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در زنان  یائسگياتريك با سن ارتباط عالئم كليم یبررس

 شهر گرگان ائسهي
، 5مرتضی منصورياندكتر ، *3،4، مصطفی قربانی2، علی اكبر عبداللهی1حميد آسايش

 9، 4ن انصاریيحس ،8، مهدی نوروزی7،6عزيز رضاپور

 .ایران قم، قم، پزشکی علوم دانشگاه پیراپزشکی، دانشکده پزشکی، هاي فوریت گروه مربی .1

 . رانی، ارگان، دانشگاه علوم پزشکی گلستان، گپرستاري و مامایی ، دانشکدهداخلی جراحی گروه یمرب .2

  .رانی، ارگانگ، دانشگاه علوم پزشکی گلستان پزشکی، ، دانشکدهپزشکی اجتماعیگروه  یمرب .3

 . رانیدانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ا ، دانشکده بهداشت،دكتري اپیدمیولوژي دانشجوي .4

 . رانیاهلل، تهران، ا هیبق ی، دانشگاه علوم پزشکبهداشت آموزش بهداشت، دانشکده يدكترا .5

 .رانیدانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ا مارستان،یب تیریمد قاتیمركز تحق دانشجوي دكتري اقتصاد بهداشت، .6

 .رانیاهلل، تهران، ا هیبق ی، دانشگاه علوم پزشکبهداشت دانشکده دانشجوي دكتري اقتصاد بهداشت، .7

 .رانیتهران، ا ،یبهشت دی، دانشگاه علوم پزشکی شهبهداشت دانشجوي دكتري اپیدمیولوژي، دانشکده .8

 .دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، زاهدان، ایران ،سالمت ءمركز تحقیقات ارتقادانشجوي دكتري اپیدمیولوژي،  .9

 02/8/9919  :تاريخ پذيرش مقاله 91/5/9919 :تاريخ دريافت
 

 
 

 

 ،یائسگینشانه  نیآشکارتر. بر سالمت آنان دارد يادیز ریزنان است و تأث یمهم در زندگ اریواقعه بس کی یائسگی :مقدمه

مطالعه . به همراه دارد یخاص یکینیاست كه به دنبال قطع عملکرد تخمدان ها اتفاق افتاده و عالئم كل یقاعدگ یقطع دائم

 .انجام شد 9988شهر گرگان در سال  ائسهیدر زنان  یائسگی سنحاضر با هدف تعیین ارتباط عالئم كلیماتریک با 

شهر  یدرمان یمركز بهداشت 8زن یائسه از  824 يبر رو 9988در سال  تیبر جمع یمطالعه مقطعی مبتن نیا :كار روش

 يگردآور. ساده انتخاب شدند یتصادف يریافراد به روش نمونه گ. شد انجام يچند مرحله ا يریروش نمونه گبه گرگان 

 يفتارهار ،یقاعدگ يها یژگیو ،يپرسشنامه شامل مشخصات فرد نیپرسشنامه انجام شد كه ا لهیداده ها به وس

اعتبار پرسشنامه به وسیله روش اعتبار محتوا و پایایی آن با . بود کیماتریو عالئم كل یبهداشت عموم تیوضع ،یبهداشت

 يداده ها با استفاده از نرم افزار آمار لیو تحل هیتجز. مورد تأیید قرار گرفت 78/2یک مطالعه پایلوت و با آلفا كرونباخ 

SPSS ( 99نسخه )زانیم .واریانس انجام شد لیزو آزمون آنا p  دار در نظر گرفته شد یمعن 25/2كمتر از. 

