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PRZEDMOWA

gdy stawiamy sobie pytanie „czym jest zdrowie?”, znajdujemy 
zwykle przytłaczająco dużą liczbę możliwych odpowiedzi.  
Z pewnością sprawność nie jest tożsama ze zdrowiem. Jednak 
czujemy, że w tym pojęciu tkwi sedno.

Sprawność układu odpornościowego stanowi nieodłączny 
element zdrowia. konieczna jest aktywność układu 
odpornościowego, obrony komórkowej, systemu białych  
krwinek strzegących granic naszego organizmu i uśpionych 
tkanek. Uwaga wielu naukowców skupia się obecnie  
na przebudzeniu mechanizmów obrony komórkowej.

ogromny wzrost częstotliwości występowania nowotworów 
wszelkiego typu wymusza wdrażanie innowacji, tworzenie 
wynalazków i inwestycje w pogłębianie naszej wiedzy o odporności. 
Stworzenie praktycznych metod wspierania i wzmacniania 
czynności odpornościowych stało się koniecznością.

Nasz poziom odporności, czyli poziom aktywności naszego 
układu odpornościowego, zależy od między innymi 
ilości i jakości składników odżywczych w diecie, a także  
od obecności zanieczyszczeń w obrębie naszego organizmu.  
U osób, których układ odpornościowy jest słaby lub powolny, 
bardziej prawdopodobne jest pojawianie się chorób, łącznie  
z nowotworami, ponieważ organizm wykazuje wtedy mniejsze 
zdolności obrony swojej integralności. Podobnie jak siła układu 
odpornościowego zależy od czynników zewnętrznych, takich jak 
dieta lub zanieczyszczenia, u źródeł większości nowotworów leży PR
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jakiś czynnik środowiskowy.

Jednym ze składników naszego układu odpornościowego są 
komórki Nk (ang. natural killer – naturalni zabójcy). ten rodzaj 
białych krwinek, czyli limfocytów, powstaje w szpiku kostnym 
(wraz ze wszystkimi innymi typami limfocytów, takimi jak limfocyty 
t i B) i dojrzewa wraz z limfocytami t w grasicy. Produkcja tych 
komórek obronnych rośnie w obecności komórek rakowych.

Spośród wszystkich żołnierzy w armii układu odpornościowego 
komórki Nk są najbardziej agresywne. Stanowią podstawę układu 
odpornościowego i pierwszą linię obrony przed komórkami 
zmutowanymi lub zainfekowanymi przez wirusy, takie jak komórki 
rakowe, oraz przed zespołem ostrej niewydolności oddechowej 
(ang. Severe Acute Respiratory Syndrome – SARS), zagrażającym 
naszemu zdrowiu.

komórki Nk są limfocytami pozbawionymi pamięci 
immunologicznej i stanowią część wrodzonego układu 
odpornościowego człowieka. oznacza to, że działają w sposób 
czysto instynktowny – są zaprogramowane do niszczenia 
komórek zainfekowanych i rakowych. komórki te stanowią 
od 5 do 16 procent całej populacji limfocytów i są całkowicie 
podporządkowane swojemu zadaniu: znaleźć i zniszczyć.

Jednakże komórki Nk nie zabijają na ślepo. Najpierw poszukują 
“flagi”, jaką powiewają normalne, zdrowe komórki. Jeśli znajdą 
taką “flagę”, oszczędzają posiadającą ją komórkę. to sygnał, który 
powoduje uśpienie naturalnej żądzy zabijania komórek Nk. 
Jeśli jednak komórka nie posiada flagi, komórka Nk przystępuje 
do ataku: przyłącza się do swojego celu i uwalnia śmiertelną 
dawkę substancji chemicznych zdolnych do pokonania ściany 
komórkowej. Przez powstałą wyrwę płyn wylewa się, a także 
dostaje do wnętrza, co prowadzi w końcu do eksplozji komórki.

Po wydostaniu się ze szpiku kostnego komórki Nk gromadzą 
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się głównie we wtórnych tkankach limfatycznych − migdałkach, 
węzłach chłonnych i śledzionie. tu komórki-zabójcy oczekują 
na aktywację (prawdopodobnie w wyniku stymulacji przez 
zwiadowcze komórki dendrytyczne), w wyniku której działają  
na dwa różne sposoby. Po pierwsze, niezwłocznie wydzielają 
cytokiny − chemiczne białka przekaźnikowe, które wpływają 
na działanie pojawiających się limfocytów t i B. Po drugie, 
komórki Nk stają się skutecznymi zabójcami komórek rakowych 
i zainfekowanych przez wirusy. choć komórki Nk zapewniają 
zasadniczą pierwszą linię obrony przed wieloma czynnikami 
zakaźnymi i komórkami rakowymi, czynią to z zachowaniem 
zdolności rozróżniania, a nie ze ślepą determinacją.

Jednak czasami komórki Nk nie są w stanie rozpoznać komórki 
rakowej jako odbiegającej od normy. takie nierozpoznane 
komórki rakowe mogą nie posiadać właściwości antygenowych, 
które normalnie uruchamiają układ odpornościowy, lub jako 
komórki supresorowe mogą unikać ataku ze strony komórek 
Nk. Poziom odpowiedzi ze strony komórek Nk stanowi główny 
wskaźnik czynności układu odpornościowego atakującego 
nowotwór. komórki Nk są także hamowane przez choroby 
przewlekłe, np. chroniczne choroby wirusowe. Z tego względu 
u pacjenta konieczne jest przeprowadzenie szerszego badania 
występujących czynników niż tylko zbadanie całkowitej 
liczebności komórek Nk.

Wykazano, że u pacjentów z guzami litymi i osób obciążonych 
dużymi guzami występuje obniżona czynność komórek Nk.  
Ich niska aktywność jest w sposób istotny związana z pojawianiem 
się przerzutów. U pacjentów z chorobą w stadium przerzutowym 
czas przeżywalności jest bezpośrednio związany z poziomem 
czynności komórek Nk.

Podczas zabiegu chirurgicznego usuwania guza pierwotnego 
potencjalnie złośliwe komórki mogą zostać uwolnione  
do krwioobiegu i przekształcić się we wtórne ogniska przerzutowe. PR
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Ponadto supresyjne oddziaływanie zabiegu chirurgicznego  
i znieczulenia na aktywność komórek Nk może wręcz ułatwiać 
przeżywanie komórek nowotworowych uwalnianych z guza 
pierwotnego lub  guzów wtórnych i przyczyniać się do  
z większenia liczby przerzutów.

Naświetlania i chemioterapia powodują obniżenie aktywności 
komórek Nk. Z tego względu konieczne jest ograniczenie ich 
wpływu na układ odpornościowy. Niska aktywność komórek Nk 
występuje także w przypadku chorób autoimmunologicznych 
oraz w zespole chronicznego zmęczenia. Bardzo istotny jest fakt, 
że wiele powszechnie występujących substancji chemicznych 
może uszkadzać, osłabiać lub ograniczać czynność komórek Nk 
oraz ich liczbę.

Biologiczne czynniki modyfikujące odpowiedź komórkową mogą 
wspomagać aktywację, namnażanie lub działanie cytotoksyczne 
istniejących komórek Nk. cytokiny, takie jak interferon, Il2  
i Il12, produkty bakteryjne, lektyny i ekstrakty roślinne, 
coriolus versicolor, grzyby lecznicze, środek transfer Factor oraz 
przeciwutleniacze, takie jak witamina c, mają zdolność wspierania 
działania układu odpornościowego.

Ponadto czyni się starania mające na celu przełamanie 
hamującego oddziaływania zabiegów chirurgicznych  
i znieczulenia na czynność komórek Nk. Supresja taka może 
bowiem ułatwiać przeżywanie komórkom nowotworowym 
uwalnianym z guza pierwotnego lub guzów wtórnych i sprzyjać 
wzrostowi częstotliwości występowania przerzutów. tak więc 
niskie dawki interferonu oraz wspomagające stosowanie 
ekstraktów roślinnych może przyczyniać się do bezpiecznego 
i – pod warunkiem odpowiedniego stosowania − skutecznego 
zapobiegania dalszemu procesowi rozsiewania się nowotworu  
i przerzutów.

Aktywację komórek Nk można z łatwością uzyskać dzięki terapii  PR
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z zastosowaniem interferonu, induktorów interferonu,  
interleukiny 2 oraz adiuwantów bakteryjnych. Jednakże odbywa 
się to wielkim kosztem – zarówno w sensie ekonomicznym, jak i pod 
względem występowania działań ubocznych. Potrzeba odkrycia 
rozwiązań alternatywnych doprowadziła do poszukiwania  
funkcjonalnych środków pochodzenia dietetycznego, zdolnych 
do wywierania korzystnego wpływu na czynność komórek Nk 
bez wywoływania działań ubocznych.

ta książka koncentruje się na wsparciu układu odpornościowego 
dzięki zastosowaniu Biobranu, ekstraktu z otrębów ryżowych. 
Przedstawione w niej badania naukowe wspierają opinie  
o korzystnym wpływie Biobranu na aktywność komórek Nk. 
Jej autor, Spencer Bright, jest doświadczonym brytyjskim  
dziennikarzem. opracował on treść ksia na podstawie wielu 
wywiadów z wiodącymi lekarzami i naukowcami, a także 
z pacjentami na całym świecie. Autor nie posiadał własnej, 
utrwalonej opinii ani uprzedzeń związanych z lekami 
pochodzenia naturalnego, lecz po prostu opisał to, co zostało mu 
przedstawione przez osoby mające doświadczenia w korzystaniu 
z tego dodatku do diety.

Mogę jedynie zarekomendować, aby czytelnik sam wykorzystał 
zawarte w tej książce informacje i pokusił się o samodzielne 
wyciąganie wniosków. Mam nadzieję, że Biobran stanie się 
środkiem stosowanym przez czytelników do wspomagania ich 
układu odpornościowego. Z pewnością to działa!

Dr Anthony Soyer,
M.B., B.S.
ośrodek diagnostyki medycznej
50 New cavendish Street
london, W1g 8tl

londyn, grudzień roku 2004.
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Biobran jest suplementem diety o silnym działaniu 
immunomodulującym – substancją wzmacniającą osłabiony 
układ odpornościowy. Produkt ten został opracowany w Japonii 
we wczesnych latach 90. przez firmę Daiwa Pharmaceutical.  
od tego czasu stał się produktem wybieranym przez wielu 
lekarzy i ich pacjentów, stosowanym pomocniczo w leczeniu 
wielu chorób i zaburzeń, których przezwyciężenie zależy  
od optymalizacji czynności układu odpornościowego.

Układ odpornościowy nie jest jedynie naszą obroną przed 
chorobą, lecz także układem, dzięki któremu organizm 
zachowuje swą integralność i funkcje. Zapewnia on regulację 
codziennych procesów, dzięki którym możemy pozostać przy 
życiu. kiedy posługujemy się pojęciami zdrowia i witalności,  
w rzeczywistości odnosimy się do zdrowia i witalności naszego 
układu odpornościowego.

Naukowcy postrzegają układ odpornościowy jako „zewnętrzny” 
lub „drugi” inteligentny system w naszym organizmie –  
w porównaniu do „pierwszego”, jakim jest mózg i układ nerwowy. 
W rzeczywistości posługiwanie się pojęciami „zewnętrzny” lub 
“drugi” jest lekko mylące. W nowych badaniach wykazano, 
że oba te systemy są ze sobą ściśle połączone, a połączenie 
to dało początek nowej dziedzinie medycyny, noszącej 
nazwę psychoneuroimmunologii (PNI). gdy czujemy się słabi  
i przygnębieni, takim jest nasz układ immunologiczny, a gdy 
jesteśmy zdrowi i szczęśliwi, także nasz układ odpornościowy 
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jest zdrowy i szczęśliwy. Nasze zdrowie wpływa na odczuwane 
emocje, lecz także emocje wpływają na nasze zdrowie.

Pewne choroby – takie jak rak, AIDS i infekcje – mogą w sposób 
wyjątkowo potężny obciążać nasz układ odpornościowy, 
walczący o powrót organizmu do zdrowia. Jak na ironię, wiele 
terapii stosowanych do leczenia tych stanów charakteryzuje się 
obecnością działań ubocznych obejmujących dalsze pogarszanie 
się funkcji odpornościowych. Na przykład chemioterapia  
i radioterapia powodują likwidację obrony immunologicznej 
organizmu właśnie wtedy, gdy jest ona najbardziej potrzebna. 
to właśnie z tej przyczyny coraz więcej lekarzy skłania się  
ku stosowaniu suplementów, takich jak Biobran, do wspierania 
programów terapeutycznych.

oto historia Biobranu, niektórych badań nad tym produktem 
oraz wyjaśnienie, dlaczego jest on stosowany przez coraz większą 
liczbę lekarzy na całym świecie.
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UKŁAD ODPORNOŚCIOWY

Pojęcie „immunologiczny” (czyli odpornościowy) pochodzi  
od łacińskiego słowa immunis, oznaczającego „wyłączenie”, co 
w tym kontekście oznacza wyłączanie lub zwalczanie obcych 
czynników atakujących organizm. Układ odpornościowy stanowi 
naszą wewnętrzną armię − trylion białych krwinek, szpik kostny, 
przeciwciała, cytokiny i grasica – pomagającą w identyfikacji 
i niszczeniu milionów mikroorganizmów (bakterii, wirusów, 
pasożytów, grzybów) codziennie wnikających do naszego 
organizmu oraz tysięcy naszych własnych komórek, które uległy 
zniekształceniu genetycznemu lub przemianie nowotworowej. 
Dzięki wykonywaniu tego zasadniczego zadania nasz organizm 
zachowuje integralność. Bez niego zmarlibyśmy w ciągu kliku 
dni.

Wszystkie zwierzęta – od jednokomórkowej ameby po ludzi – 
mają układ odpornościowy. ogólnie rzecz ujmując, im bardziej 
złożony jest organizm, tym bardziej skomplikowany jest jego 
układ odpornościowy. ludzki układ odpornościowy jest równie 
złożony jak układ nerwowy. Uczy się reagowania na różnorodne 
choroby i potrafi skorzystać z tej wiedzy całe dziesięciolecia 
później. ta pamięć immunologiczna stanowi, oczywiście, 
podstawę szczepień, polegających na wszczepieniu do krwi 
toksyn chorobotwórczych stymulujących odpowiedź ze strony 
układu odpornościowego, tak aby w przypadku zetknięcia  
z rzeczywistą chorobą układ odpornościowy był już przygotowany 
do walki z nią.
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Dwa układy
ludzki układ odpornościowy można podzielić na dwie odrębne 
części, zapewniające nam ochronę w różny sposób. Pierwszą jest 
odporność wrodzona (nieswoista), drugą – odporność nabyta. 
Pierwsza to automatyczny system reagowania, zaprogramowany 
przed naszym urodzeniem, aby chronić nas przed zakażeniem.  
Na przykład gdy się skaleczymy, występuje natychmiastowa 
reakcja zapalna, po której następuje gromadzenie się makrofagów 
pochłaniających bakterie. Jest to reakcja nieswoista, co oznacza,  
że niezależnie od natury zakażenia ma ten sam przebieg. 
Aktywność komórek Nk stanowi inny przykład odporności 
nieswoistej. te komórki-zabójcy są w stanie automatycznie 
niszczyć komórki nowotworowe i komórki zakażone wirusem.

Drugi rodzaj odporności – odporność nabyta – jest znacznie 
bardziej złożony. opiera się na zdolności limfocytów t i B do 
selektywnej reakcji na tysiące różnych obcych antygenów 
– wirusy, bakterie, komórki oraz duże cząsteczki białkowe  
i wielocukry. Antygenem jest wszystko, co wywołuje odpowiedź 
odpornościową. ten układ jest w stanie dopasować odpowiedź do 
konkretnego napotkanego najeźdźcy, a następnie zapamiętać tę 
odpowiedź. Dzięki temu układ odpornościowy uczy się, bazując 
na własnych doświadczeniach, bardzo podobnie do tego, jak 
uczy się nasz układ nerwowy. Nawet jeśli nie mamy zbyt dobrej 
pamięci, nasz układ odpornościowy ją ma.

Rozpoznawanie
Zanim układ odpornościowy zniszczy najeźdźców lub komórki 
nowotworowe, musi je rozpoznać. W końcu znaczna większość 
naszych własnych zdrowych komórek musi być pozostawiona 
w spokoju. Innymi słowy, układ odpornościowy musi umieć 
rozpoznać: „swój” czy „wróg”. W przypadku komórki uszkodzonej 
genetycznie konieczne jest odczytanie sygnałów, że w komórce 
dzieje się coś złego.

tak więc rozpoznawanie odgrywa centralną rolę w odporności  U
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i stanowi najbardziej złożony problem w układzie odpornościowym 
– nasze organizmy i komórki, z których się składamy, ulegają 
ciągłym zmianom, i cały czas jesteśmy narażeni na ataki nowych 
wrogów. konieczne jest utrzymywanie bardzo delikatnej 
równowagi. Jeśli nasz układ odpornościowy jest zbyt gorliwy, 
zaczyna atakować swój własny organizm – tak właśnie się dzieje 
w przypadku chorób autoimmunologicznych i alergii. Jeśli układ 
odpornościowy jest zbyt pobłażliwy, najeźdźcy mogą poważnie 
uszkodzić nasz organizm, a rak może wzrastać niezauważony.

Mediacja ze strony układu odpornościowego
Wszystkie odpowiedzi układu odpornościowego podlegają 
mediacji białych krwinek (leukocytów, łącznie z limfocytami 
t i B, komórkami Nk, monocytami, fagocytami, bazofilami, 
neutrofilami i eozynofilami), wyspecjalizowanych komórek 
w różnych tkankach (makrofagi, mastocyty) oraz hormonów 
i innych przekaźników chemicznych krążących w układzie 
krwionośnym i chłonnym. Znacząca większość komórek układu 
odpornościowego pochodzi od prekursorów w szpiku kostnym  
i krąży w krwi i tkankach. Na przykład limfocyty t i B, działające za 
pośrednictwem układu chłonnego, powstają w szpiku kostnym, 
lecz limfocyty t mogą następnie migrować do grasicy, gdzie 
dojrzewają (od łacińskiej nazwy grasicy – thymus – biorą swoją 
nazwę limfocytów t).

Biobran a układ odpornościowy
Biobran, suplement diety sporządzany z otrębów ryżowych  
i enzymów z grzyba shiitake, może znacząco podnosić aktywność 
osłabionego układu odpornościowego. choć nie do końca 
wiadomo, jak działa, uważa się, że stymuluje produkcję cytokin 
− cząsteczek sygnałowych sterujących czynnością układu 
odpornościowego. Biobran może więc stymulować osłabiony 
układ odpornościowy i zwiększać naszą odporność na choroby.
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BŁONNIK POKARMOWY A BIOBRAN 

Błonnik pokarmowy
Wciąż czytamy informacje na temat kryzysu zdrowia w państwach 
zachodnich, spowodowanego złą dietą i epidemią otyłości, lecz 
w dalszym ciągu musimy się wiele nauczyć na temat zależności 
pomiędzy żywnością a zdrowiem. Większość z nas rozumie 
znaczenie zrównoważonej diety, lecz nasza wiedza o subtelnych 
oddziaływaniach różnych substancji na układ odpornościowy 
jest nadal w powijakach. Wszyscy wiemy, że błonnik pokarmowy 
jest dla nas dobroczynny i że stanowi składnik o zasadniczym 
znaczeniu dla zachowania zdrowia. Jednakże nie ma go  
w większości nowoczesnej, wysoko przetworzonych produktach 
żywnościowych.

Pojęcie błonnika pokarmowego pojawiło się dopiero  
we wczesnych latach 50. od tego czasu toczy się debata nad jego 
zdefiniowaniem. W dalszym ciągu pojęcie to może mieć różne 
znaczenia dla różnych ludzi w różnych krajach.

Większość przyjmuje, że odnosi się do niepoddanej rafinacji 
żywności pochodzenia roślinnego: zbóż, warzyw i owoców, czyli 
żywności zawierającej roślinny materiał ścian komórkowych. 
Wierzymy, że dieta bogata w nierafinowaną żywność pochodzenia 
roślinnego może chronić przed chorobami cywilizacyjnymi.

Węglowodany
Węglowodany także doświadczyły zmienności mód oraz 
nastawień ze strony przemysłu spożywczego. Zostały w końcu 
odrzucone, jako posiadające niską wartość odżywczą. Żywność Bł
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zawierająca węglowodany stanowi najtańsze źródło energii. 
Pokarmy są dla nas przyjemne w smaku, szczególnie jeśli mają 
postać cukru. W wysoko rafinowanej formie przyczyniają się do 
rozwoju próchnicy zębów, cukrzycy, otyłości, choroby wieńcowej 
i raka.

