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Kāpēc tas rodas?
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«SPtClAllZLAIDUMSNr ? ?m7



%

Iespējams, 
audzēja šūnu attīstībā 

piedalās insulīns -  
hormons,

kas nepieciešams, 
lai mēs dzīvotu,- un saia

procesā varētu but liela 
nozīme arī tam, ko edam.

Z
inātnieki vēzi pēta jau 
gadiem, taču tas joprojām ir 
kā neatminama mikla. Pro
tams, vēzis nav vienīgā neiz
zinātā slimība, un skaidrs arī 
tas, ka visiem gadījumiem 
nav viena risinājuma, taču 
kaut kādā veidā audzēji ir 
saistīti ar aptaukošanos un 

rūpnieciski ražotu, neveselīgu pārtiku.
Visi takti norāda insulīna virzienā.

Insulīns ir hormons, ko izstrādā aizkuņģa ' "1 
dziedzeris, lai samazinātu cukura (glikozes) 
līmeni asinīs. Tas ir būtiski nepieciešams, lai 
mēs dzīvotu, bet izskatās, ka insulīns varētu 
būt arī vēža sadarbības partneris.

Jaunos, revolucionāros pētījumos, kas 
publicēti pēdējo desmitgadu laikā, pierā
dīts, ka insulīns palīdz attīstīties un augt 
dažādiem ļaundabīgajiem audzējiem, 
ipaši krūts un prostatas vēzim.

Vērtējiet ogļhidrātus!
Insulīns ne tikai normalizē cukura līmeni 
asinīs. Tas arī palīdz augt organisma 
audiem, signalizējot, ka tiem ir jāaug, vai 
paaugstinot hormona līmeni, kas tieši 
ietekmē audu augšanu, -  tas ir dzīvī
bai svarīgs mehānisms, kurā piedalās 
insulīnam līdzīgie augšanas faktori (IGF). 
Izrādās, šis process, kas stimulē augšanu, 
palīdz attīstīties ne vien normālām un 
veselām šūnām, bet arī audzējiem. Pētnie
ki konstatējuši, ka cilvēkiem ar resnās 
zarnas, krūts un prostatas vēzi asinīs ir 
paaugstināts IGF līmenis. Insulīnam 
līdzīgie augšanas faktori novēroti arī 
80 % plaušu vēža gadījumu.n

Lielākā daļa ārstu uzskata, ka insulīna 
rezistence rodas no aptaukošanās, un to

savukārt izraisa mazkustīgs dzīvesveids 
un trekns uzturs, taču ir atklāta tieša sais
tība starp hiperinsulinēmiju (palielinātu 
insulīna izstrādi) un ogļhidrātiem -  lielu 
produktu grupu, kurā ietilpst gan graud
augi, gan dārzeņi, gan glikoze, fruktoze 
un sukroze. Kad no vēža slimnieku diētas 
tika pilnībā izslēgti ogļhidrāti vai iespēja
mi samazināts to daudzums, audzēji auga 
lēnāk vai vispār pārstāja augt.

Viens no populārākajiem uztura 
plāniem, no kura izslēgti visi ogļhidrāti 
vai lielākā to daļa un kas paredz uzturā 
lietot daudz tauku, ir Atkinsa diēta. Tās 
kritizētāji bilst, ka cilvēkiem, kas ilgstoši 
to ievēro, palielinās sirds slimību risks.1'

Protams, ne visi ogļhidrāti ir slikti. 
Pētnieki no Bērnema Medicīnas pētī
jumu institūta Lahoijā, Kalifornijā (the 
Burnham Institutefor Medical Research), 
atklāja, ka glikāni, salikto ogļhidrātu 
molekulas, piemēram, samazina audzēju 
veidošanos.' Ogļhidrāti patiešām ir dažā
di, bet lielākā daļa to, ko satur pārstrādāti 
produkti, piemēram, baltie risi, baltmaize, 
cepumi un kūkas, ir monosaharīdi, 
glikoze. Glikozes daudzumu apzīmē ar 
glikēmisko indeksu. Jo vairāk uzņemam 
produktu, kuros ir ogļhidrāti ar augstu 
glikēmisko indeksu, jo vairāk insulīna 
aizkuņģa dziedzerim jāizstrādā, lai nor
malizētu cukura līmeni asinīs.

Lielākajai daļai cilvēku, kas ievēro tā 
saukto Rietumu diētu un ēd daudz pusfab
rikātu un rūpnieciski ražotu produktu, ir 
izveidojusies hiperinsulinēmija, un tā varē
tu būt tieša reakcija uz uzturu, kurā domi
nē produkti ar augstu glikēmisko indeksu. 
Otra iespēja -  šāds uzturs provocē insulīna

I

Cilvēkam ar lieko svaru būs nosliece uzkrāt taukus 
hiperinsulinēmijas jeb insulīna rezistences dēj, 

bet to savukārt izraisa pavājināta aizkuņģa dziedzera 
darbība vai diēta, kurā ir daudz produktu 

ar augstu glikēmisko indeksu.

Varētu domāt, ka atrasts vienkāršs 
risinājums -  jāizslēdz no uztura pro
dukti, kas satur ogļhidrātus, un vēža 
slimnieks izveseļosies. Viss tomēr nav 
tik vienkārši. Citi pētījumi liecina, ka 
pilnīga atteikšanās no vienas uzturvielu 
grupas ilgtermiņā var radīt tikpat daudz 
problēmu, cik ar to ir novērsts. Z ināt
nieki, kas strādāja Rovetas Pētniecības 
institūtā Aberdinā, Skotijā (the Rowett 
Research Institute), konstatēja, ka diēta 
ar ierobežotu ogļhidrātu daudzumu 
samazina butirāta līmeni zarnu traktā, 
bet tas pasargā no kolorektālā vēža.” 
Vadošais pētnieks profesors Herijs 
Flints (Harry Flint) atzina, ka ilgter
miņā šāda diēta varētu pat veicināt 
kolorektālā vēža attīstību.

fBBBOĒĒI

rezistenci, kas ir otrā tipa cukura diabēta 
pirmā pazīme, un aizkuņģa dziedzeris 
mēģina to kompensēt, ražojot vēl vairāk 
insulīna. Abos gadījumos pastiprināta 
insuiīna izstrāde organismā rada sekas:
• izraisa aptaukošanos,
• paaugstina vēža risku.

Kāds insulīnam sakars ar vēzi?
Itāļu pētnieki 2000. gadu sākumā bija 
vieni no pirmajiem, kas konstatēja, ka 
pastāv saistība starp ogļhidrātiem ar 
augstu glikēmisko indeksu (Gl) un krūts 
vēzi. Pētījumā piedalījās 2569 sievietes 
ar krūts vēzi un 2588 veselas dalībnieces. 
Zinātnieki konstatēja, ka sievietēm, 
kas bija regulāri ēdušas produktus ar 
augstu glikēmisko indeksu, piemēram,
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Insulīna terapija un vēzis
Ja dabīgi izstrādāts insulīns var veicināt vēža šūnu augšanu, vai tas pats 
attiecas uz insulīna terapiju, ko izmanto, lai ārstētu pirmā tipa cukura diabēta 
slimniekus? Izrādās, četros nesenos pētījumos konstatēts, ka insulīna terapija patie
šām palielina vēža risku, un trijos no šiem četriem pētījumiem kā galvenais vaini
nieks minēts glargīna insulīns, injicējams insulīna analogs, kas atvasināts no cilvēka 
insulīna.

Vienā no pētījumiem, kurā piedalījās 127 031 diabēta slimnieks, pētnieki atklāja, 
ka risks pieauga atbilstoši insulīna devai.0

Citā pētījumā, kurā piedalījās 114 841 pirmā tipa cukura diabēta slimnieks no 
Zviedrijas, atklāja, ka ar glargīna insulīnu saistītais risks ir atkarīgs no audzēja veida: 
attiecībā uz krūts vēzi terapija gandrīz dubultoja risku, savukārt prostatas vēža draudi 
palielinājās nebūtiski.n

Glargīna insulīnu, ko ražo Sanofi-Avantis, diabēta slimnieki lieto kopš 
2000. gada, tomēr pēc Vācijā veikta pētījuma, kurā tika intervēti privāto veselības 
apdrošināšanas polišu īpašnieki, radās aizdomas par iespējamu vēža risku. Pārskatā 
konstatēja, ka uz katriem 100 pacientiem, kasto injicē, bija viens pirmreizēja vēža 
gadījums, un risks paaugstinājās atbilstoši insulīna devai.

Iespējams, vēža risks, kas rodas, lietojot konkrēto preparātu, bija zināms 
jau dažas nedēļas pēc tā apstiprināšanas. Ernsts Šantelē [Ernst Chantelou) no 
Diabetesambulanz MNR-Klinik Diseldorfā, Vācijā, savulaik izteicās, ka fakts, ka terapija 
ir ārkārtīgi mitogēna -  provocē šūnu vairošanos - ,  bija zināms vēl, pirms terapiju 
apstiprināja Eiropas Medikamentu novērtēšanas aģentūra (EMEA). Ražotāji esot 
mutiski paziņojuši par terapijas mitogēniskumu, bet aģentūra to uzskatījusi par 
nebūtisku.

Neatkarīgie pētnieki, kas pārbaudīja glargīna insulīnu ar cilvēka šūnām, 
konstatēja, ka tas liek šūnām vairoties. Pētnieku grupas vadītājs Peters Kurcāls (Peter 
Kurtzhals) atzina, ka terapija var pat seškārtīgi vai astoņkārtīgi palielināt insulīnam 
līdzīgo augšanas faktoru daudzumu.15

Glargīna insulīns nav vienīgā insulīna terapija, kas ir saistīta ar palielinātu vēža risku. 
2008. gadā Pfizer ziņoja par sešiem gadījumiem, kad cilvēki, kas bija lietojuši inhalējamu 
insulīna medikamentu, vēlāk saslima ar 
plaušu vēzi. Lai gan uzņēmums 
noraidīja jebkādu cēloņsakarību,
2007. gadā medikamentu izņēma 
no tirdzniecības."

ATSAUCES

1 Diabetologia, 2009; d o i: 10.1007/s00125-009-1418-4

2 Diabetologia, 2009 ; doi: 10.1007/ s 00125-009 -1444-2
3 Diabetes, 200 0 ; 49: 999-1005

4 Diabetologia, 2008; 51: 1-5

baltmaizi, bija divreiz lielāks krūts vēža 
risks, savukārt produkti ar nelielu GI 
audzēju neietekmēja.^ Vadošais onkologs 

Boids (D. Barry Boyd) no Gri- 
ničas klīnikas Konektikutā vēlāk izteicās, 
ka insulins un IGF varētu paātrināt vēža 
(īpa$i krūts vēža) šūnu augšanu. Viņš pat 

. uzsk^ija, ka augsts IGF līmenis varētu 
samazināt kīmijterapijas efektu.

Šo teoriju pārbaudīja pētnieki no 
Brigama un Sieviešu klīnikas un Hārvar- 
da Medicīnas skolas Bostonā. Pētnieki 
475 sievietēm noteica vēža risku. Sievietes 
bija 20-75 gadus vecas un dzīvoja Mek
sikā. Tām, kas uzturā lietoja visvairāk 
ogļhidrātu, bija gandrīz trīs reizes lielāks 
krūts vēža risks nekā tām, kas ēda pro
duktus ar viszemāko glikēmisko indeksu.

Bija vairāki apstākļi, kāpēc pētnieki 
izvēlējās tieši sievietes no Meksikas. Lai 
gan ogļhidrāti tradicionāli bijuši mek-

sikāņu diētas neatņemama sastāvdaļa, 
tikai pēdējā laikā meksikāņiem ārkārtīgi 
pieaudzis aptaukošanās līmenis.

Galvenie ogļhidrāti, ko uzņēma šis sie
vietes, bija fruktoze un sukroze. Fruktozei 
ir viens no zemākajiem GI, bet sukrozei, 
kas ir cukura un daudzu citu rūpniecis
ki ražotu produktu sastāvā, šis indekss 
ir viens no augstākajiem. Acīmredzot 
krūts vēža risku palielināja nevis tauku 
daudzums uzturā, bet gan ogļhidrāti -  tā 
secināja pētnieki.'

Vēl viens puzlesgabaliņš tika atrasts pēc 
dažiem gadiem eksperimentā ar pelēm. 
Pētnieku grupa no Bostonas koledžas 
Bioloģijas fakultātes Masačūsetsā deva 
pelēm ar smadzeņu audzēju komerciāli 
ražotu pulverveida uztura aizvietotāju, 
kas tika izstrādāts, lai ārstētu bērnus ar 
epilepsiju. Šajā produktā bija daudz tauku 
(72 g) un maz ogļhidrātu (3 g). Izrādījās,
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Kādā apjomīgā pētījuma atskaitē konstatēja, 
ka aptaukojušies cilvēki daudz vairāk riskē piedzīvot 

resnās zarnas audzēju, krūts vēzi, endometrija vēzi un 
nieru, un barības vada audzējus.

95  Zaļie dārzeņi

Aprikozes
(svaigas)

PRODUKTI AR AUGSTU GI PRODUKTI AR ZEMU GI

Alus (maltoze) 110 Ķiploki 15

s a i Kabači 15

Cepti kartupeļi 95 Baklažāni 15

Eļļā fritēti 
kartupeļi

Rīsu milti

Modificēta ciete 95

Kartupeļu putra 9 0 Zemesrieksti 15

Čipsi Soja 15

Medus m Fruktoze 15

Hamburgera
bulciņa 85 Tumšā šokolāde 20

Burkāni (termiski 
apstrādāti) 85 Šķeltie zirņi 20

Kukurūzas pārslas E 3 lēcas (zaļās) 22

Popkorns 85 Bezcukura džems 22

Ātri pagatavoja
mie rīsi 85 Sojas nūdeles i i i l

Rīsu cepumi 85
Zaļās pākšu 
pupiņas 3 0

Uzpūsti 
rīsa graudi 85 Svaigi augļi 3 0

ka diēta būtiski -  par 35-65 % -  ierobe
žoja audzēja augšanu un uzlaboja peļu 
dzīvildzes rādītājus. Pētnieki uzskatīja, 
ka šāds uzturs smadzeņu audzēja šūnas 
nomērdēja badā, jo tās nesaņēma cukura 
molekulas, kas nodrošina, ka vēzis var 
augt un attīstīties.

Ari citos pētījumos ar pelēm gūti līdzī
gi rezultāti. Kad grauzējiem ar prostatas 
vēzi deva barību ar palielinātu taukvielu 
daudzumu un ierobežoja ogļhidrātus, tas 
ļāva palēnināt audzēju augšanu. Vado
šais pētnieks Stivens Frīdlands (Stephen 
Freedland), kurš tobrīd strādāja 
Universitātes Prostatas pētniecī
bas centrā Daremā, Ziemeļ- 
karolīnā, secināja, ka diēta ar 
ierobežotu ogļhidrātu daudzumu 
vai pilnīga to izslēgšana no uztura 
būtiski pazemināja insulīna līmeni 
asinīs, palēninot arī audzēju 
augšanu.Frīd lands bija loti ie
dvesmots un sacīja, ka potenciāli 
tas varētu būt jauns mehānisms, 
kā apturēt prostatas vēža augšanu 
un palīdzēt cilvēkiem ilgāk dzīvot ar šo 
slimību.

Iespējams, visintriģējošākos pierādī
jumus atrada pētnieki, kas analizēja Wo
mens Health Initiative pētījuma dalībnie
ču insulīna līmeni. Savulaik šis pētījums 
tika veikts ASV, un zinātnieki atlasīja 
grupu ar 1651 sievieti pēcmenopauzes 
vecumā, no kurām pusei bija krūts vēzis. 
Analizējot paņemtos asins paraugus, 
pētnieki konstatēja, ka sievietēm ar 
visaugstākajiem insulīna rādītājiem bija 
vairāk nekā uz pusi lielāks krūts vēža 
risks. Lai gan pēc menopauzes olnīcas 
vairs neizstrādā estrogēnu, sievietēm var 
būt augstāks insulīna līmenis, īpaši ja ir 
aptaukošanās problēmas.E

Resns, tātad slims ar vēzi?
Pētnieki jau daudzus gadus zināja, ka ap
taukošanās problēma (kad ķermeņa ma
sas indekss (ĶMI) pārsniedz 30 kg/m2) ir 
saistīts ar vēzi. Kādā apjomīgā pētījuma 
atskaitē, kas bija publicēta 2002. gadā, 
tās autori konstatēja, ka aptaukojušies 
cilvēki vai tādi, kam ir nozīmīgs liekais 
svars, daudz vairāk riskē piedzīvot resnās 
zarnas audzēju, krūts vēzi (īpaši sievie
tes pēcmenopauzes laikā), endometrija 
vēzi un nieru, un barības vada audzējus. 
Pētnieki norādīja, ka ir liela iespēja, ka 
pastāv arī saistība starp aptaukošanos un 
žultspūšļa, olnīcu un aizkuņģa dziedzera

Biežāk lietoto w  
produktu GI indekss
Tikai daži ogļhidrāti stimulē papildu insulīna izdalīšanos. 
Tiem ir augsts glikēmiskais indekss, jo tie satur papildu 
glikozi, kuras pārstrādei nepieciešams papildu insulīns.

Glikēmisko līmeni var mainīt arī produkta 
termiskā apstrāde. Svaigiem burkāniem, piemēram,
GI ir zemāks, bet termiski apstrādātiem -  augstāks.

vēzi, lai gan šim apgalvojumam nebija 
neapšaubāmu pierādījumu. Iespējams, 
aptaukošanās varētu būt cēlonis 
25-30 % resnās zarnas, krūts vēža, 
endometrija, nieru un barības vada vēža 
gadījumu.a

ASV aptuveni 41 000 pirmreizēju vēža 
gadījumu saista ar aptaukošanos -  tie ir 
3,2 % no visiem cilvēkiem, kam pirmo 
reizi atklāts vēzis.® Kādā citā ziņojumā 
teikts, ka 14 % no visiem gadījumiem, 
kad miruši vīrieši, un 20 % no visiem 
gadījumiem, kad mirušas sievietes, nāves 
iemesls bijis saistīts ar aptaukošanos un 
lieko svaru.® Ja statistika ir pareiza, tad 
šie dati demonstrē lielāko veselības 
problēmu, jo pirms vairāk nekā 
desmit gadiem ASV gandrīz 
trešdaļa pieaugušo bija klasifi
cēti kā aptaukojušies,a  vēlāk 
viņiem piepulcējās vēl 
8 %, savukārt bērnu un 
pusaudžu vidū, kur vēl 
nesen šis skaitlis bija 
15 %, aptaukošanās rādī
tāji beidzamo gadu laikā 
ir trīskāršojušies.E
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Kāpēc tas rodas?

Vienā no pētījumiem, kurā piedalījās 127 031 diabēta 
slimnieks, pētnieki atklāja, ka risks pieauga atbilstoši

insulīna devai.

Franču uztura pētnieks Mišels Mon- 
tinjaks (Michel Montignac), kas savā 
vārdā nosaucis glikēmiskā indeksa diētu, 
domā, ka aptaukošanās līmeni nosaka 
katra indivīda hiperinsulinēmijas pakāpe. 
Savukārt hiperinsulinēmija izraisa meta- 
bolo procesu, ko dēvē par lipoģenēzi, -  
organisms uzklāj patoloģiski daudz tauku 
un neļauj tiem oksidēties un sadegt, lai 
nodrošinātu enerģiju. Tas nozīmē, ka cil-

Insulīns -  
labais un sliktais
Cilvēks nevar dzīvot bez insulīna. Pirmā tipa 
cukura diabēta slimnieki, kam aizkuņģa dzie
dzeris to vairs nespēj izstrādāt, ir atkarīgi no 
injicējamā insulīna. Ja diabēta slimnieki katru 
dienu neinjicētu insulīna analogu, cukura līme
nis paaugstinātos un organisms sāktu dedzināt 
tauku rezerves. Dažu dienu laikā tas radītu 
dzīvībai bīstamu stāvokli -  diabēta ketoacidozi.

Cilvēkiem, kas cieš no hiperinsulinēmijas, 
kad aizkuņģa dziedzeris izstrādā pārāk daudz 
insulīna, cukura līmenis asinīs ir pazemināts, 
un tad iestājas hipoglikēmija. Par to liecina 
šādas pazīmes: bālums, drebuļi, svīšana, pa
ātrināta sirdsdarbība, izsalkums, trauksme un 
neskaidra redze. Var sākties arī konvulsijas.

Cilvēkiem ar otrā tipa cukura diabētu 
J t a s  var būt stāvoklis pirms pirmā tipa diabēta, 

jo aptuveni trešdaļa otrā tipa cukura diabēta 
slimnieku nākotnē ir nepieciešama insulīna 
terapija), bieži veidojas insulīna rezistence, kad 
šūnas kļūst nejūtīgas pret insulīna iedarbī
bu. Sākotnēji aizkuņģa dziedzeris cenšas to 
kompensēt, izstrādājot vairāk insulīna, bet 
beigās tas vairs nespēj saražot nepieciešamo 
daudzumu.

*

vēkam ar lieko svaru būs nosliece uzkrāt 
taukus hiperinsulinēmijas jeb insulīna 
rezistences dēļ, bet to savukārt izraisa 
pavājināta aizkuņģa dziedzera darbība vai 
diēta, kas satur daudz produktu ar augstu 
glikēmisko indeksu.23

Kādā nelielā pētījumā, kurā piedalījās 
tikai 23 sievietes, viņām patiešām izdevās 
samazināt insulīna rezistenci, nosakot 
diētu, kurā bija vidēji daudz ogļhidrātu.a  
Tas liek domāt, ka problēmu varētu risināt, 
ierobežojot ogļhidrātu daudzumu uzturā.

Atgriežoties pie vēža, Montinjaks un 
vairāki citi pētnieki uzskata, ka hiperin
sulinēmija un insulīna rezistence izraisa 
aptaukošanos un var radīt vēža risku.

Varburga cukura teorija
Montinjaka pieeja sasaucas ar kādu 
citu teoriju par vēzi, kas pirmo reizi 
tika postulēta pirms astoņdesmit ga
diem: Oto Varburga (Otto Warburg) 
teoriju par cukuru. Dr. Varburgs 
(1883-1970), izcils vācu bioķīmiķis, 
kas veltīja uzmanību šūnas elpoša
nai, fotosintēzei un vēzim, novēroja, 
ka veselas šūnas, lai pārstrādātu ogļ
hidrātus glikozē, izmanto skābekli, 
un tā izdalās enerģija, turpretim 
vēža šūnas iegūst enerģiju glikolī- 
zē -  procesā, kurā nav nepieciešams 
skābeklis.

“Galvenais vēža cēlonis ir tas, ka 
normālās šūnās skābekļa respirāci- 
jas process tiek nomainīts ar cukura 
fermentāciju," 1966. gadā, četrus 
gadus pirms savas nāves, Varburgs 
stāstīja lekcijā Nobela laureātiem.

Kādā pētījumā Arizonas Univer
sitātes zinātnieki atklāja, ka radiologi 
var izmantot glikolīzes pakāpi, lai 
noteiktu audzēja attīstības stadiju. 
Pētnieki uzskata, ka paaugstināta 
glikozes sadalīšanās ir “teju universā
la īpašība”, kas raksturīga visu veidu 
audzējiem.23 Turklāt zināms, ka vēža 
šūnām ir desmit reižu vairāk insulīna 
receptoru nekā veselajām šūnām,0  
kas arī izskaidro, kādēļ insulins palīdz 
audzējiem augt un attīstīties.

Vērojiet indeksu!
Uztura speciālisti jau labu laiku mūs ir 
brīdinājuši, ka tā sauktie baltie ogļ
hidrāti kaitē veselībai, taču vēl nesen 
nebija skaidrs, kādēļ un kas notiek, ja ēd 
produktus, kas tos satur. Saliekot kopā 
vairākus atsevišķus pētījumu pavedienus, 
aina kļūst mazliet skaidrāka -  neveselīgie 
produkti veicina insulīna līmeņa celša
nos, kas ir neizbēgama organisma reak
cija. lai samazinātu paaugstināto cukura 
jeb glikozes daudzumu, kas organismā 
nonāk ar produktiem, kam ir augsts glikē- 
miskais indekss. Šādi produkti lielākoties 
ir rūpnieciski pārstrādāti un pārveidoti, 
piemēram, baltmaize, baltie rīsi, cepumi, 
kūkas, ātrās uzkodas, tas ir, burgeri un frī 
kartupeli.

Cilvēkiem, kas regulāri ēd rūpniecis
ki ražotu, neveselīgu pārtiku, ar laiku 
izveidojas hiperinsulinēmija vai insulīna 
rezistence, viņu aizkuņģa dziedzeris 
nemitīgi izstrādā vairāk insulīna, nekā 
nepieciešams. Tam savukārt ir bīstamas 
sekas; tas var izraisīt aptaukošanos un 
veicināt vēža šūnu augšanu, kas pārtiek 
no insulīna.

Daudzi ārsti skatās teleskopa neparei
zajā galā, uzskatot, ka insulīna rezistenci 
vai hiperinsulinēmiju izraisa aptauko
šanās. Ja paskatītos no otras puses, ka 
aptaukošanās ir hiperinsulēmijas sekas, 
bet to izraisa neveselīga pārtika, pārtikas 
ražotājiem vajadzētu steigšus aizvērt 
savas fabrikas. Patiesībā to jau sen būtu 
vajadzējis izdarīt.

Braiens Habards (Bryan Hubbard)
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Kāpēc tas rodas?

No aizmirstības 
izcelta kāda cerīga 

teorija, ka vēzi 
varētu uzveikt 
ar netoksiskām 

metodēm.

, ick uzskatīts, ka medicīnas 
mm* attīstība nozīmē lūkoties 

tikai nākotnē, taču vēža 
pētnieki pievērsuši uzma
nība kādam vīram, kurš 
lielāko daļu savu pētījumu 
veicis pagājušā gadsimta 
30. gados. Viņa vārds ir Oto 
Varburgs (Otto Warburg), 
un viņš bija vācu bioķīmi

ķis, kurš 1931. gadā saņēma Nobela prēmiju 
medicīnā, l iesa, 1970. gadā, kad Varburgs 
mira, viņa teorija bija pilnībā diskreditēta 
un aizmirsta.

Mūsdienās zinātnieki ar lielu interesi 
sākuši atkal pētīt Oto Varburga darbus un 
atzinuši, ka tic ļauj izdarīt vērtīgas atziņas 
par vēža attīstību. Vai iespējams, ka hipotē
ze, kas tika radīta pirms Otrā pasaules kara, 
ļautu atrisināt problēmu, ko nav spējuši 
tūkstošiem vēža ekspertu un miljardiem 
dolāru vērti pētniecības projekti? >
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Kāpēc tas rodas?

Netradicionālās medicīnas uztura speciālists Brai- 
ens Peskins apgalvo, ka vēzi var novērst, izmanto
jot īpašu neaizstājamo taukskābju kombināciju. 
Interesi par taukskābēm viņā radīja pētījums ar 
laboratorijas pelēm. Pētnieki ziņoja, ka Omega 3 
taukskābes (EPA un DHA) palīdzēja pasargāt atse
višķas šūnas no radiācijas sekām un arī no vēža.n 
Bioķīmiķi no Brandaisa Universitātes Masačūsetsā 
(Brandeis University), nevarēja izskaidrot, kā tas 
iespējams, bet Peskins uzskatīja, ka tas ir Varbur- 
ga efekts. "Neaizstājamās taukskābes patiešām 
piesaista skābekli kā magnēts vai kā sūklis," viņš 
stāstīja, minot pierādījumus no sporta medicīnas, 
kuri demonstrēja, ka uztura bagātinātāji ar neaiz
vietojamajām taukskābēm samazināja pienskābes 
uzkrāšanos organismā un palielināja skābekļa 
piegādi.

Ideja, ka neaizvietojamās taukskābes var noderēt 
vēža ārstēšanā, nav jauna. Daudzi medicīnas eksperti 
uzskata, ka vairākas slimības, ieskaitot vēzi, iespē
jams, sākas tāpēc, ka modernajā diētā Omega 3 
un Omega 6 taukskābes nav līdzsvarā. Attiecīgi, 
lietojot Omega 3 taukskābes lielākās devās, var 
novērst vēža draudus. ‘ Tomēr pierādījumi nav tik 
neapšaubāmi. Kādā starptautisku pētījumu pārska
tā tā arī neizdevās konstatēt, ka Omega 3 tauk
skābēm nosacīti augstās devās būtu priekšrocības 
vēža profilaksē. Tomēr Peskins uzskata, ka ir guvis 
atbildi. Viņaprāt, pret vēzi iedarbojas neapstrādātas 
taukskābes, ko parasti klīniskajos pētījumos ignorē, 
tādējādi pētījuma dati vairs neesot derīgi.

Peskins ir patentējis vēža ārstēšanas metodi, 
kurā, vēlams, attiecībā 2,6:1 ir kombinētas neap
strādātas Omega 3 un Omega 6 taukskābes. Viņš 
ir pārbaudījis savu formulu ar pelēm un secinājis, 
ka tā palēnina audzēja attīstību gandrīz par 
40 procentiem.'

ATSAUCES

1 Cancer Res, 1992; 52:154 -62

2 Biomed Pharmacother, 2006 ; 60: 502-7

3 JAMA, 2006 ; 295: 403-15

4 Peskin B. S., Habib A. The Hidden Story o f Cancer. Houston, 

TX: Pinnacle Press, 2006

Varburga hipotēze sasaucas ari ar 
mazāk populārām  teorijām par saistī
bu starp vēzi un skābu vidi organismā, 
[au gadiem ilgi alternatīvas medicīnas 
speciālisti vēža profilaksē un terapijā 
iesaka lietot produktus, kas organis
mu, ja tā var sacīt, padara sārmaināku. 
Varburga efekts, iespējams, šo teoriju 
skaidro zinātniski, jo galvenais gli- 
kolīzes blakusprodukts ir pienskābe. 
Viena no jaunākajām idejām par vēža 
izcelsmi saistīta tieši ar pienskābes 
izstrādāšanos organismā, kas palīdzot 
vēzim izplatīties, jo  skābe nodrošina 
vēža šūnām priekšrocības konkurences 
cīņā.3

Terapijas pamatā -  Varburga efekts
Onkologu sabiedrība daudz diskutē par 
Varburga efektu. Tas pirmām kārtām 
ļauj saprast, kāpēc vēža slimnieki tik 
strauji krītas svarā. Traucēta ir ne tikai 
viņu imūnsistēma, bet tiek izsmelti or
ganisma ogļhidrātu krājumi. Glikolīze ir 
ārkārtīgi neefektīvs enerģijas ražošanas 
veids. I ai vēža šūnas varētu attīstīties un 
vairoties, tām ir jāizmanto ļoti daudz gli
kozes, un tās tērē organisma ogļhidrātus.

Pastiprināto glikozes patēriņu 
savulaik uzskatīja par audzēja attīstības 
blakusparādibu, taču pētījumi liecina, 
ka tā ir slimības pamatā. Pētnieki meklē 
kimiskos savienojumus, kas šo procesu 
varētu bloķēt vai pat panākt izveseļoša

nos, un vēža Ahileja papēdis varētu būt tā 
neremdināmā kāre pēc saldumiem.

Varburga efekts ir unikāls veids, kā uz
brukt vēža šūnām, bet veselās šūnas atstāt 
pilnīgi neskartas. Vai ir kādas ārstniecības 
metodes, kurās to izmanto? Ūdeņraža 
peroksīda un ozona terapijas jau guvušas 
panākumus, taču saistībā ar diētu, uzturu 
un uztura bagātinātājiem nav pētījumu, 
kas saistītu jaunos atklājumus ar jau eso
šajām terapijām, piemēram, C vitamīna 
terapiju.

Visaktīvāk pētījumi tiek veikti Var
burga dzimtenē Fridriha Šillera lēnas 
Universitātē. Pētnieki Dr. Mihaēla Ristova 
(Michael Ristow) vadībā pirms dažiem 
gadiem bija atgriezušies pie pašiem 
Varburga teorijas pamatiem un mēģinā
juši noskaidrot, vai zinātniekam bijusi 
taisnība, sakot, ka vēzis, ja reiz sācies, 
vairs nav apturams un ārstējams. Pētnieki
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analizēja konkrētu olbaltumvielu, kas 
stimulē mitohondriju darbību, un viņiem 
izdevās panākt, ka vēža šūnas “piespiedu 
kārtā atjaunoja mitohondriju metabolis- 
mu” Tādējādi, kā stāstīja Ristovs, “patiesībā 
tika apturēta vēža audzēju palielināšanās". 
Zinātnieka mērķis -  atklāt tādu vēža 
slimnieku ārstēšanas metodi, kurā izman
to tikai diētu.

Aptuveni pirms desmit gadiem 
kāds cits am erikāņu uztura speciā
lists paziņoja, ka ir atklājis jaunu vēža 
ārstniecības metodi, kurā izmanto 
diētu un kuras pam atā ir tieši Varburga 
efekts. Šajā metodē lieto neaizvietoja
mās taukskābes.' Uztura speciālists ir 
Braiens Peskins, un viņa grāmata, ko 
viņš veidoja kopā ar pediatru Amidu 
Habibu (Amid Habib), The Hidden 
Story o f Cancer (“Nezināmā patiesība 
par vēzi", 1 Ijūstona, Teksasa: izdevnie
cība Pinnacle Press, 2006) alternatīvās 
medicīnas aprindās savulaik sacēla 
lielu ažiotāžu. Taču pētījumi ir vēl tikai 
sākuma stadijā, un, lai tos pieņemtu 
plašāks zinātnieku loks, Peskinam 
jānodrošina vairāk pierādījumu.

Lielu uzmanību savulaik izpelnījās 
pētījumi, ko veica Kdmontonā, Kanādā. 
Pētnieki no Albertas Universitātes ziņoja 
par pirmo izmēģinājumu rezultātiem, ku
ros pārbaudīja kādu medikamentu, kurā 
bija izmantots Varburga efekts. Viņi 
pārbaudīja ķīmisko savienojumu dihlor- 
acetātu, ko jau gadu desmitiem izmanto, 
ārstējot pienskābes uzkrāšanos organismā 
un retas bērnu slimības, kas ietekmē šūnu 
mitohondrijus. Dihloracetāts stimulē 
mitohondrijus, liekot tiem uzņemt vairāk 
skābekļa, lai sašķeltu glikozi.

Kanādiešu pētnieki nolēma to labora
torijas apstākļos izmēģināt ar vēža šūnām. 
Tika izaudzētas krūts, smadzeņu un plau-

šu vēža šūnas, un tad tās apstrādāja ar 
dihloracetātu. Piecu minūšu laikā vēža 
šūnas sāka uzvesties kā normālas šūnas, 
tām paaugstinājās skābekļa patēriņš un 
samazinājās pienskābes izstrādāšanās. 
Atzīstot, ka Varburga pētījumi ir bijuši 
fundamentāli nozīmīgi, pētnieki tomēr 
nepiekrīt vienam: viņuprāt, Varburgam 
nebija taisnība, ka vēzis ir neārstējams.

Tālāk dihloracetāts tika pārbaudīts uz 
žurkām. Dzīvniekiem injicēja viru- 
lentas vēža šūnas, lai izraisītu audzēju 
veidošanos. Tad dažu grauzēju dzerama
jam ūdenim pievienoja dihloracetātu. 
Dažu nedēļu laikā notika pārsteidzošas 
pārmaiņas -  žurkām, kas tika ārstētas 
ar dihloracetātu, veidojās daudz mazāki 
audzēji (vidēji par 40 % mazāki), un bija 
pat redzams, ka normālās, veselās šūnas 
sāka nogalināt vēža šūnas.

"Dihloracetāts iedarbojas selektī
vi, tikai uz vēža šūnām, jo sagrauj to 
attīstībai iundamentāli svarīgu un tikai 
tām raksturīgu procesu,” tolaik stāstīja 
Albertas Universitātes pētnieku koman
das vadītājs Dr. Evandželoss Mikelakis 
(Evangelos Michelakis). “Visbrīnišķī
gākais šajā savienojumā ir tas, ka ar to 
varētu ārstēt dažādas vēža formas.”

Tomēr dihloracetāts ir hlora bla
kusprodukts un tāpēc ir potenciāli 
toksisks. Patiesībā pārbaudes liecina, ka 
lielās devās tas žurkām var izraisīt vēzi. 
Albertas pētnieku grupa publicējusi 
pētījumu, kura pierādījumu pamatā ir 
eksperimenti ar mazāk nekā 50 žurkām. 
Būtu nepieciešami klīniskie pētījumi, 
taču tiem vajadzīgi milzīgi līdzekļi. Zāļu 
ražotāji tos nefinansēs, ja vien nebūs ce
rība, ka medikaments nākotnē nesīs lielu 
pelņu. Taču vai Varburga mantojums 
nebūtu tā vērts?

Tonijs Edvardss (Tony Edwards)

Vēža profilakse 
pēc Varburga ieskatiem

■ ' - r r  l :.-ffr,rnrt .......... ....................................................... .

Varburga pārstrādātajā un 1967. gadā publicētajā 
lekcijā Nobela prēmijas laureātiem Lindauā 
1966. gadā viņš raksta, ka, pirmkārt, jāuztur 
asinsrite tik spēcīga, lai ari venozajā sistēmā 
asinis saturētu pietiekami daudz skābekļa, un 
jānodrošina augsts hemoglobīna līmenis asinīs.
Lai to panāktu, Varburgs rekomendēja "vienmēr 
ēdienam pievienot uzturvielas, kas nodrošina šūnu 
respirācijai nepieciešamos enzīmus"
(tā viņš dēvēja mikroelementus).

