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A cím azt sejteti,  hogy szokványos, talán kissé bulvár stílusban írott fejezetről van 
szó,  amelyben  a  szabadidő  hasznos  eltöltéséről,  a  reformétkezésről,  csodálatos 
hatással  bíró,  egészséget  fenntartó  táplálék-kiegészítőkről,  vitaminokról, 
fogyasztószerekről, lakásban használható alakformáló kütyükről lesz szó... 

 az egészség fenntartás nélkülözhetetlen kellékei?

A fejezet  mindezeket  mellőzi.  Nehéz olvasmányról  van szó,  melyben az egészség 
fenntartásának bonyolult mechanizmusain túl az egészséget befolyásoló tényezőkről 
is sok szó esik. Biztatom az olvasót arra, ha úgy érzi, hogy első olvasatra nem érti a 



leírtakat, olvassa át még egyszer, és próbálja átrágni magát az egész anyagon. Több 
esetben úgy tűnhet, hogy messze elkalandozik az írás az eredeti témától, de ígérem, 
hogy minden esetben visszakanyarodunk az egészség kérdésének megválaszolására 
- tesszük ezt úgy, hogy az olvasás közben ismereteink egyre bővülnek-. 

A tudományos, sokszor száraznak tűnő értelmezések,  leírások halmazába minden 
esetben igyekszem beleszőni az aktualitásokat és mindazokat a gondterhes témákat, 
amelyek szerintem minden embert foglalkoztatnak. Induljuk el tehát a kályhától, és 
„táncoljuk körbe” az élet szobáját. 

A  Földön,  bolygónkon  a  biológiai  lét  megjelenése  óta  az  élőlények  létüket 
fenntartják, folyamatosan megújítják - ezzel biztosítva a biológiai élet fennmaradását. 
A  semmitmondónak  tűnő  bevezető  mondat  mögött  tartalommal  bíró,  bonyolult 
természeti folyamatok zajlanak. Néhány ismert fogalom, mint például az örökítés, az 
ökoszisztéma,  táplálékláncolat,  állandóan változnak  úgy,  hogy  a  véletlenszerűség 
mindig  jelen  van  mint  divergens  (egymástól  elhajló,  eltérő,  széttartó)  folyamatok 
halmaza.  Történelmünk  folyamán  ezek  a  szigorú  egymásrautaltságon  alapuló 
természeti  folyamatok  kiegyenlítették  egymást,  ezáltal  biztosítva  az  ökológiai 
egyensúlyt.  A biológiai rendszerek egyben egymás táplálékát is jelentették. Ezt az 
összetett  folyamatot  nevezik  táplálékláncolatnak,  ami  biztosítja  az  élet 
fennmaradásán túl a szén, nitrogén, oxigén, stb. elemek természeti körforgását is.

Ebben a rendszerben helyezkedik el és él az ember,  mint a természet egyik része. 
Sem  elméletileg,  sem  gyakorlatilag  ezekkel  az  állításokkal  szemben  jelenlegi 
ismereteink alapján nem lehet kétségeket felvetni, és azokról vitát folytatni. A XIX. 
században a tudomány előretörésével  vetődött fel az, hogy az ember tudatával és 
cselekvőképességével hogyan tudná a természetet legyőzni, és azt saját érdekeinek 
megfelelően átalakítani. 



A tudományt nagyon sokan misztikus dolognak tartják,  a tudósokat pedig furcsa 
szerzeményeknek.

 Carl Spitzweg XIX.század

A  természettudományok  és  azok  művelői  ellentétben  ezzel  a  szemlélettel, 
megalapozott  ismereteken  és  tudományos  programokon  nyugszanak.  A 
természettudósnak nem az a feladata,  hogy egy sarokban üldögéljen,  és  zseniális 
dolgokat  találjon  fel,  hanem  az,  hogy  a  természeti  jelenségeket  megfelelő 
alapossággal  tanulmányozza,  az  ott  zajló  különféle  folyamatokat  minden 
összefüggésében  írja  le  és  értelmezze,  ráadásul  úgy,  hogy  minden  folyamat 
reprodukálható legyen.

 Nem  kell  tudósnak  lenni  ahhoz,  hogy  kijelenthessük,  a  tudomány  elsődleges 
feladata nem más, mint az, hogy feltárja azokat a természeti folyamatokat, melyek 
meglétével  képesek  lehetünk  Földi  létünket  optimálisan  leélni.  Néhány  kérdés 
vetődhet fel, például az, hogy mit jelentenek ezek a kijelentések, mint pl.optimális 
életvitel, egészség, ökológiai egyensúly, stb.

 A válaszok nagyon egyszerűek. Minden földi életnek van úgynevezett "kimérete", 
ami azt jelenti, hogy minden fajnak, biológiai lénynek hozzávetőleges pontossággal 
ismerjük a maximális élettartamát - legyen az a tiszavirág vagy a több száz évig élő 
fa.  Az élettartam tehát a fajok egyik sajátossága. A biológiai ionszerkezeti  elmélet 
(saját kutatás alapján felállított elmélet) lehetőséget adott arra, hogy becsülni lehessen 
a radioaktív izotópokhoz hasonlóan a biológiai felezési időt.

 A biológiai  felezési  idő  elmélet  abban különbözik  a  radioaktív  izotópok felezési 
idejétől, hogy nem csak a bomlási soroknak megfelelő átalakulásokról beszélhetünk, 
hanem  úgynevezett  akkumulációs  és  deakkumulációs  időtartamokról, 
periódusokról.  
(Felezési  idő,  felezési  állandó:  általában  az  időben  exponenciálisan  csökkenő 
mennyiségek esetében azon időtartam, amely alatt a kezdeti érték a felére csökken… 
Az atomfizikában az egyes radioaktív izotópokra jellemző azon időtartam, amely 
alatt  az időtartam kezdetén jelenlevő mennyiségük radioaktív bomlás útján felére 
csökken. A különböző radioaktív izotópok felezési ideje igen tág határok között van 
a több milliárd évtől a másodperc töredékéig terjedően.)



