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Biztató eredmények – ami várható a biológiai daganatkezeléstől

•   Csökken a kóros sejtek keletkezése, burjánzása, szóródása és így az át
tétképződési hajlama is.

•   Mérséklődik a klasszikus klinikai kezelések mellékhatása, illetve gyorsabb 
lesz az azokból való felépülés, a szervezet regenerálódása.

•  Csökkennek a szövődmények.
•  Csökken a betegség kiújulásának esélye.
•  Javulnak a beteg életfunkciói.
•  Javul a közérzet, az erőnlét.
•  Javul a lelki és szellemi állapot.
•  Javul az életkilátás, akár jelentősen meghosszabbodhat az élettartam.

Hiánylista – amit tudni kell(ene)

A daganatos betegségek kezelése ma még nem tekinthető az orvoslás sikertör-
ténetének. Bár vannak rákfajták, ahol relatíve jó a 10-15 éves – vagy még hossz-
abb! – túlélési arány, ám a többség esetében a legintenzívebb beavatkozás mellett 
is csupán 3−5 éves túlélés tapasztalható. A műtét utáni kemoterápia a legelter-
jedtebb daganatkezelő módszer, melyről köztudott, hogy igen sok kellemetlen 
mellékhatása van, és sok esetben talán csak néhány hónappal javítja a túlélést, 
egyes esetekben pedig akár elő is segítheti a másodlagosan kifejlődő daganatok 
képződését. 

Ennek oka részben az is, hogy hazánkban a még kevéssé ismert és elterjedt 
eljárások közé tartozik:
•   annak megítélése, hogy a daganatból vett minta alapján az adott tumoros 

szövet reagál-e egyáltalán a citosztatikumra – azaz a kemoterápia során  
a szervezetbe juttatott gyógyszerre

•   annak megítélése, hogy a daganat növekedése mennyire függ a glukóztól, 
ami nem más, mint a szőlőcukor – minden szénhidrátmolekula-alap építőköve 
– szervezetünk legfőbb energiaforrása 

•   annak megítélése, hogy milyen a különböző immunfeladatokat ellátó fehér
vérsejtek egy máshoz viszonyított aránya

•   nem utolsósorban a fehérvérsejtekből nem állítanak elő tumorvakcinát 
sem…
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Mindezek ismeretében egyáltalán nem meglepő, ha az érintettek jó része alter-
natív megoldásokat is keres. Ezek között igen sok olyan módszer van, ami túlér-
tékeli saját eredményét, és irreális reményekkel kecsegtet, vagy eleve sarlatán-
ság. Ezért a továbbiakban – a teljesség igénye nélkül – megpróbáljuk csokorba 
szedni azokat az eljárásokat, melyek orvosilag is megalapozott talajon állnak, és 
valóban eredményesek.

Édes gyilkos – a daganat és a cukor

Egyre több adat szól amellett, hogy a daganat kialakulásának oka a sejtek ener-
giatermelésért felelős „részlegében” – a mitokondriumokban – zajló sejtanyagc-
sere kisiklása. Ilyen esetben a daganatsejtek a normális oxidatív folyamatok helyett 
primitívebb energiatermelő folyamatokkal – a cukor erjedéssel való lebontásával 
– tartják életben magukat. 

Ezt már a Nobel-díjas Otto Warburg is megállapította 1924-ben.

