
13طب ایرانی

بعد از یائسگی 
به دلیل قطع 

عادت ماهانه، به 
تدریج ممکن است 

3-2 سال بعد، 
حتی خانم هایی 

که کم خونی 
داشته اند، دچار 
افزایش غلظت 

خون شوند 
بنابراین توصیه 

می شود 6ماه 
یکبار یا سالی 

یکبار در صورتی 
که کم خونی 

نداشته باشند، 
برای اهدای خون 

مراجعه کنند تا 
دچار غلظت خون 

و عوارض آن 
مانند تشکیل لخته 

نشوند

بانوان؛ محور سالمت و نشاط خانواده
»یائسگی« دوره ای از زندگی 
خانم هاست که عبارت است 
از قطع کامل چرخه عادت 
 ماهانه و تخمک گذاری که 
غیرقابل برگشت باشد. سن 
معمول یائسگی در دنیا و ایران بین 48 تا 53 سالگی است. البته زمینه 
خانوادگی در این زمینه تاثیرگذار است و معموال خانم ها در سنین تقریبا 
مشابه مادر و بستگان درجه یک یائسه می شود. با این حال ممکن است 
آسیب و صدمه به تخمدان، همچنین برداشتن یک تخمدان از طریق جراحی 
نیز منجر به یائسگی زودتر شود که در صورت برداشتن هر دو تخمدان، 

بالفاصله یائسگی اتفاق می افتد. 
»یائسگی زودرس« و تشدید عوارض یائسگی: اگر یائسگی  زودتر از سن 
35 سالگی رخ بدهد، به آن »یائسگی زودرس« گفته می شود. بیماری های 
زمینه ای و خودایمنی، استرس های شدید و جراحی وسیع تخمدانی می توانند 
زمینه ساز یائسگی زودهنگام شوند اما گاهی هیچ علتی وجود ندارد و به 
طور ناگهانی اتفاق می افتد. در افرادی که خیلی زود یائسه شده اند، ممکن 
است پزشک متخصص زنان پس از بررسی و آزمایش های الزم داروهایی 
تجویز کند که چرخه عادت  ماهانه شروع شود و مانع از بروز مشکالتی 
مانند پوکی استخوان شود. حتی بارداری بعد از یائسگی نیز امروزه به کمک 

روش های پیشرفته باروری با استفاده از جنین اهدایی امکان پذیر است. 
 از آنجا که در این حالت، تخمک گذاری و هورمون ها و به خصوص 
استروژن به حداقل می رسد، یائسگی با عالئم دیگری غیر از قطع عادت 
 ماهانه و احتمال قطع بارداری همراه است که از جمله می توان به گرگرفتگی 

و افزایش زمینه پوکی استخوان اشاره کرد. 
درواقع، پوکی استخوان در خانم ها و آقایان به تدریج از 35 سالگی شروع 
می شود و از 50 سالگی به بعد افزایش می یابد اما در افرادی که زودتر 

یائسه می شوند، زمینه خطر بیشتر خواهد بود و احتمال بیماری های منتهی 
به آن مانند شکستگی های خودبه خود استخوان و دردهای استخوانی افزایش 

پیدا می کند.  
پس از یائسگی احتمال ابتال به ناراحتی های قلبی- عروقی و فشار خون 
باال نیز افزایش می یابد زیرا هورمون استروژن در خانم ها تاثیر محافظتی 
در این بیماری ها دارد. هورمون های استروژن و پروژسترون از حدود 12 
سالگی به صورت ماهانه ترشح می شوند و عامل شادابی، جوانی، زیبایی و 
باروری خانم ها هستند. خشکی، چروک و نازک شدن پوست در صورت 
و بدن، همچنین نازک شدن پوست مخاط واژن که گاهی با سوزش ادرار، 
تکرر ادرار و درد هنگام مقاربت همراه است نیز از دیگر عوارض یائسگی 
است. از طرفی، میل جنسی خانم ها در این دوران به دلیل کاهش سطح 

هورمون ها کمتر می شود. 
لزوم توجه جدی به سالمت و خودمراقبتی: از آنجا که سن متوسط امید 
به زندگی برای خانم ها در ایران حدود 76 سال در نظر گرفته می شود، 
یک سوم عمر آنها و گاهی بیشتر مربوط به دوران پس از یائسگی است.  
به همین دلیل حفظ سالمت این دوران از طریق شیوه زندگی سالم از 
جمله حفظ وزن متناسب، ورزش و تغذیه درست اهمیت باالیی دارد.  

