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Hisztamintúlérzékenység - Hisztaminózis - Hisztaminintolerancia? 
 
 
Napjainkban egyre többet hallunk róla, hogy bizonyos élelmiszerekre is lehet túlérzékeny, allergiás 
valaki. Sajnos egyelőre nem ismerünk minden olyan anyagot, ami ezt a túlérzékenységet kiválthatja, ám 
néhányról már rendkívül sok információ áll rendelkezésünkre.  
Most a hazánkban talán legkevésbé ismert hisztamin-túlérzékenységet tekintjük át… 
 
 
A hisztamin biokémia háttere    
 
A hisztamin (biokémiailag: 2-4-Imidazolyl-ethylamin) egy biogén amin. 1911-ben fedezték fel, egy 
hisztidin nevű aminosavból keletkezik. Szöveti hormonként és idegi átvivő anyagként működik. Központi 
szerepet játszik az allergiás reakciókban, az asztma kialakulásában és a testidegen anyagokkal 
szembeni védelemben. Ha felhalmozódik a szövetekben, akkor viszketést, fájdalmat, izomgörcsöt, 
hörgőszűkülést, értágulatot és ezzel bőrpírt okoz. Elősegíti az adrenalin felszabadulását és fokozza a 
szívizom összehúzódását és a pulzusszámot, vagyis heves és erős szívdobogást vált ki. A H1-
receptorokon keresztül a központi idegrendszerben hányingert, hányást válthatja ki, és az alvás-ébrenlét 
ciklusra is kihat. Pozitív hatása, hogy antidepresszánsként hat. Fokozza az étvágyat, részt vesz a 
hőszabályozásban, a vérnyomás-szabályozásban és a fájdalomérzékelésben. A gyomor-bélrendszerben 
a savtermelést és a gyomor-bélműködést irányítja. 

A hisztaminintolerancia (hisztaminózis, hisztamintúlérzékenység) a hisztaminban gazdag ételekre való 
túlzott érzékenységet, ill. a felvett hisztamin elégtelen lebontásából származó tünetek együttesét jelenti. 
Hisztaminintolerancia a lakosság 1%-ánál fordul elő, az érintettek 80%-a nő és a többségük 40 év körüli 
vagy afeletti. Náluk ennek hátterében részben az is állhat, hogy az ösztrogénszint csökken. 

A hisztamint lebontó diaminooxidase enzim (DAO) 

A hisztidin nevű természetes aminosavat az ételben a baktériumok hisztaminra bontják. Ez a 
szervezetbe jutva a diaminooxidase és a N-Methyl-Transferase enzim hatására lebomlik (a vérben, a 
májban, a vesékben és a vékonybélben). A DAO co-faktorként (segítő anyag) B6-vitamint és Mg-ot is 
felhasznál ehhez. Amikor valaki túlérzékenyen reagál a hisztaminra, akkor többnyire nála ezekből az 
enzimekből kevés termelődik vagy az nem elég aktívak. Emiatt a felvett hisztamin nem tud rendesen 
lebomlani, és allergiaszerű tüneteket idéz elő.  Mivel a hisztaminintolerancia többnyire más élelmiszer-
túlérzékenység következtében vagy ahhoz társultan lép fel, a nem tolerált élemiszer, pl. tej fogyasztása 
laktózintoleranciánál, masszív hisztaminfelszabadulást idéz elő. Egészséges szervezetben folyamatosan 
termelődik DAO, ami aztán a bél üregébe kiválasztódik. Ha hisztamindús ételt fogyasztunk, akkor a 
hisztamin az ott található enzimek hatására jórészt lebomlik. Ez persze csak egy bizonyos határig 
lehetséges, ha pl. egy romlott ételben (legtöbbször halban) túl sok a hisztamin, akkor még 
egészségeseknél is „hisztaminmérgezés” tünetei jelentkeznek, mert az enzimek nem győzik a rengeteg 
hisztamint átalakítani. Ha valakinél nem termelődik elég DAO, akkor már kis adag hisztamin is gyorsan 
túlérzékenységi tüneteket idéz elő. 

