
Biobran και η μάχη για την ενίσχυση του ανοσοποιητικού συστήματος 

1 

 



Biobran και η μάχη για την ενίσχυση του ανοσοποιητικού συστήματος 

2 

Spencer Bright 

 

 

 

 

 

Biobran 
και η μάχη για την αποκατάσταση 
του ανοσοποιητικού συστήματος 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Έκδοση Γ’ 2014 



Biobran και η μάχη για την ενίσχυση του ανοσοποιητικού συστήματος 

3 

Τίτλος πρωτοτύπου:  
Biobran and the fight to empower the immune system 

Υπότιτλος πρωτοτύπου:  
Immunomodulation and its benefits for cancer patients 

Συγγραφέας: Spencer Bright 

Τίτλος Ελληνικής έκδοσης: 
Biobran και η μάχη για την αποκατάσταση του 
ανοσοποιητικού συστήματος. 

Υπότιτλος:  
Η ανοσοδιέγερση και τα πλεονεκτήματα της στους 
καρκινοπαθείς 

ISBN: 978-960-6830-07-5 

 

Μετάφραση – Επιμέλεια: Πάνος Αζακίδης 

Για την Ελληνική γλώσσα: 
© 2015 Πάνος Θ. Αζακίδης  
Αθ.Διάκου 1Α – Χολαργός 15562 
Τηλ.: 210 3617967 
www.biobran.gr 
www.azakidis.gr  

Εκδόσεις ETRA 
Ευεργετών 7, Π. Φάληρο, 17563 
Τηλ/Fax: 2109811753 
www.etra.gr, e-mail: etra@hol.gr 

Πρώτη Εκτύπωση στην Ελληνική γλώσσα: 2008 

 

 

Copyright ©: Japan Functional Food Research Association 
(JAFRA) 2006 

All rights reserved 
Απαγορεύεται η αναπαραγωγή μέρους ή του συνόλου του βιβλίου 
σε οποιαδήποτε μορφή χωρίς την γραπτή άδεις του εκδότη. 

(Σημ.Μετ. Σε κάποιες χώρες, το BioBran, κυκλοφορεί με το όνομα ImunoBran) 



Biobran και η μάχη για την ενίσχυση του ανοσοποιητικού συστήματος 

4 

Spencer Bright 

 

 

 

Biobran  
και η μάχη για την αποκατάσταση 
του ανοσοποιητικού συστήματος 

 

η ανοσοδιέγερση και τα  
πλεονεκτήματά της στους καρκινοπαθείς 

 

 

 

 

 

 

Προλογίζει ο  
Δρ. Antony Soyer M.B. , B. S. 

Περιλαμβάνει & μελέτες ιστορικών από ασθενείς 
3η έκδοση 



Biobran και η μάχη για την ενίσχυση του ανοσοποιητικού συστήματος 

5 



Biobran και η μάχη για την ενίσχυση του ανοσοποιητικού συστήματος 

6 

 
 

Περιεχόμενα 
 
Εισαγωγή      7 
 
Εισήγηση      13 
 
Το ανοσοποιητικό σύστημα    15 

Δύο συστήματα     16 
Αναγνώριση      16 
Μεσολάβηση του ανοσοποιητικού συστήματος  17 
Το Biobran και το ανοσοποιητικό σύστημα  17 

 
Διαιτητικές ίνες και Biobran    19 

Διαιτητικές ίνες     19 
Υδατάνθρακες     19 
Σύνδεση διαιτητικής ίνας – υδατάνθρακα  20 
Η σύνδεση του Biobran    20 

 
Αντιμετωπίζοντας την κρίση στην υγεία   23 
 
Πως δημιουργήθηκε το Biobran    25 
 
Η αξία του Biobran.σαν λειτουργικό τρόφιμο   31 
 
Ερευνητικές αποδείξεις της αποτελεσματικότητας  
του Biobran      33 
 
Βελτιώνοντας τη δράση των ΝΚ-κυττάρων   35 
 
Βελτιώνοντας τη δράση των ΝΚ-κυττάρων  
στους καρκινοπαθείς     37 

Αντικαρκινικές ιδιότητες: Καρκίνος του Μαστού  38 
Αντικαρκινικές ιδιότητες: Καρκίνος του Δέρματος  39 
Αντικαρκινικές ιδιότητες: Λευχαιμία   40 
Ασθενείς με προχωρημένους καρκίνους   41 
Αναχαιτίζοντας την ανάπτυξη του καρκίνου  42 
Βελτιώνοντας την αντικαρκινική δράση  
των ΝΚ-κυττάρων     42 
Ασθενείς καρκίνου με χαμηλή δράση ΝΚ-κυττάρων 43 
Μετρώντας την επίδραση της χημειοθεραπείας  44 

 
 



Biobran και η μάχη για την ενίσχυση του ανοσοποιητικού συστήματος 

7 

 
 
 
Βελτιώνοντας την παραγωγή ιντερφερόνης  45 
Αντιοξειδωτική δράση     46 
Δυναμώνοντας το ανοσοποιητικό σύστημα  46 
Αποκαθιστώντας τη φυσική δραστικότητα στα ΝΚ-κύτταρα47 
Ηπατική δυσλειτουργία    48 
Προστασία από χημικά    48 
Δυναμώνοντας το ανοσοποιητικό σύστημα  49 

 
Τι λένε οι γιατροί      51 

Δρ. Patric Kingsley     51 
Δρ. Ben Pfeifer     53 
Δρ. Julian Kenyon     54 
Professor Serge Jurasunas    56 
Δρ. Roger Lichy     57 

 
Μελέτες περιπτώσεων ασθενών    61 

Καρκίνος της ουροδόχου κύστης    
Καρκίνος του ρινοφάρυγγα    62 
Καρκίνος του λάρυγγα    66 
Καρκίνος του στομάχου    67 
Γαστρικό καρκίνωμα     69 
Λευχαιμία      70 
Non Hodgkin’s λέμφωμα    72 
Καρκίνος των ωοθηκών    73 
Καρκίνος του εντέρου με μετάσταση στο συκώτι  75 
Καρκίνος του εντέρου     75 
Καρκίνος του δέρματος (Μελάνωμα)   76 
Καρκίνος του προστάτη    80 
Καρκίνος του μαστού     84 
Κακοήθες μελάνωμα (δεξιού μηρού)   90 
Καρκίνος των πνευμόνων    91 
Διάσπαρτος καρκίνος των πνευμόνων                  94 
Πολλαπλούν μυέλωμα                 94 

 
Συμπέρασμα      97 
 
Βιβλιογραφία                  101 
 
 



Biobran και η μάχη για την ενίσχυση του ανοσοποιητικού συστήματος 

8 

 

 

 

 

Εισαγωγή 

Όταν ρωτάμε κάποιον "τι είναι υγεία" συνήθως βρισκόμαστε 
αντιμέτωποι με αρκετά διαφορετικές πιθανές απαντήσεις. Μια από 
τις πιθανές απαντήσεις -η γυμναστική-, δηλαδή η σωματική 
εκγύμναση, από μόνη της δεν μπορεί να αποτελεί την υγεία. Αν και 
μιλώντας για εκγύμναση, σίγουρα αισθανόμαστε πως πίσω από 
αυτή, ίσως να υπάρχει και κάποια άλλη κρυμμένη αλήθεια.  

Μια άλλη εκγύμναση όμως, αυτή του ανοσοποιητικού συστήματος, 
μπορεί να αποτελεί πράγματι τη βάση της υγείας μας. Χωρίς ένα 
ενεργό ανοσοποιητικό σύστημα, η κυτταρική άμυνα με το σύστημα 
των λεμφοκυττάρων –(των κυττάρων-φρουρών του οργανισμού 
μας)- βρίσκεται στους ιστούς μας εν υπνώσει. Στην ενεργοποίηση, 
λοιπόν, αυτού του μηχανισμού της κυτταρικής μας άμυνας, είναι 
αυτή τη στιγμή στραμμένο το σύγχρονο επιστημονικό ενδιαφέρον.  

Η συνεχής  αύξηση όλων των τύπων των καρκίνων, απαιτεί να 
επενδύσουμε σε μια νέα, πρωτοποριακή πορεία, μέσα στη 
βαθύτερη γνώση μας για την ανοσία. Εκεί όπου έχει καταστεί 
απαραίτητο πια, να δημιουργήσουμε πρακτικές μεθόδους 
ανίχνευσης και υποστήριξης της ανοσοποιητικής μας λειτουργίας. 

Το επίπεδο της ανοσίας μας, το πόσο δηλαδή ενεργοποιημένο είναι 
το ανοσοποιητικό μας σύστημα, εξαρτάται τόσο από την ποιότητα 
και την ποσότητα των θρεπτικών συστατικών που προέρχονται 
από την καθημερινή μας διατροφή, όσο και από τις επιβλαβείς 
ουσίες που βρίσκονται στο περιβάλλον όπου ζούμε. Άτομα με 
αδύναμο ή καταβεβλημένο ανοσοποιητικό σύστημα έχουν πολύ 
περισσότερες πιθανότητες να αναπτύξουν ασθένειες –
συμπεριλαμβανομένων των κακοηθειών- γιατί το σώμα τους είναι 
λιγότερο ικανό να αμυνθεί στους ξένους εισβολείς του. Καθώς 
μάλιστα η επάρκεια του ανοσοποιητικού μας συστήματος εξαρτάται  
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κι από εξωτερικούς παράγοντες όπως ο τρόπος διατροφής και η 
μόλυνση του περιβάλλοντος (με την ευρεία έννοια), για το λόγο 
αυτό οι περισσότεροι καρκίνοι, εξαρτώνται και από κάποιον 
περιβαλλοντολογικό ενοχοποιητικό παράγοντα ο οποίος δρα σαν 
καταλύτης της έναρξής τους. 

Ένα συστατικό-κλειδί στο ανοσοποιητικό μας σύστημα είναι τα ΝΚ- 
ΝΚ-κύτταρα. Τα κύτταρα αυτά, αποτελούν μια υποομάδα των 
λεμφοκυττάρων τα οποία παράγονται στο μυελό των οστών (μαζί 
με όλους τους άλλους τύπους των λεμφοκυττάρων όπως Τ και Β) 
και βρίσκονται συγκεντρωμένα (μαζί με τα άλλα Τ κύτταρα) στον 
θύμο αδένα. Η παραγωγή αυτών των αμυντικών κυττάρων 
αυξάνεται λόγω της παρουσίας των  νεοπλασματικών κυττάρων.  

Από όλους τους μηχανισμούς του ανοσοποιητικού μας συστήματος, 
τα ΝΚ-κύτταρα (nk = natural killers = φυσικοί φονείς), είναι τα πιο 
δυναμικά. Είναι το κρυφό / ισχυρό  χαρτί του ανοσοποιητικού μας 
και η πρώτη γραμμή άμυνας εναντίον παθολογικών εισβολέων 
(μικρόβια, ιοί ή και ξένα κύτταρα συμπεριλαμβανομένων των 
καρκινικών κυττάρων). Ακόμη, είναι η μοναδική φυσική άμυνα 
απέναντι σε σύγχρονες ασθένειες όπως η SARS, η σύγχρονη 
απειλή της υγείας μας. 

Τα ΝΚ-κύτταρα (ή ελληνικά φφ = φυσικοί φονείς), δεν έχουν καμιά 
ανοσολογική μνήμη και είναι μέρη του αρχέγονου ανοσοποιητικού 
συστήματος. Αυτό σημαίνει πως δρουν αυτόματα, 
προγραμματισμένα να καταστρέφουν κάθε ξένο, (καρκινικό ή/και 
άλλο παθογόνο  κύτταρο), που εισέρχεται στον οργανισμό μας. Τα 
κύτταρα αυτά, καταλαμβάνουν το 5-16% όλου του πληθυσμού των 
λεμφοκυττάρων και είναι αυστηρώς προ-εντεταλμένα με αυτό το 
καθήκον της αναγνώρισης και της καταστροφής.  

Τα ΝΚ-κύτταρα εντούτοις, δεν φονεύουν αδιακρίτως. Ψάχνουν για 
ένα συγκεκριμένο «σήμα» το ποίο λαμβάνουν από τα φυσιολογικά 
κύτταρα, ώστε να αποφεύγουν την καταστροφή τους. Το σήμα αυτό 
δηλαδή, αναστέλλει την τάση τους να φονεύουν. Αν όμως το σήμα 
αυτό απουσιάζει από κάποιο κύτταρο-στόχο τους, τα κύτταρα αυτά 
επιτίθενται αστραπιαία. Προσκολλώνται στο κύτταρο-στόχο και με 
τη χρήση χημικών ουσιών που αποβάλουν, διαπερνούν την 
κυτταρική μεμβράνη (του στόχου) και κινητοποιούν μηχανισμούς 
καταστροφής του. 
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Τα ΝΚ-κύτταρα (μετά την παραγωγή τους από τον μυελό των 
οστών) παραμένουν κυρίως σε δευτερεύοντες λεμφικούς ιστούς 
όπως οι αμυγδαλές, οι λεμφαδένες και ο σπλήν. Εκεί (και πριν 
δράσουν με δυο διαφορετικούς τρόπους-κατευθύνσεις), περιμένουν 
την ενεργοποίησή τους. Στον πρώτο τρόπο, ενεργοποιούνται σε 
κρυφές κυτοκίνες -πρωτεΐνες χημικούς αγγελιοφόρους-, οι οποίοι 
κινητοποιούν την ενεργοποίηση των ανοσοκυττάρων Τ και Β. Στο 
δεύτερο τρόπο, τα ΝΚ-κύτταρα γίνονται δυνητικοί φονείς κάθε 
παθολογικού ή/και  καρκινικού κυττάρου.  

 
Εντούτοις τα ΝΚ-κύτταρα, -αν και η κύρια λειτουργία τους στο 
ανοσοποιητικό σύστημα είναι αυτή η επίθεσή τους ενάντια σε 
καρκινικά κύτταρα-, αρκετές φορές αποτυγχάνουν να τα 
εντοπίσουν. Αυτή η αδυναμία αναγνώρισης των καρκινικών 
κυττάρων, μπορεί να οφείλεται είτε σε παρέκλιση από τις 
αντιγονικές συνθήκες που φυσιολογικά προκαλεί το ανοσοποιητικό 
σύστημα είτε από κατασταλτικά κύτταρα τα οποία μπορεί να 
περιορίζουν την δραστικότητα κι αποτελεσματικότητά  τους.  

Ακόμη η δράση των ΝΚ-κυττάρων πiθανόν περιορίζεται από 
χρόνιες παθήσεις. Έχει παρατηρηθεί, πως ασθενείς με σοβαρές 
κακοήθειες ή μεγάλους καρκινικούς όγκους, έχουν μειωμένη δράση 
ΝΚ-κυττάρων. Η χαμηλή δραστικότητά τους, συνδέεται,  επίσης, με 
ανάπτυξη μετάστασης. Σε ασθενείς με μεταστατικές ασθένειες, ο 
χρόνος επιβίωσής τους είναι άρρηκτα συνδεδεμένος με το επίπεδο 
ενεργοποίησης των κυττάρων αυτών. 

 
Κατά την διάρκεια  χειρουργικών  επεμβάσεων πρωτοπαθών 
νεοπλασιών, δυνητικά κακοήθη κύτταρα μπορεί από λάθος ή 
τυχαίο χειρισμό, να απελευθερωθούν μέσα στο κυκλοφοριακό 
σύστημα και να αναπτύξουν δευτερεύοντες μεταστατικές εστίες. 
Επιπλέον, η ίδια η κατασταλτική επίδραση της εγχείρησης και της 
αναισθησίας στη δράση των ΝΚ-κυττάρων, μπορεί να δώσει τον 
απαραίτητο λειτουργικό χρόνο επιβίωσης σε ένα «ελεύθερο»  
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καρκινικό κύτταρο, να αναπτύξει σοβαρή μετάσταση. 

Επίσης, κάποιες άλλες συμβατικές θεραπείες, ενδέχεται να 
μειώσουν τη δράση των ΝΚ-κυττάρων και γι’ αυτό χρέος μας είναι 
να μειώσουμε τέτοιες ανεπιθύμητες επιδράσεις στο ανοσοποιητικό 
σύστημα. Χαμηλή δράση ΝΚ-κυττάρων ακόμη παρουσιάζεται σε 
αυτοάνοσα νοσήματα καθώς και σε χρόνια σύνδρομα. Πρέπει να 
ληφθεί σοβαρά υπ’ όψιν επίσης, το σημαντικό γεγονός το οποίο 
έχει αναδειχθεί, ότι πολλά κοινά χημικά προϊόντα καταστρέφουν, 
αδυνατίζουν ή χαμηλώνουν τη λειτουργία και των ΝΚ-κυττάρων. 

 
Από την άλλη μεριά, όμως, φυσικά βιολογικά συστατικά μπορούν 
να αυξήσουν τη δράση και την εξάπλωση των ΝΚ-κυττάρων. 
Κυττοκίνες όπως οι ιντερφερόνες IL2 και IL12, βακτηριολογικά 
προϊόντα, εκχυλίσματα φυτών, ιατρικά (φαρμακευτικά) μανιτάρια 
και αντιοξειδωτικές ουσίες, δρουν υποβοηθητικά στην  βελτίωση 
του ανοσοποιητικού συστήματος. 

Εκτός των ανωτέρω, γίνονται προσπάθειες ώστε να ξεπεραστεί η 
κατασταλτική επίδραση της εγχείρησης και αναισθησίας στη δράση 
των ΝΚ-κυττάρων ούτως ώστε να ελαχιστοποιηθεί η πιθανότητα 
μεταστάσεων. Για το λόγο αυτό, χαμηλές δόσεις ιντερφερόνης με 
συμπληρωματική χρήση φυτικών εκχυλισμάτων, μπορεί να 
αποδειχθούν ασφαλή και (αν χορηγηθούν κατάλληλα) 
αποτελεσματικά στην πρόληψη καρκινικής διασποράς και 
μετάστασης. 

 
Η ενεργοποίηση των ΝΚ-κυττάρων επίσης, μπορεί να επιτευχθεί 
εύκολα με τη χρήση Ιντερφερόνης, Ιντερλευκίνης-2 και βακτηριακών 
διαλυμάτων. Εντούτοις, το κόστος σε σχέση χρήματος και 
παράπλευρων παρενεργειών είναι μεγάλο. Μια επιθυμία για 
εναλλακτικά σκευάσματα έχει οδηγήσει σε έρευνα για λειτουργικά 
παράγωγα τροφίμων ικανών να παράγουν (χωρίς παρενέργειες) 
θετικά αποτελέσματα στην ενεργοποίηση τους. 
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Το βιβλίο αυτό, εστιάζεται στην υποστήριξη του ανοσοποιητικού 
συστήματος με τη χρήση του Biobran, ενός εκχυλίσματος από 
πίτουρο ρυζιού. Η σχετική έρευνα, υποστηρίζει την θετική επίδρασή 
της ενεργοποίησής τους με τη χρήση του. Ο συγγραφέας Spencer 
Bright, είναι ένας έμπειρος Βρετανός δημοσιογράφος ο οποίος 
συνέταξε αυτό το βιβλίο μετά από αρκετές συνεντεύξεις από 
διακεκριμένους γιατρούς, ερευνητές και ασθενείς από όλο τον 
κόσμο. Δεν έχει καμιά εμμονή ή προκατάληψη προς τις φυσικές 
συνταγές και θεραπείες, αλλά απλά περιέγραψε ότι του είπαν όσοι 
είχαν εμπλακεί με το συγκεκριμένο διατροφικό συμπλήρωμα. 

Εγώ απλά σας συνιστώ να λάβετε γνώση των πληροφοριών που 
περιέχονται εδώ μέσα και να βγάλετε τα δικά σας συμπεράσματα. 
Ελπίζω να χρησιμοποιήσετε το Biobran σαν μέρος των 
πρωτοκόλλων για την ενίσχυση του ανοσοποιητικού. Διότι σαφώς 
αποδίδει! 

 

 
Δρ. Anthony Soyer, 
M.B.B.S. 
The Diagnostic Clinic 
50 New Cavendish Street 
London W1G 8TL 
 
Λονδίνο. Δεκέμβριος 2004 
 



Biobran και η μάχη για την ενίσχυση του ανοσοποιητικού συστήματος 

13 

 

 

 



Biobran και η μάχη για την ενίσχυση του ανοσοποιητικού συστήματος 

14 

 

 

 

 

 

Εισήγηση 

Το Biobran, είναι ένας δυνητικός διατροφικός ανοσοδιεγέρτης -μια 
ουσία που δυναμώνει το ανοσοποιητικό σύστημα. Η Daiwa 
Pharmaceuticals το ανέπτυξε στην Ιαπωνία στις αρχές του 1990. 
Από τότε, έχοντας γίνει η διατροφική ιατρική επιλογή για πολλούς 
επιστήμονες υγείας και τους ασθενείς τους, έχει αναδειχθεί σε ένα 
απαραίτητο συμπλήρωμα σε θεραπευτικά προγράμματα για 
ασθενείς με δυσλειτουργίες οι οποίες μπορεί να εξαλειφθούν από 
την αποκατάσταση και βελτίωση του ανοσοποιητικού τους 
συστήματος. 

Το ανοσοποιητικό σύστημα δεν είναι μόνο η άμυνα ενάντια στις 
ασθένειες αλλά επίσης το σύστημα με το οποίο το σώμα αναπλάθει 
την ακεραιότητα και την λειτουργικότητά του. Προωθεί στην 
καθημερινότητά μας, την πληροφορία ότι είναι ουσιαστικό για να 
παραμείνουμε στη ζωή. Έτσι, όταν χρησιμοποιούμε τον όρο "υγεία" 
και "ζωτικότητα" είμαστε εμμέσως αναφερόμενοι στην υγεία και τη 
ζωτικότητα του ανοσοποιητικού μας συστήματος. 

Οι επιστήμονες βλέπουν το ανοσοποιητικό μας σύστημα σαν "το 
εξωτερικό" ή " το άλλο" σύστημα πληροφοριών στο σώμα μας, σε 
αντιδιαστολή με «το εσωτερικό» -ή το νευρικό μας σύστημα- 
αποτελούμενο από τον εγκέφαλο και τον ψυχισμό μας. Πράγματι, 
ενώ είναι ελαφρώς αδόκιμος ο όρος "εξωτερικό" ή "άλλο", νέες 
έρευνες έχουν δείξει ότι τα δυο τους (νοητικό και ανοσοποιητικό) 
είναι αδιάρρηκτα συνδεδεμένα σε μια σύνδεση που έχει αναδείξει 
ένα νέο ιατρικό κλάδο, την ψυχο-νευρο-ανοσολογία (psycho-neuro-
immunology ή PNI). Έτσι, αν αισθανόμαστε καταβεβλημένοι, 
σημαίνει ότι το ανοσοποιητικό μας σύστημα είναι καταβεβλημένο 
και αν αισθανόμαστε υγιείς και χαρούμενοι σημαίνει ότι το 
ανοσοποιητικό μας σύστημα είναι επίσης υγιές και χαρούμενο.  
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Ακόμη δεν ισχύει μόνο ότι η υγεία επηρεάζει τα συναισθήματά μας, 
αλλά και ότι  τα συναισθήματά μας επηρεάζουν την υγεία μας. 

Μερικές ασθένειες όπως ο καρκίνος, το AIDS και οι επιμολύνσεις, 
μπορούν να δημιουργήσουν μια γιγαντιαία ένταση στο 
ανοσοποιητικό μας σύστημα, σαν να πρόκειται το σώμα να παλέψει 
για να επιστρέψει σε μια υγιή κατάσταση. Η ειρωνεία είναι πως 
αρκετές από τις θεραπευτικές αγωγές για αυτές τις καταστάσεις, 
έχουν τόσες παράπλευρες αρνητικές επιδράσεις, που σχετίζονται 
τελικά με μεγαλύτερη καταστολή του ανοσοποιητικού συστήματος. 

Έτσι, κατακερματίζουν τόσο πολύ την άμυνα και την ανοσία του 
σώματος, σε μια στιγμή που είναι δραματικά αναγκαίες. Αυτός είναι 
ο λόγος που ένας συνεχώς αυξανόμενος αριθμός γιατρών, 
χρησιμοποιούν στα προγράμματα των θεραπειών τους 
συμπληρωματικά εκχυλίσματα διατροφής όπως το Biobran. 
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Το ανοσοποιητικό σύστημα 

Ο όρος ανοσία, προέρχεται από το στερητικό "α" και τη λέξη 
"νόσος", και σημαίνει την "απουσία νόσου". Το ανοσοποιητικό 
σύστημα στόχο έχει να δημιουργεί τις κατάλληλες συνθήκες για  την 
αντιμετώπιση των ποικίλων, για τον οργανισμό, παθογόνων 
καταστάσεων. Πρόκειται για έναν «στρατό» από τρισεκατομμύρια 
λευκά αιμοσφαίρια, κύτταρα μυελού των οστών, αντισώματα, 
κυττοκίνες και τον θύμος αδένας, τα οποία, όλα μαζί, βοηθούν να 
ταυτοποιηθούν και να καταστραφούν τα εκατομμύρια των 
μικροοργανισμών (βακτήρια, ιοί, παράσιτα κλπ) που μπορούν να 
πλήξουν τον ανθρώπινο οργανισμό ανά πάσα στιγμή. Μέσω του 
ανοσοποιητικού μας συστήματος, το σώμα μας διαφυλάσσει την 
ακεραιότητα του. Δίχως αυτό, θα πεθαίναμε πιθανώς μέσα σε λίγες 
ημέρες.  

Όλα τα ζώα -από τα πιο απλά έως τα πιο πολύπλοκα όπως ο 
άνθρωπος- έχουν ανοσοποιητικό σύστημα. Γενικά μιλώντας, όσο 
πιο πολύπλοκος είναι ένας οργανισμός, τόσο πιο πολύπλοκο είναι 
και το ανοσοποιητικό του. Το ανθρώπινο ανοσοποιητικό σύστημα, 
είναι τόσο πολύπλοκο όσο και το νευρικό σύστημα, ικανό να 
μαθαίνει ώστε να ανταποκρίνεται σε ιδιαίτερες ασθένειες και να 
θυμάται αυτές τις ανταποκρίσεις δεκαετίες μετά. Αυτή η μνήμη του 
ανοσοποιητικού συστήματος, είναι και η βάση των εμβολιασμών, η 
έγχυση δηλαδή νοσοτοξικών στοιχείων μέσα στο αίμα για την 
κινητοποίηση ανοσοδιέγερσης, έτσι ώστε, αν η συγκεκριμένη νόσος 
επαναληφθεί σε κάποιο χρονικό διάστημα αργότερα, το 
ανοσοποιητικό σύστημα να είναι ήδη έτοιμο να την πολεμήσει. 
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Δύο συστήματα 

Το ανοσοποιητικό σύστημα του ανθρώπου, μπορεί να χωριστεί σε 
δύο ευδιάκριτα μέρη τα οποία μας προστατεύουν, με διαφορετικό 
τρόπο το καθένα. Το πρώτο είναι η φυσική (ή μη εξειδικευμένη) 
ανοσία και το δεύτερο είναι η ρυθμισμένη ανοσία. Το πρώτο είναι 
μια αντίδραση ή μια ανταπόκριση, η οποία είναι προγραμματισμένη 
να μας προστατεύει από τη γέννησή μας. Για παράδειγμα, αν 
κοπούμε, υπάρχει άμεσα μια φλεγμονική αντίδραση η οποία 
ακολουθείται από τα θαυμάσια μακροφάγα κύτταρα τα οποία 
καταστρέφουν τα βακτήρια. Μια αυτόματη μη εξειδικευμένη 
αντίδραση η οποία συμβαίνει ανεξάρτητα από τη φύση της 
μόλυνσης. 

Η δράση των ΝΚ-κυττάρων, είναι ένα άλλο παράδειγμα μιας μη 
εξειδικευμένης αντίδρασης. Αυτοί οι «φυσικοί φονείς», μπορούν 
αυτομάτως να καταστρέψουν καρκινικά κύτταρα όπως και κύτταρα 
επιμολυσμένα από ιούς. 

Ο δεύτερος τύπος ανοσίας -της ρυθμισμένης- είναι πολύ πιο 
πολύπλοκος και βασίζεται στην ικανότητα των λεμφοκυττάρων Τ 
και Β να αντιδρούν επιλεκτικά σε χιλιάδες διαφορετικών μη-
αυτοαντιγονικών ιών, βακτηρίων, κυττάρων, μεγαλοπρωτεϊνών και 
πολυσακχαριδίων. 

Ως  αντιγόνο, θεωρούμε οτιδήποτε θα μπορούσε να κινητοποιήσει 
το ανοσοποιητικό σύστημα. Διότι το ανοσοποιητικό, είναι ικανό να 
δημιουργεί μια αντίδραση για κάθε εξειδικευμένο εισβολέα, να τον 
κωδικοποιεί και στη συνέχεια να τον απομνημονεύει, έτσι ώστε να 
μαθαίνει από την εμπειρία αυτή, όπως μαθαίνει και το νευρικό μας 
σύστημα. Ακόμη περισσότερο όμως, αν και εμείς απωθούμε τις 
ανεπιθύμητες μνήμες από το νευρικό, το ανοσοποιητικό σύστημα 
τις κρατάει ενεργές πάντα. 

