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Kiemelt szakterületem a természetes endokrinológia. A természetes hormon egyensúly terápia

elsősorban a nőgyógyászati problémáknál segít, valamint a krónikus fáradtság (mellékvese

fáradtság), a pajzsmirigy betegségek és az inzulin-rezisztencia kezelésében nyújt segítséget. A

munkámban kiemelt szerepe van a meddőséggel vagy termékenységi nehezítettséggel küzdő

párok és gyermekvállalásra felkészülni vágyók segítésének, és tanítom a tudatos cikluskövetést.

Üdvözöllek! Nagyon örülök Neked! Fantasztikus, hogy itt vagy és olvasol!

Én Eperjesi Kati vagyok. Nőknek segítek menstruációs problémáik

és más hormonális egyensúlyzavaraik megoldásában természetes

megközelítéssel, egyéni tanácsadásokon vagy tanfolyamon

tanítom meg.

A Hormonharmónia, a természetes

hormon egyensúly terápiával foglalkozó oldal tulajdonosa vagyok. A és

Itt osztom meg az oktatási anyagokat, ezen az oldalon olvashatod a

blogomat és tájékozódhatsz női programjaimról. A Harmóniabolt

webshopomban pedig a hormonális egyensúlyzavarok természetes terápiáját, a családtervezést

és a menstruációs ciklus egészségét segítő termékeket kínálok.

A  kidolgozója vagyok. Ez egy hormonális egészséget fókuszban

tartó egészségjavító és prevenciós életmódprogram nőknek. A módszer komplex természetes

megoldást nyújt a hormonális problémákra, segít a menstruációs ciklus különféle szakaszait

(egészség-)tudatosan megélni úgy, hogy életmódbeli és étrendi útmutatásokkal támogatja

meg a ciklus hormonális folyamatait. 

Ciklusharmonizáló módszer

https://tanfolyam.hormonharmonia.hu/
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A hormonok mindenre hatással vannak

A menstruációs ciklust és nőgyógyászati

működést fenntartó nemi hormonok szintjeiben

történő ingadozások is változásokat idéznek elő

anyagcserédben, testhőmérsékletedben,

folyadék visszatartásodban és testsúlyodban,

táplálkozási igényeidben, vércukorszintedben,

szívritmusodban, immunrendszeredben,

bőrödön, agyhullámaidban, életerődben,

érzékedben, melleidben, méhnyak- vagy hüvelyváladékodban, méhnyakadon, a hüvelyed

méretében és színében, szexuális vágyadban, és még sok egyéb területen.

A hormonegyensúly megbomlása járványszerű. Nem csoda, hiszen 

Elég csak arra gondolni, hogy mi történik olyankor, ha fokozott stressznek vagy

kitéve. 

a hormonokra sok minden

hatással van. 

A stressz következtében a mellékveséid a védelmedben elkezdenek fokozott mértékben

kortizolt termelni. Csakhogy ehhez a fokozott kortizol termeléshez progeszteronra van

szüksége, így elvonja szervezetedtől ezt a hormont. 

Ha ez az állapot gyakori vagy folyamatosan fennáll, annyi progeszteron vonódik el a

szervezetből, hogy az ösztrogén teljesen mindegy, hogy mennyi, arányaiban biztosan túlsúlyba

kerül a progeszteronhoz képest. 

A módszer mind a megelőzésnél, mind a hormonális problémák kezelésére alkalmas, legfőbb

vágyam mégis olyan alapvető ismeretek átadása vele, amit MINDEN NŐNEK érdemes

elsajátítania és így saját maga öngondoskodó gyógyítójává válni.

Ezt az egyensúlytalanságot hívjuk ösztrogén-dominanciának.
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Ezek a fogamzásgátlókban találhatók, de a pcb, ddt, nonylphenol, klór és dioxin származékok is

ilyen anyagok, amelyek a szervezetbe bekerülve ösztrogént mimikálnak, ráadásul a saját

ösztrogénünknél kb. 10-szer erősebb kivitelben. 

Ezért a laboreredményekben megadott referencia tartomány alapján nem lehet meghatározni

azt egy hormonról, hogy jó-e vagy rossz a szintje, mindig és minden esetben azok arányairól,

egymásra gyakorolt hatásukról kell beszélni.

Ez az e-Book abban lesz a segítségedre, hogy átlásd, hogyan és miképp hatnak egymásra a

hormonok, és ebből fakadóan milyen tüneteket okozhatnak. Így tudni fogod, hogy mikor van

szükséged segítségre. Segítek felismerni a jeleket.

Amit minden nőnek tudnia kellene…

Egy női szervezetben két nemi hormon termelődik és dominál és ennek a kettőnek, az

ösztrogénnek és a progeszteronnak a kényes egyensúlya határozza meg egy nő egészségét. 

Ha kettejük között megvan a harmónia és a dinamikus egyensúly, egy nő egészséges testileg és

lelkileg is! 

Viszont ha ez az egyensúly felborul, és az ösztrogén kerül túlsúlyba, akkor különféle

nőgyógyászati panaszok jelentkeznek.

Ez a kényes egyensúly úgy borulhat fel, hogy amíg progeszteront csak saját termelésből tudsz

beszerezni (mellékvese és petefészek termelik), addig ösztrogént sajnos környezeti mérgekből

is, ún. xeno-ösztrogénekből. 

És ez más hormonok termelődésére is hatást gyakorol és már készen is van egy hormonális

felborulás, amit pl. a stressz váltott ki. 



Az ösztrogén-dominancia és természetes kezelése

4
Eperjesi Katalin - Hormonharmónia

Másrészt ha a progeszteron meg is termelődik, az egyensúlyhoz kielégítő mennyiség nem

garantált stressz esetén. Ráadásul ahhoz is megfelelő feltételek szükségesek, hogy ez a

progeszteron termelődés beinduljon (feltétele az ovuláció).

Ezek lebontása a májra hárul, de ha a xeno-ösztrogéneknek való kitettséged folyamatos

(például fogamzásgátló, klórtartalmú vegyszerek, festékek és lakkok használata miatt), akkor

ezzel a kiválasztó szervek képtelenek lépést tartani.

Ha fel is borult az egyensúly, amint a szervezet visszakapja a progeszteront, meggyógyítja

önmagát. 

Erre a célra azonban csakis kizárólag természetes progeszteront szabad használni, mert a

szintetikus progesztagéneknek vagy progesztineknek (ezt nem hívják hivatalosan

progeszteronnak) sok mellékhatása van és teljesen más üzenetet visznek a sejtjeidnek, mint a

természet-azonos hatóanyag.

Mik azok a hormonok?

A hormonok létfontosságú kémiai hírvivő molekulák az emberi szervezetben, melyek

befolyásolni képesek és hivatottak sejtjeink működését, ezáltal életfolyamatainkat szabályozzák.

A hormonokat a belső elválasztású mirigyek termelik.
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Ezektől a mirigyektől a vér útján jutnak el a rájuk érzékeny sejtekhez, tehát a vérünkben

utaznak. Üzeneteket és feladatokat tartalmazó kémiailag kódolt információkat visznek és

adnak át (mint a postások) a sejtek között, mely révén a szervezet a szükséges irányba változik.

Egészen pontosan elsősorban azokra a

sejtekre hatnak, melyeken van egy

kötőhely, egy ún. receptor a számukra. Azaz

minden egyes hormonnak külön receptora

van. (Bár, ahogy azt látni fogjuk egyes

hormonok képesek más hormonoknak

fenntartott kötőhelyre becsücsülni, ezzel

komoly gondokat okozva.)

Miután a hormon a sejten megtalálja a saját kötőhelyét, rácsatlakozik, ezzel már be is jut a

sejtbe, majd a sejtmagnak átadja a hordozott üzenetet. Egy hasonlattal ezt úgy

szemléltethetjük, hogy van egy zár és az adott hormonnak megvan hozzá a megfelelő kulcsa.

Belső elválasztású mirigyek

Különféle biológiai hatást gyakorolnak: egyes folyamatokat beindítanak vagy serkentenek,

másokat gátolnak vagy lassítanak, attól függően, hogy a megfelelő működéshez éppen mire

van szükség.

Mindez azt jelenti, hogy hormonok nélkül nincs élő szervezet, a jelenlétük nélkül a szervezet

nem volna képes összehangoltan működni, valamint a hormonok egyensúlytalansága a

szervezet elégtelen működéséhez vezet!
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 A hormonális rendszer

felsőbb utasításai az idegrendszerből, az agykéregből származnak. Az agy speciális területei

számtalan külső és belső tényezőtől függően adják ki az aktuális utasításokat, amit az érzelmi

állapot is nagymértékben befolyásol. 