Kopš Varburga nāves ir veikts tūkstošiem 
pētījumu par mikroelementiem un vēža profilak
si. Saskaņā ar vienu no klīniskajiem pārskatiem 
visvērtīgākie ir šādi mikroelementi (izmantojiet 
uztura bagātinātājus, kas gatavoti vienīgi no 
dabīgām izejvielām!):

• selēns,

• folijskābe,

• B12 vitam īns,

• karotenoīdi (alfa-karotēns, bēta-karotēns, 
likopēns, luteīns),

• D vitam īns (pievienojot D vitam īnam  
kalciju, iespējam s nodrošināt papildu 
aizsardzību pret v ē z i' ).

Varburgs nav minējis, taču, lai bagātinātu asinis 
ar skābekli, nepieciešamas arī fiziskās aktivitātes. 
Kāds pētījums apstiprinājis, ka gūti "intriģējoši pie
rādījumi", ka mērena fiziskā slodze palīdz izvairīties 
no krūts vēža un resnās zarnas audzēja. ‘!

Acta Biomed, 2006; 77:118-23 
Am J d in  Nutr, 2007; 85:1586-91 

CMAJ, 2006; 174: 801-9

Pastiprināto glikozes patēriņu savulaik 
uzskatīja par audzēja attīstības 

blakusparādību, taču pētījumi liecina, ka tā ir 
slimības pamatā. Vēža Ahileja papēdis varētu 

būt tā neremdināmā kāre pēc saldumiem.

1 Cancer Res, 2002; 62: 6674-81

2 Nat Rev Cancer, 2004; 4: 891-9

3 Cancer Res, 2005; 65: 613-21

4 Proc Natl Acad Sci USA, 2005; 102: 5992-7

5 J Bioenerg Biomembr, 2007 Jul 12

6 Curr Opin Clin Nutr Metab Care, 2006; 9: 339-45

7 Med Hypoth, 2007 24 July

8 Cancer Cell, 2007; 11: 37-51

9 Toxicology, 1996; 114: 207-21
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Ja hipotēze ir patiesa, tā mudina domāt, ka baktērijas ir 
visu audzēju galvenais iemesls, kas tiek stimulētas 

ar uzturu, medikamentiem, dzīvesveidu un apkārtējās 
vides ietekmi. Smēķēšana, piemēram, nebūtu tiešais 

vēža cēlonis, bet gan iemesls, kas liek citādi labvēlīgām 
baktērijām pārvērsties ļaundabīgos patogēnos.

m m t
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Tad medicīnai ir pavisam nepareiza 
ideja, kā vēzis rodas un kādi ir vislabākie 
ārstēšanas veidi.

Pieņemts, ka daži mikroorganismi 
var izraisīt vēzi, piemēram, Helicobacter 
pylori baktērija var izraisīt kuņģa vēzi, 
un B hepatīta vīruss ir atbildīgs aptuveni 
par pusi no visiem aknu audzējiem. 
Neraugoties uz šiem izņēmumiem, 
Viskonsīnas Universitātes profesors 
Henrijs Pīto (Henry Pitot) uzskata, ka šā 
brīža vispārpieņemtie fakti apliecina, ka 
nav nekādu pierādījumu, ka baktērijas, 
izņemot H. pylori, spētu cilvēkiem būtiski 
veicināt vēža veidošanos.n Šis viedoklis 
tika nostiprināts jau 1919. gadā, kad 
amerikāņu patologs Džeimss Jūings 
(James Ewing), kurš ironiskā kārtā pats 
mira no vēža 1943. gadā, noliedza toreiz 
uzplaiksnījušo teoriju, ka vēzi var izraisīt 
mikroorganismi.

Mūsdienās onkologi piekrīt, ka 
aptuveni simts zināmo audzēju ierosina 
dažādi faktori, sākot no smēķēšanas, 
uztura, stresa un dzīvesveida ietekmes 
līdz pat saules starojumam, vecumam 
un ģenētikai. Tas viss bojā mūsu DNS 
un ietekmē šūnu dabisko dzīves ciklu -  
šūnas nevis iet bojā, bet gan turpina 
dalīties un vairoties, līdz izraisa audzēju. 
Ķimijterapija, radioterapija un ķirurģiska 
iejaukšanās līdz šim bijuši galvenie veidi, 
kā cīnīties, nogalināt vai izņemt audzēju.

Beidzamajos gados pētījumu par to, 
ka baktērijām varētu būt galvenā nozīme 
vēža attīstībā un tās pat varētu būt 
galvenais vēža cēlonis, ir kļuvis vairāk. 
Izdevumā Cancer Prevention Research, 
kas tapis Amerikas Vēža izpētes 
asociācijas paspārnē un kura publikāciju 
pamatā ir zinātniskie pētījumi, var lasīt, 
ka “mikrobiem ir svarīga loma audzēju 
izraisīšanā cilvēkiem un līdz ar vēža 
bioloģijas zinātnes attīstību tā turpina 
pieaugt”. ’’

Vēža mikrobu teorija liek domāt par 
to, ka šobrīd zinātniskajā vēža modeli

trūkst nopietna posma. Zinātnieki no 
Ziemeļkarolīnas Universitātes uzskata, 
ka simts tūkstoši miljardu baktēriju, 
kas mīt mūsu organismā (precīzāk -  
zarnu traktā) un normālos apstākļos 
ir labvēlīgas, var kļūt naidīgas, ja 
ir nepilnvērtīgs uzturs. Patiesībā 
kolorektālā vēža gadījumā šis tiek 
uzsvērts kā galvenais iemesls.0 la 
hipotēze ir patiesa, tā mudina domāt, 
ka baktērijas ir visu audzēju galvenais 
iemesls, kas tiek stimulētas ar uz
turu, medikamentiem, dzīvesveidu un 
apkārtējās vides ietekmi. Atsaucoties uz 
šo vēža modeli, smēķēšana, piemēram, 
nebūtu tiešais vēža cēlonis, bet gan 
iemesls, kas liek citādi labvēlīgām 
baktērijām pārvērsties ļaundabīgos 
patogēnos, kas veicina iekaisumu un 
beigu beigās bojā DXS, un izjauc šūnu 
dabisko dzīves ciklu.

Pierādījumu kļūst arvien vairāk
Zinātnieki ir atklājuši audzējus, kurus 
izraisa baktērijas vai tām ir būtiska loma 
vēža attīstībā. Zinātnieki no Džonsa 
Hopkinsa Universitātes Baltimorā atklāja, 
ka bieži sastopamās baktēriju sugas, 
kas dzīvo cilvēka zarnu traktā, -  Bacte- 
roides fragilis -  izraisa resnās zarnas vēzi. 
Eksperimentā ar laboratorijas pelēm 
zinātnieki atklāja, ka baktērijas rada 
hronisku iekaisumu, kas savukārt bojā 
resnās zarnas ģenētisko materiālu, ļaujot 
šūnām nekontrolēti augt un pārveidoties 
audzējos."

Gandrīz 35 % pieaugušo un bērnu 
zarnu traktā atklātas šīs baktērijas un 
40 % gadījumu tās novērotas cilvēkiem ar 
resnās zarnas vēzi.

Zinātnieku komanda no Jūtas 
Universitātes noteikusi, kāda loma vēža 
šūnu izveidē ir iekaisumam, ko daļēji 
izraisa baktērijas, taču pētnieki to redz 
kā vienu no trim posmiem, kurā ietverti 
arī hormoni, ko zinātnieki apraksta kā ar 
enerģiju saistītus faktorus. ’ >
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/ Mūsu uzskatos par vēzi • 
j trūkst kādas nopietnas j 
i sakarības, kas ietver i 

cilvēka organismā 
mītošās baktērijas, 

i Tā varētu izrādīties īstā i 
i atslēga, lai atveseļotos i 

no vēža. — 0

A
rvien vairāk pētījumu 
liek domāt, ka vēzi varētu 
būt izraisījuši mikroor
ganismi. Daži zinātnieki 
pat uzskata, ka tie ir 
vienīgais vēža iemesls. 
Saskaņā ar teoriju tā 
nav baktērija, ko mēs 
noķeram no gaisa, kad 
saslimstam ar vēzi, bet 

gan ilgstošs process, kurā ir iesaistītas 
organismā mītošās, nekaitīgās baktērijas, 
kas sāk nāvējošu transformācijas ciklu, 
ko izraisa dažādi kancerogēni faktori: 
smēķēšana, piesārņojums un radiācija. 
Vēža mikrobu teorētiķi iet vēl soli tālāk -  
viņi apgalvo, ka ļaundabīgo baktēriju 
pārveidošanās ciklu, kas izraisa vēzi, var 
ierosināt farmācijas industrijas ražotās 
zāles, īpaši penicilīns.

Šī neparastā hipotēze alblāzmo vienu 
no pirmajām vēža teorijām, kas pirms 
aptuveni simt gadiem tika noraidita. )a 
nu tomēr vēža mikrobu teorija ir patiesa 
un audzējs nudien sākas kā infekcija?



Baktērijas pārveidojas dažādās dzīvības 
formās, kas tām ļauj pārslēgties no vīrusiem 

uz baktērijām un sēnītēm. Tas nozīmē, ka tie ir 
neredzami kā vīrusi un kļūst redzami tikai tad, 

kad sasniedz bakteriālās un sēnīšu stadijas.

Kāpēc tas rodas?
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Jauna vēža terapija
Ja vēža baktēriju teorija ir patiesa, tad pirmais, kas 
būtu jādara ar vēža slimniekiem, -  ķīmijterapijas 
zāles jāaizvieto ar antibiotikām. Šī teorija ir 
demonstrēta kuņģa vēža gadījumā, kad izraisītājs 
bijis Helicobacter pylori baktērija. Pētījumā ar 
544 cilvēkiem, kas pārcietuši kuņģa vēža operāciju, 
antibiotikas palīdzēja par divām trešdaļām 
samazināt atkārtota vēža risku. Pusei slimnieku tika 
dots lansoprazols, amoksicilīns un klaritromicīns 
(antibiotikas), bet otrai pusei nodrošināta 
standarta aprūpe bez zāļu terapijas, kas mērķēta 
uz H.pylori. Trīs gadus vēlāk vēzis bija atgriezies 
deviņiem cilvēkiem no antibiotiku grupas, taču pla
cebo grupā atkārtoti piemeklēja 24 slimniekus.n

Līdzīgā virzienā strādā Austrālijas biomedicinas 
pētnieks Trevors Māršals [Trevor Marshall), kurš iz
veidojis programmu, ko pats nodēvējis par Maršala 
protokolu. Tajā tiek izmantotas piecas dažādas 
antibiotikas mazās devās, lai ārstētu cilvēkus 
ar dažādām hroniskām slimībām, ko, viņaprāt, 
izraisījušas baktērijas. Māršals konkrēti nemin vēzi 
(iespējams, tiesisku apsvērumu dēļ), bet uzsver, ka 
viņa ārstēšanas pieeja der reimatoīdajam artrītam, 
sklerodermijai, vilkēdei, diabētam un citām 
slimībām. Kādā pētījumā par Māršala protokolu 
ziņots, ka lielākā daļa cilvēku novērojuši, ka viņu 
stāvoklis ir uzlabojies.’

Vēl pretrunīgāka ir Kanādā dzīvojošā francūža, 
biologa Gastona Nesēnza (Gaston Naessens) 
izveidotā formula, ko viņš dēvē par 714-X. Šis 
injicējamais preparāts ir izveidots no kampara, 
slāpekļa, amonija sāļiem, nātrija hlorīda un etano- 
la. Tas ir domāts, lai ārstētos no mikroskopiskiem 
organismiem, ko Nesēnzs identificējis un nodēvējis 
par somatīdiem. Līdzīgi kā vēža baktēriju teorētiķi, 
Nesēnzs uzskata, ka somatīdi ir pleomorfi -  tie var 
mainīt formu un cikliski pārveidoties pat 16 reizes, 
ja imūnā sistēma ir novājināta.

Naturopāte Halda Klārka (Hulda Clark) pau
dusi viedokli, ka vēzi izraisa pie plakantārpiem 
piederošais parazīts Fasciolopsis buski, no 
kura var atbrīvoties, ja apēd trīs garšaugu 
kombināciju: melnā valrieksta čaulas, vērmeles un 
krustnagliņas. Viņa to aprakstījusi savā protokolā 
kā ārstniecības līdzekli, kas palīdz visiem vēža 
slimniekiem. Vēlāk Klārka šo līdzekli aizvietoja ar 
citu pašizgudrotu preparātu, ko pozicionēja kā 
spējīgu iznīcināt vēzi pāris minūšu laikā. Konkrēto 
plakantārpu Rietumu valstis nekad nav izdevies 
identificēt. Tas atrasts tikai vienā gadījumā Indijas 
apakškontinentālajā daļā. Klārka nomira 
2009. gadā no multiplās mielomas -  balto asins 
šūnu vēža, kas ražo antivielas.

1 lancet, 2008; 372: 392-7

2 Proceedings o f the  6th International 
Congress on Autoimmunity, Porto, 
Portugal, September 11,2008

Arī pētnieki no I.esteras Universitātes 
Apvienotajā Karalistē aprakstījuši iekai
suma lomu vēža attīstībā. Tas ir process, 
kas sākas ar infekciju un, šķiet, izraisa 
imūnās sistēmas pārmērīgu reakciju. Šos 
atklājumus apstiprinājuši zinātnieki, kas 
strādā Korkas Vēža izpētes centrā Īrijā. 
Viņi atklājuši, ka atsevišķām baktērijām 
nudien ir galvenā loma vēža attīstībā. n

Kādā pētījumā, kas tika prezentēts 
Amerikas Vēža izpētes asociācijas 
101. gadskārtējā sanāksmē Vašingtonā, 
zinātnieki atbalstīja saistību starp 
infekciju un vēzi. Pētnieki bija atklājuši 
jauna tipa limfomu AIDS slimniekiem. 
Zinātnieki no Kalifornijas Universitātes 
Sanfrancisko atzina, ka šāda ar AIDS 
saistīta limfoma bijusi vairāk nekā pusei 
AIDS slimnieku, un tas ir audzējs, kam ir 
saistība ar infekciju.

AIDS slimniekiem ir 100 reižu lielāka 
iespēja iegūt ne-Hodžkina limfomu. 
Zinātnieki no ASV Nacionālā vēža 
institūta apsvēra domu, ka palielinātu 
risku rada augstāks citokīnu līmenis. Tie ir 
proteīni, ko saista ar infekciju un iekai
sumu.

Cilvēkiem ar palielinātu C reaktīvā 
olbaltuma līmeni (sistēmiska iekaisuma 
marķieris) ir lielāks resnās zarnas vēža 
risks. C reaktīvā olbaltuma līmenis asinīs 
pieaug, kad organismā parādās iekai
sums. Vanderbilta Universitātes asociētais

profesors Gongs ļangs (Gong Yang) kādā 
pētījumā atklāja, ka 209 no 338 kolorektālā 
vēža slimniekiem bija palielināts C reaktīvā 

.^baltum a līmenis, un tas lika domāt par 
2,5 reizes lielāku risku.

Pārskatot visus pašreizējos pētījumus, 
Džonsa Hopkinsa Universitātes Kim- 
mel Comprehensive vēža centra profesors 
Viljams G. Nelsons (William G. Nelson) 
secināja, ka hronisks iekaisums vai 
atkārtoti iekaisuma stāvokli, iespējams, 
piedalās dažādu audzēju attīstībā. Laikus 
tos risinot, varētu būtiski uzlabot pro
filaksi.

Tagad jūs to redzat...
Pirmoreiz AIDS (iegūtais imūndeficīta 
sindroms) tika iepazīts kā potenciāla 
epidēmija 1981. gadā, kad jauniem 
homoseksuāliem vīriešiem sāka attīstīties 
Kaposi sarkoma, ko izraisa vīruss. Kaposi 
sarkoma ir biežāk sastopamais audzējs 
AIDS slimniekiem. Tas ir tik tipisks, ka 
bieži to uztver kā pozitīvu marķieri, lai 
noteiktu AIDS diagnozi.

Zinātnieki no AACR 101. gadskārtējās 
sanāksmes saistībai starp vēzi un AIDS 
pievērsa pastiprinātu uzmanību. Pētnieki 
centās saprast, kāpēc abas slimības 
šķietami iet roku rokā. Pensionētais der
matologs Alans Kentvels (Alan Cantwell) 
bija novērojis līdzību starp vīrusiem, kas 
izraisa tuberkulozi un vēzi, un paudis 
pretrunīgu ideju, ka abas slimības varētu 
būt radušās mainītu bakteriālo procesu 
dēļ.'' Viņš uzskatīja, ka to pašu varētu 
attiecināt uz vēzi un AIDS slimniekiem. 
Tomēr, lai šī hipotēze būtu patiesa, 
baktērijām vajadzētu spēt mainīties -  
tas ir fenomens, ko biologi dēvē par 
pleomorfismu taču vispārpieņemtais 
viedoklis bioloģijā pauž, ka baktērijas 
ir monomorfas. Šīs teorijas pamatā 
ir doma, ka baktēriju šūnas, izņemot 
nelielas variācijas, nemaina savas iezīmes 
un lieluma un formas ziņā neatšķiras no 
šūnām, no kurām sākotnēji veidojušās.
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Patiesībā, kā apgalvo mikrobiologs Miltons 
Yeinraits (Milton Wainwright) no Šefīldas 
Universitātes, šis uzskats tiek regulāri 
atspēkots, kad no audzējiem tiek izdalīti 
bakteriāli materiāli. Atrastās baktērijas 
ir ļoti pleomorfas, saka Veinraits. Tās 
iziet cauri sarežģītam dzīves cīkTām un 
pārveidojas no mikrokokīem, baciļiem 
un sēnītēm, iespējams, par vīrusiem. 
Citiem vārdiem, baktērijas pārveidojas 
dažādās dzīvības formās, kas tām ļauj 
pārslēgties no vīrusiem uz baktērijām un 
sēnītēm. Šīs apbrīnojamās metamorfozes 
laikā mikroorganismi maina arī lielumu 
un formu. Tas nozīmē, ka tie ir neredzami 
kā vīrusi un kļūst redzami tikai tad, kad 
sasniedz bakteriālās un sēnīšu stadijas.

Pleomorfo vēža baktēriju teoriju 
zinātnē visbiežāk neņem vērā, norakstot 
uz nepareizi apstrādātiem laboratorijas 
paraugiem, uz kuriem, visticamāk, nonākuši 
citi mikroorganismi Taču to nevajadzētu tik 
vienkārši nolikt malā. Biologi regulāri izolē 
specifiskus pleomorfus mikroorganismus 
gan no cilvēku, gan dzīvnieku vēža šūnām un 
apraksta tos kā neklasificējamu mistēriju,21 
lai gan vēzis, ko izraisa Rous sarkomas 
vīruss, varētu būt tikai mikroorganisma 
viena dzīves cikla manifestācija.a

Slavenā amerikāņu bioķīmiķe Florence 
Sīberte (Florence Seibert), viena no pasaules 
godalgotākajām zinātniecēm, kas pirmā iz
veidoja ādas testu, lai noteiktu tuberkulozi 
(ko lieto arī mūsdienās), pirms daudziem 
gadiem demostrēja, ka baktērijas vēža 
šūnās nav radušās no laboratoriska 
piesārņojuma. Dažādās eksperimentu 
sērijās zinātniecei izdevās izolēt baktērijas 
no visiem vēžu paraugiem un visiem asins 
paraugam , kas bija paņemti no cilvēkiem 
ar akūtu leikēmiju, ko viņa izmeklēja.B 
Taču pēc šiem atklājumiem Sīberte bija 
spiesta pētījumiem pielikt punktu, jo 
apsīka atbalstītāju finansējums.

Ideja par citplanētiešiem līdzīgiem mik
roorganismiem neaprobežojas tikai ar vēzi 
un citām hroniskām slimībām. Zinātnieki 
atklājuši, ka zarnu parazītam Giardia 
lamblia, kas katru gadu ir atbildīgs par 
miljoniem caurejas gadījumu, ir vairāki 
proteīnu apvalki, ko tas var vienā mirklī 
nomainīt, lai izjauktu organisma imūno 
šūnu darbību. Zinātnieks Hjugo Deniels 
I.uhans (Hugo Daniel Lujan) no Katoļu 
Universitātes Kordovā, Argentīnā, ir 
vairākus gadus pētījis parazītus un atklājis, 
ka tie procesā, kas zināms kā RNS interfe
rence, nomaina aptuveni 200 dažādus 
proteīnu apvalkus.23
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Par baktērijām, vīrusiem un parazītiem
Skolēniem māca, ka vīrusi ir vienkāršas dzīvības formas, kas veidotas no ģenētiskā koda un bez 
izņēmuma izraisa slimības. Baktērijas ir lielākas dzīvības formas, kas var būt trīs dažādos vei
dos -  sfēriskas (koki), nūjiņveida (baciļi) vai spirālveida (spirillas) un tās cilvēkam ir pārsvarā 
labvēlīgas, izņemot gadījumos, kad izraisa pārtikas saindēšanos. Abi mikroorganismu veidi var 
būt parazītiski, ja sāk vairoties cilvēka organismā.

Cilvēka genoma projektā, ko pabeidza 2003. gadā, zinātnieki atklāja, ka vīrusiem līdzīgi 
veidojumi veido gandrīz pusi no mūsu DNS un dzīvo nekaitīgā simbiozē. Taču, atsaucoties uz 
vēža baktēriju teoriju, baktērijas var kļūt ļaundabīgas, kad uz tām iedarbojas ārēji kairinātāji. Šie 
apstākļi izraisa notikumu kopumu, kas tām ļauj iegūt vīrusiem līdzīgas īpašības.

Lielākā daļa biologu teiks, ka baktērijas nemainās un noteikti nepārtop par vīrusiem, savukārt 
vēža baktēriju teorijas aizstāvji ir pārliecināti par pretējo -  baktērijas var kļūt līdzīgas vīrusiem.

Ir paustas vēl pretrunīgākas teorijas, piemēram, daži zinātnieki liek domāt, ka vīrusi 
varētu tikt ietverti L formās -  baktērijās, kuras ir zaudējušas savus šūnapvalkus.11 Šā viedokļa 
pirmsākumus var atrast 1879. gadā, kad notika cīniņi starp Luiju Pastēru (Louis Pasteur) 
un Antuānu Bešāmu (Antoire Bechomp). Bešāms bija atklājis mikroskopiskus organismus 
fermentētā šķidrumā, ko viņš nodēvēja par mikrozīmām (maziem ķermenīšiem). Pat ar savu ne
pietiekami aso aprīkojumu, Bešāms varēja novērot mikrozīmu spēju dramatiski mainīt izskatu, 
un viņš secināja, ka šīs pārmaiņas noteikti ir tāpēc, ka kaut kas ir mainījies arī organismā.
Pastērs savukārt uzskatīja, ka slimības izraisa mikrobi no ārpuses, tāpēc tika ieviestas vakcīnas, 
lai pasargātu organismu no ārējiem uzbrukumiem.

Skaidrs, ka vēža baktēriju teorijas atbalstītāji ir uz vienu roku ar Bešāmu, jo uzskata, ka 
slimība ir procesu rezultāts, kas sākas organisma iekšienē.

E
1 Med Hypoth, 1990; 3 2 :1 -9

L formas tiek saistītas 
ar dažādām hroniskām 

slimībām, un to 
atšķirīgais dzīves cikls 
tiek ietekmēts ārēji.

Ja tas tā ir, tad labvēlīgās 
baktērijas var kļūt 

ļaundabīgas pēc ārēja 
stimula, piemēram, 
uztura, smēķēšanas, 

medikamentu lietošanas.

Skats zem mikroskopa
Ir vēl kāds pavērsiens pleomorfo vēža 
baktēriju teorijā. Transformācijas procesā 
baktērijas pazaudē savu šūnu apvalkus, 
kļūstot par tā saukto l. formu jeb 
bezapvalka formu (CW D -  cellform de- 
ficient). Pēdējā gadsimta laikā zinātnieki 
identificējuši vairāk nekā 50 dažādu 
baktēriju sugu, kas ir spējīgas iegūt 
L formu. Zinātnieki no Karaliskā Brom- 
ptonas slimnīcas Londonā paziņojuši, 
ka L formas tiek saistītas ar dažādām 
hroniskām slimībām, tostarp vēzi, un ka 
to atšķirīgais dzīves cikls tiek ietekmēts 
ārēji, piemēram, ar antibiotikām. ® Ja 
tas tā ir, tad šis apgalvojums atbalsta vēža 
mikrobu teoriju (labvēlīgās baktērijas 
var kļūt ļaundabīgas pēc ārēja stimula, 
piemēram, uztura, smēķēšanas, medika
mentu lietošanas). >
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Kāpēc tas rodas?

Luijs Dainss atklāja, ka veselīgas baktērijas pārvēršas 
par L formām tad, kad tās tiek pakļautas antibiotiku 

iedarbībai, kā arī ja ir augsts aminoskābju, litija, 
kalcija un dzīvsudraba sāļu līmenis. 

Citplanētiešiem līdzīgās L formas var dramatiski 
izmainīties, kļūstot par lieliem, apaļiem ķermeņiem

L formas baktērijas atklātas nozieguma 
vietā daudzos vēža gadījumos. 80. gados 
Kolumbijas Universitātes klīniskais oftal- 
mologs F.mīls Virostko (Emīl Wirostko) 
vēža slimniekiem atklāja L formas baltajās 
asins šūnās.0

Masačūsetsas Universitātes vecākā 
bakterioloģe, zinātniece Lida Holmsa 
Matmena (Lida Holmes Mattman), kas 
strādāja laboratorijā, kurā tika vērtēti 
ārstu atsūtītie šūnu paraugi, pacēla 
L formu pētījumus nākamajā līmenī. 
Matmena ne tikai apstiprināja Dainsa 
(Louis Dienes) atklājumus, ka L formas var 
mainīt lielumu un formu, bet arī atklāja, 
ka 85 % tuberkulozes slimnieku asinīs bija 
notikusi L formu proliferācija.B

Aculiecinieks vai vainīgais?
L formas ir klātesošas daudzos 
hronisku slimību gadījumos, taču tas 
automātiski nenozīmē, ka tās konkrēto 
slimību ir izraisījušas. Tiesa, fakts, ka 
L formas ir patogēnas, jau pēc definīcijas 
nozīmē, ka tās izraisa slimības, un tas 
tika demonstrēts jau 20. gados pataloga 
Džona Nūzama (John Nuzum) vadībā 
iTionoisas Medicīnas Universitātē.

L formu baktēriju ceļvedis
L formu baktērijas pirmo reizi tika identificētas 
1895. gadā, kad laboratorijas darbinieki, kas strādāja 
zinātnieka Riharda Faifera (Richard Friedrich Jo 
hannes Pfeiffer) vadībā, tās atklāja. Viņi tās aprakstīja 
kā savdabīgas formas baktērijas, kurām šķietami 
trūka sieniņu. Luija Pastēra draugs Ernests Olkists 
(Ernest Anlquist) pat spēja pavairot baktērijas bez 
šūnapvalkiem, taču tām tika dots vārds tikai 
1941. gadā, ko izdarīja Emija Klīnibergera-Nobela 
(Emmy Klieneberger-Nobel).

Luiss Dainss (Louis Dienes) no Hārvarda Medicīnas 
skolas atklāja, ka veselīgas baktērijas pārvēršas par 
L formām tad, kad tās tiek pakļautas antibiotiku 
iedarbībai, kā arī ja ir augsts aminoskābju, litija, 
kalcija un dzīvsudraba sāļu līmenis. Dainss atzīmēja, 
ka citplanētiešiem līdzīgās L formas var dramatiski 
mainīties, pārveidojot gan veidolu, gan lielumu, līdz 

beidzot kļūst par lieliem, apaļiem ķermeņiem.
Dainss bija arī starp pirmajiem, kurš 
brīdināja kolēģus zinātniekus par potenciāli 

postošo penicilīna efektu, jo šis medika
ments var veicināt L formu rašanos.

Lai arī Dainss bija atvērts jebkuram 
zinātniekam, cerot, ka viņa kolēģi no

Hārvardas varētu ieinteresēties par 
L formām, viņam nācās atzīt, ka 

tie uzzināja par viņa darbu tikai 
tad, kad vietējā slimnīcā tika 

izrādīta Dainsa akvareļu 
izstāde.

k ----------------------------------

Nūzams izolēja baktērijas no grupas, 
ko dēvēja par Micrococcus. Baktēriju 
paraugi tika ņemti no krūts vēža audiem 
un veikti daudzi bīstami eksperimenti. 
Patologs injicēja šos mikroorganismus 
kādas 70 gadu vecas sievietes kājā, un 
sievietei pēc 62 injekcijām sāka attīstīties 
ādas vēzis.E

Trīsdesmit gadus vēlāk, kad Nūzams 
bija veicis savus eksperimentus, Airīna 
Dillere (Irene Diller) no Vēža izpētes 
instititūta Foksčeisā, Filadelfijā, 
patstāvīgi atklāja sēnītēm līdzīgus m ik
robus vēža šūnās. Viņa injicēja atrastās 
šūnas laboratorijas pelēm un secināja, 
ķa peles, kas saņēma injekcijas, divreiz 
vairāk saslima ar vēzi nekā peles, kas tās 
nesaņēm a.B

Nesenākā pagātnē Dr. Endijs Raits 
(Andy Wright) no Complete Hormone 
klīnikas Boltonā, Apvienotajā Karalistē, 
atklāja, ka 1. formas ir atbildīgas 
par hroniskā nogurum a sindromu. 
Izmantojot speciālu mikroskopu un 
īpašus imūnos paraugus, Raits spēja 
izolēt un ieraudzīt L formas katrā no 
600 hroniskā nogurum a sindroma 
gadījumiem, kurus viņš izmeklēja.
Raits pat ir nofilmējis, kā L formas 
maina šūnas formu, kad pārvietojas 
starp citām šūnām. Bridi, kad tās kļūst 
taisnstūrveida, L formas iekļūst šūnā 
un sāk augt. Raits uzskata, ka hroniska 
nogurum a sindroms un mialģiskais 
encefalomielīts ir bakteriālas slimības, 
ko izraisa L formas.

Arī zinātnieku komanda, ko vadīja 
Austrālijas biomedicīnas zinātnieks 
Trevors Māršals ( Trevor Marshall), 
ir patstāvīgi apstiprinājusi Raita 
atklājumus un demonstrējusi, kā 
L formu baktērijas spēj destabilizēt 
veselīgu imūnās sistēmas funkcinēšanu 
un saglabāties organismā. ^

Toksiskā domāšana
Pēdējā gadsimta laikā katrs zinātnieks, 
kurš ir paudis savas domas par vēža 
mikroorganismu teoriju, ir ticis ignorēts, 
zākāts, un viņa finansējums ticis 
pārtraukts. Vilhelmu Raihu (Wilhelm 
Reich), kurš attīstīja pats savu darbību 
vēža baktēriju jomā, pat apcietināja.

Amerikāņu bioķīmiķe Florence Sīberte 
savā autobiogrāfijā rakstījusi, ka ir ļoti 
grūti saprast intereses trūkumu, kur būtu 
jārodas lielam entuziasmam. “Kontrasts
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REKLĀM A

МЕСА 3 OMEGA
Vēsturisks atskats uz vēža baktērijām
Līdz pat 1920. gadam medicīna bija atvērta teorijai, ka vēzi varētu 
izraisīt baktērijas. Jau 1772. gadā dakteri bija pieņēmuši (lai arī tas 
izrādījās nepareizi), ka bakteriālais patogēns Mycobacterium tuber
culosis, kas vainojams tuberkulozes izraisīšanā, varētu radīt arī vēzi. 
Līdz 1890. gadam medicīnā nebija nekādu pierādījumu, kas atbalstītu 
vēža baktēriju teoriju.Tos sagādāja Viljams Rasels (William Russell), 
Ed'mburqas Royal Infirmary slimnīcas patologs, kurš 1980. gadā kādā 
zinātniskā sapulcē paziņoja par savu atklājumu. Pētot ar mikroskopu 
vēža slimnieku audu paraugus, viņš bija atklājis vēzim raksturīgu 
organismu.

Patiesībā Rasels bija novērojis to pašu fenomenu, par kuru 
zinātnieki runā mūsdienās, -  organismi bija parazīti, kurus varēja 
redzēt gan šūnu iekšienē, gan ārpus tām. To lielums atšķīrās no 
tikko ieraugāmiem līdz tādiem, kas veidoja gandrīz pusi no sarkano 
asinsķermenīšu izmēra. Vislielākie organismi lika domāt par sēnītēm 
vai raugiem līdzīgiem parazītiem.

Lai gan Rasela paustais tika uztverts skeptiski, viņa teoriju 1901. ga
dā apstiprināja Hārvijs Ceilords (Harvey Gaylord) no Ņujorkas štata 
pataloģiju laboratorijas, kurš atrada Rasela ķermenīšus katrā vēža 
paraugā, ko izmeklēja.0 Taču amerikāņu patologs DžeimssJūigs 
lJames Ewing) pavērsa medicīnu citā virzienā. 1919. gadā viņš ironiski 
rakstīja, ka "daži kompetenti novērotāji to uzskata par iespējamu vēža 
izskaidrojumu",R bet Jūings neticēja, ka vēzis veidojas kā infekcija, ko 
cilvēks var saķert, un viņa autoritāte bija tik liela, ka burtiski nogrieza 
vēža baktēriju teoriju kā ar nazi.
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starp progresu, kas noticis tuberku
lozes jomā, kur mēs zinām cēloni, 
kur mums ir labi diagnostiskie testi, 
vakcīnas un efektīva antibiotiku kon
troles terapija, un vēzi, kur ieguldīti 
miljoni, ir ļoti satraucošs. Ir taču 
jābūt zinātniekiem, kuri redzētu to kā 
atalgojumu -  apstiprināt vai noliegt 
šos sāpīgos un laiku patērējošos 
eksperimentus - , lai ieliktu pirmo 
nepieciešamo pakāpienu vēža 
problēmas etioloģijā.” 31

Lai ari vēža baktēriju teoriju lielā 
mērā turpina ignorēt, medicīnai ir 
maz atbilžu par audzēju. Saslimstība 
ar vēzi turpina pieaugt, terapijas, kas 
ir pieejamas, strādā nepietiekami.

Tā vietā, lai koncentrētos uz 
audzēju, kas patiesībā ir procesa 
manifestācija jeb izpausme, vēža 
baktēriju teorija aicina meklēt jaunu 
terapijas veidu, kas apstādinātu 
procesa attīstību, kurš sākas ar in
fekciju, tad turpinās kā iekaisums un 
visbeidzot maina šūnas. Atgūt šūnu 
līdzsvaru būtu jaunās vēža terapijas 
galvenais uzdevums.

Braiens Habards (Bryan Hubbard)

• Pērkot divus vai vairāk iepakojumus, pensionāriem bezmaksas piegāde 
mājās visā Latvijā.
• Pasūtiet pa tālr. +37128353585.
• Iegādāties produktus varat arī mūsu ofisā Rīgā, Lāčplēša ielā 14-203. kab. 
Durvju kods -  7373A. Pirmdien -  piektdien 9.00-18.00,
pusdienas pārtraukums 13.00-14.00.
• Pensionāriem atlaide visai mūsu produkcijai - 1 0  %.
• Oficiālais izplatītājs Latvijā: SIA Biosport. www.biosport.lv

UZTURA BAGĀTINĀTĀJI NEAIZVIETO PILNVĒRTĪGU UN SABALANSĒTU UZTURU

Vienīgā nerafinētā zivju eļļa 
£> Omega 3 taukskābēm

Ekskluzīva nerafinēta zivju 
eļļa no savvaļas lašu 

filejas tiek ražota ar aukstās 
ekstrakcijas metodi. 

Pateicoties ekoloģiskajai 
ražošanas metodei, 

Om ega 3 taukskābes 
saglabājas bioloģiski 

vērtīgā formā, kas atveseļo 
visas ķermeņa šūnas.

9 0  k a p s u la s - 9 0  d ienām

EGA 3 OMEGA 
kapsula satur:

lašu filejas 
nerafinētu eļļu -  

1000 mg, 
otās:
Om ega 3 - 7 0 0  m g, 
E P S - 320 mg, 
D H S - 2 4 0  mg, 
dabīgu
E vitam īnu - 1 0  mg.

esatur: ĢM 0, 
crāsvielas, 
(onservantus, 

omatizētājus, 
oju, laktozi, glutēnu.

Cena-2 9 ,9 9  EUR

Pensionāriem -  
26,99 EUR

MEGA 3 OMEGA
īpaši ir ieteicama:
• cilvēkiem, kas cieš no sirds 
un asinsvadu slim ībām ;

• pirmā un otrā tipa diabēta 
gadījum ā;

• cilvēkiem ar palielinātu  
holesterīna līmeni;

• osteoartrozes un artrīta 
gadījum ā;

• psoriāzes un dermatītu 
gadījum ā;

• cilvēkiem ar lielu 
psiholoģisko slodzi;

• cilvēkiem, kas bieži slimo 
un kuru organism s ir novā
jināts;

• visiem, kas ēd treknas zivis 
retāk nekā 3 reizes nedēļā.

http://www.biosport.lv


Vai tiešām 
mobilais telefons
apdraud veselību?

; Neatkarīgi pētījumi
i liecina, ka cilvēki,
i kas lietojuši mobilo 
1 telefonu ilgāk neķa 
• desmit gadus, riskē 

saslimt ar vēzi.

andriz pilnīgi droši var 
teikt, ka mobilais telefons, 
jāto  lieto ilgstoši, var 
izraisīt vēzi -  sevišķi galvas 
smadzeņu audzēju. Tā 
apgalvo neatkarīgi pētnieki, 
kas pierādījuši saikni starp 
smadzeņu audzējiem un 

intensīviem mobilajiem sakariem.
Sakarība starp telefona lietojuma 

ilgum u un audzējiem savulaik atzīta pat 
starptautiskajā projektā Interphone, vienā 
no vērienīgākajiem mobilo sakaru indus
trijas sponsorētiem pētījumiem.

