ﺧﻮﻧﺮﯾﺰی ﺷﺪﯾﺪ دوران ﻗﺎﻋﺪﮔﯽ ﯾﺎ
ﻣﻨـﻮراژی؛ ﻋﻼﺋـﻢ ،ﻋﻠـﻞ اﯾﺠـﺎد و
درﻣﺎن
ﻣﯿﺰان ﻃﺒﯿﻌﯽ از دﺳﺖ دادن ﺧﻮن در ﯾﮏ ﻗﺎﻋﺪﮔﯽ ﻃﺒﯿﻌﯽ  ۶۰ﻣﯿﻠﯽ ﻟﯿﺘﺮ ﻣﯽ
ﺑﺎﺷﺪ از دﺳﺖ دادن ﺧﻮن ﺑﯿﺶ از  ۸۰ﻣﯿﻠﯽ ﻟﯿﺘﺮ در ﯾﮏ ﻗﺎﻋﺪﮔﯽ ﺑﺎ ﻃﻮل
ﻣﺪت ﻃﺒﯿﻌﯽ و ﯾﺎ ﻗﺎﻋﺪﮔﯽ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻣﺪت)ﺑﯿﺶ از۷روز(ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺧﻮﻧﺮﯾﺰی
ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ و ﯾﺎ ﻣﻨﻮراژی ﺷﻤﺮده ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﻣﻨﻮراژی ﺷﮑﺎﯾﺖ ﻣﻌﻤﻮل ﺧﺎﻧﻤﻬﺎﺳﺖ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﻨﻮراژی ﻋﻼﻣﺖ ﯾﮏ اﺧﺘﻼل
زﻣﯿﻨﻪ ای ﻣﺎﻧﻨﺪ وﺟﻮد ﻓﯿﺒﺮوﺋﯿﺪ رﺣﻤﯽ ،ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﺑﺎﻓﺖ رﺣﻤﯽ در ﺣﻔﺮه ی
ﻟﮕﻦ )آﻧﺪوﻣﺘﺮﯾﻮزﯾﺲ(ﯾﺎ ﮐﻢ ﮐﺎری ﺗﯿﺮوﺋﯿﺪ ﺑﺎﺷﺪ.اﮔﺮ اﺧﺘﻼل زﻣﯿﻨﻪ ای
وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺧﻮﻧﺮﯾﺰی رﺣﻤﯽ در اﺛﺮ اﺧﺘﻼﻻت ﻋﻤﻠﮑﺮدی
در روﻧﺪ ﺑﯿﻮﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﭘﻮﺷﺶ داﺧﻠﯽ رﺣﻢ )آﻧﺪوﻣﺘﺮ(اﯾﺠﺎد ﺷﺪه و در اﯾﻦ
ﺻﻮرت اﻏﻠﺐ ﺑﺎ ﺗﻐﺬﯾﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻬﺒﻮد ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ.
ﻋﻼﺋﻢ و ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﻣﻌﻤﻮل
ﺧﻮﻧﺮﯾﺰی ﻓﺮاوان در زﻣﺎن ﻗﺎﻋﺪﮔﯽ )در زﻧﺎن ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺘﻐﯿﺮ اﺳﺖ(؛
ﻋﺪم ﺗﻌﺎدل ﻫﻮرﻣﻮن ﻫﺎی زﻧﺎﻧﻪ:اﺳﺘﺮوژن و ﭘﺮوژﺳﺘﺮون؛
ﻃﻮل دوره ﻗﺎﻋﺪﮔﯽ ﺑﯿﺶ از ۷روز؛
ﻟﺨﺘﻪ ﻫﺎی ﺑﺰرگ ﺧﻮن در دوران ﻗﺎﻋﺪﮔﯽ؛
رﻧﮓ ﭘﺮﯾﺪﮔﯽ و ﺧﺴﺘﮕﯽ )ﮐﻢ ﺧﻮﻧﯽ(؛
ﻋﻠﻞ
ﮐﻤﺒﻮد ﻣﺰﻣﻦ آﻫﻦ :از دﺳﺖ دادن ﺑﯿﺶ از  ۶۰ﻣﯿﻠﯽ ﻟﯿﺘﺮ ﺧﻮن
ﻗﺎﻋﺪﮔﯽ ﻋﻠﺖ ﻣﻌﻤﻮل ﮐﻤﺒﻮد ﻣﺰﻣﻦ آﻫﻦ در زﻧﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ آﻧﺰﯾﻢ
ﻫﺎی ﺣﺎوی آﻫﻦ ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﺪن ﻗﺒﻞ از ﺗﻐﯿﯿﺮ در ﺧﻮن از ﺑﺪن دﻓﻊ
ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ)ﮐﻢ ﺧﻮﻧﯽ ﯾﺎ آﻧﻤﯽ(.ﻓﻘﺪان اﯾﻦ آﻧﺰﯾﻢ ﻫﺎی واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ
آﻫﻦ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﯿﺴﻢ ﺑﺎ اﻧﺮژ ِی ﭘﺎﯾﯿﻦ در ﻻﯾﻪ ﭘﻮﺷﺎﻧﻨﺪه
داﺧﻠﯽ رﺣﻢ و از دﺳﺖ دادن ﺧﻮن ﻓﺮاوان ﻣﯽ ﮔﺮدد.