A hormonok működése rendszerint a visszacsatolás elvén történik.

A felsőbb utasítások végrehajtója az agyalapi mirigy, mely a hormontermelő mirigyeket irányítja,

az érzelmek bekapcsolása pedig a még magasabb szinten álló hipotalamuszban történik, mely

az agyalapi mirigyet is vezérlő idegi központ. 

Az idegrendszer közvetítésével és az érzelmi állapotainktól függően tehát külső és belső

hatások képesek erőteljesen megnyilvánulni a szervezetünkben – így a női ciklusban is.
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Hormon útvonalak, visszacsatolások

A nemi hormonok másfajta hormonokkal közös tengelyen helyezkednek el, azaz többféle

hormonális tengellyel, vagyis útvonallal közös megállói, vagyis közös hormontermelő mirigyei

vannak. Ezért a szervezetben történő bármilyen hormonális változás, változást indukál a nemi

hormonok egyensúlyában. 

Ugyanakkor ez fordítva is igaz: a nemi hormonok szintjeiben bekövetkező (természetes, a

menstruációs ciklus során történő vagy pedig rendellenes, azaz egyensúlytalanságba forduló)

változások hatással vannak a többi hormonális beszabályozás alatt álló élettani folyamataidra is,

mint például az anyagcserédre. 

Természetes, hogy a menstruáció előtt hajlamos vagy többet mutatni a mérlegen, vagy jobban

kívánod az édes ízt. Ám az már rendellenes, azaz hormonális egyensúlytalanságot jelent, amikor

indokolatlan súlygyarapodást tapasztalsz.

A nemi hormonok szintjeiben történő ingadozások változásokat idéznek elő anyagcserédben,

testhőmérsékletedben, folyadék visszatartásodban és testsúlyodban, táplálkozási igényeidben,

vércukorszintedben, szívritmusodban, tüdőkapacitásodban, immunrendszeredben, bőrödön,

vizeletedben, fájdalomküszöbödben, agyhullámaidban, alvás szükségletedben, életerődben,

érzékeidben, melleidben, méhnyak- vagy hüvelyváladékodban, méhnyakadon, a hüvelyed

méretében és színében, szexuális vágyadban és reakcióidban…

Az közismert, hogy a menstruáció körül sok nőnek pattanásai lesznek, a hajunk zsírosabb lesz,

az egész testünk kikerekedik (főleg a has és a mell), több órás alvásra van szükségünk és

fáradtabbnak érezzük magunkat, kívánósak leszünk és néhány illatot kellemetlennek találunk,

valamint nehezebben tűrjük a fájdalmat.
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Az ovuláció környékén pedig bőrünk és hajunk fényesebb lesz, immunrendszerünk erős,

életerővel teltnek érezzük magunkat, energiával telve rengeteg dolgot szeretnénk véghezvinni,

ilyenkor különösen szeretünk tetszeni a másik nemnek és erős szexuális vágyunk támad.

Az előző ábrán látszik, hogy a hipotalamuszból kapott jelzés alapján az agyalapi mirigy vezérli a

pajzsmirigyet a pajzsmirigy serkentő hormon (TSH) révén, a mellékvesekérget (ACTH),

petefészket a tüszőérést serkentő hormonnal (FSH) és ovulációt serkentő hormonnal (LH). 

Ennek okai ezek lehetnek

Ezek a célmirigyek az agyalapi mirigytől kapott üzenet-utasítás hatására a vérbe juttatják az

általuk megtermelt hormonokat. Azok pedig majd eljutnak a célsejtekhez és kiváltanak

valamilyen hatást.

ha túl kevés van, túl kevés termelődik valamelyik hormonból

ha túl sok van, vagy kívülről bejutott valamelyikből

ha átalakul valamelyik más hormonná (így belőle logikusan kevesebb lesz)

ha nem jut be a receptoron át a sejtbe (mert azt más hormon foglalja el vagy a receptor

zárva van – lásd inzulinrezisztencia vagy krónikus stressz, vagy xeno-ösztrogének)

Tehát ha valamilyen okból túl sok vagy túl kevés van egy bizonyos hormonból, ezek egymásra is

hatást gyakorolva már a hormonrendszer egyensúlytalanságához vezetnek, és szerteágazó

tünetekben jelez a szervezet.

Ez egy rendkívül fontos (nagyrészt láthatatlanul zajló) folyamat, amiről itt az ideje, hogy többet

tudj, hiszen a hormonok üzenetvivő molekulákként közvetlen szabályozzák közérzetünket,

biológiai működésünket. Bajban lesz a szervezetünk, ha a hormonok mennyisége vagy hatása

nem lesz megfelelő.
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Szaporodási csoport

A hormoncsoportok

Most már tudod, hogy egyik hormontermelő mirigy sem dolgozik egyedül és ezek egymásra

folyamatosan hatással vannak. Együttműködve végzik feladataikat és fejtik ki a hatásukat.

A hormonok között vannak kisebb munkacsapatok, melyeket hormoncsoportnak nevezek és

ezek a hormoncsoportok a közös szereplőik miatt egymásra kihatással vannak. Az

endokrinológiában hormonális tengelynek hívják a hormoncsoportok egy részét, de fontos tudni

arról, hogy a hormonális működésben nemcsak az endokrin mirigyek, hanem a kiválasztó

szerveink is részt vesznek!

Tagjai: hipotalamusz-agyalapi mirigy-petefészek (HAP tengely)

Ez az a csoport, ami a női CIKLIKUS RITMUS

fenntartója, a menstruációs ciklus vezérlője. 

A ciklus pedig a nők 5. életjele, ami képes a szervezeti

működés egészéről képet adni, akár egy időjárás

előrejelzés.
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Tagjai: hasnyálmirigy, máj és mellékvese

Az ingadozó vércukorszint a legfőbb oka a hormonális problémáknak!

Vércukorcsoport

A vércukor-szabályozás folyamata során miután elfogyasztod a szénhidrátot, az cukorrá bomlik,

megemelve a vér cukorszintjét, ami inzulint választ vált ki a hasnyálmirigy részéről. Az inzulin

feladata a sejtekbe kísérni a cukrot, ami energiát ad az élettani folyamatokhoz, más része a

májban landol és glikogénné alakulva cukorraktárként szolgál ínséges időkre, és amikor plusz

energiára van szükséged.

Amikor egy rosszul szabályozott cukoranyagcserénél túl alacsonyra zuhan a vércukorszint, és így

a test energiahiányt szenved el, a szervezeted a máj cukorraktárából fog felszabadítani cukrot,

így hozzájuttatva téged a pótlólagos energiához, ami a stresszel való megküzdéshez szükséges.

Ezzel a májat feleslegesen terheled, így a méreganyagok kiválasztására kevesebb energiája

marad és az ösztrogén bontása is akadozni fog. A le nem bontott ösztrogén újra a vérkeringésbe

kerülve ösztrogéntöbbletet okoz, így hozzájárulva az ösztrogén-dominanciához.
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Stresszcsoport
Tagjai: hipotalamusz-agyalapi mirigy-mellékvese (HAM tengely)

Hipotalamusz-agyalapi mirigy-mellékvese tengely (HAM)

Ez a csoport a szervezet stresszre adott válaszát vezérli. Az „üss vagy fuss” reakcióhoz fontos a

mellékvese hormonjai: az adrenalin, ami vérnyomást és szívritmut emel, és az izmokba

pumpálja a vért, felkészítve a testet a stresszválaszra (menekülésre vagy küzdésre). A kortizol

pedig cukrot szabadít fel a májból, hogy legyen plusz energia a megküzdéshez. Krónikus stressz

esetén a folyamatosan aktív hormoncsoport kimerültséghez vezet, mivel a kortizol vezérli a

bioritmusunkat, valamint evolúciós szempontból is blokkolódik a terhességmegtartó hormon,

azaz progeszteron, mert csak a túlélésre van energia, így ösztrogén-dominancia áll be. Ugyanígy

nem lesz elég energia az anyagcsere energiaigényes munkáját fenntartani és borul a

pajzsmirigyműködés.
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Anyagcsere csoport
Tagjai: pajzsmirigy és mellékpajzsmirigy

A pajzsmirigy felel az anyagcsere pörgetéséért, szabályozza a szívritmust, vérnyomást, légzés

ritmusát: a szervezet RITMUSÁT, így alapvető közérzetünkhöz hozzájárul. Lassú működése hízást

okoz, ami több zsírsejtet és ösztrogén tárolást és szaporodást okoz. Lassú tápanyagáramlással

jár, ami végzetes lehet egy fejlődő magzat számára és vetélést is okozhat.