Daudzus gadus atklājumiem, kas lieci
nāja par mobilo sakaru kaitīgo ietekmi, 
tika likti pretim citi pētījumi, kas šos 
apgalvojumus apstrīdēja. Š>\ grūd-mūs, 
velc-jūs pozīcija radīja neskaidrības pilnu 
gaisotni, bet mobilo sakaru industrija 
tikmēr netraucēti plauka un zēla. Šķiet, 
tikai tagad, pateicoties neatkarīgiem pētī
jumiem, esam soli tuvāk patiesībai.

Vienā no salīdzinoši nesen veiktiem 
pētījumiem apkopoti 23 iepriekš veiktu 
mobilo telefonu pētījumu rezultāti. Šo 
metaanalizi izstrādāja amerikāņu un 
korejiešu zinātnieku komanda, un tās 
mērķis bija pārliecināties, vai mobilo 
telefonu lietotājiem ir lielāks risks iegūt

ļaundabīgu un labdabīgu audzēju 
; smadzenēs vai galvā un kaklā.

Kopumā pētījumā tika aptverti 
• gandrīz 38 000 cilvēku.
; Pirmajā mirklī tieša saikne

starp mobilo telefonu lietojumu 
; un audzējiem netika konstatēta, 

taču, papētot dziļāk, zinātnieki 
ieraudzīja skaidru likumsakarī- 

! bu. Atmetot metodoloģijas ziņā 
• sliktāk izstrādātus pētījumus 

un ņemot vērā tikai kvalitatī
vas izpētes rezultātus, pētnieki 
atklāja “būtisku apstiprinošo 

saikni” jeb sakarību starp mobilo telefo
nu lietojumu un audzēju veidošanos" 

Pētījuma līdzautors, Kalifornijas 
Universitātes Sabiedrības veselības 
skolas galvenais pētnieks, Ģimenes 
un sabiedrības veselības centra direk
tors Dr. Džoels M. Moskovičs (Joel M. 
Moskowitz) intervijā laikrakstam Los 
Angeles Times tolaik atzina, ka sākumā 
pētnieki šaubījušies, vai atklās kādu 
saistību, taču, sadalot pētījumus 
apakšgrupās un analizējot tās, 
kļuvis skaidrs, ka uztrauku
mam tomēr ir pamats.

Saskaņā ar kvalitatīvi 
veiktajiem pētījumiem 
mobilo sakaru 
lietotājiem izrādījās 
par 10-30% lie
lāks audzēju risks, 
salīdzinot ar tiem, 
kas tos lietoja reti 
vai nelietoja vispār.
Vislielākie draudi 
bija cilvēkiem, kas 
mobilo telefonu 
lietoja desmit gadus 
un ilgāk.

Augsta līmeņa 
pētījumus savulaik 
veica zviedru
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Audzējs attīstās 1 
pakāpeniski un 
gadiem ilgi, un tā 
smadzeņu puse, 
pie kuras mobilais 
telefons tiek turēts, 
saņem vislielāko 
radiācijas devu, 
tāpēc ir īpaši 
ievainojama.

Pētījuma dalībniekiem -  
20-29 gadus veciem jauniešiem -  tika atklāts 

septiņas reizes lielāks audzēju risks nekā visu vecumu 
pieaugušajiem, kas lieto mobilo telefonu.

onkologs Dr. Lenarts Hardels (Lennart 
Hardel) un viņa komanda Erebrū (Zvied
rijā), un neviens no šiem pētījumiem 
nebija atkarīgs no mobilās industrijas 
finansējuma. Zemāka līmeņa izpēti, arī 
jau minēto Interphone projektu daļēji fi
nansēja Mobilo ierīču ražotāju forums un 
Pasaules mobilo komunikāciju asociācija 
( the Mobile Manufacturers Forum and the 
Global System for Mobile Communication 
Association). Hardela pētījumi norādīja 
uz mobilo telefonu kaitīgumu, savukārt 
Interphone apgalvoja pretējo -  proti, tie pat 
aizsargā veselību.

Ir vērts ari pievērst uzmanību faktam, 
ka lielākā daļa Interphone pētījumu nebija 
tā sauktā aklā izpēte -  zinātnieki zināja, 
kuriem pētījuma dalībniekiem ir vēzis, 
un šādas ziņas var iespaidot pētījuma 
rezultātus. Hardels turpretim pētījumos 
izmantoja aklo metodi, tāpēc viņa izpētes 
rezultāti ir uzticamāki.

Visu nosaka maka turētājs
Diemžēl arvien biežāk pētījumi tiek saistīti 
ar tā saukto sponsorēšanas fenomenu, 
proti, rezultāta pielāgošanu par labu pētī
juma finanšu avotam. 2007. gadā Utrehtas 
Universitātes asistējošā profesore Dr. Anke 
Husa (Anke Huss) un Bernes Universitātes 
pētnieki Šveicē veica sistemātisku pārska
tu, lai noskaidrotu sakarību starp finansē
juma avotu un mobilo telefonu pētījumu 
rezultātiem. Zinātnieki konstatēja, ka, 
salīdzinot ar izpēti, ko veica sabiedriskās 
vai labdarības organizācijas, pētījumos, ko 
bija apmaksājusi mobilo sakaru industrija, 
bija desmit reizes lielāka varbūtība, ka re
zultāti nenorādīs uz lietojuma blaknēm."

Vašingtonas Universitātes profesors 
Henrijs Laiss (Henry Lai) novērojis tādu 
pašu sakarību. Viņa datubāze, kurā apko
poti pētījumi par mobilajiem telefoniem, 
norāda uz sponsoru ietekmi: pētījumos, 
ko finansējusi sakaru industrija, ietekme 
uz veselību atklāta 28 % gadījumu, 

savukārt neatkarīgos pētījumos -  
67 % gadījumu. Iespēja, ka tā

Interphone projekts
Lai noskaidrotu, vai mobilās ierīces 
palielina audzēju risku, 1999. gadā tika 
sākts projekts interphone, kurā bija iesaistītas 
13 valstis un kas noslēdzās 2011. gadā. Projektu 
pārraudzīja Pasaules Veselības organizācijas 
Vēža izpētes starptautiskā aģentūra (IARC), un 
gadījumu kontroles pētījumi aptvēra trīs sma
dzeņu audzēju veidus -  gliomu (smadzeņu glijas 
šūnu audzēju), akustisko neiromu (dzirdes nerva 
audzēju) un meningiomu (smadzeņu apvalka 
audzēju), kā arī pieauss dziedzera audzējus.

Dažos atsevišķos pētījumos bija atklāts, ka 
mobilo sakaru lietotājiem bija palielināts risks 
iemantot smadzeņu audzēju, taču kopumā 
pētījumos dominēja nostāja, ka mobilās ierīces 
pat pasargā no smadzeņu vēža veidošanās.

Jau 2009. gada augustā vairākas starptau
tiskas organizācijas, kas apvienojās sadarbības 
padomē (the International EMF Collaborative) 
laida klajā visaptverošu ziņojumu Cellphones 
and Brain Tumours: 15 Reasons for Concern, 
Science, Spin and the Truth Behind Interpho
ne (pieejams www.radiationresearch.org/ 
pdfs/l5reasons.asp). Publikācijas autori, 
ieskaitot ASV Vides veselības trasta vecāko 
zinātnisko līdzstrādnieku L. Loidu Morganu 
(L. Lloyd Morgan) un Lielbritānijas organizācijas 
Powerwatch pārstāvi Alasderu Filipsu (Alasdair 
Philips), pauda bažas, ka ir radīts maldinošs 
priekšstats, ka uztraukumam nav pamata. Mor
gans un Filipss bija pārskatījuši Interphone datus 
un norādījuši uz vairākām nepilnībām, liekot 
apšaubīt projekta rezultātus.

Piemēram, pētījuma dalībnieki, kas lieto 
bezvadu telefonu (tie izstaro tādu pašu radiāciju 
kā mobilās ierīces), tika iedalīti kategorijā pie 
cilvēkiem, kas netiek pakļauti starojumam; 
no izpētes bija izslēgti vairāki smadzeņu 
audzēju veidi, kā arī netika ņemti vērā dati 
par cilvēkiem, kas jau bija miruši vai jutušies 
pārāk vāji, lai smadzeņu audzēja dēļ atbildētu 
uz jautājumiem. Pētījumi arī neaptvēra bērnus 
un jauniešus, kam starojums var izrādīties 
viskaitīgākais. Attiecīgi kopumā bija izveidota 
"sistēmiski aizsargājoša tendence". Tā kā daudzi 
pētījumi ir tendenciozi, īstais risks var izrādīties 
daudzkārt lielāks, nekā norādīts.
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Gadījumā, ja mobilā telefona lietošana patiešām izraisa 
smadzeņu audzējus, tieši bērni ir apdraudēti visvairāk. 
Pētījumā par jonizēto starojumu secināts -  jo mazāks 

bērns, kas lieto telefonu, jo risks ir lielāks.

Sponsorēšanas fenomens varētu 
izskaidrot ari to, kāpēc mobilo telefonu 
pētījumi ir tik pretrunīgi. Uzskata, ka 
daudzus manipulācijas paņēmienus, 
kādus izmantoja tabakas industrija, 
piemēram, publicējot tikai sev labvēligus 
datus un kritizējot vai ignorējot tos, kas 
runā industrijai par sliktu, izmanto arī 
mobilo ierīču ražotāji. Tas nozīmē, ka 
atbilde uz jautājumu, vai mobilie telefoni 
kaitē veselībai, ir atkarīga no tā, kas šo 
jautājumu uzdod.

Fakti atkārtojas
Tā kā nav pamata uzticēties pētījumiem, 
ko sponsorējusi mobilo sakaru industrija, 
lūkosim, ko par mobilajiem telefoniem 
saka neatkarīgi pētnieki. Šo zinātnieku 
secinājumi ir konsekventi un skaidri no
rāda, ka bažām tomēr varētu būt pamats.

Lielāko daļu izpētes veicis zviedru 
onkologs Dr. Hardels un viņa kolēģi, 
un pētījumos atkal un atkal parādījās 
secinājums, ka, lietojot mobilos telefonus 
vai citas bezvadu sakaru ierīces desmit 
gadus vai ilgāk, būtiski pieaug risks iegūt 
smadzeņu audzēju. Pētnieki atklāja, ka 
cilvēkiem, kas bija lietojuši mobilo tele

ir tikai sakritība, ir n iecīga .K ā savulaik 
norādījusi Sidnejas Universitātes profeso
re Lisa Bero (Lisa Bero), “tā vien šķiet, ka 
industrija ietekmē izpēti, lai samazinātu 
potenciālo kaitējumu un risku, ka viņu 
produktus ierobežos vai pat aizliegs.”

Slēptā sistēma, kas atklāta mobilo 
telefonu pētījumos, sasaucas ar tabakas 
industrijas ietekmi uz pētījumiem, ko tā 
finansējusi. Piemēram, kādā Bero pārskatā 
analizēti pētījumu kopsavilkumi, kas 
publicēti 80. un 90. gados par pasīvās smē
ķēšanas ietekmi uz veselību. Secinājumi -  
pasīvā smēķēšana iespaido vai neiespaido 
veselību -  bija cieši saistīti ar pētnieku 
saistību ar finansējuma devējiem.

“Vienīgais faktors, kas vedina apgalvot, 
ka pasīvā smēķēšana nav kaitīga, atkarīgs 
no autora piederības tabakas industrijai,” 
teikts pētījumā. ’

fonu ilgāk par desmit gadiem, tajā pašā 
galvas pusē, pie kuras to visbiežāk turēja, 
bija trisreiz lielāks akrocitomas risks (tas 
ir smadzeņu audzējs, kas sākas glijas 
šūnās, kam raksturīga zvaigznes forma). 
Vislielākais risks, salīdzinot ar kon- 
trolgrupu, izrādījās tiem, kas pirmoreiz 
mobilo telefonu bija lietojuši līdz 20 gadu 
vecumam, -  viņiem bija piecreiz lielāki 
draudi saslimt. Tādi paši rezultāti tika 
atklāti par akustisko neiromu -  audzēju, 
kas skar dzirdes nervu.

Būtiskākie atklājumi, ko veica zviedru 
zinātnieki
• Ik pēc katrām  100 mobilā telefona 
lietojum a stundām  sm adzeņu audzēja 
risks pieaug par pieciem procentiem .'

• Līdz ar katru  lietojum a gadu sm a
dzeņu audzēja risks palielinās par 
astoņiem  procentiem . 11

• Tiem, kas mobilo telefonu lieto desmit 
gadus vai ilgāk, risks saslimt ar sma
dzeņu audzēju ir par 280 % lielāks nekā 
tiem, kas neizmanto mobilos sakarus.

Starptautiskās elektromagnētisko lauku 
sadarbības padomes detalizētajā ziņoju
mā, kas pārskatīja zviedru onkologa 
Dr. Lenarta Hardela pētījumus, norādīts, 
kas sagaidāms, ka mobilā telefona lieto
jums patiešām izraisa smadzeņu audzējus.

Risks palielinās:

• līdz ar kumulatīvo stundu 
daudzum u; ‘

• līdz ar lietojum a ilgum u gados;E

• līdz ar lielāku mobilās ierīces 
staro jum u;21

• lidz ar lielāku pakļaušanu iedarbī
bai -  ja  telefons lietots tajā pašā galvas 
pusē, kur veidojies audzējs;H

• ja  mobilā telefona lietotājs ir jauns 
cilvēks. ^

Lielākajā daļā Interphone pētījumu 
atklāts pretējais, proti, mobilo telefonu 
lietojums aizsargā no smadzeņu audzēja. 
Interesanti, ka pat Interphone pētījuma 
Austrālijas vadošais pētnieks, Sidnejas 
Universitātes profesors Brūss Ārmstrongs 
(Brūce Armstrong) bija neizpratnē, kā 
mobilā telefona lietošana varētu pasargāt 
no smadzeņu audzēja: “Vai tas izklausās 
ticami? Vai jūs domājat, ka tas ir iespē
jams? Nē! Tas vien norāda, ka šeit kaut 
kas nav kārtībā’’

Un patiešām, pētījumu struktūrā tika 
atklātas vienpadsmit būtiskas nepilnības, 
kas varētu būt iespaidojušas rezultātus.
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Rezultātu precizējumā ziņots par dažos 
pētījumos atklātu “nozīmīgi paaugstinātu 
risku saistībā ar mobilo telefona lietojumu 
desmit gadus vai ilgāk” iegūt dažādus 
smadzeņu audzējus. Atklājumi Francijā un 
Vācijā liecina, ka cilvēkiem, kas sākuši lie
tot mobilo telefonu pirms desmit gadiem 
vai vēl senāk, ir aptuveni divreiz lielāka 
varbūtība saslimt ar gliomu. Arī publicēto 
datu pārskats Ziemeļeiropā un Lielbritāni
jā norāda uz paaugstinātu gliomas risku, ja 
telefons izmantots desmit gadus vai ilgāk 
un lietots ipsilaterāli, proti, tajā pašā galvas 
pusē, kur sācis veidoties audzējs.

Minot to pašu lietojuma ilgumu, sešos 
no septiņiem pētījumiem atklāts me
ningiomas (smadzeņu apvalku audzēja) 
risks, un divos no septiņiem pētījumiem 
tas pats teikts par akustisko neiromu. 
Kādā pētījumā secināts, ka, ipsilateriāli 
lietojot telefonu desmit gadus vai ilgāk.

Nerunājiet pa telefonu mašīnā, vilcienā, autobusā vai 
apdzīvotās vietās, kas atrodas tālu no mobilo sakaru bāzes 

stacijas, jo tādos gadījumos starojums pastiprinās.

Ne tikai vēzis
Mobilie telefoni var izraisīt 
vairākas veselības problēmas, piemēram:

• pazemināt sperm as kvalitāti;0

• radīt atm iņas traucējum us 
(novēroti žurkām , tāpēc rezultātus 

nevar tieši attiecināt uz cilvēkiem );'1

• ietekmēt kaulu minerālo blīvumu;^

• paaugstināt elektrojutīgum u un 
tā sim ptom us: nogurum u, stresu, 
galvassāpes, trauksm i, grūtības 
koncentrēties, radīt m iega 
trau cē ju m u s3

1 Fertil Steril, 2008 ; 8 9 :1 24 -8

2 Bioeiectromagnetics, 2008; 29: 219-32
3 J Craniofac Surg, 2009 ; 2 0 :1 55 6 -60

4  Environ Health, 200 8 ; 7:18

risks saslimt ar akustisko neiromu pieaug 
četras reizes.

Lai gan neatkarīgi veikti un mobilo 
sakaru industrijas sponsorēti pētījumi 
ir pretrunīgi, pētnieki ir vienisprātis 
secinājumā par to, ka, ilgtermiņā lietojot 
mobilo telefonu (desmit gadus vai ilgāk), 
smadzeņu audzēju risks pieaug -  sevišķi 
tajā galvas pusē, kur parasti tiek turēta 
mobilā ierīce. Audzējs attīstās pakāpenis
ki un gadiem ilgi, un tā smadzeņu puse, 
pie kuras mobilais telefons tiek turēts, 
saņem vislielāko radiācijas devu, tāpēc ir 
īpaši ievainojama.®

Apdraudēti bērni
Viens no lielākajiem pētījumu trūku
miem ir to mērķauditorija -  tajos nav 
aptverti jaunieši un bērni. ASV vien 
aptuveni pusei bērnu ir pašiem savi 
mobilie telefoni, un līdzīga aina vēroja
ma arī citās ekonomiski attīstītās valstīs. 
Turklāt netrūkst pierādījumu, ka bērni 
ir īpaši jutīgi pret kancerogēniem vides 
faktoriem un viņu risks saslimt ir lielāks 
nekā pieaugušajiem. Tas vedina domāt, 
ka gadījumā, ja mobilā telefona lietošana 
patiešām izraisa smadzeņu audzējus, tieši 
bērni ir apdraudēti visvairāk. Kā teikts 
ziņojumā Cellphones and Brain Tumours, 
“bērna galva un smadzenes nav pieauguša 
cilvēka galvas miniatūra kopija. Bērnam 
ir plānāks pakausis, ūdens attiecība -  
lielāka, mielīns (tiek uzskatīts, ka tas 
aizsargā nervu šūnas) vēl tikai attīstās [..] 
Rezultātā [..] mobilo telefonu radiācija 
skar daudz lielāku smadzeņu daļu.”

Kādā pētījumā, kuru vadīja Hardels un 
viņa komanda, pētījuma dalībniekiem -  
20-29 gadus veciem jauniešiem -  tika 
atklāts septiņas reizes lielāks audzēju risks 
nekā visu vecumu pieaugušajiem, kas 
lieto mobilo telefonu (pieaugušajiem risks 
palielinās 1,4 reizes). ^  .Sākot lietot mobi
lās ierīces pusaudžu vecumā vai jaunībā, 
varbūtība saslimt ir piecas reizes lielāka 
(salīdzinot ar trīs reizes lielāku risku visās 
vecuma grupās).B

Tādus pašus secinājumus izdarījuši ko
rejiešu zinātnieki. Pētījumā par jonizēto 
starojumu secināts -  jo mazāks bērns, kas 
lieto telefonu, jo risks ir lielāks.23

Pētījumi par mobilajiem telefoniem 
bieži vien ir pretrunīgi (un tas ir argu
ments, ar kuru mēģina pārliecināt par 
mobilo sakaru drošumu), bet patiesībā 
daudz kas ir skaidrs -  jo sevišķi par 
telefonu ilgtermiņa lietojumu. Savā ziņā 
eļļu ugunī ielej pašas mobilo sakaru 
kompānijas. Ierīču instrukcijās, kuras tik 
reti lasām, ieteikts tās nēsāt atstatus no 
ķermeņa pat tad, kad tās netiek lietotas, 
la ierīces būtu absolūti drošas, kāpēc gan 
vajadzētu izteikt šādu brīdinājumu?

Ir skaidrs, ka ir pamats būt piesardzīgiem, 
bet vēl labāk būUi kaut ko darīt lietas labā.

Džoanna Evansa (Joanna Evans)

Kā izvairīties 
no sliktākā scenārija

Lūk, astoņi nosacījumi, lai samazinātu risku.

1 .  Zvana laikā lietojiet austiņas (bet ne bezvadu 
austiņas), runājiet konferences režīmā vai sazinie
ties ar SMS starpniecību.

2. Glabājiet mobilo ierīci atstatus no ķerme
ņa (sevišķi svarīgi to nenēsāt bikšu vai krekla 
kabatās) vai izmantojiet speciālu mobilā telefona 
futrāli, kas stiprināms pie jostas un veidots tā,
lai aizsargātu ķermeni brīžos, kad ierīce netiek 
izmantota.

3. Nerunājiet pa telefonu automašīnā, vilcienā, 
autobusā vai apdzīvotās vietās, kas atrodas tālu 
no mobilo sakaru bāzes stacijas, jo tādos gadīju
mos starojums pastiprinās.

4. Izmantojiet telefonu kā automātisko atbildē
tāju -  nelietojiet līdz brīdim, kad vēlaties pārlieci
nāties par ienākošajiem zvaniem, tad piezvaniet, 
izmantojot iepriekšminētos ieteikumus.

5. Kad vien iespējams, izmantojiet fiksēto 
telefonu.

6 .  Nelietojiet mobilo telefonu metāla konstruk
ciju ēkās.

7. Neļaujiet bērniem aizmigt artelefonu zem 
spilvena vai gultas tuvumā.

8. Neļaujiet bērniem, kas ir jaunāki par 18 ga
diem, ikdienā intensīvi lietot mobilo telefonu-  
ļaujiet to izmantot tikai ārkārtas gadījumus.

1 J Clin Oncol, 2009 ; Oct 13; pārskats publiskots in terne t!

2 Environ Health Perspect, 2007; 115:1-4

3 Pathophysiology, 2009; 16:137-47
4 Public Health Rep, 2005; 1 2 0 :2 0 0 -8

5 JAMA, 1998; 279 :1566-70

6 Int J Oncol, 2 0 0 9 ;3 5 :5 -1 7
7 Int JOccupSaf Ergon, 2007;13:63-71

8 Int Arch Occup Environ Health, 2006; 79: 6 3 0 -9

9 Int J Occup Saf Ergon, 2007; 13:63-719

10 Int J Occup Saf Ergon, 2007; 13: 63-71

11 Occup Environ Med, 2005; 62: 3 9 0 -4

12 Int Arch Occup Environ Health, 2006; 79: 6 3 0 -9

13 Arch Environ Health, 2004; 59:132-7
14 www.iait.fr/en/research-groups/RAD/INTERPH0NE8oct08.pdf

15 IntJ Oncol, 2 0 0 9 ;3 5 :5 -1 7

16 Arch Environ Health, 2004; 59:132-7

17 IntJ Oncol, 2 0 0 9 ;3 5 :5 -1 7

18 Pathophysiology, 2009; 16:137-47
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REKLĀMA

Latvijā katru gadu aptuveni 11 000  iedzīvotāju pirmo reizi izdzird biedējošo diagnozi -  
vēzis. Dzīve sagriežas kājām gaisā -  ko darīt, kā ārstēties, vai es izdzīvošu? Ikviens, kuru 
skārusi šī slimība, zina, cik liela nozīme veselības atgūšanā ir agrīnai diagnostikai un 
efektīvām ārstēšanas metodēm. Taču situācija mūsu va lstī ir absurda -  medicīnai naudas 
allaž nepietiek, tāpēc ārstēšanās ar mūsdienīgiem un efektīviem medikamentiem bieži 
notiek par paša pacienta līdzekļiem vai sabiedrības ziedojumiem, bet augsto tehnoloģiju  
diagnostikas izmeklējumi, galvenokārt, pieejami privātās medicīnas iestādēs. Tas ir stāsts  
arī par pozitronu emisijas tom ogrāfiju jeb PET/CT - metodi, kas pasaulē šobrīd tiek uzska
tīta par vienu no modernākajām un precīzākajām vēža diagnostikas metodēm. Tagad, kad 
PET/CT izmeklējums, kas ļauj audzēju atrast ātri, agrīni un precīzi, beidzot ir pieejams arī 
Latvijā, ārsti nesteidz to izm antot un ieteikt pacientiem. Kāpēc tā?

Vitālijs Skrīvelis,
SIA "MedVision” vadītājs atklāj:

"Vadoties no pacientu atsauksmēm, ie
mesli ir dažādi - viens ir ārstu zināšanu 
trūkums, tādēļ arī neticība PET/CT me
todes iespējām un priekšrocībām, otrs 
iremeklējuma cena, kas ārstus attur, 
trešais ir konservatīvisms, nevēlēšanās 
izmainīt ierasto lietu kārtību. Lai gan 
PET/CT metode jau gandrīz divdesmit 
gadus pasaulē tiek plaši pielietota on
koloģisko slimnieku izmeklēšanā un ir 
pietiekoši daudz pētījumu un pierādīju
mu par PET/CT efektivitāti, mūsu valstī 
tā vēl ir jauna metode. Acīmredzot 
daļai ārstu nepieciešams laiks, lai par 
PET/CT ieguvumiem izglītotos un pār
liecinātos praksē. Taču vēzis negaida.."

I

STĀSTA PACIENTI
V I J A :  Esmu jau reizi pieveikusi vēzi, pirms 7 
gadiem. Tagad man ir paaugstinājies onko 
marķieris un esmu ļoti nobijusies, ka man 
atkal ir vēzis. Izlasīju žurnālā rakstu par 
PET/CT, ka ar šo izmeklējumu var ļoti agrīni 
atklāt vēzi. Kad ar visu žurnālu aizgāju pie 
onkologa uz konsultāciju, ārsts mani atru
nāja, lai es pietaupu naudiņu, un nosūtīja uz 
datortomogrāfiju sakot, ka tajā visu varot 
redzēt tikpat labi.

Sūtot sievieti uz datortomogrāfiju, ārsts pakļauj 
pacientes dzīvību lielam riskam. Kāpēc? Bieži 
vien brīdī, kad audzēju vai tā metastāzes jau var 
ieraudzīt datortomogrāfijā, audzējs ir prog
resējis tik tālu, ka efektīva ārstēšana varbūt 
apgrūtinoša. Ja onko marķieris paaugstinās, 
un pastāv bažas par atkārtotu vēzi, nevajag 
gaidīt, - ir īstais brīdis veikt PET/CT izmeklēju
mu visam ķermenim, lai atklātu audzēju ļoti 
agrīni un iespējami ātri uzsāktu ārstēšanos. 
Katrs no šiem izmeklējumiem cilvēka ķermeni 
redz pilnīgi atšķirīgi. Ja datortomogrāfija parāda 
ķermeņa anatomiju -  kaulus, audus, orgānus, - 
un ārstam aizdomas par audzēju rodas tad, kad

ir redzamas izmaiņas to formā vai struktūrā, 
tad PET redz izmaiņas daudz agrīnāk, jau šūnu 
līmenī. Vēža šūnas strauji aug, tām ir aktīvāka 
vielmaiņa, līdz ar to tās intensīvāk uzkrāj PET 
izmeklējumā pielietoto radiofarmpreparātu, ka: 
ļaundabīgo šūnu sakopojumus spilgti vizualizē 
uz veselo audu fona. Pateicoties izmeklējuma 
specifikai, PET ļauj agrīni fiksēt pat ļoti sīkus, 
tikai sērkociņa galvas lieluma vēža perēklīšus, k< 
datortomogrāfijas izmeklējumā vēl neredz.

J Ā N IS :  Es ārstējos no Hodžkina limfomas, 
un man PET jāveic vairākas reizes. Iepriekš to 
veicu Igaunijā. Dīvaina ir Latvijas onkoloģijas 
centra ārstu rīcība. Kad atbraucu ar saviem  
Igaunijas PET rezultātiem, viņi tos neņēma 
pretī un sūtīja mani uz Krieviju veikt atkār
totu izmeklējumu. Es dienēju zemessardzē 
un tādēļ uz Krieviju braukt nedrīkstu. Tāpēc 
esmu pateicīgs, ka varēju veikt PET/CT Latvi
jā, turklāt lētāk nekā citur Eiropā.

PET/CT izmeklējums Latvijā ir līdzvērtīgs Eiro
pas vadošo PET centru kvalitātei. Mēs lepoja
mies ar savām dakterēm, kuras ir zinošākās un



pieredzējušākās nukleārās medicīnas speciā
listes Latvijā, mācījušās un stažējušās Vācijā, 
Somijā, Lietuvā, Igaunijā un citur. Pacienti, 
kas iepriekš brauca veikt PET/CT uz ārvalstīm, 
atzīst, ka "MedVision” darba kvalitāte ne ar ko 
neatšķiras no Eiropas labākajām klīnikām. Lūk, 
atsauksme no pacienta: “Esam nupat atgriezu
šies no Berlīnes Šaritē klīnikas ar labām ziņām. 
Mana vīra izmeklējumus apskatīja vairāki vācu 
dakteri, un viņu slēdziens sakrita ar jūsējo. Tas 
patiešām ir labdabīgs veidojums, un operācija 
nebūs jāveic. Esam Jums ļoti pateicīgi!!! Dakteris 
arī uzslavēja Rīgas PET augsto kvalitāti!”

DANA: Man ļoti (!) palīdzēja PET izmek
lējums! Manā gadījumā tā pat bija maza 
revolūcija. Man bija veikti datortomogrāfijas 
un magnētiskās rezonanses izmeklējumi, kas 
neapstiprināja audzēja progresiju. Gribēju 
būt droša, tāpēc veicu PET izmeklējumu, un 
tas atklāja 2 metastāzes. Taču man nācās sa
skarties ar grūtībām -  ārstu konsīlijs neticēja 
PET rezultātiem un nozīmēja man atkārtotu  
ķīmijterapiju. Es nepadevos, kopā ar savu 
ārstu izlēmām manu tālāko ārstēšanu tom ēr 
plānot uz PET rezultātiem. Uz to pamata 
man tika veikta bronhoskopija un operācija, 
kuras laikā apstiprinājās metastāzes, ko uz
rādīja PET. Es tiku izoperēta un ķīmijterapiju  
nesaņemu.

PET/CT kā diagnostikas metode pasaulē sen 
vairs nav nekāds jaunums, tā ir pierādījumos 
balstīta, labi aprobēta metode, kas Latvijā ienā
kusi labi sagatavotā augsnē. Ārstiem vajadzētu 
to izprast un izmantot, nevis noliegt. PET/CT 
izmeklējums pie ļoti daudzām diagnozēm un 
situācijām ārstēšanās procesā ir neaizvietojams! 
Turklāt ar vienu PET/CT izmeklējumu iespējams 
pārbaudīt visu ķermeni, kas ļauj nepieciešamo 
informāciju -  gan par kauliem, gan mīkstajiem 
audiem, gan orgāniem -  iegūt vienā izmeklēju

ma reizē. Pacientam tiek aiztaupīta nepiecieša
mība veikt virkni citus izmeklējumus, kas vilcina 
laiku, bieži vien nevar noteikt precīzu diagnozi 
un kavē ārstēšanās uzsākšanu. Ņemot vērā PET/ 
CT metodes augsto jutību, iespējams ļoti precīzi 
un agrīni atklāt ļoti sīkus vēža šūnu perēklīšus, 
noteikt slimības stadiju (izplatību), ieraudzīt 
visas metastāzes, novērtēt, vai pielietotā ķīmij- 
terapija bijusi efektīva, vai vēzis nav atgriezies 
pēc ārstēšanās un citus būtiskus faktorus.

AN ITA : Kad ārsts paņēma biopsiju, un 
konstatēja krūts vēzi, vajadzēja saprast tā 
izplatību. Gribēju veikt PET/CT izmeklējumu, 
taču ārste sabaidīja ar radiāciju, kas nāk 
no izmeklējuma, ka tas varot veicināt vēža 
attīstību.

Tas ir mīts. PET izmeklējums ir zema riska pro
cedūra. Radiofarmaceitiskais preparāts, kas tiek 
ievadīts vēnā, ir viegli panesams -  alerģiskas 
reakcijas, drudzis, slikta dūša vai vemšana ir reti 
sastopamas blaknes, turklāt dažu stundu laikā

Ar PET/CT 
vēzi var atrast ātri, 
precīzi un agrīni

pēc veiktā izmeklējuma preparāts ir pilnībā izva
dījies no organisma. Bailes no radiācijas, kas tik 
ļoti iesakņojušās cilvēku prātos, nav zinātniski 
pamatotas. Lielākā daļa eksperimentālo un epi- 
demioloģisko pētījumu parāda tieši pretējo, ka 
zemu devu radioaktivitāte (tajā skaitā arī PET) 
stimulē organisma aizsargreakcijas. Tādējādi 
gan pieaugušajiem, gan bērniem tikai radiofobi- 
jas dēļ nevajadzētu izvairīties no izmeklēšanas 
vai mazināt starojuma dozu līdz nevērtējamam 
attēlam.

DIĀNA: Ārsts mani sūta uz PET/CT izmek
lējumu sakot, ka tikai a rto  ir iespējams man 
uzstādīt precīzu diagnozi, taču es nevaru šādu 
summu atļauties. Krāt man vairs nav laika.

Eiropā, tostarp arī Lietuvā un Igaunijā, PET/CT 
izmeklējums ir iekļauts valsts apmaksāto pakal
pojumu sarakstā, tikmēr Latvijā pacientiem par 
šo izmeklējumu pagaidām vēl ir jāmaksā pašiem. 
Lai gan nākam pacientiem pretī ar nelielām 
atlaidēm, piedāvājam norēķināties uz nomak
su, tomēr ne katrs to var atļauties. Ceram, ka 
situācija drīz mainīsies - ar nepacietību gaidām, 
kad PET/CT izmeklējumu vēža pacientiem sāks 
līdzfinansēt valsts, kā arī esam uzsākuši sadarbī
bu ar labdarības fondu "O Fonds”, kura mērķis ir 
palīdzēt Latvijas iedzīvotājiem ar zemiem ienā
kumiem veikt nepieciešamos izmeklējumus vēža 
diagnostikā un uzsākt savlaicīgu ārstēšanos."

Raksta pilno versiju ar visu pacientu atsauks
mēm un jautājumiem aicinām lasīt MedVision 
mājas lapā www.medvision.lv.

A M ED V ISIO N

NUKLEĀRĀS D IA G N O STIKA S CEN TRS
Rīgā, Gardenes ielā 13
27-078-822
info@medvision.lv
www.medvision.lv
www.facebook.com/MedVisionLV

a
T °onds

SABIEDRISKĀ LABUMA 
O R G A N IZĀ C IJA  “O FO N D S” 
www.ofonds.lv

ATTĒLĀ: PET/CT izmeklējums tika veikts pacientam ar ne-Hodžkina limfomu terapijas efektivitātes novērtēšanai. 
Izmeklējuma attēlā redzama progresējoša slimība, un pacientam tika mainīta tālākā ārstēšanas taktika.

http://www.medvision.lv
mailto:info@medvision.lv
http://www.medvision.lv
http://www.facebook.com/MedVisionLV
http://www.ofonds.lv
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Hormonu

Būtisks 
riska faktors

Izrādās, 
hormonālie līdzekļi, 

ko sievietes lieto, 
lai samazinātu 
menopauzes 
nepatīkamās 

izpausmes, var 
izraisīt plaušu vēzi.

L
īdz 2002. gadam hormonu aizstāj- 
terapija (HAT) tika uzskatīta teju 
par mūžīgās jaunības eliksīru, taču 
ASV Sieviešu veselības aktīvistu 
grupa (US Woman's Health Initiati
ve, WHI) izpētīja (un tas bija viens 
no lielākajiem pētījumiem, kāds 
tika veltīts šiem preparātiem), ka 

sievietēm, kas izmanto HAT, ir palielināts risks 
saslimt ar krūts un olnīcu vēzi, trieku un sirds 
slimībām. WHI dati arī liecina, ka HAT lieto
šana menopauzes laikā par 60 % palielina 
draudus jau pēc pieciem gadiem saslimt ar 
plaušu vēzi.

Kalifornijas Universitātes Harboras Medi
cīnas centra onkologs Dr. Rovans Hlebovskis 
(Rowan Chlebowski) Kalifornijā, analizējot 
WHI statistiku, konstatēja, ka patiešām pa
stāv saistība starp ilgstošu hormonu aizstāj- 
terapijas izmantošanu un nesīkšūnu plaušu 
vēzi. Tas ir viens no galvenajiem sieviešu 
mirstības iemesliem.

Visvairāk ir apdraudētas sievietes, kas lieto 
hormonu aizstājterapiju un vēl arī smēķē, -  
viņas veido nedaudz vairāk nekā pusi no visu 
saslimušo skaita, kuru diagnoze ir nesīkšū
nu plaušu vēzis. WHI pētījumā zinātnieki 
konstatēja, ka no katrām simts sievietēm, kas 
lietoja estrogēnu un progestagēnu kombinē
to preparātu, viena mirst.

.••m ,

Pieaug arī olnīcu vēža draudi
Kāds Dānijā veikts plašs ilgtermiņa pētījums 
liecina, ka sievietēm, kas izmanto hormonu 
aizstājterapiju, par 38 % palielinājās olnīcu 
vēža risks.n

Pētījumā piedalījās vairāk nekā 
900 000 sieviešu 50-79 gadu vecumā, un 
zinātnieki konstatēja, ka hormonu lietošana 
par 38 % palielināja olnīcu vēža risku. Gadā 
tas nozīmēja vienu saslimšanas gadījumu 
uz 8300 sieviešu jeb astoņos gados (tik ilgs 
bija pārbaudes laiks) -1 4 0  gadījumus. Kopā 
šie skaitļi veidoja 5 % no visiem saslimšanas 
gadījumiem ar vēzi.

