Medicinski pripomoček
za razstrupljanje telesa.

Osnova terapevtskega delovanja Enterosgela je njegova sposobnost, da selektivno
adsorbira različne strupene snovi ter predvsem tiste, ki poškodujejo mukozno
prepreko gastrointestinalnega trakta. To se kaže v normalizaciji obnovnih procesov,
integritete in prepustnosti mukozne prepreke gastrointestinalnega trakta (slika 1) [1g]*
ter skrajšanje zdravljenja gastroenteroloških bolezni in problemov.
Sorpcija toksinov v lumnu črevesja in s tem preprečitev njihove nadaljnje absorpcije v
telo zmanjša obremenitev drugih čistilnih in izločevalnih organov, izboljša notranje
okolje in imunski sistem telesa. Zaradi hidrofobne površine Enterosgel ne interagira s
površino gastrointestinalnega trakta niti ne povzroči črevesne atonije, zato se ga
lahko uporablja tudi daljša časovna obdobja.
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Slika1

Učinkovitost zdravljenja je signifikantno pospešena ob souporabi Enterosgela kot
podpore pri zdravljenju pacientov z erozijami ali razjedami prebavnega trakta [3b].
Pri zdravljenju razjede dvanajstnika uporaba Enterosgela zviša izbris H. Pylori (93,4%)
v primerjavi s kontrolno skupino, ki ni prejemala Enterosgela (87,1%) (slika 2). Opazovanja v sledečih 6 mesecih po koncu zdravljenja razjede dvanajstnika so pokazala, da
so pri 8,3% pacientov, ki niso uživali Enterosgela, opazili poslabšanje stanja. Pri
pacientih, ki so uživali Enterosgel, do poslabšanja stanja ni prišlo. V obdobju enega
leta po koncu zdravljenja je poslabšanje stanja doživelo 9,3% pacientov, ki so uživali
Enterosgel, v primerjavi z 29,2% tistih, ki ga niso (p < 0,001). Poslabšanja, ki so jih
doživeli pacienti, ki so uživali Enterosgel, so bila blažje oblike ter krajšega trajanja.
V primerjavi s konvencionalno terapijo Enterosgel pospeši regenerativnovzpostavitvene procese v mukoznih celicah želodca in dvanajstnika. Uporaba Enterrosgela pospeši zdravljenje in celjenje razjede sluznice (slika 3,4)
Enterosgel in eradikacija bakterije Helicobacter pylori.

Slika 2
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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.
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Enterosgel je bil vključen v zdravljenje

Enterosgel pripomore k obnovi intestinalne
mukozne membrane

Slika 3
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Zdravljenje brez Enterosgela

Nizka prisotnost HP

Srednja prisotnost HP

Očitna prisotnost HP

Razširjena krvna žilica lamine proprie v mukozni
membrani prebavnega trakta pri pacientu z razjedo
dvanajstnika pred zdravljenjem (240x povečava)

Normalna velikost krvne žilice lamine proprie v mukozni
membrani prebavnega trakta pri pacientu z razjedo
dvanajstnika pred zdravljenjem (240x povečava)

VNETNE BOLEZNI PREBAVNEGA TRAKTA
Uporaba Enterosgela pri celostni terapiji ljudi z vnetnimi boleznimi črevesja zniža obremenitev telesa s toksini ter možnost pojava avtoimunih odzivov
telesa na toksine. Visoka učinkovitost, varnost in preprosta uporaba so dejstva, zaradi katerih lahko Enterosgel priporočimo kot medicinski
pripomoček in del terapije pri veliki večini ljudi, ki imajo težave z vnetnimi procesi v prebavnem traktu (slika 5) [4b].
Klinična učinkovitost uporabe Enterosgela pri odpravljanju endogene intoksikacije pri pacientih z nespecifičnim ulcerativnim kolitisom.
Celotna koncentracija albuminov (CKA)

Efektivna koncentracija albumina (EKA)
35,22

43,7

43,4
42,7

Enote optične gostote

Enote optične gostote

45,2
28,33

Hidrofobna frakcija MSM

33,17

28,12

Enote optične gostote

Slika 5
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Albumin veže endogene toksične presnovke in
zniža njihov prosti delež v krvnem serumu. V
primerjavi z zdravimi ljudmi so imeli uporabniki
Enterosgela CKA znižan za 1,09.

