم در زنان و هم مردان 
قرار گرفتن در معرض آلودگی هوا موجب کاهش کلسترول HDL شد؛ 
اما این تاثیر در زنان بیشتر بود. در حالی که تحقیقات بیشتری برای درک 
بهتر تاثیر آلودگی هوا بر سالمت قلب الزم است، محققان بر این باورند که 

مطالعه آنها برخی اطالعات در این زمینه را فراهم کرده است.
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سپید: به گفته دانشمندان، مصرف دوز باالی ویتامینD خطر ابتال به 
بیماری های قلبی را کاهش نمی دهد. برخی تحقیقات قبلی نشان داده 
بود افرادی که دوز ویتامین D بسیار پایین دارند ممکن است بیشتر به 
بیماری های قلبی عروقی مبتال شوند. محققان یک کارآزمایی بالینی 
روی 5هزار و108 نفر از اهالی اوکلند نیوزیلند با متوسط سن 66 سال 
انجام گرفت. داوطلبان به طور تصادفي به دو گروه تقسیم شدند. گروه 
اول دوز اولیه 200هزار واحد از ویتامین D3 را دریافت کردند. ماه این 
دوز به 100هزار واحد کاهش یافته و این روند به طور متوسط برای 

3/3 سال تکرار می شد. افراد در گروه دوم دارونما دریافت کردند.
براساس گزارش پژوهشگران، 303 شرکت کننده در گروهی که 
ویتامین D دریافت کردند )11/8 درصد( در مقایسه با 293 نفر در 
گروه دارونما )11/5 درصد( مبتال به بیماری قلبی عروقی شدند. این 
مطالعه نشان داد مصرف ماهانه مکمل های ویتامین D با دوز باال از 
خطر ابتال به بیماری های قلبی جلوگیری نمی کند. تاثیرات مصرف 
روزانه یا هفتگی نیاز به مطالعه بیشتر دارد. با این وجود مهم است که 
بیماران مبتال به کمبود ویتامین D مکمل های الزم را دریافت کنند؛ 

چراکه ویتامین  Dمزایای 
جمله  از  دیگری 
استخوان  استحکام 

دارد.
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آلودگی هوا سطح کلسترول خوب 
را کـاهـش می دهـد

دوز بـاالی ویتـامیـن D مـانـع از 
بیـماری قلبی عروقی نمی شـود  ترجمه: آزاده اسدی

سپید: بسیاری از ما میگرن های دردناک 
در یک نقطه از سرمان را در زندگی 
تجربه کرده ایم؛ اما آیا وزن بدن و بروز 

میگرن با یکدیگر مرتبط هستند؟
تحقیقات جدید نشان می دهد بین 
 )BMI( میگرن و شاخص توده بدنی

ارتباط وجود دارد.
میگرن یکی از انواع شایع اختالل 
سردرد است که میلیون ها نفر در سراسر 
جهان را تحت تاثیر قرار می دهد. به 
جهانی  بهداشت  سازمان  گزارش 
جمعیت  از  نیمی  حداقل   ،)WHO(
بزرگساالن جهان با سن 18 تا 65 سال، 

یک سردرد را در سال گذشته تجربه کرده اند. از این افراد 
سردردهایی  شده اند؛  میگرن  دچار  درصد   30 حداقل 

دردناک و عود کننده با شدت متوسط تا شدید.
در ایاالت متحده آمریکا، 12 درصد از جمعیت مبتال به 
میگرن هستند و شیوع میگرن سه برابر در میان زنان بیشتر 

است، که احتماال به دلیل تغییرات هورمونی است.
محققان هنوز به طور کامل علل بروز میگرن را درک 
نکرده اند؛ اگر چه طیف گسترده ای از دارو ها برای تسکین 
عالئم میگرن وجود دارد اما درمان قطعی آن همچنان 

دشوار باقی مانده است.

