Laborvizsgálatok a
hormonális egészséged
felmérésére

Minden, amit érdemes magaddal hoznod a konzultációra
Eperjesi Katalin - Hormonharmónia

Laborvizsgálatok a hormonális egészséged felmérésére

Mit jelent a funkcionális laborelemzés?
A szérum vett vérminta laborelemzése egy nagyon hasznos eszköz különféle állapotok és betegségek szűrésére.
Ám nem mindegy, hogy a kapott eredményt hogyan értékeljük, főleg a hormonrendszer esetében, ahol NEM
határértékekben gondolkodunk.
A laborértékeidet én funkcionális laborelemzéssel fogom kiértékelni, holisztikus szemléletben, az összefüggéseket
gyelembe véve. Ezekhez mindig az általad elmondott tünetek is gyelembe vészem és a teljes képet holsiztikusan
szemlélve vonok le következtetéseket.
Így kiküszöbölhető az, hogy az értékek pillanatnyi konstellációjából olyan következtetéseket vonjunk le, amikor lehet,
hogy az értékek – hiszen az adott napi laborvizsgálat „csupán” egy pillanatfelvétel a testi működésedről - nem a
tendenciát tükrözik vissza, csak egy pillanatnyi, adott esetben csak átmeneti állapotot.
Hiszen ne feledd, a hormonok is változhatnak, amit egyik hónapban látunk, az nem feltétlen lesz ugyanolyan a
következőben, az ismétlődő tünetek a laborleletekkel együtt értelmezve azonban sokat elárulnak a valós állapotodról.
Ezért óriási segítséget ad a szakembernek az, ha minél többet tud az érzeteidről, a közérzetedről és a tüneteidről.
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Azt érdemes tudnod, hogy a standard laborvizsgálatoknál sokszor a normál tartományba esik az is, ami
funkcionálisan értelmezve már kívül esik a megfelelő tartományon. A funkcionális optimumon kívül eső értékeknél a
test már nem képes optimálisan működni, tehát már valószínű, hogy tüneteket is érzel. Az eltérés a funkcionális és a
hagyományos tartomány között abból adódik, hogy a hagyományos esetében nem csupán optimális egészséggel bíró
emberek átlagából számolták ki a határértékeket, hanem betegek is beleestek a szórásba. A funkcionálisan normál
tartománytól való eltéréssel pedig már egy krónikus állapotot is diagnosztizálhatunk.
Én mindig értelmezem, nem csupán diagnosztikusan kezelem a laborértékeket (mint általában az orvosok). Helyes
értelmezéssel olyan folyamatokra lehet fényt deríteni, amik bizonyos állapotoknak, vagy betegségeknek az előjeleire
utalnak, még ha azok a betegség megjelenése előtti stádiumban is vannak, akár tünetmentes fázisban.
Ez pedig azért jó, mert jelez számodra, hogy itt az idő változtatásokat eszközölni az egészséged fenntartásához, és még
időben is vagy ahhoz, hogy változtass, mielőtt az komolyabb egyensúlyvesztés és betegség jelenne meg.

Ez alapján több kategóriát meg lehet határozni, ami az összefüggések miatt ennél jóval bonyolultabb, de annak
szemléltetésére mutatom be, hogy láthasd a különbséget a hagyoműnyos és funkcionális laborelemzés között:
abnormálisan alacsony – funkcionálisan alacsony – funkcionálisan optimális – funkcionálisan magas – abnormálisan
magas
Nos, a zöld mellett a pirosak is normálisnak vannak jelölve a hagyományos laborértelmezés szerint, és csak a két
legszélsőségesebb eltérés esetén látsz majd megcsillagozott értékeket.
Pedig csak akkor képes a szervezet optimálisan működni, akkor van a tested egyensúlyban, ha az értékek a
funkcionálisan optimális tartományban vannak!
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Milyen laborvizsgálatot kérj?
Az alábbiakban láthatod, milyen laborvizsgálatokra lehet szükséged, amennyiben a hormonális egészségedet
szeretnéd felmérni.

Mikrotápanyagok
Hiányukban krónikus folyamatok és hormonális egyensúlyvesztés indulhatnak el.

