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Vércukor-szabályozás
A test glükózszintjének folyamatos, pillanatról pillanatra történő

ellenőrzése és annak állandó értéken tartása.
 

- gondosan meg kell válogatni, mit viszel be a testedbe felkeléstől
lefekvésig

- ha eltértél az ideális táplálkozási rendedtől, tudnod kell, hogyan
állíthatod helyre az egyensúlyt

 
Glükóz = Energia (Használd fel!)

Glükóz nélkül = letargikusság, ingadozó hangulat, romlik a
koncentráció (tanulási képesség)

 
 
 

Vércukor-szabályozás
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Vércukor-szabályozás
•reggel jó az epetermelést segítő zsírokat fogyasztani

 
•du. 15-17 óra között fontos a folyadékbevitel

 
•reggel és délben (délután) szükségünk van szénhidrátra

este már nem (minimális OK)
 

•este 21 óra után lehetőleg ne együnk 
 

•este 22 óra körül menjünk aludni
 
 
 

Vércukor-szabályozás

Étkezés a bioritmussal összhangban



Ciklus-
harmonizálás

Vércukor-szabályozás

Vércukor-szabályozás
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gyorsan nagy mennyiségű cukor        hirtelen, túl magas vércukor-
szint  emelkedés        löketszerű és túl nagy inzulin válasz (túl sok
inzulin)

 Glükóz két útja:
1. elégetik a sejtek (izomsejt, agysejt, stb) energiaforrásként 

2. eltárolják a zsírsejtek a zsírraktárakban tartalék
energiaforrásnak. 

 
A túlzott szénhidrát fogyasztás hizlal.

 
Mi áll a háttérben?

Energia-bevitel és felhasználás nincs egyensúlyban (túl sok
glükóz)

Nem jutott be a sejtbe (inzulin-rezisztencia, mint a sejt
védekezése)

Ciklus-
harmonizálás

Vércukor-szabályozás

Vércukor-szabályozás



Ciklus-
harmonizálás Feladatuk az energia-háztartásban:

• ugyanannyi energiát adnak, mint a szénhidrátok
• feladatuk az enzimek, a testsejtek az izmok, a bőr, a haj és a
hormonok (peptidhormonok, mint inzulin és glukagon) előállítása
• a szervezet kevés fehérje raktározására képes

Mikor együk?
• reggel inkább növényi fehérjét társíts a szénhidráthoz
Szénhidrát + állati fehérje = fokozott inzulinválasz
Ez reggel nem jó, inzulinrezisztenciánál 1-3 hónapig se reggel, se
délben, se este ne társítsd így.
•  délben a szénhidrátokkal együtt 
•  este viszont inkább fehérjét szénhidrát nélkül
Így lesz képes a növekedési hormon (HGH) működni éjszaka, alvás
közben és segíti a megfelelő zsírbontást és fogyást, új sejtek építését

Makrotápanyagok: Fehérjék

Vércukor-szabályozás

Energiát adó tápanyagok



Ciklus-
harmonizálás • Kétszer annyi energiát adnak, mint a szénhidrátok és a fehérjék 

• a szervezet energiahordozói
• és a sejtfalak (membránok)és hormonok építőanyagai 
• támogatják a hangulatot, a memóriát, a hormonegyensúlyt, az
immunitást, a szív- és érrendszeri egészséget, ízületeket, bőr és haj
•anyagcsere szabályozók! - fogyni is lehet velük! - képesek
bekapcsolni a kalóriaégető géneket, hogy felgyorsítsák az
anyagcserét és javítsák az inzulin működését (omega-3 is.)
•gyulladáscsökkentők, gyulladások megelőzése

XX. század: A zsíros ételek démonizálása- kizártuk a szervezetünk
számára jó zsírokat is. (szénhidrát felé tolódott a fókusz)
XXI. század: Helyesen fogyasztva a zsírok szerepe igen jelentős a
táplálkozásunkban. 

Mint gépeknek a motorolaj: hatékonnyá és gördülékennyé teszi a működést: a
hormonális szintézist és az anyagcserét szabályozzák.

Makrotápanyagok: Zsírsavak

Vércukor-szabályozás

Energiát adó tápanyagok



Ciklus-
harmonizálás Rossz zsírok:

- túl sok omega-6 túl kevés omega-3 mellett
- túl sok telített túl kevés telítetlen zsírsav mellett 
- transz-zsírsavak

•Interakcióba lépnek PPAR nevű sejtmag receptorokkal (peroxisome
proliferator-activated receptor) - fontos szerepük van az anyagcsere-
szabályozásban:
- az inzulin- és vércukorszint csökkentésében
- a zsírok oxidációjában 
- a gyulladásos folyamatokban

Mint gépeknek a motorolaj: hatékonnyá és gördülékennyé teszi a működést: a
hormonális szintézist és az anyagcserét szabályozzák.

Makrotápanyagok: Zsírsavak

Vércukor-szabályozás

Energiát adó tápanyagok



Ciklus-
harmonizálás Tévhitek a zsírokkal kapcsolatban

• Igaz, hogy egy gr.cukor elfogyasztása kevesebb, mint fele kalória
bevitelt jelent, mint egy gr. zsír elfogyasztása, de a zsír más útvona-
lon, jóval lassabban emésztődik, és nem emeli a vércukor szintet,
mert a zsír égetésénél az energiahordozók az ún. ketontestek. 

