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Test Organix Gastro wykrywa następujące produkty metabolizmu bakterii: 
 

• Kwas p-hydroksybenzoesowy jest degradowany z tyrozyny przez bakterie E-coli. 
• Kwas benzoesowy jest wytwarzany przez liczne szczepy bakterii w wyniku dezaminacji z 

fenyloalaniny. W wątrobie jest on wiązany przez glicynę oraz witaminę B6 i przekształcany w kwas 
hipurowy. Podwyższone stężenia kwasu benzoesowego w moczu wskazują na brak tych 
mikroelementów. 

• Kwas hipurowy może pojawić się w większych stężeniach w moczu, jeśli ze spożytych produktów do 
organizmu dostanie się większa ilość kwasu benzoesowego lub zostanie on utworzony w wyniku 
wzmożonego gnicia białka w jelicie. 

• Kwas dihydroksyfenylopropionowy jest substancją metabolizowaną przez bakterie z rodzaju 
Clostridum. Bakterie te produkują toksyczne związki, które powodują ciężkie stany zapalne. 

• Szczepy bakterii tlenowych wytwarzają kwas trikarbalilowy z niecałkowicie zdegradowanych 
węglowodanów. Kwas trikarbalilowy ma działanie chelatujące i potrafi w ten sposób tworzyć 
kompleksy z magnezem, wapniem i cynkiem, czego wynikiem są niedobory tych mikroelementów. 

• D-arabinitol jest produktem metabolizmu drożdżaków z rodzaju Candida, jego obecność w moczu 
świadczy o kolonizacji jelit przez drożdżaki, co jest bardzo niekorzystne i wymaga leczenia. 

• Kwas winny jest kwasem karboksylowym, który jest zawarty w winogronach a poza tym, ze względu 
na swe właściwości smakowe oraz konserwujące jest używany jako dodatek do produktów 
spożywczych (E334). Organizm ludzki nie potrafi wytwarzać tego kwasu. Drożdżaki w jelicie są jednak 
w stanie wytworzyć duże ilości kwasu winnego z cukru. Zwiększone wykrywanie tego metabolitu w 
moczu może w związku z tym stanowić sygnał wzmożonego przyrostu grzybów w jelicie. 

• Kwas fenylooctowy stanowi produkt degradacji fenyloalaniny nieprawidłowo sterowanej przez 
mikroorganizmy chorobotwórcze. Wykrycie go wskazuje na patogenny, nadmierny przyrost flory 
bakteryjnej. 

• Kwas p-hydroksyfenylooctowy stanowi produkt degradacji tyrozyny zaś przyczyn należy szukać w 
nadmiernym zasiedleniu jelita cienkiego przez Gardia lamblia oraz niektóre bakterie beztlenowe. Te 
mikroorganizmy pojawiają się w dużej ilości przede wszystkim po resekcji jelita oraz w przypadku 
częstych terapii z użyciem antybiotyków (np. neomycny). 

• Indykan stanowi produkt degradacji zaburzonego metabolizmu tryptofanu, który powstał w wyniku 
nadmiernego przyrostu masy bakterii w jelicie cienkim. Zwiększone wydalanie pojawia się przede 
wszystkim w przypadku schorzeń jelita cienkiego (celiakia), po operacjach chirurgicznych w obrębie 
jelita cienkiego oraz w przypadku zablokowania przewodów żółciowych w wyniku niewydolności 
trzustki. 

• Siarczan p-krezolu jest jednym z produktów końcowych metabolizmu polifenoli lub fermentacji reszt 
białkowych zawierających tyrozynę z diety. Tworzony jest przez bakterie Proteus vulgaris i 
Clostridium difficile. 
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