Prebavni trakt kot poligon nocebo prepričanj o »alergijah«
Gastrointestialni trakt – po biološko
Prebavni trakt in njegovi organi so danes postali tarča vsakega, ki je nekaj prebral o
»zdravem življenju«, »zdravi prehrani« in o »razstrupljanju«. Skrb za zdravje nemalokrat
prerase v fobijo pred raznimi živili, načini prehranjevanja in celo pred načini nakupovanja.
Način prehranjevanja in nakupovanja nas umešča v raven socialne lestvice, kjer smo »in« ali
pa »out«. Hrana, ki jo zaužijemo mora biti »bio«, »eko« ali brez glutena,… Mlečni izdelki pa
so itak glavni razlog za vsa mogoča obolenja. Vsakodnevno se pri mojem delu srečujem s
številnimi prepričanji o zdravju, prehrani, o zakisanosti, o intolerancah in podobno, ki krojijo
življenja ljudi na vseh nivojih in so pravzaprav glavni razlog za »bolanost«. Prav je, da skrbimo
za zdravje in izbiramo hrano, a vprašati se moramo »kdo izbira«? Ali izbira nek trenutno
prisotni trend, strah, prepričanje, ki smo ga prevzeli od nekje? Kje so naša čutila, naše
zaznave? Kakšno vlogo ima pri tem naša biologija, naše telo, ki nedvomno poseduje
inherentno inteligenco? In konec koncev, kje je zdrava kmečka pamet?! Strokovnjaki iz
področja skrbi za zdravje, ki smo uvideli pasti, ki vodijo v različne oblike prehranjevalnih
fobij, z veseljem pozdravljamo bio–logiko in biološke zakone, saj nas poglobljeno poznavanje
bio-logičnih načel ponovno poveže z modrostjo narave.

Opomba: Za jasnejše razumevanje tega članka je smiselno osnovno poznavanje bio-logike, ki
je deloma opisano v predhodnih objavah o bioloških zakonih. Osnovne informacije o biologiki lahko dobi bralec v knjižici avtorja Marka Pfistra z naslovom Bolezen je nekaj drugega,
ki je bila izdana pri založbi Sanje.
Prebavni sistem, ki ga v svojem visceralnem delu nadzoruje možgansko deblo ima 5 funkcij:
1. Ločevanje oz. ocena ali je grižljaj biorazgradljiv ali užiten (nos-vonj in usta-okus)
2. Funkcija izločanja kislin, prebavnih sokov in sluzi
3. Absorpcija vode, plinov in hranljivih snovi
4. Peristaltika (kontrakcije gladkih mišic z namenom potiskanja grižljaja)
5. Izločanje
Biološki čut oz. čustveno doživljanje, ki je povezano s tem sistemom je zelo »zemeljske«
narave. Predstavljajmo si kačo, ki je zaužila plen in se znajde v situaciji, ko ne more pogoltniti
že zaužiti zalogaj. V bio-logiki govorimo o konfliktni situaciji »neprebavljenega grižljaja«.
V človeškem kontekstu se pri analizi tega stanja po nepotrebnem vpleta moralne vrednote,
kjer se takoj znajde tudi sodba. Na biološki ravni pa so zadeve bolj enostavne. Nekaj nam pač
»gre zlahka dol«, nekaj pa nam enostavno »ne gre dol«.
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Slika 1: Biološka krivulja

Biološki čut oz. doživljanje za tanko črevo ustreza torej situaciji, ko bi »nekaj izločil a ne
morem« in moram nekako prebaviti in »spraviti dol«.
Če dinamiko prebavnega trakta povzamemo po biološki krivulji vemo, da v aktivni fazi (AF),
ko je prisotna ta čustvena nota ali biološki čut, pride do povečanja motilitete gladkega
mišičja z namenom hitrejšega potiskanja grižljaja naprej po gastrointestinalnem traktu, pri
čemer imamo blago simptomatiko klokotanja, možno je pogostejše izločanje. Če
obravnavamo splošno celotno prebavno cev, se nato v prvem delu postkonfliktolizne faze
PCLA pojavi drastičen upad funkcije z začasno zaustavljeno peristaltiko, pri čemer je možen
simptom zaprtja zaradi staze. V fazi epileptoidne krize (EK) pa se pojavijo kolike, ki lahko
trajajo do 4 ure.
Poglejmo si še podrobneje za nekatere dele prebavne cevi.

