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ماه متوالی پریود نشده باشد و دیگر نتواند به طور طبیعی  1۲افتد که خانمی زمانی اتفاق می یائسگی یا منوپوز

سوالگی شوروم می شوودم اما می تواند  با یا بعد از ای  مددوده سویی ای اد  55تا  45باردار شوود  معموً  بی  

یائسگی می تواند عالئم ناراحت کییده ای مانید گرگرفتگی و افزایش وزن ای اد کید  برای اکثر زنانم درمان  شود 

یکی از آزمایشگاه های خوب منطقه دارویی برای یائسگی ًزم نیست  برای ان ام آزمایشات یائسگی حتما به 

 مراجعه کیید  پاسداران

 چیست؟ عالئم یائسگی

 ها ت ربه شوند:میتهی به یائسگی ممک  است ای  عالئم و نشانه هایها یا سالدر ماه

 پریودهای نامیظم 

 خشکی واژن 

 گرگرفتگی 

 لرز 

 تعریق شبانه 

 مشکالت خواب 

 تغییرات خلق و خوی 

 افزایش وزن و کاهش متابولیسم 

 موهای نازک و خشکی پوست 

 از دست دادن ح م سییه 

های  اعدگی یک ماه از رایج و مورد انتظار اسووت  ابل م دورهاختالًت  اعدگی در دوران پیش از یائسووگی امری 

های ماهانه برای چید ماه شوووروم رود و سووودو دوباره چرخهگرددم یا چیدی  ماه از بی  میرود و بازمیبی  می

ریودهای تر هستید  با وجود پافتیدم بیابرای  به هم نزدیکتر اتفاق میهای کوتاهشود  پریودها معموً  در چرخهمی

 نامیظمم بارداری امکان پذیر است  

 علل ایجاد یائسگی چیست؟

زندگیم تخمدان های شما شروم به تولید  30کاهش طبیعی هورمون های جیسی: با نزدیک شدن به اواخر دهه 

سترون کمتری می کیید  ستروژن و پروژ و باروری کاهش می  -هورمون هایی که  اعدگی را تیظیم می کیید  -ا

 یابد 
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تر و کم و بیش مکرر شودم تر یا سبکترم سیگی تر یا کوتاهممک  است طوًنی های  اعدگیسالگیم دوره 40در 

سط  -تا اییکه در نهایت  س  به طور متو ها تولید تخمک را متو ف میکیید  جراحی که  تخمدان -سالگی  51تا 

ستروژن و پروژسترون تولید می تخمدان ها را خارج می کید )اووفورکتومی(: تخمدان ها هور مون هایی از جمله ا

کیید که چرخه  اعدگی را تیظیم می کیید  جراحی برای برداشووت  تخمدان ها باعی یائسووگی فوری می شووود  

دوره های  اعدگی متو ف می شووود و احتماً  گرگرفتگی و سووایر عالئم و نشووانه های یائسووگی بروز خواهد کرد  

وانید شوودید باشوویدم زیرا تغییرات هورمونی به طور ناگهانی و نه تدری ی در طی چیدی  عالئم و نشووانه ها می ت

 سال رخ می دهد 

شووود )هیسووترکتومی(: معموً  باعی یائسووگی فوری ها برداشووته نمیدارد اما تخمدانجراحی که رحم را برمی

اد می کیید و اسوووتروژن و شوووود  اگرچه دیگر  اعدگی رخ نمیدهدم تخمدان ها همنیان تخمک ها را آزنمی

 پروژسترون تولید می کیید 

توانید باعی یائسووگی شوووند و عالئمی مانید گرگرفتگی در های سوورطان میشوویمی درمانی و پرتودرمانی: درمان

طول دوره درمان یا مدت کوتاهی پو از آن ای اد کیید  تو ف  اعدگی )و باروری( پو از شوویمی درمانی دائمی 

ا دامات کیترل بارداری همنیان ممک  اسووت مورد نظر باشوود  پرتودرمانی تیها در یووورتی بر نیسووتم بیابرای  

های بدنم مانید عملکرد تخمدان تأثیر می گذارد که پرتو به سوومت تخمدان ها باشوود  پرتودرمانی سووایر  سوومت

 بافت سییه یا سر و گردنم تأثیری بر یائسگی نخواهد داشت 

سایی اولیه تخمدان: حدو سگی را  با از  1د نار ید از زنان یائ سگی زودرس(   40در سالگی ت ربه می کیید )یائ