ﻋﺪم ﺗﺨﻤﮏ ﮔﺬاری:در ﯾﮏ دوره ﻗﺎﻋﺪﮔﯽ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﭘﺲ از ﺗﺨﻤﮏ ﮔﺬاری
ﻓﻮﻟﯿﮑﻮل ﻧﮕﻬﺪارﻧﺪه ﺗﺨﻤﮏ ﺑﻪ ﺟﺴﻢ زرد ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه ﮐﻪ در ﺗﺨﻤﺪان
ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه و ﭘﺮوژﺳﺘﺮون ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﭘﺮوژﺳﺘﺮون ﻫﻮرﻣﻮﻧﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻧﯿﻤﻪ ﺳﯿﮑﻞ ﻗﺎﻋﺪﮔﯽ ﺗﺮﺷﺢ ﺷﺪه و ﻣﺎﻧﻊ ﺑﺎزﺳﺎزی ﻣﺠﺪد

آﻧﺪوﻣﺘﺮ)ﻻﯾﻪ داﺧﻠﯽ رﺣﻢ ﮐﻪ ﻫﺮﻣﺎه ﻃﯽ ﻗﺎﻋﺪﮔﯽ ﻓﺮو ﻣﯽ رﯾﺰد(ﻣﯽ
ﮔﺮدد.ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺗﺨﻤﮏ ﮔﺬاری اﻧﺠﺎم ﻧﺸﻮد رﺷﺪ ﺟﺴﻢ زرد دﭼﺎر
ﻧﻘﺼﺎن ﮔﺮدﯾﺪه و ﭘﺮوژﺳﺘﺮون ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﮐﺎﻓﯽ ﺗﺮﺷﺢ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد و
ﺑﺎﻓﺖ اﺿﺎﻓﯽ آﻧﺪوﻣﺘﺮﻧﯿﺰ اﻧﺒﺎﺷﺘﻪ ﺷﺪه و ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ
ﺧﻮﻧﺮﯾﺰی ﻣﯽ ﮔﺮدد.
ﻓﯿﺒﺮوﺋﯿﺪﻫﺎ:ﺗﻮﻣﻮرﻫﺎی ﺧﻮش ﺧﯿﻢ رﺣﻢ ﯾﺎ ﻓﯿﺒﺮوﺋﯿﺪ ﻫﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ
ﻧﺸﺎﻧﻪ ای از اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﺴﺒﺖ اﺳﺘﺮوژن ﺑﻪ ﭘﺮوژﺳﺘﺮون ﺑﺎﺷﻨﺪ
اﺳﺘﺮوژن ﻫﻮرﻣﻮﻧﯽ ﮐﻪ در ﻧﯿﻤﻪ اول دوره ﻗﺎﻋﺪﮔﯽ ﺗﺮﺷﺢ ﻣﯽ ﺷﻮد
رﺷﺪ ﺑﺎﻓﺖ رﺣﻤﯽ را اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ دﻫﺪ.
