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FIGYELMEZTETÉS
Ha gyógykezelés alatt állsz, csak orvosi felügyelet mellett változtasd meg
az étrendedet, mivel a vércukorszint túlzott csökkenését (hipoglikémia)
a gyógyszeradagok változtatásával kell kivédeni. A mértéktelen gyógyszerfogyasztás következtében fellépõ hipoglikémia veszélyes állapot.
Programom rendkívüli hatékonysága miatt még fontosabb a szakértõ
orvosi felügyelet. Olyan szakemberé, aki tudja, hogyan igazítsa hozzá
a gyógykezelést a hathatós étrendmódosításhoz és a következményes
vércukorszint-csökkenéshez.
Sok orvos habozik rálépni erre az útra. Hívd fel orvosod figyelmét étrendem hatékonyságára, és néhány héttel a megkezdése után ellenõrizd
a korábbinál is rendszeresebben a vércukorszintedet. Ha a vérnyomásod
is magas, új étrended ezt csökkenti majd, tartsd tehát szemmel ezt is,
és vitasd meg a változást kezelõorvosoddal.
Könyvemben a gyógyszerezéssel is behatóan foglalkozom, és útmutatást adok az adagok csökkentésére. Ugyanakkor ne feledd, hogy egy
könyv nem helyettesítheti az orvosoddal való kapcsolatot, aki pontosan
ismeri saját, egyéni egészségügyi helyzetedet és állapotodat. Válassz
tehát alkalmas orvost erre a feladatra, hogy normál értékekre állíthasd
be vércukorszintedet és vérnyomásodat.
Megjegyzés: A könyvemben közölt esetek mind megtörténtek, a neveket azonban adatvédelmi okokból megváltoztattam.
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Gratulálok. Megtetted az elsõ lépést, hogy megszabadítsd magad a cukorbetegség néven ismert életveszélyes állapottól.
Mint bizonyára hallottál vagy olvastál már róla, jelenleg 26 millió
amerikai (a felnõtt népesség 11,3%-a) cukorbeteg, legalábbis ennyire becsülte a Centers for Disease Control and Prevention (Betegségellenõrzési és -megelõzési Központ) a diagnosztizált és nem diagnosztizált esetek számát. Közel 80 millióan (a felnõtt népesség 35%-a) vannak
a betegséget megelõzõ állapotban. Ha ez a tendencia folytatódik, 2050-re
minden harmadik felnõtt cukorbeteg lesz.
A cukorbetegség tehát felettébb elterjedt. Nem ülhetünk ölbe tett
kézzel, hogy visszakapjuk az egészségünket. Ez a könyv azokhoz szól,
akik hajlandók határozott lépéseket tenni, és drasztikusan lefogyni,
hogy csökkentsék a vérnyomásukat és visszájára fordítsák a cukor- és
szívbetegséget. Igenis befolyásolhatod az egészségedet. Rajtad múlik.
Együtt máris elkezdhetjük.
Ez a program már ezreknek segített, és látványos eredményeit orvosi vizsgálatok igazolják. Igen, lehetséges elejét venni a 2-es típusú
(felnõttkori) cukorbetegségnek, vagy teljesen felgyógyulni belõle.
Cukorbetegként bizonyára van rutinod abban, hogyan figyelj oda
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a cukorháztartásodra. Rendszeresen ellenõrzöd a glikolizálthemoglobinszintedet*, rendszeresen jársz orvoshoz, és beállíttatod a gyógyszerezésedet. Manapság a vércukorszint normalizálása tûnik az elfogadott gyakorlatnak. Sajnos azonban mindez nem elég. Egész életed a vércukorszint
szabályozása körül forog ahelyett, hogy megtanulnád, hogyan szabadulj
meg a cukorbetegségtõl. Hiába áll be megfelelõ értékre a vércukorszinted, amennyiben az állapotod nem változik, ez a betegség idõ elõtt
megöregít, és megrövidíti az életedet. Mi több, ha csak a laborleletekre
figyelsz ahelyett, hogy megszüntetnéd a cukorbetegség okait, hosszú
távon még súlyosbodhat is az állapotod.
A vércukorszint-csökkentõ gyógyszerek többsége megterheli az
amúgy is elégtelenül mûködõ hasnyálmirigyet. A hagyományos gyógyszerek – amilyen a szulfonilurea és az inzulin – súlygyarapodáshoz vezetnek, ezzel is súlyosbítva a kórt. Márpedig a hasnyálmirigy túlterhelése
és a hízás együtt veszedelmes kombináció. A végén még erõteljesebb
gyógyszerezést igényel, és még jobban megbetegedsz. Ez a gyakori, noha
hibás megközelítés megrövidíti az életet, és megnöveli a szívrohamok
kockázatát.
A 2-es típusú cukorbetegség gyakorisága drasztikusan megugrott.
Amerikában például megháromszorozódott az elmúlt harminc évben.
Ennek legfõbb oka nyílt titok: honfitársaink növekvõ derékbõsége.
Ennek dacára az orvosok, dietetikusok, de még az American Diabetes
Association (Amerikai Diabétesz Egyesület) sem elsõsorban fogyással
kívánja gyógyítani a cukorbetegséget. Nem, gyógyszereket alkalmaznak
erre a célra, akkor is, ha nemritkán épp ezek vezetnek további súlygyarapodáshoz, következésképp a tünetek és a kóros állapot súlyosbodásához.
Ördögi kör jön így létre, ahol minden a betegség irányába hat. A leg-

