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Minden jog fenntartva! 

A „Duciforradalom Diával - Inzuzlinrezisztencia” könyv szerzői jogi műnek minősül. A könyv használatával az alábbi 

feltételeket és nyilatkozatokat elfogadod. Tilos a könyvben lévő tartalmak vagy azok bármely részletének másolása, 

többszörösítése, újra nyilvánossághoz történő közvetítése, más módon való felhasználása, feldolgozása és értékesítése 

a Szolgáltató előzetes, írásos hozzájárulása nélkül. A könyvből bármilyen anyagot átvenni írásos hozzájárulás esetén is 

csak az adott weboldalra és könyvre való hivatkozással lehet. A szerző fenntartja minden jogát szellemi tulajdonának 

valamennyi elemére. 

A könyvben található tartalmak a Szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. számú törvény (továbbiakban: Szjt.) alapján 

szerzői jogi védelem alá esnek, mely törvényben foglalt szabályok megsértése esetén a felhasználót az Szjt. 94. §-94/D. 

§-ai szerint polgári jogi felelősség terheli. 

Amennyiben bármely személyes adatodat eljuttatod, azzal hozzájárulásodat adod ahhoz, hogy azt a könyv szerzője - az 

ügylet jellege által meghatározott célból és ideig - nyilvántartsa és kezelje.  

A könyv Tulajdonosa igyekszik a lehető legpontosabb információkat szolgáltatni. Az információk esetleges 

félreértéséből, vagy a helytelen következtetések levonásából eredő esetleges károkért a Tulajdonos nem vállalja a 

felelősséget.  

A könyvben szereplő információkat az olvasó kizárólag saját felelősségére használhatja fel. A könyvben található 

információk tájékoztató jellegűek és nem helyettesítik az alapos orvosi vizsgálatot, diagnózist. Az ennek elmaradásából 

származó egészségkárosodásért a szerző nem vállal felelősséget. Tartósan fennálló vagy akut tünetek esetében is kérem, 

keresd fel kezelőorvosodat! Minden egyéb kérdésben az Általános Szerződési Feltételek tartalma és hivatkozásai az 

irányadók. 
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Inzulinrezisztencia, 2-es típusú diabétesz és policisztás petefészek szindróma 

A hormonok testünkön belül különböző pontokon termelődnek. Hírvivőként dolgoznak szervezetünk autópálya-szerű 

hálózatában a véráramon keresztül, eljutnak mindenhová, ahol utasításokat adnak a sejteknek, hogy pontosan mit kell 

tenniük. Miután küldetésük teljesült, már nincs rájuk szükség, ezért a bélrendszerben és a májban lebontásra, 

kiválasztásra kerülnek. 

Fogyás szempontjából a hormonegyensúly különösen fontos és több száz hormonunk közül néhány jelentős 

magyarázatot ad arra, miért nehezített a fogyás vagy épp miért vagyunk teljesen egészségesek. A hormonháztartás 

dominóelv szerint működik. Ha valami elromlik, akkor máshol is problémát okoz(hat), ezért fontos minden 

egyensúlytalanságot helyére tenni. A test pontosan tudja, hogyan érheti el az egyensúlyt, hiszen mindig a túlélésre játszik 

és számára az az ideális, ha minden a helyén van. Minden pillanatban történik valami, ami miatt akármikor felborulhat 

az egyensúly, a következő pillanatban pedig már dolgozik is nagyon sok hormon, hogy ezt helyre tudja állítani. Ha 

bármilyen vészhelyzet áll fenn, a szervezet extra energiához jut, hogy megbirkózhassunk a feladattal, így tudunk veszély 

esetén gyorsan futni, ha melegünk van, ezért izzadunk és ha bármilyen étel illatát érezzük, ezért termelődik nyál a 

szájban. Ezek egészséges egyensúlytalanságok. A test reagál és ismét egyensúly lesz.  

A probléma akkor kezdődik szervezetünkön belül, ha az aktív hormonokból sokáig van túl sok vagy túl kevés a 

testünkben, mert ez egészségtelen állapot. A test úgy próbálja ezt megelőzni, hogy megfelelő mennyiségű aktív hormont 

termeljen, másrészt lebontja, kiválasztja a szükségtelen hormonokat. Ha viszont hosszabb ideig van jelen egy-egy aktív 

hormon, akkor már fennáll a nem egészséges egyensúlytalanság. Amikor azt mondjuk, hogy túl sokáig van jelen egy 

hormon, akkor a szervezet többféle módon igyekszik ezt ellensúlyozni. Többet bont le az adott hormonból, átalakítja 

azt másik hormonná, a hormonok egy részét likvidálja vagy érzéketlenné teszi a sejteket a hormon hatása iránt, hogy 

több kárt már ne tudjon okozni. Ezért igaz az, hogy ha egy hormon működése felborul, bizonyosan magával ránt még 

néhányat. A hormonok előállítása mellett a lebontásuk és eltávolításuk is ugyanolyan fontos. Ebben a folyamatban 

rengeteg hibafaktor léphet fel. Szervezetünk mindent megtesz, hogy a dolgát végzett hormonokat kiválassza, de ha ez 

nem sikerül, akkor ezeket egy ideiglenes raktárba csoportosítja elkerülve a még nagyobb bajt. 

A hízás és nehezített fogyás oka tökéletesen levezethető hormonjaink működésének megértésével. A hormonok 

dolgoznak a testünkön belül, akkor lépnek működésbe, amikor reakciót kapnak és feladatot kell teljesíteniük. Az az 

ideális állapot, ha minden hormon jól működik, azaz elegendő mennyiségben van jelen (nincs hiány és nincs többlet 

sem) és pont azt a munkát látja el, ami eredendően a küldetése. 

