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Sok szeretettel üdvözlöm Dr. Mezei Anitát, aki külföldről érkezett hozzánk. Erdély egyik 

legnagyobb gasztroenterólgia klinikájának az orvosa, egyenesen Kolozsvárról érkezett hozzánk. 

Itt most megosztja velünk ismereteit, az ő klinikai tapasztalatát és a funkcionális medicina oldaláról 

szerzett tudása alapján a mikrobiomról, hogy miért tesznek azzá bennünket a mikrobiomáink amik 

vagyunk. Átadom a szót Dr. Mezei Anitának. 

Köszönöm. Üdvözlök mindenkit elsősorban, szeretném Katalinnak megköszöni a meghívást és a 

felvezetőben elhangzott kedves szavakat. Abban reménykedem, hogy legalább 1%-ban hozzá 

tudok járulni Katalin programjához, így segítve az itteni autoimmun betegségben szenvedőknek 

is. 

Bevezetőként egy 37 éves páciens esetét szeretném Önöknek bemutatni. Úgy egy évvel ezelőtt 

lépett be a rendelő ajtaján, kezében egy mappával teli orvosi leletekkel. Aprólékosan elmesélte az 

elmúlt 5 éve átélt kálváriáját. Folytonos fejfájással és ízületi fájdalommal küzdött, főként hát- derék 

tájékán. Emellett hányinger, puffadást és krónikus székrekedést is tapasztalt. Tünet együttest mi 

gasztroenterológus mi diszpepsziának nevezünk, ez nehéz emésztést jelent. Aztán 

szisztematikusan átolvastuk az orvosi leleteket. Képalkotó vizsgálatokat kimutatták a gyulladásra 

jellegzetes elváltozásokat a gerinc izület tájékán. Azonban artritiszre jellemző antitestek nem 

voltak jelen. Autoimmun pajzsmirigy gyulladásra is volt diagnosztizálva, és ha mindez nem lett 

volna elég a májenzimek szintje is az egekben volt. Az orvosok először ezt a tömérdek 

gyulladáscsökkentőre fogták. Aztán kiderült autoimmun májgyulladásban is szenved. 

Mindeközben próbálta összeszedni az erejét, hogy nevelje másfél éves gyermekét. De mégis talán 

nem részecskékre kellene szétszedni ezt a kórképet. Gondoltuk mi, talán érdemes lenne 

eltöprengeni, mely az a hajtóerő, mely ennek a klinikai esetnek egyetlen okozója lehet. 

Biztosíthatom róla, hogy 10 évvel ezelőtt lehetetlen lett volna erre a kérdésre válaszolni. Sőt még 

manapság is körülményes, ha nem ismerjük a bélflóra és az ember közötti kölcsönös kapcsolatot. 

Így a káros baktériumok, paraziták, gombák elszaporodása esetén előforduló jeleket. „Minden 

betegség a bélben kezdődik”. Mondta 2.500 évvel ezelőtt az orvos tudománya Hippokratész. 

Természetesen őt nem tudományos kutatások eredményei vezették erre a következtetésre, 

hanem talán az ezoterikus elméletek. De bármi is legyen ennek a plátói kijelentésnek a forrása, 

modern orvostudomány megerősítette a többek között visszamenő ismereteket. Hogy miért is 

olyan fontos a bélflóra és az emberek közötti kapcsolat és hogy miként járulhat hozzá a bélflóra 

egyensúlyának felborulása különböző megbetegedéseinkhez, azt az elkövetkezendő percekben 

megtudhatjuk. Pár információt szeretnék megosztani Önökkel, a normál bélflóra funkciójáról. Aztán 

meglátjuk, mi történik, ha a bélflóra károsodik. Miként jön létre az úgynevezett lyukas bél-

szindróma, hogyan vezethet el egy egészen autoimmun betegség kialakulásához. Végül 

visszatérünk majd a leírt beteg történetéhez és elmesélem, hogy javult az állapota. 

Mindenki olykor szokott sajnálkozni, hogy milyen egyedül is érzi magát. Ilyenkor eszünkbe kell, 

hogy jusson soha nem vagyunk egyedül. A bőrünkön, a légutakban, az emésztőrendszerben 

minden személyes terünkben, kicsi organizmusok milliárdjai kísérnek el minden nap. Ezek a 

mikroorganizmusok, együttesen mikrobiomként ismert. Ez egy ökoszisztéma, amely bennünk, 

rajtunk él, ők táplálnak, de időnként ki is használnak minket. Képzeljük el magunkat egy két lábon 

járó esőerdőként. Ahol minden szinten a biodiverzitás elképesztő. Különböző szinten élő növény 

és állatvilág folyamatos kapcsolatban áll egymással. De hogyan is érint ez minket, embereket? A 

bélben élő mikroorganizmusok öko-szisztémáit az orvostudomány csak pár éve kezdte el kutatni. 

