
بدنبال کاهش تخمک های  چیست؟ یائسگی

درون تخمدان، تخمک گذاری ها متوقف شده و 

قاعدگی به تدریج قطع می شود. طبق تعریف 

خانمی یائسه تلقی می شود که یکسال از آخرین 

 .فرد گذشته باشد ماهانهعادت 

 علل خونریزی بعد از یائسگی: 

در اغلب اوقات پس از یائسگی خونریزی هر گونه 

ا ام ،باشدمربوط به مسائل داخل رحمی می

 ، ناحیهمهبل، ضایعات گردن رحمممکن است از 

همچنین  بگیرد.أ تخمدان منش از مشکالتیا  ولو

غیر  علت موارد منشا خونریزی بهممکن است 

اه، مثانه یا ناحیه مثل خونریزی از پیشابر زنان

          باشد. وده بزرگمقعد یا ر

 پس از یائسگی:علل رحمی خونریزی 

سطح  کاهشبه علت  آتروفی: .1

پوشش داخلی استروژن، سطح آندومتر)

زخمهای  ا ایجادرحم( نازک می شود و ب

در سطح آن به همراه التهاب،  نازک

لکه بینی یا خونریزی  سبب ایجاد 

 شود.خفیف می

 خوش خیم پولیپ ها توده های پولیپ: .2

که  هستند الیه داخل رحم )آندومتر( در

ت. معموالً علت آن نامشخص اس

ائسگی یا اوایل ی الیخونریزی های حو

-د و یا درماننشویائسگی را سبب می

 شود.های استروژن رشد آن تحریک می

شایع  لعلاز  لیومیوم رحمی)فیبروم(: .3

باشد اما توده های لگنی میفیبروم ها 

به طور شایع باعث خونریزی بعد از 

اگر لیومیوم  در  د.نمی شونیائسگی 

و  شود تغییر اندازهدچار سنین یائسگی 

همراه باشد باید خونریزی رحمی با یا 

رطان بدخیمی هایی مانند سفرد از نظر 

 بررسی شود.رحمی 

 

خوش خیم  بیمارییک  :آدنومیوز  .4

که غدد اندومتر به درون رحمی است 

عالمت آن  .کندنفوذ می عضله رحمی

باشد. در سنین درد و خونریزی می

 تی نداردعالمفرد مبتال معموالً یائسگی 

تحت درمان هورمونی  ینکه بیمارآمگر 

 گیرد. قرار 

درصد  11الی  5حدود  سرطان: .5

با  یائسگیسنین  که در خانمهای

کنند، خونریزی واژینال مراجعه می

می بدخیمی های رحمی مبتال به 

. البته هر چه سن خانمی باالتر باشند

باشد احتمال بدخیمی بیشتر خواهد 

این میزان با افزایش سن افزایش بود، 

 می یابد.

 افراد چاق با سابقه دیابت،در  : نکته

سن باال که با خونریزی  سابقه نازایی و

بیشتر  کنندبعد از یائسگی مراجعه می

 کنیم.می رحم فکر سرطان  به

 :سنین یائسگیهورمون درمانی در  .6

تحت درمان  های یائسه کهخانم

قرار می  استروژنهورمونی و به خصوص 



گیرند با قطع هورمون دچار خونریزی 

خواهند شد و بروز این خونریزی طبیعی 

  می باشد.

 ترکیبات  مصرف های گیاهی:درمان .7

می تواند دوزهای باال  استروژنها درفیتو

و باعث تحریک رشد اندومتر نیز 

 شود. خونریزی

 :یصیتشخ های یبررس

دوران  یزیخونر با هایخانم یبررس در مهم نکته

بسیار  )سرطان( هایمیبدخ کردن رد ،یائسگی

 کامل نهیمعا با اول قدمدر  .استمهم و الزامی 

-می دایپ یزیخونر قیدق منشأ، یتناسل هیناح

 ای اندومتر از نمونه برداری انجام سپس. شود

 ضخامت یبررس جهت نالیواژ ترانس یسونوگراف

  .باشد یمضروری  آندومتر

 نمونه برداری اول قدمدر  :شودیم هیتوص

 روش چون شود، انجامبه صورت سرپایی  اندومتر

 در اما ،باشدیم دسترس در و ساده و ارزان

 تحمل را ییسرپا یوپسیب نیا که هاییخانم

به علت تنگی دهانه رحم وسیله  ای کنندینم

 پیپول به شک امکان پذیر نیست و یابیوپسی 

در اتاق عمل باید  دارد وجود یرحم داخل

 انجام شود. یا هیستروسکوپی کورتاژ تشخیصی

از تست پاپ اسمیر  انجام :شودیم هیتوص

 از بعد یزیخونر مواردهمه  در دهانه رحم

 مدنظر کسیسرو قیدق نهیمعا همراه به یائسگی

 .ردیگ  قرار

درمان  :یائسگی از بعد یزیخونر درمان

توسط  کننده جادیا علت باتوجه به تشخیص

 .شد خواهد انجام یزیخونرمتخصص 

هرنوع خونریزی غیرطبیعی در سنین  :1پیام

یائسگی حتی در حد لکه بینی و به مقدار 

کم غیرطبیعی است.حتی این خونریزی باید 

جهت بررسی بالفاصله به پزشک مراجعه 

 نماییم.

خونریزی پس از یائسگی : در بررسی  2پیام

حتماً باید بدخیمی ها مورد بررسی قرار 

 گیرند.

 
 

 

 

 

 
 دکتر عاطفه مریدی

 میترا محیطدکتر 
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بعد از یائسگی خونریزی  


