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مقدمه ناشر

آثار و کتب موجود در حوزه زنان و امور مربوط به آنها بس��یار متنوع و بعضا تکراری اس��ت 
که در طی سالیان گذشته به صورت پراکنده گردآوری و منتشر شده که بیشتر آنها به صورت 

کلی است و تعاریفی کوتاه و یا ناقص از بیماری های رایج در میان زنان به دست می دهد.

 امروزه اهمیت مطالعه و تحقیق و دسترسی به منابع بیشتر و تخصصی تر در حوزه زنان بر 
کس��ی پوش��یده نیست و به ندرت مولفان و مترجمانی پیدا می شوند که با عالقه و فراغ بال در 
راس��تای کمک به عموم مردم و ارتقاء سطح علمی و فرهنگی آنان گام بردارند چرا که این امر 
مستلزم صرف وقت و زمان طوالنی و استفاده از علم روز و بهره مندی از دانش زبانی و تخصص 

علمی به ویژه در خصوص برگردان آثارخارجی از سایر زبان ها می باشد.  

اث��ر پی��ش رو که به تازگ��ی و برای اولین بار در کش��ور به هم��ت واالی خانم ها معصومه 
غضنفرپور و فاطمه رجب دیزآوندی ترجمه شده منحصرا به موضوع یائسگی و اختالالت روانی 
آن پرداخته، موضوعی که از جنبه های مختلف بررسی شده و همه زنان الجرم تجربه می کنند 

و الزم است اطالعات دقیق تر و به روزتری از آن داشته باشند. 

کتاب حاضر در هش��ت فصل تقسیم بندی ش��ده که از جنبه های مختلف و بسیار دقیق به 
موضوع یائس��گی و مس��ایل مربوط به آن پرداخته که می تواند مورد اس��تفاده عموم زنان و به 
ویژه اهل فن و تحقیق و دانش��جویان قرار گیرد. گزینش درس��ت و مناسب موضوع، استفاده از 
نثر ش��یوا و روان در بیان مطالب و سبک قابل درک در ترجمه کتاب طوری است که اثر را در 

میان انواع آثار مشابه متمایز می کند. 
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فصل اول

مفاهیم میانسالی در زنان

میانسالی با یک امتیاز شروع می شود؛ این یک حسن تعبیر است. یائسگی در اواسط زندگی 
رخ نمی دهد. یائس��گی به معنای پیری است؛ پیری ترسناک است و بنابراین ما وانمود میکنیم 
که فقط در نیمه راه از زندگی هستیم، اما از اینکه با افزایش سن و سالمان به بلوغ رسیده ایم 
قدردان��ی نمی کنیم . این طفره رفت��ن از اصطالحات زبانی، منعکس کننده پویایی و مفاهیمی 
است که در یائسگی در غرب رخ می دهد. در حالی که زنان در برخی از فرهنگ های دیگر توجه 
خاصی به یائس��گی ندارند، یا تجربه آن را به عنوان یک فرصت برای آزادی بیش��تر می دانند 
 .)Obermeyer 2000(  زن��ان غربی با آن مقابل��ه  می کنند ،)Stewart 2003؛Webster 2002(
در طول قرن ها در تاریخ، آداب و رس��وم و افس��انه های ما از زنان یائسه به عنوان جادوگران و 
عجوزه ها یاد کرده اند. این یک کتاب در مورد یائسگی است، و این فصل “میانسالی “ بر روی 
مفاهیم دوران یائس��گی، تقریبا سنین 40 تا 55 سالگی تمرکز دارد. علیرغم نادرستی از لحاظ  

تکنیکی، اصطالح میانسالی در بعضی از نقاط فصل برای راحتی استفاده خواهد شد.

ادبیات علمی اخیر در مورد یائسگی عمدتا بر تغییرات هورمونی، مدیریت هورمونی و اثرات 
آن بر سالمت عمومی زنان و همچنین سالمت روان تمرکز دارد. با این حال، دانش قابل توجهی 
در مورد دیگر جنبه های یائس��گی وجود دارد که برای متخصصین بهداشت روانی مفید است. 
اکثر بیماران روانپزشکی زنان هستند و بسیاری از زنان بالغ یا یائسه هستند یا به یائسگی فکر 
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می کنند. در این کتاب، ما تغییرات جس��می که مش��خص کننده گذار به یائسگی است، دانش 
پایه ای در  مورد تعامل میان هورمون های جنسی و سیستم عصبی مرکزی، جنبه های عمومی 
پزش��کی و زنان در این مرحله زندگی، نابرابری های عالئم رفتاری یا روانی و بیماری در دوران 
یائسگی، و روانپزشکی و روان درمانی برای زنان در حال گذار از دوران یائسگی به سنین باالتر 

را بررسی می کنیم. اینها پایه های اساسی برای درمان بهداشت روان هستند.

عالوه بر چالش های س��ردرگمی زبانی، فرهنگی و س��نی، دوران حاملگی نیز طیف وسیعی 
از مراحل زندگی را ش��امل می ش��ود. بعضی از زنان اولین فرزندان خود را در س��ن 40 سالگی 
ب��ه دنیا می آورند. برخی دیگر با ناباروری مواجه می ش��وند. برخی تصمیم گرفته اند که فرزند 
نداش��ته باشند. بعضی ها دوست دارند در بستر یک رابطه متعهد صاحب فرزند شوند اما رابطه 
مطلوبی  پیدا نمی کنند . علیرغم نمونه های حساس، برای اغلب زنان یائسه، پایان باروری است. 
زنانی نیز هستند که در 40 سالگی فرزند نوجوان دارند یا مادربزرگ هستند. برخی از زنان بر 
روی بازنشستگی تمرکز می کنند؛ برخی دیگر فقط برای اولین بار از کارهای اول، دوم یا سوم 
شروع می کنند یا برای اولین بار به دلیل مشکالت اقتصادی و یا به دلیل اینکه به مدت طوالنی      
نمی توانند در خان بمانند ش��روع به کار می کنند. در نهایت، شرایط زندگی زنان متنوع است. 
در یک فصل مانند این، همیشه خطر تمرکز بر فرهنگ عمومی آمریکایی وجود دارد، در واقع، 
به اصطالح اقلیت ها بخش بزرگی از جمعیت در امریکا را تشکیل می دهند، و کشورهای دیگر 

سنت ها و شرایط خود را دارند.

