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    مقدمه 
 

 
يائسگی دوره طاليی 
زندگی زنان  

 ويژه کارکنان مراکز بهداشتی درمانی



  

   گروه بزرگساالن نيمي از جمعيت كشورهاي در حال توسعه را تشكيل مي دهند و به طور روز افزوني جمعيت آنان در حال افزايش بوده و 

سرعت رشد آنان تا چند دهه آينده نيز ادامه خواهد داشت . 

  بزرگساالن يا به عبارت ديگر والدين محور سالمت خانواده بوده و مرگ و مير ، ناتواني و رفتارهاي آنها ، همه ابعاد سالمت خانواده را تحت 

تاثير قرار مي دهد و خطرات تهديد كننده سالمتي آنان بر سالمت ساير گروه هاي سني در خانواده نيز موثر است . اين گروه سني داراي نقش 

مولد اقتصادي بوده و به همين سبب ساير گروه هاي سني در خانواده و جامعه به آنان وابسته اند . چهره سالمت وبيماري در اين گروه سني 

متفاوت با ساير گروه هاي سني است و مداخله براي كاهش بار بيماري ها در آنان به سادگي كنترل بيماري هاي واگيردار مقدور نيست و به 

شدت مسائل فرهنگي ، اجتماعي و شيوه زندگي بستگي دارد . 

   زنان محور سالمت خانواده محسوب مي گردندو عالوه بر مديريت سالمت اعضاي خانواده ، الگوي اصلي آموزش و ترويج شيوه سالم زندگي 

به نسل بعدي نيز مي باشند . زنان در همه گروه هاي سني ، جمعيت بيشتري را به خود اختصاص مي دهند و عمر متوسط و اميد به زندگي 

آنان نيز بيشتر از مردان بوده ، اما بار معلوليت و ناتواني آنان باالتر و كيفيت زندگي پايين تري داشته و با بيماري هاي مزمن ناتوان كننده قابل 

پيشگيري بيشتري مواجه مي گردند . 

  زنان با مشكالت ويژه اي ناشي از شرايط طبيعي و فيزيولوژيك خود روبه رو هستند كه يكي از مشكالت ، دوره گذار يائسگي يا سال هاي 

پاياني دوره بارداري است كه به سبب كاهش استروژن ، مشكالت مضاعفي براي زنان ايجاد مي نمايد . زنان كه تا اين دوره با انرژي بسيار و 

 به امور خانواده مي پرداختند ، ناگهان در پايان دوره باروري با مشكالت متعددي مواجه مي شوند . به "بدون توجه به سالمت خود عمدتا

همين دليل اين دوره يك مقطع مهم در سالمت زنان است كه الزم است با توجه بيشتر ، سالمتي آنان را براي بيش از يك سوم دوره زندگي 

آنان تضمين نموده و سال هاي پايان باروري را براي آنان به سال هاي مفيد زندگي بدل نمود .  

مواردي كه كاركنان مراكز و ارائه دهندگان خدمت بايد مورد توجه قرار دهند عبارتند از : 

ايجاد نگرش مثبت به دوره يائسگي به عنوان يك پديده طبيعي در زندگي زنان  -

 ارائه خدمات با كيفيت مناسب به اين گروه از زنان  -

 آگاه نمودن آنان براي دريافت خدمات پيشگيرانه و بهبود شيوه زندگي سالم -

 آگاه نمودن آنان براي برنامه ريزي براي سالمندي سالم و پيشگيري از مهمترين مشكالت سالمت زنان در دوره سالمندي -

 

 

 

 

 

يائسگي چيست ؟ 



  

يائسگي يكي از مراحل طبيعي و مهم زندگي زنان است كه مشخصه اصلي آن پايان باروري و قطع قاعدگي است . اين پديده در همه زنان در 

 سالگي اتفاق مي افتد . زنان در طول دوره يائسگي تغييرات جسماني و رواني خاصي را تجربه مي كنند. آشنايي با اين تغييرات و 40-55سن 

درك داليل آن به زنان كمك مي كند كه بدانند چه چيزي در انتظار آنهاست و بتوانند با آمادگي بيشتري خود را با اين تغييرات تطبيق دهند. 

