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Цэвэршилтийн
насанд сэтгэц, танин
мэдэхүйн онцлог

Цэвэрших үеийн ТАРХИНЫ МАНАНГ тайлбарлах нь
Эмэгтэйчүүдэд цэвэршихэд шилжих насанд нийгмийн олон ачаалал зэрэг үүрдэг болохын
зэрэгцээ өндгөвчний үйл ажиллагаа буурч, дааврын түвшин хэлбэлзсэнээс үүдэлтэй тархины
манан илрэх нь түгээмэл байдгийг олон улсад хийгдсэн судалгааны үр дүнгүүд харуулж байна.
Цэвэрших үеийн тархины манан буюу ой тогтоолт буурах шинж тэмдэг дараах байдлаар илэрч
байдаг: үг болон юмны нэрс сэргээн санаж, тогтоож чадахаа болих, бодол болон санаандаа
төвлөрч чадахгүй байх, барьсан тавьсан, хийх гэж байсан үйлдлээ мартах, харилцан яриа
ойлгохгүй хоцрох, өөрийн ухаан харийнх болсон мэт мэдрэгддэг нь эмэгтэйчүүдэд зөвхөн санаа
дагах бус, бодитоор илэрч байдаг. Тархины манан нь дунд насанд түгээмэл тохиолддог бөгөөд
хэвийн үзэгдэл болсон байдаг.2,3 Хэдийгээр дээрх шинж тэмдгүүд илт илэрдэг ч, ихэнх
тохиолдолд цэвэршсэний дараах насанд бүдгэрсэн ой санамж эргэж сэргэдэг бөгөөд
эмэгтэйчүүдийн амьдралын чанарт сөргөөр нөлөөлж байдаг. Энэ үед эмэгтэйчүүдэд зөвлөгөө
өгч, эрүүл мэндийн үзлэг, үнэлэх тусламж үйлчилгээ үзүүлснээр насжилтын танин мэдэхүйн
өөрчлөлт, тэнэгрэх эрсдлээс хамгаалж, эрүүл урт наслахад нь нэн чухал алхам болно . 4

ТАРХИНЫ МАНАН ИЛРЭХ ШАЛТГААН ?
Ой тогтоолт, тархины үйл
ажиллагаанд гарч буй эдгээр
шинж тэмдгүүдийн илрэлд
бэлгийн даавруудын хэлбэлзэл
5

(ялангуяа эстроген дааврын)
төдийгүй уг дааврын
хэлбэлзлийн улмаас үүсдэг халуу
оргих, нойргүйдэх зэрэг
цэвэршилтийн хамшинжийн
зовиурууд ихээхэн нөлөөлдөг
гэж үздэг.
Ялангуяа шөнө ихээр хөлөрч,
нойргүйдэх нь ой тогтоолт
буурахад хамгийн ихээр
6,7
нөлөөлдөг байна.