تجربه یک زن از یائس��گی تا حد زیادی به واس��طه روانشناسی، اجتماعی و فرهنگی که در 
آن زندگی می کند شکل می گیرد؛   مشاهدات او؛ انتظارات او؛ و انتظارات و واکنش افراد مهم 
 Avis et al. 1997؛ Lock 1998؛ Olofsson and Collins 2000؛ Winterich and( در زندگ��ی او
Umberson 1999( تاثیر گذار هس��تند. برای این نویس��نده ،  به عنوان یک غربی،    در دیدار 

از یک کشور آسیایی و دیدن هجوم مردم در یک اتوبوس برای کمک به او که )یک زن سفید 
پوست قفقازی کامال قوی و سالمی( است در یک اتوبوس، یا شنیدن اینکه یک مرد تحت عمل 
آپاندکتومی قرار داش��ته با روش طب سوزنی بیهوش شده ، یا اصرار به اینکه در پایان ضیافت 
که او را سر اردک داشته باشد – که این یک افتخار بزرگ است – شگفت آور بود. مشاهداتی 
مانن��د این، به نگ��رش و رفتار غربی کمک می کند  و به ما ام��کان می دهد تا آنها را واضح تر 



۷فصل اول:  اازیر  یانساای  ر هنام

.)Kaufert 1996( ببینیم. عوامل روانشناختی، اجتماعی و فرهنگی با یکدیگر در ارتباط هستند

مفهوم روانشناختی                                                                               

ویژگی کلیدی از مفهوم اجتماعی یائس��گی، تغییر اس��ت. نقش زنان غیروابسته در جامعه 
غ��رب در دهه های اخیر به ش��دت تغییر کرده اس��ت. تغییر در مح��ل کار، فعالیت های اوقات 

فراغت، روابط بین فردی و در خانواده رخ داده است.

س��ازگاری زنان با رفتارهای جدید اجتماعی می تواند موج��ب ناراحتی در مردان در مورد 
قوانین رفتاری آنها ش��ود. درس��ت همانطورکه زنان بین ظاهر ضعیف اما زنانه و توانا اما مردانه 
گرفتار هستند، مردان بین ظاهر خشن  و متهم شدن به حمایت یا آزار و اذیت جنسی گرفتار 
هس��تند. آیا آنها در را برای زنان باز می کنند؟ هنگامی که زنان کاری را خوب انجام می دهند 
مورد نوازش و محبت قرار می گیرند؟ از ظاهر زنان تعریف می کنند؟ اینها ش��رایطی اس��ت که 
یک جنس می تواند رفتار ناخوش��ایندی را به جنس دیگر نش��ان دهد. این مسائل به ویژه اگر 
برای نس��ل مردان و زنانی که در میانسالی هس��تند، بسیار زشت و زننده است. زنان هنوز هم 
به عقب رانده می ش��وند، تغییر انتخاب های دوران جوانی امکانپذیر نیست؛ این می تواند آزادی 

یا ترسناک باشد.

تغییر زندگی زنان میانس��ال در سراس��ر خانواده بازتاب می کند. مشاوره در مورد نسل های 
بعدی در بارداری، زایمان و والدین نقش مهم و بالقوه ای را برای زنانی که در دوران میانسالی 

زندگی می کنند، ایفا می کند.

 با این حال، تغییرات زیادی درمراقبت های قبل و بعد از زایمان و آداب و رسوم وجود دارد. 
بسیاری از مادربزرگ های امروز توصیه می شود وزن کمی داشته باشند اما ممنوعیت های دیگر 
را در حین بارداریش��ان داش��ته اند. آنها لباس هایی را طراحی می کردند تا حاملگی هایشان را 
مخفی کنند. دختران آنها اجازه داشتند وزن بیشتری داشته باشند، اما به شدت به آنها توصیه 
می ش��د که  غذاهای دریایی خام یا گوجه فرنگی نخورند ، س��یگار نکش��ند و از نوشیدنی های 
الکلی اس��تفاده نکنن��د. آنها لباس های زایمانی را طراحی می کردند تا ضایعات شکمیش��ان را 
نشان دهد. مادران آمریکایی امروز ممکن است در طول زایمان بیهوشی عمومی داشته باشند 
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یا برای زایمان طبیعی حق انتخاب دارند. آنها تا یک هفته پس از تولد در بیمارس��تان بستری 
می ش��وند. در گذشته پسرانشان ختنه  می ش��دند. در  مقابل، دخترانشان بیشتر احتمال دارد 
که اپیدورال داشته باشند، یک روز پس از زایمان بیمارستان را ترک  می کنند و نیاز به ختنه 
مردی را مورد س��وال قرار دهند. مادربزرگهای پس��ران ممکن است هرگز یک پسر بچه ختنه 
شده ندیده  باشند. اکثر زنان غربی در حال حاضر در میانسالی به نوزادان خود شیر نمی دهند؛ 
ش��کم باردار ، آلت تناس��لی ختنه نش��ده و تغذیه با ش��یر مادر، تصاویر و نمادهای قدرتمند 
روانش��ناختی هستند که می توانند تحریک احساسات حس��ادت و نفرت را تحریک کنند. این 
احساسات هنگامی رخ می دهد که دختران زنان بیشتر به حمایت آنها نیاز دارند، این می تواند 

یک چالش  روانی مهم را به وجود آورد.

در دوران میانس��الی، اکثر زنان خود را با  انجام مس��ئولیت های خانه داری وفق می دهند. 
جامعه، از جمله بسیاری از زنان،  وظایف خانه داری زنان را نمی شناسند. اعتباری برای وظایف 
فکری قائل نیستند - فقط وظایف فیزیکی به رسمیت شناخته   می شود. بنابراین، اگر یک زن 
استخدام از خدمتکار، لوازم خانگی و یا غذاهای آماده،  کمک بگیرد فرض می شود که وظایف 
خود را به طور قابل توجهی انجام نداده است و این در حوزه کاری درست نیست، مخصوصا از 
دیدگاه مردان. منشی ها و دستیارهای  اجرایی نباید انتظار داشته باشند که کارفرمایانشان آنها 

را از انجام وظایف اساسی کار خود معاف سازند. 

راه اندازی یک خانواده و مراقبت از خانواده یک ش��غل س��ازمانی مهم است. زنان میانسال 
به طور کلی مس��ئول تغذیه، لباس و مراقبت های پزش��کی همه افراد خانواده هستند. آنها باید 
تصمیمات مهم و جزئی در مورد امور خانوادگی بگیرند: جایی که بچه ها به مدرس��ه می روند، 
فعالیت های تحصیلی که در آن مشغول به تحصیل هستند، آیا روابط خوبی با دوستان مناسب 
برقرار کرده اند، آیا رویدادهای اجتماعی درس��ت پیش می روند، چه خواهد ش��د، چه کسانی 
دعوت شوند و کارهایی الزم است انجام شود. بعضی از زنانی که وارد دوران یائسگی می شوند 
انتظار دارند وظایف خانه داری را به همان اندازه با همسران خود تقسیم کنند. با وجود اینکه 
تقسیم وظایف بیشتر از گذشته صورت می گیرد ، بسیاری از این زنان متوجه می شوند که این 
تقس��یم کار برابر نیست. در عین حال، در اغلب کش��ورها، زنان هنوز هم تمایل دارند در برابر 

