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دانشیار گروه آمار زیستی ،مرکز تحقیقات علوم بهداشتی ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی مشهد ،مشهد ،ایران.
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دانشیار گروه زنان و مامایی ،مرکز تحقیقات سالمت زنان ،دانشکده پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی مشهد ،مشهد ،ایران.
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مقدمه :دو نقطه عطف در زندگی زنان وجود دارد که هر دوی آن ،مربوط به قاعدگی است؛ یکی مربوط به شروع
قاعدگی است که در حدود  12سالگی رخ می دهد و دیگری مربوط به قطع قاعدگی می باشد که در حدود  01سالگی
اتفاق می افتد .از آنجایی که سن یائسگی با خطر شروع چندین بیماری مزمن نظیر بیماری های قلبی -عروقی ،سرطان
های سینه و رحم و پوکی استخوان همراه است ،شناسایی عوامل مرتبط با سن یائسگی بسیار مهم است.
روشکار :این مطالعه مقطعی دو ساله روی  2438زن  30تا  50ساله شهر مشهد در سال های  1383و  1331به روش
نمونه گیری طبقه ای  -خوشه ای انجام شد .ابزار گردآوری داده ها ،پرسشنامه ای بود که به روش مصاحبه تکمیل شد.
اعتبار آن به روش اعتبار محتوا و پایایی آن به روش آزمون مجدد تأیید شد .عالوه بر متغیر سن یائسگی ،ویژگی های
فردی ،متغیرهای مربوط به بارداری و وضعیت اقتصادی -اجتماعی به وسیله پرسشنامه جمع آوری شد .در تعیین سن
یائسگی و عوامل مؤثر بر آن ،از نرم افزار ( SASنسخه  )3/2و روش های کاپالن  -مایر و رگرسیون کاکس استفاده شد.
میزان  pکمتر از  1/10معنی دار در نظر گرفته شد.
يافتهها :میانگین سن زنان  45/8± 2/8سال بود .روش کاپالن -مایر ،میانه سن یائسگی را  02سال با فاصله اطمینان
 )01/3 ،02/0( %30برآورد کرد 2118 .نفر ( )%81/8از زنان خانه دار 033 ،نفر ( )%21/5دارای سابقه مصرف سیگار و
 028نفر ( )%23/1دارای سابقه پرفشاری خون بودند .نتایج مربوط به تحلیل چند متغیره نشان داد که متغیرهای
سابقه پرفشاری خون ( ،)p>1/111سطح تحصیالت ( )p=1/111و وضعیت شغلی ( )p=1/144با توجه به نسبت
مخاطره شان ارتباط معنی داری با کاهش سن یائسگی داشتند ،ولی تعداد فرزند ( )p>1/111و وضعیت تأهل
( )p=1/112ارتباط معنی داری با افزایش سن یائسگی داشت.
نتیجهگیری :متغیرهای مرتبط با وضعیت اقتصادی -اجتماعی نظیر سابقه ابتالء به فشار خون ،میزان تحصیالت و
وضعیت شغلی باعث کاهش سن یائسگی و تعداد فرزند و تأهل باعث افزایش سن یائسگی زنان می شود.
کلمات کلیدی :برآورد کاپالن -مایر ،مدل مخاطره متناسب کاکس ،یائسگی
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خطر سرطان های سینه ( )15-14و رحم ( )12قرار دارند.
عوامل اجتماعی -جمعیتی ،ویژگی های تناسلی و رفتاری
( )21-18به عنوان عوامل مرتبط با یائسگی شناخته شده
اند .بنابراین با افزایش ساالنه تعداد زنانی که دوران پس از
یائسگی را سپری می کنند و نیز مشکالتی که ذکر شد،
چنین به نظر می رسد که انجام مطالعات متعدد در این
زمینه ضروری باشد .بنابراین با توجه به مطالب فوق،
مطالعه حاضر با دو هدف برآورد سن یائسگی در بین زنان
شهر مشهد و دستیابی به رابطه سن یائسگی با عوامل
اجتماعی -جمعیتی ،ویژگی های تناسلی و باروری و
متغیرهای مربوط به شیوه زندگی و سالمت زنان انجام شد.