A német Coynak pár éve sikerült kimutatnia egy olyan speciális enzimet, mely 
oxigénhiányos közegben is képes a daganatsejtekben – a túlélésükhöz szüksé-
ges – energiát termelni, mégpedig erjesztéssel. Így a degenerált sejtek a károsult 
energiatermelő folyamatok dacára és az oxigénellátástól függetlenül is képesek 
továbbélni és szaporodni, mert a cukrot egyszerűen megerjesztik, így nyernek 
„életerőt”. Mivel ezzel – úgymond – „függetlenné válnak”, a kont rollált, programo-
zott sejthalál alól is kivonják magukat, ez pedig azt eredményezi, hogy halhatat-
lanná válnak, és korlátlanul képesek szaporodni. A cukorerjedéssel történő en-
ergianyerés tehát a legmostohább körülményeket is túlélő, gyor san szaporodó, 
szinte korlátlan élettartamú és az ép sejteket, szöveteket megtámadó, agresszív 
életformát biztosít a rákos – primitív struktúrájú, differenciálatlan-sejteknek. 
Mindezek ismeretében nem meglepő hát, ha a tumorsejtek a kemoterá piának 
is ellenállnak, és a legdrasztikusabb mérgektől sem pusztulnak el tel jesen.  
A daganatos sejtekből elég, ha csak pár marad a szervezetben, máris azonnal 
folytatódik a szaporodásuk, terjeszkedésük, az áttétképződés. A fentiek nyomán 
Németországban kifejlesztettek egy olyan tesztet, amivel meghatározható a da-
ganatszövet néhány tulajdonsága, így például a cukorfelhalmozó képessége, így 
azután előre megmondható, hogy a tumorsejtek egyáltalán reagálnak-e majd a 
kemoterápiás szerre.
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A daganatsejtek óriási mennyiségű cukrot halmoznak fel, mivel a létükhöz né-
lkülözhetetlen erjedés 20-30-szor kevésbé hatékony, mint a normális oxidatív leb-
omlással történő cukorlebontás. Ennek pedig, az a következménye, hogy eleszik  
a tápanyagot a normálsejtek elől, s a beteg radikálisan fogyni kezd, pedig sok 
szén hidrát dús ételt kíván enni, ám ezektől nem hízik meg, csak a daganata növek-
szik gyorsabban. Ez az ismeret a terápia szempontjából igen lényeges. Ráadásul 
több diétás próba során is beigazolódott.

Abban az esetben ugyanis, amikor a glukózt-halmozó daganatosok egy-egy 
cso port  jánál erősen redukálták a cukrot és a keményítőt tartalmazó élelmiszer-
ek fogyasztását, a tumor növekedés és az áttétképződés radikálisan csökkent. 
Az 50-es években kifejlesztett Budwig-diéta elvei alapján étkezőknél az erjesz-
tett tejtermékekben található tejsavó-fehérjék és az omega-3 zsírsavakban dús 
növényi olajok fogyasztásával nemcsak a tumoros fogyás mérsékelhető, hanem  
a folyamat előrehaladása is lassítható.

Mi legyen a tányéron? – Táplálkozási javallat daganatosoknak
 
Az előbbieket is figyelembe véve, a daganatosok táplálkozásának mai, korszerű 
diétás irányelvei a következők:
•  A fehér lisztes és cukros ételek/italok bevitelének radikális csökkentése
•  Kizárólag teljes kiőrlésű lisztekből/lisztekkel készült ételek fogyasztása.
•  Tejsavó és növényi fehérjék bőséges bevitele.
•   Tejsavóban dús ételek és italok – pl. savanyú káposztalé, édes tejsavó  

– evése-ivása.
•  Bázikus élelmiszerek, főleg zöldségek és köles rendszeres bevitele.
•  A gyümölcscukor fogyasztásának drasztikus csökkentése.
•   Enzimekben gazdag gyümölcsök – ananász, papaja – és zöldségek evése.

Sejtregenerálás
 
Ha komolyan vesszük mindazt, amit O. Warburg és Coy megállapítottak, akkor  
a daganatmegelőzés és – védelem szempontjából egyik legfontosabb orvosi 
feladat a sejtek energiatermelő helyének – a mitokondriumoknak – a védelme,  
illetve regenerálása. 
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Ezt több módszerrel, illetve különböző anyagok szervezetbe juttatásával is tá-
mogathatjuk. Ilyenek többek közt a következők:
•  Q1 és Q10 
•  HOT – HEMATOGÉN OXIDÁCIÓS TERÁPIA
•  ARDENNEFÉLE OXIGÉNTERÁPIA
•  LCARNITIN 
•  CURCUMIN 
•  DIKLÓRACETÁT 

Ismerkedjünk meg ezekkel kicsit részletesebben!

Q1 és Q10
A Q1 (NADH) és a Q10 (ubikinon) zsírban oldódó, vitaminszerű anyagok,  
a sejtek energiatermelő részlegében – a mitokondriumokban – zajló energia-
előállítás fontos kellékei. Amennyiben elegendő mennyiség van belőlük a sz-
ervezetben, s sejtjek kevésbé szorulnak rá az erjedésből származó energiany-
erésre, és így kisebb az esély arra, hogy primitív daganatos sejtté alakuljanak át.  

