Medicinski pripomoček
za razstrupljanje telesa.

UPORABA V ALERGOLOGIJI
Alergije in atopični alergijski odzivi so močno povezani s patologijo prebavnega sistema.
Osnovni vzrok skoraj vseh tipov alergij je v veliki meri povečana prepustnost prebavnega
trakta ter posledično hitrejša absorpcija snovi, katere zaužijemo v hrano. Vsi patološki
procesi, ki vodijo do povečanja prepustnosti, nenadzorovanega prehajanja snovi preko
permeabilne črevesne pregrade in znižanja nivoja sekretornih imunoglobulinov prispevajo k
spremenjeni absorpciji antigenov iz hrane ter pojavu alergijskih reakcij. Enterosgel
adsorbira v lumnu prebavne cevi strupene snovi, ki dražijo sluznico prebavnega trakta.
Izmed teh so najbolj aktivni endotoksini gram negativnih bakterij. Prehajanje endotoksinov
v telo vpliva na poslabšanje različnih bolezni. Kakršnokoli porast njihovih koncentracij nad
normalne meje je pomemben dejavnik poslabšanja bolezenskih procesov in alergij. Zaradi
vezave endotoksinov uporaba Enterosgela pozitivno vpliva na obnovitev sluznice
prebavnega trakta, kar pa pozitivno vpliva na imunski sistem telesa (Slika 1) [1g]*. Končni
rezultat uporabe Enterosgela je stimulacija imunskega sistema, saj vpliva na povečano
izločanje imunoglobulina (sIgA) na sluznični površini prebavnega trakta in njeno normalizacijo. Tako Enterosgel prepreči draženje sluzničnega epitelija in pripomore k ponovni
vzpostavitvi sistema, ki nadzira prehodnost stene prebavnega trakta. Rezultat je
zmanjšanje količine endotoksinov v krvi [3g] in izboljšanje stanja pri alergijah (Slika 2) [2a].
Enterosgel veže večino alergenov, katere zaužijemo s hrano ter tudi druge alergene, katere
vnesemo v prebavni trakt na druge načine. S tem zmanjša obremenitev telesa in imunskega
sistema z endotoksini.
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Slika 1

Enterosgel pripomore k obnovi
intestinalne mukozne membrane

A. Del resice tankega črevesja. Viden edem, infiltracija limfe zaradi
prizadete prekrvavitve predela. Puščica kaže prizadeto območje.
Mitotični indeks celic je znižan za 1,4-krat.
B. Del resice tankega črevesja po zdravljenju z Enterosgelom. Oblika
resice je obnovljena kot rezultat ponovno vzpostavljene mikrocirkulacije. Epitelijska obnova je zopet vzpostavljena.

..................................................................................................................................................
Znižanje plazemskih koncentracij endotoksinov
pri pacientih z atopičnim dermatitisom

Znižana resnost atopičnega dermatitisa
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Dnevi

Znižanje nivoja endotoksinov v krvi, doseženega z
uporabo Enterosgela kot podpore pri standardni
terapiji atopičnega dermatitisa, je zvečalo
učinkovitost terapije za 23,2% v primerjavi s
standardno terapijo. Čas poslabšanja stanja je
skrajšan za 1,6, SCORAD indeks pa je znižan
5-kratno (Slika 2) [2a].
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Uporaba Enterosgela zniža SCORAD indeks za petkrat
(iz 50 točk na 10 točk). Brez uporabe Enterosgela se
SCORAD indeks zniža za 3,3-krat (iz 50 točk na 15 točk)
( p<0,05 ) [2a].

Zdravljenje bronhialne astme pri 40 otrocih. Pri vseh je bila ugotovljena
večkomponentna občutljivost na hrano in hišne alergene. Več kot
polovica (22 otrok) je imela tudi spremljujočo bolezen – atopični dermatitis, hkrati pa so imeli vsi ti otroci diagnosticirane tudi bolezni prebavnega
trakta. Na 3. dan jemanja Enterosgela so vsi otroci izkazali pozitiven vpliv
terapije, dušenje je izginilo, znaki kožnih težav so se omilili. Klinično
izboljšanje obstrukcije dihanja je bilo ob 5. dnevu uporabe Enterosgela
opaženo pri 50% pacientov. Otroci z atopičnim dermatitisom so na 5.
dan uporabe Enterosgela kazali precejšnje izboljšanje stanja. Ob 10.
dnevu jemanja Enterosgela je 85% vseh otrok doseglo popolno
izboljšanje stanja, ob 14. dnevu pa je bila normalizacija respiratorne
funkcije dosežena pri vseh otrocih (Slika 5) [6a].
88 pacientov s kronično koprivnico in angioedemom (Quinckejev
edem), starosti 24-67 let, trajanje bolezni 2-11 let.
Zmanjšanje koprivničnih izpuščajev in intenzivnosti srbečice sta bili
opaženi 3.-4. dan uporabe Enterosgela. Na 5. dan uporabe Enterosgela
so se izboljšali znaki angioedema, koprivnični izpuščaj je izginil, ostala je
le srbečica. Znaki koprivnice so v celoti izginili na 10.-12. dan uporabe
Enterosgela. Trajanje terapije pri omenjenih pacientih je znašalo 16 dni. V
kontrolni skupini so klinično izboljšanje opazili povprečno na 7.-8. dan,
popolno izboljšanje bolezenskih znakov pa je bilo doseženo povprečno
na 20.-21. dan terapije. Celotno trajanje terapije v kontrolni skupini je
povprečno trajalo 20-23 dni (Slika 6) [7a].