زمان وقوع يائسگي 

 سالگي 50 سالگي تجربه مي كنند متوسط سن يائسگي 40-55زمان شروع يائسگي در زنان متفاوت است . به طور كلي زنان اين پديده را بين 

است . 

چگونگي وقوع يائسگي 

عمده تغييرات در يائسگي ناشي از تغييراتي است كه در عملكرد تخمدان ها و توقف ترشح هورمون ها از آن و در نتيجه توقف تخمك گذاري 

اتفاق مي افتد . تخمدان ها بخش مهمي از دستگاه تناسلي زنانه هستند كه با دو عملكرد مهم ،  توليد هورمون هاي استروژن و پروژسترون و 

 روز طول مي كشد 28"آزاد سازي تخمك در تمام دوره باروري زنان نقش مهمي ايفا مي كنند . اين هورمون ها سيكل قاعدگي را كه معموال

كنترل كرده ، زمان آزاد سازي تخمك را تنظيم و اليه داخل رحمي را براي جايگزيني سلول تخم و استقرار حاملگي آماده مي كنند . اگر 

بارداري اتفاق بيفتد ، تخمك در رحم كاشته شده و در غير اين صورت سطح هورمون استروژن و پروژسترون كاهش يافته ، تخمك و اليه 

داخلي رحم به خارج از بدن تخليه شده و قاعدگي اتفاق مي افتد . هورمون استروژن عالوه بر نقش فوق در سالم نگهداشتن استخوان ها ، 

 كمك به حافظه مؤثر است . "تنظيم كلسترول خون ، حفظ قابليت ارتجاعي پوست و عروق و احتماال

فعاليت اصلي تخمدان ها از زمان بلوغ آغاز مي شود . در اين دوره شروع ترشح استروژن از تخمدان ها سبب ايجاد عاليم زنانه و آغاز عادت 

 20-40ماهانه مي شود . با شروع اين دوره يك زن وارد مرحله باروري زندگي خود مي شود و توانايي باردار شدن پيدا مي كند . اين مرحله 

سال طول مي كشد و تا شروع دوره يائسگي ادامه خواهد داشت . 

 سال قبل از قطع كامل قاعدگي ، زنان وارد مرحله پيش يائسگي مي شوند . اگر چه ممكن است در طول اين دوره عادت ماهانه نامنظم 5-3

باشد ولي حاملگي نيز مي تواند اتفاق بيفتد و الزم است تدابير الزم براي پيشگيري از حاملگي ناخواسته انديشيده شود . به تدريج ساير عاليم و 

نشانه هاي يائسگي بروز يافته و به طور ناگهاني قاعدگي قطع مي شود .  

عالئم يائسگي و چگونگي تطابق با آن 

شدت عالئم يائسگي در افراد مختلف متفاوت بوده و گروهي از زنان هيچيك از آن ها را تجربه نمي كنند . اين امر بستگي به عوامل مختلف از 

جمله استرس ، بيماري ، تغذيه و شيوه زندگي دارد . به طور كلي عالئم شامل موارد زير هستند : 

 

 

 بي نظمي در عادت ماهانه  -1



  

  اختالل قاعدگي به دليل عدم تعادل هورموني و تأثير آن بر تخمك گذاري اتفاق مي افتد و منجر به ادامه ترشح استروژن و ضخيم شدن 

آندومتر و در نتيجه خونريزي نامنظم و لكه بيني مي شود . اين بي نظمي در بعضي از افراد زيان آور و آزار دهنده است اما اكثريت زنان كاهش 

 .  ماه وجود داشته باشد6زمان و حجم خونريزي را تجربه مي كنند . قبل از توقف كامل دوره قاعدگي ممكن است اختالل قاعدگي حد اكثر تا 

  روز) ، 10در صورت وجود خونريزي بسيار سنگين ، قاعدگي طوالني مدت (بيش از

 ماه قطع قاعدگي يا 6 هفته بين قاعدگي ها ، لكه بيني بين قاعدگي ها ، لكه بيني بعد از مقاربت و هر گونه خونريزي پس از 3فاصله كمتر از 

پس از يائسگي قطعي ، الزم است با پزشك مشورت نمود .  

