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BIOFLAVONOIDOK ÉS AZ ONKOLÓGIAI ELLÁTÁS 

ÖSSZEFÜGGÉSEI 

 

 

Flavin 7 adásával szerzett klinikai tapasztalatok  

 

Erdős Sándor Szabó László (1) 

Megyei Jogú Városi Kórház Onkológia Nagykanizsa 

(1)”Flavinnal az egészségért!” Közhasznú Társadalmi Alapítvány Eger 

 

 

 

Összefoglalás 

 

 

 

Cél 

A rosszindulatú daganatos betegségek prevenciójának eredményesebbé 

tétele, a gyógykezelésben részesülő és gondozott, rehabilitált betegek 

életminőségének javítása. 

Bioflavonoidokat kiemelt nagyságrendben tartalmazó Flavin 7 étrend-

kiegészítő készítmény adása során észlelt klinikai status megfigyelése, a 

gyógyulás és a betegség folyamatában beállott változások követése, különös 

tekintettel az életminőség alakulására. 

 

Módszer  

Az akadémiai orvoslás kezelési stratégiáját Flavin 7 adásával kiegészítő, azt 

nem helyettesíthető multicentrikus, véletlen besorolásos, kontrollos klinikai 

vizsgálat önként jelentkező betegek és orvosok részvételével. 33 orvos 295 

beteg klinikai vizsgálatát végezte el.  

                                                                                 

Eredmények 

A Flavin 7 bioflavonoidokat, resveratrolt, antocianidokat, vitaminokat és 

ásványi anyagokat, nyomelemeket tartalmazó étrend-kiegészítő. Oxidatív 

gyökbefogó aktivitása koncentráció és idő függvénye, meghaladja a 

forgalomban levő készítmények hasonló jellemzőit. 

Kiemelendő, hogy a Flavin 7 gátolja a daganatos proliferatiot, javítja a 

betegek életminőségét, csökkenti vagy kivédi a kemo- és irradiatios terápia 

mellékhatásait. Hepatoprotektív és kardiotoxicitást védő hatással 

rendelkezik. Csökkenti az ossealis metastasisok által okozott fájdalmat. A 

pszichés életvezetés javulását, depressziós tünetek enyhülését észlelték 

kezelőorvosaink.  
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Következtetések  

Nemzetközi tudományos irodalmi hivatkozások és epidemiológiai adatok 

alapján a bioflavonoidok meghatározó szerepe a prevencióban van. Eddig a 

tudományosan igazolt gyógykezelési módszerekkel sem sikerült a betegek 

életminőségét, túlélést, a komplett és partialis remissziot az elvárt 

mértékben javítani. A kiegészítő kezelésként adott Flavin 7 lényegesen 

javította a betegek életminőségét, a komplett és partialis remisszio arányát. 

A klinikai megfigyelések alapján a bioflavonoidok széleskörű 

alkalmazásával lényegesen csökkenhet a szív-érrendszeri és rosszindulatú 

daganatos morbiditás, mortalitás, a kemoprevenció eredményesebbé válhat.  

A hazai tudományos életben elvárt követelményeknek megfelelő 

kiterjesztett klinikai vizsgálatot tartunk indokoltnak. Paradigmaváltás 

szükséges az onkológia ellátás valamennyi területén, a Flavin 7 

kemoprevencioba, onkológia terápiás protokollokba történő bevonását 

javasoljuk.   

Nem szabad kategórikusan elutasítani komplementer kezelési módokat, 

különösen, ha az a beteg gyógyulását szolgálja.  

        

 

A harmadik évezred onkológiai kihívásai a rosszindulatú daganatos 

megbetegedések prevenciójára helyezik a hangsúlyt, de a tudományos 

kutatáson túlmenően kiemelt törekvése a beteg ember teljes meggyógyítása 

is. 

 

Az orvostudomány még adósa az emberiségnek, hogy a világon évente hat 

millió rákos beteg halálozása csökkenjen. Ma már vannak olyan 

módszerek, amelyek tömeges, széleskörű alkalmazásával a daganatos 

morbiditás és mortalitás lényeges csökkentését eredményezné.  

 

Az utóbbi évtizedben néhány rákos megbetegedés gyógyulási kilátásai 

javultak, de korántsem olyan sikeres a carcinoma kezelése, mint ami az 

egyre költségesebb diagnosztikus és terápiás eljárások alapján elvárható 

lenne.  

A hazai daganatos morbiditás és mortalitás szükségszerűen követeli új 

profilaktikus módszerek és kezelési eljárások bevezetését, azok széleskörű 

alkalmazását.  