* A glikolizált hemoglobin hosszabb távon ad képet a vércukorszintrõl, nem csupán
egy egyszeri vérvételi eredmény. Ez azt jelenti, hogy ha a vizsgálatot megelõzõ
hetekben többször volt magasabb a vércukorérték, akkor a glikolizált hemoglobin
is magasabb lesz – a lektor.
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több cukorbetegnek jót tenne, ha a diabetikus gyógyszereket soha nem
találták volna fel. Akkor talán rákényszerülnének, hogy változtassanak
életmódjukon és étkezési szokásaikon. A cukorbetegség folyamatainak
visszafordítása vagy megelõzése, úgy egyénileg, mind országos léptékben, nem igényel vényköteles gyógyszereket. Az étrendünket kell
hozzá átformálni.
Az orvosi közösség talán azért sem tekinti járható útnak a fogyással
történõ kezelést, mert a hagyományos fogyókúrák hatástalanok. Kérlek
azonban, akkor se add fel ezt a programot, ha eddig sikertelenül próbálkoztál már több diétával is. A könyvem lapjain ismertetett fogyókúra
igenis mûködik. Meglátod, az egészséged is meghálálja. Te vagy ennek
õre. Igenis visszájára fordíthatod és elmulaszthatod a cukorbetegséged,
ha felhasználod e kötet életmentõ információit. A fogyókúra, amelyet
bõ két évtizedig több mint 10 ezer betegen alkalmaztam, a következõ
egyszerû összefüggésen alapul:

