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Az epesavak élettani jelentősége és az emésztés kapcsolódása, valamint az 

enterohepatikus körfolyamat (epekörforgás) (a teljesség lehetősége és igénye nélkül) 

1. Nagy megtiszteltetés számomra Béky tanár úr meghívása, felkérése, amit megsokszoroznak 
az igen nagy tekintélyű előadótársak is. 

2. Bemutatkozás: Várhalmi Antal Miklós, kb. 30 éve vagyok érintett a témában, epekőoldásom 
3. A doktori címem nem egészségügyi vonatkozású 
4. A saját epekövességi problémám motiválta a közel három évtizedes tanulmányaimat, 

önképzésemet és az enterohepatikus körfolyamat zavarainak megoldását, ami a lakosságnak 
minimum a 25%-át érintik, kvázi népbetegségként. 

5. Ezek a saját fejlesztésű és gyártású megoldásaim, mint saját termékek 1995 óta vannak 
forgalomban, segítve több tízezer embernek az életminőségét azzal kiegészülve, hogy 
naponta több telefon és email keretében is adunk tanácsokat. 

6. Ismerjük meg az enterohepatikus körfolyamat, az epekörfogás és az epesavak élettani 
jelentőségét, az emésztéssel való kapcsolatát. 
6.1. Az emberi szervezet a lebonyolultabb élő szervezet a fizikai, pszichológiai, mentális 

összetettségével, csodálatos harmóniában működő automatizmusaival, átfogó 
rendszerével. Ahogy a szervrendszereink szorosan együtt működnek, úgy az 
enterohepatikus körfolyamat is  meghatározza a különböző szerveink működését. 
Ennek egyik alrendszere az emésztőrendszer, melynek meghatározó eleme az 
enterohepatikus körfolyamat. Az enterohepatikus körfolyamat zavarainak egyik fontos 
jelzőrendszere az emésztés minősége, aminek megváltozását az emberek közvetlenül 
éreznek, mivel a magánéletet és a munkaképességet is befolyásolhatja. 

6.2. Az epét, az elsődleges epesavakat a máj termeli, mely az epehólyagba kerül és ott 
éjszaka besűrűsödve tárolódik. 

6.3. Étkezéskor a táplálék kb. 1-2 órán belül a gyomorból a patkóbélbe kerül, ahol a nyállal 
és a gyomorsavval előkészített, megkezdett emésztési folyamat folytatódik. 

6.4. A patkóbélbe került, előfeldogozott tápláléktól, a patkóbél nyálkahártyájáról kap egy 
kolecisztokinin vezérlést az epehólyag, melyre az epe a patkóbélben végződő 
epevezetéken a patkóbélbe kerül, a zsírok és részben a fehérjék elbontásához. Ezzel 
egyidőben a hasnyálmirigy enzimek is a patkóbélbe kerülnek, mivel a hasnyálmirigy is 
a patkóbélbe csatlakozik  a közös epevezetékkel. Az epesavak aktiválják a 
hasnyálmirígy lipáz zsírbontó enzimét is, ami sérül, ha nincs megfelelő mennyiségű 
epesav ehhez. 

6.5. Az epefolyadékkal és hasnyálmirigy váladékkal lekezelt táplálék tovább megy a vékony 
majd  a vastagbél felé, miközben az epesavak átalakulnak, például dezoxikolsavvá. 

6.6. Az epesavaknak kb. a 10%-a a széklettel kiürül szervezetből, amíg kb. 90%-a portális 
véna vérárama útján visszakerül a májba, ahol a dezoxikolsav kolsavvá alakul vissza, 
bekerülve az artériás véráramba és a folyamat kezdődik előröl, azaz ciklikusan 
ismétlődik és ez az enterohepatikus körfolyamat = epekörforgás. 

6.7. Amennyiben a kor, az életmód, az étrend, az öröklött tényezők, betegségek, terhesség 
(pl. a magzat az emésztőszerveket nyomva, azok működése megváltozhat), stb 
miatt/alatt ez a folyamat élettanilag nem megfelelően működik, megváltozik, elromlik, 
úgy emésztési problémák lépnek fel: puffadás, székrekedés, hasmenés, jobb oldali 
bordaív alatti sajgás illetve fájdalom, hátba kisugárzó szúró érzés, kivilágosodó széklet, 
stb. Ebben kb. kétszer annyian érintettek a nők, mint a férfiak. Amiatt is, hogy a nőknél 
általában a sokkal érzékenyebb idegrendszerből és a gazdagabb érzelemvilágból 
fakadó fokozottabb stressz is szerepe játszik, mert az epehólyagból az epe 
továbbjutását biztosító „szelep”, azaz az oddi szfinkter záróizom a stressztől 
többször/gyakran nem nyit ki megfelelően és ezáltal az epe beszorul az epehólyagba, 
besűrűsödhet és epepoliphoz valamint epekőhöz is vezethet, az emésztés pedig 
tökéletlen lesz, pl. zsírmáj,  zsírszéklet. 

6.8. A kb. 15 mm-nél kisebb puha, koleszterin kövek jó eséllyel a GALLMET-el is 
feloldhatók. 
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6.9. Amennyiben a belekbe, különösen a vastagbélbe nem kerül megfelelő mennyiségű 
epesav, úgy a gramm negatív baktériumok  sejtfalából származó lipopoliszacharidok, 
azaz endotoxinok (belső mérgek) közömbösítése, semlegesítése nem történik meg 
megfelelően és emiatt a nem megfelelően közömbösített endotoxinok citokinek útján 
gyulladásokat válthatnak ki más szerveinkben, ami idővel betegségekhez vezet és 
amelyeknek az okát az előzőekben leírt folyamatelemzések sokszor nem tárnak fel 
megfelelően, így az egyes betegségek valódi oka  ismeretlen maradhat, emiatt nem 
okozati, hanem tüneti kezeléseket alkalmazhatnak. Bertók Lóránd professzor kutatásai 
beigazolták, hogy az epesavak detergens hatásán alapul a szervezet fiziko-kémiai 
védelme. De Hegyi professzor epesavas kutatásai is beigazolták, hogyha megváltozik 
az epefolyadék összetétele illetve az epe útja fékezett, akkor számtalan betegség 
okozója lehet ez. 

6.10. A GALLMET étrend kiegészítők természetes epesav (és gyógynövény) tartalmúak és 
epepótlással, okozati alapon képesek az epekörforgás zavarait kompenzálni illetve 
enyhíteni úgy, hogy a gyomorsavnak ellenálló intestinosolvens kapszula csak  a 
patkóbélben esik szét, ott, ahova az epevezeték is becsatlakozik, tehát a GALLMET 
tartalma nem kerül a gyomorba. 

6.11. Epeműtétek után az epe csordogál, mivel nincs epehólyag, bár a máj és az epevezeték 
is képes tárolni kisebb mennyiségű epét. Viszont (fő)étkezéseknél esetleg 
túlétkezéseknél, amikor van elég élelem a gyomorban, akkor az élelem zsír és részben 
fehérje tartalmától függően a csordogáló epe nem elégséges a zsír és részben fehérje 
bontáshoz, emiatt emésztési problémák merülhetnek fel, amit például pótlólagos 
epesav adagolással és ezzel az epekörforgás rásegítésével lehet kompenzálni. 
Természetesen diétával, gyógynövényekkel is lehet egyensúlyozni, bizonyos mértékig 
és egyéntől függően, de a bélben lévő endotoxinok közömbösítését ezek általában  
nem tudják megoldani, mert ahhoz megfelelő mennyiségű epesav szükséges.  

7. A mi enterohepatikus körfolyamatunk (epekörforgásunk) is a szervezetünkben egy 
csodálatos alrendszer, törődjünk vele, ne hanyagoljuk el, mert meghálálja a törődést! 
(ISMÉTLÉS!) 
7.1. Epeműtét után a máj és az epevezeték csak bizonyos fokig veszi át az epehólyag 

szerepét, mely szerepátvétel egyénenként eltérő, mert van, aki epeműtét után 
tünetmentes – legalábbis egy ideig, bármit is eszik, mások sokat szenvednek, 
diétáznak („elfogynak”, legyengülnek, pedig kell a hús és a zsír a szervezetnek, meg 
az étkezési „örömök”, hisz emberek vagyunk), próbálnak segíteni magukon több, 
kevesebb sikerrel, de van megoldás, tanúsítom, mivel 17 éve megoldottam 
önmagamnál is! A teljesen zsírmentes étrendnél a zsírban oldódó vitaminok (A,D,E,K) 
felszívódása sem biztosított (vitaminhiány és ennek vonzatai lépnek fel), hiába szedjük 
a vitaminokat, ezek felszívódásához, a zsír mellett és miatt közvetve szintén szükséges 
kellő mennyiségű epe. 

7.2. Epehólyag nélkül az alkalmanként csordogáló epe egyrészt általában nem elegendő 
étkezéskor az ételben lévő zsíranyagok elbontásához és ez okozza a jobboldali 
bordaív alatti sajgásokat/fájdalmakat, puffadást, szúró érzést a hátba, székrekedést 
vagy hasmenést,  kivilágosodó székletet, stb. Másrészt, ha nincs elég epe a 
patkóbélben, akkor zsíremésztést segítő, a hasnyálmirigy által termelt  lipáz zsírbontó 
enzim nem aktiválódik és ez ráerősít a kevés epe miatti zsírbontási problémára. 
Harmadrészt epehiányos állapotban a bélben lévő endotoxinok (belső mérgek) 
közömbösítéséhez nincs elég epe és így ezek citokinek útján gyulladásokat váltanak 
ki a legkülönbözött szerveinkben, melyeket tünetileg kezelnek, esetleges 
mellékhatásokkal rendelkező gyógyszerekkel, gyakran hiába vagy csak átmeneti időre, 
mert okokat már nem tárják fel. Negyedrészt az epehiányos állapot egyben 
immunhiányos állapot is, mivel az epe és az enterohepatikus körfolyamat 
(epekörforgás) fontos tényezője a szervezet védelmét biztosító immunrendszernek. 
Ezáltal az epehiány = immunhiány és emiatt megnő a szervezet fertőzésveszélye, 
különösen a vírus és baktériumfertőzések idején. Tehát célszerű törődni az epehiányos 
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állapottal, amit az emésztési gondok előre jeleznek. Végül az emésztési és 
epeműködési problémák negatívan befolyásolják a munkaképességet és a 
magánéletet is, ami miatt stresszes állapotba kerülhetünk a napunk akár jelentős 
részében. Ekkor a stressz ráerősít az epehiány miatti problémákra, mert sokaknál – 
különösen az érzékenyebb idegrendszerű hölgyeknél – a stressz lezárja az epe útját a 
patkóbéllel összekötő csatornában (vater papilla)  lévő oddi-szfinter nevű záróizmot, 
ami nem engedi az epefolyadékot a patkóbél felé. Akiknek van epehólyagja, azoknál 
ebből epepolip, majd epekő képződhet, sőt a máj-epe csatorna megvastagodhat és a 
májkapu is károsodhat.  Akinek nincs epehólyagja, azoknál meg a kevés csordogáló 
epe útja is elzáródik, így az emésztés támogatása nem fog működni. Az előző 
esetekben például a jobb oldali bordaív alatti sajgás jelez és egy-egy NOSPA-FORTE 
vagy BUSCOPAN-FORTE is segíthet (szabadon kaphatók a gyógyszertárakban) 
felszabadítani az epe útját. 

7.3. A kb. 15 mm-nél koleszterin kövek az esetek többségében néhány hét/hónap alatt 
feloldhatók, de sokaknak ezt a folyamatot megéri türelemmel kivárni, ne hagyja ki a 
műtét előtt, megéri az egészége és az életminősége érdekében. 

7.4. Az epekő zúzás hosszadalmassága megítélés kérdése, de a sikeressége jelentős 
esélyű, ne hagyja ki a műtét előtt, megéri az egészége és az életminősége érdekében. 

7.5. Kétségtelen, hogy a mészárnyékos, kemény kövek megoldása csak műtéttel 
lehetséges. Amennyiben az epehólyag már úgy tele van kövekkel, hogy nincs 
epefolyadék, úgy csak a műtét marad és vannak még kis százalékban olyan esetek, 
ahol egyéb okok miatt a műtét nem kerülhető el, de a műtét utáni élet kézben tartható, 
ha törődünk vele. 

7.6. Mindenki a maga életének és egészségének a kovácsa, döntsön mindenki legjobb 
belátása szerint és törődjön egészségtudatosan az egészségével: https://www.tenyek-
tevhitek.hu/az_eldobhato_szerv_ami_nelkul_nem_elhetunk.htm?fbclid=IwAR3QMCg
73TdMwtJpUMJIbtWoydlvmykeKVhfKlkdscjs2MEWQDbp_e4_AQc 

8. Az epesavak szerepe az életminőségünkben – epekörforgás (ISMÉTLÉS!) 
8.1. A kólsav tartalmú epét a máj termeli, mely az epehólyagba kerül és ott tárolódik. 