Αναγνώριση 

Το ανοσοποιητικό μας σύστημα, πριν καταστρέψει εισβολείς ή 
καρκινικά κύτταρα, πρέπει να τα αναγνωρίσει διότι η μεγάλη 
πλειοψηφία των κυττάρων μας τα οποία είναι υγιή, πρέπει να 
αφεθεί μόνη και απείραχτη. Με άλλες λέξεις το ανοσοποιητικό μας 
σύστημα, πρέπει να είναι ικανό να διακρίνει τα ασφαλή από τα 
επιβλαβή κύτταρα. Στην περίπτωση δηλαδή ενός γενετικά 
διαφορετικού κυττάρου, το σύστημα πρέπει να είναι ικανό να 
αναγνωρίσει τα σημάδια, ότι κάτι δεν πάει καλά, ανάμεσα στα άλλα  
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κύτταρα. Η αναγνώριση άρα, παίζει ένα ενεργό ρόλο στην 
ανοσολογία και είναι το πιο πολύπλοκο πρόβλημα για το 
ανοσοποιητικό. Το σώμα μας και τα κύτταρά του συνεχώς 
μεταβάλλονται και εμείς συνεχώς υποκείμεθα σε νέους εισβολείς. 
Άρα είναι απαραίτητη μια εκλεπτυσμένη ισορροπία. Αν το 
ανοσοποιητικό βρεθεί σε μεγάλη ένταση, τότε ίσως βρεθούμε να 
επιτιθέμεθα στο ίδιο μας το σώμα, όπως στην περίπτωση των 
αυτοάνοσων ασθενειών ή των αλλεργιών. Αν το ανοσοποιητικό μας 
είναι πολύ αδύναμο, οι εισβολείς θα αναπτυχθούν και θα 
προκληθούν καταστροφές στο σώμα μας αφού ξένα, παθογόνα 
κύτταρα θα μπορούν να αναπτυχθούν ανεξέλεγκτα. 

Μεσολάβηση του ανοσοποιητικού συστήματος 

Όλες οι ανοσολογικές αντιδράσεις λαμβάνουν χώρα με τη 
μεσολάβηση των λευκών αιμοσφαιρίων (λεμφοκύτταρα Τ & Β, ΝΚ-
κύτταρα, μονοκύτταρα, φαγοκύτταρα, βασεόφιλα, ουδετερόφιλα και 
ηωσινόφιλα), εξειδικευμένων κύτταρων μέσα σε διάφορους ιστούς 
(μακροφάγα κλπ), ορμονών κι άλλων χημικών διαβιβαστών που 
μεταφέρονται με την κυκλοφορία του αίματος και της λέμφου. Η 
μεγάλη πλειονότητα των κυττάρων του ανοσοποιητικού 
συστήματος προέρχεται από το μυελό των οστών και κυκλοφορεί 
στο αίμα και τους ιστούς. Για παράδειγμα τα Τ και τα Β 
λεμφοκύτταρα τα οποία λειτουργούν στο σύστημα της λέμφου, 
προέρχονται κατ’ αρχάς από το μυελό των οστών αλλά στη 
συνέχεια παραμένουν στο θύμο αδένα από όπου προέρχεται και το 
όνομά τους (Τ-κύτταρα / Thymus). 

Το Biobran και το ανοσοποιητικό σύστημα 

Το Biobran το οποίο είναι ένα διατροφικό συμπλήρωμα φτιαγμένο 
από πίτουρο ρυζιού διασπασμένο από ένζυμα μανιταριού Shiitake, 
μπορεί να αυξάνει τη δραστικότητα ενός αδύναμου ανοσοποιητικού 
συστήματος. Αν και δεν είναι πλήρως κατανοητός ακόμη ο τρόπος 
δράσης της λειτουργίας του μέσα στον οργανισμό, πιστεύεται πως 
κινητοποιεί την παραγωγή κυττοκινών -μορίων 
αγγελιοφόρων/διαβιβαστών-, τα οποία ελέγχουν τη δραστικότητα 
του ανοσοποιητικού. Έτσι, το Biobran καθίσταται ικανό να 
κινητοποιεί ένα πραγματικά αδύναμο ανοσοποιητικό σύστημα 
βελτιώνοντας την ανοσολογική ανταπόκριση του οργανισμού μας   
έναντι των ασθενειών.  
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Διαιτητικές ίνες και Biobran 

Διαιτητικές ίνες 

Διαβάζουμε συνεχώς για την κρίση στην υγεία της Δύσης, την 
οφειλόμενη στην κακή διατροφή και την επιδημική παχυσαρκία, 
αλλά ακόμη έχουμε πολλά να μάθουμε για  τη σχέση μεταξύ 
τροφής και υγείας. Οι περισσότεροι από μας καταλαβαίνουμε την 
σπουδαιότητα της ισορροπημένης διατροφής, αλλά μόλις τώρα 
αρχίζουμε να κατανοούμε τις λεπτές επιδράσεις των διαφόρων 
συστατικών στο ανοσοποιητικό μας σύστημα. Ενώ γνωρίζουμε για 
παράδειγμα ότι οι διαιτητικές ίνες, αποτελούν σημαντική τροφή για 
μας και συγχρόνως σημαντικό συστατικό για την διατήρηση /  
βελτίωση της υγείας μας, εντούτοις, είναι απούσες από πολλές 
βιομηχανικά παραγόμενες τροφές.  

Η διαιτητική ίνα ως όρος, δημιουργήθηκε στις αρχές του 1950. Από 
τότε έχουν εκφραστεί αρκετές σκέψεις και προτάσεις σχετικά με 
αυτές, έτσι ώστε, σήμερα, διαφορετικοί άνθρωποι σε διαφορετικές 
χώρες μπορεί να εννοούν για αυτές διαφορετικά πράγματα. 

Οι περισσότεροι άνθρωποι δέχονται, ότι αυτές σχετίζονται με τα "μη 
επεξεργασμένα φυτικά τρόφιμα, όπως δημητριακά, λαχανικά και 
φρούτα, τρόφιμα τα οποία περιέχουν συστατικά φυτικού κυτταρικού 
τοιχώματος. Συγχρόνως πιστεύουμε ότι μια δίαιτα πλούσια σε 
τέτοια "μη εξευγενισμένα" φυτικά τρόφιμα, πιθανόν να μας 
προσφέρει προστασία απέναντι στις ασθένειες του Δυτικού 
πολιτισμού. 

 

Υδατάνθρακες 

Οι υδατάνθρακες στο σύνολό τους, έχουν υποφέρει από τη μόδα 
της βιομηχανίας διατροφής και έχουν εξοριστεί σαν συστατικά με  
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χαμηλή διατροφική αξία. Τρόφιμα που περιέχουν υδατάνθρακες, 
αποτελούν τη φτηνότερη διατροφική πηγή ενέργειας για τον 
οργανισμό. Ενώ βρίσκουμε ευχαρίστηση όταν τους τρώμε στην 
επεξεργασμένη τους μορφή -ιδιαίτερα σε μορφή σακχάρων-, 
ενοχοποιούνται για την  δημιουργία οδοντικής πλάκας,  για την 
ολοένα συχνότερη εμφάνιση σακχαρώδη διαβήτη τις αναπτυγμένες 
χώρες, για την παχυσαρκία, τις καρδιαγγειακές παθήσεις και τις 
κακοήθειες. 

Οι υδατάνθρακες υπάρχουν σε πολλές μορφές. Από τις αρχές του 
1980, οι υδατάνθρακες έχουν αναγνωριστεί ως η κύρια πηγή 
ενέργειας, μαζί με τα λίπη. Για παράδειγμα η ζάχαρη είναι μια απλή 
μορφή υδατάνθρακα. Όταν σάκχαρα, συνδέονται μεταξύ τους σε 
μορφή αλυσίδας, είναι γνωστά σαν πολυσακχαρίτες. Τέτοιοι 
πολυσακχαρίτες, βρίσκονται σε ευκολοχώνευτη μορφή στο άμυλο ή 
σε δυσκολοχώνευτη μορφή στην κυτταρίνη ή στην ημικυτταρίνη. 
Καθώς περνούν μέσα στο γαστρεντερικό σύστημα, οι 
ευκολοχώνευτοι πολυσακχαρίτες διασπώνται από ένζυμα σε 
μονοσακχαρίτες, οι οποίοι πλέον είναι αφομοιώσιμοι από το σώμα 
μας. 

 
Σύνδεση διαιτητικής ίνας - υδατάνθρακα 

Όπως είπαμε, η γενική εικόνα μέχρι τώρα ήταν ότι 
δυσκολοχώνευτα φυτικά συστατικά, είχαν μικρή ή καθόλου 
διατροφική αξία. Εντούτοις τις τελευταίες δεκαετίες έγινε αντιληπτό 
πως για να παραμείνει υγιής η γαστρεντερική οδός, εξαρτάται από 
την διαιτητική ίνα, η παρουσία της οποίας διευκολύνει την 
απορρόφηση των απαραίτητων θρεπτικών συστατικών. 

 
Η σύνδεση του Biobran 

Οι αδιάλυτες διαιτητικές ίνες, δεν είναι μόνο ένας δομικός 
παράγοντας του τροφίμου που διευκολύνει την χώνεψη. Από τη 
διάσπαση των αδιάλυτων ινών, η -ως τώρα κρυμμένη- ικανότητά 
τους να κινητοποιούν το ανοσοποιητικό σύστημα, έχει πια 
απελευθερωθεί. Το Biobran είναι διασπασμένη ή με άλλα λόγια 
προ-χωνεμένη ίνα από πίτουρο ρυζιού. Ένα συστατικό το οποίο 
υπάρχει σε υψηλή αναλογία στο ακατέργαστο μαύρο ρύζι και το 
οποίο αποχωρίζεται από αυτό κατά τη διαδικασία λεύκανσής του. 
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Δημιουργείται, χρησιμοποιώντας μια διαδικασία διάσπασης των 
χημικών δεσμών της αλυσίδας του πολυσακχαρίτη ημικυτταρίνη 
του ρυζιού, με ένζυμα από μανιτάρι Shiitake. Κρατάει τα υγιεινά 
πλεονεκτήματα των σύνθετων πολυσακχάρων αλλά είναι 
συγχρόνως ευδιάλυτο, ευκολοχώνευτο και εύκολα απορροφούμενο 
στο κυκλοφορικό σύστημα του αίματος, όπου εκεί ξεκινά τη 
διαδικασία της ενίσχυσης του ανοσοποιητικού συστήματος.  

Πολλά, φυτικής προελεύσεως συστατικά είναι ανίκανα να δράσουν 
στο ανοσοποιητικό σύστημα, διότι το υψηλό μοριακό τους βάρος 
και η πολύπλοκη μοριακή δομή τους, τα καθιστούν αναγνωρίσιμα 
σαν ξένα προς τον οργανισμό σώματα και για το λόγο αυτό δεν 
απορροφούνται. Όμως το Biobran, το οποίο έχει διασπαστεί και 
αποκτήσει μικρότερο μοριακό βάρος, μπορεί εύκολα να 
απορροφηθεί από το γαστρεντερικό σύστημα και έτσι να 
δραστηριοποιήσει το ανοσοποιητικό σύστημα. 
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Αντιμετωπίζοντας την κρίση στην υγεία 

Η πιο σοβαρή κρίση την οποία αντιμετωπίζουν στην υγεία οι 
άνθρωποι στην ανεπτυγμένη δυτική κοινωνία, είναι οι κάθε μορφής 
κι εντόπισης κακοήθειες. Όταν βρεθούν αντιμέτωποι με έναν 
καρκίνο οι γιατροί, έχουν πλέον συγκεκριμένα όπλα στη φαρέτρα 
της δυτικής ιατρικής. Αν και οι τεχνικές έχουν εξελιχθεί, οι γενικές 
μέθοδοι λίγο έχουν αλλάξει τα τελευταία 50 χρόνια. Για τους 
περισσότερους ανθρώπους, η διάγνωση ενός καρκίνου είναι ίσως 
προαγγελία θανάτου, αν και σε πολλές περιπτώσεις πια υπάρχουν 
σημαντικές προειδοποιήσεις για βεβαιότητα ανάρρωσης. 

 

 
Είναι πραγματικά αξιοσημείωτο, ότι ακόμη και σήμερα η σύγχρονη 
ιατρική, χρησιμοποιεί μια σχετικά βίαιη επιδρομή στο σώμα, χωρίς 
πρωτύτερα να έχει προσπαθήσει να το προετοιμάσει 
κινητοποιώντας  το ανοσοποιητικό σύστημα, ώστε να επιτευχθεί το 
βέλτιστο αποτέλεσμα. 

Αν και ασθενείς και θεραπευτές μιας κοινωνικής ομάδος όπως του 
HIV και AIDS είναι ενήμεροι της σημαντικότητας της ενδυνάμωσης 
του ανοσοποιητικού συστήματος ώστε να κρατήσουν τις τυχαίες 
επιμολύνσεις μακριά, αυτή η ιδέα δεν φαίνεται να έχει μεταφερθεί 
αποτελεσματικά στην ομάδα των καρκινοπαθών. Όπου εκεί, η 
υποστήριξη της φυσικής άμυνας είναι τόσο σημαντική, τόσο στην 
αναχαίτιση των αναπτυγμένων νεοπλασιών, όσο και στο 
αντιστάθμισμα των πιθανών μειονεκτημάτων μας ορθόδοξης 
συμβατικής θεραπείας. 

Η ανοσοθεραπεία είναι μια θεραπευτική πρακτική όπου 
χρησιμοποιούμε το ανοσοποιητικό σύστημα για να επιτεθούμε 
στους όγκους, στους ιούς και σε άλλους παθογόνους 
μικροοργανισμούς. Η σημαντικότητα της ανοσοθεραπείας έχει 
μεγαλώσει όσο έχει μεγαλώσει και η γνώση μας για το πώς 
αντιδρούν μεταξύ τους τα κύτταρα. 
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Η κυτταρική θεραπευτική ιατρική βασίζεται στην ανοσία και 
προκαλεί την μεσολαβητική ανταπόκριση των κυττάρων. Καθόσον 
τα ανοσοθεραπευτικά φάρμακα κινητοποιούν το σώμα να 
ανταποκρίνεται βιολογικά, αυτά τα φάρμακα μερικές φορές 
αποκαλούνται και Τροποποιητές Βιολογικής Ανταπόκρισης 
(Biological- response Modifiers ή BRMs). 

Έτσι σήμερα η ανοσοθεραπεία θεωρείται ο τέταρτος δρόμος 
θεραπείας του καρκίνου, προστιθέμενος στη χειρουργική, τη 
χημειοθεραπεία και την ακτινοθεραπεία. Στις περασμένες τέσσερις 
δεκαετίες, η ικανότητα της κλωνοποίησης των κυτοκινών, 
δημιούργησε μεγάλο ενθουσιασμό. Οι κυτοκίνες είναι υπέρ-ενεργά 
μόρια επισήμανσης, που εμπλέκονται στην ανοσολογική λειτουργία 
για να εγείρουν, να επιταχύνουν και να αναδρομολογήσουν μια 
ανοσολογική ανταπόκριση.  

Τεχνικά καλλιεργημένοι και αναπτυγμένοι τύποι από τέτοιες 
κυτοκίνες -ιντερφερόνες, ιντερλευκίνες και δείκτες νεοπλασματικής 
νέκρωσης (Tumor Necrosis Factor ή TNF)- πρόσφεραν την ελπίδα 
για την ανάπτυξη εμβολίων εναντίων των καρκίνων. Εντούτοις, 
πολυδάπανες δοκιμές με νέα αποτελέσματα παρενεργειών στις 
αρχές του 1990, οδήγησαν σε μια σοβαρή επαναξιολόγησή τους. 
Παρόλα αυτά, υπάρχουν ενδείξεις πως αυτού του τύπου οι έρευνες 
πιθανόν να οδηγήσουν σε θετικά αποτελέσματα για αρκετές 
νόσους. 
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Πως δημιουργήθηκε το Biobran 

Η ανάπτυξη του Biobran διάλεξε ένα διαφορετικό, πιο φυσικό 
δρόμο από αυτόν που είχε πάρει η φαρμακευτική πρακτική. Όπως 
εξηγεί ο Δρ. Yaso Ninomiya ο ιδρυτής της Daiwa Pharmaceuticals, 
"πιστεύουμε πως το να εμπιστευόμαστε τη φύση, με την οποία θα 
πρέπει να συνυπάρχουμε, είναι από τα πιο σημαντικά, μιας και η 
δύναμή της στη φυσική επούλωση του σώματος, προσφέρει την 
απαραίτητη θεμελίωση για να διορθώσουμε φυσικές ανισορροπίες". 

Με τη σταδιακή «δυτικοποίηση» της δίαιτας στην Ιαπωνία, που 
σημαίνει αύξηση σε θερμίδες και πρωτεΐνες, εμφανίστηκε και μια 
ανάλογη αύξηση στις ασθένειες που σχετίζονται με αυτόν τον 
τρόπο ζωής, όπως ο καρκίνος, ο διαβήτης, η υπέρταση και οι 
καρδιακές παθήσεις. Η Daiwa Parmaceuticals, θέλησε να 
αναπτύξει ένα προϊόν βασισμένο στη διαιτητική ίνα, ώστε να 
αποτρέψει τα μειονεκτήματα της μη ισορροπημένης δίαιτας, από 
την οποία είχαν προέλθει αυτές οι δυσμενείς συνθήκες.  
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Το ρύζι, το οποίο ήταν επίσης μια σταθερή τροφή στην Ασία, είχε 
για πολλά χρόνια εκτιμηθεί για τις ιδιότητές του στην καλή υγεία. 
Ινδική βιβλιογραφία χιλιάδων ετών έχει μιλήσει για τις επουλωτικές 
ιδιότητές του στην καταπολέμηση προβλημάτων του στομαχιού, της 
υψηλής πίεσης, υψηλής χοληστερόλης καθώς και της γλυκόζης στο 
αίμα. Πολύπλοκα πολυσακχαρίδια, γνωστά για τις αντικαρκινικές 
και τις ανοσοδυναμωτικές τους ιδιότητες, είναι παρόντα ανάμεσα 
στα θρεπτικά συστατικά του πίτουρου του ρυζιού. 

 
Ο Δρ. Hiroaki Maeda, επικεφαλής έρευνας και ανάπτυξης στην 
Daiwa, δείχνει ακόμη ιδιαίτερο ενδιαφέρον στην εύρεση 
φυτοσυστατικών λύσεων για την ανθρώπινη υγεία. Έχοντας 
σπουδάσει χημεία της διατροφής, μελετούσε από το 1980 τις 
ιδιότητες πολύπλοκων σακχάρων από φυτά και μανιτάρια. 

Το 1992, ο Δρ. Ninomiya, καθώς βρισκόταν στο Λός Άντζελες με 
την Ιαπωνική επιτροπή για τη συμπληρωματική και την εναλλακτική 
ιατρική, συνάντησε τον Δρ. M. Ghoneum, -έναν ανοσολόγο, ο 
οποίος εργαζόταν για το Εθνικό Ινστιτούτο Υγείας (ΝHI) των ΗΠΑ . 
Πέντε δείγματα Biobran, -διαφορετικού μοριακού βάρους το 
καθένα- εστάλησαν από το Τόκιο στον Δρ. M. Ghoneum ο οποίος 
τότε εργαζόταν στο ερευνητικό εργαστήριο της Ιατρικής Σχολής του 
Πανεπιστήμιου Charles R. Drew στο Λος Άντζελες. 

Ο Δρ. M. Ghoneum γεννήθηκε στην Αίγυπτο και ολοκλήρωσε τις 
σπουδές του στη βιολογία στο Πανεπιστήμιο Mansoura. Κέρδισε 
μια υποτροφία στην Ιαπωνία και το 1980 απέκτησε το διδακτορικό 
του στο πανεπιστήμιο του Τόκιο για την επίδραση της ακτινοβολίας 
στον θύμο αδένα. Έχοντας την κληρονομιά των ατομικών βομβών 
οι οποίες είχαν πέσει στην Χιροσίμα και στο Ναγκασάκι, το να 
μελετήσεις την ραδιενέργεια στην Ιαπωνία έχει μια ξεχωριστή 
βαρύτητα. Το 1982 μετακόμισε στις ΗΠΑ όπου έγινε ερευνητής 
στην Ιατρική σχολή του Πανεπιστημίου UCLA. 

Ο Δρ. M. Ghoneum είχε ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τα ΝΚ-
κύτταρα και στην ικανότητά τους τόσο των ενεργών και δυνατών να  
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καταστρέφουν καρκινικά κύτταρα όσο και των ανενεργών και 
αδυνάμων να χάνουν τη μάχη τους από αυτά. 

"Μελέτησα για περίπου δέκα χρόνια τι καθιστά αδύναμα τα ΝΚ-
κύτταρα και τους παράγοντες που αποδυναμώνουν τραγικά  το 
ανοσοποιητικό σύστημα. Υπάρχουν τρεις παράγοντες που θεωρώ 
αναπόφευκτους: Το άγχος, τη γήρανση και τα χημικά 
καρκινογενετικά. Γνωρίζουμε πως το άγχος βλάπτει το 
ανοσοποιητικό σύστημα αλλά κανείς δεν ενδιαφέρθηκε για το 
μηχανισμό, του πως συμβαίνει αυτό" εξηγεί ο Δρ. Ghoneum.  

Έχοντας ερευνήσει ανοσοκατασταλτικούς παράγοντες, ο Δρ. 
Ghoneum ήταν περίεργος να βρει τρόπους που θα συνέβαλλαν 
στην ενδυνάμωση  του ανοσοποιητικού συστήματος. Άρχισε να 
μελετά ανοσολογία / ανοσοθεραπεία και ειδικότερα τους 
Τροποποιητές Βιολογικής Ανταπόκρισης, ουσίες που 
ενδυναμώνουν το ανοσοποιητικό σύστημα. 

Όπως συμβαίνει σε πολλές επιστημονικές ανακαλύψεις, η 
συνάντηση του Δρ.Ghoneum με τον κο Ninomiya περιείχε ένα 
τέτοιο στοιχείο πολύτιμης αξίας το οποίο δεν χρειάστηκε πολύ για 
να ανακαλυφθεί. Αφ’ ενός η έρευνα του Δρ. Maeda για λύσεις στην 
ανθρώπινη υγεία βασισμένες σε φυτικά προϊόντα και αφ’ ετέρου το 
ενδιαφέρον του Δρ.Ghoneum πάνω στην δράση των ΝΚ-κυττάρων, 
ενώθηκαν για να προωθήσουν τις δοκιμές με τις οποίες 
αναπτύχθηκε το Biobran και οι συνακολουθούμενες αποδείξεις της 
αποτελεσματικότητάς του. 

Στην αρχή, ο Δρ. Maeda έστειλε στον Δρ. Ghoneum δείγματα 
σκόνης Biobran, από ίνες πίτουρου ρυζιού, σε μοριακές δομές 
τροποποιημένες από ένζυμα μανιταριού Shiitake αλλά 
"διασπασμένες" σε διαφορετικά μήκη. 

Ο Δρ. M. Ghoneum προσπάθησε να βρει την πιο αποτελεσματική 
χρησιμοποιώντας μια απλή μέθοδο. Δοκίμασε την 
αποτελεσματικότητά τους απέναντι σε καρκινικούς όγκους και την 
ικανότητά των μακροφάγων (ένα λευκοκύτταρο που περιβάλλει και 
καταστρέφει μικροοργανισμούς, απομακρύνει νεκρά κύτταρα και 
κινητοποιεί τη δράση άλλων ανοσοκυττάρων), να απελευθερώνουν 
μόρια επισήμανσης τα οποία κινητοποιούν αντικαρκινική δράση. 



Biobran και η μάχη για την ενίσχυση του ανοσοποιητικού συστήματος 

29 

 

Στον Δρ. Ghoneum πήρε αρκετούς μήνες, πριν βρει -στις αρχές του 
1995- την πιο αποτελεσματική χημική δομή των «διασπασμένων» 
από τα ένζυμα μανιταριού σακχάρων. "Από την ημέρα μηδέν, δεν 
γνωρίζαμε αν δούλευε ή όχι και αρκετά βράδια δεν μπορούσαμε να 
κοιμηθούμε σκεφτόμενοι πώς θα μπορούσαμε να επιτύχουμε τα 
καλύτερα αποτελέσματα".  

Το προϊόν του τελικού αποτελέσματος, ένα υδατοδιαλυτό βιολογικό 
σύμπλεγμα τροποποιημένης κυτταρίνης από πίτουρο ρυζιού, 
βρέθηκε να προσφέρει πολύ ισχυρές ανοσολογικές ιδιότητες. Όπως 
είπαμε, πολλά φυτικής βάσης συστατικά, είναι ανίκανα να δράσουν 
στο ανοσοποιητικό σύστημα γιατί περιέχουν μόρια υψηλού 
μοριακού βάρους και πολύπλοκη δομή. Έτσι αναγνωρίζονται σαν 
ξένα σώματα και γι’ αυτό δεν μπορούν να απορροφηθούν από το 
ανθρώπινο σώμα, αλλά αποβάλλονται δια της φυσικής οδού. Το 
κλειδί της επιτυχίας του Biobran είναι ακριβώς η ευκολία με την 
οποία απορροφάται στο κυκλοφοριακό σύστημα του σώματος. 

Οι πρώτες δοκιμές του Δρ. Ghoneum έγιναν in vitro σε κύτταρα στο 
εργαστήριο. Κατόπιν προχώρησε σε δοκιμές σε ποντίκια. Στη 
μελέτη αυτή δοκιμάστηκαν σαν μοντέλα ηλικιωμένα ζώα με 
αδύναμο ανοσοποιητικό σύστημα. Τρεις διαφορετικές δοσολογίες 
Biobran δοκιμάστηκαν στις ομάδες ποντικιών και η δράση των ΝΚ-
κυττάρων έδειξε να αυξάνεται στο 142% αναλογικά με τη 
δοσολογία. Όταν το Biobran δοκιμάστηκε τόσο σε ποντίκια όσο και 
σε ανθρώπους αργότερα, τα αποτελέσματα έδειξαν στο μοριακό 
σήμα μια αύξηση, η οποία ενεργοποιούσε αντικαρκινική δράση.  

"Όταν είδα τα αποτελέσματα με το Biobran, δεν μπορούσα να 
πιστέψω αυτές τις αποδείξεις ακόμη και με τα ίδια μου τα μάτια." 
λέει ο Δρ. Ghoneum. "Σε αυτό, υπήρχε ένα συστατικό το οποίο 
υποκινούσε την ανοσολογική λειτουργία και ειδικότερα την 
ενεργοποίηση των κυττάρων φυσικών φονέων". 

Η Daiwa Pharmaceuticals έβγαλε τα αρχικά αποτελέσματα από 
δοκιμές σε ανθρώπους, σε μια ομάδα εικοσιτεσσάρων υγιών 
ατόμων, 9 ανδρών και 15 γυναικών με ένα μέσο όρο ηλικίας 34  
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ετών. Αυτά τα άτομα χωρίστηκαν σε τρεις διαφορετικές ομάδες, στις 
οποίες χορηγήθηκαν τρεις διαφορετικές δόσεις Biobran για 60 
ημέρες. Κατά τη διάρκεια των δοκιμών, απαγορευόταν να 
λαμβάνουν άλλα φάρμακα ή βιταμίνες. Η δραστικότητα των ΝΚ-
κυττάρων τους μετριόταν κατά διαστήματα. 

Ένα μήνα μετά το ξεκίνημα της λήψης στην ομάδα της χαμηλότερης 
δόσης, τα ΝΚ-κύτταρα περίπου διπλασιάστηκαν και στις άλλες 
ομάδες αυξήθηκαν περίπου τρεις φορές. Μετά από δύο μήνες, η 
μέση αύξηση ήταν περίπου πέντε φορές. 

Μελέτες πραγματοποιήθηκαν, επίσης, σε ποντίκια στα οποία 
δόθηκαν δύο παρόμοια χημικοθεραπευτικά  φάρμακα, το Cisplatin 
και το Adriamycin. Τα ποντίκια τα οποία πήραν τα φάρμακα μαζί με 
το Biobran, αύξησαν το σωματικό τους βάρος και είχαν ηπιότερα 
συμπτώματα. Τα ποντίκια τα οποία πήραν μόνο Cisplatin ή μαζί με 
χαμηλές δόσεις Biobran, απεβίωσαν σύντομα. Αντίθετα αυτά του 
Cisplatin μαζί με υψηλές δόσεις Biobran, επέζησαν. 

Ένας μείζων παράγοντας τον οποίον ο Δρ. Ghoneum θεώρησε 
απαραίτητο να εξεταστεί, ήταν η υποανταπόκριση στο Biobran. Στη 
γλώσσα των φαρμάκων, υποανταπόκριση σε κάποιο φάρμακο 
σημαίνει πως σε βάθος χρόνου απαιτούνται υψηλότερες δόσεις του 
φαρμάκου για να πετύχουμε ένα παρόμοιο αποτέλεσμα και αυτό 
έπρεπε να προσδιοριστεί. Μέχρι τώρα, συμπεριλαμβανομένης μιας 
μελέτης που διήρκησε επί τέσσερα χρόνια, δεν παρουσιάστηκαν 
ενδείξεις πως υπάρχει πρόβλημα υποανταπόκρισης. 