Egészséged alakulása (E) = Tápérték (T) / Kalória (K)
Ez a megközelítés gyökeresen különbözik más gyógymódoktól, és garantáltan beválik. Bebizonyítom neked, hogy szervezeted meggyógyíthatja
magát, amennyiben megadod neki az ehhez szükséges segédeszközöket.
A helyzet ugyanis az, hogy szervezetünk egészséges mûködésre van
tervezve. Biztosíts megfelelõ biokémiai környezetet a gyógyulásához,
és csodálatosképpen meggyógyítja magát; úgy is fogalmazhatnék, hogy
egyfajta öngyógyító gépezet. A fenti egyszerû összefüggés (E = T / K) azt
jelenti, egészségünk attól függ, mennyi tápértéket veszünk magunkhoz
a felvett kalóriákkal. Amennyiben több magas tápértékû élelem kerül
a szervezetünkbe, és kevesebb alacsony tápértékû, az egészségünk egyszeriben drámaian megjavul, és a cukorbetegség megszûnik.
Magasabb tápértékû táplálék mellett a szervezet lassabban öregszik,
és felkészül arra, hogy elejét vegye vagy leküzdje a legtöbb közkeletû
betegséget. A szervezet rendesen szunnyadozó természetes öngyógyító
képessége ilyenkor feléled, és átveszi az irányítást, a betegségek pedig
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szertefoszlanak. A zöld színû zöldségekbõl, bogyós gyümölcsökbõl,
babfélékbõl, gombákból, vöröshagymából, növényi magvakból és más
természetes élelembõl álló táplálék az optimális testsúly és az egészség
kulcsa.
A közvélekedéssel ellentétben számos életünket fenyegetõ betegség
nem az öregedés elkerülhetetlen velejárója. Nem vagyunk defektes genetikai állományunk áldozatai. Nem muszáj gyógyszerekkel tömnünk
magunkat életünk végéig. Elhittük, hogy elfogadható a hájasodásunk,
és ezt a fölös, megbetegítõ testzsírt amúgy is nehéz ledolgozni. Nem
a gyógyszerek hoznak megoldást a korral látszólag összefüggõ súlynövekedésre, cukorbetegségre vagy más egészségügyi panaszokra.
A tudás hatalom. Ha megtanulod, hogyan hat az egészségedre és
a közérzetedre a táplálkozás, megõrizheted egészségedet, tovább élhetsz, és minden egyes nappal jobban érezheted magad. A programomat felhasználókat elképeszti annak eredményessége. Ha elegendõ
mikrotápanyagot és rostanyagot veszel magadhoz magas tápértékû
táplálékkal, csodálatosképpen az éhségérzeted is csökkenni fog. Nem
vágysz már arra, hogy üres kalóriákkal tömd magad, ami a falánkságodnak is véget vet. Amennyiben túlsúlyos vagy, fogyni is kezdesz, egészen
addig, amíg eléred természetes, egészséges testsúlyodat. Az emberek
többsége számára ez a fajta fogyókúra felér egy gyomor bypassmûtéttel,
csak éppen azzal ellentétben kockázatmentes.
Tudom, mire gondolsz: Nem fogok éhezni? Ízleni fognak ezek az ételek?
Jó hírem van: az egészséges ételeket könnyû elkészíteni, ráadásul finomak is. Beutaztam a világot, és rengeteg séffel dolgoztam együtt, hogy
olyan recepteket és fogásokat ajánlhassak, amelyek laktatóak, egyenesen
mennyeiek, és jót tesznek neked. És nem kell hozzájuk konyhatündérnek sem lenned. Ha erre az étrendre adod a fejed, garantálom, hogy egy
idõ múlva nem is vágysz másra. Számos páciensem kötelezte el magát
egy életre az Egyél, hogy élj program mellett. Ezek az ételek finomak,
õk pedig jól érzik magukat. A helyzet az, hogy aki egyszer megértette az
egészséges táplálkozás alapelveit, és megtapasztalta csodálatos hatásait,
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nem akar már visszatérni a régi szokásaihoz. Ez a fajta megközelítés
felmérhetetlen értékû, amennyiben életeket menthet.