، (6/50)، اضطراب (5/66)، تعریق %(9/79)، تپش قلب %(75)شایع ترین عالئم كلیماتریک زنان یائسه گرگرفتگی  :ها يافته

درد   ق،بر اساس نتایج مطالعه بین عالئم كلیماتریک تعری. بود%( 1/52)و درد مفاصل %( 9/50)بی خوابی یا كم خوابی 

سردرد با سن یائسگی ارتباط آماري معنی داري   ترشح از واژن و  مفاصل و استخوان، بی خوابی و كم خوابی، كاهش حافظه،

به صورت %( 4/12)نفر  707به صورت ناگهانی و در %( 9/7)نفر  51الگوي قطع قاعدگی در (. p<25/2)وجود داشت 

 .اتفاق افتاد (%0/91)نفر  954و یائسگی دیررس در ( %9/92) نفر 89یائسگی زودرس در  .بودتدریجی 

 .نتایج این مطالعه گویاي باال بودن شیوع برخی عالئم كلیماتریک و ارتباط این عالئم با سن می باشد :گيری نتيجه
 

 میانگین سن یائسگیكلیماكتریک، عالئم  ،زنان یائسه :كلمات كليدی
 

                                                 
 :پست الكترونيك ؛21905855209: تلفن .رانی، اگرگان، دانشگاه علوم پزشکی گلستان، پزشکی دانشکده؛ یقربان یمصطف :ول مكاتباتئنويسنده مس *

Qorbani@goums.ac.ir 
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  مقدمه
یائسگی یک واقعه بسیار مهم در زندگی زنان است و 