Επίσης ολοκληρώθηκαν δοκιμές που αφορούσαν την τοξικότητα. 
Μετά από τις αρχικές αυτές δοκιμές, ο Δρ. Ghoneum δήλωσε ότι 
"το Biobran έχει πολύ υψηλά επίπεδα ασφαλείας  σε μια 
συνηθισμένη δίαιτα ως τρόφιμο. Δεν υπάρχει καμιά γνωστή 
παρενέργεια". 
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Η αξία του Biobran σαν λειτουργικό τρόφιμο 

Λόγω των ανοσοϋποκινητικών του ιδιοτήτων, το Biobran έχει 
καταταχθεί στα λειτουργικά τρόφιμα. 

 Όμως λόγω των ερευνών που έχουν λάβει χώρα για τις ιδιότητές 
του Biobran εναντίον των καρκινικών και ιικών   κυττάρων, το 
προϊόν έχει χρησιμοποιηθεί από τους γιατρούς σε ένα μεγαλύτερο 
εύρος  παθολογικών καταστάσεων όπως: 

Αντιοξειδωτική δράση 

Βελτίωση ρύθμισης  της γλυκόζης 

Βελτίωση παγκρεατικής λειτουργίας 

Βελτίωση ηπατικής λειτουργίας 

Μείωση παρενεργειών συμβατικών θεραπειών 

Βελτίωση της ποιότητας ζωής 
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Ερευνητικές αποδείξεις της αποτελεσματικότητας του Biobran 

Αποτελεσματικές αναλύσεις έχουν λάβει χώρα για να 
προσδιορίσουν την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα τού 
Biobran στην αντιμετώπιση μιας ποικιλίας καταστάσεων. Οι 
αναλύσεις αυτές περιλαμβάνουν: 

In Vitro (εργαστηριακές) αναλύσεις για τον προσδιορισμό της 
αποτελεσματικότητας του Biobran σε κυτταρικό επίπεδο. 

In Vivo (σε ζωντανούς οργανισμούς) αναλύσεις. Μελέτες έχουν 
λάβει χώρα τόσο σε ποντίκια όσο και σε ανθρώπους. Ποντίκια 
έχουν επιμολυνθεί με καρκινικούς όγκους ή διαβήτη με σκοπό να 
αναπαραχθούν συσχετισμένες ανθρώπινες ασθένειες. Στα ποντίκια 
δόθηκε Biobran και φάρμακα που χρησιμοποιούνται για την 
αντιμετώπιση αυτών των καταστάσεων και τα αποτελέσματα 
καταγράφηκαν. 

Πραγματοποιήθηκαν κλινικές αναλύσεις και μελέτες όπου το 
Biobran χορηγήθηκε σε ασθενείς με ασθενές ανοσοποιητικό 
σύστημα και πάσχοντες από σοβαρές ασθένειες. 

Για να υπάρχουν συγκρίσιμα αποτελέσματα, στην έρευνα τόσο των 
ζώων όσο και των ανθρώπων, συμπεριέλαβαν μια ομάδα ελέγχου 
στην οποία δεν χορηγήθηκε Biobran. Στην περίπτωση των 
ανθρώπων, -για δεοντολογικούς λόγους-, η ομάδα ελέγχου ήταν 
ενημερωμένη και είχε δώσει την έγκρισή της. 
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Βελτιώνοντας τη δράση των ΝΚ-κυττάρων 

Τα κύτταρα "nk" ή αλλιώς στη Ελληνική γλώσσα οι "φυσικοί φονείς" 
παίζουν ένα ζωτικό ρόλο στην ενδυνάμωση του ανοσοποιητικού 
συστήματος και στην διαφύλαξή μας απέναντι σε αρρώστιες.  

Έχουν λάβει σημαντική προσοχή λόγω του δυνητικού τους ρόλου 
στην αντίσταση κατά του καρκίνου. Εντούτοις δεν είναι ακόμη 
ξεκάθαρο πώς ακριβώς αντιστέκονται στην ανάπτυξη, τον 
πολλαπλασιασμό και την εξάπλωση των όγκων. 

Μελέτες έχουν δείξει ότι η φυσική δράση των ΝΚ-κυττάρων είναι 
ελαττωμένη σε ποντίκια που φέρουν όγκους. Σαν αποτέλεσμα 
έχουν υπάρξει πολλές προσπάθειες να επανακινητοποιήσουν την 
δράση τους μέσα από τη χρήση ουσιών οι οποίες μπορούν να 
βελτιώσουν τη φυσική ανταπόκριση του σώματος σε ασθένειες. Μια 
τέτοια ουσία είναι και το Biobran. 

Σε μια δοκιμή για να προσδιορίσουν την επίδραση του Biobran στα 
ΝΚ-κύτταρα και την δράση τους, τρεις διαφορετικές ομάδες 
ποντικιών έλαβαν διαφορετικές συγκεντρώσεις Biobran και μια 
τέταρτη αποτελούσε την ομάδα ελέγχου (η οποία δεν έλαβε). Ακόμη 
ελέγχθηκε αν το φύλο είχε διαφορά στην ανταπόκριση.  
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Τέσσερις ημέρες μετά το ξεκίνημα με το Biobran, τα ποντίκια της 
ομάδος με τη μεγαλύτερη δόση, παρουσίασαν βελτίωση στην 
δράση των ΝΚ-κυττάρων.  

Καθώς η δοκιμή προχωρούσε, όλες οι ομάδες ποντικών 
παρουσίαζαν βελτίωση από 119 έως 142 τοις εκατό. Στην δοκιμή 
αυτή, όσο μεγαλύτερη ήταν η δόση, τόσο μεγαλύτερη ήταν και η 
ανταπόκριση. Ακόμη τα θηλυκά ποντίκια παρουσίασαν βελτίωση 
162 τοις εκατό σε σύγκριση με το 135 των αρσενικών. 

Το Biobran, δεν αύξησε τον αριθμό των ΝΚ-κυττάρων. Αύξησε 
όμως την ανθεκτικότητά τους και τα έκανε πιο αποτελεσματικούς 
μαχητές. Εκτός από τα ΝΚ-κύτταρα, ενεργοποίησε και τα Τ 
λεμφοκύτταρα αυξάνοντας τον αντικαρκινικό τους ρόλο.  

Αν και δεν μπορέσαμε να κατανοήσουμε ακόμη τον τρόπο με τον 
οποίο διενεργείται αυτή η ενεργοποίηση, γνωρίζουμε ότι το Biobran 
αυξάνει την παραγωγή Ιντερφερόνης, της φυσικής ουσίας η οποία 
βελτιώνει την ικανότητα του σώματος να καταπολεμά τις 
επιμολύνσεις και τις ασθένειες. Η παρουσία δε της ιντερφερόνης  
αυξάνει την αποτελεσματικότητα των ΝΚ-κυττάρων. 
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Βελτιώνοντας τη δράση των ΝΚ-κυττάρων στους 
καρκινοπαθείς 

Συνήθως οι συμβατικές θεραπείες (κλασική ιατρική) εναντίον του 
καρκίνου, παρουσιάζουν μιαν ανοσοκατασταλτική δράση και άρα 
στην προσπάθειά του σώματος να νικήσει τον καρκίνο και να 
επιτύχει μια βέλτιστη υγεία, επηρεάζουν την ικανότητα του να 
αντεπιτίθεται.  

Πραγματοποιήθηκε μια μελέτη  σε 90 καρκινοπαθείς, μερικοί των 
οποίων είχαν υποβληθεί και σε συμβατική θεραπεία. Τους 
χορηγήθηκαν  3gr (γραμμάρια) Biobran την ημέρα  (45mgr ανά 
χιλιόγραμμο σωματικού βάρους), για περισσότερο  από πέντε 
χρόνια και έγιναν μετρήσεις ενεργοποίησης των ΝΚ κυττάρων 
(αρχικά εβδομαδιαίες και στην συνέχεια μηνιαίες),  

Οι ασθενείς, υπέφεραν από τις ακόλουθες παθήσεις καρκίνου: 
προστάτη (22), στήθους (20), πολλαπλού μυελώματος (16), 
ωοθηκών (5) και άλλες (27).  

Κατά την δοκιμή, 86 από τους 90 ασθενείς (95,5%) παρουσίασε 
αύξηση της ενεργοποίησης στα ΝΚ-κύτταρα μετά από μια βδομάδα 
λήψης Biobran. Αυτή η αύξηση κρατήθηκε σε υψηλά επίπεδα για 
όλο το διάστημα των πέντε ετών. 
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Τα ευρήματα έδειξαν ότι το Biobran προσφέρει μια νέα 
ανοσοθεραπευτική προσέγγιση εναντίον του καρκίνου, αυξάνοντας 
την ανταπόκριση του σώματος εναντίον του, λόγω της 
ενεργοποίησης αυτών των κυττάρων φυσικών φονέων (ΝΚ) 

Η μακρά διάρκεια της μελέτης επίσης προσέφερε την ευκαιρία να 
μετρηθούν οι επιδράσεις του επιπέδου του άγχους πάνω σε αυτά 
τα κύτταρα, το οποίο επιδρά  δραματικά στην αντοχή του 
ανοσοποιητικού συστήματος. Κατά τη διάρκεια της παραπάνω 
θεραπείας, δέκα από τους ασθενείς, παρουσίασαν εξωγενή αύξηση 
του άγχους τους, συμπεριλαμβανομένων της στέρησης ύπνου, 
συναισθηματικών απωλειών, εργασιακής κούρασης, οικονομικών 
προβλημάτων κ.α. Σε αυτό το διάστημα του άγχους τους, αυτοί οι 
ασθενείς παρουσίασαν μια μείωση της δραστικότητας των ΝΚ-
κυττάρων της τάξης του 40-75% σε σύγκριση με τα προηγούμενα 
επίπεδα. Παρ' όλα αυτά, μετά το πέρας της κατάστασης άγχους, το 
επίπεδο της δράσης των κυττάρων αυτών επανήλθαν στα 
προηγούμενα επίπεδα. Εδώ υπήρξε η απόδειξη ότι η μείωση του 
άγχους είναι ένας σημαντικός παράγοντας στη θεραπεία με το 
Biobran. 

Τα αποτελέσματα αυτά παρουσιάστηκαν στο Anti-Aging 
Conference and Exposition του Las Vegas το Σεπτέμβριο του 1999 
χορηγούμενο από την American Academy of Anti-Aging Medicine 
και το University of Arizona Health Science Center. 

 

Αντικαρκινικές ιδιότητες: Καρκίνος του Μαστού 

Πέντε ασθενείς με καρκίνο του μαστού, είχαν μειωμένη 
δραστικότητα ΝΚ-κυττάρων μετά από την ολοκλήρωση της 
συμβατικής θεραπείας τους. Μπήκαν σε υψηλή ημερήσια χορήγηση 
Biobran και μέσα σε δυο βδομάδες, άρχισαν να φαίνονται τα θετικά 
αποτελέσματα.  

Πριν πάρουν Biobran, η δραστικότητα των κυττάρων τους 
κυμαινόταν από 12,7 τοις εκατό έως 58,3 τοις εκατό. Κατά τη 
διάρκεια της δοκιμής το εύρος δραστικότητας αυξήθηκε σε 41,8 με 
89,5%  αρκετά επάνω από τα συνηθισμένα επίπεδα. 
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Δύο ασθενείς οδηγήθηκαν σε αποθεραπεία μέσα σε έξι με οκτώ 
μήνες ενώ άλλοι δύο, λίγο αργότερα. Η δοκιμή αυτή ξεκίνησε κατά 
τη διάρκεια της συμβατικής θεραπείας.  

Στην μελέτη αυτή παρατηρήθηκε ότι το Biobran, αυξάνει σημαντικά 
την δραστικότητα των ΝΚ-κυττάρων, ενώ απουσιάζει εντελώς η 
όποια παρενέργεια. Η συμπληρωματική ανοσοθεραπεία με Biobran 
μαζί με τις συμβατικές θεραπείες, θωρείται πολύ αποτελεσματική 
για την θεραπεία του καρκίνου.  

Τα ευρήματα αυτά παρουσιάστηκαν στην Βαλτιμόρη του Maryland 
σε επιστημονική συνάντηση με τίτλο: Cancer: The interface 
between basic and applied research. Η συνάντηση 
χρηματοδοτήθηκε και πραγματοποιήθηκε υπό την αιγίδα της 
American Association for Cancer Research. 

 

 
Αντικαρκινικές ιδιότητες: Καρκίνος του Δέρματος 

Ο καρκίνος του δέρματος είναι περισσότερο διαδεδομένος σε άτομα 
με ανοιχτόχρωμο δέρμα. Στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής 
είναι ο πιο κοινός τύπος καρκίνου και προσβάλει έναν στους επτά 
Αμερικανούς -περίπου ένα εκατομμύριο άτομα- κάθε χρόνο.  

Οι αιτίες της εξάπλωσης του καρκίνου του δέρματος ποικίλουν, 
συμπεριλαμβανομένης της αύξησης του χρόνου ζωής ενός μέσου 
ανθρώπου και άρα της έκθεσής του στον ήλιο για περισσότερο 
χρονικό διάστημα. Ακόμη η άνεση και η αφθονία του σύγχρονου 
κόσμου, μας επιτρέπουν να είμαστε περισσότερο χρόνο έξω από 
το σπίτι μας εκτεθειμένοι σε παράγοντες εμφάνισης του εν λόγω 
τύπου καρκίνου.  

Το δέρμα είναι το μεγαλύτερο όργανο του ανθρωπίνου σώματος και 
μας προστατεύει από την θερμότητα, το φως, τους τραυματισμούς 
και τις επιμολύνσεις. Ρυθμίζει την θερμοκρασία του σώματος μας 
φυλάσσει νερό, λίπος και βιταμίνη D. Η εξωτερική στοιβάδα του -η 
επιδερμίδα- είναι φτιαγμένη από επίπεδα κύτταρα κλιμακωτής 
δομής (squamous cells). 



Biobran και η μάχη για την ενίσχυση του ανοσοποιητικού συστήματος 

41 

 

Το Biobran δοκιμάστηκε για να διαπιστωθεί αν μπορεί να είναι 
αποτελεσματικό σε συγκεκριμένα καρκινικά κύτταρα. Κύτταρα 
καρκινώματος (squamous cells), καλλιεργήθηκαν μαζί με Biobran. 
Η ανάπτυξη του καρκινικού κυττάρου μειώθηκε κατά 30 τοις εκατό 
μετά από 48 ώρες και 50 τοις εκατό μετά από 72 ώρες. Κύτταρα 
που δεν τους χορηγήθηκε Biobran συνέχισαν να αυξάνονται σε 
αριθμό.  

Αναλυτικότερη μέτρηση έδειξε ότι μετά από 16 ώρες επίδρασης του 
Biobran, παρουσιάστηκε 8 φορές μεγαλύτερη αύξηση σε 
ιντερλευκίνη-10, ένα συστατικό που παρουσιάζει αντιφλεγμονώδη 
δράση και τρεις φορές περισσότερη ιντερλευκίνη-12, ουσία η οποία 
ενεργοποιεί τα ΝΚ-κύτταρα και παίζει ένα σημαντικό ρόλο στην 
άμυνα του ανοσοποιητικού συστήματος.  

Εντούτοις, υπήρχε μικρή αλλαγή στον τύπο της ιντερφερόνης η 
οποία είχε παρατηρηθεί αλλού, ότι κινητοποιείται από την επίδραση 
του Biobran στα ΝΚ-κύτταρα. 

Η μελέτη αυτή έδειξε ότι το Biobran επιδρά όχι μόνο αυξάνοντας 
την κύρια ανοσοποιητική λειτουργία, αλλά επίσης μειώνοντας τους 
όγκους με έναν πιο άμεσο τρόπο από αυτόν της παραγωγής 
κυττοκινών, ουσιών ζωτικών στην κινητοποίηση της ανοσολογικής 
ανταπόκρισης. Το Biobran επίσης πέτυχε υψηλά κλινικά 
αποτελέσματα σε 32 ασθενείς οι οποίοι παρακολουθήθηκαν για 
περισσότερο από τέσσερα χρόνια.  

Τα ευρήματα αυτά παρουσιάστηκαν στο International Congress on 
Anti-Aging and Biomedical Technologies στο Las Vegas της 
Nevada το Δεκέμβριο του 2000. 

 
Αντικαρκινικές ιδιότητες: Λευχαιμία 

Το Biobran έχει αποδείξει την αύξηση της αντοχής των ΝΚ-
κυττάρων. Ένα από τα σημαντικά πλεονεκτήματα αυτής της 
αύξησης, είναι ότι μπορεί να κάνει τη συμβατική θεραπεία πολύ πιο 
αποτελεσματική. Σε αυτή την έρευνα, το Biobran μελετήθηκε πόσο 
αποτελεσματικά μπορούσε να βοηθήσει τον οργανισμό κατά των 
λευχαιμιών. 
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Μια από τις τακτικές άμυνας του ανοσοποιητικού συστήματος είναι 
να οδηγήσει τα καρκινικά κύτταρα σε «αυτοκαταστροφή». Η 
βοήθεια προς μια κατηγορία παθολογικών κυττάρων να 
αυτοκαταστρέφονται  είναι μια σημαντική διαδικασία άμυνας ενός 
υγιούς ανοσοποιητικού συστήματος. Όμως το πρόβλημα μπορεί να 
ξεφύγει από τον φυσιολογικό έλεγχο και το ανοσοποιητικό σύστημα 
να αρχίσει να επιτίθεται στο σώμα του.  

Σε μία εργαστηριακή δοκιμή, το Biobran συνδυάσθηκε με 
λευχαιμικά κύτταρα και αναπαράχθηκε η τακτική κατά την οποία το 
σώμα κινητοποιεί κύτταρα να αυτοκαταστραφούν. Το αποτέλεσμα 
έδειξε ότι τα λευχαιμικά κύτταρα καταστράφηκαν σε μεγάλο αριθμό, 
με μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα όταν ήταν παρόν το Biobran. 

Η δοκιμή έλαβε χώρα στο Charles R. Drew University από τον Δρ. 
Ghoneum και τον συνεργάτη του Δρ. Sastry Gollapudi. 
Παρουσίασαν τα αποτελέσματά τους σε μια επιστημονική 
συνάντηση οργανωμένη από το American Association for Cancer 
Research τον Οκτώβριο του 2002. 

 

 

Ασθενείς με προχωρημένους καρκίνους 

Το Biobran δοκιμάστηκε σε δέκα ασθενείς με προχωρημένους 
καρκίνους οι οποίοι βρίσκονταν σε συμβατική θεραπεία. Η δοκιμή 
κράτησε έξι μήνες για όλους τους ασθενείς.  

Τα ΝΚ-κύτταρα υπερδιπλασίασαν την δραστικότητά τους μόλις σε 
δύο βδομάδες και επίσης παρουσιάστηκε βελτίωση στην λειτουργία 
των Τ & Β λεμφοκυττάρων. Τα πλεονεκτήματα της επίδρασης του 
Biobran στην δραστικότητα των ΝΚ-κυττάρων, φάνηκε να 
προέρχεται από την παραγωγή του παράγοντα νεοπλασιακής 
νέκρωσης (Tumour Necrosis Factor ή TNF) και ιντερφερόνης, 
ουσίες που βελτιώνουν την ανταπόκριση του οργανισμού στις 
ασθένειες. 
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Οι Δρ. Ghoneum και Δρ. Maeda ήταν υπεύθυνοι για την μελέτη 
αυτή. Την παρουσίασαν το 1998 στο Kyoto, στο First International 
Symposium on Disease Prevention By IP6 and Other Rice 
Components. 

 
Αναχαιτίζοντας την ανάπτυξη του καρκίνου 

Σε μελέτες του Chiba University, το Biobran βρέθηκε να έχει 
ικανότητα να καθυστερεί την ανάπτυξη τριών τύπων καρκίνων. Της 
λευχαιμίας, του στομάχου και των πνευμόνων.  

Στο πείραμα, προστέθηκε Biobran σε τρεις γραμμές καρκινικών 
κυττάρων οι οποίες σχετίζονται με την λευχαιμία, του στομάχου και 
των πνευμόνων. Μετά από τρεις ημέρες, η δραστηριότητα των 
καρκινικών  κυττάρων μειώθηκε και στις τρεις γραμμές.  

Οι δοκιμές έγιναν στο Graduate School of Science and Technology 
του Chiba University. Τα αποτελέσματα δημοσιεύτηκαν το Μάρτιο 
του 2002 στο Journal of the Japanese Society for Bioscience, 
Biotechnology and Agrochemistry. 

 

Βελτιώνοντας την αντικαρκινική δράση των ΝΚ-κυττάρων 

Είναι γνωστό ότι τα ΝΚ-κύτταρα μπορούν να καταστρέψουν 
καρκινικά κύτταρα. Αυτό το επιτυγχάνουν με την βοήθεια της 
ιντερλευκίνης-2, μιας κυττοκίνης (ουσίας κατάλληλης να στοχεύει 
ειδικά κύτταρα). Η αποτελεσματικότητα του Biobran να επιβοηθήσει 
την κινητοποίηση ιντερλευκίνης-2, δοκιμάστηκε στα εργαστήρια του 
Chiba University στην Ιαπωνία. 

Σε αυτό, το Biobran προστέθηκε σε λευκά αιμοσφαίρια και 
καρκινικά κύτταρα. Χωρίς τη βοήθεια της κυττοκίνης το Biobran δεν 
είχε σημαντική επίδραση. Εντούτοις, όταν η ιντερλευκίνη-2 
προστέθηκε στο πείραμα, υπήρξε μια αξιοσημείωτη αύξηση στη 
δράση των ΝΚ-κυττάρων. 
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Η ομάδα των πέντε ερευνητών -συμπεριλαμβανομένου του Δρ. 
Hiroaki Maeda της Daiwa Pharmaceuticals- συμπέρανε ότι το 
Biobran αυξάνει την ενεργοποίηση των ΝΚ-κυττάρων, όταν έχει ήδη 
παραχθεί και είναι παρούσα η ιντερλευκίνης-2. Τα αποτελέσματα 
δημοσιεύτηκαν το Μάρτιο του 2002 στο Journal of the Japanese 
Society for Bioscience, Biotechnology and Agrochemistry. 

 
Καρκινοπαθείς με χαμηλή δραστηριότητα  ΝΚ-κυττάρων 

Καρκινοπαθείς σε προχωρημένο στάδιο ελέχθησαν   ως προς στην 
ανταπόκρισή τους στο Biobran. Από τους 27 καρκινοπαθείς ηλικίας 
42 με 57 ετών, αρχικά όλοι είχαν χαμηλή δραστικότητα στα ΝΚ-
κύτταρά τους. Υπέφεραν από ποικίλης εντόπισης  προχωρημένων 
καρκίνων (μαστού, προστάτη, τραχήλου της μήτρας, πολλαπλού 
μυελώματος και λευχαιμίας). 

Σε όλους χορηγήθηκαν 3 γρ. Biobran την ημέρα. Δύο βδομάδες 
μετά την πρώτη λήψη Biobran, υπήρξε μια σημαντική αύξηση στην 
δράση των ΝΚ-κυττάρων. Στους ασθενείς με πολλαπλούν 
μυέλωμα, η δραστικότητα ξεπέρασε τις πέντε φορές, στους 
ασθενείς τραχήλου, αυξήθηκε τρεις φορές και στους υπόλοιπους 
ασθενείς (μαστού, προστάτη και λευχαιμίας),  αυξήθηκε πάνω από 
δύο φορές. Αν και στη μεγάλη πλειονότητα των ασθενών υπήρξε 
βελτίωση σε όλες τις χρονικές περιόδους στις οποίες εξετάστηκαν -
δύο βδομάδες, τρεις μήνες και έξι μήνες-, υπήρξαν και τρεις 
ασθενείς όπου το Biobran δεν είχε καμία επίδραση.  

Κατά τη διάρκεια της μελέτης, η αντοχή των ΝΚ-κυττάρων 
αυξήθηκε. Τα ΝΚ-κύτταρα ομαδοποιούνται από το μέγεθος του 
πυρήνα (κόκκου) τους. Μικρός πυρήνας σημαίνει ότι το κύτταρο 
είναι κουρασμένο ή σε ανοσοκαταστολή. Η επίδραση του Biobran 
πέτυχε να επανενεργοποιήσει τον πυρήνα τους και να επαναφέρει 
την αποτελεσματικότητά τους.  

Οι ερευνητές συμπέραναν ότι η ενίσχυση της δραστικότητας των 
ΝΚ-κυττάρων από το Biobran, μπορεί να οφείλεται στην αύξηση 
των πυρήνων (κόκκων) των κυττάρων αυτών. Αυτά τα 
αποτελέσματα παρουσιάστηκαν το 1999 στην ετήσια συνάντηση 
του American Association for Cancer Research, στην Washington 
D.C. 
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Μελετώντας  την αλληλεπίδραση συμβατικών θεραπειών με το 
Biobran 

Τα Cisplatin και Adriamycin είναι δυο σημαντικά φάρμακα τα οποία 
χρησιμοποιούνται για την θεραπεία του καρκίνου. Το Cisplatin είναι 
μια ένωση Λευκόχρυσου. Τα φάρμακα με ενώσεις Λευκόχρυσου 
είναι ο ακρογωνιαίος λίθος της μοντέρνας θεραπείας καρκίνων 
όπως των ωοθηκών, όρχεων και άλλων. Το Adriamycin είναι 
αντιβιοτικό. Και τα δύο φάρμακα είναι θεραπευτικοί παράγοντες οι 
οποίοι καταστέλλουν την ανάπτυξη καρκινικών κυττάρων στον 
οργανισμό.  Και τα δύο όμως παρουσιάζουν αρκετές και σημαντικές  
παρενέργειες.  

Η επίδραση του Biobran στην ελάττωση των τοξικών επιδράσεων 
των δύο φαρμάκων εξετάστηκε σε μια μικρή μελέτη με ζωικά 
μοντέλα (πειραματόζωα), τα οποία χωρίστηκαν σε ομάδες. Σε αυτή 
που χορηγήθηκε μόνο Cisplatin, σε αυτή με Cisplatin και μαζί 
Biobran (υψηλής και χαμηλής δόσης), σε αυτή με Adriamycin μόνο, 
σε αυτή με Adriamycin και μαζί Biobran (υψηλής και χαμηλής 
δόσης) και σε μία ομάδα ελέγχου (control). Σε διάστημα ένδεκα 
ημερών, το Biobran χορηγήθηκε σε δοσολογία ανάλογη με το 
σωματικό βάρος του κάθε ζώου και εξετάστηκε η ικανότητά του να 
μειώνει τις όποιες παρενέργειες των φαρμάκων, παρατηρώντας την 
κατάσταση των οργάνων του σώματος και ειδικότερα του πεπτικού. 

Τα αποτελέσματα αυτής της έρευνας έδειξαν ότι το Biobran (στις 
ομάδες στις οποίες χορηγήθηκε) βοηθάει στην πρόληψη της 
συνηθισμένης μείωσης του σωματικού βάρους κατά 72%.  Οι 
ομάδες οι οποίες έπαιρναν μόνο Cisplatin έχασαν το 1,5% του 
βάρους τους ενώ εκείνες που έπαιρναν μόνο Adriamycin ανέκτησαν 
το απολεσθέν βάρος τους κατά 30%. 

Η ομάδα της χαμηλής δόσης Cisplatin μαζί με χαμηλή δόση 
Biobran αύξησαν το βάρος τους κατά 11% ενώ εκείνα με την 
χαμηλή δόση Adriamycin μαζί με χαμηλή δόση Biobran αύξησαν το 
βάρος τους κατά 46%. Η ομάδα με την υψηλή δόση Cisplatin μαζί 
με υψηλή δόση Biobran αύξησαν το βάρος τους κατά 44% και 
εκείνα υψηλή δόση Adriamycin μαζί με υψηλή δόση Biobran 
αύξησαν το βάρος τους κατά 43%. 



Biobran και η μάχη για την ενίσχυση του ανοσοποιητικού συστήματος 

46 

 

Θα πρέπει να σημειωθεί επίσης, ότι κατά την διάρκεια της δοκιμής 
από την ομάδα Cisplatin μαζί με υψηλή δόση Biobran δεν 
απεβίωσε κανένα πειραματόζωο ενώ απεβίωσαν κάποια από τις 
άλλες ομάδες στις οποίες χορηγήθηκαν χαμηλές δόσεις Biobran ή 
καθόλου. Οι ερευνητές παρατήρησαν ότι οι επιζήσαντες οι οποίοι 
έλαβαν Biobran είχαν πιο υγιή εμφάνιση και χαμηλές ενδείξεις για 
γαστρικές βλάβες.  

Οι ερευνητές κατέληξαν ότι το Biobran ήταν αποτελεσματικό στην 
αποκατάσταση του σωματικού βάρους μετά από μια υψηλή δόση 
Cisplatin ή Adriamycin και προστατευτικό σε γαστρεντερικές 
παθολογικές αλλοιώσεις. Παρατήρησαν δε, ότι το Biobran έχει να 
παίξει ένα ρόλο στην βελτίωση της ποιότητας ζωής σε ασθενείς οι 
οποίοι ελάμβαναν συμβατική θεραπεία. Τα αποτελέσματα 
ολοκληρώθηκαν από ερευνητές όπως ο Δρ. Hiroaki Maeda.  

Η έκθεση από τα ευρήματα παρουσιάστηκε στην ετήσια συνάντηση 
του American Gastrointestinal Association στο Σαν Ντιέγκο της 
Καλιφόρνια το Μάιο του 2000. 