• A túl sok zsír vagy olaj bevitele hasmenést okoz (lásd ricinusolajos
beöntés), de hízást nem; a zsírszöveteket nem a zsírfogyasztás,
hanem a túlzott szénhidrát bevitel növeli. 

•A zsírbevitel és a magas koleszterinszint összefüggésének aggály
pedig a múlté: a koleszterint nem a zsír, hanem a rostfogyasztás
befolyásolja, a szív-és keringési betegségekért nem a koleszterin,
hanem a homocisztein a felelős. 
• A koleszterin az előanyaga számos hormonnak (kortizol, ösztrogén,
progeszteron, tesztoszteron) és a D-vitaminnak is. Ezek alacsony
szintjénél így kompenzációképp az össz. koleszterin megemelkedik!

Makrotápanyagok: Zsírsavak

Vércukor-szabályozás

Energiát adó tápanyagok



Ciklus-
harmonizálás  szacharidok (jelentése: édes) energiát adnak (izmok, agy és szív).

NE: feldolgozott=acelluláris (inzulin-szintet nagyon emelik)
IGEN: teljes értékű=feldolgozatlan (NEM liszt, szirup, stb)
•természetes eredetű – teljes értékű
•alacsony a glikémiás indexük - nem serkentik túl az inzulintermelés
•magas a növényi tápanyagtartalmuk - segítenek a megfelelő
testsúlyt elérni és egészségesnek maradni 

Makrotápanyagok: Szénhidrátok

Keményítőforrások: édesburgonya, burgonya,
sSütőtök, főzőbanán, paszternák

Gyökér- és gumós zöldségek: répa, zeller, cékla

TELJES!!! gabonák: quinoa, köles, zab, hajdina
MINIMÁL: rozs, árpa, búza)

Teljes hántolatlan vagy hántolt rizs
Hüvelyesek 

Gyümölcsök (rostostúl, nem szűrt lé)
 

Vércukor-szabályozás

Energiát adó tápanyagok
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Energiát adó tápanyagok
 NE: feldolgozott=acelluláris (inzulin-szintet nagyon emelik)

•Szervezet számára nem hasznosak: hatóanyagok, növényi
tápanyagaik nagy része elvész a feldolgozási folyamat során.
•Csupán sok felesleges kalóriát tartalmaznak.
•Glikémiás indexük magas - rendszeres inzulin túltermelést okoz - 
 a sejtek érzéketlenné válnak az inzulinra (IR), így egyre több cukor
kering a vérben
•Iparilag előállított élelmiszer gyakorlatilag nem létezik cukor
nélkül: öntetek, mustár, stb

MIT NE?
nem teljes kiőrlésű gabonából készült kenyér, tészta

kekszek, kétszersültek, pizzák (élelmiszeripari termékek)
cukor, édesítő, méz

lekvár, édesség
égetett szeszes ital
üdítő, gyümölcslé 

Makrotápanyagok: Szénhidrátok

Vércukor-szabályozás



Ciklus-
harmonizálás

Anyagcsere.szabályozás

A kalóriák különböző sebességgel és ütemben szívódnak fel, az
ételekben található rostok, fehérjék, szénhidrátok, zsírok és
egyéb tápanyagok mennyiségétől függően. 
Éppen ezeknek a molekuláknak az egyvelege küld szabályozó
üzeneteket az anyagcserénknek, így a kalóriák testünkre
gyakorolt hatását ezek ténylegesen befolyásolják.
Nem minden kalória egyforma: míg egyesek serkentik az inzulin
kiválasztást és növelik a vércukorszintet (pl. finomított szén-
hidrátban gazdag ételek), mások nem váltják ki ezt a nem-
kívánatos hatást.

Skandináv kutatás: egyik csoport mogyorót , a másik cukorkát kapott, ugyanannyi nagy dózisú kalóriával. A
mogyorót kapottaknál nem történt súlygyarapodás és anyagcsere paramétereik sem változtak, míg a másik
csoportnál súlynövekedés és inzulinszint emelkedést figyeltek meg. Egyértelmű az ok: a mogyoró természetes
étel, így testünk számára felismerhető információt hordoz, a cukorkákkal szöges ellentétben, melyek csak
édesítőt, színezéket, cukrot, biokémiai információt azonban nem tartalmaznak a test számára).

A kalória az energia mértékegysége, amit az ételeinkből nyerünk az
alapvető vitális funkciók fenntartására.

Ha a kalóriakoncepciót a szervezetünkre
adaptáljuk, logikusnak tűnik, hogy ha több
kalóriát veszünk magunkhoz, mint amennyit
elégetünk, akkor hízni fogunk, fordított
esetben pedig lefogyunk. 
Azonban ez az érvelés hibás!

A kalóriák csak laboratóriumi körülmények
között azonosak, azaz 100 g cukorból, illetve
brokkoliból származó kalória energetikai
szempontból nem különbözik. Az emberi test
azonban nem laboratórium! a kalóriák ugyanis
különböző sebességgel és ütemben szívódnak fel,
ami függ az ételekben található rostok, fehérjék,
szénhidrátok, zsírok és egyéb tápanyagok
mennyiségétől. 

