
PROGESTERON - NIEZWYKLE WAŻNY

HORMON

wspomaga przy implantacji zarodka w macicy, a następnie
utrzymuje ciążę,
ma działanie przeciwzapalne,
reguluje ciśnienie krwi,
dba o zdrowe kości,
zmniejsza stany depresyjne (zwiększa wydzielanie
serotoniny, co poprawia nastrój),
zmniejsza PMS,
polepsza jakość skóry,
poprawia pamięć i koncentrację,
wraz z pregnenolonem i DHEA należy do grupy
neurosteroidów,  które wspomagają pracę mózgu – polepszają
pamięć i zdolności kognitywne,
podwyższa temperaturę w trakcie owulacji,
zmniejsza skurcze i rozluźnia mięśnie gładkie,
reguluje odpowiedź immunologiczną organizmu,

Progesteron należy do grupy hormonów sterydowych i jest
wydzielany przez korę nadnerczy, jądra, jajniki oraz mózg.
 
Progesteron jest prekursorem aldosteronu, a po konwersji do 
17-hydroksyprogesteronu jest także prekursorem kortyzolu i 
androstendionu. Z kolei androstendion może być przekształcony
do testosteronu i estrogenów.
 
Funkcje progesteronu

 



zmniejsza aktywność pęcherzyka żółciowego,
wpływa na gospodarkę cynku i miedzi,
normalizuje poziom tlenu w komórkach,
wspomaga pracę tarczycy,
reguluje działanie estrogenów, czym może zapobiegać
rozwojowi nowotworów.

 
Jak widać progesteron pełni mnóstwo funkcji, dlatego tak
niezwykle ważne jest, aby jego poziom był odpowiedni.
 
Progesteron jako neurosteroid
Neurosteroidy są to hormony steroidowe syntetyzowane z
cholesterolu syntetyzowane zarówno w ośrodkowym jak i w
obwodowym układzie nerwowym. Do neurosteroidów został
zaliczony również progesteron. 
 
Wykazano, że progesteron w układzie nerwowym niezależnie
od pochodzenia wywiera działanie neuroprotekcyjne.
Progesteron odgrywa ważną rolę podczas regeneracji
ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego i wpływa
pobudzająco na mielinizację i remielinizację.
 
Na możliwość ośrodkowego działania progesteronu i wskazuje
jego oddziaływanie nasenne, uspokajające i
przeciwdrgawkowe. W ośrodkowym układzie nerwowym
progesteron z jednej strony pochodzi z krążenia ogólnego, z
drugiej strony jest miejscowo syntetyzowany głównie w
komórkach gleju. 
 
 



Progesteron jako neurosteroid wywiera efekty
neuroprotekcyjne, oraz wpływa pobudzająco na mielinizację w
ośrodkowym i w obwodowym układzie nerwowym.
 
Hormon ten, może także po przekształceniu do
allopregnanolonu oddziaływać na receptory GABA A i dzięki
temu wywierać działanie uspokajające i przeciwlękowe.
 
Działanie neuroprotekcyjne progesteronu może być
związane także z wpływem na oddychanie komórkowe na
poziomie mitochondrialnym. Okazuje się, że pod wpływem
działania progesteronu dochodzi do regeneracji
mitochondriów.
 
Progesteron odgrywa także ważną rolę w tworzeniu osłonek
mielinowych nerwów obwodowych - jednak ten mechanizm
nie jest jeszcze do końca poznany.
 
Dlaczego to jest takie istotne? Obecnie obserwuję u kobiet
znaczący spadek poziomu progesteronu. To przyczynia się nie
tylko do stanu przewagi estrogenowej, zaburzeń
miesiączkowania oraz problemów z płodnością. Progesteron
ma silny wpływ na układ nerwowy i pokarmowy i zbyt niski
poziom tego hormonu może przyczynić się do problemów i
na tym polu.



problemy z trawieniem,
zmiany apetytu
przybranie na wadze
zmęczenie
trądzik
senność lub bezsenność
alergiczne wysypki skórne, pokrzywka
bóle głowy
depresja
zespół napięcia przedmiesiączkowego (PMS) 

Wysoki poziom progesteronu – co to może
oznaczać?
 