Węglowodany występują pod wieloma postaciami. od wczesnych 
lat 80. coraz powszechniej uznaje się, że złożone węglowodany 
stanowią główne źródło energii i składników odżywczych i są 
alternatywą dla tłuszczy.

cukry to proste formy węglowodanów. cukry proste połączone 
ze sobą w łańcuchy noszą nazwę polisacharydów.

Polisacharydy mogą mieć postać podatną na trawienie, taką 
jak skrobia, lub niepodatną na trawienie, taką jak celuloza  
i hemiceluloza. Podczas wędrówki przez przewód pokarmowy 
polisacharydy podatne na trawienie ulegają rozkładowi 
pod wpływem enzymów trawiennych i rozpadają się na 
monosacharydy (cukry proste), z których są złożone. W tej postaci 
cukry są wchłaniane.

Związek pomiędzy błonnikiem pokarmowym  
a węglowodanami
Panowało ogólne przekonanie, że niestrawne pozostałości 
materii roślinnej mają niewielką albo nawet nie mają żadnej 
wartości. Jednak w ciągu ostatnich kliku dziesięcioleci pojawiło 
się spostrzeżenie, że zdrowie przewodu pokarmowego zależy od 
błonnika pokarmowego. Dzięki zachowaniu zdrowia i napięcia 
mięśni okalających przewód pokarmowy nierozpuszczalny 
błonnik umożliwia odpowiednie wchłanianie składników 
odżywczych.

Związek z Biobranem
Nierozpuszczalny błonnik nie jest tylko wypełniaczem 
wspomagającym trawienie. Dzięki trawieniu nierozpuszczalnego 
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błonnika uaktywnia się ukryta zdolność do stymulowania układu 
odpornościowego. Biobran to poddany wstępnej obróbce, czyli 
wstępnemu trawieniu, błonnik pochodzący z otrębów ryżowych 
– bogatych w składniki odżywcze łusek brązowego ryżu, 
odrzucanych w procesie przerobu surowego ziarna w bardziej 
przyjemny dla podniebienia ryż biały.

Biobran powstaje dzięki wykorzystaniu procesu przerywania 
wiązania chemicznego pomiędzy łuskami a ziarnami ryżu pod 
wpływem enzymów z grzybów shiitake. Proces ten powoduje 
zachowanie korzyści zdrowotnych związanych z obecnością 
złożonych cukrów, lecz czyni je rozpuszczalnymi, podatnymi na 
trawienie i łatwo przyswajalnymi z przewodu pokarmowego  
do krwioobiegu, gdzie rozpoczyna się proces wzmacniania 
układu odpornościowego.

Wiele materiałów pochodzenia roślinnego nie jest w stanie 
oddziaływać na układ odpornościowy ze względu na wysokie 
masy cząsteczkowe i złożoną budowę cząsteczkową. Dlatego 
są rozpoznawane jako ciała obce i nie są wchłaniane. Biobran, 
posiadający niższą masę cząsteczkową, może z łatwością być 
przyswajany z przewodu pokarmowego i oddziaływać na układ 
odpornościowy.
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STAWIANIE CZOŁA KRYZYSOWI ZDROWIA

Najpoważniejszym kryzysem zdrowia, wobec którego staje 
większość ludzi żyjących w społeczeństwach wysoko rozwiniętych, 
jest rak. W leczeniu złośliwego guza lekarze sięgają do zbrojowni 
zachodniej medycyny po jeden z trzech rodzajów broni – 
chirurgię, radioterapię i chemioterapię. choć techniki, jakimi się 
posługują, uległy znacznemu rozwojowi, same ogólne metody 
uległy niewielkim zmianom w ciągu ostatnich pięćdziesięciu 
lat. Dla większości ludzi diagnoza raka stanowi wyrok śmierci, 
choć dokonano znaczących i pokrzepiających postępów  
w leczeniu białaczki u dzieci, raka gruczołu krokowego i chłoniaka 
nieziarniczego. Jedynie 10% osób dorosłych cierpiących na 
powszechne rodzaje nowotworów przeżywa więcej niż pięć lat.

Niepojętym jest to, że lekarze i chirurdzy opowiadają się za 
pełnymi przemocy atakami na organizm w postaci zabiegów 
chirurgicznych, chemioterapii i radioterapii bez podejmowania 
wcześniejszych prób stymulacji układu odpornościowego,  
co mogłoby zapobiec jednoczesnemu niszczeniu zarówno 
komórek zdrowych, jak i nowotworowych.

choć pacjenci i osoby opiekujące się nosicielami wirusa 
HIV i pacjentami cierpiącymi na AIDS są świadomi istotnej 
roli wzmacniania układu odpornościowego, co umożliwia 
kontrolowanie infekcji oportunistycznych, podobnej wiedzy nie 
ma społeczność osób dotkniętych chorobami nowotworowymi, 
w których przypadku wspieranie białych krwinek jest równie 
istotne dla ograniczania wzrostu guza i równoważenia działań 
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ubocznych agresywnych terapii ortodoksyjnych.

Znaczenie immunoterapii wzrasta wraz z poszerzaniem się naszej 
wiedzy na temat interakcji między komórkami. Immunoterapia to 
taki rodzaj leczenia, w którym wspiera się układ odpornościowy, 
aby mógł zaatakować nowotwór, wirusy i inne patogeny. lek 
komórkowy oddziałujący na układ odpornościowy wywołuje 
komórkową odpowiedź immunologiczną. Ponieważ leki 
immunoterapeutyczne stymulują organizm do odpowiedzi 
biologicznej, czasami określa się je jako środki modyfikujące 
odpowiedź biologiczną (ang. biological-response modifiers – 
BRMs).

Immunoterapia jest obecnie uznawana za czwartą opcję 
terapii przeciwnowotworowej – obok chirurgii, chemioterapii  
i radioterapii. W okresie ostatnich 40 lat wiele nadziei wiązano 
z możliwością klonowania cytokin. cytokiny to silne cząsteczki 
sygnałowe, wykorzystywane przez komórki do wywoływania, 
napędzania i określania kierunku odpowiedzi immunologicznej.

Sztucznie hodowane i powstające dzięki inżynierii biologicznej 
wersje tych cytokin – interferon, interleukina i czynnik martwicy 
guza (ang. tumour necrosis factor – tNF) – budziły nadzieję  
na opracowanie szczepionki na raka. Jednakże kosztowne 
badania przynoszące skromne wyniki oraz ujawniające poważne 
działania niepożądane spowodowały we wczesnych latach 90. 
osłabienie początkowego zapału. Niemniej jednak zwolennicy tej 
metody ufają, że w końcu wysiłki naukowców przyniosą owoce 
w postaci skutecznych terapii chorób wirusowych, czerniaka, 
ziarnicy złośliwej i białaczki.
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W JAKI SPOSÓB POJAWIŁ SIĘ BIOBRAN

twórcy Biobranu wybrali odmienną, bardziej naturalną drogę, 
niż miało to miejsce w przypadku przemysłu farmaceutycznego. 
yasuo Ninomiya, założyciel Daiwa Pharmaceutical, producenta 
Biobranu wyjaśnia: „Wierzymy, że zaufanie naturze, z którą 
musimy współistnieć, ma największe znaczenie. Wierzymy, że 
naturalne siły lecznicze organizmu stanowią podstawę konieczną 
do zrównoważenia wszelkich zaburzeń fizycznych”.

Wraz z upodobnieniem diety stosowanej w Japonii do 
standardów zachodnich, czyli wzrostem kaloryczności i ilości 
białek, wzrasta liczba przypadków chorób związanych ze 
stylem życia, takich jak rak, cukrzyca, nadciśnienie i choroby 
serca. Firma Daiwa Pharmaceutical chciała opracować produkt 
zawierający błonnik pokarmowy, mogący przeciwstawić się 
skutkom niezrównoważonej diety powodującej powstawanie 
tych chorób. 

od dawna doceniano zdrowotne właściwości ryżu będącego 
podstawowym składnikiem pokarmowym w Azji. W tysiącletniej 
literaturze Indii mówi się o leczniczych właściwościach ryżu 
w przypadkach wrzodów żołądka, wysokiego ciśnienia krwi, 
wysokiego stężenia cholesterolu i wysokiego stężenia glukozy 
we krwi. W otrębach ryżowych występują złożone cukry 
(polisacharydy) o znanych właściwościach antynowotworowych 
i wzmacniających dla układu odpornościowego.

Dr Hiroaki Maeda, kierownik działu badawczo-rozwojowego  
w firmie Daiwa, poszukuje rozwiązań fitoodżywczych (roślinnych) W
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służących ludzkiemu zdrowiu i rolnictwu. Swój tytuł naukowy 
uzyskał na podyplomowych studiach przyrodniczo-technicznych 
na Wydziale Uprawy Roślin Uniwersytetu chiba w Japonii.  
od lat 80. dr Maeda zajmuje się właściwościami prozdrowotnymi 
złożonych cukrów uzyskiwanych z roślin i grzybów.

W roku 1992, odwiedzając los Angeles jako wysłannik Japońskiego 
Stowarzyszenia Medycyny Dopełniającej i Alternatywnej, 
pan Ninomiya został przedstawiony doktorowi ghoneum  
z Uniwersytetu kalifornijskiego, immunologowi badającemu 
zanieczyszczenia środowiska na zlecenie Narodowego Instytutu 
Zdrowia (National Institute of Health – NIH). Z tokio wysłano 
doktorowi Mamdooh ghoneum, pracującemu obecnie  
na stanowisku adiunkta na Wydziale otolaryngologii (zajmującego 
się chorobami uszu, nosa i gardła) w laboratorium badawczym 
Uniwersytetu Medycznego im. charlesa R. Drew w los Angeles, 
pięć związków, każdy o innej masie cząsteczkowej.

Dr ghoneum urodził się w egipcie i ukończył studia biologiczne 
na Uniwersytecie Mansoura. Uzyskał stypendium na studia  
w Japonii, gdzie w roku 1980 uzyskał doktorat za swoje 
badania nad wpływem niskich dawek promieniowania na 
grasicę, prowadzone na Uniwersytecie tokijskim. gdy pamięta 
się o smutnym dziedzictwie bomb atomowych, które spadły 
na Hiroszimę i Nagasaki, badania radiologiczne w Japonii są 
szczególnie poruszające. W roku 1982 przeniósł się do Stanów 
Zjednoczonych, gdzie rozpoczął pracę badawczą na Wydziale 
Medycznym UclA.

Dr ghoneum interesował się komórkami Nk oraz ich zdolnością 
do pochłaniania komórek nowotworowych, a także zdolnością 
komórek nowotworowych do opierania się atakowi i niszczenia 
osłabionych komórek Nk.

„Przez niemal dziesięć lat badałem, co osłabia komórki Nk oraz 
jakie czynniki powodują supresję układu odpornościowego. W
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Są trzy czynniki, które określam jako nieuniknione – stres, 
starzenie się i chemiczne substancje rakotwórcze. Wiemy, że stres 
powoduje osłabienie układu odpornościowego, lecz nikt nie 
poszukiwał wyjaśnienia mechanizmu, w wyniku którego tak się 
dzieje”, wyjaśnia dr ghoneum.

Badając czynniki wpływające hamująco na układ odpornościowy, 
dr ghoneum zainteresował się sposobami wzmacniania 
aktywności immunologicznej. Zaczął studiować immunoterapię, 
a w szczególności środki modyfikujące odpowiedź biologiczną 
(substancje wzmacniające układ odpornościowy).

Podobnie jak wiele przełomów w nauce, spotkanie dr ghoneuma 
i pana Ninomiya było wynikiem przypadku. Badania dr Maedy 
nad roślinnymi środkami służącymi zdrowiu oraz fascynacja 
dr ghoneuma aktywnością komórek Nk dały podstawę  
do opracowania Biobranu i późniejszego naukowego wykazania 
jego skuteczności.

Na wczesnym etapie badań nad Biobranem dr Maeda przesłał  
dr. ghoneumowi otręby ryżowe podzielone na składniki.

Doktor ghoneum skorzystał z prostej metody określenia 
skuteczności każdego ze składników. Badał zdolność 
wydzielania cząsteczek sygnałowych stymulujących aktywność 
przeciwnowotworową przez komórki Nk i makrofagi (białe 
krwinki otaczające i zabijające mikroorganizmy, usuwające 
martwe komórki i stymulujące działanie innych komórek układu 
odpornościowego) pod wpływem każdego ze składników.

kilka miesięcy na początku roku 1995 zajęło dr ghoneumowi 
znalezienie najbardziej skutecznej struktury chemicznej cukrów 
rozłożonych pod wpływem enzymów. „od dnia zero nie mieliśmy 
pojęcia, czy to będzie działać. czasami wręcz nie mogliśmy spać, 
martwiąc się, czy zadziała, czy nie. Ja martwiłem się o wyniki,  
a oni martwili się o przesyłane do mnie materiały. to przypominało 
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oczekiwanie na wyniki ważnego egzaminu”.

Uzyskany produkt, rozpuszczalna w wodzie modyfikowana celuloza 
z otrębów ryżowych, okazał się mieć silne działanie wzmacniające 
układ odpornościowy. Wiele materiałów pochodzenia roślinnego 
nie może oddziaływać na układ odpornościowy ze względu na 
ich wysoką masę cząsteczkową i złożoną budowę, powodujące 
rozpoznawanie ich jako ciał obcych i wynikający z tego brak 
wchłaniania. elementem kluczowym dla sukcesu Biobranu jest 
łatwość, z jaką wchłania się do krwioobiegu.

Badania dr. ghoneuma prowadzone były na komórkach  
w warunkach in vitro. Następną fazą były badania na myszach  
i szczurach. Jako organizmy modelowe wykorzystano starzejące 
się zwierzęta o osłabionym układzie odpornościowym. grupom 
szczurów podawano trzy różne dawki Biobranu. Stwierdzono 
wzrost aktywności komórek Nk wynoszący do 142%,  
o charakterze proporcjonalnym do zastosowanej dawki. Podczas 
badań Biobranu na myszach i komórkach ludzkich stwierdzono 
wzrost wydzielania cząsteczek sygnałowych aktywujących 
działanie przeciwnowotworowe.

„Nie mogłem uwierzyć własnym oczom, kiedy po raz pierwszy 
zobaczyłem wyniki uzyskane dzięki Biobranowi”, mówi  
dr ghoneum. „oto substancja, która znacząco wpływa na czynność 
układu odpornościowego, a w szczególności na aktywność 
komórek Nk”.

Firma Daiwa Pharmaceutical przeprowadziła wstępne badania 
na 24 zdrowych ochotnikach – 9 mężczyznach i 15 kobietach,  
w średnim wieku 34 lat. Uczestników badania podzielono na 
trzy grupy, którym podawano różne dawki Biobranu przez okres 
60 dni. Podczas trwania badań uczestnikom nie wolno było 
przyjmować leków ani witamin. W przyjętych odstępach czasu 
badano aktywność ich komórek Nk.
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W grupie otrzymującej najniższą dawkę Biobranu aktywność 
komórek Nk wzrosła niemal dwukrotnie w czasie miesiąca od 
chwili rozpoczęcia terapii. W pozostałych grupach aktywność 
ta wzrosła około trzykrotnie. Po upływie dwóch miesięcy średni 
wzrost aktywności był pięciokrotny.

Wykonano także badania na szczurach otrzymujących dwa 
środki chemioterapeutyczne często stosowane w leczeniu raka: 
cisplatynę i adriamycynę. U szczurów otrzymujących Biobran 
wraz z tymi lekami stwierdzono zachowanie wyższej wagi ciała 
i łagodniejsze objawy uboczne. Szczury otrzymujące samą 
cisplatynę lub lek z niską dawką Biobranu umierały, podczas gdy 
zwierzęta otrzymujące wysokie dawki Biobranu wraz z cisplatyną 
przeżywały.

Jednym z głównych elementów, które budziły obawy  
dr. ghoneuma, była zbyt niska wrażliwość na Biobran.  
Jest to zjawisko często obserwowane w farmacji  
i oznacza konieczność stosowania wzrastających 
dawek leku, aby uzyskiwać ten sam skutek.  
Dla stwierdzenia, czy mamy z nim do czynienia w przypadku 
Biobranu, potrzebny był czas. Dotychczas, uwzględniając 
wyniki badania trwającego cztery lata, nie istnieją przesłanki 
dla stwierdzenia, że zbyt niska wrażliwość stanowi problem  
w przypadku Biobranu.

Przeprowadzono również badania dotyczące możliwego 
działania toksycznego. Po wykonaniu badań na myszach  
dr ghoneum stwierdził, że „Biobran charakteryzuje się bardzo 
wysokim poziomem bezpieczeństwa, równym składnikom 
pokarmowym spożywanym w normalnej diecie. Nie wykazuje 
działań ubocznych”.
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WARTOŚĆ BIOBRANU JAKO FUNKCJONALNEGO 
ŚRODKA SPOŻYWCZEGO

Ze względu na swoje działanie immunomodulujące Biobran 
jest sklasyfikowany jako funkcjonalny środek spożywczy. 
choć większość badań wykonanych z zastosowaniem 
Biobranu dotyczyła jego zdolności przeciwnowotworowych  
i antywirusowych, był także stosowany przez lekarzy w leczeniu 
wielu innych chorób.

Możliwe zastosowanie obejmuje:

zmiatanie wolnych rodników,•	

podwyższenie tolerancji glukozy,•	

poprawę czynności trzustki,•	

poprawę czynności wątroby,•	

redukcję działań ubocznych chemioterapii,•	

wyższą jakość życia.•	
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DOWODY NA SKUTECZNOŚĆ BIOBRANU  
PŁYNĄCE Z BADAŃ NAUKOWYCH

Zrealizowano szerokie badania mające na celu określenie 
bezpieczeństwa i skuteczności Biobranu w leczeniu różnorodnych 
chorób. 

Były to:

Badania •	 in vitro (laboratoryjne) mające na celu określenie 
wpływu Biobranu na poziomie komórkowym.

Badania •	 in vivo na żywych organizmach. Prowadzono 
badania na myszach, szczurach i ludziach. U myszy i szczurów 
wywoływano raka lub cukrzycę, aby naśladować odpowiednie 
choroby występujące wśród ludzi. Myszom i szczurom podawano 
Biobran oraz leki zwykle stosowane w rutynowym leczeniu takich 
chorób, aby sprawdzić uzyskiwane efekty.

Badania kliniczne, w ramach których podawano •	
Biobran pacjentom cierpiącym na poważne choroby 
i mającym upośledzony układ odpornościowy. 

W celu dokonania porównań w badaniach na modelach 
zwierzęcych i w badaniach na ludziach tworzono grupę kontrolną, 
w której nie stosowano Biobranu. W przypadku ludzi grupa 
kontrolna musiała pozostawać pod nadzorem komisji bioetyki,  
a od uczestników uzyskano świadomą zgodę na udział  
w badaniu.
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POPRAWA AKTYWNOŚCI  
KOMÓREK NK

komórki Nk pełnią zasadniczą rolę we wzmocnieniu układu 
odpornościowego i jego roli strażnika wobec chorób. Stanowią 
pierwszą linię obrony przed rozwojem nowotworów. Rozpoznają 
i zabijają określone komórki nowotworowe oraz komórki 
zainfekowane wirusami.

Uwaga naukowców skupia się na komórkach Nk ze względu na 
ich możliwą rolę w budowaniu odporności na nowotwory. Jednak 
w dalszym ciągu nie jest jasne, w jaki sposób komórki te hamują 
wzrost, postęp i rozprzestrzenianie się nowotworów samoistnych 
lub indukowanych.

Badania wykazały, że u chorych na nowotwory szczurów i myszy 
aktywność komórek Nk jest hamowana. W wyniku tej obserwacji 
podejmowano wiele wysiłków mających na celu wzmocnienie 
komórek Nk, przy zastosowaniu substancji mogących poprawić 
naturalną odpowiedź organizmu na proces chorobowy. Jedną z 
takich substancji jest Biobran.

W doświadczeniu mającym na celu określenie wpływu Biobranu 
na aktywność komórek Nk, trzem grupom szczurów podawano 
różne stężenia Biobranu. Utworzono także czwartą grupą, 
kontrolną. W kolejnych eksperymentach badano, czy reakcja na 
Biobran jest zależna od płci.

Po czterech dniach od pierwszego podania Biobranu u szczurów Po
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w grupie otrzymującej najwyższą jego dawkę wykazano poprawę 
aktywności komórek Nk. W toku badania poprawę wykazano 
u wszystkich szczurów. Wynosiła ona średnio od 119 do 142%. 
Im wyższą dawkę stosowano, tym wyższy wzrost aktywności 
uzyskiwano wraz z czasem trwania badania.

