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Пос то јат приб лиж но 1.400 
рас те ни ја , кои во нај ши ро-

ка смис ла се оз на чу ва ат ка ко 
имелa. Ле ко ви те про тив кар-
ци ном се про из ве ду ва ат ис-
клу чи тел но од бе ла та име ла 
(Viscum album).

Име ла та е гр муш ка - па ра-
зит што рас те на  др ва, об ра зу-
ва ви су лец, со по мош на кој се 
приц врс ту ва за др во то, ос та ну-
ва зе лен со го ди ни и не мо же 
да изум ре. Се хра ни од тоа што 
~ стои на рас по ла га ње од др во-
то на кое рас те и да ва плод во 
зи ма.

Екс трак тот од име ла ја 
шти ти ге нет ска та суп стан ци-
ја (ДНА) на здра ви те клет ки од 
штет ни те вли ја ни ја на кле точ-
ни те от ро ви (ци тос та ти ци). 
На тој на чин хе мо те ра пи ја та 
и зра че ња та по доб ро се под-
не су ва ат и кај здра ви те клет-
ки  пре диз ви ку ва ат по мал ку 
штет ни пос ле ди ци. Овој ефект 
до се га е за бе ле жан единс тве-
но од при ме на та на вкуп ни от 
екс тракт од име ла, а не од изо-

ли ра ни от лек тин од име ла (ед-
на од нај важ ни те сос тој ки). 

 Име ла-гр муш ка та (па ра зи-
тот) не ги со др жи си те сос тој-
ки во пос то јан сос тав, неј зи-
ни те кон цен тра ции ва ри ра-
ат. Таа со др жи ме ша ви на од 
ен зи ми, ше ќе ри, про те и ни и 
сул фур, кои со др жат со е ди не-
ни ја, мас ти и рас ти тел ни бои 
(фла во но и ди). Во ле то, на при-
мер, со др жи по ве ќе вис ко ток-
си ни, во зи ма по ве ќе лек ти ни. 
Име ла-екс трак ти те се во ден 

екс тракт од све жи, мла ди фи-
дан ки од име ла (лис то ви, стеб-
лен ца, цве то ви, пло до ви). Тие 
се бе рат че ти ри па ти го диш но 
со цел да се ис ко рис тат раз ни-
те фа зи од раз во јот на рас те ни-
е то. Име ли те се про ве ру ва ат 
во пог лед на си те мож ни штет-
ни сос тој ки, се чис тат рач но 
и ме ха нич ки се сит нат. При 
тем пе ра ту ри ме ѓу 14 и  20 Цел-
зи у со ви сте пе ни од че ти ри те 
бер би се до би ва ат два вод ни 
екс трак та и нај пос ле се пра ви 

фил три ра ње. За тоа неј зи ни те 
екс трак ти се сос то јат од ме-
ша ви на на лет на и на зим ска 
бер ба. Се во ди смет ка и на кое 
др во-до ма ќин рас те. Пос тои 
Viscum album A (abietis = ел ка), 
M (mali = ја бол кни ца) и P (pini = 
бор). Те ра пи ја та со име ла , ко-
ја со ве ко ви се при ме ну ва во 
све тот, не е ал тер на ти ва кон 
кон вен ци о нал на та школ ска 
ме ди ци на, ту ку до пол ну ва ње 
кон ед на ин тег ра тив на те ра-
пи ја про тив рак. Приб лиж но 
80 от сто од па ци ен ти те со ту-
мор ги при ме ну ва ат пре па ра-
ти те од име ла. 

Под гот ве на во лек - екс трак-
тот од име ла се да ва со ин јек-
ци ја би деј ќи по и на ку мо же да 
се униш тат  чувс тви тел ни те 
при род ни суп стан ции пре ку 
ди гес тив ни те со ко ви на цре-
ва та на чо ве кот.

ЧУ ДОТ ВОР НА ТА ИМЕ ЛА Силвана 
Пехмолер,

те ра певт по 
ал тер на тив-
на ме ди ци на


