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Endometriózis   
NÖVELHETI AZ ENDOMETRIÓZIS KOCKÁZATÁT CSÖKKENTHETI AZ ENDOMETRIÓZIS KOCKÁZATÁT 

transz zsírsavak omega 3 zsírsavak (pl. lenmag, halak) 

tejtermékek zöldségek, gyümölcsök 

vöröshús magas Ca- és D-vitamin tartalmú élelmiszerek 

magas zsírtartalmú étrend gluténmentes étrend  

alkohol, koffein antioxidánsok 

túlzott omega 6 zsírsav-bevitel (pl. napraforgómag, 
földimogyoró, növényi olajok, tojás, mák) 

olajos magvak (pl. kesudió, mandula, dió, pekándió, 
makadámiadió) 

finomított szénhidrátok (pl. cukor, fehér liszt) teljes szemű gabonamagvak 

toxinok (pl. műanyag csomagolás, műanyag 
edényben melegítés, importált, hidegen tárolt 
zöldségek és gyümölcsök) 

FODMAP diéta (fermentált oligo-, di-, 
monoszacharidok és polyolok) 

xenoösztrogének fitoösztogének 

tartósítószerek, ízfokozók, mesterséges színezékek teljes értékű növényi étrend 

készételek, chipsek   



 fitoösztrogének (szója) ↔ xenoösztrogének (pl. műanyagokban, élelmiszer 
csomagolóanyagokban, kozmetikai termékekben, parfümökben, körömlakkokban)  

 telített zsírokban gazdag vörös húsok, vaj, magas zsiradéktartalmú ételek  
 transzzsírok (pl. margarin, csokoládé, keksz, nápolyi, rántott hús) 
 többszörösen telítetlen zsírsavak (PUFA) és omega 3 (pl. leveles zöldekben, apró 

magvakban, algában) 
 prosztaglandinok (E2) 
 inzulin → ösztrogén-szint emelkedés  
 túlsúly (viszcerális zsír) 
 kurkuma 
 magnézium (pl. sötétzöld leveles zöldek, banán, olajos magvak, teljes értékű gabonák) 
 dioxin  
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Az endometriózist, illetve a hormonháztartást 
befolyásoló tényezők: 



Policisztás Ovárium Szindróma (PCOS)  
 

  petefészekben megjelenő ciszták 
 androgén hormonok túltermelése 
 rendszertelen menstruáció, pattanásos bőr, erősödő 

arcszőrzet, férfiakéhoz hasonló kopaszodás, meddőség 
 inzulinrezisztencia, 2-es típusú diabetes mellitus, metabolikus 

szindróma, lipidanyagcsere-zavarok, magas vérnyomás, szív- és 
érrendszeri betegségek, az ováriumok és a méh rosszindulatú 
daganata 

 túlsúly 
 SHBG (sex-hormon-binding globulin) 
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Az inzulinrezisztencia kezelési módjai:  
 

 a szénhidrát-fogyasztást különböző mértékben 

korlátozó diéták alkalmazása: 160-180 g 

szénhidrát tartalomtól egészen a szélsőséges 

20-50 g-ig (ketogén diéta) 

 

  teljes értékű növényi étrend 
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A teljes értékű növényi táplálkozás mellett a 
következő érvek szólnak: 

 Segít csökkenteni a testsúlyt 

 A gazdag hüvelyes-fogyasztásnak köszönhetően kedvező hatással lehet a 

szervezetben termelődő hormonok mennyiségére is 

 A gyulladásos folyamatok csökkentéséhez is hozzájárul 

 A növényi élelmiszerek hosszú távon javítják az inzulinérzékenységet és támogatják 

a hasnyálmirigy béta-sejtjeinek regenerálódását 

 Segít helyreállítani a vércukorszintet, ezáltal megelőzhetővé vagy akár 

visszafordíthatóvá válik a 2-es típusú diabétesz is 

 Életmódbeli változtatások képesek a genetikai hajlamot is „felülírni” (epigenetika) 
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Inzulinrezisztencia esetében fontos szempontok: 

  Válasszunk teljes értékű alapanyagokat! 

  Ne vásároljunk feldolgozott élelmiszereket! 

  Ellenőrizzük a vércukorszintünket! 

  Milyen szénhidrátot válasszunk? 

  Mivel édesítsünk? 

  Lehet-e gyümölcsöt enni? 

  Élelmiszer-társítások 

  Szüntessük meg a gyulladást! 

  Fedezzünk fel új fogásokat! 

  Mozogjunk! 
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Köszönöm a figyelmet! 