Étkezéskor a táplálék kb. 1-2 órán belül a gyomorból a patkóbélbe kerül, ahol a nyállal 
és a gyomorsavval előkészített, megkezdett emésztési folyamat folytatódik. 

8.2. A patkóbélbe került, elő feldogozott tápláléktól, a patkóbél nyálkahártyájáról kap egy 
kolecisztokinin vezérlést az epehólyag, melyre az epe a patkóbélben végződő 
epevezetéken a patkóbélbe kerül, a zsírok és részben a fehérjék elbontásához. Ezzel 
egyidőben a hasnyálmirigy enzimek is a patkóbélbe kerülnek, mivel a hasnyálmirigy is 
a patkóbélbe csatlakozik, ahogy az epevezeték is. Az epefolyadékkal és hasnyálmirigy 
váladékkal lekezelt táplálék tovább megy a vékony majd a vastagbél felé, miközben a 
kólsav dezoxikólsavvá alakul át. Ennek kb. 10%-a a széklettel kiürül szervezetből, amíg 
kb. 90%-a a véráram útján visszakerül a májba, ahol a dezoxikólsav kólsavvá alakul 
vissza és a folyamat kezdődik előröl, azaz ciklikusan ismétlődik: enterohepatikus 
körfolyamat = epekörforgás. 

8.3. Amennyiben a kor, az életmód, az étrend, az öröklött tényezők, betegségek, terhesség 
(pl. a magzat az emésztőszerveket nyomva, azok működése megváltozhat), stb 
miatt/alatt ez a folyamat élettanilag nem megfelelően működik, megváltozik, elromlik, 
úgy emésztési problémák lépnek fel: puffadás, székrekedés, hasmenés, jobb oldali 
bordaív alatti sajgás illetve fájdalom, hátba kisugárzó szúró érzés, stb. Ebben kb. 
kétszer annyian érintettek a nők, mint a férfiak. Amiatt is, hogy a nőknél általában a 
sokkal érzékenyebb idegrendszerből és a gazdagabb érzelemvilágból fakadó 
fokozottabb stressz is szerepet játszik, mert az epehólyagból az epe továbbjutását 
biztosító „szelep”, azaz az oddi szfinkter záróizom a stressztől többször/gyakran nem 
nyit ki megfelelően és ezáltal az epe beszorul az epehólyagba, besűrűsödhet és 
epekőhöz is vezethet, az emésztés pedig tökéletlen lesz. 

8.4. A kb. 15 mm-nél kisebb puha, koleszterin kövek jó eséllyel a GALLMET-el is 
feloldhatók. Amennyiben a belekbe, különösen a vastagbélbe nem kerül megfelelő 

https://www.tenyek-tevhitek.hu/az_eldobhato_szerv_ami_nelkul_nem_elhetunk.htm?fbclid=IwAR3QMCg73TdMwtJpUMJIbtWoydlvmykeKVhfKlkdscjs2MEWQDbp_e4_AQc
https://www.tenyek-tevhitek.hu/az_eldobhato_szerv_ami_nelkul_nem_elhetunk.htm?fbclid=IwAR3QMCg73TdMwtJpUMJIbtWoydlvmykeKVhfKlkdscjs2MEWQDbp_e4_AQc
https://www.tenyek-tevhitek.hu/az_eldobhato_szerv_ami_nelkul_nem_elhetunk.htm?fbclid=IwAR3QMCg73TdMwtJpUMJIbtWoydlvmykeKVhfKlkdscjs2MEWQDbp_e4_AQc
https://gallmet.hu/egeszsegugyi-javaslatok/hogyan-elozheto-meg-es-hogyan-kezelheto-az-epekovesseg-epesavakkal/
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mennyiségű epesav, úgy a gramm negatív baktériumok sejtfalából származó 
lipopoliszacharidok, azaz endotoxinok (belső mérgek) közömbösítése, semlegesítése 
nem történik meg megfelelően és emiatt a nem megfelelően közömbösített 
endotoxinok citokinek útján gyulladásokat válthatnak ki más szerveinkben, ami idővel 
betegségekhez vezet és amelyeknek az okát az előzőekben leírt folyamatelemzések 
sokszor nem tárnak fel megfelelően, így az egyes betegségek valódi oka ismeretlen 
maradhat, emiatt nem okozati, hanem tüneti kezeléseket alkalmazhatnak. 

8.5. A GALLMET étrend kiegészítők természetes epesav (és gyógynövény) tartalmúak és 
epepótlással, okozati alapon képesek az epekörforgás zavarait kompenzálni 
illetve enyhíteni úgy, hogy a gyomorsavnak ellenálló intestinosolvens kapszula csak a 
patkóbélben esik szét, ott, ahova az epevezeték is becsatlakozik, tehát a GALLMET 
tartalma nem kerül a gyomorba. 

8.6. Epeműtétek után az epe csordogál, mivel nincs epehólyag, bár a máj és az epevezeték 
is képes tárolni kisebb mennyiségű epét. Viszont (fő)étkezéseknél esetleg 
túlétkezéseknél, amikor van elég élelem a gyomorban, akkor az élelem zsír és részben 
fehérje tartalmától függően a csordogáló epe nem elégséges a zsír és részben fehérje 
bontáshoz, emiatt emésztési problémák merülhetnek fel, amit például pótlólagos 
epesav adagolással és ezzel az epekörforgás rásegítésével lehet kompenzálni. 
Természetesen diétával, gyógynövényekkel is lehet egyensúlyozni, bizonyos mértékig 
és egyéntől függően, de a bélben lévő endotoxinok közömbösítését ezek általában 
nem tudják megoldani, mert ahhoz elsősorban megfelelő mennyiségű epesav 
szükséges. Az epeműtötteknek életminőség javító a főétkezéseknél az epepótlás 
ahhoz, hogy az emésztésük jobb lehessen: www.gallmet.hu  

9. Felvezető: Az emberi szervezet egyik legfontosabb szervrendszere az 
emésztőrendszer, mely, ha nem működik megfelelően, akkor az kihat az egész 
szervezetre és sok esetben epehiányos állapot állhat a háttérben. 
9.1. Mi a jelentősége az enterohepatikus körfolyamatnak, azaz epekörforgásnak? 

9.1.1. az epét a máj termeli, az epehólyag tárolja, a patkóbél a zsírbontáshoz 
hasznosítja, a vékonybélből kb. 90%-a visszakerül a májba és a folyamat 
kezdődik előröl. Öröklés, kor, életmód, étrend, betegség miatt a folyamat 
önszabályozása sérülhet, ami emésztési problémákat, endotoxin betegségeket, 
immunrendszer gyengülést, fertőzésekre való érzékenység növekedést idézhet 
elő 

9.2. Emésztési problémáknál mit oldanak meg a kívülről bevitt epesavak? 
9.2.1. Az emésztési problémák nagyrésze epehiányos állapot miatt alakul ki. Az 

epekörforgás nem megfelelő és így főétkezéseknél a zsírbontás tökéletlen, ami 
több egészségügyi probléma kiindulópontja és hosszabb távon több betegségé 
is. Az ilyen eseteknek több, mint 90%-ában az epesav tartalmú készítmények 
hatásosak lehetnek, gyógynövények mellett. 

9.3. Epeköves panaszait hogyan enyhíthetik a kívülről bevitt epesavak? 
9.3.1. Amennyiben az epehólyag nincs még tele kővel és az epekövek kb. 20 mm-nél 

kisebb koleszterin kövek, úgy epesavas készítmények és gyógynövények 
használatával egyrészt általában csökkenethetők az epeköves panaszok, de 
akár fel is oldhatók a kövek. Az epekőzúzás is eredményes szokott lenni. A műtét 
maradjon a legvégső megoldás. 

9.4. Epeműtét utáni panaszok esetén mennyiben létfontosságú az epesav pótlás?  
9.4.1. Az epehólyag kivétele után az élet már nem lesz olyan, mint előtte, mivel az 

epehólyagot egy eldobható szervnek gondolják, ami nélkül viszont nem lehet már 
ugyanúgy élni. Ilyenkor gyakran fordul elő például székrekedés vagy hasmenés, 
világos széklet, puffadás, jobb oldali bordaív alatti sajgás, szúró érzés a 
lapockába. Ugyanis étkezések alkalmával nincs elég epe a zsírbontáshoz és ez 
elronthatja az életfolyamatokat, betegségeket is okozva. Étrenddel és kívülről 
bevitt epesav pótlással a problémák nagyrésze orvosolható. A hiányzó 

https://www.gallmet.hu/
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epemennyiséget gyógynövényekkel nem lehet pótolni, kizárólag orálisan bevitt 
epesavakkal. 

9.5. Az epesavak szerepe az endotoxinok (belső mérgek) valamint  a lipid borítású 
makrovírusok és baktériumok közömbösítésében 

9.5.1. Természetes élettani folyamat, hogy a Gram-negatív baktériumok elhalt 
sejtfalából endotoxinok, azaz belső mérek keletkeznek a belekben. Ezeket a 
bélbe lejutó epesavak hatástalanítják. Amennyiben epehiányos állapot miatt 
kevés epe jut a belekbe és ezeket a belső mérgeket nem közömbösíti 
megfelelően, úgy ezek citokinek (a szervezet egyik jelzőrendszere) útján 
gyulladásokat válthatnak ki a legkülönbözőbb szerveinkben, melyek többféle 
betegséget is okozhatnak, melyeknek az oka a legtöbb esetben homályban 
marad. A lipid borítású makró baktériumokhoz hasonlóan a lipid borítású 
makrovírusok  (herpesz, influenza, stb) replikációját is gátolják az epesavak. 

9.6. Ann Louise Gittleman: Az epehólyag az az „eldobható szervünk”, amely nélkül 
nem élhetünk: https://www.tenyek-
tevhitek.hu/az_eldobhato_szerv_ami_nelkul_nem_elhetunk.htm 

9.6.1. Azzal ellentétben, amit hallottunk róla, igenis szükségünk van az 
epehólyagunkra, pedig ez a hihetetlenül fontos szervünk az elmúlt száz évben 
valahogy kiesett a kegyeinkből. A világ legjobb étrendje sem segít rajtunk, ha 
szervezetünk nem tudja megfelelően feldolgozni a táplálékot, és ez történik 
manapság a magasabb zsírtartalmú étrendek esetében. Ha a szervezet nem 
tudja feldolgozni a zsírokat, akkor egyszerűen nem jutunk hozzá azokhoz a 
legendás zsírégető, immunerősítő, sejtmembránvédő, üzemanyagot szolgáltató 
jótékony hatásokhoz, melyeket a zsírok adni képesek.  

9.6.2. Ez a csodamolekula nemcsak arra képes, hogy felszívja és feldolgozza a 
zsírokat, hanem a mérgező salakanyagokat, (felesleges vegyi anyagokat, 
hormonokat, gyógyszereket, nehézfémeket és más mérgeket) is szivacsként 
felszívja és eltávolítsa. 

9.6.3. A máj folyamatosan használ fel koleszterint az epetermeléshez, ami viszont a 
koleszterinszinteket szabályozza - ez egy újabb jótékony hatás.  

9.6.4. Ha az epehólyagot eltávolítják, nagyobb kockázata van az elhízásnak és egyéb 
táplálkozási zavaroknak és a mérgek felhalmozódásnak. A méreganyagok 
megsemmisítésének képessége nagyban függ a szervezet által kiválasztott epe 
mennyiségétől. 

9.6.5. Az epehólyag nélkül jelentősen megnő a testsúlynövekedés kockázata, mivel a 
túl nagy méretű zsírcseppek nem képesek kis méretűre bomlani, így a véráramba 
kerülnek, a szervezet pedig csak zsírként tudja raktározni őket - a zsírban oldódó 
toxinokkal együtt. 

9.6.6. Az epeút elzáródása illetve az epehiányos állapot számos látszólag össze nem 
függő tünettel, (pl. hormonzavar, pajzsmirigy alulműködés, hőhullámok, 
székrekedés, depresszió, migrének, álmatlanság, száraz bőr, krónikus fáradtság, 
élesztőgombák túlszaporodása, paraziták, stb.) van kapcsolatban. 

9.6.7. Finn kutatók megállapították, hogy a pajzsmirigy alulműködés gyakrabban fordul 
elő olyan betegeknél, akiknek az epekiválasztása csökkent. Az epekibocsájtás 
előidézi annak az enzimnek a kibocsájtását, amelyik a T4-et T3-má (a pajzsmirigy 
hormon felhasználható formája) alakítja át. Akik javítanak az epeműködésükön, 
azok az anyagcseréjüket 53%-al feljavíthatják.  