Mindkét anyag erős antioxidáns hatású is, vagyis védik 
– a sejtek membránját, 
– a mitokondriumokat 
–  a sejtosztódás során a géneket is a károsodástól, a degeneratív elfajulástól. 

A Q1 és a Q10 nemcsak a daganatmegelőzésben kap fontos szerepet, hanem 
a daganatkezelésben is! Q1et és a Q10et az emberi szervezet is előállítja, 
ám 3540 év felett ez a saját termelőkapacitás radikálisan beszűkül, csökken. 
Így külső pótlásra van szükség! Mivel a Q1 és a Q10 előállításhoz szükséges 
összetevők optimális mennyiségéhez még igen jelentős húsfogyasztással sem 
jutnánk hozzá – ráadásul ez sem a daganatmegelőzés/kezelés, sem más bajok 
elkerülése szempontjából nem kívánt! –, ezért fontos a Q1 és a Q10 tabletta/
kapszula vagy csepp formájában való szedése. 

•  Megelőzésre általában 1 mg/testsúlykg Q10 és 5–10 mg Q1 elegendő lehet.
•   Tumoros betegségek esetén ennek 56szorosa szükséges: tehát pl. Q10

ből egy 60 kgos nőnek 300350 mg, Q1ből pedig 2530 mg is kell.
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(Érdemes még megjegyezni, hogy e két koenzim képes mérsékelni a szokásos 
kemoterápiás szerek szív- és májkárosító mellékhatását is. Ezért, ha erre a gyó-
gymódra sor kerül, semmiképp sem szabad ezek adásáról megfeledkezni!)

HOT – avagy Hematogén Oxidációs Terápia
 
Ez a kacifántos nevű módszer hazánkban alig ismert és elterjedt, ám német 
nyelvterületen még a biztosítók által is finanszírozott eljárás. Éppúgy alkalmazzák 
a keringési betegségek, az érszűkület és az immungyengeségből következő ba-
jok terápiájában, mint a daganatos betegek gyógyításakor. 

Lényege: a vénából vett vért oxigénnel dúsítják, és UVCfénnyel besugározzák. 
Eközben igen gyenge és rövid élettartamú szabad gyökök jönnek létre. Az így 
„kezelt” vért visszajuttatják a vénás vérbe, aminek következtében több folyamat 
is beindul a szervezetben:
•   Kitágulnak az erek, javul a sejtek vérellátása, anyagcseréje, azaz a táp 

anyaggal való ellátottsága, illetve ezzel párhuzamosan a szén-dioxid, vala-
mint a lebomlott anyagcseretermékek elszállítása.

•  Mivel nő a szövetek oxigéntartalma, javul a sejtek energiatermelése is.
•   Fokozódik a sejtekben történő cukorlebontás, de nem erjedéssel, hanem  

a normális oxidációs mechanizmus révén.
•   A szervezetbe a vérrel bekerült pluszoxigén javítja a keringést, emellett csök-

kenti a sejtek károsodásának és elfajulásának mértékét.
•   A szervezetbe kerülő csekély mennyiségű és igen gyenge szabad gyök  

kárt nem tesz, sőt igen aktív antioxidáns hatású folyamatot  indít be a szö- 
 ve tekben és a májban. Így pedig növekszik a sejtek védelme, javul a máj-
funkció is.

•   Felgyorsul a csontvelőben a vérképzés és a fehérvérsejttermelés is, egyes 
immunsejtek aktivitása pedig fokozódik, vagyis az immunrendszer munkája 
élénkebbé és hatásosabbá válik.

Mindezek következtében a HOT nemcsak a sejtek működését javítja, és ener-
giaszintjüket növeli, hanem védi is őket a szabad gyököktől. Javítja a természetes 
anyagcserefolyamatokat, támogatja az immunrendszert és a májműködést is. 
Alkalmazása különösen javasolt kemoterápia és besugárzás előtt, alatt és után, 
hogy azok mellékhatásait (immungyengeség, májszívkárosodás, vérszegény-
ség…) mérsékelje, és a beteg erőnlétét javítsa.
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Ardenne-féle oxigénterápia 
Elve nagyon hasonlít a HOTéra. A terápia módja azonban más. Lényege: fizikai 
aktivitás – pl. nem túl gyors biciklizés vagy futószalagon járás – közben a beteg 
maszkon át, oxigéngenerátor segítségével oxigént lélegzik be. A mozgás hatására 
jobban kitágulnak az erek, így a nagyobb mennyiségben belélegzett oxigén kön-
nyebben eljut a sejtekhez. A mozgást 10-15 percig végzi a páciens, majd pihen, 
de eközben is inhalál oxigént, és ezt a ciklust még 2-3-szor megismétli. A 20-25 
napos kúra heti 5 napon át ismétlődik, majd 2 nap szünet következik. Egypár hét 
kihagyást követően ismételhető.