Kalóriaszámlálás nélkül

Nem az a lényeg, hogy hány kalóriát viszel be, hanem az, hogy az miből származik!
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Anyagcsere-szabályozás
Régen: Az anyagcserénket irányító gének és mechanizmusok kb.
150ezer évesek - a túlélésért folytatott harcban hasznosnak
bizonyultak.
Most: Ezek az evolúció során változatlanok maradtak, viszont
szokásain-kat és fizikai aktivitásunkat a civilizáció gyökeresen
megváltoztatta, ám biológiailag nem alkalmazkodtunk ehhez az új
életformához.:
- beléptek az életünkbe a pszichoszociális stresszorok
- a toxinok, a környezetszennyezés
- a rossz táplálkozás
- a felborult cirkadián ritmus, stb.

Régen: tartalékoló gének irányította anyagcsere (ritkán: étel, fizikai
munka sok - tartalékon múlt a túlélés).
Ma: túlzott kalória bevitellel hízás! Kutatások: a fogyókúrák 2-6 %-a
vezet csak eredményre. Jojó-effektus! A kalóriaszegény diéta után
visszatérve a normális kerékvágásba 2-3 kg-al leszünk nehezebbek.

Tartalékoló gének

Vércukor-szabályozás
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Vércukor-szabályozás
Inzulin hormon
- Feladata vércukorszint szabályozása: kulcsként nyitja az izom-,
máj- és zsírsejteket, hogy azok felvehessék a cukrot…és a fehérjét és
zsírokat, mikrotápanyagokat!!!
- Hasnyálmirigy termeli, főleg a szénhidrát fogyasztás hatására.
- Gátolja a só és víz kiválasztását a vesében – ödéma
(súlynövekedés) reggelre az esti édes nasi után

Zsírszövet
- Energiaforgalom élénk résztvevője:
- Amikor a szervezetnek energiára van szüksége –pl. éjszaka, hogy
melegen tartsa az izomsejteket – a sejt képes aktivizálni olyan
enzimeket, amik az elraktározott zsírt ismét alkotóelemeire bontják
és a zsírsavakat a véráramba juttatják energiaforrásul.
•Az inzulinszint minimális megemelkedése 5-6 órára működés-
képtelenné tesz ezt az enzimet, ami így nem bontja le a zsírt (ha
nem lesz belőle energia, akkor lerakódik – belső zsír – hízás).

A résztvevők

Vércukor-szabályozás
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Vércukor-szabályozás
Glukagon hormon
- Feladata a cukorkoncentráció szinten tartása a vérben.: a májban
tárolt cukorraktárat (glikogén) készteti felbontásra, így a cukor
visszajuthat a vérbe. 
- Akkor lép akcióba ez a hormon, ha a vércukorszint lezuhan. 
- Az inzulin ellenlábasaként arról gondoskodik, hogy az agy nehogy
cukor nélkül maradjon egy heves inzulinreakció esetén.

Növekedési hormon (HGH) - fogyasztóhormon
-  Alvás közben termelődik (agyalapi mirigy), 20-24 óra után, elalvás
utáni 1-1,5 órában) 
- Feladata a bőrszövet, az izmok, a csontok összes sejtjavító és
növekedési folyamatának serkentése, az anyagcsere fokozása.
- Elősegíti a zsírégetést. (ha a szén-hifrát bevitel miatt nem blokkolt)
- A fehérjék este értékes aminosav-keverékkel szolgáltatnak 50-70
millió sejt kijavításához és újra termeléséhez!
- A mozgás aktivizálja az anyagcserét+az éjszakai HGH kiválasztódást

A résztvevők

Vércukor-szabályozás
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Vércukor-szabályozás
Kortizol (alváshiány és stressz hatása a vércukor-szabályozásra)
- Ébrenlét kortizol-igényes állapot, éjjel minimumra csökken. 
- A magas kortizol szint (stressz, éjszakai ébrenlét) növelve az erexin
szintet - éhséget kiváltó hormon - evésrohamot vált ki. 

Már egy kialvatlan éjszaka után kb. 20%-kal romlik az inzulinreceptorok érzékenysége. 

Ghrelin - Üres gyomornál a gyomornyálkahártya termeli: éhség-jelző. 
- Fogyókúránál óriási menny.-ben termelődik, evésrohamot vált ki.

Leptin - természetes étvágycsökkentő, a zsírsejtek adják le (kis
mennyiségben agyalapi mirigy + hipotalamusz), jelezve az agynak,
hogy telítődtek, így csökkenhet az étvágy és az éhségérzet. 
- Túlsúlynál túl nagyfokú leptin áradathoz szokik hozzá a szervezet, ez
leptin-rezisztenciához vezet - az étvágy tovább megmarad. 
Fogyással ez a félresiklás helyrehozható, ám nagyobb akaraterő lesz
szükséges az éhségjel felülírására.

A résztvevők

Vércukor-szabályozás
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Hogyan csináld jól?
• ha bizonyos tápanyagokat vagy tápanyag-kombinációkat nem a
megfelelő napszakban fogyasztunk el...
• ha a szervezetnek nem adunk elegendő időt és pihenőt az
elfogyasztott ételek feldolgozására...
• ha nincs elegendő mozgás....

... a vércukor-szabályozásod nem lesz kielégítő.