Uporaba Enterosgela zniža SCORAD indeks za petkrat
(iz 50 točk na 10 točk). Brez uporabe Enterosgela se
SCORAD indeks zniža za 3,3-krat ( iz 50 točk na 15 točk)
( p<0,05 ) [2a].
Slika 3

Slika 4

Enterosgel –klinična učinkovitost pri
zdravljenju kronične koprivnice [1a].
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P = 0,027 – statistično signifikantno izboljšanje ocene
v točkah doseženo z uporabo Enterosgela.
Za oceno učinkovitosti terapije je bil uporabljen sistem
točkovanja glede na subjektivno oceno intenzivnosti
simptomov. Ocenjevali so splošno počutje, nove izbruhe
koprivnice, površino otekline, srbečico, izpuščaj edem,
obraz, kakovost spanja, vsakodnevne aktivnosti.
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Enterosgel je bil vključen v terapijo

Slika 5

Slika 6

Dinamika izražanja znakov bronhialne astme
glede na uporabo Enterosgela tekom
poslabšanja stanja
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P = 0,024 – statistično signifikantno izboljšanje ocene
v točkah dosežene z uporabo Enterosgela.
Za oceno učinkovitosti terapije je bil uporabljen sistem
točkovanja glede na subjektivno oceno intenzivnosti
simptomov. Ocenjevali so splošno počutje, dispnejo,
piskanje, otežen izdih, kašelj, nočna dispneja, kakovost
spanja, vsakodnevne aktivnosti.

Enterosgel je bil vključen v terapijo

Učinkovitost Enterosgela pri zdravljenju
kronične koprivnice.
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Enterosgel – klinična učinkovitost pri
zdravljenju bronhialne astme [1a].
Točke

Uporaba Enterosgela zniža krvne nivoje endotkosinov za
dvanajstkrat ( iz 0,142 EU na 0,012 EU ). Brez uporabe
Enterosgela se krvni nivoji endotoksinov znižajo za šestkrat
( iz 0,139 EU na 0,023 EU ) ( p<0,05 ) [2a].
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Prvi pozitivni klinični znaki uporabe Enterosgela so vidni na 4.-5. dan uporabe [6a, 7a]. Če vzamemo v zakup dejstvo, da je trajanje celotnega cikla
obnove prebavnega epitelija pri človeku 5 do 6 dni, je razvidno, da Enterosgel v tem času pozitivno vpliva na obnovitvene procese epitelija
prebavnega trakta in sluznice. Enterosgel je podobno učinkovit tako pri podpori zdravljenja bolnikov z atopičnimi alergijami kot tudi bolnikih, ki trpijo
zaradi psevdoalergij. Prvi rezultati zdravljenja takih stanj se pokažejo na 3. – 5. dan jemanja Enterosgela. Vzrok temu je znižanje koncentracije
endotoksinov v telesu. Enterosgel jih prestreže in veže nase v lumnu prebavnega trakta ter s tem pospeši vzpostavitev bariere prebavnega trakta.
Zaradi opisanega mehanizma delovanja vpliva na vzrok tako pravih alergij kot tudi psevdoalergijskih reakcij. To se kaže tudi z znižanjem intenzivnosti
ali popolnim izginotjem kliničnih znakov.
Znaki kožnega in respiratornega sindroma so na 3. – 4. dan uporabe Enterosgela kot dela terapije bolj znosni. Pregledanih je bilo 99 otrok starosti od 4
mesece do 14 let. Nedvomna alergija je bila diagnosticirana pri le tretini otrok z
znaki atopičnega tipa. Večina otrok je imela psevdoalergije ali kombinacijo blagih
alergij in psevdoalergijskih reakcij v patogenezi bolezni.
Pri 75% otrok so izpuščaji zginili na 3.- 4. dan uporabe Enterosgela, angioedem
pa je izginil 2.-3. dan uporabe Enterosgela. Opazili so tudi pozitiven vpliv na
znake razdražljivega črevesja: uredila se je črevesna peristaltika, izginila je
slabost ter posledično bruhanje.
Kontrolna skupina, ki ni jemala Entrosgela, je pokazala počasnejše okrevanje in
izginjanje kliničnih znakov kožnega in respiratornega sindroma. Izboljšanje so
opazili le pri 22% otrok. Znaki sindroma razdražljivega črevesja so bili opaženi do
7. – 8. dneva zdravljenja (Slika 7) [8a].

