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Mester Károly: A sebgyógyulás kórélettani és táplálkozás élettani összefüggése a 

Herbafulvo essencia használatának hatása a sebgyógyulásra 

 

A sérült tápláltsági állapota nagymértékben meghatározza a sebeinek gyógyulási hajlamát. 

Nem megfelelő minőségű tápláltsági állapotban – malnutricióban – a sebészi beavatkozások 

sebgyógyulás elhúzódik, csökken a varratokkal egyesített műtéti seb szöveteinek 

szakítószilárdsága, a sebgyógyulás szignifikánsan gyakrabban szövődményes, mint megfelelő 

metabolikus körülmények mellett. 

 

A  szervezet igényeinek megfelelő természetes táplálkozási állapot, vagy annak segítése a 

sajátos szubsztrát igények kielégítésére döntő hatást gyakorolhat a sebgyógyulásra. Egyes ún. 

immunmoduláns tápanyagok (arginin, glutamin, omega-3-zsírsavak) nyomelemek (cink, réz) 

és vitaminok (C-, A-, E-, D-, K-vitamin) képesek a sebgyógyulás különböző szakaszaiban az 

általános, nem-specifikus gyulladásos válasz reakció kedvező befolyásolására. A Herbafulvo 

essencia az akut és krónikus sebek gyógyulására jelentős hatással van. 

 

A krónikus, nekrotikus seb gyógyulása kétszeres metabolikus terhet ró a szervezetre. A 

nekrózis eliminációja körülbelül annyi energiát emészt fel, mint szöveti integritás helyre 

állítása. A sebgyógyulás fázisai alatt tehát végig az élettani helyzethez lényegesen képest 

magasabb szubsztrát igénnyel kell számolnunk. Ha ez a sebgyógyulási folyamat szubsztrát 

hiány miatt késleltetett, akkor tapasztalhatók a magyarázat nélküli sebszétválások. A 

malnuticiós betegen ezután már nem ritka a seb krónikussá válása, a szeptikus szövődménnyel 

kísért, hosszas másodlagos sebgyógyulás. 

  

Az úgynevezett mikrotápanyagok napi szükséglete mennyiségi szempontból nem nagy, de a 

sejtek funkcióihoz nélkülözhetetlen. Minden makro- és mikrotápanyag egyidejű, fiziológiás 

jelenléte nélkülözhetetlen a zavartalan, optimális sebgyógyuláshoz, de néhány mikro tápanyag 

szerepe azonban közöttük is kiemelkedő.  

Az arginin hiány hátráltatja a sebgyógyulást, mivel az arginin szükséges a fibroblast 

proliferációhoz, az új véredényképződéshez és a kollagén termeléshez. Az arginin hiány 

károsítja a kollagén szintézist és csökken seb szakítószilárdsága, következményeként lassú 

sebgyógyulást eredményez.  

 

Az arginin aminosav részt vesz a sebek gyógyulásása során keletkező fibroblastok és a  

kollagén szintézisében. A sérülés esetén megnövekszik az arginin igény, ha az arginin 

mennyisége nem elegendő a megnövekedett igényeinek kielégítésére, a malnutriciós állapot 

bekövetkezik az argininra vonatkozóan. Ez által az arginin a sebgyógyulás folyamatában 

limitáló tényezővé válik.  

A seb fibroblasztok nagyobb kollagén szintézissel rendelkeznek, mint az ép szövetekből 

származó fibroblasztok. Feltételezik, hogy ez 

összefüggésben állhat a seb által kiváltott 

nagyobb NO szintézis és a fokozott kollagén 

termeléssel is.  

 

 



 
 

2 

Az arginin biztosítja a neurotransmittert,  a NO-ot a vazodiletatióhoz. Az arginin hiány 

következménye, hogy a kapilláris vérerek endothel sejtjeiben az L-arginin hiányában nem 

termelődik  NO, emiatt nem nyílnak meg a vérerek a vér számára a kapillárisokban. Emiatt 

romlik a sebek keringése, a szövetek oxigén és táplálék hiányában szenvednek, tehát a 

malnutriciós állapot kialakulása inkább keringési elégtelenség . 

