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Цэвэршилт сэтгэцийн эрүүл мэндэд нөлөөлөх үү?
Насжилт дагаж ой тогтоолт сулрахаас урьдчилан сэргийлье!

Цэвэршилтийн насанд ямар өөрчлөлт явагддаг вэ?
Цэвэршилтийн үе шатыг бүх эмэгтэйчүүд даван туулдаг. Эмэгтэйчүүдийн сарын тэмдэг хаагдахад өндгөвчнөөс
өндгөн эс ялгарахгүй болж, эстроген дааврын түвшин эрс буурна.

Эмэгтэйчүүдийн цэвэрших дундаж нас 51 бөгөөд, цэвэрших үйл явц нийтдээ

2-10 жил үргэлжилж болно. [1.] Монгол эмэгтэйчүүдийн цэвэрших дундаж нас 49,2 байна гэж судалгаагаар
тогтоожээ.

Эстроген дааврын түвшин эрс буурснаас эмэгтэйчүүдийн бие махбодь, сэтгэлзүйд олон шинж тэмдэг, зовиурууд
илэрч эмэгтэйчүүдийн сэтгэлийг түгшээж, зовоодог. Цэвэршилтийн насанд дараах шинж тэмдгүүд зонхилон

тохиолдоно: [2.]

Сарын тэмдэг тогтворгүйтэх
Халуу оргих/ дүйгэх
Нойрны хэм алдагдах
Үе мөч өвдөх
Зүрхний хэм алдагдах
Толгой эргэж, өвдөх
Ойрхон шээс хүрэх
Цухалдах, сэтгэл гутрах, түгших зэргээр сэтгэл санаа тогтворгүйтэх
Анхаарал төвлөрөл муудаж, ядрамтгай болох
Биеийн жин нэмэгдэж, хавагнах
Хоол боловсруулах үйл ажиллагаа муудах
Цэвэршилт нь эмэгтэй хүн бүрт зайлшгүй явагдах физиологийн өөрчлөлт. Харин цэвэршилтийн хамшинж эмгэг
хэлбэрээр явагдаж байвал зовиурыг хөнгөвчилж, хүндрэлээс хамгаалж, эмэгтэйчүүдийн амьдралын чанарыг
хадгалж дэмжихийн тулд эмч нар төдийгүй эмэгтэйчүүд өөрсдөө эрүүл мэнддээ анхааралтай байж, идэвх
санаачлагатай байх нь зүйтэй.

Ой тогтоолт, танин мэдэх үйл муудах ба тэнэгрэл өвчний ялгаа
Ой тогтоолт сулрахад олон хүчин зүйл нөлөөлдөг ч амьдралын хэв маягийн энгийн өөрчлөлт нь насжилтын үр
дагавраас урьдчилан сэргийлж, сонор соргог байж, тархины эрүүл мэндийг хамгаалахад тусална. Дунд наснаас
хүний тархины үйл ажиллагаа насжилт даган өөрчлөгдөгдөх нь элбэг байдаг ба ихэнх тохиолдолд бодлын чиглэл
өөрчлөгдөх, аливаа үйл явдалд дүн шинжилгээ хийх, асуудлыг шийдвэрлэх хандлага ба чадвар нь илүүтэй

өөрчлөгдөж байдаг.[3.]. Учир нь эдгээр үйл ажиллагаа нь эмэгтэйчүүдийн ой тогтоолт, суурь оюуны чадавх ба бусад
чадваруудтай шууд холбоотой. Ой тогтоолт ба оюуны чадвар, хөдөлмөрийн бүтээмж муудаж эхлэхэд төвлөрөхөд
хүндрэлтэй болсноос шаардлагагүй асуудал дээр өөрийгөө хэт ачааллах, олон үйлдэл зэрэг хийж чадахаа болох
зэрэг танин мэдэх чадвар муудах шинж тэмдгүүд илэрч эхэлдэг.
Танин мэдэх үйл муудах хамгийн хүнд хэлбэр нь тэнэгрэл юм. Тэнэгрэлийн үйл явцад өдөр тутмын энгийн үйл
ажиллагаа явуулах боломжгүй болсноос эмэгтэйчүүдийн өдөр тутмын энгийн амьдрал болон харилцаанд хүчтэй
сөрөг нөлөө үзүүлж эхэлдэг.
Ердийн насжилтын дагаж танин мэдэх үйл муудах нь тэнэгрэлийн үйл явцаас ялгаатай. Бага зэрэг мартамхай болж,
оюуны чадавх бүтээмж суларна. Харин оюуны чадавхаа нэмэгдүүлэн, ой тогтоолтоо бэхжүүлэхийн тулд тархины
болон биеийн дасгал идэвхтэй хийж, зөв хооллолт ба тэжээлээр эрүүл насжилтыг удирдах бололцоотой байдаг.
Аажим, хожуу насанд үүсэх өндөр эрсдэлтэй өтлөлтийн тэнэгрэл өвчнөөс урьдчилан сэргийлэхэд эрүүл насжилт
нэн чухал үүрэгтэй.