با این حال پزشکان توصیه هایی درباره تغییرات سبک 
زندگی برای جلوگیری یا تسکین میگرن دارند. به عنوان 
مثال، خوردن وعده های غذایی در زمان های منظم، داشتن 
مدیریت  روش های  ورزش،  مناسب،  بهداشت خواب 
استرس و حفظ آرامش همگی برای کاهش عالئم میگرن 
پیشنهاد شده است. عالوه بر این، پزشکان در مورد افراد 
چاقی که میگرن دارند، ثبت نام در برنامه های کاهش وزن، 

برای کاهش عالئمشان را توصیه می کنند.
تحقیقات جدید به بررسی ارتباط بین خطر ابتال به 
میگرن و اضافه وزن یا کمبود وزن پرداخته و مطالعه جدید 

در ژورنال نورولوژی منتشر شده است.
محققان نتایج 12 مطالعه با مجموع 
را  شرکت کننده  هزار   290 حدود 
طبق  کردند.  بررسی  و  گردآوری 
تعریف کسانی که BMI آن ها 30 یا 
بیشتر است جز افراد چاق و کسانی که 
BMI آن ها کمتر از 18/5 است جز افراد 

الغر محسوب می شوند.
مطالعات نشان داده است افراد مبتال 
به چاقی در مقایسه با افرادی که وزن 
طبیعی دارند، 27 درصد بیشتر خطر 
ابتال به میگرن دارند و افراد کم وزن 
دارای 13 درصد خطر ابتال به میگرن 
باالتر در مقایسه با همتایان خود با وزن 

طبیعی هستند. 
نتایج پس از در نظر گرفتن عوامل مخدوش کننده مثل 

سن و جنسیت بدون تغییر باقی ماند.
دکتر پترلین و همکارانش ار دانشکده پزشکی جانز 
هاپکینز آمریکا، اشاره کردند که سن و جنسیت به عنوان 
دو متغیر اصلی در ارتباط بین BMI وخطر ابتال به میگرن 

هستند. 
خطر چاقی و خطر ابتال به میگرن در زنان و مردان و افراد 
جوان و مسن متفاوت است. هر دو خطر ابتال به چاقی و 

بروز میگرن در زنان و افراد جوان  شایع تر است.
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رابطـه خطـر ابتـال بـه میگـرن و وزن 

خانم ها بخوانند

سپید: خیلی از ما برای حفظ وزن خود، 
لبنیات کم چرب را به لبنیات پر چرب  ترجیح 
می دهیم؛ اما مطالعات نشان داده است که 
لبنیات کم چرب تاثیر مثبتی بر سالمت روان 
نیز دارد. در مطالعات انجام شده روی بیش 
از هزار نفر از مردم ژاپن، افرادی که مقدار 
مصرف  کم چرب  ماست  و  شیر  بیشتری 
می کنند نسبت به کسانی که لبنیات پرچرب 
مصرف می کنند، با احتمال ضعیف تری به 
افسردگی مبتال می شوند. بر اساس مطالعات 
انجام شده، افسردگی یکی از بیماری های شایع 
روانی است که در آمریکا وجود دارد. بر 
اساس مطالعات انجمن سالمت روانی در 
سال 2015، حدود 16.1 ملیون در این کشور، 
حداقل یک بار تجربه افسردگی شدید را در 
طول 12 ماه گذشته داشته اند. اگرچه نشانه های 
افسردگی از فردی به فرد دیگر متفاوت است، 
این اختالل ممکن است شامل عالیمی از 
جمله اندوه مداوم، حس نا امیدی، درماندگی،  
تحریک پذیری، خستگی، مشکالت خواب 

و افکاری پیرامون مرگ و خودکشی باشد.
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کـاهـش احتـمال 
افسـردگی بـا مصـرف 

لبنیـات کـم چـرب

تـازه هـا

تــازه ها

تــازه ها

با روزنامه  سپیــــد  
در تلگــــرام  همراه شوید

 مشکالت  و سوژه هایتان را 
با ما درمیان بگذارید

0912924 پیامک:   3844
Email: info@sepidonline.ir

https://telegram.me/sepidonline

امـا و اگـرهای 
استفاده از قرص های ضدبارداری


