סרטן ריאה רמה  01 ,4שנים ללא סרטן הושגו על ידי אימנותרפיה אינטגרטיבית לא רעילה של אייסלס
 -סרטן ריאה חוזר מגיב לאימנותרפיה אינטגרטיביתסקוטסדייל ,אריזונה ,ה 31-במרץ -- /PRNewswire/ 4132 ,סרטן ריאות הינו הסיבה הנפוצה ביותר עבור מוות
מסרטן בעולם ,לסרטן רי אות יש את הפרוגנוזה הגרועה ביותר ,עם תאים קטנים ממאירים ביותר .בשנים
האחרונות גל של אימנותרפיה העניק לסובלים מסרטן תקווה חדשה.
על מנת לצפות בקטעי מולטימדיה הקשורים לכתבה זו ,אנא בקרו בhttp://www.multivu.com/mnr/65511--
issels-integrative-immunotherapy-non-toxic-treatment-lung-cancer
בזמן שמספר מרכזי טיפול בסרטן מובילים רק התחילו לעבוד עם אימנותרפיה ,אייסלס היא המובילה
באימנותרפיה אינטגריבית במשך מספר עשורים.
ב ,3593-יוסף מ .איסלס MD ,ייסד את בית החולים הראשון בעולם המתמחה באונקולוגיה אינטגרטיבית
המבוססת על אימנותרפיה אינטגרטיבית .הוא השיג השמטות מוחלטות לאורך זמן של סרטנים עמידים בפני
טיפול סטנדרטים .לאור ניסיונו הרחב ,הוזמן ד"ר אייסלס לשמש כחבר מומחה של ועדת המלחמה נגד סרטן של
הממשלה הפדרלית בגרמניה החל מ 3593-ועד לפרישתו ב.3591-
האימנותרפיההאינטגרטיבית של אייסלס לא רק מנהלת חיסונים ,אלא משלבת חיסוני סרטן אוטולוגיים ,כגון חיסון
תאים דנדריטים ,תאי  LAKותאי  NKאוטולוגים ,אשר עובדים ברמה התאית של המערכת החיסונית בטיפול
ליבה אימונוביולוגי מקיף המכוון לסביבת המיקרו של הגידול .האסטרטגיה של אייסלס מעשירה את מכניזם
ההגנה של הגוף ,ומגבירה את הרפקטיביות של התרפיה התאית ,כפי שנראה במקרה של ג'ים גיבסון.
במרץ  , 4111ג'ים גיבסון החל טיפול אימנותרפיה אינגרטיבי לא רעיל של אייסלס ,הכולל חיסון תאים דנדריטים
עב ור סרטן ריאה תא קטן החוזר שלו ,שהוא הסוג הקטלני ביותר של סרטן ריאה .לאחר ארבעה שבועות של
טיפול אימנותרפיה אייסלס הוא השיג הסרה מוחלטת של הגידול והוא עדיין חופשי מסרטן ושומר על אורח חיים
אקטיבי לאחר עשר שנים ,ללא שום טיפול סטנדרטי.
ניקול טופר מתארת את החווי ה שלה של שימוש באימנותרפיה של אייסלס בלבד עבור אדנוקרצינומה גרורתית
של התוספתן ממנה סבלה " .מצאתי את אייסלוס כמוצא אחרון .כשבאתי לכאן ,היתי אבודה ...ופתאום התחלתי
לעשות קפיצות וניתורים .באולטרסאונד האחרון שלי הגידול של  34ס"מ שלי נעלם לגמרי וכל הגידולים הביטניים
שלי הפכו למחצית מגודלם".
ניקול עברה טיפול ליבה אימונוביולוגי של אייסלס במרפאת החוץ של אייסלס בארה"ב ,שם מטופלים יכולים לקבל
גם תרפיות מכוונות סרטן גנטיות מתקדמות.
לצוות הרפואי של אייסלס יש ניסיון של עשרות שנים בסיפוק תוכניות אימנותרפיות מותאמות אישית ברמה
גבוהה .חיסונים ותרפיות תאים מנוהלים באמצעות טכנולוגיות מתקדמות ביותר בבית החולים הפרטי הגדול
ביותר מתוך רשת של  44בתי חולים במקסיקו ,אשר תואם את הסטנדרטים האמריקאים והבינלאומיים הגבוהים
ביותר .זהו בית החולים בשירות מלא היחיד במקסיקו אשר מציע תרופות אינטראקטיביות.
בקרו באתר האינטרנט שלי אייסלס  www.issels.comלמידע נוסף על תוכניות הטיפול של אייסלס ,או על מנת
לצפות בסרטי וידיאו המכילים עדויות של מטופלים.
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