Ha a testünk túl keveset termel valamiből, akkor más hormonok is tudják helyettesíteni. A hormonokat termelő szervek 

is képesek egymás munkáját ellátni. Amellett, hogy előállít a szervezet hormonokat, a felesleget le is kell bontsa vagy el 

kell raktározza. Ki gondolná, de sajnos így van, a zsírszövet az egyik legbiztonságosabb tárolóhely, kifejezetten a sok 

ösztrogénnek. A túl sok ösztrogén pedig igencsak súlyos problémákat tud okozni, ezért igyekszik a szervezet a felesleget 

belőle eltárolni a zsírsejtekben. Minél több az ösztrogén, annál többet kell inaktívvá tenni, tehát sok helyre van szükség. 

Erre megoldás az, hogy a meglévő zsírsejtek megduzzadnak, de a testünk önkényesen úgy is dönthet, hogy inkább új 

zsírsejteket gyárt. Na ebből születik az a súlyfelesleg, amit iszonyatosan nehéz leadni. 

A hormonzavar általában több hormon együttes tévútját jelenti. Ha például túl sok az inzulin a vérben, a melatonin 

nevű alváshormon is hiányos lehet. Ettől nem tudunk jól aludni. Ha túl kevés a melatonin, akkor reggelre kevés kortizol 

termelődik, ami miatt egész nap fáradtságérzet gyötör bennünket. 

A melatonin hatással van a leptinre is, amelynek az lenne a feladata, hogy a telítettségünket jelezze. Ha pedig túl kevés 

a kortizol és a leptin, akkor máris veszélybe kerül a fogyókúrában mindig fontos kitartásunk, mert egész nap csak olyan 

ételekre fogunk vágyni, amelyektől gyors energiát nyerhet a szervezet, pld: édességek. Ha sok édességet veszünk 

magunkhoz, még több inzulin termelődik és máris újra odajutunk, hogy a túl sok inzulin kevés melatoninhoz vezet. A 

kör újra és újra ismétlődik ezáltal. 

Hormonegyensúlyra kell tehát törekednünk. 

A hormonrendszer egészségéhez: 

 a megfelelő életmód,  

 a táplálkozás és a testedzés,  

 az elegendő mennyiségű folyadékfogyasztás szükséges.  
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A hormonrendszerrel kapcsolatosan megállapítható, hogy minden mindennel összefügg. Ha egy homokszem kerül a 

gépezetbe, máris borulhat a teljes hormonháztartásunk. Az életmódunk tehát a hormonrendszerre jelentős hatással bír. 

Inzulinrezisztencia esetén ismerned kell a legfontosabb hormonokat! 

Inzulin 

Az inzulin egy raktározó hormon! A túlzott energiabevitel hatására a szénhidrátokat zsírrá alakítja és eltárolja. A 

hasnyálmirigyben termelődik, annak úgynevezett Langerhans-szigeteinek béta-sejtjei termelik. Az inzulin célja a 

vércukorszint folyamatos visszacsökkentése, ezért a vérkeringésben lévő cukrokat a sejtekbe tereli. A hormon egyfajta 

üzenet a sejteknek, hogyan kellene működniük. Ez az üzenet receptorok segítségével jut el a testünkben lévő sejtekhez. 

Glükagon 

Az inzulinnal ellentétes hormon. Szintén a hasnyálmirigyben termelődik. Ez a másik csoportjából a Langerhans szigetek 

alfa sejtjeiből képződik. Hatásmechanizmusa az inzulinnal ellentétes, a zsírégetésért felelős hormonunk. Ez a hormon 

bontja a testzsírt, és ebből állítja elő a szervezetünk számára szükséges energiát. Amikor az inzulin szintje emelkedik, a 

glükagoné csökken. Ezt a helyzetet kell megfordítanunk ahhoz, hogy a zsírtároló üzemmódból a zsírégetőbe lépjünk. 

Azaz az inzulinszintünket kellően alacsonyan kellene tartanunk. Mivel a glükagon hormon akkor indul be, amikor a 

vércukor egy bizonyos határérték alá esik, ilyenkor a hasnyálmirigy glükagont bocsát ki. Ez a májba küldött üzenettel, 

aktivizálja annak működését, hogy megemelje a vércukorszintünket és a májunk elkezdje a zsírsavainkat felhasználni 

ahhoz, hogy cukrot állítson elő. Ez a hormon viszont akkor tud beindulni, ha nem bocsát ki inzulint a hasnyálmirigy. 

Amikor a szervezetben a glikogénraktárak (tárolt energia) kiürülnek, azaz amikor nem viszünk be szénhidrátot és a 

fehérjéket is felhasználta a szervezetünk, akkor a glükagon hormon a zsírraktárakat célozza meg és zsírsavakat szabadít 

fel, vagyis beindul a zsírégetés. 

Kortizol 

A mellékvese termeli. Folyamatos stresszes életmód, túlhajszoltság hatására a mellékvesék kifáradnak és a kortizolszint 

lecsökken a szervezetben. Ennek a hormonnak a hiánya miatt fáradt leszel, levertség gyötörhet. Ébredés után nehéznek 

érzed magadat, a nap folyamán pedig jellemző lehet rád a hangulatingadozás. Az egészséges életmód egyik kulcsszerepe 

nem véletlenül a stressz lehető legalacsonyabb szinten való tartása. 

Ghrelin 

Ez az úgynevezett éhséghormon. Ha éhes vagy, akkor ez a hormonszint magas. Ilyenkor szokott az ember olyan 

szénhidrátokat kívánni, amelyek gyorsan felszívódva sos energiát biztosítnak, például a cukros péksütemények. Ezek 

hirtelen erőt adnak számodra, de csak nagyon rövid időre.  

Ezt követően farkaséhes leszel a teljes nap folyamán és újra kívánni fogod a cukros ételeket. A ghrelinszint 

folyamatosan alacsonyan tartása kulcsfontosságú a fogyás elérésében, a testmozgás egyébként pozitívan befolyásolja. 

