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 fejfájás 

 remegés 

 izzadás

 ingerlékenység 

 kimerültség

Magas vércukorszintnél tapasztalható tünetek:
 hiperaktivitás

 idegesség

 szédülés

 szorongás

Alacsony vércukorszintnél tapasztalható tünetek:

A nem megfelelő vércukor szabályozás jelei

Több tünet jelenléte a cukorháztartás problémájára utal:
 indokolatlan feszültség, agresszivitás

 koncentráció- és / vagy memóriazavar

 álmosság, gyengeség, ólmos fáradtság

 verejtékezés, szapora szívverés

 ájulásszerű rosszullét

 vérnyomás emelkedés
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Bőr- és hajtünetek:
 erős szőrnövekedés az arcon és karokon

 hajhullás

 fejtetői kopaszodás vagy hajritkulás

 zsíros haj

 májfoltok az arcon

 vékony és/vagy száraz bőr

 zsíros, pattanásos bőr

 szőrösödés

 ingadozó vércukorszint, laborban igazolt inzulin-túlsúly, inzulin-rezisztencia

 nehezen csillapítható édességvágy, szénhidrátfüggőség vagy szénhidrátok iránti mohó

vágy, azok alkalmankénti "falása", rohamokban jelentkező farkaséhség

 étkezést követő elgyengülés („kaja-kóma”),, álmosság vagy fáradtságérzés

 állandó fáradtság, �zikai és szellemi teljesítőképesség leromlása, romló �gyelem,

feledékenység, rossz stressz-tűrő képesség

 hízékonyság, főképp hasi területre, deréktájon, fogyási képtelenség, makacs túlsúly,

vastagabb derék és csípő

 indokolatlan hangulati labilitás (rosszkedv, ingerlékenység), depresszió, pánik

 szőrnövekedés az arcon, a testen

 fér�as hajhullás (fejtetői, halánték feletti részen hajritkulás)

Inzulinrezisztencia jelei és tünetei:
Amennyiben étkezés után 3-4 órával menetrendszerűen jelentkeznek a , minden

valószínűség szerint inzulin-rezisztenciád van. További jellemzők:

fenti tünetek
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Májat érintő tünetek:

Súlyosbító tényezők:
 túl sok kávé fogyasztása

 energiaital fogyasztása

 üdítő fogyasztása

 heti 3-nál több adag alkoholos ital

fogyasztása

 étkezések kihagyása

 ébredés egy fáradt, ingerült

állapotban 

 romló teljesítmény

 az érzés, amikor idő előtt meg-

kopottnak érzi az ember a lelkét 

 epekövek

 étel-túlérzékenységek és étel–

allergiák

 nehéz ételek vagy alkohol

fogyasztása után éles vagy tompa

fájdalom a jobb bordaív alatt

 (éjszakai) verejtékezés

 zsírmáj

 kellemetlen testszag, főleg a hónaljban és lábfejeken 
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PCO(S) – policisztás petefészek (szindróma):

PCO (policystyc ovaries): cisztákat tartalmazó petefészek esetén policisztás petefészekről

beszélünk.

PCOS (policystyc ovarial syndrome): ha a fentieken túl inzulinrezisztencia is jelen van, policisztás

petefészek szindrómáról beszélünk.

Az inzulin-rezisztenciával érintett nők 20%-ában az inzulinrezisztencia PCOS-t (policisztás

petefészek szindróma) okoz. Tehát nem minden IR-esnek van PCO-ja (policisztákkal teli

petefészkek), de majdnem minden PCO-snak IR-je van (amit PCOS-nek, azaz policisztás

petefészek szindrómának nevezünk). Ebből következik, hogy IR esetén mindig keresni kell a

PCO-t is, illetve PCO megállapítása esetén mindig keresni kell az IR-t!
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PCOS tünetei:

 alacsony és /vagy ingadozó vércukorszint

 hízékonyság, főképp deréktájon, fogyási képtelenség, makacs túlsúly, vastagabb derék és

csípő

 zsíros, pattanásos, aknés arcbőr

 fokozott (fér�as) szőrösödés, hajhullás, fejtetői (fér�as) hajritkulás

 haj ritkulása, fejtetői részen fokozott hajhullás

 csökkent fogamzóképesség, meddőség, spontán vetélés

 fájdalom a ciklus közepén

 ovuláció hiánya

 petefészek ciszták, policisztás petefészkek ultrahang alapján, megnagyobbodott

petefészkek 5-8 mm-es cisztákkal (az ún. bennragadt tüszők a PCO előállapotát jelzik)

 laborvizsgálat során: LH szint magasabb (2-3-szorosa) az FSH-nak ciklus 3-5. napján

(Figyelem: gyógyuló fázisban a hormonszintek már jók lehetnek)

 elgyengítő fáradtság, elerőtlenedés, kimerültség, testedzésre való képtelenség

 romló munkahelyi teljesítmény

 homályos, ködös gondolkodás

 indokolatlan hangulati labilitás, depresszió, pánik

 alacsony vérnyomás, szív- és érrendszeri problémák , magasabb vérzsír szint

 vékony és/vagy száraz bőr

 barnás elszíneződés a bőrön, a nyakon, a testhajlatokban

 rendszertelen, kimaradozó vagy teljesen elmaradó menstruáció

 májfoltok az arcon

Több igen válasz esetén valószínűsíthető a PCO(S). 

Az ultrahangos vizsgálat és a labor együttesen igazolhatják az állapotot.



Fontos
információk

A kérdőív a Hormonharmónia Programok, és Eperjesi Katalin szerző tulajdona, a
Ciklusharmonizálás Felsőfokon online kurzus része.

A dokumentum szerzői jogvédelem alatt áll. A szerző engedélye nélkül sem
részleteiben, sem egészben nem továbbítható vagy sokszorosítható. Kérlek, ne
másold le, és ne add át harmadik félnek. Inkább add át a honlap elérhetőségét

annak, akinek szüksége lehet rá. Köszönöm! 

Az itt leírtak nem minősülnek diagnózisnak, se orvosi tanácsnak, csak tájékoztató
jellegű információk, melyek nem helyettesítik a szakorvosi konzultációt, nem

értelmezhető diagnózisként vagy terápiás tanácsként, csupán 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 Programok