 

 

 

Βελτιώνοντας την παραγωγή ιντερφερόνης 

Ο Δρ. Ghoneum ανακοίνωσε το 1996, την αποτελεσματικότητα του 
Biobran στην βοήθεια των ανθρώπινων ΝΚ-κυττάρων τα οποία 
είχαν έρθει σε επαφή με καρκινικά κύτταρα. Ο ίδιος επίσης 
προσδιόρισε ότι τα υγιή ΝΚ-κύτταρα, αυξάνουν την παραγωγή ενός 
τύπου ιντερφερόνης, ουσίας η οποία βελτιώνει την ικανότητα του 
σώματος να μάχεται τις μολύνσεις και τις ασθένειες.  

Βρέθηκε ότι τα ΝΚ- κύτταρα στα οποία τους χορηγήθηκε Biobran, 
είχαν δύο με πέντε φορές περισσότερη αποτελεσματικότητα στο να 
μάχονται καρκινικά κύτταρα, σε μόλις 16 ώρες από την στιγμή που 
ήρθαν σε επαφή μαζί τους. Η παραγωγή της ιντερφερόνης 
αυξήθηκε επίσης δέκα φορές.  



Biobran και η μάχη για την ενίσχυση του ανοσοποιητικού συστήματος 

47 

 

Στην μελέτη ακόμη βρέθηκε, ότι η βελτιωμένη δραστικότητα των 
ΝΚ-κυττάρων αυξάνει επίσης τη δραστικότητα των κυττάρων Τ & Β. 
Όπως εξηγεί ο Δρ.Ghoneum, "Ο μηχανισμός αυτός προκαλεί την 
εμφάνιση μιας αλυσίδας από γεγονότα. Το Biobran κινητοποιεί τα 
ΝΚ-κύτταρα, τα οποία με τη σειρά τους είναι αιτία παραγωγής 
ιντερφερόνης-γ, η οποία με τη σειρά της οδηγεί σε μεγαλύτερη 
δράση των ανοσοκυττάρων Τ & Β και που όλα αυτά μαζί, είναι 
σημαντικά για την ακεραιότητα και την λειτουργικότητα  του 
ανοσοποιητικού συστήματος.  

Έτσι το Biobran αποτελεί πράγματι μια συμπληρωματική κι 
αξιόλογη βοήθεια  στις υπάρχουσες θεραπείες κατά του καρκίνου, 
είναι απλό, μη τοξικό και χορηγείται με μια μέθοδο η οποία δεν 
προκαλεί πόνο ενώ παράλληλα ξαναδίνει ζωτικότητα στους 
καρκινοπαθείς. 

 
 

Αντιοξειδωτική δράση 

Η αντιοξειδωτική δράση του Biobran μελετήθηκε ενάντια σε τρεις 
διαφορετικούς τύπους ελευθέρων ριζών. Η αρνητική επίδραση των 
ελευθέρων ριζών, εμπλέκεται στις περισσότερες αποτυχημένες 
θεραπείες ασθενειών όπως επίσης στην διαδικασία της γήρανσης.  

Σε τρεις διαφορετικές δοσολογίες Biobran, λάβαμε μια αντι-
οξειδωτική βελτίωση από 4,4 σε 64,6 τοις εκατό στη μια 
περίπτωση, από 3,3 σε 94,9 τοις εκατό στη δεύτερη και από 11,5 
σε 72,6 τοις εκατό στην τρίτη.  

Η μελέτη έγινε από ερευνητές του Department of Adult Nursing and 
Department of Surgery του Toyama Medical and Pharmaceutical 
University με επίβλεψη του Δρ. Maeda. Έδειξε ότι το Biobran 
αυξάνει την αντίσταση εναντίων των ελευθέρων ριζών. 

 
Δυναμώνοντας το ανοσοποιητικό σύστημα 

Τα μακροφάγα, είναι ίσως ο σημαντικότερος τύπος κυττάρων στο 
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ανοσοποιητικό σύστημα. Ειδικότερα, τα μακροφάγα είναι υπεύθυνα 
για την παραγωγή ουσιών που δρουν ως καταλύτες (κυτταρικές 
ενδιάμεσες ουσίες). Μια μελέτη έλαβε χώρα για να προσδιορίσει 
την αποτελεσματικότητα του Biobran στην κινητοποίηση των 
μακροφάγων να παράγουν αυτές τις ενδιάμεσες ουσίες.  

Χρησιμοποιήθηκαν τόσο κύτταρα από ποντίκια όσο και από 
άνθρωπο. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι το Biobran κινητοποιεί την 
δραστικότητα στα κύτταρα ποντικιών και ακόμη περισσότερο  στα 
ανθρώπινα.  

Ολοκληρώνοντας τη μελέτη ο Δρ. M Matsuura του Jichi Medical 
University, Department of Infection and Immunity, βρήκε ότι το 
Biobran αποτελεί  συστατικό το οποίο ενεργοποιεί τα μακροφάγα 
τόσο στα ποντίκια όσο και στον άνθρωπο. 

Αποκαθιστώντας μια φυσική δραστικότητα στα ΝΚ-κύτταρα 

Γνωρίζοντας ήδη την ευεργετική επίδραση του Biobran, στη δράση 
κι αποτελεσματικότητα  των ΝΚ-κυττάρων η οποία είχε δειχθεί σε 
διάφορες μελέτες, μια νέα έρευνα εστιάστηκε στο πώς το Biobran 
επηρεάζει ανθρώπους με κυμαινόμενο επίπεδο δραστικότητας των 
ΝΚ-κυττάρων τους.  

Η έρευνα η οποία ολοκληρώθηκε στο Chiba University, έδειξε όπως 
αναμενόταν, το Biobran να αυξάνει τη δραστικότητα των ΝΚ-
κυττάρων σε άτομα με χαμηλή δραστικότητα αλλά επίσης να 
μειώνει την δραστικότητα αυτή, σε άτομα με υπέρ υψηλή 
δραστικότητα. Αυτό σημαίνει ότι το Biobran είναι ένας 
ανοσορυθμιστής και όχι απλά ένας ανοσοκινητοποιητής, κάτι το 
οποίο το καθιστά απόλυτα ασφαλές στη λήψη του. 

Λευκά αιμοσφαίρια ελήφθησαν από ανθρώπους οι οποίοι είχαν μια 
δραστικότητα ΝΚ-κυττάρων 20% χαμηλότερη και 40% υψηλότερη 
της φυσιολογικής. Τα κύτταρα κατόπιν καλλιεργήθηκαν με Biobran. 
Στα αιμοσφαίρια με χαμηλότερη δραστικότητα στα ΝΚ-κύτταρα 
παρουσιάστηκε μια σημαντική αύξηση της δραστικότητάς τους ενώ 
σε εκείνα με την ήδη υψηλότερη παρουσιάστηκε μια μείωση προς 
τα επίπεδα της 
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φυσιολογικής. Έτσι τα αποτελέσματα έδειξαν ότι το Biobran 
επαναφέρει την δραστικότητα των ΝΚ-κυττάρων στα φυσιολογικά 
επίπεδα. Η μελέτη παρουσιάστηκε τον Οκτώβριο του 2002 στο 
Journal of the American College of Nutrition. 

Ηπατική δυσλειτουργία. 

Για να δείξουν την επίδραση του Biobran στην λειτουργία του 
ήπατος, μια ομάδα από το Chiba University της Ιαπωνίας, ανέλαβε 
μια εργαστηριακή δοκιμή σε  ποντίκια.  

Πέντε ομάδες ποντικιών με ηπατική δυσλειτουργία, έλαβαν Biobran 
σε μια ποικιλία δόσεων και συνεκτιμήθηκαν με μια ομάδα ελέγχου 
(control) με επίσης ηπατική δυσλειτουργία αλλά χωρίς λήψη 
Biobran.  

Και οι πέντε ομάδες οι οποίες έλαβαν Biobran, έδειξαν μια 
σημαντική βελτίωση της ηπατικής λειτουργίας, σε αντίθεση με αυτή 
την ομάδα την οποία δεν έλαβε Biobran.  

Στην ομάδα με τους έξι ερευνητές από το Chiba University's 
Graduate School of Science and Technology and the Department 
of Bioproductions Science συμμετείχε και ο  Δρ.Maeda της Daiwa 
Pharmaceuticals. Τα ευρήματα δημοσιεύτηκαν στο Journal of the 
Japanese Association for Dietary Fibre Research. 

Προστασία από χημικά 

Τοξικά χημικά τα οποία υπάρχουν στην ατμόσφαιρα, είναι γνωστό 
ότι αυξάνουν την νοσηρότητα κακοηθειών όπως επίσης ότι μπορεί 
να ευθύνονται για ένα μεγάλο εύρος άλλων ασθενειών. Οι εργάτες 
οι οποίοι εργάζονται σε χημικά και εκτίθενται περισσότερο σε 
τέτοιους κινδύνους, αποτελούν το ιδανικό αντικείμενο έρευνας για 
την ευεργετική ή μη δράση του  Biobran. 

Μια τέτοια μελέτη σχεδιάστηκε για να εξετάσει τη διαφοροποίηση 
της ανοσίας από έκθεση σε τοξικά χημικά και την πιθανότητα 
ελέγχου της επίδρασης αυτής μέσω της χρήσης του Biobran. 
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Ένδεκα άτομα που είχαν εκτεθεί στην εργασία τους σε τέτοια 
χημικά, έλαβαν μέρος στην μελέτη. Όλοι έδειχναν σημάδια 
ανοσολογικής δυσλειτουργίας και χαμηλά επίπεδα ΝΚ-κυττάρων, 
όπως επίσης, όλοι είχαν μετρήσιμα μειωμένη ανταπόκριση 
κυττάρων T-βοηθούς και Β-φονείς, μια κατάσταση η οποία επιδρά 
αρνητικά στην ικανότητα του οργανισμού να αντιμετωπίζει επιτυχώς 
τις μολύνσεις.  

Στους ασθενείς δόθηκε μια σχετικά μικρή δόση Biobran 45 mgr 
/χιλιόγραμμο σωματικού βάρους (περίπου 1 γρ.) την ημέρα για 
τέσσερις μήνες. Η δραστικότητα των ΝΚ-κυττάρων αυξήθηκε 
τέσσερις και επτά φορές σε δύο και τέσσερις μήνες ανάλογα. Η 
αποτελεσματικότητα  των Τ και Β κυττάρων ήταν 130-150% 
υψηλότερη.  

Αυτή η μελέτη η οποία παρουσιάστηκε στην Anti-Aging Conference 
and Exposition στο Λας Βέγκας το 1999, έδειξε ότι η μείωση της 
δραστικότητας των ΝΚ-κυττάρων λόγω χημικών, μπορεί να 
αναχαιτιστεί σημαντικά με  τη χορήγηση Biobran. H American 
Academy of Anti-Aging Medicine και το University of Arizona Health 
Science Center ήταν χορηγός αυτής της  επιστημονικής 
συνάντησης. 

Δυναμώνοντας το ανοσοποιητικό σύστημα 

Τα ΝΚ-κύτταρα εμπλέκονται με ουσίες οι οποίες τα βοηθούν να 
μάχονται κακοήθεις όγκους, ιούς κ.α.. Τα κύτταρα αυτά 
ελευθερώνουν τον παράγοντα της νεοπλασματικής νέκρωσης 
(TNF) –ο οποίος δείχνει να παίζει ένα σημαντικό ρόλο στην 
καταστροφή των καρκινικών κυττάρων- και ιντερφερόνη η οποία 
εμπλέκεται με τα καρκινικά κύτταρα ώστε να επιβραδύνεται η 
ανάπτυξή τους.  

Καθώς η διαδικασία ενεργοποίησης των κυττάρων αυτών 
προχωρά, μόρια τα οποία βρίσκονται στην επιφάνειά τους 
ενεργοποιούνται. Αυτά τα μόρια επισημαίνουν στα Τ-λεμφοκύτταρα 
ότι είναι σε εξέλιξη μια επίθεση και έτσι μπορούν να συμμετέχουν 
σε αυτή την ανταπόκριση.  

Μια εργαστηριακή μελέτη έγινε για να δείξει αν μια χαμηλή ή μια 
υψηλή δόση Biobran μπορεί να βελτιώσει την λειτουργία των ΝΚ-
κυττάρων στην ανταπόκριση αυτών των ανοσολογικών 
κινητοποιητών. 
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Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι το Biobran επιδρούσε στην αύξηση 
της παραγωγής του παράγοντα TNF. Η παραγωγή του αυξήθηκε 
από 22 φορές κατά την χαμηλή δόση μέχρι 47 φορές κατά την 
υψηλή δόση.  

Η παραγωγή της ιντερφερόνης επίσης έδειξε να αυξάνεται αλλά σε 
μικρότερα επίπεδα από αυτά του TNF. Η μελέτη επίσης δοκίμασε 
ουσίες οι οποίες συμμετέχουν σε ειδικές ανοσολογικές 
ανταποκρίσεις. Το Biobran κινητοποίησε επίσης και αυτές τις 
ουσίες. Επιπρόσθετα το Biobran βοήθησε να βελτιώσει την 
ικανότητα της ιντερλευκίνης-2 να αντιδρά. Ως γνωστόν η 
ιντερλευκίνη-2 είναι μια κυττοκίνη, ουσία η οποία μπορεί να 
βελτιώσει τη φυσική ανταπόκριση του σώματος σε εξωγενή 
παθογόνα. 

Το Biobran -αν είναι να γίνει πιο αποτελεσματικό στην ενδυνάμωση 
των ΝΚ-κυττάρων- χρειάζεται την βοήθεια των κυττοκινών. Τα ΝΚ-
κύτταρα που ενεργοποιούνται από την ιντερλευκίνη-2 βρέθηκε ότι 
κινητοποιούν την απελευθέρωση του TNF και της ιντερφερόνης.  

Οι ερευνητές κατέληξαν ότι το Biobran μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
σαν ένας ασφαλής ανοσοκινητοποιητής, κυρίως στη μάχη εναντίον 
του καρκίνου, αρκετών ιών, ως εναλλακτική θεραπεία ή ακόμη σε 
συνδυασμό με άλλες θεραπείες.  

Ο Δρ. Ghoneum από το Department of Neurobiology and 
Microbiology and Immunology του University of Καλιφόρνια στο Λος 
Άντζελες School of Medicine and Dentistry, και ο Δρ. A. Jewett από 
το Department of Neurology and Microbiology του ιδίου 
Πανεπιστημίου, δημοσίευσαν τα ευρήματά τους το 2000 στο 
Cancer Detection and Prevention της επίσημης έκδοσης του 
International Society for Preventive Oncology. 
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Τι λένε οι γιατροί 

Τόσο οι άνθρωποι οι οποίοι αντιμετωπίζουν χρόνιες ασθένειες όσο 
και εκείνοι οι οποίοι απλά θέλουν να ρυθμίσουν το ανοσοποιητικό 
τους σύστημα, στρέφονται με αυξητική τάση καθημερινά προς το 
Biobran, ενώ επιπρόσθετα,  γιατροί συμπεριλαμβάνουν το Biobran 
στα θεραπευτικά τους πρωτόκολλα. Μερικές φορές μάλιστα το 
Biobran αποτελεί την καρδιά του θεραπευτικού προγράμματος. Σε 
άλλα προγράμματα το Biobran αποτελεί ένα από τα πολλά «βέλη» 
που βρίσκονται στη φαρέτρα τους. 

Ενδεικτικά  παρατίθενται ονόματα ιατρών (κυρίως Άγγλων), για 
τους οποίους το Biobran αποτελεί ένα σημαντικό θεραπευτικό 
εργαλείο. 

 

Δρ. Patric Kingsley 

Η εμπειρία του Δρ. Patric Kingsley, εργαζόμενου στην ανάπτυξη 
κλινικών μελετών χημικών και φαρμάκων, για μια φαρμακευτική 
εταιρία, φαίνεται στην αντιμετώπιση των νέων ασθενών. 

Οι καρκινοπαθείς οι οποίοι επισκέπτονται το ιατρείο του κοντά στο 
Loughborough του Leicestershire (Μ. Βρετανίας), παρουσιάζουν 
μια ποικιλία συμπτωμάτων και ιστορικών, αποτελούμενοι από 
εκείνους οι οποίοι πρόσφατα διαγνώστηκαν και ανακάλυψαν την 
εναλλακτική θεραπευτική, έως εκείνους που γνωρίζουν ότι μπορεί 
να είναι το τελευταίο τους καταφύγιο μετά από αρκετές συμβατικές 
θεραπείες. Οι περισσότεροι καταφθάνουν με ένα ανοσοποιητικό 
σύστημα το οποίο βρίσκεται σε πάρα πολύ κακή κατάσταση. Στην 
πρώτη τους επίσκεψη, οι ασθενείς υποβάλλονται σε διεξοδικές 
εξετάσεις για να προσδιοριστεί ακριβώς τι συμβαίνει στα σώματά 
τους. Εξετάσεις για την ικανότητα του ανοσοποιητικού συστήματος 
βρίσκονται ανάμεσα στις περισσότερο σημαντικές από αυτές. 
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Ο Δρ. Kingsley χρησιμοποιεί μια εξέταση γ-ιντερφερόνης για να 
μετρήσει την δραστικότητα των ΝΚ-κυττάρων, ίσως την 
περισσότερο σημαντική αντικαρκινική διαδικασία του 
ανοσοποιητικού συστήματος. Χρησιμοποιώντας σαν αναφορά ένα 
δείγμα αίματος  με εύρος μεταξύ 3.000-10.000 μονάδων, μας λέει 
ότι είχε ασθενείς με δραστικότητα ΝΚ-κυττάρων μικρότερη από 50, 
οι οποίοι ξεπέρασαν τις 100.000 μονάδες μετά την θεραπεία. 

Παρομοίως ο Δρ. Kingsley χρησιμοποιεί μια εξέταση ιντερλευκίνης-
2 για να μετρήσει την δραστικότητα των ΤΗ1 κυττάρων (Τ βοηθών 
λεμφοκυττάρων τα οποία είναι σημαντικά ως κυτταρική βοήθεια 
στην μάχη εναντίον του καρκίνου) και μια εξέταση ιντερλευκίνης-12 
για να μετρήσει την δραστικότητα των μακροφάγων και δενδριτικών 
κυττάρων (τα οποία και τα δύο επίσης είναι σημαντικοί μαχητές 
εναντίον του καρκίνου). 

Μετά από εμπειρία μεγαλύτερη των τριάντα ετών, είναι περήφανος 
για τα εξειδικευμένα θεραπευτικά προγράμματα τα οποία έχει 
αναπτύξει και που τα ονομάζει «διατροφική, περιβαλλοντολογική 
ιατρική». Η διατροφή αποτελεί το ‘’κλειδί’’ του θεραπευτικού 
προγράμματος του. Ακόμη χρησιμοποιεί πεπτικά ένζυμα, 
αντιοξειδωτικά, οξυδόφιλα (προβιοτικά), συνένζυμο Q10 και 
βοτανολογικά προϊόντα. 

“Υπάρχουν αδιαφιλονίκητα στοιχεία αποδοχής του Biobran από τον 
κάθε ένα ασθενή καρκίνου στον οποίο το χορήγησα. Βρήκα ότι το 
Biobran είναι ένα καταπληκτικό διατροφικό προϊόν για την ενίσχυση 
του ανοσοποιητικού συστήματος”. 

Η πλειοψηφία των καρκινοπαθών ασθενών του, υποφέρουν από 
καρκίνο του μαστού, ενώ στους υπόλοιπους υπάρχουν καρκίνοι 
του εντέρου, του πνεύμονα, πολλαπλό μυέλωμα, όγκοι εγκεφάλου 
και λευχαιμίες. 

Είναι αλήθεια ότι κάθε υπεύθυνος γιατρός αποφεύγει να 
χρησιμοποιήσει τη λέξη θεραπεία. ‘’Θα έλεγα απλά ότι υπάρχουν 
πολλοί ασθενείς με σκλήρυνση κατά πλάκας, καρκίνο καθώς και 
πολλές άλλες καταστάσεις, οι οποίοι έχουν έλθει σε μένα και έχουν 
φτάσει να είναι ελεύθεροι-συμπτωμάτων, έχοντας παραμείνει έτσι 
όσο διάστημα ακολουθούσαν τη θεραπεία. 
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Εντούτοις, το τέλος δεν ήταν πάντα ευχάριστο. ‘’Υπάρχουν 
ασθενείς οι οποίοι -όταν τους βλέπω για πρώτη φορά- βρίσκονται 
σε τόσο ακραίες περιπτώσεις που διερωτώμαι τι θα μπορούσε να 
τους βοηθήσει, αλλά μιας και ζητούν να δοκιμάσουν, δοκιμάζω’’. 
Ανάμεσα σε αυτούς που έχουν πεθάνει, μας λέει, τόσο οι ίδιοι όσο 
και οι συγγενείς τους πιστεύουν ότι έχουν βοηθηθεί να παρατείνουν 
τη ζωή τους για αρκετά μεγάλο διάστημα. 

Το Biobran είναι ένα όπλο από ένα μεγάλο οπλοστάσιο το οποίο 
αντιπαραθέτει ο γιατρός στη μάχη του εναντίον του καρκίνου. 
Επίσης χρησιμοποιεί Biobran εναντίον διαφόρων επιμολύνσεων, 
βρογχίτιδας όπως και στην απλή πρόληψη γρίπης. Το λαμβάνει και 
ο ίδιος για διάφορες αδιαθεσίες με την παραμικρή αφορμή. Είναι 
τόσο εκθαμβωτικά αποτελεσματικό που προκαλεί έκπληξη. Σχεδόν 
με τις πρώτες δύο δόσεις, αρχίζει το ξεκαθάρισμα πραγματικά 
γρήγορα. 

Ακόμη χρησιμοποιεί Biobran όταν ταξιδεύει στο εξωτερικό. ‘’Θα 
λάβω μια ημερήσια δόση πριν μπω στο αεροπλάνο για να είμαι 
σίγουρος ότι το ανοσοποιητικό μου είναι ρυθμισμένο και ότι η όποια 
τυχούσα μόλυνση στην οποία μπορεί να εκτεθώ,  θα κρατηθεί υπό 
έλεγχο. 

Δρ. Ben Pfeifer 

Ο Δρ. Ben Pfeifer έχει συγκεντρωμένα στοιχεία για 1.250 ασθενείς 
καρκίνου του προστάτη που -σε ένα διάστημα τριών ετών- πήγαν 
στην κλινική Aeskulap (Ασκληπιός) κοντά στη Ζυρίχη, και πιστεύει 
ότι έχει πειστικές αποδείξεις ότι η φυτοθεραπευτική του μέθοδος 
εναντίον των ασθενειών αποφέρει σημαντικά πλεονεκτήματα. 

Αυτός χρησιμοποιεί Biobran σε συνδυασμό με το Prostasol, μια 
σύνθεση από διάφορα φυτικά εκχυλίσματα και ένα σύμπλεγμα 
κουρκουμίνης. 

Ο Δρ. Pfeifer αναφέρει ότι ‘’τα τελευταία 15 χρόνια, έχω δει 1.000 
με 1.500 καρκινοπαθείς (Ca του προστάτη),  καταλήγοντας τελικά 
στο λυπηρό συμπέρασμα ότι η συμβατική θεραπεία στα τελευταία 
στάδια του Ca προστάτη πραγματικά προσφέρει ελάχιστα στον 
ασθενή Αυτός ήταν ο λόγος για τον οποίο αναζήτησα κάτι 
διαφορετικό, σε μια άλλη περιοχή, στην φυτοθεραπεία. 
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«Οι αναγνωρισμένες μέθοδοι σήμερα, για μεταστατικό καρκίνο του 
προστάτη βασίζονται σε μερικές γνωστές από καιρό συμβατικές 
θεραπείες. Είχα απογοητευθεί από αυτή τη διαδικασία. Έτσι 
αποφάσισα να αναπτύξω ένα φυτοθεραπευτικό πρωτόκολλο».  

Χρησιμοποιεί Biobran ως μέρος της αντιμετώπισης,  ιδιαίτερα για 
την ικανότητά του να ενισχύει τα ΝΚ-κύτταρα. 

“Εξετάζοντας το Biobran, ήθελα να γνωρίζω αν είναι σημαντικό να 
αυξήσουμε τα ΝΚ-κύτταρα στους καρκινοπαθείς”. Ο καρκίνος του 
πνεύμονα έδειξε μια μείωση στα ΝΚ-κύτταρα της τάξης του 20%, 
του εντέρου περίπου 30%, του μαστού περίπου 45% ενώ ο 
καρκίνος του προστάτη περίπου 25%. 

Σκέφτηκε ότι οι μετρήσεις αυτές πράγματι αρκούν για να 
αξιολογήσουν αν το Biobran θα μπορούσε να είναι αποτελεσματικό 
στην αύξηση της δραστικότητας των ΝΚ-κυττάρων των ασθενών 
του. 

Έτσι χορήγησε σε 15 ασθενείς των οποίων ο καρκίνος του 
προστάτη είχε εξαπλωθεί, μια ημερήσια δόση Biobran 2 γραμ. για 
έξι βδομάδες. Σε όλους εκτός από έναν, φάνηκε μια αύξηση στη 
δραστικότητα των ΝΚ-κυττάρων από περίπου 90% σε πάνω από 
200%. 

Γενικά λέει, υπάρχει μια βελτίωση στην γενική κατάσταση του 70% 
των ασθενών που λαμβάνουν θεραπεία στην κλινική του. Αναμένει 
και λαμβάνει μια μείωση 50% στο επίπεδο του ειδικού-αντιγόνου 
προστάτη (PSA) στο 65% των ασθενών του. Βρήκε επίσης 
ελάττωση  στον πόνο ο οποίος σχετίζεται με τον όγκο, στο 70%  
των περιπτώσεων εκείνων οι οποίοι πονούσαν πριν τη θεραπεία. 

 

Δρ. Julian Kenyon 

Ο Δρ. Julian Kenyon έψαχνε διαρκώς για περισσότερο 
αποτελεσματικούς τρόπους κινητοποίησης της κυτταρικά 
σχετιζόμενης ανοσίας. Στο ιατρείο του στην Dove Clinic for  



Biobran και η μάχη για την ενίσχυση του ανοσοποιητικού συστήματος 

56 

 

Integrated Medicine (Κλινική Ολοκληρωμένης Ιατρικής Ντόβε) -
κοντά στο Winchester του Hampshire και στο Λονδίνο- εφαρμόζει 
μιαν ποικιλία από θεραπείες οι οποίες συμπεριλαμβάνουν 
βελονισμό, υψηλές δόσεις Βιταμίνης C και φαρμακευτικά μανιτάρια. 

Ο ιδρυτής και πρόεδρος της Βρετανικής Εταιρίας Ολιστικής Ιατρικής 
Δρ. Kenyon, έχει εργαστεί στην Κίνα και έχει περισσότερα από 25 
χρόνια εμπειρίας. 

Αποφάσισε να συμπεριλάβει το Biobran στη φαρμακευτική αγωγή 
γνωρίζοντας  του γιατί από τα φαρμακευτικά μανιτάρια ότι οι 
πρωτογλυκάνες κινητοποιούν το ανοσοποιητικό σύστημα. 

«Το παρασκεύασμα πρωτογλυκάνης είναι μια πρωτεΐνη με 
προσθήκη ενός απλού σακχάρου, το οποίο μπορεί να είναι ξυλόζη, 
μανόζη, ή αραβινόζη. Υπάρχει μια ολόκληρη ποικιλία απλών 
σακχάρων» μας εξηγεί ο Δρ. Kenyon. 

‘’Αυτά τα παρασκευάσματα συνεργούν σε  ενδιαφέρουσες 
διαδικασίες εντός του κυττάρου. Η πρωτεΐνη επικολλάται στην 
κυτταρική μεμβράνη ενώ το σάκχαρο παραμένει απ έξω σαν 
εναέρια κεραία. Βασικά το Biobran σε μένα μοιάζει να συνδέεται 
πάνω στο matrix από το ένα κύτταρο στο άλλο. Matrix ονομάζουμε 
το υλικό πάνω στο οποίο βρίσκονται και είναι μεταξύ τους 
συνδεδεμένα τα κύτταρα και πιστεύω ότι οι πρωτογλυκάνες ή 
γλυκοπρωτεΐνες -υπάρχουν διάφορα ονόματα για αυτές- είναι 
δομικά συστατικά στην σύνθεση του matrix’’. Παραδέχεται όμως ο 
Δρ. Kenyon ότι αυτή η θεωρία δεν έχει πλήρως αποδειχθεί αν και 
αποτελεί δυνατή πεποίθηση του. 

Πιστεύει ότι το τροποποιημένο πίτουρο ρυζιού από το οποίο 
προέρχεται το Biobran, επιτρέπει στο Biobran να είναι καλύτερα 
απορροφήσιμο στο πεπτικό σύστημα και στην κυκλοφορία του 
αίματος. Η ικανότητά του να βοηθά στην αύξηση τής κυτταρικά 
σχετιζόμενης ανοσολογικής ανταπόκρισης, κάνει το συγκεκριμένο 
συμπλήρωμα αποτελεσματικό σε  ασθένειες όπως ο καρκίνος. Η 
κυτταρικά σχετιζόμενη ανοσολογική ανταπόκριση είναι σημαντική  
αντι-ιϊκή, αντιβακτηριακή  ή/ και αντι-νεοπλασματική ανταπόκριση. 
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Αυτός είναι ο τύπος της ανοσολογικής ανταπόκρισης η οποία όπως 
διαπιστώνεται διεθνώς, εξασθενεί συνεχώς, πιθανόν λόγω 
περιβαλλοντολογικών παραγόντων (συνεχής έκθεση σε 
αντιγονικούς παράγοντες που οδηγεί σε εξασθένιση της 
δυνατότητας ανοσολογικής ανταπόκρισης.  