Az emberi tanulmányoknak és állatkísérleteknek köszönhetően, ma már tudjuk, hogy mikrobáink 
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nagy része nem patogén, nem okoznak betegséget, csak ha elszaporodnak. Ezek harmóniában 

és szimbiózisban élnek a szervezetünkkel. Van aki újonnan felfedezett szervként tekint rá, mivel 

az 1990 évek végéig nem ismerték el általánosan. A mikrobák közelebbi megismerése a modern 

molekulák és genetikai módszereknek vált lehetővé. Mivel a jelenlegi technikákkal nagy részük 

nem tenyészthető. Innen tudjuk azt is, hogy az emberi szervezet több mint tíz ezerszer annyi 

mikrobiális sejtet tartalmaz, mint emberi sejtet, bár a teljes mikrobióta össztömege csupán másfél-

két kilogramm. Bélcsatornában lévő baktérium tömeg 3,3 millió sejtet tartalmaz. Ezt akárhogy is 

nézzük, szám fölényben vannak. Mondhatjuk úgyis több bennünk a baktérium, mint az ember. A 

gyomor béltraktus a humán mikrobióta 95% tartalmazza. De ezek nem egyenlően oszlanak meg.  

Jelentős különbségek vannak úgy, mint baktérium fajtái, mint mennyiségűket tekintve. A csíraszám 

a vastagbélben a legmagasabb. A bélflórát két törzs uralja, a Gram-negatív Bacteroidetes és 

Gram-pozitív Firmicutes baktériumok. Ez a Gram festéses, sejtfestési eljárás, amivel 

csoportosítjuk a baktériumokat. A béltraktusban, a vastagbélben a széklet 60%-át teszi ki. De miért 

is érdekel ez bennünket? Mert például a beleinkben élő mikrobák határozzák meg, hogy egy 

bizonyos fájdalomcsillapító mennyire káros lehet a májra. Vagy, rajtuk múlik az is, hogy szívünk 

kezelhető-e egy adott gyógyszerrel. Vagy a bélben található mikrobióta gyűjteményünk arra is 

hatással van, hogy mennyire hatékonyan tudjuk kinyerni különböző típusú élelmiszerekből 

származó kalóriákat. Észrevettétek már, hogy a szúnyogok egyeseket jobban csípnek, mint 

másokat? Kiderült, hogy ennek a kerti szóbeszédnek van alapja.  Pl. engem nem csíp meg a 

nővéremet seregestől csípik. Azért is vannak ez, mert más mikrobák élnek a bőrünkön, más kémiai 

anyagot termelnek és ez a szúnyogoknak teljesen nem mindegy. Mikrobiom összetétele egyénre 

és állapotra jellemző. Legfőképp a gazdaszervezet táplálkozása és életmódja határozza meg. 

Génállományunk, immunrendszerünk vagy a már megindult kórós folyamatok is hatnak rá. Hogy 

a stressz miként befolyásolhatja a bélflórát, a tudósok vették észre. Vettek két petricsészét és két 

–két vércseppet helyeztek el mindkettőben, aztán mindkettőt megfertőzték Coli bacilussal, az egyik 

csészében három csepp adrenalint (stresszhormon) tettek és ebben tízezerszer annyi Coli bacilus 

nőtt, mint a másikon.  

De honnan is származnak mikrobáink?  

A mikrobákkal való találkozás a születés során kezdődik. A szülés idején és közvetlenül utána az 

anyától származó és a környezeti baktériumok kolonizálják a gyermek bélcsatornáját. Míg a 

természetes úton világra jött csecsemők mikrobája a hüvelyből származik. A császármetszésben 

született csecsemőké az anya bőréhez hasonlít. Ezt összefüggésbe hozták a császármetszéssel 

által született csecsemők gyakori problémáival, mint pl. az asztma, allergia vagy a túlsúly, ami 

gyakori. Próbálnak segíteni ezeken a csecsemőkön. Egyre elterjedtebb lett az úgynevezett 

bakteriális megkeresztelés.  

Mi is ez?  

