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1. Minden ember más. 
 

Minden ember kicsit másképpen gondolkodik, kicsit mást és máshogyan tart fontosnak, mások a 

meglátásai és a szükségletei. Másképp szeret, mást szeret és más is a jó neki. Vannak azonban olyan 

dolgok, amelyek az egyediséget megtartva mégis egységesek, minden élő emberben megtalálhatóak, 

mint például az agy, a szív, a tüdő vagy akár a bélflóra. 

Minden sejtünk, szervünk szoros összhangban és egységben áll egymással, bámulatos logika és 

szervezettség jellemzi működésüket.  

Általános, a többség számára ismert információ, hogy agyunk, központi idegrendszerünk működése 

képezi gondolataink, mozdulataink, cselekvéseink, reakcióink, emlékezetünk, valamint szerveink 

működésének alapját, amelyek az emberi lét pilléreinek megformálói. Tüdőnk - testünk legnagyobb 

szerve - a gázcsere központja, légzőszervünk bázisa, amely biztosítja az élethez szükséges oxigént. Az 

izmos szív áramoltatja a vért, fenntartva a vérkeringést; testünk motorjaként, az élet pumpájaként 

üzemelve biztosítja az állandó mozgást. És a bélflóra? Vajon mennyire köztudott, hogy a beleinkben élő 

baktériumok legalább ennyire fontos és lényeges részét képezik ennek a hihetetlen csodának, ennek az 

életnek hívott rendezettségnek? 

1.1. Sokszínű élet 

Az élet sokszínűségét hirdeti a túlélés érdekében kifejlesztett eszközök és lehetőségek bőséges tárháza 

is. A folytonosság fenntartásáért minden élőlény különféle módszerekkel védi saját épségét. Van, 

amelyik tüskéket növeszt, méreganyagokat termel, kellemetlen íz anyagokat választ ki, eszközöket 

használ, alkalmazkodik az őt éppen körülvevő környezet színeihez, és ne felejtsük a bámulatos 

immunrendszert sem! 

 

Az emberi faj szervezetének fő védekezési eszköze a jól működő immunrendszer, amely sejtek, 

szervek, szövetek egységéből felépülő komplex rendszer, működése pedig magában az immunitásban 

nyilvánul meg. Fő feladata az idegen anyagok, a megváltozott sajátosságú saját sejtek (pl. tumor sejtek) 

és a betolakodók felismerése, megkülönböztetése, ártalmatlanná tétele, megsemmisítése és 

eltávolítása.  
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Az immunrendszer egy része velünk született, embrionális korban alakul ki, és előre meghatározott 

"elemekből" épül fel, ám jelentős hányadát az életünk során megszerzett immunitás teszi ki. A szerzett 

immunitás születésünk után alakul ki, részben természetes folyamatok, jelenségek kapcsán 

(fertőzéseket kiváltó anyagok és az ellenük termelt antitestek memorizálása), részben pedig 

mesterséges úton (védőoltásokkal bejuttatott, legyengített kórokozók).  

2. Bélflóra: a jól működő immunrendszer kulcsa 

A veleszületett immunrendszer kibontakozásának 

és a szerzett immunrendszer 

fejlődésének/kifejlődésének egyaránt feltételét, 

valamint alapját képezi a bélflóra, hiszen ezekben 

a folyamatokban a bél mikroorganizmus-telepei 

közvetítő szerepet játszanak. 

A gyomor-bélrendszer mikroorganizmusainak 

összességét bélflórának, más néven mikrobiomnak 

nevezzük. Ez a mikroflóra különböző baktérium- és 

gombafajokat tartalmaz. Az itt fellelhető 

bélbaktériumok tömege hozzávetőlegesen 1-1,5 

kg, de akár a 3 kg-ot is elérheti. Számuk pedig 

tízszerese az emberi szervezetben jelenlévő összes 

sejtszámnak!  

A mikroflóra-alkotók közvetlenül is és 

anyagcseréjük által is gátolják a lehetséges 

kórokozók, gombák elszaporodását, emellett 

stimuláló, moduláló, szabályozó hatással vannak 

az immunműködésre. Fokozzák a szekretoros IgA 

(a nyálkahártyák felületét borító nyákban jelen lévő Immunglobulin A, amely feladatát tekintve 

semlegesíti a gyulladáskeltő mikrobiális anyagokat és a toxinokat stb.) termelést, és antibakteriális 

anyagokat (pl. bakteriocinek) állítanak elő, ezzel is gátolva a kártékony (patogén) törzsek 

elszaporodását. Részt vesznek mind a tápanyagok, mind pedig a toxinok és emészthetetlen 

poliszacharidok lebontásában egyaránt. Elősegítik a kalcium, a magnézium és a vas felszívódását, részt 

vesznek a B- (B1, B6, biotin, folsav) és K-vitaminok termelésében. Biztosítják a bélnyálkahártya 

áteresztőképességének épségét, megakadályozva a szivárgó bél kialakulását. Fokozzák a 

bélmozgásokat, és meggátolják az elfogyasztott táplálék kóros fermentációját. A bél hámsejtjeinek 

energiaforrásául szolgáló arginint és glutamint termelnek, valamint rövid szénláncú zsírsavakat 

egyaránt, amelyek az agy, a szív és a máj energiafelhasználását szolgálják. Részt vesznek az anyagcsere-

folyamatokban, az epesavak átalakításában, és jelentősen befolyásolják a testsúlyt is. 

A bél mikroflórája összefüggő védőrétegként borítja (és folyamatos kapcsolatban is áll vele) a 

gyomorbél-nyálkahártya közel 400 m2-nyi felszínét, amely szervezetünk legfőbb és legnagyobb 

immunszervét képezi (GALT, vagyis gut associated lymphoid tissue). Nem véletlen tehát, hogy a 

védekező rendszer 70-80%-a, a bélcsatorna körül (a béltraktusban, a vékonybél falában elszórtan 

elhelyezkedő nyirokmirigyekben, vagyis a Peyer plakkokban és a mesenterialis nyirokcsomókban) 

helyezkedik el! A bélflóra változásai tehát erőteljes és közvetett hatással vannak más szerveink 

egészségi állapotára is. Ezen információk birtokában különösen elkeserítő az az adat, miszerint a 

magyarországi felnőtt lakosság bélflórájának jótékony baktériumaránya az optimális 40-50% helyett 

csupán 12%, amely nagy valószínűséggel szoros összefüggésben áll azzal a szomorú ténnyel, hogy a 
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vastagbélrákos megbetegedések standardizált halálozási aránya az európai országok közül 

Magyarországon a legmagasabb1 

A bélflóra megfelelő gondozása, regenerálása és táplálása tehát vitathatatlanul az egészség, az egész 

irányába vezet, és alapjaiban véve befolyásolja, illetve határozza meg állapotunkat, amely a testi szinten 

messze túlmutat.  

3. Biotikum útvesztő  
3.1. Probiotikum 
Nem is csoda, hogy egy egész iparág épül a bélflórát támogató termékek gyártása köré, és már ijesztő 

mennyiségű probiotikum, prebiotikum és szimbiotikum áll a vásárlók rendelkezésére. Ilyen kínálat 

mellett azonban meglepően könnyű elkavarodni a biotikum útvesztőben.  

Éppen ezért, a tisztánlátás érdekében úgy gondolom, fontos mielőbb tisztázni ezeket az egyre 

gyakoribbá és általánosabbá váló alapfogalmakat is. Lássuk tehát, melyik kifejezés mit is takar 

valójában: 

A probiotikum a “pro bios” kifejezésből ered, amelynek jelentése: az életért. Probiotikumoknak azokat 

a készítményeket nevezzük, amelyek megfelelő csíraszámban tartalmaznak jótékony (vagyis nem 

patogén) bélflóra-alkotó mikroorganizmusokat, amiket elfogyasztva kedvező irányba mozdíthatjuk 

szervezetünk működését. A probiotikus készítmények mindig tartalmaznak Lactobacillus törzset.  

3.2. Prebiotikum 
A prebiotikumok lényegében a baktériumok táplálékául szolgáló oligoszacharidok, vagyis vízben nem 

oldódó növényi rostok (leginkább laktulóz, frukto-oligoszacharidok, galakto-oligoszacharidok, inulin), 

amelyek emésztetlenül, sértetlenül jutnak el a vastagbélbe, tehát ellenállnak a gyomor és a vékonybél 

savasságnak, valamint az ott zajló emésztési folyamatoknak. Elősegítik a probiotikus baktériumok, 

mikroorganizmusok megtelepedését és szaporodását egyaránt, valamint gátolják a patogén 

(kártékony) törzsek kolonizációját.  

Az egészséges bélflórát alkotó törzsekre ugyanis leginkább a szénhidrát-fermentáció jellemző a patogén 

törzsek fehérjebontó és aminosav-bontó képességeivel szemben. A szénhidrát-fermentáció során rövid 

szénláncú zsírsavak képződnek, amelyek az emberi szervezet számára előnyösek. 

  

                                                             

1 Forrás: http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Causes_of_death_statistics 

 

http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Causes_of_death_statistics
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3.3. Szimbiotikum 
A szimbiotikumok pedig azok a termékek, amelyek pre- és probiotikumokat egyaránt tartalmaznak; az 

esetek nagy többségében ezek alkalmazása a leginkább célravezető.  

Probiotikumok, szimbiotikumok 

esetében a valódi hatékonyság csupán 

megfelelő csíraszámmal érhető el, 

amely minimum 106 CFU bevitelt 

jelent, de jóval optimálisabb a 

legalább 107-108 CFU. (A CFU 

kolóniaképző egységet jelent, és az 

életképes mikroorganizmusok számát 

jelöli. Általában ezzel a mérőszámmal 

adják meg az élőflórás termékekben 

található baktériummennyiséget; 

kivételt képez ez alól a Saccharomyces boulardii, ahol ez a meghatározás milligrammban történik.) 

Lényeges, hogy a jótékony, élettanilag hasznos, humán eredetű probiotikus törzsek ellenállóak 

legyenek a gyomorsavval, az epesavakkal és az emésztőenzimekkel szemben, képesek legyenek 

megtapadni a bélnyálkahártyán, valamint rendelkezzenek kolonizációs, vagyis szaporodási képességgel. 

Számos szigorú kritérium, ám szerencsére egyáltalán nem teljesíthetetlenek. Nem árt azonban szem 

előtt tartani, hogy a minőség és a hatékonyság nem minden esetben jár együtt az ígéretesebbnél 

ígéretesebb plakát- és reklámszövegekkel. 

Vásárlás előtt mindig győződjünk meg róla, hogy a kiválasztott termék valóban teljesíti a fenti 

elvárásokat! 

4. Granulált hadsereg katicavirággal 
4.1. Lactolife Plus 
A Lactolife Plus szimbiotikus kapszula 8 különféle, jótékony probiotikus törzset tartalmaz, rendkívül 

magas csíraszámban. A javasolt napi mennyiség összesen 3 x 109 (vagyis 3 milliárd) CFU-val rendelkezik, 

így gyors, intenzív regeneráláshoz különösképp alkalmas (pl. antibiotikumos terápiák mellett/után stb.). 

A termék Lactobacillus acidophilus, L. casei, L. rhamnosus, Bifidobacterium bifidum, B. breve, B. longum, 

Streptococcus thermophilus és Lactococcus lactis törzseket tartalmaz fagyasztva szárított, életképes 

spóraformában, valamint prebiotikusan ható, bio minősítésű, őrölt feketekömény-magot (a napi 

javasolt adagban összesen 1800 mg mennyiségben). 

A feketekömény (Nigella sativa), más elnevezésével kerti katicavirág olyan, több évezredes múlttal 

rendelkező gyógynövény, amelynek hatékonyságát a feljegyzéseken, egyéni tapasztalatokon túl több 

száz lektorált orvosi tanulmány is alátámasztja.  

A kerti katicavirág olajának értékes összetevői között a nigellone, a thymoquinone, a béta-szitoszterin, 

a mirisztinsav, a palmitinsav, a palmitoleinsav, a sztearinsav, a linolsav, a linolénsav, az arachidonsav és 

az olajsav egyaránt megtalálható. Ezek az alkotóelemek különféle területeken (pl. allergiás kórképek, 

atópiás/ekcémás panaszok, autoimmun megbetegedések, epilepszia, rákos folyamatok, 

cukorbetegség, bronchitis, asztma, fejfájás, fogfájás, vírusos betegségek, gyulladásos elváltozások, szív-

érrendszeri problémák stb.), sokrétűen fejtik ki gyógyulást támogató, jótékony hatásukat.  
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A Lactolife Plus étrend-

kiegészítőt étkezések előtt 

fél órával, vagy utána 

körülbelül két órával 

célszerű bevenni, de 

szükség esetén a kapszula 

szét is szedhető, a tartalma 

kiszórható és például 

folyadékkal elkeverhető. A 

Lactolife Plus a kapszula 

védő hatása nélkül sem 

veszít jelentősen a kedvező 

hatásából, ugyanis a 

Lactobacillus törzsek 

spóráit a gyomorsav 

számottevően nem 

károsítja. Az ajánlott napi adagolás felnőttek esetében 3x2 kapszula, nagyobb gyermekek esetében 

pedig - 20 testtömeg kilogrammig - 2x2 kapszula. A Lactolife Plus szedésével a probiotikumok és a 

rostok jótékony hatásain túl a feketekömény-magjának értékes összetevőiből is részesülhetünk. 

5. Egységben az erő 
5.1. Emóció 7.84 
Az Emóció 7.84 egy olyan folyékony szimbiotikus készítmény, amely élő formában, milliliterenként 3,1 

x 107 összcsíraszámban, prebiotikus, fermentált közegben tartalmaz számos jótékony hatású 

mikroorganizmus nemzetséget, alfajt (például Lactobacillus plantarum, Propionibacterium 

freudenreichii, Lactococcus lactis, Saccharomyces cerevisiae baktériumok és Saccharomyces cerevisiae, 

Mucor hiemalis, Clostridium pasteurianum 

élesztőgombák). Az Emóció 7.84-et alkotó 

jótékony, élő baktériumok folyamatosan 

szaporodnak, vagyis az induló csíraszámot 

nem csupán fenntartják, hanem 

folyamatosan emelik is. Ezenfelül 

flavonoidokban (meggy, kékszőlő, fekete 

ribizli sűrítmény), antioxidánsokban egyaránt 

gazdag, és vitaminokat, ásványi anyagokat, 

nyomelemeket is tartalmaz. Probiotikus 

hatásán túl számos egyéb kedvező 

tulajdonsággal is rendelkezik.  

Az Emóció 7.84 alapját és lényegét az effektív 

mikroorganizmusok (EM) képezik, amelyek 

82 különböző faj egyesítése révén születtek. 

Ezek az EM-alkotó fajok kivétel nélkül 

megtalálhatóak az anyatermészetben, és 

egymással szimbiotikus közösséget alkotva, 

patogénmentes aerob és anaerob körülmények között egyaránt működve léteznek. Az EM közösséget 

javarészt különféle élesztőgombák, tejsavbaktériumok, fotoszintetizáló baktériumok alkotják, aerob 

és anaerob fajok egyaránt, amelyek az adott körülményekhez mért módon támogatják egymás 
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munkáját és a közösség túlélését. Az EM intelligenciáját bizonyítja, hogy mindig azok a fajok kezdenek 

el dolgozni, amelyek az adott körülmények között leginkább alkalmasak az aktuális feladat 

megoldására, a többi faj pedig segéderőként mögé állva támogatja a megvalósításban. Az Emóció 7.84 

alkalmazási lehetőségeiről, ajánlott adagolásairól és egyéb fontos, használatával kapcsolatos 

tudnivalókról a későbbiekben még részletesen olvashatsz majd Kimeríthetetlen lehetőségek, kívül-

belül egyaránt c. fejezet, de először nézzük, hogyan alakul ki, hogyan épül fel a bélflóra.  

6. Részletesen a bélflóráról 

Az emberi bélflórát optimális 

esetben 10.000-40.000 különféle faj 

alkotja. Korábbi becslések ezt a 

mennyiséget csupán 500-1000 fajra 

tették, ám a mai molekuláris 

vizsgálómódszerek már jóval tágabb 

látóteret biztosítanak.  

A bélflóra lényegében állandó, ám 

ebben az állandóságban mégis 

folyamatosan változik, megújul, 

átalakul. A bélflórát alkotó 

mikroorganizmus-telepeken 

baktériumok, gombák és vírusok 

élnek szimbiózisban. Az elpusztult 

bélbaktériumok a széklettel 

kiürülnek, és nem csekély számukat 

bizonyítja, hogy a széklet száraz 

súlyának 40-60%-a, valamint a teljes 

széklet 8%-a belőlük áll; ez napi 

átlagban körülbelül 1013  darab baktériumsejtet jelent. A bélflóra legnagyobb hányada a vastagbélben 

található, kisebb része pedig a gyomorban, a duodenumban, a jejunumban és az ileumban (vékonybél 

szakaszai).  

Az alacsony pH, a gyomorsav, az aktív és erőteljes gyomorbélmozgások, valamint az emésztőenzimek 

sejtölő hatása miatt a gyomorban a mikrobák száma is alacsony, csupán 0-103 kolóniaformáló egység 

(CFU/g). A duodenumban (patkóbél) ez 0-105 CFU/g-ra tehető, az ileumban (csípőbél) pedig 108 CFU/g. 

A vékonybél kezdeti szakaszán található csekély számú mikroflóra a gyomoréhoz hasonló, a vékonybél 

alsó szakaszán azonban már jellemzőek az anaerob baktériumok is. A gyomortól a vastagbél felé a pH 

(kémhatást - savasságot, lúgosságot - jelölő kémiai mennyiség) növekedése, ezzel együtt az oxigénszint 

csökkenése és a baktériumok egyre nagyobb száma figyelhető meg. A vastagbél baktériumainak 99%-

a anaerob baktérium (pl. Bifidobacterium fajok, Peptostreptococcusok, Bacteroides fajok, Clostridium 

fajok, Fusobacterium fajok, Eubacterium fajok stb.), vagyis anyagcseréjükhöz és szaporodásukhoz nincs 

szükség oxigén dús környezetre.  
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A vastagbélben a sejtszám már 1010-1012 CFU/g, ami többek között a hosszabb áthaladási időnek és a 

bőségesen rendelkezésre álló táplálékforrásnak köszönhető. 

1: nyelőcső; 2: gyomor; 3: máj; 4: vékonybelek (duodenum, jejunum, ileum); 5: vakbél (coecum); 6: felszálló 

vastagbél; 7: haránt vastagbél; 8: leszálló vastagbél; 9: szigmabél; 10: végbél (rectum); 11: végbélnyílás (anus) 

7. A napvilág köszöntése  
7.1.A bélflóra, a születés és a szoptatás összefüggései 
A bélflóra kialakulása születésünk után veszi kezdetét, a magzati életben ugyanis a bél még steril. 

Ideális körülmények között az újszülött gyermek édesanyja hüvelyén keresztüljutva látja meg először 

a napvilágot. A baba ezalatt a világra vezető út alatt nyalja és nyeli be a hüvely faláról a hüvelyflórát 

alkotó mikroorganizmusokat.  

