
 

 

 ؟المرأة هل يقود النشاط البدني العنيف إلى إنقطاع الدورة الشهرية لدى

البدني المعتدل إلى المرتفع الشدة بانتظام يعزز الصحة لدى اإلنسان بغض من المعلوم أن ممارسة النشاط 
النظر عن نوع الجنس، رجاًل كان أم إمرأة. إال أن النشاط البدني العنيف والمتزامن مع انخفاض وزن 

لديهم هوس النحافة الشديدة، قد يؤدي إلى إنقطاع الدورة الشهرية لدى  الفتيات الالتيالجسم، خاصة لدى 
  .المرأة 

وهذه حكمة من هللا سبحانه وتعالى، حتى ال تفرز المرأة بويضتها الشهرية، وبالتالي حدوث إمكانية الحمل 
لديها. فكيف لها أن تكون قادرة لو حدث الحمل، وهي ال تحصل على كفايتها من المغذيات، وال يوجد 

  .لطاقة والمغذياتلديها حدًا أدنى من الشحوم الضرورية المداد الجسم )والجنين( با

رات عوفي الغالب، تكون التغذية لدى هؤالء الفتيات قليلة جدًا خوفًا من زيادة الوزن، مما يعني نقصًا في الس
م في بعض المعادن كالكالسيوم المه لمغذيات المهمة بما في ذالك نقصفي ا الحرارية المتناولة مع نقص

  .لصحة العظام

ف يدة والمكثفة ونقص الوزن وتوقف الدورة الشهرية، فإن ذلك قد يقود إلى توقونتيجة للتمرينات البدنية الشد
إفراز هرمون االستروجين. ومع نقص الكالسيوم وفيتامين د، وتوقف أفراز هرمون االستروجين، فإنهن 

 .يصبحن أكثر عرضة لهشاشة العظام وحدوث الكسور لديهن بسهولة

 ف اآلالم المصاحبة للدورة الشهرية؟هل يمكن للتمرينات البدنية من تخفيولكن 
يوصي أطباء النساء حاليًا من يعانين من اآلالم المصاحبة للدورة الشهرية بممارسة الجواب نعم، حيث 

النشاط البدني بانتظام. فباإلضافة إلى دور النشاط البدني في تعزيز الصحة لدى المرأة، فإن ممارسة 
 .ى المترافقة، واألعراض األخر حدة اآلالم المصاحبة للدورة الشهرية النشاط البدني المنتظم تساعد في تخفيف

وفي الواقع فإن الجسم يقوم بإفراز اإلندورفين أثناء النشاط البدني، األمر الذي يساعد في تسكين بعض 
اآلالم المصاحبة للدورة الشهرية )اإلندورفين مسكن قوي(. كما أنه خالل النشاط البدني يتم أيضًا زيادة 
تدفق الدم في الجسم، مما يحسن من الدورة الدموية، األمر الذي يساعد في سرعة التخلص من 

 .مسئول عن التقلصات المؤلمة للعضالت الملساء في الرحمشبيه لعمل الهرمون و البروستجالندين، وهو 

احة وركوب لسبوفي هذه الحالة فينصح بممارسة األنشطة البدنية الهوائية المعتدلة الشدة، مثل المشي وا
لبدنية واالبتعاد عن االنشطة ا ،لبيضاوية )المسمى الغزال الطائر(الدراجة الثابتة او استخدام جهاز الحركة ا



 

 

دقيقة على  03المرتفعة الشدة. على أن العبرة في فائدة النشاط البدني تكمن في الممارسة المنتظمة ولمدة 
وليس فقط  ،ح بذلك الكلية األمريكية لطب النساء والتوليدأيام فأكثر في األسبوع، كما تنص 5األقل لمدة 

 .خالل فترة الدورة الشهرية

والجدير بالذكر أن النشاط البدني مفيد أيضًا في مجابهة األعراض األخرى المصاحبة للدورة الشهرية مثل 
 .الصداع والكآبة واإلنهاك الجسدي

 

 