)Misra 2001( آنها احتماال فقیر هستند )Misra 2001( دستمزد کمتر کار کنند
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در برخی موارد دیده ش��ده که زنان میانس��ال مانند یک “س��اندویچ” هستند که همزمان 
مس��ئولیت کودکان، نوجوانان و بستگان بزرگس��ال را برعهده دارند. زنان به احتمال زیاد برای 
مراقبت از اعضای خانواده، از جمله همسرشان، بیشتر از مردان مسئولیت  پذیرهستند. بسیاری 
از زنان دارای ش��رکای مذکری هستند که بطور قابل توجهی بزرگتر از آنها هستند. با گذشت 
زمان بس��یاری از این افراد مبتال به بیماری های قلبی، دیابت، س��رطان، ضعف و شرایط دیگر 
می ش��وند. آنها از زنان مراقبت می کنند، اما زنان نمی توانند همان س��طح مراقبت را در س��ن 
مش��ابه انج��ام دهند. تقریبا ٪10 از زن��ان در حال حاضر از یک عضو خان��واده بیمار یا معلول 
مراقبت می کنند. از این تعداد، نیمی از افرادی که درآمد کمتر از 35000 دالر در سال دارند 
)در س��ال 1998( بیش از 20 س��اعت مراقبت در هفته ارائه می دهند و تنها 18 درصد از هر 
گونه مراقبت های بهداشتی در خانه را پرداخت می کند )میسرا 2001(. بروز افسردگی در میان 
این زنان زیاد است. متخصصان بهداشت روانی می توانند به آنها کمک کنند تا نیازهای   خود 

را برای استراحت، تسکین و مراقبت از خود برطرف کنند.

مادربزرگ های امروزی نسبت به دخترانشان خیلی بیشتر احتمال دارد که سالها تمام وقت 
خ��ود را صرف مادری کنند. بین س��ال های 1950 و 1998، درصد زن��ان در نیروی کار ایاالت 
متحده بیش از دو برابر، از ٪30 به بیش از ٪60  افزایش یافت. این آمار در س��ایر کش��ورها نیز 
همین طور بود . بعضی از زنان نگرانی های خود را درمورد تأثیرات مراکز درمانی روزانه  و مادران 
ش��اغل در مورد نوه هایش��ان خنثی کنند. برخی ممکن است این واقعیت را که پدران فرزندان 
دخترانشان سهم مناسبی از تعهدات خانوادگی دارند را نادیده بگیرند . برخی دیگر ممکن است 

از اینکه پسرانشان کارهای خانه یا مراقبت از کودکان را انجام می دهند ، نا خشنود باشند.

مفهوم محیط کاری                                                                                  

ورود بس��یاری از زنان به محیط کار ، یک شمش��یر دو طرفه است. زنان در این گروه سنی 
به روش های مختلفی تحت تاثیر قرار می گیرند. بس��یاری از آنها به این واقعیت پایبند هستند 
ک��ه افزایش تعهدات ش��غلی زنان با کاهش قابل توجهی از تعه��دات داخل منزل آنها مطابقت 
ندارد. زنان هنوز هم مس��ئولیت سازماندهی و انجام وظایف خانه داری را بر عهده دارند. تغییر 
خواس��ته ها و فرصت ها به میزان قابل مالحظه ای دسترس��ی به پرداخت کمک های خانواده را 
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کاهش می دهد. تأثیر اس��باب خانه داری برای کس��انی که آنها را داش��ته اند، بسیار کوچکتر 
از حد معمول ش��ده اس��ت. آنچه که در راه کاهش ش��دت نیروی کار به دس��ت آمده است، با 
افزایش فرکانس کار، مقابله می کند. فرش ها خارج نمی ش��دند، در یک خط آویزان ش��ده و در 
بهار و پاییز تکانده می ش��دند؛ آنها هفته ای یک بار یا بیش��تر تمیز می شدند. از لباس و پارچه 
کتانی بیش از یک هفته اس��تفاده نمی ش��دو س��پس در یک    وان بر روی آتش شس��ته شده 
و پهن می ش��دند؛ لباس های اعضای خانواده، لباس کار یا لباس مدرس��ه، لباس های ورزشی ،      
لباس های خواب و لباس های رو هر روز یا بیشتر اوقات تعویض می شدند . آنها بارها و بارها به 
رختشوی خانه برده می شدند. ممکن بود یک  پیاده روی بسیار کمی داشته باشد اما بیشتر از 

یک رانندگی عصبی کننده بود.

محدوده تجربیات در محل کار برای زنان در میانس��االن بس��یار زیاد اس��ت. برخی از این 
فرصت را برای بازگش��ت به فرصت های آموزش��ی، تغییر ش��غل و یا انجام کارهایی که س��الها 
آرزوی آن را داش��ته اند، به کار می برند. کس��انی که دهه های گذشته بر روی کار خود سرمایه 
گ��ذاری کرده اند می توانند خود را نادیده بگیرند یا با کارمندان جوان جایگزین ش��وند. برخی 
دیگر، شاید به سمت موفقیت های بزرگتر گام بردارند. بعضی از آنها با یک »دیوار شیشه ای« 
ی��ا واقعیت های دیگر خود را محصور کرده و س��عی می کنند محدودی��ت هایی را که امیدوار 
بودند از آن عبور کنند، بپذیرند. با این حال، برخی از کار خس��ته می ش��وند یا ممکن اس��ت 
از دس��تاوردهای شغلیشان راضی باش��ند؛ به هر حال، آنها منتظر بازنشستگی و فرصتی برای 
اس��تراحت و لذت ب��ردن  از خانواده و منافع جدید و یا تعطیالت هس��تند. زنان اروپای غربی 
می توانند از مزایای بازنشستگی در سنین قبل از میانسالی  در سایر نقاط لذت ببرند. مشکالت 
اقتصادی در اکثر نقاط دنیا باعث می ش��ود تا برخی از زنان مجبور باشند سال های بیشتری از 

آنچه که در نظر داشتند، به کار ادامه دهند.

س��الهای میانس��الی می تواند برای زنان شاغل بسیار مورد نیاز باش��د. اگر آنها یک شریک 
زندگیش��ان را پی��دا نکرده اند، باید تصمیم بگیرند که زندگی مس��تقل خ��ود را ادامه دهند یا 
به س��رعت یک شریک پیدا کنند. زناني در س��نین پایین صاحب فرزند  شده اند ممکن است 
فرصت های ش��غلی و حرفه ای خود را تا زمانی که فرزندانش��ان به س��نین نوجوانی برسند، از 
دس��ت بدهند. چالش های کاری ممکن است در اوج خود باش��ند. انتظار می رود که زنانی که 
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موفقیت های ش��غلی و درآمد خود را از ش��ریک   مرد خود فراتر نهاده اند، به آرامی به حفظ 
اعتماد به نفس خود ادامه دهند. برخی از مردان انتظار دارند به زنان  ش��اغل دس��ت یابند و 
بعض��ی از آنها بیش��تر به جوانی و جذابیت زن��ان  توجه می کنند. در هر ص��ورت، آنها نیاز به 
همس��ران توانایی  دارند که آزادانه با آنها در فعالیت های مربوط به س��فر و سرگرمی و مرتبط 
ب��ا کارهمراه باش��ند. زنانی که همه خواس��ته ها را ب��ا    ظرافت اداره می کنن��د ظاهرا موجب 
برانگیختن حس��ادت یا نفرت می شوند. باید مبارزه آش��کار شود، اگرچه، یک زن ممکن است 
حریص به نظر برسد و متهم به تالش برای » داشتن همه چیز« باشد. چنین ادعایی در مورد 

مردان که دارای شغل و فرزند هستند، وجود ندارد.

