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Czas wyzwań – okres 
okołomenopauzalny
Menopauza to stan, kiedy ciało kobiety stopniowo przechodzi z fazy płodnej w niepłodną, jednak 
fachowo określa się tak ostatnią miesiączkę w życiu kobiety.
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Bezpłatne webinary
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astępuje to po roku od ostat-
niego miesiączkowania. 
zbliżającą się menopauzę 
poprzedza okres okołome-
nopauzalny, zwany również 

klimakterium lub przekwitaniem. rozpo-
czyna się na kilka lat przed samą meno-
pauzą, a kończy się kilka lat po niej, może 
trwać od 5 do 10 lat. To niemało – i dlatego 
też kobieta powinna zadbać, by przeżyć 
ten czas jak najbardziej komfortowo.

Pewne zmiany w stylu życia przed 
i w trakcie menopauzy, na przykład zdrow-
sze odżywianie, aktywność fizyczna, sto-
sowanie ziół i suplementów oraz zmniej-
szenie codziennego stresu, powinno przy-
nieść ulgę w objawach menopauzy i około 
menopauzy. w tym artykule skupimy się 
na okresie okołomenopauzalnym.

Co to jest okres 
okołomenopauzalny?
Życie reprodukcyjne kobiety dzieli się 
na trzy główne okresy:

l  lata aktywnej reprodukcji/płodno-
ści,

l  lata menopauzalne (w tym okres 
okołomenopauzalny),

l  lata po menopauzie.
Proces, który większość ludzi nazywa 

„menopauzą”, można w rzeczywisto-
ści podzielić na trzy części: okołomeno-
pauzalną, menopauzę i post menopauzę. 
Menopauza jest definiowana jako okres, 
który rozpoczyna się 12 miesięcy po ostat-
nim cyklu miesiączkowym/ostatniej 
miesiączce. okres okołomenopauzalny 
jest uważany za okres przed rozpoczę-
ciem menopauzy, poprzedzający „ustanie 
miesiączki przez 12 kolejnych miesięcy”. 
U niektórych kobiet okres okołomeno-
pauzalny może następować stopniowo 
i pośród wielu innych zmian życiowych, 
tak że objawy okołomenopauzalne prze-
ważnie pozostają niezauważone, nawet 
przez kilka lat.

kiedy zaczyna się okres 
okołomenopauzalny?
Podobnie jak w przypadku samej meno-
pauzy, różni się to w zależności od kobiety. 
Chociaż długość życia wzrosła ostatnimi 
czasy, średni wiek menopauzy nie zmie-
nił się w ciągu ostatnich kilku stuleci. Jed-
nak niektóre kobiety rozpoczynają okres 
okołomenopauzalny wcześniej z powodu 
pewnych problemów zdrowotnych 
w przeszłości.

Perimenopauza zwykle rozpoczyna 
się w połowie czterdziestki i może trwać 
kilka lat (w niektórych przypadkach nawet 
dłużej, na przykład do 10 lat). w tym cza-
sie często występują nieregularne mie-
siączki i inne oznaki zmiany hormonów 
rozrodczych.

Następnie menopauza zwykle oficjal-
nie rozpoczyna się między 44-55. rokiem 
życia. Gdy kobieta nie ma okresu przez 
cały rok, oznacza to, że oficjalnie weszła 
w menopauzę i nie jest już w okresie oko-
łomenopauzalnym.

objawy okołomenopauzalne
w okresie okołomenopauzalnym czynność 
jajników i produkcja estrogenów stają się 

naturalne metody radzenia sobie 
z problemami okołomenopauzalnymi

1. zdrowa dieta
odżywcza, nieprzetworzona dieta ma kluczowe znaczenie dla zwiększenia spo-
życia niezbędnych składników odżywczych, pomaga organizmowi dostoso-
wać się do zmieniających się hormonów, kontroluje wagę i zmniejsza spożycie 
pustych kalorii. Pokarmy, które są najbardziej pomocne w okresie menopauzy, 
obejmują organiczne owoce i warzywa, pokarmy bogate w błonnik, takie jak 
orzechy i nasiona, pokarmy omega-3, probiotyki, czyste i chude białka, takie 
jak ryby lub mięso karmione trawą, zdrowe tłuszcze, takie jak oliwa i olej koko-
sowy, oraz żywność dostarczająca naturalne fitoestrogeny, w tym len i sfer-
mentowaną soję