Az egészséges női hüvelyflóra körülbelül tízféle mikroorganizmus egységes rendszeréből áll, amelyek 

talán legfontosabb résztvevői a Gram-negatív tejsavbaktériumok (Lactobacillus) és a 

Bifidobaktériumok. A tejsavbaktériumok tejsavat, hidrogénperoxidot, biosulfuractansokat és 

bakteriocidokat termelnek, amelyek meggátolják a kórokozók elszaporodását a hüvelyben. A 

Lactobacillusok táplálékául a hüvelyfal hámsejtjei által termelt glikogének, valamint glükóz szolgálnak, 

így ezek jelenléte alapvető a megfelelő működésükhöz. A hámsejtek a tüszőrepedés idején termelik a 

legnagyobb mennyiségű glikogént. 

Az újszülött tehát optimális esetben, hüvelyi születése alkalmával, legelőször a szülőcsatornában 

“fertőződik” baktériumokkal. Amennyiben az újszülött császármetszéssel jön világra, akkor 

értelemszerűen első körben a műtő, valamint a műtétnél jelen lévő kórházi dolgozók flórájával 

találkozik, csak ezután az édesanyáéval. 

 

Születés hüvelyi úton, valamint császármetszéssel 

A bélflóra kialakulása rögtön a születés után megindul, és a szoptatást követően, hozzávetőlegesen a 

2-3. életév végére válik a felnőttkorihoz hasonlóvá, amelyben leginkább a Bacteroides, 

Bifidobacterium, Eubacterium, Peptostreptococcus, Streptococcus, Lactobacillus, Enterococcus, 

Clostridium és Bacillus fajok dominálnak. A hüvelyflórából és a végbél flórájából a babába jutó 

bélflóraalkotó fajok az anyai előtej (kolosztrum), majd az anyatej oligoszacharidjainak segítségével 

kolonizálódnak az újszülött bélrendszerében, már az első 48 órában, ezzel megindítva az egész életen 

át tartó, mérhetetlen jelentőségű kommunikációt a bélbaktériumok és a fentebb említett GALT, vagyis 

az enterális immunrendszer között. Az anyatej oligoszacharidjai (3-9 cukoregységből álló szénhidrátok) 

táplálékul szolgálnak a megtelepedő jótékony baktériumok számára (prebiotikumként funkcionálnak), 

de az anyatej Bifidusz faktorai (olyan, az emberi anyatejben jelen lévő  mukopoliszacharidok, amelyek 

szükségesek a Lactobacillusok szaporodásához) is támogatják az élettani bélbaktériumok 
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elszaporodását. A kolosztrum immunológiai anyagai a kialakuló bélflóra minőségi és mennyiségi 

összetételére is jelentős ráhatással bírnak.  

A bél korai kolonizációja 

óriási szerepet játszik az 

immunérés folyamatában, 

az immunrendszer 

kifejlődésében és a 

megfelelő antitestválaszok 

kialakításában. A kialakult 

mikroflóra összetétele 

viszonylag állandó, 

lényegesen már csupán 

külső tényezők hatására 

(betegségek, táplálkozás, 

antibiotikumok stb.) 

változik a későbbiek 

folyamán.  

Ezekből az információkból 

jól érthetővé válik:  

• mind a világrajövetel módja (hüvelyi úton vagy császármetszéssel), 

• mind a csecsemő táplálásának milyensége (anyatejjel vagy tápszerrel), 

• mind pedig az első mellretétel ideje (kolosztrum!!) alapjaiban határozzák meg a bélflóra 

kialakulását, annak összetételét, 

• de a megfelelő anyai hüvelyi- és bélflórának is legalább ekkora jelentősége van. 

Amennyiben az anyai hüvelyflóra/bélflóra hiányos, rendezetlen, akkor az ugyanúgy a csecsemő 

elégtelen bélflórájához vezethet. Mivel a baba hüvelyi születés esetén az édesanya flóráját nyalja be, 

így a jótékony törzsek hiánya és patogén törzsek következményes jelenléte esetén az ő 

bélrendszerében is ezek a mikroorganizmusok fognak szaporodásnak indulni és kolonizálódni.  

8. Hasfájós mindennapok  
8.1. A “három hónapos hasfájás” és a bélflóra kapcsolata 

Ezek a tényezők a korai időszak görcsös, keserves sírással kísért, leginkább az esti órákban hullámokban 

jelentkező (kólikás) hasfájását eredményezhetik, ugyanis a gyomor-bélrendszer funkcionális 

éretlensége az első hónapokban a gyakori emésztési zavarok előfordulásának jelentősen meghatározó 

faktora.  

  

1. ábra Bifidobaktréiumok (B. longum) mikroszkópos képe 
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Savino és társai kimutatták, hogy az anyatejes kólikás csecsemők Lactobacillus kolonizációja a nem 

kólikás kontrollcsoporttal összehasonlítva elmarad, és esetükben jóval magasabb az anaerob Gram-

negatív baktériumok száma is (2. és 4. élethéten végzett vizsgálatok). A nem kólikás babák 

székletflórája jóval magasabb számban tartalmaz Lactobacillusokat és Bifidobacteriumokat egyaránt. 
2 

Ideális körülmények között ugyanis az anyatejjel táplált csecsemők bélflórájában a Lactobacillusok és 

a Bifidobaktériumok 95-98%-os túlsúlyban vannak jelen, ezzel lényegében kiszorítva a patogén 

törzseket és megakadályozva elszaporodásukat, toxintermelésüket. A tápszeres csecsemők bélflórája 

sokkal jobban hasonlít a felnőttkori bélflórához. Többek között ez a magyarázat arra, miért van akkora 

különbség a tápszeres és az anyatejes táplálású csecsemők széklete között. Az anyatejes baba széklete 

aranysárga színű, kenőcsös állagú, nem kellemetlen szagú, míg tápszeres babáknál barnásabb színt és 

sokkal kellemetlenebb, bűzösebb végterméket tapasztalhatunk. 

Kimutatták továbbá, hogy a kólikás és a nem kólikás, anyatejjel táplált csecsemők székletében található 

Lactobacillus fajok tekintetében is komoly különbségek vannak, például Lactobacillus acidophilus 

csupán a nem kólikás csoportban volt megtalálható.  

A kólikás babák székletében a Proteobacteriumok magasabb csíraszámban voltak jelen, míg a 

vajsavtermelő fajok jóval kisebb mennyiségben. A már kicsit idősebb, 6 hetes csecsemőkben - már 

hagyományos, tenyésztéses módszerrel vizsgálva - gáztermelő Escherichia és Klebsiella fajok 

magasabb számát észlelték. 

A korai időszak rendkívül megterhelő és erőt próbáló kólikás panaszait, a fájdalmas babasírással 

tarkított hosszú órák számát, az alvás helyett aggódással töltött időszakot jelentősen csökkenthetjük 

és csillapíthatjuk a megfelelő, már újszülött kortól is használható probiotikus készítmények  

Császármetszés alkalmával, szülés-születés előtt/közben/után szükségessé váló antibiotikumos 

kezelés esetében, tápszerrel történő táplálásnál, valamint minden olyan esetben, amikor az anyai bél- 

és hüvelyflóra rendezetlensége felmerül, különösképp javasolt az ilyen jellegű készítmények 

használata.  

                                                             

2 Savino, F., et al., Intestinal microflora in breastfed colicky and non-colicky infants. Acta Paediatr, 2004. 93: p. 
825-9. 
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9. Tejsavbaktériumokkal az egészséges hüvelyért  
9.1 A bakteriális vaginózisról 

Ahogy fentebb említettem, a női hüvelyflórát alkotó mikroorganizmusok talán legfontosabb résztvevői 

a tejsavbaktériumok (Lactobacillusok).  

Amennyiben a 

hüvelyváladék baktérium-

összetétele valamilyen oknál 

fogva megváltozik, és a 

Lactobacillusok mennyisége 

lecsökken, esetleg teljesen 

hiányzik, helyüket más, 

patogén anaerob 

baktériumok veszik át 

(Például Gardnerella 

vaginalis, Mycoplasma 

hominis, Prevotella stb.).  

Ekkor bakteriális 

vaginózisról beszélhetünk (a 

mikroszkópos leleten így 

találkozhatsz vele: 

dysbacteriosis).  

Sajnos a bakteriális vaginózis már-már ijesztően gyakori elváltozás, termékeny korú nők közel 20-30%-

át érinti; a nőgyógyászati szakrendeléseket hüvelyi panaszokkal felkereső páciensek közel felénél 

állítható fel ez a diagnózis. Ám ennél is riasztóbb az az adat, miszerint a várandós kismamák 45-50%-a 

szenved az említett elváltozástól. 

9.2. A bakteriális vaginózis kapcsolatba hozható 
A bakteriális vaginózist bizonyítottan kapcsolatba hozták: 

• a vetélésekkel,  

• a koraszüléssel,  

• a korai burokrepedéssel,  

• a szülés utáni fertőzésekkel,  

• az alacsonyabb születési súllyal,  

• de a meddőséggel,  

• a különféle hüvelyi és kismedencei gyulladások kialakulásával,  

• a STD betegségek (sexually transmitted diseases, azaz szexuális úton terjedő fertőzések) 

társulásával, 

• és a krónikus kismedencei fájdalmakkal egyaránt. 

  

2. ábra Lactobacillusok elektronmikroszkópos képe 
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9.3. Kialakulása 
A bakteriális vaginózis kialakulását számos tényező előidézheti, mint például: 

• az antibiotikumos kezelések (a szájon át szedett tabletták, szirupok ugyanúgy károsítják a 

hüvelyflórát is, nem csupán a helyi készítmények),  

• egyes hüvelyi eszközök használata (hüvelygyűrű, spirál stb.),  

• hormonális változások (szoptatás, menopauza, posztmenopauza, ösztrogéndominancia, 

alacsony progeszteronszint stb.),  

• stresszes életmód,  

• gyakori hüvelyöblítés (irrigálás), ez ugyanis a Lactobacillusokat is kimossa a hüvelyből,  

• egyes szexuális szokások (nagyon gyakori szexuális együttlét, gyakori partnercsere stb.),  

• rossz, nem megfelelő higiénia,  

• életmódbeli és táplálkozási tényezők,  

• szőrtelenítési szokások,  

• tanga fehér nemű viselése, 

• túlzott intim higiénia, káros anyagoktól hemzsegő intim lemosók használata,  

• elhúzódó menstruációs vérzés (a hüvelybe kerülő vér emeli a hüvelyi pH-t, vagyis lúgosít), 

• immunológiai betegségek, illetve az immunrendszert gyengítő/annak gyengeségével járó 

elváltozások, cukorbetegség, prediabétesz, vashiány, vashiányos vérszegénység, elhízás, 

tumoros betegségek stb.,  

• nőgyógyászati műtétek. 

9.4. Kezelése 
A bakteriális vaginózis kezelése sok esetben nem egyszerű feladat, igen gyakori a kiújulás. Azonban, ha 

tudjuk, mivel állunk szemben, miről is szól ez az állapot, mi az, ami előidézi és fenntartja, úgy megfelelő 

elhatározással és változtatásokkal nagyon jó eséllyel tenni is tudunk ellene.  

A hozzáállás és az életmód megváltoztatásán túl a bakteriális vaginózis kezelésének alappillére logikus 

módon a Lactobacillusok visszatelepítése és folyamatos védelme, amelyre már számos, lokálisan (azaz 

hüvelyi úton) használható probiotikus készítmény áll rendelkezésünkre. A tejsavbaktérium tartalmú 

Emóció 7.84 erre a célra is remekül és eredményesen alkalmazható.3 

10. Probiotikumok és antibiotikumok 
10.1. Együtt és egymás ellen: 

Az antibiotikumok a baktériumok ellen kifejlesztett készítmények, és nem válogatnak jó, illetve 

"kártékony" típusok között: a bélben és a hüvelyben élettanilag jelen lévő, rájuk érzékeny jótékony 

baktériumokat is ugyanúgy pusztítják, ezt pedig a szervezet segítsége nélkül, különféle mechanizmusok 

útján teszik. Az antibiotikumok nem helyettesítik a szervezet saját védekezését (a humorális, vagyis a 

keringő antitestekkel összefüggő védekezést és a celluláris, vagyis a sejtes védekezést egyaránt), ám 

bizonyos állapotok, betegségek esetén használatuk egyenesen életmentő lehet.  

                                                             

3 Kimeríthetetlen lehetőségek, kívül-belül egyaránt c. fejezet 
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10.2. Hatásuk 

Hatásukat tekintve az antibiotikumok lehetnek baktericidek, illetve bakteriosztatikusak. A 

bakteriosztatikus hatás a baktériumok szaporodását gátolja, míg a baktericid hatás elöli a 

baktériumokat. Az antibiotikumok hatásspektrumukat tekintve lehetnek szűk és széles spektrumúak. A 

szűk spektrumú antibiotikumok csak bizonyos baktériumcsoportokra hatnak, a széles spektrumúak (pl. 

Penicillin) azonban sok, egymástól rendszertanilag távol álló baktériumfajra is egyszerre. A gyakori, és 

sajnos nagyon sok esetben felesleges antibiotikum-használat egyre nagyobb mértékű antibiotikum-

rezisztenciát von maga után, egyre több multi-rezisztens törzs alakul ki, amelyek egyre nagyobb és 

komolyabb problémákat okoznak. A természet ugyanis így vagy úgy, de remekül és hatékonyan 

alkalmazkodik. Egyes számítások szerint évente 100-200 ezer tonna antibiotikum-készítményt 

használunk fel.  

Nagy igazság, hogy nem létezik 

veszélytelen antibiotikum, így 

különösen lényeges, hogy mindig 

megfelelő indokkal, jó okkal és 

céllal, megfelelő dózisban és 

megfelelő ideig alkalmazva (se túl 

röviden, se túl hosszan) történjen 

az antibiotikumos terápia! A 

terápia mellett nagyon fontos, 

hogy párhuzamosan gondot 

fordítsunk a bélflóra és - női 

használó esetén - a hüvelyflóra 

együttes regenerációjára, támogatására is! Ugyanis az antibiotikumos terápia gyógyító hatása mellett 

a lehetséges mellékhatások veszélyével és jelentkezésével is számolni szükséges. 

A kezelés alatt, majd után fogyasztott megfelelő csíraszámú, előanyagot is tartalmazó probiotikus 

készítmények (mint Emóció 7.84 vagy Lactolife Plus kapszula) segíthetnek kiküszöbölni a komolyabb 

problémákat, mellékhatásokat. Az antibiotikum elhagyása után a minél teljesebb és minél gyorsabb 

regeneráció érdekében a szimbiotikumot célszerű továbbra is fogyasztani, valamint a regeneráló 

terápiát egyéb, jótékony törzseket nagy számban tartalmazó termékekkel (pl. Méz almarosttal 

többszörösen fermentált, Lactobacillus plantarum-ot, Lactobacillus paracasei-t és Saccharomyces 

cerevisiae-t tartalmazó apiterápiás készítménnyel) és a baktériumok szaporodását támogató 

prebiotikumokkal (mint az inulinban gazdag csicsókát tartalmazó Csicsóka csodával és a Prebiotikus 

rost-koktéllal) is kiegészíteni! 

11. „A szükséges rossz” 
11.1. Mellékhatásai 
• hasmenés,  

• Clostridium difficile fertőzés  

• álhártyás vastagbélgyulladás 

Az antibiotikumos terápiák legalább 5-25%-át kíséri mellékhatásként hasmenés (AAD, mint 
antibiotic associated diarrhea), amely az élettani flóra pusztulására és az ebből fakadó 
megváltozott szénhidrát-metabolizmusra, és a rövid szénláncú zsírsavak csökkent felszívódására 
vezethető vissza, és leggyakrabban széles spektrumú, valamint anaerob baktériumokra ható szerek 
esetében fordul elő.  
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A megváltozott bélflóra-összetétel csökkent kolonizációs ellenállást eredményez, amely kedvez a 
patogén fajok megtelepedésének, például a Clostridium difficile Gram-pozitív, spóraképző 
baktériumnak. A Clostridium difficile fertőzés teszi ki az AAD-k 15-25%-át, és ez az arány egyre 
inkább emelkedik, a fertőzés lefolyása pedig sajnos egyre inkább súlyosbodik! A helyzet 
komolyságát mutatja az is, hogy a Clostridium difficile fertőzés (CDI, mint Clostridium difficile-
infekció) az esetek közel 20%-ában kiújul, ráadásul ez az arány is növekedést mutat a korábbi évek 
statisztikáihoz képest. 

 
 

A Clostridium difficile fertőzés súlyos esetben álhártyás vastagbélgyulladást 
(pseudomembranosus colitis) idézhet elő. A Clostridium difficile toxinja (A-típusú enterotoxin és a 
székletből is kimutatható B-típusú cytotoxin) a vastagbél nyálkahártyájának gyulladásához, 
károsodásához, akár elhalásához vezet.  
Ezt általában komoly tünetek (napi minimum 10-15 vizes, bűzös, zöldes-sárgás, esetleg véres-
nyákos hasmenés, haspuffadás, görcsös hasi fájdalom, hányinger, étvágytalanság, gyakran magas 
láz stb.) kísérnek, a betegség kapcsán pedig súlyos szövődmények léphetnek fel (a bélfal átlukadása 
és következményes hashártyagyulladás, toxikus megakolon).  
A betegség a vékonybelet is érintheti. Ezek a tünetek már az antibiotikumos kezelés legelején is 
jelentkezhetnek, de leggyakrabban csupán 6-8 héttel a kúra után alakulnak ki. 

Bármilyen típusú antibiotikum használata esetén fennáll az álhártyás vastagbélgyulladás 
lehetősége, ám bizonyos hatóanyagoknál (pl. clindamycin, cefalosporin, fluorokinolon, amoxicillin-

3. ábra Clostridium difficile baktériumok mikroszkópos képe 
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klavulánsav) ez a kockázat fokozottabb. Clostridium difficile fertőzés esetén az ürített 
baktériumspórák miatt igen nagy a beteg környezetében a fertőzés kockázata. 

Clostridium difficile 

baktériumok színes 

transzmissziós 

elektronmikroszkópos (TEM) 

felvételen. A képen látható 

ovális körök a baktérium 

spórái, amelyek a túlélést 

biztosítják számára, akár igen 

zord körülmények között is. 

A Clostridium difficile 

tünetmentes hordozása 

sajnos nagyon gyakori, ez 

csecsemőkben egyes 

adatok szerint a 80%-ot is 

elérheti, hosszabb 

intézeti (kórház, szociális 

intézmények stb.) 

kezelésben részesült 

(hospitalizált) felnőttek esetében pedig a 20-50%-ot. A tünetmentes hordozás jelentős szerepet játszik 

a fertőzés terjesztésében, valamint antibiotikum-terápiák, immungyengült állapotok esetén gyakoribb 

mellékhatások, súlyosabb szövődmények és komolyabb CDI lefolyás forrása lehet. 

Nagyon lényeges, hogy antibiotikus terápia szükségessége esetén gondot fordítsunk az élettani flóra 

védelmére, regenerálására. Ezzel, jó eséllyel elejét tudjuk venni a számos, antibiotikus terápiát kísérő 

kellemetlen tünetnek, mint: puffadás, hasfájás, hasmenés, hányinger, diszkomfortérzés, emésztési 

panaszok stb., valamint számos későbbi kellemetlenségtől is megkímélhetjük magunkat. A fentebb 

feltárt információkra alapozva és hivatkozva egyenesen következik, hogy antibiotikus terápia 

szükségessége esetén a szimbiotikumok alkalmazása is legalább ennyire szükségessé válik. 