Zazwyczaj problemem jest zbyt niski poziom progesteronu,
jednak zdarzają się zaburzenia w drugą stronę – poziom
progesteronu wychodzi zbyt wysoki. I co wtedy? Czy to
dobrze? A może wskazuje to na jakieś zaburzenia? Jak zwykle,
trzeba się odnieść także do samopoczucia.
 
Istnieje zjawisko dominacji progesteronowej. Jakie możemy
wtedy odczuwać objawy?

 
 Fizjologicznie podniesiony poziom progesteronu występuje w
ciąży. W trakcie ciąży, progesteron wraz z prolaktyną i
estrogenami, powiększa gruczoły mleczne i stymuluje piersi do
produkcji mleka. Jest także odpowiedzialny za hamowanie
odpowiedzi układu odpornościowego matki na antygeny
płodu. Pobudza również błonę śluzową jajowodów i macicy do
wydzielania  substancji odżywczych. Zapobiega skurczom i
przedwczesnemu porodowi.
 
 



przewlekły stres
suplementacja progesteronem lub     pregnenolonem
tabletki antykoncepcyjne
inhibitory metabolizmu      progesteronu
(glikokortykosteroidy, Ketokonazol – lek
przeciwgrzybiczny, dym      papierosowy, Cymetydyna – lek
hamujący wydzielanie kwasu żołądkowego).
torbiele jajników
rzadkie postacie nowotworu jajników
nowotwory nadnerczy

Jakie zaburzenia wpływają na podwyższenie poziomu
progesteronu?

 
Jak sobie radzić z nadmiarem progesteronu?
W tym wszystkim istotny jest także poziom estradiolu -
progesteron i estrogeny balansują wzajemnie swoje efekty,
dlatego, jeżeli przy nadmiarze progesteronu mamy niski
poziom estradiolu, należy zadbać o jego zwiększenie (tutaj
może pomóc m.in. czerwona koniczyna, maca, pluskwica
groniasta).
 
Konieczna jest praca nad redukcją stresu!
 
Jeżeli suplementujemy krem progesteronowy lub pregnenolon
warto rozważyć zmniejszenie dawki, bądź odstawienie.
 
Warto wykluczyć takie przyczyny jak nowotowory czy
wrodzony przerost nadnerczy.
 
Aby poprawić procesy detoksu i wydalania nadmiaru
hormonów, można wprowadzić do suplementacji DIM lub d-
glukaran wapnia oraz suplementy wspierające działanie
wątroby: wyciąg z karczocha, ostropest plamisty, witaminy z gr
B, MSM.
 



przewlekły stres lub infekcje,
menopauzę,
niewydolność jajników,
histerektomię całkowitą z usunięciem jajników i jajowodów
niektóre leki mogą obniżać poziom progesteronu, np.
Ampicylina.

brak owulacji i problemy z płodnością,
gdy doszło do zapłodnienia: ciąża pozamaciczna,
poronienie,
nieregularne miesiączki lub ich brak,
depresja, pogorszenie pracy mózgu,
problemy z tarczycą,
zwiększone ryzyko zachorowania na osteoporozę.

praca nad stresem i wsparcie nadnerczy,
jeśli jest stan zapalny, należy zaadresować jego przyczynę i
wyeliminować,
suplementacja niepokalankiem,
terapia naturalnym progesteronem (hormon bioidentyczny).

Przyczyny i skutki zbyt niskiego poziomu
progesteronu
Do przyczyn zbyt niskiego poziomu progesteronu zaliczamy:

 
Skutki niedoboru progesteronu:

 
Jak podwyższyć poziom progesteronu?