Pred zdravljenjem

Po zdravljenju

Znižanje EKS kaže na to, da so albumini vezali
toksične snovi. Rezultat terapije z Enterosgelom je
pokazal povišanje EKA 24,32% (p<0,05). Pri
ljudeh, ki niso uživali Enterosgela, je prišlo do 18%
(p<0,05) povišanja EKA.

Pred zdravljenjem

Po zdravljenju

Najbolj značilne lastnosti toksinov imajo
hidrofobne molekule srednje mase (MSM), to so
razpadni produkti beljakovin. Uporaba Enterosgela
učinkovito zniža nivo hidrofobnih MSM toksin.

KRONIČNI PANKREATITIS
Skupna uporaba Enterosgela in probiotikov pri zdravljenju kroničnega pankreatitisa kaže pozitiven vpliv pri zmanjšanju poslabšanj stanja, ugoden
vpliv na imunsko odpornost sluznice na toksine, kar se kaže tudi v normalizaciji izločanja IgA (slika 6,7) [5b].
Normalizacija izločanja anti-ET IgA pri zdravljenju kroničnega pankreatitisa
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Znižnje relapsov pri pacientih s kroničnim pankreatitisom.

Slika 7
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Uporaba Enterosgela kot del celostne
terapije kroničnega pankreatitisa kaže
izboljšanje sluznične anti-endotoksinske
odpornosti. Na 30. dan je bil nivo
anti-endotoksin IgA (0,184) bistveno
višji (p<0,05) v primerjavi s kontrolno
skupino (0,099). Nivo IgA v slini kaže
normalizacijo v roku treh mesecev po
zaključenem zdravljenju (slika6) [5b].
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Slika 6

Uporaba Enterosgela kot del celostne
terapije kroničnega pankreatitisa
zmanjša pogostost ponovnih poslabšanj
stanja v treh mesecih po koncu
zdravljenja. Pri 93,8% pacientih v tem
časovnem obdobju ni bilo zabeleženega
poslabšanja stanja. Pri skupini, ki ni
prejemala Enterosgel, je bilo v tem
časovnem obdobju brez poslabšanja
stanja le 75% pacientov (slika 7) [5b].
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BOLEZNI POVEZANE
S PRIZADETO PREBAVO IN
ADSORBCIJO HRANILNIH SNOVI
Enterosgel podpre in zveča klinično učinkovitost standardnih terapij
bolezni prebavnega trakta, ki najpogosteje vplivajo na spremenjeno
prebavo in absorpcijo hranil [1b]. Ob vključevanju Enterosgela v
kompleksno terapijo bolezeni, katere je spremljala diareja, so opazili
očitno skrajšanje trajanja prebavnih težav, časa normalizacije konsistence fecesa, hrkati pa tudi hitrejše popuščanje bolečin ter izginotje
znakov meteorizma. Opazili so hitrejše olajšanje in izboljšanje vnetnih
procesov, izboljšanje prebave in obnovitev mikroflore debelega črevesa
(slika 8).
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Slika 8

Uporaba Enterosgela pri zdravljenju bolezni prebavnega trakta,
ki so povezane z slabšo prebavo in absorpcijo.
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Slika 9

OBNOVA MIKROFLORE PREBAVIL

Uporaba Enterosgela pri zdravljenju črevesne disbakterioze.
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Delovanje Enterosgela pripomore k hitrejši obnovi intestinalne bariere
in uničenju patogenih in pogojno patogenih mikroroganizmov, s tem pa
se vzpostavijo razmere za naselitev normalne mikroflore. Rezultat
uporabe Enterosgela je prisotnost normalne mikroflore v večjih
koncentracijah v črevesju, število patogenih in pogojno patogenih
organizmov pa se signifikantno zmanjša ali pa je nedoločljivo z trenutnimi analiznimi testi (slika 9) [6b].
Pri določanju klinične učinkovitosti Enterosgela pri pacientih s
črevesno disbakteriozo 1. - 2. stopnje so pri 98% posameznikih
poročali izboljšanje splošnega počutja na 4 - 5. dan uživanja Enterosgela. Mikrobiološki podatki so pokazali, da so imeli po koncu jemanja
Enterosgela kot podpore pri standardnem zdravljenju vsi pacienti
normalizirano črevesno mikrobiocenozo.

Bifidobakterije

Enterosgel-including treatment programme day 5 – 7

*1b, 3b, 4b, 5b, 6b, 1g – Besedila teh člankov je mogoče najti v zbranih publikacijah izdelka Enterosgel.
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