
 
 

 ست؟یچ یائسگی

 کتخم یزن با تعداد محدود کی کنند. یسن آن را تجربه م شیاست که همه زنان با افزا یعاد تیوضع کی یائسگی

شوند  یاستروژن و پروژسترون م یهورمون ها تولیدباعث د. تخمدان ها نشو یم رهی، که در تخمدان ها ذخشود یمتولد م

تخمک آزاد  کیهر ماه  گریافتد که تخمدان ها د یاتفاق م یزمان یائسگیکنند.  یرا کنترل م یو تخمک گذار یکه قاعدگ

 شود. یمتوقف م یقاعدگ وکنند  ینم

 شود. یم دهیزودرس نام یائسگی، دهد، صرف نظر از علت یسال رخ م 40که قبل از  یائسگی

 یائسگی دارای سه مرحله است:

 جیتخمدان ها به تدر و، شود یشروع م یائسگیسال قبل از  نیبه طور معمول چنددوره  نیا پیش از یائسگی یا پره منوپوز:

، مرحله نیشود. در ا یم عیتسر، افت استروژن پایانی دوره پره منوپوز سال 2تا  1در کنند.  یم تولید یاستروژن کمتر

 دارند.را  یائسگیاز زنان عالئم  یاریبس

 آزاد شدن تخمک از  مرحله نی. در اگذشته است یدوره قاعدگ نیآخرسال از  کیاست که  یزمان :یا منوپوز یائسگی

 .ستمتوقف شده ااستروژن  تولید وتخمدان ها 

مانند  یائسگیمرحله عالئم  نی. در ارا به این نام می خوانند یائسگیپس از  یسالها گی یا پست منوپوز:پس از یائس

 احتمال بروز برخی مشکالت وجود دارد. نو کاهش استروژ سن شی. اما با افزاکاهش یافتهانم ها خ شتریدر ب یگرگرفتگ

 یائسگی: عالئم

 :دنرا تجربه کنعالئم  نیممکن است ازنان ، (ره منوپوز)پ یائسگیبه  یمنته یسالها ایدر ماهها 

 نامنظم قاعدگیهای 

 واژن یخشک 

 یگرگرفتگ 

 لرز 

 انهشب عرق 

 خواب مشکالت 

 یخلق و خو راتییتغ 

 وزن  شیافزا 

 شدن مو و پوست خشک نازک 



 
 

 پستان کاهش حجم 

 شوند؟ یزودرس م یائسگیباعث  یطیچه شرا

که ممکن است باعث  یطیشراباشد.  یپزشک مداخالت ای یمنی، اختالالت خود افرد کیژنت جهیتواند نت یزودرس م یائسگی

 ، عبارتند از:زودرس شود یائسگی

دو هورمون  نیدر سطح ا رییکنند. تغ یم تولیدپروژسترون استروژن و ، تخمدان ها به طور معمول :زودرس تخمدان یینارسا

 یینارسا، به آن رخ دهد یسالگ 40 اتفاق قبل از نیا یوقت ممکن است موجب توقف آزاد شدن تخمک از تخمدانها شود.

 .ستین یدائم، زودرس یائسگیبر خالف که  شود یزودرس تخمدان گفته م

 یجراح به روش وزیآندومتر ایمانند سرطان رحم  یپزشک لیافتد که تخمدان ها به دال یاتفاق م یهنگام القا شده: یائسگی

 باشد. یدرمان یمیش ای یپرتودرمان در پیبه تخمدان  دنیرس بیاز آس یتواند ناش یماین اتفاق  نیهمچنبرداشته شوند. 

 تشخیص یائسگی:

و به طور معمول تغییرات هورمونی زیر نشانه  انجام برخی تست های آزمایشگاهی در تشخیص یائسگی کمک کننده هستند

 وقوع یائسگی هستند:

 20تا  FSH ،10بعد از یائسگی غلظت .مدت کوتاهی بعد از یائسگی میتوان با اطمینان گفت که دیگر فولیکولی وجود ندارد

بعد از آن  .سال بعد از یائسگی میزان این هورمونها به حداکثر خود می رسد 3تا 1برابر شده و  3ود حد ، LHبرابر و غلظت

در این دوره از زندگی نشانه قطعی  LH و FSH افزایش میزان  .به طور تدریجی و به میزان کمی کاهش می یابد آنهاغلظت 

  .است کمتر FSH ، غلظت آن ازت خیلی بیشتری از خون پاک میشودبا سرع LH از انجا که .نارسایی تخمدان است

نسبت آندروژن به استروژن بعد از یائسگی به  همچنین و بسیار کاهش یافتهتولید متوسط استروژن پس از یائسگی حدود 

ف شایع بوده و بیانگر تغییرات واضح خفی پرموئییابد، به همین دلیل  شدیدا کاهش می ،علت کاهش شدید استروژن

 . می باشد هورمونهای جنسی

 طور کلی برای تشخیص قطعی یائسگی آزمایشات زیر درخواست می شوند: به

 آزمایش بارداری برای رد کردن هر گونه احتمال بارداری 

 FSH 

 استروژن 

 TSH.گاهی کم کاری تیروئید شرایطی شبیه به یائسگی ایجاد میکند : 

 



 
 

 وارض یائسگی:ع

 پوکی استخوان 

 بیماری های قلبی 

 افزایش ریسک ابتال به آلزایمر 

 مشکالت مثانه و روده 

 خشکی پوست 

 اختالالت بینایی مانند آب مروارید 

 کاهش میل جنسی 

 افسردگی 

 توصیه های ساده زیر بسیار کارآمد هستند:عوارض یائسگی  رای کاهشب

 .ستسالمت قلب و عروق بسیار مناسب ا برای 3امگا مصرف غذاهای دریایی از جمله ماهی به دلیل داشتن مقادیر باال

 .شودتوصیه می D ویتامین ی پوکی استخوان مصرف شیر و لبنیات وبرای کاهش عارضه

مصرف دخانیات و الکل همواره خطرات مخصوص به خود را داشته و دارد ولی در این دوران به دلیل تاثیراتی که این مواد 

 .کنندمی برابر چند را یائسگی عوارض …ی و فشارخون وگذارند همچون پوکی استخوان و چاقمی

سازی و در نتیجه به تعویق افتادن ها و نیز استخوانهای بسیار موثر برای افزایش کلسیم توسط استخوانورزش یکی از راه

راین از کنند بنابهای گازدار و کافئین دار از جذب کلسیم مصرفی جلوگیری میپوکی استخوان است. همچنین نوشابه

 .ها تا حد امکان خودداری کنیدمصرف آن

سویا دارای ترکیباتی است که در بدن همچون هورمون استروژن عمل می کنند بدون آن که عوارض هورمون درمانی را به 

 .دنبال داشته باشد

 

 http://rasadmedlab.com            گروه علمی شبکه آزمایشگاهی رصد                        
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