• A hasnyálmirigy napszaktól függően reagál fokozott vagy kevesebb
érzékenységgel a glükózra (szénhidrát-bevitelre).
• Az inzulin-válasz erősebb, ha a szénhidrátokhoz állati fehérjét
társítasz reggelire és vacsorára.
• A zsírok természetes, éjszakai lebontását gátolja a szénhidrát+állati
fehérje kombinációja.
• Az inzulin hormon 5 órára bezárja a zsírdepókat – nincs zsírégetés.

A megfelelő idő és a megfelelő étel
 

Vércukor-szabályozás
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Hogyan csináld jól?
Reggeli

- ha nincs reggeli - az izomsejtektől vonja el az üzemanyagot, ezzel
gyengítve a zsírégetést. (Ne feledd: a zsírok éjszakai bontásában az
izmaid a szövetségeseid!)
- szénhidrát + állati fehérje = izgatja a hasnyálmirigyet
- szénhidrát (gabona) + gyümölcs – magas inzulinválaszt provokál,
mégis ideális a nap indítására, mivel az éjszakai étkezési szünet után
az agynak sürgősen szüksége van cukorra, hogy teljesíteni tudjon 

Ebéd
- 11-18 óra közt: inzulin receptorok nappali üzemmódban: az
izomsejtek gyorsan képesek felvenni a szénhidrátokat és fehérjéket 
- bármi fogyasztható a szénhidráttal együtt

A megfelelő idő és a megfelelő étel
 

Vércukor-szabályozás
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Hogyan csináld jól?
Vacsora

- éjszaka az energia 70%-át zsírból nyeri a test - a zsírégetést lehetővé
kell tenni (inzulin 5 órára blokkolja): minimális szénhidrát-bevitel 
- a HGH hormon éjjel termelődik - segíti a szervezetet hozzájutni az
energiához + sejtújulást vezérli - a fehérje-bevitel ezért fontos
(aminosavak a sejtek építőkövei) 
- a növényi fehérjék könnyebben aminosavakká alakíthatók – este az
emésztőenzimek alacsonyabbak= növényi fehérjeforrás jó!
- a nehéz ételek megemésztésére már nincs elég emésztőenzim - ezt
kerüld
- szabad állati fehérjét is fogyasztani, csak ne vidd túlzásba

A megfelelő idő és a megfelelő étel
 

Vércukor-szabályozás
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Hogyan csináld jól?
Étkezések közti szünet
- Cukor-nassolás - túlzott! inzulinválaszt generál - a sejtekbe nem jut
be az összes glükóz + a vérben visszamaradt inzulin gátolja a
zsírégetést - túlsúly
- Napi 5x szénhidrát bevitel - hasnyálmirigy nem pihen – 2. tipusú
cukorbetegség kockázata nő

Köztes, kisebb étkezések:
csak ha szükséged van rá, mert
•a mellékveséd támogatásra szorul,
•átállásban vagy,
•ha igényled a jutalmat és ezt étel formájában vennéd magadhoz,
laktató, tápláló ételek, kis mennyiségben

Jó választások:
•tojás, hal, sonka (magában vagy zöldséggel)
•chiapuding, kókuszkrémes gyümölcsök

A megfelelő idő és a megfelelő étel

Vércukor-szabályozás
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Hogyan csináld jól?
Éhségérzet? 

A teljes értékű táplálkozással nem fogsz éhezni + elmaradnak az ún.
motivációs krízishelyzetek
- természetes ételek - vitális info a test működtetésére (minőségi
éhezés nincs)
- jól összeállított/kiegyensúlyozott makrotápanyagok - hosszan tartó
energia

A megfelelő időben a megfelelő étel
 

Vércukor-szabályozás
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Hogyan csináld jól?
Optimális kalóriabevitel?
energiaszükséglet képlete :1 kilókalória testsúlykilogrammonként és
óránként + fizikai aktivitásszint 

fizikai aktivitásszint = a hétköznapi mozgás energiaigénye otthon és
munkahelyen, sport nélkül!!! – ez nőknél az energiaszükséglet 20%-a)

Ha a cél a fogyás, ennél több ne legyen. Ha nem indul be a fogyás,
akkor -20% (ami a fizikai aktivitásra való mennyiséggel egyenlő).
Ekkor a teljes szükségletből hiányzó energiamennyiséget az
elraktározott zsírból fogja a szervezet pótolni.

 kgx24x0,9 (pl. 70 kg-os nőnél 1512 kilokalória) + 20%-nyi (1512-nek a
20%-a, azaz 302) aktivitáskalória

H túl é h jl é d á l é i h i

A megfelelő időben a megfelelő étel

Vércukor-szabályozás
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Inzulin-rezisztencia

a szöveteink - védekezésül - egyre érzéketlenebbekké válnak az
inzulinra - a sejtek behúzzák az inzulin receptorokat: kialakul az
inzulin-rezisztencia  (már a hasnyálmirigy inzulin-túltermelése sem
teszi érzékenyebbé őket)

inzulinra érzékeny sejtek: májban, izmokban, zsírszövetben 

túl sok egyszerű szénhidrát (cukor, gyors felszívódású, magas
glikémiás terhelésű) - hirtelen vércukoremelkedés - több cukrot kell
a sejtekbe juttatni - hasnyálmirigy hevesebb/túlzott inzulintermelése 
(célja: vércukorszint normális szinten tartása)  - máj-, izom-, zsírsejtek
elkezdenek nem megfelelően reagálni az inzulinra - a szervezet még
inkább fokozza az inzulintermelést (hogy a felgyülemlő sok cukrot a
véráramból felvegyék a sejtek)

