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felhívja a figyelmet néhány fontos ismeretre, a pontos tájékozódást

illetően, ez a következő linken olvasható.

A nevem Majoros Richárd, egy teljesen átlagos,
hétköznapi embernek tartom magam. Egy dolgot
leszámítva, mégpedig azt, hogy borzasztóan kíváncsi
vagyok (ezt már sok embertől megkaptam), szinte
minden érdekel, és ez vezetett el oda, hogy ezeket az
információkat le tudtam írni ebben a könyvben.

A könyv megszületése hosszas vívódás után dőlt el, ami nagyjából 10 évet ölel fel,
ebben benne vannak a saját laborvizsgálataim elvégzése, tanulás, kísérletezés
magamon, és megannyi haszontalan blog és egyéb írások olvasgatása. Aminek
utólag azt mondom, nagyon is volt értelme, de akkor nem éppen ez járt a
fejemben, hanem az, hogy megint egy baromság, amit megcsináltam, és még
csak jobban sem lettem tőle. De ne rohanjunk előre, olvassuk el a
bemutatkozómat, ami úgy körülbelül leírja hogyan jutottam el a könyvig. A téma
nagyon bonyolult, és nehezen érthető lesz, igyekszem egyszerűen fogalmazni, de
ez a legtöbb esetben nem lehetséges. Az igazán fontos dolgot vastagon
kiemelem, a normális betűtípus is fontos, és szükséges a megértéshez, a dőlt
betű pedig amolyan kiegészítés, ez lehet mellékszál, vagy akár mélyebb
endokrinológiai magyarázat. Így remélem mindenki számára könnyebben
érthető lesz. 2009 tájékán rám jött az 5 perc, hogy én bizony kigyúrom
magam, a lehető leghamarabb, miként, ha nem így? Minden ember ezt
szeretné, hamar-hamar, gyorsan fogyni, izmosodni. Első webcím az a
bizonyos sárga oldal, ami rengeteg "hasznos" információt tartogat a hozzá
nem értő embereknek, mint amilyen én is voltam.

https://rt3inzulinrezisztenciamellekvese.hu
https://rt3inzulinrezisztenciamellekvese.hu/fontos-informaciok-a-konyvrol-es-a-tartalmarol/


Azért valljuk be,  vannak ott egészen jól fogható cikkek is, de elég ritka
és  érteni,  szelektálni  is  kell  mellé. Zsír  nemigen  volt  rajtam,  teljesen
átlagos,  inkább  vékonyabb  srácnak  mondtam  volna  magam,  azt  ettem  amit
akartam és akkor amikor jólesett. 

Volt olyan napom, amikor 2 tábla 200 g-os csokit zabáltam meg, sosem változott
a súlyom +2 kilónál többet  (bár nem mértem magam, mert minek, ez volt a
tippem), de hogy őszinte legyek egyáltalán nem is érdekelt, ha jól emlékszem,
akkor nemigen mentem 70 kg fölé. 

Aránylag jó endokrinológiai állapotban voltam, dolgoztam, éltem az életem. Az
állapotom stage0 volt, a későbbiekben ezt meg fogjuk érteni, ez tuti.
Az internetnek „hála”, megannyi tippet olvashatunk, minden témában,
így  a  testépítés  sem  volt  kivétel.  Olvasgattam,  nyomtam  az  edzéseket,
ahogyan  az  egyéb  okos  oldalakon  leírják,  itt  természetesen  a  fórumokat  is
látogattam.  És  elkezdődött  az  ész  nélküli  edzés, mert  hamarjában
szerettem volna évente 10 kiló izmot "pakolni" magamra, ahogyan azt meg is
írják.  Akkor  úgy  is  kell  lennie,  nosza,  gyerünk  edzeni.  2  órás  súlyzózás,
minden másnap, alig 3 hónap után osztott terv, mert már "haladó"
lettem(?). Az  első  fél  évben  tényleg  szépen  fejlődtem,  de  valahogy
abbamaradt,  bezonyám' ,  itt  már stage1-ben voltam,  magas volt  a  kortizol
(rT3) szint, ennek okait és mibenlétét  a könyv végére világosan fogjuk látni.
Ekkorra már "mindent" tudtam a testépítésről, elolvastam, amit csak
lehet  erről,  professzor  voltam. Zacskószám...jaj...még  ha  csak  annyi  lett
volna...vödörszám vettem a fehérjét, meg a sok kiegészítőt, még keményebben
edzettem, tömtem magamba a csirkemellet. Csak híztam (átléptem stage1-be),
így ezt megunván diétára fogtam magam, szépen le is adtam 2 hónap
alatt a felszedett "kis" úszógumit. A végére nem volt egyéb panaszom, jól
aludtam,  de  szerintem stage2-ben voltam,  és  a  160 g-os  étkezés  csak jobban
rontott, amit utána műveltem, ezt a későbbiekben meg fogjuk érteni. Ekkor kb.
2 év telt már el amióta elkezdtem edzeni. Itt még nem foglalkoztam az
ennivalóval annyira, így egy év alatt feljött 15 kg, tipikus 160 g-os kaja volt, ettem
amit  tudtam,  meg  ami  előttem volt,  hiszen  "tömegeltem".  Igen,  belehúztam,
nem vagyok magas, 169 cm, így eléggé zömök lettem, mondhatni meghíztam.
De a tükör volt a hibás, hogy tört volna derékba, egyszer bele kellett néznem, és
nem csak az ábrázatomat láttam, hanem a teljes testemet. 



Pfúj,  nem  tetszett,  82  kg,  169  cm-hez?  Úgyhogy  szépen  újfent
elkezdtem diétázni, mert még kis jóindulattal se lehetett azt mondani, hogy
tetszett a látvány. 
Azt  hittem  lemegyek  hídba,  pedig  nem  vagyok  hajlékony.  Ekkor  kb.  3  éve
edzettem  és  3  hónap  alatt  leadtam  12  kg-ot,  izomvesztés  nélkül,
ugyanolyan súlyokkal tudtam dolgozni, ez a stage2 miatt volt. Ez van
megírva mindenhol, heti 1 kg még normális zsírvesztés, hát erre törekedtem. 
Heti 1 kg, 3 hónap alatt, kemény munkával lejött 12 kg,  az első 2-3 hét
diéta  után már felébredtem pisilni,  de  csak  egyszer, és  minden  nap
pontban hajnali fél kettőkor.  Nem foglalkoztam vele, hiszen sokat ittam
(mert  a  testépítő  média  szerint  napi  2-3  liter  KELL,  jah'   persze),  meg  a
fórumokban is ezt olvassa az ember. És különben is, minden testépítő pisál éjjel,
ez forog közszájon.  A fórumokat meg inkább hagyjuk, mert amiket ott lehet
tanácsként olvasni, az felér egy hosszabb kínzással. A hülyeségek netovábbja,
olyan bődületes ökörségekkel, hogy így utólag a falnak megyek tőle. De akkor
nem tudtam hová fordulni. Mindegy, haladtam a diétával, és látszott is az
eredménye,  azért  12 kg csak 12 kg,  a  169 cm-es mélységemhez. És  az
utolsó  nap (valamiért  így  jött  ki,  hogy  az  utolsó  napon  történt  mindez), a
szokásos időben felébredtem pisilni, amit természetesen el is végeztem, ahogyan
szokták a felnőttek,  de éhes lettem  (pedig sosem voltam előtte,  simán vissza
aludtam), és nem akart elmúlni. Ekkor nem értettem mi történik (itt nagyban
károsodott már a mellékvese, ennek miértje kicsit arrébb lesz olvasható), hát
ettem,  és  befejeztem  a  diétát.  Elégedett  voltam,  megcsináltam,  amit
szerettem  volna,  a  diétám  magas  szénhidráttartalmú  volt,  kevés
zsírral, de így eljutottam 3 hónap alatt a stage2 aljából a stage3 aljáig,
most először, de nem utoljára. És már másnaptól a pontosan „kiszámított”
kalóriák szerint elkezdtem "izmot" felszedni. Aham', hittem én azt. Az edzések
ugyanolyanok  voltak,  mint  előtte,  bukásig  mentek.  A  tipikus  étkezést
követtem, este már csak fehérje (szigorúan kazein, mert leesik az izom,
erről is lesz szó a későbbiekben, hogy mekkora baromság),  de minden éjjel
felébredtem  arra,  hogy  éhes  vagyok. Az alvásom  semmit  nem ért,
mert  nem  is  tudtam,  enni  meg  nem  mertem  este,  mert  az  este
elfogyasztott szénhidrát hizlal, legalábbis azt hittem, mert mindenhol
ezt  írták. Hát ki a franc akart meghízni,  ha már a pokol kénköves
bugyrát megjárva lefogyott? 



Senki,  így  én sem.  De  akkor  sem tudtam aludni,  szedhettem én a  triptofánt
marékszámra, egy hülye voltam, bedőltem a sok marketingnek, de nem először
és akkor még nem is utoljára. Volt időszak amikor nyugtatót szedtem, de
azzal sem volt jó az alvás. Most leteszem a fejem és jöhet az álommanó. A
testem érdekes átalakuláson ment át, még örültem is neki, aztán rájöttem,
hogy debil vagyok.  A karom eresebb lett, de a hasamon gyűlt a zsír, ez
tipikus tünete az erős mellékvese fáradtságnak. Minden, amit a stage3-
ban leírok a későbbiekben, tünet volt. Híztam és nem fejlődtem, de csak a belem
nőtt,  a  karom egyre  eresebb lett,  és  a  tetejébe még gyengültem a  végére.  Az
idegeimen még egy légy sem táncolhatott, mert pattanásig voltam feszülve, szó
szerint olyan voltam, mint egy idegbajos. Ezt 2 hónapig csináltam, és akkor úgy
döntöttem, hogy nem buggyantam meg teljesen, itt valami nem stimmel. Akkor
már sejtettem, hogy a mellékvesével van baj, elkezdtem olvasgatni,  de
hamar  meguntam.  Kit  érdekel  ez  a  sok hablaty?  Meg amúgy  nehéz  téma,  és
egyébként  is,  nincsen  nekem  semmi  bajom  sem.  Gondoltam  magamban,
okos vagyok én, majd megoldom. Hát meg is,  ezt  a  későbbiekben ki  is
fejtem, mekkora szellemi rövidnadrág voltam még ez után is, de meddig. Te jó
ég, így visszagondolva nem is értem. Kényszerpihenőre küldtem magam,
éppen akkor jöttem szabira, így nem volt gond. Semmit nem csináltam, csak
ettem egész nap, éhes sosem voltam. Azt nyeltem le, amit a tányéron elém
raktak, még jó, hogy csak étel volt rajta. Fel is szedtem 6 kg-ot, azalatt a 6 hét
alatt, amíg szó szerint zabáltam, csak a vályú hiányzott előlem.  Minden éjjel
kimentem pisilni (függetlenül attól mit és mennyit ettem), ám a negyedik
héttől  a  szokásos  2  óra  helyett,  minden  nap  20  perccel  később.
Innentől  minden  nap  ennyivel  eltolódott  ez  az  idő,  amíg  át  nem
tudtam aludni egy egész éjszakát, ez ment kb. még egy hétig. Ekkor úgy
gondoltam, hogy "hallelujah", jól vagyok, lehet edzeni. El is kezdtem, de nem a
szokásos agyatlan tempóval.  Egy sorozat mindenből, az is olyan súlyokkal,
mint amiket a lányok használnak a teremben, csak nem volt rózsaszín. Azon az
éjjelen már ki kellett mennem pisilni (tehát egy kis edzés ennyit rontott a
mellékvese  állapotán,  ezt  a  későbbiekben  meg  fogjuk  érteni),  edzegettem,
pisilgettem éjszakánként. 



Nem  zavart?  Hát  dehogynem,  de  nem  tudtam  az  okát,  így  szépen
belenyugodtam.  De idegesített  a  felszedett  súlyfelesleg,  és  akkoriban
robbant  be  Martin  Berkhan,  átmeneti  böjtje.  Izmosodni  és  fogyni
egyszerre? Ki kell próbálni! 
Ment a böjtölés, ahogyan az kell,  semmi gond nem volt, és valóban működik,
ennek  az  okát  szintén  a  böjt  alatt  olvashatjuk.  Senkinek nem ajánlom a
böjtölést!  Sem  átmenetileg,  sem  sehogyan!  Eljött  az  a  pillanat
(másodjára,  ezt  az  átmeneti  böjtölés  fejezet  alatt  lehet  elolvasni),  amikor
kicsit összeomlott a mellékvesém, ezt leírtam a megfelelő fejezetben, most
nem fogjuk érteni.  De persze továbbra is folytattam a böjtölést (ekkor
már nagyon alacsony kortizollal), annyi különbséggel, hogy egy idő után
már teljesen megszokja az ember azt, hogy hányingere van, szédeleg,
és nem is tudja már igazán azt, hogy mikor éhes, és mikor nem. Mert a
nagyon alacsony kortizollal  átélt éhség ilyen, de meg lehet szokni.  De szintén
nem  volt  annyi  ész  a  fejemben  a  káposztalé  mellett,  hogy  észrevegyem:
héló' ...ez idáig nem így működött.  Annyi volt az ordas különbség, hogy
megszűnt  a  fejlődés,  csak  a  fogyás  maradt,  meg persze  az  örökös
éhség,  hányinger,  szédülés,  állandósult  alvás  zavarok. Aztán  azt
mondtam  magamban,  hogy  az  átmeneti  böjtölés  csak  kamu,  nem  működik.
Dehogynem, amíg van kortizol. Kalóriadeficitben voltam, így fogytam, de amíg
volt kortizolom, addig ment a fejlődés is, ennél a pontnál viszont már nem. De
elfogadtam a helyzetet, mert szerettem volna 10%-os testzsír alá bemenni.  Az
éjszakáim különösen üdítőek voltak, hol oda vissza jártam a szoba és
a  klotyó  között,  hol  csak  simán  nem  aludtam. Ezek  úgy  váltakoztak,
rendszer nem volt bennük, illetve volt, de akkor nem jutott el a fény az agyamig.
Akkor is elérem, amit akarok! Eltelt úgy 1 hónap és sikerült. Nagyon
boldog  voltam,  8%-os  testzsír  arány,  ez  nagyjából  2014-re  tehető.
Mivel az izomveszteség elég nagy volt (kortizol hiány miatt), így simán csak
egy  kicsit  izmos  beteg  embernek  tűntem.  Tojtam  én  rá,  majd  most
óvatosan  tömegelni  fogok, gondoltam  én  a  nagy  ész.  De  akármit
csináltam, csak híztam és a fejlődés elmaradt. 
Nagyon  zabos  voltam,  annak  idején  2200  kalóriával  heti  1  kg-ot  fogytam
(stage2-ben még van kortizol), itt, ebben az állapotban 2000 kalóriával híztam.
Az  edzésterv,  az  a  baj.  A  következő  hónapokban/években
kipróbáltam az összes létező és nem létező edzéstervet. 