Annak érdekében, hogy a sejtek oxigénfelvétele és -hasznosítása minél jobb legy-
en, a kúra alatt a betegek többféle vitamint és ásványt is kapnak nagy adagban, pl. 
mag néziumorotátot vagy citrikumot, Cvitamint, Q1et és Q10et, Lcarnitint…

Előnye: mivel oxigéngenerátor ma már elérhető áron otthonra is beszerezhető, így 
a páciens nem szorul intézeti ellátásra.

L-carnitin
Az Lcarnitin a Bvitaminokhoz közel álló vegyület. Fő feladata a zsírok sejtekbe 
– konkrétan a mitokondriumokba – juttatása, az ott történő zsírlebontás és az 
ennek köszönhető energiatermelés stimulálása, a sejtanyagcsere és zsírbontás 
során keletkező sejtkárosító aminosavak és „melléktermékeik” hatástalanítása, 
átalakítása és hasznos anyagként való visszajuttatása a sejtekbe. 

Az L-carnitin csökkenti a cukorfelhasználást és a tejsavas erjedést, ami a da-
ganatos betegségek megelőzésében és kezelésében is kulcsfontosságú. Javítja 
a sejtek vérellátását és így az oxigénhasznosítást. Támogatja az immunrendszert 
is, mivel stimulálja a fehérvérsejtek „eltakarító” funkcióját.

Curcumin
A kurkuma festékéről, a curcuminről az utóbbi években igen sok tudományos 
közlemény jelent meg. Ezek arról tanúskodnak, hogy komoly segítséget nyújthat 
a daganatos betegségek kiegészítő kezelésében. A legtöbb vizsgálat a sejtlég-
zést támogató hatását igazolta, bár erélyes antioxidánsként is hat. 
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A kurkumagyökér festéke bonyolult biokémiai folyamatok során csökkenti  
a szervezetben az erjedést. Más vizsgálatok szerint gátolja a daganatos sejtek 
korlátlan szaporodását, illetve fékezi az áttétképződést.

Diklór-acetát
Egy kanadai egyetemen kísérlet tárgya, hogy miként lehet a sejtekben – konk-
rétan a mitokondriumokban – zajló normális oxidatív lebontást és ezzel az en-
ergiatermelést helyrebillenteni, illetve a sejtek újradifferenciálódását elősegíteni.  
A biztató kísérletek a diklór-acetáttal folynak. Ez a szer azonban jelenleg sehol 
sincs hivatalosan bejegyezve, és kereskedelmi forgalomban sem megtalálható, 
az interneten történő forgalmazást is sok országban betiltották, amíg a teljes ku-
tatás le nem zárul, és minden káros mellékhatását ki nem zárják.

Az antioxidáns-védelem erősítése
Mivel a szabad gyökök hatására a sejtek energiatermelése, genetikai állománya,  
továbbá regeneráló- és a sejtdifferenciálódást segítő mechanizmusai is károsod-
nak, a romboló hatásokat semlegesítő antioxidáns-effektust okvetlenül erősíteni 
kell!
Ebben vannak segítségünkre a:
•  vitaminok
•  nyomelemek
•  antioxidáns hatású növényi anyagok

Ismerkedjünk meg velük közelebbről is!

Vitaminok
•   Béta-karotin, illetve A-vitamin: hámvédő vitaminként komoly sejtvédelmet 

