МОГАТ ЛИ ДА СЕ ПРИЕМАТ ПРЕПАРАТИ ОТ ЛЕКАРСТВЕНИ
ГЪБИ ПО ВРЕМЕ НА ЛЪЧЕ- И ХИМИОТЕРАПИЯ?
Специалист по вирусология с 36-годишен лекарски стаж. Работил 20 години като завеждащ лаборатория по клинична
вирусология във Военномедицинската академия в София и близо 5 години в НПЛ по ХИВ към НЦЗПБ – София. От 2004
година е консултант по фунготерапия- лечение с лекарствени гъби.

Д-р Христов, могат ли
лекарствените гъби да
помогнат на пациентите, които са подложени
на химио- и лъчетерапия?
Да, могат. Особено при
такива терапии лекарствените гъби могат и
трябва да се приемат,
даже е по-добре да се
приемат още преди пациентът да е започнал
химио- или лъчетерапия.
Ако лекарят ви държи
на идеята, че тези гъби
пречат на химиотерaпията, тъй като дават силен тласък на имунната
система, разяснете му,
че случаят въобще не
е такъв. Направени са
многобройни
изследвания, които доказват,
че лекарствените гъби
намаляват негативните
странични ефекти от химиотерапията и лъчетерапията.
Ето една интересна информация, която всеки може да прочете на
сайта на Българската
асоциация на онкоболните:
„След операцията при
злокачествените тумори се провежда т.нар.
адювантна химио- или
лъчетерапия с цел да
се унищожат останали
незабелязани
клетки
на тумора. След всичко
това пациентът се счита
за излекуван, ако през
следващите 5–10 години
няма локален рецидив
или метастаза на тумора. Фактически лечението, което може да
доведе до излекуване
на рака, на съвременния етап е само хирур-

гията, която отстранява
тумора.
Отстраняване
на тумора може да се
постигне и с лъчелечение, когато е възможно
облъчване на тумора от
поне две страни.
При прогресия на заболяването – рецидив на
старото място или откриване на метастаза
в друг орган, се започва лечение, което не си
поставя за цел пълното
излекуване на пациента.
Тук вече битката е за
удължаване на живота
чрез потискане на заболяването. Тази битка
продължава между 6 месеца и 3–4 години. Провеждат се определени
линии на хормонотерапия, лъчетерапия и/или
химиотерапия
според
регистрацията на лекарствата и според приетите протоколи при всеки
тип рак. За съжаление с
по-старите средства се
постигаше малко удължаване на живота, при
това придружено с тежки странични ефекти от
лечението – опадане на
косата, слабост, повръщане и др.”
Страховете от химио- и
лъчетерапията са основателни от гледна точка
на последващите косопад, гадене, повръщане,
лош сън и силна отпадналост.
Нежеланите ефекти от
химио- и лъчетерапията
могат да бъдат много
отслабени, ако преди и
след тяхното прилагане
се приемат подходящи
комбинации от висококачествени
препарати
от лекарствени гъби. Такъв препарат е „ИМЮН
МОДУЛАТОР” на фирма
Dr. BIOMASTER. По мое
наблюдение всички пациенти, които съм консултирал по въпроса

ция, и за това при този
тип лечение броят им
намалява. Това е опасно
за организма, защото
се срива имунитетът му
и той става податлив на
инфекции и болести.
Докато при химиотерапията се препоръчва засилен прием на гъбените
препарати и преди, и по
време, и след химиотерапията, то при лъчетерапията се препоръчва
само преди и след лъчелечението, за предпочитане една-две седмици
след облъчването.
По време на самото обкакви от споменатите
препарати да приемат,
имат отчетлив положителен ефект в това направление. При по-голямата част от тях въобще
не се наблюдават гореописаните
странични
ефекти.
Това се дължи на факта,
че гъбените препарати
не позволяват на имунната система да се срине по време на химио- и
лъчетерапия.
Вие какво препоръчвате на пациентите?
Препоръчвам
две-три
седмици преди лъчетерапията усилен курс с
лекарствени гъби и особено препарата „ИМЮН
МОДУЛАТОР”. По този
начин рязко се подобрява имунната функция и
се се повишава нивото
на белите кръвни клетки. Известно е, че облъчването убива кръвните клетки, включително
и белите кръвни клетки,
които се борят със заплахите за организма.
Белите кръвни клетки
се отделят от костния
мозък, който е много
чувствителен към радиа-

лъчване не се препоръчва приемът на гъби, тъй
като всепроникващата
радиация убива и гъбите
или силно намалява тяхното действие.
А трябва да се има предвид, че след облъчването има и масова поява
на увредени клетки – радиацията силно йонизира клетките. Използването на лъчетерапията в
някои от случаите също
би могла да предизвика
незаздравяващи лъчеви
язви, при които гъбите
също биха могли да бъдат полезни.