Az élőlények esetében tehát a biológiai felezési idővel arányosan a biológiai aktivitás 
(anyagcsere,  életfolyamatok, stb.) is csökken, ami azt is jelenti,  hogy az organikus 
lények életük folyamán fokozatosan veszítenek aktivitásukból. Felvetődik a kérdés, 
hogy  ezt  az  elméletet  az  egészséges  élet  vizsgálatakor  hogyan  értelmezhetjük. 
Ellentétben az orvosi megítéléssel a humánbiológiai értelmezés szerint egy szépkorú 
ember  (80  év  felett)  lehet  egészséges,  és  tekinthetjük  biológiailag  egészségesnek, 
annak  ellenére,  hogy  egyes  életfolyamatai  lelassultak,  és  a  szervek  és 
szervrendszerek leépülése is megfigyelhető. Tehát nem beteg, csak idős.  A biológiai 
felezési idő ezáltal nem keverhető össze az un. "biológiai indeterminizmussal" ami 
nem  más,  mint  a  biológiai  tudományok  területen  egy  félresiklott  elmélet 
alkalmazása.  Egyes  biológusok a  természet  törvényeit  figyelmen kívül  hagyva az 
atomfizikában  megfogalmazott  Heisenberg-féle  határozatlansági  reláció 
folyományaként kialakult akauzális szemléletet próbálták átvenni, mint új biológiai 
irányzatot. Reménykedem abban, hogy az olvasó eljutott az olvasásban idáig. Nem 
szeretnék  abba  a  hibába  esni,  hogy  olvashatatlan  irományokkal  ostromlom  az 
érdeklődőket.  Lehet,  hogy  feleslegesnek  tűnnek  a  korábbi  írásaimban 
megfogalmazottak  és  a  fentebb  leírt  sorok,  de  úgy  érzem,  hogy  fontos  a  háttér 
információk akár vázlatos formában történő közreadása.

Az emberi  Egészséget vizsgáljuk a maga összetettségében és bonyolultságában. A 
téma kimeríthetetlen, de bármely oldalról közelítjük meg a kérdést, néhány alapelvet 
célszerű meghatározni, mint pl.:

- A biológiai élet fennmaradásának alapja a "biocönózis", azaz a biológiai rendszerek 
egymásrautaltsága (korábbi írás).

-  A  biológiai  lét  fennmaradásának  földi  feltételei  ismertek,  hisz  életünk  ennek  a 
viszonylagos  stabilitásának  köszönhetőek  (hőmérséklet,  meteorológiai  tényezők, 
ivóvíz, levegő, stb.). 

- Minden biológiai élőlény meghatározott bioritmusban él, és az adott fajra jellemző 
biológiai  felezési  idő  áll  rendelkezésre  a  növekedés,  szaporodás,  egyensúlyi 
állapotok kialakítására, valamint az életfolyamatok lecsökkenésére mindaddig, míg 
az organikus lény a faj fennmaradását fenn tudja tartani.

-  Az  emberi  élet  folyamán  meghatározhatóak  a  biológiai  ritmusok,  ismertek  a 
humánbiológiai  törvényszerűségek,  illetve  mindazok  az  életfolyamatok,  amelyek 
reverzibilisek (visszafordíthatóak) vagy irreverzibilisek (visszafordíthatatlanok). 

-  Számos  ismert  biológiai  folyamat  nem  változtatható  meg,  nem  módosítható,  a 
természet törvényei szerint zajlanak, mint pl. az öregedés.

 - Minden biológiai lény rendelkezik (nevezhetjük így) hibajavító mechanizmusokkal, 
azaz bizonyos külső és belső hatásokra megfelelő korrekciós válaszokat képes adni. 



A  biológiai  szervezet  hibajavító  folyamatai  biztosítják  azt,  hogy  az  optimalizált 
életfolyamatok  képesek  legyenek  visszarendeződni.  Az  is  mondhatjuk,  hogy 
mindaddig tekinthetjük egészségesnek magunkat,  míg ezek a biológiai  korrekciós 
folyamatok  automatikusan  képesek  stabilizálni  az  életfolyamatot,  tehát  a  külső 
hatásokra  kialakult  életminőség  romlását  automatikusan  vissza  tudják  állítani. 
Ismert, hogy minden gyermek átesik olyan fertőző betegségeken, amelyek nehezen 
kivédhetőek  -  ezeknek  a  bakteriális  és  vírusos  megbetegedéseknek  az  első 
érintettségnél  nagyon  kellemetlenek  a  hatásai.  Láz,  levertség,  étvágytalanság, 
sorolhatnák tovább a hatásokat, enterális zavarok, bőrtünetek, stb. Elterjedt, hogy a 
kezdeti tüneteknél azonnal orvosi beavatkozásra kerül sor, amivel azt érik el, hogy a 
gyermek már három nap múlva iskolába mehet,  néhány óra alatt  normalizálják a 
testhőmérsékletét.  Ezt az orvostudomány eredményeihez sorolják. Az ilyen típusú 
orvosi  kezeléseknél  kétségek  merülnek  fel  a  biológusokban,  hogy  valóban  jót 
teszünk-e  akkor,  amikor  a  biológiai  feladatmegoldó  rendszert  kiiktatjuk,  és 
gyógyszerekkel  csillapítjuk  a  betegséget,  tesszük  tünetmentessé  a  megbetegedett 
gyermeket.  Ismert,  hogy amikor egy emberi  szervezet  elsőként válik érintetté egy 
mutáns baktériummal vagy vírussal, akkor a szervezet úgy védekezik, hogy "mintát" 
vesz,  és  azonnal  mozgósítja  a  természetes  biológiai  védekezési  mechanizmusokat, 
ellenanyagot termel, az immunanyagok termelését hozzáigazítja a kórokozóhoz, azaz 
erősíti az immunrendszert, és mintát hoz létre ahhoz, hogy egy ismétlődő fertőzés 
esetében  azonnal  képes  legyen  ellenanyagot  termelni.  Minden  olyan  fertőzésen 
átesett  ember,  akiknél  ez  maradandó  károsodást  nem  okozott,  arról  azt  is 
mondhatjuk,  hogy  megerősödött  az  immunrendszere.  A  védőoltások  valójában 
ezeket  az  immunfolyamatokat  hivatottak  beindítani  úgy,  hogy  nem  lehetnek 
katasztrófális mellékhatásai.

 A védőoltásokat vakcinának nevezik.

(Vakcina,  vaccina:  megelőző,  védő  oltóanyag,  amely  elölt  v.  legyengített  fertőző 
csírákat  tartalmaz  az  immunitás  létesítésére.  Ismertek  a  tífusz-,  kolera-,  himlő-, 
enchefalitis-, influenzavakcina, stb.) 