البته اضافه وزن به عنوان یکی از عوارض دوران یائسگی نیز شناخته می شود 
زیرا کاهش هورمون های استروژن و پروژسترون باعث می شود در این 
سنین به رغم عادات غذایی و فعالیت همیشگی وزن بیشتر می شود. خانم ها 
باید سعی کنند از سال های قبل، ورزش را در برنامه روزانه بگنجانند و 
پس از یائسگی نیز به کمک رژیم غذایی و ورزش، از بروز اضافه وزن 
و چاقی پیشگیری کنند و در صورت اضافه وزن نیز حتما راهکارهای 

کاهش وزن را جدی بگیرند. 
البته ورزش به این منظور، در پیشگیری از پوکی استخوان نیز نقش دارد 
بنابراین حداقل 30 دقیقه ورزش و پیاده روی توصیه می شود. در رژیم غذایی 
نیز مصرف کربوهیدرات ها، چربی ها، نمک، شکر و قند باید کامال کاهش 
یابد و مواد پروتئینی گوشت سفید، ماهی، حبوبات و لبنیات کم چرب که 

منشاء غنی کلسیم و ویتامین D است، همچنین میوه ها و سبزیجات فراوان 
در طول روز میل شود. نتایج تحقیقات نشان می دهد موادی مانند سویا، 
تخم کتان و رازیانه نیز که مقداری هورمون های گیاهی استروژن دارند، به 

کاهش پوکی استخوان و گرگرفتگی تا حدی کمک می کنند. 
بانوان باید به سالمت خود اهمیت بدهند و برای مدیریت مطلوب شرایط 
و دوری از استرس ها تالش کنند زیرا محور خانواده هستند و بیماری، 
در بستر افتادن و احتمال زمین گیر شدن در بانوان دارای اضافه وزن بر 
فضای خانواده تاثیر جدی می گذارد. خودمراقبتی و توجه به حفظ شادابی 

و سالمت می تواند به زندگی مطلوب تا سال های طوالنی کمک کند. 
مراقبت های پزشکی را جدی بگیرید! خانم ها در دوران یائسگی باید هر 
6 ماه یا یکبار در سال به پزشک مراجعه کنند و معاینات دوره ای، تست 
پاپ اسمیر و سونوگرافی از رحم و تخمدان ها را حداقل یکبار در سال انجام 
دهند. اهمیت مراقبت های پیشگیرانه و تشخیص زودهنگام به این علت 
است که بعضی سرطان ها و بیماری ها ممکن است بعد از یائسگی ایجاد 
شوند که عالئم دیررس دارند. گاهی خانم ها آنقدر دیر مراجعه می کنند 
که شکم کامال بزرگ شده و پر از تومور است که درمان را بسیار مشکل 

و حتی گاهی غیرممکن می کند. 
در صورت وجود ترشح، سوزش و خارش در نواحی تناسلی نباید مراجعه 
به پزشک متخصص را به تعویق انداخت. همچنین طی دوران یائسگی 
هرگونه خونریزی و لکه بینی از مجاری تناسلی به طور خودبه خود یا پس 
از استفاده از پمادهای واژینال و رابطه زاشویی، غیرطبیعی است و باید 
سریع به پزشک مراجعه شود. ممکن است برخی خانم ها بعد از یائسگی 
کامل)5 تا 10 سال بعد( دچار خونریزی شوند که حتما معاینه، سونوگرافی 
واژینال و گاهی بررسی از رحم و مخاط رحم ضروری است. آزمایش 
قند، غلظت و چربی خون ساالنه نیز اهمیت دارد زیرا بعد از 50 سالگی 
احتمال ابتال به دیابت به خصوص در افراد دارای اضافه وزن یا دارای زمینه 
خانوادگی، افزایش پیدا می کند که در صورت تشخیص دیابت و چربی باال 

باید با رژیم غذایی درست و مصرف دارو کنترل شود. 

بعد از یائسگی به دلیل قطع عادت ماهانه، به تدریج ممکن است 2-3 
سال بعد، حتی خانم هایی که کم خونی داشته اند، دچار افزایش غلظت 
خون شوند بنابراین توصیه می شود 6ماه یکبار یا سالی یکبار در صورتی 
که کم خونی نداشته باشند، برای اهدای خون مراجعه کنند تا هم دچار 
غلظت خون و عوارض آن مانند تشکیل لخته نشوند و هم به هموطنان 

کمک کنند. 
فشار خون نیز باید به طور مرتب )هر ماه یا دو ماه( کنترل شود زیرا فشار 
خون باال بیماری خطرناک و شایعی در خانم ها و آقایان شایع است. این 
مشکل به خصوص بعد از 50 سالگی تشدید می شود و ممکن است هیچ 
عالئم بالینی ای نداشته باشد. در صورت تشخیص پرفشاری خون فرد 
باید تحت درمان قرار گیرد و رژیم غذایی کم نمک و کم چربی و گاهی 