Дунд болон ахимаг насанд ой сулрахаас урьдчилан сэргийлэх
Цэвэршилтийн шилжилтийн үе, цэвэршилтийн дараах эрт үед зарим эмэгтэйчүүдэд сэтгэцийн эрүүл мэндэд сөрөг
нөлөөтэй мартамхай болох, танин мэдэх үйл муудах зэрэг шинж тэмдэг ажиглагддаг. Цэвэршилтийн шилжилтийн
үед анхаарал төвлөрөл буурдаг ч [4.], байгалийн жамын дагуу цэвэрших нь ой тогтоолт тогтмол муудах үндсэн
шалтгаан болдоггүй байна. [5.]

Учир нь цэвэршилтийн настай давхцаж ажлын болон гэр бүлийн хариуцлага ихэсч, тархины багтаамж болон
чадавхийн өндөр шаардлагатай үе эхэлдэг. Олон үйлдэл зэрэг гүйцэтгэхэд тархины үйл ажиллагаанд бэлгийн
даавар оролцдог ч ой тогтоолт, оюуны чадамж ба тархины үйл ажиллагааг хувь хүний идэвхтэй хандлагаар дэмжих
бүрэн боломжтой байдаг. Ой тогтоолт сулрахыг сааруулдаг нь нотлогдсон тодорхой үйл ажиллагаа одоогоор

байхгүй ч зарим аргууд үр дүнтэй нь батлагдсан. [6.] Ажил эрхлэх, оюуны чадавхаа нэмэгдүүлэх, зөв хоол тэжээл
хэрэглэх, идэвхтэй амрах зэрэг оюун ухааныг сэдээгч үйл ажиллагаанууд нь тархины эрүүл мэндийг дэмжиж,
сэргээх үйлчлэлтэй. [7.] Тархины эрүүл мэнд, үйл ажиллагааг хамгаалах зарим зөвлөмжүүдтэй танилцана уу:
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Шим тэжээл, хоолны дэглэм, амьдралын хэв маягийн өөрчлөлт
Газрын Дундад Тэнгисийн хоолны дэглэм
Дунд болон ахимаг насанд чидун жимсний тос, самар ихээр агуулсан Газар Дундын
Тэнгисийн хоолны дэглэм баримтлах нь тархины үйл ажиллагааг сайжруулдаг нь
судалгаагаар батлагджээ. Энэ төрлийн хоол нь эсүүд хэт исэлдэлтэнд гэмтэхээс
хамгаалах антиоксидантаар баялаг бөгөөд танин мэдэх үйл муудахыг сааруулахад
хүчтэй нөлөөтэй.[8.]

Энэ бол зайлшгүй баримтлах, хатуу чанд хоолны дэглэм биш гэдгийг ойлгож, гагцхүү
хоол тэжээлийн төрөлд хандах хандлагаа өөрчлөн, бага зэргээр өөрчлөлт оруулах,
хэрэглэж эхлэх гэж санаачлага гаргах, сониучлан амтлахыг оролдохыг зөвлөж байна.
Зөв тэжээл, хооллолт нь эрүүл амьдралын хэв маягийн нэгээхэн хэсэг ба өдөр тутмын
хэрэгцээндээ жимс, хүнсний ногоо, бүхэл үрийн бүтээгдэхүүн, самар зэрэг
боловсруулаагүй, байгалийн гаралтай хүнсийг түлхүү хэрэглэх явдал юм. Хоолноос авах
шаардлагатай өөх тосны гол эх үүсвэрээ чидун жимсний тосноос авч, улаан махны
хэрэглээгээ бууруулж, загасыг хүнсэндээ түлхүү хэрэглэх нь зүйтэй.

Д амин дэм
Д амин дэмийн дутагдал нь хожуу насанд танин мэдэх үйл муудах шалтгаан болдог. [9.]

Зарим төрлийн хүнс Д амин дэмээр баялаг тул амин дэмийн хэрэгцээгээ хангах
зорилгоор яргай, сардин, хар амар загас,
өндөг, амуу тарианы бүтээгдэхүүн, зарим төрлийн тэжээлээр баяжуулсан сүү, сүү төст
шар буурцаг, шошгоны төрлийн ундаанууд зэргийг хэрэглэж болно. Зохистой нарны
элчинд цэвэр агаарт амрах зэргээр амьдралын хэв маягаа өөрчлөхийн зэрэгцээ
шаардлагатай бол Д амин дэмийн нэмэгдэл тэжээлийг хэрэглэх нь тархины ерөнхий
эрүүл мэндийг сайжруулахад тустай.