Interesanti, ka saslimšanas risku neietek
mēja ne preparāta lietošanas ilgums, ne 
sastāvs, ne estrogēnu daudzums kopējā for
mulā, ne līdzekļa veids -  vai tās bija tabletes, 
kapsulas vai cits.

Kopenhāgenas zinātnieki brīdināja, ka 
olnīcu vēzi ir grūti diagnosticēt un tas bieži ir 
nāvējošs, tāpēc šādu risku nedrīkstētu ignorēt.

Un risks pieaug...
Kā liecina ASV Sieviešu veselības aktīvistu 
grupas veiktā pētījuma rezultāti, hormonu terapi
jas lietošana palielina draudus saslimt ar šādām 
slimībām:

• ar koronāro sirds slimību saistītas kaites -
par 2 9 %

• insults- p a r  41 %

• dziļo vēnu tromboze -  par 200 %
• trombs plaušās -  vairāk nekā par 200 %

• invazīvs krūts vēzis -  par 2 4  %

• visi vēža veidi to sieviešu vidū, 
kas jebkad lietojušas HAT -  par 86 %

• olnīcu vēzis -  par 3 8  %
• plaušu v ē z is -p a r  60 %

Ietekmīgāka par gēniem
Krūts vēzis ir vēl vien plaši izplatīts audzējs 

sieviešu vidū. Līdz šim biežajā saslimstībā
ar krūts vēzi, ja sieviete pirms tam bija 

lietojusi hormonu aizstājterapiju, medicīna 
parasti vainoja gēnus, proti, ģimenes anam- 
nēzi un konkrētu gēnu klātbūtni organismā, 
kas rada noslieci uz saslimšanu. Pierādījumi 
liecina, ka liela daļa vainas tomēr jāuzņemas 
hormonu aizstājterapijai.

Ņujorkas Ročesteras Universitātes Medi
cīnas centra epidemiologi novēroja vairāk 
nekā 16 000 sieviešu pēcmenopauzes laikā, 
kas bija piecus gadus lietojušas hormonālos 
līdzekļus vai placebo (parādoties veselības 
riskiem, šis pētījums tika nekavējoties aptu
rēts). Kad mediķi izpētīja 349 gadījumus, kad 
sievietēm bija attīstījies krūts vēzis, saistība 
ar ģimenes veselības vēsturi netika atklāta.

Pētnieki secināja, ka ģimenes anamnēze 
un hormoni "ir neatkarīgi lielumi un starp 
tiem nav mijiedarbības" jeb, citiem vārdiem 
sakot, saslimšanu ar vēzi, visticamāk, pilnībā 
izraisīja hormonu aizstājterapija.0

Pētījums samazināja saslimstību
Kad ASV Sieviešu veselības aktīvistu grupas 
pētījuma rezultātus publiskoja, Kalifornijā 
jūtami samazinājās saslimstība ar krūts vēzi. 
Turīgāko un vairāk pārtikušo sieviešu vidū 
vēža gadījumu skaits saruka par 13 %, bet 
lauku apvidos-tikai par 7 procentiem. Kad 
Ziemeļkalifornijas Vēža centra pētnieki anali
zēja šos datus, nācās atzīt, ka sievietes lauku 
apvidos nebija dzirdējušas, ka hormonu 
aizstājterapiju saista ar vēzi, tāpēc turpināja 
to izmantot, un tas ir vēl viens pierādījums, 
kas norāda, ka saistība patiešām pastāv. n

Kad pētījuma rezultāti nāca klajā, kombi
nētais hormonu aizstājterapijas preparāts, 
kas tika apskatīts, krita nežēlastībā, un tā 
patēriņš samazinājās par 50 procentiem. 
Vienlaikus gan jāatzīst, ka otrs līdzeklis, 
kas saturēja tikai estrogēnu, joprojām tiek 
pārdots un veido biznesu, kas gadā ienes līdz 
miljardam dolāru.

ASV Pārtikas un zāļu pārvalde (FDA) gan 
arī pēc pētījuma rīkojās -  progesterona pre
parāta ražotājiem, ko WHI pētīja, lietošanas 
instrukcijā nācās iekļaut īpaši izceltu brīdināju
mu, ka sievietēm, kas lieto jebkādus estrogē
nu un progestagēnu kombinētos līdzekļus, šo 
zāļu lietošana palielina sirdslēkmes, insulta, 
invazīva krūts vēža, trombu un dziļo vēnu 
trombozes risku, kā arī demences risku.

linna Maktagarta (Lynne McTaggart)

1 JAMA, 2009; 302: 298-305

2 Epidemiology, 2009 ; 15 May: doi: 10.1097 /  Ede 
0b013e3181 a 71279

3 BMC Med, 2009

26 SPECIĀLIZLAIDUMS Nr. 2 2017



Kas to veicina?

Datortomogrāfija. 
Bumba ar laika degli

Sī
superrentgenstaru 
metode ir atbildīga 

par diviem 
procentiem 

vēža gadījumu. D
atortomogrāfija, iespējams, ir pats spēcīgākais rentgena staru 
diagnostikas līdzeklis, kas ir plaši pieejams mūsdienu medicī
nā. Sniedzot visa ķermeņa trīsdimensiju attēlu, tas var nodro
šināt sīki detalizētu cilvēka anatomijas ainu. Tas ir arī viens no 
visjutīgākajiem līdzekļiem, ar ko noteikt audzēju agrīnā stadijā, 
atklāt iekšēju asiņošanu, sirds problēmas, insultu un citus 
neiroloģiskus traucējumus.

ASV ik gadus tiek veikti 62 miljoni datortomogrāfijas 
izmeklējumu, ieskaitot vismaz četrus miljonus bērniem, -  salīdziniet ar trim 
miljoniem izmeklējumu gan pieaugušajiem, gan bērniem, kas tika veikti 
1980. gadā. Šos skaitļus papildina veseli cilvēki, kas ir vienkārši nobažījušies 
par savu veselību un gatavi katram gadījumam veikt izmeklējumu, maksājot 
no savas kabatas.

lapāna ir valsts, kas, rēķinot uz vienu iedzīvotāju, pasaulē visvairāk izmanto 
datortomogrāfiju. Vēl nesen Japānā uz miljonu cilvēkiem bija 64 datortomo- 
grāfi. ASV uz miljonu cilvēkiem bija 26 datortomogrāfijas aparāti.
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Standarta kurss ar diviem vai trim datortomogrāfijas 
izmeklējumiem līdzinās radiācijas līmenim, kāds bija 
Hirosimā vai Nagasaki, kad tur nometa atombumbu, 

savukārt viens datortomogrāfijas izmeklējums ir līdzvērtīgs 
apmēram 500 standarta krūškurvja rentgenu.

Ir iemesls bažām
Cilvēkiem netiek stāstīts par ārkārtīgi 
augsto jonizējošā starojuma līmeni, 
kādam viņi tiek pakļauti ikreiz, kad veic 
datortomogrāfijas caurskati. Savulaik 
Kolumbijas Universitātes Radioloģijas 
izpētes centra vadošais radiologs Deivids 
Brenners (Dāvid ]. Brenner) bija aplēsis, 
ka standarta kurss ar diviem vai trim da
tortomogrāfijas izmeklējumiem līdzinās 
radiācijas līmenim, kāds bija Hirosimā 
vai Nagasaki, kad tur nometa atombum
bu,'1 savukārt Edinburgas Karaliskās 
ārstu koledžas pētnieki bija aprēķinājuši, 
ka viens datortomogrāfijas izmeklējums

ir līdzvērtīgs apmēram 500 standarta
krūškurvja rentgenu.

Dzīšanās pēc datortomogrāfijas 
izmeklējumiem varētu kļūt par bumbu 
ar laika degli nākamajām paaudzēm, 
brīdinājis Brenners. Radiologs uzska
ta, ka datortomogrāfijas izmeklēšana 
varētu būt atbildīga vismaz par diviem 
procentiem gadījumu, kad cilvēki ASV 
saslimuši ar vēzi.n Tā kā katru gadu ar 
vēzi saslimst apmēram 1,44 miljoni 
amerikāņu, tas liek domāt, ka šie izmek
lējumi vien ik gadu varētu būt vainojami 
par 29 000 jaunu vēža gadījumu, -  tas ir 
daudz vairāk nekā 6000 vēža gadījumu.

ko oficiāli attiecina uz datortomogrāfijas 
izmeklējumiem ASV.

Bērni ir īpaši ievainojami. Bērniem 
ne vien priekšā ir daudz vairāk gadu, ko 
dzīvot un kuru laikā var veidoties audzējs, 
viņi ir ari jutīgāki pret rentgenizmeklēša- 
nas starojumu, ko parasti izmanto, piemē
ram, lai atklātu apendicītu.

Profesors Alekss Eliots no Lielbritā
nijas COMARE valdības padomnieku 
grupas (Committee on Médical Aspects o f 
Radiation in the Environment) bija sevišķi 
satraucies par pieaugošo datortomogrā
fijas izmeklējumu skaitu, ko veic veseli 
pieaugušie, kas ir vienkārši norūpēju
šies. Populārākie izmeklējumi katram 
gadījumam ir kolonogrāfija, lai atklātu 
zarnu vēzi, plaušu apskate esošajiem un 
bijušajiem smēķētājiem, sirds izmeklēša
na un visa ķermeņa caurskate vispārējā 
veselības pārbaudē. Tā kā šiem izmek
lējumiem ir augsts starojuma līmenis, 
saskaņā ar COMARE riski ir daudz lielāki 
nekā ieguvumi. ’

Vēža risks ir pamatots
Datortomogrāfijas caurskate rada vidēji 
15 mSv (milizivertus) lielu starojuma 
devu pieaugušam cilvēkam un divtik 
lielu -  jaundzimušajam. Tipisks datorto
mogrāfijas kurss ietver divus vai trīs iz
meklējumus, kas nozīmē, ka pieaugušais 
kopumā būs pakļauts līdz 45 mSv lielai 
starojuma devai. Vēl vairāk, liela daļa 
cilvēku, kam veic datortomogrāfiju 
vēdera dobumam vai iegurnim, ir 
pakļauti vairākām caurskatēm dienā,
30 % cilvēku, kam ir vispārējā pārbaude, 
saskaras vismaz ar trim izmeklējumiem,
7 procenti -  ar piecām izmeklēšanām, un 
četri procenti -  ar deviņiem vai pat vairāl 
izmeklējumiem.



Lai saprastu, cik lielu starojumu cilvēks 
saņem reālās dzīves mērogā, var minēt 
faktu, ka Japānas pilsētu Nagasaki un 
Hirosimas iedzīvotāji, kad uz tām tika 
nomesta atombumba, saņēma nedaudz 
mazāku radiācijas devu par 50 mSv." Un, 
kā liecina vēlākie pētījumi, cilvēkiem, kas 
tika pakļauti vidēji 40 mSv lielai radiācijai 
un bija izdzīvojuši pēc šim atombumbām, 
bija daudz lielāks risks saslimt ar vēzi."

Saikni starp radiācijas līmeni un 
vēzi apstiprina arī kāds pētījums par 
400 000 kodolenerģijas rūpniecības 
strādnieku. Šiem strādniekiem, kas bija 
pakļauti vidēji 20 mSv lielam staroju
mam, bija daudz lielāki saslimšanas rādī
tāji ar vēzi nekā strādniekiem no citām, 
ar kodolenerģijas rūpniecību nesaistītām 
nozarēm.

Zinātnieki analizējuši ari klīniskās
pazīmes no atombumbu statistikas un
noteikuši, ka bērniem ir daudz lielāks
vēža risks nekā pieaugušajiem, ja viņi
tikuši pakļauti radiācijai agrā bērnībā.
Jaunieši ir jutīgāki pret apstarošanu, jo
viņiem ir daudz vairāk šūnu, kas dalās un 

a
vairojas.

Atsevišķā pētījumā, ko veica Kolum- 
bijas Universitātes pētnieki, zinātnieki 
novērtēja, ka datortomogrāfijas korona- 
rogrāfija, ko lieto, lai izmeklētu koronāro 
asinsvadu stāvokli, jaunām sievietēm var 
palielināt vēža risku par vienu procentu. 
Sievietēm kopumā, kā arī cilvēkiem, kas 
pieredzējuši vairākus izmeklējumus, 
bija lielāks vēža risks nekā vīriešiem un 
vecākiem cilvēkiem.

Pieņemot, ka datortomogrāfija rada tik 
augstu radiācijas līmeni, apbrīnojami, ka 
gav veikti plaša mēroga pētījumi par šīs 
diagnostikas metodes drošību. Deivids 
Brenners un viņa kolēģis profesors Ēriks

................................f f . .<
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Biļete uz skenēšanur

Uzskata, ka datortomogrāfijas skeneris bija Bītlu lielākais mantojums. Peļņa no šīs 
grupas ierakstu pārdošanas noteikti palīdzēja EMI, viņu ierakstu kompānijai, finansēt 
prototipa skeneru izgudrošanu.

Šo metodi sākotnēji sauca par EMI skenēšanu, bet drīz tā kļuva pazīstama kā dato
rizētā aksiālā tomogrāfija. Patiesībā daudzi šo terminu lieto arī mūsdienās. Datorto
mogrāfijas ideja tiek piedēvēta Godfrijam Ņūboldam Hounsfīldam (Godfrey Newbold 
Hounsfield), kurš strādāja Thorn EMI Centrālajās izpētes laboratorijās Heizā, Midlseksā, 
Anglijā. Hounsfīlds pats, visticamāk, iedvesmojās no itāliešu radiologa Alesandro 
Valebonas (Alessandro Vallebona), kas 30. gados attīstīja ideju parsuperrentgensta- 
riem, kas varētu radīt ķermeņa attēlu, ja to vienlaikus uzņemtu no dažādiem leņķiem. 
Valebona šo tehniku dēvēja par tomogrāfiju.

Hounsfīlds sāka darbu pie sava skenera 1967. gadā vienlaikus ar Alanu Kormaku 
(Allan Cormack) no Taftsa Universitātes Masačūsetsā, kurš strādāja pie savas versijas. 
1979. gadā abi zinātnieki par savām pūlēm dalīja Nobela prēmiju fizioloģijā un me
dicīnā. Turklāt Hounsfīlda vārdā nosauktas arī standartizētās skalas vienības (HU), ko 
izmanto, lai mērītu gaisa un ūdens rentgenstarojuma blīvumu, kas ļauj datortomogrā
fijas caurskatē radīt un interpretēt cilvēka ķermeņa attēlu.

Pirmais datortomogrāfijas skeneris 1972. gadā tika uzstādīts Atkinsona Morleja 
slimnīcā Vimbldonā, dienvidrietumu Londonā. Tolaik tā lietojums aprobežojās ar sma
dzeņu skenēšanu. Vajadzēja četras līdz septiņas minūtes, lai veiktu vienu skenējumu 
180 grādos, un vēl septiņas minūtes, lai katru attēlu apstrādātu.

Laika gaitā tehnoloģija turpināja attīstīties, taču lielākais paātrinājums noticis 
beidzamajos gados. Multidetektoru vai daudzslāņu datortomogrāfija paātrināja 
skenēšanas ātrumu, ļaujot veidot augstas izšķirtspējas rekonstrukcijas attēlus, kas 
nodrošina gandrīz 3 D efektu.

Laiks, kas nepieciešams skenēšanai un attēla iegūšanai, ir būtiski saīsinājies. Krūš
kurvja caurskati, kas agrāk prasīja 10 atsevišķas elpas aiztures, katru -  desmit sekunžu 
ilgu, tagad var veikt vienas 10 sekunžu ilgas elpas aizturēšanas laikā.

Datortomogrāfijas programmas ir arī tā attīstījušās, ka 1000 attēlu izpēte var notikt 
nieka 30 sekunžu laikā.

Kaut gan datortomogrāfija ir ļoti jutīga metode, 
tā sniedz arī viltus negatīvus slēdzienus jeb nespēj atklāt 

eksistējošu problēmu -  tāds ir katrs divdesmitais gadījums.
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Bieži ārsts pats pilnībā nav 
apzinājies datortomogrāfijas 
patiesos riskus, un pacients 

bijis tikpat nezinošs. Nav šaubu, 
ka informēta piekrišana 

ietvertu izklāstu par potenciālo 
vēža risku un informāciju 

par iespējām veikt drošākus 
izmeklējumus, piemēram, 

ultrasonogrāfiju 
un magnētisko rezonansi.

Hols no Koiunibijas Universitātes lēš, ka 
vēža risks no datortomogrāfijas izmeklē
jumiem ir dramatiski pieaudzis tāpēc, ka 
šie izmeklējumi tiek veikti aizvien vairāk.

Aplēses par jauniem vēža gadījumiem, 
ko var saistīt ar datortomogrāfijas izmek
lējumiem, ir 0,4 % no kopējā saslimšanu 
skaita, kas ASV nozīmē apmēram 
6000 jaunu gadījumu katru gadu. Taču šīs 
aplēses tika balstītas uz datortomogrāfijas 
izmeklējumiem, kas veikti laikā no 
1991. līdz 1996. gadam, un ASV tolaik 
bija tikai 15-20 miljoni izmeklējumu 
gadā. Beidzamajos gados šis skaitlis 
pieaudzis līdz 62 miljoniem izmeklējumu 
gadā ASV vien, kas vedināja Brenneru 
un Holu attiecīgi piemērot vēža risku. 
Radiologu aprēķini liecina, ka datorto
mogrāfijas pārbaudes ir atbildīgas par 
1,5-2 % no visiem jaunajiem saslimšanas 
gadījumiem ar vēzi vai līdz 29 000 saslim
šanu ASV vien. Sos aprēķinus atbalstījusi 
arī Amerikas Pārtikas un zāļu pārvalde 
(FDA), kas uzskata, ka viena standarta

10 mSv liela starojuma caurskate uz kat
riem 2000 izmeklējumu, kas tiek veikti, 
var izraisīt vienu fatāla vēža gadījumu. 
Ņemot vērā datortomogrāfijas lietojumu, 
tas nozīmē, ka šie izmeklējumi varētu 
būt atbildīgi par 31 000 nāves gadījumu 
no vēža ik gadus. Tā ir pat drūmāka aina 
nekā tā, to bija iezīmējuši Brenners un 
Hols, jo viņi savus aprēķinus attiecināja 
tikai uz saslimšanas gadījumiem.E

Varētu domāt, ka par procedūru, kas 
gadā ir atbildīga par 31000 nāves gadījumu 
ASV vien, vajadzētu saņemt no cilvēka, 
kuram paredzēta Hirosimas sprādzienam 
ekvivalenta radiācijas deva, informētas per
sonas piekrišanu. Diemžēl tā nenotiek. Kā 
teicis Klīniskās fizioloģijas institūta vadošais 
kardiologs Eudženio Pikano Pizā, Itālijā: 
“Pat tad, ja tiek veiktas procedūras, kas 
izstaro lielas radiācijas devas, netiek skaidri 
vai netieši minēti ilgtermiņa riski. Ārsts to 
nesaka, un pacients to nedzird.”51

Pacienti saglabā neziņu
Noraizējusies par pieaugošo vēža risku 
un pacientu informētas piekrišanas 
trūkumu, Amerikas Radioloģijas kolē
ģija savulaik sagatavoja tā saukto balto 
grāmatu jeb ziņojumu par labāko praksi. 
Kolēģija secināja, ka problēmas pamatā ir 
zināšanu trūkums. Bieži ārsts pats pilnībā 
nav apzinājies patiesos riskus, kādi ir sais
tīti ar datortomogrāfijas izmeklējumu, un 
pacients bijis tikpat nezinošs, jo neviens 
viņam to nav izstāstījis.B Nav šaubu, ka 
informēta piekrišana ietvertu izklāstu par 
potenciālo vēža risku un informāciju par 
iespējām veikt citus, drošākus izmeklē
jumus, piemēram, ultrasonogrāfiju un 
magnētisko rezonansi.

Vai izmeklējums ir tā vērts?
Datortomogrāfijas aizstāvji apgalvo, ka 
ieguvumi no šiem izmeklējumiem daudz
kārt atsver jebkurus riskus, sevišķi tāpēc, 
ka ar izcilo attēlu, ko tie nodrošina, var 
ļoti viegli noteikt sirds problēmas un vēzi 
agrīnā stadijā.

Patiesībā, kaut gan datortomogrāfija ir 
ļoti jutīga metode, tā sniedz ari viltus nega
tīvus slēdzienus jeb nespēj atklāt eksistē
jošu problēmu -  tāds ir katrs divdesmitais 
gadījums. Proporciju pasliktina līdz trim 
no katriem 20 izmeklējumiem agrīnas 
stadijas diagnozēs, kad datortomogrāfija 
uzrāda viltus pozitīvu atbildi un šķietami 
rada problēmu, kur tās nav.E 
Pat cilvēkiem, kam slimība jau ir vairāk 
attīstījusies un tādējādi to varētu precīzāk 
vizualizēt, datortomogrāfijas izmeklējumi 
12% gadījumu sniedz nepareizu atbildi.

Izmeklējuma precizitāte atkarīga ari no 
slimības. Kādā pētījumā par 23 cilvēkiem 
ar taisnās zarnas vēzi datortomogrāfija 
ļāva veiksmīgi noteikt problēmu 18 slim
niekiem jeb78 % pacientu.B Turpretim 
cilvēkiem, kam bija plaušu vēzis, šī meto
de bija neprecīza un nespēja atklāt esošos 
audzējus gandrīz 47 % gadījumu.13

Kādā pētījumā, ko veica medicīniskās 
ekspertīzes birojā Sanantonio, Teksasā, 
pētnieki atklāja, ka datortomogrāfijas 
izmeklējumu rezultāti ir pārāk neuztica
mi, lai tos izmantotu kā pierādījumu tiesā. 
Zinātnieki norādīja, ka metodes precizi
tāte v a r  variēt no 0 % smadzeņu traumu 
gadījumos līdz gandrīz 75 %, kad ir aknu 
bojājumi. Pētnieki secināja, ka tad, ja ir 
nepieciešama noteikta diagnoze, tiesu 
medicīnas patologi nevar izmantot da- 
tortomogrāfiju, jo izmeklējumi, nosakot 
traumatiskus bojājumus, ir neprecīzi, ļa 
traumu censtos pierādīt tikai ar rezul
tātiem, kas gūti datortomogrāfijā, būtu 
liela iespēja kļūdaini apsūdzēt un notiesāt 
cilvēkus. ®

Radiologiem jau sen bijušas aizdomas, 
ka datortomogrāfijas izmeklējumi varētu 
veicināt vēža rašanos, bet viņi prātoja, ka 
šim riskam jābūt nenozīmīgam salīdzi
nājumā ar spontāna vēža draudiem, kādi 
notiek vienā no četriem gadījumiem vai 
veido 25 % risku.a  Taču šāda nostāja 
ir attaisnojama vien tad, ja pieņem, ka 
cilvēkiem vēzis attīstās tikai spontāni un 
nav nekādu citu cēloņu.
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Tiem, kam jāveic vēdera dobuma skenēšana, 
tiek lūgts izdzert apmēram litru šķidruma, 
kas satur gastrografinu. Nekādā gadījumā 

nevajadzētu lietot gastrografinu, 
ja ir vairogdziedzera problēmas.

Bažīgie veselie
ļa datortomogrāfijas rezultāti var būt 
neprecīzi, nosakot slimību, par kuru jau ir 
aizdomas, tad cik noderīgi tie var būt, lai 
atklātu potenciālas veselības problēmas 
cilvēkiem, kas tiek uzskatīti par veseliem, 
bet grib par to pārliecināties, katram 
gadījuma veicot pārbaudi? Datortomo
grāfijas izmeklējums, iespējams, atklāj īsto 
veselības problēmu tikai 2,8 % cilvēku, 
kas veic vispārējo pārbaudi. 14,8 % gadī
jumu tas var sniegt viltus pozitīvu atbildi 
(ja cilvēks meklē problēmu, kuras nav). 
Citiem vārdiem sakot, datortomogrāfijas 
izmeklējums sniegs labvēlīgu atzinumu 
par veselību 82 % norūpējušos veselo, bet 
faktiski no tiem veseli būs 97 procenti.23 
Turklāt gandrīz 15 % no šiem veselajiem 
tiks nozīmētas vēl dārgākas analīzes un 
nākamie izmeklējumi, kuros viņi pakļaus 
sevi kancerogēnam starojuma līmenim 
un to darīs bez pamatota iemesla.

I ielbritānijas COMARE valdibas 
padomnieku grupas eksperti vēl nesen 
bija tik ļoti satraukušies par privāto iz
meklējumu tirgus pieaugumu, ka aicināja 
ar likumu aizliegt datortomogrāfijas 
izmeklējumus, lai veiktu muguras prob
lēmu, ošteoporozes un ķermeņa tauku 
daudzuma mērījumus.

Ko tagad darīsim?
Nav šaubu, ka datortomogrāfija ir dia
gnostikas metode, kas noteiktās situācijās 
ir ārkārtīgi noderīga, tomēr tā ir tehno
loģija, kas tiek rupji deldēta. 70. gados tā 
lika radīta kā izmeklēšanas metode, lai 
iegūtu daudz detalizētākus smadzeņu 
attēlus, bet mūsdienās to izmanto, lai 
novērtētu un pat uzraudzītu traumas, 
krampju risku un hroniskas galvassāpes. 
Bērniem to lieto, lai noteiktu akūta apen
dicīta risku.

Datortomogrāfija arī kļuvusi par 
aizsargpasākumu, kas iekļauts vispārē
jās pārbaudes sastāvā. Kādā pediatrijas 
radiologu aptaujā noskaidrots, ka vismaz

vienu trešdaļu no visiem datortomogrāfi
jas izmeklējumiem varēja aizstāt ar kādu 
drošāku procesu vai neveikt vispār.0  
la būtu šāda konservatīva pieeja, saskaņā 
ar FDA un Brennera aplēsēm katru gadu 
ASV vien ar vēzi nesaslimtu 10 000 cilvēku.

Vēl kāda problēma, ko izvirzījusi 
Amerikas Radioloģijas kolēģija, -  ārsti 
paši pilnībā nenovērtē starojuma riskus, 
kas saistīti ar datortomogrāfijas izmeklē
jumiem, iedalot tos vienā riska kategorijā 
ar standarta rentgenu. Kādā neatliekamās 
palīdzības ārstu un radiologu aptaujā 
75 % nepietiekami novērtēja radiācijas 
līmeni, bet 91 % reanimācijas nodaļas 
ārstu vienkārši neticēja, ka šie izmeklē
jumi cilvēkam dzīves laikā var palielināt 
vēža risku.2

Iespējams, tikai tad, kad ārsti būs pilnī
bā novērtējuši vēža risku, kas saistīts ar šo 
iespaidīgo tehnoloģiju, datortomogrāfijas 
izmeklējumu skaits sāks samazināties, un 
vienlaikus kritīsies arī pasaulē pieaugošais 
vēža līmenis.
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Vai der visiem?
Ja cilvēks cieš no klaustrofobijas, datortomogrāfija 
nav domāta viņam. Daudzus ļaudis, kad viņi tiek 
ievietoti tunelim līdzīgajā skenerī, pārņem panika -  
pat līdz tādai pakāpei, ka pārbaude jāpārtrauc. Citus 
izbiedē dūcošā skaņa, ko skeneris rada, kad laiž darbā 
rentgenstarus.

Daļa cilvēku arī nepanes kontrastvielu, kas tiek 
injicēta vēnā. Kontrastviela palīdz radiologam 
vieglāk vizualizēt orgānus, asinsvadus vai audzējus. 
Tiem, kam jāveic vēdera dobuma skenēšana, tiek 
lūgts izdzert apmēram litru salda, viskoza, balta 
šķidruma, kas satur gastrografinu, kontrastvielu ar 
anīsa smaržu, ko var ievadīt arī rektāli. Taču nekādā 
gadījumā nevajadzētu lietot gastrografinu, ja ir 
vairogdziedzera problēmas. Nedrīkstētu saņemt 
šo kontrastvielu, ja tiek lietoti bēta blokatori, lai 
samazinātu asinsspiedienu. Tā kā gastrografina 
pamatā ir jods, to nevajadzētu lietot arī tiem, kas ir 
alerģiski pret šo vielu.

Visbeidzot, nelietojiet gastrografinu, ja ir vājas 
nieres, -  visticamāk, šī viela vājinās nieres vēl vairāk -  
vai arī ja ciešat no astmas.

Gastrografina ražotājs Bayer apgalvo, ka blaknes 
ir "reti", tomēr tās ir -  nelabums un vemšana, šoks 
un caureja un, ja līdzeklis nokļūst plaušās, tas var 
izraisīt šķidruma uzkrāšanos, kas rada elpas trūkumu.

Cilvēkiem derētu apdomāt divreiz, pirms pakļaut 
sevi datortomogrāfijas skenēšanai. Atcerieties: 
tie ir superrentgenstari, kas ir līdzvērtīgi gandrīz 
500 standarta rentgenstariem, -  un tie visi tiek 
saņemti vienlaikus.

Medicīna ir cilvēka izraisītas apstarošanas galvenais 
avots -  krietni lielāks nekā, piemēram, kodolenerģijas 
industrija. Turklāt datortomogrāfijas izmeklējumi 
veido 47 % no kopējās radiācijas devas, ko rada visas 
medicīniskās procedūras.

Ar datortomogrāfijas skenēšanu daudzkārtīgi 
rentgenstaru kūļi tiek raidīti vienlaikus, bieži vien tikai 
viena grāda attālumā cits no cita. Katra kūļa stiprums 
tiek nomērīts saskaņā ar ķermeņa vietu, kurai tas 
tiek laists cauri. Stari, kas šķērso plaušas, piemēram, 
nebūs tik stipri kā tie, kas iet cauri cietākiem audiem, 
piemēram, kauliem. Pamatojoties uz to, dators spēj 
radīt orgāna vai audu attēlu kā tumšāku un gaišāku 
punktu sistēmu.

Laj arī sākotnējais attēls ir divās dimensijās, daudzi 
modernie skeneri spēj veidot 3 D attēlu.

Datortomogrāfijas skeneris tika izgudrots, lai būtu 
iespēja redzēt smadzenes, bet mūsdienās to lieto 
ikvienai ķermeņa vietai, cenšoties nodrošināties ar 
pirmo pazīmju sistēmu, kas vēstītu par jebkādu defek
tu veidošanos, stāvokļa pasliktināšanos vai slimību, 
īpaši tas ir noderīgs, ja ir aizdomas par plaušu vēzi, 
asinsizplūdumu smadzenēs un smadzeņu audzēju.
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Kāpēc tas nepazūd?
R ļ

Medicīna 
kļūdījusies
par vēzi!

Ķirurģija varētu 
būt nogalinājusi 

vairāk krūts 
vēža pacientu, 
nekā izglābusi.

Sākumā nedariet neko
DCIS paradokss ir tikai viens piemērs, kas 
maina priekšstatu par vēzi, kurš nepārtraukti 
attīstās. Citi piemēri ir vēža slimnieki, kas 
nekad nav ārstēti. Lai arī šādu gadījumu ir 
maz, kāda pētījuma laikā, kas tika veikts 
Ontārio, Kanādā, no 1938. līdz 1956. gadam 
pētniekiem tiešām paveicās sameklēt neār
stētus vēža slimniekus. Gandrīz no desmit 
tūkstošiem cilvēku zinātnieki atrada 145, kas 
nebija saņēmuši nekādu terapiju.

Vēža nepārtrauktās attīstības modelis liek 
domāt, ka neārstēti cilvēki varētu neizbēgami 
nomirt, taču 35 % no šiem vēža slimniekiem 
pēc pieciem gadiem joprojām bija dzīvi, vidējā 
šo cilvēku dzīvildze bija 47 mēneši jeb gandrīz 
četri gadi, turklāt 70 % no tiem, kam vēzis nebi
ja izplatījies, bija dzīvi arī pēc pieciem gadiem. 
Salīdzinājumam -  kopumā dzīvildze sievietēm 
bija ap 45 % un vīriešiem 36 procenti.

Operācija
Apbrīnojami, bet, nedarot vispār neko, 
vērojama garāka dzīvildze, nekā lietojot 
parastās terapijas. Radikālu ķirurģisku iejauk
šanos -  audzēja izņemšanu ar visām saknēm, 
ieskaitot limfmezglus, -  raksturo 25 % dzīvil
dze. a Šī procedūra ir pavērusi iespēju sākt 
maigāku, sistēmisku terapiju, pamatojoties 
uz hipotēzi, ka vēzis izplatās pa asins plūsmu, 
pat ja iepriekš ir atrasts. Tomēr sistēmiskajai 
terapijai ir līdzīgi slikti rezultāti, tā samazina 
mirstību no krūts vēža tikai par 
8 procentiem.J'

Staru terapija
Staru terapija samazina mirstību no krūts vēža 
par trim procentiem, bet visu labo, ko tā dara, 
izjauc radiācijas nodarītais kaitējums sirdij. Lī
dzīgi daudz cilvēku, kas izdzīvo pēc vēža, mirst 
no sirds problēmām, ko radījusi starošana, 
sevišķi, ja vēzis bijis kreisajā krūtī.a

Ķīmijterapija
Agrākie pētījumi vedināja domāt, ka ķīmijte
rapija ir solis uz priekšu vēža ārstēšanā, bet 
jaunākie pētījumi ir pieticīgāki. Kādā ziņojumā 
atklāts "absolūts dzīvildzes ieguvums" -
11 % līdz 50 gadiem vecām sievietēm ar krūts 
vēzi, kas skāris limfmezglus, pret trim procen
tiem sieviešu vecumā no 50 līdz 69 gadiem .'

Saskārušies ar tik sarūgtinošiem rezultā
tiem, onkologi reaģēja tāpat, kā to pirms 
dažām desmitgadēm darīja ķirurgi: ja maz 
nepalīdz, pamēģināsim daudz. Tomēr saska
ņā ar Retski un citiem ekspertiem "ķīmijtera
pija lielās devās ar kaula smadzeņu glābšanu 
bija neveiksme, un, jo mazāk runāsim par šo 
skumjo epizodi krūts vēža vēsturē, jo labāk".

I
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Krūts vēža operācija parasti neviļus tiek 
veikta slimības latentajā periodā. Šī ķirur
ģiskā iejaukšanās tad no jauna aktivizē vēzi, 
izraisot strauju (un nereti -  fatālu) audzēja 
izplatību. Kopumā tā notiek pēc vairāk nekā 
50 % no visām krūts vēža operācijām.

"Miljoniem sieviešu tiek novērotas vēža 
skrīningā un ārstētas ar ķirurģisku iejauk
šanos, pamatojoties uz pieņēmumu par 
nepārtraukto slimības progresu," teikts 
ziņojumā.

Un vēl -  kaut gan DCIS (ductal carcinoma 
in situ -  karcinoma), ko bieži uzskata par 
agrīnu krūts vēža rādītāju, reti attīstās par 
vēzi, arī tās atklāšana mamogrāfijā gandrīz 
vienmēr noslēdzas ar agresīvu iejaukšanos.

"DCIS āķīgā mīkla reti tiek publiskota, jo 
uzskata -  ja sievietēm to atklās, viņas varētu 
izvēlēties neveikt mamogrāfiju. Sieviešu 
skrīnings ir dažu organizāciju galvenais mēr
ķis, tāpēc šī informācija tiek aizturēta, jo tās 
atklāšana būtu pretrunā ar šo organizāciju 
mērķu sasniegšanu. Tas ir ļoti aizbildnieciski 
pret sievietēm. No sērijas -  mamma zina 
labāk," skaidroja eksperti.

fSllft-

P
ieci pasaules vadošie vēža eksper
ti apgalvo, ka pašreizējais vēža 
ārstēšanas modelis, uzskatot, ka 
tā ir progresējoša agresīva slimī
ba, ir nepareizs. Attiecīgi arī ieras
tā terapija un jo īpaši ķirurģiska 
iejaukšanās, iespējams, nodara 
lielāku postu nekā labumu.

Lielākā daļa onkologu piekrīt 
vadošajai pieejai, ka vēzis ir "svešu ienaidnieku 
iebrukuma rezultāts", un, "lai panāktu atveseļo
šanos, šie ienaidnieki ir pilnībā jāiznīcina," teicis 
Maikls Retskis (MichaelRetsky) no Hārvarda 
Sabiedrības veselības skolas un Maikls Baums 
(.Michael Baum) no the Royal Free Hospital un 
Universitātes koledžas Medicīnas skolas Lon
donā, kā arī vēl trīs vēža speciālisti. Lai gan nav 
pierādījumu, kas atbalstītu šo teoriju, akceptē
tais modelis pastāv jau kopš 1890. gada. Toties 
ir daudz liecību, piemēram, mamogrāfijas 
skrīningā rezultāti un ķīmijterapijas, ķirurģijas 
un staru terapijas rezultāti, kas vedina domāt, 
ka vēzis ir haotisks. Tam raksturīgi arī ilgi posmi, 
kad tas ir apslēptā stadijā, -  tā teikts šo speciā
listu ziņojumā, kas publicēts 2010. gadā.n



Onkologu jaunais modelis apliecina audzēja attīstības 
dažādās stadijas. Latentā stadija bieži beidzas, 

kad kāds signāls -  operācija vai, iespējams, 
nelabvēlīgs dzīves notikums -  ierosina strauju progresu.