Egészséged az étrended tápértékétől függ
Azt az étrendet nevezem táplálónak, amely gazdag mikrotápanyagokban.
Más szóval, minél nagyobb étrended tápértéke, annál egészségesebb
leszel. Pofonegyszerû, nem igaz? Ha kellõ mértékben veszel magadhoz
a föld természetes javaiból, megadod a szervezetednek azokat a tápanyagokat, amelyekkel meggyógyíthatja és megvédheti magát. A cukorbetegség táplálkozással összefüggõ rendellenesség. Megfelelõ étrenddel
megszabadulhatsz ettõl az életet megrövidítõ kórtól és a vele összefüggõ
egészségügyi szövõdményektõl.
Az engem felkeresõ több mint tízezer páciensbõl sokan, akik betegen és túlsúlyosan vagy egyenesen válságos állapotban jöttek hozzám,
enyhülésre leltek. Gyógyszerek nélkül is meggyógyultak, és rendezõdött
az állapotuk. Mindenekelõtt azt javaslom mindenkinek, hogy vizsgálja
felül az étrendjét. 2-es típusú cukorbetegségben szenvedõk ezreinek
segítettem, hogy magas tápértékû élelmiszerekkel csökkentsék, majd
végképp kiküszöböljék a tüneteiket. Nagy többségüknek elmúlt a cukorbetegsége. Eredményeimet dokumentáltam is. Valójában az általam
kidolgozott Egyél, hogy élj étrend a leghatékonyabb a cukorbetegség
kezelésében, és az is marad, miközben egyre szélesebb körû vizsgálatok
igazolják hatásait.
Az Open Journal of Preventive Medicine nevûs szaklap beszámolt arról,
hogy pácienseim 90%-a75%-kal csökkentette gyógyszerezését, miközben az átlagos glikolizálthemoglobin-szintjük 8,2-rõl 5,8-ra csökkent.1
A glikolizált hemoglobin három hónapon keresztül méri az átlagos
vércukorszintet. Hatos alatt egészségesnek tekinthetõ a laborérték,
a 8 fölötti érték ellenben elégtelen vércukorszint-szabályozásról ad hírt.
A kísérletben részt vevõk szisztolés vérnyomása is lecsökkent 148-ról
121-re, miközben nem szedtek vérnyomáscsökkentõt. Ezek a látványo-
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san pozitív eredmények szélesebb körû és hosszabb távú vizsgálódások
elõtt nyitják meg az utat.
Természetesen a cukorbetegség étrenddel történõ kezelése elképzelhetetlen más rizikófaktorok figyelembevétele nélkül. Ilyen az ülõ
életmód, a dohányzás és az alváshiány. Aki jó közérzetet akar, annak
el kell köteleznie magát az egészséges életmód mellett. A testmozgás
szintén nélkülözhetetlen. A jó hír az, hogy minél egészségesebben étkezünk, annál jobb lesz az erõnlétünk, ezért mozgásigényünk is megnõ.
Igen, a cukorbetegség rendkívül súlyos betegség. Egy sereg szövõdménnyel jár, úgymint szívbetegség, vesebetegség és látásromlás. Ezek
mindegyike lerövidíti az életet, és lerontja az életminõséget. Mindennek
azonban nem muszáj így lennie. A megoldás egyszerû: étkezz táplálóan, és mozogj naponta. Lehet, hogy ez nem mindig könnyû, ám
erõfeszítésed megmentheti az életedet.
Arra buzdítalak hát, hogy határozd el magad, és kövesd lépésrõl
lépésre e program tanácsait. Garantálom, mert elsõ kézbõl tudom, hogy