Miért?
- tartósan magas glükózra (a sejt nem is képes ennyi cukrot elégetni
energiává - főleg mozgás híján) +
- tartósan magas inzulinra

Vércukor-szabályozás

Mi is történik ilyenkor + miért?
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Inzulin-rezisztencia
inzulin-rezisztencia = a sejtek érzéketlenek az inzulinra, a szervezet
termel elegendő inzulint, de nem tudja azt megfelelően felhasználni

inzulin: hiába termelődik egyre több , nem jut be a sejtekbe (mert a
receptorok egy része visszahúzódott): laborleleten megjelenik az
emelkedett 60 (és 120) perces inzulin-érték
+ 
cukor: nem lehet a sejtekbe bejuttatni - a felesleges/felhasználatlan
glükóz (ha nem tudott energia energia zsírrá alakul - elhízás, máj
zsírosodás, zsír-anyagcsere zavar, gyulladások (raktározó gének, női
anyagcsere - energiahordozó zsírok)
Figyelem: csak előrehaladott állapotban jelenik meg a magas
éhgyomri cukor

Vércukor-szabályozás

Mi is történik ilyenkor + miért?



Vércukor-szabályozás

Ciklus-
harmonizálás

Inzulin-rezisztencia A normalitástól a kórosig...

inzulin-rezisztencia = a sejtek érzéketlenek az inzulinra, a szervezet
termel elegendő inzulint, de nem tudja azt megfelelően felhasználni

- a sejtbe nem jut be elegendő cukor (és egyéb mikrotápanyagok) -
éhezik, energiahiányos (fáradtság!)
- terheléses mérésnél először az inzulin-szint emelkedik, majd
előrehaladottabb állapotban a glükóz is
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Inzulin-rezisztencia
állandósul a magas vércukorszint

 az inzulin nem lesz képes "kitakarítani" a vércukrot a vérből, ha a
sejtek nem képesek érzékelni az inzulint

• emelkedett vérnyomás
• emelkedett koleszterinszint
• PCO (peteérés és ovuláció gátlása), ösztrogén-dominancia,
terméketlenség, ciszták
• akné (gyulladt, pattanásos bőr)
• elhízás
• 2. típusú cukorbetegség
• szív- és érrendszeri betegségek
• bizonyos daganatok (prosztata-, vastagbél-, mellrák)
• köszvény
• zsíranyagcsere-zavar
• zsírmáj – kóros véralvadékonysághoz vezet – növeli a trombózis és
szív- és érrendszeri betegségek kialakulásának kockázatát

Vércukor-szabályozás

A következmények
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Inzulin-rezisztencia
Labordiagnosztika:

Cukorterheléses vizsgálat 
• vércukor szint (0, 60, 120 perces)
• inzulin szint (0, 60, 120 perces)

 
• HOMA index – inzulinérzékenység meghatározására való minél
magasabb, annál rosszabb az inzulinérzékenység
(HOMA=cukor és inzulin 0 perces szorzata/22,5 )

• tesztoszteron (DHT-di-hidro-tesztoszteron)

•HA1C

Egyéb:
• derék-körfogat
• tünetek

Vércukor-szabályozás

A diagnózis

Étel-intolerancia is lehet a háttérben!
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Látens inzulin-rezisztencia?

Vércukor-szabályozás

Bélrendszeri intolerancia

Glükóz
0'

60'
120'

 

Inzulin
0'

60'
120'

 A bélrendszeri intoleranciák - étel érzékenységek kiugró 60 perces
inzulin-szintet okoznak.

 
A sejtek összerándulnak a számukra toxikus anyagokra reagálva -

látens inzulin-rezisztenica
 

Kezelése:
intolerancia feltárása + az adott étel kizárása az étrendből

myo-inositolra kisebb tolerancia (alapdózis elég)
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Inzulin-rezisztencia
• kockázati csoport: akinél öröklött a hajlam 
• epigenetika: környezet, életmód
–sok gyorsan felszívódó szénhidrát fogyasztása (cukrok, finomított
szénhidrátok)
–sok telített zsírsavat (és transzzsírsavat) tartalmazó ételek
fogyasztása - a telített zsírok csökkentik a sejtek
inzulinérzékenységét
–krónikus stressz - (lelki okok is), alváshiány, a mesterséges fények
hatása, elektroszmog terhelés, túl sok edzés

A stressz önmagában inzulinrezisztenciát okoz és a meglévő
inzulinrezisztenciát tovább rontja, ezért napi stressz-oldás nélkül
reménytelen az inzulinrezisztencia tartós rendbetétele. A stressz
hatására a szövetek, szervek vérellátása leromlik, a sejtekhez nem jut
elegendő oxigén, tápanyag, következményesen minden szerv
működése romlik.)
•bélrendszeri intolerancia (glutén, laktóz, hisztamin), bélflóra

b t dé

Vércukor-szabályozás

Az okok
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Inzulin-rezisztencia

- A mellékvese érintettsége ok és következmény egyszerre: a kortizol
szerepe pótlólagos energia/glükóz juttatása a sejteknek

Hormonrendszeri kapcsolat

- A derék körüli és belső/zsigeri zsírréteg - anyagcserében nagyon
aktív szövet - nagy mennyiségben termel hormonokat (önálló
endokrin szerv! – lásd ösztron termelés, ösztradiol szaporodás) +
gyulladáskeltő citokin termelés (ezek rontják az inzulin hatásfokát) +
zsírmáj alakul ki (ösztrogén lebontás hatékonysága csökken)

- A zsírszövet kiveszi az agy irányítása alól az éhségérzet szabályozá-
sát - leptin-intolerancia! - további evést provokálhat.