“Στους δικούς μας ασθενείς, πάσχοντες από καρκίνο, γενικά 
μιλώντας, περισσότερο του 80% έχουν μια αξιοσημείωτη ΤΗ2 
ανοσολογική ανταπόκριση (μια ορμονική ανταπόκριση 
συνδεδεμένη με παραγωγή αντισωμάτων). Είναι μια φανταστική 
απομάκρυνση από την κυτταρικά σχετιζόμενη ανοσία (ΤΗ1 
ανοσολογική ανταπόκριση). Για το λόγο αυτό θα περίμενες μια 
αύξηση στην εμφάνιση των καρκίνων”. 

Καταλήγοντας ο Δρ. Kenyon υποστηρίζει ότι ‘’το Biobran είναι 
εύκολο να το λάβεις, είναι ασφαλές, δεν υπάρχουν παρενέργειες, 
μπορεί να λαμβάνεται σε πολύ μεγάλες ποσότητες και βοηθά σε 
σοβαρές ασθένειες’’. 

‘’Εάν έχεις μια φτωχή -κυτταρικά σχετιζόμενη- ανοσολογική 
λειτουργία, τότε θα μπορούσα  να σου συστήσω το  Biobran. Δεν 
υπάρχει άλλο φαρμακευτικό συμπλήρωμα το οποίο να έχει 
παρόμοιες ιδιότητες και είναι εξ ίσου αποτελεσματικό’’. 

 

 

 

Professor Serge Jurasunas 
Ο Professor Serge Jurasunas είναι ένας φυσικοπαθητικός γιατρός 
για περισσότερο από 35 χρόνια. Για περισσότερο από 20 χρόνια 
θεραπεύει καρκινοπαθείς με πολλούς τύπους φαρμακευτικών 
σκευασμάτων και ακολουθεί ποικίλα  πρωτόκολλα στην κλινική του 
Holiterapias Institute (Ολιστικό θεραπευτικό Ινστιτούτο) στην 
Λισσαβόνα. 
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Καθώς έχει χρησιμοποιήσει ποικίλες θεραπείες, χρειάστηκε 
ελάχιστο χρόνο μέχρις ότου διαπιστώσει τα πλεονεκτήματα του 
Biobran. Η μεγάλη έκπληξη για αυτόν ήταν όταν θεραπεύτηκαν  
ασθενείς πάσχοντες από Ca προστάτη. ‘’Όταν έδωσα Biobran σε 
έναν ασθενή το PSA του (ειδικό αντιγόνο προστάτη) μειώθηκε. 
Όταν τον άλλαξα σε κάτι άλλο το PSA του αυξήθηκε ξανά’’. Αυτό 
τον οδήγησε να δει το Biobran  σοβαρά. 

Τώρα λέει : ‘’Διαπίστωσα ότι σε πολλές περιπτώσεις, είναι το 
καλύτερο προϊόν όχι μόνο για τον καρκίνο του προστάτη αλλά 
επίσης και για τους  όγκους των πνευμόνων. Έχει δε πολύ καλά 
αποτελέσματα στο καρκίνο του μαστού . 

Έχω δει ότι το Biobran κινητοποιεί το ανοσοποιητικό σύστημα 
περισσότερο από οποιοδήποτε άλλο προϊόν. Ο κόσμος αισθάνεται 
τη διαφορά. Αισθάνονται δυνατότεροι’’. 

Ο Δρ. Jurasunas χρησιμοποιεί το Biobran μαζί με άλλα προϊόντα τα 
οποία έχει αναπτύξει, συμπεριλαμβανομένων, κάποιων τα οποία 
περιέχουν ένα μεγάλο εύρος αντιοξειδωτικών και διατροφικών 
παραγόντων με πολυάριθμες χρήσεις στον καρκίνο. Εφαρμόζει 
εναλλακτικές τεχνικές διάγνωσης συμπεριλαμβανομένης της 
ιριδολογίας και της μικροσκοπίας υψηλής ανάλυσης φάσης-
αντίθεσης. Είναι θεραπευτής που δίνει έμφαση στη σημασία της 
αποτοξίνωσης για τη μείωση των ασθενειών του πεπτικού, 
προϋπόθεση μιας επιτυχούς θεραπείας καρκίνου. 

. 

Δρ Roger Lichy 

Από την φύση των τεχνικών τις οποίες χρησιμοποιεί, 
συμπεριλαμβανομένων του διαλογισμού, της οπτικοποίησης και 
ψυχοθεραπείας, τα αποτελέσματα του Δρ. Roger Lichy είναι 
ανοικτά στις προκλήσεις εκείνων οι οποίοι αισθάνονται πιο άνετα με 
τις στατιστικές μελέτες. 
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Αν και μη δημοσιευμένες ακόμα, οι παρατηρήσεις  του Δρ. Roger 
Lichy για την χρήση του Biobran είναι σημαντικές. 

‘’Δεν μετρώ την επιτυχία με  όρους ζωής και θανάτου’’ λέει. «Μετρώ 
την επιτυχία με το πόσο καλά αισθάνονται οι ασθενείς με τους 
εαυτούς τους και πόσο αποτελεσματικό είναι αυτό που κάνουν για 
να βοηθηθούν από τα συμπτώματά τους.» 

Αυτό που τους λέω είναι: Αυτά τα εργαλεία τα οποία σας διδάσκω, 
αν πρόκειται να ζήσετε θα βελτιώσουν την ποιότητα της ζωής σας 
και αν πρόκειται να πεθάνετε θα βελτιώσουν την ποιότητα του 
θανάτου σας. Θα σας κάνουν περισσότερο επιμελείς, περισσότερο 
ενήμερυς, περισσότερο σε επαφή με αυτό που χρειάζεται να κάνει 
κανείς για να προετοιμάσει τον εαυτό του’’. Ως παλιός γιατρός ο Δρ. 
Lichy προσεβλήθη από πνευμονία  ενώ εργαζόταν στην Εθνική 
Υπηρεσία Υγείας και η πνευμονία αυτή οδήγησε σε περαιτέρω 
χειροτέρευση της υγείας του. Η ασθένειά του τον άφησε σχεδόν 
ανήμπορο και προβληματισμένο σχετικά με τα όρια της ορθόδοξης 
ιατρικής.   

Ο Δρ. Lichy άφησε το ιατρείο του και άλλαξε εντελώς τη ζωή του 
ανακτώντας σταδιακά την υγεία του. Ερχόμενος σε επαφή με μια 
συνταξιούχο συνάδελφο προϊσταμένη αδελφή του Νοσοκομείου 
που εργαζόταν -η οποία είχε γίνει βοτανολόγος-, άρχισε να 
ενδιαφέρεται για την συμπληρωματική ιατρική. Εκπαιδεύτηκε  ως 
ομοιοπαθητικός και ανέπτυξε εμπειρία σε άλλες συμπληρωματικές 
πρακτικές. Ακολούθως έγινε βασικός ιατρός στο περίφημο Bristol 
Cancer Help Center (Κέντρο Βοήθειας για τον Καρκίνο, του 
Μπρίστολ της Μ. Βρετανίας) όπου παραμένει ακόμη ένας από τους 
κύριους συνεργάτες. 

Παραδέχεται, ότι οι περισσότεροι ιατροί εναλλακτικής ιατρικής, για 
ανθρώπους οι οποίοι έχουν ομολογήσει ότι η ορθόδοξη ιατρική δεν 
έχει τίποτε άλλο να τους προσφέρει, αποτελούν συχνά τον ιατρό 
του τελευταίου καταφυγίου. 

 

Σημ. Μετ.: Σήμερα, το Bristol Cancer Help Center, έχει μετονομαστεί σε “Penny Broth 
Cancer Care” και ο Dr Roger Lichy εργάζεται μόνος του.  
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‘’Οι περισσότεροι από τους ανθρώπους οι οποίοι έρχονται σε μένα, 
βρίσκονται στο τελευταίο στάδιο της θεραπείας τους ή έχουν 
πολλαπλούς καρκινικούς όγκους. Οι τεχνικές τις οποίες τους 
διδάσκω -διαλογισμό, οπτικοποίηση χρηστική ομοιοπαθητική- 
παίρνει μερικές βδομάδες ή ακόμη ένα μήνα ή δύο για να γίνουν 
πλήρως αποδεκτές και αποτελεσματικές. Λόγω του ότι δεν 
μπορούμε να κάνουμε κάτι αμέσως μπορεί να απαιτηθούν δύο, 
τρεις ή τέσσερεις βδομάδες πριν καταφέρει κάποιος να κάνει ένα 
μάθημα οπτικοποίησης το οποίο θα τον βοηθήσει να έλθει σε 
επαφή με τα συναισθήματά του. 

Το Biobran, είναι ένας γρήγορος τρόπος ώστε να βοηθηθούν στην 
βελτίωση του  ανοσοποιητικού τους. Υπάρχει ένας χάρτης τον 
οποίο χρησιμοποιούμε. Φανταστείτε ότι τα δικά σας ΝΚ-κύτταρα 
είναι 100 τη στιγμή της γέννησής σας. Μετά από όλες τις 
τραυματικές σας εμπειρίες στην παιδική σας ηλικία, στον έλεγχο 
στο σχολείο, στην απογοήτευση της πρώτης αγάπης, το 
ανοσοποιητικό σας σύστημα εξασθενεί. Και συνεχίζει να εξασθενεί  
με κάθε επιπρόσθετο τραύμα όπως διαζύγιο, προβλήματα στην  
εργασία, ανεργία. 

Όσο εξασθενεί το ανοσοποιητικό σε ποσοστό δραστικότητας ΝΚ-
κυττάρων κάτω του 30%, τόσο πιο πιθανή είναι η εμφάνιση 
κάποιας κακοήθειας. Κανονικά η προστατευτική δραστικότητα των 
ΝΚ-κυττάρων θα πρέπει να βρίσκεται περίπου στο 60-70% ώστε να 
είναι αποτελεσματική. Αναπόφευκτα η ιατρική αναγνώριση αποτελεί 
πρόκληση για τέτοιους ισχυρισμούς. 

 

Μετά την παρουσίαση της ομάδας γιατρών οι οποίοι έμειναν 
ικανοποιημένοι από την έρευνα η οποία τους παρουσιάστηκε, το 
Biobran είναι τώρα αναγνωρισμένο σαν ένα θεμιτό συστατικό 
θεραπευτικών σχημάτων από τους γιατρούς του Bristol Cancer 
Help Centre. Καθώς το Biobran, παρουσιάστηκε σε αυτούς σχετικά 
καθυστερημένα από την πρώτη κυκλοφορία του (1995), δεν είχαν 
συλλεχθεί ακόμη στοιχεία όσον αφορά την αποτελεσματικότητά του. 
Το κέντρο δεν είναι κλινική. Νομικά είναι ένα εκπαιδευτικό ίδρυμα, 
πράγμα που σημαίνει ότι όλες οι θεραπείες προσφέρονται σαν 
επιλογές τις οποίες οι ίδιοι οι ασθενείς αποφασίζουν να 
ακολουθήσουν σαν διαδικασία. 
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Μελέτες ιστορικών περιπτώσεων από ασθενείς 

 

Καρκίνος Ουροδόχου κύστης 

Ο Δρ. JK, στο Σάλτσμπουργκ της Αυστρίας το Δεκέμβριο του 1993,  
διαγνώστηκε με  καρκίνο της ουροδόχου κύστης, σε ηλικία 49 ετών. 
Με διδακτορικό στην νομική ήταν εκείνο τον καιρό πρόεδρος μιας 
πολυεθνικής εταιρίας και συστηματικός καπνιστής.  

Ο όγκος ανιχνεύτηκε σε σχετικά προχωρημένο στάδιο. Είχε αρχίσει 
να εξαπλώνεται από την ουροδόχο κύστη και υπήρχαν στοιχεία 
λεμφικής διασποράς και ιστολογικά ήταν μετρίως επιθετικός. Του 
είπαν πως είχε τρεις έως πέντε μήνες ζωής. 

Έλαβε τις συμβουλές από τους γιατρούς του και δεσμεύτηκε να 
ακολουθήσει πλήρη θεραπεία, λέγοντάς τους να του ‘’αφαιρέσουν’’ 
τα πάντα. Τον επόμενο Φεβρουάριο ο προστάτης του και η 
ουρήθρα αφαιρέθηκαν και του εμφυτεύτηκε μια τεχνητή ουροδόχος 
κύστη. Τον ίδιο μήνα ξεκίνησε κλασική συμβατική θεραπεία 
τεσσάρων σταδίων η οποία συνεχίστηκε μέχρι τον επόμενο 
Αύγουστο. 

‘’Η ακολουθούμενη θεραπεία ήταν σχετικά επώδυνη, αδυνατώντας 
να δεχθώ την τέταρτη δόση της. Δεν μου έμεινε πια καθόλου 
δύναμη και αισθάνθηκα ότι θα με σκοτώσει αντί να με θεραπεύσει’’. 

Άκουσε σχετικά με το Biobran μέσω της γραμματέως του από το 
Τόκιο, η οποία το είχε ακούσει από φίλους της και συμφώνησε να 
το δοκιμάσει. Ήταν επιφυλακτικός σχετικά με την συμπληρωματική 
/ εναλλακτική ιατρική αλλά παρ’ όλα αυτά αισθάνθηκε ότι άξιζε τον 
κόπο να δοκιμάσει. 
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 Μετά από την ολοκλήρωση της αρχικής του θεραπείας, έλαβε τρεις 
με τέσσερις ταμπλέτες (των 250 mgr) ημερησίως. 

‘’Άλλαξα εντελώς τον τρόπο της ζωής μου πχ. οι τρελές συνθήκες 
εργασίας και η επιμήκυνση της προσωπικής μου ζωής ήταν 
ανάμεσα σε πολλούς άλλους παράγοντες τους οποίους δεν 
μπορούσε πλέον να δεχθεί το μυαλό και το σώμα μου. Μπορώ να 
πω με σιγουριά, ότι οποιοσδήποτε με παρόμοια συμπτώματα, θα 
πρέπει επειγόντως να προχωρήσει σε αλλαγές και κύρια να 
τροποποιήσει τον τρόπο που ζει. Το να είσαι τόσο κοντά στο 
θάνατο είναι μια καλή ευκαιρία να αρχίσεις να τον δέχεσαι πιο 
φιλικά και αντί να τον βλέπεις σαν εχθρό, είναι ίσως καλύτερα να 
αρχίσεις να τον βλέπεις σαν κάποιον που προσπαθεί να αλλάξει τα 
λάθος στοιχεία της ζωής σου’’. 

Ο Δρ JK χρειάστηκε περισσότερο από τρία χρόνια να ανακτήσει τις 
φυσικές και πνευματικές του δυνάμεις και άλλα τρία χρόνια μέχρι να 
ανακτήσει την αυτοπεποίθηση του ότι μπορεί να παλέψει την 
ασθένειά του. Δεν μπορεί να πει αν το Biobran ή η ορθόδοξη 
θεραπεία έκανε το «θαύμα», αλλά συμπληρώνοντας πλέον μια 
δεκαετία μετά την πρώτη του διάγνωση, λέει: ‘’Ο καρκίνος δεν 
υπάρχει πλέον. Συνήθως λές ότι αν περάσουν 5-6 χρόνια χωρίς την 
επανεμφάνιση του, τότε είσαι χωρίς καρκίνο. Ποτέ δεν είπα ότι 
απαλλάχτηκα. Είμαι ακόμη ζωντανός και αισθάνομαι έξοχα’’. 

 Αισθάνεται ότι το άγχος παίζει ένα σημαντικό ρόλο στην εμφάνιση 
κακοηθειών, όντας παρόν  τόσο στις συνθήκες της εργασίας, όσο  
και της κοινωνικής και οικογενειακής ζωής. Λαμβάνει ακόμη 
Biobran μια φορά την ημέρα και λέει ‘’τώρα ζω μια περισσότερο 
πλούσια και σημαντική ζωή’’. 

 
Καρκίνος του ρινοφάρυγγα 

Ο Δρ. Teiichiro Fukushima*, ήταν πρόεδρος του τμήματος 
μαιευτικής και γυναικολογίας του Πανεπιστημίου Ιατρικής και 
Επιστημών Charles R. Drew στο Λος Άντζελες.  

*Έχουμε κάνει μια εξαίρεση αποκαλύπτοντας την πλήρη ταυτότητα του Δρ 
Fukushima, ως σημείο διαφάνειας και καθαρότητας. 
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Καθώς ήταν πάντα σχολαστικός με τις ασθενείς του στο 
νοσοκομείο στο οποίο εργαζόταν  ως επικεφαλής του 
Γυναικολογικού/ - Μαιευτικού τμήματος, ο Δρ. Teiichiro Fukushima 
άρχισε να ανησυχεί και για την δική του υγεία. Πιστεύοντας αρχικά 
ότι η δυσκοιλιότητα του και η παροδική εντερορραγία προερχόταν 
από αιμορροΐδες, θορυβήθηκε όταν η αιμορραγία άρχισε να γίνεται 
πιο συχνή. Μια βιοψία τον Απρίλιο του 1999 αποκάλυψε ότι είχε 
καρκίνο του εντέρου. Περαιτέρω εξετάσεις έδειξαν ότι υπήρχαν 
ηπατικές μεταστάσεις. 

 
Σταλμένος από συναδέλφους του στο Πανεπιστήμιο της Νοτίου 
Καλιφόρνια στο Λος Άντζελες, σχεδίασε με δύο ομάδες χειρουργών 
να χειρουργηθεί εκ περιτροπής. Αρχικά ένα μέρος του εντέρου του 
αφαιρέθηκε και κατόπιν -καθώς ήταν ακόμη υπό αναισθησία- η 
δεύτερη ομάδα ασχολήθηκε με το συκώτι του όπου ανευρέθηκαν 
πολλοί μικροί μεταστατικοί όγκοι. 

 «Δεν υπήρχε νόημα να κόψεις το μισό και να αφήσεις το άλλο μισό 
με χιλιάδες τριγύρω, έτσι σταμάτησαν την εγχείρηση σε εκείνο το 
σημείο’’ λέει ήρεμα. ‘’Το προσδόκιμο επιβίωσης ήταν πολύ φτωχό. 
Ο γιατρός μου είπε πως είχα έξι μήνες με ένα χρόνο ζωή. Και 
ήμουν μόλις  57 ετών.» 

 
Ήταν ένας εξαιρετικά επιθετικός καρκίνος και ήξερε ότι δεν υπήρχε 
περίπτωση μεταμόσχευσης ήπατος. Εντούτοις σε μια προσπάθεια 
να βελτιώσει την ποιότητα της ζωής που του απέμενε, τέσσερις 
βδομάδες μετά την εγχείρηση συναίνεσε στο να αρχίσει ένα 
πρόγραμμα συμβατικής θεραπείας (5-FU) μέσω αντλίας συνεχούς 
έγχυσης. 

Έξι βδομάδες μετά την κολεκτομή, ο Δρ. Fukushima επέστρεψε 
στην εργασία του στο Πανεπιστήμιο Ιατρικής και Επιστημών 
Charles R. Drew, περνώντας τη ζωή του όσο καλύτερα μπορούσε. 
Εκεί δέχθηκε την επίσκεψη του συναδέλφου του Δρ. Mamdooh 
Ghoneum που τον συμβούλεψε να πάρει Biobran. Τον Ιούλιο του  
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1999 ο Δρ. Fukushima άρχισε να λαμβάνει 3 γραμ Biobran 
ημερησίως. 

Όταν ξεκίνησε να παίρνει Biobran, η δραστικότητα των ΝΚ-
κυττάρων του Δρ. Fukushima ήταν στο χαμηλό επίπεδο των 15 τοις 
εκατό. Τρεις βδομάδες αργότερα τα ΝΚ-κύτταρα ανέβηκαν στο 35 
τοις εκατό. Κάθε δύο με τρεις μήνες είχε ένα CT scan να ελέγχει την 
πρόοδο της αλλοίωσης. Οι μικρές αλλοιώσεις όμως δεν μπορούσαν 
να γίνουν αντιληπτές μιας και οι μικρότερες μετρήσεις φτάνουν το 
1,1 cm, έτσι οι σμικρύνσεις έκαναν τις αλλοιώσεις μετά από ένα 
χρόνο πλέον αθέατες. 

Αλλά το CT scan έχει τα όριά του και ένα πιο ακριβές PET scan 
αποκάλυψε πως ο καρκίνος ήταν ακόμη παρών στο ήπαρ. 
Συνέχισε την αρχική θεραπεία για έναν ακόμη μήνα. Το επόμενο 
PET scan βγήκε αρνητικό. ‘’Έτσι ξέραμε πως ο όγκος είχε 
υποχωρήσει και εκείνη τη στιγμή όλοι με έλεγαν ‘άνθρωπο θαύμα’ 
μιας και τα άλλα τρία ή τέσσερα άτομα που είχαν ξεκινήσει μαζί μου 
παρόμοια θεραπεία έχοντας τις ίδιες αλλοιώσεις είχαν όλοι 
αποβιώσει στον ένα χρόνο’’. 

Άραγε νόμισε ότι η αρχική θεραπεία έκανε το θαύμα; «Η αρχική 
θεραπεία φίλε μου, θέλει να πιστεύει έτσι. Ο ιερέας της εκκλησίας 
μου επίσης θέλει να πιστεύει ότι οι προσευχές του το έκαναν. Εγώ 
νομίζω πως όλα βοήθησαν».  

‘’Σαν επιστήμονας πιστεύω ότι τα ΝΚ-κύτταρα είναι ο μόνος τρόπος 
ο οποίος μπορεί να θεραπεύει τον καρκίνο από μέσα. Υπάρχουν 
αναφορές για υπερφυσικές εξαφανίσεις τεράστιων αθεράπευτων 
όγκων οι οποίες έγιναν από μέσα, από το ίδιο το σώμα το οποίο 
θεράπευσε τον όγκο. Και είναι τα ΝΚ-κύτταρα τα οποία το κάνουν. 
Έτσι δεν υπάρχει ερώτημα στο μυαλό μου για το αν το Biobran 
βοήθησε τα ΝΚ-κύτταρα μου να δράσουν παλεύοντας τον όγκο για 
μένα’’. 

Ο Δρ. Fukushima παρέμεινε στη υψηλή δοσολογία των 3 γραμ 
Biobran την ημέρα για άλλους τρεις μήνες και μετά μείωσε τη δόση 
σε 2 γραμ. την ημέρα. Κατόπιν, τον Ιούνιο του 2002 παρατήρησε 
έναν ερεθισμένο λεμφαδένα στο αριστερό μέρος του λαιμού του.  
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‘’Ήταν αρκετά μεγάλο ώστε να είναι ορατό και από απόσταση’’. 

Η βιοψία έδειξε πως υπήρχε κακοήθεια. Μετά από μια 
κολονοσκόπηση για να ελέγξουν αν ο αρχικός καρκίνος του 
εντέρου είχε επιστρέψει και ένα scan σώματος, δεν φάνηκε άλλος 
όγκος. Τελικά ανακάλυψαν ένα σπάνιο καρκίνο του ρινοφάρυγγα. 
Ήταν ένας επιθετικός όγκος σε μέγεθος ελιάς πίσω από την μύτη. 
Παρά την εγγύτητα δεν υπήρχαν άλλα στοιχεία ότι είχε διασπαρεί 
και στον εγκέφαλο. 

 
Από τον Αύγουστο του 2002 έως τον Φεβρουάριο του 2003, ο Δρ. 
Fukushima υπέμεινε ένα πρόγραμμα συνδυαστικής συμβατικής 
θεραπείας πέντε ημέρες τη βδομάδα με επιπρόσθετο συμπλήρωμά 
της κάθε τρεις βδομάδες. Έχασε 25 λίβρες (11,36 κιλά) σωματικού 
βάρους. Εν τω μεταξύ αύξησε πάλι την ημερήσια δόση του Biobran 
σε 3 γραμ. Μετά την αρχική δόση ο λεμφαδένας του Δρ. Fukushima 
ελέγχθηκε από τον γιατρό του. ‘’Είναι ήδη μικρότερος’’ του είπε. 
‘’Αυτό δεν μπορεί να είναι μόνο από την θεραπεία διότι αυτή 
χρειάζεται βδομάδες για να αποδώσει. Είναι καλό σημάδι, το οποίο 
σημαίνει ότι ο όγκος είναι πολύ ευαίσθητος σε ότι είναι αυτό το 
οποίο του χορηγούμε. 

Ο Δρ. Fukushima ολοκλήρωσε τη θεραπεία και υπεβλήθη σε δυο 
διαδοχικές εξετάσεις οι οποίες έδειξαν ότι δεν υπήρχε πλέον 
καρκίνος. 

Παρόλα αυτά μερικοί αναρωτήθηκαν, ‘’Λοιπόν αν αυτά που παίρνει 
είναι τόσο καλά, πώς γίνεται και αναπτύχθηκε δεύτερος καρκίνος;’’ 
‘’Δεν γνωρίζω πόσο καιρό τον είχα όμως, ίσως αναπτυσσόταν 
αργά. Έπαιρνα μικρές αναπνοές και κουραζόμουνα για ένα μεγάλο 
διάστημα’’. Καθώς η εμφάνιση κι η συμπεριφορά του καρκίνου είναι 
ακόμη ένα μυστήριο, δεν μπορούμε να γνωρίζουμε τι διαφορά 
μπορεί να κάνει μια υψηλότερη δόση Biobran. 

‘’Πολύ λίγοι άνθρωποι μπορούν να πουν ότι έχουν επιζήσει από 
δύο σημαντικούς καρκίνους -τον προχωρημένο καρκίνο του 
εντέρου και τον δεύτερο, πλήρως διαφοροποιημένο, επιθετικό σε 
στάδιο-3 καρκίνο του ρινοφάρυγγα-. Έχω πλήρως απαλλαγεί και 
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από τους δύο καρκίνους. Είμαι στο 5 τοις εκατό των ανθρώπων με 
καρκίνο στάδιο-4 που έχουν επιζήσει πέντε χρόνια μετά’’. 

 

Καρκίνος του λάρυγγα 

Το Φεβρουάριο του 2003, ο ΗΚ από την Δημοκρατία της Τσεχίας, 
διαγνώστηκε με καρκίνο του οισοφάγου. Σαν συμπτώματα είχε 
δυσκολία στην κατάποση και εξάντληση. Ο γιατρός του εξήγησε την 
ανάγκη να ξεκινήσει άμεσα συμβατική θεραπεία και αναφέρθηκε 
στις πιθανές παρενέργειες που έπρεπε να περιμένει από εκείνη την 
αγωγή. 

‘’Γνώριζα ότι για να έχω τις περισσότερες ελπίδες αποθεραπείας 
έπρεπε να υποστηρίξω το ανοσοποιητικό μου, και έτσι ζήτησα 
πληροφορίες στα φαρμακεία και έψαξα στο διαδίκτυο να βρω 
συμπληρωματικές μεθόδους οι οποίες θα με βοηθούσαν εκείνη την 
προκλητική στιγμή. Τότε ήταν που ανακάλυψα το Biobran το οποίο 
μου φάνηκε πολύ καλό. Αμέσως ξεκίνησα να λαμβάνω 1000 μγρ 
την ημέρα συνεχώς καθ’ όλη τη διάρκεια της αγωγής μου. Δεν 
ενημέρωσα τον γιατρό μου για την απόφασή μου αυτή να λάβω 
Biobran, θεωρώντας ότι γενικά οι γιατροί δεν εκτιμούν το ρόλο των 
διατροφικών συμπληρωμάτων’’. (Σε όλη τη διάρκεια της περιόδου 
αυτής, το Biobran ήταν το μοναδικό συμπλήρωμα διατροφής το 
οποίο πρόσθεσε ο ΗΚ στη δίαιτά του). 

 

Αν και ο ΗΚ ακολούθησε ένα βαρύ πρόγραμμα συμβατικής 
θεραπείας ως εξωτερικός ασθενής, δεν παρουσίασε μείωση 
σωματικού βάρους, ούτε πόνο, ούτε ελάττωση της ζωτικότητας και 
ενέργειάς του. Η διάθεσή του στη διάρκεια αυτής της περιόδου ήταν 
πολύ καλή και αν και είχε πρόβλημα με την κατάποση, η όρεξή του 
δεν επηρεάστηκε. ‘’Εξακολουθούσα να είμαι ικανός να ακολουθώ 
την δύσκολη σχετικά αγωγή, και στη συνέχεια να πηγαίνω 
οδηγώντας στο νοσοκομείο και αμέσως μετά στην εργασία μου. Δεν 
ένοιωσα οποιαδήποτε δυσκολία και ήμουν σε μια πολύ καλή 
φυσική κατάσταση’’. 
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Κατά τη διάρκεια της αγωγής, ο ΗΚ προσπάθησε συνειδητά να 
διατηρήσει το άγχος του σε χαμηλά επίπεδα, κάτι το οποίο ήταν 
πραγματική πρόκληση μιας και είχε αποφασίσει να μην σταματήσει 
την εργασία του. ‘’Χαλάρωνα πράγματι περισσότερο συχνά από ότι 
προηγουμένως’’ παραδέχθηκε. ‘’Περισσότερο σημαντικό για μένα 
ήταν η πνευματική μου κατάσταση, αλλά καθώς δεν είχα 
παρενέργειες, αισθάνθηκα σε πολύ καλή φόρμα. Προσπάθησα να 
τρώω πιο υγιεινά και σταμάτησα να πίνω αλκοόλ’’. 