A sebek rossz keringése önmagában is hátráltatja a nekrózis eliminációját.  

 

Az angiogenézis, az új vérerek kiépülése is arginin és NO függő. A sebgyógyulás 

szempontjából nagyon fontos a regenerálódó szövetek oxigén és sajátus szubsztrát ellátása.  

 

Az arginin hozzájárul a sebgyógyuláshoz az immunrendszer jobb működése révén is.  

Az immunrendszer makrofágjaiban (a falósejtekben) az iNO szintetáz enzim képzi a NO-t. A 

hatását akkor fejti ki, amikor a sejt bekebelez egy kórokozót. Feladata a kórokozó 

elpusztítása. Az iNOS nagy mennyiségű NO termelése révén citotoxikus hatással rendelkezik. 

A makrofágok iNOS termelését a Th1 immunválasz citokininjei, a baktériumok LPS antigén 

hatása, valamint a bakteriális toxinok indítják be. A nitrogén monoxid azáltal fejti ki 

citotoxikus hatását, hogy a  DNS és az RNS szintézis kulcs enzimét, a ribonukleotid-reduktáz 

működését gátolva akadályozza meg a baktériumok szaporodását, valamint a vírus replikációt 

is.  

A Herbafulvo essencia hepar segítségével elkerülhető a lizin-arginin antagonizmus, így válik 

lehetővé az immunrendszer működése: 

 

A gyógyuló sebnek a szöveti integritás 

helyreállításán túl  annak   immunbiológiai 

önvédelme, természetes gyógyulása is arginin 

függő. Tehát a sebgyógyulás gyorsaságát és teljes 

funkcióval rendelkező integritásának (épségének) 

helyreállítása,  immunbiológiai önvédelem és a 

regenerálódási folyamat szempontjából fontos 

kollagáén és fibroblastok képződése is NO függő 

amelynek a donorja az arginin. 

 

Az immunrendszer működése és a sérült szövetek gyógyulása  

 

A kórokzó elpusztítása (killing response), valamint a szövetek gyógyulása a sejt szaporodáson 

(cell proliferation) és a kollagén képződésén keresztül mind arginin 

függő. 

Az a modernkori táplálkozási gyakorlat, hogy a lizin aminosavat ízfokozóként használja a 

Michaelis-Menten kinetikai törvény hatásának az eredményeként - a lizin- arginin 

antagonizmus miatt - kialakul ki a sebben a 

lokális arginin hiány.  

Ezt a biológiai törvényt felismerve lett 

kifejlesztve a Herbafulvo essencia, amely 

egy szabadalomi oltalom alatt álló „védett 

arginin” révén egy könnyen felszívódó, a 

lizin-arginin antagonizmust elkerülő arginin 

bejuttatást tesz lehetővé a szervezetbe, 

ezáltal a sebek NO elátása megfelelő lesz. 

 



 
 

3 

A következő ábrák a NO szerepét mutatják meg a szervezetben:  

 

 
 

 

 

 
 

A diabetesben szenvedők sebgyógyulási problémái is ezen élettani alapon helyre hozható, 

hiszen az inzulin rezisztencia kialakulásában, a végtagok keringésének beszűkűlésében, a 

vazodiletációs problémák létrejöttében szerepe van a lokális NO hiánynak. 

 

A fiatal kismalacok sebgyógyulása hihetetlen gyors és immunbiológiailag probléma mentes 

volt 2 évtizeddel ezelőttig. A malacok tartós jelölését a szakma az úgynevezett csipkézéssel 

oldotta meg. Egy-két hetes korban a malacok fülén, meghatározott helyen speciális lyukasztó 

ollóval ék alakú perforálást úgynevezett csipkét vágtak. Ezek számokat jeleztek, erz szolgált 
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egyedi azonosításra. Ez az eljárás nagy felületű sérülés a füleken. Ez hihetetlenül gyorsan 

gyógyult, semmilyen felül fertőződést nem tapasztaltunk. 

Napjainkban a lizin alapú takarmányozás hatására, ezek a sebek nagyon nehezen gyógyulnak, 

állandóan felül fertőződnek. 
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