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csökkentett deutéri u m-ta rta l m ú
(Ddl vízalkalmazása az
állatgyógyászatban
Néhány éwel ezelőtt ielent meg a
nemzetközi irodalomban az első
publikáció, mely a természetben

jelenlévő deutérium biológiai
rendszerekben betöltött

szerepét

vizsgálta (SOMLYAI és mtsai.,
|993). A közölt eredmények azt
igazolták, hogy csökkentett deutérium-tartalmú vizet (Dd-viz)
itatva humán tumorral transz-

plantált egerekkel, a tumorok telies regresszióiát lehetett előidézni.
Az elmúlt két évben tumoros kutyákon és macskákon szerzett tapasztalatok alapján megállapíthatjuk, hogy a szervezetb en Dd,-vizzel
előldézett D-koncentráció csökkenést a tumorok nem tudják tolerálni, ami a tumornövekedés megállásában, rnajd a tumor térfogatának csökkenésében, illetve telies regressz iőjában nyilvánul meg.
Megfigyeléseink megerősítik, hogy
a Dd-viz nagy hatékonysággal alkalmazhatő daganatos betegségek
kezelésére.Az esetek közül egy
lymphoid leucosisos macskánál tap asztaltakat is me rtetj ü k.

Bevezetés
A

deutérir_rm (D) a hidrogén stabil,
nem sugárzó, kettes tömegszámú izo,
tópja, Évttzedek óta ismert, hogy a H
és D a köztük lévó 100 %o-os tömeg-

ktilönbségből adódóan eltérő módon
viselkednek kémiai reakciókban. A D
nagy koncentráciőban történő alkalmazásakor jelentős hatást tapasztaltak
a különböző
biolőgiai rendszerekben

(vírus. alga, növény, egér, stb,),
Ki_sá.i ja

ron,os ]tás 1 996.'

j

(KATZ és mtsai., 1960). Ezeknek a
vizsgálatoknak közös vonása, hogy
nem tulajdonítottak jelentőséget a

természetben jelenlévő D-nak. Figyelembe véve az é|ő szervezet víztefét
és a természetes vizek deutériumkoncentrációiát (0,075 atom o/o, azaz

150 ppm), kiszámítható, hogy élő
szervezetekben a .D-koncentráció
meghalad|a a 10 mmol/l-t. Összehasonlításként megemlítjük, hogy pl.
embernél a vét Ca" koncentrációja
kb, 2 mmol/l, melyből kitűnik, hogy
a szervezeí D koncentrációját nem le-

het elhanyagolni.
SOMLYAI és mtsai

(l99'

először
végeztek vizsgálatokat csökkentett
deutérium-tartalmúvizzel (D d-víz) és
az eredményekből arra iehetett következtetni, hogy az élettani folyamatok-

ban fontos szerepet tölthet be

a

természetben jelenlévő D. Leglényegesebb megá|Iapitásuk az volt, hogy
humán emlőtumorral transzplantáit

egerek esetében a tumorok növekedésétgátolta, illetve tumorregressziót idézett elő a Dd-víz alkalmazása.

let volt tapintható, melyet az elvé,gzett RTc-vizsgálat is igazolt. Ezt krj-

vetően diagnosztikai laparatómiát vé-

geztünk, melynek során az egyik
bélfodri nyirokcsomó jelentős, illetve az összes további bélfodri nyirokcsomó megnagyobb odását, állapítottuk meg. A műtét során egy nyirokcsomót eltávolítottunk és kórszövettani vizsgálatra küldtük.

A fizikális vizsgá|at alapján

a

feltételezett diagnosis lymphoid leucosis volt, amit a laparatómiát követő kórszövettani v izsgálat igazolt.

A műtét után a tulajdonosokat
tájékoztattuk a betegség prognózisáról, maid a beleegyezésüket követően a macskát felvettük az állatkőrházba és megkezdtűk a Dd-víz
adagolását iv óvíz f ormáiában.
A macska általános állapota nagyon rossz volt, ezért szájon át fecskendővel adagoltuk neki a Dd-viz,et
naponta 5 alkalommai, alkalmanként

B-10 ml-t. A kezelés hetedik napján lr
macska egyedül ivott, élénkebbévírlt.

majd néhány nap múlva önállólrrl
táplálkozott. Három hét kórlrlizi kt,zelés után a rnegnagyobboclcltt nvi-

Eset!eírás

rokcsomók tapinthatóak

Az alábbiakban egy tymphoid leucosisban szenvedő, ) éves, kandúr
macska esetét mutatjuk be. Az állat
kezelése során ivóvízként Dd-vizet
alkalmaztak,

Az állat állatkórházba kerülése
előtti három hétben étvágyíalan, bá-

gyadt volt és feltűnően sokat fogyott.

A klinikai vizsgálat során apatikus,
környezete iránt érdektelen, gyenge,
lesoványodott (4 ttkg) és exsiccált
volt, Közepes fokú anaemiát és a Ia-

plnt"hatő

bodását találtuk. A hastrreg fiziklilis
vizsgáIata során kb, 2 x J cm-es ké,p-

nyirokcsomók megnagy l><
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végénaz egyik poplitealis nyirokcso-

mót 'eltávolítottuk és kontroll

kórszövettan i vizsgálat-ra küldtük. A

vizsgálat eredménye lymphoid

ler-r-

cosis volt.

