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Dagens agenda

• Vad är metylering
• D-vitaminets betydelse
• Sköldkörtel – Stress – hur hänger det ihop
• ”Alla sjukdomar börjar i tarmen”
• Mat som medicin
• Kost: den antiinflammatoriska kosten – Info 

om Nilla Gunnarsson programmet



Vad är metylering bra för?

• Metylering är en process i 
ämnesomsättningen

• Sker över en miljard gånger per sekund i 
kroppen

• Vi skulle inte överleva utan 
metyleringsfunktionen



Vad är metyleringen bra för?

• Den består i att en molekyl förflyttar en 
metylgrupp till en annan molekyl

• Då bildas ämnen såsom kreatin, karnitin, 
CoQ10, fosfatidylkolin, melatonin och 
mängder av andra viktiga substanser.

• Den påverkar bildningen av ATP (energin i 
cellerna)

• Främst påverkas hjärnan, tarm och hjärt/kärl



Kommer ni ihåg?!







D-vitaminets betydelse

• Är att betrakta som ett steroidhormon
• Påverkar slussar som kontrollerar vad som släpps 

ut genom tarmväggen (tight junctions)
• Deltar i kalciumomsättningen
• Påverkar genuttrycket
• D-vitamin bidrar bl.a. till immunsystemets 

normala funktion, till att bibehålla normal 
benstomme samt till att bibehålla normal 
muskelfunktion.



http://www.grassrootshealth.net/

http://www.grassrootshealth.net/


Det hormonella 
kontrollsystemet
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Forts. 
hormonell 

..
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Kortisol involverar

• Balansera blodsockret
• Viktkontroll
• Stödjer 

immunsystemet
• Proteinsyntesen
• Sömnen
• Stressreaktion

• Humöret
• Tankar
• Påverkar testosteron/ 

östrogen nivåer
• Påverkar DHEA/insulin 

nivåer
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Förhöjda kortisolvärden kan ge:
• Nedsatt immunsystem
• Ökad risk för osteoporos
• Trött, irriterad
• Sockerbegär
• Skakig mellan målen, 
förvirrad
• Sömnstörningar
• Låg energi

• Nattsvettningar
• Förhöjda värden på 

blodtryck, kolesterol, 
triglycerider, blodsocker 
och insulin

• Insulinresistens
• Ökad infektionskänslighet
• Lätt för blåmärken
• Viktökning
• Muskelsvaghet
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Effekt av kortisol

I lagom mängd
• Skyddar mot neg. Effekt av 

tillfällig stress
• Ger uthållighet och 

hantering av rädsla
• Ökar energiproduktionen
• Emotionell stabilitet
• Frisätter dopamin –

klartänkthet och fokus

För mycket under för lång tid
• Stör matsmältning & 

ätmönster
• Tömmer ut mineraler och 

vitaminer
• Stör nattsömn
• Bryter ner hjärnan
• Stör könshormon och 

tillväxthormon
• Sämre stresstolerans
• Påverkar blodsockernivåerna
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Kronisk stress DHEA

Oxytocin

Könshormoner

Kortisol

Serotonin

Dopamin

ß-endorfin

Sköldkörtelhormon

Låg smärttolerans.
Dåligt självförtroende.
Deprimerad, utan hopp.
Sug efter socker. 
Känner sig som ett offer.

Deprimerad
Impulsiv
Okoncentrerad
Blockerad
Sug efter sötsaker.
Ökad risk för självmord.
Ökad stresskänslighet.

Oklart tänkande.
Depression 
Likgiltighet
Nedsatt sexlust

Klipskare
Alert
Stridbar
Aggressiv
Många bollar i luften.
Verkar självsäker.

Utebliven mens.
Infertilitet
Minskad lust
mm.

Mer stresskänslig.
Mer oro.
Mer smärtkänslig.
Fysiskt spänd.
Sämre social
interaktionsförmåga.

Mindre muskelmassa.
Mer bukfetma
Insulinresistens
Immunsystemet i obalans.
Kolesterolhalten höjs.
Degenerering av hjärnan.
Sömnstörningar
Urlakar frisk benvävnad.
Sämre sårläkning.

Minskad vitalitet.
Minskat välbefinnande.
Snabbare åldrande.
Minskad stresstolerans.

Låg ämnesomsättning
Trötthet, utmattning
Övervikt/undervikt
Kalla händer o fötter
Nedsatt fertilitet mm

Snabb ämnesomsättning
Viktminskning, Irritabilitet
Svettning, Utmattning
Oro och tremor
Hjärtklappning, Infertilitet



Stressresponsen
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Långvarigt högt kortisol

• 95% av alla sjukdomar är antingen 
orsakade av eller förvärrade av stress 
(dr M.Hyman)

• (Oxytocin dämpar effekten av 
kortisol)

• Dränerar må-bra-substanserna 
serotonin, dopamin och adrenalin –
kan inte känna glädje

• Kan ge prediabetes
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HPA och HPT axeln

• Sambandet mellan 
binjurar och sköldkörtel 
är starkt.

