
Hisztaminkalauz
Tanuld meg lépésről lépésre, miként találhatod meg a

kiutat a hisztaminózisból!
 
 



Mivel ez egy különösen bonyolult érzékenység, legtöbb esetben
nem működik, hogy elhagyjuk a hisztamingazdag ételeket és pár
hét alatt rendbe jövünk. Sokszor bonyolult megoldások után
kutatunk, hogy jobban legyünk, pedig a szervezetünk pontosan
tudja mi a feladata, ha megadjuk az esélyt arra, hogy önmaga
elindítsa a gyógyító folyamatait.  

Ebben a hisztamin minikalauzban megismertetem veled is
melyek azok az életmódbeli változtatások, amelyek segíthetnek
abban, hogy mihamarabb tünetmentes légy. 

Rólam
Heiduk-Szabó Csilla vagyok,
természetgyógyász-
fitoterapeuta. 

2013 óta tudom, hogy
hisztaminbontási problémáim
vannak. Ezek akkor
jelentkeznek, ha hosszabb
ideig figyelmen kívül hagyom
a testem jelzéseit. Célom,
hogy az idegen nyelveken
elérhető tudásanyagok
segítségével megtanítsam
neked is, hogy miként
találhatod meg a kiutat a
hisztaminózis labirintusából.

Figyelem! Az ebook-ban található információk tájékoztató jellegűek, nem
helyettesítik az orvosi konzultációt. Akut panaszok esetén keresse fel

kezelőorvosát. Ennek hiányában fellépő egészségügyi panasz esetén a
szerző nem vonható felelősségre.  

https://www.facebook.com/hisztamin.info
https://www.instagram.com/hisztamininfo/


Azt javaslom, hogy elsőként ezt hozd
rendbe. A megfelelő regeneráció
biztosítása és a pihentető alvás az
egyik kulcsa annak, hogy a
hisztaminos problémákat a hátad
mögött tudd hagyni. 

Tedd rendbe az alvásod! 
Nem alszol át egyetlen éjszakát
sem? Éjjel kettőkor felébredsz, és
nem tudsz visszaaludni, csak
forgolódsz? Netán azon kezdesz
gondolkodni, mi lesz a holnapi
teendőd? Éjfélig a telefonodat
nyomkodod, reggel pedig alig
bírsz kikelni az ágyból? 

Ha este 8 után nem tudsz lemondani a
telefonnyomkodásról vagy a Netflix-sorozatodról, akkor
szerezz be egy kékfény-blokkoló (blue blocker)
szemüveget – minél vörösebb a lencséje, annál jobb.

Készíts egy nyugtató teát egy kiskanál glicinnel édesítve,
olvass egy könyvet vagy rendezd az irataidat nem túl erős
esti fényben. 
 
Ha lehet, kerüld az esti izgalmakat…

Mit tehetsz? 

1.

 

1.lépés : Alvás



❌ Fontos, hogy kerüld azokat az ételeket, amelyeket
nem jól tolerálsz. Ezek lehetnek hisztamindús ételek,
tejtermékek, glutén, hüvelyesek, szója stb. 

❌ Feltétlenül kerüld az erősen feldolgozott
élelmiszereket.

❌  Kerüld az omega-6 zsírsavak túlzott fogyasztását,
mivel ezek fokozzák a szervezetben jelen lévő
gyulladást, és nagy mennyiségben károsítják a sejtjeink
egészséges működését. Forrásai a magolajok, mint
például a repce-, napraforgó-, szőlőmagolaj és az
olajos magvak nagy része is. Messziről kerüld a
margarinokat. 

✔  Fogyassz színes zöldségeket, gluténmentes gabonákat
(nem lisztként), jó minőségű fehérjéket, valamint jó
minőségű telített és telítetlen zsírsavakat is egyaránt. 
Ha valami gluténmentes, cukormentes, bio vagy
tejmentes, az még nem jelenti azt, hogy egészséges is.
Sőt, ha boltban vásárolsz ilyen termékeket, akkor azok
nagyrészt tele vannak adalékanyagokkal, amelyek
további egészségügyi problémákat fognak okozni, mint
például inzulinrezisztenciát.

✔  Figyelj a megfelelő folyadékbevitelre. Nem kell
erőltetni, de ha tudod, hogy napi egy pohár vizet iszol,
akkor feltétlenül próbálj meg tudatosan odafigyelni a
megfelelő mennyiségű folyadék bevitelére.
 

2.lépés : Egészséges étrend



3.lépés : Rendszeres mozgás
A mozgás nagyon fontos az
emberi szervezet működése

szempontjából – nem véletlenül
kell a műtétek után is mihamarabb

lábra állni és sétálgatni.
 

Nem kell mindennap 100 guggolást
végezned és 10 kilométert futnod,

de fontos, hogy rendszeresen
mozogj valamit. Ha régóta nem

sportoltál, megteszi napi 40 perc
tempósabb séta is, addig emelve

a tempót, amíg még az orrodon
keresztül tudsz levegőt venni

közben. 

Napi 10 000 lépés a minimum! 