biz tosítanak, hiszen a rákos daganatok 80%-a laphámsejtekből indul ki. Az  
A-vitamin képes a tumoros sejtek dedifferenciáját – azaz visszaalakulását 
osztódóképesebb állapotba – megállítani, visszafordítani. Erősíti a sejtek 
önkorrekciós rendszerét. Az A-vitaminnal történő kezeléssel kapcsolatban 
nemcsak tüdő-, garat-, nyelőcső-, hólyag- és méhrák esetében vannak jó 
tapasztalatok, hanem bél, gyomor, bőrrák esetén is. Vannak olyan ered-
mények is, melyben a myeloid leukémia gyógyítási esélyei 30%-kal javultak 
ezen anyagok hatására.
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•   C-vitamin: hatékony immunerősítő, ártalmatlanná tesz a szervezetben bi-
zonyos rákkeltő anyagokat, továbbá hatékony antioxidáns és szabadgyök- 
befogó. Aktivizálja az immunrendszert, fékezi a daganatok növekedését. Da-
ganatos betegség esetén 1–30 grammos mennyiségben adagolják naponta. 
Az extrém nagy adagokat infúzióban nappal a kemoterápia és 8–12 órával a 
besugárzás után adják. Ha a beteg szelént is kap infúzióban, akkor legalább 
2 órának el kell telnie a két szer bejuttatása között.

•   E-vitamin: antioxidánsként hat: 1 molekula E-vitamin a sejthártya 2000 
molekuláját képes megóvni. Az E-vitamin-vegyületek meggátolják a rák-
betegségek keletkezését, illetve, ha már a kór kialakult, a daganat növeke-
dését, védik és erősítik a vérsejteket, emelik az immunrendszer véde kező-
képességét. Bél-, prosztata-, nyelőcső-, száj- és torokrák esetén igazolt a 
hatása.

Nyomelemek
•   Cink: alapvető alkotórésze több mint 70 enzimnek, amelyek közül egyes-

ek hormonképzésben és a védősejtek érésében vesznek részt. A cinkhiány  
a szervezet védekezőerejének gyengüléséhez vezet.

•   Szelén: a szelénhiányos talajú területeken élőknél gyakoribb a gyomor-bél rák, 
valamint a mell-, prosztata-, tüdő- és bőrrák. Ezeken a területeken a napi 200 
mikrogramm szelénpótlás pár év alatt radikálisan csökkentette a daganatok 
kialakulási gyakoriságát. A szelén annak az enzimnek az építőköve, mely védi 
a sejteket a szabad gyököktől. Ez a nemfémes elem hatásosan csökkenti a 
besugárzás és a kemoterápia okozta károsodásokat, hozzájárul a rákkeltő an-
yagok ártalmatlanná tételéhez. Elősegíti és ösztönzi a nehézfémek, különösen 
a higany kiürülését a szervezetből. Kemoterápia előtti és utáni napokon 1000 
mikrogrammot is szokás infúzióval beadni, mert így nemcsak a mellékhatá-
sokat csökkenti, hanem a kemoterápiás szerekkel szembeni ellenálló képes-
ség kialakulását is kivédi. A szelén újra érzékennyé teszi a daganatsejteket  
a kemoterápiás szerekre.
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Antioxidáns hatású növényi anyagok
•   Licopin: igen erős antioxidáns hatású, védi a sejtmembránt, blokkolja a sérült 

sejtek daganatsejtté fajulását, a daganat transzformációját. A szelénnel együtt 
kitűnő védelmet nyújt prosztatarák, melanomák és egyéb hámdaganatok  
ellen.

•   Flavin: hatástalanítja a szabad gyököket, segíti az egészséges sejtanyag-
cserét, fokozza az érfalak stabilitását, elősegíti az E-vitamin regenerációját.

•   Antociánok: ez az áfonyafélékben – pl. tőzeg és vörösáfonya – található 
anyag a többi növényi festékhez hasonlóan antioxidánsként hat, és véd  
a szabad gyökök ellen, illetve támogatja a sejtek szaporodása során a dif-
ferenciálódást.

•   Betain: a cékla festéke stimulálja a rákos sejtekben az oxidációs folya- 
matokat, és ezzel 1000–1250%-kal javítja a sejtek légzőképességét, vagyis 
csökkenti az erjedést és a sejtek dedifferenciálódását, azaz visszaalakulását 
osztódóképesebb állapotba.

Egyéb antioxidáns hatású bioaktív anyagok
•   Glutation: a szövetekben termelődő glutation feladata szintén az antioxidán-

sok közömbösítése. Jelenleg a szájon át a szelénnel együttműködő glutation 
kapható és szedhető. A májban történő salakanyag-lebontást is stimulálja, 
továbbá a természetes ölősejteket, tehát az immunrendszert is aktiválja.