9.6.8. Minél rosszabb minőségű az epe, annál több méreg kerül a szervezetbe és a 
szervezet táplálkozási szempontból annál veszélyeztetettebb. Végső soron 
megnő a zsírraktár, s ezzel párhuzamosan a méreganyagok felhalmozódnak a 
testzsírban - mindennek súlyos következményei vannak. 

9.6.9. Amikor az epeműködés elégtelensége már a 75 százalékot is meghaladja, a 
beteg különböző allergiákkal, arthritisszel, izületi és izomgyulladásokkal küzd. 

https://www.tenyek-tevhitek.hu/az_eldobhato_szerv_ami_nelkul_nem_elhetunk.htm
https://www.tenyek-tevhitek.hu/az_eldobhato_szerv_ami_nelkul_nem_elhetunk.htm
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Amikor az elégtelenség a 90 százalékot eléri, már lehet, hogy rák vagy más, 
hasonlóan pusztító betegség a diagnózis. 

9.6.10. A 20. század elején az egészség élharcosai szentnek és sérthetetlennek tartották 
az epét - itt az ideje, hogy visszatérjünk gondolkodásmódjukhoz. 

9.7. Magyar gyártmányú epesavas étrend kiegészítő is elérhető a patikákban. 
10. A ZAKLATOTT ÉLET NEGATÍVUMAI 

10.1. Stressz következtében egyre gyakoribb, hogy különböző emésztési problémákkal kell 
szembesülnünk. A tüneteket előidézheti egy rövidebb ideig tartó feszültebb időszak, de 
gyakran olyan tartósan fennálló körülmények is, mint a stresszes munkahelyi vagy 
családi környezet. 

10.2. Gyomrunk a második agyunk 
10.3. A "második agy" elnevezést az amerikai Columbiai Egyetem kutatója, Michael Gershon 

vezette be 1996-ban, miután igazolta, hogy emésztőrendszerünk saját idegsejt-
hálózattal rendelkezik. Bél-idegrendszerünket szintén százmillió idegsejtből álló 
hálózat és olyan ingerületátvivő anyagok működtetik, amelyek megtalálhatóak az 
agyunkban is. A bélfal speciális érzékelő sejtjei adják az információkat a gyomorfal 
telítettségi állapotáról és a táplálék összetételéről, így az idegfonat szabályozni tudja 
például, hogy milyen gyorsan haladjon át a bélcsatornán, és ehhez mennyi 
emésztőnedvre van szükség. 

10.4. Kétirányú folyamat 
10.5. Agyunk és az emésztőrendszerünk közötti kapcsolat kölcsönös: folyamatosan 

visszajelzést küldenek és kapnak egymástól. A minket érő környezeti impulzusok 
szoros hatással vannak a bélmozgásainkra, de ugyanez fordítva is igaz: ha 
emésztésünk nincs rendben, akkor ez a lelkiállapotunkat is erőteljesen befolyásolja. 

10.6. A stressz következtében létrejövő hormonváltozások fokozzák a szív- és érrendszer 
teljesítőképességét, de ezzel egy időben lelassulhat a bélrendszer izmainak 
működése, amely székrekedést idézhet elő. A tartós székrekedésben szenvedők 
gyakran szorongnak, kimerültséget, fokozott fáradtságot és csökkenő 
teljesítőképességet tapasztalhatnak. 

10.7. Fokozott elvárások 
10.8. Már kisgyerekkorban megfigyelhető, hogy a bölcsődei, óvodai beszoktatás alatt 

hasfájásra, hányingerre panaszkodhatnak, de akár hasmenésük vagy székrekedésük 
is lehet. Ha a gyermekek megszokják megváltozott élethelyzetüket, majd oldódik a 
szorongásuk, a tünetek lassan elmúlhatnak. 

10.9. Amikor felcseperedésük során újabb környezetben, másfajta kihívásokkal néznek 
szembe, a problémák ismét előjöhetnek vagy akár fel is erősödhetnek. Az ilyen 
átmeneti időszakokban előforduló székrekedések hatékonyan orvosolhatóak egy jól 
megválasztott hashajtó szerrel már egész kis gyermekkorban is. 

10.10. Felnőttként gyakran a folyamatos stresszel együtt járó munkahelyi körülmények 
okozhatnak szorongást, de több irányú elvárásnak is meg kell felelnünk: elő kell 
teremtenünk a megélhetésünkhöz szükséges anyagi hátteret, gondoskodnunk kell a 
családunkról, az otthonunkról, az étkezésünkről és még megannyi minden másról. 

10.11. Minél hajszoltabb az életvitelünk, annál több emésztési problémával kell 
szembenéznünk, ha pedig sokat szorongunk, megfeszülnek a testünkben lévő izmaink, 
és - bár ezt nem érzékeljük tudatosan - a bélrendszerünk is. Sok esetben az is nehezít 
a helyzetet, hogy a munkahelyi problémákat átvisszük a magánéletbe, így nem tudunk 
ott sem megfelelőképpen kikapcsolni. 

10.12. Találjuk meg az egyensúlyt!  
10.13. Mivel az emésztésünk és a pszichés állapotunk oda-vissza hat egymásra, a cél, hogy 

mindkettőre egyszerre figyeljünk. Testünk egészséges működése érdekében fontos, 
hogy rendszeresen megfelelő tápanyagokat vigyünk be a szervezetünkbe. A 
székrekedés elkerülése érdekében igyunk eleget és fogyasszunk olyan ennivalókat, 
amelyek elegendő rostot tartalmaznak! Együnk sok gyümölcsöt, zöldséget és olajos 
magvakat! 
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10.14. Tanuljunk meg lazítani! Keressük meg azokat az elfoglaltságokat, amelyekkel 
kikapcsolnak, és ez által segítenek elengedni az aktuális problémáinkat, sérelmeinket. 

10.15. Ha úgy érezzük, kérjünk segítséget, hiszen azok az emésztési gondokkal küzdő 
betegek, akik pszichológiai támogatást is kapnak, sokkal gyorsabban javulhatnak, mint 
akik kizárólag hagyományos orvosi kezelésben részesülnek. 

10.16. Segítség székrekedés esetén 
10.17. Az életmódbeli változtatások mellett fontos, hogy ha ingert érzünk, lehetőség szerint 

ne halogassuk a székelést, mert ez hosszú távon az inger gyengüléséhez, majd 
krónikus székrekedéshez vezethet.  

10.18. Egyes készítmények már egészen kis kortól, csepp formájában is alkalmazhatóak a 
betegtájékoztató szerinti mennyiségben és módon. Akár felnőtt, akár gyermekkorban 
vesszük igénybe a hashajtók által nyújtott segítséget, érdemes kikérnünk előtte a 
háziorvosunk és a gyermekorvosunk véleményét, aki tanácsot adhat abban is, hogy 
tabletta, kúp vagy egyénileg adagolható csepp formájában alkalmazzuk. 

11. BÉLBAKTÉRIUMOK, MINT AZ IMMUNRENDSZER SEGÍTŐI 
11.1. Az emésztőrendszerre sokáig úgy tekintettünk, mint szervezetünk 

táplálékfeldolgozójára. Ez természetesen igaz, hiszen itt zajlik a táplálék lebontása az 
emésztőnedvek segítségével, innen szívódnak fel a megemésztett alkotórészek a 
véráramba, illetve innen ürül ki a salakanyag. 

11.2. Meglepő lehet, de épp ennek következtében a tápcsatorna funkcionálisan nem tartozik 
a szervezet belső teréhez, működéséből adódóan a külvilággal tart kapcsolatot. A 
bélfalon át folyamatosan kétirányú forgalom zajlik: emésztőnedvek választódnak ki a 
bélcsatornába, onnan pedig tápanyagok szívódnak fel a keringésbe. Mindez igen nagy 
területen történik: a felnőtt ember emésztőrendszerének felülete kb. 400 m2! 

11.3. Sokkal többről van szó, mint tápanyaglebontásról és -felszívódásról! 
11.4. Gondoljunk bele, mi minden kerül be nap, mint nap emésztőrendszerünkbe! Ha mindez 

akadálytalanul szívódna fel szervezetünkbe...! 
11.5. A tápanyag létkérdés, de a szervezet integritását, sértetlenségét is biztosítani kell: a 

káros, nem kívánatos anyagokat távol kell tartani vagy eltakarítani a szervezetből. 
11.6. Az immunrendszer és a bélflóra kölcsönhatása, együttműködése biztosítja, hogy 

szervezetünk védve is legyen az emésztőrendszerbe óhatatlanul bekerülő káros 
anyagoktól, de egyúttal hozzájusson a szükséges tápanyagokhoz. Ez a védelem és 
átjárhatóság egyensúlya, amiről az utóbbi években egyre több információval 
rendelkezünk, és jelentőségét aligha lehet túlbecsülni a szervezet egésze 
szempontjából. 

11.7. Mint látni fogjuk, az emésztőrendszernek központi szerepe van nem csak egészségünk 
fenntartásában, hanem sok, látszólag tőle független betegség kialakulásában. 

11.8. Immunrendszer: A bélfalban, az emésztőrendszer teljes hosszában megtalálható 
immunapparátus jelentőségét mutatja, hogy a szervezet nyirokszöveteinek 80 
százalékát teszi ki! Feladata az idegen anyagok eltávolítása. A sejtjei által alkotott 
bonyolult rendszer ellenanyagokat termel, bekebelezi az ellenséget, emlékszik régebbi 
ingerekre, kölcsönhatásban van az idegrendszerrel. Az, hogy milyen anyagokat tekint 
idegennek, illetve velük szemben milyen válaszreakciót mutat, nagyrészt az első 
életévekben alakul ki. A bél nyirokrendszerének hangolásában a bélflórának van nagy 
jelentősége. 

11.9. Bélflóra: Ez a bélnyálkahártya felszínén, a szervezet és a külvilág között kialakult 
„előszoba”. Mintegy 1000-féle baktérium alkotja, melyek tömege összesen mintegy 2 
kg! Összetétele genetikailag meghatározott, minden emberre egyedileg jellemző, mint 
az ujjlenyomat. 

11.10. Kölcsönhatás: A két szereplő között folyamatos kommunikáció zajlik, a bélflóra 
befolyásolja az immunrendszer működését és viszont, az immunrendszer állapota 
határozza meg a bélflóra összetételét. Ha megváltozik a bélflóra összetétele, az 
hatással van az immunreakciókra, illetve immunbetegségekben megváltozik a bélflóra 
összetétele. 
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11.11. Az immunrendszer és a bélflóra fejlődése 
11.12. Az élet első három éve meghatározó a gyermek testi-lelki fejlődése szempontjából, 

részben mert ebben az időszakban alakul ki a bélflóra-immunrendszer együttműködés 
is. 

11.13. A magzati életben az emésztő- és nyirokrendszer nincs használatban, a méhlepényen 
keresztül jutnak a magzat keringésébe a tápanyagok és az anya szervezete által 
termelt ellenanyagok. Az első „idegenek” a szülőcsatornából kerülnek a bélcsatornába. 
Ezek a baktériumok a bélrendszer első telepesei. Császármetszéssel született babák 
esetében ez hiányzik, és kimutatható, hogy esetükben nagyobb a hajlam az allergiás 
kórképekre vagy a gyulladásos bélbetegségekre. 

11.14. Az anyatejjel, illetve a külvilágból az első 3 évben a tápcsatornába jutó baktériumokból 
épül fel a teljes bélbaktérium-flóra. (Az életkor előrehaladtával a bélflóra összetétele 
valamelyest még változik.) Ezalatt az immunrendszer érése is zajlik, a bélfalban levő 
immunsejtek a bélbaktériumokkal találkozva aktivizálódnak. Az immunsejtek és a 
bélflóra együttműködése eredményeképpen kialakul, hogy milyen antigéneket fog az 
immunrendszer idegennek tekinteni, amelyre gyulladásos reakcióval reagál. Ezért is 
fontos, hogy az anyatejes csecsemők hozzátáplálását a megfelelő időpontban (sem túl 
korán, sem túl későn) kezdjük, mert így sok allergiás betegség kialakulása 
megelőzhető. 

11.15. Két, egymást kiegészítő, együtt kifejlődő szisztéma... Ennél szellemesebb megoldást 
nem hiszem, hogy lehetne találni a védelem és átjárhatóság feladatának megoldására! 

11.16. Betegségek, melyek az (együtt)működés zavaraival hozhatók összefüggésbe 
11.17. Hangulatzavarok, depresszió 
11.18. Az emberi szervezetben a szerotonin (agyi ingerület-átvivő anyag, melynek hiánya 

biztosan szerepet játszik a hangulatzavarok kialakulásában) 90 százalékban a bélben 
keletkezik! A bél szerotonin termelése jórészt a baktériumflóra függvénye. Több 
kísérleti adat szól arról, hogy bélflóra-erősítő kezelés hatására a depressziós tünetek 
javultak, a stresszhormon (kortizol) szint csökkent. 