Az éhséghormon bizony nem játszik a kezünkre, amikor le akarnánk fogyni, mert az ő feladata pont az, hogy 

megőrizzük a súlyunkat, még akkor is, ha túlsúlyosak vagyunk. Az életmódváltók java része visszahízza a leadott kilókat 

1 éven belül rossz módszer választása estén. Ennek az az oka, hogy a szervezet étvágya és a testsúlyszabályozó 

hormonok megpróbálják megtartani és elvesztés esetén visszaszerezni a zsírt. Ráadásul fogyókúra alatt a ghrelin 

hormon szintje emelkedik, ami fokozza az éhséget, ezzel pedig nehezíti a küldetésünket. A szervezet a túlélésért küzd, 

igyekszik visszaszerezni azt, amit mi kemény munkával lead(t)unk. A különféle sztárdiéták és koplalások esetén ez az 

egyszerű magyarázat arra, hogy a leadott súly miért jön vissza nagyon hamar. Bekapcsol a túlélési mechanizmus, 

törekszik a szervezet arra, hogy amit elvettünk, azt visszanyerje. Ha a gyomrunk üres, a hormon kiválasztódik, a 

véráramon keresztül az agyba jutva élelem után kutat. Ez az érzés az, amikor 10-szer kinyitod a hűtőt, majd becsukod, 

és folyamatosan ételt keresel. Ha a gyomrunk megtelt, akkor a ghrelinszint lecsökken. Koplalni és alacsony kalóriát 

bevinni tehát ellentétes hatást fejt ki, mint azt mi gondolnánk. A szervezet nem enged minket hosszú távon éhezni, az 

anyagcserét lecsökkenti a túl sokáig folytatott kalóriamegvonás, így egyszerűen nem győzhetünk a hormonok 

működésével szemben. 

A ghrelin tehát egy nagyon fontos éhséghormon. Nagy hatással van a sikeres súlyleadásban és súlymegőrzésben. Egy 

fenntartható és élvezetes étrenddel elkerülhető a jojóeffektust, ami nagy súlyváltozásokat eredményez, és negatívan hat 

a hormonokra. A ghrelinszinttel szemben rosszul választott fogyókúrák mellett eleve vesztesként indulunk neki a 

harcnak. Itt fontos megemlítenem, hogy fogyásomat ennek köszönhetem, azaz rájöttem, hogy az alacsony 

kalóriabevitel és a CH megvonás mellett soha nem leszek ÖRÖKKÉ vékony. Egy ideig lehetek, de egy éhségtermelő 
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hormonnal szemben esélytelen vagyok még 50 évig koplalni. Én nem akarok többé harcolni, ezért a ghrelinszintet 

megtanultam befolyásolni. Hogyan? Úgy, hogy befejeztem a koplalást. 

Leptin 

A ghrelin és a leptin hormonok összetartoznak, egyensúlyban kell lenniük. Egészséges testben akkor működnek, amikor 

szükség van rájuk. A ghrelin a gyomorban termelődik, éhségérzetet kelt, vagyis étvágyért felel. A leptin ennek ellentétes 

hormonja, a zsírsejtek termelik, telítettségért felel, ez jelez, hogy már eleget ettünk. Alapesetben az lenne a helyes állítás, 

hogy a túlsúlyosabb emberek hamarabb laknak jól, hiszen több zsírsejtjük van, amelyekben több leptin termelődik. Ha 

azonban a két hormon működése felborul, akkor ez máris csak hiú ábránd. Azon nők esetében, akiknek leptinhiányuk 

van, a testük tehát hosszabb ideig több leptint termel a túlsúly miatt, a sejtek érzéketlenné válnak rá. Ugyanúgy, mint 

az inzulin esetében. Ezt hívjuk leptinrezisztenciának. 

Mi az inzulinrezisztencia? 

Testünk saját működéséhez egész nap energianyerésért küzd. A legáltalánosabb energiatermelő funkció az evés. Az 

ételekben lévő energia a bélrendszeren keresztül a vérbe kerül, ami miatt a vércukorszint megemelkedik. A magas 

vércukorszint nem jó a szervezet számára, ezért szervezetünk alapvető feladata, hogy ezt mielőbb megfelelő szintre 

húzza vissza. Eközben az energia eljut az agyunkba és az izmokhoz. Amint megemelkedik a vércukorszint, a 

hasnyálmirigy vészcsengője bekapcsol és inzulint termel.  

Az inzulin elszállítja a glükózt – vagyis a cukrot – a sejtekhez, és segít a sejteknek felvenni azt. Az inzulin egyfajta kód 

tehát, amely segít megnyitni a sejteket a feladatban. Ha túl gyakran kell túl sok inzulint termelni, előbb vagy utóbb eljön 

az a pillanat, amikor a sejtek vakká válnak az inzulinra és kevesebb glükózt vesznek fel. De ugyebár a testünk 

csökkenteni szeretné a vércukorszintjét, tehát még több inzulint termel. Az extra adag inzulin miatt a sejtek hirtelen 

felveszik a glükózt, de így a vércukorszint drasztikus mélyrepülésbe kezd. Ilyenkor érzünk például szédülést, fejfájást, 

kellemetlen közérzetet. A magas vércukorszint hirtelen csökkenése előidézi azt, hogy ismét energiára vágyik a szervezet, 

tehát ennivalóért fog kiáltani. Ez az állapot nagyon fárasztó. Nagy kajálások után ezért tudunk jó nagyokat aludni, mert 

borzasztóan kimerítő a szervezet számára az egész folyamat. Ha a sejtek túl sokáig érzéketlenek, állandósul a magas 

inzulinszint annak ellenére, hogy a vércukorszint normális. 

Ez az inzulinrezisztencia állapota.  Mi történik a szervezetben inzulinrezisztencia esetén? 

