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AKTUÁLIS TUDOMÁNYOS HÍREK
PROBIOTIKUM
HÍR:AZ

EGYESÜLT ÁLLAMOKBAN, AZ EGYESÜLT KIRÁLYSÁGBAN ÉS HOLLANDIÁBAN A KUTATÓK 12 VIZSGÁLATOT FOLYTATTAK A CSECSEMŐK ÉS A GYERMEKEK EGÉSZSÉGI ÁLLAPOTÁRÓL, AKIK NAPI PROBIOTIKUS KIEGÉSZÍTÉST KAPTAK.

A titokzatos probiotikumok:

Testünk jelentős részét baktériumok teszik ki: “Az ember testtömegének jelentős részét teszik a mikroorganizmusok: össztömegük 1−3 kg. Az emberben élő fajok száma 10 000 feletti. Minden emberi sejtre legalább 10 baktériumsejt jut. Az ember ezekkel a baktériumokkal együtt értendő: tömegben 1/100−1/30 részünket alkotják a baktériumok, a gének számát tekintve viszont a bakteriális eredetű gének száma nagyságrendekkel több, mint az emberi géneké: 8 millió bakteriális a 22 ezer humán gén mellett. (forrás:http://social.bioware.com/forum/1/topic/355/index/12630121/4#12643746)."

Az elmúlt években látványosan megnövekedett a bélbaktériumok iránti érdeklődés.
A tudomány is felfigyelt a “baktérium termékek” sikeres értékesítését látva. Az sem
elképzelhetetlen, hogy a megnövekedett termék eladása igényelte a tudományos
eredményekkel való igazolást.
A kvantumbiológiai kutatások korai időszakában, egy Magyar egyetemi kutatócsoport, több mint húsz éve vizsgálja a velünk szimbiózisban élő baktériumokat. A kezdeti kutatási és vizsgálati eredmények arra az egyszerű következtetésre juttatták a
kutatókat, hogy az emberek egészség fenntartásában a baktériumoknak nélkülözhetetlen szerepe van. Az emberi szervezet anyagcsere forgalmában (metabolizmus), a
tápanyag csatornában, kellő mennyiségű baktériumnak kell lennie. Ezek az élő és
jelentős kolóniát alkotó baktériumok saját anyagcsere forgalmukkal biztosítják többek között a kornak és nemnek megfelelő egészségi állapot fenntartását. A folyamatos kutatás eredményei figyelemre méltók voltak. A komplex élettudományi kutatás rendszerbe foglalta, hogy a bélbaktériumoknak milyen szerepe van az egészség
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fenntartásában, megőrzésében és egyáltalán mi a szerepe az anyag és az élet körforgásában.
A kutatási eredményeket több esetben közzé tettük. Szerényen, minden reklám nélkül megfelelő engedélyekkel lehetővé vált , hogy hozzáférhető legyen mindenki
számára egy olyan készítmény ami élelmiszer és tartalmazza megfelelő csíraszámban azokat a baktériumokat, melyekre szüksége van az emberi szervezetnek.

Idővel az egyre szaporodó probiotikus készítmények forgalomba hozatalával a “tudomány” is elkezdte hallatni a hangját. Visszafogottan reagált a hazai kutatócsoport
az egyre szaporodó szenzációs bejelentésekre.
A napokban jelent meg egy újabb “kutatási” eredmény egy hírportálon. Kiemelés:

Nyers fordításban a bevezetőben ezt írják. “Lehetséges, hogy a probiotikumok szedése csökkenti az antibiotikumok szükségességét? Egy tanulmány arra mutat rá,
hogy 30%-al csökkent az antibiotikumok használata azoknál a gyerekeknél, akik
probiotikumot szedtek naponta”
A kérdésfeltevés, és az eredmény közzététele megtévesztő lehet. Egy olyan életfolyamatról írnak, ami a teljes evolúciós folyamatban jelen volt. A hazai kutató csoport az ember és a baktériumok kölcsön hatását természeti jeleneségként írja le.
A cikkben azt olvashatjuk, hogy “Az Egyesült Államokban, az Egyesült Királyságban és Hollandiában a kutatók 12 vizsgálatot végeztek olyan csecsemők és gyermekek egészségi állapotának felmérésében, akik napi probiotikus kiegészítést kaptak.”
Egyszerű kérdés, miért kellett a csecsemőknek és a gyermekeknek probiotikumot
adni és nem utolsó sorban milyen baktérium törzseket. Minden megszületett csecsemő steril bélcsatornával rendelkezik. Azért fontos az anyatejes táplálás, mert ezzel, nem csak tápanyag jut a csecsemő béltraktusába, hanem megteremti a saját bélflórájának a felépülését is.
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A bélflóránk pótlására is szükség van, amit természetes alapon a táplálékkal viszünk
be a szervezetünkbe. Ez évezredeken keresztül jól működött. Néhány évtizede, amikor megjelentek a hűtőszekrények és a tartósító szerek, akkor a természetes úton bekerülő humán bélbaktériumok mennyisége nagyon lecsökkent, sőt néhány esetben
olyan mutánsok jelentek meg a táplálékunkba, amelyek súlyos emésztőrendszeri zavarokat, betegségeket idéztek elő.