D-vitamin
Zsírban oldódó hormon (nem vitaminként működik)
Optimális tartomány: 125 nmol/l felett
A D-vitamin hiány mögött lehetnek gyulladások, vagy ha nyáron kevés időt töltesz a szabadban, illetve hazánk
éghajlatán a napsütéses órák hiánya miatt az őszi-téli időszakban is igény van a pólására.
Szükséges:
hormonális egyensúlyhoz, peteéréshez,
immunrendszeri funkciókhoz,
gyulladások gátlására, autoimmun folyamatok megelőzésére/kezelésére
bélrendszeri egészséghez,
csontok és fogak egészségéhez.

Folát (folsav)
Optimális tartomány: min. 34 nmol/l
Más mikrotápanyagok szintjétől is függ az övék
Hiány oka lehet a szintetikus folsav szedése (természetes metil-folát helyett)
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B12
Optimális tartomány: 295 pmol/l
Más mikrotápanyagok szintjétől is függ az értéke
Szükséges a várandósságra készülve és hiánya vérszegénységet okoz.
A hiánya mögött lehet az, ha szintetikus B12-t, azaz ciano-kobalamint szedsz (természetes metil-kobalamin
helyett), ha vegetáriánus vagy, és ha bél óra zavarod van.

Vas és ferritin
A ferritin a vasraktározásról ad visszajelzést – vérszegénység felmérése szempontjából fontosabb marker a
vasnál
Funkcionális megfelelő tartomány: ferritin 30-70 ug/L
A vas szérumban mért szintje az aktuális állapotodtól függően változhat, de nem okoz gondot és nem igényel
pótlást, ha a ferritin szint megfelelő)
Hiányában vérszegénység, fáradékonyság lép fel.

Alkalikus foszfatáz enzim
70IU/L alatt nem megfelelő, ami adódhat cinkhiányból is
A cink ellátottságunkat tükröző marker
A cink hormonális szempontból kritikus a nemi hormonoknak és fontos a normál pajzsmirigy funkcióhoz.
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Szénhidrát-anyagcsere/inzulin-rezisztencia
3 pontos terheléses vércukor-vizsgálat:
Éhgyomri, azaz 0 perces vércukor és inzulin
60 perces vércukor és inzulin
120 perces vércukor és inzulin
Jellemzői:
Az emelkedett éhgyomri cukor és inzulinértékek inzulin-rezisztenciára utalnak
A 60 és 120 perces értékeknek normál esetben van egy tipikus ívük, ettől sokféleképpen eltérhetnek az értékek
(a kiértékelést szakemberre kell bízni)
A 60 és 120 perces inzulinértékekből nemcsak a szénhidrát-anyagcsere zavar olvasható ki, hanem akár
emésztőrendszeri intolerancia megléte is, ami az előzőhöz hasonló krónikus hormonális folyamatokat indít el
és tart fenn, ám eltérő kezelést igényel
Az éhgyomri vércukrot befolyásolja:
alváshiány
előző napi étkezés vagy annak hiánya
stressz
fertőzések, gyulladás
erőteljesebb edzés
Tehát ha ezek fennállnak, akkor érdemes a vizsgálatot elnapolnod.

HA1C
A vizsgálatot megelőző 3 hónap átlagos vércukorszintjéről ad képet – csak akkor diagnosztikus jelentőségű, ha
az étkezésben nincsenek hullámzások, főleg a szénhidrátbevitelt iletően
Visszajelzést ad az ún. AGE-k jelenlétéről is, melyek a fehérjék hevítése során keletkezett egészségkárosító
anyagok
Optimális értéke 5,1 vagy alatta.
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Nemi hormon panel
Ciklus 5. napján (menstruáció 1. napjától számítva, 3-4. nap is
megfelelő, de jobb az 5.):
FSH
Peteérést serkentő hormon, az agyalapi mirigy termeli.
Ideális értéke: 6 IU/l körül.
Emelkedett értéke a petefészek aktivitásának csökkenését jelzi.