Persze egyik sem használt,  ekkor már nagyon kétségbe voltam esve. Innentől
kicsit jobban felgyorsultak az események és hol párhuzamosan, néhol csak egy
szálon  folytak  a  kísérletezések.  Elkezdtem  olvasgatni,  és keresgélni
kulcsszavakkal, mert tudtam, hogy mindennek a mellékveséhez van köze. 
Kidobott egy bizonyos oldalt a kereső, amit nem nevezek meg. A tünetek
stimmeltek, még azt is mondanám, hogy hiteles is volt  (laikusnak minden az),
bekéredzkedtem  az  oldal  által  létrehozott  csoportba,  elsírtam  a
bánatomat.  Rögtön  jöttek  a  tanácsok,  nem  győztem  kapkodni  a
fejem. Innentől  kezdődött  el  a  magánlaborba történő mászkálás,  mert  tudni
akartam  mi  bajom  van.  Illetve  sejtettem,  hogy  a  mellékvese  (ott  nem  ezt
mondták,  de  nem  tudtak  meggyőzni),  csak  azt  nem  tudtam  mit  csináljak.
Inzulinrezisztencia  teszt  volt  az  első.  Megvolt,  nem  tetszett  az
eredmény, mert semmit nem magyarázott meg, és a csoportban sem
tudtak semmit sem mondani. Itt párhuzamosan csatlakoztam még vagy
3 csoporthoz, és elkezdtem olvasgatni. Ez  hosszú hónapokig ment, de a
tanácsokat (csendesen  olvasgattam) nem  fogadtam  meg  a  büdös
életben,  mert  láttam,  hogy  mi  nem  működik. Minek  csináljak  olyat,
amiről tudom, hogy nem jó? És a 160 g + Metformin nem, így szomorú búcsút
vettem az efféle gyógymódtól úgy,  hogy sosem találkoztunk.  Közben persze
követtem az eredeti tanácsadóm "utasításait", ez ingyen volt...még jó.
Ez ment nem tudom mennyi ideig, de hónapokig, és nem igazán javultam, talán
az elején, sőt, rosszabb lett minden. A készítmények, amiket javasolt  (csak kis
százalékát vettem meg, de minek?), semmit nem értek, így utólag azt mondom,
hogy mint mindenki, ebből élt, és nem sok fogalma volt ahhoz, amit vállalt. 
Voltak ingyenesek is, mint pl. jó tanács, de termékek is, amik súlyos
összegbe kerültek. Egy kalappal értek, az meg éppen nem kellett.  Akármit
kérdeztem tőle/tőlük, senki nem tudott semmire sem válaszolni, csak
a  ködösítés  és  az  általános  duma  ment,  de  semmire  nem  kaptam
választ. Semmi olyanra, amire később magamtól jöttem rá.  Elegem lett, és
meguntam, a hab a tortán csak az volt, hogy még csak jobban sem lettem, sőt.
Elköltöttem  egy  valag  lóvét  mindenféle  kis  kavicsra (mert  úgy
nagyjából annyi volt az értelmük), és semmit sem használt. 
Ilyenkor  az  ember  nem  adja  fel,  böngészgettem  tovább, míg  össze  nem
akadtam egy honlappal, ami egy női fórum volt. 



Ebben az időben voltak már sejtéseim az endokrinológiai rendszer
működéséről.  A  fórumban  mellékvesétől  kezdve  a  progeszteron
krémen át minden volt a téma, volt egy fórumlakó, akit meg akartam
keresni, mert nagyon okosakat írt. 
Utólag viszont beláttam, hogy ő is sok mindenben tévedett, viszont nagyon sok
dolgot  jól  látott.  De  nem  sikerült  megtalálni,  ellenben  javasolt  egy
labort (a fórumban írta le sokkal korábban, akkor már inaktív volt),  ahol a
mellékvesével  foglalkoznak, még  ő  is  ott  dolgozott,  de  amikor  én
odamentem, akkor már nem.  Hatalmas reményekkel kértem időpontot,
ez idő tájt már volt némi fogalmam az egészről ahhoz, hogy talán megértsem a
választ,  mert titkon bíztam benne, hogy meg fogom kapni az összes
kérdésemre. Bementünk, helyet foglaltunk, igen, nem egyedül voltam. Kb. 1
órás volt a „konzultáció”, aminek az lett a vége, hogy egy szatyornyi
vitaminnal, meg mindenféle bogyóval mentünk haza. Mivel név nélkül
írom  ezt,  így  lehordhatom nyugodtan  az  illetőt.  10  perc  után  a  progeszteron
krémet  ajánlotta,  és  T3  -at,  vény  nélkül,  a  többi  "dilibogyón"  felül,  amin  a
vitaminokat értem. Semmire nem tudott magyarázatot adni, csak annyit,
hogy a progeszteron krémből lesz a kortizol. Ami igaz is, de olvassuk el ennek a
veszélyeit, a megfelelő fejezetben. Ezt hajtogatta, bármit kérdeztem, pedig akkor
már tudtam egy-két dolgot. Látta, hogy nem tud meggyőzni, így erről le is
tett,  de  attól  még  megvettem  a  sok  tablettát. Vizsgálatokat  is
megbeszéltünk, de úgy voltam vele, ha nem tudnak segíteni, akkor nem hagyok
ott több pénzt.  Csináltam a mellékvese kúrát amit ajánlott, szedtem a
vitaminokat közben UV zöldet pisiltem. 
Ennek okát leírtam a mellékvese kúrák fejezetnél (de akkor még nem értettem,
és amúgy is ajánlott messziről elkerülni még azt is aki szóba hozza a hatalmas
dózisú  vitaminokat),  és  elkezdtem  érdeklődni  Dr.  Lee  munkássága
után, és elolvastam a könyvét, mivel a terápia része volt. Örültem, megvan a
megoldás, még mondtam is magamban, Isten áldja (pedig nem vagyok
vallásos) Dr. Lee-t! Kentem a progeszteron krémet becsülettel, hátha
teherbe esek. :) Nem sikerült, viszont érdekes módon jobban lettem. 
Sokkal jobban voltam, jobban aludtam,  libidó is visszatért, pedig ennek a
minősége hagyott némi kívánni valót maga után. Minek égetem magam
ilyennel?  Ha  úgy  volt,  akkor  úgy  volt,  nincs  ezen  mit  szégyellni,  aki  ilyen
állapotban van, ott mindenhol probléma. 



Csináltattam egy vérképet a kúra kezdete előtt, és utána, hogy lássam
mi változik, ugye nem árulok el nagy titkot, ha leírom...semmi nem változott. 
Minden vitamin ásványi anyag, amit nézettem ugyanolyan mennyiségben volt a
véremben, mint előtte. Szépen ment a budiba amit megvettem, mert a WC-ben
kötött  ki,  nem  kellett  a  szervezetnek,  vizelet  és  széklet  formájában  távozott,
pedig nem volt olcsó. Bár lehet a raktárakat feltöltötte, de jobban nem lettem,
csak  a  progeszteron  krémtől.  Itt  még  nem nézettem semmi egyebet,  csak  az
inzulinrezisztencia  teszt  volt  meg.  Eltelt  a  fél  év, vagy  kevesebb,  már  nem
emlékszem,  és valahogy nem sikerült jobban lennem, hiába volt a Dr.
Lee terméke a kezemben, csak nem lett  jobb,  inkább rosszabb.  Pedig  jól
indult, vigyorogva néztem a tükörbe, és nem volt görbe, vissza is úgy tekintett
rám.  De akkor sem értettem miért lett rosszabb? Elkezdtem megint
olvasgatni (ekkor még mindig csak fórumokat és áltudományos cikkeket), és a
megmentőre találtam!  A pregnenolone, mint a mellékvese anyahajója,
majd kihúz a pöcegödörből, már elnézést, de tényleg ott éreztem magam.
Egy külföldi fórumon akadtam bele a pontos adagolásba és eléggé érdekesnek és
hasznosnak  tűnő  dolgokat  olvastam  ott.  De  csak  annak  tűnt,  így  utólag.
Olvastam, rendeltem, vártam és megérkezett. De most mondjuk meg, hát,
hogy lehet ennyi esze egy embernek? A pregnenolone-al kapcsolatban szintén
olvashatunk leírást. A progeszteron nem használt, akkor pregnenolone fog? 
Ha  a  progeszteron  nem  segít,  akkor  a  pregnenolone  sem  fog,  mert  a
pregnenolone-ból  lesz  a  progeszteron,  ez  most  még  itt  zavaros,  de  a
későbbiekben tisztulni fog. Süllyedjek el itt rögtön, hogy ez akkor nem esett le.
Hát  nem! Folyamatosan  tartottuk  a  kapcsolatot  a  fórumtárssal,
biztosított róla, ha a pregnenolone növekszik, akkor a kortizol is fog
(mert  az  a  baj,  hogy  nincsen  pregnenolone,  nem  is  az,  hogy  sérültek  a
mellékvese  szintetizáló  sejtjei),  de  a  biztonság  kedvéért  csináltassak
pregnenolone tesztet. 
De mivel nálunk akkoriban nem volt elérhető, ezért csak a progeszteron maradt,
mint mérhető hormon, ennek dokumentumait megtalálhatjuk a későbbiekben.
Amikor megláttam a teszt  eredményét (azt,  hogy mennyire rossz  lett),
írtam a "hozzáértőnek", és annyi volt a válasz, hogy azonnal hagyjam
abba. Utána már valahogy nem akartam beszélgetni vele többet, nem lettünk
cimborák.  Nagyon  el  voltam  keseredve és  persze  rosszabbul  is  voltam
akkoriban, pregnenolone nélkül élni sem tudtam. 



Itt  még  próbáltam  kisebb  adagokkal  kísérletezni,  amik  felső  tartományban
tartják  a  progeszteront,  de  csak  egyre  rosszabb  lett  minden,  kortizol  nem
növekedett, ha elhagytam a pregnenolone-t, akkor még ramatyabbul
voltam. Edzeni persze edzettem mellé,  mert az kell. Akkoriban Mike
Mentzer edzéstervét próbálgattam, az egyik edzés befejezéskor átéltem azt, amit
nem akartam. Annyira lecsökkent a kortizolom, mint előtte soha. Nem
vagyok  egy  beszari,  de  akkor  azt  hittem  ott  pusztulok  el,  a  böjtös  kisebb
összeomlás ehhez képest a nullához konvergált, amit átéltem az 10 pontos volt az
eddigiekhez.  Fájt  az  összes  csontom,  fejem,  szédültem,  azt  hittem
rögtön  elhányom  magam,  a  végtagjaim  egyszerre  fáztak  és  égtek,
remegtem. Azonnal le kellett feküdnöm, de egyébként mindegy volt,
mert  kisvártatva  össze  is  rogytam  volna. Akkor  lett  tele  a  pelenka
rendesen, 3 napig nem dolgoztam utána, éppen szabit kértem arra az időre, de
mindegy is volt, mert nem tudtam volna bemenni. Még négykézláb sem, mert
feküdtem.  Ez  utáni  időszakban  számottevő  javulás  nem  következett  be,  de
dolgozni be tudtam menni, munka után öregedtem úgy 30 évet. 
Ennél  a  pontnál  döntöttem  úgy,  hogy  engem  senki  tanácsa  és
baromsága nem érdekel. Nem fogok blogokat, oldalakat olvasni, termékeket
megvenni. Elég volt, majdnem kipurcantam (érzésre), innentől fogva én magam
fogom megtudni mi a bajom és hogyan tudok segíteni magamon. Ha már a neten
mindenki okos, de senki nem tudott válaszolni, soha semmire sem, pedig ahol
lehetett, kértem segítséget a témában. Ez alól egy csoport és "szakember" sem
kivétel!  Mindenki  vegye  magára  egészen  nyugodtan.  És szépen elkezdtem
tanulni,  2  évig,  de  nem  egyhuzamban. Természetesen  előtte  is
"tanulgattam", ezek voltak az alapok, meg a leckék, hogy mit tudtam rosszul.
Munka  után,  hétvégén,  visszagondolva,  hogy  az  a  tünet  vajon  megfelelt-e
annak, amit olvasok? Hogy is volt régen? Ahhaaa',  szóval ez azért lehet,  de
mégsem,  mert  az  a  hormon  másképpen  hat.  De  igen,  mert  ahhoz  kell
permisszívként a harmadik. De miért kezelik a pajzsmirigy alulműködést, ha a
mellékvese a probléma? Sírtam már, mert nem értettem, de ha bele döglök is
meg fogom. Elvesztem a sok endokrinológiai könyvben. Így is nyakig ért
a trágya körülöttem, nem hiányzott egy hullám, ha nem jövök rá hogyan tudok
segíteni magamon, akkor senki sem fog. A Metformint és 160 g-ot tudtam, hogy
nem akarom, mert láttam, hogy nem használ. Mellékvese kúra, pregnenolone és
progeszteron zsákutca. 



