
  ؟ چیستدر زنان  یائسگی
 

 یک   به هیچ عنوان و  استاز زندگی زنان  طبیعی ایی ائسگی مرحلهی

 بکه سطح هورمون های زنانه در این دوره   .محسوب نمی شود بیماری

مکی   یو فرد دجار عالیمک یابد  می  کاهشاستروژن  خصوص هورمون

به یک    معموال یائسگی طبیعی ه است. بودننها روبرو آبا  قبالشود که 

باره اتفاق نمی افتد و شکام  سکه مرحلکه  کیش یائسکگیس یائسکگی و       

 مرحله ی  س یائسگی می باشد.

   چیست؟  در زنان  یگدلیل بوجود آمدن یائس

ایکن   سبه دنیا می آید نارس معموال ی  خانم با تعداد مشخصی تخم 

تخمدان هکا بکا تودیکد     و  نگهداری می شوند ها در تخمدانتخم  ها 

س عادت ماهانه و  س از سن بلوغ و  روژسترون  هورمون های استروژن

ککاهش  بکه ددیک    تخم  ها را تنظکیم مکی کننکد.    ماهانه  ازاد سازی

 و توقک  عکادت ماهانکه   نشکدن تخمک     و آزاد هورمون هکای جنسکی  

 55-84یائسکگی طبیعکی بکین سکنین      یائسگی به وقوع مکی  یونکدد.  

در یک   دالی  مختل  ممککن اسکت    اما بهسادگی به وقوع می  یوندد 

شکرای  یائسکگی   این  و مشاهده شودمقرر  زودتر از موعدیائسگی فرد 

 نامیده می شود.زود هنگام 

   ؟ مرحله پیش یائسگی چیست

سکادها بکه طکوی مکی     در زنان به گفته محققین بوجود آمدن یائسگی 

 .مکی شکود  غکاز  آو یا  یش یائسکگی   1منو از ه ر ی مرحلهانجامد و با 

در بعضکی از  اما  خواهد بودسای  11-8 این مرحله معموالمدت زمان 

 اواسک   ازمعمکوال    یش یائسگی مرحله .خواهد بودچند ماه  افراد تنها

 ممککن اسکت   سادگی نیک    سیاز ثنا آغاز و در موارد استچه  سادگی 

و ژنتیک   شروع  یش یائسکگی بکه عوامک  مختلفکی ماننکد       .شود اغاز

. کشیدن سیگار و چاقی از عواملی هسکتند  استوابسته گی سب  زند

 که مرحله  یش یائسگی را تسریع می کنند.

