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Egy új tanulmány egyértelműen bizonyítja, hogy a 2-es típusú cukorbetegség szokásos 

terápiája gyilkos: több mint kétszeresére emeli a halálos esetek számát. A kezelés 

jogosultsága mindig is helytelen kritériumokon alapult - hasonlóan a legtöbb gyógyszeres 

kezeléséhez. 

  

  

Oly természetesnek tűnik: a cukorbetegeknek inzulint kell kapniuk. Az 1-es típusú 
cukorbetegségnél, melyben a hasnyálmirigy nem állít elő inzulint, ez valószínűleg igaz. 
Azonban a modern orvosok rutinszerűen adnak inzulint a 2-es típusú cukorbetegségben 
szenvedőknek, csak azért, mert csökkenti a vércukorszintet. 

Az igazság azonban az, hogy azon 2-es típusú cukorbetegek esetében, akik inzulininjekciót 
kapnak, a halálozási arány duplája azokénak, akik nem inzulin terápián vannak! 

A tanulmány 

A Halálozás és egyéb fő cukorbetegséggel kapcsolatos következmények az inzulin- vs egyéb 
antihiperglikémiás terápiákban a 2-es típusú cukorbetegségben c. tanulmány 84622 háziorvosi 
ellátásban részesülő 2-es típusú diabéteszes beteget vizsgált meg 2000 és 2010 között, és 
összehasonlította a következő terápiákat: 

Metformin monoterápia 
Sulfonylurea monoterápia 
Inzulin monoterápia 
Metformin és Sulfonylurea kombinált terápia 
Inzulin és Metformin kombinált terápia 

A csoportokat összehasonlították bizonyos súlyos, ártalmas állapotok kockázatának 
szempontjából: kardiális események, rákos megbetegedések és halálozás. Elsődleges 
következményként definiálták, ha ezen események bármelyike előfordult, de minden ilyen 
eseményt csak egyszer számoltak, és csak akkor, ha ez volt az első ártalmas következmény. 
Bármelyik eseményt ezek közül, bármikor is történt, továbbá a mikrovaszkuláris 
komplikációkat másodlagos következményként vettek számba. Az eredmények drámaiak 
voltak. 

A Metformin terápián lévők közt volt a legalacsonyabb a halálozási arány, így ezt a csoportot 
használták referenciaként. 



Az elsődleges következményeket tekintve, azaz csak az első ártalmas eseményt figyelembe 
véve: 
A Sulfonylurea terápia esetében a betegek 1,4-szeres valószínűséggel szenvedtek e kimenetek 
egyikében. 
A kombinált Metformin és inzulin terápia 1,3-szor nagyobb kockázatot jelentett. 
Az inzulinterápia magában 1,8-szoros nagyobb kockázatot jelentett. 
A glikolizált hemoglobin miatt veszélyeztetettnek tekintetteknél az inzulin monoterápia 2,2-
szeres kockázatot jelentett. 

Ha bármelyik esemény bekövetkeztét nézzük, függetlenül attól, hogy elsődleges vagy 
következményes volt, az eredmények még drámaiabbak. 
Az inzulin monoterápia következményei: 
Kétszer több miokardiális infarktus 
1,7-szer több súlyos kardiális esemény 
1,4-szer több agyvérzés 
3,5-ször több vesekomplikáció 
2,1-szer több neuropátia 
1,2-szer több szemkomplikáció 
1,4-szer több rákos megbetegedés 
2,2-szer több halálozás 

Önhitt orvostudomány 

A modern orvoslás önhittsége teszi lehetővé az olyan kijelentéseket melyek egyszerűen 
nincsenek bizonyítva. Ezen igazolatlan állítások alapján emberek ezrei - a cukorbetegség 
esetében milliói - részesülnek olyan gyógyszeres kezelésben és terápiában, melyek 
hatásosságát sosem bizonyították. Az eredmény, hogy a nagyközönség orvosi kísérletezéshez 
használt kísérleti nyulak tömegévé válik - olyan kísérlethez, amely nincs sem dokumentálva, 
sem elemezve! 

Az inzulinhasználat a 2-es típusú cukorbetegségben csak egyetlen példa erre, de újra és újra 
egyértelmű katasztrófákkal bizonyosodik be, mint pl. a Vioxx-szal. 