( hűtőszekrény, infravörös fotográfia, szacsky)

Az élet fenntartásában és az egészség megőrzésében a bélben lévő baktériumok
szakadatlan (egyenlőre még kevéssé ismert) kvantum biokémiai folyamatokon
mennek keresztül (pl. citrát kör). A történelmi időkben a velünk élő mikrobák az
egészség és a betegség kényes egyensúlyát igyekeztek fenntartani. Ez nevezhetjük
baktérium egyensúlyi állapotnak. A kórokozókkal szembe a szervezet immunitása
biztosította a védelmet. A immunitás alap feltétele, hogy a tápanyag csatornában
megfelelő mennyiségben álljon rendelkezésre “humán bélbaktérium”, amit néha “jó
baktériumnak” neveznek.
Ezeket a baktériumokat minden esetben élelmiszerrel vittek be elődeink a tápanyag
csatornába. A freskók, festmények csendéletei szemet gyönyörködtetők és pontos
képet adnak a különböző korok táplálkozási szokásairól. Egy valamit viszont nem
ábrázolnak ezek a képek, mégpedig azt, hogy minden élelmiszer egyben baktérium
hordozó volt.

Gyümölcscsendélet egy pompeii falfreskón

PANNONPALATINUS

BAKTÉRIUMOK

PROBIOTIKUM

PANNONPALATINUS

2018. szeptember 19.