Kiválasztási csoport
Tagjai: máj, bél, nyirokrendszer, bőr, vese

Ezek nem hormontermelő szervek, de szabályozzák a testünkben keringő hormonok

mennyiségét. A csoportnak kötelessége kiválasztani és kiüríteni a már célba jutott hormonokat.

Ha azok nem ürülnének ki, elöntenének minket a hatásaik és rosszul lennénk, sőt veszélyes

betegségeink lehetnek (túl sok ösztrogén – daganat).

A máj fogja kisebb méretű molekulákká darabolni a hormonokat, melyek így már kezelhetővé

válnak, és a vékonybélbe juthatnak. Ott a rostokhoz kapcsolódva a vastagbélen át széklettel

távoznak, tehát a kakink és pisink hormonokat is tartalmaz, valamint méreganyagokat, melyek

távozásra ítéltettek. 

A bőr és nyirokrendszer szintén méregtelenítő szervek, így részt vesznek a folyamatban. Fontos,

hogy a nyirokutak szabad áramlását biztosítsuk. Az izzadságról pedig mindannyian tudjuk, hogy

fokozottabb lehet stresszes helyzetben a sok kiáramló stresszhormontól. 

Ha ezek a kiválasztó utak zártak, vagy panganak, ás a hormonok nem ürülnek megfelelően,

akkor a visszacsatolás elvén a hipotalamusz leállíthatja a további hormontermelést a saját

érdekünkben!



Az ösztrogén-dominancia és természetes kezelése

13
Eperjesi Katalin - Hormonharmónia

Ebben az e-Bookban a női hormonális problémák okaként és

következményeként, vagyis okozataként fellépő hormonális állapotról

lesz szó.

A tünetek elsősorban a menstruációs ciklusunk szintjén fognak

jelentkezni. Hiszen a menstruációs ciklus a nők ötödik életjele, mely az

egészségügyi állapotunkról ad visszajelzést..

Ezzel az írással egy olyan eszközt kapsz a kezedbe, amivel elindulhatsz a

gyógyulás útján. Lehet, hogy a számodra az elég is lesz. Az is lehet, hogy

ezen túl a fentebb felsorolt mélyebb okokat is meg kell céloznod ahhoz,

hogy visszaállítsd a hormonális egyensúlyodat és így �zikai, mentális és

lelki egészségedről is gondoskodhass.

Az okok
 tehát a fentiek mentén:A nők hormonális problémáinak okai

�. Rosszul szabályozott vércukorszint

�. Mellékvesék terheltsége

�. Pangások a kiválasztó rendszerben

�. A pajzsmirigy betegségei

�. A menstruációs ciklusért felelős hormonok egyensúlytalansága, mint az előzőek oka és

következménye
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A női ciklus

A női ciklus egy hónapról hónapra ismétlődő csodálatos folyamat. 

Ebben az időszakban leválik a méhnyálkahártya felső rétege, amely vérrel keveredik. Kb. 50 ml

vért veszítünk egy menstruációs vérzés során.

Menstruáció
Kulcsszó: vérzés

Biológiai értelemben a ciklus kezdetének mindig a menstruáció első napját tekintjük. A vérzés

időszaka normálisan 3-5 napig tart. 

A menstruáció alatt összehúzódik a méh izomzata, hogy támogassa a nyálkahártya leválását,

ami jár bizonyos érzetekkel, de egészséges és normális körülmények között fájdalommentesen

kellene zajlania.

A menstruáció végén újra elkezdődik a petefészkekben a felépítő folyamatok, amely végül is a

vérzés végéhez vezet.

A termékeny korban lévő női szervezet tulajdonképpen minden hónapban felkészül a

fogamzásra, a megtermékenyült pete beágyazódására. 

Amennyiben ez nem következik be, a szervezet kilöki a feleslegessé vált petét és a fogadásra

előkészített szöveteket, vagyis a méh belső nyálkahártyáját: ez a menstruációs vérzés.
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A női ciklus legfontosabb eseményei
A hormonok szintjei (E=ösztradiol, P=progeszteron), a petesejt érése, a méhnyálkahártya 

változásai, a termékeny és terméketlen napok egy 28 napos ciklus esetén.
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Follikuláris – proliferációs szakasz
Kulcsszavak: felépítés, mennyiség, ösztrogén

Amikor a havi vérzés véget ér, a hipotalamusz GnRH hormont bocsájt ki, amely stimulálni fogja

az agyalapi mirigyünket (hipofízis) az FSH (tüszőérlelő) és az LH (tüszőrepesztő) hormonok

kiválasztására.

A szakasz neve arra utal, hogy ekkor zajlanak a felépítő folyamatok (mint a méhnyálkahártya

felépülése és a tüszőérés vagy peteérés folyamata). A proliferációt burjánzásnak fordíthatjuk,

ami ugyancsak a felépítő folyamatokra utal. 

Ezek a hormonok (FSH és LH) utasítják a petefészkeket ösztradiol termelésére, amely majd

szépen elkezdi a tüszőérlelést (benne a petesejttel), egyszerre 1-2 tüsző indul érésnek. 

Egy egészséges �atal nőben 6-10-12 úgynevezett antrális tüsző van petefészkenként, amit

felfoghatunk készülődő tüszőnek is. Ezekből egy, nagyon ritkán kettő lesz domináns tüsző, ami

ha minden jól megy, el is jut a teljes tüszőérésig, majd az ovulációig.

Szintén a   által megtermelt ösztrogének hatására a felépítési szakaszban, azaz a 6. és a

12-13. ciklusnap között a méhnyálkahártya megújul. Azaz az ösztrogének itt azt az üzenetet

viszik a vérkeringésen keresztül a méhnyálkahártyáig, hogy azok sokasodjanak, szaporodjanak.

petesejt

A follikuláris szó pedig a follikulumból, azaz a tüszőből ered és utal arra, hogy ebben a fázis fő

jellegzetessége a tüszőérés.

A hipotalamusz, azaz az agyunk szabályozó központja kíséri �gyelemmel a petefészkeink

hormontermelődését és így szinkronizálja a normális menstruációs ciklust.
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Az ösztrogéneknek még van egy fontos hatása: a méhnyaknyák termelődés. Ez a nyák az

ösztrogénszint növekedésével egyre inkább olyan minőségűvé válik, ami segíti a spermiumok

útját és lúgosítja a hüvelyi pH-t, így biztosítva a spermiumok túlélését. 

Mint egy virágnál, amely új gyökeret hoz, új vérerek képződnek és nőnek bele a

méhnyálkahártyába, s a nyálkamirigyek újra elkezdenek növekedni.

Ebben a szakaszban a méhnyak egyre inkább kinyílik, felhúzódik, puha lesz, a spermiumok

bejutását ezzel is segítve, a méhnyakváladék pedíg így lejjebb áramolhat.

Ovuláció
Kulcsszó: durranás (a két menzesz közötti ún. középidőben)

Amerikai molekuláris biológusok úgy szokták emlegetni az ovulációt, hogy: “popping an egg”,

azaz durrantani, pukkantani egy tojást. Lássuk, mi vezet ehhez:

A 12-13. ciklusnapon az ösztrogén koncentrációja a vérben eléri a csúcsot, s ekkor az agyalapi

mirigy által termelt luteinizáló hormon (LH) kiváltja a tüszőrepedést: az első (domináns) tüsző,

amely beérik, kilöki magából a petesejtet, mely így szabddá vált és a petevezetéken keresztül

útnak indul a méh felé. 

Ez maga az ovuláció, azaz a tüszőrepedés.

A visszamaradt tüsző-burok pedig azonnal átalakul sárgatestté és elkezd nagy mennyiségű

sárgatest-hormont, azaz progeszteront termelni. Ezzel kezdetét veszi a ciklus új szakasza.

Ezt tapasztalhatod meg akár a fehérneműdön, vagy csupán pisilés után a törlésnél ezt a

hüvelyben megjelenő váladékot, melynek minősége (ragadós, nyúlós, vagy átlátszó, vízszerű) az

ösztrogénszint emelkedésével változik.  
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Kulcsszavak: minőség, ellensúlyozás, progeszteron

Számoljunk egy kicsit: Egy 28 napos ciklust alapul véve a luteális szakasz 14. ciklusnaptól indul, s

röviddel a következő menstruáció előtt, a 28-on végződik. 

Ám ha valakinek 25 napos a ciklusa, akkor minden bizonnyal 25-14, azaz a 11. napon ovulál. Vagy

ha fordítva nézzük: aki a 11. napon ovulál, annak 14+9= 25. napon várható a menstruációja. (Ha

mégsem, az már nem a tökéletesen egészséges folyamat, de erről majd később lesz szó.)