Gyakorlatilag a szülésznő vagy a bába az anya hüvelyváladékával keni be a csecsemőt. Ezt talán 

mi felénk inkább nem kérjük a leendő anyák számára. De valóban születésünk módja befolyásolja 

egészségünket a továbbiakban? Azt még nem tudhatjuk. Ha még 2016-ban arról olvashattuk, hogy 

ez az eljárás igenis segíthet a baba immunrendszer erősítésében, 2018-ban már a szakemberek 

figyelmeztetnek, hogy a hüvelyváladékkal való találkozás nem befolyásolja egészségünket. A 

továbbiakban sokkal inkább a császármetszés követő antibiotikumos kezelés, az anyai elhízása 

vagy az anya életkora ez az, ami számítanak. 
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De mi történik születésünk után? 

 Mi történik, ha más-más korban avatkozunk bele ebbe a folyamatba? Kiderült, hogy ha pl. 

antibiotikummal kezelünk egy gyereket élete első hat hónapja során, akkor sokkal esélyesebb lesz 

az elhízásra mintha ezután kezeltük volna vagy egyáltalán nem kezeltük volna antibiotikummal.  A 

modern életvitel is befolyásolja a diverzitást, az említett gyógyszereken kívül, a feldolgozott 

élelmiszerek, a túlzott higiénia és a fertőzések is módosíthatják az összetételt. Az elmúlt 

évszázadokban, háborúban éltünk a baktériumokkal. A baktériumoktól fóbiában szenvedünk. 

Emelje fel a kezét, ki életében nem szedett antibiotikumot egy nátha miatt. Nem vagyok azok 

között. Rájöttek, hogy egy 7 napos spektrumú antibiotikum kezelés után, bizonyos baktérium 

törzsek annyira elpusztulnak, hogy még két évre rá sem tud az egyensúly helyreállni. 

Alapvetően át kell értékelnünk az elterjedt antibiotikum használatát. Az eubiózis a bélflóra normál 

funkcióját jelenti. Egy egészséges szervezetben ez elősegíti a működéshez szükséges élettani 

folyamatokat. Microbáink emészthetetlen rostokat emészthetővé teszik, hozzájárulnak egyes 

vitaminok termelődéséhez, közreműködnek az immunrendszer fejlődésében. A bélflórák fontos 

tápanyagokat termelnek, de még, jókedvűnket is meghatározhatják ezek az apró lények. Ha már 

mikrobiómánkat egy esőerdőként képzeltük el, akkor most próbáljunk meg egy újabb hasonlatot 

venni. Tegyük fel, hogy bélfal egy középkori vár. A várfalon belül védelemre szorulnak egy 

támadás esetén és ezért van az a vizesárok a vár körül, de még őrszemek is vigyáznak a bent 

lakókra. De a várlakók nem szigetelhetik el magukat teljesen a külvilágtól, hanem táplálékra is 

szükségük van. És most lássuk mi köze van a várnak a bélfalhoz. Kellőképpen átjárhatónak kell 

lennie ennek a falnak, ahhoz, hogy tápanyag és folyadék is felszívódhasson rajta.  

De ugyanakkor védelmi mechanizmusra is szüksége van, amely visszatartja a káros anyagokat. 

E védelmi mechanizmust három struktúra biztosítja. Az első az a bélflóra. Ezek kommenzális 

baktériumok, amelyek a nyálkahártyát védő rétegként vonják be. Őket tekintjük a váron kívüli 

őrszemeknek. Feladatuk, hogy távol tartsák és hatástalanítsák a kórós és rákkeltő és egyéb 

anyagokat. Ráadásul anyagcsere termékekkel is táplálják a nyálkahártyát. Ilyen a B vitaminok, 

folsav, biotin, de nagyon fontos a rövid szénláncú zsírsavak is, a butirát, az acetát és a propionsav. 