Adriaen van Utrecht: Csendélet kutyával és papagájjal

A korai élelmiszer tartósítási módszerek még nem jelentettek közvetlen kockázatot
az egészségre. A járványok pusztító hatása abból is fakadhatott, hogy az emberek
jelentős része alul táplált volt és a kórokozók ellenállás nélkül betegítették meg az
embereket. A napjainkban előforduló járványok jellemzően ott alakulnak ki, ahol
tömegesen fordul elő éhezés és alultápláltság. Érdekesség, hogy olyan fejlett országokban ahol reform táplálkozási szokások kezdenek elterjedni és ez még együtt jár a
tápanyag bevitel korlátozásával is, ott a relatív alultápláltság is megjelenik. Ilyen
helyeken törvényszerűen jelennek meg a “civilizációs betegségek”.
Az élet fenntartásának ezt a kényes egyensúlyát tovább rontotta a antibiotikumok
indokolatlan és széles körben történő alkalmazása.
A cikk további részletei:
“A probiotikumok segíthetnek az antibiotikum-rezisztencia elleni küzdelemben, javasolja egy új tanulmány. Daniel Merenstein, a washingtoni George Washington egyetemi vezető szerzője elismeri, hogy meglehetősen meglepődtek, hogy "mennyire
erősek a megállapítások", amelyek azt mutatják, hogy azok, akik probiotikumot
szedtek, nem igényeltek annyi antibiotikumot.”
Nagyon bölcs megállapítás, de valójában mit vizsgáltak, a probiotikumok fogyasztását, az antibiotikumokal szembeni rezisztenciát, vagy a kölcsön hatást. Még néhány
kiemelés az írásból:
“Az antibiotikum-rezisztencia széles körben ismert, mint a modern orvostudomány
legfontosabb kérdése.
Dr. Merenstein, a családi orvoslás kutatási részlegének igazgatója évek óta vizsgálja
az antibiotikum rezisztenciát, megvizsgálja a megelőzési stratégiákat és megpróbálja felfedezni az alternatívákat.Részben a bél mikrobioták kutatásának legutóbbi felPANNONPALATINUS
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lendülésének köszönhetően, egyre többet halljuk, hogy fogyasszuk ezeket a probiotikumos készítményeket.
A kutatás még a korai szakaszában van, de a tudósok meg fogják érteni, hogy minden ember egészsége a bélbaktériumok egyedi összetételétől függ és hatással lehet
az egészségi állapotra ( Dr. Merenstein ) Ez a megállapítás alap igazságot tartalmaz,
mert ez nem más mint az életfenntartás. Elsődlegesen a természetes, és a nagyon
egyszerűnek tűnő emberi táplálkozást és az anyagcsere forgalmat kell megismerni.
Tudni kell viszont, hogy élet fenntartásának alapja a három halmazállapotú anyagcsere. Az anyagcserében végtelen, szakadatlan biokémiai átalakulások zajlanak,
amelyeknek jelentős részét a humán bélbaktériumok hozzák létre.
"Nyilvánvaló, hogy az antibiotikum ellenállása, rezisztenciája óriási probléma,"
mondta Dr Merenstein a DailyMail.com-nak,
Azt már láttuk előzetesen, hogy a probiotikumok csökkentik a gyomor- és légúti
megbetegedéseket, de minket ezen kívül még nagyon érdekelt, hogy hogyan befolyásoljak a probiotikumok az antibiotikum-rezisztenciát.”
Amikor a probiotikumokról van szó, mint általában az orvosi eljárásoknál , akkor
ezt az irányzatot még nem tekinthetjük tökéletes megoldásnak, azért mert a cél az
orvostudományban az egyedi személyre szabott ellátás.
Izraeli kutatók egy csoportja, akik jelenleg a világ bélgyógyászati kutatásainak nagy
részében úttörő szerepet töltenek be, két elismert tanulmányt publikáltak, amelyek
azt állítják, hogy a probiotikum kezelésére (? a probiotikumot nem kezelésre kell
használni, szerz. megjegyzés) vonatkozó megközelítésünk hibás: minden ember különböző baktériumokból áll, ezért egy általános összetételű Probiutikum nem mindenkinél hatékony.
Dr. Merenstein egyetért, de azt mondja, hogy a valóság az, hogy "még mindig nagyon messze vagyunk" attól a technikától, hogy minden ember mikrobiológiáját leképezzük és az megfeleljenek az ideális bélflórának. ( ebben Dr. Merenstein téved, a
hazai kutatások bizonyították, hogy egyes földrajzi területeken más és más klímaviszonyok között az ott lakók bélflórája közelítően hasonlatos, de egyben különböző)
"Az étrend, a testmozgás és gyógyszerek esetében úgy gondoljuk, hogy mindent
egyedileg kell meg szabni -eltekintve a rák kezeléséhez használt gyógyszerektől- ,
de ez még nem lehetséges" - mondta Dr. Merenstein.
Az idézeteket lehetne folytatni, de nincs értelme. A cikk szerint azt gondolhatjuk,
hogy ismét felfedeztünk valamit, ami életünk nélkülözhetetlen részét képezi, de a
jövőben ezt csak orvosi felügyelettel és “probiotikus gyógyszerekkel” lehet fenntartani. Valótlan és téves a megállapítás.
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A cikkben szereplő állításokat tudományos eredményként is felfoghatjuk, hiszen
Angol, Holland, Amerikai és Izraeli túdósok kutatási eredményeit mutatják be. A valóságban viszont az érezhető, hogy a biológiai lét alapjairól még kevés ismerettel
rendelkeznek, ezért úgy gondolják, hogy a természet törvényeit ismételten, mint
sok esetben, mesterségesen felül kell írni.
A probiotikumok kutatása és azok innovációs termékei kezdenek elterjedni az egész
világban, tehát tudományosan is igazolni kell azok hatásosságát. De valójában mit
igazolunk, magát a biológiai létet és annak fennmaradásának egyik elemét? Teljesen
mindegy, hogy a kutatási eredmények mit tartalmaznak, legyen az publikáció, vagy
egyszerűen csak egy hír, mert ezeknek egy célja van, a probiotikum termékek kereskedelmének növelése.
Hálás téma a bélflóra és a probiotikumok kutatása. Számos cikket olvashatunk
amelyek nem csak a propbiotikumok és az antibiotikumok rezisztenciájának összefüggéseit vizsgálja. Idézet két cikkből: - “Ne menjen a gyomrára az idegeskedés!
Így hat a stressz a bélflórára”, - “A bélbaktériumoktól is függ a vérnyomás,Új
gyógyszerek születhetnek a felfedezésből”.
Összefoglalva: A bélbaktériumok minden anyagcserével rendelkező élőlénynél megtalálhatóak voltak, vannak és lesznek. Értelem szerű tehát, a bélbaktériumok, az emberi szervezet létfenntartásának alapvető részét képezik. Abban az estben, ha a “tudomány” vagy a kereskedelem az anyagcsere folyamatoknál a természetes egyensúlyi állapotot megváltoztatva csak mesterségesen előállított “probiotikus gyógyszerekkel” kívánja a betegségeket gyógyítani, vagy az egészséget fenntartani, akkor az
a természet kőrforgásába és annak törvényeibe való súlyos beavatkozásnak számit.
A természet körforgásának egyensúlyi állapotának felborulása esetében sztochasztikus folyamatok, vagy más néven véletlenszerű visszafordíthatatlan folyamatok
következnek be. A tudomány nevében nem szabad visszafordíthatatlan és a jövő
emberiségének létét veszélyeztető természetes életfolyamatokba beavatkozni, vagy
azokat megváltoztatni. A antibiotikumokkal való manipuláció is kockázatos tevékenység. A tudomány feladata, hogy értelmezze, tudja és nyomon tudja követni a
biológiai lét végtelenül bonyolult folyamatait. A biokémiába, a kvantumbiokémiába
mesterségesen, ha lehet, ne avatkozzunk bele, viszont legyen ismeretünk arra, hogy
az ökoszisztéma egyensúlyi állapotát, megváltozott világunkba hogyan tudjuk fenntartani.

Szacsky Mihály
A témával kapcsolatos írások a www.pannonpalatinus.hu oldalon olvashatók.
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