Kā vēzis attīstās
Tradicionālo terapiju pieticīgie ieguvumi 
vedina domāt, ka ideja par vēzi kā agresīvu 
un nepārtrauktu abnormālu šūnu attīstību 
ir kļūdaina. Rūpīga slimības novērošana 
liecina, ka audzējam ir progresējoši un latenti 
posmi. Sievietēm ar krūts vēzi zinātnieki 
novēroja audzēja attīstības uzliesmojumu 
līdz 18 mēnešiem, tad sekoja latentais posms 
līdz 50 mēnešiem. Pēc tam audzējs atkal 
progresēja, kas varēja turpināties līdz 
60 mēnešiem, un šis posms noslēdzās ar 
ilgu nomierināšanās periodu līdz 20 gadiem, 
kurā neārstētajiem vēža slimniekiem audzējs 
gandrīz neprogresēja. Tomēr šo modeli 
izjauc ārstēšana, sevišķi ķirurģija.

Pētījumos par mamogrāfijā atklātu krūts 
vēzi sievietēm līdz 50 gadu vecumam, kas 
tikušas operētas gada laikā pēc diagnozes 
noteikšanas, mirstība sasniedz maksimumu 
trešajā gadā. Tikmēr 50 gadu vecām un ve
cākām sievietēm, kas nav operētas, mirstība 
nepalielinās.; Tas vedina domāt, ka tieši 
operācija ir atbildīga par augstāku mirstības 
līmeni.

Jauns modelis
Retskis un viņa kolēģi aicina pieņemt jaunu 
vēža modeli, kas varētu mainīt veidu, kā tas tiek 
kontrolēts un ārstēts.

"Vēzis ir process," apgalvoja onkologi. 
"Individuāli audzēji, šķiet, rodas no atsevišķām 
šūnām, taču pastāvīgi pielāgojas apstākļiem."

Onkologu jaunais modelis apliecina audzēja 
attīstības dažādās stadijas. Latentā stadija bieži 
beidzas, kad kāds signāls -  operācija vai, iespē
jams, nelabvēlīgs dzīves notikums -  ierosina 
strauju progresu. "Šis notikums, kas ievaino 
vēža slimnieku, rada labvēlīgu vidi pēkšņai 
pārejai no latentās uz aktīvo stadiju," zinātnieki 
skaidroja.

Saskaņā ar jauno modeli nevajadzētu uzreiz 
pēc diagnozes noteikšanas steidzami veikt ope
rāciju vai sākt citu terapiju, tā vietā iejaukšanās

laiku vajadzētu noteikt pēc vēža stadijas. Operēt 
vajadzētu tikai vēža aktīvās stadijas laikā un pat 
tad nāktos veikt procedūras, lai novērstu orga
nisma pārplūdināšanu ar signāliem, kas stimu
lē jaunu asinsvadu veidošanos. Jebkuru vēža 
zāļu, piemēram, tamoksifēna, un ķīmijterapijas 
pozitīvo iedarbību drīzāk varētu skaidrot ar to 
antiangiogēno efektu, nevis tiešu iedarbību uz 
pašām vēža šūnām.

Braiens Habards (Bryan Hubbard)
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B15 Memory -
VĒŽA SASLIMŠANAS PROFILAKSEI 
UN KOMPLEKSĀS ĀRSTĒŠANAS 
PAPILDINĀŠANAI

B15 (pantjamskābe) ir dabīgā alus rauga rūgšanas 
procesā izveidojies blakus produkts, kuru nedrīkst 
sajaukt ar pārtikas raugu. Alus raugs ir mikroelemen
tu, vitamīnu un visu neaizvietojamo aminoskābju 
olbaltumvielu avots. Pangamskābi satur arī arbūza 
un ķirbju sēklas, aprikožu kodoliņi, mandeles, kvieši, 
griķi, pupas.

Alus raugs satur
• Visaktīvāko bēta-glukāna formu -  bēta-1,3/l,6-glu- 
kānu, kas uztur organisma dabīgās aizsargspējas. Ir 
pētījumi un pierādījumi partā labvēlīgo iedarbību uz 
imūnsistēmu. Pierādīta profilaktiskā iedarbība HIV 
inficētajiem pacientiem un pret ļaundabīgu 
audzēju.
• B15 (pangamskābe), kas vēža šūnas "iemidzina", 
tās nenogalinot. Šūnas kļūst netoksiskas, un 
imūnsistēma ir spējīga tās iznīcināt. B15 kopā ar B17 
un imūnsistēmu stimulējošām vielām kā bēta-glu- 
kāns u. c. ir efektīvs līdzeklis cīņā pret vēzi.

SVARĪGI ZINĀT!
B15 (PANGAMSKĀBE) IEDARBĪBA UZ 
ONKOŠŪNĀM
Enerģijas izstrāde mitohondrijos (mitohondri- 
ju galvenā funkcija ir ATF sintēze) ir nomākta, jo vēža 
šūnās atrodas glikotīze un glutamīns. Šādos apstākļos 
mitohondriju darbība praktiski apstājas, neaizejot 
bojā. Ja aktivizē mitohondriju darbību, glikolīze un 
glutamīns vēža šūnās tiek nomākti. Mitohondriju 
darbību var aktivizēt ar vitamīnu B15, un tādā veidā 
vēža šūnas pāriet "miega stāvoklī" (vēža augšana, 
metastāžu izplatīšanās apstājas).
Imūnsistēmas nespēja tikt galā ar vēža šūnām saistīta 
arto, ka, glikolīzei izdaloties no vēža šūnām, 
organismā veidojas vispārēja intoksikācija. Imūnsistē
mas šūnu mitohondriji, nonākot audzēja tuvumā, 
tiek "atslēgti" un tāpēc nespēj uzbrukt vēža šūnām. 
Pētījumi rāda, ka laikā, kad slimniekam tiek veikta 
imūnterapija, metastāžu augšana apstājas. Ja šajā 
laikā papildus lietotu arīB15 vitamīnu, ārstēšanas

rezultāti būtu daudz labāki, jo B15 vitamīns vēža 
šūnas padarītu netoksiskas -  mitohondriji sāktu 
strādāt, un imūnšūnām būtu spēks uzbrukt audzēja 
šūnām.
Vitamīns B15 palielina fizisko spēku, izturību, piedalās 
vielmaiņas procesā, samazina holesterīna daudzumu 
asinīs, palielina skābekļa izmantošanu audos, tam 
piemīt pretiekaisuma īpašības. Tas stimulē aknu un 
virsnieru darbību, nomāc tieksmi pēc alkohola un 
narkotikām, neļauj aknām aptaukoties, palīdz izvadīt 
no organisma toksīnus, indes, alkohola lietošanas 
blakusproduktus, ir spēcīgs antioksidants.

U Z T U R A  B A G Ā T I N Ā T Ā J S  N E A I Z S T Ā J  P I L N V Ē R T Ī G U  UN S A B A L A N S Ē T U  U Z T U R U .
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METASTĀTISKS PROSTATAS VĒZIS

Kāds būtu īstais ārstēšanas

P
rostatas vēzis bieži 
vien ir agresīvs un 
nemanāmi turpina 
izplatīties arī pēc 
pilnīgas prostatas 
izoperēšanas. To pa
rasti konstatē, veicot 
atkārtotas pros

tatas specifiskā antigēna (PSA) 
pārbaudes, un nereti atklājas, ka 
iegurņa limfmezglos vai kaulau

dos izveidojušās metastāzes. Ārsti 
to dēvē par oligometastātisku 
prostatas vēzi jeb vēzi ar izolētām 
netālu esošām metastāzēm.

Metastātiska vēža terapijas 
metodes "zelta standarts" līdz šim 
bija atkārtota ķirurģiskā operācija, 
konvencionālā staru terapija, ķī- 
mijterapija, hormonterapija, kurai 
ir daudz nevēlamu blakusefektu 
un laika gaitā attīstās rezistence.

Mūsdienās metastātiskā vēža 
ārstēšanai tiek lietota arī jaunākā 
metode -  radioķirurģija ar 
kibernazi, kas sevi jau pierādījusi 
pasaulē.

Primāro prostatas audzēju 
ārstēšana ar radioķirurģiju ir 
samērā pazīstama metode ar 
aptuveni desmit gadu ilgu vēsturi, 
un šajā jomā jau ir pieejami 
multicentru pētījumi. Piemēram,

pagājušajā gadā ASV publicēts 
pētījums, kas pierāda radioķirur- 
ģijas efektivitāti vidēja vai zema 
riska prostatas vēža pacientiem. 
Pēc prostatas radioķirurģijas ar 
Cyberknife prostatas vēža recidīvs 
ārstēto pacientu grupā tika kon
statēts tikai 2 % gadījumu piecu 
gadu periodā.

Siguldas slimnīcas Radioķirur
ģijas centrā primāros prostatas



Radiologs—terapeits 
dr. Māris Mežeckis.

audzējus ar kibernazi ārstē 
kopš 2016. gada jūnija. No šā -  
2017. -  gada sākta arī metastātiska 
prostatas vēža ārstēšana ar radio
ķirurģiju. Šīs metodes ieviešanas 
celmlauzis Latvijā ir radiologs—tera
peits dr. Māris Mežeckis.

Ar ko sākt, un kā nkoties
Pirms izvēlēties par labu radioķi- 
rurģijai, ir jāveic pozitronu emisijas 
tomogrāfijas (PET/CT) izmeklē
jums, kura laikā var precīzi ierau
dzīt pat ļoti sīkus vēža šūnu pe
rēkļus, turklāt bieži vien tos atklāj 
agrīnāk nekā ar citām diagnos
tikas metodēm. Šis izmeklējums 
ar preparātu (68)GaPSMA, kas ir 
specifisks tieši prostatas vēzim, ir 
atzīts p^r pašlaik visprecīzāko pros
tatas vēža diagnostikas paņēmie
nu. īpaši svarīgs šis izmeklējums ir 
tiem prostatas vēža slimniekiem, 
kam slimība atgriežas pēc iepriekš 
veiktas tradicionālās ķirurģijas 
(prostatektomijas) vai klasiskās 
staru terapijas, jo sniedz ļoti 
svarīgu informāciju gan ārstam -  
lai izstrādātu precīzu ārstēšanas 
plānu - ,  gan arī pacientam -  lai 
uzlabotu izveseļošanās prognozes.

Pēc tam, balstoties uz izmek
lējumu rezultātiem, kopā ar 
pacientu var plānot, kādu metodi 
izmantot ārstēšanā -  radioķirurģi- 
ju vai klasisko ķirurģiju, vai staru 
terapiju -  vai kombinēt nosauktās 
metodes.

Lai noteiktu veiktās terapijas 
rezultātu oligometastāžu gadīju
mā, biežākā taktika ir šāda: trīs 
mēnešus pēc terapijas veic PSA 
analīzes un skatās, vai ir izmai
ņas. Pēc sešiem mēnešiem veic 
atkārtotu PET/CT izmeklējumu, lai 
pārliecinātos, ka apstarotie mezgli 
ir neaktīvi un nav parādījušies 
jauni mezgli.

Pirmais vienkāršākais rādītājs ir 
asins analīzes, kurās nosaka PSA.
Ja tas samazinās un ir pat nulle, 
terapija ir bijusi efektīva.
Ja PSA kaut nedaudz saglabājas, 
tad pēc pusgada var atkārtoti veikt 
PET/CT izmeklējumu un skatīties, vai 
audzēja aktivitāte saglabājas vai ne. 
Ja tā ir saglabājusies, tas nozīmē, ka 
audzēja šūnas nav līdz galam reaģē
jušas vai citur attīstījies kāds jauns 
punkts. Ja nepieciešams, radioķirur- 
ģijas procedūru var atkārtot.

Radioķirurģijas 
priekšrocības 
salīdzinājumā ar 
tradicionālajām metodēm
Klasiskās ārstēšanas metodes, ko 
izmanto gadījumos, kad cilvēkam 
atrod metastāzes, ir sistēmiskas 
vai skar daudz lielāku noteiktu ķer
meņa zonu, piemēram, iegurni, ja 
lieto konvencionālo staru terapiju. 
Šādā gadījumā tiek apstaroti gan

konkrētie audi, gan arī apkārtējie 
audi, jo ar klasisko staru terapiju 
nav iespējams precīzi apstarot 
tikai audzēja audus.

Arī hormonterapija, kas irtā  dē
vētais zelta standarts jeb standart- 
terapijas daļa, ko parasti piedāvā 
ārstu urologu konsilijs gadījumos, 
ja audzējs jau ir izplatījies, ir efektī
va tikai trīs četrus gadus, bet tad 
aizvien vairāk zaudē efektivitāti, jo 
iestājas tā sauktā hormonu refrak- 
tārā situācija -  audzēja šūnas kļūst 
nejutīgas pret hormoniem. Tad 
atliek pāriet pie ķīmijterapijas.

Ja metastāžu ārstēšanā iekļauj 
radioķirurģiju, tā ir iespēja 
attālināt brīdi, kad jāķeras pie 
hormonterapijas. Pateicoties 
radioķirurģijas metodei, vēža 
tālāka izplatība gan bioķīmiski,

gan klīniski palēninās. Praksē un 
jaunākajos klīniskajos pētījumos 
pierādīts, ka laiks līdz brīdim, 
kad jāsāk hormonterapija (ja tas 
tiešām nepieciešams), pagarinās 
vidēji par diviem gadiem.

Siguldas slimnīcas Radioķirurģi
jas centrā nonāk pacienti, kuriem 
citas metodes citās ārstniecības 
iestādēs nav līdz galam spējušas 
palīdzēt, -  urologi lielākoties ir 
ķirurgi, un viņiem ir ķirurģiska in
terese, nereti šie speciālisti skeptis
ki izturas pret jaunajām metodēm. 
Taču patiesībā pozitronu emisijas 
tomogrāfijas izmeklējums, ar kuru 
iespējams precīzi atklāt audzēja 
metastāzes, kombinācijā ar precīzi 
mērķētu radioķirurģiju (kibernaža 
izpildījumā) pašlaik ir visprogre
sīvākā metode izolētu un netālu
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Ceļš no klasiskās 
ārstēšanas līdz 
modernām tehnoloģijām 
Siguldas slimnīcas 
Radioķirurģijas centrā
"Prostatas vēzi man konstatēja 
2013. gada pavasarī, veicot kārtējo 
veselības pārbaudi. Darbavieta 
man piedāvā veselības apdroši
nāšanu, tāpēc reizi gadā pārbau
dos un nododu visas vajadzīgās 
analīzes, arī PSA asins analīzi, kā to 
ģimenes ārsts iesaka. Atklājās, ka 
PSA analīzē bija nedaudz pārsnieg
ta norma, bet man pašam īpašu 
sūdzību vai izteiktu simptomu 
nebija, vienīgi naktīs biju pasācis 
biežāk iet uz tualeti.

Tik un tā devos uz konsultāciju 
pie urologa, tika veikta prostatas 
biopsija, kurā atklājās, ka man ir 
vēzis otrajā stadijā. 2013. gada jū
lijā mani operēja, pēc tam oktobrī 
nodevu analīzes, viss bija kārtībā -  
rādītāji bija joti labi. Diemžēl pēc 
gada PSA atkal palielinājās.

Tiku nosūtīts uz staru terapiju, uz 
trīsdesmit seansiem, un man tika 
apstarots viss iegurnis. Runājot par 
blakusparādībām -  mani brīdināja, 
ka būs slikta dūša, taču nebija vis. 
Iespējams, tāpēc, ka man ir spē
cīgs organisms, es daudz trenējos, 
nodarbojos ar velokrosu un velotū- 
rismu. Tātad sliktas dūšas nebija, 
bet pastiprinājās hemoroīdi.

Pēc staru terapijas PSA rādītāji 
analīzēs samazinājās, tomēr līdz 
pēcoperācijas līmenim nenokritās, 
un vēl pēc gada atkal paaugsti
nājās. Ārsti lēma, ko darīt tālāk: 
staru terapija jau pielietota, tāpēc 
nākamais solis -  hormonu terapi
ja. Bet, tā kā speciālisti sacīja, ka 
arī šai terapijai mēdz būt blakuspa- 
rā d īb a s- pieaug svars, samazinās

esošu prostatas vēža metastāžu 
ārstēšanā. Savukārt agrīna 
metastāžu atklāšana ļauj sākt pro- 
aktīvu terapiju un likvidēt lokālu 
slimības izplatību, atlikt hormon- 
terapijas sākšanu un, iespējams, 
pilnībā izārstēt vēzi gadījumā, ja 
nav attīstījušās mikrometastāzes 
un kibernazis ticis galā ar izolēta
jām metastāzēm.

Vēl viena priekšrocība -  radio
ķirurģijas procedūru var atkārtot. 
Tiesa, metode ir salīdzinoši dārga.

Radioķirurģijas darbības 
principi
Radioķirurģijas pamatā ir precīzi 
tēmēta lielas jaudas staru terapija, 
kuras nolūks ir sabojāt audzēja 
šūnu DNS, kas regulē šo šūnu 
darbību. Kad DNS ir sabojāta, šūna 
vēl kādu laiku dzīvo, bet tad aiziet 
bojā, uzsūcas; reizēm paliek sklero- 
tizēti audi. Tas var arī nenotikt uz
reiz, un var gadīties, ka šūnas pat 
kādu laiku turpina dalīties. Tāpēc 
3 -6  mēnešus pēc radioķirurģijas 
seansiem, kas veikti, lai likvidētu 
prostatas vēža metastāzes, nepie
ciešams veikt pārbaudi.

Lai kibernazis precīzi apstarotu 
tikai audzēja mezglus un neskartu 
apkārtējos veselos audus, tiek

izmantoti speciāli marķieri, kas 
kalpo kā skaidrs atskaites punkts, 
pēc kā robots vadās. Ar marķieri -  
tievu zelta pavedienu -  iezīmē 
invadēto limfmezglu vai audzēja 
metastāzi. To ultrasonogrāfijas 
kontrolē ar adatu veic invazīvais 
radiologs. Tad datortomogrāfijas 
(DT) un magnētiskās rezonanses 
(MR) izmeklējumos ir skaidri 
redzams, kur pavediens atrodas. 
Kombinējot DT, MR un PET/CT 
izmeklējumu attēlus ar marķiera 
atrašanos, var precīzi apzīmēt 
audzēja metastāzes apjomus un 
kontūras, kā arī procedūras laikā 
atrast ārstējamo vietu. Pacientam 
šī procedūra ir mazliet nepatī
kama. Adata ar zelta pavedienu 
ir nedaudz resnāka par injekciju 
adatu, savukārt adata, ar ko

veic atsāpināšanu, ir vēl resnāka 
par marķiera adatu, tāpēc daļa 
pacientu to nemaz neizvēlas.

Prostatas audzēja likvidēšanā 
potenciāli labāks efekts ir tad, ja 
invadētājai vietai starojumu pie
vada lielākās devās. Tomēr jāņem 
vērā, ka apkārtējie audi reizēm 
ierobežo rīcību. Ja perēklis atrodas 
tālu no dzīvībai svarīgiem audiem, 
tad vienā seansā var pievadīt lielu 
starojuma devu, bet, ja audzējs 
ielēcis iegurņa limfmezglos, kam 
tuvumā ir zarnas, ir bīstami vienā 
reizē pievadīt visu devu, jo tad 
zarnās var veidoties apdegums, 
čūliņas. Šādā gadījumā terapiju 
parasti sadala trīs reizēs. Tomēr 
katrs pacients ir individuāls, 
un katrs gadījums tiek izskatīts 
individuāli.

Andra (63 gadi) pieredze
Andris par iespēju risināt prostatas 
vēža problēmas ar modernākām 
tehnoloģijām, nekā tradicionāli 
ierasts, uzzināja nevis no saviem 
ārstiem, bet gan no preses, tāpēc 
viņš dalās pieredzē -  lai noder arī 
citiem.
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muskuļu masa, turklāt agrāk vai 
vēlāk veidojas rezistence - ,  tad sāku 
interesēties, vai tomēr nav vēl kādas 
citas iespējas.

No preses uzzināju, ka Siguldas 
slimnīcas Radioķirurģijas centrā ir 
pieejamas jaunas tehnoloģijas -  PET 
jeb pozitronu emisijas tomogrāfija un 
Cyberknife jeb tā dēvētais kibernazis. 
Sazinājos ar centru, manu gadījumu 
izvērtēja ārsts dr. Māris Mežeckis 
un ieteica sākt ar PET izmeklējumu. 
Rezultāti uzrādīja trīs vēža metastāzes 
iegurnī, tuvu pie lielajiem asinsva
diem, kā arī pie urīnpūšļa.

Ar PET slēdzienu iepazīstināju 
savu ārstu, kurš mani iepriekš bija 
operējis. Jautāju viņam, vai ar šīm 
jaunajām tehnoloģijām nevar kaut 
kā uzlabot ārstēšanas procesu. Taču 
atbilde bija -  nepieciešama hor- 
monterapija plus vēl arī ķīmijterapi- 
ja, turklāt jāsāk pēc iespējas ātrāk. 
Par citām, jaunām iespējām -  ne 
pušplēsta vārda. Sapratu, ka ārstu 
konsilijs seko tradicionālajām 
vadlīnijām un neriskē pamēģināt 
ko jaunu. Tāpēc pats izlēmu par 
labu radioķirurģijai -  galu galā, ja 
vajadzēs, hormonterapiju varēšu 
sākt jebkurā laikā.

Kur var pieteikties uz konsultāciju par radioķirurģiju ar kibernazi ĻCyberKnife)?
•Konsultācijai klātienē var pieteikties, zvanot pa tālruni 20270077,
Sigu ldā (Siguldas slim nīcā) katru d ienu darba laikā.
•Rīgā mūsu konsultācijas pieejamas klīnikā DiaMed pirmdienās un trešdienās 
no 16.00 līdz 19.00.
•Iespējams arī nosūtīt bezm aksas ārstēšanas pieprasījum u situācijas izvērtēšanai ļ***

O  l \  V
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Seši seansi pusotrā nedēļā
2017. gada janvārī kopā ar Sigul
das Radioķirurģijas centra ārstu 
dr. Mežecki izplānojām terapijas 
norisi. Klīnikā DiaMed tika veikts iz
meklējums, lai sagatavotu vakuu
ma m a isu s ,-t ie  radioķirurģijas 
laikā noturētu mani vajadzīgajā 
pozā. Pirms procedūras audzēja 
mezglos ievietoja arī īpašus zelta 
marķierus. Tas nebija sāpīgi, tikai 
mazliet nepatīkami. Smejos, ka 
tagad esmu ar zeltu vēderā, jo 
divi no trīs punktiem tika apzeltīti.

Pēc procedūras uzreiz sēdos 
pie stūres un pats braucu atpakaļ 
uz Rīgu, nebija nekādu ierobe
žojumu un blakusefektu, nekādu 
reiboņu. Pavisam citādi nekā pēc 
ķirurģiskās operācijas slimnīcā. 
Toreiz slimnīcā pavadīju divas 
nedēļas, pēc tam vēl mēnesi bija 
jānēsā urīnpūšļa katetrs, kas radīja 
neērtības. Arī staru terapija ilga 
trīsdesmit dienas pēc kārtas.

Atskatoties rodas pārdo
mas -  ja jau pašā sākum ā, kad 
audzējs bija tikai prostatā, būtu 
sākta ārstēšana ar modernajām 
tehnoloģijām , tad, iespējams, 
varētu iztikt bez ķirurģiskās ope
rācijas. Tad gan šīs tehnoloģijas 
Latvijā vēl nebija pieejamas. Bet 
šobrīd jūtos ļoti labi un pavasara 
otrā pusē veikšu atkārtotu PSA 
pārbaudi."

Trešajam koordinātas nodroši
nāja, vadoties pēc mugurkaula 
skriemeļiem.

Kopumā Siguldas Radioķirurģi
jas centrā man pusotras nedēļas 
laikā tika veikti seši seansi. Mans 
gadījums bija īpašs, jo man ir gū
žas protēze, tāpēc nevarēja vienlai
kus apstarot visas trīs metastāzes. 
Vispirms trīs seansos apstaroja 
pirmos divus mezglus un pēc tam, 
pielāgojot citu pozicionēšanu, vēl 
trīs seansos -  atlikušos mezglus.
Ja nebūtu gūžas protēzes, tad 
varētu iekļauties trīs seansos.

Fona dzied putniņi 
un skan mūzika
Uz Siguldu devos darbdienas beigās. 
Procedūra ilga četrdesmit minūtes, 
tās laikā bija nekustīgi jāguļ. Atmos
fēra patīkama, māsiņas ļoti pieklā
jīgas, centra vadība ļoti 
pretimnākoša. Kamēr 
modernās tehnoloģijas 
dara savu darbu, tikmēr 
fonā dzied putniņi, skan 
mūzika, pie griestiem 
zied ābele.

http://www.cyberknife-sigulda.com


Kad tas pazūd*

Kad vēzis pazūd
b ez ā rstē ša n a s

Dažkārt ļaundabīgs 
audzējs var samazināties 

vai norimt bez ārstēšanas. 
Šis neizskaidrojamais 
process varētu sniegt 

būtiskas norādes, 
lai labāk izprastu vēzi 

un izveidotu efektīvākas 
ārstēšanas metodes. #
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Uzskata, ka spontāna remisija notiek vienā no 60 000 vēža 
gadījumu, iai gan pētnieki no Noētisko zinātņu institūta ASV 

uzskata, ka īstais skaitlis varētu būt 20 reizes lielāks.

iela daļa cflvēku ir pieņēmusi 
medicīnā \4ldošo viedokli, ka 
aptuveni trešajai daļai cilvēku 

^  ww kādā brīdī būs,vežn>. Tāpat
uzskata, ka šī slimība ir progre- 
sējoša un agresīva un noteikti 
attīstīsies līdz galējai ceturtajai 
j|adijai, līdz beigu beigās cil

vēks nomirs, ja vien netiks veiksmīgi ār
stēts. Taču ir aizvien vairāk pierādījumu, 
kas liecina, ka vēzis var vienkārši pazust 
vai, kā saka onkologi, spontāni regresēt 
bez ārstēšanas. Šī mulsinošā fenomena 

■ gadījumi tiek sistemātiski uzskaitīti jau 
kopš.1918. gada, urvtas ir noticis visās 
četras, pat galējās vēža stadijās, kad 
crtvēkam prognozē tikai pāris nedēju, ko 
dzīvot. Tomēr, lai to varētu uzskatīt par 
īstu spontānu remisiju, vēža slimnieks 
nedrīkst būt saņēmis nekādu;tēifapiju vai 
tai būtu bijis jābūt minimālai.

■! Ņemot vērā šādu definīciju, nav brī- 
f  nums, ka onkologi uzskata, ka spontāna 

 ̂ remisija ir ārkārtīgi reta, jo ir loti maz 
^  gadījumu, kad cilvēku, kam atklāj vēzi,
^  neārstē. Šāda definīcija nozīmē arī to, 

ka, iespējams, par spontānas remisijas 
gadījumiem netiek ziņots, uzskatot, ka to 
panākusi nevis vēža slimnieka imūnsistē- 
ma, bet gan operācija vai ķīmijterapija.D

Uzsk^a, ka spontāna remisija notiek 
vienā no 60 000 vēža gadījumu, lai gan 
pētnieki no Noētisko zinātņu institūta ASV 
( The Institute ofNoetic Sciences) domā, ka 
īstais skaitlis varētu būt 20 reizes lielāks. ’ 
Gīsenes Lietišķo zinātņu universitātes (Te
chnische Hochschule Mittelhessen) profesors 
Ove Hoboms (Uwe Hobohm) Vācijā teicis, 
ka skaitlis varētu būt lielāks. Hoboms 
domā, ka spontānas remisijas gadījumi 
tiek noklusēti simtreiz biežāk -  vai nu 
tāpēc, ka pacients neatgriežas klīnikā, vai, 
kas ir vairāk iespējams, speciālisti nenotic, 
ka tā tiešām ir spontāna remisija, vai nesa
prot, kas ar slimnieku notiek, vai vienkārši 
noslinko noziņot.n 

Neprecīza ziņu sniegšana ilgst gandrīz

1

 veselu gadsimtu. 1925. gadā angļu ārsts 
Heistingss Gilfords (Hastings Gilford) 

—

ka vēzis visos gadījumos nenovēršami 
beidzas letāli, ir daudz gadījumu, kad au
dzējs spontāni izzūd, un viņš bija “pilnībā 
pārliecināts, ka šādu gadījumu ir daudz 
v airāk, nekā reģistrēts” "

Profesors Hoboms bija pamanījis, ka 
onkologi nelabprāt atzīst, ka organismam 
varētu būt spējas pašam sevi dziedināt^*# 
Viņš citē profesoru Kārlu Heinrihu 
Baueru f Kari Heinrich Bauer), kurš savas 
dzīves laikā bija viens no Vācijas Vēža pēt
niecības institūta Heidelbefgā vadītājiem. 
Profesors 1965. gadā izteicās, ka cilvēka 
organisms nespēj cīnīties ar vēzi, un šis 
viedoklis dominē ari mūsdienās. ’

Kāda ir dabīgā vēža attīstība?
Kas notiktu, ja audzēju liktu mierā un 
necenstos ietekmēt ar terapiju? Norvēģi
jas Sabiedrības veselības institūta pētnieki 
Oslo pirms vairākiem gadiem analizēja, 
kāda būtu krūts vēža dabīgā attīstības gai- 
ta, un secināja, ka 22 % gadījumu audzējs 
būtu spontāni nprimis.

Pētnieki nonāca pie šā atklājuma, 
sekojot divām sieviešu grupām ar līdzīgu 
veselību un dzīves apstākļiem, kā ari 
vienādām krūts vēža pazīmēm. Vienā 
grupā sievietēm ik pēc diviem gadiem 
laikposmā no 1996. līdz 2001. gadam 
veica mamogrāfiju, savukārt otrā grupā 
to darīja tikai vienu reizi -  pēc sešiem 
gadiem. Kad pētnieki ņēma vērā faktorus, 
kas varēja izkropļot pētījuma rezultātus 
(piemēram, duktālās karcinomas in situ 
(DCIS) gadījumus), un secināja, ka grupā, 
kurā sievietēm mamogrāfiju veica bieži, 
pēc sešiem gadiem, kad pārbaudīja visas 
sievietes, krūts vēža rādītājs bija par 
22 % lielāks. Nebija nekādu acīmredzamu 
iemeslu, kāpēc no sievietēm, ko regulāri 
izmeklēja, vairākām bija vēzis, salīdzinot 
ar tām, kam neveica skrīningu. Jautājums 
ari -  kur sievietēm, ko nepārbaudīja, 
sešu gadu laikā audzējs pazuda? Vadošais 
pētnieks Dr. Pērs Henriks Sāls (Per-Hen- 
rik Zahl) pieļāva, ka dažos gadījumos 
mamogrāfijā konstatētam invazīvam 
krūts vēzim dabīgā attīstības gaita varētu 
būt spontāna remisija.
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Cik izplatīts ir vēzis?
Lielākā daļa cilvēku piekrīt prognozēm, ka ar 
vēzi saslims trešā daļa cilvēku. Patiesībā šī 
slimība varētu būt daudz izplatītāka.

Dzemdes kakla citoloģiskās uztriepes uzrāda 
pozitīvu rezultātu ap 15 % sieviešu, taču tikai 
0,37 % mirst no dzemdes kakla vēža. Saslim
stība ar vairogdziedzera un aizkuņģa dziedzera 
vēzi varētu būt par 40 % lielāka, nekā onkologi 
domā. Bieži šādus audzējus konstatē tikai 
autopsijā, un cilvēkam dzīves laikā pat nav bijis 
nojausmas, ka viņam ir bijis vēzisn Kā savulaik 
izteikušies Kamerons un Polings, šādi audzēji 
parasti ir ļoti mazi, bet, kad tos apskata zem 
mikroskopa, var redzēt visas augoša, invazīva 
vēža pazīmes.

Zviedru pētnieki lēš, ka gandrīz 15 % izpla
tītāko audzēju atklāj tikai tad, kad cilvēks ir 
nomiris, un aptuveni pusē šo gadījumu vēzis 
tiktu uzskatīts par letālu, lai gan nāves iemesls 
bijis cits.n Piemēram, kolorektālo vēzi lielākajā 
daļā gadījumu konstatē autopsijā,3 savukārt 
1,3 % sieviešu, kas mirušas cita iemesla dēļ, 
bijis krūts vēzis."

Vēzis ir daudz izplatītāka slimība, nekā 
liecina statistika, un parasti audzēju pamana 
tikai tad, kad to vairs nevar kontrolēt, -  tad 
ārsts to konstatē. Iepriekš, šķiet, par to (un arī 
par neskaitāmiem remisijas gadījumiem) ir 
atbildīga imunitāte.



40 S»flAU2lAIOUMSNr.2 2QV

Līdzīgi daudz spontānas remisijas 
gadījumu novēroti cilvēkiem ar ne-Ho- 
džkina limfomu -  no 83 pacientiem, kas 
nesaņēma terapiju, 19 cilvēkiem (23 %) 
audzējs spontāni regresēja. a

Vēl biežāk spontāna remisija novērota 
bērniem ar neiroblastomu. Saitamas 
Bērnu medicīnas centrā Ivacuki, Japānā, • 
gadījumos, kad pirmās vai otrās stadijas 
neiroblastoma bija 11 mēnešu veciem 
mazuļiem vai audzēja diametrs bija ma
zāks par 5 cm, ārsti izvēlējās “novērošanas 
un nogaidīšanas” stratēģiju. Pēc sešu mē
nešu ilgas tā sauktās pasīvās novērošanas 
visos gadījumos audzējs bija samazinājies, 
lai gan nevienam bērnam līdz pētījuma 
beigām tas nebija izzudis pilnībā. Pētnieki 
secināja, ka “skrīningā konstatētas neiro- 
blastomas regresija nav reta parādiba”

Spontānas vēža remisijas gadījumi 
biežāk tiek konstatēti bērniem, nevis 
pieaugušajiem. Kādā pētījumā minēts 
gadījums, kad pusgadu vecam zēnam 
leikēmijas remisija novērota pēc 12 mē
nešiem bez jebkādas ārstēšanas,K kādam

četrus mēnešus vecam zīdainim, kam 
audzējs draudēja atņemt redzi, tas pilnībā 
izzudis pēc sešiem mēnešiem,15 bet kādai 
četrgadīgai meitenei bez ārstēšanas pazu
dusi leikēmija.a

Kādi ir pierādījumi?
Spontāna remisija iespējama jebkuram vēža 
slimniekam jebkurā vecumā un ar jebkāda 
veida audzēju. Tā ir parādība, kas novērota 
tik ilgi, kamēr vien vēzis ticis konstatēts 
un diagnosticēts. 1918. gadā Dr. Džordžs 
Rodenburgs (Geotge Rohdenburg) no Ko- 
lumbijas Universitātes veica vēža spontānas 
remisijas gadījumu metaanalīzi. Viņš izpētī
ja 302 šādus gadījumus.E

Vēlāk Dr. Tildens Eversons (Tilden 
C. Everson) un Dr. Vorens Kols ( Warrcn 
H. Cole), abi no Ilinoisas Universitātes 
Medicīnas koledžas Čikāgā, rūpīgi izpē
tīja spontānas remisijas gadījumus, par 
kuriem iepriekšējos 65 gadus bija rakstīts 
medicīnas literatūrā. Viņi konstatēja 
176 gadījumus, kad remisija bija īsta, bet 
neizskaidrojama. ®

Tas ir neparasti, bet augsta temperatūra, ko iekšēji 
izraisījusi organisma reakcija uz infekciju, vai ārēji -  

hipertermija, spēj nogalināt vēža šūnas 
un palaist dziedināšanas procesu.

Kalgari Universitātes pētnieki Kanādā 
veica pat lielāka mēroga pētījumu -  viņi 
analizēja 741 spontānas vēža remisijas 
gadījumu, kas reģistrēti laikposmā no 
1900. līdz 1987. gadam. Gandrīz pusē no 
tiem neviens nebija izteicis kādu pieņē
mumu vai minējis, kāds varētu būt bijis 
remisijas iemesls.23

Nesenākā pagātnē Odenzē 
Universitātes pētnieki Dānijā pārskatīja 
32 spontānas remisijas gadījumus sievie
tēm ar krūts vēzi un konstatēja, ka viņas 
nodzīvoja vēl 10-15 gadus.B

Pētnieki no Stenforda Universitātes 
klīnikas Kalifornijā, pārskatot slimibas 
gaini 42 vīriešiem ar sēklinieku vēzi, 
secināja, ka ari šis audzējs mēdz spon
tāni regresēt,03 tāpat spontāna audzēja 
remisija pieredzēta cilvēkiem ar resnās 
zarnas un taisnās zarnas audzēju -  to 
savulaik apliecināja ķirurgs Aimans 
Abdelreizegs (Ayman S. Abdelrazeg). Strā
dājot Hadersfildas Karaliskajā slimnīcā 
Lielbritānijā, viņš bija pārskatījis remisijas 
gadījumus, par kuriem ziņots laikposmā 
no 1900. līdz 2005. gadam.D

Polu pētnieki no Gdaņskas, salīdzinot 
1900.-1987. gada rādītājus un datus par 
1988.-2006. gadu, konstatēja, ka visbie
žāk norimuši nieru audzēji (nefroblas- 
toma, nieru šūnu karcinoma), ļaundabīga 
melanoma un limfoma.E

Iespējams, visplašāko pētījumu par au
dzēju spontānu remisiju veicis Brendans
0  Regans (Brendan O'Regan) un Kerila
1 Iiršberga (Caryle Hirsliberg) Noētisko 
zinātņu institūtā Kalifornijā. Pētījums tikī 
publicēts 1993. gadā jau pēc O’Regana 
nāves. Pārskatā zinātnieki minēja 
1574 spontānas vēža remisijas gadījumus 
Viņi bija konstatējuši spontānu remisiju 
arī leikēmijas un limfomas gadījumos, 
taču uzskatīja, ka saukt to par remisiju vai 
tikai gadījumos, kad “slimniekam būtiski 
un diagnosticējami samazinājies audzējs 
vai slimība apturēta un cilvēks izvese
ļojies, bet šīs pārmaiņas nav izraisījusi 
Rietumu alopātiskā ārstēšana” E

imfļļfi
Izprotot cēloņus
Lai gan vārds “spontāns” bieži rada iespai 
du, ka notiek kaut kas noslēpumains un 
pat brīnumains, zinātnieki, kas pētījuši 
vēža remisijas gadījumus, ir centušies 
noteikt, kas to izraisa. Pirmajā metaana- 
lizē (1918. gadā) Dr. Rodenburgs vērsa 
uzmanību, ka lielākajā daļā gadījumu 
spontāna remisija novērota pēc drudža. 
Ārsts to aprakstīja kā “akūtu drudža pro-

Kad tas pazūd?
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cesu”, kas sācies bez acīmredzama iemesla 
vai kā pēcoperācijas drudzis, kad nebija 
izdevies atbrīvoties no audzēja. Visbiežāk 
slimniekam bijusi ļoti augsta temperatū
ra, kas “pēc vairākām dienām beigusies ar 
remisiju” 35 

Vēl viens bieži konstatēts stāvoklis, 
kad vēža slimniekiem paaugstinājusies 
temperatūra, bija roze (erysipelas) -

-rrrrm
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Pētījuma dalībniekiem, kas iepriekš bija izslimojuši 
trīs vai vairāk infekciju, kuru laikā viņu ķermeņa 
temperatūra bija paaugstinājusies virs 38,5 °Č, 

melanomas risks samazinājās par 40 procentiem.

