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تغییرات جسمی یائسگی
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تغییرات جسمانی

oتغییرات وازوموتور
oتغییرات متابولیک
oتغییرات روحی
oتغییرات در عملکرد تیرویید
oتغییرات در دستگاه تناسلی
oتغییرات قلبی و عروقی
oتغییرات در استخوان
oتغییرات در سیستم ادراری
oتغییرات در سیستم پوست
oتغییرات در میزان هورمون جنسی



تغییرات وازوموتور

شایعترین و مشکل آفرین ترین عالمت
:تعریف

5ثانیه تا 30گرگرفتگی احساس ذهنی از حرارت شدید در قسمت فوقانی بدن است که مدت آن از 

.دقیقه است4دقیقه متغییر بوده ولی به تیپیک 

:اتیولوژی
.ی شودگرگرفتگی از قطع ناگهانی استروژنها،و نه خود هیپواستروژنیسم ناشی م





متابولیکتغییرات
ی های تغییرات در متابولیسم مواد قندی که فرد را مستعد بیمار

.همانند دیابت می کند

 افزایش : تغییرات در متابولیسم چریبهاLDL و کاهشHDL



تغییرات در عملکرد تیرویید

 اختالل در عملکرد

تیرویید که به صورت

وز پرکاری و کم کاری بر

می کند،

ر به علت تغییرات در محو
-زهیپوفی–هیپوتاالموس 

.تخمدان می باشد



تغییرات در دستگاه تناسلی
واژنیهادیوارهیائسگی،هنگامدراستروژنیافتنکاهشدنبالبه

به

.وندمیشنازکوپریدهعروقی،رنگساختاریافتنکاهشعلتبه

.شوندمیآتروفیدچاتناسلیسیستماعضایتمامکلدر

:عالیم

واژنخشکی

جنسیارضایدراختالل

......و



عروقی-قلبیتغییرات

عتیعروقی علت اصلی مرگ و میر کشوره های صن–بیماری های قلبی 
زنان واقع در سنین پس از یائسگی% 50است و در این کشورها بیش از 

.از پای در می آیندCVDدر اثر 
ب و عروق  در یائسگی به علت از بین رفتن اثر محافظتی استروژن بر قل

.این میزان افزایش می یابد



استخوانیساختاردرتغییرات
استئوپروزیس از تغییرات شایعی که در میزان تراکم مواد معدنی استخوان

.پیش می آید و باعث افزایش در میزان شکستگی ها می شود

.در مردان بروز می کند% 12در زنان و %30این تغییرات

استروژن می تواند به طور .چون گیرنده های استروژن در استخوان وجود دارند

ن ناشیاستئوپروز اولیه از کمبود استروژ.مستقیم بر روی استخوان اثر بگذارد

.موارد می باشد% 95می شود و تشکیل دهنده 



ادراریسیستمدرتغییرات

لگنتغییرات در سیستم اداری نیز به علت اتروفی عضالت حمایت کننده

ادراریدر یائسگی بروز می کند این تغییرات به صورت عالیم بی اختیاری

.بروز می کند

بر اساس تحقیقات به عمل آمده از دست دادان کنترل ادرار به صورت غیر

.ارادی در یائسگی افزایش می یابد



پوستدرنغییرات

.اشدساختمان پوست نیز بی تردید تحت تاثیر هورمون استروژن می ب

این کاهش استروژن در منوپوز باعت اتروفی و چین و چروک خوردن

.پوست می شود

چروک استروژن با به تاخیر انداختن کاهش فیبرهای االستیک از چین و

.خوردن پوست جلوگیری می کند



جنسیهایهورموندرتغییرات

مهمترینازیکیجنسیهایهورمونمیزاندرتغیرات

.باشدمنوپوزمیدرتغییرات

وسیجنفعایتکاهشباعثدیگرعوملباهمراهتغییراتاین

.دشومیمنوپوززناندرزندگیکیفیتکاهشنتیجهدر



با تشکر از حسن توجه شما 