Elterelés a mutatókhoz 

A módszer, amellyel alátámasztják ezeknek a kezeléseknek az érvényességét, kissé másra 
irányul, mint ami igazán fontos. Ami számít, hogy az élet jobb minőségű és hosszabb lesz-e. 
De a gyógyszereket ritkán tesztelik ebből a szempontból. A kifogás általában az, hogy túl 
sokáig tartana. De, ha ez egy érvényes magyarázat lenne, akkor látnánk, hogy a szabályozó 
hatóságok az összes új gyógyszerrel kapcsolatos tapasztalatot alapos és hivatalos ellenőrzés 
alatt tartják a használat első éveiben. De ez egyszerűen nem történik meg. 

Ahelyett, hogy a fontos következményekre figyelnének, helyettesítőket használnak. Ezek az 
ún. mutatók köztes eredmények, melyekről feltételezik, hogy a jótékony hatást jelzik. Az 
inzulin esetében a mutató a vércukorszint. Az inzulin a glükóz (vércukor) sejtekbe 
juttatásához szükséges, hogy energiát tudjanak termelni. Így az inzulin csökkenti a 
vércukorszintet. Ha a mesterséges gyógyszeripari inzulin a vércukorszintet "normálisabb" 
szintre hozza, a kezelést eredményesnek tartják. 

Érvénytelen mutatók 

Miként ez a tanulmány kimutatta, a mutatók egyszerűen nem alkalmasak arra, hogy 
bizonyítsák egy kezelés eredményességét. A 2-es típusú cukorbetegség esetében a 
probléma nem az inzulintermelés hiánya, és nem is a magas vércukorszint. A probléma 



a sejt képtelensége arra, hogy az inzulint a glükóznak a vérből a sejtbe juttatására 
használja. A probléma az, hogy a sejt inzulin-felhasználó képessége meggyengült. Akkor 
hogy is lenne jó hatású több inzulint adni, amikor a sejtek annyit is képtelenek hasznosítani, 
ami már eleve ott van? Egyértelmű, hogy ez nem vezet eredményre. 
És mégis, pontosan ez az, amit az orvosok csinálnak! Inzulint adnak, hogy pótolják az 
inzulint, amikor nem az inzulin hiánya a gond. Nem meglepő, hogy a cukorbetegség 
kezelésének kérdését nem az inzulinterápia oldja meg. 
Miként a tanulmány megmutatta, az inzulin testre erőszakolása valójában még rosszabb 
következményekkel jár. Hány évtizede divatos ez a terápia? Ezen időszak alatt végig 
megfelelőnek tartották, mert csökkenti a vércukorszintet. De a fontos következményeket - 
életminőség és élettartam - nem vették figyelembe. 
Egy fontos tanulság van: Az egészség nem a gyógyszeripar orvosságaiban található, még a 
régi, kipróbált gyógyszerekben sem. 

 http://www.tenyek-tevhitek.hu/az-inzulinpotlas-ketszeres-halalozasi-kockazatot-eredmenyez.htm 

 

MEGJEGYZÉS: 

A cukorháztartás szabályozása hormonális és idegi úton történik: 

Hormonálisan nemcsak az inzulin, hanem az anylin is vércukor csökkentő hatású (ezek a 
béta sejtekben termelődnek, melyek a Langerhans szigetek 50-80%-át teszik ki) 

Vércukor emelő hatása a glükagonnak van (alfa sejtek 15-20%) 

Mindhettőre gátlólag hat a szomatosztatin (delta sejtek 3-10%) 

Idegi hatása pedig a vércukorszintre a köztiagyban, frontálisan lévő inzulin és glükagon 
központoknak van. (19 és 20-as számokkal jelölve). Ezeknek a központoknak az aktivitása 
kontraasztanyag nélküli koponya CT-vel kimutatható. 
Ha valaki ellenszegülési konfliktust él meg (jobb kezes ffi vagy balkezes nő), akkor az 
inzulin központ aktivitása (20-as) miatt gátolva lesz átmenetileg az inzulin kiáramlása, hogy a 
keletkező emelkedett vércokorszint biztosítsa az elegendő energiaforrást az ellenszegülésnek. 
Ez a biológiai értelem. Azért marad magas a vércukorszint egyeseknél, mert nem oldják fel a 
konfliktust és így ez a központ se állítja le az inzulin blokkolását. 