زنانی که از فرصت های تحصیلی و ش��غلی در جوانی خود محروم ش��ده اند ممکن اس��ت 
توس��ط جامعه ای که مردم را از طریق  مش��اغل خود شناس��ایی می کند و مورد قضاوت قرار 
گیرند ، همانطور که در آمریکای ش��مالی )Calasanti and Slevin 2001( و به میزان کمتر در 
س��ایر نقاط جهان رایج اس��ت. این احساسات ممکن است با تخریب نقش مادری که به تدریج 
به جنبش فمینیس��تی در آمریکای ش��مالی منجر می شود ، تشدید شوند. تالش شدید ذهنی 
و فیزیک��ی فرزندآوری و پرورش فرزندان، وضعیت اجتماعی مناس��بی را انتقال نمیدهد. زنان 
اگر انتخاب کنند که مادر نشوند، و بارداری را یا تا زمانی که تحصیالتشان کامل شود و شغل 
و درآمد داش��ته باش��ند ، به تعویق بی اندازند، مورد تحقیر قرار می گیرند. زنان ممکن اس��ت  
تش��ویق ش��وند تا    فرزندان خود را از بین ببرند و پس از تحت فش��ار قرار گرفتن در محیط 
کار در میانسالی شغل خود را رها کنند . زنان میانسال ممکن است در این وضعیت باشند، یا 

ممکن است دخترانی در این شرایط داشته باشند.

مفهوم پزشکی                                                                                          

فصل های این کتاب منعکس کننده مفاهیم پزشکی  شدن ) مدیکالیزه(  یائسگی در جوامع 
غربی اس��ت. ظهور درمان های هورمون های اگزوژن   س��بب ش��ده است که گرایش جامعه ما 
برای ش��ناخت یائس��گی به عنوان یک مرحله ی طبیعی فیزیولوژیکی از زندگی تش��دید شود. 
یائس��گی به طور منظم در ادبیات پزش��کی به عنوان یک حالت کمبود و ش��رایطی که به طور 
مداوم از طریق پزش��کی مدیریت   می ش��ود )Coney and Seaman 1994( اشاره شده است. 
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زمانی نه چندان دور، زنان با مقاالت و نمایش های رادیو و تلویزیون   بمباران ش��ده اند که به 
آنها می گویند که یائس��گی با افزایش بیماری های قلبی عروقی، پوکی استخوان و سایر شرایط 
همراه اس��ت و هورمون درمانی می تواند مزایای س��المتی را در سال های قبل از یائسگی حفظ 
کند. نفوذ این پیام ها براس��اس قومیت و وضعیت اجتماع��ی و اقتصادی )Appling و همکاران 
2000(، اس��تفاده از روش های مکمل و جایگزین برای   یائس��گی و نس��ل های جدید داروها 

 .)Bair et al.، 2002؛ Fitzpatrick 1999( متفاوت است

دغدغه ما عواقب ناگوار پزشکی یائسگی است و انتظار این است که هورمونهای به اصطالح 
جایگزین، این پیامدها را برطرف   سازند، حتی تفسیر ما از داده های حقیقی نیز تحریف شده 
است. از آنجایی که میانگین امید به زندگی زنان صد سال پیش تقریبا مشابه سن یائسگی بود، 
ادعا شده است که طبیعت زنان به گونه ای نیست که بعد از یائسگی زنده بمانند. زندگی بعد  
از یائس��گی، یک ناهنجاری است که توسط پزشکی مدرن ایجاد می شود. واقعیت این است که 
میانگین امید به زندگی زنان یک  صد سال پیش به شدت توسط بیماری های دوران کودکی، 
س��ایر بیماری های عفونی، و عوارض حاملگی و زایمان کاهش یافته بود )Misra 2001(. زناني 
که از یائس��گي جان س��الم به در برده ان��د از بین نمي روند و نمي میرن��د. بقای زنان پس از      
یائسگی برای بقای گونه ها مهم است. اگر زنان تا زمان مرگ بتوانند بچه به دنیا بیاورند ، آنها 
نمی توانندبرای  فرزندان متولد ش��ده در چند س��ال آخر زندگی خود مادر کنند  ، و آنها برای 
تربیت و  و مراقبت از نس��ل های آینده در دس��ترس نخواهند بود.   کودکان با مادربزرگ ها به 

.)Agee 2000( طور قابل توجهی بهتر زمان می گذرانند تا بدون آنها

گزارش ه��ا حاکی از آن اس��ت که اولی��ن مطالعه های بزرگ، آینده نگر، کنترل ش��ده و به 
ص��ورت تصادفی در مورد هورمون درمانی منجر به نتایج غیر منتظره منفی ش��د، و در برخی 
از زنان یائس��ه یا پزش��کان ایجاد نگرانی کرد )ونگر و همکاران، 2002؛ گروه نوش��تن محققان 
ابتکار بهداش��ت زنان، 2002(. از آنجا که این مطالعه شامل یک ترکیب خاص هورمونی است، 
این  احتمال وجود دارد که یک فرمول یا رژیم دیگری پیش��نهاد ش��ود که مزایای آن بیشتر از 
ریسکش باشد. زنان به طور ناگهانی از پرخه هورمون ها خارج می شوند و م از عالئم یائسگی یا 
نش��انه هایی که یائسگی را شامل می شوند، مانند تغییرات خلقی، رنج می برند. مفهوم یائسگی 
ب��ه عن��وان یک حالت  کمبود به عنوان یک تفکر نفوذ کرده  نفوذ ، و زنان در حال حاضر هیچ 
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گزینه درمانی برای درمان کمبود درک ش��ده و یا جلوگیری از تهدیدات جدی برای س��المتی 
خود ندارند . وعده جوانی ابدی یا حداقل طوالنی، باطل شده است. پزشکان با توصیه و تجویز 
هورمون، و با س��واالت دش��وار در مورد این که چ��را این کار را انجام دادند،از س��وی بیماران 
خود مواجه می ش��وند. بیماران با تصورات منفی از پیری مواجه می ش��وند که از طریق ارتقاء 
هورمون ها رخ می دهد و با    نگرانی های جدی درمورد اعتماد به کارکنان پزش��کی و پزشکان 

خود مواجه می شوند )Grodstein و همکاران 2003(.

برخ��ی از زن��ان، بعضی از متخصصان مراقبت های بهداش��تی، برخ��ی از جوامع و برخی از 
کش��ورها )مانند ژاپن( از ابتدا نس��بت به    داروهای هورمونی شک و تردید داشته اند. کسانی 
که روش های طبیعی هورمون درمانی مانند آماده س��ازی س��ویا امتحان می کنند، در معرض 
خطر هستند. آنها هیچ راهی برای دانستن اینکه آیا هشدارهای مربوط به آماده سازی هورمون 
تجویز ش��ده در مورد آنه��ا نیز صدق می کند یا خی��ر، ندارند. دیگران احس��اس می کنند که 

امتناعشان از پذیرش مفهوم بیماری کمبود، توجیه شده است.

