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DÜNYA MENOPOZ GÜNÜ 
18 EKİM 2019 

 
Menopoz dönemindeki kadınların sağlık ve iyilik hallerinin iyileştirilmesi amacıyla menopoz ile ilgili bilgi 

düzeyini arttırmak ve bu döneme dikkat çekmek için her yıl 18 Ekim Dünya Menopoz Günü etkinlikleri 

düzenlenmektedir. 

 

Menopoz nedir? 

Menopoz, adet görmenin sona ermesiyle başlayan doğal bir süreçtir. Adet görmenin tamamen 

durmasından önce adet düzeninde değişiklikler görülebilir. Bunlar, her zamankinden farklı aralıklarla 

veya farklı sürelerde adet görmek, kanama miktarının azalması veya artmasıdır. Bu değişikliklerin 

menopoz başlangıcındaki dönemde görülmesi olağan olsa da menopoz süreci hakkında bilgi almak ve 

yaşa özgü sağlık kontrolleri için bir hekime danışılmalıdır. 1 

 

Kadın yumurtalıklarındaki dokular, östrojen adı verilen ve adet döngüsünü kontrol eden bir hormon 

üretir. Zamanla, yumurtalıklarda östrojen hormonu üretiminde yavaşça bir azalma meydana gelir. Bu 

durum ise adet kanamasının kesilmesi ve çocuk sahibi olma yetisinin kaybıyla sonuçlanır. Dünya 

genelinde ortalama menopoz yaşı 52 olmakla birlikte 40 ila 58 yaş arasında değişebilmektedir.2 

 
 

Adet görmenin durması dışında menopozda başka hangi belirtiler gözlenmektedir? 

Menopoza yakın dönemde ve sonrasında azalan hormonun etkisiyle bazı belirtiler gözlenebilir. 

Bunlardan en yaygın olanları: 

✓ Sıcak basması: Vücudun üst bölgesine ve yüze gelen ani sıcaklık hissidir. Süresi birkaç saniyeden 

birkaç dakikaya kadar değişmektedir. Bazı kadınlar ayda birkaç kez, bazıları ise günde birden çok 

kez bu hissi yaşayabilir. Bu his gece uykudan uyandırabilir ve ertesi gün kişinin halsiz hissetmesine 

sebep olabilir. 

✓ Uyku problemleri: Kişinin uykuya geçişte problem yaşamasına veya normalde uyandığı saatten 

daha geç uyanmasına sebep olabilir. Sıcak basmasına bağlı gelişen gece terlemesi uykuyu 

bölebilir. 

✓ İdrar yollarında ve vajinada değişiklikler: Östrojen seviyesinin azalmasıyla vajina duvarı 

incelmekte ve buna bağlı olarak kuruluk ve esneklik kaybı oluşmaktadır. Bu durum cinsel ilişki 

sırasında ağrıya neden olabilir. Ayrıca vajinada ve idrar yollarında oluşan enfeksiyonların sıklığı 

artabilir.3 

  

 
1 [Internet] https://www.acog.org/Patients/FAQs/The-Menopause-Years?IsMobileSet=false Erişim: 01.10.2019. 
2 [Internet] http://www.menopause.org/publications/clinical-care-recommendations/chapter-1-menopause Erişim:06.10.2019. 
3 [Internet] https://www.acog.org/Patients/FAQs/The-Menopause-Years?IsMobileSet=false Erişim: 01.10.2019. 
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Menopoz sonrası dönemde hangi hastalıklar açısından risk artar? 

Azalan östrojen nedeniyle, menopozun ilk 4-8 yıllarında kemik dokusunda hızlı bir kayıp yaşanır. Bu 

kaybın fazla olması durumunda osteoporoz (kemik erimesi) hastalığı görülebilir.3 Osteoporoz menopoz 

sonrası dönemde görülen en önemli sağlık sorunudur.4 Ücretsiz yapılan kemik yoğunluğu ölçümü için bir 

hekime danışılmalıdır. 
 

Östrojen hormonunun, kalp sağlığına olumlu etkileri bulunmaktadır. Menopozla azalan östrojen seviyesi 

ile yüksek kolesterol düzeyleri, artmış kan basıncı ve fiziksel aktivitede azalma gibi diğer risk faktörleriyle 

birlikte kalp hastalıklarının görülme sıklığı artmaktadır. 

 

Menopoz sonrası dönemde sağlıklı kalmak için neler yapılabilir? 

✓ Beslenme- Sağlıklı beslenmenin menopoz öncesi olduğu gibi menopoz sonrası dönemde de 
sürdürülmesi gerekmektedir. Süt ve süt ürünleri, yeşil yapraklı sebzelerin tüketimi ile kalsiyum 
alımını arttırarak kemikleri güçlendirmek için faydalı olacaktır. Kemik kaybını arttırabileceği için 
aşırı posa (lifli besin), protein, alkol ve özellikle sigara tüketimi bu dönemde kaçınılmalıdır.4  

✓ Fiziksel aktivite- Özellikle ağırlık ve denge egzersizleri menopoz sonrası dönemde kemik ve kas 
yapısını güçlendirmek ve düşmeleri azaltmak açısından önemlidir.3 Düzenli fiziksel aktivitenin 
menopoz sonrası ve 70 yaş üstü bireylerde dahi kemik yoğunluğunu arttırdığı saptanmıştır.5 

✓ Düzenli hekim kontrolü- Menopoz sonrası dönemde herhangi hastalık veya şikayet olmasa bile 
mutlaka yılda bir defa düzenli olarak bir hekimi ziyaret etmek önemlidir. Hekimin muayenesi ile 
önlenebilecek herhangi bir durumun erken teşhis edilmesi sağlanabilir.3 

 

Menopoz sonrası dönemde kullanılan tedaviler nelerdir? 

Bu dönemde sık görülebilen sağlık sorunları için bir hekim tarafından verilebilecek olan tedavilerden 

bazıları şunlardır: 

✓ D vitamini: Osteoporoz olması durumunda başlanabilen vitamin tedavisi, her menopoza giren 
kadın için gerekli değildir. Kişinin düzenli beslenmesi, güneş ışığından faydalanması ve fiziksel 
aktivitede bulunması bu konuda daha fazla önem arz etmektedir.6 

✓ Antidepresan tedavisi: Bu tedavi ile kişide görülebilecek olan sıcak basması, uyku problemleri ve 
cinsel ilişki sırasında ağrı şikayetlerinde düzelme sağlanabilir. Bir uzman hekim tarafından tedavi 
düzenlenmelidir.3 

✓ Hormon Yerine Koyma Tedavisi: Menopoz ile değişen hormon dengesini sağlayabilmek için 
kişiye östrojen ve/veya progesteron içeren tedavi başlanabilir. Bu tedavinin avantajları kadar 
çeşitli riskleri de bulunduğundan, kişinin sağlık durumu ve olası riskler göz önünde 
bulundurularak tedavi, bir uzman hekim tarafından kişiye özel olarak düzenlenmelidir.3 

 
4 [Internet] https://hsgm.saglik.gov.tr/tr/beslenme/menapoz-doneminde-beslenme.html Erişim: 03.10.2019. 
5 [Internet] https://www.who.int/ageing/publications/Falls_prevention7March.pdf Erişim: 02.10.2019. 
6 [Internet] http://www.trsgo.org/menu/164/osteoporoz-kemik-erimesi Erişim: 03.10.2019. 
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