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Objawami choroby są osłabienie ogólne, znaczne zmęczenie w ciągu dnia, uporczywa senność w ciągu dnia,
apatia, osłabienie pamięci, huśtawka nastrojów, lęk, kołatanie serca, stałe podenerwowanie, nagłe napady
złości, zawroty i bóle głowy, zaburzenia widzenia czy podwójne widzenie (czasem mgła przed oczami czy
rozmywanie się obrazu), potliwość (czasami wręcz uczuciem oblewania gorąca), które szybko ustępują po
zjedzeniu czegoś słodkiego, stany podobne do tężyczki, częste silne migrenowe bóle głowy, objawy
niestrawności (mdłości, czasem wymioty), drżenie i bóle mięśni, zaburzenia snu, zaburzenia pamięci
szczególnie wieczorem. Charakterystyczna jest również podatność na częste infekcję ("przeziębienia") także
zakażenia skórne grzybicze i trudności w gojeniu się ran po skaleczeniach skóry. Insulinooporność z
hiperinsulinemią objawia się również szybkim, zaskakującym, niekontrolowanym przybieraniem na wadze,
ciągłym uczuciem głodu na słodycze i owoce, nawet po jedzeniu i stałym uczuciu potrzeby jedzenia czegoś
słodkiego szczególnie wieczorem, żeby poczuć się "normalnie". Charakterystyczne jest niespodziewane
odkładanie się tłuszczu w okolicy bioder, ud oraz na brzuchu, z czasem rozstępami na skórze ud i brzucha,
rogowaceniem i pękaniem skóry pięt, rogowaceniem ciemnym (brunatnymi szorstkimi brodawkowatymi
przebarwieniami skóry), nadmiernym gromadzeniem wody w organizmie, obrzękami palców rąk i stóp,
zaburzeniami trwania cyklu miesięcznego, drętwieniem kończyn, mrowieniem palców, ziębnięciem kończyn
w nocy, bólami kostnymi, bólami zębów, nadmiernym owłosieniem-hirsutyzmem, trądzikiem,
zaczerwienieniem skóry twarzy, tzw. cerą naczynkową, zaczerwienieniem i swędzeniem skóry,
rogowaceniem, trądzikiem różowatym, przetłuszczaniem się skóry głowy, nadmiernym wypadaniem włosów,
nadmierną potliwością często w nocy. Osoby z insulinoopornością mają trudności z porannym wstawaniem, a
w ciągu dnia czują się stale zmęczone, senne, trudno się im skoncentrować w pracy. Jednak szybkie, dobrze
dobrane leczenie insulinooporności daje zwykle oczekiwane złagodzenie dolegliwości już po kilku
tygodniach.

Kategorie
Uroda i zdrowie - Choroby
Uroda i zdrowie - Gabinety lekarskie
Uroda i zdrowie - Medycyna
Uroda i zdrowie - Zdrowie
Uroda i zdrowie - Odchudzanie
Według lokalizacji - Dolnośląskie - Wrocław
Według domeny - Pl

Słowa kluczowe
Cukrzyca, Insulinooporność, Diabetolog, Otyłość, Hiperinsulinemia, Hipoglikemia, Neuropatia, Dieta

Wyróżnione strony
Insulinooporność

Informacje
Numer ID strony: 10843/10286, Status strony: aktywna od 28/01/2020 15:33, Typ strony: wyróżniona od
23/12/2019 14:31, Data dodania: 23/12/2019 14:31, Data edycji: 27/01/2020 20:49, Zaindeksowane strony: 
Google, Yahoo, Bing, Liczba kliknięć: 1, odsłon: 2660

Page 1 / 1

http://www.multikody.pl/10843
https://poradniainsulinoopornosci.pl
http://www.multikody.pl/uroda_i_zdrowie
http://www.multikody.pl/uroda_i_zdrowie/choroby
http://www.multikody.pl/uroda_i_zdrowie
http://www.multikody.pl/uroda_i_zdrowie/gabinety_lekarskie
http://www.multikody.pl/uroda_i_zdrowie
http://www.multikody.pl/uroda_i_zdrowie/medycyna
http://www.multikody.pl/uroda_i_zdrowie
http://www.multikody.pl/uroda_i_zdrowie/zdrowie
http://www.multikody.pl/uroda_i_zdrowie
http://www.multikody.pl/uroda_i_zdrowie/odchudzanie
http://www.multikody.pl/wedlug_lokalizacji
http://www.multikody.pl/wedlug_lokalizacji/dolnoslaskie
http://www.multikody.pl/wedlug_lokalizacji/dolnoslaskie/wroclaw
http://www.multikody.pl/wedlug_domeny
http://www.multikody.pl/wedlug_domeny/pl
http://www.multikody.pl/cukrzyca
http://www.multikody.pl/insulinoopornosc
http://www.multikody.pl/diabetolog
http://www.multikody.pl/otylosc
http://www.multikody.pl/hiperinsulinemia
http://www.multikody.pl/hipoglikemia
http://www.multikody.pl/neuropatia
http://www.multikody.pl/dieta
https://poradniainsulinoopornosci.pl/oferta/poradnia-insulinoopornosci.html
http://www.google.pl/search?q=site:https://poradniainsulinoopornosci.pl
http://search.yahoo.com/search?p=site:https://poradniainsulinoopornosci.pl
http://www.bing.com/search?q=site:https://poradniainsulinoopornosci.pl