Ha már jobban érzed magad, a napi sétákat egészítsd ki
erőkifejtést igénylő sporttevékenységekkel is. Fontos azonban
a fokozatosság, és hogy semmiképp ne terheld túl magad.
Ha ezeket betartod, a sport segíthet a hisztaminbontásban és
egyéb szorongást okozó neurotranszmitterek mihamarabbi
közömbösítésében is.



❗ Mint a nevében is benne van, kiegészítés, így nem helyettesíti
a jó minőségű ételeket, azonban sajnos a talajok
tápanyagszegénysége miatt fontos, hogy kiegészítsük az
étkezéseink során bevitt táplálékot pár alapvető
mikrotápanyaggal. 

Hisztaminózis esetén a legfontosabbak a metiláció kofaktorai
és a DAO enzim működéséhez szükséges kofaktorok.

DAO segítéséhez: 

✔  C-vitamin 
✔  B6-vitamin piridoxál-5-foszfát formájában, 
✔  magnézium
✔  réz 
✔  cink a legfontosabbak. 

A metilációt vagyis a HNMT-t támogathatjuk:
✔  SAMe-vel 
✔  foláttal 
✔  metilált B12-vitaminnal.

 

4.lépés : Étrendkiegészítés 



5.lépés : Stresszkezelés 

Fontos, hogy megtanuld kikapcsolni az agyad. Tanulj meg
relaxálni és lenyugtatni saját magad. 

A meditáció és a jóga különösen jó eszközök arra, hogy
kikapcsolódj. A rendszeres jógával ráadásul a rendszeres
mozgásra vonatkozó lépést is kipipálhatod – két legyet egy
csapásra.  

Ha úgy érzed, egyedül nem megy, kérj segítséget. Nem vagy
egyedül a problémáddal, és hidd el, könnyebb, ha segítséggel
próbálod megoldani azt, amit évek óta próbálsz egyedül, és nem
megy. Ha eddig nem ment, miért sikerülne fél év múlva?

 

A stressz csökkentése napjainkban
nem könnyű feladat, tulajdonképpen
lehetetlen… Minden elképzelhető
módon öntik ránk a félelmet keltő
információk tömkelegét, egy laikus
pedig képtelen eldönteni, hogy ez a
hír számára releváns-e, vagy sem. 

Nap mint nap hallunk halálesetekről,
betegségekről, családi tragédiákról.
Aki egyébként is hajlamos a
szorongásra, nem könnyű időszakot
él meg manapság.



6.lépés :
Hisztaminózishoz vezethetnek különböző alapbetegségek,
amelyek ha kezeletlenül maradnak, sajnos hiába minden
igyekezet. Azonban ha az első lépéseket betartod, az
alapbetegségek is javulhatnak a természetes megoldások
révén. 

A leggyakoribb betegségek nagy része ugyanis
visszavezethető az alvászavarra, az egészségtelen
étrendre és a mikrotápanyagok hiányára. Az
alapbetegséged szempontjából is nagyon fontos, hogy az
előző lépéseket komolyan vedd, és ne ettől a lépéstől várd
a „feloldozást”. Ezt értsd úgy, hogy hiába állítja be valaki
gyógyszerekkel a pajzsmirigyed megfelelő működését, ha
mellette a többi dolog nem stimmel, a hisztaminózis
továbbra is társad marad. 

Milyen betegségekre érdemes gondolni? 

Bélrendszeri gyulladások, felborult mikrobiom-egyensúly,
fehérjeemésztési problémák, fokozott bélpermeabilitás
(köznyelven: leaky gut), a pajzsmirigyműködés zavarai,
mellékvese-kifáradás, immunrendszeri egyensúlytalanság,
de krónikus fertőzések is okozhatnak hisztaminózist, és az
inzulinrezisztenciával is feltételezhető összefüggés. Allergiák,
krónikus stressz, szorongás és pánikbetegség is vezethet
hisztaminózishoz.

Egészségügyi problémák
feltérképezése



A májunk, vesénk nap mint nap megpróbál megküzdeni ezekkel
a toxikus anyagokkal, több kevesebb sikerrel. Ez valakinél jobban,
valakinél kevésbé működik jól egyes genetikai tényezőktől
függően. 

Jó, ha odafigyelsz a környezetedben lévő méreganyagok
csökkentésére. 
Szellőztess gyakran, részesítsd előnyben a bioélelmiszereket
(bár ezek is tartalmaznak permetezőszereket, de jóval kisebb
mennyiségben), használj üveg éthordókat és dobd ki az
ezeréves teflonserpenyőket. Ha pedig az előző lépéseket
betartod, segítheted a májad és a veséd munkáját is. 

7.lépés : Környezeti ártalmak
csökkentése

Kozmetikumok, tisztítószerek, sérült
teflonedények, égésgátlók,

formaldehidkipárolgás az új
bútorokból, BPA a műanyag

éthordókban és kulacsokban,
valamint az amalgám fogtömések

mind-mind okozhatnak
hisztaminfelszabadulást. A bennük
lévő mérgező anyagok a szervezet

működését befolyásolják, a
sejtjeinkben lerakódhatnak, és
akadályozzák az egészséges

működésüket. 