Azonban az antibiotikus terápia mellékhatásainak ellensúlyozásán túl számos egyéb gyomor-

bélrendszeri elváltozás esetén ajánlott a probiotikumok felhasználása.  

12. A gyomor- és nyombélfekélyek ellen 
12.1. 12.1 Probiotikumokkal 

A gyomor- és nyombélfekéllyel (peptikus fekélyek) küzdők száma sajnos folyamatos növekedést mutat, 

ami nagy részben az életmódunkból, de legalább ennyire a nem túl optimális hozzáállásunkból fakad. A 

peptikus fekélyek tekintetében a nemek aránya közel azonos, ám a korral együtt kialakulásának 

valószínűsége is növekedést mutat, ami a gyógyszerszedési szokásokkal és a csökkenő szöveti 

prosztaglandinszinttel egyaránt összefüggésbe hozható. 0-s vércsoport esetében, stresszes életmód, 

valamint rendszeres alkoholfogyasztás mellett szintén jóval többször találkozhatunk peptikus 

fekélybetegséggel, de az elváltozás erős dohányosok körében is kétszer gyakrabban fordul elő! 
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A Helicobacter pylori egy picike, ám annál nagyobb hírű, spirális alakú baktérium. Valamilyen 

mértékben a legtöbben hallottunk már róla. Számos kórkép kialakulásában szerepet játszik (peptikus 

fekélyek, krónikus gyomorgyulladás, rosszindulatú gyomordaganatok), de maga a Helicobacter pylori 

fertőzés "önállóan egyik kórképet sem váltja ki törvényszerűen"!  

Helicobacter pylori baktériumok 

a gyomornyálkahártyán; színes 

elektronmikroszkópos felvétel 

Peptikus fekélyek esetében 

megkülönböztethetünk 

Helicobacter pylori pozitív, 

valamint Helicobacter pylori 

negatív fekélyeket. A pylori 

baktériumra pozitív fekélyek 

a klasszikus peptikus 

fekélyek, a pylori negatív 

fekélyek előfordulása jóval 

ritkább. A peptikus fekélyek 

kialakulásának egyik 

alapköve a fokozott 

gyomorsav-elválasztás, ám az 

elmúlt időszakban egyre inkább nagyító alá került a Helicobacter pylori szerepe is. A (klasszikus 

besorolású) nyombélfekélyek 90-95%-ában, a (klasszikus besorolású) gyomorfekélyek 60-70%-ában 

mutatható ki Helicobacter pylori fertőzöttség. Ezekből az adatokból könnyen juthatunk arra a 

következtetésre, hogy a megoldás rendkívül egyszerű: a pylori kiirtásával minden létező és jövőbeli 

fekélyes gondunk könnyűszerrel megoldható.  

De ez mégsem ennyire egyszerű… Ugyanis a Helicobacter pylori az emberiség legalább 50%-ában jelen 

van, a fejlődő országok lakosainak pedig nem kevesebb, mint 80-90%-ában mutatható ki a fertőzöttség. 

Ezzel szemben a peptikus fekélyek kialakulásának százalékos aránya az iparosodott társadalmakban a 

felnőtt lakosság "csupán" 10%-a... Ez pedig igen nagy százalékos különbséget jelent. Elgondolkodtató 

adatok, amelyek ismét egyetlen irányba mutatnak: saját magunk irányába. 

Helicobacter pylori pozitív fekélyek esetén a megfelelő gyógyulás és a szövődmények, kiújulás elkerülése 

végett, legtöbb esetben a baktérium eradikációját (kiirtását) javasolják. Az eradikáció során általában 

protonpumpa gátló szereket és többféle antibiotikumból álló kombinációt használnak; az eradikáció 

után pedig néhány héten keresztül gyomorsav-szekréciót gátló gyógyszereket. 
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H. pylori színes transzmissziós elektronmikroszkópos 

felvétele 

A probiotikumok, szimbiotikumok alkalmazása 

nem csupán a Helicobacter pylori kiirtását célzó 

terápia mellékhatásait képes csökkenteni, de 

kutatásokkal támasztották alá, hogy bizonyos 

Lactobacillus törzsek kismértékben gátolják a 

Helicobacter pylori szaporodását.  

 

 

 

 

 

 

13. A gyorsabb gyógyulásért 
13.1. Jótékony baktériumokkal 

A probiotikumok a H. pylori visszaszorításán kívül egyéb patogén kórokozók okozta fertőzések 

megelőzésében is nagy szerepet játszanak (De természetesen NEM kizárólagos szerepet!).  

A nyári melegben általában véve a hűvösebb időszaknál jóval magasabb a különféle, leginkább 

hányással, hasmenéssel járó megbetegedések aránya. Erre az enyhe telek is ráerősítenek, hiszen 

kedvezőbb körülményeket biztosítanak a megbetegedéseket okozó vírusok, baktériumok és egyéb 

kórokozók számára. Erősebbé, ellenállóbbá és nehezebben leküzdhetővé teszik őket, főként az éretlen 

vagy a különféle okokból, betegségekből kifolyólag legyengült immunrendszer számára. Utazások előtt 

különösen fontos tájékozódni az adott területre jellemző, gyakori fertőzésekről, hogy kellően fel tudjuk 

készíteni a szervezetünket, és időben megtehessük a megelőzéshez szükséges lépéseket. A fejlődő 

országokba látogatók csaknem 20-50%-ánál alakul ki vizes hasmenéssel, hányingerrel, hányással együtt 

járó tünetcsoport, amely 85%-a fertőzéses eredetű. Leggyakoribbak az enterotoxicus E. coli, a 

Campylobacter jejuni, a Vibrio parahaemolyticus, a Salmonella, a Giardia lamblia, a rotavírus, valamint 

a Norwalk-vírus okozta megbetegedések.  

Szimbiotikus készítmények (mint az Emóció 7.84, vagy a Lactolife Plus kapszula) alkalmazásával 

csökkenthető az utazási hasmenés előfordulási valószínűsége, valamint fertőzés esetén a lefolyás 

súlyossága is enyhíthető.  

Hasznos információ, hogy a Lactobacillus rhamnozus például egy speciális, rotavírus ellenes IgA 

antitestet termel, amelynek segítségével a gyermekkori rotavírus fertőzés könnyebben és gyorsabban 

leküzdhető. 
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Rotavírusok színes transzmissziós 

elektronmikroszkópos felvétele 

Mivel a jótékony bélbaktériumok különféle 

folyamatok révén gátolják a lehetséges 

kórokozók elszaporodását, immunstimuláló, 

immunmoduláló hatással bírnak, így 

lényegében szinte bármilyen akut fertőzéses 

megbetegedés esetén remekül és hatékonyan 

alkalmazhatóak; elősegítik és támogatják a 

gyógyulási folyamatokat. A rendezett bélflóra, 

a jótékony bélflóraalkotók túlsúlya 

kiegyensúlyozottabb emésztést és ellenállóbb, 

hatékonyabb védekezőrendszert eredményez.  

 

14. Az ételallergia 
14.1. Az orális tolerancia hiánya 

A GALT4 a protektív immunitásban és az orális toleranciában is egyszerre szerepet játszik. Az orális 

tolerancia a normál immunválasz részét képezi. Lényege, hogy megakadályozza a táplálékokkal, 

élelmiszerekkel (orális úton) bekerülő antigének és a bélflóra-alkotó baktériumok (a saját bélflórát 

alkotó jótékony baktériumok és a patogén kórokozókkal szembeni immunválasz ugyanis alapvetően 

különböző) ellen fellépő káros immunreakciót. Egészséges esetben a veszélytelen antigénekkel 

szemben tolerancia, a patogén kórokozókkal szemben pedig specifikus immunválasz alakul ki. Orális 

tolerancia hiányában bizonyos autoimmun folyamatok, allergiás megbetegedések, gyulladásos 

bélbetegségek alakulhatnak ki. Amennyiben egy adott táplálékkal szemben megszűnik az orális 

tolerancia, akkor ételallergia alakul ki. Sajnos ismert tény az is, hogy a táplálékallergiákhoz a későbbiek 

folyamán nagyon gyakran csatlakoznak légúti allergiák, illetve fel is válthatják azokat. Sok más tényező 

mellett az orális tolerancia hiánya is közrejátszik a cöliákia kialakulásában (glutén alfa-gliadin 

komponensére adott, egész szervezetet érintő autoimmun reakció), de mai tudásunk birtokában van 

már az az információ is, miszerint a különféle autoimmun gyulladásos bélbetegségek esetében - mint 

Crohn-betegség és colitis ulcerosa - szintúgy az orális tolerancia elvesztése az egyik mozgatórugó.  

15. A gyulladásos bélbetegségek és a bélflóra kapcsolata 

A gyulladásos bélbetegségeknek, vagyis IBD-nek (Inflammatory Bowel Disease) két típusát 

különböztetjük meg: a Crohn-betegséget (Ileitis Terminalis) és a Colitis Ulcerosa-t. Definíció szerint a 

Crohn-betegség krónikus, nem specifikus, a bélfal minden rétegét beszövő (transmuralis) gyulladás, 

amely az ileumot, illetve a colont érinti, de a gyomor-bélrendszer bármely területén előfordulhat. Tehát 

a nyelőcsőtől kezdve a végbélnyílásig bárhol. Általában 14 és 24 éves kor között kezdődik. Tünetei a 

krónikus hasmenés, az erős hasi fájdalom, a láz, az étvágytalanság, a fogyás; a végbélnyílást és 

környékét érintő repedések és sipolyok, de gyakoriak a bélrendszeren kívüli (extraintestinalis) tünetek 

(ízületek, bőr, szemek) is. Szövődményei lehetnek a sipolyképződés, a bélelzáródás, a hasűri tályog 

kialakulása és a B12-vitamin hiánya is. A betegség hatására a bélfal megvastagszik és elmerevedik. 

Ideális terápiája nem ismert; diétával, gyógyszerekkel és sebészi terápiával “kezelik”, bár a szemmel 

                                                             

4 Bélflóra: a jól működő immunrendszer kulcsa c. fejezet 
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látható összes érintett bélszakasz műtéti eltávolítása (rezekciója) után is kiújulhat a betegség. A Crohn-

betegség növeli a karcinóma rizikóját, de kevésbé, mint a Colitis Ulcerosa (CU). 

Definíció szerint a CU a colon, illetve a rectum nyálkahártyájának krónikus, fekélyes-gyulladásos 

megbetegedése, amelyet epizódikus véres hasmenés jellemez. Tünetei a véres-nyákos hasmenés, a 

görcsös és fájdalmas székletürítés (tenesmus), a hasi görcsök. A végbélnyílást és környékét érintő 

repedések, valamint sipolyok ritkán fordulnak elő, de bélrendszeren kívüli tünetek szintén kísérhetik 

(erythema nodosum, sokízületi gyulladás, SPA (Bechterew-kór), epeúti gyulladás, uveitis, 

szivárványhártya-gyulladás stb.). 

Szövődménye lehet a rosszindulatú daganatos elfajulás (a CU a mai orvosi álláspont szerint 

egyértelműen növeli a carcinoma kialakulásának rizikóját), ritkán a bél átlyukadása, a masszív vérzés és 

olyan szűkület, ami a fekélyek hegesedése miatt alakul ki (strictura). CU esetén a  nyálkahártya 

szemcsés, valamint mély, széles fekélyekkel tarkított, és ezek a gyulladásos fekélyek azok, amik 

kezeletlen esetben hajlamosak a rosszindulatú elváltozásra. A leggyakoribb 15 és 30 éves kor, valamint 

50 és 70 éves kor között. Leginkább gyógyszeresen kezelik, műtétre csak a kezelésre nem reagáló 

esetekben kerül sor. 

 

Crohn-betegség és CU által leggyakrabban érintett bélszakaszok 

 

Az IBD kialakulásában genetikai tényezők, környezeti tényezők, lelki alapok és állapotok, valamint az 

állandó bélflóra egyes baktériumaival szembeni (főként a Gram-pozitív anaerob, pl. a coliform 

baktériumok és Bacteroides genus) túlérzékeny, kóros, túlzott és agresszív immunválaszok és a bélflóra 

védő elemeinek jelentős csökkenése egyaránt szerepet játszanak. Éppen ez a magyarázata az IBS 

kiegészítő kezelésében sikeresen alkalmazott probiotikus terápiáknak, amit számos humán klinikai 

vizsgálat támasztott már alá. Igazolást nyert az is, hogy a Bifidobaktériumok a fentebb említett 

Bacteroides törzseket gátolják, kiszorítják, és a Lactobacillusokkal kapcsolatban is sokféle, az IBS tüneteit 

kedvezően befolyásoló hatásra derült fény. A probiotikus készítmények különösen ígéretesek a Crohn-

betegség tünetmentes szakaszainak fenntartásában is. 

 

Mind Crohn-betegség, mind CU esetében rendkívül lényeges a rendszeres orvosi kontrollvizsgálat, 

állapot ellenőrzés, ami a vérparaméterek vizsgálatán túl az esetleges endoszkópos vizsgálatokat is 

magában foglalja, hiszen ezzel lehetséges csupán a kórjelző állapotokat idejében kiszűrni! A gyulladás 



21 

megszüntetése, minimalizálása, a bélflóra rendezése, a stresszkezelés, valamint az immunrendszer 

modulálása mind-mind elengedhetetlen a gyulladásos bélbetegségek kezelésében, és ezek így, 

együttesen vezethetnek valódi pozitív változáshoz. 

16. A Th1-Th2 aranyegyensúly 
16.1. Az újszülöttkori bélflóra-kolonizáció, az atópiás dermatitisz és az 

allergiás kórképek összefüggései 

És ezzel ismét visszaérkeztünk az újszülöttkori, megfelelő fajokból álló bélflóra-kolonizáció mérhetetlen 

jelentőségéhez. Amennyiben a korai kolonizáció probiotikumok hiányában elmarad, vagy mondjuk az 

édesanya bakteriális vaginózisa esetén patogén baktériumokkal történik, akkor Th2-típusú citokin 

túlsúly alakul ki. Optimális esetben ugyanis a születéskori, már meglévő Th2 alapreakciót a megfelelő 

bélbaktériumok megtelepedése az enyhe Th1 túlsúly irányába tereli. A Th1-sejtek (T-helper sejtek) által 

termelt citokinek segítik az immuntolerancia kialakulását és a természetes, kórokozókkal szembeni 

immunitást. Egészséges egyénekben tehát a Th1-citokinek enyhe túlsúlya mutatható ki, amelyek a 

kórokozók elleni hatékony védekezés zálogai. 

A veleszületett és a szerzett immunrendszer együttműködik, mindkettő sejtes és humorális 

komponensekből tevődik össze. A szerzett immunitás résztvevői a T- és a B-limfociták, mindkettő kis 

nyiroksejt. A szerzett immunitás sejtes immunválaszai T-limfociták által közvetítettek, amelynek során 

az antigének hatására citotoxikus T-sejtek, aktivált makrofágok, NK sejtek és citokinek termelődnek. A 

humorális immunválaszai pedig a B-limfociták által közvetítettek, amelynek során az antigének hatására 

antitestek termelődnek. 

16.2. TH1 és TH2 sejtek 

A Th1- és a Th2-sejtek az immunológiai védekezésért felelős T-limfociták altípusai, amelyek az 

immunválaszok során szabályozó hatású citokineket termelnek. A Th1-Th2 egyensúly felbomlása 

számos probléma forrása lehet. A Th1-limfociták aktiválják a sejtes immunitást, szabályozzák az 

immunválaszt, míg a Th2-limfociták a humorális immunválaszt aktiválják, az antitestek termelődéséért 

felelősek. A Th2 túlsúly és a csökkent Th1-citokintermelés csökkenti az ellenálló képességet, kedvez az 

allergiák, valamint az atópiás-ekcémás elváltozások kialakulásának! Az erőteljes Th1 túlsúly pedig 

számos autoimmun megbetegedést idézhet elő. A Th1- és Th2-sejtek kölcsönösen gátolják egymás 

működését! 

A TH1-sejtek többek között g-interferont és IL-2 citokineket termelnek, míg a Th2-sejtek IL-4, IL-5 és IL-

13 citokineket (IL: interleukin; az interleukinek olyan citokinek, amelyek jellemzően a fehérvérsejtek 

közötti közvetítőként működnek, de más sejttípusokra is hatással vannak.). Az IL-4 IgE termelésre 

serkenti a B-sejteket, az IL-5 pedig aktiválja az eozinofil sejteket. Mind az IgE magas szintje, mind az 

eozinofil sejtek által termelt anyagok megfigyelhetőek az allergiás megbetegedésekben, fenntartják a 

krónikus, allergiás gyulladást. Nem véletlen tehát az allergiás és asztmás betegségek nagymértékű 

összefűződése, hiszen mindkettő jellegzetes Th2-típusú immunválasz. Ezt igazolandó, bronhoszkópos 

vizsgálatokkal nyert, asztmás betegekből származó tüdőmintákban a T-sejtek jelentős hányada Th2-

sejtnek bizonyult.  
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Számos klinikai vizsgálattal támasztották alá a jótékony bélflóraszám csökkenésének és az allergiás, 

atópiás kórképeknek az összefüggését. Korai életkorban a probiotikus arány csökkenése, a patogén 

bélbaktériumok számának emelkedése egyértelműen fokozza az atópiás dermatitisz, az ekcéma és a 

többi, különféle allergiás kórkép (táplálékallergiák, asztma, légúti allergiák stb.) előfordulását.  

Elsődlegesen mindig az atópiás bőrbetegség jelentkezik, a többi elváltozás utána következik; ezt a 

folyamatot “atópiás menetelés” (“atopic march”) névvel illetik. Atópiás dermatitisz fennállásánál az 

esetek igen nagy hányadában megfigyelhető az asztma későbbi csatlakozása is. Atópiás, ekcémás 

gyermekek esetében gyakoribbnak számítanak a bélrendszeri fertőzések, valamint a súlyosabb 

lefolyású bélrendszeri fertőzések egyaránt, ami a fenti ismeretek birtokában úgy gondolom, nem 

igényel különösebb magyarázatot. 

Egyensúlyi állapot (normal balance); autoimmun megbetegedések (autoimmune disease); rákos elváltozások (cancer); 

immunmoduláció (immunomodulation) 

Érdekességként említem, hogy várandósság alatt a Th1:Th2 arány Th2 irányban eltolódik, amely a 

humorális túlsúly létrejöttét eredményezi, lényegében a magzat megmaradását, védelmét biztosító 

élettani immungátlást létrehozva. Ez az állapot csökkent ölősejt (NK sejt) aktivitást, csökkent 

sejtközvetített válaszadási készséget, de fokozott immunoglobulin termelést eredményez.  
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A folyamat magyarázatul szolgál a várandósság alatti Th1-sejtek által közvetített immunfolyamatok, 

autoimmun megbetegedések (pl. rheumatoid arthritis esetében 77%-nál) aktivitásának csökkenésére, 

tüneteinek enyhülésére (általában a várandósság 4. hónapjától), majd a szülés utáni, várandósság 

utáni fellángolásra, visszaesésre. Azonban a humorális mechanizmusú autoimmun kórképek (pl. SLE, 

myasthenia gravis) esetében sajnos igen gyakran állapotromlás figyelhető meg. Az NK aktivitás 

csökkenése szintén magyarázza a várandósság alatti fokozott hajlamot a gombás és vírusos 

fertőzésekre, valamint a daganatok keletkezésére, mivel mind a tumorsejtek megsemmisítéséhez, 

mind a vírusfertőzött sejtek elpusztításához szükség van a megfelelő mértékű Th1-sejtválaszra. 