Szemezgettem  a  Cortef-el  (szintetikus  kortizol),  ha  nagyon  akar  az  ember,
bármit  megszerezhet,  de  akkorra  már  eleget  tudtam  ahhoz,  hogy  ezt  a
lehetőséget inkább kihagyjam. Ezekben az időkben voltak még vérvételek,
nyál  kortizol  tesztek,  de  rá  kellett  jönnöm,  hogy  minek  nézessek
bármit is, ha nem vagyok jól? Lesz fejezet arról is mit érdemes megnézetni
és nem kell  vagyonokat a rendelőben hagyni.  A d-vitamint is összefüggésbe
hozzák az inzulinrezisztenciával, egyik barátom is ezzel kínlódott, megnéztük a
d-vitamin szintjét. A felső határon volt, úgyhogy ez az elmélet is megbukott, de
ez csak érdekesség. Azt tudtam, hogyha kevesebbet eszek és/vagy úgy
ahogy  eddig,  akkor  rosszabbul  leszek.  Nem  tudtam  mást  csinálni,
bevállaltam.  Azt  tudtam,  hogyha  össze  vissza  zabálok,  akkor
rosszabbul  leszek.  Nem  tudtam  mást  csinálni,  bevállaltam.
Megváltoztattam  a  táplálkozási  szokásaimat  és  ha  az  elméletem
helyes, akkor hízni fogok. 
Ennek okai is olvashatóak lesznek. Híztam, de tudtam, hogy ennek meg kell
állnia,  mert  az  éhezés és  az  edzés a legnagyobb stressz,  így ha ezt  a  kettőt
kiiktatom,  akkor  tud  pihenni  a  mellékvese.  Itt  kell  megjegyeznem,  hogy
tüdőgyulladás után fél évig fájt a köhögés, és csak remélni merem, hogy nem
maradt  semmilyen  szövődmény.  Kortizol  hiányban  lassabban  múlik  a
gyulladás. Ez az egyik, a másik meg az volt, amikor begyulladt a szemem, és
nem  mentem  időben  dokihoz.  Szintén  kevés  volt  a  kortizol,  többször  kellett
visszamennem  a  szemorvoshoz  és  maradandóan  károsodott  a  szemem  ez
miatt, de csak nagyon kis mértékben, szemüveg nem kell, de nagyon távolra
már nem úgy látok a rosszabbik szememmel, mint a jobbal. 
Ezt  csak  úgy,  adalékként  írom,  hogy  érezzük  a  súlyát. Az első  hetekben
mintha napról napra láttam volna a gyarapodást, hát nem sok hiányzott,
hogy elbőgjem magam. Azért szenvedtem évekig, hogy most elhízzak? De nem
volt más választásom, mert az az állapot már élhető nem volt. Ha ez
sem jött volna össze, akkor belefojtom magam a leveses tálamba. 
Izgatottan  mértem  magam  a  mérlegen  minden  nap,  tudtam,  hogy  sokkal
rosszabb a helyzet, mert az izomtömeg is csökken. 
Szépen lassan megállt a hízásom, már nem emlékszem pontosan, de
olyan 4-6 hét múlva. Amikor lassult, tudtam, hogy igazam van. Ez inspirált,
hogy még többet tanuljak, mert az út ott volt, de nem ismertem, viszont végig
kellett mennem rajta. Elmélet nélkül semmit nem ér a gyakorlat. 



Azt  tudtam,  hogy  mit  nem  szabad  csinálnom,  kevesebbet  enni  és
edzeni. Összesen  kb. 8 kilót szedtem fel, de be kellett vállalnom, nem tudtam
mást tenni.  Ezek után csinálgattam még pár tesztet pl. a DHEA -val és
egyéb  hormonokkal  a  javulást  igazolván.  Ha  helyesek  voltak  az
elméleteim, akkor meg kellett mutatkozniuk a leletekben. Így is volt,
tudtam, hogy nem kell a vonat elé löknöm magam, mert tudom mi a bajom és
kidolgoztam  egy  tervet  arra,  hogy  ezt  igazoljam,  ami  nem  kevés
időmbe telt. És bizton állíthatom, hogy ez így van. Sajnos visszagondolva a
múltra,  nagyon sok hibát követtem el,  és  még nem is olyan rég is.  Tudom,
hogyan  lehet  segíteni  ezen  a  problémán,  amennyiben  csak  ez  a  gond.  Ha
halmozott, akkor bonyolultabb. 
Mára eljutottam oda, hogy talán (?) stage2-ben vagyok valahol, de nem sűrűn
tesztelem magam. A súlyom már normalizálódott ( kb. 4 kiló lement, de nem
érdekel hogy nézek ki, de jelenleg 68 vagyok és mindent kárpótol az, hogy jól
érzem magam), kicsit csökkent, elkezdtem nagyon óvatosan edzeni. Közel sem
vagyok  100,  mint  régen.  De  hiszek  abban,  mert  olyan  sok  mindent
megtapasztaltam már, ami nem segített, hogy csak így lehet rendbe jönni. 
A tipikus mellékvese fáradtságot semmilyen más módon nem lehet
gyógyítani  csak  úgy,  ahogyan  azt  leírtam,  ezt  KIZÁRÓLAGOSAN
egészséges  esetben,  enzimdefektus  nélkül  kell  érteni.  Ennek
tisztázását az utolsó fejezetre hagyom. 
Ebben a  könyvben 10 évem van,  ami rengeteg szenvedéssel,  pénzköltéssel  és
tanulással járt, amit otthon végeztem, sok könyvet letöltve. Biztos észrevesszük,
hogy nincsenek forrásaim. Így van, amit tudok, az csakis a saját tapasztalat és az
autodidakta tanulás eredménye. Nem linkelek, nem fordítok, nem írok valótlant.
És semmit nem adok el. De nem kell ezt bizonygatnom, gondoljunk arra, amikor
egy  probléma  miatt  meglátogatunk  egy  weboldalt.  Minden  site-nak  van
terméke/termékei  és  az  éppen  adott  gondhoz  igazítja  az  ajánlást  és  a
kutatásokat. 
Jegyezzük meg egy életre,  aki  a  megoldást  egy kapszula formájában ígéri,  az
hazudik. Sose feledjük, én megtanultam. Amelyik weboldal árul, azt kerüljük el
messziről, nem lehet hiteles, nekem persze. 



Bár  az  emberek  szeretik  az  egyszerű  megoldást,  de  ez  most  nem  ilyen.  És
hangsúlyoznám, hogy ebben a témában csak az egészséges emberek
jöhetnek igazán számításba, akiknek "csak" mellékvese problémájuk
van. 
Szeretnék hiteles lenni/maradni, de a semmiből jöttem és messziről jött ember
azt mond amit akar. Az, hogy hiszünk-e nekem, csak attól függ min mentünk
eddig  keresztül.  Ha  azon  amin  én,  akkor  nem  lesz  más  választásunk,  mert
tudjuk, hogy semmi nem segít. Ha pedig nem hisszük el? Nem kötelező az itt
leírtakat betartani, de jusson eszünkbe, hogy egy probléma miatt van a könyv a
kezünkben, és hiába várunk egyszerű megoldást, nem fogunk kapni. 
A  Metformin,  160  g,  mellékvese  kúrák,  progeszteron  krém,  pregnenolone
tabletta,  fogamzásgátló,  Cortef,  T4/T3 mind mind csak  időleges  megoldás  és
hónapok/évek múlva sokkal rosszabb lesz.
Hol tartok most? Dolgozom, napi 8 órát, estére persze elfáradok, ki
nem? És nem irodában ülök, hanem mozgással járó munkát végzek,
olyat, amibe annak idején bele akartam dögleni. Ma vidáman csinálom.
A hétvégét pihenéssel  töltöm,  ilyenkor ha nagyon elfáradtam, akár 10 órát  is
alszom  egyfolytában  (ébredés  nélkül),  de  van  mikor  csak  8-at,  ez  változó.
Minden amit a javulás fázisaiban leírtam, az a saját tapasztalat  (meg persze a
sok csoportbéli látogatás, olvasás eredménye), ezeken mind mind túl vagyok. 
Ezt a könyvet és a javulásomat nem köszönöm senkinek sem, csak
magamnak és a kitartásomnak. Mindig tudni akartam mindennek az
okát, hogy mi miért van. Mert úgy voltam vele, ha tudom az okokat, akkor
tudok  segíteni  is,  mert  értem  a  miérteket.  Ehhez  hozzájárul  az  is,  hogy  a
nagyfokú kíváncsiságom vitt el idáig, és még meg sem öregedtem annyira, bár
évekkel ezelőtt úgy éreztem magam, mint akinek tolókocsi kell és ágytál. De ezek
az idők már véget értek, jelenleg néha túl sokat kell ennem, és szó szerint unom.
De nem ehetek kevesebbet, mert rontok magamon. 
Ez volt röviden a történetem, vannak még mellékszálak, de a lényeg ennyi volt,
tömören,  így  is  sok.  A  könyvem célja  az,  hogy  leírjam az  endokrin  rendszer
működését, amennyire csak tudom, és megtanultam. 
Nagyon  fontos  tudni,  hogy  a  könyv  útmutatás,  nem  konkrét
tanácsadás,  csupán  azt  írtam  le,  hogy  én  hogyan  jöttem  rendbe,
miket csináltam meg. A fogalmazás módja a könyvnek sajátos, ezzel
együtt fontosnak tartom hogy, kérjük ki az orvosunk tanácsát. 



Ok-okozati összefüggéseket fejtek meg, és talán magunk is rájövünk, hogy
mennyire rossz úton jártunk. A könyvben leírtak csakis egészséges
emberekre (ha van ilyen) vonatkoznak, enzimdefektus nélkül. Nekem
semmilyen intoleranciám nincs, és nem is volt, emiatt könnyebb a helyzetem.
A könyv további részében ismertetem az összes endokrin hormont, amiről tudni
érdemes és utána az összefüggéseket. A sorrendben történő haladás nagyon
fontos ahhoz, hogy megértsük miről van szó, ezeket átugorva kár bele is kezdeni.

Mi a mellékvese fáradtság? Nézzünk pár példát!

Fáradtak vagyunk? Sok a munka? Türelmetlennek,
erőtlennek, kedvtelennek érezzük magunkat? Állandóan
aludni kell, ennek ellenére úgy kelünk fel, mint aki a
bányában húzkodta a csilléket? Alvászavarok?
Koncentrációképesség csökkenése? Stressz? Állandó
idegeskedés? Az erre adott válasz nem a
megszokott, és fokozott idegességgel jár? Mi az a
stressz? Mi számít annak?

Mi nem? Van jó, és rossz stressz is? Megpróbálok válaszolni, bár a kérdés
nem egyszerű, így maga a válasz sem lesz az. Lehet lelki-testi. Lelki? Ezt talán
mindenki tudja, nem kell bemutatni. Házastárs elvesztése, vizsgák, idegeskedés
ésatöbbi. Durvább esetben lelki bántalmazás, terror alatt tartás. Lehet pozitív
stressz is az ember életében, pl. egy új autó vásárlása, vagy szerelem
bimbózása.
Fizikai stressz már jóval szerteágazóbb, mint a lelki, de a hatások tekintetében
egyik sem jobb a másiknál. Bármilyen fizikai hatás okozhat stresszt a
szervezetnek, nem kell hozzá messzire menni, hogy mondjunk egyet-kettőt.
Betegség, ez az első számú stresszor a szervezetnek, ez talán akkor
rosszabb ha fizikai fájdalommal/gyulladással társul. Fájdalom. Fáj a
fogunk, bizony stressz. Éhezés, főleg hosszú távon, tartós stressznek
teszi ki a szervezetet, a miértekre kitérek később, egyelőre ezek
kérdések, amik válaszra várnak. Most jöjjön egy konkrét, ami egy kicsit
összefoglalja az egészet, és akinek problémája van, az magára fog ismerni,
tipikus példa egyébként, amikor a relatíve egészséges ember miként teszi magát
tönkre hosszú évekre. Én így jártam, tudom miről írok…



A mellékvese által termelt hormonok

Ez a fejezet a mellékvese által szintetizált
hormonokkal foglalkozik, hatásukkal. Amolyan
tömör, száraz tényeket leíró fejezet, de mégis
nagyon fontos azért, hogy megértsük melyik
hormon mit művel a testünkben. A
későbbiekben ezeknek az összefüggéseit is
taglalom. A mellékvesék, ha még eddig nem
írtam volna le, nem a vesék pótlására
szolgálnak.