11.19. Elhízás, cukorbetegség 
11.20. A bélbaktériumok összetételének megváltozása nagy valószínűséggel szerepet játszik 

az elhízás és a cukorbetegség (2. típusú, nem inzulinfüggő diabétesz) kialakulásában. 
11.21. Emésztőrendszeri daganatok 
11.22. A gyomornyálkahártya Helicobacter pylori fertőzöttsége, illetve a vastagbélflóra 

összetételének megváltozása szerepet játszhat a daganatok kialakulásában. 
11.23. Asztma, allergiás betegségek 
11.24. Mivel az immunrendszer működését a bélflóra moderálja, nem meglepő, hogy 

károsodása esetén gyakoribbak ezek a betegségek. 
11.25. A felsorolás korántsem teljes, valószínűleg egyre több kórképről fog kiderülni, hogy a 

bélflóra-immunrendszer működési zavarára (is) visszavezethető. 
11.26. Gyakorlat: mit tehetünk? 
11.27. Bár a bél-immunitás és a bélflóra jelentősége vitathatatlan, a kialakult zavarok 

befolyásolása nem is olyan könnyű. Nincs olyan probiotikumkészítmény, amely 
garantáltan pótolhatna egy károsodott bélflórát (annál is inkább, mivel mindenkié más). 
Sok vonatkozásban nem állnak rendelkezésre egyértelmű kísérletes adatok, terápiás 
javaslatok. 

11.28. A legokosabb, ha arra törekszünk, hogy gyerekeink fejlődése ebben a tekintetben is 
egészséges legyen, illetve hogy később se károsítsunk egy kényes egyensúllyal 
működő rendszert. 

11.29. Néhány tanács, ami biztosan segít az egészséges bélrendszer kialakításában: 
11.30. Étrend 
11.31. • Élelmiszerek, amik erősítik a bélflórát, ezáltal csökkentik a gyulladásos folyamatokat, 

és egészségesebbé tesznek: friss zöldség, gyümölcs, savanyított-erjesztett ételek 
(joghurt, kefir, kvasz, kovászos uborka, savanyú káposzta), (lehetőleg organikus) hal, 
tojás, szárnyas, hüvelyesek, zöldfűszerek. 
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11.32. • Kerülendők: pasztőrözött tejtermékek, hozzáadott cukor, finomított gabonafélék, 
olajok, készételek. 

11.33. Életmód 
11.34. • Antibiotikus kezelést csak indokolt esetben alkalmazzunk, mellette mindig szedjünk 

probiotikumokat! 
11.35. • Stressz-csökkentés, testedzés: erősíti az immunrendszert, enyhíti és megszünteti a 

stressz-állapotot. 
11.36. • Javallott táplálék-kiegészítők: Q10, szelén, vitaminok (C, D, E), omega-3 halolaj, 

karotinoidok. 
11.37. Röviden, ahogyan Hippokratész mondta mintegy 2400 évvel ezelőtt: 
11.38. „Gyógyszered legyen az ételed, s ételed legyen a gyógyszered” 

12. Az epesavak vírusellenes hatása (lipid borítású makrovírusok: influenza-, rota-, herpesz-, hepatitisz 

B/C/D-, korona vírusok) Az epesavak meghatározó szerepe az immunitásban 
12.1. Az epesavak vírusellenes hatásának és immunrendszert is meghatározó szerepének 

feltétele az epekörforgás megfelelő működése és az epehiányos állapot elkerülése. 
12.2. Enterohepatikus körfolyamat (epekörforgás):  
12.3. A máj termeli az epét, amely kolsavat, dezoxikolsavat és más epesavakat tartalmaz, 

mely az epehólyagba kerül és ott tárolódik, miközben kb. tizedére besűrűsödik. 
12.4. Étkezéskor a táplálék kb. 1-2 órán belül a gyomorból a patkóbélbe kerül, ahol a nyállal 

és a gyomorsavval előkészített, megkezdett emésztési folyamat folytatódik. 
12.5. A patkóbélbe került, előfeldogozott tápláléktól, a patkóbél nyálkahártyájáról kap egy 

kolecisztokinin vezérlést az epehólyag, melyre az epe a patkóbélben végződő 
epevezetéken (vater papilla) a patkóbélbe (duodenum) kerül, a zsírok 
felületnövelésének gömb alakú részecskékre bontásához. Ezzel egyidőben a 
hasnyálmirigy enzimek is a patkóbélbe kerülnek, mivel a hasnyálmirigy is a patkóbélbe 
csatlakozik, ahogy az epevezeték is. A hasnyálmirigy lipáz zsírbontó enzimét például 
az epesav aktiválja és több más fontos kapcsolat is van az epe(hólyag) és a 
hasnyálmirigy (enzimek) között. 

12.6. Az epefolyadékkal és hasnyálmirigy váladékkal lebontott táplálék tovább megy a 
vékony, majd a vastagbél felé, miközben a kolsav dezoxikolsavvá alakul át. 

12.7. A feladatát befejező epemennyiségnek kb. 10%-a a széklettel kiürül a szervezetből, 
amíg kb. 90%-a a portális véna véráramával visszakerül a májba, ahol a dezoxikolsav 
kolsavvá alakul vissza és a folyamat kezdődik előröl, azaz ciklikusan ismétlődik:  

12.8. enterohepatikus körfolyamat = epekörforgás. 
12.9. Amennyiben a kor, az életmód, az étrend, az öröklött tényezők, betegségek, terhesség  

stb miatt/alatt ez a folyamat élettanilag nem működik megfelelően vagy gátolva van, 
úgy átmeneti vagy tartós EPEHIÁNYOS állapotba kerül a szervezet és ebből 
fakadóan egyrészt közvetlenül emésztési problémák lépnek fel: puffadás, 
székrekedés, hasmenés, jobb oldali bordaív alatti sajgás illetve fájdalom, hátba 
kisugárzó szúró érzés, stb. Ebben kb. kétszer annyian érintettek a nők, mint a férfiak. 
Amiatt is, hogy a nőknél általában a sokkal érzékenyebb idegrendszerből fakadó 
fokozottabb stressz is szerepet játszik, mert az epehólyagból az epe továbbjutását 
biztosító „szelep”, azaz az oddi szfinkter záróizom a stressztől többször/gyakran nem 
nyit ki megfelelően és ezáltal az epe beszorul az epehólyagba, besűrűsödhet és 
epekőhöz is vezethet, az emésztés pedig tökéletlen lesz, sőt a májkapu is megsérülhet 
(megjegyzés: a kb. 15 mm-nél kisebb puha, koleszterin kövek jó eséllyel feloldhatók). 
Ezekből az emésztési problémákból közvetve a legkülönbözőbb betegeségek 
keletkezhetnek. 

12.10. Másrészt amennyiben a belekbe nem kerül megfelelő mennyiségű epesav, úgy 
emiatt a Gramm negatív baktériumok sejtfalából származó lipopoliszacharidok, azaz 
endotoxinok (belső mérgek) közömbösítése, semlegesítése (lipid burkolatuk 
lebontása) nem történik meg megfelelően és a nem megfelelően közömbösített 
endotoxinok citokinek útján gyulladásokat válthatnak ki más szerveinkben, ami 
idővel a legkülönbözőbb betegséghez vezet és amelyeknek a közvetlen okát az 



10 / 22 
 

előzőekben leírt folyamatelemzések sokszor nem tárnak fel megfelelően, így az egyes 
betegségek valódi oka  ismeretlen maradhat, emiatt nem okozati, hanem tüneti 
kezeléseket alkalmazhatnak, amelyeket az ehhez felhasznált gyógyszerek 
mellékhatásai is kísérhetnek. 

12.11. Az epehiány kiegészítéseként pótolt (természetes) epesavak okozati jelleggel képesek 
az epekörforgás zavarait kompenzálni illetve enyhíteni úgy, hogy a gyomorsavnak 
ellenálló, (patkó)bélben oldódó (intestinosolvens) kapszulában adagolva csak a 
patkóbélben esnek szét, ott, ahova az epevezeték is becsatlakozik, tehát így nem 
kerülhet a gyomorba, mert az minimális mértékben, de rákkeltő (karcinogén) is lehet a 
nemzetközi szakirodalom alapján. Tehát a kapszula csak egyben nyelhető le és csak 
akkor, amikor a gyomorban van megfelelő mennyiségű étel, főétkezésekkor! 

12.12. Epeműtéteknél, epehólyag eltávolításoknál rendszeres az EPEHIÁNY, mert ilyenkor 
az epe csordogál, mivel nincs epetárolásra szolgáló epehólyag, bár a máj és az 
epevezeték is képes tárolni kisebb mennyiségű epét, de ez nem tudja megfelelően 
pótolni az epehólyag szerepét. Viszont (fő)étkezéseknél (reggeli-ebéd-vacsora, kinél 
melyik) esetleg túlétkezéseknél, amikor van elég élelem a gyomorban, akkor az étel 
zsír (olaj, stb) tartalmától függően a csordogáló epe nem elégséges a zsírbontáshoz, 
emiatt emésztési problémák merülhetnek fel, amit például, az epeműtöttek számára 
kvázi létszükségletet jelentő pótlólagos epesav adagolással és ezzel az 
epekörforgás rásegítésével lehet kompenzálni. Természetesen diétával, 
gyógynövényekkel is lehet egyensúlyozni, bizonyos mértékig és egyéntől függően az 
epehiány hatását, de a bélben lévő endotoxinok közömbösítését ezek nem tudják 
megoldani, mert ahhoz megfelelő mértékű epesav szint illetve koncentráció szükséges 
az emésztő- és keringési rendszerben.  

12.13. Tehát a pótlólagos epesav nem gyógyszer, hanem egy élettanilag fontos anyag illetve 
vegyület hiányának a pótlása (természetes) epesavakkal! Tudni kell, hogy az epesavak 
a hormonokkal azonos fontosságú szteránvázas vegyületek, emésztőrendszeri 
(gastrointestinalis) parahormok. A bevitt (természetes) epesavaknak - megfelelő 
adagolás mellett - nincs ismert káros mellékhatása. Túladagolás vagy üres gyomor 
esetén émelygés/hányinger vagy egy napon túli hasmenés lehetséges, amit az 
adagolás csökkentésével meg lehet szüntetni. Az egynapi, kezdeti hasmenés 
elmúlását ki lehet várni. 

12.14. Az előzőkön túlmenően az epekörforgás és ezáltal az epesavak meghatározó hatással 
vannak az immunrendszer állapotára, az immunitás erősségére. Epehiányos 
állapotban az immunitás is csökken és így a betegségekre való érzékenység is megnő. 
Emiatt fontos az átmeneti vagy tartós epehiányos állapot érzékelése, bevizsgáltatása 
és ennek eredményeként, szükséges lehet az epehiánynak étrenddel, életrenddel, 
epesav pótlással, stb a befolyásolása.  Az epesav pótlás az immunhiányos 
állapotokban az emésztési és epeproblémák mellett egy második indikációs 
alkalmazás. Megjegyzés: az epehiányos állapotokban a kisebb, fenntartó adagú 
epesav bevitel megelőző jellegű is lehet az immunitás fenntartásában és az ebből 
fakadó betegségek megelőzésében, különösen epeműtötteknél, de más epehiányos 
állapotokban is. 

12.15. Az epesavaknak az immunrendszerre való meghatározó hatása és így a közvetett 
betegség megelőző jellege mellett, közvetlenül is jelentős szerepe van a lipid (zsír) 
borítású makrovírusok hatástalanításában is, mely a szervezet állapotától is függ. Ilyen 
vírusok például: herpesz-, influenza-,rota-, hepatitisz B/C/D-, korona vírusok. Ez is 
lényegében az epesavaknak egy második indikációs alkalmazása, az emésztési és 
epeproblémák elsődlegessége mellett. Az epekörforgás megfelelőségéhez, az 
epehiányos állapot megelőzéséhez szükséges emésztőrendszeri és keringési 
rendszeri epekoncentráció esetén a szervezetnek a felsorolt vírusokkal való védelme 
megfelelő lehet. Amennyiben ez a megfelelő egészségi állapot nem áll fenn, úgy 
megfelelő mértékű epesav bevitellel kedvezően befolyásolható, az egyéni egészségi 
állapottól és érzékenységétől függően is. Célszerű alkalmanként az epekörforgás 
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működésének megfelelőségének ellenőriztetése és az esetleges epehiányosság 
jellegének, okának, mértékének bevizsgáltatása a rendelkezésre álló szakértelemmel 
és módszerekkel, melyek különböző szakértői helyeken eltérőek lehetnek. 