•   Indol3carbinol: ez a káposztafélékben található kénvegyület elősegíti, hogy 
a rákkeltő vegyületek könnyebben kötődhessenek az epe egyik alkotójához, 
és így kiürülhessenek a szervezetből. Továbbá azt is megakadályozza, hogy 
az ösztron – természetes ösztrogén-előanyag − rákkeltő ösztrogénvegyü-
letté alakuljon át, illetve elősegíti ez utóbbi lebomlását is. Jelenlétében a sü-
téskor és főzéskor keletkező rákkeltő – a génállományt károsító – anyagok 
hatása is jelentősen csökken. Egyes vizsgálatok azt bizonyították, hogy 
stimulálja a májban történő glutationtermelődést is. Ezek alapján mell-, méh-
nyak-, bél-, máj- és prosztatatumorok kivédésére és kiegészítő kezelésére 
ajánlott leginkább.

•   Epigallocatechin-gallat (EGCG): ez az anyag a zöld teában található igen 
nagy mennyiségben. Rákötődik a tumorsejtek felszínére, és fékezi azok 
növekedését. Ezenkívül igen erélyes antioxidáns vegyület is, ezért napi 1/2-1 
liter zöld tea fogyasztása ajánlott akár megelőzés céljából, akár a kiegészítő 
kezelés során.
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Daganatra ható gyógynövények
•   Fagyöngy: közel 100 éve alkalmazzák a biológiai daganatterápiában. Első-

sorban immunerősítő szerként ismert. Kis adagban a bőr alá injekciózva 
főleg az immunerősítő, de a daganatsejteket felismerő és eltakarító sejtek 
és egyéb immunalkotók termelődését és aktivitását stimulálja. Összessé-
gében lelassítja a daganatnövekedést, fékezi az áttétképződést, javítja az 
életminőséget, és növeli az élettartamot, redukálja a kemo- és sugárterápia 
mellékhatásait. Éveken át 11 hónapos szünetek közbeiktatásával kell heti 
2-3 alkalommal bőr alá adni az injekciót.

•   Növényi enzimek: a legyengült immunrendszer nem képes felismerni 
a rossz struktúrájú, idegen vagy akár daganatos sejteket. (Az utóbbiak 
gyakran álcázó fehérjeköpenybe is beburkolóznak, hogy kevésbé legyenek 
felismerhetők.) Az enzimek segítenek, hogy az immunsejtek könnyebben 
rátaláljanak ezekre a kidobandó sejtekre, mert például lebontják álcázó-
leplüket, aktiválják az immunrendszert, gátolják a hibás sejtek érfalra és a 
normálsejtekhez való tapadási lehetőségét. Összességében tehát nemcsak 
a daganat kialakulásának megelőzésében vesznek részt, hanem a terjedés-
ben és az áttetképződés megfékezésében is. A főleg déligyümölcsökből – 
ananász, papaja, noni – származó enzimeken kívül a hasnyálmirigyenzimek 
is ide tartoznak és segítenek. Szedésük hosszabb időn át nagy adagban 
ajánlott.

•   Rizskorpakivonat: aktív összetevője – amit a rizskorpából a shii take gomba 
segítségével állítanak elő – megtalálható a BioBran nevű termékben. Ez stimu-
lálja az immunrendszert, a természetes ölősejteket – ezekből egyetlen akár 
27 ráksejtet is elpusztíthat élete során. Emellett olyan anyagok termelődését 
is serkentik a szervezetben, melyek a daganatos betegségek leküzdésé-
ben, a vírus- vagy baktériumfertőzött sejtek elpusztításában játszanak fontos 
szerepet. A rizskorpakivonat összetevői elősegítik a programozott sejtha-
lált, ezáltal támogatják a rákbetegség kialakulásának megelőzését, illetve  
a kórból való felépülést, továbbá védelmet nyújtanak a szabad gyökök ellen, 
és így nem meglepő, hogy kitűnő gyulladáscsökkentők is.
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•   Echinacea – bíbor kasvirág: délamerikai virágzó növény. Sti mulálja az 
immun rendszer működését, és fokozza a természetes ölősejtek aktivi-
tását. Hatóanyaga rákapcsolódik a baktériumok és a vírusok, valamint  
a daganatsejtek felszínére, segít megtalálni az „ellenséget”, továbbá elősegíti 
a fehérvérsejtek odakapcsolódását is ehhez a komplexumhoz, így felgyorsul 
az idegen, káros sejtek eltakarítása. 