B амин дэмийн төрлүүд
В амин дэмийн төрлүүд нь тархины эрүүл мэндийг сайжруулах нөлөөтэйг баталсан
судалгаа бий. Насжилт даган бидний бие дэх зүрхний дутмагшилд хүргэдэг
хомоцистеин амин хүчлийн хэмжээ нэмэгддэг бөгөөд харин В12 амин дэм, В9 - фолийн

хүчил, В6 амин дэмүүд нь үүнийг тэнцвэржүүлэх үйлчлэлтэй. [10.]

В төрлийн амин дэмүүдийг хоол хүнснээсээ бүрэн авах бололцоотой. Хэрвээ та олон
төрлийн хоол хүнсийг, тэнцвэртэй харьцаагаар хэрэглэж чаддаг бол биед шаардлагатай
В амин дэмийн хэрэгцээгээ бүрэн хангаж чадна.
В амин дэмээр баялаг хүнс: гахайн мах, тахиа, цацагт хяруул шувууны мах, элэг, яргай
загас, сагамхай загас, бүхэл үрийн хөх тарианы талх, амуу тариа, овъёос, үр тариа, бор
будаа, өндөг, сүү, бяслаг, шар буурцаг, газрын самар, төмс, брокколи, брусель байцаа,

бууцай, хэрээн нүд, вандуй, нут. [11.]

Шар буурцагны изофлавон
Изофлавон бүтцээр баялаг шар буурцаг нь тархины үйл ажиллагааг сайжруулахад эерэг нөлөөтэй [12.] бөгөөд,
цэвэрших насны эрт үеэс эхлэн хэрэглэсэн тохиолдолд цэвэршилтийн дараах насны эмэгтэйчүүдийн харааны ой
тогтоолтыг нэмэгдүүлэх үйлчлэлтэй. Хүнсний нэмэлт бүтээгдэхүүн хэлбэрээр эмийн сан, дэлгүүрээс авах
боломжтой.

Дасгал хөдөлгөөн
Дасгал хөдөлгөөнийг оюун ухаан сэдээх дасгал, оюуны чадавхийг нэмэгдүүлэх үйлдлүүдтэй хослуулан хийх нь
ахимаг насанд ч тархины үйл ажиллагааг сайжруулах, өндөр чадавхийг хадгалж болохыг олон судалгаагаар

баталсан байдаг. [13.] Цэвэршилтийн дараах насны эмэгтэйчүүд эстроген дааврын түвшин буурснаас бодисын
солилцооны хурд багасч, жин нэмэх хандлагатай байдаг тул дасгал хөдөлгөөн тогтмол хийснээр олон шинж
тэмдэгтэй нэг дор тэмцэх бололцоотой болно. Хэдийгээр цэвэршилтийн насны эмэгтэйчүүдэд биеийн жин нэмэгдэх
нь түгээмэл байдаг ч, энэ нь цэвэршилтийн даавар буурснаас бус тархины танин мэдэхүйн насжилтаас шалтгаалдаг

гэдгийг сүүлийн үеийн судалгаанууд баталж байна. [14., 15.]

Тай Чи төрлийн дасгал ой тогтоолтыг сайжруулахад үр дүнтэй нь нотлогдсон. [16., 17.] Энэхүү дасгал нь анхаарлыг
одоо цагт, байгаа газарт төвлөрүүлж, төвлөрлийг сайжруулах бөгөөд эдгээр нь бясалгалын чухал хэсэг тул Тай Чи
төрлийн оюун ухаан-бие махбодийн холбоог сайжруулдаг дасгал хийх нь үр дүнтэй.

Согтууруулах ундаа, тамхи
Тархины цусан хангамжийг боогдуулдаг, тархины эд эсийг хордлогын байдалд оруулдаг тамхи ба согтууруулах
ундааны хэрэглээг бууруулж, оюун ухаан, бие махбодийн дасгал хийх нь ахимаг насанд танин мэдэх үйл муудахаас
сэргийлэх гол алхам юм. [18.] Дунд болон ахимаг насны эмэгтэйчүүдийг согтууруулах ундааг өдөрт 2 нэгжээс