  

A probiotikumok, szimbiotikumok Th1 és Th2 dominancia esetén is jó eredményekkel alkalmazhatóak, 

kedvezően befolyásolják az egyensúlytalansági állapotokat. Immunmoduláló hatásuk révén szinte 

valamennyi autoimmun elváltozás fennállása esetén jótékonyan hathatnak, a kedvező irányba tolják 

(modulálják) az immunfolyamatokat. Ilyen esetekben mindenképpen hosszabb távú alkalmazásuk 

szükséges. 

17. Görcsös mindennapok: élet IBS-sel 

A Lactobacillusok és a Bifidobaktériumok számának csökkenését, és az aerob törzsek növekedését az 

egyik leggyakoribb, funkcionális emésztőszervi megbetegedéssel, az IBS-sel is összefüggésbe hozták. 

Az IBS (irritábilis bél szindróma, Irritable Bowel Syndrome) a lakosság körülbelül 10-20%-át érinti; 

általában a munkaképes korúak esetében és leggyakrabban a női nem körében fordul elő. Hátterében 

szervi eltérések nem igazolhatóak; fájdalmas hasi tünetek, puffadás, diszkomfortérzés, a széklet 

formájának és állagának megváltozása, valamint székelési zavarok kísérik.  

A hasi fájdalom székelés után egyértelműen enyhül, azonban az étkezés és a stesszhelyzetek fokozzák. 

Leginkább az alhasban jelentkezik, mértéke hullámzó. Éjszaka nem figyelhető meg, ám menstruáció 

idején kifejezettebb. Az IBS-re jellemzőek a hasmenéses és a székrekedéses periódusok, illetve ezek 

váltakozása is. Sokszor megfigyelhető az étkezést követő sürgető székelési inger, a végbéltáji 

nyomásérzés, feszülés, a “kiürületlenség” érzése. 

Az IBS gyakran egyéb funkcionális kórképpel (fejfájás, krónikus fáradtság, hátfájás, fibromyalgia, 

menstruációs zavarok, kismedencei panaszok, diszpepszia) társul, és az ebből fakadó krónikus 

panaszok miatt az IBS-es “betegek” egyik szakrendeléstől a másikig, egyik orvostól a másikig járnak, 

gyakran attól félve, hogy a sejtett, esetleges betegségüket az orvos nem veszi észre, nem 

diagnosztizálja időben. A panaszok megfoghatatlansága, sokrétűsége és állandósága ugyanis súlyos és 

komoly betegség gyanúját keltheti a betegben.  
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Az IBS mind egyénileg, mind társadalmilag komoly lelki és anyagi megterhelést jelent (a 

gasztroenterológiai megbetegedésekre fordított költségek 30%-át az IBS viszi el)!  

Azonban mindenképpen fontos a részletes, hozzáértő kivizsgálás, mivel sok esetben az IBS-re jellemző 

tünetek mögött pajzsmirigy-alulműködés, endometriózis vagy épp más egyéb kórkép áll. 

Az IBS kialakulásában genetikai tényezők, 

“végszervi” zavarok (pl. motilitászavar, visceralis 

hiperérzékenység, a tápcsatorna idegi 

hiperérzékenysége, központi érzékelés 

zavarok), környezeti hatások (stressz, pszichés-

lelki tényezők, akár sok évvel korábban átélt 

trauma, szorongás, depresszió, 

pszichoszomatikus tünetek) egyaránt szerepet 

játszanak. A korábbi gyomor-bélrendszeri 

fertőzések utáni legyengült állapot, az 

antibiotikumos terápiák (különösen a tartós 

antibiotikum-szedés) fokozott kockázati 

tényezőket jelentenek az IBS kialakulására. 

Gyomor-bélrendszeri fertőzést követően 

hozzávetőlegesen 10%-os aránnyal alakul ki IBS  (post-infectious IBS, vagyis PI-IBS)! Ahogy már 

említettem, megfigyelhető a bélflóra összetételének megváltozása is, ám az még nem egyértelmű, 

hogy ez a kicsit sem lényegtelen tényező a betegség egyik előidézője, vagy pedig épp annak a 

következménye. Az IBS diagnosztizálása a tüneteken, panaszokon (Római kritériumok), klinikai 

adatokon alapul, valamint a szervi elváltozások kizárásán. 

17.1. IBS alcsoportok 

IBS esetében négy különböző alcsoportot különíthetünk el: 

• D-IBS (diarrhoea-predominant IBS), ami a hasmenéses típusú IBS, ahol a hasi fájdalom mellett 

váltakozó intenzitású hasmenés is megfigyelhető. A lágy székletarány magasabb, mint 25%. 

• C-IBS, ami a székrekedéses típusú IBS, ahol a ritka székletürítést kíséri hasi fájdalom. A kemény 

székletarány magasabb, mint 25%. 

• Kevert típusú IBS esetén hasmenés és székrekedés váltakozva (kb. 50-50%-os arányban) fordul 

elő, és szintúgy hasi fájdalom kíséri.  

• Be nem sorolható forma. 

Az IBS kezelése nem egyszerű feladat, az általános orvoslásban leginkább gyomor-bélrendszerre ható 

gyógyszereket, és bizonyos esetekben központi idegrendszerre ható készítményeket alkalmaznak 

tüneti terápiaként. Sok vény nélkül kapható termék is elérhető már a piacon, ám a gyógyuláshoz vezető 

úton az életmód megreformálása, a FODMAP diéta (A FODMAP egy mozaikszó, ami lényegében az 

erjedő, fermentálódó oligoszacharidokat, diszacharidokat, monoszacharidokat és poliszacharidokat 

foglalja magába, vagyis Fermentable, Oligo-, Di-, Mono-saccharides and Polyols) alkalmazása, a lelki-

önismereti módszerek és a megfelelő stresszoldási technikák elsajátítása, valamint a probiotikumok 

használata is alapvetőnek számít.  

Számos vizsgálat bizonyította a megfelelő probiotikus baktériumok IBS során fellépő tünetekre 

gyakorolt pozitív hatásait, eredményeit. Többek között javítják a bélmozgást és a barrier funkciót, 

csökkentik a zsigeri túlérzékenységet, a gyulladást, a bélnedv és a nyák termelését.  
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IBS esetén a Bifidobacterium infantis, B. lactis, B. breve, Lactobacillus plantarum, L. reuteri, L. 

acidophilus, L. salivarius törzsekkel értek el különösen jó eredményeket. A prebiotikumok alkalmazása 

IBS esetén gyakran panaszokat okoz, arra érzékenyeknél ugyanis fokozhatja a puffadásos és a 

hasmenéses tüneteket, ám székrekedéses formáknál éppen ezért kifejezetten előnyös lehet az 

alkalmazásuk.  

A Lactolife Plus kapszula a fentebb soroltak közül a Lactobacillus acidophilus és a Bifidobacterium breve 

törzseket szintúgy tartalmazza, így használata kedvezően befolyásolhatja az IBS-es panaszokat. A 

kapszulát ez esetben célszerű az étkezés végeztével bevenni! Az Emóció 7.84 fermentált, vagyis 

lényegében előemésztett formában tartalmazza az előanyagokat, így összetevői IBS esetén is remekül 

tolerálhatóak, mind a székrekedéses, mind a hasmenéses, mind pedig a kevert formák esetében 

egyaránt. 

18. Mi a SIBO? 

 

Az IBS nagyon gyakran (körülbelül az esetek egyharmadában, D-IBS esetén kétharmadában) társul az 

ún. kontaminált vékonybél szindrómával (vékonybél diszbakteriózis, vagy SIBO, mint Small Intestine 

Bacterial Overgrowth), amelynek lényege, hogy a vékonybélben patogén törzsek telepednek meg, és 

jelentősen felszaporodnak. Tünetei az étkezéseket követő lazább széklet, a haspuffadás, a korai 

teltségérzet, a hasi diszkomfortérzés, a hasmenés, az aknés bőr, a rosacea megjelenése. A SIBO 

előidézhet tápanyagfelszívódási zavarokat is (pl. a csökkent B12 és megnövekedett folsavtartalom 

bakteriális túlnövekedésre utal). 

Az ileum (vékonybél utolsó szakasza) és a coecum (vakbél, vagyis a vastagbél kezdeti szakasza) között 

helyezkedik el a Bauchin-billentyű (ileocoecalis billentyű), amelynek feladata, hogy megakadályozza a 

vastagbélben lévő tartalom visszaáramlását a vékonybélbe. A Bauchin-billentyű tulajdonképpen 

körkörösen megvastagodott vékonybélizom-réteg. A billentyű olyan mértékű, ám nem tökéletes zárást 

biztosít, amely hozzájárul, hogy semmiféle vastagbélben élő mikroorganizmus ne “szökhessen” vissza. 

Viszont az egészséges gyomorbélműködés, a gyomorsav és az emésztőnedvek, a mucintermelés, az 

immunglobulintermelés és a megfelelő kolonizáció biztosítják és fenntartják a kényes egyensúlyt.  

http://www.siboinfo.com/
http://www.siboinfo.com/
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Ha az emésztési folyamatok valamilyen oknál fogva zavart szenvednek, ha valamely védő tényező 

hiányzik/csökken, akkor az egyensúly könnyen megbomlik, és a vastagbélben élő mikroorganizmusok 

(E. coli, Bacteroides, Candida stb.) megtelepednek a vékonybélben, előidézve a vékonybél 

diszbakteriózis állapotát. Ilyen emésztési zavar adódhat a gyomorsav hiányából, illetve csökkent 

termelődéséből, de az esetek igen jelentős hányadánál “pusztán” a pszichés stressz a mozgatórugó, 

ami lassú gyomorürülést, meglassult bélmozgást, összekavarodott emésztést eredményez. 

Amennyiben a gyomorürülés problémás, a stressztől meglassult, akkor ugyanis zavart szenvedhet a 

táplálék és az emésztőenzimek optimális elkeveredése! A SIBO-ra leginkább hajlamosító tényezők a 

pangás és a bélmozgás (motilitás) megváltozása. A SIBO tehát lényegében a rendellenes bélműködés 

következtében létrejövő állapot. A vastagbélben élő bélbaktériumok fermentálási, emésztési 

munkálatokat látnak el, és kolonizáció esetén értelemszerűen a vékonybélben is hasonló folyamatokat 

fognak véghezvinni, ezzel előidézve a SIBO-val járó számos kellemetlen tünetet és panaszt.  

A SIBO egyértelműen diagnosztizálható az ún. laktulóz - és szükség esetén laktóz - hidrogén kilégzési 

teszt segítségével. 

SIBO fennállásánál a probiotikus készítmények alkalmazása előtt rendezni szükséges a kóros 

baktériumfelszaporodást, hiszen e nélkül a pro- és prebiotikus készítményekkel a vékonybélben 

megtelepedett és túlszaporodott baktériumok további növekedését és szaporodását is támogatnánk. 

Az általános orvosi gyakorlatban a vékonybél diszbakteriózist leginkább rifaximin-nal kezelik, ami egy 

olyan speciális antibiotikum, amely kevesebb, mint 1% arányban szívódik fel a gyomor-bélrendszerből, 

ezáltal ott igen magas koncentrációt ér el, tehát jó eséllyel kiirtja a túlszaporodott baktériumokat is. Jó 

eséllyel… Azonban fontos tudni, hogy rifaximin alkalmazása esetén ugyanúgy fennáll a 

mellékhatásként jelentkező hasmenés, a Clostridium difficile fertőzés és az álhártyás 

vastagbélgyulladás lehetősége.  

18.1. A felismerés 

Az a tény sem elhanyagolandó, hogy ha valaki nem ismeri fel, esetleg nem hajlandó felismerni saját, 

egyéni felelősségét, megbetegítő gondolkodását és reakcióit, nem változtat az eddigi romboló mintáin, 

akkor az eredményes kezelést is legtöbb esetben kiújulás követi. 

A stressz egy bizonyos szintig életben maradásunk és fejlődésünk biztos záloga, ám a krónikus, 

nagymérvű stressz kártékony, romboló és sajnos egyenesen életveszélyes! Ez a fajta stressz (distressz) 

komolyan károsítja, és rossz irányba befolyásolja szerveink működését. A stressztűrő képesség teljesen 

egyéni dolog, mindenkinél más és más… Azonban az egyéni megélések kellő tudatossággal, 

önvizsgálattal, felismeréssel és átírással jó irányba terelhetőek. Érdemes tehát őszintén és higgadtan 

végiggondolni, hogyan is éljük meg és reagáljuk le a minket érő napi eseményeket! 

A SIBO terápiájában tehát a stressz-kezelésnek és önismeretnek óriási jelentőség van. Célszerű 

fontolóra venni a természetes lehetőségeket is, hiszen számos, erős antibakteriális hatással bíró 

gyógynövény áll már rendelkezésünkre; ilyen a borsmenta olajából készült kapszula is. Ezeket 

megfelelő módon és ideig alkalmazva nagyon jó eredmények érhetőek el. A borsmentaolaj erőteljes 

antibakteriális, vírusölő és antimikotikus hatásokkal rendelkezik, továbbá görcsoldó, csökkenti a 

fájdalmakat, erősít, serkenti az epeműködési és emésztési folyamatokat.  
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Fontos, hogy az olajat gyomornedv-ellenálló, vékonybélben oldódó kapszulás formátumban 

alkalmazzuk (pl. GAL borsmentaolaj kapszula); ez biztosítja, hogy a hatóanyag valóban megfelelő és 

hatékony mennyiségben eljusson a vékonybélbe.  

A borsmentaolaj-kapszulát 

minimum két hónapig 

érdemes szedni, de akár 

hosszabb időt is igénybe vehet 

a folyamat. A kúra után pedig 

át lehet térni a probiotikumok 

használatára, amelyek 

segítenek visszaállítani a 

bélflóra felborult egyensúlyát. 

SIBO esetén gyakran panaszt 

okoz a Lactobacillus 

acidophilus és a Streptococcus 

thermophilus fajokat 

tartalmazó készítmények 

használata, az Emóció 7.84 azonban mentes ezektől a mikroorganizmusoktól, így ez esetben is célszerű 

és hasznos lehet az alkalmazása.  

19. A laktóz és a fruktóz  

19.1. A vékonybél-érintettség másodlagos következményei 

Mind IBS, mind SIBO esetén létrejöhet következményes, másodlagos laktázhiány, amely bármilyen 

vékonybelet érintő, károsító tényező hatására kialakulhat: 

• mobilitási zavarok, 

• emésztési/táplálkozási zavarok, 

• gyulladásos bélbetegségek, 

• kórokozók, alkoholizmus, 

• cöliákia, 

• ételintoleranciák, 

• ételallergiák, 

• daganatok, 

• gyógyszerek, 

• sugárterápia, 

• májbetegségek, 

• hasnyálmirigy-betegségek, 

• epebetegségek, 

• cukorbetegség. 

Ennek magyarázatául az a tény szolgál, hogy a tejcukrot (laktóz) a vékonybél-kefeszegélyben található, 

sérülékeny laktáz enzim bontja felszívódásra képes monoszacharidokká, mégpedig glükózzá és 

galaktózzá.  

Ennek hiányában állati tejtermékek fogyasztásakor a laktóz változatlan formában jut el a vastagbélig, 

ahol bakteriális fermentáció hatására hidrogén- és metángázok képződnek, valamint rövid szénláncú 

zsírsavak, amelyek túltermelése puffadást, felfúvódást, hasmenést, erőteljes bélmozgást, fejfájást, 

http://bionom.hu/etrendkiegeszitok/borsmentaolaj-gal.html
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ekcémát, viszketést és egyéb kellemetlenségeket eredményez. Amennyiben a laktázhiány SIBO-val 

párosul, akkor szinte azonnali kellemetlen tünetek és reakciók tapasztalhatóak, amelynek oka, hogy a 

vékonybél diszbakteriózisa miatt már ezen a szakaszon bekövetkezik, a laktóz fermentációja. 

A laktózintolerancia az esetek közel 60%-ában fruktóz malabszorpcióval is párosul, amelynek lényege 

a gyümölcscukor nem megfelelő mértékű felszívódása. Az elégtelen felszívódású fruktóz a 

vastagbélben fermentálódik, amely a laktóz intoleranciához igen hasonló tüneteket eredményez 

(haspuffadás, görcsös hasi fájdalom, hasmenés, zsírszéklet, tápanyagfelszívódási zavarokból eredő 

hiányállapotok, vérszegénység, bőrszárazság, depressziós állapotok, fejfájás, súlyvesztés). 

Mind a laktózintolerancia, mind a fruktóz malabszorpció szükség esetén hidrogén kilégzési tesztek 

segítségével könnyen diagnosztizálható. 

Mivel a megfelelő emésztési folyamatokhoz, a bélműködéshez a vékonybél rendezett bakteriális 

flórája szintén alapvetőnek számít, így a probiotikumok alkalmazása ezen állapotok esetén is 

elengedhetetlen.  

20. Hisztamin intolerancia 

20.1. A bélgyulladás gyakori velejárója 

Nagyon lényeges szót ejtenünk a hisztamin intoleranciáról is, mivel a fenti problémák, elváltozások 

esetén sajnos gyakran ennek a fennállásával is szükséges (és célszerű…) számolni. 

A hisztamin a szervezetünkben termelődő neurotranszmitter (vagyis szöveti ingerület-átvivő, hírvivő, 

közvetítő anyag), amelyet táplálékokkal, élelmiszerekkel elfogyasztva is bejuttatunk a testünkbe. A 

hisztamin szervezetben betöltött szerepe és hatása (centrális és perifériás egyaránt) igen szerteágazó. 

A hisztamin metabolizmusban három enzim (HDC, DAO, HNMT) vesz részt. Előállítását a hisztidin 

dekarboxiláz (HDC) enzim végzi. Az előállított hisztamint a hízósejtek és a bazofil granulociták 

eltárolják, vagy a DAO és HNMT lebontó enzimek közreműködésével a szervezet semlegesíti. A DAO a 

diamin-oxidáz enzim rövidítése, a HNMT pedig a hisztamin-N-metil-transzferáz enzimet jelöli. 

A hisztamin részt vesz az 

immunválaszok - az idegen 

anyagok elleni védelem - és a 

gyulladási folyamatok 

kialakításában; elsődlegesen az 

akut gyulladásos és allergiás 

reakciók létrejöttében van 

szerepe. Szabályozza a gyomorsav 

termelődését, fokozza az erek 

áteresztő képességét, hatással 

van a simaizom-összehúzódásra, 

szabályozza az anyagcsere-

folyamatokat, és még hosszan 

sorolhatnám. Felszabadulását 

előidézhetik kórokozók, allergén 

anyagok, gyulladások, stresszes állapotok, egyes gyógyszerek és élelmiszerek, alkohol fogyasztása és 

még számos egyéb paraméter is. Allergiás reakciók esetén a hízósejtekből (a hízósejtek nagyméretű 

sejtek, amelyek a nyálkahártyák alatti kötőszövetben, a hajszálerek mentén helyezkednek el. A 

hízósejtek stimulálás hatására Th1- és Th2-citokineket termelnek.) az eltárolt hisztamin nagy 
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mennyiségben, hirtelen szabadul fel, részt vesz a tipikus tünetek (viszketés, csalánkiütés, orrfolyás, 

orrdugulás, emésztőszervi panaszok) kialakulásában. 

