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Οταν και οι απλέε 
υποχρεώσει φαντάζουν 

βουνό και χωρίε λόγο είστε 
μόνιμα κουρασμένοι, τότε το 
σύνδρομο μόνιμηε κόπωσηε 
έχει κάνει την εμφάνισή του. 
Πλήττει κυρίωε γυναίκεε και 

πολυάσχολουε.
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Η ύπουλη χρόνια κόπωση...

Δ
υστυχώε, δεν υπάρχουν εργαστη- 
ριακέε εξετάσειε ή άλλα διαγνω
στικά τεστ που να επιβεβαιώνουν 
την ύπαρξή του. Εμφανίζεται μετά 
μια περίοδο ισχυρού στρεε ή εντελώε ξαφνικά. 
Αν π μόνιμη κούραση δεν οφείλεται σε άλλεε 

ασθένειεε, φτάστε τη βοήθεια ειδικού για να 
βελτιώσετε την ποιότητα τηε ζωήε σαε.

Ακόμη κι αν έχετε κοιμηθεί 
πάνω από οκτώ ώρεε, ξυπνάτε κουρασμένοι 
και φαντάζει δύσκολο να σηκωθείτε από το 
κρεβάτι.

Διαρκέε αίσθημα σοβαρήε 
εξάντλησπε πάνω από έξι μήνεε.

Το
περπάτημα ή οι σκάλεε σάε εξαντλούν και αι
σθάνεστε ράκοε αν γυμναστείτε, έστω και ελά
χιστα.

Πονοκέφαλοι, πονόλαιμοε, πόνοι στιε 
αρθρώσειε και πρησμένοι λεμφαδένεε. Η χρό
νια φλεγμονή στον οργανισμό συνδέεται με το 
σύνδρομο χρόνισε κόπωσηε. Εκτόε αν πάσχετε 
από ινομυαλγία ή ρευματοειδή αρθρίτιδα.

Αν δυσκολεύεστε να συγκεντρω
θείτε ή να κατανοήσετε ένα κείμενο, αν αισθά
νεστε σύγχυση και ξεχνάτε, ίσωε το σύνδρο
μο έχει επηρεάσει τα κέντρα επεξεργασίαε 
πληροφοριών του εγκεφάλου σαε.

Συνήθωε συνο
δεύονται από δυσανεξία σε διάφορεε τροφέε.

Μπορεί ο οργανισμόε να προειδοποιεί για έλ
λειψη βιταμινών.

Ρυθμίζει την απορρό
φηση του ασβεστίου, διατηρεί τα οστά δυνατά, 
περιορίζει τιε φλεγμονέε και αυξάνει τη μυϊκή 
κινητικότητα, συμβάλλονταε στη μείωση τηε

χρόνισε κόπωσηε. Απολαύστε το φωε του 
ήλιου καθημερινά, τουλάχιστον για ένα τέταρτο.

Προκαλεί έντονη αδυναμία, 
κακή διάθεση και αδυναμία συγκέντρωσηε. 
Δεν είναι απαραίτητο να έχετε αναιμία για να 
εμφανίσετε αυτά τα συμπτώματα.

Το μαγνήσιο δίνει ενέρ
γεια στον οργανισμό. Διαφορετικά αισθανόμα
στε ναυτία, αδυναμία, μουδιάζουν τα άκρα μαε 
και μειώνεται η όρεξή μαε. Είναι απαραίτητο 
γιατί ενισχύει το ανοσοποιητικό και μειώνει τον 
κίνδυνο καρδιοπαθειών, εμφράγματοε και δια
βήτη.

Β. Η
Β1 ρυθμίζει το νευρικό σύστημα αλλά και τον 
μεταβολισμό του σακχάρου στο αίμα. Η Β6 
ελέγχει την όρεξη και μεταβολίζει το λίποε, ενώ 
η Β12 καταπολεμά τη χρόνια κόπωση και προ
στατεύει από την κατάθλιψη.

Υπερβολική κατανάλωση 
καφέ, ζάχαρηε ή αλκοόλ, κοιμάστε αργά αλλά 
ξυπνάτε νωρίε ή δουλεύετε σε έντονουε ρυθ- 
μούε, με αποτέλεσμα να μη δίνετε στον οργανι
σμό σαε το περιθώριο να ξεκουραστεί.

Τα ερυθρά αιμοσφαίρια δεν επαρ
κούν για να μεταφέρουν οξυγόνο από τουε 
πνεύμονεε στο σώμα. Την προκαλούν έλλειψη 
σιδήρου, αιμορραγίεε, ρευματοειδήε αρθρίτιδα, 
νεφρική ανεπάρκεια αλλά και ο καρκίνοε. Οι 
γυναίκεε έχουν αυξημένεε ανάγκεε σε σίδηρο 
κατά την εγκυμοσύνη και τον θηλασμό. Η αναι
μία προκαλεί παράλληλα διαταραχέε στον ύπνο, 
έλλειψη συγκέντρωσηε, δύσπνοιεε, ταχυπαλμί- 
εε, πόνουε στο στήθοε και πονοκεφάλουε.