 - گر گرفتگي و تعريق شبانه  2

يك عالمت شايع دوران يائسگي است و اكثريت زنان آن راتجربه مي كنند . در اين حالت فرد به طور ناگهاني دچار احساس گرما در قسمت 

بااليي بدن خود شده ، صورت و گردن قرمز و لكه هاي قرمز رنگ روي سينه ، پشت و بازوها پيدا مي شود . هم زمان با اين احساس فرد دچار 

 دقيقه طول 5  ثانيه تا 30تعريق شده و پس از آن بدن وي سرد مي شود  . در بعضي افراد گرگرفتگي

 مي كشد . اين عالمت در عرض چند سال بعد از يائسگي از بين مي رود . 

توصيه هاي زير براي رفع عالئم گرگرفتگي كمك كننده است . اين توصيه ها قدم اول درمان هستند : 

رفتن به فضاي خنك ، پوشيدن لباس با رنگ هاي روشن و نخي ، خوابيدن در جاي خنك باتهويه كافي ، استفاده از لباس خواب و مالفه نخي 

، ورزش سبك ، قطع مصرف سيگار و ادويه جات ، قطع مصرف مايعات گرم و دوش آب گرم قبل از خواب ، رژيم غذايي سبك و مصرف بيشتر 

ميوه و سبزي و ماست و استفاده از تكنيك هاي آرام سازي و ماساژ و به خصوص تنفس عميق و آهسته ، كاهش استرس ها ، تغيير شيوه 

 در حد مناسب . BMIزندگي و نگه داشتن 

* در صورت عدم تأثير روش هاي فوق الزم است با پزشك مشورت نمود . 
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ممكن است در حوالي سن يائسگي احساس متفاوتي نسبت به فعاليت جنسي ايجاد شود . در بعضي از افراد به دليل تغييرات هورموني و تغيير 

در جدارواژن ، نوع داروهاي مصرفي و داليل خاص فرهنگي برانگيختگي جنسي كاهش يافته و در برخي از افراد به دليل حذف ترس از ايجاد 

حاملگي ناخواسته احساس آزادي بيشتر و تمايل جنسي بيشتري ايجاد مي شود . در هر حال تا وقتي كه از زمان آخرين قاعدگي يك سال تمام 

سپري نشده است ، روابط جنسي از نظر ايجاد حاملگي ناخواسته مي بايست كنترل شده باشد .  

در صورت وجود مشكل در برقراري ارتباط جنسي الزم است با پزشك مشورت نمود . 

   خشكي واژن و بي اختياري ادراري– 4

         تغييرات هورموني دوره يائسگي سبب نازكي ، خشكي و كاهش خاصيت ارتجاعي واژن و در نتيجه احساس سوزش و خارش 

 مي شود و احتمال ايجاد عفونت افزايش مي يابد . همچنين احتمال دارد مشكالتي در روابط جنسي افراد ايجاد شود . در صورت بروز مشكالت  

فوق الزم است با پزشك مشورت نمود . استفاده از ژل هاي نرم كننده مقاربت را آسان تر مي نمايد . 



  

بي اختياري ادراري ممكن است به دليل ضعف عضالت لگن باشد . عضالت لگن به كنترل دفع ادرار كمك مي كنند و در زنان حاملگي ، زايمان 

و افزايش وزن مي تواند باعث ضعف اين عضالت شود . استحكام ذاتي عضالت و بافت همبندي افراد متفاوت بوده و به عالوه افزايش سن و 

بيماري مزمن مثل سرفه و يبوست مزمن مي تواند منجر به ضعف بافت شود . خوشبختانه عضالت لگن مانند ساير عضالت با تمرينات ورزشي ( 

 باعث بهبود عملكرد مثانه مي شوند . اين تمرينات را مي توان در اكثر مواقع مانند هنگام تماشاي "ورزش كگل ) تقويت مي شوند و نهايتا

تلويزيون ، رانندگي ، انجام امور دفتري واداري ، انجام كارهاي منزل ، ورزش ، پرش و در حال دراز كشيدن انجام داد . 

