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MalignusMalignus daganatos daganatos 
betegsbetegséégekgek

•• KKöözzöös ts téényeznyezőők:k:
egyetlen sejtbegyetlen sejtbőől indulnak kil indulnak ki

Mindig az egMindig az egéész szervezet betegssz szervezet betegsééggéének kell nek kell 
tekinteni a folyamatottekinteni a folyamatot

A szervezet vA szervezet váálaszklaszkéészsszséége dge dööntntőő mind a mind a 
lefolylefolyáásban, mind a gysban, mind a gyóógyszeres tergyszeres teráápipiáábanban



A daganatos betegsA daganatos betegséég g 
kialakulkialakuláássáának folyamatainak folyamatai

•• Egyetlen sejt Egyetlen sejt -- finom genetikai vfinom genetikai vááltozltozáások: sok: 
onkogonkogééneknek, , szuppresszorszuppresszor ggéének, idegen nek, idegen 
ggéének, nek, stbstb transzformtranszformáácicióó

•• A szervezet vA szervezet váálasza: lasza: ééletkor, nem, letkor, nem, ééletmletmóód, d, 
vallvalláási/szocisi/szociáális helyzet, klis helyzet, köörnyezeti rnyezeti 
áártalmak                   rtalmak                   latencialatencia szakaszszakasz

•• „„PermisszPermisszíívv”” áállapot kialakulllapot kialakuláása                 sa                 

proliferproliferáácicióó



MalignusMalignus daganatos betegsdaganatos betegséégek: gek: 
kiegkiegéészszííttőő terteráápia elveipia elvei

•• Mindig a modern terMindig a modern teráápipiáával egyval együütt kell tt kell 
alkalmaznialkalmazni

•• Nem Nem interferinterferáálhatlhat a modern tera modern teráápipiáák k 
hathatáásmechanizmussmechanizmusáávalval

•• Csak az EBM szempontjainak megfelelCsak az EBM szempontjainak megfelelőő
mmóódszerek alkalmazhatdszerek alkalmazhatóókk

•• A kiegA kiegéészszííttőő mmóódszer is lehet veszdszer is lehet veszéélyes:lyes:
kontraindikkontraindikáácicióókk ismerete!ismerete!



MalignusMalignus daganatos betegsdaganatos betegséégek: gek: 
kiegkiegéészszííttőő terteráápia elveipia elvei

• A malignus folyamat nem immunológiai 
kérdés

• Apoptózis indukció, metasztázis gátlás
• Palliatív terápia – mellékhatások 

csökkentése (infekciók is)
• Egészséges sejtek védelme, sejtregeneráció
• Hosszú távú prevenció a relapszus ellen



Mit nem szabad adnunk?Mit nem szabad adnunk?

•• Sejt Sejt proliferproliferáácicióótt elelőősegsegííttőő komponensekkomponensek
BB12 12 vitamin vitamin parenterparenteráálisanlisan
KoncentrKoncentráált vasklt vaskéészszíítmtméényeknyek
RNS szintRNS szintéézist fokozzist fokozóó szerek (szerek (szilimarinszilimarin?)?)
Magas Na tartalmMagas Na tartalmúú kkéészszíítmtméényeknyek
Epesav szintEpesav szintéézist/elvzist/elváálasztlasztáást erst erőősen fokozsen fokozóó
szerek (telszerek (telíített tett éés tels telíítetlen zstetlen zsíírsavak nagyrsavak nagy
ddóózisban)zisban)



Milyen terMilyen teráápipiáás lehets lehetőősséégek gek 
vannak?vannak?

• Fitoterápia
• „Overnutrition”: intenzív táplálkozás 

áthangolás (Na/K egyensúly is)
• Antioxidánsok bevitele (koenzim Q10 nagy 

dózisban)
• Protektív növényi és ásványi anyagok

• Orális enzimterápia
• Mikrobiológiai terápia



OrOráális enzimterlis enzimteráápiapia

• Wobe Mugos E

• Borjú thymus, marha és disznó pancreas, 
papaya gyümölcs kivonata

• Adagolás: 3 x 3-5 t./nap étkezés előtt 1 
órával

• Mellékhatások: allergiás, emésztőrendszeri



OrOráális enzimterlis enzimteráápia hatpia hatáásaisai

• Immun moduláció
• NK sejt és makrofág aktivitás fokozása
• Anti – inflammatorikus
• Adhéziós molekulák, citokinek, 

immunkomplexek modulálása 
• Direkt onkolitikus
• Fibrinolitikus, mikrocirkulációt növelő
• Metasztázis gátlás



OrOráális enzimterlis enzimteráápiapia

• Colon carcinoma, 1242 beteg, 
multicentrikus kohorsz tanulmány

• Életminőség javulása, terápia 
mellékhatásainak csökkenése, élettartam 
növekedése a kontroll csoporthoz képest

• Cancer Chemother Pharmacol. 2001 Jul;47 Suppl:S55-63.