Aztán a következő sorompót a nyálkahártya felületi sejtjei alkotják. Mely lényegében mechanikai 

gátként szolgál, ez a vizes árok. Ezek folyamatosan termelik a nyálkaréteget, azonban genetikai 

és környezeti tényezők befolyásolhatják a sejteket és a nyálka termelődését egyaránt. Végül a 

harmadik védővonalat a bélhez kapcsolódó immunrendszer működteti. Ez a nyálkahártya alatti 

submucosa (kötőszövetes) réteg. Ez több immunsejtet tartalmaz, mint a szervezünk többi helye 

kb. 70%-át. Ez a várfal. Ez nagyon tökéletesen is hangzik és működik, de a bélflóra és 

nyálkahártya különböző hatások következtében, áteresztő képessége módosulhat. A jelenség 

neve az angolból kölcsönzött Leaky gut syndrome, ami lefordítva áteresztő vagy lyukas bél 

szindróma. Ennek oka lehet fertőzés, szalmonella, vírusok. Ami a hasznos baktériumokat 

elpusztítja. A már említett antibiotikumok nem képesek megkülönböztetni a hasznos baktériumokat 

a kórokozóktól, így hát elpusztítja mindkettőt. A bélflórát egyéb tényezők is károsíthatják, ilyenek 

a helytelen táplálkozás, csomó tartósítószer, élelmiszeripari adalékok, sugárkezelések, a pszichés 

stressz, dohányzás vagy az alkohol.  

A mikrobióta az összetételének kóros változását vagy szervezettel való szimbiotikus kapcsolat 

megbomlását diszbiózisnak nevezünk. Ez gyulladásos bélbetegségekhez, akár vastagbélrákhoz, 

metabolikus zavarokhoz, elhízáshoz, inzulinrezisztenciához vagy mentális betegségekhez 

vezethet. Ha a vár védővonalai megrendültek, akkor az ellenség bejut. A lyukas-bél szindrómának 

az a lényege, hogy az imént említett védelmi vonalon a baktériumok toxinjai és nem megfelelően 
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lebontott tápanyagok átjutnak. A vér és a nyirok áram lévén a szervezetbe kerülnek és ott a 

legkülönfélébb betegségeket idézhetik elő. A bélflóra károsodása miatt, már nem termelődnek a 

rövid szénláncú zsírsavak sem, amik növelték a nyálkatermelést. A kommenzális baktériumok 

helyébe kórokozok lépnek, és ezek kolonizálják a nyálkahártyát. Ezek tovább fogják károsítani a 

sejteket és áteresztővé válik a bélréteg. Így a káros anyag a szervezetbe jutnak ahol 

immunreakciókat válthatnak ki. De lássuk mik ezek a mérgező anyagok. Hát endotoxin vagy 

lipopoliszacharidok ezek nem annyira barátságosak. Ezek zsírnemű és összetett cukormolekulák 

kombinációjából állnak és ők a Gram-negatív baktérium külső membránjában találhatóak főként a 

patogén baktériumfajokban. És amikor a plazma endotoxin szintjének 5x megnövekedését, 5 óra 

egy magas zsírtartalmú étrend étkezés után tapasztalunk, azt metabolikus endotoxémiának 

nevezünk és ez gyulladáshoz vezet. Így összegezhetnénk az egyensúlyunk felbomlását, annak a 

folyamatát. A diszbiózis, bélfal gyulladás, fokozott LPS abszorpció, ami szisztémás 

bélgyulladáshoz vezethet.  

Az endotoxin emelkedett plazmaszintje kapcsolatban áll egy sor betegséggel. Úgy mint a 

vérmérgezés, az elhízás, meddőség, az alacsony tesztoszteronszint, a depresszió, szorongás, de 

nem utolsó sorban az autoimmunitás. Ilyenkor jogosan feltesszük a kérdést, hogy jó ha már 

bejutott az ellenség, akkor az immunrendszer miért nem teszi a dolgát? Ő szerinte teszi a dolgát, 

de nem bírja, elfárad egy idő után. Második lehetőség az, hogy várfalain belül vívott harc közben, 

saját katonáinkat, a helyi lakosokat nem tudja megkülönböztetni az ellenség katonáitól. Így a 

bélfalon átszivárgott fehérjék, már nagyon hasonlítanak a saját fehérje molekuláihoz. Így alakul pl. 

a Hashimoto betegség is. Ezt a szaknyelv molekuláris mimikrinek nevezi.  De persze egyéb 

autoimmun betegségnek is ez a folyamata. Szóval az autoimmun betegség az a bélben kezdődik, 

de onnan mindenféle szövetre kiterjed, amely nagyon távol lehet a béltől. A szakirodalmat 

áttekintve azt láthatjuk, hogy az autoimmun betegségek világméreti arányai kb. 4-7% nő évente. 

Két éve még csak olyan 88 autoimmun betegségről tudtunk, most már több mint a 100-at is 

meghaladja. Legfontosabb dolog, amit szem előtt kell tartani az-az, hogy minden autoimmun 

betegségnek a súlyos krónikus gyulladás az alapja. És ez az ami táplálja a betegséget, ez a 

hajtóereje. 