نشانه واضح ترین . تأثیر زیادي بر سالمت آنان دارد

یائسگی، قطع دائم قاعدگی است كه به دنبال قطع 

عملکرد تخمدان ها اتفاق افتاده و عالئم كلینیکی آن طی 

زنان در ( 9)سال ها و دهه هاي بعد بیشتر می شود 

طول یائسگی، عالئم مختلفی را تجربه می كنند كه 

بیشتر تغییرات و عوارض گزارش شده مربوط به كمبود 

در جوامع مختلف زمان بروز  (.0)استروژن می باشد 

مطالعات مختلف میانگین سنی . یائسگی متفاوت است

از جمله مطالعه . متفاوتی را براي یائسگی بیان كرده اند

 91/47انجام شده در شهر یزد میانگین سن یائسگی را 

 19/47در مازندران ( 4)سال  98/47، در تبریز (9)سال 

. بیان كرده اند( 6)سال  91/47و در بیرجند ( 5)سال 

مطالعات انجام شده در سایر كشورها نیز میانگین سنی 

 متفاوتی را براي یائسگی بیان كرده اند، از جمله مطالعه

در برزیل میانگین سنی ( 0226)و همکاران  اورتیز

( 0220)سال و مطالعه یحیا و همکار  9/59یائسگی را 

مین سال تخ 41در پاكستان میانگین سنی یائسگی را 

 (.8، 7)زده اند 

سن بروز یائسگی با ایجاد تغییرات هورمونی، سالمت و 

زیرا ( 1)كیفیت زندگی زنان را تحت تأثیر قرار می دهد 

از یک طرف بروز بیماري هاي مزمنی مانند پوكی 

استخوان، بیماري هاي قلبی عروقی و برخی سرطان ها 

 ،1)به ادامه عملکرد تخمدان ها نسبت داده می شود 

و از طرف دیگر، یائسگی زود هنگام می تواند با ( 92

افزایش خطر بروز بیماري قلبی عروقی و پوكی استخوان 

همراه باشد و با باال رفتن سن یائسگی احتمال بروز 

بنابراین (. 99)سرطان اندومتر و پستان بیشتر می شود 

سن شروع یائسگی در رابطه با اپیدمیولوژي این بیماري 

 .همیت می باشدها داراي ا

در واقع توجه به تأثیر یائسگی در بهداشت خانواده و 

جامعه، به دلیل عوارض ناشی از آن در زنان و ایجاد 

مشکالت تهدید كننده سالمتی در آنها داراي اهمیت می 

عوارض : باشد، عالئم یائسگی در مطالعات مختلف شامل

استخوانی، گرگرفتگی، اختالل خواب، اضطراب، 

پذیري عصبی بیان شده  چروكیدگی پوست و تحریک

است و مطالعات نشان داده اند كه این عالئم با سن 

با توجه به عوارض (. 99، 90)یائسگی ارتباط دارند 

جسمی، روحی و روانی یائسگی هاي زودرس و دیررس 

در جوامع و قومیت هاي مختلف، الزم است كه این 

عوارض شناخته شود و آگاهی ها و خدمات مناسب قبل 

و بعد از یائسگی به زنان داده شود، زیرا سالمت خانواده 

با لذا . در مرحله اول وابسته به سالمت مادران می باشد

توجه به اهمیت افزایش امید به زندگی در زنان و این كه 

اكثر مطالعات در این زمینه در كشورهاي صنعتی انجام 

شده و از طرفی مطالعه جامعی در این زمینه در شهر 

گرگان كه از نظر اقلیمی و تنوع قومیتی با سایر نقاط 

كشور متفاوت است انجام نشده، مطالعه حاضر با هدف 

تباط عالئم كلیماتریک با سن یائسگی در زنان ارتعیین 

با روشن تا  انجام شد 9988در سال  شهر گرگان یائسه

شدن این ارتباط و فراوانی عالئم كلیماتریک در سنین 

بتوان در جهت تعدیل خطر در زنان یائسه  مختلف

عوارض و بیماري هاي مرتبط با یائسگی برنامه ریزي كرد 

دیررس كه هر كدام می تواند با و از یائسگی زودرس و یا 

 .خطرات خاص خود همراه باشد، جلوگیري كرد
 

 روش كار
بر  9988معیت در سال جاین مطالعه مقطعی مبتنی بر 

مركز بهداشتی درمانی شهر  8زن یائسه از  824روي 

چند مرحله  يریبه روش نمونه گافراد . گرگان انجام شد

بدین ترتیب كه پس از هماهنگی با  ،انتخاب شدند يا

مركز بهداشت شهرستان گرگان و مراكز بهداشتی 

درمانی، بر اساس تخصیص متناسب به هر كدام از 

مناطق شهر گرگان، نمونه اي اختصاص پیدا كرد و حجم 

نمونه مورد نیاز از مناطق تحت پوشش و بر اساس 

 نیدر ا. جمعیت تحت پوشش هر منطقه انتخاب شد

و  یرانسیحجم نمونه با استفاده از مطالعه آ مطالعه

و  25/2و با در نظر گرفتن آلفا برابر با ( 99)همکاران 

و خطا % 99نفس برابر با  یتنگ)عالمت  نینادرتر وعیش

نسبت  کیبا استفاده از فرمول برآورد  و( %9/9برابر با 

سپس پرسشگران در مورد چگونگی اجراي  .شد نییتع
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. پرسشنامه در اختیار آنها قرار گرفتطرح توجیه شدند و 

مشخصات فردي : قسمت بود 5این پرسشنامه مشتمل بر 

سؤال، ویژگی هاي  96سؤال، ویژگی هاي اجتماعی  6

 4سؤال، رفتارهاي بهداشتی  06قاعدگی و تولید مثلی 

سؤال و وجود عالئم  8سؤال، وضعیت بهداشت عمومی 

با استفاده از نظر پرسشنامه  اعتبار محتوا. كلیماتریک بود

و پایایی آن نیز با یک مطالعه و مامایی  متخصصین زنان

مورد  ،78/2آلفا كرونباخ به دست آمدن ضریب پایلوت و 

جهت اطمینان از یائسه بودن فرد، از . یید قرار گرفتأت

پرونده بهداشتی خانوار موجود در پایگاه هاي بهداشتی 

شهر گرگان استفاده شد و پرسشگران با مراجعه به 

منازل، زنان یائسه اي كه معیارهاي ورود به مطالعه را 

داشته و متمایل به شركت در مطالعه بودند را به مطالعه 

. العات را آغاز كردنددعوت كرده و گردآوري اط

اقامت زنان حداقل به : معیارهاي ورود به مطالعه شامل

مدت یک سال در شهر گرگان به گونه اي كه در این 

سال،  62، نداشتن سن بیشتر از باشندشهر یائسه شده 

گذشتن حداقل یک سال از آخرین قاعدگی طبیعی آنان 

نجا و اینکه در هنگام مراجهه پرسشگر، زن باید ساكن آ

. بوده و به عبارت دیگر زن نباید در آن خانه مهمان باشد

الزم به ذكر است در صورتی كه فردي از ابتدا و یا در 

وسط مصاحبه حاضر به ادامه همکاري نبود، به جاي وي 

پرسشنامه . فرد دیگري از همان محل جایگزین می شد

 . ها پس از تکمیل، جمع آوري و كدگذاري شدند

ئسگی به صورت برآورد نقطه اي گزارش میانگین سن یا

نرم افزار آماري تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از . شد

SPSS ( 99نسخه ) آنالیز واریانس انجام شدآزمون و .