13. Az epesav-anyagcsere zavara kolesztatikus májbetegségeket, diszlipidémiát, zsíros 
májbetegségeket, kardiovaszkuláris betegségeket és cukorbetegséget okoz. Az 
epesavak, az epesavszármazékok és az epesav-szekvenciák terápiás szerek az 
emberek krónikus májbetegségeinek, elhízásának és cukorbetegségének kezelésére. 
13.1. Az epesav anyagcsere és jelátvitel - Bile Acid Metabolism and Signaling 

(https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4422175/pdf/nihms683992.pdf) 
13.2. KIVONAT: Az epesavak fontos fiziológiás szerek a bél tápanyagok 

felszívódásához és a lipidek, toxikus metabolitok és xenobiotikumok epe 
kiválasztásához. Az epesavak jelátviteli molekulák és anyagcsere-szabályozók, 
amelyek aktiválják a nukleáris receptorokat, és a G fehérje-kapcsolt receptor (GPCR) 
jelzik a máj lipid-, glükóz- és energia-homeosztázisának szabályozására és az 
anyagcsere-homeosztázis fenntartására. A koleszterin epesavakká történő 
átalakítása kritikus fontosságú a koleszterin homeosztázisának fenntartása és a 
koleszterin, trigliceridek és mérgező metabolitok felhalmozódásának, valamint a 
májban és más szervekben fellépő sérülések megelőzése szempontjából. Az 
epesavak enterohepatikus keringése a májból a bélbe és vissza a májba központi 
szerepet játszik a tápanyagok felszívódásában és eloszlásában, valamint az 
anyagcserének szabályozásában és a homeosztázisban. Ezt a fiziológiai 
folyamatot egy komplex membrán transzport rendszer szabályozza a májban és a 
bélben, amelyet nukleáris receptorok szabályoznak. Az epesav-anyagcsere zavara 
kolesztatikus májbetegségeket, diszlipidémiát, zsíros májbetegségeket, 
kardiovaszkuláris betegségeket és cukorbetegséget okoz. Az epesavak, az 
epesavszármazékok és az epesav-szekvenciák terápiás szerek az emberek 
krónikus májbetegségeinek, elhízásának és cukorbetegségének kezelésére. 

14. Dr. Hegyi Péter az összefoglaló jelentőségét érzékeltetve hangsúlyozta, hogy a 
közlemény több, jelentős népegészségügyi problémát okozó betegségben - mint 
például a heveny hasnyálmirigy-gyulladás, a Barrett-nyelőcső és a vastagbélrák - új 
terápiás útvonalakat tár fel, így jelentősen serkenti azok terápiájának további kutatásait 
és gyógyszerfejlesztéseit. 
14.1. A közlemény szerzői bíznak benne, hogy felfedezéseik mihamarabb a betegek javára 

fordítható gyógyszerekké, terápiákká válnak. A kutatási módszerre térve dr. Hegyi 
Péter kifejtette, hogy a transzlációs medicina a különböző szakterületek - köztük az 
alap- és a klinikai kutatás, az informatika és a statisztika - között felgyorsítja az 
információáramlást és elősegíti, hogy a tudományos eredmények mihamarabb a 
betegek javát szolgálják. 

14.2. Bél és epe: Az epesavak a bél epitéliális (hámszövet) funkciójának szabályozásában 
az egészség és a betegség szempontjából 

14.3. KIVONAT a tudományos cikkből 
14.4. „Az epitéliális bélhámsejtek a gyomor-bél traktus teljes felületét és annak kiegészítő 

szerveit vonják be, ahol elsősorban emésztő enzimek, tápanyagok, elektrolitok és 
folyadék szállításában működnek a luminális tartalomba és onnan. Ugyanakkor az 
epiteliális sejtek felelősek egy olyan fizikai és biokémiai gát kialakításáért, amely 
megakadályozza a káros anyagok, például baktériumok és toxinjaik belépését a testbe. 
Az epiteliális transzport és a gátfunkció számos betegség megelőzésével,  jár a bélben, 
például gyulladásos bélbetegség, krónikus hasmenés, pancreatitis, reflux oesophagitis 
és rák. A bélhámsejteken található specifikus receptorok felfedezése, az új szintű 
betekintés a szintézisüket és az enterohepatikus keringést szabályozó 
mechanizmusokba, valamint a bioaktív baktérium-metabolitokként betöltött szerepük 
egyre növekvő felértékelődése miatt az epesavak jelenleg nagy jelentőséget mutatnak, 
mint az epitélium kritikus szabályozói, funkció az egészségben és a betegségben. 
Ennek az áttekintésnek az a célja, hogy összefoglalja az e téren a közelmúltban elért 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4422175/pdf/nihms683992.pdf
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eredményeket, és kiemelje, hogy az epesavak miként alakulnak ki, mint izgalmas új 
célok a betegség kezelésére. 

14.5. Az epesavakat, amelyek klasszikusan ismertek az étkezési lipidek emésztésének és 
felszívódásának megkönnyítésében betöltött szerepükről, az enteroendokrin 
hormonok családjának tekintik, amelyek fontos szerepet játszanak az emlősök 
fiziológiájának számos szempontjának szabályozásában, mind a bélrendszeren belül, 
mind azon kívül. Nagyrészt két új epesav-receptor felfedezésének az ezredfordulón 
való felfedezése által az elmúlt két évtizedben a kutatási tevékenység reneszánsza 
tapasztalható meg, amelyben az epesavakat szilárdan központi szerepet töltött be 
egészségi állapotunk fenntartásában. Az epesavak szintézisét, újrahasznosítását és 
kiválasztását szabályozó folyamatok megszakadása számos betegség kialakulásával 
jár, amely érintheti a bélben, annak kiegészítő szerveiben és azon túl is. Jelentős 
előrelépés történt a különböző molekuláris mechanizmusok megértésében, és gyorsan 
növekvő érdeklődés mutatkozik a betegségkezelési útvonalak megcélzására való 
képességünk fejlesztése iránt. Egy ilyen ötlet alig tekinthető újnak, tekintve, hogy még 
azelőtt, hogy 2500 évvel ezelőtt az epét úgy tekintették, amelyben Hippokratész 
létrehozta a régóta fennálló emberi gyógyászati rendszerét, míg az állati epét 
évszázadok óta használják a hagyományos keleti orvoslásban számos különféle 
betegség kezelésére. Az epesavak új receptorának felfedezése mellett az utóbbi 
években egyre inkább felértékelődött, hogy ezek a molekulák mennyire fontosak az 
emberi fiziológiában az egészség és a betegség szempontjából. Ez az elismerés 
megismételt érdeklődést váltott ki az epesavak terápiás szerként való esetleges 
felhasználása iránt. 

14.6. Az epesavak terápiás kiaknázásának megértése szempontjából központi szerepet 
játszik annak megértése, hogy ezek miként lépnek kölcsönhatásba az epiteliális 
sejtekkel az egész bélrendszerben. A jelen kézirat áttekintést kíván nyújtani arról, hogy 
a luminalis epesavak hogyan hatnak a gyomor-bélrendszeri epitéliumra. sejtek, az ilyen 
interakciók következményei fiziológiánkban, és hogyan lehet ezeket a lenyűgöző 
molekulákat végül megcélozni betegségek kezelésére.” 

15. Bélbetegségek: Irritábilis bélszindróma (IBS), colitis ulcerosa, Crohn-betegség és az 
epe kapcsolata 
15.1. 'Az irritábilis bél szindróma (IBS) a gyomor-bél rendszer funkcionális 

rendellenessége, amelyet hasi fájdalom, diszkomfort érzés, a székürítés zavara 
(hasmenés, székrekedés vagy a kettő váltakozása) és hasi feszülés, puffadás jellemez. 
Az IBS a magyar lakosság 15-20%-át érinti. A tünetek kialakulásában a bél fokozott 
érzékenysége, a bélmozgás zavara játszik szerepet, illetve olyan külső tényezők, mint 
például az állandó stressz, a helytelen étkezési szokások, a dohányzás, a túlzott 
alkohol fogyasztás.' 

15.2. 'A Crohn betegség az emésztőrendszer krónikus gyulladásos betegsége, mely 
ismeretlen eredetű. Többnyire a vékonybél és a vastagbél érintett, de bizonyos 
esetekben a tápcsatornára, a nyelőcsőre és a gyomorra is kiterjedhet. A Crohn 
betegség kialakulásának oka egy, a gyomor bélrendszerben élő baktériumra adott 
rendellenes immunválasz.' 

15.3. 'A colitis ulcerosa, vagyis a fekélyes vastagbélgyulladás a gyulladásos 
bélbetegségek egyik fajtája, ami az emésztőrendszer krónikus gyulladásával jár, 
jellegzetesen hasi fájdalom és hasmenés kíséri. A colitis ulcerosa a belek gyulladását 
és kifekélyesedését okozza, általában egy összefüggő területen érinti a vastagbél 
nyálkahártya felületes rétegeit, a végbéltől kezdődően. Kialakulásának oka az 
immunrendszer védekező mechanizmusa és a genetikai hajlam lehet.' 

15.1. Mi a szerepük a fenti bélbetegségekben az epesavaknak és az epének? A 
megfelelő májműködés, epetermelés, epekörforgás (enterohepatikus 
körfolyamat) megelőzheti a felsorolt bélbetegségeket. Amennyiben az 
epekörforgás nem megfelelő vagy bármilyen okból sérül úgy az epesavak pótlásával 
hozzájárulhatunk  ezen betegségek tüneteinek enyhítéséhez  és gyorsabb 
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lefutásukhoz, mivel az epesavak támogatják az epekörforgást, az emésztést, a bél- 
és az immunrendszer egészségét, részt vesznek zavarainak kedvező 
befolyásolásában. 

16. Az epesavak egyik legfontosabb funkciója a zsírbontás 
16.1. 'Az epesavak egyik legfontosabb funkciója a zsírbontás, apró részecskékre 

diszpergálják – bontják az olajat és a zsírt. Ezen kívül aktiválják a lipázt, a zsírbontó 
enzimet, melynek segítségével felgyorsul a szervezetben a zsírok / olajok lebontása 
és felszívódása. Zsíros – olajos ételek fogyasztásánál már a rágáskor beindul egy 
olyan reflex, melynek hatására a májban képződött és az epehólyagban tárolt epe 
kiürül a patkóbélbe, ezzel is segítve, hogy a zsíros és olajos ételek emésztése minél 
hamarabb elkezdődjön.' 

16.2. 'Az elégtelen epeellátás miatt nem megfelelő zsírbontás illetve a nem jól 
megemésztett étel miatt alakul ki a puffadás / teltség érzet, fáradtság az étkezések 
után, mely később hasi fájdalmat is eredményezhet. Ezeket a negatív hatásokat azzal 
is megelőzhetjük, ha alaposan összerágjuk az elfogyasztott falatokat, tehát érdemes 
kerülni a gyors, habzsoló étkezést. Az emésztés elősegítése epesavak pótlásával az 
epekövességtől szenvedő és epehólyag eltávolító műtéten átesett betegeknél nagyon 
fontos, de azoknak is ajánlott, akik a nagyobb étkezések után a felsorolt tünetek 
valamelyikével találkoznak.' 

17. Epesavak hatása az emésztőrendszeri Candida-ra: "Megállapítást nyert, hogy az 
epesavak és azok egyszerű származékai Candida-ellenes aktivitást mutatnak, sőt az 
epesavnak szaporodás gátló hatása van a Candida-gombafajokra. " 
17.1. “Ha nem megfelelő emésztés, hanem erjedés és rothadás útján bomlik le az étel az 

emésztőrendszerünkben, akkor a gyomorban és a bélfalon található hasznos bélflórák 
károsodnak. A habzsoló evés, a stresszes életmód ha túl sok kávé és szénhidrát 
fogyasztásával párosul, akkor a hasnyálmirigy működésében zavar léphet fel és az 
erjedéssel lebomló étel tönkreteheti a baktérium flórát a szervezetben. A baktériumflóra 
arányának eltolódása kedvez a különböző gombás betegségek megjelenésének, így a 
Candida létrejöttének is. Tehát nem megfertőződünk vele, hanem az egyébként is kis 
csíraszámban megtalálható egyik Candida alfaj elburjánzik. A hasban elszaporodó 
Candida tünetei:  puffadás főleg édességek fogyasztásakor, hasi görcsök, 
teltségérzet, rendszertelen és híg székletürítés 

17.2. Addig érdemes beavatkozni, ami az alábbi láncreakció be nem indul:  
17.2.1. "Ha a bélflóra nincs rendben, akkor az elfogyasztott étel nem tud a megfelelő 

enzimek által lebomlani, hanem erjedés és rothadás útján bomlik le. A csökkent 
emésztő enzim és epetermelődés miatt felborul a baktériumflóra, aminek 
vonzataként elindul a Candida túlburjánzása, majd a sok erjedési és rothadási 
folyamattól beindul egy bélnyálkahártya irritáció, majd ez még tovább rontja a 
baktériumflórát és az emésztőenzim termelődést. Ezután az irritált bélfal 
átereszthet mindenféle anyagokat a vérbe, ami aztán ízületi és bőrpanaszokat 
okozhatnak és kialakulhatnak élelmiszer intoleranciák. 