Ami az autoimmun betegségek területi elosztását illeti, láthatjuk, hogy sokkal ritkább a 

megbetegedés a fejlődő világban az iparosodott országokhoz képest. Látni, hogy nem igazán van 

autoimmun megbetegedés Afrikában vagy Dél-Kelet Ázsiában. Az egyesült államokban ma 23,5 

millió ember szenved autoimmun betegségben, de számuk folyamatosan növekszik. Fejlődésben 

lévő országokból az iparosodott világba irányuló bevándorlók körében megfigyelték, hogy egyre 

gyakoribb az immunológiai betegségek kialakulása. Mi is az autoimmun betegségek három 

kötelező lába? Nekem nagyon tetszett a Kata leírása a könyvében és engedélyével használni is 

fogom most. Egy háromlábú székhez hasonlította ezt. Az első láb a genetikai hajlam, amit nem 

tudunk befolyásolni. Akinél a genetikai hajlam megvan, de nincs meg a szék másik két lába, akkor 

valószínűleg semmifajta megnyilvánulását nem fogjuk tapasztalni az autoimmunitásnak. A 

második lába a széknek a környezeti tényező. Ez lehet pl. egy krónikus vírusfertőzés is. A 

gyulladásos bélbetegségek sorában a betegek több mint 50%-nál EBV-t mutattak ki a 

nyálkahártyában.  

Azt is megállapították, hogy a gyógyszerekkel szembeni rezisztencia összefüggésbe hozható a 

magasabb vírus termeléssel. A harmadik tényező pedig a lyukas-bél szindróma, ez a harmadik 

láb. Ha itt hiányzik valamelyik lába a széknek a betegség kialakulásának kockázata nagyon 

alacsony. De ha mind a három láb megvan, akkor az autoimmunitás nagyon jó lábakon áll. De van 

itt egy dolog, ami nagyon érdekes. Ennek a háromlábú széknek a jelenléte születésünktől egész 
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felnőtt korunkig készítheti a terepet, az autoimmun betegségeknek. Ez olyan, mint egy betegség 

a sörfőzdében. Az erjesztési folyamat akár két évtizedig is eltarthat. Már beszéltünk arról, hogy mi 

a diszbiózis, mi az endotoxin, mi a lyukas-bél szindróma, de mit is tehetünk ellene? Hogyan tudjuk 

mi ezeket kezelni, mint betegség? Fokozatosan kell újraépítenünk a bélflórát és ennek 

egyensúlyát. Erre több módszer áll rendelkezésünkre, elsődleges az étrend. És erről a mai nap 

folyamán Katalin több információval fog szolgálni. Ezekbe én nem is fogok belemenni.  

Aztán jönnek a prebiotikumok. Ezek olyan ételekből nyerhető, amit a baktériumok fel tudnak 

használni. Ezután nagyon fontos a probiotikum használata. Ők élő mikroorganizmusok, amely 

megfelelő mennyiségben hasznosan befolyásolhatja a bélflóránkat. És végül egy új, mi még ezt 

nem használjuk a postbiotikumokat. Ők a zsírsavak, a baktérium anyagcsere termékei. Hát nem 

így fogjuk helyreállítani, pirossal felírni, hogy így nem (a képre mondja!!!)  

Aztán van a széklet-transzplantáció, erről nem tudom, hogy mennyire hallottak, milyen mértékben 

hallottak Önök. Ez hatékonynak bizonyult, bizonyos visszatérő, illetve clostridium ellenes 

antibiotikumra nem reagáló clostridium difficile fertőzés esetében. Ez egy súlyos hasmenés és 

hasi fájdalmakat okozó baktérium. Általában a széles antibiotikum spektrumú kezelt betegek 

körében. Így hát elkezdtek donorokat keresni. Alapos kivizsgálás után a donor széklet mintáját 

beültetik a beteg szervezetébe, beöntés segítségével vagy újonnan már lenyelhető kapszula által. 

És a kutatók az Irritábilis Bél Szindróma (IBS) és Crohn-betegségeknél is szeretnék ezt 

felhasználni, de ezekben az esetekben még nem megengedett az eljárás.  

Hogy mit is tehetünk mi funkcionális medicina szempontjából?  