Az inzulin legfontosabb tulajdonsága, hogy az elfogyasztott szénhidrátokat glükózzá (cukorrá) alakítja, mely a 

bélfalakon keresztül felszívódva a véráramba jut, és energiával látja el az egész szervezetet. Az inzulin egyes sejtek (az 

izomszövetek, a zsírszövetek, a máj sejtjei) inzulinreceptoraihoz képes kötődni. A folyamat révén apró pórusok nyílnak 

az érintett szövet sejtjeinek membránján, amely ezeken a kis pórusokon keresztül képes glükózt felvenni. Miután a 

sejtek ezeken az apró kis "lyukakon" keresztül felvették a glükózt, energiaként használják fel, vagy éppen glikogént 

építenek belőle. Tehát az inzulin mit csinál az elfogyasztott szénhidrátokkal? Glükózzá bontja őket, és táplálja bizonyos 

szövetek (pl. az izmok) sejtjeit. 

Alapigazság, hogy minél több és minél egyszerűbb szénhidrátot fogyasztunk, a hasnyálmirigyünk annál több inzulint 

bocsát ki, hogy a vérből a vércukor "a megfelelő helyre jusson". A magas inzulinszint mindig kedvez a 

zsírraktározásnak, mivel a glükózt a zsírsejtekbe is képes eljuttatni, és egyúttal akadályozza a lebomlásukat is. A gyakori 

diétázás is idővel szépen-lassan érzéketlenné teheti a sejtjeinket az inzulinnal szemben, de az igazán gyilkos dolog ilyen 

értelemben a rossz diéta. Olyan módszerekre gondolok, amelyek téves beidegződéseken alapulnak, éhezéssel járnak. 

A telített zsírok, transzzsírok és bizonyos egyszeresen telítetlen zsírsavak nagymértékű, rendszeres fogyasztása szintén 

hajlamosít az inzulinrezisztenciára. Ezért kell óvatosan bánni a fehérjedús és zsírdús táplálkozási mintákkal, amelyek 

olyan népszerűek manapság.  

Nem elhanyagolható tény, hogy az inzulinérzékenységünk a nap folyamán folyamatosan változik. Az ébredést követő 

órákban a legrosszabb az inzulinérzékenységünk, ekkor tehát különösen nagy figyelmet kell fordítanunk arra, hogy 

kerüljük az egyszerű, magas glikémiás indexű szénhidrátok fogyasztását (pl. önmagában gyümölcs evés) vagy pedig 

segítsük elő azok lassabb felszívódását más tápanyagokkal. Ezért nem mindegy, milyen étrendet követünk. A késő 

délutáni órákban ugyanez a helyzet. Nagyjából 11 és 15 óra között a legjobb az inzulinérzékenységünk, tehát a nagyobb 

mennyiségű szénhidrátbevitelt erre az időszakra célszerű időzíteni; 23 és 3 óra között szintén jó az 

inzulinérzékenységünk, ezért, ha éppen éjszakázunk, akkor szintén erre az időszakra ajánlott ütemezni a több 

szénhidrátot. 
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Jó hír, hogy azért a folyamat visszafordítható, illetve mindenképpen kontroll alatt tartható. A megoldás kulcsa 

elsődlegesen az étrendi változtatásokban rejlik, és persze komoly fegyvertényező az inzulinrezisztencia ellen az edzés 

is. Ha számoltál a kiváltó okokkal, már tudod, mely dolgokra kell kiemelt figyelmet fordítani. Értelemszerűen kerülendő 

az egyszerű szénhidrátok, telített zsírok, transzzsírokat tartalmazó feldolgozott élelmiszerek fogyasztása (hozzáadott 

cukorban, ízfokozókban, tartósítószerekben, ipari zsírban, finomlisztben gazdag ételek). Mivel nagy inzulinreakciót 

mindig az elfogyasztott szénhidrát vált ki, nem is kérdés, hogy első körben itt kell megszorongatni a problémát. 

Törekedned kell a minőségi, komplex források fogyasztására: zabpehely (gluténmentes), hüvelyesek, quinoa, barna rizs, 

basmati rizs, stb. és alacsony szénhidráttartalmú, rostban nagyon gazdag zöldségek. Minden diéta alapja – ahogyan az 

IR esetén is – a sok zöldség. 

Melyek az inzulinrezisztencia leggyakoribb tünetei? 

indokolatlan feszültség 
agresszivitás 
remegés 
verejtékezés 
étkezés utáni "kajakóma” 
hasi típusú hízékonyság 
fogyási képtelenség 
állandó fáradtság 

édességvágy 
lehangoltság 
sírhatnék, depresszív hangulat 
indokolatlan félelmek 
ásítozás 
álmosság 
gyengeség 
éhségérzet 

önvádolás 
önértékelési zavar   
falásroham 
feledékenység 
szétszórtság 
koncentrációs zavar 

 

Miért nehezen felismerhetőek az inzulinrezisztencia tünetei? 

Az IR észrevétlenül fejlődő betegség. Tünetei sokszor csak erős hangulatingadozásként jelentkeznek, amit a vércukor-

ingadozások okoznak. Az idő előrehaladtával a hangulatingadozásokat fáradékonyság, általános életerő-csökkenés, 

depresszió, de akár pánikbetegség is követheti. A fizikai meggyengülés lelkileg még inkább labilissá teszi az embert, aki 

ezzel bele is került egy lefelé vezető spirálba, ahol egyre többször merülnek fel a következő kérdések: "Én miért nem 

tudok úgy örülni, mint a többiek?", "Én miért vagyok állandóan lehangolt?", "Én miért nem tudok lefogyni?" 

Milyen gyorsan alakul ki? 

Az inzulinrezisztencia tünetei sokszor olyan lassan fejlődnek ki, hogy hozzászokik az ember. Ez a rossz közérzet 

betegsége. Mindegy, hogy a tünetek évek, évtizedek óta, vagy csak pár hónapja jellemzőek, ha felmerül az 

inzulinrezisztencia, a következő lépés az inzulinrezisztencia-vizsgálat és az inzulinrezisztencia kezelése. 