 مفهوم فرهنگی                                                                                     

معنای یائس��گی و ماهیت ش��کاف نس��ل به اصطالح از یک زیر مجموعه فرهنگی به  زیر 
مجموع��ه فرهنگ��ی دیگر و از یک خانواده   به خانواده دیگر  در جامعه بزرگتر متفاوت اس��ت. 
زمان بندی، ماهیت، ش��دت و اهمیت پیش بینی ش��ده عالئم یائس��گی نیز متفاوت هس��تند 
)Avis و همکاران ، 2001(. تجربه  عالئم یائس��گی ارتباط نزدیکی  با تجربیات عالئم یک زن 
دارد.  بعضی از فرهنگ ها س��نت هایی دراند  که در آن زنان با افزایش س��ن و سالشان احترام 
و حمایت به دس��ت می آورند. در دیگر فرهنگ ها، زنان هنگام پیری کنار گذاش��ته می شوند. 
اگرچ��ه بعضی از زنان میانس��ال نیاز به کم��ک برای انجام فعالیت های زندگ��ی روزمره دارند، 
پیش بینی  وابس��تگی به س��ایرین هنگام پیری آنها را مجبور به رفتن به خانه های سالمندان 
، با تنهایی و پرس��تاران نامناس��ب و کارکنان بی احس��اس می کند. از آنجا که تداوم فرهنگی 
ارزش��مند اس��ت، شکاف نسل کمی وجود دارد. ایده هایی که در آن “ایده های قدیمی” به نفع 
ش��یوه های “مدرن” کنار گذاش��ته می شوند ، زنان سالمند می توانند بی ربط باشند ، حتی اگر 

این  ظالمانه باشد نیستند.



یائسگی و اختالالت روانی 1۴

مهاجران به آمریکای شمالی، اروپای غربی و سایر نقاط از کشورهای مختلف و تحت شرایط 
مختلف متفاوت هستند. برخی ازآنها پناهنده جنگی و رفتارهای غیرانسانی هستند که عزیزان 
خود را از دست داده اند و یا شکنجه کرده اند. برخی دیگر کشورهای خود را ترک کرده اند تا 

فرصت های اقتصادی و آموزشی بیشتری برای خود و فرزندانشان پیدا کنند. 

مهاجرت های بین فرهنگی، مشکالت خاصی را برای زنان میانسال ایجاد می کنند. یادگیری 
زبان های جدید به آناندازه که برای جوانان آس��ان  اس��ت ، برای آن ها دشوار می باشد. آنها در 
خانه و در محل کار مشغول ، بدون ساختار آموزشی برای تقویت مهارت های زبان و مهارت های 
فرهنگی خود مش��غول به کار می ش��وند. اگر چه جوانان ممکن اس��ت نتوانند به موقعیت های 
اجتماعی قابل توجهی در فرهنگ های بومی خود دست پیدا کنند، افراد مسن تر می توانند به 
طور قانونی بازنشس��ته شوند، اما زنان میانسال اغلب در هنگام مهاجرت شغل خود را از دست 

می دهند. آنها اغلب فرزندان و بستگان سالخورده را برای مراقبت از خود دارند.

 زنان بومی نیز در بس��یاری از فرهنگ ها زندگی می کنند. رهبران ملی به طور همزمان از 
ظهور فرصت ها برای زنان و  نمایندگی آنها در موقعیت های رهبری سخن می گویند و مادران 
را به خاطر مش��کالت و فرزندانش��ان به طور کلی سرزنش  می کنند. زنان از فرهنگ های فقیر 
ممکن است به فرصتهای شغلی به عنوان راهی برای  پیشرفت خود و دخترانشان توجه   نکنند 
. زنان در خانواده نس��لها ممکن است مجبور باشند برای حمایت از خانواده هایشان کار کنند. 
از ی��ک طرف، آنها ممکن اس��ت خود را از قید و بنده��ای جریان های فکری و فرهنگی بیرون 
بکش��ند، چرا که آنها برای دخترانش��ان آرزوی داشتن یک  زندگی پر از رفاه را دارند. از سوی 
دیگر، آنها ممکن اس��ت از کمبود فرصت های آموزش��ی و شغلی خود افسوس بخورند و بسیار 
مشتاق باشند که دخترانشان تحصیل کرده و شغل های معتبر و با ارزشی را بدست آورند، خواه 

دخترانشان مایل به انجام این کار باشند یا خیر .

با توجه به رکود اقتصادی جهانی که در این فصل به آن اشاره شده است، برخی از زنان از 
این که نمی توانند از فرزندانشان از لحاظ مالی و آموزشی حمایت کنند ، نا امید هستند . آنها 
ممکن اس��ت ناراضی باش��ند که بچه های بالغ آنها که خودشان دارای فرزند هستند نیاز به دو 
درآمد نیاز دارند  تا بتوانند زنده بمانند و ممکن است بسیار فقیر باشند و یا قادر به خرید خانه 
نباشند. ناامیدی به ویژه در جوامعی مانند جامعه آمریکای شمالی مورد توجه قرار گرفته است، 



15فصل اول:  اازیر  یانساای  ر هنام

که انتظار می رود هر نسل به سطح  اجتماعی و اقتصادی باالتری  نسبت به نسل پیشین خود 
برسد. زنانی که امیدوار بودند بتوانند با نوه های خود وقت بگذرانند،  ممکن است مجبور شوند 
در ش��غل های خود باقی بمانند. زناني که امیدوار بودند وارد زندگی جدیدی ش��وند یا زندگی 
خود را از نو بسازند  بدن و یا احیا کنند، ممکن است به دلیل طالق فرزندانشان مجبور شوند 
از نوه هاي خود مراقبت کنند ، آن ها را به مدرسه یازگردانند یا با مشکالت مصرف الکل و مواد 

مخدر و یا مشکالت قانونی آنها مقابله کنند.

مفهوم تصویر بدن                                                                                   

اکثر زنان در آمریکای ش��مالی از بدنش��ان ناراضی هس��تند. این نارضایت��ی اندکی پس از 
دوران کودکی آغاز می ش��ود. نیروهای  مختلفی بر تصور زنان از بدنشان تاثیر می گذارند. یکی 
از دالیل ، کاهش اعتماد به نفس و نگرانی  از دس��ت دادن ظاهر جوان اس��ت که در بسیاری از 
جوامع غربی گریبانگیر زنان اس��ت. مورد دیگر حس تازه ای برای پذیرش بدن و رهایی از نیاز 
به مطابقت با استانداردهای اجتماعی ظاهر است. تاکید جاری بر آمادگی جسمانی می تواند به 
دو نیرو اعمال ش��ود: زنان میانسال می توانند از رژیم غذایی و ورزش استفاده کنند تا جوانی و 
جذابیت خود را حفظ کنند، یا آنها می توانند یک دوره میانسالی را  تجربه کنند، و این هنگامی 
رخ می دهد که آنها به خودشان این امکان را می دهند که شیوه جدیدی را برای زندگی سالم 

امتحان کنند 

ورزش می تواند راهی عالی برای بهبود بدن، تصویر بدن و س��المت عمومی باش��د درحالی 
که موجب کاهش اس��ترس نیز می ش��ود. البته، در برخی از جوامع تمرین به خاطر ورزش یک 

مفهوم بیگانه است و در برخی از آنها، زندگی روزانه نیاز به  تمرین بسیار زیادی دارد.