 .معنی دار در نظر گرفته شد 25/2كمتر از  pمیزان 
 

  يافته ها
عالئم واژینال، عالئم )شایع ترین عالئم كلیماتریک 

زنان یائسه شهر گرگان به ( ادراري، عالئم فیزیولوژیک

 . ارائه شده است 9تفکیک سن یائسگی در جدول 

 

  1388ارتباط عالئم كليماكتريك زنان يائسه شهر گرگان با سن يائسگی در سال  -1جدول 
 

 عالمت

 هاي سنی گروه

سطح معنی 

 *داري

 سال 44كمتر از 

 (درصد)تعداد 

991 (9/97) 

 سال 41-45

 (درصد)تعداد 

946 (49 ) 

 سال 54-52

 (درصد)تعداد 

088 (8/95) 

 سال 62-55

 (درصد)تعداد 

99 (1/9) 

 كل

 (درصد)تعداد 

824 (922) 

999(1/71) گر گرفتگی  (8/72)045 (9/77)000 (6/82)05 (75)629 92/2 

927( 77) تپش قلب  (9/79)046 (5/61)022 (79)00 (4/79)575 98/2 

921( 7/77) تعریق  (9/62)028 (9/61)911 (7/67)09 (7/66)597 226/2 

55( 6/91) درد مفاصل و استخوان  (8/59)986 (9/50)952 (9/58)98 (9/58)421 20/2 

10( 0/66) افسردگی  (9/54)987 (1/55)969 (8/54)97 (6/56)475 90/2 

71( 8/56) اضطراب  (9/50)989 (7/52)946 (8/54)97 (6/50)409 68/2 

87( 6/60) بی خوابی یا كم خوابی  (4/47)964 (7/59)941 (5/64)02 (0/50)402 241/2 

94 (5/04) كاهش حافظه  (6/99)47 (4/91)56 (6/00)7 (1/97)944 20/2 

95( 1/92) خشکی واژن  (7/90)44 (8/92)99 (5/6)0 (5/99)10 68/2 

98( 1/90) ادرار دردناک  (99)98 (9/99)90 (1/90)4 (4/99)10 10/2 

92(0/7)  خشکی پوست   (5/1)99 (9/92)01 (1/90)4 (5/1)76 70/2 

92(0/7)  ترشح از واژن   (8/5)02 (8/90)97 (9/96)5 (1)70 227/2 

 20/2 65(9/8) 9(7/1) 98(0/6) 91(9/99)  5(6/9) سردرد

8( 8/5) بی اختیاري ادرار  (9/6)09 (9/7)09 (7/1)9 (6/6)59 71/2 

6( 9/4) كاهش میل جنسی  (0/5)98 (8/0)8 (0/9)9 (9/4)99 48/2 

) 0 خونریزي بعد از یائسگی 0/0 ) (8/9)99 (4/0)7 (0/9)9 (9)04 79/2 
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الزم به ذكر است كه در بسیاري از موارد، زنان مورد 

مطالعه به طور توأم دو یا چند عالمت داشتند، به گونه 

از زنان تمام عالئم فیزیولوژیک %( 1/94)نفر  902اي كه 

سردرد، اضطراب و افسردگی، بی خوابی و كاهش )

ادرار كردن )تمام عالئم ادراري %( 9)نفر  8، (حافظه

%( 4/9)نفر  99و ( دردناک، بی اختیاري ادرار و خونریزي

ترشح از واژن، خشکی واژن، )از زنان تمام عالئم واژینال 

را به طور ( درد در هنگام نزدیکی و كاهش میل جنسی

 گرگرفتگیبیشترین فراوانی مربوط به  .توأم نشان دادند

و %( 9/4)ن فراوانی مربوط به خونریزي و كمتری%( 75)