Semmilyen funkciót nem lát el, és nem vesz át a veséktől. Elnevezése a
veséken történő elhelyezkedése miatt történt, külön álló "életet" él, függetlenül a
veséktől. Most vegyük sorra milyen hormonokat szintetizál a mellékvese. 2
részre osztható, az egyik a mellékvese kéreg, a másik a mellékvese velő.
A kéreg 3 részre osztható, mindegyikben más a hormonok
kiválasztása. 3 családba sorolhatók a szteroid hormonok:
mineralokortikoidok, glükokortikoidok, androgének.
A zona glomerulosa, pregnenolone-t, progeszteront, aldoszteront termel, sem
glükokortikoidokat, sem androgént, bár a prekurzorok (előanyagok) egy része
ugyanaz.
A zona fasciculatában leginkább glükokortikoidhormonok, a zona
reticularisban főként androgének, ill. androgénprekurzorok
kerülnek szintetizálásra. Igen, ez azt jelenti, hogy
öszvérmegoldásként átcsaphat egy másik zóna más hormonok
előállítására.
A mellékvese velő katekolaminokat, adrenalint és noradrenalint (ezt
azért nem egészen a mellékvese termeli) bocsát a rendelkezésünkre, amik
a szimpatikus idegrendszer részét képezik. És mindezt miért írom ezt
le? Mert a későbbiekben ebből értjük meg a fáradtság okát, tüneteit,
mibenlétét. Nos, miután megismerkedtünk a hormonok neveivel, akkor
olvassuk el mire jók a szervezetben, első körben nagy vonalakban, aztán kicsit
részletesebben...



Mi szabályozza ezeket a hormonokat?

Miután megismerkedtünk az összes fontos
hormonnal, következzék az, hogy ezeket mi
szabályozza. Hát persze, hogy az agy, na…mi
más? Kezdjük az elsővel, mivel ez mindjárt a mellékvese
hormon szintézisének a serkentője. Melyiknek? Az
összesnek, lássuk.

CRH: corticotropin felszabadító hormon, a hipotalamusz termeli stressz…
éhezés…gyulladás…hatására. Minden, ami stresszel jár, hipofízist ösztökéli
ACTH szekrécióra…

ACTH: adrenocorticotrop hormon, ez végzi a koleszterinből történő lehasítást
(p450, CYP11A), ebből lesz a prengenolone, progeszteron, kortizol…stb.
Termelését a hipofízis végzi, mégpedig a hipotalamusz CRH
utasítására…

TSH: thyreoideastimuláló hormon, hipofízisben termelődik, ösztönzi a
pajzsmirigyet T4-T3-rT3 (rT3 -at a kortizol hatására készül, enzimekkel, így
ebben a formában nem teljesen igaz) termelésre…

FSH: follicullusstimuláló hormon. Nőknél a havi ciklus kialakításáért felel,
férfiakban pedig a spermasejtek érését gyorsítja, GnRH szabályozza...

LH: lutinizáló hormon, szintén a havi ciklusért felel nőknél, férfiaknál a here
tesztoszteron termelését ösztönzi, GnRH szabályozza...

Szomatosztatin: semmi mást nem tesz, mint az inzulin és glukagon
elválasztást szabályozza, olyan módon, hogy megakadályozza az említett 2
hormon szekrécióját. Ezzel az endokrin rendszert kíméli, pl a hasnyálmirigyet a
túlzott inzulin termeléstől…

Glukagon: a glukagon is “zsírégető” hormon, a hasnyálmirigy alfa sejtjei
termelik, szerepe a vércukorszint emelése…

Leptin: ezt a hormont a zsírszövet termeli. Feladata az, hogy tájékoztassa a
testet arról, hogy pontosan mennyi is a zsír rajtunk…

Ghrelin: igazából egy feladata van, tájékoztat minket az üres gyomrunkról,
éhséget generál, az emésztő szervek termelik…



Mellékvese enzimek

Azt már láthattuk, hogy miként
szintetizálódtak a mellékvesében a
hormonok. Az összes enzim nevét
nem írtam le, ennek több oka van.
Egyrészt semmi értelme, mert a hormonok
nem csak (illetve ritka esetben
kizárólagosan egy helyen, egy enzimmel
szintetizálódnak) egy zónában készülnek.

Gyakran átcsaphat egyik zónából a másikba, oda-vissza készülnek. Másrészt
annyi van belőlük, hogy képtelenség fejben tartani. Amiért leírtam párat, az
csupán az, hogy lássuk...vannak. És ezek az enzimek határozzák meg azt, hogy
miből mennyi hormon van a testünkben...

Az inzulin

Az inzulint a hasnyálmirigy ß sejtjei
termelik. Mik szabályozzák az elválasztást?
Mikor, mennyit, miért annyit? Az inzulin
raktározó hormon, feladata a vércukor
csökkentése. Az inzulin szekréció
leghatásosabb ingere a vércukor
emelkedés, az édes íz is inzulin választ generál,
veszélyes lehet nulla kalória tartalmú édesítőszeres
italoknál, light kóla.

Iszunk, édes íz megvan, értékelhető szénhidrát nélkül, vércukor csökken, ez
felesleges kortizol termelést eredményez, mert az inzulin csökkenti a vércukrot,
a glukagon-kortizol pedig emeli, ez több kortizol szintetizálást jelent...teljesen
értelmetlenül, éhesek leszünk-eszünk hízunk…



A cirkadián ritmus

Annyit hallottuk már ezt,
mondjuk jobb esetben.
Tételezzük fel. Ha nem, akkor
itt az ideje megismerkedni
ezzel a fogalommal is, mert
fontos szerepe lesz a javulás
és alvás tekintetében,
megértése mindenképpen

javasolt, ez az egyik kulcs ahhoz, hogy ne ébredjünk fel éjjel kis
dologra, ne vergődjünk az ágyban álmatlanul. Mi az a cirkadián
ritmus? A szervezetünk belső órája, ha éppen ez a megfogalmazás
szimpatikusabb nekünk. Természetesen az agy irányítja ezt is, mint
minden mást. A könyv témájával kapcsolatban kizárólag a kortizolt veszem
elő, más vonatkozásban most nem érdekes. A cirkadián ritmus szerinti kortizol
változás a fontos most. Ezt hangsúlyozom, hogy egészséges,
stresszmentes embernél van így, ez egy fajta biológiai óra. CRH-
ACTH-kortizol rendszeren keresztül működik...

Az anabolikus és katabolikus folyamatok

Az anabolikus folyamatoknál az építés helyeződik
előtérbe, akár növekedésről, osztódásról (csont,
szövet) akár izomépítésről legyen szó. Az anabolikus
folyamatokért jó pár hormon a felelős, ami nekünk most
fontos…a katabolikus folyamatok, itt kitérek az
összes létező formára, mindent értelmesen elmagyarázva.

Ezeknek a későbbiekben lesz jelentősége, amikor a diétákat veszem górcső alá.
Legyen ketogén, vagy mediterrán, vagy csak sima fehérje diéta. Egy
kalap az összes, de meg fogjuk látni, hogy a ketogén (ebben a ketózist
is kivesézem) a legveszélyesebb az összes közül…



A pajzsmirigy és hormonjaik

A TRH (tireotropin felszabadító hormon) a
hipotalamuszban termelődik és a
hipofízisben serkenti a TSH (thyreoidea
stimuláló hormon) elválasztását. Ez a hormon pedig
a T4 szintetizálást ösztönzi, minél nagyobb az értéke,
annál nagyobb a stimuláló hatás. Jellemzően sajnos
ez egy érték szokott lenni az orvosoknál a diagnózis.

Az anyagcsere szempontjából nélkülözhetetlen hormonokat
szintetizál, amik alapvetően szabályozzák azt. Szoros összefüggésben van
a mellékvesével, a hipotalamusszal és a hipofízissel. Nézzük meg a pajzsmirigy
által szintetizált hormonokat, ebből nincsen olyan sok, de fontos tudni...

A BMR fogalma és sokszor túlértékelt mivolta

Úgy érzem minden olyan hormonnal, folyamattal
megismerkedünk ami lehetővé teszi azt, hogy megértsük
mi zajlik a testünkben. Innentől lesz igazán bonyolult,
nem mintha eddig egyszerű lett volna. Ebben a fejezetben
a testünk energia leadását és alakítását fogom ismertetni
úgy, hogy érthető legyen. Vágjunk bele...BMR.

Igyekszem érthető lenni, de lesznek benne zavarosabb témák is. Azért írom le,
mert mint minden, ez is hozzájárul, hogy még jobban megértsük mi zajlik a
testünkben, és mi miért van úgy, ahogy. Tudnunk kell, hogy a test nem
kalóriában gondolkodik, hanem energiában. A kalória
mértékegységet mi találtuk ki, mint minden mást, hogy valamit meg
tudjunk mérni. A sejtek nem néznek kalóriát, ott egy dolog számít:
van glükóz/keton/szabad zsírsav vagy nincs? Ellenben szükséges ezt is
megérteni, legalább olyan szinten, ahogyan leírom...



Mik okoznak kortizol választ?

Ennek a témakörnek is szentelek egy kis időt, mert fontos
a megértése. Ez rövid lesz, de a teljes képhez hozzá
tartozik. És újfent hangsúlyoznám, hogy
egészséges emberekről beszélünk. Ahol kórósan
megnövekedett a kortizol mennyisége a vérben (akár
Cushing szindróma, vagy rT3 defektus), ott betegségre
vagy kortizol túladagolásra kell gyanakodni.

Mi okoz kortizol választ? Maga az élet, sajnos. Emlékszünk mi kell a
sejt anyagcseréhez? Kortizol, inzulin, glükóz és fT3, meg persze ezen felül
még sok más, de azt most az egyszerűség kedvéért hagyjuk ki…

És a koffein…

...sajnos a mai társadalmunkban elterjedt szokás
a kávézás. Régebben én is meg-megittam egy csészét, de
manapság nem. Az, hogy mi a kávé, bárki utána tud
nézni, milyen a hatása. Igazából ezt is sok
oldalon/könyvben meg lehet találni. Csupán azért
illesztem be ide, mert a teljességhez hozzátartozik, hogy
miért érdemes elkerülni. Jöjjenek a száraz tények...kicsit
másképpen…



HbA1C

Ez a "kódsor" még érdekes nekünk. Mi is ez
valójában? A HbA1C egy vörösvérsejt forma, a
neve glikohemoglobin. A vörösvérsejtek
élettartama kb. 3 hónap, ezért nevezik ezt "3 havi
átlag" vércukornak. Olyan betegségekben, ahol ezek a
vörösvérsejtek hamarabb elpusztulnak, ezt az értéket nem
lehet normálisan kiértékelni...

A képen az én értékem látható, nincsen az említett betegségem.

Üssük be bármelyik kalkulátorba (katt) és csodálkozzunk.

1.4-es átlagos vércukor szint?

Mit jelent az, ha valakinek mellékvese fáradtsága
van? Ezt már sokszor említettem, de csak úgy, hogy

"mellékvese fáradtság", magyarázatok nélkül.
Ebben a fejezetben hormon szinten mutatom be

Lássuk a klasszikus mellékvese fáradtság állomásait, ez
egy nagy általánosság és minden enzimdefektus nélkül.
Akkor itt az ideje annak, hogy meg is értsük, amit eddig
leírtam. Az összes fejezetnek szerepe van,
mindegyiknek, egytől egyig. Ha eddig nem olvastuk
el, akkor tegyük meg. Egyébként ez az írás falra hányt
borsó...

https://www.hba1cnet.com/hba1c-calculator/


Az alvászavarok

Akkor lássuk az éjjeli ébredést, és/vagy éhséget. Mind a
kettő ugyanahhoz a jelenséghez kapcsolható. Megint a
cirkadián ritmus, a fene vinné el, olvassunk vissza,
nézzük meg a grafikont. Lefekszünk aludni…a
másik, az ideges felébredés. No, az mitől lehet?
Ugyanez a jelenség játszódik le, annyi
különbséggel, hogy néha már annyira nem tűri
az agy az éhezést…

Most az éjjeli pisilést nézzük meg, vonatkoztassunk el a prosztata
problémáktól és egyéb szervi bajoktól. A vérnyomást nagyon egyszerűen
megfogalmazva…

Az inzulinrezisztencia

Ez a fejezet még konyhanyelven is nehezen
érthető, de igyekszem nagyon egyszerűen
fogalmazni. Hosszú és nehezen emészthető írás lesz,
csak az vágjon bele, aki felkészült. Ez már nem
a száraz endokrinológiai maszlag, amit eddig leírtam.
Ez sokkal több annál, az elmélet átültetése a
gyakorlatba.