 اگر چه زنان دارای امید به زندگی بی س��ابقه ای هس��تند و می توانند برای دهه های بعد 
از یائس��گی زنده بمانند، اما توانایی های فیزیکی آنها با افزایش سن کاهش می یابد. بسیاری از 
زنان باید برای اولین بار از عینک های مطالعه استفاده کنند. آرتروز یک مفصل یا مفاصل دیگر 
را تحت تاثیر قرار می دهد. سینه ها دچار افتادگی می شوند. چروک ها ظاهر می شوند. تغییر در 
ظاهر، در هر زمان از زندگی، نیاز به وفق دادن و سازگاری دارد از دست دادن عملکرد به طور     
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طبیعی موجب ناامیدی می شود؛ اگر چه در جامعه ما، اینها نیز اغلب منجر به شوخی و خنده 
می ش��وند. برانگیختگی ناگهانی،  یک هش��دار و آگاهی برای وضعیت یائسگی زنان به شرکای 

جنسی، اعضای خانواده و همکارانشان می باشد .

در جایی که افزایش س��ن احترام را به دنبال داش��ته باشد ،عالئم پیری می تواند خوشایند 
باش��د. در جهان غرب، تعداد زنانی که به دنبال تزریق س��م بوتولینوم یا تزریق کالژن، جراحی 
پالستیک و سایر روشها برای جلوگیری از ظهور پیری هستند ، رو به  افزایش است. برخی از 
زن��ان غربی تصمیم می گیرند عالئم پیری را با روی باز  بپذیرند؛ برخی دیگر می خواهند کمی 
این عالئم را به تعویق بیاندازند؛ و برخی از آنها از مخفی کردن این عالئم نا امید می شوند. این 

مسائل زمینه ای مناسب برای تحقیقات روان درمانی هستند.

اضافه وزن دلیل دیگری برای خجالت در جوامع غربی است. شیوع چاقي در زنان میانسال 
زیاد  و در حال رشد است و در همه بخش هاي جامعه برطرف مي شود اما به طور ویژه زنان 
فقیر و یا اعضاي گروه هاي اقلیت را تحت تأثیر قرار می دهد. یک درگیری بزرگ بین انتظارات 
اجتماع��ی و واقعیت وجود دارد. ما می دانیم که افزایش ش��یوع چاق��ی مربوط به تغییرات در 
رژی��م غذایی ما اس��ت و می دانیم که اضاف��ه وزن نه تنها با تصویر بد ب��دن، بلکه همچنین با 
سالمت ضعیف همراه است، اما شواهد کمی وجود دارد که هیچ درمان پزشکی، به جز جراحی 
دس��تگاه  گوارش، با موفقیت باعث کاهش وزن پایدار نمی ش��ود. پزشکان و بیماران در معرض 
خطر هس��تند. بیماران دچار اضافه وزن  ممکن اس��ت برای تش��ویق و تسهیل کاهش وزن به 
پزش��کان مراجعه کنند، اما افرادی که در کاهش وزن شکست می خورند، تمایلی برای مراجعه 
به پزش��کان خود برای سایر مراقبت های مهم برای سالمت عمومی خود ندارند. به تازگی، یک 

جنبش برای پذیرش در میان زنان مبتال به اضافه وزن به وجود آمده است.

مفهوم جنسی                                                                                         

 نگرش نسبت به جنسیت زنان میانسال در دو قطب خوشه بندی شده است. از یک طرف، 
انتظار می رود که زنان از زمانی که  باروری خود را از دس��ت می دهند، جنس��یت خود را نیز 
از دس��ت بدهند. آنها جذابیت و عالقه جنس��ی ندارند . از سوی دیگر، این زنان از لحاظ روحی 
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و روانی از زمان میانس��الی تا زمان مرگ، پر جنب و جوش میش��وند. همانند سایر نگرش های 
قطبی، این ها به شدت ساده و غیر مفید هستند 

امتن��اع از پذیرش جنس��یت در طول عمر، م��ا را از اطالعات دقیق در مورد احساس��ات و 
رفتارهای زنان محروم کرده است. این ممکن است زنان را درگیر در فعالیت جنسی و شرکای 
جنس��ی بالقوه ناخواسته کند. این زنان میانسال به دلیل شرم و ناآگاهی از جستجوی مشاوره 
پزش��کی برای مشکالت جنس��ی و متخصصان مراقبت های بهداشتی اجتناب می کنند . تأکید 
رسانه بر ادامه عالقه جنسی ، همراه با آزادی از نگرانی های مربوط به بارداری و افزایش اعتماد 
به نفس باالس��ت، که    می تواند با بلوغ همراه باش��د، و برخی از زنان را قادر به لذت بردن از 
رابطه جنس��ی در طول عمر خود حتی بیش��تر از زمانی که   آنها جوان تر بودند ، س��ازد. آنها 

می توانند پر ادعا تر بوده و مشتاقانه به دنبال تکنیک های جدید باشند(.

ایجاد میلی جنسی مشروع در زنان میانسال، فرصت های بیشتری را برای زنان باز می کند، 
اما نه در صورتی که انتظارات غیر  واقعی در آنها و در جامعه را افزایش دهد. نمایش های رسانه 
ای که همراه با داستان های مربوط به عالیق جنسی زنان میانسال یا اشاره به آن، بسیار محدود 
است. همواره یک مرد و شریک جنسی تقریبا همسن  وجود دارد. آنها آراسته ، با تناسب اندام 
، فعال و ش��اداب هس��تند. متأسفانه، بسیاری از زنان آراسته و ش��اداب نیستند و تناسب اندام 
ندارند ؛ بس��یاری از آن ها پارتنر مرد ندارند ودر بعضی از آنها تمایالت همجنس��گرایی نس��بت 
به غیر همجنس��گرایی و روابط  نامش��روع وجود دارد. نازکی و خشکی پوشش واژن در نتیجه 
کاهش سطح اس��تروژن نیز موجب بغرنج شدن مقاربت های جنسی می شود. مطالعات مربوط 
به تمایالت جنس��ی زنان میانس��ال در رابطه جنس��ی و ارگاسم  متمرکز ش��ده اند تا از طریق 
طیف وس��یعی از منافع و بیان جنس��ي .همچنین در مورد مردان مس��ن، برخی از آنها به زنان 
جوانتر روی می آورند و شرکای جنسی هم سن را پشت سر میگذارند. زنان تمایل دارند بیشتر 
از مردان زندگی کنند، اما دسترس��ی به ش��رکای جنسی مرد، توسط عدم پذیرش اجتماعی و 

نگرش های مردان جوان محدود می شود.

