
E-vitamin – sokoldalú támogatás a szervezetnek
Változókorban is!

A menopauza „zűrös” időszak. Háromból két nőt alaposan megvisel, bár a fizikai és pszichés
tünetek megjelenése és intenzitása egyénenként eltérő. A fő bűnös az ösztrogénszint

csökkenése. A panaszok egy része lassacskán megszűnik, mert a szervezet 5-10 év alatt
fokozatosan alkalmazkodik az alacsonyabb ösztrogénszinthez. Kézenfekvő segítség a
szintetikus hormonpótlás, de egyre nagyobb az igény a természetes megoldásokra. A

fitoösztrogének szedése mellett nem hagyható figyelmen kívül a kiegyensúlyozott vitamin- és
ásványianyagpótlás sem. Az E-vitamin szerteágazó hatásai többszörösen is megkönnyíthetik a

kritikus évek átvészelését.

Régi megfigyelés, hogy az E- és B-vitaminban gazdag magvak (dió, mogyoró, mandula,
napraforgómag) rendszeres fogyasztása enyhítheti a változókori hüvelyszárazságot és a
bőrtüneteket. Az E-vitamin a menopauza egyéb tüneteit is mérsékelheti. Miért?

Tudnivalók az E-vitaminról
Az E-vitamin  (α-tokoferol)  zsíroldékony vitamin. Olajokkal, olajos magvakkal jut a

szervezetbe, a nap szükséglet 15 mg. A szervezetben könnyen vízoldékonnyá alakul és ürül a
vizelettel, ezért gyakorlatilag nem lehet túladagolni.

Antioxidáns vitamin. Védi a sejtmembrán integritását, gátolja a lipidperoxidációt. A
lizoszómák és mitokondriumok membránjának stabilizálásával hozzájárul a sejtek egészséges
működésének, anyagcseréjének fenntartásához. Gátolja a lipoproteinek oxidációját, csökkenti a
fokozottan atherogen oxidált LDL képződését. Kedvező cardiovascularis (CV) hatásához az is
hozzájárul, hogy az arachidonsav-anyagcsere befolyásolásával segíti a PGI2-szintézist, gátolja a
tromboxán-képződést és a thrombocyta-aggregációt. A karcinogén nitrozaminok képződésének
gátlása felveti hatásosságát a tumor-profilaxisban is.

Szerepe van a sejtek közötti jelátvitelben, gén expresszióban, metabolikus folyamatokban,
valamint a humorális és a celluláris immunfunkciókban.

A hírhedt hőhullámok
A változókorú nők 70 százaléka határozottan szenved tőlük. Vasomotoros tünetként

értékelendők, elsősorban az ösztrogénhiány okozta adrenerg és szerotonerg értónus-
szabályozási zavar megnyilvánulásai. Az arc, a nyak és a mellkas vörös és forró lesz, majd
intenzív verejtékezés léphet fel, néha borzongással. A hőhullám 2-4 percig tart, naponta
többször jelentkezhet, különösen éjszaka. Kísérheti palpitatio-érzés, ingerlékenység,
vérnyomásemelkedés.

Egy 2007-ben publikált vizsgálat szerzői az E-vitamin (napi 400 NE ≈ 280 mg)
hőhullámokat mérséklő hatásáról számoltak be. Lágyzselatin kapszula formájában adva a
placebóhoz képest szignifikánsan csökkentette a hőhullámok intenzitását és gyakoriságát.

„Felugró” kilók
A hízás elsősorban abból ered, hogy a csökkenő ösztrogénszint okozta szimpatikotónia a

hypothalamuson keresztül stimulálja a mellékvesekéreg glucocorticoid-termelését. Az
eredmény: zsírlerakódás, elsősorban centralisan, a hason („alma”). Ez a visceralis zsír
hormontermelő funkcióval bír, ami inzulinrezisztenciához (végső soron 2-es típusú
diabéteszhez), dyslipidaemiához és fokozott CV rizikóhoz vezet. Az elhízásnak szerepe lehet az
emlő- és méhtest-carcinoma kialakulásában is.



A felesleg leadása és az elért testsúly hosszútávú megtartása csak komplex
életmódváltással lehetséges. Mivel az oxidatív stressznek is szerepe lehet az hízásban, az E-
vitamin segítheti a fogyást.

Szív-érrendszeri rizikó – magasabb, mint a férfiaké!
Az abdominalis hízás, az inzulinrezisztencia, a lipid-eltérések, a szimpatikotónia és a

vérnyomásemelkedés egyaránt növeli a CV kockázatot. Az E-vitamin már említett érvédő
hatásai csökkentik a coronaria-betegség és az egyéb CV kórképek kialakulását.

Intim panaszok
Ösztrogénhiányban megváltozik a kötőszövet összetétele, csökken az I és III típusú

kollagén aránya, a szövetek szakadékonnyá válnak, a hámszövet is sorvad.
A hüvelyfal elvékonyodása és szárazsága viszkető-égő érzéssel és dyspareuniával jár. Ezek

a panaszok már a megelőző években, 40-45 éves korban jelentkezhetnek. A nyálkahártya
sérülékeny, a hüvelyhámsejtek csökkenő glikogéntartalma miatt megfogyatkozik a
Lactobacillus flóra, a hüvelyváladék kisebb tejsavkoncentrációja, emelkedő pH-értéke
fertőzésekre hajlamosít.

A húgyutak területén a hormonhiány fájdalmas vizelést, „urge” inkontinenciát és visszatérő
fertőzéseket okozhat. A medencefenék meglazulása miatt megsüllyedő méh rontja a sphincter-
funkciót, hasprés kapcsán stressz-inkontinencia léphet fel.

Más tünetekkel ellentétben ezek az eltérések nem múlnak, sőt, idővel tovább romlanak,
ezért mielőbbi és tartós kezelést igényelnek. Az E-vitamin a szövetek, sejtek épségének
védelmezőjeként és a vérkeringés támogatásával javíthatja szövetek állapotát, fokozhatja a
hüvelyfal nedvességtartalmát és rugalmasságát.

Hajhullás és egyéb bosszúságok
A bőr vékony és száraz lesz, megjelennek a ráncok, a haj elvékonyodik és megkevesbedik,

a körmök töredeznek. Valamennyi érzékeny a vitamin-, ásványianyag- és nyomelemhiányra, és
a szabadgyökök „ostromára” – különösen a hajhagymák. Állapotuk javítható antioxidáns A- és
E-vitaminnal, valamint az anyagcserében részt vevő B-vitaminokkal és nyomelemekkel. Az E-
vitamin segíti az új hajszálak képződését, számos lokális hajápoló készítményben is
megtalálható.

Az E-vitamin lágy zselatinkapszula formája könnyen lenyelhető, jobb a felszívódása, és
kisebb az egyedi hatóanyagingadozás. Gyógyszerként törzskönyvezett, ami garantálja, hogy
megfelel a magasabb minőségi követelményeknek, és hogy a deklarált hatóanyagmennyiséget
(100, 200 ill. 400 mg) tartalmazza.
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