Ahol a kortizol nevét említem, oda tessék beleképzelni a rT3-t is
(reverzT3), ugyanis a magas kortizol szint a szabad T4-ből nem fT3 -at,
ami az anyagcsere gyorsításért felel, hanem…



Inzulinrezisztencia teszt eredmények

Ezt is ki kell egy kicsit vesézni, mert sokszor nagy
zavar van a fejekben. Még az "orvos
tudománynak" sincs hivatalosan elfogadott
álláspontja ezzel kapcsolatban. Így nehéz bármit úgy
leírni és jónak beállítani, hogy hitelesebb legyen. De
megpróbálom érthetően leírni, kicsit belevinni a
matematikát is. Akkor nézzük meg hogyan történik a
teszt, és elmagyarázom miért van az, ami. Kérdezhetjük,
minek, hisz tudjuk mi történik. Frászt. Senki sem tudja
pontosan, nagyon bonyolult, de mégis megkísérlem.

Tehát bemegyünk a laborba, jó pénzért természetesen, mert ingyen
nem jár ilyen teszt…

Hogyan lehetünk jobban?

A fejezet megértéséhez fontos mindent tudnunk,
amit eddig leírtam, itt már kompletten kell mindent
érteni ahhoz, hogy segíteni tudjunk magunkon, hosszú
lesz, de megérheti. Csak a kortizolt veszem most elő,
a többi permisszív hormont nem írom bele, anélkül is
zavaros lehet. Aki azt hiszi, hogy most fognak jönni
a kiegészítők, akkor le kell lombozzam.

Kizárólag egyetlen egy dolgot fogok javasolni és azt is csak a
férfiaknak, de nem itt. Elkeserítő ugye, hogy nem hitegetek senkit
sem tablettákkal? :)
Ez a fejezet a kezdés, így kell/ene elindulni. A későbbiekben bővebben
írok arról, hogy a javulás milyen lépcsőkben történik, mikre kell figyelni, és mi
az ami előnyös és hátrányos. És hogyan igazodjunk ki a leleteken, ha
csináltattunk és mit érdemes és mit nem. Lehet olyan, amikor azt érezzük, hogy
ez így nem jó, és pedig de. Vagy fordítva, olyat érzünk, amit jónak
tapasztalunk, de valójában csak árt.



Fontos megjegyezni, hogyha krónikus bélproblémánk, gyulladásunk/
betegségünk van, akkor előtte azt kell kezelni, mert könnyen
meglehet, hogy az az oka a mellékvese kimerülésének. Amíg ezek
nincsenek tisztázva, rendbe hozva, addig értelmetlen belekezdeni…
ebbe a fejezetbe beletartozik az alvászavar, éjjeli pisilés/ébredés
javítása is...

Mik az ajánlott élelmiszerek?

A legtöbb embernek az is problémát jelent, hogy megértse
mi a szénhidrát, és mit lehetne enni a mellékvese
regenerálása során. Mivel bizonyos esetekben nagyon át
kell/ene alakítani az étkezést, ez egyfajta nehézségbe fog
ütközni, ha nem szeretnénk fehérje hiányos állapotban
lenni és változatos is legyen. Ez a fejezet szabadságot
adhat nekünk, magunk válogathatjuk össze mit
szeretnénk enni, egy határon belül.

Bár úgy megjegyezném, hogy ez itt nem a gasztronómiáról szól, de
vannak olyanok, akik ettől képtelenek elszakadni. Ha ebbe a
kategóriába tartozunk, akkor nem lesz javulás, és csak hízni fogunk…

Nézzük meg a javulás lépéseit

Hogy egyáltalán javulni tudjunk érdemben,
ahhoz el kell olvasni és ajánlott legalább
megszívlelni a lejjebb felsorolt fejezeteket. Nem
kötelező semmit sem, de előbb utóbb be fogjuk látni,
pláne ha elég sokáig voltunk rossz állapotban, hogy mégis
jobb ha legalább megpróbáljuk. Volt idő, amikor
kilengtem, és idővel romlottam.



Hogyan lehetünk jobban és az alvás javítása, ezeket olvassuk át.
Semmiképpen ne használjunk semmilyen stimulánst és kerüljük el
mellékvese támogató kúrákat és a pregnenolone tablettát,
progeszteron krémet. Továbbá ne alkalmazzuk a 160 g-os, ketogén
diétát, hölgyeknél különösen fontos a progeszteron krém mellőzése,
mert a ciklust sem lehet rendbe tenni vele, ezt sokszor említettem
már, de eljutunk oda is. Azt már tudjuk mit kellene csinálni ahhoz, hogy
jobban legyünk, elméletben is és remélem, hogy gyakorlatban is. Ebben a
fejezetben leírom azt, hogy miket kell tapasztalnunk, hogy tudjuk, jó
úton járunk-e…?

Hosszabb távú javulás

Ha túl vagyunk az első időszakon, ami lehet
nagyon letaglózó és fáradékony volt, akkor jó
eséllyel a következő lépcsőfokra érkeztünk.
Ennek tüneteit és fokozatait összefoglalom, hogy tudjuk
milyen úton haladunk. Ne feledjük, hogy ebben az
állapotban már jobban vagyunk/lehetünk, de
elég 2-3 hét "kilengés" és visszakerülünk az
előző lépcsőfokra. Nem éri meg, higgyük el, egy
kicsit jobban leszünk, de ennyi.

Tesztelni továbbra se teszteljük magunkat, mert semmi értelme…

A mellékvese „regeneráló” kúrák, és veszélyeik.
Édesgyökér, túlzásba vitt vitaminok, progeszteron

krém, prengenolone tabletta/pajzsmirigy vihar

Sokszor emlegettem ezeket a kifejezéseket, most
ismerkedjünk meg azokkal a tanácsokkal, amikkel
még jobban tönkre tehetjük magunkat. Az
elkeseredett beteg ember mindent hajlandó megtenni azért,
hogy jobban legyen, ezt bizony ki is használják.



A hiszékenység és a nem tudás párosítva rossz, elegánsnak sem mondhatnám,
hogy ki is használják a profitért.
Ez van, ilyen világot élünk, de ezt a fejezetet azért csinálom meg, hogy
okosabbak legyünk. Kezdjük ott, ha valami 1 hónapon belül nem használ
semmit sem, akkor abba kell hagyni és pont, de mindennek, ennek is
vannak hátul ütői. Ez mindenre érvényes, ha rövid időn belül nem érzünk
javulást, akkor vagy rosszul csináljuk, vagy haszontalan az adott tevékenység,
tabletta. Akkor vegyük elő a tarsolyból ezt, xxx (nevet szándékosan nem írok)
féle mellékvese regeneráló kúrát, aminek nagy reményekkel álltam neki.
Baklövés és mellényúlás volt, mind leírni, mind megvenni, mind időt pocsékolni
rá. De mégsem, mert tudom, hogy nem működik, és az okokat is le fogom írni,
bár ezt jóval később értettem meg…

A pajzsmirigy vihar!

Igen. Pajzsmirigy vihar. Nem ismertük még ezt
eddig? Hát most meg fogunk vele, mégpedig mellékvese
fáradtságban, leginkább stage3 aljában, de máskor is.
Állj, nem értjük? Keressünk rá erre a kifejezésre. Ezt a
pajzsmirigy túlműködők élik át, akkor ez hogy
lehet? Dőljünk hátra és olvassunk, nem lesz unalmas,
ellenben nagyon bonyolult, megpróbálok érthető lenni.

Aki egyszer átéli, az sohasem fogja elfelejteni, és egyből tudni fogja, hogy mi volt
az, miután ezt elolvasta. Egyúttal azt is le fogom írni, hogy miért
kerüljük el a pregnenolone tablettát, eszünkbe ne jusson még csak
kipróbálni sem…



A DHEA kicsit bővebben

Ez a fejezet most csakis a férfiaknak íródott.
Hölgyek nyugodtan lapozhatnak tovább, ne
használják a DHEA -t, mert ártanak vele, bár sok kutatás
támasztja alá a hasznosságát. Fokozott szőrösödést,
zsíros/pattanásos bőrt eredményez, amit nehéz utána
rendbe tenni.

Erre kitérek (kicsit) bővebben a mellékvese kontra fogamzásgátló
fejezetben, lassan megérkezünk oda. Korábban említettem ezt, hogy
egyetlen egy olyan "valamit" fogok ajánlani, ami kicsit segíthet
abban, hogy jobban lehessünk. Ez pedig a DHEA. Na, azért nem kell
annyira örülni, inkább olvassunk...

160 g-os diéta

Először is már az elején felháborodva kérdezem.
Mi ez a 160 g? Hogy jött ez? Ki találta ki, és mire
fel? Sosem értettem, most sem fogom. Gyanítom, hogy
az 1-es típusú cukorbetegség miatt alakult ez így,
de miért 160, azt sosem fogom megérteni. Vagyis
de, az agy kb. 120 g-ot használ el egy nap, ehhez
jön még a glükóz igényes szervek kb. 40 g-ja.

Ez a megközelítés engem arra enged következtetni, hogy úgy vannak vele az
orvosok, hogy ez a létszükséglet szénhidrátból, ennyit kell adni feltétlenül a
szerveknek, a többit megtermeli a máj (kortizol, glukagon), ugyanis a
feleslegesen bevitt szénhidrát (mert nem tudjuk mennyit mozgunk) vészesen
emeli a vér glükóz szintjét, ha pedig ehhez kevesebb inzulint adunk, akkor az
veszélyes játék. A fordítottja pedig halálos. Az inzulinrezisztencia nem
cukorbetegség…



A ketogén…az igazi gyilkos

Már most a legelső mondatban leszögezem. Senkinek
nem javaslom a ketogén diéta alkalmazását, sem
rövid, sem hosszú távon. Okosan használva a
ciklikus ketogén diéta segíthet fogyni egy olyan
embernek, akinek megfelelő az endokrin rendszere.
Érezzük a csavart? Megfelelő endokrin rendszerű
ember!

Az ilyennek nincs szüksége fogyásra, mert általában nincs rajta túlsúly, tehát
nem is kell a ketogén neki. Az itt leírtakat én maximálisan ellenzem,
csupán a hatások miatt írom le és azért, hogy tudjuk milyen károkat
okoz. Meg azért, hogy tudjuk hogyan kell valóban jól csinálni (ha már
mindenáron ezt akarjuk, tönkretéve magunkat), és mi történik a
szervezetben. Legalább olyan hosszú lesz és bonyolult, mint a böjtös fejezet és
ajánlott felkészülni. Iszonyatos baromságok vannak bizonyos oldalakon,
félcikkek, ordító hülyeségek.
Ezt most azért írom meg, hogy lássuk mennyire is jó a ketogén és milyen
veszélyeknek tesszük ki magunkat, ha ezen étkezési forma szerint táplálkozunk.
Aki tönkretette magát a ketogénnel, az ismeri a történetet, aki meg nem, az
okuljon belőle. Aki pedig úgy érzi, hogy marhaság, amit most leírok, az
magára vessen. De jusson eszébe az első alvászavaros éjjelen, hogy itt
minden le volt írva, én köpködök rá, bár sosem csináltam. Az elejétől
fogva éreztem, hogy nem lesz jó, a kezdetektől valamiért utáltam…



Az átmeneti böjtölés.

Itt nem arról fogunk olvasni, hogy húúúha, jó a
böjt, milyen jó koplalni és segít az
inzulinrezisztencián, ami igaz is, de csak egy
darabig. Sok mindenre választ kapunk, és nem csak a
szokásos...valamiért úgy van maszlagot. Részletes
magyarázatot mindenre, ahogyan eddig is
megszokhattuk, talán néha túlzottan is.

Nem feltétlen baj az, ha értjük is amit olvasunk. Igen, tudok az autofágia
hatásairól, megnöveli az élethosszt, ezt lehet itt-ott olvasni. Nem hiszek benne.
Akkor ne együnk, csak néha, akkor is keveset? A semmiből nem lesz
valami. Vettem a fáradtságot (a mellékvesét is, bár azt kaptam, járulékosan
a hülyeségeim mellé :) )és utána jártam még nagyon régen ennek is,
remélem mindent megtalálunk a fejezetben, ami fontos lehet. Itt is
minden a mértéken van, ha túlzásokba esünk, könnyen stage3 lehet belőle elég
rövid időn belül...

Atkins...a másik lassabb gyilkos

Ez lesz az utolsó diétát elemző írás, úgy érzem, hogy már
mindent leírtam ezzel kapcsolatban, amit tudni érdemes.
Talán még többet is, mint kellene. Ezt most nem
kifejezetten az Atkinsnek szánom, de kétségtelen, hogy az
ő neve sokat nyom a latban. Ezt bármelyik fehérje
diétánál képzeljük el, ahol a javaslat az, hogy több sok
fehérjét együnk.

Ez az egyetlen olyan "diéta" amit meg kellett néznem a neten, mert
ugyan hallottam róla, de a kivitelezésről semmit sem.
Talán jobb is volt. Ennyi sok baromságot összehordva a különböző oldalakon
még nem láttam. Nem egy oldalon keverik a ketogénnel, holott semmi köze
hozzá. Fentebb láthattuk, valódi ketózist elérni nem könnyű mutatvány, nem
elég csak a szénhidrátot levenni 30 g-ra.



De mindegy is, mutatkozzon be Atkins bácsi szörnyszülöttje, amit
később "módosítottak" Dukan diétára keresztelve. És onnantól még
ki tudja hány baromságot húztak le erről is, megkárosítva rengeteg
ember életét. Igen, továbbra is káros ez a fajta diéta, így ezt a
fejezetet csakis azért hoztam létre, hogy lássuk a hatásait…

Különböző hormonális hatások a makrók tekintetében

Ebben a fejezetben megpróbálom érthetően
elmagyarázni, mit történik az emberi
szervezetben, amikor eszünk, csakis a kortizol
szintnek megfelelő rT3-al, ami lehet magas is.
Magas kortizol, magas rt3. Segítségül hívok 3 hormont, a
többi permisszívet nem, meg fogjuk érteni azt, hogy miért
okoznak inzulinrezisztenciát a különböző étkezési
szokások.