Slika 2: deli prebavnega trakta (vir: https://medical-dictionary.thefreedictionary.com/Lower+Intestine

Dvanajstnik (endodermalni del, ektodermalni del je v opisu izključen)
Dvanajstnik je prvi del prebavnega trakta, ki se nahaja za želodcem. Tu se pretežno dogaja
absorpcija, ki se poveča ob doživljanju, da »se ne zadovoljivo prehranjujem«. Reakcija je
povezana konkretno s hrano, ko čutim, da me zaužita hrana ne hrani ali preneseno, ko
čutim, da sem v situaciji, ki me ne hrani oz. »mi ne daje občutka, da sem nahranjen«.
Dandanes zlahka aktiviramo tak biološki čut z izpostavljanjem raznim dietam, še posebej
takrat, ko doživljamo vsiljeni prehranjevalni režim tesnobno in imamo občutek, da je bilo
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zaužito nekaj, kar nas ni nahranilo. V aktivni fazi se dvanajstnik odzove s povečano funkcijo
absorpcije z namenom, da počrpa iz tega »ubogega grižljaja« čim več hranljivih snovi. Potem
pa, če na primer v času diete naredimo »prekršek« in zaužijemo nekaj, kar z vidika pravil
diete ne bi smeli, naša notranja »živalca« končno dobi tisto kar jo nahrani. Nastopi
postkonfliktolizna faza (PCLA) z drastičnim zmanjšanjem absorpcije in napihnjenostjo.
Primer: »Prepojen sem s strahom pred mlečnimi izdelki (dandanes jih vsi, ki se ukvarjajo z
»zdravljenjem« črtajo, ne glede na to kaj nas muči) in po nesreči ali pomotoma zaužijem sir
ali kakšen drug mlečni izdelek. Moja »notranja živalca« se končno oddahne, saj je dobila
nekaj, kar ji »priveže čreva«.
Takoj zatem pride do napihovanja. Strokovnjaki in tudi vsi zagrizeni nasprotniki mlečnih
izdelkov bi na to rekli: »Vidiš, da ti mlečni izdelki škodujejo!« Ne zavedajo pa se, da je tisto,
kar je sprožilo napihovanje pravzaprav visceralna potešitev endodermalne potrebe ali
zadovoljitev notranjega arhaičnega občutja nahranjenosti.
Tanko črevo
Prvi del tankega črevesa (tešče črevo ali jejunum) je del, ki je pod drobnogledom, ko se
govori o celiakiji. Celiakija je nozološka etiketa, ki vsebuje cel kup simptomov, kot je
utrujenost, kožne »alergije«, napihovanje, slaba prebava, utrujenost, sploščitev črevesnih
resic, zaprtje, itd. Poleg teh kliničnih znakov medicina uporablja še krvni test, kjer prisotnost
specifičnih antiteles potrdi diagnozo. Če upoštevamo bio-logiko bomo obravnavali vsak
simptom posebej, saj vemo, da je vsak organ nadzorovan iz specifičnega predela možganov
in da se strukturno funkcijske spremembe zgodijo ob ustrezni čustveni stimulaciji.
Glede pogosto izpostavljene oblike črevesnih resic vemo, da je spremenjena oblika nastala
na račun ponavljajočih se situacij, ko oseba doživlja biološki čut, da ni dovolj hranjena. V
aktivni fazi se poveča funkcija absorpcije, a se pri dalj časa trajajoči konfliktni situaciji
spremeni tudi struktura, saj se resica zadebeli z namenom povečati absorpcijo.
V postkonfliktolizni fazi (PCL) se poleg drastičnega upada funkcije dogaja tudi kazeifikacija
(razkroj) zadebeljenih resic. V recidivantnih primerih, ko se takšna zgodba večkrat ponavlja,
se resice lahko dejansko sploščijo. Ta sploščitev je eden izmed redkih znakov, ki so tipični za
celiakijo, a se zelo redko preverijo z biopsijo. Sploščena resica sama po sebi ne povzroča
nikakršnih simptomov. Tudi sicer se sploščitev resic zgodi po dolgotrajnih recidivih. To je
torej dolg proces, ki traja lahko več let. Ko pa se pri nekomu nekaj mesecev pojavljajo
simptomi, zaradi katerih sumijo na celiakijo, opravijo poglobljeno preiskavo in odkrijejo
sploščene resice, ki pa so lahko prisotne že leta, a oseba zaradi tega v preteklosti ni imela
nikakršnih težav.
Motnje v delovanju črevesja gre po bio-logiki pripisati ponavljajoči se situaciji, ki je ne
prebavljamo oz. situaciji, ko izgubimo svoj primarni nutrient.