- Kimondhatjuk, hogy a betegség megfogalmazása túlságosan általános megjelölés. 
Az  egészség  megváltozása  esetében  ismerni  kell  a  szerzett,  egészséget  károsító 
folyamatok  minden  részletét,  elemét.  Terápiás  zavar  keletkezhet  abból,  ha  nem 
ismert  a  kórfolyamat  minden  részlete,  nem  tudjuk,  hogy  a  megbetegedés 
visszafordítható,  konzerválódott  vagy  visszafordíthatatlan  kórfolyamat.  A  leírt 
három  egészséget  befolyásoló  tényezőt  nem  lehet  egységesen  és  rutinszerűen 
„gyógyítani”.

-  Fő tételként  azt is  állíthatjuk,  hogy az emberi  élet  folyamatában a hangsúlyt  az 
egészség  fenntartására  és  megőrzésére  kell  helyezni.  Egy  olyam minisztériumnál, 
amit egészségügyinek neveznek, csak az egészség megőrzésén kell fáradozni.



- A modern orvoslás fő feladata a betegségek kezelése és megszüntetése, tehát olyan 
emberek  ellátása,  akiknél  az  egészség  egyensúlyi  állapota  (kornak,  nemnek 
megfelelően) rövidebb, illetve hosszabb időre felborult.

-  A  társadalom  feladata,  hogy  a  népesség  egészségével  törődjön,  foglalkozzon  a 
környezeti  egészséggel,  a  népegészséggel,  humán  ökológiával,  stb.  Erről  azt  is 
tudhatjuk,  hogy  az  Alkotmány  egyértelműen  rendelkezik  arról,  hogy  minden 
állampolgárnak elidegeníthetetlen joga van az egészségéhez.

Az  egészségügy  témakörében  felmerülő  sok  elméleti  kérdés  után  célszerű 
megvizsgálni  és  összevetni  a  felelős  döntéshozók  ragyogó  szólamait  és  a  szürke 
valóságot.  Korábban  részletesen  igyekeztünk  elemezni  mindazokat  a 
kezdeményezéseket, amelyek a Népegészségügyi Programhoz tartoztak. Igaztalanok 
lennénk,  ha  a  jelenlegi  politikai,  társadalmi  kezdeményezéseket  nem  említenénk 
meg, és nem értelmeznénk. 

Az  „egészség”  mint  fogalom megjelenése  minden  programban  jól  hangzik.  2007. 
május  25-i  dátummal  jelent  meg  a  Társadalmi  Megújulási  Operatív  Program  (5. 
prioritás)  az  alábbi  címen:  „Egészségmegőrzés  és  a  társadalmi  befogadás,  részvétel  
erősítése”. 

Az akcióterv a 2007-2008-as időszakot öleli fel. A terjedelmes (96 oldal) dokumentum 
áttanulmányozása  nagy  odafigyelést  igényelt,  és  sok  esetben  fejtörést  okozott  az, 
hogy valójában milyen egészségmegőrző, -fenntartó és -javító programot tartalmaz. 
Az elején a 3.  oldalnál  nehézségeim támadtak,  ugyanis  a prioritás  rövid tartalma 
meghatározásban a következőt olvashatjuk.

-A prioritási tengely alatt tervezett indikatív műveletek együttes célja a társadalmi kohézió  
erősítése és a közösségek fejlesztése. Ezzel kívánjuk csökkenteni a jövedelmi szegénység és más  
hátrányok  okozta  társadalmi  kirekesztettséget,  szeretnénk  megakadályozni  a  szegénység  a  
társadalomból való kiszorulását és a hátrányok továbbörökítését

.-  Remélem,  a  felezési  időről  írott  sorokat  az  olvasó  alapszinten  megérti,  de 
kétségeim  vannak  arról,  hogy  az  egészségmegőrzés  és  társadalmi  befogadás 
részvétel  erősítésének  rövid  tartalmát  hányan  értették  meg.  A  zavaromat  tovább 
növeli az un. prioritások olvasása, ahol létezik egy olyan rovat amit „indikátornak” 
neveznek. Tehát nem másról van szó, mint az egészségmegőrzéséről. Az idézet így 
hangzik: 

-Munkaerő-piaci  aktivitás  és  foglalkoztathatóság  visszanyerését  támogató  szociális  és  
rehabilitációs tevékenység által lefedettek számának növelése.

 Olvasatomban  sajnos  ez  nem  jelent  mást,  mint  azt,  hogy  a  munkaadók  részére 
egészséges  munkaerőt  biztosító  rendszert  kell  felállítani.  (A  rabszolgatartó 



társadalmakban az egészséges, jó fizikumú rabszolga jóval többet ért, mint a gyenge 
fizikumú  ember).  Tehát  a  „munkaerőpiac”  úgy  modernizálta  magát,  hogy  a 
rabszolga egyben önmaga rabszolgakereskedője. Az államnak az az érdeke (remélem 
tévedek), hogy a munkaerő (rabszolga) piacon az önmagát áruló „humán erőforrás” 
magas értéket képviseljen, mert ha sok a gyenge és elesett, akkor a multinacionális 
foglalkoztató  továbbállhat.  Riasztó  gondolatok  ezek,  főleg  akkor,  amikor 
mindösszesen  csak  az  egészség  megőrzéséről  és  fenntartásáról  van  szó,  ráadásul 
ennek a jogát az alkotmány is garantálja.

A terjedelmes dokumentumban konkrét feladat meghatározását sehol nem találtam. 
Sajnálatos  módon egy  humánbiológiával  foglakozó  számára  megfoghatatlanok  az 
olyanok,  mint  pl.:  -Bizonyítékokon  alapuló  egészségfejlesztési  ismeretek  kidolgozása,  
Egészségre  nevelő  és  szemléletformáló  életmódprogramok,Egészségügyi  humánerőforrás  
monitoring  (!),Képzési  programok,  az  egészségügyben  foglalkoztatottak  képzése,  
kompetenciafejlesztés  (!),  Regionális  alapú  egészségmonitorozás,  Betegazonosítási  és  
irányítási  rendszerek  bevezetésének  előkészítése  (nem  tévedés  ez  az  egészségmegőrző 
programban szerepel). 