ط��الق، ازدواج مجدد و فرزند خوانده، از ویژگی های برجس��ته زندگی معاصر هس��تند که 
غالبا زنان میانس��ال با آنها درگیر هستند. به عنوان مثال، تقریبا نیمی از ازدواج ها در آمریکای 
شمالی ، بیشتر در طول چند سال اول ازدواج به طالق می انجامد ، اما بسیاری نیز بعد از این 
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مدت اتفاق می افتند . اکثر زنان می دانند که رابطه ای که دو جوان در تالش برای ادامه مسیر 
زندگی خود آغاز می کنند، با همسر حمایت مالی مرد از همسرش و همچنین حمایت عاطفی 
و احساس��ی، پس از آن قبول کردن مس��ئولیت فرزندان و خانواده در حالی که از لحاظ حرفه 
ای و مالی پیش��رفت می کند، تنها برای یک زن جوان بعد از 20 یا 30 س��ال میسر می شود . 
زنان میانسال به دنبال یافتن شریک های عاطفی و جنسی جدید، می توانند شکاف بین آداب و 
رسوم   جنسی و   عاطفی جوانی خود و آنهایی که در حال حاضر غالب هستند را کنار بگذارند.

در دنیای ثروتمند غرب، ظهور داروها برای اختالل نعوظ در مردان، برخی از مسائل جنسی 
را برای زنان به پیش می برد. ما متوجه شدیم که ناتوانی جنسی مردان بسیاری از زنان عالقه 
مند را در یافتن فرصت برای مقاربت جنسی با همسران خود  محروم کرده است. ما همچنین 
متوجه شدیم که برای سایر زنان ناتوانی شرکای جنسی مردشان  یک تسکین و مایه آسایش  
خاطر برای آنهاست، به این دلیل که این افراد برقراری رابطه جنسی با شرکای خود را به عنوان 
یک وظیفه س��نگین اما در  عین حال غیرقابل اجتناب، می دانند. اخیرا تمایل به تستوسترون 
یا درمان های دیگر ممکن اس��ت الهام بخش برخی از زنانی  که به دنبال راه هایی برای حفظ 
و تقویت کاهش میل جنس��ی و لذت جنس��ی هستند باش��د ، اما همچنین ممکن است برای 
 Padero( زنانی که کامال از کاهش فعالیت جنس��ی، احس��اس نارضایتی می کنند، کافی نباشد
و همکاران ، 2002 (. درمانگرانی که با زنان میانس��ال کار می کنند، باید مراقبت های ویژه ای 
برای جلوگیری از فرضیات و تعصبات داش��ته باش��ند، در حالی که در عوض اطالعات دقیق را 
در ص��ورت موجود بودن ارائه دهند و یک فضای درمانی که در آن تمام نگرانی ها، فعالیت ها، 

.) Rice 2001( منافع و   توانایی های جنسی را می توان مورد توجه قرار داد، ایجاد کنند

کاربردهای بالینی: مفهوم بهداشت روانی                                                 

مفاد این فصل، یک منطق قوی برای یک قاعده کلی بالینی است : هیچ پیش فرضی نسازید. 
زنان میانس��ال گروهی بسیار متنوع: در گرایش جنسی، قومیت، روابط صمیمی، فرزندآوری و 
والدین، عالقه جنسی و رفتار، اشتغال، وضعیت  اجتماعی- اقتصادی و سالمت عمومی هستند. 
یک بیمار در یک رابطه لزبین ممکن اس��ت ازدواج کرده و دارای فرزند باش��د و ممکن اس��ت  
روابط همزمان یا متناوب غیر همجنسگرا داشته باشد. بیمار تحصیلکرده و خوب، ممکن است 
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قربانی خش��ونت خانگی باش��د. یک بیمار که عضو یک فرقه ی  مذهبی پرهیز جنس��ی است، 
ممکن اس��ت در گذش��ته زندگی جنسی فعالی داشته باشد. یک بیمار   ممکن است خوشحال 
باش��د که وارد فاز رضایت بخش زندگی جنس��ی خود ش��ود یا از اینکه که تعهدات جنسی او 
تمام ش��ده استخوشحال باشد. بسیاری از بیماران نگرانی نسبت به هورمون های اگزوژن دارند 
و تغییراتی در مورد قابلیت اطمینان س��ایر توصیه های پزش��کی وجود دارد. یک روان درمان 

می تواند اطالعات علمی و حمایت از ترجیحات شخصی بیماران را تامین کند.

رابطه میان یائس��گی و افس��ردگی هنوز موضوع مورد بحث است که در فصل 4، اختالالت 
رفتاری، میانس��الی و پی��ری تولید مثل   مورد بحث قرار می گیرد. بدیهی اس��ت که در اینجا 
می توان گفت که یائس��گی احتماال به خودی خود و نه اغلب موجب  افس��ردگی در اکثر زنان 
است. علیرغم تمام عوامل استرس زا که در باال ذکر شد، زنان میانسال از سالمت نسبتا خوبی 
برخوردارند. اگرچه بعضی از آنها از آغاز  زندگی مس��تقل فرزندانش��ان ، بسیار ناراحت هستند، 
اما اکثرش��ان معتقدند که تعهداتی که به نوان والدین داش��ته اند  را برآورده کرده اند و بعد از 
یائس��گی احتمال بارداری و نیاز به  پیش��گیری از بارداری  را پشت سر گذاشته اند. آنها بیشتر 
نسبت به خودشان احساس اطمینان می کنند و کمتر به نظرات دیگران نسبت به آنچه که قبال 
در زندگیشان انجام داده اند نگران هستند. یائسگی می تواند یک زمان برای بازتاب خود  باشد. 
آگاهی از اینکه زندگی محدود است، می تواند زندگی  را غنی تر کند. برنامه های طوالنی مدت 
به تعویق افتاده می توانند اجرا ش��وند: آموزش بیشتر، ش��غل های جدید، سفر، سرگرمی. زنان 
پیش از یائسگی غالبا از کار کردن با اجتماع خشنود هستند. درمانگر می تواند ظرفیت های بالغ 
بیماران را ترسیم و تقویت کند و در نتیجه تجربیات سالهای زندگی و احتماال سالهای بسیاری 
که باقی مانده ، همس��و با انعطاف پذیری یک مرحله زندگی به نام “تغییر” حاصل می شود که 

در آن می توان از ثمرات درمان بهره مند شد و  لذت برد .
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فصل  وم

فیزیولوژی و عالئم یائسگی

مقدمه

در این فصل، موضوعات زیر را بازبینی می کنیم: 1( س��ن ش��روع ظهور و فاکتورهایی که 
ممکن اس��ت بر آن تأثیر بگ��ذارد، 2( غدد درون ریز  در دوره گذر یائس��گی 3( عالئم گذر از 

یائسگی. در دهه گذشته، 

سن شروع پیش یائسگی و یائسگی                                                        

 MWHS .نگرش های زنان را در گذر از دوران یایسگی مورد مطالعه قرار داده است MWHS

دریافت که اکثر زنان در این نظرسنجی احساس مثبتی در مورد یائسگی داشتند؛ 42 درصد از 
زنان مورد مطالعه وقتی که قاعدگی شان تمام می شود، احساس آرامش  پیدا می کنند و 35.5 
درصد  هیچ احس��اس خاصی نداش��تند. بعضی از زنان )٪ 19/6( درمورد یائس��گی  احساسات  
متفاوت و ناهمگنی را گزارش کردند، اما تنها ٪2.7 از زنان در آزمایش، زمانی که قاعدگی  شان 
به پایان رس��ید، احساس پشیمانی داشتند. احساسات منفی در طول یائسگی در زنان افسرده،  
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در زنان  با بیخوابی معمول تر بود.