 

A hisztaminintolerancia tünetei 

A túlérzékenységi tünetek a hisztaminban gazdag ételek elfogyasztását 
követően egy-két percen és néhány órán belül is jelentkezhetnek. Nem mindig 
jelentkezik mindenkinél minden lehetséges tünet. Leginkább a következő 
szervek és szervrendszerek lehetnek érintettek: bőr, gyomor-bélrendszer, 
szív-érrendszer (keringés), nemi szervek… 

Figyelem! A többi túlérzékenységi reakcióval ellentétesen a 
hisztaminintolerancia akár életet veszélyeztető állapotot is előidézhet! 
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A következő tünetek léphetnek fel: 

 hasmenés 
 orrfolyás, tüsszögés 
 migrén, erős fejfájás 
 hasfájás, hasi görcsök, puffadás 
 hányinger, hányás  
 heves szívdobogás 
 alacsony vérnyomás, ájulás  
 kipirulás, "flush"  
 viszketés, csalánkiütés 
 Quincke-ödema: ajaködéma/duzzanat. A gégeödéma akár fulladást is okozhat!  
 piros, viszkető szemek 
 alvászavarok 
 hőhullámok 
 asztmatikus roham 
 keringési zavarok 
 erős menstruációs görcsök 

Antihisztamin tartalmú tablettákra a tünetek enyhülnek.  

Egyéb kísérő tünetek: 

 tüsszögés 
 lüktetés, nyomás a fejben 
 tarkótáji fájás 
 heves melléküreg-fájdalom  
 torokfájás, mintha a mandulák duzzadtak lennének  
 fülcsengés, fülzúgás  
 fog-és állkapocsfájdalom 
 durva, érdes érzet a nyelven 
 afták és egyéb szájüregi gyulladások 
 Gyomor-és/vagy bélgörcsök 
 Égő érzés a hólyagban, hólyaggyulladás  
 oldalszúrás 
 kar-és lábzsibbadás, kar-és lábizomrángások  
 fokozott akné-képződés  
 fáradékonyság 
 szédülés 
 kimerültség 
 koncentrációs zavarok 
 hangulatingadozás, sírósság, agresszió  
 hőemelkedés 

Hogyan diagnosztizáljuk? 
Mielőtt orvoshoz fordul, érdemes naplót vezetni arról, hogy mikor jelentkeztek a tünetek és azt 
megelőzően miket evett és ivott. Már ebből sok minden kiderülhet. Ha ez nem elég, akkor széklet és 
vérteszteket kell végezni a DAO-aktivitásának, a co-faktorok (B6, Zn, Mg…) szintjének 
meghatározására, ill. a baktériumflóra, emésztőszervi enzimaktivitás felmérésére. Ezek sajnos 
hazánkban még nem elvégezhető vizsgálatok, külföldi laborokba kell hozzá mintákat kiküldeni. A 
vizsgálatok rel. költségesek, ám elvégzésük gyakran mégis elengedhetetlen a kórkép felállításához.   
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A vérteszt 

Leginkább 2 vérteszttel (2 héttel egymást követően) lehet a diagnózist biztosan felállítani. Az első 
alkalommal diéta nélkül kell megnézni a vérben v. vizeletben a hisztamin és a DAO-szintet, majd 2 hét 
szigorú hisztaminszegény diétát követően meg kell ismételni a méréseket. Ha a hisztaminszint 2 hét 
után csökkent és a DAO-szint emelkedett, akkor biztosan kimondható a hisztamitúlérzékenység. 
Természetesen ebben a 2 hétben már a tünetek is sokat javulnak/hatnak. Ha az értékek és a tünetek 
nem változnak, akkor valószínűbb, hogy a bélfal áteresztőképessége nőtt meg nagyon, és emiatt 
korlátlanul beömlik a hisztamin (és persze más anyagok is!) a vérbe. 

Figyelem! Az 1. mérés előtti hisztaminszegény diéta hibásan negatív eredményt is mutathat. 

Az Ig-G-teszt 

Ennek során az immunglobulin G-t mérik, ami laktóz-, fruktóz-, hisztamin v. szorbitintolerancia 
megítélésére nem alkalmas! 

Helyes táplálkozás hisztamin-túlérzékenység esetén 

Van néhány igen fontos szabály, amit okvetlen be kell tartani: 

 nem szabad konzervált élelmiszereket fogyasztani 
 nem szabad „túlérlelt” ételeket enni, erjesztett italokat inni (régi, penészes sajtok, élesztővel 

készült pékáru, nem friss hal, alkoholos italok...)  
 A hisztamintartalom változhat! Nagyban függ az élelmiszer érésétől/érettségétől, annak 

higiéniájától, tartásától... – minél tovább ál valami, annál több hisztamin szabadul fel, keletkezhet 
benne.  