20.2. Túlérzékenységi reakció 

A hisztamin intolerancia az élelmiszerekkel, kívülről bejuttatott hisztaminra adott túlérzékenységi 

reakció, amelyet a DAO enzim csökkent működése, illetve alacsony szintje idéz elő.  Amennyiben a 

DAO működése nem kielégítő/szintje alacsony, akkor az étkezésekkel bevitt hisztamin szintje 

megemelkedik a szervezetben. A DAO enzim a bélfalban található, így működésének, valamint 

mennyiségének alacsony szintje nagyon gyakran a belek gyulladásos megbetegedésének a 

következménye. Ráadásul bélrendszeri fertőzések során olyan anyagok (IL-9) szabadulnak fel, amelyek 

serkentik a hízósejtek felszaporodását 

Hízósejt színezett transzmissziós 

elektronmikroszkópos felvétele 

Ebből egyenesen következik, hogy a 

kiváltó ok megszüntetésével, jó eséllyel 

maga a hisztamin intolerancia is 

orvosolható, de mindenképpen 

jelentősen enyhíthető. A DAO enzim 

mérése vérvizsgálattal (még csupán 

privát úton) bárki számára elérhető, 

amelynek eredményével felállítható a 

hisztamin intolerancia laboratóriumi 

diagnózisa. 

A hisztamin intolerancia során fellépő tünetek szintén szerteágazóak, lehetnek enyhék és kifejezetten 

súlyosak is, jelentkezhetnek bizonyos ételek elfogyasztása után azonnal, de nagyon gyakran krónikus 

panaszok kísérik.  
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20.3. Tünetei 

● orrfolyás,  

● tüsszögés,  

● légszomj,  

● köhögés,  

● puffadás,  

● hasmenés,  

● hasi fájdalom,  

● hányinger, hányás,  

● gyomorégés,  

● refluxos tünetek,  

● bőrkiütések, viszketés,  

● az arc kipirulása,  

● hőhullámok,  

● a bőr kivörösödése,  

● bőrproblémák,  

● rohamokban fellépő izzadás,  

● migrén, fejfájás,  

● szédülés,  

● vérnyomásesés, alacsony vérnyomás,  

● szívdobogásérzés,  

● szemhéj ödéma,  

● menstruációs zavarok,  

● állandó fáradtság, levertség,  

● nyugtalanságérzés,  

● fokozott fertőzési hajlam stb. 

 

IBS esetén megfigyelték a hízósejtek felszaporodását és az ebből eredő, fokozott proteáz- és hisztamin 

kiválasztást, így IBS fennállásánál a terápiát mindenképp célravezető lehet hisztamin-szegény diétával 

is kiegészíteni. 

A pajzsmirigy alulműködése is együtt járhat alacsony DAO szinttel, így szükség esetén érdemes ilyen 

irányban is vizsgálatokat indítani! 

A fentebb említett okokból kifolyólag a hisztamin intolerancia kezelésében alapvető a kiváltó ok 

megszüntetése, a bélflóra rendezése, valamint a hisztamin-szegény étrend (magas hisztamin tartalmú 

élelmiszerek, valamint a hisztamin lebontását gátló, illetve a hisztamin-felszabadulást okozó 

élelmiszerek és gyógyszerek kiiktatása egyaránt) szigorú tartása egyaránt. A jótékony bélflóra 

támogatása ez esetben az immunrendszer-moduláló és gyulladáscsökkentő tulajdonságok miatt is 

nagyon lényeges. 

Hisztamin intolerancia esetében mind az Emóció 7.84, mind a Lactolife Plus kapszula jó 

eredményekkel alkalmazható. 
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20.4. A hisztamin és a kolorektális rákok kapcsolata 

A hisztaminszegény diéta azonban nem csupán a fenti állapotokban, de a vastagbél/végbél 

rosszindulatú tumoros elváltozásai (kolorektális rákok) esetében is rendkívül fontos. A hisztamin 

ugyanis elősegíti a tumor növekedését, közvetlen és közvetett hatásokon keresztül egyaránt. Közvetlen 

hatását a tumorsejtekre, mint növekedési faktor fejti ki, közvetetten pedig gyulladásos mediátor és 

immunmoduláns tulajdonságaival hat a növekedésükre. Gátolja a megfelelő tumorellenes 

immunválaszt; elősegíti, hogy a daganatok növekedésük biztosításául a szervezet ereiből saját, új 

ereket hozzanak létre. Maguk a tumorsejtek is termelnek hisztamint. Irodalmi adatok alapján a 

malignus tumorokban megfigyelt magas hisztaminszint részben a tumorsejtek hisztamintermelésének, 

részben az alacsony DAO, HNMT, valamint emelkedett HDC aktivitásnak a következménye. A hisztamin 

túlzott mértékű jelenlétét bizonyították colorectalis-, gyomor-, emlő- és tüdőcarcinomákban, és 

bizonyos hematológiai (vérképzőszervi) betegségekben egyaránt. Ismert tény, hogy a 

vastagbéltumorok hisztamintermelő daganatok, valamint a hisztamin vastagbéldaganatokra gyakorolt 

növekedést fokozó hatását szintén számos kísérlettel bizonyították már. A colorectalis karcinómák 

(vastagbélrák, végbélrák) a férfiak körében a második (az első a tüdőrák), a nők között a harmadik (az 

emlőrák és a tüdőrák után) leggyakrabban előforduló rosszindulatú daganattípus; világszinten és 

országszinten is a második leggyakoribb rákos megbetegedés.  Magyarországon a nők körében évente 

4500, a férfiak körében évente 5000 új esetet diagnosztizálnak, és sajnos mind a betegség előfordulás, 

mind pedig az abból fakadó halálozás folyamatosan és riasztó mértékben növekszik. 

A bélflóra és a vastagbélrák-kialakulás esetleges kapcsolatának feltérképezésére számos kísérletet, 

kutatást végeztek már, és egyértelmű összefüggéseket találtak a bélflóra összetétele és a kolorektális 

rákok kialakulása között. Feltételezik, hogy a kevésbé változatos bélflóra növeli a kialakulási 

kockázatot. Kolorektális karcinómás betegek esetében kevesebb olyan bélbakériumot találtak (pl. 

Lachnospiraceae, Roseburia), amelyek az élelmi rostot rövid szénláncú zsírsavakká fermentálják, ám a 

szájüregi és a gyomor-bélrendszeri gyulladásokért felelő baktériumok (pl. Fusobacterium nucleatum) 

száma magasabb volt. A fermentációval keletkező rövid szénláncú zsírsavak és gázok egy része a 

széklettel távozik, egy része visszaszívódik, egy másik részük pedig a mikroorganizmusok táplálékául 

szolgál. Tehát mind a kiindulási, mind a keletkezett anyagok hatással vannak egymásra és a bélflórára 

egyaránt.  

21. Minden mindennel összefügg 

Az epesavakat a májsejtek állítják elő koleszterinből. Az epesavak részt vesznek a zsírok lebontásában 

és felszívásában, hatással vannak az immunrendszerre, szerepet játszanak a zsíroldékony vitaminok 

felszívódásában, valamint megvédik a szervezetet az endotoxinokkal szemben. Az epekiválasztás 

intenzitása a visszaszívott, majd újra kiválasztott epesavak mennyiségének a függvénye. 

Az előállítás során konjugált elsődleges epesavak keletkeznek (glikokolát, taurokolát, 

glikokenodezoxikolát, taurokenodezoxikolát). A konjugált (vagyis a májsejtekben glicinnel vagy 

taurinnal kapcsolódó) epesavak az epehólyagba kerülnek, majd onnan táplálkozáskor hormonális 

hatásokra a bélbe ürülnek. Az ileumban lévő bélbaktériumok hatására dekonjugálódnak, ezáltal kólsav, 

kenodezoxikólsav keletkezik belőlük. A vastagbél anaerob bélbaktériumainak enzimes hatására 

másodlagos epesavak, mint dezoxikólsav és litokólsav jönnek létre. A másodlagos epesavak (litokólsav) 

azonban toxikus, rákkeltő tulajdonságúak.  

A litokólsav legnagyobb része kiürül a széklettel, kis része azonban felszívódik, és később - átalakítva 

szulfolitokólsavvá - az epével kiválasztva távozik a széklettel együtt. 
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A bélbe került és dekonjugált epesavak legnagyobb része (95-98%) visszaszívódik az ileumból (a 

vékonybél harmadik, vastagbél előtti szakasza), visszajut a májba a vénás rendszeren keresztül, majd 

ott újra hasznosul, és kiválasztódik. Az epesavaknak az a része, amely nem szívódik vissza (2-5%), a 

széklettel ürül ki, megadva a széklet jellegzetes, barna színét. 

Osztódó vastagbélrákos sejtek, SEM 

A rövid szénláncú zsírsavak csökkentik 

a béltartalom pH-ját és növelik a 

bélmotilitást, ezzel lerövidítve az 

áthaladási időt. Felgyorsítják az 

epesavak átjutását a bélcsatornán, így 

a toxikus másodlagos epesavak 

kevesebb ideig tartózkodnak ott, 

vagyis kevésbé tudják kifejteni rákkeltő 

hatásukat.  

A rövid szénláncú zsírsavak közül a 

vajsav (butirát) különösen nagy 

jelentősséggel bír; kísérletekkel 

bizonyították, hogy gátolja a 

daganatos sejtek osztódását, valamint ráksejtekhez adva olyan változásokat idéz elő, amelynek 

következtében azok visszanyerik eredeti alakjukat! A Roseburia baktériumok pl. igen nagy 

mennyiségben termelnek butirátot. 

22. Polyp + baktérium = rák? 

Említettem, hogy kolorektális rákban (vastagbélrák, végbélrák) szenvedők esetében magasabbnak 

találták a szájüregi és a gyomor-bélrendszeri gyulladásokért felelős baktériumok számát. Az egyik ilyen 

baktérium a Fusobacterium nucleatum, amely az ínygyulladás kialakulásában is szerepet játszik, a 

belekben pedig ösztönzi a jóindulatú vastagbélpolipok elrákosodását; mikrogyulladásokat idéz elő, 

amely különösen növeli a kolorektális rákok rizikóját. A Fusobacterium nucleatum egészséges 

bélrendszerben jellemzően nem kimutatható, azonban végbél-, valamint vastagbélrák esetén igen 

nagy mennyiségben fordul elő. 

Polypok a vastagbélben 

A polipok a vastagbél nyálkahártyaszövetének 

szabad szemmel is látható, szövettanilag jóindulatú 

besorolású, daganatos, körülírt elődomborodásai.  
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A polipok formája és mérete igen változatos lehet, ám legtöbbször panaszt nem okoznak, éppen ebben 

rejlik fokozott veszélyük is.  

 

Foglepedékben lévő Fusobacterium nucleatum baktériumok  

(rózsaszín) színezett elektronmikroszkópos képe 

A mai tudományos álláspont szerint a 

vastagbélpolip rákmegelőző állapotnak tekintendő, 

annak lassú, fokozatos növekedése és rákos 

elfajulása (ez akár 8-10 évet is igénybe vehet...) 

okozza a ma oly gyakori vastagbélrákok jelentős 

hányadát. A polip időben történő eltávolításával az 

ott végbemenő rákos elfajulás is megelőzhető. 

Fontos megemlíteni, hogy a másodlagos epesavak 

tartósan fennálló károsító hatása (lsd. rostszegény 

étrend!) polipok képződéséhez vezet, valamint - 

ahogy fentebb említettem - fokozza a rosszindulatú 

elfajulás kialakulását. 

Nyeles polyp vastagbéltükrözés során 

 

 

 

 

 

 

 

23. Baktérium és végbélrák, vagy végbélrák és baktérium? 

A gyulladásos folyamatok által felborított kényes mikroflóra-egyensúly további bonyodalmakhoz 

vezethet. A Gram negatív Escerichia coli kis mennyiségben az élettani flóra részét képezi, ám bizonyos 

változata az egyensúly megbomlásának következtében colibactin fehérjét termel, amellyel károsítja a 

bélsejtek DNS-ét. A colibactin hatására a bélfal sejtjeiben genomikai instabilitás alakul ki, amely a DNS 

összetöredezését eredményezi.  
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E. coli baktériumok (zöld) a vékonybélben, 

színes elektronmikroszkópos kép 

Egerekkel végzet kísérletek során azt 

találták, hogy a bélgyulladás kialakulása 

eredményezi a bélflóra egyensúlyának 

megbomlását, amelynek hatására az E. 

coli baktériumok elszaporodnak, végül 

megjelenik a colibactin fehérjét termelő 

típus, amely vastagbélrák kialakulásához 

vezet. Tehát, egerek esetében 

egyértelműen alátámasztották, hogy a 

baktériumok jelenléte hozzájárul a 

vastagbélrák kialakulásához, nem pedig a 

vastagbélrák kialakulása miatt jelennek 

meg a baktériumok, az azonban még nincs teljes mértékben bizonyítva, hogy az emberi szervezet 

esetében is ugyanilyen módon megy-e végbe ez a folyamat. 

E. coli baktériumok színes elektronmikroszkópos képe 

Az azonban egyértelmű, hogy a gyulladásos folyamatok 

jelentősen növelik a rákos elváltozások kialakulásának 

kockázatát, és a kolorektális rákok esetében az egyéb 

rizikófaktorok mellett (túlsúly, mozgáshiány, táplálkozás, 

stressz, genetika) a bélbaktériumok is komoly szerephez jutnak.  

Nem véletlen tehát, hogy az élelmi rostban gazdag táplálkozás a 

bél mikroflórájának pozitív irányba történő ráhatása révén 

rákmegelőző hatással bír, bizonyos táplálékok pedig kifejezetten 

növelik a kialakulási kockázatot.  

Fontos megemlíteni, hogy egyes bélflóraalkotó baktériumfajok 

ismerten védő hatással bírnak a rákosodási folyamatokkal 

szemben. A Lactobacillus plantarum gátolja azokat a 

baktériumokat, amelyek a prekarcinogéneket karcinogénekké (rákkeltő anyagokká) alakítják, ezenfelül 

a rákkeltő anyagokat megköti és inaktiválja, valamint a sejttranszformációt is gátolja. 

Az Emóció 7.84-et alkotó mikroorganizmusok között a Lactobacillus plantarum is megtalálható. A 

gazdag flavonoid- és antioxidáns-tartalomból fakadó szabadgyökfogó- és semlegesítő, 

gyulladáscsökkentő- és daganatellenes hatása, valamint a szív-érrendszerre, a keringésre gyakorolt 

sokféle pozitív jellemzője mind a daganatos betegségek megelőzésében, mind kiegészítő kezelésében 

sokrétűen kihasználható. 

24. Rostokkal a diverticulosis ellen 

A rostdús táplálkozás a diverticulumok kialakulásának megelőzésében, valamit azok terápiájában is 

alapvető szerepet játszik. Diverticulumnak nevezzük a bélfal körülírt, zsákszerű kiboltosulását, amely 

lényegében bármelyik bélszakaszon előfordulhat, ám a vastagbélen, azon belül is a szigmabélben a 

leggyakoribb. Ezek a kitüremkedések leginkább csoportosan helyezkednek el (számuk akár több száz 

is lehet), ekkor diverticulosisról beszélhetünk. A diverticulumok a néhány mm-es nagyságtól a több, 

akár több cm-es méretig előfordulnak, és általában 40 éves kor fölött jelentkeznek. A kor 

előrehaladtával előfordulásuk gyakorisága is növekszik, 80 év felett már 50–66%-os arányt mutat. 
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Vastagbéltükrözés képe, a sok “luk” a bélfalban 

mind diverticulum. 

A diverticulumok legtöbbször ál-

diverticulumok. A valódi diverticulum 

esetén a bélfal minden rétege kiboltosul, 

ál-diverticulum esetén “csupán” a 

bélnyálkahártya. A diverticulumok 

általában a vastagbélfal leggyengébb 

pontján, vagyis az erek átlépési helyén 

alakulnak ki. 

A diverticulosis az esetek 75–80%-ban 

nem okoz panaszokat, ám előfordulhat 

enyhe, visszatérő hasi fájdalom, 

kényelmetlenségérzés, de sajnos igen 

súlyos, akár életet veszélyeztető 

szövődmények kialakulásához is vezethet 

(átfúródás, hashártyagyulladás, tályog, 

vérzés).  

A zsákszerű kiboltosulásokban ugyanis megrekedhet a széklet; a pangó széklet pedig helyi irritációt és 

gyulladást válthat ki, számos szövődmény és kellemetlenség forrása lehet.  

Vastagbél diverticulosis esetén nagyon lényeges a rostdús táplálkozás, az elegendő mennyiségű tiszta 

víz fogyasztása, a rendszeres, könnyű testmozgás beiktatása a mindennapokba! 

Kimutatták, hogy a diverticulumokban és közvetlen környezetükben egyaránt megváltozik a bél 

mikroflórája, amely enyhe, ámde folyamatosan fennálló, mikroszkopikus gyulladást eredményez. A 

gyulladás azonban egyértelmű alapja az állapotromlásnak. 

A bélflóra regenerálásával a gyulladás csökkenthető, a bélmozgás gyorsítható, a káros anyagok 

felszívódásának lehetősége csökkenthető! 

Szigmabél diverticulosis rtg-felvétele. A sok, 

kisebb-nagyobb fekete színű kiboltosuló “tasak” 

mind diverticulum 

Diverticulosis esetén a szimbiotikumok 

(Emóció 7.84, Lactolife Plus kapszula) 

rendszeres használata nem csupán az 

állapotrosszabbodást előzheti meg, de az 

említett életmódbeli tényezők betartásával 

jelentőst javulást eredményezhet. Az 

Emóció 7.84-ben lévő antioxidánsok a 

bélbaktériumok jótékony hatásain túl is 

támogatják a gyulladások megszüntetését, 

csökkentését! 

Az életmódbeli, a lelki, a táplálkozási és a 

genetikai tényezők mellett az elhízás 

szintén jól ismert kockázati tényezőt jelent a vastagbelet érintő rákos elváltozások kialakulásának 

szempontjából, de a túlsúly tumor-eltávolítás tekintetében is rosszabb prognózist feltételez.  
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Egy 2015-ös tanulmány eredményei szerint, a férfiak esetében a serdülőkori kövérség 50%-kal növeli 

a későbbi vastagbél- és végbélrák kialakulásának kockázatát.5 

25. Jóllakottságérzés rezisztencia 

25.1. A leptin és az elhízás kapcsolata 

Az elhízás megemeli a vér leptinszintjét, amely serkenti a vastagbéltumoros sejtvonalak növekedését. 