آﻧـﺪوﻣﺘﺮﯾﻮزﯾﺲ:ﺑـﻪ ﺻـﻮرت ﻃـﺒﯿﻌﯽ در ﻧﯿﻤـﻪ اول ﺳـﯿﮑﻞ ﻗﺎﻋـﺪﮔﯽ
اﺳﺘﺮوژن ﺑﺎﻋﺚ ﺿﺨﯿﻢ ﺷﺪن ﭘﻮﺷﺶ داﺧﻠﯽ رﺣﻢ و آﻣﺎده ﺳﺎزی آن
ﺑﺮای ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ ﺗﺨﻤﮏ ﻟﻘﺎح ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻣﯽ ﮔﺮدد اﮔﺮ ﻟﻘﺎح ﺻﻮرت
ﻧﮕﯿﺮد ﭘﻮﺷﺶ اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪه از رﺣﻢ ﺟﺪا ﺷﺪه و در ﺧﻮﻧﺮﯾﺰی ﻗﺎﻋﺪﮔﯽ
دﻓﻊ ﻣﯽ ﺷﻮد زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﯿﺰان اﺳﺘﺮوژن زﯾﺎد اﺳﺖ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اﯾﻦ
ﺑﺎﻓﺖ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺑﺮﻋﮑﺲ و ﺑﯿﺮون از ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎی ﻓﺎﻟﻮپ
و ﺑﻪ درون ﺣﻔﺮه ﻟﮕﻦ وارد ﺷﺪه و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﺑﺎﻓﺖ ﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﻣﺘﺼﻞ
ﺷﻮد ﻫﺮﻣﺎه اﯾﻦ ﺑﺎﻓﺖ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺷﺪه ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺣﺎﻟﺘﯽ ﮐﻪ در رﺣﻢ ﺑﺎﺷﺪ
ﻋﻤﻞ ﮐﺮده ﺿﺨﯿﻢ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻨﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺑﺎﻓﺖ ﻫﺎی دﯾﮕﺮی را
ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﮐﺮده و ﺳﺮ اﻧﺠﺎم ﺑﺎﻋﺚ درد،اﻧﻘﺒﺎﺿﺎت و اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﯿﺶ
از ﺣﺪ ﺧﻮن ﻗﺎﻋﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮔﺮدد.
ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻟﮕﻨﯽ  :ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻟﮕﻦ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﺨﺮﯾﺐ ﺑﺎﻓﺖ رﺣﻢ ﺷﺪه و در
ﻧﺘﯿﺠﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺧﻮن ﻗﺎﻋﺪﮔﯽ را ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ ﮔﺮدد.
ﺟﺴﻢ داﺧﻞ رﺣﻤﯽ IUD :ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻋﻠﺖ آﺳﯿﺐ ﻣﻮﺿﻌﯽ ﻣﺎﻧﺪﮔﺎر ﭘﻮﺷﺶ
داﺧﻠﯽ رﺣﻢ ﺑﺎﺷﺪ.
ﮐﻢ ﮐﺎری ﺗﯿﺮوﺋﯿﺪ:ﻫﻮرﻣﻮن ﻫﺎی ﺗﯿﺮوﺋﯿﺪی ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﯿﺴﻢ ﺳﻠﻮل ﻫﺎی
ﺑﺪن را ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ از ﻋﻼﺋﻢ ﻣﻌﻤﻮل ﮐﻢ ﮐﺎری ﺧﻔﯿﻒ
ﺗﯿﺮوﺋﯿﺪ در زﻧﺎن ﻗﺎﻋﺪﮔﯽ ﻃﻮﻻﻧﯽ و ﺑﺎ ﺧﻮﻧﺮﯾﺰی زﯾﺎد و ﮐﺎﻫﺶ
ﻓﻮاﺻﻞ ﺑﯿﻦ دوره ﻫﺎی ﻗﺎﻋﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
اﺧﺘﻼل ﻋﻤﻠﮑﺮد
آﻧﺪوﻣﺘﺮ :اﺧﺘﻼﻻت در روﻧﺪ ﺑﯿﻮﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ آﻧﺪوﻣﺘﺮ)ﭘﻮﺷﺶ داﺧﻠﯽ
رﺣﻢ(:
روﻧﺪﻫﺎی ﺑﯿﻮﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ آﻧﺪوﻣﺘﺮ ذﺧﺎﯾﺮ اﺳﯿﺪ آراﺷﯿﺪوﻧﯿﮏ ﮐﻪ ﯾﮏ
ﭼﺮب ﺿﺮوری اﺳﺖ را ﮐﻨﺘﺮل ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.اﺳﯿﺪ آراﺷﯿﺪوﻧﯿﮏ
اﺳﯿﺪ
در ﺳﺎﺧﺖ ﭘﺮوﺳﺘﺎﮔﻼﻧﺪﯾﻦ ﻫﺎی ﺳﺮی  ۲ﮐﻪ ﻣﻮﻟﮑﻮل ﻫﺎی ﺷﺒﻪ ﻫﻮرﻣﻮﻧﯽ
ﺑﺎ اﺛﺮ اﯾﺠﺎد اﻟﺘﻬﺎب ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ رود.