• ПЛОВДИВ
Търговски център КИАРА,
бул. „Васил Априлов“ №20 Б, ет. 5
тел./факс: 032/62 24 55
GSM: 0878 780 742
д-р Лилия Евтимова
GSM: 0878 790 336

Платена публикация

СЛУЧАЙ ОТ ПРАКТИКАТА НА Д-Р ХРИСТОВ
Г-жа С. Г., 43 г.
Ноември 2006 година опериран злокачествен тумор, запушил дебелото
черво. След това шест месеца поред провела шест курса химиотерапия.
Отслабва до 45 кг (като преди е била 68 кг). Много тежко понася химиотерапията: окапване на косата, повръщане, гадене, безсилие – не може да
става от леглото. През октомври 2007 г. е проведена операция за връщане
на стомаха. Откриват й още 2 малки тумора. Отново я оперират и отново
минава през химиотерапия. След първия курс химиотерапия започва да
приема гъбите по схема. От месец ноември до сега е провела 9 курса
химиотерапия, но винаги едновременно с предписаните й лечебни гъби
(„Имюн Модулатор”, Агарикус, Рейши, Херициум, Мейтаке). Благодарение
на тях не е била на легло, не й е прилошавало, а косата й не само че не
окапва, а започва да расте с „буйна сила”. Чувства се много жизнена.
Последните изследвания – скенер, ехограф, кръвни туморни маркери, показват, че няма никакви отклонения от нормата. Според всичките консултирали я лекари показателите й са като на здрав човек.

БЕЗПЛАТНИ КНИГИ
От магазините на фирма „Dr. BIOMASTER” или по куриерска служба можете да получите по един безплатен брой от следните книги:
„Мост на надеждата”- разказ за най-известната канадска билкова противоракова рецепта. Стотици болни от рак оздравели с помощта на тази
рецепта.
„Лечебни гъби против рак и други заболявания”- доста подробна информация за най-често използваните лекарствени гъби.
„Ракът може да бъде излекуван с Алое Арборесценс”- феноменални случаи на излекувани от рак по рецептата на Падре Романо Заго.
Телефон за поръчка: 02/ 952 34 49
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ЛЕКАРИ ЗА КОНСУЛТАЦИЯ ПО ФУНГОТЕРАПИЯ
• СОФИЯ
ул. „Лайош Кошут“ №24,
вътрешен двор, офис 8
д-р Милен Христов
тел.: 02/952 51 99, GSM: 0878 931 252

Гъбите имат радиопротективен ефект.
Класически
пример
за
радиопротективния
ефект на гъбите е следният: при заразена земна площ 5 на 5 метра,
дебела 50 сантиметра, с
5 кг мицел от гъби за 5
години те изцяло изчистват почвата от радиацията. Те могат да противодействат даже и при
поглъщане на радионуклеотиди, т.нар. „горещи
частици”.

• БУРГAС
Магазин и консултация
ул. „Трайко Китанчев“ №23
тел. 056/ 82 11 70, GSM: 0878 95 03 97
д-р Николай Ненчев
GSM: 0896 888 589
д-р Цветан Балкански
GSM: 0878/80 00 44

• СТАРА ЗАГОРА
Магазин и консултация
бул. „Цар Симеон Велики“ №158, ет.2,
офис 2 (срещу сладкарница
„Неделя“), тел./факс: 042/62 62 22
д-р Айше Карагьоз
тел.: 042/ 62 62 23
GSM: 0878 780 306

• ВАРНА
Научно сдружение по натурална медицина
Свилен Лапаков,
тел.: 052/65 13 65, GSM: 0878 10 54 76

• РУСЕ
д-р Костадинов, GSM: 0896 83 15 79
д-р Кънева, GSM: 0896 83 15 80

• ПОМОРИЕ
д-р Галина Маринова
GSM: 0887 252 897
• КЮСТЕНДИЛ
д-р Василка Захариева,
тел.: 078/52 32 39
• КОЗЛОДУЙ
д-р Димитър Петров,
GSM: 0885 49 54 26

• МАДАН
д-р Недко Димитров
ул. „Спартак“ №5,
тел.: 0897/922 230

Предлагаме
на лекари
съвместна
работа!
02/952 60 70

„Доктор Биомастер“ ЕООД • www.drbiomaster.com • e-mail: office@drbiomaster.com • Тел./факс за цялата страна: 02/ 952 34 49