* نحوه انجام ورزش كگل  

عضالت بين مجراي ادرار و مقعد را منقبض و به سمت داخل بكشيد (اين عضالت را مي توان با كنترل خروج ادرار در هنگام دفع آن تشخيص 

 بار و 3-4 شماره استراحت بدهيد . اين كار را روزانه بين 10 ثانيه ) بشماريد و بعد 10 ( 10داد ) و در اين حالت ( وضعيت انقباض ) تا شماره 

 هفته تداوم داشته باشد .  6-12 انقباض تكرار كنيد . الزم است تا اين تمرينات حداقل 10هر بار 

نكات ديگر كمك كننده عبارتند از : 

تخليه ادرار به صورت برنامه ريزي شده و به تدريج  افزايش فواصل زماني آن    -

 انقباض عضالت لگن پيش از عطسه كردن و يا پريدن و بلند كردن اجسام سنگين  -

 انجام مرتب ورزش -

 دريافت كافي مايعات -

 كاهش مصرف كافئين -

 كاهش مصرف مايعات قبل از خواب -

براي بررسي بيشتر مشكل و رفع كامل آن الزم است با پزشك مشورت نمود . 

 خستگي و مشكالت خواب  – 5

احساس خستگي عالمت شايعي در دوره يائسگي است . سخت به خواب رفتن ، زود از خواب بيدار شدن ، نيمه شب بيدار شدن به دليل 

تعريق شبانه يا احساس نياز به دستشويي ممكن است وجود داشته باشد . اگر مشكالت خواب به مدت حداقل يك ماه در فرد ادامه داشته 

باشد نياز به مداخله دارد .  

 

توصيه هاي زير براي بهداشت خواب در بسياري از موارد كمك كننده است : 

استفاده از بستر براي خوابيدن  -

 قطع مصرف داروهايي مثل كافئين ، نيكوتين ، الكل و محرك ها  -

 پرهيز از چرت زدن روزانه -

 حفظ تناسب جسماني به كمك تدريجي ورزش صبحگاهي -

 استفاده بيشتر از راديو يا مطالعه به جاي تماشاي تلويزيون -



  

  دقيقه قبل از خواب 20حمام آب داغ  -

 صرف غذا در ساعت معيني از روز  -

 ميل نكردن غذاي سنگين قبل از خواب -

 استفاده از روش آرام سازي هنگام غروب -

 فراهم كردن شرايط خواب راحت  -

در صورت عدم موفقيت در رفع بي خوابي و وجود عالئم طبي كه سبب بي خوابي مي گردند الزم است با پزشك مشورت نمود .  

   تغييرات خلقي ، افسردگي و اضطراب– 6

زنان در دوره يائسگي تحريك پذيرتر و غمگين ترند و تغييرات خلقي آن ها بيشتر مي شود . اين مسئله عالوه بر تغييرات سطح استروژن 

مي تواند از عكس العمل افراد و همسرانشان به اين دوره ، استرس هاي خانوادگي و دورشدن فرزندان باشد .  

افسردگي  

 احساس غمگيني و غصه ، احساس بي حوصلگي يا عدم عالقه به انجام كارها ، كاهش ميل به غذا ، كاهش يا افزايش خواب ، احساس 

خستگي يا ناتواني براي انجام فعاليت هاي روزانه ( كمبود انرژي ) ، خستگي از زندگي و افكار مرگ ، افكار خودكشي ، عدم لذت بردن از 

فعاليت هاي روزانه ، احساس بي ارزش بودن ، عدم تمركز در كار و امور زندگي ، احساس فشار دائمي روحي از عالئم افسردگي مي باشد 

.( اگر بيش از دو هفته ادامه يابد )  

بهترين راه پيشگيري از افسردگي، شيوه زندگي سالم با تأكيد بر حفظ وزن مناسب(تغذيه صحيح ، فعاليت فيزيكي مناسب) ، عدم 

استفاده ازسيگار ، انجام فعاليت هاي فكري و اجتماعي و گذراندن صحيح اوقات فراغت است . همچنين درمان مشكالتي مانند چاقي ، 

فشارخون باال و ديس ليپيدمي به رفع عوامل خطر شناخت كمك مي كند . 

