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Armin är specialist på laboratoriemedicin och infektionssjukdomar. Han driver laboratoriet ArminLabs i
Augsburg, Tyskland, där han arbetat med diagnostiska tester för borrelia burgdorferi och
multisystemiska infektioner i mer än 20 år. Armin har testat mer än 50 000 patienter för olika
fästingburna sjukdomar och andra infektionssjukdomar.
Dr. Schwarzbach började med att studera biokemi vid Hoechst AG, Frankfurt/Tyskland och farmakologi
vid University of Mainz/Germany 1984.
1985 studerade han medicin i 6 år vid Universitetet i Mainz/Tyskland och avslutade sin utbildning 1991.
Efter att ha förvärvat ett brett spektrum av expertis, upptäckte Dr. Schwarzbach problemet med de
testmetoder som fanns för att upptäcka bl.a. borrelia burgdorferi. Det saknades standardisering och
testerna hade låg känslighet. Han skapade då Elisa- och immunoblot- testerna, genom att jämföra
testresultaten med patienternas typiska tecken på borrelia.
Dr. Schwarzbach är medlem i advisory board (AONM) i London, England, styrelseledamot i Tyska
borrelia förbundet, samt medlem och tidigare styrelseledamot i International Lyme and Associated
Diseases Society (ILADS).
Han har fungerat som expert på rådgivande kommittéer om borrelia i England, Australien, Kanada,
Irland, Frankrike och Tyskland.

WALTER FISCHER och HANS FISCHER
Gutfeeling Labs Startades av två docenter i Lund

Walter Fischer och Hans Fischer, docenter inom neurovetenskap respektive immunologi från Lunds
universitet, startade Gutfeeling Labs.
Hans och Walters intresse för området väcktes på olika vis. Hans Fischer har studerat tarmfloran under
ett tiotal år och har bland annat visat att en speciell typ av tjocktarmsinflammation är kopplad till låga
nivåer av bakterien Akkermansia, en bakterie som lever i tarmens slemskikt.
”Det var då jag började intressera mig för möjligheten att med kost gynna tillväxten av bakterier som
Akkermansia” säger Hans Fischer.
Walter Fischers intresse för tarmfloran startade i samband med en forskningsstudie som han ledde
kring immunterapi hos patienter med glioblastom (cancer från hjärnans celler) och som publicerades i
den ansedda tidskriften Nature communications 2018.
I sin studie såg han att hjärntumörer skrumpnade hos vissa patienter men inte hos andra. ”Det finns
olika teorier om varför immunsystemet inte attackerar cancerceller, men när en forskargrupp visade att
tarmflorans profil och speciellt förekomst av bakterien Akkermansia var kopplad till en ökad
behandlingseffekt av immunterapi vid cancer blev jag engagerad i min brors arbete” säger Walter
Fischer.
”Vi vill erbjuda en ekonomiskt rimlig tarmfloreanalys samt information om kost och kosttillskott som är
användbar för allmänheten. Var och en har en unik tarmflora. Vi kan ge en individuell balansering av
tarmfloran. Genom att veta hur det står till med tarmfloran kan man få ett utgångsläge att förhålla sig till.
Vi vill hjälpa allmänheten att öka medvetenheten kring bakterier med potential att
producera hälsofrämjande substanser, genom vår analys och vetenskapligt baserade kostinformation”
säger Hans Fischer.