Ilyen megfogalmazás is található: A korai beavatkozást középpontba helyező Biztos Kezdet  
(laikus  kérdésem,  milyen  korai  beavatkozásra  gondoltak  a  célprogram  írói?). 
Zavaromat  tovább  fokozta  a  következő  idézet  értelmezése:  Anti-diszkriminációs  
műsorok, jogvédő tevékenység, kampányok támogatása.

A 15.-16.oldalon az 5.1.2. és az 5.1.3. fejezeteknél azt hiheti az olvasó, eljutott oda, 
hogy végre az emberi egészségről, annak fenntartásáról és fejlesztéséről olvashat. A 
két  fejezet  -konstrukció  -  neve  a  következő:  -Egészségre  nevelő  és  szemléletformáló  
életmódprogramok-  , valamint -Szűrőprogramok országos kommunikációja-  . A tartalmi - 
un.  indokoltsági  -  szövegben  világossá  válik,  hogy  a  program  megfogalmazói  a 
primer  prevencióról  semmit  nem  írtak.  Az  ismert  -  un.  secunder  (másodlagos)- 
prevenció  szűrésprogramjait  próbálják  ismét  életre  kelteni,  aminek  csak egy  célja 
van,  hogy drága  diagnosztikai  eszközök  bevetésével  minél  több  beteget  tudjanak 
produkálni  a  betegellátó  (lehetőleg  magánkézben  lévő)  rendelőintézeteknek, 
kórházaknak. 

Súlyos  ellentmondásossága  a  programnak  az,  hogy  a  színesen  megfogalmazott 
szűrésprogramokban  kiszűrt,  nem  egészséges,  tehát  beteg  emberek  sorsa 
kettéágazhat. Az egyik ágon feliratkozik a várólistára (ezzel elvesztve az esetlegesen 
korai  kórfolyamat  felismerésének  előnyét),  vagy  szinte  elérhetetlen  áron, 
magánalapon  elláttatja  magát.  Mindkettő  út  az  ember-centrikusság  szemléletével 
ellentétes,  tehát  embertelen.  Főleg,  ha  ismerjük  a  felhozott  szűrővizsgálatok 
hatékonyságát.  Szakirodalmi  adatokra  hivatkozva  találhatunk  olyan  statisztikát, 
hogy  pl.  az  emlőszűréseken  résztvevő  hölgyek  közül  kb.  7%-át  hívják  vissza 
kontrollra. A célzott vizsgálatokat követően kb. 3%-ra tehető azoknak a hölgyeknek a 



száma,  akiknél  a  szűrővizsgálat  tárja  fel  a  rosszindulatú  daganatos  érintettséget. 
Ismét a szakirodalmi adatokra hivatkozással, ezek a felismert és szűrésprogramokon 
meghatározott daganatos képletek több milliméteres képletet adnak a szűrővizsgálat 
idejében.  Ismerek  olyan esetet,  amikor  a  valószínűsíthetően  kb.  5-7  mm-es  emlő-
tumort a mammográfia alaktanilag nem volt képes felismerni a mirigyes, nagyobb 
köbtartalmú mellben, és ezáltal nem találta meg az elváltozást. Vegyük ezt a példát, 
és  vizsgáljuk  meg  ennek  a  sajnos  hazánkban  kiemelkedően  nagyszámú  tumoros 
megbetegedésnek a biológiáját.

A világban évente kb. 600 000 hölgynél fedeznek fel rosszindulatú, tehát malignus 
emlőelváltozás,  az USA-ban ez a szám 180 000 fő,  míg hazánkban 3 500 fő/év.  A 
daganatok a bonyolult kölcsönhatásban lévő biológiai események hosszú sora révén 
jönnek létre. Környezeti vagy személyhez kötött rákkeltő faktorok (karcinogének) és 
öröklési  (genetikai)  tényezők  (onkogének)  e  változások  sorozatának  összetevői. 
Ismert, hogy a karcinogének részesedése meghaladja az onkogének számát, vagyis a 
rákkeltő  hatások  (vírusok,  kémiai  anyagok,  sugárhatások  stb.)  túlsúlya  jellemzi 
ezeket  a  folyamatokat,  melynek  során a  kromoszómákon lévő DNS károsodik.  A 
károsító  hatások  annyira  megzavarják  a  DNS  működését  (fehérjék  kialakítását, 
szintézisét),  hogy a  károsodás  végül  a  daganatsejt,  illetve  a  tumor  kifejlődőséhez 
vezet. Valójában a DNS-ben kialakult módosulás mutáns (tumor) sejteket hoz létre. A 
mutáns tumorsejtek  ún. itózissal  szaporodnak.  A sejt  keletkezésétől  az osztódásig 
terjedő  sejtciklus  során  két  teljesen  azonos  öröklési  anyaggal  (DNS)  rendelkező 
fióksejtek születnek.

A  tumorsejtek  szaporodása  egy  sajátos  folyamatot  mutat.  A  tumorsejtek  a  külső 
növekedési  tényezőktől  függetlenül  növekednek.  A  saját  maga  által  nagy 
mennyiségben  termelt  növekedési  faktor  biztosítja  a  sejtek  négyzetes  számú 
növekedését.

 Adenocarcinoma tumorsejtek



 A  tumorsejtek  tehát  a  külső  szabályozást  lezárva,  minden  kötöttség  nélkül, 
öntörvényük alapján különböző ütemben szaporodnak. Ez azt eredményezi, hogy a 
tumorsejtek  a  saját  DNS  szabályozásuknak  megfelelően  hozzák  létre  a  daganat 
növekedését.  Ezt  nevezik  a  tumor  megkettőződési  (duplikációs)  idejének.  A 
valóságban,  amikor  a  daganat  klinikailag  észrevehetővé  növekedett,  akkor  a 
tumorsejteknek már több mint 50%-a nem osztódik, hanem nyugalomban van. Ha 
daganat növekedése lelassul, akkor az un. növekedési görbe laposabbá válik. Ezt a 
jelenséget  nem  a  genetikai  változással  hozzák  összefüggésbe,  hanem  inkább  a 
tumorsejtek környezete miatt valószínűsítik, pl. a rossz oxigén- és tápanyagellátás 
miatt.  Ha  a  daganatsejtek  életminőségét  meghatározó  környezet  nem  megfelelő, 
akkor  az  újonnan  képződött  sejtek  70-90%-a  akár  spontán  elpusztulhat,  sőt  a 
régebben képződött sejtek által felépített daganatszövetben is elhalások jelentkeznek. 
Ez ismert  folyamat.  Olyan esetekben,  amikor a belső  környezetben  a tumorsejtek 
szaporodását  gátló  természetes  körülmények  alakulnak  ki,  akkor  elméletileg  és 
gyakorlatilag  is  rendeződik  a  természetes  biológiai  állapot  és  lehetséges  a 
visszarendeződés. Mindezek a tényezők együttes hatása szabályozza a karcinomák 
szövetállományának  növekedési  ütemét.  Érdemes  feleleveníteni,  hogy  milyen 
tényezőkkel kell számolni a tumorsejtek növekedésénél.