جهت بررسی ارتباط بین . بود%( 9)كاهش میل جنسی 

آزمون آنالیز سن یائسگی و بروز عالئم كلیماتریک از 

واریانس استفاده شد و نتایج نشان داد بین عالئم 

درد مفاصل و استخوان، بی خوابی و   كلیماتریک تعریق،

واژن و سردرد با سن  ترشح از  كم خوابی، كاهش حافظه،

یائسگی ارتباط آماري معنی داري وجود داشت 

(25/2>p).  بر اساس نتایج این مطالعه، یائسگی زودرس

و %( 9/92)نفر  89در ( سال 42یائسگی قبل از )

نفر  954در ( سال 52یائسگی بعد از )یائسگی دیررس 

 52تا  42اتفاق افتاده بود و بقیه نیز در سن %( 0/91)

 51الگوي قطع قاعدگی در  و سالگی یائسه شده بودند

%( 4/12)نفر  707به صورت ناگهانی و در  %(9/7)نفر 

نامشخص بود  %(0/0)نفر  98به صورت تدریجی و در 

 919از زنان متأهل، %( 74) نفر 515در این مطالعه، 

مطلقه و بقیه هرگز ازدواج %( 9)نفر  8بیوه، %( 04)نفر 

خانه %( 1/19)نفر  794از نظر شغل نیز . نکرده بودند

بازنشسته %( 9/5)نفر  49شاغل و %( 9)نفر  04دار، 

از زنان شوهرانشان بیکار یا %( 5/40)نفر  949. بودند

از آنان بازنشسته و %( 90)نفر  057داراي شغل آزاد، 

 .مشغول به كار بودند بقیه در مشاغل مختلف
 نظردر رابطه با وضعیت سالمت عمومی، زنان از 

نفر  7 ،پرفشاري خون غربالگري شدند و در این میان

از زنان اطالعی از وضعیت فشار خون خود ( 1/2%)

از زنان مبتال به فشار ( %9/92)نفر  040نداشتند و 

نکته حائز . خون باال و بقیه فشار خون طبیعی داشتند

از زنان به ( %5/0)نفر  02كه تنها  استاهمیت این 

بار به پزشک زنان  حداقل سالی یک ،منظور معاینه

از زنان ( %6/9)نفر  99 مراجعه می كردند و تنها

  .هورمون جایگزینی دریافت می كردند

از زنان بعد از یائسگی  %(9/96)نفر  999ه در این مطالع

نفر  99، به بیماري قلبی%( 6)نفر  48 به بیماري دیابت،

به بیماري %( 0/2)نفر  0و بیماري تیروئید به  %(6/9)

 .مبتال شده بودندخود ایمن 
 

 بحث
بر اساس نتایج این مطالعه، بیشترین فراوانی عالئم 

گرفتگی و كمترین فراوانی كلیماتریک مربوط به گر

مربوط به خونریزي و كاهش میل جنسی در زمان 

در ایالم، ( 0220)در مطالعه سلطانی . نزدیکی بود

مربوط به مشکالت  فراوانی عالئم كلیماتریکبیشترین 

استخوان و مفاصل، اضطراب، افسردگی و اختالل خواب و 

كمترین عوارض مربوط به مقاربت دردناک بود كه با 

به نظر می (. 90)ایج مطالعه حاضر همخوانی نداشت نت

رسد كه این تفاوت ناشی از تفاوت قومیتی و منطقه اي 

ولی نتایج مطالعه حاضر با نتایج . در دو مطالعه باشد

در شیراز ( 0225)مطالعه آیت اللهی و همکاران 

در مطالعه یانگ و همکاران (. 94)همخوانی داشت 

به راوانی عالئم كلیماتریک فدر چین، بیشترین ( 0228)

بی خوابی، درد مفاصل و عضالت و : ترتیب شامل

در حالی كه در مطالعه یحیا و همکار ( 95)سرگیجه بود 

 فراوانی عالئم كلیماتریکدر پاكستان، بیشترین ( 0220)

