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כמה תנגודת אינסולין יש לך?



מה היחידות של תנגודת אינסולין?



תנגודת אינסולין נמדדת ביחידות של שטף

כמה גרם סוכר התאים מסוגלים לקבל עבור יחידת זמן בריכוז נתון של 
אינסולין



איך מודדים תנגודת אינסולין?

The “golden” method: euglycemic insulin clamp technique

Glucose clamp technique: a method for quantifying insulin secretion and resistance, DeFronzo RA, 1979



Glucose clamp technique: a method for quantifying insulin secretion and resistance, DeFronzo RA, 1979



קורלציות לשיטת הזהב

HOMA-IR, SIMPLE, BUT TOO SIMPLE

Homeostasis Model Assessment Is a Reliable Indicator of Insulin Resistance During Follow-up of Patients With Type 2 Diabetes, Akira Katsuki, 
2001



קורלציות לשיטת הזהב - העמסת סוכר

שתיית 75 גרם גלוקוז ומדידת הסוכר בדם לאחר כשעה. אם זה מעל 155 אתם בבעיה

1-Hour Post-OGTT Glucose Improves the Early Prediction of Type 2 Diabetes by Clinical and Metabolic Markers, Gopal Peddinti, 2018

HbA1cשיטה זו מדוייקת יותר מסוכר בצום, סוכר לאחר כשעתיים מהעמסה ו



קורלציות לשיטת הזהב - במה כן להשתמש

Above 4.68 is considered insulin resistance 

The product of triglycerides and glucose, a simple measure of insulin sensitivity. Comparison with the euglycemic-hyperinsulinemic clamp, 
Guerrero-Romero F, 2010



Dr Joseph Kraft 

Diabetes Epidemic & You by Joseph R. Kraft, 2011



מה הסיכון בתנגדות אינסולין?

Insulin Resistance as a Predictor of Age-Related Diseases, Francesco S. Facchini, 2001



היחידות של תנגודת אינסולין?●

איך מודדים תנגדות אינסולין?●

מה הסיכון בתנגודת אינסולין?●

מה זה תנגודת אינסולין?●



שומן גורם לתנגודת אינסולין



ככל שריכוז חומצות השומן החופשיות בדם גבוה יותר כך היכולת של התאים 
לקחת סוכר קטנה יותר על פי הגדרה זה תנגודת אינסולין

Effect of Short-Term Free Fatty Acids Elevation on Mitochondrial Function in Skeletal Muscle of Healthy Individuals, Alberto O. Chavez, 2010



 כאשר בדקו את תנגודת האינסולין של נבדקים לאחר 60 שעות צום נצפתה ירידה של
45% ברגישות לאינסולין. ניצול הסוכר בגוף ירד ל35% מהערך ההתחלתי אצל 

הצמים.

Prolonged Fasting Identifies Skeletal Muscle Mitochondrial Dysfunction as Consequence Rather Than Cause of Human Insulin Resistance, Joris 
Hoeks, 2010



בדיקת העמסת סוכר לאסקימוסים

STUDIES ON THE METABOLISM OF ESKIMOS, 1928, Peter Heinbecker



דיאטת Walter Kempner מבוססת סוכר בלבד מרפאת סכרת

Treatment of massive obesity with rice/reduction diet program. An analysis of 106 patients with at least a 45-kg weight loss, Kempner W, 1975



דיאטת Walter Kempner מבוססת סוכר בלבד מרפאת סכרת

Effect of rice diet on diabetes mellitus associated with vascular disease, KEMPNER W, 1958



Nathan Pritikin diet
75% פחמימה, עד 10% שומן והשאר חלבון

Role of diet and exercise in the management of hyperinsulinemia and associated atherosclerotic risk factors, Barnard RJ, 1992



תיאוריות

תיאוריית המפתח והמנעול●

תיאוריית התא המוצף בסוכר●

קסם שחור, לא יודעים●

תצפיות

תנגודת אינסולין מוגברת בתזונה ●

קטוגנית

דיאטה גבוהה בפחמימות ונמוכה ●

מאד בשומן מורידה תנגודת 

אינסולין

בתזונה גבוהה בשומן התאים ●

שורפים פחות סוכר. 

VS

מה זה תנגודת אינסולין?



 תנגודת אינסולין היא תגובה של
התא לשריפת שומן



H2O2 as a energy satus signal 

Sergio Di Meo, Susanna Iossa and Paola Venditti (2017) Skeletal muscle insulin resistance: role of mitochondria and other ROS sources



H2O2 as a energy status signal 

Adam J. Trewin (2017) Acute exercise alters skeletal muscle mitochondrial respiration and H2O2 emission in response to 
hyperinsulinemic-euglycemic clamp in middle-aged obese men



Randle cycle - the basic cell energy feedback loop
● Fat blocks key enzyme of 

glucose metabolism 

● Fat blocks sugar being 

burned and sugar blocks 

fat being burned

Role of Pyruvate Dehydrogenase Kinase 4 in Regulation of Blood Glucose Levels, Nam Ho Jeoung, 2010



למה יש לנו תנגודת אינסולין

התא חוסם כניסת אנרגיה נוספת משום ששומן מאד אנרגטי 1.

והוא מעביר דרך H2O2 סיגנל לחסום את הקולטן של 

האינסולין.

התא שורף פחות גלוקוז משום שרמות גבוהות של שומן 2.

חוסמות שריפת גלוקוז.



INSULIN RESISTANCE
 = 

LIPID OVERLOAD 



קורלציה בין תכולת השומן בתא לתנגודת לאינסולין

Intramyocellular lipid concentrations are correlated with insulin sensitivity in humans: a 1H NMR spectroscopy study, M. Krssak, 1999



תנגודת אינסולין פיזיולוגית?