Hát azt itt megpróbáltam felsorolni, de szerintem nem egy 50 dia sem lenne elég. Mi 

immunglobulinokat nagyon magas Lipo poli-szacharid (LPS) endotoxémia esetében szoktunk 

alkalmazni. Ami nálunk található az még tejfehérjékkel telített és ezt Katalintól tudom, hogy 

autoimmun betegeknek nem ajánlott adni. Így már várjuk a legújabban kifejlesztett terméket, az 

Egyesült Államokban álmodták ezt meg és remélhetőleg Magyarországon minél hamarabb fogják 

engedélyezni. Aztán jönnek az antioxidánsok. Itt vannak pl., az L-karnitin csontlevesben vagy a 

csontalaplében, kocsonyában van. Az alfa-liposav, amivel chia magban, lenmagban az 

avokádóban gyakran találkozunk. Koenzim- Q10, nemcsak a hölgyek bőrének hasznos, hanem a 

férfiaknak is. Ez belsőségekben található meg. Az Omega-3 zsírsavak, amik csökkentik a 

bélgyulladást és a bélfal fokozott permebilitását, áteresztő képességét. Ez a vadon halászott halak 

olajában található. De a cink és a polifenolok is nagyon szükségesek. A cink az a tengeri 

herkentyűkben nagyon magas arányban található. A polifenolok bizonyos baktérium törzs 

szaporítására használhatók fel. Ezek zöldfűszerekben, mélyen pigmentált gyümölcsökben 

található, mint a fekete szeder, fekete bodza, fekete cseresznye, a kakaópor, fekete csokoládé, 

gesztenye, szegfűszeg, csillagánizs, alma, körte, de ezekben kevesebb. Mi az immunglobulint 

egyébként az úgynevezett SIBO szindrómánál szoktuk használni. Itt azt kell tudni, hogy a 

vékonybélben a baktériumok túlzottan el vannak szaporodva, nem feltétlenül a patogén törzsek és 

ekkor nagyon magas endotoxin szintet vehetünk észre a szervezetbe és ilyenkor az immunglobulin 

elnyomja az endotoxint, csökkentve a gyulladás szintjét. 

Doktornő, nekem pont egy ilyen gasztroenterológus vizsgál és a bélből ez megállapítható? 

Mármint az endotoxin? 

A lyukas-bélszindróma, igen. 
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Ami nagyon specifikus az a LPS szint, de tudtommal Magyarországon nem lehet elvégezni ezt a 

laborvizsgálatot, még nálunk Erdélyben sem. Mi az orvos kollegákkal beszereztünk egy ilyen 

csomagot, az Egyesült Államokból, de egyelőre csak kutatás érdekében. De vannak közvetett 

mutatók is, mint pl. a magas inzulin szint, vagy egy magas triglicerid szint, CRP a gyulladásra 

jellemző fehérje. Ha mindezek jelen vannak, magas értékekben, akkor valószínűleg ez azt mutatja. 

Ami most számunkra elsődleges az a bélflóra helyreállítása.  

Ezt mivel tudjuk megtenni?  

Probiotikumokkal, ezek élő mikroorganizmusok, megfelelő adagban hasznosak lehetnek az 

emberi szervezetnek. Mi kipróbáltunk nagyon sok terméket, mi nálunk található. Több kevesebb 

sikerrel. Aztán egy európai kongresszus közben, hallottunk egy termékről. Ezek spóraalkotó 

probiotikumos törzseket tartalmaz és azt mondtuk addig nem hisszük, amíg nekünk nincs 

tapasztalatunk. Akkor arra gondoltunk vegyünk házi tehéntejet, tettünk azt hiszem 10 csészébe 

felmelegített tehéntejet. Mindegyik csészébe két-két kapszula probiotikumot. Azt szerettük volna 

látni, hogy milyen gyorsan alszik meg a tej. Hát míg a legtöbben csak egy felső pilleréteg alakult 

ki, addig ebben az új termékben már egy nap után aludttej volt található. Akkor szerettünk volna 

továbbmenni, mert ez nem igazán egy valódi kutatás, amit csináltunk. És akkor rábukkantunk erre 

az Észak-Texasi tudósok által tervezett kutatásra.  