اهش می کبه آرامی تودید هورمون استروژن  یش یائسگی  در مرحله 

مرحله می ان هورمون استروژن به سرعت این  خرآسای  1-2ر د . یابد

بکا  های نکامنظم  قاعکدگی  چکار دممککن اسکت   فکرد   و ش می یابکد کاه

س درد هکای  بی حوصلگی س خستگی مفرط س بسیار زیاد یاخونری ی کم 

س  یدوران  کیش یائسکگ  در  .شکود  و تغییر سریع خلک   س از قاعدگی 

حاملگی نی  به وقوع می  یوندد و بی نظمی قاعدگی دای بکر نابکاروری   

 .نخواهد بود

 مرحله یائسگی

بکه ددیک  ککاهش هورمکون هکای          آندر  کهاست  ای یائسگی مرحله

 . شکود میعالئم یائسگی دچار فرد  استروژن به خصوص هورمون زنانگی

روند یائسگی س عادت ماهیانه نامنظم و سپس به طور کامک    در ابتدای

بکا یک  سکری تغییکرات جسکمی و روحکی        این عالئم  قطع می گردد

 آنها کاهش می یابد.   شدت که با گذشت زمان  است ههمرا
 د

 : یائسگی عالیم 
یائسگی  در دورانبانوانی که در صد  01در ییرات هورمونی غبه ددی  ت

 ستعلی  شبانهعبارتند  عالئم ایندیده می شود. عالئم یائسگی   هستند

 و  تپش قلبتغییر سریع خل  و خوس اضطرابس  سبی خوابی سگر گرفتگی

 .واژنخشکی 
 

 گر گرفتگی

به ددی  کاهش هورمون اسکتروژن  این دوران زنان در درصد  05-45 

ی در بعضکی از افکراد بکا دکرزس     گک گکر گرفت . دنمی شو گیگرفت دچار گر

طوی  . همراه است در ناحیه صورت و  باال تنه ی  و قرم ی  وست رتع

 هکا شکب  و  مکی باشکد  دقیقکه   11ثانیه تکا   01ین گر گرفتگی بزمان 

 ککاهش  آرامیافرادی که سطح استروژن آنها به  .اتفاق می افتدبیشتر 

 آنها ی  باره کاهشاستروژن خون ت به بانوانی که سطح بنس می یابد

مطادعکات نشکان داده   . دندچار عوارض یائسگی می شکو کمتر  می یابد

 د.نگر گرفتگی را اف ایش می دهمصرف ادک  و اند که سیگار 

 

 تعریق شبانه

 در بعضیدر حین خواب و احساس گرما  تعری  شبانه 

مکی   دحکافس ملحفکه و تشک    خیس شدن  سموجب بی خوابی  افراد از 

بلکه ددی  آن  ایجاد نمی شودحرارت اطاق ددی   این شرای  به د .وش

 کاهش  سطح هورمونها در خون می باشد.

 بی خوابی شبانه 
خواب شبانه مختک    ستعری  شبانهگرگرفتگی و  به علت

 کاهش. شود بیدار شدن فرد از خواب میموجب شده و 

و  بعکد  روز خسکتگی و احسکاس ضکع  در   خواب باعث 

 خواهد شد. تغییر خل 
 

 خز     پس از یائسگی  

یک  خکانم وارد مرحلکه  کس      سماه بکدون قاعکدگی   12د از گذشت بع 

را بکه  ژسکترون و اسکترادیوی   رویائسگی می شود و تخمدان ها تودید  

بکا   اسکترون   سنکوع دیگکری از اسکتروژن    س خاتمه می دهندطور کام  

فکرد    در ایکن شکرای    .تودید می شودبدن گر دی نقاطدر کارایی کمتر 

بکدون نگرانکی از بکارداری     و وارد مرحله جدیدی از زندگی می شکود  

به ددی  کاهش اسکتروژن   .  داز زندگی را آغاز می کنجدیدی  مرحله 

افک ایش   سدور شکم تجمع چربی سبه  وکی استخوان ممکن استس فرد 

اختیکاری ادرارس ککم شکدن ترشکحات     س بی قلبی عروقیمشکالت  سوزن

 ایکن عکوارض بکا     الزم به ذککر اسکت ککه   .مبتال شود  افسردگیو  زنانه

 د بود. نقاب  کنتری خواه مراقبت های مناسب 

    2زودرس  یائسگی  

ایجاد می شکود.   وتدالی  متفا با بانوان  بعضی از  زودرس دریائسگی 

 سشده اسکت تخمدان و رحمشان خارج  رس در بانوانی که یائسگی زود

 غده فکوق کلیکوی   و اختالالت ده تیروئیدکم کاری غافرادی که دچار 

هسکتند   رتکو درمکانی    و  شیمی درمانیو یا افرادی که تحت هستند 

س عقکب افتکادگی ذهنکی   که به  افرادیدر  . همچنینه می شود دمشاه

نیک   مبکتال هسکتند    دیک ئروماتورتریکت  آبیماری های خود ایمن مانند 

شکاخ   افک ایش   و کشیدن سکیگار .شود یائسگی زود هنگام دیده می

عواملی هستند ککه یائسکگی را در سکنین  کایین      ( BMI8توده بدنی)