 Az ételt mindig frissen egye vagy a hűtőből kivételt követően, nem szabad állni hagyni, mert 
akkor fokozódik a hisztamintartalma.  

 Tilos alkoholt inni, különösen nem evés előtt/közben és közvetlen utána Minden orvosi 
beavatkozás előtt tájékoztatni kell a kezelőt a hisztaminintoleranciáról – különösen műtétek és 
altatás előtt.  

 Érdemes mindig mini elsősegély szettet magunknál tartani (az orvossal kell felíratni kalciumot, 
antihisztamint).  

 Bizonyos gyógyszereket okvetlen kerülni kell (Kérdezni kell az orvost, hogy amit felír, szedhető-e 
hisztaminintoleranciánál! Pl. aszpirint nem szabad szedni.)  
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Általánosságban ezeket az ételeket, italokat kerülni kell: 

 Alkoholos italok, édességek 
 Kemény sajtok 
 szalámik 
 olajos magvak 
 paradicsom 
 citrusfélék 
 halak (kivétel a friss halak) 
 tonhal (még frissen sem jó) 
 tengergyümölcsei 
 spenót 
 savanyú káposzta, kovászos uborka 

 

 

 

Az egyes ételek hisztamintartalma    

Gyakran felmerül a kérdés, hogy miért nem adunk meg 
pontos hisztamintartalmat? A válasz igen egyszerű: a 
hisztamintartalom eltérően más anyagoktól – pl. a 
laktózmennyiségtől – nagy ingadozást mutat 
(szállítástól, előállítás, elkészítés idejétől ... függően).  

 

 

Példa: 

Friss hal - hisztaminszegény 
ugyanez a hal 1 órával később mély hűtve: már van benne hisztamin 
ugyanez a hal hűtés nélkül 4 órával később: igen magas hisztamintartalmú 

Magas hisztamintartalmú élelmiszerek: 

 befőzött/konzervált ételek  
 Sajtok: főleg a kemény sajtok – minél érleltebb, régebbi, annál magasabb a hisztamintartalma 
 Füstölt hús, sonka, szalámi  
 A legtöbb halétel (mindeféle tenger gyümölcse), halkonzervek  
 babfélék és általában a hüvelyesek (különösen a csicseriborsó és a szója, de a földi mogyoró is!)  
 szójatermékek (szójatej, szójatejszín, tofu, szójszósz...)  
 búzából készült termékek, adalékok, sűrítők… 
 erjesztéssel készült élelmiszerek: savanyú káposzta, kovászos uborka 
 készételek 
 egyes gyümölcsök, zöldségek: banán, körte, kivi, narancs, eper, padlizsán)  
 Alkohol – különösen a sör, a borok és a pezsgő 
 Élesztő és az azzal készült ételek 
 Fekete tea 
 csokoládé, kakaó, rágcsálni valók, konzerváló szerekkel, festékekkel és adalékanyagokkal 

készült édességek,  
 ecet – főleg a borecet 
 diófélék, mogyoró, cashew-dió, paradió…  
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Hisztamint felszabadító ételek (hisztaminliberátorok): 

 hüvelyesek 
 eper 
 citrusfélék 
 paradicsom 
 kivi  
 diófélék 
 ananász  
 papaya  
 kakaó und csokoládé  

 

 

Diaminoxidase blokkoló ételek: 

 Alkohol  
 Kakaó  
 fekete tea  
 zöld tea 
 Mate tea 
 Energia italok (a teobromin és a koffein blokkolja a DAO enzimet)  
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Hisztaminszegény ételek 

Más ételallergia/intolerancia esetleges társulása miatt okvetlen gondolni kell arra is, hogy a tünetek 
enyhülése nem feltétlen fog együtt járni a hisztaminszegény étrend bevezetésével, illetve, hogy ha egy 
étel hisztaminban szegény, nem biztos, hogy az érintett biztosan jól is fogja tolerálni, és panasz nélkül 
büntetlenül eheti. 