Ők azt tűzték ki célul, hogy az endotoxémiának a gyakoriságát elemezzék fiatal, látszólag 

egészséges egyetemisták körében. Mit tettek aztán? Vettek 75 egyetemistát, 18-22 év közöttieket, 

akik nem álltak krónikus kezelés alatt. Aztán mérték az endotoxin szintjüket reggel egy 8 órás bö jt 

után, majd megismételték ugyanezt 5 órával később. De reggel kaptak egy „egészséges” 

gyorséttermi pizzát sajttal-sonkával, minden jóval. Aztán 3 és 5 órára vettek vért, hogy 

megállapítsák az endotoxin szintjét. Akinél 5-szörösére növekedett ez a szint az alaphoz képest, 

azt válaszadóként vették és kiderült, hogy egyharmaduk endotoxémiás megbetegedésben 

szenvednek. Őket két csoportra osztották véletlenszerűen. Az egyik csoport placebót kapott, a 

másik csoport 30 napos spóra alkotó probiotikus étrend kiegészítőt, két kapszulát naponta. De 

ezek mellett az életmódon nem változtak semmit, valamint az étkezésen sem. Kiderült, hogy 30 

nap után, azok, akik kiegészítőt kaptak 42%-kal kisebb endotoxin szintet mutattak ki a 

szervezetükben. Itt látható kékkel a 0. nap, rá 30 nappal a pirossal.  

Viszont aki placebót kapott náluk nőtt 25%-kal az endotoxin szintje. Talán jót buliztak, sok 

alkohollal. De csökkenést semmiképp nem tapasztaltak. Itt még egyszer látható, hogy a 

placebósok 28%-kal magasabb szintet mutattak ki és a spórás probiotikum kezelés után a fiatalok 

pedig 45%-kal javultak. Egyik csoportnál sem avatkoztak bele az étkezésbe. Ugyanannyit aludtak, 

mint előtte. A dohányzást sem tiltották meg. Itt már a triglicerid szintet az LPS mellett, kíváncsiak 

voltak a kutatók, hogy a triglicerid szintet miként módosítja ez az egészség étrend kiegészítő. Mivel 

a triglicerid és a metabolikus endotoxémia közvetett kimutatója. Láthatni, hogy a kékek, ők a 

probiotikumosok, náluk a triglicerid szint csökkent, miközben a placebósoknál nem módosult. 

Végül egyéb mutatókat is analizáltak, ilyen a ghrelin.  

Mi is a ghrelin?  

Az emésztőrendszer által kibocsájtott hormon, ami az éhség érzetet befolyásolja. A spóra 

probiotikum az csökkentette a ghrelint is, de úgyszintén az inzulin szintet is csökkentette. Ez az 

IFN-gamma, citokinnek nevezzük, ez az immunsejteket aktiválja. Ezek is megemelkednek, ha a 
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szervezetben gyulladás van folyamatban. Befejezésként a metabolikus endotoxémia a bél 

diszbiozisára jellemző. Az LPS szint növekszik. Ez az LBP fehérje, ami leköti az LPS-t és ez is 

magasabban található a szervezetben. De emellett a triglicerid szintjét mérhetjük, az inzulin szintet 

mérhetjük. Illetve az IL-6-ot, ez is egy citokin, szintén a gyulladást mutatja ki a szervezetben. Ez, 

hogyha nincs közelben egy olyan laboratórium, ami az LPS szintet méri. Mint láthattuk az előbb 

bemutatott kutatásban is, ez a spóra alkotó baktérium csökkenti az étkezés utáni IL-6 szintet, a 

magas triglicerid szintet és a hasznos baktériumokat újraépíti. Tudnunk kell, hogy a béltraktusban 

jó esetben 2 millió spóra formátumú baktérium él. Hogyha az egyensúly már felborult, akkor azt 

sokkal keményebben kell megsegítenünk, feltámasztanunk.  

Ez a termék 2 milliárd spórát tartalmazz, szóval ezerszer többet. Ezt úgy képzeljük el, hogy a 

bélflóra rendőrsége, ezek a spór alkotó baktériumok, ha a bélbe kerülnek, akkor elterjednek és 

észreveszik a kórokozókat. Elkezdenek természetes antibiotikumokat termelni, melynek 

antioxidáns hatása is van. Csökkenti a bélrendszer gyulladását. 

Végül szeretnék visszatérni az említett beteg mostani állapotához. Hát másfél éve kezeljük. 

Elsősorban étrend változást ajánlottunk. Ezzel a bélflóra rendőrrel kezeltük. Most már a hasimoto 

antitestek szintje csökkent. A páciens esetében, a fejfájások is eltűntek. A hátgerinc ízületi 

fájdalmak csillapodtak és már tervezi a következő baba jövetelét. 