های تولید مثلی باشد ها در تولید سطوح طبیعی هورمونیائسگی زودرس ممک  است ناشی از نارسایی تخمدان

ل  هیچ دلیلی تواند ناشووی از عواما ژنتیکی یا بیماری خودایمیی باشوود  اما اب)نارسووایی اولیه تخمدان(م که می

سگی به  س  طبیعی یائ سگی زودرس نمی توان یافت  برای ای  زنانم معموً  هورمون درمانی حدا ا تا  برای یائ

 میظور مدافظت از مغزم  ل  و استخوان ها توییه می شود 

 چگونه می توان یائسگی را تشخیص داد؟

ستید و به طور معمول تغییرات هورمونی ان ام برخی تست های آزمایشگاهی در تشخیص یائسگی کمک کییده ه

 زیر نشانه و وم یائسگی هستید:

 FSHمدت کوتاهی بعد از یائسگی میتوان با اطمییان گفت که دیگر فولیکولی وجود ندارد  بعد از یائسگی بلظت

داکثر خود سال بعد از یائسگی میزان ای  هورمونها به ح 3تا 1برابر شده و  3م حدود  LHبرابر و بلظت ۲0تا  10م

در  LHو  FSHمی رسوود  بعد از آن بلظت آنها به طور تدری ی و به میزان کمی کاهش می یابد   افزایش میزان 
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با سوورعت خیلی بیشووتری از خون پاک  LHای  دوره از زندگی نشووانه  طعی نارسووایی تخمدان اسووت  از ان ا که 

 کمتر است  FSHمیشودم بلظت آن از 

ستروژن پو  سط ا ستروژن بعد از تولید متو سبت آندروژن به ا سیار کاهش یافته و همنیی  ن سگی حدود ب از یائ

یائسگی به علت کاهش شدید استروژنم شدیدا کاهش می یابدم به همی  دلیا پرموئی خفیف شایع بوده و بیانگر 

 تغییرات واضح هورمونهای جیسی می باشد  

 خواست می شوند:به طور کلی برای تشخیص  طعی یائسگی آزمایشات زیر در

 آزمایش بارداری برای رد کردن هر گونه احتمال بارداری

 FSH 
 استروژن 

 TSH گاهی کم کاری تیروئید شرایطی شبیه به یائسگی ای اد میکید : 

 عوارض یائسگی چیست؟

 پو از یائسگیم خطر ابتال به برخی بیماری ها افزایش می یابد  برخی از ای  بیماری ها عبارتید از:

 لبی و عرو ی ) لبی و عرو ی(: هیگامی که سووطح اسووتروژن کاهش می یابدم خطر ابتال به بیماری های  بیماری

 لبی عرو ی افزایش می یابد  بیماری  لبی علت ایووولی مر  و میر در زنان و همنیی  مردان اسوووت  بیابرای  

 ورزش میظمم رژیم بذایی سالم و حفظ وزن طبیعی توییه میشود  

ستخوان:  ستگی را افزایش پوکی ا شک شوند و خطر  ضعیف  شکییده و  ستخوان ها  شود ا ضعیت باعی می  ای  و

ست برود و خطر پوکی  سرعت از د ستخوان را به  ست تراکم ا سگیم ممک  ا سال اول پو از یائ دهید  در چید 

مچ دست  استخوان را افزایش یابد  زنان یائسه مبتال به پوکی استخوان در معرض شکستگی ستون فقراتم لگ  و

 خود هستید 

ییت ارت اعی خود را از دست میبی اختیاری ادرار: از آن ایی که بافت دهیدم ممک  های واژن و م رای ادرار خا

اسوووت تکرر ادرار و به دنبال آن بی اختیاریم یا خارج شووودن  طرات ادرار همراه با سووورفهم خیده )بی اختیاری 

 استرسی( رخ دهد  
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تمرییات کگا و استفاده از استروژن موضعی واژییال ممک  است به تسکی  عالئم بی تقویت عضالت کف لگ  با 

اختیاری کمک کید  هورمون درمانی همنیی  ممک  است یک گزییه درمانی مؤثر برای تغییرات دستگاه ادراری 

 یائسگی و تغییرات واژن باشد که می تواند می ر به بی اختیاری ادرار شود 

کاهش تولید رطوبت و از دست دادن خاییت ارت اعی می تواند باعی ناراحتی و خونریزی خشکی واژن ناشی از 

