
یائسگی در خانم ها زمانی 
عادت  که  می افتد  اتفاق 
پیاپی  12ماه  برای  ماهانه 
طور  به  فرد  و  شود  قطع 
نداشته  شدن  باردار  توانایی  دیگر  طبیعی 
باشد. معموال یائسگی بین سنین 45 تا 55 
سالگی اتفاق می افتد اما ممکن است برخی 
خانم ها کمی زودتر یا دیرتر از این سنین 

یائسه شوند. 

معموال یائسگی با عوارض ناخوشایندی مانند 
گرگرفتگی یا افزایش وزن همراه است. درمان 
 هورمونی برای از بین بردن عوارض ناشی از 
یائسگی برای بسیاری از خانم ها ضروری نیست.

زمان شروع یائسگی و مدت 
پایداری عوارض آن 

در بسیاری از خانم ها عالئم یائسگی 4سال 
شود،  قطع  آنها  ماهانه  عادت  آنکه  از  پیش 
آغاز می شود و معموال تا 4سال پس از آخرین 

عادت ماهانه ادامه می یابد.
گروه کوچکی از خانم ها عالئم یائسگی را 
10 سال پیش از اینکه یائسگی اتفاق بیفتد 
تجربه می کنند و از هر 10خانم، 1نفر حتی 
تا 12 سال پس از آخرین عادت ماهانه هنوز 
دست به گریبان عالئم یائسگی خواهد بود.

متوسط زمان شروع یائسگی معموال 51 سالگی 
است اما در زنان آمریکایی آفریقایی تبار این 

دوره 2 سال دیرتر شروع می شود.
عوامل متعددی در شروع زمان یائسگی موثر 
هستند، از جمله ژنتیک و سالمت تخمدان ها. 
پیش از شروع یائسگی فرد وارد دوره پیش 
تغییر  دوره  این  در  که  می شود  یائسگی  از 
یائسگی  دوره  برای  را  فرد  بدن  هورمون ها 
در  معموال  آمادگی  دوره  این  می کند.  آماده 
میانه 40 سالگی شروع می شود و ممکن است 
چند ماه تا چند سال طول بکشد یا ممکن 
است فرد بدون وارد شدن به این دوره، وارد 

فاز یائسگی شود.
حدود یک درصد خانم ها پیش از 40سالگی 
وارد این مرحله می شوند که متخصصان آن 
را »یائسگی پیش از موقع« یا »نارسایی اولیه 
تخمدان« می نامند. 5 درصد خانم ها هم بین 
سنین 40 تا 45 سالگی وارد این فاز می شوند 

که آن را »یائسگی زودهنگام« می نامند.
در دوره پیش یائسگی عادت ماهانه نامرتب 
می شود و حتی ممکن است چند ماه قطع شود. 
میزان خونریزی هم ممکن است شدیدتر یا 

خفیف تر از عادات همیشگی باشد.
به طور کلی، عالئم یائسگی در هر خانم مختص 
خود اوست و معموال اگر ناگهانی اتفاق بیفتد 
دنبال دوره خیلی کوتاه پیش یائسگی،  به  یا 

عالئم شدیدتر خواهد بود.
تاثیر  تخمدان  سالمت  روی  که  عواملی 
می گذارند، مانند سرطان، هیسترکتومی)بیرون 
زندگی  شیوه  و  جراحی(  با  رحم  آوردن 
نامناسب، مانند مصرف سیگار شدت و طول 

دوره یائسگی را افزایش می دهند.
عالئم  ماهانه،  عادت  تغییرات  از  صرف نظر 
پیش یائسگی، یائسگی و دوره پس از یائسگی 

تقریبا مشابه هستند.

شایع ترین عالئم پیش از یائسگی 
-کمتر شدن تکرار دوره های عادت ماهانه

-خونریزی های شدیدتر یا خفیف تر از عادات 
همیشگی

-عالئم عروقی مانند گرگرفتگی، عرق شبانه 
و برافروخته شدن صورت

برآورد شده 75درصد خانم ها در دوران یائسگی 
دچار گرگرفتگی می شوند.