OrOráális enzimterlis enzimteráápiapia

• Emlő carcinoma, 2339 beteg, multicentrikus
kohorsz vizsgálat

• Mellékhatások, relapszus, metasztázis
csökkenése,
élettartam növekedése a kontroll csoporthoz 
képest

• Cancer Chemother Pharmacol. 2001 Jul;47 Suppl:S45-54.



OrOráális enzimterlis enzimteráápiapia

• Myeloma multiplex, 265 beteg (I-III st.) 
kohorsz vizsgálat

• Halálozás 60%-os csökkenése a vizsgálat 
alatt, jobb kemoterápiás válasz, hosszabb 
remisszió, ígéretes új terápiás modalitás

• Cancer Chemother Pharmacol. 2001 Jul;47 Suppl:S38-44.



MikrobiolMikrobiolóógiai tergiai teráápiapia

• Kedvező mikrobiológiai egyensúly kialakítása 
acidofil baktériumok rendszeres bevitelével

•• ProbiotikumProbiotikum: : „„az az ééletletéértrt”” mikroorganizmusokmikroorganizmusok

•• PrebiotikumPrebiotikum: (pl. : (pl. inulininulin, , fruktofrukto--oligooligo--
szacharidokszacharidok))

• Ca, vas felszívódás segítése



MikrobiolMikrobiolóógiai tergiai teráápia hatpia hatáásaisai

•• Szerves savakat (tejsav, ecetsav, stbSzerves savakat (tejsav, ecetsav, stb..) ) éés s 
antibakteriantibakteriáálislis faktorokat termelnekfaktorokat termelnek

•• GGáátoljtoljáák a k a patogpatogéénn gombgombáák k éés bakts baktéériumok riumok 
elszaporodelszaporodáássáátt

•• AA kkááros anyagcseretermros anyagcsereterméékek (pl. kek (pl. 
kkéénhidrognhidrogéén, n, putreszcinputreszcin, epesav lebont, epesav lebontáási si 
termterméékek) szintjkek) szintjéét cst csöökkentikkkentik

•• Daganat megelDaganat megelőőzzőő hathatáásuk vansuk van
•• HelyreHelyreáállllíítjtjáák a bk a béélfal lfal permeabilitpermeabilitáássáátt



Alkalmazott Alkalmazott probiotikumokprobiotikumok

LactobacillusLactobacillus plantarumplantarum
LactobacillusLactobacillus salivariussalivarius
BifidobacteriumBifidobacterium longumlongum
LactobacillusLactobacillus acidophilusacidophilus
BifidobacteriumBifidobacterium bifidumbifidum
LactobacillusLactobacillus sporogenessporogenes
LactobacillusLactobacillus rhamnosusrhamnosus

LaktoferrinLaktoferrin, , lizozimlizozim



ProbiotikumokProbiotikumok éés colon s colon 
carcinomacarcinoma

• Toxikus fehérje metabolizációs termékek 
csökkentése (szulfidok, fenolos- és indol
származékok)

• Szénhidrát bontás fokozása
• Proliferatív hatású epesav metabolitok

csökkentése
• Colon carcinoma kockázat csökkentése

• Mol Nutr Food Res. 2011 Jan;55(1):46-57. doi: 10.1002/mnfr.
201000451. Epub 2010 Nov 23.



ProbiotikumokProbiotikumok éés bs béélbetegslbetegséégekgek
•• Antibiotikum vagy fertAntibiotikum vagy fertőőzzéés okozta hasmens okozta hasmenééss
•• IrritIrritáábilisbilis bbéél szindrl szindróómama
•• ÉÉtel allergitel allergiáák (bk (bőőrtrtüünetek)netek)
•• GyulladGyulladáásos bsos béélbetegslbetegséégek (pl. gek (pl. CrohnCrohn))
•• KemoterKemoteráápia pia adverzadverz hathatáásai (gombsai (gombáás, s, 

bakteribakteriáális kolonizlis kolonizáácicióó))

•• ProbiotikumokProbiotikumok éés s laktoferrinlaktoferrin kedvezkedvezőő hathatáásasa

•• Am J Am J PhysiolPhysiol GastrointestGastrointest Liver Liver PhysiolPhysiol.. 2010 Jun;298(6):G8072010 Jun;298(6):G807--19. 19. 
EpubEpub 2010 Mar 18. 2010 Mar 18. 