Ο ΗΚ σταμάτησε το πεντάμηνο πρόγραμμά της αρχικής αυτής 
θεραπείας τον Ιούλιο 2003. Μετά από αυτό, υποβλήθηκε σε 
εγχείρηση για να αφαιρεθεί ότι παρέμεινε από τον όγκο και σήμερα 
είναι καλά συνεχίζοντας να λαμβάνει 500μγρ Biobran (2 ταμπλέτες 
των 250μγρ) την ημέρα για να κρατήσει γερό το ανοσοποιητικό του. 
‘’Δεν γνωρίζω ακριβώς τον τρόπο με τον οποίο με βοήθησε το 
Biobran αλλά ολοκληρώνοντας την αγωγή ένοιωσα πολύ καλά και 
είμαι ακόμη ζωντανός. Εξεπλάγην από το πόσο αποτελεσματικό 
είναι αυτό το συμπλήρωμα και πιστεύω ότι ο συνδυασμός της 
συμβατικής αγωγής μαζί με την συμπλήρωση με το Biobran, με 
βοήθησε αποτελεσματικά να παλέψω τον καρκίνο που είχα και να 
επαναφέρω την ποιότητα στη ζωή μου’’. 

 
Καρκίνος Στομάχου 

Όταν οι γιατροί στο Χοκάϊντο της Ιαπωνίας, άνοιξαν το στομάχι της 
53χρονης γυναίκας να της αφαιρέσουν τους όγκους, αποφάσισαν 
να εγκαταλείψουν την εγχείρηση και να την ξανακλείσουν. Οι όγκοι 
ήταν τόσο διασπαρμένοι που δεν υπήρχε τίποτε το οποίο να 
μπορούν να κάνουν. 

Στη γυναίκα δόθηκαν στατιστικά τρεις μήνες ζωής και εστάλη σπίτι 
της να αποβιώσει. Η οικογένειά της απέρριψε την πρόταση 
συμβατικής θεραπείας, πιστεύοντας ότι δεν θα ήταν τόσο 
αποτελεσματική. Υπέφερε από πόνους στο στομάχι για ένα χρόνο 
πριν τον Μάρτιο του 1996 οπότε διαγνώστηκε. Όμως, αν και μπορεί 
να είχε υποπτευθεί ότι κάτι πήγαινε άσχημα, η οικογένειά της ποτέ 
δεν της είπε πως έχει καρκίνο. Η κόρη της η οποία 
παρακολουθούσε την πορεία της εκείνη την περίοδο, άκουσε για το 
Biobran και η μητέρα της ξεκίνησε να λαμβάνει 3 γραμ. την ημέρα. 
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‘’Α και δεν είχε αρκετή όρεξη, μέσα σε μια βδομάδα άρχισε να 
βελτιώνεται. Η όρεξή της άρχισε να επανέρχεται και τις ωραίες 
ημέρες ήταν ικανή πάλι να περπατά γύρω από το σπίτι’’ έλεγε η 
κόρη της. 

Έξι μήνες αργότερα, μετά από τις προγραμματισμένες επισκέψεις 
στο νοσοκομείο και τον περιοδικό εργαστηριακό έλεγχο  η κόρη της 
κλήθηκε στο νοσοκομείο για να ενημερωθεί για μια ακόμη 
χειρουργική επέμβαση. 

‘’Οι γιατροί μου έδειξαν δύο εξετάσεις ακτινών-Χ, η μια από τον 
καιρό των αρχικών της εξετάσεων και μια άλλη από μια πρόσφατη 
επίσκεψη. Υπήρχε μια αξιοσημείωτη αλλαγή με τις περισσότερες 
από τις σκιές να έχουν φύγει’’. 

Το Σεπτέμβριο του 1996, η γυναίκα υπεβλήθη σε  μια ακόμη 
εγχείρηση κατά την οποία οι εναπομείναντες όγκοι αφαιρέθηκαν. 
‘’Ο γιατροί εξεπλάγησαν βλέποντας τους περισσότερους όγκους να 
λείπουν. Ο κύριος γιατρός της μου είπε ότι ήταν η πρώτη φορά που 
είχε δει κάτι τέτοιο. 

Πιστεύουμε ότι πράγματι ήταν ένα θαύμα. Η μητέρα μου τώρα 
απολαμβάνει μια φυσιολογική υγιή ζωή’’. 

 

* * * 

 

Μια 62χρονη γυναίκα από την Ιαπωνία, μετά από την εύρεση 
καλοηθών όγκων στο στομάχι της τον Μάρτιο του 1997, αρνήθηκε 
όλες τις αγωγές. Όταν όμως τον Ιανουάριο του 1999 έκανε εμετό με 
αίμα, οδηγήθηκε αμέσως στο νοσοκομείο, για να αρνηθεί και πάλι 
όμως να εγχειρισθεί από τον κακοήθη, τώρα πια, όγκο της. 

Μια εξέταση δυο μήνες αργότερα έδειξε ότι ο όγκος ήταν τώρα 
επιθετικός. Η ασθενής, πάλι αρνήθηκε συμβατική θεραπεία και 
πήγε σε μια ολιστική κλινική όπου την έβαλαν σε δίαιτα με 4 γραμ 
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Biobran την ημέρα μαζί με νηστεία και συμπλήρωση με ένζυμα 
σχεδιασμένα να βελτιώσουν την κατάσταση του αίματός της. 

Δυο βδομάδες μετά το ξεκίνημα με το Biobran, ανέφερε ότι ο πόνος 
είχε μειωθεί και η όρεξή της είχε βελτιωθεί. Ένα μήνα αργότερα 
ήταν 4 κιλά βαρύτερη σε σωματικό βάρος. 

Περίπου στον ίδιο χρόνο, οι εξετάσεις παρουσίασαν απουσία του 
κακοήθους όγκου. Δυο μήνες αργότερα, τον Ιούλιο του 1999, οι 
εξετάσεις στο στομάχι βρήκαν μόνο καλοήθη όγκο. 

 

Ca πεπτικού 

Ο SN απολάμβανε  καλή υγεία. Αλλά το 2001 και το πρώτο μισό 
του 2002, άρχισε να αισθάνεται άσχημα. Το Μάιο του 2002 για 
πρώτη φορά παρατήρησε αίμα στα κόπρανά του αλλά αρνήθηκε να 
αντιμετωπίσει την πιθανότητα ότι κάτι πήγαινε άσχημα, κρύβοντας 
τα συμπτώματά του από την οικογένεια και τους γιατρούς του. 

Ενώ ήταν σε επαγγελματικό ταξίδι στη Σιγκαπούρη, επισκέφτηκε το 
εκεί πανεπιστημιακό νοσοκομείο όπου παραπονέθηκε για 
προβλήματα με το στομάχι του. Υπέφερε από επιμένουσα ναυτία, 
εμετό, περιπτωσιακά από διάρροια και παρουσία αίματος στα 
κόπρανα. Τον Αύγουστο του 2002, σε ηλικία 57 ετών διαγνώστηκε 
με, έναν μετρίου μεγέθους,  ελκώδη όγκο στον οισοφάγο του. 

Μπήκε σε πρόγραμμα τριών μηνών συμβατικής θεραπείας, αλλά η 
αγωγή δεν επέφερε επιτυχή αποτελέσματα και η κατάσταση του 
επιδεινώθηκε. 

Πίσω στο σπίτι του στο Ras Al Khaimah στα Ηνωμένα Αραβικά 
Εμιράτα, είδε μια καταχώρηση του Biobran από τον τοπικό 
αντιπρόσωπο. Πάντα τον ενδιέφερε η συμπληρωματική ιατρική και 
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συχνά λάμβανε Royal Jelly, εκχύλισμα φύλλων κριθαριού και άλλα 
σκευάσματα βοτάνων. 

Ξεκίνησε να λαμβάνει 3 γραμ Biobran την ημέρα τον Δεκέμβριο του 
2002. Το ίδιο διάστημα, κάτω από την φροντίδα του Δρ. Rafe’h 
Bechir άλλαξε το διαιτολόγιό του. Σταμάτησε να καταναλώνει κρέας 
και γαλακτοκομικά, αύξησε τα βραστά λαχανικά, τα φρέσκα 
εποχιακά φρούτα και τις σαλάτες και έπινε πολύ νερό. Ακόμη 
μείωσε τα επίπεδα του άγχους του. 

Ένα μήνα μετά από την πρώτη λήψη του Biobran μας λέει ότι τα 
προβλήματά του μειώθηκαν. Διαπίστωσε απαλλαγή από την 
διάρροια, τον εμετό και την αναιμία. Ανακουφίστηκε από τις 
καούρες και το αίμα στα κόπρανα επαψε. Η όρεξή του επανήλθε 
στα φυσιολογικά και η πέψη του βελτιώθηκε. 

Αν και ήταν σκεπτικός όταν ξεκίνησε να λαμβάνει Biobran, ένα μήνα 
μετά επανέκτησε την αυτοπεποίθηση του ότι θα τα έβγαζε πέρα. 
Πιστεύει ότι το Biobran είναι 100 τοις εκατό υπεύθυνο για την 
ανάκαμψή του. 

 
 

Λευχαιμία 

Μετά από μια ενεργή μακρά ζωή με καλή υγεία και κανένα σοβαρό 
πρόβλημα, η 72χρονη EC, έμαθε από τον ογκολόγο της πως δεν 
μπορούσε να περιμένει περισσότερο από ένα χρόνο ζωής. 

Τον Ιούλιο του 2001, είχε πάει στον γιατρό της παραπονούμενη για 
στοματικές άφθες που δεν υποχωρούσαν. Ζώντας όλη της τη ζωή 
σε ένα χωριό κοντά στο Pontefract του West Yorkshire της βόρειας 
Αγγλίας πήγε αρχικά στο τοπικό νοσοκομείο. Τον Νοέμβριο του 
ίδιου χρόνου διαγνώστηκε με οξεία μυελώδη λευχαιμία. 
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Ο ογκολόγος τής είπε πως δεν θα επιβίωνε ως  τα Χριστούγεννα 
του 2001, εξηγεί η κόρη της. Της προτάθηκε να ξεκινήσει ένα 
πρόγραμμα συμβατικής θεραπείας αμέσως και  να παραμείνει ως 
εσωτερικός ασθενής του νοσοκομείου για τους επόμενους δύο 
μήνες. Ακόμη και με τη συγκεκριμένη θεραπεία όμως της είπαν  να 
μην περιμένει  παράταση της ζωής της. Όταν της το είπαν αυτό, 
αποφάσισε να αποσυρθεί κάπου να αποβιώσει. ‘’Δέκα ή δώδεκα 
μήνες. Είναι αρκετοί να βάλω το σπίτι μου σε τάξη’’. 

Απελπισμένη με την έλλειψη ευαισθησίας του συστήματος, την 
ελλιπή πρόγνωση και ανησυχώντας για την απόφαση της μητέρας 
της, η κόρη της άρχισε να αναζητεί εναλλακτικές οδούς για αγωγή. 
Μετά από ενδελεχή αναζήτηση  επισκέφθηκε το Βρετανικό Κέντρο 
Βοήθειας για τον Καρκίνο στο Σόμερσετ, για να ακολουθήσει 
αργότερα κι η μητέρα της. 

 
‘’Από τη στιγμή που ήρθε εδώ, ήμουν πεπεισμένη ότι η αρχική 
θεραπεία η οποία της συστήθηκε δεν ήταν ο καλύτερος τρόπος για 
να ξεπεράσουμε την ασθένεια. Λόγω του ότι οι εξετάσεις αίματος 
είχαν πολύ χαμηλούς αιματολογικούς δείκτες, η θεραπεία αυτή θα 
είχε ίσως καταστρεπτικά αποτελέσματα για το ανοσοποιητικό της 
και πιθανώς θα πέθαινε από πνευμονία μη βγαίνοντας ποτέ από το 
νοσοκομείο’’. 

 
Κατάστρωσε το δικό της αυστηρό διαιτολογικό πρόγραμμα 
αποτοξίνωσης που περιελάμβανε αποχή από κρέας και 
γαλακτοκομικά, άφθονη λήψη φρούτων και λαχανικών, ιχνοστοιχεία 
και συμπληρώματα. ‘’Η ιδέα ήταν, όσο μπορούσε να κρατάει το 
ανοσοποιητικό της σύστημα μακριά από τοξίνες, οι οποίες 
δημιουργούσαν ένα επιβλαβές περιβάλλον για το σώμα’’. 

 
Για περισσότερο από 18 με 24 μήνες, το αυστηρό πρόγραμμα 
αποτοξίνωσης δούλευε καλά και όλες οι εξετάσεις της EC 
σταθεροποιήθηκαν. Ο ογκολόγος της εξέφρασε έκπληξη και της 
είπε να συνεχίσει να κάνει ότι έκανε. Οι αναλύσεις αίματος 
επαναλαμβάνονταν κάθε τρεις βδομάδες με δύο μήνες. 
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Από τον Νοέμβριο του 2003, τα λευκά αιμοσφαίριά της άρχισαν να 
πέφτουν λίγο-λίγο. Η κόρη της διάβασε στο διαδίκτυο ότι το Biobran 
μπορούσε να βοηθήσει όσους πάσχουν από λευχαιμία και η μητέρα 
της ξεκίνησε να το λαμβάνει τον Φεβρουάριο του 2003. Έξι με οκτώ 
βδομάδες μετά την έναρξη μιας δόσης 3γραμ την ημέρα, οι 
εργαστηριακές τιμές είχαν αντιστραφεί και είχαν αρχίσει να 
ανεβαίνουν ξανά. 

‘’Διάλεξα το Biobran ανάμεσα σε άλλα συμπληρώματα γιατί 
φαινόταν αρκετά καλή η ποιότητα του καθώς και η έρευνα που το 
συνόδευε,’’ λέει η κόρη της EC. ‘’Τα λευκά αιμοσφαίρια (CD4+) 
άρχισαν πάλι να ανεβαίνουν, το ίδιο και τα αιμοπετάλια. Η 
αιμοσφαιρίνη κυμαινόταν. Τα λευκά της αιμοσφαίρια με 
ανησυχούσαν περισσότερο. Αν κατάφερνε να ανεβάσει τα λευκά 
αιμοσφαίρια σε ικανοποιητικά επίπεδα, ο καρκίνος δεν θα 
μπορούσε να νικήσει. Ήταν το πρώτο πράγμα που με ενδιέφερε. 

Καταλάβαμε ότι το Biobran, είχε ξεκινήσει να έχει αποτελέσματα και 
μείναμε σε αυτό. Ο γιατρός μας ενημέρωσε ότι ήταν αρκετό πλέον 
να τη βλέπει κάθε έξι μήνες αντι των αρχικών τριών βδομάδων. 

Νομίζω ότι αν δεν είχαμε λάβει ως δεδομένο, το γεγονός ότι 
ενεργοποιώντας τα ΝΚ-κύτταρα στοχεύουμε σε ένα αδύνατο σημείο 
του καρκίνου, τότε ναι, μπορεί να συνέχιζε να πέφτει. Το 
Φεβρουάριο όταν ξεκινήσαμε το Biobran, άρχισε να έχει μια 
σημαντική βελτίωση στα αποτελέσματα και αισθανόταν και πάλι 
δυνατή’’. 

Non-Hodgkin’s λέμφωμα 

Η JL είναι μια γυναίκα 39 ετών που ζει στη Ριέκα της Κροατίας. Τον 
Μάρτιο του 2005,  διαγνώστηκε σε στάδιο 3α μη-Hodgkin’s 
οιστρογονικό λέμφωμα (καρκίνος του ήπατος) και τον επόμενο 
μήνα ξεκίνησε πρόγραμμα συμβατικής θεραπείας ως εξωτερικός 
ασθενής. Πριν ξεκινήσει τη θεραπεία αυτή η JL έψαξε τρόπους να 
βοηθήσει το ανοσοποιητικό της σύστημα και ανακάλυψε το Biobran, 
το οποίο ξεκίνησε αμέσως να λαμβάνει (σε δοσολογία 3 
γραμμαρίων την ημέρα για τους δύο πρώτους μήνες της αγωγής 
της. Επίσης άλλαξε τη δίαιτα της σε μακροβιοτική. 
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Τα αποτελέσματα από τη διαδικασία της συμβατικής θεραπείας της 
ήταν ικανοποιητικά και έτσι ήταν ικανή να απολαμβάνει καλή 
ποιότητα ζωής και ένα καλύτερο επίπεδο ζωτικότητας. Αν και ο 
γιατρός της είχε περιγράψει κάποιες παρενέργειες, η JL εξεπλάγη 
ευχάριστα όταν είδε ότι ταλαιπωρήθηκε πολύ λιγότερο από όσο 
περίμενε. Αυτό δεν σημαίνει ότι η συγκεκριμένη θεραπεία δεν ήταν 
δύσκολη, αλλά ότι η δίαιτα και το Biobran τη βοήθησε να την 
υπομείνει. ‘’Ο γιατρός μου ήταν ικανοποιημένος, γιατί με αυτό τον 
τρόπο ήμουν ικανή να συνεχίζω τους κύκλους της θεραπείας χωρίς 
διακοπή’’. 

 
Η JL συνέχισε ικανοποιητικά ολόκληρο το πρόγραμμα της 
θεραπείας της και τέλος μείωσε τη δόση του Biobran από 3 γραμ 
την ημέρα σε 1 γραμ. την ημέρα. Πιστεύει απόλυτα ότι το Biobran, 
μαζί με την μακροβιοτική δίαιτα, τη βοήθησε να υπομείνει κάθε 
επιπλέον πρόγραμμα της θεραπείας και να ανακάμπτει πολύ πιο 
γρήγορα ανάμεσα στις επισκέψεις της στο νοσοκομείο. 

 

 

 

 

Καρκίνος ωοθηκών 

Το Φεβρουάριο του 1993, σε μια 53χρονη γυναίκα διαγνώστηκε 
επιθετικός καρκίνος και στις ωοθήκες άμφω. Η εγχείρηση 
ακολουθήθηκε από συμβατική χημειοθεραπεία και ταυτόχρονα 
ξεκίνησε να λαμβάνει 3γραμ Biobran την ημέρα. 

Η κατάστασή της άρχισε να βελτιώνεται και η δραστικότητα των 
ΝΚ-κυττάρων της βελτιώθηκε σημαντικά μόλις τρεις βδομάδες μετά 
την έναρξη της κύριας αγωγής της μαζί με το Biobran. Οι δείκτες 
συνέχισαν να βελτιώνονται και σε τεσσεράμισι μήνες η 
δραστικότητα των ΝΚ-κυττάρων της ήταν 72,6 τοις εκατό 
υψηλότερα από το μέσο όρο. 
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Η JF είναι μια 43χρονη βιβλιοθηκονόμος από την Δημοκρατία της 
Τσεχίας που διαγνώστηκε με καρκίνο των ωοθηκών τον Μάρτιο του 
2005, μετά την εύρεση ενός μορφώματος στη βουβωνική χώρα. 
Δυστυχώς ο όγκος ήταν σε πολύ προχωρημένο στάδιο και η 
διάγνωση σχετικά καθυστερημένη. 

Ένα μήνα μετά από αυτό, η JF μπήκε στο νοσοκομείο για 
εγχείρηση και αφαίρεση του όγκου αφού προηγουμένως είχε 
υποβληθεί σε συμβατική θεραπεία ως εξωτερικός ασθενής. 

Αμέσως μετά την εγχείρηση και πριν ξαναρχίσει τη χημειοθεραπεία, 
η JF –μετά από σύσταση ενός φίλου της- άρχισε να λαμβάνει 
1γραμ  Biobran την ημέρα. Η JF δεν πήρε κανένα άλλο διατροφικό 
συμπλήρωμα κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου αλλά 
ακολούθησε υγιεινή διατροφή. Μετά την εγχείρηση είχε  
χαμηλότερα επίπεδα πόνου και καλύτερη όρεξη από άλλους 
ασθενείς οι οποίοι αντιμετώπιζαν  παρόμοια δοκιμασία, χωρίς το 
πλεονέκτημα της ενίσχυσης του ανοσοποιητικού συστήματος. ‘’Το 
Biobran με έκανε να ξεπεράσω τη δυσκολότερη περίοδο της ζωής 
μου’’ λέει η JF.  

Κατά τη διάρκεια του ακολουθούμενου προγράμματος της 
θεραπείας, μιας αγωγής που κάνει τους περισσότερους ασθενείς να 
αισθάνονται σχετικά εξασθενημένοι, αυτή βίωνε μια αξιοσημείωτα 
καλή σωματική και συναισθηματική κατάσταση. Μια εξαίρεση ήταν 
η συναισθηματική επίδραση από την πτώση των μαλλιών της και τη 
μείωση του σωματικού της βάρους κατά 8 κιλά, το οποίο ήταν 
μικρότερο από πολλούς άλλους. ‘’Όταν άρχισα να παίρνω Biobran 
ένοιωσα πολύ θετικά σχετικά με την ανάρρωση μου. Το Biobran 
ήταν εξαιρετικό ακόμη και στην ψυχολογία μου’’. 

Αν και η JF πληροφόρησε τον γιατρό της για τη χρησιμοποίηση του 
Biobran, αυτός δεν σχολίασε την απόφασή της -είναι ένας 
συμβατικός γιατρός που δεν πιστεύει στις συμπληρωματικές 
θεραπείες-. Αλλά ήταν μάρτυρας της μείωσης των δεικτών του 
όγκου της, όπου από 1900 που ήταν στην έναρξη της θεραπείας 
κατέβηκαν στο 78, μόλις στα μισά της αγωγής (η αγωγή ήταν σε 
εξέλιξη έτσι δεν έχουμε τους τελικούς δείκτες διαθέσιμους). 



Biobran και η μάχη για την ενίσχυση του ανοσοποιητικού συστήματος 

76 

 

Η JF συνέχισε να παίρνει 1γραμ Biobran κάθε ημέρα για να 
εξασφαλίσει την συνέχιση της ανάρρωσης της. ‘’Είμαι πεπεισμένη 
ότι χάριν στο Biobran, αισθάνομαι πολύ καλά όλο τον καιρό και 
μπορώ να μάχομαι την ασθένειά μου πολύ καλύτερα. Είμαι ακόμη 
σε θεραπεία, οπότε η μάχη μου συνεχίζεται αλλά χάριν σε αυτό το 
διατροφικό συμπλήρωμα αισθάνομαι πολύ δυνατότερη. Αν και 
αυτός ο καρκίνος μου ήρθε από το πουθενά σαν ξαφνική αστραπή, 
αντιμετωπίζω  αυτή την πρόκληση κατά μέτωπο. Στοχεύω δε να 
επιστρέψω όσο το δυνατόν πιο γρήγορα στην εργασία μου’’. 

 

Καρκίνος εντέρου με μετάσταση στο ήπαρ (συκώτι). 

Η διασπορά του καρκίνου του εντέρου, παρά τις τρεις εγχειρήσεις 
και την άμεση συμβατική θεραπεία για περίοδο μεγαλύτερη από 
δύο χρόνια, οδήγησε ένα γιατρό να πει στον ασθενή του ότι δεν 
μπορεί να κάνει τίποτε περισσότερο πλέον. Ο ασθενής ήταν 67 
ετών και η πρώτη εγχείρηση έγινε τον Ιανουάριο του 1996 στο 
νοσοκομείο της Shizuoka της Ιαπωνίας. 

Παρά την θεραπεία, υπήρχαν ενδείξεις ότι ο καρκίνος διασπειρόταν 
και τον Νοέμβριο του 1996 όγκοι βρέθηκαν στο συκώτι. Τον 
Απρίλιο του 1997 εγχειρίστηκε για να αφαιρεθεί ο όγκος αυτός του 
συκωτιού, όμως τον επόμενο Φεβρουάριο ένας ακόμη όγκος -στο 
δεξιό τμήμα του συκωτιού τώρα- αφαιρέθηκε εγχειρητικά. Στο 
σημείο αυτό, ο ασθενής ενημερώθηκε ότι οι εγχειρίσεις δεν μπορεί 
να είναι πλέον η μοναδική επιλογή θεραπείας.  

Τον Ιανουάριο του 1999 ο ασθενής έλαβε διαφορετική θεραπεία σε 
ενέσιμη μορφή. Μια παρενέργεια στην αγωγή αυτή, άφησε τον 
ασθενή κατάκοιτο. Τον επόμενο μήνα επισκέφθηκε μια ολιστική 
κλινική, όπου μπήκε σε μερική νηστεία. Η κλινική πρέσβευε ότι η 
δίαιτα ήταν ένας καλός τρόπος ρύθμισης των εντερικών 
παθολογικών καταστάσεων. 

Ο ασθενής τότε ακολούθησε  αγωγή με μιαν ασυνήθιστα μεγάλη 
ημερήσια δόση 5 γραμ Biobran, για πέντε ημέρες ακολουθούμενες 
από δύο ημέρες χωρίς Biobran και ούτω καθ εξής.  
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Τον Απρίλιο του 1999 ο όγκος στο δεξιό τμήμα του συκωτιού 
συρρικνώθηκε. Τον επόμενο μήνα οι καρκινικοί δείκτες ήταν 
φυσιολογικοί. Ο ασθενής ανέκτησε γρήγορα τις φυσικές του 
δυνάμεις και απολάμβανε καλής υγείας. Συνέχισε να λαμβάνει 
Biobran. 

Καρκίνος του εντέρου 

Παρά την παρουσία καλοηθών μορφωμάτων (πολύποδες)  στο 
έντερό του και την προειδοποίηση ότι μερικοί από αυτούς τους 
καλοήθεις μπορεί να μετατραπούν σε κακοήθεις, ένας 58χρονος 
άνδρας απέρριψε την αγωγή σε νοσοκομείο της Okayama 
(Ιαπωνίας) όταν πήγε για να τον εξετάσουν για πρώτη φορά τον 
Μάρτιο του 1997. Δύο χρόνια μετά, τον Μάρτιο του 1999, οι όγκοι 
έγιναν κακοήθεις και επιθετικοί. 

Ο άνδρας αρνήθηκε πάλι την εγχείρηση αλλά αντίθετα, 
επισκέφθηκε μια ολιστική κλινική τον επόμενο μήνα. Εκεί μπήκε σε 
μερική δίαιτα, έλαβε φυτικά ένζυμα για να βελτιώσει την κατάσταση 
του αίματός του μαζί με 4 γραμ Biobran την ημέρα για να ενισχύσει 
το ανοσοποιητικό του σύστημα. 

Δύο μήνες μετά, τον Ιούλιο του 1999, οι εξετάσεις έδειξαν ότι οι 
όγκοι είχαν μεταλλαχθεί  σε καλοήθεις. Ένοιωσε δικαιωμένος που 
αρνήθηκε την εγχείρηση και μπόρεσε να απολαμβάνει μιαν υψηλή 
ποιότητα ζωής κάθε μέρα. 

 

Καρκίνος του δέρματος (Μελάνωμα) 

Έχοντας ζήσει μια υγιή ζωή στο Split της Κροατίας, η JP βίωσε το 
μεγαλύτερο άγχος της όταν έγινε για πρώτη φορά μητέρα τον 
Μάρτιο του  

Κατά τη διάρκεια του τοκετού η κόρη της δεν έλαβε επαρκές 
οξυγόνο και η JP έπαθε μόλυνση της μήτρας. Η πρόγνωση για την 
μητέρα και το νεογνό δεν ήταν καλή. 
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Οι γιατροί είπαν ότι θα έμενε σωματικά και πνευματικά ανάπηρη. 
Εντούτοις, μετά από δύο χρόνια εντατικής θεραπείας, η κατάσταση 
της κόρης βελτιώθηκε σημαντικά, σταμάτησε πλέον την ιατρική 
υποστήριξη και σήμερα περνάει μια φυσιολογική ζωή. 

Κατά τον έκτο μήνα της δεύτερης εγκυμοσύνης της όμως, τον Μάιο 
του 2001 και σε ηλικία 31 ετών, καθώς διεκπεραίωνε μια απλή 
εξέταση στο νοσοκομείο, μια κρεατοελιά στην πλάτη της IP, άρχισε 
να αιμορραγεί. Στάλθηκε για βιοψία και βρέθηκε να έχει επιθετικό 
μελάνωμα (στάδιο 4 βαθμού 5). Δεν της έδωσαν καμιά επιλογή 
παρά μόνο άμεση χειρουργική επέμβαση παρά την επιθυμία της να 
το αναβάλει για μετά τον τοκετό. Ο όγκος αφαιρέθηκε από την 
πλάτη της και έμεινε στο νοσοκομείο μέχρι το τέλος της 
εγκυμοσύνης της. 

 
Τρεις μήνες μετά τη γέννα μια επανεμφάνιση του καρκίνου έβαλε 
την IP σε αγωνία. Επέστρεψε στο νοσοκομείο όπου της αφαιρέθηκε 
ένας όγκος κάτω από το αριστερό της μπράτσο, ακολουθούμενος 
από έξι προγράμματα συμβατικής χημειοθεραπείας. 

‘’Ήταν εξαιρετικά δύσκολο για μένα να βρίσκομαι σε συνθήκες μιας 
τέτοιας θεραπείας. Επηρεάσθηκε σημαντικά το σώμα και η διάθεσή 
μου αφήνοντάς με να ζω συνεχώς άρρωστη’’. 