عالئم یائسگی 
 بی خوابی

 خشکی واژن
 باال رفتن وزن

 افسردگی
 اختالل تمرکز

 اضطراب
 اختالل حافظه

 کاهش میل جنسی
 خشکی دهان، پوست و چشم ها

 افزایش دفعات ادرار
 زخم یا حساس شدن سینه ها

 سردرد
 تپش قلب

 عفونت های ادراری
 کاهش حجم عضالت
 خشکی و درد مفاصل
 کاهش تراکم استخوان

 ریزش مو و نازک شدن موها و در مقابل 

افزایش رویش موهای نابجا در ناحیه صورت، 
گردن، قفسه سینه و کمر

عوارض ناشی از یائسگی
 آتروفی واژن

 مقاربت دردناک
 کاهش متابولیسم بدن

 اوستئوپروز و کم شدن تراکم استخوان
 تغییرات خلقی

 آب مروارید
 بیماری های لثه

 بی اختیاری ادرار
 بیماری های قلبی- عروقی

چگونگی تشخیص یائسگی 
با کمک آزمایش خون PicoAMH Elisa که 
به تازگی مورد تایید سازمان غذا و داروی 
آمریکا قرار گرفته می توان تشخیص داد یک 
خانم وارد مرحله یائسگی شده یا اینکه زمان 
یائسگی وی نزدیک است. این آزمایش جدید 
برای خانم هایی که وارد مرحله پیش یائسگی 
شده اند خیلی کمک کننده است زیرا یائسگی 
زودرس تاثیرات سوئی روی سالمت فرد دارد. 
احتمال بروز استئوپروز یا شکستگی استخوان، 
بیماری های قلبی، تغییرات شناختی-خلقی، 
تغییرات واژن و میل جنسی از آثار سوء  یائسگی 

زودرس است.
همچنین پزشک ممکن است برای تشخیص 
برای  خون  آزمایش  انجام  دستور  موقع  به 
استروژن،  هورمون های  سطح  اندازه گیری 
FSH و استرادیول را بدهد. اگر سطح هورمون 
FSH خون برابر mlU/mL 30 )میلی اینترنشنال 
یونیت/ میلی لیتر( یا بیشتر از آن باشد و از 
قطع شدن عادت ماهانه فرد یک سال گذشته 
باشد، یائسگی فرد تایید می شود. تست بزاق 
از دیگر آزمایش هایی است که  ادرار هم  و 
وجود دارد اما این دو هم غیرقابل اعتماد هستند 

و هم گرانقیمت.
اگر خانمی در دوره پیش یائسگی قرار داشته 
باشد، سطح هورمون FSH و استروژن خون 
وی در طول روز متغیر خواهد شد. پزشک 
با بررسی تاریخچه بیماری های فرد و بررسی 
عالئم و زمان های عادت ماهانه در صورت 
تا  می دهد  را  دیگری  آزمایش  دستور  لزوم 
از نبود بیماری دیگر که ممکن است عالئم 
مشابه داشته باشد، مطمئن شود. آزمایش های 
دیگری که معموال پزشک برای بررسی احتمال 

پیشنهاد  است  ممکن  دیگر  بیماری  وجود 
کند شامل آزمایش تیروئید، آزمایش چربی 
سطح  آزمایش  کبدی،  آزمایش های  خون، 
پروژسترون،  تستوسترون،  هورمون های 
 )hcg(پروالکتین، استرادیول و گنادوتروپین ها

و بررسی عملکرد کلیه است.

درمان عالئم یائسگی
در صورتی که عالئم یائسگی شدید باشد یا 
نیاز  بگذارد،  تاثیر  فرد  زندگی  کیفیت  روی 

به درمان دارد. 
هورمون درمانی می تواند برای خانم هایی که 
زیر سن 60 سال هستند یا در طول 10 سال 
از آغاز یائسگی قرار دارند، موثر باشد. با این 
روش عالئمی از قبیل گرگرفتگی، عرق شبانه، 
آتروفی  و  اوستئوپروز  چهره،  برافروختگی 

واژن کنترل می شود. 
ممکن است پزشک داروهای دیگری را برای 
جلوگیری از ریزش مو و خشکی واژن تجویز 
کند. داروهایی که معموال برای کاهش شدت 

این عالئم تجویز می شوند عبارتند از:
برای  5درصد  موضعی  ماینوکسیدیل   

جلوگیری از ریزش مو
»کتوکونازول  سر،  ضدشوره  شامپوهای   
2درصد و زینک pyrithione 1درصد برای 