 

A rák természetes gyógymódokkal történő kiegészítő kezelése már a 

nyugati orvoslásban is elfogadott, egy részük egészségbiztosítás által 

támogatott.  

 

Fagyöngy és thymus kivonat adása, sejt-, peptid-, enzimterápia, fiziko-, 

mozgás-, fitotherápia, symbiosis irányítás, a belek baktériumflórájának 
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rendezése, lokális és egésztest hypertermia, ortomolekuláris vitamin és 

nyomelem kezelés, antioxidáns biomedicina a daganatos betegek 

mindennapi kezelésében nélkülözhetetlen, empirikus klinikai megfigyelésre, 

kontrollált klinikai vizsgálatokra alapozott kezelési mód. 

 

„Nil nocere” és a „salus aegroti suprema lex” vezérgondolat irányíthatja 

prevenciós, onkotherápiás és rehabilitációs tevékenységünket. 

 

 

Nemzetközi irodalmi utalások 

 

Az ezredfordulót megelőzve, de napjainkban is az oxidatív stresszel, 

antioxidánsokkal, szabadgyökökkel kapcsolatos tudományos közlemények 

megszaporodtak, a klinikai vizsgálatok felgyorsultak, melyek főként a szív-

érrendszeri és rosszindulatú daganatos betegségekre vonatkoznak. 

 

 Az elmúlt időszakban jelentős tudás és tapasztalat halmozódott fel az 

antioxidánsok, köztük a bioflavonoidok élettani, patofiziológiai, 

farmakológiai hatásairól. Több mint öt ezer féle flavonoid ismert már és 

nemzetközi tanulmányok, tudományosan bizonyított hatásaikból idézünk. 

 

A fisetin, apigenin, luteolin gátolják a carcinogenesist (1). 

 

A quercetin és apigenin gátolja a melanoma kifejlődését, metastatikus 

potenciáját és infiltratiot előidéző tulajdonságát (2). 

 

A resveratrol a daganatsejt szaporodását, metastasist gátló hatását, a 

neovascularisatio antiangiogenetikus hatással fejti ki (3). 

 

A silymarin antiangiogenetikus hatását is leírták, antiperoxidatív, 

szabadgyökfogó tulajdonsága révén gátolja a lipidperoxidatiot, akadályozza 

a sejtmembrán károsodását. A sejtmagban az RNS polymerase 

aktivitásával fokozza a ribosomalis RNS szintézisét (4). 

 

Hazai szerzők közölték: a resveratrol humán tumor sejtvonalon apoptosist 

indukál és csökkenti a mitotikus aktivitást (5), humán emlőrák sejtvonalon 

gátolja a Cox-2-transcriptiot, megerősítik antiinflammatios hatását (6). 

 

A resveratrol co-faktorként szerepel az antiinflammatios és kemopreventív 

aktivitásban (7). 

 

Flavonoid baicalin apoptosist indukál prostatarák sejtvonalon (8). 
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A quercetin eredményes a rák hypertermiával kombinált gyógykezelésében 

(9). 

 

Egy közelmúltban végzett epidemiológiai klinikai vizsgálat megállapította, 

hogy minél nagyobb a flavonoid, főként a quercetin bevitel, annál kisebb a 

tüdőrák kockázatának, kialakulásának veszélye (10). 

 

Már 1984-es irodalmi utalások vannak arra, hogy a flavonoidok aromatase 

inhibitorok (11), az utóbbi időben pedig a genistein, valamint a luteolin és 

quercetin thyrosinkináz gátló hatását írták le (12). 

 

A Flavin 7 a nemzetközi irodalmi hivatkozásokban említett flavonoidokat 

egy kivételével tartalmazza (baicalin). 

 

 

A flavonoidok, antocianidinek nemzetközi tudományos irodalomban 

különböző vizsgálórendszerekkel igazolt fiziológiai hatásai 

 