 
Μετά το τελευταίο πρόγραμμα αυτής της θεραπείας τον Αύγουστο 
του 2002, η IP πήγε να δει έναν ογκολόγο σε μια ιδιωτική κλινική 
στο Λονδίνο. ‘’Μου είπαν ότι λόγω της φύσης της ασθένειάς μου, 
δεν είχα πολλές ελπίδες ανάρρωσης’’. Σύμφωνα με τις στατιστικές, 
μόνο το 30 τοις εκατό των ανθρώπων μπόρεσε να αναρρώσει και 
να επιζήσει πέντε χρόνια μετά την εκδήλωση της ασθένειας. 

‘’Εκείνη ήταν η στιγμή που ένοιωσα γεμάτη πανικό και τρόμο. Μέχρι 
εκείνη τη στιγμή δεν γνώριζα σε τι κίνδυνο βρισκόμουνα’’. 

Το Οκτώβριο του 2002, βίωσε ακόμη μια εμφάνιση, αυτή τη φορά 
κάτω από το δεξί της μπράτσο και πάλι ο όγκος αφαιρέθηκε. 
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Οι γιατροί της σύστησαν ακόμη ένα πρόγραμμα παρόμοιας 
θεραπείας το οποίο η IP απέρριψε. 

‘’Αισθανόμουνα ότι το κύριο πρόγραμμα της θεραπείας μου δεν με 
βοήθησε και δεν μπορούσα να αντιμετωπίσω πάλι τα ίδια σωματικά 
και ψυχολογικά προβλήματα’’. 

Σε αυτό το σημείο η IP άρχισε να ψάχνει εναλλακτικές αγωγές. 
Ήρθε σε επαφή με ένα βοτανολόγο στη γειτονική Βοσνία και αυτός 
της έδωσε πληροφορίες σχετικά με το Biobran. 

 
‘’Άρχισα να λαμβάνω Biobran μαζί με ένα συνδυασμό βοτάνων. 
Μετά από 45 ημέρες έκανα μια βιοψία. Το δείγμα του ιστού ήταν 
αρνητικό για κακοήθεια. Οι γιατροί σοκαρίστηκαν λέγοντας ότι στα 
20 χρόνια της εμπειρίας τους δεν είχαν άλλη μαρτυρία για κάτι 
τέτοιο. Συνέχισα να λαμβάνω το Biobran και τα βότανα για ένα 
χρόνο’’. 

Η IP λέει ότι δεν γνωρίζει πόση από την ανάρρωσή της μπορεί να 
την αποδώσει στο Biobran αλλά λέει ότι όσο έπαιρνε Biobran, ήταν 
λιγότερο κουρασμένη και η διάθεσή της ήταν καλύτερη. ‘’Υπήρχε 
μια περίοδος που σταμάτησα να λαμβάνω Biobran και παρατήρησα 
ότι όλα τα άσχημα συμπτώματα επέστρεψαν πάλι. Αυτό με έπεισε 
ότι το Biobran είναι αποτελεσματικό’’. 

 
Παράλληλα με τη λήψη του Biobran, άλλαξε και τις διατροφικές της 
συνήθειες. ‘’Έτρωγα φυσικά και ολικής άλεσης τρόφιμα, μόνο λευκό 
κρέας, ψάρια, λαχανικά φρούτα ξηρούς καρπούς και όσπρια. Δεν 
έτρωγα τηγανιτά και ψητά, επεξεργασμένα ή έτοιμα τρόφιμα ή 
γαλακτοκομικά προϊόντα. Εκτός από το Biobran λάμβανα βότανα 
τσαγιού, βιταμίνη C και Ε, βήτα καροτίνη και σκευάσματα τόνωσης 
της ’’. 

Σε μια προσπάθεια να ελαττώσει το άγχος προσπάθησε να 
διαμορφώσει μια θετική εσωτερική στάση και βρήκε πίστη στο Θεό. 
Ήταν τυχερή ακόμη που είχε έντονη υποστήριξη από τους φίλους  
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και την οικογένειά της. ‘’Εργάζονταν σκληρά για να βγάλουν 
χρήματα να πληρώσουν τα φάρμακά μου. Χωρίς τη βοήθειά τους 
δεν θα μπορούσα να αναρρώσω’’. 

Ενάμισι χρόνο μετά την τελευταία επέμβαση, οι γιατροί βρήκαν ένα 
εξόγκωμα στον τράχηλό της αλλά η βιοψία τον Φεβρουάριο του 
2004 αποκάλυψε ότι ήταν καλοήθης. ‘’Ελπίζω, ούτε εγώ ούτε 
κάποιος άλλος να μην περάσει ξανά ότι μου συνέβη. Δεν ήταν μόνο 
δύσκολο, σήμερα μοιάζει μη αληθινό. Ελπίζω σε ένα πιο λαμπερό 
μέλλον’’. 

 
* * * 

 
 

Τον Ιανουάριο του 2001, ο SM ένας 42χρονος επιχειρηματίας, 
παρατήρησε μια δερματική βλάβη στο δάκτυλο του δεξιού του 
χεριού. Η βιοψία ανέδειξε μελάνωμα και δόθηκε αγωγή συμβατικής 
θεραπείας.  

Επιστρέφοντας στο νοσοκομείο της Coibra της Πορτογαλίας τον 
Φεβρουάριο του 2002, του είπαν ότι ο καρκίνος είχε διασπαρθεί 
στους πνεύμονες και το συκώτι και θα έπρεπε να περιμένει μόλις 
τέσσερις μήνες ζωής. Μπήκε σε ένα ακόμη πρόγραμμα παρόμοιας 
θεραπείας και επίσης επισκέφτηκε τον καθηγητή Jurasunas, ο 
οποίος του σύστησε το Biobran μαζί με άλλα συστατικά και τον 
συμβούλεψε να αλλάξει την δίαιτά του. 

‘’Έβγαλα τον καρκίνο μέσα από μια υπερβολική έκθεση στον ήλιο 
και μια ζωή γεμάτη εργασιακό άγχος’’ λέει ο SM. ‘’Αφότου είδα τον 
καθηγητή Jurasunas, άλλαξα  τρόπο ζωής  και επέμεινα σε όσα 
μου σύστησε παίρνοντας τα μαζί με τα φάρμακά μου. Περίπου μετά 
από δύο μήνες από όταν είδα τον καθηγητή Jurasunas, υπήρξαν 
ενδείξεις βελτίωσης της κατάστασης μου ’’. Οι παρενέργειες επίσης 
από την αρχική θεραπεία ήταν ελάχιστες. 

Τελείωσε το πρόγραμμα των θεραπειών τον Ιούλιο του 2002. ‘’Ο 
γιατρός μου δεν ήθελε να πιστέψει αυτό που έβλεπε αλλά η  
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αλήθεια ήταν ότι όλα ήταν καλά. Πίστεψα ότι ζούσα σε όνειρο. Είμαι 
πολύ χαρούμενος και αισθάνομαι σαν να ξαναγεννήθηκα’’. 

Το Νοέμβριο του 2002 ο SM ενημερώθηκε ότι ήταν ελεύθερος από 
καρκίνο στο συκώτι και οι όγκοι στους πνεύμονες είχαν μειωθεί 
αξιοσημείωτα. Τον Μάρτιο του 2003 του είπαν ότι είχε απαλλαγεί 
από όλους τους καρκίνους. 

Καρκίνος του προστάτη 

Όταν ο JR, ένας 63χρονος οδηγός φορτηγού διαγνώστηκε με 
καρκίνο του προστάτη, του συστήθηκε η χειρουργική θεραπεία ως 
η καλύτερη λύση. Δυστυχώς λόγω του σύστηματος υγείας της 
Πορτογαλίας έπρεπε να περιμένει για την επέμβαση. Στο μεταξύ 
του χορηγούσαν αναλγητικά φάρμακα για την ανακούφιση από τον 
πόνο. 

Τελικά η επέμβαση προγραμματίστηκε για τον Ιανουάριο του 2002, 
πέντε μήνες μετά από την αρχική διάγνωση. Κατά την άφιξή του 
όμως στο νοσοκομείο, του είπαν ότι δεν μπορούσε πια να γίνει 
εγχείρηση γιατί ο καρκίνος είχε διασπαρθεί σε όλο το σώμα και δεν 
υπήρχε κανείς γιατρός που μπορούσε να το αντιμετωπίσει. 

Τον επόμενο μήνα πήγε να δει έναν ογκολόγο ο οποίος του είπε ότι 
έπρεπε να περιμένει να ζήσει μεταξύ έξι και δώδεκά μήνες. Και ήδη 
δεν μπορούσε να περπατήσει δίχως βοήθεια. 

 
Την 1η Απριλίου του 2002, ο JR, είχε το πρώτο του ραντεβού με τον 
καθηγητή Jurasunas στη Λισσαβόνα. Ο JR ξεκίνησε να παίρνει 3 
γραμ την ημέρα Biobran μαζί με άλλες ουσίες και του συστήθηκε να 
αλλάξει την παραδοσιακή -βαριά σε λίπη- Πορτογαλική δίαιτα σε 
ένα πιο υγιεινό συνδυασμό από φρέσκα ψάρια και λαχανικά. 

Ένα μήνα μετά την έναρξη της αγωγής με τον καθηγητή Jurasunas, 
αισθανόταν καλύτερα και άρχισε να κερδίζει βάρος. Οι εξετάσεις 
αίματος για τον προστάτη έδειξαν βελτίωση. Τον Απρίλιο του 2003, 
οι εξετάσεις αίματος έδειξαν ότι ο προστάτης του ήταν φυσιολογικός 
και δεν υπήρχε σημάδι όγκου πουθενά στο σώμα του.  
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Ο JR πιστεύει αναμφίβολα ότι το Biobran του έσωσε τη ζωή. Τώρα 
είναι συνταξιούχος και λέει ότι απολαμβάνει τη ζωή του. 

 
 

* * * 
 

Πρώην πλοίαρχος σε εμπορικά πλοία, ο ΑΚ απολάμβανε μια καλή 
υγεία σε ολόκληρη τη ζωή του, μια προϋπόθεση για την γεμάτη 
πάθος δουλειά του. Κατόπιν άλλαξε σε μια λιγότερο φυσιολογική 
ζωή γραφείου και εγκαταστάθηκε στο Λονδίνο από όπου διοικούσε 
έναν εμπορικό όμιλο αντιπροσωπεύοντας Ιαπωνικές ναυτιλιακές 
εταιρίες.  

Τον Ιούλιο του 2001, σε ηλικία 62 ετών, πήγε για την καθιερωμένη 
ετήσια εξέταση και του είπαν ότι τα επίπεδα του ειδικού αντιγόνου 
του προστάτη του (PSA) έδειχναν την παρουσία καρκίνου, όπου σε 
πιο διεξοδικές αναλύσεις ο καρκίνος βρέθηκε αρκετά επιθετικός. 
Συμφώνησε να κάνει εγχείρηση και τον Σεπτέμβριο του 2001 του 
τον αφαίρεσαν. Η ακολουθούμενη βιοψία έδειξε καρκίνο και τον 
Οκτώβριο υποβλήθηκε σε συμβατική θεραπεία έξι βδομάδων. 

Νωρίτερα, ενώ ήταν στο νοσοκομείο για την εγχείρηση, ένας φίλος 
του έστειλε Biobran, αλλά ο ΑΚ δεν το πήρε. Εντούτοις όταν του 
είπαν ότι χρειαζόταν επιπλέον αγωγή, άρχισε να παίρνει μια δόση 
από 3 γραμ την ημέρα Biobran, με την πίστη ότι αυτό μπορούσε να 
τον βοηθήσει στον καρκίνο, αλλά να είναι και αποτελεσματικό στη 
βοήθεια για την ανακούφιση από τις πιθανές παρενέργειες της 
θεραπείας την ποία είχε ξεκινήσει. 

‘’Πιστεύω ότι οφείλεται στο Biobran το γεγονός ότι δεν υπέφερα 
πολύ από τις παρενέργειες της θεραπείας, το οποίο μου λένε ότι 
είναι αρκετά ασυνήθιστο. Από τότε παίρνω 2 γραμ Biobran κάθε 
μέρα’’. 

Στην πρώτη -μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος της αρχικής 
αυτής θεραπείας- εξέταση αίματος και με παράλληλη συστηματική 
λήψη Biobran, τα επίπεδα του PSA ήταν σχεδόν φυσιολογικά. 
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Μετά από αυτό, είχε συστηματικές εξετάσεις κάθε τρεις μήνες, 
γρήγορα στους τέσσερεις και μετά στους έξι. ‘’Ο γιατρός μου λέει ότι 
ήταν μη αναμενόμενο να πάνε όλα τόσο καλά. Ήμουν πάντα ένα 
υγιές άτομο και σε καλή κατάσταση. Έτσι έπρεπε να είσαι όταν 
εργάζεσαι σε πλοία. Αλλιώς θα ήταν πολύ δύσκολα. 

Δεν γνωρίζω αν το Biobran μου έσωσε τη ζωή ή όχι, αλλά έχω 
αποφασίσει να το παίρνω όσο ζω. Ακόμη πιστεύω ότι επίσης χάριν 
στο Biobran, τους προηγούμενους δυο χειμώνες δεν άρπαξα 
κάποιο κρυολόγημα το οποίο –για μένα- είναι ασυνήθιστο. Για αυτό 
είμαι πολύ ικανοποιημένος’’. 

 

* * * 

 

Το Biobran, για ένα μεγάλο διάστημα, μαζί με μια συμβατική 
θεραπεία βοήθησε έναν άνδρα από την Ιαπωνία του οποίου 
διαγνώστηκε καρκίνος του προστάτη σε ηλικία 78 ετών, να 
επιστρέψει σε μια φυσιολογική ζωή. 

Μαθαίνοντας ότι έχει καρκίνο του προστάτη τον Σεπτέμβριο του 
1994 και ότι ο όγκος είχε διασπαρθεί στην σπονδυλική του στήλη, ο 
άνδρας δέχθηκε να υποβληθεί σε εγχείρηση τον επόμενο μήνα. 

Περισσότερο από ένα χρόνο αργότερα, τον Δεκέμβριο του 1995, 
άρχισε να λαμβάνει 2 γραμ Biobran την ημέρα με συνεχιζόμενη την 
αρχική του θεραπεία. Αργότερα, λόγω της παρουσίας αναιμίας, η 
θεραπεία αυτή σταμάτησε για λίγο, αλλά ο άνδρας πίστεψε ότι 
συνεχίζοντας να λαμβάνει Biobran θα μπορούσε να βοηθήσει το 
σώμα του να ξεπεράσει το εμπόδιο και να του επιτρέψουν να 
συνεχίσει την θεραπεία του. 

Τον Ιούνιο του 1996, ο όγκος του κάτω μέρους της σπονδυλικής 
του στήλης βρέθηκε να έχει μικρύνει κατά το ήμισυ και τον 
Δεκέμβριο του 1996 όλοι οι όγκοι του είχαν εξαφανιστεί. 
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* * * 

 

Δύο τύποι αγωγής μιας συμβατικής θεραπείας, δεν έδειξαν να 
έχουν ικανοποιητικό αποτέλεσμα σε έναν 68χρονο αμερικανό στον 
οποίος διαγνώστηκε επιθετικός καρκίνος του προστάτη τον Ιούλιο 
του 1995. 

Τον Ιανουάριο του 1996 άρχισε να παίρνει 3 γραμ Biobran την 
ημέρα. Τον επόμενο Απρίλιο έκανε την εγχείρηση για να βγάλει τον 
όγκο και μέχρι τον Νοέμβριο οι σωματικές του λειτουργίες είχαν 
επιστρέψει στο φυσιολογικό. Η δραστικότητα των ΝΚ-κυττάρων του 
ήταν υψηλή, το επίπεδο του PSA του είχε επιστρέψει στο 
φυσιολογικό επίσης και ενημερώθηκε ότι είχε πλήρως απαλλαγεί. 

 

* * * 

Ένας 56χρονος άνδρας ο οποίος βρέθηκε να έχει επιθετικό καρκίνο 
του προστάτη και να έχει διασπαρθεί στους λεμφαδένες, μπήκε σε 
συμβατική θεραπεία στο νοσοκομείο της Shizuoka της Ιαπωνίας 
τον Νοέμβριο του 1998. Η αγωγή είχε κάποια επίδραση στο 
μέγεθος και τον αριθμό των όγκων αλλά όταν έφυγε από το 
νοσοκομείο τον Ιανουάριο του 1999, οι όγκοι εξακολουθούσαν να 
παραμένουν μεγάλοι και αρκετοί. 

Ο ασθενής συνέχισε με τη θεραπεία αλλά αυτή  ήταν ανίσχυρη να 
κάνει κάποια περαιτέρω βελτίωση. Αισθανόμενος ότι η τακτική αυτή 
ίσως έχει περιορισμούς και όρια, ο άνδρας, τον Απρίλιο του 1999, 
πήγε σε μια εναλλακτική ιατρική κλινική όπου του πρότειναν το  
Biobran σαν μέρος του προγράμματος το οποίο συμπεριέλαβε 
επίσης δίαιτα. Έπαιρνε 5 γραμ την ημέρα για πέντε ημέρες με δύο 
μέρες διακοπή συνεχίζοντας αυτή τη ρουτίνα για δύο μήνες. 

Δύο βδομάδες περίπου το επίπεδο του PSA του σταδιακά μειώθηκε 
και μέχρι τον Ιούνιο του 1999 έγινε φυσιολογικό. Τίποτα 
παθολογικό δεν βρέθηκε στους λεμφαδένες του. 
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Η συμβατική θεραπεία φάνηκε να έχει επιτυχία στην αναχαίτιση  της 
ανάπτυξης των κυττάρων του όγκου όμως ήταν δύσκολο να 
καταστρέψει τον όγκο ολοκληρωτικά. Το Biobran φαίνεται να είχε 
βοηθήσει στην ενδυνάμωση της επίδρασης αυτής της θεραπείας 
και στην ενδεχόμενη μείωση του όγκου. 

 

Καρκίνος του μαστού 

Όταν η JB σε ηλικία 45 ετών τον Ιανουάριο του 1998, διαγνώστηκε 
με καρκίνο, υποσχέθηκε στον εαυτό της ότι θα χόρευε στους 
γάμους και των δύο θυγατέρων της. Τον Ιούλιο του 2003, όταν η 
πρώτη κόρη της παντρεύτηκε, το πρώτο μέρος του ονείρου της είχε 
πραγματοποιηθεί.  

Η JB ήταν ένα υγιές άτομο που κατέφευγε σε εναλλακτική ιατρική 
όταν κρυολογούσε. Μιας και ήταν διανομέας μιας εταιρίας με 
προϊόντα βοτάνων κοντά στο Black Forest στην Νότια Γερμανία, 
συνήθιζε να παίρνει συμπληρώματα για ανάκαμψη της υγείας της. 

Από το 1997, είχε αρχίσει να αισθάνεται ένα μόρφωμα στον μαστό 
της αλλά το αγνόησε. Μέχρι τον Δεκέμβριο του ίδιου έτους ήταν 
τόσο εξαντλημένη που αποφάσισε να κάνει κάποιες εξετάσεις. Η 
μαστογραφία ένα μήνα αργότερα, αποκάλυψε έναν αρκετά μεγάλο 
και σχετικά επιθετικό καρκίνο.  

 

Συμφώνησε να αφαιρέσει το μόρφωμα αλλά όμως ήταν τόσο 
διεσπαρμένο που δεν μπόρεσε να αφαιρεθεί ριζικά. Παρά τη 
σκληρή πίεση που δέχθηκε, αρνήθηκε να ακολουθήσει όποια άλλη 
συμβατική θεραπεία και βγήκε από το νοσοκομείο μόλις τρεις μέρες 
μετά. Ένας φίλος της έβγαλε τα ράμματα της εγχείρησης. 

Όμως όντας φοβισμένη είχε παραμείνει σταθερή στην απόφασή 
της. Καθώς έψαχνε για εναλλακτική αγωγή, αποφάσισε να αλλάξει  
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την δίαιτά της υιοθετώντας την δίαιτα με λινέλαιο του Δρ. Johana 
Budwig. Σταμάτησε να εργάζεται, έπαθε  μυϊκή χαλάρωση και 
έπαιρνε αντι-οξειδωτικά και εκχυλίσματα με βιταμίνη C. Στο τέλος 
του 1998 υποβλήθηκε σε νηστεία έξι βδομάδων σύμφωνα με το 
πρόγραμμα του θεραπευτή Rudolf Breuss. 

Τον Μάιο του 1998 πήγε να αναρρώσει στην εναλλακτική κλινική 
Tumorbiologische (ογκοβιολογική) στο Freiburg της Γερμανίας. 
Εκεί, έχοντας μέχρι τότε λάβει μόνο ψυχολογική υποστήριξη και 
ακολουθώντας μια φυσική δίαιτα, της ζητήθηκε να προσθέσει και 
μια συμβατική θεραπεία την οποία όμως αρνήθηκε. 

Τον Οκτώβριο του 2000 είχε μια δεύτερη επέμβαση για να 
αφαιρέσει περισσότερους όγκους από το στήθος της και με τη 
δραστικότητα των κυττάρων της μόλις στο 5%, εισήχθη στην 
Veramed Clinic κοντά στο Μόναχο, όπου έκανε ενέσεις με βιταμίνη 
C και υπερθερμίες. Αυτή η αγωγή περιλαμβάνει κλινοστατισμό σε 
ένα δωμάτιο σαν τέντα ενώ το σώμα θερμαίνεται στους 41 βαθμούς 
Κελσίου (105,8 Φαρενάιτ) υπό αναισθησία. Η θεραπεία δεν 
απέδωσε και η ίδια άφησε την κλινική, έχοντας τη δραστικότητα στα 
ΝΚ-κύτταρα ακόμη στο 5%. 

 

Άκουσε πρώτη φορά για το Biobran ενώ ήταν διακοπές στη 
Φλόριντα τον Μάιο του 2001. Άτομο με ανοιχτό μυαλό και θέλοντας 
να δοκιμάσει τα πάντα παρά να αισθάνεται εξαντλημένη, 
παρήγγειλε Biobran στηριζόμενη στη βιβλιογραφία η οποία έλεγε 
ότι μπορεί να ενεργοποιήσει τη δραστικότητα των ΝΚ-κυττάρων. 
Μόλις δύο βδομάδες μετά, στις 2 Ιουνίου του 2001, άρχισε να 
λαμβάνει 3 γραμ Biobran την ημέρα και πρόσεχε την δίαιτά της. 
Ακολουθούσε την δίαιτα Budwig την οποία συνεχίζει μέχρι σήμερα 
και παίρνει συμπληρώματα τα οποία πιστεύει ότι μειώνουν τη 
διασπορά του καρκίνου.  

Τέσσερεις μέρες μετά από την πρώτη λήψη του Biobran, 
διαπίστωσε ότι είχε περισσότερη δύναμη και το αίσθημα της 
εξάντλησης είχε εξαφανιστεί. Επιστρέφοντας στη Γερμανία πήγε για 
μια ακόμη εξέταση δραστικότητας ΝΚ-κυττάρων στις 25 Ιουνίου 
όπου βρήκε 
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ότι τώρα είχαν αυξηθεί στο 28 % και σε επόμενη μέτρηση στις  14 
Ιουλίου έφτασαν το 38%. 

‘’Για πρώτη φορά είχα την αίσθηση ότι υπήρχε περίπτωση να 
επιζήσω’’ λέει η JB. ‘’Το Biobran μου έδωσε περισσότερη δύναμη 
και με βοήθησε να ηρεμήσω που δεν ακολούθησα τη θεραπεία’’. Το 
φθινόπωρο του 2002 της είπαν ότι πιθανώς υπήρχαν ακόμη τρεις 
όγκοι στο μαστό της. Προγραμματίζει λοιπόν να έχει μια ακόμη 
επέμβαση αλλά όχι πριν λύσει το πρόβλημα με τα σφραγίσματα 
υδραργύρου στα δόντια της τα οποία πίστευε ότι ίσως ήταν μια από 
της αιτίες του καρκίνου της. 

Έτσι το 1993, της αφαιρέθηκαν 14 οδοντικά αμαλγάματα 
σφραγισμάτων τα οποία περιείχαν υδράργυρο, τοποθετημένα πριν 
20 χρόνια. Πιστεύοντας ότι η εργασία αφαίρεσης αυτή ήταν 
ανεπαρκής και ότι ίχνη υδραργύρου έμειναν στο σώμα της, 
προσπάθησε αργότερα να εξαλείψει τον υδράργυρο με τη βοήθεια 
ενός κινησιολόγου.  

Εστιάστηκε επίσης στις πηγές άγχους τις οποίες είχε. Η κόρη της 
είχε διαγνωστεί με διαβήτη όταν ήταν τεσσάρων και λόγω της 
ασταθούς  κατάστασης του σακχάρου του αίματός της κατά την 
παιδική της ηλικία, η οικογένεια είχε δύσκολα χρόνια. Πίστευε 
λοιπόν ότι το άγχος αυτό, ήταν ένας ακόμη σημαντικός παράγοντας 
της ανάπτυξης του καρκίνου. 

Μπορεί να υπάρχει επίσης μια κληρονομική προδιάθεση στον 
καρκίνο της JB, διότι δύο ετεροθαλείς αδελφές της επίσης 
παρουσίασαν καρκίνο. Η μία ετεροθαλής αδελφή, κόρη από τον 
πατέρα της ανάρρωσε από καρκίνο των εντέρων. Υπεβλήθη σε 
χειρουργική επέμβαση κατά την οποία αφαίρεσε τον όγκο, όμως 
αρνήθηκε την συμπληρωματική συμβατική θεραπεία και άλλαξε την 
δίαιτά της.  

Άλλη μια ετεροθαλής αδελφή της, κόρη από τη μητέρα της 
ανέπτυξε όγκο του μαστού, αλλά οι γιατροί της είπαν ότι ο όγκος 
ήταν καλοήθης και δεν ήταν ανησυχητικός. Ο όγκος, ωστόσο, αυτός 
έδωσε μεταστάσεις στον πνεύμονα. Έτσι υπεβλήθη σε  μαστεκτομή 
το 1991, κι ένα μέρος των πνευμόνων αφαιρέθηκε το 1995, και 
ακολούθως ακολούθησε συμβατική θεραπεία και αρνήθηκε να 
λάβει οποιαδήποτε άλλη εναλλακτική θεραπεία.  
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Η αδελφή αυτή τελικά απεβίωσε το Νοέμβριο του 2002. 

 

* * * 

 

Η DS η οποία είχε την δική της επιχείρηση με παιχνίδια εκθεσιακών 
χώρων, είχε πάρει πρόωρη σύνταξη και της άρεσε να δουλεύει 
στον κήπο της. Κατόπιν, κοντά τέσσερα χρόνια μετά την διάγνωση 
του καρκίνου, την αφαίρεση του όγκου του στήθους της και την 
υποβολή σε συμβατική θεραπεία, η DS αισθάνθηκε ότι ο καρκίνος 
είχε υποτροπιάσει. 

 
Ο χειρουργός της την εξέτασε και της είπε ότι δεν παρατήρησε τι το 
ανησυχητικό. Η ενόχληση, ωστόσο, επέμενε και τέσσερεις μήνες 
αργότερα -το Σεπτέμβριο του 2002-, χειροτέρεψε τόσο που του 
τηλεφώνησε για άλλο ένα ραντεβού. 

Στο χρόνο ο οποίος είχε μεσολαβήσει, ο μαστός είχε μεγαλώσει και 
έλεγε ότι αισθανόταν σαν να κουβάλαγε μια τσάντα κάτω από το 
στήθος της. Τότε ο χειρουργός της είπε να κάνει μια βιοψία να δει τι 
είναι αυτά τα κύτταρα. 

Μια βδομάδα αργότερα, η DS που τώρα ήταν 57 ετών, 
διαγνώστηκε με καρκίνο για δεύτερη φορά. Έκανε εξέταση στο 
συκώτι και της είπαν ότι ο καρκίνος είχε επίσης διασπαρθεί. Στην 
αρχή η DS δεν συνειδητοποίησε τη σοβαρότητα της διάγνωσης. 
Όταν της είπαν ότι είχε ‘’μόνο μήνες’’ αυτή νόμισε ότι ο γιατρός 
αναφερόταν στο πόσο χρόνο έπρεπε να περιμένει για την 
επέμβαση και όχι πόσο χρόνο ζωής της έμενε. 

Σε κατάσταση σοκ έκλεισε ένα ραντεβού για να δει ένα γνωστό 
χειρουργό της στο Dumfries & Galloway Infirmary της Σκοτίας.  
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Αυτός της είπε ότι η εγχείρηση δεν ήταν πλέον εύκολη και έπρεπε 
να πάει σε δυνατή συμβατική θεραπεία. ‘’Δεν μπορούσα να 
κοιμηθώ από τα εξογκώματα. Είχα τρομερούς πόνους’’. 

 
Ξεκίνησε το πρόγραμμα της θεραπείας αυτής στα μέσα του 
Δεκεμβρίου 2002. Ήταν ακόμη στο πρόγραμμα όταν έμαθε για το 
Biobran και στις 15 Ιανουαρίου 2003 -η ημερομηνία της έμεινε στο 
μυαλό-, άρχισε να παίρνει 3 γραμ Biobran την ημέρα. ‘’Μέσα σε 
τρεις μέρες ένοιωσα διαφορετικό άτομο. Είχα πολύ καλύτερη 
ενέργεια και άρχισα να νοιώθω πάλι φυσιολογικά’’. 