جلوگیری از ریزش مو 
 کرم موضعی »ایفلورینتین هیدروکلراید« 

برای جلوگیری از رویش موهای زائد
مانند  سروتونین  مهار کننده  داروهای   
»پاروکستین« 7/5 میلی گرم برای جلوگیری 

از گرگرفتگی و اضطراب و افسردگی
نرم کننده  و  مرطوب کننده  داروهای   

غیرهورمونی واژن
 نرم کننده های با دوز پایین استروژن به شکل 
کرم یا قرص برای جلوگیری از خشکی واژن
 داروی ospemifene برای جلوگیری از 

خشکی واژن و مقاربت دردناک
برای  پروفیالکتیک  آنتی بیوتیک های   

جلوگیری از عفونت های ادراری
تنظیم  برای  داروی خواب آور   

خواب فرد
 denosumab, داروهای 

 teriparatide,
 raloxifene,

برای   calcitonin
پوکی  از  جلوگیری 

استخوان

مراقبت و درمان های غیردارویی و 
تغییر شیوه زندگی

با درمان های غیردارویی، تغییر شیوه زندگی و 
درمان های جایگزین می توان عالئم نه چندان 
این  از جمله  یائسگی را کنترل کرد.  شدید 

روش ها:
 هوای محیط زندگی خود را سرد نگه دارید 
و سعی کنید در موقعیت راحتی قرار بگیرید.
 برای کنترل گرگرفتگی خود چند الیه لباس 
نازک بپوشید، به خصوص هنگام شب یا زمانی 
که در هوای گرم قرار می گیرید تا در صورت 

لزوم بتوانید از الیه های لباس کم کنید.
 برای کنترل عرق شبانه اتاق خواب خود 
را سرد نگه دارید و از پتوی نازک استفاده 
کنید. اگر  هنگام خواب زیاد عرق می کنید، از 
ملحفه نخی در زیر پتوی خود استفاده کنید.
 همیشه همراه خود بادبزن داشته باشید تا 
در صورت احساس گرما از آن استفاده کنید.
 ورزش کنید. وزنتان را کنترل کنید. به این 
منظور میزان کالری مصرفی روزانه خود را 
400 تا 600 کالری کم کرده و روزانه 20 تا 
30 دقیقه ورزش کنید. این کار موجب می شود 
انرژی بیشتری داشته باشید، خواب آرام تری 
را تجربه کنید، خلقتان بهتر می شود و حال 

عمومی تان مساعدتر خواهد شد.
 با مشاور روان شناسی درباره اضطراب و 
افسردگی یا مشکالت روانی تان صحبت کنید. 
همچنین مشاور باید با افراد خانواده تان صحبت 
کرده و آنها را از وضعیت روانی و نیازهای 

عاطفی شما مطلع کند.
کنید. کلسیم،   مکمل های غذایی مصرف 
منیزیم مکمل هایی هستند که  D و  ویتامین 
و  می دهند  کاهش  را  استخوان  پوکی  خطر 

سطح انرژی بدن و خواب را تنظیم می کنند.
 ورزش های آرامبخش مانند یوگا، آرام سازی 
و تمرین های تنفسی انجام دهید. ورزش تنفسی 
به این ترتیب است که هوا را طی 4شماره به 
آرامی با دم درون ریه خود می کشید و بعد 
بعد  و  می کنید  را حبس  نفس خود  ثانیه   4
طی 4 شماره به آرامی با بازدم هوا را خارج 
می کنید. این تمرین را چند بار تکرار می کنید.
 از پوستتان مراقبت کنید. برای جلوگیری 
از خشکی پوستتان از کرم های مرطوب کننده 
کردن  حمام  از  باید  معموال   کنید.  استفاده 
زیرا  کنید  خودداری  طوالنی مدت  شنای  یا 

خشکی پوست تشدید می شود.
 خوابتان را تنظیم کنید. برای تنظیم خوابتان 
از داروی خواب آور استفاده کنید و با پزشکتان 

در این باره مشورت داشته باشید.
 سیگار و الکل مصرف نکنید. مصرف زیاد 
الکل، به خصوص در دوران یائسگی مشکالت 

عدیده ای برای فرد ایجاد می کند.

روش های درمانی دیگر
مطالعات محدودی مصرف داروهای گیاهی را 
برای برطرف کردن عالئم یائسگی که بر اثر 
کاهش استروژن به وجود می آید، تایید کرده 
است. از جمله این درمان های طبیعی می توان 

به مصرف مواد زیر اشاره کرد:
 دانه سویا
E ویتامین 

 ایزوفلون: فیتواستروژنی از ترکیبات گیاهی 
است که آثار شیمیایی مشابه استروژن دارد. 