Οι ορμόνεε του 
ελέγχουν τον μεταβολισμό και την ενέργεια. 
Η αυξημένη παραγωγή ορμονών προκαλεί 
υπερθυρεοειδισμό και επιτάχυνση του μεταβο-

71

Mnrioos χρειάζεστε 
ξεκούραση; |
Στην προσπάθεια μαε ν’ αντεπεξέλθουμε στιε 
πολλαπλέε υποχρεώσειε τηε καθημερινότη- 
τάε μαε, καταπονούμε τον οργανισμό μαε και 
δεν του δίνουμε το περιθώριο να ξεκουραστεί 
και ν’ ανακάμψει. Τότε, ο οργανισμόε αντιδρά 
και προειδοποιεί.
Κακή όψη. Μάτια πρησμένα και κόκκινα, δέρ
μα άτονο και χλωμό.
Κακή διάθεση. Χαμογελάμε σπάνια και μόνι
μα ηαραπονούμαστε.
Πείνα. Την προκαλούν τα αυξημένα επίπεδα 
μίαε ορμόνηε, τηε γκρελινηε, που μαε ωθεί σε 
λιπαρά φαγητά και γλυκά και τα μειωμένα επί
πεδα λεπτίνηε, τηε ορμόνηε που ελέγχει τον 
κορεσμό.
Αύξηση βάρουε. Μαρτυρά επιβράδυνση του 
μεταβολικού ρυθμού: και ο κακόε ύπνοε οδη
γεί σε λιγότερεε καύσειε. 
Αναποφασιστικότητα και κακή μνήμη. Δυ
σκολευόμαστε να διαχειριστούμε τον χρό- 

> νο μαε και να λύσουμε τα προβλήματά μαε. 
Παράλληλα, μαε προδίδει η μνήμη μαε, ενώ 
έχουμε πρόβλημα στο να συντονίσουμε τιε 
κινήσειε μαε.
Συναισθηματική φόρτιση. Κλαίμε συχνά και 
νευριάζουμε εύκολα.
Αρρωσταίνουμε. Κρυολογούμε συχνά και 
είμαστε ευπρόσβλητοι σε ιούε και άλλουε πα- 
θογόνουε μικροοργανισμούε.
Σπυράκια και ρυτίδεε. Τα σπυράκια προκαλεί 
η απορρύθμιση των ορμονών και τιε ρυτίδεε 
το μειωμένο κολλαγόνο. Και τα δύο οφείλο
νται στον λίγο ύπνο.
Προβλήματα όρασηε. Μειωμένη ικανότητα 
εστίασηε, ακόμη και διπλωπία, δηλαδή «διπλή 
όραση».
Νυστάζουμε όταν οδηγούμε. Κινδυνεύει η 
ασφάλειά μαε.

λισμού, ενώ π μειωμένη τον επιβραδύνει. Στον 
υπερθυρεοειδισμό εκδηλώνεται αδυναμία στα 
πόδια, συνδυαστικά με ανεξήγητη απώλεια βά
ρουε, ευαισθησία στιε υψηλέε θερμοκρασίεε, 
ταχυπαλμία και αυξημένη δίψα. Ο υποθυρεο- 
ειδισμόε προκαλεί κόπωση, αδυναμία συγκέ
ντρωσηε, μυϊκούε πόνουε, αύξηση βάρουε, 
ευαισθησία στιε χαμηλέε θερμοκρασίεε και 
δυσκοιλιότητα.

Ο οργανισμόε δεν αξιοποιεί σωστά 
την ινσουλίνη, η οποία βοηθά στην απορρόφη
ση των σακχάρων από τιε τροφέε, βασική πηγή 
ενέργειαε. Παράλληλα εκδηλώνονται έντονη 
δίψα, συχνουρία, πείνα, αδικαιολόγητη απώλεια 
βάρουε, ευερεθιστότητα και συχνέε λοιμώξειε 
από μύκητεε.

Επηρεάζει ύπνο, όρεξη, συναισθή
ματα και κάθε πτυχή τηε ζωήε. Συνοδεύεται από 
αδυναμία, αίσθημα απελπισίαε και προβλήματα 
μνήμηε και συγκέντρωσηε.

Οι διακοπέε τηε αναπνοήε 
προκαλούν κακή οξυγόνωση του εγκεφάλου 
και επίμονο αίσθημα κόπωσηε.
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