در آﻧﺪوﻣﺘﺮ زﻧﺎن ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﻣﻨﻮراژی اﺳﯿﺪ آراﺷﯿﺪوﻧﯿﮏ ﺑﯿﺶ از
ﺣـﺪ ﻣﻌﻤـﻮل ﺗﺠﻤـﻊ ﯾـﺎﻓﺘﻪ و ﻣﻨﺠـﺮ ﺑـﻪ ﺗﻮﻟﯿـﺪ ﻣﯿـﺰان زﯾـﺎدی
ﭘﺮوﺳﺘﺎﮔﻼﻧﺪﯾﻦ ﺳﺮی  ۲ﻣﯽ ﮔﺮدد ﻣﯿﺰان ﺑﺎﻻی اﺳﯿﺪ آراﺷﯿﺪوﻧﯿﮏ از
ﻋﻮاﻣﻞ اﺻﻠﯽ ﺧﻮﻧﺮﯾﺰی ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻧﻘﺒﺎﺿﺎت رﺣﻤﯽ ﻣﯽ
ﺑﺎﺷﺪ.
ﻋﻮاﻣﻞ اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﻨﺪه ﺧﻄﺮ اﺑﺘﻼ
ﭼﺎﻗﯽ:ﺳﻠﻮل ﻫﺎی ﭼﺮﺑﯽ اﺳﺘﺮوژن ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﻤﻮده و ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﺧﺘﻼل
ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﻧﺴﺒﺖ اﺳﺘﺮوژن ﺑﻪ ﭘﺮوژﺳﺘﺮون ﻣﯽ ﮔﺮدﻧﺪ.
ﺗﺠﻮﯾﺰ اﺳﺘﺮوژن )ﺑﺪون ﭘﺮوژﺳﺘﺮون(؛
اﺳﺘﻔﺎده از IUD
ﺗﺨﻤﮏ ﮔﺬاری ﻧﺎﻣﻨﻈﻢ :زﻧﺎن ﺟﻮاﻧﯽ ﮐﻪ دوره ﺗﺨﻢ ﮔﺬاری ﻣﻨﻈﻤﯽ
ﻧﺪارﻧﺪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اﺳﺘﺮوژن ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ ﻃﺒﯿﻌﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
زﻧﺎن در ﺷﺮف ﯾﺎﺋﺴﮕﯽ:ﭘﯿﺶ از ﯾﺎﺋﺴﮕﯽ ﻋﺪم ﺗﺨﻤﮏ ﮔﺬاری ﺑﯿﺸﺘﺮ
ﺷﺪه ﻣﯿﺰان اﺳﺘﺮوژن دﺳﺘﺨﻮش ﻧﻮﺳﺎن ﺑﻮده وﮔﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﺷﺪت ﺑﺎﻻ و
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﭘﺮوژﺳﺘﺮون ﭘﺎﯾﯿﻦ اﺳﺖ.
رژﯾﻢ ﻏﺬاﯾﯽ ﺳﺮﺷﺎر از ﻣﻮاد ﺣﯿﻮاﻧﯽ :ﭼﺮﺑﯽ ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﻣﻨﺒﻊ اوﻟﯿﻪ
اﺳــﯿﺪ آراﺷﯿﺪوﻧﯿﮏ،اﺳــﯿﺪ ﭼــﺮب ﺿــﺮوری ﻣــﻮرد اﺳــﺘﻔﺎده در
ﭘﺮوﺳﺘﺎﮔﻼﻧﺪﯾﻦ ﻫﺎی ﺳﺮی  ،۲ﻋﺎﻣﻞ اﺻﻠﯽ ﺧﻮﻧﺮﯾﺰی زﯾﺎد و اﯾﺠﺎد
اﻧﻘﺒﺎﺿﺎت )ﮐﺮاﻣﭗ(ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
رژﯾــﻢ ﻏﺬاﯾــﯽ ﺣــﺎوی ﻣﯿــﺰان ﻧﺎﮐــﺎﻓﯽ ﺳــﺒﺰﯾﺠﺎت ﺑــﺎ ﺑــﺮگ
ﺳﺒﺰ :ﺳﺒﺰﯾﺠﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺮگ ﻫﺎی ﺳﺒﺰی دارﻧﺪ ﺣﺎوی وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ Kﮐﻪ
)ﺑﺮای ﻟﺨﺘﻪ ﺷﺪن ﺧﻮن ﺿﺮوری اﺳﺖ( ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
اﻗﺪاﻣﺎت ﭘﯿﺶ ﮔﯿﺮی ﮐﻨﻨﺪه
رژﯾﻢ ﻏﺬاﯾﯽ ﺳﺮﺷﺎر از ﻏﺬاﻫﺎی ﮐﺎﻣﻞ و ﻓﺮآوری ﻧﺸﺪه و ﺗﺮﺟﯿﺤﺎ
ﻏﺬاﻫﺎی ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻣﺼﺮف ﮐﻨﯿﺪ ،ﺑﻪ ﺧﺼﻮص از ﺳﺒﺰﯾﺠﺎت ﺑﺎ ﺑﺮگ ﺳﺒﺰ،
ﻣﺎﻫﯽ ﻫﺎی آب ﻫﺎی ﺳﺮد اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده و ﮐﻤﺘﺮ ﮐﻤﺘﺮ از ﻣﻮاد
ﻏﺬاﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﻨﺸﺎ ﺣﯿﻮاﻧﯽ دارﻧﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ.
ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر
ﺣﺼﻮل ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﻞ زﻣﯿﻨﻪ ای ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد در ﺻﻮرت وﺟﻮد ﻓﯿﺒﺮوﺋﯿﺪ
ﺑﺰرگ ﯾﺎ آﻧﺪوﻣﺘﺮﯾﻮزﯾﺲ ﻫﺪف ﮐﺎﻫﺶ ﺷﺪت ﻣﻨﻮراژی اﺳﺖ .اﮔﺮ ﺧﻮﻧﺮﯾﺰی
رﺣﻤﯽ در اﺛﺮ ﮐﻢ ﮐﺎری ﺗﯿﺮوﺋﯿﺪ ،ﮐﻤﺒﻮد آﻫﻦ و ﯾﺎ ﻋﻠﻞ دﯾﮕﺮی)ﮐﻪ ﺑﻪ
آﺳﺎﻧﯽ ﻗﺎﺑﻞ درﻣﺎن ﻧﯿﺴﺖ(ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻬﺘﺮ ﺷﺪن و ﺣﺘﯽ ﺑﻬﺒﻮدی
ﮐﺎﻣﻞ ﻃﯽ  ۱ﻣﺎه ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد.

درﻣﺎن
رژﯾﻢ ﻏﺬاﯾﯽ
اﺳﯿﺪﻫﺎی ﭼﺮب ﺿﺮوری:اﺳﺘﻔﺎده از ﻏﺬاﻫﺎی ﺣﺎوی اﺳﯿﺪﻫﺎی ﭼﺮب
ﺿــﺮوری ﮐــﻪ در ﺑــﺪن در ﺳــﺎﺧﺖ ﭘﺮوﺳــﺘﺎﮔﻼﻧﺪﯾﻦ ﻫــﺎی ﺑــﺎ
اﺛﺮ ﺿﺪاﻟﺘﻬﺎب ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ روﻧﺪ را اﻓﺰاﯾﺶ داده و ﻏﺬاﻫﺎی
ﺣﺎوی اﺳﯿﺪﻫﺎی ﭼﺮب ﻏﯿﺮ ﺿﺮوری ﮐﻪ در ﺳﺎﺧﺖ ﭘﺮوﺳﺘﺎﮔﻼﻧﺪﯾﻦ ﻫﺎی
ﺑﺎ اﺛﺮ اﻟﺘﻬﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ روﻧﺪ را ﮐﻤﺘﺮ ﻣﺼﺮف ﮐﻨﯿﺪ:
ﻣﺼﺮف ﻏﺬاﻫﺎی ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪه از ﺣﯿﻮاﻧﺎت زﻣﯿﻨﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﻮﺷﺖ
ﮔﺎو،ﻣﺎﮐﯿﺎن،ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ وﻏﯿﺮه را ﮐﺎﻫﺶ دﻫﯿﺪ اﺳﯿﺪ آراﺷﯿﺪوﻧﯿﮏ ﮐﻪ
در ﺳﺎﺧﺖ ﭘﺮوﺳﺘﺎﮔﻼﻧﺪﯾﻦ ﻫﺎی ﺳﺮی ۲ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ رود در ﭼﺮﺑﯽ
ﺣﯿﻮاﻧﺎت زﻣﯿﻨﯽ وﺟﻮد دارد.
ﻣﺼﺮف ﻣﺎﻫﯽ ﻫﺎی آب ﻫﺎی ﺳﺮد و ﻣﺎﻫﯽ ﻫﺎی ﭼﺮب ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﻟﻤﻮن
،ﻣﺎﻫﯽ ﺧﺎل ﻣﺨﺎﻟﯽ ،ﺷﺎه ﻣﺎﻫﯽ،ﻫﺎﻟﯿﺒﻮت )ﻧﻮﻋﯽ ﻣﺎﻫﯽ ﺑﺰرگ ﭘﻬﻦ(را
و دوﮐﻮزا ﻫﮕﺰاﻧﻮﺋﯿﮏ
اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﯿﺪ اﯾﮑﻮزا ﭘﻨﺘﺎﻧﻮﺋﯿﮏ اﺳﯿﺪ
اﺳﯿﺪ ﮐﻪ در ﺗﻮﻟﯿﺪ ﭘﺮوﺳﺘﺎﮔﻼﻧﺪﯾﻦ ﻫﺎی ﺿﺪاﻟﺘﻬﺎب ﺳﺮی ۳ﻧﻘﺶ
دارﻧﺪ ،در ﻣﺎﻫﯽ ﻫﺎی آب ﻫﺎی ﺳﺮد و ﻣﺎﻫﯽ ﻫﺎی ﭼﺮب وﺟﻮد دارﻧﺪ.