1. oxidatív stresszt gátló, szabadgyök befogó, vagy inaktiváló antioxidáns 

hatás / biomembránok foszfolipid rétegében gátolják a lipidperoxidatiot, 

csökkentik az oxidált LDL arányát és a triglicerid szintet / 

2. enzimek aktivitásának módosítása, rendszerint gátlása / xantinoxidase 

és mono-aminooxidase gátlása, lipoxigenase függő peroxidatio gátlás, 

aromatase gátlás / 

3. antivirális, antibakteriális, antimycotikus hatás 

4. hepato-, neuroprotektív hatás 

5. vascularis permeabilitást fokozó antiatherosclerotikus hatás 

6. gátolják a thromocyta aggregatiot 

7. elősegítik az E vitamin regeneratioját, növelik a C-vitamin és béta-

karotin szintet 

8. csökkentik a diabetes mellitus hosszú távú szövődményeit 

Fenti tulajdonságok több esetben egymással összefüggnek: a 

hepatoprotektív hatás a szabadgyök befogó tulajdonsággal, az antioxidáns 

hatás a xantin oxidase gátlással, az antiallergiás asztma ellenes hatás az 5-

lipoxigenase gátlással. A flavonoidok „struktúra specifikus aktivitása” 

eredményezi a multifocalis hatást. 

 

 

Szabadgyökök 

 

A flavonoidok antioxidáns tulajdonságainak mértéke alapvetően az adott 

molekula szerkezetétől függ, s az antioxidáns hatás erőssége szoros pozitív 

összefüggést mutat a hydroxiláció mértékével. A flavonoidok nagyon 
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reaktív hydroxyl gyököket is képesek hatástalanítani, fémkelátorok is, ezért 

gátolják Fenton – és Haber-Weiss reakciókat, melyek során rendkívül 

reaktív szabadgyökök keletkeznek – sőt antioxidáns tulajdonságaikat a 

flavonoid fémion komplex kialakulás után is megtartják. 

 

A szabadgyökök kezdetben a sejtmembránt és nucleus hártyát támadják, 

majd a DNS molekulát illetve szöveti fehérjéket, zsírokat.  

Fontos szerepük van a rák, infarktus, általában az érelmeszesedés, bizonyos 

idegrendszeri betegségek, az öregedés és más betegségek létrejöttében.  

A szabadgyökök előidézte pathológiai történéseknek és biológiai 

orvoslásuknak, a gyökfogóknak felismerése Szentgyörgyi Albert nevéhez 

fűződik, ezzel nagy lépéssel vitte előre az Élet és Betegség alapvető 

folyamatainak megismerését. 

 

 

Flavin 7 szerepe a betegségek megelőzésében és gyógyításában 

 

A Flavin 7 gyümölcsök, flavonoid, más növényi antioxidánsok 

koncentrátuma, amely speciális molekulaszeparációs eljárással hét féle 

gyümölcsből készül. 

Főbb alkotórészei: miricetin, kvercetin, kaemferol, izohamnetin, morin, 

katechin, epikatechin, malvidin, kávésav, kaftársav, transz-resveratrol, 

cisz-resveratrol, krizin, galangin, apigenin, fizetin, luteolin, pelargonidin, 

cianidin, delfinidin, apigenidin, petinidin, malvidin, peonidin. 

A Flavin 7 nyomelem tartalma (mg/l): alumínium 1,90, bór 6,00, réz 0,97, 

vas 2,00, kálium 2100,00, mangán 2,90, nátrium 17,00, foszfor 245,00, cink 

1,20. 

A készítményben az arzén, kadmium, kobalt, króm, higany, nikkel, ólom, 

vanádium a kimutatási határ alatt van. 

In vitro vizsgálattal prof. dr. Sipka Sándor – DOTE III. Belgy. Klinika - 

kimutatta, hogy 25 microl/ml koncentrációban 50 %-os gátlóhatással 

rendelkezik a perifériás fagocyta sejtek szabadgyök képző képességére. 

50 microl/ml koncentrációban és e fölött a gátló hatás átlagosan 70 %, de ez 

már nem fokozható.  

 

A DOTE Farmakológiai és Farmakotherápiai Intézetében Prof. Dr. 

Szentmiklósi András a Flavin 7 hatását vizsgálta nyulak és tengerimalacok 

izolált pitvari és a trachea sima izomszöveteire, valamint az aorta és artéria 

carotis vasocontractibilitására és endotel védettségre utaló változásokat. 

Arra a következtetésre jutott, hogy a Flavin 7 termék a cardiovascularis és 

cardiorespiratios betegségek gyógyításának ígéretes készítménye, de még 

több in vivo vizsgálat elvégzését tartja szükségesnek. 
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2002-ben a „Flavinnal az egészségért” Közhasznú Társadalmi Alapítvány 

pályázata alapján 55 önként jelentkező orvos – háziorvos, szakorvos, 

kórházi, klinikai orvoscsoport – végzett multicentrikus klinikai vizsgálatot 

a Flavin 7 engedélyezett étrend-kiegészítő  /OÉTI eng.sz.: 25/E / szedése 

során észlelt klinikai változásokról, a gyógyulás és a betegségek 

folyamatában beállott változásokról. 