2. Ćwiczenia
Kontynuowanie rutynowych ćwiczeń składających się z ćwiczeń aerobowych 
i ćwiczeń siłowych co najmniej trzy lub więcej razy w tygodniu może skutko-
wać poprawą masy ciała, jakości snu, objawów bezsenności lub depresji, gęsto-
ści kości, masy mięśniowej i stanu zapalnego. Nawet jeśli w przeszłości nie byłeś 
aktywny, nigdy nie jest za późno, aby zacząć czerpać korzyści z ćwiczeń.

3. suplementy i kuracje ziołowe
zioła i suplementy, które mogą pomóc złagodzić niektóre objawy okołomeno-
pauzalne (takie jak niepokój, zmęczenie, uderzenia gorąca i problemy ze snem), 
obejmują kwasy tłuszczowe omega-3, zioła adaptogenne, takie jak maca lub 
żeń-szeń amerykański, czarny cohosh, czerwona koniczyna, liść maliny, vitex 
i ziele dziurawca.

4. właściwy sen
Sen jest ważny dla przywracania energii, równoważenia hormonów, kontro-
lowania poziomu kortyzolu i zmniejszania lęku lub depresji. Celuj przez siedem 
do dziewięciu godzin w nocy. Jeśli masz problemy ze snem (jak wiele kobiet 
w okresie okołomenopauzalnym), spróbuj użyć olejków eterycznych równo-
ważących hormony, takich jak lawenda, czytać lub pisać w dzienniku, przyj-
mować suplementy magnezu, używać soli epsom w ciepłej kąpieli przed snem, 
obniżać temperaturę w swoim pokoju i praktykując praktyki ciało-umysł, takie 
jak joga i medytacja.

5. praktyki redukujące stres
Ponieważ problemy ze snem, niepokój, zmęczenie i depresja mają tendencję 
do narastania podczas przejścia do menopauzy, ważne jest, aby radzić sobie 
ze stresem najlepiej, jak potrafisz. Sposoby na to obejmują naturalne środki 
łagodzące stres, takie jak ćwiczenia, spędzanie czasu na świeżym powietrzu, 
medytacja lub modlitwa, szukanie wsparcia społecznego, przyłączanie się 
do pomocnej sprawy lub wolontariat, czytanie czegoś inspirującego i podnoszą-
cego na duchu oraz robienie czegoś kreatywnego.

nieregularne, co powoduje, że cykl kobiety 
jest zwykle nieprzewidywalny. wiele 
kobiet już po czterdziestce, a często nawet 
wcześniej, zaczyna zauważać oznaki oko-
łomenopauzalne. Poniżej niektóre z nich.
l  zmiany miesiączkowe i nieregularne 

miesiączki: pojawiają się zwykle śred-
nio co dwa do czterech miesięcy, 
a następnie są coraz bardziej od sie-
bie oddalone, zmienia się również ich 
nasilenie.

l  Uderzenia gorąca i nocne poty: 
to uczucie, jakby ciepło zaczęło nagle 
rozprzestrzeniać się po całym ciele, 
często powodując pocenie się i zaczer-
wienienie. Te objawy okołomenopau-
zalne są spowodowane zmianami hor-
monalnymi, które dotyczą głównie 
podwzgórza, które kontroluje tempe-
raturę ciała.

l  Bezsenność i zmiany jakości snu: wiele 
kobiet ma problemy z prawidłowym 
snem i mogą zacząć budzić się spocone 
i rozgrzane.

l  zwiększona ilość tłuszczu w okolicach 
brzucha.

l  Przerzedzone włosy i sucha skóra: 
wiele kobiet zauważa, że ich skóra 
zaczyna wykazywać oznaki starzenia, 
takie jak zmarszczki, ciemne plamy, 
suchość, mniej elastyczna, a czasem 
bardziej swędząca.