TelTelíítetlen zstetlen zsíírsavak (PUFA)rsavak (PUFA)
•• TTööbbszbbszöörröösen telsen telíítetlen esszencitetlen esszenciáális lis 

zszsíírsavak, n3 rsavak, n3 éés n6 sorozats n6 sorozat



PUFA metabolizmusPUFA metabolizmus

n3 lenolaj, tengeri 
halak olaja

n6 sáfrány, szója, 
kukorica olajok 



EmlEmlőőrráák kockk kockáázata zata éés napi s napi 
zszsíírbevitelrbevitel



EmlEmlőőrráák kockk kockáázata zata éés PUFA s PUFA 
bevitelbevitel

•• n3/n6 helyes arn3/n6 helyes aráánya nya éés mennyiss mennyiséégege
•• FermentFermentáált tejtermlt tejterméékek fogyasztkek fogyasztáásasa
•• NNöövvéényi nyi antioxidantioxidáánsoknsok bevitelebevitele

•• 72571 eg72571 egéészsszsééges nges nőő kköövetvetéése, se, kohorszkohorsz
tanulmtanulmáányny

•• Int J Int J CancerCancer.. 2011 Mar 15;128(6):14342011 Mar 15;128(6):1434--41. 41. doidoi: 10.1002/ijc.25703. : 10.1002/ijc.25703. EpubEpub 2010 2010 NovNov 23. 23. 



AutoimmunAutoimmun betegsbetegséégek gek éés PUFA s PUFA 
bevitelbevitel

•• GlomerulonephritisGlomerulonephritis modell modell éés klinikai s klinikai 
tanulmtanulmáányoknyok

•• n3 halolaj n3 halolaj szupplementszupplementáácicióó megakadmegakadáályozza lyozza 
az az IgAIgA nephritistnephritist, cs, csöökkenti az ILkkenti az IL--6 v6 váálaszt. laszt. 
Klinikai tanulmKlinikai tanulmáányok egy rnyok egy réészszéében hatben hatéékonykony

•• ProstaglandinsProstaglandins LeukotLeukot EssentEssent FattyFatty AcidsAcids.. 2010 Apr2010 Apr--Jun;82(4Jun;82(4--6):2516):251--8. 8. EpubEpub
2010 Mar 1. 2010 Mar 1. 



ImmunstimulImmunstimuláánsns terteráápia pia 
kontraindikkontraindikáácicióóii

•• EchinaceaEchinacea kkéészszíítmtméényeknyek

•• Ne adjuk Ne adjuk autoimmunautoimmun betegsbetegséégekben, gekben, 
kemoterkemoteráápia alatt, spia alatt, súúlyos lyos 
mmáájkjkáárosodrosodáásban, fennsban, fennááll a gyll a gyóógyszer gyszer 
interakciinterakcióó veszveszéélye islye is

•• ArchArch DermatolDermatol.. 2004 Jun;140(6):7232004 Jun;140(6):723--7. 7. 



AntioxidAntioxidáánsns terteráápipiáákk
•• FlavonoidokFlavonoidok, , polifenolokpolifenolok, , karotinoidokkarotinoidok, E vitamin, Q10, , E vitamin, Q10, 

szelszeléén, cink, stb.n, cink, stb.

•• Daganat prevenciDaganat prevencióó ttááplpláálléék kiegk kiegéészszííttőőkkel?kkel?

No No convincingconvincing evidenceevidence thatthat antioxidantantioxidant supplementssupplements preventprevent
gastrointestinalgastrointestinal cancerscancers. . OnOn thethe contrarycontrary, , antioxidantantioxidant
supplementssupplements seemseem toto increaseincrease overall overall mortalitymortality. . 

•• A termA terméészetes formszetes formáában vagy ahhoz kban vagy ahhoz köözeli zeli öösszetsszetéételben telben 
bevitt bevitt antioxidantioxidáánsoknsok hathatéékonyabbak, mint az izolkonyabbak, mint az izoláált lt 
kkéészszíítmtméények (pl. bnyek (pl. bééta karotin)ta karotin)

•• http://www2.cochrane.org/reviews/en/ab004183.htmlhttp://www2.cochrane.org/reviews/en/ab004183.html



ÖÖsszegzsszegzééss

•• Az Az éélet sokkal bonyolultabb, mint egy let sokkal bonyolultabb, mint egy 
kkíísséérletes modellrletes modell
vagy akvagy akáár egy tudomr egy tudomáányos adatbnyos adatbááziszis