- Az inzulin hatására a tesztoszteron szintézis nő (aknék, férfias
hajhullás) – ösztrogén-szint csökken – peteérés és ovuláció
veszélyben/elmarad – progeszteron-hiány/ösztrogén-dominancia

Vércukor-szabályozás

Hormonális dominó-effektus



Ciklus-
harmonizálás

Inzulin-rezisztencia
Alacsony vércukorszintnél tapasztalható tünetek

• fejfájás
• remegés
• izzadás
• ingerlékenység
• kimerültség

Magas vércukorszintnél tapasztalható tünetek: 

• hiperaktivitás
• idegesség
• szédülés
• szorongás

Vércukor-szabályozás

A tünetek
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Inzulin-rezisztencia

• étkezések kihagyása

Több tünet jelenléte a cukorháztartás problémájára utal:
• indokolatlan feszültség, agresszivitás
• álmosság, gyengeség, ólmos fáradtság
• koncentráció- és / vagy memóriazavar
• verejtékezés, szapora szívverés
• ájulás-szerű rosszullét
• vérnyomás emelkedés

étkezés után 3-4 órával menetrendszerűen jelentkező tünetek:
inzulin-rezisztencia.

Súlyosbító tényezők:
• túl sok kávé fogyasztása
• energiaital fogyasztása
• üdítő fogyasztása
• heti 3-nál több adag alkoholos ital fogyasztása

Vércukor-szabályozás

A tünetek



Ciklus-
harmonizálás

Inzulin-rezisztencia
Inzulinrezisztencia jelei és tünetei összefoglalóan:

• ingadozó vércukorszint, inzulintúlsúly, inzulinrezisztencia
• nehezen csillapítható édességvágy, szénhidrátfüggőség vagy
szénhidrátok iránti mohó vágy, azok alkalmankénti „falása,
rohamokban jelentkező farkaséhség,
• étkezést követő elgyengülés („kaja-kóma”), álmosság vagy
fáradtságérzés
• állandó fáradtság, fizikai és szellemi teljesítőképesség leromlása,
romló figyelem, feledékenység, rossz stressz-tűrő képesség,
• (hasi típusú) hízékonyság, főképp deréktájon, fogyási képtelenség,
makacs túlsúly, vastagabb derék és csípő
• indokolatlan hangulati labilitás (rosszkedv, ingerlékenység),
depresszió, pánik
• szőrnövekedés az arcon, a testen

Vércukor-szabályozás

A tünetek
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Inzulin-rezisztencia
Glikémiás index = egy tápanyag vércukorszintet emelő hatása a
cukorhoz képest (sebesség)

Függ:
- feldolgozás foka (pl. nyers vagy főtt sárgarépa, hajdinakása vagy
hajdinaliszt)

HÁTRÁNY: ez az index nem törődik az adott ételben megtalálható
szénhidrátok mennyiségével. 

Pl. a főtt sárgarépa magas glikémiás indexű: 90, de a
szénhidráttartalma olyan alacsony, hogy csak igen nagy mennyiség
elfogyasztása emelné meg jelentősen a vércukorszintet.

Vércukor-szabályozás

IR diéta
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Inzulin-rezisztencia
Glikémiás terhelés = az ételben található valós szénhidrát-
mennyiséget is figyelembe veszi annak glikémiás indexén túl 

Pl. egy olyan táplálék glikémiás terhelése alacsony, ami rostokat
tartalmaz

Alacsony glikémiás terhelésű ételek:
• csökkentik az inzulin-rezisztenciát
• kiegyensúlyozzák az éhségérzetet
• felgyorsítják a fogyást
• leviszik az összkoleszterinszintet, és a rossz koleszterinszintet (LDL),
növelik a HDL-t

Vércukor-szabályozás

IR diéta
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Inzulin-rezisztencia

• egy tányérnyi párolt zöldség teljes kiőrlésű tésztával, egy szelet
hússal – alacsony glikémiás terhelésű, mert fehérjében, rostokban és
növényi tápanyagokban gazdag (sejteknek info anyagcseréhez, 
 méregtelenítéshez, hormonokhoz)

Magas glikémiás termelésű étel = a cukor gyorsan felszívódik a
vérben - Mi ennek az oka?
• magas glikémiás indexű sz étel
• és a szénhidráttartalma magas vagy túlzott a bevitt mennyiség (gr)
• + az ételek párosítása nem megfelelő (nincs lassító elem)

Következmény: állandó éhségérzet-több étel fogyasztás (értsd túl
sok kalória) + magas cukortartalmúak fogyasztása (agy E/glükóz-
hiányának gyorsabb leküzdésére) 

