
JAK ESTRADIOL WPŁYWA 
NA DZIAŁANIE MÓZGU?

Estrogeny kojarzą się przede wszystkim z rozwojem kobiecych
cech płciowych i ich wpływem na cykl miesięczny kobiety.
Okazuje się, że jeden z estrogenów – estradiol wywiera
ogromny wpływ na poprawne funkcjonowanie mózgu.
 
Estradiol -  co to za hormon?
 
Estradiol (E2) należy do grupy estrogenów (obok estronu i
estriolu) i ma najsilniejsze z nich działanie. To on najczęściej
wywiera właściwy efekt poprzez przyłączanie się do
odpowiednich receptorów.
 
Estradiol jest produkowany u kobiet przede wszystkim przez
jajniki, a także przez mózg, komórki tłuszczowe oraz przez
komórki układu odpornościowego. Może być wytwarzany z
testosteronu, androstendionu (za pomocą enzymu aromatazy) lub
z progesteronu.
 
Estradiol przede wszystkim bierze udział w wykształcaniu się
żeńskich cech płciowych w trakcie dojrzewania u dziewczynek. U
kobiet wpływa na magazynowanie wody i tłuszczu, stymuluje
rozrost błony śluzowej macicy w pierwszej fazie cyklu. 
 
Estrogeny wpływają także na mineralizację kości i ich odpowiedni
poziom zapobiega osteoporozie. U mężczyzn estrogeny
odpowiadają za proces dojrzewania nasienia i wpływają na libido i
jakość erekcji.
 



Jak estradiol wpływa na nasz mózg?
 
Okazuje się, że ten „żeński” hormon ma ogromy wpływ na
funkcje poznawcze, czyli na zdolność uczenia się i
zapamiętywania. Spekuluje się, że to właśnie estradiol może
być odpowiedzialny za różnice w funkcjonowaniu mózgu u
kobiety i mężczyzny. Mężczyźni lepiej radzą sobie z zadaniami
przestrzennymi, podczas gdy kobiety lepiej radzą sobie z
zadaniami wymagającymi pracy pamięci krótkotrwałej i
werbalnymi umiejętnościami. Te różnice przypisuje się właśnie
poziomowi estradiolu. 
 
Hormon ten odgrywa także rolę w tworzeniu nowych
połączeń nerwowych w komórkach mózgu. Wpływa również
na rozwój komórek nerwowych poprzez kontrolę ekspresji
genów gospodarki wapniowej. 
 
Estradiol wpływa także na poziom dopaminy u kobiet (to
neuroprzekaźnik, który pełni istotną rolę w neuronalnej
regulacji układu motywacji/ nagrody, ruchów dowolnych,
procesach poznawczych i w procesie uzależnienia). 
 
Estradiol poprzez zwiększenie poziomu dopaminy jest w
stanie zwiększyć motywację (oraz libido).
 
Estradiol pomaga także zmniejszyć stan zapalny w organizmie,
redukuje ekspresję neurozapalnych czynników w mózgu, a
także wpływa na poprawę jakości bariery krew-mózg.
 
Niektóre badania sugerują także, że estradiol chroni mózg
kobiety przed skutkami traumy i wystąpieniem objawów
Zespołu stresu pourazowego. Poza tym estradiol ogólnie
wpływa na układ nerwowy, regulując nasz nastrój i
przeciwdziałając depresji.



Menopazua i estrogeny
 
W okresie menopauzy u kobiet następuje wygaszenie czynności
jajników. To sprawia, że poziom estrogenów znacząco spada.
Stąd też typowe objawy menopauzalne – uderzenia gorąca,
wahania nastrojów, stany depresyjne, bezsenność czy
zmęczenie. 
 
Wykazano, że u osób starszych prawidłowe poziomy estradiolu
zmniejszają ryzyko wystąpienia demencji i choroby Alzheimera.
Dlatego też często kobietom po menopauzie zaleca się
hormonalną terapię zastępczą (HTZ). Krótkoterminowe jej
stosowanie może przynieść wiele korzyści, jednak
długoterminowo wykazano, że niektóre formy HTZ zwiększają
ryzyko chorób wieńcowych, a także wystąpienia nowotworu
(piersi, macicy).
 
Jak naturalnie podnieść poziom estrogenów?
W tym wypadku warto zadbać o odpowiednią dietę – można
włączyć żywność bogatą w fitoestrogeny, np. rośliny
strączkowe, brokuły, kalafior, żurawina, śliwki, morele).
Jadłospis opieramy na dobrej jakości białku (mięso i ryby ze
sprawdzonego źródła, jajka).
 
Unikamy za to cukru, przetworzonej żywności, rafinowanych
tłuszczy roślinnych i tłuszczy trans. U niektórych osób na
poziom hormonów może wpłynąć także wykluczenie glutenu i/
lub nabiału.
 
Do tego włączamy odpowiednio dobraną aktywności fizyczną,
regulację rytmu dobowego oraz pracę nad redukcją stresu.
 
 
       



Jakie suplementy wpłyną na poziom estrogenów?
 
Oprócz diety i zmian w stylu życia możemy także wprowadzić
odpowiednie suplementy czy zioła. Jakie preparaty podwyższą
poziom estrogenów?
 

Siemię lniane – Zawiera naturalne fitoestrogeny i wpływa na
podwyższenie poziomu estrogenów, łagodząc objawy ich
niedoboru. Siemię można dodawać do koktajli, sałatek lub
potraw.
Pluskwica groniasta – działa silnie przeciwzapalnie,
stymuluje organizm do produkcji hormonów (szczególnie
estrogenów) i łagodzi objawy menopauzalne. Pluskwica
groniasta nie może być przyjmowana przy HTZ!
Olej z wiesiołka – zawiera GLA, które działa przeciwzapalnie
i reguluje pracę gospodarki hormonalnej.   
Maca – podnosi libido, reguluje poziom hormonów i może
zastępować kurację hormonalną u kobiet podczas
menopauzy.
Czerwona koniczyna – znacząco podnosi poziom
estrogenów.