A kiegészítő kezelés nem helyettesíthette az egyénre szabott kezelési 

stratégia gyógyítási módozatait.  2002. november 1. és 2003. október 31. 

között az önként jelentkező betegek 6 hónapon át kapták térítésmentesen a 

Flavin 7 készítményt, különböző dózisban, s a megfigyelésben résztvevő 

orvosok ez idő alatt végezték a kontrollált klinikai vizsgálatokat. 

 

A vizsgálat betegbeválasztási kritériumok alapján, véletlenszerűen történt. 

  

1. Szív-érrendszeri betegségek, kardiológiai központi és perifériás 

érrendszeri rendellenességek, EKG-val, echocardiographiával igazolt 

cardiosclerosis, anginapectoris, kardiális infarktuson átesett betegek, 

végtag érszűkületes betegek, Raynaud-syndroma, cerebralis 

arteriosclerosis, stb. 

2. Daganatos betegségek – néhány esetben benignus tumorok is. Szövettani 

vizsgálattal igazolt rosszindulatú tumoros betegek – emlőrák, gyomor-, 

belgyógyászati, tüdő-hörgő, prostata, nőgyógyászati, központi  

     idegrendszeri, fej-nyaki daganatok, onkohaematológiai kórképek. 

A rosszindulatú daganatos betegek beválasztási kritériumai esetén 

kizáró ok a tüdőben 50 %-nál nagyobb, a májban 50 %-ot kitevő, a 

központi idegrendszert érintő csont-csigolya áttétek. Ezek együttes 

előfordulása esetén a klinikai vizsgálatok, valamint a tapasztalatok által 

is megerősítetten legalább hat hónapos túlélés legyen várható. 

3. Egyéb betegségek: májbetegségek, allergiás kórképek, menopausalis 

klimakteriális állapotok, osteoporosis, sclerosis multiplex, krónikus 

gyulladások, Alzheimer-kór, autoimmunbetegségek, stb. 
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Az önként jelentkező betegek beleegyezési nyilatkozatot írtak alá. Az 

orvosok a beválasztáskor és a Flavin 7 szedését követően 6 héttel, 3 és 6 

hónappal meghatározták a klinikai statust.  

A betegkövetés során a diagnosztikus és a therápiás protokollok szerint 

jártak el, elfogadva a kórházi klinikai zárójelentéseket, értékelték a beteg 

állapotát. 

A vizsgálat befejezését követően minden paciens esetében összefoglaló 

tanulmány készítése történt. 

Értékelhető vizsgálati eredményeket küldött 32 orvos / 19 fő háziorvos, 7 fő 

onkológus, 2 fő belgyógyász, 1 fő fül-orr-gégész, 1 fő pulmonológus, 1 fő 

egyetemi kutatóorvos / 

 

 

Vizsgálati eredmények 

 

A kontrollált klinikai vizsgálatok 295 fő /100%/ esetében történtek. 

1. Szív-érrendszeri betegek: 31 fő 10,5% 

2. Daganatos betegek:    232 fő 78,2% 

3. Egyéb betegségcsoport:     32 fő 11,3% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. A szív-érrendszeri betegeknél 2 /6%/ esetben állapotromlás következett 

be, 8 /26%/ betegnél stagnált, változatlan, 21 /68%/ betegnél lényegesen 

javult a kardiorespiratios klinikai status. 

 

 

 

 

 

31; 11%

232; 78%

32; 11%

szív-érrendszeri daganatos egyéb

2; 6%

8; 26%

21; 68%

állapotromlás változatlan állapotjavulás
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2. A rosszindulatú daganatos betegeknél 65 /30%/ esetben progresszio volt 

megfigyelhető, 66 /30%/ betegnél jó életminőség mellett állapotuk biztosan 

stabil volt, 89 /40%/ betegnél egyértelműen remissziot, állapotjavulást 

regisztráltunk. 

A 30 % progresszios arány magába foglalja a megfigyelés alatt elhunytak 

számát is. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A klinikai vizsgálatok során meggyőződtünk arról, hogy a Flavin 7 

lényegesen javítja a betegek életminőségét, csökkenti vagy kivédi a kemo-

sugártherápiás mellékhatásokat, hepatoprotektív /májvédő/ és 

kardiotoxicitást védő hatással rendelkezik. Csökkentette az ossealis 

metastasisos betegek fájdalmát, kemotherápiás kezelést követően a vérkép 

/fvs és thrombocyta szám/ rövidebb idő alatt normalizálódott. Meglepően 

tapasztaltuk, hogy a betegek hangulatát kedvezően befolyásolta, többüknél 

kifejezett antidepresszios hatást észleltünk.   

