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Ce este aceasta? 

Auto-hemotherapy presupune luarea unei mici cantitati de sange de la 
pacient (5 la 20ml) si reaplica-l in tesutul muscular, se declanseaza o reactie a 
sistemului imunitar care el crede că a fost invadat (sânge din vena este 
considerată un antigen ) şi produce o cantitate mare de monocite, celule cu 
funcţia defensivă a distruge invadatori.  

Acest lucru determină o creştere de aproximativ 4 ori mai mare decât 
concentraţia acestor celule de aparare, care părăsesc corpul şi rezistente la 
infecţii, alergii sau prezenţa unor corpuri străine altele.  

Vă mulţumim pentru că adepţii acestei metode a informat ca o modalitate 
de a combate sau de profilaxie împotriva unei game şi varietate de afectiuni, de 
la acnee la pneumonie.  

Un alt element major în favoarea acestei tehnici este utilizarea de cost 
zero, necesită doar o seringă şi un profesionist instruit pentru a oferi preparate 
injectabile (asistentă medicală, medicul sau farmacistul).  

Probabil din acest motiv nu a existat nici foarte special de investiţii în 
tehnologie (ca nu va genera profit), şi până în prezent nu teste concludente au 
fost efectuate de eficienţa lor, vom discuta despre acest lucru mai jos.  

Care sunt avantajele posibile 

Datorită activitate crescută a sistemului imunitar organismul nostru 
devine mai bun la lupta împotriva diferitelor boli, în special infecţii şi boli 
parazitare, datorită faptul că lista a bolilor aceasta ajută la lupta este foarte larg, 
inclusiv infecţii bacteriene (hepatita, pneumonie), acnee , crampe, diaree, alergii, 
diabet, infecţii virale, ulcere, reumatism ...  

Lista extinsă ne determină să credem că este o "afacere in China", dar 
trebuie să ne amintim că medicamente precum antibioticele nu lucreze singur, 
acestea ajuta doar sistemul imunitar să îşi facă munca, se face mai repede cu atât 
mai bine. Prin urmare, auto-hemotherapy este consiliată de boostere sale, ca o 
completare la alte tehnici, care lucreaza mult mai bine dacă aveţi o apărare bună 
în organism.  

Riscuri şi Tragedia 

Probabil din cauza aşteptărilor sale reduse de profit de către piaţă sau 
pentru că nu a avut mulţi susţinători de asteptare atentie la aceasta tehnica, nu 
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hemotherapy auto treci serie de studii clinice necesare pentru autorizarea de 
utilizare a unui tratament pe o scară largă, dar nu a confirmat beneficiile sale şi, 
mai ales, nu se confirmă faptul că nu poate cauza probleme mai rău decât te 
lupţi.  

Există o posibilitate (nu a fost dovedit), că sângele este un iritant pentru 
ţesuturi au o sansa mare de a provoca necroză a muşchiului în cazul în care 
aceasta este aplicată tehnica este folosita de mai multe ori.  

Un alt motiv care genereaza împotriva indicaţiilor de auto-hemotherapy 
este teoria că unul dintre efectele sale adverse posibile ar fi ca organismul începe 
să se recunoască atunci când lor de sânge ca un antigen, ceea ce ar genera o 
reacţie împotriva unui sânge proprie a corpului care rezultă în moarte.  

Din cauza lipsei de confirmare a eficacităţii şi probabilitatea ca acest 
tratament, pacientul este supus la riscurile enumerate mai sus hemotherapy sine 
este indicat ca tratament experimental şi poate fi facuta doar de cineva autorizat 
de către sistemul de stat de sange.  

Starea curentă de tratament 

ANVISA consideră că folosirea acestei tehnici o abatere sanitare şi care 
practică fără autorizaţie corespunzătoare pot fi pedepsite prin lege.  
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