  A kasvirág összetevőinek köszönhetően – hatékonyan alkalmazható a bi-
ológiai tumorterápiában, és mivel növeli a szervezet fertőzéssel szembeni el-
lenállását, nagy segítséget nyújt a kemoterápia miatt legyengült immunrend-
szer erősítésében és a másodlagos fertőzések kivédésében is. Előszeretettel 
rendelik megfázások és influenzák gyógyítására, tüneteinek enyhítésére és a 
betegség időtartamának csökkentése okán.

A kezelést ezzel a szerrel szünetek beiktatásával, periodikusan célszerű végezni, 
mert a 3. hét után csökkenhet az immunaktivitás.
•   Macskakarom: a hazai piacon Una de Gato, Cat ‘s Claw, avagy Uncaria  

tomentosa néven szereplő perui növény a nemzetközi figyelem közép-
pontjában áll, dokumentált gyógyító tulajdonságai miatt. Az 1980-as évek 
elején több beható vizsgálatot is folytattak a Müncheni Egyetem Gyógyszer
biológiai Intézetében, ahol megállapították: ahhoz, hogy a növény fő ható-
anyagai teljes hatásukat kifejthessék, egyéb alkotók jelenlétére is szükség 
van. Így együttesen erőteljesen fokozzák a fehérvérsejtek termelődését, ak-
tivitását és az idegen sejtek, kórokozók, szennyeződések eltávolítását.

Eredményesen kezelhetők vele az immungyengeséggel kapcsolatos betegségek, 
többek között a különféle daganatok, a genitális herpesz és még az AIDS is. 

A macskakaromnak tumorellenes, gyulladásellenes, antivirális és antimikrobás, 
valamint antioxidáns hatást tulajdonítanak. Más vizsgálatok mutációtgátló szere-
pét is kimutatták.
•   Lapacho: az eddigi kutatások azt igazolták, hogy a lapacho fa kérgéből 

előállított szernek többféle hasznos hatóanyaga is van. 
  Emellett viszonylag sok benne az ásványi anyag és a nyomelem: kalcium, 

magnézium, foszfor, cink, szilícium, mangán, molibdén, réz, vas, kálium, nát-
rium, kobalt, bór, arany, ezüst, stroncium, bárium, jód és nikkel.

  A kutatók tehát igen sokféle vegyületet találtak a fa hatóanyagai között. Ezek 
elsősorban az immunrendszerre gyakorolnak pozitív hatást. Ráadásul még 
kis koncentrációban – nanogrammnyi adagban! –, is képesek aktiválni a fe-
hérvérsejteket, tehát még teaként fogyasztva is hat. 
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  Segítik az immunsejtek „takarítófunkcióját”, tehát a lapacho a daganat-
növekedést fékező hatású. Sajnálatos módon alapanyagai töményen toxiku-
sak, súlyos hányingert és anémiát okozhatnak, ezért kivonatként nem alkal-
mazhatók!

•   Shii take gomba: halvány, pókhálószerű fonalak láthatatlan hálózatával 
átszövi a legkülönbözőbb keményfák elhalt szöveteit. A fonalak megemész-
tik a fák anyagait, és átalakítják azokat gombaszövetté. Kínában a gomba 
értékes gyógyszer, de egyben kulináris csemege is. Japánban népszerű pro-
teinforrás, ízletes, tápláló, diétás és egészséges. Tumorellenes, antivirális és 
antimikotikus hatást tulajdonítanak neki. A gomba legfontosabb hatóanyaga 
immunrendszerserkentő, előmozdítja az interferon termelődését. Van olyan 
hatóanyaga is, mely csökkenti az LDLkoleszterint. Esszenciális aminosa-
vakat tartalmaz, ezáltal kiváló sejtregeneráló.

Egyéb módszerek
•   Többszörösen telítetlen zsírsavak: esszenciális zsírsavaknak is nevezzük 

őket, mert a sejtmembránok felépítéséhez és a regenerálódáshoz nél-
külözhetetlenek. Ezenkívül komoly szerepük van az immunfunkcióban is, 
mivel a hormonszervekben a sejtszaporodást stimulálni avagy blokkolni is 
képesek. A zsírsavak közül ma az omega-3 védőszerepe és pótlása vált 
különösen fontossá, annál is inkább, mert a szokásos étkezés mellett az 
omega-6-ból jóval többet viszünk be a szervezetbe, a kettő aránya inkább 
az omega-6 felé billent. Az omega-3-pótlásra leginkább a hidegen sajtolt 
lenolaj, bogán-cs olaj és a ligetszépeolaj alkalmas. A halolajban omega-3 és 
-6 is bőséggel található.