17.2.2. A beavatkozás lényege, hogy az emésztést javítsuk és a bélflórát tartsuk karban, 
így a felsorolt szövődmények elkerülhetők." Ezt egyebek mellett epesav 
tartalmú szerek szedésével érhetjük el, illetve gombás fertőzések esetén 
gyorsabb a fertőzés lefutása epesav kapszulák szedése esetén." 

18. Mit tehet az epehólyag műtét után jelentkező emésztési problémák esetén? 
18.1. "Az epehólyag műtéti eltávolítása után szervezetünk már nem tudja tartalékolni, 

tárolni a képződő epét, mivel az epeműtétek az epehólyag eltávolításával járnak 
együtt, így az folyamatosan csorog a nyombélbe. Ennek következtében, nagyobb 
epeigény esetén (pl. túlétkezés és/vagy magasabb zsírtartalmú ételek fogyasztásakor), 
nem jut elegendő epe a kiegyensúlyozott emésztéshez. A zsírok nem 
emulgeálódnak, ezért a vastagbélbe jutva a bélflóra kezdi el bontásukat, fokozott 
gázképződést, puffadást, esetleg székrekedést vagy hasmenést is okozva." 
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18.2. Az epehólyag eltávolítását követő hasi panaszok jelentkezhetnek ugyanúgy, mint az 
epehólyag kivétele előtt, ezek a puffadás, székletürítési zavar stb. Ilyen probléma 
esetén két lehetőségünk van, egyrészt kisebb ételadagokat fogyasztani, másrészt 
étkezés előtt vagy közben epesav tartalmú készítményt fogyasztunk. Az epesav 
tartalmú készítmények szedése egyrészt pótolja a hiányzó epét, valamint a 
patkóbélben az étel lebontása után felszívódó epesav visszakerül a véráram útján a 
májba és újra epetermelésre serkenti azt, így az enterohepatikus körfolyamat is helyre 
áll. 

19. Az epekő gyógyítása: epekőoldás és epekőzúzás 
19.1. Epekőoldás 
19.2. Epekőoldásra puha, koleszterinkő esetén van lehetőség. Mészárnyékos, kemény 

pigment kövek esetén nem alkalmazható. 
19.3. Alapelve: a kőképződés folyamatának visszafordítása az epealkotók megváltozott 

arányának helyreállítása útján. 
19.4. Két fontos epesav képződik a májban, amelyek szerepe, hogy a vízben egyébként 

oldhatatlan zsírokat emulzióban tartsa. Azokban az esetekben, amikor az epekövek 
koleszterinkristályokból képződnek, olyan tabletták bevételével oldhatóvá válhatnak, 
melyek nagy tisztaságban tartalmaznak epesavakat (urzo- vagy kenokolsav). Ez az elv 
a kőképződés visszafordítása. 

19.5. Milyen epekövek alkalmasak epekőoldásra? 
19.6. Döntően koleszterint tartalmazó kövek oldhatók fel. Ezek arról ismerhetők fel, hogy 

kontrasztanyag nélkül készített röntgenfelvételen nem láthatók (a röntgensugarat 
áteresztik), viszont jól láthatók ultrahangvizsgálat során. Különösen az ún. úszó kövek 
alkalmasak kőoldó kezelésre. 

19.7. Számos további előírás is van a kémiai kőoldás szabályaiban: 
19.8. • a kő mérete ne haladja meg az 1-2 cm-t; 
19.9. • a kő az epehólyag felénél kisebb legyen; 
19.10. • jól működő epehólyag: étkezésre erőteljesen képes legyen összehúzódni; 
19.11. • az epeutak legyenek kőmentesek, szabadon átjárhatók; 
19.12. • kőoldás esetén a kőoldást felügyelő orvossal egyeztetni kell, hogy milyen 

gyógyszereket szedhet a kőoldás alatt 
19.13. Mire kell figyelemmel lenni a kőoldás alatt? 
19.14. Elsősorban türelem szükséges, mivel a kőképződés hónapok alatt történik, feloldása 

sem lehetséges azonnal. A kezelés időtartama függ a kövek nagyságától, típusától és 
számától. A várható terápiás időtartam néhány hónaptól akár egy évig is tarthat. 

19.15. Az epekőoldás előnyei 
19.16. Az epesavakkal történő kőoldás számottevő mellékhatás nélküli, biztonságát és 

hatásosságát számos nemzetközi klinikai tanulmányban igazolták, több mint tízezer 
betegben. 

19.17. E kezelés során 
19.18. • megmarad az epehólyag, elkerülhető a műtét; 
19.19. • nem kell tartani a műtéti kockázattól és szövődményektől; 
19.20. • fájdalommentes a kezelés és a beteg folytathatja mindennapi munkáját. 
19.21. • az epekő tünetei enyhülnek az epesavak szedése alatt: puffadás, jobb bordaív alatti 

sajgás, hátba kisugárzó fájdalom, székrekedés stb. 
19.22. A kezelés eredményessége:  az esetek 60-70%-ában eredményes lehet. A kőnagyság 

csökkenésének ellenőrzésére az ultrahangvizsgálat, esetleg kontrasztanyagos 
röntgenvizsgálattal kiegészítve alkalmas. Az ellenőrző vizsgálatokat 3-6 havonta 
ajánlatos elvégezni. Ezen periódus alatt terhesség vállalása kerülendő. 

19.23. Epekőzúzás 
19.24. Kőzúzás (litotripszia, ESWL, epekőzúzás lökéshullámmal) 
19.25. Ezt a módszert elsőként Németországban alkalmazták, 1985-ben. A beavatkozás célja, 

hogy a köveket darabokra törje műtéti beavatkozás nélkül. A speciális lökéshullámokat 
a testen kívüli generátor hozza létre. 
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19.26. Alapelv: A lökéshullámok, melyeket az epekőre koncentrálnak, az epekövet finom 
részecskékre törik össze. A fentebb ismertetett epesavas kezelés ezeket az apróbb 
köveket feloldja. 

19.27. A kezelés: A lökéshullám-kezelés mintegy 30-60 percig tart: a beteg a kezelés során 
állandó ellenőrzés alatt van, a kő feldarabolódását ultrahangvizsgálattal ellenőrzik. A 
kövek típusa, nagysága és száma szabja meg, hogy a kezelést egy vagy több ülésben 
kell-e elvégezni, hogy a kövek teljesen elporladjanak. 

19.28. Mely kövek alkalmasak lökéshullám-kezelésre? 
19.29. • Egyedüli, meszet nem tartalmazó epekő, mely 3 cm-nél kisebb, vagy több, de 

összesen 3 cm-t nem meghaladó kő; 
19.30. • panaszt okozó epekő; 
19.31. • összehúzódásra képes epehólyag; – normális véralvadási viszonyok; 
19.32. • ne legyen gyulladásos reakció az epehólyagban vagy a hasnyálmirigyben; 
19.33. • terhesség kizárható legyen. 
19.34. A litotripszia előnyei: a lökéshullám-kezelés mellett megtartható az epehólyag, 

elkerülhető a műtét. Viszonylag gyors és nincs különösebben nagy rizikója. 
19.35. Mintegy 10 éves klinikai tapasztalat alapján mondható, hogy a kezelésre alkalmas 

esetekben az eredményesség 70-90%-os. A finom kődarabkák oldására epesav-
kezelést kell alkalmazni. A kezelést követő napokban és hetekben a távozó apró 
kőtörmelékek epegörcsöt okozhatnak; nagyobb fragmentum az epevezetéket 
elzárhatja. 

19.36. Epekőzúzást Budapesten a Bajcsy Kórházban Dr. Bodnár András végez (tel.: +36-1-
4327703 vagy +36-1-4327704). 

20. Hogyan kezelhető az epepolip és az epekő epesavakkal? 
20.1. "Az epekőképződés megelőzésének egyik legfontosabb eleme, hogy a máj termeljen 

elég epét és segítsük az epeürülést. Tehát minél hígabb legyen, és minél könnyebben 
ürüljön az epehólyagból. Fontos a tartalmas, kiegyensúlyozott étkezés. Reggelire 
érdemes lágytojást, szalonnát, vajas pirítós kenyeret enni, ezek 'megszólítják' az 
epehólyagot és kiürül belőle az éjszaka folyamán termelődött epe. Reggel étkezzünk 
úgy, mint a királyok, délben, mint a polgárok, este pedig, mit a koldusok." 

20.2. Mitől alakul ki az epepolip és az epekövesség? 
20.3. • Az epekőképződés egyik oka genetika, tehát családon belül főleg a nőknél 

öröklődik. 
20.4. • Nők esetében a terhesség időszakában is gyakran előfordul. Továbbá életmód és 

étrend is befolyásolja ezt. 
20.5. • Egyik ok lehet a kevesebb, mint napi 2-3 liter szénsav és egyéb adalékmentes 

vízbevitel. 
20.6. • Leggyakrabban a túlzott mértékű zsírfogyasztás állhat a háttérben. Tehát a túlsúly 

és a magas koleszterinszint is hajlamossá teszi az embereket az epekövességre. 
20.7. • Másik esetben pedig ennek ellenkezőjekor a diétázóknál alakul ki, mert nem 

fogyasztanak elegendő mennyiségű zsíros, olajos ételt, amely megfelelő 
epetermelésre serkenti az epehólyagot. 

20.8. • “A koleszterinkövek képződésének egyik oka a szénhidráthoz képest relatíve kevés 
zsír fogyasztása és az ennek következtében lecsökkent epeürülés. 10 dkg téliszalámi 
80%-osan, három tojás már 100%-osan képes kiüríteni az epehólyagot” – Forrás: 
Szendi Gábor – Az epekő probléma 

20.9. • Tehát összességében, főleg a genetika, a rossz táplálkozási szokások, a 
májműködés zavara és lelki okok állnak az epekövesség hátterében. 

20.10. Hogyan alakul ki az epepolip és az epekő? 
20.11. Ha valakinél huzamosabb ideje fennáll az epeürülési zavar, akkor epekőképződés 

indulhat el. Kezdetben epepolipok  képződnek az epehólyag falán, és ahogy erre 
rakódik később a pangó epeváladék, akkor először kis majd nagyobb epekövek 
alakulnak ki.  

20.12. Az epekövesség főbb tünetei: 
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20.13. • puffadás, 
20.14. • görcsölő has, 
20.15. • jobb oldali bordaív alatti fájdalom, 
20.16. • hátba kisugárzó, szúró fájdalom 
20.17. • hasmenés vagy székrekedés. 

21. Mit tehetünk különböző fertőzések tüneteinek enyhítésére és gyorsabb lefolyása 
érdekében? 
21.1. Melyek a különböző fertőzések? 
21.2. "A fertőzés kórokozók káros megtelepedését jelenti egy gazdaszervezetben. A 

fertőzéskor a fertőző organizmus a gazdaszervezet erőforrásait kívánja felhasználni 
annak érdekében, hogy szaporodjon. A fertőző élőlény a normálistól eltérő funkciót is 
okozhat, esetleg el is pusztíthatja a gazdaszervezetet."  

21.3. Milyen tünetekkel járnak a fertőzések általában? 
21.4. A baktérium és vírus fertőzések legjellemzőbb tünetei az alábbiak: 
21.5. • láz, 
21.6. • végtag- és ízületi fájdalom, 
21.7. • orrfolyás, orrdugulás, 
21.8. • torokfájás 
21.9. • köhögés, tüsszögés 
21.10. • fejfájás, 
21.11. • gyengeség, levertség, 
21.12. • hidegrázás, 
21.13. • emésztési problémák (székrekedés vagy hasmenés), 
21.14. • kiütések és egyéb bőrproblémák 
21.15. • stb. 
21.16. A vírus és baktérium fertőzések kezelése 
21.17. Az orvos felkeresése és tanácsainak betartása mellett az alábbiak a legfontosabbak: 

lázcsillapítás, köhögés csillapítás, orrdugulás csökkentés, fájdalomcsillapítás, bő 
folyadék fogyasztás, megfelelő táplálkozás, vitamin – ásványi só – nyomelem pótlás 
stb. 

21.18. A fentieken túl a népi gyógyászatból és a tudományos kutatásokból ismert 
gyógynövények is hatásosak a különböző baktérium és vírus fertőzések tüneteinek 
enyhítésében, lefolyásának gyorsításában, melyek közül az alábbiak megtalálhatók az 
AntiBac készítmény összetevői között is. 

21.19. Az AntiBac hatóanyagai és hatásuk a szervezet HÉTSZERES védelméért: 
21.20. Fekete bodza 
21.21. A népi gyógyászatban a bodza volt „a szegényember patikája” 
21.22. A bodzavirág évszázadok óta része az európai népi gyógyászatnak: elsősorban láz és 

meghűlés esetén alkalmazzák.1 
21.23. A bodzatermés nagy mennyiségű antociánt tartalmaz, ami antioxidáns hatású, 

vírusellenes hatású a légúti vírusokkal szemben (pl. influenzavírus), valamint az 
immunrendszerre hatva segíti a vírusellenes védekezést. 