Fel kell tárni és ismerni kell:

- a daganatsejtek megkettőződési idejét

- a növekedési frakciót

- a sejtosztódások számarányát

- és a sejtpusztulások terjedelmét

Mindezekhez társul  természetesen az esetleges  környezeti  fenntartó expozíció (pl. 
karcinogén  anyagok,  vegyületek,  részecskék  stb.  jelenléte),  valamint  a  genetikai 
hajlam  arra,  hogy  a  szervezet  hogyan  válaszol  egy  invazív  karcinogén  hatás 
megjelenésére. Nem elhanyagolható tényező az sem, hogy az adott ember a biológiai 
felezési  idő  mely  szakaszában  éli  meg  a  tumor  megjelenését  (gyengülő,  leépülő 
életfolyamatok),  vagy  aktuálisan  a  szervezet  hibajavító  mechanizmusai 
(immunháztartás) milyen állapotban vagy leterhelésben van.

Az emberi élet és egészség vizsgálatánál mindig szem előtt kell tartani azt, hogy nem 
csak a biológia folyamatok határozzák meg egy ember egészségét, hanem a mentális 
hatások  is  befolyásolják.  Az  ember  egészségét  kölcsönösen  befolyásolja  a 
pszichoszomatikus vagy szomatopszichés folyamatok összessége. Az ókori görögök 
meghatározása szerint az egészség nem más, mint az ép testben ép lélek.



Visszatérve  az  emlőtumorok  kialakulásának  és  kórfolyamatának  elemzéséhez, 
célszerű még néhány ismérvet,  tényt feldolgozni.  Az emlőkarcinomák kettőződési 
idejére  vonatkozó  irodalmi  adatok  változatosak.  A  kettőződési  (duplikációs)  idő 
huszonegynéhány naptól 200 napig terjedhet. Azt is sikerült meghatározni, hogy pl. 
egy 10 mikron nagyságú daganatsejtnek 20-szor kell duplázódnia ahhoz, hogy 1 mm, 
és 27 szer kell megkettőződnie ahhoz, hogy 50 mm nagyságúvá váljék.  Abban az 
esetben,  ha  a  kettőződési  idő  100  nap  körüli,  akkor  7,5  év  kell  ahhoz,  hogy  a 
karcinóma ilyen méretűvé növekedjen. Az ilyen méretű daganatnak jól fejlett saját 
érrendszere is kialakul.

Abban  az  esetben,  ha  ez  az  erezettség  (vascularizáció)  kialakul,  akkor  már 
megvannak a hematogén (véráram útján történő) áttételezés feltételei. A vizsgálatok 
és  számítások  alapján  azt  is  tudhatjuk,  hogy  30  duplikáció  esetében  a  daganat 
legnagyobb átmérője az 1 cm-t is elérheti. 

Az ilyen méretet elért daganat a mellben már tapintható. Igaz, azt is figyelembe kell 
venni,  ha az adott daganatsejt  kettőződési  ideje 100 nap, akkor 8-10 év szükséges 
ahhoz, hogy 1 cm-es nagyságúvá, tehát tapinthatóvá váljék. Az alapismereteket még 
két tényezővel egészíthetjük ki. 

- Az azonos szöveti szerkezetű karcinómák kettőződési ideje hosszabb a 60 évesnél 
idősebbeknél, mint a fiatalabbaknál.

- A primer tumor kettőződési ideje rövidebb, mint az áttételeké és a recidiváké. A 
tumorsejtek  fiziológiájára  az  is  a  jellemző,  hogy  rendkívül  vitálisak,  és  a 
sejtkettőződések  bizonyos  szakaszában  meghökkentő  módon  képesek  méretüket 
növelni.  Térjünk  vissza  az  emlőszűrések  kérdéséhez.  Ismert,  hogy  bizonyos 
esetekben a célzott diagnosztika már azt mutatja, hogy típusos áttétek alakultak ki, 
miközben a primer tumor még nem mutatható ki. Ennek az az oka, hogy pl. egy 



hosszú sejtkettőződésű tumor esetében egy pl. 1 mm-es tumorképlet akár 6 évig is 
fejlődhet, és egy ilyen méretű képlet már képes áttétet adni. 

Jelenleg  még  nem  ismertek  olyan  vizsgáló  eljárások,  amelyek  térben  képesek 
lehetnek  alaktanilag  egy  ilyen  kisméretű  rosszindulatú  sejtcsoportot  kimutatni. 
Létezik  egy  vizsgálati  módszer,  amely  már  bizonyította,  hogy  képes  vélelmezni 
például  az  emlőben  a  megváltozott  sejtélettani  folyamatokat,  nem  csak 
anyagcseréjük alapján, hanem térbeli elhelyezkedésük alapján is. Évek óta a lehető 
legnagyobb ellenállásba ütközik a módszer elterjesztése,  vagy akár kutatási szintű 
tesztelése.  A  szakértői  bizottságok  lehetetlen  statisztikákat  kérnek  számon  a 
módszertől,  és  ami  a  még  meglepőbb,  az  orvostársadalom  nem  a 
természettudományi felismeréseket és a tényszerű eredményeket elemzi, hanem csak 
a statisztikák és publikációk bűvöletében élnek.