مقدمه
 دکتر حبیب ا ...اسماعیلي و همكاران

دو نقطه عطف در زندگی زنان وجود دارد که هر دوی آن
مربوط به قاعدگی است و هر دو به عنوان دوره گذار در
نظر گرفته می شوند .اولین نقطه عطف ،شروع قاعدگی
در حدود سن  12سالگی است .این دوره (قاعدگی) نشان
دهنده شروع چرخه قاعدگی می باشد .نقطه عطف دوم،
قطع قاعدگی در حدود  01سالگی است .این پیشامد
(یائسگی) گذر از سال های باروری به یك مرحله از
زندگی است که با ثبات نسبی هورمونی همراه بوده و
شباهت خاصی با دوره زندگی قبل از اولین قاعدگی دارد
( .)1بر اساس تعریف سازمان جهانی بهداشت ،یائسگی
عبارت است از قطع عادت ماهیانه در زنان که به دلیل
توقف فعالیت فولیکول های تخمدان روی می دهد و
باعث پایان یافتن دوران بارداری در زنان می شود ،به این
ترتیب ،هرگاه زنان حداقل  12ماه قطع قاعدگی (بدون
ارتباط با بارداری ،شیردهی و یا سایر اختالالت هورمونی)
داشته باشند ،یائسه تلقی می شوند ( .)2پیش بینی شده
است که تعداد زنان یائسه از مجموع  452میلیون نفر به
 1211میلیون نفر در سال  2131در سرتاسر جهان
برسند که بیشترین افزایش آن در کشورهای در حال
توسعه رخ خواهد داد ( .)3تغییرات سن یائسگی معموالً
در محدوده سنی  40-00سال رخ می دهد ( .)4میانگین
سن یائسگی در کشورهای توسعه یافته در حدود 01
سالگی می باشد ،در حالی که در کشورهایی نظیر
فیلیپین ،هندوستان ،پاکستان و تایلند مقدار آن بین
 40-01سال گزارش شده است ( .)0از دیدگاه برخی
نویسندگان ،سن یائسگی به عنوان یك شاخص بهداشتی
در نظر گرفته می شود ،بنابراین درك بهتر از عوامل
ایجاد آن ممکن است مفاهیم مهم اپیدمیولوژیك و
بالینی را به دنبال داشته باشد ( .)5شناسایی عوامل
مرتبط با یائسگی زودرس و دیررس بسیار مهم هستند،
زیرا سن یائسگی در ارتباط با خطر شروع چندین بیماری
مزمن نظیر بیماری های قلبی -عروقی ،سرطان های
سینه و رحم و پوکی استخوان همراه است ( .)0زنان
دچار یائسگی زودرس در معرض خطر بیماری های
قلبی -عروقی ( )11-2و پوکی استخوان ( )13-11قرار
دارند در حالی که زنان دچار یائسگی دیررس ،در معرض