A leptin a rágcsálókban és az emberekben 84%-ban azonos, ősi hormon. Fő funkciója az étvágy, a 

jóllakottság és az energiaforgalom szabályozása; felelős az étkezések utáni telítettségérzés 

kialakulásáért. Hatástalansága (leptinrezisztencia), csökkent szintje, hiánya elhízáshoz vezet. A leptint 

a zsírsejtek termelik, így kisebb/normál mértékű zsírraktárak mellett szintje is alacsonyabb, amely 

nagyobb étvágyat eredményez. Evés után a szintje megemelkedik, ez pedig normál esetben 

jóllakottságérzést eredményez. Amint írtam, az elhízás az esetek jelentős hányadában a 

leptinrezisztenciából fakadó emelkedett leptinszinttel párosul. Ilyenkor a szervezet elveszti 

érzékenységét a leptin által küldött jelekre, és magas leptinszint esetén sem jelentkezik a várt 

jóllakottság érzése. A leptinszint 30%-os emelkedése 25%-kal emeli a szív-érrendszeri történések 

lehetőségét! 

Nyilván nem véletlen, hogy a leptinrezisztencia igen gyakran inzulinrezisztencia mellé társul, és az 

inzulinrezsisztencia ezenkívül még számos más rezisztenciával csatlakozhat (pl. inkretin-rezisztencia, 

eritropoetin-rezisztencia, acetilkolin-rezisztencia). Az elhízás és az azzal párhuzamosan járó 

mozgásszegény életmód (oda-vissza ható, öngerjesztő folyamat…) egyaránt magas kockázatot jelent 

az inzulinrezisztencia és a hiperinzulinémia kialakulásának szempontjából. 

26. Inzulinrezisztencia 

Az inzulin a sejtek felszínén található érzékelőkhöz kötődve növeli a sejtek glükózfelvételét. Hatására 

tehát a célsejtek (elsősorban a máj, az izomzat és a zsírszövet sejtjei) fokozottabban veszik fel és 

hasznosítják a keringésből a glükózt. Ha a sejtek inzulinra adott válasza csökken, akkor a vér 

cukorszintje növekedni fog. A szervezet ezt fokozott inzulintermeléssel próbálja meg kompenzálni, 

vagyis a normál cukorszint fenntartásához jóval több inzulinra lesz szükség. 

Ha az inzulinszint a normál tartomány fölé emelkedik, hiperinzulinémiáról beszélünk. Ebben az 

állapotban a sejtek inzulinérzékenysége, cukorbefogadása csökken. Ezt a kórfolyamatot nevezzük 

inzulinrezisztenciának (IR). Az IR tehát a szénhidrát-anyagcsere zavarának első megnyilvánulása, éppen 

ezért a cukorbetegség előszobája jelzővel is illetik. 

                                                             

5 Harvard Egyetem, Orebro Egyetemi Kórház; publikáció: Gut című szaklap 2015. május 18.; 
http://gut.bmj.com/content/65/8/1289  

http://gut.bmj.com/content/65/8/1289
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Az IR tulajdonképpen szervezetünk vészjelzése, ami, ha komolyan vesszük és idejében foglalkozunk 

vele, nagy eséllyel teljesen visszafordítható. 

Hasnyálmirigy szigetsejtek transzmissziós elektronmikroszkópos 

felvétele 

Az IR egy igen alattomos állapot, kialakulása már 

gyermekkorban is megkezdődhet, és erőteljesen 

családi halmozódást mutat (már csak az 

"öröklődő" rossz szokások, helytelen életmód 

miatt is). Kiváltó okai közt szerepel - a teljesség 

igénye nélkül - a fogamzásgátló tabletta szedése, 

antibiotikumok szedése, szteroidok és egyéb, nem 

szteroid gyulladáscsökkentő gyógyszerek 

(NonSteroidal Anti-Inflammatory Drug, vagyis 

NSAID szerek) szedése egyaránt. Ha nem 

foglalkozunk vele, az IR lassú, de annál biztosabb 

progressziót mutat, és egy idő után (ez akár több 

tízéves időintervallum is lehet) a sejtek inzulinra 

rezisztens (vagyis érzéketlen) állapotát a szervezet 

már nem bírja kompenzálni, még az inzulin hormon termelésének fokozásával sem. Inzulinrezisztencia 

fennállása esetén kezdetben még normálisak, vagy épp alacsonyak a vércukorszintek. A kezdeti állapot 

jellemzője, hogy a terheléses cukorszintek az éhgyomri cukorszint alatt vannak, a sejtek éheznek. Több 

éve fennálló kezeletlen állapot esetén először a terhelt vércukorszintek emelkedése figyelhető meg, 

majd pedig az éhgyomri szinté is. A szervezet itt már nem reagál megfelelően az inzulinra, ezért az 

emelkedett éhomi (=éhgyomri) cukorszint mellett az inzulinszint is kórosan magas lesz, inzulin 

túltermelés jön létre. Később a B-sejtek kimerülnek, már nem lesznek képesek a többlet inzulin 

előállítására, ezért az emelkedett éhgyomri cukorszint mellett csökkent inzulintermelés lesz 

kimutatható.  

Az inzulintermelés ezután fokozatosan, vagy épp hirtelen leáll és így jutottunk el az inzulinrezisztencia 

állapotából a cukorbetegség állapotába. Ha az inzulinkészlet csaknem teljesen kimerül, már csak külső 

pótlás lehetséges. 

Ebből is látszik, mennyire fontos komolyan vennünk testünk jelzéseit, és időben változtatnunk az addigi 

rossz és helytelen szokásainkon! 

Az inzulinrezisztenciának is lehetnek tünetei, ha bármelyiket is észleljük magunkon, érdemes komolyan 

utánajárni a dolognak! Az IR tünete lehet többek között az étkezések után néhány órával bekövetkező 

vércukoresés (hypoglikémiás állapot/hypozás), a policisztás petefészek szindróma (PCOS), a 

meddőség, a gyakori vetélések, fogyási képtelenség, fertőzésekre, gyulladásokra való fokozott hajlam, 

gyakori és erőteljes szomjúságérzés, fáradékonyság, különböző bőrproblémák. 

Az IR több pontos (a leginformatívabb a 3 vagy 5 pontos) terheléses vércukorvizsgálattal (OGTT), 

valamint a panaszok, tünetek, előzmények, családi anamnézis együttes elemzésével állapítható meg.  
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27. Ha a zsír “önálló életet” él… 

27.1. Kockázatok 

A többletkalória a zsírszövetekben raktározódik el. A fehér zsírszövet bőr alatti (szubkután) és hasi 

zsigerek közötti (abdominális, viszcerális) elhelyezkedésű lehet. 

Azonban a zsírok némely esetben nem csupán a zsírszövetekben rakódnak le, hanem azon kívül is, mint 

például májban, szívburokban, vázizomzatban stb. Ezeket hívjuk ektópiás zsíroknak, amelyek 

rendszerint rontják az érintett szervek működését, és számos szív-érrendszeri betegség kialakulásával 

szoros összefüggést mutatnak. 

Coronalis síkú MRI felvételek, a 

zsigeri zsír rózsaszínnel színesítve 

A normál mértékű zsírszövet 

számos fontos, élettani 

funkcióval bír. Energiát tárol, 

és szükség esetén biztosítja az 

ahhoz történő azonnali 

hozzájutást. A zsírszövet 

endokrin szervként is 

funkcionál, különféle 

adipocitokin anyagot termel 

és juttat a keringésbe, mint pl. 

prosztaglandinokat, szexuálhormonokat, más hormonszerű anyagokat (leptin, adiponektin, rezistin, 

visz fatin, omentin, angiotenzinogén), inzulinszerűen ható növekedési faktorokat, véralvadási 

faktorokat, szabad zsírsavakat és különféle, gyulladásban részt vevő fehérjéket (tumor nekrózis faktor-

alfa-1, interleukin-6). Ezek a hormonok a zsír- és szénhidrát-anyagcserére, valamint a szervezet számos 

egyéb működésére is hatással vannak. A kóros mértékű zsírfelhalmozódás számos betegség bizonyított 

és jelentős rizikófaktora. Az abdominális, vagyis zsigeri zsírfelhalmozódás azonban jóval nagyobb szív-

érrendszeri és metabolikus rizikótényezőnek számít, mint a szubkután zsírlerakódás. A zsigeri 

zsírraktárakból származó anyagcseretermékek, hormonok ugyanis közvetlenül hatnak a májra és a 

hasnyálmirigyre is (a visszeres keringés és a máj érhálózatának köszönhetően).  

A leptin és az adiponektin támogatja, erősíti egymás működését. A leptin hatásairól, a 

leptinrezisztenciáról fentebb már írtam, lássuk most az adiponektin szerepét! 

Az adiponektin az egész test anyagcseréjét szabályozza, csökkenti a zsigeri zsír mértékét, javítja az 

inzulinérzékenységet, csökkenti a vér triglicerid szintjét, emeli a védő hatású HDL-koleszterin szintjét. 

Mind elhízás, mind cukorbetegség esetén alacsonyabb adiponektinszint figyelhető meg; bioszintézise 

zavart szenved, ami hajlamosít az érelmeszesedés kialakulására. Alacsony szintje rizikófaktora a 

cukorbetegség és a metabolikus szindróma kialakulásának is. 
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28. A metabolikus szindróma 

A metabolikus szindróma (MS) sajnálatos módon korunk egyik leggyakoribb és legösszetettebb 

anyagcserezavara; mégpedig több, de egymással összefüggő anyagcserezavar együttes fennállása, 

amely nemtől és életkortól független. Az IDF (Nemzetközi Diabétesz Szövetség) elfogadott ajánlása az 

MS világszerte érvényes definíciójára a következő:  

„Az MS egy civilizációs betegség, genetikus (örökletes) hajlam alapján, helytelen életmód és 

táplálkozás hatására lappangva, tünetszegényen kialakuló progresszív anyagcserezavar 

(cukorintolerancia, kóros zsíranyagcsere, felgyorsult véralvadás), magas vérnyomás, alma formájú 

elhízás, amely az IR és ennek talaján kialakult hiper-inzulinémia következtében érelmeszesedéses 

elváltozásokat idéz elő, és korai halálozáshoz vezet." 

A leírt kóros állapotokat együttesen "halálos négyes" jelzővel is illetik; azt hiszem, már csupán ez 

önmagáért beszél… 

 

Egy viszonylag friss kutatás szerint a felnőtt lakosság 61%-a túlsúlyos, és egyes becslések szerint 

naponta 882 ember hal meg közvetlenül az elhízásból fakadó egészségügyi problémákból eredően. 

Elhízás esetén a zsírsejtekből felszabaduló, fentebb már említett adipokinek „alacsony fokozatú” 

gyulladást idéznek elő, amely inzulinrezisztencia kialakulásához vezethet. 

Az elhízás tehát számos, egészségre veszélyes kockázati tényező forrása. Szerencsére ezek a tényszerű 

adatok egyre inkább bekerülnek a köztudatba, és egyre inkább az egészségnevelés tényleges alapjait 

képezik.  

29. A bélflóra és az elhízás kapcsolata 

Azonban az az információ már valószínűleg csupán kis mértékben köztudott, hogy a testsúlyunk és a 

bélflóránk szoros összefüggésben áll egymással. A kevésbé változatos bélflóra ugyanis fokozott 

elhízással, inzulinrezisztenciával, kóros vérzsír-összetétellel és gyulladásos hajlammal társul. 

Mind egerekkel, mind emberekkel végzett vizsgálatok eredményei kimutatták, hogy az 

inzulinrezisztenica kialakulásában a bélflóra által fermentált rövid szénláncú zsírsavak (konkrétan a 

butirát) szintjének csökkenése erőteljes szerepet játszik.  
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Ez a probléma már korábbról is ismerős lehet, hiszen a kolorektális karcinómás betegek esetében 

szintén kevesebb olyan típusú baktériumok találtak, amelyek az élelmi rostokat nélkülözhetetlen rövid 

szénláncú zsírsavakká fermentálják… 

A kutatások alapján a metabolikus működési zavarok hátterében az étrend, a testsúly és a bél 

mikroorganizmusainak komplex kölcsönhatását feltételezik. Kimutatták továbbá, hogy a kevésbé 

változatos bélflóra a testsúlynormalizáló diéták hatékonyságát is csökkenti. 

Érdekes és sokatmondó eredmény az is, hogy a várandósság alatt fogyasztott Lactobacillus rhamnosus 

GG a terhességi diabétesz 60%-os csökkenését eredményezte, valamint hozzájárult a gyermekkori 

elhízás és a 2-es típusú cukorbetegség kialakulásának megelőzéséhez. 

A jótékony bélbaktériumok befolyásolják a gyomorbélműködést, valamint az éhségérzetet is, de a 

butirát előállítása révén a szénhidrát-anyagcsere szabályozásában is szerepet játszanak.  

Bizonyos nézetek szerint elhízásban és 2-es típusú cukorbetegségben megváltozik a bélflóra, és olyan 

baktériumok szaporodnak el a vastagbélben, amelyek egyes anyaga átjut a bélfalon a hasi 

zsírsejtekhez, és azokat fenotípusváltásra (A fenotípus a genotípus által - vagyis a szervezet genomjába 

foglalt információk összessége által - meghatározott tulajdonság megjelenése.) serkenti. Ezt támasztja 

alá az a tény is, miszerint az átmeneti antibiotikumos kezelés befolyásolhatja az inzulinrezisztenciát! 

Egészséges, valamint leptinrezisztens 

túlsúlyos egér 

Dr. Jeffrey Gordon és munkatársai 

(Washington Egyetem) egy 

különösen érdekes kísérletet 

végeztek a bélflóra és a testsúly 

összefüggéseinek vizsgálatára. 6 

Olyan ikerpárok székletét juttatták 

kísérleti egerekbe, amelyek egyik 

tagja elhízott, másikuk azonban 

sovány volt. Azok az egerek, amelyek 

az elhízott iker bélflórájából kaptak, 

nagyobb súlygyarapodást mutattak. Azok, amelyek a sovány ikertől, kisebbet. A súlygyarapodást, a 

kevés rostot, sok telített zsírsavat tartalmazó étrend fokozta, a sok rostot és kevés telített zsírsavat 

tartalmazó pedig csökkentette. 

Az egészséges, élelmi rostban gazdag étrend hozzájárul a bélflóra változatosságához és 

mennyiségének növekedéséhez egyaránt. 

30. A nélkülözhetetlen D3-vitamin 

Az IR/hiperinzulinémia előfordulásának kockázatát a pajzsmirigy-alulműködése növelheti, de 

ugyanilyen hatása lehet az alacsony aktivált D-vitamin-szintnek is. A hazai népesség jelentős hányada 

(legalább 80%-a!) D-vitamin-hiányos, pedig a megfelelő D-vitamin-szint az egész szervezetünk, az 

immunrendszerünk működéséhez is nélkülözhetetlen. A D-vitamint K-vitaminnal együtt a 

legoptimálisabb használni! Mindkettő szükséges a megfelelő csontrendszer 

kialakulásához/fenntartásához, a kalcium optimális beépüléséhez.  

                                                             

6 Nature, DOI: 10.1038/nature05414 – Washington Egyetem: Dr. Jeffrey Gordon 

http://dx.doi.org/10.1038/nature05414
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A kalcium legnagyobb hányada a duodenumban és a proximalis jejunumban szívódik fel. Ezt a felszívási 

folyamatot az 1,25-dihidroxi-D3-vitamin (D-vitamin hormon, kalcitriol) szabályozza; hiányában 

csökken a felszívódás, vagyis kálciumhiány alakul ki. 

A K2-vitamin képes aktiválni olyan fehérjéket, amelyek azért felelősek, hogy a kalcium a megfelelő 

helyre épüljön be, vagyis a csontokba, fogakba, és ne máshol, pl. az ereken vagy lágyszöveteken.  A K2-

vitamin azonban D3-vitamin nélkül nagyon minimális mértékben képes hasznosulni. Mivel a D3-

vitamin fokozza a kalcium felszívódását, ezért K2-vitamin nélkül fokozhatja a kalcium ereken és 

lágyszöveteken való lerakódását is. 

Egészséges- és osteoporotikus háti 

csigolyák 

Az alacsony D-vitamin-szint és az 

inzulinrezisztencia, a cukorbetegség, 

a metabolikus szindróma szoros 

összefüggéseket mutatnak.  

A népesség legnagyobb hányada - a 

kicsi gyerekeket is beleértve (!) - 

komoly D-vitamin-hiánnyal éli a 

mindennapjait. Egyes számítások 

szerint az optimális D-vitamin-

ellátottság elérésével 

nagymértékben csökkenne az 

influenzás megbetegedések száma, 78%-kal lenne kevesebb az I. típusú gyermekkori cukorbetegség 

kialakulásának és 35%-kal a különféle rákos elváltozások kialakulásának a kockázata, valamint 26%-kal 

csökkenne a csípőtáji törések száma. A hazai szakemberek egészséges felnőtt ember napi ajánlott D-

vitamin-bevitelét, az ősztől tavaszig terjedő időszakra 1500-2000 NE-ben határozták meg (ez korábban 

400 NE, majd 800 NE volt); egy kaliforniai kutatás során pedig napi 9000 NE-et javasolnak, nem csak 

ősztől tavaszig...  

Fontos megemlíteni, hogy a K1- és K2-vitaminok szedése acenocumarol (Syncumar) vagy warfarin 

(Marfarin, Warfarin Orion) kezelésben részesülők esetén szigorúan tilos, ugyanis hatástalanítják a 

gyógyszeres kezelést, ami komoly, akár életveszélyes szövődményekhez vezethet! 

A megfelelő összetételű bélflóra segíti a csontanyagcseréhez nélkülözhetetlen kálcium és magnézium 

felszívódását, valamint részt vesz a K-vitaminok termelésében is. Csontritkulás, csökkent csontsűrűség 

(osteopenia) fennállása esetén tehát a bélflóra rendezése, támogatása segít mérsékelni a tüneteket, 

és segíti a gyógyulási folyamatot. A kezelőorvos jóváhagyása mellett az Emóció 7.84 és a Lactolife Plus 

kapszula vérhígító használata mellett is alkalmazható. 

31. Zsírmáj, gyulladás, cirrózis... 

Az elhízás, az inzulinrezisztencia és a 2-es típusú cukorbetegség a zsírmájbetegség leggyakoribb kiváltó 

okai között is szerepel, amely a májban (májsejtekben és a zsírtároló sejtekben) lévő kóros, nagyfokú 

zsírfelhalmozódást (leginkább triglicerid formájában) jelenti. Normál esetben a máj zsírtartalma 5% 

alatti, míg zsírmáj esetén ez az érték meghaladja a 10%-ot, de a felszaporodott zsír akár a májtömeg 

50%-át is kiteheti.  

Az elhízáson, inzulinrezisztencián kívül a zsírmáj mögöttes oka akár a súlyos fokú éhezés is lehet, de 

bizonyos gyógyszerek (pl. szteroidok, egyes HIV kezelésére használt szerek, egyes antiarritmiás 

gyógyszerek stb.), krónikus C-hepatitis, és még sok más elváltozás is előidézheti. 
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A zsírmáj két fokozata különíthető el. Az első a tiszta, gyulladás nélküli zsírmáj (steatosis), amely az 

esetek legnagyobb hányadában a kiváltó ok kezelésével, megszüntetésével rendezhető, 

visszafordítható. A második stádium a gyulladásos zsírmáj (steatohepatitis), amely már sejtkárosodással 

jár. A másodlagos, kóros szabadgyök-termelődés gyulladásos folyamatokat indít el, és sejtkárosodással 

járó kötőszövet-képződést eredményez. Kimenetele, kezelése is a sejtkárosodás mértékének 

függvénye; általában hosszú évek, akár évtizedek alatt alakul ki, leggyakoribb tünetei a fáradtság, 

gyengeség és a súlyvesztés, ritkán jobb bordaív alatti fájdalom.  

