
Az első és legfontosabb, hogy krónikus vagy akut leukémiáról van-e szó? 

Nagyon sok információt kell megosztanom veled, hogy megértsed. Belevágok és hosszú lesz. Ha 
tudnánk skype-n megbeszélni az jó lenne. 
Kezdem a malacokkal. Ez azért fontos, mert ott nagy esetszámról van szó, és sok megfigyelési 
tapasztalat van, valamint kezelési tapasztalt is van. Kezdődött USA-ban és Kanadában átjött Nyugat-
Európába, majd Közép- és Kelet-Európába, de Finnországban és Norvégiában nem jelent meg. Az egy 
12-15 éves történt, tehát gyakorló sertéstenyésztőként több évet foglalkoztam vele. 6-8 éven 
keresztül az állományokban 20-30 % elhalálozást okozott, aztán egyszer csak fokozatosan kiszorult az 
állományokból, napjainkban alig okoz problémát, (nem stimuláláják olyan mértékben az 
immunrendszert, mint előző időszakban (ezt csak akkor érted meg, ha végig olvasod). Most a humán 
leukémiának utána néztem a meglepő, hogy immunbiológiailag ugyanaz. Egyébként a 70 éves 
belgyógyász orvos barátom, már mondta nekem, amikor a malacok PMWS-ről beszélten neki. 
Mindkét esetben az az elszomorító, hogy tulajdonképpen a kiváltó okkal nem foglalkozik sem az 
állatorvoslás, sem a humán gyógyászat.  Nagyon sok állatfajnál van ilyen probléma, a csirkékénél is, a 
macskáknál, a nyulaknál, de az egereknél is. 
A sejtes (celluláris) és a humorális ( a szövetnedvekhez kötött) együttes zavarának a következménye. 
A lényeg hogy vannak vírusok amelyek együtt élnek békében az állatokkal és az emberekkel és nem 
okoznak semmilyen problémát. A sertésnél a circovírus (PCV2), csirkéknél a PCV1 (csirke anémia 
vírus) embernél is a retrovírusok csoportjába tartozó   a humán T-sejt limfotróp vírus vagy a humán T-
sejt leukémia-limfóma vírus ( HTLV ).  
 
A makrofágok a velünk született immunitás, egyben a sejtes immunitás része, feladata a kórokozók 
(vírusok, baktériumok egysejtű paraziták, de a tumorsejtek)  és antigén hatású (gyulladást okozó) 
anyagok felismerése. Ez a nem specifikus immunreakció,  A makrofág feladata antigén prezentálása, 
bemutatása a humorális immunitásnak, hogy ilyen tipusú antigén ellen kell speciális ellenanyagot 
termelni. Ez a specifikus immun válasz, amikor elindul az humorális immunreakció.  A makrofágnak 
van "killer" ölő funkciója is. 
 
1.Ha állandó antigén terhelés alatt van a szervezet, állandóan szaporodnak a makrofágok. 
2.Ha valamiért a makrofák  "killer" funkciója sem működik, és a "feedback" miatt állandóan 
szaporodnak a makrofágok, mert az egyre több, szaporodó kórokozó indukálja nagy számú makrofág 
szaporodást (ez a makrofág proliferáció) és a meglévő nagyszámú, de nem hatékony (nem működő 
killer funkciójú) makrofág túlszaporodik. Ez a fő probléma, a túlszaporodás. A limphocitában 