LH
Tüszőrepedést serkentő hormon, az agyalapi mirigy termeli.
Ideális értéke: 6 IU/l körül.
Emelkedett értéke, és megváltozott aránya az FSH-hoz képest az ovuláció zavarát jelzi.

Ösztradiol
Elsőszámú női nemi hormon, a petefészkekben termelődik, elengedhetetlen a megfelelő peteéréshez
120 pmol/l alatt a peteérés nem biztosított, csökkent petefészek működés, illetve inzulin-rezisztencia lehet a
háttérben.
Túl magas értéke ösztrogén-dominanciát, kóros folyamatok kockázatának emelkedését jlenti
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Ciklus 21. napján (ha tudjuk, mikor van peteérés, akkor
peteérés+7 nap):
Progeszteron
Az ösztrogén ellensúlyozó hormonja, terhesség megtartó hormon, elengedhetetlen a megfelelő hormon
egyensúly fenntartásához
Visszajelzést ad arról, hogy történt-e az adott ciklusban peteérés és ovuláció
Ha nmol/l-ben >38,4, akkor volt ovuláció, és minél magasabb az érték, annál jobb. Csak az ösztradiolhoz
viszonyított arányt gyelembe céce ad visszajelzést a hormonális egyensúlyról (ösztrogén-dominancia?)

Ösztradiol
Optimális szintje 294 pmol/l feletti
Ugyanakkor túl magas értéke utalhat petefészek cisztára
Az ösztradiol és progeszteron aránya ad visszajelzést a hormonális egyensúlyról (a tüneteken túl): ha az arány
nem éri el a 200:1-t, akkor ösztrogén-dominanciáról beszélünk (a hormonok mértékegységei általában
eltérnek, így a számítást bízzuk szakemberre)

A ciklusnapoktól függetlenül - bármely napon - vizsgálható
hormonok:
Tesztoszteron
Androgén (fér ) hormon, mely a női szervezetben is fontos szerepet tölt be (libidó, bőr, izmok, stb), de csak
meghatározott – viszonylag alacsony- értéken
Optimális értéke 1-1,5 nmol/l (de életkortól is függ)
Magasabb értéke inzulin-rezisztenciára utalhat
Önmagában nem teljesen diagnosztikus értékű (a módosult tesztoszteron: DHT-vel együtt az, de a tünetek
sokat mondanak a szakembernek)
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Prolaktin
Szoptatásért felelős hormon, melynek optimálisnál magasabb értéke nem várandós vagy szoptató nőnél
legátolhatja a peteérést és az ovulációt
Optimális értéke: 150, illetve 180 mIU/l alatt
Kb. 500 mIU/l felett már hipofízis adenóma gyanuja merül fel/kockázata emelkedik
Okok a hátterében:
ösztrogén-dominancia
bizonyos gyógyszerek, antidepresszánsok,
hormonkészítmények szedése (fogamzásgátlók)
krónikus stressz
PCOS
pajzsmirigy alulműködés

fájdalomcsökkentők,

vérnyomáscsökkentők,

szintetikus

AMH
A petefészek rezervről ad visszajelzést (meddőségnél fontos)
Túl alacsony értéknél a petefészek funkció csökkent
Túl magas érték PCOS-t jelezhet.

CA125 tumor marker
Petefészek ciszta, endometriózis és petefészek daganat szűrésére alkalmas marker
Ha 35 u/l alatt van, akkor nincs a fentiekre rizikó

Gyulladás markerek
Homocisztein
Gyulladást jelző paraméter: gyulladásos bélbetegségeknél, daganatok, de depresszió esetén is emelkedett
lehet.
Károsítja az artériák szerkezetét a szívben, így a következménye a szív- és érrendszeri betegségek lehetnek

CRP
Gyulladást jelző marker - a magasabb érték krónikus gyulladásra utal
Funkcionálisan optimális értéke: 0,45 ml/L felett
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Mellékvese
Kortizol
A stressz-szabályzó mellékvese funkcióról ad képet.
Reggel, felkeléstől minél korábban mérendő (reggel 8 órai vérvétel)
Ideális tartomány reggel: 500-580 nmol/l
Mind a magasabb, mind az alacsonyabb érték mellékvese funkciózavart (krónikus stressz, gyulladás) mutat,
amit kezelni kell és lehet

ACTH
Mellékvese hormon, a kortizollal együtt vesz részt a gyulladásokra és a stresszre adott válaszban.
Ref. tartomány: szintje napszaki ingadozást mutat. Reggeli (8-9 óra tájban) vérvétel esetén 1,1- 13,3 pmol/l,
éjjeli (24 órakor) vérvétel esetén 2,2 pmol/l alatt van.