روزاﻧﻪ ۲-۱ﻗﺎﺷﻖ ﻏﺬاﺧﻮری روﻏﻦ داﻧﻪ ﮐﺘﺎن اﯾﮑﻮزا ﭘﻨﺘﺎﻧﻮﺋﯿﮏ
اﺳﯿﺪ را ﻣﯽ ﺗﻮان از آﻟﻔﺎ ﻟﯿﻨﻮﺋﯿﮏ اﺳﯿﺪ ﻣﻮﺟﻮد در داﻧﻪ ﮐﺘﺎن
ﺳﻨﺘﺰ ﻧﻤﻮد.
روﻏﻦ داﻧﻪ ﮐﺘﺎن ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ در ﯾﺨﭽﺎل ﻧﮕﻬﺪاری ﺷﺪه و ﻫﺮﮔﺰ ﺣﺮارت
داده ﻧﺸﻮد ﻣﯽ ﺗﻮان از روﻏﻦ داﻧﻪ ﮐﺘﺎن در ﺳﺲ ﺳﺎﻻدﻫﺎ  ،ﺳﻮپ
ﻫﺎی آﻣﺎده ﺷﺪه و ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺳﺒﺰﯾﺠﺎت و ﻏﻼت اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد.
اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﺒﺰﯾﺠﺎت ﺑﺮگ ﺳﺒﺰ را اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﯿﺪ  :اﯾﻦ ﺳﺒﺰﯾﺠﺎت
ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﺑﺮگ ﺳﺒﺰ ﺷﻠﻐﻢ،ﺑﺮوﮐﻠﯽ،ﮐﺎﻫﻮ،ﮐﻠﻢ ﺳﺒﺰ واﺳﻔﻨﺎج ﻣﻨﺒﻊ
ﻏﻨﯽ از وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻟﺨﺘﻪ ﺷﺪن ﺧﻮن ﺿﺮوری اﺳﺖ ،ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﻣﮑﻤﻞ ﻫﺎ
آﻫﻦ:ﺧﻮﻧﺮﯾﺰی ﻗﺎﻋﺪﮔﯽ ﺑﯿﺶ از  ۶۰ﻣﯿﻠﯽ ﻟﯿﺘﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﮐﻤﺒﻮد ﻣﺰﻣﻦ
آﻫﻦ در زﻧﺎن اﺳﺖ .ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺘﻌﺪدی ﺣﺎﮐﯽ از آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﻤﺒﻮد
آﻫﻦ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻣﻨﻮراژی ﻣﯽ ﮔﺮدد:
آﻧﺰﯾﻢ ﻫﺎی ﺣﺎوی آﻫﻦ ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﺪن ﻗﺒﻞ از ﺗﻐﯿﯿﺮات در ﺧﻮن از
ﺑﺪن دﻓﻊ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ)ﮐﻢ ﺧﻮﻧﯽ( ﻓﻘﺪان اﯾﻦ آﻧﺰﯾﻢ ﻫﺎی واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ
آﻫﻦ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﯿﺴﻢ ﺑﺎ اﻧﺮژی ﭘﺎﯾﯿﻦ در ﭘﻮﺷﺶ داﺧﻠﯽ رﺣﻢ و

از دﺳﺖ رﻓﺘﻦ ﺧﻮن زﯾﺎد ﻣﯽ ﮔﺮدد.
دوز ﻣﺼﺮﻓﯽ :روزاﻧﻪ  ۱۰۰ﻣﯿﻠﯽ ﮔﺮم آﻫﻦ)در ﻣﺼﺮف ﻧﻤﮏ ﻫﺎی آﻫﻦ
ﺑﺎﯾﺪ ﻣﯿﺰان ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻣﺼﺮف ﻧﻤﻮد(؛
ـﻞ ﮐﻼژن
ـﻪ ﺗﺸﮑﯿـ
ـﺎﻣﯿﻦ  Cﺑـ
وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ :Cوﯾﺘـ

ـﯽ
ـﮏ ﻣـ
ـﺪارﺗﺮ ﮐﻤـ
ﭘﺎﯾـ

ﻧﻤﺎﯾﺪ .ﮐﻼژن ﭘﺎﯾﺪارﺗﺮ ﻣﻨﺠﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد ﻣﻮﯾﺮگ ﻫﺎ ﻧﻔﻮذﭘﺬﯾﺮی و
ﺷﮑﻨﻨﺪﮔﯽ ﮐﻤﺘﺮی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﮐﻪ ﻣﻮﯾﺮگ ﻫﺎی
ﺷﮑﻨﻨﺪه ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ در ﻋﻮاﻣﻞ اﯾﺠﺎد ﮐﻨﻨﺪه ﻣﻨﻮراژی اﯾﻔﺎ ﻣﯽ
ﮐﻨﻨﺪ:
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ  Cﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﺟﺬب آﻫﻦ را ﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ
دﻫﺪ.