apoptózist okozó vírusok, a makrofágban szaporodnak, ha nincs a túlszaporodott 

macrophág, akkor nem tud szaporodni a vírus. Ez a kulcs mozzanat. Ugyanis a kis 
mennyiségben ezek a vírusok nem okoznak észrevehető problémát, de nagy számban óriási 
problémát okoznak. Az nem probléma, hogy naponta 10-100 limphocita apoptózis áldozatává válik, 
de ha napi 1-10 millió nem tud megérni és a funkcióját nem tudja végezni, akkor az nagy probléma. 
3. A konkrét probléma, hogy ezek a vírusok a humorális immunitás katonáit a limphocytákat tönkre 
teszik. A limphocitában egy apoptózist, egy programozott sejt halált okoznak. A vérben nagyon sok 
immunsejt, fehérvérsejt van, de ezek nincsenek megérve, mert a blasztos transzformációnál 
megakad a fejtődésük. Mivel az immunrendszer érzékeli a legkisebb immunreakciónál, hogy neki 
limphocitát kell termelni, de a "napi leltárnál" azt mondja, hogy ma 100 limpocita képzését 
elindítottam, de az eredmény 0 db limphocita, ezért holnap újra elindítom a limphocita képzést, de 
most 1000 db-ot. Az éretlen limphociták ott vannak a vérben, de az immunrendszer nem működik!!     
Mi a megoldás? 
1.Csökkenteni kell az antigén hatást, meg kell szüntetni a szivárgó bélszindrómát. Biztosan az van a 
férjednek, mert szerintem Amerikában mindenkinek az van, ezt hosszú elmagyarázni. Mit ehet és mit 
nem? Csak glutén mentes diétán lehet megoldani, tejet és tejterméket semmit, még nyomokban 
sem, de Janus-arcú fehérjét sem. A leaky gut szindrómában is segít a Herbafulvo essencia, javul a 
bélbolyok (villusok) keringése, segíti a bél bezáródását. 
2. A makrophagok "killer" funkciót helyre kell állítani, ez részben táplálkozás de a Herbafulvo essencia 



ebben nagyon hatékonyan segít, a killer funkció helyre állítása nélkül nem megy.  
3. A lizin arginin antonizmus miatt arginin hiány van,az arginin a donorja a nitrogén monoxidnak, a 
nitrogén monoxid a killer. Ha a makrophag killer funkciója helyre áll, akkor csökken az antigén hatás 
és csökken a makrophag prolireráció.  A Herbafulvo essenciában a védett arginin azért van, hogy a 
killer funkció működjön. 
4. A gyógynövények segítik helyre állítani a hasznos bélflórát, mert a káros bélbaktériumok állandó 
antigén terhelést jelentenek az is mozgatja a makrophag proliferációt, az almapektin táplálja a 
hasznos bélbaktériumokat. 
A felnőtt embert hamarabb meg lehet gyógyítani, mint egy kismalacot. Amikor elkezdtük blokkolni az 
antigén hatást a malacoknál, ami kiváltotta a makrophág proliferációt, akkor a probléma megszünt!  
Ha tudjuk fékezni az antigén hatást, ha be tudjuk zárni a szivárgó belet, és a makrofágok killer 
funkciója helyre áll, akkor elkezdődik a "robogó gyorsvonat fékezése" és csak idő kérdése mikor lassul 
le normál sebességre, a táplálkozás nagyon fontos, erről kell majd többet beszélni.  
 
Ezt így sehol nem találod meg, a cél az hogy ne értsék az emberek a probléma kialakulását. 
Ezen éveket dolgoztam  A malacok problémáját leginkább Gordon Allen munkájából lehet 
megismerni. Ő volt az aki az immunstimulálás szerepét kimutatta a sertés "leukémiájában". 
Az Ő cikkeiben  a vakcinák nem specifikus immunstimulálást okozó része az adjuvánsok 
(hatásjavítók) okozzák a makrofág proliferációt. Az óriási makrofág szaporodás ad 
lehetőséget a limphocita apoptózist okozó vírusok szaporodásához.  
Mellékelek egy rövid, de egyértelmű cikket ami a  PMWS kisérletes kiváltásáról szól. 
 
A Te férjednek nem a vakcina okozza az immunstimulálást, hanem a szivárgó bél szindróma 
miatt a Janus-ercú fehérjék pl. tej savófehérje (az immunglobulin, de a bocinak, az embernek 
antigén)  okozzák a macrophag proliferációt. Sajnos 2000 óta  az lizin arginin antagonizmus 
miatt egyre jobban nem működnek a makropágok. 
Nem tudja végezni a killer funkciót, ez önmagában is proliferációt okoz, mert van macrophag 
csak működő makrophág nincs. 
Le kell állítani az antigén terhelést és a macophág killer funkciót helyre kell állítani!  
Most röviden ennyi. Jó lenne skype-on beszélni, mert akkor mindent részletesebben el 
tudnám mondani és tudnál kérdezni. 
 