Μια βδομάδα μετά την αρχική λήψη Biobran ο όγκος στο στήθος 
της είχε ελαττωθεί και ο πόνος είχε εξαφανιστεί. Δύο βδομάδες μετά 
την αρχική λήψη πήγε να κάνει αξονική  (scan) ήπατος και οστών. 
Της είπαν ότι ο καρκίνος είχε εξαφανιστεί από το ήπαρ. 

 
Ο γιατρός εξέφρασε την έκπληξή του. ‘’Αυτό είναι περίεργο’’ είπε. 
’’Δεν μπορώ να το πιστέψω ότι έφυγε από το ήπαρ για αυτό θα 
συνεχίσουμε να κάνουμε εξετάσεις’’. 

‘’Ήταν σίγουρα χάριν στο Biobran, όχι μόνο στη θεραπεία, γιατί το 
εξόγκωμα έδειχνε ότι έφευγε μερικές μέρες μετά την λήψη του’’ λέει 
η DS. ‘’Είναι καθαρό θαύμα που συνέβη, γιατί όταν έχεις καρκίνο 
στο ήπαρ δεν υπάρχει πάντα θεραπεία. Είχα φίλους που είχαν 
καρκίνο στο ήπαρ και έκαναν αρκετές θεραπείες χωρίς αυτές να 
τους δώσουν κάποιο εμφανές πλεονέκτημα. Πάντα λέω ότι αν 
πιστεύεις σε ένα πράγμα και αυτό υπάρχει συνεχώς στο μυαλό 
σου, αυτό θα δουλέψει. Αν λες θα πάω καλύτερα τότε πας 
καλύτερα. Το Biobran έκανε το «θαύμα» του’’. 

Στις 7 Μαρτίου του 2003, η DS πήγε στο νοσοκομείο Dumfries & 
Galloway για μια ακόμη αξονική τομογραφία ήπατος. Η 
γνωμάτευση ανέφερε : «Ο σημερινός απεικονιστικός έλεγχος 
επιβεβαιώνει απολύτως την απουσία όποιας ένδειξης μεταστατικής 
νόσου». Θεωρείται πιά  ελεύθερη νόσου. 
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* * * 

Αφού βρέθηκε ο όγκος στον αριστερό μαστό μιας 51χρονης 
γυναίκας τον Δεκέμβριο του 1994, αυτή άρχισε πρόγραμμα 
συμβατικής θεραπείας, δίχως να σημειωθεί καμία βελτίωση. 

Τον Μάρτιο του 1995, επίσης άρχισε να λαμβάνει 3 γραμ την ημέρα 
Biobran και η δραστικότητα των ΝΚ-κυττάρων της σύντομα 
διπλασιάστηκαν. Η μαστογραφία η οποία ελήφθη τον Ιούλιο του 
1995 δεν εντόπισε κάποιο ίχνος όγκου. Συνέχισε να παίρνει 
Biobran και εξετάστηκε ξανά τον Ιανουάριο του 1997. Κανένας 
όγκος δεν βρέθηκε. 

 

* * * 

Σε μια 75χρονη Γιαπωνέζα ασθενή διαγνώστηκε καρκίνος του 
αριστερού μαστού ο οποίος αφαιρέθηκε τον Νοέμβριο του 1998 
ακολουθούμενος από συμβατική θεραπεία η οποία  τελείωσε τον 
Απρίλιο του 1999. Τον επόμενο Ιούνιο ο καρκίνος βρέθηκε να έχει 
υποτροπιάσει και της δόθηκε επίσης θεραπεία μαζί με μια δόση 3 
γραμ την ημέρα Biobran. 

Κατά τη διάρκεια του κύκλου των πρώτων τεσσάρων βδομάδων της 
αγωγής ο όγκος συρρικνώθηκε. Στο τέλος του Ιουλίου 1999, μετά 
τον δεύτερο κύκλο της αγωγής, η ασθενής η οποία είχε εισαχθεί 
στο νοσοκομείο όταν ο όγκος επανεμφανίστηκε, ήταν αρκετά καλά 
για να εξέλθει και να συνεχίσει την αγωγή στο σπίτι της. Κατά τη 
διάρκεια του τέταρτου μήνα του προγράμματος της αγωγής οι  
καρκινικοί δείκτες επανήλθαν στα φυσιολογικά όρια. 

Το Biobran εμφανίστηκε να μειώνει τις πιθανές παρενέργειες της 
συγκεκριμένης θεραπείας, ενώ βελτιώνει την αποτελεσματικότητα 
επαναφέροντας την ισχύ του ανοσοποιητικού συστήματος. Η 
ασθενής ανάρρωσε σταθερά παρά την ηλικία της και κατά τη 
διάρκεια της συνολικής θεραπείας βελτίωσε την όρεξη και την 
ενεργητικότητά της. 
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Κακοήθες μελάνωμα (δεξιού μηρού) 

Αν και είχε συνταξιοδοτηθεί για αρκετά χρόνια η LS πιστεύει ότι η 
παλιά εργασία της σε ένα χημικό εργοστάσιο στη Σλοβακία ήταν η 
αιτία για το κακοήθες μελάνωμα το οποίο της είχε διαγνωστεί στον 
δεξί της μηρό, τον Οκτώβριο του 2002, όταν ήταν 66 ετών. Αμέσως 
υποβλήθηκε σε εγχείρηση για να αφαιρεθούν οι λεμφαδένες στο 
δεξί της μηρό και κατόπιν ακολούθησε πρόγραμμα  συμβατικής 
θεραπείας. 

 
Έχοντας συμβουλευτεί ένα φίλο για τη σπουδαιότητα του δυνατού 
ανοσοποιητικού συστήματος, ειδικά για κάποιο άτομο της ηλικίας 
της, η LS ξεκίνησε να παίρνει Biobran από την αρχή, 3 γραμ την 
ημέρα στην αρχή για δύο μήνες, μειώνοντας σε 2 γραμ την ημέρα 
για τους επόμενους επτά μήνες και τέλος ελαττώνοντας σε μια 
δόση συντήρησης 1 γραμ την ημέρα μέχρι το τέλος του 2003. Δεν 
πήρε κανένα άλλο συμπλήρωμα κατά τη διάρκεια αυτής της 
περιόδου, αν και η LS συμπεριέλαβε περισσότερα φρούτα και 
λαχανικά στη δίαιτά της μειώνοντας συγχρόνως τα λιπαρά  
τρόφιμα. 

 
Λαμβάνοντας το Biobran και έχοντας ιδιαίτερα υπόψη της τον 
προϋπάρχοντα διαβήτη, η LS παρατήρησε αμέσως ότι μετά την 
εγχείρηση ανάρρωνε πολύ γρηγορότερα από ότι περίμενε. Η ίδια 
γρήγορη ανάρρωση παρατηρήθηκε και στην συμβατική θεραπεία 
της. Αν και ως ηλικιωμένο άτομο υπέφερε πολύ περισσότερο από 
ότι με την αγωγή -ένοιωθε κατάθλιψη και ακόμα κι οι απλές οικιακές 
εργασίες την άφηναν εξαντλημένη- ένοιωθε ότι με το Biobran η 
ανάρρωσή της ήταν γρηγορότερη  και τα επίπεδα ζωτικότητάς της 
βελτιώνονταν ευκολότερα.  

Ωστόσο, ακόμη και το Biobran δεν μπόρεσε να αναχαιτίσει την 
κατάρρευση  του ανοσοποιητικού της κατά το τέλος του 
προγράμματος της βασικής θεραπείας. Επιμένει ότι αν και 
αισθανόταν πως δεν της είχε μείνει πια δύναμη για να ζήσει, μόλις 
έπαιρνε Biobran η  αισιοδοξία και η ζωτικότητα επέστρεφαν. 
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Σήμερα η LS απολαμβάνει τη  υγεία της ‘’Απολαμβάνω την ζωή 
μου στο μέγιστο και λατρεύω να φροντίζω τα δισέγγονά μου’’. 

 

Καρκίνος των πνευμόνων 

Αν και δεν υπέφερε από κανένα άλλο πρόβλημα υγείας ο ΥΒ, ένας 
χρόνιος καπνιστής είχε παροξυσμούς βήχα. 

Τον Σεπτέμβριο του 2002, ο βήχας του έγινε πιο επίμονος, 
συνοδευόταν από αιμόπτυση  και έχασε όρεξη και βάρος. Μέχρι το 
Δεκέμβριο του 2002, η κατάστασή του χειροτέρεψε. Το βάρος του 
μειώθηκε από 87 στα 73 κιλά, ένοιωθε πόνο στη κοιλιά του και είχε 
ανορεξία και σοβαρή δυσκοιλιότητα.  

Τον Ιανουάριο μια εξέταση MRI (μαγνητική τομογραφία), και μια 
βιοψία, αποκάλυψαν ένα εκτεταμένο μικροκυτταρικό καρκίνο των 
πνευμόνων ο οποίος είχε ήδη διασπαρθεί στους λεμφαδένες του. 
Του είπαν ότι είχε μόλις μερικούς μήνες ζωής. 

Δάσκαλος και γεννημένος στη Συρία ο ΥΒ κατοικούσε στο Dubai 
των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων. Διαγνώστηκε στο Αμερικάνικο 
Πανεπιστημιακό νοσοκομείο της Βηρυτού όπου άρχισε ένα 
πρόγραμμα τεσσάρων ημερών συμβατικής θεραπείας τον 
Φεβρουάριο του 2003. Αυτό, αρχικά,  οδήγησε σε μια βελτίωση της 
όρεξής του. Ένοιωσε ότι ο καρκίνος «ηττήθηκε» αλλά υπέφερε από 
παρενέργειες όπως ναυτία και πτώση των μαλλιών. 

Με την επιστροφή του στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα αρχές του 
Μαρτίου 2003, μπήκε σε ένα επιπλέον πρόγραμμα θεραπείας στο 
νοσοκομείο Tawan στο Al Ain. Την ίδια χρονική περίοδο, έχοντας 
διαβάσει σχετικά για το Biobran και συμβουλευτεί τον Δρ. Bechir, ο 
ΥΒ άρχισε να λαμβάνει 4 γραμ Biobran την ημέρα ως αρχική δόση 
και από τα μέσα Μαρτίου αισθάνθηκε ότι η κατάστασή του 
βελτιώθηκε. 
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Ένα μήνα μετά από την πρώτη λήψη Biobran η όρεξή του είχε 
επιστρέψει στο κανονικό και είχε επανακτήσει το φυσιολογικό του 
βάρος. Η ναυτία είχε εξαφανιστεί η πτώση των μαλλιών του από τη 
θεραπεία είχε μειωθεί στο ελάχιστο, ο βήχας είχε υποχωρήσει και 
τα πτύελά του δεν είχαν ίχνος αίματος 

Δύο μήνες μετά την πρώτη λήψη του Biobran ΥΒ αισθανόταν ότι 
μπορούσε να κρατήσει τον καρκίνο μακριά. Μέχρι τον Αύγουστο 
του 2003 είχε κατά το 90% απαλλαγεί και αισθανόταν ότι μπορούσε 
να επιβιώσει. Μείωσε το Biobran στη δόση συντήρησης 1 γραμ την 
ημέρα. 

Αισθάνθηκε ότι η κληρονομική του προδιάθεση στον καρκίνο -όλοι 
οι έξι αδελφοί του είχαν παραδοθεί σε αυτή την ασθένεια- 
συνδυάσθηκε για να αναδείξει το πρόβλημα. Τώρα έχει σαν 
αποστολή του να βοηθήσει άλλους να σταματήσουν το κάπνισμα. 

 

* * * 
 

 Υποφέροντας από ένα ξερόβηχα με πρόσμιξη  αίματος στα πτύελά 
του κι απώλεια βάρους, ένας 67χρονος άνδρας επισκέφτηκε το 

νοσοκομείο της Οζάκα στην Ιαπωνία τον Αύγουστο του 1996, όπου 
και διεγνώσθη με καρκίνο των πνευμόνων και φυματίωση. 

Τον Οκτώβριο του 1996 του δόθηκε ειδική αντιφυματική αγωγή για 
τη φυματίωση και συμβατική θεραπεία για τον καρκίνο. Τον 
Δεκέμβριο αφαιρέθηκε ο κάτω λοβός του πνεύμονα όπου 
εντοπιζόταν ο όγκος και τον Ιανουάριο του 1997 εξήλθε από το 
νοσοκομείο. 

Πέντε μήνες αργότερα αισθάνθηκε ένα πόνο στο δεξί μέρος του 
στήθους του και σε μια εξέταση για καρκίνο βρέθηκε να έχει 
μετάσταση στα οστά του.  
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Του χορηγήθηκε μορφίνη για να ανακουφίζεται  από τον πόνο και 
συμπληρωματικά, 3 γραμ Biobran την ημέρα. Έξι μήνες μετά τη 
έναρξη λήψης Biobran, η δόση της μορφίνης σταδιακά μειώθηκε 
καθώς ο πόνος του υποχωρούσε. Τον Ιούνιο του 1998 ο όγκος 
εξαφανίστηκε και η χορήγηση μορφίνης σταμάτησε. 

Κατά τη διάρκεια της λήψης Biobran οι καρκινικοί δείκτες του 
σταδιακά μειώθηκαν και τελικά επέστρεψαν σε  επίπεδα ενδεικτικά 
ύφεσης. 

Το Biobran θεωρήθηκε δραστικό στην δύσκολη περιοχή της 
συνολικής θεραπείας του καρκίνου των οστών. 

* * * 
 

Ο DF διαγνώστηκε να πάσχει από καρκίνο των πνευμόνων ο 
οποίος τον Αύγουστο του 2002 με μεταστάσεις. Κρίθηκε μη 
εγχειρήσιμος και ο DF, τότε 57 ετών, υποβλήθηκε σε συμβατική 
θεραπεία. Ο DF πίστευε ότι ο καρκίνος προκλήθηκε εξ αιτίας του 
άγχους του και της εξάρτησής του από το τσιγάρο. 

Τον επόμενο μήνα επισκέφθηκε τον καθηγητή Jurasunas στην 
κλινική στη Λισσαβόνα. Ο καθηγητής Jurasunas παρατήρησε ότι ο 
DF επιπλέον υπέφερε από πιθανές παρενέργειες της αρχικής 
θεραπείας και για να τις μειώσει τον έβαλε σε ένα πρωτόκολλο στο 
οποίο συμπεριλαμβανόταν και το Biobran. 

Ο DF σύντομα ανέφερε ότι αισθανόταν καλύτερα και μέχρι το 
Νοέμβριο του 2002 είπε ότι δεν υπέφερε από παρενέργειες 
απότοκες τού προγράμματος της θεραπείας. 

Τον Ιανουάριο του 2003 υπεβλήθη σε έλεγχο με CT scan. Το scan 
απεκάλυψε ότι ο όγκος στους πνεύμονές του είχε συρρικνωθεί κατά 
τα δύο τρίτα και δεν υπήρχε πια κάποια ένδειξη υποτροπής. 
Σύμφωνα με τα λεγόμενά του  «οι γιατροί έμειναν εμβρόντητοι και 
πίστευαν ότι μια τέτοια πρόοδος δεν μπορεί να ήταν δυνατή». 
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Τον Μάρτιο του 2003 ο όγκος των πνευμόνων είχε εξαφανιστεί. Οι 
γιατροί του εξέφρασαν την έκπληξή τους ‘’Κατά την εμπειρία μου 
πιστεύω ότι ήταν αναπόφευκτο να πάρω συμβατική θεραπεία, αλλά 
χωρίς το Biobran και την συμπληρωματική θεραπεία δεν θα ήμουν 
ικανός να πετύχω καλά αποτελέσματα’’ λέει ο DF. 

Διάσπαρτος καρκίνος  πνευμόνων 

Αφού υπεβλήθη σε χειρουργική αφαίρεση κακοήθους μορφώματος 
στο δεξιό της μαστό το 1996, σε ηλικία 55 ετών, μια Γιαπωνέζα από 
την Tokushima παρουσίασε υποτροπή στους μασχαλιαίους 
λεμφαδένες. Τον Ιανουάριο του 1998 υποβλήθηκε και πάλι σε 
χειρουργική επέμβαση. 

Τον Δεκέμβριο του 1998, μια εξέταση CT scan ανίχνευσε έναν 5mm 
όγκο στον πνεύμονά της. Φοβούμενη τις παρενέργειες αρνήθηκε να 
λάβει κάποια συμβατική θεραπεία. Αντ’ αυτού, τον Ιανουάριο του 
1999, επισκέφτηκε μιαν  κλινική ολιστική θεραπείας όπου 
ακολούθησε  μια ειδική δίαιτα και υπεβλήθη σε συμπληρωματική 
αγωγή με δόση 4 γραμ Biobran την ημέρα για πέντε ημέρες 
ακολουθούμενη με δύο μέρες αποχή. Η αγωγή αυτή συνεχίστηκε 
επί έξι μήνες. 

Δέκα μέρες μετά την έναρξη της λήψης του Biobran ανέφερε ότι 
αισθάνεται λιγότερο κουρασμένη κι ότι να βελτιώνεται η αντοχή της. 
Μετά ένα μήνα, η δυσκοιλιότητα κι η οσφυαλγία υποχώρησαν 
επιτείνοντας  την αίσθηση ότι όλα πάνε καλύτερα. Τον Ιούλιο του 
1999, η εξέταση CT scan ανέδειξε φυσιολογικό πνεύμονα δίχως 
κάποιο ίχνος όγκου. Με αυτή την νέα διαμορφωμένη κατάσταση, οι 
γιατροί της είπαν ότι είχε πλήρως αναρρώσει. 

Πολλαπλούν μυέλωμα 

Ο JM βρισκόταν σε σοβαρή κατάσταση τη στιγμή που επισκέφτηκε 
τον καθηγητή Jurasunas στην κλινική στη Λισσαβόνα της  
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Πορτογαλίας, το Δεκέμβριο του 1999. Ο JM υπήρξε δεινός 
ποδοσφαιριστής και αθλητής, αλλά τώρα σε ηλικία 38 ετών έπασχε 
από πολλαπλούν μυέλωμα.  

Είχε αρχίσει ένα πρόγραμμα συμβατικής θεραπείας στην 
Λισσαβόνα και συνέχισε στο Λονδίνο μετά τη συμβουλή ότι 
μπορούσε να βρει  πιο αποτελεσματική αγωγή εκεί. Οι γιατροί στο 
Λονδίνο τον συμβούλεψαν να κάνει μεταμόσχευση μυελού των 
οστών, αλλά δεν συμφώνησε. 

‘’Ήταν μια απελπισμένη περίπτωση και πήρε αρκετούς μήνες πριν 
αρχίσει να αναρρώνει’’ λέει ο καθηγητής Jurasunas, που τον έβαλε 
σε μια ποικιλία προϊόντων συμπεριλαμβανομένου του Biobran, ενώ 
συνέχιζε την αρχική θεραπεία. 

Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος αυτής της θεραπείας, ο 
JM ενημερώθηκε ότι είχε αποθεραπευτεί.  

Ο καθηγητής Jurasunas πίστευε ότι μπορούσε να σταματήσει την 
επέκταση της διασποράς του καρκίνου. ‘’Για μια ακόμη φορά ήμουν 
σε θέση να παρατηρήσω την υψηλή αποτελεσματικότητα του 
Biobran σε αυτή τη δύσκολη ασθένεια’’. 

 
* * * 

 

Μια 45χρονη γυναίκα η οποία ζει στο Palm Beach της Φλόριντα  
διαγνώστηκε με πολλαπλούν μυέλωμα τον Μάρτιο του 1998, 
αρνήθηκε τις συμβατικές θεραπείες. Προτίμησε να χρησιμοποιήσει 
εναλλακτικές αγωγές με το Biobran σαν βασικό συμπλήρωμα. 

Άρχισε να λαμβάνει μια ημερήσια δόση 3 γραμ Biobran τον Απρίλιο 
του 1999 μαζί με άλλα συμπληρώματα συμπεριλαμβανομένων 
φρέσκων φυκιών και βιταμίνης Β12. Οι τιμές των λευκών  
αιμοσφαιρίων βελτιώθηκαν σημαντικά. Συνέχισε να εργάζεται 
πλήρως και να απολαμβάνει μια φυσιολογική ζωή συνεχίζοντας να 
λαμβάνει Biobran. 
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* * * 

 

Ένας 46χρονος μουσικός, διαγνώστηκε με πολλαπλούν μυέλωμα 
τον Μάρτιο του 1994 και είχε χαμηλές τιμές  λευκών αιμοσφαιρίων. 
Τον Φεβρουάριο του 1995 άρχισε να παίρνει Biobran. Μια βδομάδα 
μετά την πρώτη λήψη του η δραστικότητα των ΝΚ-κυττάρων του 
διπλασιάστηκε στο 38%. 

Μέχρι το Νοέμβριο του 1995 τα αιματολογικά του ευρήματα 
επέστρεψαν στα φυσιολογικά επίπεδα και τον Δεκέμβριο ο γιατρός 
του είπε ότι δεν είχε καμία ένδειξη  σύμπτωμα πολλαπλού 
μυελώματος. Συνέχισε να παίρνει Biobran για δύο ακόμη χρόνια και 
σήμερα πλέον θεωρείται πλήρως ιαθείς. 
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Συμπέρασμα 

Σε αυτό το βιβλίο έχετε δει κάποιες από τις αποδείξεις για το πώς 
το Biobran -ένας τροποποιητής βιολογικής ανταπόκρισης (BRM) 
φτιαγμένος από πίτουρο ρυζιού και ένζυμα από μανιτάρι shiitake- 
μπορεί να έχει ένα δυναμικό και ευεργετικό αποτέλεσμα σε ένα 
αδύναμο ανοσοποιητικό σύστημα. 

Τώρα που βρισκόμαστε στον εικοστό πρώτο αιώνα, η καλή 
κατάσταση του ανοσοποιητικού συστήματος έχει εν τέλει 
αναγνωριστεί σαν το σημείο κλειδί για την ανάρρωση ασθενειών και 
τη διατήρηση μιας βέλτιστης υγείας. Οι πληροφορίες σε αυτό το 
βιβλίο σαφώς θα ενθαρρύνουν τη χρήση του Biobran σαν 
συμπλήρωμα σε κάθε πρόγραμμα θεραπευτικής αγωγής. Όπως 
δήλωσε ο Δρ. Soyer στην εισαγωγή του, «σαφώς αποδίδει». 
Γνωρίζοντας ότι το Biobran δεν έχει κάποια παρενέργεια ή 
τοξικότητα, μπορείτε να καταλάβετε γιατί χιλιάδες γιατρών σε όλο 
τον κόσμο, το  συστήνουν στους ασθενείς τους και γιατί το Biobran 
έχει γίνει το βασικό συμπλήρωμα για το ανοσοποιητικό σύστημα 
παγκοσμίως. 

Αν και πολλοί ορθόδοξοι κλασικοί γιατροί έχουν αρχίσει να 
αναγνωρίζουν την σπουδαιότητα των φυσικών τροποποιητών 
βιολογικής ανταπόκρισης, όπως το Biobran, ως σημαντικό 
συμπλήρωμα για την επιτυχία των θεραπευτικών προγραμμάτων 
τους, μερικοί το απορρίπτουν για το λόγο ότι δεν υπάρχει ακόμη 
«μεγάλης κλίμακας διπλή τυφλή μελέτη». Πρέπει να υπενθυμίσουμε 
όμως ότι το Biobran είναι ένα σύμπλεγμα φυσικών συστατικών 
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και όχι φάρμακο. Έτσι, όποιος έχει συνδεθεί με τέτοια φυσικά 
προϊόντα, θα είναι γνώστης των δυσκολιών που έχουν οι κλινικές, 
τα νοσοκομεία και τα πανεπιστήμια στην διεξαγωγή «διπλών-
τυφλών κλινικών μελετών μεγάλης κλίμακας», ειδικά όταν τέτοιες 
μελέτες απαιτούν  κεφάλαια τα οποία μόνο μεγάλες πολυεθνικές 
φαρμακευτικές εταιρίες μπορούν να αντέξουν. Η παρούσα έλλειψη 
τέτοιων μεγάλων μελετών δεν σημαίνει όμως ότι δεν θα γίνουν 
ποτέ. Αντιθέτως, το Biobran αποδεικνύεται τόσο αποτελεσματικό 
ώστε  τέτοιες μελέτες προγραμματίζονται στο άμεσο μέλλον. 

Μέχρι στιγμής το μεγαλύτερο μέρος της έρευνας για το Biobran έχει 
διεξαχθεί σε καρκινοπαθείς. Οι ασθενείς αυτοί,  έχουν την ανάγκη 
ενός σωστά ρυθμισμένου και ακέραιου ανοσοποιητικού 
συστήματος για να αντιμετωπίσουν τη νόσο τους είτε 
ακολουθώντας συμβατικές θεραπείες είτε συνδυασμό συμβατικών 
θεραπειών με συμπληρώματα.. Έτσι, λοιπόν, είναι πρέπον και 
φρόνιμο,  η επιστημονική έρευνα να εστιαστεί  προς αυτή την 
κατεύθυνση.  

Εκτός των ανωτέρω,  μελέτες μάς δείχνουν ότι το Biobran μπορεί 
να είναι χρήσιμο συμπλήρωμα και σε άλλες συμβατικές αγωγές 
όπως για παράδειγμα σε σημαντικές ασθένειες και λοιμώξεις όπως 
AIDS, διαβήτη, Ηπατίτιδα Β & C ή και άλλες γενικές ασθένειες 
(όπως το κοινό κρυολόγημα). Μελλοντικές μελέτες θα επεκταθούν 
και σε αυτές τις περιοχές, αλλά ως τώρα η πλειοψηφία των μελετών 
παραμένει στον καρκίνο. 

Αυτοί που αναπτύσσουν «πρωτοποριακά» συμπληρώματα όπως 
το Biobran πρέπει να πετύχουν μια ισορροπία ανάμεσα στην 
καινοτομία του προϊόντος και την έρευνα για αυτό το προϊόν. Χωρίς 
ικανοποιητική έρευνα δεν μπορούμε να ορίσουμε τη διαφορά 
μεταξύ ενός εξαιρετικού προϊόντος και μιας εξαιρετικής καμπάνιας 
στην αγορά.  

Αρκετοί παραγωγοί προϊόντων για το ανοσοποιητικό σήμερα  
απαριθμούν όλα τα πλεονεκτήματά τους αλλά είναι απρόθυμοι να 
συνδέσουν αυτά τα πλεονεκτήματα με κλινικές μελέτες. Αντίθετα 
παραθέτουν μελέτες που αναφέρονται στην κατηγορία του 
προϊόντος τους παρά στο προϊόν αυτό καθ’ εαυτό. Με αυτό τον 
τρόπο τα πλεονεκτήματά τους υποστηρίζονται με αντιγραμμένες 
εργασίες ενώ η αλήθεια σαν γεγονός είναι πολύ διαφορετική. 
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Το Biobran υποστηρίζεται από ένα συνεχώς αυξανόμενο αριθμό 
γνήσιων ιατρικών μελετών και για ένα φυσικό προϊόν, αυτή η 
υποστήριξη είναι αρκετά ασυνήθιστη. Αυτό σημαίνει ότι ασθενείς οι 
οποίοι θέλουν να ενισχύσουν το ανοσοποιητικό τους σύστημα 
μπορούν να εμπιστευτούν το γεγονός ότι επιλέγοντας το Biobran, 
έχουν επενδύσει σε ένα δοκιμασμένο και ελεγμένο προϊόν το οποίο 
πραγματικά αποδίδει οφέλη. Η υπάρχουσα έρευνα, είναι ένα από 
τα βασικά πλεονεκτήματα του Biobran έναντι ανταγωνιστικών 
προϊόντων για το ανοσοποιητικό σύστημα, τα περισσότερα από τα 
οποία δεν έχουν το επίπεδο έρευνας του Biobran. Επιπροσθέτως οι 
μελέτες δείχνουν ότι το Biobran είναι σημαντικά πιο αποτελεσματικό 
από άλλα απλά προϊόντα με μανιτάρια και συνδυασμούς συνταγών 
βοτάνων, βιταμινών, ιχνοστοιχείων και άλλων απλών προϊόντων 
αραβινοξυλάνης. 

Όταν ένα προϊόν είναι το καλύτερο στην κατηγορία του, είναι 
σημαντικό ότι η καινοτομία και η έρευνα συνεχίζονται για να 
επιβεβαιώνουν το γεγονός ότι παραμένει έτσι. Και αυτό είναι 
ακριβώς ό,τι κάνει η εταιρία Daiwa Pharmaceuticals, η οποία 
ανέπτυξε και παράγει το Biobran. Στο μέλλον, σίγουρα θα δούμε 
την Daiwa Pharmaceuticals, να παράγει νέες γενιές 
συμπληρωμάτων για το ανοσοποιητικό σύστημα και πολλές 
περισσότερες χιλιάδες ανθρώπων παγκόσμια θα βοηθηθούν στην 
αποθεραπεία τους και την αναζήτησή τους για διατήρηση μιας 
βέλτιστης υγείας. Για την ώρα όμως έχουμε το Biobran, το πιο 
αποτελεσματικό, ασφαλές, άριστα μελετημένο και αυτή τη στιγμή 
ευκολότερο στη λήψη, διαθέσιμο φυσικό ανοσορυθμιστικό. 

Ελπίζω να απολαύσατε αυτή την περιήγηση στον κόσμο του 
Biobran και της ανοσορύθμισης μαζί μου. Σας εύχομαι την 
καλύτερη δυνατή υγεία για τώρα και για  το μέλλον. 
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