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ν υγειά jyov!

γυναικών εμφανίζουν συνήθωε 
axis ωοθήκεε xous πολλέε μικρέε 
κύσιειε. οι οποίεε ωε επί το πλεί- 
στον δεν ξεπερνούν σε μέγεθοε 
ία 8 χιλιοστά. Πρόκειται για ωο
θυλάκια που περιέχουν ωάρια, χα 
οποία όμωε δεν αναπτύχθηκαν 
λόγω ορμονικών διαταραχών. Το 
σύνδρομο μπορεί να προκαλέσει 
από ήπιεε έωε σοβαρέε διαταρα- 
χέε: Ασταθή έμμηνο κύκλο ή την 
απουσία του. υπογονιμότητα. αυξη
μένη τριχοφυΐα, λιηαρότητα, ακμή, 
πόνουε στην κοιλιά, παχυσαρκία 
-συνήθωε με τη συσσώρευση 
λίπουε στην κοιλιά-, διαβήτη τύπου 
2. υψηλή χοληστερίνη, αρτηριακή 
πίεση, ανδροειδή τριχόπτωση αλλά 
και ροχαλητό και άπνοιεε κατά

τον ύπνο. Η γενετική προδιάθεση 
αλλά και παράγοντεε όπωε το 
αυξημένο σωματικό βάροε και οι 
λάθοε διατροφικέε συνήθειεε -που 
προκαλούν ορμονικέε διαταραχέε- 
συμβάλουν στην εμφάνιση του 
συνδρόμου.
Εμμηνόπαυση. Οταν ο κύκλοε γίνει 
ακανόνιστοε. η γυναίκα υποβάλ
λεται σε μια σειρά από εξετόσειε: 
Αιματολογικό-ορμονικό έλεγχο και 
υπερηχογράφημα μήτραε-ωοθη- 
κών, για να βεβαιωθούμε ότι οι 
ανωμαλίεε του κύκλου οφείλονται 
στην εμμηνόπαυση.
Φαρμακευτική αγωγή. Ορισμένα 
φάρμακα μπορεί να επηρεάσουν 
τον έμμηνο κύκλο. Σε αυτή την πε
ρίπτωση ο θεράπων ιατρόε πρέπει

να τροποποιήσει τη φαρμακευτική 
αγωγή.
Διατροφικέε διαταραχέε Η νευρική 
ανορεξία ή η βουλιμία προκαλούν 
ανωμαλίεε στον έμμηνο κύκλο. 
Παχυσαρκία. Τα οιστρογόνα ηου 
παράγει ο λιηώδηε ιστόε προκα
λούν ορμονική ανισορροπία. Ακόμη 
και δέκα κιλά πάνω ή κάτω από το 
φυσιολογικό τηε βάροε. επηρεά
ζουν τον μεταβολισμό και μπορεί να 
διακόψουν την ωορρηξία. 
Αντισυλληπτικά. Περιέχουν οι- 
στρογόνα και προγεστερόνη, ορμό- 
νεε που εμποδίζουν την ωορρηξία. 
Μετά τη διακοπή τουε. συνήθωε 
απαιτείται να περάσουν έξι μήνεε 
μέχρι να αποκατασταθεί η ομαλή 
ροή του κύκλου.

Αντή την εβδομάδα uas ρνύτησαν...

Η απάντηση είναι κα- 
/ Λ ταφατική. Η σχετική 
^ig/ δυσανεξία εμφανίζεται 

όταν δεν μπορούμε να 
αφομοιώσουμε τη ζάχαρη στα 
ζωικά γάλατα, η οποία ονομά
ζεται λακτόζη. Το γάλα αμυ
γδάλου, όχι μόνο δεν περιέχει 
λακτόζη αλλά είναι χαμηλό σε 
θερμίδεε και πλούσιο σε θρε
πτικά συστατικά. Επιπρόσθετα 
δεν περιέχει σόγια και γλουτέ- 
νη. Ωστόσο, να είστε προσεκτι
κοί γιατί διάφορεε συσκευασίεε

περιέχουν πρόσθετη ζάχαρη 
που αυξάνει τουε υδατάνθρα- 
κεε και τιε θερμίδεε.
Τα βασικότερα οφέλη του: 
Χαμηλό σε θερμίδεε, λιπαρά 
και υδατάνθρακεε. Ενδείκνυ- 
ται και για την προσπάθεια 
απώλειαε βάρουε.
Γερά οστά. Προσφέρει ασβέ
στιο -το οποίο ο οργανισμόε 
δεν μπορεί να παράξει μόνοε 
του- αλλά και πολύτιμη βιτα
μίνη D χάρη στη φροντίδα των 
κατασκευαστών τροφίμων.