egy életre visszaadhatja az egészségedet. Csatlakozz hozzánk, és nyiss
új lapot egészséged történetében. Szóljon ez az új történet egészségrõl,
életerõrõl és hosszú életrõl. Ideje elkötelezned magad amellett, hogy
a lehetõ legjobb formában legyél. Ezrek fogadták már meg a javaslataimat, és valóságos egészségügyi forradalom indult meg ennek nyomában.
Örömmel üdvözöllek ennek az izgalmas és átalakító utazásnak az elején.
Dr. Joel Fuhrman

2. FEJEZET

Ne gyógyszerezni akarj,
szüntesd meg a bajt

Az 58 éves Jim Kenney-t a New Yersey államban, Livinsgtone-ban
mûködõ Saint Barnabas kórház vesespecialistája küldte hozzám. Hozzá
egy endokrinológustól került, aki a bostoni Joslin diabéteszközpontban
vesekárosodással diagnosztizálta. Ennek oka kezeletlen, magas vércukorszintje volt. Elsõ látogatása során Jim 134 kilogrammot nyomott,
és napi 175 egység inzulint kapott (ami nagyon nagy mennyiség).
Máris a 2-es típusú cukorbetegség több szövõdményével küszködött.
Két infarktuson esett át, és jobb bokáján a Charcot-kór (destruktív
ízületi gyulladás) fájdalmas tünetei jelentkeztek. Hiába kapott hatalmas adag inzulint és egy sereg másik gyógyszert, vércukorszintje
továbbra is 19,44–22,22 mmol/l maradt. Jim azt mondta, bármit
eszik, ez a helyzet, dacára annak, hogy pontosan követte a Joslin
dietetikusának elõírásait.
Elsõ megbeszélésünk alkalmával és új étrendje beállításával
egyidejûleg napi 130 egységre csökkentettem az inzulinadagját.
A következõ napokban telefonon értekeztünk, és folyamatosan tovább csökkentettem az inzulinbevitelt. Öt nap múlva vércukorszintje
4,44–6,67 mmol/l-re esett vissza, és öt kilót fogyott. E ponton 45
egységre vettem le a lefekvéskor beinjekciózandó, hosszú távon ható
Lantus-adagját, a minden étkezés elõtt alkalmazandó Humalogot
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pedig 6 egységre étkezésenként. Összesen tehát napi 63 egység inzulint
kapott.
Két hét múlva keresett fel, ekkorra nyolc kilót fogyott. Addigra leállítottam vérnyomáscsökkentõ gyógyszereinek egy részét, és mindössze
napi 58 egység inzulinhoz jutott. Az elsõ hónap után semmit sem
kapott, ehelyett metformintartalmú Glucophage-ra fogtam. Az elsõ
öt hét folyamán 12,5 kilogrammot fogyott, és az inzulin tökéletesen
stabilizálta a vércukorszintjét. Ráadásul a vérnyomása is rendezõdött,
és nem volt többé szüksége vérnyomáscsökkentõkre. Vesefunkciója
ugyancsak javulóban volt. Öt hónapra rá már 30 kilót fogyott, és
a diabéteszgyógyszereket is elhagyta. Magas vérnyomása és koleszterinszintje szintén normalizálódott, és a veseelégtelensége is rendezõdött.
Esete nem csupán étrendem hatásfokát bizonyítja, hanem azt
is, hogy mekkora károkkal járhat a szabvány cukorbeteg-ellátás. Ez
ugyanis nem csupán elégtelen, de veszélyes is. Ha nefrológusa nem
utalja be hozzám, Jim Kenney mostanra nem élne.