Szervkivonatok
•   Thymusterápia: a thymus – azaz a csecsemőmirigy – kulcsszerepet játszik 

az immunrendszer tevékenységében. Benne érnek meg a csontvelőből 
származó őssejtek aktív Tlymphocytákká. A thymuspeptidek az őssejtek 
differenciálódását és fejlődését elősegítve szabályozzák az immunrend-
szert. Ezenkívül olyan folyamatokra hatnak erőteljesen, melyek hathatósan 
elősegítik, hogy az immunrendszer hamar talpra álljon – kemoterápia és be-
sugárzás idején is –, és így kivédhetők legyenek a szövődményes vírusos, 
bakteriális vagy gombás fertőzések. A csecsemőmirigy-kivonatot eddig leg-
sikeresebben tüdő- és mellrák, melanoma és lymphomák esetén használták.  
A kúra kezdetben általában 20-25 injekcióból áll, majd 1−4 heti gyakoriság-
gal ismétlő/fenntartó kezelés következik.
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•  Kismolekulájú máj- és lépextraktumok: 
  a lép és a máj nem specifikus immunrendszerre gyakorolt stimuláló hatása már 

az 1950-es évek óta ismert. Ehhez társul még, hogy a lép- és májkivonatok 
daganatnövekedést gátló hatásúak, illetve támogatják a szöveti regenerációt. 
Hatásukra a tumorsejtek szaporodása és növekedése lelassult blokkolódik, 
az immunrendszer aktivitása fokozódik, így az idegen sejtek felismerése és 
eltávolítása is erősödik. Ennek köszönhetően a kemo- és irradiációs terápia 
alatt − és után is − hamarabb regenerálódik a beteg, gyorsabban javul a vé-
rképe és az általános állapota

•  Baktériumflóra-rendezés: 
  Az immunsejtek 80%a a bélrendszer Peyerféle nyirokplakkjaiban talál-

ható. Ezek száma és aktivitása meghatározója az immunrendszer állapo-
tának. Ezért az egészséges baktériumflóra és a jó emésztés igen fontos a 
daganatok megelőzése és kiegészítő terápiája során is. A kemoterápia és 
az irradiáció igen erősen befolyásolja a bélműködést és a bélflórát, tehát 
ezen keresztül az immunrendszert is. Laborvizsgálatokkal igazolható, hogy 
az említett gyógymódok hatására legtöbbször csökken a nyálkahártyavédő 
ellenanyag szintje, és felborul a normál baktériumflóra összetétele, különö-
sen a gombák szaporodnak el nagyon. Ennek csökkentésére, kivédésére és 
gyors rendezéséhez nyújtanak lehetőséget a pre- és probiotikumok.

•  Sav-bázis korrekció
  A daganatos szervezetben az erjedés előtérbe kerülése miatt a szöveti pH 

6,7-re csökken, azaz savassá válik. A tumorsejtek relatíve érzéketlenek erre 
a változásra, vagyis nem pusztulnak el ilyenkor sem, sőt, a szaporodásukat 
képesek úgy igazítani, hogy akár 6-os pH mellett is osztódhassanak, vagyis 
gyarapodhassanak, növekedhessenek. Mindezt tetézi még az is, hogy a savas 
közegben elveszítik azt a gént, ami a programozott sejthalálért felelős, vagyis 
halhatatlanná válnak, a savas közeg pedig még védi is őket pl. a besugárzás 
ellen. A daganatos betegek számára az optimális pH-rendezés tehát elenged-
hetetlen! Ez elsősorban bázikus ételekkel, a kiválasztás serkentésével és kie-
gészítésül pH-korrigáló porok – például pH-balance – szedésével lehetséges.

•  Akupunktúra, neurálterápia
  Elsősorban a műtétek, besugárzások miatt keletkezett energiablokkok ol

dását és a fájdalmak csillapítását segíthetik. Többnyire 1012 kezelés szük-
séges egy adott terület funkciós zavarainak mérséklésére, illetve a fájdalom 
enyhítésére.
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