Ha valaki undor-félelmi konfliktust él meg (jobb kezes nő vagy bal kezes ffi), akkor a 
glükagon központ aktiválódik (19-es), aminek az lesz a hatása, hogy csökken a vércokorszint 
a glükagon gátlása miatt épp azért, hogy a fellépő éhségérzet miatt egyen az illető, (biológiai 
értelem), mert ha nem enne, éhen halna. Ezek azok a betegek, akikre hirtelen tör rá az 
éhségérzet (ha sínre kerülnek, azaz a konfliktusra emlékeztető körülmények közé) és ezért van 
náluk mindig „túlélő” csomag (keksz, csoki, ropi…) Gyakran elhíznak a konfliktus után, mert 
folyton esznek, és ezután például undorodik a saját képétől is, önmagától is, amit a tükörben 
lát. Ez a következmény konfliktus, de másegyébre is reagálhat még undorral (hisz ez a 
természete). 

Gyakran a fel nem oldott szexuális konfliktus áll a háttérben, ami csupán szex volt és undorral 
töltötte el. Ezután nem csoda, ha csökken a libidója is, inzulin rezisztenciát mutatnak ki és 
emelkedett vérnyomást (ennek már a fel nem oldott konfliktusok is és az inzulin rezistencia is 
okozója lesz) és természetesen elhízik minden diéta ellenére. 



 

 

A jobb és balkezességen kívül a konfliktus becsapódását még befolyásolja a hormonális status 
is. Ilyen változást okoz a várandóság és a klimax. 

Ez azt jelenti, hogy egy fel nem oldott undor-félelemmel élő nő, ha várandós lesz, megjelenik 
nála a „terhességi diabétesz”. Amint megjön a szoptatás után a menzesze, elmúlik a 
diabétesze (hacsak nem felejtik rajta az inzulin kezelést). 
Vagy klimax előtt fel nem oldott undorfélelem a változó korral „kihozza” a cukorbetegséget. 

Az inzulin rezisztencia hátterében tehát sejtszinten az áll, hogy a sejt képtelen az inzulint 
hasznosítani, hogy a cukrot be tudja juttatni a sejtbe, de ennek nem a sejt az oka, hanem annak 
magasabb szinten való blokkolása. Vagyis, ameddig nem a valós okokat kutatjuk fel és oldjuk 
meg, addig rengeteget lehet „kutatni” és költeni a félmegoldásokra, melyekről mindig kiderül, 
hogy kártékonyak és drágák.  
A konfliktusok feloldásával 20 éves inzulinkezelés lett megoldva, vagyis elhagyva. 

A 2-es tipusú cukorbetegséget mindkét agyi relé aktivitása hozza létre, mivel az illető mind 
az ellenszegülést, mind pedig az undorfélelmet megélte.  

Pl. nem tudott elfogadni egy munkahelyi döntést és küzd ellene – ettől lett cukorbeteg – de 
amikor be kell szúrnia önmagának az inzulint, megéli az undor-félelmet is. Nos, az ilyen 
betegek vércukra beállíthatatlan lesz kezdetekben, de a biológia az egyensúlyra törekszik, 
mert mindig a túlélésért doldozik és egy idő után nem lesznek nagy eltérések, viszont a 
vércukorszint emelkedett volta miatt inzulint fog kapni. 



Érthető tehát, hogy patthelyzet alakul ki. Hiába kap inzulint a beteg, ha a sejtnek az a 
képessége gátolt, hogy az inzulint felhasználhassa a glukóz felvételére. 

Ezt a képességét a sejtnek az élelmiszer adalékok is képesek gátolni, ezért van értelme a mai 
embernek, aki a táplálékát az élelmiszeripartól szerzi be, hogy sejtszintű tisztítást végezzen 
algákkal (chlorella-spirulina). Ezért valóság az, hogy ezeknek az embereknek „meggyógyul” 
a cukorbetegsége minden lelki összetevő keresése, vagy megoldása nélkül is. Vagyis az 
egészséges táplálkozás fontos, de nem az egyetlen üdvözítő megoldás a cukorbetgségben. 

A magas inzulinszintnek vannak komoly „mellékhatásai” is ezért érthetetlen, miért adnak 
inzulint a 2.-es tipusú cukorbetegnek. Ezzel még a ’90-es években foglalkoztak és 
METABOLIKUS X SZINDRÓMA-nak nevezték a cukorbetegség, a magas vérnyomás, 
elhízás, zsíranyagcserezavar és trombózis hajlam együttes megjelenését: 

 

  

 

Mindez része volt a háziorvosi szakvizsgámnak. Ez az ábra pedig a dolgozatom borítója is 
egyben. 
 

 Dr. Budai László Károly 
háziorvos – természetgyógyász 
életmód-tanácsadó és GNM terapeuta  
www.drbudai-germangyogytudomany.hu  