Nem a zsír a probléma, nem is a szénhidrát. Hanem az ezekre adott hormonális
válasz, ezt jegyezzük meg. Lássuk! Felvázolok 5 féle étkezési variációt, és
akkor jobban meg fogjuk érteni. 2 szélsőséges lesz, ami a
természetben nem fordulhat elő, a többi megesik bármikor bárkivel
és jellemzően 3-5 étkezésre értendő. Ha ritkábban, vagy sűrűbben
étkezünk, akkor kicsit módosulhat, érdemes elolvasni a mellékvese fáradtság
állomásait...



Akkor fogyásra fel, ez a rész a negatív kalória
mérleget szemlélteti

Kicsit lassabban, olvassuk el ezt a fejezetet. Jelen
állapotban egy egészséges embert nézünk meg, de
közben megyünk lefelé a létrán. Mit tesz
kalóriadeficitben az endokrin rendszer, magyarul
elkezdünk kevesebbet enni. A tiszta glükóz/zsír
anyagcserét hanyagolom, csak érdekesség,
biológiai jelentősége nem sok van most.

Itt is napi 3-5 étkezéssel lehet számolni. Testmozgás hiányában nem csak a
zsírok mozgósítása történik meg, hanem az izmok és a máj aminosav készlete is
fogy, ezzel is biztosítva az egyenletes glükóz szintet. Ha testmozgás nélkül
diétázunk, akkor az 1/3-a az elveszett testsúlyunknak vázizomzat, ami az
alapanyagcsere csökkenését eredményezi. A májat nem veszem bele
sohasem, mert nem inzulinrezisztens, azt pedig lehetetlen
megmondani, hogy mikor melyik glikogén formához nyúl az
endokrin rendszer, a májhoz vagy az izomzathoz…

Havi ciklus kontra mellékvese...és a fogamzásgátló
tabletta

Amikor elkezdtem utána járni ennek, nem
tudtam mire vállalkozok, mert ez a téma abszolút
nem az én asztalom. De mégis köze van a
mellékveséhez, stresszhez és a táplálkozáshoz.
Először vegyük át nemi hormon szabályozást,
miként alakul a havi ciklus, aztán nézzük meg
mik okozzák ezeknek a zavarát.

Hangsúlyoznám, hogy itt most egy egészséges nőről beszélünk,
akinek gondjai adódtak, sokat stresszel, vagy elkezd diétázni.
Egyebekkel most ne foglalkozzunk, mert rengeteg más ok is lehet. Akkor lássuk
miként szabályozódik a havi ciklus. Hogy ennek van-e köze a
mellékveséhez?



Lesz bizony, a végére eltűnnek a felhők, és lehet sokan magukra ismernek. A
mellékvese hormontermelésének semmi köze a petefészekhez, és mégis hatással
van a ciklusra, ezt minden nő tudja. Sosem sikerült volna ezt összerakni, ha nem
ismerem a mellékvese fáradtságot, mert látszólag nincs köze hozzá, és mégis.
Először nézzük meg miként megy a menstruációs ciklus végbe, a
konyhanyelvi részen essünk túl, utána kicsit meg lesz bonyolítva,
ebbe is, mint mindenbe nagyon mélyen bele fogok menni…

A javulás nyomon követése

Ebben a fejezetben ismertetem azt, hogy miként tudjuk
akár ingyen...vagy minimális összegből tesztelni,
ellenőrizni a javulásunkat. Ha mindenáron meg akarjuk
nézni, akkor itt megtaláljuk a módszereket. Jó, ha van
némi korábbi lelet, amit támpontnak tudunk
használni. Nagyon fontos még az általános
állapot elemzése, visszamenőleg is.

Mióta is vagyunk jól? 2 hónapja? Értelmetlen tesztelni, hisz mennyit
javultunk ennyi idő alatt? Számolhatunk úgy, hogy a gyógyulás
legalább annyi ideig fog tartani, mint amíg tönkretettük magunkat.
Ha bármit ellenőrizni szeretnénk, akkor minimum fél évnek, de inkább többnek
el kell telnie. Én nagyon hamar, kb. 1 hónap elteltével mentem korti és egyéb
vizsgálatokra. Korai volt, de láttam javulást. Utána még elmentem párszor (már
nem tudom hányszor és milyen céllal, mert párhuzamosan nézettem több
dolgot) és láttam mennyire lassan is megy ez…



A javulásom nyomonkövetése

Ez a fejezet meglehetősen rövid lesz, mert ugyan
szakmai, de mégsem annyira. A lelet az enyém.
Éves/féléves rutin, nem tudom mennyi
engedélyezett már, mindegy is. Ezt azért
csináltattam, hogy lássam a javulást. És miért
csak ennyit? Görgessünk lejjebb...ez egy sima rutin,
nekem (és talán már nekünk is) mégis sokat mond.

Látható egy régebbi lelet is, állandóan több csillagos értékek voltak.
Itt most csak a TSH, éhomi glükóz és a hb1ac a lényeg. Önmagukban
ezek nem sokat érnek, de most mégis. Úgy voltam vele, hogyha 1.5 feletti lesz a
TSH-m, akkor nézetek pár dolgot, persze pénzért. ACTH, fT3, kortizol,
DHEA, tesztoszteron. Aztán nem kellett. Egy kicsit megmagyarázom,
mert azt mondhatjuk, hogy mit kell ezen ennyit rugózni. Jó és kész.
Ez így van, de azért mégis, na...csak hogy értsük is…

Mikor nem fog segíteni az étrend?

Nagyon fontos tudni az, hogy milyen állapotokban nem
lehetséges javítani az állapotunkon. Nézzük meg újból
a leletemet, ez a tipikus, klasszikus, hamisítatlan
mellékvese fáradtság. Az összes nemi hormon alsó
szinten van, pajzsmirigyhormonok úgyszintén.
A pregnenolone/progeszteron szint az egekben, ezt a
korábbiakban leírtam miért volt...

Köszönöm, ha továbbítod, jusson el minél több emberhez.



Ez a PDF „A mellékvese, inzulinrezisztencia, pajzsmirigy kontra rT3”
c. írás rövid tartalma, a teljes verzió megvásárolható a 

szerző weboldalán. 

A kivonat korlátozás nélkül szabadon terjeszthető, nem szükséges a
szerző beleegyezése. Ebben a rövid ismertetőben minden benne van,
ami a weboldalon, offline verzió. A szerző felhívja a figyelmet néhány

fontos ismeretre, 

a pontos tájékozódást illetően, ez a következő linken
olvasható. 

Kedves olvasó!

Ez a kis rövidebb könyv, vagyis füzet útmutató arra vonatkozóan, hogy miként
álljunk  bizonyos  gyógyszerekhez,  amit  mellékvese  fáradtságra,  pajzsmirigy
alulműködésre  és  inzulinrezisztenciára  írnak  fel.  Ez  természetesen  csakis
egészséges  emberekre  vonatkozik,  akiknek  nincsen  semmilyen  kimutatható
autoimmun  antitest  a  vérében,  tehát  minden  szerve  tökéletesen  működik
(amennyiben létezik ilyen),  csak mutatkoznak a mellékvese fáradtság tünetei.
Nincsen  sem  hideg/meleg  göb  a  pajzsmirigyben,  ami  hormont  termel.
Tisztában  kell  lenni  a  saját  betegségeinkkel  és  tudnunk  kell  azt,
hogyha  „csak”  mellékvese  problémánk  van,  akkor  miként  hatnak
ránk  ezek  a  gyógyszerek  hosszú  távon. Nincsen  útmutatás  a
gyógyszer  szedést  illetően  ebben  az  e-book-ban,  a  szerző  teljes
mértékben elhatárolódik ettől, ezt minden esetben a kezelőorvosunk
határozza  meg!  Az  olvasmány  célja  a  tájékoztatás.  Kezdjük  is,
minden  előzmény,  és  fontosabb  tudnivaló  megtalálható  az  előző
könyvemben, linket lejjebb találunk. Nem is húzom, nem az a cél,
kezdjük.  A  bemutatkozómat  valószínűleg  elolvastuk,  így  tudjuk  ki
vagyok...nem véletlenül van a kezünkben ez a folytatás…

Az írás az előző könyv tudását vezeti tovább, erről itt
tudunk tájékozódni!

https://rt3inzulinrezisztenciamellekvese.hu/fontos-informaciok-a-konyvrol-es-a-tartalmarol/
https://rt3inzulinrezisztenciamellekvese.hu
https://rt3inzulinrezisztenciamellekvese.hu/termek/a-mellekvese-faradtsag-c-konyv/


Az RT3!

A korábbi könyvben említettem
az tT3-mat, ott van némi
magyarázat, de itt bele fogunk
menni még jobban. Ezzel teljesen
helyre rakjuk a rendszert, hogy
mi miért van, a végén pedig
megérthetjük, hogy miért nem
lehet bizonyos kérdésekre
válaszolni. Ahhoz hogy
megértsük a hátralévő részt, meg
kell ismerkedünk egy nagyon
fontos hormonnal, ez pedig az
rT3. A hormon szintézis alap
lépéseit már ismertettem az előző
könyvben, így ezen lépjünk túl.

Mélyedjünk bele, az rT3-nak (majdnem) mindenhol szerepe lesz, elmagyarázom
a hormonokat, enzimeket, onnantól pedig összerakjuk a logikai kirakóst. :) Nem
lesz könnyű, de meg fogja érni, az egész endokrin rendszer egy nagy puzzle, csak
ismerni kell mi miért van…

A fejezet tartalmaz mindent, amit tudni kell a A D1/D2/D3
jódtironin-dejodináz enzimekkel kapcsolatban, mi mire hat, mi
gátolja és emeli a mennyiségüket. És ez hogyan befolyásolja a
mellékvesén kívül az anyagcserét...izulinrezisztenciát...és vele…



Az inzulinrezisztencia, más szemmel,

különböző gyógyszerek

Az előző könyv tartalmaz
információt erről, ott láthattuk
egészséges esetben mit és hogyan
csinál a kortizol stressz, étrendi
változások hatására, miként
változik az rT3. Az IR-t és a
cukorbetegséget jellemzően
társítják, a gyógyszerek amit 2-es
típusú cukorbetegségben adnak
mind a vércukor csökkentést
veszik célba, IR-nél ez
kifejezetten hátrányos, ezt látni
fogjuk. És a gondot nem oldja
meg.

Itt máshogyan közelítem meg a dolgot, hisz már tudjuk az rT3
jelenlétének az okait…

Itt megismerkedhetünk a D1/D2/D3 elcsúszása miatti rossz hormon állapottal
előidézett inzulinrezisztenciával. A legfontosabb gyógyszerekkel, amik a
cukorbetegség kezelésére lettek kifejlesztve, de mégis az IR-re adják, teljesen
értelmetlenül és sajnos sokszor nagyobb a kár, mint a haszon...hisz az IR nem
cukorbetegség… Metformin, Victoza, Ozempic...vonalon mozgunk, ezek a
mostanában használatos 2.-es típusú cukorbetegségre adott gyógyszerek...



A mellékvese fáradtságban adott Cortef és

pajzsmirigy alulműködésben adott T4/T3

Mellékvese  fáradtságban  az  endokrin

szervek  működnek,  csak  vissza  vannak

„szabályozva”,  ez  nem  érinti  a

mellékvesét  (kizárólag  CRH-ACTH

oldalról), csak a pajzsmirigyet. Ebből
kifolyólag a külsőleg bevitt hormon
pótlás  mindent  felborít  és  sokkal
nagyobb  galibát  okoz,  pl.  ha
pajzsmirigy alulműködésre szedünk
bármilyen  szintetikus/természetes
hormon  készítményt,  ha  „csak”
mellékvese fáradtság az ok. 

Ez a rész mindent tartalmaz, amit lehet a klasszikus, enzimdefektus
nélküli  mellékvese fáradtság gyógyszeres kezelésével  kapcsolatban.
Előnyök  (ilyen  nincs,  csak  leírtam,  mert  jól  hangzik),  hátrányok,  miért
ártunk  és  mennyire...van  amivel  sokkal  többet,  mint  azt
gondolnánk...



Akkor mit lehet tenni?

Hogyan deríthetjük
ki azt, hogy valóban
mellékvese
fáradtságunk van,
vagy tényleg betegek
vagyunk? Nagyon
nehéz kérdés, de egy
kis segítség mindig
akad, természetesen
az eredményeket a
kezelőorvos
értékelje!

Első az autoimmun betegségek kizárása, ez vonatkozik a
pajzsmirigyre és a mellékvesére is. Ha a Hashimoto nem nyer
bizonyítást, és mellékvese kéregállománya működőképes a
hipofízissel együtt (ezt lehet CRH-ACTH teszttel igazolni, és/vagy a

mellékvesekéreg elleni antitestekkel, CT, MRI vizsgálat is szóba jöhet), akkor
felmerülhet a gyanú, hogy hiába jók ezek az értékek, valami mégsem
stimmel.

A klasszikus mellékvese fáradtság nagyon jól elkülöníthető a
következőkkel…itt elolvashatjuk azt, hogy minként különíthető el a
sima, tipikus mellékvese fáradtság a valódi autoimmun betegségtől.