دوز ﻣﺼﺮﻓﯽ۱۰۰۰-۵۰۰:ﻣﯿﻠﯽ ﮔﺮم ﺳﻪ ﺑﺎر در روز؛
.
ﺑﯿﻮﻓﻼوﻧﻮﺋﯿﺪﻫﺎ :ﮔﺮوﻫﯽ از رﻧﮕﺪاﻧﻪ ﻫﺎی ﮔﯿﺎﻫﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺴﺌﻮل
رﻧـﮓ ﮔـﻞ ﻫـﺎ و ﻣﯿـﻮه ﻫـﺎ ﺑـﻮده و ﻫﻨﮕـﺎﻣﯽ ﮐـﻪ ﺑـﻪ ﻫﻤـﺮاه
وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ  Cﻣﺼﺮف ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان زﯾﺎدی ﺟﺬب و اﺛﺮ آن را
اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ؛
دوز ﻣﺼﺮﻓﯽ:روزاﻧﻪ  ۱۰۰۰-۵۰۰ﻣﯿﻠﯽ ﮔﺮم؛
وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ  :Aﺳﻼﻣﺖ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺑﺎﻓﺖ ﻫﺎی اﭘﯿﺘﻠﯿﺎل از ﺟﻤﻠﻪ ﭘﻮﺷﺶ
داﺧﻠﯽ رﺣﻢ ﺑﺪون ﻣﯿﺰان ﮐﺎﻓﯽ وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ آ ﺑﺮﻗﺮار ﻧﻤﯽ ﺷﻮد:
اﺣﺘﯿﺎط :وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ  Aﻧﺒﺎﯾﺴــﺘﯽ در ﺻﻮرت ﺑــﺎرداری و ﯾــﺎ ﺣﺘــﯽ
اﺣﺘﻤﺎل ﺑﺎرداری ﻣﺼﺮف ﺷﻮد .در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ از ﺑﺘﺎ ﮐﺎروﺗﻦ ﮐﻪ در
ﺑﺪن ﺑﻪ وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ  Aﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ .دوز ﻣﺼﺮﻓﯽ
) واﺣﺪ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ(؛
۵۰۰۰۰IU
ﺑﺘﺎ ﮐﺎروﺗﻦ :روزاﻧﻪ
دوﺑﺎر در روز ﺑﻪ
۲۵۰۰۰IU
دوز ﻣﺼﺮﻓﯽ وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ  :Aروزاﻧﻪ
ﻣﺪت  ۲ﻫﻔﺘﻪ و ﺳﭙﺲ روزاﻧﻪ  IU ۲۵۰۰۰ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ وﺿﻌﯿﺖ ﺑﺪن
ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻃﺒﯿﻌﯽ در آﯾﺪ.
وﯾﺘـﺎﻣﯿﻦ  :Eدر ﯾـﮏ ﻣﻄـﺎﻟﻌﻪ در ﮐﺴـﺎﻧﯽ ﮐـﻪ آی ﯾـﻮ دی)(IUD
داﺷﺘﻨـﺪ ،اﺳـﺘﻔﺎده از وﯾﺘـﺎﻣﯿﻦ  Eﻣﻨﺠـﺮ ﺑـﻪ ﺑﻬﺒـﻮد ﺗﻤـﺎﻣﯽ
ﺑﯿﻤﺎران ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﻫﻔﺘﻪ دﻫﻢ ﮔﺮدﯾﺪ:
ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺣﺎﮐﯽ از آن اﺳﺖ ﮐﻪ رادﯾﮑﺎﻟﻬﺎی آزاد ﻣﺴﺒﺐ
ﻣﯽ
ﺧﻮﻧﺮﯾﺰی آﻧﺪوﻣﺘﺮ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص در ﻫﻨﮕﺎم وﺟﻮد آی ﯾﻮ دی)(IUD

ﺑﺎﺷﻨﺪ .وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ  Eآﻧﺘﯽ اﮐﺴﯿﺪان اوﻟﯿﻪ ﻣﺤﻠﻮل در ﭼﺮﺑﯽ ﺑﺪن ﻣﯽ
ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﺎ ﺗﻮﻗﻒ روﻧﺪ اﻟﺘﻬﺎﺑﯽ آﻏﺎز ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ E
ﭘﺮوﺳﺘﺎﮔﻼﻧﺪﯾﻦ ﻫﺎی ﺳﺮی  ،۲ﺧﻮﻧﺮﯾﺰی را ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ دﻫﺪ.