хэтрүүлэлгүй хэрэглэхийг зөвлөдөг. [19.]
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Сэтгэцийн эрүүл мэнд ба нийгмийн идэвхтэй харилцаа
Шатар тоглох, мэдлэгийн хүрээгээ нэмэгдүүлэх, гадаад хэл сурах, ном унших, сайн дурын ажил хийх, хөгжим тоглох
зэрэг оюуны сэдээгчид нь тархины үйл ажиллагааг идэвхжүүлж, багтаамжийг нэмэгдүүлэн, танин мэдэх үйлийг

сайжруулна.[20., 21. 22.]. Эдгээр үйлийг хамтарч хийдэг санаа нийлсэн зөв найзуудтай бол насжилтыг сааруулах илүү
өндөр боломжтой. 1000 хүнийг хамруулсан судалгаагаар нийгмийн харилцаа нь хязгаарлагдмал хүмүүсийн танин

мэдэх үйл муудах, тэнэгрэл өвчинд нэрвэгдэх эрсдэл нь 3 жилийн хугацаанд 60 хувь нэмэгддэг нь нотлогджээ.[23.]

Цэвэршилтийн Даавар Эмчилгээ (ЦДЭ)
Цэвэршилтийн Даавар Эмчилгээ нь ой тогтоолтыг сайжруулахад шууд нөлөөлөхгүй ч, энэхүү эмчилгээ нь
цэвэршилтийн хамшинжийг хөнгөвчилж, цэвэршилтийн дараах насанд тархи, зүрхний цусан хангамжийн
дутмагшлаас үүсэх өвчлөлийн эрсдэлийг бууруулна. ЦДЭ-г сонгон хэрэглэхэд эмэгтэйчүүдийн өөрсдийнх нь
мэдээлэлд үндэслэсэн шийдвэр чухал үүрэгтэй бөгөөд эмчтэйгээ зөвшилцсөний үндсэн дээр эмчилгээний

сонголтыг хамтран хийнэ. [24.]

Ой санамж сулрахаас урьдчилан сэргийлэх шилдэг 10 зөвлөгөө.
Шим тэжээлийг хангалттай авч, оюун ухаан, нийгэм, бие махбодийн идэвхтэй үйл ажиллагааг хослуулан хийх нь
тархины эрүүл мэндийг сайжруулахад чухал үүрэгтэйг судалгаагаар нотолсон:

1.Хооллолт шим тэжээлийг зөв байлгах: Антиоксидантаар баялаг Газрын Дундад Тэнгисийн хоолны дэглэм нь
чидун жимсний тосыг (оливийн тос) их хэмжээгээр агуулдаг
2.Д, В төрлийн амин дэмийн хэрэгцээг хангах: Д ба В төрлийн амин дэмийг тархины болон биеийн дасгулуудтай
хосолж хэрэглэдэг бол тархины эрүүл мэндэд тустай
3.Бусад хүнсний нэмэлт бүтээгдэхүүн: Шар буурцагны изофлавонууд нь ой санамжийг сайжруулдаг
4.Дасгал хөдөлгөөн: алхах болон ачаалалгүй тогтмол хэмээр удаан хугацаагаар хийдэг төрлийн бусад дасгалууд нь
тэнэгрэл өвчний эрсдэлийг бууруулна
5.Төвлөрөл: Тай Чи төрлийн дасгал ой санамжийг нэмэгдүүлэхэд эерэг нөлөөтэй нь судалгаагаар нотлогдсон
6.Согтууруулах ундааг хязгаарлах: согтууруулах ундааны хэрэглээг зохистой хэмжээнд хязгаарлах нь тархины
эрүүл мэндийг хамгаалахад тустай
7.Тамхинаас гарах: хорт бодисын хэрэглээг бууруулснаар тархины эрүүл мэндийг сайжруулна
8.Оюуны үйл ажиллагаа: тархины үйл ажиллагааг сэдээхэд чухал үүрэгтэй
9.Нийгмийн харилцаа: идэвхтэй, урам өгсөн, бүтээлч харилцаа
10.ЦДЭ: Цэвэршилтийн эмгэг хамшинжийг хөнгөвчилж судасны эрүүл мэндийг хамгаална

Сэтгэцийн эрүүл мэндээ сахин хамгаалах, урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээний талаар эмчээс зөвлөгөө аваарай. 
Хэрвээ та гарын авлагад дурдсан мэдээллийг илүү дэлгэрэнгүй авахыг хүсвэл бидэнтэй доорх хаягаар холбогдоно 

уу.[25.]
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Disclaimer
Information provided in this booklet might not be relevant to a particular individual’s circumstances

and should always be discussed with the individual’s healthcare professional. This publication
provides information only. The International Menopause Society can accept no

responsibility for any loss, howsoever caused, to any person acting or refraining from 
action as a result of any material in this publication or information given.


