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Η ακανόνιστη 
έμμηνοε ρύση, 
συνήθωε σε 
γυναίκεε μεταξύ 
45 και 55, 
σηματοδοτεί 
ότι οδεύουν npos 
την εμμηνόπαυση. 
Το γεγονόε 
συνοδεύεται 
από μια σειρά 
συμπτωμάτων, 
τα οποία 
αλλάζουν τη 
τηε γυναίκαε. 
Μπορούν να 
αντιμετωπισθούν;

Ποια είναι τα συμπτώματα 
τηε εμμηνόπαυσηε; i

Η
 εμμηνόπαυση ξεκινά όταν περάσουν 
τουλάχιστον δώδεκα μήνεε από την 
τελευταία περίοδο τηε γυναίκαε. Αν 
και συνήθωε αυτό συμβαίνει στη δε

καετία 45-55, και μετά τα 40 η εμμηνόπαυση 
δεν θεωρείται πρόωρη.

«Πότε ζεσταίνομαι και πότε κρυώνω!» Είναι 
οι γνωστέε εξάψεΐ5. Ξαφνικά εμφανίζεται ένα 
«φούντωμα» σε πρόσωπο, λαιμό και στήθ05 ή 
αντίθετα, κρυάδεε. Σε συνάρτηση με αυτά τα συ
μπτώματα είναι έντονη η νυχτερινή εφίδρωση. 
Εκτιμάται ότι η μείωση των επιπέδων των οι- 
στρογόνων επηρεάζει τον υποθάλαμο, ο onoios 
ρυθμίζει τη θερμοκρασία του σώματοε.
«Δεν ξέρω τι θέλω». Η εμμηνόπαυση προκαλεί 
ξαφνικέε αλλαγέε στη διάθεση. Χωρίε ιδιαίτερο 
λόγο, η γυναίκα αισθάνεται λύπη ή θυμό, ενώ πα
ράλληλα δυσκολεύεται να διαχειριστεί συναισθη
ματικά τιε καταστάσειε που αντιμετωπίζει.
«Το στήθοε μου είναι ευαίσθητο». Το σύμπτω
μα υποχωρεί όσο η γυναίκα πλησιάζει προε την 
οριστική διακοπή τηε εμμήνου ρύσεωε.
«Δεν θέλω να ν’ αγγίζουν». Τα επίπεδα τεστο- 
στερόνηε και οιστρογόνων μειώνονται, με απο
τέλεσμα να μειώνεται η επιθυμία τηε γυναίκαε 
για σεξ. Επιπρόσθετα, η μειωμένη ροή αίματοε 
γύρω από τον κόλπο προκαλεί προβλήματα στη 
λίπανση τηε περιοχήε, που μπορεί να καταστήσει 
δυσάρεστη την ερωτική πράξη για τη γυναίκα. 
«Ιύνομαιί;: Οι ορμονικέε διακυμάνσειε επηρε
άζουν την παραγωγή κολλαγόνου αλλά και την 
ενυδάτωση του δέρματοε. Η μείωσή τουε μπορεί 
να οδηγήσει σε φαγούρα ή ξηρότητα.
«Νιώθω μυρμήγκιασμα σε χέρια και πόδια». 
Κυρίωε στα άκρα και για λίγα λεπτά. Οφείλεται 
στο ότι οι διακυμάνσειε των ορμονών επηρεά
ζουν το κεντρικό νευρικό σύστημα. Η γυναίκα 
μπορεί να αισθάνεται και στιγμιαία «τσιμπήματα».

«Εχω πονοκεφάλουε και ημικρανίεε». Προκα- 
λούνται από τα μειωμένα οιστρογόνα.
«Αλλαξε η γεύση μου» Οι ορμονικέε αλλαγέε 
μπορεί να προκαλέσουν αλλαγέε στη γεύση -ιδι
αίτερα στιε έντονεε- αλλά και αίσθημα «καψίμα- 
τοε» στο στόμα ή και «μυρμήγκιασμα». Δεν είναι 
απίθανο να εκδηλωθεί και ξηρότητα στο στόμα. 
«Δεν μπορώ να κοιμηθώ». Την αϋπνία εντεί
νουν οι εξάψειε και οι νυχτερινέε εφιδρώσειε. 
«Είμαι μονίμωε κουρασμένη». Το αίσθημα κό- 
πωσηε οφείλεται στιε ορμονικέε διακυμάνσειε. 
«Εχω προβλήματα πέψηε». Με τη μείωση των 
οιστρογόνων, αλλάζει η σύνθεση στη χλωρίδα 
του εντέρου. Η γυναίκα είναι πιθανό να εκδηλώ
σει αντιδράσειε σε τρόφιμα, τα οποία στο παρελ
θόν δεν τηε δημιουργούσαν ζητήματα στην πέψη. 
«Πονάνε οι αρθρώσειε μου». Τα οιστρογόνα 
ρυθμίζουν εν πολλοίε τα υγρά στον γυναικείο ορ
γανισμό. Οταν μειωθούν, οι γυναίκεε γίνονται πιο 
επιρρεπείε σε πόνουε στιε αρθρώσειε. Κάποιεε 
εμφανίζουν εμμηνοπαυσιακή αρθρίτιδα.
«Δεν θυμάμαι και δεν μπορώ να συγκεντρω- 

