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 ,ר לוי היקר"ד

�העדר  גור�  הורמונלי  לדימומי�  הלא  וסתיי�  הקשורי�  בהתקני�  תו�העדר  גור�  הורמונלי  לדימומי�  הלא  וסתיי�  הקשורי�  בהתקני�  תו�העדר  גור�  הורמונלי  לדימומי�  הלא  וסתיי�  הקשורי�  בהתקני�  תו�העדר  גור�  הורמונלי  לדימומי�  הלא  וסתיי�  הקשורי�  בהתקני�  תו�:  :  :  :  הנדו�הנדו�הנדו�הנדו����
 רחמיי� המכילי� נחושתרחמיי� המכילי� נחושתרחמיי� המכילי� נחושתרחמיי� המכילי� נחושת

 : משסקרתי את הספרות המצויה אני קובע באופ� חד משמעי כי

גורמת ,    המכיל  נחושת  ברח�IUDאי�  עדות  שנוכחות  ,  מבחינה  מדעית,  ראשית
 .או הפרוגסטרו� בפרט/ולשנויי� ברמות האסטרוג� ו, וני� ככלללתנודות ברמת ההורמ

בייחוד  אדגיש  כי  אי�  שו�  עדות  לפגיעה  של  התקני  הנחושת  בגופי$  הצהוב 
למרות  שציסטות  שחלתיות  פונקציונליות  יכולות ,  יתר  על  כ�.  האנושי  או  בתיפקודו

שנויי� ה�  נגרמות  על  ידי  ,  רחמי�להופיע  ג�  אצל  נשי�  המשתמשות  בהתק�  תו�
שינויי� ,  הקשור  בביו%  נורמלי,  הורמונלי�  רגילי�  שמקור�  בתפקוד  השחלתי

כל  דימו�  הכרו�  בציסטות  שחלתיות .  היכולי�  להופיע  מפע�  לפע�  אצל  כל  אשה
אול�  אי�  כל  עדות  לכ�  שתדירות ,  הוא  כמוב�  דימו�  הנובע  משנויי�  הורמונליי�
 .IUDאשר בנשי� ללא  מIUDהופעת ציסטות כאלה גבוהה יותר בנשי� ע� 

�התקני  נחושת  ודימומי�  לאהתקני  נחושת  ודימומי�  לאהתקני  נחושת  ודימומי�  לאהתקני  נחושת  ודימומי�  לא:  :  :  :  הנדו�הנדו�הנדו�הנדו����וסתיי�  כאשר  פוחתת  תכיפות  ההנקה וסתיי�  כאשר  פוחתת  תכיפות  ההנקה וסתיי�  כאשר  פוחתת  תכיפות  ההנקה וסתיי�  כאשר  פוחתת  תכיפות  ההנקה 
 ....במהל� גמילת התינוקבמהל� גמילת התינוקבמהל� גמילת התינוקבמהל� גמילת התינוק

בטר�  התבסס ,  אי�  ספק  שיש  נשי�  המדממות  דמ�  לא  סדיר  בנסיבות  הללו
דימומי�  כאלה  אינ�  יכולי� ,  ג�  בהעדר  התק�  נחושת.  בחזרה  המחזור  הוסתי

, בנוכחות  התק�.    מתפתח  מחזור  ביוצי  תקי�עד  אשר,  להקרא  ארועי�  וסתיי�
אול�  ההסבר  יכול  להיות  א�  ורק  עקב ,  דימומי�  כאלה  נוטי�  להיות  יותר  שכיחי�

של  ההתק� )  ולא  הורמונלית(תוצאת  השפעה  מקומית  תו�  רחמית  כימית  או  מכנית  
�דימומי�  אלה  דומי�  באופ�  מלא  לדימומי�  המקריי�  הבי�,  מבחינה  זו.  עצמו

שלא  בזמ� ,  רחמי�רחשי�  אצל  חלק  מהנשי�  המשתמשות  בהתק�  תו�וסתיי�  שמת
�נראה  לי  לחזור  ולהדגיש  שלכל  הדימומי�  האלה  יש  מנגנו�  מקומי  לא.  הנקה

  *.הורמונלי

With kind regards 

Yours sincerely 

John Guillebaud MA FRCSE FRCOG MFFP 
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