A

hhoz, hogy megértsük, hogyan gyógyul meg egy 2-es típusú cukorbetegségben szenvedõ ember, elõször betegsége kialakulását

kell nyomon követnünk. Egyeseknél már csekély súlygyarapodás is
cukorbetegséghez vezet. Sejtjeink zömmel glükózzal mûködnek. Ahogy
már korábban írtam, az inzulin az a hormon, amelyet a hasnyálmirigy
béta-sejtjei termelnek; ez gondoskodik arról, hogy a glükóz a sejtekbe
jusson. Igen ám, csakhogy már akár 2,5 kilogrammnyi súlygyarapodás
is gátolja e folyamatot. A testzsír bonyolult módokon fejti ki ezt a káros
hatást.
A zsírsejtekbõl a véráramba jutó szabad zsírsavak inzulinrezisztenciához vezetnek a májban és az izmokban. E jelenséget lipotoxicitásnak
nevezzük. A keringésben jelen lévõ szabad zsírsavak túlsúlya leblokkolja
a sejthártya inzulinmegkötõ képességét, lerontva ezzel az izmok normál
mûködését és energiatermelését. Márpedig ez esetben még több inzulint
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igényel a szervezet. A lipotoxicitás állapota a szívre is kihat, ritmuszavarokat idéz elõ, és megnöveli a szívelégtelenségre való hajlamot.
A zsírsejtek olyan fehérjéket is termelnek, amelyek az inzulinhormonhoz kapcsolódva gátolják annak mûködését. Némelyik ilyen molekula érzéketlenné teszi az izomsejteket az inzulinnal szemben. És ha
ez nem lenne elég, az étrenddel felvett transzzsírok és telített zsírsavak
átitatják a sejtmembránt, amelynek inzulinmegkötõ helyei ezáltal károsodnak. Az inzulin nem tud a sejthártyához kapcsolódni, ami csökkenteni fogja hatásfokát és a sejtek glükózfelvételét. A helyzet rendezésére
a hasnyálmirigy ilyenkor még több inzulint termel. Jelentõs súlygyarapodás mellett béta-sejtjei súlyos terhelés alá kerülnek, és idõ múlva
kimerülnek. Összefoglalva ez eddigieket, a 2-es típusú cukorbetegség
fokozott inzulinrezisztenciáról, és nem elsõdleges inzulinhiányról szól.

Glükóz
Inzulin

Glükóz
Inzulin
Gátolt
felvétel

Zsírréteg
Normális
glükózfelvétel

Korlátozott
glükózfelvétel

Az inzulin kevésbé hatékony zsíros és kalóriaszegény ételek fogyasztása, falánkság vagy súlynövekedés mellett. Ezért a túlsúlyosaknak
több inzulinra lesz szükségük, akár cukorbetegek, akár nem. Csakhogy
amennyiben még több inzulint adunk nekik, még inkább elhíznak, és
a cukorbetegségük is tovább súlyosbodik. Mi áll ennek hátterében? A
hasnyálmirigy annyi inzulint állít elõ, amennyire a szervezetnek szüksége van. Átlagos testsúlyú emberek, mondjuk nyolc milliméteres hájjal
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a köldök körül bizonyos mennyiségû inzulint termelnek. Mi történik
azonban, ha tíz kilót híznak? Szervezetük inzulinigénye majdhogynem
megkétszerezõdik, mivel a testzsír az elõbb ismertetett módokon gátolja
az inzulin felvételét a sejtekbe.