A vizsgálatot követően a Dd-víz

itatását folytattuk, majd három hónap

után sor került az újabb kórszövettani vizsgá|atra, mely ezűttal már
lymphoid hyperplasiát igazo\t.

Mivel a macska hónapok óta tünetmentes volt, valamint az ismételt
kórszövettani vizsgá|at nem tudta
visszaigazolni a lymphoid leucosis tényét, a Dd-vizitatását befejeztük. Két
éwel a betegség megállapítása uíán
az áIlat a mai napig egészséges, jó étvágyű, testtömege 9 kg.

Külön hangsúlyozzuk, hogy

,*-

a

macska a kezelés során a Dd-vízen,

illetve a kőrházi kezelés első napja-

iban is salsol-infúzión kívül más
gyógyszert, egyéb kezelést nem
kapott.

vált. A tünetmentességgel egyidőben

azonban még három hónappal később is megerősítétte a szövettani
vizsgálat a korábbi diagnózist. A Ddvíz ivővízként történő további alkalrlazása azonban azt eredtnényezte,
hogy ó hónappal a diagnózis íelá|lítása után a lymphoid leucosis tényét
már nem lehetett visszaigazolni. A
macska több mint egy éve nem fogyasztia a Dd-vizet, ennek ellenére
v ált

ozat|anul tünetmentes.

A fentiek alapián megáIlapítható,

hogy a Dd-viz kezelés a macska esetében hatékony volt. A kezelés egyszerű, a tulajdonos is elvégezheti ivóvízkéntadagoVa a Dd-vizet.
Az ismertetett esetben a macska
0,01 kg Dd-viz/ttkg dózisban fogyasztotta a Dd-vizet. A víz D-koncentráciőja 90 ppm volt a normál vi-

zek 150 ppm-es koncentráciőjával

szemben.

Ma már nagyszámú egyéb eset is
igazo\ja a Dd-víz daganatellenes ha-

tását (humán prosztata tumoros egér,

Megbeszélés
Daganatos megbetegedések igen
nagy gyakortsággal fordulnak elő
kisállatok között

is, és sajnos a gyó-

gyulást szo|gá|ő eszköztár pont

annyira korlátozott, mint ember ese-

tében. A Dd-vízze| kapcsolatos kutatást az a nyilvánvaló cél vezérli,
hogy hatásos gyógymódot találjunk a

daganatos betegségek kezelésére.
Mint minden győgyszerfeilesztésnél,
a hatőanyag megtaláIása után a leg\-.- fontosabb kérdésaz optimál.is adagolás kidolgozása. Az első egerekkel
végzett sikeres kísérletek után (SOM-

LYAI és mtsai 1993) nyilvánvalóvá
vált, hogy a kb, 25-30 grammos ege-

rek - testtömegüknél fogva - nem alkalmasak arra, hogy az emberre extrapolálható adatokat szerezzünk be.
A íigyelem elsősorban ezért terelődött a kutyák, macskák felé, ahol
a nagyobb te§ttömeg (4-4,5 kg), va-

lamint a pontosan követhető napi
Dd-viz fogyasztás lehetővé teszi,
hogy beállíthassuk a Dd-viz optimális
<]ózisát.

A súlyos általános állapotú
lymphoid leucosisos macska 3 hetes
Dd-víz kezelést követően klinikailag
gyakorlatilag teljesen tünetmentessé

emlőtumoros kuryák, rectum tumoros
kutya, stb.), További daganatos á||a-

pbysiological leuel (belou 11-13 mM),

tbe resulting depletion delays tbe prog-

o.f seueral types o.f cancer in
mice and prolongs their x,truiual (Somlyai et al., FEBAS Lett. (199il 317,

ression

1

-4.).

In tbe last tuo years tbe abouefind-

ing was confirmed wben dogs and
cats witb dffirent turnors uere Cons-

uming deuterium d,epleted water (Ddwater) as dinking water. Tbese experir/lents reuealed tbat tbe tumors are
not able to tolerate tbe decrease o.f D
concentration and a.fter a sbort time

tbey regress and tben dissappear. It is

suggested tbat tbe Dd-water based
pbannaceutical products can serue as
uery elfectiue agents aqainst neoplastic
diseases. Tbe article demonstrates a

case report of a cat witb lympboid
leucosis tbat was treated witb Ddwater applied regularly as drinking

uater. After J weeks treatment tbe cat
becr,lme s.ymptomless ancl after 6
n,t ont bs pat b o b istolog)/ cou ldn't proue
tbe find,ings of lympboid leucosis
any|nore
.

tok bevonásával mód nyilhat arra,

hogy fontos kiegészítő adatgkat szerezzúnk az optimá|is dózis meg-

határ ozásához, ami jelentősen lerövidítheti az utat a széleskörű humán aIkalmazás megkezdéséig. A kisállatok
kezelése során szerzett tapasztalatok,
az elért eredmények felvetik a Dd-víz
a|ka|mazásának lehetősé gét az állatgyógyászatban is.
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