Znaki kožnega in respiratornega sindroma
na 3. – 4. dan uporabe Enterosgela kot dela terapije
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Slika 8

Signifikantno znižanje koncentracije IgE pri otrocih
z atopičnim dermatitisom ob uporabi Enterosgela.
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Rezultat uporabe Enterosgela kot podpore pri zdravljenu otrok s
kompliciranim atopičnim dermatitisom in sledečo infekcijo je bilo signifikantno znižanje nivoja IgE v primerjavi z otroci, ki so prejemali standardno
antialergijsko terapijo in protimikrobna zdravila. Zdravljenje je trajalo 3 tedne.
Znižanje nivoja IgE je povezano z manjšo absorpcijo alergenov, zaužitih s
hrano, preko sluznice in stene prebavnega trakta, to pa kaže na ponovno
vzpostavitev nadzornega sistema za prehodnost in prepustnost (Slika 8) [3a].
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Občutljivost na beljakovine kravjega mleka in kazein se je znižala iz višjega razreda (4) na nižjega (2);
Občutljivost na jajčne beljakovine se je znižala iz srednjega razreda (3) na zelo nizek razred (1).
Brez uporabe Enterosgela je bilo znižanje 1,3 – 1,5 kratno (p<0,05).
Občutljivost na beljakovine kravjega mleka in kazein se je znižala iz višjega razreda (4) na srednji (3);
Občutljivost na jajčne beljakovine se je znižala in srednjega razreda (3) na nizek razred (1).
** Zaznamki:
Razred 1 – zelo nizek nivo specifičnega IgE;
Razred 2 – nizek nivo specifičnega IgE;
Razred 3 – srednji nivo specifičnega IgE;
Razred 4 – visok nivo specifičnega IgE;
Razred 5 – zelo visok nivo specifičnega IgE.

Slika 9

Znižana občutljivost na alergene v hrani.
4

Razredi

Z uporabo Enterosgela se zniža občutljivost na alergene v hrani. Občutljivost se je znižala
dvakrat do trikrat (p< 0,05) po treh mesecih uporabe Enterosgela pri otrocih z atopičnim dermatitisom,
kateri se je zakompliciral s sekundarno infekcijo. (Slika 9) [3a].
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Slika 10

Čas trajanja remisije pri otrocih z atopičnim
dermatitisom (opazovalni podatki v obdobju 18-mesecev).
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Čas trajanja remisije pri otrocih z atopičnim dermatitisom. Opazovalni
podatki v obdobju 18-mesecev. Glede na klinična opažanja v časovnem
obdobju 18 mesecev je bilo stanje remisije pri otrocih, ki so uživali Enterosgel, podaljšano za 3-krat, pri otrocih s standardno terapijo pa 1,8-krat. V
glavni skupini se je število poslabšanje stanja glede na eno leto znižalo v
povprečju za 3,3 – iz 4 krat na 1,2-krat v primerjavi s kontrolno skupino, kjer
se je znižalo v povprečju za 1,9 – iz 3,8 na 2-krat (р<0,05) v skupini, ki ni
prejemala Enterosgel. Poslabšanja v skupini, ki je uživala Enterosgel, so bila
manj izrazita, z manj intenzivnimi znaki in srbečico, nižjo aktivnostjo vnetnih
dejavnikov ter hitrejšim okrevanjem. Uporaba Enterosgela kot del terapije
atopičnega dermatitisa pri otrocih v trajanju 3-4 tednov je pokazala pozitiven
rezultat, saj je prišo v povprečju do remisije znakov na 14. dan uporabe. Vpliv
je bil izkazan tudi dolgotrajno, saj so pri otrocih, ki so uživali Enterosgel,
opazili podaljšanje remisijskega obdobja, nižje število poslabšanj stanja in
znižan serum celotne koncentracije IgE ter občutljivost na alergene v hrani
(Slika 10) [3a].
*1a, 2a, 3a, 6a, 7a, 8a, 1g, 3g – Besedila teh člankov je mogoče najti v zbranih publikacijah izdelka Enterosgel.
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