مصرف دارو رعایت شود. 
بعد از 50 سالگی خطر ابتال به سرطان روده بزرگ نیز در خانم ها و آقایان 
باال می رود و جزو سرطان های نسبتا شایع است. سابقه خانوادگی ابتال به 
تومورهای روده بزرگ اهمیت دارد اما ممکن است بدون زمینه خانوادگی 
نیز فرد مبتال شود. در صورتی که تغییری در عملکرد گوارش ایجاد  شده 
و فرد مبتال به اسهال طوالنی مدت، یبوست های شدید غیرمعمول، وجود 
خون در مدفوع و دردهای مبهم در شکم است، حتما باید به متخصص 
گوارش مراجعه کند تا با انجام آزمایش مدفوع و گاهی کولونوسکوپی 

وضعیت وی به طور دقیق بررسی شود. 
خونریزی های شدید پیش از یائسگی، طبیعی نیست! ممکن است طی 4 
تا 5 سال پیش از یائسگی، به علت ضعیف شدن تخمک گذاری،  چرخه 
عادت  ماهانه نامرتب باشد اما اگر خونریزی شدید و دردناک، همراه با 
دفع لخته و دل درد باشد، حتما نیاز به بررسی دقیق توسط متخصص 
زنان خواهد بود. گاهی در افرادی که چنین مشکلی دارند ممکن است از 
طریق سونوگرافی، فیبروم های رحمی یا توده های تخمدانی تشخیص داده 
شود. خونریزی شدید پیش از یائسگی اصال طبیعی نیست و حتما باید 

تشخیص و درمان شود زیرا عامل کم خونی های بسیار شدید خواهد بود. 

خودمراقبتی از دوران جوانی و میانسالی در پیشگیری از مشکالت یائسگی بسیار تاثیر دارد

بانو به سالمت خود بیندیش؛ همیشه و در هر سنی!

خانم ها در اثر قطع عادت  ماهانه و تغییرات هورمونی ناشی 
از یائسگی، دچار عوارضی می شوند که گرگرفتگی یکی از 
مهم ترین آنهاست. در این حال، فرد به طور ناگهانی، گرما را در 
قسمت فوقانی یا تمام بدن تجربه می کند که گاهی طی خواب 
شب با تعریق شدید همراه است. »طب سوزنی« یکی از روش های درمان مکمل است که می تواند این عالئم 
را بهبود ببخشد. براساس مطالعات، طب سوزنی در کاهش حاالت گرگرفتگی و تعریق شبانه خانم ها موثر 
است و این تاثیرات تا 6ماه ادامه دارد. البته این روش را نمی توان برای همه خانم ها توصیه کرد و نیاز به بررسی 
توسط متخصص طب سوزنی خواهد داشت. همچنین موارد کمی از عوارض گزارش شده که در صورت انجام 

توسط متخصص این رشته و استفاده از سوزن های استریل می توان از عدم بروز مشکل اطمینان کسب کرد.

طب سوزنی

 دکتر هدا عزیزی
دکترای تخصصی بالینی طب 

سوزنی از چین، استادیار 
دانشگاه علوم پزشکی مشهد

بهبود گرگرفتگی ناشی از یائسگی به کمک طب سوزنی

 دکتر شیرین نیرومنش
متخصص زنان و زایمان، استاد 

و عضو هیات علمی دانشگاه 
علوم پزشکی تهران

تدابیر طب ایرانی در مورد »یائسگی« 
»یائسگی« یکی از مراحل مهم طبیعی در زندگی بانوان است که معموال بین 
سنین 48 تا 52 سال اتفاق می افتد. از اولین تظاهرات آن قطع شدن عادت 
ماهانه است که ممکن است با نشانه هایی از قبیل نامنظمی در عادت ماهانه 
همراه باشد. در این سن بانوان قدرت باروری خود را از دست می دهند. 
در این زمان بانوان ممکن است عوارض یائسگی را به صورت گرگرفتگی، 
احساس فشار در سر، تپش قلب و تعریق، خشکی واژن، اختالالت خلقی 
و اختالل در خواب و مشکالت گوارشی و بی اختیاری ادرار تجربه کنند 

که در اثر کاهش هورمون استروژن رخ می دهند. 
در طب ایرانی تدابیری برای بهبود این عوارض توصیه می شوند که شامل موارد ذیل است:
 خواب به موقع و بیداری اول صبح و استفاده از هوای ابتدای روز برای نشاط بیشتر 

و حفظ رطوبات بدن
 مدیریت در مصرف غذاهای غلیظ و سنگین و مصرف مواد غذایی مناسب با مزاج و 

مصرف مناسب مایعات مخصوصا شیرگرم
  مصرف نکردن مایعات همراه با غذا 

برای ایجاد هضم بهتر
 ورزش معتدل برای تقویت اعضا 
و حرارت غریزی و دفع مواد زائد از 
بدن تا حدی که برای ایشان احساس 

سبکی و نشاط داشته باشد.
 داشتن اعتمادبه نفس به عنوان فردی 

دارای تجربه در زندگی 
 استفاده از مکمل های غذایی و گیاهان 

دارویی مناسب برای کاهش عوارض یائسگی 
و پوکی استخوان و بهبود یبوست 

توصیه می شود بانوان در این سنین تحت نظر پزشک باشند و از هر گونه خوددرمانی ممانعت 
کنند تا عوارض کاهش هورمون ایشان به خوبی مدیریت و درمان شود.

