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 العالج االستروجيني المهبلي قليل الجرعة
 

 . دلاذا جيب علّي استخدام االسرتوجني ادلوضعي ؟1
 . ماذا ىو عالج االسرتوجني ادلهبلي ؟2
 . ىل استخدام االسرتوجني ادلهبلي آمن يل ؟3
 . أي األنواع األفضل يل ؟4
 مال االسرتوجني ادلوضعي كذلك ؟. إذا كنت استخدم العالج اذلرموين البديل ، ىل احتاج إىل استع5

 

 

 لماذا يجب علّي استخدام االستروجين الموضعي ؟
  . البويل التناسلي ياالسرتوجني ادلوضعي ُيستعمل لعالج الضمور اجللد

بايض عند توقف ادل و العجاب )األنبوب اخلارج من ادلثانة(االحليل  اليت تطرأ على ادلهبل و يةتغريات اجللدالىذا ادلسمى يصف 
 .  (menopause)االسرتوجني بعد سن انقطاع الطمثعن انتاج  

 . رطوبةال نقص يفمل و أ رقتو و جفاف اجللد و مما يؤدي اىل دلهبلة اضو محتغري درجة يؤدي إىل ىذا قد 
 

 وأزيادة إفرازات ادلهبل  وأ ، من اآلآلم عند ممارسة العالقة احلميمية السيدات اللوايت يعانني من تغريات الضمور ادلهبلي قد يشكني
 . لتخفيف ىذه األعراضاستخدام االسرتوجني ادلهبلي ىي  . الغرض مني هتيج وحرقان مهبل

 

ينتج من ىذه التغريات أعراض زيادة  و . وقاع ادلثانة )األحليل( تغريات اجللد احلاصلة يف ادلهبل قد حتصل أيضاً يف رلرى البول
قد تكونني أكثر عرضة إللتهابات البولية أو أعراض االلتهاب .  . مضايقة عند التبول بول وال )استعجال( احلاح تكرار التبول و

 ىذه األعراض . ختفيفاالسرتوجني ادلهبلي ادلوضعي قد يساعد يف 
 

 صورة

 

 غشاء مهبلي ضامر

معية العالمية للمسالك البولية النسائيةالج  

 غشاء مهبلي صحي
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 ماذا هو عالج االستروجين المهبلي ؟
يعمل على  و يعمل موضعياً لتحسني الوضع احلامضي وادلهبل مباشرة حيث أن يفسرتوجني وضع االالعالج اذلرموين يشمل على 
)حبوب بالفم أو  . إن مزايا استعمال االسرتوجني ادلوضعي على االسرتوجني الكلي أكثر رطوبةجعلو  زيادة مساكة جدار ادلهبل و

بالتايل  و ، بلادلهيف بكميات صغرية جدا ممكن استعماذلا للحصول على نتائج جيدة  ىي أن األول يعطى لصق على اجللد(
االسرتوجني ادلهبلي يوجد على شكل أقراص مهبلية أو كرمي أو  . على بقية أعضاء اجلسم مثل الثدي أو الرحم يكون التأثري قليال

 . و على شكل حلقة بالستيكية موضعيةأ ، جل
 

 هل استعمال االستروجين آمن بالنسبة لي ؟
ادلهبلية تعمل موضعياً على جدار ادلهبل وجزء قليل منو فقط يتم امتصاصو ليصل للدم .  كما ىو ادلستحضرات االسرتوجينية 

احلال بالنسبة للكرميات اليت تستعمل على اليد و الوجو . الكمية ادلمتصة ضئيلة جداً لذلك يعد استعمالو آمنا . إذا كنِت تعانني 
ال ادلرطبات الالىرمونية ، عندىا ميكنك مناقشة استعمال االسرتوجني من سرطان الثدي و أعراض ادلهبل مل ختتفي مع استعم

 ادلهبلي مع طبيب األورام .
 

 أي األنواع أفضل لي ؟
 مجيعأثبتت الدراسات أن  . أنواع االسرتوجني ادلوضعي مجيعإن معظم السيدات حيتملن  ، مع طبيبك ذلكاألفضل لِك مناقشة 

 يف فعاليتها يف إزالة األعراض الناجتة عن نقص االسرتوجني. أنواع االسرتوجني ادلهبلي متساوية
 

 ، هل احتاج إلى استعمال االستروجين الموضعي كذلك ؟ إذا كنت على العالج الهرموني البديل
 من األعراض ادلهبلية إذا كنت مازلت تعاننيو لكن  ، ليس دوماً 

لك االسرتجني ادلهبلي أيضاً . حيصل ذلك إذا كنت على جرعة  بالرغم من استعمالك للهرمون البديل ، ميكن لطبيبك أن يصف
صغرية من ىرمون البديل ، بالتايل ميكن عالج األعراض ادلهبلية من غري احلاجة لزيادة جرعة اذلرمون البديل . و استعمال ادلرطبات 

 قد يساعد كمرطب يف حالة جفاف ادلهبل عند اجلماع . K-Yادلهبلية مثل جل 
 

  . إذا كان لديِك أي أسئلة إضافية الرجاء التواصل مع طبيبك . كوين قد وجدت ادلعلومات يف ىذه ادلطوية مفيدةنأمل أن ت

 

 
   

 
 

 
 

 إخالء للوسؤولٍت :

الوعلىهاث الىاردة فً هذا الكتٍب تهذف إلى االستخذام فً األغزاض التعلٍوٍت فقط. و ال ٌعتزم استخذاهها لتشخٍص 

 .ت طبٍت هحذدة، حٍث ٌٌبغً أى ٌتن عي طزٌق طبٍب هؤهل أو هختص بالزعاٌت الصحٍتأو عالج أي حال

 
 
 
 

 لجوعٍت العالوٍت للوسالك البىلٍت الٌسائٍتا

 

 البذر أحوذ. د ، ، د. رائذ السٍذ البصزي سوٍزة. د ، ولً ًىر فاطوت. د : التزجوت
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