אין כזה דבר תנגודת אינסולין פיזיולוגית

מבחינת התא תנגודת אינסולין "פיזיולוגית" ו"
פתולוגית" הן בדיוק מאותה הסיבה - שריפת שומן 

מוגברת בתא



תנגודת אינסולין היא תגובת פידבק לסטטוס אנרגטי גבוה בתא

כפי שראינו תנגודת אינסולין היא לא דבר רע כשמדובר בהקשר הנכון. 
מה שמעניין אותנו זה למה התא בסטטוס אנרגטי גבוה, מאיפה ולמה 

הגיע השומן לתא?



ההבדל המהותי בין תנגודת אינסולין "פיזיולוגית" ל"פתולוגית"

 בתנגודת אינסולין "פיזיולוגיות" שחרור השומן מרקמת השומן נמצא תחת
 בקרה

 בתנגודת אינסולין "פתולוגית" שחרור השומן מרקמת השומן לא מצליח
להיות תחת וויסות מלא של הגוף



משקל גוף זהה, אחד רגיש לאינסולין והשני לא. ההבדל? רקמת השומן תקינה מול חולה

Nora Klöting (2010), Insulin-sensitive obesity



קורלציה כמעט מושלמת בין דלקתיות רקמת השומן וadiponectin לתנגודת אינסולין. זה 
מסביר את ההבדלים בין אנשים במשקל עודף רגישים לאינסולין ולא רגישים 

Nora Klöting (2010), Insulin-sensitive obesity



Lipoatrophic diabetesהשתלת שומן ו

Surgical implantation of adipose tissue reverses diabetes in lipoatrophic mice, Oksana Gavrilova, 2000



למה רקמת השומן שלנו חולה ומה זה אומר שהיא חולה?

שאלה מעולה שישבתי עליה לא מעט ויש הרבה מידע מעניין אבל אין לנו זמן היום :)

בקצרה הבעיה היא שתאי שומן חדשים לא גדלים להיות תאי שומן בוגרים, זאת אומרת שהם לא מקבלים שומן. מה 

שמתקבל זה יותר מדי תאי שומן קטנים ויותר מדי תאי שומן גדולים. חוסר היכולת לאחסן שומן עם דלקתיות, היפוקסיה 

(מחסור בחמצן), שחרור מוגבר של שומן וחוסר יכולת של תאי שומן חדשים להתבגר זה המאפיין של רקמת שומן חולה.



מה הבעיה בלמדוד תנגודת אינסולין בשיטה הקלאסית?

השיטה הקלאסית מניחה שחוסר היכולת של התא לשרוף סוכר מייצגת תנגודת אינסולין כגורם 
סיכון אך כעת אנחנו יודעים שלמעשה תנגודת אינסולין היא תוצאה של רמות גבוהות של אנרגיה 

בתא, עומס מחמצן גבוה (H2O2O) והתבססות על שריפת שומן.

 השיטה הקלאסית לא יודעת להבדיל בין תנגודת
 אינסולין עם רקמת שומן בריאה מול רקמת שומן

לא בריאה



איך כן למדוד תנגודת אינסולין?
שיטת פרקטיות:

triglycerides and glucose index. מדד ליכולת וויסות האנרגיה של הגוף ברקמת השומן.-
The product of triglycerides and glucose, a simple measure of insulin sensitivity. Comparison with the euglycemic-hyperinsulinemic clamp, Guerrero-Romero F, 2010

העמסת 75 גרם גלוקוז ומדידה לאחר שעה. מדד של עומס האנרגיה בתאים.-

1-Hour Post-OGTT Glucose Improves the Early Prediction of Type 2 Diabetes by Clinical and Metabolic Markers, Gopal Peddinti, 2018

שיטת פרקטיות ברמה מוגבלת:

מדידת בריאות רקמת השומן על ידי יחס הAdiponectin ולפטין. מדד של בריאות רקמת השומן.-

Frühbeck, Gema. Adiponectin – leptin ratio: a promising index to estimate adipose tissue dysfunction. Relation with obesity – associated cardiometabolic risk. 2017

-Dr Joseph Kraft patterns through Meridian Valley Lab
Diabetes Epidemic & You by Joseph R. Kraft, 2011



איך כן למדוד תנגודת אינסולין?
שיטות לא ממש פרקטיות:

-.Adiponectin מדידת כמות המאקרופאג'ים ברקמת השומן עם
Nora Klöting (2010), Insulin-sensitive obesity

מדידת האוסילציות של ריכוזי האינסולין בדם.-

Leslie S. Satin, 2015, Pulsatile insulin secretion, impaired glucose tolerance and type 2 diabetes



INSULIN RESISTANCE

 = 

LIPID OVERLOAD 

The final take aways

1. On the cell level:



The final take aways

damaging insulin resistance is a problem of 

adipose tissue out of regulation

2. On the energy regulation level:



The final take aways

3. On the whole body metabolism level:

adding external sugar to a system running 
on fat with cells under high energy status 

= 
metabolic syndrome 



כל התורה על רגל אחת

Mechanisms of Insulin Action and Insulin Resistance, Max C. Petersen and Gerald I. Shulman, 2018



 לא, זה לא אומר שלא צריך לאכול שומן זה אומר

 שצריך להחזיר את היכולת של הגוף לווסת את

מקורות האנרגיה שלו

הערה חשובה



מה עומד מאחורי הסיבה לסוכר גבוה בצום? (רמז זה -

לא תנגודת אינסולין בכבד וגם לא בשרירים)

למה המדד של טריגליצרידים וגלוקוז בדם משקף את -

מצב תנגודת האינסולין שלנו בצורה טובה?

שאלות מנחות



הבלוג שלי - קרניטוזיס
ketosis.co.il



גם בפייסבוק - מדע דל פחמימה




