
Kiút a táplálkozási tanácsok 
útvesztőjéből...

…speciális (biomedikális) 

székletvizsgálatok és kapcsolódó 
terápiás célú étrendek fényében



Megteremtjük a hazai funkcionális 
egészségfejlesztés alapjait, hidat 

építve a hagyományos orvoslás és a 
tudományosan alátámasztott, 

természetes módszerek között… 
személyre szabottan és 
megoldásorientáltan!



Ételérzékenységek

• Genetikai tejcukor(laktóz): 40-42%

• Genetikai glutén (valószínűségekkel 
korrigált): 30-45%?

• Gyümölcscukor(fruktóz)-felszívódási
zavar: ~ 30% (európai adatok)



A glutén napjainkban: a 

hagyományos cöliákia
(lisztérzékenység), valamint a nem 

cöliákiaspecifikus
gluténérzékenység (NCGS)



Összetett kimutatás

• Jelen vannak a lisztérzékenység jellegzetes 
tünetei: hasmenés, puffadás, hasi 
diszkomfort/fájdalmak, alultápláltság, 
levertség, felszívódási zavarok, stb.

• Transzglutamináz és alfa-gliadin antitestek

• Vékonybél-biopszia

• Genetikailag hajlamosító gének
• Az érintett állapotát javítja a gluténmentes

(„búzamentes”) étrend valamely formája





Genetikai gluténérzékenység





1. Étrend
2. Funkcionális 
élelmiszerek

2. pillér:
• Prebiotikumok

• Probiotikumok

1. pillér:
• Antibiotikumok

• Antimikotikumok

(elsősorban 
gyógynövényes 
megoldások)

3. pillér:
• Emésztőrendszert 

célzottan támogató 
komplexek

(pl. gyomornedvek, 

enzimek)

4. pillér:
• Endotoxémia elleni 

készítmények
(pl. aktív szén)

Emésztőrendszeri panaszok 
komplex megoldása







Emésztetlenség

Zsírok

Fehérjék (diszpepszia?)

Keményítők és 
rostok

Székletvizsgálati eredmények:
Emésztetlen tápanyagok

Víztartalom

Egyszerű cukrok
Epesavas sók maradványai





Irritábilis
bél
szindróma

Funkcionális
diszpepszia

Reflux

felhasi (=közvetlenül a 
bordaív alatti) fájdalom, 
görcs

gyomorégés
=szegycsont mögötti  
és/vagy gyomortájéki 
égő érzés 

fokozott bélgázképződés

puffadás

teltségérzet

émelygés

bal alhasi fájdalom, görcs
- székletürítésre enyhül

székletürítés megváltozása 
(gyakoriság, állag)
- székletürítés elégtelennek érzése

- hirtelen székletürítés
- hasmenés-székrekedés 

váltakozása

savanyú szájíz
savas felböfögés



B12 vitamin és a 
gyomorsav



GastroPanel



Gyomor: fehérjeemésztés

• Sószopogatás: „cukorka-szerűen”

• Savanyú levek és funkcionális ételek: 
laktofermenált zöldségek

• Keserű íz a szájban: Svéd-cseppek, 
bizonyos gyógyteák

• Betaine Hcl + pepszin (sertés)



Fermentálódó szénhidrátok
• 2015-ös "Nutrition Journal"-ban publikált cikk, mely 

kutatásban a Lisztérzékenység, a Nem 
lisztérzékenység specifikus gluténérzékenység
(NCGS) és az Irritábilis Bélgyulladások (IBS) közötti 
kapcsolatokat vizsgálták a független norvég 
kutatók.

• "ha nem is feltétlenül a gluténtartalom okozza a 

tüneteket egy IBS-es esetben, a rendelkezésre álló 
bizonyítékok azt mutatják, hogy a búzafélék 
fermentálódó szénhidrát-tartalma viszont biztosan 

kivált negatív folyamatokat…”
Forrás: Nutr J. 2015 Sep 7;14:92.

The relation between celiac disease, nonceliac gluten

sensitivity and irritable bowel syndrome.

El-Salhy M; Hatlebakk J; Gilja OH; Hausken T.





Ekcéma

• D-vitamin hiány
• Emelkedett bél hisztaminszint (elégtelen 

fehérjeemésztés és rothasztó bélflóra)
• Pajzsmirigy alulműködés
• Rossz zsírsav-profil? (omega_3, 

omega_6) >>> genetika

• Gombás fertőzés (mikózis) – az általános 
emésztetlenség miatt



Széklet-hisztamin és ekcéma



Hypoallergén étrend

• Kerülendő:
– Gluténtartalmú gabonák (pl. köles OK)
– Tejfehérje (elsősorban kazein) – vaj OK

– Szója
– Földimogyoró
– Bizonyos olajos magvak (nagyon egyéni)
– Tojásfehérje – sárgája OK

+ alacsony FODMAP-étrend (ha indokolt)

(+ esetleg egyéb SCD (pl. GAPS) étrendi megközelítés)



1. Étrend
2. Funkcionális 
élelmiszerek

2. pillér:
• Prebiotikumok

• Probiotikumok

1. pillér:
• Antibiotikumok

• Antimikotikumok

(elsősorban 
gyógynövényes 
megoldások)

3. pillér:
• Emésztőrendszert 

célzottan támogató 
komplexek

(pl. gyomornedvek, 

enzimek)

4. pillér:
• Endotoxémia elleni 

készítmények
(pl. aktív szén)

Emésztőrendszeri panaszok 
komplex megoldása



Alternatívák összefoglalva

• Iberogast és/vagy Betaine HCl+pepsin

• (Emésztőenzimek (pl. pankreatin-kivonat))

• Borsmenta-olaj, 100% allicin és quercetin, 
stb.

• Brokkolicsíra-kivonat

• Prebiotikumok: talajkivonatok és Bimuno
vagy Freyagena

• Probiotikumok: baktériumok
• Zeolit-porok (Toxaprevent)

• Aktív szén



Köszönjük a figyelmet!

www.TaplalkozasBeallitas.hu

FACEBOOK: Táplálkozás-Beállítás
YOUTUBE: Táplálkozás-Beállítás

Kiút a 
táplálkozási

tanácsok
útvesztőjéből…