Hogyha most kérdéseik vannak, nagyon szívesen megpróbálok rájuk válaszolni vagy hogyha a 

mai nap folyamán eszükbe jutna kérdések, akkor szívesen várom Önöket. 

Katalin: 

Az Anita felajánlotta az e-mail címét és ha jól tudom akkor lehet távkonzultációt kétni, skypon 

keresztül. A továbbiakban, az e-mail címeden keresztül kérhetnek orvosi segítséget kapni. 

Fantasztikus, hogy egy ilyen étrend és probiotikum segítségével mennyi mindent lehet létrehozni. 

Mennyire mindenre vagyunk még képesek. 

Vendég: 

Nekem elsősorban a gyerekkel kapcsolatban lenne kérdésem. Mindenkinek az fáj a legjobban, ha 

a gyerek beteg. A gyerekek bélflórájának helyreállítása van- már olyan probiotikum amivel  

tapasztalat van. Én úgy tudom, hogy a gyerekek bélflórája más. 

Anita: 

Igen, 3 éves korig formálódik, azután megegyezővé válik a felnőttékkel. De pl. ezt a terméket mi 

használjuk, nem olyan nagy adagban, mint egy felnőttnél. Egy gyereknél fél kapszula. Főleg a 

hasmenéses megbetegedéseknél használjuk, mert gyerekeknél ez a leggyakoribb. 

Vendég 2: 

Ki lehet venni a kapszulából úgy is lehet szedni? 

Anita: 

Tudjuk, hogy általában a probiotikus kiegészítőket úgy ajánlják, hogyha antibiotikumos kezelés 

közben szedjük őket, bizony kell szedni. Akkor el kell telnie bizonyos időnek. Az antibiotikum és a 
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probiotikum közt. Ennek az esetében nincs az a veszély, hogy károsítja az antibiotikum a 

probiotikumot törzseket az nem áll fenn. Mivel spóra formátumú. A gyomor PH-jának ellenáll. Mert 

nagyon sok probiotikum nem éli túl ezt az alacsony PH-t. De a magas hő is szokta befolyásolni a 

probiotikumokat. Kiderül, hogy ez -20 foktól egészen +200 fokig túléli. Igen ki lehet nyitni 

nyugodtan a kapszulát. 

 Vendég 3: 

Mennyi ideig kell alkalmazni, hogy valamilyen hatást lehessen elérni? 

Anita: 

Mint ahogy láttuk 30 napos szedés után az endotoxin szintje 40%-kal csökkent. Ez azt jelenti, hogy 

úgy átlagosan hozza felszínre, javítja az immunrendszert és a bélfalat. De 3 hónapi kezelést 

ajánlanak a fejlesztőink. Ha SIBO-d van, vagy a vékonybeledben vannak baktérium elterjedések, 

akkor 6 hónapig. 

Vendég 4: 

Ízületi problémák esetén is hatékony? 

Anita 

Nem vagyok reumathológus, de a következő évtizedről nekem az a véleményem, hogy a 

bélrendszer helyreállításáról fog szólni. 

Vendég 5 : 

Van olyan életkor amikor nem alkalmazzuk vagy nem javasoljuk? 

Anita: 

Egyetlen helyzet az a terhesség. Terheseknek nem ajánlott. 

Vendég 6: 

Hol lehet megvásárolni ezt a kapszulát. 

Anita: 

Igen, Katalinnál. 

Katalin: 

A programunkban benne van a Megaspore, nem véletlenül, mert az én kutatásaimban is felmerült 

ez a készítmény. Úgyhogy a programunkban benne van a Megaspore. Tehát tőlünk meg lehet 

rendelni rajtunk keresztül. 

Vendég 7: 

Akkor is lehet használni, ha nem vagyok autoimmun beteg? 
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Anita: 

Igen, természetesen, akár egy antibiotikumos kezelés után, kötelező. Hogy ha 7 napot tart az 

antibiotikumos kezelés, akkor 3 hetes probiotikus étrend kiegészítőre van szükség. De egy 

fertőzéses hasmenés esetén is hatékony. 

Vendég 8: 

Lehet folyamatosan szedni, naponta a kapszulát? 

Anita: 

Igen, nyugodtan. Sajnos nem folytatok egy túl egészséges életmódot, valószínűleg nálam is van 

egyfajta egyensúly kibillenés, ezért személy szerint napi 1 kapszulát szoktam szedni. 

Katalin: Köszönjük szépen ezt a Sok értékes információt Anitának!  

 