l  wahania nastroju: mogą obejmować 
uczucie ciągłego zmęczenia, zwięk-
szoną drażliwość, niepokój, zmęcze-
nie lub objawy depresji. Stwierdzono, 
że kobiety w okresie okołomenopau-
zalnym mają wyższy niż normalnie 
poziom enzymu rozkładającego sero-
toninę, norepinefrynę i dopaminę, 
co jest powiązane z dużymi zaburze-
niami depresyjnymi.

l  Kołatanie serca: jest to spowodowane 
zmianami w naczyniach krwiono-
śnych, sercu i autonomicznym ukła-
dzie nerwowym. Kołatanie serca może 
wystąpić podczas uderzeń gorąca lub 
niepokoju, skurczów mięśni i bólów 
głowy.

l  Migreny i częste bóle głowy: zmniej-
szony przepływ krwi, brak snu, niepo-
kój i inne problemy mogą przyczyniać 
się do częstych bólów głowy.

l  Słaba koncentracja: estrogen i testoste-
ron odgrywają rolę w pamięci, moty-
wacji i nastroju, a w tym okresie jest 
ich deficyt. Często zaczyna się zauwa-
żać utratę koncentracji, zapomnie-
nie, senność i nasilone reakcje na stres. 
Te objawy okołomenopauzalne mogą 
również ulec pogorszeniu z powodu 
złego snu i zwiększonego niepokoju 
(zwłaszcza przy złej diecie!).

l  wyższe ryzyko innych chorób i powi-
kłań: Badania pokazują, że w okresie 
menopauzy i później wzrasta ryzyko 
wystąpienia chorób serca i naczyń 
krwionośnych (sercowo-naczynio-
wych), a także osteoporozy. wynika 
to ze spadku poziomu estrogenu, który 
zmienia gromadzenie się tłuszczu, 
a także przyczynia się do utraty gęsto-
ści kości, słabych kości i zwiększonego 
ryzyka złamań.

l  zmiany w tkance piersi: piersi mogą 
zacząć stawać się mniejsze, mniej 
gęste, mieć więcej tkanki tłuszczowej 
i tracić część swojej objętości (stając się 
„wiotkie”).

środki ostrożności 
dotyczące 
leczenia objawów 
okołomenopauzalnych
ważne jest, aby udać się do specjalisty 
lub skonsultować się z lekarzem, nawet 
jeśli chodzi o naturalne środki zaradcze 
na objawy okołomenopauzalne, szczegól-
nie jeśli minęło sześć miesięcy lub dłu-
żej bez żadnych oznak krwawienia lub 
cyklu miesiączkowego, ale potem poja-
wiają się plamienia. Chociaż jest to rzad-
kie, czasami może to być oznaką innych 
poważnych chorób, które należy spraw-
dzić, w tym raka macicy lub hiperpla-
zji. Jeśli mamy w rodzinie historię raka 
piersi, raka jajnika, endometriozę lub 
zakrzepy krwi, warto skonsultować się 
z lekarzem.

l  Stopniowy przyrost masy ciała: 
w miarę spowolnienia metabolizmu 
zmniejsza się masa mięśniowa i gęstość 
kości, często przybiera się na wadze 
(szczególnie w okolicach brzucha). Ćwi-
czenia i zdrowa dieta są w tym czasie 
ważniejsze niż kiedykolwiek.

l  zmiany w popędzie seksualnym: spa-
dek estrogenu powoduje zmniejszenie 
przepływu krwi w okolicy narządów 
płciowych. w okresie menopauzy 
wargi sromowe stają się mniejsze, 
a tkanka mięśniowa łechtaczki kurczy 
się i staje się mniej wrażliwa. wiele 
zmian zachodzi również w macicy, jaj-
nikach i szyjce macicy (stają się coraz 
mniejsze i węższe).

l  Suchość pochwy: pochwa technicz-
nie skraca się i traci elastyczność (atro-
fia pochwy). w przypadku cienko-
ści i suchości pochwy może towarzy-
szyć zwiększona podatność na infek-
cje dróg moczowych spowodowane 
utratą płynu pochwowego.
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