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Δυσμηνόρροια ή Επώδυνη Περίοδος, είναι η 
παθολογική κατάσταση πόνου κατά τη διάρ-
κεια της εμμήνου ρύσεως που παρεμβαίνει 
στις καθημερινές δραστηριότητες της γυναί-
κας.
Ακόμα, η δυσμηνόρροια, συχνά, προσδιορί-
ζεται απλά, ως πόνοι περιόδου, ή τουλάχιστον  
πόνοι περιόδου οι οποίοι είναι υπερβολικοί. 
 

Οι πόνοι αυτοί, συχνά χρησιμοποιούνται, ως 
συνώνυμο με τις κράμπες της εμμήνου ρύσεως, 
οι τελευταίες,όμως, μπορεί, επίσης, να αναφέ-
ρονται και σε συστολές της μήτρας, οι οποίες εί-
ναι γενικά μεγαλύτερης  αντοχής, διάρκειας και 
συχνότητας από ό,τι στο υπόλοιπο του έμμηνου 
κύκλου.

Δυσμηνόρροια

Η Δυσμηνόρροια χαρα-
κτηρίζεται από διαφο-
ρετικά είδη πόνου, όπως 
απότομο πόνο, έντονο 
σφίξιμο, ναυτία ή κά-
ψιμο. Επίσης, η δυσμη-
νόρροια μπορεί να προ-
ηγείται αρκετές ημέρες 

της εμμήνου ρύσεως ή 
μπορεί να τη συνοδεύει, 
και συνήθως υποχωρεί, 
καθώς η έμμηνος ρύση 
τελειώνει. 
Συμβαίνει, επίσης, η δυ-
σμηνόρροια να συνυ-
πάρχει με υπερβολικά 

μεγάλη απώλεια αίματος, γνωστή ως 
μηνορραγία.
Η δυσμηνόρροια χωρίζεται σε δυο κα-
τηγορίες: την Πρωτοπαθή και τη Δευτε-
ροπαθή.
Δευτεροπαθής δυσμηνόρροια διαγι-
γνώσκεται, όταν τα συμπτώματά της 
οφείλονται σε υποκείμενη νόσο, διατα-
ραχή ή δομική ανωμαλία, είτε εντός είτε 
εκτός της κοιλότητας της μήτρας. 

Κάποια παραδείγματά της, είναι τα 
εξής:

Ινομυώματα: Οι καλοήθεις όγκοι 
που αναπτύσσονται μέσα στο τοί-
χωμα της μήτρας ή προσκολλώνται 
σε αυτήν.
Αδενομύωση: Ο ιστός που επενδύ-
ει τη μήτρα (που ονομάζεται ενδο-
μήτριο), αρχίζει να αναπτύσσεται 
στο πλαίσιο του μυϊκού τοίχους της.
Ένα σεξουαλικά μεταδιδόμενο νό-
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σημα (ΣΜΝ).
Ενδομητρίωση:  Θραύσματα 
του ενδομητρίου επένδυση 
που βρίσκονται σε άλλα όργα-
να της πυέλου.
Φλεγμονώδης νόσος της 
πυέλου (PID), που είναι,ικατά 
κύριο λόγο, μια λοίμωξη των 
σαλπίγγων, αλλά μπορεί επί-
σης να επηρεάσει τις ωοθήκες, 
τη μήτρα, και του τραχήλου.
Μια κύστη ωοθηκών ή ένας 
όγκος.
Η χρήση ενδομήτριας αντι-
συλληπτικής συσκευής (IUD).

Πρωτοπαθής δυσμηνόρροια δια-
γιγνώσκεται, όταν κανένα από τα 
παραπάνω δεν έχει εντοπιστεί.

ΤΡΟΠΟΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ

Η πρωτοπαθής δυσμηνόρροια 
μπορεί να απαιτεί μια διεπιστημο-
νική προσέγγιση, η οποία μπορεί 
να περιλαμβάνει ιατρικές και δι-
ατροφικές παρεμβάσεις, καθώς 
και αλλαγές στον τρόπο ζωής της 
γυναίκας.

Διατροφικές παρεμβάσεις, 
όπως μια χαμηλής περιεκτικό-
τητας σε λιπαρά χορτοφαγική 
δίαιτα, πρόσληψη βιταμίνης Ε, 
μαγνησίου, και άλλα συμπλη-
ρώματα διατροφής, μειωμένη 
πρόσληψη αλκοόλ και καφε-
ΐνης, και η απώλεια βάρους 
μπορεί να είναι αποτελεσμα-
τική.
Η τακτική άσκηση μειώνει τις 
συγκεντρώσεις οιστρογόνων 
στο αίμα, τα οποία αναμένε-
ται να μειώσουν το φαινόμε-
νο της δυσμηνόρροιας. Έχει 
αποδειχθεί πως, οι γυναίκες 
που ασκούνται, φαίνεται να 
έχουν πιο ήπια συμπτώματα 
εμμηνορρυσίας, σε σύγκριση 
με εκείνες που δεν ασκούνται.
Η διακοπή του καπνίσματος 
μπορεί να είναι αποτελεσμα-
τική.

Θερμότητα που εφαρμόζεται 
στο κάτω μέρος της κοιλιάς 
μπορεί να είναι τόσο αποτε-
λεσματική,όσο η ακεταμινο-
φαίνη (Tylenol) και η ιβουπρο-
φαίνη για την ανακούφιση του 
πόνου.
Ο βελονισμός και η ηλεκτρική 
διέγερση των νεύρων μπορεί 
να είναι ευεργετική. Περιορι-
σμένα στοιχεία από ελεγχόμε-
νες μελέτες δείχνουν ότι ο βε-
λονισμός προκαλεί σημαντική 
ανακούφιση από τον πόνο και 
μειώνει την ανάγκη για φάρ-
μακα.
Τα μη στεροειδή αντι-φλεγμο-
νώδη φάρμακα (π.χ., η ιβου-
προφαίνη και η ναπροξένη) 
συχνά είναι αποτελεσματικά 
στην αντιμετώπιση του πόνου. 
Η θεραπεία είναι πιο αποτελε-
σματική, αν αρχίσει πριν από 
την αναμενόμενη έναρξη των 
συμπτωμάτων και θα συνε-
χίζεται καθ ‘όλη την έμμηνο 
ρύση.
Η λήψη από του στόματος 
αντισυλληπτικών χαπιών, είναι 
συχνά αποτελεσματική.
Άλλα φάρμακα, περιλαμβανο-
μένων των αποκλειστών των 
διαύλων ασβεστίου, νιτρογλυ-
κερίνη, και το μονοξείδιο του 
αζώτου, είναι υπό διερεύνηση.
Οι γυναίκες, που δεν ανταπο-
κρίνονται στη φαρμακευτική 
αγωγή, θα πρέπει να διερευ-
νήσουν το ενδεχόμενο ενδο-
μητρίωσης.

Η Δυσμηνόρροια 

χαρακτηρίζεται 

από διαφορετικά 

είδη πόνου, όπως 

απότομο πόνο, 

έντονο σφίξιμο, 

ναυτία ή κάψιμο. 

και σύγκρισή τους 
με παλαιότερες τεχνικές




