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Heilaþoka og 
minniserfiðleikar 
á breytingaskeiði

Hvað er breytingaskeiðs heilaþoka?

Heilaþoka sem tengd er breytingaskeiði getur verið mjög fjölbreytt. Sem dæmi getur 
verið erfitt að muna orð og tölur, einbeitingaskortur er algengur (sveimhuga, týna 
sér í hugsunum, auðtrufluð), erfiðleikar við að skipta á milli verkefna, gleymska (t.d. 
týna lyklum eða öðrum hlutum, gleyma fundum eða viðburðum og muna t.d. ekki til 
hvers þú fórst inn í ákveðið herbergi). 1

Þó að margar séu t.d. að eðlisfari gleymnar þá sýna rannsóknir að minni kvenna 
breytist á breytingaskeiðinu og þessar breytingar eru raunverulega og ekki bara ímyndun
eins og manni finnst stundum. Heilaþoka er eðlileg og algeng á miðjum aldri þó að hún geti 
sannarlega verið truflandi og haft áhrif á lífsgæði. Oftast eru einkenni mild og batna eftir að 
komið er yfir breytingaskeið.



www.imsociety.org

HVAÐ VELDUR HEILAÞOKU ?
Margt bendir til þess að heilaþoka 
geti verið afleiðing af 
hormónabreytingum, sér í lagi hærra 
og lægra magni af estrogeni. 
Heilaþoka getur einnig versnað hjá 
þeim sem glíma við önnur tíðahvarfa 
einkenni. Ef kona er t.d. með 
svitakóf á næturna og sefur ekki sem 
best finnur hún e.t.v. meira fyrir 
heilaþoku næsta dag.

Mun heilaþoka leiða til heilabilunar í framtíðinni?
Konur hafa eðlilega áhyggjur af því að minnisleysið sem þær kljást við séu snemmkominn 
einkenni heilabilunar eða Alzheimer. Þessi einkenni eru mjög algeng hjá konum 
á miðjum aldri og batna vanalega með aldrinum. Allar konur sem ná ákveðnum 
aldri fara í gegnum breytingaskeiðið en flestar konur munu ekki fá heilabilun. 
Heilabilun á miðjum aldri er mjög sjaldgæf nema þú eigir fjölskyldusögu um 
snemmkomin Alzheimer sjúkdóm. 
Hvaða hlutverki þjónar hormónameðferð þegar kemur að heilaþoku?
Hormónameðferð á Breytingaskeiðinu (MHT, menopausal hormone therapy) er 
mjög áhrifarík aðferð til að minnka einkenni breytingaskeiðsinns og getur haft jákvæð 
áhrif á heilaþoku. Sumir hafa áhyggjur af því að inntaka MHT vegna t.d. hitakófs 
einkenna muni auka líkur á heilabilun í framtíðinni. Rannsóknir hafa aftur á móti sýnt 
fram á að ef þú ert hraust kona og byrjar á MHT snemma á breytingaskeiðinu þá 
eykur það ekki líkur á vitrænni skerðingu í framtíðinni. Einnig ef þú ert einungis að 
nota estrogen meðferð þá er það einnig öruggt seint á breytingaskeiðinu. MHT getur 
hjálpað til við að minnka minnistruflanir en er ekki mælt með á neinum aldri til að 
meðhöndla minnistruflanir eða að koma í veg fyrir vitræna hrörnun eða heilabilun. Mælt er 
með estrogen meðferð snemma á breytingaskeiðinu eða ef kona er ekki lengur með 
eggjastokkana sýna. Mælt er með að ræða kosta og galla við heilbrigðisstarfsmann áður en 
tekin er ákvöðun um meðferð.

Get ég komið í veg fyrir eða frestað heilabilun? 
Byrjum á góðu fréttunum. Ef að þú ert með heilaþoku á breytingaskeiðinu og hefur 
áhyggjur af að fá heilabilun seinna á lífsskeiðinu þá getur þú minnkað líkurnar með því að 
lifa heilbrigðu lífi. Við getum ekki breytt neinu varðandi suma áhættuþætti eins og 
aldur, kyn eða fjölskyldusögu en við getum gert margt til að vernda heilann okkar.



Tólf leiðir til að vernda heilann.

"Heilabilun á miðjum aldri er mjög sjaldgæf en 
minnis örðugleikar á breytingaskeiði eru mjög 

algengir en lagast yfirleitt með tímanum"
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• Hraust hjarta styður við hraustan heila og öfugt.
• Eftirlit – offita, hár blóðþrýstingur og sykursýki eru slæm fyrir heilann.
• BMI 18-25 er gott viðmið sem og blóðþrýstingur lægri en 120mmHg.
• Minnkaðu sykur og fitu inntöku og borðaðu nóg af grænmetu og ávöxtum. Næringaríkt 

miðjarðarhafsmataræði er oft hentugt og auðvelt að fylgja.
• Stundaðu reglulega hreyfingu, sterkara hjarta og æðakerfi minnkar líkur á heilabilun.
• Svitnaðu af líkamlegri áreynslu í minnst 150 mínútur á viku.
• Sofðu nægilega mikið á næturna og forðastu streituvalda.
• Hættu að reykja og drekktu áfengi í hófi.
• Hugaðu að slysavörnum sem valdið geta höfuðáverkum eins og spenna beltin, nota 

hjálm, halda sér í ef á þarf o.þ.h.
• Vertu dugleg að örva heilann með t.d. lestri, þrautum, læra eitthvað nýtt og svo mætti 

lengi telja.
• Vertu dugleg að hitta fólk og rækta tengsl.
• Forðastu óbeinar reykingar og mengun.
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