 مالتونین
 تخم کتان

در مطالعاتی نشان داده شده کوهوش سیاه 
آمریکاست  بومی غرب  گیاه گلدار  که یک 
می تواند عالئمی مانند گرگرفتگی را کاهش 
آن  تایید  برای  کافی  شواهد  هنوز  اما  دهد 

ارائه نشده است.
همچنین در مطالعات تاییدشده و معتبر نشان 
داده شد مصرف امگا 3 تاثیری روی عالئم 

عروقی یائسگی ندارد.

هورمون درمانی یائسگی
آن  از  پیش  و  یائسگی  دوره  در 
داروهای هورمونی به اشکال زیر 

ممکن است تجویز شود:

 فقط هورمون استروژن
 فقط هورمون پروژسترون

 ترکیب استروژن و پروژسترون
 ترکیب استروژن و سایر داروها

عوارض جانبی داروهای هورمونی
مصرف داروهای هورمونی ممکن است فرد 
را با عوارض جدی مواجه کند. برخی خانم ها 
به دنبال مصرف این داروها دچار سکته مغزی 
یا حمله قلبی می شوند و در عروق خونی آنها 

لخته ایجاد می  شود. 
بعد  آلزایمر در خانم هایی که  به  ابتال  خطر 
از 65 سالگی از این داروها استفاده می کنند، 

افزایش می یابد.
مصرف استروژن به تنهایی خطر سرطان الیه 
داخلی رحم یا اندومتریال را افزایش می دهد. 
این خانم ها باید برای جلوگیری از سرطان، 

پروژسترون هم استفاده کنند.
سازمان  که  استروژن  حاوی  داروهای   .1
 Alora, شامل:  کرده  تایید  دارو  و  غذا 
 Climara, Esclim, Estraderm, Minivelle
 Cenestin,  Estrace , پچ(،  صورت  )به 
قرص(،  صورت  )به   Femtrace, Menest
صورت  )به   Divigel, Elestrin, Estrogel
تزریقی(  صورت  )به   Delestrogen ژل(، 
و  پوستی(  کرم  صورت  )به   Estrasorb و 
Femring )به صورت حلقه درون واژن( است.
سایر  مانند  داروها  این  استفاده  منع  موارد 
داروهای هورمونی است و عوارض جانبی 
این داروها عالوه بر موارد ذکرشده در باال 
می تواند به صورت بیماری های مثانه و افزایش 
کلسترول خون، تاری دید، مشکالت کبدی، 
فشارخون باال و دمانس باشد. ممکن است 
عوارض خفیف تری مانند لکه بینی، دردهای 
شکمی، حالت تهوع و استفراغ، احتباس آب 
به دنبال  و عفونت های قارچی واژینال هم 
داشته باشند بنابراین فرد باید در مورد مصرف 

دارو با پزشک خود مشورت کند.

2. داروهای حاوی پروژسترون: داروهایی که 
فقط حاوی پروژسترون هستند و مورد تایید 
سازمان غذا و داروی آمریکا قرار گرفته اند، 

عبارتند از:
Prpmetrium,Provera هر دو به شکل قرص 
داروی  که  خانم هایی  برای  پزشک  معموال 
منظور  به  می کنند  مصرف  استروژن  حاوی 
جلوگیری از خطر ابتال به سرطان رحم، داروی 
حاوی پروژسترون را همزمان تجویز می کند.
موارد منع مصرف و عوارض جانبی شدید 
یا خفیف این داروها کامال مشابه داروهای 

حاوی استروژن است.
و  استروژن  ترکیب  حاوی  داروهای   .3
پروژسترون: گروهی از این داروها هم که 
تاییدیه سازمان را دریافت کرده اند، عبارتند از:
 Activella, Angeliq, norgestimate,
قرص،  شکل  به   Medroxyprogestrone
 Levonorgestrel, Norethindrone acetate

به شکل پچ
موارد منع مصرف و عوارض جانبی شدید و 
خفیف این داروها هم کامال مشابه داروهای 