روش کار
این مطالعه مقطعی دو ساله در سال های  1383و
 1331در بین زنان میانسال شهر مشهد انجام شد.
معیارهای ورود به مطالعه شامل :زنان با محدوده سنی
 30تا  50سال که عادت ماهانه در آن ها حداقل برای
 12ماه اتفاق نیفتاده بود .معیارهای خروج از مطالعه
شامل :قطع قاعدگی به دلیل عوارض ناشی از شیمی
درمانی یا رادیوتراپی و هر گونه عمل جراحی که منجر به
برداشتن تخمدان شود ،بود .نمونه گیری به روش طبقه
ای-خوشه ای انجام شد ،بدین صورت که مناطق
بهداشتی شهر مشهد به سه طبقه مشهد  ،1مشهد  2و
مشهد ( 3مرکز بهداشت ثامن در مشهد  3منظور شد)
تقسیم شدند .سپس از هر طبقه 2 ،خوشه انتخاب شد و
با توجه به آدرس های موجود در مرکز بهداشت استان،
سرخوشه ها مشخص شد و تعداد خوشه ها متناسب با
حجم نمونه مورد نظر در هر طبقه تعیین شد و در هر
خوشه  101خانوار مد نظر قرار گرفت.
حجم نمونه با توجه به مطالعه ای که در شهر مشهد
انجام شده بود ( )20و در آن میانگین سن یائسگی برابر
 48/2±3/2سال بود ،با در نظر گرفتن سطح اطمینان
 30درصد و با استفاده از فرمول برآورد میانگین در
جامعه با دقت  d=1/224سال ،حداقل  211نفر برآورد
شد که به دلیل روش نمونه گیری در این مطالعه که
خوشه ای بود ،جهت رسیدن به دقت مناسب ،حجم
نمونه  3برابر در نظر گرفته شد و در نهایت  2438نفر به
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عنوان نمونه انتخاب شدند که دارای دقت بیشتری می
باشد .جهت رسیدن به اهداف مطالعه ،پرسشنامه ای
تنظیم شد که اعتبار علمی آن به روش اعتبار محتوا
تأیید شد ،بدین ترتیب که ابتدا پرسشنامه از طریق
مطالعات قبلی و نظرخواهی از افراد متخصص و صاحب
نظر طراحی شد و توسط  3نفر از متخصصین زنان و
زایمان و  2نفر آمار حیاتی بازبینی و نظرات آنها مد نظر
قرار گرفت .همچنین پایایی پرسشنامه به روش آزمون
مجدد انجام شد ،بدین ترتیب که یك گروه  10نفره از
زنان یائسه با ویژگی های نمونه های پژوهش انتخاب و
پرسشنامه در  2نوبت با فاصله یك هفته توسط آنان
تکمیل و سپس همبستگی بین آن ها مورد ارزیابی قرار
گرفت .حداقل همبستگی به دست آمده  %83به دست
آمد .طی دو جلسه ،به پرسشگران که دانشجویان سال
آخر مامایی بودند و توسط متخصصین زنان و مامایی
آموزش دیده بودند ،در مورد روش انجام مطالعه ،نحوه
مراجعه به منازل و نحوه تکمیل پرسشنامه آموزش های
الزم داده شد.
هدف اصلی این مطالعه ،یافتن متوسط سن یائسگی و
تعیین متغیرهای تأثیرگذار بر آن نظیر عوامل جمعیتی،
اقتصادی  -اجتماعی ،ویژگی های تناسلی ،باروری،
متغیرهای شیوه زندگی و سالمت بود .عوامل فردی و
اجتماعی شامل متغیرهای وضعیت تأهل ،میزان تحصیالت
و اشتغال بود .ویژگی های تناسلی شامل متغیرهای سن
در اولین زایمان ،تعداد فرزندان ،وضعیت سیکل ماهانه و
استفاده از قرص های ضد بارداری بود .همچنین سابقه
مصرف سیگار به عنوان شاخصی از شیوه زندگی و
متغیرهای سابقه داشتن بیماری های دیابت ،قلبی-
عروقی ،پرفشاری خون و شاخص توده بدنی که به صورت
وزن بر حسب کیلوگرم تقسیم بر مجذور قد به متر

يافته ها
میانگین سن زنان  45/8± 2/8سال بود .روش کاپالن-
مایر میانه سن یائسگی را  02سال با فاصله اطمینان
 )01/3 ،02/0( %30برآورد کرد .میانگین تعداد فرزندان
زنان  4/2±2/2نفر بود 033 .نفر ( )%21/5از زنان دارای
سابقه مصرف دخانیات و  028نفر ( )%23/1دارای سابقه
پرفشاری خون بودند .تنها  124نفر ( )%2از زنان سابقه
بیماری های قلبی -عروقی داشتند .سطح تحصیالت اکثر
زنان پایین بود به گونه ای که تنها  235نفر ( )%3/4از آنان
دارای تحصیالت دانشگاهی بودند .همچنین متغیرهای
مربوط به خصوصیات جمعیتی ،اقتصادی  -اجتماعی،
ویژگی های تناسلی و شیوه زندگی زنان مورد مطالعه
همراه با نتایج مربوط به رگرسیون تك متغیره کاکس برای
تمام متغیرهای مستقل در جدول  1ارائه شده است.
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 سن يائسگي و عوامل مرتبط با آن