 Friss sajtok 
 Friss húsok (teljesen friss, mély hűtött, fagyasztott)  
 Frissen fogott halak és tenger gyümölcsei  
 Friss gyümölcsök: dinnye, málna, szeder, litchi, mango, khaki, rebarbara, cseresznye, áfonya, 

ribizli, barack, alma  
 Friss gyümölcsök: zöld saláták, káposztafélék, cékla, tök, hagyma, retek, paprika, sárgarépa, 

brokkoli, krumpli, uborka, póréhagyma, cukkini, kukorica, spárga, fokhagyma  
 Gabonák és tésztafélék: tönköly-, kukorica-, rizstészta, élesztőmentes rozskenyér, kukorica-rizs-

extrudált kenyér, rizs, zabpehely, puffasztott rizs, kukorica-, rizs-, árpaliszt  
 tejpótlók: rizs-, zab-, kókusztej 
 a citrusféléket és paradicsomot nem tartalmazó zöldség-és gyümölcslevek (kivéve a savanyú 

káposztalé)  
 gyógyteák 
 tojássárgája 
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Hisztamin-tartalom táblázat 

Az alábbi táblázatban a legközismertebb hisztamintartalmú és leggyakrabban fogyasztott ételeket 
soroljuk fel – a teljesség igénye nélkül. Ahogy említettük, a hisztamintartalom erősen ingadozik, ezért az 
alábbi adatok csak orientációra alkalmasak! 

> jelentése: magasabb értékeket is mértek már  
< jelentése: alacsonyabb érték is lehetséges 

 Élelmiszer  Hisztamin 
(mg/kg) 

Hisztidin 
(g/100g) 

Hisztamin 
(g/100g) 

élesztő 1600   0,16000 
Savanyú káposzta 200,00  0,02000 
Ecetes uborka 75,00  0,00750 
kókuszdió 70,00  0,00700 
spenót 60,00 0,055 0,00600 
Hántolt fehér rizs 2,80 0,170 0,000280 
padlizsán 26,00  0,00260 
szója 25,00 0,830 0,00250 
paradicsom 25,00  0,00250 
avokádó 23,00 0,030 0,00230 
búza 3,50 0,280 0,00035 
alma 0,70  0,00007 

     
Alkoholos italok   hal (friss)  
Vörös bor 0,6-3,8>  pisztráng 333 
pezsgő 0,67(1)-11  lazac 2 
sör 0,02-0,05  tőkehal 0,1-77 
   szardínia 15-180 
Sajtok   szardella 170 
Briesajt 35  tonhal 170 
Hegyi sajt 1-28  nyelvhal 12 
Emmentali 10-2500    
kecskesajt 9  Hús (friss) 
parmezán 13-580  marha < 2,5 
Roquefort-sajt 1-2300  tyúk < 1 
juhsajt 4-61  borjúmáj 65 
   disznó 0,3-45 
Tejtermékek   pulyka 0,2-6 
Teljes tej 0,6-3    
Sovány tej 0,8  Egyéb  
tejszín 2  Ecetes uborka 16-75 
túró 0,3  élesztő 1600 
joghurt 2,1(1)>  halrudacska 0,1
   savanyúkáposzta 9-130 > 



 9

 
 
 
A tejtermékek és a tojás hisztidintartalma    

A hisztidin a szervezetben hisztaminná alakul. Ezért hisztamin-túlérzékenység esetén a magas 
hisztidintartalmú ételeket is csak fokozott óvatossággal: ritkábban, kis adagban szabad fogyasztani. 
Különösen, ha már egy ideje hűtés nélkül szobahőmérsékleten álltak! 

Élelmiszer 

 

Hisztidin 

 
Apenzeller sajt, 20% zsírtart. 870 mg/100g 
Apenzeller Käse, 50% zsírtart. 760 
Briesajt, 50% zsírtart. 760 
vaj 19 
író 100 
Camembert, 50% zsírtart. 660 
Cheddar, Chester, 50% zsírtart. 800 
Edami, 40% zsírtart. 930 
Emmentali, 45% zsírtart. 930 
Friss sajt, 50% zsírtart. 450 
Gouda, 45% zsírtart. 1050 
Teljes tojás 330 
Tojás sárgája 440 
Tojás fehérje 280 
Kondenztej, min. 7,5% zsírtart. 170 
Sovány tej, max. 0,3% zsírtart. 90 
Sovány tejpor 920 
Tej, zsírszegény, min. 1,5%, max. 1,8% 
zsírtart. 95 

Tejsavó(por) 290 
Parmesan 1200 
tejszín, kávétejszín, min. 10% zsírtart. 80 
Juhtej 130 
Édes tejsavó 20 
Teljes tej, min. 3,5% Fett 90 
Tejpor (nem zsírszegény) 660 
Joghurt 100 
Kecsketej 80 
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Hisztaminlebontást befolyásoló gyógyszerek 
 