A rosszindulatú daganatos betegeknél 30 haláleset történt a megfigyelés 

alatt, ebből 12 fő nem felelt meg a beteg beválasztási kritériumoknak. 

Rendkívül előrehaladott stadiumban kerültek megfigyelésre. A vizsgálati 

időszak alatt 

elhunytak esetében az 

orvosok és a betegek 

hozzátartozói 

elmondták, hogy 

szinte az utolsó 

napokig elviselhető 

életminőségben, 

fájdalommentesen 

éltek.   
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Figyelemreméltó a Győr Megyei Onkológiai Gondozóban Dr. Fias István 

onkoradiológus főorvos megfigyelése, aki 34 rosszindulatú daganatos 

beteget követett 30 hónapon át, s megállapította, hogy elsősorban a 

kemotherápiában részesülő betegeknél a mellékhatásokat csökkenti. 

Valamennyi betegnél megfigyelhető volt a közérzet és étvágy, általános 

erőnlét javulás, fájdalomcsökkenés. Összességében az életminőség lényeges 

javulása. 

Különösen izgalmas az 8 fős betegcsoport, akiknél műtét, irradiatio, 

kemotherápia megtörtént, magas rizikócsoportba tartoztak recidíva illetve 

ujabb daganat kialakulása szempontjából. 

Mindegyik betegnél az életminőség javult, 2 és fél év követés után jelenleg is 

tumor és recidíva mentesek. 
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Kiemeljük rosszindulatú daganatos betegségben szenvedő orvoscsoport 

saját magukon vagy orvoskollégáikon végzett klinikai megfigyelési 

tapasztalatait, amelyek a fenti állításokat megerősítették. 

 

3.Egyéb betegségek csoportja: májcirrhosis, hepatitis, diabetes, chronicus 

obstruktív pulmonalis deases (COPD), asthma bronchiale, allergiás 

megbetegedések. A Flavin 7 májvédő hatását egyértelműen bizonyította, 

hogy a dekompenzált májcirrhosisos beteg májfunkciós értékei 

normalizálódtak. A diabetes mellitus esetén a vércukorszint fokozatosan 

csökkent, egyensúlyi helyzet állt elő. Idült tüdő-hörgőhurutos betegeknél, -  

COPD syndroma a nitrogén-oxid kilégzés mértéke signifikánsan 

mérséklődött – dr. Balaskó Márta és munkatársai POTE Kórélettani 

Intézet -, amely a légúti gyulladás csökkenésére is utal. Érdekes megfigyelés 

volt a súlyos fokú diabeteses eredetű érszűkületes beteg, aki a megfigyelés 

kezdetén csak 10 m-t tudott fájdalommentesen közlekedni /dysbasiás 

távolság/ , 5-6 hónappal később 200-250 méterre növekedett ez a távolság, 

ami a subjektiv és pszichés status jelentős javulásával járt együtt. 

 

A kontrollált klinikai vizsgálatok alapján Flavin 7 diétás étrendkiegészítő 

lényegesen javította a betegek életminőségét, a komplett és partialis 

remisszio arányát. A bioflavonoidok, Flavin 7 széleskörű alkalmazásával 

lényegesen csökkenhet a szív-érrendszeri és rosszindulatú daganatos 

morbiditás, mortalitás, a kemoprevenció eredményesebbé válhat. A Flavin 

7 kemoprevencióba, onkológiai therápiás protokollokba történő bevonását 

indokoltnak tartjuk. Szükséges, hogy a hazai tudományos életben elvárt 

követelményeknek megfelelő kiterjesztett, kontrollált klinikai vizsgálatot 

végezzünk. 

Kategórikusan nem szabad elutasítani a komplementer kezelési módokat, 

különösen ha a beteg gyógyulásának szolgálatában áll. 

 

Köszönetet mondunk a „Flavinnal az egészségért” Alapítvány 

kuratóriumának a megfigyelés idejére rendelkezésre bocsátott Flavin 7 

biztosításáért. 

Köszönet illeti azokat az orvosokat is, akik lelkiismeretes munkájukkal, 

anyagi érdekeltség nélkül részt vettek a Flavin 7 multicentrikus klinikai 

vizsgálatban. 

 

                 Dr. Erdős Sándor – Szabó László 
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