Ovuláció után egyik pillanatról a másikra a progeszteron koncentráció 200-300-szorosára

változik, az ösztrogénhez viszonyítva. Azaz a progeszteron átveszi az irányítást! 

Ez a mennyiségű progeszteron fogja napról napra a méhnyálkahártyát megfelelő minőségűvé

tenni egy esetleges beágyazódáshoz: azaz a méhnyálkahártya mirigyeit több szekrétum

képzésére (azaz különböző anyagok kiválasztása indul meg) készteti, s a mirigyek tovább

növekedésével a nyálkahártya átépül: a nyálkahártyába glikogén épül be, amely a glükóz

tartalékolt formája. Amennyiben bekövetkezik a terhesség, az embrió az első hetekben ebből

fog táplálkozni.

Emlékszel? A ciklus elején bizony nem egy tüsző indult növekedésnek! Az ovuláció megtörténte

után ebben a többi, érésnek indult tüsző falában még termelődik az ösztrogén, majd azok az

ovuláció miatti visszacsatolás eredményeképpen a következő szakasz során lassan

visszafejlődnek és elpusztulnak (ekkor az ösztrogén szint is leesik persze).

Luteális vagy sárgatest szakasz 

Ennek a szakasznak egészséges női szervezetben kb. 14 napig kell tartania, azaz a tüszőrepedés

jó esetben két héttel a rá következő menstruáció előtt történik.
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Az egész ciklus során a hormonok összjátéka �gyelhető meg: az ösztrogén stafétabotot ad át a

progeszteronnak a ciklus közepén, a petefészek munkáját pedig egy másik hormontermelő

szervünk, az agyalapi mirigy kíséri �gyelemmel.

Ugyanakkor ez a progeszteron mennyiség jelzi az agyalapi mirigynek, hogy nem kell további

ovuláció. A progeszteron megemeli az alap testhőmérsékletet, besűríti a méhnyak nyákot,

megakadályozza egy későbbi ovuláció megtörténtét. A méhnyak bezárul, keményebb lesz,

lejjebb húzódik (nem lesz befogadóképes).

Ha megtermékenyítés nem történik meg ezen a 14 napon belül – elsősorban az ovuláció utáni 8

nap során -, a petefészek elkezdi csökkenteni mind az ösztrogén, mind a progeszteron

kiválasztást (annak hiányában ugye, hogy a várandósságot jelző, a beágyazódott petesejt által

termelt hCG hormon jelenléte nem lesz jel a további progeszteron kibocsájtásra). 

Kb. 1 nappal a menstruáció megindulása előtt a sárgatest visszafejlődik, és nem termel több

progeszteront. Hirtelen így mind a progeszteron, mind az ösztrogén (emlékezzünk: az ösztrogén

építette fel és tartotta fenn a méhnyálkahártyát) hormon szintje lezuhan, ami miatt megindul a

menstruáció. 

A méh artériái a lecsökkent hormonszintek hatására összehúzódnak, a méhnyálkahártya

vérellátása erősen lecsökken és helyi oxigénhiány lép fel, pár órán belül elhal a nyálkahártya és

ledobódik: megjön a menstruáció.

Ekkor történik egy újabb visszacsatolás a hormonális tengelyen: az alacsony hormonszint

hatására a GnRH szint elkezd nőni és minden kezdődik elölről: új ciklus indul!
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A petefészek hormonjai szabályozzák a női testet: az ösztrogén és a progeszteron. Ez a

szabályozás csak a női szervezetre jellemző! Ettől térünk el a fér�aktól, hiszen az ő

szervezetükben nem termelődik ösztrogén, így más a külsőnk és az érzelmi és gondolkodásbeli

jellemzőink is. 

Utóbbi a nemi hormonok agyra gyakorolt hatása miatt, mely már kicsi korunktól különbségeket

hoz létre a két nem között, de lég arra is gondolni, amikor ezeknek a hormonoknak az

összjátéka a menstruációs ciklusod során különféle hangulatokat okoz.

Ha kettejük között megvan a harmónia és az egyensúly, egy nő egészséges testileg és lelkileg is!

Viszont ha ez az egyensúly felborul, és az ösztrogén kerül túlsúlyba, akkor se testileg, se lelkileg

nem leszel jól.

A szélsőséges már kóros, hormon egyensúlytalanságot jelez, de az enyhe változások teljesen

természetesek a nőknél a ciklus során, ellenben a fér�ak linearitásával ennek a hormonjátéknak

a hiányában)

Miért? Mert e hormonoknak rengeteg olyan funkciója van, aminek köszönhetően nők vagyunk,

amik fenntartják a ciklusodat, termékenységedet és a menstruációd harmonikus működését,

kihatással van az agyi funkcióidra és az idegrendszeredre, �zikai és szellemi

teljesítőképességedre. Ezért fontos megismerni őket!

Így az ösztrogén és a progeszteron kapcsolata és igen kényes (dinamikus, azaz a ciklus során

természetszerűen változó) egyensúlya határozza meg nőgyógyászati egészségünket.

A női hormonok és kényes egyensúlyuk
Egy női szervezetben két nemi hormon termelődik és dominál, az ösztrogén és a progeszteron,

és ennek a kettőnek a kényes egyensúlya határozza meg egy nő egészséget, a női ciklus

minőségét. 
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Ösztrogén
Az  (magyarul tüsző hormon) felel a menstruáció létrejöttéért, mely

termékenységünk egyik alapja. Magyarul tüszőhormonnak is hívjuk, hiszen az ösztrogéncsúcs

váltja ki a peteérést és a tüszőrepedést. 

ösztrogén

Progeszteron

A ciklus első felében dominál, de a ciklus során végig jelen van. Zsírsejtekben raktározódik,

szaporodik, és nem könnyen ürül ki. 

A  (magyarul sárgatest hormon) jelenléte alapvetően fontos az egészséges

terhességért. Alapvetően ez egy ellensúlyozó hormon, az ösztrogén ellensúlyozója! 

progeszteron

A peteérés után termelődik a petefészekben, de csak akkor, ha volt ovuláció/tüszőrepedés. Így a

ciklus második felében van jelen. Sajnos könnyen kiürül és a kortizol nevű (stresszválaszért

felelős hormon) blokkolja.

Először lássuk röviden a két hormon legalapvetőbb tulajdonságai, hogy megértsd, miért is oly

kényes ez az egyensúly, melyet kettejük játéka szabályoz. Majd jöjjenek a részletek!

A női ciklus két főszereplője

Ráadásul külső forrásból is szervezetünkbe juthat ösztrogén hatást kiváltó anyag, mely ehhez

hozzáadódhat, és ez túl sok lesz a szervezetednek – ezek a xeno-ösztrogének.
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Az ösztriolt (E3) a placenta választja ki, ez egy olyan ösztrogén, ami csak várandósság alatt

termelődik és igen szelíd, azaz nem karcinogén és nem képes proliferációt sem okozni.

Az ösztront (E1) zsírsejtjeink választják ki, jellemzően a menopauza beállta, azaz a petefészkek

leállása után van jelen mérhető mennyiségben a női szervezetben.

Felelős az olyan másodlagos női jegyek

kifejlődéséért, mint a méh, valamint

pubertáskor a megnövekedett

ösztrogénnek hála nőnek meg melleink, és

lesz kerekebb, zsírosabb a csípőnk. 

Felel a menstruáció létrejöttéért

(proliferáció) is. Az ösztrogén nevének

jelentése a következő: ösztro: a női emlős

termékeny időszaka + gén: generálni. 

Az ösztrogének 3 hormon összefoglaló neve: ösztradiol (továbbiakban ezt hívom ösztrogénnek),

ösztriol, ösztron. Jó, ha mindhármat megismered:

Tehát a nevéből is látjuk, hogy a termékenység kulcshormonja.

Ösztro   génekről bővebben

Az ösztradiol (E2) pedig az elsőszámú ösztrogénünk! Legjelentősebb tulajdonsága az, hogy

növekedésre buzdító üzenetet visz a célsejteknek (proliferáció). A petefészekben termelődik a

termékeny évek alatt.
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Az ő hatására termelődik a méhnyaknyák, ami a hüvely pH-értékét lúgos irányba tolja el, ezzel

segítve a spremiumok előrejutását és életben maradását.

Ugyanakkor zsírsejtekben raktározódik, ott képes sokszorosítani magát, és nem könnyen ürül

ki. 

A magas ösztrogén koncentrátum a vérben megnöveli a tireoglobulin (glikofehérje)

mennyiségét a vérben, amely - megkötve a pajzsmirigy hormonokat - nem engedi azokat a

célsejtekbe jutni, ezáltal belassul az anyagcsere és hízást idéz elő (zsírsejtek szaporodása).