محاسبه می شود ،به عنوان عوامل وابسته به سالمتی در
نظر گرفته شدند .داده ها به وسیله میانگین ،میانه و
انحراف معیار توصیف شد .برای محاسبه میانه سن یائسگی
از روش ناپارامتری کاپالن -مایر استفاده شد .همچنین
مدل رگرسیونی خطرات متناسب کاکس به منظور
دستیابی به رابطه سن یائسگی با متغیرهای مستقل مورد
استفاده قرار گرفت تا با استفاده از نسبت مخاطره عوامل
مرتبط با یائسگی زودرس را برآورد کند .ابتدا مدل
کاکس به صورت تك متغیره برای تمام متغیرهای
مستقل انجام شد ،سپس متغیرهایی که از نظر آماری
ارتباط معناداری با سن یائسگی داشتند ،با مدل چند
متغیره کاکس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند .تمام
محاسبات با نرم افزار ( SASنسخه  )3/2انجام شد.
میزان  pکمتر از  1/10معنی دار در نظر گرفته شد.

جدول  -0متغیرهای مربوط به وضعیت فردی ،اقتصادی -اجتماعي و ويژگي های تناسلي همراه با نتايج مرتبط با رگرسیون تك
متغیره کاکس بر سن يائسگي

 دکتر حبیب ا ...اسماعیلي و همكاران

متغیرها

تعداد (درصد)

سطح معنی
داری

فاصله اطمینان 1/30
برای نسبت خطر

میانگین تعداد فرزندان

4/2

>1/111

1/318

سن اولین بارداری

کمتر از  23سال
بزرگتر یا مساوی  23سال

)18/4( 403
)81/5( 2133

1/115

1/880

مصرف قرص های ضد
بارداری

بله
خیر

)04( 1134
)40/4( 1301

1/1128

1/134

وضعیت سیکل ماهانه

منظم
نامنظم

)23/1( 1825
)13/8( 434

1/1138

1/232

سابقه فشار خون

بله
خیر

)23/1( 028
)25/8( 1318

>1/111

1/250

سابقه بیماری قلبی

بله
خیر

)2( 124
)33( 2322

1/1113

1/234

سابقه بیماری دیابت

بله
خیر

)10/3( 383
)84/5( 2113

1/12

1/845

میزان تحصیالت

بی سواد
ابتدایی
سیکل و دیپلم
دانشگاهی

)11( 201
)41/0( 1112
)35/8( 321
)3/4( 235

1/111

1/31

وضعیت شغلی

شاغل
خانه دار

)15/0( 411
)81/8( 2118

1/144

1/853

وضعیت تأهل

مجرد
متاهل

)1/2( 12
)35/3( 2423

1/1112

1/84

سابقه مصرف سیگار

بله
خیر

)21/5( 033
)25/2( 1313

1/328

1/153

شاخص توده بدنی
(کیلوگرم بر متر مربع)

کمتر از 20
31-20
بزرگتر یا مساوی 31

)18/8( 421
)41/2( 1113
)32/1( 328

1/023

بر اساس نتایج رگرسیون تك متغیره کاکس ،متغیرهای
تعداد فرزندان ( ،)p>1/111 ،HR=1/318وضعیت
سیکل ماهانه ( ،)p=1/1138 ،HR=1/232سابقه فشار
خون ( ،)p>1/111 ،HR=1/250سابقه بیماری قلبی-
عروقی ( ،)p=1/1113 ،HR=1/234سابقه بیماری دیابت
( ،)p=1/12 ،HR=1/845میزان تحصیالت (،HR=1/31
 ،)p=1/111وضعیت اشتغال ( )p=1/144 ،HR=1/853و
وضعیت تأهل ( )p=1/112 ،HR=1/84با یائسگی در
ارتباط بودند .بنابراین این متغیرها وارد مدل رگرسیون