- Példák -
• egy tányér fehér lisztből készült tészta, kevés saláta, kávé cukorral –
magas glikémiás terhelésű, mert alig tartalmaz rostot, ami lassítaná
a cukrok felszívódását

Vércukor-szabályozás

IR diéta



Ciklus-
harmonizálás

Inzulin-rezisztencia

• TELJES ÉRTÉKŰ / KEMÉNYÍTŐ - HOL TEREM? Általában a föld
felszíne felett növő zöldségeknek (plusz a retek és a hagyma),
valamint a csonthéjas, bogyós és savanyú citrus gyümölcsöknek
alacsony a glikémiás indexük. A föld felszíne alatt növő zöldségeknek
(gyökérnövényeknek, pl. burgonya, répa, cékla), a finomra őrölt
gabonalisztből készült péktermékeknek, valamint a rizsnek magas a
glikémiás indexük.

Mi befolyásolja a glikémiás indexet (és terhelést) (Dr. Benkő Éva)

• ROST: Milyen magas a rosttartalma? Minél rostdúsabb egy étel,
annál alacsonyabb a glikémiás indexe.
• PÁROSÍTÁS: Fehérjével együtt fogyasztjuk-e? A fehérjék (pl. sajt,
hús, hal, tojás, túró) lassítják a szénhidrátok felszívódását, csökkentik
a szénhidrátok glikémiás indexét.
• TELJES ÉRTÉKŰ: Mennyire kell a szervezetünknek megdolgoznia a
szénhidrátok felszívódásáért? Minél finomabb szemcséjűre őrölnek
egy gabonát, annál magasabb lesz a glikémiás indexe.

Vércukor-szabályozás

IR diéta



Mi befolyásolja a glikémiás indexet (és terhelést) (Dr. Benkő Éva)

• ÉTELKÉSZÍTÉS - FŐZÉSI IDŐ: Minél puhábbra főzzük, pürésítjük,
turmixoljuk, annál gyorsabb vércukorszint emelkedést okoz
(karalábé, tészta, rizs, stb.).
• ÉTELKÉSZÍTÉS - SAVANYÍTÁS: A citrom és ecet csökkentik az
egyidejűlag fogyasztott szénhidrát glikémiás indexét.
• ÉTELKÉSZÍTÉS: FŰSZEREZÉS: fahéj, indiai útifű, görög szénamag,
eperfalevél, kecskeruta csökkentik a glikémiás indexet.

Ciklus-
harmonizálás

Inzulin-rezisztencia

Vércukor-szabályozás

IR diéta
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Inzulin-rezisztencia
inzulin index (igény) = az étel elfogyasztásával kiváltott inzulin
mennyisége

Ez az a mérőszám, ami valóban képet ad a szervezet terheléséről!

Az számít, mennyi egy adott étel inzulin-igénye, hiszen a probléma a
túl sok inzulin-kiválasztás (és emiatt a sejtszintű inzulin-rezisztencia).

A Ciklusharmonizáló módszerben figyelembe vesszük:
•inzulin indexet és glikémiás terhelést
•ételek elkészítését
•ételek párosítását
•a női szervezet terhelhetőségének (inzulin-érzékenységének, cukor-
igényének) változásait a ciklus egyes szakaszai során

Vércukor-szabályozás

IR diéta
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Túl sok cukor-olaj a tűzre

• oxidatív stressz, öregedés, gyulladásos folyamatok,  degeneratív
megbetegedések (Alzheimer-kór)

- A hemoglobin magához veszi a cukrot, hogy csökkentse a sejtek
inzulin-terhelését
- A cukortól a vér sűrűsödni kezd - a hemoglobin túl nagy lesz és
nem fér át az ereken + minden fehérjetermészetű anyag beleragad
(hormonok, fehérvérsejtek) 
- Mérése: HbA1c - 5,2 felett glikáció lehet a háttérben

Endogén:  a cukor a vérben keringő fehérjékre és zsírokra tapad, megbénítva azokat
 Exogén: cukrot fehérjével vagy zsírral huzamos ideig min. 120 Celcius-fokon hevítve
(élelmiszeriparban hozzáadott cukor, fruktóz - 10x-es glikáció - péksüti, kenyér,

olajban készült keményítő-tartalmú krumpli, chips )
Következmény: méreganyagok (AGE=glikációs végtermékek) 
• károsítja az érfal belső védőburkát képező endotel sejteket -
hozzájáruló faktor: szív- és érrendszeri betegségek, magas
vérnyomás (kollagén károsítása révén megkeményíti az érfalakat) -
lásd cukorbetegek ér- és idegszövődménye

Vércukor-szabályozás

Glikáció
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nincs széles szakirodalmi alapja
magyar sajátosság
makrotápanyagok kiegyensúlyozása fontosabb
Ciklusharmonizáló módszer felöleli a megfelelő vércukor-
szabályozást!
nincs szükség számolgatásra (IR esetén -10-20%-nyi szénhidrát
bevitel javasolt)

- gyors vs. lassú égető      - túlsúlyos vs. sovány

Cél: jó cukoranyagcsere                            Eszköz: inzulinszint ellenőrzés alatt tartása
a megfelelő étrend = megfelelő tápanyag kombinációk + megfelelő időzítés

160 grammos szénhidrát-diéta? NEM!