Esetünkben  ez  azért  érthetetlen,  mert  jelenleg  a  dignosztikai  központokban 
(megítélésem szerint) képtelenek minden kockázati korban lévő hölgy emlőszűrését 
elvégezni,  illetve  a rendszeres  kontrollvizsgálatokat biztosítani.  Azok között,  akik 
elfogadják  a  felhívást,  és  elmennek  a  szűrővizsgálatra,  sem  kizárt,  hogy  néhány 
esetben mát megtapadtak a mutáns sejtek, viszont a szűrővizsgálat még nem képes 
azt  megjeleníteni.  Többször  panaszkodtak  arról  emlőszűrésen  részt  vett  hölgyek, 
hogy fájdalmat éreztek (mammográfiai kompresszió), de az igazi teher lelki eredetű. 
Az emlőszűrés  elvégzését  követően azt  az információt  kapják,  hogy ha 30  napon 
belül nem kapnak értesítést, akkor nem találtak semmit. Nagyon sok hölgynél ez a 
várakozási idő jelenti a legnagyobb terhet, szorongásban és félelemben élnek.

A  teljesség  igénye  nélkül  történt  elemzések  tükrében  nézzünk  szembe  a  napi 
valósággal.  A  következő  hírt  olvashattuk  az  elmúl  napokban  az  újságokban. 
„Nemzeti programot indít a kormány a daganatos betegségek kiszűrésére. A kezdeményezésre  
azért van szükség, mert a magyarok átlagosan hat évvel kevesebbet élnek, mint az összes többi  
uniós állam polgárai.” 

Bontsuk szét a hírt.  Az idáig leírt  idézet azt sugallja, hogy a hazai népesség azért 
halandóbb, mert daganatos betegségben hunynak el az emberek. Ez természetesen 
nem igaz, és  a halandóságot nem lehet  csak a daganatos megbetegedésekre fogni 
(említhetnénk a szív és érrendszeri betegségeket is a halálozási okoknál).

Folytatás: A kormány öt éven belül harmadával kívánja csökkenteni az emlőrákos halálesetek  
számát, és a többi daganatos betegség okozta halálozási mutatóban is 5-10 százalékos javulást  
szeretne elérni. Stratégiai cél, hogy a 45 és 65 év közötti nők hetven százaléka vegyen részt a  
kétévenkénti  megismételt  mammográfiás  emlőszűrésen.  A  hasonló,  veszélyes  korban  lévő  
férfiak védelmében a kormány megszervezné a vastagbél és végbélszűrési rendszert. 

Zavarban  vagyok,  mert  nehezen  tudom  értelmezni  a  hír.  Elgondolkodtató,  hogy 
miért  pont  e  két  valóban  katasztrofális  tumoros  megbetegedés  szűrprogramját 



ragadták  ki  az  összes  megbetegedés  közül.  Mi  lesz  az  egyre  növekvő mértékben 
kialakuló  tüdőtumoros  megbetegedésekkel,  a  prostata,  vese,  csont,  vérképző 
rendszerek  tumoros  megbetegedéseivel?  Egy  korábbi  írásomban  igyekeztem 
ismertetni a nemzetközi szakirodalmakban ajánlott szűrővizsgálatok számát (WHO). 
Az a megdöbbentő számadat körvonalazódott, hogy ha valaki szűrővizsgálatokkal 
kívánja biztosítani egészségének fenntartását, akkor évente kb. 20-25 napot kellene 
eltöltenie vizsgálatokon (fogászati, tüdőszűrés, belgyógyászati, különféle onkológia, 
orvoskémiai,  gastroenterológiai,  mérföldkő szűrés,  urológiai  stb.)  Jelenleg  nincs  a 
világon  olyan  társadalom,  amelyik  biztosítani  tudná  ezeket  a  szűrővizsgálatokat, 
főleg  olyan  környezetben,  mint  ami  napjainkban  kialakult  hazánkban,  amikor  a 
betegellátásra sincs elegendő kapacitás.

Létezik egy vizsgálati lehetőség, amelyik igaz csak iránymutató és figyelemfelhívó, 
de  alkalmas  arra,  hogy  az  embert  teljes  komplexitásában,  anatómiai  és 
életfolyamataiban  vizsgálja  úgy,  hogy  a  feltárt  és  kimutatható,  megváltozott 
életfolyamatokat  pontosan  leírja,  és  ennek  megfelelően  célzott  szakvizsgálatra 
irányítja  a  pácienst.  Hazánkban  merev  ellenállásba  ütközik  ennek  a  módszernek 
bármilyen befogadása.

Térjük vissza a kormányzati elhatározáshoz, mondhatnánk azt is, hogy a szándék 
nemes, de milyen eredményeket várhatunk? 

Azzal,  hogy  szűrővizsgálatokat  kezdeményezünk,  a  daganatos  megbetegedések 
aránya nem fog csökkenni.  Tudjuk,  hogy a  daganatos  megbetegedéseknek  két  fő 
kiváltó oka van. 

Az egyiket nevezhetjük külső hatásnak, amikor a daganat keletkezését baktériumok, 
vírusok, kémiai szerek, gyógyszerek, sugárzás stb. válthatják ki. Mint azt korábban 
kitárgyaltuk, ezek nagyobb arányban vannak jelen, mint a genetikai kiváltó okok. 
Talán nem tűnik felelőtlenségnek azt kijelenteni, hogy a genetikai hajlam önmagában 
ritkán  indukál  tumoros  megbetegedést,  viszont  a  külső  tényezők  expozíciójával 
együtt  jobban  hajlamosít  a  megbetegedésre.  A  kérdések  csak  úgy  ömlenek:  az 
emlőszűrésen  résztvevő  nők  között,  akiknél  emlőtumort  nem  találtak  (ez 
megközelítheti  a  95-97%-ot),  azoknál  hány  esetben  fordulhat  elő  ovarium  tumor, 
méhnyak rák, tüdő, vérképző, nyirok-eredetű tumor? Ezzel természetesen nem azt 
mondom, hogy bizonyos kockázati elemek ismeretében ne szerveződjenek speciális 
szűrővizsgálatok,  de  fogadjuk  el  azt  az  állítás,  hogy  nem  csak  két  tumoros 
megbetegedés létezik. 

A pénzhiányra való hivatkozások ebben az esetben nem fogadhatók el. A társadalom 
felelőssége,  hogy  minden  ember  részére  biztosítsa  az  egészséghez  való  jogot. 
Gondoljuk  végig,  hogy  mire  kellene  fordítani  erőnket!  Az  a  ténnyel,  hogy  a 
karcinogén anyagok exponálják a tumoros megbetegedések, azt mondjuk ki, hogy 



vélelmezhetjük  az  ok-oki  összefüggéseket.  Tehát  a  fő  hangsúlyt  a  környezet 
egészségügyi  kockázatainak  megszüntetésére  kellene  fordítni.  Nem  járnánk  el 
helyesen  akkor,  ha  például  tudjuk  azt,  hogy  a  dohányzás  és  a  tüdőtumos 
megbetegedések  aránya  szoros  összefüggésben  van,  és  a  dohányzásra  buzdító 
reklámokat támogatnánk. A példa kirívó, mert ebben az esetben az egész világon 
igyekeznek  a  dohányzást  visszaszorítani,  pontosan  a  tüdőtumorok  számának 
emelkedése  miatt.  Hátradőlhetünk  kényelmesen  székünkben,  hogy  mindent 
megtettünk. 