Diéták az eltérő hormon profil alatt.

Túlsúly, és fogyás...persze, mindig ez
a téma. Következtessünk és hamar
meg fogjuk érteni a lényeget. Minél
magasabb az rT3 érték a vérben,
annál kevesebb szénhidrátot tudunk
enni hízás nélkül. Ezzel nagyon jól be
is lehet határolni az egészet, kár a
diétákkal szenvedni, ha az rT3 sok.
Azért sok, mert baj van belül, olvassuk el az
rT3-mas részt még egyszer…

Köszönöm, ha továbbítod, jusson el minél
több emberhez.



Ez a PDF „A mellékvese, pajzsmirigy kontra edzés” c. írás rövid tartalma,

 a teljes verzió megvásárolható a szerző weboldalán.

 A kivonat korlátozás nélkül szabadon terjeszthető, nem szükséges a szerző
beleegyezése. Ebben a rövid ismertetőben minden benne van, ami a weboldalon,

offline verzió. 

A szerző felhívja a figyelmet néhány fontos ismeretre, a pontos
tájékozódást illetően, ez a következő linken olvasható. 

Kedves olvasó, edző ember!

Ha megvettük ezt a könyvet, azt okkal tettük, de azért illik bemutatkozni, ha még
nem tudjuk ki vagyok. A nevem Majoros Richárd, a mellékvese fáradtság és rT3
kiegészítő  írás  szerzője. Ahhoz,  hogy  maradéktalanul  megértsünk
mindent  fontos  az,  hogy  tisztában  legyünk  mindennel.  Mi  az?  A
mellékvese fáradtság és az rT3. Ez a kettő adja azt, hogy pontosan értsük
amit  le  fogok  írni.  Ezek  a  témák  nagyon  fontosak,  hisz  itt  már  csak
rövidítéseket  fogok írni,  magyarázat  nélkül,  mert  arra ott  van a másik két
könyv. Úgyhogy hajrá, én bele is vágok. Ja, még nem. Miről is fog szólni ez?
Hmm...akkor  lássuk.  Minden  helyzetre  és  stage  állapotra  kiterjedő
elemzés,  mikor hogyan és miként  reagál  a  szervezet  az ért  sokkra
(edzés, és az esztelen diéták), különböző tápanyagok tekintetében. Persze
hormon  szinten,  ahogyan  eddig  is.  IR,  pajzsmirigy  alulműködés,
mellékvese  fáradtság.  Minden,  amiről  eddig  talán  a  gyúrós
berkekben nem hallottunk. Nehéz lesz, már most leszögezem, inzulin, fT3,
rT3 kortizol, ACTH, TSH, GnRH, tesztoszteron, DHEA, D1/D2/D3 dejodináz,
hogy csak  párat  említsek...+  az edzés,  és  új  információk,  hogy még jobban
megértsük,  de  meg  is  keverjük,  ugyanakkor  ez  hozzájárul  a  még  tisztább
tudáshoz.  Meg  persze  a  stage0/1/2/3  is  említve  lesz  nem  is  egyszer.  Ha  a
végére érünk,  akkor pedig látni  fogjuk,  hogy össze lesz  rakva a kirakós,  és
minden megvilágosodik. 

Ehhez szükséges az előző két írás tudása, ezen a

kettőn alapszik a mostani. Ide kattintva/nyomva

tudunk tájékozódni!

https://rt3inzulinrezisztenciamellekvese.hu/kosar/
https://rt3inzulinrezisztenciamellekvese.hu/fontos-informaciok-a-konyvrol-es-a-tartalmarol/
https://rt3inzulinrezisztenciamellekvese.hu/termek/a-mellekvese-faradtsag-mellekvese-inzulinrezisztencia-pajzsmirigy-kontra-rt3-c-konyv/


ATP, az energia

Akkor vezessünk be valamit, amit úgy
hívnak  ATP,  adenozin-trifoszfát.  Ez

az izom energiaforrása  (vagyis a
sejteké), gyakorlatilag  a  kémiai

vegyületeket  átalakítja  a

szervezet mechanikai energiává.

Az  izom  meglehetősen  kis

mennyiségű  ATP-t  raktároz,  ez

pillanatok  alatt  elfogy,  1-2

másodperc,  az  ATP-ből  ADP

(adenozin-difoszfát)  lesz,  és

hasznosítható  energia  pluszban

pedig egy Pi nevezetű foszfát.

Tünetek

Stage0,  ez egy jó állapotot jellemez,
ami  a  legtöbbször  sovány,  vagy
nem  kövér  embert  takar. Ne
keverjük  ide  a  kierőltetett  soványságot,
vagy  edzett  testet.  Nem.  Ez  alapból
értendő,  ahogyan  a  hétköznapi  férfi/nő
tengeti  a  mindennapjait.  Könnyen fel
lehet  ismerni,  nincsenek  elhízva,
jól  alszanak,  nők  esetében
jellemzően  rendben  van  a  havi
ciklus (ha  előtte  szét  nem  vágták
fogamzásgátló  tablettával),  általában

véve  a  libidó  rendben  van,  azt  esznek,  amit  akarnak,  mégsem
túlsúlyosak. Egy ilyen hormon beállítottságú egyén, ha elkezd edzeni, akkor
számos variáció létezik, ez nagyban befolyásolja a fejlődést. 



De  jellemzően  a  kezdeti  szakasz  nagyon  könnyű,  ennek  számos  oka  van,  a
későbbiekben kitérek rá, ez most ismertetés. Ha ebben az állapotban kezdünk
edzeni, akkor csakis az izmosodás a cél, mert fogyni nem akarunk. 

Ez  a  fejezet  meglehetősen  hosszú  és  tartalmaz  mindent,  amit  tudni  kell  az
aktuális stage állapotokról és a velük járó hormon értékekről...

Az edzés hatásai a különböző állapotokban, többlet vércukor

esetében

Nos,  ahhoz,  hogy  ezt  megértsük,
fontos  tudni  néhány  dolgot  még  a
meglévőkön  felül.  Glikogén-szintáz
és  glikogén-foszforiláz,  GLUT4,  és
D1/D2/D3  dejodináz  (ezt  az  rT3-as
kiegészítésben taglaltam), és végül az rT3
PH  függése.  Nem  elégek  az  eddigiek,  és
még kellenek ezek. Is. És sok minden más
is, egyelőre a myogenesist  (az izomszövet
épülés) nem  keverem  ide,  mert  külön
téma. 



Az izomépítés energiaigénye

Wayne  Westcott  tanulmánya  rávilágított,  hogy  +1  kg  izom  60-100
kcal–t éget naponta, +1 kg izommal csak maximum heti 700 kcal-t
használnánk  fel  megtartó  célokra. Na,  pf.  Akkor?  Egy  szám.  Lépjünk
tovább.  A  fenti  összefüggésekből  láthatjuk  azt,  hogy  az
izomfehérje/glikogén  szintézishez  kell  a  vércukor,  vagy  más
energiahordozó, de a legjobb a glükóz. Ebből lesz az ATP. 

A  mellékvese  fáradtság  c.  könyvben  már  a  BMR-nél  ezt  alaposan
kitárgyaltam,  de  itt  külön  kell  még  vele  foglalkozni.  Az
izomfehérje/glikogén (túlkompenzáció esetén még több) szintézis nagyon
sok  energiába  kerül  (ATP), és  nem  lehet  azt  megmondani,  hogy
mennyibe. Miért nem? Olvassunk vissza...mitől is függ? 

Vegán testépítés VS állati fehérje

A  fehérjés  fejezetnél  láthattuk
azt, hogy nagyon konkrétan véve
nem  fehérje  kell,  és  nem  is
aminosav,  hanem  nitrogén.  Az,
hogy  éppen  milyen  fehérjeforrást
választunk,  teljesen  mindegy.
Mindegy?  De  az  állati  jobb,  nem?
Halljuk  ezt  mindenhol.  Nézőpont
kérdése,  hogy  ez  valóban  hasznos-e
vagy  sem. Olvashattuk,  hogy  az
izomszövet  szintézist  mi
befolyásolja.  Mi  is?  A  megfelelő
energiaellátás és az rT3 mértéke,
létrejön az ATP vagy sem... 



Edzés utáni szénhidrát

Jaj, sikoltok is fel. A szokásos duma, edzés után azonnal kell a gyors szénhidrát,
kihasználva az inzulincsúcsot, ami szinte belepasszírozza az izmokba a glükózt.
Na, oké, egy kicsit foglaljunk helyet. Az inzulinnak csupán egyetlen feladata van,
csökkenteni a vércukrot. Nem egy okos dolog ez a munka, észt nem igényel. Ha
nem  megy  az  izmokba,  majd  akkor  megy  zsírba.  Parasztiasan  megmondva.
Logikázzunk, segítek, ezt most értsük éhgyomorra edzéskor, itt is lesz minden
hormon, ahogyan azt kell és stage állapot…

Edzésmódszerek és a hormonok

Nem.  Még  mielőtt  azt  hisszük,  ez  nem  edzésterv  ajánló  lesz.  Néhány
gondolatébresztő, semmi egyéb, csakis az endokrinológia szemszögéből nézve.
Az izomfehérje szintézisnek a hipertrófia a lényege, semmi más. Ezt számtalan
módon elő lehet idézni, a legjobb a nagy súly, kevés ismétlés. Egy bukásig vitt
sorozat utáni ismétlések nem vezetnek jobb eredményre, sem az erőltetett, sem
az utána lévők. Nem szándékozok erről sokat írni, azt hiszünk, amit akarunk. 

Nézzük  meg  röviden  miért  okoz  az  éhgyomri  edzés  nagyon  erős  mellékvese
terhelést, továbbra sem számolunk enzimdefektussal (D1/D2/D3, 11ßHSD), vagy
Cushing szindrómával.

Miért nem fogyunk?

Ezt  a  részt  alaposan  olvassuk  el,  mindent  meg  fog  magyarázni.  Kezdjük  el,
stage0, lássuk mi történik.

Diéta, éhgyomri edzés, kardió, futás, edzés...mindegy, csak annyi a lényeg, hogy
nem eszünk. Rövidítve írok mindent, de el is magyarázom, ezt energiadeficitre
kell érteni, de értelmezhető normál étkezésre is.

Éhomi glükóz, kortizol  magasabban  (cirkadián ritmus szerint  mondjuk
reggel), az rT3 ilyenkor még nem számottevő…



Terhesség és fogyás

A terhesség egy rakás hormonális reakciót
kivált  az  anyai  testből.  A  témánk
szempontjából  most  az  elhízás  lesz  a
főszerepben. Mindennek  oka  van,  ezt  most
megtudhatjuk, hogy nem a mi hibánk az,
hogy a terhesség alatt/után elhízunk, hölgy
létünkre...hiába  ez  van  a  köztudatban,
kevesen értik/tudják a valódi okokat. 

Igyekszem rövid és értető lenni, bár ez mindig is nehéz téma lesz, az orvosoknak
is (én nem vagyok az, csak egy kíváncsi ember, aki sokat megélt már), így csak
a legfontosabbra igyekszem korlátozni az információt. 

A terhesség  alatt  megélt  változások  az  anyai  test  részéről  teljesen
idegenek, ezt kezeli az immunrendszer...

Inzulinrezisztencia és a sport

Ohh, de sokszor hallom mindezt. Sportoljunk és lefogyunk. Ez így is
van, de gondoljunk arra, hogy miért híztunk meg? Igen, persze...mert
sokat ettünk. Hagyjuk, feljebb (és a másik könyvben) már ezt leírtam
érthetően. RT3. De lépjünk ezen tovább, mert a sport tényleg fontos
és  jó.  A  túlzásba  vitt  pedig  roncsol.  Az  edzés  valóban  javítja  az
izomsejtek tápanyag (glükóz/aminosav) felvételét, de megint ismétlem
önmagam, D2 →(T4 fT3)/tesztoszteron/GH/IGF-1 által...



Addison/Hashimoto és a sport

Nehéz  téma,  és  kérdések. A
variációk  száma  végtelen,  de
megpróbálok  egy  kicsit  segíteni.
Minden, ahogyan eddig is az rT3-
tól  függ. Ha  az  magas,  aminek
számtalan oka lehet  (rT3 kiegészítés),
akkor  nagyon  rossz  a  helyzet.  Ekkor
hiába  adagoljuk  a  T4/T3-at,  csak
tovább  gyűlik  az  rT3,  és  rosszul  is
leszünk.  Továbbá ez plusz Cortef-
et igényel a több mozgás miatt. A
rendszert  sokszor  szétcsúszik  enélkül
is, nemhogy gyógyszerrel…

Köszönöm, ha továbbítod, jusson el minél több
emberhez. 



Kedves olvasó, edző ember!

Amennyiben ez a kiegészítő írás az orrunk előtt van, akkor tudjuk ki vagyok, de
azért  bemutatkozom,  mert  úgy  illik.  A  nevem  Majoros  Richárd,  a
mellékvese  fáradtság,  mellékvese-inzulinrezisztencia-pajzsmirigy
kontra rT3, mellékvese-inzulinrezisztencia-pajzsmirigy kontra edzés
szerzője. Ahhoz, hogy maradéktalanul megértsük ami ebben a PDF-ben van,
szükséges lehet tudni az előző 3 PDF tartalmát.