• Är man utmattad i 
binjurarna är det viktigt 
att åtgärda det först 
under en period innan 
man ägnar sig åt 
sköldkörteln.
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Reversed (rT3) - Sköldkörtelresistens

• Deodiserat T4
• Fäster på T3 receptorerna och hindrar T3.
• rT3 är inaktivt för ämnesomsättningen
• Ingår dock i feedbacksystemet med TSH, lurar 

hypofysen
• Orsak:

– Stress
– Kaloriminimerad diet
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Vad hämmar D1/D2 

• Vissa läkemedel
• Selenbrist
• För lite protein/mycket kolhydrater
• Kroniska sjukdomar (ökar cytokiner/fria radikaler)
• Nedsatt lever- och njurfunktion
• Cd, Hg, Pb, pesticider och bekämpningsmedel
• Stress (emotionell och fysiologisk)
• Överskott av östrogen
• rT3 (så titta på fT3/rT3 ration)
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Kostens påverkan på kortisol
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Högt intag av 
kolhydrater gav 
lägre nivåer av 

kortisol.

Högt intag av 
protein gav högre
nivåer av kortisol.



Stress och 
könshormo

ner
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Behandlingsstrategi

Livsstil och näring
• Balans Cu & Zn
• Nivå Zink
• Selen
• Vitamin A
• Järn
• D-vitamin
• Sojaisoflavoner
• (Jod)

• Bioidentiska hormon
– Välj kortast möjliga 

period
– Välj lägsta dos

• Körtelextrakt – Glandular
(Armour, Nature Throid)

• T4 (L-tyroxin, levaxin)
• T3 (cytomel, liothyronin)
• T3/T4 kombination 

(Thyrolar eller extrakt)
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Ett bra Detoxprogram ger stöd åt alla tre faser. 
Avgiftning i tre faser

Phase II
Ökad basiskhet
förbättrar utsöndring
av toxiner via 
njurarnaBalans mellan leverns 

avgiftningsenzymer skapar effektiv 
biotransformation

Phase III

Phase I



Näring till Fas I 
och Fas II

Basiskhet och 
vätska för Fas III

Fibrer för god 
tarmfunktion

Energi och 
blodsockerbalans

Mindre toxiner 
och allergener

Vad behövs för effektiv avgiftning?

Antioxidanter







Problemet med gluten – ingen kan bryta ner det, 
men alla blir inte sjuka

• Gluten = Glue (eng. klister), bildar 
långa strängar och luftfyllda bubblor 
– perfekt för fluffigt, segt bröd

• Vi använder dubbelt så mycket gluten 
i maten idag

• Vi är exponerade för så mycket gifter 
från maten



Expert Rev. Gastroenterol. Hepatol. 6(1), 43–55 
(2012) 

?



Frisk tarmslemhinna Skadad tarmslemhinna

Läckande tarm

Osmälta 
födoämnespartiklar

Toxine
r

Parasiter och 
skadliga bakterierJäst och 

svamp

Blodomloppe
t

Läckande tarm

Tarmslemhinna
n



Am J Gastroenterol. 2004 May;99(5):894-904

Normal Villous Architecture
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Am J Gastroenterol. 2004 May;99(5):894-904

Flattened Villous Architecture
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Adherens junction och D-vitamin

• Adherence junction kontrolleras av 
vitamin D

• Återförslutningen av Tight Junctions
är alltså vitamin D beroende

• Desmosomes befinner sig längre ner 
i kanalen och är också en port, D-
vitamin reglerar inte dessa



Hur påverkar 
dålig kost?

• Ofta näringsfattig, fiberfattig 
med dåliga fetter, smakämnen, 
konserveringsmedel & färg

• Gynnar dåliga bakterier –
toxiskt

• Skapar läckande tarm och 
inflammation





Det finns mycket hjälp på nätet



Livsstilsmedicin - Mat är information

• Den reglerar genuttrycket – nutrigenomics
• Bortom Mat som Kalorier





Är alla kalorier lika?







Vi vill att alla gör följande:

• Gör uppehåll med alla sädesslag och dess 
produkter

• Gör uppehåll med all mejeri och dess 
produkter

• Gör uppehåll helt med de mörk- och ljusröda 
födoämnena

• För er som bara har orangea och gula, gör 
uppehåll med dem



Varje morgon

• Som första sak på morgonen pressa en hel 
citron i vatten och drick upp.

• Använd gärna vatten som har filtrerats eller 
har stått framme under natten.



Tillskott
• 1 drink Ultra Inflam X som del eller ersättning för 

måltid
• 1 kap B-Stress med måltid
• 4 kap Daily, 2 till frukost/lunch, 2 till middag
• 1 kap Magnesium Synergi till sängdags
• 2 kap D3 K2 till måltid
• 1 tsk Lipolar Balans till måltid
• 2 kap Jättenattljusolja till måltid
• 4 kap Adreno +, mellan måltid, 2 förm. 2 eftm.
• 4 kap Ashwaganda, mellan måltid, 2 förm. 2 eftm.
• 4 kap Bacillus Coagulans, till sängdags



NNPLM portalen



Dela gärna recept och tips

Använd gärna portalen till att lägg upp goda 
recept och tips på alternativa maträtter

Ni kommer att få en bok av Nilla Gunnarsson 
med recept

Ni kommer också få en nätbaserad kurs och 
support med och av Nilla Gunnarsson för att lära 
er antiinflammatorisk kosthållning.



Genomgång av Garminklockan
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