Tulajdonképpen sokszor nem is érzel semmit, egyetlen tünet az elhízás, ami viszont egy előremutató tünet, tehát rögtön 

érdemes vizsgálni a mögöttes vérképet. 

Miért okoz az inzulinrezisztencia gyakran elhízást? 

Az inzulinrezisztencia tünetei közül az elhízással küszködnek majdnem a legtöbben. Amíg magas az inzulinszint, sajnos 

sokkal nehezebb a fogyás. Miért? A zsírsejtek kétféle üzemmódban dolgoznak: a zsírt vagy raktározzák, vagy lebontják. 

Magas inzulinszint és annak állandó libikókája esetén bármit is eszel, azt a tested zsír formájában elraktározza. Amint 

az inzulinszint normális alacsony szintre csökken, a zsírsejtek elkezdik a zsírt lebontani és kiüríteni. Ez a fogyás és a 

súlykontroll titka. 

PCOS és IR kapcsolata 

Az inzulinrezisztencia a nők 20%-ánál PCOS-t (policisztás petefészek szindrómát) okoz. Tehát nem minden IR-esnek 

van PCOS-e, de majdnem minden PCOS-es IR-es. Ebből következik, hogy IR esetén mindig keresni kell a PCOS-t is, 

illetve PCOS megállapítása esetén mindig keresni kell az IR-t! 

Hogyan vizsgálják az inzulinrezisztenciát körültekintően? 

Mivel az inzulinrezisztencia gyakran PCOS-t okoz és pajzsmirigy-alulműködéssel együtt járhat, ezért a következő 4 

vizsgálatot mindenképpen érdemes elvégeztetni: 

✓ 3 pontos vércukorterelés inzulinszintekkel 

✓ hüvelyi ultrahang + nemi hormonok (PCOS) 

✓ pajzsmirigyhormonok és antitestek 

✓ D-vitamin-szint 
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1. IR vizsgálati pont: 3 pontos vércukorterhelés vizsgálat inzulinszintekkel 

Reggel, éhgyomorra, 75 g, vízben feloldott cukrot kell meginni. 0, 60 és 120 perckor vért vesznek vércukorra és az 

inzulinra. Előkészítés: előző este 7-kor fogyassz könnyű vacsorát, vagyis ne koplalj és ne is vacsorázz nagy mennyiségű 

ételt. 

Vércukorgörbe alapján a kielégítő eredmény ez lenne: 

✓ 0 perces, éhgyomri vércukorérték kezdődjön 4-essel vagy 5-össel 

✓ 60 perces maradjon 6-7 mmol/l alatt 

✓ 120 perces pedig csökkenjen vissza a 0 perces értékre, de ne menjen az alá, viszont legalább csökkenjen vissza 

a 60 perces szint alá (ez jó jel, ám még mindig aggályos) 

Inzulingörbe normális vércukorgörbe esetén: 

✓ 0 perces inzulinérték legyen 10 mIu/ml alatt 

✓ 60 perces inzulinérték kb. 50 mlu/ml alatt 

✓ 120 perces inzulinérték pedig 25 mIu/ml alatt 

Magasabb (enyhébb) normálértékek: 

Vércukor: 

✓ 0 perces: 3,5-6,1 mmol/l 

✓ 120 perces < 7,8 mmol/l 

Inzulin: 

✓ 0 perces inzulin < 15 mU/L 

✓ 120 perces inzulin < 80 mU/L  

A háziorvos OEP alapon csak 2 pontos vizsgálatot kérhet, amiből csak a vércukor ingyenes, de az inzulinvizsgálatot a 

páciensnek kell kifizetni. 3 pontos vizsgálatra van szükség. Érdemes magánlaborban elvégeztetni, kb. 10.000-15.000 

Ft. Tehát "3 pontos vércukorterhelés inzulinszintekkel" kell. A 2 pontos nem elég. Nem elég a reggeli éhhomi érték és 

nem elég a 0-120 perces. Mindenképp kell a 3 pont vizsgálata. 

HOMA-index és az IR kapcsolat 

A HOMA-index képlete: ((éhgyomorra mért vércukor x éhgyomorra mért inzulinszint) / 22,5). Ez kissé elavult, mert 

csak a 0 perces vércukor- és inzulinértéket veszi figyelembe. Tehát tulajdonképpen nem sokat mond el, bár, ha ez a két 

érték magas, az már nem jó állapot. 

2. IR vizsgálati pont: Policisztás petefészek szindróma (PCOS) jelenlétének vagy hiányának megállapítása 

Tehát az inzulinrezisztencia megállapítása esetén a PCOS-t mindig keresni kell! Illetve PCOS megállapítása esetén az 

IR-t mindig keresni kell!  

Milyen vizsgálattal állapítják meg a PCOS-t? 

✓ Hüvelyi ultrahangvizsgálat + hormonpanel vérvizsgálatból 

PCOS panel javasolt rendszertelen vagy kimaradó menstruáció, súlyproblémák, pattanásos bőr, nagy mértékű hajhullás, 

emelkedett inzulinszint esetén. 

PCOS panel elemei – ezt vizsgálják meg PCOS esetén: 

✓ ösztradiol 

✓ luteinizáló hormon (LH) 

✓ follikulus stimuláló hormon (FSH) 

✓ SHBG 

✓ progeszteron 

✓ aktív tesztoszteron (+SHBG) 

✓ albumin 
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Mikor beszélhetünk PCOS-ról?  