DHEA:
Mellékvese hormonja, „ atalság” hormonja.
Az ún. Kortizol : DHEA ratioval vizsgálható a mellékvese állapota.
Emelkedettebb értéke mögött lehet krónikus stressz, de PCOS, vagy inzulin-rezisztencia is.
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Pajzsmirigy
Optimális működése elengedhetetlen minden testi funkció szempontjából.
További hormonális egyensúlyhiányokat okozhat
Nem kielégítő értékek esetén az okok a háttérben a következők lehetnek:
egyéb hormonális egyensúlyhiányok
mikrotápanyag-hiányok
gyulladás
(lezajlott) vírusfertőzések
méreganyag-terhelés

TSH
Agyalapi mirigy hormonja, pajzsmirigy stimuláló hormon.
Optimális funkcionális értéke: 1-2 között!

Szabad (free) T4 és szabad (free) T3 – röviden fT4 és fT3
Tényleges pajzsmirigy-hormonok: a T4 egy raktár-hormon, a T3 az aktív, élettani hatást kiváltó hormon.
Optimális értékük a labor által megadott határértékek közepére, felső egyharmadába esnek

reverz-T3
Nem aktív, így hormonhatást nem kiváltó T3 forma.
Optimális értéke a lehető legkisebb, és arányszámot kell számolni a T3-al.
Túl magas értéke stressz alapú pajzsmirigy alulműködést jelezhet, ami speciális kezelést igényel.

anti-TPO és anti-TG
Pajzsmirigy gyulladást szűrő markerek.
Az értékük a labor által megengedett határérték alatt legyen, felette gyulladásra utalnak, magasabb értéknél
autoimmun pajzsmirigy-betegséget.
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Lipidpanel
(Össz)koleszterin
Szterán vázad hormon, a kortizol, és a nemi hormonok előanyaga.
Emelkedett lehet pajzsmirigy alulműködésnél, epeműködés zavarainál, metabolikus szindrómánál, nem
alkoholos zsírmájnál, (korai) menopauzában, mellékvese funkciózavarnál.

HDL, LDL, trigliceridek
Szív és érrendszeri folyamatokra rávilágító markerek ( LDL és a triglicerid együtt értelmezendők!)
Az LDL nem mért, hanem számított marker, így önmagában nem értelmezendő, és az ún. csillagos érték sem
szolgálhat diagnózisra önmagában
Az LDL részecskemérete számít, amiről ez önmagában nem ad képet
100 mg/dl triglicerid szint alatt (ez 1,13 mmol/l-) az LDL-ek részecskemérete megfelelő – nincs betegségrizikó.
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Alap labor
A következő vizsgálatokat a háziorvosod is kiírhatja az ún. nagy labor keretében.
Ezek a markerek sok olyan információt hordoznak, melyek a hormonális egészséget is befolyásolják, vagy annak
állapotát tükrözik vissza.
Fehérvérsejt
VVT
Hemoglobin
Hematokrit
MCV, MCH, MCHC
Trombocita
Monocita, Limfocita, Neutrol, Eozinol, stb.
Karbamid
Kreatinin
eGFR
Nátrium
Kálium
Klorid
CO2
Húgysav
Összfehérje
Albumin, Globulin
Alkalikus foszfatáz
GOT
GPT
GGT
LDH
Bilirubin összes
Bilirubin direkt
Süllyedés
Kreatin-kináz
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Jelentkezz be konzultációra!
Foglalj időpontot hormon egyensúly tanácsadásra, és
hozd magaddal a leleteidet.
Segítek, hogy megértsd az állapotod mögött rejlő
okokat, és segítek, hogy javíthass a női egészségeden!
Konzultációt kérek!
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