 دکتر طاهره 
ملک آرا

دکترای تخصصی 
طب ایرانی

بهترین زمان برای توزین در بانوان
معموال بانوان در سنین قبل از یائسگی هر ماه دچار تغییرات هورمونی می شوند که 
این تغییرات بر وزن آنها اثر دارد. یکی از آثار هورمون های زنانه، احتباس آب در بدن 
است، به ویژه در فاز استروژنی چرخه عادت  ماهانه، این تجمع آب بیشتر خواهد بود. 
ممکن است برخی افراد از تورم شکم، تورم و درد پستان ها و احساس سنگینی 
پاها قبل از عادت  ماهانه شاکی باشند که به دلیل همین تغییرات هورمونی است. 
برخی افراد هم به دالیل ژنتیکی یا سوابق ورزشی منظم و شیوه زندگی درست 

این عالئم را ندارند. 
نکته مهم دیگر در تعیین وزن بدن، اجابت مزاج است. تجمع مدفوع در روده هنگام 
یبوست، گاهی وزن را تا 2کیلوگرم بیشتر نشان می دهد. بهترین زمان برای وزن کشی 
در خانم ها، از روز سوم عادت  ماهانه تا یکی- دو روز بعد از پاکی و در حالی است که اجابت مزاج 

کامل و بدون مشکل باشد. 
وزن کردن هر روز کار درستی نیست و تنها پیامد آن، کوتاه شدن عمر مفید ترازو است!

 دکتر 
مرضیه بیگم 

سیاهپوش
متخصص طب 

ایرانی 

فالوده سیب

مواد الزم 
 2عدد سیب

 یک چهارم »به« شیرین ) اختیاری است(
 6-5 عدد عناب که با چنگال سوراخشان کرده اید. 

برای دختران و زنانی که در دوره عادت  ماهانه هستند می توان یک قاشق مرباخوری 

عسل هم اضافه کرد. در صورتی که قندتان در مرز است یا 
دیابت دارید یا مبتال به آکنه هستید یا دچار حمالت خارش 

می شوید، بدون عسل میل کنید. 

طرز تهیه
 سیب ها یا سیب و به را نگینی خرد کنید و روی شعله 
کم قرار دهید. عناب ها را نیز اضافه کنیده و در ظرف را ببندید. 
 حواستان باشد اگر سیب آبدار است، نیازی نیست آب اضافه کنید 

ولی اگر سیب کم آب است، نصف استکان آب بریزید. 
 وقتی سیب ها پختند، عناب ها را با پشت قاشق شیره کشی کنید و هسته و پوست 
را دور بریزید. مواد را هم بزنید تا یکنواخت شود. اگر دوست داشتید یک قاشق 

غذاخوری گالب نیز اضافه کنید.

خوراکی ها در مطبخ ایرانی

 دکتر الهام اختری
متخصص طب سنتی ایران و 

عضو هیات علمی دانشگاه علوم 
پزشکی ایران

بهداشت  سازمان  برآورد  براساس 
جهانی، تا سال 2030 میالدی، حدود 
1/2 میلیارد خانم در دنیا به سن 50 
باالتر می رسند که چند  سالگی و 
دهه زندگی را پس از سن یائسگی 

در پیش دارند. 
کاهش  که  است  حالی  در  این 
زمینه ساز  سنین  این  در  استروژن 
می شود  بیماری ها  برخی  بروز 
سالمت  به  توجه  که  آنجا  از  و 
جوانی  دوران  از  خودمراقبتی  و 
این  از  پیشگیری  در  میانسالی  و 
مشکالت بسیار تاثیر دارد، 18 اکتبر 
مصادف با 26 مهر به عنوان روز 
نامگذاری شده  »یائسگی«  جهانی 
تا  به این بهانه میلیون ها خانم در 
به  روز  هر  و  همیشه  دنیا  سراسر 
این  تاثیر  و  خود  سالمت  کیفیت 
تغییر فیزیولوژیک اهمیت بدهند. 

شماره هفتصدوبیست وشش  بیست وهشت مهر نودوهشت