اضطراب   

عالئم اضطراب عبارتند از : 

 تعداد انگشت شماري در يك سال فرق مي كند "حمالت و دوره هاي مجزاي ترس شديد كه فراواني آن از چند حمله در روز تا صرفا -

 .

 اختالل اضطرابي منتشر -

اختالل هراس اجتماعي ، ترس مفرط از تحقير شدن يا خجالت كشيدن در موقعيت هاي مختلف نظير صحبت كردن در جمع يا غذا  -

 خوردن در كنار جمع

اختالل وسواس جبري ، وجود وسواس ها يا اجبار هاي مكرر و شديد  -

در صورت وجود عالئم افسردگي و اضطراب الزم است با پزشك مشورت نمود .  

 

 



  

 ساير تغييرات جسماني  – 7

توده عضالني و  افزايش وزن و چاقي شكمي ، كاهش : تغييرات قابل توجه ديگري كه ممكن است در دوره يائسگي اتفاق بيفتد عبارتند از

افزايش و تجمع بافت چربي ، كوچك شدن اندازه پستان ها ، نازكي و كاهش قابليت ارتجاع پوست ، سردرد ، مشكالت حافظه ، سفتي و 

درد عضالت و مفاصل 

عوارض كاهش استروژن بعد از يائسگي 

برخي از اثرات كاهش استروژن بر روي استخوان ها ، قلب ، مثانه ، واژن و پوست مي باشد : 

 - استئوپورزيس يا پوكي استخوان  1 

پوكي استخوان يك بيماري شايع استخواني است كه در آن توده استخواني به تدريج از بين مي رود . اكثريت افراد مبتال به پوكي 

استخوان خانم ها هستند . در اثر كاهش استروژن از دست دادن بافت استخواني تسريع شده و منجر به شكستگي لگن ، مهره ، مچ ، 

ساكروم و ساير استخوان هاي بدن مي شود . از علل ايجاد پوكي استخوان تسريع روند برداشت استخوان به دليل كمبود توده استخواني 

 سالگي 30 و همجنين تسريع روند از دست رفتن استخوان بعد از سن D سالگي به دليل عدم دريافت كافي كلسيم و ويتامين 30قبل از 

است .  

عوامل خطر در پوكي استخوان  

افراد مونث در معرض خطر بيشتري نسبت به مردان هستند .  -

  برابر افزايش مي يابد . 2-3 سالگي به بعد با گذشت هر دهه از عمر احتمال ابتال به پوكي استخوان 50باال رفتن سن : از  -

 يائسگي به طور طبيعي ، يائسگي زود رس يا يائسگي در اثر برداشتن تخمدان ها -

آمنوره طوالني ( بيش از يك سال ) قبل از يائسگي ، منظور از آمنوره طوالني قبل از يائسگي مواردي از آمنوره غير طبيعي است كه  -

 با نقص عملكرد تخمدان ها همراه باشد .

  ) BMI< 19 ، WT <57الغري و جثه كوچك (  -

  در رژيم غذايي به هر دليلDكمبود مصرف كلسيم و ويتامين  -

 افتادن هاي مكرر به هر دليل  -

سابقه وجود پوكي استخوان ، كيفوز در خانواده ، همچنين سابقه شكستگي در بستگان درجه اول بخصوص مادر بدون ارتباط با  -

 ضربه يا تصادف

 هر گونه شكستگي در زنان بعد از منوپوز -

 مصرف سيگار والكل -

 شيوه زندگي كم تحرك -

 ماه ، داروهاي ضد انعقادي به مدت طوالني ، داروهاي ضد صرع ، 3مصرف داروهايي مانند كورتيكواستروييد ها بيشتر از  -

 سيكلوسپورين به مدت طوالني 



  

 وضعيت بد اجتماعي و اقتصادي -

 افراد سفيد پوست و نژاد آسيايي -

در صورت وجود عوامل خطر با پزشك مشورت كنيد . 