1/125

چند متغیره کاکس شدند تا متغیرهای تأثیرگذار بر سن
یائسگی مشخص شوند.
خالصه نتایج مربوط به تحلیل چند متغیره در جدول 2
ارائه شده است .در زنان با تعداد فرزند بیشتر ،یائسگی
دیرتر اتفاق افتاده بود ( .)HR=1/318داشتن سابقه فشار
خون در زنان باعث کاهش سن یائسگی شد ،به گونه ای
که زنان دارای سابقه پرفشاری خون نسبت به زنانی که
سابقه فشارخون نداشتند 2 ،سال زودتر یائسه شده
بودند .همچنین وضعیت شغلی افراد به عنوان یك عامل
تأثیرگذار در بروز یائسگی زودرس می باشد ،به گونه ای

4

که میانه سن یائسگی در بین شاغلین 2 ،سال زودتر بود.
وضعیت تأهل نیز باعث افزایش سن یائسگی در بین زنان
می شود .میانه سن یائسگی برای متأهلین  02سال می
باشد .میزان تحصیالت هم به عنوان یك عامل تأثیرگذار

جدول  -2نتايج مربوط به رگرسیون چند متغیره کاکس
میانه سن یائسگی

متغیرها

سطح معنی داری

نسبت خطر

تعداد فرزندان

>1/111

1/323

سابقه فشار خون

بله
خیر

1/1122
1

1/220

)01/0 ،01/0( 01
)02/3 ،03/2( 03

میزان تحصیالت

بی سواد
ابتدایی
سیکل و دیپلم
دانشگاهی

1/1111
1/1150
1/52

1/025
1/553
1/330
1

)02/3 ،00/1( 04
)01/02،4/5( 02
)43/01،4/5( 01
)01/01،3/5( 01

وضعیت شغلی

شاغل
بیکار

1/1111
>1/111

1/835
1

)43/01،2/2( 01
)01/02،0/0( 02

وضعیت تأهل

مجرد
متاهل

1/38
1/1138

1/111
1

)40/00،5/4( 01
)01/5 ،02/4( 02

تأهل به عنوان یك عامل در تأخیر یائسگی مؤثر بود و در
سایر مطالعات از جمله مطالعه آیت اللهی و همکاران
( )1323در شیراز نیز این متغیر باعث تأخیر در بروز
یائسگی شد ( .)30-28 ،24 ،21در مطالعه حاضر سطح
تحصیالت بر خالف سایر مطالعات (،35 ،34 ،23 ،28
 )32که باعث تأخیر در سن یائسگی شد ،یك عامل مؤثر
در بروز یائسگی زوردس بود و شاید دلیل آن را بتوان با
توجه به متغیر تعداد فرزندان اینگونه بیان داشت که در
زنان دارای مدرك تحصیلی کمتر ،سن ازدواج نسبت به
زنان دارای مدرك تحصیلی باالتر کمتر است و متناسب
با آن ،تعداد فرزندان آنان بیشتر از زنان دارای مدرك با
تحصیالت بیشتر می باشد و در مطالعه حاضر زنان با
تعداد فرزندان بیشتر ،دچار یائسگی دیرتری نسبت به
زنان با فرزند کمتر شدند .در مطالعه حاضر ،یائسگی در
افراد شاغل زودتر اتفاق افتاد اما در مطالعه پارتیسیا
اورتیز و همکاران که در پرتوریکو انجام شد ،یائسگی در
افراد شاغل دیرتر اتفاق افتاد ( .)23همچمین در مطالعه
توسلی و همکاران ( )1381در مشهد ،این عامل ارتباطی
با سن یائسگی نداشت ( .)20در بین متغیرهای مصرف
قرص های ضد بارداری و سن اولین بارداری که به عنوان
عوامل تناسلی و بارداری شناخته می شوند ،هیچ کدام