Kas var ierosināt 
spontānu remisiju?

ar šo terminu medicīnā raksturo akūtu 
bakteriālu streptokoku ādas infekciju. 
Drudzis novērots arī baku, pneimonijas, 
malārijas un akūtas tuberkulozes gadīju
mos. Aptuveni 80 % gadījumu bērniem ar 
leikēmiju novērota spontāna remisija pēc 
drudža,31 savukārt 31 % gadījumu cilvēki 
ar ļaundabīgu melanomu pēdējā stadijā 
pirms remisijas bija pārdzīvojuši infekciju 
ar drudzi, un aptuveni pusē gadījumu 
infekcija bija saistīta ar rozi. -

Profesors Hoboms apgalvo, ka saistība 
starp vēža remisiju un drudzi būtu vēl la
bāk saskatāma, ja ārsti uzreiz nemēģinātu 
slimniekam pazemināt temperatūru. -

Patiesībā saistība starp vēža remisiju un 
drudzi tika pamanīta jau 19. gadsimtā. — 
1866. gada šo hipotēzi pārbaudīja vācu 
ārsts Karls Dāvids Vilhelms Bušs (Kari 
David Wilhelm Busch). Bušs apzināti 
injicēja vēža slimniekam dzīvas Streptoco
ccus pyogenes baktērijas, kas izraisīja rozi 
un vēlāk -  pilnīgu vēža remisiju. -  Šādu 
saistību J884. gadā novēroja arī pazīsta
majam krievu dramaturgam Antonam 
Cehovam.æ

20. gadsimta pirmajā pusē šo teoriju 
aktīvi izmantoja Ņujorkas Onkoloģijas 
klīnikas (tagad -  Memorial Sloan-Kettering 
Cancer Center) ķirurgs Dr. Viljams Kolijs 
(William Coley, 1862-1936). Vēlāk viņa 
pieeja pārauga tā dēvētajā Kolija toksīnu 
terapijā. Kolijs esot ieinteresējies, izmek
lējot kādu spontānas remisijas gadījumu, 
kad cilvēks ar rīkles vēzi pēdējā stadijā bija 
pilnībā izārstējies pēc tam, kad viņam bija 
saasinājusies rozes infekcija.ā

Kolijs izmantoja kombinētus toksinus 
(S. pyogenes un Serratia marcescens), ko 
lietoja kopš 1893. gada līdz pat savai 
nāvei. ^  1963. gadā ASV Pārtikas un zāļu 
pārvalde (FDA) to klasificēja kā jaunu 
medikamentu un ļāva izmantot tikai

klīniskos izmēģinājumos. Kolijs mainīja 
devas un dažādoja vakcinēšanas biežu
mu, savukārt standarta protokolu toksīnu 
ievadīšanai, izpētot tēva materiālus, 
izgudroja viņa meita Helēna Kolija-Notsa 
(Helen Coley-Nauts). -  

Tā kā Kolija toksīnu lietošana ir 
ierobežota, vairāki farmācijas uzņēmumi 
izveidoja savus pretvēža medikamentus, 
kas arī izraisa drudzi. Pagājušā gadsimta 
50. un 60. gados Bayer izstrādāja MBV 
(jauktu bakteriālo vakcīnu), Sudphar- 
ma ieviesa Vaccineurin, C.hugai attīstīja 
Picibanil un OK-432. Ne vienmēr tika 
panākts sekmīgs rezultāts, tāpat kā ar 
Kolija toksīniem, lai gan vēlāk pētnieki 
aptvēra, ka vienlaikus ar šo ārstēšanu vēža 
slimnieki saņēma arī ķīmijterapiju, un tā 
varēja nomākt imunitāti.

Pozitīvi pierādījumi par drudža teoriju 
tika gūti kādā pētījumā, kurā piedalī
jās 603 cilvēki ar melanomu, kas tika 
salīdzināti ar 627 veseliem dalībniekiem. 
Šajā gadījumā pētnieki atklāja apvērstu 
korelāciju starp melanomas risku un pie
dzīvoto infekciju skaitu. Izrādās, pētījuma 
dalībniekiem, kas iepriekš bija izslimojuši 
trīs vai vairāk infekciju, kuru laikā viņu 
ķermeņa temperatūra bija paaugsti
nājusies virs 38,5 °C, melanomas risks 
samazinājās par 40 procentiem. ^

Cita metaanalīze uzrādīja saistību starp 
pieredzēto infekciju skaitu un vēža izraisītu 
mirstību Itālijā. Pētījumos bija aptverts 
laikposms no 1890. līdz 1960. gadam, un 
autori aprēķināja, ka infekciju skaita kritums 
par katriem 2 % korelēja ar tikpat lielu 
saslimstības pieaugumu ar vēzi aptuveni pēc 
10 gadiem.a

Kā gan karstums spēj nogalināt vēzi?
Tas ir neparasti, bet augsta temperatūra, 
ko iekšēji izraisījusi organisma reakcija

Noētisko zinātņu institūta pētnieki ASV, analizējot 
1574 spontānas vēža remisijas un regresijas 
gadījumu cēloņus, atklāja, ka iespējami deviņi 
bioloģiskie un psiholoģiskie faktori, kā arī pieci 
psiholoģiskie un garīgie faktori, kas to ierosina.n

BIOLOĢISKIE UN 
PSIHOLOĢISKIE FAKTORI
• Imunitātes darbība

• Hormonālie faktori

• Augšanas faktoru un/vai citokīnu ietekme, 
kas aptur audzēja palielināšanos

• Audzēja audu diferencēšanās normālākos 
audos

• Kancerogēno vielu izvadīšanās

• Angioģenēze (jaunu asinsvadu veidošanās)

• Audzēja nekroze

• Dabīgā šūnu bojāeja (apoptoze)

• Ģenētiskie faktori

PSIHOLOĢISKIE UN 
GARĪGIE FAKTORI
• Placebo efekts

• Hipnoze

• Mainītas apziņas stāvokļi (transs, lūgšanas 
vai meditācija)

• Brīnumaina dziedināšana (neizskaidrojama 
remisija, kuras vienīgais iespējamais iemesls va
rētu būt ticība un lūgšanas-Starptautiskā Lurdas 
medicīnas komisija pētījumā bija konstatējusi 
65 šādus gadījumus)

• Grupas atbalsts (sievietēm, kas piedalījās krūts 
vēža slimnieču atbalsta grupā, bija divas reizes 
garāka dzīvildze nekā sievietēm, kas nolēma 
neiesaistīties grupā)

1 0 ' Regan B., Hirshberg C. Spontaneous Remission: An Annotated 
Bibliography. Petaluma, CA: Institute o f Noetic Sciences, 1993
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Kad tas pazūd?
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Spontāna remisija iespējama jebkuram vēža 
slimniekam jebkurā vecumā un ar jebkāda veida audzēju. 

Tā ir parādība, kas novērota tik ilgi, kamēr vien vēzis 
ticis konstatēts un diagnosticēts.

Prāts spēcīgāks par vēzi

Ja pieņemam, ka prāts (varbūt tas nav precīzā
kais termins un tomēr) un ķermenis ir saistīti, 
nopietna attieksmes maiņa var ietekmēt arī 
fizioloģisko stāvokli.

Pētnieki konstatējuši astoņas pārmaiņas, 
kam var būt būtiska loma spontānas remisijas 
gadījumos.

1 Pārslēgšanās no atkarības (upura stāvokļa) uz 
patstāvību; sevis, kā arī citu un vides apzināšanās, 
spēja intensīvāk just mīlestību, prieku, rotaļīgu- 
mu, apmierinājumu, baudīt smieklus un humoru.

2 Spēja tikt pāri krīzei un gūt sevī spēku iet jaunu 
ceļu, kas sniedz piepildījumu un jēgu.

3 Spēja kontrolēt savu dzīvi, ieskaitot perso
nīgos, profesionālos, emocionālos, garīgos un 
medicīniskos aspektus; spēja atbrīvoties no uzska
tiem, kas vairs nav piemēroti vai adekvāti.

4 Spēja izteikt pozitīvas un negatīvas emocijas 
un justies komfortabli, apzinoties, ka tās pastāv; 
spēja pateikt "nē", kad tas nepieciešams paša 
labsajūtai.

5 Vismaz vienas spēcīgas attiecības ar mīļotu 
cilvēku un saikne ar lielāku cilvēku grupu.

6 Cieša partnerība ar ārstējošo ārstu.

7 Spēja rast jēgu tajā, ka ir jāpiedzīvo vēzis; 
spēja atrast iemeslu dzīvot un pieņemt 
diagnozi (bet nevis prognozi), un cerēt uz veiksmī
gu izārstēšanos.

8 Aktivitātes, kas veicina apzinātību un sama
zina stresu; garīga atjaunotne un garīgā prakse, 
piemēram, lūgšanas un meditācija.

uz infekciju, vai ārēji -  hipertermija, spēj 
nogalināt vēža šūnas un palaist dzie
dināšanas procesu. Kādā laboratori jas 
eksperimentā zinātnieki konstatēja, ka 
tad, ja vēža šūnas uz sešām stundām tika 
pakļautas 41 °C temperatūrai, kas varētu 
būt raksturīga drudzim, tās sāka produ
cēt imunitātei nepieciešamās T šūnas. 
Līdzīgus rezultātus izdevās iegūt, veicot 
eksperimentu ar laboratorijas pelēm. -  
1979. gada pētījumā amerikāņu ārsts 
J. A. Diksons (J.A. Dickson) atklāja, ka 
audzēja šūnas ir daudz jutīgākas pret 
karstumu nekā veselās šūnas un tās var iz
nicināt augstā temperatūrā (42-43 °C).s  
Hoboms izsaka pieņēmumu, ka karstums 
ģenerē signālu, kas aktivizē snaudošās 
T šūnas, un šā procesa dē] sākas daļēja vai 
pilnīga remisija, kā arī profilaktiski tiek iz
nīcinātas vēl neaktivizējušās vēža šūnas.s

Kā ārstēsimies nākotnē?
Pētnieki joprojām nav līdz galam izpētī
juši spontānas audzēja remisijas mehānis
mu -  gan tāpēc, ka farmācijas uzņēmumi

uzskata, ka šī tēma nav pētīšanas vērta, 
gan arī tāpēc, ka šādiem pētījumiem nav 

l  izdevies piesaistīt līdzekļus no neatkarī- 
ļ giem (ar farmācijas nozari nesaistītiem) 

avotiem. Šo tēmu grūti pētīt ari tāpēc, ka 
neārstēti vēža slimnieki pazūd no medicī 
nas sistēmas redzesloka, bet, ja ir sistēmā 
tad, protams, tiek ārstēti. Patiesībā mums 
ir nepilnīgs priekšstats par remisiju, orga 
nisma dabīgajām spējām sevi dziedināt 
un to, kāda isti ir vēža daba.

Drudzis varētu būt biežākais spontā
nas remisijas cēlonis, bet -  ne vienīgais. 
Noētisko zinātņu institūta pētnieki min 
deviņus iespējamos bioloģiskos un psi
holoģiskos faktorus, kas var izraisīt vēža 
remisiju, un vēl piecus papildu faktorus, 
kurus var klasificēt kā garīgus aspektus. ’ 
Taču, lai kāds būtu spontānas remisijas 
iemesls, tā var sniegt ieskatu, kā vēža slin 
niekus varētu ārstēt. Un mums jau sen 
nepieciešami objektīvi un bez aizspriedu 
miem veikti pētījumi.
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2004.

k ;

gadā Ņujorkas Memorial 
Sloan-Kettering Vēza centra 
pētnieks Dr. Endrjū Vikers 
(Andrew Vickers) nāca klajā 
ar atzinumu, ka vairs nevar 

uzskatīt, ka alternatīvo vēža terapiju efektivitāte ir nepierādīta. 
Gluži otrādi -  pierādīts, ka alternatīvās metodes nedarbojas. Pie 
šāda secinājuma Vikers nonāca, kad bija analizējis pierādījumus, 
kas iegūti klīniskajos pētījumos par vairākiem līdzekļiem, ko 
alternatīvās medicīnas speciālisti izmanto vēža slimnieku ārstē
šanā, piemēram, C vitamīnu, laetrilu, hidrazīna sulfātu. Vikers 
savā ziņojumā norādīja, ka ir pietiekami daudz kvalitatīvu un labi 
kontrolētu izmēģinājumu, kuros pētītas alternatīvās vēža terapijas 
metodes, lai secinātu, ka apzīmējums “nepierādīts" uz tām vairs 
neattiecas. “Patiesībā pienācis laiks atzīt, ka daudzas alternatīvās 
terapijas ir atspēkotas,” viņš rakstīja.11

Beidzamo gadu laikā šis secinājums ticis ne reizi vien apšaubīts, 
jo veikti daudzi jauni pētījumi, tostarp atkārtoti pētītas meto
des, ko, sagatavojot savu ziņojumu, analizēja arī Vikers. Iegūtie 
pierādījumi liecina, ka vairākas vēža ārstēšanas metodes patiešām 
piedāvā reālu un efektīvu alternatīvu tradicionālās medicinas 
kīmijterapijai, staru terapijai un ķirurģijai.

Jauni secinājumi par C vitamīna terapijas efektivitāti
Viens piemērs ir C vitamīna jeb askorbāta izmantošana vēža 
slimnieku ārstēšanā. Visos agrāk veiktajos pētījumos (arī tajā, uz 
kuru savā ziņojumā atsaucās Vikers un kurā piedalījās 150 cilvēki 
ar progresējošu neārstējamu vēzi ar metastāzēm) askorbāts tika 
lietots iekšķīgi tablešu veidā. Pusei pētījuma dalībnieku tika dots 
C vitamīns, otrai pusei -  placebo. Apmēram 80 % abu grupu 
dalībnieku pēc 12 nedēļām bija miruši. ' Taču tikai pavisam nesen 
pētnieki apjauta to, ko nezināja par C vitamīna lietošanu, proti, lai 
C vitamīns būtu efektīvs, tas jālieto intravenozi.

Organismam ir grūti absorbēt lielu daudzumu C vitamīna, un, 
ja tas tiek uzņemts perorāli ar pārtikas produktiem vai ar uztura 

£ _ ^  bagātinātājiem, ir neiespējami nodrošināt tik lielas devas, lai 
panāktu terapeitisku efektu.

“Kad lietojat uzUīru, kas dienā satur vairāk nekā 200 mg C vitamīna. 
t  piemēram, divus apelsīnus un porciju brokoļu, organisms pats parū

pējas par to, lai asinīs netiktu pārsniegts askorbāta līmenis,” norādījis 
ASV Nacionālā diabēta un gremošanas un nieru slimību Molekulārā 

. un klīniskā uztūra nodaļas vadītājs Marks Levins (Mark Levine). “To
laik mēs nezinājām, ka tikai askorbāta injekcija spēj nodrošināt tādu 

idehtrādjū, kāda nepieciešama, lai būtu pretvēža efekts!’
Jiešām, zinātnieki tikai tagad sāk saprast procesus, kas norisi- 

nāk.katrC vttaminu injicē loti lielās devās.
C  v i^m īnšir antioksidants, kas aizsargā šūnas pret brīvo radi- 

kātu kaitīgo iedarbību, tomēr Levins un viņa kolēģi ir pārbaudījuši 
hipotēzi, ka lielās devās injicēts askorbāts var kļūt par prooksi-

:'y  • I-

dantu. Prooksidanti rada brīvos radikāļus, kā arī ražo ūdeņraža 
peroksīdu, kam piemīt audzēju iznicinoša iedarbība.

Sākotnējos laboratorijas izmēģinājumos ar vēža šūnām Levins 
un viņa komanda atklāja, ka koncentrēts askorbāts iedarbojās uz 
75 % no visām pārbaudītajām vēža šūnu līnijām, turklāt netrau
mēja normālās, veselās šūnas.

Pēc tam pētnieki injicēja lielas askorbāta devas pelēm ar 
novājinātu imūnsistēmu, kam bija strauji progresējoši olnīcu 
un aizkuņģa dziedzera audzēji ar metastāzēm un glioblastoma 
(smadzeņu audzējs). Injekcijas samazināja audzēja augšanu 
un svaru 41-53 % robežās. Šie preklīniskie dati sniedza pirmo 
nopietno pierādījumu bāzi, kas ļāva virzīt farmakoloģisko askor- 
bātu kā vēža ārstēšanas līdzekli arī cilvēkiem.n

Vēsturiski vēža pētījumus finansējusi vai nu farmācijas 
nozare, vai sabiedrība, kas dāsni ziedo labdaribas organizācijām. 
Diemžēl jāatzīst, ka nereti šādas organizācijas ieņem visai kon
servatīvu nostāju un sponsorē tikai ar tradicionālām medicīnas 
metodēm saistītus pētījumus. Labā ziņa ir tā, ka tomēr tiek atras
ti jauni finansējuma avoti, no kuriem līdzekļi nonāk alternatīvai 
terapiju pētnieku rīcībā. Viens no šādiem piemēriem ir Kerolas 
Annas Švarcas Vēža izglītošanas fonds (Carol Ann Schwartz Can
cer Education Fund), kas nosaukts kādas 56 gadus vecas sievietes 
vārdā, kura 1994. gadā nomira no plaušu vēža.

Fonds ir sponsorējis trīs Ņujorkas Kolumbijas Universitātes 
organizētus klīniskos pētījumus. Viens no tiem bija veltīts anti- 
neoplastonu terapijai, par kuru Vikers saka, ka “tā ir atspēkota”, 
otrs -  Dr. Nikolasa Gonsalesa (Nicholas Gonzalez) izstrādātajai 
uztura programmai, lai ārstētu cilvēkus ar aizkuņģa dziedzera 
vēzi, un trešais -  Dr. Čārlza Simona (Charles Simone) haizivs 
skrimšļu terapijai plaušu, krūts, kolorektālā, prostatas, urīnpūšļa, 
smadzeņu audzēju un limtomas ārstēšanā.

Šie projekti ir ļoti nozīmīgi, lai atrastu efektīvāku veidu, kā 
cīnīties ar vēzi, jo ilgtermiņā aptuveni puse no visiem vēža 
slimniekiem vai nu nereaģē uz tradicionālo ārstēšanu, vai pēc 
šķietami veiksmīgiem sākotnējiem rezultātiem piedzīvo recidīvu 
un mirst no metastāzēm vai progresējošas slimības.

Sākotnējos laboratorijas 
izmēģinājumos ar vēža šūnām 

Levins un viņa komanda atklāja, 
ka koncentrēts askorbāts iedarbojās 

uz 75 % no visām pārbaudītajām 
vēža šūnu līnijām, turklāt netraumēja 

normālās, veselās šūnas.
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Kā to pieveikt?

Pat onkologi apšauba tradicionālās 
vēža ārstēšanas metodes
Franču vēža speciālists Žoržs Mats (Ceorge Mathe) reiz teicis: "Ja man dia
gnosticētu vēzi, es nekad nedotos uz standarta vēža ārstniecības iestādi. 
Vēža upuriem, kuri dzīvo tālu no šādiem centriem, vismaz ir iespēja."

Neticami, bet šim viedoklim piekrīt arī daudzi onkologi. Kanādas vēža spe
ciālistu aptauja atklāja, ka lielākā daļa šo vēža ekspertu atteiktos izmantot 
ķīmijterapiju, jo uzskata, ka šī metode ir ārkārtīgi toksiska un neefektīva.n

Kolumbijas Universitātes eksperti norāda, ka tradicionālās vēža 
ārstēšanas metodes nesniedz vēlamo rezultātu vairāk nekā pusē gadī
jumu. Katru gadu mirstības rādītāji no audzējiem pieaug,
2006. gadā vēzis bija vainojams 13 % no visiem nāves gadījumiem. Un 
tas viss par spīti tam, ka kopš ASV prezidenta Niksona administrācijas 
1971. gadā pasludinātā "kara pret vēzi" vēža ārstēšanas izpētē ieguldīti 
divi tūkstoši miljardu dolāru.

Lai gan ir ap 200 dažādu audzēju, tradicionālā medicīna tos visus 
turpina ārstēt ar kādu no trim galvenajām metodēm -  ķīmijterapiju, 
staru terapiju un ķirurģiju. Katrai notām ir tikai viens uzdevums-  
samazināt vai likvidēt ļaundabīgo audzēju.

Medicīna pamatoti izceļ tās panākumus agrīnu stadiju vēža un retu 
šīs slimības formu kontrolēšanā, tomēr lielai daļai vēža slimnieku 
tradicionālā ārstēšana ilgtermiņa perspektīvu uzlabo minimāli. Nu 
jau aizsaulē aizgājušais Kalifornijas Universitātes profesors Dr. Hardins 
Džounss (Hardin Jones) reiz izteicās, ka pastāv iespēja, ka ārstēšana 
kopumā tikai pasliktina vēža slimnieka stāvokli. Vairākus desmitus 
gadu analizējis vēža statistiku un izdzīvošanas rādītājus, viņš paziņoja, 
ka "vēža slimnieki jūtas tāpat vai pat labāk, ja netiek ārstēti".

Dr. Džouns šo apgalvojumu izteica 1975. gadā, taču līdzšinējie pētī
jumi to pārliecinoši nav atspēkojuši.

^  uzskatīta par vismazāk pretrunīgi 
vērtēto standarta vēža terapiju, taču arī tā var palielināt risku, ka 
audzējs atjaunosies vai iznākums būs letāls. ”

Hārvardas pētnieks Dr. Džūda Folkmans {Judah Folkman) savulaik ir 
pierādījis, ka angioģenēze -  process, kurā veidojas jauni asinsvadi, -  
ļauj vēzim izplatīties, nodrošinot pārtikas piegādi. Tā kā šis process 
notiek ikreiz, kad audi ir ievainoti, arī operācija var būt vēža izraisītāja.

1 2 2 ^ 2 2 0 3  organisms saņem ļoti lielu starojuma devu, 
kam vajadzētu skart tikai vēža šūnas. Diemžēl tā līdzinās šaušanai ar 
lielgabalu pa zvirbuļiem, un 60 % sieviešu, kas saņem staru terapiju, lai

# atbrīvotos no krūts vēža, pēc daudziem gadiem attīstītās plaušu vēzis.3
Staru terapija var izraisīt arī retu un agresīvu vēža formu angiosarko- 

mu, kas gandrīz vienmēr ir letāla."
Jāatzīst, ka kopumā staru terapija var nodarīt vairāk ļauna nekā laba. 

Kādā pētījumā, kurā piedalījās plaušu vēža slimnieki, tika konstatēts, ka 
tiem, kas saņēma staru terapiju, nāves risks bija par 21 % lielāks.

C S E Ī S S H f i l  izmanto medikamentus, kuru uzdevums ir nogalināt 
visas šūnas, kas ir dalīšanās procesā. Šīs terapijas ietekme var būt 
postoša un gandrīz nepanesama, bet ieguvumi ir stipri apšaubāmi. 
Kādā pētījumā tika konstatēts, ka ķīmijterapija, ja to izmanto kopā ar 
staru terapiju, dzīvildzi nepalielina.

Biostatistikas speciālists Ulrihs Ābels (Ulrich Ābel) no Heidelbergas 
Universitātes veica ķīmijte- 
rapijas efektivitātes (pacien
tu atlabšanas) rādītāju 
metaanalīzi par progresē
jošu vēzi un arī secināja, 
ka šie medikamenti dzīvi 
nepaildzina.ā

1 Br J Cancer, 1986; 54: 661-7

2 Lancet, 1996; 347: 260

3 Med Oncol, 1994; 11:121-5

4 JAm Akad Dermatol 2003; 49: 532-8

5 Cochrane Database Syst Rev, 2003; 1: CD002142

6 JAMA, 1991; 265: 391-5

7 Biomed Pharmacother, 1992; 46: 439-52

Nākotnes izmēģinājumi
Piedāvājam iepazīties ar dažu pētījumu secinājumiem, kas publicēti 
kopš Vikera 2004. gada pārskata, l ie liecina, ka vēža slimnieka rīcībā 
ir vairāk apsvēršanas vērtu iespēju nekā tikai tās, ko piedāvā tradicio
nālā medicīna.

Visi pētījumi ir sasnieguši posmu, kurā tiek veikti izmēģinājumi 
ar dzīvniekiem, un tas nozīmē, ka rezultāti laboratorijas testos bijuši 
veiksmīgi. la tiks pierādīts, ka attiecīgā metode ir efektīva arī dzīvnie
kiem modelēta vēža ārstēšanā, nākamais posms būs pētījumi ar cilvē
ku iesaistīšanu. Starp citu, klīniskajos pētījumos ar vēža slimniekiem 
daži līdzekli jau ir izrādījušies 
efektīvi.

• Amigdalīns 
(laetrils)
Laetrils ir attīrīta un 
koncentrēta amig- 
dalīna forma, ko 
iegūst no apri
kožu kauliņiem.
Parasti to ievada 
intravenozi 
ārstēšanas pašā 
sākumā un vēlāk 
atkarībā no pacienta 
atbildes reakcijas iekšķī
gi. Vienā pētījumā, kas tika veikts 
Kyung Uee Universitātē Dien
vidkorejā, amigdalīns nogalināja 
audzēja šūnas prostatas vēža slim
niekiem. Pētnieki paziņoja, ka, 
ārstējot prostatas vēža slimniekus, 
šī metode būtu “vērā ņemama 
iespēja” ’

Tajā pašā universitātē cita 
pētnieku grupa veica atsevišķu 
pētījumu mēģenēs un atklāja, 
ka amigdalīns palēnina resnās 
zarnas vēža šūnu attīstību. “

• Antineoplastonu terapija
Šo terapiju sāka polu ārsts un zi
nātnieks Dr. Staņislavs Burzinskis 
(.Stanislaw Burzynski), kurš tagad 
praktizē Hjūstonā, ASV Viņa 
teorija balstīta uz novērojumiem, 
ka vēža slimnieku organismā 
trūkst konkrētu aminoskābju 
savienojumu. Burzinskis atklāja 
peptīdu ražošanas tehnoloģiju un 
tos injicēja vēža slimniekiem ar 
pārliecību, ka vēža šūnas pārvei
dosies par veselām šūnām.

Vienā pētījumā 74 % bērnu 
ar gliomu (smadzeņu audzēju) 
sākotnējā stadijā, kas saņēma šo 
terapiju, patiešām būtiski uzla
bojās stāvoklis, savukārt cilvēki

ar resnās zarnas vēzi uzrādīja 
labākus dzīvildzes rādītājus -  
pēc pieciem gadiem bija dzīvi 
91 % pacientu atšķirībā no
39 % cilvēku, kas bija saņēmuši 
tikai ierasto ķīmijterapiju.

Fiksēts gadījums, kad kādam
40 gadu vecam vīrietim
ar smadzeņu audzēju, kura izre
dzes izveseļoties bija minimālas, 
antineoplastoni tika ievadīti 
655 dienas pēc kārtas. Pilnīga 
atbildes reakcija gan tika novērota 
tikai pēc gada, toties četrus gadus 
pēc ārstēšanas beigām no audzēja 
vairs nebija ne vēsts.'
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Desmit cilvēki ar atkārtotu smadzeņu 
audzēju un 15 mēnešu izdzīvošanas 

prognozi pēc elektronu terapijas bija 
dzīvi arī vairāk nekā pēc 70 mēnešiem.

Diētiskai lietošanai cilvēkiem ar imūnās 
sistēmas mazspēju, piemēram, pēc 
ķīmijas vai staru terapijas, vai biežām 
saaukstēšanās slimībām.

— ( orthom ol immun
• Ellagskābe
Ellagskābes izmantošana ir salī
dzinoši jauna vēža terapija.
Skābe tiek iegūta no sarkana
jām ogām un granātāboliem. 
Kādā laboratorijas pētījumā šī 
viela 10-50 mmol/1 lielā devā 
nogalināja aizkuņģa dziedzera 
vēža šūnas, un 50 mmol/1 deva 
20 reižu palēnināja vēža šūnu 
augšanas ātrumu.

Atsevišķā izmēģinājumā, pētot 
ar prostatas vēzi inficētu peli, no 
granātābola iegūta ellagskābe 
apturēja prostatas vēža šūnu 
augšanu. ' Šie rezultāti liek cerīgi 
gaidīt turpmākos pētījumus ar 
prostatas vēža slimniekiem.

• Elektronu terapija
Vēža terapijā izmanto dažādas 
metodes -  zināmākās ir elektro- 
terapija, magnētiskā rezonanse, 
radioviļņi, Raifa mašinas (sauktas 
ari par frekvenču ģeneratoriem, 
ko 30. gados izstrādāja Dr. Rojals 
Raifs (Royal Rife) un tā sauktie 
zaperi, par kuru efektivitāti savas 
dzīves laikā bija pārliecināta 
Dr. Halda Klārka (Hulda Clark),

sina un

kas ticēja, ka organisms var pats 
sevi dziedināt.

Elektronu terapijā izmanto 
mainīgus elektriskos laukus, un 
laboratorijas testos tas ir izrādījies 
etektivi -  kādā pētījumā smadzeņu 
audzēja šūnu attīstība palēninājās 
gan dzīv niekiem, gan cilvēkiem. 
Kādā citā pilotpētījumā (sākotnējā 
pētījumā) desmit cilvēki ar 
atkārtotu smadzeņu audzēju un 
15 mēnešu izdzīvošanas prognozi 
pēc terapijas bija dzīvi arī vairāk 
nekā pēc 70 mēnešiem. Vienīgā 
blakusparādiba bija viegls līdz 
mērens dermatīts (izsitumi) vietās, 
kur tika novietoti elektrodi.E

• Enzīm u terapija
Enzīmu terapijā parasti tiek iz
mantoti divu veidu enzīmi -  pār
tikas fermenti un proteolītiskie 
enzīmi (proteāzes). Abu metožu 
pamatā ir teorija, ko pilnveidoja 
Džons Bērds (John Beard), Ernsts 
Krebs (Ernst Krebs) un Dins 
Berks (Dean Burk). Šī teorija 
radusies no hipotēzes, ka vēža 
šūna ir pārklāta ar olbaltumvielu 
oderi, kas to aizsargā no organis
ma imūnsistēmas. Daži fermenti 
spēj šo šūnu oderi izšķīdināt, 

tādējādi ļaujot organisma 
baltajām asins šūnām jeb 
leikocītiem iznīcināt 
vēža šūnas. Ironiskā 
kārtā kombinētais 
enzīmu preparāts 
Wobe-Mugos E 
(perorāli lietojams 

tripsīna, himotrip- 
>

o rth o m o l immun

= dienas deva

Sekme imūnās reakcijas - vitamīns C , E, D, beta karotins, 
cinks, selēns, dzelzs, varš

Veicina šūnu enerģētisko vielmaiņu - B  grupas vitamīni

Stiprina gļotādu barjeru - A  vitamīns

Antioksidantī neitralizē brīvos radikālus - vitamīns C ,  E, 
augu aktīvās vielas, cinks, selēns.

EFEKTIVITĀTE PIERĀDĪTA!*
Sctirnidt K  ärtöer S. Diāletischc Wirksamkeil einer Mikronährstottkomtxnalion tici 
rezidivierenden Atemwegsinfekien: Ergebnisse einer f AiyeOofontrotöerfen DoppeMrKfc&xie. 
MMWForlschr Med 2011:153(Sttppl. 3):83-9

Diētiskā pārtika cilvekiem ar veselības traucējumiem 
Jautājiet Saules aptiekā un citas aptiekās Latvijā!

Vairāk informācijas:
MASales&Marketing SIA, tālr. 26 652 994; masales@apollo.lv

www.orthomol.lv
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Kādam 68 gadus vecam vīrietim bija 
ļaundabīga melanoma, un audzēja 

metastāzes jau bija izplatījušās aknās. 
Vīrietis no 1999. līdz 2002. gadam 

ārstējās tikai ar āmuļa preparātu un 
pilnībā atlaba -  slimība neatgriezās.

papaīna līdzeklis) jeb vienīgais 
enzīmu līdzeklis, ko atzinusi un li
cencējusi arī Amerikas Pārtikas un 
zāļu pārvalde (P D A ), ja to izmanto 
kopā ar staru terapiju vai ķīmijte
rapiju, izrādījies neefektīvs.11

• Linsēklu eļļa
Linsēklu eļļas diētu 1951. gadā 
izstrādāja vācu bioķīmiķe 
Dr. ļohanna Budviga (Johanna 
Budwiģ). Šī uztura programma 
paredz aptuveni 55 gramiem 
ēdiena -  biezpienam ar zemu tau
ku saturu vai jebkuram citam sēru 
saturošam pārtikas produktam -  
pievienot divas ēdamkarotes 
linsēklu eļļas. Mērķis -  imūnsis- 
tēmas stiprināšana un vēža šūnu 
augšanas palēnināšana.

Divu pētījumu rezultāti liecina, 
ka metode varētu būt efektīva. 
Vienā no pētījumiem, kurā iz
mantoja peles, linsēklu eļļa ne tikai 
palēnināja krūts vēža augšanu, 
bet arī kompensēja sojas proteīnu 
kancerogēno iedarbību.B Otrā 
pētījumā, kurā arī izmantoja 
peles, tika konstatēts, ka eļļa 
palēnināja vēža šūnu augšanu, 
pateicoties tās antiestrogēna 
iedarbībai uz estrogēnu receptoru 
pozitīvu krūts vēzi.B

• Āmulis
Āmulis (Viscum album) ir ārstnie
cības augs, kuram Rūdolfa Šteine- 
ra (RūdolfSteiner) antropozofās 
medicīnas skola piedēvē pretvēža 
īpašības. To parasti ievada injekci
ju veidā. Tomēr, tā kā viedokļi par 
āmuļa izmantošanu joprojām ir 
pretrunīgi, tas tiek izmantots tikai 
dažviet Eiropā, piemēram, Vācijā. 
ASV vēl nesen āmuļa preparāti 
bija aizliegti un bija pat apturēts 
to imports.

Taču trīs pētījumi liecina, ka 
āmulis var palīdzēt bremzēt vēža 
šūnu augšanu -  tieši tā, kā Šteiners 
prognozēja. Četros klīniskajos 
pētījumos visas ar āmuli ārstētās 
sievietes ar olnīcu vēzi izdzīvoja 
ilgāk nekā kontroles grupa, turklāt 
neatkarīgi no tā, vai vēzis bija vai 
nebija izplatījies.23 Ari sievietēm 
ar dzemdes kakla vēzi āmulis 
līdzīgi palielināja 
dzīvildzi.B

Kas ir vēzis? w
Viens no iemesliem, kāpēc tradicionālā medicīna joprojām nespēj pie
veikt vēzi, varētu būt saistīts ar tās skatījumu uz šo slimību. Piedāvātās 
ārstēšanas metodes koncentrējas uz pašiem audzējiem, nevis uztver 
vēzi kā plašāka, visaptveroša procesa izpausmi. Iespējams, tieši tāpēc 
vēzis bieži vien atgriežas un ir pat nāvējošāks, nekā bijis pirms tam.

Kalifornijas Universitātes pētnieki Bērklijā konstatēja, ka vēzis nav 
ģenētiska slimība, bet gan process, kurā normālo šūnu dalīšanos trau
cē kādi ārēji faktori, piemēram, ķīmiskas vielas, starojums, stress vai 
mūsdienu uzturs.D Vēža pētnieks Moriss Emeka (Mauris L. Emeka), 
kurš sarakstījis grāmatas Feor Cancer No More (Port Orchard, WA: 
Apollo Publishing International, 2002) un Cancer's BestMedicine 
(Port Orchard, WA: Apollo Publishing International, 2004), vēzi rak
sturo kā nepareizi funkcionējošu procesu, kas rezultējas ar ļaundabīgu 
audzēju: "Paraugieties uz audzēju objektīvi -  vēzis tikai parāda, ka 
kopējā procesā kaut kas ir nogājis greizi. Citiem vārdiem sakot, audzēj: 
ir redzamais simptoms, ar kuru organisms mums cenšas pateikt, ka 
vielmaiņa nedarbojas pareizi."