Amikor az ösztradiol szint nagyon alacsony, akkor a mellékvese termel egy minimális

mennyiségben, valamint a zsírsejtek kezdenek ösztront termelni az igény kielégítése

érdekében. 

Túlsúly esetén pedig a megnövekedett zsírsejtek száma miatt beindulhat egy erőteljesebb

ösztron termelődés. Menopauza beálltával a petefészkek már nem termelnek ösztradiolt,

ellenben a zsírsejtek ösztron termelése halálunk napjáig fennmaradhat.

Az ösztrogén legjelentősebb tulajdonsága a sejtek növekedésre való buzdítása, ahogy azt már a

másodlagos női jegyek kifejlődéséből láttuk! Havi szinten pedig az ő hatására vastagszik meg a

méhnyálkahártya.

A ciklus első felében van jelen, a petefészkekben termelődik. Segíti a tüszők és azokban a

petesejtek érését, s maguk az érésben lévő tüszők is termelik. Magyarul tüszőhormonnak is

hívjuk, mivel a magas ösztradiol koncentráció biztosítja a tüszőérést.

 Normális esetben, ahogy minden más

hormon, miután termelődik, eljut a célsejtekhez, átadja az üzenetét, majd a máj lebontja, és a

vizelettel ürül.

Lássuk, hogy mi az ösztrogén útja a szervezetben!
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Mire hat még az ösztrogén?

Szintén sok az ösztrogén receptor az agyban, így a hangulatingadozások és az ösztrogén szintjei

közötti összefüggés máris érthető!

Mind az ösztradiol, mind az ösztron erős af�nitású a sejteken található receptorok felé, ha nincs

kellőképpen ellensúlyozva (a progeszteron által), kóros folyamatokat tudnak elindítani a női

szervezetben, mivel az egyébként élettanilag fontos üzeneteit eltúlozva erőteljes reakciót vált ki

a sejtekben. E várandósság alatt termelődő ösztriolnak nincs ilyen hatása, nem képes kóros

folyamatokat beindítani.

Az ösztrogén másik arca

A nemi és szaporító szervekre kifejtett hatásán túl, sok egyéb életfunkciónkra is kihatással van,

ahogy az előbb említett pajzsmirigy hormonnál is láttuk. Hatással van a só és folyadék

visszatartásra, mert a magas ösztrogén koncentráció ödémát okoz.

Nagyon sok ösztrogén receptor van a szívben is, ezért a szív- és vérkeringés egészséges

működéséhez elengedhetetlen a normál ösztrogén szint. 



Az ösztrogén-dominancia és természetes kezelése

25
Eperjesi Katalin - Hormonharmónia

A progeszteron a legnagyobb mennyiségben termelődő hormon a várandósság alatt.

Jelenléte elengedhetetlen már a beágyazódáshoz is, hiszen ez a hormon teszi alkalmassá a

méh nyálkahártyáját a petesejt befogadására. Ekkor a petefészek termelik (a tüszőrepedés után

visszamaradt, sárgatestté fejlődött tüszőburok termeli). 

Az ösztrogén által felépített méhnyálkahártyán minőségi előkészítéseket tesz: hatására a

nyálkahártyába glikogén épül be, amely a glükóz tartalék formája. Ha terhesség következik be,

az embrió az első hetekben ebből fog táplálkozni.

Nemcsak nemi hormon, mindennemű emlős termeli. Petefészkeink termelik ovuláció után,

amikor a visszamaradt tüszőburok sárgatestté alakul és megkezdi a progeszteron kiválasztását.

A menstruációig, a ciklus második felében (a luteális fázisban) 14 napon át van jelen; egy

egészséges nőben naponta napi átlag 20 mg termelődik.

Ellensúlyozó hormon, az ösztrogén ellensúlyozója. Sajnos könnyen lebomlik, vagy tovább

konvertálódik és a kortizol (stressz válaszért felelős) hormon blokkolja.

Leállítja a méhnyálkahártya vastagodást és minőségi előkészítéseket tesz a beágyazódás

érdekében. Ha nem jön létre a terhesség, egy idő után a sárgatest elsorvad, és megérkezik a

menstruáció.

Kiemelkedően nagy dózishoz a progeszteronból a szervezet csak várandósság állapotában jut,

annak is csak a második trimeszterétől. Latin neve (PRO-GESTATION, azaz PRO=érte, valamiért

és GESTATION=terhesség) is mutatja, hogy jelenléte alapvetően fontos az egészséges terhesség

fennmaradásáért az embrió életben maradásához és egészséges fejlődéséhez. 

Progeszteronról bővebben
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A terhesség első harmadának közepe tájékán kezd kialakulni a méhlepény, mely a 10-12. héten

átveszi a petefészkektől a progeszteron termelését. Ha ebbe az átadás-átvételbe akár csak egy

pillanatnyi szünet áll be, és nincs elég progeszteron a magzat megtartására, a terhesség

megszakadhat

A progeszteron elhárítja az anyai immunválaszt az 50%-ban genetikailag idegen magzat ellen.

Az egész testünkben vannak progeszteron receptorok sejtjeinken (agyunktól a végbelünkig). 

Fokozza a méh növekedésével együtt járó vérerek szaporodását. (ezeken keresztül tud eljutni a

megfelelő tápanyag és oxigén a fejlődő embrióhoz, így biztosítva annak túlélését).

Az emésztőrendszer simaizomzatát elernyeszti, így (a nagyobb élettani mennyiség miatt)

hozzájárul a terhességi hányáshoz, valamint a várandósság alatti szoruláshoz. 

Az agysejtekre gyakorolt nyugtató hatása miatt pedig nagy mennyiségben (azaz várandósság

alatt) aluszékonyságot, álmosságot okozhat, illetve felfokozott érzelmi állapot idéz elő, valamint

a libidót is megemelheti.

Valamint biztosítja a méh nyugalmi állapotát, mivel elernyeszti a simaizmokat, így megfelelő

mennyiségű progeszteron jelenlétében nem indul be a méhtevékenység.

Hatása szerteágazó
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A másik ok, ami könnyedén megboríthatja az egyensúlyt, abból fakad, hogy a progeszteron –

tulajdonságaiból kifolyólag – nem képes raktározódni a szervezetben. Az ösztrogén pedig

komoly mennyiségben képes tárózódni a zsírsejtjeinkben, sőt, ott még szaporodni is fog.

Másrészt a progeszteron sajnos képes blokkolódni, azaz nem képes a kötőhelyeire kapcsolódni

bizonyos körülmények között (túl sok ösztrogén jelenlétében, stressznél), illetve képes más

hormonná átalakulni, ha szükség van rá (krónikus stressznél). 

Mint azt már láttuk, a női testet és menstruációs ciklust az ösztrogén és a progeszteron

szabályozza, s e két hormon kapcsolata és igen kényes egyensúlya, mely meghatározza testi és

lelki egészségünket igen labilis.

Ennek egyik oka az, hogy a progeszteron csak akkor termelődik, ha volt ovuláció/tüszőrepedés a

női szervezetben. Tehát ha kimaradt az ovuláció, az megborítja az egyensúlyt. 

Másrészt, amíg progeszteront csak saját termelésből tudunk beszerezni, addig ösztrogénhez a

petefészkek termelésén túl, �to-és miko-ösztrogénekből is juthatunk (növényi ösztrogének,

mint pl. szója), valamint szintetikus ösztrogén tartalmú gyógyszerekből (pl. fogamzásgátló

tablettákból) és sajnos olyan mesterséges vegyszerekből és környezeti mérgekből is, mint az ún.

xeno-ösztrogénekből. 

Ezek a pcb, ddt, nonylphenol, klór és dioxin származékok ilyen anyagok (csapvízből,

vegyszerekből, kozmetikumokból, hús- és tejtermékekből jutunk hozzá akaratlanul), amelyek az

emberi szervezetbe jutva képesek az ösztrogént mimikálni, ráadásul a saját ösztrogénednél kb.

10-szer erősebb kivitelben.

Az eg   yensúly borulékonysága
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Minden egyes nappal, amikor szintetikus vagy xeno-ösztrogén hatás ér minket, egy darab

homokszemmel több kerül az ösztrogén serpenyőbe. Közben pedig a progeszteron igyekszik

lépést tartani. 

Tény, hogy ez a napi mennyiség nagyon kevés. De ha belegondolunk, hogy embrió korunktól

addig a napig, mígnem egy nőgyógyászati betegségünk alakul ki – sok-sok nap telik el és sok-

sok homokszem kerül a serpenyőbe… és az ösztrogén kezdi átvenni az irányítást.