Ha a következő három (rotterdami) kritérium közül legalább kettő fennáll: 

✓ Peteérési vagy menstruációs zavar 

✓ Férfihormontúlsúly tünetei vagy annak laboratóriumi jelei 

✓ Policisztás petefészkek észlelése hüvelyi ultrahangvizsgálattal: petefészkenként legalább 8-10 db, legfeljebb 10 

mm-es ciszta mindkét oldalon 

Aki nem szed fogamzásgátló tablettát, annak ciklusfüggő vérvétel javasolt: 

✓ 3-5. napon női hormonsor: FSH, LH, ösztradiol, progeszteron, tesztoszteron, prolaktin 

✓ Peteérés után 6-8 nappal: progeszteron, prolaktin, pajzsmirigyhormonok 

Az LH/FSH aránya, a termékenykorúaknál normálisan 1:1. A PCOS-ban az LH-szint néha nagyságrendekkel 

magasabb lehet. A 2-3-szoros különbség valószínűsíti a PCOS-t. Az emelkedett prolaktinszint akadályozza a 

megtermékenyült petesejt beágyazódását, ezért szükséges lehet egyéb gyógyszer szedése. 

Pontosan milyen hormonértékeket vizsgálnak és mi mit jelent? 

Női hormonpanel elemei: ösztradiol, luteinizáló hormon (LH), prolaktin, follikulus stimuláló hormon (FSH), 

progeszteron 

A női hormonoknál általában ciklushoz igazított vérvételi időzítés szükséges. 

Mit jelentenek ezek a hormonok? 

Ösztradiol: Főleg a petefészekben és a méhlepényben termelődik. Elengedhetetlen a peteéréshez, terhességhez, 

fogamzáshoz, csontállomány megőrzéséhez az ösztradiol megfelelő szintje. Részt vesz a koleszterin szabályozásában 

és a másodlagos nemi jellegek kialakulásában. Az ösztradiol-termelés a menopauza idején szabálytalanná válhat és akár 

szünetelhet. 

LH (sárgatest serkentő hormon): A sárgatest serkentő hormon az agyalapi mirigy elülső lebenyében termelődik. A 

luteinizáló hormon idézi elő a peteérést, továbbá a petefészekben stimulálja a hormonok termelődését. Menstruációs 

zavarok, meddőség, menopauza fennállása esetén, valamint petefészek rendellenességek kivizsgálásában segít az LH-

szint ellenőrzése. 

Prolaktin: Nőkben általában magasabb értékben található, mint a férfiaknál. Terhesség során a prolaktinszint akár a 

10-20-szorosára emelkedik, majd a szoptatás időszaka alatt fokozatosan visszaáll a normál értékre. Segíti a 

tejelválasztást és a szülés után gátolja, hogy a nőknél beinduljon a nemi ciklus. A magas érték hátterében állhat például 

csökkent pajzsmirigyműködés, vese-, máj elégtelenség, stressz, vagy gyógyszerek is. 

FSH (follikulus stimuláló hormon): Az FSH a normál működéshez elengedhetetlen a nőknél és a férfiaknál egyaránt, 

de a szervezetben történő kiválasztási folyamat nagyon eltér a két nem esetében. A petefészek tüszőérését és a 

petefészek hormonelválasztását serkenti. Általában az emelkedett FSH-szintet meddőségi kivizsgálások során szokták 

kérni az orvosok. Emelkedett FSH oka lehet például menopauza, petefészekfejlődési rendellenesség hatása. 

Progeszteron: Legnagyobb szerepe abban van, hogy felkészítse a női szervezetet a terhességre. Előkészíti a méhet a 

petesejt beágyazódására. A vizsgálata feltárja a következő problémákat: meddőség oka, ovuláció idejének megállapítása, 

normál terhesség követése, méhen kívüli terhesség kimutatása. 

3. IR vizsgálati pont: Pajzsmirigyvizsgálat 

Vérvétel: TSH, fT3, fT4, rT3 (az rT3-at csak nagyon kevés központban vizsgálják rutinszerűen) 

Autoimmun pajzsmirigygyulladást (Hashimoto) mindig keresni kell! Vérvételes vizsgálata: anti-TPO, anti-TG. 

4. IR vizsgálati pont: D-vitamin 

Hiánya inzulinrezisztenciát, cikluszavart, meddőséget okozhat, ezért rendszeresen érdemes szedni. Évente 1-2-szer 

ellenőriztesd a D-vitamin-szinted. A vizsgálat előtt 5 napig hagyd ki a D-vitamin készítmény szedését. 
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Mit okoz a D-vitamin hiánya? 

✓ Inzulinrezisztenciát okoz. A meglévő inzulinrezisztenciát, PCOS-t pedig tovább rontja, ezzel együtt a 

fogamzóképességet is. Tehát a D-vitamin érzékenyíti az inzulinreceptorokat, segít rendezni a peteérést, a 

menstruációs ciklust, elősegíti a fogantatást. 

✓ Hiánya a banális fertőzésektől kezdve az autoimmun betegségekig bezárólag minden immunrendszer 

közvetítette betegség megjelenési kockázatát növeli. Az immunrendszer működését szabályozó hormon. 

Gyulladáscsökkentő hatása is van, krónikus gyulladásos betegségben is jusson eszedbe, hogy pótolni kell. 

✓ A depresszióra jellemző a D-vitamin-hiány. Nagyon sok ember szenved fásult, rossz hangulattól a napfény 

nélküli téli hónapokban. 

✓ Hiánya hozzájárul az elhízás kialakulásához. A túlsúlyos emberek nagyobb D-vitamin-hiányban szenvednek, 

és ez a túlsúlyos várandós nők magzatára is érvényes, hiszen ők a mama D-vitaminját kapják. A fogyás D-

vitamin-pótlás mellett eredményesebb lehet. 

✓ A kálcium nem tud beépülni a csontokba. Javasolt K2 vitaminnal együtt szedni, hogy a D-vitamin hatására a 

kálcium ne a lágyrészekbe, erekbe, hanem valóban a csontokba épüljön be. 