قبلی است.
4. داروهای حاوی ترکیب استروژن و 
داروهای هورمونی: داروی Duavee یک 
داروی ترکیبی از این گروه است که تاییدیه 
سازمان را دریافت کرده است. از موارد منع 
که  کرد  اشاره  مورد  این  به  باید  مصرف 
یا  استروژن  داروهای  فرد  که  در صورتی 
پروژسترون یا داروی حاوی ترکیب این دو 
هورمون را مصرف می کند نباید از این دارو 
استفاده کند. از دیگر موارد منع مصرف، زمانی 
است که فرد گمان می کند ممکن است باردار 
باشد یا نوزاد وی با شیر مادر تغذیه می شود.
عوارض جانبی شدید این دارو مانند سایر 
داروهای قبلی است. عوارض جانبی خفیف 
این دارو عالوه بر موارد داروهای قبلی می تواند 
به صورت درد گردن، گیجی، گلودرد و گرفتگی 

عضالنی هم بروز کند.
FDA, Health Line :منابع

یائسگی، عالئم، علل و درمان عالئم آن

نسخه ای برای خانم های یائسه
 ترجمه: 

سیما اخالقی

فاز یائسگی خانم ها
یائسگی روندی طبیعی است که به دنبال پیر شدن تخمدان و کاهش ترشح هورمون های جنسی 

 FSH ،رخ می دهد. در این مرحله بدن در پاسخ به کاهش سطح هورمون های استروژن، پروژسترون
)هورمون فعال کننده فولیکول ها( و LH )هورمون جسم زرد( دچار تغییراتی می شود. فولیکول های تخمدان 

توده های ریزی در دیواره تخمدان هستند که هر یک از آنها حاوی یک سلول تخمک است. در هر دوره عادت 
 LH ماهانه یک یا ندرتا چند فولیکول رشد می کند و تخمک را آزاد می کند. پس از تخمک گذاری با کمک هورمون
باقی مانده توده سلول های فولیکول رشد می کنند و جسم زرد را تشکیل می دهند. هورمون LH موجب ترشح استروژن 
و پروژسترون از جسم زرد می شود. یائسگی یکی از مهم ترین تغییراتی است که پس از بین رفتن فولیکول های 
فعال تخمدان رخ می دهد. در این شرایط اغلب خانم ها متوجه می شوند نظم عادت ماهانه آنها مختل شده و میزان 

خونریزی در هر دوره عادت کمتر یا شدیدتر از همیشه می شود.
گاهی هم یائسگی به طور طبیعی اتفاق نمی افتد، مانند زمانی که تخمدان ها طی جراحی برداشته  شده یا با درمان 

 هورمونی غیرفعال می شود یا در تصادفات یا رادیوتراپی های ناحیه لگن که تخمدان ها به شدت آسیب می بینند.

درمان دارویی عالئم یائسگی

گاهی عالئم یائسگی آنقدر شدید است که فرد 

را مجبور به انتخاب روش دارویی می کند که آن را 

»هورمون درمانی« می نامیم. گروهی از داروهای هورمونی 

برای تخفیف عالئم یائسگی توسط سازمان غذا و داروی آمریکا 

مورد تایید قرار گرفته اند. در ضمن این سازمان دستورالعمل هایی را 

هم کنار این تاییدیه ارائه کرده است. پزشک با بررسی این اطالعات 

تصمیم می گیرد درمان دارویی الزم را برای فرد تجویز کند. بر اساس 

این دستورالعمل ها در این شرایط باید از درمان  هورمونی احتراز کنید:
 مشکل خونریزی واژینال دارید.

 قبال مبتال به سرطان پستان یا رحم بوده اید.

 اگر دچار سکته مغزی یا حمله قلبی شده اید.

 دچار اختالالت خونریزی دهنده هستید.

 نسبت به داروهای هورمونی حساسیت دارید.

گروه کوچکی از خانم ها عالئم یائسگی 
را 10 سال پیش از اینکه یائسگی 
اتفاق بیفتد تجربه می کنند و از هر 
10خانم، 1نفر حتی تا 12 سال پس 
از آخرین عادت ماهانه هنوز دست به 
گریبان عالئم یائسگی خواهد بود.
متوسط زمان شروع یائسگی معموال 
51 سالگی است اما در زنان 
آمریکایی آفریقایی تبار این دوره 2 
سال دیرتر شروع می شود

15دارو و فناوری شماره هفتصدوبیست وشش  بیست وهشت مهر نودوهشت