 A napi fix CH gramm igény függ: 
- fizikai aktivitás 
- egyéni anyagcsere igény 

Vércukor-szabályozás

Jó cukor-háztartás A megoldás
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Jó cukor-háztartás

• ételkészítési eljárások (savanyú zöldségek, glikáció kerülése)

            a megfelelő étrend = megfelelő tápanyag kombinációk + megfelelő időzítés

Alapelvek:
• a telítetlen zsírsavak csökkentik az inzulin-rezisztenciát: halak
• a fehérje, a jó zsír és a rost (zöldségek, hüvelyesek) egyidejű
fogyasztása a szénhidráttal lassítja a vércukor szint emelkedését
• rost!!! – lassítja a vércukor szint emelkedését
• zsírok/olajok és a fehérjék napszaki bevitele az emésztőnedvek
napi ingadozásainak függvényében:
–a nap aktív szakaszában(reggeli, tízórai, ebéd): zsír/olaj tartalmú
zöldségeket (olajbogyó, avokádó)zsíros fehérjéket (kacsa, marha,
disznó.).
–a nap passzív szakaszában (uzsonna, vacsora): olaj-/zsírmentes
zöldségek és sovány fehérjék

Vércukor-szabályozás

A megoldás
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A megfelelő cukor-háztartás Miből mennyit?

Vércukor-szabályozás
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Jó cukor-háztartás

Mozgás: a súlyzós edzés - a többihez képest - közvetlenebb módon
stimulálja az izomsejteket, növelve érzékenységüket az inzulinra

            a megfelelő étrend = megfelelő tápanyag kombinációk + megfelelő időzítés
Segítő ételek:
• flavonoidban és krómban gazdag ételek:
- étcsokoládé (időnként 30-40 g, 60% feletti kakaótartalommal)
- nyers kakaópor (pl. Organiqa)

• magas magnéziumtartalmú ételek:
- spenót, halfélék, bab (előzetesen beáztatva)

• természetes inositol-tartalmú ételek:
- zab, mandula, dió (mind előzetesen beáztatva)

• vércukor-szint csökkent emelkedésért:
- fahéj

Vércukor-szabályozás

A megoldás
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Jó cukor-háztartás

• Glicin - természetes édesítőszer, aminosav - NULLA inzulin-válasz

 Étrendkiegészítők:
• Króm - hiányában nem működnek kiegyensúlyozottan az
anyagcsere folyamatok, a hasnyálmirigy funkciók normális
működéséhez elengedhetetlen; hozzájárul a normál vércukorszint
biztosításához, a búza a finomítás során 40%-nyi krómot elveszít!), 
• Magnézium - stabilizálja a vércukorszintet (agyi hatás): napi 340
mg megakadályozza a vlrcukorszint zuhanást 
• Cink
• D-vitamin - érzékenyíti az inzulin-receptorokat,hiánya hozzájárul
az elhízás kialakulásához. (túlsúlyos embereknél jelentősebb hiány,
magzatnál is) 
• Myo-inositol - másodlagos hírvivőként részt vesz az inzulin
jelátvitelben és javítja a sejtek inzulinérzékenységét, így az inzulin
megfelelő hasznosításához; tartalmazza a , de kialakult IR-nél
kiegészítőre van szükség
• Gymnema Silvestre: édes íz blokkoló, édes utáni étvágy csökkentő

Vércukor-szabályozás

A megoldás
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Jó cukor-háztartás

Nincs cukor, mégis az édes íz miatt lesz inzulinkiválasztás…!!!

• A tejtermékek és a vércukorszint kapcsolata: 
- Alacsony glikémiás indexű, de magas inzulin-válaszú! (tejsavó
miatt - sajtokban nincs)
- Más ételekkel fogyasztva a tej még jobban növeli az inzulin-választ 

• A só és a vércukorszint kapcsolata:
- Az inzulin megzavarja a víz- és sókiválasztást a vesecsatornákban 
- A víz túltelíti az érrendszert - artériás magas vérnyomás + ha már
az érrendszer nem képes felvenni: a sejtek közé kerül: ödéma
- Az ödéma kezelése: a víz mozgósítására több só szükséges
(itatóspapír)! - este a fehérjében dús vacsoránál sózz bátran!

• Alkohol és a vércukorszint kapcsolata:
- 2 dl száraz bor/pezsgő v. 2-4 dl sör OK. A több lassítja a zsírbontást.

• Édesítőszerek és a vércukorszint kapcsolata:

Vércukor-szabályozás
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Új étrend-új szokások

A megfelelő étrend

Így kezdj bele
Reggeli

 
A bőséges reggeli előnyei
Daniela Jakubowicz professzor (Tel Aviv): PCOS és reggeli - IR
csökkenése, termékenység javult, testszőrzet, hajhullás, akné,
kettes típusú diabétesz csökkent

Reggeli ötletek hétköznapra
- Avokádókrém 
- Vadlazac és humusz
- Tojás, zöld pestóval, édesburgonyával
- Mandulakrém vagy gesztenye almával / bogyós gyümölcsökkel
- Zabpehely kókuszkrémmel
- Pármai / serrano sonka olajbogyóval, salátával
- Tápiókapuding bogyós gyümölcsökkel, kókusztejszínnel
+ turmix

Vércukor-szabályozás