به ترتیب سردرد، خستگی، درد اندام ها، اختالالت 

طالعه در م(. 8)خواب، عدم تمركز و عرق شبانه بود 

حاضر بین سن یائسگی و بروز برخی عالئم كلیماتریک 

ارتباط آماري معنی داري مشاهده شد؛ به گونه اي كه با 

افزایش سن، بروز عالئم كلیماتریک بیشتر شد كه این با 

در تركیه ( 0292)نتایج مطالعه ایرانسی و همکاران 

 (.99)همخوانی داشت 

 42قبل از  یائسگی)در مطالعه حاضر یائسگی زودرس 

از زنان و یائسگی دیررس %( 9/92)نفر  89در ( سال

از زنان %( 0/91) نفر 954در ( سال 52یائسگی بعد از )

مشاهده شد كه با نتایج مطالعه مرتضوي مقدم و 

، آیت اللهی و همکاران (6)در بیرجند ( 0224)همکاران 

( 0229)، عبداللهی و همکاران (94)در شیراز ( 0225)
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در ( 0227)و همچنین برنیس و همکار ( 5)در مازندران 

بنابراین به نظر می رسد . همخوانی داشت( 96) اسپانیا

عالوه بر ژنتیک، عوامل محیطی و فرهنگی در این زمینه 

در مشهد ( 0220) توسلیدر مطالعه . تأثیرگذار باشند

صد بود كه بسیار در 5/92میزان یائسگی دیررس ( 9)

بیشتر از مطالعه حاضر بود و همانطور كه اشاره شد 

ماكزیمم سن یائسگی در این شهر در مقایسه با سایر 

به نظر می رسد زنان در این . استان هاي كشور كمتر بود

  .شهر زودتر یائسه می شوند

شركت كنندگان مطالعات قبلی در مطالعه فعلی همانند 

سگی زودرس را قطع ناگهانی ذكر شایع ترین الگو در یائ

%( 5/0)نفر  02در مطالعه فعلی تنها  (.6، 9)كرده بودند 

به منظور معاینه سالیانه به پزشک زنان مراجعه می 

( 0228)در حالی كه در مطالعه یانگ و همکاران كردند 

از زنان یائسه به منظور معاینه، حداقل % 1/08در چین، 

ی درمانی مراجعه می سالی یک بار به مراكز بهداشت

 (.95)كردند 

قاعدگی زودرس و یائسگی دیررس خطر ابتالء به سرطان 

سینه را افزایش می دهد، اما باید توجه داشت كه یائسگی 

قطعاً كیفیت  زودرس نیز عوارض جانبی متعددي دارد كه

زندگی زنان را تحت تأثیر قرار می دهد و از آنجایی كه 

سرطان و بیماري هاي قلبی  این پدیده خود می تواند با

، لذا توصیه می شود (97، 99)عروقی همراه باشد 

آموزش هاي الزم به زنان یائسه در جهت كنترل عوارض 

 .و مراجعه منظم به مراكز بهداشتی و درمانی ارائه شود

در برخی موارد زنان اظهار داشتند كه بعد از یائسگی به 

فشار خون، قلبی و دیابت مبتال شده اند  هاي بیماري

خر این أتقدم و ت ،مقطعی بودن مطالعهبه ولی با توجه 

یکی از مهمترین . مسئله به طور دقیق مشخص نیست

مقطعی بودن و احتمال  این مطالعه،محدودیت هاي 

علت گذر ه تورش یادآوري در یادآوري زمان یائسگی ب

كه با توجه به  ودبمدت زمان چند ساله از زمان یائسگی 

ت دقیق و استفاده از پرسشگران آموزش سؤاالپرسیدن 

 .این محدودیت به حداقل رسید ،دیده
 

 نتيجه گيری
نتایج این مطالعه گویاي باال بودن شیوع برخی عالئم 

با  لذا. كلیماتریک و ارتباط این عالئم با سن می باشد

 توجه به اهمیت باالي عالئم و پیامدهاي یائسگی، می

ارتقاء  و توان با افزایش پیگیري هاي نظام مند بهداشتی

در زمینه این با برنامه هاي آموزشی سطح آگاهی زنان 

 .را بهبود بخشیدسالمت زنان  عالئم نهایتاً
 

  تشكر و قدردانی
بدینوسیله از معاونت محترم تحقیقات و فناوري دانشگاه 

 علوم پزشکی گلستان كه حمایت مالی این طرح را بر

عهده داشتند و از كلیه كسانی كه در اجراي طرح 

 .همکاري داشتند، تشکر و قدردانی می شود
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