Stwierdzono występowanie różnicy pomiędzy płciami. U samic 
szczurów wzrost aktywności wyniósł 162%, a u samców 135%.

Biobran nie powodował zwiększenia liczby komórek Nk. 
Powodował natomiast wzmocnienie istniejących komórek Nk 
i czynił je bardziej skutecznymi. korzyści płynące z podawania 
Biobranu nie były ograniczone jedynie do komórek Nk. 
Silniejsze komórki Nk stymulują limfocyty t, które rozpoznają 
ciała obce i niszczą je, a więc także mogą mieć znaczenie 
przeciwnowotworowe.

to, w jaki sposób Biobran poprawia aktywność komórek Nk, nie 
jest do końca jasne. Wiadomo, że podnosi produkcję interferonu, 
naturalnej substancji poprawiającej zdolność organizmu do 
zwalczania infekcji i chorób. Z kolei interferon podnosi aktywność 
komórek Nk.
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POPRAWA AKTYWNOŚCI KOMÓREK NK U 
PACJENTÓW Z RAKIEM

konwencjonalna terapia przeciwnowotworowa ma charakter 
immunosupresyjny. oznacza to, że podczas próby pokonania 
raka i zachowania optymalnego stanu zdrowia naruszana jest 
zdolność organizmu do zwalczania patologii.

Przeprowadzono badanie z udziałem 90 pacjentów 
onkologicznych, niektórych w czasie trwania konwencjonalnej 
terapii – w tym poddawanych zabiegom chirurgicznym, 
chemioterapii, naświetlaniom oraz terapii hormonalnej, oraz 
niektórych po zakończeniu takiej terapii. Zastosowano u nich 
dawkę dzienną Biobranu wynoszącą 3 g, 45 mg na kilogram wagi 
ciała przez okres do pięciu lat. Aktywność komórek Nk mierzono 
po upływie każdego miesiąca (po wstępnym okresie badań 
cotygodniowych), pod kątem ich skuteczności wobec komórek 
nowotworowych.

U uczestników stwierdzono następujące nowotwory: gruczołu 
krokowego (22), piersi (20), szpiczak mnogi (16), jajnika (5) oraz 
inne (27).

Podczas badania u 86 spośród 90 pacjentów (95,5%) stwierdzono 
od dwu - do - dziesięciokrotnie wyższą aktywność komórek Nk, 
pojawiającą się już po tygodniu stosowania Biobranu. Aktywność 
utrzymywała się na tak wysokim poziomie przez okres do pięciu 
lat.

obserwacja ta wskazuje, że Biobran zapewnia nowe Po
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podejście immunoterapeutyczne do problemu nowotworów, 
intensyfikując odpowiedź przeciwnowotworową organizmu 
dzięki wyższej aktywności komórek Nk. Długi okres prowadzenia 
badania umożliwił także zmierzenie wpływu poziomu stresu  
na aktywność komórek Nk. Stres może silnie zaburzać siłę układu 
immunologicznego.

W czasie terapii spośród 86 pacjentów, u których aktywność 
komórek Nk uległa poprawie, dziesięciu cierpiało w wyniku 
stresu, obejmującego pozbawienie snu, żałobę po stracie bliskiej 
osoby, przepracowanie lub kłopoty finansowe. U tych pacjentów 
stwierdzono spadek aktywności komórek Nk o 45−75%  
w stosunku do poziomu uzyskanego wcześniej. Jednak gdy stres 
ulegał złagodzeniu, poziom aktywności komórek Nk wzrastał 
do wcześniejszej wartości. oto dowód, że ograniczanie stresu 
stanowi ważny element terapii z zastosowaniem Biobranu.

Wyniki te zaprezentowano podczas konferencji i Wystawy 
Przeciw Starzeniu się w las Vegas w grudniu 1999 r. Sponsorem 
konferencji była Amerykańska Akademia Medycyny w walce ze 
starzeniem się oraz centrum Badań nad Zdrowiem Uniwersytetu 
Stanu Arizona.

Właściwości przeciwnowotworowe: rak piersi
Po poddaniu się terapii pięć pacjentek z rakiem piersi miało 
obniżoną aktywność komórek Nk. Zastosowano u nich wysoką 
dawkę dzienną Biobranu, co zaczęło przynosić pozytywne wyniki 
już w okresie pierwszych dwóch tygodni.

Przed rozpoczęciem stosowania Biobranu aktywność ich komórek 
Nk wahała się w granicach od 12,7% do 58,3%. W czasie badania 
aktywność komórek Nk wzrosła z wartości średniej 41,8%  
do 89,5%, znacznie poza zakres uznawany za normę.

U dwóch pacjentek stwierdzono całkowitą remisję w okresie 
sześciu do ośmiu miesięcy; u dwóch innych remisja nastąpiła 
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później. Badanie prowadzono w okresie, kiedy pacjentki 
poddawane były chemioterapii.

lekarz prowadzący badanie stwierdził: „W naszym badaniu 
zaobserwowaliśmy, że Biobran gwałtownie podnosi aktywność 
komórek Nk i nie posiada wartych wspomnienia działań 
ubocznych. Immunoterapia z zastosowaniem Biobranu wraz  
z chemioterapią jest skuteczną metodą leczenia raka”.

Wnioski te zaprezentowano w Baltimore, w stanie Maryland 
w listopadzie 1995 r. podczas konferencji zatytułowanej „the 
Interface Between Basic and Applied Research” (Wspólna 
płaszczyzna badań podstawowych i stosowanych). Sponsorem 
konferencji było Amerykańskie Stowarzyszenie ds. Badań nad 
Rakiem.

Właściwości przeciwnowotworowe: rak skóry
Rak skóry występuje częściej wśród osób o jasnej cerze.  
W Stanach Zjednoczonych jest to najpowszechniejsza postać 
raka, dotykająca jednego na siedmiu Amerykanów – czyli około 
miliona ludzi każdego roku.

Przyczyny częstego występowania raka skóry są różne. Jedną 
z nich jest większa długowieczność i związane z nią wyższe 
narażenie na działanie promieni słonecznych w całym okresie 
życia, przy jednoczesnej skłonności do spędzania wolnego czasu 
i organizowania rozrywek na świeżym powietrzu.

Skóra stanowi największy organ ludzkiego ciała. chroni nas przed 
gorącem, światłem, urazami i infekcjami. Reguluje ciepłotę ciała, 
magazynuje wodę, tłuszcz i witaminę D. Zewnętrzna warstwa 
skóry (naskórek) zbudowana jest głównie z płaskich, łuskowatych 
komórek (nabłonka płaskiego).

Wykonano badanie mające na celu sprawdzenie, czy Biobran 
może być skuteczny w namierzaniu określonych komórek 
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nowotworowych. komórki raka płaskokomórkowego 
hodowano z Biobranem. Wzrost komórek nowotworowych 
uległ zahamowaniu, a ich liczebność spadła o 30% w ciągu 48 
godzin oraz o połowę w czasie 72 godzin. liczebność komórek 
hodowanych bez dodatku Biobranu w takich samych warunkach 
rosła.

Dalsze analizy wykazały, że po upływie 16 godzin od chwili 
dodania Biobranu do komórek nabłonka płaskiego wystąpił 
ośmiokrotny wzrost stężenia interleukiny-10, substancji o działaniu 
przeciwzapalnym, oraz trzykrotny wzrost stężenia interleukiny-12, 
substancji aktywującej komórki Nk i odgrywającej kluczową rolę 
w obronie zapewnianej przez układ odpornościowy.

Jednak zaobserwowano jedynie niewielką zmianę poziomu tego 
typu interferonu, którego stymulację pod wpływem Biobranu 
stwierdzano w innych badaniach aktywności komórek Nk. ten 
typ interferonu stanowi ważny element wzmacniający układ 
odpornościowy.

Badanie to wydaje się wskazywać, że Biobran działa, nie tylko 
wzmacniając czynność układu odpornościowego gospodarza, lecz 
także bezpośrednio zmieniając wzrost komórek nowotworowych 
poprzez produkcję cytokin, substancji niezbędnych do stymulacji 
odpowiedzi immunologicznej. Stwierdzono także wysoki poziom 
sukcesu klinicznego w przypadku 32 pacjentów stosujących 
Biobran, pozostających pod nadzorem przez okres ponad 4 lat.

Spostrzeżenia te zaprezentowano podczas Międzynarodowego 
kongresu Zapobiegania Starzeniu się  i technologii  
Biomedycznych w las Vegas, w Newadzie w grudniu 2000 r.

Właściwości przeciwnowotworowe: białaczka
Wykazano, że Biobran podnosi siłę komórek Nk. Jednym  
z korzystnych skutków takiego wzrostu aktywności może być 
podnoszenie skuteczności chemioterapii poprzez ograniczanie 
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jej działań ubocznych. W świetle takich odkryć zbadano, na ile 
skutecznie Biobran może pomóc organizmowi w zwalczaniu 
niszczących komórek białaczkowych.

Jedną z linii ataku układu odpornościowego jest skłanianie 
komórek nowotworowych do “popełnienia samobójstwa”. 
Wspomaganie samozniszczenia różnorodnych komórek jest 
jednym z najistotniejszych procesów służących zachowaniu 
zdrowia układu odpornościowego. Jest to jednak proces 
wymagający zachowania bardzo delikatnej równowagi.  
Jej zaburzenie może powodować, że układ odpornościowy 
zacznie atakować sam siebie.

W badaniu laboratoryjnym połączono Biobran z komórkami 
białaczkowymi i postarano się o odtworzenie procesu, w wyniku 
którego organizm stymuluje komórki do samozniszczenia. 
Uzyskane wyniki wskazują, że komórki białaczkowe były niszczone 
skuteczniej i w większej liczbie, gdy obecny był Biobran.

eksperyment ten został przeprowadzony przez dr ghoneuma 
i jego współpracownika dr Sastry gollapudi na Uniwersytecie 
im. charlesa R. Drew. Badacze zaprezentowali uzyskane wyniki 
podczas konferencji zorganizowanej przez Amerykańskie 
Stowarzyszenie ds. Badań nad Rakiem w październiku 2002 r.

Pacjenci z zaawansowanym rakiem
Biobran poddawano badaniu u dziesięciu pacjentów  
z zaawansowanymi nowotworami, którzy byli w trakcie terapii 
konwencjonalnej. Wszystkich pacjentów objęto badaniem  
na okres sześciu miesięcy.

Aktywność komórek Nk uległa więcej niż podwojeniu  
w okresie zaledwie dwóch tygodni. Stwierdzono także poprawę 
funkcjonowania limfocytów t i B. Dobroczynny wpływ Biobranu 
na aktywność komórkową wydawał się być związany z produkcją 
czynnika martwicy guza (tNF) oraz interferonu - substancji 
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poprawiających naturalną odpowiedź organizmu na chorobę.

Badanie to przeprowadzili dr ghoneum i dr Maeda. Swoją 
pracę zaprezentowali w roku 1998 w kioto, podczas Pierwszego 
Międzynarodowego Sympozjum poświęconego zapobieganiu 
chorobom przez IP61 oraz inne składniki pochodzące z ryżu.

Hamowanie wzrostu guza
W badaniach przeprowadzonych na Uniwersytecie chiba 
stwierdzono, że Biobran wywiera działanie hamujące na trzy 
rodzaje nowotworów – białaczkę, raka żołądka i płuc.

W ramach eksperymentu Biobran dodawano do trzech linii 
komórek nowotworowych związanych z białaczką oraz z rakiem 
żołądka i płuc. Po upływie trzech dni aktywność wszystkich trzech 
linii komórkowych spadła.

Badanie to przeprowadzono na Wydziale Nauk Przyrodniczych 
i technologii Uniwersytetu chiba. Wnioski opublikowano  
w marcu 2002 r. w „Journal of the Japanese Society for Bioscience, 
Biotechnology and Agrochemistry”.

Poprawa aktywności komórek NK i czynności 
przeciwnowotworowej
komórki Nk mogą uśmiercać komórki nowotworowe. Proces 
uśmiercania odbywa się przy udziale interleukiny-2, która jest 
cytokiną (substancją zdolną do kierowania swojego wpływu  
na określone komórki). Skuteczność Biobranu w zakresie 
stymulacji interleukiny-2 badano na Uniwersytecie chiba  
w Japonii.

Biobran dodawano do białych krwinek i komórek nowotworowych. 
Bez pomocy ze strony cytokiny nie wywierał znaczącego wpływu. 

1   IP6 jest składnikiem włóknistym znajdującym się głównie w pełnym ziarnie 

oraz roślinach strączkowych, mogącym mieć działanie chroniące przed nowot-

worami.Po
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Jednak gdy w eksperymencie zastosowano interleukinę-2, 
wystąpił znaczny wzrost aktywności komórek Nk.

Zespół złożony z pięciu badaczy – w tym dr. Hiroaki Maeda  
z Daiwa Pharmaceutical – stwierdził, że Biobran aktywuje komórki 
Nk w obecności interleukiny-2. odkrycie to opublikowano  
w marcu 2002 r. w „Journal of the Japanese Society for Bioscience, 
Biotechnology and Agrochemistry”.

Pacjenci z nowotworem i niskim poziomem aktywności 
komórek NK
Wykazano, że u pacjentów z zaawansowanym nowotworem 
występuje odpowiedź na terapię z zastosowaniem Biobranu. 
Pośród 27 pacjentów w wieku od 42 do 57 lat u wszystkich 
stwierdzono niską aktywność komórek Nk. Występowały u nich 
różnorodne zaawansowane nowotwory, m.in. piersi, gruczołu 
krokowego i szyjki macicy, szpiczak mnogi oraz białaczka.

Wszyscy uczestnicy otrzymywali 3 g Biobranu dziennie.  
Po upływie dwóch tygodni od pierwszego zastosowania 
Biobranu stwierdzono znaczne wzrosty aktywności komórek Nk.  
U pacjentów ze szpiczakiem mnogim aktywność ta wzrosła 
ponadpięciokrotnie; u pacjentek z rakiem szyjki macicy uległa 
potrojeniu, u pacjentek z rakiem piersi, pacjentów z rakiem 
gruczołu krokowego i białaczką aktywność wzrosła więcej niż 
dwukrotnie.

choć u większości pacjentów badane parametry ulegały 
stopniowej poprawie w każdym z okresów badania  
– po dwóch tygodniach, trzech miesiącach oraz sześciu 
miesiącach – stwierdzono, że u trzech pacjentów Biobran nie 
wywołuje żadnego skutku.

Podczas tego badania siła komórek Nk rosła. komórki Nk zawierają 
ziarnistości. Niski poziom ziarnistości oznacza, że są wyczerpane 
lub poddane immunosupresji. Pod wpływem Biobranu granulacja 
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komórek zostawała przywrócona i skuteczność działania 
odbudowana.

Badacze stwierdzili, że podniesienie aktywności komórek Nk 
pod wpływem Biobranu może być związane ze wzrostem ilości 
ziarnistości komórek Nk. Spostrzeżenia te opublikowano w roku 
1996 na dorocznym spotkaniu Amerykańskiego Stowarzyszenia 
ds. Badań nad Rakiem w Waszyngtonie, w stanie columbia. 

Przeciwstawianie się skutkom chemioterapii
cisplatyna i adriamycyna są dwoma ważnymi lekami stosowanymi 
w leczeniu nowotworów. cisplatyna jest związkiem platyny. 
leki zawierające platynę stanowią podstawę nowoczesnego 
leczenia raka jajnika, jąder oraz niektórych innych nowotworów. 
Adriamycyna jest antybiotykiem. oba leki są chemioterapeutykami 
hamującymi wzrost komórek nowotworowych w organizmie. 
oba mają także istotne działania uboczne.

Skuteczność Biobranu w ograniczaniu toksycznych działań 
niepożądanych tych leków sprawdzano w ramach niewielkiego 
badania na modelu zwierzęcym. Wydzielono kilka grup: grupę 
otrzymującą wyłącznie cisplatynę, grupę otrzymującą cisplatynę 
i Biobran (w wysokiej i niskiej dawce), grupę otrzymującą 
wyłącznie adriamycynę, grupę otrzymującą adriamycynę  
i Biobran (w wysokiej i niskiej dawce) oraz grupę kontrolną.  
W czasie jedenastu dni Biobran podawano w ilości proporcjonalnej 
do wagi ciała, a zdolność tego preparatu do łagodzenia działań 
ubocznych chemioterapii kontrolowano, monitorując stan 
poszczególnych organów, zwłaszcza przewodu pokarmowego.

Wyniki tego badania wskazują, że dodatkowa terapia  
z zastosowaniem Biobranu pomaga w zapobieganiu występującej 
zwykle utracie masy ciała w 72%. osoby stosujące samą cisplatynę 
traciły na wadze 1,5%, a osoby stosujące samą adriamycynę 
przybierały na wadze 30%.Po
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osoby z grupy otrzymującej niskie dawki cisplatyny i niskie 
dawki Biobranu przybierały na wadze o 11%, podczas gdy 
osoby otrzymujące adriamycynę i Biobran w niskiej dawce 
przybierały na wadze o 46%. W grupie otrzymującej cisplatynę  
i Biobran w wysokiej dawce waga wzrastała o 44%, a wśród osób 
otrzymujących adriamycynę i wysokie dawki Biobranu waga 
wzrastała o 43%.

Ponadto soudne z grupy otrzymującej cisplatynę i wysokie dawki 
Biobranu nie zginęło w czasie trwania badania, podczas gdy 
zginęło kilka w innych grupach otrzymujących mniejsze dawki 
Biobranu lub nieotrzymujących tego preparatu wcale.

Badacze określili, że te, które przežyły otrzymujących Biobran 
wydawały się zdrowsze, przybierały na wadze i występowało  
u nich mniej poważnych uszkodzeń jelit.

Stwierdzono, że Biobran wykazuje skuteczność w zakresie 
zachowania wagi ciała po zastosowaniu toksycznych dawek 
cisplatyny i adriamycyny oraz w zakresie ochrony przed 
poważnymi patologiami przewodu pokarmowego. Badacze 
odnieśli wrażenie, że Biobran może odgrywać rolę w poprawie 
jakości życia pacjentów poddawanych chemioterapii.

Badanie przeprowadzone zostały przez naukowców 
eksperymentatorów, w tym dr. Hiroaki Maedę, Dyrektora Działu 
Badawczo-Rozwojowego w Daiwa Pharmaceutical, laboratorium 
Bezpieczeństwa Produktów w east Brunswick w New Jersey 
oraz firmę creative Strategy Inc. z tokio. Pracę opisującą wyniki 
badań przedstawiono na corocznym spotkaniu Amerykańskiego 
Stowarzyszenia gastroenterologicznego w San Diego w kalifornii 
w maju 2000 r.

 
Poprawa produkcji interferonu
Doktor ghoneum opisywał w swojej pracy z roku 1996 
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skuteczność Biobranu jako środka wspomagającego komórki 
Nk w walce z komórkami nowotworowymi. Mierzył także, w jaki 
sposób zdrowsze komórki Nk zwiększają produkcję określonego 
typu interferonu, substancji poprawiającej zdolność organizmu 
do zwalczania infekcji i chorób.

okazało się, że komórki Nk, na które oddziałuje Biobran, są  
od dwóch do pięciu razy skuteczniejsze w zwalczaniu komórek 
nowotworowych już po 16 godzinach od chwili zetknięcia się  
z preparatem. Produkcja interferonu wzrasta dziesięciokrotnie. 
Przy takich właściwościach leczniczych i ożywczych nic dziwnego,  
że natura nadała komórkom Nk kształt serca.

W badaniu tym stwierdzono także, że lepsza aktywność komórek 
Nk zdaje się wpływać stymulująco na aktywność limfocytów t  
i B. Jak wyjaśnia dr ghoneum: „Mechanizmy tego oddziaływania 
zdają się przypominać łańcuch zdarzeń: Biobran stymuluje 
komórki Nk, które z kolei wzmagają wydzielanie interferonu 
gamma. to powoduje dalszą aktywację części komórek układu 
odpornościowego”. limfocyty t i B mają zasadnicze znaczenie  
dla zachowania zdrowia układu odpornościowego.

Dr ghoneum podsumowuje: „Biobran, jako terapia wspierająca 
klasyczną terapię przeciwnowotworową, jest łatwą, bezpieczną, 
nietoksyczną i bezbolesną metodą przywracania sił pacjentom 
onkologicznym”.

Działanie przeciwutleniaczowe
Działanie Biobranu jako zmiatacza wolnych rodników było 
badane w odniesieniu do trzech wolnych rodników. Uszkodzenia 
wywoływane przez wolne rodniki występują w większości chorób 
zagrażających życiu, a także mają związek z procesem starzenia 
się.