Az ösztrogén és

progeszteron

kapcsolatát

legegyszerűbben egy

kétkarú mérleggel

lehetne szemléltetni:

A mérleg egyik

serpenyőjében van

az ösztrogén, a

másikban a

progeszteron.

 Tételezzük föl, hogy –

a képpel ellentétben, mivel a hormonok apró molekulák, – a mérleg serpenyőiben ezúttal

homokszemek vannak.

Az ösztrogén sosem alakul át más hormonná. Blokkolódni bár nem képes, de kevésbé

termelődik többek között nagyon erős stressz hatásnál (mint éhezés, anorexia) vagy klimaxnál,

lustuló vagy kimerülő petefészek esetén.
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A külső (idegen) ösztrogén bevitel és/vagy az ovuláció elmaradása, valamint a sárgatest-

elégtelenség, vagyis elégtelen mennyiségű progeszteron termelődés a három legfőbb ok.

A külső idegen (szintetikus vagy xeno-) ösztrogén bevitel azért problémás, mert a természetes

hormonokkal ellentétben, melyeket a természet adott neked, hogy vigyék az üzeneteket a

sejtek között, a szintetikus hormonkészítmények – mivel eltérő a molekulaszerkezetük, hiszen

csak így szabadalmaztathatóak gyógyszerként – egészen más üzeneteket fognak közvetíteni a

sejtek között, így logikusan nem érik el ugyanazt a hatást és mellékhatásokat okozhatnak. 

Ezen az ábrán azt látod, hogy miből fakadhat az ösztrogén-dominancia állapota, amikor túl sok

ösztrogén van a szervezetedben a progeszteronhoz képest – azaz felborult az egyensúly.
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Azt már láttuk, hogy a tüszőrepedés vagy latinul ovuláció nélkül nincs progeszteron-termelődés.

Ez a petekilökődési folyamat az, ami az egész menstruációs ciklust meghatározza. 

A ciklus első felében növekedésnek indult tüszők közül az első domináns tüsző, amely beérik,

kilöki magából a petesejtet, mely így szabaddá válik és a petevezetéken keresztül útnak indul a

méh felé.

A visszamaradt tüsző-burok (amiből kilökődött a petesejt) pedig azonnal átalakul sárgatestté és

elkezd nagy mennyiségű sárgatest-hormont, azaz latinul progeszteront termelni.

Általában azok tudják, ismerik és �gyelik ezt a folyamatot, akik babát szeretnének. De minden

nőnek követni, �gyelni kellene az ovulációját, mert innen tudná megállapítani, hogy vajon

termel-e progeszteront vagy sem. 

Ugyanis abban a ciklusban, ahol , NULLA mg progeszteron termelődik. Minél

többször marad ki az ovulációd, annál gyorsabban és jobban fog felborulni az ösztrogén-

progeszteron egyensúlyod.

nincsen ovuláció

Így a szintetikus hormonok nem engedik érvényesülni a saját illetve a természetes hormonokat

és erős ösztrogénutánzó hatásukkal ösztrogén-dominanciát idéznek elő.

Amikor ilyen idegen, szintetikus ösztrogénekkel terheled a szervezetedet tudva-tudattalanul (pl.

ha ilyen vegyi anyag hatása alatt állsz), azok képesek lefoglalni a receptorokat más hormonok

elől, hiszen nagyon erőszakosak, így tulajdonképpen az adott hormon nem fog tudni

rákapcsolódni a receptorára, mivel a zárban belülről egy másik kulcs lefoglalja a helyét.
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ÖSZTROGÉN-DOMINANCIA

A tested tünetekkel jelzi, hogy baj van a hormon egyensúlyoddal. Ezek azok a bizonyos

nőgyógyászati problémák, amelyekkel a nők igen nagy többsége megküzd napról napra és

hónapról hónapra minden korosztályban…

Ide tartoznak a sokak által már-már természetesnek vett menstruációs görcsök, és a

rendszertelenül jelentkező menstruáció.

Ezeket a jeleket már igenis komolyan kell venned és ez az e-Book abban segít, hogy

helyesen értelmezd őket.

képes burjánzásra késztetni a női szövetek sejtjeit (proliferáció),

képes felborítani a ciklusunkat,

képes peteérés nélküli ciklusokat okozni,

képes blokkolni más hormonok termelődését,

képes blokkolni a programozott sejthalált (apoptózis),

képes vérrögöket képezni a vérben.

Minél több ideig van ellensúlyozatlanul, illetve minél nagyobb az ösztrogén-dominancia, annál

súlyosabb tüneteket idézhet elő!

Magának az ovulációnak a megléte még nem jelenti azt, hogy kielégítő mennyiségű

progeszteront (magyarul sárgatestet) is termel a petefészek, egészen pontosan maga a

sárgatest (14 napon át napi 20 mg-ot). Persze ha már egyáltalán van ovuláció, az fél siker a

hormonális egyensúly szempontjából!

A progeszteron-hiány (vagyis ösztrogén-dominancia) másik oka a sárgatest-elégtelenség.

Amikor ösztrogén-dominancia áll be a szervezetben, az ellensúlyozatlan ösztrogén különböző

nem kívánatos tüneteket és betegségeket okoz. Többek között
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Az ábrán látható, mennyi minden hozzájárulhat az ellensúlyozatlan és túltengő ösztrogén

mennyiségéhez a szervezetedben. Az ösztrogén egyetlen ellensúlyozója a progeszteron, így

logikus, hogy ennek a hormonnak az elégtelen mennyisége is ugyanehhez az állapothoz vezet:

egy relatív ösztrogén túlsúly áll be a szervezetbe.

Ugyanis nemcsak súlyos nőgyógyászati betegségek okozója az ösztrogén-dominancia és a

kezeletlen, �gyelmen kívül hagyott tünetek előbb-utóbb súlyosbodnak!
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Csökkenti az oxigén szintjét a szövetekben (öregedés).

Növeli a vér sűrűségét (vérrögképződés).

Blokkolja a pajzsmirigy hormontermelését (pajzsmirigy-elégtelenség).

Depressziót, szorongást vagy pánikbetegséget idézhet elő.

Só és folyadék visszatartását idézi elő (lábdagadás, ödéma).

Növeli a testzsír mennyiségét, raktároz (elhízás).

Stimulálja a mell szövetet (mellfeszülés, mellcsomók).

Korlátlanul serkenti a méhnyálkahártya növekedését.

Felborítja a vércukorszintet (cukorbetegség, inzulinrezisztencia).

Csökkenti az érrendszer tónusát (érfal elvékonyodás, kitágulás).

Burjánzásra készteti a női szövet sejtjeit (proliferáció).

Növeli az autoimmun betegségek rizikóját.

Gátolja a sejtújulást (gátolja a programozott sejthalált, apoptózist).

Növeli a méh-, mell- és petefészek rák rizikóját.

Az ösztrogén hatásai
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Helyreállítja az oxigén szintjét a szövetekben (lassú öregedés)

Normalizálja a vérsűrűséget (nincs vérrög képződés)

Támogatja a pajzsmirigy megfelelő működését

Természetes anti-depresszáns

Természetes vízhajtó

Segít a testnek átalakítani a testzsírt energiává (testsúly helyreáll)

Gátolja a mellcsomók kialakulását

Szabályozza és kordában tartja a méhnyálkahártya növekedését

Normalizálja a vércukorszintet

Helyreállítja az érrendszer tónusát (érfal visszaerősödik)

Megállítja a sejtek proliferációját (sejtburjánzást)

Előfutára a kortizol szteroid hormon termelésének, mely a gyulladácsökkentésért is felel

(autoimmun folyamatok)

Elősegíti a sejtújulást (támogatja a programozott sejthalált)

Megelőzi és gátolja a méh, mell és petefészek rák kialakulását

Ha a két listát �gyelmesen összeolvasod, látszik, hogy a progeszteron ellensúlyozza az

ösztrogént.

A progeszteron hatásai
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Az ösztrogén feladata a női nemi jelleg kialakítása és fenntartása, míg a progeszteron a női

szövetek általános védelmét biztosítja.

Rendben tartják a libidót.