A testzsír deaktiválja az inzulint,
és megnöveli a vércukorszintet
• A vérben keringõ szabad zsírsavak toxikusak. Gátolják az izomsejtek energiatermelését, ami tovább növeli az inzulinigényt.
• A zsírsejtek úgynevezett pigmentepitél eredetû faktort (PEDF)
termelnek, ennek hatására a sejtek érzéketlenek lesznek az inzulinnal szemben.1
• A zsírsejtek retinolkötõ fehérjét is elõállítanak, ami megakadályozza, hogy az inzulin aktiválja a glükózszállító fehérjéket.2
• A transzzsírok és a telített zsírok merevvé teszik és eltorzítják a sejtmembrán inzulinreceptorait, s ezáltal akadályozzák az inzulin
hatékony megkötõdését.3
A számottevõen elhízott egyének, akik több mint 25 kilogrammos súlyfelesleggel rendelkeznek, tömérdek inzulint igényelnek, akár tízszer
annyit, mint a normál súlyúak. Mit gondolsz, mi várható, teszem azt,
a hasnyálmirigy egy évtizedes vagy akár hosszabb ideig tartó túlterhelése esetén? Természetesen kimerül, és egyre kevesebb inzulint termel.
Idõvel ezért megemelkedik a vércukorszint, és kialakul a cukorbetegség.
Az esetek többségében ezekben az emberekben továbbra is képzõdik
valamennyi inzulin, csakhogy ez nem elegendõ a testzsír káros hatásainak leküzdésére. Jómagam a hasnyálmirigy kimerülésének nevezem
ezt az állapotot.
Néhány túlsúlyos emberben a béta-sejtek kitartóan bírják az iramot,
õket elkerüli a cukorbetegség. Mindenesetre a vérben jelen lévõ magas
inzulinszint így is magában hordozza az infarktus kockázatát. Ezért ez
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az állapot cukorbetegség nélkül is életveszélyes. Valójában az inzulinszint pontosabban tájékoztat az infarktusveszélyrõl, mint a koleszteriné.
Gyakran megesik, hogy valaki csak az intenzív osztályon tudja meg,
magasabb a vércukorszintje a kívántnál. Addig sejtelme sem volt arról,
hogy cukorbeteg, ennek elsõ jele az infarktus volt, sok-sok évi megemelt
inzulintermelés után.
A hosszan tartó túlsúlyos állapot az esetek többségében lecsökkenti
a hasnyálmirigy inzulintermelõ képességét. Ugyanakkor az 1-es típusú
cukorbetegséggel szemben a 2-esnél szinte soha nem fordul elõ, hogy
nullára esik az inzulinszint. Mégis, minél hamarabb lefogy a cukorbeteg,
annál jobb marad a hasnyálmirigy-funkció.
Mindez azt jelenti, hogy 2-es típusú cukorbetegség azon túlsúlyosokban alakul ki, akik kevesebb inzulintermelõ sejttel rendelkeznek.
A statisztika tanúsága szerint a cukorbetegség mára népbetegség lett.
Az az érdekes az egészben, hogy ezeknek a betegeknek erõsen szór a túlsúlya; lehet mindössze öt kiló, vagy ennél sokkal több. Újra hangsúlyozom, hogy az arra hajlamosaknál akár 5-10 kilogrammnyi hízás is
kiválthatja a diabetikus tüneteket. Legyen bármennyi a kritikus határ,
ezek az emberek mélyen a teljesítõképességük alatt élnek. A legtöbb 2-es
típusú cukorbeteg ennek ellenére elegendõ inzulint termel, amennyiben
a testzsírindexe kedvezõ.
Egyszerûbben fogalmazva, mivel a vér inzulinszintje megbízhatóan
jelzi az infarktusveszélyt, és mivel a derékbõség majdnem olyan pontos
fokmérõje ennek, mint egy laborvizsgálat, ideje eszünkbe idéznünk
a régi mondást: „Minél nagyobb a derékbõséged, annál rövidebb az
életed.”
Életidõd megnövelésére ezért tápanyagokban gazdag és egyben
kalóriában szegény étrendet ajánlok kiadós mozgás mellett. Évek óta
köztudott, hogy a szándékos fogyás javítja a cukorbetegek vércukorés lipidszintjét, valamint vérnyomását. A gyomor bypassmûtét vagy
a gyormorballon-eljárás kockázatos, mivel alultápláltságot idéz elõ, és
többnyire csak átmenetileg hoz megoldást. Az évek során a gyomor ki-
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tágul, és visszatér az eredeti túlsúly, ezzel együtt pedig a cukorbetegség.
Sajnos ezek az emberek nem sokat adnak az egészséges táplálkozásra. Egy
friss vizsgálat jelentõs élettartam-növekedést és átlag 25%-kal csökkent
halálozást mutatott ki olyan cukorbetegeknél, akik hajlandók voltak
akár 10-13 kilót lefogyni.4 Képzeld el ezek után, mire számíthat az,
aki lefogyott programom alkalmazásával, és sejtjeit elárasztják a regenerálódást elõsegítõ mikrotápanyagok. A szakirodalom arról tudósít,
hogy nem csupán a kilók leadása segíti a cukorbetegek gyógyulását, de
a növényi eredetû mikrotápanyagok és fitokemikáliák bõsége is, mivel
ezek mind a szervezet öngyógyításának segédeszközei.5
Nagyszerû és garantált eredményeket érhetsz tehát el tápláló étrenddel, mindez azonban idõt és némi erõfeszítést igényel. Könyvtárnyi
diétás és sportkönyv segíti a cukorbetegeket, mégis az én klinikailag
tesztelt programom mellett lehet a leghatékonyabban lefogyni, koleszterinszintet csökkenteni és kigyógyulni a cukorbetegségbõl. Azok
számára íródott, akik hajlandók áldozni az egészségükért, a „csak kicsit
változtatok” szemlélet itt nem segít. Ugyanakkor nincs miért aggódnod,
az ízlelõbimbóid is megkapják a magukét, és éhen sem maradsz. Errõl
azonban késõbb.