بحث
مطالعه حاضر یك مطالعه جامع در برآورد سن یائسگی و
عوامل مرتبط با آن با توجه به شاخص های جمعیتی-
اجتماعی ،ویژگی های بارداری و سالمت و شیوه زندگی
زنان در نمونه ای بزرگ از زنان شهر مشهد است و تنها
محدودیتی که در این مطالعه وجود داشت ،این بود که
به دلیل تعداد زیاد حجم نمونه ،تعیین یائسگی برای زنان
به وسیله آزمایش  FSHتأیید نشد.
در این مطالعه میانه سن یائسگی  02سال با فاصله
اطمینان ( )01/3 ،02/0برآورد شد که نزدیك به
مطالعات انجام شده در کشورهای پرتوریکو و آمریکا بود
( ،)23 ،22اما با سایر مطالعات انجام شده در ایران
متفاوت بود ( )22-24که این تفاوت ناشی از روش
برآورد سن یائسگی می باشد که در مطالعه حاضر ،جهت
برآورد سن یائسگی از میانه به جای میانگین استفاده شد
که با توجه به نوع متدولوژی مطالعه از نقاط قوت این
مطالعه محسوب می شود .در مطالعه حاضر متغیرهای
وضعیت تأهل ،میزان تحصیالت و وضعیت اشتغال به
عنوان شاخص های جمعیتی -اجتماعی ،ارتباط معنی
داری با سن یائسگی داشتند ،به گونه ای که وضعیت
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در یائسگی زودرس می باشد ،به گونه ای که یائسگی در
بین افراد تحصیل کرده نسبت به افراد دارای تحصیالت
کمتر ،زودتر رخ داده بود.

 دکتر حبیب ا ...اسماعیلي و همكاران

همکاران ( )2111در آمریکا متفاوت بود ( .)22در این
مطالعه سابقه داشتن فشار خون در زنان به عنوان یك
عامل مؤثر در بروز یائسگی زودرس بود ،اما در مطالعه
جهانفرد ،این عامل معنی دار نبود ( .)32با توجه به
اهمیت این متغیر به نظر می رسد مطالعات بیشتری در
این زمینه مورد نیاز است .در این مطالعه سابقه مصرف
سیگار ،تأثیری در سن یائسگی نداشت که با نتایج
مطالعه اکبریان و پارتیسیا اورتیز در پرتوریکو همخوانی
داشت ( )22 ،23اما با مطالعه عالمه و همکاران ()1324
همخوانی نداشت (.)25

ارتباطی با سن یائسگی نداشتند ولی تعداد فرزندان
ارتباط معنی داری با یائسگی داشتند .سن یائسگی با
مصرف قرص های ضد بارداری ارتباط معنی داری
نداشت که با نتایج سایر مطالعات همخوانی داشت (،21
 )38 ،33 ،31 ،23ولی با برخی مطالعات دیگر همخوانی
نداشت ( .)33 ،34 ،22-20در این مطالعه سن اولین
بارداری نیز ارتباطی با سن یائسگی نداشت که با نتایج
مطالعه اکبریان و همکاران ( )1321همخوانی نداشت
( .)22تعداد فرزندان بیشتر باعث تأخیر در بروز سن
یائسگی می شود که برخی مطالعات این نتایج را تأیید
می کند ( )41 ،34 ،23 ،22ولی در مطالعات انجام شده
در ایران این متغیر معنی دار نبود (.)25 ،20
در این مطالعه ،متغیر شاخص توده بدنی ارتباطی با سن
یائسگی نداشت که با مطالعه جهانفرد و همکاران
( )2111و اکبریان و همکاران ( )1321همخوانی داشت
( )32 ،22اما با نتایج مطالعه عالمه و همکاران ()1324
همخوانی نداشت ( .)25سن یائسگی با سابقه داشتن
بیماری دیابت ارتباط معنی داری نداشت که با مطالعه
اکبریان و همکاران همخوانی داشت ( .)22در مطالعه
حاضر ،سابقه داشتن بیماری قلبی نیز ارتباطی با سن
یائسگی نداشت که با مطالعه پارتیسیا اورتیز و همکاران
در پرتوریکو همخوانی داشت ( )23اما با مطالعه گلد و

نتیجه گیری
متغیرهای مرتبط با وضعیت اقتصادی -اجتماعی نظیر
میزان تحصیالت ،شغل ،تعداد فرزندان ،تأهل و همچنین
سابقه ابتالء به فشارخون می تواند با سن یائسگی زنان
مرتبط باشد.

تشكر و قدرداني
بدینوسیله از معاونت محترم پژوهشی دانشگاه علوم
پزشکی مشهد که حمایت مالی این طرح را بر عهده
داشتند ،تشکر و قدردانی می شود.
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