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Kaj po~eti brez umetnih hormo-
nov, da ni ve~ navalov vro~ine,
no~nega znojenja, suhe no‘ni-

ce in osteoporoze in se obenem za{~ititi
pred boleznimi srca in o‘ilja, je opisala v
knji‘ici Za ‘enske 50+, zdrave brez umet-
nih hormonov dr. Sara Rosenthal. Iz knji-
‘ice, ki jo je mo~ naro~iti na www.
misteriji.si, povzemamo uvodni del.

Zdravniki, sociologi, biologi in drugi
strokovnjaki, ki se ukvarjajo z zdravjem
‘enske, so zaradi novih dognanj o hor-
monskem nadomestnem zdravljenju,
dolga leta je le-to veljalo za ~ude‘no for-
mulo, ki naj bi ‘ensko re{ila vseh nepri-
jetnosti po menopavzi, zaskrbljeni, ne pa
presene~eni. Milijonom ‘ensk, ki so
vzele zdravje v svoje roke, svetujejo, naj
se obrnejo k naravi.

Julija 2001 je po objavi rezultatov ob-
se‘ne ameri{ke raziskave »Women’s
Health Iniciative«, ki je prou~evala zdra-
vljenje z nadomestnimi hormoni, pri{lo
do velikega preobrata: dolgotrajno hor-
monsko nadomestno zdravljenje se je iz-
kazalo za nepriporo~ljivo. Rezultati razi-
skave so bili tako vznemirljivi, da so jo
pred~asno prekinili. Izkazalo se je, da je
Prempro, kombinacija estrogena in pro-
gestina, v tistem ~asu najpogosteje pred-
pisovan hormonski pripravek za ‘enske
po menopavzi, mo~no pove~al tveganje
raka na dojki, koronarne bolezni, mo‘-
ganske kapi in plju~ne embolije. Mit o
hormonskem nadomestnem zdravljenju
kot »vrelcu ve~ne mladosti« se je kmalu po
tem odkritju razblinil. Udele‘enke razi-
skave so pisno obvestili, naj prenehajo
jemati predpisane tabletke, ki jih je v
zadnjih 20-ih letih prejemalo na milijone
‘ensk v prepri~anju, da s tem varujejo
svoje srce.

@enskam z ve~jo verjetnostjo, da bo-

do zbolele za rakom na dojki, sicer nikoli
niso svetovali hormonsko nadomestno
zdravljenje, kot tudi ne ‘enskam, ki so
prebolele mo‘gansko kap ali so bile nag-
njene k nastajanju krvnih strdkov. In ven-
dar se je {tevilnim ‘enskam zdelo, da so
prednosti hormonskega nadomestnega
zdravljenja ve~je od tveganja. Zdaj se
spra{ujejo, ali so bile dovolj seznanjene
z vsemi {kodljivimi stranskimi u~inki,
o katerih so poro~ale znanstvene {tudije.
Hormonski pripravki so se izkazali kot
dvorezen me~. Ker je bil zasejan dvom,
so ‘enske pri~ele dvomiti tudi v varnost
drugih estrogensko-gestagenskih priprav-
kov, saj nikjer ni bilo trdnih dokazov,
da niso {kodljivi.

SVETUJEJO NARAVNO
»ZDRAVLJENJE«

Zdravljenje s hormoni je {e vedno
predmet razhajanj v medicinski stroki.
Strokovnjaki sogla{ajo le v tem, da gre
za osebno odlo~itev, ki pa jo mora ‘en-
ska dobro pretehtati skupaj z zdravni-
kom in mora biti iz~rpno seznanjena z
vsemi dolgoro~nimi tveganji tega zdrav-
ljenja. Razlog za zaskrbljenost imajo ‘en-
ske z ve~jim tveganjem za koronarno bo-
lezen srca ali diabetes 2, zlasti ~e se ti
dve bolezni pojavljata v dru‘ini.

Zdravniki, sociologi, biologi in drugi
strokovnjaki, ki se ukvarjajo z zdravjem
‘enske, so zaradi novih dognanj o hor-
monskem nadomestnem zdravljenju za-
skrbljeni, ne pa presene~eni. Milijonom
‘ensk, ki so vzele zdravje v svoje roke,
svetujejo, naj se obrnejo k naravi. Ta po-
nuja naravne, telesu prijazne hormone
– fitoestrogene. Predolgo je bilo ‘ensko
telo zgolj predmet medicinskih raziskav,
poskusni zaj~ek eksperimentalne medi-
cine pod taktirko mo{kih, ki se niso po-
glabljali v resni~no naravo ‘enskega te-
lesa. A {tevilne ‘enske so s pomo~jo pra-
vilne prehrane, gibanja, zeli{~nih alter-
nativ in naravnih oblik estrogena in pro-
gesterona odkrile, da lahko za svoje
zdravje bolje poskrbijo same in uspe{no
obvladajo izzive, ki jih prina{a naravni
tok menopavze.

Pot k zdravju je tlakovana z neneh-
nim u~enjem in iskanjem novih mo‘no-
sti. Knji‘ica, iz katere povzemamo uvod-
ne besede, vam ponuja prav to: seznanja
vas s spremembami v obdobju pred
menopavzo in po njej ter svetuje, kako
jim slediti in prilagoditi na~in ‘ivljenja,
da bo tudi v zrelem obdobju mirno in
zadovoljno.
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Mit o hormonskem nadomestnem zdravljenju kot »vrelcu ve~ne mladosti« se je razblinil

Hormoni: dvorezen me~
O zdravljenju s hormoni
se mnenja zdravnikov

mo~no razhajajo.