Az inzulin és a többi gyógyszer csökkentése
A 2-es típusú cukorbetegségben szenvedõk mindenképpen túlsúlyosak,
márpedig, amint olvashattad e könyv lapjain, a túlsúly számottevõ
kóroki tényezõ ebben a betegségben. És mivel az inzulinterápia további
hízáshoz vezet, kérdés, ugyan hogyan képes kényszeríteni a még több
inzulin vagy más szájon át szedhetõ szer a túlterhelt hasnyálmirigyet,
hogy teljesítse kötelességét? Ha történetesen igen, jól van-e ez így?
Ördögi kör alakul ki, ami rendszerint azzal jár, hogy a beteg egyre több
inzulint igényel, és tovább hízik. Elsõ látogatásuk alkalmával betegeim
rendszerint arról számolnak be, hogy masszív inzulinadagok mellett sem
tudják szinten tartani a vércukrukat. Emellé rendszerint szájon át szedett
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szereket is kapnak. Ezek a betegek túlgyógyszerezettek, miközben túlsúlyosak és egészségtelenül táplálkoznak. Olyan ez, mint egy kiélesített
gránát körül járni-kelni, és várni, hogy bármely percben felrobbanjon.
A túlzott inzulinbevitel a magas koleszterinszinthez, magas vérnyomáshoz és az alultápláltságból adódó gyulladásokhoz hasonlóan megkeményíti az artériák falát, aminek egy idõ múltán infarktus és stroke
a következménye. Kísérletek tanúsága szerint a véráramban keringõ
inzulin cukorbetegség nélkül is az arterioszklerózis irányába hat. Cukorbetegség mellett e hatás még károsabb. Egy kísérletben, amelyben
154 kezelt cukorbeteg vett részt, az érelmeszesedés azoknál volt a legsúlyosabb, akik a legtöbb inzulint kapták.6 Nem okozott különbséget,
hogy az inzulint a szervezet termelte-e, vagy a beteg injekcióban kapta.
Számos kísérlet jutott hasonló eredményre. Amennyiben a cukorbetegek
inzulint és nem szájon át szedhetõ antidiabetikus szert kapnak, megháromszorozódik soraikban az infarktusos halál gyakorisága.7
A dolog lényege tehát az, hogy az inzulin ördögi kört indít el,
amely évekkel rövidítheti meg az életet. Gátolja ugyanis a koleszterin
kiürítését, miközben felhalmozza azt az érfal sejtjeiben, megnövelve
az infarktus és a stroke kockázatát. A diabéteszes halálok 80%-ban az
érelmeszesedés, kivált a koszorúereké. Sok jóindulatú orvos az inzulinadagok megnövelésével ront a beteg állapotán, holott ezzel e sok rossz
mellett ráadásul a rák valószínûségét is megnöveli. Azoknál a 2-es típusú
cukorbetegeknél, akik inzulint, avagy szulfonilureát kapnak hasnyálmirigyük inzulintermelésének serkentésére, szignifikánsan gyakrabban
jelentkezett több helyen kialakuló rák.8
A diabéteszes gyógyszereknek sok más kedvezõtlen mellékhatása is
van. Például az inzulin és a tiazolidindionok, így az Actos és az Avandia
nem csupán súlygyarapodást és lábduzzadást okoznak, de az American
Journal of Ophthalmology 2009. áprilisi száma szerint drámaian megnövelik egy súlyos betegség, a szemfenéki ödéma kockázatát. A British
Medical Journal beszámolt a közelmúlt egy vizsgálatáról, amely több mint
90 ezer szulfonilureát kapott cukorbetegnél mutatta ki a szívelégtelen-
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ség és a korai halál gyakoribb elõfordulását.9 Márpedig a szulfonilureatartalmú szereket írják fel legtöbbször cukorbetegeknek. Egy újabb vizsgálat, melyrõl az amerikai Endocrine Society (Endokrinológiai Társaság)
2012-es közgyûlésén számoltak be, 23 915 páciensnél nézte át ezeknek a széles körben alkalmazott gyógyszereknek a hatását 2-es típusú,
monoterápiára (egyetlen gyógyszerre) fogott betegeknél. A glipizidet,
gliburidet és glimepirmidet, azaz szulfonilurea-tartalmú szereket kapott
pácienseknél 58-68%-ban nõtt a halandóság a metformint szedõkkel
szemben. Nem lehetetlen, hogy a veszély ennél is nagyobb, mivel a vizsgálatsorozat mindössze két évre és két hónapra nyúlt vissza.10
Látjuk tehát, hogy a gyógyszeres kezelés túlsúlya a cukorbetegség
jelenlegi kezelésében az étrend és a testmozgás elhanyagolása mellett
világszerte emberek millióinak okozta súlyos diabetikus szövõdményeit,
és idõ elõtti halálát.
A mai orvoslásnak amúgy is az a legfõbb hibája, hogy mindent
gyógyszerekkel szeretne elintézni. Ezeket írják fel az orvosok veszélyesen
magas vércukor- és koleszterinszint, továbbá veszélyesen magas vérnyomás csökkentésére – e kóros állapotok mindegyike jellemzõ a cukorbetegekre. Sajnos a gyógyszerezés téves biztonságérzetbe ringatja õket, és azt
hiszik, hogy úgy, ahogy kordában tartott vércukorszintjük mellett már
egészségesek is. Akármelyik felsorolt kockázati faktor hibádzik náluk,
a pirulák elterelik a figyelmet arról, hogy teljes étrend- és életmódváltásra lenne szükségük, csakis így menthetik meg az életüket. Ha valaki
folyton receptért szaladgál az orvoshoz, ezzel tudattalanul a felelõsséget
kívánja elhárítani magáról. Mindez a gyógyulás utáni vágyat is csökkenti. A cukor- és szívbetegek úgy vélik, joguk van folytatni a betegséghez
vezetõ felelõtlen életvitelüket és táplálkozásukat, miközben azzal áltatják magukat, hogy megkapják a megfelelõ védelmet.
Csak azt nem értik sem õk, sem némelyik orvos, hogy a „kontrollált” cukorbetegség tovább károsítja a szervezetet, kiváltképpen a szívet.
Mindebbõl szükségképpen következik, hogy cukorbetegségük súlyosbodik, tragikus szövõdmények lépnek fel, és idõ elõtt bevégzik az életüket.