A zsírmáj (steatosis) lehet alkoholos eredetű, ebben az esetben az elfogyasztott alkohol mennyiségével 

és a fogyasztás időtartamával arányos a súlyossági fokozata.  

A nem alkoholos zsírmáj (NAFLD, Non-alcoholic fatty liver disease) és következő stádiuma, a nem 

alkoholos steatohepatitis (NASH) a leggyakoribb krónikus májbetegségek, a kóros májműködés 

leggyakoribb okai, és ez a szám szinte már járványszerűen növekszik! A nem alkoholos zsírmáj a 

lakosság minimum 20%-át érinti, de egyes források 30-50%-os előfordulást feltételeznek.  

Az esetek nagy részében túlsúlyos, elhízott 
egyénekben alakul ki az inzulinrezisztens 
állapot hatására. Statisztikák szerint a 
túlsúlyhoz társuló nem alkoholos 
zsírmájbetegségek 10-20%-ában alakul ki 
NASH, amely hosszú időn át tartó 
tünetmentessége miatt különösen alattomos 
és veszélyes állapot. A NASH 10-50%-ában 
fibrózis és cirrózis alakul ki! A májcirrózis 
(májzsugor) már végleges, 
visszafordíthatatlan, a máj egészét érintő 
szöveti károsodást jelent, ugyanis a 
gyulladások mentén a máj szerkezetének 
kötőszövetes-heges átépülése, állebenyek 
képződése következik be, csökkentve a 
működőképes májszövet mennyiségét. Ahogy 
az állapot halad előre, a májfunkciók úgy károsodnak és merülnek ki egyre jobban.  

A cirrózis 80%-ban a krónikus alkoholizmus talaján alakul ki, de jelentős a krónikus hepaititis B- és C 

formák cirrózisba alakulása is.  

A nem alkoholos zsírmáj 

(NAFLD) akár a metabolikus 

szindróma részjelensége is 

lehet, gyakran 

diagnosztizálható a 

zsírmájjal párhuzamosan a 

2-es típusú cukorbetegség, 

a hiperlipidémia és a magas 

vérnyomás is! 

Zsírmáj esetén az 

ultrahangos vizsgálaton 

kívül vérvizsgálat, és 

szükség esetén egyéb 

vizsgálómódszerek is 

javallottak lehetnek. Fontos felderíteni a kiváltó okot, hiszen a gyógyulás is az alapbetegség kezelésének 

nyomán zajlik! A testsúly normalizálása és az IR állapot kezelése nagyon lényeges; a testsúly 7-10%-os 
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csökkentése 42-51%-kal csökkenti a májzsírosodás mértékét is! Ám fontos a fokozatosság: a gyors, 

hirtelen súlyvesztés ugyanis állapotromláshoz vezethet; fokozza a fennálló gyulladást és a fibrózist 

egyaránt! 

A megváltozott bélflórának a zsírmájból eredő májkárosodások esetében is szerepet tulajdonítanak. Ha 

a bélflóra kevésbé változatos, felbomlik az egyensúly, akkor a baktériumok által fermentációval 

keletkező rövid szénláncú zsírsavak mennyisége is csökken, amelyek az epesavak anyagcseréjében 

alapvető fontosságúak. A vastagbéltumorok és a bélflóra kapcsolatát taglaló résznél írtam róla, hogy a 

másodlagos epesavak toxikus tulajdonságúak, a rövid szénláncú zsírsavak azonban képesek 

lecsökkenteni a másodlagos epesavak áthaladási idejét, ezzel kivédve a litokólsav májkárosító hatásait. 

A rövid szénláncú zsírsavak a bélmozgás fokozásával a testsúly rendezésében is óriási szerepet 

játszanak. Ahogy már ezt is említettem a korábbiakban, a bélflóra összetétele, milyensége, mennyisége 

az inzulinrezisztencia és a testsúly állapotaira is lényeges befolyást gyakorol.  

32. Az endotoxinok és az epesavhiány összefüggései 

Az anaerob baktériumok túlszaporodása fokozza a szintén májkárosító endotoxin hatást is. Az 

endotoxin (LPS) olyan lipopoliszacharid jellegű mérgező anyag, amely a Gram-negatív baktériumok 

falában található, és a baktérium elpusztulása után szabadul fel. Az endotoxin normál mennyiség esetén 

(tehát megfelelő összetételű bélflóra esetén) a toxikus hatások mellett serkenti a nyirokrendszert és a 

vérképző rendszert, növeli a természetes ellenállóképességet. Értelemszerűen, ha a Gram-negatív 

baktériumok száma növekszik, akkor velük együtt az endotoxin mennyisége is. Az endotoxin toxikus 

hatásában az általa kiváltott tumor nekrózis faktor (TNF) termelődése is szerepet játszik. Ha az 

endotoxin bejut a véráramba, akkor a bejutott mennyiségtől függően mérgező hatást vált ki közvetítő 

mechanizmusok és anyagok felszabadítása révén. Az endotoxinok bélből történő felszívódását, és 

véráramba kerülését az epesavhiány okozza. Az epesavak a zsírbontásban és felszívásban játszott 

szerepükön túl védik a szervezetet a bélben jelen lévő endotoxinok ellen, mégpedig azok atoxikus 

részekre hasítása által. 
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Az epehólyag a kolecisztokinin (CCK) nevű peptid segítségével üríti a bélbe az epét. A bélnyálkát károsító 

hatások (pl. gyulladás, SIBO, áteresztő bél stb.) csökkentik, vagy akár teljesen lehetetlenné teszik a CCK 

termelődését, amelynek hatására az epeürülés zavart szenved. Az epehiány pedig szabad utat enged az 

endotoxinok keringésbe jutásának. 

Krónikus, súlyos májbetegségek esetén a csökkent védekezőképesség miatt gyakoriak a különféle 

fertőzéses megbetegedések. Az ismétlődő bakteriális fertőzések azonban tovább súlyosbítják az 

alapbetegséget, tovább rontják a máj állapotát és működését. 

A bélflóra rendezése és támogatása modulálja az immunrendszert, csökkenti a gyulladásos 

folyamatokat, támogatja a rövid szénláncú zsírsavak keletkezését, gyorsítja a másodlagos epesavak 

bélben történő áthaladását, valamint csökkenti az endotoxinok keringésbe jutásának lehetőségét is! 

Májbetegségek esetén szintén nagyon lényeges az antioxidánsokkal történő megfelelő támogatás. Az 

Emóció 7.84 bélflórára gyakorolt jótékony hatása mellett antioxidánsokban is bővelkedik; 

májbetegségek esetén is kedvezően befolyásolhatja a gyógyulási folyamatokat! 

Az endotoxinok kártékony hatásait olyan kórképekkel hozták összefüggésbe, mint a szeptikus 

sokkállapotok, bizonyos bélfertőzések, sugárbetegségek béltünetei, máj-vese tünetegyüttes, 

Herpeszvírus-fertőzések, pikkelysömör, és feltételezik az érelmeszesedéshez, valamint egyes endokrin 

kórképekhez való viszonyát is. Parkinson-kórban, valamint SM-ben (sclerosis multiplex) szenvedő 

betegek vérmintáiban szintén lipopoliszacharidokat és bizonyos, fokozott béláteresztésre utaló 

antitesteket mutattak ki. 

Egészséges bőr és pikkelysömörös bőr 

A pikkelysömörre örökletesen hajlamos 

emberekben a vérkeringésbe kerülő endotoxinok a 

bőrben citokinek termelődését váltják ki, ezáltal 

előidézve a betegséggel járó jellegzetes gyulladást. 

Gyurcsovics Klára és Bertók Lóránd tapasztalatai 

alapján, amennyiben heveny pikkelysömörös 

betegek gyógyszeres kezelését epesavakkal 

egészítik ki, a tünetek 95%-ban rövid idő alatt, 

nagymértékben és tartósan csökkenthetőek, akár 

teljesen meg is szüntethetőek.7  

 

A fent említett hatásai miatt az Emóció 7.84 és a 

Lactolife Plus kapszula pikkelysömör és a legtöbb felsorolt kórállapot esetén jelentősen támogathatja 

a gyógyulási folyamatot. 

33. Az epe 

Az epeürülési zavar nem csupán az epehiányból adódó endotoxinok keringésbe jutásáért felelős, de 

nagyon gyakran epekőképződéshez is vezethet, további gátat szabva a normális és szükséges mérvű 

epeürülés elé. Minden olyan tényező, amely az epehólyag csökkent motilitását (összehúzódását) 

eredményezi, az gátolja az epe időszakos felhígulását, ami pedig megindíthatja a kőképződést. Ilyenek 

                                                             

7 (Gyurcsovics Klára - Bertók Lóránd (2000): Epesavak és endotoxinok szerepe a pikkelysömör kórfejlődésében és kezelésében. 

Orvosi Hetilap. 141, 915–917.) 
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pl. a hosszú ideig tartó éhezés, a várandósság, a cöliákia, a fogamzásgátló tabletták használata, a tartós 

szteroidkezelés, a rendszertelen és kimaradt étkezések, kevés epehajtó hatású étel fogyasztása stb. 

Az epe koleszterint, epesavakat, bilirubint, mucint, valamint mészsókat tartalmaz. Az epében az 

epesavak főképp glicinnel és taurinnal kötődve, vagyis konjugálva vannak jelen. Az epesavak fokozzák 

az epetermelést. (Jó tudni, hogy az epetermelést a retek, a hisztamin, a mentol, a glaubersós 

ásványvizek is fokozzák.) Az epesavak emulgeálják, oldatban tartják az epében található koleszterint, 

ebből pedig egyenesen következik, hogy alacsony epesav-koncentráció, illetve túl magas koleszterin-

koncentráció esetén beindul a kőképződés, vagyis a koleszterin kicsapódik az epehólyagban. Az 

epekövek lehetnek tiszta, illetve kevert koleszterinkövek, fekete pigmentkövek és barna pigmentkövek. 

A népesség 10%-a szenved epekövességben; nők körében háromszor gyakrabban fordul elő, mint 

férfiak körében, és a nyugati lakosság körében az epekövek 75%-át koleszterinkövek alkotják (az ázsiai 

országokban a pigmentkövek fordulnak elő gyakrabban.). Az epekövesség előfordulása az életkorral 

együtt növekszik; kialakulásában a túlsúly jelentős rizikótényezőnek számít (kicsi gyermekkorban is!!), 

ám a hirtelen, nagyarányú testsúlyvesztés is eredményezheti. További hajlamosító tényezők a 

cukorbetegség és a Crohn-betegség is, de az epekőképződés egyes gyógyszerekkel is összefüggést 

mutat, különösen a szintetikus ösztrogénekkel (kombinált fogamzásgátló tabletták) és a klofibrát 

koleszterincsökkentő gyógyszercsoporttal. 

Hasi CT-felvétel. A nyíl egy nagyméretű 

epekőre mutat. 

Az epekövesség az esetek legnagyobb 

hányadában tüneteket nem okoz, és 

csupán valamilyen egyéb okból 

kifolyólag elvégzett hasi ultrahang, vagy 

röntgenvizsgálat mellékleleteként derül 

fény a létezésére.  

Az epekő által okozott panaszok 

általában ez epekő/epekövek 

elmozdulása miatt kialakuló epeúti 

elzáródásból (ductus cysticus vagy 

ductus choledochus), valamint a társuló 

gyulladásból adódnak. A legtöbb, 

általánosságban ez epekőbetegséggel összekapcsolt tünet és panasz, mint puffadás, korai teltségérzet, 

gyomorégés, hányinger, zsírintolerancia, valójában nem is az epekövességgel áll összefüggésben. 

Eltávolított epekövek 

Epekólika esetén az epekő az 

elmozdulás során beszorul a  ductus 

cysticus-ba (ez köti össze az 

epehólyagot a fő epevezetékkel) vagy a 

ductus choledochusba (fő epevezeték), 

és erős, égő, jobb bordaív alatti 

fájdalmat okoz, amely a hátba, a jobb 

vállba, valamint a lapockába sugárzik, 

és hányinger, hányás, verejtékezés 

kísérheti. Leggyakrabban nagy 

mennyiségű zsírdús étel elfogyasztása 

után jelentkezik.  
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Az epekövesség gyakran epeúti kövességgel együtt fordul elő, ám az epeúti kövek is hosszú ideig 

rejtve maradhatnak; a vezetékkövek az esetek 50%-ában ugyanis szintén panaszmentesek. 

Epeúti kövesség 

Az orvosi gyakorlatban epekövesség 

fennállásának esetén zsírszegény diétát 

javasolnak (amelynek célja, hogy 

megelőzzék az epekő elmozdulását), az 

epehólyag eltávolítását, illetve bizonyos 

esetekben különféle epekőoldó és 

epekőtörő módszereket alkalmaznak. Ám 

az epehólyag műtéti eltávolítása után a 

betegek 10-15%-a ugyanúgy panaszos 

marad… Az epehólyagműtét után továbbra 

is fennálló panaszokat 

postcholecystectomiás szindróma elnevezéssel illetjük, amely általában abból fakad, hogy az 

epekövességgel összekapcsolt panaszokat valójában nem is az epekövesség okozta, hanem valami más 

elváltozás, mint például refluxbetegség, IBS, fekélybetegség, esetleg SIBO vagy épp krónikus 

stresszbetegség... A postcholecystectomiás tünetek csupán 5%-át okozza műtéti sikertelenség vagy 

épp műtéti szövődmény. 

A prebiotikumok 

részt vesznek az 

epesavak 

körforgásában; 

csökkentik a 

gyulladást, és 

serkentik a 

bélmozgást, így 

mind az 

epeköves 

panaszok 

enyhítésében, 

mind az 

epekövesség 

megelőzésében 

jótékony 

szerepet játszanak. A Lactobacillusok csökkenthetik az összkoleszterinszintet, optimalizálhatják a jó és 

rossz (HDL-LDL) koleszterinek arányát, ezáltal csökkenthetik az epekő kialakulásának lehetőségét. 

Mind az Emóció 7.84, mind a Lactolife Plus kapszula rendszeres használata (magas Lactobacillus 

tartalmukból kifolyólag is) epebetegségek esetén szintén jó eredményekkel alkalmazható. 

Az említett termékek kálcium-oxalát típusú vesekövesség esetén is jótékonyan befolyásolhatják az 

állapotot, ugyanis a bélflóra hatással van az oxalátürítés mennyiségére is. Az oxalátszint csökkentése 

vesekőképződést gátló hatású lehet.  

A Lactobacillusok összkoleszterinszint-csökkentő tulajdonsága a szív-érrendszeri elváltozások 

megelőzésében is jelentőséggel bír. Egyes kutatások alapján feltételezik, hogy a megváltozott bélflóra 

ezen megbetegedések kialakulására úgyszint fokozza a hajlamot.  
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34. Szabad gyökök, antioxidánsok, bélflóra 

A szív-érrendszeri betegségek, az érelmeszesedés kialakulásához sok más tényező mellett a szabad 

gyökök is nagymértékben hozzájárulnak.   

A szabad gyökök olyan fokozott reakciókészségű, ingatag, rövid életű atomok vagy molekulák, amelyek 

külső elektronhéján egy vagy több párosítatlan elektron található. Ez a párosítatlan elektron agresszív 

elektronszerzésre ösztönzi őket, hiszen stabilabb állapotra törekednek. Az elektornszerzés során 

azonban a célsejtet jelentősen károsítják, mind funkcionálisan, mind pedig strukturálisan; erőteljes 

sejtrongáló tulajdonságúak. Más molekulákkal reakcióba lépve reakciós láncot indítanak el, ami újabb 

gyökök keletkezését eredményezi, egészen addig, míg végül nem reaktív termék jön létre. 

Az egészség a szabad gyök-antioxidáns egyensúly függvénye; az egyensúly megbomlása sokféle 

krónikus betegség kialakulásához vezethet. Ennek a szabad gyök-antioxidáns egyensúlytalanságnak 

tulajdonítanak szerepet (többek között): 

● tumoros elváltozások,  

● zsírmáj,  

● epekövesség,  

● gyulladásos elváltozások,  

● szív- érrendszeri megbetegedések,  

● Parkinson-kór,  

● Alzheimer-kór esetén, valamint  

● a reumatoid artritisz kialakulásában,  

● és az öregedési folyamatban egyaránt. 

Az antioxidánsok hatástalanítják (vagy épp meggátolják kialakulásukat) a kártékony szabad gyököket, 

kivédik az oxidatív stressz okozta károsodásokat, és ebből kifolyólag vitathatatlan szerepet játszanak 

egyes betegségek megelőzésében. Az antioxidánsok oxidálódnak a  szabad gyökökkel történő reakció 

során, a gyökök pedig redukálódnak. 

Az antioxidáns rendszert biológiai antioxidánsok, valamint antioxidáns enzimek alkotják. Ilyen 

antioxidáns enzim a szuperoxid diszmutáz (SOD), a kataláz (CAT), a glutation peroxidáz (GPX) és a 

glutation S-transzferáz (GST). A biológiai antioxidánsok lehetnek vízben oldódóak és zsírban oldódóak. 

Vízben oldódó biológiai antioxidáns pl. a C-vitamin, a húgysav, a redukált glutation. Zsírban oldódó 

biológiai antioxidáns pl. az E-vitamin, a karotinoidok és az ubiquinolok. 

Az antioxidánsok egy része oxidatív stressz hatására a szervezetben magában termelődik (endogén 

antioxidánsok), mint a glutation és az antioxidáns enzimek. Az exogén antioxidánsok nem termelődnek 

a szervezetben, a táplálkozás során az egyes élelmiszerekkel visszük (jobb esetben) be őket a 

szervezetünkbe, mint pl. C-vitamin, E-vitamin, karotinoidok, bioflavonoidok stb. Az egyes 

antioxidánsok más-más szabad gyökök ellen, és a szervezet más-más részeiben nyújtanak védelmet, 

de mindig kaszkádokban, kombinációkban működnek a megfelelő hatékonysággal! 

Az Emóció 7.84 flavonoidokban, antioxidáns kombinációkban egyaránt bővelkedik, valamint az azok 

működéséhez szükséges vitaminokat és ásványi anyagokat úgyszint tartalmazza. Hozzájárul az erek és 

a keringési rendszer védelméhez. Számos kialakult betegség esetén pozitív irányba befolyásolja az 

aktuális állapotot, valamint számos betegség megelőzésében is jelentős szerepet játszik.  

Az Emóció 7.84 egy magas csíraszámú és magas fajszámú, pre- és probiotikumokat tartalmazó, élő 

anyag, amely kis hazánk csodálatos földjeiben termett gyümölcsök táptalaján kelt életre. Regenerálja, 

újratelepíti a hiányos/sérült bélflórát, javítja a felszívódást. 
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35. A béta-glükánok sokoldalúsága  

Az “élőségét” bizonyítja, hogy az Emóció 7.84 folyamatosan változik. Egyre több, jobb és teljesebb lesz. 