Zależnie od dawki, stopień zmiatania rodników wzrastał z 4,4% 
do 64,6% w przypadku pierwszego rodnika, z 3,3% do 94,9% 
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w przypadku drugiego oraz z 11,5% do 72,6% w przypadku 
trzeciego.

Badanie to zostało przeprowadzone przez naukowców z Wydziału 
Pielęgnacji osób Dorosłych oraz Wydziału chirurgicznego 
Uniwersytetu Medycznego i Farmaceutycznego toyama  
w porozumieniu z dr. Maedą. We wnioskach stwierdzono, że 
aktywność Biobranu w zakresie zmiatania wolnych rodników jest 
wysoka.

Wzmacnianie układu odpornościowego
Makrofagi są prawdopodobnie najistotniejszym typem komórek 
w układzie odpornościowym. Jednym z ich zadań jest produkcja 
cząsteczek działających jako mediatory komórkowe. opracowano 
badanie, którego celem było określenie skuteczności Biobranu  
w zakresie stymulacji makrofagów do produkcji tych 
mediatorów.

Badaniom poddano komórki ludzkie i mysie. Uzyskane wyniki 
wskazują, że Biobran stymuluje silną aktywność komórek mysich, 
a jeszcze silniejszą komórek ludzkich.

Podsumowując to badanie, dr M. Matsuura z Uniwersytetu 
Medycznego Jichi, Wydziału Infekcji i odporności, stwierdził,  
że Biobran jest „potężną substancją” aktywującą makrofagi  
u myszy i ludzi.

Normalizacja aktywności komórek NK
choć dobroczynny wpływ Biobranu na aktywność komórek Nk 
został dobrze udokumentowany, brakowało badań dotyczących 
tego, w jaki sposób Biobran oddziałuje na osoby charakteryzujące 
się zmiennym poziomem aktywności komórek Nk.

W ramach badania przeprowadzonego na Uniwersytecie chiba 
stwierdzono – zgodnie z oczekiwaniami – że Biobran podnosi 
aktywność komórek Nk u osób z niską liczebnością tych komórek, 
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lecz zmniejsza aktywność komórek Nk u osób posiadających 
znaczną ich liczbę. (Biobran jest środkiem immunomodulującym, 
a nie jedynie immunostymulującym, co czyni go szczególnie 
bezpiecznym).

Białe krwinki pobrano od osób, u których aktywność komórek 
Nk była 20% poniżej normy oraz 40% powyżej normy. komórki 
te hodowano w obecności Biobranu. Białe krwinki o niskiej 
aktywności komórek Nk wykazywały znaczący wzrost aktywności, 
podczas gdy komórki o wysokiej aktywności Nk wykazywały brak 
zmiany lub spadek liczebności. Wyniki te wskazują, że Biobran 
normalizuje aktywność komórek Nk.

Artykuł oparty na tym badaniu opublikowano w październiku 
2002 w „Journal of the American college of Nutrition”.

Upośledzenie czynności wątroby
chcąc uzupełnić badania skuteczności Biobranu w odniesieniu 
do upośledzenia czynności wątroby, zespół badawczy  
z Uniwersytetu chiba w Japonii opracował eksperyment na 
szczurach laboratoryjnych.

Pięciu grupom szczurów, u których wywołano upośledzenie 
czynności wątroby, podawano Biobran w różnych dawkach, 
doustnie i poza układem pokarmowym, i badano, porównując  
z kontrolną grupą szczurów, u których wywołano niewydolność 
wątroby, lecz którym nie podawano Biobranu.

We wszystkich pięciu grupach szczurów otrzymujących Biobran 
stwierdzono znaczne zahamowanie upośledzenia czynności 
wątroby w porównaniu ze szczurami nieotrzymującymi 
Biobranu.

W zespole sześciu naukowców z Podyplomowego Studium Nauk 
Przyrodniczych i technologii Uniwersytetu chiba oraz z Wydziału 
Biotechnologii znalazł się dr Maeda z firmy Daiwa Pharmaceutical. 
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Ich spostrzeżenia zostały opublikowane w czasopiśmie „Journal 
of the Japanese Association for Dietary Fibre Research”.

Ochrona przed substancjami chemicznymi
Wiadomo, że toksyczne środki chemiczne znajdujące się  
w atmosferze stwarzają ryzyko zachorowania na raka  
i mogą powodować wiele innych chorób. Ze względu na fakt,  
że pracownicy zakładów chemicznych narażeni są na wyższe 
ryzyko, stanowili oni doskonały materiał do badań nad  
ewentualną przydatnością Biobranu.

Zaplanowano badanie mające na celu określenie zmian 
immunologicznych związanych z narażeniem na działanie 
toksycznych środków chemicznych oraz możliwości 
przeciwdziałania skutkom toksycznych chemikaliów dzięki 
zastosowaniu Biobranu.

W badaniu uczestniczyło jedenaście osób narażonych  
na działanie związków chemicznych w miejscu pracy.  
U wszystkich występowały oznaki dysfunkcji układu 
odpornościowego oraz niska aktywność komórek Nk. Wszyscy 
mieli mierzalne zaburzenie odpowiedzi komórkowej ze strony 
limfocytów t i B, wpływające na zdolność zwalczania infekcji.

Pacjentom podawano podtrzymującą dawkę dzienną Biobranu 
wynoszącą 45 mg/kg wagi ciała (około 1 g) przez okres czterech 
miesięcy. Aktywność komórek Nk wzrosła cztero- i siedmiokrotnie, 
odpowiednio po upływie dwóch i czterech miesięcy terapii. 
Aktywność limfocytów t i B była o 130−150% wyższa.

Badanie to, którego wyniki zaprezentowano podczas konferencji  
i Wystawy Przeciw Starzeniu się w las Vegas w roku 1999, 
wykazało, że dzięki stosowaniu Biobranu aktywność komórek 
Nk zahamowana pod wpływem substancji chemicznych może 
zostać całkowicie przywrócona. Sponsorem konferencji była 
Amerykańska Akademia Medycyny w Walce ze Starzeniem się 
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oraz centrum Badań nad Zdrowiem Uniwersytetu stanu Arizona.

Wzmacnianie układu odpornościowego
komórki Nk zawierają substancje pomagające  
w walce z nowotworem i niektórymi wirusami. komórki 
Nk uwalniają czynnik martwicy guza (tNF), który 
zdaje się odgrywać ważną rolę w niszczeniu komórek 
nowotworowych, oraz interferon, który wpływa  
na podziały komórek nowotworowych i spowalnia wzrost 
nowotworu.

W toku procesu aktywacji ulegają także cząsteczki związane  
z powierzchnią komórek Nk. cząsteczki te ostrzegają limfocyty t 
o trwającym ataku, powodując ich przyłączenie się do walki.

Zaplanowano badanie laboratoryjne, aby sprawdzić, czy niskie 
i wysokie dawki Biobranu mogą poprawić funkcjonowanie 
komórek Nk w zakresie reagowania na modulatory funkcjonujące 
w układzie odpornościowym.

Uzyskane wyniki wskazują, że Biobran skutecznie intensyfikuje 
produkcję czynnika martwicy guza. Produkcja ta wzrastała  
od 22 razy - w przypadku niskich dawek Biobranu - do 47 razy 
przy dawkach wysokich.

obserwowano także wzrost produkcji interferonu, choć  
w mniejszym stopniu, niż to miało miejsce w przypadku tNF. 
Badaniem objęto także substancje mające na celu wspomaganie 
określonych odpowiedzi immunologicznych. Biobran zapewniał 
stymulację także tych substancji. Dodatkowo Biobran powodował 
poprawę zdolności reakcji interleukiny-2. Interleukina-2 jest 
cytokiną, substancją mogącą intensyfikować naturalną reakcję 
organizmu na infekcje i choroby.

Aby Biobran mógł skutecznie wzmacniać komórki Nk, wymaga 
pomocy ze strony cytokin. Stwierdzono, że komórki Nk 
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aktywowane przez interleukinę-2 stymulują uwalnianie tNF  
i interferonu.

Podsumowując, badacze stwierdzili, że Biobran może być 
stosowany jako bezpieczny środek stymulujący układ 
odpornościowy, w szczególności w przypadku walki  
z nowotworem i niektórymi wirusami, stanowiąc terapię 
alternatywną albo uzupełniającą inne schematy leczenia.

Doktor ghoneum z Wydziału Neurobiologii, Mikrobiologii  
i Immunologii Szkoły Medycyny i Stomatologii Uniwersytetu 
kalifornijskiego w los Angeles oraz dr A. Jewett z Wydziału 
Neurobiologii i Mikrobiologii tego samego uniwersytetu 
opublikowali pracę opisującą szczegółowo uzyskane wyniki. 
Artykuł ukazał się w roku 2000 w magazynie „cancer Detection 
and Prevention”, oficjalnym organie Międzynarodowego 
Stowarzyszenia onkologii Prewencyjnej.
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CO MÓWIĄ LEKARZE 

osoby stające wobec chorób zagrażających ich życiu oraz te, które 
po prostu chcą zachować zdrowie układu odpornościowego, coraz 
częściej chcą stosować Biobran. Podobnie lekarze prezentujący 
indywidualne podejście włączają Biobran do stosowanych przez 
siebie środków leczenia. czasami Biobran stanowi centrum 
programu terapeutycznego. W przypadku innych programów jest 
jedną z kilku substancji stosowanych jednocześnie lub kolejno. 
Poniżej przedstawiam wypowiedzi lekarzy, praktykujących 
głównie w Wielkiej Brytanii, dla których Biobran jest cennym 
narzędziem.

Doktor Patrick Kingsley
Doświadczenie doktora Patricka kingsleya, zdobyte podczas 
pracy dla firmy farmaceutycznej oraz w toku organizacji badań 
klinicznych substancji chemicznych i leków, znajduje odbicie  
w jego podejściu do nowych pacjentów.

Pacjenci onkologiczni odwiedzający jego gabinet w pobliżu 
loughborough, w hrabstwie leicestershire są w różnym 
stanie – od osób świeżo zdiagnozowanych i poszukujących 
możliwości terapii alternatywnej, aż po poszukujących ostatniej 
być może szansy, po zakończonym niepowodzeniem leczeniu 
chirurgicznym, chemioterapii i radioterapii. Większość z nich ma 
układ odpornościowy w bardzo złym stanie. Podczas pierwszej 
wizyty pacjenci poddawani są wszechstronnym badaniom, 
które mają na celu dokładne określenie, co dzieje się w ich 
organizmach. Jednymi z najważniejszych są badania stanu i siły 
układu odpornościowego. co
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Doktor kinglsey korzysta z testu na interferon gamma, aby 
zmierzyć aktywność komórek Nk, „być może najważniejszego 
dla walki z rakiem elementu w układzie odpornościowym”. 
Stosując zakres referencyjny od 3000 do 10 000, twierdzi, że miał 
pacjentów, których aktywność komórek Nk wzrosła z poziomu 
poniżej 50 do ponad 100 000 po terapii.

kingsley korzysta z testu interleukiny-2, aby zmierzyć aktywność 
komórek tH1, mających znaczenie w walce z guzem, oraz testu 
interleukiny-12, aby zmierzyć aktywność makrofagów i komórek 
dendrytycznych – oba rodzaje odgrywają ważną rolę w walce  
z nowotworem.

Doktor kingsley szczyci się korzystaniem z indywidualnie 
dopasowywanych programów terapeutycznych, opracowanych 
w toku 30-letniej praktyki w dziedzinie, którą nazywa „medycyną 
żywieniowo-środowiskową”. trzon programu leczenia stanowią 
dieta i zasady żywieniowe. korzysta także z enzymów trawiennych, 
antyoksydantów, bakterii kwasolubnych, koenzymu Q10  
i produktów zielarskich.

„Są takie produkty, które stosuję u każdego zgłaszającego się 
pacjenta z rakiem. Należy do nich Biobran. Stwierdzam, że Biobran 
jest zadziwiająco skutecznym produktem wzmacniającym układ 
odpornościowy”.

Największy odsetek pacjentów z nowotworami stanowią 
przypadki raka piersi, a większość pozostałych przypadków 
dotyczy raka jelit, płuc, szpiczaka mnogiego, guzów mózgu  
i białaczek.

Jak każdy odpowiedzialny lekarz, dr kingsley ostrożnie używa 
słowa „uzdrowienie”. „określę to tak, że jest wielu pacjentów 
ze stwardnieniem rozsianym i nowotworami, a także wieloma 
innymi chorobami, którzy zgłosili się do mnie i w wyniku terapii 
ustąpiły u nich objawy chorobowe, a stan ten utrzymywał się  
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w długim czasie”.

Jednak wynik nie zawsze jest pomyślny. „trafiają do mnie  
w stanie ekstremalnie poważnym i zdarza mi się zadawać sobie 
w myślach pytanie, jakie są szanse udzielenia im pomocy. lecz 
oni chcą podjąć taką próbę, więc i ja się decyduję”. Rodziny tych, 
którzy zmarli, często dziękują za pomoc w przedłużeniu życia ich 
bliskich ponad czas określony w prognozie.

Biobran jest jednym ze środków, po które sięga dr kingsley  
w walce z rakiem. Stosuje on Biobran także do leczenia infekcji, 
zapaleń oskrzeli oraz w celu zapobiegania grypie. Sam stosuje 
ten środek na wiele dolegliwości. Skorzystał z niego, gdy  
w jednym z palców u stopy rozwinął mu się zastrzał. „Biobran jest 
zadziwiająco skuteczny. Już po przyjęciu dwóch dawek zastrzał 
zaczął się szybko goić”.

lekarz korzysta także z Biobranu podczas podróży zagranicznych. 
„Stosuję dzienną dawkę Biobranu przed wejściem do samolotu, 
aby wzmocnić mój układ odpornościowy i mieć pod kontrolą 
wszelkie infekcje, z jakimi mógłbym się zetknąć”.

Doktor Ben Pfeifer
Doktor Ben Pfeifer zebrał dane 1250 pacjentów z rakiem  
gruczołu krokowego, którzy zgłosili się do kliniki Aesculap  
w pobliżu Zurichu w okresie ponad trzech lat. Uważa, że posiada  
przekonujące dowody, że stosowanie tego środka 
fitoterapeutycznego (roślinnego) przynosi znaczące korzyści  
w leczeniu wyžej wymienionej choroby.

Doktor Pfeifer stosuje Biobran w połączeniu z Postasolem, 
preparatem zawierającym kompozycję kilku ekstraktów 
roślinnych oraz kompleks kurkuminy.

Mówi: „W ciągu ostatnich 15 lat miałem do czynienia z 1000 
do 1500 przypadków raka gruczołu krokowego, a wiele takich 
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przypadków konsultowałem i przekonałem się o jednym –  
w końcowym etapie raka gruczołu krokowego chemioterapia 
ma bardzo niewiele do zaoferowania. Z tej przyczyny zacząłem 
zajmować się innym obszarem – fitoterapią.

„Uznanymi metodami leczenia w przypadku nowotworu gruczołu 
krokowego z przerzutami są: ablacja androgenowa (terapia 
hormonalna), chemioterapia lub bezczynność (obserwacja  
i oczekiwanie). Podejście takie nie zadowala mnie. Z tego względu 
podjąłem próbę opracowania protokołu fitoterapeutycznego”.

W ramach tego protokołu dr Pfeifer korzysta z Biobranu,  
w szczególności ze względu na zdolność wzmacniania komórek 
Nk przez ten preparat.

„Rozważając stosowanie Biobranu, chciałem wiedzieć, czy 
wzrost aktywności komórek Nk u pacjentów z nowotworami 
ma znaczenie”. Rak płuc związany jest ze spadkiem aktywności 
komórek Nk o 20%, rak okrężnicy o 30%, rak piersi o około 45%,  
a rak gruczołu krokowego o około 25%.

Uznał, że wartości te są dostatecznie znaczące, aby zająć się 
zbadaniem, czy Biobran wykaże skuteczność w podnoszeniu 
aktywności komórek Nk u takich pacjentów.

U 15 pacjentów, u których występował rozrost guza gruczołu 
krokowego, zastosował dawkę 2 g Biobranu w okresie sześciu 
tygodni. U wszystkich pacjentów, poza jednym, zaobserwował 
wzrost aktywności komórek Nk, od około 90% do ponad 200%.

Stwierdza, że poprawę stanu ogólnego obserwuje w przypadku 
70% pacjentów korzystających z terapii oferowanej przez jego 
klinikę. Uzyskuje 50-procentowy spadek poziomu antygenu 
swoistego dla gruczołu krokowego (ang.: prostate-specific 
antigen – PSA) u 65% swoich pacjentów. Stwierdził spadek 
liczby przypadków bólu związanego z obecnością guza u 70% 
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pacjentów, u których występował on przed podjęciem leczenia.

Doktor Julian Kenyon
Doktor Julian kenyon stale poszukuje bardziej skutecznych 
metod stymulacji odporności komórkowej. W swoim gabinecie 
w klinice Medycyny Zintegrowanej Dove – w pobliżu Winchester, 
Hampshire i londynu – stosuje różnorodne zabiegi, łącznie 
z akupunkturą, wysokimi dawkami witaminy c i grzybami 
leczniczymi.

Jest założycielem i przewodniczącym Brytyjskiego Stowarzyszenia 
Medycyny Zintegrowanej. Pracował w chinach i ma ponad 
25-letnie doświadczenie.

Do korzystania z Biobranu skłoniło go stosowanie proteoglikanów 
do stymulacji układu odpornościowego, co ma także miejsce  
w przypadku grzybów leczniczych.

„Preparat proteoglikanowy to białko z dodatkiem prostego cukru, 
którym może być ksyloza, mannoza lub arabinoza. Istnieje wiele 
prostych cukrów” − wyjaśnia dr kenyon.

„Preparaty te zapewniają interesujące metody dostępu  
do komórki. Białko zostaje uwięzione w błonie komórkowej, 
lecz cząsteczka cukru wystaje z niej jak antena. Wydaje mi się, 
że zasadniczo Biobran łączy się z macierzą międzykomórkową. 
Macierz ta to substancja, w której znajdują się komórki. Muszą być 
ze sobą połączone. Uważam, że proteoglikany czy glikoproteiny 
(bo używa się różnych nazw) stanowią podstawę połączeń  
w ramach macierzy”. Doktor kenyon przyznaje, że jego teoria nie 
jest w pełni udowodniona, lecz jest to jego silne przekonanie.

Uważa, że zmodyfikowane otręby ryżowe, z których uzyskiwany 
jest Biobran, mogą być lepiej wchłaniane przez układ pokarmowy 
i przekazywane do krwioobiegu. Zdolność tego preparatu  
do wzmacniania komórkowej odpowiedzi odpornościowej czyni 
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go skutecznym w zwalczaniu takich chorób jak rak.

„odpowiedź komórkowa to skuteczna reakcja przeciwwirusowa 
i antybakteryjna, także skuteczna reakcja przeciwnowotworowa. 
Jest to ten typ odpowiedzi odpornościowej, który ulega ogólnemu 
osłabieniu, prawdopodobnie w wyniku tego, że zanieczyszczenie 
środowiska popycha ludzki układ odpornościowy ku zbyt 
intensywnej produkcji przeciwciał.

U badanych przez nas pacjentów onkologicznych ponad 80% 
wykazuje znaczną odpowiedź immunologiczną tH2 (odpowiedź 
humoralną związaną z produkcją przeciwciał). to zdecydowany 
ruch w kierunku przeciwnym do odporności komórkowej 
(odpowiedzi tH1). Z tego względu można oczekiwać wzrostu 
liczby przypadków nowotworu.

Istnieją badania wskazujące, że jeśli mamy do czynienia  
z pacjentem z rakiem i leczymy go, stosując chemioterapię  
oraz radioterapię i niszczymy jego układ odpornościowy,  
to gdy odbudujemy odporność komórkową, szanse na wznowę 
nowotworu spadają o 50%”. Badania doktora kenyona opierają 
się na wykorzystywaniu grzybów leczniczych do stymulacji 
układu odpornościowego.

Doktor kenyon podsumowuje: „Biobran jest łatwy do stosowania, 
bezpieczny i nie ma działań ubocznych. Może z łatwością być 
stosowany w dużych ilościach w terapii poważnych chorób.

Jeśli odporność komórkowa u pacjenta jest upośledzona, rozsądne 
jest wdrożenie stosowania Biobranu. Nie istnieje konwencjonalny 
lek, który posiadałby podobne działanie i wykazywał choćby  
w przybliżeniu podobną skuteczność”.

Profesor Serge Jurasunas
Profesor Serge Jurasunas jest naturopatą praktykującym  
od ponad 35 lat. od ponad 20 lat leczy pacjentów onkologicznych, 
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stosując wiele rodzajów produktów i protokołów terapeutycznych 
w swojej klinice w lizbonie – Holiterapias Institute.