Inzulinrezisztencia-vizsgálat - kiegészítések: 

✓ Hasi ultrahang. Az inzulinrezisztencia zsírmájhoz vezethet. Ha gyakran érzel jobb bordaív alatti feszülést, 

esetleg fájdalmat, ez zsírmáj tünete lehet, ellenőriztesd ultrahangvizsgálattal! Ha nem okoz panaszt, akkor is 

érdemes megnézni. A leletben általában ez szerepel: fokozott reflectivitású hepar, steatohepatosis. Ez 

zsírmájat jelent, ami ritkán májgyulladásba, még ritkábban májzsugorba, májrákba is átmehet. 

✓ Vas. Vérképet mindig nézni kell. A vashiányos vérszegénység kifejezetten rontja az inzulinrezisztencia 

tüneteit. A vas felszívódási zavar mögött legtöbbször a bélnyálkahártya gyulladása áll, amit a bélflóra 

egyensúlyának felborulása, a gyulladást okozó (tejet és glutént tartalmazó) élelmiszerek, italok rendszeres 

fogyasztása okoz. A vashiány leggyakoribb oka: erős menzesz, vas felszívódási zavar. 

Az inzulinrezisztencia kezelése 

Fontos megjegyzésem: Az IR a 2-es típusú diabétesz legelső lépcsőfoka. Idesoroljuk a PCOS-t is társult 

betegségként. A 3 hormonáliseltérés tünetei, kezelése és megoldása azonos.  

Étrendi megkötések: 

✓ Az összes cukor tiltólistás. 

✓ Kerüld a finomított lisztből készült élelmiszereket – búza és finomliszt. 

✓ Megkülönböztetjük a gyors és a lassú felszívódású szénhidrátokat. Gyors minden, ami cukrot tartalmaz (az 

ÖSSZES cukor, méz, cukros üdítő, cukortartalmú feldolgozott élelmiszer, gyümölcsök, lekvárok, "rendes" 

fagyi és csoki) minden, ami finomított lisztből készül (pl. péksütemények, édességek, tészták), pépesített, 

pürésített, levesített (gyümölcs- és zöldséglé). Lassú minden, ami rostot tartalmaz, minél nyersebb, annál 

lassúbb. Ilyen például az összes zöldség, a zab. 

✓ Reggelire és utóvacsorára csak lassú felszívódású CH-t fogyassz (vagyis kerülendő a gyümölcs), a fehérjék 

közül a tejtermék sem jó ilyenkor – bár IR esetén javaslom a tehéntej elhagyását szinte 100%-osan egyébként 

is. 

✓ Nincs olyan étkezés, amikor lehet csak gyors szénhidrátot fogyasztani (pl. gyümölcsöt), mindig vagy lassú 

szénhidrátot kell mellé tenni, vagy be kell lassítani rosttal (zöldség, egyéb rostok, pl. útifűmaghéj), fehérjével, 

vagy zsírt /olajat tartalmazó étellel (olivaolaj, avokádó, olajos mag). 

✓ Kerülendő minden állati eredetű tejtermék, akár laktózmentes, akár nem. A tej allergén faktor legtöbb esetben 

IR, PCOS és egyéb hormonális esetekben, ezért az elsődleges gyulladást okozó tényezőket ki kell iktatni, hogy 

a bélrendszer helyreállhasson. A tej tejzsírból, tejfehérjéből, tejcukorból áll. Ezek bármelyikére diszfunkciók 

jelentkeznek a bélrendszerben vagy rejtett allergénként funkcionálnak. Ha van bőrproblémád, emésztési 

nehézséged, akkor még fokozottabban kell ezt tesztelni, kivonni a tejféléket.  Miért fontos az állati eredetű 

tejtermék visszaszorítása? A tej növekedési hormonokat tartalmaz. Ez nem természetellenes, de a tejben 

gyorsítást fokozó, ösztrogén jellegű hormonokként funkcionálnak, amelyek felnőttkorban fogyasztva 

túlburjánzást, túlnövekedést (elhízást is) okozhatnak a bélrendszerben. A tejüzemekben további 

hozamnövelő hormonokat (pl. ösztrogén és pajzsmirigyhormonok) adnak a tejekhez élelmiszergyártás 

közben, amelyeket beviszel a szervezetedbe. Ez gyulladásokat generál. Emellett a tejcukor lebontása nagy 

mennyiségű inzulintermelést követel, amely szintén gyulladásos állapotokat okoz a szervezetben. A magas 

inzulin- és cukorszint nem jó a szervezetnek, mert blokkolja a zsírégetésért felelős folyamatokat. A magas 
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inzulinválaszt okozó termékeket tehát minimalizálni érdemes. Ezért IR/PCO/PCOS esetén a tejtermék 

hátráltató tényező a kiváltott inzulinválasz miatt. A hangsúly a mértéken van. Lehetőség szerint iktasd ki minél 

jobban, de néha fogyaszthatsz. Ha nagyon elkötelezett vagy, akkor teljesen kiiktatva rohamosan jobb 

eredményeket érhetsz el az egészségügyi állapotodban. 

✓ Glutén elhagyása csak előnyödre válhat függetlenül attól, hogy van-e érzékenységed rá. A glutén és a tej 

nagyon nem barátok, egymással keresztreagáló allergének. A glutén és tej golyvafokozó faktorok, vagyis 

hírvivői a baktériumoknak, gyulladást okozó anyagoknak, amelyek a duciság, az IR esetén fennálló gyulladást 

csak ronthatják. Negatív következménye egy olyan diétának, ahol eleve glutént nem tartalmazókat eszel, nincs. 

Ilyen a legtöbb zöldség, gyümölcs, a gabonák egy része, a húsok, a tojás. 

Foglaljuk össze nagyon tömören, hogy mire figyelj IR, PCOS és 2-es típusú cukorbetegség esetén. 

✓ Cukrot - fehér cukor, fruktóz (tehát hozzáadott cukrokat) lehetőleg ne fogyassz! 