Υγιή καρδιά. Δεν μαε επιβα
ρύνει με χοληστερόλη ή κορε
σμένα λιπαρά. Είναι επίσηε χα
μηλό σε νάτριο, ενώ περιέχει 
υγιή λίπη (όπωε ωμέγα λιπαρά 
οξέα), τα οποία προστατεύουν 
την καρδιά.
Καλή λειτουργία πεπτικού 
συστήματοε. Κάθε μερίδα πε
ριέχει σχεδόν ένα γραμμάριο 
φυτικών ινών. σημαντικό για 
την υγιή πέψη.
Χωρίε ζάχαρη. Η ζάχαρη έχει 
συνδεθεί με αυξημένο κίνδυνο 
καρδιαγγειακών παθήσεων, 
διαβήτη, σακχαρώδη νόσο, 
ηπατική νόσο και άνοια.

Στρεε. Η καθημερινότητα συχνά προ- 
καλεί στρεε. το οποίο έχει αντίκτυπο 
στον τρόπο λειτουργίαε του οργα
νισμού. Ενα δυσάρεστο γεγονόε ή 
αυξημένα καθήκοντα μπορεί να προ- 
καλέσουν απώλεια -έστω και προ
σωρινή- τηε περιόδου. Ακόμη κι αν 
οι αλλαγέε στην καθημερινότητα δεν 
είναι δυσάρεστεε αλλά σημαντικέε, 
όπωε για παράδειγμα οι διακοπέε ή 
το τζετ λαγκ από ένα πολύωρο αερο
πορικό ταξίδι, βγάζουν τον οργανισμό 
εκτόε προγράμματοε.
Ουρολοίμωξη, φαρυγγίτιδα. Αν η 
ασθένεια έχει εκδηλωθεί την περίοδο 
τηε ωορρηξίαε. είναι πιθανό να την 
καθυστερήσει.
Διαταραχή του θυρεοειδούε. Ο
θυρεοειδήε σαε είναι έναε αδέναε 
που παράγει και απελευθερώνει ορ- 
μόνεε. αλληλεηιδρώνταε με το ανα
παραγωγικό σύστημα τηε γυναίκαε, 
προκειμένου να έχει σταθερό κύκλο 
(ωορρηξία και έμμηνο ρύση). Αν ο 
θυρεοειδήε δεν λειτουργεί σωστά, 
ωορρηξία και έμμηνοε ρύση μπορεί 
να επηρεαστούν. Αυτό μπορεί να 
συμβεί τόσο με τον υποθυρεοειδισμό 
όσο και με τον υπερθυρεοειδισμό. 
Ορμονική ανισορροπία. Ορισμένοι 
ενδοκρινικοί αδένεε ελέγχουν τον 
μεταβολισμό και την αναπαραγω
γή όπωε και διαφορετικά όργανα, 
ανάμεσά τουε τιε ωοθήκεε και τουε 
όρχειε. Αν αυξηθεί ή μειωθεί η παρα
γωγή μιαε συγκεκριμένηε ορμόνηε, 
το χάσε που προκαλείται επηρεάζει 
ολόκληρο τον οργανισμό.
Διαβήτηε ή κοιλιοκάκη. Συνδέονται 
με ορμονικέε αλλαγέε. οι οποίεε 
προκαλούν σοβαρέε μεταβολέε στον 
έμμηνο κύκλο.
Απότομεε αλλαγέε στο βάροε. Είτε 
η απώλεια κιλών -εξαιτίαε μιαε αυ- 
στηρήε δίαιταε που θα ταλαιπωρήσει 
τον οργανισμό- είτε λόγω απότομηε 
αύξησηε του βάρουε. μπορεί να οδη
γήσουν σε απώλεια τηε περιόδου. 
Αλλαγέε τρόπου ζωήε. Αν συ
νηθίζατε να αθλείστε εντατικά και 
αίφνηε διακόψατε την άσκηση ή, 
αντίθετα, αν η καθημερινότητά σαε 
δεν είχε πολλή κίνηση και ξαφνικά 
αποφασίσατε να ασκείστε έντονα και 
σε καθημερινή βάση, και πάλι είναι 
πιθανό να υπάρξει καθυστέρηση 
στην περίοδο.
Σύνδρομο ηολυκυστικών ωοθη
κών. Περίπου 10% με 20% των

Αν δεν τίθεται ζήτημα εγκυμοσύνης, υπάρχουν αρκετοί ακόμη λόγοι, παθολογικοί και μη, που 
μια γυναίκα παρουσιάζει ανωμαλίες στην έμμηνο ρύση της ή έχει καθυστέρηση. Σε κάθε περί
πτωση οφείλει να διερευνήσει πού οφείλεται αυτή η ανωμαλία...

Γιατί έχιυ καθυστέρηση;

Δρ Σπυροε Γκουβαληε 
Χειρουργός-ουρολόγοε 
(www.sgouvalis.gr)
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