Ze względu na fakt, że korzystał już ze skutecznych metod 
terapeutycznych, nie od razu przekonał się do korzyści 
płynących ze stosowania Biobranu, kiedy produkt ten został mu 
przedstawiony. Momentem przełomowym było rozpoczęcie 
leczenia pacjentów z rakiem gruczołu krokowego.

„kiedy dałem pacjentom Biobran, poziom PSA (antygenu 
swoistego względem gruczołu krokowego) spadał. gdy 
zmieniałem terapię na inną, PSA znów wzrastał”. to doświadczenie 
skłoniło go do bliższego zainteresowania się Biobranem.

Dziś mówi: „odkryłem, że w wielu wypadkach jest to po prostu 
najlepszy produkt, nie tylko w odniesieniu do raka gruczołu 
krokowego, lecz także w odniesieniu do raka płuc. Uzyskuję także 
dobre wyniki w przypadku raka piersi.

obserwowałem, że Biobran stymuluje układ odpornościowy 
silniej niż jakikolwiek inny produkt. Pacjenci odczuwają tę różnicę. 
czują się silniejsi”.

Doktor Jurasunas korzysta z Biobranu razem z innymi, 
opracowanymi przez siebie produktami, łącznie z Anoxe 
zawierającym szereg przeciwutleniaczy oraz czynników 
odżywczych stosowanych do leczenia nowotworów. Przywiązuje 
wielką wagę do technik diagnostycznych, w tym irydologii oraz 
mikroskopii fazowo-kontrastowej o wysokiej rozdzielczości. 
Jest uzdrawiaczem i podkreśla znaczenie odtruwania w celu 
ograniczenia zaburzeń jelitowych, jako warunku wstępnego do 
pomyślnego leczenia raka.

Doktor Roger Lichy
Ze względu na naturę stosowanych przez niego technik – m.in. 
medytacji, wizualizacji i psychoterapii – wyniki uzyskiwane przez 
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doktora Rogera lichy’ego są bardziej podatne na wątpliwości 
wysuwane przez osoby mocniej przywiązane do suchych danych 
statystycznych.

Jednak jednostkowe obserwacje dr. lichy’ego oraz stosowanie 
przez niego Biobranu są warte wspomnienia, pomimo braku 
twardych dowodów, które oparłyby się rygorom wnioskowania 
naukowego.

„Nie mierzę sukcesu pojęciami życia i śmierci” − mówi. „Sukces 
mierzę tym, jak dobrze pacjent się czuje, tym, na ile skuteczne jest 
kontrolowanie objawów. Mawiam: narzędzia, których cię uczę, 
poprawią twoją jakość życia, jeśli będziesz żyć, a jeśli umrzesz, 
poprawią jakość twojej śmierci. Uczynię cię bardziej rozumnym, 
świadomym. Dam ci lepszy kontakt z tym, na co musisz się 
przygotować”.

Jako były lekarz ogólny w wyniku wyczerpującej pracy dla 
Narodowego Systemu ochrony Zdrowia (National Health 
Service) dr lichy nabawił się zapalenia płuc, które doprowadziło 
do dalszego pogorszenia jego stanu zdrowia. choroba niemal 
uczyniła go kaleką i z pewnością odebrała mu złudzenia dotyczące 
potęgi ortodoksyjnej medycyny.

Doktor lichy porzucił swoją praktykę lekarską i zmienił styl życia, 
stopniowo powracając do zdrowia. W kontakcie z emerytowaną 
koleżanką praktykującą zielarstwo rozwijał swoje zainteresowanie 
medycyną komplementarną. Uzyskał wykształcenie  
w homeopatii oraz innych dyscyplinach medycyny alternatywnej. 
W konsekwencji został głównym lekarzem w słynnym ośrodku 
pomocy dla osób cierpiących na raka – Bristol cancer Help centre, 
gdzie w dalszym ciągu pozostaje jednym z dwóch wiodących 
lekarzy.

Przyznaje, że – podobnie jak wielu lekarzy zajmujących się 
medycyną alternatywną – jest często ostatnią deską ratunku dla 
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tych, którzy usłyszeli, że medycyna ortodoksyjna nie ma im już 
nic do zaoferowania.

„Większość osób, które zgłaszają się do mnie, wkracza w okres 
opieki paliatywnej lub jest silnie obciążonych rozwijającymi się 
nowotworami. Uczę ich różnych technik – medytacji, wizualizacji, 
stosowania homeopatii. Aby nauczyć się medytacji, trzeba 
poświęcić kilka tygodni, a nawet miesiąc lub dwa. Ze względu 
na to, że nie możemy robić wszystkiego na raz, do czasu kiedy 
dojdziemy do sesji wizualizacji pomagających w rozpoznaniu 
własnych emocji, mogą upłynąć dwa, trzy lub cztery tygodnie.

„Biobran jest szybkim sposobem na podniesienie ich układu 
odpornościowego. korzystamy z takiej mapy. Wyobraźmy sobie, 
że w chwili narodzin nasza aktywność komórek Nk równa jest 
100. Po wszystkich urazach doznanych w dzieciństwie, przemocy 
doznanej w szkole i zawodach pierwszych miłości nasz układ 
odpornościowy stopniowo traci siłę z każdym doznanym urazem 
– rozwodem, wymaganiami w pracy, jej utratą.

kiedy wydajność spadnie poniżej 30% wartości początkowej, jest 
to punkt, w którym zaczynamy być podatni na rozwój nowotworu. 
tak więc aktywność komórek Nk u osoby z rakiem wynosi 30% 
lub mniej. Norma to około 60−70-procentowa wydajność”. 
Przedstawiciele medycyny konwencjonalnej z pewnością odrzucą 
takie twierdzenia.

gdy zespół lekarski zapoznał się i zaakceptował zaprezentowane 
mu wyniki badań, Biobran stał się ważnym składnikiem programów 
terapeutycznych stosowanych przez lekarzy w Bristol cancer 
Help centre. Ze względu na to, że wdrożenie Biobranu nastąpiło 
dość niedawno, nie zebrano jeszcze wystarczającej ilości danych  
na temat jego skuteczności. centrum nie jest oddziałem 
szpitalnym. W sensie prawnym jest to placówka edukacyjna,  
co oznacza, że wszelkie działania terapeutyczne są oferowane jako 
opcjonalne, a pacjenci samodzielnie decydują o ich wyborze. o
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OMÓWIENIE PRZYPADKÓW CHOROBOWYCH

Rak pęcherza moczowego
Doktor J.k. z Salzburga w Austrii miał 49 lat, gdy w grudniu 1993 
roku zdiagnozowano u niego raka. Był w tym czasie, jako doktor 
prawa, prezesem europejskiej, międzynarodowej firmy, ale tež  
na togowym palaczem.

guz wykryto w stanie umiarkowanie zaawansowanym. Zaczął 
się rozprzestrzeniać z pęcherza moczowego. Zajęte były węzły 
chłonne i guz był dość agresywny. Pacjentowi powiedziano,  
że pozostało mu trzy do pięciu miesięcy życia.

Za radą lekarza zdecydował się na pełną terapię. Zadecydował, aby 
„wyciąć wszystko”. W lutym następnego roku usunięto mu gruczoł 
krokowy i cewkę moczową oraz zaopatrzono go w sztuczny 
pęcherz moczowy. W tym samym miesiącu rozpoczął klasyczną, 
czteroetapową chemioterapię, która trwała do sierpnia.

„chemioterapia po chirurgii to był prawdziwy młot. Nie byłem  
w stanie przyjąć czwartego cyklu chemioterapii. czułem, że raczej 
mnie zabije, niż wyleczy. Nie miałem już sił”.

od swojej tokijskiej sekretarki usłyszał o Biobranie. ona sama 
dowiedziała się o nim od swoich przyjaciół. Postanowił, że spróbuje. 
Sceptycznie podchodził do medycyny komplementarnej, lecz 
jednak czuł, że musi zrobić wszystko, co warte było spróbowania. 
Po zakończeniu chemioterapii zaczął stosować trzy do czterech 
tabletek Biobranu dziennie.
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„całkowicie zmieniłem sposób życia. Szalone warunki pracy  
i intensywne życie prywatne, to, obok innych rzeczy, czynniki, 
które zbytnio obciążały moje ciało i umysł przez zbyt długi czas. 
Mogę jedynie powiedzieć, że każdy, kto odczuwa podobne 
objawy, powinien zmienić swoje życie, aby mieć szansę  
na przeżycie. Bycie tak blisko grobu to dobra szansa na rozpoczęcie 
zaznajamiania się ze śmiercią i nie postrzeganie jej jako wroga, 
ale raczej kogoś, kto ma swoje zadanie do wykonania”.

Ponad trzy lata zabrał J.k. powrót do zdrowia fizycznego  
i psychicznego, a kolejne trzy upłynęły, zanim poczuł, że pokonał 
chorobę na dobre. Nie wie, czy swoje zadanie spełnił Biobran, 
czy klasyczna terapia, lecz zbliżając się do dziesiątej rocznicy 
diagnozy, mówi: „Nie ma już raka. Zwykle mówi się coś takiego po 
5−6 latach od chwili poddania terapii i w obliczu braku wznowy. 
Nigdy nikt mi nie powiedział, że jestem w okresie remisji. Żyję  
i mam się bardzo dobrze”.

co do przyczyn jego raka… J.k. sądzi, że dużą rolę odegrał stres, 
razem z warunkami pracy, życiem towarzyskim i rodzinnym. cały 
czas stosuje Biobran raz dziennie i mówi: „Żyję obecnie znacznie 
bogatszym życiem, mającym pełniejsze znaczenie”.

Rak nosogardzieli
Doktor teiichiro Fukushima2, ordynator oddziału Położnictwa  
i ginekologii Uniwersytetu Medycznego im. charlesa R. Drew  
w los Angeles.

śpiesznie przemierzając korytarze szpitala, w którym pracuje  
od 20 lat i troszczy się o pacjentki  oddziału położnictwa  
i ginekologii, do którego właśnie zdążał, dr teiichiro Fukushima 
martwił się o swoje zdrowie. Początkowo sądził, że zaparcia  
i krwawienie z odbytu wskazują na obecność hemoroidów, zaczął 
się bardzo przejmować, gdy krwawienie mocno się nasiliło. 

2 Wyjątkowo podajemy imię i nazwisko pacjenta w trosce o przejrzystość  

i jasność.o
M

ó
W

Ie
N

Ie
 P

RZ
yP

A
D

kó
W

 c
H

o
Ro

Bo
W

yc
H

book_PL_version.indd   66 10/28/10   9:19:54 AM



BioBran

67

Biopsja wykonana w kwietniu 1999 roku wskazała na raka 
okrężnicy. Dalsze badania wskazały, że nowotwór rozprzestrzenił 
się do wątroby.

Został skierowany przez kolegów do Uniwersytetu Południowej 
kalifornii w los Angeles. Przyjęto plan, według którego miały 
go na zmianę operować dwa zespoły chirurgów. Na początku 
usunięto część okrężnicy, a podczas gdy on pozostawał pod 
znieczuleniem, drugi zespół chirurgiczny przystąpił do pracy 
nad wątrobą. Po otwarciu pacjenta ze zdziwieniem stwierdzili 
obecność tysięcy małych guzków.

„Nie było sensu wycinać części i pozostawiać całego mnóstwa 
innych, więc na tym etapie zabieg został przerwany”, mówi 
spokojnie dr Fukushima. „Rokowanie było bardzo niepomyślne. 
lekarz powiedział mi, że zostało mi pół roku do roku życia”. (Miał 
wtedy 57 lat)

Była to bardzo agresywna postać raka i pacjent wiedział, że nie ma 
sensu starać się o przeszczep wątroby; nowotwór rozprzestrzenił 
się już poza nią. Jednak starając się o poprawę jakości pozostałego 
mu życia, w cztery tygodnie po zabiegu, zgodnie z zaleceniem, 
rozpoczął chemioterapię (5-FU), przy wykorzystaniu z ciągłej 
pompy infuzyjnej.

około sześć tygodni po zabiegu usunięcia okrężnicy dr Fukushima 
na nowo podjął pracę na Uniwersytecie Medycznym im. charlesa 
R. Drew, starając się żyć możliwie jak najnormalniej. W tym 
okresie odwiedził go jego kolega, dr Mamdooh ghoneum, który 
zaproponował zastosowanie Biobranu. W lipcu 1999 r. Fukushima 
zaczął zażywać 3 g Biobranu dziennie.

Aktywność komórek Nk dr. Fukushimy wynosiła zaledwie 15%, gdy 
zaczął stosować Biobran. trzy tygodnie później wzrosła do 35%.  
co dwa lub trzy miesiące wykonywano badania tomograficzne, 
aby śledzić postęp zmian chorobowych. choć najmniejszych z nich 
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nie można było wykryć na obrazie z tomografu komputerowego, 
największy guz, mierzący 1,1 cm, kurczył się i po roku przestał być 
widoczny.

lecz badania tomograficzne mają swoje ograniczenia, a bardziej 
dokładne obrazy uzyskane z badań emisji pozytronowej (Pet) 
ujawniły, że nowotwór w wątrobie jest w dalszym ciągu obecny. 
chemioterapię kontynuowano przez kolejny miesiąc. kolejne 
badanie Pet dało wynik ujemny. „Mieliśmy więc obiektywny 
dowód na regresję nowotworu i w tym czasie zaczęto mnie 
nazywać «cudownym pacjentem», ponieważ troje z czworga 
pacjentów, którzy rozpoczęli chemioterapię w mniej więcej tym 
samym czasie i ze względu na podobne zmiany chorobowe, 
zmarło przed upływem roku”.

czy uważa, że zmianę przyniosła chemioterapia? „lekarz 
ordynujący chemioterapię lubi w ten sposób myśleć. Mój pastor 
uważa, że pomogły moje modlitwy. Ja myślę, że wszystko  
po trochu.

Jako naukowiec uważam, że komórki Nk są jedynym sposobem 
na likwidację raka od środka. Istnieją doniesienia o cudownych 
zniknięciach wielkich, niemożliwych do leczenia guzów; takie 
rzeczy dzieją się wyłącznie od środka, gdy twój własny organizm 
zajmie się walką z rakiem. A walkę tę prowadzą komórki Nk. tak 
więc nie mam wątpliwości, że Biobran pomógł moim komórkom 
Nk, a one ruszyły dla mnie do walki z rakiem”.

Doktor Fukushima przyjmował wysoką dawkę równą 3 g Biobranu 
dziennie przez okres trzech miesięcy, następnie zmniejszając 
dawkę do 2 g dziennie. W czerwcu 2002 r. zauważył obrzęknięty 
węzeł chłonny po prawej stronie szyi. „Był na tyle duży, że widać 
go było z pewnej odległości”.

Biopsja potwierdziła, że węzeł jest zmieniony nowotworowo. 
Po wykonaniu kolonoskopii i sprawdzeniu braku wznowy guza 
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pierwotnego oraz wykonaniu badań obrazowych całego ciała, 
stwierdzono brak innych guzów. W końcu odkryto rzadko 
występujący nowotwór nosogardzieli. Był to agresywny 
nowotwór o wielkości oliwki, zlokalizowany za nosem. Pomimo 
bliskości mózgu nie było dowodów na rozprzestrzenianie się  
w tym kierunku.

od sierpnia 2002 r. do lutego 2003 r. dr Fukushima poddany został 
cyklowi „brutalnej” radioterapii (trwającemu pięć dni w tygodniu) 
oraz silnej chemioterapii co trzy tygodnie. Stracił na wadze 25 
funtów (około 11 kg). W tym czasie zwiększył dawkę Biobranu 
do 3 g dziennie. Po pierwszym etapie radioterapii i jednym cyklu 
chemioterapii węzeł chłonny dr Fukushimy poddano kontroli. 
Radiolog powiedział, „o, już się kurczy. to nie może być wpływ 
promieniowania, bo radioterapia działa po okresie wielu tygodni. 
to dobry znak. to oznacza, że guz jest bardzo wrażliwy na to,  
co pan przyjmuje”.

Doktor Fukushima zakończył radioterapię i chemioterapię oraz 
jeszcze dwukrotnie był poddawany badaniom, podczas których 
nie stwierdzono obecności guza.

„Wielu ludzi pyta: Jeśli to, co stosujesz, jest takie dobre, dlaczego 
pojawił się drugi nowotwór? Nie wiem, od jak dawna go miałem, 
bo ten rodzaj guza rośnie bardzo wolno. od dłuższego czasu 
czułem duszność i zmęczenie”. Skoro czynnik wywołujący raka 
pozostaje tajemnicą, nie wiadomo, jaki wpływ mogły mieć 
wysokie dawki Biobranu.

Bardzo niewielu ludzi może powiedzieć, że przeżyło dwa 
poważne nowotwory – bardzo zaawansowany rak okrężnicy  
i drugi, w pełni zróżnicowany, bardzo agresywny rak nosogardzieli 
trzeciego stopnia. Jestem obecnie w okresie pełnej remisji 
obu nowotworów. Jestem jednym z 5% osób z nowotworem 
czwartego stopnia, którzy przeżyli pięć lat”.
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Rak gardła
W lutym 2003 r. u 47-letniego czecha, H.k., zdiagnozowano raka 
przełyku. Występujące u niego objawy obejmowały trudności 
z przełykaniem i zmęczenie. lekarz wyjaśnił mu konieczność 
niezwłocznego rozpoczęcia chemioterapii i radioterapii oraz 
przedstawił niektóre działania uboczne, jakich wystąpienia 
można się spodziewać w przypadku tak silnej terapii.

„Wiedziałem, że by zwiększyć swoje szanse na powrót do zdrowia, 
muszę wzmocnić mój układ odpornościowy, więc zwróciłem się 
o informacje do farmaceutów, a także przeszukiwałem Internet, 
poszukując podejść alternatywnych, które mogłyby pomóc mi 
przetrwać ten trudny czas. Wtedy odkryłem Biobran, który zdawał 
się być tym, czego szukałem. Natychmiast zacząłem stosować 
1000 mg dziennie i stosowałem tę dawkę przez cały okres trwania 
terapii. Nie informowałem mojego lekarza o podjętej decyzji  
o zastosowaniu Biobranu, ponieważ lekarze zwykle nie doceniają 
roli suplementów diety”. (Biobran był jedynym suplementem 
diety stosowanym przez H.k. w tym okresie.)

choć H.k. został poddany ciężkiej chemioterapii i radioterapii  
w warunkach ambulatoryjnych, nie doświadczył spadku wagi ciała, 
nie odczuwał bólu ani braku energii. to niezwykłe. Jego nastrój  
w okresie terapii nie uległ pogorszeniu i choć odczuwał trudności 
z przełykaniem, nie stracił apetytu. „Byłem w stanie przetrwać 
radykalną terapię – codzienną chemioterapię, cotygodniową 
wysoką dawkę chemioterapii i radioterapię – i w dalszym ciągu 
samemu jeździć samochodem do szpitala, a następnie do pracy. 
Nie czułem się źle i byłem w dość dobrym stanie fizycznym”.

Podczas terapii H.k. bardzo się starał unikać stresu, co było 
dosyć trudne, ponieważ podjął decyzję, że nie przerwie pracy. 
„Starałem się odprężać częściej niż dawniej”, opowiada. „Mój 
stan psychiczny był dla mnie bardzo ważny, lecz w obliczu braku 
działań ubocznych czułem się bardzo dobrze. Postarałem się o
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zmienić dietę na zdrowszą i przestałem pijać alkohol”.

H.k. zakończył pięciomiesięczną chemioterapię w lipcu 2003 r.  
Po tym czasie został poddany zabiegowi chirurgicznemu 
mającemu na celu usunięcie pozostałości guza, a do dziś stosuje 
Biobran w dawce 500 mg dziennie, aby zachować wysoką 
odporność. „Nie wiem dokładnie, jak Biobran mi pomógł, lecz 
w całym okresie terapii czułem się bardzo dobrze i nadal żyję. 
Byłem zaskoczony skutecznością tego suplementu i wierzę, 
że połączenie terapii konwencjonalnej i stosowania Biobranu 
pomogło mi w zwalczeniu raka i zachowaniu jakości życia”.

Rak żołądka
kiedy lekarze w Hokkaido w Japonii otworzyli jamę brzuszną 
53-letniej kobiety, aby usunąć znajdujące się tam guzy, 
zdecydowali się przerwać zabieg i zaszyć powstałą ranę. guzy 
były tak szeroko rozsiane, że nie mogli nic zrobić.

kobiecie dawano trzy miesiące życia i odesłano do domu, aby 
tam umarła. Jej rodzina odrzuciła propozycję chemioterapii, 
uważając, że będzie nieskuteczna.

kobieta cierpiała na bóle brzucha na rok przed ostateczną 
diagnozą w marcu 1996 r. choć z pewnością podejrzewała,  
że coś jest nie w porządku, jej rodzina nigdy nie zdecydowała się 
poinformować jej o nowotworze. córka obserwowała powolne 
odchodzenie matki. Na takim etapie usłyszała o Biobranie.  
U jej matki zastosowano dawkę 3 g dziennie.