Τα παράπονα για την αίσθηση «θολούραε» 
οφείλονται στα μειωμένα οιστρογόνα, ενδεχομέ- 
νωε και στον κακήε ποιότηταε ύπνο.
«Πέφτουν τα μαλλιά μου». Οταν οι ορμόνεε 
μειώνονται, αδυνατίζουν οι θύλακεε των τριχών, 
με αποτέλεσμα να πέφτουν, ενώ τα μαλλιά να με
γαλώνουν πιο αργά.
«Τα νύχια μου σπάνε εύκολα». Οφελεται στη 
μείωση παραγωγήε κερατίνηε από τον οργανι
σμό, η οποία ενδυναμώνει τα νύχια.
«Πήρα κιλά». Τα μειωμένα οιστρογόνα αλλά και 
οι ψυχολογικέε μεταπτώσειε τηε γυναίκαε, οδη
γούν σε αύξηση του βάρουε.
Ακράτεια Η εμμηνόπαυση εξασθενεί τουε μυε 
στην πύελο και στην ουροδόχο κύστη, οπότε η 
γυναίκα εμφανίζει συχνή ανάγκη για ούρηση.

■JJIIAU.IIJ.III.M.n
Εντάξετε τα μήλα στη διατροφή aas! 
Φλαβονοειδή. Με αντιοξειδωτικέε, αντιφλεγ- 
μονώδειε και αντιθρομβωτικέε ιδιότητεε. 
Υγιές στόμα. Τα βακτηρίδια μειώνονται, 
καθώε μασώνταε ένα μήλο διεγείρεται η 
παραγωγή σάλιου στο στόμα.
Καθαρή επιδερμίδα. Οι βιταμίνεε και τα αντι- 
οξειδωτικά του προστατεύουν τα κύτταρα τηε 
επιδερμίδαε και καθυστερούν τη γήρανση. 
Ιδανικό βάρος. Εχουν λίγεε θερμίδεε και 
τροφοδοτούν με βιταμίνεε, ιχνοστοιχεία και 
φυτικέε ίνεε τον οργανισμό, μειώνονταε την 
όρεξη.
Ανοσοποιητικό. Βιταμίνεε και αντιοξειδω- 
τικά καταπολεμούν τιε ιώσειε αλλά και το 
αίσθημα κόπωσηε.
Καλή λειτουργία εντέρου. Οι φυτικέε ίνεε 
καταπολεμούν τη δυσκοιλιότητα. Η πηκτίνη 
στη φλούδα βοηθά στην κινητικότητα του 
εντέρου.
Σύνδρομο ευερέθιστου εντέρου. Δυσκοι
λιότητα, διάρροια, πόνοε στην κοιλιά και 
φούσκωμα είναι τα βασικότερα συμπτώματά 
του, που τα καταπολεμούν οι φυτικέε ίνεε.
Γερή καρδιά. Οι φυτικέε ίνεε εμποδίζει να 
αναπτυχθούν στιε αρτηρίεε, αθηρωματικέε 
πλάκεε, που μειώνουν τη ροή του αίματοε και 
προκαλούν έμφραγμα.
Αναπνευστική λειτουργία. Η αντιοξειδωτική 
κερκετίνη τουε συμβάλλει στην καλή λειτουρ
γία των πνευμόνων.
Κατά των νεοπλασιών. Τα φλαβονοειδή 
και τα αντιοξειδωτικά του προστατεύουν τα 
κύτταρα από το οξειδωτικό στρεε. 
Χοληστερίνη. Οι διαλυτέε φυτικέε ίνεε τουε 
αυξάνουν την καλή χοληστερίνη (HDD και 
μειώνουν την κακή χοληστερίνη (LDL). 
Διαβήτης. Τα φλαβονοειδή και οι πολυφαι- 
νόλεε του μήλου εμποδίζουν την απότομη 
αύξηση του σακχάρου στο αίμα.
Καλή όραση. Τη διασφαλίζουν βιταμίνη Α και 
το β-καροτένιό τουε.

«Ζαλίζομαι:: Οι ορμονικέε αλλαγέε επηρεά
ζουν και την παραγωγή ινσουλίνηε. Η αστάθεια 
των επιπέδων του σακχάρου προκαλεί ξαφνικέε 
ζαλάδεε.
Συζητήστε με τον γυναικολόγο σαε πώε θα αντι
μετωπίσετε τα συμπτώματα τηε εμμηνόπαυσηε. 
Η ποιότητα ζωήε τηε γυναίκαε είναι αδιαπραγ
μάτευτη, σε κάθε φάση τηε ζωήε τηε.
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