A petefészek működést és a menstruációs ciklust szabályozzák:

ösztrogén felel a menstruáció létrejöttéért, a progeszteron ellensúlyozva őt segíti a

normális menstruációs ciklust fenntartani (túl bő vagy gyakori vagy rendszertelen

vérzések elhárításával)

az ösztrogén felel a tüsző (és a petesejt) éréséért, a progeszteron pedig a petesejt

beágyazódásáért

az ösztrogén felel a méhnyálkahártya mennyiségi növekedéséért, a progeszteron

pedig ezt képes lefékezni (ha nem: bő vérzés) és a méhnyálkahártya minőségi

változásaiért tenni (ami a beágyazódás feltétele)

Közös hatásaikat egy dinamikus egyensúly mellett képesek jól kifejteni. Azaz az egyensúly

felborulásánál már tünetek jelentkezhetnek. A következő közös hatásaik vannak:

Közös hatásaik
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Menstruáció minden típusú zavara

Erős menstruációs vérzés

Darabos-alvadt vérrel teli vérzés

Barnázás (elsősorban a menstruációt megelőző napokon észlelt barnázás, pecsételés)

PMS=premenstruális szindróma=menstruációt megelőző tünetek: ingerlékenység,

mellfeszülés, fejfájás, feszültség érzése, hangulatingadozás, görcsök, ödéma, stb.

Méh miómák, méhnyakrák, endometriális (méh) rák

PCO(S)=policisztás petefészek (szindróma)

Endometriózis

Petefészek ciszták

Fájdalom a ciklus közepén

Rendellenes hüvelyi folyás, gyakori húgyúti fertőzések, Candida

Meddőség vagy vetélés

Pozitív rákszűrés eredmény (esetleg méhnyakrák)

Változó korra jellemző panaszok (hőhullámok, izzadékonyság)

Kevés tünet megjelenése is alátámasztja az ösztrogén dominancia meglétét és ezért a

megfelelő lépések szükségességét akkor, ha nem egyedi jelenségről van szó, ami csak egyetlen

menstruációs ciklusban jelentkezett. 

Amennyiben a következő tünetek közül magadra ismersz, ösztrogén-dominanciád van. Itt csak

a leggyakoribb tüneteket soroljuk fel, de már ebből is felmérheted, hogy érintett avgy-e. Minél

több tünetben magadra ismersz, annál inkább... 

Az ösztrogén-dominancia tünetei
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A progeszteron szint helyreállításával eléred azt, hogy a mérleg nyelve fokozatosan

visszabillenjen – azaz az egyensúly újra helyreálljon. Onnantól, hogy az egyensúly helyreállt, az

ösztrogén-dominancia által előidézett tünetek és betegségek fokozatosan elkezdenek enyhülni,

visszahúzódni, majd elmúlni – hiszen nincs többé táptalajuk.
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Amikor felborult a két hormon között az egyensúly, az ösztrogén felesleget csak úgy “kiüríteni”

sajnos nem lehet, mivel a zsírsejtek kötik. Amint a szervezet visszakapja a progeszteront,

meggyógyítja önmagát, hiszen képes lesz ellensúlyozni az ösztrogént (és segíti a zsírbontást is,

így ürülhet a felesleges ösztrogén is).
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Nagyon fontosnak tartom elmondani, hogy a cél semmiképpen sem a természetbe való

beavatkozás. Be kell látnunk, hogy a krónikus stresszel, vagy a szintetikus és xeno-

ösztrogénekkel mi voltunk azok, akik beleavatkoztunk a természet rendjébe; mi voltunk azok,

akik felborították az egyensúlyt. Éppen ezért most ránk hárul a feladat, hogy a testünknek

segítséget nyújtsunk és visszaadjuk neki azt, amit elvettünk…

Ezért a hangsúly azon van, hogy csak és kizárólag természetes (természet-azonos) progeszteron

hatóanyagot szabad erre a célra alkalmazni gyógynövények kivonatából előállítva és azt is csak

�ziológiai mennyiségben szabad visszajuttatnunk, hogy a végeredmény ugyanaz legyen,

mintha maga a szervezet tette volna mindezt.

A természet-azonos pótlásra a legideálisabb a transz-dermális alkalmazás, azaz a bőrön

keresztül bevitt hatóanyag, krém formájában. A progeszteron szájon (emésztőrendszeren) át

való bejuttatása rendkívül alacsony hatékonyságú. 

A szintetikus progesztinek teljesen más üzenetet visznek sejtjeinknek, mint a természet-azonos

hatóanyag és a végeredmény nem hasonlít arra, amit a szervezeted tett volna, hiszen sok

mellékhatásuk van. Ha egy (a természetestől eltérő, tehát) módosított molekula szerkezetű

hormont viszel be, az nem a megfelelő üzenetet fogja közvetíteni a sejtjeid között és így más

hatást vált ki, azaz ekkor tapasztalhatod a jól ismert mellékhatásokat.
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Viszont a transz-dermális módszerrel fájdalommentesen, egyszerűen, és a legmagasabb

hatékonysággal tudjuk visszajuttatni a szervezetbe, amely ott azonnal beépül és aktivizálódik,

nem okozva mellékhatásokat. Mindeközben felébresztjük a petefészket és munkára fogjuk, így

idővel a petefészek maga fogja átvenni a termelést.

Ha szeretnél a progeszteron-pótlásnak többféle módja és lehetősége rendelkezésre áll. Ezek

nem mindenki számára, és nem minden élethelyzetben elérhetőek. Hatékonyságuk is eltérő. 

Ezért fontos, hogy elegendő információt gyűjts, mielőtt döntesz a pótlás formájáról.  Az általam

javasolt és elérhető, hatékony természet-azonos progeszteron pótlási lehetőség a transz-

dermális forma, megbízható gyártótól, professzionális alapanyagokból és segédanyagokból a

megfelelő felszívódásért,  tiszta progeszteron tartalommal a Women's Cream.

Tájékozódj!

A progeszteron-pótlás
lehetőségei és formái

 
Elolvasom a

Progeszteron kisokost

https://harmoniabolt.hu/progeszteron-potlas-lehetosegei/
https://hormonharmonia.hu/progeszteron-potlas-lehetosegei/


Az ösztrogén-dominancia és természetes kezelése

41
Eperjesi Katalin - Hormonharmónia

Mikor kell használnom? Semmiképpen sem minden nap! A ciklusodtól (és a konkrét

problémádtól) függ a krém használata. Erről megkapod az információt a krémmel együtt.

Semmilyen mellékhatása nincsen!Van-e mellékhatása? 

 Nem! Ha valaki mégis egy egész tubusnyit magára kenne egyszerre,

egyszerűen elaludna, mert nyugtat és elernyeszti az izmokat.

Túl lehet-e adagolni?

 Mert a benne lévő hatóanyag kompenzálja a kialakult ösztrogén- dominanciát,

ezáltal helyreállítja az egyensúlyt és így enyhíti és szünteti meg az ösztrogén dominanciás

tüneteket és szindrómákat.

Miért segít?

Gyakran feltett kérdések

 Napi 2 nyomás mellett a ciklus 2. felében használva 1,5-2 hónapig.Meddig tart egy tubus?

 mert a szájon át bevitt készítmények (tabletták)

közel 90%-a elvész az emésztőrendszer és a máj munkája

révén. Így annyival több hatóanyagot kell bejuttatni, ami pedig

mérgezi a májat és mellékhatásokat okoz. A természetes

progeszteron emésztőrendszeren keresztül való felszívódása

igen gyenge, ezért már 30 éve is injekció formájában adták. Az

injekció továbbfejlesztett változata a krém. A transzdermális, azaz krém formátummal

majdnem 100% jut a véráramba rendkívül gyorsan és nem terheltük a májat. A hatóanyag a

bőrön és zsíron áthatolva a véráramba kerül, és majd a véráram szállítja oda, ahová kell.

Miért krém?:
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 Mivel egy a természetben előforduló növény, a mexikói vad yamsz

(dioscorea villosa) gyökérből van előállítva. Ebből a gyökérből vonjuk ki a hatóanyagot és így

kerül a krémbe. Teljesen természetazonos, a szervezet úgy ismeri fel, mint a sajátját. Teljesen

veszélytelen, nincsenek mellékhatásai és nem lehet túladagolni. A krém egy olyan fejlesztés,

amely egy természetben előforduló növény hatóanyagából előállítva képes a petefészkünk által

termelt progeszteronnal egy az egyben megegyező molekulaszerkezetű és hatású hatóanyagot

bejuttatni és ezáltal az ösztrogén-progeszteron egyensúlyt helyreállítani. Ezen kívül a krém

parabén tartósítószerektől és szintetikus gyógyszerektől mentes. Mint minden természetes

hatóanyagnál és természetes gyógymódnál, a használata eleinte tünet felerősödéssel jár, ami a

szervezet ideiglenes reakciója a hatóanyagra és csak a valódi, minőségi hatóanyagnál

jelentkezik (silány termékeknél nem).

Miért természetes?