„Nie miała apetytu, lecz w ciągu tygodnia sytuacja zaczęła się 
poprawiać. Wrócił jej apetyt, a w dobre dni była w stanie przejść 
się wkoło domu”, opowiada córka.

Sześć miesięcy później, po regularnych wizytach w szpitalu  
i okresowych badaniach radiograficznych, córkę wezwano, aby 
wyraziła zgodę na kolejny zabieg chirurgiczny.
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„lekarz pokazał mi dwa zdjęcia rentgenowskie, jedno zrobione  
w okresie pierwszego badania i drugie, z ostatniej wizyty. Zmiana 
była znaczna, większość cieni na zdjęciu zniknęła”.

We wrześniu 1996 r. kobieta została poddana kolejnej operacji, 
podczas której usunięto pozostałe guzy z żołądka. „lekarze byli 
zdumieni tym, że większość guzów zniknęła. Jej lekarz powiedział 
mi, że pierwszy raz styka się z takim przypadkiem.

Wierzymy, że to był cud. Moja matka cieszy się teraz normalnym, 
zdrowym życiem”.

* * *

62-letnia Japonka odmówiła wszelkiego rodzaju terapii  
po tym, jak w marcu 1997 r. w jej żołądku stwierdzono obecność 
łagodnych guzów. W styczniu 1999 r. zaczęła wymiotować krwią 
i została niezwłocznie przyjęta do szpitala. odmówiła zgody na 
zalecany zabieg chirurgiczny mający na celu usunięcie guza, 
który na tym etapie był już złośliwy.

W badaniu przeprowadzonym dwa miesiące później stwierdzono, 
że guz stał się agresywny. Pacjentka ponownie odmówiła zgody 
na terapię konwencjonalną i udała się do kliniki holistycznej, gdzie 
zaczęto podawać jej Biobran w dawce 4 g dziennie jako część 
terapii, w obręb której wchodziły także posty oraz podawanie 
suplementów z enzymów roślinnych, w celu poprawy jakości 
krwi.

W dwa tygodnie po rozpoczęciu stosowania Biobranu pacjentka 
zgłosiła złagodnienie bólu i poprawił się jej apetyt. Miesiąc później 
ważyła już 4 kg więcej.

Mniej więcej w tym samym czasie wykonane badanie nie 
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wykazało obecności złośliwych guzów. Dwa miesiące później,  
w lipcu 1999 r. zbadano masę znajdującą się w jej jamie brzusznej 
i stwierdzono, że jest łagodna.

Rak przewodu pokarmowego
Poza nabawieniem się cukrzycy w wieku około 50 lat S.N. cieszył 
się dobrym zdrowiem. Jednak w 2001 roku i pierwszej połowie 
2002 zaczął czuć się źle. W maju 2002 po raz pierwszy zauważył 
krwiste stolce, lecz nie odważył się stawić czoła ewentualnym 
niepomyślnym wieściom. Zataił swoje objawy przed rodziną  
i lekarzem.

Podczas służbowego wyjazdu do Singapuru odwiedził Narodowy 
Szpital Uniwersytecki ze względu na problemy żołądkowe. cierpiał 
na ciągłe nudności, wymioty, pojawiającą się od czasu do czasu 
biegunkę oraz miał krwiste stolce. W sierpniu 2002 r., gdy miał 
57 lat, zdiagnozowano u niego raka przewodu pokarmowego – 
średniej wielkości guz zlokalizowany w przełyku.

Wdrożono u niego trzymiesięczną chemioterapię, lecz leczenie 
nie przyniosło rezultatów i jego stan stale się pogarszał.

Po powrocie do domu w Ras Al khaimah, w Zjednoczonych 
emiratach Arabskich natknął się na reklamę Biobranu,  
na miejscowym rynku sprzedawanego pod nazwą lentin-Plus. 
Zawsze interesował się medycyną komplementarną i regularnie 
stosował preparat Royal Jelly, ekstrakt z liści jęczmienia, oraz inne 
preparaty ziołowe.

W grudniu 2002 r. zaczął zażywać 3 g Biobranu dziennie. 
Równocześnie, pod kontrolą dr. Rafe’ha Bechira zmienił dietę. 
Przestał jeść mięso i produkty mleczne, jadł gotowane warzywa 
i świeże owoce i surówki oraz pił duże ilości czystej wody. 
ograniczył także poziom oddziałującego na niego stresu.

Po upływie miesiąca od rozpoczęcia stosowania Biobranu  

o
M

ó
W

Ie
N

Ie
 P

RZ
yP

A
D

kó
W

 c
H

o
Ro

Bo
W

yc
H

book_PL_version.indd   73 10/28/10   9:19:54 AM



BioBran

74

zauważył złagodzenie objawów. Nie dokuczała mu biegunka, 
wymioty i anemia. Ustąpiła zgaga i nadkwasota, ze stolców 
zniknęła krew. Apetyt wrócił do normy i poprawiło się trawienie. 
Stwierdził także, że ustępuje łysina spowodowana chemioterapią. 
Poprawiła się liczebność białych krwinek i stężenie hemoglobiny.

choć początkowo nie miał pewności co do Biobranu, po miesiącu 
poczuł, że może wyzdrowieć. Jest przekonany, że Biobran jest 
na 100% odpowiedzialny za jego powrót do zdrowia.

Białaczka
Po aktywnym życiu spędzonym w dobrym zdrowiu i bez 
poważniejszych chorób 72- letnia e.c. usłyszała od swojego 
onkologa, że nie zostało jej więcej niż rok życia.

W lipcu 2001 r. poszła do lekarza, uskarżając się na owrzodzenia  
w obrębie jamy ustnej, które nie chciały zniknąć. e.c., która 
przez całe swoje życie mieszkała na wsi w pobliżu Pontefract,  
w Zachodnim yorkshire, w północnej Anglii, została skierowana 
do Szpitala okręgowego w Pontefract. Zanim postawiono 
diagnozę ostrej białaczki szpikowej, był już listopad.

„onkolog powiedział jej, że nie dożyje do Bożego Narodzenia  
w roku 2001”, wyjaśnia jej córka, J.t. „Polecono jej natychmiastowe 
rozpoczęcie chemioterapii i przygotowano na to, że poczuje 
się chora i znajdzie się w szpitalu w ciągu najbliższych dwóch 
miesięcy. Nawet przy zastosowaniu chemioterapii miała nie 
spodziewać się znaczącego wydłużenia pozostałego jej czasu 
życia. gdy usłyszała te wiadomości, jej nastawienie było pełne 
rezygnacji. Powiedziała wtedy: „Dziesięć do dwunastu miesięcy. 
W sam raz, aby posprzątać porządnie dom”.

Poruszona bezdusznością systemu, złą prognozą i martwiąc się 
rezygnacją swojej matki, J.t. postanowiła znaleźć alternatywną 
terapię. cztery czy pięć dni poświęciła na intensywne poszukiwania 
w Internecie oraz odwiedziła Bristol cancer Help center, jeszcze 
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zanim przyszedł czas wizyty jej matki w Somerset.

„Zanim jeszcze zgłosiła się do szpitala, byłam przekonana, że 
chemioterapia nie była odpowiednią drogą. Wyniki badań jej 
krwi były bardzo słabe, a chemioterapia zniszczyłaby całkowicie 
jej układ odpornościowy. Bardzo prawdopodobne było, że umrze 
w jej trakcie na zapalenie płuc i już nigdy nie wyjdzie ze szpitala”.

J.t. samodzielnie zaprojektowała intensywny odtruwający 
program dietetyczny, obejmujący powstrzymanie się od mięsa  
i produktów mlecznych, z dużym udziałem owoców i warzyw oraz 
z minerałami i suplementami. „Pomysł polegał na tym, że z im 
mniejszą ilością toksyn musi sobie radzić układ odpornościowy, 
tym więcej sił będzie mógł skupić na chorobie”.

Przez ponad 18 miesięcy do dwóch lat, intensywny program 
dietetyczny dawał dobre rezultaty i wyniki e.c. zaczęły 
się stabilizować. Jej onkolog był zaskoczony i polecił, aby 
kontynuowała tę terapię. Plan wizyt kontrolnych zmieniono z raz 
na trzy tygodnie na raz na dwa miesiące.

Począwszy od listopada 2002 r., liczebność krwinek białych 
zaczęła powoli spadać. Spadek ten trwał do stycznia 2003 r. J.t. 
przeczytała w Internecie, że Biobran może pomóc w leczeniu 
białaczki. Jej matka zaczęła stosować Biobran w lutym 2003 r.  
Po sześciu czy ośmiu tygodniach od chwili rozpoczęcia stosowania 
dawki 3 g wyniki e.c. poprawiły się i znów zaczęły rosnąć.

„Wybrałam Biobran, ponieważ przemawiało za nim wiele dobrze 
przeprowadzonych badań”, mówi J.t. „liczebność krwinek białych 
(komórek cD4+) zaczęła rosnąć, podobnie jak płytek krwi. Poziom 
hemoglobiny był zmienny; wahał się w górę i w dół. liczebność 
białych krwinek była tym, o co martwiłam się najbardziej. gdyby 
udało mi się ją poprawić, komórki nowotworowe przestałyby 
wreszcie wygrywać. Na tym się skupiłam.
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Zdałyśmy sobie sprawę, że to działa, i pozostałyśmy przy przyjętej 
terapii. lekarze znów zmienili plan wizyt, tym razem chcieli ją 
kontrolować co sześć tygodni zamiast co trzy.

Myślę, że gdybyśmy nie znalazły czegoś, o czym wiedziałyśmy, że 
oddziałuje na określony element nowotworu i wzmacnia komórki 
Nk, stan mamy by się pogarszał. W lutym, gdy zaczęłyśmy 
stosować Biobran i nastąpiła poprawa wyników badań, mama 
była już w dobrym stanie psychicznym”.

Chłoniak nieziarniczy grudkowy
J.l. jest 39-letnią kobietą. Mieszka w Rijece, w chorwacji. W marcu 
2005 r. postawiono u niej diagnozę chłoniaka nieziarniczego 
grudkowego stopnia IIIA. W następnym miesiącu rozpoczęto 
chemioterapię w warunkach ambulatoryjnych. Przedtem 
J.l. poszukiwała sposobów wzmocnienia swojego układu 
odpornościowego i odkryła Biobran. Niezwłocznie zaczęła 
go stosować w wysokiej dawce – 3 g dziennie. taką terapię 
kontynuowała przez pierwsze dwa miesiące. Zmieniła także dietę 
na makrobiotyczną.

W wyniku tego komplementarnego podejścia w okresie 
chemioterapii udało jej się utrzymać wysoki poziom jakości 
życia i dobry poziom energii. choć lekarz przedstawił jej możliwe 
działania uboczne chemioterapii, J.l. z przyjemnym zaskoczeniem 
stwierdziła, że odczuwa je w znacznie mniejszym stopniu, niż 
się tego spodziewała. Nie oznacza to, że chemioterapia nie była 
męcząca, ale dieta i Biobran pomogły jej ją przetrzymać. „Mój 
lekarz był zadowolony, bo dzięki temu mogłam kontynuować 
chemioterapię”.

J.l w dalszym ciągu poddawana jest chemioterapii, a dawkę 
Biobranu zmniejszyła z 3 g dziennie do dawki podtrzymującej 
równej 1 g dziennie. Jest przekonana, że Biobran wraz z dietą 
makrobiotyczną pomaga jest przetrzymać kolejne cykle 
chemioterapii i znacznie szybciej powracać do zdrowia pomiędzy o
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kolejnymi wizytami w szpitalu.

Rak jajnika
W lutym 1993 r. u 53-letniej kobiety zdiagnozowano agresywny 
nowotwór obu jajników. Po zabiegu chirurgicznym zastosowano 
chemioterapię. W tym samym czasie zaczęła ona stosować 3 g 
Biobranu dziennie.

Jej stan zaczął się normalizować i aktywność komórek Nk uległa 
znacznej poprawie już po trzech tygodniach od chwili rozpoczęcia 
chemioterapii i stosowania Biobranu. Wyniki badań zaczęły 
się poprawiać i po upływie czterech i pół miesiąca aktywność 
komórek Nk wynosiła 72,6% powyżej normy.

* * *

J.F. jest 43-letnią bibliotekarką z czech, u której w marcu 2005 r. 
zdiagnozowano raka jajnika po tym, gdy odkryła guzek w rejonie 
pachwiny. Niestety, guz był bardzo zaawansowany i prognoza 
była niepomyślna.

W miesiąc po postawieniu diagnozy J.F. została poddana 
zabiegowi chirurgicznego usunięcia guza, po czym poddano ją 
chemioterapii w warunkach ambulatoryjnych.

tuż po zabiegu chirurgicznym i przed rozpoczęciem chemioterapii 
J.F. zaczęła stosować 1000 mg Biobranu dziennie. terapię poleciła 
jej przyjaciółka. W tym okresie czasu J.F. nie stosowała żadnych 
innych suplementów diety, lecz starała się utrzymać zdrową dietę. 
Po zabiegu nie odczuwała zbytniego bólu i miała lepszy apetyt 
niż inne pacjentki w podobnym stanie, lecz niekorzystające  
z dobrodziejstw wzmocnienia układu odpornościowego. „Biobran 
pomógł mi przetrwać najtrudniejszy okres w moim życiu”, mówi 
J.F. Podczas kolejnych cykli chemioterapii, która zwykle powoduje 
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bardzo złe samopoczucie pacjentów, J.F. czuła się zaskakująco 
dobrze i pozostawała w dobrej formie psychicznej. Wyjątkiem 
był emocjonalny cios, jakim była utrata włosów i strata 8 kg wagi, 
co i tak było spadkiem mniejszym niż u innych pacjentów. „kiedy 
zaczęłam stosować Biobran, miałam dobre przeczucia co do 
powrotu do zdrowia. Biobran jest doskonały na psychikę!”

choć J.F. poinformowała swojego lekarza o stosowaniu Biobranu, 
nie skomentował on jej decyzji – jest lekarzem konwencjonalnym 
i nie wierzy w terapie komplementarne. lecz był świadkiem tego, 
że markery nowotworowe spadły z 1980 na początku terapii do 78 
w jej połowie (terapia trwa nadal, więc nie są dostępne wartości 
dla jej zakończenia).

J.F. wciąż stosuje 1000 mg Biobranu dziennie, aby upewnić się, że 
w dalszym ciągu będzie wracała do zdrowia. „Jestem przekonana, 
że dzięki Biobranowi cały czas czuję się bardzo dobrze i lepiej 
mogę sobie radzić z chorobą. Wciąż jestem poddawana terapii, 
więc moja walka trwa, lecz dzięki temu suplementowi diety czuję 
się znacznie silniejsza. choć nowotwór spadł na mnie jak grom 
z jasnego nieba, stawiłam mu czoło. choć od sześciu miesięcy 
nie pracuję, moim celem jest powrót do pracy najszybciej, jak to 
tylko będzie możliwe”.

Rak okrężnicy z przerzutami do wątroby
Rozprzestrzenianie się nowotworu okrężnicy pomimo trzech 
zabiegów chirurgicznych i chemioterapii przeprowadzonych 
w okresie dwóch lat doprowadziło do tego, że lekarz musiał 
powiedzieć pacjentowi, że nie jest w stanie zrobić dla niego nic 
więcej. Pacjent, wtedy 67-letni, był po raz pierwszy operowany  
w styczniu 1996 r. w szpitalu w regionie Shizuoka, w Japonii.

Pomimo chemioterapii występowały sygnały rozprzestrzeniania 
się raka i w listopadzie 1996 r. stwierdzono obecność guzów  
w wątrobie. W lutym chirurgicznie usunięto guz z prawego płata 
wątroby. Na tym etapie poinformowano pacjenta, że chirurgia o
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nie stanowi już odpowiedniej opcji terapeutycznej.

W styczniu 1999 r. pacjent został poddany chemioterapii 
podawanej w postaci zastrzyków. Związane z nią działania 
uboczne przykuły pacjenta do łóżka. W następnym miesiącu udał 
się do kliniki holistycznej, gdzie poddany został częściowemu 
postowi. W klinice tej sądzono, że post stanowi dobrą metodę 
regulacji chorób jelit.

Następnie u pacjenta wdrożono pięciodniową terapię  
z zastosowaniem bardzo wysokiej dawki Biobranu – 5 g. Po tym 
czasie terapię przerwano na dwa dni i ponownie wznowiono. 
W kwietniu 1999 r. guz w prawym płacie wątroby zaczął się 
kurczyć. W kolejnym miesiącu markery nowotworowe powróciły 
do normy. Pacjent szybko odzyskiwał siłę fizyczną i cieszył się 
dobrym zdrowiem. W dalszym ciągu stosuje Biobran.

Rak okrężnicy
Pomimo stwierdzenia łagodnych guzów w obrębie okrężnicy 
i ostrzeżenia, że niektóre z nich mogą stać się złośliwe, 58-letni 
mężczyzna odmówił zgody na leczenie szpitalne w regionie 
okayama, gdzie po raz pierwszy zgłosił się do lekarza w marcu 
1997 r. Dwa lata później, w marcu 1999 r. guzy stały się złośliwe  
i agresywne.

Mężczyzna odmówił udzielenia zgody na zabieg operacyjny 
i zamiast tego w kolejnym miesiącu zgłosił się do kliniki 
holistycznej. tam zastosowano częściowy post, otrzymał enzymy 
roślinne w celu poprawy liczebności krwinek oraz zastosowano  
4g Biobranu dziennie, aby wzmocnić jego układ odpornościowy.

Dwa miesiące później, w lipcu 1999 r. w badaniu stwierdzono,  
że guzy na powrót stały się łagodne. Pacjent stwierdził, że decyzja 
o odmowie poddania się zabiegowi chirurgicznemu była słuszna 
i zachował wysoką jakość życia.
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Rak skóry (czerniak)
Prowadząc niezakłócone chorobą życie w Splicie, w chorwacji, 
I.P. wskazuje na silny stres, którego doświadczyła po urodzeniu 
pierwszego dziecka w marcu 1999, jako na czynnik, który wywołał 
u niej raka.

Podczas porodu jej córka nie otrzymała dostatecznej ilości tlenu, 
a sama I.P. doznała infekcji macicy i hemoroidów. Prognoza dla 
jej córki nie była pomyślna. lekarze stwierdzili, że dziecko będzie 
upośledzone fizycznie i psychicznie. Jednak po dwóch latach 
intensywnego leczenia stan córki uległ radykalnej poprawie; nie 
musi już stosować leków i prowadzi normalne życie.

W szóstym miesiącu jej drugiej ciąży (w maju 2001 r., gdy miała 31 
lat) podczas wizyty kontrolnej w szpitalu zauważono krwawienie 
z pieprzyka znajdującego się na skórze pleców I.P. Wykonano 
biopsję i stwierdzono obecność agresywnego czerniaka (etap IV, 
stopień V). Nie było innego wyjścia, niż tylko wykonać natychmiast 
zabieg operacyjny, pomimo że kobieta była zdecydowana odwlec 
go do czasu po urodzeniu dziecka. guz usunięto, a ona do końca 
ciąży została zatrzymana w szpitalu.

W trzy miesiące po porodzie nawrót raka doprowadził I.P. na skraj 
agonii. Wróciła do szpitala, gdzie usunięto guza z dolnej strony jej 
lewego ramienia, po czym rozpoczęto sześć cykli chemioterapii 
(DtIc).

„chemioterapia była dla mnie ogromnie trudna. Silne wpłynęła 
na mój organizm i umysł, powodując ciągłe nudności i złe 
samopoczucie”.

Po ostatnim cyklu chemioterapii, w sierpniu 2002 r., I.P. odwiedziła 
onkologa w prywatnej klinice w londynie. „Powiedziano mi, 
że w związku z naturą mojej choroby nie mam wiele szans  
na wyzdrowienie. Zgodnie ze statystyką zaledwie 30% pacjentów 
wychodzi z choroby i przeżywa okres pięciu lat od chwili jej o
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wykrycia. Byłam w całkowitej panice i przepełniona lękiem. 
Do tego czasu nie zdawałam sobie sprawy, w jakim jestem 
niebezpieczeństwie”.