Тархины манан нь хожим тэнэгрэх өвчин болж даамжрах уу?
Эмэгтэйчүүд ой тогтоолт буураад эхлэх үед Альцхаймер болон тэнэгрэх өвчний шинж
тэмдэг илэрч байна гэж сэтгэл зовнидог. Ой тогтоолт буурах нь цэвэршихэд шилжих
насанд эмэгтэйчүүдэд түгээмэл илрэх бөгөөд ихэвчлэн дааврын хэлбэлзэлтэй холбоотой
бөгөөд хэлбэзэл тогворжиход буцаад хэвийн болно. Эмэгтэй бүр цэвэрших насыг даван
туулдаг ч насжилтын тэнэгрэх өвчин маш цөөн тохиолддог. Альцхаймер болон тэнэгрэх
8,9
өвчний гэр бүлийн өгүүлэмжгүй бол уг өвчнөөр дунд насанд өвчлөх нь ховор юм.
Цэвэршилтийн даавар эмчилгээ нь тархины эрүүл мэндэд ямар нөлөө үзүүлдэг вэ?
Цэвэршилтийн даавар эмчилгээ нь цэвэршилтийн хамшинжийн зовиурыг бууруулах
10
хамгийн үр дүнтэй арга юм. Цэвэршилтийн хамшинж хүнд илэрсэн үед даавар эмчилгээ
хийхэд тархины манан мөн буурах магадлалтай.
Зарим эмэгтэйчүүд цэвэршилтийн хамшинжийн эмчилгээнд даавар эмчилгээ хэрэглэхэд
тархинд цус харвах, тархины цусан хангамж муудах, хожим тэнэгрэх өвчний эрсдлийг
нэмэгдүүлдэг гэсэн айдастай байдаг.
Судалгааны үр дүнгээс харахад цэвэршилтийн хамшинж илэрсэн, эрүүл эмэгтэйд даавар
эмчилгээг цэвэршихэд шилжиж эхлэхтэй зэрэгцэн ЭРТ эхлэх нь зовиур багасгадаг ба
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харин сэтгэц, танин мэдэхүйн үйл ажиллагаанд сөрөг нөлөөгүй гэдэг нь батлагдсан.
Мөн цэвэршсэний дараах хожуу үед ч дан эстроген эмчилгээ танин мэдэхүйн үйл
ажиллагааг дэмждэг ба аюулгүй гэж үзэж байна. Гэхдээ, хэдийгээр цэвэршилтийн даавар
эмчилгээ нь ой тогтоолтонд эерэг нөлөөтэй байж болох ч зөвхөн тархины цусан хангамж,
танин мэдэхүйг хамгаалах, тэнэгрэх өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор
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хэрэглэхгүй. Эстроген даавар эмчилгээг эрт цэвэршсэн, өндгөвч тайрсны улмаас мэс
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заслын аргаар цэвэршсэн эмэгтэйчүүдэд зайлшгүй зөвлөдөг. Даавар эмчилгээг эхлэх
бүрт мэргэжлийн эмчид үзүүлж, эмчилгээний эрсдэл болон үзүүлэх ашиг тусыг
харьцуулан үнэлэх, хянах зөвлөгөө авч байх шаардлагатай.
Тэнэгрэх өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх боломжтой юу?
Тархины манан илэрсэн эмэгтэйчүүд нас ахихын хирээр тэнэгрэх өвчтэй болох вий гэсэн
айдастай байдаг. Ой тогтоолт, сэтгэц тогтворгүйтэх шинж илэрсэн ч амьдралын хэв маягийн
зөв хэвшилтэй байхад танин мэдэхүйн өөрчлөлтийг хойшлуулж өөрийгөө сэргийлэх боломж
13,14
бий.
Альцхаймер өвчин удамшлаар дамжих магадлалтай байдаг ч харьцангуй хожуу
насанд илэрдэг. Нас, хүйс, удамшил зэрэг зарим эрсдэлт хүчин зүйлийг өөрчлөх боломжгүй ч
таны хийж чадах олон зүйл бий.

Тархины үйл ажиллагаагаа идэвхжүүлэхэд туслах 12 зөвлөмж:
Зүрх эрүүл бол тархи эрүүл
Эрүүл мэндийн урьдчилан сэргийлэх үзлэгт тогтмол хамрагдах. Таргалалт,
цусны даралт ихсэлт, чихрийн шижин нь тархины эрүүл мэндэд хор
хөнөөлтэй. 15,17
Биеийн жингийн индекс 18-25 нэгж хооронд, артерийн даралт 120 ммМУБ-аас
ихгүй байх зорилго тавих.
Цардууллаг, тослог өндөртэй, чихэрлэг хүнсний хэрэглээг хязгаарлаж, хүнсэндээ жимс,
хүнсний ногоо түлхүү хэрэглэх. 13
Хөдөлгөөний идэвхтэй байж дасгал хөдөлгөөн тогтмол хийх. Зүрх судасны
эрүүл мэндийг дэмжих дасгал хөдөлгөөн нь тэнэгрэл өвчний эрсдлийг
бууруулдаг.19
7 хоногт нийт 150 минутаас багагүй хугацаанд дунд зэргийн ачаалалтай
дасгал хийж, хөлсөө гаргадаг байх.
Хангалттай сайн унтаж амрах, стрессийн ачааллаас өөрийгөө
хамгаалах нь эрүүл амьдралын хэв маягийн салшгүй хэсэг юм.
Тамхинаас гарч, архи согтууруулах ундааг хэтрүүлж хэрэглэхээс
зайлсхийх.
Тархи, толгой доргих гэмтлээс урьдчилан сэргийлж, дам тамхидалт, агаарын
бохирдолд өртөхөөс зайлсхийх. 14
Шинэ зүйл сурах, унших, бусдад туслах, сайн дурын ажил хийх зэргээр
тархины үйл ажиллагаагаа идэвхжүүлэх.
Нийгмийн идэвхтэй, бусадтай сайн харилцаа холбоотой байх нь тархины
эрүүл мэндэд тустай. 20
Гэр бүл, найз нөхөдтэйгээ чөлөөт цагаа чанартай өнгөрүүлж, хамт олонтойгоо
санаа нэг баг болж ажиллах.

“Цэвэршихэд шилжих үед ой тогтоолт буурах шинж
тэмдэг эмэгтэйчүүдэд түгээмэл илэрдэг бөгөөд
хэсэг хугацааны дараа ой тогтоолт эргээд сэргэдэг.”
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