Hatóanayag Gyógyszernevek pl. Kategória Histamin-hatás 
Acemetacin  Antireumatikum DAO-blockoló 

Acetylcystein Fluimucil,  
NeoCitran,  Nyákoldó, köptető DAO-blockoló 

Acetylsalicylsäure Aspirin fájdalomcsillapító Hisztamin-felszabadító 
Acriflavin  fertőtlenítő DAO-blockoló 
Alcuronium  izomlazító DAO-blockoló 
Alprenolol  Betablockoló DAO-blockoló 

Ambroxol 
Ambrovene, Ambroxol, 
Broxol, Mucosolvan, 
Mucospas 

köptető DAO-blockoló 

Aminocyclin   DAO-blockoló 

Aminophyllin Euphyllong, 
Tehophyllin  

Antiasthmatikum 
hörgőtágító DAO-blockoló 

Amitriptylin Teperin Antidepresszáns DAO-blockoló 
Amodiaquine  Malária elleni szer HNMT-Blocker 
Amphotericin B  Antibiotikum Hisztamin-felszabadító 
Atropin  görcsoldó Hisztamin-felszabadító 
Barbiturate  altató Hisztamin-felszabadító 
Cefotiam  Antibiotikum DAO-blockoló 
Chinidin  ritmusszabályozó DAO-blockoló 

Chloroquin Chlorochin Malária elleni szer 
Antirheumatikum 

DAO-blockoló HNMT- 
blockoló 

Chlortetrazykline Tetran Antibiotikum Hisztamin-felszabadító 

Cimetidin Cimetidin gyomorsav elválasztást 
csökkentő szer DAO-blockoló 

Ciprofloxacin Ciprobay Antibiotikum DAO-blockoló? 
Clavulansäure Augmentin Antibiotikum DAO-blockoló 

Codein  Fájdalomcsillapító, 
köhögéscsill. Hisztamin-felszabadító 

Colistin mesilat   DAO-blockoló 
Curare  altatószer  

D-Cycloserin  Antibiotikum DAO-blockoló (Vitamin 
B6-Antagonist) 

Dextrane Dextrane trombózisgátló Hisztamin-felszabadító 
Diazepam Seduxen nyugtató DAO-blockoló 
Dihydralazin Nepresol vérnyomáscsökkentő DAO-blockoló 



 11

Diclofenac Voltaren Reuma elleni szer Hisztamin-felszabadító 
Diphenhydramine  nyugtató, antiallergikum HNMT- blockoló 
Framycetin  Antibiotikum DAO-blockoló 
Furosemid Lasix Diuretikum DAO-blockoló 
Epesavak és epesók  Emésztésjavító szerek Hisztamin-felszabadító 

Haloperidol Haldol Idegrendszerre ahtó 
szer DAO-blockoló 

Heparin  vérhígító Hisztamin-felszabadító 
Heroin   Hisztamin-felszabadító 
Indometacin Indometacin Reuma elleni szer Hisztamin-felszabadító 

Isoniazid  TBC elleni szer DAO-blockoló (Vitamin 
B6-Antagonist) 

Ketoprofen Fastum gél  Reuma elleni szer Hisztamin-felszabadító 
Meclofenaminsav  Reuma elleni szer Hisztamin-felszabadító 
Mefenaminsav Algomen Reuma elleni szer Hisztamin-felszabadító 
Metamizol Algopyrin  Fájdalomcsill. és lázcsill. DAO-blockoló 
Metoclopramid Paspertin, Cerucal hányáscsillapító DAO-blockoló 
Morphin  Kábító fájd. Csill. Hisztamin-felszabadító 
Naproxen  Reuma elleni szer Hisztamin-felszabadító 
Noscapin  fájdalomcsillapító Hisztamin-felszabadító 
Opiate (Heroin, Morphium)  Hisztamin-felszabadító 
Orciprenalin   DAO-blockoló 
Pancuronium  izomlazító DAO-blockoló 
Papaverin  görcsoldó Hisztamin-felszabadító 
Pentamidin Avelox antibiotikum DAO- blockoló 
Pethidin Dolargan Kábító fájdalomcsill.  DAO- blockoló 
Pilocarpin  Glaukóma elleni szer Hisztamin-felszabadító 