W październiku 2002 r. wystąpił kolejny nawrót choroby, tym 
razem pod prawym ramieniem, i ponownie guz został usunięty 
operacyjnie. lekarze sugerowali kolejny cykl chemioterapii, lecz 
I.P. nie wyraziła zgody.

„czułam, że pierwsza chemioterapia nie przyniosła poprawy, i nie 
mogłam znieść myśli o przechodzeniu jeszcze raz przez te same 
tortury fizyczne i psychiczne”.

I.P. zaczęła poszukiwać terapii alternatywnych. Skontaktowała 
się z zielarzem w sąsiedniej Bośni, a ten przekazał jej informację  
o Biobranie.

„Zaczęłam stosować Biobran oraz mieszankę ziół. Po 45 dniach 
wykonano u mnie biopsję. Próbka tkanki dała wynik ujemny. 
lekarze byli w szoku. Mówili, że nie widzieli czegoś takiego  
w czasie 20 lat swojej praktyki lekarskiej. Biobran i zioła stosowałam 
przez kolejny rok”.

I.P. mówi, że nie wie, ile zasługi w jej wyzdrowieniu przypisać 
Biobranowi, lecz zauważa, że podczas stosowania go czuła się 
mniej zmęczona i jej nastrój był lepszy. „W pewnym momencie 
zabrakło mi Biobranu i zauważyłam, że wszystkie objawy 
zaczynają powracać. to mnie przekonało o jego skuteczności”.

Podczas stosowania Biobranu I.P. zmieniła swoje nawyki 
żywieniowe. „Jem potrawy naturalne i pełne, jedynie białe 
mięso, ryby, warzywa, owoce i zboża. Nie jem potraw smażonych 
lub pieczonych, nie jem żywności przetworzonej ani potraw 
gotowych, nie korzystam z produktów mlecznych. Poza 
Biobranem stosuję herbaty ziołowe, witaminy c i e, beta karoten 
i korzystam z terapii energetycznych”.
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Starając się zredukować stres, ma pozytywne spojrzenie na świat, 
odnalazła także wiarę w Boga. Na szczęście miała także krąg 
przyjaciół i rodzinę zapewniającą jej wsparcie. „ciężko pracowali, 
aby zarobić pieniądze na moje leki. Bez ich pomocy nie dałabym 
rady”.

Półtora roku od chwili ostatniej operacji lekarze stwierdzili guzek 
na szyi, lecz biopsja wykonana w lutym 2004 r. potwierdziła,  
że jest on łagodny. „Mam nadzieję, że nigdy nie będę musiała 
jeszcze raz przez to przechodzić. oby nikomu się to nie 
przydarzyło. to nie był po prostu trudny czas – ten czas wydawał 
się nierealny. Z optymizmem patrzę w przyszłość”.

* * *

W styczniu 2001 r. S.M., 42-letni biznesmen zauważył zmianę 
skórną na palcu prawej dłoni. Wkrótce zmianę tę zdiagnozowano 
jako czerniak i rozpoczęto chemioterapię.

Po powrocie do szpitala w coimbrze, w Portugalii w lutym  
2002 r. został poinformowany, że jego nowotwór rozprzestrzenił 
się na płuca i wątrobę i że może spodziewać się jedynie czterech 
miesięcy życia. Zdecydował się na kolejną chemioterapię, lecz 
także złożył wizytę profesorowi Jurasunasowi, który przepisał mu 
Biobran oraz inne substancje i zalecił zmianę diety.

„Raka przypisuję znacznemu narażeniu na działanie promieni 
słonecznych oraz pełnemu stresu i zajęć życiu”, mówi S.M. 
„Po wizycie u profesora Jurasunasa zmieniłem styl życia  
i przestrzegałem jego zaleceń, nie przestając poddawać się 
terapii konwencjonalnej. około dwa miesiące później mój stan 
zaczął się poprawiać”. Działania uboczne chemioterapii także były 
łagodniejsze.

Zakończył chemioterapię w lipcu 2002 r. „Mój lekarz nie wierzył 
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własnym oczom, lecz prawda była taka, że wszystko było  
w porządku. Myślałem, że to sen. Jestem szczęśliwy i czuję się jak 
nowo narodzony”.

W listopadzie 2002 r. S.M. usłyszał, że nie ma już raka w wątrobie 
i że guzki w płucach są znacznie mniejsze. W marcu 2003 r. 
dowiedział się, że nie jest już chory na nowotwór.

Rak gruczołu krokowego
gdy u J.R., 63-letniego kierowcy ciężarówki stwierdzono raka 
gruczołu krokowego, zapewniono go, że chirurgia jest najlepszym 
wyborem. Niestety, kolejki obowiązujące w Portugalii oznaczały, 
że będzie musiał poczekać na operację. W międzyczasie 
zapewniono mu środki przeciwbólowe.

W końcu zabieg zaplanowano na styczeń 2002 r., w pięć miesięcy 
po postawieniu diagnozy. Po przybyciu do szpitala usłyszał,  
że operacja się nie odbędzie, gdyż nowotwór rozprzestrzenił się 
po jego organizmie i nie pozostało nic, co lekarze mogliby w tej 
sytuacji zrobić.

W następnym miesiącu, podczas wizyty u onkologa, usłyszał,  
że pozostało mu sześć do dwunastu miesięcy życia. W tym czasie 
nie mógł już samodzielnie chodzić.

1 kwietnia 2002 r. J.R. po raz pierwszy odwiedził profesora 
Jurasunasa w lizbonie. J.R. otrzymał zalecenie stosowania  
3g Biobranu dziennie wraz z innymi środkami, a także radę, 
aby zmienił tradycyjną, wysokotłuszczową portugalską dietę  
na zdrowszą kombinację świeżych ryb i jarzyn.

Po miesiącu zaleconej terapii J.R. poczuł się lepiej i zaczął 
przybierać na wadze. Badanie krwi także wskazało na 
poprawę. W kwietniu 2003 r. badania krwi wskazały, że jego 
gruczoł krokowy jest w normie i nie ma śladu żadnych guzów  
w jego organizmie.
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J.R. stwierdza jednoznacznie: „Biobran uratował mi życie”. J.R. jest 
obecnie na emeryturze i znów cieszy się życiem.

* * *

Były szyper na statkach handlowych, A.k. cieszył się 
dobrym zdrowiem. Było to zresztą warunkiem koniecznym  
do wykonywania tej ciężkiej pracy. Później zmienił pracę  
na mniej wymagającą fizycznie posadę “za biurkiem” i zamieszkał 
w londynie, skąd kieruje przedstawicielstwem japońskich 
towarzystw frachtowych.

W lipcu 2001, w wieku 62 lat udał się rutynowe badania kontrolne, 
gdzie został poinformowany o stwierdzeniu wysokiego 
poziomu antygenu swoistego dla gruczołu krokowego (PSA), 
wskazującego na obecność raka gruczołu krokowego. Dalsze 
badania potwierdziły tę diagnozę. guz był umiarkowanie 
agresywny. Zgodził się na zabieg operacyjny i we wrześniu 
2001 r. usunięto mu gruczoł krokowy. Wykonana później 
biopsja wykryła nowotwór i w październiku A.k. został poddany 
sześciotygodniowej radioterapii.

Wcześniej, jeszcze w szpitalu, gdzie powracał do zdrowia  
po operacji, otrzymał Biobran od przyjaciela. A.k. nie zastosował 
suplementu. kiedy jednak dowiedział się, że konieczne jest dalsze 
leczenie, zaczął stosować dzienną dawkę 3 g Biobranu, uważając, 
że może on przynieść mu poprawę stanu zdrowia i złagodzić 
działania uboczne radioterapii.

„Uważam, że to dzięki Biobranowi doznawałem jedynie 
minimalnych działań ubocznych radioterapii, co jest dość 
nietypowe. od tego czasu stosuję 2 g Biobranu dziennie”.

Pierwsze badanie krwi wykonane po zakończeniu radioterapii 
i regularnym stosowaniu Biobranu wykazało, że poziom PSA 
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u niego jest bliski zeru, przy braku wykrywalnych komórek 
nowotworowych. od tego czasu, co trzy miesiące poddawany 
był badaniom kontrolnym, lecz wkrótce ich częstotliwość 
zmniejszono do czterech, a potem sześciu miesięcy.

„Mój lekarz powiedział, że nie spodziewał się, że wszystko pójdzie 
tak dobrze. Zawsze byłem zdrowy i w dobrej formie. tak musi być, 
jeśli chce się pracować na statku. W przeciwnym wypadku byłoby 
bardzo ciężko.

Nie wiem, czy Biobran ocalił mi życie, czy nie, lecz zdecydowałem 
się, że będę go stosował do końca życia. Sądzę także, że dzięki 
Biobranowi nie złapałem nawet przeziębienia w okresie ostatnich 
dwóch zim, a to niecodzienne. Jestem więc bardzo zadowolony”.

* * *

Biobran w połączeniu z chemioterapią (stosowany przez 
długi okres czasu) pomógł 78-letniemu Japończykowi,  
u którego zdiagnozowano raka gruczołu krokowego, powrócić  
do normalnego życia.

o raku gruczołu krokowego dowiedział się we wrześniu 1994 r. 
Nowotwór rozprzestrzeniał się na kręgosłup. W kolejnym miesiącu 
mężczyzna został poddany zabiegowi chirurgicznemu.

Ponad rok później, w grudniu 1995 r. zaczął stosować Biobran 
w dawce 2 g dziennie, jako środek towarzyszący chemioterapii. 
chemioterapię trzeba było wstrzymać ze względu na rozwijającą 
się anemię, lecz mężczyzna uważa, że stale stosowany Biobran 
pomógł mu ją pokonać i umożliwił wznowienie chemoterapii.

W czerwcu 1996 r. stwierdzono, że guz zlokalizowany w dolnej 
części kręgosłupa zmniejszył się o połowę, a do grudnia 1996 r. 
po nowotworach nie pozostał ślad.
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* * *

Dwa rodzaje chemioterapii nie przyniosły rezultatów  
w przypadku 68-letniego Amerykanina, u którego w lipcu 1995 r. 
zdiagnozowano agresywny nowotwór gruczołu krokowego.

W styczniu 1996 r. zaczął stosować 3 g Biobranu dziennie.  
W kwietniu tego roku poddany został zabiegowi chirurgicznego 
usunięcia guza. W listopadzie jego czynności życiowe powróciły 
do normy. Aktywność jego komórek Nk była wysoka, poziom PSA 
powrócił do normy i jego stan określono jako całkowitą remisję.

* * *

56-letniego mężczyznę, u którego stwierdzono agresywny 
nowotwór gruczołu krokowego rozprzestrzeniający się na węzły 
chłonne, poddano terapii hormonalnej w szpitalu w okręgu 
Shizuoka, w Japonii w listopadzie 1998 r. terapia przyniosła 
pewne skutki co do wielkości i liczby guzów, lecz w chwili, 
gdy opuszczał szpital w styczniu 1999 r., pozostały one duże  
i liczne.

Pacjent kontynuował terapię, lecz bez dalszych postępów. 
Mając wrażenie, że terapia hormonalna osiągnęła kres swoich 
możliwości, w kwietniu 1999 mężczyzna ten udał się do kliniki 
medycyny alternatywnej, gdzie zaoferowano mu Biobran jako 
element terapii obejmującej częściowy post. otrzymał dawkę 5 g 
dziennie przez pięć dni, po czym nastąpiła dwudniowa przerwa. 
taki tryb leczenia kontynuowano przez dwa miesiące.

Po dwóch tygodniach od chwili rozpoczęcia przyjmowania 
Biobranu przestał odczuwać dolegliwości brzuszne. W tym 
samym czasie jego poziom PSA drastycznie spadł, a do czerwca 
1999 r.  powrócił do normy. W węzłach chłonnych nie stwierdzono 
anomalii.
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terapia hormonalna przyniosła prawdopodobnie skutek, hamując 
wzrost komórek nowotworowych, lecz nie była w stanie zapewnić 
ich zniszczenia. Biobran pomógł, wspierając terapię hormonalną  
i doprowadzając do ostatecznej eliminacji guza.

Rak piersi
gdy u J.B. po raz pierwszy zdiagnozowano raka w wieku 45 lat, 
w styczniu 1998 r., obiecała sobie, że przeżyje na tyle długo, aby 
zatańczyć na weselach swoich obu córek. W lipcu 2003 r., kiedy 
za mąż wyszła pierwsza z nich, połowa jej marzenia stała się 
rzeczywistością.

J.B. była zdrową osobą, która w przypadku przeziębień sięgała 
po medycynę alternatywną. Jako dystrybutor firmy produkującej 
preparaty ziołowe, mieszkanka Schwarzwaldu w południowej 
części Niemiec, regularnie stosowała suplementy, starając się 
zachować zdrowie.

W roku 1997 wyczuła zgrubienie w piersi, lecz zignorowała je.  
W grudniu tego roku czuła się już na tyle źle, że udała się na badania 
kontrolne. Wykonana w następnym miesiącu mammografia 
wykazała istnienie dużego, umiarkowanie agresywnego raka 
piersi. Być może to zbieg okoliczności, lecz sądzi, że bolesne 
ściśnięcie piersi w mammografie mogło wyrządzić jej szkodę.

Zgodziła się na usunięcie guza z piersi, lecz ze względu 
na jego rozległość nie można było go usunąć całkowicie. 
Pomimo wywieranego na nią nacisku odmówiła poddania się 
chemioterapii i radioterapii po zabiegu chirurgicznym i wcześnie 
wypisała się ze szpitala, spędzając tam trzy dni. Szwy po zabiegu 
usunęła jej przyjaciółka.

choć w dalszym ciągu była pełna obaw, jej stan psychiczny 
ustabilizował się. Poszukując możliwości terapii alternatywnej, 
zdecydowała się na zmianę diety i zastosowała dietę z olejem 
lnianym opracowaną przez dr Johanna Budwiga. Przestała 
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pracować, nauczyła się progresywnej relaksacji mięśni oraz 
przyjmowała wlewy z antyoksydantów i witaminy c. Pod koniec 
roku 1998 przeprowadziła sześciotygodniową głodówkę, zgodnie 
z programem opracowanym przez uzdrowiciela Rudolfa Breussa.

W maju 1998 udała się na pobyt rekonwalescencyjny  
w alternatywnej tumorbiologische clinic we Freiburgu. korzystając 
tam jedynie z poradnictwa psychologicznego i naturalnej diety, 
została poproszona o wyrażenie zgody na chemioterapię lub 
przynajmniej radioterapię. Nie wyraziła zgody.

W październiku 2000 r. poddana została drugiej operacji 
usunięcia dalszych guzów z piersi. Aktywność jej komórek 
Nk była na poziomie zaledwie 5%. Znalazła miejsce w klinice 
Veramed w pobliżu Monachium, gdzie zapewniono jej wlewy 
z witaminy c oraz terapię hipertermiczną. terapia ta obejmuje 
leżenie pod rodzajem namiotu, pod którym ciało zostaje 
poddane znieczuleniu i rozgrzane do 41°c (105,8°F). terapia  
ta nie podziałała i gdy opuszczała klinikę, aktywność komórek Nk 
pacjentki w dalszym ciągu wynosiła 5%.

Po raz pierwszy usłyszała o Biobranie podczas wakacji  
na Florydzie, w maju 2001 r. W dalszym ciągu otwarta na nowe 
propozycje i wykazująca wolę spróbowania wszystkiego, 
pomimo odczuwanego wyczerpania, zamówiła Biobran, 
ponieważ wyczytała, że podnosi on aktywność komórek Nk.  
W kilka tygodni później, 2 czerwca 2002 zaczęła stosować Biobran 
w dawce 3 g dziennie. W dalszym ciągu pilnowała diety. korzystała 
i nadal korzysta z diety Budwiga i stosuje suplementy. Uważa,  
że to postępowanie uchroniło ją od rozprzestrzeniania się raka.

Po czterech dniach stosowania Biobranu uświadomiła sobie,  
że ma więcej sił i zniknęło uczucie wyczerpania. Po powrocie  
do Niemiec, 25 czerwca wykonała kolejne badanie aktywności 
komórek Nk, które wynosiło 28%. Do 14 lipca wzrosło do 38%.
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„Po raz pierwszy miałam wrażenie, że jest szansa na przeżycie”, 
mówi J.B. „Biobran dał mi więcej sił i pomógł mi spokojniej 
podejść do odmowy chemioterapii”. Jesienia 2002 r. powiedziano 
jej, że w jej piersi są kolejne trzy guzy. Planuje poddać się 
kolejnym zabiegom, lecz najpierw chce się pozbyć zawierających 
rtęć wypełnień w zębach, które według niej stanowią jedną  
z przyczyn raka.

W roku 1993 usunięto jej 14 amalgamatowych wypełnień 
zawierających rtęć, umieszczonych w jej zębach w ciągu 20 lat. 
Uważa, że praca ta nie została porządnie wykonana i stara się 
o usunięcie pozostałości rtęci z organizmu. Pomaga jej w tym 
kinezjolog.

Uważa, że stres stanowi inny główny czynnik rozwoju raka. U jej 
córki zdiagnozowano cukrzycę w wieku czterech lat, a niestabilne 
stężenie cukru w jej krwi stanowiło dla rodziny długotrwały 
problem i powód zmartwień.

Rak u J.B. może być wynikiem predyspozycji genetycznej. Jej 
dwie siostry przyrodnie także zachorowały na raka. Jedna z nich, 
córka jej ojca, wyleczyła się z raka macicy. operacyjnie usunięto 
jej guza, natomiast odmówiła zgody na radioterapię i zmieniła 
stosowaną dietę.

Druga siostra przyrodnia, córka jej matki, zachorowała na raka 
piersi, lecz lekarze stwierdzili, że guz jest łagodny i nie ma się 
czym przejmować. Jednak nowotwór rozprzestrzeniał się i w 1991 
roku musiała poddać się histerektomii, a w roku 1995 usunięto jej 
część płuca. Poddano ją intensywnej chemioterapii a odmówiła 
rozważenia terapii alternatywnych. Zmarła w listopadzie 2002 r.

* * *
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D.S., prowadząca własną firmę, która wytwarza zabawki  
dla dziecięcych placów zabaw, przeszła na wcześniejszą 
emeryturę i z pasją oddawała się pracy w przydomowym ogródku.  
Wtedy, po niemal czterech latach od chwili postawienia diagnozy 
raka i usunięciu guzka z jej piersi i chemioterapii, D.S. sądziła,  
że jej nowotwór wrócił.

Po badaniu lekarz stwierdził, że nic jej nie jest. Jednak ból trwał  
i cztery miesiące później, we wrześniu 2002 r. stał się tak uciążliwy, 
że umówiła się na kolejną wizytę.

Do tego czasu jej pierś uległa powiększeniu i miała uczucie, 
jakby pod ramieniem nosiła „twardą torebkę”. tym razem lekarz 
stwierdził, że wykona biopsję i sprawdzi, „co tam wyrabiają  
te komórki”.

Po upływie tygodnia u D.S., mającej 57 lat powtórnie 
zdiagnozowano raka. Wykonano badanie wątroby i stwierdzono, 
że nowotwór się rozprzestrzenił. Z początku D.S. nie zdawała sobie 
sprawy z powagi sytuacji. gdy usłyszała, że pozostało jej kilka 
miesięcy, najpierw myślała, że lekarz mówi o czasie oczekiwania 
na operację, a nie o pozostałym jej czasie życia.

W szoku umówiła się na wizytę u swojego pierwszego lekarza  
w szpitalu Dumfries and galloway w Szkocji. tam dowiedziała się, 
że zabieg chirurgiczny nie jest dobrym wyjściem i że powinna 
poddać się „silnej chemioterapii”. „Nie mogłam spać z powodu 
opuchlizny. Strasznie mnie bolało”.

W połowie grudnia 2002 r. zaczęła chemioterapię. W jej trakcie 
usłyszała o Biobranie i 15 stycznia 2003 r. – ta data mocno 
utkwiła jej w pamięci – zaczęła stosować 3 g Biobranu dziennie.  
Mówi:  „w ciągu trzech dni poczułam się inną osobą. Miałam 
więcej energii i znów zaczęłam czuć się normalnie”.

Po tygodniu od pierwszego zastosowania Biobranu opuchlizna 
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jej piersi zaczęła się zmniejszać i ustąpił ból. W dwa tygodnie 
później miała kolejne badanie wątroby i kości. Stwierdzono,  
że w wątrobie nie ma nowotworu.

Jej lekarz był zaskoczony. „to dziwne”, powiedział.  
„Nie mogę uwierzyć, że guz wątroby zniknął. Będziemy to dalej 
kontrolować”.