* پيشگيري از پوكي استخوان 

-  تغذيه سالم و متعادل 

 واحد منابع غني از كلسيم مانند لبنيات ، سويا و انواع حبوبات و غذاهاي دريايي به ويژه كنسرو ماهي كلسيم مورد نياز بدن را 3مصرف 

تأمين مي نمايد .  

 كه از طريق مصرف غذاهايي مانند ماهي ، شير غني شده و همجنين نور خورشيد تأمين مي شود .( به طور كلي هفته Dدريافت ويتامين 

را تأمين كند ) D    دقيقه در معرض آفتاب بودن صورت و دست ها مي تواند سطح مورد نياز ويتامين 10-15 بار و هر بار 3اي 

 سهم انواع سبزيجات و ميوه جات 5     مصرف 

  فعاليت بدني مناسب       –

 دقيقه متناسب با شرايط بدني و تمايل فرد . ورزش هايي مانند پياده روي ، دويدن آهسته ، كوه 30 بار در هفته و هر بار 3    انجام ورزش 

پيمايي ، انجام حركات هوازي با شدت ماليم ، باال رفتن از پله ها ، ورزش هاي راكتي ، كار با وزنه هاي دستي ، نوار هاي ارتجاعي و دستگاه 

هاي متنوع وزنه  

ترك عادات مصرف سيگار ، الكل و قطع مصرف زياد كافئين  –

بيماري قلبي عروقي   -2

بعد از يائسگي اثر حفاظتي استروژن روي قلب و عروق كاهش يافته و خطر كلسترول باال ، بيماري قلبي و حمله مغزي در زنان افزايش مي يابد 

. به طوري كه اولين عامل مرگ و مير زنان را به خود اختصاص  مي دهد . داروها از جمله هورمون ها تأثير مثبتي بر پيشگيري از بيماري قلبي 

عروقي نداشته اند . بنابر اين براي پيشگيري از بيماري قلبي عروقي شيوه زندگي سالم را انتخاب نموده و موارد زير را به كار بنديد : 

انجام منظم ورزش  -

 حفظ وزن مناسب -

 نكشيدن سيگار -

  توضيح داده شده"اختالالت ادراري تناسلي كه قبال -3

 اثر بر پوست و مو -4

خشكي و چروك پوست ، نازك شدن موها و رشد سريع موي صورت در باالي لب و زير چانه از عوارض كاهش استروژن است . سيگار را كنار 

بگذاريد و كمتر در آفتاب قرار بگيريد . 

 

 



  

 سرطان ها – 5

يائسگي عاملي براي ايجاد سرطان ها نيست . اما به دليل افزايش سن احتمال ايجاد برخي از سرطان ها در اين دوره وجود دارد . شايع ترين 

سرطان در زنان اين گروه سني سرطان پستان است . سرطان دهانه رحم و سرطان تخمدان نيز بايد مورد توجه قرار گيرد . براي آن كه سرطان 

ها در مراحل اوليه و قابل درمان تشخيص داده شده و درمان شوند ، خود آزمايي ماهانه پستان ها ، ماموگرافي ساالنه و معاينه ساالنه لگن و 

پستان ، انجام پاپ اسمير را در برنامه خود قرار دهيد . اگر لكه بيني يا احساس نفخ و پري شكم داشتيد به پزشك مراجعه كنيد . 

 شيوه زندگي سالم 

اصول شيوه زندگي سالم عبارتند از : 

فعاليت جسماني منظم  -

 تغذيه سالم -

 كنترل استرس -

 پرهيز از عادات مخرب -

 روابط جنسي سالم -

 تنظيم خانواده -

 يادگيري كمك هاي اوليه -

 به كار گيري عادات شخصي سالم  -

 مشاوره منظم پزشكي و انجام دستورات پزشك -

محيط زندگي سالم  -

 

 

 سال- دكتر سيد خليل پسته 45-60منبع : راهنماي باليني و برنامه اجرايي تيم سالمت براي ارائه خدمات يائسگي به زنان
 1386 ناشر پونه -  نوبت اول –اي و دكتر مطهره عالمه 
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