Vācu organizācijas Menschen gegen Krebs ("Cilvēki pret vēzi") 
dibinātājs un vadītājs Lotārs Hirnaizs (Lothar Hirneise) uzskata, ka 
tradicionālās medicīnas galvenā kļūda ir uzskats, ka vēzi izraisa šūnu 
adaptācija. "Tas ir tāpat, kā salikt domino kauliņus rindā un apgalvot, 
ka septītais kauliņš nokritis, jo nokritis sestais. Patiesībā tas nokrita 
tāpēc, ka pirms tam nokrita piektais, utt. Alopātijā par visa cēloni tiek 
uzskatīts šis sestais kauliņš, respektīvi, kā vienīgais vēža cēlonis tiek vai 
noti, piemēram, gēni vai toksīni. Tā ir sīka, tomēr būtiska konceptuāla 
kļūda, kas ik dienas maksā dzīvību tūkstošiem cilvēku."

Iespējams, atbilde meklējama daudzajos negaidītos audzēja remi- 
sijas gadījumos un holistiskā pieejā, ārstējot vēža slimniekus. Kā teicis 
biologs Braiens Cudvins (Brian Coodwin), vēža remisijas fenomens (ta< 
ir, kad cilvēks pēkšņi spontāni atbrīvojas no vēža) jāpēta daudz dziļāk 
un rūpīgāk. Remisija var tikt piedzīvota pēc stimuliem, kas skar visu 
organismu, piemēram, uztura, dzīvesveida pārmaiņām un daudziem 
citiem, ne tik konkrēti definējamiem faktoriem.

1 BiochemJ, 200 0 ; 348: 497-506

Visbeidzot dokumentēts kāds 
gadījums, kad kādam 68 gadus 
vecam vīrietim bija ļaundabīga 
melanoma un audzēja metastāzes 
jau bija izplatījušās aknās. Vīrietis 
no 1999. līdz 2002. gadam ārstējās 
tikai ar āmuļa preparātu un pilnī
bā atlaba -  metastāzes pazuda, un 
slimība neatgriezās.B

• Krila eļļa
Krila eļļu iegūst no sīkiem 
jūras vēžveidīgajiem, kas ir 
galvenā vaļu uztura sastāv
daļa. Krila eļļas sastāvā ir ļot 
daudz Omega 3 neaizstājami 
taukskābju, īpaši dokozohek 
saēnskābes (DHA). Krila eļļ. 
piekritēji apgalvo, ka tā var 
palēnināt un pat iznīcināt 
resnās zarnas vēzi agrīnā sta
dijā, kā arī pagarināt dzīvild; 

sievietēm ar krūts vēzi. Kād 
pētījumā, kas tika veikts a 
žurkām (tāpēc nav garan 
jas, ka šos secinājumus 
var attiecināt ari uz cilvē 
kiem), krila eļļas preparā 

veiksmīgi palēnināja 
resnās zarnas vēža šūnu

proliferāciju. °
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SELĒNS DABISKI ORGANISKĀ FORMĀ -
kā mūsu asinīs

Kad ir ieteicams lietot organisko selēnu 
Nova Vitae SELENIUM 200mcg

Pierādīts vai atspēkots?
Kad Endrjū Vikers secināja, ka alternatīvo vēža terapiju neefekti
vitāte ir pierādīta, viņš savos izteikumos nebija līdz galam precīzs. 
Ziņojumā Vikers pats atzina, ka ar Nikolasa Gonsalesa uztura pro
grammu sasniegti pozitīvi rezultāti, turklāt tik lielā mērā, ka metode 
jau bija gatava trešās fāzes izmēģinājumiem (tas ir, paplašinātiem 
kontrolētiem un nekontrolētiem izmēģinājumiem ar pacientiem).

Vikers arī atzina, ka dažu alternatīvo vēža centru rīcībā ir kvalita
tīva klīniskā dokumentācija, ko varētu viegli izmantot izmēģināju
mos, bet, tā kā alternatīvo metožu praktizētāji bieži vien neuzticas 
zinātnieku motīviem, šie vērtīgie dati oficiālajai medicīnai nav 
pieejami.

Ņemot vērā, ka lielāko daļu izmēģinājumu sponsorē vai kā citādi 
atbalsta farmācijas kompānijas, šāda attieksme nepārsteidz. Tomēr 
tagad, kad ir pieejami līdzekļi no citiem, neitrālākiem avotiem, 
pret alternatīvu terapiju pētījumiem nākotnē varētu būt sagaidāma 
pozitīvāka attieksme.

Lai vai kā, ir skaidrs, ka ar 
tradicionālām metodēm vien 
vēzi vienmēr nevar uzveikt.

Katru gadu pasaulē no dažā
diem audzējiem mirst aptuveni 
7,6 miljoni cilvēku. Ikviens no 
viņiem kaut kādā mērā ticis 
ārstēts ar kādu no tradicionā
lajām metodēm. Tā vietā, lai 
apspiestu, aizliegtu un izsmietu 
alternatīvās pieejas, būtu sva
rīgi saprast, saglabājot vēsu un 
atvērtu prātu, kas tieši dziļākajā 
būtībā ir vēzis un kā varam 
efektīvi ārstēt vēža slimniekus 
neatkarīgi no tā, vai tas ir izde
vīgi farmācijas kompānijām.

Braiens Habards (Bryan Hubbard]

Sekojiet naudai
Ja vēža slimniekam no tradicionālās ārstēšanas labāk nekļūst, ir 
ļaudis, kuri pilnīgi noteikti arī šajā situācijā ir ieguvēji, -  runa ir par 
farmācijas nozari. Prognozēja, ka jau 2012. gadā pasaules vēža 
tirgus radīs ieņēmumus, kas pārsniedz 65 miljardus ASV dolāru.

Šveices farmācijas gigants Roche ir viens no galvenajiem labuma 
guvējiem tā sauktajā vēža industrijā, kā to ironiski dēvē amerikāņu 
veselības aktīvists Ralfs Moss (Ralph Moss). Divi kompānijas ķīmijte- 
rapijas medikamenti, proti, avastins (bevacizumabs) resnās zarnas 
vēža ārstēšanai un herceptins (trastuzumabs) krūts vēža ārstēšanai, 
veido būtisku daļu no uzņēmuma peļņas (kas ik gadu sasniedz 38 %) 
un medikamentu pārdošanas apjoma, kas katru gadu turpina pie
augt par desmit procentiem. ASV vien avastins ik gadu tiek pārdots 
par summu, kas sasniedz 2,3 miljardus ASV dolāru.

Lai gan minēto rādītāju pieaugums daļēji skaidrojams ar šo 
medikamentu izmantošanas pieaugumu, galvenais iemesls tomēr 
ir cenu celšana. Recepšu medikaments avastins ASV var izmaksāt 
no 4400 līdz 8800 dolāriem mēnesī, un, kā liecina ziņu aģentūras 
CBS News dati, cenas katru gadu palielinās. Arī citu ražotāju ķīmij- 
terapijas medikamentu izmaksas var sasniegt aptuveni 
10 000 ASV dolāru.
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Pēc ķīmijterapijas un staru terapijas;
ja ir autoimūnas slimības (reimatoīdais artrīts, tireoidīts, vilkēde u. c.);
ja novājināta vairogdziedzera darbība;
ja esat uzņēmīgs pret vīrusu vai bakteriālajām infekcijām;
atveseļošanās periodā pēc audzēja operācijas;
statīnu preparātu lietošanas laikā;
ja pāragri noveco āda, mati, nagi;
ja jums ir riekstu vai jūras produktu nepanesamība.

• Pērkot divus iepakojumus, pensionāriem ātrā piegāde mājās tikai 2,49 EUR 
visā Latvijā (arī lauku mājās).
• Pensionāriem atlaide visai mūsu produkcijai - 1 0  %.
• Pasūtiet pa tālr. +371 28353585.
• Iegādāties produktus varat arī mūsu ofisā Rīgā,
Lāčplēša ielā 14, 203. kab. Durvju kods -  7373A.
Pirmdien -  piektdien 9.00-18.00, pusdienas pārtraukums 13.00-14.00.
• Oficiālais izplatītājs Latvijā: SIA Biosport. www.biosport.lv

Nova Vitae 
SELENIUM 200mcg

ium

Iepakojum ā 
30 vai 90 kapsulas
Nesatur: ĢMO, krāsvielas, 
konservantus, glutēnu, laktozi, 
soju, raugu

RAŽOTS NĪDERLANDĒ 

Cena -13,76 EUR vai 32,96 EUR 

Pensionāriem - 

12,38 EUR vai 29,66 EUR

• Katra kapsula satur 
200 mcg organiskā selēna 
L-selēnometionīna, kas ir dabiska 
mūsu organisma šūnu daļa.
• Organiskais selēns aktivizē 
pareizu imūnsistēmas darbību, 
aizsargā šūnas no oksidācijas 
un mutācijas.
• No organiskā selēna veidojas 
glutationperoksidāze, kas palīdz 
atgūt spēkus pēc smagām slimībām.
• Organiskais selēns pasargā šūnas 
no smago metālu un radiācijas 
ietekmes.
• Organiskais selēns iznīcina brīvos 
radikāļus, kas pastiprināti veidojas 
slimību laikā.

Pētījumi liecina, ka reģionos, kuru 
augsne satur maz selēna, daudz vairāk 
iedzīvotāju slimo ar plaušu, prostatas, 
krūts, barības vada un kuņģa vēzi.
Baltijas jūras apkaimē un Latvijā augsnē 
ir selēna deficīts.

UZTURA BAGĀTINĀTĀJI NEAIZVIETO PILNVĒRTĪGU UN SABALANSĒTU UZTURU

http://www.biosport.lv


Vienmēr, kad Antans 
ierodas pie ārstiem, 
atskan patiesi izbrīna 
saucieni: "Jūs vēl esat 
dzīvs?!" Bet tikai pēdējā 
laikā dakteri sākuši 
nopietni intereseties, 
kādas zāles vai līdzekļus 
Antans lieto.

50 gadus kopā ar sievu,
9 gadus -  ar vēzi

Izklausās neticami, 
bet ar visļaunāko slimību ; 
var sadzīvot gadiem ilgi.
Taču šāda dzīvildze nav : 
panākama, izmantojot 

vienīgi klasisko pretveza ; 
arsenālu -  ķirurģiju, staro«nU ;

un ķīmijterapnu. Ka saka sa 
stāsta varoņa ārsts, radika 

palīdzēt var tikai plašs līdzekļu , 
kopums.

J
au otro reizi braucot ciemo: 
pie kāda brīnumaina vira, p 
tā ataust anekdote: pacients 
jautā ārstam: “Sakiet godīgi 
vai es dzīvošu?” Ārsts atbild 
“Mani pašu tas interesē..

Kāpēc to pieminu? 'I'āpēt 
ka šķiet -  tā radusies slimni 
kurā ārstējies mūsu braucie 

galamērķis Antans Majišausks, 79 gadi 
vecs lietuvietis, kurš dzīvo Panevežas 
priekšpilsētā. Joprojām dzīvo, nerau
goties uz to, ka pirms četriem gadiem 
onkologs viņa sievai klusi pačukstējis, 
nelolo cerības, -  Antans nodzīvošot v 
kādu nedēļu, ne vairāk.

Par apbrinas vērto viru, kurš lauza ā 
sta pareģojumu, “Ko Ārsti Tev Nestāst 
redakcija uzzināja 2015. gada vasarā u 
tūdaļ sarunāja tikšanos. Toreiz Antan: 
vēlējās palikt anonīms, jo neslēpa, ka, 
publiski atklājot savu īpatnējo jeb alte 
nativo ārstēšanās veidu, medicīnas ies 
dēs varētu piedzīvot nievājošu attieksi 
Viņš ari nevēlējās, lai ciemata ļaudis v: 
izprašņātu vai izteiktu savas piezīmes, 
tā sacīt -  traucētu mierīgo pensionāra

" V
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dzīvi. Taču konspirācija neizdevās -  pēc 
publikācijas žurnālā Ko Gydytojai Tau 
Nepasako ārsti, ar kuriem Antans bija 
ticies, ātri atklāja, kurš ir neticamā stāsta 
varonis (iespējams, tāds cilvēks Lietuvā 
ir tikai viens). Par laimi, pazīšana nāca 
par labu, jo šajā -  otrajā -  vizītē Antana 
sieva priecājas, ka ārstu attieksme ir loti 
mainījusies: “Ģimenes ārste sākusi vairāk 
pievērst uzmanību, un arī onkologi, kad 
pēdējoreiz ieradāmies Viļņā, pret Antanu 
izturējās ar tādu cieņu kā pret caru.”

Viņa piebilst, ka vienmēr, kad Antans 
ierodas pie ārstiem, atskan patiesi izbrīna 
saucieni: “Jūs vēl esat dzīvs?!" Bet tikai 
pēdējā laikā dakteri sākuši nopietni inte
resēties, kādas zāles vai līdzekļus Antans 
lieto, lai tik labi izskatītos un justos.

“Dīvaini, ka paši ārsti nekad neko 
nav ieteikuši, kā stiprināt organismu, kā 
mājas apstākļos cīnīties pret vēzi. Tikai 
ķirurģiju, starošanu un ķīmijterapiju. 
Tāpēc nav brīnums, ka cilvēki mirst, jo ne 
katram draugos ir tik labs un gudrs ārsts 
kā mums. Tieši viņš Antanam ieteica 
diētu un atrada īpašu preparātu, kas spēj 
mainīt vēža šūnas.”

Četri vēži un bezcerība
Pirmo saskarsmi ar vēzi Antans piedzī
voja pirms deviņiem gadiem, kad viņam 
tika atklāts audzējs vairogdziedzera tuvu
mā. To izoperēja, taču pēc gada uzradās 
jauns bumbulis -  arī to piemeklēja tāds 
pats liktenis. Trešoreiz vēzis ieperinājās 
pavisam tuvu miega artērijai, un ārsti 
atzina, ka veiksmīgas operācijas iespēja
mība ir mazāka par vienu procentu. Tas 
nozīmēja, ka Antanam jāsadzīvo ar olas 
lieluma ļaundabīgu audzēju ceturtajā 
stadijā, lurklāt bija sākušās metastāzes 
citviet kaklā un plaušās.

Toreiz pie grožiem ķērās viņa sieva, kas 
darināja un brūvēja visdažādākos tautas 
līdzekjus pret vēzi, kopumā izmēģinā
ja divdesmit dažādas zālītes un sēnes. 
Antans braši turējās, bet 2013. gada 
nogalē muguras lejasdaļā uzradās jauns 
bumbulis -  atkal vēzis un atkal ceturtajā 
stadijā.

Operācija bija smaga, piecas dienas 
vēža skarto vietu staroja, bet piepeši ārsti 
paziņoja, ka staru terapijai nav jēgas, un 
Antanu izrakstīja no slimnīcas -  kā ne
glābjamu. Taču Mališauski pat negrasījās 
padoties, viņi sazinājās ar ģimenes draugu, 
pieredzējušu ārstu, kurš Antanam apturēja 
iekaisuma procesus, ieteica alternatīvās 
medicīnas līdzekļus un kādu nesen Lietu

Tu esi slims nevis tāpēc, ka tev ir vēzis, 
bet vēzis tev ir tāpēc, ka tu esi slims. Imūnsistēma vairs 
netiek galā ar nekontrolējamu mainītu šūnu vairošanos.

vā ievestu līdzekli -  rauga fermentu šūnas 
(tiesa, pasaulē preparāts Enzyme Yeast Cells 
zināms jau kopš 1969. gada).

Vairākus gadus vecais vīrs ievēroja diētu, 
lietoja ārstniecības augus, rauga fermentu 
šūnas un jutās labi. Aprīļa sākumā aizbrau
cot ciemos, uzzinājām, ka pērnvasar viņš 
grandiozi nosvinējis savas zelta kāzas -  ar 
70 viesiem un baznīcas ceremoniju. Sieva 
saka, sākumā bērni esot uztraukušies, vai 
tētis varēs stundu nostāvēt mācītāja priekšā 
un vai svinības nenāks par sliktu veselībai. 
Bet tētis izturēja ne to vien! Pat banketa 
zālē uzgrieza valsi!

Uz mūsu jautājumu, vai varam cerēt arī 
uz dimanta kāzām, Antans atjoko: “Cik 
tad ilgi var dzīvot kopā ar vienu sievieti?!"

Runājot par ilgdzīvošanu, Antans 
izstāsta kādu gadījumu: nesen saticis bijušo 
kaimiņieni -  90 gadu vecu dāmu, kura ļoti 
seko savam veselības stāvoklim. Kā jau divi 
ilgdzīvotāji pamazām aizrunājušies par ve
cumu, un kaimiņiene lepni paziņojusi, ka 
grasās nodzīvot līdz 120 gadiem. Antans 
mirkli padomājis un atjokojis: “Es arī esmu 
ieplānojis vismaz līdz 115..."

Cits skatījums uz vēzi
l iesa, kopš mūsu pēdējās tikšanās 
2015. gadā bijuši arī skumjāki brīži. Tā 
kā izgrieztā vēža brūce muguras lejasdaļā 
joprojām nav sadzijusi un tajā palikuši 
daži audzēja mezgli, šā gada sākumā 
tai blakus uzradās aizdomīgi izaugumi. 
Martā Antans atkal apmeklēja onkolo
gus, un tika nolemts, ka jaunveidojumi 
jāapstaro. Antans piekrita tikai piecām 
procedūrām ar pašu vājāko radiācijas 
devu, lai nesagrautu organismu. Bet tik 
un tā, pārbraucot mājās, vairākas dienas 
juties kā paralizēts -  bijis tāds nespēks, ka 
nevarējis piecelties no gultas.

Taču viss labs, kas labi beidzas, -  jaun
veidojumi izzuduši, arī vecā brūce sākusi 
ātrāk dzīt, bet pats pārsteidzošākais -  olas 
lieluma vēzis blakus miega artērijai ir sa
mazinājies līdz minimumam. Var teikt -  
no tā nekas daudz nav palicis pāri.

Antana ārsts, ģimenes draugs, kurš 
joprojām vēlas palikt anonīms, uzskata,

ka vēža remisija sākusies, pateicoties 
pareizai diētai un rauga fermentu šūnām:
“Šā preparāta uzdevums ir apturēt 
nepareizo šūnu veidošanos, un Antans to 
regulāri lieto gandrīz trīs gadus. Neslēpšu, 
ka pirms Antana man nebija nekādas 
pieredzes ar rauga šūnām, biju par tām 
lasījis tikai ārstu žurnālā, bet brīdī, kad 
šo veco vīru izlika no slimnicas, lai brauc 
mājās nomirt, nospriedu, ka jāmēģina 
viss iespējamais, -  viņam vairs nav ko 
zaudēt.

Manuprāt, ir pēdējais laiks mainīt 
uzskatus par vēzi un tā ārstēšanu. Teorija 
par vēža ģenētisko mantošanu nevar 
attaisnot tā izplatību nu jau epidēmijas 
mērogā. Manuprāt, ari parazīti, kas tiek 
minēti kā vēža cēlonis, nav īstais iemesls, 
jo tie pastāvējuši visos cilvēces eksisten
ces posmos, bet vēža epidēmija sākusies 
apmēram pirms simt gadiem. Tieši šajā 
laikposmā arī sākās ērtā rietumnieciskā 
dzīve -  ar dažādām ķīmiskām, toksiskām, 
kancerogēnām vielām, ar mazkustīgumu 
un nepilnvērtīgu, pat kaitīgu pārtiku.
Tieši dzīvesveids un kaitīgās vielas ir 
galvenais vēža rašanās iemesls. Citiem 
vārdiem -  tu esi slims nevis tāpēc, ka tev 
ir vēzis, bet vēzis tev ir tāpēc, ka tu esi 
slims. Imūnsistēma vairs netiek galā ar 
nekontrolējamu mainītu šūnu vairošanos.

Par to liecina arī Antana atlabšana. Pēc 
tam, kad viņa organisms tika bagāti
nāts un piesātināts ar nepieciešamajām 
vielām, kas spēj atjaunot traucēto šūnu el
pošanas ciklu, slimības gaita tika apturēta 
un pagriezta pretējā virzienā. Ir svarīgi 
saprast, ka nav viena universāla līdzekļa 
pret vēzi -  radikāli palīdzēt var tikai plašs 
līdzekļu kopums.”

Rauga šūnas var mainīt pasauli
Par galveno sabojāto šūnu elpošanas cikla 
atjaunotāju Antana gadījumā ārsts uzska
ta rauga fermentētu šūnas: “Sabiedrībā 
klīst dažādas baumas par rauga iedarbību, 
tāpēc jāpaskaidro, ka dabā sastopami 
vairāk nekā 300 rauga veidi, taču sēnīšu 
infekciju kandidozi izraisa tikai patogēnie 
celmi kā Candida albicans. Labie raugi, >
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Kā to pieveikt?

Tas viss ir vajadzīgs organisma enerģijas 
apmaiņai un dctoksikācijai. Audzēšanas 
procesa beigās šūnas tiek deaktivētas -  tā 
vairs nevairojas, taču saglabā sevī visas 
uzņemtās bioloģiski aktīvās vielas.

Kā tās var palīdzēt organismam?
Tā kā sākotnēji Zigfrīds Volcs rauga 

fermentu šūnu preparātu bija iecerējis 
kā pretvēža zāles, tā izveides pamatā tika 
izmantota teorija, ka Krebsa cikla traucē
jumi, kurus izraisa mitohondriju (šūnu

ciju) disfunkcija, šūnas var pārvērs

cilvēka organismā cīnoties par to pašu 
dzīves vidi, bremzē patogēno rauga šūnu 
kolonizāciju. Ne velti vienas no vispopulā
rākajām probiotikām pasaulē ir izstrādātas 
fieši no rauga sēņu Saccharomyces cerevisiae 
celmiem.”

Bioloģiski aktīvas rauga fermentu šūnas 
pirms vairāk nekā 40 gadiem izstrādāja vācu 
biofizikis doktors Zigfrīds Volcs (Siegfried 
Wolz) -  Oto Varburga teorijas piekritējs, 
kurš savos pētījumos vadījās pēc pieņē
muma, ja ķermeņa šūnu elpošana noris 
bez traucējumiem, nevar attīstīties nekāda 
hroniska slimība. Viens no rauga fermentu 
šūnu entuziastiem -  doktors Seržs Jurašūns 
(Serge Jurasunas, Lisabona, Portugāle), 
kurš savā dabīgās medicīnas klīnikā rauga 
fermentu šūnas izraksta daudziem vēža 
slimniekiem (40 gadu laikā ārstējis vairāk 
nekā 70 000 pacientu), apgalvo, ka tās ļoti 
būtiski ietekmē slimnieku pašsajūtu. Rauga 
lermentu šūnu preparātus pozitīvi novērtē
juši vēl daudzi pasaules ārsti naturopāti.

Pēc tam, kad Antana 
organisms tika bagātināts 

un piesātināts ar 
nepieciešamajām vielām, 
kas spēj atjaunot traucēto 

šūnu elpošanas ciklu, 
slimības gaita tika apturēta.

Kā īsti tiek gatavotas rauga fermentu
šūnas?

Tās tiek audzētas speciālā ar skābekli 
apgādātā rezervuāra, kas satur bagātīgu 
barības vielu arsenālu: augļus, dārzeņus, 
ogas, minerālvielas un mikroelementus. 
Tāpēc šūnās atrodami 17 vitamīni, 14 mi
nerālvielas, 26 aminoskābes un tādas 
vērtīgas molekulas kā glutations, koen- 
zīms Q10 un vēl 6000 dažādu fermentu.

r

ļaundabīgajās. Par vielu apmaiņu mito- 
hondrijos atbild viens enzīms -  citohroms 
oksidāze, bet tā nespēj piestiprināties pie 
tādu mitohondriju virsmas, kurus sabojā
juši toksīni vai brīvie radikāļi. Un, ja reiz ir 
bojāta mitohondrija virsma, tiek izjaukta 
ari mitohondrija DNS.

Visas šūnas dalās, ari nepareizās turpi
na vairoties, savos pēcnācējos atkārtojot 
mitohondrija DNS kļūdu vai mutāciju. Ir 
pierādīts, ka, bloķējot citohroma oksidāz: 
48 stundu laikā jebkuru šūnu var pārvērs 
par vēža šūnu. Un otrādi -  mehānismu 
var pavērst otrādi: ja cilvēka šūnu attīra 
no toksiskām vielām, šūna atkal sāk elpot 
izmantojot skābekli, tā atkal pārtop par 
pareizo šūnu. Rauga fermentu šūnas 
atjauno olbaltumvielas p53 ekspresiju, ka 
veicina apoptozi -  ieprogrammētu šūnu 
nāvi. Nepareizās šūnas nodzīvo sev atvēlē 
to dzīves ciklu, tā arī nesadaloties.

Vēl jāpiebilst, ka rauga fermentu šūnas 
palīdz ne tikai vēža slimniekiem, bet arī 
tiem, kas sirgst ar depresiju, hronisku 
noguruma sindromu, multiplo sklerozi, 
muskuļu distrofiju un ādas slimībām. 
Profilakses nolūkos rauga lermentu šūna 
var dzert jebkurš cilvēks -  tās attīra orga
nismu un modulē imūnsistēmu.

Ciemošanās pie Antana iet uz beigām. 
Galdā tiek likts pasakaini garšīgs pašcepts 
kliņģeris no lauku vistu olām un piena 

m, (Antana sieva ir konditore), taču mūsu 
vizītes vaininieks tam nepieskaras. Nu jau 
trīs gadus Antans no cukura ir atteicies. 
Agrāk gan bijis ļoti kārs uz saldumiem (ne 
velti apprecējis konditori), bet pēc muguras 
audzēja operācijas neko saldu negriboties.

lautājam -  kādi nākotnes plāni (ja 
neskaita apņemšanos nodzīvot līdz 115)? 
Lielākais notikums būšot janvārī, kad An 
tans svinēšot savu 80. dzimšanas dienu. 
Bet tagad? Atbilde mazliet pārsteidz -  
viņš sagaidīšot siltākas dienas, izvilkšot 
no garāžas savu motociklu un visu vasaru 
vizināšoties.
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UZŅEMIET BIOLOĢISKI AKTĪVUS 
KOMPONENTUS NO RAUGA 
FERMENTU ŠŪNU PRODUKTIEM
Ne vienu vien gadsimtu raugs ir zināms kā daudzfunkcionāls noderīgs 

produkts. Taču, kad sakām "raugs", ne vienmēr domājam vienu un to pašu 

produktu. Dažāda var būt gan rauga konsistence, gan īpašības, gan pagata

vošanas veids, gan arī vērtīgās vielas tajā. Piemēram, cepamais raugs, kas 

paredzēts mīklas pacelšanai, tiek gatavots kā fermentācijas rūpniecības 

blakusprodukts, un tajā irtikai vitamīni.Turpretim rauga fermentu šūnām 

Dr. Wolzs‘ piemīt pavisam citas īpašības. īpaša rauga suga (saccharomyces 

cerevisiae) tiek audzēta dabiski -  kā rauga tīrkultūras produkts, bet vienlaikus 

arī speciālos aerodinamiskos apstākļos, tāpēc tās ir aktīvas šūnas, kurās ir visas 

tām raksturīgās vērtīgās vielas. Turklāt šīs šūnas tiek bagātinātas ar dabīgiem 

komponentiem no augļu, ogu un dārzeņu koncentrātiem, kā arī ar kviešu 

dīgstu eļļu. Šādā raugā ir daudz dabiski izveidojušos aminoskābju, vielu, 

kurām piemīt antioksidējošas īpašības, vitamīnu, minerālu, bēta glikānu, 

fermentu, koenzīmu un mikroelementu.

Rauga šūnas ir viegli sagremojamas un absorbējamas. Tās saglabā vielu 

aktīvās bioloģiskās īpašības, fermentu aktivitāti un sniedz katrai atsevišķajai 

ķermeņa šūnai tās uzturvielas, kuru tai tobrīd trūkst.

Bioloģiski aktīvajās rauga fermentu šūnās Dr. VZolz® komponenti ir sabalansē

ti tā, lai iedarbotos pakāpeniski, savstarpēji papildinot cits cita iedarbību. Šīs 

šūnas ne vien labi noder organisma šūnu vitalitātes uzturēšanai ikdienā, bet 

arī palīdz stiprināt imūnsistēmu, kas pasargā no daudzām slimībām.

Rauga fermentu šūnās Dr. VVolz® ir plašs fermentu, aminoskābju, mikroele

mentu, vitamīnu un fītoķīmisko vielu spektrs, kas iegūti no augļu, ogu un 

dārzeņu koncentrātiem, kā arī sevišķi daudz dabisku glikānu no rauga šūnu 

sieninām. (1-3), (1-6)-bēta-D-glikāni ir atzīti par spēcīgiem imunitātes stimu

lētājiem, tos var izmantot kā papildu terapiju vēža gadījumā, kā arī infekcijas 

slimību profilaksei.

Rauga fermentu šūnas pieejamas koncentrēta šķīduma formā -  tās nekad 

nav tablešu vai pulvera veidā - , jo  tikai šāda forma ļauj saglabāt vielu bioloģis

ko aktivitāti.

Plašāka inform ācija par rauga ferm entu šūnu produktiem  
un pasūtījum i w w w .farm arkesa.lt

Dr. WolzZellGmbH  pārstāvis Baltijas valstīs UAB Farmarkesa, Viļņā, Lietuvā:
info@farmarkesa.lt
Tālrunis uzziņām: +37052613142

LATVIJĀ uzzināt par produktu varat pa tālr. +37128353585

Iegādāties produktu varat Rīgā, Lāčplēša ielā 14, 203. kab. (durvju kods 7373A)

Darba laiks: pirmdien-piektdien 9 .00-1 8 .00 , pusdienas pārtraukums: 13.00-14.00

IESPĒJAMA PIEGĀDE MĀJĀS VISĀ LATVIJAS TERITORIJĀ
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• Onkoloģijas slimniekiem vajag uzņemt 
daudz pektīna, tāpēc ārsts Antanam liek 
katru dienu apēst divus ceptus ābolus.

• Nepieciešams arī selēns -  tas piedalās de- 
toksikācijas procesos. Selēnu visvairāk satur 
jūras veltes -  dažādas gliemenes, aļģes, tas 
atrodams arī lauku vistu olās. Ja ir vēlēšanās 
dzert jēlas olas, jāatceras, ka šādi veselībai 
noderīgs ir tikai dzeltenums, baltums būtu

• Noteikti jālieto kliņģerīšu (Calendula 
officinalis) tēja. Ārsts saka, ka kliņģerītes 
nav tikai antiseptisks līdzeklis, tām ir ļoti 
daudzpusīga iedarbība. Kliņģerīšu tējai 
ieteicams pievienot arī lielās ceļtekas drogu 
(var lietot arī ekstraktu), tās lieliski dziedē 
brūces. Tautas medicīnā šo augu izmanto 
plaušu, kuņģa un zarnu ļaundabīgo audzēju 
ārstēšanā (ne vien lapu tēju, bet arī sulu un 
sēklu novārījumu).

• Arī strutenes (Chelidonium majus) tēja vai 
ekstrakts cīnās pret audzēju šūnām.

• Ieteicama asinszāles (Hypericum perfo
ratum) tēja vai ekstrakts, kaut gan lielāks 
labums no šīs puķes ir slimniekiem ar 
smadzeņu audzēju. Asinszāle palīdz arī tad, 
ja ir vidēji smaga depresija.

• Fitoterapeiti plaši rekomendē šaurlapu 
ugunspuķes (Chamaenerion angustifolium) 
tēju, kā arī iepriekšminēto augu novārīju
mus, uzlējumus un dažādas fermentācijas 
formas.

• Būtībā ēst var gandrīz visu, bet tikai da
bīgi audzētu un mājās gatavotu: bioloģisko 
saimniecību augļus, dārzeņus, vistas gaļu. 
Vairāk ēst zivis, bet arī tās -  no labām audzē
tavām vai savvaļas. Ārsts saka, ka masveida 
tirdzniecībai gatavoto dzīvnieku hormoni ļoti 
labi audzē arī vēzi. Jāizvairās no rūpnieciski 
pārstrādātiem produktiem, baltajiem mil
tiem, alkohola, toksiskām un kancerogēnām 
vielām, jāatsakās no smēķēšanas.

• Cukuru un piena produktus lietot nedrīkst
(tikai bioloģisko medu un mājās raudzētu 
rūgušpienu, kurā ir dzīvas bifidobaktērijas). 
Ieteicams bioloģisks vai īstais lauku sviests, 
laba olīveļļa un linsēklu eļļa.

• Drīkst mazliet iedzert sarkanvīnu (tas satur 
resveratrolu), drīkst arī kafiju, bet tikai biolo
ģisku vai zaļo (no negrauzdētam pupiņām).

• Arvien vairāk zinātnisku 
pētījumu pierāda D vitamīna 
lielo nozīmi. To var uzņemt no lau 
ku olām, tomēr ārsts iesaka lietot 
papildus ar uztura bagtinātājiem.

• Būtiska loma ir arī polifenoliem, karoti- 
noīdiem un flavonoīdiem, kas ir krāsainajos 
augļos, dārzeņos un ogās. Viens no uztura 
bagātinātājiem, kas visbagātīgāk satur šīs 
vielas un citus antioksidantus, ko pēdējā 
laikā lieto arī Antans, ir Vitalkomplex Dr.
H/o/z (20 ml dienā). K urkum īns-viena 
no visvairāk pētītajām vielām -  ir ārkārtīgi 
spēcīgs pretiekaisuma un pretvēža līdzeklis 
(Antans lietoja Curcumin 45 Dr. Wolz,
3 kapsulas dienā).

• Visvairāk Antanam palīdzēja rauga fer
mentu šūnas Enzyme Yeast Cells (Zell Oxygen 
Plus Dr. Wolz). Viņš ik dienu lietoja dubultde- 
vu (60 ml).

• Jau daudzus gadus Austrumos tiek iz
mantotas dziednieciskas sēnes, piemēram, 
šitake, maitake, reiši, kordicepss, čaga (mel
nā piepe) un citas. Tās sevi pierādījušas 
ne tikai hronisku slimību ārstēšanā, bet 
arī cīņā pret vēzi. Labus rezultātus vēža 
slimnieku atlabšanā uzrādījuši arī kana- 
bionīdi no medicīniskajām kaņepēm un 
amigdalīns (B17 vitamīns).

• Ar onkoloģiskajām slimībām vēlams 
lietot arī kādu Sibīrijas auga eleuterokoka
(Eleutherococcus senticosus) preparātu.
Šis žeņšeņam līdzīgais augs, saukts arī par 
savvaļas piparu, ir imūnstimulators, tas 
palielina T šūnu daudzumu (onkoloģisko un 
infekciju slimību gadījumā tie samazinās).
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Ar pārtiku
pret vēzi

Daži ierasti 
ļ pārtikas produkti ļ 
i varētu palīdzēt •. 

izvairīties 
no vēža.

I%'////,

Dzīvojiet veselīgi!

• Sildiet pārtikas produktus stikla vai keramikas 
traukos, nevis plastmasas, piemēram, polivi- 
nilhlorīda (PVC), polistirola, putu polistirola 
izstrādājumos.

• Mājas uzkopšanā izmantojiet citrona sulu, 
etiķi un sodu. Nekādā gadījumā nelietojiet 
tīrīšanas līdzekļus, kas satur alkilfenolus, pie
mēram, krezolu vai ksilenolu.

Saslimstība ar audzējiem pieaug, taču mēs varam samazināt iespējas piedzīvot 
audzēju, jau laikus uzlabojot organisma dabīgās aizsargspējas un nostiprinot 

imūnsistēmas darbību. Izvēlieties pareizu uzturu un ievērojiet pretvēža dzīvesveidu.

Pretvēža produkti
• Zaļā tēja satur antioksidantus un pretvē
ža polifenolus-tie kavē jaunu asinsvadu 
augšanu, kas nepieciešami, lai audzējs varētu 
izplatīties.0

• Melnā šokolāde (vismaz ar 70 % kakao 
saturu) arī ir bagātīga ar antioksidantiem un 
polifenoliem, kas kavē vēža šūnu augšanu, -  
vienā nelielā šokolādes gabaliņā ir tikpat daudz 
šo vielu, cik tasē zaļās tējas.n

• Sēnes (divsporu atmatene, ziemas celmene, 
daivainā čemurene, austeru sānause, šitake 
un raibā tauriņpiepe) stimulē imūnsistēmas 
šūnu darbību.

• Maurloki, ķiploki, puravi, sīpoli un šalotes 
sīpoli veicina krūts, resnās zarnas, plaušu un 
prostatas vēža apoptozi jeb ieprogrammēto 
šūnu bojāeju.0

• Ingvera sakne, ko var pievienot sautējumiem 
vai pagatavot uzlējumu, ir spēcīgs pretvēža līdzek
lis, kas palīdz novērst vēža šūnu izplatīšanos."

• Pierādīts, ka astragālam (Astragalus mem- 
branaceus) -  augam, ko izmanto tradicionā
lajā ķīniešu medicīnā, -  piemīt pretvīrusu un 
pretvēža īpašības.n Pētījumi liecina, ka arī tā 
tuvam radiniekam tragantzirnim (Astragalus 
oxyphysus) piemīt pretvēža potenciāls, tas spēj 
aizkavēt melanomas metastāžu attīstību.0 
Pētījumos ar pelēm, kuru rezultātus tāpēc 
nevar pilnībā attiecināt uz cilvēkiem, šis 
preparāts kavēja uzpotēto cilvēka melanomas 
šūnu augšanu/ Tā kā šim augam ir toksiskas 
sugas, lietojiet tikai zināmu un atzītu ražotāju 
telomerāzes aktivatorus (TA Sciences, Terrater- 
nat, RevCenetics).