✓ Ízfokozókat kerüld el, mert szinte mindegyikhez társul cukor, illetve növeli az éhségérzetet! 

✓ Amennyire lehet, kerüld az állati eredetű tejtermékeket és a tejet, kivéve a kecskesajt, juhsajt, parmezán! 

✓ Amennyire lehet, kerüld a glutént! 

✓ Gyümölcsöt önmagában soha ne fogyassz, mindig párosítsd olajos magokkal vagy rostokat tartalmazó 

zabpehellyel, vagy rostokat tartalmazó zöldségekkel! 

✓ A gyorsan felszívódó szénhidrátokat is érdemes lassítani jó zsírokkal és fehérjeforrásokkal: minden, ami 

pürésített, magasabb cukortartalmú vagy lisztféle, az gyorsabban szívódik fel, ezért egyél mellé olajos 

magvakat, jó fehérjeforrásokat, zöldségeket (tehát nyugodtan egyél főzeléket, amely pürésített, mert a benne 

található zöldség rostja segít, de társíts mellé egy fasírtot, amiben van zabliszt, jó fehérje és a tojás, mint zsír 

forrás. Kezded már érteni?) 

✓ Reggelire és vacsorára kerüld a gyümölcsöt (vagy ne önmagában edd, hanem az előbb említett módon lassítsd 

a felszívódását)! 

✓ Minden étkezésedben legyen szénhidrát, ne vond ki, ne válassz szélsőséges módszereket! 

✓ A tej és glutén megvonását addig tartom indokoltnak, ameddig inzulin- és glükózértékeid nem kerülnek 

normál tartományba, azaz jelentős változás esetén ezeket vissza lehet építeni fokozatosan, ám életed végéig 

javaslom a bélflóra-regenerálás alkalmankénti visszaépítését pár hétre, néhány havonta vagy akár hetente 

tarthatsz 1-1 ilyen napot/hetet! 

Ha mindez egyelőre nagyon nehéznek tűnik számodra, megnyugtatlak! Az összes IR-es étel az étrendben 

úgy lesz kialakítva, hogy neked már nem kell ezen gondolkodni. A szabályokat csak azért írtam le, hogy 

önállóan is tudj helyesen dönteni egy étteremben, családi eseményen, nyaraláson, vagy akkor, ha saját 

ételeket szeretnél tervezni magadnak. De a program ételeit használva semmi más dolgod nem lesz, csak 

eldönteni. mit eszel, kimérni az adagokat és megfőzni az ételt. Na meg, ugye, jóízűen elfogyasztani azt! :) 

Most abban segítek neked, hogy általánosságban mi hat jól inzulinrezisztencia esetén táplálékkiegészítő 

témakörben! 

Króm: Eredményes inzulinreceptor-érzékenyítő, illetve segít a cukor iránti vágy csökkentésében is. 

C-vitamin és Q10: A sejtszintű egészséghez van szükségünk rájuk, az egész testünk energiaszintjét emelik. Figyelj az 

adagra! A napi 2000 NE-nél több C-vitamin bevitele leüríti a B-vitamin-raktárakat, tehát ilyenkor azt is pótolni kell. 

Természetes C-vitamin-források: citrom, paprika, csipkebogyó, fekete ribizli, áfonya, savanyú káposzta (pajzsmirigyes 

ne!), petrezselyem.  

Kálcium, magnézium, cink: A magnézium fele annyi legyen, mint a kálcium, így működnek együtt optimálisan. 

Kapor és kaportabletta – IR esetén szinte kötelező: A nyersen fogyasztott kapor értékes antioxidáns, kiváló C-vitamin-

forrás. A növény tartalmaz még: A-vitamint, riboflavint, B1-, B2-, B3-, B6-, E-vitamint, valamint folsavat, pektint, 

kálciumot, vasat, rezet, magnéziumot, káliumot, foszfort, cinket és igen nagy mennyiségű rostot. Jelentős antimikrobás 

hatása van, amellyel hozzájárul az immunrendszer fejlődéséhez. Fogyasztása képes csökkenteni a megnövekedett 

koleszterinszintet, miközben kiváló rostforrás. Természetes vércukor-szabályozó hatása van. A kaprot, amikor csak 

tudod, használd ételekbe nyers formában, a piacról vagy a zöldséges nénitől. 

D-vitamin: PCOS esetén alapvetően szükséges a D-vitamin pótlása, mert hiánya inzulinrezisztenciát okozhat, illetve 

nagyon lerontja a meglevő betegséget. A D-vitamin érzékenyíti az IR receptorokat, segít rendezni a menzeszt, javítja a 

várandósság esélyét. Félévente, évente érdemes vérvizsgálattal a vitaminszintet ellenőrizni és ennek függvényében 

megváltoztatni az adagolást. 



Duciforradalom | Idén lefogyok mentorprogram                                                                  Inzulinrezisztencia  

50 
 

Omega 3: Éppúgy, mint a D-vitamin, az omega 3 is minden sejt működéséhez alapvetően szükséges. Tehát IR-ben is! 

Természetes forrásai: hideg vízi tengeri halak, mint például a lazac, a hering, a makréla, a szardella és a szardínia. Ha 

inkább terméket szeretnél, adalékmenteset és lehetőség szerint nehézfém terheltség nélküli készítményt válassz – 

gyógyszertárban kérdezz rá ezekre! 

B-vitamin és egyéb B-vitaminok: – ha szedsz IR-re gyógyszert, pl. metformint vagy gluténmentesen étkezel. Az 

inzulinrezisztencia-gyógyszer (metformin) szedése akadályozza a B12-vitamin és folát (=B9-vitamin) felszívódását. A 

gluténmentes étkezés pedig komplex B-vitaminok hiányához vezet! Természetes B-vitamin-források: mogyoró, 

marhahús, lencse, répa, tojássárgája, máj. 

 