Egy idő után a fermentlé tetején megjelenik egy érdekes, fehér színű, lebegő anyag, amely nem más, 

mint az igen értékes béta-glükán. A béta-glükánok olyan poliszacharidok, amelyek gombák, 

baktériumok, valamint növények sejtfalának alkotói. A leginkább hatékonynak tartott béta-glükán a 

Saccharomyces cerevisiae, vagyis az élesztőgomba sejtfalában található, de a zab, az árpa, a 

gombafélék, a tengeri algák és bizonyos baktériumok is tartalmazzák. A béta-glükánok lehetnek vízben 

oldhatóak és oldhatatlanok; a legnagyobb biológiai aktivitással az oldhatatlan típus rendelkezik. Az 

élesztőgombában található béta-glükán vízben oldhatatlan. 

A béta-glükánok mozgósítják a szervezet veleszületett immunvédekezését, a természetes ölősejteket 

és a neutrofil granulocitákat, a makrofágok termelődését és aktivitását. Az immunválaszokat jó irányba 

terelik, modulálják, így - természetesen orvosi beleegyezéssel és jóváhagyással - általában autoimmun 

kórképek fennállása esetén is használhatóak! 

Saccharomyces cerevisiae 

élesztőgombák színes 

elektronmikroszkópos felvétele 

Tanulmányokkal igazolták, 

hogy az élesztő sejtfalából 

kivont béta-glükánok 

csökkentik a koleszterin 

felszívódását a bélrendszerből, 

ennek hatására az 

összkoleszterinszintet is. A 

béta-glükánokat jó 

eredményekkel alkalmazzák a 

tumoros betegségek kiegészítő 

kezelésében, kemoterápia 

hatékonyságának 

növelésében, krónikus 

betegségek és autoimmun kórképek fennállásánál, fertőzések és legyengült állapotok esetében, 

ekcémás, atópiás és allergiás elváltozásoknál.  

Az imént felsorolt esetekben, az Emócióban természetesen jelen lévő (ám alacsony) béta-glükán 

mennyiséget célszerű kiegészíteni egyéb gazdagabb forrásokkal is. 

A BioConnect Pure kapszulából az ajánlott, napi felnőtt adag (1x1 kapszula) 250 mg  Yestimun® Béta-

glükán-t tartalmaz, ez a dózis azonban szükség szerint megemelhető. A kapszula könnyen 

szétszedhető, tartalma (nem meleg) folyadékban könnyedén feloldható; nincs kellemetlen/erőteljes 

íze sem. 

Ám mind a veleszületett, mind a szerzett immunrendszer helyes működése szorosan összefügg a 

bélflóra megfelelő összetételével és számával egyaránt. A bélflórát alkotó érzékeny mikroorganizmus-

telepeket rendkívül sok minden károsíthatja, a stressztől kezdve a táplálkozáson át, egészen a 

gyógyszerekig. A bélflóra támogatása és gondozása lényegében a mindennapi egészség 

elmaradhatatlan része, a megfelelő, rostokban, nyersanyagokban gazdag, változatos táplálkozás 

hozadéka. Vannak azonban olyan állapotok, amikor szükség van további támogatásra is. A bélflóra 

állapota és szerveink egészsége között ugyanis erőteljes kapcsolat áll fenn, így a jótékony baktériumok 

http://bionom.hu/biobolt/etrend-es-taplalek-kiegeszitok/hatoanyag-szerint/bioconnect-pure-wellmune-betaglukan-vitalexpert.html
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túlsúlya nem csupán kiegyensúlyozottabb emésztést, hanem hatékonyabb és erőteljesebb 

védekezőrendszert is eredményez; ez pedig oda-vissza ható folyamat... 

A bélflórát alkotó baktériumok és az enterális immunrendszerünk között egész életen át tartó 

kommunikáció folyik; nem véletlen, hogy a védekezőrendszer 70-80%-a a bélcsatorna körül 

helyezkedik el!  

36. Egy valóban életre szóló kapcsolat 

A Kaliforniai Egyetem (UCLA) Los Angeles-i karának kutatói, Tillisch és munkatársai, vizsgálatokkal 

támasztották alá, hogy a probiotikumok képesek befolyásolni az agy környezeti ingerekre adott 

válaszát, valamint egyértelmű kapcsolatot találtak a bél mikroorganizmus-telepei és a 

hangulatváltozások között.8 

Az agy-bélcsatorna közti kommunikáció tehát kétirányú, és nem csupán az agy küld jelzéseket az 

emésztőrendszernek, hanem a folyamat visszafelé is működik. Táplálkozásunk milyensége így 

egészségünkkel, jólétünkkel egyetemben agyműködésünkkel is szoros kapcsolatban áll. Az 

emésztőrendszer és az agy között folyó, oda-vissza ható kommunikáció a központi idegrendszer és az 

enterális idegrendszer, a hormon- illetve az immunrendszer közvetítésével, valamint 

neurotranszmitterek segítségével valósul meg.  

A szerotonin egy olyan neurotranszmitter, amely befolyásolja a testhőmérsékletet, az alvást, a 

szexualitást, az étvágyat, a hányinger és a hányás kialakulását, és sok más mellett a mentális egészséget 

is. A gyomor-bélrendszer és kisebb részben a központi idegrendszer bizonyos sejtjei állítják elő, és 

leginkább a vérlemezkékben, valamint az agyban raktározódik. Alacsony szintjét olyan kórképekkel 

hozták összefüggésbe, mint: 

● a depresszió,  

● a bipoláris mentális zavar,  

● a hirtelen csecsemőhalál,  

● a migrén,  

● a fibromyalgiás panaszok,  

● a fülzúgás,  

● egyéb idegi zavarok kialakulása.  

                                                             

8 K.Tillisch et al (2013) Consumption of fermented milk product with probiotic modulates brain activity, Gastroenterology Volume 144, 
Issue 7, June 2013, Pages 1394 - 1401.e4), 

http://www.gastrojournal.org/article/S0016-5085(13)00292-8/abstract
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A szerotonin kétféle enzim közreműködésével jön létre a triptofán nevű aminosavból. A triptofán 

plazmaszintjét azonban a bélflóra mikrobái szabályozzák, vagyis a szerotonin szintézise a bélfal 

mikroorganizmusainak szabályozása alatt áll. 

A bélflóra károsodása számos neurológiai elváltozás (pl. SM, autizmus spektrum zavarok, Parkinson-kór, 

Alzheimer-kór) esetén kimutatható, de az enterotoxinok és az oxidatív stressz nagymérvű szerepét is 

feltételezik. 

37. A kivételek 

37.1. Amikor a probiotikumok szedése ellenjavallt 

Kevés kivételtől eltekintve a probiotikumok szinte bármilyen, már kialakult betegség esetén 

használhatóak, valamint  a kóros, nemkívánatos állapotok megelőzésében szintén vitathatatlan szerepet 

játszanak. 

Lássuk, milyen állapotok képezik az imént említett kevés kivételt: 

Súlyos, akut hasnyálmirigy-gyulladás, amely életveszélyes, komoly szövődményekkel járó, kórházi 

kezelést igénylő állapot. 

37.2. Kritikus állapot 

Kritikus állapotban lévő és/vagy immunszupprimált (immunhiányos) betegek esetében, amikor a 

szervezet természetes védekezőképessége károsodott. Immunhiányos állapotot hoznak létre például 

immunszupresszív gyógyszerek használatával, pl. szervátültetések esetén, hogy a szervezet befogadja és 

ne lökje ki az idegen szervet stb. Az immunszupprimált állapot azonban megnöveli a különféle fertőzések 

kockázatát, mind kialakulásában, mind lefolyásában egyaránt. Vagyis egyrészt jóval magasabb a 

különféle fertőzések kialakulásának a kockázata, másrészt a kialakult fertőzés sok esetben súlyos, 

gyorsan romló, akár életveszélyes lefolyású is lehet.  
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Míg egy normál immunrendszerrel, immunvédekezéssel rendelkező személy esetében bizonyos 

patogénnek nem mondható kórokozók nyilvánvalóan nem okoznak fertőzést (pl. Streptococcus 

epidermidis, Corynebacterium jeikeium, Bacillus fajok), addig egy immunszupprimált, immunkárosodott 

szervezetben ugyanaz a kórokozó súlyos, életet veszélyeztető fertőzéseket okozhat! Ilyen esetben a 

Lactobacillusok bámulatos túlélési ösztöne, valamint antibiotikumokkal szembeni polirezisztenciája is 

igen súlyos szövődményekhez vezethet. 

37.3. Centrális véna katéter 

Centrális véna katéter esetén, amely a szív közelében futó központi vénába műtéti úton behelyezett, 

tartós katéter. Általában a nyaki vénába, a kulcscsont alatti vénába (mellkas) ültetik be. Speciális 

kezelést és odafigyelést igényel az esetleges komoly szövődmények miatt; nagyon indokolt esetekben 

alkalmazzák (pl. dialízis, sürgősségi kezelések, életveszélyes állapotok, parenterális táplálás stb.).  

37.4. Rövidbél-szindróma 

Rövidbél-szindróma esetében, amely állapot a vékonybél jelentős részének anatómiai és/vagy 

funkcionális elvesztése következtében alakul ki. Ez leggyakrabban a vékonybél nagy hányadának műtéti 

eltávolítását jelenti, de akár sugárkezelés is előidézheti. 

Az itt felsorolt, szerencsére viszonylag ritka, állapotok egytől egyig komoly orvosi 

megfigyelést/kezelést/ellátást igényelnek, és ezekben az állapotokban a probiotikumok, 

szimbiotikumok alkalmazása kifejezetten ellenjavallt. 

Ám lényegében minden más esetben, életkortól függetlenül, ajánlott és előnyös lehet a probiotikumok 

alkalmazása!  

38. Kimeríthetetlen lehetőségek, kívül-belül egyaránt 

38.1. Az Emóció 7.84 felhasználási és adagolási módjai 

Az Emóció 7.84 antioxidánsokat, prebiotikumokat, vitaminokat, ásványi anyagokat, valamint béta-

glükánokat egyaránt tartalmaz, így mindenképp helytálló azt állítani, hogy a hazai piacon egyedülálló 

készítmény.  

Az Emóció 7.84-et a bélflóra regenerálásán túl külsőleg alkalmazva is sokrétűen felhasználhatjuk. Gazdag 

antioxidáns tartalma, valamint aerob és anaerob törzseket egyaránt tartalmazó összetétele lényegében 

kimeríthetetlen felhasználási kombinációkat biztosít számunkra. 

38.2. Felhasználási módok 

● Alkalmas lehet kisebb sebek, zúzódások, gyulladások (pl. pattanás, füllyukasztás utáni 

irritáció stb.) kezelésére, akár kiegészítő kezelésére is. Ilyenkor az érintett területet Emóció 

7.84-gyel átitatott vattával pacsmagoljuk be, majd az Emóció 7.84-et hagyjuk rászáradni. A 

teljes gyógyulásig, naponta többször is alkalmazzuk. 

● Az éjszakai bőrápolás részeként, az arc fiatalon tartására, vitalizálására is alkalmazhatjuk. 

Szintén vattával hordjuk fel az arc, a nyak és a dekoltázs bőrére; finoman oszlassuk el, és 

hagyjuk rajta másnap reggelig. A kezdetben esetleg zavaró, jellegzetes szag gyorsan elillan, 

és a hatás magáért beszél! Minden este alkalmazhatjuk, akár arckrém vagy arcolaj alá is. 

● Az atópiás, ekcémás, sőt a pikkelysömörös bőrállapotok helyi kezelésére, kiegészítő 

kezelésére is jó eredményekkel alkalmazható. Az érintett területet igény és szükség szerint, 

http://bionom.hu/biobolt/etrend-es-taplalek-kiegeszitok/altalanos-immunerositok/beta-glukant-tartalmazo-termekek
http://bionom.hu/biobolt/etrend-es-taplalek-kiegeszitok/altalanos-immunerositok/beta-glukant-tartalmazo-termekek
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akár naponta többször kezeljük Emóció 7.84-gyel! Rászáradás után egyéb krémek, olajak 

is bátran alkalmazhatóak. 

● Viszkető, seborrheás, korpás haj esetén is érdemes kipróbálni. Ilyenkor hajmosás előtt a 

tenyérbe öntött Emóció 7.84-gyel bőségesen masszírozzuk be a fejbőrt, majd hagyjuk 

hatni, beszívódni és dolgozni, akár egész éjszakán át, de legalább 20 percen keresztül! 

Végül öblítsük le, és szükség/igény szerint mossuk meg a hajunkat. 

Belsőleges használattal az általános adagolása felnőttek esetében 1-2 x 30 ml mennyiség naponta. 

Nagyobb gyermek esetén általánosságban a felnőtt adag fele javasolható, kisebb gyermekeknél ez 

arányosan módosítandó. Az Emóció 7.84-gyel együtt jár egy picike mérőpohár is, amellyel a szükséges 

adag könnyűszerrel kimérhető. 

Az Emóció 7.84-et szükség esetén várandósság és szoptatás esetén alkalmazhatjuk, amennyiben 

kezelőorvosa másképp nem tanácsolja, felső korhatár nincsen. 

Nagyobb gyerekek, akár felnőttek 

esetében az Emóció 7.84 bátran 

elkeverhető bármilyen, nem meleg 

folyadékkal is, például vízzel, teával, 

gyümölcslével, így a természetesen 

erjedt íz jól kompenzálható. Nagyobb 

gyerekek esetében is azt mutatják a 

tapasztalatok, hogy a kezdeti “csak 

gyümölcslével vagyok hajlandó 

meginni” állapotot némi idő elteltével 

felváltja a “kispohárból csak úgy 

simán” állapot. 

A szimbiotikumokat célszerű étkezés 

közben, illetve étkezés után 

elfogyasztani. 

Az Emóció 7.84 összetétele a 

gyomorsavas panaszokra (akár 

túltermelés, akár alultermelés áll a háttérben) is jótékonyan hathat, ez esetben akár étkezéstől 

függetlenül, éhgyomor esetén is bátran használhatjuk. 

Lefekvés előtt - fogmosás UTÁN alkalmazva a szájflórára is jótékony hatást gyakorol. A megadott 

mennyiséget azonban fontos egyszerre meginni, ugyanis ez a szükséges és valóban hatásos élő 

baktériumszám célbaérését is biztosítja. 

Az Emóció 7.84 a legtöbb gyógyszerrel együtt/párhuzamosan is használható, némelyik esetében 

időeltolással, ám fontos, hogy gyógyszerszedés, gyógyszeres terápia szükségessége esetén az Emóció 

7.84 használata előtt mindig egyeztessünk a kezelőorvossal. 

Antibiotikumos terápiák mellett és után különösen nagy jelentőségű az alkalmazása, ilyenkor azonban 

az antibiotikum és az Emóció 7.84 (illetve bármilyen probiotikus készítmény) használata között legalább 

2-3 óra teljen el; ellenkező esetben az antibiotikum az Emóció 7.84-ben lévő jótékony baktériumokat is 

jelentősen megtizedeli! Antibiotikumos kezelés alatt felnőtteknek lehetőség szerint a napi 2 x 30 ml-es 

adagolással történő alkalmazás ajánlott; a kúrát az antibiotikumos kezelés után még legalább két 

hónapig érdemes folytatni, állapottól függően napi 1 x-i, illetve 2 x-i adagolással.  
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Az Emóció 7.84 hosszú időn keresztül, folyamatosan, naponta használva is alkalmazható; magas 

antioxidáns-, vitamin- és ásványianyag-tartalma a mindennapi egészségmegőrzés részét képezheti. Már 

kialakult betegségek, krónikus állapotok esetén szintén jótékony és célravezető lehet a hosszú ideig 

történő, rendszeres alkalmazása; ez pl. autoimmun állapotok, IBS, CU stb. esetén hozzávetőlegesen 

minimum három hónapos időtartamot jelent. 

Az Emóció 7.84-et sem felbontás előtt, sem felbontás után nem szabad hűtőszekrényben, valamint 

túlzottan hűvös helyen tárolni, ugyanis az alacsony hőmérséklet károsíthatja a termékben lévő 

mikroorganizmusokat. A tűző napra és a nagyon magas hőmérsékletre ugyanez vonatkozik. Az Emóció 

7.84-et hűvös helyen, szobahőmérsékleten célszerű tárolni, felbontás után is. 

Az Emóció 7.84 folyamatosan fermentálódik, változik, alakul, folyamatosan tökéletesedik; lényegében 

nincs két azonos összetételű flakon sem. Ebből kifolyólag sistereghet, pezseghet, sőt, az íze is 

megváltozhat - ez mind természetes és élő jelenség, az élőség bizonyítéka. Éppen ezért az Emóció 7.84 

nagyon-nagyon nehezen tud csak megromlani. Amennyiben megromlana, annak nagyon egyértelmű és 

konkrét szaggal járó bizonyítékai vannak. 

Az Emóció 7.84 jellegzetes savanykás, erősen fanyar íze is ennek a folyamatos, élő fermentációnak a 

velejárója. Az Emóció 7.84-ben lévő cukornádmelasz, fekete ribizli, meggy és kékszőlő gyümölcs-kivonat 

a fermentáció során átalakul, előemésztődik; mind a baktériumok és gombák tápanyagául szolgál. Az 

erjedési folyamatok a termék értékes hatóanyag-tartalmát folyamatosan növelik, átalakítják, könnyen 

emészthetővé és felhasználhatóvá teszik. Az Emóció 7.84-et cukorbetegek, egyéb 

szénhidrátanyagcsere-betegségben szenvedők is bátran fogyaszthatják, hiszen ennek az átalakulásnak 

köszönhetően a terméknek nincs cukortartalma. 

A probiotikumok alkalmazása a cukorbetegségen túl az esszében olvasható valamennyi elváltozás és 

állapot esetén különösen jótékony hatású lehet. Szervezetünkben minden mindennel összefügg: a 

belső változások, a bélflóra állapota és a lelki tényezők egyaránt. Egymásra épülve, egymásból 

kiindulva, egymásra hatva és egymásból következve. Nincs egyik a másik nélkül. 

39. Változás és változtatás 

A normál bőrflóra, szájflóra, légúti-, gyomor-bélrendszeri flóra, valamint a húgyivarszervi flóra egyaránt 

védelmünket, egészségünket, jóllétünket szolgálja, amelyhez az egyetlen járható út a megfelelő 

életmódon és táplálkozáson át vezet. 

Bízom benne, hogy ezt a teljesség igénye nélkül íródott anyagot olvasva sikerül olyan összefüggéseket 

is megláttatnom, amelyek tudásával, ismeretével könnyebb elmozdulni az egészség felé vezető irányba. 

Hiszem, hogy az egészséges életmód és táplálkozás nem kényszerűség, hanem a változás-változtatás 

párosának élvezetes hozadéka. Az egészség soha nem a diagnózisok kikezelését jelenti, hanem annál 

jóval többet és mélyebbet: önmagunk és az általunk okozott reakciók őszinte ismeretét, megértését és 

elfogadását; az együttműködést saját magunkkal és a minket körülvevő, belőlünk épülő világgal.  

 

 

Szeretettel, hittel és kitartással! 

2016. augusztus 

Balogh Kinga/Bionom 
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