• Kurkuma ir antioksidants un pretiekaisuma garš
viela, kas var būtiski veicināt vēža šūnu apoptozi 
un kavēt audzēju augšanu.Lai organisms labāk 
uzņemtu kurkumu, sajauciet to ar melnajiem 
pipariem un olīveļļu vai ķirbju sēklu eļļu.

• Aprikozes, bietes, sviesta ķirbis un citi ķirbji, 
burkāni, saldie kartupeļi, tomāti, arbūzi un 
visi krāsainie (ne zaļie) dārzeņi satur daudz 
karotinoīdu (piemēram, likopēnu) un
A vitamīnu. Pierādīts, ka to lietošana uzturā 
spēj aizkavēt vai pat apturēt agresīvu vēža 
formu attīstību (prostatas, plaušu, zarnu, 
aizkuņģa dziedzera, barības vada, dzemdes 
kakla, krūšu un kuņģa vēzi). ’

• Krustziežu dzimtas dārzeņi, piemēram, 
galviņkāposti, ziedkāposti, rāceņi, pak čoi 
(Āzijas kāpostu šķirne), redīsi, brokoļi, Briseles 
kāposti, lapu kāposti, kāļi un ūdens kreses, satur 
spēcīgas pretvēža vielas. Lai tās saglabātu, tvaicē
jiet vai apcepiet šos dārzeņus tikai īsu brīdi.E

• Citrusaugļi kā greipfrūti, citroni, laims, apel
sīni, mandarīni un ugli augļi (iegūti, krustojot 
greipfrūtu, apelsīnu un klementīnu), un tangelo 
(iegūti, krustojot mandarīnu, greipfrūtu un apel
sīnu) satur flavonoīdus un stimulē kancerogēnu 
vielu izvadīšanu no aknām.01

• Garšaugi un garšvielas, īpaši baziliks, 
majorāns, piparmētra, raudene, rozmarīns 
un timiāns, satur terpēnus. Terpēni bloķē 
fermentus, ka nepieciešami vēža šūnām, lai 
tās ielauztos blakus esošajos audos, tādējādi 
palēninot vēža izplatīšanos. Tiesa, vēl nesen to 
apliecināja tikai pētījumi ar dzīvniekiem.B

Haralds Caiers (Harald Caier)

1 Nutr Cancer. 2009 ; 61(6): 827-835

2 h ttp ://w w w .w ebm d.com /d ie t/new s/20030827/dark- 
chocolate-is-hea!thy-chocolate#1

3 Cytotechnology 2008 ; 56 :179 -85

4 Anticancer Res, 1997; 17: 873-8 ; Cancer Res, 1996; 56: 

1023-1030

5 Chin Med J, 1990; 103: 304-7

6 Cancer Res, 1988; 48:1410-5

7 Cancer Res, 1990; 50:1867-1872

8 Clin Cancer Res, 2008; 14: 4491-9

9 J Natl Cancer Inst, 1999; 91: 317-31, J Nutr 2005; 135: 
2037S-9S

10 Lancet, 2005; 3 6 6 :15 58 -6 0

11 Carcinogenesis, 1998; 19: 425-31

12 J Nutr, 2001,131: 3027S-33S

• Lai atsvaidzinātu skapi un atvairītu kodes, 
izmantojiet lavandu un ciedru, nevis naftalīnu 
vai kamparu.

• Lietojiet smaržas un matu kopšanas produk
tus, kas nesatur ftalātus.

• Nelietojiet pannas un gludekļus ar teflona 
pārklājumu, izvēlieties nerūsējošā tērauda 
izstrādājumus.

• Lietojiet uzturā bioloģiski audzētu dzīvnieku 
gaļu un bioloģiskos piena produktus

• Mainiet ēdienkarti -  izmēģiniet Vidusjūras 
vai Austrumu virtuvi un ēdienu gatavošanas 
paņēmienus.

• Izmantojiet olīveļļu un dabīgos cukura 
aizvietotājus, piemēram, ksilītu jeb 
ksilitolu.
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Universāla 
pretvēža programma

Visveiksmīgāk vēzi pieveic 
tie cilvēki, kas apvieno 
pareizu uzturu un uztura 
bagātinātāju lietošanu 

ar ārstniecisku vielu
uzņemšanu, kam piemīt

pretvēža īpašības, 
nevis vienkārši meklē kadu 

burvju nūjiņu, kas peksņi 
izgaisinātu slimību.



" 1 y
Mainiet uzturu un dzīvesveidu!

Kādā pētījumā, kurā piedalījās cilvēki 
ar aizkuņģa dziedzera vēzi (pēc kura 
noteikšanas saslimušie parasti nodzīvo 
aptuveni četrus mēnešus), lietā tika likt.« 
vesels ārstniecisko vielu komplekss: A un 
K vitamīni, enzimu terapija, hipertermija, 
tamoksitēns, āmulis, timiāna ekstrakts 
un citas vielas, kas stimulē imūnsistē- 
mu. Pētnieki konstatēja, ka šīs terapijas 
trīskāršoja ierasto dzīvildzi, kāda ir 
cilvēkiem ar šādu diagnozi. Uzlabojās ari 
vēža slimnieku kopējā dzīves kvalitāte un 
apetīte, palielinājās svars un samazinājās 
sāpes.n

Iedvesmai piedāvājam uztura un 
dzīvesveida ieteikumus, kas būtu jāievēro 
ikvienam vēža slimniekam neatkarīgi no 
slimības formas.

• L ietojiet u z tu rā  šķ iedrv ielām  
bagātīgus, liesus p rod u k tu s, kas satur 
maz olbaltumvielu (tādi ir. piemēram, 
tumši zaļie lapu dārzeņi un dzeltenas 
krāsas dārzeņi). Ir teorija, ka olbaltum
vielām bagātīgs uzturs palielina vēža 
risku, savukārt liess uzturs var uzlabot 
imūnsistēmas darbību un stimulēt dabīgo 
galētājšūnu aktivitāti.n

• N eēdiet ceptus p ro d u k tu s  un  
ierobežojiet olu, kā a ri h id rogenē tu  
tauku , kūp inā tu , sālītu  un  kaltē tu  vai 
m arin ē tu  p ro d u k tu  lie tošanu  uztu rā .
Samaziniet arī cukura un sāls patēriņu. Ir 
pazīmes, kas liecina, ka veģetāram uztu
ram piemīt zināmas pretvēža īpašības. Arī 
tā sauktā Kellija programma (Kelley pro- 
gramme)J<urā iekļautas desmit dažādas 
individuāli pielāgotas diētas, atsevišķos 
gadījumos izrādījusies visnotaļ iedarbīga.

• Ē diet daudz b u rk ān u  un  to m ā
tu! Kāda pētījuma rezultāti, kas veikts 
Brigama un Sieviešu slimnīcā, liecina, 
ka karotinoidi un antioksidanti, ko 
bagātīgi satur svaigi augļi un dārzeņi, ir 
efektīvs olnīcu vēža profilakses līdzek
lis. Uzņemot ar pārtikas produktiem  un 
uztura bagātinātājiem daudz karoti- 
noīdu (īpaši alfa-karotīnu), sievietēm 
pēcmenopauzes posmā samazinājās 
olnīcu vēža risks, savukārt nodrošinā
šanās ar likopēnu samazināja olnīcu 
vēža risku sievietēm pirms m enopau
zes. Visizteiktāk olnīcu vēža draudus 
samazināja svaigu burkānu un tomātu 
mērces lietošana u z tu rā .'

• K atru  d ienu  uzņem ie t v ism az 
10 g C v itam īna , folij skābi,
B6 un  citus B g rupas v itam īnus,
A u n  E v itam īnus, kam piemit anti- 
oksidatīva iedarbība, kā arī uzņemiet 
gremošanas fermentus, ja jūtat, ka ir tāda 
vajadzība. Daži ārsti, lai stiprinātu imūn- 
sistēmu, iesaka lietot timiāna ekstrakm. 
Arī Omega 3 taukskābes var noderēt 
pretvēža programmā.

l iek uzskatīts, ka vēža veidošanos 
veicina gan pārāk daudz kalcija,' gan arī 
pārmērīgs dzelzs daudzums organismā, 
taču pareizam šo minerālvielu daudzu
mam ir aizsargājoša funkcija. Selēns, 
magnijs, jods un cinks -  visas šīs vielas ir 
lieliski palīgi cīņā pret vēzi. Arī mine
rāls germānijs, šķiet, uzlabo interferona 
veidošanos organismā. '

• Biežāk dzerie t cietu , nevis m īk
stu  ū d en i un izvairieties no hlora un 
fluora -  abas šīs vielas tiek vainotas vēža 
izraisīšanā.

• Izm ēģ in ie t m etodes, kas no m ierin a  
ķerm en i u n  p rā tu , piemēram, dziļu 
relaksāciju, meditāciju, vizualizāciju un 
regulāras fiziskās aktivitātes, kā arī iesais
tieties atbalsta grupās.

Tiek uzskatīts, ka vēža

gan pārmērīgs dzelzs daudzums 
organismā, taču pareizam šo 
minerālvielu daudzumam ir 

aizsargājoša funkcija. Selēns, 
magnijs, jods un cinks ir lieliski 

palīgi cīņā pret vēzi.

•itnlIlļjlļijjļfJiJļfļļilļJIIMJiiiili

Papildu arsenālā -  palīgi imūnsistēmai
Iespējams, jums noderēs vielas, kas dar
bojas kā vēža inhibitori (tas ir, kavē vēža 
attīstību) pat tad, ja tām pašām nepiemīt 
ārstnieciskas īpašības. Tās var palīdzēt, ja 
tiek lietotas kopā ar spēcīgiem pretvēža 
līdzekļiem. Tās ir šādas vielas.

Ē E Ē S h H  var pastiprināt dažādu vielu 
pretvēža efektu. Kādā pētījumā piedalījās 
cilvēki ar metastātiskiem audzējiem, kas 
nebija izārstējami ar tradicionālajiem 
līdzekļiem. Gandrīz pusei tika dots 
melatonīns un interleikīns-2, kas palīdz 
imūnsistēmai cīnīties vēzi. Sie cilvēki 
bija dzīvi vēl gadu pēc tam, turpretim 
40 no 48 dalībniekiem, kuri saņēma 
tikai psiholoģisko atbalstu, bija miruši. " 
Lietojot tikai melatonīnu, līdzīgi rezultāti 
sasniegti arī cilvēkiem ar smadzeņu 
audzēju,13 kā ari ar kuņģa un plaušu 
vēzi.D

liellopu skrimslis. šķiet, ir efektīvāks 
līdzeklis par haizivs skrimšļiem (kas 
turklāt satur pārmērīgi daudz kalcija). Pē
tījumā, kurā piedalījās 31 vēža slimnieks 
ar audzēju pēdējā stadijā, 35 % uzrādīja 
pilnīgu atbildes reakci ju ar iespējamu vai 
varbūtēju izārstēšanās perspektīvu.a

(saukts arī par amigdalinu) jeb 
B17 vitamīns, kas ir neskaitāmos augos, 
īpaši aprikožu un persiku kauliņos, spēj 
selektīvi nogalināt vēža šūnas. Vairāki pē
tījumi liecina, ka amigdalīns varētu kavēt 
plaušu, krūts un kaulu vēža attīstību.H >
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Kā to pieveikt?

M i M s a a a akomponents, var kavēt dažu plaušu 
kuņģa vēža veidu attīstību un samazināt 

staru terapijas nodarīto kaitējumu.

Metodes, kas atvieglo blaknes
la esat lēmuši par labu tradicionālajai 
ārstēšanai, ir daudz alternatīvu terapi
ju, kas var samazināt ķīmijterapijas vai 
staru terapijas smagākās blaknes un 
palīdzēt organismam šajā cīņā.

R egulāri atvēliet la iku  m ērenām  
fiziskajām  aktiv itā tēm . Tas var ne
tikai krasi samazināt risku saslimt ar 
vēzī, bet arī uzlabot izredzes izdzīvot 
pēc diagnozes. Pētījumā, kurā pie
dalījās gandrīz 3000 sieviešu ar krūts 
vēzi, tika konstatēts, ka fiziski aktīvām 
sievietēm, kuru slodzi varēja pielīdzi
nāt stundu ilgai vai garākai pastaigai 
reizi nedēļa Vai vairāk, bija labāki 
izdzīvošana! rādītāji nekā tām, kas 
kustējās rrijpāk vai nekustējās nemaz. 
Sievietēm*as ātrā solī pastaigājās trīs 
līdz piecafitundas nedēļā, bija vis
mazākais n |k s nomirt no krūts vēža. 
Taču ir maz pierādījumu, ka lielākai 
slodzei b ū §  lielāks efekts.11

I• K oenzīm s Q10 var neitralizēt 
ārkārtīgi toksisko doksorubicīna 
iedarbību, kas var izraisīt kardiomio- 
pātiju vai sirds muskuļa slimības.B 
Šis uztura bagātinātājs var ari pasargāt 
no aknu un nieru mazspējas, ko izrai
sa mitomicīns un 5-fluoruracils,23 
vienlaikus nesamazinot zāļu pretvēža 
iedarbību.

• H ipnoze ir ļoti efektīvi palīdzējusi 
ar vēzi slimiem bērniem samazināt 
medikamentu izraisīto nelabumu un
vemšanu.

• S uperoksīda d ism utāze (SOD)
ir netoksisks enzīms, kas pārvērš 
brīvos radikāļus ūdeņraža peroksīdā, 
kuru citi fermenti pēc tam noārda līdz 
ūdenim un skābeklim. |o vairāk SOD 
krūts šūnās, jo mazāka iespēja, ka tās 
padosies vēzim.12 Kādā pētījumā 
secināts, ka “SOD ir svarīga loma”, 
iznīcinot plaušu vēža šūnas.12 Citā 
pētījumā līdzekļa formulā, kurā bija 
iekļauts arī varš, SOD samazināja

audzēja izmēru, aizkavēja metastāzes 
un būtiski palielināja dzīvildzi.35 
Pētījumā, kas tika veikts Vācijā ar 
žurkām, kam bija karcinosarkoma,
60 % grauzēju pilnībā izveseļojās jau 
pēc četrām intravenozām devām, kad 
tām ievadīja SOD un vara formulu.31

Superoksīda dismutāze var palīdzēt 
novērst arī cietu, sāpīgu saistaudu 
veidošanos pēc staru terapijas. Kādā 
pētījumā, kurā vēža slimniekiem in- 
tramuskulāri ievadīja patentētu franču 
liposomu SOD līdzekli, injekcijas par 
trešdaļu samazināja fibrozi, kas jau sen 
bija izveidojusies. 82 % vēža slimnieku 
SOD injekcijas mīkstināja fibrozus 
audus jau pēc trim nedēļām. -  
Labie rezultāti saglabājās gandrīz 
divus gadus. —

Superoksīda dismutāzes trūkums ir 
īsais laikposms, kurā tā darbojas orga
nismā, tomēr ir izstrādāts ari ilgstošas 
iedarbības SOD sastāvs -  orgoteīns. 
Dubultaklā, placebo kontrolētā pētīju
mā, kurā piedalījās cilvēki ar urīnpūšļa 
audzēju, orgoteīna injekcijas droši un 
efektīvi samazināja vai pat novērsa sta
ru terapijas blakusefektus, nesamazinc 
tās pretvēža potenciālu.

• D ialilsulfīds, galvenais ķiploka gar
šas komponents, var kavēt dažu plaušu 
un kuņģa vēža veidu attīstību -  jo vaira 
to lietosiet, jo lielāks būs efekts.s  
Ķiploka ekstrakts turklāt samazina 
ari staru terapijas nodarīto kaitējumu. 
Kad melanomas šūnas tika pakļautas 
ķiploka ekstrakta iedarbībai, to forma 
sāka atgūt normālu stāvokli.m

• A stragāls ir netoksisks augu medi 
kaments, kas stiprina imunitāti.a  
Tas spēj pasargāt no ķīmijterapi
jas nodarītā kaitējuma, īpaši aknu 
deģenerācijas, ko bieži vien apliecini 
aknu fermentu paaugstinātas vērtibž 
asins analīzēs. Pētījumā, kurā astrag; 
tika lietots pēc ķīmijterapijas, aknu 
fermentu rādītāju paaugstināšanās 
netika konstatēta, turklāt novēroja a 
citu blakņu samazinājumu. ^
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Alternatīva,
ko ikviens var atļauties

/
Ja  ir diagnosticēts vēzis, bet dārgas ārstēšanas m etodes nav pa kabatai, 
piedāvājam  piecu punktu rīcības plānu.

1. Noskaidrojiet cēloni
Dažiem audzējiem cēlonis ir 
acīmredzams, piemēram, plaušu 
vēzim tā var būt smēķēšana. Citu 
audzēju cēloņi var ietvert psiholo
ģiska rakstura problēmas vai stresu, 
pārtikas produktu nepanesību un 
vides piesārņojuma iedarbību. Labā 
ziņa ir tā, ka visus šos izraisītājus ir 
iespējams kontrolēt, novēršot vai 
samazinot ar tiem saskari. Veiciet 
arī pārtikas produktu nepanesības 
pārbaudi.

2. Ja nepieciešams, lietojiet 
tradicionālos medikamentus un 
ārstēšanas metodes
Nenoliedziet tradicionālās medicī
nas, ieskaitot ķirurģiju, piedāvātās 
iespējas. Ķirurģija dažkārt var 
palīdzēt atveseļoties, turklāt ķīmij- 
terapija un staru terapija reizēm 
spēj paildzināt dzīvi vai atvieglot 
simptomus. Lai noskaidrotu, vai 
tradicionālajai medicīnai varētu būt 
sava loma jūsu izvēlētajā ārstēša
nās programmā, uzdodiet savam 
onkologam trīs jautājumus.

• Kādas ir manas izredzes nodzīvot 
vēl piecas un desmit gadus?

• Kāds cilvēkiem ar manu diagnozi 
ir piedāvātās ārstēšanas metodes 
izārstēšanās procents (un nevis 
atbildes reakcija)?

• Kādas ir blakusparādības, un cik 
lielā mērā tās pazeminās manas 
dzīves kvalitāti?

Uzstājiet uz savām tiesībām 
saņemt godīgas atbildes. Ja izlemjat 
par labu tradicionālajai medicīnai, 
papildu terapijas var palīdzēt stip
rināt organismu, tādējādi palīdzot 
tam labāk tikt galā ar nodarīto kai
tējumu un paātrinot atveseļošanos.

3. Aktivizējiet imūnsistēmu
Visaptveroša pārbaude pie ho
meopāta un atbilstoši iegūtajam 
slēdzienam veikta homeopātiska

Atsevišķos gadījumos ar pareizu 
uzturu pat izdodas izārstēties no vēža. 

Lai apturētu jau esoša audzēja augšanu 
ir svarīgi novērst jebkādus nepareizus 

un kaitīgus ēšanas paradumus.

ārstēšana aktivizēs jūsu imūnsistē
mu. Ir pierādīts, ka daži augu izcel
smes medikamenti stimulē balto 
šūnu atbildes reakciju (ehinācija ir 
vislabāk zināmais piemērs). Palīdzēs 
arī lielas antioksidantu devas un 
vairāki jaunās paaudzes imūnsistē- 
mas stiprinātāji, piemēram, MGN-3, 
MAG un IP-6.

Nenovērtējiet par zemu dažādas 
psiholoģiskas un pašdziedinošas 
tehnikas. Ir dokumentāli pierādīts, 
ka psihoneiroimunoloģijas metodes 
(piemēram, vizualizācija) stiprina 
imūnsistēmu, savukārt pašdziedino
šas tehnikas gan ārstē, gan atvieglo 
vēža simptomus.

4. Izvērtējiet savu uzturu
Ir daudz pierādījumu, ka atbilstošs 
uzturs var kavēt vēža attīstību. Atse
višķos gadījumos ar pareizu uzturu 
pat izdodas izārstēties no vēža. Pār
liecinoši fakti liecina, ka vēzi izraisa 
kancerogēni savienojumi, ko satur 
pārtikas produkti. Lai apturētu jau 
esoša audzēja augšanu, ir svarīgi 
novērst jebkādus nepareizus un 
kaitīgus ēšanas paradumus.

5. Izmēģiniet alternatīvas vēža 
ārstēšanas metodes
Šie pretvēža līdzekļi, ko var lietot 
mājas apstākļos saprotoša ģimenes 
ārsta uzraudzībā, nav nemaz tik 
dārgi.

• Lielu antioksidantu devu terapija, 
iekšķīgi vai intravenozi.

• Iscador, intramuskulāri vai 
perorāli.

• Haizivs skrimšļa preparāti, per
orāli vai rektāli.

• Laetrils, perorāli vai intravenozi.

Citi efektīvi papildpasākumi var 
būt biorezonanses terapija, tēja 
Native Legend, kā arī speciālās 
pretvēža diētas, piemēram, 
Gērsona, Budviga un 
makrobiotiskā diēta.
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REKLĀMA

skatījums uz
Vēzis ir autoimuna  
slimība
VaPteikt, ka mediķi joprojām īsti 
nezina ne vēža rašanās iemeslu, 
ne tā attīstības gaitu. Kopējais 
spriedums ir apmēram šāds: 
vēzis ir šūnu kopa, kas sava 
genoma deģenerācijas dēļ ir 
zaudējusi saistību arorganis- 
mu-saimnieku un, virzoties pie 
pirmatnējās, neatkarīgās dzīves, 
sākusi brīvi un nevaldāmi vai
roties. Tomēr -  kas tieši izraisa 
šūnu streiku un kāpēc tā notiek, 
joprojām nav zināms. Bet, lai kā 
ari kritizētu mediķus, viņi ir vie
nīgie, kam ir tik lieli sasniegumi 
vēža slimnieku atveseļošanā.

Es, netradicionālās medicī
nas pārstāve, pētot veselības 
problēmas, neesmu “iedzīta”

tradicionālo uzskatu rāmjos, es 
saņemu atbildi uz jebkuru savu 
jautājumu par veselības stāvokli 
un slimības īsto cēloni. Pētot 
onkoloģiskos slimniekus, pama
nīju, ka viņiem visiem raksturīga 
viena pazīme -  slims aizkrūts 
dziedzeris jeb tīmuss. Tagad 
diezgan pārliecināti varu teikt -  
vēzis ir autoimūna slimība un, 
tāpat kā cukura diabēts, astma 
un citas autoimūnas slimības, 
ir grūti ārstējams, var attīstīties 
jebkurā vecumā un ir civilizācijas 
straujās attīstības seku rezultāts. 
Vēža gadījumā imūnuzbrukums 
notiek dubultīgi -  vispirms tīmu- 
sam, vēlāk -  vēža šūnām, kas tā 
rezultātā sāk veidoties pastip
rināti, jo tīmuss pakāpeniski vai 
strauji degradējas. Bērniem,

jauniem cilvēkiem šis process 
var notikt strauji, līdz ar noveco
šanos tas notiek lēnāk.

Tīmuss -  dziedzeris, 
kas apmāca un 
kontrolē
imūnsistēmas šūnas
Tīmuss ir maz izpētīts, pat mūs
dienās noslēpumainību sagla
bājis imūnsistēmas dziedzeris, 
kuru daba ievietojusi krūškurvī 
starp citiem vissvarīgākajiem 
orgāniem -  plaušām un sirdi. 
Tīmuss, kā es teiktu, ir īpašs. Ja 
imūnsistēmas šūnas, kas sargā 
mūsu organismu, nosacīti var 
nosaukt par sargsuņiem, tad tī
muss ir sargsuņu bara dresētājs 
un ganiņš. Tas apmāca imūn
šūnas, uzliektām pienākumus

vezi
un kontrolē šūnu līdzsvaru un 
darbību. Tieši tīmuss kontrolē un 
iznīcina organismā vēža šūnas, 
no tā darbības atkarīgs, cik 
ilgi saslimušais cilvēks nodzī
vos. Savā ziņā tīmusu kontrolē 
centrālā nervu sistēma. To var 
bojāt arī parasts vai toksisks 
iekaisums, var notikt tā dabīga 
degradācija, kas arī var veicināt' 
brīvu vēža šūnu vairošanos, bet 
tad tas nenotiks tik agresīvi un 
var pat gadīties apbrīnojama 
vēža slimnieka izveseļošanās.

Kāpēc imūnsistēma uzbrūk 
savam vissvarīgākajam orgā
nam? Orientāciju zaudējusi, vai? 
Iemesli ir vairāki. Pašā sākumā 
par provokatoru kalpo paras
tais herpes vīruss. Tastīmusā 
ieperinās lēnītēm, pakāpeniski



KAITĪGIE FAKTORI SKAITĻOSJ
Cik spēcīgi iedarbojas kancerogenie faktori,
var spriest pēc skaitļiem  punktos
(jo lie lāks skaitlis, jo stiprāka iedarbība):

★ toksiskās vielas, arī radiācija - 10 punkti;

★ negatīvas emocijas - 11 punkti;

★ enerģētiskie vampīri - 18 punkti;

★ skābekļa trūkums - nav;

★ C 02 trū kum s-21 punkts;

★ negatīva karma - 20 punkti;

★ mitohondriju vājums - 40 punkti;

★ kopējais enerģijas trūkums - 50 punkti.

Tātad toksiskās vielas un negatīvās emocijas pašas par sevi 
neiedarbojas tik stipri kā stresa stāvoklis, ko tie izraisa. Tām 
seko padziļināta elpošana, C 0 2 un enerģijas trūkums, karma.

okupējot visu orgānu atbilstoši 
organisma pretošanās spējām. 
Imūnsistēmai vīruss ir svešķer
menis, tātad tam jāuzbrūk. Un tā 
imūnsistēma gadiem ilgi grauž 
ne tikai nepadevīgo vīrusu, bet 
diemžēl arī tīmusu. Tas sarūk, ta 
aktivitāte samazinās arī pret sa
vām mutācijas skartajām šūnām.

Līdz ar tīmusa sabrukšanu 
cilvēks sāk biežāk slimot, arvien 
smagāks un ilgāks ir atveseļo
šanās process, ķermenī bariem 
uzrodas iekšējie parazīti -  vīrusi, 
baktērijas, sēnītes. Ja cilvēks vēl 
papildus savu organismu pārvērš 
par “atkritumu izgāztuvi", lietojot 
dažādas atkarību izraisošas 
vielas, ēdot piesārņotu, mākslīgu 
pārtiku, tad tam seko hronisks 
stresa stāvoklis, padziļināta el
pošana, skābekļa un oglekļa di
oksīda (C 02) trūkums, izmaiņas 
vielmaiņā, homostāzes krišanās, 
enerģijas izsīkums. Tomēr tas vēl 
nerada vēzi. Ja tīmuss vēl kaut 
cik turas un ģenētiskais “dators" 
daudzmaz ir kārtībā, cilvēks tāda 
stāvoklī var nodzīvot visu mūžu. 
Tomēr enerģijas trūkuma dēļ tā 
“centrālā vadīšanas pults” var 
pasludināt kāda orgāna “atslēg
šanu", piemēram, prostatas. Tajā 
parādās iekaisums, tad paretam 
vēža šūnas, līdz sākas to vairoša
nās eiforija. Tas gan jau ir vēzis, 
un praktiski sākas pašiznīcināša
na, jo vēža šūnas izdala indīgas 
vielas, kas palēnām piebeidz 
tīmusu, ķģ arī visu organismu. 
Imūnsistēmas šūnas bez tīmusa 
aktīvas iejaukšanās, tāpat kā 
izārdīta skudru pūžņa atlikušās 
retās skudriņas, metas virsū 
mutējošām šūnām, bet tas jau ir 
bezjēdzīgi. Tad palīgā nāk mediķi

ar kārtīgu devu radiācijas un 
ķīmijas, uzpūšot to "pusdzīvajam 
skudru pūznim”... Viss. “pēdē
jās skudriņas" -  imūnsistēmas 
šūnas -  ir beigtas, bet, par lielu 
prieku mediķiem un slimniekiem, 
piebeigtas ir arī vēža šūnas. Kas 
notiks tālāk,' bus atkarīgs no 
tīmusa atlikušajiem resursiem un 
cilvēka līdzdalības atveseļošanas 
darba procesā.

Kaitīgie faktori, 
no kuriem jāizvairās
Konkrētas vielas un riska faktori, 
kas izraisa onkoimūndeficītu, 
nav. Tomēr nav apšaubāms, 
ka dažādi kaitīgi faktori krājas, 
kamēr sasniedz organismam 
neciešamu līmeni. Starp tiem ir 
kancerogēnie faktori, kas vēzi 
provocē visaktīvāk: visdažādā
kās ķīmiskās vielas, cilvēkiem 
sveša, no citām pasaules 
valstīm ievesta pārtika, nederīgi 
un nesaderīgi produkti, miega 
trūkums, nesaderība ar klimatu, 
vitamīnu trūkums, iekšējie 
parazīti, īpaši heliobaktērijas 
un ņerpes vīrusi, dūmi, vecas 
apkures sistēmas, kā arī dabīgie 
starotāji -  āderes radona 
gāze telpas, elektroierīces, 
televizori ar savu informatīvo 
smogu. Arī mobilie telefoni un 
datori nav bez vainas, bet tomēr 
ne tik bīstami.

No emocijām vēzi visvairāk 
provocē ilgstoši sevī aizturēts 
aizvainojums, mīlestības trūkums 
pret sevi un arī no apkārtējiem, 
vientulība, skumjas, dažādas 
negācijas, kas netiek fiziski 
izlādētas, arī enerģijas atdošana 
energovampīriem -  cilvēkiem vai 
bezmiesīgām būtnēm.

Kāpēc svešā pārtika  
ir kaitīga
Organisms svešo vielu, ko 
uzņem pirmo reizi un par kuru 
savos “failos" neatrod pat 
līdzīgu informāciju, neatpazīst 
un uzņem kā svešķermeņi ar 
tam sekojošu reakciju -  stresu 
un agresiju. Tas nogurdina visu 
laiku “nomodā" esošo imūnsis- 
temu, “sadedzina” leikocītu krā
jumu. Tāpēc sveša pārtika jāsāk

ēst pa kripatiņai -  kā ēd zīdaiņi, 
kamēr organisms adaptējas pie 
dzīves ārpus mātes organisma.

Onkoloģiskajiem slimniekiem 
ir raksturīgs milzīgs bioenerģijas 
trūkums. Bez tā, ka organisms 
jau tā maz ražo enerģiju, gandrīz 
visiem no viņiem ir uzlikts kāds 
enerģētiskais kaitējums -  lāsts 
vai ļauna acs pieslēgušās 
bezmiesīgas būtnes vai ir kar- 
miskais apgrūtinājums -  nopelns 
no citām reinkarnācijām, šajā 
inkarnācijā nopelnītais vai uzde
vums atstrādāt vecāku kļūdas.
Ja cilvēks neražo bioenerģiju, 
neuztur savu organismu pēc 
iespējas tīrāku, Visums pret viņu 
kļūst vienaldzīgs. Ja kādam par 
kādiem nopelniem tomēr tiek 
sniegta palīdzība, cilvēks saņem 
SOS enerģijas pieplūdi un izve
seļojas. Dakteri tādus brīnumus 
redzējuši diezgan daudz.

Ko darīt, lai nesaslimtu
Diemžēl ar vēzi saslimušo skaits 
Latvijā katru gadu palielinās.
Kā sevi no šīs gadsimta slimī
bas pasargāt? Jābūt gudram. 
Šajā gadījumā tas nozīmē, 
ka jādzīvo saskaņā ar sevi un 
dabas likumiem, jāmāk sadzirdēt 
organisma vēlmes, kopjot garīgu 
un fizioloģisku tīrību, uz dzīvi 
jāraugās pozitīvi un jācenšas 
saglabāt sirdsmieru. Palīdzību 
šajā mācībā var sniegt mediķi,

ezotēriķi, psihologi, teologi. Da
riet visu iespējamo, tikai nesēdiet 
bailēs un pieklājībā sažņaugti, 
kas latviešiem ir ļoti '■aksturīgi.

Ko darīt tiem , 
kas ir saslimuši
Lai cik jums būtu skumīgi, par 
spīti visam -  smaidiet! Pat tad, 
ja smaids būs tikai kā sejai uzlik
ta maska. Kā arī dariet visu, kas 
ir jūsu spēkos, lai atveseļotos. 
Medicīna attīstās strauji, mainās 
uzskati, ārstēšanas metodes.
Nu jau palēnām notiek tīmusa 
zinātniska izpēte, zinātnieki jau 
zina par šā dziedzera svarīgo 
lomu saslimšanā ar vēzi un sāk 
meklēt tīmusa atveseļošanas 
variantus.

Saslimušajiem daudz var 
palīdzēt arī dziednieki. Jūs tikai, 
lūdzu, turieties! Sakiet savai 
dvēselei un savam ķermenim: 
“Mīļie, mēs esam viens vesels, 
mums kopā ir labi, mēs arī turp
māk gribam būt kopā!” Es ceru, 
ka par saviem centieniem jūs no 
Visuma saņemsiet skaistu balvu, 
kas saucas Dzīve.
Lai Dievs jums palīdz!

Dziedniece pieņem Siguldā, 
Lakstīgalas ielā.
Sazināties ar dziednieci 
var, rakstot uz epastu: 
kalpisa.resarda@inbox.lv 
vai zvanot: +371 26536021

mailto:kalpisa.resarda@inbox.lv
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4 grāmatas,
kas var palīdzēt 
cīnā ar vēzi
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Nepārmet sev!
Apzināts ceļš uz sevis pieņemšanu

Katru dienu saskaramies ar dažādiem pārdzīvojumiem. 
Varam bažīties par sasniegumiem darbā, attiecībām ar 
līdzcilvēkiem, pārdzīvot kādu traģēdiju, baiļoties pirms 
uzstāšanās auditorijas priekšā vai gluži vienkārši naktī 
cīnīties ar bezmiegu un domu, ka nākamajā rītā agri 
paredzēts kas svarīgs. Ikdienas norises un attiecības ar 
līdzcilvēkiem, arī bērniem, neizbēgami izraisa psiholoģis
kas reakcijas. Diemžēl visbiežāk, kad jūtamies satraukti, 
noskumuši, dusmīgi, sāpināti vai vientuļi, prātā sarosās 
paškritiskas un destruktīvas domas, kas ilgtermiņā 

ī garīgo un fizisko veselību, bet arī attiecības ar tuvajiem 
cilvēkiem. Grāmatā "Nepārmet sev!" Kristofers K. Cermers soli pa solim māca, kā 
"apstrādāt" savas emocijas un reakcijas, nezāģējot zaru, uz kura paši sēžam.

Vai dzīve ir iepriekš izplānota? 
Kā pārvaldīt likteni un brīvo gribu

Notici sev! 
Cilvēka spēju patiesās robežas

a
i Gregs Bradens grāmatā "Notici sev"

| stāsta par to, kā cilvēkam atbrīvot 
snaudošās spējas un padarīt dzīvi 
kvalitatīvāku. Lai mainītu uzskatus, 

ļ mūsu senči paļāvās uz brīnumiem,

; turpretī mūsdienās mēs izmantojam

: Grāmata piedāvā abus pasaules

i par brīnumiem, kas ver durvis uz
........ .....................  varenu un jaunu veidu, kā uzlūkot

pasauli, un zinātni, kas skaidro, kāpēc brīnumi ir iespējami. 
Šis jaunais skatījums atklāj, kāpēc mūs neierobežo fizikas un 
bioloģijas "likumi" tas māca, kā runāt dziedināšanas, miera, 
labklājības un pārmaiņu valodā, kā veikt pārmaiņas uzskatos 

un pārvarēt pagātnes ierobežojumus. Ceļu uz dziedināšanu 
paver spēja saprast, kas ir ticība un kā tā darbojas.

Dzīve bez vēža 
Vitamīna B17 vēsture

Grāmatas autors Dž. Edvards 
Grifins, rakstnieks un doku
mentālo filmu režisors, stāsta 
par B17 vitamīnu, kas spēj 
ātri un veiksmīgi iznīcināt 
vēža šūnas. Autors stāsta par 
gadījumiem, kad cilvēki ar 
vēzi veiksmīgi izveseļojušies, 
lietojot B17 vitamīnu, un 
skaidro, kāpēc mūsdienu 
medicīnā to neizmanto vēža 

terapijā. Autors pierāda, ka audzējs ir vielmaiņas 
slimība, kas radusies no būtisku uzturvielu trūkuma 
mūsdienu ēdienkartē.

Kāpēc ortodoksālā medicīna izmisīgi karo pret 
alternatīvām, kas neizmanto farmācijas industrijas 
ražotas zāles? Grāmatas autors uzskata, ka atbilde 
meklējama nevis zinātnē, bet gan politikā.

Grāmatas autors Deivids R. Hamiltons ir ieguvis dok
tora grādu ķīmijā un strādājis zinātnisku darbu farmā
cijas nozarē. Šajā grāmatā autors aplūko zinātniskus 
pierādījumus, kas palīdz rast atbildes uz jautājumiem, 
ko cilvēki uzdevuši gadsimtiem ilgi, piemēram, kādēļ 
viss dzīvē norit tieši šādi? Vai nākotne ir kā iecirsta 
akmenī? Vai cilvēka brīvā griba spēj ietekmēt likteni? 
Kur rūpju pārpilnā ikdienā smelties enerģiju un mieru?

Autors ne vien izskaidro jaunākos zinātniskos 
pētījumus par laiku, hronobioloģiju, kvantu biolau
kiem, epiģenētiku, dabas cikliem un daudziem citiem 

fenomeniem, bet arī atklāj, kā tie ietekmē mūsu ikdienu. Grāmatā sniegti 
lieliski padomi, kā stiprināt savu brīvo gribu, pārstāt cīnīties ar likteni un sākt 
pārvaldīt to.
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