21.24. A bodzatermés vizsgálataiban kimutatták, hogy influenza fertőzötteknél gyorsítja a 
gyógyulást és mérsékli a betegség tüneteit. Hasonló hatást figyeltek meg megfázás 
esetén is. 

21.25. Keserű andrográfisz 
21.26. leveléből és gyökeréből Indiában és Kínában már az antibiotikum feltalálása előtt is 

készítettek orvosságot 
21.27. Egy metaanalízisben több mint 7000 beteg adatai alapján elemezték a megfázás 

kezelésében. Az eredmények azt jelzik, hogy enyhíti a köhögést, a torokfájást, a 
megfázás tüneteit és gyorsítja a gyógyulást a placebóhoz képest. 

21.28. Az andrográfisz kivonatának különféle kórokozók (pl. E. coli, Staphylococcus aureus, 
Candida albicans) elleni, gyulladáscsökkentő, immunmoduláns és görcsoldó hatását 
kísérletesen igazolták. 
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21.29. Fokhagyma 
21.30. egy AntiBac kapszulában több gerezd fokhagyma hatóanyaga található! 
21.31. A különböző kultúrákban a fokhagymát gyógyító- (emésztési panaszok, reuma, 

bőrbetegségek, sebek) és fűszernövényként, illetve a középkorban járványos 
betegségek megelőzésére használták. 

21.32. A fokhagyma számos légúti kórokozó (baktériumok, vírusok) szaporodását gátolja. 
21.33. Egy vizsgálat szerint a megelőzési céllal, tartósan szedett fokhagyma jelentősen 

csökkentette a légúti fertőzések kialakulásának kockázatát. 
21.34. Pemetefű 
21.35. annyira közkedvelt gyógynövény, hogy még cukorkát is készítenek belőle 
21.36. A pemetefű immunmoduláns hatását a szalmonella kórokozóval megfertőzött állatokon 

mutatták ki. Több kórokozó ellen (Gram+ baktériumok, gombák, paraziták) 
antimikrobiális hatást mutatott. Vírusellenes hatásúnak bizonyult herpeszvírus ellen. 

21.37. Epesavak 
21.38. Az epesavak nélkül nincs megfelelő zsíremésztés a szervezetben, megfelelő 

epekörforgás szükséges az ételeinkben lévő zsírok feldolgozásához, mely epehiányos 
állapotban hátrányt szenved (pl epeműtét után vagy epekövesség által gátolt 
epeáramlás vagy megtört epevezeték stb). Emellett védi a szervezetet a bélben mindig 
jelen lévő endotoxinoktól (baktériumok lebomlásakor keletkező belső mérgek), mert 
azokat atoxikus részekre hasítják. Enélkül az endotoxionok a szervezet különböző 
szerveiben gyulladásokat, majd betegségeket válthatnak ki. Kiderült, hogy ez a 
védelem minden zsír burok szerkezetű vírus ellen is védelmet jelent, pl influenza vírus. 
Ez az epesavak detergens hatásán alapuló védelmi rendszer a fiziko-kémiai védelem 
Prof. Dr. Bertók Lóránd kutatásai alapján.12 

21.39. Az AntiBac egy új étrendkiegészítő a piacon, melynek a Nemzeti Kutatási Fejlesztési 
Hivatal is támogatja a találmányi bejelentését! 

22. Epesavakkal a herpesz ellen! 
22.1. Mi a herpesz? 
22.2. „Herpes simplex vírussal a lakosság közel 100% -a fertőzött. A fertőződés rendszerint 

4 éves kor alatt történik, majd a vírus lappangva az egész életen át a szervezetben 
marad. A szervezet legyengülése, valamilyen gyulladás vagy lázas betegség, 
gyomorrontás, erős lelki trauma, fizikai stressz, munkahelyi-, vagy családi- problémák, 
valamilyen szervezetünk számára nem szimpatikus étel vagy ital, erős napfény vagy 
ultraibolya sugárzás, más fertőzések, terhesség, menstruáció, vagy fogászati kezelés 
a vírust újból aktiválhatja, ekkor a körülírt területen, típusos hólyagokkal a fertőzés 
kiújul.”  

22.3. Hogyan alakul ki a herpesz? 
22.4. A herpesz vírus mindenkiben megtalálható, az elfogyasztott étellel, vagy cseppfertőzés 

útján kerül be a szervezetünkbe és ha például egy kiadós ebéd vagy vacsora 
(lakodalom, karácsony, húsvét) alkalmával sok finom ételt fogyasztunk, akkor 
elszaporodhat. Ennek az az oka, hogy normál esetben az epesav elpusztítja az 
emésztőrendszerbe került herpesz vírust, viszont ezekre a megterhelő étkezésekre 
nincs felkészülve az epehólyagunk és a gyomrunk. Nehezen birkóznak meg a sok 
elfogyasztott étellel, ezért pár napon belül megjelenhetnek ajkunkon a kis herpesz 
hólyagok. 

22.5. Mit tehetünk a herpesz ellen? 
22.6. Ilyenkor érdemes a hagyományos krémek mellett epesav tartalmú kapszulát szedni, 

ugyanis az epesavak zsírbontó hatásuk révén segítenek az immunrendszernek a lipid 
/ zsír burkolattal rendelkező herpesz vírusokat elpusztítani.  

22.7. Mit mond a tudomány? 
22.8. Dr. Bertók Lóránd az epesavas kutatások nemzetközi szaktekintélye, az MTA doktora 

a következőket írta Az Epesavak szerepe a szervezet fiziko-kémiai védelmében 
(Magyar Tudomány, 2008/07) című tanulmányában: 
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22.9. “Valószínűnek látszik, hogy az időleges és részleges epesavhiány fontos lehet, például 
a herpeszfertőzések kialakulásában nagyobb táplálkozási túlterhelések (például 
lakodalmak, keresztelők zsíros ételei stb.) után.” 

22.10. A GALLMET termékek MINDEN gyógyszertárban és a gyógynövény szaküzletekben 
is kaphatók vagy megrendelhetők! 

23. Az emésztés és az epeműködés szerepe az immunrendszer megfelelő működésében 
és a vírusellenességben 
23.1. Egyrészt a gyomorban a sósav nagyon sok baktérium, vírus, gomba és 

mikroorganizmus semlegesítését, lebontását segíti, másrészt lejjebb az alsóbb 
bélszakaszokban az epének és az epesavaknak is van egy dezinficiáló, tehát 
fertőtlenítő hatása, és ha nem termelődik megfelelő mennyiségű epe, akkor ezek a 
fertőtlenítő funkciók sem működnek megfelelően. 

23.2. Ebben az időszakban nemcsak a bevitt ételek felszívódásával és a vitaminok kellő 
mértékben szervezetbe jutásával tudjuk az immunrendszerünket befolyásolni. A 
legtöbb nyírokképlet a bél falban és a bélrendszer környékén található, amelyeknek az 
a feladata, hogy kiszűrjék a kórokozókat és az immunrendszert kellő aktivitásban és 
ébrenlétben tartsák ahhoz, hogy idegen anyagokat ne engedjenek be a szervezetbe. 

23.3. Ha az emésztőrendszer rosszul működik, akkor ez az egész nyirokrendszer is 
túlterhelődik illetve endotoxin kerül be a szervezetbe (a baktériumok szétesése során 
keletkeznek), amelyek a citokinek, gyulladásos faktorok termeltetését váltják ki. 

23.4. Ez nem csak az immunrendszer aktivitását rontja és akár a bélben krónikus 
gyulladásos folyamatok kialakulását hozhatja létre, hanem más szervekben, távoli 
gyulladások, akár ízületi problémák, bőrtünetek a létrejöttét is segíti, de akár allergiás 
folyamatok létrejöttéhez is hozzájárul. 

23.5. Ezért nagyon fontos, hogy amikor valakinek krónikus gyulladásos betegsége van, vagy 
legyengült az immunrendszere, bőr problémái vannak, ízleti gyulladása van, vissza térő 
fertőzésekre hajlamos, akkor az emésztőrendszerét feltétlenül támogassa és az 
epehiányos állapotát csökkentse. Az epesavak az endotoxinok (belső mérgek) 
lebontását is segítik és a különböző baktériumok, lipoprotein borítású makrovírusok 
komponenseinek oszlatásával és ezeknek a kórokozóknak az inaktívvá tételével. 

23.6. Persze a stressz is rontja az emésztést, ilyen módon az immunrendszer működését is. 
Egyrészt az immunsejtek termelődését csökkenti, másrészt még az epeürülés 
fékezésével, gátlásával az emésztőrendszer működésének romlásán keresztül is 
csökkenti az immunrendszer működését. 

23.7. Tehát az epesavak a krónikus gyulladásos betegségek keletkezésénél vagy azok 
fenntartásában résztvevő folyamatoknak a lassításában is segíthetnek. Így érdemes 
az emésztőrendszeri gyulladásos folyamatoknál, például Crohn betegség, colitis, 
ételintolerancia kezelésében is kiegészítő terápiaként alkalmazni. 

23.8. És mivel a vírusfertőzések időszakát éljük, ezért nem csak a herpesz vírus évtizedek 
alatt bizonyított, hatékony kezelésénél javasolt az epesavak használata, hanem 
nyugodtan megpróbálhatjuk az influenzavírusok elleni védelemben is. 

23.9. Tehát, akinek emésztési és/vagy epeműködési problémája van és kicsit nagyobb 
védelmet szeretne a vírusokkal szemben is, annak érdemes a vitaminokon és 
immunerősítő gyógynövényeken kívül még epesavakat is használni megelőzés 
céljából, az epehiányos állapotának az ellensúlyozására. 

24. Koleszterinszint természetes csökkentése epesavakkal 
24.1. Szükségünk van koleszterinre? 
24.2. "A táplálékkal bevitt, feleslegessé váló koleszterint egyetlen sejtünk sem képes 

elbontani. Az egyik természetes lehetőség, hogy megszabaduljunk a felesleges 
koleszterintől … a saját vagy kívülről bevitt epével történő koleszterin kiválasztás. A 
felesleges koleszterin kb. 20-30%-a alakul át epesavakká, míg a kb. 70% átalakulás 
nélkül bekerül (az epehólyagba). Ha az epesavaknak a szervezet általi termelése illetve 
előállítása valamilyen okból csökken és a koleszterin nagy része direkt formában 
választódik ki az epével, akkor jelentős mértékben megnő az epekőképződés veszélye. 
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Tehát epesavak szájon át történő bevitelével elősegíthető a felesleges koleszterin 
lebontása." 

25. Pikkelysömör (psoriasis) kedvező befolyásolása epesavakkal 
25.1. A pikkelysömör az egyik leggyakoribb bőrbetegség 
25.2. "Az epesavak a bélben meggátolják az ott keletkező bakteriális endotoxinok (belső 

mérgek) felszívódását. Ennek tudható be a pikkelysömör (pszoriázis) elleni hatása. Az 
epehiány pótlása megakadályozza az endotoxin felszívódását, és ezáltal a citokinek 
felszabadulását. A citokineknek a pikkelysömör kórfejlődésében való hatása a 
bakteriális endotoxinok szerepét erősíti meg. A pikkelysömör epesavval való kezelése 
tulajdonképpen nem gyógyszeres kezelés, hanem egy élettani hiánypótlás." 

25.3. Dr. Gyurcsovics Klára és Dr. Bertók Lóránd Epesavak és endotoxinok szerepe a 
pikkelysömör kórfejlődésében és kezelésében 

25.4. Kialakulásában elsősorban öröklődési tényezők játszanak fontos szerepet, de nem 
elhanyagolható a különböző fertőzések, gyulladásos folyamatok, anyagcserezavarok 
jelentősége sem.  

25.5. Szakirodalom alapján 551 pikkelysömörös beteget kezeltek 1-8 hétig szájon át adott 
epesavakkal. Az adott betegek közül 434 (78,8%) tünetmentessé vált. A hagyományos 
kezelésben részesült 249 beteg közül csak 62 (24,9%) lett ugyanezen idő alatt 
tünetmentes. Az epesavak ezen hatása annak köszönhető, hogy semlegesíti az 
endotoxinokat, azokat a belső mérgeket, amelyeket a bélrendszerünkben megtalálható 
baktériumok tartalmaznak. Ugyanis nem engedi az epe, hogy ezek a belső mérgek 
bekerüljenek a vérkeringésbe, hanem elpusztítja őket, így nem tudnak a bőrfelületen 
pikkelysömör formájában megjelenni.  