A  tüdőtumoros  megbetegedéseknél  ismert  még  az  úgynevezett  azbesztózis  is.  A 
rideg valóság azt mutatja, hogy az azbesztet különleges veszélyes hulladékként kell 
kezelni, pontosan az egészségkárosító hatása miatt. Sokan úgy gondolhatnák, hogy 
azbesztet  már  sehol  nem  használnak,  és  értelmetlen  ezzel  a  példával  érvelni.  A 
valóságban azbesztbombákon ülnek hazánkban sok településen.  A régen  gyártott 
palatetők a nemzetközi  érvényben lévő rendeletek alapján különlegesen veszélyes 
hulladékok,  amelyek  az  emberi  egészséget  károsítják.  A  többször  megfagyott 
palatetők  porlanak,  és  nagy  az  azbeszt  „kiszóródása”.  Jelenleg  hazánkban  csak 
néhány  helyen  lehet  leadni  a  palatetőket,  mint  veszélyes  hulladékokat.  Ezt  úgy 
támogatja a környezetvédelem és az egészségügy (valós értelmében), hogy néha több 
száz  kilométerre  kell  saját  költségen  elszállítani.  Különleges  csomagolóanyagokba 
saját erővel kell becsomagolni a veszélyes hulladékot, de ez még nem minden, mert 
jutalomból  még  50  Ft/kg-ot  (+  20%  ÁFA)  kell  fizetni  az  elhelyezésért.  Ezért 
különleges  egészségügyi  programnak  lehet  tekinteni  azt,  hogy  pl.  Veszprém 
megyében  több  településen  ezzel  a  támogatási  rendszerrel  meggátolják  a  régi 
palatetők lebontását, semlegesítését és ezzel az azbeszt kiszóródását. Létezik olyan 
település,  ahol  az  egy  főre  eső  palatetők  mérete  meghaladja  50  négyzetmétert! 
Figyelmet  érdemelne  például  egy  olyan  felmérés,  hogy  ezeknél  a  településeknél 
milyen a halálozási mutató, illetve a tumoros megbetegedések aránya. Elképesztőnek 
tartom,  hogy  a  pénz  hatalma  meggátolja  a  nyilvánvaló  egészséget  károsító 
környezetszennyezés  megszüntetését  azzal,  hogy  pénzbefizetéssel  bünteti  a 
mentesíteni kívánókat.

A kormányzati elképzelés a szűrővizsgálatokat két fő területre kívánja kiterjeszteni 
úgy,  hogy a megbetegedésben szenvedők ellátása sem biztosított.  A kiváltó okok 
megszüntetésére vonatkozó tervekkel sajnálatos módon nem találkozunk. 

Az emlőszűrés mellett érdemes odafigyelni, hogy a férfiak esetében (miért csak ők? 
tehetnénk  fel  a  kérdést)  a  vastagbél  és  végbélrák  eseteinek  kiszűrésére  tettek 
szándéknyilatkozatot.  Egy külön fejezetet  kívánok szánni ennek a kérdéskörnek a 
megtárgyalására.  Az előzetesben is ki  lehet  jelenteni,  hogy az élelmiszerbiztonság 
hazánkban sajnálatos módon gyenge lábakon áll. Ezzel nem a hatóságokat kívánom 
kritizálni,  mert  sok  esetben  ők  is  csak  szenvedő  alanyai  a  globális 
élelmiszerkereskedelemnek. 



A rákellenes kormányzati program megjelenésével egyidőben közölte a sajtó az E412 
élelmiszer adalék nemzetközivé vált botrányát. A szennyezet indiai guárgumiban a 
nemzetközi laboratóriumok közlése alapján a megengedhetőnél magasabb arányban 
mutatták  ki  a  dioxin  és  pentaklórfenol  egyértelműen  rákkeltő  jelenlétét.  Milyen 
tumoros  megbetegedéseket  exponálhatnak  ezek  a  kémiai  szerek,  talán  vastagbél 
tumort? Szerencsénkre, ha hihetünk a hivatalos vizsgálati eredményekben, hazánkba 
kevés szennyezett guárgumi került be. A nemzetközi bejelentést követően helyesen a 
főállatorvos felfüggesztette  minden olyan termék forgalmazását,  amiben fellelhető 
volt  az adalékanyag.  A bevásárlóközpontok egyik  szóvivője  határozottan közölte, 
hogy  ezeket  az  élelmiszereket  addig  forgalmazzák,  ameddig  csak  lehet,  és  egy 
felhívás  hatására  nem  szüntetik  be  a  forgalmazást.  Kíváncsivá  tett,  hogy  ez  a 
valóságban  hogyan  történt  meg.  Elmentem  két  nagy  bevásárlóközpontba,  és  azt 
láttam,  hogy az E412  adalékot  tartalmazó élelmiszerek  árát  csökkentették,  azaz a 
portékát akciós áron adták el. Nesze neked élelmiszer biztonság! De meglepő módon 
van magyarázat,  ami nem más,  mint  a gyártó és  nem a kereskedő felelőssége az 
élelmiszer  minősége.  Az  esetet  tekinthetnék  valóban  az  indiai  előállítók 
felelősségének, de az igazi baj nem az egyes termékek szennyezése, hanem az, hogy a 
globális  élelmiszerkereskedelem  miatt  az  élelmiszereket  folyamatosan  kezelik  és 
módosítják azért, hogy tűrjék a szállítást, gusztusos kinézetük legyen, és harsogó ízt 
produkáljanak.  Ezeket  a  tulajdonságokat  csak  és  kizárólagosan  adalékanyagokkal 
érik el.