Pirenzepin  Gyomorfájás, reflux 
elleni szer blockoló 

Polymyxin B  Antibiotikum Hisztamin-felszabadító 
Prilocain  Lokalális érzéstelenítő DAO-blockoló 
Propafenon Rytmonorm ritmusszabályozó DAO-blockoló 
Propanidid  altatószer DAO-blockoló 
Pyrazolone  fájdalomcsillapító Hisztamin-felszabadító 
Quinin  Malária elleni szer Hisztamin-felszabadító 
Reserpine  Vérnyomáscsökk. Hisztamin-felszabadító 
Röntgenkontrastmittel Alle! Röntgenkontrastmittel Hisztamin-felszabadító 
Stilbamidin   Hisztamin-felszabadító 
Suxamethonium  izomrelaxáló  
Tacrin  Alzheimer-elleni szer HNMT- blockoló 
Theophyllin  Asztma elleni szer DAO-blockoló 

Thiamin (Vit. B1) Vénásan adva  
Hisztamin-
felszabadító, DAO-
blockoló 

Thiopental  nyugtató DAO-blockoló 
Tubocurarine  izomrelaxáló Hisztamin-felszabadító 
Verapamil Isoptin, Tarka ritmusszabályozó DAO-blockoló 
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A hisztaminintolerancia kezelése 
 
Legfontosabb természetesen a hisztaminszegény étrend, vagyis el kell hagyni az alábbiakat – 
legalább 2 évre! 

 Hosszan érlelt sajtok, penész és kemény sajtok – ehelyett friss sajtokat, friss hegyi sajtot és túrót 
javaslunk 

 Alkohol elhagyása – minden formáját 
 A vörös húsok, főleg felvágottak, szalámik teljes elhagyása. Legfeljebb ritkán és kevés baromfi 

húst – ha lehet bioboltból vagy garantáltan nem tápszereken és hormonokkal, antibiotikumokkal 
tenyészett udvarból.  

 Halas tavi halak elhagyása – helyettük frissen fogott tavi és tengeri halak és tengergyümölcsei. 
 Paradicsom, savanyú káposzta, citrusfélék elhagyása – helyettük más friss gyümölcsök 
 Csokoládék, pralinék elhagyása 
 Olajos magvak elhagyása 
 Élesztő és azzal készült ételek elhagyása 
 Szójából és szójaszósszal készült termékek elhagyása 
 Fekete és zöldtea elhagyása 
 Energiaitalok és kávé elhagyása 
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Vitamin C  

 Fokozza a hisztaminlebontást 
 Természetes antiallergén 
 Ajánlott minimális napi adag: 0,5-1g  

Vitamin B6 

 a DAO-termelést serkenti  
 Ajánlott minimális napi adag: 1,2 mg  

Cink, Mg, Calcium (Kalzium), réz, mangán 

A Daosin működését támogató „kofaktorok”.  
Ajánlott adagok: Zn: 50 mg/nap, Mg: 400 mg/nap, Ca: 800 mg/nap, réz: 1-3 mg/nap, Mn: 10-20 
mg/nap 

DAOsin  
Szerencsére ma már kapható Daosin enzim is.  Rendszeres szedése elősegíti a hisztamin lebontását. 
Ezzel elősegíthetjük az élelmiszerekből spontán bejutó hisztamin lebontását és a túlérzékenységi 
tünetek enyhítését.  
 
Mivel a hisztamin-túlérzékenység nem priméren a DAO-hiányának köszönhető vagy csak ritkán 
kizárólag annak következménye, ezért nagyon fontos, hogy a kiváltó okot, vagyis a sérült, áteresztő 
bélnyálkahártyát a legjobban regeneráljuk.  
Ehhez számtalan eszköz, módszer ismert. A teljességre törekvés nélkül listaszerűen felsoroljuk a 
legfontosabbakat: 

1. béltisztítás 
2. bélkímélő étrend 
3. pre-és probiotikumok szedése a normális baktériumflóra regenerálására 
4. májtámogatás 
5. egyéb emésztő enzimek használata az erjedési és rothadási folyamatok csökkentésére 
6. gyógynövények és speciális homeopátiás szerek alkalmazása a bélnyálkahártya regenerálására 

és az emésztési folyamatok serkentésére 
7. reflexterápiák, akupunktúra - emésztéstámogatóként  

 
Ezek kombinált felhasználása orvosi javallat alapján célszerű, ugyanis mindenkinél sok egyéb az 
állapotot befolyásoló tényező, emésztési és immunológiai zavar, ill. más érzékenység is fennállhat még.  
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