26. A reflux és az epeműködés kapcsolata 
26.1. Mi a reflux? 
26.2. „Refluxnak a gyomortartalom nyelőcsőn keresztüli visszaáramlását nevezzük. Reflux 

betegségről akkor beszélünk, ha a gyomortartalom nyelőcsőn keresztüli 
visszaáramlása az életminőséget rontó panaszokhoz vagy komplikációkhoz vezet. 
Tehát a zavaró tünetek viszonylag rendszeresen jelentkeznek. A zavaró tünetek 
általában gyomorégés, savvisszafolyás, savfelböfögés, vagy a refluxszal összefüggő 
mellkasi égő érzés. A reflux komplikációja lehet a nyelőcsőben keletkező savas 
felmaródás, ami nyelőcsőgyulladást, Barrett nyelőcsövet (ez a nyelőcső rákmegelőző 
állapota) vagy nyelőcsőrákot eredményezhet.”  

26.3. Mi az oka a refluxnak? 
26.4. "A hasűri nyomás fokozása révén erősítheti a refluxos tüneteket a hasra történő 

elhízás, a várandósság, súlyemelés, fizikai munka, így egyes sportok, vagy akár a 
ruházat szűk derékrésze is. Emelett a dohányzás, a túlzott alkohol-, tea-, és 
kávéfogyasztás, illetve bizonyos gyógyszerek irritálhatják a gyomor nyálkahártyáját."  

26.5. „A helytelen életmód (pl. túl sok ülőmunka) és a rossz étkezési szokások (pl. késői 
vacsora) mellett a rossz epeműködés is okoz reflux betegséget. Ez a rossz 
epeműködés egy blokkot okoz a vékonybeleknél, amitől nem tud az étel lefelé haladni 
a bélcsatornában.”  

26.6. Hogyan lehet megelőzni az epés reflux megjelenését és hozzájárulni a 
megszüntetéséhez? 

26.7. „Epesavak pótlásával az epeürülés rendszeres lesz, valamint beindítja a vékonybél 
működését is, így megszünteti azt az irritációt és blokkoló folyamatot, amitől az étel 
felfelé tudott jutni és reflux szerű tüneteket eredményezett.” Az epesavak hatása az 
egészségügyi állapottól és az egyéni érzékenységtől függ. 

26.8. Kicsit bővebben „a vékonybélben általában csak ritkán találhatók baktériumok. Ám, ha 
a gyomor meggyengült sósavgátján át, vagy a vastagbélből baktériumok kerülnek a 
vékonybélbe, akkor a szénhidrátok emésztése már itt megkezdődik, és a baktériumok 
hatására a szénhidrátból hidrogén keletkezik. Ennek egy része visszajut a gyomorba, 
megnövelve annak belső nyomását, amely megnyitja a nyelőcső zárógyűrűjét és a 
gyomor savas tartalma a nyelőcsőbe nyomódik.” 
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27. A stressz és az epeműködés valamint az emésztés összefüggése 
27.1. ’A stressz jelentős hatást gyakorol az egész emésztőrendszerre, így az 

epetermelésre/ürülésre is. Az epetermelés/ürülés zavara pedig csökkenti vagy 
felfüggeszti a szervezet egyik igen fontos védekező rendszerét, az epesavak detergens 
hatásán alapuló ún. fiziko-kémiai védelmet, melynek hiányában a szervezet védtelenné 
válik a bélben lévő egyes toxinok (például endotoxinok) és ún. „nagy vírusokkal” 
(például herpesz) szemben.’ 

27.2. Dr Bertók Lóránd Újabb szempontok a stressz kór-élettanában (Magyar Tudomány, 
2007/05) 

27.3. A mai világban szinte lehetetlen a stresszmentes életmód. A közlekedésben, a 
munkában, bevásárláskor, a postán, az életvitelben stb. stressznek vagyunk kitéve. 

27.4. A kolerikus vagyis epés ember a közhiedelem  szerint mérges, ideges, hirtelen kijön a 
sodrából. Ez a népi mondás is arra utal, hogy a stressz negatív hatással van az epe 
ürülésére, ugyanis egy csatorna, a vater papilla segítségével jut az epe a patkóbélbe, 
stressz esetén viszont ennek a simaizomból álló része összehúzódik (görcsbe 
összerándul), ilyenkor az ott lévő szájadék (oddi-szfinkter) összeszűkül és nem lesz 
könnyen átjárható, így nem jut el a megfelelő helyre az epe, ahol felhasználásra 
kerülne. 

27.5. Ezért, ha stresszes állapotban ülünk le enni és zsírosabb ételeket is fogyasztunk, akkor 
ez az összehúzódott vater papilla nem engedi átfolyni rendesen az epét. Ennek lehet 
az a hatása, hogy felpuffadunk az ételtől. Hiába termelődik elég epe, mégsem jut el a 
patkóbélbe és nem végzi el megfelelően a zsírbontást. 

27.6. Mit tehet, aki gyakran stresszes környezetben éli hétköznapjait? 
27.7. • Érdemes magnézium tartalmú készítményeket fogyasztania, mert az ellazítja a 

simaizmokat, így az oddi-szfinktert is, valamint erősíti a stressztűrő képességet. 
27.8. • Emellett érdemes epesav tartalmú készítményeket és epehígító, epehajtó 

gyógynövényeket fogyasztani. Különösen javasolt azoknál, akiknek az epehólyagjában 
már megjelentek kis koleszterin polipok. Ezek lesznek a későbbi epekő-
képződménynek a magjai. 

28. Hogyan járulhat hozzá a testsúly csökkenéshez az epe megfelelő működése és az 
epesavak zsírbontása? 
28.1. „Bár az elhízás kialakulása számos esetben olyan tényezőknek tudható be, amelyeket 

az egyén nem tud befolyásolni, az egyik leggyakoribb oknak az energiaegyensúly 
hiánya, vagyis a mozgásszegény életmód és a túlzott kalóriabevitel kombinációja 
számít. Fontos, hogy az elhízásnak és a súlyfeleslegnek közvetlen hatása van az 
egészségre.” 

28.2. „Tudta Ön, hogy Európán belül Magyarországon van a legtöbb túlsúlyos ember? 
Világviszonylatban is csak 3 ország előz meg ebben minket. Manapság Európában 
napi ötszáz kalóriával többet fogyasztanak az emberek, mint negyven éve, és több mint 
öt óra ülőmunkát végeznek" 

28.3. Az epesavak egyik legfontosabb funkciója a zsírbontás, apró részecskékre 
diszpergálják – bontják az olajat és a zsírt. Ezen kívül aktiválják a lipázt, a zsírbontó 
enzimet, melynek segítségével felgyorsul a szervezetben a zsírok / olajok lebontása és 
felszívódása. 

28.4. Az elégtelen epeműködés miatt kialakuló emésztési problémák testsúly növekedéshez 
is vezethetnek. Amennyiben a szervezet epeműködése nem megfelelő, de kívülről 
bevitt epesav tartalmú készítménnyel pótoljuk a hiányzó epesavakat, akkor megfelelő 
életmód váltással és mozgással nagyobb sikerrel járhatunk a testsúly csökkentésben. 

28.5. “A Lausanne-i Szövetségi Műszaki Intézet kutatói nemrég felfedezték, hogy az 
epesavak ennél többet is tudnak, ugyanis a zsírraktározó sejteket képesek zsírégető 
sejtekké alakítani. 

28.6. Az energiaraktározó fehér zsírsejtek és az energiát felhasználó barna zsírsejtek mellett 
úgynevezett bézs színű zsírsejtek is találhatók az emberi szervezetben. Ezekről azt 
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kell tudni, hogy bár a fehér zsírszövetben szétszórva vannak jelen, de a barna 
zsírsejtekhez hasonlóan tartalmazzák azt a fehérjét, ami kalóriaégetéssel hőt termel. 

28.7. Az eredmények azt sugallják, hogy az epesavak nem csupán emulgeátorként vesznek 
részt az emésztésben, hiszen amikor az epesavak koncentrációja elér egy bizonyos 
szintet a vérben, akkor beindul a zsírégetés és a hőtermelés”, tehát az epesavak 
részesei lehetnek az eredményes fogyásnak.  

28.8. „Az epesavakat tartalmazó szerek alkalmazása során arra figyeltek fel a kutatók, hogy 
a testsúlytöbblettel rendelkező páciensek, akik kúraszerűen szedték – testsúly 
csökkenés következett be. Megállapítható volt a tapasztalati tények alapján, hogy az 
epesavas sók elősegítik a fogyást és a zsírszövetekből a zsír kiürülését.” 

29. A, D, E, K vitaminok felszívódása, hasznosulása és az epe kapcsolata 
29.1. Fertőzéses időszakokban nagyon fontos az immunrendszerünk támogatása 

kiegyensúlyozott  étkezéssel és megfelelő mennyiségű vitamin elfogyasztásával, 
amelyek egyrészt zöldségekben, gyümölcsökben, halhúsban találhatók meg, másrészt 
vitamin készítményekkel is támogathatjuk egészségünket. Azonban ha az 
emésztésünk nem megfelelő, akkor könnyen előfordulhat, hogy hiába fogyasztunk elég 
zsírban oldódó vitamint, az mégsem hasznosul a szervezetünkben. 

29.2. “Az epesavaknak nemcsak az emésztésben, vagyis a zsírok lebontásában, hanem a 
szervezet immunrendszerének fenntartásában is jelentős szerepük van: semlegesítik 
a gombák és a baktériumok pusztulásakor felszabaduló és erősen mérgező 
anyagokat.” Illetve ‘az epesavak detergens (fertőtlenítő) hatása kiterjed mindazokra a 
vírusokra is, amelyeknek a vázát zsírok is alkotják (lipoprotein vagy lipoid szerkezetük 
van).’ Ilyenek például a herpesz és az influenza vírusok. 

29.3. Emellett epesavak nélkül nem történhet meg a zsírban oldódó vitaminok (A-, E-, D- és 
K-vitaminok) felszívódása sem, így még a látszólagosan megfelelő vitaminellátás 
ellenére is kialakulhat vitaminhiány, ami tovább gyengíti az ellenálló képességet, és 
újabb betegségek kialakulásához vezethet. 

29.4. Források: Prof. Dr. Bertók Lóránd (orvostudományok doktora, az MTA tagja) – Az 
Epesavak szerepe a szervezet fiziko-kémiai védelmében (Magyar Tudomány, 2008/07 
844. oldal) 

29.5. A zsírban oldódó vitaminok (A, D, E, K) fontossága 
29.6. D-vitamin jótékony hatása 
29.7. • “Nem annyira köztudott, hogy a D-vitamin az immunrendszert támogatja. A 

megfelelő D-vitamin bevitel védelmet nyújthat a fertőző megbetegedések ellen, 
akárcsak a C-vitamin. 

29.8. • Emellett rendkívül jó hatással van a szív és az izmok megfelelő működésére.”  
29.9. • D-vitamin szükséges a csontképződéshez (így hosszan tartó hiánya 

csontritkuláshoz vezethet), gyermekeknél a csontrendszer és a fogak egészséges 
fejlődéséhez, emellett elősegíti a kalcium és a foszfor felszívódását a bélrendszerből.”  

29.10. E-vitamin szerepe a szervezetben 
29.11. • “Az E-vitamin segíti a sejtregenerálódást. Antioxidánsként segít eltüntetni azokat a 

melléktermékeket, amelyek gátolják a sejtregenerálódást.”  
29.12. • Így “hozzájárul az öregedési folyamatok gátlásához. 
29.13. • Az E-vitamin jótékony hatással van a szívre és az agyra.”  
29.14. A-vitamin hatása az egészségre 
29.15. • “Az A-vitamin elsősorban a bőr egészségéért felel. (Hiánya elsősorban 

bőrszárazságot okoz.) 
29.16. • Emellett a látással és a szemmel kapcsolatos problémák kezelésében fontos.”  
29.17. K-vitamin fontossága 
29.18. • “A K-vitamin a csontképző folyamatokban, a szív- és érrendszeri betegségek 

megelőzésében játszik fontos szerepet.”  
29.19. • Emellett elősegíti a máj méregtelenítő funkcióját.  
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A szöveg videó előadása: 
https://www.youtube.com/watch?v=WgDJC9Y43As&t=1s 
 

Dr Várhalmi Antal Miklós (ügyvezető: GALLMED kft, AntiBacVir kft) 
GALLMET honlap: www.gallmet.hu 
AntiBacVir honlap: www.antibacvir.hu 
email: miklos@varhalmi.hu 
mobil-HU: +36-30-9383529 ( MESSENGER, SIGNAL, TELEGRAM, VIBER, WhatsApp) 
mobil-UK: +44-734-1199038 
mobil-US: +1-623-7556135  
SKYPE: vamiklos 
LINKEDIN: https://www.linkedin.com/in/miklos-antal-varhalmi-dr-8a1a3b43/ 
ACADEMIA.EDU (AntiBacVir): https://independent.academia.edu/MiklosVarhalmi/Papers 
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