Évekkel ezelőtt megjelent egy nem nagyon beazonosítható lista, amiben több olyan 
adalékot sorolnak fel,  amelyek valószínűsíthetően rákkeltők. A listát a düsseldorfi 
egyetem  gyermek  rákkutató  klinikájának  tulajdonítják,  de  feltüntetik  a  francia 
Villejui  Rákkutató  Intézetet  is.  Mindkét  intézet  igyekszik  elhatárolódni  a 
közzétételtől. Ahhoz, hogy minimális ismereteink legyenek az adalékokról, ahhoz a 
jelölések értelmezését is tudnunk kell.

Az élelmiszeradalékokat 4 nagy csoportba sorolják, és az az elvárás irányukba, hogy 
a  felhasználás  szintjén  egészségre  bizonyítottan  ártalmatlanok  legyenek,  és  a 
fogyasztó  érdekeit  szolgálják.  Elfogadható,  hogy  ezek  a  szerek  közvetlen  akut 
érintettséget  nem  váltanak  ki,  de  azzal,  hogy  a  természetes  biológiai  táplálékot 
mesterségesen módosítják, ezzel mindenképpen beavatkoznak a táplálékláncolatba. 

Ismerjük meg a négy csoportot:

1) színezékek (E100-E199)

2) tartósítószerek (E200-E299)

3) antioxidánsok és antioxidáns szinergisták(E300-E499)

4) emulgeálók, stabilizálók, sűrítők és zselésítők (E400-E499).



A  szakértők  is  elismerik,  hogy  hihetetlen  mértékben  megnőtt  az  élelmiszer-
előállításban  felhasználható  adalékanyagok  száma  és  technológiai  funkciójuk 
sokfélesége. Ez egy ökológiával, ráadásul humánökológiával foglakozó kutatót nem 
nyugtat meg. Egyszerűen azért, mert az sem kizárható, hogy napjainkban bizonyos 
gazdasági potenciállal rendelkező országokban természetes biológiai táplálékot már 
nem  lehet  beszerezni.  Ez  nem  más,  mint  a  természetbe  történő  durva  emberi 
beavatkozás.  Többen  felkiálthatnak,  hogy  akkor  mi  van  a  biogazdálkodással  és 
biotáplálékokkal. Senkit nem szeretnék elbizonytalanítani hitében, de sajnos tudjuk, 
hogy a leggondosabb biogazda sem tehet  arról,  ha pl.  az 1950-es években azon a 
környéken  DDT-t  alkalmaztak  és  permeteztek.  Tudott  tény,  hogy  pl.  ez  a 
permetezőszer  soha  nem  bomlik  le,  a  növények  felszívják,  és  mindaddig  a 
táplálékláncolatban  marad,  míg  el  nem  fogy.  Ezért  sajnos  napjainkban  nagyon 
sokunk vérében megtalálható a DDT (korábbi írásban idézett brüsszeli nemzetközi 
vérvizsgálat). 

Az  élelmiszerek  előállításával,  a  tartósítással,  a  csomagolással  minden  esetben 
manipuláljuk  mindennapi  táplálékunkat.  A  biológiai  élőlények  ipari  méretű 
előállítása  már  szemléletben  is  sérti  bolygónk  minden  élőlényét  és  magát  a 
természetet.  Az élelmiszerek dömping és  futószalagon való előállítása  legyen az 
zöldség  vagy  tojás   csak  módosításokkal,  permetezéssel,  tápokkal  oldható  meg. 
Minden  ilyen  külső  hatás  változtatja  az  adott  élőlény  örökítési  tulajdonságát,  és 
folyamatosan  mutációk  jönnek  létre.  Megítélésem  szerint  nem  véletlen  a 
szarvasmarhák prion érintettsége, a száj és körömfájás, vagy a szárnyasoknál a H5N1 
madárinfluenza járványok folyamatos felbukkanása.

A napi aktualitások is erősítik a megállapításokat, miszerint a hatósági ellenőrzések 
és  rendszabályok  ellenére  folyamatosan  előfordulnak  élelmiszer  által  kiváltott 
fertőzések, megbetegedések. 

Nézzünk egy hírt: Tömeges ételmérgezés a Hungaroringen (2007. aug. 5.), 15 ember került  
a budapesti Szent László kórházba. Ételmérgezés történt a Hungaroringen, 15 embert, főleg  
külföldieket ápolnak a fővárosi Szent László kórházban. Sajtóhírek szerint az érintettek egy  
kínai vagy thai büfében elfogyasztott csirkétől lettek rosszul

Tegyünk fel  egy összetett  kérdést  önmagunknak.  Tudjuk,  hogy az emberi  élet  és 
egészség csak és kizárólagosan a folyamatos anyagcsere fenntartásával biztosítható 
(víz, levegő, biológiai élelmiszer).  Ha minden összetevőnek romlik a minősége, és 
minden összetevő szennyezetté válik, akkor az emberi szervezetben zajló biokémiai 



folyamatok  vajon  képesek  optimális  életet  fenntartó  anyagcserét  folytatni? 
Egyértelműen  tudjuk,  hogy  a  tumoros  megbetegedéseknél  nem  az  onkogén 
folyamatok teszik ki a nagyobb százalékot, hanem a karcinogén anyagok jelenléte. 

A 2007-ben meghirdetett Népegészségügyi Programtól mit várhatunk? Nézzük meg, 
hogy milyen címszavakat és részprogramokat találhatunk benne. 

- Reklámkampány a parlagfű ellen

- „Hozd a nagyit” családi egészségnap

- Szülői tájékoztató a gyerekek jobb egészségét szolgáló iskolai tennivalókról

- Elkerülhető megbetegedések

-Egészséges életmód- 

-Társadalmi környezet Monitorozás

- Erőforrás- fejlesztés

- Ellátásfejlesztés

- Szűrővizsgálatok

- Dohányzás

- Mozgásszervi betegségek

- Daganatos betegségek

A szerteágazó programok közül egyikben sem lehet felfedezni azokat a cselekvési 
programokat,  amelyekkel  lehetséges  volna  minimálisan  is  fékezni  az  egészséget 
károsító folyamatok növekedését. A részletek megismerése is csak azt erősíti meg, 
hogy  a  cél  nem  más,  mint  a  drága,  bonyolult,  időt  rabló  diagnosztikákkal 
betegségeket  felismerni,  és  azt  követően  a  még  költségesebb  orvosi  ellátásra 
átirányítani a betegeket.

A valós prevenció az egészséges élet megteremtése volna, amihez minden embernek 
(elméletben) alkotmányos joga van.