Slika 3: Sestava stene tankega črevesja (vir: https://www.slideshare.net/BatoolAbbas1/secretions-of-small-intestine)
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Primer: Čim mama odstavi otroka z dojke, otrok aktivira doživljanje, da ni dovolj hranjen, saj
mu je bil odvzet »ta pravi grižljaj«.
Grižljaj moramo razumeti v celotnem kontekstu, ki pomeni prisotnost mame, njena nežnost,
ljubezen, toplina. Pomeni pa tudi: » Ne dobivam več materinega mleka, ki vsebuje vse kar
potrebujem (hranilne snovi, bakterije in druge mikroorganizme za izgradnjo mikrobiota).«
Vsega tega torej pri odstavitvi z dojke ni več, a mama in prvorojenec to nekako omilita s
hranjenjem z otroško hrano in prisotnostjo matere ob tem. Potem se na primer pri četrtem
letu starosti tega otroka pojavi bratec in zgolj slučajno se mu od takrat dalje pojavijo znaki
»celiakije«. Takrat namreč poveča aktivacijo izvornega antefakta (dojka) zaradi nenadnega in
naravnega pretrganja stika z materjo ob hranjenju in vsakokrat, ko prejme nekoliko
pozornosti, vstopi v fazo PCLA z vsemi simptomi. Potem, ko starši izvejo in osvojijo
prepričanje, da otroku škodi gluten in še ne vem kaj, je otrok prikrajšan za cel kup stvari (za
katere sicer njegova »notranja živalca« čuti, da so tiste prave) in ko jih s »prekrškom«
ponovno zaužije, razreši konfliktno situacijo, vstopi v PCL fazo, kjer se manifestirajo
simptomi. Tako imamo začarani krog iz katerega je težko izstopiti, če starši sami ne izstopijo
iz hipnoze prepričanj o škodljivosti določene hrane.
Ileum in slepo črevo
Ileum (vito črevo) in slepo črevo sta predela, kjer se lahko pojavijo težave kot so kolitis,
ulcerozni kolitis, ki se v primeru najdbe nekrotičnega tkiva z biopsijo lahko spremenijo v
Crohnovo bolezen. Za ta predel je značilno, da se v aktivni fazi smiselnega biološkega
programa pojavi povečano izločanje sluzi, pa tudi povečana absorpcija in peristaltika. Pri
intenzivni in daljši konfliktni situaciji pride do celične proliferacije žlez, ki izločajo sluz. Temu
pojavu pravijo adenokarcinom ali polip. V PCLA fazi, ko je konfliktna situacija mimo, pa se
mora mukozna sluznica »ponastaviti« kar biologija izvede z razkrojem odvečnega tkiva s
pomočjo gliv in mikobakterij. Enkratni dogodki minejo in vzpostavi se normalna funkcija. V
ponavljajočih se situacijah ko doživljamo, da se nas krivično obravnava (navadno v družini) in
smo primorani prebaviti grižljaj, ki je sicer za nas »neprebavljiv« pa razvijemo pogoje za
kronične težave. Ileum in zadnji del tankega črevesa ima opravka z biološko potrebo
absorpcije hranljivih snovi in žolča, pri doživljanju ko moramo absorbirati sicer neprebavljivo
situacijo, kar nas jezi, čutimo zamero v povezavi z izvorno družino.
Debelo črevo
Tekom celotnega poteka debelega črevesja je prisotna sekretorna funkcija, ki v aktivni fazi
poveča produkcijo in izločanje sluzi za lažji transport grižljaja, ki je ostal na pol poti in ga ne
moremo užiti. Simptomi v tej fazi so razdrobljeno blato. Ugotovi se lahko adenokarcinome in
degeneracije, ki so opisane že pri ileumu. Pri daljših recidivih ulcerozni kolitis in Morbus
Crohn. V teh primerih se zaradi recidiv tkivo tako poškoduje, da proces zaobjame
submukozno in mišično plast, zaradi česar so prisotne bolečine. Absorpcijska funkcija v tem
delu črevesja je namenjena absorpciji tekočine in tudi tu se tkivo zadebeli in poveča
absorpcijsko funkcijo v aktivni fazi; posledica je suho blato (zaprtje zaradi trdega in suhega
blata). V PCL fazi je potem blato mehko, nabreklo tkivo pa gre v kazeozno nekrozo.
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Slika 4: Sloji GI trakta (vir: http://slideplayer.com/slide/277436/1/images/10/Figure+23.2.jpg)

Aktivacija se zgodi ob biološkem čutu, ko smo zaužili nekaj, kar je potrebno izločit a ne
uspemo, istočasno pa grižljaja ali situacije ne uspemo niti absorbirati.
Tako imenovana »blokada intestinalnega trakta« se lahko zgodi zaradi velikega
adenokarcinoma, ki mehansko zapira lumen črevesja (redko) ali zaradi razrešitve resne
konflikte situacije, ko se v PCLA fazi zgodi drastičen upad funkcije, eventualni adenokarcinom
kazeificira in se nato mukoza postopno obnovi. V tej občutljivi fazi je črevo oteklo in
organizem biološko organizira upad funkcije zato, da prepreči raztrganje med obnovo. Ko
imamo opraviti z razrešitvijo ene intenzivne in dalj časa trajajoče aktivne faze je blokada
izločanja in peristaltike prisotna do 3 tedne.
Rektalni del debelega črevesa
Rektum je odgovoren za izločanje in poveča sekrecijsko funkcijo v aktivni fazi z
adenokarcinomi (polipi), ko je prisotna potreba po hitri evakuaciji nečesa strupenega ali
preneseno pomeni: potreba izločiti krivičnost prejeto »od zadaj, ki je ne morem izločiti«.
Izločevalna funkcija se torej poveča vsakič, ko se počutimo zastrupljene – tako v prenesenem
pomenu, kot tudi konkretno. V teh primerih je v aktivni fazi in epileptoidni krizi možno
bruhanje in driskanje istočasno.
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