 می شوند.  موجبتر

 کاهش عوارض یائسگی در بانوان

 می توان به نککات زیکر توجکه داشکت      جهت کاهش عوارض یائسگی 

چربکی هکای    مصرف س یاده روی س فعادیت بدنیس در هوای آزاد ورزش 



حاوی فیبرس خوردن مواد  س 0مگا اتخم کتانس مانند روغن زیتونس سادم 

توصیه مکی شکود.    مواد حاوی  روبیوتی  و کلمسکلمس کلم بروکلیگ  

و انجکام بکه    خکوری دوری از غم س داشتن معاشرین مثبت نگر و سادم 

طراوت و سالمت بانوان اد امی در نگهداری  موقع بررسی های   شکی

 .است

 یا اندروپوز یائسکی مردان

علکت   سدر میان سکادگی   سترون در مردانوون تستسطح هورمکاهش 

در مردان سگی ئای.  دش می با 0زیائسگی مردان یا آندرو و ایجاد اصلی 

ر بسیاری د. آغاز گردد سادگی به بعد 05از ممکن است بر خالف زنان 

   د.می شو یری نسبت داده  هاشتباها ب  درو وزآنعالئم  افراداز 
هورمکون تستوسکترون   ام آرککاهش   بکا در مردان یائسگی یا اندرو وز  

 که  ایکان تخمک  گک اری اسکت      و با یائسگی در بانوان اتفاق می افتد

 با طیک  وسکیعی از عکوارض ماننکد      ز ممکن استواندرو  .تفاوت دارد 

در مکردان   ) افسکردگی   کر خکوابی(   )بی خوابی و یکا  اختالی در خواب

بلککه   سنیسکت  غمگین بکودن همیشه بصورت 

 نی   زودرنجی یاخشم ممکن است به صورت 

ککاهش   سافکت انکرژی  س خستگی نمایان شود(

 س  شککدن بیضککه هککاچککو کو میک  جنسککی 

تککوده کککاهش ستجمککع چربککی دور شکککم  

 کم شدن موهای بکدن س کاهش تراکم استخوانس بدنی قدرتو عضالنی 

عکواملی  در مکردان بکا    سکگی ئیا . باشکد همراه متورم شدن سینه ها  و

دیکو و   رابیضه ها و یکا   هاس جراحت ورتومس بیماری قندس چاقیهمچون 

کاهش می ان تستوسترون در مکردان از  . ایجاد می شوددرمانی  شیمی

سادگی شروع و  س از آن تقریبکا  هکر سکای یک  درصکد از       01حدود 

 81اواس  چه  سادگی تقریبا  می شود. در می ان تستوسترون کاسته

 0می ان تستوسترون خوندرصد تستوسترون خون کاهش یافته است. 

س کمتکر از  هساد 01-07درصد مردان  01و  هساد 81-01درصد مردان 

استرسس افک ایش  الزم به ذکر است که . استحداق  آن در افراد جوان 

 وزن و کم تحرکی موجب افت سطح تستوسترون می شوند. 

بسته به وضعیت جسمی و جنبه های روانکیس   تستوسترون افت سطح 

 .سادگی نی  به تاخیر افتد 05تا  می تواند فردی و اجتماعی

  آزمون های تشخیصی

 

 کاهش عوارض یائسگی در آقایان

انجکام   سککاهش وزن   سالزم مراجعه بکه   شک  و انجکام آزمکون هکای     

دخانیکات  قطکع مصکرف    ککافیینس  کاهش مصکرف   سورزشی  هایادیتفع

. الزم به ذکر است خواب کافیو  مصرف مواد ارگانی  سکاهش استرسس

 عککوارض حککای هککیچ داروی گیککاهی جهککت از بککین بککردنکککه تککا بککه 

غیکر  مصرف داروهای از توصیه می شود  مجوز نگرفته است دذازواندرو 

 .شود خودداری اکیدا مجاز که در رسانه ها تبلیغ می شوند

1) Premenopause                                   8) Anti mullerian hormone 

2)Early Menopause                                9)  HDL/LDL/Triglyceride 

3) Andropause                                         11) complete blood count 

4)BMI: Body Mass Index                       11)Comprehensive metabolic panel 

5)Follicle -stimulating hormone           12) Dehydroepiandrosterone 

6)luteinizing hormone                            13) Insulin Growth factor 

7)Gonadotropin-releasing hormone   14) Prostate specific Antigen 
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 آقایان بانوان
FSH8/ 

estrogen(estrone,estradiol 
and estriol)/LH6/GnRH7/ 

Testosterone 

Testosterone/DHEAs02 
FSH/LH/IGF00  

 

AMH5/Lipid profile1 Total & Free, Insulin/ 
TSH/T0 

T0/TSH/CBC01/CMP00 PSA00 
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