پری منوپوز1 مرحله ای از فرآیند پیری است که زنان از بارور بودن تا از دست دادن توانایی 
تولید مثل طی می کنند.   پری منوپوز شامل دوره هایی بالفاصله قبل از یائسگی تا سال اول 

پس از آخرین دوره  قاعدگی است. 

در ای��ن مرحله از زندگی تخمدان نس��بت به اثرات تحری��ک گونادوتروپین مانند هورمون 
تحری��ک کننده فولیکول )FSH( و هورمون لوتئینیزه )LH( نس��بتا مقاوم اس��ت. در طی این 
دوره از یائس��گی، زنان اغلب دچار بی نظمی قاعدگی، دوره های طوالنی تر و سنگین قاعدگی 
و دوره ه��ای طوالن��ی مدت آمنوره میش��وند. عالوه بر تغییرات چر خ��ه قاعدگی، پری مئوپوز 
ب��ا کاهش باروری، عالیم وازوموتور، تغییرات روانش��ناختی، بی خواب��ی و تغییرات در عملکرد 

جنسی مشخص می شود .

کارگاه سالمندی باروری )STRAW(  دوره ی پیش از یایسگی را به دو دوره زورس و دیرس 
و نهایی)ثانویه(تقس��یم می کنند. مرحله  گذر  زودرس یائس��گی با چرخه های منظم قاعدگی 
مش��خص می شود، اما طول آن از7 روز یا بیشتر تغییر نمی کند )به عنوان مثال هر 21 روز به 
جای 28 روز(. مرحلة گذار دیرس یائس��گی با دو با چند دوره س��یکل قاعدگی و حداقل یک 
فاصله بین دوره  های قاعدگی 60 روز یا بیشتر مشخص می شود. هر دو مرحله با افزایش سطح 

FSH و سطوح مختلفی از عالئم  همراه است.

داده های MWHS نش��ان می دهند که گذر از مرحله پری منوپوز یایسگی معموال حدود 4 
سال قبل ازFMP 2  شروع می شود و سن متوسط   شروع پری  منوپوز  47/5 سال می باشد. در 
MWHS، س��یگاری ها نسبت به افراد غیر سیگاری دارای دوره پری منوپوز کوتاه تری هستند.

اکثر زنان٪90 درMWHS  ازچند سال قبل از FMP موارد بی نظمی قاعدگی را ذکر می کنند؛ 
٪10 دیگر کمتر از 6 ماه بی نظم های قاعدگی  قبل از یائس��گی  تجربه نموده یا اش��اره کردند 

که دوره های آنها به طور ناگهانی و بدون هش��دار متوقف ش��د تغییر در طول چرخه قاعدگی 
عمدت��ا در اث��ر افزایش یا کاهش طول مرحله فاز فولیکوالراس��ت. در طول دوره پری مونوپوز، 

1.  Perimenopause
2.  Final menstural period
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سطح FSH افزایش می یابد )IU / L  20 <(ی، inhibin B کاهش می یابد، سطح LH طبیعی است 
و سطوح استرادیول در پاسخ به سطح FSH  باال، کمی افزایش می یابد.

یائس��گی زمانی  اتفاق می افت��د که قاعدگی  به از بین رفتن هم��ه فولیکول های تخمدان 
حساس به گنادوتروپین یا کوچک شدن این فولیکول ها برای همیشه متوقف می شود. یائسگی 
معم��وال پس از آنکه زن FMP خود را تجربه کرده اس��ت به صورت بالینی بروز می کند، یعنی  
پ��س از 12 ماه متوالی از آمنوره. غلظت FSH باال )IU / L 40 <( گاهی اوقات برای تش��خیص 
یائسگی استفاده می شود، اما مطالعات گزارش داده اند که  این غلظتا از  FSH در زنانی که در 
دوران پیش یا یسگی هستند هم مشاهده شود. )برگر 1994(. بنابراین، یائسگی تنها بر اساس 

غلظت باالی FSH قابل تشخیص نیست )بارنز و حاج 1993(.

در MWHS، س��ن متوسط   در ش��روع یائسگی 51/3 سال )محدوده: 47-55 سال( بود. اگر 
چه سن متوسط   اولین قاعدگی به طور چشمگیری در دنیا به دلیل بهبود تغذیه و مراقبت های 
بهداشتی بهتر،کاهش یافته است اما سن شروع یائسگی از زمان یونان باستان باقی مانده است.

 MWHS دریافت زنانی که در حال حاضر س��یگارمی کشند منوپوزرا 1.5-2 سال زودتر از 
زنانی که سیگار نمیکشند تجربه میکنند. شواهدی مبنی بر وجود رابطه بین دوزمصرفی و سن 
شروع یائسگی و تعداد سیگارهای کشیده شده و مدت سیگار کشیدن وجود دارد. سیگاریهای 
س��ابق و زنان که در ارتفاع باالتری از س��طح دریازندگی می کنند نیز در معرض شروع زودرس 

یائسگی هستند. 

سیگار کشیدن ممکن است به یکی از این سه دلیل منجر به شروع زودرس یائسگی شود؛ 
1( تاثیر مس��تقیم سم سیگار بر فولیکول های تخمدان؛ 2( مختل کردن تعادل هیپوتاالموس-

هیپوفیز تخمدان؛ 3( تأثیر بر متابولیسم هورمون های تولید مثل .  از دیگر از عوامل تاثیرگذار 
بر س��ن طبیعی یایسگی می توان به سطح  تحصیلی پایین، عدم اشتغال یا شاغل بودن، سابقه 
بیماری قلبی و جدا ش��دن از همسر، بیوه یا مطلقه بودن اشاره نمود تاریخچه وجود افسردگی  
در زندگی ممکن اس��ت منجر به جلو افتادن یاس��گی ش��ود. زنانی مبتال به افسردگی طوالنی 
مدت ممکن اس��ت به دلی��ل اختالل در تعادل هیپوتاالموس - هیپوفی��ز - تخمدان و کاهش 
زودرس کارایی تخمدان در مقایسه با زنان افسرده  شروع زودرس یایسگی راتجربه کنند. زنان  
الغرو گیاهخواران یا زنانی که دچار س��و تغذیه هستند ، احتماال به دلیل کم بودن چربی بدن 