Ebben  a  PDF-ben  összefoglalom  a  népszerű  és  kevésbé  ismert
termékeket,  amikkel  jó  eséllyel  csak  a  pénzünk  fogy,  rosszabb
esetben pedig nem kicsit bolygatjuk meg az endokrin rendszert, bár
azért akadhatnak hasznosak is. Lássuk, nem kívánok litániát írni, lesz téma
elég,  így  ezek  most  csak  a  száraz  tények  lesznek,  magyarázatokkal.  Minden
hormon/enzim összefüggés le van írva az előző három PDF-ben, nem
kívánom ismételni magam, nem a helykitöltés a lényeg.

Az  első  legyen,  hogy  egy  kicsit  meghozzam  a
kedvet...a  kreatin  és  már  az  elején  le  is
szögezem,  ez  az  egyik  kiegészítő,  ami  talán
érhet  valamit.  Annyiszor  a  magaslatokba
emelt és aztán a végletekig szidott kiegészítő.
Abba most nem szándékozok belemenni, hogy kell-e
feltölteni,  vagy  sem,  meddő  vita.  Meg  fogjuk  látni,
hogy  ennek  az  ég  egy  világon  semmi  jelentősége
nincs. 

A vázizomzat  kreatin  tartalma napi  1-2  g  fogyasztásakor (húsokban
található, milyen érdekes nem? Mi is az izomzatban, húsunkban tároljuk), 60-
80 %-ban telített, tehát a külső adagolás megnövelheti ezt. 



L-karnitin

A hőn szeretett másik marhaság az, mint zsírégető.
Pff. Nem nagyon foglalkoztam ezzel a kérdéssel, de
az  emberfia  csak  megnézi  azt,  miről  fog  írni.  Jaj,
zsírégetés.  Azt tudjuk mi okozza...a glukagon/
kortizol/adrenalin, és a kalóriadeficit. Egyéb
opció  nincs,  tehát  így  gondolkozzunk. A
reklámok mindig nagy ígéretekkel bombáznak, ezért
hatalmas  kíváncsisággal  kezdtem  ennek  a
kiegészítőnek,  mindenhol  azt  láttam,  hogy
mennyi a napi ajánlott igény. 

A hormon optimaliázók

Igen, egy/több vegyület tudja azt, amit
a hipofízis (GnRH/CRH) nem. Naná, hogy
megoptimalizálja,  azt  hiszem  még
megebbül'.  Jellemzően  több  összetevőnek
„köszönhető”  az,  hogy  a  hormonok
megoptimalizálódnak  és  helyreáll  a  rend.
Miket  nem tudnak ezek...nemde? De  elég  a
poénkodásból, halálosan komoly téma, mint
mindegyik. 

Kutatások garmada áll az eladások mögött (is), de jó is lenne ha bárki értené
azt, amit kimásolt az eladandó terméke alá.



D-aszparaginsav

Igen, a GH-t (és a tesztoszteront)  ráncba szedi, ha más nem, akkor ez
tuti. Szokás szerint már vártam a 10 tanulmány ellene, 10 mellette
felállást,  sőt...találtam  olyat  is,  amikor  éppen  csökkent  a
GH/tesztoszteron.

Királydinnye kivonat

Igen  érdekes,  mint  az  eddigiek,  és  ezután  következők.  Mit  ad  nekünk  ez  a
kiegészítő? Tesztoszteront, a csudába is, de jó lesz nekünk. Még mielőtt égnek
meredünk,  tegyünk  jeget  a  megfelelő  helyre.  A  reklámok  azt  ígérik,
becsapnak? Elkezdtem olvasgatni, bár tudtam, hogy „növeli” az LH-t
a királydinnye kivonat, de azért, na mégis kell egy kicsit tájékozódni.

Béta alanin

Izommunka (anaerob) során  a  tejsav  felhalmozódik,  és  laktát  lesz
belőle,  ez  csökkenti  az  izomszövet  PH  értékét.  Felhalmozódik  a
hidrogénion  mennyisége,  ez  akadályozza  a  glikolízist,  ezzel  együtt
pedig az izommunkát. Mindennek a tetejébe az izom feszítésének az
érzését is gátolja, mintha még jobban el lenne fáradva az izom. Ennek
megakadályozására  van  a  karnozin,  mely  a  PH-t  hivatott
egyensúlyban  tartani,  ebben  van  jelentősége  a  béta  alanin-nak.
Innentől pedig, ha leírom a kulcsot, akkor megvan a zár. 



Triptofán

Triptofán, az alvás javítója, ahogyan ezt sokszor halljuk. A triptofánból lesz a
szerotonin,  ez  az  agyban  történik  meg  és  a  bélben,  ami  rengeteg
funkciót lát el. Köztük az alvás javítása, ami jelenleg most téma.  Zárójeles
megjegyzés,  hogy  a  szerotonin  nem  jut  át  a  vér-agy  gáton,  így
kiegészítőben  történő  vásárlása  csak  pénzkidobás,  ennek  ellenére
árulják. Viszont a köztes metabolit…

A fehérje

Igen  a  fújtató  por,  hallom  ezt  néha.  Ő
tiszta,  proteint  nem  fogyaszt,  de  fehérjét
igen.  Csendben  maradok,  jobb  is,  vagyis
mégsem.  Rengeteg  termék  található  a
piacon,  laktózmentestől  kezdve  az
ultraszűrt  izolátumig  minden.  Persze
horror áron, és most is a portól várjuk a
csodát, ahogyan én is annak idején. 

BCAA

BCAA...az egyik/sok nagy „kedvencem” a rengeteg közül. Ha másra nem is, de
erre biztosan nagy szükség van...leucin, izoleucin és a valin, a mágikus trió.
Ezt  a  kiegészítőt  talán  most  egy  kicsit  lehet  szeretni,  a  hatások  érdekesek
lehetnek.  Ezt egybe is vonom a HMB-vel, ugyanis a leucin-ből lesz a
HMB, így erre is lehet értelmezni.



Glutamin

Első körben nézzük meg mennyi az ajánlás. Akár 30 g naponta, hmmm...derekas
mennyiség...ha azt nézzük, hogy a glutamin nem esszenciális aminosav, tehát a
szervezet előállítja. Ennek ellenére van, mindegy ocsúdjunk fel. Igyekszem olyat
írni most, amit máshol nem találunk meg. 

Egy átlagos emberi test 70-80 g glutamint tartalmaz, a napi termelése
40-80 g,  ez  teszi  ki  a  máj/vázizomzat  40-60 %-át.  Szintetizálása  a
következő…

VitarGO

Bár az edzés kiegészítőben említést tettem az edzés utáni szénhidrátról, de itt is
meg kell tegyem mindezt. Olvassuk el az a részt a PDF-ből, és helyettesítsük be
a glükózt a VitarGO-t a helyére, a stage állapotoknál. 

GABA

A  GABA  egy  gátló  neurotranszmitter,  ami  glutamátból  lesz,  a
glutamát-dekarboxiláz hatására. Sokszor említettem a vér-agy gátat,
itt is fontos. A vér-agy gát védi az agyat a káros részecskéktől, vagy
éppen a szabad zsírsavtól  (csak a glükóz és a keton jut át), mindegy mi
az, csak a meghatározott vegyületek, transzportok juthatnak át.



Ginzeng

Egy nagyon érdekes vegyület, a hatásai úgyszintén, ugyanis nem egyértelmű
mi miért történik,  a kutatások is kétfelé oszlanak, fontos megjegyezni,
hogy  a  ginzeng  felszívódása  orálisan  adva  nem  túl  hatékony  és
nagyban  függ  az  emésztőrendszer  állapotától. Ismerkedjünk  meg  pár
újabb enzimmel.

Phosphatidylserine, phosphorylated serine

Annak  idején,  amikor  az  első  „tanácsadómmal”  (khmm)
beszélgettem, ajánlotta ezt a terméket, ebből élt...a sok haszontalan,
mit sem érő bogyók rátukmálásából. Megvettem, mert azt mondta, segít a
magas kortizolt lejjebb vinni, csak szegénynek arról sem volt fogalma, hogy
nekem nem az volt, hiába mondogattam a problémámat, akkor már stage3-
ban tengődtem, csak rosszabb lett tőle, akkor még nem értettem miért.

Kollagén

Csapok a fejemre. Majd eldobtam magam, amikor erre kattintottam, jó, kicsit
hadd  magyarázzam  meg.  Ez  egy  igencsak  rövid  fejezet  lesz,  semmi
különleges nincs benne.



Króm, fahéj, berberin és egyéb GLUT4 jelátvitel
javítók, fokozók

Jellemzően  kétkedve  állok  mindenhez,  így  a  króm,  fahéj,  berberin  sem  volt
kivétel.  Aztán jól  meg is lepődtem. Ez nem azt jelenti,  hogy innentől minden
gond meg van oldva. Le kell szögezni már az elején, mint mindenből, a krómból
is van a szervezetnek tartaléka, napi igény vegyes étkezéssel vidáman fedezhető. 

Anyagcserére gyakorolt hatások előtt ismerkedjünk meg újabb fontos
enzimmel..

CLA

Ez  egy  rövid  fejezet  lesz,  csak  mert  megláttam  és  érdekelt,  sok  „zsírégető”
termékben  benne  van,  akár  külön  is,  elképesztően  drágán.  A  CLA-nak  2
izomerje  van,  cis-9,  trans-11  és  trans-10,  cis-12,  ezek  változó
arányban  vannak  a  CLA-t  tartalmazó  termékekben,  kb.  fele-fele
arányban.

A zsírégetők, vagy mik

Jellemzően  többféle  hatóanyagot  tartalmaznak,  amitől  csak  úgy  ugrik  le  a
triglicerid.

NO fokozók

Kicsit unalmas lesz majd, ebbe sok termék beletartozik. Ez a téma már rövid
lesz, mert itt mindent tudni kellene, amit fentebb leírtam. Az, hogy a nitrogén
monoxid micsoda,  meg tudjuk nézni.  Ez  a  sokadik  kiegészítő,  aminek átlag
embernek nem nagyon kellene foglalkozni. 



Összefoglaló

Egyben itt össze is foglalom ezt a témát, most már tudjuk és értjük a
GLUT4/ATP-t.

Vitaminok, ásványi anyagok

Újabb  kedvenc.  :)  A  szlogen,  folyamatos  vitamin  ellátás  a  nyújtott
felszívódásnak  köszönhetően. Akkor  tegyünk  tisztába  pár  dolgot,  a
félreértések elkerülése végett. Nincsen szükség sem gyors, sem lassú, sem
fokozatos felszívódású vitaminra.

D-Vitamin

Ez  külön  felkeltette  az  érdeklődésemet,  mert  láttam  a  tesztoszteron  növelő
hatását, legalábbis ezt írták. GnRH (LH), SHBG és a negatív visszacsatolás ami a
tesztoszteron  szintet tartja/emeli  a  vérben.  A  tesztoszteron szintézist  fentebb
megnéztük, repeta…

C-Peptid

Egy  ismerősöm  ajánlotta  a  figyelmembe  ezt.  Jobb  erőnlét,  kevesebb
fáradtság,  javuló  kortizolszint? Hmmm...azonnal  elkezdett
érdekelni,  mint  minden.  Annyi  különbséggel,  hogy  a  legtöbb
kiegészítőt/gyógyszert  10  perc  alatt,  vagy  ránézésre  megértem
hogyan  hat (vannak  kivételek,  pl.  a  Metformin,  ezt  nagyon  sokáig  nem
értettem), de ez feladta a lecót, vagyis próbáltam alapos lenni.



Barátcserje

Már jóval a könyv gondolatának a megszületése előtt érdekelt ez a téma, de a női
endokrin rendszer az, amit nem szeretek annyira. Sokkal összetettebb, mint a
férfiaké.  A  barátcserje  hatóanyaga  gátolja  a  prolaktin  termelést,
ahogyan a dopamin is. 

Melyiket?

Ez a fejezet egy kis segítséget nyújt ahhoz,
hogy  kiválasszuk  a  megfelelő
táplálékkiegészítőt,  hogy  ne  potyára
vegyük meg. Ettől függetlenül lehet, hogy ezen
írás  alapján  jónak  ítéljük  és  valójában  nem
használ.  Ez  nagyon  sok  mindentől  függ
(hormonállapot,  étkezési  szokások),  és  a  szerző
erre  vonatkozólag  nem  tud/akar  semmilyen
garanciát vállalni.

Végszó

Valahol itt  jött el az a pont,  amikor egyszerűen
elvesztem  és  meguntam  a  sok  kiegészítő  utáni
olvasást.  Nem  láttam  értelmét,  mert  minden
témában  vannak  ellentmondások  és  pró-kontra
érvek,  cikkekben,  kutatásokban. Amit  éppen
szponzoráltak,  ott  jobb  eredmények
lettek,  amit  nem,  ott  nyilván  nem.  Egy
biztos, bármilyen jelátviteli utat módosít a
kiegészítő…



Érdemes szedni a kiegészítőket?

Ez  egy  megosztó  téma  lehet,  ebben  most  nem  sok  endokrinológia  lesz,  és
mindenképpen érdemes pár szót fecsérelni rá, amolyan kis monológ. Ezt teljes
mértékben  a  helyzet  dönti  el.  Ha  a  testépítésből  indulok  ki,  mert
sokáig voltam benne, akkor abszolúte nem éri meg.