 Részben igen, de inkább kérd ki a hormon

egyensúly tanácsadód tanácsát. A megfelelő ösztrogén szint is kritikus a termékenység

szempontjából.

Segít-e a krém csökken ösztrogéntermelésnél?

 Igen, mivel a természet-azonos hormon egy az egyben

megegyezik a saját hormonjainkkal, ezért veszélytelen az alkalmazása, lásd �to-hormonok. Ezek

mindig növényi kivonatok, melyek hivatalosan táplálék-kiegészítők és nem gyógyszerek!

A természetes hormon veszélytelen?

 Igen! Mivel a saját petefészkünk által termelt

progeszteronnal teljesen megegyező hatóanyag van benne (lásd természetes progeszteron), így

nincs összeférhetetlenség semmilyen más készítménnyel.

Lehet-e más készítmények mellett használni?
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Állapotfelmérő kérdőív

Klikkelj ide, ha kéred a Women's Creamet, ami a természet-azonos progeszteron  krém!

. Ez a leggyakoribb

hormonális egyensúlyzavar a nők

körében, minden életkorban.

Progeszteron hiány

PMS=premenstruális

szindróma=menstruációt

megelőző tünetek:

ingerlékenység, mellfeszülés,

Fejfájás, feszültség érzése,

hangulatingadozás, görcsök,

ödémásodás

Alvászavar

Korai vetélés

Fájó és/vagy csomós mellek

Megmagyarázhatatlan

súlygyarapodás

Periodikus fejfájás/Migrén

Idegesség

Terméketlenség

 (az androgének a

fér� nemi hormonok). Progeszteron-

hiánynál, azaz ösztrogén-dominanciánál fordul elő. PCO gyanú és túlzott szénhidrát-bevitel,

inzulin-rezisztencia állhat a háttérben.

Androgén többlet:

https://harmoniabolt.hu/shop/womens-cream-progeszteron-krem/
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A laborban visszaigazolt abszolút magas

ösztrogén szint kezelése szakembert igényel, mert veszélyes és az étrend nem elég hozzá!

Ösztrogén többlet - lehet relatív vagy abszolút. 

Puffadtság, felfúvódás

Pozitív rákszűrés eredmény (esetleg méhnyakrák)

Gyors vagy indokolatlan súlygyarapodás (elsősorban hason, csípőn és combokon)

Mellfeszülés

Hangulatváltozások

Erős menstruációs vérzés

Nyugtalan depresszió

Migrénes fejfájás

Alvászavar (éjszakai megébredés, éber alvás, éjszakai izzadás)

Homályos gondolkodás

Arc kipirosodása

Epehólyag problémák

Hisztizés

: Azoknál a nőknél alakul ki, akiknél több ösztrogén került a szervezetébe, vagy túlsúly

esetén több termelődött. Valamint azoknál, akiknél a progeszteronból nem áll rendelkezésre

elegendő az ösztrogén hatásainak kiegyensúlyozására. Akár alacsony is lehet az ösztrogén szint,

de ha a progeszteron mennyisége még ennél is alacsonyabb, akkor az ösztrogén-dominancia

tünetei fognak megjelenni.

Ösztrogén-dominancia (progeszteron hiányos tünetek és ösztrogén túlsúlyos tünetek

vegyesen)
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Hasi hízás

Pattanások

Policisztás petefészek szindróma (PCOS)

Fokozott szőrnövekedés az arcon és a karon

Alacsony és /vagy ingadozó vércukorszint

A haj ritkulása, fejtetői részen fokozott hajhullás

Meddőség

Petefészek ciszták

Fájdalom a ciklus közepén

. Általában a krónikus stressztől kimerült

mellékveséknek köszönhető. Következménye a progeszteron szint leesése, ösztrogén-

dominancia kialakulása.

Mellékvese - kortizol hormon rendellenes szintje

Elgyengítő fáradtság, elerőtlenedés, kimerültség

Nem stabil vércukor

Homályos, ködös gondolkodás

Alacsony vérnyomás

Vékony és/vagy száraz bőr

Testedzésre való képtelenség

Májfoltok az arcon

 (együtt vagy külön-külön): ösztrogén hiányos és ösztrogén-

dominanciás tünetek vegyesen (hiszen egy túl alacsony ösztrogén szint mellett egy közel nulla

progeszteron szint is ösztrogén-dominanciát jelent) Ekkor is elsősorban a progeszteron pótlása

segít.

Változó korra jellemző panaszok
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Hüvelyszárazság

(Éjszakai) izzadás, hőhullámok

Fájdalmas közösülés

Memória zavarok

Húgyhólyag-fertőzések

Letargikus depresszió

Amennyiben több tünetben magadra ismersz, érdemes természet-azonos progeszteront

használnod.

Ha 5-nél több tünetben magadra ismersz vagy androgén és mellékvese tüneteid is vannak,

akkor a progeszteron segít, de kiegészítésre is szorul.

Kérem a természet-azonos progeszteron krémet.

Hőhullámok

Hirtelen erős szívdobogás

Izzadás

Alvászavar

Hajhullás

Indokolatlan súlygyarapodás

Ingerlékenység

Csontritkulás (menopauza előtti csontsűrűség veszteség is)

. Ez a hormon egyensúlyzavar leginkább a menopauza után jellemző,

különösen a �ligrán alkatú és sovány nőknél. Ekkor is a progeszteron pótlása segít, mert képes

az ösztrogén receptorokat annyira felélénkíteni, hogy az ösztrogénhatás is elegendő legyen.

Ösztrogén hiány

https://harmoniabolt.hu/shop/womens-cream-progeszteron-krem/
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Ne feledd, bár a fentiekből megértheted, hogy az ösztrogén-dominancia állhat a tüneteid

hátterében, ez a hormonális egyensúlytalanság mégsem feltétlenül a tüneteid oka, hiszen

sokszor a háttérben egy mélyebb ok áll, és így az ösztrogén-dominancia valamilyen

gyökéroknak „csupán” az okozata.

A személyes tanácsadásokon és a női programjaimon lehetőséged nyílik a háttérben rejlő okok

feltérképezésére a segítségemmel.

Women's Cream

Természet-azonos progeszteron
Professzionális alapanyagokból
Ösztrogén-dominancia kezelésére

Kérem a krémet!

A legelső lépést már megtetted azzal, hogy informálódtál arról, mi állhat a tüneteid és állapotod

mögött. A második lépés, amit máris megtehetsz pedig:

https://harmoniabolt.hu/shop/womens-cream-progeszteron-krem/
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�. A rosszul szabályozott vércukorszint

�. A mellékvese funkció csökkenése, a krónikus stressz

�. Pangások a kiválasztó rendszerben, felszívódási zavarok, mikrotápanyag-hiányok

�. A pajzsmirigy betegségei

�. A petefészek-agyalapi mirigy tengely érintettsége, szétkapcsolódása (peteérési, ovulációs

problémák, fogamzásgátló szedés utáni állapotok)

A nők hormonális problémáinak gyökér-okai
összefoglalóan:

Tanulj!

Megtanítalak a hormonális öngondoskodás
művészetére!

E-bookok és online mentorprogramok közül
válogathatsz, különféle hormonális kihívásokra
adnak gyakorlat-fókuszú segítséget.

Infó a programokról

https://hormonharmonia.hu/online-tudasanyagok/


Fontos
információk

Szakirodalmi források listája itt elérhető:

https://hormonharmonia.hu/tudomany/szakirodalom/

https://hormonharmonia.hu/tudomany/konyvek-magyar-szakirodalom/

Az e-bookban fellelhető ábrák forrása: 

Dr. Csiszár Miklós-Nora Igloi-Syversen: Női igazságok 

www.hormonharmonia.hu weboldal

Az e-book szerzői jogvédelem alatt áll. A szerző engedélye nélkül sem

részleteiben, sem egészben nem továbbítható vagy sokszorosítható. Kérlek, ne

másold le ezt az E-bookot és ne add át harmadik félnek. Inkább add át a honlap

elérhetőségét annak, akinek szüksége lehet rá. Köszönöm! 

Az itt leírtak nem minősülnek orvosi tanácsnak, és én nem is adhatok orvosi

tanácsot. Itt minden csak tájékoztató jellegű információ, nem helyettesíti a

szakorvosi konzultációt, nem értelmezhető diagnózisként vagy terápiás

tanácsként, csupán számodra megfelelő megoldások keresésére sarkallhat az

orvosi kezelés kiegészítéseként. Mindig fordulj kezelőorvosodhoz, hogy tanácsot

kaphass bármely egészségügyi problémával vagy állapottal kapcsolatban.  

Minden jog fenntartva! Eperjesi Katalin - Hormonharmónia