 خفیف در طول رابطه جیسی شود  همنیی م کاهش میا جیسی )لبیدو( نیز ممک  است بروز کید 

سم کید می  ضافه می کیید زیرا متابولی سگی وزن ا سگی و پو از یائ سیاری از زنان در دوران یائ افزایش وزن: ب

 شود  

 برای کاهش عوارض یائسگی توییه های ساده زیر بسیار کارآمد هستید:

شت  مقادیر باً امگا سیار میاس   3مصرف بذاهای دریایی از جمله ماهی به دلیا دا برای سالمت  ل  و عروق ب

 است 

 شود توییه می Dی پوکی استخوان مصرف شیر و لبییات و ویتامی  برای کاهش عارضه

ات و الکا همواره خطرات مخصوص به خود را داشته و دارد ولی در ای  دوران به دلیا تاثیراتی که مصرف دخانی

 کیید عوارض یائسگی را چید برابر می …گذارند همنون پوکی استخوان و چا ی و فشارخون وای  مواد می

ستخوانورزش یکی از راه سط ا سیم تو سیار موثر برای افزایش کل ستهای ب سازی و در نتی ه به خوانها و نیز ا

ست  همنیی  نوشابه ستخوان ا های گازدار و کافئی  دار از جذب کلسیم مصرفی جلوگیری تعویق افتادن پوکی ا

 ها تا حد امکان خودداری کیید کیید بیابرای  از مصرف آنمی

وارض هورمون سووویا دارای ترکیباتی اسووت که در بدن همنون هورمون اسووتروژن عما می کیید بدون آن که ع

 درمانی را به دنبال داشته باشد

 درمان عوارض مربوط به یائسگی چیست؟

سگی نیازی به درمان دارویی ندارد  درمان شرایط مزمیی که ممک  یائ سگی و مدیریت  سکی  عوارض یائ ها بر ت

 است با افزایش س  رخ دهدم تمرکز دارند  درمان ها ممک  است شاما موارد زیر باشد:

درمانی: استروژن درمانی موثرتری  گزییه درمانی برای تسکی  گرگرفتگی یائسگی است  بسته به سابقه هورمون 

ستروژن را در کمتری  دوز و کوتاه تری  زمان مورد نیاز برای  پزشکی شخصی و خانوادگیم پزشک ممک  است ا
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ستفاده طوًنی مدت از هورمون درمانی ممک  است با افزایش خطر سرطان سییه و  تسکی  عالئم توییه کید  ا

 بیماریهای  لبی عرو ی همراه باشد 

ستروژن آزاد می کید که  شکی واژن: ای  درمان فقط مقدار کمی ا ستروژن واژییال برای از بی  بردن خ کرمهای ا

توسط بافت های واژن جذب می شود  می تواند به تسکی  خشکی واژنم ناراحتی ناشی از مقاربت و برخی عالئم 

 ری کمک کید ادرا

داروهای ضوود افسووردگی با دوز پایی : برخی از داروهای ضوود افسووردگی به نام مهارکییده های انتخابی بازجذب 

( ممک  است گرگرفتگی یائسگی را کاهش دهید  یک داروی ضد افسردگی با دوز پایی  برای SSRIsسروتونی  )

نمی توانید استروژن مصرف کیید یا برای زنانی  مدیریت گرگرفتگی ممک  است برای زنانی که به دًیا سالمتی

 که برای اختالًت خلقی به داروی ضد افسردگی نیاز دارندم مفید باشد 

ست که به کاهش گرگرفتگی نیز  شده ا شان داده  ستم اما ن شده ا شیج تایید  گاباپیتی : گاباپیتی  برای درمان ت

تروژن درمانی اسووتفاده کیید و در کسووانی که گرگرفتگی کمک می کید  ای  دارو در زنانی که نمی توانید از اسوو

 شبانه نیز دارند مفید است 

ستفاده میکلونیدینکلونیدی :  شار خون باً ا سبی که معموً  برای درمان ف ست تا م  رص یا چ شودم ممک  ا

 حدودی گرگرفتگی را تسکی  دهد 

زهای فردیم پزشکان ممک  است داروهایی را برای داروهایی برای پیشگیری یا درمان پوکی استخوان: بسته به نیا

ست دادن  ستید که به کاهش از د سترس ه ییه کیید  چیدی  دارو در د ستخوان تو شگیری یا درمان پوکی ا پی

ستخوان و خطر شکستگی کمک می کیید  پزشک ممک  است مکما های ویتامی   را برای کمک به تقویت  Dا

 استخوان ها ت ویز کید 
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