„to z pewnością zasługa Biobranu, a nie chemioterapii, ponieważ 
opuchlizna zaczęła znikać już w kilka dni po tym, jak zaczęłam 
go stosować”, mówi D.S. „to prawdziwy cud, ponieważ,  gdy 
rak usadowi się w wątrobie, nie ma na niego lekarstwa. 
Miałam przyjaciół, którzy zapadli na nowotwór wątroby, mieli 
chemioterapię i nic im to nie dało, a w końcu zmarli. Zawsze 
mówiłam, że jeśli w coś wierzysz, to zadziała, jeśli tylko twój 
umysł współpracuje. Jeśli postanowisz, że wyzdrowiejesz, to 
wyzdrowiejesz. Zawdzięczam to Biobranowi”.

7 marca 2003 r., D.S. udała się do szpitala Dumfries and galloway na 
ostateczne badanie wątroby. W karcie wyniku badania napisano: 
„Badanie USg wykonane w dniu dzisiejszym potwierdziło brak 
przerzutów nowotworowych do wątroby”. obecnie, rok później 
D.S. nadal nie choruje na raka.

* * *

W grudniu 1994 r., po stwierdzeniu guza lewej piersi u 51-letniej 
kobiety poddano ją terapii hormonalnej i radioterapii. Jej stan nie 
uległ poprawie.

W marcu 1995 zaczęła stosować dawkę 3 g Biobranu i wkrótce 
aktywność jej komórek Nk uległa podwojeniu. Mammografia 
wykonana w lipcu 1995 r. nie wykazała oznak nowotworu.  
W dalszym ciągu stosowała Biobran i w styczniu 1997 r. ponownie 
poddała się badaniom. Nie stwierdzono obecności nowotworu.
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* * *

75-letnia pacjentka z Japonii, po stwierdzeniu u niej raka piersi, 
została poddana zabiegowi usunięcia lewej piersi. operację 
wykonano w listopadzie 1998 r., a następnie zastosowano 
terapię hormonalną, która została zakończona w kwietniu 1999 
r. W czerwcu stwierdzono ponowne pojawienie się nowotworu. 
Pacjentkę poddano chemioterapii oraz zastosowano Biobran  
w dawce 3 g dziennie.

W czasie pierwszego, czterotygodniowego cyklu terapii guz 
zmniejszył się. W końcu lipca 1999 r., po zakończeniu drugiego 
cyklu terapii pacjentkę, którą po stwierdzeniu drugiego guza 
przyjęto do szpitala, wypisano do domu, gdyż jej stan poprawił 
się na tyle, aby możliwe było kontynuowanie terapii w warunkach 
ambulatoryjnych. W okresie czteromiesięcznej terapii kluczowe 
markery nowotworowe stale spadały i w końcu powróciły do 
normy.

Biobran zmniejszył działania uboczne chemioterapii i podniósł jej 
skuteczność, wspierając siłę układu odpornościowego. Pomimo 
wieku pacjentka powróciła do zdrowia, a podczas chemioterapii 
zachowała dobry apetyt i energię.

Czerniak złośliwy (prawa noga)
choć od kilku lat przebywała już na emeryturze, l.S. uważa, 
że przyczyną złośliwego czerniaka zdiagnozowanego na jej 
prawej nodze była praca w fabryce chemicznej na Słowacji.  
W chwili postawienia diagnozy, w październiku 2002 r. miała 66 
lat. Niezwłocznie poddana została zabiegowi chirurgicznemu 
usunięcia węzłów chłonnych z nogi, a następnie chemioterapii 
celowanej.

opierając się na radach przyjaciółki, dotyczących koniecznego 
wzmocnienia układu odpornościowego, w szczególności  
u kogoś w jej wieku, l.S. od samego początku zaczęła stosować 
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Biobran. Dawka preparatu wynosiła 3 g dziennie przez pierwsze 
dwa miesiące. Później obniżono ją do 2 g dziennie na okres 
kolejnych siedmiu miesięcy, aż w końcu ustalono na poziomie 
dawki podtrzymującej 1 g do końca roku 2003. W tym okresie l.S. 
nie stosowała żadnych innych suplementów, choć wprowadziła 
więcej owoców i warzyw do swojej diety i ograniczyła spożycie 
tłustych potraw.

Po zastosowaniu Biobranu l.S. natychmiast zauważyła, że 
powraca do zdrowia po operacji znacznie szybciej, niż oczekiwała 
– szczególnie biorąc pod uwagę jej cukrzycę. tak samo szybko 
dochodziła do siebie po chemioterapii. choć terapia bardzo 
ją, jako starszą osobę, wyczerpała – miała po niej depresję  
i męczyły ją nawet podstawowe czynności, takie jak gotowanie 
i sprzątanie – czuła, że dzięki Biobranowi jej powrót do zdrowia 
był szybszy niż zwykle i łatwiej jej było zachować energię. Jednak 
nawet Biobran nie był w stanie zapobiec spadkowi wydajności 
jej układu odpornościowego do krytycznie niskiego poziomu  
po zakończeniu chemioterapii. twierdzi, że choć „nie czuła już sił, 
aby dalej żyć”, kolejne stosowane dawki Biobranu przywracały jej 
optymizm i siły życiowe.

Dziś l.S. cieszy się odzyskanym zdrowiem: „korzystam jak 
najpełniej z okresu emerytury i uwielbiam zajmować się 
wnuczętami”.

Rak płuc
choć nie miał znaczących problemów ze zdrowiem, y.B., nałogowy 
palacz, miewał napady kaszlu.

We wrześniu 2002 r. kaszel stał się chroniczny. W plwocinie 
pojawiła się krew. tracił apetyt i chudł. W grudniu 2002 r. jego 
stan pogorszył się. Waga spadła z 87 do 73 kg, czuł ból w brzuchu, 
całkowicie stracił apetyt i cierpiał na silne zaparcia.

W styczniu badanie rezonansem magnetycznym i wykonana 
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biopsja wskazały obecność dużego drobnokomórkowego 
nowotworu płuc, którzy rozprzestrzenił się na węzły chłonne. 
Powiedziano, że pozostało mu kilka miesięcy życia.

y.B., urodzony w Syrii nauczyciel, mieszka w Dubaju,  
w Zjednoczonych emiratach Arabskich. Badania diagnostyczne 
wykonano w Amerykańskim Szpitalu Uniwersyteckim w Bejrucie 
i tam w lutym 2003 r. został poddany pierwszemu z czterech 
cykli chemioterapii. Poprawił mu się apetyt. Poczuł, że rak znika  
i sytuacja wraca do normy, lecz odczuwał silne działania uboczne 
terapii. cierpiał na bezsenność i stracił włosy.

Po powrocie do Zjednoczonych emiratów Arabskich w początku 
marca 2003 r. został poddany kolejnemu cyklowi chemioterapii 
w szpitalu tawam w Al Ain. W tym samym czasie, po przeczytaniu 
informacji o Biobranie i konsultacji z dr. Bechirem, y.B. zaczął 
stosować Biobran w dawce 4 g dziennie. od połowy marca czuł, 
że jego stan zaczyna się poprawiać.

Po miesiącu stosowania Biobranu apetyt wrócił do normy  
i niemal odzyskał swoją normalną wagę ciała. Zniknęły nudności, 
utrata włosów pod wpływem chemioterapii spadła do minimum, 
zniknął kaszel, a w plwocinie nie było krwi. Jednak w dalszym 
ciągu cierpiał na bóle brzucha, choć znacznie mniej intensywne.

Po dwóch miesiącach stosowania Biobranu y.B. poczuł, że może 
zwalczyć raka. Do sierpnia 2003 r. był w 90-procentowej remisji 
i miał pewność, że przetrwa. ograniczył dawkę Biobranu do 1 g 
dziennie – dawki podtrzymującej.

Uważa, że na rozwój choroby miały wpływ dwa czynniki: nałogowe 
palenie oraz predyspozycja genetyczna – wszystkich sześciu jego 
braci zmarło na raka. obecnie stawia sobie za cel wspomaganie 
innych w rzucaniu palenia.
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* * *

U 67-letniego mężczyzny tracącego na wadze, cierpiącego  
na suchy kaszel i plującego krwią, w sierpniu 1996 r. w szpitalu  
w osace, w Japonii, stwierdzono raka płuc oraz gruźlicę.

W październiku 1996 r. zastosowano terapię antybiotykami  
na gruźlicę oraz wszczepiono implanty radioaktywne w celu 
leczenia raka. W grudniu usunięto dolną część płuca, w której 
znajdował się guz, a w styczniu 1997 r. pacjenta wypisano ze 
szpitala.

Po upływie pięciu miesięcy poczuł ból po prawej stronie klatki 
piersiowej. W wyniku badania stwierdzono, że rak rozprzestrzenił 
się do kości. Pierwotnym źródłem nowotworu były żebra  
po prawej stronie klatki piersiowej.

Pacjentowi zaczęto podawać morfinę, aby złagodzić ból, oraz 
podano Biobran w dawce dziennej 3 g. Po sześciu miesiącach 
od chwili rozpoczęcia terapii z zastosowaniem Biobranu dawkę 
morfiny stopniowo zmniejszano, a ból ustąpił. W czerwcu 1998 r. 
ból zniknął zupełnie i przestano podawać morfinę.

W toku stosowania Biobranu markery nowotworowe spadały  
i w końcu powróciły do normy, co wskazywało na pełną remisję.

Stwierdzono pomyślny wynik zastosowania Biobranu w trudnym 
zadaniu leczenia raka kości.

* * *

W sierpniu 2002 r. u D.F. stwierdzono umiarkowanie agresywnego 
raka płuc, który rozprzestrzenił się do jamy brzusznej i miednicy. 
Nowotwór był nieoperacyjny. Mający wtedy 57 lat D.F., został 
poddany chemioterapii. D.F. uważa, że jego rak to skutek 
nadmiernego stresu i nałogu palenia tytoniu. o
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W następnym miesiącu pacjent odwiedził prof. Jurasunasa  
w klinice w lizbonie. Jurasunas stwierdził, że D.F. cierpi z powodu 
działań ubocznych chemioterapii i zastosował u niego terapię 
obejmującą także Biobran.

Wkrótce D.F. poczuł się lepiej, a w listopadzie 2002 r. stwierdził,  
że nie odczuwa działań ubocznych chemioterapii, której nadal był 
poddawany. Do końca roku z optymizmem patrzył na możliwość 
odzyskania zdrowia.

W styczniu 2003 r. poddany został badaniu ct. Na jego podstawie 
stwierdzono, że guz w płucach zmniejszył się o dwie trzecie i nie 
ma już oznak jego rozprzestrzeniania się. lekarze byli zdumieni. 
Nigdy nie sądzili, że taki postęp terapii jest w ogóle możliwy.

W marcu 2003 r. guz w płucach zniknął. lekarze wyrazili swoje 
zaskoczenie. „Według mnie skorzystanie z chemioterapii było 
konieczne, lecz bez Biobranu i medycyny komplementarnej nie 
osiągnąłbym tak dobrych wyników”, mówi D.F.

Rak rozprzestrzeniający się do płuc
Po chirurgicznym usunięciu prawej piersi w roku 1996 u 55-letniej 
Japonki z regionu tokushima wystąpił nawrót nowotworu  
w węzłach chłonnych w pobliżu prawej pachy. W styczniu 1998 r. 
znów została poddana zabiegowi chirurgicznemu.

W grudniu 1998 r. tomografia komputerowa wykryła 
5-milimetrowy guz w płucu. obawiając się działań ubocznych, 
kobieta zignorowała sugestię poddania się chemioterapii.  
W zastępstwie tego w styczniu 1999 r. odwiedziła klinikę 
holistyczną, gdzie poddana została częściowemu postowi  
i rozpoczęła stosowanie Biobranu w dawce 4 g przez pięć dni,  
z dwoma dniami odstępu. taki tryb postępowania kontynuowano 
przez sześć miesięcy.

W dziesięć dni po rozpoczęciu terapii z Biobranem poczuła się 
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mniej zmęczona i zaczęła odzyskiwać siły. Po upływie miesiąca 
ustąpiły objawy lumbago i zaparcia, poprawiając jej samopoczucie. 
W lipcu 1999 r. w tomografii komputerowej stwierdzono,  
że płuco powróciło do normy i nie ma oznak obecności guza.  
Po stwierdzeniu braku innych guzów lekarze stwierdzili jej pełny 
powrót do zdrowia.

Szpiczak mnogi (guzy rozsiane w szpiku kostnym)
J.M. był już w bardzo poważnym stanie, gdy w grudniu 1999 r. 
odwiedził prof. Jurasunasa w klinice w lizbonie, w Portugalii. J.M. 
był zapalonym piłkarzem i sportowcem, lecz obecnie, mając 38 
lat, zapadł na agresywny nowotwór noszący nazwę szpiczaka 
mnogiego.

W lizbonie rozpoczął chemioterapię, kontynuowaną później  
w londynie, gdzie (według uzyskanych rad) mógł otrzymać 
bardziej skuteczną pomoc. lekarze w londynie zalecili przeszczep 
szpiku kostnego, lecz pacjent nie chciał poddać się zabiegowi.

„to był trudny przypadek i zanim pacjent zaczął powracać  
do zdrowia, upłynęło kilka miesięcy”, mówi prof. Jurasunas, który 
zastosował u niego różnorodne produkty, w tym Biobran, jeszcze 
podczas trwania chemioterapii.

Po zakończeniu chemioterapii J.M. został poinformowany  
o stwierdzonej remisji. oparł się zaleceniom lekarzy w kwestii 
przeszczepu szpiku kostnego.

Profesor Jurasunas uważa, że zdołał zahamować postęp raka. 
„Ponownie mogłem obserwować wysoką skuteczność Biobranu 
w tak trudnym przypadku”.

* * *
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45-letniej kobiecie, mieszkance Palm Beach na Florydzie w marcu 
1998 r. postawiono diagnozę szpiczaka mnogiego. odmówiła 
poddania się terapii konwencjonalnej. chciała skorzystać z terapii 
alternatywnej, obejmującej Biobran jako podstawowy element.

W kwietniu 1999 r. rozpoczęła od stosowania dawki 3 g 
Biobranu wraz z innymi suplementami, w tym preparatami z alg 
(wodorostów) słodkowodnych i witaminą B12. Zaobserwowano 
znaczną poprawę poziomu białych krwinek, których wartości 
powróciły do normy. Powróciła do pracy w pełnym wymiarze  
i cieszy się normalnym życiem. W dalszym ciągu stosuje Biobran.

* * *

W marcu 1994 r. u 46-letniego muzyka stwierdzono szpiczaka 
mnogiego oraz niski poziom białych krwinek. W lutym 1995 r. 
zaczął stosować Biobran. Po tygodniu jego stosowania aktywność 
komórek Nk uległa u niego podwojeniu, osiągając poziom 38%.

Badania krwi wykonane w listopadzie 1995 r. dały prawidłowe 
wyniki, a w grudniu lekarze stwierdzili brak objawów szpiczaka 
mnogiego. Stosowanie Biobranu kontynuował przez dwa i pół 
roku i wierzy, że uwolnił się od raka.
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WNIOSEK

W tej książce przedstawiliśmy dowody na to, że Biobran – 
biologiczny środek modyfikujący odpowiedź immunologiczną 
(ang. biological response modifier – BRM), sporządzony z otrąb 
ryżowych i enzymów z grzybów shiitake – może mieć silny  
i dobroczynny wpływ na osłabiony układ odpornościowy.

obecnie, u początków XXI wieku zaczynamy dostrzegać kluczową 
rolę zdrowia naszego układu odpornościowego dla zwalczania 
chorób i zachowania optymalnego stanu zdrowia. Informacje 
tu zawarte z pewnością zachęcą do stosowania Biobranu jako 
środka wspomagającego wszelkie programy terapeutyczne. 
Zgodnie z tym, co w przedmowie napisał dr Soyer, „to działa”. 
Biobran nie powoduje występowania działań ubocznych, nie 
jest toksyczny. Z tego względu zrozumiałym jest, że jest zalecany 
przez tysiące lekarzy na całym świecie. Biobran stał się wiodącym 
suplementem wzmacniającym układ odpornościowy.

choć wielu ortodoksyjnych lekarzy zaczyna uznawać znaczenie 
naturalnych BRM, takich jak Biobran, jako terapii wspomagających 
stosowane przez nich programy terapeutyczne, jest wielu lekarzy, 
którzy negują ich wartość ze względu na brak przeprowadzonych 
na dużą skalę badań klinicznych z podwójnie slepą pról. 
Należy jednak pamiętać, że Biobran jest złożonym preparatem 
naturalnym, a nie lekiem. Nikt mający do czynienia z naturalnymi 
produktami nie jest w stanie zainteresować ośrodków 
klinicznych, szpitali i uniwersytetów wykonywaniem takich 
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badań, w szczególności ze względu na to, że są one związane z 
kosztami, na których udźwignięcie mogą sobie pozwolić jedynie 
międzynarodowe koncerny farmaceutyczne. obecny brak 
badań nie oznacza jednak, że nie zostaną one nigdy wykonane. 
Suplement ten jest tak skuteczny, że przeprowadzenie w bliskiej 
przyszłości podwójnie zaślepionych badań klinicznych na dużą 
skalę jest nieuniknione.

W tej chwili większość badań dotyczących Biobranu 
przeprowadzonych zostało z udziałem pacjentów chorych na 
nowotwory, gdyż u nich występuje zwykle najpoważniejsze 
upośledzenie układu odpornościowego – albo pod wpływem 
samego nowotworu, albo w wyniku prowadzenia intensywnego 
leczenia ortodoksyjnego – chemioterapii lub radioterapii.  
W obliczu ograniczonych zasobów rozsąde jest skupienie na tym 
rodzaju badań. Jednakże przeprowadzone badania pilotażowe 
wskazują, że Biobran może być także skuteczną terapią  
wspierającą w przypadkach zakażenia wirusem HIV, 
cukrzycy, zapalenia wątroby typu B i c oraz innych chorób  
(np. przeziębienia). W przyszłości badania zostaną rozszerzone 
na inne obszary, lecz obecnie większość badań nad Biobranem 
skupia się na przypadkach nowotworów.

Podmioty opracowujące wiodące suplementy takie jak Biobran 
muszą zachowywać równowagę pomiędzy innowacyjnością a 
badaniami nad produktem. Bez odpowiednich badań nie jesteśmy 
w stanie określić różnicy pomiędzy wyjątkowo skutecznym 
produktem a wyjątkowo skutecznym marketingiem. Wielu 
producentów środków wspierających układ odpornościowy 
z zapałem składa różne deklaracjie, lecz niechętnie popiera je 
wynikami badań klinicznych. Wymieniają badania wykonane 
dla całej kategorii produktów zamiast badań nad określonym 
produktem. W ten sposób deklaracje zdają się być poparte 
wieloma badaniami, gdy w rzeczywistości prawda jest zupełnie 
inna.
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W przypadku Biobranu deklaracje poparte są coraz liczniejszymi 
wynikami badań medycznych z prawdziwego zdarzenia. Jest 
to zjawisko dość niespotykane w odniesieniu do produktu 
naturalnego. oznacza to, że pacjenci chcący wzmocnić swoją 
odporność mogą być pewni, że wybierając Biobran, inwestują 
w sprawdzony i przebadany środek, którego stosowanie 
rzeczywiście przynosi korzyści. Przeprowadzone badania stanowią 
jeden z głównych elementów przewagi Biobranu nad innymi 
suplementami wspomagającymi układ odpornościowy, których 
większość nie jest poparta podobnymi badaniami. Dodatkowo 
badania te wskazują na znacznie wyższą skuteczność Biobranu 
w porównaniu ze standardowymi produktami pochodzącymi  
z grzybów, preparatami ziołowymi, witaminami i minerałami oraz 
innymi produktami zawierającymi arabinoksylan.

gdy produkt jest najlepszy w swojej kategorii, istotną kwestią 
jest kontynuowanie innowacyjności i badań, aby takim pozostał. 
I właśnie tak postępuje firma Daiwa Pharmaceutical, twórca 
i producent Biobranu. W przyszłości z pewnością będziemy 
świadkami tego, jak Daiwa Pharmaceutical wprowadza  
na rynek nową generację suplementów wzmacniających działanie 
układu odpornościowego. Wiele tysięcy ludzi na całym świecie 
otrzyma pomoc w walce o odzyskanie i zachowanie zdrowia.  
W tej chwili mamy Biobran, najskuteczniejszy, bezpieczny, dobrze 
przebadany i najłatwiejszy w stosowaniu naturalny środek 
immunomodulujący spośród obecnie dostępnych na rynku.

Mam nadzieję, że z przyjemnością towarzyszyliście mi Państwo 
w podróży do świata Biobranu i immunomodulacji. Życzę Wam 
wiele zdrowia – teraz i w przyszłości.
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BioBran jest dostępny 
w następujących 
opakowaniach
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