دوز ﻣﺼﺮﻓﯽ:روزاﻧﻪ )IU ۲۰۰-۴۰۰ﻣﺨﻠﻮط ﺗﻮﮐﻮﻓﺮول ﻫﺎ(؛
ﮐﻠﺮوﻓﯿـــﻞ )ﻣﺤﻠـــﻮل در ﭼﺮﺑﯽ( :ﮐﻠﺮوﻓﯿـــﻞ ﺳـــﺮﺷﺎر از
وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ ) Kوﯾﺘﺎﻣﯿﻦ ﻣﺤﻠﻮل در ﭼﺮﺑﯽ ﺿﺮوری در اﯾﺠﺎد ﻋﻮاﻣﻞ
ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻟﺨﺘﻪ ﺧﻮن(ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
دوز ﻣﺼﺮﻓﯽ:روزاﻧﻪ  ۲۵ﻣﯿﻠﯽ ﮔﺮم؛
درﻣﺎن ﮔﯿﺎﻫﯽ
ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت ﺑـﺎﻟﯿﻨﯽ ﻧﺸـﺎن دﻫﻨـﺪه آن اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﮐﯿﺴـﻪ ﮐﺸﯿـﺶ ﺑـﺎ ﻧـﺎم
ﻋﻠﻤــﯽ) ،(capsella burse pastorisﻋﻼوه ﺑــﺮ ﺗــﺎرﯾﺨﭽﻪ ﻃــﻮﻻﻧﯽ در
در
زاﯾﻤﺎن و دﯾﮕﺮ ﺧﻮﻧﺮﯾﺰی ﻫﺎی زﻧﺎن،
اﺳﺘﻔﺎده در ﺧﻮﻧﺮﯾﺰی ﻫﺎی
درﻣﺎن ﺧﻮﻧﺮﯾﺰی ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ رﺣﻤﯽ ﻧﺎﺷﯽ از ﻧﺎﻫﻨﺠﺎری ﻫﺎی ﻋﻤﻠﮑﺮدی و
ﻓﯿﺒﺮوﺋﯿﺪﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﻣﻮﺛﺮ واﻗﻊ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﻇﺎﻫﺮا ﻣﺎده ﻣﻮﺛﺮه ﮔﯿﺎه ﺳﺎﺧﺘﺎر
ﭘﭙﺘﯿﺪی داﺷﺘﻪ اﻣﺎ ﺟﺰﺋﯿﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮی در ﻣﻮرد آن ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.
ـﻮده و دوز
ـﺎب ﻧﻤـ
ـﺮ را اﻧﺘﺨـ
ـﺎل زﯾـ
ـﯽ از اﺷﮑـ
ـﺮﻓﯽ :ﯾﮑـ
دوز ﻣﺼـ
ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی را ﺳﻪ ﺑﺎر در روز ﻣﺼﺮف ﮐﻨﯿﺪ:
ﺑﺮﮔﻬﺎی ﺧﺸﮏ)ﭼﺎی( ۱٫۵۴ :ﮔﺮم
ﺗﻨﺘﻮر) ۶-۴ :(۱:۵ﻣﯿﻠﯽ ﻟﯿﺘﺮ
ﻋﺼﺎره ﻣﺎﯾﻊ)۲-۰/۵ :(۱:۱ﻣﯿﻠﯽ ﻟﯿﺘﺮ؛
ﻋﺼﺎره ﺟﺎﻣﺪ )ﭘﻮدر ﺧﺸﮏ( ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ) ۵۰۰-۲۵۰ :(۴:۱ﻣﯿﻠﯽ ﮔﺮم؛
ﻣﻨﺒﻊ :ﺑﯿﻤﺎری ﻫﺎی زﻧﺎن و درﻣﺎن ﻫﺎی ﻃﺒﯿﻌﯽ)ﺗﺎﻟﯿﻒ :دﮐﺘﺮ ﻧﺎﻫﯿﺪ
ﺧﻮرﺷﯿﺪی و دﮐﺘﺮ ﻣﺮﯾﻢ ﺣﻤﺰه ﻟﻮ ﻣﻘﺪم(

